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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הולדת שלו ביום השני דחג השבועות הבע"ל.

הנה בטח ינהג בהסדר הידוע בזה, לאמר ספר תהלים, לימוד מאמר דא"ח וחזרתו בעל פה 

ברבים אם ביום זה או בשבת שלאחריו, ונתינת צדקה בערב החג לפני תפלת שחרית ומנחה, והשי"ת 

יצליחו להיות ירא שמים חסיד ולמדן ולהסתדרות בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ"ב: מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים סיון אשר בטח יפרסמו באופן המתאים.



ד

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





כללי מפתח  

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

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

)ג ה להבין ענין ספירת העומר"מאמר ד  

ה   ......  י"חתש'ה,  מברכים החודש סיון, בחוקותי-שבת פרשת בהר

)ד אם בחוקותי תלכו גוה "מאמר ד'  

יז   ....  ח"מתש'ה  ,מברכים החודש סיון, בחוקותי-פרשת בהרשבת 

)ה  כים החודש מבר, בחוקותי-בהרשיחת שבת פרשת

כג  ...................................................  ח"תשמ'ה סיון

)ו מברכים החודש , בחוקותי-משיחות שבת פרשת בהר

כט  ..................................................  ח"תשמ'הסיון 

)ז לז  ..........................  ביכרך  פרשת בהרשיחות -לקוטי  

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

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

)ט  במ  ...............  פרשת בחוקותי –ילקוט גאולה ומשיח

)י מג  .....  בחוקותי-ת בהרפרשלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יא  עז  ..........  בחוקותי-פרשת בהרלשבוע שיעורי תהלים

)יב  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

עח  ................................  בחוקותי- פרשת בהרלשבוע  

)יג  צא  .......  בחוקותי- פרשת בהרלשבוע " היום יום"לוח

)יד צג  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טו – צו  .......  בחוקותי- פרשת בהרלשבוע פרקים ליום ' ג

)טז –  מטק   ...  בחוקותי- שת בהרפרלשבוע פרק אחד ליום

)יז – עטק  ......  בחוקותי-פרשת בהרלשבוע ות צוספר המ

)יח  עם ביאורים  סוטהמסכת  

פק  ....................................................  מבף עד ד לוף מד

)יט  נביאים וכתובים  

רח  .................................. אפרק  שיר השירים, סג- בספרק  ישעיה

)כ  ותכתובמסכת  –משניות  

רי  ...........................................................ביאור קהתי



)כא  ריח  .......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כב  עם ביאורים זבחיםמסכת  

רכ  .......................................................  טכעד דף  כגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

חמר  ........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד סוכהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כה  תורהלקוטי  

גנר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

גסר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

דסר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"אל תרלתורת שמו   

הסר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

הסר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

זסר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

ער  ......................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

בער  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג דער  ..........................................  הפרק  ביאורים לפרקי אבות

)לד הער  .......................................  ר חומש לקריאה בציבו

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

)לו  פור  ..................  בחוקותי-פרשת בהרלשבוע לוח זמנים

)לז פזר  ..............  שבת קודש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

ÔÈ‰Ï1 ּבין ממ ּצע  ׁשה ּוא  העמר , ספירת  ענין ¿»ƒְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

ּתֹורה  למ ּתן ה ּפסח  ּבחג  מצרים  ְְְְִִִֶַַַַַַַָיציאת 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּׁשב ּוע ֹות , לכם 2ּבחג  ּוספר ּתם  ְְְְֶֶֶַַַָָָ

ה ּפסח  (מ ּמחרת  ה ּׁשּבת  חמ ּׁשים 3מ ּמחרת  ג ֹו' ( ֲֳֳִִִִֶַַַַָָָָָ

ה ּׁשב ּוע ֹות , חג  ה ּוא  החמ ּׁשים  ויֹום  ג ֹו', ְֲִִַַַָיֹום 

והענין  העמר . ספירת  ענין ה ּוא  ּביניהם  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוהממ ּצע 

ענינים . ב ' נאמר ּו העמר  ּבספירת  ּדה ּנה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבזה ,

ּׁשּכת ּוב  מה  ה ּוא  הא ' ׁשּבת ֹות 2ענין ׁשבע  ְִֶֶַַַָָָָ

ּתמימ ֹות , להיֹות  ׁשּצריכים  ּתהיינה , ְְְְְִִִִִִֶֶָּתמימ ֹות 

ּׁשּכת ּוב  מה  ה ּוא  הב ' ׁשב ּוע ֹות 4וענין ׁשבעה  ְְְִִֶַַָָָָ

ואיתא  ּבּקמה , חרמ ׁש מהחל   ל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּתס ּפר 

ּדקאי 5ּברא ׁשֹונים  ּבק ֹומה , א ּלא  ּבּקמה  ֿ ּתקרי אל  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

להניף  ׁשּצרי והינּו, כ ּו', ק ֹומה  ה ּצּיּור  ְְְִִִֶַַַָָָעל 

הענינים  ּכל  את  ּולהכרית  להחרים  ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחרמ ׁש

ק ֹומה ' ה 'צ ּיּור  ׁשּבכל  ֿ ט ֹובים ) זה 6(ה ּלא  וענין . ְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּתֹורה . למ ּתן מצרים  יציאת  ּבין להיֹות  ְְְְִִִִִֵַַַַָָצרי

ּתֹורה  ּומ ּתן מצרים  יציאת  ּבין ההפר ׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָּדה ּנה ,

 ּבדר ה ּגּלּויים  ּכל  היּו מצרים  ׁשּביציאת  ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָה ּוא ,

ׁשהרי  למ ּטה , מ ּלמעלה  ּדלעילא , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָאתער ּותא 

נאמר  מצרים  ׁשּלא 7ּביציאת  ועריה , ער ֹום  וא ּת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

מעלתם  וכל  ּכלל , העב ֹודה  ענין אצלם  ְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָָהיה 

קטנּות , ּבבחינת  ׁשה ּוא  האמ ּונה , ענין רק  ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָהיתה 

ההמ ׁשכ ֹות  את  ּולהמ ׁשי לע ֹורר   ּבער זה  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָואין
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(1" בכתי "ק : שליט "א אדמו"ר כ"ק  ציין – חב "ד חסידי  אגודת שבספריית ההנחה העתק  על  דש"פ משכני  [ד"ה "

ואילך)]. קעב  ע ' תרנ"ה (סה"מ  תרנ"ה טו.2)אחרי ֿקדושים כג, עה"פ .3)אמור ופרש"י  תו"כ ואילך. ב  סה, ראה 4)מנחות

ט . ס "ד.5)טז, סתפ "ט  או"ח  אדה"ז שו"ע  ראשונים. בשם הכ"ג פ "ז ומוספין תמידין הל' משנה כסף  פסחים. סוף  רא"ש

ועוד. רע "א. קכד, זח "ג ע '6)וראה תרע "ו (סה"מ  תרע "ו שבועות חג ועשית ד"ה ג. יז, ד. טז, ד. טו, במדבר לקו"ת ראה

ז.7)קד). טז, יחזקאל

    
ÔÈ‰Ï1המשמעות של את החסידות, תורת לפי  ÈÙÒ˙הפנימית, ÔÈÚ ¿»ƒƒ¿«¿ƒ«

ÚvÓÓ ‡e‰L ,ÓÚ‰ ומחבר המקשר  ÌÈˆÓאמצעי  ˙‡ÈˆÈ ÔÈa »…∆∆¿À»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
e˙kL BÓk ,˙BÚeM‰ ‚Áa ‰Bz ÔzÓÏ ÁÒt‰ ‚Áa2 בתורה ¿««∆«¿««»¿««»¿∆»

לחג  אחד  מצד  הפסח חג  בין  מקשרת שהיא העומר  ספירת מצוות אודות

נאמר  שהרי  שני  מצד  השבועות

˙aM‰ ˙ÁnÓ ÌÎÏ ÌzÙÒe¿«¿∆»∆ƒ»√»««»
ש"ממחרת ( ז "ל  חכמינו  ודרשו 

היינו  ‰ÁÒtהשבת" ˙ÁnÓ3 ƒ»√»«∆«
חג  של  הראשון  היום לאחר  הבא והיום

ט"ז  יום היינו  בניסן , בט"ו  שחל  הפסח

ספירת  מתחילה שבו  היום הוא בניסן 

‚B',העומר  ÌBÈ ÌÈMÓÁ 'B‚ (¬ƒƒ
ÌÈMÓÁ‰ ÌBÈÂ ספירת לאחר  ¿«¬ƒƒ

יום  ותשעה ארבעים במשך  העומר 

שבועות) שבעה Á‚(שהם ‡e‰«
Ì‰ÈÈa ÚvÓÓ‰Â ,˙BÚeM‰«»¿«¿À»≈≈∆

השבועות וחג  הפסח חג  ‰e‡בין 
.ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»…∆

˙ÈÙÒa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ«
eÓ‡ ÓÚ‰בתורה.ÌÈÈÚ ' »…∆∆∆¿ƒ¿»ƒ

e˙kM ‰Ó ‡e‰ '‡‰ ÔÈÚ2 ƒ¿»»«∆»
˙BÓÈÓz ˙B˙aL ÚL∆««»¿ƒ
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈvL ,‰ÈÈ‰zƒ¿∆»∆¿ƒƒƒ¿

˙BÓÈÓz,שלמים שבועות היינו  ¿ƒ
מהי  יבואר  המאמר  ובהמשך 

של  הפנימית הרוחנית המשמעות

"תמימות" ‰e‡המושג  'a‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«
e˙kM ‰Ó4 הציווי בהמשך  בתורה «∆»

העומר  ספירת BÚeL˙על  ‰ÚLƒ¿»»
LÓÁ ÏÁ‰Ó CÏ tÒzƒ¿»»≈»≈∆¿≈

aÌÈBL‡a ‡˙È‡Â ,‰Ów5 «»»¿ƒ»»ƒƒ
,‰ÓB˜a ‡l‡ ‰Ówa È˜zŒÏ‡«ƒ¿ƒ«»»∆»¿»

È‡˜c מכוון ‰eivשהכתוב ÏÚ ¿»≈««ƒ
CÈvL ,eÈ‰Â ,'eÎ ‰ÓB˜»¿«¿∆»ƒ
ÌÈÁ‰Ï È„k LÓÁ ÛÈ‰Ï¿»ƒ∆¿≈¿≈¿«¬ƒ

˙ÈÎ‰Ïe לחלוטין Ïkולאבד  ˙‡ ¿«¿ƒ∆»
ÏÎaL (ÌÈBËŒ‡l‰) ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«…ƒ∆¿»

'‰ÓB˜ eiˆ'‰6 מצד המידות כי  «ƒ»
ישות  של  תחושה בעלות הן  עצמן 

לבטל  היא האדם ועבודת בתוקף וניצבת שעומדת מוכנה תבואה כמו  עצמית

'עמידת' את ומבטל  ש'קוצר ' חרמש הנפת ידי  על  העצמית הישות את ולהכניע

בכל  היינו  ה'קומה', של  והדמות ה'ציור ' בכל  להיות צריך  והדבר  המידות

המאמר . בהמשך  להלן  בהרחבה שיבואר  כפי  המידות, Ê‰פרטי  ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
˙BÈ‰Ï CÈˆ הזו הזמן  בתקופת »ƒƒ¿

ÔzÓÏ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿««
‰Bz הפנימי התוכני  הקשר  בגלל  »

 ֿ הבלתי  הדברים ואיבוד  ביטול  של 

מצרים  יציאת העניינים, לשני  רצויים

ומבאר . שהולך  כפי  תורה, ומתן 

LÙ‰‰ ,‰p‰c ההבדלÔÈa ¿ƒ≈«∆¿≈≈
‰Bz ÔzÓe ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ««»
eÈ‰ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ,‡e‰∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»

ÌÈÈelb‰ Ïk מלמעלה האלוקיים »«ƒƒ
‡˙eÚ˙‡ C„a דלעילא ¿∆∆ƒ¿¬»

מלמעלה, «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰התעוררות
,‰hÓÏ אל מלמעלה אלוקית התגלות ¿«»

מצידם  שהם בעוד  למטה ישראל  בני 

נחות  במצב היו  ועדיין  התעוררו  לא

ÌÈˆÓביותר  ˙‡ÈˆÈa È‰L∆¬≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
Ó‡7 שעה שבאותה הנביא בדברי  ∆¡«

של  במצב היו  ישראל  ¿»¿z‡Âכנסת
‰ÈÚÂ ÌBÚ כל מהמצוות ללא ≈¿∆¿»

כי  רוחנית מבחינה עיטורים או  לבושים

מצד  וזכויות מעלות להם היו  לא

כיוון  ‡ˆÌÏעצמם, ‰È‰ ‡lL∆…»»∆¿»
‰„BÚ‰ ÔÈÚ רוחנית ה' עבודת ƒ¿«»¬»

˜ ‰˙È‰ Ì˙ÏÚÓ ÏÎÂ ,ÏÏk¿»¿»«¬»»»¿»«
˙ÈÁa ‡e‰L ,‰eÓ‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¡»∆ƒ¿ƒ«

,˙eË˜ בהבנה התורה לימוד  לעומת «¿
האמונה  המצוות וקיום והשגה

בחינת  נמוכה דרגה נחשבת כשלעצמה

CÚa'קטנות' ‰Ê ÔÈ‡Â של הערך  ¿≈∆¿∆∆
(מבחינה  מדי  קטן  בלבד  האמונה

בשביל  כמובן ) את BÚÏרוחנית, ¿≈
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  העליון  הרצון 

CÈLÓ‰Ïe ולהביא למטה מלמעלה ¿«¿ƒ
גילוי  ‰‰BÎLÓ˙לידי  של ‡˙ ∆««¿»

העליונים  האלוקיים האורות
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)לב  אגרות קודש  
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ו   

ּביצ  ההמ ׁשכ ֹות ׁשּנמ ׁשכ ּו ּכל  א ּלא  מצרים , יאת  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מ ּצד  ׁשּלא  למ ּטה , מלמעלה   ּבדר אז ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹהיּו

ּבמק ֹום  ּׁשּנת ּבאר  מה  ּכן ּגם  וזה ּו ּכלל . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָעב ֹודתם 

ה ּמדר ׁש8אחר  עד 9ּבדברי מח ּבב ּה זז לא  ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹ

ּבחג ה ּוא  א ּמי  ׁשּבחינת  א ּמי, אח ֹותי ּבּתי ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָׁשּקרא ּה

ּתׁשרי), חד ׁש ּבכל  יֹותר  (ּובכלל ּות  ְְְִִֵֵֶַָָֹֻה ּסּכֹות 

ּבּתי  ּובחינת  ה ּׁשב ּוע ֹות , ּבחג  ה ּוא  אח ֹותי ְְְֲִִִִִַַַַָּובחינת 

הם  יׂשראל  ה ּפסח  ׁשּבחג  והינּו, ה ּפסח , ּבחג  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָה ּוא 

ההמ ׁשכ ֹות  ׁשּכל  לפי מק ּבל , ּבחינת  ּבת , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּבבחינת 

אמנם  עצמ ּה. מ ּצד  ּדלעילא  אתער ּותא   ּבדר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו

ימ ׁשכ ּו ההמ ׁשכ ֹות  ׁשּכל  היא  ה ּכּונה  ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻּתכלית 

ּבמ ּתן  נתח ּדׁש זה  וענין ּדוקא , עב ֹודה  ֿ ידי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעל 

ֿ ידי  על  ההמ ׁשכ ֹות  ּכל  את  ׁשּממ ׁשיכים  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּתֹורה ,

וההכנה  ּדוקא . ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ּדק ּיּום  ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָהעב ֹודה 

ׁשּלכן  העמר , ספירת  ֿ ידי על  היא  ּתֹורה  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמ ּתן

הענינים  מעין העמר  ּבספירת  להיֹות  ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹצריכים 

 ּבדר העב ֹודה  ענין ׁשה ּוא  ּתֹורה , ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָׁשּבמ ּתן

לכם , ּוספר ּתם  נאמר  ֿ זה  ועל  למעלה , ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָמ ּלמ ּטה 

והעב ֹודה  טאן, אליין ע ּפעס  אנה ֹויּבן ּדארף  ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָמען

ה ּצּיּור  ּבכל  ּבק ֹומה , ּבּקמה , חרמ ׁש מהחל  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיא 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו זה  הרי  יֹותר  ּובפרט ּיּות  ְְֲִִֵֵֶֶָָָק ֹומה .

ּבח ּוק ֹותי  ּתּקנת 10ּבפר ׁשת  ֿ ּפי על  (ׁשּקֹורין ְְִִֶַַַַַָָָ

ה ּׁשב ּוע ֹות  חג  קדם  אתכם 11ה ּגא ֹונים   וא ֹול ( ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ק ֹומ ֹות  ב ' האלקית 12ק ֹוממ ּיּות , ּדנפ ׁש ה ּקֹומה  , ְְֱִִֶֶַָָֹ

והיינּו ה ּבהמית , ּדנפ ׁש את 13וה ּקֹומה  ׁשּמברר  , ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
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ד"ה 8) ואילך. קלח  ע ' תרנ"ד סה"מ  ואילך. א'תשעג ע ' שמע "צ  ב 'תתקיח ; ס "ע  ח  כרך רנח . ע ' א כרך בא אוה"ת: ראה

תשמ "ז. תברכו כה גו' ספ "ג.9)וידבר שהש"ר פקודי . ס "פ  יג.10)שמו"ר ב .11)כו, לא, מגילה תוס ' ב "ב 12)ראה ראה

א. ק , סנהדרין שם. מהרש"א ובחדא"ג א שם.13)עה, במדבר לקו"ת וראה הנ"ל. שבועות חג ועשית ד"ה ראה

    
eÎLÓpL ונתגלוÊ‡ eÈ‰ ˙BÎLÓ‰‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ∆ƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»»««¿»»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C„a ישראל בני  מצד  התעוררות כל  למטה,ללא ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
ÏÏk Ì˙„BÚ „vÓ ‡lL בני של  כלשהי  רוחנית עבודה הייתה ולא  ∆…ƒ«¬»»¿»

מלמעלה. האלוקיים האורות התגלות את לגרום בכוחה שהיה ישראל 

‡a˙pM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆ƒ¿»≈
Á‡ ÌB˜Óa8 החסידות בתורת ¿»«≈

L„n‰ È„a9 הכתוב (על  ¿ƒ¿≈«ƒ¿»
שלמה  במלך  ציון  בנות וראינה "צאינה

אמו ") לו  שעטרה ÊÊבעטרה ‡Ï…»
daÁÓ של והאהבה החיבה ≈«¿»

נמשלה  ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

של  שונים בלשונות לכלה הקורא לחתן 

‡È˙BÁחיבה  Èza d‡wL „Ú«∆¿»»ƒƒ¬ƒ
,Èn‡ הביטויים משלושת אחד  וכל  ƒƒ

אהבה  של  שונה ושייכות קשר  מבטא

‡Ènוחיבה  ˙ÈÁaL הקשר ∆¿ƒ«ƒƒ
לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  והשייכות

"אמי " מכונים הם שבו  ‰e‡ישראל 
˙BÈ ˙eÏÏÎe) ˙Bkq‰ ‚Áa¿««Àƒ¿»≈

ÈLz L„Á ÏÎa בחג רק ולא ¿»…∆ƒ¿≈
האהבה  החודש בכל  כי  הסוכות

לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  והחיבה

מאשר  בגילוי  יותר  היא בכל ישראל 

השנה), ‰e‡ימות È˙BÁ‡ ˙ÈÁe¿ƒ«¬ƒ
לקשר  משל  הוא "אחותי " הביטוי 

לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ולשייכות

שהוא  כפי  ‰BÚeM˙,ישראל  ‚Áa¿««»
Èza ˙ÈÁe כפי "בתי " הביטוי  ¿ƒ«ƒƒ

של  ולשייכות לקשר  משל  שהוא

ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  ‰e‡הקדוש
‚ÁaL ,eÈ‰Â ,ÁÒt‰ ‚Áa¿««∆«¿«¿∆¿«
˙ÈÁa Ì‰ Ï‡NÈ ÁÒt‰«∆«ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«

,Ïa˜Ó ˙ÈÁa ,˙a כמובא «¿ƒ«¿«≈
בחינת  הוא שזכר  וחסידות בקבלה

מקבל . בחינת היא ונקבה משפיע

מקבלת  שהנקבה זו  תכונה ובענייננו ,

והטעם  ו "אמי " "אחותי " בביטוי  מאשר  יותר  "בתי " בביטוי  מודגשת מהזכר 

הוא  "מקבל " בבחינת הם ישראל  שבני  מודגש הפסח בחג  שדווקא ÈÙÏ¿ƒלכך 
˙BÎLÓ‰‰ ÏkL הפסח בחג  העליונים C„aוהגילויים eÈ‰ ∆»««¿»»¿∆∆

‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ מלמעלה dÓˆÚהתעוררות „vÓ בעקבות ולא ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ««¿»
"מקבל " בחינת רק היו  ישראל  ובני  האדם עבודת מצד  דלתתא" "אתערותא

ההשפעה. להתעוררות גורם שיהיו  מבלי  ההשפעה של 

˙BÎLÓ‰‰ ÏkL ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ÌÓ‡ האורות של  והגילויים »¿»«¿ƒ««»»ƒ∆»««¿»
העליונים  Âc˜‡האלוקיים ‰„BÚ È„ÈŒÏÚ eÎLÓÈ,התחתונים מצד  À¿¿«¿≈¬»«¿»

Ïk ˙‡ ÌÈÎÈLÓnL ,‰Bz ÔzÓa LcÁ˙ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿««»∆«¿ƒƒ∆»
˙BÎLÓ‰‰ מלמעלה האלוקיים האורות ‰BÚ„‰והתגלות È„ÈŒÏÚ ««¿»«¿≈»¬»

˙BˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜c ידי על  ¿ƒ«»ƒ¿
עבודתם  ומצד  «¿»Âc˜‡.התחתונים

ŒÏÚ ‡È‰ ‰Bz ÔzÓÏ ‰Î‰‰Â¿«¬»»¿««»ƒ«
ÔÎlL ,ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ È„È¿≈¿ƒ«»…∆∆»≈
ÓÚ‰ ˙ÈÙÒa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¿̂ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ«»…∆
,‰Bz ÔzÓaL ÌÈÈÚ‰ ÔÈÚÓ≈≈»ƒ¿»ƒ∆¿««»
'ממוצע' היא העומר  ספירת כאמור  כי 

ולכן בין  תורה ומתן  מצרים יציאת

שני  של  ודוגמא מעין  בה להיות צריך 

תהיה  העומר  שספירת וכדי  הדברים,

צריך  תורה למתן  מעין הכנה בה להיות

תורה  מתן  של  ÔÈÚהעבודה ‡e‰L∆ƒ¿«
‰hÓlÓ C„a ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆ƒ¿«»
Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«∆∆¡«

,ÌÎÏ ÌzÙÒeעל עם דגש ¿«¿∆»∆
כלומר  Û‡c"לכם", ÔÚÓ∆«¿

,Ô‡Ë ÔÈÈÏ‡ ÒÚtÚ ÔaÈB‰‡»¿¿¿∆∆«≈»
לעשות  להתחיל  צריכים בעצמכם אתם

בגילויים  להסתפק ולא לבד , משהו 

ÏÁ‰Óמלמעלה  ‡È‰ ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ≈»≈
ÏÎa ,‰ÓB˜a ,‰Ówa LÓÁ∆¿≈«»»¿»¿»

,‰ÓB˜ eiv‰ לעיל כמובא «ƒ»
בבירור  מסתפקים לא העומר  שבספירת

את  מתקנים אלא מסויים פרט ותיקון 

והכנעה  ביטול  על  לפרטיהן  המידות כל 

העצמית. הישות eiËÙeƒ¿»ƒ˙של 
e˙kL BÓk ‰Ê È‰ ˙BÈ≈¬≈∆¿∆»

È˙B˜eÁבתורה  ˙LÙa10 ¿»»«¿«
˙wz ÈtŒÏÚ ÔÈBwL)∆ƒ«ƒ«»«
‚Á Ì„˜ ÌÈB‡b‰«¿ƒ…∆«

˙BÚeM‰11ÌÎ˙‡ CÏB‡Â ( «»»≈∆¿∆
˙BÓB˜ ' ,˙eiÓÓB˜12, נאמר ¿ƒ

תורה  ילמדו  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש של  חוקיו  את יקיימו  ישראל  בני  שאם בתורה

ואמרו  קוממיות" אתכם "ואולך  – רבות בברכות יתברכו  מצוות, ויקיימו 

הראשון  אדם של  קומות כשתי  אמה, מאתיים אומר : מאיר  "רבי  ז "ל : חכמינו 

מפרשים  החסידות ובתורת "קומות") נאמר  כאילו  נדרש "קוממיות" (והביטוי 

היינו  קומות LÙcששתי  ‰ÓBw‰Â ˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰ÓBw‰«»¿∆∆»¡…ƒ¿«»¿∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ והגבהה עליה תהיה ובשתיהן  קומות שתי  הן  ,eÈÈ‰Â13שיחד  ««¬ƒ¿«¿
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ז       

ֿ ידי  ועל  ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ק ֹומה ' ה 'צ ּיּור  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָּכל 

א ֹור  ּכח  ּתֹוספת  נע ׂשה  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹה ּבר ּור 

ׁשהה ֹוספה  וכיון האלקית , ּבּנפ ׁש ּגם  ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוח ּיּות 

ּבּנפ ׁש עב ֹודת ֹו ֿ ידי על  ּבאה  האלקית  ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּנפ ׁש

האלקית  ּדנפ ׁש ה ּקֹומה  ּגם  ה ּנה  לכן ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה ּבהמית ,

ענין זה ה ּוא  ׁשּגם  היינּו, עב ֹודת ֹו, מ ּצד  ׁשּבא  ְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

להת ּפאר  ידיו מע ׂשה  ּבבחינת  זה 14ה ּוא  וענין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

ענינּה ה ּתֹורה  ׁשהרי ה ּתֹורה , לק ּבלת  הכנה  ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָה ּוא 

ׁשל  ּובפמליא  מעלה  ׁשל  ּבפמליא  ׁשל ֹום  ְְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָלע ׂשֹות 

נפ ׁש15מ ּטה  ּבין ה ּׁשל ֹום  למ ּטה  ּגם  נמ ׁש ׁשּמּזה  , ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה ּבהמית  ונפ ׁש להיֹות 16האלקית  צריכה  ולכן , ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּדנפ ׁש ה ּקֹומ ֹות  ּבב ' העמר  ּדספירת  ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹהעב ֹודה 

זֹוכים  ֿ ידיֿזה  ועל  ה ּבהמית , ונפ ׁש ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹהאלקית 

ּבא ֹות  ׁשּׁשּתיהן  ּבאפן ה ּקֹומ ֹות  לב ' ּתֹורה  ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹּבמ ּתן

העמר  ספירת  ענין ּכלל ּות  וזה ּו עב ֹודת ֹו. ֿ ידי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹעל 

ּתֹורה , ּומ ּתן מצרים  יציאת  ּבין ממ ּצע  ְְְִִִֵֶַַַַָָֻׁשה ּוא 

 ּבדר מצרים  ּביציאת  ׁשהיּו הענינים  ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשא ֹותם 

נע ׂשית  העמר  ּבספירת  ה ּנה  ּדלעילא , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאתער ּותא 

למעלה , מ ּלמ ּטה  עב ֹודה   ּבדר העב ֹודה  ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבהם 

הענינים  א ֹותם  ּכ ֿ אחר  נמ ׁשכים  ֿ ידיֿזה  ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעל 

העמר  ּדספירת  העב ֹודה  ּוכלל ּות  ּתֹורה . ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּבמ ּתן

ה ּבר ּור  ענין ׁשה ּוא  ּבּקמה , חרמ ׁש מהחל  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהיא 

והעב ֹודה  ה ּקֹומ ֹות , ּובב ' ק ֹומה ', ה 'צ ּיּור  ְְְֲִַַָָָָּבכל 

ּתס ּפר  ׁשב ּוע ֹות  ׁשבעה  ׁשּזה ּו ה ּמּדֹות , ּבבר ּור  ְְְִִִִֵֶֶַָָָהיא 

ה ּמּדֹות , ׁשבעת  ּכנגד  הם  ׁשב ּוע ֹות  ׁשבעה  , ְְְְִִִֵֶֶַַָָל

לכן  ה ּמּדֹות , ז' מ ּכל  ּכל ּולה  מ ּדה  ׁשּכל  ְְִִִֵֵֶַָָָָָָוכיון

ּפרטי  ּבכל  יֹום , מ "ט  העמר  ספירת  להיֹות  ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹצריכה 

מ ּזֹו. זֹו ׁשּכל ּול ֹות  ּכפי ְְִִִֶַה ּמּדֹות 

ּכל ּולה e‡eב ) ּומ ּדה  מ ּדה  ׁשּכל  אי הענין ≈ְְִִִֵֶָָָָָָ

ענין 17מז' ה ּוא  החסד  מ ּדת  ה ּנה , , ְִִִִֵֶֶַַַ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו על 18האהבה , אהב ּתי ע ֹולם  אהבת  ְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָ

מ ּכל  ּכל ּולה  החסד  ּומ ּדת  חסד . מ ׁשכ ּתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכן
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כא.14) ס , ישעי ' – הכתוב  לשון ב .15)ע "פ  צט , ואילך.16)סנהדרין ד פה, מטות לקו"ת ראה 17)ראה – לקמן בהבא

.1 שבהערה תרנ"ה משכני  ב .18)ד"ה לא, ירמי '

    
nL העומר ספירת של  הרוחנית ˜ÓB‰'בעבודה eiˆ'‰ Ïk ˙‡ ∆¿»≈∆»«ƒ»

˙ÈÓ‰a‰ LÙc ea‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc הפרטים בכל  ¿∆∆««¬ƒ¿«¿≈«≈¿∆∆««¬ƒ
‰‡È˜Ï˙,שלה  LÙpa Ìb ˙eiÁÂ B‡ Ák ˙ÙÒBz ‰NÚ שגם «¬∆∆∆…«¿«««∆∆»¡…ƒ

לכן  קודם שהייתה מכפי  יותר  גבוהה לדרגה מתעלית «≈¿ÔÂÈÎÂהיא
‰ÙÒB‰‰L,הכוח והחיות של  האור  ∆«»»

È„ÈŒÏÚ ‰‡a ˙È˜Ï‡‰ LÙpa«∆∆»¡…ƒ»»«¿≈
B˙„BÚ האדם LÙpaשל  ¬»«∆∆

Ìb ‰p‰ ÔÎÏ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»≈ƒ≈«
‰ÓBw‰ הגובה ותוספת ההתעלות «»

‰‡È˜Ï˙הרוחני  LÙc אף ¿∆∆»¡…ƒ
הנותן  הוא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שכמובן 

בכל  הנוספת, וההתעלות הכוח את בה

vÓ„זאת  ‡aL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆»ƒ«
B˙„BÚ,האדם ÌbLשל  ,eÈÈ‰ ¬»«¿∆«

ÂÈ„È ‰NÚÓ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ««¬≈»»
האדם  .‡t˙‰Ï14של  ¿ƒ¿»≈

‰Ê ÔÈÚÂ שגורמת האדם עבודת ¿ƒ¿»∆
בנפש  והן  הבהמית בנפש הן  התעלות

Ïa˜Ï˙האלוקית  ‰Î‰ ‡e‰¬»»¿«»«
dÈÚ ‰Bz‰ È‰L ,‰Bz‰«»∆¬≈«»ƒ¿»»
ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ˙BNÚÏ«¬»¿»«¿»∆

‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙe ‰ÏÚÓ15, «¿»¿»«¿»∆«»
תורה  שהלומד  ז "ל  חכמינו  כדברי 

וגם  למעלה גם שלום" "משים ִֵלשמה

hÓÏ‰למטה  Ìb CLÓ ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿»«¿«»
˙È˜Ï‡‰ LÙ ÔÈa ÌBÏM‰«»≈∆∆»¡…ƒ
מעלה" של  "פמליא בדוגמת שהיא

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ16 בדוגמת שהיא ¿∆∆««¬ƒ
מטה", של  ˆÎÈ‰"פמליא ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»

˙ÈÙÒc ‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»ƒ¿ƒ«
ÓÚ‰ שפעולתה כזה באופן  »…∆

תהיה  ‰BÓBw˙והשפעתה 'a¿«
LÙÂ ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ והגבהה עילוי  שתפעל  ««¬ƒ
יחד , גם ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בשתיהן 

'Ï ‰Bz ÔzÓa ÌÈÎBÊƒ¿««»¿
˙BÓBw‰ הן התעלות היינו  האמורות, «

הבהמית  בנפש והן  האלוקית בנפש

È„ÈŒÏÚ ˙B‡a Ô‰ÈzML ÔÙ‡a¿…∆∆¿≈∆»«¿≈
B˙„BÚ,האדם יש של  להם וכך  ¬»

הגילויים  מאשר  יותר  וגדולה תוקף

רק  שהיו  מצרים יציאת בעת שהיו 

האדם. עבודת ללא מלמעלה,

ÚvÓÓ ‡e‰L ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ומקשר המחבר  ¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»…∆∆¿À»
eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ Ì˙B‡L ,‰Bz ÔzÓe ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ««»∆»»ƒ¿»ƒ∆»

‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ C„a ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa מלמעלה התעוררות ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ולהמשיך  לגלות מסוגל  שהאדם מאורות למעלה ביותר , עליונים אורות והיו 

עבודתו , ידי  ÈÙÒa˙על  ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ«
Ì‰a ˙ÈNÚ ÓÚ‰ עצמם »…∆«¬≈»∆

‰„BÚ‰האדם C„aמצד  »¬»¿∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„BÚ¬»ƒ¿«»¿«¿»
ŒÁ‡ ÌÈÎLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ««

ÌÈÈÚ‰ Ì˙B‡ Ck שביציאת »»»ƒ¿»ƒ
ב"קטנות" עדיין  היו  »»¿ÔzÓaמצרים

‰Bz."גדלות" בבחינת הם וכעת »
˙ÈÙÒc ‰„BÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»¬»ƒ¿ƒ«
LÓÁ ÏÁ‰Ó ‡È‰ ÓÚ‰»…∆ƒ≈»≈∆¿≈
ea‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Ówa«»»∆ƒ¿««≈

'‰ÓB˜ eiˆ'‰ ÏÎa בכל היינו  ¿»«ƒ»
לעיל , כמבואר  ¿e'הפרטים,

˙BÓBw‰ בנפש והן  הבהמית בנפש הן  «
eaהאלוקית  ‡È‰ ‰„BÚ‰Â ,¿»¬»ƒ¿≈
˙Bcn‰,האדם e‰fLשבנפש «ƒ∆∆

הציווי  של  הפנימית «¿ÚLƒ‰המשמעות
‰ÚL ,CÏ tÒz ˙BÚeL»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÚL „‚k Ì‰ ˙BÚeL»≈¿∆∆ƒ¿«
‰cÓ ÏkL ÔÂÈÎÂ ,˙Bcn‰«ƒ¿≈»∆»ƒ»

,˙Bcn‰ 'Ê ÏkÓ ‰ÏeÏk כי ¿»ƒ»«ƒ
שבחסד  חסד  יש למשל , החסד , במידת

וכו ' שבחסד  ותפארת שבחסד  וגבורה

שבגבורה  חסד  יש הגבורה במידת וכן 

שבגבורה  ותפארת שבגבורה וגבורה

ÈÙÒ˙וכו ' ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏ»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«
ÓÚ‰,י ֹום מ"ט שהם שבועות שבעה »…∆

בימי  הנפש של  והתיקון  שהבירור  כדי 

יהיה  העומר  ÈËtספירת ÏÎa¿»¿»≈
.BfÓ BÊ ˙BÏeÏkL ÈÙk ˙Bcn‰«ƒ¿ƒ∆¿ƒ
ÏkL CÈ‡ ÔÈÚ‰ e‡e (≈»ƒ¿»≈∆»

‰cÓe ‰cÓ המידות משבע אחת כל  ƒ»ƒ»
יסוד , הוד , נצח, תפארת, גבורה, חסד ,

ÊÓ'מלכות ‰ÏeÏk17 המידות ¿»ƒ
"מלכות  עד  שבחסד " מ"חסד 

‰ÒÁ„שבמלכות", ˙cÓ ,‰p‰ƒ≈ƒ««∆∆
Ú ‡e‰BÓk ,‰‰‡‰ ÔÈƒ¿«»«¬»¿
e˙kL18ÌÏBÚ ˙‰‡ ∆»«¬«»

„ÒÁ CÈzÎLÓ Ôk ÏÚ CÈz‰‡¬«¿ƒ«≈¿«¿ƒ∆∆
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ּביצ  ההמ ׁשכ ֹות ׁשּנמ ׁשכ ּו ּכל  א ּלא  מצרים , יאת  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מ ּצד  ׁשּלא  למ ּטה , מלמעלה   ּבדר אז ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹהיּו

ּבמק ֹום  ּׁשּנת ּבאר  מה  ּכן ּגם  וזה ּו ּכלל . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָעב ֹודתם 

ה ּמדר ׁש8אחר  עד 9ּבדברי מח ּבב ּה זז לא  ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹ

ּבחג ה ּוא  א ּמי  ׁשּבחינת  א ּמי, אח ֹותי ּבּתי ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָׁשּקרא ּה

ּתׁשרי), חד ׁש ּבכל  יֹותר  (ּובכלל ּות  ְְְִִֵֵֶַָָֹֻה ּסּכֹות 

ּבּתי  ּובחינת  ה ּׁשב ּוע ֹות , ּבחג  ה ּוא  אח ֹותי ְְְֲִִִִִַַַַָּובחינת 

הם  יׂשראל  ה ּפסח  ׁשּבחג  והינּו, ה ּפסח , ּבחג  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָה ּוא 

ההמ ׁשכ ֹות  ׁשּכל  לפי מק ּבל , ּבחינת  ּבת , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּבבחינת 

אמנם  עצמ ּה. מ ּצד  ּדלעילא  אתער ּותא   ּבדר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו

ימ ׁשכ ּו ההמ ׁשכ ֹות  ׁשּכל  היא  ה ּכּונה  ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻּתכלית 

ּבמ ּתן  נתח ּדׁש זה  וענין ּדוקא , עב ֹודה  ֿ ידי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעל 

ֿ ידי  על  ההמ ׁשכ ֹות  ּכל  את  ׁשּממ ׁשיכים  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּתֹורה ,

וההכנה  ּדוקא . ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ּדק ּיּום  ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָהעב ֹודה 

ׁשּלכן  העמר , ספירת  ֿ ידי על  היא  ּתֹורה  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמ ּתן

הענינים  מעין העמר  ּבספירת  להיֹות  ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹצריכים 

 ּבדר העב ֹודה  ענין ׁשה ּוא  ּתֹורה , ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָׁשּבמ ּתן

לכם , ּוספר ּתם  נאמר  ֿ זה  ועל  למעלה , ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָמ ּלמ ּטה 

והעב ֹודה  טאן, אליין ע ּפעס  אנה ֹויּבן ּדארף  ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָמען

ה ּצּיּור  ּבכל  ּבק ֹומה , ּבּקמה , חרמ ׁש מהחל  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיא 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו זה  הרי  יֹותר  ּובפרט ּיּות  ְְֲִִֵֵֶֶָָָק ֹומה .

ּבח ּוק ֹותי  ּתּקנת 10ּבפר ׁשת  ֿ ּפי על  (ׁשּקֹורין ְְִִֶַַַַַָָָ

ה ּׁשב ּוע ֹות  חג  קדם  אתכם 11ה ּגא ֹונים   וא ֹול ( ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ק ֹומ ֹות  ב ' האלקית 12ק ֹוממ ּיּות , ּדנפ ׁש ה ּקֹומה  , ְְֱִִֶֶַָָֹ

והיינּו ה ּבהמית , ּדנפ ׁש את 13וה ּקֹומה  ׁשּמברר  , ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
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ד"ה 8) ואילך. קלח  ע ' תרנ"ד סה"מ  ואילך. א'תשעג ע ' שמע "צ  ב 'תתקיח ; ס "ע  ח  כרך רנח . ע ' א כרך בא אוה"ת: ראה

תשמ "ז. תברכו כה גו' ספ "ג.9)וידבר שהש"ר פקודי . ס "פ  יג.10)שמו"ר ב .11)כו, לא, מגילה תוס ' ב "ב 12)ראה ראה

א. ק , סנהדרין שם. מהרש"א ובחדא"ג א שם.13)עה, במדבר לקו"ת וראה הנ"ל. שבועות חג ועשית ד"ה ראה

    
eÎLÓpL ונתגלוÊ‡ eÈ‰ ˙BÎLÓ‰‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ∆ƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»»««¿»»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C„a ישראל בני  מצד  התעוררות כל  למטה,ללא ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
ÏÏk Ì˙„BÚ „vÓ ‡lL בני של  כלשהי  רוחנית עבודה הייתה ולא  ∆…ƒ«¬»»¿»

מלמעלה. האלוקיים האורות התגלות את לגרום בכוחה שהיה ישראל 

‡a˙pM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆ƒ¿»≈
Á‡ ÌB˜Óa8 החסידות בתורת ¿»«≈

L„n‰ È„a9 הכתוב (על  ¿ƒ¿≈«ƒ¿»
שלמה  במלך  ציון  בנות וראינה "צאינה

אמו ") לו  שעטרה ÊÊבעטרה ‡Ï…»
daÁÓ של והאהבה החיבה ≈«¿»

נמשלה  ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

של  שונים בלשונות לכלה הקורא לחתן 

‡È˙BÁחיבה  Èza d‡wL „Ú«∆¿»»ƒƒ¬ƒ
,Èn‡ הביטויים משלושת אחד  וכל  ƒƒ

אהבה  של  שונה ושייכות קשר  מבטא

‡Ènוחיבה  ˙ÈÁaL הקשר ∆¿ƒ«ƒƒ
לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  והשייכות

"אמי " מכונים הם שבו  ‰e‡ישראל 
˙BÈ ˙eÏÏÎe) ˙Bkq‰ ‚Áa¿««Àƒ¿»≈

ÈLz L„Á ÏÎa בחג רק ולא ¿»…∆ƒ¿≈
האהבה  החודש בכל  כי  הסוכות

לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  והחיבה

מאשר  בגילוי  יותר  היא בכל ישראל 

השנה), ‰e‡ימות È˙BÁ‡ ˙ÈÁe¿ƒ«¬ƒ
לקשר  משל  הוא "אחותי " הביטוי 

לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ולשייכות

שהוא  כפי  ‰BÚeM˙,ישראל  ‚Áa¿««»
Èza ˙ÈÁe כפי "בתי " הביטוי  ¿ƒ«ƒƒ

של  ולשייכות לקשר  משל  שהוא

ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  ‰e‡הקדוש
‚ÁaL ,eÈ‰Â ,ÁÒt‰ ‚Áa¿««∆«¿«¿∆¿«
˙ÈÁa Ì‰ Ï‡NÈ ÁÒt‰«∆«ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«

,Ïa˜Ó ˙ÈÁa ,˙a כמובא «¿ƒ«¿«≈
בחינת  הוא שזכר  וחסידות בקבלה

מקבל . בחינת היא ונקבה משפיע

מקבלת  שהנקבה זו  תכונה ובענייננו ,

והטעם  ו "אמי " "אחותי " בביטוי  מאשר  יותר  "בתי " בביטוי  מודגשת מהזכר 

הוא  "מקבל " בבחינת הם ישראל  שבני  מודגש הפסח בחג  שדווקא ÈÙÏ¿ƒלכך 
˙BÎLÓ‰‰ ÏkL הפסח בחג  העליונים C„aוהגילויים eÈ‰ ∆»««¿»»¿∆∆

‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ מלמעלה dÓˆÚהתעוררות „vÓ בעקבות ולא ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ««¿»
"מקבל " בחינת רק היו  ישראל  ובני  האדם עבודת מצד  דלתתא" "אתערותא

ההשפעה. להתעוררות גורם שיהיו  מבלי  ההשפעה של 

˙BÎLÓ‰‰ ÏkL ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ÌÓ‡ האורות של  והגילויים »¿»«¿ƒ««»»ƒ∆»««¿»
העליונים  Âc˜‡האלוקיים ‰„BÚ È„ÈŒÏÚ eÎLÓÈ,התחתונים מצד  À¿¿«¿≈¬»«¿»

Ïk ˙‡ ÌÈÎÈLÓnL ,‰Bz ÔzÓa LcÁ˙ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿««»∆«¿ƒƒ∆»
˙BÎLÓ‰‰ מלמעלה האלוקיים האורות ‰BÚ„‰והתגלות È„ÈŒÏÚ ««¿»«¿≈»¬»

˙BˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜c ידי על  ¿ƒ«»ƒ¿
עבודתם  ומצד  «¿»Âc˜‡.התחתונים

ŒÏÚ ‡È‰ ‰Bz ÔzÓÏ ‰Î‰‰Â¿«¬»»¿««»ƒ«
ÔÎlL ,ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ È„È¿≈¿ƒ«»…∆∆»≈
ÓÚ‰ ˙ÈÙÒa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¿̂ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ«»…∆
,‰Bz ÔzÓaL ÌÈÈÚ‰ ÔÈÚÓ≈≈»ƒ¿»ƒ∆¿««»
'ממוצע' היא העומר  ספירת כאמור  כי 

ולכן בין  תורה ומתן  מצרים יציאת

שני  של  ודוגמא מעין  בה להיות צריך 

תהיה  העומר  שספירת וכדי  הדברים,

צריך  תורה למתן  מעין הכנה בה להיות

תורה  מתן  של  ÔÈÚהעבודה ‡e‰L∆ƒ¿«
‰hÓlÓ C„a ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆ƒ¿«»
Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«∆∆¡«

,ÌÎÏ ÌzÙÒeעל עם דגש ¿«¿∆»∆
כלומר  Û‡c"לכם", ÔÚÓ∆«¿

,Ô‡Ë ÔÈÈÏ‡ ÒÚtÚ ÔaÈB‰‡»¿¿¿∆∆«≈»
לעשות  להתחיל  צריכים בעצמכם אתם

בגילויים  להסתפק ולא לבד , משהו 

ÏÁ‰Óמלמעלה  ‡È‰ ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ≈»≈
ÏÎa ,‰ÓB˜a ,‰Ówa LÓÁ∆¿≈«»»¿»¿»

,‰ÓB˜ eiv‰ לעיל כמובא «ƒ»
בבירור  מסתפקים לא העומר  שבספירת

את  מתקנים אלא מסויים פרט ותיקון 

והכנעה  ביטול  על  לפרטיהן  המידות כל 

העצמית. הישות eiËÙeƒ¿»ƒ˙של 
e˙kL BÓk ‰Ê È‰ ˙BÈ≈¬≈∆¿∆»

È˙B˜eÁבתורה  ˙LÙa10 ¿»»«¿«
˙wz ÈtŒÏÚ ÔÈBwL)∆ƒ«ƒ«»«
‚Á Ì„˜ ÌÈB‡b‰«¿ƒ…∆«

˙BÚeM‰11ÌÎ˙‡ CÏB‡Â ( «»»≈∆¿∆
˙BÓB˜ ' ,˙eiÓÓB˜12, נאמר ¿ƒ

תורה  ילמדו  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש של  חוקיו  את יקיימו  ישראל  בני  שאם בתורה

ואמרו  קוממיות" אתכם "ואולך  – רבות בברכות יתברכו  מצוות, ויקיימו 

הראשון  אדם של  קומות כשתי  אמה, מאתיים אומר : מאיר  "רבי  ז "ל : חכמינו 

מפרשים  החסידות ובתורת "קומות") נאמר  כאילו  נדרש "קוממיות" (והביטוי 

היינו  קומות LÙcששתי  ‰ÓBw‰Â ˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰ÓBw‰«»¿∆∆»¡…ƒ¿«»¿∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ והגבהה עליה תהיה ובשתיהן  קומות שתי  הן  ,eÈÈ‰Â13שיחד  ««¬ƒ¿«¿
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ח   

ׁשּבחסד  חסד  ׁשּיׁש וכ ּו'.ה ּמּדֹות , ׁשּבחסד  ּגב ּורה  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

ּכפי  רק  ּתהיה  לא  ׁשהאהבה  היינּו ׁשּבחסד  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחסד 

ּכפי  א ּלא  ּבהעלם , ׁשהיא  ה ּטבע  מ ּצד  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהיא 

ּכא ׁשר  החסד  ּבאיׁש ּוכמ ֹו ּובתקף , ּבג ּלּוי ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבאה 

כן  ּוכמ ֹו לזּולת ֹו. להטיב  ּבג ּלּוי ּבאה  החסד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמ ּדת 

אהבה  טבעית , אהבה  ׁשהיא  ל ּבן, האב  ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבאהבת 

ׁשאהבת ֹו ה ּוא  ׁשּבחסד  חסד  ענין ה ּנה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָעצמית ,

ׁשּבחסד  ּגב ּורה  וענין ּובתקף . ּבג ּלּוי ּבאה  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹלבנֹו

ׁשל  ּבענין ּבהתל ּבׁשּות  ּבא  עצמ ֹו ׁשהחסד  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָה ּוא 

הת ּכּלל ּות  לענין ה ּכּונה  ׁשאין והינּו, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּגב ּורה .

ׁשהיא  ּכפי ה ּגב ּורה  ׁשּספירת  ּבחסד , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָה ּגב ּורה 

ה ּכּונה  א ּלא  ּבחסד , ּכל ּולה  היא  עצמ ּה ּבפני ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמ ּדה 

היינּו, החסד , מ ּדת  מעצמ ּות  ׁשהיא  לגב ּורה  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהיא 

ּפע ּלה  אצל ֹו נע ׂשית  והאהבה  החסד  מ ּדת  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּמּצד 

היא  זֹו ׁשּגב ּורה  ּגב ּורה , ׁשל  ענין היא  ְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשּבג ּלּוי

א ֹויבי  את  ׁשּׂשֹונא  מי ּוכמ ֹו החסד . מ ּדת  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַמעצמ ּות 

האהבה  מ ּדת  מ ּצד  ּבאה  זֹו ׁשּׂשנאה  ְֲִִִֶַַַָָָָָָָהאה ּוב ,

זה  ׁשּמּצד  לאה ּוב , אהבת ֹו ּגדלה  ּכ ׁשּכל  ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעצמ ּה,

האב  ּבאהבת  כן ּוכמ ֹו א ֹויביו. את  ׂשֹונא  ְְְֲֵֵֶַַָָָה ּוא 

מ ּוסר  ׁשֹוחר ֹו ׁשא ֹוהב ֹו היא 19לבנֹו זֹו ּגב ּורה  הרי , ְְֲֲֲִִֵֶָָ

ּגם  יג ּדל  אהבת ֹו ׁשּתג ּדל  ּככל  ולכן החסד , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ ּצד 

מ ּדת  מ ּכלל  זה  ׁשאין לפי ה ּגב ּורה , ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכן

ׁשּבאה  ּכפי החסד  מ ּדת  מ ּכלל  א ּלא  ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָה ּגב ּורה ,

היינּו ׁשּבחסד  ּתפארת  וענין ּגב ּורה . ׁשל  ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּבענין

לע ֹוׂשיה  ּתפארת  ּתפארת , ׁשל  ּבאפן ּבא  ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשהחסד 

האדם  מן ל ֹו אחר 20ותפארת  ּבמק ֹום  וכ ּמבאר  , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבאפן  ה ּוא  החסד  ׁשּלפעמים  לזה , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֻה ּדגמא 

ּכלל , הבחנה  ללא  לר ׁשעים , ּגם  ל ּכל , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּמטיב 

אין  ּובמילא  האדם , מן ל ֹו ּתפארת  זה  אין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאז
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כד.19) יג, מ "א.20)משלי  פ "ב  אבות

    
אחד . עניין  הם והאהבה  שהחסד  ÏkÓהרי  ‰ÏeÏk „ÒÁ‰ ˙cÓe שאר ƒ««∆∆¿»ƒ»

eÎÂ'.שבע „ÒÁaL ‰eb „ÒÁaL „ÒÁ LiL ,˙Bcn‰ והולך «ƒ∆≈∆∆∆¿∆∆¿»∆¿∆∆¿
החסד  במידת המידות כל  של  ההתכללות משמעות את ∆∆ÒÁ„ומבאר 

„vÓ ‡È‰L ÈÙk ˜ ‰È‰z ‡Ï ‰‰‡‰L eÈÈ‰ „ÒÁaL∆¿∆∆«¿∆»«¬»…ƒ¿∆«¿ƒ∆ƒƒ«
,ÌÏÚ‰a ‡È‰L Úh‰ עוד כל  «∆«∆ƒ¿∆¿≈

ייתכן  אהבה של  רגש רק הוא החסד 

ולא  בהעלם תישאר  הזו  שהתחושה

הוא  שבחסד " "חסד  ואילו  ביטוי  תקבל 

בהעלם  אינם והחסד  האהבה כאשר 

‰‡aL ÈÙk ‡l‡ החסד מידת ∆»¿ƒ∆»»
Èel‚a מעשה באמצעות הזולת אל  ¿ƒ
נעלמת Û˜˙eבפועל  תחושה כי  ¿…∆

כל  חזקה ואיננה כך  כל  מורגשת איננה

ניכרת  פעולה יש כאשר  כמו  כך 

שלה, ‰ÒÁ„ונרגשת LÈ‡a BÓÎe¿¿ƒ«∆∆
„ÒÁ‰ ˙cÓ L‡k אמנם שהיא «¬∆ƒ««∆∆

נקרא  הוא ולכן  שלו  העיקרית המידה

יותר  חזקה היא אבל  החסד " "איש

היא כאשר  יותר  Èel‚aובתוקף ‰‡a»»¿ƒ
ÔÎ BÓÎe .B˙ÏeÊÏ ÈË‰Ï¿≈ƒ¿»¿≈
‡È‰L ,ÔaÏ ‡‰ ˙‰‡a¿«¬«»»«≈∆ƒ
˙ÈÓˆÚ ‰‰‡ ,˙ÈÚË ‰‰‡«¬»ƒ¿ƒ«¬»«¿ƒ

מכך  הבן הנובעת מהותו  שמעצם

באב, ÒÁ„קשור  ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«∆∆
BÏ B˙‰‡L ‡e‰ „ÒÁaL∆¿∆∆∆«¬»ƒ¿

טבעי  באופן  Èel‚aשקיימת ‰‡a»»¿ƒ
Û˜˙e הוא ומהותה עניינה כל  שאז  ¿…∆

סתם  מ"חסד " הופכת והיא שאת ֶֶביתר 

שבחסד ". eb‰ל "חסד  ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿»
BÓˆÚ „ÒÁ‰L ‡e‰ „ÒÁaL∆¿∆∆∆«∆∆«¿
ÏL ÔÈÚa ˙eLaÏ˙‰a ‡a»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆

‰eb. ומבאר שהולך  eÈ‰Â,כפי  ¿»¿«¿
˙eÏlk˙‰ ÔÈÚÏ ‰ek‰ ÔÈ‡L∆≈««»»¿ƒ¿«ƒ¿«¿

ÈÙqL˙מידת  ,„ÒÁa ‰eb‰«¿»¿∆∆∆¿ƒ«
ÈÙa ‰cÓ ‡È‰L ÈÙk ‰eb‰«¿»¿ƒ∆ƒƒ»ƒ¿≈

dÓˆÚ החסד ממידת חלק ‰È‡ולא «¿»ƒ
‰ek‰ ‡l‡ ,„ÒÁa ‰ÏeÏk¿»¿∆∆∆»««»»
˙eÓˆÚÓ ‡È‰L ‰e‚Ï ‡È‰ƒƒ¿»∆ƒ≈«¿

„ÒÁ‰ ˙cÓ ממנה נפרד  בלתי  וחלק ƒ««∆∆
לחסד , שסותרת ו 'תנועה' נטייה ולא

‰lÚt BÏˆ‡ ˙ÈNÚ ‰‰‡‰Â „ÒÁ‰ ˙cÓ „vnL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ«ƒ««∆∆¿»«¬»«¬≈∆¿¿À»
Èel‚aL חוץ כלפיBÊ ‰ebL ,‰eb ÏL ÔÈÚ ‡È‰ שבעצם ∆¿ƒƒƒ¿»∆¿»∆¿»

גבורה היא  של  כפעולה שנראית אלא ‰ÒÁ„.חסד  ˙cÓ ˙eÓˆÚÓ ‡È‰ƒ≈«¿ƒ««∆∆
,e‰‡‰ ÈÈB‡ ˙‡ ‡BOL ÈÓ BÓÎe מישהו אוהב אדם כאשר  ¿ƒ∆≈∆¿≈»»

אהובו  של  האוייבים את שונא הוא הדברים מטבע אזי  BÊבאמת, ‰‡OL∆ƒ¿»
היא  זאת ובכל  הגבורה מידת של  כביטוי  שנראית פעולה אמנם ««a‡‰היא

dÓˆÚ ‰‰‡‰ ˙cÓ „vÓ ולא האהבה מידת של  ביטוי  היא ובעצם ƒ«ƒ«»«¬»«¿»
הגבורה, מידת e‰‡Ïשל  B˙‰‡ ‰Ï„b Ck ÏkL כלפי שלו  והיחס ∆»»»¿»«¬»»»

נובע  והאהבה,אהובו  מהחסד  כולו 

˙‡ ‡BN ‡e‰ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆≈∆
ÂÈÈB‡ סותרת ומציאותם שהנהגתם ¿»

היא  הזו  השנאה אבל  לאהובו  ומתנגדת

וכן  והאהבה מהחסד  נפרד  בלתי  חלק

שבחסד ". "גבורה מוגדרת ¿BÓÎeהיא
ÔÎ לגבורה נוספת דוגמא קיימת ≈

BÏשבחסד  ‡‰ ˙‰‡a¿«¬«»»ƒ¿
ÒeÓ BÁBL B‰B‡L19È‰ , ∆¬¬»¬≈

BÊ ‰eb בנו את מחנך  האב כאשר  ¿»
הוא  הדבר  מוסר , דברי  באמצעות

מידת  של  ביטוי  שנראית פעולה

זו  הרי  דבר  של  לאמיתו  אבל  הגבורה

שהוא  (והראייה ואהבה מחסד  נובעת

את  ולא עליו  האהוב בנו  את רק מייסר 

אחרים  של  הזו )בניהם È‰ƒ‡והגבורה
ÏÎk ÔÎÏÂ ,„ÒÁ‰ „vÓƒ««∆∆¿»≈¿»

B˙‰‡ Ïc‚zL לבן האב של  ∆ƒ¿««¬»
‰eb‰ ÔÈÚ Ôk Ìb Ïc‚È והוא ƒ¿««≈ƒ¿««¿»

ירבה  הצורך  ובמידת לחינוכו  יתמסר 

אותו , ÏÏkÓלייסר  ‰Ê ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»
ÏÏkÓ ‡l‡ ,‰eb‰ ˙cÓƒ««¿»∆»ƒ¿»
ÔÈÚa ‰‡aL ÈÙk „ÒÁ‰ ˙cÓƒ««∆∆¿ƒ∆»»¿ƒ¿»

‰eb ÏL בחסד תוספת ולכן  ∆¿»
שנובע  המוסר  את תגדיל  ואהבה

גבורה  נקרא והדבר  והאהבה, מהחסד 

שלו . החיצוני  הביטוי  אופן  שם על  רק

eÈÈ‰ „ÒÁaL ˙‡Ùz ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆∆¿∆∆«¿
‡a „ÒÁ‰Lומתגלה ÔÙ‡aופועל  ∆«∆∆»¿…∆
,˙‡Ùz ÏL חכמינו לשון  דרך  על  ∆ƒ¿∆∆

הישרה" שה"דרך  אבות בפרקי  ז "ל 

שהיא  דרך  היא ה' את לעבוד 

BÏ ˙‡Ù˙Â ‰ÈNBÚÏ ˙‡Ùzƒ¿∆∆¿∆»¿ƒ¿∆∆
Ì„‡‰ ÔÓ20ÌB˜Óa ‡nÎÂ , ƒ»»»¿«¿…»¿»

ÌÈÓÚÙlL ,‰ÊÏ ‡Ó‚c‰ Á‡«≈«À¿»¿∆∆ƒ¿»ƒ
מידת של  והפעולה ∆∆»‰ÒÁ„ההתגלות

ÏÏk ‰Á‰ ‡ÏÏ ,ÌÈÚLÏ Ìb ,ÏkÏ ÈËnL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆≈ƒ«…«»¿»ƒ¿…«¿»»¿»
לא, או  החסד  את לקבל  ראוי  הטובה מקבל  ‡Ùz˙האם ‰Ê ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈∆ƒ¿∆∆

Ì„‡‰ ÔÓ BÏ יופי עם פעולה לא אבל  החסד  מידת של  פעולה אכן  זו  כי  ƒ»»»
ÈNBÚÏ‰ו "תפארת", ˙‡Ùz ‰Ê ÔÈ‡ ‡ÏÈÓe לא הזו  והפעולה ¿≈»≈∆ƒ¿∆∆¿∆»
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ט       

ה ּוא  החסד  ּכא ׁשר  ורק  לע ֹוׂשיה , ּתפארת  ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָזה 

ּובמילא  האדם , מן ל ֹו ּתפארת  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהבחנה ,

היינּו ׁשּבחסד  נצח  וענין לע ֹוׂשיה . ּתפארת  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּגם 

ה ּוא  הרי האה ּוב  ל ּדבר  אהבת ֹו ּגדל  ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּצד 

ה ּנ ּבמ ּדת  ה ּמניע ֹות מתע ֹורר  ּכל  על  להת ּגּבר  צח  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָ

א ֹותם , לנּצח  לאה ּוב , ּבינֹו ה ּמפסיקים  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָוע ּכּובים 

עליו. האה ּוב  ה ּדבר  א ֹו האה ּוב  אל  ְְִֵֶַָָָָָָָָָּולהתקרב 

מ ּצד  ׁשהיא  ּכפי ה ּנצח  למ ּדת  ּכאן ה ּכּונה  ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָואין

ׁשּגם  והינּו, האהבה , א ֹור  הת ּגּלּות  ללא  ְְְְְֲִֶַַַַַָָָֹעצמ ּה,

ׁשּבּלב  האהבה  הר ּגׁש מ ּמּנּו ׁשּנס ּתּלק  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלאחרי

ּבתקף  ע ֹומד  זה  מ ּצד  ה ּנה  ּבעלמא , ר ׁשם  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹונׁשאר 

מ ּדת  ׁשאז לנּצח ֹו, ּומע ּכב  מ ֹונע  ּכל  נגד  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָועק ׁשנּות 

(ּכּיד ּוע  ערב ֹות  ב ּדי מ ּכלל  היא  ׁשּנצח 21ה ּנצח  ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

טעם  ּבהם  ׁשאין ערב ֹות ), ּבּדי נקראים  ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוה ֹוד 

רק 22וריח  א ּלא  ההר ּגׁש, ענין ּכאן ׁשאין לפי , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

היא  ּכאן ה ּכּונה  אמנם  ּבלבד . ּפעל  ׁשל  ְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹענין

החסד  מ ּדת  מ ּכלל  ׁשה ּוא  ׁשּבחסד , ה ּנצח  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָלענין

ׁשּמּצד  נצח , ׁשל  ּבענין ּבא  עצמ ֹו ׁשהחסד  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמ ּמׁש,

ולכן  כ ּו', ּבנּצח ֹון ע ֹומד  ה ּוא  הרי אהבת ֹו ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָֹּגדל 

ּגם  ּתג ּדל  ּכ יֹותר , ּגד ֹולה  היא  ׁשהאהבה  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּככל 

ּכמ ֹו ה ּוא  ׁשּבחסד  ה ֹוד  וענין ּבּנּצח ֹון. ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהעמידה 

ּב'ּפר ּדס ' מתל ּבׁש23ׁשּכת ּוב  ּבהיֹות ֹו ה ֹוד  ׁשּנקרא  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

מלחמ ֹות  ּולנּצח  א ֹויביו לה ׁשּפיל  ה ּגב ּורה  ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָּבמ ּדת 

הה ֹוד  מ ּדת  זה  ׁשאין א ּלא  עליֹון, א ֹוהבי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּולה ּציל 

ה ּגב ּורה  ּבענין לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו אם  ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָעצמ ּה,

ׁשּמּצד  עצמ ּה, האהבה  מ ּמּדת  ׁשהיא  ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבחסד ,

כן  ּוכמ ֹו א ֹוהב ֹו, לא ֹויבי ׂשֹונא  ה ּוא  הרי ְְְֲֲֲֵֵֵֵַָאהבת ֹו
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ג.21) צ , מסעי  לקו"ת א. רסב , ב . רכ, זח "א יב .22)ראה פ "ל, ויק "ר ספר 23)ראה (בשם הוד ערך הכינויים ערכי  שער

צדק ). שערי 

    
אותה, שעושה החסד  לאיש תפארת ‰e‡מוסיפה „ÒÁ‰ L‡k ˜Â¿««¬∆«∆∆

‰Á‰a,לתת ראוי  למי  מבחן  לאחר  היא ‡Ùz˙והנתינה ‰Ê È‰ ««¿»»¬≈∆ƒ¿∆∆
Ì„‡‰ ÔÓ BÏ לאדם ביחס ומפוארת כראויה אותה להגדיר  שאפשר  פעולה ƒ»»»

החסד , את ÈNBÚÏ‰המקבל  ˙‡Ùz Ìb ‡ÏÈÓe את העושה הנותן , ¿≈»«ƒ¿∆∆¿∆»
החסד .

eÈÈ‰ „ÒÁaL Áˆ ÔÈÚÂ כאשר ¿ƒ¿«≈«∆¿∆∆«¿
והנתינה  האהבה פעולת עם ביחד 

פעולה  גם יש החסד  ממידת שנובעת

החסד  מידת של  »vnL∆ƒ„והתגלות
B˙‰‡ Ï„bהאדם cÏשל  …∆«¬»«»»

BÚ˙Ó ‡e‰ È‰ e‰‡‰»»¬≈ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ab˙‰Ï Áˆp‰ ˙cÓa¿ƒ««≈«¿ƒ¿«≈«»
ÌÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈekÚÂ ˙BÚÈn‰«¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ

e‰‡Ï BÈa והבדלה ריחוק ויוצרים ≈»»
‡Ì˙Bביניהם, ÁvÏ באמצעות ¿«≈«»

ממידת  חלק שהיא (כפי  הנצח מידת

‡Ïהחסד ), ˜˙‰Ïe האדם ¿ƒ¿»≈∆
e‰‡‰ c‰ B‡ e‰‡‰»»«»»»»

Ô‡k ‰ek‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ב"נצח »»¿≈««»»»
ÈÙkשבחסד " Áˆp‰ ˙cÓÏ¿ƒ««≈«¿ƒ

dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L כחלק לא ∆ƒƒ««¿»
החסד , ‡Bממידת ˙elb˙‰ ‡ÏÏ¿…ƒ¿«

eÈ‰Â ,‰‰‡‰ מידת שלפעמים »«¬»¿«¿
חסד , של  בכיוון  פועלת עצמה הנצח

epnÓ ˜lzÒpL ÈÁ‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈∆ƒ¿«≈ƒ∆
laL ‰‰‡‰ Lb‰ שהיה ∆¿≈»«¬»∆«≈

ÓÏÚa‡בעבר  ÌL ‡LÂ אך ¿ƒ¿«…∆¿«¿»
וגלוי , ניכר  רגש Ê‰לא „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«∆

האדם  בלבד , האהבה רושם של  בכוחו 

Ïk „‚ ˙eL˜ÚÂ Û˜˙a „ÓBÚ≈¿…∆¿«¿»∆∆»
BÁvÏ kÚÓe ÚBÓ להתגבר ≈«¿«≈¿«¿

למרות  לאהובו  ולהתקרב עליו 

כאשר Ê‡Lוהעיכובים,המניעות  ∆»
מרגש  כתוצאה פועלת לא הנצח מידת

מהרושם  אלא אהבה של  בלבד גלוי 

Èc ÏÏkÓ ‡È‰ Áˆp‰ ˙cÓƒ««≈«ƒƒ¿»«≈
Úe„ik) ˙BÚ21 בקבלה כמבואר  ¬»«»«

B‰Â„ובחסידות  ÁˆpL חסד הספירות שהם המידות עיקר  לאחר  שבאות ∆≈«¿
ÁÈÂותפארת גבורה  ÌÚË Ì‰a ÔÈ‡L ,(˙BÚ Èca ÌÈ‡˜22, ƒ¿»ƒ«≈¬»∆≈»∆««»≈«

וללא  טעם ללא הן  הערבות המינים, ארבעת שמבין  הידועים המדרש כדברי 

ומצוות, טעם, תורה, בהם שאין  היהודים עם ההתאחדות את (ומסמלות ריח

Ô‡kריח) ÔÈ‡L ÈÙÏ והוד נצח ˜במידות ‡l‡ ,Lb‰‰ ÔÈÚ ¿ƒ∆≈»ƒ¿««∆¿≈∆»«
„Ïa ÏÚt ÏL ÔÈÚ,שברגש והעומק העושר  בפועל שלעומת המעשה ƒ¿»∆…«ƒ¿«

וריח. טעם חסר  הוא ‰È‡כשלעצמו  Ô‡k ‰ek‰ ÌÓ‡ למידת לא »¿»««»»»ƒ
אלא  עצמה cÓ˙הנצח ÏÏkÓ ‡e‰L ,„ÒÁaL Áˆp‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈«∆¿∆∆∆ƒ¿»ƒ«

LnÓ „ÒÁ‰ היינו ומהווה ממנה, נפרד  בלתי  BÓˆÚחלק „ÒÁ‰L «∆∆«»∆«∆∆«¿
‡a ומתגלה ‰Èופועל  B˙‰‡ Ï„b „vnL ,Áˆ ÏL ÔÈÚa »¿ƒ¿»∆≈«∆ƒ«…∆«¬»¬≈

,'eÎ ÔBÁva „ÓBÚ ‡e‰ כאמור ≈¿ƒ»
‰È‡לעיל  ‰‰‡‰L ÏÎk ÔÎÏÂ¿»≈¿»∆»«¬»ƒ

Ìb Ïc‚z Ck ,˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈»ƒ¿««
ÔBÁvpa ‰„ÈÓÚ‰ מוכן והאדם »¬ƒ»«ƒ»

קשים  ועיכובים מניעות על  גם להתגבר 

לידי  האהבה את ולהביא לנצח כדי 

ממידת  כחלק זה וכל  וגילוי , ביטוי 

החסד .

„ÒÁaL „B‰ ÔÈÚÂ מידת כאשר  ¿ƒ¿«∆¿∆∆
ופועלת  ההוד  ממידת כלולה החסד 

ביטוי  לידי  באה ההוד  שמידת באופן 

'Òct'a e˙kL BÓk ‡e‰23 ¿∆»««¿≈
‡˜pL החסד B˙BÈ‰aמידת „B‰ ∆ƒ¿»ƒ¿

‰eb‰ ˙cÓa LaÏ˙Ó מבואר ƒ¿«≈¿ƒ««¿»
עשר  כללי  שבאופן  וחסידות בקבלה

קו  'קוים'. לשלושה נחלקות הספירות

שמאל  החסד , מידת שעיקרו  ימין 

שעיקרו  ואמצע הגבורה, מידת שעיקרו 

כך : היא והחלוקה התפארת. מידת

בג "ה  בימין , נצח) חסד , (חכמה, חח"נ 

דת"י  בשמאל , הוד ) גבורה, (בינה,

ולענייננו  באמצע. יסוד ) תפארת, (דעת,

ומכאן  הגבורה בקו  היא ההוד  מידת –

חסד  בין  שווה וצד  דמיון  שיש

שהולך  כפי  שבהוד , לחסד  שבגבורה

כאשר  בהוד  מלובש שהחסד  ומבאר 

מנת על  בא ‡ÂÈÈBהוא ÏÈtL‰Ï¿«¿ƒ¿»
˙BÓÁÏÓ ÁvÏe לא הדבר  אבל  ¿«≈«ƒ¿»

כשלעצמה  הוד  של  פעולה בתור  נעשה

כי  החסד  מידת של  ביטוי  בתור  אלא

אויבים  להשפיל  הפעולה של  הסיבה

של  'תנועה' מתוך  היא מלחמות ולנצח

וחסד  ‡È‰Bאהבה ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¬≈
ÔBÈÏÚ,ומעכבים והמונעים מהאויבים אותם Ê‰ולשחרר  ÔÈ‡L ‡l‡ ∆¿∆»∆≈∆

‰eb‰ ÔÈÚa ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk Ì‡ Èk ,dÓˆÚ „B‰‰ ˙cÓƒ«««¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿««¿»
„ÒÁaL,אלא עצמה הגבורה מידת זו  נפרד È‰L‡שאין  בלתי  חלק ∆¿∆∆∆ƒ

‡BN ‡e‰ È‰ B˙‰‡ „vnL ,dÓˆÚ ‰‰‡‰ ˙cnÓƒƒ«»«¬»«¿»∆ƒ««¬»¬≈≈
B‰B‡ ÈÈB‡Ï אלא הגבורה מידת של  ביטוי  אינה שהשנאה נמצא כן  ואם ¿¿≈¬

והאהבה, החסד  מידת של  ÒÁaL„,דווקא „B‰a ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈¿∆¿∆∆
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ׁשּבחסד  חסד  ׁשּיׁש וכ ּו'.ה ּמּדֹות , ׁשּבחסד  ּגב ּורה  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

ּכפי  רק  ּתהיה  לא  ׁשהאהבה  היינּו ׁשּבחסד  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹחסד 

ּכפי  א ּלא  ּבהעלם , ׁשהיא  ה ּטבע  מ ּצד  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהיא 

ּכא ׁשר  החסד  ּבאיׁש ּוכמ ֹו ּובתקף , ּבג ּלּוי ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבאה 

כן  ּוכמ ֹו לזּולת ֹו. להטיב  ּבג ּלּוי ּבאה  החסד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמ ּדת 

אהבה  טבעית , אהבה  ׁשהיא  ל ּבן, האב  ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבאהבת 

ׁשאהבת ֹו ה ּוא  ׁשּבחסד  חסד  ענין ה ּנה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָעצמית ,

ׁשּבחסד  ּגב ּורה  וענין ּובתקף . ּבג ּלּוי ּבאה  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹלבנֹו

ׁשל  ּבענין ּבהתל ּבׁשּות  ּבא  עצמ ֹו ׁשהחסד  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָה ּוא 

הת ּכּלל ּות  לענין ה ּכּונה  ׁשאין והינּו, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּגב ּורה .

ׁשהיא  ּכפי ה ּגב ּורה  ׁשּספירת  ּבחסד , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָה ּגב ּורה 

ה ּכּונה  א ּלא  ּבחסד , ּכל ּולה  היא  עצמ ּה ּבפני ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמ ּדה 

היינּו, החסד , מ ּדת  מעצמ ּות  ׁשהיא  לגב ּורה  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהיא 

ּפע ּלה  אצל ֹו נע ׂשית  והאהבה  החסד  מ ּדת  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּמּצד 

היא  זֹו ׁשּגב ּורה  ּגב ּורה , ׁשל  ענין היא  ְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשּבג ּלּוי

א ֹויבי  את  ׁשּׂשֹונא  מי ּוכמ ֹו החסד . מ ּדת  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַמעצמ ּות 

האהבה  מ ּדת  מ ּצד  ּבאה  זֹו ׁשּׂשנאה  ְֲִִִֶַַַָָָָָָָהאה ּוב ,

זה  ׁשּמּצד  לאה ּוב , אהבת ֹו ּגדלה  ּכ ׁשּכל  ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעצמ ּה,

האב  ּבאהבת  כן ּוכמ ֹו א ֹויביו. את  ׂשֹונא  ְְְֲֵֵֶַַָָָה ּוא 

מ ּוסר  ׁשֹוחר ֹו ׁשא ֹוהב ֹו היא 19לבנֹו זֹו ּגב ּורה  הרי , ְְֲֲֲִִֵֶָָ

ּגם  יג ּדל  אהבת ֹו ׁשּתג ּדל  ּככל  ולכן החסד , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ ּצד 

מ ּדת  מ ּכלל  זה  ׁשאין לפי ה ּגב ּורה , ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכן

ׁשּבאה  ּכפי החסד  מ ּדת  מ ּכלל  א ּלא  ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָה ּגב ּורה ,

היינּו ׁשּבחסד  ּתפארת  וענין ּגב ּורה . ׁשל  ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּבענין

לע ֹוׂשיה  ּתפארת  ּתפארת , ׁשל  ּבאפן ּבא  ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשהחסד 

האדם  מן ל ֹו אחר 20ותפארת  ּבמק ֹום  וכ ּמבאר  , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבאפן  ה ּוא  החסד  ׁשּלפעמים  לזה , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֻה ּדגמא 

ּכלל , הבחנה  ללא  לר ׁשעים , ּגם  ל ּכל , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּמטיב 

אין  ּובמילא  האדם , מן ל ֹו ּתפארת  זה  אין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאז
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כד.19) יג, מ "א.20)משלי  פ "ב  אבות

    
אחד . עניין  הם והאהבה  שהחסד  ÏkÓהרי  ‰ÏeÏk „ÒÁ‰ ˙cÓe שאר ƒ««∆∆¿»ƒ»

eÎÂ'.שבע „ÒÁaL ‰eb „ÒÁaL „ÒÁ LiL ,˙Bcn‰ והולך «ƒ∆≈∆∆∆¿∆∆¿»∆¿∆∆¿
החסד  במידת המידות כל  של  ההתכללות משמעות את ∆∆ÒÁ„ומבאר 

„vÓ ‡È‰L ÈÙk ˜ ‰È‰z ‡Ï ‰‰‡‰L eÈÈ‰ „ÒÁaL∆¿∆∆«¿∆»«¬»…ƒ¿∆«¿ƒ∆ƒƒ«
,ÌÏÚ‰a ‡È‰L Úh‰ עוד כל  «∆«∆ƒ¿∆¿≈

ייתכן  אהבה של  רגש רק הוא החסד 

ולא  בהעלם תישאר  הזו  שהתחושה

הוא  שבחסד " "חסד  ואילו  ביטוי  תקבל 

בהעלם  אינם והחסד  האהבה כאשר 

‰‡aL ÈÙk ‡l‡ החסד מידת ∆»¿ƒ∆»»
Èel‚a מעשה באמצעות הזולת אל  ¿ƒ
נעלמת Û˜˙eבפועל  תחושה כי  ¿…∆

כל  חזקה ואיננה כך  כל  מורגשת איננה

ניכרת  פעולה יש כאשר  כמו  כך 

שלה, ‰ÒÁ„ונרגשת LÈ‡a BÓÎe¿¿ƒ«∆∆
„ÒÁ‰ ˙cÓ L‡k אמנם שהיא «¬∆ƒ««∆∆

נקרא  הוא ולכן  שלו  העיקרית המידה

יותר  חזקה היא אבל  החסד " "איש

היא כאשר  יותר  Èel‚aובתוקף ‰‡a»»¿ƒ
ÔÎ BÓÎe .B˙ÏeÊÏ ÈË‰Ï¿≈ƒ¿»¿≈
‡È‰L ,ÔaÏ ‡‰ ˙‰‡a¿«¬«»»«≈∆ƒ
˙ÈÓˆÚ ‰‰‡ ,˙ÈÚË ‰‰‡«¬»ƒ¿ƒ«¬»«¿ƒ

מכך  הבן הנובעת מהותו  שמעצם

באב, ÒÁ„קשור  ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«∆∆
BÏ B˙‰‡L ‡e‰ „ÒÁaL∆¿∆∆∆«¬»ƒ¿

טבעי  באופן  Èel‚aשקיימת ‰‡a»»¿ƒ
Û˜˙e הוא ומהותה עניינה כל  שאז  ¿…∆

סתם  מ"חסד " הופכת והיא שאת ֶֶביתר 

שבחסד ". eb‰ל "חסד  ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿»
BÓˆÚ „ÒÁ‰L ‡e‰ „ÒÁaL∆¿∆∆∆«∆∆«¿
ÏL ÔÈÚa ˙eLaÏ˙‰a ‡a»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆

‰eb. ומבאר שהולך  eÈ‰Â,כפי  ¿»¿«¿
˙eÏlk˙‰ ÔÈÚÏ ‰ek‰ ÔÈ‡L∆≈««»»¿ƒ¿«ƒ¿«¿

ÈÙqL˙מידת  ,„ÒÁa ‰eb‰«¿»¿∆∆∆¿ƒ«
ÈÙa ‰cÓ ‡È‰L ÈÙk ‰eb‰«¿»¿ƒ∆ƒƒ»ƒ¿≈

dÓˆÚ החסד ממידת חלק ‰È‡ולא «¿»ƒ
‰ek‰ ‡l‡ ,„ÒÁa ‰ÏeÏk¿»¿∆∆∆»««»»
˙eÓˆÚÓ ‡È‰L ‰e‚Ï ‡È‰ƒƒ¿»∆ƒ≈«¿

„ÒÁ‰ ˙cÓ ממנה נפרד  בלתי  וחלק ƒ««∆∆
לחסד , שסותרת ו 'תנועה' נטייה ולא

‰lÚt BÏˆ‡ ˙ÈNÚ ‰‰‡‰Â „ÒÁ‰ ˙cÓ „vnL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ«ƒ««∆∆¿»«¬»«¬≈∆¿¿À»
Èel‚aL חוץ כלפיBÊ ‰ebL ,‰eb ÏL ÔÈÚ ‡È‰ שבעצם ∆¿ƒƒƒ¿»∆¿»∆¿»

גבורה היא  של  כפעולה שנראית אלא ‰ÒÁ„.חסד  ˙cÓ ˙eÓˆÚÓ ‡È‰ƒ≈«¿ƒ««∆∆
,e‰‡‰ ÈÈB‡ ˙‡ ‡BOL ÈÓ BÓÎe מישהו אוהב אדם כאשר  ¿ƒ∆≈∆¿≈»»

אהובו  של  האוייבים את שונא הוא הדברים מטבע אזי  BÊבאמת, ‰‡OL∆ƒ¿»
היא  זאת ובכל  הגבורה מידת של  כביטוי  שנראית פעולה אמנם ««a‡‰היא

dÓˆÚ ‰‰‡‰ ˙cÓ „vÓ ולא האהבה מידת של  ביטוי  היא ובעצם ƒ«ƒ«»«¬»«¿»
הגבורה, מידת e‰‡Ïשל  B˙‰‡ ‰Ï„b Ck ÏkL כלפי שלו  והיחס ∆»»»¿»«¬»»»

נובע  והאהבה,אהובו  מהחסד  כולו 

˙‡ ‡BN ‡e‰ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆≈∆
ÂÈÈB‡ סותרת ומציאותם שהנהגתם ¿»

היא  הזו  השנאה אבל  לאהובו  ומתנגדת

וכן  והאהבה מהחסד  נפרד  בלתי  חלק

שבחסד ". "גבורה מוגדרת ¿BÓÎeהיא
ÔÎ לגבורה נוספת דוגמא קיימת ≈

BÏשבחסד  ‡‰ ˙‰‡a¿«¬«»»ƒ¿
ÒeÓ BÁBL B‰B‡L19È‰ , ∆¬¬»¬≈

BÊ ‰eb בנו את מחנך  האב כאשר  ¿»
הוא  הדבר  מוסר , דברי  באמצעות

מידת  של  ביטוי  שנראית פעולה

זו  הרי  דבר  של  לאמיתו  אבל  הגבורה

שהוא  (והראייה ואהבה מחסד  נובעת

את  ולא עליו  האהוב בנו  את רק מייסר 

אחרים  של  הזו )בניהם È‰ƒ‡והגבורה
ÏÎk ÔÎÏÂ ,„ÒÁ‰ „vÓƒ««∆∆¿»≈¿»

B˙‰‡ Ïc‚zL לבן האב של  ∆ƒ¿««¬»
‰eb‰ ÔÈÚ Ôk Ìb Ïc‚È והוא ƒ¿««≈ƒ¿««¿»

ירבה  הצורך  ובמידת לחינוכו  יתמסר 

אותו , ÏÏkÓלייסר  ‰Ê ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»
ÏÏkÓ ‡l‡ ,‰eb‰ ˙cÓƒ««¿»∆»ƒ¿»
ÔÈÚa ‰‡aL ÈÙk „ÒÁ‰ ˙cÓƒ««∆∆¿ƒ∆»»¿ƒ¿»

‰eb ÏL בחסד תוספת ולכן  ∆¿»
שנובע  המוסר  את תגדיל  ואהבה

גבורה  נקרא והדבר  והאהבה, מהחסד 

שלו . החיצוני  הביטוי  אופן  שם על  רק

eÈÈ‰ „ÒÁaL ˙‡Ùz ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆∆¿∆∆«¿
‡a „ÒÁ‰Lומתגלה ÔÙ‡aופועל  ∆«∆∆»¿…∆
,˙‡Ùz ÏL חכמינו לשון  דרך  על  ∆ƒ¿∆∆

הישרה" שה"דרך  אבות בפרקי  ז "ל 

שהיא  דרך  היא ה' את לעבוד 

BÏ ˙‡Ù˙Â ‰ÈNBÚÏ ˙‡Ùzƒ¿∆∆¿∆»¿ƒ¿∆∆
Ì„‡‰ ÔÓ20ÌB˜Óa ‡nÎÂ , ƒ»»»¿«¿…»¿»

ÌÈÓÚÙlL ,‰ÊÏ ‡Ó‚c‰ Á‡«≈«À¿»¿∆∆ƒ¿»ƒ
מידת של  והפעולה ∆∆»‰ÒÁ„ההתגלות

ÏÏk ‰Á‰ ‡ÏÏ ,ÌÈÚLÏ Ìb ,ÏkÏ ÈËnL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆≈ƒ«…«»¿»ƒ¿…«¿»»¿»
לא, או  החסד  את לקבל  ראוי  הטובה מקבל  ‡Ùz˙האם ‰Ê ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈∆ƒ¿∆∆

Ì„‡‰ ÔÓ BÏ יופי עם פעולה לא אבל  החסד  מידת של  פעולה אכן  זו  כי  ƒ»»»
ÈNBÚÏ‰ו "תפארת", ˙‡Ùz ‰Ê ÔÈ‡ ‡ÏÈÓe לא הזו  והפעולה ¿≈»≈∆ƒ¿∆∆¿∆»
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י   

מ ּצד  ּבאה  כ ּו' ׁשה ּמלחמה  ׁשּבחסד , ּבה ֹוד  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָה ּוא 

לה ֹוד  ׁשּבחסד  ּגב ּורה  ּבין וההפר ׁש האהבה , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמ ּדת 

ּבלבד , ּבּלב  ׂשנאה  היא  ׁשה ּגב ּורה  ה ּוא , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבחסד 

יס ֹוד  וענין ּבפעל . מלחמה  ּגם  ה ּוא  ְְְְְְִִַַַָָָֹוהה ֹוד 

מתק ּׁשר  ה ּוא  הרי אהבת ֹו ׁשּמּצד  היינּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבחסד 

ּגם  ּתג ּדל  ּכ אהבת ֹו ׁשּתג ּדל  וכל  האה ּוב , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָעם 

ׁשּמּצד  היינּו ׁשּבחסד  מלכ ּות  וענין ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַההתק ּׁשר ּות .

מד  ה ּוא  הרי ׁשּמד ּבר אהבת ֹו א ֹו אהבה , ּדברי ּבר  ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָ

האה ּוב , עם  ּביחד  להיֹות  ּבכדי אחרים  ּדברים  ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּגם 

ה ּמּגיד  הרב  ׁשּכתב  ה ּפס ּוק 24ּוכמ ֹו וּיב ֹוא ּו25על  ְִֶַַַַַַַָָָָ

אחרים  ּדּבּורים  אפיל ּו ׁשּלפעמים  ְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָאלימה ,

ׁשא ּול  ּגּבי ּכמ ֹו האהבה , מחמת  ע ּמֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָמד ּברים 

יפיֹו מ ּצד  אחרים  ּבענינים  ה ּבנֹות  ע ּמֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָׁשּדּבר ּו

.26כו'

ּבּנפ ׁשp‰Â‰ג ) ּגם  יׁשנם  ה ּנ"ל  ה ּמּדֹות  ּפרטי ¿ƒ≈ְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּדנפ ׁש החסד  מ ּדת  ּדה ּנה , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹהאלקית .

ּכל ּולה  זֹו ּומ ּדה  לאלק ּות , האהבה  היא  ְֱֱֲִִִֶַָָָָָֹֹהאלקית 

ׁשהאהבה  היינּו ׁשּבחסד  חסד  ה ּמּדֹות . ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָמ ּכל 

ּובעמק  ּבנפ ׁשֹו. ּבהת ּגּלּות  היא  ְְְְְֱִִֶֶַַֹֹלאלק ּות 

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו זה  הרי יֹותר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּובפנימ ּיּות 

מ ּצד  ׁשהיא  ּכפי אינּה האהבה  ׁשּבחסד  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבחסד 

האלקית , ּבּנפ ׁש כן ּוכמ ֹו ּבתקף , א ּלא  ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה ּטבע ,

היא  להוי' ׁשאהבת ֹו ה ּוא  ׁשּבחסד  חסד  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשענין

ּבכל  רק  לא  היא  ׁשהאהבה  והינּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹּבתקף ,

 27לבב נפש ּבכל  ּגם  א ּלא  ּדה ּנה 27, האהבה 28. , ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשה ּלב  ּבּלב , ׁשּמק ֹומם  ה ּמּדֹות  ּכל  ּכמ ֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָהיא 

ממ ּלא  ה ּלב  ּכל  ׁשּלא  להיֹות  יכ ֹול  אבל  ְְֲִֵֵֶַָָָָֹֻא ֹוהב ,

לאהב ֹות  ּגם  מק ֹום  ּבֹו נׁשאר  א ּלא  ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָמהאהבה ,

ּבלבד  זֹו ׁשּלא  ה ּוא   לבב ּבכל  וענין ְְְְְְִִֶַַָָָֹזר ֹות .

ה ּוא  ה ּלב  ׁשּכל  אם , ּכי ּבל ּבֹו, האהבה  ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנר ּגׁשת 

ּדבר  לאהב  ׁשּי ׁשאינֹו עד  מהאהבה , ְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻממ ּלא 
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‰ÓÁÏn‰Lהשונאים על  ‰‡‰‰וההתגברות ˙cÓ „vÓ ‰‡a 'eÎ ∆«ƒ¿»»»»ƒ«ƒ«»«¬»

החסד , ממידת הפוכה נפשית ונטייה 'תנועה' זוהי  שלכאורה למרות ולכן 

החסד , ממידת בחלק מדובר  eb‰ההבדל LÙ‰‰Âלמעשה ÔÈa ¿«∆¿≈≈¿»
„ÒÁaL „B‰Ï „ÒÁaL של 'תנועה' באותה מדובר  כללי  שבאופן  למרות ∆¿∆∆¿∆¿∆∆

המונעים  בגורמים ומלחמה התגברות

והאהבה החסד  eb‰L‰את ,‡e‰∆«¿»
„Ïa la ‰‡N ‡È‰ כאמור ƒƒ¿»«≈ƒ¿«

את  ששונא היא שבחסד  שגבורה לעיל 

האהוב, ‰e‡שבחסד B‰‰Â„אויבי  ¿«
ÏÚÙa ‰ÓÁÏÓ Ìb המתנגדים כנגד  «ƒ¿»»¿…«

נפרד  בלתי  חלק זה גם זאת ובכל  לחסד ,

לעיל . כמבואר  החסד , ממידת

eÈÈ‰ „ÒÁaL „BÒÈ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»¿∆¿∆∆«¿
‡e‰ È‰ B˙‰‡ „vnL∆ƒ««¬»¬≈

,e‰‡‰ ÌÚ M˜˙Ó כמבואר ƒ¿«≈ƒ»»
כוח  היא היסוד  שמידת בחסידות

נפתח  שדרכה (והמידה ההתקשרות

מהמשפיע  ההשפעה למעבר  הפתח

‡‰B˙והמקבל ) Ïc‚zL ÏÎÂ¿»∆ƒ¿««¬»
י  חזק וביטוי  גילוי  של בעקבות ותר 

החסד  Ìbמידת Ïc‚z Ck»ƒ¿««
˙eM˜˙‰‰ של פעולה שהיא «ƒ¿«¿

היסוד . מידת

„ÒÁaL ˙eÎÏÓ ÔÈÚÂ כמבואר ¿ƒ¿««¿∆¿∆∆
בחינת  היא המלכות ספירת בחסידות

הוא  עניינה עיקר  כי  העליון  הדיבור 

הספירות  עניין  את ולהשפיע להעביר 

שלמטה  לבחינות ממנה שלמעלה

כמו  תוכן ממנה בו  שאין  באדם הדיבור 

אל  להעביר  עניינו  אלא עצמו  מצד 

ומלכות  והרגש, השכל  ענייני  את הזולת

‡‰B˙שבחסד  „vnL eÈÈ‰«¿∆ƒ««¬»
החסד  ממידת ‰e‡שנובעת È‰¬≈
‰‰‡ Èc a„Ó פעולת ואמנם ¿«≈ƒ¿≈«¬»

אבל  המלכות ממידת נובעת הדיבור 

שבחסד  מלכות הוא הדיבור  זה במקרה

מידת  של  נוסף ביטוי  נחשב ובעצם

עצמה, Ìbהחסד  a„nL B‡∆¿«≈«
ÌÈÁ‡ ÌÈc דווקא דברי לאו  ¿»ƒ¬≈ƒ

לא  היא הדיבור  מטרת אבל  אהבה

אלא  עצמו  BÈ‰Ï˙הדיבור  È„Îaƒ¿≈ƒ¿
e‰‡‰ ÌÚ „ÁÈa זו כאן  שאף ¿««ƒ»»

שבחסד , מלכות של  ‰Èbn„פעולה ‰ ˙kL BÓÎe24 ממעזריטש ¿∆»«»«««ƒ

˜eÒt‰ ÏÚ25ÌÈeac eÏÈÙ‡ ÌÈÓÚÙlL ,‰ÓÈÏ‡ e‡BiÂ ««»«»≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ¬ƒƒƒ
BnÚ ÌÈa„Ó ÌÈÁ‡האהוב Èabעם BÓk ,‰‰‡‰ ˙ÓÁÓ ¬≈ƒ¿«¿ƒƒ≈¬«»«¬»¿«≈

ÌÈÁ‡ ÌÈÈÚa ˙Ba‰ BnÚ eacL Ïe‡L אבל אהבה דברי  ולא »∆ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
הייתה  לדיבור  ÂÎ'הסיבה BÈÙÈ „vÓ26, בו להביט יוכלו  כך  שבתוך  כדי  ƒ«»¿

ביטוי  איננו  כזה באופן  דיבור  וגם

שייך  אלא עצמה המלכות למידת

שבחסד . מלכות לבחינת

Ï"p‰ ˙Bcn‰ ÈËt ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿»≈«ƒ««
שבחסד  מלכות ועד  שבחסד  מחסד 

˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ÌLÈ כפי ∆¿»««∆∆»¡…ƒ
ומפרט. cÓ˙שהולך  ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«

‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙc „ÒÁ‰«∆∆¿∆∆»¡…ƒƒ
‰‰‡‰האדם e˜Ï‡Ï˙,של  »«¬»∆¡…

‰cÓe.˙Bcn‰ ÏkÓ ‰ÏeÏk BÊ ƒ»¿»ƒ»«ƒ
‰‰‡‰L eÈÈ‰ „ÒÁaL „ÒÁ∆∆∆¿∆∆«¿∆»«¬»
˙elb˙‰a ‡È‰ ˙e˜Ï‡Ï∆¡…ƒ¿ƒ¿«

BLÙa כרגש ונרגשת ניכרת והיא ¿«¿
˙BÈגלוי . ˙eiÓÈÙe ˜ÓÚe¿…∆ƒ¿ƒƒ≈

ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk ‰Ê È‰¬≈∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰‰‡‰ „ÒÁaL „ÒÁaL∆¿∆∆∆¿∆∆»«¬»

dÈ‡ רק„vÓ ‡È‰L ÈÙk ≈»¿ƒ∆ƒƒ«
Û˜˙a ‡l‡ ,Úh‰,שאת וביתר  «∆«∆»¿…∆

,˙È˜Ï‡‰ LÙpa ÔÎ BÓÎe¿≈«∆∆»¡…ƒ
‡e‰ „ÒÁaL „ÒÁ ÔÈÚL∆ƒ¿«∆∆∆¿∆∆
Û˜˙a ‡È‰ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡L∆«¬»«¬»»ƒ¿…∆
רגיל , אהבה רגש מאשר  יותר  וחזקה

˜ ‡Ï ‡È‰ ‰‰‡‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»«¬»ƒ…«
EÏ ÏÎa27ÏÎa Ìb ‡l‡ , ¿»¿»¿∆»«¿»

E˘Ù27 מעלת את ומבאר  והולך  «¿¿
"בכל  האהבה על  נפשך " "בכל  האהבה

יותר . ובחוזק בתוקף היא וכיצד  לבבך "

‰p‰c28BÓk ‡È‰ ‰‰‡‰ , ¿ƒ≈»«¬»ƒ¿
,la ÌÓB˜nL ˙Bcn‰ Ïk»«ƒ∆¿»«≈
ÏBÎÈ Ï‡ ,‰B‡ l‰L∆«≈≈¬»»
‡lÓÓ l‰ Ïk ‡lL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆…»«≈¿À»
Ba ‡L ‡l‡ ,‰‰‡‰Ó≈»«¬»∆»ƒ¿»

˙BÊ ˙B‰‡Ï Ìb ÌB˜Ó שאינן »«¿«¬»
ה'. ‰e‡אהבת EÏ ÏÎa ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿

˙LbpL „Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆ƒ¿∆∆
BaÏa ‰‰‡‰ התגלות עצם שהרי  »«¬»¿ƒ

באהבה  גם שקיים דבר  הוא הרגש

לבבך ", "בכל  שאינה ‡Ì,חלשה Èkƒƒ
c ‰‡Ï CiL BÈ‡L „Ú ,‰‰‡‰Ó ‡lÓÓ ‡e‰ l‰ ÏkL∆»«≈¿À»≈»«¬»«∆≈«»∆¡…»»
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יי       

היא   לבב ּדבכל  האהבה  אמנם , ּכלל . ְְְְְֲִִַָָָָָָָָזּולת ֹו

ּולמעלה  ה ּגּוף . אברי ּבׁשאר  ולא  ּבלבד , ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹּבּלב 

היא  ׁשהאהבה  ,נפ ׁש ּדבכל  האהבה  היא  ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָמ ּזה 

את  ממ ּלאת  ׁשהיא  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  ּכ ּכל  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּגד ֹולה 

ּגם  מת ּפּׁשטת  ׁשהיא  זאת , ע ֹוד  א ּלא  ה ּלב , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכל 

מצוה  לדבר  רץ  ּוכמ ֹו ה ּגּוף , אברי ,29ל ׁשאר  ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

הה ּלּו ּכח  עד  האהבה  הת ּפּׁשט ּות  מ ּצד  ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּזה ּו

זה  ׁשּמּצד  ּתח ּתֹון, ה ּיֹותר  ּבאבר  ׁשה ּוא  ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּברגל 

רץ  א ּלא ) מצוה , לדבר   ה ֹול רק  (לא  ה ּוא  ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהרי

אהבה  ויׁש ּכלל . ער ֹו ֿ ׁשּבאין ענין ׁשּזה ּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּדוקא ,

עד  אהבת ֹו ּגדלה  ּכ ׁשּכל  יֹותר , ְְֲֵֶַַָָָָָָּגד ֹולה 

לגמרי  (זי פארלירט  (ער  מ ּמציא ּות ֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַׁשּמת ּבּטל 

אהבת ֹו ּגדל  ׁשּמּצד  ּוכמ ֹו אהבת ֹו, ּגדל  ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹמ ּצד 

צרכי  ּוׁשאר  וצמא  רעב  ׁשה ּוא  ׁשֹוכח  ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָל ּתֹורה 

ּגדל  מ ּצד  מ ּמציא ּות ֹו ׁשּנת ּבּטל  לפי והינּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹּגּופ ֹו,

ׁשהאהבה  היינּו ׁשּבחסד  ּגב ּורה  וענין ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָהאהבה .

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ּגב ּורה . ׁשל  ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָּבאה 

מ ּדה  ׁשהיא  ּכפי ה ּגב ּורה  ׁשּמּדת  זה  ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

ה ּגב ּורה  ׁשּגם  אם  ּכי ּבחסד , ּכל ּולה  ֿ עצמ ּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבפני

הוי', לא ֹויבי ה ּׂשנאה  ּוכמ ֹו החסד , מ ּכלל  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהיא 

ׁשּכת ּוב  לא ֹויבים 30ּכמ ֹו ׂשנאתים  ׂשנאה  ּתכלית  ְְְְְְִִִִֵֶַָָ

ּכ להוי' אהבת ֹו ׁשּתג ּדל  ּככל  ולכן לי, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָהיּו

ׁשּבחסד  ותפארת  הוי'. לא ֹויבי ׂשנאת ֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּתג ּדל 

ׁשּמיּפה  יפי, ׁשל  ּבאפן היא  ׁשהאהבה  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹהיינּו

מן  ל ֹו ותפארת  לע ֹוׂשיה  ּתפארת  א ֹות ֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָּומפארת 

להוי' אהבת ֹו ׁשּמּצד  היינּו ׁשּבחסד  ונצח  ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהאדם .

וע ּכּובים  ה ּמניע ֹות  ּכל  נגד  ע ֹומד  ה ּוא  ְְֲִִִֵֵֶֶַָהרי

עליהם  ּומת ּגּבר  מאלק ּות , א ֹות ֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַֹה ּמרחקים 

א ֹו אליו האלק ּות  את  לקרב  ׁשּיּוכל  ּכדי ְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָָֹּומנּצחם ,

ׁשּמּצד  היינּו ׁשּבחסד  וה ֹוד  לאלק ּות . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹלהתקרב 
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סי "ג.29) שם אדה"ז שו"ע  סי "ב . ס "צ  או"ח  שו"ע  כב .30)ראה קלט , תהלים

    
ÌÓ‡ .ÏÏk B˙ÏeÊ, שני laמצד  ‡È‰ EÏ ÏÎc ‰‰‡‰ »¿»»¿»»«¬»ƒ¿»¿»¿ƒ«≈

‰‰‡‰ ‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe .Ûeb‰ È‡ ‡La ‡ÏÂ ,„Ïaƒ¿«¿…ƒ¿»≈¿≈«¿«¿»ƒ∆ƒ»«¬»
„Ïa BÊ ‡lL Ck Ïk ‰ÏB„b ‡È‰ ‰‰‡‰L ,ELÙ ÏÎcƒ¿»«¿¿∆»«¬»ƒ¿»»»∆…ƒ¿«
‡È‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,l‰ Ïk ˙‡ ˙‡lÓÓ ‡È‰L∆ƒ¿«≈∆»«≈∆»…∆ƒ

È‡ ‡LÏ Ìb ˙ËMt˙Óƒ¿«∆∆«ƒ¿»≈¿≈
Ûeb‰ כ על  השפעה לה ל ויש «

האדם, של  וההתנהלות ההתנהגות

BÓÎeיהיה שהאדם ıלמשל  ¿»
‰ÂˆÓ „Ï29„vÓ e‰fL , ƒ¿«ƒ¿»∆∆ƒ«

‰‰‡‰ ˙eËMt˙‰ כך כדי  עד  ƒ¿«¿»«¬»
כל  את ממלאת שהיא בלבד  זו  שלא

מתפשטת  היא אלא כולו  הלב

הגוף אברי  בכל  ופועלת »Ú„ומתרחבת
‡e‰L Ï‚aL Cel‰‰ Ák…««ƒ∆»∆∆∆
„vnL ,ÔBzÁz ˙Bi‰ ‡a»≈∆«≈«¿∆ƒ«

‰Ê אליו עד  מגיעה שהאהבה בגלל  ∆
„Ï CÏB‰ ˜ ‡Ï) ‡e‰ È‰¬≈…«≈ƒ¿«
e‰fL ,‡˜Âc ı (‡l‡ ,‰ÂˆÓƒ¿»∆»»«¿»∆∆

ÏÏk CBÚŒÔÈ‡aL ÔÈÚ שכן ƒ¿»∆¿≈¬¿»
מאשר  לחלוטין  שונה דבר  היא ריצה

דמיון  ביניהם שאין  עד  רגילה הליכה

גם  מגיעה שבלב ה' אהבת כאשר  ורק

מצווה  לדבר  רץ האדם אזי  .לרגלים
,˙BÈ ‰ÏB„b ‰‰‡ LÈÂ שגם ¿≈«¬»¿»≈

חסד  של  במצב ביטוי  לידי  באה  היא

היא  האהבה כאשר  היינו  שבחסד ,

רב ובתוקף Ï„b‰בחוזק Ck ÏkL∆»»»¿»
B˙‰‡ הוא ֿ ֿ ברוך  לקדוש האדם של  «¬»

Ú) B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL „Ú«∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ∆
CÈÊ ËÈÏ‡Ù' ה'אני את מאבד  «¿ƒ¿ƒ

ÈÓ‚Ïשלו  כאילו ) בו  למצב ומגיע ¿«¿≈
רק  חש והוא משלו  מציאות לו  אין 

וזאת ה' Ï„bבמציאות „vÓƒ«…∆
BÓÎe ,B˙‰‡ כיצד לדבר , דוגמא «¬»¿

את  לשכוח לו  גורמת לה' האהבה

היא האישית Ï„bמציאותו  „vnL∆ƒ«…∆
‰BzÏ B˙‰‡ לעסוק לו  הגורמת «¬»«»

מאד  גדולה במסירות התורה בלימוד 

הוא Úהרי  ‡e‰L ÁÎBL≈«∆»≈
eÈ‰Â ,BÙeb ÈÎˆ ‡Le ‡ÓˆÂ¿»≈¿»»¿≈¿«¿
„vÓ B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙pL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ«

‰‰‡‰ Ï„b הוא הרי  כלל , בעיניו  נחשבת לא האישית שמציאותו  וכיוון  …∆»«¬»
ההכרחיים. גופו  לצרכי  אפילו  לב שם לא

„ÒÁaL ‰eb ÔÈÚÂהאלוקית בנפש שהיא ‰‡‰L‰כפי  eÈÈ‰ ¿ƒ¿«¿»∆¿∆∆«¿∆»«¬»

‰‡a גילוי ÔÈ‡Lלידי  ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓÎe .‰eb ÏL ÔÈÚa »»¿ƒ¿»∆¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈
‰ÏeÏk dÓˆÚŒÈÙa ‰cÓ ‡È‰L ÈÙk ‰eb‰ ˙cnL ‰Ê∆∆ƒ««¿»¿ƒ∆ƒƒ»ƒ¿≈«¿»¿»

‡È‰ ‰eb‰ ÌbL Ì‡ Èk ,„ÒÁa„ÒÁ‰ ÏÏkÓ זו אין  ולכן  ¿∆∆ƒƒ∆««¿»ƒƒ¿»«∆∆
בצורה  בא שהחסד  אלא החסד , מידת של  אלא הגבורה מידת של  פעולה

גבורה, של  כפעולה ¿BÓÎeשנראית
‰‡O‰'ה את האוהב האדם של  «ƒ¿»

e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ÈÈB‡Ï30 ¿¿≈¬»»¿∆»
ÌÈ˙‡N ‰‡N ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ¿»¿≈ƒ
ÏÎk ÔÎÏÂ ,ÈÏ eÈ‰ ÌÈÈB‡Ï¿¿ƒ»ƒ¿»≈¿»

'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ Ïc‚zL ותהיה ∆ƒ¿««¬»«¬»»
יותר  B˙‡Nחזקה Ïc‚z Ck»ƒ¿«ƒ¿»

'ÈÂ‰ ÈÈB‡Ï זה שבמקרה וכיוון  ¿¿≈¬»»
מובן  השנאה, את הגורמת היא האהבה

החסד  ממידת חלק היא השנאה שגם

שבחסד . גבורה והיא

eÈÈ‰ „ÒÁaL ˙‡Ù˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿∆∆«¿
,ÈÙÈ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰‰‡‰L∆»«¬»ƒ¿…∆∆…ƒ

,B˙B‡ ˙‡ÙÓe ‰tÈnL כך ∆¿«»¿»∆∆
מתעלה  האוהב האדם לאהבה שהודות

רוחניים  ותפארת יופי  תוספת ומקבל 

כראוי  ה' שעבודת ז "ל  חכמינו  כלשון 

ÈNBÚÏ‰גורמת  ˙‡Ùz מצד ƒ¿∆∆¿∆»
עצמו  העושה BÏהאדם ˙‡Ù˙Â¿ƒ¿∆∆

Ì„‡‰ ÔÓ.הזולת מצד  ƒ»»»
„vnL eÈÈ‰ „ÒÁaL ÁˆÂ¿≈«∆¿∆∆«¿∆ƒ«

B˙‰‡ האדם ‰Èשל  'ÈÂ‰Ï «¬»«¬»»¬≈
˙BÚÈn‰ Ïk „‚ „ÓBÚ ‡e‰≈∆∆»«¿ƒ
B˙B‡ ÌÈ˜Án‰ ÌÈekÚÂ¿ƒƒ«¿«¬ƒ
Ì‰ÈÏÚ ab˙Óe ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…ƒ¿«≈¬≈∆
˜Ï ÏÎeiL È„k ,ÌÁvÓe¿«¿»¿≈∆«¿»≈
B‡ ÂÈÏ‡ ˙e˜Ï‡‰ ˙‡∆»¡…≈»

˙e˜Ï‡Ï ˜˙‰Ï כמבואר ¿ƒ¿»≈∆¡…
וההתחברות  שההתקרבות בחסידות

בשני  להיות יכולה לאלוקות האדם של 

היינו  למטה, מלמעלה בדרך  אופנים:

האדם, על  מאיר  עליון  אלוקי  שאור 

שהאדם  היינו  למעלה, מלמטה ובדרך 

ומתקרב  ומתעדן  מזדכך  מצידו 

האופנים  בשני  ובענייננו , לאלוקות.

על  ועיכובים מניעות של  מצב יתכן 

מתגבר  האדם וכאשר  ההתקרבות.

המונעים  נגד  שההתייצבות כיוון  הרי  התקרבות, ונוצרת אותם ומנצח עליהם

נצח  של  פעולה זו  הרי  מהאהבה, נובעים עליהם וההתגברות והמעכבים

שבחסד .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



יב   

לה ׁשּפיל  ּדה ֹוד , ּבתנּועה  ה ּוא  ע ֹומד  להוי' ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָאהבת ֹו

עליֹון. א ֹוהבי ּולה ּציל  מלחמ ֹות  ולכ ּבׁש ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֹא ֹויביו

להוי' אהבת ֹו ׁשּמּצד  היינּו ׁשּבחסד  יס ֹוד  ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָוענין

מתק ּׁשר  וכא ׁשר  ּבאלק ּות , מתק ּׁשר  ה ּוא  ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַֹהרי

ּבענינים  להתק ּׁשר  ׁשּי אינֹו אזי ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבאלק ּות 

ה ּיד ּוע  וכ ּמאמר  צ ּוגע ּבּונּדן 31אחרים , מ 'איז אז ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ

מלכ ּות  וענין א ּונטן. ניט  מען פאלט  ְְְְְְְְִִֶַַַא ֹויּבן,

ה  ה ּוא ׁשּבחסד  הרי להוי' אהבת ֹו ׁשּמּצד  יינּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּגם  א ֹו כ ּו', ּגא ֹונֹו ּבהדר  אהבה , ּדברי ְְְֲֲִֵֵַַַַַָמד ּבר 

כ ּו'. ּומצ ֹות  ּתֹורה  ּדּבּורי ּוכמ ֹו אחרים , ְְְֲִִִִִֵֵָָענינים 

ּכל ּולה  ׁשהיא  אי החסד  ּבמ ּדת  ׁשּנת ּבאר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוכ ׁשם 

וגם  ויראה , ה ּגב ּורה  ּבמ ּדת  ּגם  ה ּוא  ּכן ְְְְְִִִֵַַַַָָָֻמ ּכּלם ,

ז' מ ּכל  ּכל ּולה  מהן אחת  ׁשּכל  ה ּמּדֹות , ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבׁשאר 

ִַה ּמּדֹות .

‰p‰Â ה ּמּדֹות הת ּכּלל ּות  ענין ׁשּנת ּבאר  ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

ּבּנפ ׁש ּכן ּגם  ה ּוא  ּכן האלקית , ֱִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבּנפ ׁש

ה ּבהמית , ׁשּבּנפ ׁש החסד  ׁשּמּדת  והינּו, ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַה ּבהמית ,

ּגם  ּכל ּולה  היא  הע ֹולם , לעניני האהבה  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא 

וכ ּו'. ׁשּבחסד  ּגב ּורה  ׁשּבחסד , חסד  ה ּמּדֹות , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָמ ּכל 

ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  ּבׁשאר  ה ּוא  כן ְְְֲִִִֵֶֶַַַָּוכמ ֹו

ּבזה , והענין מ ּכּלן. ּכל ּולה  מהן אחת  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּכל 

ּבּנפ ׁש ּדב ׁשלמא  ל ֹומר , מק ֹום  היה  ְְְְִִֶֶַַָָָָָָּדלכא ֹורה 

ׁשה ּוא  ה ּתּקּון, מע ֹולם  ׁשּׁשר ׁשּה ּכיון ְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹהאלקית ,

האלקית  ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  לכן הת ּכּלל ּות , ׁשל  ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבאפן

ּכן  ׁשּכׁשמ ּה ה ּבהמית , נפ ׁש אבל  מ ּזֹו, זֹו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָּכל ּול ֹות 

מע ֹולם  ׁשּׁשר ׁשּה ּבהמה , ּבׁשם  ׁשּנקראת  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָהיא ,

ּבּה אין ּכן אם  ּפר ּוד , ׁשל  ּבאפן ׁשה ּוא  ְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹה ּתה ּו,

ּכּיד ּוע  ה ּוא , הענין  א ה ּמּדֹות . הת ּכּלל ּות  32ענין ְְְְִִִִַַַַַַָָָ

הת ּכּלל ּות  ענין היה  ּבתה ּו ׁשּגם  ּדעה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש
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‡e‰ „ÓBÚ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „vnL eÈÈ‰ „ÒÁaL „B‰Â¿∆¿∆∆«¿∆ƒ««¬»«¬»»≈

‰Úe˙a„B‰c ופועל לעיל , כמבואר  הגבורה, למידת דומה מידה שהיא ƒ¿»¿
ÔBÈÏÚ È‰B‡ ÏÈv‰Ïe ˙BÓÁÏÓ LaÎÏÂ ÂÈÈB‡ ÏÈtL‰Ï וגם ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»¿«ƒ¬≈∆¿

מידת  של  ביטוי  הם והוד  גבורה של  כפעולות הנראות הללו  הפעולות כל 

לעיל . כמבואר  החסד ,

„ÒÁaL „BÒÈ ÔÈÚÂ שהוא כפי  ¿ƒ¿«¿∆¿∆∆
של  האהבה בעבודת ביטוי  לידי  בא

ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש האלוקית הנפש

'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „vnL eÈÈ‰«¿∆ƒ««¬»«¬»»
,˙e˜Ï‡a M˜˙Ó ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿«≈∆¡…
ÈÊ‡ ˙e˜Ï‡a M˜˙Ó L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈∆¡…¬«
ÌÈÈÚa M˜˙‰Ï CiL BÈ‡≈«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ

Úe„i‰ Ó‡nÎÂ ,ÌÈÁ‡31Ê‡ ¬≈ƒ¿««¬»«»««
,ÔaÈB‡ ÔceaÚ‚eˆ ÊÈ‡'Ó¿ƒ∆¿¿¿¿

ÔËe‡ ËÈ ÔÚÓ ËÏ‡Ù כאשר «¿∆ƒ¿¿
למטה. נופלים לא למעלה, קשורים

eÈÈ‰ „ÒÁaL ˙eÎÏÓ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿∆¿∆∆«¿
‡e‰ È‰ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „vnL∆ƒ««¬»«¬»»¬≈
„‰a ,‰‰‡ Èc a„Ó¿«≈ƒ¿≈«¬»«¬«

'eÎ BB‡b במעלתו שבח דברי  שהם ¿
ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש של  ‡Bוהדרתו 

BÓÎe ,ÌÈÁ‡ ÌÈÈÚ Ìb«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿
'eÎ ˙BˆÓe ‰Bz Èeac שגם ƒ≈»ƒ¿

לה'. האהבה ממידת נובע בהם הדיבור 

‡a˙pL ÌLÎe באריכות לעיל  ¿≈∆ƒ¿»≈
‡È‰L CÈ‡ „ÒÁ‰ ˙cÓa¿ƒ««∆∆≈∆ƒ

ÌlkÓ ‰ÏeÏk שבע כל  את בה ויש ¿»ƒÀ»
ביטוי  לידי  ובאה פועלת והיא המידות

שבחסד  מחסד  שונים אופנים בשבעה

שבמלכות, מלכות Ìbעד  ‡e‰ Ôk≈«
‰‡ÈÂ ‰eb‰ ˙cÓa היא שגם ¿ƒ««¿»¿ƒ¿»

חסד  בה ויש המידות מכל  כלולה

הלאה, וכן  שבגבורה גבורה שבגבורה,

,˙Bcn‰ ‡La Ì‚Â מידת שאחרי  ¿«ƒ¿»«ƒ
וכו ' נצח תפארת, שהם «∆ÏkLהגבורה

'Ê ÏkÓ ‰ÏeÏk Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿»ƒ»
.˙Bcn‰«ƒ

ÔÈÚ ‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿«
LÙpa ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«ƒ«∆∆
Ôk Ìb ‡e‰ Ôk ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈«≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa שלנפש וכשם זה" לעומת "זה הן  הנפשות שתי  שהרי  «∆∆««¬ƒ
שבנפש  וכשם מידות שבע יש הבהמית לנפש גם כך  מידות שבע יש האלוקית

התכלל  יש הבהמית,האלוקית בנפש גם כך  בזו , זו  המידות של  ¿»¿eÈ‰Â,ות
ÈÈÚÏ ‰‰‡‰ ‡È‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL „ÒÁ‰ ˙cnL∆ƒ««∆∆∆«∆∆««¬ƒ∆ƒ»«¬»¿ƒ¿¿≈

‰eb ,„ÒÁaL „ÒÁ ,˙Bcn‰ ÏkÓ Ìb ‰ÏeÏk ‡È‰ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»«ƒ»«ƒ∆∆∆¿∆∆¿»
'eÎÂ „ÒÁaL המידות לגבי  לעיל  למבואר  מקביל  באופן  היא ופעולתה ∆¿∆∆¿

רגש  היא האדם של  והמטרה העיקרי  המניע שכאשר  היינו  האלוקית, דנפש

כדי  שונות פעולות ועשיית העולם לענייני  אזי האהבה הזה הרצון  את למלא

ומתגלה  מתפשט הרגש כאשר  גם

של  לעניינים וגורם אחרים באופנים

מדובר  עדיין  אחרות, מידות או  גבורה

החסד . מידת של  ÔÎבפעולות BÓÎe¿≈
LÙc ˙Bcn‰ ‡La ‡e‰ƒ¿»«ƒ¿∆∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆»««≈∆

.ÔlkÓ ‰ÏeÏk¿»ƒÀ»
המידות  של  ההתכללות עניין  אמנם,

ביאור : דורש הבהמית «¿ÔÈÚ‰Â¿»ƒבנפש
ÌB˜Ó ‰È‰ ‰B‡ÎÏc ,‰Êa»∆¿ƒ¿»»»»
LÙpa ‡ÓÏLc ,ÓBÏ«¿ƒ¿»»«∆∆
dLML ÔÂÈk ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»∆»¿»
ÔÙ‡a ‡e‰L ,Ôewz‰ ÌÏBÚÓ≈»«ƒ∆¿…∆
˙Bcn‰ ÔÎÏ ,˙eÏlk˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿»≈«ƒ
BÊ ˙BÏeÏk ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿
,˙ÈÓ‰a‰ LÙ Ï‡ ,BfÓƒ¬»∆∆««¬ƒ
˙‡˜pL ,‡È‰ Ôk dÓLkL∆ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿≈
ÌÏBÚÓ dLML ,‰Ó‰a ÌLa¿≈¿≈»∆»¿»≈»
ÏL ÔÙ‡a ‡e‰L ,e‰z‰«…∆¿…∆∆
ÔÈÚ da ÔÈ‡ Ôk Ì‡ ,„et≈ƒ≈≈»ƒ¿«

˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ מבואר ƒ¿«¿«ƒ
בו  עליון  רוחני  עולם שישנו  בחסידות

מועטים  והכלים מרובים האורות

ולא  נקלטים לא האורות מכך  וכתוצאה

על  יתר  מאירים אלא 'מתיישבים'

התוהו , עולם נקרא זה ועולם המידה

כן  האורות שבהם מהעולמות בשונה

בחינת  ונקראים בכלים 'מתיישבים'

היא  וההתגלות שההארה היינו  'תיקון '

מבואר  ועוד  כראוי . ומסודרת מתוקנת

רב  בתוקף הם המידות התוהו  שבעולם

שהם  כפי  האדם של  למידות (בדומה

נשלטות  שיהיו  מבלי  נפשו , עצם מצד 

נותנת  לא מידה וכל  השכל ) ידי  על 

של  מהמידות בשונה לזולתה מקום

שכל  בכך  שמתאפיינות התיקון  עולם

'קוין ' שני  הן  למשל , והגבורה, שהחסד  שלמרות כך  מחברתה כלולה מידה

מה  לתמוה יש זה ולפי  שבגבורה'. ו 'חסד  שבחסד ' 'גבורה בהם יש שונים,

הבהמית?. בנפש גם קיים ההתכללות שעניין  לעיל  האמור  פשר 

Úe„ik ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡32ÔÈÚ ‰È‰ e‰˙a ÌbL ‰Úc LiL «»ƒ¿»«»«∆≈≈»∆«¿…»»ƒ¿«
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יג       

ולא  מ ּיּו"ד  רק  היתה  ׁשההת ּכּלל ּות  א ּלא  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹה ּמּדֹות ,

מ ּיּו"ד , היא  ההת ּכּלל ּות  ׁשּבת ּקּון והינּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַיֹותר ,

ּפרצ ּוף , ּבׁשם  נקרא ֹות  ׁשאז כ ּו', מ ּיּו"ד  ְְְְִִֵֶַָָויּו"ד 

ולא  מ ּיּו"ד  רק  היא  ההת ּכּלל ּות  ּבתה ּו ְְְְֲִִִַַַָֹֹאבל 

ׁשּגם  וכיון ספירה . ּבׁשם  נקרא ֹות  ׁשאז ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיֹותר ,

ּבּנפ ׁש ּגם  לכן מ ּיּו"ד , הת ּכּלל ּות  יׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּבתה ּו

ּכל ּולה  מ ּדה  ּכל  ה ּנה  מ ּתה ּו ׁשּׁשר ׁשּה ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹה ּבהמית 

ה ּמּדֹות . ִִַָמ ּכל 

e‰ÊÂ ּב'צ ּיּור העב ֹודה  ׁשהיא  העמר  ספירת  ענין ¿∆ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

ק ֹומה ' ּוב 'צ ּיּור  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ְְֲִִֶֶַַָָק ֹומה '

ק ֹומה , ּבצ ּיּור  היא  נפ ׁש ּכל  ׁשהרי האלקית , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹּדנפ ׁש

צריכה  ולכן ה ּמּדֹות , מ ּכל  ּכל ּולה  מ ּדה  ׁשּכל  ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכיון

ּדנפ ׁשלהיֹו ה ּקֹומה  ּבכלל ּות  ה ּבר ּור  עב ֹודת  ת  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

האלקית  ׁשּנפ ׁש ֿ זה  ֿ ידי על  והינּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹה ּבהמית ,

לזּככ ּה לברר ּה ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָמתל ּבׁשת 

ועל ֿ האלקית , ה ּנפ ׁש עם  ּולייחד ּה ְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָֹּולהעל ֹות ּה

ה ּקֹומה  ּבכלל ּות  ּגם  א ֹור  ּתֹוספת  נע ׂשה  ֿ זה  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָידי

ּכּנ"ל . האלקית  ְֱִֶֶַַָֹּדנפ ׁש

ׁשהיּוp‰Â‰ד ) הענינים  ׁשא ֹותם  לעיל  נת ּבאר  ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

אתער ּותא   ּבדר מצרים  ְְְֲִִִִִֶֶַַָּביציאת 

ּבספירת  העב ֹודה  ּבהם  להיֹות  צריכה  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָּדלעילא ,

א ֹותם  נמ ׁשכים  ּכ ֿ ואחר  למעלה , מ ּלמ ּטה  ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹהעמר 

ּדספירת  ׁשהעב ֹודה  וכיון ּתֹורה . ּבמ ּתן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהענינים 

ונפ ׁש האלקית  ּדנפ ׁש ה ּקֹומ ֹות  ּבב ' היא  ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָֹֹהעמר 

לכן  ּומק ּבל , מ ׁשּפיע  ּבבחינת  ׁשהם  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָה ּבהמית ,

ׁשּיׁש מצרים , מיציאת  היא  ֿ זה  על  ּכח ' ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַֹה 'ּנתינת 

היֹות  ּדעם  והינּו, ּומק ּבל . מ ׁשּפיע  ענין ּכן ּגם  ְְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַָּבּה

 ּבדר הם  מצרים  ּדיציאת  ה ּגּלּויים  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּכלל ּות 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  למ ּטה , מ ּלמעלה  ּדלעילא , ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָאתער ּותא 

ּומק ּבל , ּדמ ׁשּפיע  החל ּוק ֹות  ב ' ּגּופא  ּבזה  ְְְֲִֵֵֶַַַַָָיׁש

ים ֿ ּוקריעת  מצרים  ּדיציאת  הענינים  ב ' ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשהם 

ס ּוף .
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‡l‡ ,˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ הוא ותיקון  תוהו  בין  eÏlk˙‰‰L˙ההבדל  ƒ¿«¿«ƒ∆»∆«ƒ¿«¿

eiÓ"„בתוהו  ˜ ‰˙È‰ מכל כלולה הייתה הספירות מעשר  אחת שכל  »¿»«ƒ
eiÓ"„,הספירות  ‡È‰ ˙eÏlk˙‰‰ Ôew˙aL ,eÈ‰Â ,˙BÈ ‡ÏÂ¿…≈¿«¿∆¿ƒ«ƒ¿«¿ƒƒ

'eÎ „"eiÓ „"eÈÂ עשר מכל  כלול  למשל , עצמו , שבחסד  חסד  שגם כך  ¿ƒ
שהיא  כפי  מהעשר  אחת וכל  הבחינות

גם  זו , בהתכללות כלולה כלולה היא

ÌLaמעשר , ˙B‡˜ Ê‡L∆»ƒ¿»¿≈
Ûeˆt רבות בחינות בו  שיש שלם «¿
‰‰˙eÏlk˙ושונות, e‰˙a Ï‡¬»¿…«ƒ¿«¿

,˙BÈ ‡ÏÂ „"eiÓ ˜ ‡È‰ƒ«ƒ¿…≈
‰ÈÙÒ ÌLa ˙B‡˜ Ê‡L∆»ƒ¿»¿≈¿ƒ»

LÈאחת. e‰˙a ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿…≈
,„"eiÓ ˙eÏlk˙‰,לפחותÔÎÏ ƒ¿«¿ƒ»≈

dLML ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ìb««∆∆««¬ƒ∆»¿»
‰ÏeÏk ‰cÓ Ïk ‰p‰ e‰zÓƒ…ƒ≈»ƒ»¿»

˙Bcn‰ ÏkÓ במידה לפחות ƒ»«ƒ
בתיקון  שההתכללות (למרות מסוימת

אחר ). באופן  אכן  היא האלוקית ובנפש

ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆
‰„BÚ‰ ‡È‰L'ה עבודת ∆ƒ»¬»

˜ÓB‰'רוחנית  eiˆ'a בכל ¿ƒ»
עד  גבוהות הכי  מהדרגות הפרטים

מהוות  שביחד  נמוכות הכי  הדרגות

שלמה  קומה של  ודמות 'ציור '

eiˆ'e ˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ¿ƒ
'‰ÓB˜ הדרגות LÙcבכל  »¿∆∆

LÙ Ïk È‰L ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆¬≈»∆∆
תהיה אשר  דרגתה È‰ƒ‡תהיה

‰ÓB˜ eiˆa נפש ואין  שלם ¿ƒ»
בלבד , אחד  מפרט «≈ÔÂÈkשמורכבת

ÏkÓ ‰ÏeÏk ‰cÓ ÏkL∆»ƒ»¿»ƒ»
˙Bcn‰' ציור' מרכיבות הן  וביחד  «ƒ

שלימה, קומה ˆÎÈ‰של  ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»
ea‰ ˙„BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿¬««≈
LÙc ‰ÓBw‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«»¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ חלק אף יישאר  שלא כדי  ««¬ƒ
בלתי  ŒÏÚמבורר ,ממנה eÈ‰Â¿«¿«

˙È˜Ï‡‰ LÙpL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ
d˙BÏÚ‰Ïe dÎkÊÏ dÏ¿»¿»¿«¿»¿«¬»
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÚ d„ÁÈÈÏe¿«¬»ƒ«∆∆»¡…ƒ
הבירור  שפעולת בחסידות כמבואר 

הנפש  ידי  על  הבהמית הנפש של 

ופנימית  קרובה בצורה בהתעסקות היינו  'התלבשות', בדרך  היא האלוקית

בירור  – שונות דרגות בזה ויש מלמעלה 'מקיף' כללי  אור  בהארת רק ולא

הנפש  של  טובות הלא המידות ועידון  זיכוך  מהרע, הטוב הפרדת שעניינו 

עם  שלה להתאחדות ועד  לקדושה הבהמית הנפש של  העלאה הבהמית,

לקדושה  הפיכתה ידי  על  האלוקית NÚ‰הנפש ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆
Ï"pk ˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰ÓBw‰ ˙eÏÏÎa Ìb B‡ ˙ÙÒBz∆∆«ƒ¿»«»¿∆∆»¡…ƒ««
תוספת  האלוקית לנפש מביא הבהמית הנפש שבירור  לעיל  שהוסבר  כפי 

וחיות. כוח תוספת וכן  אור 

Ì˙B‡L ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆»
ÌÈÈÚ‰ האלוקיים האורות והתגלות »ƒ¿»ƒ

ÌÈˆÓהעליונים ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ C„a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מאת  והארה מלמעלה התעוררות

והכנה  פעולה ללא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

האדם, בני  BÈ‰Ï˙מצד  ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿
Ì‰a עצמם עניינים באותם »∆

‰„BÚ‰ האדם של  הרוחנית »¬»
‰hÓlÓ ÓÚ‰ ˙ÈÙÒaƒ¿ƒ«»…∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ פעולה שתחילתו  בתהליך  ¿«¿»
של  התקרבות והמשכו  האדם מצד 

לאלוקות, «»»¿CkŒÁ‡Âהאדם
ÔzÓa ÌÈÈÚ‰ Ì˙B‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿««

‰Bz מכך שנובעת המעלה בתוספת »
ההמשכה  ועיקר  ההתעוררות שתחילת

מעבודת  כתוצאה היא וההתגלות

BÚ‰L„‰האדם. ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¬»
'a ‡È‰ ÓÚ‰ ˙ÈÙÒcƒ¿ƒ«»…∆ƒ¿
LÙÂ ˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙BÓBw‰«¿∆∆»¡…ƒ¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ הפרטים בכל  היינו  ««¬ƒ
הנפשות, שתי  של  ה'ציור ' ובשלימות

Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ˙ÈÁa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ««¿ƒ«¿«≈
המשפיע, האלוקית, שהנפש כיוון 

כדי  המקבל , הבהמית, בנפש מתלבשת

אותה, ולזכך  ‰'È˙p˙לברר  ÔÎÏ»≈«¿ƒ«
‰ÊŒÏÚ 'Ák ספירת העב של  ודה …««∆

ביניהן  שהיחס הנפשות שתי  עם העומר 

ומקבל  משפיע של  È‰ƒ‡הוא
Ìb da LiL ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÓƒƒ«ƒ¿«ƒ∆≈»«
.Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ÔÈÚ Ôk≈ƒ¿««¿ƒ«¿«≈
˙eÏÏkL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¿»
Ì‰ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒƒ«ƒ¿«ƒ≈
,‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ C„a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ נשאלת כן  ואם ƒ¿«¿»¿«»
הייתה  מצרים שיציאת מאחר  השאלה:

מצד  פעולה כל  ללא מלמעלה התגלות

היה  לא לכאורה הרי  למטה ישראל  בני 

בין  הדמיון  ומהו  'מקבל ' כל  זה בהליך 

הבהמית? הנפש עם האלוקית הנפש של  לעבודה מצרים «ŒÏkÓƒיציאת
‡Ùeb ‰Êa LÈ ÌB˜Óעצמם מצרים יציאת ‰B˜eÏÁ˙בענייני  ' שני »≈»∆»«¬

מזה  זה וחלוקים השונים 'העניינים Ì‰L ,Ïa˜Óe ÚÈtLÓc¿«¿ƒ«¿«≈∆≈
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜e ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÌÈÈÚ‰. להלן שיתבאר  כפי  »ƒ¿»ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ««
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לה ׁשּפיל  ּדה ֹוד , ּבתנּועה  ה ּוא  ע ֹומד  להוי' ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָאהבת ֹו

עליֹון. א ֹוהבי ּולה ּציל  מלחמ ֹות  ולכ ּבׁש ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֹא ֹויביו

להוי' אהבת ֹו ׁשּמּצד  היינּו ׁשּבחסד  יס ֹוד  ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָוענין

מתק ּׁשר  וכא ׁשר  ּבאלק ּות , מתק ּׁשר  ה ּוא  ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַֹהרי

ּבענינים  להתק ּׁשר  ׁשּי אינֹו אזי ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבאלק ּות 

ה ּיד ּוע  וכ ּמאמר  צ ּוגע ּבּונּדן 31אחרים , מ 'איז אז ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ

מלכ ּות  וענין א ּונטן. ניט  מען פאלט  ְְְְְְְְִִֶַַַא ֹויּבן,

ה  ה ּוא ׁשּבחסד  הרי להוי' אהבת ֹו ׁשּמּצד  יינּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּגם  א ֹו כ ּו', ּגא ֹונֹו ּבהדר  אהבה , ּדברי ְְְֲֲִֵֵַַַַַָמד ּבר 

כ ּו'. ּומצ ֹות  ּתֹורה  ּדּבּורי ּוכמ ֹו אחרים , ְְְֲִִִִִֵֵָָענינים 

ּכל ּולה  ׁשהיא  אי החסד  ּבמ ּדת  ׁשּנת ּבאר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוכ ׁשם 

וגם  ויראה , ה ּגב ּורה  ּבמ ּדת  ּגם  ה ּוא  ּכן ְְְְְִִִֵַַַַָָָֻמ ּכּלם ,

ז' מ ּכל  ּכל ּולה  מהן אחת  ׁשּכל  ה ּמּדֹות , ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבׁשאר 

ִַה ּמּדֹות .

‰p‰Â ה ּמּדֹות הת ּכּלל ּות  ענין ׁשּנת ּבאר  ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

ּבּנפ ׁש ּכן ּגם  ה ּוא  ּכן האלקית , ֱִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבּנפ ׁש

ה ּבהמית , ׁשּבּנפ ׁש החסד  ׁשּמּדת  והינּו, ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַה ּבהמית ,

ּגם  ּכל ּולה  היא  הע ֹולם , לעניני האהבה  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא 

וכ ּו'. ׁשּבחסד  ּגב ּורה  ׁשּבחסד , חסד  ה ּמּדֹות , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָמ ּכל 

ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  ּבׁשאר  ה ּוא  כן ְְְֲִִִֵֶֶַַַָּוכמ ֹו

ּבזה , והענין מ ּכּלן. ּכל ּולה  מהן אחת  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּכל 

ּבּנפ ׁש ּדב ׁשלמא  ל ֹומר , מק ֹום  היה  ְְְְִִֶֶַַָָָָָָּדלכא ֹורה 

ׁשה ּוא  ה ּתּקּון, מע ֹולם  ׁשּׁשר ׁשּה ּכיון ְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹהאלקית ,

האלקית  ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  לכן הת ּכּלל ּות , ׁשל  ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבאפן

ּכן  ׁשּכׁשמ ּה ה ּבהמית , נפ ׁש אבל  מ ּזֹו, זֹו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָּכל ּול ֹות 

מע ֹולם  ׁשּׁשר ׁשּה ּבהמה , ּבׁשם  ׁשּנקראת  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָהיא ,

ּבּה אין ּכן אם  ּפר ּוד , ׁשל  ּבאפן ׁשה ּוא  ְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹה ּתה ּו,

ּכּיד ּוע  ה ּוא , הענין  א ה ּמּדֹות . הת ּכּלל ּות  32ענין ְְְְִִִִַַַַַַָָָ

הת ּכּלל ּות  ענין היה  ּבתה ּו ׁשּגם  ּדעה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש
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‡e‰ „ÓBÚ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „vnL eÈÈ‰ „ÒÁaL „B‰Â¿∆¿∆∆«¿∆ƒ««¬»«¬»»≈

‰Úe˙a„B‰c ופועל לעיל , כמבואר  הגבורה, למידת דומה מידה שהיא ƒ¿»¿
ÔBÈÏÚ È‰B‡ ÏÈv‰Ïe ˙BÓÁÏÓ LaÎÏÂ ÂÈÈB‡ ÏÈtL‰Ï וגם ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»¿«ƒ¬≈∆¿

מידת  של  ביטוי  הם והוד  גבורה של  כפעולות הנראות הללו  הפעולות כל 

לעיל . כמבואר  החסד ,

„ÒÁaL „BÒÈ ÔÈÚÂ שהוא כפי  ¿ƒ¿«¿∆¿∆∆
של  האהבה בעבודת ביטוי  לידי  בא

ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש האלוקית הנפש

'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „vnL eÈÈ‰«¿∆ƒ««¬»«¬»»
,˙e˜Ï‡a M˜˙Ó ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿«≈∆¡…
ÈÊ‡ ˙e˜Ï‡a M˜˙Ó L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈∆¡…¬«
ÌÈÈÚa M˜˙‰Ï CiL BÈ‡≈«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ

Úe„i‰ Ó‡nÎÂ ,ÌÈÁ‡31Ê‡ ¬≈ƒ¿««¬»«»««
,ÔaÈB‡ ÔceaÚ‚eˆ ÊÈ‡'Ó¿ƒ∆¿¿¿¿

ÔËe‡ ËÈ ÔÚÓ ËÏ‡Ù כאשר «¿∆ƒ¿¿
למטה. נופלים לא למעלה, קשורים

eÈÈ‰ „ÒÁaL ˙eÎÏÓ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿∆¿∆∆«¿
‡e‰ È‰ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „vnL∆ƒ««¬»«¬»»¬≈
„‰a ,‰‰‡ Èc a„Ó¿«≈ƒ¿≈«¬»«¬«

'eÎ BB‡b במעלתו שבח דברי  שהם ¿
ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש של  ‡Bוהדרתו 

BÓÎe ,ÌÈÁ‡ ÌÈÈÚ Ìb«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿
'eÎ ˙BˆÓe ‰Bz Èeac שגם ƒ≈»ƒ¿

לה'. האהבה ממידת נובע בהם הדיבור 

‡a˙pL ÌLÎe באריכות לעיל  ¿≈∆ƒ¿»≈
‡È‰L CÈ‡ „ÒÁ‰ ˙cÓa¿ƒ««∆∆≈∆ƒ

ÌlkÓ ‰ÏeÏk שבע כל  את בה ויש ¿»ƒÀ»
ביטוי  לידי  ובאה פועלת והיא המידות

שבחסד  מחסד  שונים אופנים בשבעה

שבמלכות, מלכות Ìbעד  ‡e‰ Ôk≈«
‰‡ÈÂ ‰eb‰ ˙cÓa היא שגם ¿ƒ««¿»¿ƒ¿»

חסד  בה ויש המידות מכל  כלולה

הלאה, וכן  שבגבורה גבורה שבגבורה,

,˙Bcn‰ ‡La Ì‚Â מידת שאחרי  ¿«ƒ¿»«ƒ
וכו ' נצח תפארת, שהם «∆ÏkLהגבורה

'Ê ÏkÓ ‰ÏeÏk Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿»ƒ»
.˙Bcn‰«ƒ

ÔÈÚ ‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿«
LÙpa ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«ƒ«∆∆
Ôk Ìb ‡e‰ Ôk ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈«≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa שלנפש וכשם זה" לעומת "זה הן  הנפשות שתי  שהרי  «∆∆««¬ƒ
שבנפש  וכשם מידות שבע יש הבהמית לנפש גם כך  מידות שבע יש האלוקית

התכלל  יש הבהמית,האלוקית בנפש גם כך  בזו , זו  המידות של  ¿»¿eÈ‰Â,ות
ÈÈÚÏ ‰‰‡‰ ‡È‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL „ÒÁ‰ ˙cnL∆ƒ««∆∆∆«∆∆««¬ƒ∆ƒ»«¬»¿ƒ¿¿≈

‰eb ,„ÒÁaL „ÒÁ ,˙Bcn‰ ÏkÓ Ìb ‰ÏeÏk ‡È‰ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»«ƒ»«ƒ∆∆∆¿∆∆¿»
'eÎÂ „ÒÁaL המידות לגבי  לעיל  למבואר  מקביל  באופן  היא ופעולתה ∆¿∆∆¿

רגש  היא האדם של  והמטרה העיקרי  המניע שכאשר  היינו  האלוקית, דנפש

כדי  שונות פעולות ועשיית העולם לענייני  אזי האהבה הזה הרצון  את למלא

ומתגלה  מתפשט הרגש כאשר  גם

של  לעניינים וגורם אחרים באופנים

מדובר  עדיין  אחרות, מידות או  גבורה

החסד . מידת של  ÔÎבפעולות BÓÎe¿≈
LÙc ˙Bcn‰ ‡La ‡e‰ƒ¿»«ƒ¿∆∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆»««≈∆

.ÔlkÓ ‰ÏeÏk¿»ƒÀ»
המידות  של  ההתכללות עניין  אמנם,

ביאור : דורש הבהמית «¿ÔÈÚ‰Â¿»ƒבנפש
ÌB˜Ó ‰È‰ ‰B‡ÎÏc ,‰Êa»∆¿ƒ¿»»»»
LÙpa ‡ÓÏLc ,ÓBÏ«¿ƒ¿»»«∆∆
dLML ÔÂÈk ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»∆»¿»
ÔÙ‡a ‡e‰L ,Ôewz‰ ÌÏBÚÓ≈»«ƒ∆¿…∆
˙Bcn‰ ÔÎÏ ,˙eÏlk˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿»≈«ƒ
BÊ ˙BÏeÏk ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿
,˙ÈÓ‰a‰ LÙ Ï‡ ,BfÓƒ¬»∆∆««¬ƒ
˙‡˜pL ,‡È‰ Ôk dÓLkL∆ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿≈
ÌÏBÚÓ dLML ,‰Ó‰a ÌLa¿≈¿≈»∆»¿»≈»
ÏL ÔÙ‡a ‡e‰L ,e‰z‰«…∆¿…∆∆
ÔÈÚ da ÔÈ‡ Ôk Ì‡ ,„et≈ƒ≈≈»ƒ¿«

˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ מבואר ƒ¿«¿«ƒ
בו  עליון  רוחני  עולם שישנו  בחסידות

מועטים  והכלים מרובים האורות

ולא  נקלטים לא האורות מכך  וכתוצאה

על  יתר  מאירים אלא 'מתיישבים'

התוהו , עולם נקרא זה ועולם המידה

כן  האורות שבהם מהעולמות בשונה

בחינת  ונקראים בכלים 'מתיישבים'

היא  וההתגלות שההארה היינו  'תיקון '

מבואר  ועוד  כראוי . ומסודרת מתוקנת

רב  בתוקף הם המידות התוהו  שבעולם

שהם  כפי  האדם של  למידות (בדומה

נשלטות  שיהיו  מבלי  נפשו , עצם מצד 

נותנת  לא מידה וכל  השכל ) ידי  על 

של  מהמידות בשונה לזולתה מקום

שכל  בכך  שמתאפיינות התיקון  עולם

'קוין ' שני  הן  למשל , והגבורה, שהחסד  שלמרות כך  מחברתה כלולה מידה

מה  לתמוה יש זה ולפי  שבגבורה'. ו 'חסד  שבחסד ' 'גבורה בהם יש שונים,

הבהמית?. בנפש גם קיים ההתכללות שעניין  לעיל  האמור  פשר 

Úe„ik ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡32ÔÈÚ ‰È‰ e‰˙a ÌbL ‰Úc LiL «»ƒ¿»«»«∆≈≈»∆«¿…»»ƒ¿«
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יד   

ÔÈÚ‰Â ּכתיב 33ּבזה מצרים  ּביציאת  ּדה ּנה  ,34 ¿»ƒ¿»ְְְִִִִִִֵֶַַָ

מלכ ּות , ּבחינת  ׁשה ּוא  אלקים , ְְְֱִִֶֶַַַֹאצ ּבע 

מ ּבחינת  ה ּגּלּוי ע ּקר  היה  מצרים  ׁשּביציאת  ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָוהינּו,

ּכמאמר  מלכי 35מלכ ּות ,  מל עליהם  נגלה  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ֿ ס ֹוף . ּדאין מלכ ּות  ּבחינת  ּגּלּוי ׁשּזה ּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָה ּמלכים ,

מלכי   מל) ּדבחינת  ה ּגּלּוי ּגם  ׁשהיה  היֹות  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָועם 

מ ּכל ֿ אנּפין, זעיר  ּבחינת  ה ּקּב"ה , ְְְְִִִִֵַַַַָָָָה ּמלכים )

מלכ ּות , מ ּבחינת  היה  ה ּגּלּוי ע ּקר  ה ּנה  ְְִִִִִֵַַַַָָָמק ֹום ,

ׁשכינה ,36ּוכמאמר  ּגּלּוי זה  ּגד ֹול  ּובמ ֹורא  ְְְֲִִֶַַָָָ

ׁשּכת ּוב  ּומה  ה ּמלכ ּות . ּבחינת  היא  ְְְִִִִֶַַַַָָּדׁשכינה 

ּבחינת  ּגּלּוי ׁשהיה  לפי היינּו ּגד ֹול , ְְְְִִִֶַַָָָָּובמ ֹורא 

מלכ ּות  ּבחינת  ּבגדל ּות , ׁשהיא  ּכפי ְְְְְְִִִֶַַַַַה ּמלכ ּות 

ּכתיב  ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  אמנם  ֿ ס ֹוף . ה ּיד 37ּדאין ְְְְִִִֵַַַָָָ

ׁשה ּוא  ה ּיד ), ּכל  א ּלא  אצ ּבע , רק  (לא  ְְֶֶֶַַַַָָָָֹה ּגד ֹולה 

ּגם  ׁשהיה  היֹות  ועם  אנּפין. זעיר  ּבחינת  ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָּגּלּוי

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמלכ ּות , ּבחינת 38הת ּגּלּות  ים , ּבקע  ְְְְִִֶַַַַַָָָ

מ ּבחינת  היה  ה ּגּלּוי ע ּקר  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְִִִִִַַַַַָָָָה ּמלכ ּות ,

מצרים  (ּביציאת  ׁשּבׁשניהם  והינּו, אנּפין. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַזעיר 

זעיר  מ ּבחינת  ה ּגּלּוי היה  ֿ ס ּוף ) ים  ְְְִִִִִֵַַַַָָּובקריעת 

זעיר ֿ יח ּוד  ענין וה ּוא  ה ּמלכ ּות , ּומ ּבחינת  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַאנּפין

הפר ׁש יׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל   א ונּוקבא , ְְְְִִֵֵֶַַָָָאנּפין

מ ּבחינת  הע ּקר  היה  מצרים  ׁשּביציאת  ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּביניהם ,

מ ּבחינת  הע ּקר  היה  ֿ ס ּוף  ים  ּובקריעת  ְְְִִִִִַַַַַָָָָה ּמלכ ּות ,

הם  ּומלכ ּות  אנּפין' 'זעיר  והרי אנּפין. ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַזעיר 

ּגּלּוי   ּבדר היה  זה  ּכל  אמנם , ּומק ּבל . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ ׁשּפיע 

כ ּו', הענינים  נס ּתּלק ּו ּכ ֿ ואחר  למ ּטה , ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָמ ּלמעלה 

וזה ּו עב ֹודה . ֿ ידי על  א ֹותם  ׁשּימ ׁשיכ ּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבכדי

ה ּימים  אחרי הה ּלל  את  ּגֹומרין ׁשאין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָה ּטעם 
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ואילך).33) רמז ע ' תרע "ג (סה"מ  תרע "ג וספרתם סד"ה  ראה – לקמן טו.34)בהבא ח , "מצה 35)וארא פיסקא הגש"פ 

חזקה".)36זו". "ביד פיסקא לא.37)שם יד, יג.38)בשלח  עח , תהלים

    
‰Êa ÔÈÚ‰Â33È˙k ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰p‰c שבזמן 34, בתורה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ

והם  הצליחו , ולא כינים לברוא ניסו  מצרים חרטומי  גם כינים, מכת שהייתה

היא  זו  שמכה לפרעה eÎÏÓ˙,אמרו  ˙ÈÁa ‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡ Úaˆ‡∆¿«¡…ƒ∆¿ƒ««¿
Èelb‰ wÚ ‰È‰ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ,eÈ‰Â האלוקי האור  של  ¿«¿∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»»ƒ««ƒ

Ó‡Ók ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ35 ƒ¿ƒ««¿¿«¬»
שּבעת  פסח של  בהגדה שאומרים ְֵֶכפי 

מצרים  Ì‰ÈÏÚיציאת ‰Ï‚ בני על  ƒ¿»¬≈∆
ÈÎÏÓישראל  CÏÓ∆∆«¿≈

,ÌÈÎÏn‰ ֿ שהקדוש כך  על  והטעם «¿»ƒ
בתואר  דווקא כאן  מכ ּונה ֿ הוא ְֶברוך 

ענין  את המדגיש המלכים" מלכי  "מלך 

מפני  הוא Èelbהמלכות e‰fL∆∆ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿¿≈
עניין  שעיקר  בחסידות כמבואר 

והגדרה  'ציור ' עם העליונות הספירות

שונים  כוחות לעשרה ברורה וחלוקה

אבל  ומטה, האצילות מעולם מתחיל 

של ב  פעולה וכל  התגלות כל  עצם

עשר  באמצעות היא האלוקי  האור 

יותר  שבדרגות אלא הללו  הספירות

(והספירות  בהעלם הוא הדבר  עליונות

ולכן  הגנוזות") ספירות "עשר  נקראות

'ציור ' בו  שאין  סוף אין  באור  גם

מלכות  בחינת יש אחרת או  כזו  והגדרה

ֿ סוף. Ìbדאין  ‰È‰L ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆»»«
ÈÎÏÓ CÏÓ) ˙ÈÁc Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«∆∆«¿≈
˙ÈÁa ,‰"aw‰ (ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»¿ƒ«

ÔÈt‡ ÈÚÊ היינו קטנות, פנים ¿≈«¿ƒ
מספירת  שלמעלה המידות ששת

(כפי  סוף)המלכות באין  "גנוזות" שהן 

את  דווקא להדגיש אין  לכאורה כן  ואם

המלכות, ‰p‰עניין  ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈
Èelb‰ wÚ מצרים ‰È‰ביציאת ƒ««ƒ»»

˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ שאר של  והגילוי  ƒ¿ƒ««¿
על  נוסף דבר  בתור  היה המידות

שמוסיפים Ó‡ÓÎe36העיקר , כפי  ¿«¬«
שהאמור  פסח של  בהגדה ואומרים

הייתה  מצרים שיציאת בתורה

,‰ÈÎL Èelb ‰Ê ÏB„b ‡BÓe¿»»∆ƒ¿ƒ»
,ÏB„b ‡BÓe e˙kL ‰Óe .˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÈÎLcƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿«∆»¿»»

זה  בשם דווקא נקרא המלכות מספירת שהגילוי  לכך  ÈÙÏהסיבה eÈÈ‰«¿¿ƒ
˙ÈÁa ,˙eÏ„‚a ‡È‰L ÈÙk ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa Èelb ‰È‰L∆»»ƒ¿ƒ«««¿¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ האצילות בעולם שהיא כפי  המלכות מספירת בשונה «¿¿≈

הוא  עניינה וכל  משלה ותוכן  מציאות שום לה אין  כיצד  מודגש שם ומטה

שמעליה. מהספירות וההשפעות האורות את ולמסור  «¿«‡ÌÓלהעביר 
È˙k ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a37‡l‡ ,Úaˆ‡ ˜ ‡Ï) ‰ÏB„b‰ „i‰ ƒ¿ƒ««¿ƒ«»«¿»…«∆¿«∆»

ÔÈt‡ ÈÚÊ ˙ÈÁa Èelb ‡e‰L ,(„i‰ Ïk כל התגלות ששת היינו  »«»∆ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
העליונות. הספירות של  ÌÚÂ¿ƒהמידות

‰È‰L ˙BÈ‰ סוף ים Ìbבקריעת ¡∆»»«
BÓk ,˙eÎÏn‰ ˙elb˙‰ƒ¿«««¿¿

e˙kL38˙ÈÁa ,ÌÈ Ú˜a ∆»»«»¿ƒ«
wÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÎÏn‰««¿ƒ»»ƒ«
ÈÚÊ ˙ÈÁaÓ ‰È‰ Èelb‰«ƒ»»ƒ¿ƒ«¿≈

ÔÈt‡ של והגילוי  המידות בחינת «¿ƒ
בשונה  לעיקר , כתוספת המלכות

היה  הגילוי  עיקר  שבה מצרים מיציאת

ומבאר . שהולך  כפי  המלכות, מבחינת

˙‡ÈˆÈa) Ì‰ÈLaL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒƒ«
(ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜e ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ««
ÈÚÊ ˙ÈÁaÓ Èelb‰ ‰È‰»»«ƒƒ¿ƒ«¿≈
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓe ÔÈt‡«¿ƒƒ¿ƒ«««¿
ÔÈt‡ŒÈÚÊ „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ

‡˜eÂ מדרגה ההשפעה כלל , בדרך  ¿¿»
שרק  באופן  היא אחריה הבאה לדרגה

אחת  דרגה של  והחיצוניות הסוף

יש  כאשר  אבל  הבאה אל  עוברים

לדרגה  מדרגה ועמוקה פנימית השפעה

התאחדות, כלומר  "יחוד ", קרוי  הדבר 

השפעה  ובענייננו , הדרגות, שתי  של 

שנמשלו  (ז "א, המידות מבחינת פנימית

המלכות  לבחינת המשפיע) לזכר 

נקראת  המקבלת) לנקבה (שנמשלה

אופן  היה וזה ומלכות" ז "א "יחוד 

בקריעת  והן  מצרים ביציאת הן  הגילוי 

סוף  LÈים ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡«ƒ»»≈
LÙ‰ הבדל,Ì‰ÈÈa ∆¿≈≈≈∆

wÚ‰ ‰È‰ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»»»ƒ»
˙ÚÈ˜e ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿ƒ¿ƒ«
˙ÈÁaÓ wÚ‰ ‰È‰ ÛeÒŒÌÈ«»»»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÈÚÊ' È‰Â .ÔÈt‡ ÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¬≈¿≈
ÚÈtLÓ Ì‰ ˙eÎÏÓe 'ÔÈt‡«¿ƒ«¿≈«¿ƒ«

Ïa˜Óe ביציאת גם שבעצם ונמצא ¿«≈
ומקבל . משפיע של  עניין  היה כן  מלמעלה, גילוי  הוא שעיקרה למרות מצרים,

CkŒÁ‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ Èelb C„a ‰È‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡»¿»»∆»»¿∆∆ƒƒ¿«¿»¿«»¿««»
'eÎ ÌÈÈÚ‰ e˜lzÒ,למעלה ועלו  ‡Ì˙Bוחזרו  eÎÈLÓiL È„Îa ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»

BÚ„‰מחדש  È„ÈŒÏÚ.האדם ‡˙מצד  ÔÈÓBb ÔÈ‡L ÌÚh‰ e‰ÊÂ «¿≈¬»¿∆«««∆≈¿ƒ∆
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טו       

מתמעטים  ׁשהענינים  לפי ּדפסח , ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָהרא ׁשֹונים 

ֿ ידי  על  א ֹותם  ׁשּימ ׁשיכ ּו ּבכדי כ ּו', ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּומס ּתּלקים 

העב ֹודה 39עב ֹודה  ׁשאז העמר , ספירת  ענין וזה ּו . ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּוספר ּתם  נאמר  ֿ זה  ועל  למעלה , מ ּלמ ּטה  ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָהיא 

הארה  מ ּלׁשֹון ּוספר ּתם  ר ּבנּו ּופר ׁש והינּו40לכם , , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ונפ ׁש האלקית  ּדנפ ׁש ה ּקֹומ ֹות  ּבב ' ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָֹלהאיר 

ּגם  וזה ּו (ּכּנ"ל ). ּומק ּבל  מ ׁשּפיע  ׁשהם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַה ּבהמית ,

ה ּׁשּבת , מ ּמחרת  לכם  ּוספר ּתם  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְֳִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכן

העב ֹודה  על  ה ּכח  ּכי, ה ּפסח , מחרת  על  ְֲֳִֵֶַַַַַַַָָָָֹּדקאי

מ ּצד  ה ּוא  ּומק ּבל , מ ׁשּפיע  ּבענין העמר  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹּדספירת 

ּדמ ׁשּפיע  הענינים  האיר ּו ה ּפסח  ׁשּבחג  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָזה 

נּתן ּומק ּבל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  למ ּטה , מ ּלמעלה   ּבדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עב ֹודה . ֿ ידי על  להמ ׁשיכם  ְְְֲִֵַַַַָָֹה ּכח 

‰p‰Â היא העמר  ּדספירת  ׁשהעב ֹודה  היֹות  עם  ¿ƒ≈ְֱֲִִִִֶֶַָָָֹ

ּגם  ֿ מק ֹום , מ ּכל  למעלה , מ ּלמ ּטה   ְְְְִִֶֶַַַָָָָּבדר

ּכמ ֹו ה ּמלכ ּות  ּבבחינת  רק  לא  ההמ ׁשכה  יׁשנּה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹאז

ּבגדל ּות , ׁשהיא  ּכמ ֹו ּגם  א ּלא  ּבקטנּות , ְְְְְִִֶֶֶַַַָׁשהיא 

ועד  ה ּמֹוחין, מ ּצד  היא  ׁשה ּמלכ ּות  ּכפי ְְְְִִִִֶַַַַַַהיינּו,

ּולמעלה  ה ּצמצ ּום , לפני ּבׁשר ׁשּה ׁשהיא  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכפי

אנּפין, זעיר  ּבבחינת  ּגם  כן ּוכמ ֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַיֹותר .

ּכמ ֹו אנּפין' ּב'זעיר  רק  לא  היא  ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשההמ ׁשכה 

ּבגדל ּות , ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ּגם  א ּלא  ּבקטנּות , ְְְְְֶֶֶַַַָׁשה ּוא 

ה ּמֹוחין, מ ּצד  ה ּוא  אנּפין' ׁשה 'זעיר  ּכפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַוהינּו

וזה ּו כ ּו'. ׁשר ׁשֹו מ ּצד  ׁשה ּוא  ּכפי יֹותר  ְְְְְִִֵֶֶַַָָּולמעלה 

ּדענין  ּתהיינה , ּתמימ ֹות  ׁשּבת ֹות  ׁשבע  ּׁשּכת ּוב  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָמה 

ּבּגמרא  ּׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ על  ה ּוא  על 41ה ּתמימ ּות  ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

הע ּבּור ,42ה ּפס ּוק  חד ׁש להביא  ּתמימה , ׁשנה  ְְִִִֶַָָָָָָֹ
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ד.39) יד, צו לקו"ת ועוד.40)ראה ב . לה, אמור לקו"ת עה"פ 41)ראה לתהלים אור) (יהל אוה"ת וראה אֿב . לא, ערכין

סז). (ע ' ח  ל.42)יט , כה, בהר

    
ÁÒÙc ÌÈBL‡‰ ÌÈÓi‰ ÈÁ‡ Ïl‰‰ הראשונים הימים בשני  ורק ««≈«¬≈«»ƒ»ƒƒ¿∆«

ואומרים  ההלל  את גומרים בלבד , הראשון  ביום ישראל  ובארץ לארץ, (בחוץ

שלם  eÎ'הלל  ÌÈ˜lzÒÓe ÌÈËÚÓ˙Ó ÌÈÈÚ‰L ÈÙÏ ובימים ) ¿ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ
יותר  פחותים ה'גילוים' שהגילוים שבהם לכך  והסיבה שלם, הלל  אומרים לא

היא  למעלה ועולים וחוזרים מתמעטים

אלא  אור  גילוי  למנוע כדי  ≈¿È„Îaƒלא
Ì˙B‡ eÎÈLÓiL מחדשÈ„ÈŒÏÚ ∆«¿ƒ»«¿≈

‰„BÚ39 עוד יהיו  הגילויים ואז  ¬»
נעלים. יותר 

Ê‡L ,ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆∆»
‰hÓlÓ ‡È‰ ‰„BÚ‰»¬»ƒƒ¿«»
Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«∆∆¡«
ea LÙe ,ÌÎÏ ÌzÙÒe¿«¿∆»∆≈≈«≈

‰‡‰הזקן  ÔBLlÓ ÌzÙÒe40 ¿«¿∆ƒ¿∆»»
נקראות  העליונות שהספירות כשם

מאירות, שהן  על  זה ¿»¿eÈ‰Âבשם
שנועדה  הרוחנית È‡‰Ï¿»ƒהעבודה

˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙BÓBw‰ 'a¿«¿∆∆»¡…ƒ
ÚÈtLÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ∆≈«¿ƒ«

(Ï"pk) Ïa˜Óe עבודה ובאמצעות ¿«≈««
אור  תוספת מקבלת הבהמית הנפש זו 

אותה  מזככת האלוקית הנפש כי 

כי  אור  תוספת מקבלת האלוקית והנפש

הנפש  עם ההתעסקות דבר  של  בסופו 

וחיות. אור  בה מוסיפה הבהמית

e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ בתורה ¿∆«≈«∆»
,˙aM‰ ˙ÁnÓ ÌÎÏ ÌzÙÒe¿«¿∆»∆ƒ»√«««»
הכוונה  שאין  ז "ל  חכמינו  ואמרו 

שביעי  יום כפשוטו , השבת יום ממחרת

אלא  מכוון È‡˜cבשבוע, הביטוי  ¿»≈
,ÁÒt‰ ˙ÁÓ ÏÚ ט"ז הוא «»√««∆«

בשבוע  יום באיזה הבדל  ללא בניסן ,

העומר  ספירת אופן  ובכל  הפסח חג  חל 

הפסח  חג  לאחר  מיד  Èkƒ,מתחילה
˙ÈÙÒc ‰„BÚ‰ ÏÚ Ák‰«…««»¬»ƒ¿ƒ«
,Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ÔÈÚa ÓÚ‰»…∆¿ƒ¿««¿ƒ«¿«≈

לעיל , Ê‰כמבואר  „vÓ ‡e‰ƒ«∆
ÌÈÈÚ‰ eÈ‡‰ ÁÒt‰ ‚ÁaL∆¿««∆«≈ƒ»ƒ¿»ƒ

Ôz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C„a Ïa˜Óe ÚÈtLÓc¿«¿ƒ«¿«≈¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»∆«¿≈∆ƒ»
ÌÎÈLÓ‰Ï Ák‰ מחדש כך  BÚ„‰אחר  È„ÈŒÏÚ.למעלה מלמטה «…«¿«¿ƒ»«¿≈¬»

C„a ‡È‰ ÓÚ‰ ˙ÈÙÒc ‰„BÚ‰L ˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¡∆»¬»ƒ¿ƒ«»…∆ƒ¿∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ההתעוררות מאופני  אחד  שלכל  בחסידות מבואר  ƒ¿«»¿«¿»

בדרך  השני . לעומת יתרון  יש למעלה, ומלמטה למטה מלמעלה וההתגלות,

מצידו  שהאדם נעלה אור  שנמשך  בכך  בעיקר  הוא היתרון  למטה מלמעלה

בעיקר  הוא היתרון  למעלה מלמטה ובדרך  ולעורר  להמשיך  מסוגל  לא

של  העבודה ולעניננו , ֿ קיימא. ובת יותר  ועמוקה פנימית היא שההתעוררות

אור  המשכת לפעול  ביכלתה לכאורה ולכן  למעלה מלמטה היא העומר  ספירת

אבל  בלבד  נמוכה «ŒÏkÓƒמדרגה
‰ÎLÓ‰‰ dLÈ Ê‡ Ìb ,ÌB˜Ó»«»∆¿»««¿»»
BÓk ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˜ ‡Ï…«ƒ¿ƒ«««¿¿
BÓk Ìb ‡l‡ ,˙eË˜a ‡È‰L∆ƒ¿«¿∆»«¿
ÈÙk ,eÈÈ‰ ,˙eÏ„‚a ‡È‰L∆ƒ¿«¿«¿¿ƒ
,ÔÈÁBn‰ „vÓ ‡È‰ ˙eÎÏn‰L∆««¿ƒƒ««ƒ
ÈÙÏ dLLa ‡È‰L ÈÙk „ÚÂ¿«¿ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈

˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÌeˆÓv‰ בדרך «ƒ¿¿«¿»≈
יש  הספירות של  הרגיל  הסדר  לפי  כלל ,

(הספירות  מהמוחין  והשפעה הארה

(ספירת  המידות אל  ודעת) בינה חכמה

אל  ומהמידות המידות) ושאר  החסד 

ומדרגה  לספירה ומספירה המלכות.

עד  ומתמעטת הולכת ההארה לדרגה

הארה  רק יש עצמה המלכות שבספירת

של  אופן  גם ישנו  אבל  מצומצמת,

אלא  זה סדר  לפי  שלא השפעה

ואזי  במלכות מאירים עצמם שהמוחין 

גדלות, בבחינת היא שבמלכות ההארה

במלכות  המאיר  האור  שבו  אופן  ויש

שהמלכות  כפי  והוא יותר  עוד  גדול 

שנזכר  כפי  סוף, אין  באור  בשרשה היא

בהעלם  שלפחות הספירות לעיל 

גם  בוודאי  ושם ֿ סוף באין  קיימות

סוף" "אין  בבחינת היא המלכות

ÈÁa˙ו "גדלות". Ìb ÔÎ BÓÎe¿≈«ƒ¿ƒ«
,ÔÈt‡ ÈÚÊ המידות, ¿≈«¿ƒ

‰ÎLÓ‰‰L,האדם עבודת ידי  שעל  ∆««¿»»
למעלה, מלמטה שהיא È‰ƒ‡למרות

BÓk 'ÔÈt‡ ÈÚÊ'a ˜ ‡Ï…«ƒ¿≈«¿ƒ¿
BÓk Ìb ‡l‡ ,˙eË˜a ‡e‰L∆¿«¿∆»«¿
ÈÙk eÈ‰Â ,˙eÏ„‚a ‡e‰L∆¿«¿¿«¿¿ƒ
„vÓ ‡e‰ 'ÔÈt‡ ÈÚÊ'‰L«¿≈«¿ƒƒ«

ÔÈÁBn‰ כל עם עצמם, שהמוחין  כפי  «ƒ
במידות  נרגשים והפנימיות, vÓ„העומק ‡e‰L ÈÙk ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈¿ƒ∆ƒ«

'eÎ BLL.שאת ביתר  מאיר  (המידות) ז "א שבבחינת האור  שם »¿
ÔÈÚc ,‰ÈÈ‰z ˙BÓÈÓz ˙B˙aL ÚL e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»∆««»¿ƒƒ¿∆»¿ƒ¿«

‡Óba e˙kM ‰Ó CcŒÏÚ ‡e‰ ˙eÓÈÓz‰41˜eÒt‰ ÏÚ42 «¿ƒ«∆∆«∆»«¿»»««»
‰ÓÈÓz ˙zL eÈ‰Â ,eaÚ‰ L„Á ‡È‰Ï ,‰ÓÈÓz ‰L»»¿ƒ»¿»ƒ…∆»ƒ¿«¿∆≈«¿ƒ»
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טז   

חד ׁש ּגם  לר ּבֹות  ּבאה  ּתמימה  ׁשּתבת  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹוהינּו

לה ׁשוֹות  ּכדי ה ֹוספה  ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ְְְְִִֵֶֶַָָָָהע ּבּור ,

ּבמה  ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו הח ּמה . ל ׁשנת  ה ּלבנה  ְְְְְִֵַַַַַַַָָָׁשנת 

על  ׁשּקאי  ּתמימ ֹות , ׁשּבת ֹות  ׁשבע  ְִֵֶֶֶַַַָָָּׁשּכת ּוב 

ׁשהם  ּכמ ֹו ּומלכ ּות  ֿ אנּפין זעיר  ּבבחינת  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהה ֹוספה 

מ ּמחרת  ּׁשּכת ּוב  מה  ּכן ּגם  וזה ּו ּגדל ּות . ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָּבבחינת 

מחרת  ּכי ה ּפסח , מ ּמחרת  ולא  ּדוקא , ְְֳֳִִֶַַַַַַַָָָָֹה ּׁשּבת 

ׁשּלמעלה  ּבחינה  על  מ ֹורה  ְְְִֶֶַַַַָָָה ּׁשּבת 

.43מה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְִֵַ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּדספירת העב ֹודה  ׁשּכלל ּות  מ ּובן ¿«ƒ∆ְְֲִִֶַָָָָ

ּבבחינת  העב ֹודה  היא  ְֲִִִֶַָָָֹהעמר 

ֿ אפ ׁשר   ּבדר ל ֹומר  ויׁש ּומלכ ּות . ֿ אנּפין ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָזעיר 

ּומצוה  יֹומי למימני מצוה  ענין ּכן ּגם  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּזה ּו

ׁשב ּועי  ֿ אנּפין 44למימני זעיר  הם  ּוׁשב ּועי ּדיֹומי , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַ

העמר  ּדספירת  העב ֹודה  ֿ ידי ועל  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּומלכ ּות .

א ֹותם  ממ ׁשיכים  ּומלכ ּות , ֿ אנּפין זעיר  ְְְְְִִִִִֵַַַַָּבבחינת 

ּׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו ה ּׁשב ּוע ֹות , ּבחג  45הענינים  ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ה ּוא  אלקי ּדהוי' ,אלקי הוי' אנכי ּתֹורה  ְֱֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּבמ ּתן

ּומלכ ּות . ֿ אנּפין ְְְִֵַַזעיר 

ּבין e‰ÊÂה ) ממ ּצע  ׁשה ּוא  העמר  ספירת  ענין ¿∆ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

ׁשא ֹותם  ּתֹורה , למ ּתן מצרים  ְְְִִִֶַַַַָָיציאת 

מצרים , ּביציאת  עצמם  מ ּצד  ׁשהאיר ּו ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָהענינים 

מ ּלמ ּטה   ּבדר העב ֹודה  ּבהם  להיֹות  ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָצריכה 

ממ ׁשיכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  העמר , ּבספירת  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלמעלה 

מה  ּכן ּגם  וזה ּו ּתֹורה . מ ּתן ּבׁשעת  א ּלּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָענינים 

ה ּמל 46ׁשּכת ּוב  הביאני נר ּוצה , אחרי מ ׁשכני ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ה ּזמן  על  קאי מ ׁשכני ,ּב ונׂשמחה  נגילה  ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָחדריו ,

ׁשּלא  ּדבר  ה ּמֹוׁש אדם  ּוכמ ֹו מצרים , ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּדיציאת 

 ּבדר ה ּמׁשיכה  ענין וה ּוא  ּכלל , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָמ ּדע ּתֹו

אחרי למ ּטה . מ ּלמעלה  ּדלעילא  ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָאתער ּותא 
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ב .43) לו, ד. לה, אמור לקו"ת ב .44)ראה סו, ב .45)מנחות כ, שה"ש 46)יתרו באוה"ת משכני  ד"ה וראה ד. א, שה"ש

ואילך. נט  ע ' ח "א

    
È„k ‰ÙÒB‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L ,eaÚ‰ L„Á Ìb ˙BaÏ ‰‡a»»¿««…∆»ƒ∆ƒ¿»∆»»¿≈

‰nÁ‰ ˙LÏ ‰l‰ ˙L ˙BÂL‰Ï בשנים אדר  חודש תוספת כי  ¿«¿¿««¿»»ƒ¿«««»
החמה, לשנת הלבנה שנת בין  שנוצר  הפער  את להשלים נועדה מעוברות

בחורף  פעם ולא האביב בחודש יחול  הפסח שחג  (כדי  יום עשר  אחד  שהוא

להשיג  שכדי  ונמצא בקיץ) ופעם

צורך  יש שלמות, היינו  "תמימות",

הרגיל . על  ‰e‡בהוספה ÔÎ BÓÎe¿≈
˙B˙aL ÚL e˙kM ‰Óa Ìb«¿«∆»∆««»

È‡wL ,˙BÓÈÓz תמימות המושג  ¿ƒ∆»≈
מכוון  מלאה שלמות של  במשמעות

ŒÈÚÊ ˙ÈÁa ‰ÙÒB‰‰ ÏÚ««»»ƒ¿ƒ«¿≈
Ì‰L BÓk ˙eÎÏÓe ÔÈt‡«¿ƒ«¿¿∆≈

˙eÏ„b ˙ÈÁa יותר התוספת כי  ƒ¿ƒ««¿
השלמות  את שמביאה היא מהרגיל 

Ó‰והתמימות. Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«
,‡˜Âc ˙aM‰ ˙ÁnÓ e˙kM∆»ƒ»√«««»«¿»

,ÁÒt‰ ˙ÁnÓ ‡ÏÂ אף ¿…ƒ»√««∆«
מחרת  על  מדבר  הכתוב שלמעשה

הבא  בשבוע ראשון  יום על  ולא הפסח

השבת  ‰aM˙לאחר  ˙ÁÓ Èkƒ»√«««»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa ÏÚ ‰BÓ∆«¿ƒ»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó43 בלקוטי כמבואר  ≈ƒ¿«¿¿
של  הרוחנית העבודה אודות תורה

מן  בא שהעומר  העומר  ספירת

למעלה  וכן  בהמה מאכל  השעורים,

הם  העליונה שבמרכבה הקודש חיות

הנפש  שורש למעלה, בהמה בחינת

את  מניף הכהן  וכאשר  למטה הבהמית

הנפש  את ומברר  מעלה הוא העומר 

"לפני  משם הבהמית למעלה הוי '",

"מקיפים" אורות נמשכים ידי  ועל  הוי '

של  ההשתלשלות מסדר  שלמעלה

ה"פנימיים". האורות

ÚÂ˙eÏÏkL ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏ ¿«ƒ∆»∆¿»
ÓÚ‰ ˙ÈÙÒc ‰„BÚ‰ שהיא »¬»ƒ¿ƒ«»…∆

עם  המשפיע בחינת חיבור  של  באופן 

המקבל  ‰BÚ„‰בחינת ‡È‰ƒ»¬»
˙eÎÏÓe ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ«¿
וממשיכה  ביניהם וחיבור  יחוד  הפועלת

נעלה. הכי  באופן  שהם כפי  ≈¿LÈÂאותם
Ìb e‰fL LÙ‡ŒC„a ÓBÏ«¿∆∆∆¿»∆∆«

ÈÚeL ÈÓÈÓÏ ‰ÂˆÓe ÈÓBÈ ÈÓÈÓÏ ‰ÂˆÓ ÔÈÚ Ôk44, כדברי ≈ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ¿≈¿≈

– ענינים שני  כוללת העומר  ספירת שמצוות מהפסוקים הנלמדים ז "ל  חכמינו 

הלכה  נפסקה וכך  השבועות, את למנות ומצוה הימים את למנות מצוה

משום  היא לכך  הסיבה הדברים פנימיות ולפי  ÈÚeLeלמעשה. ÈÓBÈc¿≈¿≈
˙eÎÏÓe ÔÈt‡ŒÈÚÊ Ì‰ כמבואר) המידות כנגד  מכוונים הימים ≈¿≈«¿ƒ«¿

ימים  בשישה נברא שהעולם בחסידות

ז "א) בחינת המידות, ששת כנגד 

לששת  שבנוסף כפי  הם והשבועות

מידת  שביעי , עניין  יש המידות

‰BÚ„‰המלכות. È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»
ŒÈÚÊ ˙ÈÁa ÓÚ‰ ˙ÈÙÒcƒ¿ƒ«»…∆ƒ¿ƒ«¿≈

,˙eÎÏÓe ÔÈt‡, לעיל כמבואר  «¿ƒ«¿
ÌÈÈÚ‰ Ì˙B‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ»»ƒ¿»ƒ

,˙BÚeM‰ ‚Áa לשתי זוכים ובכך  ¿««»
העומר  בספירת כי  יחד , גם המעלות

האדם  עבודת של  המעלה מודגשת

נוספת  השבועות ובחג  למעלה מלמטה

מלמעלה ההמשכה כך  Ó‰על  e‰fL∆∆«
e˙kM45ÈÎ‡ ‰Bz ÔzÓa ∆»¿««»»…ƒ

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰c ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆«¬»»¡…∆
ÔÈt‡ŒÈÚÊ ‡e‰ כולל הוי ' שם כי  ¿≈«¿ƒ

המידות  ובהן  הספירות כל  את

.˙eÎÏÓe«¿
ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ ÔÈÚ e‰ÊÂ (‰¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆
˙‡ÈˆÈ ÔÈa ÚvÓÓ ‡e‰L∆¿À»≈¿ƒ«
Ì˙B‡L ,‰Bz ÔzÓÏ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¿««»∆»
ÌÓˆÚ „vÓ eÈ‡‰L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆≈ƒƒ««¿»
‰ÎÈˆ ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ»
C„a ‰„BÚ‰ Ì‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿»∆»¬»¿∆∆
˙ÈÙÒa ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÓÚ‰»…∆¿«¿≈∆«¿ƒƒ
‰Bz ÔzÓ ˙ÚLa el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈ƒ¿«««»
מלמעלה  והן  למעלה מלמטה הן  שיהיו 

למטה.

e˙kL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ46 ¿∆«≈«∆»
È‡È‰ ,‰ˆe EÈÁ‡ ÈÎLÓ»¿≈ƒ«¬∆»»¡ƒ«ƒ

Á CÏn‰‰ÁÓNÂ ‰ÏÈ‚ ,ÂÈ„ «∆∆¬»»»ƒ»¿ƒ¿¿»
ÔÓf‰ ÏÚ È‡˜ ÈÎLÓ ,Ca»»¿≈ƒ»≈««¿«
Ì„‡ BÓÎe ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»»
BzÚcÓ ‡lL c CLBn‰«≈»»∆…ƒ«¿

ÏÏk מבלי דבר  למשוך  וביכולתו  ¿»
כלל , לכך  מודע יהיה ¿e‰Â‡שהדבר 

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ C„a ‰ÎÈLn‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿«»
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Ì‡'ּגֹו ּתלכ ּו ּתֹורה '1ּבח ּקֹותי ּב'ל ּקּוטי ּומבאר  , ƒְְְִֵֵֵַָָֹֻ

ּבח ּקֹותי  ּפר ׁשת  החסידי'ׁשע 2ריׁש (התחלת  ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻ

ר ּבֹותינּו ּובדר ּוׁשי זֹו) ּבׁשּבת  ה ּׁשנּיה  ְְְִִֵֵַַַָָָָָּפר ׁשה 

ל ׁשֹון  ה ּוא  ּד"ּבח ּקֹותי" ֿ זה , ׁשּלאחרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַֻנׂשיאינּו

הע ּלּוי, ּבתכלית  ׁשהיא  ּכפי ה ּתֹורה  ּכי ְְְֲִִִִִִֶַַָָָחקיקה ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו חקיקה , ׁשל  ּבאפן היא  חר ּות 3הרי ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָֹ

ה ּתֹורה  נמ ׁשכת  מ ּזה  ּולמ ּטה  ה ּלּוח ֹות , ְְִִֶֶֶַַַַָָעל 

ּכ ֿ ואחר  ׁשּבכתב , ּתֹורה  ה ּכתב , ְְְְִִֶַַַָָָָּבא ֹות ּיֹות 

וההפר ׁש ֿ ּפה . ׁשּבעל  ּבּתֹורה  יֹותר  למ ּטה  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנמ ׁשכת 

החק ּוק ֹות  החקיקה  ּדבא ֹות ּיֹות  ה ּוא , ְֲֲִִִֵֵֶַַָּביניהם 

ּתכנן, רק  (לא  הא ֹות ּיֹות  הרי האבן, על  ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹוחר ּות ֹות 

מ ּמׁש אחד  ּדבר  הן הרי מציא ּותן) עצם  ּגם  ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא ּלא 

להפריד  ֿ אפ ׁשר  ואי עליה , ׁשחק ּוק ֹות  האבן ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָעם 

החקיקה  א ֹות ּיֹות  ּבחינת  ענין וזה ּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּביניהן.

ּֿברי ֿ ק ּוד ׁשא  עם  מ ּמׁש 'חד ' ׁשהם  ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּתֹורה ,

ּבא ֹות ּיֹות  ה ּתֹורה  נמ ׁשכת  מ ּזה  ּולמ ּטה  ְְְִִִֶֶֶַַָָה ּוא .

ּבּתניא  ּכּמבאר  עד 4ה ּכתב , וירדה  נסעה  ׁשה ּתֹורה  ְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

הם  וה ּספר  ׁשה ּדיֹו ה ּספר , על  ּבדיֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתל ּבׁשה 

ל ֹומר , ויׁש ּביניהם . להפריד  ׁשאפ ׁשר  ּדברים  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני

להפריד  ֿ אפ ׁשר  אי החקיקה  ׁשא ֹות ּיֹות  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשּמה 

אחד , ענין ענינים . ׁשני ּבזה  יׁש מהאבן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָא ֹותן

הן  ּכי מהאבן, הא ֹות ּיֹות  את  להפריד  ֿ אפ ׁשר  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאי

להפריד  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ה ּׁשני, והענין ֿ ּוביּה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמיּניּה

האבן  ׁשל  ׁשענינּה והינּו מהא ֹות ּיֹות , האבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאת 

יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  הא ֹות ּיֹות . נחקק ֹות  ׁשּבּה מה  ְְִִֵֶֶֶַַָָָה ּוא 

זה  הרי מהא ֹות ּיֹות , ח ּוץ  ּבאבן ׁשּיׁש ּדמה  ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָל ֹומר ,

ל ּוח ֹות ",ּב ׁשל  ּב"פסלת  ה ּפׁשּוט  ל ּפר ּוׁש ׁשּנֹוסף  ל ּוח ֹות ". ׁשל  "ּפסל ּתן חינת  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ז"ל  ר ּבֹותינּו הרי 5ׁשאמר ּו מה ּלּוח ֹות , ׁשּנפל  מה  ׁשּזה ּו מ ׁשה , נתע ּׁשר  ׁשּמהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
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ג.)1 כו, (בחוקותי ) ואילך.)2פרשתנו א טז.)3מה, לב , כ.)5פ "ד.)4תשא פמ "ו, שמו"ר א. לח , נדרים

    
נאמר : בחוקותי  פרשת בתחילת

'Bb eÎÏz È˙BwÁa Ì‡1, שאם ישראל  לבני  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ƒ¿À«≈≈
הפרשה, בהמשך  האמורות לברכות יזכו  המצוות ובקיום התורה בלימוד  יעסקו 

הלאה, וכן  בעיתם גשמיכם Bz‰'ונתתי  ÈËewÏ'a ‡Óe מאמרי ספר  ¿…»¿ƒ≈»
התורה  פרשיות על  הזקן  אדמו "ר 

(ושיר  דברים במדבר , ויקרא, בחומשים

והתחלתLÈהשירים) Lt˙ראש ≈»»«
È˙BwÁa2˙ÏÁ˙‰) ¿À««¿»«

‰Lt ÚL'È„ÈÒÁ‰ הפרשה «¬ƒƒ∆»»»
למאמרי  לקרוא שנהוג  כפי  החסידית,

תורה' ו 'לקוטי  אור ' 'תורה )הספרים
,BÊ ˙aLa ‰iM‰ מאמרי לאחר  «¿ƒ»¿«»

החסידית  הפרשה שהם בהר , פרשת

השבוע  של  ÈLe„eהראשונה (ƒ¿≈
החסידות eÈ‡ÈNמאמרי  eÈ˙Ba«≈¿ƒ≈

חב"ד  ∆≈¬»¿∆ÊŒÈÁ‡lL‰,אדמו "רי 
הזקן , אדמו "ר  אחרי  הבאים בדורות

ÔBLÏ ‡e‰ "È˙BwÁa"c¿¿À«¿
,‰˜È˜Á אותיות למשל  כמו  ¬ƒ»

להיות  והופכות באבן  החקוקות

שיוסבר  כפי  האבן , עם אחת מציאות

È‰L‡להלן , ÈÙk ‰Bz‰ Èkƒ«»¿ƒ∆ƒ
,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a הגבוהה במעלתה ¿«¿ƒ»ƒ

ÏLביותר , ÔÙ‡a ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿…∆∆
e˙kL BÓk ,‰˜È˜Á3 בתורה ¬ƒ»¿∆»

על  הכתובות הדברות עשרת לגבי 

הברית, ÏÚחקוק eÁ˙לוחות »«
‰fÓ ‰hÓÏe ,˙BÁel‰ התורה «¿«»ƒ∆

יותר , נמוכה בדרגה שהיא כפי 

˙ÎLÓ ויורדת‰Bz‰ ƒ¿∆∆«»
˙k‰ ˙Bi˙B‡a גבי על  הכתובות ¿ƒ«¿»

CkŒÁ‡Âקלף, ,˙ÎaL ‰Bz»∆ƒ¿»¿««»
‰Bza ˙BÈ ‰hÓÏ ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿«»≈«»

‰tŒÏÚaL.כתובה שאינה ∆¿«∆
Ì‰ÈÈa LÙ‰‰Â בין ההבדל  ¿«∆¿≈≈≈∆

הכתיבה  לאותיות החקיקה אותיות

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡c ,‡e‰ƒ¿ƒ«¬ƒ»
,Ô‡‰ ÏÚ ˙B˙eÁÂ ˙B˜e˜Á‰«¬«¬«»∆∆
,ÔÎz ˜ ‡Ï) ˙Bi˙B‡‰ È‰¬≈»ƒ…«»¿»
והמילים  שהאותיות והתוכן  הרעיון 

Ô˙e‡ÈˆÓמכילות ÌˆÚ Ìb ‡l‡∆»«∆∆¿ƒ»
האותיות  ‡Á„של  c Ô‰ È‰ (¬≈≈»»∆»

˙B˜e˜ÁL Ô‡‰ ÌÚ LnÓ«»ƒ»∆∆∆¬
„ÈÙ‰Ï LÙ‡ŒÈ‡Â ,‰ÈÏÚ»∆»¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ

BzaL‰,לחלק  ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa ÔÈÚ e‰ÊÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ»∆«»
LnÓ '„Á' Ì‰L ממש אחת מציאות היינו  ממש, ˜Œ‡L„eאחד  ÌÚ ∆≈««»ƒ¿»

‡e‰ŒCÈa.הוא ֿ ֿ ברוך  fÓ‰הקדוש ‰hÓÏe למטה ירדה שהתורה כפי  ¿ƒ¿«»ƒ∆
Èza‡יותר , ‡nk ,˙k‰ ˙Bi˙B‡a ‰Bz‰ ˙ÎLÓ4 ƒ¿∆∆«»¿ƒ«¿»«¿…»««¿»

‰„ÈÂ ‰ÚÒ ‰Bz‰L מלמעלה ∆«»»¿»¿»¿»
רבות  דרגות LaÏ˙pL‰למטה „Ú«∆ƒ¿«¿»

Ùq‰ ÏÚ BÈ„a או) קלף העשוי  ƒ¿««≈∆
ÈLנייר ), Ì‰ Ùq‰Â BÈc‰L∆«¿¿«≈∆≈¿≈

„ÈÙ‰Ï LÙ‡L ÌÈc¿»ƒ∆∆¿»¿«¿ƒ
Ì‰ÈÈa והספר שהאותיות הוכחה וזו  ≈≈∆

ממש. אחת למציאות מאוחדות לא

˙Bi˙B‡L ‰nL ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆ƒ
„ÈÙ‰Ï LÙ‡ŒÈ‡ ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»ƒ∆¿»¿«¿ƒ

Ô‡‰Ó Ô˙B‡ והאבן האותיות אלא »≈»∆∆
ממש, אחת מציאות Êa‰הן  LÈ≈»∆

ŒÈ‡L ,„Á‡ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»∆ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ „ÈÙ‰Ï LÙ‡∆¿»¿«¿ƒ∆»ƒ
dÈeŒdÈpÈÓ Ô‰ Èk ,Ô‡‰Ó≈»∆∆ƒ≈ƒ≈≈
מתוך  היינו  ובה, ממנה נחקקו  האותיות

עצמ  האבן האבן  ובתוך  עצמה.ה

ÈM‰ ÔÈÚ‰Â את ומאפיין  שמייחד  ¿»ƒ¿»«≈ƒ
הוא, החקיקה «¿∆LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒאותיות

Ô‡‰ ˙‡ „ÈÙ‰Ï¿«¿ƒ∆»∆∆
ÏL dÈÚL eÈ‰Â ,˙Bi˙B‡‰Ó≈»ƒ¿«¿∆ƒ¿»»∆
˙B˜˜Á daL ‰Ó ‡e‰ Ô‡‰»∆∆«∆»∆¿»

˙Bi˙B‡‰ להיות הפכו  והאותיות »ƒ
והמהות  מהמציאות נפרד  בלתי  חלק

עצמה. האבן  של 

‰Óc ,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿«
,˙Bi˙B‡‰Ó ıeÁ Ô‡a LiL∆≈»∆∆≈»ƒ

האבן  מלבד מציאות עצמה, מצד 

בה, החקוקות Ê‰האותיות È‰¬≈∆
,"˙BÁeÏ ÏL ÔzÏÒt" ˙ÈÁa¿ƒ«¿»¿»∆
חקוקות  שלא באבן  חלק אותו  כלומר ,

כמו  נחשב אותיות לגבי בו  'פסולת'

האותיות, חקוקות שבו  באבן  החלק

שממשיך  «∆ÛÒBpLומבאר .כפי 
ÏL ˙ÏÒÙ"a ËeLt‰ LetÏ«≈«»ƒ¿…∆∆
eÈ˙Ba eÓ‡L ,"˙BÁeÏ∆»¿«≈

Ï"Ê5Ô‰nL פסולת מאותה ∆≈∆
e‰fL ,‰LÓ MÚ˙'פסולת' שם ƒ¿«≈…∆∆∆
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יח   

הם  ה ּלּוח ֹות  ׁשל  ענינם  ׁשּכל  לעיל  המבאר  ֿ ּפי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעל 

היּו ׁשּלא  ׁשהחלק  נמצא  ֿ ּכן אם  ׁשּלהם , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהא ֹות ּיֹות 

ל ּוח ֹות ". ׁשל  "ּפסל ּתן ּבחינת  זה  הרי א ֹות ּיֹות , ְְְֲִִֵֶֶַָָּבֹו

הא ֹות ּיֹות  ּבֹו היּו ׁשּלא  האבן ׁשחלק  ּדאף  ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהינּו,

ּבּגמרא  וכ ּמפרש  ּגד ֹול , ׁשטח  ׁשה ּלּוח ֹות 6ה ּוא  ְְְֶֶַַַַָָָָֹ

וגבהן  ׁשּׁשה  ורח ּבן (טפחים ) ׁשּׁשה  ְְְְְְִִִָָָָָָָָָאר ּכן

"ּפסל ּתן  ּבחינת  ה ּוא  ה ּׁשאר  ּכל  ֿ ּכן ואם  ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹׁשל ׁשה ,

ׁשּבמק ֹום  [ּולהעיר  הא ֹות ּיֹות . לג ּבי ל ּוח ֹות " ְְְִִֵֶֶַָָָׁשל 

מ ּוכח 7אחר  ׁשם  ה ּׁש"ס  ׁשּמּדברי נת ּבאר , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ֿ ע ּגּול  חצאי ּבלי ּדוקא , מר ּבע ֹות  היּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָֻׁשה ּלּוח ֹות 

ׁשּיׁש ה ּוא  ּגד ֹול  ּפלא  לכא ֹורה  זה , ּולפי ְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹּברא ׁשם .

עם  ה ּלּוח ֹות  את  לצ ּיר  ה ּגל ּות  ח ׁש מ ּצד  ְֲִִִֵֶֶַַַַָֹנֹוהגין

ׁשּמנהג ׁשא ֹומרים  ואף  ּברא ׁשם . ֿ ע ּגּול  חצאי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשני

ּבידיהם  ּתֹורה 8אב ֹותיהם  אב ֹותינּו מנהג  א ׁשר  , ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָ

ל ׁשלמ ּות 9היא  מ ּגיע  זה  אין הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבּגמרא ]. ּכּמפר ׁש ה ּלּוח ֹות  ְְִַַַָָָֹצ ּיּור 

ÔÈÚ‰Â להיֹות צריכה  ׁשה ּתֹורה  ּב'עב ֹודה ', ¿»ƒ¿»ְְֲִִֶַָָָָ

ׁשני  יׁשנם  ּבזה  וגם  ּבאדם . ְְְֲֵֶֶַָָָָָָחק ּוקה 

מציא ּות  ׁשּכל  אחד , ענין ה ּנ"ל .  ּדר ֿ על  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָענינים 

לח ּלק  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי עד  יׂשראל , ה ּוא  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָה ּתֹורה 

ז"ל  חכמינּו ּובל ׁשֹון ּכלל , ּתֹורת ֹו10ּביניהם  ְְֲִֵֵֵֶָָָ

ּתלמיד ֿ הרי זה  ׁשּמּצד  עד  ׁשמ ֹו, על  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּנקראת 

מח ּול  ּכב ֹוד ֹו - ּכב ֹוד ֹו על  ׁשּמחל  ּכי 11חכם  , ְְִֶַַָָָָ

מה  ּגם  ׁשּזה ּו ל ֹומר , ויׁש היא . 'ׁשּלֹו' ְִֵֶֶֶַַַַָה ּתֹורה 

ּכּוּלא  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  א ֹוריתא  ְְְְְִִֵֶַָָָָׁשּיׂשראל 

עם 12חד  א ֹוריתא  ֿ ידי על  מתאחדים  ׁשּיׂשראל  , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

ה ּתֹורה . עם  'חד ' ׁשהם  מ ּכיון ֿ ה ּוא , ּברי ֿ ְְִִִֵֵֶַַָָָק ּוד ׁשא 

א ֹוריתא  התח ּבר ּות  ּפֹועלים  ׁשהם  ּכן, על  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָויתר 
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ÏkLפירושו  ÏÈÚÏ ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ È‰ ,˙BÁel‰Ó ÏÙpL ‰Ó«∆»«≈«¬≈«ƒ«¿…»¿≈∆»

,Ì‰lL ˙Bi˙B‡‰ Ì‰ ˙BÁel‰ ÏL ÌÈÚ להפריד אפשר  אי  ולכן  ƒ¿»»∆«≈»ƒ∆»∆
מהאותיות, האבן , את הלוחות, ‰eÈאת ‡lL ˜ÏÁ‰L ‡ˆÓ ÔkŒÌ‡ƒ≈ƒ¿»∆«≈∆∆…»

"˙BÁeÏ ÏL ÔzÏÒt" ˙ÈÁa ‰Ê È‰ ,˙Bi˙B‡ Ba לו ואין  ƒ¬≈∆¿ƒ«¿»¿»∆
כ 'פסולת' הוא הרי  אלא חשיבות

שחקוקות  (האבן ) הלוחות חלק לעומת

אותיות. ÏÁL˜בו  Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆≈∆
Ô‡‰ הברית לוחות ‰eÈשל  ‡lL »∆∆∆…»

˙B‡‰ Ba˙Bi החקוקות‡e‰ »ƒ
ÏB„b ÁËL שבו מהשטח יותר  ∆«»
אותיות, Óba‡נחקקו  ˘ÙnÎÂ6 ¿«¿…»«¿»»
˙BÁel‰L מרובעות היוÔk‡ ∆«»¿»

‰ML ÔaÁÂ (ÌÈÁÙË) ‰MLƒ»¿»ƒ¿»¿»ƒ»
Ïk ÔkŒÌ‡Â ,‰LÏL Ô‰‚Â¿»¿»¿…»¿ƒ≈»

‡M‰ האותיות וגובה ורוחב באורך  «¿»
ÏL ÔzÏÒt" ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿»¿»∆

˙Bi˙B‡‰ Èa‚Ï "˙BÁeÏ וחלק ¿«≈»ƒ
חקוקות. האותיות שבו  האבן 

Á‡ ÌB˜ÓaL ÈÚ‰Ïe]7 ¿»ƒ∆¿»«≈
הרבי  של  ≈«¿‡a˙ƒ,בשיחות

ÌL Ò"M‰ ÈcnL זו בסוגיה ∆ƒƒ¿≈««»
‰eÈבגמרא  ˙BÁel‰L ÁÎeÓ»∆«»

ŒÈ‡ˆÁ ÈÏa ,‡˜Âc ˙BÚaÓ¿À»«¿»¿ƒ¬»≈
,‰Ê ÈÙÏe .ÌL‡a ÏebÚƒ¿…»¿ƒ∆
LiL ‡e‰ ÏB„b ‡Ït ‰B‡ÎÏƒ¿»∆∆»∆≈
˙eÏb‰ CLÁ „vÓ ÔÈ‚‰B¬ƒƒ«…∆«»
ÈL ÌÚ ˙BÁel‰ ˙‡ iˆÏ¿«≈∆«ƒ¿≈

ÌL‡a ÏebÚŒÈ‡ˆÁ ולא ¬»≈ƒ¿…»
בפועל . שהיו  כפי  »¿Û‡Âמרובעות

Ì‰È˙B‡ ‚‰nL ÌÈÓB‡L∆¿ƒ∆ƒ¿«¬≈∆
Ì‰È„Èa8‚‰Ó L‡ , ƒ≈∆¬∆ƒ¿«

‡È‰ ‰Bz eÈ˙B‡9, ולטענתם ¬≈»ƒ
עיגול  בחצאי  הלוחות את מציירים הם

קודמים, בדורות ציירו  כך  כי  בראשם

ÚÈbÓ ‰Ê ÔÈ‡ È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈≈∆«ƒ«
˙BÁel‰ eiˆ ˙eÓÏLÏ והציור ƒ¿≈ƒ«

שהלוחות  הוא והמושלם הנכון 

Óba‡].מרובעות  LÙnk«¿…»«¿»»
,'‰„BÚ'a ÔÈÚ‰Â של המשמעות ¿»ƒ¿»»¬»

ה' בעבודת משתקף שהדבר  כפי  החקיקה' ˆÎÈ‰'אותיות ‰Bz‰L∆«»¿ƒ»
,Ì„‡a ‰˜e˜Á ˙BÈ‰Ï כזו בצורה להיות צריך  התורה לימוד  כלומר , ƒ¿¬»»»»

דברי  עם יתאחד  ממש.שהאדם אחת למציאות עד  ÌLÈהתורה ‰Êa Ì‚Â¿«»∆∆¿»

cŒÏÚ ÌÈÈÚ ÈLÏ"p‰ C חקוקות שבאותיות לעיל  לאמור  בדומה ¿≈ƒ¿»ƒ«∆∆««
– עניינים שני  יש והשני באבן  מהאותיות, האבן  את להפריד  ניתן  שלא האחד ,

ניתן  שלא מתבטא – שהדבר  כפי  גם וכך  מהאבן . האותיות את להפריד 

ה', Ï‡NÈ,בעבודת ‡e‰ ‰Bz‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏkL ,„Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»∆»¿ƒ«»ƒ¿»≈
את  ŒÈ‡Lהתורה,הלומדים „Ú«∆ƒ

˜lÁÏ LÙ‡ ולהפרידÌ‰ÈÈa ∆¿»¿«≈≈≈∆
Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏe ,ÏÏk10 ¿»ƒ¿¬»≈

ÏÚבגמרא  ˙‡˜pL B˙Bz»∆ƒ¿≈«
,BÓL בתחילה" הגמרא, (וכדברי  ¿

הוא  כשהלימוד  הלימוד , (בתחילת

(התורה) נקראת נמוכה) בדרגה עדיין 

ולבסוף  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  שמו  על 

לימוד  שבה לדרגה מתעלה (כשהאדם

נעלה  יותר  באופן  הוא שלו  התורה

שלומד ) התורה עם מתאחד  והוא

שנאמר  הלומד ) (של  שמו  על  נקראת

יומם  יהגה ובתורתו  חפצו  ה' בתורת

Ê‰ולילה"), „vnL „Ú שהלימוד «∆ƒ«∆
מתוך  ולכן הוא התורה עם התאחדות

שמו , על  נקראת שלומד  התורה

ÌÎÁŒ„ÈÓÏz'תורתו ' È‰¬≈«¿ƒ»»
B„Bk  B„Bk ÏÚ ÏÁnL∆»««¿¿

ÏeÁÓ11‰Bz‰ Èk ועל שלמד , »ƒ«»
חכם  תלמיד  נעשה זה ∆'BlL'ידי 

‡È‰. כבודו על  למחול  רשאי  והוא ƒ
Ìb e‰fL ,ÓBÏ LÈÂ של התוכן ¿≈«∆∆«

‰Ó בזוהר Ï‡NiLשאמרו  «∆ƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â ‡˙ÈB‡«¿»¿¿»¿ƒ
ֿ הוא  ֿ ברוך  והקדוש התורה ישראל , בני 

„Á ‡lek12, היינו אחד , הכול  »«
אחת, ≈«¿Ï‡NiL∆ƒמציאות

‡˙ÈB‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿≈«¿»
,‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ ÌÚ ולפי ƒ¿»¿ƒ

ידי  שעל  הוא הדברים פירוש האמור 

'אותיות  של  באופן  התורה לימוד 

דבר  נעשה שהלומד  היינו  החקיקה',

ישראל  בני  התורה, עם ממש אחד 

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש עם מתאחדים

בו ) מאוחדת Ì‰L(שהתורה ÔÂÈkÓƒ≈»∆≈
ישראל  אחת,'Á„'בני  מציאות Ôk,אחד , ÏÚ ˙ÈÂ .‰Bz‰ ÌÚ לא «ƒ«»¿∆∆«≈

עם  מתאחדים ישראל  בני  התורה, עם ההתאחדות ידי  שעל  בלבד  זו 

מזו  יתירה אלא ֿ הוא ֿ ברוך  ישראל Ì‰Lהקדוש ‰˙eaÁ˙בני  ÌÈÏÚBt ∆≈¬ƒƒ¿«¿
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יט       

אחר  ּבמק ֹום  וכ ּמבאר  ֿ ה ּוא . ּברי ֿ 13וק ּוד ׁשא  ְְְְְְִֵַַָָָֹ

ה ּלׁשֹון  ּבדא ,14ּבבא ּור  ּדא  מתק ּׁשרין ק ׁשרין ּתלת  ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ

ֿ ה ּוא , ּברי ֿ ּבק ּוד ׁשא  וא ֹוריתא  ּבא ֹוריתא  ְְְְְְְְִִֵַַָָָָיׂשראל 

והרי  הכא , ּבעי מאי ק ׁשרין" "ּתלת  ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָּדלכא ֹורה 

ׁשני  מס ּפיקים  ּדברים  ׁשל ֹוׁשה  לק ּׁשר  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָּבׁשביל 

ׁשּבין  ׁשליׁשי ק ׁשר  ׁשּיׁש ּבזה , ה ּבא ּור   א ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָק ׁשרים .

ה ּתֹורה , ֿ ידי על  ׁשּלא  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹיׂשראל 

ה ּקּב"ה  את  מק ּׁשרים  יׂשראל  הרי זה  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּומ ּצד 

ּבחסיד ּות  וכ ּמבאר  ׁשּדוד 15ּבּתֹורה , מה  הענין ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

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

חי  יׂשראל   מל ׁש"ּדוד  ּבדוד  נאמר  זה  ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשענין

אחר ֹון 16וק ּים " (ּגֹואל  מ ׁשיחא  מל ּכא  ּדוד  ,17,( ְְְֲִִֵַַַָָָָ

ׁשּיׁש ּכמ ֹו מ ּיׂשראל , אחד  ּבכל  יׁשנֹו מנה ּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָוׁשמץ 

יֹוחאי  ּבן ׁשמע ֹון ר ּבי ר ּבנּו18נּצֹוץ  מ ׁשה  19ונּצֹוץ  ְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

רא ׁשֹון  לכל 17(ּגֹואל  ׁשּי זה  ׁשענין מ ּובן ּומ ּזה  ,( ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

'חתן', נקראים  ׁשּיׂשראל  מה  וזה ּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל .

'ּכּלה ' נקראת  ׁשּכל 20וה ּתֹורה  ׁשני, וענין . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ה ּמׁשל  וכ ּנֹודע  ה ּתֹורה , היא  יׂשראל  ְְְִִִֵַַַָָָָָמציא ּות 

עקיבא  ר ּבי יׂשראל 21ׁשּנתן ׁשל  ׁשה ּמציא ּות  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמציא ּות  ׁשּכׁשם  וים , ּדגים  ּכמ ֹו היא  ְְְְְִִִֵֶֶַָָָוה ּתֹורה 

יׂשראל  ׁשל  ה ּמציא ּות  ּגם  ּכ ּבּים , ּתל ּויה  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָה ּדגים 

ה ּמבאר  ֿ ּפי על  זאת , וע ֹוד  ּבּתֹורה . ְְְִַַַָָָֹֹּתל ּויה 

ֿ עדן  נׁשמת ֹו אדמ ֹו"ר  ׁשמע ֹון 22ּבדר ּוׁשי ר ּבן ּדעת  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּגמליאל  ח ֹוצצים 23ּבן אינם  ׁשּבּים  ׁשּדגים  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מן  היא  ה ּדגים  ׁשל  מציא ּותם  ּכל  ּכי ְְִִִִִִִֶַָָָָלטבילה ,

ׁשהם  מ ּׁשּום  ח ֹוצצים , אינם  ּדגים  ולכן ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָה ּמים ,

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

רצג.)13 ע ' ח "ג דברים אדהאמ "צ  מאמרי  כח . ס "ע  תרנ"ז ע ')14סה"מ  ה'ת"ש בסה"מ  שליט "א אדמו"ר כ"ק  הערת ראה

ובכ"מ .)6115. ג. מז, שלח  לקו"ת ב .)16ראה קצב , זח "א א. כה, מלכים )17ר"ה הל' רמב "ם וראה ד. פ "ב , שמו"ר ראה

ה"א. ס "ב .)18פי "א ש.ז. וכו' בעומר ל"ג משיחות קונטרס  רפמ "ב .)19ראה וש"נ.)20תניא צוה. תורה ד"ה ברכה, לקו"ת

סע "ב .)21 ג, ע "ז ב . סא, תרס "ב .)22ברכות אני  וראיתי  א.)23ד"ה כב , זבחים וראה מ "ב . פ "ב  ידים מי "ז. פ "ו מקואות

    
בין  e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â‡.והתאחדות ‡˙ÈB‡ ֿ ֿ ברוך  והקדוש התורה «¿»¿¿»¿ƒ

‡Áהוא, ÌB˜Óa ‡nÎÂ13החסידות ‰ÔBLlבתורת e‡a14 ¿«¿…»¿»«≈¿≈«»
ÈB‡a˙‡בזוהר  Ï‡NÈ ,‡„a ‡c ÔÈM˜˙Ó ÔÈL˜ ˙Ïz¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»≈¿«¿»

,‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜a ‡˙ÈB‡Â,בזה זה מתקשרים קשרים שלושה ¿«¿»¿¿»¿ƒ
 ֿ ֿ ברוך  בקדוש והתורה בתורה ישראל 

˜ÔÈL"הוא, ˙Ïz" ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
קשרים ‰Î‡,שלושה ÈÚa È‡Ó«»≈»»

כאן  (עניינו ) רצונו  ÏÈLaמה È‰Â«¬≈ƒ¿ƒ
M˜Ïלזה ÌÈcזה ‰LBÏL ¿«≈¿»¿»ƒ

?ÌÈL˜ ÈL ÌÈ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
L˜ LiL ,‰Êa e‡a‰ C‡««≈»∆∆≈∆∆
Ï‡NÈ ÔÈaL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆≈ƒ¿»≈
ŒÏÚ ‡lL ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ∆…«

,‰Bz‰ È„È קשורים ישראל  בני  כי  ¿≈«»
מהותם  מעצם ֿ הוא ֿ ברוך  בקדוש

‰Ê „vÓe בני של  הקשר  בגלל  ƒ«∆
מצד  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם ישראל 

ÌÈM˜Óעצמם Ï‡NÈ È‰¬≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡nÎÂ ,‰Bza ‰"aw‰ ˙‡∆«»»«»¿«¿…»

˙e„ÈÒÁa15„ÂcL ‰Ó ÔÈÚ‰ «¬ƒ»ƒ¿»«∆»ƒ
‰ÏÚÓlL ‰Bz aÁÓ ‰È‰»»¿«≈»∆¿«¿»

‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜a שמובא כפי  ¿¿»¿ƒ
והזוהר , הבהיר ' 'ספר  בשם בחסידות

דוד  של  התורה לימוד  אופן  לגבי 

תורה' ב'לקוטי  כמבואר  המלך ,

 ֿ עליו  המלך  דוד  ..." הזקן : לאדמו "ר 

עם  שלמעלה תורה מחבר  היה השלום

ממשיך  שהיה ֿ הוא ֿ בריך  קודשא

וזהו  בחכמה. ֿ סוף ֿ אין  אור  השראת

לשמה  לשמה, בתורה עוסק פירוש

עצמה", התורה לשם «¿ÔÈÚL∆ƒממש
CÏÓ „Âc"L „Â„a Ó‡ ‰Ê∆∆¡«¿»ƒ∆»ƒ∆∆

"Ìi˜Â ÈÁ Ï‡NÈ16„Âc , ƒ¿»≈«¿«»»ƒ
Ï‡Bb) ‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ»≈

ÔBÁ‡17,( בדוד אלו  עניינים ובגלל  «¬
משיחא' 'מלכא והוא וקיים' 'חי  שהוא

מישראל  אחד  לכל  שייך  המלך  בדוד  שמצינו  מה הרי  ישראל , בני  את הגואל 

e‰Ó ıÓLÂ ממה מהמעט המלך מעט דוד  של  התורה בלימוד  שהיה ¿∆∆∆¿
LiL BÓk ,Ï‡NiÓ „Á‡ ÏÎa BLÈ ואחד אחד  Èaבכל  ıBv ∆¿¿»∆»ƒƒ¿»≈¿∆≈ƒ«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL18ea ‰LÓ ıBvÂ19ÔBL‡ Ï‡Bb)17,( ƒ¿∆»ƒ¿ƒ…∆«≈≈ƒ

e‰ÊÂ .Ï‡NÈ ÏÎÏ CiL ‰Ê ÔÈÚL ÔeÓ ‰fÓe של זו  בדרגה ƒ∆»∆ƒ¿»∆«»¿»ƒ¿»≈¿∆
ביניהם  להפריד  אפשר  שאי  עד  ישראל , ובני  התורה בין  »Ó‰אחדות

'‰lk' ˙‡˜ ‰Bz‰Â ,'Ô˙Á' ÌÈ‡˜ Ï‡NiL20. ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»¿«»ƒ¿≈«»
,ÈL ÔÈÚÂ,התורה עם ישראל  בני  של  המיוחדת ÏkLבאחדות ¿ƒ¿»≈ƒ∆»

,‰Bz‰ ‡È‰ Ï‡NÈ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿»≈ƒ«»
Èa Ô˙pL ÏLn‰ Ú„BpÎÂ¿«»«»»∆»««ƒ

‡È˜Ú21 החזק הקשר  של על  מאד  ¬ƒ»
לתורה  ישראל  ÏLבני  ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ∆

BÓk ‡È‰ ‰Bz‰Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿«»ƒ¿
˙e‡ÈˆnL ÌLkL ,ÌÈÂ ÌÈ‚c»ƒ¿»∆¿≈∆¿ƒ
Ìb Ck ,Ìia ‰ÈeÏz ÌÈ‚c‰«»ƒ¿»«»««
‰ÈeÏz Ï‡NÈ ÏL ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»

‰Bza: רבנן "תנו  הגמרא: ובלשון  «»
אחת  שלא גזרה פעם הרשעה מלכות

בן  פפוס בא בתורה, ישראל  יעסקו 

שהיה  עקיבא לרבי  ומצאו  יהודה

בתורה, ועוסק ברבים קהלות מקהיל 

מפני  מתיירא אתה אי  עקיבא, לו : אמר 

לך  אמשול  לו : אמר  הרשעה, מלכות

שהיה  לשועל  דומה. הדבר  למה משל 

שהיו  דגים וראה הנהר  גב על  מהלך 

להם: אמר  למקום. ממקום מתקבצים

מפני  לו : אמרו  בורחים, אתם מה מפני 

אמר  אדם. בני  עלינו  שמביאין  רשתות

אני  ונדור  ליבשה שתעלו  רצונכם להם:

אבותיכם, עם אבותי  שדרו  כשם ואתם

עליך  שאומרים הוא אתה לו : אמרו 

אלא  אתה פיקח לא שבחיות, פיקח

אנו  חיותנו  במקום ומה אתה. טיפש

 ֿ ֿ אחת על  מיתתנו  במקום מתייראין ,

שאנו  עכשיו  אנחנו , אף ֿ וכמה. כמה

שכתוב  בתורה, ועוסקים כי יושבים בה

אנו  אם כך , ימיך  ואורך  חייך  הוא

כמה  אחת על  ממנה ומבטלים הולכים

וכמה...".

‡n‰ ÈtŒÏÚ ,˙‡Ê „BÚÂ¿…«ƒ«¿…»
ÈLe„a של החסידות Ô„ÚŒB˙ÓLמאמרי  "˘‰ "BÓ„‡22 ƒ¿≈«¿ƒ¿»≈∆

Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa ˙Úc23ÌÈˆˆBÁ ÌÈ‡ ÌiaL ÌÈ‚cL «««»ƒ¿∆«¿ƒ≈∆»ƒ∆«»≈»¿ƒ
,‰ÏÈËÏ חציצה זו  אין  המים, ובין  בינו  מבדיל  ודג  בים Ïkוהטובל  Èk ƒ¿ƒ»ƒ»

ÓÌÈ‡ ÌÈ‚c ÔÎÏÂ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‡È‰ ÌÈ‚c‰ ÏL Ì˙e‡Èˆ¿ƒ»∆«»ƒƒƒ««ƒ¿»≈»ƒ≈»
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כ   

ׁשל  ה ּיחס  ּגם  ה ּוא  וכן ה ּים . עם  אחד  ְִֵֶֶַַַַַָָָָּדבר 

והענין  אחת . מציא ּות  ׁשהם  ה ּתֹורה  עם  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל 

ּבבחינת  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  אפן ה ּנה  האדם , ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבעב ֹודת 

ּדבר  ה ּוא  ה ּלֹומד  ׁשהאדם  ה ּוא  החקיקה  ֲִִֵֶַַָָָָָָא ֹות ּיֹות 

ּגם  להס ּביר  אפ ׁשר  זה  ודבר  ה ּתֹורה , עם  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָאחד 

ה ּתֹורה , מציא ּות  היא  מציא ּות ֹו ּכׁשּכל  ּכי ְְְְִִִִֶַָָָָלקטן,

ּתֹורה  עניני א ֹוד ֹות  ח ֹולם  ה ּׁשינה  ּבעת  ּגם  ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָהרי

אל  יּתן "והחי ענין עם  ּגם  זה  לק ּׁשר  ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַוכ ּו'.

נתינה 24ל ּבֹו" היא  אם  לל ּבֹו", "נתינה  ּכי , ְְְִִִִִִִָָ

נֹותן" ה ּוא  יפה  ּבעין ה ּנֹותן "ּכל  הרי ,25אמ ּתית , ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ

ׁשּכל  ּכזה , ּבאפן ל ּבֹו אל  נֹותן ה ּוא  ֿ ּכן ְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹואם 

ה ּתֹורה . מציא ּות  נע ׂשית  ל ּבֹו ׁשל  ְְֲִִִֵֶַַַָה ּמציא ּות 

LÈÂ ּבהער ֹות אאמו"ר  ּבא ּור  עם  ּגם  זה  לק ּׁשר  ¿≈ְִֵֵֶֶַַַָ

ּפר ׁשתנּו א ֹות ּיֹות 26ל ּזהר  ה ּוא  ׁש"חק " , ִֵֶַַָָָֹֹ

ה ּוא  וה ּׁשּנּוי ה ', ּכתמ ּונת  ּתמ ּונתן ׁשּתיהן ְְְְִִֵֶַַָָֹח 'ק ',

קצרה  ה ּׂשמאלית  הרגל  ׁשּבה ' ׂשמאל , ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּברגל 

ׁשּמתארכת  ׁשוה  היא  ּובח ' ה ּימנית , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמרגל 

ׁשם  ּכּמבאר  למ ּטה , מתארכת  היא  ּובק ' ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹלמעלה ,

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ה ּמבאר  ֿ ּפי ועל  ׁשּצּיּור 27הענין. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

יׁש ּומע ׂשה , ּדּבּור  מח ׁשבה  על  ר ֹומז ה ' ֲֲִֵֵֶַַַָָא ֹות 

ּבה ' ּכי ה ', א ֹות  ה ּוא  הענין יס ֹוד  ּדה ּנה  ְְְְִִִֵַָָל ֹומר ,

ה ּזה " ע ֹולם  על 28נברא  מ ֹורה  ה ' ׁשא ֹות  הינּו , ְְִֶֶַַַָָָ

ּכי  ה ּבריאה . מ ּצד  ׁשה ּוא  ּכפי ּבעצם  הע ֹולם  ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָצ ּיּור 

ׁשל ֹוׁשה ׁשל ֹוׁשת  על  מ ֹורים  ה ', ּבא ֹות  ה ּקוים  ְְִִֶַַָָָ

הם  ׁשּכנגדם  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָע ֹולמ ֹות 

ּומע ׂשה . ּדּבּור  מח ׁשבה  ה ּלב ּוׁשים  ְְֲֲִִֶֶַַַָָֹׁשל ׁשת 

על  הר ֹומז העליֹון ה ּקו הרי זה , ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָּדמ ּטעם 

הר ֹומז  ה ּימיני ה ּקו עם  מ ּיד  מח ּבר  ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻה ּמח ׁשבה ,

הק ּדמת  אחרי מ ּיד  ּבא  ה ּדּבּור  ּכי ְְֲִִִִֵַַַַַָָלד ּבּור ,

ּבל ּתי  ּבאפן מד ּבר  ּכׁשהאדם  ואפיל ּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה ּמח ׁשבה .

אחרי  מה  זמן ׁשּמד ּבר  מ ּׁשּום  זה  הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻמס ּדר ,
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ב .)24 ז, וש"נ.)25קהלת רע "א. נג, ב "ב  שמ .)26ראה ע ' של, (הראשון).)27ע ' איניש  חייב  ד"ה תו"א וראה בלק . ר"פ 

ובכ"מ . א'תקטו. ע ' תרומה ב .)28אוה"ת כט , מנחות

    
„Á‡ c Ì‰L ÌeMÓ ,ÌÈˆˆBÁ ממש אחת ‰Ìi.מציאות ÌÚ ¿ƒƒ∆≈»»∆»ƒ«»

˙e‡ÈˆÓ Ì‰L ‰Bz‰ ÌÚ Ï‡NÈ ÏL ÒÁi‰ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««««∆ƒ¿»≈ƒ«»∆≈¿ƒ
˙Á‡.ביניהם ולחלק להבדיל  אפשר  ואי  ««

ÔÈÚ‰Â, לעיל כאמור  התורה, עם האדם התאחדות של  BÚa„˙המשמעות ¿»ƒ¿»«¬«
„enÏ ÔÙ‡ ‰p‰ ,Ì„‡‰»»»ƒ≈…∆ƒ
˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa ‰Bz‰«»ƒ¿ƒ«ƒ

‰˜È˜Á‰ החקוקות לאותיות הדומה «¬ƒ»
‰ÓBl„באבן  Ì„‡‰L ‡e‰∆»»»«≈

„Á‡ c ‡e‰ ממשÌÚ »»∆»ƒ
‰Ê „Â ,‰Bz‰ תורה לימוד  של  «»¿»»∆

התורה  עם מלאה להתאחדות עד 

Èk ,ÔË˜Ï Ìb ÈaÒ‰Ï LÙ‡∆¿»¿«¿ƒ«¿»»ƒ
B˙e‡ÈˆÓ ÏkLk גם הלומד , של  ¿∆»¿ƒ

קטן  ילד  הוא e‡ÈˆÓ˙אם ‡È‰ƒ¿ƒ
‰ÈM‰ ˙Úa Ìb È‰ ,‰Bz‰«»¬≈«¿≈«≈»
‰Bz ÈÈÚ ˙B„B‡ ÌÏBÁ≈ƒ¿¿≈»

.'eÎÂ¿
ÔÈÚ ÌÚ Ìb ‰Ê M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆«ƒƒ¿«

"BaÏ Ï‡ ÔzÈ ÈÁ‰Â"24, שעליו ¿««ƒ≈∆ƒ
הרבי  באותה דיבר  רבות פעמים

הרבנית  הסתלקות בעקבות תקופה,

שבט  תשמ"ח,בכ "ב שנת שנה, אותה

‡È‰ Ì‡ ,"BaÏÏ ‰È˙" Èkƒ¿ƒ»¿ƒƒƒ
È‰ ,˙ÈzÓ‡ ‰È˙ הוא כלל  ¿ƒ»¬ƒƒ¬≈

‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰ Ïk"»«≈¿«ƒ»»
"Ô˙B25, לחברו הנותן  מתנה לגבי  ≈

חז "ל  אמרו  הנתינה היתה מה ספק ויש

את  גם נתן  הסתם שבספק שמן  החלק

וגם  נותן ", יפה בעין  הנותן  "כל  כי 

לב, שימת של  במובן  זו , נתינה לענין 

יפה' 'בעין  היא ‰e‡הרי  ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈
BaÏ Ï‡ Ô˙B ואת התורה לימוד  את ≈∆ƒ

התורה  עם Êk‰,האחדות ÔÙ‡a¿…∆»∆
BaÏ ÏL ˙e‡Èˆn‰ ÏkL∆»«¿ƒ∆ƒ

.‰Bz‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈNÚ«¬≈¿ƒ«»
e‡a ÌÚ Ìb ‰Ê M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆«ƒ≈

"ÂÓ‡‡' ר ורבי , מורי  אבי  אדוני 

הרבי , של  אביו  יצחק «∆»BÚ‰a˙לוי 
e˙Lt ‰fÏ26,, בחוקותי פרשת «…«»»»≈

,'˜'Á ˙Bi˙B‡ ‡e‰ "˜Á"L∆…ƒ…
Ô‰ÈzL האות גם הללו , האותיות שתי  ¿≈∆

ק' האות וגם צורתן Ô˙eÓzח' ¿»»

˙eÓ˙k האות של  הצורה ÈepM‰Âכמו  וק'‰', ח' האות את המבדיל  ƒ¿«¿«ƒ
ה' ˜ˆ‰מהאות ˙ÈÏ‡ÓO‰ Ï‚‰ '‰aL ,Ï‡ÓN Ï‚a ‡e‰¿∆∆¿…∆«»∆∆«¿»ƒ¿»»

'Áe ,˙ÈÓi‰ Ï‚Ó האות של  השמאלית ÂL‰הרגל  ‡È‰ ≈∆∆«¿»ƒ«ƒ»»
'˜e ,‰ÏÚÓÏ ˙Î‡˙nL האות של  השמאלית ‰È‡הרגל  ∆ƒ¿»∆∆¿«¿»«ƒ

ÌL ‡nk ,‰hÓÏ ˙Î‡˙Óƒ¿»∆∆¿«»«¿…»»
.ÔÈÚ‰»ƒ¿»

ÈËewÏ'a ‡n‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿ƒ≈
'‰Bz27'‰ ˙B‡ eivL שיש »∆ƒ

קוים  שלושה ÏÚבה ÊÓB שלושת ≈«
הנפש  של  הביטוי ) (אמצעי  ה'לבושים'

LÈ ,‰NÚÓe eac ‰LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆≈
ÔÈÚ‰ „BÒÈ ‰p‰c ,ÓBÏ בסיס «¿ƒ≈¿»ƒ¿»

a‰'הבריאה  Èk ,'‰ ˙B‡ ‡e‰ƒ¿
‰f‰ ÌÏBÚ ‡28, ƒ¿»»«∆

ה' ֿ ה בי  'כי  הכתוב על  הגמרא כדברי 

ברא  הוא ברוך  שהקדוש עולמים' צור 

הבא  והעולם הזה העולם 'עולמים',

והעולם  וה"א, יו "ד  האותיות באמצעות

תולדות  'אלה ככתוב בה', נברא הזה

והאר  בה'השמים ודורשים בהבראם' ץ

ÏÚבראם, ‰BÓ '‰ ˙B‡L eÈ‰«¿∆»«
ÈÙk ÌˆÚa ÌÏBÚ‰ eiƒ̂»»¿∆∆¿ƒ
Èk .‰‡Èa‰ „vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿ƒ»ƒ
,'‰ ˙B‡a ÌÈÂw‰ ˙LBÏL¿∆«»ƒ»
˙BÓÏBÚ ‰LBÏL ÏÚ ÌÈBÓƒ«¿»»

הנקראים  «Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒהכלליים
˙LÏL Ì‰ Ì„‚kL ,‰iNÚ¬ƒ»∆¿∆¿»≈¿…∆

‰LÁÓ ÌÈLel‰ עולם כנגד  «¿ƒ«¬»»
עולם eacהבריאה  היצירה כנגד  ƒ

‰NÚÓe.העשייה עולם כנגד  «¬∆
ÔBÈÏÚ‰ Âw‰ È‰ ,‰Ê ÌÚhÓc¿ƒ««∆¬≈««»∆¿

ה'של  ÏÚהאות ÊÓB‰»≈«
„iÓ aÁÓ ,‰LÁn‰ בחיבור ««¿»»¿À»ƒ«

הפסק, ללא ‰ÈÈÓiישיר , Âw‰ ÌÚƒ«««¿ƒƒ
‡a eac‰ Èk ,ea„Ï ÊÓB‰»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰LÁn‰ ˙Óc˜‰ ÈÁ‡ „iÓƒ««¬≈«¿»«««¿»»

המחשבה. אל  ישיר  eÏÈÙ‡Â«¬ƒוכהמשך 
ÈzÏa ÔÙ‡a a„Ó Ì„‡‰Lk¿∆»»»¿«≈¿…∆ƒ¿ƒ

,cÒÓ לא שהדיבור  מכך  כתוצאה ¿À»
המחשבה, עם מספיק Ê‰מחובר  È‰¬≈∆

ÈÁ‡ ‰Ó ÔÓÊ a„nL ÌeMÓƒ∆¿«≈¿«»«¬≈
‰LÁn‰ שעבר הזמן  ובגלל  ««¿»»
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כי       

נפסק  ה ּוא  ה ּמע ׂשה  אמנם  ְְְֲִֶַַַַָָָָָה ּמח ׁשבה .

ֿ ידי  על  ׁשּבא  ּתמיד  ּבֹו נּכר  ׁשּלא  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמה ּמח ׁשבה ,

ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ּוכמ ֹו ְְְֲֲִִִַָָָָָָָמח ׁשבה .

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו נפרד , ע ֹולם  ה ּוא  הע ׂשּיה  ְְֲִִֶֶָָָָָָׁשע ֹולם 

על ֿ אמנם  הענין. הפסיק  "אף " ע ׂשיתיו", ְְְֲִִִִִַַַָָָָ"אף 

את  ל ׁשּנֹות  יכ ֹול  ּבּבריאה , האדם  עב ֹודת  ְְְֲִֵֶַַַָָָָָידי

ח ' לא ֹות  ׁשּתהיה  א ֹו א ֹופ ּנים , ּבׁשני ה ' ְְִִִֵֶֶַָָהא ֹות 

עם  מח ּבר  למע ׂשה  הר ֹומז ה ּׂשמאלי ה ּקו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשּבּה

ה ּׂשמאלי  ה ּקו ׁשּבּה ק ' לא ֹות  א ֹו העליֹון, ְְִֶֶַַַַַָָָָה ּקו

ׁשהח ּדּוׁש ה ּוא , והענין ה ּׁשּורה . מן למ ּטה  ְְְְִִִִֶַַַָָָָָנמ ׁש

קו  עם  מח ּבר  ה ּמע ׂשה  קו ׁשּבּה ח ', ְֲִֶֶַַַַָָָֻּבא ֹות 

ּבאפן  ה ּמע ׂשה , ׁשּלמ ֹות  על  מ ֹורה  ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָֹה ּמח ׁשבה ,

מק ֹור  ועם  ה ּמח ׁשבה  עם  לגמרי מח ּבר  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֻׁשה ּוא 

וח ּבּור  צותא  מ ּלׁשֹון 'מצוה ' ׁשּיׁש29ה ּכל , [והגם  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשה ּקו  ׁשּמּזה  ֿ זה ', ּד'לעמת  ח ' א ֹות  ׁשל  ענין ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֻּגם 

ׁשּתהיה  אפ ׁשר  העליֹון ל ּקו מח ּבר  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֻה ּׂשמאלי

לענין  היא  ּכאן ה ּכּונה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  וכ ּו', ְְְְִִִִַַַָָָָָָיניקה 

לפי  הרי ק ', ּבא ֹות  והח ּדּוׁש ּדקד ּׁשה . ח ' ְְְֲִִִֵַָָֻא ֹות 

מה ּׁשּורה  למ ּטה  ירידה  על  מ ֹורה  זה  הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּפׁשּוט ֹו

ל ' א ֹות  ּבענין ה ּמבאר   ּדר ֿ [על  ה ּקל ּפֹות , ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹּבמק ֹום 

ה ּפֹורח  מג ּדל  ּבחינת  ה ּׁשּורה , מן למעלה  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשע ֹולה 

ֿ אפ ׁשר 30ּבאויר  אי אבל  מה ׁשּתל ׁשל ּות ], למעלה  , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

א ֹות  ע ּקר  ואדר ּבה , ּבקד ּׁשה , ק ' א ֹות  ּׁשאין ְְְִֵֶַַַַַָָֻל ֹומר 

אינן  ה ּקל ּפֹות  אפ ּלּו [והרי ּבקד ּׁשה  ה ּוא  ְְֲֲִִֵֵַַַָָֻק '

ע ׂשיתני" ואני יא ֹורי "לי קר ּו31א ֹומר ֹות  א ּלא  ְְֲֲִִִִִִֶַָָ

ּדאלקיא  אלקא  מ ֹורה 32ליּה ׁשּזה  ל ֹומר , ויׁש ,[ ְֱֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּגּלּוי  על  ה ּמֹורה  ה ּׁשּורה , מן למ ּטה  ההמ ׁשכה  ְְִִֶַַַַַַַָָָָעל 

מק ֹום  ּבכל  ׁשּנמ ׁש ּביֹותר  עליֹון .33א ֹור  ְְְְִֵֶֶָָָ
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ג.)29 מה, (בחוקותי ) פרשתנו לגני)30לקו"ת באתי  המשך ואילך, מט  ס "ע  נ"ך ואילך, א'תקיד ע ' תרומה אוה"ת ראה

ראה. פ ' להאריז"ל הליקוטים ס ' וראה וש"נ. ואילך, שכו ע ' קו"ף , אות אותיות מערכת חב "ד הערכים ס ' ס "ח . ה'שי "ת

וש"נ.)31 ואילך). קלד (ס "ע  ס "ט  למ "ד אות שם חב "ד, הערכים ס ' וראה פ "מ . ש"א עמה"מ  א. צא, יחזקאל )32זח "ב 

ט . שם, וראה ג. (אוה"ת )33כט , השכירה שער דרוש ואילך), סע "ב  (כט , פכ"ד א). (כח , ספכ"ב  תניא וראה מנחות. סוף 

.40 ע ' חכ"א לקו"ש ואילך). תשפ  (ע ' ופ "ח  ואילך). תשסז ע ' (שם פ "א ח "ב ) נ"ך

    
לזה. זה מחוברים והמחשבה הדיבור  בעצם אבל  מסודר , אינו  הדיבור  בינתיים,

˜ÒÙ ‡e‰ ‰NÚn‰ ÌÓ‡ ונבדלBa k ‡lL ,‰LÁn‰Ó »¿»««¬∆ƒ¿»≈««¬»»∆…ƒ»
Œ‰‡Èa ˙BÓÏBÚa BÓÎe .‰LÁÓ È„ÈŒÏÚ ‡aL „ÈÓz»ƒ∆»«¿≈«¬»»¿»»¿ƒ»

‰iNÚŒ‰ÈˆÈ, לעיל כאמור  כנגדם, הם והמעשה והדיבור  שהמחשבה ¿ƒ»¬ƒ»
ÌÏBÚ ‡e‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ»»

„Ù ויצירה בריאה מהעולמות ƒ¿»
e˙kLשמעליו , BÓk הנקרא כל  ¿∆»

יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  »"‡Ûבשמי 
˜ÈÒÙ‰ "Û‡" ,"ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ«ƒ¿ƒ

.ÔÈÚ‰»ƒ¿»
מצד  היא שהבריאה כפי  זהו  כל  אך 

BÚ„˙עצמה  È„ÈŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«¿≈¬«
˙BpLÏ ÏBÎÈ ,‰‡Èaa Ì„‡‰»»»«¿ƒ»»¿«

'‰ ˙B‡‰ עילוי ‡˙ בה ולגרום ∆»
וזאת  ‡Bויתרון , ,ÌÈpÙB‡ ÈLaƒ¿≈«ƒ

‰È‰zL ה'האותdaL 'Á ˙B‡Ï ∆ƒ¿∆»∆»
‰NÚÓÏ ÊÓB‰ ÈÏ‡ÓO‰ Âw‰«««¿»ƒ»≈««¬∆
,ÔBÈÏÚ‰ Âw‰ ÌÚ aÁÓ¿À»ƒ««»∆¿
דבוק  שהמעשה היינו  האדם ובעבודת

ולמחשבה, לדיבור  ‡Bומחובר 
ה' שהאות תפעל  האדם שעבודת

‰Âwתהפוך  daL '˜ ˙B‡Ï»∆»««
ÔÓ ‰hÓÏ CLÓ ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒƒ¿»¿«»ƒ

,‰eM‰. ומבאר שממשיך  כפי  «»
˙B‡a LecÁ‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»∆«ƒ»

daL ,'Á שהוא השמאלי  ˜Âהקו  ∆»«
ÌÚ aÁÓ ‰NÚn‰ העליון הקו  ««¬∆¿À»ƒ

ÏÚשהוא  ‰BÓ ,‰LÁn‰ Â«̃««¿»»∆«
ÔÙ‡a ,‰NÚn‰ ˙BÓlL¿≈««¬∆¿…∆

‡e‰L המעשהÈÓ‚Ï aÁÓ ∆¿À»¿«¿≈
B˜Ó ÌÚÂ ‰LÁn‰ ÌÚƒ««¿»»¿ƒ¿

,Ïk‰ קיום ועניין היינו  המעשה «…
ÔBLlÓבפועל המצוות  '‰ÂˆÓ'ƒ¿»ƒ¿

eaÁÂ ‡˙Âˆ29LiL Ì‚‰Â] «¿»¿ƒ«¬«∆≈
Œ˙ÓÚÏ'c 'Á ˙B‡ ÏL ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆¿¿À«

,'‰Ê הצד האחר , הצד  שלעומת של  ∆
הקדושה  Âw‰Lצד  ‰fnL∆ƒ∆∆««

ÔBÈÏÚ‰ ÂwÏ aÁÓ ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿À»««»∆¿
‰˜ÈÈ ‰È‰zL LÙ‡ תוספת ∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒ»

ראוי  לא למקום ÔÈÚÏחיות ‡È‰ Ô‡k ‰ek‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'eÎÂ¿ƒ»»««»»»ƒ¿ƒ¿«
‰M„˜c 'Á ˙B‡ ענין השמאלי , הקו  בין  החיבור  והקו ולכן  המעשה, ƒ¿À»

ורצוי . טוב חיבור  הוא המחשבה, ענין  ‰Èהעליון , ,'˜ ˙B‡a LecÁ‰Â¿«ƒ»¬≈
‰Ê È‰ BËeLt ÈÙÏ יותר נמוך  למטה, השמאלי  הקו  של  הירידה ¿ƒ¿¬≈∆

עצמה, האות של  ÏÚמהשורה ‰BÓ∆«
‰eM‰Ó ‰hÓÏ ‰„ÈÈ¿ƒ»¿«»≈«»
CcŒÏÚ] ,˙BtÏw‰ ÌB˜Óaƒ¿«¿ƒ«∆∆

‡n‰ החסידות ÔÈÚaבתורת «¿…»¿ƒ¿«
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚL 'Ï ˙B‡∆»¿«¿»ƒ
ÁBt‰ Ïc‚Ó ˙ÈÁa ,‰eM‰«»¿ƒ«ƒ¿»«≈«

ÈÂ‡a30‰ÏÚÓÏ , «¬ƒ¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó רומזת ל ' והאות ≈ƒ¿«¿¿

מ'סדר  שלמעלה נעלה אלוקי  לאור 

האות  של  שהעליה וכשם השתלשלות'

לעליה  רומזת מהשורה למעלה ל '

ק' האות של  הירידה כך  בקדושה,

לירידה  רומזת מהשורה למטה

הקדושה  היפך  אל  ‡Ïמהקדושה ,[¬»
'˜ ˙B‡ ÔÈ‡M ÓBÏ LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»«∆≈
˙B‡ wÚ ,‰a„‡Â ,‰M„˜a«¿À»¿«¿«»ƒ«
elÙ‡ È‰Â] ‰M„˜a ‡e‰ '˜«¿À»«¬≈¬ƒ

˙BtÏw‰ הקדושה היפך  של  הכוחות «¿ƒ
ומסתירות  האלוקי  האור  על  המכסות

הפרי , את המכסה קליפה כמו  אותו ,

˙BÓB‡ ÔÈ‡ פרעה שאמר  כפי  ≈»¿
"È˙ÈNÚ È‡Â ÈB‡È ÈÏ"31 ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ

הבורא  במציאות מוחלטת כפירה שזו 

‡˜Ï‡ dÈÏ e˜ ‡l‡∆»»≈¡»»
‡È˜Ï‡c32 ֿ לקדוש קוראים אלא ∆¡»«»

אלוקי  ֿ הוא היינו ברוך  האלוקים,

אלוקה  שיש לחשוב טועים שאמנם

ואומרים  במציאותו  מודים אבל  מלבדו 

האלוהים], כל  אלוקי  ≈¿LÈÂשהוא
‰fL ,ÓBÏ השמאלית הרגל  ירידת «∆∆

למטה ק' האות ÏÚשל  ‰BÓ∆«
‰ÎLÓ‰‰ של וההתגלות והירידה ««¿»»

האלוקי  ‰eM‰,האור  ÔÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ«»
ÏÚ B‡ Èelb ÏÚ ‰Bn‰ÔBÈ «∆«ƒ∆¿

˙BÈa הוא היכן  עד  גבול  שאין  ¿≈
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כב   

תד ּבק ּון"34וכ ּמבאר  ּד"ב ֹו אר ּכה  נ' א ֹות  ,35ּבענין ְְְְְְֲִִַַָָָֹֻ

ּכתיב  ורק 36ּדלפעמים  נּו"ן, ּבלי "ּתד ּבק ּו" ְְְְְְִִִִִַָָ

ׁשּׁשה  ׁשלמ ּות  לאחרי ּכי נ', א ֹות  יׁשנּה זה  ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבפס ּוק 

ּבּפס ּוק  ה ּמנּויים  ּבאים 37ה ּדברים  ֿ זה , לפני ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

החמ ּׁשים , ּבחינת  המ ׁשכת  על  ה ּמֹורה  נ' ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָלבחינת 

הה ׁשּתל ׁשל ּות  מ ּסדר  ׁשּלמעלה  זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּובחינה 

אין  עד  למ ּטה  ה ּׁשּורה , מן למ ּטה  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָנמ ׁשכת 

ּכזכ ּיֹות 38ּתכלית  ל ֹו נע ׂשּו ׁשּזד ֹונֹות  עד 39, , ְְְֲִִֶַַַֻ

מ ּמׁש. ְִַָֻלזכ ּיֹות 

‰p‰Â ּד"ּתמידין ּבאפן ה ּוא  ּבזה  הרגיל  ה ּסדר  ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ֿ ב ', הא ' א ֹות ּיֹות  ּכסדר  ְְְִִֵֶָָּכסדרן",

מ ּצד  הרגיל  סדר  (ּכפי ה ' א ֹות  ּבאה  ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּבתח ּלה 

ּכ ֿ ואחר  ה ּזה "), הע ֹולם  נברא  "ּבה ' ְְְְִִֶַַַַַָָָָה ּבריאה ,

ּגם  ׁשּמח ּבר  האדם ) עב ֹודת  ֿ ידי (על  ח ' א ֹות  ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָּבאה 

העליֹון, ל ּקו ה ּמע ׂשה ) (ּכח  ה ּׂשמאלי ה ּקו ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹאת 

עב ֹודת  על  ׁשּמֹורה  ק ' א ֹות  ּבאה  ּכ ֿ ְֲֶַַַַַָָָואחר 

סדר  ֿ ּפי על  ׁשּלא  העב ֹודה  מ ּצד  אמנם  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹה ּתׁשּובה .

עב ֹודה  יׁשנ ּה ֿ ּתׁשּובה , ּבעלי עב ֹודת  ְְְְֲֲֲֵֶַַַָָָָָוהדרגה ,

מ ּצד  ׁשּזה ּו ק ', ּבא ֹות  ׁשּמתחילים  הפ ּו ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּבאפן

[ּכמ ֹו למעלה  מ ּלמ ּטה  דתשר "ק , ֿ ב ' הא ' ְְְְְִֵֶַַָָָסדר 

מ ּוסף  ּבתפ ּלת  ֿ ּתב ֹות  ּברא ׁשי ה ּנרמז ֿ ב ' ְְְִִִֵֵַַָָָָהא '

צריכה  אצל ֹו וגם  כ ּו'], ׁשּבת  ּתּקנּת ְְְְְִִֶַַַַָָָָּבׁשּבת ,

ּד"ּתמידין  העב ֹודה  ה ', א ֹות  ּכ ֿ אחר  ְְְֲִִִַַַָָלהיֹות 

ׁשּמת  העב ֹודה  סדר  ּגם  ויׁשנֹו חילים ּכסדרן". ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּוב ׁשּלּוׁש "ח ּקה ", ּבתבת  ה ּסדר  ׁשּזה ּו ח ', ְְִֵֵֶֶֶַַָָֻּבא ֹות 

עב ֹודת  ּכלל ּות  נכלל  צר ּופן וׁשּנּוי א ּלּו ְְְֲִִִֵֵַָָָא ֹות ּיֹות 

ענינים  ּבכל  העב ֹודה  ׁשלמ ּות  ֿ ידי ועל  ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָהאדם .

מ ּמׁש. ּבקר ֹוב  ּדלעתיד , ה ּגא ּלה  אל  ּבאים  ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻא ּלּו,
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ס ")34 קו"ף , אות שם, הערכים ס ' א. שלד, חנוכה שם. תרומה אוה"ת ואילך.ראה שדמ  ואילך.)35ע  ב  כ, ראה לקו"ת

ה.)36 יג, ח .)37ראה כג, תכט .)38יהושע  ע ' להצ "צ  הזוהר ביאורי  תרפא. ע ' ראה אוה"ת וראה שם. לקו"ת יומא )39ראה

ב . פו,

    
ומתפשט  ÌB˜Óנמשך  ÏÎa CLÓpL33‡nÎÂ החסידות 34. בתורת ∆ƒ¿»¿»»¿«¿…»

Ô"Â ‰k‡ ' ˙B‡ ÔÈÚa סופית"Ôe˜a„˙ B"c35ÌÈÓÚÙÏc , ¿ƒ¿«¬À»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ
È˙k36dLÈ ‰Ê ˜eÒÙa ˜Â ,Ô"e ÈÏa "e˜a„z" המילה בסוף ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆∆¿»

˜eÒta ÌÈÈen‰ ÌÈc‰ ‰ML ˙eÓÏL ÈÁ‡Ï Èk ,' ˙B‡37 ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«¿»ƒ«¿ƒ«»
,‰ÊŒÈÙÏ תלכו אלקיכם ה' "אחרי  ƒ¿≈∆

תשמרו  מצותיו  ואת תיראו  ואותו 

תעבודו " ואותו  תשמעו  ÌÈ‡a»ƒובקולו 
˙ÎLÓ‰ ÏÚ ‰Bn‰ ' ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««»««¿»«

,ÌÈMÓÁ‰ ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ««¬ƒƒ
העליונה  הבינה ספירת בחסידות,

המכונות  דרגות לחמישים מחולקת

בגמרא  ז "ל  חכמינו  ואמרו  'שערים'

ניתנו  וכולם בינה שערי  חמישים שישנם

שנאמר  אחד , חסר  רבינו  למשה

ביום  ורק מאלוקים' מעט 'ותחסרהו 

ומבואר  הנו "ן , לשער  זכה פטירתו 

גם  העניין  הוא שכך  וחסידות בקבלה

ימים, מ"ט שהיא העומר  ספירת לגבי 

השער  עד  בעבודתו  להגיע מסוגל  האדם

משפיעים  הנו "ן  שער  ואת המ"ט

עניין  כי  השבועות, בחג  מלמעלה

ביותר , נעלית בחינה הוא החמישים

BÊ ‰ÈÁe החמישים בחינת ¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰‰ „qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

˙ÎLÓ גילוי לידי  ובאה ויורדת ƒ¿∆∆
„Ú ‰hÓÏ ,‰eM‰ ÔÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ«»¿«»«

˙ÈÏÎz ÔÈ‡38, בקבלה כמבואר  ≈«¿ƒ
שאין  הוא, ֿ סוף האין  שעניין  וחסידות

והגילוי  ההמשכה למידת וגבול  סוף

היפך BB„fL˙שלו  של  עניינים ∆¿
אלוקי הקדושה  אור  מקבלים גם לגמרי ,

ולכן  BiÎÊk˙עליון  BÏ eNÚ39, «¬ƒ¿À
LnÓ ˙BiÎÊÏ „Ú'כזכיות' רק ולא «ƒ¿À«»

הדמיון . בכ "ף

‰Êa ÏÈ‚‰ „q‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«≈∆»»ƒ»∆
וק' ח' באותיות המרומזת ה' בעבודת

לעיל ) כמבואר  החקיקה', ('אותיות

ÔÈ„ÈÓz"c ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆¿¿ƒƒ
Œ'‡‰ ˙Bi˙B‡ „Òk ,"Ô„Òk¿ƒ¿»¿≈∆ƒ»

,' באל "ף הללו  מהאותיות אחת כל  של  המיקום סדר  לפי  לשלב משלב

vÓ„בי "ת  ÏÈ‚‰ „Ò ÈÙk) '‰ ˙B‡ ‰‡a ‰lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒ≈∆»»ƒƒ«
˙B‡ ‰‡a CkŒÁ‡Â ,("‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‡ '‰a" ,‰‡Èa‰«¿ƒ»¿ƒ¿»»»«∆¿«««»»
ÈÏ‡ÓO‰ Âw‰ ˙‡ Ìb aÁnL (Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ) 'Á«¿≈¬«»»»∆¿«≈«∆«««¿»ƒ

(‰NÚn‰ Ák) מחובר שאיננו  ה' CkŒÁ‡Âשבאות ,ÔBÈÏÚ‰ ÂwÏ …«««¬∆««»∆¿¿«««
ÏÚ ‰BnL '˜ ˙B‡ ‰‡a»»∆»«

‰eLz‰ ˙„BÚ ל 'זדונות עד  ¬««¿»
לעיל . כמבואר  כזכיות', לו  נעשו 

‡lL ‰„BÚ‰ „vÓ ÌÓ‡»¿»ƒ«»¬»∆…
˙„BÚ ,‰‚„‰Â „Ò ÈtŒÏÚ«ƒ≈∆¿«¿»»¬«
‰„BÚ dLÈ ,‰eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»∆¿»¬»

ÔÙ‡a סדר סדר ‰CeÙ,לפי  לפי  לא ¿…∆»
אלא  בי "ת באל "ף האותיות

e‰fL ,'˜ ˙B‡a ÌÈÏÈÁ˙nL∆«¿ƒƒ»∆∆
'Œ'‡‰ „Ò „vÓ הפוך בסדר  ƒ«≈∆»

הרגיל  hÓlÓ‰מהסדר  ,˜"˘˙„¿ƒ¿«»
ÊÓp‰ 'Œ'‡‰ BÓk] ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»«ƒ¿»
ÛÒeÓ ˙lÙ˙a ˙BzŒÈL‡a¿»≈≈ƒ¿ƒ«»
'eÎ ˙aL zwz ,˙aLa¿«»ƒ«¿»«»
מתחילה  הבאה המילה ב'ת', שתחילתו 

הלאה  וכן  ‡ˆBÏב'ש' Ì‚Â מי ], גם ¿«∆¿
התשובה, עניין  ק', באות שמתחיל 

˙B‡ CkŒÁ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«««
ÔÈ„ÈÓz"c ‰„BÚ‰ ,'‰»¬»¿¿ƒƒ

"Ô„Òk'ה שהאות לעיל  וכמבואר  ¿ƒ¿»
שהוא  כפי  בעולם העבודה עניין  היא

הבריאה. מצד 

‰„BÚ‰ „Ò Ìb BLÈÂ לפי ¿∆¿«≈∆»¬»
אחר  Á',סדר  ˙B‡a ÌÈÏÈÁ˙nL∆«¿ƒƒ»

„q‰ e‰fL האותיות ˙a˙של  ∆∆«≈∆¿≈«
מאותיות "wÁ‰"במילה  המורכבת À»

ק' כך  ואחר  ח' של  הסדר  לפי  אלו 

ה', כך  ‡Bi˙B˙ואחר  ˘elLe¿ƒƒ
ÔÙeˆ ÈepLÂ el‡ של הסדר  ≈¿ƒ≈»

במילה  eÏÏk˙האותיות ÏÏÎƒ¿»¿»
Ì„‡‰ ˙„BÚ לעיל .כמבואר ¬«»»»

‰„BÚ‰ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿≈»¬»
,el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa לימוד הן  ¿»ƒ¿»ƒ≈

'תמידין  של  בעבודה הן  התורה,

התשובה, בעבודת והן  ÌÈ‡a»ƒכסדרן '
.LnÓ B˜a ,„È˙ÚÏc ‰l‡b‰ Ï‡∆«¿À»ƒ¿»ƒ¿»«»
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מוגה  בלתי

"לבו אל  יתן "והחי בענין לפתוח  לאחרונה  ופירוש 1נהוג  השבוע  פרשת  מתחילת  והוראה  לימוד  –
וכו', תורה ' ב 'ליקוטי השבוע  פרשת  על  החסידות  דרושי החסידית ', מה 'פרשה  – גם  כולל  רש "י,

בתורה . היום  שיעורי משאר  והוראה  ללימוד  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

הנראה  טוב  והטוב , השמחה  בקו – לבו" אל  יתן ("החי התורה  מעניני הוראה  שלימוד  - ובהקדמה 
נוספים  ימים  על  השפעה  להם  שיש  מיוחדים  בימים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  השנה , ימי בכל  זמנו והנגלה )
בקביעות  ובפרט  העומר , ספירת  בימי שבת  - גופא  ובזה  השבת , יום  ֿ דידן: כבנידון ולאחריהם ), (לפניהם 

השבוע  בימי גם  ("תמימות " העומר  ספירת  של  שלם  שבוע  סיום  גם  הוא  השבת  שיום  זו ובזה 2שנה  ,(
של  החודש  סיון, חודש  מברכים  שבת  - הרי גופא  - העומר ) בספירת  ההכנה  סיום  (לאחרי

להיות  צריך  לבו" אל  יתן "והחי שענין בוודאי  ובשייכות בקשר  להיותו , 
.

:תיקון הדורש  ענין אודות  להעיר  יש  ובזה 

בזה , וכיוצא  מסויים  טוב ' ל 'יום  להכנה  ובשייכות  בקשר  לבו" אל  יתן "והחי ענין אודות  כשמדברים 
בא  זה  פרטי שענין פשוט  וגם  מובן - פרטי בענין להשתדל  שיש  הענינים ומעוררים  כל  על 

להזכירם . צורך  אין שבדבר  הפשיטות  מרוב  אשר  ֿ זה , לפני הידועים 

הענינים  אודות  שוכחים  בהוספה , שבא  הענין בפרסום  כו' ההתלהבות  שמרוב  קורה  לפעמים  אמנם ,
ההשתדלות  על  ההצעה  את  רק  מפרסמים  השבועות , לחג  ההכנות  אודות  כשמפרסמים  ולכן העיקריים ,
מידי. לא  ותו בזה , וכיוצא  בצדקה  להוסיף  הרברות , עשרת  לשמיעת  ֿ הכנסת  לבית  ישראל  ילדי כל  להביא 

באים  הנ"ל  שענינים  להדגיש  צורך  יש  ההכנות ולכן, אודות  לפרסם  שיש  ופשיטא , העיקר , על 
בתורת  שנתבארו הענינים  שלומדים  לפני אפילו מקומות , בריבוי שנתבארו כפי השבועות , לחג  העיקריות 
עם  בלשון – בתוכנו והן כפשוטו, הן ערוך ", שולחן ל "קיצור  עד  כו', מוסר  בספרי ֿ אם  כי החסידות ,

ועם .

צורך  יש  הגלות  חושך  שמצד  אלא  בתורה , מקומות  בריבוי ונתבארו נתפרשו אלו ענינים  וכאמור ,
גם  יומשכו אלא  ב 'תורה ', ישארו לא  אלו שענינים  בגדר להדגיש  תורה ) ֿ פי (על  היותו עם  כלומר , .

(והסתר ) העלם  מלשון 'עולם ', היא 3של  התורה  הרי , העולם מציאות  שהעולם 4על  ופועלת  ,
התורה . עם  אחת  מציאות  שנעשה  עד  בתורה , חדור  אלא  ֿ עצמו, בפני מציאות  יהיה  לא 

ובאופן  דוקא , בעולם  התורה  נתינת  - ֿ תורה  מתן ענין בכללות  מודגש  בעולם ) התורה  (פעולת  זה  וענין
ז"ל  רבותינו כמאמר  העולם , במציאות  חודרת  מעין 5שהתורה  ומחריש ", שותק  העולם  כו' געה  לא  "שור 

ֿ תורה " מתן בשעת  זה  מעין לעולמים  היה  ("כבר  ֿ לבוא  דלעתיד  השלימות  העולם 6ודוגמת  שמציאות  ,(
ועבודתינו" "מעשינו ֿ ידי על  נפעל  זה  ענין אשר  יתברך , לו דירה  העולם 7נעשית  ש "את  ֿ ישראל , בני של 

בלבם " בכל 8נתן רב  שפע  יושפע  ֿ זה  ֿ ידי "ועל  - העומר  ספירת  שלאחרי התפילה  וכנוסח  העולמות , כל  ,
העולמות ".

 ּתׂשמח ושנת  הקהל ', 'שנת  זו, בשנה  מיוחד  עילוי נוסף  בעולם , התורה  בפעולת  שגם  להוסיף  ְִַויש 
ְַַוּתׂשמח :
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ב.1) ז, קהלת
שם.2) ובמת"כ  ג  פ"א, קה"ר ראה
ובכ "מ .3) ד . לז, שלח  לקו"ת
וש"נ.4) ה"ב, פ"ב כתובות ירושלמי  ראה
ספכ "ח .5) שמו"ר

א).6) (מו, פל "ו תניא
רפל "ז.7) שם
רע"ב.8) ה, במדבר לקו"ת ב. קצה, זח "א וראה יא. ג , קהלת
וש"נ.



כד      

דברי  כל  את  לעשות  ושמרו גו' והטף  והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  - בישראל  ה "הקהל " ענין
הזאת " ישראל "9התורה  "בשביל  שנברא  העולם , במציאות  גם  פועל  עניני 10- כל  והקהלת  אסיפת  היינו, ,

רצונך " "כמצות  - השלימות  בתכלית  ומצוות  התורה  עניני בהם  שיקיימו כדי העולמות ) (וכל  11העולם 

שבעולם . ֿ מדבר  ֿ חי ֿ צומח  דומם  פרטי בכל  שנעשית  השלימות  ֿ ידי על 

הגדרים  כל  שפורצת  - וּתׂשמח ) (ּתׂשמח  השמחה  ולכן 12וענין העלם , מלשון ה "עולם ", גדרי גם  כולל  , ְְִַַַ
העולם . במציאות  התורה  עניני כל  ומתגלים  נמשכים 

מעלת  גם  נוספת  הנ"ל  תפילה "ובכל  בו ומגדלין תורה , בו "שמגדלין גדול ", "בית  וכן 13- ,
דורנו. נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הדור ", "גדול  של  ֿ חסדים , וגמילות  צדקה 

,הזמן לכללות  בנוגע  הן (כדלקמן), אלו ענינים  לכל  בנוגע  לבו" אל  יתן "החי שיהיה  ֿ רצון ויהי
"בהר " מחיבור  הכללית  ההוראה  על  בהוספה  רש "י, ופירוש  השבוע  פרשת  לתחילת  בנוגע  והן

" ו"ו"בחוקותי": בדומם , אפילו והצמיחה  הגידול  תכונת  שבדומם , צומח  – " ענין – "
ֿ זה  שלפני בשנים  (כמדובר  שביניהם  ההדדית  וההשפעה  ).14החקיקה ,

ו"הקהל " לשמחה  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי על  אשר  "הקהל ", של  ובאופן שמחה , של  באופן - אלו ענינים  וכל 
ישראל " בני אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  היעוד  יקויים  כאשר  - השלימות  ישובו 15בתכלית  גדול  "קהל  ,

גבולך "16הנה " את  אלקיך  ה ' "ירחיב  - הרחבה  של  במצב  (שתהיה  הקדושה  לארצנו ,17- גופא  ושם  ,(
גו'" "וראמה  - הרחבה  של  במצב  תהיה  היא  (שגם  הקודש  עיר  ֿ המקדש 18לירושלים  לבית  – גופא  ושם  ,(

ידיך " כוננו ֿ י אדנ ("מקדש  יחזקאל 19השלישי בנבואת  שנאמרו הענינים  פרטי ככל  ֿ המקדש 20, בית  אודות 
בחינות  שלוש  ענין על  "אשר  - ֿ נפש ' ֿ שנה  'עולם  של  הפנימית  הנקודה  - הקדשים  לקודש  עד  דלעתיד ),

יצירה " ספר  של  יסוד  הוא  העשיה ).21אלו לעולם  גם  נמשך  - (ומ "יצירה "

שצריך  בענין רק  לומר  (ששייך  ב 'זריזות ' צורך  שאין - מזה  ויתירה  בזריזות , יהיה  זה  שכל  - והעיקר 
ועד לבוא  הענין, באמצע  ונמצאים  בפועל , הגאולה  ישנה  שכבר  מכיון זריזות ), של  באופן שיבוא  ,

באשלמותא " סיהרא  ש "קיימא  החודש , אמצע  ֿ דרך  על  שלימות , של  באופן שהוא  ,22לאמצע 

המקום  עיכבן "לא  הזריזות , בתכלית  צדקנו משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  - ובפשטות 
עין" ממש ,23כהרף  ומיד  תיכף  ,

*

,בחוקותי פרשת  ובריש  סיני", הר  אצל  שמיטה  ענין "מה  בהר , פרשת  ריש  רש "י בפירוש  הביאור 
כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  - ֿ תורה  למתן ההכנה  לעבודת  ובשייכות  בקשר  וההוראות  בתורה ", עמלים  "שתהיו

לעיל . ונדפס  שליט "א , אדמו"ר 

: הנ"ל בכל  והוראה  לימוד  עוד  להוסיף  ויש 

עם  הקשור  שמיטה " ב "ענין להמשיכה  (וצריך  התורה  ענין הוא  סיני" ש "הר  לעיל  האמור  על  נוסף 
גיסא מצי  לאידך  גם  לומר  יש  - העולם ) ש "(הר )24אות  ," עם  (גם ) קשור  "" מדבר" סיני",

העמים " "מדבר  הגלות 25לגריעותא , זמן כללות  על  דקאי ,26.
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יב.9) לא, וילך 
ועוד .10) בתחילתו. עה"ת פירש"י 
ובכ "מ .11) ויחי . ר"פ תו"ח  וראה מוסף. תפילת נוסח 
ואילך .12) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  בארוכה ראה
רע"א.13) כז, מגילה
ועוד .14) תשמ "ז. בהו"ב ש"פ שיחת
יב.15) כז, ישעי '
ז.16) לא, ירמי '
ובפירש"י .17) ח  יט , שופטים
ב.18) עה, ב"ב וראה יו"ד . יד , זכרי '

ובפירש"י .19) יז טו, בשלח 
ואילך .20) מ  קאפיטל 
ואילך ,21) תתטז ע' יתרו אוה"ת
ועוד .22) רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר
מא.23) יב, בא ופירש"י  מכילתא
ג .24) ד , במדבר לקו"ת ראה
לה.25) כ , יחזקאל 
מסעי ,26) אלה דרושי  לקו"ת מסעי , ר"פ ועוד  בחיי  ראה

וביאורם.



כה       

ב " נמצאים  כאשר  שגם  - שמיטה " ל "ענין מהחיבור  ההוראה  באה  זה  "מדבר ועל  (סיני)",
ד " ומצב  מעמד  אצלו שיהיה  עצמו על  לפעול  יהודי של  בכחו שבת העמים ", הארץ  "ושבתה  ,"

המשיח . בימות  ומצב  המעמד  ובדוגמת  ֿ דרך  על  לה '",

מעמד  להיות  צריך  כדבעי, המצוות  וקיום  התורה  בלימוד  עבודתו לעבוד  יוכל  שיהודי כדי בזה : והענין
הרמב "ם  שכתב  כמו כו', לבב  וטוב  שמחה  הגוף , ומנוחת  הנפש  מנוחת  של  ליעודים 27ומצב  בנוגע 

המונעים  הדברים  כל  ממנו שיסיר  בתורה .. ש "הבטיחנו שבפרשתנו) היעודים  (כולל  שבתורה  הגשמיים 
וריבוי  ושלום  שובע  כגון התורה , לעשות  ידינו את  המחזיקות  הטובות  כל  לנו וישפיע  מלעשותה .. אותנו

וממשיך  כו"', המצוה  ולעשות  בחכמה  ללמוד  פנויים  (ש )נשב  כדי.. וזהב , כל 28כסף  נתאוו זה  "ומפני :
וימצאו  כהוגן, ובמצוות  בתורה  לעסוק  להן מניחות  שאינן ממלכיות  שינוחו כדי המשיח , לימות  ישראל ..

כו"'. בחכמה  וירבו מרגוע  להם 

להתעסק  כו' המבלבלים  דברים  ויש  העמים ", "מדבר  הגלות , בזמן נמצאים  כאשר  גם  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
לשלימות  לו יפריע  לא  הגלות  שמצב  עצמו על  לפעול  יהודי של  וביכלתו בכוחו - כהוגן ומצוות  בתורה 

ֿ זה  ֿ ידי על  – ומצוות  בתורה  העבודה   אליה שזוכים  הגאולה  מצב  את  
 הגאולה מצב  ודוגמת  מעין שהוא  מצב  נפשו, בהרגש  נעשה  שאז ,29.

אומנתו" ''תורתו שענין פעמים , כמה  המדובר  ֿ דרך  -30[ועל  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  שייך 
התורה ], מלבד  בעולמו דבר  שום  שאין לעצמו מצייר  הוא  לתורה , שקובע  הזמן שבמשך 

זמן  במשך  שמתרחש  מאורע  בגלל  והתענוג  השמחה  שרגש  ֿ אדם , בני בטבע  במוחש  שרואים  וכפי
היום  התחלת  על  גם  כולו, היום  על  פועל  ביום , תיכף מסויים  להתרחש  שעומד  בידעו המאורע , ָבוא 

המשמח . מאורע 

בשביל  לו המצטרך  כל  מישראל  ואחד  אחד  לכל  הקב "ה  יתן האחרונים , הגלות  בימי שעוד  ֿ רצון ויהי
בעתם ", גשמיכם  ונתתי גו' תלכו בחוקותי "אם  בפרשתנו שכתוב  כמו ֿ ומצוות , התורה  בקיום  עבודתו

הגשמיים 31כידוע  הענינים  שכל  היינו, גשמיות , מלשון הוא  ש "גשמיכם " ֿ טוב ) ֿ שם  הבעל  (בשם  הפירוש 
ואולך  גו' בתוככם  "והתהלכתי - הפרשה  לסיום  עד  בפרשה , האמורות  הברכות  שאר  וכל  "בעתם ", הם 

ממש . ומיד  תיכף  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  קוממיות ", אתכם 

*

.'גו תלכו" בחוקותי "אם  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

 הקמת עם  בקשר  ומסיבות  התוועדויות  עבור  משקה  קנקני שהכניסו אלו אודות  להזכיר  המקום  כאן
מהם ). אחד  ֿ פנים  ֿ כל  ועל  יחד , הקוים  שלושה  (כל  ֿ חסדים  וגמילות  תפילה  תורה  בתי חב "ד , בתי

וכו'. המסובים  את  ויזמינו הדברים , פרטי  אודות  ויכריזו יעלו - בכגוןֿדא  וכרגיל 

כוננו  ֿ י אדנ "מקדש  השלישי, ֿ המקדש  בית  בנין את  יותר  עוד  ויזרזו ימהרו אלו שפעולות  ֿ רצון ויהי
מכסים " לים  "כמים  השלימות , בתכלית  חסידית  התוועדות  גם  תהיה  שאז צדקנו, משיח  בביאת  ,32ידיך ",

לבב . וטוב  שמחה  ומתוך  ממש , בימינו במהרה 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

*
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רפ"ט .27) תשובה הל '
ה"ב.28) שם
(29.65 הערה דלעיל  שיחות ראה
א.30) יא, שבת

וראה 31) תשרי . כ "ח  יום" "היום וסרנ"ו. סר"ז. כש"ט  ראה
עה"פ. הרמב"ן פי ' גם

(32.129 ע' תש''ד  סה"ש רפמ "ו. תרל "ז וככה המשך  ראה



כו      

 שלומדים אבות ' מ 'פרקי גם  - לבו" אל  יתן "והחי - הוראה  ללמוד  יש  לעיל , האמור  כל  על  נוסף 
פרק  זו, הזה "בשבת  העולם  נברא  ב "ה ' ה ', אות  בענין (במאמר ) לעיל  המדובר  עם  גם  ,33(הקשור 

בארוכה ). כנ"ל  ה ', אות  של  השמאלית  הרגל  בציור  האופנים  שלושה 

של  "רבינו" הקדוש ", "רבינו "רבי", ֿ ידי על  שסודרו מהמשניות  חלק  הם  אבות ' ש 'פרקי – ובהקדמה 
שלו  הקדושה  דרגת  גם  כולל  מישראל , ואחד  אחד  לכל  שייכים  עניניו שלכן מישראל , ואחד  אחד  כל 

" "מילי "34(שנקרא  אבות ', מ 'פרקי להוראות  בנוגע  גם  מובן ומזה  "רבינו", נקרא  זה  בענין שגם  ,(
מתן 35דחסידותא " ל "זמן להכנה  ובשייכות  בקשר  - ובמיוחד  כולל  מישראל , ואחד  אחד  לכל  ששייכים  ,

לעצרת  פסח  שבין בשבתות  אבות ' 'פרקי לומדים  שלכן .36תורתנו",

אלא  משניות , אינם  שבו שהמאמרים  אף  - 'אבות ' דמסכת  ששי פרק  גם  נכלל  שנשנו ובזה  ,
," ברייתות" נקראו ולכן אושעיא ), ורבי חייא  רבי של  מדרשו (בבית  הקדוש  רבינו של  ֿ מדרשו לבית 

"מברא ") - "מחוץ " (תרגום  חוץ  היא "37מלשון ("תורה  ישראל  מנהג  ֿ פי על  הרי אחד 38, בהמשך  נקבעו (
(נוסף  רבי של  למשנתו שייכות  הן שגם  מובן שמזה  ששי", "פרק  - אבות  מסכת  פרקי חמשת  למשניות 

ליה " מנא  חייא  רבי שנה , לא  "רבי - רבי של  למשנתו הברייתות  שייכות  כללות  ).39על 

של  ספרו שהרי, ההלכות . של  פשוטם  הבנת  - לראש  לכל  ברמב "ם , היומי שיעור  על  להתעכב  יש  וכן
יוצאים  אין שבה  שבכתב ), לתורה  משנה  תורה ", "משנה  שנקרא  (אף  ֿ פה " שבעל  "תורה  הוא  הרמב "ם 

הלימוד  הבנת  ֿ ידי על  אלא  התורה  לימוד  ֿ חובת  ב "לתקן 40ידי וההוראה  הלימוד  גם  לבאר  - לזה  ונוסף  .
.41הדעות "

, לומר תלמוד  ומה  העולם , נברא  מאמרות  "בעשרה  שנינו: אבות , דמסכת  חמישי פרק  בהתחלת 
מאמרות , בעשרה  שנברא  העולם  את  שמאבדין הרשעים  מן ליפרע  אלא  להבראות , יכול  אחד  במאמר  והלא 

מאמרות ". בעשרה  שנברא  העולם  את  שמקיימין לצדיקים  טוב  שכר  וליתן

- לצדיקים  השכר  לנתינת  הרשעים  מן הפרעון ובהקדמת  לומר ", תלמוד  "ומה  הלשון יתור  [ביאור 
.[64 והערה  יא , סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל 

אחד " "מאמר  בפירוש  קצוות :והנה , שני ישנם  -

הוא  אחד " "מאמר  - אחד  "מאמר לפירוש  - אחר  ולפירוש  הכתר . בחינת  מאמרות ", מ "עשרה 
הוא  המלכות אחד " בחינת  מאמרות ", .42מ "עשרה 

הם  אם  - העשרה  על  היתרים  לשלושה  בנוגע  י"ג , במספר  הפירושים  שני ֿ דרך  העשרה ,[ועל  מן
מהעשרה  למטה  שהם  ].43או

בעבודת  ודוגמתו הכתר , בחינת  עם  קשורה  המלכות  בחינת  כי - בזה  זה  קשורים  הפירושים  ושני
העשיה , לעולם  עד  האצילות  מעולם  בי", נפחתה  אתה  וכו' טהורה  בי שנתת  "נשמה  כמאמר  - האדם 

(בעו  בי"ושם  "נתת  מבחינת  אפילו יותר  נעלית  מבחינה  בקרבי", משמרה  "אתה  - דוקא  העשיה ) .44לם 

מאמרות ". ב "עשרה  אופנים  כמה  גם  ישנם  - האמורים  האופנים  בשני אחד " "מאמר  לענין ונוסף 

" - מאמרות " "עשרה  ומשלש  כופל  מדוע  מובן: אינו שלכאורה  - ובהקדמה   נברא
שנברא  העולם  את  מאבדין . . העולם   שנברא העולם  את  מקיימין .. - "

קצר "? "בלשון שהיא  המשנה  דרך  היפך 
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ב.33) כט , מנחות
ב.34) קיח , שבת ראה
א.35) ל , ב"ק ראה
אבות.36) לפרקי  בהקדמה שמואל  מדרש ראה
רפ"ו.37) שם ראה
לקו"ש 38) סט "ז. סתצ"ד  קפ, סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ. .2 הערה 56 ע' חכ "ב
וש"נ.39) א, צב, עירובין

וש"נ.40) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
בסופן.41) תמורה הל ' רמב"ם ראה
הובא 42) רפ"ה, אבות שמואל  מדרש פ"ו, ש"ב פרדס ראה

רב) שלום (וד "ה הנ"ל  ד "ה תרנ"ט . בשלום פדה בד "ה ונת'
תש"ד .
פ"ז.43) תשע ולא עשר שער פרדס, ראה
ובכ "מ .44) רע"ג . ל , שה"ש לקו"ת ראה



כז       

ֿ דרך  (על  דרגות  בשלוש  הם  במשנה , שנזכרו מאמרות " "עשרה  הפעמים  ששלוש  לומר , צריך  ולכן
ֿ זה  שלפני בהתוועדות  במשנה 45המדובר  הבבות  שלוש  (א )46אודות  - כו'") דברים  בשלשה  "הסתכל 

מאמרות  "בעשרה  - הבריאה  מצד  שהם  כפי מאמרות " "עשרה   כפי מאמרות " "עשרה  (ב ) ,"
כו' שלילית ) (פעולה  "מאבדין - מרע " ב "סור  העבודה  ֿ ידי על  בהם  שנוסף   עשרה" (ג ) ,"

כו' חיובית ) (פעולה  "מקיימים  - טוב " ב "עשה  העבודה  ֿ ידי על  בהם  שנוסף  כפי מאמרות "
."

הרבה  לפיכך  ישראל , את  לזכות  הקב "ה  "רצה  - אבות ' 'פרקי בסיום  שאומרים  מהמשנה  גם  [ולהעיר 
ומצוות " תורה  טוב ",47להם  ו"עשה  מרע " "סור  - ובכללות  שונים , וסוגים  אופנים  גם  כולל  ש "הרבה " ,

שונה ]. באופן היא  מאמרות  בעשרה  שנברא  בעולם  פעולתם  גם  ולכן שונים , עבודה  אופני שני שהם 

 שמרחיקין האלו השיעורין "כל  והסבר : ביאור  הדורש  פלא  דבר  מצינו - ברמב "ם  היומי בשיעור 
בצד  לזרוע  מותר  לארץ  בחוצה  אבל  בסוריא , או ישראל  בארץ  אלא  אינן הירק , או והתבואה  הגפנים  בין

הכרם  בתוך  ֿ זה "48הגפנים  שלאחרי בהלכה  וממשיך  בצד 49. הירק  לזרוע  שמותר  ֿ פי ֿ על  "ואף  ,
שם  הזרוע  הירק  אותו הרי לארץ , בחוצה  הכרם  ." לארץ בחוצה  ואפילו

והסבר : ביאור  הדורש  פלא  דבר  זה  הרי ולכאורה ,

(אפילו) יתקרב  שלא  בנזיר  ההרחקה  ולדוגמא : תקלה , של  ענין מכל  וההרחקה  הזהירות  גודל  ידוע  הרי
תקרב " לא  לכרמא  סחור  סחור  נזירא  "אמרי, בריבוי 50לכרם , ֿ זה  ֿ דרך  ועל  כו', תקלה  לידי יבוא  שלא  כדי ,

בזה . כיוצא  ענינים 

ממאתיים  אחד  הוסיף  לא  עדיין (א ) כאשר  גם  ֿ זה : ֿ פי אחד 51ועל  שיוסיף  לאחרי (אפילו ואיסורו (ב ) ,
תקלה , לידי להביא  שיכולה  פעולה  לעשות  אסור  - בלבד  אכילה  איסור  אלא  הנאה  איסור  אינו ממאתיים )

לכתחילה " הכרם  בתוך  הגפנים  בצד  לזרוע  ש "מותר  יתכן .?!ואיך 

"'כו גינות  "שתי בהלכה  הבורא 52הביאור  שתענוג  הענין, בסיום  .51 הערה  דלעיל  בשיחות  ראה  -
אמר : - מטשערנאביל  נחום  ברבי כהסיפור  בגוף , שמנונית  שפועל  עד  הנברא , תענוג  נעשה 

אודות  העיקריות  ההוראות  על  בהוספה  - שבדבר  ההוראה  ולהדגיש  זה , סיפור  לפרסם  ונכון וראוי
ישראל  באהבת  הוספה  ובמיוחד  כולל  טוב ", ועשה  מרע  "סור  ומצוותיה , התורה  עניני בכל  ההוספה 

בארוכה . כנ"ל  תורתנו", מתן ל "זמן כהכנה  ישראל , ואחדות 

כן  יומשך  הנברא , תענוג  גם  ונעשה  שחודר  הבורא  תענוג  אודות  שמהדיבור  - העיקר  והוא  ועוד 
חיבתן לגילוי בנוגע  - ֿ לראש  ולכל  את בפועל , הקב "ה  גואל  מזה  כתוצאה  אשר  הקב "ה , אצל  ישראל  של 

הקיצין" כל  "כלו שכבר  לאחרי ובפרט  ֿ כרחם "... "בעל  אפילו מהגלות , ֿ ישראל  ש "מיד 53בני בוודאי הרי ,
נגאלין" ממש .54הן ומיד  תיכף  ,

*

, השבת ביום  ונמשך  השבת , לפני (שהתחיל  חב "ד  ובנות  נשי של  הכינוס  - זו בשבת  נוסף  ענין
ֿ זה ). שלאחרי ראשון וביום 

צריכה  לארץ  (שהכניסה  לה "' שבת  הארץ  ושבתה  גו' הארץ  אל  תבואו ''כי ענין תוכן - לנשים  ובנוגע 
הפרטי  הבית  ביסוד  הנהגתן מאופן - בפשטות  מובן לה '") שבת  הארץ  ד "ושבתה  בכוונה  חדורה  להיות 

הבית " "עקרת  בתור  :55שלהן
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ס"ט .45) אחו"ק ש''פ שיחת
רפ"ג .46) אבות
רע"ב.47) כג , מכות
הי "ג .48) פ"ח  כלאים הל '
יד .49) הלכה
וש"נ.50) סע"א. יג , שבת

ֿ כב.51) הכ "א פ"ה כלאים הל ' רמב"ם ראה
ה"ה.52) פ"ו
ב.53) צז, סנהדרין
ה"ה.54) פ"ז תשובה הל ' רמב''ם
אייר,55) כ "ח  א' יום שיחת בארוכה ראה - לקמן בהבא

חב"ד . לנשי  בכינוס



כח      

להיות  צריך  – והמצוות  התורה  יסודי על  נישואין), ברכת  (כנוסח  עד " עדי "בנין - בישראל  בית  בנין
שנבנה  בתוכם "באופן ד "ושכנתי והתכלית  הכוונה  נעשים 56בשביל  ואז מעט ", "מקדש  בבחינת  ,

והילדים , הבעל  הבית , בני ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  קדושה , בעניני חדורים  הרשות ) (עניני הבית  עניני כל 
" בבחינת  - הבית ") "עקרת  של  (בהשפעתה  ומצוותיה  תורה  בקדושה , חדורה  מציאותם  שכל  ,'"

קודש " "מקראי טוב ', 'יום  קדושת  רק  לא  שממשיכים  מלה 57היינו, "קודש  השבת , קדושת  גם  אלא  ,
ו"כרמך ".58בגרמיה " "שדך " חול , בעניני עוסקים  שבהם  שנים " ב "שש  חודרת  זו קדושה  שגם  ,

שותפים  שנעשים  - ובמיוחד  כולל  המצטרך , בכל  הקב "ה  של  ברכותיו להמשכת  גם  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ דרך  (על  ענין59להקב "ה  ֿ ידי על  בראשית ") במעשה  להקב "ה  שותף  -"נעשה 

ואמו" ואביו הקב "ה  באדם , שותפין רויחא ,60"שלושה  ובכולם  רויחא , ומזונא  חיי בני ובנות , בנים  לידת  ,
עשויה " מלאכתך  "כל  - השבת  מנוחת  ובדוגמת  ֿ דרך  על  הגוף , ומנוחת  הנפש  מנוחת  .61מתוך 

ֿ קודש  השבת  ביום  להמשך  בנוגע  הן - ומופלגה  רבה  בהצלחה  יהיה  שלהן הכינוס  שהמשך  ֿ רצון ויהי
דרעוין" "רעוא  מלכה ',62בזמן 'מלוה  בסעודת  בעצמן) יערכו (או ישתתפו שבוודאי שבת , במוצאי הן ,

משיחא " מלכא  דדוד  יוסיפו 63"סעודתא  ובוודאי הכינוס , של  התכנית  פרטי ככל  - הראשון ביום  והן ,
בפועל . במעשה  קיומן - והעיקר  טובות , החלטות  בקבלת  וכהנה  כהנה 

ממהרים  ֿ זה  ֿ ידי על  אשר  מעט ", "מקדש  הפרטי מביתה  תעשה  ואחת  אחת  שכל  - הפנימית  ובנקודה 
ממש . בימינו במהרה  שיבנה  השלישי, ֿ המקדש  בית  בנין את  יותר  עוד  ומזרזים 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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ח .56) כה, תרומה
ֿ ד .57) ב כג , אמור
ב.58) צד , זח "ג 
רע"ב.59) קיט , א. יו"ד , שבת
וש"נ.60) סע"ב. ל , קידושין

סש"ו 61) או"ח  אדה"ז שו"ע ט . כ , יתרו ופירש"י  מכילתא
סכ "א.

סע"ב.62) פח , זח "ב
מרשקוב).63) (לר"ש האריז"ל  סידור

•

      

ֿ זה  ועל  העמר , ּדספירת  ה ּזמן על  קאי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹנר ּוצה 

העב ֹודה  על  ׁשּמֹורה  ר ּבים , ל ׁשֹון נר ּוצה  ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָנאמר 

ה ּבהמית . ונפ ׁש האלקית  ּדנפ ׁש ה ּקֹומ ֹות  ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹּבב '

ה ּזמן  על  קאי  חדריו  ה ּמל הביאני ּׁשּכת ּוב  ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומה 

מתק ּׁשרים  ה ּתֹורה  ֿ ידי ׁשעל  ּתֹורה , ְְְְִִֵֶַַַַַָָּדמ ּתן

ּכּמאמר  ּבא ֹורייתא 47ּבה ּקּב"ה , מתק ּׁשרין יׂשראל  ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ֿ ּבריֿה ּוא , ּבק ּוד ׁשא  ְְְְְְְִֵֶַַָָוא ֹורייתא 

 ּבעצמ ּות ּב ,ּב ונׂשמחה  .48נגילה  ְְְְְִִַָָָָָָ
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א.47) עג, ובכ"מ .48)זח "ג סז. ע ' שם אוה"ת

    
מבלי מבלי  ואפילו  לזה הכנה של  פעולה יעשה מצידו  והתחתון  שהמטה

לכך . מודע ÈÙÒc˙שיהיה ÔÓf‰ ÏÚ È‡˜ ‰ˆe EÈÁ‡«¬∆»»»≈««¿«ƒ¿ƒ«
ÓÚ‰ עבודת הוא העיקר  כאשר  »…∆

מלמטה, על ÊŒÏÚÂ‰האדם ¿«∆
עצמו , מצד  האדם של  העבודה

למעלה  eˆ‰מלמטה Ó‡∆¡«»»
ÏÚ ‰BnL ,ÌÈa ÔBLÏ¿«ƒ∆∆«
LÙc ˙BÓBw‰ 'a ‰„BÚ‰»¬»¿«¿∆∆
.˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿∆∆««¬ƒ
CÏn‰ È‡È‰ e˙kM ‰Óe«∆»¡ƒ«ƒ«∆∆

ÂÈ„Á וחיבור קירוב שמשמעו  ¬»»
ועמוק  ÏÚמכוון ˜‡Èפנימי  »≈«

,‰"aw‰a ÌÈM˜˙Ó ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚL ,‰Bz ÔzÓc ÔÓf‰«¿«¿««»∆«¿≈«»ƒ¿«¿ƒ¿«»»
Ó‡nk47 הזוהר‡˙ÈÈB‡Â ‡˙ÈÈB‡a ÔÈM˜˙Ó Ï‡NÈ ««¬«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜a ישראל בני  ¿¿»¿ƒ
מקושרת  והתורה בתורה מתקשרים

שהתורה  ונמצא ֿ הוא, ֿ ברוך  בקדוש

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש בין  המקשרת היא

ישראל , בזכות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ובני  ¿«¿≈∆
של  הפנימית וההתקשרות ההתקרבות

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש עם ישראל  בני 

Ca ,Ca ‰ÁÓNÂ ‰ÏÈ‚»ƒ»¿ƒ¿¿»»»
C˙eÓˆÚa48 של ומהותו  בעצמותו  ¿«¿»

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש
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המשך מעמוד זט



כט

       
 המתברך - סיון חודש  של  העיקרי ענינו

- זו בשבת   החודש של  בשמו גם  כמרומז ,
השלישי" "חודש  - נתינת ע "ש  תליתאי", "ירחא  ,

תליתאי" "אוריאן .התורה ,

שב " (שמכריזים ובפרט  סיון חודש "
החודש  לקבלת בברכת  ראויים  ישראל  נעשו (
כמ "ש  - הזה התורה  ביום  גו' השלישי "בחודש 

גו'",(ר "ח  ישראל  שם  ויחן גו' סיני מדבר  באו (
לשון אחד ""ויחן" בלב  אחד  "כאיש  , שאז ,

המחלוקת  את  ישראל  ושנאו הואיל  הקב "ה : "אמר 
אחת , חני' ונעשו השלום  את  ואהבו  

  ".

ונעשים " נזכרים  האלה  ש "הימים  הידוע  ,וע "פ 
דנתינת  הענין ונעשה  חוזר  ושנה  שנה  שבכל  היינו,

מחודש  באופן התורה  ,וקבלת 

שלושת  שנת  זו, בשנה  יתירה  ובהדגשה  -
כמשנת "ל  ֿ תורה , למתן מאות  ושלוש  אלפים 

-בארוכה 

החל  - השתא  ֿ תורה  למתן כדבעי להתכונן יש 
העומר  ספירת  ימי כל  במשך  ההכנה  ,מעבודת 

שבו  סיון, חודש  מברכים  שבת  בבוא  ובמיוחד 
התורה . לקבלת  ֿ כח  ונתינת  ברכה  נמשכת 

הלימוד  יסוד  על  ההכנה  צ "ל  - יותר  ובפרטיות 
מברכים  בשבת  שקורין השבוע  מפרשת  וההוראה 

פרשת  זו), (בשנה  סיון כפתגם חודש  ,
עם הידוע  "לחיות " הזמן", עם  לחיות  ש "צריכים 

השבוע  "והחי פרשת  - הידוע  ובלשון , אל יתן
"בהר "לבו" פרשת  והתחלת  ראש  - לראש  ולכל  .

כשהן  בחוקותי דפרשת  ההתחלה  גם  (שהיא 
מקרא ),מחוברין  של  (פשוטו רש "י ופירוש  (
כדלקמן.

 את רש "י מעתיק  "בהר ", פרשת  בהתחלת 
שמיטה  ענין "מה  ומפרש : סיני", "בהר  התיבות 
אלא  מסיני, נאמרו המצוות  כל  והלא  סיני, הר  אצל 
ודקדוקי' ופרטותי' כללותי' נאמרו שמיטה  מה 
מסיני. ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו כולן אף  מסיני,

שכך  לי ונראה  כהנים '. ב 'תורת  שנוי' כך 
שנשנית  קרקעות  שמיטת  מצינו שלא  לפי פירושה ,
שכללותי' למדנו תורה , במשנה  מואב  בערבות 
כאן  ולמד  הכתוב  ובא  מסיני, נאמרו כולן ופרטותי'
כולם  היו שמסיני למשה , שנדבר  דיבור  כל  על 
מואב ". בערבות  ונשנו וחזרו ודקדוקיהן, כללותיהן

בארוכה  כבר  נתבאר  - זה  רש "י פירוש 
אחר  במקום  על ובפרטיות  רק  עתה  נתעכב  ולכן ,

נתבארו: לא  שעדיין נוספים  ענינים 

נאמרו  ש "כולן - זה  שלימוד  הטעם  מהו א )
שנדבר  דיבור  כל  . . מסיני ודקדוקיהן כללותיהן
ודקדוקיהן" כללותיהן כולם  היו (ש )מסיני למשה 
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א.1) יט , יתרו
א.2) פח , שבת
ה"ראש"3) בדוגמת – החודש ימי  כל  את ומנהיג  הכולל 

נח , ר"ה דרושי  לקו"ת (ראה כו' ומנהיגו הגוף כל  חיות שכולל 
ובכ "מ ). בתחילתו. ר"ה שער עט "ר ואילך . א

ביום4) סיון "ר"ח  - זו שנה בקביעות - "*,ובפרטיות
בירחא  תליתאי  "אוריאן – דמ "ת הענין כללות ובדוגמת ע"ד 

תליתאי ". ביום כו' תליתאי 
ֿ ב.5) א יט , יתרו
עה"פ.6) פירש"י  ב. פו, שבת
שם.7) מכילתא וראה ב. שם, יתרו פירש"י 
השלום.8) פ' דא"ז ט . פ"ט , ויק"ר
שובבים.9) תיקון בס' רמ "ז וראה כח . ט , אסתר - הכתוב ל '

פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס' ונת' הובא
סי "ד .10) אגה"ק ראה
ֿ זו.11) שנה אדר ז' שיחת
סוף 12) ר"ן (ראה למ "ת והגעגועים התשוקה (א) ובפרטיות:

(ב) דתורה, כו' והיוקר העילוי  בגודל  ההתבוננות ע"י  - פסחים)
מלכות  עד  שבחסד  מחסד  הבהמית, דנפש המדות פרטי  כל  בירור
התורה. לקבלת וראוי  ומזוכך  מבורר יהי ' שהאדם כדי  שבמלכות,

סי "א. לקמן וראה

           
     

ואילך .13) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
דפרשת 14) החסידות דרושי  החסידית, הפרשה - גם כולל 

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח  כ "ק לדרושי  עד  וכו', בלקו"ת השבוע
ֿ זו). שנה הפסח  דחג  ד ' ליל  שיחת גם (ראה

ב.15) ז, קהלת
"באור 16) - חיים") "תורת (ע"י  חיים תוספת המשכת כלומר,

(לא  עצמו המלך  ע"י  ועאכו"כ  טו), טז, (משלי  חיים" מלך  פני 
כתבית  נפשי  "אנא - בתורה עצמו שהכניס מלך ") פני  "אור רק

") נתינה של  ובאופן א), קה, (שבת "כל יהבית" לבו"), אל 
לחיים  עד  וש"נ), רע"א. נג , ב"ב (ראה נותן" יפה בעין הנותן

טפחים. מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב כפשוטם גשמיים
גם 17) וההוראה להלימוד  השייכות – ואילך  ס"ט  לקמן וראה

בחוקותי . פ' מהתחלת
ואילך .18) 276 ע' חי "ז לקו"ש



ל      

במצות  תורה  אמרה  – דוקא מהו כלומר , ,
במ  בה המיוחד  שדווקא  שמיטה  צות 

מסיני ", נאמרו כולם  ופרטותי' ש "כללותי'
? המצוות בכל  גם  הוא  שכן

נתבארה  שלא  – הכתובים  בפשטות  שאלה  ב )
דבר  כל  לפרש  שענינו רש "י, בפירוש  (לכאורה )

מקרא : של  בפשוטו ביאור  הדורש 

נאמר  - שמיטה  מצות  ֿ דבר  על  הכתוב  בהמשך 
גו' הארץ  אל  תבואו כי גו' ישראל  בני אל  "דבר 
מכיון  מובן: ואינו לה '". שבת  הארץ  ושבתה 
בשנה  הוא  בפועל  שמיטה  מצות  של  שקיומה 

 שנים "שש  הכתובים  בהמשך  במפורש  ,
את  ואספת  כרמך , תזמור  שנים  ושש  שדך  תזרע 
שבתון  שבת  השביעית  "ובשנה  (ואח "כ ) תבואתה "

הכתוב  אומר  מדוע  - גו'" לארץ  תבואו יהי' "כי
שיהי' דבר  לה '", שבת  הארץ  ושבתה  גו' הארץ  אל 
ובכרם  בשדה  העבודה  לאחרי השביעית , בשנה  רק 

שנים  שש  ?!במשך 

 שמיטה ענין "מה  רש "י שבשאלת  לומר , ויש 
נאמר  מדוע  השאלה  גם  נכללת  - כו'" סיני הר  אצל 

גו'". הארץ  ושבתה  גו' הארץ  אל  תבואו "כי

רש "י  של  בסגנונו הדיוק  - ענין ובהקדים  "מה 
סיני": הר  אצל  שמיטה 

נאמרו  המצוות  ש "כל  מכיון היא , רש "י שאלת 
במצות  סיני" "בהר  הכתוב  מדגיש  מדוע  מסיני",
רש "י  כותב  מדוע  (א ) מובן: ואינו דוקא . שמיטה 

"      שמשמעות ,"
שמיטה  שמצות   בשעה בה  - סיני להר 

הוא  השאלה  סיני שתוכן להר  שהשייכות  ,
המצוות  ש "כל  מכיון שמיטה , במצות  חידוש  אינה 
תיבת  רש "י משמיט  מדוע  (ב ) מסיני"? נאמרו

(ולא  שמיטה  ענין "מה  - שמיטה )"מצות "
הלשון  המשך  עם  מתאים  זה  ואין סיני", להר 

כל  מסיני"?"והלא  נאמרו

כדי זה  סגנון נקט  שרש "י וי"ל , 
 אצל שמיטה  ענין "מה  הלשון כמשמעות  -

סיני": הר 

האדמה  לעבודת  ביחס  הוא  שמיטה  ענין
זה  אין ובמילא , הארץ "), אל  תבואו "כי (לאחרי
כפשוטו, הזמן ריחוק  מצד  הן – סיני" ל "הר  שייך 
דכיבוש  שנה  י"ד  ולאח "ז שנה , ארבעים  לאחרי
והן  האדמה ), דעבודת  שנים  שש  (ועוד  וחלוקה 
מקום  ולא  הר , סיני", ב "הר  המקום ; תוכן מצד 

שהוא  הר  ועאכו"כ  שייך מישור , לא  - סיני
האדמה . עבודת 

אצל  שמיטה  ענין "מה  השאלה : נשאלת  ועפ "ז
סיני", הר  "סיני ל "הר  שמיטה " "ענין

רק  "(לא  אלא  שמיטה "):שמיטה ,

ואינו  האדמה , עבודת  עם  קשור  שמיטה " "ענין
ובמקום  בזמן אלא  סיני", ד "הר  ובמקום  בזמן שייך 
שנים . ריבוי ולאחרי הארץ ", אל  תבואו "כי אחר ,

תבואו  "כי נאמר  מדוע  השאלה , גם  נכללת  ובזה 
צ "ל  שתחילה  (אף  גו'" הארץ  ושבתה  גו' הארץ  אל 
שואל  שרש "י מכיון - שדך ") תזרע  שנים  "שש 

  מנה מאתיים  בכלל  רק (ויש  לא  – (
בשנה  שיהי' הארץ " "ושבתה  מקדימים  מדוע 

 סיני בהר  אומרים  מדוע  מזה , יתירה  אלא  ,
(בכללו  שמיטה  סיני,ענין מהר  "הפכי" במקום  תו)

לאח "ז! שנים  הרבה  והרבה 

 שגם י"ל  נאמר ועפ "ז מדוע  השאלה 
מרומז  גו'", הארץ  ושבתה  גו' הארץ  אל  תבואו "כי

 שמיטה ענין "מה  השאלה  על  רש "י של 
ופרטותי' כללותי' ש "נאמרו - סיני" הר  אצל 

מסיני": ודקדוקי'

"כללות " לגבי ו"דקדוקים " ד "פרטים " ההוספה 
לצורך  - בפשטות  - היא  המצוה   

 לא במעשה , המצוה  לקיים  שכדי היינו, ,
לומר  גם מספיק  לבאר  בהכרח  אלא  המצוה ,

 ל עד  (דקדוקים המצוה , המצוה 
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תורה.19) במשנה נשנו לא מצוות שכו"כ  אך 
את 20) תזרע שנים "ושש ֿ יא) י  (כג , משפטים כבפ' דלא

גו'". תשמטנה והשביעית גו' ארצך 
מיד 21) כי  הכתוב, "משמעות פרשתנו: ריש מלקו"ת להעיר

אבל , שנים". השש שיתחילו קודם ושבתה, - הארץ אל  תבואו כי 
"שש  שלאח "ז, בכתוב הפירוט  על  שסומך  י "ל  מקרא של  בפשוטו
לארץ". יהי ' שבתון שבת השביעית ובשנה גו' שדך  תזרע שנים
הכתוב  הקדים מדוע מיותר): (וגם מובן אינו שאעפ"כ  אלא

ס"ח . לקמן וראה כבפנים. לה'", שבת הארץ "ושבתה
מקומות 22) בכו"כ  מצינו הרי  - בתו"כ  הלשון הוא שכן ואף

דוקא  שהוא לפירושו בהתאם חז"ל  מלשונות משנה שרש"י 
של  התורה.בפשוטו על  רש"י  פירוש בכללי  כידוע מקרא,

ב.23) מא, ב"ב א. עד , ב"ק – חז"ל  ל '
שינויי24) גם כולל  רש"י , בפירוש הלשונות משינויי  להעיר

ואכ "מ . ,(276 ע' שם לקו"ש גם (ראה נו' הדפוסים



לי       

פרטים  פרטי עצמם , יודעים בפרטים  ֿ ידם  שעל  ,(
בפועל . במעשה  המצוה  קיום  צ "ל  כיצד 

ל  בנוגע  בפשטות והנה , מובן המצוות ,
על  שהציווי לחדש ) צורך  גם (ואין - המצוות 

(והי' צ "ל  - רב  זמן משך  לאחרי שקיומן אלו
ומהם בפועל ) פעמים , כמה  שכתוב  (וכמו

בחוקותי  פרשת  וחותם  המצוות בסיום  "אלה 
ישראל  בני אל  משה  את  ה ' צוה  אשר  :("

בנוגע  אבל   מקום יש  - המצוה 
פרטי  רק  נאמרו שבסיני ולומר , לחלק  וסברא 
בפועל  במעשה  לקיימם  שצריכים  המצוות  ודקדוקי

  הדינים פרטי הדברות , עשרת  (כמו:
אדם  בין ההנהגה  לאופן בנוגע  ד "משפטים "
שקיומן  למצוות  בנוגע  משא "כ  וכו'), לחבירו

אלא  אינו בפועל  במעשה    כמו (רב ),
ש "תבואו  לאחרי אלא  אינו שקיומה  שמיטה , מצות 
בסיני  נאמר  - כו') וחלוקה  כיבוש  (כולל  הארץ " אל 

(לא רק  נאמרו ודקדוקי' פרטי' ואילו המצוה ,
" אלא ) בסיני, ( ומצב) זמן בסמיכות  ,"

הארץ ". אל  תבואו ל "כי

גו' ה ' "וידבר  "בהר ") (שבפרשת  החידוש  וזהו
הארץ  ושבתה  הארץ  אל  תבואו כי גו' סיני בהר 
גם ) (אלא  כללותי' רק ) (לא  ש "נאמרו - וגו'"

   הפרטים שגם  היינו, ,
במעשה  לקיים  כדי לידע  שצריכים  והדקדוקים 

בפועל   . . "נאמרו ,."

:הענין וביאור 

לומר  בהכרח  - מצוה  איזו לעשות  לאדם  בציווי
ומכיון  המצוה . את  לקיים  איך  הפרטים  את  לו
את  לקיים  איך  (עדיין) יודעים  לא  המצוה  שבכללות 
הוא  המצוה  כללות  של  גדרה  שעיקר  מובן, המצוה ,

הציווי אלא )(לא  שיקיימנה , .
הציווי  הוא  שענינם  המצוה  ודקדוקי פרטי משא "כ 

. המצוה את  לקיים  איך 

אחר  במקום  המבואר  שבין [וע "ד  החילוק 
ציו  הן שהמצוות  - למצוות  איך ויים תורה 

המצוות להתנהג  גם  (כולל  התורה  משא "כ  ,
שהן וחכמתוכפי רצונו שהיא  ,( 

הגמרא  ובלשון לעולם , שייכות  מגדר  -שלמעלה 
. . לך  שגנוזה  גנוזה  שנברא "חמודה 

העולם "].

מודגשים  - המצוה  בכללות  קצת : אחר  בסגנון
המצוות ), ומצוה  התורה  (נותן המצוה  גדרי ְְֶֶַַבעיקר 
גדרי  על  היא  ההדגשה  - המצוה  ודקדוקי ובפרטי
שבו  העולם  וגדרי המצוה , את  שמקיים  האדם 

המצוה . את  מקיימים 

ל "ערבות  סיני" "הר  שבין החילוק  גם  וזהו
היינו, העליון, גדרי עם  קשור  סיני" ש "הר  - מואב "
ישב  שלא  למעליותא , מדבר  סיני", "מדבר  רק  לא 

אדם  מ "ציור " למעלה  שם , גופא אדם  בזה  אלא  ,
" של  באופן ואילו ה "ז כו'; והתנשאות  הגבהה  ,"

התחתון. גדרי עם  קשור  מואב " "ערבות 

כללות  שרק  לומר  וסברא  מקום  יש  ולכן,
נאמרה  העליון) רצון בעיקר  מודגש  (שבה  המצוה 
קשורים  שהם  מכיון - ודקדוקי' פרטי' ואילו מסיני,
בפועל  (שהקיום  האדם  ע "י בפועל  הקיום  עם 

ודקדוקים  בפרטים  להיות  נאמרו מוכרח  לכן ,(
ב "ערבות  אלא ) העליון, גדרי מצד  בסיני, (לא 

התחתון). (גדרי מואב "

כללותי' "נאמרו - שבפרשתנו והחידוש 
מסיני  ודקדוקי' הפרטים ופרטותי' שגם  -
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והשביעית 25) גו' ארצך  את תזרע שנים "שש בפסוק ולכן,
ענין  "מה לשאלה מקום אין משפטים), (שבפ' גו" תשמטנה
"ואלה  משפטים בר"פ רש"י  (כמ "ש סיני " הר אצל  שמיטה

אודות שמדובר מכיון - מסיני ") אלה אף . . המשפטים
המצוה.
והתורות 26) והמשפטים החוקים "אלה – מו) (כו, ולפנ"ז

ישראל  בני  ובין בינו ה' נתן אשר : ובפירש"י משה", ביד 
למשה  ניתנו שכולם מגיד  ֿ פה, בעל  ואחת בכתב אחת "והתורות,

בסיני ".

סכ "ו.27) תשמ "ח ) (קה"ת הש"ס על  "הדרן"
"תנה 28) הטענה על  למלאכים משה של  שהמענה להעיר,

קיום שייך  לא שאצלם הי ' ב) פח , (שבת השמים" על  הודך 
התורה.
שם.29) שבת,
ואילך .30) א כב, שה"ש ואילך . ב ב, במדבר לקו"ת ראה
ובכ "מ .
המצוות 31) ש"כלל  פכ "ו) (ח "ג  במו"נ הרמב"ם ממ "ש להעיר

הציווי לפשט  הן . . פרטיהן אבל  . . מסויימת תועלת בגלל  (הוא)
178 ע' חל "ב לקו"ש וראה כו". פרטים שם שיהיו הצורך  . .

.34 הערה
"ר'32) וש"נ) ואילך . סע"א ו, (חגיגה מהפלוגתא להעיר

ר' מועד . באוהל  ופרטות מסיני  נאמרו כללות אומר, ישמעאל 
לשון  ומפשטות בסיני "*, נאמרו ופרטות כללות אומר, עקיבא

          
        
       

   



לב      

ע "י  בפועל  במעשה  הקיום  לאופן ביחס  והדקדוקים 
חלק  הם  האדם ,  מצד ,
. . "נאמרו העליון.ולכן גדרי ,"

בתורה  נתפרש  זה  שענין הטעם  גם  מובן עפ "ז
 'כללותי נאמרו "שמיטה  - דוקא 

מסיני": ודקדוקי' ופרטותי'

" - שמיטה  מצות ) (ועאכו"כ  מהר ענין "
הזמן, ריחוק  מצד  הן המצוות , משאר  יותר  סיני
לאחרי  לארץ , הכניסה  לאחרי אלא  אינו שקיומה 
דעבודת  שנים  שש  ולאחרי וחלוקה , כיבוש 

לא האדמה  סיני (שבהר  המקום  ריחוק  מצד  והן ,
האדמה ) עבודת  מקום שייך  שיש  כך , כדי עד  ,

" לשאלה      ."

שנשנית  קרקעות  שמיטת  מצינו ש "לא  ומכיון
כולן  ופרטותי' שכללותי' למדנו מואב , בערבות 
לקיום  השייכים  הפרטים  שגם  היינו, מסיני, נאמרו

" שהיא  מצוה   ,"סיני מ "הר  "
הוא  שכן ֿ שכן) (במכל  מובן הרי - מסיני" "נאמרו

ש  המצוות , בכל   לקיום ביחס  המצוות 
רצון  מצד  המצוה  מעצם  חלק  הם  האדם , ע "י

"מסיני". העליון,

 תבואו "כי מ "ש  על  התירוץ  גם  מרומז ובזה 
שכתב  לפני עוד  גו'", הארץ  ושבתה  גו' הארץ  אל 

גו'": שדך  תזרע  שנים  "שש 

החידוש  שייכות תוכן אודות  הפרשה ,
ש "נאמרו  סיני", הר  אצל  שמיטה  כללותי'"ענין

בפרטים  שגם  הוא , - מסיני" ודקדוקי' ופרטותי'
רצון  מודגש  האדם ) ע "י לקיום  (ביחס  ודקדוקים 

"סיני". העליון,

יותר ) - (ואולי גם  מודגש  זה  ותוכן
ע "פ  נאמר  לא  השמיטה , על  וציווי שענין - הפרשה 
"שש  הוא  שתחילה  בפועל , המצוה  קיום  של  הסדר 

גו'" שדך  תזרע  השביעית שנים  "ובשנה 
היא  שהמצוה  כפי ֿ אם  כי לארץ ", יהי' שבתון שבת 

 מצד , 'גו הארץ  אל  תבואו "כי -
מדברת  לאח "ז (ורק  לה '" שבת  הארץ  ושבתה 
ובשנה  גו' שנים  "שש  - בפועל  בקיום  התורה 

גו'"). השביעית 

: יותר בעומק  – זה  בכל  להוסיף  ויש 

- מסיני" ודקדוקי' ופרטותי' כללותי' "נאמרו
חלק  הם  המצוה  ודקדוקי פרטי שגם  רק  לא  מדגיש 
אלא  ("מסיני"), העליון רצון מצד  המצוה  מעצם 

ש  - גיסא  לאידך  גם   ודקדוקי בפרטי הוא 
שמצד  המצוה    שרצון היינו, ,

וזיכוך  בירור  יפעל  המצוה  שקיום  הוא  הקב "ה 
 ,העליון בגדרי חדורים  יהיו הם  שגם  ,

"."

למקרא ' חמש  ל 'בן גם  המובן - פשוט  ובסגנון
של  וההפלאה  העילוי גודל  שבידעו -  , ָ

וברקים  קולות  "ויהי הכתובים  בפשטות  כמסופר 
עליו גו'" ירד  אשר  מפני כולו, עשן סיני "והר  ,

גו'" באש  גו'ה ' הקולות  את  רואים  העם  "וכל  ,
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באוהל  ש"פרטות ר"י  דעת לשלול  שכוונתו משמע** רש"י 
בסיני ". נאמרו ופרטות ש"כללות ר"ע כדעת ֿ אם כי  מועד ",

- מועד " באוהל  נאמרו ש"פרטות ר"י  לדעת שגם י "ל , אבל 
- סיני " ל "הר מקום (בסמיכות סיני  שבמדבר מועד " "אוהל  הרי 
לחודש" בעשרים השני  בחודש השנית "בשנה עד  שם שחנו
ביחס  (ובפרט  סיני " "הר ובדוגמת ע"ד  הוא יא)) י , (בהעלותך 

מואב"). ל "ערבות
"רצון 33) – נג ) ע' שם (ועד "ז תקג  ס"ע תרס"ו המשך  ראה

העצמות", נושא לפי  דוקא וכך  כך  ובאופן מצוה זה שדבר עצמי ,
הם  דוקא", וכך  כך  "באופן המצוה, ודקדוקי  פרטי  שגם היינו,

נושארצון  "לפי  ,.***"
שקיומן 34) בארץ, התלויות המצוות שאר לאחרימשא"כ 

האדמה. דעבודת השנים שש במשך  וישיבה, ירושה
שקיומה35) שאף "הקהל ", מצות שנת משא"כ 

הרי , - יו"ד ) לא, (וילך  גו'" שנים שבע "מקץ השמיטה,
גו'שייך  ילמדו ולמען ישמעו למען גו' העם את "הקהל  ,

"כיום  יב), (שם, הזאת" התורה דברי  כל  את לעשות ושמרו
הגבורה  ומפי  בה נצטווה עתה כאילו . . בסיני  בו שניתנה

ה"ו). פ"ג  חגיגה הל ' (רמב"ם שומעה"

         
        
             
          
        
         

    
           
         

           
          
           
           

        
         

       
טז.36) יט , יתרו
יח .37) שם,



לג       

וגו'" וינועו העם  לו וירא  כשאומרים  אזי ,
ודקדוקי' ופרטותי ' כללותי' שגם ש "נאמרו ,"

פועל  זה  הרי מסיני, נאמרו והדקדוקים  הפרטים 
יהי' והדקדוקים ) הפרטים  (ע "י במעשה  שהקיום 
ובלשון  סיני, הר  מעמד  של  וההפלאה  בעילוי חדור 

כו'".חז"ל  כאן אף  כו' וביראה  באימה  להלן מה 

- זו שמיטה  בפרשת  ביותר  מודגש  זה  וענין
היותם  שעם  - סיני" ו"הר  שמיטה " ד "ענין החיבור 
מורה  סיני" "הר  כי הקצה , אל  הקצה  מן קצוות  ב '
(כנ"ל ), והגבלה  ממדידה  שלמעלה  העליון גדרי על 
והנהגות  גדרי עם  קשור  שמיטה " "ענין ואילו
שדך  תזרע  שנים  "שש  האדמה , עבודת  העולם ,
שמיטה  ענין "מה  לשאלה  מקום  שיש  ועד  וגו'",

ש " היא  הכוונה  הרי, - סיני" הר  אצל  "
רק  "(לא  אלא  שכולל שמיטה , שמיטה ",

ב " חדור  יהי' שדך ") תזרע  שנים  "שש  ,"
האדם )היינו, של  - כרמך  (שדך , עצמה 

חדורה  נעשית  .

גו' הארץ  אל  תבואו "כי - יותר  ובפרטיות 
לה '": שבת  הארץ  ושבתה 

ושבתה  גו' תבואו "כי שכתוב  במה  מהביאורים 
כי  מיד  אשר  הכתוב , ש "משמעות  גו'", הארץ 
השש  שיתחילו קודם  ושבתה , - הארץ  אל  תבואו

הארץ ")שנים " אל  תבואו ("כי לארץ  שהכניסה  -
שבת  הארץ  ש "ושבתה  ֿ מנת  על  מלכתחילה  צ "ל 
שבהם  שנים " ה "שש  במשך  גם  ובמילא , לה '",
בכוונה  חדור  ה "ה  ובכרם , בשדה  העבודה  נעשית 
(אלא ) לה '", שבת  הארץ  "ושבתה  - האמיתית 
"שבת  שאז השביעית , בשנה  בפועל  שמתגלית 

לארץ ". יהי' שבתון

של  הכוונה  ביותר  מודגשת  זה  שבענין ונמצא ,
ודקדוקי  בפרטי רק  לא  – התחתון וזיכוך  בירור 

 נאמרו הם  (שגם  התחתון גדרי עם  הקשורים 
של  וגדריו במציאותו גם  אלא  מסיני),

(" שדך תזרע  שנים  ("שש  האדמה  שעבודת  ,
ש "ושבתה  עד  לה '", "שבת  בענין חדורה  עצמה ,

."' לה שבת  עצמה ) (הארץ 

"כולן  - המצוות  לשאר  בנוגע  גם  למדים  ומזה 
שרצון  - מסיני" ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו
והעולם  האדם  וזיכוך  בירור  שיהי' הוא  העליון
חדורים  יהיו הם  שגם  המצוה ), ודקדוקי פרטי (ע "י

"סיני". העליון, בגדרי

כפי  - סיני בהר  ֿ תורה  מתן ענין כללות  גם  וזהו
התניא  בספר  הזקן רבינו הי'שמבאר  ש "כבר 

כדכתיב  תורה , מתן בשעת  זה  מעין לעולמים 

עוד  אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראת  אתה 
מסתכלין  . . חושיית  בראי' ממש  הראת  מלבדו,

לארבע  וכן אנכי, יוצא  הדיבור  את  ושומעין למזרח 
דלעתיד ֿ הגילוי מעין כו"', ולמטה  ולמעלה  רוחות 
- הבריאה  כוונת  בפועל  תתגלה  שאז לבוא ,

בתחתונים  דירה  ית ' לו להיות  הקב "ה  ,שנתאווה 
לעצמותו  דירה  נעשית  התחתונים  שמציאות  היינו,
בכל  האדם  מתגלה  שבה  הדירה  בדוגמת  ית ',

"כדכתיב  שלא עצמותו, פי' מוריך , עוד  יכנף  ולא 
ולבוש " בכנף  ממך  .יתכסה 

 פרשת עם  גם  לעיל  האמור  לקשר  ויש 
בחוקותי:

חסידות  בדרושי הוא ש "מבואר  "
הלוחות ,מלשון  של  החקיקה  אותיות  כמו ,

הוא  הכתיבה , אותיות  לבין בינן החילוק  אשר 
הן  האותיות  הקלף , על  בדיו הכתיבה  שבאותיות 
וגם  כלל , מהקלף  לא  (דיו), ֿ עצמן בפני מהות 
דברים  שני הם  הקלף , עם  האותיות  חיבור  לאחרי
משא "כ  כו'), ביניהם  להפריד  שיכולים  (ועד 
ויתירה  ממהותן הם  שהאותיות  החקיקה , אותיות 
מהם  נחקקו אשר  הלוחות  של  מעצמותן - מזה 

כלל . ביניהם  להפריד  שייך  שלא  באופן ובהם ,

צ "ל  התומ "צ  שקיום  – האדם  בעבודת  וענינו
של  שעניני באופן היינו, תלכו"), ("בחוקותי

האדם , מציאות  על  נוסף  דבר  כמו לא  צ "ל  התומ "צ 
אחת . מציאות  ובי', מיני' חקוקים  שנעשים  ֿ אם  כי
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טו.38) כ , שם
וש 39) א. כב, "נ.ברכות
(40.21 שבהערה לקו"ת

לו.41) פרק
לה.42) ד , ואתחנן
שמו"ר 43) כה. שמות תנחומא ב). (סד , תכ "ב תקו"ז ראה

ט . פ"ה,
ובכ "מ .44) שם. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
כ .45) ל , ישעי '
שם.46) תניא,
ובכ "מ .47) חוקת. ור"פ בחוקותי , ר"פ לקו"ת



לד      

פרטי  שגם  לעיל  האמור  ע "פ  - בזה  וההסברה 
מצד  בפועל ) במעשה  לקיומם  (עד  המצוה  ודקדוקי
האדם  שגדרי היינו, "מסיני", הם  האדם  (וע "י)
שנעשים  עד  "סיני", העליון, בגדרי חדורים  נעשים 

ממש . אחת  מציאות 

התורה , בלימוד  – בפועל  בעבודה  ולדוגמא 
קיום  זה  יכול  תלכו, בחוקותי "אם  רש "י כפירוש 
הרי  תשמרו, מצוותי ואת  אומר  כשהוא  המצוות ,
אם  מקיים  אני מה  הא  אמור . המצוות  קיום 

שתהיו תלכו, בחוקותי :"

שבזה  מובן, הרי אמור ", המצוות  ש "קיום  מכיון
אשר  המעשה  את  לדעת  המוכרח  הלימוד  גם  נכלל 
ודקדוקים ), (פרטים  תעשינה  לא  אשר  ואלה  יעשון
"תהיו  - היא  תלכו" ד "בחוקותי ההוספה  ובמילא ,
התורה  בלימוד  ויגיעה  עמל  היינו, בתורה ", עמלים 

בפועל , למעשה  נוגע  זה  כשאין גם   
" העולם , מגדרי שכל (למעלה  ועד  ,("

- היא  וחיותו עקיבא מציאותו דרבי כהמשל  ,
שבים " "דגים  בדוגמת  הם  והתורה  ,שבנ"י

הים  מי - היא  הדגים  של  .שמציאותם 

"הוו  תשמרו", מצוותי "ואת  בכתוב  וממשיך 
ולקיים " לשמור  ֿ מנת  על  בתורה  היינו,עמלים  ,

של  חכמתו בתורה ", ד "עמלים  באופן הלימוד  שגם 
המצוות  בקיום  ונמשך  חודר  "סיני", מצ "ע , הקב "ה 
למציאות  עד  (והעולם ), האדם  גדרי מצד  בפועל 
הוא  הגשמי והתענוג  שהחיות  - גופא  האדם 
מגדרי  למעלה  שהיא  (כפי עצמה  מהתורה 

פועל האדם ) זה  שתענוג  ועד  , ,

חסידות  בדרושי נחום כמובא  רבי על  ש "אומרים 
יהא  אמן מעניית  בגופו שמן שהי' מטשערנאביל ,

רבא " .שמיה 

 לא) מודגש  בחוקותי, שבפרשת  להוסיף , ויש 
וזיכוך  בירור  וזיכוך רק  בירור  גם  אלא ) ,

:מציאות 

תלכו  בחוקותי "אם  נאמר  הפרשה  בהתחלת 
בעתם  גשמיכם  ונתתי גו' תשמרו מצוותי ואת 
עד  בפרשה , האמורות  הברכות  שאר  וכל  וגו'",

קוממיות  אתכם  "ואולך  - .לסיום 

גם  נכלל  ובזה   מעשינו כללות  על 
- התומ "צ  בקיום  ועבודתינו  ואולך")

גשמיים  יעודים  על  נוסף  היינו, קוממיות "), אתכם 
התומ "צ  דקיום  העבודה  לצורך  אלא הדרושים  ,

לעתיד ֿ בעולם  אלקות  דגילוי השלימות  תכלית  גם 
דגשמיות  והזיכוך  הבירור  שלימות  יהי' שאז לבוא ,

"מלאה  - גופא  ה '"העולם  את  (ע "ד דעה 
ד "ושבתה  לה '").הענין שבת 

אלקות  גילוי חודר  ֿ לבוא  שלעתיד  מזה , ויתירה 
לים  "כמים  - "חקיקה " של  באופן בעולם 

על מכםים " (נוסף  הארץ  שמציאות  היינו, ,
הברואים  בדוגמת  ה '", את  ב "דעה  ש "מלאה "
ה '" את  "דעה  הים , מי היא  מציאותם  שכל  שבים ,
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סע"ב.48) ג , ע"ז ב. סא, ברכות ראה
פ"ב 49) ידים מי "ז. פ"י  (מקואות רשב"ג  דעת ע"פ ויומתק

הלכה  שאין ואף - חוצץ. אינו המים מבריית שהוא דכל  מ "ב)
בהא  כוותי ' פסקינן הרי  תרס"ב), אני , וראיתי  בד "ה (נת' כמותו
והאריך  שם. מקואות בתוי "ט  בזה שקו"ט  וכבר א). (כב, דזבחים
ב  כלל  מקואות הל ' לטהרה, חיבור שם. עליות גולת בס' בזה

ואכ "מ . ועוד . דחיקא). בשינויא (לפענ"ד  בסופו
עה"פ.50) פירש"י 
מתענוג51) הוא הנברא שתענוג  - החסידות דתורת ובסגנון
.( ועוד פי "ב. תרל "ז וככה המשך  (ראה

פ"ו  כלאים (הל ' ברמב"ם היומי  שיעור עם גם לקשר ויש
ואם  . . כרם עשוי ' התחתונה זו, גב על  זו גנות "שתי  – ה"ה)

כו'": כרם עשוי ' העליונה היתה
פנימיות  ע"פ בלימוד  מבואר - זו" גב על  זו גנות "שתי 
בפי ' הידוע (ע"ד  התענוג  בענין דרגות שתי  על  דקאי  התורה,
ג "ע  על  דקאי  בינתיים", והירק זו גב על  זו גנות "שתי  המשנה

ואילך )). לו ע' מארז"ל  על  (אוה"ת העליון וג "ע התחתון

כו') ונחת (שלימות ה"כרם" ענין הרי  האדם, גדרי  מצד  והנה,
ב" מי "ז)הוא פ"ד  (אבות כמארז"ל  ובעוה"ב, לעת"ל  ,"

הזה", העולם חיי  מכל  הבא בעולם רוח  קורת של  אחת שעה "יפה
- הוא הכרם עיקר דבר, של  לאמיתתו מכיון אבל  ,

דירה לו להיות כל הקב"ה בא ועי "ז דוקא,
שנתאוה  ע"י  שהרי  מזה, שלמעלה מה וגם - ההשתלשלות סדר
ובכ "מ .. בתחילתו, תרס"ו המשך  ראה - "הראשון" הרצון בא כו'
גינות  שתי  מ "ת, בא וכו' והמשכות צמצומים ענינים כו"כ  ולאחרי 

ואכ "מ . וכו'.
" הרמב"ם פס"ד ומקדים כרם" שגם עשוי '

" צ"ל  היא אצלו העבודה שלימות כי  - כרם" עשוי '
אחת  שעה "יפה שלכן הבורא, מתענוג  הוא הנברא שתענוג 
ורק  שם); (אבות העוה"ב" חיי  מכל  בעוה"ז ומע"ט  בתשובה
לא  עדיין אם – כרם" עשוי ' העליונה היתה "ואם ממשיך  לאח "ז
- דחסידותא מילי  - באבות (כהסדר העבודה לשלימות הגיע
ואח "כ  בעוה"ז", ומע"ט  בתשובה אחת שעה "יפה שמקדים

בעוה"ב"). רוח  קורת של  אחת שעה "יפה מוסיף
תמוז.52) ט "ו יום" "היום קצט . ע' תרע"ח  סה"מ 
להיות 53) יכול  אצלו שגם לכאו"א, הוראה נעשה זה וענין

זה. מעין
וש"נ.54) א. עה, ב"ב וראה יג . כו,
רפ"ט .55) תשובה הל ' רמב"ם ראה
בסופן.56) מלכים הל ' רמב"ם וראה ט . יא, ישעי '



לה       

גם ) - " ה '" את  ב "דעה  
."

 יתן ("והחי וההוראה  הלימוד  מובן עפ "ז
בשבת  ֿ בחוקותי בהר  פרשת  מקריאת  לבו") אל 
החל  ֿ תורה , למתן שההכנה  - סיון חודש  מברכים 
במשך  ההכנה  על  (נוסף  סיון חודש  מברכים  משבת 
ללימוד  בהתאם  להיות  צריכה  הספירה ) ימי כל 
- הזמן") עם  ("לחיות  השבוע  מפרשת  והוראה 

":"

כמובן, התורה , ללימוד  בנוגע  - לראש  לכל 
לימוד שההכנה  ע "י היא  התורה  לקבלת 

החג הלכות  [ובפרט  –התורה  ובמיוחד  כולל  ,
הענין  והפלאת  גודל  המבארים  התורה  חלקי לימוד 
דמ "ת  הסוגיא  לדוגמא : דתורה , בנגלה  (הן דמ "ת 

שבת  החסידות ),במסכת  בתורת  מ "ת  דרושי והן ,
התורה ] לקבלת  והגעגועים  בתשוקה  ניתוסף  שעי"ז
כללותי' ש "נאמרו והכרה  בידיעה  חדור  שהלימוד  -
הלימוד  נעשה  שעי"ז מסיני", ודקדוקי' ופרטותי'

בסיני  ֿ תורה  מתן ובדוגמת  להלן ע "ד  "מה  ,
ובאופן  (כנ"ל ), כו'" כאן אף  כו' וביראה  באימה 

"שתהיו - יגיעה  שהתורה של  ועד  בתורה ",
ד " באופן אצלו ".נעשית 

חלקו  וזיכוך  בבירור  בעבודתו גם  נמשך  ומזה 
גם  כולל  בפועל , במעשה  המצוות  קיום  ע "י בעולם ,
מעשיו  (ד "כל  באופן הרשות  בעניני ההתעסקות 

שמים " לשם  ד "בכל יהיו ובאופן) , דרכיך
הידועה דעהו" הבעש "ט  תורת  שמעניני (כולל 

ה ' בעבודת  הוראות  למדים  גופא  -העולם  (
ד " העילוי בעולם  בחלקו "ושבתה שממשיך  ,"

 מעין חקיקה , של  לאופן עד  לה ", שבת 
ֿ לבוא  דלעתיד  השלימות  (כשיקויים ודוגמת 

הארץ  "מלאה  - קוממיות ") אתכם  "ואולך  היעוד 
מכסים ". לים  כמים  ה ' את  דעה 

הזהירות  תכלית  צ "ל  לפנ"ז שעוד  - ופשיטא 
מרע " "סור  ֿ רצויים , בלתי וכדיוק מענינים  ,

(שלומדים  דאבות  חמישי פרק  בהתחלת  הלשון
שכר  "ליתן ואח "כ  הרשעים " מן "ליפרע  זו) בשבת 
וההוראה  בלימוד  הביאור  די"ל  לצדיקים ", טוב 

דחסידותא " הענינים ב "מילי הסרת  צ "ל  שתחילה  ,
מן  ("ליפרע  ֿ רצויים  והבלתי והמבלבלים  המונעים 
העלי' (בשלימות ) להיות  יכול  ואח "כ  הרשעים "),
טוב  שכר  ("ליתן טוב " "עשה  בעניני בקודש 

הבירור לצדיקים ") שלימות  ֿ דידן, ובנידון ,
כדי  דספה "ע ) העבודה  (תוכן ונה "ב  דהגוף  והזיכוך 
נקי  ב "כלי" יומשך  התורה  קבלת  של  שהגילוי

בשלימות  .ומזוכך 
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תכט .57) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
ואילך .58) א פו,
ב.59) סז, יתרו תו"א ראה
מ "ב.60) פ"ב אבות
ו.61) ג , משלי 
בעומר,62) ל "ג  אייר, ט "ו משיחות קונטרס בארוכה ראה

ֿ זו. שנה אמור וש"פ
וש"נ.63) קכט . סקכ "ז הוספות כש"ט  אייר. ט ' יום" "היום
בשבת 64) (שלומדים חמישי  פרק בהתחלת גם שמרומז וי "ל 

והלא  לומר, תלמוד  ומה העולם, נברא מאמרות "בעשרה - זו)
"והלא  לשאול  יכול  דלכאורה, - כו'" להבראות יכול  אחד  במאמר

ד " ההקדמה ללא כו '" אחד  במאמר  , וי "ל ?"
בנוגע  ובפרט  בעולם, ענין ע"ד  שומע יהודי  שכאשר מרומז שבזה
לשאול  עליו העולם", נברא מאמרות "בעשרה ובריאתו לתחילתו
זה  מענין וההוראה הלימוד  מהו לומר", תלמוד  "מה  ולברר:

האדם. בריאת תכלית לקונו, בעבודתו

העולם 65) דבריאת והתכלית הכוונה הוא דלע"ל  הגילוי  כי 
נברא היא "שלכך  כשהעבודה ולכן, פל "ו), (תניא "

כמו  (לא היא הבריאה שכוונת אצלו שנרגש ד "חקיקה", באופן
אזי גופא, דהעולם הפנימי  עצמו היא) אלא העולם, על  נוסף דבר
ד "שבת  הענין כבר אצלו נרגש הגאולה) לפני   ֿ ) שנים" ב"שש גם

להוי ".
כז.66) לז, טו, לד , תהלים - הכתוב ל '
שיחת 67) גם (ראה כמ "פ להמדובר בסתירה זה אין ולכן,

יתברר  ועי "ז טוב", ב"ועשה מיד  להתחיל  שיש ס"ח ) אחו"ק ש"פ
המדובר  כי  - ג ) סח , שה"ש לקו"ת גם (ראה ממילא* בדרך  הרע

בדרגא "כאן בעבודה, - גופא ובזה ,"
ֿ דרגות בפרק הפרקים ד ' הקדמת לאחרי  חמישית, (דרגא

הזהירות  תכלית על  מיוחדת ֿ לב בשימת צורך  יש שאז שלפנ"ז),
כו') דרגתו ערך  (לפי  ֿ רצוי  בלתי  והשלימות מענין להעילוי 

טוב". ב"עשה
"בתחילה 68) ואילך ) ד  מ , (בהר פרשתנו מלקו"ת גם להעיר

טוב  ועשה בבחי ' לה' שבת ואח "כ  מרע, סור בבחי ' הארץ ושבתה
לקצוץ  הכרם, עבודת בנפשו לעבוד  ואחד  אחד  כל  צריך  . .
. החיונית מנפשו הבאות שבאדם נפשיות המדות דהיינו הקוצים,

כו'*. לארץ יהי ' שבתון שבת הבירור אחר ואז .
לעשות 69) שרוצים ב"ו המלך  כמשל  ג : ע, בלק לקו"ת ראה

לסדר  ואח "כ  . . לכלוך  מכל  ההיכל  לפנות שצריכים נאה, דירה לו
מסודרת  שעבודה ,174 ע' תש"ג  סה"ש וראה נאים. כלים שם
מאבד  ההכשרה לולי  כי  ההכשרה, הקדמת לאחרי  באה  ואמיתית
טוב  מאכל  נתינת עד "מ  טוב", ד "עשה העבודה עניני  ח "ו ומלכלך 

הטוב. המאכל  מאבד  שעי "ז נקי , בלתי  בכלי  ומתוק

           
          
        

   



לו      

שדובר  בענינים  גם  לעסוק  יש  לזה , ונוסף 
האמור  כל  על  (בהוספה  האחרונות  בשנים  אודותם 
את  להביא  להשתדל  - לפועל  בנוגע  כולל  לעיל ),
ֿ הפחות ) (לכל  ֿ הכנסת  לבית  ישראל  ילדי כל 
תורתנו", מתן ב "זמן הדברות  עשרת  לשמיעת 
את  ומקבלין סיני הר  לפני עומדין אתם  "כאילו

אלפים התורה " ג ' - זו בשנה  יתירה  ובהדגשה  ,
"הקהל  הקהל ', 'שנת  וגם  ֿ תורה , למתן מאות  וג '

והנשים  האנשים  העם , שניתנה "את  "כיום  ,
."בו 

, בה והוספה  וההליכה  ההכנה  שע "י ויה "ר 
לשלימות  נזכה  - התורה  לקבלת  מתאימה  שתהא 

ֿ תורה  דמתן חדשה הגילוי "תורה  ,
תצא " .מאתי

היעוד  לקיום  זוכים  ומיד  שתיכף  - ובפשטות 
צדקנו, משיח  פני לקבלת  קוממיות " אתכם  "ואולך 

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ו"כספם "בנערינו ,
אתם " ברוחניות וזהבם  ועאכו"כ  ),(בגשמיות ,

שעתידין  ֿ מדרשות  ובתי ֿ כנסיות  הבתי ועאכו"כ 
ישראל  בארץ  הפרטיים שיקבעו בתיהם  גם  כולל  ,

והנשים  האנשים  פעולות  ע "י שנעשו בנ"י של 
מעט " "מקדש  ובדוגמת  ע "ד  שבהם , .והטף 

מנין  אודות  מנחה , בתפילת  תיכף  שקורין וכפי
"מתוך  - שלי לפניו"בנ"י שמתגלית  מות ,

ביטוי  לידי שבאה  הקב "ה  אצל  ישראל  של  חיבתן
העשירי  ידי במנין על  הצאן תעבורנה  "עוד  ,

אתה מונה '' גו' ("תפקדו ואהרן משה  ע "י רק  לא  ,
"ואהרן" - בעצמו הקב "ה  ע "י אלא  ,( אספור
.אתכם "

- בעצמו מהקב "ה  התורה  לקבלת  גם  זוכים  ואז
חדשה  לבב ,"תורה  וטוב  שמחה  מתוך  תצא ",

ובפנימיות " שנת "בשמחה  – זו בשנה  ובפרט  ,
"שמחת  - השמחה  לשלימות  עד  וּתׂשמח , ְְִַַַּתׂשמח 

ראשם " על  .עולם 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

13

14

15

16

17

18

19
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

סרצ"ו).70) ברוקח  (הובא השלישי  בחודש פ' דר"כ  פסיקתא
יב.71) לא, וילך 
ה"ו.72) פ"ג  חגיגה הל ' רמב"ם
ג .73) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ט .74) יו"ד , בא
ט .75) ס, ישעי '
ובכ "מ .76) וישב. ר"פ תו"א ראה
רק 77) אינה שהכוונה פשוט , ולכאורה - א. כט , מגילה

הגאולה), (בזמן בהווה שקיימים ֿ מדרשות ובתי  ֿ כנסיות לבתי 
שחרבו  [אע"פ שלפניו הדורות במשך  קיימים שהיו לאלו גם אלא
הט "ז) פ"ו ביהב"ח  (הל ' הרמב"ם מפס"ד  ולהעיר – כו'
מעט ). מקדש דכולל  - טעמא בתר זיל  - (וי "ל  המקדש ש"קדושת

) אומר הוא והרי  בטלה, אינה ושכינה השכינה מפני  .,כו
הן  בקדושתם ששוממים, אע"פ . . מקדשיכם את והשמותי  לא)
הבתי ֿ נעשו שמהם כו' והעפר העצים שהאבנים עומדים"],

וללמוד  להתפלל  שיוכלו בנ"י  על  (שהגנו ֿ מדרשות והבתי  כנסיות
יקבלו  בוודאי  - כו') והתורה התפילה אותיות את ו"ספגו" כו',

ישראל . בארץ ויקבעו שיחזרו שכרם
ל  בנוגע גם הוא שעד "ז וי "ל ,  וק"ו במכ "ש - ואדרבה ,

ה" להיותו - תניא (ראה נצחיים שהם התומ "צ, עניני  לכל  "
הוא  שלמטה אלא ועד , לעולם נצחי  הוא למעלה זה "יחוד  פכ "ה:

עולם דוקא, הזה בעולם - כו"' הזמן משא"כ תחת ,
משינוי *). שלמעלה מצב - ֿ לבוא לעתיד 

שם.78) מגילה טז. יא, יחזקאל  ראה
במדבר.79) ר"פ פירש"י 
וש"נ.80) יא. פ"ב, במדב"ר תשא. ר"פ יל "ש ראה
יג .81) לג , ירמי '
שם.82) במדבר
שם.83) יל "ש
(84.158 ע' חי "ג  .272 ע' ח "ח  .1307 ע' ח "ד  לקו"ש ראה

ועוד .
יא.85) נא, יו"ד . לה, ישעי '

           
           

         
      

             

        
     

        
         

 
         

        

          
        

        
        

       
        

  





























המשך ביאור למס' טבכים ליום שישי עמ' א
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    יב כרך 

 בפרשתנו גר כתוב  גו' אחיך  ימוך  "וכי :
גו'". ותרבית  נשך  מאתו תקח  אל  עמך , וחי ותושב 

בגמרא  חז"ל  תקח ופירשו "אל  שנאמר  שמה  ,
על  ולא  "אחיך " על  רק  קאי ותרבית " נשך  מאתו
בלשון  מאתו" תקח  "אל  נאמר  [שלכן ותושב " "גר 
ומה  רבים ]. בלשון מאתם " תקח  "אל  ולא  יחיד ,
– עמך " "וחי לענין רק  הוא  ותושב " "גר  שנאמר 

להחיותו" מצווה  "אל "שאתה  לענין לא  אבל  ,
ותרבית ". נשך  מאתו תקח 

הרמב "ם  מהם וכתב  לוין תושב  וגר  "העכו"ם  :
העולם  ולשאר  אסור  לאחיך  . . בריבית  אותן ומלוין

לעכו"ם  להשיך  עשה  ומצות  לנכרי שנאמר מותר .
עשה ". מצות  שזו למדו השמועה  מפי תשיך ,

בריבית : בהלוואה  דינים  ג ' שישנם  והיינו
– –ישראל  תושב  גר  בריבית , להלוותו

– עכו"ם  בריבית , ממנו להלוותו לקחת 
ריבית .

מה  מעכו"ם והנה  ריבית  לקחת  התורה 
כל  לגנוב  או לגזול  ש "אסור  אף  – תושב ) (ומגר 

מנכרי" בין מישראל  בין תורה  דין וגם שהוא 
(מדאורייתא  במקח "אסור  אדם  בני את  לרמות  (

בדבר  שוים  ישראל  ואחד  עכו"ם  ואחד  . . וממכר 
–זה "

שאני  כי הוא , ואונאה ,מובן מגזל  ריבית 
בגמרא  למילף וכדאיתא  מצינו לא  בישראל  (שגם 

כי) ואונאה , גזל  מאיסורי ריבית  דלקיחת  האיסור 

["אונאה  מדעת  שלא  שכן ואונאה ) (גזל  להנך  "מה 
שקל " כרחי' על  – גזל  בי', ידעי לא  – תאמר ,[

לו  [נותן דמדעתי' ],בריבית 

דלקיחת  ואונאה , מגזל  שאני שהריבית  ומכיון
שלא  שפיר  אתי לכן דהלוה , "מדעתיה " הוא  הממון
ואונאה ) מגזל  (הקלה  ריבית  לקחת  התורה  אסרה 

תושב ). (וגר  מעכו"ם  לא  אבל  מ "אחיך " אלא 

" גם  שיש  זה  אמנם  ," לעכו"ם להשיך 
מדעתו  הריבית  את  נותן שהלוה  אף  ביאור : צריך 

"נשך " בשם  קראה  התורה  הרי אבל  – ומרצונו

חסרון  וריבית ) אונאה  (גזל  "בכולן יש  סוף  וסוף 
חבירו" את  שמחסר  הטעם ממון מהו כן ואם  –

? נשך ידי על  העכו"ם  של  ממונו לחסר 

 הפוסקים פלוגתת  ביאור  בהקדים  זה  ויובן
הגאונים  דעת  בריבית : מחילה  מועילה  שגם אם 

הלוה  מחילת  אין הריבית , את  גבה  כבר  המלוה  אם 
ללוה . מלהחזירה  המלוה  את  לפטור  מועילה 
אבל  היא , מחילה  שבעולם  ריבית  "כל  לזה : והטעם 
אין  לפיכך  זו. מחילה  ואסרה  מחלה  לא  התורה 

הרא "ש  דעת  אבל  בריבית ". מועילה  המחילה 

ערוך  ושולחן בטור  ההלכה  נפסקה  שאין (וכן ,(
מעיקרא  הריבית  לקיחת  את  להתיר  מועילה  מחילה 
אסרה  והתורה  היא  מחילה  שבעולם  ריבית  כל  (כי
ריבית  ממנו לקח  (כבר ) "אם  אבל  זו), מחילה 
כמו  לפוטרו מחילה  מועילה  לו, להחזירה  וצריך 

גזל " .בכל 
מועילה  מחילה  שאין הגאונים  של  טעמם  והנה 
מדעתי' הלוה  שנתנה  לאחרי גם  בריבית  כלל 

להמלוה 

ואסרה  מחלה  לא  ש "התורה  זה , שחידוש  [אף 
הלוה  מחילת  בנידון רק  לכאורה , הוא , זו" מחילה 
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ֿ ו.1) לה כה,
סע"א.2) עא, ב"מ 
שם.3) רש"י 
רפ"ה.4) ולוה מלוה הל '
ריבית 5) הל ' ביו"ד  אדה"ז פסק וכן קצח , מ "ע בסהמ "צ וכ "כ 

לסהמ "צ  מפרשים שם. הרמב"ם במ "כ  וראה מ "ע. שהוא סע"ה,
קנט . ר"ס ליו"ד  ב"ח  ו. שרש להרמב"ם

כא.6) כג , תצא
מרמב"ם 7) וגניבה, גזילה הל ' ריש בשולחנו – אדה"ז לשון

ראה  לגזילה ובנוגע שמח . סי ' ריש חו"מ  טושו"ע גניבה. הל ' ריש
ש"ך  (ראה שנט  ר"ס שם טושו"ע ואבידה. גזילה הל ' ריש רמב"ם
שהוא  ס"ל  והסמ "ג  שהרמב"ם המהרש"ל , בשם סק"ב שם

מדאורייתא).
סי "א.8) דעת וגניבת אונאה הל ' אדה"ז שו"ע
סרכ "ח 9) חו"מ  טושו"ע וראה רפי "ח , מכירה הל ' רמב"ם

ס"ו.
ד "ה 10) שם תצא אברבנאל  כ '. שם, תצא רמב"ן בכ "ז ראה

ספ"ג . יו"ד  צ"צ שו"ת הד '. והתשובה
א.11) סא, ב"מ 

שם.12) רש"י 
שנושך 13) נחש כנשיכת כד : כב, משפטים פרש"י  ראה

ומחסרו  עולה שהריבית עד  . . מרגיש ואינו ברגלו קטנה חבורה
ו. פל "א, שמו"ר ט . משפטים תנחומא וראה הרבה. ממון

לי ).14) למה (ד "ה שם ב"מ  רש"י  לשון
וברא"ש 15) הי "ג . פ"ד  ולוה מלוה הל ' ברמב"ם הובא

שם. לב"מ  בשיטמ "ק) (והובא החדשים הריטב"א וחידושי 
והריטב"א 16) המ "מ  פי ' (לפי  הרמב"ם דעת וכ "ה שם. ב"מ 

שם. הנ"ל )
ס"ה.17) ריבית הל ' אדה"ז בשו"ע וכ "ה ס"ה. קס סי ' יו"ד 
שם.18) הטושו"ע ל '



לח    

אבל והסכמתו הריבית , נתינת את 
המחילה ]הריבית  אסרה  שהתורה  מצינו

הריטב "א  ריבית מבאר  "תביעת  לשונו: וזה  ,
בהן  וכיוצא  ואונאה  בגזל  תביעות  כשאר  הויא  לא 
הוא  חיוב  אלא  ממון, שעבוד  חברי' על  ליה  דאית 
דחיובא  . . שבלע  איסור  להחזיר  הכתוב  שחייב 
דאמר  למאן חוב  וכענין הוא , רחמנא  עלי' דרמא 
דאורייתא , לאו ושעבודא  מצוה  חוב  בעל  פריעת 
מחילה , ומהניא  לחבירו ממון דין איכא  דהתם  אלא 

הכא  תועיל אבל  לא  שכן וכיון חייב , הוא 
חבירו". מחילת  לו

ריבית  ש "כל  בההוכחה  הגאונים  שכוונת  והיינו,
היא  כו'" מחילה  :שבעולם 

אלא  היא " מחילה  שבעולם  ריבית  ש "כל  מכיון
מוכח ש " מזה  הרי ואסרה ", מחלה  לא 

בגדר  אינו החזרתה  וחיוב  ריבית  דלקיחת  שהאיסור 
דין   את מחל  שהלה  (מאחר 

הטילה  שהתורה  ואיסור  ענין שהוא  אלא  הריבית ),
בגדר  המלוה  על    החזרתו (ובחיוב 

המחילה  "אין ולכן – לגבוה ) משועבד  הוא  ללוה 
כי  המלוה , אותה  שקבל  אחרי גם  בריבית " מועילה 
את  שיחזיר  עד  לשמים  חובתו ידי יוצא  אינו

שבלע ". ה "איסור 

 של דסברתו לומר  צריך  זה  פי על  והנה 
מחילה ה  דמהני ערוך ) והשולחן (והטור  רא "ש 

המלוה ): לידי שבא  (לאחרי בריבית 
חיובא  הוא  הריבית  החזרת  שחיוב  היות  עם 
(כמו  ממון שעבוד  מטעם  ואינו עלי', רחמנא  דרמא 

שם  הריטב "א  זה שהוכיח  חיוב  זאת , בכל  ,(

ד " זה  אין התורה  אלא שחייבתו חייב ", הוא 
הממון את  להחזיר  עלי' חיובא  את דרמא 

(זו מצוה  (מצד  שנתחייב  והיינו כדין, שלא 
מחילה .בחיוב  מהני זה  ועל  ,

(לשיטת  הנ"ל  הריטב "א  בדברי וכמבואר 
חיובא  מפאת  הריבית  החזרת  שענין הגאונים )
ה "ה  ממון) שעבוד  מטעם  (ולא  עלי' רחמנא  דרמא 
חילק  שהריטב "א  אלא  מצוה ", בע "ח  פריעת  "כענין
להחזרת  חוב  בעל  פריעת  בין הגאונים ) (לדעת 
לחבירו  ממון דין "איכא  חוב  בעל  דבפריעת  ריבית ,
חייב ", הוא  לשמים  הכא  אבל  מחילה  ומהניא 

של  ענינה  שגם  היא  הרא "ש  החזרת ושיטת 
הממון  את  להחזיר  התורה  שחייבתו הוא  ריבית 

את  לשמים "שחיסר  "חיוב  בגדר  ואינו ,.

לשיטת  ובין הגאונים  לשיטת  שבין ונמצא 
ערוך ) שולחן (והטור  הריבית הרא "ש  ממון נחשב 
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שם.19) ב"מ 
שסברת 20) סק"ג ), סקמ "ו (ח "א) (יו"ד  אבנ"ז בשו"ת

כו'" מחלה לא והתורה הוא מחילה שבעולם רבית "כל  הגאונים
חייב" הוא "לשמים הריטב"א ע"פ וסברת אבל  הם. טעמים

רק  מצינו מחלה" לא ש"התורה שהחידוש בפנים לעיל  מ "ש
המחילה להמחילהבנידון בנוגע ולא הריבית את

כו'" מחלה לא "התורה שהסברא מובן, הרי  – הרבית נתינת
אח "כ  גם מחילה תועיל  לא שמשו"ז מספקת אינה (כשלעצמה)
רבית  "כל  שכותב שם) רבית (הל ' אדה"ז משו"ע גם [ולהעיר
ומ "מ  זו", מחילה ואסרה מחלה לא והתורה כו' מחילה שבעולם

מועילה], הריבית נטילת שלאחר שהמחילה כהרא"ש פוסק
חייב" הוא ד "לשמים הריטב"א שהסברת לומר, צריך  ולכך 

כבפנים. כו'", מחלה לא "התורה הגאונים בדברי  הסברה היא
אינה 21) קצוצה דריבית ב) סא, (ב"מ  סבר יוחנן ד "רבי  מהא

המסויים  בדבר אלא פטורין בניו מת אם לד "ה וגם בדיינין יוצאה
א). סב, (שם בלבד " אביהן כבוד  מפני 

ה"ה 22) הקודמת) בהערה (הובאו שם שבריטב"א וההוכחות
כבגזל  ולא עלי ' רחמנא דרמא חיובא אלא ממון שעבוד  שאינו רק
ש"לשמים  זה לענין לא אבל  עיי "ש. ממון, שעבוד  שישנו ואונאה

חייב". הוא
שלו),23) המצות (במנין יז מ "ע בסהמ "צ רמב"ן ראה אבל 

שם. ובמג "א
כתב  סק"א) קס"ח  (סימן נזר אבני  דבשו"ת ח "א: העירני 

(לפ  להרמב"ם מנה שס"ל  שלא מה שהטעם המג "א ביאור י 
במצות  נכללת שהיא "לפי  הוא ריבית החזרת מצות הרמב"ם
שאלו  סק"ב ושם דממונא"*, "חיובא שהוא הגזילה") השבת

זו. כשיטה להו סבירא מחילה דמהני  הסוברים
סקס"א  שם רבינו. ומ "ש ד "ה סק"ס (יו"ד  ב"י  ראה אבל **
הרשב"א  בשם א"נ) (פרק (מהנמק"י  דאורייתא ורבית ד "ה
יוצא  קצוצה דריבית "דהא ס"ה): שם בשו"ע פסק וכן  והר"ן).

. . אותו דכופין לומר היינו בדיינים,   אין אבל  ,
שהרבית  להמחבר שס"ל  משמע הרי  - לנכסיו"*** יורדין ב"ד 

של  ממונו ס"ה)הוא קס סי ' (יו"ד  המחבר שגם ומכיון ,
שם: נזר אבני  [וראה לפטרו" מחילה ש"מועילה כהרא "ש פוסק

          
          
           
         


            
         
          
           


          
        
         
         

  



לט     

מלוה  של  מצד לממונו להחזירו חיוב  עליו ואין
דרחמנא . חיובא  מצד  אלא  כשלעצמו, ממון דין

 פרט הענינים , בפנימיות  לבאר , יש  זה  פי ועל 
ריבית : החזרת  בדין

ולהחזיר  תשובה  לעשות  בא  אם  בריבית  המלוה 
ממנו  מקבלים  אין שאין הריבית  פי על  ואף  ,

ומכל  שמים  ידי לצאת  להחזיר  חייב  ממנו מקבלים 
ממנו  לקבל  שלא  חסידות  מדת  והביאור מקום  ,

בזה :

רז"ל  של אמרו ממונן על  חסה  "התורה 
לומר : יש  לזה  והטעם  ישראל ",

 " ו"הוא  שמים " לשם  מעשיך 
דעהו" עליו דרכיך  ממונו שזהו כיון במילא  –

גם  זה  דין פסק  ובלשון ממונו לקיים  ,
בלבד הרמב "ם  ממון לקיבוץ  בלבו יהיה  "לא 

כו'". אלא 

ישראל  של  בממונם  – החסידות  תורת  בסגנון
נשמתו" לשרש  השייכים  קדושים  "ניצוצין .ישנן

באופן  עולמו את  הקב "ה  שהטביע  מכיון והנה 
ידי  על  בכספו להרויח  יכול  שהאדם  זה , וסדר 

בריבית  אותו נטר שילוה  ש "אגר  מזו ויתירה 

זה לי'" מחייב  שגם השכל  מובן, הרי -
לשרש  שייכות  איזו להם  יש  שבהריבית  הניצוצות 

שהתורה  מאחר  אולם  הריבית ,נשמתו. את 
בהם  עבודתו וסדר  אלו, ניצוצות  לברר  לו ניתן לא 

בדרך  דברים הוא  שבכל  בניצוצות  (כמו
).האסורים 

הריבית  דמי את  המלוה  שלקח  לאחרי אמנם 
להחזירה  חיוב  עליו ואין מממונו חלק  נעשו וכבר 
דרמא  חיובא  מצד  אלא  כשלעצמו, ממון דין מצד 
בזה  איסור  שעבר  אף  הנה  – כנ"ל  עלי' רחמנא 
היכא  כל  מקום , מכל  הריבית , את  להחזיר  וחייב 
יצטרך  שלא  המאפשרת  אחרת  דרך  שישנה 
בידו, הריבית  שתשאר  להשתדל  צריך  – להחזירה 

נשמתו. לשרש  שייכים  שבה  שהניצוצות  מכיון

שלא  היא  חסידות  שמדת  (הפנימי) הטעם  וזהו
כי  שמים , ידי לצאת  מהבא  הריבית  החזרת  לקבל 
נשמתו  לשרש  שייכים  הריבית , שבדמי הניצוצות 

המלוה . של 

 הטעם גם  לבאר  יש  הנ"ל  כל  פי על 
ממונו  לחסר  שאסור  אף  – הגוי מן הריבית  ליקח 
שבדמי  אלו ניצוצות  כי – ואונאה  גזל  ידי על 
הם  שייכים  מישראל , הלוה  הגוי של  הריבית 
מרשות  הניצוצות  את  לברר  ועליו להמלוה ,

לקדושה  ולהעלותם  .הקליפה 
אומרים  שיש  מה  גם  יובן זה  פי דהמצוה ועל 

ריבית , ממנו ליקח  רק  (לא  היא  תשיך " ד "לנכרי
מצוה  גם ) ממנו אלא  לקחת  בכדי הנכרי את 

לו  שילוה  להישראל  זקוק  שהנכרי מזה  כי – ריבית 
של  במעותיו הנמצאים  שהניצוצות  מוכח , מעות ,
להלוותו  מצוה  ולכן לישראל . הם  שייכים  זה  נכרי
ניצוצות  את  להעלות  בכדי ריבית  ממנו לקחת  בכדי

לקדושה . אלו
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צ"ל  כרחך  על  – וצ"ע"] זא"ז סותרין לפענ"ד  המחבר "ודברי 
את  להחזיר הוא זו מצוה של  שענינה לפי  הוא לזה שהטעם
הערה  לקמן בהנסמן וראה בפנים. כנ"ל  חבירו, את שחיסר הממון

הבאה.
הריטב"א 24) חידושי  ב. ו, קדושין הריטב"א חידושי  ראה

שם). בשטמ "ק (הובא הרמב"ן בשם א סה, ב"מ  החדשים
להוכיח  רוצה ס"ב) ריבית דיני  ולוה מלוה (הל ' במחנ"א

המל  קנה לא בעין הוא דכשהריבית כהריטב"א) (דלא וה מכ "מ 
שהשיג טו) הל ' אישות מהל ' (פ"ח  שעה"מ  ראה אבל  הריבית, את
ב. סא, ב"מ  פנ"י  סקכ "ב. כח  סי ' מילואים אבני  גם וראה עליו.

ועוד . ֿ ב. א שם, רעק"א חי '
טושו"ע 25) ה"ה. ולוה מלוה מהל ' פ"ד  רמב"ם ב. צד , ב"ק

ס"ו. קסא סי ' יו"ד 
ד "ה 26) קסא סי ' יו"ד  בב"י  הובא תיז. סי ' הריב"ש שו"ת

ובחכמת  שסו ר"ס חו"מ  טושו"ע ראה – בגזילה משא"כ  והיכא.
שם. (למהרש"ק) שלמה

וש"נ.27) א. כז, ר"ה
(28,907 ע' ח "ג  לקו"ש וראה ו. ג , משלי  מי "ב. פ"ב, אבות

.932
(29– היזק שזהו כיון (אלא גו' תשחית דלא מהציווי  להעיר

(ואפילו  הפקר משל  אפילו תורה הזהירה – ריוח  מניעת רק ולא
לאדה"ז  – כו' גוף שמירת הל ' – עמהם) שנלחמים נכרים של  על 

סי "ד ). –
שם).30) בה"ג  הענין (וסיום ה"ב פ"ג  דיעות הל '
להה"מ 31) תורה אור קה"ת). (בהוצאת ריח  סי ' טוב שם כתר

קה"ת). (בהוצאת ד  קא,
אסרה 32) שהתורה לאחר וגם .10 שבהערה אברבנאל  ראה

אלא  לשלם וחייב הלוה שנתחייב הוא חוב "הריבית הנה ריבית

מלוה  מהל ' פ"ח  (מל "מ  יקח " שלא שנתחייב שאף גזרה שהתורה
ריז): (ע' כ  כג , תצא עה"ת צפע"נ וראה שהי '). מי  ד "ה ה"א ולוה

זה". אסרה שהתורה רק כו' ריבית לו חייב הוא "שבאמת
ב.33) סג , ב"מ 
עבדין 34) דלא מאתים מן טבין דעבדין דחמשין כך  כדי  ועד 

ה"ח ). פ"ח  פאה (ירוש'
ד .35) ו, שה"ש לקו"ת ראה
"ולכן 36) תתרח ): (ע' תשיך  לנכרי  ד "ה דברים אוה"ת ראה

אור)יש (יהל  אוה"ת גם וראה רבית". (מהנכרי ) ממנו ליקח 
שתתמלא  . . הנשך  הותר לעכומ "ז "אמנם סק"ד : א טו, לתהלים

קליפות". ג ' של  מחורבנם דאצילות מל '
קנט .37) סי ' ליו"ד  כנה"ג  ראה



מ

ן־ יו ֲהַדד בֶּ ְחתָּ ְמלְֹך תַּ ם ַויִּ ָמת ֻחׁשָ בראשית לו, לה: ַויָּ
ית: ם ִעירוֹ ֲעִוֽ ֵדה מוָֹאב ְוׁשֵ ׂשְ ה ֶאת־ִמְדָין בִּ כֶּ ַדד ַהמַּ בְּ

קלט

ם עירו עוית", בחי' תפארת דתהו, היפך מן תפארת  "ׁשֵ
דקדושה הנק' ישר וכו'

שם עירו עוית הוא מבחי' תפארת1 דתהו.
והוא היפך מן תפארת דקדושה הנק' ישראל, ישר2 

אל, וכן3 ישורון, ואיזהו4 דרך ישרה שיבור לו כל שהוא 

תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדם, הרי שדרך ישרה 

הוא מדת התפארת מדתו של יעקב5 קו האמצעי.

וכן בתניא פרק מ"ה6 עוד יש דרך ישר כו' ע"י מדתו 

הרי  כו',  הרחמים  מדת  שהיא  ע"ה  אבינו  יעקב  של 

שמדתו של יעקב, רחמים תפארת, נקרא ישר, וכמ"ש 

תפארת  הוא  ואדם  ישר,  האדם  את  עשה  האלקים  כי7 

שם8 מ"ה, )וזהו שהוא בפרק מ"ה בתניא(.

שהוא  כו'  ישר  דרך  ויש  מ"ו9  בפרק  שם  והאמור 

מבחי'  והוא  דתהו,  מלכי  מז'  הוא  בדד  בן  הדד  דהמלך  מבאר   )1

ומרומז  ד(,  פרק  הנקודות  דרושי  ]ח[  חיים שער  )עץ  דתהו  תפארת 

ם עירו "עוית". בׁשֵ

2( ישראל נוט' ישר־אל. ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית 

בחי'  הם  וליוואי  אל,  שם  חסד  בחי'  הם  "כהנים  וז"ל:  קמא  עמוד 

גבורה, שיר )כי עבודת הלויים בשיר(, היינו שם ישראל שהוא שיר 

אל — גבורה חסד", ע"ש. עיין לקמן סימן קמא. לקוטי שיחות חלק 

יח עמוד 222.

3( ישעי' מד, ב "כי אמר ה' . . אל תירא עבדי יעקב וישרון בחרתי 

בו". וראה אור התורה ברכה עמוד א'תתנג.

4( אבות פרק ב משנה א.

תורה  לקוטי  א.  שב,  דף  ג'  חלק  ב.  קנז,  דף  א'  חלק  זהר  ראה   )5

פרשת ואתחנן ה, ב. תורה אור פרשת נח יא, א. המשך תרס"ו )קה"ת 

ה'תשע"א( עמוד רצא. תקע"ג. לעיל סימן טז הערה 6.

6( וז"ל: עוד יש דרך ישר לפני איש לעסוק בתורה ומצות לשמן ע"י 

מדתו של יעקב אע"ה שהוא מדת הרחמי' לעורר במחשבתו תחלה 

רחמים רבים לפני ה' על ניצוץ אלהות המחיה נפשו אשר ירד ממקורו 

חיי החיים א"ס ב"ה הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה 

כלא חשיב ונתלבש במשכא דחויא הרחוק מאור פני המלך בתכלית 

ההרחק כי העו"הז הוא תכלית הקליפו' הגסות כו' ובפרט כשיזכור 

על כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו מיום היותו אשר לא טובים המה 

וכמשל  נחלתו,  חבל  יעקב  כי  מוחא  ברהיטי  ברהטים  אסור  ומלך 

המושך בחבל וכו' והוא סוד גלות השכינה, וע"ז נאמר וישוב אל ה' 

וירחמהו לעורר רחמים רבים על שם ה' השוכן אתנו כדכתיב השוכן 

אתם בתוך טומאתם.

7( קהלת ז, כט.

וא"ו, ה"א.  יו"ד, ה"א,  ם הוי' במילוי אלפי"ן,  ׁשֵ ֵׁשם מ"ה: הוא   )8

ראה הביאור אור התורה ענינים עמוד רנא.

9( וז"ל: ויש דרך ישר לפני איש שוה לכל נפש וקרוב הדבר מאד מאד 

להיות מאירה  ומסותרת בלבו  אור האהבה התקועה  ולהאיר  לעורר 

לה'  נפשו  למסור  ומוחו  לבו  בהתגלות  בוערה  כאש  אורה  בתוקף 

וגופו ומאודו בכל לב ובכל נפש ומאד מעומקא דלבא באמת לאמיתו 

לתפארת  ג"כ  שייך  כו',  לפנים  הפנים  דכמים  האהבה 

פרשת  הקדוש  בזהר  ועיין  פנימו,  יחזו  ישר  עדמ"ש10 

ויקרא דף11 ט"ו ע"א וע"ב.

אמה,  הנק'12  לתפארת  ג"כ  שייך  מ"ו  בפרק  והוא 

והוא האצבע האמצעי  אמה,  מע'  ואור13  במאור  ועיין 

ו' —  ו' טפחים, הוא תפארת אות  תפארת, וכן אמה14 

מדת15 אמת ליעקב, — אות אמת בריש פרשת16 ויקרא 

אל  ישים  כאשר  והוא  שיתבאר,  כמו  וברכותיה  ק"ש  ובפרט בשעת 

לבו מ"ש הכתו' כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם.

10( תהלים יא, ז.

11( וז"ל: ישר יחזו פנימו, מאי פנימו )על איזה פנים הכוונה, ומשיב( 

. דתאנא, בשעתא דקודשא בריך   .  . פנים עילאין )הפנים דלמעלה( 

בעולם(,  משגיח  שהקב"ה  בשעה  למדנו,  )כי  בעלמא  אשגח  הוא 

וחמא דמתכשרן עובדיהון דבני נשא לתתא )ורואה שהוכשרו ונתקנו 

מעשיהם של בני אדם למטה(, אתגלייא עתיקא קדישא בזעיר אנפין 

)בתחילה מתגלה עתיקא קדישא ומסתכל ומאיר בזעיר אנפין, ואח"כ( 

ומסתכלן כל אינון אנפין, באנפין סתימין )מסתכלים כל אותם הפנים 

של או"א וז"א, בפנים הסתומים, ועל ידי הסתכלותם זה בזה נעשים 

מאי  הפרצופים(,  כל  )ומתברכים  כולהו  ומתברכן  קדישין(,  יחודין 

דמסתכלין  משום  מתברכים(,  שכולם  הטעם  )מהו  מתברכן  טעמא 

אלין באלין בארח מישר )לפי שמסתכלים אלו באלו בדרך הישר, כי 

בהסתכלות פנים של זה בפנים של זה, נכלל של זה בזה ושל זה בזה, 

ועי"ז כל הפנים הם כפולים(, דלא סטאן לימינא ולשמאלא )שאינם 

יחזו  ישר  )זהו שכתוב(  דכתיב  הוא  או לשמאל(, הדא  לימין  נוטים 

פנימו )פירושו "ישר" בדרך ישר, "יחזו פנימו" מסתכלים הפנים של 

ידי זה( מתברכן כולהו )מתברכים כל  הפרצופים אלו את אלו, ועל 

הפרצופים על ידי אור העליון שמקבלים(, ומשקיין דא לדא )ומשקים 

ומשפיעים שפע זה לזה(, עד דאתברכן כולהו עלמין )עד שמתברכים 

כל העולמות כלומר גם עולמות בי"ע(, ומשתכחי כולהו עלמין כחד 

יהו"ה  נקראים(  )ואז  אתקרי  וכדין  כאחד(,  העולמות  כל  )ונמצאים 

אחד ושמו אחד, ע"ש.

12( אמ"ה בגי' מו. ומבאר ד"אמה" מרמז לתפארת מצד ב' דברים: 

א( הוא האצבע האמצעית, ראה ציור 1. ותפארת הוא בקו האמצעי, 

באמצע חסד וגבורה. ב( "ַאמה" הוא ו' טפחים, ואות ו' הוא תפארת 

מדת האמת.

13( מערכת אות אלף סעיף צ', וז"ל: ַאמה נקראת תפארת, ולכן כל 

אמה ו' טפחים, ע"ש.

14( ראה סוכה ה, ב. וש"נ.

15( ראה לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רמ וז"ל: "כי ו' מדות 

אמת  אות  בתפארת  הוא  בפרט  הנה  שבשם,  ו'  באות  נרמזים  דז"א 

בזהר ריש פרשת ויקרא, מפני שהתפארת כולל כל הו' קצוות". ראה 

תורת מנחם — ספר המאמרים ה'תשי"ז עמוד קיד ואילך. לעיל סימן 

נט.

16( זהר ריש ויקרא וז"ל: )דף ב' ע"א( מה כתיב )יהושע ב, יב( ונתתם 

לי אות אמת, דא אות ו' דדא איקרי אות אמת )זו היא אות ו' שזאת 

נקראת אות אמת(, ואי תימא שאר אתוון לאו אינון אמת )ואם תאמר 

וכי שאר אותיות אינן אמת, ומתרץ(, אין )ודאי כל האותיות הן אמת(, 

אלא אות דא אות אמת איקרי )אלא עצם אות ו' נקראת אות אמת לפי 

שהיא אות ו' דשם הוי' וכו'(. ע"ש.

ראה רשימות מכ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קסט וז"ל: אות ואו דא אות 

אמת )זח"ג ב' א'(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מי ילקוט לוי יצחק על התורה

ובפרשת ויחי17 דף רמ"א ע"ב.

ו' הוא ז"א הנקראא אמת.

ו' במספר הקדמי — כשמחברים למספר ו' את כל המספרים הקודמים 

אליו, והיינו אבגדה"ו — עולה כ"א, וכ"א בריבוע )כ"א פעמים כ"א( 

עולה תמ"א — בגימטריא אמת )הרמ"ז שם(.

פעמים  ו'  ל"ו,  עולה  ו' —  פעמים  ו'  כלומר:  מרובעו,  ו' — שומר 

ל"ו — עולה ריו, ו' פעמים ריו — עולה א'רצ"ו, וכן הלאה, היינו, 

והוא מספר השוה בחלקיו, כלומר: חציו  ו'.  ישאר בסופו  שלעולם 

)3( עם שלישיתו )2( וששיותו )1( — עולה )6( — ראב"ע )שמות ג' 

טו'(. ]גם במספר כח' — ועוד מספרים — כן הואב, ששוה בחלקיו, 

כי, כשתחלקו לחצי )14( לרביע )7( לשביעית )4( לי"ד )2( ולכ"ח 

)1( — יעלו כל חלקיו למספר 28[.

כל גשם הוא בעל ו' קצוות, כי נקודה קו שטח )שאין בהם ו' קצוות( 

אינם אלא ציורים.

ו' — כולל הפכים )ו' דוהנורא"ג(.

ו' — מוסיף על ענין ראשוןד ומחלק מענין ראשוןה.

ו' — מהפך מעבר לעתידו ולהיפךז.

ו' — בגימטריא אחד )כי וא"ו עולה י"ג(ח, מחבר ומאחד. ע"ש.

ראה תורת מנחם — ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד נה.

17( וז"ל: רבי אבא הוה יתיב ליליא חד וקם למלעי באורייתא )רבי 

אבא היה יושב לילה אחד וקם לעסוק בתורה(, עד דהוה יתיב אתא 

רבי יוסי ובטש אפתחא )בעוד שהיה יושב בא רבי יוסי ודפק בדלת(, 

תכשיטים(  פי'  השרים,  )אצל  בטופסרא  תיבה(  )פי'  סיפטא  אמר 

שכיחי )אמר בתיבת השרים נמצאים תכשיטים, כלומר אצל רבי אבא

א( ראה גם סה"מ תקס"ה ח"א ע' שסח ואילך. לקוטי לוי"צ הערות 

לזח"א ע' נג.

ב( ראה גם הקדמה לספר צמח דוד.

ג( ראה לקו"ת ואתחנן ח, א. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סוף סימן 

קעג. ובכ"מ.

ד( ראה — לדוגמא — פרש"י לך לך יז, ט. ועוד.

)ע'  ס"ג  )ב(  ו'  ערך  תלמודית  באנציק'  להעיר מהנסמן  יש  אולי  ה( 

תד ואילך(.

ו( פרש"י ר"פ נח. ויצא כט, טו.

ז( ראה ספר הבחור המאמר הראשון העיקר הרביעי ס"ג ואילך. ספר 

מסלול מסלת הפעלים נתיב ז' סמ"ז ואילך.

ח( ראה גם לקוטי לוי"צ הערות לזח"ג ע' שכב.

וההיפך מזה שם עירו דתפארת דתהו עוית, שהוא18 

היפך  רה"ר,  סוד20  דתהו  עיגולים19  רבים  חשבונות 

דאדם ישר.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רמח

בודאי נמצאים תמיד חידושי תורה הנחמדים מזהב ומפז רב(, יתבו 

דאושפיזא  בריה  קם  אדהכי  בתורה(,  ועסקו  )ישבו  באורייתא  ולעו 

לפניהם(,  וישב  בנו של בעל האכסניא  כך קם  )בתוך  ויתיב קמייהו 

אמר לון )שאל מהם( מאי דכתיב )יהושע ב, יג. אצל רחב שהצילה 

נתגיירה  והיא  ופנחס,  כלב  שהיו  יהושע  מרגלי  את  יריחו  ממלך 

ובקשה מהם( והחייתם את אבי ואת אמי וגו', וכתיב ונתתם לי אות 

אמת, מאי קא בעאת מנייהו )מה בקשה מהם, כלומר מה הסוד של 

בקשתה(, אמר רבי אבא יאות שאלת )אמר לו רבי אבא יפה שאלת(, 

אבל אי שמעת מידי אימא ברי )אבל אם שמעת בזה דבר אמור בני(, 

)היא  דחיי  סימנא  היא בעאת  כך למדתי(,  )אלא  אוליפנא  הכי  אלא 

אות  הנקרא  הוי"ה  דשם  ו'  אות  שהיא  חיים  של  סימן  מהם  בקשה 

אמת, כדי שתהי' בטוחה שיחיו אותה ואת בית אבי' כשיכבשו בני 

ישראל את יריחו(, דכתיב והחייתם את אבי וגו', ואמרה סימנא דחיי 

לא שרייא אלא באות אמת )ואמרה להם שסימן של חיים אינו שורה 

אלא באות אמת(, ומאי איהו אות אמת )ומה הוא אות אמת, ואמר( 

דא את ו' בגין דבי' שריין חיין )זהו אות ו' של השם הוי"ה שבז"א 

שהוא הת"ת שבו שורה החיים כי הוא סוד עץ החיים(, הכי אוליפנא 

שהי'  משה  של  זה  שסימן  למדתי  )וכך  בעאת  קא  דמשה  סימנא 

מושרש בז"א בקשה מהם(.

18( הוא המשך הפסוק דלעיל )קהלת ז, כט( "אשר עשה את האלקים 

את האדם ישר, והמה בקשו חשבונות רבים". ראה אור התורה פרשת 

ברכה עמוד א'תתנג־ד.

19( תהו הוא בחי' עיגולים. ואחד הטעמים הוא: דיש בחי' עיגול, 

ויש בחי' יושר, בחי' עיגול מורה שהאור אינו בא בבחי' התיישבות, 

ומורה על תהו, משא"כ בחי' יושר הוא אור הבא בכלי. ראה תורת 

חיים בראשית — פרשת ויחי — עמוד רמג, ג ואילך. תורה אור פרשת 

שמות נב, א. אור התורה פרשת נשא עמוד רנד. המשך תרס"ו עמוד 

שצז )קה"ת תשע"א(. סה"מ תש"ל־תשל"א עמוד 542. ועיין ילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן לח. קנד.

20( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן מח.

כל המצוות גם אללו שהשכל מחייבם . . צריכים לקיימם מתוך קבלת עול, כמו חוקים.
משיחת שבת פרשת בחוקותי תשי"ט

כאשר אדם צריך להניח את שכלו ולעשות היפך השכל – הרי זה עניין של עמל.
משיחת שבת פרשת בחוקותי תשי"ט



מב

מצותי  ואת  תלכו  בחוקותי  אם   – ג  כו, 
תשמרו ועשיתם אתם

א. אם בחוקותי תלכו. כתב הגאון בספר ברכת טוב ז”ל 
לומר  רצה  תלכו  בחוקותי  אם  לשונו,  וזה  כג  דף  בליקוטיו 
כשבחוקותי תלכו יהי' הגאולה הנרמז במילת אם, בגאולת 
מצרים על ידי אהרן משה, דיוונים על ידי אלעזר מתתיהו, 
ידי  על  דלעתיד־לבא  מרדכי,  אסתר  ידי  על  דאחשורוש 

אליהו משיח, וזהו אם הבנים שמחה עכ”ל.
דכתב  ז”ל  לעד  סמוכים  בספר  מ”מ  הקדוש  הרב  גם 
בכוונת הסמיכות משם הרב מנחה בלולה ז”ל ד'אם' ראשי 
תיבות אליהו משיח לרמוז למאמר רז”ל בשבת דף קיח אם 
סמך  ולזה  נגאלים  מיד  כראוי  שבתות  שני  ישראל  שמרו 
כלומר  תלכו,  בחוקותי  אם  מיד  תשמורו  שבתותי  ב(  )כו, 

מיד אליהו משיח מתגל' עכ”ל.
ברכת טוב

כו, ד – ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ 
יבולה ועץ השדה יתן פריו

עכשיו,  עושה  שהיא  כדרך  לא  יבולה.  הארץ  ונתנה  ב. 
שהארץ  ומנין  הראשון.  אדם  בימי  שעושה  כדרך  אלא 
עתידה להיות נזרעת ועושה פירות בן יומה, תלמוד לומר 
אומר  הוא  וכן  לנפלאותיו.  עשה  זכר  ד(  קיא,  )תהלים 
)בראשית א, יא( תדשא הארץ דשא עשב מלמד שבו ביום 

שהי' נזרעת בו ביום עושה פירות.
ועץ השדה יתן פריו. לא כדרך שהיא עושה עכשיו אלא 
עתיד  שהעץ  ומנין  הראשון,  אדם  בימי  שעשתה  כדרך 
)תהלים  לומר  תלמוד  יומה,  בן  פירות  ועושה  נטוע  להיות 
קיא, ד( זכר עשה לנפלאותיו. ואומר )בראשית א, יא( עץ 
פרי עושה פרי למינו, מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום 

עושה פירות.
תורת כהנים

לעתיד.  מיתי'  תצמיח  שהארץ  יבולה.  הארץ  ונתנה  ג. 
יבלה כתיב, אם ִיְבֶלה המת אף על פי כן יחי'.

אין  היום  וכי  יבולה,  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמכם  ]ונתתי 
רמז  זה  אלא  יבולה,  נותנת  הארץ  ואין  יורדים  הגשמים 
מן  הנשמה  מוריד  הקב”ה  בעתה,  שתהי'  המתים  לתחיית 
השמים, כענין שנאמר )תהלים נ, ד( יקרא אל השמים מעל 
שנאמר  כענין  מלמטה,  מיתי'  מצמחת  והארץ  הנשמה,  זו 
בעתם  גשמיכם  ונתתי  וזהו  עמו,  לדין  הארץ  ואל  )שם( 

ונתנה הארץ יבולה[.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

טירחא  של  באופן  האדם  עניני  באים  הזה  שבזמן  זה 
בעשבים  הן  פירות,  שמוציאים  עד  רב  זמן  ועובר  ויגיעה, 
והן בפירות האילן, אינו רק בסיבת חטא עץ הדעת1 שירד 

1( להעיר מנצח ישראל להמהר”ל פ”נ. נתיבות עולם נתיב העבודה פי”ז.

תאכלנה  בעצבון  בעבורך  האדמה  "ארורה2  העולם,  מצב 
גו' בזעת אפיך תאכל לחם גו'", אלא לפי שעניני גשמיות 
העולם אינם "כלים" כביכול להשפעת הקב"ה. והיינו שגם 
כל  לו  ונשפע  כדבעי,  מצוות  ומקיים  תורה  הלומד  אדם 
טוב גם בצרכיו הגשמיים, אין זה בא תיכף ומיד, כי דבריו 
הגשמיים אינם מיוחדים עם שרשם ברוחניות, השפעת ה'.
בימות המשיח, שלא  וזהו החידוש שיהי' לעתיד לבוא 
יהי' הפסק בין הפעולה והצמיחה בגשמיות, לפי שלעתיד 
יהיו הדברים הגשמיים בהתאחדות עם שרשם ומקורם – 

דבר הוי'.
והתאחדות  חקיקה  של  באופן  העבודה  בין  זה  וחילוק 
והחידוש שיהי' לעתיד־לבוא, מובן על פי משל  בזמן הזה 
מעבר  שהיא  וחקיקה  האבן  גבי  על  חקיקה  בין  מהחילוק 
דרך  על  החקיקה  דאותיות  בחילוקם3,  וכמבואר  לעבר. 
משל באבן טוב אף שהאותיות הם מיני' ובי' דהאבן, מכל 
מקום, כיון שאותיות אלו יש להם מקום אחיזה בהאבן יש 
להם דמיון ושייכות לאותיות הכתיבה4, שגם הן מעלימות 
קצת, הן משחירות ה"טוהר" של האבן טוב, ואילו אותיות 
החקוקות מעבר לעבר )כמו האותיות שבלוחות5( אין להם 

מקום אחיזה ומובדלות לגמרי מאותיות הכתיבה.
בהאדם  חקוק  דבר  איזה  כאשר  בנמשל6:  הוא  וכן 
וחודר  שחקוק  היינו  טוב,  באבן  החקיקה  אותיות  דוגמת 
אינו  אבל  הקלף(  על  שהן  הכתיבה  כאותיות  )לא  בתוכו 
חודר לתוך העצם שלו ממש, הרי כשם שאצל האדם אינו 
העצם שלו ממש, כן הוא גם בהתוצאה מזה, שאינה באופן 
שחודר עד לכל דבריו החיצוניים שלו; אבל כאשר התורה 
ומצוות נחקקים באדם מעבר לעבר, שזהו כל העצם שלו, 
עד  ועניניו  כוחותיו  בכל  לעבר,  מעבר  ופועל  חודר  זה  הרי 
בגשמיות  גם  ונגלה  נראה  ולכן  שבעולם,  הדברים  בכל 
העולם שאין הפסק בין פעולת האדם והפירות הצומחים, 
בלי  ממש  ומיד  תיכף  נשפעת  הקב”ה  של  שההשפעה 

הפסק כלל.
בגלוי  תהי'  שאז  לעתיד־לבוא,  בגילוי  יהי'  זה  וענין 
הלוחות",  על  "חרות  שכתוב7  כמו  שבלוחות,  החקיקה 
ממלאך  חירות  חירות,  אלא  חרות  תקרי  אל  רז"ל8  ואמרו 
המות כו'9, שחירות זו תהי' לעתיד לבוא, בגאולה האמיתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.
לקוטי שיחות חלק לז פרשת בחוקותי

2( בראשית ג, יז ואילך.

3( המשך תרס”ו עמוד תפג ואילך. המשך תער”ב חלק א' עמוד תק. ספר המאמרים 

תש”י עמוד 63. ובכמה מקומות.

המעלימים  הכתיבה  לאותיות  מקום  שנותנין  היינו  דיו,  למלאותן  שאפשר  ועד   )4

לגמרי )תרס”ו ותש”י שבהערה הקודמת(.

5( כמרז”ל )שבת קד, א( מ”ם וסמ”ך שבלוחות בנס היו עומדין.

6( ראה לקוטי שיחות חלק ח' עמוד 131 ביאור החילוק בעבודת האדם )לגבי קב”ע(.

7( תשא לב, טז.

8( אבות פרק ו, ב.

9( ראה שמות רבה פרק מא, ז. וש”נ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בחוקותי
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ÈÈÒ ‰a∑?סיני הר  אצל  ׁשמ ּטה  ענין מה  ¿«ƒ«ְְִִִֵֶַַַָָ

א ּלא  מ ּסיני?! נאמר ּו ה ּמצ ֹות  ּכל  ּׁשמ ּטה ,והלא  מה  ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּכלל ֹותיה  מ ּסיני ,נאמר ּו ודק ּדּוקיה  ּכּלן ,ּפרט ֹותיה  אף  ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשנּויה  ּכ מ ּסיני; ודק ּדּוקיהן ּכלל ֹותיהן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָנאמר ּו
ׁשּלא  לפי ּפר ּוׁשּה: ׁשּכ לי ונראה  ּכהנים '. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹּב'ת ֹורת 

מ ֹואב  ּבערב ֹות  ׁשּנׁשנית  קרקע ֹות  ׁשמ ּטת  ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמצינּו
ּתֹורה  ּכּלן ,ּבמ ׁשנה  ּופרט ֹותיה  ׁשּכלל ֹותיה  למדנּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
מ ּסיני  ּדּבּור ,נאמר ּו ּכל  על  ּכאן ול ּמד  ה ּכת ּוב  ּובא  ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָ

למ ׁשה  ּכּלם ,ׁשּנד ּבר  היּו ּכלל ֹותיהן ,ׁשּמּסיני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מ ֹואב ,ודק ּדּוקיהן  ּבערב ֹות  ונׁשנּו .וחזר ּו ְְְְְְְְִִֵֶַָָ

         

ודק ודק ודק ודק קיהקיהקיהקיה פרטפרטפרטפרטתיהתיהתיהתיה א)לל לל לל לל תיהתיהתיהתיה כה , –לל לל לל לל תיה תיה תיה תיה (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
"נט מטה  יא)"וה ביעית כג , טי תיה תיה תיה תיה .(מ רט רט רט רט ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

תזמר" לא  . . תזרע  "לא  ד )– "לא ק ק ק ק קיה קיה קיה קיה .(פסוק – ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹ
יהיה  הפקר א א  קציר, אר  מחזיק  להי ת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָתקצר,

וברש"י)לל" ה  ;(פסוק  קי ד פרטת,  זה  א . ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
,ולכ . ניה לל 'ק ק ' וה 'רט' ה י תר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָבכללת
תב א א  ,עליה ח זר אינ  א חלק ת פרט ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלאחר

."קיה ודק תיהלל"  המְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ

        

מ יני , ודק קיה  (פרטתיה ) ללתיה  נאמר מ ה  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמה 
מ יני  קיה ודק תיהלל נאמר ל  א(י" ר) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

י מעאל  רי  לפי  ואיל עקיבא , רי  ל  ע היא  ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָז
אהל־מ עד " פרטת סיני , נאמר קטו )"ללת זבחי). ְְְְְִֵֶֶֶַָָֹ

י י י י מעאלמעאלמעאלמעאל י מעאל ררררי י י י  רי   ה יק . עב דת  הינ  ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
לאלקיו ". ה א   קד"  לד ד  ,ה ְִֵֵֶַַָָָָֹֹהיה 

עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא היה ררררי י י י  עקיבא  רי  י  על־בה , עב דת הינ  ְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָ
עקיבא ). רי  ער ה רת, סדר (ראה   רי ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

 ה תחילת ת־נפמסיר י  ה יק , עב דת ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַוה ה ,

עב דה  היא    ה ל עב דת ואיל קריאת־מע ), זמ)ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָ
רק  י מעאל, רי  א מר לכ ודעת.  טע על־י  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמס דרת,
למסירת־  הרמז 'סיני ', נאמר העב דה ) (יס ד  ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ'ללת'
ואיל וסדר), י ב    מק לא  מד ר, ה א  (סיני  ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹנפ
הרמז  מ עד ', 'אהל נאמר העב דה ) (רטי  ְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ'רטת'

מס דרת. ְֲֶֶַָלעב דה 
ת־נפמסיר  מ היא  על־בה  עב דת ני , ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָמ ד 

מסירת־נפ,מידית מידית מידית מידית   רי חד העב דה  רטי     , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
מ 'סיני '. נאמר ה רטת  א עקיבא , רי  סב ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָולכ

      ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦³¨¸ŸÆ
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מד              
        

א ר  מ מע , ה תב  ל גנ ה יא , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָיד עה 
האר "ו בתה  להי ת  צרי מ ד  ה ה  ," האר אל  בא"ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
 לאחר אה  ה מיטה  נת ,י ה היפ  לה '" ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָת
 המ רמפ האדמה , עב דת  סקי ע  ה  ני ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה
ת  ה ביעית ב נה  'ג  ד זרע   ני " ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָה תב :

?"'ג  לאר יהיה  תְִֶֶַָָָ
אמר    לה ', "ת ר"י  פר נרמז  זה  ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוה א ר

רא ית": ְְִֵַָת
בראשית)ת פי(שבת ה ת עני א ) : עניני '  נ י  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

על  ,"'ג  והאר  מי ה ל ויכ"   ל הע לבריאת ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
פי ה ת עני ב ) רא ית", למע ה  "זכר נאמר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה 
ליציאת  "זכר   מצרי יציאת ( ע (וק ר מ ד  ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָה א 

." ְִִַמצרי
ליל  : י זמ לב '  ונחלקי ת, כל  נ י  א  עניני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָב '
תפילת   ה ת   וי ,"ל ויכ"  מרי א אז  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָת

רא ית". למע ה  "זכר  מרי א אי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַחרית
ע ה ר ה ת עני   יניה החילק  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָכללת

 עני ה א  וקיימא ", "מק א  ל פ א ה א  ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָה ריאה ,
ע ה ר ה ת עני ואיל מ מעלה . ה אה  ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָה ד ה 
  האד עב דת על־ידי  א  פ א ה א  , מצרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָיציאת

ה ת". את ֲֶַַַָ"לע ת
ה מי נת  א  עניני '  נ י ,כ  כמ: טה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ללא  מ מעלה , אה  ה מיטה  נת קד ת נ ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹי
האר אל  תבא "י  נאמר זה  על   האד עב דת ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהק מת
ה מיטה  קד ת נ וי לה '"; ת  האר ו בתה  'ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָג
ני " נאמר זה  על   האד עב דת על־ידי  ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאה 

."ת ת ה ביעית ב נה  'ג  ד ְְִִִֶַַַַַַָָָָזרע 
ההמ כה  ה ה  מ מ ה , העב דה  על־ידי  א  זה  עני  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוא
מאתערתא  י תר נעלית היא  העב דה  על־ידי  ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָע ית
"ב נה  אמר מה   ה   ד ־עצמ ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלעילא 
א א  , סת ת רק  לא  ,הינ ,"ת ת ְְְִִֶַַַַַַַָָָָֹה ביעית
 מעי  ה , רי י ה   י אמר פי  ,"ת ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ"ת

."' כ ת ל   י" ְְֶַַָוד גמת

              

    

ליהוהליהוהליהוהליהוה:::: תתתת  האר האר האר האר ב )ו ו ו ו בתהבתהבתהבתה (כה , ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
א)הר קח, תקנה (פרשתנו  "י  ה ס ק  את  על מביא  ְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

נת  מבאר ,"  ח לחפי  יצא  ב ביעית . . עברי  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבד 
 כ מנחה , י ראל  אי ל להי ת  צרי ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָה מיטה 
 ולכ לנח ,  צריכי  העבדי  א ביעית נחה  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָה רקע 

ה מיטה . נת היא  לחפי   ְְְְִִִִִַַַָָָָיציאת
ה הר מפרי  זה  ה מיהה  ש.ויד עה  למשפטי (תו "ש ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

ועוד ) .ש לזהר  ורמ "ז  מל כל מקדש חז"ל היא  רוחת הלכה  :ְְֲִַַַַָָָֹ
ולא  ,למכירת ה ביעית נה  לחפי  י צא  עבד  ,  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמק
על־זה  חלק  למר ד ל ודחק  ה רקע ת. מ ת ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹנת
לא   א  ) ה מיטה  נת בר צא   סבירא ־לי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹה הר,

.(למכירת  ני בע   ְְִִִֶַָָָמלא
ז  למר  ה :וי ְֵֶַָ

אי א  דא ריתא  אפיל יס ד , מצת וכמה  מה  ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמצינ
 ניאחר וכ ב אר בדיעבד . להגר "י לכ ח ה  טוב  לקח עיי) ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָ

בארוכה ) ה ' כלל אענגיל  לכ רת גמא ת  נ ,ְְְֶֶֶַַָָָ
ת למ מתק מת ה צוה   עמי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמ א ריתא ,
הא   לה כ ואב ה  ,ת למ אינ  פעמי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ(לכ ח ה ),

לע ב " ה תב  עליו  "נה   י קד אמרינ( ב נא, .(יומא ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָ
אמת  ה ה הר. ברי  בא ר   למר  י ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹועל־ר־זה 
.למכירת ביעית העבד  צא   על ה הר ליג ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹא 
מ ת  נת רחר נת חלה   א  בירא ־לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָא א 
 כיו .ת למ היא  לחרת יציאת אז הרי  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָה רקע ת,
צא  הרי  ללית, מנחה  נ י ה מיטה  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנת
א ־אימה ־ למ ת. היא  ה רטית חתמנ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָלחרת,
ה ה  וז למ ת. אז יציאת אי הרי  אחרת, נה  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָי צא 
 כיו "מיטה ", העבד  חרר לנת ה הר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹרא 
ה מיטה  נת רטית, מנחה  ר עב מה ה  רחרְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
ה מיטה , נת אכ חרר הרי  ללית, מנחה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

י תר. למ ת חתמנ ת גא "ל, ְְְֲִֵֵַַַָָֻאזי ,

       ¥³¨¦Æ¦§©´¨¤½§¥¬¨¦−¦§´Ÿ©§¤®
 §¨«©§−̈¤§«¨¨«

ÁÒÎzג  ÔÈL ˙ÈLÂ CÏ˜Á ÚÊz ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ¿««¿»¿ƒ¿ƒƒ¿«
:dzÏÏÚ ˙È LBÎ˙Â CÓk«¿»¿ƒ¿»¬«¿«



     
     
    

      
    

    

    
    

      



מה               

      ©¨¨´©§¦¦À©©³©¨Æ¦«§¤´¨½̈¤©−̈
      ©«Ÿ̈®¨«§Æ´Ÿ¦§½̈§©§§−¬Ÿ¦§«Ÿ

ı‡Ï ‰È‰È∑ ול ּכרמים ˙ÓÊ.ל ּׂשד ֹות  ‡Ï∑ ƒ¿∆»»∆ְְִַַָָ…ƒ¿…
תכסח " "לא  ותר ּגּומ ֹו: זמ ֹור ֹותיה ; וד ֹומה ,ׁשּקֹוצצין ְְְְְְִִֶֶֶַָָָ

יב )ל ֹו לג  ּכס ּוחים "(ישעיה יז),"ק ֹוצים  פ  בא ׁש(תהלים "ׂשרפה  ְְִִֵָָֻ
.ּכס ּוחה " ְָ

      ¥´§¦³©§¦«§Æ´Ÿ¦§½§¤¦§¥¬§¦¤−
     ́Ÿ¦§®Ÿ§©¬©¨−¦«§¤¬¨¨«¤

EÈˆ˜ ÁÈÙÒ והיא ∑‡˙ זרע ּתּה לא  אפ ּלּו ≈¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲִִַָֹ
ה ּקציר  ּבעת  ּבּה ׁשּנפל  ה ּזרע  מן קר ּוי ,צמחה  ה ּוא  ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

˙˜ˆB.'ספיח ' ‡Ï∑ קציר ּכׁשאר  ּבֹו מחזיק  ,להיֹות  ִַָ…ƒ¿ְְֲִִִִַָָ

ל ּכל  יהיה  הפקר  והפר ׁשּת∑EÈÊ.א ּלא  ׁשהנזר ּת ְְִֵֶֶֶַָֹ¿ƒ∆ְְְְְִִֶַַָָ
הפקר ּתם  ולא  מהם  ֿ אדם  ˙ˆ.ּבני ‡Ï∑ א ֹותם ְְְְִֵֵֶַָָָֹ…ƒ¿…ָ

ּבֹוצר  ה ּמפקר ,אינ מן .א ּלא  ְְִֵֵֶַָָֻ

      Â§¨«§Â̈©©̧¨¨³¤¨¤Æ§¨§½̈§−§©§§´
    §©«£¨¤®§¦§¦«§Æ§¨´§½©¨¦−¦¨«

'B‚Â ı‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â∑ּפ ֿ ֿ על  ׁשאסר ּתים אף  י ¿»¿»««»»∆¿ְֲִִֶַַַ
אסר ּתים ,עלי ּבהנאה  ולא  ּבאכילה  ׁשּלא ,לא  א ּלא  ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ה ּבית  ּכבעל  ּבהם  ּבּה,ּתנהג  ׁשוים  יהיּו ה ּכל  ,א ּלא  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
 ות ֹוׁשב  ּוׂשכיר ÏÎ‡Ï‰.א ּתה  ÌÎÏ ı‡‰ ˙aL∑ ְְְְִַָָ««»»∆»∆¿»¿»

מן (ת"כ ) א ֹוכל  א ּתה  ואי א ֹוכל , א ּתה  ה ּׁשב ּות  ְִִִֵֵַַַָָָמן

E˙Ó‡ÏÂ.ה ּׁשמ ּור  EcÚÏe EÏ∑( ת"כ) ׁשּנאמר לפי ַָ¿¿«¿¿¿«¬»∆ְֱִֶֶַ
יא) כג  ע ּמ"(שמות אביני "ואכל ּו אס ּורים ,: יהיּו יכ ֹול  ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹ

ּולעב ּד  ל" ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לע ׁשירים ? ְְְְְֲֲִִִַַַַַָּבאכילה 
" אמ ּורים ,ולאמת ּוׁשפח ֹות  ועבדים  ּבעלים  הרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָ

ELB˙Ïe.ּכאן  EÈÎNÏÂ∑( ת"כ) הנכרים .אף  ָ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ְִַַָ

        

"""" האר האר האר האר והחמרת """"תתתת הארצת ביטל ביתת  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
רק  לא  להי ת  צריכי רעה ") ח ה  "וה י   מ ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹ(ת

,  א א  וה פילה , ה רה  עסק  """"לאכלהלאכלהלאכלהלאכלה............עת ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

"""" ולבהמ ולבהמ ולבהמ ולבהמתית ב אכילת   , האד עניני  כל  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
לבהמה . מה  ה א   ה , ה ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָוכ צא 

     §¦̧§¤§§½§©«©−̈£¤´§©§¤®¦«§¤¬¨
 §«¨−̈¤«¡«Ÿ

‰iÁÏÂ EzÓ‰ÏÂ∑ א ֹוכלת ח ּיה  לא ,אם  ּבהמה  ¿ƒ¿∆¿¿¿««»ְִֵֶֶַָָֹ
ֿ ׁשּכן  ל ֹומר ,ּכל  ּתלמ ּוד  מה  !עלי ׁשּמזֹונֹותיה  ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשח ּיה  זמן ּכל  לח ּיה : ּבהמה  מ ּקיׁש ?"ולבהמ ּת"ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ה ּׂשדה  מן ּכלה ,א ֹוכלת  ה ּבית . מן לבהמ ּת האכל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ה ּׂשדה  מן ה ּבית ,לח ּיה  מן לבהמ ּת תענית ּכּלה  (ת"כ . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

.ו)
       §¨«©§¨´§À¤ ©©§´Ÿ¨¦½¤¬©¨¦−¤´©

       §¨¦®§¨´§À§¥Æ¤ ©©§´Ÿ©¨¦½¥¬©
 §©§¨¦−¨¨«

Ú‡Ï‡ד  È‰È ‡˙hÓL ÁÈ ‡˙ÚÈL ‡zLe¿«»¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿»¿≈¿«¿»
‡Ï CÓÎÂ ÚÊ˙ ‡Ï CÏ˜Á ÈÈ Ì„˜ ËÓL˙c¿«¿≈√»¿»«¿»»ƒ¿«¿«¿»»

:ÁÒÎƒ̇¿»

C˜Lה  ÈpÚ ˙ÈÂ „ˆÁ˙ ‡Ï C„ˆÁ„ Èzk ˙È»«≈«¬»»»∆¡«¿»ƒ¿≈ƒ¿»
:‡Ú‡Ï È‰È ‡˙hÓL ˙L ÛBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¿ƒ¿»¿≈¿«¿»

CÏו ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏ ‡Ú‡ ˙hÓL È‰˙e¿≈¿ƒ««¿»¿¿≈«»
ÔÈÈ„c C˙B˙Ïe CÈ‚‡ÏÂ C˙Ó‡Ïe CcÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬ƒ»¿»»¿»¿ƒ

:CnÚƒ»

ÏÎז ‡‰z CÚ‡ Èc ‡˙ÈÁÏe CÈÚÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«¿»¿≈»
:ÏÎÈÓÏ dzÏÏÚ¬«¿«¿≈»

ÔÈLח  ÚL ÔÈLc ÔÈhÓL ÚL CÏ ÈÓ˙Â¿ƒ¿≈»¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈhÓL ÚL ÈÓBÈ CÏ ÔB‰ÈÂ ÔÈÓÊ ÚL¿«ƒ¿ƒƒ»≈¿«¿ƒƒ

:ÔÈL ÚL˙Â ÔÈÚa‡ ÔÈLcƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ



     
    
   

    
     

       
      

    
    
    

    
     
    
    

  



מו              
ÌÈL ˙˙aL∑ ׁשבע יע ׂשה  יכ ֹול  ׁשנים , ׁשמ ּטֹות  «¿…»ƒְֲִִֶֶַַָָ

ּתלמ ּוד  אחריהם ? יֹובל  ויע ׂשה  ׁשמ ּטה  רצ ּופ ֹות  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשנים 
ּכל  א ֹומר : הוי ּפעמים , ׁשבע  ׁשנים  ׁשבע  ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָל ֹומר :

ּבזמ ּנּה ּוׁשמ ּטה  ÚL.(ת"כ )ׁשמ ּטה  ÈÓÈ EÏ eÈ‰Â ְְְִִִַָָָ¿»¿¿≈∆«

'B‚Â∑ ל ׁשמ ּטֹות ,מ ּגיד  ע ׂשית  ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  ,ׁשאף  ¿ְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מקרא : ׁשל  ּופ ׁשּוט ֹו ׁשנה . מ "ט  לס ֹוף  יֹובל  ְְְֲִֵֵֶָָָע ׂשה 

מ "ט  למס ּפר  ה ּׁשמ ּטֹות  ׁשנֹות  ח ׁשּבֹון  ל .יעלה  ְְְְְְֲִִֶֶַַַ

     §©«£©§º̈©³§¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¤«¨−
     ©®Ÿ¤§Æ©¦ª¦½©«£¦¬−̈§¨©§§¤«

zÚ‰Â∑ו)ל ׁשֹון לו ּבּמחנה "(שמות ק ֹול  ,"וּיעביר ּו ¿«¬«¿»ְֲֲִֶַַַַ
הכרזה  ‰ÌÈtk.ל ׁשֹון ÌBÈa∑( ת"כ): ׁשּנאמר מ ּמׁשמע  ְְַָָ¿«ƒÀƒְֱִֶֶַַַ

ה ּכּפרים " לחד ׁש?,"ּביֹום  ּבע ׂשֹור  ׁשה ּוא  יֹודע  איני ְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
: ל ל ֹומר  א ּלא  לח ֹוד ׁש? ּבע ׂשֹור  נאמר  למה  ּכן, ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָאם 

ארצכם  ּבכל  ׁשּבת  ּדֹוחה  לחד ׁש ע ׂשֹור  ואין ,ּתקיעת  ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ארצכם  ּבכל  ׁשּבת  ּדֹוחה  ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש א ּלא ,ּתקיעת  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד  ֿ ּדין .ּבבית  ְְִִֵַ

      §¦©§¤À¥´§©³©«£¦¦Æ¨½̈§¨¤¬§²
      ̈−̈¤§¨«§¤®¨¥¬¦Æ¦«§¤´¨¤½§©§¤À

    ¦ ¤£ª¨½§¦¬¤¦§©§−¨ª«
ÌzLc˜Â∑( ת"כ)ֿ ּבבית א ֹות ּה מק ּדׁשין ּבכניסת ּה ¿ƒ«¿∆ְְְְִִִֵַָָָ

ה ּׁשנה !" "מק ּדׁשת  וא ֹומרים : Bc.ּדין Ì˙‡˜e∑ ְְְִִֶֶַָָֻ¿»∆¿
ּב,לעבדים  נרצע  ׁשנים ּבין ׁשׁש ל ֹו ּכל ּו ׁשּלא  ין ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ט)מ ּׁשּנמ ּכר . "ּדר ֹור "?(ר"ה ל ׁשֹון מה ּו יה ּודה : ר ּבי אמר  ְְְְִִִֶַַַַָָ
וכ ּו' ֿ דירא  ּבי ר ֹוצה ,ּכמד ּיר  ׁשה ּוא  מק ֹום  ּבכל  ׁשּדר  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

אחרים  ּבר ׁשּות  ‰Â‡.ואינֹו ÏBÈ∑ מב ּדלת זאת  ׁשנה  ְְֲִִֵֵ≈ƒְֶֶָָֹֻ
לב ּדּה ל ּה ׁשם  ּבנקיבת  ׁשנים  ּׁשמ ּה?,מ ּׁשאר  ּומה  ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשמ ּה ׁשֹופר ,"יֹובל " ּתקיעת  ׁשם  ‡LÈ.על  ÌzLÂ ְְִֵֵַַָָ¿«¿∆ƒ
B˙fÁ‡ŒÏ‡∑ לבעליהן ח ֹוזר ֹות  LÈ‡Â.ׁשה ּׂשד ֹות  ∆¬À»ְְֲֵֶֶַַָ¿ƒ

eLz BzÁtLÓŒÏ‡∑ ה ּנרצע את  .לר ּבֹות  ∆ƒ¿«¿»Àְְִֶַַָ

              

י י י י ביהביהביהביה לכל לכל לכל לכל   אר אר אר אר רררררררר  קראת קראת קראת קראת(י (כה , ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹ
ממיכל "ח ת יה דה : רי  ל מאמר מ בא  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָמרא 
ה א   ריג ה   מק למר: ."ירת על  סיות  י ממְְְְְְִִִִִַַַַָ
צרכי למעט  לאד דאי   די  עד  י תר, ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָח ב 

 א   לכ מגריו .   מק את לר די  תה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאכילה 
ריג ה   מק את לבחר האפרת יה דה  רי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמפר
 די  עד  ,רי ־ח ל י תר הח בה  נתכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהיא 

.ז כ נה   על־ "רר"   נקראת  עצמ ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָהחרת

       ¥´¦À§©²©«£¦¦¬¨−̈¦«§¤´¨¤®´Ÿ
     ¦§½̈§³Ÿ¦§§Æ¤§¦¤½¨§¬Ÿ¦§§−

¤§¦¤«¨
‰L ÌÈMÓÁ‰ ˙L ‡Â‰ ÏBÈ∑ ּתלמ ּוד מה  ≈ƒ¿««¬ƒƒ»»ְַַ

וג ֹו'" "וק ּדׁשּתם  ׁשּנאמר : לפי ּכדאיתא ,ל ֹומר ? ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָ
ּכהנים ' ּוב 'ת ֹורת  ֿ ה ּׁשנה ' את ∑‡˙ÈÊŒ‰.ּב'רא ׁש ְְֲִַַָָֹֹ∆¿ƒ∆»ֶ

המ ׁשּמרים  ה ּמפקרים .,הענבים  מן א ּתה  ּבֹוצר  אבל  ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻֻ

ּבּׁשביעית  ׁשּנאמר  נמצא ּו,ּכׁשם  ּבּיֹובל , נאמר  ּכ ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
– מ "ט  ׁשנת  לזֹו: זֹו סמ ּוכ ֹות  קד ֹוׁשֹות  ׁשנים  ְְְְְִֵַָׁשּתי

יֹובל ,ׁשמ ּטה  – החמ ּׁשים  .ּוׁשנת  ְְֲִִִֵַַָ

ÚÈL‡‰ט  ‡ÁÈa ‡aÈ ÙBL Ú˙Â¿«¬«««»»¿«¿»¿ƒ»»
ÔeaÚz ‡ietÎ„ ‡ÓBÈa ‡ÁÈÏ ‡NÚa¿«¿»¿«¿»¿»¿ƒ«»««¿

:ÔBÎÚ‡ ÏÎa ‡ÙBL»»¿»«¿¬

Ôe˜˙Âי  ÔÈL ÔÈLÓÁ ˙L ˙È ÔeLc˜˙e¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡È‰ ‡ÏBÈ ‡‰˙È ÏÎÏ ‡Ú‡a ‡˙eÁ≈»¿«¿»¿»»¿»»≈»ƒ
‚e dzÒÁ‡Ï b Ôee˙˙e ÔBÎÏ È‰z¿≈¿¿¿«¿«¬«¿≈¿«

:Ôee˙z d˙ÈÚÊÏ¿«¿ƒ≈¿

ÔBÎÏיא  È‰z ÔÈL ÔÈLÓÁ ˙L ‡È‰ ‡ÏBÈ≈»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈¿
‡ÏÂ ‡‰zk ˙È Ôe„ˆÁ˙ ‡ÏÂ ÔeÚÊ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»«¿¿»«»»¿»

:‡‰˜L ˙È ÔeÙË˜ƒ̇¿¿»ƒ¿»»



   
  

  
     

     

     
     
       

      
    

    
      

    
     

   



מז               

       ¦ ¥´¦½−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¦̧©¨¤½«Ÿ§−
¤§«¨¨«

ÌÎÏ ‰È‰z L„˜∑( ת"כ),ּכהק ּדׁש ּדמיה  ּתֹופסת  …∆ƒ¿∆»∆ְְֵֶֶֶֶָָ
"ּתהיה " ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לח ּלין? היא  ּתצא  ,יכ ֹול  ְְְִִִֵֵֶַַָֻ

ּתהא  eÏÎ‡z.ּבהוית ּה ‰„O‰ŒÔÓ∑( ת"כ) ידי ֿ על  ְֲֵַָָָƒ«»∆…¿ְֵַ

ה ּבית  מן א ֹוכל  א ּתה  מן ,ה ּׂשדה  לח ּיה  ּכלה  ׁשאם  ִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ה ּבית ,ה ּׂשדה  מן לבער  צרי ׁשּנאמר ,א ּתה  ּכׁשם  ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבּיֹובל ,ּבּׁשביעית  נאמר  ּכ. ְֱִִֵֶַַַָ

     ¦§©¬©¥−©®Ÿ¨ª¾¦−¤£ª¨«
B˙fÁ‡ŒÏ‡ LÈ‡ eLz∑ׂשדה ּו ה ּמֹוכר  לר ּבֹות  א ּלא  ֿ אח ּזת ֹו"? אל  איׁש "וׁשב ּתם  נאמר : ּכבר  והרי »Àƒ∆¬À»ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּוגאל ּה ּבנֹו ּבּיֹובל ,ועמד  לאביו .ׁשח ֹוזרת  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

      §¦«¦§§³¦§¨Æ©«£¦¤½¬¨−Ÿ¦©´£¦¤®
  ©−¦¬¤¨¦«

'B‚Â ekÓ˙ŒÈÎÂ∑ּפׁשּוט ֹו וע ֹוד ,לפי ּכמ ׁשמע ֹו. ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְִַָ
מ ֹוכר  ּכׁשא ּתה  מ ּנין ּדר ׁשה : חבר ?,יׁש ליׂשראל  מכר  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ל ֹומר : מכר .ּתלמ ּוד  " לעמית – ממ ּכר  ֿ תמ ּכר ּו "וכי ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

לקנֹות  ּבאת  ׁשאם  ּתלמ ּוד ,ּומ ּנין ? חבר מ ּיׂשראל  קנה  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
" עמית מ ּיד  – קנה  "א ֹו ב "מ ,(ת"כ∑‡eBzŒÏ.ל ֹומר : ֲִִֶַַָֹ«

ממ ֹון נח) א ֹונאת  .זֹו ַָָ

      §¦§©³¨¦Æ©©´©¥½¦§¤−¥¥´£¦¤®
  §¦§©¬§¥«§−Ÿ¦§¨¨«

‰˜z ÏBi‰ Á‡ ÌÈL tÒÓa∑ּפׁשּוט ֹו זה ּו ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ƒ¿∆ְֶ
להזהיר . ּבא  הא ֹונאה  על  אפניו, על  ה ּמקרא  ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָליּׁשב 

קרקע ,ּכׁשּתמ ּכר  ּתקנה  עד ,ּדע ,א ֹו יׁש ׁשנים  ּכּמה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
רא ּויה  ׁשהיא  ה ּׂשדה  ּותב ּוא ֹות  ה ּׁשנים  ּולפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָה ּיֹובל ,

ה ּקֹונה ,לע ׂשֹות  ויקנה  ה ּמֹוכר  ס ֹופ ֹו,ימ ּכר  ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹ
מעט ֹות  ׁשנים  יׁש ואם  ה ּיֹובל , ּבׁשנת  ל ֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻלהחזיר ּה

יקרים  ּבדמים  מ ֹוכר ּה ואם ,וזה  ל ֹוקח , נתא ּנה  הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
הר ּבה  ּתב ּוא ֹות  מ ּמּנה  ואכל  מר ּבֹות  ׁשנים  הרי ,יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ה ּזמן  לפי לקנֹות ּה צרי  לפיכ מ ֹוכר ; וזה ּו,נתא ּנה  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

"ּבמס ּפר  ֿ ל "ׁשּנאמר : ימ ּכר  ֿ תב ּואת  מנין ,ׁשני לפי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ל ֹו. ּתמ ּכר  ה ּלֹוקח  ּביד  ע ֹומדת  ׁשּתהא  ה ּתב ּוא ֹות  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשני

דר ׁשּו כ )ור ּבֹותינּו מ ּכאן (ערכין אינֹו,: ׂשדה ּו ׁשה ּמֹוכר  ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשנים  מ ּׁשּתי ּפח ֹות  לגאל  ׁשנים ,ר ּׁשאי ׁשּתי ׁשּתעמד  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

ליֹום  מ ּיֹום  ה ּלֹוקח  ּתב ּוא ֹות ,ּביד  ׁשל ׁש יׁש ואפ ּלּו ְְְֲִִֵֵַַַַָֹ
ׁשנים  ׁשּתי ּו"ׁשני",ּבא ֹותן ּבקמ ֹותיה , ל ֹו ׁשּמכר ּה ּכג ֹון ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָ

מ ּפׁשּוט ֹו יֹוצא  ּתב ּוא ֹות ,ּכל ֹומר ,אינֹו ׁשל  ׁשנים  מס ּפר  ְְְְִִִֵֵֶַַָ
ׁשנים  ּומע ּוט  ׁשּדפ ֹון; ׁשל  .ׁשנים ,ולא  ְְִִִִֶַָָֹ

ÔÓיב  ÔBÎÏ È‰˙ ‡L„e˜ ‡È‰ ‡ÏBÈ È‡¬≈≈»ƒ¿»¿≈¿ƒ
:dzÏÏÚ ˙È ÔeÏÎÈz ‡Ï˜Á«¿»≈¿»¬«¿«

bיג  Ôee˙z ‡„‰ ‡ÏBÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»»»¿¿«
:dzÒÁ‡Ï¿«¬«¿≈

ÈÓ„‡יד  ÔaÊ˙ B‡ CÁÏ ÔÈÈÊ ÔaÊ˙ È‡Â«¬≈¿«≈¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ»
:È‰BÁ‡ ˙È b ÔeB˙ ‡Ï CÁ„¿«¿»»¿«»¬ƒ

CÁטו ÔÓ ÔaÊz ‡ÏBÈ ˙a ‡iL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿«»»«≈»ƒ¿≈ƒ«¿»
:CÏ ÔaÊÈ ‡zÏÏÚ ÈL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿≈¬«¿»¿«∆»



    
     

    
     
    

     
    
     

    
    

    
    
    
  

  
    

     
      

       


      
       
      

 
      

     
   

    
     
   



מח              

       §¦´´Ÿ©¨¦À©§¤Æ¦§¨½§¦Æ§´Ÿ©¨¦½
       ©§¦−¦§¨®¦ ¦§©´§½Ÿ¬Ÿ¥−¨«

B˙˜Ó ‰az∑ ּביקר B˙˜Ó.ּתמ ּכר ּנה  ËÈÚÓz∑ ּבדמיה .ּתמעיט  «¿∆ƒ¿»ְְְִֶֶָֹ«¿ƒƒ¿»ְְִֶַָָ

       §³ŸÆ¦´¤£¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®¦²
  £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

B˙ÈÓÚŒ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ∑( ת"כ) הזהיר ּכאן ¿…ƒ∆¬ƒְִִָ
ּדברים  א ֹונאת  ולא ,על  חבר ֹו את  איׁש יקניט  ׁשּלא  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ל ֹו ה ֹוגנת  ׁשאינּה עצה  והנאת ֹו,יׁשיא ּנּו ּדר ּכֹו לפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לרעה ? נת ּכּונּתי אם  יֹודע  מי ּתאמר : ואם  יֹועץ . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשל 

מח ׁשב ֹות  ה ּיֹודע  ;"מאלהי "ויראת  נאמר :  ה ּוא ,לכ ְְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ל ּלב  ה ּמס ּור  ּדבר  ּכל  מי ,יֹודע . א ּלא  מ ּכיר  ׁשאין ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבל ּבֹו מאלהי",ׁשה ּמח ׁשבה  "ויראת  ּבֹו: .נאמר  ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

         

 ל ל ל ל ההההגנתגנתגנתגנת  אינ אינ אינ אינ עצהעצהעצהעצה  יאנ יאנ יאנ יאנ י י י י יז)ולא ולא ולא ולא  כה , (רש"י ְְְְֹֹ ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
לא  דבר ה מא  (לפני  מכ ל"  לא  ע ר "לפני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוק ה ,
כלל  זה  והרי  לי , לה  רש "י ) ,ל ה גנת אינ עצה  ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
.לאוי ני  עליו  לעבר ה א  למר,  וי . ברי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹא נאת

 ח אי ורק  ,י  ח למצא  לה ל   ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹוא
ת א  זה  א רק  ה א  – "לאוי ני  עליו  "לעבר  מרי ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹא
הגנה  אינ עצה    ללת  ברי א נאת  וא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה או ,

ע ר"). ל"לפני   (א  חבר את יקניט א   ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹוג

         

עמיתעמיתעמיתעמית אתאתאתאת  אי אי אי אי  נ נ נ נתתתת יז)ולא ולא ולא ולא  (כה , ְְְְֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹ
 ל ל ל ל ההההגנתגנתגנתגנת  אינ אינ אינ אינ עצהעצהעצהעצה  יאנ יאנ יאנ יאנ י י י י (רש"י)ולא ולא ולא ולא  ְְְְֹֹ ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

 יא מ" ר"י  נקט ,"ר ע ר "מ ה  לגי  בא , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹפרת
ולכ רעה רעה רעה רעה עצה  , ברי א נאת מיירי  א למר,  וי ." ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

להנאת  היא  (העצה  העצה  נתינת רק  ה א  ר הח רְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה א  ע ר", "מ ה   וא ה אל). לטבת לא  , ע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹה
היא   עצמ העצה  ר רה ,  ריאר מי "א  ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד 

ָָרעה .

   ©«£¦¤Æ¤ªŸ©½§¤¦§¨©¬¦§§−
    ©«£¦¤´Ÿ¨®¦«©§¤¬©¨−̈¤¨¤«©

ÁËÏ ı‡‰ŒÏÚ ÌzLÈÂ∑ ׁשמ ּטה ,ׁשּבע ֹון ƒ«¿∆«»»∆»∆«ְֲִֶַָ
ּגֹולים  לד )ׁשּנאמר ,יׂשראל  כו ּת(ויקרא "אז הארץ : רצה  ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשנה  וׁשבעים  ֿ ׁשּבתתיה "; את  "והרצת  ׁשּבתתיה " ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאת 
ּבבל  ּגל ּות  ׁשּבּטל ּו,ׁשל  ׁשמ ּטֹות  ׁשבעים  .היּו,ּכנגד  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָ

ÌeÙÏeטז È‰BÈÊ ÈbÒz ‡iL ˙e‡È‚Ò ÌeÙÏ¿¿ƒ¿«»«¿≈¿ƒƒ¿
‡zÏÏÚ ÔÈÓ È‡ È‰BÈÊ ÚÊz ‡iL ˙eÚÊ¿≈¿«»«¿≈¿ƒƒ¬≈ƒ¿«¬«¿»

:CÏ ÔaÊÓ ‡e‰¿«∆»

È˙יז b ÔeB˙ ‡ÏÂC‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â dÁ ¿»¿«»«¿≈¿ƒ¿«≈¡»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È‡¬≈¬»¿»¡»¬

ÔeËzיח  ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿»«¿»ƒ«ƒ¿
:ÔˆÁÏ ‡Ú‡ ÏÚ Ôe˙È˙Â ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿¿≈¿««¿»¿»¿»



     
  

     
    
     

     
     

  
  

    
    
     
     
    

 
    

     
     

      
    
    
     
    
    
    

     
    

     

 
     

     
    

   
 

    
    

     
    

     
     

      
 



מט               

     

     §¨«§¨³¨¨̧¤Æ¦§½̈©«£©§¤−¨®©¦«©§¤¬
 ̈¤−©¨¤«¨

‰ÈÏÚ ÁËÏ ÌzLÈÂ 'B‚Â ı‡‰ ‰˙Â∑ ּבּצרת מ ּׁשנת  ּתדאג ּו ÚNÏ.ׁשּלא  ÌzÏÎ‡Â∑ּבת ֹו אף  ¿»¿»»»∆¿ƒ«¿∆»∆«»∆»ְְֲִִֶֶַַֹֹ«¬«¿∆»«ְַ
ּברכה  ּבֹו ּתהא  .ה ּמעים  ְְִֵֵַַָָ

      §¦´«Ÿ§½©Ÿ©−©¨¨´©§¦¦®¥´Ÿ
   ¦§½̈§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤§«¨¥«

ÛÒ‡ ‡ÏÂ∑ ה ּבית מאליהם ∑‡˙e˙‡ezŒ.אל  ה ּבאים  ּוספיחין האילן ּופר ֹות  יין .ּכג ֹון ¿…∆¡…ִֶַַ∆¿»≈ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

         

ההההביעיתביעיתביעיתביעית נהנהנהנה אכל אכל אכל אכל  מהמהמהמה תאמרתאמרתאמרתאמר כ)וכי וכי וכי וכי  (כה , ְְְְִִִִֹֹ ְְְְַַַַֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 ני אלפי  ית נגד   ה ה ביעית' ו 'ה נה  ' ני 'ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ו  עלמא  יכ ל הוי  יצד   ה אלה  ונאלת ה ביעי .  האל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אה   על ה א ה ? את להביא  ,והחל ה רד  ,נ ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻה ר

את   א , כ ה לי  ל את  ע  א ה ', ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהבטחת
ותביא  רת מ את יג ה ית' ה נה  'זריעת ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָרכתי 
 מ נעבדה  הרי  ח ה , ה 'דה '  א ה א ה , ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאת

. ני ִֵָ

     §¦¦³¦¤¦§¨¦Æ¨¤½©¨−̈©¦¦®§¨¨Æ
   ¤©§½̈¦§−©¨¦«

LÏLÏÌÈM‰∑ ה ּׁשּׁשית ֿ ה ּׁשנה ,למקצת  רא ׁש ועד  ול ּׁשמינית ,מ ּניסן ּבּׁשמינית ,ול ּׁשביעית  ׁשּיזרע ּו ƒ¿…«»ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ
ּבניסן  ויקצר ּו .ּבמרח ׁשון ְְְְְְְִִֶַָָ

                  

וע ת  ה ית, נה  'ג רכתי  את "וציתי   ה "ל עניְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
לי קר  נגע  ה ראה     י  " ני ה לל ה ב אה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת

ה פירה : ימי   ע   ה ר עני  ה ,מ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָה
מהל הרי   מ ה ספירת העני  מה :ב מ אינ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָלכא רה 

?פ א ת א מיד  ה א  מ ְְִֶַַָה
: יפ א כ ה  להי ת יכ ל מ ה יצל  ה א  העני  ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָא
מ ד ה ', עב דת ל כת מ ה את  אי מ פ א נ ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַי
 פ א נ וי ;" אחדי  ימי" נח ב   זמ רי י    ה ה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָזה 
נה ,  בעי לחי ת יכ ל  אד .' כ ממ לא  אינ מ הְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
מא מה ; לפע ל ולא  נה ,  רי וע מאה  נה   ני מְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
"ק נה  ה א  הרי  אחת" "עה  מ ב  מעמד  להי ת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָויכ ל

! מק א   ד ה נר , די  עד  ," למ ְְֵֵֵֶַַַַָָָע

אחת  עה  "יפה  ז"ל תינר מאמר ר    ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָוזה
ל הע ח י  מ ל ה ה   ל ע  ביט  י מע ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָתבה 

ַָה א ":
ענג  ה דרגת: רטי  ל  נכללי ה א "  ל הע ח י  "ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָל
ל   י" לדרת עד  ,' כ רג מ ה לי  ענג ,רג ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָה
עכ ו , העב דה  על־ידי  נע ה  זה  ל וכיו מנחה ". ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָת
 מ "י אפיל למעלה  היא  עכ ו  העב דה  ,ב מ ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָהרי 

מנחה ". ת לְֶַָָ
ת א  לימנ  א עה , ל  אחת" "עה  ה א  זה  ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָוכל
למעלה  עתיד ,  יייל מה י תר נעלית היא  אזי  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָדבעי ,
." למי הע לח י  מנחה  ת ל   י" ל מהעילי   ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מירת  על  ס  מל נגע  "פרצ" עני    ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָוזה

ÚaNÓÏיט  ÔeÏÎÈ˙Â da‡ ‡Ú‡ Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»ƒ«¿≈¿¿ƒ¿»
:dÏÚ ÔˆÁÏ Ôe˙È˙Â¿≈¿¿»¬»¬«

ÚÈL˙‡כ  ‡zLa ÏeÎÈ ‡Ó ÔeÓÈ˙ È‡Â«¬≈≈¿»≈¿«»¿ƒ≈»
:‡zÏÏÚ ˙È LBÎ ‡ÏÂ ÚÊ ‡Ï ‡‰»»ƒ¿«¿»ƒ¿»¬«¿»»

È˙L˙˙‡כא  ‡zLa ÔBÎÏ È˙ka ˙È „wÙ‡Â«¬«≈»ƒ¿¿ƒ¿¿«»¿ƒ≈»
:ÔÈL ˙Ï˙Ï ‡zÏÏÚ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬«¿»ƒ¿«¿ƒ



   
     
     

     
      


    

     
    
    

     
    

   
    

  



נ              
 וק ה רה  לימ ד  ממ לא  מ ה ת ל פ א מ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָה

נגע  "פרצ"   להי ת  צרי ה מ.לאיכ לאיכ לאיכ לאיכ ת ת ת ת ה צת, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ
מסירה   מ יהיה  ועב דה , רה  עניני  מ ה ילי  ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָהינ

רי י לל  כ ת מ ה מיע ט    ,' כ וח ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָנתינה 
צמיחת  נע ית ה ית נה  רעל־ איכ ת, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָזמ

. ני ה לל ְְִִַָָֹב אה 

     §©§¤À¥©¨¨´©§¦¦½©«£©§¤−¦
     ©§¨´¨¨®©´©¨¨´©§¦¦À©Æ

  §´¨½̈«Ÿ§−¨¨«
˙ÚÈLz‰ ‰M‰ „Ú∑ ׁשל ה ּסּכֹות  חג  עד  ««»»«¿ƒƒֶַַַֻ

לת ֹו,ּתׁשיעית  ׁשמינית  ׁשל  ּתב ּואת ּה ּבא  עת  ׁשהיא  ְְְְִִִִִֵֶֶָָֹ
ּובת ׁשרי ,ה ּבית  ּבּגרנֹות , ּבּׂשדה  היּו ה ּקיץ  ימ ֹות  ׁשּכל  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

לע ׂשֹות  צריכה  ׁשהיתה  ּופעמים  ל ּבית , האסיף  עת  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָה ּוא 

ה ּׁשביעית , ה ּׁשמ ּטה  ׁשּלפני ּבּׁשּׁשית  ׁשנים : ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָלאר ּבע 
רצ ּופ ֹות : ׁשנים  ׁשּתי קרקע  מעב ֹודת  ּבטלין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָׁשהן
ה ּׁשמ ּטֹות  ּבׁשאר  נאמר  זה  ּומקרא  וה ּיֹובל ; ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָה ּׁשביעית 

.ּכּלן  ָֻ

         

ההההביעית ביעית ביעית ביעית  .... .... לארלארלארלארע ע ע ע  לע לע לע לע תתתת צריכהצריכהצריכהצריכה היתההיתההיתההיתה  פעמי פעמי פעמי פעמיְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
כב )והוהוהוהבל בל בל בל  כה , על מ מ מ מ ה ה ה ה (רש"י ק לת ל עב דה  היא   ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ל , מי 'י ה ה ה ה מלכ ת ה א  הע בד  למר, . ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָ
.ת י את ב ל א א  מציא ת', ספירת י י י י בל בל בל בל  ה א  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ל ,'חיר 'עלמא  "מציא מציא מציא מציא תתתתה ינה , נאמר  לכ . ל ל ל ל ל ל ל ל ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ ֹֹ
רק    ק אכל") ("מה  ק יא   לתר ר ה  ," ני ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻה
 מק מ כ ח ה  אי 'י בל' דרת  וא 'מ ה ', ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָדרת

לל. ְְְָָֻלק יא 

      §¨À̈¤³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤¦«¥¦
  §«¨¦²©¤−¦¨¦«

În˙ ‡Ï ı‡‰Â∑( ת"כ) חזרת על  'לאו' ל ּתן ¿»»∆…ƒ»≈ֲִֵַַָָ
ּבּיֹובל  ל ּבעלים  ּכֹוב ׁשּה,ׂשד ֹות  ה ּלֹוקח  יהא  .ׁשּלא  ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

˙˙ÓˆÏ∑ ע ֹולמית ,לפסיקה ּפס ּוקה  ÈÏŒÈk.למכירה  ƒ¿ƒÀְְְִִִִִָָָָƒƒ
ı‡‰∑( ת"כ)ּבּה עינ ּתרע  ׁשּל,אל  .ׁשאינּה »»∆ְְֵֵֵֶֶַַָָ

              

ע ע ע ע די די די די       א א א א  בי בי בי ביותותותות  רי רי רי רי כג )י י י י  (כה , ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
לאחר  י ראל ני  ל  למעמד מתיחס  " רי" ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָה י 
לפני  א ה את",  האר את נתי   לזרע" ה "ה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהבטחת
ני ־י ראל   הי זה  לב  פעל;  וכ  לאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹה ניסה 

ה י לבד . חלק ת  אר  תיה כ ," רי" ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻבחינת
 כנס לאחר י ראל ני  ל  למעמד מתיחס  ," בי"ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

עליה . ה עלת את ל וק ת א  ב , ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָלאר

      §−Ÿ¤´¤£ª©§¤®§ª−̈¦§¬¨¨«¤
ÌÎ˙fÁ‡ ı‡ ÏÎe∑( ת"כ) ועבד ּבּתים  לר ּבֹות  ¿…∆∆¬À«¿∆ְְִֶֶַָ

רא ׁשֹון,עברי  ּבפרק  ּב'ק ּדּוׁשין' מפר ׁש זה  (דף ודבר  ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹ
ּפׁשּוט ֹוכא) ּולפי ׁשּלאחריו ,. ל ּפר ׁשה  ׁשה ּמֹוכר ,סמ ּו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשנים  ׁשּתי לאחר  לגאל ּה ר ּׁשאי א ֹו,אח ּזת ֹו ה ּוא  א ֹו ְְְֲֳִֵַַַַָָָָֻ
לע ּכב ,קר ֹוב ֹו יכ ֹול  ה ּלֹוקח  .ואין ְְְֵֵֵַַַָ

       ¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³«Ÿ£Æ©¨´Ÿ
    ¥½̈§¨©¾¥−¦§©¬¨¦«

ÔÓכב  ÔeÏÎÈ˙Â ‡˙ÈÓ˙ ‡zL ˙È ÔeÚÊ˙Â¿ƒ¿¿»«»¿ƒ≈»¿≈¿ƒ
ÏÚÓ „Ú ‡˙ÚÈL˙ ‡zL „Ú ‡˜ÈzÚ ‡zÏÏÚ¬«¿»«ƒ»««»¿ƒ≈»«≈«

:‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈz dzÏÏÚ¬«¿«≈¿«ƒ»

„ÈÏÈכג  È‡ ÔÈËeÏÁÏ ÔacÊ˙ ‡Ï ‡Ú‡Â¿«¿»»ƒ¿«««¬ƒ¬≈ƒƒ
:ÈÓ„˜ Ôez‡ ÔÈ˙B˙Â ÔÈi„ È‡ ‡Ú‡«¿»¬≈«»ƒ¿»ƒ«√»»

Ôezzכד  ‡˜t ÔBÎzÒÁ‡ ‡Ú‡ ÏÎe¿…«¿»«¬«¿¿À¿»»ƒ¿
:‡Ú‡Ï¿«¿»

È˙ÈÈÂכה  dzÒÁ‡Ó ÔaÊÈÂ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È‡¬≈ƒ¿«¿«»ƒ«≈≈«¬«¿≈¿≈≈
:È‰eÁ‡ ÈÈÊ ˙È ˜BÙÈÂ dÏ È˜c d˜ÈÙ»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿ƒ≈¬ƒ



  
  

      

     
     

    

   
     

     



ני               
ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈŒÈk∑( ת"כ) אדם ,מל ּמד ׁשאין ƒ»»ƒ»«ְֵֵֶַָָ

עני  ּדחק  מחמת  א ּלא  ׂשדה ּו למ ּכר  ∑B˙fÁ‡Ó.ר ּׁשאי ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹ≈¬À»
לעצמ ֹו ׂשדה  ׁשּיׁשּיר  ארץ   ּדר ּתֹורה  למדה  ּכּלּה, .ולא  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

ÂÈÁ‡ kÓÓ ˙‡ Ï‡‚Â∑( ת"כ) לע ּכב יכ ֹול  ה ּלֹוקח  .ואין ¿»«≈ƒ¿«»ƒְְֵֵֵַַַָ

       §¦¾¦²¬Ÿ¦«§¤−Ÿ¥®§¦¦´¨¨½¨−̈
 §¥¬§ª¨«

Ï‡b BlŒ‰È‰È ‡Ï Èk LÈ‡Â∑( ת"כ שם. ּגֹואל (קידושין א ּלא  ּגֹואלים ? ל ֹו ׁשאין ּביׂשראל  אדם   ל יׁש וכי ¿ƒƒ…ƒ¿∆…≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
ממ ּכר ֹו לגאל  .ׁשּיּוכל  ְְִִֶַָֹ

     §¦©Æ¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ¤¨´Ÿ¥½¨¦−
   £¤´¨«©®§−̈©«£ª¨«

BkÓÓ ÈLŒ˙‡ MÁÂ∑ עד היּו ׁשנים  ּכּמה  ¿ƒ«∆¿≈ƒ¿»ִַַָָָ
; וכ  ּבכ ? ל מכר ּתיה  ּובכ ּמה  ; וכ ּכ ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָה ּיֹובל ?

ּבּיֹובל  להחזיר ּה היית  מס ּפר ,עתיד  ק ֹונה  נמצאת  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
א ֹות ּה אכל ּת – ׁשנה  ּכל  ׁשל  ח ׁשּבֹון ּכפי ְְְְִֶֶַַָָָָָָה ּתב ּוא ֹות 

אר ּבע  א ֹו ׁשנים  הח ׁשּבֹון ,ׁשל ׁש מן ּדמיהן את  ה ֹוצא  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וזה ּו: ה ּׁשאר . את  ‡˙Û„Ú‰Œוטל  ÈL‰Â∑ ּבדמי ְְְֶֶַָֹ¿≈ƒ∆»…≈ְִֵ

ׁשאכל  האכילה  על  ל ּלֹוקח ,ה ּמּקח  LÈ‡Ï.ויּתנם  ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ»ƒ
BÏŒÎÓ L‡∑לגאל ּה ׁשּבא  ה ּזה  .ה ּמֹוכר  ¬∆»«ְֳֵֶֶַַָָָ

       §¦̧Ÿ¨«§¹̈¨À¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À
        §©Æ©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§−̈

 ©«£ª¨«
BÏ ÈL‰ Èc∑( ל לחצאין ,מ ּכאן (ערכין ּגֹואל  ‰ÏBi.ׁשאינֹו ˙L „Ú∑( ת"כ)א ֹות ּה לת ֹו יּכנס  ׁשּלא  ≈»ƒֲִִֵֵֶַָָ«¿««≈ְִֵֶָָֹ

ּכל ּום  ּבתח ּלת ֹו,ׁשנה  מ ׁשּמט  .ׁשה ּיֹובל  ְְְִִֵֵֶַַָָָ

     

     §¦À¦«¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ
      §ª¨½©−Ÿ§©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«

‰ÓBÁŒÈÚ LBÓŒ˙Èa∑( ת"כ) עיר ּבת ֹו ּבית  ≈«ƒ»ְִִַ
ֿ נּון  ּבן יה ֹוׁשע  מימ ֹות  ח ֹומה  È‰Â˙‰.ה ּמּקפת  ְִִֶֶַַָֻֻ¿»¿»

B˙l‡b∑ מ ּׁשּתי לגאל ּה ׁשּיכ ֹול  ּבׂשדה  ׁשּנאמר  לפי ¿À»ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּירצה  זמן ּכל   ואיל ׁשנים ,ׁשנים  ׁשּתי ּובת ֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

לגאל ּה יכ ֹול  אינֹו ׁשה ּוא ,הרא ׁשֹונים  ּבזה  לפר ׁש  הצר ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

רא ׁשֹונה ,ח ּלּוף  ּבׁשנה  לגאל  ר ֹוצה  ,ּגֹואל ּה,ׁשאם  ְְֲִִִִֶֶָָָָֹ
ּגֹואל ּה אינֹו מ ּכאן B˙l‡b.ּולאחר  ‰˙È‰Â∑ ׁשל ְֲִֵַַָָ¿»¿»¿À»ֶ

ימים ∑ÌÈÓÈ.ּבית  קר ּויים  ׁשלמה  ׁשנה  וכן ,ימי ִַ»ƒְְְְִִֵֵֵָָָָ
נה) כד  ימים "(בראשית א ּתנּו ה ּנערה  "ּתׁשב  :. ֲִִֵֵַַָָָ

      §¦´«Ÿ¦¨¥À©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈
     ©©̧¦£¤¨¦¹£¤´ŸÀ̈©§¦ª²©Ÿ¤¬

    Ÿ−§«ŸŸ¨®¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«
˙˙ÈÓvÏ 'B‚Â ˙Èa‰ Ì˜Â∑ מ ֹוכר ׁשל  מ ּכח ֹו יצא  ¿»««ƒ¿«¿ƒÀִֵֶָָֹ

ק ֹונה  ׁשל  ּבכח ֹו ÓÁ‰[.ועמד  ‡ÏŒL‡∑"ל ֹו" ְְֶֶַָֹ¬∆……»
ֿ ּפי  ֿ על  אף  ֿ לברכה : זכר ֹונם  ר ּבֹותינּו אמר ּו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָקריּנן,

עכ ׁשו  ל ֹו ו"עיר ",ׁשאין לכן. קדם  ל ֹו והיתה  ,ה ֹואיל  ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

היא  "ל ּה",נקבה  לכ ּתב   והצר,ׁשּצרי מ ּתֹו א ּלא  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבפנים  "לא " נֹופל ,לכ ּתב  זה  ּבּמסרת ; "ל ֹו" ּתּקנּו ְְְִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

זה ] Ïia.על  ‡ˆÈ ‡Ï∑ אם [אף ] ספרא : רב  אמר  ֶַ…≈≈«…≈ְִַַַַָָ
ׁשנת ֹו ּבת ֹו יֹובל  ּבֹו יצא ,ּפגע  .לא  ְְֵֵֵַָָֹ

d„Èכו ˜a„˙Â ˜Èt dÏ È‰È ‡Ï È‡ ‚e¿«¬≈»¿≈≈»ƒ¿«¿≈¿≈
:d˜t ˙qÓk ÁkLÈÂ¿«¿«¿ƒ«À¿»≈

˙BÓ‡כז ˙È ˙ÈÂ È‰BÈÊ ÈL ˙È MÁÈÂƒ«≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»
Èc ‚Ï:dzÒÁ‡Ï e˙ÈÂ dÏ ÔaÊ ƒ¿«ƒ«∆≈ƒ¿«¬«¿≈

È‰ÈÂכח  dÏ ˙‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿≈¿ƒ«¬≈≈ƒ≈
‡ÏBÈ„ ‡zL „Ú d˙È ÔÊc ‡„Èa È‰BÈÊ¿ƒƒƒ»ƒ¿«»≈««»¿≈»

:dzÒÁ‡Ï e˙ÈÂ ‡ÏBÈa ˜BtÈÂ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬«¿≈

Ù˜Ó‡כט  ‡z˜ ˙BÓ ˙Èa ÔaÊÈ È‡ ‚e¿«¬≈¿«≈≈««¿»«¿»
È‰BÈÊ„ ‡zL ÌÏLÓ „Ú d˜Ù È‰˙e eL¿≈À¿»≈«ƒ¿««»ƒ¿ƒƒ

:d˜Ù È‰z ÔcÚa ÔcÚƒ»¿ƒ»¿≈À¿»≈

zL‡ל  dÏ ÌÏLÓ „Ú ˜t˙È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»««ƒ¿«≈«»
dÏ Èc ‡z˜ È„ ‡˙Èa Ìe˜ÈÂ ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿«¿»ƒ≈
‡Ï È‰B„Ï d˙È ÔÊ È„Ï ÔÈËeÏÁÏ ‡eL»«¬ƒ¿ƒ¿«»≈¿»ƒ»

:‡ÏBÈa ˜BtÈƒ¿≈»



נב              

     ¨¥´©«£¥¦À£¤̧¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½
      ©§¥¬¨−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«

ÌÈˆÁ‰ Èze∑" פצח ּיא" עיר ֹות ,ּכתר ּגּומ ֹו: »≈«¬≈ƒְְְֲַַַָָ
ח ֹומה  מאין יה ֹוׁשע ,ּפת ּוח ֹות  ּבספר  הר ּבה  (יהושע ויׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָֻ

כח) וחצריהם ";יג  "הערים  טז): כה "ּבחצריהם (בראשית ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ
LÁÈ.ּובטירתם " ı‡‰ ‰„NŒÏÚ∑ ּכּׂשד ֹות הרי הן ְִָֹ«¿≈»»∆≈»≈ֲֵֵַָ

אם  – ל ּבעלים  ּבּיֹובל  ויֹוצאין ה ּיֹובל  עד  ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָה ּנגאלים 
נגאל ּו BlŒ‰È‰z.לא  ‰l‡b∑( ת"כ), ירצה אם  מ ּיד  ְֲִֹ¿À»ƒ¿∆ְִִִֶָ

ׂשד ֹות  מ ּכח  ּכח ֹו יפה  נגאל ֹות ,ּובזה  אין ׁשה ּׂשד ֹות  ְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשנים  ׁשּתי Èˆ‡.עד  Ïie∑ ּבח ּנם. ְִֵַָ«…≈≈≈ְִָ

      §¨¥Æ©«§¦¦½¨¥−¨¥´£ª¨¨®§ª©¬−̈
 ¦«§¤¬©«§¦¦«

ÌiÂÏ‰ ÈÚÂ∑ׁשּנּתנּו עיר  ּוׁשמ ֹונה  אר ּבעים  ¿»≈«¿ƒƒְְְִִִֶֶַָ
ÌÏBÚ.להם  ˙l‡b∑ ׁשּתי לפני אפ ּלּו מ ּיד  ּגֹואל  ֶָ¿À«»ְְֲִִִֵֵֵָ

להם  ה ּנת ּונֹות  מ ּׂשד ֹותיהם  ׂשדה  מכר ּו אם  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשנים ,

הערים  סביב ֹות  א ּמה  ּבית ,ּבאל ּפים  מכר ּו אם  א ֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ח ֹומה  לס ֹוף ,ּבעיר  חל ּוט  ואינֹו לע ֹולם  ּגֹואלין ְְְְֲִִֵָָָ

.ׁשנה  ָָ

     ©«£¤³¦§©Æ¦©«§¦¦½§¨¨¦§©©²¦§¦¬
       £ª¨−©Ÿ¥®¦´¨¥º¨¥´©«§¦¦À¦ £ª¨½̈

  §−§¥¬¦§¨¥«
ÌiÂÏ‰ŒÔÓ Ï‡‚È L‡Â∑ עיר א ֹו ּבית  יקנה  ואם  «¬∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒְְִִִִֶַ

Ïia.מהם  ‡ˆÈÂ∑ עיר ׁשל  א ֹו ּבית  ׁשל  ממ ּכר  ,א ֹות ֹו ֵֶ¿»»«…≈ְִִִֶֶַָ
ׁשּמכר ֹו ל ּלוי ערי ,ויׁשּוב  ּבּתי ּכׁשאר  חל ּוט  יהיה  ולא  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יׂשראל  ׁשל  זֹו,ח ֹומה  מכירה .,ּו'גא ּלה ' אחר :ל ׁשֹון ּדבר  ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ללוּים " ּתהיה  ע ֹולם  "ּגא ּלת  ׁשּנאמר : ּדּבר ,לפי לא  יכ ֹול  ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ

הלוּיים  ּבערי ּבית  ׁשּקנה  יׂשראל  ּבל ֹוקח  א ּלא  ,ה ּכת ּוב  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  חל ּוט ? יהיה  מ ּלוי ׁשּקנה  לוי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל 

ֿ הלוּים " מן יגאל  לוי ,"וא ׁשר  מ ּיד  ה ּגֹואל  ּגֹואל ,אף  ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ע ֹולם  ÈaŒkÓÓ˙.ּגא ּלת  ‡ˆÈÂ∑, אחרת מצוה  זֹו הרי ְַָֻ¿»»ƒ¿««ƒְֲִֵֶֶַָ

ּגאל ּה לא  ּבּיֹובל ,ואם  ׁשנה ,יֹוצאה  לס ֹוף  נחלט  ואינֹו ְְְְְֱִֵֵֶַָָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל  ‡Ì˙fÁ.ּכבית  ‡È‰ ÌiÂÏ‰ ÈÚ Èz Èk∑ ְְִִֵֶַָƒ»≈»≈«¿ƒƒƒ¬À»»

ּוכרמים  ׂשד ֹות  נחלת  להם  היה  ל ׁשבת ,לא  ערים  א ּלא  ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׂשד ֹות ,ּומגר ׁשיהם  ּבמק ֹום  להם  הם   להם ,לפיכ ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּכׂשד ֹות  מהם ,גא ּלה  נחלתם  ּתפקע  ׁשּלא  .ּכדי ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻ

      «£¥²¦§©¬¨«¥¤−´Ÿ¦¨¥®¦«£ª©¬¨²
 −¨¤«

ÎnÈ ‡Ï Ì‰ÈÚ L‚Ó ‰„Ne∑ ּגזּבר ,מכר  ¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈ְִֶֶָ
ּגאל ּה ולא  ׂשדה ּו את  לוי ּבן הק ּדיׁש ּומכר ּה,ׁשאם  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

ּבּיֹובל ,ּגזּבר  ל ּכהנים  יֹוצאה  ׁשּנאמר ,אינּה ּכמ ֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

כ )ּביׂשראל  כז אחר (ויקרא לאיׁש ֿ ה ּׂשדה  את  ֿ מכר  "ואם  : ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ע ֹוד " ֿ יּגאל  לע ֹולם ,לא  ּגֹואל  לוי ּבן .אבל  ְֲִִֵֵֵֶָָָֹ

        §¦«¨´¨¦½¨¬¨¨−¦¨®§¤«¡©´§¨½¥
  §¨²¨©−¦¨«

Ba z˜ÊÁ‰Â∑( ת"כ) ּתּניח ויהיה אל  ויּפל  ׁשּירד  ה ּו ¿∆¡«¿»ְְְִִִֵֵֵֶֶַַֹ
להקימ ֹו למה ,ק ׁשה  ה ּיד , מ ֹוטת  מ ּׁשעת  ח ּזקה ּו א ּלא  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

החמ ֹור  על  ע ֹודה ּו החמ ֹור ; ׁשעל  למ ּׂשא ֹוי ּדֹומה ? ,ּזה  ְֲֲֵֶֶֶַַַַַ
לארץ  נפל  ּומעמיד ֹו; ּבֹו ּתֹופס  אין ,אחד  חמ ּׁשה  ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

א ֹות ֹו LB˙Â.מעמידין b∑א ֹו ּגר  ה ּוא  אם  אף  ֲִִַ≈¿»ִֵַ
לעבד  ׁשּלא  עליו ׁשּקּבל  ּכל  ּתֹוׁשב ? ואיזה ּו ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתֹוׁשב ,

נבל ֹות  וא ֹוכל  אלילים  .עב ֹודת  ְְֱֲִִֵֵַ

ÛwÓלא  eL ÔB‰Ï ˙ÈÏ Èc ‡iÁˆÙ Èze»≈«¿«»ƒ≈¿««
‡˜t MÁ˙È ‡Ú‡ Ï˜Á ÏÚ BÁÒ BÁÒ¿¿«¬««¿»ƒ¿«»À¿»»

:˜BtÈ ‡ÏBÈe dÏ È‰z¿≈≈¿≈»ƒ

Ô˜tלב  ÔB‰zÒÁ‡ ÈÂ˜ Èza È‡ÂÈÏ ÈÂ˜Â¿ƒ¿≈≈»≈»≈ƒ¿≈«¬«¿¿À¿«
:È‡ÂÈÏÏ È‰˙ ÌÏÚ»»¿≈¿≈»≈

Èa˙‡לג  ÔÈÊ ˜BtÈÂ È‡ÂÈÏ ÔÓ ˜BÙÈ È„Â¿ƒƒ¿ƒ≈»≈¿ƒ¿ƒ≈»
ÈÂ˜ Èz È‡ ‡ÏBÈa dzÒÁ‡ ‡z˜Â¿«¿»«¬«¿≈¿≈»¬≈»≈ƒ¿≈
:Ï‡NÈ Èa B‚a ÔB‰zÒÁ‡ ‡È‰ È‡ÂÈÏ≈»≈ƒ«¬«¿¿¿¿≈ƒ¿»≈

‡ÒÁ˙לד  È‡ ÔacÊÈ ‡Ï ÔB‰ÈÂ˜ ÁÂ Ï˜ÁÂ«¬«¿«ƒ¿≈»ƒ¿«»¬≈«¬»«
:ÔB‰Ï ‡e‰ ÌÏÚ»»¿

CnÚלה  d„È ËeÓ˙e CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È‡Â«¬≈ƒ¿«¿«»¿¿≈ƒ»
:CnÚ ÈÁÈÂ ˙B˙Â ic da Û˜˙˙Â¿«¿≈≈«»¿»ƒ≈ƒ»



   



נג               

      ©¦©³¥«¦Æ¤´¤§©§¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®
   §¥¬¨¦−¦¨«

˙Èa˙Â CL∑ ר ּבנן ׁשּוינה ּו עליו ,חד  ולעבר  ∆∆¿«¿ƒְְֲִַַַַָָָָֹ
לאוין  EÈ‰Ï‡Ó.ּבׁשני ˙‡ÈÂ∑ ׁשל ׁשּדע ּתֹו לפי ְִִֵָ¿»≈»≈¡…∆ְְִֶֶַ

הימ ּנּו לפר ׁש וק ׁשה  הר ּבית  אחר  נמ ׁשכת  ּומ ֹורה ,אדם  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אצל ֹו ּבטל ֹות  ׁשהיּו מע ֹותיו ּבׁשביל  ה ּתר  ,לעצמ ֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

,"מאלהי "ויראת  ל ֹומר :  סב )הצר ה ּתֹולה (ב "מ א ֹו ְְֱֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּבר ּבית  ליׂשראל  להלוֹותם  ּכדי ּבנכרי הרי ,מע ֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

ּומח ׁשב ּתֹו אדם  ׁשל  לל ּבֹו ה ּמס ּור  ּדבר  הצר ,זה   לכ ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻ
"מאלהי "ויראת  .ל ֹומר : ְֱֵֵֶַָָֹ

     ¤©̧§§½«Ÿ¦¥¬−§¤®¤§©§¦−«Ÿ¦¥¬
̈§¤«

     £¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤´¤
      ¦§¨®¦¨¥³¨¤Æ¤¤´¤§©½©¦«§¬¨¤−

 ¥«Ÿ¦«
'B‚Â È˙‡ˆB‰ŒL‡∑ל ׁשאינֹו ּבכ ֹור  ּבין והבחנּתי ¬∆≈ƒ¿ְְְְְִִֵֵֶַ

ליׂשראל ,ּבכ ֹור  מע ֹות  ה ּמלוה  מן ונפרע  יֹודע  אני אף  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
"א ׁשר ֿ אחר : ּדבר  הם '. נכרי 'ׁשל  וא ֹומר : ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּבר ּבית 

מצרים " מארץ  אתכם  ׁשּתק ּבל ּו,ה ֹוצאתי ֿ מנת  על  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מצ ֹותי  עליכם ,עליכם  ּכבד ֹות  הן ÌÎÏ.אפ ּלּו ˙˙Ï ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַ»≈»∆
ÔÚk ı‡Œ˙‡∑ מצ ֹותי ׁשּתק ּבל ּו ÌÎÏ.ּבׂשכר  ˙BÈ‰Ï ∆∆∆¿««ְְְְִִֶַַַƒ¿»∆

ÌÈ‰Ï‡Ï∑( ת"כ) יׂשראל ּבארץ  ה ּדר  ל ֹו,ׁשּכל  אני ≈…ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
מ ּמּנה  ה ּיֹוצא  וכל  אלילים ,לאלהים . עב ֹודת  .ּכע ֹובד  ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

         

 עליכ עליכ עליכ עליכ בד בד בד בד תתתת  ה ה ה ה לח)ואפואפואפואפ כה , הרי(רש"י הק ה : לר"י  ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
, ה רה  מצת ל   לק ה ס ד  היא   מצרי ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻיציאת

לתר כדי  וקא . רית א ר לגי  מזרת היא  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻמ ע 
." עליכ בד ת ה ואפ"  סי מ ז ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָאלה 

     

      §¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ−
 £¬Ÿ©¨«¤

„Ú ˙„Ú∑ ּגנאי ׁשל  ה ּמרחץ ,עב ֹודה  לבית  אחריו ּכליו יֹולי ׁשּלא  ּכעבד : ּבּה נּכר  ינעל ,ׁשּיהא  ולא  ¬…«»∆ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מנעליו  .ל ֹו ְִָָ

      §¨¦¬§−̈¦«§¤´¦¨®©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ
¦¨«

LB˙k ÈÎNk∑א ּמנּות עב ֹו ּומלאכת  קרקע  ּבֹו,דת  התנהג  ׂשכירים  ‰Ïi.ּכׁשאר  ˙L „Ú∑ ּפגע אם  ¿»ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ«¿««…≈ִַָ
ׁשנים  ׁשׁש לפני יֹובל  מ ֹוציא ֹו,ּבֹו .ה ּיֹובל  ְִִִֵֵֵֵַָ

ÏÁ„˙Âלו ‡˙ÈaÂ ‡ÈÏeaÁ dpÓ q˙ ‡Ï»ƒ«ƒ≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿«
:CnÚ CeÁ‡ ÈÁÈÂ C‰Ï‡Ó≈¡»»ƒ≈»ƒ»

Èae˙‡לז ‡ÈÏeaÁa dÏ Ôz˙ ‡Ï CtÒk ˙È»«¿»»ƒ≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ»
:CÏÎÈÓ Ôz˙ ‡Ï»ƒ≈≈¿»

Ú‡Ó‡לח  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÂ‰ÓÏ ÔÚÎ„ ‡Ú‡ ˙È ÔBÎÏ ÔzÓÏ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿««¿∆¡≈

:dÏ‡Ï ÔBÎÏ¿∆¡»

Ï‡לט  CÏ ÔacÊÈÂ CnÚ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È‡Â«¬≈ƒ¿«¿«»ƒ»¿ƒ¿««»»
ÁÏÙ˙:ÔÈcÚ ÔÁÏt da ƒ¿«≈»¿««¿ƒ

zL‡מ  „Ú CnÚ È‰È ‡˙B˙Î ‡È‚‡k«¬ƒ»¿»»¿≈ƒ»««»
:CnÚ ÁÏÙÈ ‡ÏBÈ„¿≈»ƒ¿«ƒ»



      
    

     
     
     

    

   
     
     
      

    
  

    
     
     



נד              

      §¨¨Æ¥«¦½̈−¨¨´¦®§¨Æ¤¦§©§½
  §¤£ª©¬£Ÿ−̈¨«

BnÚ ÂÈe ‡e‰∑ ה ּוא אם  ׁשמע ֹון: ר ּבי אמר  »»ƒְִִִַַָ
מ ּכאן ,נמ ּכר  א ּלא  מכרן? מי ּבמזֹונֹות ,ּבניו ח ּיב  ׁשר ּבֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

‡ÂÈ˙.ּבניו  ˙fÁ‡ŒÏ‡Â∑( יב מכות ּכב ֹוד (ת"כ . אל  ָָ¿∆¬À«¬…»ְֶ
ּבכ ,אב ֹותיו  לזלזל ֹו .חזקת ∑‡fÁ˙.ואין ְְְְְֲֵַָָ¬À«ְֶַ

         

 מכר מכר מכר מכר מי מי מי מי  מא)ניו ניו ניו ניו  כה , "מי(רש"י נאמר מרא   וא ְְְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 רי רי רי רי לבאר:נמ נמ נמ נמ  וי ." רי רי רי רי נמ נמ נמ נמ כלל מי מי מי מי  אי רז"ל לפי  – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָ

 מ מרא  ר פי  ,נ את ימ ר אב  ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאפרת
את  אי ימ ר "וכי  מכר מכר מכר מכר לאמה ".ה תב  דרמי מי מי מי  – ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

  י הב ל אי ה ברא  מ ד  י  , למ ר אפר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה ט
אמה   יחדי ה  יני ה מ ד  ה א  "" אמר מה  ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָֻלבת,

.מכר ולא  ת זכ את  מ לא  האב  א א  יע ד ); ג)ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ

     ¦«£¨©´¥½£¤¥¬¦Ÿ−̈¥¤´¤¦§¨®¦
   ¬Ÿ¦¨«§−¦§¤¬¤¨«¤

Ú ÈkÌ‰ È„∑( ת"כ) ק ֹודם Ú„.ׁשטרי ˙kÓÓ eÎnÈ ‡Ï∑ ולא למ ּכר '! עבד  יׁש 'ּכאן ּבהכרזה : ƒ¬»«≈ְִֵָ…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ה ּלקח  אבן על  .יעמיד ּנּו ֲִֶֶֶֶַַַַ

     «Ÿ¦§¤¬−§¨®¤§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤«
CÙa B ‰c˙Œ‡Ï∑ ּכדי  לצר ׁשּלא  מלאכה  …ƒ¿∆¿»∆ְְְֵֶֶָָֹֹ

ה ּזה !" ה ּכֹוס  את  לי "החם  ל ֹו: ּתאמר  אל  ְִֵֶֶַַַַַָֹלע ּנֹות ֹו,
צרי אינֹו ׁשאב ֹוא !".,וה ּוא  עד  ה ּגפן ּתחת  "עדר  ְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לאו  אם   לצר אם  ּבּדבר  מ ּכיר  אין ּתאמר : ,ׁשּמא  ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
 לצר ׁשה ּוא  ל ֹו אני מס ּור ,וא ֹומר  ה ּזה  ה ּדבר  הרי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

"ויראת ",ללב  נאמר :  לכ. ְְֱֵֵֶַַָָָ

      §©§§¬©«£¨«§−£¤´¦«§¨®¥¥´©¦À£¤Æ
    §¦´Ÿ¥¤½¥¤¬¦§−¤¬¤§¨¨«

CÏŒeÈ‰È L‡ E˙Ó‡Â EcÚÂ∑: ּתאמר אם  ¿«¿¿«¬»¿¬∆ƒ¿»ִַֹ
ֿ ּכן  מ ֹוׁשל ,אם  איני ּבעב ּדי א ׁשּתּמׁש? א ּמֹות ,ּבּמה  ּבז' ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֻ

נֹוחל  הזהר ּתני,איני טז)ׁשהרי כ  תח ּיה (דברים "לא  : ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹ
ֿ נׁשמה " יׁשּמׁשני?,ּכל  מי ‰ÌÈBb.א ּלא  ˙‡Ó∑ הם ְְְִִֵֶַָָָָ≈≈«ƒֵ

לעבדים   ל ÌÎÈ˙ÈÒ.יהיּו L‡∑ׁשּבת ֹו ולא  ְְֲִִַָ¬∆¿ƒ…≈∆ְְֶֹ
ארצכם  תח ּיה ,ּגב ּול  "לא  אמר ּתי: ּבהם  ׁשהרי ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ֿ נׁשמה " .ּכל  ְָָָ

      §Â©Â¦§¥̧©«¨¦¹©¨¦³¦¨¤Æ¥¤´¦§½
     ¦¦§©§¨Æ£¤´¦¨¤½£¤¬¦−§©§§¤®

  §¨¬¨¤−©«£ª¨«
ÌÈLBz‰ ÈaÓ Ì‚Â∑(סז ׁשּבא ּו(קידושין ¿«ƒ¿≈«»ƒֶָ

להם  וילד ּו ּבארצכם  נׁשים  ל ּׂשא  ה ּבן ,מ ּסביב ֹותיכם  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
תח  "לא  ּבכלל  ואינֹו האב  אחר   א ּתה ,ּיה "ה ֹול א ּלא  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכעבד  לקנֹות ֹו e˜z.מ ּתר  Ì‰Ó∑ּתקנּו .א ֹותם  ְְִֶֶָֻ≈∆ƒ¿ְִָ

e˙ÈÂמא  dnÚ È‰Be ‡e‰ CnÚÓ ˜BtÈÂ¿ƒ≈ƒ»¿ƒƒ≈ƒ
:e˙È È‰B˙‰‡ ˙ÒÁ‡Ïe d˙ÈÚÊÏ¿«¿ƒ≈¿«¬»«¬»»ƒ¿

Ú‡Ó‡מב  ÔB‰˙È ˙È˜t‡ Èc Ôep‡ ÈcÚ È‡¬≈«¿«ƒƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
:ÔÈcÚ ÔeÊ ÔeacÊÈ ‡Ï ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿¿«¿ƒ

C‰Ï‡Ó:מג  ÏÁ„˙Â eÈL˜a da ÁÏÙ˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿«¿¿ƒ¿«≈¡»»

iÓÓÚ‡מד  ÔÓ CÏ ÔB‰È Èc C˙Ó‡Â CcÚÂ¿«¿»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿«»
:Ô‰Ó‡Â ÔÈcÚ Ôe˜z ÔB‰pÓ ÔBÎÈÁÒ Ècƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

˙i˙B‡מה  ÈaÓ Û‡ÂÔBÎnÚ ÔÈÈ„c ‡iÏÚ ¿«ƒ¿≈»«»»¿«»¿»¿ƒƒ¿
Èc ÔBÎnÚc ÔB‰˙ÈÚfÓe Ôe˜z ÔB‰pÓƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
:‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ÔBÎÚ‡a e„ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿¬ƒ¿¿«¬»»



    
  

      

      
     

     
   



נה               

    §¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈¦§¥¤³©«£¥¤Æ¨¤´¤
     £ª½̈§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ

     ¦´§¨¦½«Ÿ¦§¤¬−§¨«¤
ÌÎÈÏ Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â∑ ּבהם החזיק ּו ¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆ֲִֶַָ

לפר ׁש: יּתכן ולא  אחריכם ; ּבניכם   לצר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלנחלה 
לבניכם " לכ ּתב ,"הנחיל ּום  ל ֹו היה  ֿ ּכן ׁשאם  ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

לבניכם ' א ֹותם  ּכמ ֹו∑ÌzÏÁ˙‰Â.'והנחל ּתם  ְְְְִִֵֶֶַָ¿ƒ¿««¿∆ְ
ÂÈÁ‡a.'והתח ּזק ּתם ' LÈ‡∑ּבעמ ֹו נׂשיא  להביא  ְְְִֶַַƒ¿»ƒְְִִַָָ

ּבמ ׁשרתיו   ּומל, ּבפר לר ּדֹות  .ׁשּלא  ְְְְִִֶֶֶֶָָָֹ

         §¦´©¦À©´¥³§¨Æ¦½̈¨¬¨¦−¦®
       §¦§©À§¥³¨Æ¦½̈¬§¥−¤¦§©¬©¥«

LB˙Â b „È∑ ּתֹוׁשב וה ּוא  "ערל ,ּגר  ּכתר ּגּומ ֹו: «≈¿»ְְְֵֵַָָ
ּתֹוׁשב ",ּתֹותב " לגר  "ונמ ּכר  מ ֹוכיח : ˙ÈO‚.וס ֹופ ֹו ÈÎÂ ְְְְִִֵַַָָ¿ƒ«ƒ

CnÚ LB˙Â b „È∑ּדּבּוק ֹו ׁשּיע ׁשיר ? ל ֹו ּגרם  מי «≈¿»ƒ»ֲִִִֶַַָ
ע ּמ.BnÚ EÈÁ‡ CÓe∑ּדּבּוק ֹו ?ׁשּימ ּו ל ֹו ּגרם  מי ִָ»»ƒƒִִֶַָָ

מ ּמע ׂשיו ,ע ּמֹו ׁשּלמד  ֿ ידי b.על  ˙ÁtLÓ∑. כ (קידושין ְֲִִֵֶַַַָָƒ¿««≈
ע "א) "לעקר ב "מ א ֹומר  ּכׁשה ּוא  ּכֹוכבים . ע ֹובד  זה ,"זה ּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶָ

ולא  ׁשּמׁש. ל ּה להיֹות  עצמ ּה אלילים  לעב ֹודת  ְְְְֱֲִִִִַַַַַָָָָֹה ּנמ ּכר 
מים ,לאלה ּות  ול ׁשאב  עצים  לחטב  .א ּלא  ְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

             

      

מאחיומאחיומאחיומאחיו אחד אחד אחד אחד   היההיההיההיה־ ־ ־ ־ א א א א הההה .... .... ב ב ב ב  לגרלגרלגרלגר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽונמ ונמ ונמ ונמ רררר
 יד יד יד יד א א א א ־ ־ ־ ־ ההההיגהיגהיגהיגה .... ....  יגאל יגאל יגאל יגאל  ד ד ד ד ־ ־ ־ ־ ב ב ב ב  א א א א  ־ ־ ־ ־ דד דד דד דד א א א א :::: ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽיגאל יגאל יגאל יגאל ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ

מז־מט)ונגאל ונגאל ונגאל ונגאל :::: (כה , ְְְְְְְְִִִִָָָָֽֽֽֽ
בי ח ה קרביו  ה תב  א מנה  הרי  א . :להבי  ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻצרי
ה א  אביו , נכ ב  לא  מ ע  , קרבת סדר לפי  תְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלפ
הרי ,  לב מ פיע  " יד "ה יגה   א מ ע  ב . י תר. ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָה רב 

. עצמ לפת ח ה  ה א  מח ב   ממ ל  י  ְְְְִִִֵַָָָֻא
החסיד ת: דר זה  למר  ְְֲִֵֶֶֶַַָוי

מת מ רה  לעב דה ־זרה , ועד  לגי , ה מ ר יה די   ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאי
 כ כ י תר, וירד   נמ רחני  מ ב  מעמד  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנמצאת
 ד יס זה  מ ב  לעב דה ־זרה . עבד  היה  ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאפרת
חסיד ת: תרת בסגנ]  מי אביו  א ד ת 'ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָכחה '

הראה  פ החכמה  הינ "א א ", חינת ל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָחסרה 
נמנה  לא   לכ .[ ל לירד   ב מ י כל  לכ דיר, ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹאלק ת

"אב ". ל אי  מ נבע  זה  ב  לה רת אביו , אְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לפת  יכ ל אינ זה , מ ב  ה מצא   אד  א ,  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוא
 ל מד ק  דה , ל מבטח  הרי  לל,  עצמ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻאת
לע  ת הי הבטחה , ל – "ל היה  "א ה  ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻה תב 
 הפ ואחר .  דה  ה בר ו אי  הרי  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָי ראל,
היא  ה כלית הרי  (קרביו ), לעילא  אתערתא  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָמ מעלה 
 נכ ב  ולכ . עצמ מ ד  ה ' את דת עב היה    בְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מ נה  זה  יהיה  א  לדאג עליו  ,הינ ," יד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"ה יגה 

. עצמ ת גא יר א א  ְְְְְְִִֶַַָָָֹֻמ מעלה ,

     ©«£¥´¦§©½§ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈
¦§¨¤«

BlŒ‰È‰z ‰l‡b∑ עד ,מ ּיד ׁשּיּטמע  ּתּניחה ּו אל  ¿À»ƒ¿∆ִִִֵֶַַַַָָ
ה ּיֹובל  לעבד ֹו,ׁשנת  א ּלא  קנא ֹו לא  עצמ ֹו ּכל  ׁשהרי ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ה ּיֹובל  יצא ,עד  ּבּיֹובל  למ ּטה :,ׁשהרי ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ה ּיבל " ּבׁשנת  מד ּבר ,"ויצא  ה ּכת ּוב   יד ׁשּתחת  ּובנכרי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

קיג ) ֿ כן ,(ב "ק  ֿ ּפי ֿ על  מ ּפני ,ואף  ּבעקיפין עליו תבא  לא  ְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹ
ל ּגאל  ּכׁשּבא  א ּלא  ה ׁשם . ּבח ׁשּבֹון ,ח ּלּול  לפי ,ידק ּדק  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

אם  ּדמיו: מן ה ּנכרי ל ֹו ינּכה  וׁשנה  ׁשנה  ּבכל  ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָה ּמּגיע 
ה ּיֹובל  עד  מ ּׁשּנמ ּכר  ׁשנה  ע ׂשרים  ּבע ׂשרים ,היּו ּוקנא ֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואם ,מנה  ּבמנה ; ׁשנה  עב ֹודת  הנכרי ׁשּקנה  נמצא  ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
חמ ּׁשה  ל ֹו ינּכה  ל ּגאל , ּובא  ׁשנים  חמ ׁש אצל ֹו זה  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהה 

מנים  ט "ו העבד  ל ֹו ויּתן ּכסף ,מנים  "והיה  וזה ּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשנים " ּבמס ּפר  .ממ ּכר ֹו ְְְִִִַָָ

zÈÏ˙מו ÔBÎÈ˙a ÔBÎÈÏ ÔB‰˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¬»¿ƒ¿≈«¿≈ƒÀ«
Èa ÔBÎÈÁ‡e ÔeÁÏÙz ÔB‰a ÌÏÚÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»¿ƒ¿¿¿«≈¿≈
da ÁÏÙ˙ ‡Ï È‰eÁ‡a b Ï‡NÈƒ¿»≈¿««¬ƒ»ƒ¿«≈

:eÈL˜a¿«¿

CnÚמז ˙B˙Â ÏÚ „È ˜a„˙ È‡Â«¬≈«¿≈«»≈¿»ƒ»
˙Bz ÏÚÏ ÔacÊÈÂ dnÚ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿ƒ¿««¿»≈»

:‡Bib ˙ÈÚÊ ÈÓ‡Ï B‡ CnÚƒ»¿«¿««¿ƒƒ»

Á„מח  dÏ È‰z ‡˜t ÔacÊÈc ˙a»«¿ƒ¿««À¿»»¿≈≈«
:dp˜ÙÈ È‰BÁ‡Ó≈¬ƒƒ¿¿ƒ≈



   
      

     
     

    
   



נו              

     «Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥§¨²
    ¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«

       §¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´©Ÿ¥®
       §¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬¨¦−¦«§¤¬

¦«
BnÚ ‰È‰È ÈÎN ÈÓÈk∑ וׁשנה ׁשנה  לכל  ה ּמּגיע  ּבמנה ,ח ׁשּבֹון ׁשנה  ּכל  ע ּמֹו נׂשּכר  ּכאל ּו ,יח ׁשֹוב  ƒ≈»ƒƒ¿∆ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ל ֹו .וינּכה  ִֶַ

      ¦¬©−©¨¦®§¦¤Æ¨¦´§ª¨½¦¤−¤
¦§¨«

ÌÈMa ˙Ba „BÚŒÌ‡∑ ה ּיֹובל ׁשּפר ׁשּתי ∑Ô‰ÈÙÏ.עד  ּכמ ֹו .ה ּכל  ƒ««»ƒֵַַ¿ƒ∆ְְִֵֶַַֹ

     §¦§©º¦§©©¨¦²©§©¬©Ÿ¥−§¦©
    ®§¦´¨½̈¨¦−¤§ª¨«

      ¦§¦¬¨¨²§¨−̈¦«§¤´¦®«Ÿ¦§¤¬§¤−¤
 §¥¤«

EÈÈÚÏ CÙa epcÈŒ‡Ï∑ ר ֹואה וא ּתה  .ּכל ֹומר , …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆ְְֶַַָ

      §¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤§¨¨Æ¦§©´©Ÿ¥½−
 ¨¨¬¦«

‰l‡a Ï‡bÈ ‡ÏŒÌ‡Â∑ נגאל ה ּוא  ּבׁשׁש,ּב"א ּלה " נגאל  BnÚ(.ואינֹו ÂÈe ‡e‰∑ ּבמזֹונֹות ח ּיב  ה ּנכרי ¿ƒ…ƒ»≈¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶָָ»»ƒְְִִַַָָ
.)ּבניו  ָָ

     ¦¦³§¥«¦§¨¥Æ£¨¦½£¨©´¥½£¤
      ¥¬¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ÌÈ„Ú Ï‡NÈŒÈ ÈÏŒÈk∑ ק ֹודם ‡ÌÎÈ‰Ï.ׁשטרי '‰ È‡∑ מ ׁשע ּבדן ּכא ּלּו מ ּלמ ּטה , המ ׁשע ּבדן ּכל  ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¬»ƒְִֵָ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְִִַַַַָָָָ
.מלמעלה  ְְִַָ

‡È‰eמט  Á‡  B‡ È‰e‡ Á‡ B‡«¬ƒ««¬ƒ
d˙ÈÚfÓ dNa ÈwÓ B‡ dp˜ÙÈƒ¿¿ƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈

:˜t˙ÈÂ d„È ˜a„˙„ B‡ dp˜ÙÈƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈¿≈¿ƒ¿»»

cÊ‡cנ ‡zMÓ dÊ ÌÚ MÁÈÂ„Ú dÏ Ôa ƒ«≈ƒ»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««≈«
ÔÈÓa È‰BÈÊ ÛÒk È‰ÈÂ ‡ÏBÈ„ ‡zL«»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«

:dnÚ È‰È ‡È‚‡ ÈÓBÈk ‡ÈL¿«»¿≈¬ƒ»¿≈ƒ≈

È˙Èנא  Ô‰ÓeÙÏ ‡iLa ˙ei‚Ò „BÚ Ì‡ƒ¿ƒƒ¿«»¿¿≈»ƒ
:È‰BÈÊ ÛÒkÓ d˜tÀ¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ

zL‡נב  „Ú ‡iLa ‡zLÈ ÚÊ Ì‡Â¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ¿«»««»
˙È ˙È È‰BL ÌeÙk dÏ MÁÈÂ ‡ÏBÈ„¿≈»ƒ«≈≈¿¿ƒ»≈»

:d˜tÀ¿»≈

ÁÏÙÈנג  ‡Ï dnÚ È‰È ‡La ‡L È‚‡k«¬ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ≈»ƒ¿«
:CÈÈÚÏ eÈL˜a da≈¿«¿¿≈»

zLa‡נד  ˜BtÈÂ ÔÈl‡a ˜t˙È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿«»
:dnÚ È‰Be ‡e‰ ‡ÏBÈ„¿≈»¿ƒƒ≈

‡Ôepנה  ÈcÚ ÔÈcÚ Ï‡NÈ È ÈÏÈ„ È‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿«ƒ
ÈÈ ‡‡ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜Èt‡ Ècƒ¬≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬



     
      

      
     

     
     
    

       
      
    
     
      
    

    

 

    
     

     
    

     



נז               

    Ÿ©«£¸¨¤¹¡¦¦À¤³¤©¥¨Æ
      «Ÿ¨¦´¨¤½§¤´¤©§¦À³Ÿ¦§Æ§©§§¤½

     §¦§©«£−Ÿ¨¤®¨¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
ÌÏÈÏ‡ ÌÎÏ eNÚ˙Œ‡Ï∑( ת"כ) ה ּנמ ּכר זה  ּכנגד  …«¬»∆¡ƒƒְְִֶֶֶַָ

עריֹות  מג ּלה  ור ּבי ה ֹואיל  יאמר : ׁשּלא  אף ,לנכרי, ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
אלילים  עב ֹודת  ע ֹובד  ור ּבי ה ֹואיל  ּכמ ֹות ֹו. אף ,אני ְְֱֲֲִִִִִֵַַַ

ׁשּבת  מח ּלל  ור ּבי ה ֹואיל  ּכמ ֹות ֹו. ּכמ ֹות ֹו;,אני אני אף  ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָ
ה ּלל ּו ה ּפר ׁשּיֹות  ואף  ה ּלל ּו, מקרא ֹות  נאמר ּו  ְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָלכ
ואם  ה ּׁשביעית ; על  הזהיר  ּבּתח ּלה  ה ּסדר : על  ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָנאמר ּו

ה ּׁשביעית  על  ונח ׁשד  ממ ֹון למ ּכר ,חמד  ס ֹופ ֹו ְְְְִִִֶַַַַָָֹ
ממ ּכר  ֿ תמ ּכר ּו "וכי ל ּה:  סמ  לכ ּכתיב (,מ ּטלטליו, מה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָ

"עמית מּיד  קנה "אֹו ליד ,ּבּה? מּיד  הּנקנה ּבֹו)ּדבר  חזר  לא  ס ֹוף ,; ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּבֹו חזר  לא  אח ּזת ֹו; לא ,מ ֹוכר  ּבית ֹו; את  מ ֹוכר  ס ֹוף  ֲֵֵֵֶַָָֹֹֻ
ּבֹו ק ׁשֹות ,חזר  האחר ֹונֹות  א ּלּו ּכל  – ּבר ּבית  ל ֹווה  ס ֹוף  ְֲִִֵֶַַָָָָ

ּבֹו חזר  לא  הרא ׁשֹונֹות ; עצמ ֹו;,מן את  מ ֹוכר  ס ֹוף  ְִִֵֶַַָָֹ
ּבֹו חזר  ליׂשראל ,לא  ּדּיֹו לנכרי ,לא  אפ ּלּו .א ּלא  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

˙ÈkNÓ Ô‡Â∑ ּכּסּוי כב )ּכמ ֹו,ל ׁשֹון לג  "וׂשּכתי (שמות : ¿∆∆«¿ƒְְְִִַֹ
אבנים ,כ ּפי" ּברצ ּפת  ה ּקרקע  BÁzL‰Ï˙.ׁשּמכ ּסין ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָ¿ƒ¿«¬
‰ÈÏÚ∑ ל ּׁשמים ידים ,אפ ּלּו ּבפ ּׁשּוט  ׁשה ׁשּתחואה  לפי »∆»ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָ

היא  ּכן ,ורגלים  לע ׂשֹות  ּתֹורה  מן ,ואסרה  ח ּוץ  ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.ה ּמק ּדׁש ְִַָ

             

    

לכלכלכלכ  לא לא לא לא ־ ־ ־ ־ תקימ תקימ תקימ תקימ מ מ מ מ בהבהבהבה פסל פסל פסל פסל   אליל אליל אליל אליל  לכ לכ לכ לכ  ֹֹֽֽֽֽלא לא לא לא ־ ־ ־ ־ תע תע תע תע ֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
יהוהיהוהיהוהיהוה:::: אני אני אני אני   ירא ירא ירא ירא מק מק מק מק י י י י  מרמרמרמר אתאתאתאת־ ־ ־ ־ תתי תתי תתי תתי  .... ....ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ

א  לנכרי , ה מ ר זה  נגד  –  אלילי  לכ  תע ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלא 
ורי ה איל ,ת מ אני   א ערי ת מגה  ורי  ה איל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹיאמר
מח ל  ורי  ה איל ,ת מ אני   א  אלילי עב דת ְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַע בד 

.ל ה מקרא ת נאמר  לכ ,ת מ אני   א א־ב .ת (כו  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
רש"י) ובפירוש

דברי מ ר היה  למר הה ה ־אמינא  מה  :להבי  ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻוצרי
? ללל הצר ה תב  כ , ְְְֵֵֶַַָָָֻא

מי חדת  ה ה ־אמינא   י , א  עניני לת למר  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוי
: כ מ ר יהיה  ְְִֶֶֶֶָָָֻהעבד 

מעב דת  חלק  זה  ולד ת" "לה ליד  יו מ ערי ת: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָי 
ל ת א מ סר נענית פחה  לר  י  וא ,נ לאד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהעבד 

 עבדי מ ה  סו לה ליד  ' חינו ב 'מנחת בזה  שקלא־וטריא (ראה  ְֲִִִֶָָ

מב ) ערי ת,מצוה  א רי   מ  פקע לח ב    מק היה  ,ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
.הירת מ ה רה  ועל־זה  לבד , נח  ב ערי ת מח ב  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻוה א 
 מק היה  ,לר מ ע ד  ה א  רה  על־י  יו מ ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻת:
ח ב בת  " ו "ע ת, אי ר אצל יו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלח ב 
 י  א רתל ה רה  ח ב  עליו  חל מ ילא  ְְְִִִֵַַָָָָָָָמיתה ",

.הירת מ ה רה  ועל־זה  ְְִִֶַַַַָָָה ת,
לעב דה ־זרה  א ה נה  אי למר  י ֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָעב דה ־זרה :
" "ל ה נה  א א  מח ב ,  " הע   זה  ,טפְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
 נת ה "ה  יו מ זה : וה א ר זה ,  רי מ נח  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻני 
עה   י מ לת  כבי כ  ב יח  ל הע א ת   ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמק
העבד מאחר למר   מק היה    א אלקית, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה עה 
א   א , מ ה ע תיו  מק ל ,ר לח על  ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻסמ
ר אפ ,ר על־ידי  אה  עת ה   ,ת מ ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאני 

ה רה . זאת ללה  ולכ ,(ת טע (לפי  זאת ְְְְִֵֵַַָָָָָֹֹמק ל

     ¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
'‰ È‡∑: ׂשכר ל ׁשּלם  נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ

.סימ לאחוז"ה  .סימ חטי"ל ,פסוקי בהר נ "ז פרשת חסלת

Ï‡א  ‡Ó˜Â ÌÏˆÂ ÔÂÚË ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¬»¿∆∆¿»»»
Ôez˙ ‡Ï ‡„‚Ò Ô‡Â ÔBÎÏ ÔeÓÈ˜¿̇ƒ¿¿∆∆»¿»»ƒ¿
ÈÈ ‡‡ È‡ dÏÚ „bÒÓÏ ÔBÎÚ‡a¿«¿¬¿ƒ¿À¬«¬≈¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÏe˙ב  ÔeË˙ ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈
Ù Ù Ù :ÈÈ ‡‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z ÈLc˜Ó«¿¿ƒ¿»¬ƒ¬»¿»



     
     
     
     

     
    
    
      

       
    

      

       
     

     
     

     

     
 

    
     

   
    
     
    



נח              

    ¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½©«£¦¤−
Ÿ¨«

eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡∑? ה ּמצ ֹות ק ּיּום  זה  יכ ֹול  ƒ¿À…«≈≈ְִִֶַָ
ּתׁשמר ּו ֿ מצ ֹותי "ואת  א ֹומר : ק ּיּום ,"וג ֹו'ּכׁשה ּוא  הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַ

ּתלכ ּו"? ּבח ּקתי "אם  מק ּים  אני מה  הא  אמ ּור ! ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻה ּמצ ֹות 

ּבּתֹורה  עמלים  eÓLz.ׁשּתהיּו È˙BˆÓŒ˙‡Â∑הוּו ְֲִִֵֶַָ¿∆ƒ¿«ƒ¿¿ֱ
ּולק ּים  ל ׁשמר  ֿ מנת  על  ּבּתֹורה  ׁשּנאמר ,עמלים  ּכמ ֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

א) ה לע ׂשתם "(דברים ּוׁשמר ּתם  אתם  "ּולמד ּתם  :. ְְְְֲֶֶַַַָָֹ

             

הליכה , ל פ א היא  עב דה  על מ רה  " לכ ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ"ח ק תי 
דת עב פ א מס ק  אינ ,הינ חיל". אל מחיל  ילכ"ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

, יק ר ה ר ח ל עני אצל אי א ר   ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהוה ,
י תר. נעלית לדרה  להתע ת ה א   א מיד  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָא א 

         

רה , החקיקה  חינת על קאי  " לכ "ח תי  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻעני
מח בה  ה צו ת   ק מה והינ חקיקה ), בחינת (היא  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָ

ה צו ת    ק על קאי  "מר מצו תי  "ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָתב 

ה צו ת    ק היינ " ת א  ית וע" ואחר־ ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָד ר,
י ב ה ג' כל ה צו ת   ק את א וח יב  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָמע ה ,

מע ה . ר ְְֲִֶַַָָמח בה 

         

י ב ה ג' העב דה  הינ ,'ג  לכ ח תי   ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֻא
מ ל־  ,פ ה לב י   ה  א מע ה , ר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמח בה 
ניא  (דאיתא  מצו תיה  ה רה    ק ה א   על־יד   ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָמק
(תרה  ' הני ה 'רת פר קאי  ועל־ר־זה  ,(ת תחְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ה גיעה , חינת רה , העמל עני על ננה ) פרְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
אי על־ידי ־זה  ,פ החקיקה  א תת חינת  הְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
'הר' וכדאיתא  ה רה .  המ המני ת ה רכ ת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלכל
נ ר עלמא , ברא  א רייתא  אס ל ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָק ד א ־רי ־ה א 

לכל   אי ועד  עלמא .   מק א רייתא   ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמס ל
ונתי , ארצכ לבטח    ב וי אחרי ־זה ,  די ע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָה
על־י בפרט ק ממ ת.  אתכ ל וא עד  , אר  לְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אנ אדמ "ר, מ רי ־וחמי  ב ד ־קד ת ודברי  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהבטחת
י ויק מ יחא . עקבתא  עקבתא  זמ בר  מדי ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָע
, לאלקי  לכ והייתי   ככת והתה כ י  תב  מה  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמ ד 

.צדקנ מ יח  ביאת , מ ימינ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמהרה 

         

     ע ע ע ע  מיכ מיכ מיכ מיכ ג ג ג ג ונתונתונתונתי י י י  .... ....  לכ לכ לכ לכ ח ח ח ח תי תי תי תי   א א א ג ־ד )א (כו , ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻ
לבאר,  וי הרחני . ה כר ה א  הע ר הרי  ה אלה , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָיד עה 
 נ א    חקיקה .  מ   ה א  "ח תי " ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻה ה 
 כ  מ , עצמ האב בי אב החק קה  א ת  י ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהפריד 

ע להתמ ג צריכה  היא  ב , חק קה  להי ת צריכה  ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָה רה 
 כ י  לידי  א  זה  ודבר .ת מה כל ולח ר  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹהאד
כר  ל מביאה   י מ ה ח יו  את   מ יפה  עת הְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ְִַמי .

             

   

מרמרמרמר ואתואתואתואת־ ־ ־ ־ מצמצמצמצתי תי תי תי   לכ לכ לכ לכ ְְְְִִִִֹֹֻֻֻֻא א א א ־ ־ ־ ־ ח ח ח ח תי תי תי תי  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
א מר  ה א  ה צת,   ק זה  יכ ל –  לכ ח תי   ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֻא

אני מה  הא  אמ ר, ה צת   ק הרי  מר מצתי  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָואת
רה   עמלי  הי , לכ ח תי   א  י ג .מק (כו , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

ÔeËzג  È„Bwt ˙ÈÂ ÔeÎ‰z ÈÓÈ˜a Ì‡ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿
:ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿



     
      

    

     
    
    
    

       
      

   
    

    
     

   
      
   
    
    

  
     

    
     
    
     
    
    

   



נט               
רש"י) ובפירוש

ר"י למד  מהיכ ,( יפר  הק (פי  להבי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי
ה רה  לד  על ולא  ה רה , עמל על קאי  ה תב  ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹפט

ְִָכללת?
מ רי "ג  אחד  ה א  הרי  רה  למ ד  זה : ה א ר למר  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוי
לד על קאי  "ח תי " למר אי ־אפר ולכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻה צת,

,"מר מצתי  "ואת נכלל זה  הרי  ,טפ ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָה רה 
ה רה , לד  מיחדת ה ספה  איירי  למר  מכרחי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻא א 
עמלי"  רה  למ ד  מצות ל ח ב  ללה  אינְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מצתי ("ואת רה  למ ד  מצות מ ד  י  ְְְְִִִִֶַַַַַָָרה ".
הה ספה  וזהי  רה . להתי ע  ח ב  אי ("מרְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ויגיעה . עמל אפ ה רה  לד   " לכ ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ"בח תי 

      §¨«©¦¬¦§¥¤−§¦¨®§¨«§¨³¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬
  ©¨¤−¦¥¬¦§«

ÌzÚa∑כב ),(ת"כ ּבני תענית  ּדר ׁשאין ּבׁשעה  ¿ƒ»ְְֵֵֶֶֶָָ
לצאת  ישן (ּכג ֹון,אדם  רש"י  רביעית, ׁשּבת ֹות )ּבלילי  .ּבלילי ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָ

‰„O‰ ıÚÂ∑( ת"כ) סרק אילני לע ׂשֹות ,הן ועתידין ¿≈«»∆ְֲֲִִִֵֵַַָָ
.ּפר ֹות  ֵ

             

  

ההההדה דה דה דה   וע וע וע וע  ל ל ל ל יב יב יב יב  האר האר האר האר ונתנהונתנהונתנהונתנה      ע ע ע ע  מיכ מיכ מיכ מיכ ג ג ג ג ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽונתונתונתונתי י י י 
:::: רי רי רי רי      ד )י י י י (כו  ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֽֽֽֽ

 וק רה  עמל על ה כר מ ע  הא רנאל: ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָוהק ה 
ה א  ה כר למ ת עי ר והרי  מי , כר ה א  ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָה צת
האמי ית? וה עלת ה בה  היא  רחנית וטבה  ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעלת
ואר  י ח ה א  "י  נאמר ה רה  על זה : ה א ר למר  ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹוי
א א  , לאד  י ח מביאה  ה רה  רק  לא  ,פר ," ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹימי
והינ מ ראל. ואחד  אחד  ל ל  י הח היא  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהיא 
ת מציא על  סנ בר ה רה  אי י ראל,  לאי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנגע 
זה  ועני . מ וח יו  ת מה היא  א א  ח יו ,   מס ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻפרט
עלת  ה רה  א ר מתא  ,ינ ח היא  ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה רה 
יפנ  עניני   א א  מתנ עניני  על רק  לא  ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמ יעה 

אליו .  יכי ה  י מ ה עניניו  ְְְִִִִֵַַַַָָָָָבכל
זה  רק  היה   מל ה רה  לד  על ה כר  א :ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָולכ
ל י  א אי , נעלי  ועניני רחנת ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָלמעלת
צאה   מ ה א  ה כר י  ,ת מציא ל היא  ְְִִִֶַַָָָָָָה רה 
מ רת  רחני  כר ה א  כ , ה רה  מעסק  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָטבעית
מ ת  טב ת ל נע ת א ר אבל הרחנית. דת ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָעב
מיכג "ונתי  מצת, תרה  הרחנית דת עב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָגלל
לד רק   אינ וה צת ה רה  ונר נראה  אזי  ,"  עְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
,ת מציא רט אפיל  א ת מציא על  ספינ ְְְֲֲִִִִִִַַָָָוע ה 
מביא   העסק  ולכ ,ת וח ת מה ל היא  ה רה  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָא א 
ל הע ל  י מ  עניני   עניניו , כל ותעלת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָטבה 

ֶַה ה .

      §¦¦̧¨¤¬©̧¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
     ©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Â∑ה ּדיׁש ׁשּיהא  ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»ƒְִֵֶַַ
ה ּבציר  עד  ּבֹו עס ּוקים  וא ּתם  ּתעסק ּו,מר ּבה  ּוב ּבציר  ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֻ

ה ּזרע  ׁשעת  ÚNÏ.עד  ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â∑( ת"כ) ְֶַַַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«
קמעא  ּבמעיו ,א ֹוכל   מת ּבר .וה ּוא  ְְְְִִֵֵֵָָָ

     §¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®
     §¦§©¦º©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ

§©§§¤«
ÌBÏL Èz˙Â∑ והרי מאכל  הרי ּתאמר ּו: ׁשּמא  ¿»«ƒ»ְֲֲֲֵֵֶַַָָֹ

אחר ,מ ׁשּתה  ֿ ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּכל ּום ! אין ׁשל ֹום  אין אם  ְְְִִֵֵֶַַַַָ
מ ּכאן  ּבארץ ; ׁשל ֹום  ונת ּתי זאת : ׁשק ּול ,ּכל  ׁשה ּׁשל ֹום  ְִִֶֶַַָָָָָָָָֹ

ה ּכל  א ֹומר ,ּכנגד  ה ּוא  את וכן ּוב ֹורא  ׁשל ֹום  "ע ֹוׂשה  ְְֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

Ú˙Œ‡Ï.ה ּכל " ÁÂÌÎˆ‡a ∑( ת"כ)צרי אין ַֹ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ִֵָ
למלחמה  יב ֹוא ּו ׁשּלא  ּדר ,ל ֹומר  לעבר  אפ ּלּו א ּלא  ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

למדינה  מ ּמדינה  .ארצכם  ְְְְִִִִֶַָָ

         

 האר האר האר האר  מ מ מ מ רעהרעהרעהרעה ח ח ח ח הההה ו )והוהוהוהי י י י  "מ ית (כו , אמר רז"ל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חינת  לטב , פ ה  עצמ ה יק  והינ ," יק י ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹא 

בי ח  ח ה י  ה ב ע ת, חג מצינ וכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'אתה כא '.
מצא  מי  , אס ר.  החמ פסח   א , חמ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהי ת

‡Ú‡ד  Ôz˙Â ÔB‰cÚa ÔBÎÈËÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿≈¿ƒ»¿¿ƒ≈«¿»
:da‡ ÔzÈ ‡Ï˜Á ÔÏ‡Â dzÏÏÚ¬«¿«¿ƒ««¿»ƒ≈ƒ≈

ÚÚÈה  ‡ÙË˜e ‡ÙË˜ ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ ÚÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»¿»»¿»«
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â ‡ÚÊ  È˜Bt‡Ï¿«≈««¿»¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«

:ÔBÎÚ‡a ÔˆÁÏ Ôe˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

ÈÓc„ו ˙ÈÏÂ ÔeL˙Â ‡Ú‡a ‡ÓÏL Ôz‡Â¿∆≈¿»»¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÔÈÏË˜„e ‡Ú‡ ÔÓ ‡zL ‡˙ÈÁ Ïh‡Â∆¡«≈«¿»ƒ¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ

:ÔBÎÚ‡a ÔecÚÈ ‡Ï ‡aÁa¿«¿»»¿ƒ¿«¿¬



ס              
,' ה 'חמ את להרחיק  ח ב  ' מצרי 'יציאת ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלב 
ה המית  פ ה ל ה רר לאחר  א והתנא ת; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהגהה 

בחינת  למצוה ,  עצמ ' ה 'חמ פ ה העמר, ספירת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעת
ה '". דרכי  ל ג ו"ְְְִִֵַַַ

    §©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬¦§¥¤−¤¨«¤
ÁÏ ÌÎÈÙÏ∑( ת"כ)רעה ּו ּבחרב  .איׁש ƒ¿≈∆∆»∆ְִֵֵֶֶ

      §¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−§¨¨´
    ¦§®Ÿ§¨«§«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤

ÌkÓ eÙ„Â∑( ת"כ) מן ולא  ׁשּבכם  הח ּלׁשים  מן ¿»¿ƒ∆ְִִִֶֶַַָָֹ
ׁשּבכם  ‰.ה ּגּבֹורים  ‰‡Óe ‰‡Ó ‰MÓÁ∑( ת"כ) ִִֶֶַָ¬ƒ»≈»≈»¿»»

הח ׁשּבֹון  ה ּוא  ּכ ל ֹומר ,וכי צרי היה  לא  ,והלא  ְְֲִִֶַַַָָָָֹֹ
יר ּדפ ּו?!" אלפים  ׁשני מ ּכם  "ּומאה  מדקּדקים (א ּלא : י ׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ר ׁש"י  החׁשּבֹון ,ּבל ׁשֹון  הּוא  כ וכי  ואריכ ּות: ּכפל  ּכמֹו היה ,ׁשהּוא לא והלא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ר ׁש"י  ּבל ׁשֹון  וחׁשּוביהם המפר ׁשים ּגד ֹולי  ּכל  מדקּדקים כן  ּוכמֹו ל ֹומר ,  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָצרי

להתחיל   צרי היה לא ּבראׁשית: ּכפל ,ּבפר ׁשת ֿ ּכן  ׁשּגם ּפתח? ּטעם ועּין ,ּומה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּמפלג  הּגאֹון  למֹורי  לפר ׁש נראה וכאן  ּבי ּׁשּובם, מׁשה ,ׁשם ר ּבי  הרב מֹורנ ּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

נר "ו  אלפים ,חריף עׂשרת אחד  ּפר ּוׁש ּפר ּוׁשים: ׁשני  סֹובל  'רבבה' ועל ,ׁשּמּלת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ב' ּופר ּוׁש החׁשּבֹון '? הּוא ּכ 'וכי  ר ׁש"י : מקׁשה מר ּבה ,רבבה ,זה על ,מסּפר  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

וכ ּו' ל ֹומר   צרי היה לא והלא ּבאמר ֹו: ר ׁש"י  ׁשֹולל  הּפר ּוׁש וזה ר ּבּוי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשם

ה ּתֹורה ,)וד ֹו"ק  את  הע ֹוׂשין מעטין ּדֹומה  אינֹו א ּלא  ְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ה ּתֹורה  את  הע ֹוׂשין B‚Â'.למר ּבים  ÌÎÈÈ‡ eÏÙÂ∑ ְִִִֶַָָֻ¿»¿…¿≈∆¿

הארץ   ּכדר ׁשּלא  לפניכם  נֹופלין .ׁשּיהי ּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
    

 כ כ כ כ  רי רי רי ריהההה  מ מ מ מ ולא ולא ולא ולא  ,,,, כ כ כ כ  י י י י הח הח הח הח  מ מ מ כו ,מ (רש"י ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מי רת ח) נרא ת " כ  רי ה מ "ולא  ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻה ב ת

ה א , ה לחמה  מ כסיסי  אחד  ה ה  לבאר,  וי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלכא רה .
את  להטע ת , רא  לי ח ל ח ה  קב צה   לחיְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה תב מארב . מס רת  רי ל לה  א ר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהא יב ,
 מ ולא  , עצמ  י הח מ יפחד  ה נא  ,דנְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמל

. רי ס ה  רי ְִִִַַָֻה

     ¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−¤§¤®
  ©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«

ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙe∑ ל ׁשּלם עסקי מ ּכל  א ּפנה  »ƒƒ¬≈∆ְֲִֵֶֶַַָָָ
ׁשּׂשכר   למל ּדֹומה ? ה ּדבר  למה  מ ׁשל  ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשכרכם ,

ּכהנים ' ּב'ת ֹורת  ּכדאיתא  וכ ּו' È˙ÈÙ‰Â.ּפֹועלים  ְְְֲֲִִִִַָֹ¿ƒ¿≈ƒ
ÌÎ˙‡∑( ת"כ) ּורב ּיה ‡˙ÌÎ.ּבפר ּיה  È˙Èa‰Â∑( ת"כ) ∆¿∆ְְִִִָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆

זק ּופה  ‡ÌÎz.ּבק ֹומה  È˙ÈaŒ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Â∑( ת"כ) ְְָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆

א ֹות ּה ׁשהפר ּתם  הרא ׁשֹונה  ּכּברית  לא  חד ׁשה , ,ּברית  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּתּופר  ׁשּלא  חד ׁשה  ּברית  ֿ לא)ׁשּנאמר ,א ּלא  ל  לא :(ירמיה ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּברית  יה ּודה  ֿ ּבית  ואת  יׂשראל  ֿ ּבית  את  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ"וכר ּתי
וג ֹו'",חד ׁשה  כ ּברית  .לא  ְְֲִַָָֹ

             

       

אתכאתכאתכאתכ והרוהרוהרוהריתי יתי יתי יתי   אתכ אתכ אתכ אתכ והפריתי והפריתי והפריתי והפריתי   אליכ אליכ אליכ אליכ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָפניתי פניתי פניתי פניתי 
:::: כ כ כ כ א א א א אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ריתי ריתי ריתי ריתי  ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽוהקימתי והקימתי והקימתי והקימתי  ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ

ק מה  –  אתכ והריתי  רב ה . פרה  –  אתכ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָוהפריתי 
רש"י)זק פה . ובפירוש ט. (כו , ְָ

– ר" רא ית: פרת תב  הרי  רש "י  :להבי  ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָוצרי
הרה ", מ ליד  אחד  –  רב י תר. ולא  אחד מ ליד  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאחד 
ניה והרב ה  ה רה  פר ,פר א ה  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ ע 
 עני על מד ר "הריתי "  וא "והפריתי ", מ ת  לילְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָ

ÔeÏtÈÂז ÔBÎÈ„ ÈÏÚa ˙È ÔeÙc˙Â¿ƒ¿¿»«¬≈¿»≈¿ƒ¿
ÔBÎÈÓ„˜:‡aÁÏ √»≈¿«¿»

ÔBÎpÓח  ‰‡Óe ‰‡Ó ‡LÓÁ ÔBÎpÓ ÔeÙcÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿
ÔBÎÈ„ ÈÏÚa ÔeÏtÈÂ Ôe˜ÚÈ ‡˙BaÏ¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¿«¬≈¿»≈

:‡aÁÏ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿«¿»

Lt‡Âט  ÔBÎÏ ‡ËB‡Ï ÈÓÈÓ Èt˙‡Â¿∆¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»¿¿«≈
:ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿≈»¿«¬≈»¿»ƒƒ¿



   


   
     
      

   

    
     

      
    

    
   

    
    
     

     
    

   



סי               
לגמרי ? ְְֵֵַַאחר

יע מיחד  כר על מד ר א יו למר,  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻוי
 הי" מצת, ה רה  מירת הה ספה  על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָלי ראל
לי ראל, מיחד  כר ה א  ה כר   לכ רה ",  ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻעמלי

 ה ולכ רב רה  ל כר על היא  ה נה  למר אי ־אפר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
," רב ר"  ל הע א ת    רכנת זה  הרי  , טפְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

לגמרי . אחרת רכה  לס ג היא  ה נה  ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָא א 
אצל  ,הינ רב ה . ל אפ היא   עצמ ה רה  :רְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
מח ב לא  אבל אחד , מ ליד  אחד  רה   י , ל הע ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻא מ ת

רב ה   וי עקר, יהיה  ה א  להי ת יכ ל א א  י ליד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָה לד 
ני אצל "והפריתי " ברת אבל הרה . מ ליד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאחד 
יהיה  זה  אחד , י ליד  אחד  אפיל היא , ה נה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָי ראל
ל    ס עד   המ לזה  היה  הינ רב ה , ל אפְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

"  אברה אמר רעל־ וא  וארוארוארוארה ה ה ה ה רת,  זרע את ְְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
 ולכ רי ). ל אפ  א אחד ,  ל (לד  יצחק " את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹל
ד ר  " אתכ "והריתי  את לפר ר"י  מכרח  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻהיה 
 ולכ – נאמר בר ה  – תי  רי  ולא  איכ תי  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹרי 

איכ ת. רי  זק פה , ק מה  רְְְִֵֵֵָָ

     

      ©«£©§¤¬¨−̈¨®§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«

ÔLB ÔLÈ ÌzÏÎ‡Â∑( ת"כ) מ ׁשּתּמרין יהיּו ה ּפר ֹות  «¬«¿∆»»»ְְְִִִֵַַ
להתיּׁשן  ׁשנים ,וט ֹובים  ׁשל ׁש ׁשל  ה ּנֹוׁשן יׁשן ׁשּיהא  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

א ׁשּתקד  מ ּׁשל  לאכל  e‡ÈˆBz.יפה  L„Á ÈtÓ ÔLÈÂ∑ ְֱִֶֶֶֶַָָֹ¿»»ƒ¿≈»»ƒ

יׁשן  מלא ֹות  והא ֹוצר ֹות  חד ׁש מלא ֹות  ה ּגרנֹות  ,ׁשּיהיּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָ
הא ֹוצ  לפ ּנֹות  א ּתם  אחר ּוצריכים  למק ֹום  לתת ,ר ֹות  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

לת ֹוכן  .החד ׁש ְֶָָָ

     §¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«
ÈkLÓ Èz˙Â∑ה ּמק ּדׁש ּבית  ÏÚ‚˙Œ‡ÏÂ.זה  ¿»«ƒƒ¿»ƒְִֵֶַָ¿…ƒ¿«

ÈLÙ∑' ּגעילה' ּכל  ּבכם . קצה  ר ּוחי ּפליטת ,אין ל ׁשֹון «¿ƒְְְִִִֵֶַָָָָָ
ּבדבר  ה ּבל ּוע  כא)ּכמ ֹו,ּדבר  א ב  נגעל (שמואל  ׁשם  "ּכי : ְְְִִַַַָָָָָָ

ּגּבֹורים " ה ּמׁשיחה ,מגן ק ּבל  ׁשל ,לא  מגן ׁשּמֹוׁשחין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
א ֹו חץ  מ ּכת  מעליו להחליק  ּכדי מב ּׁשל  ּבחלב  ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻע ֹור 

הע ֹור ,חנית  יּקב  .ׁשּלא  ֲִִֶָֹֹ

     §¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−
 ¦«§¦¬§¨«

ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â∑ מ ּמּני מזּדעזעים  ּתהיּו ולא  מ ּכם  ּכאחד  ֿ עדן ּבגן ע ּמכם  ּתירא ּו,אט ּיל  לא  יכ ֹול  ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
לאלהים " לכם  "והייתי ל ֹומר : ּתלמ ּוד  .מ ּמּני? ְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

         

מ מ ה  למ ה  מלמעלה  הליכ ת, ב ' ה א  ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָוהתה כ י 
 וכ באר ה עלת, ב '  יהי עתיד ־לבא  היינ ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹלמעלה ,

לעתיד ־לבא  ,כדי די ," תי מ דכד  "ו מ י  עניְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹ
למ ה . מלמעלה  למעלה  מ מ ה  עב דה  ה עלת ב '  ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָיהי

˜„Ìי  ÔÓ ˜ÈzÚÂ ˜ÈzÚc ‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ√»
:ÔepÙz ‡z„Á¬«»¿«

ÈÓÈÓיא  ˜ÁÈ ‡ÏÂ ÔBÎÈÈa ÈpkLÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿¿ƒ≈≈¿»¿«≈≈¿ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

dÏ‡Ïיב  ÔBÎÏ ÈÂ‰‡Â ÔBÎÈÈa ÈzÈÎL ÈL‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿∆¡≈¿∆¡»
:ÌÚÏ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»«¿»



    
   
     
   
    
     

      
    

     
     

      

    
    
    

     
     
     
     
    
      

    
 

   
    
     
     

   
    

     
     

     
  

     



סב              

      £¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
      ¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½

   ̈«¥¬¤§¤−«§¦«
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ ּבי ׁשּתאמינּו אני ׁשאני ,ּכדאי ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲֲִִִִֶֶַַ

א ּלה  ּכל  לע ׂשֹות  מארץ ,יכ ֹול  אתכם  ה ֹוצאתי ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגד ֹולים  נּסים  לכם  וע ׂשיתי יתד ∑ËÓ˙.מצרים  ּכמין ְְְִִִִִִִֶַָָ……ְִֵָ

ּתצא  ׁשּלא  ה ּמֹוסרה  המע ּכבים  העל  רא ׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשני

ה ּקׁשר  ויּתיר  ה ּׁשֹור  ב )ּכמ ֹו,מרא ׁש כז ל (ירמיה "ע ׂשה  : ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹ
ּומט ֹות " ּבלע "ז ,מ ֹוסר ֹות  ∑˜eiÓÓB˙.קביליי"א  ְֵַַֹ¿ƒ

זק ּופה  .ּבק ֹומה  ְְָָ

    (314 עמ ' כה  מנח (תורת

ק ק ק ק ממ ממ ממ ממ תתתת  אתכ אתכ אתכ אתכ  ל ל ל ל יג )וא וא וא וא (כו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ק מה   המה" הרי  וק ה , זק פה ". "ק מה  ר"י : רְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
'ק מה   למר,  וי כינה ". רגלי  חק   א . . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָזק פה 
 לעצמ מציא ת אינ  האד מחלט: מ ל אה  ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻזק פה '

התהג  וג אלק ת ל המציא ת היא  ת מציא ל ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹלל,
 יו מ :"מל מל "עבד  רועל־ האלק ת. הגהת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהיא 
מציא ת  ה א  נע ה  ,ל ה עבד  ת הי היא  ת מציא ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָל

ה א .  א מתל ל ה גל ככל , עצמ ל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָה

      §¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ
̈¥«¤

ÈÏ eÚÓL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ ּבּתֹורה עמלים  להיֹות  ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְֲִִֵַָ
ּכׁשה ּוא  ה ּמצ ֹות ? לקיּום  יכ ֹול  חכמים . מדר ׁש ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָולדעת 
אמ ּור ! מצ ֹות  ק ּיּום  הרי – וג ֹו'" תע ׂשּו "ולא  ְְְֲֲִִֵֵַָֹא ֹומר :
להיֹות  לי"? ת ׁשמע ּו ֿ לא  "ואם  מק ּים : אני מה  ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹהא 
"לי" אין "לי"? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּומה  ּבּתֹורה . ְֲִִִֵֵַַַַָעמלים 
וכן  ּבֹו, למרד  ּומת ּכּון ר ּבֹונֹו את  ה ּמּכיר  זה  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹא ּלא 

ט)ּבנמר ֹוד  י  ה '"(בראשית לפני ֿ ציד  "ּגּבר  ׁשּמּכיר ֹו,: ְְְִִִִִֵֶַַֹ
סד ֹום  ּבאנׁשי וכן ּבֹו, למרד  יג )ּומת ּכּון יג  "רעים (בראשית : ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹ

ּומת ּכּונים  ר ּבֹונם  את  מ ּכירים  – מאד " לה ' ְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹוח ּטאים 
ּבֹו ˙eNÚ.למרד  ‡ÏÂ∑( ת"כ)ּתלמד ּו לא ,מ ּׁשּלא  ְִֹ¿…«¬ְְִִֶֹֹ

עבר ֹות  ׁשּתי הרי .ּתע ׂשּו; ְֲֲֲֵֵֵַ

Ú‡Ó‡יג  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
È ˙Èa˙Â ÔÈcÚ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓlÓ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¡≈¿«¿ƒ¿«»ƒƒ
:‡˙eÈÁÏ ÔBÎ˙È ˙Èa„Â ÔBÎpÓ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿¿«»ƒ»¿¿≈»

È˙יד  Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÈÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ¿»«¿¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i„ewt Ïk»ƒ«»»ƒ≈



      
     
     
    

      
    
     

      
     

    
      
      

      
    
      

       
 

   

     
    
   
    

     
    
    
     

  
     
    
     
    
    
     

       
     
    

     
     
   
    
    
     
     

  
    

    
    
    

  
     
     
     

    



סג               

    §¦§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´
    ©§§¤®§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−

¤§¦¦«
eÒ‡Óz È˙wÁaŒÌ‡Â∑ ּבאחרים מ ֹואס  ¿ƒ¿À…«ƒ¿»ֲִֵֵַ

ÌÎLÙ.הע ֹוׂשים  ÏÚ‚z ÈËtLÓ∑ החכמים .ׂשֹונא  ִָƒ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֵַָ
˙BNÚ ÈzÏÏ∑ מע ׂשֹות אחרים  את  ‡˙ŒÏkŒ.מ ֹונע  ¿ƒ¿ƒ¬ֲֲִֵֵֵֶַ∆»

È˙BˆÓ∑ צ ּויתים ׁשּלא  [ּבמצ ֹות ] נאמר :,ּכֹופר   לכ ƒ¿«ְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
ֿ מצ ֹותי" ֿ ּכל  ֿ ה ּמצ ֹות ',"את  ֿ ּכל  'את  נאמר : .ולא  ְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹ

È˙ÈaŒ˙‡ ÌÎÙ‰Ï∑: עבר ֹות ׁשבע  הרי ּבע ּקר ; ּכֹופר  ¿«¿¿∆∆¿ƒƒֲֲִֵֵֵֶַָָ
ה ּׁשנּיה  ּגֹוררת  ה ּׁשביעית ,הרא ׁשֹונה  עד  וא ּלּו,וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

למד  לא  ע ׂשה ,הן: הע ֹוׂשים ,ולא  ּבאחרים  ,מ ֹואס  ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
החכמים  את  האחרים ,ׂשֹונא  את  ּבּמצ ֹות ,מ ֹונע  ,ּכֹופר  ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבע ּקר  .ּכֹופר  ִֵָָ

    ©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À§¦§©§¦̧£¥¤³
    ¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤©©©½©§©¬¥©−¦
     §¦´Ÿ¨®¤§©§¤³¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−

«Ÿ§¥¤«
ÌÎÈÏÚ Èz„˜Ù‰Â∑ עליכם ∑ÙÁL˙.וצ ּויתי ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְֲִִִֵֶ«∆∆

ה ּבׂשר  את  ׁשּמׁשחף  ּבלע "ז ,חלי ּדֹומה ,אנפולי"ש  ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ
זע ּופה  ּפניו ּומראית  נפיחת ֹו ׁשה ּוק ּלה  .לנפ ּוח  ְְְְִִֶַַַָָָָָָ

˙Ác˜∑ּומבעיר ֹו ּומח ּממ ֹו ה ּגּוף  את  ׁשּמק ּדיח  ,חלי «««ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
כב )ּכמ ֹו לב  בא ּפי"(דברים קדחה  ֿ א ׁש "ּכי :.˙BlÎÓ ְְְִִֵַָָ¿«

LÙ ˙È„Óe ÌÈÈÚ∑ לרא ֹות וכל ֹות  צ ֹופ ּיֹות  העינים  ≈«ƒ¿ƒ…»∆ְְִִִֵַָָ
וירפא  ירפא ,ׁשּיקל  ׁשּלא  ׁשל ,וס ֹוף  ה ּנפ ׁשֹות  וידאב ּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ות ֹוחלת  ּבאה  ׁשאינּה ּתאוה  ּכל  ּבמ ֹות ֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָמ ׁשּפח ּתֹו
עינים ',ממ ּׁשכה  'ּכליֹון ÈÏ˜.קר ּויה  ÌzÚÊe∑ ְְְִִֵַָָָֻ¿«¿∆»ƒ

ּתצמח  ולא  ּתצמח ,ּתזרע ּו איביכם ",ואם  ."ואכלה ּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֻ

       §¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ
   «§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«

Ù Èz˙ÂÈ∑ ׁשּלי עסקי ,ּפנאי מ ּכל  אני ּפֹונה  ¿»«ƒ»«ְֲֲִִִֶֶַַָָ
לכם  ÌÎÈ‡N.להרע  ÌÎ e„Â∑יׁשלט ּו,ּכמ ׁשמע ֹו ְֶַָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִַָ

ֶָּבכם .

 :BÊ ‰LtÓ 'ÌÈ‰k ˙Bz' ˙„b‡«»««…¬ƒƒ»»»
˙‡fŒ‰NÚ‡ È‡ŒÛ‡∑' ּב'אף א ּלא  מד ּבר  וכן;,איני «¬ƒ∆¡∆…ְְְִֵֵֵֶַַָ

ּבקרי" עמם  אלך  אני ÌÎÈÏÚ."אף  Èz„˜Ù‰Â∑ ְֲִִִֵֵֶַָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ׁשהרא ׁשֹונה  עד  לזֹו: מ ּזֹו אתכם  ּפֹוקד ֹות  ה ּמּכֹות  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו

אצלכם  ל ּה,ּפק ּודה  ואסמכ ּנה  אחרת  ∑Ï‰a‰.אביא  ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ∆»»
ה ּבר ּיֹות  את  ה ּמבהלת  [ּפי',מ ּכה  מתן מ ּכת  זֹו ואיזֹו? ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ח ֹולה ∑‡˙ÙÁM‰Œ˙.מגפה ] ׁשה ּוא  אדם   ל יׁש ֵַָ∆««∆∆ְֵֶֶָָ

Áz˜טו ÈÈc ˙È Ì‡Â ÔeˆB˜z ÈÓÈ˜a Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿¿ƒ»ƒ«¿«≈
È„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ‡Ï„ ÏÈ„a ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿»¿∆¿«»»ƒ«

:ÈÓÈ˜ ˙È ÔBÎ˙eÈL‡Ï¿«¿»¿»¿»ƒ

ÔBÎÈÏÚטז ÚÒ‡Â ÔBÎÏ ‡c „aÚ‡ ‡‡ Û‡«¬»∆¿«»¿¿«¿«¬≈
ÔÎMÁÓ ‡zÁc˜ ˙ÈÂ ‡zÙÁL ˙È ‡zÏ‰a«∆¿»»«∆¿»¿»««¿»¿«¿»
ÔBÎÚÊ Ôe˜Ï ÔeÚÊ˙Â LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ«¿ƒ«¿«¿»¿ƒ¿¿¿≈»«¿¬

:ÔBÎÈ„ ÈÏÚa dpÏÎÈÈÂ¿≈¿À≈«¬≈¿»≈

ÈÏÚaיז Ì„˜ Ôeaz˙Â ÔBÎa ÈÊ‚e Ôz‡Â¿∆≈¿ƒ¿¿ƒ«¿√»«¬≈
Ôe˜ÈÚ˙Â ÔBÎÈ‡Ò ÔBÎa ÔecÈÂ ÔBÎÈ„¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿

:ÔBÎ˙È ÛÈ„c ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ»¿



    
   

    
     
     

   
    
    
     
    
     
     
    

      
    
    

  
    

    
     
     
    
    

   

     
    

      
    

  
   

    
     

     
 

    
     
     

    



סד              
ּבּמּטה  ל ֹומר :,ּומ ּטל  ּתלמ ּוד  עליו?! ׁשמ ּור  ּבׂשר ֹו אבל  ְְֲִַַַָָָָָָָֻ

נׁשחף ,"ׁשחפת " ׁשה ּוא  ע ּתים  א ֹו נׁשחף ; אבל ,ׁשה ּוא  ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָ
ה ּקּדחת " "ואת  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מק ּדיח ? ואינֹו ,נח  ְְְְִֵֶַַַַַַַַַֹ

מק ּדיח  ׁשה ּוא  ע ּתים  א ֹו מק ּדיח . ׁשה ּוא  וסב ּור ,מל ּמד  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עינים ". "מכ ּלֹות  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ׁשּיחיה ? ּבעצמ ֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַה ּוא 

ׁשּיחיה  ּבעצמ ֹו סב ּור  אינֹו ה ּוא  אחרים ,א ֹו אבל  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָ
נפ ׁש" "ּומדיבת  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ׁשּיחיה ? .סב ּורים  ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ

ÌÎÚÊ ˜ÈÏ ÌzÚÊe∑ מצ ואינּה ,מחת זֹורע ּה ¿«¿∆»ƒ«¿¬∆ְְְֵַַַָָ
ּתלמ ּוד  ּומה  וא ֹוכלים ? ּבאים  א ֹויביכם  מה  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּומע ּתה 

איביכם " "ואכלה ּו ׁשנה ,ל ֹומר : זֹורע ּה ּכיצד ? הא  ְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
מצמחת  ואינּה וא ֹויבים ,רא ׁשֹונה  מצמחת  ׁשנּיה  ׁשנה  ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

ה ּמצ ֹור  לימי ּתב ּואה  ּומ ֹוצאים  מתים ,ּבאים  וׁשּבפנים  ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
אחר :,ּברעב  ּדבר  א ׁשּתּקד . ּתב ּואה  ל ּקט ּו ׁשּלא  ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

זרעכם " לריק  ה ּכת ּוב ,"ּוזרע ּתם  וה ּבנֹות  ה ּבנים  ּכנגד  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּומכ ּלה ,מד ּבר  ּבא  והחטא  ּומג ּדלן ּבהם  עמל  ׁשא ּתה  ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
כב )ׁשּנאמר ,א ֹותם  ב  איבי (איכה ור ּביתי ֿ ט ּפח ּתי "א ׁשר  : ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָֹ

ÌÎa.כ ּלם " ÈÙ Èz˙Â∑: ּבּטֹובה ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ִָ¿»«ƒ»«»∆ְֱֶֶַַָ
אליכם " פני",,"ּופניתי "ונת ּתי ּברעה : נאמר  ּכ ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ ּכל  אני ּפֹונה  לעבדיו: ׁשאמר   למל מ ׁשל  ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָמ ׁשל ּו
לרעה  ע ּמכם  אני וע ֹוסק  ÈÙÏ.עסקי ÌzÙbÂ ְְֲֲִִֵֶַָָָָ¿ƒ«¿∆ƒ¿≈

ÌÎÈÈ‡∑( ת"כ) מ ּבפנים אתכם  ה ֹורג  ה ּמות  ׁשּיהא  …¿≈∆ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ
מ ּבח ּוץ  אתכם  מ ּקיפין דבביכ ֹון ÌÎ.ּובעלי e„Â ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ¿»»∆

ÌÎÈ‡N∑( ת"כ) מ ּכם א ּלא  ׂשֹונאים  מעמיד  ׁשאיני …¿≈∆ְֲִִִִֵֶֶֶַָ
אלילים ,ּובכם  ע ֹובדי הע ֹולם  ׁשא ּמֹות  ׁשּבׁשעה  ְְֱִִֵֶֶֶָָָָָֻ

יׂשראל  על  ּׁשּבּגל ּוי ,ע ֹומדים  מה  א ּלא  מב ּקׁשים  ,אינם  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ֿ ד )ׁשּנאמר  ג  ו מדין (שופטים ועלה  יׂשראל  ֿ זרע  אם  "והיה  : ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

וג ֹו' קדם  ּובני וּיׁשחית ּו,ועמלק  עליהם  וּיחנּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הארץ " ֿ יב ּול  מ ּכם ,את  עליכם  ׁשאעמיד  ּבׁשעה  אבל  ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

וכן ,ּובכם  ׁשּלכם , ה ּמטמ ֹונּיֹות  אחר  מח ּפׂשים  הם  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
א ֹומר  ג )ה ּוא  ג  וע ֹורם (מיכה ע ּמי ׁשאר  אכל ּו "וא ׁשר  : ְְְֲִֵֵֶַַָָ

וג ֹו'" הפ ׁשיט ּו אימה ∑ÌzÒÂ.מעליהם  .מ ּפני ְְֲִִֵֵֶ¿«¿∆ְִֵֵָ
ÌÎ˙‡ Û„ŒÔÈ‡Â∑ ּכח .מ ּבלי ¿≈…≈∆¿∆ְִִַֹ

     §¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´
  ¤§¤½¤−©©©«Ÿ¥¤«

‰l‡Œ„Ú Ì‡Â∑ א ּלה ּבע ֹוד  ּתׁשמע ּוואם  .לא  ¿ƒ«≈∆ְְְְִִֵֶֹ
ÈzÙÒÈÂ∑ אחרים יּסּורין ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.ע ֹוד  ÚL∑ ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«««…≈∆

האמ ּור ֹות (ת"כ ) עבר ֹות  ׁשבע  על  ּפרענּיֹות  ְֲֲֵֶֶַַַָָֻֻׁשבע 
.למעלה  ְְַָ

    §¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ
  ©©§¤½§¤©§§¤−©§ª¨«

ÌÎfÚ ÔB‡bŒ˙‡ ÈzLÂ∑ה ּמק ּדׁש ּבית  וכן ,זה  ¿»«¿ƒ∆¿À¿∆ְְִֵֵֶַָ
א ֹומר  כא)ה ּוא  כד  ּגא ֹון (יחזקאל  ֿ מק ּדׁשי את  מח ּלל  "הנני : ְְְְִִִִֵֵֶַָ

ÌÎˆ‡Œ˙‡Â.ע ּזכם " ÏÊak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙Â ְֶֻ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆«¿¿∆
‰LÁpk∑ מ ׁשה מ ּׁשל  ק ׁשה  א ֹומר ,זֹו ה ּוא  (דברים ׁשּׁשם  «¿À»ִֵֶֶֶָָָֹ

כג ) וג ֹו'"כח נח ׁשת  רא ׁש על  א ׁשר  ׁשמי "והיּו ׁשּיהיּו,: ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹ

מזיעה  ׁשה ּנח ׁשת   ּכדר מזיעין אינּה,ה ּׁשמים  והארץ  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מזיע  ה ּברזל  ׁשאין  ּכדר מ ׁשּמרת ,מזיעה  והיא  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכאן  אבל  ׁשאין ,ּפר ֹותיה .  ּכדר מזיעין יהיּו לא  ה ּׁשמים  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מזיע  ּבע ֹולם ,ה ּברזל  חרב  מזיעה ,ויהא  ּתהא  והארץ  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מזיעה  ׁשה ּנח ׁשת   ּפר ֹותיה ,ּכדר מא ּבדת  .והיא  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

     §©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈
    §¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«

ÌÎÁk ˜ÈÏ Ì˙Â∑( ת"כ) עמל ׁשּלא  אדם  ,הרי ¿«»ƒ…¬∆ֲֵֶַָָָֹ
חר ׁש זרע ,ׁשּלא  נּכׁש,ׁשּלא  ּכסח ,ׁשּלא  ׁשּלא ,ׁשּלא  ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ

א ֹות ֹו,עדר  ּומלקה  ׁשּדפ ֹון ּבא  ה ּקציר  אין ,ּוב ׁשעת  ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכל ּום   ונּכׁש,ּבכ וזרע  וחר ׁש ׁשעמל  אדם  וּכסח אבל  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

א ֹות ֹו,ועדר  ּומלקה  ׁשּדפ ֹון ׁשּנ,ּובא  זה הרי ׁשל  יו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
‡˙dÏeÈŒ.קה ֹות  ÌÎˆ‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ∑( ת"כ) מה אף  ֵ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ַַ

ה ּזרע  ּבׁשעת  ל ּה מ ֹוביל  ‰‡ı.ּׁשא ּתה  ıÚÂ∑( ת"כ) ְִִֶֶַַַַָָ¿≈»»∆
לק ּוי  יהא  הארץ  מן ּבׁשעת ,אפ ּלּו ּפר ֹותיו יחניט  ׁשּלא  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÔzÈ.החנטה  ‡Ï∑ ּולמ ּטה למעלה  אעץ ,מ ׁשּמׁש ֲַָָ…ƒ≈ְְְְֵֵַַַַָָ
BÈt.וא ּפרי  ÔzÈ ‡Ï∑ ּפר ֹותיו מ ּׁשיר  מפרה  ,ּכׁשה ּוא  ְְִַ…ƒ≈ƒ¿ְְִֵֶֶַַָ

קלל ֹות  ׁשּתי ּפרענּיֹות ,הרי ׁשבע  ּכאן .ויׁש ְְְְֲֵֵֵֶַָָָֻֻ

ÛÒB‡Âיח  ÈÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈBÁ ÏÚ ÚL ÔBÎ˙È ÈcÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

„Èיט  ‡iÓL ˙È Ôz‡Â ÔBÎt˜z ˜È ˙È a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈»¿«»ƒ
‡ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡ÏÊÙk ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚƒ»≈«ƒƒ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„aÚÓlÓ ‡LÁÎ ‡ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ ‡Ú‡Â¿«¿»ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»ƒ¿∆¿«

:ÔÈÈt≈ƒ

‡ÔBÎÚכ  Ôz˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÈÁ e˜ÈÏ ÔeÙeÒÈÂƒ¿≈»≈≈¿»ƒ≈«¿¬
:da‡ ÔzÈ ‡Ï ‡Ú‡ ÔÏÈ‡Â dzÏÏÚ ˙È»¬«¿«¿ƒ««¿»»ƒ≈ƒ≈



            



סה               

       §¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®
    §¨«©§¦³£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«

È˜ ÈnÚ eÎÏzŒÌ‡Â∑ עראי אמר ּו: ,ר ּבֹותינּו ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְֲֵַַָ
לפרקים ,ּבמקרה  א ּלא  ּבּמצ ֹות .,ׁשאינֹו עראי ּתלכ ּו ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מניעה  ל ׁשֹון ּפר ׁש יז)וכן,ּומנחם  כה רגל "(משלי  "הקר  :, ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹ
כח)וכן יז ֿ ר ּוח "(משלי  "יקר  לתר ּגּומ ֹו,: זה  ל ׁשֹון וקר ֹוב  ְְְְְֵֶַַַָָ

ק ׁשי  ל ׁשֹון א ּונקל ֹוס : ל ּמנע ,ׁשל  ל ּבם  ׁשּמק ׁשין ְְְְִִִִֶֶַַָָֹ
אלי  ÌÎÈ˙‡hÁk.מהתקרב  ÚL∑ ּפרענּיֹות ׁשבע  ְִֵֵֵַָ∆«¿«…≈∆ְֶַָֻֻ

ּכח ּטאתיכם ,אחר ֹות  ׁשבע  .ּבמס ּפר  ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹ

     §¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½
    §¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

©§¥¤«
ÈzÁÏL‰Â∑ ּגר ּוי ‡˙ÌÎ.ל ׁשֹון ‰ÏkLÂ∑ אין ¿ƒ¿«¿ƒְֵ¿ƒ¿»∆¿∆ֵ

מ ׁשּכלת  ח ּיה  א ּלא  ּבהמה ,לי . ּבכ ׁשאין ,ׁשּדר ּכּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
 ּבכ ל ֹומר ,ּדר ּכּה ּתלמ ּוד  כד )מ ּנין? לב  "וׁשןֿ(דברים : ְְְְִִֶַַַַָָ

ּבם " א ׁשּלח  ממיתה ,ּבהמת  ׁשּתהא  ּומ ּנין ׁשּתים . הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  עפר "(שם)ּבנׁשיכת ּה? זחלי ֿ חמת  "עם  :, ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹ
ּוממיתין  נֹוׁשכין א ּלּו ּוממיתין;,מה  נֹוׁשכין א ּלּו אף  ְְְְִִִִִִֵֵַָ

ּוממית  נֹוׁש חמ ֹור  ֿ יׂשראל : ּבארץ  ׁשנים  היּו ,ּכבר  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּוממית  נֹוׁש ‡˙ÌÎ.ער ֹוד  ‰ÏkLÂ∑ ה ּקט ּנים .א ּלּו ִֵֵָ¿ƒ¿»∆¿∆ְִֵַַ
ÌÎzÓ‰aŒ˙‡ ‰˙ÈÎ‰Â∑ מ ּבח ּוץ.‰ËÈÚÓ‰Â ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆¿¿∆ִַ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ˙‡∑ מ ּבפנים.ÌÎÈÎc enLÂ∑ ּגד ֹולים ׁשבילים  ∆¿∆ְִִִ¿»««¿≈∆ְְִִִ
קט ּנים  ּבהמה ,ּוׁשבילים  ׁשן ּפרענּיֹות : ׁשבע  וׁשן ,הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ

עפר ,ח ּיה  זֹוחלי והמעיטה ,וׁשּכלה ,חמת  ,והכריתה , ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָ
.ונׁשּמּו ְַָ

      §¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦
ÈÏ eÒe˙ ‡Ï∑ אלי .ל ׁשּוב  …ƒ»¿ƒֵַָ

     §¨«©§¦©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³¤§¤Æ
  ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

    §¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½
    §¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤̧¤Æ§´§¤½

 §¦©¤−§©¥«
˙ÈaŒÌ˜∑ ּבברית ׁשאינֹו נקם  ׁשאר ,ויׁש  ּכדר ¿«¿ƒְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

"נקם ,נקמ ֹות  אחר : ּדבר  צדק ּיה ּו. ׁשל  עיניו ס ּמּוי וזה ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
חרב ' 'הבאת  ּכל  עבר ּתם , א ׁשר  ּבריתי נקמת  – ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּברית "

א ֹויבים ,ׁשּבּמקרא  חיל ֹות  מלחמת  ∑ÌzÙÒ‡Â.היא  ְְְִִִִֵֶֶֶַָ¿∆¡«¿∆

ה ּמצ ֹור  מ ּפני הערים  ּתֹו אל  הח ּוץ  ÈzÁlLÂ.מן ְִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ«¿ƒ
ÌÎÎB˙a „∑ ה ּדבר ֿ ידי הא ֹויבים ,ועל  ּביד  ונּתּתם  ∆∆¿¿∆ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
עליכם  ּביר ּוׁשלים ,ה ּצרים  ה ּמת  את  מלינים  ׁשאין ,לפי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

לקבר ֹו ה ּמת  את  מ ֹוציאים  א ֹויב ,ּוכ ׁשהם  ּביד  .נּתנים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

˙ÔeÈכא  ‡ÏÂ eÈL˜a ÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â¿ƒ¿»√»«¿«¿¿»≈
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÛÒB‡Â ÈÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈBÁk ÚL ‡ÁÓ»»¿«¿≈

ÔBÎ˙Èכב  Ïk˙˙e ‡a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ È‚‡Â∆¡»≈¿»≈«»»¿«≈»¿
ÔÈ„ˆÈÂ ÔBÎ˙È ÚÊ˙Â ÔBÎÚa ˙È ÈˆÈL˙e¿≈≈»¿ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ«¿»

:ÔBÎ˙ÁB‡¿»¿

ÔeÎ‰˙eכג  ÈÓÈÓÏ Ôe„˙˙ ‡Ï ÔÈl‡a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

È˜Ï‡Âכד  eÈL˜a ÔBÎnÚ ‡‡ Û‡ C‰‡Â¿≈««¬»ƒ¿¿«¿¿«¿≈
:ÔBÎÈBÁ ÏÚ ÚL ‡‡ Û‡ ÔBÎ˙È»¿«¬»¿««≈

ÔeÚt˙ÈÂכה  ‡aÁa ÔÈÏË˜c ÔBÎÈÏÚ È˙È‡Â¿«¿ƒ¬≈¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿
ÈÓb˙t ÏÚ ÔezÚc ÏÚ ‡˙eÚt ÔBÎpÓƒ¿À¿¬»««¬«¿«ƒ¿»≈
‡˙BÓ È‚‡Â ÔBÎÈÂ˜Ï ÔeLpk˙˙Â ‡˙ÈB‡«¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆¡»≈»»

:‰‡Ò„ ‡„Èa ÔeqÓ˙˙Â ÔBÎÈÈa≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»



    
     
     
   

      
    

   
     

     
   

    
     



סו              

     §¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³
     ©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈

   ©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«
ÌÁÏŒ‰hÓ∑ מ ׁשען יז)ּכמ ֹו,ל ׁשֹון מח :(ירמיה «≈∆∆ְְְִָ

ֿ עז" ÌÁÏŒ‰hÓ."מ ּטה  ÌÎÏ ÈLa∑ לכם א ׁשּבר  ֵַֹ¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆∆ְֶֶָֹ
אכל  מסעד  רעב ,ּכל  ח ּצי ÌÈL.והם  NÚ eÙ‡Â ְְִִֵֵֶַָָָֹ¿»∆∆»ƒ

„Á‡ ep˙a ÌÎÓÁÏ∑ עצים eÈL‰Â.מחסר  «¿¿∆¿«∆»ִֵֵֶֹ¿≈ƒ
Ï˜Lna ÌÎÓÁÏ∑ ונע ׂשית נרקבת  ה ּתב ּואה  ׁשּתהא  «¿¿∆«ƒ¿»ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

ּבּתּנּור  ּומ ׁשּתּברת  נפ ּולה  וׁשֹוקל ֹות ,ּפת  יֹוׁשב ֹות  והן ְְְְְְִֵֶֶַַַַָ

ּביניהם  לח ּלקם  ה ּׁשברים  ÏÂ‡.את  ÌzÏÎ‡Â ְְְִֵֵֶֶַַָָ«¬«¿∆¿…
eÚaN˙∑ ׁשבע הרי ּבּלחם , ה ּמעים  ּבת ֹו מארה  זה  ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

חרב  לחם ,ּדבר ,מצ ֹור ,ּפרענּיֹות : מ ּטה  חסר ,ׁשבר  ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻֻ
נפ ּולה ,עצים  מן ,ּפת  אינּה "ונּתּתם " ּבּמעים ; מארה  ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

החרב ,ה ּמנין  .ׁשהיא  ְִִֶֶֶַַָ

      §¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦

    §¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ
  ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

     ©«£©§¤−§©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«

   §¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½
     §¨«©¦Æ¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−

¤§¤«
ÌÎÈ˙Óa∑ ּובירנּיֹות מין ∑ÌÎÈnÁ.מג ּדלים  »…≈∆ְִִִִָָ«»≈∆ִ

אל  ה ּגּגֹות עב ֹודת  על  ׁשּמעמידין ׁשם ,ילים  ועל  ְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַַ
'ח ּמנים ' קר ּויין ּבח ּמה  ‡˙Œ.ׁשּמעמידים  Èz˙Â ְֲִִִִֶַַַַָָ¿»«ƒ∆

ÌÎÈ‚t∑היּו רעב  מחיקם ,ּתפ ּוחי יראתם  ּומ ֹוציאים  ƒ¿≈∆ְְִִִֵֵֵָָָָָָ
א ֹותם  עליה ,ּומנּׁשקים  ונֹופל  נבקעת  ÏÚ‚Â‰.ּוכרס ֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ¿»¬»

ÌÎ˙‡ ÈLÙ∑( ת"כ) ׁשכינה ס ּלּוק  .זה  «¿ƒ∆¿∆ְִִֶָ

    §¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤
    ¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«

‰aÁ ÌÎÈÚŒ˙‡ Èz˙Â∑? מאדם יכ ֹול  ¿»«ƒ∆»≈∆»¿»ֵָָָ
ֿ הארץ " את  אני "וה ׁשּמתי א ֹומר : אדם ,ּכׁשה ּוא  הרי ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

וׁשב  מע ֹובר  "חר ּבה "? מק ּים : אני מה  הא  .אמ ּור ! ְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ
ÌÎÈLc˜ÓŒ˙‡ È˙BnL‰Â∑? ה ּקר ּבנֹות מן יכ ֹול  «¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ְִַָָָ

אריח " "ולא  א ֹומר : אמ ּורים !,ּכׁשה ּוא  קר ּבנֹות  הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹ
מן  ֿ מק ּדׁשיכם "? את  "וה ׁשּמֹותי מק ּים : אני מה  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהא 

מתק ּדׁשֹות ,ה ּגד ּוד ּיֹות  ׁשהיּו יׂשראל  ׁשל  ׁשּיר ֹות  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבׂשר  אכילת  ּפרענּיֹות : ׁשבע  הרי ׁשם . לבא  ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֻֻונֹועד ֹות 
ּכריתת  ׁשּתים . הרי – ּבמ ֹות  וה ׁשמדת  ּובנֹות , ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּבנים 

ּפרענּות  ּכאן אין ה ׁשמדת ,ח ּמנים  ֿ ידי על  א ּלא  ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ויּכרת ּו.,ה ּבירנּיֹות  ה ּגּגֹות  ׁשּברא ׁשי הח ּמנים  יּפל ּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

וג ֹו'" ּפגריכם  את  ׁשל ׁש,"ונת ּתי ׁשכינה ,הרי ס ּלּוק  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ערים ,אר ּבע  ה ּגד ּוד ּיֹות ,חר ּבן מן מק ּדׁש ,ׁשממ ֹון ְְְְְִִִִִַַַַָָֻ

קר ּבנֹות  אריח " ׁשבע ,"ולא  .הרי ְְֲִֵֶַַָָָֹ

ÒÚכו ÔÈÙÈÂ ‡ÏÎÈÓ „ÈÚÒ ÔBÎÏ z‡„aƒ¿∆¿«¿¿ƒ≈¿»¿»¿»¬«
ÔBÎÓÁÏ ÔeÈ˙ÈÂ „Á ‡ep˙a ÔBÎÓÁÏ ÔÈL¿ƒ«¿¿¿«»«ƒƒ«¿¿

:ÔeÚaN˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿

ÔeÎ‰˙eכז ÈÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ‡„a Ì‡Â¿ƒ¿»»¿«¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

‡Ûכח  ÔBÎ˙È Èc‡Â Ê‚ ÛB˜˙a ÔBÎnÚ C‰‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈»¿«
:ÔBÎÈBÁ ÏÚ ÚL ‡‡¬»¿««≈

ÔBÎÈ˙aכט  Ne ÔBÎÈa Na ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿¿«¿≈¿«¿»≈
:ÔeÏÎÈz≈¿

È˙ל  ıv˜‡Â ÔBÎÈ˙Óa ˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»»»≈∆¡«≈»
ebt ÏÚ ÔBÎÈ‚t ˙È Ôz‡Â ÔBÎÈÒÒÈÁ¬ƒ¿¿≈¿∆≈»ƒ¿≈«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÓÈÓ ˜ÁÈÂ ÔBÎ˙ÂÚË«¬«¿ƒ«≈≈¿ƒ»¿

È˙לא  È„ˆ‡Â ‡„ˆ ÔBÎÈÂ˜ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»ƒ¿≈»»¿∆¿≈»
Ôa˜ ‡ÂÚa Ïa˜‡ ‡ÏÂ ÔBÎÈLc˜Ó«¿¿≈¿»¬«≈¿«¬»À¿«

:ÔBÎ˙Lk¿ƒ»¿



    
    

     
     
     

     
    

     
  

    


      

      
      

      



סז               

     ©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½
 ©«§¦−¨«

ı‡‰Œ˙‡ È‡ È˙nL‰Â∑ ליׂשראל ט ֹובה  מ ּדה  ּבארצם ,זֹו ר ּוח  נחת  הא ֹויבים  ימצא ּו ׁשּתהא ,ׁשּלא  «¬ƒ…ƒ¬ƒ∆»»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מ ּיֹוׁשביה  .ׁשֹוממה  ְִֵֶָָ

     §¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−¨®¤
     §¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«

ÌÈBb ‰Ê‡ ÌÎ˙‡Â∑ ק ׁשה מ ּדה  ׁשּבׁשעה ,זֹו ¿∆¿∆¡»∆«ƒְִֶָָָָָ
אחד  למק ֹום  ג ֹולים  מדינה  זה ,ׁשּבני את  זה  ר ֹואים  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכבמזרה  נזר ּו ויׂשראל  ה ּזֹורה ,ּומתנחמין; ּכאדם  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבחבר ּתּה ּדב ּוקה  מהן אחת  ואין ּבנפה  .ׂשע ֹורים  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

È˙˜È‰Â∑ החרב ּומדר ׁשֹו:,ּכׁשּׁשֹולף  ה ּנדן. מתר ֹוקן «¬ƒ…ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מהר  ח ֹוזרת  אינּה אחריכם  ה ּנׁשמטת  ּכאדם ,חרב  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לחזר  ס ֹופן ואין ה ּמים  את  ‡ÌÎˆ.ׁשּמריק  ‰˙È‰Â ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ¿»¿»«¿¿∆
‰ÓÓL∑לת ֹוכ ּה ל ׁשּוב  ּתמהר ּו ּכ,ׁשּלא  ּומ ּתֹו ¿»»ְְֲִֶַָָָֹ

ׁשּבׁשעה  חרב ֹות ; לכם  נרא ֹות  – חר ּבה  יהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָעריכם 
לחזר  וס ֹופ ֹו ּומעיר ֹו ּומ ּכרמ ֹו מ ּבית ֹו ּגֹולה  ,ׁשאדם  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּב'ת ֹורת  ׁשנּויה  ּכ חרבים , ּובית ֹו ּכרמ ֹו אין ְְְְֲִִֵֵֵַַָָּכא ּלּו
.ּכהנים ' ֲִֹ

      ̈Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨Ÿ§¥´¨©½̈
      §©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨¦§©´¨½̈¤§¦§−̈

¤©§Ÿ¤«¨
‰ˆz Ê‡∑ ה ּמק ֹום ּכעס  את  על ,ּתפ ּיס  ׁשּכעס  »ƒ¿∆ְֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבת ֹותיה למל ‰Â∑ˆ˙.ׁשמ ּטֹותיה  ÈÓÈ(.את  Ïk ְִֶָ¿ƒ¿»ְֶֶֶֶַַָ…¿≈
‰nM‰∑' הע ׂשֹות' ּכפל ,ל ׁשֹון ּבמק ֹום  ּדג ׁש ,ּומ "ם  »«»ְְִֵֵֵֶֶָָ

.)'ׁשממה ' ְָָ

     ̈§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤Ÿ¨«§¨²
  §©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨

‰˙LŒ‡Ï L‡ ּגל ּות ∑‡˙ ׁשל  ׁשנה  ׁשבעים  ≈¬∆…»¿»ְִִֶָָָ
ׁשהיּו,ּבבל  ויֹובל  ה ּׁשמ ּטה  ׁשנֹות  ׁשבעים  ּכנגד  היּו הן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ה ּמק ֹום  לפני ּבארצם  יׂשראל  ׁשהכעיס ּו אר ּבע ,ּבּׁשנים  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ות ׁשעים  מא ֹות  ׁשל ׁש ׁשנה : ּוׁשל ׁשים  ׁשני מא ֹות  היּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹֹ

ה ּׁשבטים  ע ׂשרת  ׁשּגל ּו עד  לארץ  מ ּׁשּנכנס ּו ּובני ,ע ֹונם  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ע ׂשרת  מ ּׁשּגל ּו ׁשנה  אר ּבעים  לפניו הכעיס ּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָיה ּודה 

יר ּוׁשלים  חרב ֹות  עד  ּביחזקאל ,ה ּׁשבטים  ׁשּנאמר  ה ּוא  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ֿ ו) ד  וכ ּלית (ד  וג ֹו' ה ּׂשמאלי צ ּד ֿ על  ׁשכב  "וא ּתה  :ְְְְְְִִִִַַַַָָָ

ֿ א ּלה  ונׂשאת ,את  ׁשנית  הימני צ ּד ֿ על  וׁשכב ּת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יֹום " אר ּבעים  ֿ יה ּודה  ּבית  ֿ ע ֹון נאמרה ,את  זֹו ּונב ּואה  ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָ

יה ֹויכין;  ה ּמל לגל ּות  החמ ּׁשית  ּבּׁשנה  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָליחזקאל 

צדק ּיה ּו ּגל ּות  עד  ׁשנים  ׁשׁש ע ׂשּו אר ּבעים ,וע ֹוד  הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
היּו וחמ ׁש חמ ּׁשים  מנּׁשה  ׁשנֹות  ּתאמר : ואם  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹוׁשׁש,

ׁשנה  וׁשל ׁש ׁשל ׁשים  ּתׁשּובה  ע ׂשה  מנּׁשה  וכל ,– ְְְְְִֶַָָָָָָָֹֹ
ּוׁשּתים  ע ׂשרים  ר ׁשע ֹו ּבא ּגדת ,ׁשנֹות  ׁשאמר ּו ּכמ ֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָ

ׁשּתים ,'חלק ' אמ ֹון ליה ֹויקים ,וׁשל  ע ׂשרה  ואחת  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּוׁשל ׁשים  מא ֹות  לאר ּבע  וח ׁשב  צא  לצדק ּיה ּו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּוכנג ּדן

ׁשּבהן  ויֹובל ֹות  ׁשמ ּטין ׁשנה , ע ׂשרה ,וׁשׁש ׁשׁש והם  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
הרי  יֹובל ֹות . ּוׁשנים  ׁשמ ּטין ע ׂשרה  אר ּבע  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָלמאה :

ׁשנה  מא ֹות  וׁשׁש,לאר ּבע  ל ׁשל ׁשים  ואר ּבע . ׁשּׁשים  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ
אחת ,ׁשנה  חסר  ׁשבעים  הרי ׁשמ ּטֹות . וע ֹוד ,חמ ׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּנכנס  יתרה  ּבּׁשמ ּטה ׁשנה  ל ׁשבעים ,,ה  ה ּמׁשלמת  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ÈÏÚaלב  dÏÚ ÔeÈˆÈÂ ‡Ú‡ ˙È ‡‡ Ècˆ‡Â¿∆¿≈¬»»«¿»ƒ»¿¬««¬≈
:da ÔÈ˙Èc ÔBÎÈ„¿»≈¿»¿ƒ«

ÔBÎÈ˙לג  È‚‡Â ‡iÓÓÚ ÈÈa c‡ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿¡««≈≈«¿«»∆¡»≈«¿≈
‡È„ˆ ÔBÎÚ‡ È‰˙e ‡aÁa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿≈«¿¬»¿»

:‡aÁ ÔB‰È ÔBÎÈÂ˜Â¿ƒ¿≈¿»¿»

Ècלד  ÔÈÓBÈ Ïk ‡‰hÓL ˙È ‡Ú‡ ÈÚz ÔÎa¿≈«¿≈«¿»»¿ƒ»»…ƒƒ
ÔÎa ÔBÎÈ„ ÈÏÚa Ú‡a Ôez‡Â ˙‡È„¿̂ƒ«¿««¬««¬≈¿»≈¿≈

:‰‡hÓL ˙È ÈÚ˙Â ‡Ú‡ ËÓLz«¿≈«¿»¿«¿≈»¿ƒ»»

Ï‡לה  Èc ˙È ËÓLz ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈»ƒ»
:dÏÚ ÔÈ˙È Ôe˙ÈÂ‰ „k ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL¿≈«ƒ¿ƒ≈«¬≈»¿ƒ¬«



   
      

   
   
     

    
 

    
    

     
    

      
 



סח              
ׁשּגל ּו( י ֹובל  ואֹותֹו להם ,נ "א: נחׁשב ּבעֹונם  נגמר , נגזר )ׁשּלא ועליהם  ; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הימים  בדברי א ֹומר  ה ּוא  וכן ׁשלמים . ׁשנה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשבעים 
כא) לו וג ֹו'(דה"ב  ׁשּבת ֹותיה  את  הארץ  ֿ רצתה  "עד  :ְְְֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנה " ׁשבעים  .למ ּלא ֹות  ְְְִִַָָ

     §©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ
       «Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈¨¤´¦½̈§¨§ª«©¤²¤

  §¨«§−§¥¬Ÿ¥«
CÓ È˙‡‰Â∑ ׁשל 'מ "ם ' לבב .  ור ּפחד  ¿≈≈ƒ…∆ְֵֵֶַַָֹ

" וׁשל ,"מר 'מ ֹועד ' ׁשל  'מ "ם ' ּכמ ֹו ה ּוא , נֹופל  יס ֹוד  ְְְֵֵֵֶֶֶֹ
Ûc.'מ ֹוק ׁש' ‰ÏÚ∑ עלה על  ּומ ּכה ּו ּדֹוחפ ֹו ׁשהר ּוח  ֵ»∆ƒ»ֲֵֶֶַַַָָ

ק ֹול  ּומ ֹוציא  ּומק ׁשק ׁש טר ּפא ,אחר  "קל  ּתר ּגּומ ֹו: וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַַָ

'ׁשקיפן  – קדים " "ׁשד ּופת  חבטה ; ל ׁשֹון – ְְְְֲִִִָָָָָֹד ׁשקיף "
מ ׁשק ֹוף  ל ׁשֹון ה ּדלת ,ק ּדּום ' חבטת  ּתר ּגּומ ֹו,מק ֹום  וכן ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָ

'מ ׁשק ֹופי' – "ח ּבּורה " ÁŒ˙ÒÓ.ׁשל  eÒÂ∑ּכא ּלּו ְֵֶַַָ¿»¿À«∆∆ְִ
א ֹותם  וה ֹורגים  .ר ֹודפים  ְְְִִָ

     §¨«§¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ
    ¦«§¤³¨¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«

ÂÈÁ‡aŒLÈ‡ eÏLÎÂ∑ לנּוס יּכׁשל ּו,ּכׁשּירצ ּו ¿»¿ƒ¿»ƒְְְִִֶָָ
ּבזה  לר ּוץ ,זה  יּבהל ּו ּכא ּלּו∑ÁŒÈtÓk.ּכי ֲִִֶֶָָָ¿ƒ¿≈∆∆ְִ

וכל  ּפחד , ּבלבבם  ׁשּיהא  ה ֹורגים  מ ּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבֹורחים 

ּומדר ׁשֹו ר ֹודפם . ׁשאדם  סב ּורים  "וכ ׁשל ּו(ת"כ )ׁשעה  : ְְְְְִִֶָָָָָָָ
ֿ ּבאחיו" זה ,איׁש ׁשל  ּבע ֹונֹו נכ ׁשל  יׂשראל ,זה  ׁשּכל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לזה  זה  .ערבין ֲִֵֶֶָ

        

לזה לזה לזה לזה  זהזהזהזה  ערבי ערבי ערבי ערבי י י י י ראל ראל ראל ראל  ל ל ל ל  זהזהזהזה,,,, ל ל ל ל   נ נ נ נ ע ע ע ע נכ נכ נכ נכ ל ל ל ל  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָזהזהזהזה
לז) כו , לפי(רש"י ה כחה , ברי  רה ' 'לטי  ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָאיתא 

אחד היא , ה רכה  :א  וא רכ ת. א א   אינ ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאמת,

לה לה לה לה עיל עיל עיל עיל יכ ל זה לעזרלעזרלעזרלעזר ערבי י ראל ל יו מ ,לחבר ֲֲֲֲַַַַָֹֹ ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
 ה  היינ וערבי מערבי מערבי מערבי מערבי לזה , זה  לזה ,נעימי נעימי נעימי נעימי זה  זה  ְְְְְֵֶֶַָֹֹ ְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ב מחה . לב   חפ לני  אחד   עילי מ  זרי ע כְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

     ©«£©§¤−©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«
ÌÈBba Ìz„‡Â∑ ּפזּורים מ ּזה ,ּכׁשּתהיּו זה  אב ּודים  ‡˙ÌÎ.ּתהיּו ‰ÏÎ‡Â∑ ּבּגֹולה ה ּמתים  .א ּלּו «¬«¿∆«ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶ¿»¿»∆¿∆ִֵֵַַָ

     §©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®
    §©²©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬¦¨«

Ìz‡ Ì˙‡ ˙BÚa∑( ת"כ) אב ֹותם ּכׁשע ֹונֹות  «¬…¬…»ƒ»ְֲֲֶָ
ּבידיהם  אב ֹותיהם  מע ׂשה  ּכׁשא ֹוחזים  – ∑ewnÈ.א ּתם  ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָƒ»

המ ּסה  "יּמּסּו",ל ׁשֹון יב )וכמ ֹוה ּו,ּכמ ֹו יד  "ּתּמקנה (זכריה : ְְְְֲִִַַָָָָ
לח),בחריהן" ח ּבּורתי"(תהלים ."נמ ּקּו ְֵֶַַָָֹֹ

     §¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´
    ̈«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−§¤«¦

      ©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈§¤−¤
      «Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈¦§¬

¤£Ÿ¨«

ÏÚ‡Âלו ÔBÎa Ôe‡zLÈ„eÔB‰aÏa ‡z ¿ƒ¿«¬¿¿»≈«¿»¿ƒ¿
‡tË Ï˜ ÔB‰˙È ÛBcÈÂ ÔB‰È‡Òc ‡˙Ú‡a¿«¿¬»¿«¿≈¿ƒ¿»¿««¿»
ÔÈÏË˜c Ì„˜ ÔÓ ˜BÈÚÓk Ôe˜ÚÈÂ ÛÈwL„¿«ƒ¿≈«¿¿≈ƒƒ√»¿»¿ƒ

:ÛÈ„c ˙ÈÏÂ ÔeÏtÈÂ ‡aÁa¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ

„˜ÔÈÏËלז Ì„wÓk È‰eÁ‡a b ÔeÏ˜zÈÂ¿ƒ«¿¿«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ
‰Óe˜z ÔBÎÏ È‰˙ ‡ÏÂ ˙ÈÏ ÛÈ„Â ‡aÁa¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»¿≈¿¿»

:ÔBÎÈ„ ÈÏÚa Ì„√̃»«¬≈¿»≈

‡Úלח  ÔBÎ˙È Ób˙e ‡iÓÓÚ ÈÈa Ôe„˙Â¿≈¿≈≈«¿«»¿««»¿¬«
:ÔBÎÈ„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈

ÔB‰ÈBÁaלט  ÔeÒÓzÈ ÔBÎa Ôe‡zLÈ„e¿ƒ¿«¬¿ƒƒ¿¿≈
ÈBÁa Û‡Â ÔBÎÈ„ ÈÏÚa ‡˙Ú‡a¿«¿¬»«¬≈¿»≈¿«¿≈
:ÔeÒÓzÈ ÔB‰„Èa ÔÈ„ÈÁ‡c ‡iLÈa ÔB‰˙‰‡¬»»¿ƒ«»«¬ƒƒƒ≈ƒƒ¿

‡ÔB‰˙‰מ  ÈBÁ ˙ÈÂ ÔB‰ÈBÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈¿»≈¬»»¿
ÈÓ„˜ eÎÈl‰c Û‡Â ÈÓ„˜ ewL„ ÔB‰˜La¿ƒ¿¿¿«»√»»¿«¿«ƒ√»«

:eÈL˜a¿«¿

ÔB‰˙Èמא  ÏÚ‡Â eÈL˜a ÔB‰nÚ C‰‡ ‡‡ Û‡«¬»¡«ƒ¿¿«¿¿»≈»¿
ÔB‰aÏ zÈ ÔÎ B‡ ÔB‰È„ ÈÏÚa Ú‡a«¬««¬≈¿»≈¿≈ƒ»«ƒ¿

:ÔB‰ÈBÁ ˙È ÔeÚÈ ÔÎe ‡LÙË«¿»¿≈ƒ¿»≈



    
    

  
    

     
    



סט               
Ì˙‡ È˙‡‰Â∑( ת"כ)זֹו אביאם ! ּבעצמי אני ¿≈≈ƒ…»ְְֲֲִִִֵַ

ליׂשראל  ט ֹובה  'ה ֹואיל ,מ ּדה  א ֹומרים : יהיּו ׁשּלא  ְְְְִִִִִֵֶָָָֹ
הא ּמֹות  ּבין אלילים ,וגלינּו ּכמע ׂשיהם '!ע ֹובדי נע ׂשה  ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

מ ּניחם  איני ּומחזירן ,אני נביאי את  אני מעמיד  א ּלא  ְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכנפי  ֿ לג )ׁשּנאמר ,לתחת  לב  כ  ֿ ר ּוחכם (יחזקאל  על  "והעלה  : ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

חזקה  ּביד  ֿ לא  אם  וג ֹו' ֿ אני חי וג ֹו' תהיה  לא  ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹהיֹו
ÚkÈ.וג ֹו'" Ê‡ŒB‡∑כג )ּכמ ֹו ׁשֹור (שמות ּכי נֹודע  "א ֹו : ְ»ƒ»«ְִַ

ה ּוא " א ּולי ,נּגח  אחר : ל ׁשֹון יּכנע . אז ,ׁשּמא ,אם  ִִֵֶַַַַָָָָָ
וג ֹו' לבבם  יּכנע  ‡˙ÌBÚŒ.אז eˆÈ Ê‡Â∑יכ ּפר ּו ְְִַָָָָ¿»ƒ¿∆¬»ְְַ

ּביּסּוריהם  ע ֹונם  .על  ְֲִֵֶַָ

     §¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈
     §©̧¤§¦¦©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ

aŒ˙‡ ÈzÎÊÂB˜ÚÈ È˙È∑ מק ֹומ ֹות ּבחמ ּׁשה  ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְֲִַָ
נטל  יעקב  מק ֹומ ֹות : ּבחמ ּׁשה  חסר  ואל ּיה ּו מלא ; ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹנכ ּתב 

ערב ֹון  אל ּיה ּו ׁשל  מ ּׁשמ ֹו ּבניו ,א ֹות  ּגא ּלת  ויב ּׂשר  .ׁשּיבא  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
B˜ÚÈ È˙ÈaŒ˙‡ ÈzÎÊÂ∑? אח ֹור ּנית נמנּו ל ּמה  ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְֲִִַָָ

ּכדאי ,ּכל ֹומר  אינֹו ואם  ; לכ ה ּקטן יעקב  ה ּוא  ,ּכדאי ְְְְְֲִֵַַַַַָָָֹ
ּכדאי  אינֹו ואם  ע ּמֹו. יצחק  ע ּמֹו,הרי אברהם  ,הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

א ּלא  ּביצחק ? 'זכירה ' נאמרה  לא  ול ּמה  ּכדאי. ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשה ּוא 
ה ּמזּבח  על  ּומ ּנח  צב ּור  לפני נראה  יצחק  ׁשל  .אפר ֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

         

ההההז ז ז ז חחחח על על על על  מ מ מ מ ח ח ח ח  צב צב צב צב רררר לפני לפני לפני לפני  נראהנראהנראהנראה יצחק יצחק יצחק יצחק  ל ל ל ל  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻאפראפראפראפר
מב ) כו , על (רש"י  נאר אינ ה רנת אפר הרי  לאל,  ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹי

. ה וה צאת רמת מצות    לק  י א א  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָה זח ,
 א מתח ת, ע ה  גדר היא  העקדה  למר,  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻוי

רגע כל ; מחד רגע  כל קר ה זח  על  רנ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָיצחק 
,רפת ידי  על צר האפר ה זח " על מ ח  ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ"צב ר
צר אי  זכירה ,  נאמרה  לא  ולכ זה . רגע  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹביכ ל,

. עצמ זה  רגע   תרח ה מארע  ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹלזר

    §¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨
      ̈§©¨Æ¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©

    §¦§¨©´¨½̈§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«
ÔÚÈe ÔÚÈ∑מאס ּו ּבמ ׁשּפטי א ׁשר  ּובגמ ּול  .ּגמ ּול  ««¿««ְְְְֲִִֶַָָָ

     §©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ
     §©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦¨®

   ¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
˙‡ÊŒÌbŒÛ‡Â∑ אמר ּתי א ׁשר  ה ּפרענּות  זאת  ע ּמהם  ע ֹוׂשה  אני אפ ּלּו איביהם ,ואף  ּבארץ  לא ,ּבהיֹותם  ¿««…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

א ּתם  א ׁשר  ּבריתי ּולהפר  לכ ּלֹותם  .מאס ּתים  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

         

 ת ת ת ת לכ לכ לכ לכ  י י י י געל געל געל געל ולא ולא ולא ולא   י י י י מאס מאס מאס מאס מד )לא לא לא לא  (כו , ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ל  לק  ה מ ל גלת,  נמצאי י ראל ני  מבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהר
ה ' עיני  ואדרה , , ה מ אס  אינ ה "ה  אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרסקי ,
 ל   ת לכ מ ד   י מאס לא  : מי ל ק  ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹה א 

עיניו  רסקי , ל ק  רה  לת  אד  כמ) ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָה 
אינ יה די  א מר: הוי  .( מי ל ק  ''''א א א א כל כל כל כל ''''ה א  ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶָ

זה  וריח  ;  ח מ ת א  י מ רע  ריח  א א  זה  ואי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמה לת,
! הח מ הא ר יתר בחינת ניח ח ', ל'ריח  פ ה  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹעצמ

È˙מב  Û‡Â B˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È ‡ÈÎ„Â¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»
Ì‰‡ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„ ÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ«¿»»

:ÈÎ„ ‡‡ ‡Ú‡Â ÈÎ„ ‡‡¬»»ƒ¿«¿»¬»»ƒ

hÓL‰‡מג  ˙È ÈÚ˙Â ÔB‰pÓ LË˙˙ ‡Ú‡Â¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ»»
ÔB‰ÈBÁ ˙È ÔeÚÈ Ôep‡Â ÔB‰pÓ ˙‡È„ˆ„a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»≈
eˆ˜ ÈÈ„c ÔB‰ÈÏÚ È˙È‡ ÔÎa ÛÏÁ ÔÈËÂÏ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«»

:ÔB‰LÙ ˙˜Á ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»«¿≈««¿¿

ÈÏÚaמד  Ú‡a ÔB‰ÈÂ‰Óa ‡c Ìa Û‡Â¿«¿«»¿≈¡≈«¬««¬≈
Ôep˜Á‡ ‡ÏÂ ÔepLË‡ ‡Ï ÔB‰È„¿»≈»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
‡‡ È‡ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ‰‡L‡Ï ÔB‰˙eÈˆÈLÏ¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒƒ¿¬≈¬»

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬



    
     
   

   
     

    

  
   

 



ע              

     §¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
      ¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−

 £¦¬§Ÿ̈«
ÌÈL‡ ˙Èa∑ ׁשבטים .ׁשל  ¿ƒƒ…ƒְִֶָ

     Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´
       §Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−§©¤«

˙Bz‰Â∑ מ ּגיד ֿ ּפה , ּבעל  ואחת  ּבכתב  ּבּסיני ,אחת  למ ׁשה  נּתנּו .ׁשּכּלם  ¿«…ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬
    ©§¦−¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«

‡ÏÙÈ Èk∑ ּבפיו LÙ˙.יפריׁש EkÚa∑נפ ׁשֹו  ער עלי',ל ּתן – ּבֹו ּתל ּויה  ׁשּנפ ׁשֹו ּדבר   ער' .ל ֹומר : ƒ«¿ƒְְִִַ¿∆¿¿¿»…ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

      §¨¨³¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−
      ¤¦¦´¨¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤

 §¤¬¤©«Ÿ¤
'B‚Â EkÚ ‰È‰Â∑ ּדמים ל ׁשֹון זה   ער ,אין ¿»»∆¿¿¿ְִֵֵֶֶָ

ה ּוא  ׁשניו, ּכפי - זֹול  ׁשה ּוא  ּבין יקר  ׁשה ּוא  ּבין ְִֵֵֶֶֶֶָָָֹא ּלא 
זֹו ּבפר ׁשה  עליו ה ּקצ ּוב   הער.EkÚ∑;' ער' ּכמ ֹו ְֵֶַָָָָָָָ∆¿¿ְֵֶ

ה ּכפי"ן  ה ּוא ,וכפל  ל ׁשֹון מאיזה  ידע ּתי .לא  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

      §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤

      §¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈§¨¨
      ¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈£¤¬¤§¨¦«

‡È˜t˙מה  Èc È‡Ó„˜ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ‡ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ«≈ƒ
‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿«»

:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿≈»»¬»¿»

ÈÈמו ‰È Èc ‡˙ÈB‡Â ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»¿»»»ƒ¿«¿»
ÈÈÒ„ ‡eËa Ï‡NÈ Èa ÔÈe dÓÈÓ ÔÈa≈≈¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Èב  b ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÔÒÙa „ LÙÈ«¿≈¿«¿À¿««¿»»√»¿»

ÚÂ„ג  ÔÈL ÔÈÒÚ aÓ ‡eÎc dÒÙ È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿«
ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ dÒÙ È‰ÈÂ ÔÈL ÔÈzL a«ƒƒ¿ƒƒ≈À¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÛÒÎcƒ¿«¿ƒ¿≈¿»

ÔÈ˙Ïzד  dÒÙ È‰ÈÂ ‡È‰ ‡˙e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»ƒƒ≈À¿»«¿»ƒ
:ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ

ÔÈLה  ÔÈÒÚ a „ÚÂ ÔÈL LÓÁ aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«¬≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿ƒ
‡˙e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÔÈÒÚ ‡eÎc dÒÙ È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ÒÚ¬«ƒ¿ƒ



   
    
   
    

      
     

    
      

     

    
    

     
  
   
    
     

   
     

    
      
     
      
       

     
       
       

   



עי               
ÌÈL LÓÁŒÔaÓ Ì‡Â∑ קטן ה ּנֹודר  ׁשּיהא  ּב,לא  ּכל ּום ׁשאין קטן קטן ,דברי  ער' ׁשאמר : ּגד ֹול  א ּלא  ¿ƒƒ∆»≈»ƒְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ׁשנים ,ה ּזה  חמ ׁש ּבן .עלי',ׁשה ּוא  ִֵֶֶֶַַָָָ

      §¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ
       ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤

 §¨¦−¨«¤

     §Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´
      ¤§§½£¦¨¬¨−̈¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

'B‚Â ‰L ÌÈMLŒÔaÓ Ì‡Â∑ לימי ּכׁשּמּגיע  ¿ƒƒ∆ƒƒ»»¿ְִִֵֶַַ
ּכאיׁש להח ׁשב  קר ֹובה  הא ּׁשה  האיׁש,ה ּזקנה   לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ּבער ּכֹו מ ּׁשליׁש יֹותר  ּבהזּדּקנֹו אינּה,ּפֹוחת  והא ּׁשה  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבער ּכּה ׁשליׁש א ּלא  יט),ּפֹוחתת  אנׁשי:(ערכין ּדאמרי ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ּבביתא  ּפחא  – ּבביתא  סימא ,סבא  – ּבביתא  סב ּתא  ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָ

ּבביתא ,ּבביתא  טבא  .וסימנא  ְְְִֵֵָָָָָָ

        

ביתא ביתא ביתא ביתא  חא חא חא חא  ביתא ביתא ביתא ביתא ,,,, ז)סבא סבא סבא סבא  כז,  (רש"י  א לאל,  י ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
י תר   וא ,ער ל  י מ ע  לל, ער קל יהיה  א  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹרא י 
ה נה  :נל ד ק  זאת מי ב  ר"י  למר,  וי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמ קנה .

לית,   ח  דברי אבל וכ מה , ה ית לנה ל יחס  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָרק 
מנהיג  רב   כ מעלה   י ה ר, והנהגת רנת גְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

. ינ בעל זק ה א  ִִֵַַָָצר

     §¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½
        §¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½

  ©«£¦¤−©Ÿ¥«
‡e‰ CÓ Ì‡Â∑ הער ל ּתן מ ּׂשגת  יד ֹו ׁשאין ¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ה ּכהן ∑B„ÈÓÚ‰Â.ה ּזה  לפני  לפי ,לנער ויעריכ ּנּו ֶַ¿∆¡ƒְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מערי ׁשל  יד ֹו ÈOz‚.ה ּׂשגת  L‡ ÈtŒÏÚ∑ לפי ֲִֶַַַָָ«ƒ¬∆«ƒְִ

מ ּטה  ח ּייו: ּכדי ל ֹו ויׁשאיר  יס ּדר ּנּו ל ֹו, ּׁשּיׁש ,מה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ח ּמר ,ּכר  היה  אם  א ּמנּות ; ּוכלי ל ֹו,ּכסת  מ ׁשאיר  ְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

.חמ ֹור ֹו ֲ

      §¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ
    £¤̧¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤

epnÓ ÔzÈ L‡ Ïk∑ ׁשל 'רגל ּה ע ֹולה 'אמר : ח ּלין ,זֹו ודמיה  ע ֹולה  לצרכי ות ּמכר  ק ּימין ח ּוץ ,ּדבריו …¬∆ƒ≈ƒ∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
האבר  א ֹות ֹו .מ ּדמי ְִֵֵָָ

      ́Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§−̈©´
     §®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬

 §«¨−¦«§¤«Ÿ¤
Úa BË∑ מ ּום ּבבעל  BËa.ּתם  ÚŒB‡∑ט),(ת"כ ּברע תמורה ורע  ּבט ֹוב  ט ֹוב  ֿ ׁשּכן .וכל  ¿»ְַַָ«¿ְְְְֵֶַַָ

     §¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¦¤²¨
     ̈§−̈©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

È‰ÈÂו ÔÈL LÓÁ a „ÚÂ ‡ÁÈ aÓ Ì‡Â¿ƒƒ««¿»¿««¬≈¿ƒƒ≈
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ LÓÁ ‡eÎc dÒÙÀ¿»≈¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ˙Ïz dÒÙ ‡˙e˜ÏÂ¿ƒ¿¿»À¿»«¿«ƒ¿ƒƒ¿»

eÎc‡ז Ì‡ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈzL aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»
‡˙e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÈÒÚ LÓÁ dÒÙ È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

˜„Ìח  dpÓÈ˜ÈÂ dpÒtÓ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»
˜a„˙ Èc ÓÈÓ ÏÚ ‡‰k d˙È ÒBÙÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ«¿≈

:‡‰k dpÒÙÈ ‡„B„ ‡„È¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«¬»

ÈÈט  Ì„˜ ‡a˜ dpÓ Ôe˜È Èc ‡ÈÚa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»
:‡L„e˜ È‰È ÈÈ Ì„˜ dpÓ ÔzÈ Èc Ïk…ƒƒ«ƒ≈√»¿»¿≈¿»

‡Bי  LÈa Ë d˙È aÚÈ ‡ÏÂ dpÙlÁÈ ‡Ï»¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ«»≈«¿ƒ
‡ÈÚa ‡ÈÚa ÛlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â Ëa LÈƒ¿»¿ƒ«»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

:LÈc˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈«ƒ

Ôe˜Èיא  ‡Ï Èc ‡‡ÒÓ ‡ÈÚa Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»¿»»»ƒ»¿»¿
Ì„˜ ‡ÈÚa ˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»ƒƒ»¿ƒ»√»

:‡‰k«¬»



עב              
‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk Ì‡Â∑לב ),(ת"כ ּבבעלת תמורה ¿ƒ»¿≈»¿≈»ְֲַַ

מד ּבר  ה ּכת ּוב  - ול ּמד ,מ ּום  להקרבה ; טמאה  ׁשהיא  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבפדיֹון ,ה ּכת ּוב  לח ּלין יֹוצאין ּתמימים  קד ׁשים  ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֻ

ה ּוממ ּו ֿ ּכן ֿ אם  .א ּלא  ְִֵֶָ

        §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬
  ©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«

‰È‰È Ôk Ô‰k‰ EkÚk∑הק ּדׁש מ ּיד  לקנֹות ּה ה ּבא  אדם  ּכל  .ל ׁשאר  ¿∆¿¿«…≈≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

    §¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−©¤§¤«

Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È∑ ה ּכת ּוב החמיר  ּבּבעלים  ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְֱִִֶַַָָ
חמ ׁש ּבית (ת"כ )לה ֹוסיף  ּבמק ּדיׁש וכן ּבמק ּדיׁש,. וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ

ה ּׂשדה  מ ֹוסיפין ,את  ה ּבעלים  - ׁשני מע ׂשר  ּבפדיֹון וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אדם  ּכל  ׁשאר  ולא  .חמ ׁש ְְֶָָָָֹֹ

     §¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ
         ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−

 ¥¬¨«

    §¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦
   ¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬¨«

     

      §¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½§¨¨¬
       ¤§§−§¦´©§®¤©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−¤¬¤

̈«¤
BÚÊ ÈÙÏ EkÚ ‰È‰Â∑ׁשֹוויּה ּכפי אחת ,ולא  ¿»»∆¿¿¿ƒ«¿ְְְִַַָֹ

רעה  ׂשדה  ואחת  ט ֹובה  ׁשוה ,ׂשדה  הק ּדׁשן ּפדיֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשקלים  ּבחמ ּׁשים  ׂשע ֹורים  ּכֹור  ה ּכת ּוב ,ּבית  ּגזרת  ּכ, ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

לגאל ּה ּבא  ואם  ה ּיֹובל . ּבתח ּלת  לגאל ּה ׁשּבא  ְְְְְֳֳִִִֵֶַַָָָָָָוה ּוא 
ל ׁשנה ;,ּבאמצע ֹו ּופ ּונּדיֹון סלע  הח ׁשּבֹון: לפי נֹותן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

ה ּיֹובל  ׁשני למנין א ּלא  הק ּדׁש ׁשאינּה ׁשאם ,לפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ט ֹוב  הרי לאו ,נגאלה  ּבדמים ,ואם  מ ֹוכר ּה ה ּגזּבר  ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
לאחר  ה ּיֹובל ,ה ּלל ּו עד  ה ּלֹוקח  ּביד  ּכׁשאר ,וע ֹומדת  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

מ ּיד ֹו יֹוצאה  ּוכ ׁשהיא  ה ּמכ ּור ֹות . ה ּׂשד ֹות  ח ֹוזרת ,ּכל  ְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבֹו ּפֹוגע  ׁשה ּיֹובל  מ ׁשמר  א ֹות ֹו ׁשל  ּומתח ּלקת ,ל ּכהנים  ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ועכ ׁשו ,ּביניהם  ׂשדה , ּבמק ּדיׁש האמ ּור  ה ּמׁשּפט  זה ּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ה ּמקרא ֹות  סדר  על  .אפר ׁשּנּו ְְֲִֵֶֶַַָָ

     ¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®§¤§§−¨«
'B‚Â LÈc˜È ÏBi‰ ˙MÓ Ì‡∑ מ ּׁשעברה אם  ƒƒ¿««≈«¿ƒ¿ְִִֶָָ

הק ּדיׁשּה מ ּיד  ה ּיֹובל , מ ּיד ,ׁשנת  לגאל ּה זה  .ּובא  ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָ
Ìe˜È EkÚk∑ האמ ּור ה ּזה   חמ ּׁשים ,יהיה ,ּכער ¿∆¿¿»ְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

יּתן  .ּכסף  ִֵֶֶ

     §¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹
      ¤©¤À¤©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®

 §¦§©−¥«¤§¤«

LÈaיב  ÔÈe Ë ÔÈa d˙È ‡‰k ÒBÙÈÂ¿ƒ¿«¬»»«≈«≈ƒ
:È‰È Ôk ‡‰Î„ ‡ÒÙk¿À¿»»¿«¬»≈¿≈

ÏÚיג  dLÓÁ ÛÒBÈÂ dp˜ÙÈ ˜ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈À¿≈«
:dÒtÀ¿»≈

ÈÈיד  Ì„˜ ‡L„e˜ d˙Èa ˙È Lc˜È È‡ ‚e¿«¬≈«¿≈»≈≈¿»√»¿»
Èc ‡Ók LÈa ÔÈe Ë ÔÈa ‡‰k dpÒÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈«¬»≈«≈ƒ¿»ƒ

:Ìe˜È Ôk ‡‰k d˙È ÒBÙÈƒ¿»≈«¬»≈¿

LÓÁטו ÛÒBÈÂ d˙Èa ˙È ˜BÙÈ Lc˜‡c Ì‡Â¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈≈¿≈…∆
:dÏ È‰ÈÂ È‰BÏÚ dÒt ÛÒk¿«À¿»≈¬ƒƒ≈≈

ÈÈטז Ì„˜ b LÈc˜È dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓ Ì‡Â¿ƒ≈¬««¬«¿≈«¿ƒ¿«»»¿»
ÔÈBÚN ek ÚÊ a dÚÊ ÌeÙÏ dÒÙ È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿«¿≈«¿«¿ƒ

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁa¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

dÒÙkיז dÏ˜Á Lc˜È ‡ÏBÈ„ ‡zMÓ Ì‡ƒƒ«»¿≈»«¿≈«¿≈¿À¿»≈
:Ìe˜È¿

dÏיח  MÁÈÂ dÏ˜Á Lc˜È ‡ÏBÈ ˙a Ì‡Â¿ƒ»«≈»«¿≈«¿≈ƒ«∆≈
Ô‡zLÈc ‡iL ÓÈÓ ÏÚ ‡tÒk ˙È ‡‰k«¬»»«¿»«≈«¿«»¿ƒ¿»»»

‡zL „Ú:dÒtÓ ÚÓzÈÂ ‡ÏBÈ„ ««»¿≈»¿ƒƒ¿«ƒÀ¿»≈



עג               
LÈc˜È Ïi‰ Á‡ŒÌ‡Â∑הק ּדיׁשּה אם  וכן ¿ƒ«««…≈«¿ƒְְִִִֵָ

ּגזּבר  ּביד  ונׁשּתהה  ה ּיֹובל  לגאל ּה,מ ּׁשנת  זה  ּובא  ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָ
ה ּיֹובל  ÈtŒÏÚ.אחר  ÛÒk‰Œ˙‡ Ô‰k‰ BÏŒMÁÂ ֵַַַ¿ƒ««…≈∆«∆∆«ƒ

˙˙Bp‰ ÌÈM‰∑ ּדמיה קצב  הרי ּכיצד ? ח ׁשּבֹון, ּכפי «»ƒ«»…ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשקל  חמ ּׁשים  ׁשנים  ות ׁשע  אר ּבעים  ׁשקל ,ׁשל  הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשנה  אר ּבעים ,לכל  וה ּׁשקל  ּכּלן; על  יתר  וׁשקל  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ל ׁשנה  ּופ ֹונּדיֹון סלע  הרי – ּפֹונּדיֹונין א ּלא ,ּוׁשמ ֹונה  ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָ
ׁשא ֹות ֹו ר ּבֹותינּו ואמר ּו לכ ּלן, אחד  ּפֹונּדיֹון ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשחסר 

לגאל  וה ּבא  לפר ֹוטר ֹוט . קל ּבֹון – סלע ,ּפֹונּדיֹון יּתן ְְְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ה ּיֹובל  ׁשנת  עד  ה ּנֹותר ֹות  ל ּׁשנים  ׁשנה  לכל  .ּופ ֹונּדיֹון ְְְְִֵַַַַַָָָָָ

EkÚÓ Ú‚Â∑ ׁשנת עד  ה ּיֹובל  ׁשּמּׁשנת  ה ּׁשנים  מנין ¿ƒ¿«≈∆¿∆ְְְִִִֵֶַַַַַַָ
.ה ּפדיֹון  ְִַ

     §¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â
    £¦¦¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«

Ï‡‚È Ï‡bŒÌ‡Â∑א ֹות ֹו ה ּזאת ,ה ּמק ּדיׁש ה ּקצ ּבה  על  חמ ׁש .יֹוסיף  ¿ƒ»…ƒ¿«ְְִִִֶַַַַַָֹֹ

    §¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−
   §¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«

‰„O‰Œ˙‡ Ï‡‚È ‡ÏŒÌ‡Â∑ה ּמק ּדיׁש.ÎÓŒÌ‡Â∑ ה ּגזּבר.„BÚ Ï‡bÈŒ‡Ï Á‡ LÈ‡Ï ‰„O‰Œ˙‡∑ ¿ƒ…ƒ¿«∆«»∆ְִַַ¿ƒ»«ְִַָ∆«»∆¿ƒ«≈…ƒ»≈
ה ּמק ּדיׁש ּביד  .ל ׁשּוב  ְְִַַַָ

      §¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´
   ©¥®¤©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«

Ïi B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â∑ מן ה ּלֹוקח ֹו מ ּיד  ¿»»«»∆¿≈«…≈ְִִַַ
ל ֹוקחיהם ,ה ּגזּבר  מ ּיד  ה ּיֹוצאים  ׂשד ֹות  ׁשאר   ּכדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
Ï‰'.ּבּיֹובל  L„˜∑ ה ּבית ּבדק  להק ּדׁש ׁשּיׁשּוב  ,לא  ֵַ…∆«ְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

ה ּגזּבר  ל ּכהנים ,ליד  ה ּנת ּון החרם  ּכׂשדה  ׁשּנאמר ,א ּלא  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יד ) יח יהיה "(במדבר  ל ּביׂשראל  חרם  "ּכל  זֹו,: אף  ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
מ ׁשמר  א ֹות ֹו ׁשל  ל ּכהנים  ה ּכּפּורים ,ּתתח ּלק  ׁשּיֹום  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ּבֹו ּפֹוגע  יֹובל  .ׁשל  ֵֵֶַ

      §¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®
 ©§¦−©«Ÿ̈«

'B‚Â B˙˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â∑ ּבין יׁש ח ּלּוק  ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ִֵֵ
אח ּזה  ל ׂשדה  מקנה  ּתתח ּלק ,ׂשדה  לא  מקנה  ׁשּׂשדה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻ

ּבּיֹובל  עד ,ל ּכהנים  א ּלא  להק ּדיׁשּה יכ ֹול  ׁשאינֹו לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ול ׁשּוב ,ה ּיֹובל  מ ּיד ֹו לצאת  עתידה  היתה  ּבּיֹובל  ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

לגאל ּה,ל ּבעלים  ּבא  אם   ה ּלל ּו,לפיכ ּבּדמים  יגאל  ְְְְֳִִִִִַַַַָָָָָָָ
ּגזּבר  וימ ּכר ּנה  יגאל  לא  ואם  אח ּזה . ל ׂשדה  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֻה ּקצ ּובים 

"יׁשּוב ,לאחר  ה ּיֹובל  ּבׁשנת  ה ּוא  יגאל  לא  אם  א ֹו ְְְִִִֵֵַַַַָֹ
ּופן  ׁשהק ּדיׁשּה, א ֹות ֹו – מא ּתֹו" קנה ּו לא ׁשר  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָה ּׂשדה 

קנה ּו" "לא ׁשר  האחר ֹון ,ּתאמר : ה ּזה  ,מא ּתֹו,ה ּלֹוקח  ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אח ּזת  ֿ ל ֹו "לא ׁשר  ל ֹומר :  הצר  לכ ה ּגזּבר ?! ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָֻֻוזה ּו

אב ֹות ,הארץ " הרא ׁשֹונים ,מיר ּׁשת  ּבעלים  וזה ּו ְְִִִִֶֶַָָָָָֻ
ל ּמק ּדיׁש .ׁשּמכר ּוה  ְְִֶַַָָ

      §¦©´©Ÿ¥À¥¦§©´¨«¤§§½©−§©´
      ©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«

      ¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®
  ©«£¤−£ª©¬¨¨«¤

d˙Èיט  Lc˜‡c ‡Ï˜Á ˙È ˜BÙÈ ˜ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿«¿≈»≈
:dÏ Ìe˜ÈÂ È‰BÏÚ dÒt ÛÒk LÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈…∆¿«À¿»≈¬ƒƒ≈

È˙כ  ÔÈaÊ Ì‡Â ‡Ï˜Á ˙È ˜BÙÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿ƒ«ƒ»
:„BÚ ˜t˙È ‡Ï ÔÁ‡ ‚Ï ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿«»√»»ƒ¿»»

˜„Ìכא  ‡L„e˜ ‡ÏBÈa d˜tÓa ‡Ï˜Á È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿≈¿≈»¿»√»
:dzÒÁ‡ È‰z ‡‰ÎÏ ‡ÓÁ Ï˜Ák ÈÈ¿»«¬«∆¿»¿«¬»¿≈«¬«¿≈

Ï˜ÁÓכב  ‡Ï Èc È‰BÈÊ Ï˜Á ˙È Ì‡Â¿ƒ»¬«¿ƒƒƒ»≈¬«
:ÈÈ Ì„˜ Lc˜È dzÒÁ‡«¬«¿≈«¿≈√»¿»

zL‡כג  „Ú dpÒt ÔÈÓ ˙È ‡‰k dÏ MÁÈÂƒ«∆≈«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»
‡e‰‰ ‡ÓBÈa dÒt ˙È ÔzÈÂ ‡ÏBÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»

dpÓכד  dÊ„Ï ‡Ï˜Á e˙È ‡ÏBÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú‡ ˙ÒÁ‡ dÏÈ„„Ïƒ¿ƒ≈«¬»««¿»



עד              

     §¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈
 ¦«§¤¬©¨«¤

L„w‰ Ï˜La ‰È‰È EkÚŒÏÎÂ∑ער ּכ ּכל  ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְֶָ
'ׁשקלים ' ּבֹו ה ּקד ׁש,ׁשּכת ּוב  ּבׁשקל  ÌÈNÚ.יהיה  ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ∆¿ƒ

‰b∑ מע ֹות ה ,ע ׂשרים  מ ּכאן ּכ ּולאחר  מ ּתח ּלה  יּו ≈»ְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּדינר  ּכסף  מעה  ׁשׁש ר ּבֹותינּו: ואמר ּו ׁשת ּות , ,ה ֹוסיפ ּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
לסלע  מע ֹות  ואר ּבע  .ע ׂשרים  ְְְְִֶֶַַַָ

     ©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬
     ¦−Ÿ®¦´¦¤½©«Ÿ̈−«

B˙‡ LÈ‡ LÈc˜ÈŒ‡Ï∑ׁשּלֹו ׁשאינֹו לפי אחר  קר ּבן .ל ׁשם  …«¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

             

   

.... .... ההההא א א א :::: ליהוהליהוהליהוהליהוה .... .... בהמהבהמהבהמהבהמה ליהוהליהוהליהוהליהוה א א א א רררר־ ־ ־ ־ יב יב יב יב רררר ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽא א א א ־ ־ ־ ־ כ כ כ כ רררר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
 ד ד ד ד יהיהיהיהיהיהיהיה־ ־ ־ ־ הע הע הע הע ירי ירי ירי ירי  .... ....  וצא וצא וצא וצא קרקרקרקר לב )וכל וכל וכל וכל ־ ־ ־ ־ מע מע מע מע רררר – כו  .(כז, ְְְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹ

כ ר  לקרנת: נגע  מצת י  מצינ ה רה    סְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
פעל  ה ע ר  וא ה לת, זמ   נהג ה כ ר ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָֹמע ר.
את  למנת א  זר  חכמי י  ה לת, זמ נהג ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאינ

ְֵַה המ ת.
: העניני פנימ ת  על  ע ה לבאר  ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוי

וזה  , האד מע ה  לי  ואינ מ מעלה , ת קד  ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָכ ר
למע ה  ק ר ללא  מ מעלה , ה ד ה  המ כת על ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמ רה 
, האד ספירת ליה  ת קד מע ר  וא . ני ח ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָה
תבת  ולכ למעלה , מ מ ה   האד עב דת על מ רה  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוזה 
נינ  ד לנ לה רת ה ע ר, לפני  ה כ ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָה רה 
באה  מ יעה   בכח לאחרי ־זה  ורק  מ מעלה , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹה ח ת

למעלה . מ מ ה   האד ְְְֲִַַַָָָָָעב דת

: עצמ  אד    מי ק  א  עניני ְְְִִִֵֵַַַָָָָָני 
,פ חכמה  – פ העלי נה  ה חינה  על מ רה   ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָכ ר
ה אה  ת־נפהמסיר עני י  , מעצמ  קד ה א  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכ
ירה  היא  א א  עב דה  על־ידי  אה  אינ ,פ ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמהחכמה 
 זמ   תמיד ת נמצאת זאת קד ה  ,תינ מאב ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹלנ

מיד . למ ת היא  פ החכמה  חינת י  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה לת,
ואחד אחד  ל וח בת ח ת, ע ר  י פ  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמע ר
ה ח  הינ , קד יהיה  פ הע ירי  ה ח  ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹכל־ה ח ת
 יו מ מע ה . ר למח בה   ה פ ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאחר
 י זה   קי ח  י לכ , האד עב דת לי  זה  עניְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(שהא  ה ית ניזמ מ) ה לת לזמ גי ), האירה  לק ת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
.(' כ לינ ֲִֵָָחטאינ

     §¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬
     £¦«¦−¨¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«

'B‚Â ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â∑ ה ּזה ה ּמקרא  אין ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ְִֵֶַַָ
ה ּבכ ֹור  על  טמאה ,מ ּוסב  ּבהמה  ּבבכ ֹור  ל ֹומר  ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

זה  אין וחמ ֹור  ."בער ּכ ּפדיֹון ,"ּופדה  אין ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
טלה  א ּלא  חמ ֹור  ואינֹו,ּפטר  ל ּכהן מ ּתנה  וה ּוא  ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ההק ּדׁש על  מ ּוסב  ה ּכת ּוב  א ּלא  ׁשה ּכת ּוב ,להק ּדׁש. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשה ּוממה  טה ֹורה  ּבהמה  ּבפדיֹון ּדּבר  וכאן ,ׁשּלמעלה  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
ה ּבית  לבדק  טמאה  ּבהמה  ּבּמק ּדיׁש Ùe„‰.ּדּבר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ»»

EkÚ∑ ה ּכהן ּׁשּיעריכ ּנה  מה  Ï‡bÈ.ּכפי ‡ÏŒÌ‡Â∑ ¿∆¿∆ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ƒ…ƒ»≈
ּבעלים  ֿ ידי EkÚa.(ת"כ )על  kÓÂ∑ לאחרים. ְְִֵַָ¿ƒ¿«¿∆¿∆ֲִֵַ

      ©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹¦¨
      £¤À¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ¦¨¥−
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'B‚Â ÌÁŒÏk C‡∑(כהנים ר ּבֹותינּו(תורת נחלק ּו : «»≈∆¿ְְֵֶַ

א ֹומ  יׁש להק ּדׁש'ּבּדבר , חרמים  'סתם  אני ,רים : ּומה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ
יד )מק ּים  יח יהיה "?(במדבר  ל ּביׂשראל  חרם  "ּכל  : ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהנים  ל ּכהן!",ּבחרמי חרם  זה  "הרי ואמר : ׁשּפר ׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ÔÈÒÚכה  ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È dÒt ÏÎÂ¿»À¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓ»ƒ¿≈ƒ¿»

Ï‡כו ‡ÈÚa ÈÈ Ì„˜ ka˙È Èc ‡Îea Ìa¿«¿»ƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
:‡e‰ ÈÈc n‡ Ì‡ Bz Ì‡ d˙È b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ««¿»

dÒÙaכז ˜BÙÈÂ ‡‡ÒÓ ‡ÈÚa Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈
ÔacÊÈÂ ˜t˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ dLÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈À¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿««

:dÒÙa¿À¿»≈

ÏkÓכח  ÈÈ Ì„˜ b ÌÁÈ Èc ‡ÓÁ Ïk Ìa¿«»∆¿»ƒ«¬≈¿«√»¿»ƒ»
‡Ï dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓe ‡ÈÚe ‡L‡Ó dÏ Ècƒ≈≈¬»»¿ƒ»≈¬««¬«¿≈»
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓÁ Ïk ˜t˙È ‡ÏÂ ÔacÊÈƒ¿««¿»ƒ¿»»»∆¿»…∆¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰√»¿»



עה               
לכהנים ' חרמים  'סתם  ׁשאמר ּו: ÏÂ‡.ויׁש ÎnÈ ‡Ï ְְְְֲֲִִֵֶָָָֹ…ƒ»≈¿…

Ï‡bÈ∑ חרמים 'סתם  הא ֹומר : לדברי ל ּכהן. יּנתן א ּלא  ƒ»≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
והא ֹומר : חרמים ; ּבסתם  זה  מקרא  מפר ׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָֹל ּכהנים ',

ה ּבית ' לבדק  חרמים  ּבחרמי ,'סתם  זה  מקרא  מפר ׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
כח)ּכהנים  להם (ערכין אין ּכהנים  ׁשחרמי מ ֹודים  ׁשה ּכל  , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
ּכהן ,ּפדיֹון  ליד  ׁשּיבא ּו נפ ּדים ,עד  ּגב ּה .וחרמי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„˜ ÌÁŒÏk∑ סתם' הא ֹומר : »≈∆…∆»»ƒ«ְֵָָ

ה ּבית ' לבדק  והא ֹומר :,חרמים  מ ּכאן; ראיה  מביא  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לכהנים ' חרמים  ֿ קד ׁשים ,'סתם  קד ׁש חרם  "ּכל  מפר ׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

קד ׁשי  על  חלים  ּכהנים  ׁשחרמי לל ּמד  לה '", ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה ּוא 
ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ל ּכהן, ונֹותן ק ּלים  קד ׁשים  ועל  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקד ׁשים 

נדר  'אם  ערכין: ּדמיהם ,ּבמ ּסכת  נדבה ,נֹותן ,ואם  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ט ֹובת ּה' את  כח)∑Ì„‡Ó.נֹותן ׁשהחרים (ערכין ּכג ֹון ֵֶָָ≈»»ְֱִֶֶ

ה ּכנענים  וׁשפח ֹותיו .עבדיו ְְְֲֲִִַַָָָ

      ̈¥À¤£¤¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−
¨«

'B‚Â ÌÁÈ L‡ ÌÁŒÏk∑( ת"כ)להרג ,ה ּיֹוצא  »≈∆¬∆»√«¿ֵֵֵַָ
ּכל ּום  אמר  לא  עלי'! 'ער ּכֹו אחד : BÓ˙.ואמר  ְְְֶֶַַַָָָָֹ

˙ÓeÈ∑ למ ּות  ה ֹול יּפדה ,הרי לא   ל ֹו,לפיכ אין »ְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
 ער ולא  ּדמים  .לא  ְִֵֶָֹֹ

     §¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½
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ı‡‰ NÚÓŒÏÎÂ∑ ה ּכת ּוב - ׁשני ּבמע ׂשר  ¿»«¿«»»∆ְֲִֵֵַַָ
‰‡ı.ּבר מד  ÚfÓ∑ ּדגן.ıÚ‰ ÈtÓ∑ּתיר ֹוׁש ְֵַƒ∆«»»∆ָָƒ¿ƒ»≈ִ

‰e‡.ויצהר  '‰Ï∑ ה ּׁשם צ ּוה ,קנא ֹו ּומ ּׁשלחנֹו ְְִָ«ְְִִֵַָָָֻ

ּביר ּוׁשלים  ולאכל  לעל ֹות   ׁשּנאמר ,ל ידּכמ ֹו (דברים ְְְֱֱֲִִֶֶֶַַַָֹ
ּתיר ׁשכג ) ּדגנ מע ׂשר  אלהי ה ' לפני "ואכל ּת :ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ

.וג ֹו'" ְ

     §¦¨¬Ÿ¦§©²¦−¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬
̈¨«

BNÚnÓ∑ מע ׂשר ה ּפֹודה  חבר ֹו: מ ּמע ׂשר  ולא  ƒ««¿ְֲֲֲִֵֵֶַַַַֹ
חבר ֹו יפ ּדּנּו,ׁשל  ּגא ּלת ֹו? היא  ּומה  חמ ׁש. מ ֹוסיף  ,אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֻ

מק ֹום  ּבכל  ּבאכילה  לה ּתיר ֹו יעלה ,ּכדי וה ּמע ֹות  ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּביר ּוׁשלים  ׁשּנאמר ,ויאכל  כה)ּכמ ֹו יד  "ונת ּתה (דברים : ְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹ
וג ֹו'" .ּבּכסף  ְֶַָ

     §¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©
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ËM‰ ˙Áz∑ לע ּׂשרן זה ,ּכׁשּבא  ּבּפתח  מ ֹוציאן «««»∆ְְְִֶֶֶַַַָָָ
זה  להיֹות ,אחר  ּבסיקרא  צב ּועה  ּבׁשבט  מ ּכה  והע ׂשירי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מע ׂשר  ׁשה ּוא  ּכל ,נּכר  ׁשל  ועגלים  לטלאים  ע ֹוׂשה  ּכן ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

וׁשנה  ואמ ּוריו ∑L„wŒ‰È‰È.ׁשנה  ּדמ ֹו ל ּמזּבח  ,ל ּקרב  ְָָָָƒ¿∆…∆ְְִִֵֵֵַַָָָ
ל ּבעלים  נאכל  מ ּתנֹות ,וה ּבׂשר  ׁשאר  עם  נמנה  לא  ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ל ּכהנים ,ּכה ּנה  ניּתן ּבׂשר ֹו ׁשּיהא  מצינּו .ולא  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֻ
    

תח תח תח תח   ציא ציא ציא ציא לב )מ מ מ מ כז, די ,(רש"י  ציא ה נה  אי ִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
תיב , "יעבר מרא  אמר  . צא  לה  ר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹא א 

 ולכ "יעבר" מ ת לפר א  לא  ור"י  ." העביר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹולא 
ה תחיל'. 'ד ר  יק הע ְְֱִִִֶַַָֹלא 

      Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´
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'B‚Â wÈ ‡Ï∑ ׁשּנאמר יב )לפי מבחר (שם "וכל  : …¿«≈¿ְְְֱִִֶֶַַֹ
ּתלמ ּוד ,נדריכם " ה ּיפה ? את  ּומ ֹוציא  ּבֹורר  יהא  יכ ֹול  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לרע " ֿ ט ֹוב  "ּבין יב ּקר ". "לא  ּבין ל ֹומר : ּתם  ּבין : ְֵֵֵֵַַַָָֹ

מ ּום  ּבעל  ׁשיקריב  ולא  קד ּׁשה ; עליו חלה  מ ּום , ,ּבעל  ְְְִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ולעבד  ל ּגזז ואס ּור  מע ׂשר  ּבת ֹורת  יאכל  .א ּלא  ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

t˙È˜כט  ‡Ï ‡L‡ ÔÓ ÌÁzÈ Èc ‡ÓÁ Ïk»∆¿»ƒƒ«¿«ƒ¬»»»ƒ¿»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÈtÓל  ‡Ú‡„ ‡ÚfÓ ‡Ú‡„ ‡NÚÓ ÏÎÂ¿»«¿¿»¿«¿»ƒ«¿»¿«¿»ƒ≈≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰ ÈÈc ‡ÏÈ‡ƒ»»«¿»¿»√»¿»

dLÓÁלא  dNÚnÓ b ˜BÙÈ ˜ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«ƒ««¿≈À¿≈
:È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ

BÁz˙לב  aÚÈc Ïk ÔÚÂ ÔÈBz NÚÓ ÏÎÂ¿»«¬«ƒ¿»…¿≈ƒ«¿
:ÈÈ Ì„˜ LÈc˜ È‰È ‰‡ÈNÚ ‡ËÁÀ¿»¬ƒ»»¿≈«ƒ√»¿»

Ì‡Âלג  dpÙlÁÈ ‡ÏÂ LÈÏ Ë ÔÈa wÈ ‡Ï»¿««≈«¿ƒ¿»¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰ È‰ÈÂ dpÙlÁÈ ‡ÙlÁÈ‰È dÙelÁÂ «»»¿«¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈¿≈
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עו              
        

המ כת  עיקר טב " ו "ע ה  מרע " "ס ר עני ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָיד ע 
מצת־ע ה   טב " "ע ה  על־ידי  ה א  אלק ת ְְְֱֲֲִֵֵֵַַֹקד ת
מצת־ע ה , על־ידי  אלק ת  י להמ כדי  א א  ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוקא ,
ר־וד ל ה ו "מ ל מרע ", "ס ר ח ה  להי ת  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָצרי
מ ל  ההיכל לפת ריכי נאה , ירה  ל לע ת  צירְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

."' כ  נאי  לי   לס ר  ואחר־ ' וכ ְְְְִִִֵֵַַַָָָלכל
: העניני סדר ר"י  רז  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָוזה

וליעבד ". ליגזז אס ר (ואחר־) מע ר תרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ"אכל
תרת  "יאכל  עב דה   המכ עיקר מבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻמ חילה 
מתאת  זה  טב ", "ע ה   ח בי  עני ה א  ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמע ר",
"ס ר  א ד ת מד ר ואחר־ "ל: גלי  ה ד ה  ְְְְְִֵַַַַַַַָָָחינת
"אס ר   אלק ת להמ כת וטפל הק מה  ה א  ְְְְֱֵֵֶַַַָָָָָָֹמרע ",

וליעבד ". ְִִֵֵָָליגזז
להי ת  צריכה  ח ה  הרי  פעל,  ברי ה סדר  א ,ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהינ
, יירצ לי   ברי  יהי א  מרע " "ס ר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֹה הירת

" ר"י  פיר אבל טב ", "ע ה  העב דה  ואחר־ יינ יינ יינ יינ ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ל לע ת  עב דה   והמכ העיקר  י מד רה ", ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻל

ואחר־ טב ", "ע ה  על־ידי   ני תח ירה  רְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָית
מרע ". "ס ר העב דה  להי ת צריכה  לזה   ד ק א ר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָמבאר
 ה אי   י מק זה ): רמז ט (על־י  למר  י ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָע ד 
לה זז  הרא י  צמר יהיה   א  ה פק  ואחר־ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיאכל,
ליגזז  אס ר  ז המה  על־ידי  להיע ת הרא יה  ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָועב דה 

ְִֵָוליעבד .
הק מה  רק  ה א  ,"' וכ יזה  "איס ר  מרע " "ס ר  א ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוה ה 
 טב " "ע ה  על־ידי  גילי  ה ד ה  להמ כת ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָוהכנה 
ה הירת  להי ת צריכה    ל־מק מ מע ר", תרת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ"יאכל
ב ' ה  ר"י  מבאר . רטי ה כל וקא  מרע ", ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ"ס ר
להי ת  צריכה  ה הירת עב דה , ואיס ר יזה  איס ר : ְְְְְֲִִִִִִִִַָָָָָהעניני

הי  ה המה   ג ה ע ית "עב דה " העניני נ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
,ר "את ה ערת, היא  "יזה " וה : יְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָעיקר
ראי)  עניני   ה הירת הינ  "ר לב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָה פל

. טפלי( ְְִִִֵָלכא רה 
ההמ כה  דבעי  אחר־ היה  זה , סדר עב דה  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ידי 
. ני תח ירה  רית ל לע ת טב ", "ע ה  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָעל־ידי 

         

מע מע מע מע רררר תתתתרתרתרתרת יאכל יאכל יאכל יאכל  לג )א א א א א א א א  כז, מה (רש"י לאל,  י ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ולילה   ימי לני  נאכל ל י ה והרי  ,ז אכילה  ל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענינ
ולא   ת א א   אינ  העיר כל אכל י ה וכ ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד ,

 צרי הא כל :טפ היא  ה נה  , רח ועל .  מ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָבעל
מ א רייתא ).  וזה) מע ר א כל ה א  האכילה  עת  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלכ

אחר.   מק א מיט ולא  ה א , ד ל  ח ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹולכא רה 

      ¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´
  ¦§¨¥®§©−¦¨«

.סימ עז"א ,פסוקי בחקותי ע"ח פרשת חסלת

  

ÂÏ˙לד  ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡i„B˜t ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»
˜ÊÁ :ÈÈÒc ‡eËa Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»

       

             

        
     

     
     

      
        

          
       


         

         
        

     
           

         
      

      
       
      

     









































המשך ביאור למס' טבכים ליום רביעי עמ' א



עז

יום ראשון - כ"א אייר
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד אייר
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב אייר
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה אייר
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג אייר
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו אייר
פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז אייר
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

לשבוע פרשת בהר־בחוקותי 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 

             

        
     

     
     

      
        

          
       


         

         
        

     
           

         
      

      
       
      

     











































`xiiעח `"k oey`x mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"א ראשון יום
פרק נ  ,r 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë äðäå ð ÷øô,140 'nr cr.å"ç

.ð ÷øtzyxcp ,cenll micner ep` eze` ,'p wxt zpad lr lwdl ick ¤¤
zegtl dxvw dncwd1zad`a mipey mipte`e zepiga lr epcnl o`k cr :

zead` ;zeevn miiwle dxez cenll mc`d z` `ian ,mdn cg` lky ,'d

.zeevnd meiwae dxezd cenila zeig zepzep el`

lka deey cv miiw ,mxa

dad`d ipte`e zepiga

,dad`dy `ede ,mixen`d

lr zqqean ,xen`d lka

weac zeidl oevxe dweyz

didz zewl`y e` ,d"awda

,jkitl .eytpa zelbzda

,xiyi ote`a ,ef dad` zaiign

meiwe dxezd cenil oipr z`

.eytpa zilbzn zewl`e ,d"awda icedi waczn dfÎiciÎlr ik ,zeevnd

dweyze sqeka `l ,`haznd ,dad` ly beq zece` xaeci 'p wxta

,ytpd zelk cr zewl`l dweyzae oe`nva `l` ,zewl`a weac zeidl

wzpzz ytpdy :`ed ,ef dad` ly "cri"d :xnelk ;zewl`l dlk eytpy

.ytpd zelka zelkidle ,sebl dze` mixyewd mipiprd lkne sebdn

dxezd meiwl ,xiyi ote`a xxerl dleki dpi` ,dfk beqn dad`

dnypd xy`k wx miixyt` zeevn meiwe dxez cenil ik ,zeevnde

dad` ly yweand xy`k `le .seba dyealef± xen`dn jtidl `ed

ly dzilkz ,mxa .sebdn wzpidle zelkidllkixd `id ,dad`

dxeza dceard ote`e ± ef dad`dn d`ad zeevne dxeza dceard

dad` jezny zeevneefziktd drepz ici lr `a ,ytpd zelk ly

,"`evx" ly drepza ,dad` ly dadla z`vnp eytpy drya :ytpa

dpeekd `id ef `ly ,z`f mr ,`ed yg ± oeilke "dvix" ly drepza

seba yalzz dnypdy ,jtidl `id dpeilrd dpeekd ,`l` ,dpeilrd

zelhazd icil mc`d `a ef dybxd z`tn .dhnl zewl` jiynze

zelke "`evx" ly drepza zeidl mewnay ,"aey" ly drepz ea zxvepe

zeidl ,dxfg ly ,"aey" ly drepz ,ziktd drepza `vnp `ed ,ytpd

.dpeilrd dpeekd z` rval jkae ± zeevne dxez miiwle ,seba yeal

ly dpigak mix`ezn ,dzr cr epcnl mzece` ,dad`d zbxce mipte`d

cqg" ± oinid cv `idy ,cqg zpiga `ed "sqk"e ,"sqek" oeyln ,"sqk"

zexitqd xyry ,dlawd zxeza llkl m`zdae ."`pini `rexc

,dxeabd ew ± l`nyd ew ,cqgd ew ± oinid ew :mieew dylya zewlegn

cqgy `vei `linn ,gvpe cqg ,dnkgn akxen oinid ewe .irvn`d ewe

akxen l`nyd ew ,jci`n ;oinid ew ligzn day ,"dnkg" ly spr `id

ew ligzn day ,"dpia" ly spr `id dxeaby jk ,cede dxeab ,dpian

zpiga od ,epcnl ozece` dad`d zebxc lky ,`vei df itl .l`nyd

dzece` ,ytpd zelk zad` eli`e ,dnkgd "itpr" ode "sqk"e "cqg"

zxitql "spr"e "adf" zpiga `idy ,"dxeab" zpiga `id ,df wxta cnlp

."dpia"dìéòì úBøkæpä äáäà úBâøãîe úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©§§©£¨©¦§¨§¥
¯ ,àðéîéc àøèqî ïä ¯,oini cvnïäk" úðéçáe,`xwpd ± ¥¦¦§¨¦¦¨§¦©Ÿ¥

¯ ,"ãñç Léà± ezceary ¦¤¤
ote`a `id ± odkd zcear

,cqg zpigaaeúBàø÷ðå± §¦§¨
dad`d zebixcn

ze`xwp ,zexen`dóñk"¤¤
"íéLãwä2lî ,ïBL ©¨¨¦¦§

úéáì zôñëð óñëð"¦§Ÿ¦§©§¨§¥
éáà"E3.lky ,jk ± ¨¦

,dad`d ipte`e zepiga
dn ,dweyze sqek ly oipr mdweac zeidl dvex icediy

"ycw" ,dnkg zpigal mb mipeekzn "jia` zial"ae ;zewl`a
od zead`d ,xen`k ,oky ."`a`" mb z`xwpy ,(miycw)
dxez ly oneiwl xiyi ote`a ze`iane ,"dnkg"n "mitpr"

."dnkg"n ze`ad zeevneäìBòä ,äáäà úðéça ãBò Lé Cà©¥§¦©©£¨¨¨
¯ ,äðlk ìò,zexen`d dad`d zepiga lk lráäfä úìòîk ©ª¨¨§©£©©¨¨
¯ ,óñkä ìòz`hazn dpi` ,ef dad` ly dzeaiyge dzlrn ©©¤¤

zx`ezn ,ef dad` ly dzepeilr .zeki`a `l` ,wfega ,zenka
sqk iabl adfd zeaiygy enk :"sqk"d iabl "adf"d zlrna
dlecb zenk ,ixdy ± sqkn xzei dey adfy ,cala zenka dpi`
ezeaiyg ,`l` ± adf ly dphw zenk enk dey sqk ly xzei
beq epyi adfay jka z`hazn sqk iabl adf ly ezlrne
df ycewd oeyla) ytpd z` daeyd uevipa upvpnd miieqn
oiivn `"hily iaxde ,"zeygel milgb" enk ,"zeygel" `xwp
upvpne xi`n ± "oipiirl uivpe xidp" xn`p ea "xdef"d z`
adf ly beq eze`l zekiiy mdl yi ,adfd ibeq lke ,(mipirl

ef dlrn zniiw `l "sqk"a eli`e ;(my xdefa `aeny itk)4± .
dad`l qgia mb jkefzelke oe`nv dkeza zllek `idy ,

.zead`d x`ya miniiw mpi`y ,ytpdétLø"k äáäà àéäå§¦©£¨§¦§¥
¯ ,"Làody ,zexen`d zead`d enk `ly ± zxrea dad` ¥

dad` xwiramink,"zkynp" `id d"awdl ytpd zad`y ,
a` xekf" :mikynpd minl dnecjynpjixg`"mink,`l` ±

dad` `idy` ityxk5,ác úBðBéìò úBøeáb úðéçaîäðé ¦§¦©§¤§§¦¨
.äàlòdad` yxey ±ef"dpia"d zxitq ly dxeab zpiga `ed ¦¨¨

,dpeilrd¯ ,eðéäc- ?ef dad` zxvep cvikéãé-ìòL §©§¤©§¥
àìk dén÷ àlëc ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©¥¨§ª¨©¥§¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ð ÷øôïä ì"ðä äáäà úåâøãîå 'éçá ìë

ùéà ïäë 'éçáå àðéîéã àøèñî
úéáì úôñëð óåñëð ïåùìî íéùã÷ä óñë '÷ðå ãñç
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בסופו דרש"ג קופיר תניא ביאור ב'), טור ,119) וירא הרימון פלח "עייג"כ :.2¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ס"פ תו"א ועיין לכהנים. – ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי :

שקל בפי' ל.Â˜‰..3„˘"תשא לא, ˘ËÈÏ'"‡4.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(התניא (בפירוש הכמות לשלילת להכנס מכריחו "מה :
שם ·‰Â‡ÈˆÓ˙?וכן מוזכר (שאינו  הכסף על מעלתו שבזה שם מוכרח אין אבל לוחשות שהזהב... א.) (לה, בתו"א הוא. הכן וצ"ע
ÏÏÎ'כו וכסף כו' דזהב א): (קמח, לזח"ב מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב כו' שהוא כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר ,(

(כנ"ל יתיר סליק (כבמד"ר)".ÏÚÓ˙זהב זהב מיני כל ואתמשכן נפקי ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר כו' הכסף) על הזהב
.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'למדרי כו' יעלה כו' נפשי כלתה וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט ממש"כ קשה "ולכאורה :



עט xii` `"k oey`x mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"א ראשון יום
פרק נ  ,r 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë äðäå ð ÷øô,140 'nr cr.å"ç

.ð ÷øtzyxcp ,cenll micner ep` eze` ,'p wxt zpad lr lwdl ick ¤¤
zegtl dxvw dncwd1zad`a mipey mipte`e zepiga lr epcnl o`k cr :

zead` ;zeevn miiwle dxez cenll mc`d z` `ian ,mdn cg` lky ,'d

.zeevnd meiwae dxezd cenila zeig zepzep el`

lka deey cv miiw ,mxa

dad`d ipte`e zepiga

,dad`dy `ede ,mixen`d

lr zqqean ,xen`d lka

weac zeidl oevxe dweyz

didz zewl`y e` ,d"awda

,jkitl .eytpa zelbzda

,xiyi ote`a ,ef dad` zaiign

meiwe dxezd cenil oipr z`

.eytpa zilbzn zewl`e ,d"awda icedi waczn dfÎiciÎlr ik ,zeevnd

dweyze sqeka `l ,`haznd ,dad` ly beq zece` xaeci 'p wxta

,ytpd zelk cr zewl`l dweyzae oe`nva `l` ,zewl`a weac zeidl

wzpzz ytpdy :`ed ,ef dad` ly "cri"d :xnelk ;zewl`l dlk eytpy

.ytpd zelka zelkidle ,sebl dze` mixyewd mipiprd lkne sebdn

dxezd meiwl ,xiyi ote`a xxerl dleki dpi` ,dfk beqn dad`

dnypd xy`k wx miixyt` zeevn meiwe dxez cenil ik ,zeevnde

dad` ly yweand xy`k `le .seba dyealef± xen`dn jtidl `ed

ly dzilkz ,mxa .sebdn wzpidle zelkidllkixd `id ,dad`

dxeza dceard ote`e ± ef dad`dn d`ad zeevne dxeza dceard

dad` jezny zeevneefziktd drepz ici lr `a ,ytpd zelk ly

,"`evx" ly drepza ,dad` ly dadla z`vnp eytpy drya :ytpa

dpeekd `id ef `ly ,z`f mr ,`ed yg ± oeilke "dvix" ly drepza

seba yalzz dnypdy ,jtidl `id dpeilrd dpeekd ,`l` ,dpeilrd

zelhazd icil mc`d `a ef dybxd z`tn .dhnl zewl` jiynze

zelke "`evx" ly drepza zeidl mewnay ,"aey" ly drepz ea zxvepe

zeidl ,dxfg ly ,"aey" ly drepz ,ziktd drepza `vnp `ed ,ytpd

.dpeilrd dpeekd z` rval jkae ± zeevne dxez miiwle ,seba yeal

ly dpigak mix`ezn ,dzr cr epcnl mzece` ,dad`d zbxce mipte`d

cqg" ± oinid cv `idy ,cqg zpiga `ed "sqk"e ,"sqek" oeyln ,"sqk"

zexitqd xyry ,dlawd zxeza llkl m`zdae ."`pini `rexc

,dxeabd ew ± l`nyd ew ,cqgd ew ± oinid ew :mieew dylya zewlegn

cqgy `vei `linn ,gvpe cqg ,dnkgn akxen oinid ewe .irvn`d ewe

akxen l`nyd ew ,jci`n ;oinid ew ligzn day ,"dnkg" ly spr `id

ew ligzn day ,"dpia" ly spr `id dxeaby jk ,cede dxeab ,dpian

zpiga od ,epcnl ozece` dad`d zebxc lky ,`vei df itl .l`nyd

dzece` ,ytpd zelk zad` eli`e ,dnkgd "itpr" ode "sqk"e "cqg"

zxitql "spr"e "adf" zpiga `idy ,"dxeab" zpiga `id ,df wxta cnlp

."dpia"dìéòì úBøkæpä äáäà úBâøãîe úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©§§©£¨©¦§¨§¥
¯ ,àðéîéc àøèqî ïä ¯,oini cvnïäk" úðéçáe,`xwpd ± ¥¦¦§¨¦¦¨§¦©Ÿ¥

¯ ,"ãñç Léà± ezceary ¦¤¤
ote`a `id ± odkd zcear

,cqg zpigaaeúBàø÷ðå± §¦§¨
dad`d zebixcn

ze`xwp ,zexen`dóñk"¤¤
"íéLãwä2lî ,ïBL ©¨¨¦¦§

úéáì zôñëð óñëð"¦§Ÿ¦§©§¨§¥
éáà"E3.lky ,jk ± ¨¦

,dad`d ipte`e zepiga
dn ,dweyze sqek ly oipr mdweac zeidl dvex icediy

"ycw" ,dnkg zpigal mb mipeekzn "jia` zial"ae ;zewl`a
od zead`d ,xen`k ,oky ."`a`" mb z`xwpy ,(miycw)
dxez ly oneiwl xiyi ote`a ze`iane ,"dnkg"n "mitpr"

."dnkg"n ze`ad zeevneäìBòä ,äáäà úðéça ãBò Lé Cà©¥§¦©©£¨¨¨
¯ ,äðlk ìò,zexen`d dad`d zepiga lk lráäfä úìòîk ©ª¨¨§©£©©¨¨
¯ ,óñkä ìòz`hazn dpi` ,ef dad` ly dzeaiyge dzlrn ©©¤¤

zx`ezn ,ef dad` ly dzepeilr .zeki`a `l` ,wfega ,zenka
sqk iabl adfd zeaiygy enk :"sqk"d iabl "adf"d zlrna
dlecb zenk ,ixdy ± sqkn xzei dey adfy ,cala zenka dpi`
ezeaiyg ,`l` ± adf ly dphw zenk enk dey sqk ly xzei
beq epyi adfay jka z`hazn sqk iabl adf ly ezlrne
df ycewd oeyla) ytpd z` daeyd uevipa upvpnd miieqn
oiivn `"hily iaxde ,"zeygel milgb" enk ,"zeygel" `xwp
upvpne xi`n ± "oipiirl uivpe xidp" xn`p ea "xdef"d z`
adf ly beq eze`l zekiiy mdl yi ,adfd ibeq lke ,(mipirl

ef dlrn zniiw `l "sqk"a eli`e ;(my xdefa `aeny itk)4± .
dad`l qgia mb jkefzelke oe`nv dkeza zllek `idy ,

.zead`d x`ya miniiw mpi`y ,ytpdétLø"k äáäà àéäå§¦©£¨§¦§¥
¯ ,"Làody ,zexen`d zead`d enk `ly ± zxrea dad` ¥

dad` xwiramink,"zkynp" `id d"awdl ytpd zad`y ,
a` xekf" :mikynpd minl dnecjynpjixg`"mink,`l` ±

dad` `idy` ityxk5,ác úBðBéìò úBøeáb úðéçaîäðé ¦§¦©§¤§§¦¨
.äàlòdad` yxey ±ef"dpia"d zxitq ly dxeab zpiga `ed ¦¨¨

,dpeilrd¯ ,eðéäc- ?ef dad` zxvep cvikéãé-ìòL §©§¤©§¥
àìk dén÷ àlëc ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©¥¨§ª¨©¥§¨
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xii` `"k oey`x mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Y áéLç Lnî,melkl aygp eiabl lkdyáäìúúå èäìúz ©¨¨¦¦§©¥§¦§©¥
,àkìîc àø÷éa àìkzñàìe ,Búlãb úøàôz ø÷éì Lôpä©¤¤¦¨¦§¤¤§ª¨§¦§©§¨¦¨¨§©§¨

¯dad`a cenri eil`e ± jlnd xweia lkzqdleLà étLøk§¦§¥¥
¯ ,äìòîì äìBòä äfò úáäìL,edynl zkynpd dad` `l ©§¤¤©¨¨¨§©§¨

jezn dlerd dad` `l`
zelk ly zadly y`

,ytpdäìéútäî ãøtìå§¦¨¥¥©§¦¨
¯ ,ïäa úæçàpL íéöòäå§¨¥¦¤¤¡¤¤¨¤
qgia xacd zernyn
wzpidl :`id ,dnypl
dliztk `edy sebdn
mivre (d"l wxt l"pk)
xe` iabl (h"k wxt l"pk)

dnypd y`e6.-ìò ,eðéäå§©§©
Làä ãBñé úøaâz éãé§¥¦§Ÿ¤§¨¥
,úéäìàä LôpaL éäìà¡Ÿ¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦

¯x`ya enk `ly
ceqin ze`ad zead`d
,ziwl`d ytpay mind

äàa äfîe,ytpd ±éãéì ¦¤¨¨¦¥
¯ ,ïBànöy`d ceqi zexabzd ici lry ,zeinyba xacdy enk ¦¨

ceqi zexabzd ici lry ± zeipgexa mb jk ,`nv mc` dyrp ±
,dnypa oe`nv xvep ± ziwl`d ytpd ly y`dBîëe§

áeúkL7"éLôð Eì äàîö" :8Ck-øçàå ,,ytpd dribn ± ¤¨¨§¨§©§¦§©©¨
"äáäà úìBç" úðéçáì9¯ ,enk ± dad`n dleg ytpdy ¦§¦©©©£¨

,ileg ly avnl `ian ± ieex izla oe`nvyäàa Ck-øçàå± §©©¨¨¨
,dnypd¯ ,Lnî Lôpä úBìk éãéìly drepzd `lely ¦¥§©¤¤©¨

,dlk ytpd dzid ± oldl xaqeiy itk ± "aey"áeúkL Bîk10: §¤¨
ïàkî ,äpäå ."éLôð äúìk íb"zepeilrd zexeabd zpigan ± ©¨§¨©§¦§¦¥¦¨

,"d`lir dpia" lyähîì íéiålä LøL àöézcear ote` ± ¨¨Ÿ¤©§¦¦§©¨
.ef zpigan `a mieldíä eéäé ¯ älòúé íìBòäL ãéúòìå]± §¤¨¦¤¨¨¦§©¤¦§¥

,mieldíéðäkä11¯ ,`ly ©Ÿ£¦
,zrk `ed avndy itk
,xwird md mipdkdy
cala milth mielde
eelie" :aezkk ,mipdkl

r"jezxyie jil12,mieldy
,mipdkl milthBîëe§

ìò ì"æ é"øàä áúkL¤¨©¨£¦©©
íéðäkäå" :÷eñẗ§©Ÿ£¦

"íiålä13ìL íiåläL ¯ ©§¦¦¤©§¦¦¤
íéðäk eéäé åLëò©§¨¦§Ÿ£¦

ãéúòì14úãBáòå ,[ ¤¨¦©£©
ìB÷ íéøäì äúéä íiålä©§¦¦¨§¨§¨¦

äøéLa ,äãBúå äpø± ¦¨§¨§¦¨
,dta¯ ,äøîæå,xiy ilka §¦§¨

¯ ,äîéòðe ïebðaitky §¦§¦¨
zexixn ly zerepz :zeiktd zerepz izy oebipa opyi ,libxd

,cqge dgny ly zerepze dxeabe¯ ,"áBLå àBöø" úðéçáa¦§¦©¨¨
± "aeye `evx" ly dxeva dzidy ,mzcear z`hazn jkay

,dayde dbiqp ± aeye ,ytpd zelke `evxäáäà úðéça àéäL¤¦§¦©©£¨
Bæ äfò,aeye `evx zpigaa `id ef dad`y ,epcnly itk ± ©¨

¯ ,÷æaä ïî àöBiä úáäìLkzadl ea ,adf mitxev eay ilk §©§¤¤©¥¦©¨¨
,"aeye `evx" ± cin daye ,ax wfega zvxet y`dàúéàãkenk ± ¦§¦¨

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

íéøîà éèå÷éì
áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã ä"á ñ"à úìåãâá
'ìëúñàìå åúìåãâ 'øàôú ø÷éì ùôðä áäìúúå èäìúú
'ìòîì äìåòä äæò úáäìù ùà éôùøë àëìîã àø÷éá
éãé ìò åðééäå ïäá úæçàðù íéöòäå äìéúôäî ãøôéìå
äàá äæîå úéäìàä ùôðáù éäìà ùàä ãåñé úøåáâú
úìåç 'éçáì ë"çàå éùôð êì äàîö ù"îëå ïåàîö éãéì
íâ ù"îë ùîî ùôðä úåìë éãéì äàá ë"çàå äáäà
äèîì íéåìä ùøåù àöé ïàëî äðäå éùôð äúìë
ù"îëå íéðäëä íä åéäé äìòúé íìåòäù ãéúòìå]
åéäé åéùëò ìù íéåìäù íéåìä íéðäëäå ô"ò ì"æ é"øàä
äðéø ìå÷ íéøäì äúéä íéåìä úãåáòå [ãéúòì íéðäë
áåùå àåöø 'éçáá äîéòðå ïåâéðá äøîæå äøéùá äãåúå
÷æáä ïî àöåéä úáäìùë åæ äæò äáäà 'éçá àéäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

כו'". לגבי דוקא כו' שאמרו ומה (צה-צו) אחרי פ' להצ"צ באוה"ת מש"כ ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' עצמו 6.אה"ר בגוף "היינו
– אחרי)" פ' ריש תורה לקוטי (עיין דמחשבה או ודיבור דהמעשה ˘ËÈÏ"‡חילוק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..7.ב סג, Î"˜8.תהלים ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ חולת כי "כמ"ש לי' דסמיך אה' חולת על הול"ל א"כ (2 קמ"ל? דמאי (1 בנפש: צמאון שיש סתם דהראי' "אאפ"ל :
ראי' הול"ל (3 אני", ÈÙÏאהבה Ó"Î·דהוצרך וי"ל הנפש. צמאון ע"ד שם שמדבר בתניא „Â˜‡זה Ô‡Î בנה"א שהמדובר כיון לראי'

הוא  כ"א בע"ת, (כבפ"ז) צי' בארץ הייתה לא וגם ממש, ממעל אלק' חלק היא למטה בהיותה שגם נה"ב) או האדם בכללות (ולא
כו' שמתבונן [והתירוץ ˘ÚÓÏ'בדרגא יצה"ר) לו שאין נה"א – (דדוד נפשי לך צמאה וכמ"ש ראי': ומביא גו'. נכספתי נכסוף מדרגת

קמי' דכולא שמתבונן וכדלעיל יהודא), מדבר שזהו (אף במדבר כ"א בירושלים שאינו צי', בארץ – הכתוב ÓÓ˘בסיום ‡ÏÎ יש ועוד [.
) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות גם היא שהראי' – אתה„¯È˘È'להוסיף אלי אלק' :Í¯Á˘‡ לקמן ועד"ז .(

ע"ז  גם דהראי' להוסיף יש בזה וגם דצדיק). בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' צ"ל, כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי':
וכמ"ש‰ÏÂÚ‰שהיא כו': דנכסוף אהבה לזה:‚Ìעל קודם שמזכיר העבודה על ועלי' גם ÙÒÎ‰(הוספה שמביא מה מובן ועפ"ז – (

נפשי". כלתה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", ה.9.התיבה ב, השירים ג.10.שיר פד, ˘ËÈÏ"‡11.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
שהיא אמר דלעיל – הסתירה מתורץ לויים‰ÏÂÚ‰"בזה והרי דכהן, אהבה אלאÌÈÏÙËעל כדלעיל, הוא דכן ומתרץ ˘‰ÌÏÂÚלכהן.

כו'". להתעלות ב.12.צריך יח, מד,13.במדבר ˘ËÈÏ"‡:14.טו.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהלויים בזה ומוסיף ˘Ï"מדייק
ÂÈ‰È ÂÈ˘ÎÚ שינוי בה יהי' שלא ידעינן שמזה עולם עד ולבנינו לנו אמרה התורה שהרי הקושיא מיישב דבזה וי"ל – דלעתיד כהנים

שאלה ומבאר רפ"ט). יסוה"ת הל' (דלעת"ל ÂÈ˘ÎÚ˘)‡ÏÂ(רמב"ם א"כ וא"ת לעתיד. כהנים יולדו) (כי יהיו – לויים הם ההוא) בזמן
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(באות  השאלות את להלן מביאים אנו השאלות. מלות בין עליהן ענה שליט"א והרבי שונות, שאלות הספר, מחבר ידי על נשאלו,
ההלכה  תהי' שלעתיד על גם זה להקשות שייך הלא ולבנינו", ד"לנו הקושיא בענין מודגשת): (באות שליט"א הרבי ותשובות רגילה)
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בפועל. בפסק להתקיים סופה וב"ה ב"ש שמחלוקת אומרים Ô·ÂÓÂולכן .˙¯Á‡ ˜ÂÒÙÏ ÏÂÎÈ Ì„Â˜‰ „"·Ó ÏÂ„‚‰ „"· Y ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ
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xii` b"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ג שלישי יום
פרק נא  ,`r 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúì äðäå àð ÷øô,142 'nr cr.åììä úåéçå

Baì ìà áéLé úàæa opeazdl eilry epiide ±eðéúBaø øîàî Ÿ¨¦¤¦©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ16"éç äzà Eçøk ìò" ék ,jpevxy s` lr ± ¦§¨¦§¨¨¦©¨§£©¨©

la` ,ytpd zelk ± miigd jtid `edy dnl md jzweyze
,zeigl jilr ,jpevxl cebipaéãk ,BúBéçäì äfä óeba©©¤§©£§¥

éLîäìíéðBéìò íéiç C §©§¦©¦¤§¦
àeä-Ceøa íéiçä éiçî¥©¥©©¦¨
úøBz éãé-ìò ,ähîì§©¨©§¥©

¯ ,íéiçdxez ici lry ©¦
miigd z` mikiynn

,dhnl mipeilrdúBéäì¦§
íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦
Cøaúé Búecçàì§©§¦§¨¥

¯ ,éelb úðéçáaenk ¦§¦©¦
mc`d dlbzn dxicay
,`edy enk ezedn lka

oipr zzin` zelbzd didz ,mipezgzd mi`xapa ,dhnl mb jk
,'d zecg`¯ ,ìéòì øàaúpL Bîkly dpeekd zilkz idefy §¤¦§¨¥§¥

aey" edf ± .jxazi el dxicl mlerd z` zeyrl ,mc`d zcear
ick ,"cg`"d liaya ,jytp zelkne jzad`n aey :"cg`l

.mlera 'd zecg` zelbl:LBãwä øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©¨
¯ ,"ãçàa ãçà éåäîì",cg`a cg` didiyãeçiäL Leøt §¤¡¥¤¨§¤¨¥¤©¦

."àéìbúàc àîìò" úðéçáa äéäé íìòpä.dlebn mler ± ©¤§¨¦§¤¦§¦©¨§¨§¦§©§¨
`nlr" zpigaa didi ,"mlrp" `edy cegidy :xnelk
ly "cg`"dy :epiid "cg`a cg`" .dhnl dlbziy ,"`ilbz`c
mlerd ly "zecg`"a dlbzi ,xzei dpeilr dbixcne mler

.xzei mipezgzd dbixcnde."'eëå éãBc äëì" :íéøîBàL äæå§¤¤§¦§¨¦§
,ef dad`ay ytpd zelk ± "dlk" z`xwly ,"dlk z`xwl ±
zewl` jiyndl ± "icec"n dkynde dkild ± "icec dkl" didi

.dhnlìò" :äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©©¥¦§¨¦§¨¨©
¯ ,"'eëå Eçøk ìòå ,éç äzà Eçøkd`xedd ± "zn dz` ¨§£©¨©§©¨§£§

didiy jixv mc` :`id ,"ig dz`" jgxk lr xn`nn 'd zceara

vx elseba miigde ,ytpd zelkl ,miigdn jtidl dweyze oe
,`qib jci`n :epevx cbpk ,egxk lra ea zeidl mikixv
dweyzde oevxdy ,`vei ("zn dz` jgxk lr") ipyd xn`ndn
zelk ,miigdn jtidd eli`e .miiga zeidl - zeidl mikixv
elv` zeidl jixv ± ytpd
.egxk lra ,epevx cbpk
zniiwy ixd ± jk m`e
cg` xn`n oia dxizq

,ipyléà àlàåäéäé C §¤¨¥¦§¤
BðBöøz`f lka cvik ± §

epevx didi?itk j`
epaei ,epcnl xaky
lr dligza :mixacd
ribdl lczydl mc`d
efk dlecb dad`l
lra" elv` eidi miigdye ,ytpd zelk icil cr ,d"awdl
zewl` jiyndl ,oeilrd oevxd z` rval ick wx ,"egxk
,okn xg`l ,eli`e ."ig dz` jgxk lr" edfe .mlera 'd zecg`e
eaxwa xevil aey eilr ,"aey" ly drepza `vnp xak `edyk
lr ,oky .ytpd zelk ly dad` lye "`evx" ly drepzd z`
iptn mb oke ,xzei dpeilr dbixcn ,"aey"a jiynn `ed jk ici
mipiprl jynp zeidl lelr `ed ,"aey" ly avna ezeiday
drepzd z` aey eaxwa xxerl eilr okle ± mleray mizegpd
cr dad` eaxwa xxerl :"zn dz` jgxk lra" ± "`evx" ly
,"aey" ly drepza `edy ,igkepd epevx cbpk ,ytpd zelk icil

.ytpd zelkn jtidlúeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
íéiçä éiç úøæòa ,"éç äzà Eçøk ìò" :Bæ äðLî ìò©¦§¨©¨§£©¨©§¤§©©¥©©¦

:àeä-Ceøa"`evx" ly drepza cner `edy drya :xnelk ¨
didiy ,epevx cbpk ,ekeza xxern `ed ,ytpd zelk ly dad`e
miigd iig ly miigd z` jiyndl ick ,sebd jeza zeigl ,"ig"

dhnl17.

.àð ÷øtc`n xacd jil` aexw ik" weqta "ezeyrl" dlnd zxaqdl ¤¤
,rnyn ± "ezeyrl"a miizqn weqtdy oeeikny ,"ezeyrl jaalae jita

owfd epax lgd ± zeiyrn zeevn miiwl ,"ezeyrl" ± `id ,lkd zilkzy

ly ezcear zilkze zelylzydd xcq lk zilkzy ,d"l wxta xiaqdl

el dxicl mlerd z` zeyrl ,mlera zewl` jiyndl :`id ± icedi

;jxazi

xeq`y ,(wla zyxt) "xdef"a "`wepi"d ixac z` owfd epax `iad jk lre

lr dxey dpikyd xe`y iptn ,y`x ieliba zen` rax` zkll icedil

"ony"l wewf ,ey`x lr dxeyd dpikyd xe`y zrcl icedi lrye ,ey`x

"dlizt"d `ed icedi ly eteby ,xiaqde ,mda fg`ii xe`dy ,"dlizt"le

ly miaehd eiyrn ± "oiah o`caer" `ed ,xe`l "ony"de ,dpikyd xe`l

xeza miaeh miyrnl wwcfdl mikixv recn ,xiaqn owfd epaxe .icedi

ziwl`d ytpd ,dnvr dnypd jkl dwitqn `le ,dpikyd xe`l "ony"

`id ,xenb wicv ly elit` ,dnypd ,ik ± lrnn dwl` wlg `idy

xac didzy ,'d xe`l ze`ivna dlha dppi`e ,`idy efi` "ze`ivn"

,dpikyd xe`l "ony"k ynyl dleki `id oi` ,okle .'d xe` mr cg`

epevx ody ,`wec zeiyrn zeevn ,eli`e ;xe`l ixnbl jtdp onyde zeid

zeevn `wec okl ± ez` cg` xac ixd md eznkge epevxe ,d"awd ly

lr "dxey"d dpikyd xe`l "ony"k ynyl mileki miaeh miyrne

lr xe`d jynp dxez ici lry ,owfd epax xiaqd ,okn xg`l .ey`x

micg`zne 'd xe`a millkpd ,xeaice daygn ,diyeal ipy lre dnypd

lr mb dpikyd z`xyde xe`d z` jiyndl ick ,j` .xenb cegia ez`
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ä"á íééçä ééçî 'éðåéìò íééç êéùîäì éãë åúåéçäì äæä
åúåãçàì 'éðåúçúá äøéã úåéäì íééç úøåú é"ò äèîì
ãçà éåäîì ÷ä"æá ù"îëå ì"ùîë éåìéâ 'éçáá 'úé
àéìâúàã àîìò 'éçáá äéäé íìòðä ãåçéäù 'éô ãçàá
ë"òå éç äúà ë"ò ì"æøàî ïáåé äæáå 'åëå éãåã äëì ù"æå
ìò úåëéøàá à"îá ù"îëå åðåöø äéäé êéà àìàå 'åëå
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כד.16. ד, ˘ËÈÏ"‡17.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,כה) שם תו"א על מיוסד פ"ד ויקח ד"ה וישלח תו"ח וטעם: בכ"ז קצת "ביאור :
ואילך". 25 ע' תרמ"ט מות אחרי ד"ה וראה ב).



`xiiפב b"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

leki mc`y ,`wec zeiyrn zeevnl miwwfp ± sebd lre zipeigd ytpd

,owfd epax xiaqn ,okn xg`l .zipeigd eytpe eteb zervn`a wx oniiwl

jiyndl ick ± zelylzydd xcq lk zilkz od od zeiyrnd zeevndy

icky ,zeevnd zpeek oipr xiaqn `ed ,jkl jyndae .mlera zewl`

dpyriz zeiyrnd zeevndy

`a df ,dnypae zeiga ,irack

z`xi ici lr ,"dpeek"d ici lr

mipte`d epiiva ,'d zad`e 'd

,'d zad`e z`xia mipeyd

.zeevn miiwl icedi leki mda

micner ep` eze` ,`"p wxta

owfd epax xiaqn ,cenll

oeyl z` ,xe`ia ztqezae

,lirl epxkfdy "`wepi"d

jxhvi` `xedp `edd"y

dpikyd xe`y ± "`gynl

lkay :epiiva ± onyl wewf

,"dnkg"l "ony" fnxn mewn

,"`wepi"d xne` o`k eli`e

.zeiyrn zeevn ,xnelk ,miaeh miyrn ,"oiah o`caer oepi`" ± "ony"y

?dnkg zpigal fnxnd "ony" oial zeiyrn zeevn oia yi zekiiy efi`

,miiqie ,dpikyd z`xyd oipr owfd epax yxti ,z`f xiaqdl ick

aen oklye ,"dnkg"n ze`a zeiyrn zeevnyod zeiyrn zeevn recn o

ly eteb `ed ,"dlizt"a fg`idl ick ,el wewf dpikyd xe`y "ony"d

.mc`d

ì øeàa úôñBúì ,äpäå¯ ,ìéòìc à÷eðiä ïBL± d"l wxta §¦¥§¤¤¥§©¨¨¦§¥
o`caer" `ede "ony"l wewf ,icedi lr dxeyd dpikyd xe`y
yi zekiiy efi` ,oaen `l dxe`kle ± miaeh miyrn ,"oiah

- ?dnkg `edy onyl ± miaeh miyrnléøöälçz øàáì C ¨¦§¨¥§¦¨
úéáa äøBL äúéäL äðéëMä úàøLä ïéðò úö÷ ïéáäì§¨¦§¨¦§©©§¨©©§¦¨¤¨§¨¨§¥

¯ ,íéLãw-éLã÷z`xyd" ,ixd dzid "miycw iycw"a ¨§¥¨¨¦
zexeyw eidy zecgein zekld zeniiw eid okly ,"dpikyd

,dpikyd z`xyd dzid myy iptn ,miycw iycwaìk ïëå§¥¨
íB÷îea yiy mixne`y ±?Bðéðò äî ¯ äðéëMä úàøLä± §©§¨©©§¦¨¨¦§¨

eilry mixne`e miieqn mewn cgein ote`a mipiivny oiprd edn
?dpikyd z`xyd dpyi cgeinaõøàä ìë àìî" àìä£Ÿ§Ÿ¨¨¨¤

!"dépî éeðt øúà úéì"å ,"BãBákepnn iepty mewn oi` ± §§¥£©¨¦¥
a `wecy ,mixne` ,`eti` ,cvik .jxazieze`± miieqn mewn

xiaqi ?mewn lka `vnp d"awd ixd ,dpikyd z`xyd dpyi
zelbzdd `ed dpikyd z`xyd ly dpipry ,oldl owfd epax
d"awdy zexnl ,oky ;"dpiky" z`xwpd zewl`d zbixcn ly
,mlrd ly ote`a `id eze`vnid z`f lka ,mewn lka `vnp
eze`ay :drnyn ,dpikyd z`xyd ,eli`e ;zelbzd ly `le

.zelbzda `id dpikyd mewn¯ :áéúëãk ,ïéðòä Càenk ©¨¦§¨§¦§¦
aezky1:¯ ,"dBìà äæçà éøNaîe"eytpa d`ex mc`y dnn ¦§¨¦¤¡¤¡©

- mlerae zewl`a md mixacd ji` oiadl leki `ed ,etebae
íãàä úîLpL BîkL2ç"îø ìk äàlîî àéä,248 ±éøáà ¤§¤¦§©¨¨¨¦§©§¨¨§¨¥§¥

BLàøî óebäwlgd ± ©¥Ÿ
,eteba xzeia oeilrdãòå§©

¯ ,Bìâømixa`d ©§
± eteba xzeia mipezgzd
elld mixa`d lk z`
:xnelk ,dnypd d`lnn
lka z`vnp dnypd
miiw `le ,dl`d mixa`d
wlg e` cg` xa` s`
`l dnypdy ,sebdn

,eze` `lnz-ét-ìò-óàå§©©¦
dðkLî øwò ïë± ¥¦©¦§¨¨

,zeiniptadúàøLäå± §©§¨¨¨
,siwn ote`a,Bçîa àéä¦§Ÿ

ìëì úèMtúî çnäîe¥©Ÿ©¦§©¤¤§¨
¯ ,íéøáàä`"hily x"enc` w"k zrc itl ,oky ;deey ote`a3, ¨¥¨¦

miig mixa`dy zeigd oipr `id ,dnypd zehytzda dpeekd
cg` oipr edf .mieey mixa`d lk ixd ,"miig" ly oiprae ;dpnn

ly oipr `ede ,mixa`l genay dnypdn hytzne jynpdxe`.
:genay dnypdn mixa`d "migwel" sqep xacøáà ìëå§¨¥¨

äpnî ìa÷îly mipey mibeq ,dnypdn ±éeàøä çëå úeiç §©¥¦¤¨©§Ÿ©¨¨
¯ ,Búðeëúe Bâæî éôì Bì,xa`d ly`le4gekdy) miepiydy §¦¦§§¨

xa`d ici lr mixvep (ipy xa`ay gekdn dpey cg` xa`a
zikekf ly ilka mi`vnp mdyk mina d`xpd oeebd enk ,envr
on gekd z` envrl xa`d jyen dligzkln ,`l` ± dreav

:"`ipz"d oeylae .'eke renyl e` ,ze`xl ,ytpdïéòäzlawn ± ¨©¦
,geke zeig dnypd on¯ ,úBàøìm`zda `ed di`xd gek ¦§

lbeqnd ,yheln xack `edy ,oird xneg ly ezpekze ebfnl
,di`xlïæàäågeke zeig zlawn ±ì,øaãì ätäå ,òîL §¨Ÿ¤¦§Ÿ©§©¤§©¥

Cìäì íéìâøäå5¯ ,,ezpekze ebfn itl lawn mixa`dn cg` lk §¨©§©¦©£Ÿ
.gena dligza dlbzne "dxey"d dnypd on gekde zeigd z`
ìëå íéøáà ç"îøa ìòôpä ìk Lébøî çnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©©§¦¨©¦§¨¦§¨¥¨¦§¨

.íúBà úBøBwämc`d yibxn ± mixa`a dxew xy` lk ± ©¨
dxewne dnewn xwir `vnp genay iptn ± ?dnl jk lke ,egena
xewnae ,(mixa`d lkl zeigd zhytzn myne) zeigd ly

] .epnn zhytznd zeiga dyrpd lk ybxenx"enc` w"k zxrd
`"hilymiwlegn zegkd eid `l m`ae" :r"vncvn wx `"k)

if` (dreav zikekf i"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d
mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk`liepiy 'id
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àð ÷øôà÷åðéä ïåùì øåàéá úôñåúì

ïéáäì äìçú øàáì êéøö ìéòìã
úéáá äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä ïéðò úö÷
àìä åðééðò äî äðéëùä úàøùä íå÷î ìë ïëå ÷"÷
ïéðòä êà .äéðéî éåðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî
íãàä úîùðù åîëù äåìà äæçà éøùáîå áéúëãë
åìâø ãòå åùàøî óåâä éøáà ç"îø ìë äàìîî àéä
çåîäîå åçåîá àéä äúàøùäå äðëùî ø÷éò ë"ôòàå
úåéç äðîî ìá÷î øáà ìëå íéøáàä ìëì úèùôúî
ïæàäå úåàøì ïéòä åúðåëúå åâæî éôì åì éåàøä çëå
ùåçá äàøðë êåìäì íéìâøäå øáãì äôäå òåîùì
úåøå÷ä ìëå íéøáà ç"îøá ìòôðä ìë ùéâøî çåîáù
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כו.1. יט, ˘ËÈÏ"‡2.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï· ומהמוח' " :
שהיא מה – האברים' לכל חיים.·˘Â‰מתפשטת שהם מה האברים, ממנה...'".‡Â¯בכל מקבל אבר 'וכל – ענין ועוד ..4˜"Î ÔÂ˘Ï·

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡" :‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון, האבר ע"י נעשה ˘ËÈÏ"‡5.שהשינוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
בהתחלקות  שבאים כמו חו"ב – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' מסתעפים שמהם – אלו ד' שפרט "י"ל

לה  רגלים לדבר, פה ידיים))".האברים), נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית לוך



פג xii` b"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

leki mc`y ,`wec zeiyrn zeevnl miwwfp ± sebd lre zipeigd ytpd

,owfd epax xiaqn ,okn xg`l .zipeigd eytpe eteb zervn`a wx oniiwl

jiyndl ick ± zelylzydd xcq lk zilkz od od zeiyrnd zeevndy

icky ,zeevnd zpeek oipr xiaqn `ed ,jkl jyndae .mlera zewl`

dpyriz zeiyrnd zeevndy

`a df ,dnypae zeiga ,irack

z`xi ici lr ,"dpeek"d ici lr

mipte`d epiiva ,'d zad`e 'd

,'d zad`e z`xia mipeyd

.zeevn miiwl icedi leki mda

micner ep` eze` ,`"p wxta

owfd epax xiaqn ,cenll

oeyl z` ,xe`ia ztqezae
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lkay :epiiva ± onyl wewf
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,"`wepi"d xne` o`k eli`e

.zeiyrn zeevn ,xnelk ,miaeh miyrn ,"oiah o`caer oepi`" ± "ony"y

?dnkg zpigal fnxnd "ony" oial zeiyrn zeevn oia yi zekiiy efi`

,miiqie ,dpikyd z`xyd oipr owfd epax yxti ,z`f xiaqdl ick

aen oklye ,"dnkg"n ze`a zeiyrn zeevnyod zeiyrn zeevn recn o

ly eteb `ed ,"dlizt"a fg`idl ick ,el wewf dpikyd xe`y "ony"d

.mc`d

ì øeàa úôñBúì ,äpäå¯ ,ìéòìc à÷eðiä ïBL± d"l wxta §¦¥§¤¤¥§©¨¨¦§¥
o`caer" `ede "ony"l wewf ,icedi lr dxeyd dpikyd xe`y
yi zekiiy efi` ,oaen `l dxe`kle ± miaeh miyrn ,"oiah

- ?dnkg `edy onyl ± miaeh miyrnléøöälçz øàáì C ¨¦§¨¥§¦¨
úéáa äøBL äúéäL äðéëMä úàøLä ïéðò úö÷ ïéáäì§¨¦§¨¦§©©§¨©©§¦¨¤¨§¨¨§¥

¯ ,íéLãw-éLã÷z`xyd" ,ixd dzid "miycw iycw"a ¨§¥¨¨¦
zexeyw eidy zecgein zekld zeniiw eid okly ,"dpikyd

,dpikyd z`xyd dzid myy iptn ,miycw iycwaìk ïëå§¥¨
íB÷îea yiy mixne`y ±?Bðéðò äî ¯ äðéëMä úàøLä± §©§¨©©§¦¨¨¦§¨

eilry mixne`e miieqn mewn cgein ote`a mipiivny oiprd edn
?dpikyd z`xyd dpyi cgeinaõøàä ìë àìî" àìä£Ÿ§Ÿ¨¨¨¤

!"dépî éeðt øúà úéì"å ,"BãBákepnn iepty mewn oi` ± §§¥£©¨¦¥
a `wecy ,mixne` ,`eti` ,cvik .jxazieze`± miieqn mewn

xiaqi ?mewn lka `vnp d"awd ixd ,dpikyd z`xyd dpyi
zelbzdd `ed dpikyd z`xyd ly dpipry ,oldl owfd epax
d"awdy zexnl ,oky ;"dpiky" z`xwpd zewl`d zbixcn ly
,mlrd ly ote`a `id eze`vnid z`f lka ,mewn lka `vnp
eze`ay :drnyn ,dpikyd z`xyd ,eli`e ;zelbzd ly `le

.zelbzda `id dpikyd mewn¯ :áéúëãk ,ïéðòä Càenk ©¨¦§¨§¦§¦
aezky1:¯ ,"dBìà äæçà éøNaîe"eytpa d`ex mc`y dnn ¦§¨¦¤¡¤¡©

- mlerae zewl`a md mixacd ji` oiadl leki `ed ,etebae
íãàä úîLpL BîkL2ç"îø ìk äàlîî àéä,248 ±éøáà ¤§¤¦§©¨¨¨¦§©§¨¨§¨¥§¥

BLàøî óebäwlgd ± ©¥Ÿ
,eteba xzeia oeilrdãòå§©

¯ ,Bìâømixa`d ©§
± eteba xzeia mipezgzd
elld mixa`d lk z`
:xnelk ,dnypd d`lnn
lka z`vnp dnypd
miiw `le ,dl`d mixa`d
wlg e` cg` xa` s`
`l dnypdy ,sebdn

,eze` `lnz-ét-ìò-óàå§©©¦
dðkLî øwò ïë± ¥¦©¦§¨¨

,zeiniptadúàøLäå± §©§¨¨¨
,siwn ote`a,Bçîa àéä¦§Ÿ

ìëì úèMtúî çnäîe¥©Ÿ©¦§©¤¤§¨
¯ ,íéøáàä`"hily x"enc` w"k zrc itl ,oky ;deey ote`a3, ¨¥¨¦

miig mixa`dy zeigd oipr `id ,dnypd zehytzda dpeekd
cg` oipr edf .mieey mixa`d lk ixd ,"miig" ly oiprae ;dpnn

ly oipr `ede ,mixa`l genay dnypdn hytzne jynpdxe`.
:genay dnypdn mixa`d "migwel" sqep xacøáà ìëå§¨¥¨

äpnî ìa÷îly mipey mibeq ,dnypdn ±éeàøä çëå úeiç §©¥¦¤¨©§Ÿ©¨¨
¯ ,Búðeëúe Bâæî éôì Bì,xa`d ly`le4gekdy) miepiydy §¦¦§§¨

xa`d ici lr mixvep (ipy xa`ay gekdn dpey cg` xa`a
zikekf ly ilka mi`vnp mdyk mina d`xpd oeebd enk ,envr
on gekd z` envrl xa`d jyen dligzkln ,`l` ± dreav

:"`ipz"d oeylae .'eke renyl e` ,ze`xl ,ytpdïéòäzlawn ± ¨©¦
,geke zeig dnypd on¯ ,úBàøìm`zda `ed di`xd gek ¦§

lbeqnd ,yheln xack `edy ,oird xneg ly ezpekze ebfnl
,di`xlïæàäågeke zeig zlawn ±ì,øaãì ätäå ,òîL §¨Ÿ¤¦§Ÿ©§©¤§©¥

Cìäì íéìâøäå5¯ ,,ezpekze ebfn itl lawn mixa`dn cg` lk §¨©§©¦©£Ÿ
.gena dligza dlbzne "dxey"d dnypd on gekde zeigd z`
ìëå íéøáà ç"îøa ìòôpä ìk Lébøî çnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©©§¦¨©¦§¨¦§¨¥¨¦§¨

.íúBà úBøBwämc`d yibxn ± mixa`a dxew xy` lk ± ©¨
dxewne dnewn xwir `vnp genay iptn ± ?dnl jk lke ,egena
xewnae ,(mixa`d lkl zeigd zhytzn myne) zeigd ly

] .epnn zhytznd zeiga dyrpd lk ybxenx"enc` w"k zxrd
`"hilymiwlegn zegkd eid `l m`ae" :r"vncvn wx `"k)

if` (dreav zikekf i"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d
mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk`liepiy 'id
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àð ÷øôà÷åðéä ïåùì øåàéá úôñåúì

ïéáäì äìçú øàáì êéøö ìéòìã
úéáá äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä ïéðò úö÷
àìä åðééðò äî äðéëùä úàøùä íå÷î ìë ïëå ÷"÷
ïéðòä êà .äéðéî éåðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî
íãàä úîùðù åîëù äåìà äæçà éøùáîå áéúëãë
åìâø ãòå åùàøî óåâä éøáà ç"îø ìë äàìîî àéä
çåîäîå åçåîá àéä äúàøùäå äðëùî ø÷éò ë"ôòàå
úåéç äðîî ìá÷î øáà ìëå íéøáàä ìëì úèùôúî
ïæàäå úåàøì ïéòä åúðåëúå åâæî éôì åì éåàøä çëå
ùåçá äàøðë êåìäì íéìâøäå øáãì äôäå òåîùì
úåøå÷ä ìëå íéøáà ç"îøá ìòôðä ìë ùéâøî çåîáù
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כו.1. יט, ˘ËÈÏ"‡2.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï· ומהמוח' " :
שהיא מה – האברים' לכל חיים.·˘Â‰מתפשטת שהם מה האברים, ממנה...'".‡Â¯בכל מקבל אבר 'וכל – ענין ועוד ..4˜"Î ÔÂ˘Ï·

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡" :‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון, האבר ע"י נעשה ˘ËÈÏ"‡5.שהשינוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
בהתחלקות  שבאים כמו חו"ב – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' מסתעפים שמהם – אלו ד' שפרט "י"ל

לה  רגלים לדבר, פה ידיים))".האברים), נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית לוך

xii` b"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxdaelryodn xak
iepiy oi` ± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl
xa`da iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd oia

ea jynpy gkdadpwp(ilk de`yry sqk zkizg enke) gkda
,gendl dleryk ezybxd
dpi` genay dnypd m`a

zewlgzd xcballkmb)
,(da dlelky ote`a `l
da 'idz `l ixd
oia iepiye zewlgzd
lrtpe dxewd zybxd
oeik ± 'eke ofe`a e` oira
.zilkza dheyt `idy

cery xnel gixkn l"pdaemcewn"eta dnypdn jynpy
"mewn" dfi`a yxtn dzre .f"nf mipeyn zegkd ± mixa`a
zpad lr lwdl ick ."zewlgzde iepiyd ligzn dnypdc
± `"hily iaxd ixe`ia z` oiadl cgeinae ,epcnly mixacd
(` :sebay ytpd zeige xe`a mipipr ipy :dxvw dncwd zyxcp
oi` ± ef dpigane .dnypdn ig elek sebdy ± miig ± zeigd oipr

epi` y`xd .edpynl cg` xa` oia lcadxzei,ig xy`n
dpi` lbxdezegtlr ,sebd lk .ig xy`nlkote`a miig eixa`

ef zeig .deeylky ,gekde zeigd (a ."xe`" x`eza zx`ezn
lynle ;xa` eze`l cgeina min`zend ,dnypdn "gwel" xa`
geke zeig ± ofe`d ,ze`xl geke zeig dnypdn zlawn oird ±
,zkll geke zeig ± milbxd ,xacl geke zeig ± dtd ,renyl
jkae ± "ig" xa` lky dn ,zillkd zeigd :xnelk .d`ld jke
ick lawn xa` lky miihxtd gekde zeigd .mieey mixa`d lk
xa` lka mipzyn md jkae ± xcbend eciwtz z` `lnl lkeiy
mey da oi` :xnelk ,dheyt `id ytpd ly zeigd ± .cxtpa
± ?zegeka zepzydd zxvep cvike ,mipey zegek ly zelvtzd
zeigdny ,mixa`a zeigd zeyalzdn d`vezk `a xacd
ofe`a zyalznd zeigdne ,di`xd gek xvep ± oira zyalznd
mi`vnpd min lynl enke ,d`ld jke ,drinyd gek xvep ±
oeeb ilrae miheyt mindy zexnl ixd ,dreav zikekf ly ilka
mind mi`xp ± mec` ilka mi`vnp mdyk ,z`f lka ,cig`
mb xnel xyt` jk .miwexi mind mi`xp ± wexi ilka ,minec`

zeig ytpdn jiynn xa`d ± ytpd zegekl qgiadheyt`l` ,
zeigd z` zkted oird ,ihxt gekl zeigd z` jted xa`dy
ytpd - :ipyd ote`d .mixa`d x`ya jke ,di`x ly gekl
oird :xnelk .sebd ixa`a mikynpd mipey zegekn dlelk
lelk didy ,di`x ly gek ,ytpd on dligzkl dil` zkyen
oia iepiydy `le ,driny ly gek ytpdn zkyen ofe`d ,ytpa
.cgeind xa`a zyalzn ytpd zeigy ixg` wx xvep gekl gek
dnypay ,ipyd ote`d itk `id zn`dy ,oldl xiaqi owfd epax
m`zda xa` lkl mikynp mde mipey zegek xak mpyi dnvr
ony ,jkl di`xd ,`"hily iaxd ly exe`ia itl .eciwtzl
xak miniiw ,mixa`a miyalzn mdy iptl cery xnel gxkdd
eid `l zegekd m` ,oky :`id ,dnypa micxtpd zegekd

xe` e` min oebke ,mixa`d cvn m` ik mnvr cvn micxtp
rav mdl oi` xe`d e` mind ixd ,dreav zikekf jxc mi`xpd
m`e ,zikekfd ly ravd oeebn ravd z` milawn md ,llk
gendyk ixd ,mixa`a mikynpd zegekl qgia mb jk xn`p
,mixa`a dyrpa yibxn
ezybxda iepiy did `l
dnl oira dyrpy dnn
x`ya e` ,ofe`a dyrpy
oze`y oeeikn ,mixa`d

zeybxe`vi xakoirdn
mina enke) ofe`dn e`
ilkdn mze` mi`ivenyk
lcad oi`y ixd ,reavd

mcew eidy mind oiamixfeg mind ,mec` ilka e` oal ilka
oira dyrpdn mi`ad zeybxa mb jk .irahde invrd mpeebl
e`vi xak mdy oeeikn ,mda iepiye lcad oi`y ofe`a e`
ea jynpd geka lret xa`dy iepiydy xn`p m`e .(mixa`dn
sqk zkizga lynl enk) cinz ea x`ype gek eze`a dpwp ±
mb xnel dvxp jke .cinzl x`yp ilkd ixd ,ilk epnn eyry
(el zkiiyd zeiga lret xa` lky) iepiydy :eppiprl qgia
`edy zexnl ± gena xxern xa` eze`y ybxa mb xak x`yp

xak`viybxl oirdn `ad ybxd dpey okl xy`e (xa`dn
dppi` genay dnypdy xn`p m` ixd ,la` ± ofe`dn `ad

zewlgzd ly xcballkzegeky ote`a `l mb)milelk- ,(da
zybxd oia iepiye zewlgzd mey genay dnypa eid `l
,mixa`d x`ya e` ofe`a dyrpd zybxd oial oira dyrpd

y oeeikn`idzeybxd zpigan m` mbe ± zilkza dheyt ixd
hlwp df iepiy did `l ixd ,lcad did ok ,mixa`dn mi`ad
lk .zilkza dheyt `idy xn`p m` ,gena `idy enk dnypa

y ,xnel gixkn ,xen`diptl cerdnypd on zkynp zeigdy
,oldl .gekl gek oia lcad xak da miiw ± mixa`l ynn lreta
ligzn ,dnypa dbixcne "mewn" dfi`a ,owfd epax xiaqi

.mipeyd zegekd oia zewlgzdde iepiydéepéL ïéà ,äpäå§¦¥¥¦
úBçkä úìa÷óebä éøáàaL úeiçäålawn xa` lky dn ± ©¨©©Ÿ§©©¤§¥§¥©

raep epi` dpey dxeva zeige gek dnypdnãvî äîLpä ïî¦©§¨¨¦©
¯ ,dúeäîe dîöò,xn`pydúeîöòå dúeäî äéäiLly ± ©§¨¨¨¤¦§¤¨¨§©§¨

,dnypdç"îøì ÷lçúî,248 ±íéðBL íé÷ìçmd jke ± ¦§©¥¦§¨£¨¦¦
a íéLaìúîç"îø248 ±úBîB÷î é÷ìç øeiö éôk ,úBîB÷î ¦§©§¦¦§¨§§¦¦¤§¥§
¯ ,óebä éøáàielba xak mpyi dnvr dnypay xn`py :xnelk ¥§¥©

gek ± ipyd on cg` milcaene mipey zegek,renyl gek ,ze`xl
248Îa miyalzn ± dnypay zegekd 248 eli`kye ,d`ld oke
,xnel xyt` i` jk ,el jiiyd xa`ae mewna gek lk ,sebd ixa`

,okydúeäîe dúeîöò àöîð ,äæ éôlL,dnypd ly ±øiöî ¤§¦¤¦§¨©§¨¨¨§ª¨
éîLb øeiöadl yie ±-ñç óebä úéðáúk úéðáúå úeîãe §¦©§¦§§©§¦§©§¦©©

¯ ,íBìLåzexev ilra mipey mixa` mpyi sebay myk xy`e §¨
mzenca mb mipey md dnypay zegekdy ok mb xn`p jk ,zepey

- jk xnel xyt` i` ± mxeivaeàlàdnypd ±dlk(1) `id ± ¤¨ª¨
,ãçà íöò(2)éðçeøote`a `id ,day zecg`d ,efn dxizie ± ¤¤¤¨¨¦
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íéøîà éèå÷éì
éøáàáù úåéçäå úåçëä úìá÷ éåðéù ïéà äðäå .íúåà
äúåäî äéäéù äúåäîå äîöò ãöî äîùðä ïî óåâä
ç"îøá 'éùáìúî íéðåù 'é÷ìç ç"îøì ÷ìçúî äúåîöòå
àöîð äæ éôìù óåâä éøáà 'åîå÷î é÷ìç øåéö éôë 'åîå÷î
úéðáúå úåîãå éîùâ øåéöá øééåöî äúåäîå äúåîöò
èåùô éðçåø ãçà íöò äìåë àìà å"ç óåâä úéðáúë
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`xiiפד c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ד רביעי יום
,142 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä ìò äðäå,142 'nr cr.[ì"ðë

èeLt`id zipgexd dzenvre ,mipey miwlgn "akxen" `le ± ¨
ìeáâe äcîe íB÷î øãâå úðéçaîe éîLb øeiö ìkî èLôîeª§¨¦¨¦©§¦¦§¦©§¤¤¨¦¨§

éîLbxen`d lkn ± ©§¦
zhyten dnypdãvî¦©

¯ ,dúeîöòå dúeäî`id ¨¨§©§¨
,dl` lkn zhyten jk lk
z`vnp `idyk mby cr
gek oi` ± mixa`d jeza
iepiy da xevil mixa`a
epax jiynn okle ,jka

xne`e owfd6:iL àìåC §Ÿ©¨
dúeîöòå dúeäîa§¨¨§©§¨

àéäL øîBìdnypd ± ©¤¦
z`vnpdúeänL øçàî ,íéìâøaî øúBé LàøaL ïéçîa§Ÿ¦¤¨Ÿ¥¦¨©§©¦¥©©¤¨¨

¯ ,éîLb ìeáâe íB÷î úðéçáe øãâa dðéà dúeîöòåoi`y ixd §©§¨¥¨§¤¤§¦©¨§©§¦

xzei y`xa z`vnp `id eli`ky ,zelabdd z` dl jiiyl mewn
,milbxa xy`nâ"éøzL ÷ø,613 ±íéìeìk úeiçå úBçk éðéî ©¤©§©¦¥Ÿ§©§¦

dúeîöòå dúeäîa da7, ¨§¨¨§©§¨
éelbäå ìòtä ìà úàöì̈¥¤©Ÿ©§©¦

¯ ,íìòääîmdy drya ¥©¤§¥
ly oipr wx md ,dnypa
da milelkd "gek"
mlrda :xnelk ± mlrda
ick zegek 613 ,dnypa
lretd l`" e`eaiy

,"ielibdeç"îø úBéçäì± §©£§¨
,248ä"ñLe ïéøáà365 ± ¥¨¦§¨

éãé-ìò óebaL ïéãéb¦¦¤©©§¥
dì LiL ,úéðeiçä Lôpa íúeLaìúä,zipeigd ytpl ±ïk íb ¦§©§¨©¤¤©¦¦¤¥¨©¥

.eìlä úeiçå úBçk ä"ñLe ç"îø§¨§¨Ÿ§©©¨

dnypd on mikynp mdy drya ,dl` zegeky ,xaqei oldl
zelbzdde dkyndd mewn xwiry ,mixne` f` ± seba milbzne
,eli`e .sebd ixa` lkl hytzn df gendne ,y`xay gena `ed
enk lbxa ,deeya mewn lka z`vnp dnypd zedne zenvr

wx xaec dligza .y`xa
sebd ixa` g"nx lr
dnypd zegek g"nxe
j` ,mda miyaelnd
xak xaecn okn xg`l
mpyiy ,zeihxta xzei
mixa` g"nx :b"ixz
cg` lkle ,micib d"qye
ly cgein oipr yi mdn
o`kn okle ,ytpd zeig
lr xaecn xak jli`e

.b"ixzìò ,äpäå§¦¥©
â"éøzä ìk úëLîä± ©§¨©¨©©§©

,613úeiçå úBçk éðéî± ¦¥Ÿ§©
mikynpd¯ äéìò ,BúBéçäì óebä ìà äîLpä íìòäîlr ± ¥¤§¥©§¨¨¤©§©£¨¤¨

,ef dkynd¯ ,eøîà,l"f epinkgdúàøLäå dðkLî øwòL ¨§¤¦©¦§¨¨§©§¨¨¨
íä ïëìå ,LàøaL ïéçna Blk àeä äæ éelâå Bæ äëLîä ìL¤©§¨¨§¦¤ª©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨¥¥

oigend ±éôì íäì éeàøä úeiçäå çkä älçz íéìa÷î§©§¦§¦¨©Ÿ©§©©¨¨¨¤§¦

ïäL ,íúðeëúe íbæî:zegek dylyl wlgznd lkyd ± ¦§¨§¨¨¤¥
ëå úòc-äðéa-äîëçiMä ìëå äáLçnä ç.ïéçnì Clky ± ¨§¨¦¨©©§Ÿ©©©£¨¨§¨©©¨©Ÿ¦

milawn ± gend ly dpekzde bfnd mdl yie ,oigenl jiiyy dn
,mixa`d x`y iptl ytpdn¯ ,ãáìa Bæ àìåmilawn oigendy §Ÿ¦§©

zeigd z`mdlyiptl
,mixa`d x`yíb àlà¤¨©

úBëLîä ìk úeììk§¨¨©§¨
ì úeiçä,íéøáàä øàL ©©¦§¨¨¥¨¦
ïk íbody iptl ± ©¥

,mixa`d x`ya zekynp
odúLaìîe äìeìk§¨§ª¤¤

íLå ,LàøaL ïéçna± ©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨
,y`xay oigenaàeä

ìL dLøLå døwò¦¨¨§¨§¨¤
úðéçáa ,Bæ äëLîä©§¨¨¦§¦©
ìL úeiçäå øBàä éelb¦¨§©©¤
¯ ,dlk äîLpä ìk̈©§¨¨ª¨
gena `id dkynddyk
,zelbzd ly ote`a zeidl zeigde xe`d miligzn ± y`xay

íMîe,oigendn ±ì äøàä úèMtúî,íéøáàä ìk øàL ¦¨¦§©¤¤¤¨¨¦§¨¨¨¥¨¦
:Búðeëúe Bbæî éôk Bì éeàøä úeéçå çk ãçà ìk ìa÷îe§©¥¨¤¨Ÿ©§©¨¨§¦¦§§¨
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·זה מצד שאפילו עד פשוט, עצומ"ה "כ"כ :˙‡ˆÓ˘ÌÈ¯·‡·:שלכן בזה שינוי בה פועלים האברים אין
ועצמותה...'". במהותה שייך ˘ËÈÏ"‡7.'ולא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘È„È‡· היינו ("מין" בלה"ק ,

ולשלול פרטים, כמה וכיו"ב).ÓÓ˘שכולל  סוכה במס' (צריף "כמין" צ"ל (ÈÏÂ‡Â(וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" הדיוק
בו נתן Ú"ˆÓנכללים ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי', כחות כמה העין) – שלו הכלי מצד רק (ולא

נשמתו  מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין אבל לצדיק מרשע אותו משנה האדם שעבודת וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו
שלו הראי' וכח רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת אז˘·ÔÈÚבנשמה גם הי' הרי רע, רק שבעין ·‰ÌÏÚהיתה הראי' כח (במקור אצלו

ועצ"ע". הראי'. כח פרטי) כמה (שכולל מין היינו – כו' בו עיניו דנתן ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו, –



פה xii` c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ד רביעי יום
,142 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä ìò äðäå,142 'nr cr.[ì"ðë

èeLt`id zipgexd dzenvre ,mipey miwlgn "akxen" `le ± ¨
ìeáâe äcîe íB÷î øãâå úðéçaîe éîLb øeiö ìkî èLôîeª§¨¦¨¦©§¦¦§¦©§¤¤¨¦¨§

éîLbxen`d lkn ± ©§¦
zhyten dnypdãvî¦©

¯ ,dúeîöòå dúeäî`id ¨¨§©§¨
,dl` lkn zhyten jk lk
z`vnp `idyk mby cr
gek oi` ± mixa`d jeza
iepiy da xevil mixa`a
epax jiynn okle ,jka

xne`e owfd6:iL àìåC §Ÿ©¨
dúeîöòå dúeäîa§¨¨§©§¨

àéäL øîBìdnypd ± ©¤¦
z`vnpdúeänL øçàî ,íéìâøaî øúBé LàøaL ïéçîa§Ÿ¦¤¨Ÿ¥¦¨©§©¦¥©©¤¨¨

¯ ,éîLb ìeáâe íB÷î úðéçáe øãâa dðéà dúeîöòåoi`y ixd §©§¨¥¨§¤¤§¦©¨§©§¦

xzei y`xa z`vnp `id eli`ky ,zelabdd z` dl jiiyl mewn
,milbxa xy`nâ"éøzL ÷ø,613 ±íéìeìk úeiçå úBçk éðéî ©¤©§©¦¥Ÿ§©§¦

dúeîöòå dúeäîa da7, ¨§¨¨§©§¨
éelbäå ìòtä ìà úàöì̈¥¤©Ÿ©§©¦

¯ ,íìòääîmdy drya ¥©¤§¥
ly oipr wx md ,dnypa
da milelkd "gek"
mlrda :xnelk ± mlrda
ick zegek 613 ,dnypa
lretd l`" e`eaiy

,"ielibdeç"îø úBéçäì± §©£§¨
,248ä"ñLe ïéøáà365 ± ¥¨¦§¨

éãé-ìò óebaL ïéãéb¦¦¤©©§¥
dì LiL ,úéðeiçä Lôpa íúeLaìúä,zipeigd ytpl ±ïk íb ¦§©§¨©¤¤©¦¦¤¥¨©¥

.eìlä úeiçå úBçk ä"ñLe ç"îø§¨§¨Ÿ§©©¨

dnypd on mikynp mdy drya ,dl` zegeky ,xaqei oldl
zelbzdde dkyndd mewn xwiry ,mixne` f` ± seba milbzne
,eli`e .sebd ixa` lkl hytzn df gendne ,y`xay gena `ed
enk lbxa ,deeya mewn lka z`vnp dnypd zedne zenvr

wx xaec dligza .y`xa
sebd ixa` g"nx lr
dnypd zegek g"nxe
j` ,mda miyaelnd
xak xaecn okn xg`l
mpyiy ,zeihxta xzei
mixa` g"nx :b"ixz
cg` lkle ,micib d"qye
ly cgein oipr yi mdn
o`kn okle ,ytpd zeig
lr xaecn xak jli`e

.b"ixzìò ,äpäå§¦¥©
â"éøzä ìk úëLîä± ©§¨©¨©©§©

,613úeiçå úBçk éðéî± ¦¥Ÿ§©
mikynpd¯ äéìò ,BúBéçäì óebä ìà äîLpä íìòäîlr ± ¥¤§¥©§¨¨¤©§©£¨¤¨

,ef dkynd¯ ,eøîà,l"f epinkgdúàøLäå dðkLî øwòL ¨§¤¦©¦§¨¨§©§¨¨¨
íä ïëìå ,LàøaL ïéçna Blk àeä äæ éelâå Bæ äëLîä ìL¤©§¨¨§¦¤ª©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨¥¥

oigend ±éôì íäì éeàøä úeiçäå çkä älçz íéìa÷î§©§¦§¦¨©Ÿ©§©©¨¨¨¤§¦

ïäL ,íúðeëúe íbæî:zegek dylyl wlgznd lkyd ± ¦§¨§¨¨¤¥
ëå úòc-äðéa-äîëçiMä ìëå äáLçnä ç.ïéçnì Clky ± ¨§¨¦¨©©§Ÿ©©©£¨¨§¨©©¨©Ÿ¦

milawn ± gend ly dpekzde bfnd mdl yie ,oigenl jiiyy dn
,mixa`d x`y iptl ytpdn¯ ,ãáìa Bæ àìåmilawn oigendy §Ÿ¦§©

zeigd z`mdlyiptl
,mixa`d x`yíb àlà¤¨©

úBëLîä ìk úeììk§¨¨©§¨
ì úeiçä,íéøáàä øàL ©©¦§¨¨¥¨¦
ïk íbody iptl ± ©¥

,mixa`d x`ya zekynp
odúLaìîe äìeìk§¨§ª¤¤

íLå ,LàøaL ïéçna± ©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨
,y`xay oigenaàeä

ìL dLøLå døwò¦¨¨§¨§¨¤
úðéçáa ,Bæ äëLîä©§¨¨¦§¦©
ìL úeiçäå øBàä éelb¦¨§©©¤
¯ ,dlk äîLpä ìk̈©§¨¨ª¨
gena `id dkynddyk
,zelbzd ly ote`a zeidl zeigde xe`d miligzn ± y`xay
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xii` d"k iying mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ה חמישי יום
,ar 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,144 'nr cr.ä"á ñ"à

"drinyd gek"e ,oira zelbzdl okend "di`xd gek" miiw izn
mcew dkynp zeigdy ixg`l ,df ixd ± ?ofe`a zelbzdl okend
ef dx`de ,xa` lkl dx`d zkynp myne ,oigena illk ote`a

.xa`d ly ezpekze ebfn itl zxcben xakúBçkä ìëå§¨©Ÿ
çnäî íéèMtúî¦§©§¦¥©Ÿ©

òãBpk8íL ék ,,oigena ± ©¨¦¨
äîLpä ïkLî øwò àeä¦©¦§©©§¨¨
¯ ,éelb úðéçáa dlkª¨¦§¦©¦
dnypd ze`vnid mvr
ote`a `ed ,seba
lka z`vnp dnypdy
ila ,deeya sebd iwlg
cg` xa` oia lcad
mewnd ,j` ;edpynl

,oigena df ixd ± zelbzda `id dnypd eay ixwirdúéìâpL¤¦§¥

íL,oigena ±.äpnî èMtúnä úeiçä úeììk.dnypdn ± ¨§¨©©©¦§©¥¦¤¨
íMî íéèMtúîe íéøéàî úeiçä úeììk ìL äéúBçk ÷ø©Ÿ¤¨¤§¨©©§¦¦¦§©§¦¦¨

oigendn ±øéàîe èMtúnä øBàä ïBéîãk ,óebä éøáà ìëì§¨¥§¥©§¦§¨©¦§©¥¥¦
álä elôàå] .íéøãç éøãçì LîMäî,illk xa` `edy ± ¥©¤¤§©§¥£¨¦©£¦©¥

x`yl jynp epnny
lkl bilt `al" ,mixa`d
ald mb ,z`f lka ,"oitiiy
ïëìå ,çnäî ìa÷î§©¥¥©Ÿ©§¨¥

åéìò èélL çnälr ± ©Ÿ©©¦¨¨
,aldøkæpk ,BzãìBúa§©§©¦§¨
ìéòìjky ,a"i wxta ± §¥

,raha mc`d `xap
lr hily didi gendy
mby iptn ± z`fe ;ald

"ald lr hily" gend jk meyny ,gend on lawn ald.[

ìk àlîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,ìLî-Cøc-ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¥¨§©¥¨
ïéîìò,zenlerd lk ±,íúBéçäì,ytpd lyna epcnly enk - ¨§¦§©£¨

jexa seqÎoi` xe` jk ,sebd lk z` d`lnne z`vnp ytpdy
,zenlerd lka `vnpe `lnn ,"oinlr lk `lnn" `edìëáe§¨

ïéàì íéàeøa Lé íìBò¨¥§¦§¥
àBaø ,úéìëúå õ÷¥§©§¦¦
úBâøãî éðéî úBááø§¨¦¥©§§

,'eë úBîLðe íéëàìî- ©§¨¦§¨
leab ila mi`xap xtqn

,mler lkaéeaø ïëå§¥¦
õ÷ Bì ïéà úBîìBòä̈¨¥¥
dBáb ìò dBáb ,ìeáâe§¨©©¨©

.'eëila zenler mpyi ±
`ed mler lke ,xtqn
± ipyd mlerdn dlrnl
mixaca zewlgzdd ,oky
xy`a wx `id ,zeipgexa
mixne`yke ,dbxcl

dbixcna `ed mdn cg` lky ,`id dpeekd ,"zenler daxd"
zewlgzdd z`hazn jkae ;ipydn dlrnl cg` mler ,zxg`
zewlgzdd `ed jk lr lyndy ,mi`xape zenlera dlecbd
xyt` i` ,dnypl qgiay myke .ipyl cg` xa` oia ,mixa`a
xzei y`xay gena z`vnp dnypd zenvre zedny xnel
zenvre zedn' zpigany ,lynpa mb jk ± milbxa xy`n
`vnp "seqÎoi`"d ± `l` ,mlerl mler oia lcad oi` 'seqÎoi`
.deeya zenlerd lka mlrda `ede ,deeya zenlerd lka

äåL àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Búeîöòå Búeäî ,äpäå§¦¥¨§©§¤¥¨¨¤
,ìéòì økæpä äîLpä ìLîk ,íéðBzçúå íéðBéìòazedny - ¨¤§¦§©§¦¦§©©§¨¨©¦§¨§¥

xnel xyt` i`e ,zewlgzdn dlrnl `id dnypd zenvre
.milbxa xy`n xzei y`xay oigena z`vnp `idyBîëe§

:'íéðewz'a áeúkL¤¨©¦¦
eäéàc",d"awd ±eîéúñ §¦§¦

,"ïéîéúñ ìëc`ed - §¨§¦¦
,minlrpd lkn mlrp

Leøtmlrp `edy `l ± ¥
,minlrpd lk xy`n xzei
lkn mb mlrp `edy `l`

:minlrpdeléôàc©£¦
àìéòìc ïéîéúñ ïéîìòa§¨§¦§¦¦¦§¥¨
íìòðå íeúñ àeä¨§¤§¨

,íëBúaelit`y - §¨
minlrpd zenlera
xzqen `ed ,dlrnly

,dlbzn eppi` mkezaBîk§
,íéðBzçza íìòðå íeúñ àeäL`edy enk -mlrda ¤¨§¤§¨©©§¦

,mipezgzd zenlera,ììk déa àñéôz äáLçî úéì ékoi` - ¦¥©£¨¨§¦¨¥§¨
,llk ea "qetzz"y daygn,íéðBéìò úBîìBòa elôàixd - £¦§¨¤§¦

,mipezgzd zenleray xnele licadl jiiy `lyzenvre zedn'
,mkeza mlrda `ed `l` dlbzn `l '`ed-jexa seq-oi`
zenlera mb ik - dlbzn `ed mipeilrd zenlera eli`e

mipezgzd zenlera enk weica mlrda `ed mipeilrd.,àöîðå§¦§¨
Y íL éeönL Bîk,mipeilrd zenleraíéðBzçza àöîð Ck §¤¨¨¨¦§¨©©§¦
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דרגות 8. אודות כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין אותו על וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרות שלהלן מה
ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי, ובחודש עת"ר. ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי  במוח, כלולות או הנמצאות שונות



`xiiפו d"k iying mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.Lnîmipeilrd zenlerd oia lcad oi` eze`vnida mby ixd ± ©¨
zenlera `vnp `edy myk ik ,mipezgzd zenlerd oial
.mipezgzd zenlera mb `vnp `ed dcn dze`a ,mipeilrd
ãvî àeä ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBò ïéaL ìcáääå§©¤§¥¤¥¨¤§¦§©§¦¦©

øLà úeiçä úëLîä©§¨©©©£¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

éLîîúðéçáa øéàîe C ©§¦¥¦¦§¦©
íìòääî éelbitk ± ¦¥©¤§¥

zelbzddy ,oldl xiaqiy
zenlerd zeigdl ick `id
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.9– ותכונתו'" 'מזגו במשל: הנאמר על הנמשל – ותכונתו' כחו ˘ËÈÏ"‡.'"כפי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
ודיוקו כוונתו ÓÓ˘"כנראה ÈÓ˘‚‰Â È¯ÓÂÁ‰ Ô‡Îמאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,È¯ÓÂÁ‰היינו הדומם,¯˜, חלק

וחיות מאור בא – ומדבר חיות הצמיחה, Ï‚Â‰[וענין ¯Á‡¯˙ÂÈ,[בתחלתו ע"ב קלב, [לקמן דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל
מאין בל': דיוקים כמה מובן העשי'ÈÏ˘ובזה עולם משא"כ ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי [דלכאורה
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øúñåîå äñåëîå ùáåìîä øåà åì øéàîå êéùîî øùà
'éøéúñîå íéîéìòîä íéîåöòäå íéáøä íéùåáìä êåúá
÷ø úåéçå øåà íåù äìâðå äàøð ïéàù ãò úåéçäå øåàä
ùé íëåúá êà íéúî íéàøðå íééîùâå íééøîåç íéøáã
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.9– ותכונתו'" 'מזגו במשל: הנאמר על הנמשל – ותכונתו' כחו ˘ËÈÏ"‡.'"כפי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
ודיוקו כוונתו ÓÓ˘"כנראה ÈÓ˘‚‰Â È¯ÓÂÁ‰ Ô‡Îמאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,È¯ÓÂÁ‰היינו הדומם,¯˜, חלק

וחיות מאור בא – ומדבר חיות הצמיחה, Ï‚Â‰[וענין ¯Á‡¯˙ÂÈ,[בתחלתו ע"ב קלב, [לקמן דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל
מאין בל': דיוקים כמה מובן העשי'ÈÏ˘ובזה עולם משא"כ ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי [דלכאורה

xii` e"k iyiy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ו שישי יום
פרק נב  ,144 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîùðáù åîëå .áð ÷øô,br 'nr cr.ùîùäî

¯ ,íéúî íéàøðå ,íéiîLâå íéiøîçmixac md dl`y dncp ¨§¦¦§©§¦¦§¦§¦¥¦
ux`d xecka xacdy itke ,zipgex zeig mda oi`y ,mizn

.oldlck ,ixnegdíúBà äeäîä úeiçå øBà Lé íëBúa Cà©§¨¥§©©§©¤¨
,eéäLk ñôàå ïéà úBéäì eøæçé àlL ,ãéîz Léì ïéàîiptl - ¥©¦§¥¨¦¤Ÿ©§§¦§©¦¨¤¤§¤¨

dna ic `l ,oky .e`xapy
zg` mrt e`xap mdy
,`l` ,ziy`xa ini zyya
,rbx lkae zr lka ,cinz
iwl`d zeigde xe`d lr
oi`n ycgn zeedle ycgl
mpyi cinzy ,ixd ± yil
iwl`d zeigde xe`d mda
zexnl ,mze` deednd

,mi`xp md oi`yäæ øBàå§¤
-Ceøa óBñ-ïéàî àeä¥¥¨
LaìúpL ÷ø ,àeä©¤¦§©¥
Bîëe ,íéaø íéLeáìa¦§¦©¦§

'íéiç õò'a áeúkL11éøîçä õøàä øeck úeiçå øBàL , ¤¨§¥©¦¤§©©¨¨¤©¨§¦
,äiNòc úeëìîc úeëìnî àeä ,øNa éðéòì äàøpäzekln" - ©¦§¤§¥¥¨¨¦©§§©§©£¦¨

,"diyrd mler"a xzeia dpezgzd dxitqd `id "diyrc
,zexitqd xyr lkn zellkzd ixd dpyi ,dnvr "zekln"ae
"diyrc zeklnc zekln" edfe ,"zekln" `id oday dpezgzdy
xzeia oezgzd mlerd ly "zekln" zxitqay "zekln" zpiga ±

,dfd mler ±dëBúáe,dpyi ±,'eëå äøéöéc úeëìîjke - §¨©§¦¦¨§
mler" ly zellkzd dpyi "dxivi"c zekln jezay ,d`ld

,'eke "d`ixadïlk CBúaL ãò± zenlerd lk ly zexitqa ± ©¤§ª¨
opyi ,"diyrd mler" mb llekúeìéöàc úBøéôñ øNò12- ¤¤§¦©£¦

ly zexitqde ,xzeia oeilrd mlerd `ed "zeliv`d mler"
- "zeliv`d mler"úBãçéîä"zeliv`d mler" ly zexitqd ± ©§ª¨

zecge`n-ïéà ïìéöàîa§©£¦¨¥
:àeä-Ceøa óBñ,ixd - ¨

ixnegd ux`d xecka mby
Îoi` ly zeige xe` mpyi
mi`ad ,`edÎjexa seq
ly zexitqd iciÎlr
± ody) zenlerd
ly zewl`d ± "zexitq"d

nlerdmikynp mde ,(ze
miqknd miyeal jxc
`ly ,zeigd lr mixizqne
lr xaqdd edf .d`xiz
zenlerd oiay lcadd
zeigde xe`dn raepd ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
z` zeigdle zeedl ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n mikynpd
,zelbzda xzei `id zeigd mipeilrd zenlera :zenlerd
dfd mleray cr ,zelbzda zegt `id mipezgzd zenlerae
zpigan ,mxa .llk zi`xp dpi`e ixnbl dqekn zeigd ± inybd
zenlerd oia lcad lk oi` ± '`edÎjexa seqÎoi` zenvre zedn'
mb xzqen ,seqÎoi` xe` ik ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
.mipezgza mbe mipeilra mb `vnp `ede ,mipeilra mbe mipezgza

.áð ÷øtdpikyd z`xyd oipr ,xiaqdl owfd epax lgd ,mcewd wxta ¤¤
oiadl yi xy`k ,mitqep miniieqn zenewnae miycwÎiycwa dzidy

ixde ,xg` e` df mewna ± "dpikyd z`xyd" zernyn dn :dxe`kl

etebn ± "dfg` ixyan"y xiaqd owfd epaxe ?"eceak ux`d lk `ln"

,z`f lkae ± eixa` lkae eteb lka z`vnp eznypy ,mc`d rcei eytpe

i` ,dnypd mvr itlk ,ixde .y`xay oigena `ed ,dnypd mewn xwir

,deey ote`a mixa`d lka `vnp dnypd mvr oky ,jk xnel xyt`

dpeekd ,`l` ;milbxa xy`n xzei y`xay oigena `vnp `l `ed

z` zeigdl dnypdn zkynpd ,zeigd ly dielbde zillkd dkyndl

lr ± xa` lk ly ezpekze ebfn itl seba zhytzn `idy iptl ,sebd

`ed ,dnewn xwiry mixne` ,dnypd ony ef dielbe zillk dkynd

x`y lk l` cala dx`d zhytzne zkynp myne ,y`xay oigena

.mlere zewl` ly lynpa mb ± owfd epax xiaqd ± jk .sebd ixa`

oia wlgl mewn oi` ,'`edÎjexa seqÎoi` zedne zenvr' zpigan

ly eze`vnid mb ik ± mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd

meyy ,jk ick cr ,mlrda `ed ± mipeilrd zenlera seqÎoi` xe`

dzexyt`a oi` ,mipeilrd zenleray mi`xapd ly mb ,daygn

ixd ± seqÎoi` xe` ly eze`vnid mvrl xy`ae ;eze` biydle "qetzl"

.mipeilrd zenlerae mipezgzd zenlera deey ote`a `vnp `ed

enk) mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia zewlgzdd

ielibe zkynd cvn `id (mixa`a zewlgzdd ly lyna xacdy

:mzeigdle mi`xapde zenlerd zeedzdl ,`edÎjexa seqÎoi`n zeigd

eilrd zenlera zeigdzenlera xy`n xzei zelbzda `id mip

owfd epax jiynn ,cenll miligzn ep` eze` ,`ad wxta .mipezgzd

ly ielibdy ,lyna xn`py dn (mlere zewl` ly) lynpa xiaqdl

.y`xay oigena `ed ,zillkd zeigd
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íéøîà éèå÷éì
åøæçé àìù ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîä úåéçå øåà
÷ø ä"á ñ"àî àåä äæ øåàå åéäùë ñôàå ïéà úåéäì
úåéçå øåàù ç"òá ù"îëå íéáø íéùåáìá ùáìúðù
úåëìîî àåä øùá éðéòì äàøðä éøîåçä õøàä øåãë

äøéöéã úåëìî äëåúáå äéùòã úåëìîããò 'åëå (*
ñ"à ïìéöàîá úåãçåéîä úåìéöàã ñ"é ïìåë êåúáù

:ä"á
" áåúë 'éä íéîãå÷ä íéñåôãá] (*"äéùòã úåëìîã úåëìîì"ðå

" ì"öã"äøéöéã úåëìîäðéá éøîà ïéáäì ìéçúîä ä"ë 'éñ ÷"äâàá ä"ëå
.[÷"éúë óåâ åðéðôì àöîð øùà .'åë
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Ì˙Ò."('דמל מל' (ולא דעשי' מל' ופנ"ג) (ספנ"ב לקמן כותב – הרוחני) העשי' גם גירסות 11.(שכולל פ"א מ"ג בשער – פ"א "ש"נ
– ב" משנה פ"א גופנית עשי' מס' חסידים ממשנת ולהעיר ˘ËÈÏ"‡.שונות. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.12‡¯"‰¯‡‰" :‡ ,Ó˜ ÔÓ˜Ï ‰

'Èˆ‡·˘– החומרי" ובעוה"ז כו' ˘ËÈÏ"‡.בוקעת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



`xiiפח e"k iyiy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ïéçna àeä úeiçä úeììk éelb øwò íãàä úîLðaL Bîëe§¤§¦§©¨¨¨¦©¦§¨©©©Ÿ¦
øB÷nî íäì øéànä ,ãáì çëå øBà íéìa÷î íéøáàä ìëå§¨¨¥¨¦§©§¦§Ÿ©§©©¥¦¨¤¦§
éelb øwò ,ìLî-Cøc-ìò ,Lnî äëk ¯ ïéçnaL úeiçä éelb¦©©¤©Ÿ¦¨¨©¨©¤¤¨¨¦©¦
íéàeøaäå úBîìBòä úBéçäì ,úeiçä úëLîä úeììk§¨©§¨©©©§©£¨¨§©§¦

Laìî àeä ¯ íäaL¤¨¤§ª¨
Búîëçå BðBöøa ììëðå§¦§¨¦§§¨§¨

,Cøaúé Bzòãå Búðéáe- ¦¨§©§¦§¨¥
,d"awd lyíéàø÷pä©¦§¨¦

,"ïéçî" íLazexitq - §¥Ÿ¦
dpia ,dnkg ,(oevx) xzk
"oigen" ze`xwp ± zrce
zyaeln odae ,dlrnl
dkyndd zllkpe
`ide ,zeigd ly zillkd
ly dpey`xd zelbzdd
`edÎjexa seqÎoi`

,zenleraïä ïäå± §¥¥
dpiad ,dnkgd ,oevxd
,dlrnly zrcde
äøBza íéLaìîä©§ª¨¦©¨

.äéúBöîedkldd ,oky ± ¦§¤¨
,dnvr devnd e` dnvr
,d"awd ly epevx edf -

;dfk ote`a didz devndy e` ,jke jk didz dklddy dvexy
Îdnkg"d md ± zeevnd inrhe zekldd ly dpadde lkyde
oigend miyaeln zeevnae dxeza ,ixd ± dlrnly "zrcÎdpia
ziwl`d zeigd ly zillkd dkyndd dpyi mday ,dlrnly

.zenlerlBæ äëLîä úeììk éelâåzillkd dkynddyk ± §¦§¨©§¨¨
,oldl xiaqn owfd epaxy itky ,zelbzd icil d`a ± oigenay

,zeklnd zxitqa d`a oigendn dkynddyk ixdøB÷î àeä§
÷ø .úeèøôa ãçà ìk íéìa÷î úBîìBòä øLà ,úeiçä©©£¤¨¨§©§¦¨¤¨¦§¨©

,äæ øB÷nî äøéàîe úèMtúî äøàälr o`k xaecn `l - ¤¨¨¦§©¤¤§¦¨¦¨¤
dkynddzillkdlr ± `l` ,oigenaydzelbzdly ±

lk milawny zeigd xewn `id ± ef zelbzd .ef dkynd
zkiiyd zihxtd dx`dd ± mdn cg` lk ,mi`xapde zenlerd

l`:`id ,ef zehytzde dx`d .eièMtúnä øBà ïBéîãk§¦§©¦§©¥
,ìLî-Cøc-ìò LîMäîcala dx`d `edy xe`d lynk - ¥©¤¤©¤¤¨¨

lynke ,ynydnóebä éøáà úBçëå,mihytznd ±çnäî §Ÿ¥§¥©¥©Ÿ©
.ìéòì økæpä.`"p wxta ±äæ øB÷îexak `edy ±zelbzd ©¦§¨§¥¨¤

,oigenay zillkd dkynddnàø÷pä àeä,dlawd zxeza ± ©¦§¨
,"àéìbúàc àîìò"dligzn o`k ik ,zelbzd ly mler - ¨§¨§¦§©§¨

`xwp `ed oke ,zenlera zewl` ly zelbzdd,"àúéðBøèî"e©§¦¨
,dklnd ly jlnd ± d"awdn zlawnd ,dkln -ànà"å§¦¨

,"äàzzdbixcnd - ©¨¨
ly xzei dpezgzd
"dpia" mb ik ,"`ni`"

aezkk) "`ni`" z`xwp1:
,("`xwz dpial (m`) m`"¦¥
`ni`" `id dpia ± `l`
dbixcnd ,"d`lir
,"`ni`"ay dpeilrd
`ni`" z`xwp zeklne

,"d`zz¯ "äðéëL"e§¦¨
lîézðëLå" ïBL ¦§§¨©§¦

"íëBúa2,dpiky - §¨
zelbzde3xiaqi oldl .

iaxdy itk ± owfd epax
z`f yxtn `"hily4

lk ly mzernyn
,mixen`d mix`ezd
ezpekz z` mix`znd
:zeigd xewn ly ezlerte

- "`ilbz`c `nlr" `xwp zeigd xewnäæ øB÷nL íL ìò©¥¤¨¤
,óBñ-ïéà øBà úelbúä úéLàø àeäxewndy oeeikne -envr ¥¦¦§©¥

`ed okl ,zelbzd ly oipr `edenvrvn)ezpekz czinvrd(
meyn `le ,(zelbzd ly mler) "`ilbz`c `nlr" mya `xwp

`edydignmb `xwp zeigd xewn ;`ilbz`c `nlr
`edy iptn ,(dkln) "`zipexhn"éLîî øLàøéàîe C £¤©§¦¥¦

,éelb úðéçáa úBîìBòì"`zipexhn" znbeca df ,okle - ¨¨¦§¦©¦
,ixd .jln ly eipipr milbzne mikynp dciÎlry (dkln)
,seqÎoi` xe` ly zelbzdd zlgzd `ed ,zeigd xewny

.(dkln) "`zipexhn"a seqÎoi` xe`n dlbzndäæ øB÷nîe¦¨¤
ãçà ìëì CLîð,mi`xapde zenlerdn ±éèøt úeiçå øBàä ¦§¨§¨¤¨¨§©§¨¦

,Bì éeàøä,"d`zz `ni`" mya mb zeigd xewn `xwp ,okly - ¨¨
,`xap lk ly zihxtd zeigd xewn ,"m`"d `edy iptnïëBLå§¥

íëBúa Laìúîe,mi`xapae zenlera ±.íúBéçäì,okly ± ¦§©¥§¨§©£¨
zpkeyy my lr ,"dpiky" mya mb zeigd xewn `xwp
ji` ,epcnl o`k cr .mzeigdl ,mi`xapae zenlera zyalzne
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íéøîà éèå÷éì
åîëå áð ÷øôúåììë éåìéâ ø÷éò íãàä úîùðáù

íéøáàä ìëå ïéçåîá àåä úåéçä
úåéçä éåìéâ øå÷îî íäì øéàîä ãáì çëå øåà íéìá÷î
úëùîä úåììë éåìéâ ø÷éò î"ãò ùîî äëë ïéçåîáù
ùáåìî àåä íäáù íéàåøáäå úåîìåòä úåéçäì úåéçä
íùá '÷ðä 'úé åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá ììëðå
úåììë éåìéâå äéúåöîå äøåúá íéùáåìîä ïä ïäå ïéçåî
ìë 'éìá÷î úåîìåòä øùà úåéçä øå÷î àåä åæ äëùîä
äæ øå÷îî äøéàîå úèùôúî äøàä ÷ø úåèøôá 'à
óåâä éøáà úåçëå î"ãò ùîùäî èùôúîä øåà ïåéîãë
àéìâúàã àîìò àø÷ðä àåä äæ øå÷îå ì"ðä çåîäî
íëåúá éúðëùå ïåùìî äðéëùå äàúú àîéàå 'úéðåøèîå
øùà ñ"à øåà úåìâúä úéùàø àåä äæ øå÷îù íù ìò
êùîð äæ øå÷îîå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàîå êéùîî
ùáìúîå ïëåùå åì éåàøä éèøô úåéçå øåàä 'à ìëì
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שם).1. מהרש"א, אגדות (וחדושי א נז, ברכות ג; ב, משלי ח.2.ראה כה, ˘ËÈÏ"‡3.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אין זה "בכל :
שהיא  אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך ותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות שהוא מזכיר

התניא בל' משא"כ – וכו') שכינה (ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' דבריאה וכו' דאצי' –Ú"ˆÓמלכות
הקבלה". ס' בל' ˘ËÈÏ"‡4.שאינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·התגלות ראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :"Ò"‡Â‡ על ביאור הם

נקרא עצמו זה שמקור שאמר ומאיר„‡˙‚ÈÏ‡מה ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני (בדוגמת ‚ÈÂÏÈ"בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא
‡˙ÈÂ¯ËÓנמשך זה "וממקור והתיבות המלך); עניני ומתגלים נמשכים ‡Á„שע"י ÏÎÏ על ביאור הוא לו", הראוי פרטי וחיות האור

והתיבות תתאה"; שנקרא·˙ÌÎÂומתלבש"ÔÎÂ˘Â"אימא שאמר מה על ביאור הם ושכנתי˘ÈÎ‰להחיותם", ומוסיף ·˙ÌÎÂמלשון
ל  בנוגע ענין עוד בעולמות ÂÓ˘˙אח"כ מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא "ולכן כו'") ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה

הענין·ÏÏÎוברואים זה ‰·ÌÈואין Â‡ È"ÒÎ„."(



פט xii` e"k iyiy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ïéçna àeä úeiçä úeììk éelb øwò íãàä úîLðaL Bîëe§¤§¦§©¨¨¨¦©¦§¨©©©Ÿ¦
øB÷nî íäì øéànä ,ãáì çëå øBà íéìa÷î íéøáàä ìëå§¨¨¥¨¦§©§¦§Ÿ©§©©¥¦¨¤¦§
éelb øwò ,ìLî-Cøc-ìò ,Lnî äëk ¯ ïéçnaL úeiçä éelb¦©©¤©Ÿ¦¨¨©¨©¤¤¨¨¦©¦
íéàeøaäå úBîìBòä úBéçäì ,úeiçä úëLîä úeììk§¨©§¨©©©§©£¨¨§©§¦

Laìî àeä ¯ íäaL¤¨¤§ª¨
Búîëçå BðBöøa ììëðå§¦§¨¦§§¨§¨

,Cøaúé Bzòãå Búðéáe- ¦¨§©§¦§¨¥
,d"awd lyíéàø÷pä©¦§¨¦

,"ïéçî" íLazexitq - §¥Ÿ¦
dpia ,dnkg ,(oevx) xzk
"oigen" ze`xwp ± zrce
zyaeln odae ,dlrnl
dkyndd zllkpe
`ide ,zeigd ly zillkd
ly dpey`xd zelbzdd
`edÎjexa seqÎoi`

,zenleraïä ïäå± §¥¥
dpiad ,dnkgd ,oevxd
,dlrnly zrcde
äøBza íéLaìîä©§ª¨¦©¨

.äéúBöîedkldd ,oky ± ¦§¤¨
,dnvr devnd e` dnvr
,d"awd ly epevx edf -

;dfk ote`a didz devndy e` ,jke jk didz dklddy dvexy
Îdnkg"d md ± zeevnd inrhe zekldd ly dpadde lkyde
oigend miyaeln zeevnae dxeza ,ixd ± dlrnly "zrcÎdpia
ziwl`d zeigd ly zillkd dkyndd dpyi mday ,dlrnly

.zenlerlBæ äëLîä úeììk éelâåzillkd dkynddyk ± §¦§¨©§¨¨
,oldl xiaqn owfd epaxy itky ,zelbzd icil d`a ± oigenay

,zeklnd zxitqa d`a oigendn dkynddyk ixdøB÷î àeä§
÷ø .úeèøôa ãçà ìk íéìa÷î úBîìBòä øLà ,úeiçä©©£¤¨¨§©§¦¨¤¨¦§¨©

,äæ øB÷nî äøéàîe úèMtúî äøàälr o`k xaecn `l - ¤¨¨¦§©¤¤§¦¨¦¨¤
dkynddzillkdlr ± `l` ,oigenaydzelbzdly ±

lk milawny zeigd xewn `id ± ef zelbzd .ef dkynd
zkiiyd zihxtd dx`dd ± mdn cg` lk ,mi`xapde zenlerd

l`:`id ,ef zehytzde dx`d .eièMtúnä øBà ïBéîãk§¦§©¦§©¥
,ìLî-Cøc-ìò LîMäîcala dx`d `edy xe`d lynk - ¥©¤¤©¤¤¨¨

lynke ,ynydnóebä éøáà úBçëå,mihytznd ±çnäî §Ÿ¥§¥©¥©Ÿ©
.ìéòì økæpä.`"p wxta ±äæ øB÷îexak `edy ±zelbzd ©¦§¨§¥¨¤

,oigenay zillkd dkynddnàø÷pä àeä,dlawd zxeza ± ©¦§¨
,"àéìbúàc àîìò"dligzn o`k ik ,zelbzd ly mler - ¨§¨§¦§©§¨

`xwp `ed oke ,zenlera zewl` ly zelbzdd,"àúéðBøèî"e©§¦¨
,dklnd ly jlnd ± d"awdn zlawnd ,dkln -ànà"å§¦¨

,"äàzzdbixcnd - ©¨¨
ly xzei dpezgzd
"dpia" mb ik ,"`ni`"

aezkk) "`ni`" z`xwp1:
,("`xwz dpial (m`) m`"¦¥
`ni`" `id dpia ± `l`
dbixcnd ,"d`lir
,"`ni`"ay dpeilrd
`ni`" z`xwp zeklne

,"d`zz¯ "äðéëL"e§¦¨
lîézðëLå" ïBL ¦§§¨©§¦

"íëBúa2,dpiky - §¨
zelbzde3xiaqi oldl .

iaxdy itk ± owfd epax
z`f yxtn `"hily4

lk ly mzernyn
,mixen`d mix`ezd
ezpekz z` mix`znd
:zeigd xewn ly ezlerte

- "`ilbz`c `nlr" `xwp zeigd xewnäæ øB÷nL íL ìò©¥¤¨¤
,óBñ-ïéà øBà úelbúä úéLàø àeäxewndy oeeikne -envr ¥¦¦§©¥

`ed okl ,zelbzd ly oipr `edenvrvn)ezpekz czinvrd(
meyn `le ,(zelbzd ly mler) "`ilbz`c `nlr" mya `xwp

`edydignmb `xwp zeigd xewn ;`ilbz`c `nlr
`edy iptn ,(dkln) "`zipexhn"éLîî øLàøéàîe C £¤©§¦¥¦

,éelb úðéçáa úBîìBòì"`zipexhn" znbeca df ,okle - ¨¨¦§¦©¦
,ixd .jln ly eipipr milbzne mikynp dciÎlry (dkln)
,seqÎoi` xe` ly zelbzdd zlgzd `ed ,zeigd xewny

.(dkln) "`zipexhn"a seqÎoi` xe`n dlbzndäæ øB÷nîe¦¨¤
ãçà ìëì CLîð,mi`xapde zenlerdn ±éèøt úeiçå øBàä ¦§¨§¨¤¨¨§©§¨¦

,Bì éeàøä,"d`zz `ni`" mya mb zeigd xewn `xwp ,okly - ¨¨
,`xap lk ly zihxtd zeigd xewn ,"m`"d `edy iptnïëBLå§¥

íëBúa Laìúîe,mi`xapae zenlera ±.íúBéçäì,okly ± ¦§©¥§¨§©£¨
zpkeyy my lr ,"dpiky" mya mb zeigd xewn `xwp
ji` ,epcnl o`k cr .mzeigdl ,mi`xapae zenlera zyalzne
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íéøîà éèå÷éì
åîëå áð ÷øôúåììë éåìéâ ø÷éò íãàä úîùðáù

íéøáàä ìëå ïéçåîá àåä úåéçä
úåéçä éåìéâ øå÷îî íäì øéàîä ãáì çëå øåà íéìá÷î
úëùîä úåììë éåìéâ ø÷éò î"ãò ùîî äëë ïéçåîáù
ùáåìî àåä íäáù íéàåøáäå úåîìåòä úåéçäì úåéçä
íùá '÷ðä 'úé åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá ììëðå
úåììë éåìéâå äéúåöîå äøåúá íéùáåìîä ïä ïäå ïéçåî
ìë 'éìá÷î úåîìåòä øùà úåéçä øå÷î àåä åæ äëùîä
äæ øå÷îî äøéàîå úèùôúî äøàä ÷ø úåèøôá 'à
óåâä éøáà úåçëå î"ãò ùîùäî èùôúîä øåà ïåéîãë
àéìâúàã àîìò àø÷ðä àåä äæ øå÷îå ì"ðä çåîäî
íëåúá éúðëùå ïåùìî äðéëùå äàúú àîéàå 'úéðåøèîå
øùà ñ"à øåà úåìâúä úéùàø àåä äæ øå÷îù íù ìò
êùîð äæ øå÷îîå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàîå êéùîî
ùáìúîå ïëåùå åì éåàøä éèøô úåéçå øåàä 'à ìëì
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שם).1. מהרש"א, אגדות (וחדושי א נז, ברכות ג; ב, משלי ח.2.ראה כה, ˘ËÈÏ"‡3.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אין זה "בכל :
שהיא  אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך ותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות שהוא מזכיר

התניא בל' משא"כ – וכו') שכינה (ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' דבריאה וכו' דאצי' –Ú"ˆÓמלכות
הקבלה". ס' בל' ˘ËÈÏ"‡4.שאינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·התגלות ראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :"Ò"‡Â‡ על ביאור הם

נקרא עצמו זה שמקור שאמר ומאיר„‡˙‚ÈÏ‡מה ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני (בדוגמת ‚ÈÂÏÈ"בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא
‡˙ÈÂ¯ËÓנמשך זה "וממקור והתיבות המלך); עניני ומתגלים נמשכים ‡Á„שע"י ÏÎÏ על ביאור הוא לו", הראוי פרטי וחיות האור

והתיבות תתאה"; שנקרא·˙ÌÎÂומתלבש"ÔÎÂ˘Â"אימא שאמר מה על ביאור הם ושכנתי˘ÈÎ‰להחיותם", ומוסיף ·˙ÌÎÂמלשון
ל  בנוגע ענין עוד בעולמות ÂÓ˘˙אח"כ מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא "ולכן כו'") ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה

הענין·ÏÏÎוברואים זה ‰·ÌÈואין Â‡ È"ÒÎ„."(

xii` f"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ז קודש שבת יום
,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîöò äðéëùä ìáà,br 'nr cr.äøåúä úåöî

`ed ji` cnlp ± oldl ,llka mi`xape zenlerl xewn `ed
:l`xyi zenypl xewn

ïëìå`ed ±àø÷ðmb ± §¨¥¦§¨
,ok-ìò "íéðaä íà"¥©¨¦©

,ìLî-Cøcepiid "mipa" - ¤¤¨¨
`xwpe ,"l`xyi zenyp"

mb,"ìàøNé úñðë"e§¤¤¦§¨¥
eìöàð äæ øB÷nnL¤¦¨¤¤¤§

úeìéöàc úBîLðmdy ± §¨©£¦
,"milv`p" `l` ,mi`xap mpi`.'eëå äàéøác úBîLð eàøáðå§¦§§§¨¦§¦¨§

ïlëå,zenypd mbe mi`xapde zenlerd mb ±÷ø ïðéà §ª¨¥¨©
úeiçä úeèMtúäî¥¦§©§©©

àäåøBmihytznd ± §¨
,mikynpeäfä øB÷näî¥©¨©¤

,"äðéëL" àø÷pä©¦§¨§¦¨
øBàä úeèMtúäk§¦§©§¨

.LîMäîdx`d `edy ± ¥©¤¤
mb jk ± ynydn cala
cala dx`d md dl` lk

xewnndf.

äî ,Bøwòå éelbä úéLàø àéäL ,dîöò äðéëMä ìáà£¨©§¦¨©§¨¤¦¥¦©¦§¦¨©
àéäå ,éelb úðéçáa úBîìBòì øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéàM¤¥¨¥¦¨¨¦§¦©¦§¦

,dpikyd ±úBîìBòä ìëaL úeiçä úBëLîä ìk øB÷î§¨©§¨©©¤§¨¨¨
íäaL úeiçä ìkL],zenleray ±èMtúnä øBà ÷ø Bðéà ¤¨©©¤¨¤¥©©¦§©¥

äpnî,dpikydn ±øBàk ¦¤¨¨
Y [LîMäî èMtúnä©¦§©¥¥©¤¤
,dnvr dpikyd ixd
ly zeigd lk xewn `idy

- zenlerdøLôà éà¦¤§¨
ìa÷ìe ìañì úBîìBòì̈¨¦§Ÿ§©¥
ïkLzL ,dúðéëL øBà§¦¨¨¤¦§Ÿ
,Lnî íëBúa Laìúúå§¦§©¥§¨©¨
íéìònä Leáì àìa§Ÿ§©©§¦

,íäî døBà øézñîe- ©§¦¨¥¤
z` lawl mileki md oi`
`ed m` ,dpikyd xe`
lr `ly mdil` dlbzi
xizqne milrnd yeal ici

,xe`d z`eìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§
éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥
øBà ìehák ,íøB÷îa¦§¨§¦
óeâa BøB÷îa LîMä©¤¤¦§§

,LîMä± dnvr ynya ,exewna `vnp ynyd xe`yk ,f`y - ©¤¤
- ote`a `ed ixdóeb íöò ÷ø ,äæ øBà íL äàøð ïéàL¤¥¦§¤¨¤©¤¤

.ãáìa LîMäly zeigd xewn `id dpikydy oeeikn ,mb jk ± ©¤¤¦§©
dpikydn cala dx`d `id mzeigy ,mi`xapde zenlerd lk
dpikyd m` ,ixd ,(ynydn dx`d `edy ynyd xe` enk)
,mxewna f` mi`vnp md eid ,mda dxi`n dzid (envr xewnd)
ezeida ze`ivna lha ynyd xe`y enk ,ze`ivna milha eide

xewnaelyon ,mi`xapae zenlera yalzz dpikydy icke .
,dly xe`d lr xizqne milrnd yeala yalzz `idy gxkdd
z` lawle "helwl" mi`xapde zenlerd geka ± f` `wecy
dfi`a :dl`yd zl`yp ,j` .ze`ivna lhazdl `le xe`d
,dpikyd xe` lr xizqdle milrdl ezlekia yiy ,xaecn yeal
ixd `id dpikydy oeeikn ?ze`ivna lhazi `l envr `edye

xewnlki`xapdxewn `id ixd ,mmbdryae ,df yeall
lr ixd ± exewna `vnp `ede ,yeal eze`a dxi`n dpikydy
± oldl owfd epax xiaqn ± `l` ?ze`ivna lhazdl yeald
`ede ,zeevne dxezay d"awd ly eznkge epevx `ed ,df yeal
xzei dpeilr dbixcn
ly zeigd xewn xy`n
`xwpd zenlerd
yeal oi` ± okl ."dpiky"
xe` ipta lhazn df
dbixcn ezeida ,dpikyd
`l`" .xe`dn dlrnly

cer daxc` f"trylcbez
xe` m`y `iyewd
'ek leaql `"` dpikyd
± dfn 'rnly dn k"ek`r
± "'..dcxiy wx" :uxzne
x"enc` w"k oeyl

`"hily.
:"`ipz"d oeylaeeäîe©

døézñäì ìëeiL Leálä©§¤©§©§¦¨
,dLéaìäìedidiy - §©§¦¨

xe` lr xizqdl egeka
,dpikydìhaúé àìå,envr yeald ±?døBàa úeàéöna §Ÿ¦§©¥©§¦§¨

'eëå Búîëçå Cøaúé BðBöø àeämd xen`ky ,ezrce ezpiae ± §¦§¨¥§¨§¨§
,dlrnl oigend oipr mieedn mlekäøBza íéLaìîä©§ª¨¦©¨

,eðéðáìe eðì úéìâpä ,äéúBöîe"yeal" zeidl mileki md - ¦§¤¨©¦§¥¨§¨¥
jk lke ± dpikyd xe`a lhazi `l df yealye ,dpikyd xe`l

?dnl,ú÷ôð äîëçî àúéøBàcon d`a dxezd ,oky - §¨§¨¥¨§¨¨§©
,"dnkg"däàlò äîëç àéädnkgd zxitq ,dpeilr dnkg ± ¦¨§¨¦¨¨

,"zeliv`d mler" ly,àéìbúàc àîìòî àìéòì àìéòìc- ¦§¥¨§¥¨¥©§¨§¦§©§¨
,`ed "`ilbz`c `nlr" .zelbzd ly mlerdn dlrn dlrnly
,"d`lir dnkg"e ± "ielibd ziy`x" ± "dpiky" zpiga ,xen`k
`nlr"n dlrnle dlrnl `id ixd ,llka zelbzdn dlrnly

,"`ilbz`cé äîëça àìå íékç eäéàc,'eëå äòéãd"awd - §¦©¦§¨§¨§¨§¦¨§
,drecid "dnkg"a `l la` ("zeliv`"c dnkg zpigaa) mkg
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úñðëå î"ãò íéðáä íà àø÷ð ïëìå íúåéçäì íëåúá
åàøáðå 'éöàã úåîùð åìöàð äæ øå÷îîù ìàøùé
úåéçä úåèùôúäî ÷ø ïðéà ïìåëå 'åëå äàéøáã úåîùð
øåàä úåèùôúäë äðéëù '÷ðä äæä øå÷îäî øåàäå

ùîùäî

éåìéâä úéùàø àéäù äîöò äðéëùä ìáà
àéäå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàî ä"á ñ"àù äî åø÷éòå
'åéçä ìëù] úåîìåòä ìëáù úåéçä úåëùîä ìë øå÷î
èùôúîä øåàë äðîî èùôúîä øåà ÷ø åðéà íäáù
äúðéëù øåà ìá÷ìå ìåáñì úåîìåòì à"à [ùîùäî
íéìòîä ùåáì àìá ùîî íëåúá ùáìúúå ïåëùúù
éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù íäî äøåà øéúñîå

ìåèéáë íøå÷îáùîùä óåâá åøå÷îá ùîùä øåà
.ãáìá ùîùä óåâ íöò ÷ø äæ øåà íù äàøð ïéàù
ìèáúé àìå äùéáìäìå äøéúñäì ìëåéù ùåáìä åäîå
íéùáåìîä 'åëå åúîëçå 'úé åðåöø àåä äøåàá úåàéöîá
äîëçî àúééøåàã åðéðáìå åðì úéìâðä äéúåöîå äøåúá
àîìòî àìéòì àìéòìã äàìéò äîëç àéä ú÷ôð
ì"ùîëå 'åëå äòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã àéìâúàã
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`xiiצ f"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL ,ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥¤¥¨§ª¨
,äàlò äîëça ãçéîe,dpeilrd dnkga -Cøaúé àeäå §ª¨§¨§¨¦¨¨§¦§¨¥

.ãçà Búîëçåoigen ly zepigad x`y mb oke ,dnkgy ixd ± §¨§¨¤¨
dpia enk) dlrnly
daxda dlrnl md (zrce
xe` zbixcn xy`n
md mileki okle ,dpikyd
xe`l yeal zeidl
lhazdl `le dpikyd
,mxa .df xe`a ze`ivna
oigend mileki cvik

lawl mi`xapd mileki cvike ,yeal xeza ynyl dlrnly

- ?dpikyd xe`n mb dlrnl `edy drya ± df yeal÷øedf ± ©
dxeze d`lir dnkgy iptn5úBâøãnä øúña äãøiL¤¨§¨§¥¤©©§¥

äâøãnî,dpeilr ±äâøãîì,dpezgz ±ìzLäaúeìL ¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§§
ãò ,úBîìBòä̈¨©
íéøáãa äLaìúpL¤¦§©§¨¦§¨¦

â"éøz ïäL ,íéiîLb± ©§¦¦¤¥©§©
,613.äøBzä úBöî± ¦§©¨

dyalzpe dcxi mday
dzcixiae ,dxezd
mixacae zebixcna
yi ± miipezgzd miinybd

yeal zeidl dgekaxizqnd.dpikyd xe` lr
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íéøîà éèå÷éì
àåäå äàìéò äîëçá ãçåéîå ùáåìî ä"á ñ"à øåàù
äâéøãîî úåâøãîä øúñá äãøéù ÷ø ãçà åúîëçå 'úé
äùáìúðù ãò úåîìåòä úåìùìúùäá äâéøãîì

.äøåúä úåöî â"éøú ïäù íééîùâ íéøáãá

1

2

3

4

הכוונה5. זה¯˜"ואולי ל' פ"ד ראה רפנ"ג:ÓÓ˘לתורה ועיין .Ú"Á'דאצי‡È‰˘כללות‰¯Â˙‰– Î"˜וצ"ע" ˙¯Ú‰‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.

xii` f"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL ,ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥¤¥¨§ª¨
,äàlò äîëça ãçéîe,dpeilrd dnkga -Cøaúé àeäå §ª¨§¨§¨¦¨¨§¦§¨¥

.ãçà Búîëçåoigen ly zepigad x`y mb oke ,dnkgy ixd ± §¨§¨¤¨
dpia enk) dlrnly
daxda dlrnl md (zrce
xe` zbixcn xy`n
md mileki okle ,dpikyd
xe`l yeal zeidl
lhazdl `le dpikyd
,mxa .df xe`a ze`ivna
oigend mileki cvik

lawl mi`xapd mileki cvike ,yeal xeza ynyl dlrnly
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר דוד מאיר

שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט לעומר, במה שמעורר בהכתוב בקונטרס פ"ד, אשר בהחיות אין הפרש 

כמו שהוא במוח או בצפורן שברגל, לפי שהחיות הוא עצמי וכו'. ובכמה מקומות ומהם בלקו"ת פ' 

אמור ד"ה ונקדשתי כתוב שהחיות המלובש בראש נעלה יותר על חיות הגוף וכו'.

החילוק בין שני המקומות הנ"ל הוא, שבחיות עצמו ישנו עצם החיות וגילוייו, ובעצם החיות 

הרי אין שייך לחלק ולומר, שהרגל הוא פחות חי מאשר הראש, משא"כ בגילויי החיות בכחות הנפש, 

הרי כמה כחות לנפש והם תריג במספר, וזה גופא הוכחה שאין זה עצם החיות, ומחולקים לפי האברים 

שבהם מתלבשים, ועיין תניא פרק נ"א.

ויש למצוא דוגמא לזה בנגלה ובעבודה, שמצד נקודת היהדות אין לחלק בין הגדול שבגדולים 

לענין  וכמו  זו.  כדוגמא  יש  תומ"צ  בעניני  גם  וה"ה  והשגה,  ידיעה  מצד  משא"כ  שבקטנים,  להקטן 

ונקדשתי שצ"ל בתוך עשרה מישראל, שבזה אין לחלק בין משה רבינו להפחות שבפחותים בדורנו זה, 

כיון שבזה ניתן עצם נקודת היהדות המושרש בכאו"א ועצם החיות של כאו"א, משא"כ מצד רמ"ח 

מ"ע ושס"ה מל"ת, שכמה וכמה חילוקים בהקומה שלימה דעם ישראל.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו.
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ה'תש"גכא אייר, לו לעומריום רביעי

חומש: בחוקתי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: כי על . . . ־ע־ ומאדו כנ"ל.

רּות ְלָהִביא  ָרִטית נֹוֵתן ְלָכל ָאָדם ָהֶאְפׁשָ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵרְך ּבְ י הּוא ִיְתּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָלַדַעת, ּכִ ַעל ּכָ
ָכל ֵעת  ה ּבְ דֹוׁשָ ֲהדּות ְותֹוָרֵתנּו ַהּקְ ְצֹות ּוְבִחּזּוק ַהּיַ ִקּיּום ַהּמִ ֵרְך ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּבְ ָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדתֹו. א ּבַ לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ הּוא, ְוֵאין ַהּדָ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ה'תש"גכב אייר, לז לעומריום חמישי

חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק נ. והנה . . . ־140־ ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד־ז - ותוכן שיחתם הי': דער 
רבי - רבנו הזקן - הָאט אויפגעטָאן ווָאס מען איז ניט עלענט. אמָאל, איז דער רבי 
- דער ר"מ און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער 
דרך החסידות ווָאס דער רבי הָאט מייסד געווען איז דער גרויסער ג־טליכער אויפטו, 

ווָאס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

נּו  ַרּבֵ י –  יָחָתם ָהָיה: ָהַרּבִ ְוֹתֶכן ׂשִ ַנת תקמ"ד־ז –  ׁשְ ּבִ ַעם ַאַחת ִהְתַוֲעדּו ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים –  ּפַ
]ְלַעְצמֹו[,  ּבֹוֵדד  ָהָיה   – אֹון  ְוַהּגָ א'  ְמִתיְבָתּ ָה'ֵריׁש   – י  ָהַרּבִ ַעם  ּפַ ְבִדידּות.  ּבִ ֵאיֶננּו  ׁשֶ ַעל  ּפָ  – ֵקן  ַהּזָ
י  ָהַרּבִ דֹול, ׁשֶ ַסד הּוא ַהִחּדּוׁש ָהֱאלִֹקי ַהּגָ י ּיָ ָהַרּבִ ֶרְך ַהֲחִסידּות ׁשֶ ְלִמיִדים ָהיּו ּבֹוְדִדים ]ְלַעְצָמם[. ּדֶ ְוַהּתַ

ֵאינֹו ּבֹוֵדד ַוֲחִסיִדים ֵאיָנם ּבֹוְדִדים.

ה'תש"גכג אייר, לח לעומריום ששי

חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה . . . חיי החיים ב"ה.

ווערט אלץ טרוקען און  ראשית הירידה, ר"ל, הוא העדר העבודה בתפלה, עס 
קַאלט, די מצות אנשים מלומדה ווערט שוין אויך שווער, מען איילט, מען ווערט ָאן 
דעם געשמַאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על 

הזולת.

ְצַות  ם ַה'ּמִ ה, ַהּכֹל ִנְהָיה ָיֵבׁש ְוַקר; ּגַ ִפּלָ ּתְ ר ָהֲעבֹוָדה ּבַ ָלן, הּוא ֶהְעּדֵ ית ַהְיִריָדה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ֵראׁשִ
ם, ּומּוָבן  ֵ ּתֹוָרה, ְוָהֲאִויר ִמְתַגּשׁ ַעם ּבַ ִדים ֶאת ַהּטַ ָבר ְלֵנֶטל; ְמַמֲהִרים, ְמַאּבְ ָדה' הֹוְפִכים ּכְ ים ְמֻלּמָ ֲאָנׁשִ

ָלל ִלְפֹעל ַעל ַהּזּוַלת. ְך ּכְ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ
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ה'תש"גכד אייר, לט לעומרשבת
קֹוֵרא',  ַעל  ַה'ּבַ עֹוֶלה  י  ִליׁשִ ִלׁשְ ִהְתַוֲעדּות.  יֹום  ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ּבְ ים  ִהּלִ ַהּתְ ל  ּכָ ֲאִמיַרת  ִסיָון.  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ְמָבְרִכים 

ּוֵמַעְצמֹו. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: פרק נא. והנה . . . בתולדתו כנ"ל.

ֻחּקֹוַתי  ּבְ ַהְלַואי  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ַרַז"ל,  ַמֲאַמר  ּכְ ֲחנּוִנים,  ּתַ ְלׁשֹון  הּוא  ֶזה,  "ִאם"  ֵלכּו",  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 
ַע  ְמַסּיֵ ַעְצמֹו  ֶזה  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִלְפֵניֶהם  ן  ִמְתַחּנֵ ְבָיכֹול,  ּכִ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ְוֶזה  ֵלכּו.  ּתֵ
ְך. ָמה ְמַהּלֵ ׁשָ ית ַהּנְ ַנֲעׂשֵ ֵלכּו, ּדְ ֻחּקֹוַתי ּתֵ ר ּבְ ְבִחיָרתֹו ַהּטֹוָבה. ְועֹוד ֹזאת ֲאׁשֶ ֲעֹמד ּבִ ּיַ ְונֹוֵתן ּכַֹח ָלָאָדם ׁשֶ

ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַמֲעַלת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ
ְתִמימּות. ים ּבִ ִהּלִ ִלים ְואֹוְמִרים ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ה'תש"גכה אייר, מ לעומריום ראשון

חומש: במדבר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וככה . . . ־עב־ בתחתונים ממש.

ֶעֶצם ַעְצמּוָתּה ִהיא  ְצָוה ּבְ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה", ַהּמִ ִליָאְזָנא: "ׂשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ִמּמַ
ָאָדם  רֹוֶתיָה  ּפֵ ָאְמָנם  ְצָוה.  ַהּמִ ל  ׁשֶ ֶמת  ַקּיֶ ֶרן  ַהּקֶ ֶזהּו  ֲאָבל  ֶלָעִתיד,  ְהֶיה  ּתִ ָהַעְצמּות  ּלּות  ְוִהְתּגַ ָכר,  ַהּשָׂ

ָבר הּוא ַנֲעֶנה. ר ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ ַכֲאׁשֶ ִעְנָיָנּה, ּדְ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ּבְ ה, ְוהּוא ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ אֹוֵכל ּבָ

ה'תש"גכו אייר, מא לעומריום שני

חומש: במדבר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: וההבדל . . . ־עב־ להחיותם.

ם ַלהֹוָכָחה. ְוַאֲחֵרי  ַנאי ֻמְקּדָ י ֶזהּו ּתְ ּכִ ָנא ֶאת ָאִחיָך",  ִתיב "לֹא ִתׂשְ ֹקֶדם ִצּוּוי "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח", ּכְ
ָבִרים  ּלֹא ָהיּו ּדְ ם, ׁשֶ ה ָהָאׁשֵ אי ַאּתָ ַוּדַ ֲעָלה ַההֹוָכָחה, ּבְ ִאם לֹא ּפָ א ָעָליו ֵחְטא", ׁשֶ ִתיב "ְולֹא ִתּשָׂ ֶזה ּכְ

ב. ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ

ה'תש"גכז אייר, מב לעומריום שלישי

חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וכ"כ עצמו . . . א"ס ב"ה.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ם  ׁשֵ ּבְ ַמַהַר"ׁש[  ]=ַאְדמו"ר  ֵמָאִביו  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ר  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ם ֶנֶכד ְלַהּבַ יד, ּוְבׁשֵ ּגִ ן ְלָהַרב ַהּמַ ם ּבֵ ׁשֵ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ַמע ֵמַרּבֵ ָ ּשׁ ׁשֶ
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ה'תשע"ח  אייר כ"א ראשון יום         

       
          
          

    
חינוך' רס"ג)ה'מנחת  הסתפק :(מצוה

טומאה בספק  עצמו לטמא לכהן מותר האם  ברשותא .

שמא או איסור  כאן אין גמור טהור  שהוא  מאחר כי  הרבים

ה ו'ספק לענין התורה אסורי  כשאר דינו למת להיטמא 

לחומרא'. דאורייתא

נזר' ה'אבני  סק"י )וכתב  תסו  סי ' תלוי(יור "ד  האיסור שאין 

ברשות להיטמא  לכהן ואסור ודאית היא האם  בטומאה,

שספקם תורה  איסורי  ככל  מת  שם יש  שמא  מספק  הרבים

ובכל נפשו שתצא עד מטמא  הגוסס  אין לדבר : דוגמא  אסור.

בו. נמצא  שהגוסס  לבית  להיכנס  לכהן אסור זאת 

חינוך ' ה 'מנחת מסתפק  ועוד בספק (שם)ב . הנטמא  :

שלא בו כשהתרו האם – טמא שספקו היחיד ברשות טומאה 

גילתה טומאה לענין  רק  שמא  או לוקה  עצמו וטימא  יטמא

לענין  אבל טבילה , וטעון טמא  ספקו היחיד שברשות  תורה 

הספק . על לוקים  שאין איסורים כשאר דינו  הלאו

ה'אחיעזר ' סק"ב)וכתב  א סי ' במחלוקת(ח"א תלוי  שהדבר

בירושלמי  ה"ג)אמוראים  פ"ו  מגלח (נזיר  ודאי נטמא שאם בנזיר

לדעה היחיד. ברשות  מספק  בנטמא  דינו  מה קרבנות , ומביא 

החמירה שהתורה  אף  כי  קרבנות  מביא  ואינו מגלח  אינו אחת

זו  דעה  ולפי  בוודאות . מת  כטמא  נחשב  אינו מספק , ונטמא

מגלח  שהנזיר  השניה  ולדעה  לוקה. מספק  שנטמא הכהן אין

כן, ואם  היחיד. ברשות  טומאה  ספק  על  גם  קרבנות ומביא 

טומאת כוודאי  נחשבת היחיד ברשות הספק  טומאת  זו לדעה

ולוקה . עליה  הוזהר שהכהן מת

ה'תשע"ח  אייר כ"ב שני יום  ?      

       
         
        
          


שהלך לאחר בהם  שעסק  טהורה ) (תרומה ה'טהרות ' אם 

השני בשביל הלך כך  ואחר ואינם , נאכלו הראשון בשביל 

ספק  (כדין  מספק  טהורות  הן גם – ב 'טהרות ' שוב  ועסק 

השניות ה'טהרות ' על  דנים  כאשר כי  הרבים ), ברשות טומאה 

ה'טהרות ' אם  אך בראשונות , הטומאה את לתלות יכולים

טמאה מהן שאחת כיון לפנינו, ושתיהן נאכלו לא  הראשונות

איזו  ידוע  שלא כיון הרי  הוודאי , את לטהר אפשר ואי  וודאי 

נאכלת . אינה מהן אחת ואף  'תלויות ' שתיהן היא,

מספק  טהורות  השניות ה 'טהרות' למלך ': ה 'משנה ומדייק 

אבל בשניות, הספק  שנולד קודם נאכלו הראשונות  אם  רק 

אם גם אזי  לפנינו, שתיהן  כאשר נולד והספק  נאכלו לא  אם 

אסורות . הנשארות  – תישרף  או תיאכל ה 'טהרות' אחת

ערוך' ב 'שלחן נפסק  ס"ז )והנה, קי  סי ' איסור(יור "ד  דבר :

מתירין', לו שיש  'דבר או 'בריה' כגון ברוב , בטל שאינו

נאכלה או לים מהתערובת  חתיכה  נפלה אם  בהיתר, שהתערב 

לפי ואולם לו. הלך  שהאיסור תולים  כי  התערובת הותרה  –

או  לים  נפלה  החתיכה אם רק  מותרת התערובת  לעיל  האמור 

ונאסרהנאכלה  הספק  שנודע  לאחר אבל הספק  שנודע 

נפלה חתיכה  אם  גם באיסורה  נשארת היא הרי  התערובת , כל

נאכלה  או נ "ל )לים ומכאן  ד "ה .(משל "מ,

לאחר שגם  וסובר כך על  חולק  אחרונה ' ה'משנה אמנם,

מתירה לים חתיכה  נפילת - הספק  ונוצר התערובת שנודעה 

נפלה החתיכה אם  רק  הוא  שההיתר  והראיה , התערובת . את 

מעצמה נפילה בין וההבדל  בשוגג, שנאכלה  או  מעצמה

ספק  ונוצר התערובת שנודעה לאחר רק  שייך במזיד לנאכלה 

מזיד )איסור המושג ישנו  אז  רק .(כי 

לאחר שבילין', ב 'שני  ההלכות: שתי  בין הבדל ויש 

'חד של תערובת  זו הרי  לפנינו ושתיהן ה'טהרות ' שנעשו

נחשב  מהשניים אחד וכל טהורה , ואחת  טמאה  אחת בחד',

השניה את  להתיר  אין אחת  נאכלה  אם גם  ולכן האיסור, כגוף 

איסור בתערובת  אבל לפנינו. קיים האיסור תמיד כי 
בתרי ')היתר  ברוב ('חד  בטל  האיסור  תורה מדין ו 'דבר, ב'בריה' (גם

מתירין ') לו  לאחרשיש  גם  להתיר יש  לים  חתיכה נפלה ואם ,

(ואיסור היתר  הרוב  כאשר כי  הספק , ונוצר התערובת  שנודעה 

נפל  שהאיסור תולים  מדרבנן) הוא  טהרות המיעוט אחרונה (משנה

ונאכלו ) ד "ה מ"ג, .פ"ה

ה'תשע"ח  אייר כ"ג  שלישי יום  ?      –    

       
      

זה  דבר "אין הראב "ד: זה  על הפירות וכתב  האילן  יבש  [שאם

טומאה] ומקבלים בגמראכתלושים ולא  בתוספתא  ולא  במשנה

כמחוברין  הן הרי  במחובר , פירות בו יבשו אם  אבל  דחולין,

טומאה] מקבלים ".[ואינם

משנה ': ה 'כסף  ותמה 

ב)הגמרא קכז , האילן (חולין  על בעודם שיבשו בפירות דנה 

שבת  לענין הן כמחוברים, נחשבים חייב האם בשבת (והתולשם

אוכליםחטאת) טומאת  לענין טומאה).והן מקבל  אינו  לקרקע (המחובר 

נחשבים שבת  שלענין  היא  ולענין והמסקנה 

נחשבים  אוכלים  הרמב "ם !טומאת  של  מקורו וזהו .



צג             

ה'תשע"ח  אייר כ"א ראשון יום         

       
          
          

    
חינוך' רס"ג)ה'מנחת  הסתפק :(מצוה

טומאה בספק  עצמו לטמא לכהן מותר האם  ברשותא .

שמא או איסור  כאן אין גמור טהור  שהוא  מאחר כי  הרבים

ה ו'ספק לענין התורה אסורי  כשאר דינו למת להיטמא 

לחומרא'. דאורייתא

נזר' ה'אבני  סק"י )וכתב  תסו  סי ' תלוי(יור "ד  האיסור שאין 

ברשות להיטמא  לכהן ואסור ודאית היא האם  בטומאה,

שספקם תורה  איסורי  ככל  מת  שם יש  שמא  מספק  הרבים

ובכל נפשו שתצא עד מטמא  הגוסס  אין לדבר : דוגמא  אסור.

בו. נמצא  שהגוסס  לבית  להיכנס  לכהן אסור זאת 

חינוך ' ה 'מנחת מסתפק  ועוד בספק (שם)ב . הנטמא  :

שלא בו כשהתרו האם – טמא שספקו היחיד ברשות טומאה 

גילתה טומאה לענין  רק  שמא  או לוקה  עצמו וטימא  יטמא

לענין  אבל טבילה , וטעון טמא  ספקו היחיד שברשות  תורה 

הספק . על לוקים  שאין איסורים כשאר דינו  הלאו

ה'אחיעזר ' סק"ב)וכתב  א סי ' במחלוקת(ח"א תלוי  שהדבר

בירושלמי  ה"ג)אמוראים  פ"ו  מגלח (נזיר  ודאי נטמא שאם בנזיר

לדעה היחיד. ברשות  מספק  בנטמא  דינו  מה קרבנות , ומביא 

החמירה שהתורה  אף  כי  קרבנות  מביא  ואינו מגלח  אינו אחת

זו  דעה  ולפי  בוודאות . מת  כטמא  נחשב  אינו מספק , ונטמא

מגלח  שהנזיר  השניה  ולדעה  לוקה. מספק  שנטמא הכהן אין

כן, ואם  היחיד. ברשות  טומאה  ספק  על  גם  קרבנות ומביא 

טומאת כוודאי  נחשבת היחיד ברשות הספק  טומאת  זו לדעה

ולוקה . עליה  הוזהר שהכהן מת

ה'תשע"ח  אייר כ"ב שני יום  ?      

       
         
        
          


שהלך לאחר בהם  שעסק  טהורה ) (תרומה ה'טהרות ' אם 

השני בשביל הלך כך  ואחר ואינם , נאכלו הראשון בשביל 

ספק  (כדין  מספק  טהורות  הן גם – ב 'טהרות ' שוב  ועסק 

השניות ה'טהרות ' על  דנים  כאשר כי  הרבים ), ברשות טומאה 

ה'טהרות ' אם  אך בראשונות , הטומאה את לתלות יכולים

טמאה מהן שאחת כיון לפנינו, ושתיהן נאכלו לא  הראשונות

איזו  ידוע  שלא כיון הרי  הוודאי , את לטהר אפשר ואי  וודאי 

נאכלת . אינה מהן אחת ואף  'תלויות ' שתיהן היא,

מספק  טהורות  השניות ה 'טהרות' למלך ': ה 'משנה ומדייק 

אבל בשניות, הספק  שנולד קודם נאכלו הראשונות  אם  רק 

אם גם אזי  לפנינו, שתיהן  כאשר נולד והספק  נאכלו לא  אם 

אסורות . הנשארות  – תישרף  או תיאכל ה 'טהרות' אחת

ערוך' ב 'שלחן נפסק  ס"ז )והנה, קי  סי ' איסור(יור "ד  דבר :

מתירין', לו שיש  'דבר או 'בריה' כגון ברוב , בטל שאינו

נאכלה או לים מהתערובת  חתיכה  נפלה אם  בהיתר, שהתערב 

לפי ואולם לו. הלך  שהאיסור תולים  כי  התערובת הותרה  –

או  לים  נפלה  החתיכה אם רק  מותרת התערובת  לעיל  האמור 

ונאסרהנאכלה  הספק  שנודע  לאחר אבל הספק  שנודע 

נפלה חתיכה  אם  גם באיסורה  נשארת היא הרי  התערובת , כל

נאכלה  או נ "ל )לים ומכאן  ד "ה .(משל "מ,

לאחר שגם  וסובר כך על  חולק  אחרונה ' ה'משנה אמנם,

מתירה לים חתיכה  נפילת - הספק  ונוצר התערובת שנודעה 

נפלה החתיכה אם  רק  הוא  שההיתר  והראיה , התערובת . את 

מעצמה נפילה בין וההבדל  בשוגג, שנאכלה  או  מעצמה

ספק  ונוצר התערובת שנודעה לאחר רק  שייך במזיד לנאכלה 

מזיד )איסור המושג ישנו  אז  רק .(כי 

לאחר שבילין', ב 'שני  ההלכות: שתי  בין הבדל ויש 

'חד של תערובת  זו הרי  לפנינו ושתיהן ה'טהרות ' שנעשו

נחשב  מהשניים אחד וכל טהורה , ואחת  טמאה  אחת בחד',

השניה את  להתיר  אין אחת  נאכלה  אם גם  ולכן האיסור, כגוף 

איסור בתערובת  אבל לפנינו. קיים האיסור תמיד כי 
בתרי ')היתר  ברוב ('חד  בטל  האיסור  תורה מדין ו 'דבר, ב'בריה' (גם

מתירין ') לו  לאחרשיש  גם  להתיר יש  לים  חתיכה נפלה ואם ,

(ואיסור היתר  הרוב  כאשר כי  הספק , ונוצר התערובת  שנודעה 

נפל  שהאיסור תולים  מדרבנן) הוא  טהרות המיעוט אחרונה (משנה

ונאכלו ) ד "ה מ"ג, .פ"ה

ה'תשע"ח  אייר כ"ג  שלישי יום  ?      –    

       
      

זה  דבר "אין הראב "ד: זה  על הפירות וכתב  האילן  יבש  [שאם

טומאה] ומקבלים בגמראכתלושים ולא  בתוספתא  ולא  במשנה

כמחוברין  הן הרי  במחובר , פירות בו יבשו אם  אבל  דחולין,

טומאה] מקבלים ".[ואינם

משנה ': ה 'כסף  ותמה 

ב)הגמרא קכז , האילן (חולין  על בעודם שיבשו בפירות דנה 

שבת  לענין הן כמחוברים, נחשבים חייב האם בשבת (והתולשם

אוכליםחטאת) טומאת  לענין טומאה).והן מקבל  אינו  לקרקע (המחובר 

נחשבים שבת  שלענין  היא  ולענין והמסקנה 

נחשבים  אוכלים  הרמב "ם !טומאת  של  מקורו וזהו .



צד            

הראב "ד: את מיישב  למלך ' וה'משנה

ש מבואר אכן בגמרא הם האילן על 

" כתב  הרמב "ם אך כתלושים , פירות שעדיין ובו (אף

יבשו ) שדין לא הראב "ד  משיג זה ועל כתלושין". הן הרי 

כש הפירות  ובגמרא במשנה נמצא  שיש אינו (והוסיף

וצריך  כמחוברין " הן  הרי  במחובר  פירות בו  יבשו  "אם הראב"ד  בלשון  לתקן 

יבשו , לא עדיין  והפירות האילן  יבש  שאם והכוונה פירות". ובו  יבש  "אם להיות

כמחוברים) הן  .הרי 

אגלי ואחרונים סק"ה. השבת מוסך  חינוך  מנחת שלו . סי ' או "ח חיי  (בני 

סקכ "א) קוצר  הרמב "ם:טל , לדברי  מקור הביאו

יתלוש שמא בשבת באילן להשתמש  או  לעלות אסור

בגמרא ומבואר רש "י )מפירותיו. פירוש  ע"פ ב, ק, שהאיסור(עירובין 

ב  הוא 'קוצר' משום  מתחייב  הפרי בתלישת  (האילן כי

אליו ) מחובר  והפרי  וב 'חי ' , הפרי את לתלוש  איסור אין

הוא") מחובר  ולאו  לחלוח בו  כי("אין  מדרבנן אסור בו השימוש  אך

לח. מאילן גם לתלוש  להתיר ויבואו פירותיו לנשירת  יביא

שבת  לענין כתלושים  נחשבים יבש  אילן פירות (ורק ואם 

לח) באילן  תלישה להתיר  יבואו  שלא כדי  לתולשם אסור  שכן מדרבנן  כל ,

כאן. הרמב "ם שכתב  וכמו טומאה , לענין כתלושים  שנחשבים 

ה'תשע"ח  אייר כ"ד רביעי יום  ' '       

       
        

        
יוסף ' ה 'בית קנח)כתב  סי ' להסתפק (או "ח שיש  ה 'רוקח' בשם 

ידיו, את ליטול צריך כביצה  משיעור פחות פת האוכל אם 

ברכה . ללא יטול  ולכן

מקבל אינו מכביצה  פחות מאכל הוא : הספק  וטעם

חכמים בו הצריכו  שלא לומר  מקום  ויש  אוכלין טומאת 

מידיו. האוכל  יטמא שלא  כדי  הוא עיקרה  שכל  נטילה ,

הסוברים  לפי  רק  הוא  זה ספק  לכאורה  לג,אך פסחים (תוספות

אךב) טומאה, מקבל אינו  מכביצה  פחות  בשיעור שמאכל 

טומאה , מקבל קטן הכי  בשיעור  מאכל גם  הרמב "ם  לדעת

ורק    כן ואם מכביצה , פחות  הוא אם

מכביצה . פחות  על  גם ידיים  ליטול צריך בוודאי 

הזקן אדמו"ר מדברי ס"ב)אך שם, או "ח שהספק (שו "ע מבואר

"לפי הספק : טעם  את  מנמק  הוא וכך  הרמב "ם , לדעת  גם  הוא 

מכביצה  שפחות      ,

בו ", שנגעו אחרים ואוכלים משקים  מטמא אינו  זה שמפני

ידיים". נטילת לענין אכילה  חשובה אכילתו "אין ולכן

אחרים מטמא אינו  מכביצה  פחות בשיעור אוכל  כלומר:

אין  שאף  יתכן ולכן  'אוכל', ותואר בחשיבות בו שחסר משום 

חשובה  אכילה  אינה  כי  זה , בשיעור  לאכילה נטילה (ראה צריך 

ד ) בדה"ש  לו , סי ' השולחן  .קצות

ואם כזית  בשיעור מטמא  המת  נוסף : ענין מבואר זה ולפי 

נגעו  אם  אך  נטמא , במאכל מת של כזית חצאי  שני  נגעו

חצי בשיעור מהם  אחד  שכל טמאים מאכלים שני  במאכל

נטמא . אינו  כביצה ,

חשיבות מפני  הוא טמא  במאכל  כביצה  שיעור כי  והטעם ,

מהן  אחת בכל שאין נפרדות חתיכות  שתי  ולכן האוכל

מטמאות  ואינן 'אוכל' נחשבת  אינה  מהן  אחת  אף  (ראה כביצה,

שכח) ע' טהרות, – טהרות משנת א. ג, לשלמה .אשר 

ה'תשע"ח  אייר כ"ה חמישי יום        

       
        
       

        
חיי ' ה 'בני  למד  זו סק"ד )מהלכה  קה להדליק (סי ' שאסור 

הרמב "ם כתב  שהרי  באכילה האסור חלב  של מנר סיגריה 

(עמוד בנצוק  ומתערב  עשן כתמרות עולה החמין "ענן

שהא היינו העליון", שבכלי  ובמים  מן הקילוח ) העולים  דים

וגם שבכלי . במים מתערבים  כמשקין ונחשבים המים

הנמשך הנר "להב  - האש  שאיפת  ידי על הסיגריה בהדלקת

חלב ". שואף  ונמצא  (סיגריה ) בטיטון מתערב  החלב  מן

משה ' ב 'משאת ד )אך סי ' הנידון (יו "ד  בין לחלק  שיש  כתב 

לראיה:

קיים החמים  המים מן האדים  עליית  ידי  על  החיבור  א.

היא ההלכה באוכל  ואילו במשקים, ה"ד )רק  שהניצוק (להלן 

והרי ריר להן "שיש  בדבש  רק  לטמא  הטהור הכלי  בין מחבר 

שלהן  הניצוק  "אין אוכל מיני בשאר אבל כדבק ", נמשכים  הן

את מדליקה הנר מן העולה שהשלהבת אף  כן ואם  חיבור ".

לסיגריה . החלב  בין חיבור כאן אין הסיגריה ,

החמין  מן העולים  האדים לחמין, המשקים בעירוי ב .

מהנר , הסיגריה  בהדלקת  ואילו העליון, בכלי  למים מתחברים 

שהוא לאחר לסיגריה  נשאף  האש  דולקת  שממנו  החלב  הרי 

סיגריה הדלקת  והתיר בו חזר  חיי ' ה 'בני  זה  ומטעם  .

סרך כאן "אין משה ': ה'משאת כותב  ולמעשה, חלב . של מנר

גרידא". חסידים  ומשנת הפרישות  צד  על לא  אם איסור 

החיד "א  סק"ח)גם  רי  סי ' ברכה האוסרים(מחזיק דעות הביא

להתיר שיש  אף  אחת, ולדעה  התיר. ולמעשה המתירים  ודעות 

הקמח' וה'לקט  לזה ". יחוש  נפש "בעל מקום נב)מכל  דף (או "ח

נפלא "חלום מנדין הביא  שהיו הגדול ... הרב  לו שסיפר

של מנר  (מקטרת) ה 'פיפא ' מדליק  שהיה על בשמים  אותו

חלב ".

            

ה'תשע"ח  אייר כ"ו שישי יום         

       
        


לאחר דווקא  טומאה לקבל  וראוי  'מוכשר ' נעשה  אוכל 

על מים  יותן "וכי  שנאמר אחר במשקה  או במים שנרטב 

בגמרא  ואמרו לכם ". הוא  טמא ב)זרע .. כב, מציעא "כתיב (בבא

יתן וא"ו ]כי  יותן [בלא כי  בעינן כיצד, הא  יותן. כי  וקרינן

לדעת יותן כי  אף  לדעת , יתן כי מה  – יתן דכי  ("שידע דומיא 

רש "י ) בעיניו ". והוכשר  להינתן בנתינה צריך  שהמשקה ומכאן, ."

בעלים'. 'ברצון

ראשונים כמה  לדעת  כאן )והנה , בכס"מ הובא צורך(רשב"א, אין

המשקה את  נתן אחר כאשר גם  אלא דווקא , הבעלים' ב 'רצון

משמעו  יותן" "כי  כי  האוכל. את  'להכשיר ' הנותן רצון מועיל 

אחר של ברצון ובין הבעלים ברצון בין – שיותן אופן בכל

א) צז , ב"ב בעלים '(רשב"ם 'רצון צריך הרמב "ם לדעת אולם .

ה'כסף  עלֿכך ומבאר הנותן. של רצון יועיל ולא  דוקא 

שאינו  לדבר טומאה  יגרום  אחרים  דרצון סברא "דאין משנה ':

שלהם".

שיאמר צריך האם  – זה  'רצון' בהגדרת  להסתפק  ויש 

ולא לרצון לא  לכלום, נתכוון לא  ואם לרצונו שזהו  בפירוש 

נתכוון  כשלא  שגם או לרצונו נחשב  זה  אין לרצון, שלא

שאינו  בפירוש  שיתכוון עד  לרצונו, נחשב  זה  הרי לכלום,

רוצה .

נחום ' מכשירין )וב 'חזון מס' הרמב "ם(ריש  מדברי  (בפירוש דייק 

שם) ש'סתם 'המשניות ברצון " שלא  שיבלל לא ברצון, "שיבלל 

ורדים' ב 'גינת גם כתב  וכך לרצון. נחשב  בשו "ת אינו (הובא

כ ) סי ' מילואים אבני  בכמהשבספר  ולכן דווקא, חיובי  רצון שצריך 

יהיו  שהבעלים הצריכו האוכלים  על מים שבאו מקרים

) המים  בנתינת  מ"ו )'שמחים' פ"ג מכשירין  לדוגמא: "ומ ראה שמע ,

וגריעות הפסד  לו דאין מיצר  שאינו אע "ג שמחה , לו אין דאם

טומאה". לקבל  מכשיר דאינו – זה בהכשר

ה'תשע"ח  אייר כ"ז קודש  שבת      

       
           
         
         
        

  
להחיל הקטן של בכוחו דרגות שלוש  נאמרו זו בהלכה 

דינים:

מתוךא. בוודאות  מוכחת  הקטן  כוונת  כאשר  :

החוקק  קטן  וכגון  מהתורה , מועיל זה  הרי שלו, המעשה 

ומקבל כלי  נעשה זה  הרי  כלי , לעשותו כדי  גלם בחומר 

התורה  מן  ה"א)טומאה פ"ב, כלים .(הל '

ב .   ניכרת הכוונה כאשר :

בפירות שהפך כגון מוחלט , באופן לא  אך  המעשה  מתוך  קצת

ויירטבו. הטל עליהם  שירד שכוונתו ונראה הגג על המונחים 

חכמים . מתקנת אלא מהתורה פועלת אינה  כזו  ומחשבה 

ג. מתוך כלל ניכרת  אינה  הכוונה  כאשר  :

עליהם שירד כדי  לגג  הפירות את  שהעלה כגון המעשה ,

אינה זו ומחשבה כוונתו . שזו כלל להבין ניתן לא אך  הטל,

מדרבנן אפילו כלל, ב)פועלת  יב, חולין  תוספות ע"פ למלך , .(משנה

במשנה מצאנו הקטן מעשה של  לתוקפו נוספת התייחסות 

ה"י ) פ"ג, לעיל  וברמב"ם מ"ו , פ"ח, ומת(טהרות לגת שנפל  גוזל  לגבי 

מאוס  והוא מאחר טומאה , קבלת לעניין כאוכל נחשב  שאינו

אותו  ייעדו אם  אך אדם , לאכילת מיועד  אינו כלל ובדרך

מהגת אותו העלה  קטן  ואם  ומטמא . כאוכל נחשב  לאכילה 

כאוכל . להחשיבו מועילה מחשבתו לאדם , אותו לתת  כדי

ידי על לגג הפירות שהעלאת כאן מבואר  הרי  להבין: ויש 

אינו  המעשה  כי  מועילה אינה הטל  עליהם  שירד כדי  הקטן

הרי מועילה , הגוזל העלאת כן אם ומדוע  הכוונה, על מוכיח

לאדם ? ולא  כלב  אכילת לצורך אותו שהעלה  יתכן

והביאור:

שירד כדי  נעשית  אינה  לגג הפירות העלאת כלל  בדרך

מיוחד מעשה צריך ולכן אחרות . למטרות  אלא  הטל עליהם

מהגת גוזל העלאת  אך  הטל, ירידת לשם  שהכוונה להוכיח 

בהוכחה צורך אין ולכן אדם  לאכילת כלל  בדרך  נעשית

לכך שם)מפורשת הרא"ש  .(פירוש 



צה             

ה'תשע"ח  אייר כ"ו שישי יום         

       
        


לאחר דווקא  טומאה לקבל  וראוי  'מוכשר ' נעשה  אוכל 

על מים  יותן "וכי  שנאמר אחר במשקה  או במים שנרטב 

בגמרא  ואמרו לכם ". הוא  טמא ב)זרע .. כב, מציעא "כתיב (בבא

יתן וא"ו ]כי  יותן [בלא כי  בעינן כיצד, הא  יותן. כי  וקרינן

לדעת יותן כי  אף  לדעת , יתן כי מה  – יתן דכי  ("שידע דומיא 

רש "י ) בעיניו ". והוכשר  להינתן בנתינה צריך  שהמשקה ומכאן, ."

בעלים'. 'ברצון

ראשונים כמה  לדעת  כאן )והנה , בכס"מ הובא צורך(רשב"א, אין

המשקה את  נתן אחר כאשר גם  אלא דווקא , הבעלים' ב 'רצון

משמעו  יותן" "כי  כי  האוכל. את  'להכשיר ' הנותן רצון מועיל 

אחר של ברצון ובין הבעלים ברצון בין – שיותן אופן בכל

א) צז , ב"ב בעלים '(רשב"ם 'רצון צריך הרמב "ם לדעת אולם .

ה'כסף  עלֿכך ומבאר הנותן. של רצון יועיל ולא  דוקא 

שאינו  לדבר טומאה  יגרום  אחרים  דרצון סברא "דאין משנה ':

שלהם".

שיאמר צריך האם  – זה  'רצון' בהגדרת  להסתפק  ויש 

ולא לרצון לא  לכלום, נתכוון לא  ואם לרצונו שזהו  בפירוש 

נתכוון  כשלא  שגם או לרצונו נחשב  זה  אין לרצון, שלא

שאינו  בפירוש  שיתכוון עד  לרצונו, נחשב  זה  הרי לכלום,

רוצה .

נחום ' מכשירין )וב 'חזון מס' הרמב "ם(ריש  מדברי  (בפירוש דייק 

שם) ש'סתם 'המשניות ברצון " שלא  שיבלל לא ברצון, "שיבלל 

ורדים' ב 'גינת גם כתב  וכך לרצון. נחשב  בשו "ת אינו (הובא

כ ) סי ' מילואים אבני  בכמהשבספר  ולכן דווקא, חיובי  רצון שצריך 

יהיו  שהבעלים הצריכו האוכלים  על מים שבאו מקרים

) המים  בנתינת  מ"ו )'שמחים' פ"ג מכשירין  לדוגמא: "ומ ראה שמע ,

וגריעות הפסד  לו דאין מיצר  שאינו אע "ג שמחה , לו אין דאם

טומאה". לקבל  מכשיר דאינו – זה בהכשר

ה'תשע"ח  אייר כ"ז קודש  שבת      

       
           
         
         
        

  
להחיל הקטן של בכוחו דרגות שלוש  נאמרו זו בהלכה 

דינים:

מתוךא. בוודאות  מוכחת  הקטן  כוונת  כאשר  :

החוקק  קטן  וכגון  מהתורה , מועיל זה  הרי שלו, המעשה 

ומקבל כלי  נעשה זה  הרי  כלי , לעשותו כדי  גלם בחומר 

התורה  מן  ה"א)טומאה פ"ב, כלים .(הל '

ב .   ניכרת הכוונה כאשר :

בפירות שהפך כגון מוחלט , באופן לא  אך  המעשה  מתוך  קצת

ויירטבו. הטל עליהם  שירד שכוונתו ונראה הגג על המונחים 

חכמים . מתקנת אלא מהתורה פועלת אינה  כזו  ומחשבה 

ג. מתוך כלל ניכרת  אינה  הכוונה  כאשר  :

עליהם שירד כדי  לגג  הפירות את  שהעלה כגון המעשה ,

אינה זו ומחשבה כוונתו . שזו כלל להבין ניתן לא אך  הטל,

מדרבנן אפילו כלל, ב)פועלת  יב, חולין  תוספות ע"פ למלך , .(משנה

במשנה מצאנו הקטן מעשה של  לתוקפו נוספת התייחסות 

ה"י ) פ"ג, לעיל  וברמב"ם מ"ו , פ"ח, ומת(טהרות לגת שנפל  גוזל  לגבי 

מאוס  והוא מאחר טומאה , קבלת לעניין כאוכל נחשב  שאינו

אותו  ייעדו אם  אך אדם , לאכילת מיועד  אינו כלל ובדרך

מהגת אותו העלה  קטן  ואם  ומטמא . כאוכל נחשב  לאכילה 

כאוכל . להחשיבו מועילה מחשבתו לאדם , אותו לתת  כדי

ידי על לגג הפירות שהעלאת כאן מבואר  הרי  להבין: ויש 

אינו  המעשה  כי  מועילה אינה הטל  עליהם  שירד כדי  הקטן

הרי מועילה , הגוזל העלאת כן אם ומדוע  הכוונה, על מוכיח

לאדם ? ולא  כלב  אכילת לצורך אותו שהעלה  יתכן

והביאור:

שירד כדי  נעשית  אינה  לגג הפירות העלאת כלל  בדרך

מיוחד מעשה צריך ולכן אחרות . למטרות  אלא  הטל עליהם

מהגת גוזל העלאת  אך  הטל, ירידת לשם  שהכוונה להוכיח 

בהוכחה צורך אין ולכן אדם  לאכילת כלל  בדרך  נעשית

לכך שם)מפורשת הרא"ש  .(פירוש 

מה ההכרח ְלַאֵחר החתונה לכמה וכמה זמן, ובוודאי ידועה לו דעתי בזה מאז ומקדם.
ממכתב ד' אייר, תשי"ט



צו                 
         

      

ה'תשע"ח  אייר כ"א א' יום 

   1






     1 
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר

דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈÙBÒ Èc ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈe‡L ÌÈÓa BaÂ BL‡ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿
‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .B‰Ë ‰Ê È‰  eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈe‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙BB‰Ë el‡ ˙B‰Ë È‰  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óez ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .B‰Ë ‰Ê È‰  ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Ë 4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰L5‡ Ï‡ .B‰Ë Ô˜ÙÒ  ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ  ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Òt‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»
BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

.e‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י ) הלכה ח  (פרק  למעלה נתבאר
לטומאה. כשני  מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף  ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי  טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.,‰‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLet ÌÈ‡˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È‰  Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈB‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ ).6) רומא (דפוס  "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈetk qÁÓ ?„ˆÈk ˙Baw‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙BÈÊ LÓÁ7Ôa˜ ‰‡ÈÓ  »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»

.‰tk ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק  שהפילה כגון

אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה
קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8 ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜Ùa e‡aL BÓk ,B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»¿∆≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿

ÌÈÚ‚9. ¿»ƒ

נטמא 8) אינו מצורע  הכהן. שטימאו לפני  הספק  נולד אם
טמא. שהוא הכהן אמר שלא זמן ה.9)כל הלכה
צרעת"]. טומאת "הלכות נקראו: [במקומן

.‰˙Áz LBiL ÚˆÓ ?„ˆÈk BÚÂ „ÓBÚ ˜ÙÒ¿≈≈¿≈≈«¿…»∆≈««
ÔÏÈ‡‰ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,BÚ B‰h‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿«»≈»≈∆¡ƒ»»»ƒ»
B‰h‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ‡Ï ˜ÙÒ ‡ÓËÂ¿»≈»≈…∆¡ƒ»»¿≈ƒ»»«»

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz LBÈ10˜ÙÒ ,ÂÈzÁz BÚ ÚBˆn‰Â ≈««»ƒ»¿«¿»≈«¿»»≈
B˜ÙÒ  „ÓÚ ‡Ï ˜ÙÒ B‰h‰ ‡ÓËÂ ÚBˆn‰ „ÓÚ»««¿»¿ƒ¿»«»»≈…»«¿≈

.B‰Ë»

מן 10) למדו יד סימן י "ב  הלכה תזריע  פרשת כהנים בתורת
והטהור  האילן תחת עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב 
המצורע  ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני  טמא - עובר
- עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן ), שמקומו
הוא  שהרי  המצורע , של מושבו מקום זה שאין (מפני  טהור

טמא". - עמד אם עובר), רק 

.ÂÌÈˆL ˜ÙÒ11ıL ˜Ê ?„ˆÈk .ÔÈ˜Êp‰ ˜ÙÒ ‰Ê ¿≈¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈«»«∆∆
ÔÈÏ kk ˜fL B‡ ,˙Bkk‰ ÔÈÏ ‡ÓË „ B‡»»»≈¿≈«ƒ»∆»«ƒ»¿≈

Ú‚ ˜ÙÒÂ ,˙B‡Óh‰12B‰Ë ‰Ê È‰  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ, «¿≈¿»≈»«»≈…»«¬≈∆»
.‰‡ÓËa Ú‚B BÈ‡L B‰h‰ kk‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ƒ»»«ƒ»«»∆≈≈«¿À¿»
‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk  ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒ∆»
˙ÚLk Ô‰ È‰ ‡l‡ ,Bcˆa ÏÙ Ck Á‡Â Ba Ú‚»«¿««»»«¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿«

.Ô˙‡ÈˆÓ¿ƒ»»

מציאתן".11) כשעת שרצים "ספק  י "ב : הלכה ד פרק  שם
שרצים  ספק  "ואיזהו אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא

הנזרקין". ספק  זה חכמים? שעבר 12)שטיהרו בשעה
בכיכרות. נוגע  אינו שנח  אחר אבל עליהן,

.ÊÏL ˙Bkk Èab ÏÚ ˙Îl‰Óe ‰cÏÁ‰ ÈÙa ıM‰«∆∆¿ƒ«À¿»¿«∆∆««≈ƒ»∆
Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Óez13B‰Ë B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ14, ¿»»≈»«»≈…»«¿≈»

‰‡Óh‰ ‰Á ‡lL ÈtÓ15Ú‚BÂ Ba ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ .16 ƒ¿≈∆…»»«À¿»»¿»¿«∆∆¿≈«
‰na .˙BB‰Ë Ô‰ È‰  ˙Ó ˜ÙÒ ÈÁ ˜ÙÒ ,˙Bkka«ƒ»»≈«»≈≈¬≈≈¿«∆
Ì‡ Ï‡ ;dÏ ‰ÎÏ‰Â ezÏËpL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»«¿»¿»»¬»ƒ

‰ÈÙa ˙Ó ‡ˆÓ17˙B‡ÓË el‡ È‰ 18ÈÁ e‰e‡ . ƒ¿»≈¿ƒ»¬≈≈¿≈»«
e‰e‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÙa19el‡ È‰  ‰ÈÙa ˙Ó ¿ƒ»««ƒ∆¿»≈¿ƒ»¬≈≈

˙BB‰Ë20ÈÙa ‰Ïp‰Â ‰cÏÁ‰ ÈÙa ıM‰ ÔÎÂ . ¿¿≈«∆∆¿ƒ«À¿»¿«¿≈»¿ƒ
ÌÈB‰Ë eÚL B‡ ÌÈB‰h‰ ÔÈa eÚÂ Ïk‰«∆∆¿»¿≈«¿ƒ∆»¿¿ƒ
ÌB˜Ó ‰‡ÓhÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,B‰Ë B˜ÙÒ  Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ¿≈∆≈«À¿»»

Úe˜21Ô‰ È‰  ı‡‰ ÏÚ Ô‰a ÔÈwÓ eÈ‰ . »«»¿«¿ƒ»∆«»»∆¬≈≈
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ה'תשע"ח  אייר כ"א א' יום 

   1






     1 
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר

דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈÙBÒ Èc ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈe‡L ÌÈÓa BaÂ BL‡ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿
‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .B‰Ë ‰Ê È‰  eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈe‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈe‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙BB‰Ë el‡ ˙B‰Ë È‰  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óez ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .B‰Ë ‰Ê È‰  ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Ë 4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰L5‡ Ï‡ .B‰Ë Ô˜ÙÒ  ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ  ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Òt‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»
BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

.e‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י ) הלכה ח  (פרק  למעלה נתבאר
לטומאה. כשני  מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף  ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי  טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.,‰‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLet ÌÈ‡˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È‰  Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈB‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ ).6) רומא (דפוס  "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈetk qÁÓ ?„ˆÈk ˙Baw‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙BÈÊ LÓÁ7Ôa˜ ‰‡ÈÓ  »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»

.‰tk ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק  שהפילה כגון

אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה
קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8 ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜Ùa e‡aL BÓk ,B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»¿∆≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿

ÌÈÚ‚9. ¿»ƒ

נטמא 8) אינו מצורע  הכהן. שטימאו לפני  הספק  נולד אם
טמא. שהוא הכהן אמר שלא זמן ה.9)כל הלכה
צרעת"]. טומאת "הלכות נקראו: [במקומן

.‰˙Áz LBiL ÚˆÓ ?„ˆÈk BÚÂ „ÓBÚ ˜ÙÒ¿≈≈¿≈≈«¿…»∆≈««
ÔÏÈ‡‰ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,BÚ B‰h‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿«»≈»≈∆¡ƒ»»»ƒ»
B‰h‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ‡Ï ˜ÙÒ ‡ÓËÂ¿»≈»≈…∆¡ƒ»»¿≈ƒ»»«»

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz LBÈ10˜ÙÒ ,ÂÈzÁz BÚ ÚBˆn‰Â ≈««»ƒ»¿«¿»≈«¿»»≈
B˜ÙÒ  „ÓÚ ‡Ï ˜ÙÒ B‰h‰ ‡ÓËÂ ÚBˆn‰ „ÓÚ»««¿»¿ƒ¿»«»»≈…»«¿≈

.B‰Ë»

מן 10) למדו יד סימן י "ב  הלכה תזריע  פרשת כהנים בתורת
והטהור  האילן תחת עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב 
המצורע  ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני  טמא - עובר
- עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן ), שמקומו
הוא  שהרי  המצורע , של מושבו מקום זה שאין (מפני  טהור

טמא". - עמד אם עובר), רק 

.ÂÌÈˆL ˜ÙÒ11ıL ˜Ê ?„ˆÈk .ÔÈ˜Êp‰ ˜ÙÒ ‰Ê ¿≈¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈«»«∆∆
ÔÈÏ kk ˜fL B‡ ,˙Bkk‰ ÔÈÏ ‡ÓË „ B‡»»»≈¿≈«ƒ»∆»«ƒ»¿≈

Ú‚ ˜ÙÒÂ ,˙B‡Óh‰12B‰Ë ‰Ê È‰  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ, «¿≈¿»≈»«»≈…»«¬≈∆»
.‰‡ÓËa Ú‚B BÈ‡L B‰h‰ kk‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ƒ»»«ƒ»«»∆≈≈«¿À¿»
‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk  ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒ∆»
˙ÚLk Ô‰ È‰ ‡l‡ ,Bcˆa ÏÙ Ck Á‡Â Ba Ú‚»«¿««»»«¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿«

.Ô˙‡ÈˆÓ¿ƒ»»

מציאתן".11) כשעת שרצים "ספק  י "ב : הלכה ד פרק  שם
שרצים  ספק  "ואיזהו אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא

הנזרקין". ספק  זה חכמים? שעבר 12)שטיהרו בשעה
בכיכרות. נוגע  אינו שנח  אחר אבל עליהן,

.ÊÏL ˙Bkk Èab ÏÚ ˙Îl‰Óe ‰cÏÁ‰ ÈÙa ıM‰«∆∆¿ƒ«À¿»¿«∆∆««≈ƒ»∆
Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Óez13B‰Ë B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ14, ¿»»≈»«»≈…»«¿≈»

‰‡Óh‰ ‰Á ‡lL ÈtÓ15Ú‚BÂ Ba ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ .16 ƒ¿≈∆…»»«À¿»»¿»¿«∆∆¿≈«
‰na .˙BB‰Ë Ô‰ È‰  ˙Ó ˜ÙÒ ÈÁ ˜ÙÒ ,˙Bkka«ƒ»»≈«»≈≈¬≈≈¿«∆
Ì‡ Ï‡ ;dÏ ‰ÎÏ‰Â ezÏËpL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»«¿»¿»»¬»ƒ

‰ÈÙa ˙Ó ‡ˆÓ17˙B‡ÓË el‡ È‰ 18ÈÁ e‰e‡ . ƒ¿»≈¿ƒ»¬≈≈¿≈»«
e‰e‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÙa19el‡ È‰  ‰ÈÙa ˙Ó ¿ƒ»««ƒ∆¿»≈¿ƒ»¬≈≈

˙BB‰Ë20ÈÙa ‰Ïp‰Â ‰cÏÁ‰ ÈÙa ıM‰ ÔÎÂ . ¿¿≈«∆∆¿ƒ«À¿»¿«¿≈»¿ƒ
ÌÈB‰Ë eÚL B‡ ÌÈB‰h‰ ÔÈa eÚÂ Ïk‰«∆∆¿»¿≈«¿ƒ∆»¿¿ƒ
ÌB˜Ó ‰‡ÓhÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,B‰Ë B˜ÙÒ  Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ¿≈∆≈«À¿»»

Úe˜21Ô‰ È‰  ı‡‰ ÏÚ Ô‰a ÔÈwÓ eÈ‰ . »«»¿«¿ƒ»∆«»»∆¬≈≈
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ÔÈÁpÓk22˙eLa eÈ‰ Ì‡ ˜ÙqÓ ÚÙÓÏ ÔÈ‡nËÓe , ¿À»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«ƒ»≈ƒ»ƒ¿
‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰23. «»ƒ¿∆ƒ¿»≈

המת.13) היחיד.14)השרץ  ברשות טומאה 15)אפילו
טהור. שספקם "הנזרקים", בגדר נכללה בתנועה שהיא

בכיכרות.16) נגע  שהשרץ  ראינו שירדה 17)פירוש אחר
הכיכרות. מציאתן.18)מן כשעת הטומאות שכל

כן.19) חזקת 20)אחר זה) (לשרץ  לו שהייתה מפני 
הוא 21)טהרה. ולפיכך קבוע , מקום אינו חיים בעלי  פי 

"נזרקים". השרץ 22)בכלל הניקור שבשעת פי  על אף 
טומאה 23)מתנועע . אפילו הרבים שברשות ח , בהלכה

מספק . מטמאה אינה מונחת

.Á˙eLa ˙ÁpnL ‰‡ÓË ?„ˆÈk ÌÈa‰ ˙eL ˜ÙÒ¿≈¿»«ƒ≈«À¿»∆À««ƒ¿
.B‰Ë B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒ ,ÌÈa‰»«ƒ»≈»«»»≈…»«¿≈»
 Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒÂ „ÈÁi‰ ˙eLa ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿»≈»«»»≈…»«

˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ24ÌÈÓÎÁ e‰hL ¿≈»≈¿»≈«¿≈∆ƒ¬¬»ƒ
‡L ÈtÓ ,„ÈÁi‰ ˙eLa elÙ‡˙Úc Ô‰a ÔÈ ¬ƒƒ¿«»ƒƒ¿≈∆≈»∆««

Ï‡M‰Ï25‡a˙iL BÓk ,26. ¿ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈

לזו.24) הקודמות בהלכות שנמנו הספיקות עשרת
מנימוק 25) חכמים טיהרו הספיקות אלו שכל רבינו, דעת

משנה). (כסף  שאין 26)זה שמי  ב , הלכה ט "ז פרק  לקמן
והטעם, היחיד. ברשות אפילו טהור ספיקו להישאל דעת בו
למדנו  טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק  מפני 

בה יש ואשה השאלה מסוטה, על ולענות להישאל דעת
בלבד. לה הדומה את ממנה ללמוד ואפשר

.Ë˙eLa ‡ÓË „ ‰È‰ ?„ˆÈk ˙BiL ÈzL ˜ÙÒ¿≈¿≈¿À≈«»»»»»≈ƒ¿
c‰ ‰È‰L B‡ ,ÌÈa‰ ˙eLa B‰Ë „Â „ÈÁi‰«»ƒ¿»»»ƒ¿»«ƒ∆»»«»»
,Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,CÙ‰Ï¿≈∆¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«

ËÈÒ‰L B‡27,ËÈÒ‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ∆≈ƒ∆∆»≈∆¿≈»«≈∆≈ƒ
‡OÓa ‡nËÓ ‡Óh‰ c‰ ‰È‰ Ì‡28‰È‰L B‡ , ƒ»»«»»«»≈¿«≈¿«»∆»»

ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡a ‡nËÓ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿«≈¿…∆¿∆¡ƒ«∆»≈∆¿≈
Èt ÏÚ Û‡ .B‰Ë ‰Ê È‰  ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆∆¡ƒ¬≈∆»««ƒ
ÔÈÓB‡ Ï‡MÏ ‡BiLk ,B‰Ë ÌÈa‰ ˙eL ˜ÙqL∆¿≈¿»«ƒ»¿∆»ƒ»≈¿ƒ

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ ,zÏË Ì‡ :BÏ29‰Ê È‰  ÏË Ì‡ . ƒ»«¿»≈¿»∆¿≈ƒ»«¬≈∆
Ô‰ È‰  ˙B‰Ë ‰OÚÂ ÏË ‡Ï Ì‡Â ;ÁaLÓ¿À»¿ƒ…»«¿»»¿»¬≈≈

.B‰Ë  ÌÈa‰ ˙eL ˜ÙqL ,˙BB‰Ë¿∆¿≈¿»«ƒ»

ממקומו.27) כמשא.28)הזיז שהיסט  רבינו דעת
תטבול.29) ולפיכך

.ÈÛeO ‡ˆÓpL ıL30ÔÎÂ ,ÔÈÏÎ‡ Èab ÏÚ ÁpÓe ∆∆∆ƒ¿»»À»««≈√»ƒ¿≈
‰ÈeÏa ˙‡ˆÓpL ˙ÈlË31B‡ ‰eL ˙‡ˆÓpL ËÁÓe «ƒ∆ƒ¿≈¿»««∆ƒ¿≈¿»

‰„eÏÁ32˙eLa ÔÈa ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ÌÈÏk‰ ÔÈa ¬»≈«≈ƒ¬≈≈¿ƒ≈ƒ¿
Á‡ ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eLa ÔÈa ÌÈa‰»«ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿≈¿ƒ∆»««
ÚbÓa ÌÈÏk‰ e‡ÓËpL Á‡Â ÛO ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL∆»«»√»ƒƒ¿«¿««∆ƒ¿¿«≈ƒ¿««
˙Èlh‰ ‰˙Ïe ‰„ÈÏÁ‰ B‡ ‰aL ËÁn‰Â ˙Èlh‰««ƒ¿«««ƒ¿¿»∆¡ƒ»»¿»««ƒ

‰‰hL „Ú33.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL , «∆»¬»∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מטמא.30) שבלתה.31)ואינו לפני  שנטמאה וידוע 

בה.32) להשתמש ראוייה שאינה מפני  מטומאתה ויצאה
נטהר.33) - שבלה טמא בגד

.‡ÈB‰Ë ÓB‡ ‡e‰Â ,‡ÓË BÏ ÔÈÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»
BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ ‡e‰  È‡34ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆¡»«¿≈«¿¿««ƒ≈≈

 ˙B‰Ë ‰OÚ Ì‡ ‡l‡ ;˙B‰Ëa ˜ÒÚ BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ¬…ƒ¿»∆»ƒ»»¿»
Â ,˙BB‰Ë Ô‰ È‰BÓˆÚÏ LeÁÈ35,‡ÓË ÓB‡ „Ú . ¬≈≈¿¿»¿«¿≈≈ƒ¿»

ÔÈa ÌÈa‰ ˙eLa ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÌÈÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ≈
„ÚÂ ,‡ÓË ÌÈÓB‡ ÌÈL .B‰Ë  „ÈÁi‰ ˙eLaƒ¿«»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿≈
˙eLa ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eLa ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÓB‡ „Á‡∆»≈…ƒ¿»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
ÓB‡ „ÚÂ ,‡ÓË ÓB‡ „Ú .‡ÓË ‰Ê È‰  ÌÈa‰»«ƒ¬≈∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡Ï ˙ÓB‡ ‰M‡Â ,‡ÓË ˙ÓB‡ ‰M‡ ;‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ»∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆∆…
 ÌÈa‰ ˙eLa ,‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLa :‡ÓËƒ¿»ƒ¿«»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ

B‰Ë36. »

"שאדם 34) א: יב , בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
עדים" ממאה יותר עצמו על עצמו 35)נאמן הוא פירוש,

(כסף  שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק  ולא ייזהר כן גם
דין 36)משנה). מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק  ככל

וגם  נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים
כמו  שדינו שנינו י  הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה

אחד]. בעד

    1 
הרבים 1) ברשות טומאה ספק  טיהרו מה מפני  יבאר

טהור  בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו
בגדי ודין היחיד. ברשות שורפים חזקה זו אי  על טמא. או
גבם  על עושים ואם הארץ  עם כבגדי  מידרס  הם אם התינוק 

טהרות.

.‡‰Ó ÈtÓ2˙eLa ‰‡ÓË ˜ÙÒ ÌÈÓÎÁ e‰Ë ƒ¿≈»ƒ¬¬»ƒ¿≈À¿»ƒ¿
ÔÓÊa ‰‡ÓËa ÁÒt ÔÈOBÚ eav‰ È‰L ?ÌÈa‰»«ƒ∆¬≈«ƒƒ∆«¿À¿»ƒ¿«

ÔÈaÓ ÌÈ‡Óh‰L3˙ÈÁ„ ˙È‡cÂ ‰‡ÓË Ì‡ . ∆«¿≈ƒ¿ÀƒƒÀ¿»«»ƒƒ¿≈
Ïk eq‡L ;‰‡ÓË ˜ÙÒÏ ÓÁÂ Ï˜ ,Ô‰ÈtÓƒ¿≈∆«»…∆ƒ¿≈À¿»∆ƒ»
˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ô‰ÈcÓ ˙B˜Ùq‰«¿≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

˙BeÒ‡4?„ÈÁi‰ ˙eL ˜ÙÒa eÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . ¬ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ
‰zÒpL ‰ËBÒ È‰L5 ˜ÙÒ c‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆¬≈»∆ƒ¿¿»««ƒ∆«»»»≈

dÏÚÏ ‰‡ÓË ‡È‰ È‰6‰zLzL „Ú7. ¬≈ƒ¿≈»¿«¿»«∆ƒ¿∆

ה"י .2) פ "ו טהרות טמאים 3)תוספתא ישראל שרוב 
שני לפסח  נדחים - מועטים טמאים אבל מת, טומאת
[בסוטה  בטהרה. מקריבים והטהורים באייר, עשר בארבעה
שספק  למדו, מסוטה אחר: נימוק  אמרו ב  ט , ובחולין ב  כח ,
היחיד  ברשות היא וסוטה טמא, – היחיד ברשות טומאה

לרה"ר]. ממנה ללמוד הי "ז.4)ואין אשה 5)פי "ח 
פלוני איש עם תסתרי  אל לה ואמר בעלה, לה שקינא

סוטה. נקראת - עמו -6)ונסתרה שזינתה איש אשת
"טומאה". לזנות קראה והתורה לבעלה, מים 7)אסורה

ואילך). ו ה, (במדבר בתורה ככתוב  המאררים

.ÌÈL dÏÚBe ‰ËBq‰L ÌLÎe8‰‡ÓË ˜ÙÒ Ck , ¿≈∆«»¬»¿«ƒ»¿≈À¿»
È‰  „ÈÁi‰ ˙eLa ‰LÏL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈLaƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿»ƒ¿«»ƒ¬≈
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צח                 
         

ÌÈc ‰na .ÌÈa‰ ˙eLk B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú‡ ‰Ó epnÓ L„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ LÁ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.B‰Ë B˜ÙÒ È‰  B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ LÁ˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈBÓa B‡ ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È‰  eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈB‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ

.B‰Ë B˜ÙÒ  „ÈÁi‰ ˙eLa ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»

א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ "ו.10)שאלות. פ "ג חכמי11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב  ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
פתוחות  החצרות ופתחי  לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי . החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eLa Ô˜ÙÒ  ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L c‰ ‰È‰La ?B‰Ë14Ï‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È‰  ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È‰  B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ CcL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙBO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎe20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ "ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואף ֿעלֿפי 
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות
אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק  הדברים מצב 

מ "ח .16)הטומאה. פ "ג כתוב 17)טהרות במשנה
יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף  ורבינו סתם, "תינוק "
הוא  שמא ספיקות: שני  כאן יש הרי  טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק  נתן טהור אדם אלא נגע  לא ושמא טהור,
מפני טמא שהתינוק  אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני  טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי  בילד רק  שזה
לכתוב  רבינו העדיף  ולפיכך המלוכלך, את לנשק  דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק 

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ , בקידושין [רש"י  למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח  תינוק  של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק  והנגיעה

ה"י . לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק  אם
א.21)חלה. פ , קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰e ,B‰Ë ˜ˆe ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
 Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈe ,‰t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

B‰Ë ˜ˆa‰ È‰  dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ‡Le . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ bzL È„k 26.‡ÓË ˜ˆa‰  ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È‰  ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï Ïk ÏL Bkc ÔÈ‡L ;B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚z‰ ˙È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ ebiL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË  Â‡Ï Ì‡Â ;B‰Ë ˜ˆa‰  »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
ÌÈc ‰na .Ì‰ÈÙaL ÔÈ˜Lna ˜ˆaa ewÂ e˙ML∆»¿ƒ¿«»≈««¿ƒ∆¿ƒ∆«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡30ÏL ‰‡eaL ,ÔÈÏeÏˆ ÔÈ˜Ln‰ eÈ‰La ¬ƒ¿∆»««¿ƒ¿ƒ∆»»∆
ÌÈeÎÚ Ï‡ ;Ô‰a ˙k ˜BÈz31,B‰Ë ˜ˆa‰  ƒƒ∆∆»∆¬»¬ƒ«»≈»

k ÔÈ˜Ln‰ ÌB˜Ó ‰È‰  ÔÈ˜Lna ew el‡L∆ƒƒ¿««¿ƒ»»¿««¿ƒƒ»
t ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÏˆ eÈ‰ Ì‡ .˜ˆaa˙˜ÊÁa ˜ˆa‰L È «»≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆«»≈¿∆¿«

ÔÈÏBz ‡l‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡  ‰‡ÓË32. À¿»≈¿ƒ«¬»»∆»ƒ

כאן.23)שם.22) יש מכריעה ואף ֿעלֿפי24)הנחה
החזקה. מפני  טמא הבצק  להישאל, דעת בהם שאין

לבצק ,25) שהגיעה לפני  לשונה שליחכה תולים אנו
ללחך  פרות של דרכן שכן הטמאים, המשקין את והעבירה

השתייה. אחר לשונן "כדי26)את הגירסא במשנה
שאר  של דרכן שאין מפני  מאליו, שיתנגב  פירוש שיתנגב ",

בלשונן. הפה את לנגב  יעקב 27)הבהמות בן אליעזר כר'
אנו 29)שם.28)שם. ולפיכך תרנגולים, של דרכם כך

מקוריהם. על טמאים מים היו לא הנקירה שבשעת תולים
ב .30) פ , ר'31)קידושין בדברי  יוחנן ר' של כפירושו

לבנים  מים בין הבדל כל שאין ומשמע , שם. לוי  בן יהושע 
בלבד. צלילותם ומכריעה אדומים, שם,32)או יוחנן כר'

לו. מסייעת שברייתא

.‰‡È‰ BÊÈ‡33˙eLa ‰ÈÏÚ ÔÈÙBOL ‰˜ÊÁ ≈ƒ¬»»∆¿ƒ»∆»ƒ¿
ÌÈÚcÙˆe ÌÈˆLe ˙Èaa ‰qÚ ?„ÈÁi‰34ÔÈÏtËÓ «»ƒƒ»««ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

 Ì‡ :‰qÚa ÔOaÓ ˙BÎÈ˙Á e‡ˆÓÂ ,ÌL»¿ƒ¿¿¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ…
ÌÈˆL ÌÈÏtËÓ‰35Ì‡Â ,ÛO˙Â ‰‡ÓË ‰qÚ‰  «¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ

.‰B‰Ë  ÌÈÚcÙˆ ‰»…¿«¿¿ƒ¿»

יוחנן.33) כר' בתורה 34)שם, מטמאים. אינם צפרדעים
ושרצים  המטמאים, שרצים שמונה נמנו כט ֿל) יא, (ויקרא
מקום, בכל האמור "שרצים" [סתם מטמאים. אינם אחרים

אלה]. לשמונה ורש"י35)הכוונה יוחנן, ר' של לשונו
שם  מצויים שרצים להיות מוחזק  הבית "אם שם: מפרש
לזה  יוחנן ר' קורא למה לבאר התכוון מצפרדעים". יותר
הוא  ולפיכך מחזקה. עדיף  ורוב  כאן רוב  והלא "חזקה",
אם  יודעים אנו אין שהרי  ממש, רוב  אינו שהרוב  מפרש,
שהבית  אלא בבית שרצים רוב  היה החתיכות שנפלו בשעה

חזקה. על שסמכנו מזה, ויוצא בכך. מוחזק 

.ÂeÈ‰36˙B‰Ëe ˙B‡ÓË37Bcˆa38,epnÓ ‰ÏÚÓÏ B‡ »À¿¿»¿ƒ¿«¿»ƒ∆
eÚ‚ ˜ÙÒÂ B˙ÈlËa ÛhÚ˙Â39˙Úa eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈»¿»≈…»¿»≈

‡ÓË B˜ÙÒ  „ÈÁi‰ ˙eLa eÈ‰ Ì‡ :ÛhÚ˙pL40; ∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈»≈
‰ÈÏÚ ÔÈÏ‡L  Ì„‡ È„Èa ‰‡a‰ ‰‡ÓË ˜ÙqL41. ∆¿≈À¿»«»»ƒ≈»»ƒ¿»ƒ»∆»
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צט                  
         

ÌÈc ‰na .ÌÈa‰ ˙eLk B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú‡ ‰Ó epnÓ L„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ LÁ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.B‰Ë B˜ÙÒ È‰  B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ LÁ˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈBÓa B‡ ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È‰  eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈB‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ

.B‰Ë B˜ÙÒ  „ÈÁi‰ ˙eLa ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»

א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ "ו.10)שאלות. פ "ג חכמי11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב  ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
פתוחות  החצרות ופתחי  לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי . החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eLa Ô˜ÙÒ  ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L c‰ ‰È‰La ?B‰Ë14Ï‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È‰  ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È‰  B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ CcL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙBO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎe20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ "ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואף ֿעלֿפי 
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות
אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק  הדברים מצב 

מ "ח .16)הטומאה. פ "ג כתוב 17)טהרות במשנה
יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף  ורבינו סתם, "תינוק "
הוא  שמא ספיקות: שני  כאן יש הרי  טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק  נתן טהור אדם אלא נגע  לא ושמא טהור,
מפני טמא שהתינוק  אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני  טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי  בילד רק  שזה
לכתוב  רבינו העדיף  ולפיכך המלוכלך, את לנשק  דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק 

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ , בקידושין [רש"י  למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח  תינוק  של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק  והנגיעה

ה"י . לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק  אם
א.21)חלה. פ , קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰e ,B‰Ë ˜ˆe ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
 Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈe ,‰t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

B‰Ë ˜ˆa‰ È‰  dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ‡Le . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ bzL È„k 26.‡ÓË ˜ˆa‰  ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È‰  ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï Ïk ÏL Bkc ÔÈ‡L ;B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚z‰ ˙È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ ebiL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË  Â‡Ï Ì‡Â ;B‰Ë ˜ˆa‰  »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
ÌÈc ‰na .Ì‰ÈÙaL ÔÈ˜Lna ˜ˆaa ewÂ e˙ML∆»¿ƒ¿«»≈««¿ƒ∆¿ƒ∆«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡30ÏL ‰‡eaL ,ÔÈÏeÏˆ ÔÈ˜Ln‰ eÈ‰La ¬ƒ¿∆»««¿ƒ¿ƒ∆»»∆
ÌÈeÎÚ Ï‡ ;Ô‰a ˙k ˜BÈz31,B‰Ë ˜ˆa‰  ƒƒ∆∆»∆¬»¬ƒ«»≈»

k ÔÈ˜Ln‰ ÌB˜Ó ‰È‰  ÔÈ˜Lna ew el‡L∆ƒƒ¿««¿ƒ»»¿««¿ƒƒ»
t ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÏˆ eÈ‰ Ì‡ .˜ˆaa˙˜ÊÁa ˜ˆa‰L È «»≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆«»≈¿∆¿«

ÔÈÏBz ‡l‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡  ‰‡ÓË32. À¿»≈¿ƒ«¬»»∆»ƒ

כאן.23)שם.22) יש מכריעה ואף ֿעלֿפי24)הנחה
החזקה. מפני  טמא הבצק  להישאל, דעת בהם שאין

לבצק ,25) שהגיעה לפני  לשונה שליחכה תולים אנו
ללחך  פרות של דרכן שכן הטמאים, המשקין את והעבירה

השתייה. אחר לשונן "כדי26)את הגירסא במשנה
שאר  של דרכן שאין מפני  מאליו, שיתנגב  פירוש שיתנגב ",

בלשונן. הפה את לנגב  יעקב 27)הבהמות בן אליעזר כר'
אנו 29)שם.28)שם. ולפיכך תרנגולים, של דרכם כך

מקוריהם. על טמאים מים היו לא הנקירה שבשעת תולים
ב .30) פ , ר'31)קידושין בדברי  יוחנן ר' של כפירושו

לבנים  מים בין הבדל כל שאין ומשמע , שם. לוי  בן יהושע 
בלבד. צלילותם ומכריעה אדומים, שם,32)או יוחנן כר'

לו. מסייעת שברייתא

.‰‡È‰ BÊÈ‡33˙eLa ‰ÈÏÚ ÔÈÙBOL ‰˜ÊÁ ≈ƒ¬»»∆¿ƒ»∆»ƒ¿
ÌÈÚcÙˆe ÌÈˆLe ˙Èaa ‰qÚ ?„ÈÁi‰34ÔÈÏtËÓ «»ƒƒ»««ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

 Ì‡ :‰qÚa ÔOaÓ ˙BÎÈ˙Á e‡ˆÓÂ ,ÌL»¿ƒ¿¿¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ…
ÌÈˆL ÌÈÏtËÓ‰35Ì‡Â ,ÛO˙Â ‰‡ÓË ‰qÚ‰  «¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ

.‰B‰Ë  ÌÈÚcÙˆ ‰»…¿«¿¿ƒ¿»

יוחנן.33) כר' בתורה 34)שם, מטמאים. אינם צפרדעים
ושרצים  המטמאים, שרצים שמונה נמנו כט ֿל) יא, (ויקרא
מקום, בכל האמור "שרצים" [סתם מטמאים. אינם אחרים

אלה]. לשמונה ורש"י35)הכוונה יוחנן, ר' של לשונו
שם  מצויים שרצים להיות מוחזק  הבית "אם שם: מפרש
לזה  יוחנן ר' קורא למה לבאר התכוון מצפרדעים". יותר
הוא  ולפיכך מחזקה. עדיף  ורוב  כאן רוב  והלא "חזקה",
אם  יודעים אנו אין שהרי  ממש, רוב  אינו שהרוב  מפרש,
שהבית  אלא בבית שרצים רוב  היה החתיכות שנפלו בשעה

חזקה. על שסמכנו מזה, ויוצא בכך. מוחזק 

.ÂeÈ‰36˙B‰Ëe ˙B‡ÓË37Bcˆa38,epnÓ ‰ÏÚÓÏ B‡ »À¿¿»¿ƒ¿«¿»ƒ∆
eÚ‚ ˜ÙÒÂ B˙ÈlËa ÛhÚ˙Â39˙Úa eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈»¿»≈…»¿»≈

‡ÓË B˜ÙÒ  „ÈÁi‰ ˙eLa eÈ‰ Ì‡ :ÛhÚ˙pL40; ∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈»≈
‰ÈÏÚ ÔÈÏ‡L  Ì„‡ È„Èa ‰‡a‰ ‰‡ÓË ˜ÙqL41. ∆¿≈À¿»«»»ƒ≈»»ƒ¿»ƒ»∆»

ÈÓk ‡e‰ È‰  Ú˜˜ Èab ÏÚ Ápn‰ ÈÏÎa elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«À»««≈«¿«¬≈¿ƒ
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B˜ÙÒ  ÌÈa‰ ˙eLa eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba LiL∆≈««ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿≈
ÚbÈ ‡lL LÙ‡ È‡ Ì‡Â .B‰Ë42.‡ÓË B˜ÙÒ  »¿ƒƒ∆¿»∆…ƒ«¿≈»≈

ב .36) ה, בנדה מובאה ה"א, פ "ד טהרות תוספתא
כגון 37) פירוש, וטומאות". "וטהרות הגירסא שם בגמרא

טהור.38)שרץ . הגירסא 39)והוא ובגמרא , בתוספתא
הדברים: ופירוש רבינו. בדברי  גם כך לגרוס  ונראה "נגע ".
והמדובר  ונטמאה, בטלית השרץ  נגע  אם הוא הספק 
טמאה  הטלית אם והואֿהדין בטהרות, נגעה ודאי  כשהטלית
ולא  בה ונתעטף  ידיו שפשט  בשעה בטהרות נגעה וספק 
אופנים  כמה עוד שביארו שם, ותוספות רש"י  ראה הרגיש.

ספיקות. דעת 40)של בה אין שהטלית ואף ֿעלֿפי 
להישאל  דעת בו שאין שדבר למעלה ואמרנו להישאל,
שהספק  מפני  טמא כאן טהור, ספיקו היחיד ברשות אפילו

שם). (נדה ידיו שפשט  האדם עלֿידי  האנשים 41)בא
להישאל.נשא  דעת בו שיש כמי  הדין ולפיכך עליה, לים
מאליו 42) מובן ממש, אי ֿאפשר אם שנגע . לוודאי  קרוב 

(כסף ֿמשנה). להשמיענו צריך ולא טמא שהוא

.Ê‰Óez ÏL kk43Ò„Óe Ûc‰ Èab ÏÚ Ôe˙pL44 ƒ»∆¿»∆»««≈««ƒ¿»
,Ò„na ÚbÈ ‡lL ÏtiLk BÏ LÙ‡ È‡Â ,ÂÈzÁz Ôe˙»«¿»¿ƒ∆¿»¿∆ƒ…∆…ƒ««ƒ¿»

ÔB„Ó ÌB˜Óa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡45kk‰ ‡ˆÓe ‡e , ««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»»«ƒ»
Á‡ ÌB˜Óa46B˙‰Ëa ‡e‰ È‰ 47:ÓB‡ È‡L ; ¿»«≈¬≈¿»√»∆¬ƒ≈

‰Ê ÌB˜Óa B˙e BÏËe ‡a Ì„‡48Èa :Ó‡ Ì‡Â . »»»¿»¿»¿»∆¿ƒ»«»ƒ
Ú‚Â ÏÙ È‡ceL ;‡ÓË  Ô‡ÎÏ Ì„‡ ‡a ‡lL ÈÏƒ∆…»»»¿»»≈∆««»«¿»«

.ÏÙpLk Ò„na«ƒ¿»¿∆»«

א.43) ד, נדה ונטמא.44)ברייתא, הזב  עליו שדרס  דבר
למקום 45) מתגלגלת עליו הנופלת והכיכר משופע , מקום

הטהור.46)טהור. הכיכר 47)במקום אומרים  אנו ואין
למקום  והגיעה נתגלגלה השיפוע  ומפני  המדרס , על נפלה

ותיטמא.48)הטהור. תיפול שלא כדי 

.Á˜BÈz49ÌÈpLBM‰Â ˙Bw‰ ˙Èa „ˆa ‡ˆÓpL ƒ∆ƒ¿»¿«≈«¿»¿««ƒ
ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈpLBL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa¿»««ƒ∆≈»«ƒ∆»ƒ¿

B‰Ë B˜ÙÒ  ‰‡Óh‰50Ì˙e ÔËwÏ Á‡ ‡nL , «À¿»¿≈»∆»«≈ƒ¿»¿»»
BÏ51ÂÈÏk  ˙Bw‰ ˙Èa „ÓBÚ‰ BÓÁ ÔÎÂ .52 ¿≈¬»≈¿≈«¿»≈»

Ô‰a CÚÓ˙ ‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈB‰Ë53eÚ‚Â ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈»∆¿»¿
‡Ï e‡ˆÓpLÎe ,Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜a¿∆∆ƒ¿≈∆≈««ƒ»≈¿∆ƒ¿¿…

ÔÈÚ‚B e‡ˆÓ54.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏÎÂ , ƒ¿¿¿ƒ¿»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מ "ז.49) פ "ג אומרים 50)טהרות אנו ואין טהור, התינוק 
ונטמא. וקטפן הקברות לבית בהלכה 51)שנכנס  נתבאר

היחיד  ברשות אף  ספיקו להישאל, דעת בו שאין שקטן ב ,
שעליו.52)טהור. החמורים 53)הכלים כדרך

ולכאן. לכאן ומתגלגלים הארץ  על במקום 54)ששוכבים
טומאה.

.Ë˜BÈz55‰È‰L B‡ ÂÈ‡ ÏL B„Èa OÙBz ‰È‰L ƒ∆»»≈¿»∆»ƒ∆»»
„ÈÁi‰ ˙eLa B˜ÙÒ  ÂÈ‡ ÏL BÙ˙k Èab ÏÚ ÎB≈««≈¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ

‡ÓË56ÂÈÏÚ Ï‡L ÂÈ‡L ÈtÓ ,57. »≈ƒ¿≈∆»ƒƒ¿»»»

ה"ד.55) פ "ג טהרות דעת 56)תוספתא בו שאין אע "פ 
אביו.57)להישאל. את שואלים לתינוק , הנוגע  בכל

.È˙B˜ÙÒ ‰Úa‡Â58˜BÈz :˜BÈ˙a ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ¿«¿»»¿≈»¿¬»ƒ¿ƒƒ
ÏBÎÈ BÈ‡LBÓk ez‡ˆÓe ‰‡e Bn‡ ezÁÈp‰L Cl‰Ï ∆≈»¿«≈∆ƒƒ«ƒ»»¿»«¿

‰‡ÓË ‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,B‰Ë  BÓB˜Óa ‡e‰L59 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿≈»
ezÙt‚Â ez˜MÂ ‰‡a60˙‡ˆÏ ˜BÈz‰ ÏÈÁ˙‰ . »»¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»≈

Òk‰Ïe61ÌÚ È„‚a ‡Lk Ò„Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈB‰Ë ÂÈ„‚a  ¿ƒ»≈¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈«
ı‡‰62ÏÚ ÔÈOBÚ ÔÈ‡  ÔÈB‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»∆¿««ƒ∆≈¿ƒ≈ƒ«

˙B‰Ë Ô‰Èab63 Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ . «≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««ƒ»≈
˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ .„ÈÁi‰ ˙eLa ‡ÓË B˜ÙÒ¿≈»≈ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««

BÙeb ˙‡ ÓLÏ64˙B‰Ë BÙeb b ÏÚ ÔÈÏÎB‡ 65Ú„BÈ ; ƒ¿…∆¿ƒ««¿»≈«
ÂÈ„È ˙‡ ÓLÏ66Ôab ÏÚ ÔÈÏÎB‡ 67„ˆÈk .˙B‰Ë ƒ¿…∆»»¿ƒ««»¿»≈«
?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba68ÌLÏ ÔÈlÁ BÏ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒÀƒ¿≈

‰Óez69Ú„BÈ Ì‡ .70b‡ ÔÈÏÎB‡  BÙeb ˙‡ ÓLÏ ¿»ƒ≈«ƒ¿…∆¿ƒ««
b‡ ÌÈÏÎB‡  ÂÈ„È ˙‡ ÓLÏ Ú„BÈ Ì‡Â ;˙B‰Ë BÙeb¿»¿ƒ≈«ƒ¿…∆»»¿ƒ««

.˙B‰Ë ÂÈ„È»»¿»

ה"ה.58) שם נדה".59)תוספתא "אשה בתוספתא:
נקי60) בין יהודה ר' מחלק  שם [בתוספתא אותו. וטימאה

תינוק ?]. סתם: רבינו כתב  למה היא ופליאה למלוכלך,
ולהיכנס .61) רומא: עליהם 62)בדפוס  גזרו שחכמים

למ  (ראה מדרס  ה"א).טומאת פי "ג לכתחילה,63)עלה
נטמאו. לא עשו שנגעו 65)מטומאה.64)ואם טהרות

טהורות. - בידיו נגעו ולא (פ "ט 66)בגופו למעלה נתבאר
שמירה  נשמרו שלא ידיים סתם על טומאה שגזרו ה"ח )
להישמר  שיודע  קטן ויש תרומה, טהרת לשם מעולה
ידיו  את מעולה שמירה לשמור לא אבל בטומאה מלנגוע 
א). מב , סוכה (רש"י  ידיים כסתם תהיינה שלא כדי  עד

בידיו.67) נגעו גופו 68)אם את לשמור יודע  הוא אם
ידיו. בטהרת 69)ואת אותם לשמור שצריך לו אומרים

ישמור  לא שמא ממש, תרומה לו מוסרים אין אבל תרומה,
ותיטמא. כראוי  הוא 70)אותם כיצד ומסתכלים מתבוננים

שומר.

    1 
או 1) האדם על האהיל ספק  העורב  בפי  המת מן כזית יבאר

ונתן  אזניים לו שיש בכלי  הממלא היחיד. ברשות לא
בתחתון. השרץ  ונמצא לכלי  מכלי  המערה או כלים בעשרה
מיקרצת  הקורץ  וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף 
שנמצאה  טמא אוכל או במיקרצת שרץ  ונמצא העיסה מן
היו  וכו'. רותח  תבשיל גבי  על או הכיכר בתוך שלה גרעינה
וכו'. בבית גרעינה ונמצאה וטהורים טמאים אוכלין בבית

.‡˙ÈÊk2ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ3ÏÚ ¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈»≈∆¡ƒ«
ÏÈ‰‡‰ ‡lL ˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eLa ÌÈÏk‰ ÏÚÂ Ì„‡‰»»»¿««≈ƒƒ¿«»ƒ»≈∆…∆¡ƒ
˙Ú„ Ba ‰È‰iL ‡e‰Â ,˜ÙqÓ ‡ÓË Ì„‡‰ È‰ ¬≈»»»»≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆««

Ï‡MÏ4˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈB‰Ë ÌÈÏk‰Â , ƒ»≈¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆««
‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .Ï‡MÏ5ÌÈÏk ‰OÚa Ô˙Â ÈÏÎa6 ƒ»≈¿≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿»««¬»»≈ƒ

Ô‰Ó „Á‡a ıM‰ ‡ˆÓÂ7‡ÓË ‡e‰ 8ÌÈÏk‰Â9 ¿ƒ¿»«∆∆¿∆»≈∆»≈¿«≈ƒ
ÈÏka ıM‰ ‡nL ˜ÙÒ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈB‰Ë¿ƒ««ƒ∆À»»≈∆»«∆∆«¿ƒ

‡lnL‰lÁz ‰È‰ Ba10Ô‰a ÔÈ‡Â ÌÈÏk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»∆
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ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ıM‰ Ba Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔBÁ‡‰ ÔÓ ÔBL‡‰ Úe„È16ÈÏÎa ıM‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈB‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :ÓB‡ È‡L ;18ıM‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È‰  ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,B‰Ë ÔBÈÏÚ‰  ÔBzÁza ıM‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆

מ "ד.2) פ "ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית
ה"י ). פ "א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או

טומאה  הלא שואל, משאנץ  [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק ? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח  עורב  בפי 
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ  ה"ו). פט "ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה  ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב :
כל  ואחרי  ב ) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי 

אחר. לכלי  שבדלי  המים כל שפך הכלים 7)מילוי  באחד
לתוכם. השרץ .8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי 

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני  הדעת, על
מפני הכלים תשעת טהורים ואף ֿעלֿפי ֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי  נופל שבדלי  שהשרץ 
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי  השרץ  נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק  נידון זה שספק  מפני  הכלים
בו. שמילא הכלי  של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו
בראשונה, לתוכו ששפך בכלי  השרץ  נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי  בו, שמילא הכלי  נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי  גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב . ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי  כפופה שפה רש"י  ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני 

[לפי בו. שמילא בכלי  ונשאב  בבור היה שהשרץ  הדעת,
על  משנה' ה'כסף  של התמיהות שתי  מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ "ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי  כלים לשני  נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי  איזה יודע  אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי  טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ  מדלי  המים אליהם
שזה  מפני  נטמא לא בדלי , ונשאב  בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי "ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק 
גם  ולפיכך שפיכה, אגב  המים עם יצא אלא בדלי  השרץ 

ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ  האפשרות
מפני שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי . של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק 

היה]. שבכלי  ותולים בדלי .18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי , ונטמא בו ונגעו השרץ  את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי , שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ . היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי  אחד שדלי 
שפך  דלי  מאיזה ידוע  כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי  - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ , בו שנמצא לכלי 

האחרים. הדליים תשעת את לטמא יודע 20)טעם אינני 
לא  הכלים לתשעת הרי  טמאים. הכלים כל למה לפרש
ולא  משנה' ה'כסף  כבר השמיע  זו (תמיהה הטומאה? הגיעה

יישוב ). לה השקול 21)מצא ספק  – כלים בשני  – כאן
כל  ואין בתחתון, או העליון בכלי  השרץ  היה אם הוא,

לכאן. או לכאן מכריעה סברא

.‰t˜22ıL da ‡ˆÓÂ ˙B‰Ëa da LnzLpL23, À»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆∆
ÌÈÊ‡ B‡ ,ÌÈÏeL dÏ LÈ Ì‡24dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ≈»«ƒ√¿«ƒ««ƒ∆≈»

ÌÈÏeL25da eLnzLpL ˙B‰h‰ Ïk È‰  «ƒ¬≈»«¿»∆ƒ¿«¿»
˙B‡ÓË26‰˜e„a ‰˙È‰ elÙ‡ .27ÌÚ ‡nL ,‰qÎÓe ¿≈¬ƒ»¿»¿»¿À»∆»ƒ

ıM‰ ÏÙ ‰˜È„a‰ ÔÓ B„È ˙‰a‚‰28elÙ‡Â . «¿»«»ƒ«¿ƒ»»««∆∆«¬ƒ
˙Á‡ ˙ÈÂÊÏ dÏËÏËÂ BÊ ˙ÈÂÊa ˙B‰Ëa da LnzLƒ¿«≈»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿»ƒ«∆∆

˙B‡ÓË Ôlk  ıM‰ da ‡ˆÓÂ29ÔÈ˜ÈÊÁnL ÈÙÏ ; ¿ƒ¿»»«∆∆À»¿≈¿ƒ∆«¬ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰‡ÓË30.ÛOÏ ‡Ï Ï‡ ,˙BÏ˙Ï À¿»ƒ»¿»ƒ¿¬»…ƒ¿…

פירות.22) בה שנותנים את 23)חבית שהוציא אחר
תוכה,24)הטהרות. כלפי  כפופים החבית קרשי  ראשי 

ט . הערה למעלה אפשר 25)ראה לארכה מונחת וכשהיא
פירות. בה והטעם,26)להניח  ב . ג, בנדה יוחנן, כרבי 

הפירות, את שהוציא לפני  שם היה השרץ  אומרים: שאנו
עיכבו  הפירות, את להוריק  כדי  החבית, את וכשהיטה

בחבית. ונשאר השרץ  את בה 27)האוגנים ששמו לפני 
שרץ . שם היה ולא בדקוה הפירות, החבית 28)את לתוך

בו. הרגיש תרומה,29)ולא של הן אם באכילה אסורות
רבינו. שמסיים כמו לשורפם, אסור כשהעבירו 30)אבל

העברתו, אחר בכלי  טומאה ונמצאה למקום ממקום טהרות
למעלה  ראה העברתו. לפני  עוד בכלי  שהיתה מניחים אנו

לזמן. מזמן טומאה מחזיקים שאין ה"ו, פט "ו

.‚ÛÏBf‰31Ba‰ ˙‡32Ì‡ :˙BiÁ epnÓ ‡lÓÓe «≈∆«¿«≈ƒ∆»ƒƒ
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:ÓB‡ È‡L ;˙BB‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰  ‰BÁ‡a»«¬»ƒ¿≈»¿À»¿∆¬ƒ≈

BaÏ ıL ÏÙ ˙BBL‡‰ ˙‡ ‡lnL Á‡35‰È‰ . ««∆ƒ≈∆»ƒ»«∆∆«»»
‡ˆÓÂ ,Ô‡ÏnL „Ú ˙BiÁ‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎa ÛÏBÊ≈ƒ¿ƒ¿≈¿∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔlÎÂ ,‰‡ÓË „Ïa ‡È‰  Ô‰Ó ˙Á‡a ıM‰«∆∆¿««≈∆ƒƒ¿«¿≈»¿À»

ıM‰ ÏÙ „Ïa BÊa :ÓB‡ È‡L ;˙BB‰Ë36B‡ ¿∆¬ƒ≈»ƒ¿«»««∆∆
˜„Ba ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÎB˙Ï ÛÏÊ ‡lL „Ú da ‰È‰»»»«∆…»«¿»¿ƒ»ƒ»»≈
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ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ıM‰ Ba Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔBÁ‡‰ ÔÓ ÔBL‡‰ Úe„È16ÈÏÎa ıM‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈB‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :ÓB‡ È‡L ;18ıM‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È‰  ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,B‰Ë ÔBÈÏÚ‰  ÔBzÁza ıM‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆

מ "ד.2) פ "ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית
ה"י ). פ "א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או

טומאה  הלא שואל, משאנץ  [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק ? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח  עורב  בפי 
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ  ה"ו). פט "ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה  ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב :
כל  ואחרי  ב ) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי 

אחר. לכלי  שבדלי  המים כל שפך הכלים 7)מילוי  באחד
לתוכם. השרץ .8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי 

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני  הדעת, על
מפני הכלים תשעת טהורים ואף ֿעלֿפי ֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי  נופל שבדלי  שהשרץ 
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי  השרץ  נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק  נידון זה שספק  מפני  הכלים
בו. שמילא הכלי  של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו
בראשונה, לתוכו ששפך בכלי  השרץ  נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי  בו, שמילא הכלי  נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי  גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב . ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי  כפופה שפה רש"י  ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני 

[לפי בו. שמילא בכלי  ונשאב  בבור היה שהשרץ  הדעת,
על  משנה' ה'כסף  של התמיהות שתי  מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ "ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי  כלים לשני  נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי  איזה יודע  אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי  טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ  מדלי  המים אליהם
שזה  מפני  נטמא לא בדלי , ונשאב  בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי "ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק 
גם  ולפיכך שפיכה, אגב  המים עם יצא אלא בדלי  השרץ 

ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ  האפשרות
מפני שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי . של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק 

היה]. שבכלי  ותולים בדלי .18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי , ונטמא בו ונגעו השרץ  את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי , שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ . היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי  אחד שדלי 
שפך  דלי  מאיזה ידוע  כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי  - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ , בו שנמצא לכלי 

האחרים. הדליים תשעת את לטמא יודע 20)טעם אינני 
לא  הכלים לתשעת הרי  טמאים. הכלים כל למה לפרש
ולא  משנה' ה'כסף  כבר השמיע  זו (תמיהה הטומאה? הגיעה

יישוב ). לה השקול 21)מצא ספק  – כלים בשני  – כאן
כל  ואין בתחתון, או העליון בכלי  השרץ  היה אם הוא,

לכאן. או לכאן מכריעה סברא

.‰t˜22ıL da ‡ˆÓÂ ˙B‰Ëa da LnzLpL23, À»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆∆
ÌÈÊ‡ B‡ ,ÌÈÏeL dÏ LÈ Ì‡24dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ≈»«ƒ√¿«ƒ««ƒ∆≈»

ÌÈÏeL25da eLnzLpL ˙B‰h‰ Ïk È‰  «ƒ¬≈»«¿»∆ƒ¿«¿»
˙B‡ÓË26‰˜e„a ‰˙È‰ elÙ‡ .27ÌÚ ‡nL ,‰qÎÓe ¿≈¬ƒ»¿»¿»¿À»∆»ƒ

ıM‰ ÏÙ ‰˜È„a‰ ÔÓ B„È ˙‰a‚‰28elÙ‡Â . «¿»«»ƒ«¿ƒ»»««∆∆«¬ƒ
˙Á‡ ˙ÈÂÊÏ dÏËÏËÂ BÊ ˙ÈÂÊa ˙B‰Ëa da LnzLƒ¿«≈»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿»ƒ«∆∆

˙B‡ÓË Ôlk  ıM‰ da ‡ˆÓÂ29ÔÈ˜ÈÊÁnL ÈÙÏ ; ¿ƒ¿»»«∆∆À»¿≈¿ƒ∆«¬ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰‡ÓË30.ÛOÏ ‡Ï Ï‡ ,˙BÏ˙Ï À¿»ƒ»¿»ƒ¿¬»…ƒ¿…

פירות.22) בה שנותנים את 23)חבית שהוציא אחר
תוכה,24)הטהרות. כלפי  כפופים החבית קרשי  ראשי 

ט . הערה למעלה אפשר 25)ראה לארכה מונחת וכשהיא
פירות. בה והטעם,26)להניח  ב . ג, בנדה יוחנן, כרבי 

הפירות, את שהוציא לפני  שם היה השרץ  אומרים: שאנו
עיכבו  הפירות, את להוריק  כדי  החבית, את וכשהיטה

בחבית. ונשאר השרץ  את בה 27)האוגנים ששמו לפני 
שרץ . שם היה ולא בדקוה הפירות, החבית 28)את לתוך

בו. הרגיש תרומה,29)ולא של הן אם באכילה אסורות
רבינו. שמסיים כמו לשורפם, אסור כשהעבירו 30)אבל

העברתו, אחר בכלי  טומאה ונמצאה למקום ממקום טהרות
למעלה  ראה העברתו. לפני  עוד בכלי  שהיתה מניחים אנו

לזמן. מזמן טומאה מחזיקים שאין ה"ו, פט "ו
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‡ÓË˙B37ÈÏka B‡ Baa ıM‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈¿≈ƒƒ¿»«∆∆««¿ƒ
‡ÓË Ïk‰  Ba ÛÏBfL38. ∆≈«…»≈

מ "ז.31) פ "י  והוא 32)טהרות שמן, או יין מלא הבור
לחביות. קימעא קימעא המשקה את אחר 33)מעביר

כולן. את היה 34)שמילא אם או בבור היה השרץ  אם בין
שבבור, היין כל נטמא – בה ששאב  לפני  הראשונה בחבית
מפני השאיבה, אחר לחבית שנפל אומרים אנו ואין
החביות  את בדק  אם ואפילו לזמן, מזמן טומאה שמחזיקים
יפה, בדק  שלא תולים – שרץ  מצא ולא השאיבה לפני 

שבבור. היין כל את השרץ  טימא היה 35)וכששאב  או
החביות  כל טמאות באמצעית, נמצא שאם מובן זו. בחבית

אחריה. א.36)שנתמלאו בהלכה ברור 37)נתבאר
בבור. היה שהשרץ  מזמן 38)הדבר, טומאה מחזיקים

השאיבה. מתחילת בכלי  היה שהשרץ  ואומרים לזמן,

.„‰È‰39‰ˆB˜40ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ41Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe »»∆≈ƒƒ««¬»«¬∆»
‚bÏ42ÔËÚnaL ÌÈ˙ÈÊ  ‚ba ıM‰ ‡ˆÓÂ , ««¿ƒ¿»«∆∆««≈ƒ∆««¬»

ÌÈB‰Ë43‡ÓË ÔËÚn‰  ÔËÚna ‡ˆÓ .44‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿»««¬»««¬»»≈ƒ¿»
ÌÈ˙ÈÊÏ Ï˙k ÔÈa45ÌÈB‰Ë ÌÈ˙Èf‰ 46ıM‰ ‡ˆÓ . ≈…∆¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆∆

ÌÈ˙ÈÊ ÏL Leb CB˙a47˙LÏL CB˙a Ì‡ :‚ba Leb‰Â ¿∆≈ƒ¿«««ƒ¿¿∆
ÌÈÓÈ48ÔÓ ‰Ê Leb :ÓB‡ È‡L ,‡ÓË ÔËÚn‰ Û‡  »ƒ«««¬»»≈∆¬ƒ≈∆ƒ

BÎB˙a ıM‰Â ‰ÏÚ ÔËÚn‰49Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â ; ««¬»»»¿«∆∆¿¿ƒƒ¿»««
ÔËÚn‰ È‰  ‚bÏ ÌÈ˙ÈÊ‰ ‰ÏÚ‰MÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ∆∆¡»«≈ƒ««¬≈««¬»
‰LÏM‰ CB˙a Le‚ eOÚÂ eˆa˜˙ ‚ba ‡nL ,B‰Ë»∆»««ƒ¿«¿¿«¬¿«¿»

ÌÈÓÈ50. »ƒ

ה"א.39) פי "א טהרות מלקט .40)תוספתא,
בחפירה 41) אותם נותנים הזיתים את (קוטפים) "כשמוסקים

בשעת  שמן הרבה ויוציאו שיתרככו כדי  לכך, שהוכנה
לטהרות  בפירושו [רבינו מעטן" נקראת זו וחפירה סחיטתם.
הזיתים]. בו שנותנים כלי  מפרש, שם והר"ש מ "א. פ "ט 

שעליהם.42) הזיעה שתתייבש אומרים 43)כדי  אנו
[ואין  שבגג. הזיתים על נפל אלא במעטן היה לא שהשרץ 
ב , שבהלכה בטהרות בה שנשתמש קופה לדין דומה זה
זזה  אמנם עצמה שהקופה מפני  למקום, ממקום שמחזיקים
שבתוך  מקומם את עזבו לא והשרץ  הטהרות אבל ממקומה,
אבל  טומאה. שמחזיקים לזמן מזמן כעין זה ולפיכך הקופה,
מחזיקים  אין זה וכגון שבמעטן, מקומם עזבו הזיתים כאן
סד]. אות 'יכין' פ "ט  טהרות ישראל' 'תפארת ראה טומאה.

נפל 44) שהשרץ  תולים שאנו מפני  טהורים, שבגג והזיתים
שם. בתוספתא, כחכמים לגג. הזיתים שהעלה אחר למעטן
טילטל  כשלא רק  זה לזמן, מזמן שמחזיקים ואף ֿעלֿפי 
אותו  טילטל אם אבל הספק , בו שנולד הדבר את ממקומו
למה  מתפלא, משנה' [ב 'כסף  למקום. ממקום כעין זה הרי 
משנה' ה'סתם נגד שם בתוספתא כחכמים רבינו פסק 
ב ) מב , (יבמות בידינו כלל והלא מ "ט )? (פ "ט , בטהרות
ואולי כסתם? הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה שסתם
בדין  חכמים על החולק  היחיד הוא רבי  - שבתוספתא מפני 
לבדו  רבי  כדעת המשנה את לראות שיש רבינו סובר זה,
לדין  זה בין מה לפרש, יודע  (אינני  ה'סתם']. את שסידר

ג). בהלכה בבור בזיתים.45)נמצא נוגע  ואין 46)ואינו

שם). (טהרות, השרץ  בהם נגע  שמא זיתים 47)חוששים
ביניהם. לחוץ  והשרץ  יחד, מדובקים משעת 48)אחדים

מהמעטן. זיתים 49)הוצאתם של דרכם שאין מפני 
שכזה. קצר בזמן לגוש במשך 50)להתדבק  פירוש,

הימים. שלושת

.‰ıBw‰51˙ˆ˜Ó52ıL ‡ˆÓÂ ‰qÚ‰ ÔÓ «≈ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»¿ƒ¿»∆∆
˙ˆ˜na53‰‡ÓË dcÏ ˙ˆ˜n‰ 54‰qÚa ‡ˆÓ . «ƒ¿∆∆«ƒ¿∆∆¿«»¿≈»ƒ¿»»ƒ»

‰‡ÓË dcÏ ‰qÚ‰ 55Û‡  ˙ˆ˜n‰ CB˙a ‡ˆÓ . »ƒ»¿«»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿∆∆«
‰‡ÓË ‰qÚ‰56. »ƒ»¿≈»

שם.51) תוספתא, תולש. או עיסה.52)חותך חתיכת
לעין.53) הנראה  במקום גבה, על 54)על  אומרים שאנו 

נפל. שהשרץ 55)המקרצת תולים, אנו טהורה. והמקרצת
שם. כחכמים, המקרצת. את שנטל אחר לעיסה נפל

על 56) נפלה שאם נפלה, שלעיסה הדעת על מתקבל
הגר"א  (ביאור במקרצת כלֿכך שוקעת היתה לא המקרצת

בתוספתא).

.Â‡ÓË ÏÎ‡57BlL ‰ÈÚb ‡ˆÓpL58B‡ kk‰ CB˙a …∆»≈∆ƒ¿»«¿ƒ»∆¿«ƒ»
‰˜LÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Á˙B ÏÈLz Èa‚ ÏÚ««≈«¿ƒ≈«««ƒ∆≈»∆»«¿∆

ÁÙBË59Ô‰ È‰ 60ÌÈ‡ÓË61ÏÎ‡‰ :ÓB‡ È‡L ; ≈«¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈»…∆
‰ÁÈ˙‰ ˙ÓÁÓ B‡ kk‰ CB˙a ÁBnÂ ÌL ÏÙ BlkÀ»«»¿ƒ«¿«ƒ»≈¬«»¿ƒ»
B‡ kk‰ Èab ÏÚ ‰ÈÚb‰ ˙‡ˆÓ .B˙ÈÚ‚ ‰‡LÂ¿ƒ¿¬»«¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ»««≈«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ÔBˆ ÏÈLz CB˙a¿«¿ƒ≈¬≈≈¿ƒ««ƒ

‰˜LÓ ‰ÈÏÚ LiL62dcÏ BÊ ‰ÈÚb :ÓB‡ È‡L ; ∆≈»∆»«¿∆∆¬ƒ≈«¿ƒ»¿«»
dÈ‡ È‰L ,‰ÈÏÚÓ ÏÎ‡‰ „‡L Á‡ ‰ÏÙ»¿»««∆»«»…∆≈»∆»∆¬≈≈»

.‰‡nËÓ¿«¿»

ה"ו.57) פ "ד שם של 58)תוספתא, או תמרה של גרעין
במקום  "גרעינה" בתלמוד פעמים כמה [מצאנו וכדומה. זית
מ "ב  פ "ב  עוקצין וכגרעינתה: כמוה – יומא (משנה "גרעין"
גפת]. של גרעינה – כאן ובתוספתא רוטב , של גלעינה –

בה.59) הנוגע  את להרטיב  כדי  בה שיש משקה
והתבשיל.60) יבישה 61)הכיכר שגרעינה אף ֿעלֿפי 

טמאה. מן 62)אינה בא זה שמשקה אומרים אנו אין
גפת  של "גרעינה שנינו: שם, [בתוספתא הטמא. האוכל
שנמצאת  סחיטתם) אחר זיתים של פסולת = (גפת טמאה
עליה  שאין אף ֿעלֿפי  רותח , תבשיל גבי  על או הכיכר בתוך
על  או צונן כיכר בתוך נמצאת טימאתה. – טופח  משקה
טהורה". – טופח  משקה עליה שיש אע "פ  צונן תבשיל גבי 
לתוספתא  בביאורו והגר"א למעלה. כמבואר רבינו ופירשה
קצת  נבלע  הזיתים, סחיטת בשעת הלחץ  שמכוח  מפרש,
את  פולט  הוא רותח  דבר גבי  על נתון וכשהוא בגרעין שמן
פולט . אינו בצונן אבל בו, הנוגע  את ומטמא בו הבלוע 
גבי על או כיכר גבי  "על בתוספתא: לגרוס  רצוי  ולפירושו,

התבשיל"].

.ÊeÈ‰63ÌÈB‰Ë ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙Èaa »««ƒ√»ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿ƒ
˙Èaa ‰ÈÚb ˙‡ˆÓÂ64‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ 65ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿ƒ»««ƒ¿ƒ««»…¿≈

eÈ‰ Ì‡66˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„Â ÌÈB‰Ë ÌÈÓ„ ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
‰OÚÓ .‰ Á‡ ÌÈÎÏB‰  ÏÎ‡‰ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»«»…∆¿ƒ««»…«¬∆
‰OÚÓ ‡e ,Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL ‰Óez ÏL kÎa ‰È‰»»¿ƒ»∆¿»∆ƒ¿»»»»»«¬∆
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קב                 
         

ıL Ìc :Ó‡ elÙ‡L .e‰e‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ıL Ìc :ÓB‡ ÈÈ‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח , תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב 
זהב ' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב 

ה"א.66)שם). פ "ו שם תוספתא,

.ÁÈÚ67‡ˆÓp‰ Oa  ˙BËeÁLe ˙BÏ da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68‰ Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»

LiL ‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ÚcÙˆ ˜ÙÒ ıL ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.‰ Á‡««»…

בחוץ .68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
גמליאל  בן שמעון רבי  דעת נגד כחכמים פסק  לחומרא.
שנבילות  מפני  טמא, – שחוטות רוב  שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי "א). פ "ח 

.Ë‰M‡‰71‡b ˙a‚nL72ıL ‡ˆÓÂ ,ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ıM‰ ÔÈ‡L ,‰B‰Ë BÊ È‰  ‡b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È‰  ‡‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ıL ‡ˆÓÂ ‰Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰B‰Ë BÊ È‰  ‰kaL ˙Bt‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e‡aL BÓk ,‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLa ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ "ג מפרש 72)שם פ "ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע  שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע , אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע  אשה של דרכה אין

פט "ז.76)שבכברה. למעלה

ה'תשע"ח  אייר כ"ב ב' יום 

     1 
ספיקות 1) וספק  ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל יבאר

וכיצד. טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות

.‡,˙B˜ÙÒ È˜ÙÒe ˙B˜ÙÒ ˙BaÏ ÏBÎÈ ‰z‡L Ïk…∆«»»¿«¿≈¿≈≈¿≈
?„ˆÈk .‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLa ,B‰Ë  ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈≈«

ÈBÓÏ ÒÎ2˜ÙÒ ˆÁÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,ˆÁa ‰‡Óh‰Â ƒ¿«¿»¿«À¿»¿»≈»≈ƒ¿«∆»≈»≈
‡Ï ˜ÙÒ ˙ÈaÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,˙Èaa ‰‡ÓË ;ÒÎ ‡Ï…ƒ¿«À¿»««ƒ»≈ƒ¿«««ƒ»≈…
‰˙È‰ ˜ÙÒ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ˜ÙÒ ,ÒÎ elÙ‡Â ;ÒÎƒ¿««¬ƒƒ¿«»≈∆…»¿»»»≈»¿»
da LÈ ˜ÙÒ ,ÒÎpL ˙Úa ÌL ‰˙È‰ Ó‡z Ì‡Â ;ÌL»¿ƒ…«»¿»»¿≈∆ƒ¿«»≈≈»
‡È‰L ˜ÙÒ ,da LÈ Ó‡z Ì‡Â ;da ÔÈ‡ ˜ÙÒ eÚMk«ƒ»≈≈»¿ƒ…«≈»»≈∆ƒ
˜ÙÒ ,‰‡ÓË ‡È‰ elÙ‡Â ;‰‡ÓË dÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡ÓËÀ¿»»≈≈»À¿»«¬ƒƒÀ¿»»≈

‡ÓË B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚3˙eL ÈBn‰L , »«»≈…»«¿≈»≈∆«»¿
.„ÈÁi‰«»ƒ

לתוכו.2) פתוחות  הבתים בבא 3)שחצרות התוספות
תם  רבינו בשם (הראשון) רבי  המתחיל דיבור ב  נה, בתרא
מסוטה  למדו היחיד ברשות טומאה ספק  שדין מפני  נימקו:
האשה  את לטהר כדי  מספיק , היה אחד ספק  אפילו ושם
אין  ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני 
למעלה  כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק  בין הבדל
שהתורה  מסוטה, למדנו טומאה ספק  דיני  שכל ט "ז, בפרק 

טומאה. - לזנות קראה

.˙eLa Ô‰ÈÈa „Á‡ ıLÂ ÌÈÚcÙˆ ‰ÚLzƒ¿»¿«¿¿ƒ¿∆∆∆»≈≈∆ƒ¿
B˜ÙÒ  e‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,„ÈÁi‰«»ƒ¿»«¿∆»≈∆¿≈≈«≈∆¿≈
ÌÈa‰ ˙eLa Ô‰ÈÈa ÚcÙˆe ÌÈˆL ‰ÚLz .‡ÓË»≈ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈«≈≈∆ƒ¿»«ƒ
˜ÙÒ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .B‰Ë B˜ÙÒ  Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¿≈»∆«¿»»»≈
È‡cÂa È˙‡ÓË Ó‡iL „Ú ,B‰Ë  ÌÈa‰ ˙eLa4; ƒ¿»«ƒ»«∆…«ƒ¿≈ƒ¿««

È‡cÂ Ó‡iL „Ú ,‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLa ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿«»ƒ»≈«∆…«««
˙n‰ ˙BÓˆÚ ,CÎÈÙÏ .È˙‡ÓË ‡lL5‰Ï ÌˆÚÂ6 ∆…ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«≈¿∆∆¿≈»

˙ÈaÓ ÌÈLe‚Â ‰B‰Ë ı‡Ó Le‚ B‡ ,ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒ≈∆∆¿»¿ƒƒ≈
Òt‰7ÌÈnÚ‰ ı‡Ó B‡8B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â , «¿»≈∆∆»«ƒ¿»«¿∆»≈∆
BËÈÒ‰9Ô‰Ó Ú‚ ‰na Úe„È ÔÈ‡Â ,10‰ne11;ËÈÒ‰ ¡ƒ¿≈»««∆»«≈∆«»≈ƒ

„Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ,‰Ïp‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«≈¿«ƒƒ«¿≈»¿∆¡ƒ«∆»
,ÔÈÏÈL ÈL ;ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿≈»««≈∆≈∆∆¡ƒ¿≈¿ƒƒ

‡ÓË „Á‡Â B‰Ë „Á‡12Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a CÏ‰ , ∆»»¿∆»»≈»«¿∆»≈∆¿≈»«
Úe„È ÔÈ‡Â ,Cca ‰Ê Ì„‡a Ú‚pL B‡ ;CÏ‰ ‰Ê È‡a¿≈∆»«∆»«¿»»∆«∆∆¿≈»«
„Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL eÈ‰L B‡ ;B‰Ë B‡ ‡ÓË ‡e‰ Ì‡ƒ»≈»∆»¿≈¬»ƒ∆»
È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË»≈¿∆»»¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈

.B‰Ë ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎa  Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê∆≈∆»«¿»≈«¿≈»

טהור.4) - לטומאה רוב  במגע 5)ואפילו שמטמאים
הלכה  ב  פרק  מת טומאת (הלכות כשעורה בשיעור ובמשא

כלל.6)ט ). מטמאה קבר 7)שאינה בה שנחרש שדה
טומאה. עליו גזרו לארץ ,8)וחכמים חוץ  אדמת גוש

מדרבנן. מטמאה היא ישראל, לארץ  דין 9)שהובא הזיזו.
במשא. מטמאים אלה וגושים משא, כדין אם 10)היסט 

בטהור. או הטמא במה.11)בגוש או כגון 12)פירוש,
למשנה). בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל

.‚kLÓ ˙Ó ‡ˆBn‰13„ ÏL BaÁÏ‰È‰ Ì‡ C «≈≈À¿»¿»¿∆∆∆ƒ»»
‡ÓË ‰Ê È‰  ‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÌÏL»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆»≈

Ú‚pL B˙˜ÊÁL ,‰Óe˙Ï14B‡ ,ÚÏ ÌB˜Ó BÏ ‰È‰ ; ƒ¿»∆∆¿»∆»«»»»«¬…
ÂÈ˜BL ÔÈa ÚL LÙ‡L ˜ÙÓe aLÓ ‰È‰L∆»»¿À»¿…»∆∆¿»∆»«≈»
Á ÏÎÏ ˜ ‰È‰ Ì‡Â .B‰Ë ‰Ê È‰  ÂÈ˜Ùe¿»»¬≈∆»¿ƒ»»∆∆¿»…«

BÙˆÓ w‰  Cc‰15ÌL BÚ‰Â ,16ÔÈ‡L .‡ÓË «∆∆«∆∆¿»¿¿»≈»»≈∆≈
.Ú‚pL B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B˜ÙÒ ‡Lk ‰Ê∆ƒ¿»¿≈∆»∆¿»∆»«

בו.13) הרגיש עליו שעבר הדעת 14)אחר על מתקבל
"וודאי כתב  ולא שנגע " "שחזקתו וכתב  רבינו [דייק  שנגע .
כגון  נגע , שלא שהיא אפשרות כשיש שהמדובר מפני  נגע ",
הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי  שנטה
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קג                  
         

ıL Ìc :Ó‡ elÙ‡L .e‰e‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ıL Ìc :ÓB‡ ÈÈ‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח , תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב 
זהב ' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב 

ה"א.66)שם). פ "ו שם תוספתא,

.ÁÈÚ67‡ˆÓp‰ Oa  ˙BËeÁLe ˙BÏ da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68‰ Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»

LiL ‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ÚcÙˆ ˜ÙÒ ıL ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.‰ Á‡««»…

בחוץ .68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
גמליאל  בן שמעון רבי  דעת נגד כחכמים פסק  לחומרא.
שנבילות  מפני  טמא, – שחוטות רוב  שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי "א). פ "ח 

.Ë‰M‡‰71‡b ˙a‚nL72ıL ‡ˆÓÂ ,ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ıM‰ ÔÈ‡L ,‰B‰Ë BÊ È‰  ‡b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È‰  ‡‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ıL ‡ˆÓÂ ‰Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰B‰Ë BÊ È‰  ‰kaL ˙Bt‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e‡aL BÓk ,‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLa ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ "ג מפרש 72)שם פ "ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע  שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע , אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע  אשה של דרכה אין

פט "ז.76)שבכברה. למעלה

ה'תשע"ח  אייר כ"ב ב' יום 

     1 
ספיקות 1) וספק  ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל יבאר

וכיצד. טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות

.‡,˙B˜ÙÒ È˜ÙÒe ˙B˜ÙÒ ˙BaÏ ÏBÎÈ ‰z‡L Ïk…∆«»»¿«¿≈¿≈≈¿≈
?„ˆÈk .‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLa ,B‰Ë  ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈≈«

ÈBÓÏ ÒÎ2˜ÙÒ ˆÁÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,ˆÁa ‰‡Óh‰Â ƒ¿«¿»¿«À¿»¿»≈»≈ƒ¿«∆»≈»≈
‡Ï ˜ÙÒ ˙ÈaÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,˙Èaa ‰‡ÓË ;ÒÎ ‡Ï…ƒ¿«À¿»««ƒ»≈ƒ¿«««ƒ»≈…
‰˙È‰ ˜ÙÒ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ˜ÙÒ ,ÒÎ elÙ‡Â ;ÒÎƒ¿««¬ƒƒ¿«»≈∆…»¿»»»≈»¿»
da LÈ ˜ÙÒ ,ÒÎpL ˙Úa ÌL ‰˙È‰ Ó‡z Ì‡Â ;ÌL»¿ƒ…«»¿»»¿≈∆ƒ¿«»≈≈»
‡È‰L ˜ÙÒ ,da LÈ Ó‡z Ì‡Â ;da ÔÈ‡ ˜ÙÒ eÚMk«ƒ»≈≈»¿ƒ…«≈»»≈∆ƒ
˜ÙÒ ,‰‡ÓË ‡È‰ elÙ‡Â ;‰‡ÓË dÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡ÓËÀ¿»»≈≈»À¿»«¬ƒƒÀ¿»»≈

‡ÓË B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚3˙eL ÈBn‰L , »«»≈…»«¿≈»≈∆«»¿
.„ÈÁi‰«»ƒ

לתוכו.2) פתוחות  הבתים בבא 3)שחצרות התוספות
תם  רבינו בשם (הראשון) רבי  המתחיל דיבור ב  נה, בתרא
מסוטה  למדו היחיד ברשות טומאה ספק  שדין מפני  נימקו:
האשה  את לטהר כדי  מספיק , היה אחד ספק  אפילו ושם
אין  ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני 
למעלה  כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק  בין הבדל
שהתורה  מסוטה, למדנו טומאה ספק  דיני  שכל ט "ז, בפרק 

טומאה. - לזנות קראה

.˙eLa Ô‰ÈÈa „Á‡ ıLÂ ÌÈÚcÙˆ ‰ÚLzƒ¿»¿«¿¿ƒ¿∆∆∆»≈≈∆ƒ¿
B˜ÙÒ  e‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,„ÈÁi‰«»ƒ¿»«¿∆»≈∆¿≈≈«≈∆¿≈
ÌÈa‰ ˙eLa Ô‰ÈÈa ÚcÙˆe ÌÈˆL ‰ÚLz .‡ÓË»≈ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈«≈≈∆ƒ¿»«ƒ
˜ÙÒ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .B‰Ë B˜ÙÒ  Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¿≈»∆«¿»»»≈
È‡cÂa È˙‡ÓË Ó‡iL „Ú ,B‰Ë  ÌÈa‰ ˙eLa4; ƒ¿»«ƒ»«∆…«ƒ¿≈ƒ¿««

È‡cÂ Ó‡iL „Ú ,‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLa ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿«»ƒ»≈«∆…«««
˙n‰ ˙BÓˆÚ ,CÎÈÙÏ .È˙‡ÓË ‡lL5‰Ï ÌˆÚÂ6 ∆…ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«≈¿∆∆¿≈»

˙ÈaÓ ÌÈLe‚Â ‰B‰Ë ı‡Ó Le‚ B‡ ,ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒ≈∆∆¿»¿ƒƒ≈
Òt‰7ÌÈnÚ‰ ı‡Ó B‡8B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â , «¿»≈∆∆»«ƒ¿»«¿∆»≈∆
BËÈÒ‰9Ô‰Ó Ú‚ ‰na Úe„È ÔÈ‡Â ,10‰ne11;ËÈÒ‰ ¡ƒ¿≈»««∆»«≈∆«»≈ƒ

„Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ,‰Ïp‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«≈¿«ƒƒ«¿≈»¿∆¡ƒ«∆»
,ÔÈÏÈL ÈL ;ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿≈»««≈∆≈∆∆¡ƒ¿≈¿ƒƒ

‡ÓË „Á‡Â B‰Ë „Á‡12Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a CÏ‰ , ∆»»¿∆»»≈»«¿∆»≈∆¿≈»«
Úe„È ÔÈ‡Â ,Cca ‰Ê Ì„‡a Ú‚pL B‡ ;CÏ‰ ‰Ê È‡a¿≈∆»«∆»«¿»»∆«∆∆¿≈»«
„Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL eÈ‰L B‡ ;B‰Ë B‡ ‡ÓË ‡e‰ Ì‡ƒ»≈»∆»¿≈¬»ƒ∆»
È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË»≈¿∆»»¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈

.B‰Ë ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎa  Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê∆≈∆»«¿»≈«¿≈»

טהור.4) - לטומאה רוב  במגע 5)ואפילו שמטמאים
הלכה  ב  פרק  מת טומאת (הלכות כשעורה בשיעור ובמשא

כלל.6)ט ). מטמאה קבר 7)שאינה בה שנחרש שדה
טומאה. עליו גזרו לארץ ,8)וחכמים חוץ  אדמת גוש

מדרבנן. מטמאה היא ישראל, לארץ  דין 9)שהובא הזיזו.
במשא. מטמאים אלה וגושים משא, כדין אם 10)היסט 

בטהור. או הטמא במה.11)בגוש או כגון 12)פירוש,
למשנה). בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל

.‚kLÓ ˙Ó ‡ˆBn‰13„ ÏL BaÁÏ‰È‰ Ì‡ C «≈≈À¿»¿»¿∆∆∆ƒ»»
‡ÓË ‰Ê È‰  ‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÌÏL»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆»≈

Ú‚pL B˙˜ÊÁL ,‰Óe˙Ï14B‡ ,ÚÏ ÌB˜Ó BÏ ‰È‰ ; ƒ¿»∆∆¿»∆»«»»»«¬…
ÂÈ˜BL ÔÈa ÚL LÙ‡L ˜ÙÓe aLÓ ‰È‰L∆»»¿À»¿…»∆∆¿»∆»«≈»
Á ÏÎÏ ˜ ‰È‰ Ì‡Â .B‰Ë ‰Ê È‰  ÂÈ˜Ùe¿»»¬≈∆»¿ƒ»»∆∆¿»…«

BÙˆÓ w‰  Cc‰15ÌL BÚ‰Â ,16ÔÈ‡L .‡ÓË «∆∆«∆∆¿»¿¿»≈»»≈∆≈
.Ú‚pL B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B˜ÙÒ ‡Lk ‰Ê∆ƒ¿»¿≈∆»∆¿»∆»«

בו.13) הרגיש עליו שעבר הדעת 14)אחר על מתקבל
"וודאי כתב  ולא שנגע " "שחזקתו וכתב  רבינו [דייק  שנגע .
כגון  נגע , שלא שהיא אפשרות כשיש שהמדובר מפני  נגע ",
הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי  שנטה
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טהור. הרבים ברשות טומאה שספק  פי  על אף  טמא ולפיכך
הדינים  נתבארו פסח  ועושה ולנזיר לתרומה, זה וכל
פרק  נזירות ובהלכות י "א הלכה ו פרק  פסח  קרבן בהלכות
סתם  כמו זו חזקה לפרש ואין י "ט . והלכה י "ח  הלכה ט 
מכריע  ואינו מחזקה עדיף  רוב  שהרי  מקום, בכל חזקה
חזקה]. שכן ומכל קודמת בהלכה כמבואר לטמא,

טומאה.15) מלא הקבר וכאילו החלקים כל את מצרף 
שאין 16) במקום, ושעבר במת נגע  שלא יודע  הוא ואפילו

המת. מן כלום שם

.„˙Ú‰ „Ú ÚÙÓÏ ‡nËÓ  ÈBÓa ‡ˆÓpL ıL∆∆∆ƒ¿»¿»¿«≈¿«¿≈««»≈
‰È‰ ‡ÏÂ ÈBÏt ÌBÈa ‰f‰ ÈBn‰ ˙‡ Èz˜„a :Ó‡iL∆…«»«¿ƒ∆«»«∆¿¿ƒ¿…»»

ıL Ba17B„ak elÙ‡ .18‡nËÓ ‰Ê È‰  B˜„a ‡ÏÂ ∆∆¬ƒƒ¿¿…¿»¬≈∆¿«≈
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .„eak‰ Ì„˜Ó ÚÙÓÏ¿«¿≈«ƒ…∆«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‡nËÓ BÈ‡  ÁÏ B‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ ;LÈ B‡ˆnL∆¿»»≈¬»ƒ¿»«≈¿«≈
‰È‰ÈÂ da ˙eÓiL LÙ‡L ‰ÚL „Ú ‡l‡ ÚÙÓÏ¿«¿≈«∆»«»»∆∆¿»∆»»¿ƒ¿∆

‡ˆÓpL ˙Úa ÁÏ ‰zÚ19. «»«»≈∆ƒ¿»

זה 17) שרץ  שהרי  ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא ואינו
הבדיקה. אחר לכאן הכיבוד 18)הגיע  אומרים, אנו אין

כאן. היה אילמלי  השרץ  את מעביר שמעון 19)היה כרבי 
[בפיר  כרבישם. הלכה "ואין רבינו: מסיים למשנה ושו

(שם  אלעזר שרבי  מפני  כמותו, ופסק  בו חזר וכאן שמעון"
דבריו]. את מבאר ב ) עמוד

.‰ÔÓ „Á‡Â B‰Ë „Á‡ ,„ÈÁi‰ ˙eLa ÔÈw ÈL¿≈Àƒƒ¿«»ƒ∆»»¿∆»ƒ
,e‡aL BÓk ‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ eÊbL ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw‰»Àƒ«ƒ¿»ƒ∆»¿¬≈∆À¿»¿∆≈«¿
 e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â BËÈÒ‰ B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¡ƒ¿≈»«≈∆

ÔÈÏBz20˙B˜ÙÒ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,‰Óez‰ ˙‡ ÂÈÏÚ21: ƒ»»∆«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈
,‡ˆÓpa Ó‡z Ì‡Â ;‡ˆÓpa ˜ÙÒ Ú‚ B‰ha ˜ÙÒ»≈«»»«»≈«ƒ¿»¿ƒ…««ƒ¿»
ÔÈw‰ ÈL eÈ‰ .B‰Ë ‡e‰L ˜ÙÒ ‡ÓË ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»≈»≈∆»»¿≈»Àƒ
Ú‚Â ÌL ÔÈÁpÓe ÔÈe‚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒƒ»¿ƒÀ»ƒ»¿»«
ÔÈÏBz  Ô‰Ó „Á‡ ‡O ;B‰Ë B˜ÙÒ  Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿≈»»»∆»≈∆ƒ
ÔÎÂ ;ÌÈa‰ ˙eLa ÁpÓ BÈ‡ B‡OpMÓ È‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈ƒ∆¿»≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈
ÔÈÏBz  Ál‰ ˜‰ Ba ‰Ï˙Â ÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ¿»»…««ƒ
‰È‰iL È„k ÌÈa‰ ˙eLa ÁpÓ BÈ‡ È‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈∆ƒ¿∆
,e‡a k .B„‚a ÏÚ ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»∆»¬≈«ƒ¿¿»≈«¿
ÏÎa BËÈÒ‰ B‡ B‡O B‡ ‡ˆÓp‰ ˜a Ú‚ Ì‡L∆ƒ»«¿…«ƒ¿»¿»¡ƒ¿»

ÌB˜Ó22Òt‰ ˙Èk ,‰Óez‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙBO  »¿ƒ»»∆«¿»¿≈«¿»
ÔÚbÓ È‡cÂ ÏÚ ÔÈÙBOL da ‡ˆBiÎÂ23.ÌB˜Ó ÏÎa ¿«≈»∆¿ƒ««««»»¿»»

שורפים.20) ולא אוכלים גם 21)לא אם רבינו ביאר לא
ולא  תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם
מדרבנן, שעיקרן בטומאות אלא תולין אמרו לא או שורפין,

הפרס . ובית רוקים ובין 22)כגון היחיד ברשות בין
הרבים. שגזרו 23)ברשות הספיקות מששת הם אלה

שם. שנמנו וקדשים תרומה עליהם לשרוף  חכמים

.Â„Á‡ ‡e ÌÈa‰ ˙eLa LiL ÈÓ24ÏÚ Ò„Â ƒ∆»«ƒ¿»«ƒ»∆»¿»««
Ba Ú‚Â ˜˜L B‡ ÂÈ„‚a25ÔÈÙBO Bw ÏÚ  ˜‰ ¿»»∆»«¿»«»…«À¿ƒ

‰Óez‰ ˙‡26 Ì‡ :‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÂÈ„‚a ÏÚÂ , ∆«¿»¿«¿»»¿ƒ««»…ƒ…

ÔÈ‡ÓË ÈÚ‰27ÌÈB‰Ë ÈÚ‰  Ì‡Â ,Ò„Ó ÂÈ„‚a  »ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ…»ƒ¿ƒ
.B‰Ë ‡e‰ È‰ ¬≈»

טמא.24) או טהור הוא אם יודעים אנו ביושב .25)ואין
רוקים.26) ספק  מן 27)כדין כמעט  זה [אמנם זבים.

אפשר  אי  אבל זבים, יהיו העיר תושבי  שרוב  הנמנעות
ומה  מדרס , מטמא גופו אין הארץ  עם שהרי  אחרת, לפרש
נידה  שאשתו מפני  הוא בגדיהם על מדרס  טומאת שגזרו
שדינם  גויים לרוב  שהכוונה לפרש ואין עליהם, יושבת
עליה. שורפים ואין מדרבנן היא גויים טומאת שהרי  כזבים,

טוב ]. יום תוספות ובעל הברטנורה פירשו וכן

.Ê‰Ê È‰  „ÈÁi‰ ˙eLa B‡ˆÓe ÈÏk BÏ „‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¬≈∆
ÌÈa‰ ˙eLa BÏ „‡ .˙Ó ‡ÓË ‡ÓËÂ Ò„Ó ‡ÓË»≈ƒ¿»¿»≈¿≈≈»«ƒ¿»«ƒ
BÏ B‡ˆÓe ÌBia B„a‡ Ì‡ :ÌÈa‰ ˙eLa B‡ˆÓe¿»ƒ¿»«ƒƒƒ¿«¿»¿
‰ÏÈla ,‰ÏÈla B‡ˆÓe ÌBia „‡ ;B‰Ë  ÌBia«»»««¿»««¿»««¿»
ÂÈÁ‡ ÏL ÌBia B‡ˆÓe ÌBia „‡L B‡ ,ÌBia B‡ˆÓe¿»«∆»««¿»«∆«¬»
ÂÈÏÚ ÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰ ¬≈∆¿∆¿«»≈∆«¿»…∆»«»»

.‡ÓË  B˙ˆ˜Ó B‡ ‰ÏÈl‰««¿»ƒ¿»»≈

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈa‰ ˙eLa BÁÎL B‡ ÈÏk ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ««ƒ
˙eLa BÁÎL B‡ BÁÈp‰ .B‰Ë  ‰ÏÈl‰ ÂÈÏÚ ÚL∆»«»»««¿»»ƒƒ¿»ƒ¿
.˙Ó ‡ÓhÓ B‰ËÂ Ò„Ó ‡ÓË ‰Ê È‰  „ÈÁi‰«»ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈

a‡Ók ÁÈpÓe ÁÎBLa eÈÓÁ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÈtÓ ?„ ƒ¿≈»…∆¿ƒ¿≈««ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï ,„ÈÓz ÈeˆÓ „ BÈ‡L∆≈»»»»ƒ…»¿»»

.ËÈtÓ ,B‰Ë ‰Ê È‰  ˙Èa‰ CB˙a ‡ˆÓe „a‡Ó‰«¿«≈»»¿««ƒ¬≈∆»ƒ¿≈
.enL ˙˜ÊÁa ‡e‰L∆¿∆¿«ƒ

.È;ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ÌÈa‰ ˙eLa ÌÈÏk ÁËBM‰«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ¬≈≈¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰a eÚ‚ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË  „ÈÁi‰ ˙eLeƒ¿«»ƒ¿≈ƒ∆»»¿»∆¿≈ƒ
 Ì‡È‰Ï CÏ‰Â eÏÙ .ÌÈB‰Ë  ÔnLÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿«¿»¿ƒ»¿¿»««¬ƒ»
ÂÈÏk e„‡L ÈÓ ÔÎÂ .ÂÈÈÚÓ eÓÏÚpL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¿≈»
Ò„Ó Ô‰ È‰  ÌBia Ba elÙ‡ Ô‡ˆÓe „ÈÁi‰ ˙eLaƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.e‡aL BÓk ,˙Ó ‡ÓËe¿≈≈¿∆≈«¿

.‡ÈÈÚaL ÔÈw‰ Ïk  ˙ÈÎ B‡ ÈÚa ˙Á‡ ‰ËBL»««»ƒ»¿ƒ»»Àƒ∆»ƒ
.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«À¿»¿»¿»»

.ÈBnÚ ‰LiL B‡ ÂÈ„‚a ÏÚ ‰M‡ ‰ÒcL ÈÓƒ∆»¿»ƒ»«¿»»∆»¿»ƒ
ÂÈÏk  ‰Óe˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ezÈkÓ Ì‡ :‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»ƒ«ƒ«∆≈ƒ¿»≈»

.‰pÏ‡LÈ  Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈB‰Ë¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆»

.‚È.ÌÈB‰Ë ÂÈÏk  „ÓÚÂ ÌÈa‰ ˙eLa ÔLiL ÈÓƒ∆»≈ƒ¿»«ƒ¿»«≈»¿ƒ

.„ÈÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ÏÈla „Á‡a ÌÈa‰ ˙eLa Ú‚»«ƒ¿»«ƒ¿∆»««¿»¿≈»«ƒ
,‡ÓË ‰Ê È‰  ˙Ó B‡ˆÓe „ÓÚ ÁMe ,˙Ó Ì‡ ÈÁ«ƒ≈«««»«¿»≈¬≈∆»≈
ÈÁ e‰e‡ Ì‡Â .Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«
˙eLa ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ˙Ó B‡ˆÓ ÁMe ,Úa»∆∆«««¿»≈¬≈∆»≈ƒ¿

.B‰ËÂ ÌÈa‰»«ƒ¿»
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.ÂËÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÛlÚ˙Â „ÈÁi‰ ˙eLa ÔkÒÓ‰«¿À»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
ÌÈa‰ ˙eLÏ e‰e‡ÈˆB‰Â ,ÈÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú B‡ ˙Ó≈¬«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ
˙eLa ‡e‰Lk :„ÈÁi‰ ˙eLÏ e‰eÒÈÎ‰Â eÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿

Ái‰ ÌÈa‰ ˙eLa ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ  „È «»ƒ¿≈»≈¿∆ƒ¿»«ƒ
e‰eÎÈÏB‰Â ÔkÒÓ ‰È‰L „Á‡a ‰OÚÓ .B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»«¬∆¿∆»∆»»¿À»¿ƒ
,ÂÈzÁz ˙BÙlÁ˙Ó ˙Bzk eÈ‰Â ,‰hÓa ÈÚÏ ÈÚÓ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿«¿»
˙k ‡l‡ ÌÈÓÎÁ e‡nË ‡ÏÂ ,˙Ó ‡ˆÓ ‰BÁ‡e»«¬»ƒ¿»≈¿…ƒ¿¬»ƒ∆»«

.„Ïa ‰BÁ‡«¬»ƒ¿«

.ÊË‡Bpˆ ‰ÊzÂ Ba‰ ÏÚ a„Óe „ÓBÚ ‰È‰L ‡ÓË»≈∆»»≈¿«≈««¿ƒ¿»ƒ»
Ba ‰È‰ Ì‡ :ÚÈb‰ ‡Ï ˜ÙÒ BaÏ ÚÈb‰ ˜ÙÒ ,ÂÈtÓƒƒ»≈ƒƒ««»≈…ƒƒ«ƒ»»
Ba ‰È‰ Ì‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eLa ‡ÓË B˜ÙÒ  ÔÓL ÏL∆∆∆¿≈»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»
Ba‰ ˙ÙOL ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa B‰Ë B˜ÙÒ  ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¿««

.˙ËÏB˜∆∆

    1 
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני  יבאר

אחד  שבילים, שני  ודין וכו'. הלך זה באי  יודע  ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני  הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני  חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני  ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני  בהם

.‡ÔÈÏÈL ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B‰Ë6ÈÚÈLe ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7‰ËÂ ÏËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙BB‰Ë el‡ È‰  ˙B‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ 11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡‰ 14Ô‰ È‰L ,eÙOÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ıM‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈM‰15ÚcÙv‰Â16ÌÈa‰ ˙eLa17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ıM‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙k Ô˙eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,ÏËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙BB‰Ë el‡ È‰  ˙B‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa ÏË ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡  ˙BBL‡‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙOÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡‰ »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ "ג.2) פ "ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,

לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע  אבל הטמא,
כתב  שהרי  הלך, שביל באיזה יודע  שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע  אינו הוא ואם בשני ", "והלך לקמן

בשני . הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע "פ 

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט ). טבולֿיום 8)פט "ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב '). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי , טמאה ֿ 11)מהן אף 
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי 
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי .12) טמא לטהר קיימות.13)ואי ֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ "ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס  וכן במשנה.
שהשניות  אף ֿעלֿפי  מהן, אחת אף  לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי  מ "ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני  גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
זה  להודיע  לנחוץ  מצא לא ורבינו טמאים, הספיקות

הם. הרבים רשות שבילים שסתם מפני  בפירוש,

.ÔÈÏÈL ÈL18CÏ‰ ,B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
ÈMa CÏ‰Â BÁ ‡e ,˙B‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»»¬≈¿»««≈ƒ
ÔÈBÓ  ‰Ê Á‡ ‰Ê eÏ‡LÂ e‡a Ì‡ :˙B‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒ»¿ƒ¿¬∆««∆ƒ
Ô‰ÈL e‡a ;B‰Ë ‡e‰L BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»≈∆ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆
BÁ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LÂ „Á‡‰ ‡aL B‡ ,„Á‡k19 ¿∆»∆»»∆»¿»«»»¿«¬≈

ÈzLe eÎÏ‰ ÌÈÏÈM‰ ÈLe eÈÈ‰ ÌÈL :Ó‡Â¿»«¿«ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ»«¿¿≈
eOÚL ˙B‰Ëe ,ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL È‰  eÈOÚ ˙B‰Ë¿»»ƒ¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»

˙BÙO20ÔÎÂ .21?„ˆÈk .‰l˜ ‰‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ ƒ¿»¿≈ƒƒ¿¿¿À¿»«»≈«
ÌÈkk ÈL22„Á‡ ˙‡ ÏÎ‡ ,B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈ƒ»ƒ∆»»≈¿∆»»»«∆∆»

Ì‰Ó23ÈM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â BÁ ‡e ,˙B‰Ë ‰OÚÂ ≈∆¿»»¿»»¬≈¿»«∆«≈ƒ
Ô‰ÈL  ‰Ê Á‡ ‰Ê eÏ‡L Ì‡ :˙B‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒƒ¿¬∆««∆¿≈∆

ÌÈÙBÒ Èc ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë24‡e‰L , ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ∆
e‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e‰hL ˙B˜Ùq‰ ÏÏkÓ25; ƒ¿««¿≈∆ƒ¬¬»ƒ¿∆≈«¿

 BÁ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LpL B‡ ˙Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡Lƒ¿¬¿≈∆¿««∆ƒ¿«»»¿«¬≈
È‡cÂ È‰L ,˙BÙO Ì˙B‰ËÂ ,˜ÙqÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL¿≈∆¿≈ƒƒ»≈¿»√»ƒ¿»∆¬≈««

„Á‡ kk elÙ‡Â .‰‡ÓË Ô‰Ó ˙Á‡26Ú˙pL ‡ÓË ««≈∆¿≈»«¬ƒƒ»∆»»≈∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡ÓË Ôlk  ÔÈB‰Ë ˙Bkk ‰‡Óa27.eÙOÈÂ ¿≈»ƒ»¿ƒÀ»¿≈ƒ¿ƒ»¿

מ "ה.18) את 19)שם  מפרש  א  י , בפסחים רבא,
עצמו  על בשאל במשנתנו, יוסי  ור' יהודה ר' של מחלוקתם
טמאים. - שאמר יוסי  כר' רבינו ופסק  חבירו, ועל

אדם 20) בני  ובשני  "תלויות", במ "ג שנינו אחד, באדם
שדינן  רבינו למד זה, לשון ומשינוי  "טמאים". שנינו
וההגיון  זה, הבדל של טעמו נתבאר ולא ממש. כטמאות
בזה  בשאל שהחמרנו כשם אחד, באדם יותר להחמיר מחייב 
שבגליון  חדשים' [ב 'תוספות תלויות. שכולן זה, אחר
לשני הכוונה "טמאים" במשנה שאמרו מה מפרש המשניות,
"וטהרות  כותב  רבינו אולם תלויות. הטהרות אבל האנשים,

נשרפות"]. מ "ו.21)שעשו המשנה.22)שם לשון 
טמאים,23) אוכלין שהאוכל הי "א), (פי "א למעלה ונתבאר

מ  תרומה לאכילת זה 24)דרבנן.פסול נימוק  לכאורה
בזה  הרגיש כן. פסק  דאורייתא בטומאה גם שהרי  מיותר,
שגם  בזה לרמז התכוון שרבינו ופירש המשנהֿלמלך,

טהור. היחיד ה"א.25)ברשות פט "ו זה 26)למעלה
ד, הלכה שם ובתוספתא נשרפות. למה הנימוק  המשך

וכו'. אחד ככר "שאפילו" יוסי27)הגירסא: ר' דברי 
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.ÂËÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÛlÚ˙Â „ÈÁi‰ ˙eLa ÔkÒÓ‰«¿À»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
ÌÈa‰ ˙eLÏ e‰e‡ÈˆB‰Â ,ÈÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú B‡ ˙Ó≈¬«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ
˙eLa ‡e‰Lk :„ÈÁi‰ ˙eLÏ e‰eÒÈÎ‰Â eÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿

Ái‰ ÌÈa‰ ˙eLa ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ  „È «»ƒ¿≈»≈¿∆ƒ¿»«ƒ
e‰eÎÈÏB‰Â ÔkÒÓ ‰È‰L „Á‡a ‰OÚÓ .B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»«¬∆¿∆»∆»»¿À»¿ƒ
,ÂÈzÁz ˙BÙlÁ˙Ó ˙Bzk eÈ‰Â ,‰hÓa ÈÚÏ ÈÚÓ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿«¿»
˙k ‡l‡ ÌÈÓÎÁ e‡nË ‡ÏÂ ,˙Ó ‡ˆÓ ‰BÁ‡e»«¬»ƒ¿»≈¿…ƒ¿¬»ƒ∆»«

.„Ïa ‰BÁ‡«¬»ƒ¿«

.ÊË‡Bpˆ ‰ÊzÂ Ba‰ ÏÚ a„Óe „ÓBÚ ‰È‰L ‡ÓË»≈∆»»≈¿«≈««¿ƒ¿»ƒ»
Ba ‰È‰ Ì‡ :ÚÈb‰ ‡Ï ˜ÙÒ BaÏ ÚÈb‰ ˜ÙÒ ,ÂÈtÓƒƒ»≈ƒƒ««»≈…ƒƒ«ƒ»»
Ba ‰È‰ Ì‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eLa ‡ÓË B˜ÙÒ  ÔÓL ÏL∆∆∆¿≈»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»
Ba‰ ˙ÙOL ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa B‰Ë B˜ÙÒ  ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¿««

.˙ËÏB˜∆∆

    1 
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני  יבאר

אחד  שבילים, שני  ודין וכו'. הלך זה באי  יודע  ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני  הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני  חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני  ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני  בהם

.‡ÔÈÏÈL ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B‰Ë6ÈÚÈLe ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7‰ËÂ ÏËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙BB‰Ë el‡ È‰  ˙B‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ 11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡‰ 14Ô‰ È‰L ,eÙOÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ıM‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈM‰15ÚcÙv‰Â16ÌÈa‰ ˙eLa17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ıM‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙k Ô˙eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,ÏËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙BB‰Ë el‡ È‰  ˙B‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa ÏË ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡  ˙BBL‡‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙOÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡‰ »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ "ג.2) פ "ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,

לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע  אבל הטמא,
כתב  שהרי  הלך, שביל באיזה יודע  שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע  אינו הוא ואם בשני ", "והלך לקמן

בשני . הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע "פ 

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט ). טבולֿיום 8)פט "ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב '). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי , טמאה ֿ 11)מהן אף 
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי 
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי .12) טמא לטהר קיימות.13)ואי ֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ "ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס  וכן במשנה.
שהשניות  אף ֿעלֿפי  מהן, אחת אף  לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי  מ "ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני  גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
זה  להודיע  לנחוץ  מצא לא ורבינו טמאים, הספיקות

הם. הרבים רשות שבילים שסתם מפני  בפירוש,

.ÔÈÏÈL ÈL18CÏ‰ ,B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
ÈMa CÏ‰Â BÁ ‡e ,˙B‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»»¬≈¿»««≈ƒ
ÔÈBÓ  ‰Ê Á‡ ‰Ê eÏ‡LÂ e‡a Ì‡ :˙B‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒ»¿ƒ¿¬∆««∆ƒ
Ô‰ÈL e‡a ;B‰Ë ‡e‰L BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»≈∆ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆
BÁ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LÂ „Á‡‰ ‡aL B‡ ,„Á‡k19 ¿∆»∆»»∆»¿»«»»¿«¬≈

ÈzLe eÎÏ‰ ÌÈÏÈM‰ ÈLe eÈÈ‰ ÌÈL :Ó‡Â¿»«¿«ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ»«¿¿≈
eOÚL ˙B‰Ëe ,ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL È‰  eÈOÚ ˙B‰Ë¿»»ƒ¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»

˙BÙO20ÔÎÂ .21?„ˆÈk .‰l˜ ‰‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ ƒ¿»¿≈ƒƒ¿¿¿À¿»«»≈«
ÌÈkk ÈL22„Á‡ ˙‡ ÏÎ‡ ,B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈ƒ»ƒ∆»»≈¿∆»»»«∆∆»

Ì‰Ó23ÈM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â BÁ ‡e ,˙B‰Ë ‰OÚÂ ≈∆¿»»¿»»¬≈¿»«∆«≈ƒ
Ô‰ÈL  ‰Ê Á‡ ‰Ê eÏ‡L Ì‡ :˙B‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒƒ¿¬∆««∆¿≈∆

ÌÈÙBÒ Èc ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë24‡e‰L , ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ∆
e‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e‰hL ˙B˜Ùq‰ ÏÏkÓ25; ƒ¿««¿≈∆ƒ¬¬»ƒ¿∆≈«¿

 BÁ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LpL B‡ ˙Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡Lƒ¿¬¿≈∆¿««∆ƒ¿«»»¿«¬≈
È‡cÂ È‰L ,˙BÙO Ì˙B‰ËÂ ,˜ÙqÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL¿≈∆¿≈ƒƒ»≈¿»√»ƒ¿»∆¬≈««

„Á‡ kk elÙ‡Â .‰‡ÓË Ô‰Ó ˙Á‡26Ú˙pL ‡ÓË ««≈∆¿≈»«¬ƒƒ»∆»»≈∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡ÓË Ôlk  ÔÈB‰Ë ˙Bkk ‰‡Óa27.eÙOÈÂ ¿≈»ƒ»¿ƒÀ»¿≈ƒ¿ƒ»¿

מ "ה.18) את 19)שם  מפרש  א  י , בפסחים רבא,
עצמו  על בשאל במשנתנו, יוסי  ור' יהודה ר' של מחלוקתם
טמאים. - שאמר יוסי  כר' רבינו ופסק  חבירו, ועל

אדם 20) בני  ובשני  "תלויות", במ "ג שנינו אחד, באדם
שדינן  רבינו למד זה, לשון ומשינוי  "טמאים". שנינו
וההגיון  זה, הבדל של טעמו נתבאר ולא ממש. כטמאות
בזה  בשאל שהחמרנו כשם אחד, באדם יותר להחמיר מחייב 
שבגליון  חדשים' [ב 'תוספות תלויות. שכולן זה, אחר
לשני הכוונה "טמאים" במשנה שאמרו מה מפרש המשניות,
"וטהרות  כותב  רבינו אולם תלויות. הטהרות אבל האנשים,

נשרפות"]. מ "ו.21)שעשו המשנה.22)שם לשון 
טמאים,23) אוכלין שהאוכל הי "א), (פי "א למעלה ונתבאר

מ  תרומה לאכילת זה 24)דרבנן.פסול נימוק  לכאורה
בזה  הרגיש כן. פסק  דאורייתא בטומאה גם שהרי  מיותר,
שגם  בזה לרמז התכוון שרבינו ופירש המשנהֿלמלך,

טהור. היחיד ה"א.25)ברשות פט "ו זה 26)למעלה
ד, הלכה שם ובתוספתא נשרפות. למה הנימוק  המשך

וכו'. אחד ככר "שאפילו" יוסי27)הגירסא: ר' דברי 
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.‚e‡e ,ÔÈB‰Ë ˙Bkk ‰ÚL˙a Ú˙pL ‡ÓË kkƒ»»≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
Ì„‡ Èa ‰MÓÁ28e‡e ,Ô‰Ó ˙Bkk ‰MÓÁ eÏÎ‡Â ¬ƒ»¿≈»»¿»¿¬ƒ»ƒ»≈∆»

 ÌÈ‡Lp‰ ‰MÓÁ‰ eÏÎ‡Â ÌÈÁ‡ Ì„‡ Èa ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»»¬≈ƒ¿»¿«¬ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÌÈÁ‡ ÌÈL‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ÌÈBL‡‰»ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈»∆¬»ƒ¬≈ƒ

Ô‰a eÏ˙iL29ÌÈBÁ‡‰ ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ‰Â ; ∆ƒ¿»∆¿«¬ƒ»»¬»ƒ»«¬ƒ
ÌÈBL‡a ÔÈÏBz Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë30. ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»ƒƒ

ה"ה.28) שם טמאה,29)תוספתא התערובת שכל ומפני 
אכלו  שהרי  נטמאו, - הקודמת ההלכה בסוף  כלמעלה

טמאים. שטימאנו 30)אוכלין שהראשונים אומרים אנו
את  אכלו והם הטמאות, הכיכרות את אכלו - אותם

הטהורות.

.„ÔÈÏÈL ÈL31eÎÏ‰Â ,B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»¿»¿
,‡ÓË „Á‡ LÈ‡Â B‰Ë „Á‡ LÈ‡ ,ÌÈL‡ ÈL Ô‰a»∆¿≈¬»ƒƒ∆»»¿ƒ∆»»≈
‰ÏBz B‰h‰ ‰Ê È‰  ÈeÏz „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»»∆»»¬≈∆«»∆
B‰h‰ ÏÈMa CÏ‰ B‰h‰ ‰Ê :ÔÈÓB‡Â ,ÈeÏza«»¿¿ƒ∆«»»««¿ƒ«»
.‡Óh‰ ÏÈMa CÏ‰ ÈeÏz‰ ‰ÊÂ ,B˙‰Ëa ‡e‰ È‰Â«¬≈¿»√»¿∆«»»««¿ƒ«»≈

.„Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡LpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿¬¿≈∆¿∆»

ברשות 31) המדובר א. ס , נדה חנינא, בר יוסי  ר' של מימרא
הרבים.

   1 
דברים 1) טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר

ברשות  וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם
רוכב  זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה הרבים

וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב  וזה חמורו על

.‡‡e‰L ÌB˜Ó Ïk˙aL ÔÈÚÏ ÌÈa‰ ˙eL2Ck , »»∆¿»«ƒ¿ƒ¿««»»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÌÈa‰ ˙eL ‡e‰3. ¿»«ƒ¿ƒ¿«À¿»

לרשות 2) היחיד מרשות בשבת להוציא תורה שאסרה
להיפך. וכן יש 3)הרבים, אבל טהור. ספיקו שיהיה

הרבים  רשות ואינם לטומאה הרבים רשות שהם דברים,
הבאות. בהלכות שיתבאר כמו לשבת,

.˙Bn‡ Úa‡4Ô‰ È‰  ÌÈa‰ ˙eLÏ ˙BÎeÓq‰ «¿«««¿ƒ¿»«ƒ¬≈≈
‰‡ÓËÏ ÌÈa‰ ˙eLk5˙ÈÏÓk‰ ÔÎÂ .6Ìi‰ ÔB‚k , ƒ¿»«ƒ¿À¿»¿≈««¿¿ƒ¿«»

˙ÈÂËˆ‡‰Â7‰‡ÓËÏ ÌÈa‰ ˙eLk Ô‰ È‰ 8. ¿»ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»

א.4) יב , שספק 5)בבאֿבתרא למדנו, שנסתרה מסוטה
ולפיכך  טהור, סתירה) מקום (שאינה הרבים ברשות טומאה

טהור. ספיקו - סתירה בו שאין מקום שאינו 6)כל מקום
"כרמלית". נקרא היחיד, רשות ולא הרבים רשות לא
ספר  בהערות לעם' ב 'רמב "ם נתבאר זו תיבה של [מקורה

ה"א]. פי "ד שבת הל' פירוש,7)זמנים מ "ו. פ "ו טהרות
רגילים  הציבור וראשי  ציבורי  רכוש שהוא גדול, אולם
זה. כנגד זה מכוונים ופתחיו התייעצות, לשם בו להתאסף 

בה.8) להיסתר שאי ֿאפשר מפני 

.‚ÌL LÈ9˙BÓB˜Ó10˙eL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡L , ≈»¿∆««ƒ∆≈¿
ÔÈÚÏ ÌÈa‰ ˙eLk Ô‰ È‰  ˙aLÏ „ÈÁi‰«»ƒ¿«»¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«

‰‡ÓË11ÔÈÁÈLÏ ÔÈLlÙÓ‰ ÔÈÏÈM‰ :Ô‰ el‡Â . À¿»¿≈≈«¿ƒƒ«¿À»ƒ«ƒƒ
˙BzbÏÂ ˙BBÏÂ12‰Ú˜a‰Â ;13˙BÓÈa „b ˙Ùwn‰ ¿¿¿«ƒ¿«ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ

‰nÁ‰14È˜ÏÈÒe ;15‰a‰ Á ÔÈa ‡e‰L ,ÌÈÎÏÓ ««»»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»»»«¿≈
‰kn‰ ÈL‡ Ba „ÓÚÏ16‰a‰ ÌÈÁ˙t BÏ LÈÂ «¬…«¿≈«∆¿»»¿≈¿»ƒ«¿≈

ÏB„b‰ ÔÈa‰ ‡e‰Â ,ÔBt‰Â ;ÌÈa‰ ˙eLÏ ÌÈÁe˙t¿ƒƒ¿»«ƒ¿«»¿«ƒ¿»«»
ÌÈa‰L ,ˆÁÂ ‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL BÏ LiL∆≈¿≈¿»ƒ∆¿∆∆∆¿»≈∆»«ƒ
˙B‡BÓ ÔÎÂ .Á‡ Á˙Ùa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÔÈÒÎ17 ƒ¿»ƒ¿∆«∆¿¿ƒ¿∆««≈¿≈¿
ÔÈe„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pÏ B‡ ÌiÏ ÌÈ„Bi‰18 «¿ƒ«»«»»««ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈaÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ19,Ô‰a ÔÈÏBÚÂ ÔÈÒtËÓ ƒ»ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆
˙BÒBÓÈa‰Â20˙B‡ˆÁn‰Â21ÌÈa‰ ˙eLk Ô‰ È‰  ¿«ƒ¿«∆¿¬»¬≈≈ƒ¿»«ƒ

‰ÊÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ22.‰‡ÓËÏ ÌÈa‰ ˙eLk  ¿À¿»¿≈»»¬»»ƒ¿»«ƒ¿À¿»

ערבי ).9) (סיגנון במציאות מ "וֿט .10)יש לא 11)שם
שהיא  אמרו לשבת, היחיד רשות שאינה בלבד, בכרמלית

אלא  לטומאה, הרבים רשות כרשות שהם מקומות גם ישנם
לענין  הרבים רשות הם ואעפ "כ שבת לענין ממש היחיד

משני12)טומאה. (פתוח  מפולש מבוי  פירוש, מ "ו. שם
ושביל  היציאה, את החוסמת גת או בור ובסופו צדדים)
הבורות  מן לשאוב  אדם בני  בו שהולכים מבוי  באותו עובר

למשנה). בפירושו בו 13)(רבינו שיש במישור גדול שטח 
שדות. את 14)הרבה לקצור פועלים לשם ובאים

היחיד  כרשות דינה כזו בקעה ולדוש. לאסוף  התבואה,
הפועלים. מעיני  להיסתר מקום שם אין אבל לשבת,

"בסיליאוס ".15) ביוונית "מלך" יוונית. מלה
המלך.16) מרכבות על ה"ד.17)הממונים פ "ז תוספתא
הכניסה.18) את המכבידות צידיהם משני  גדירות
רבים.19) אם פירוש,20)פירוש, והדימוסות . צ "ל:

טבריה. חמי  כגון חמים, מעיינות מי  של מרחצאות
ה"ה.21) פ "ז שם (פסחים 22)תוספתא, המקדש שבבית

ב ). יח ,

.„ÈÚ‰ ˙Bpb23˙eL  Ô‰ÈÏÚ ˙BÚ ÈÚ‰ CcL «»ƒ∆∆∆»ƒ∆∆¬≈∆¿
.‰‡ÓËÏ ÌÈa‰»«ƒ¿À¿»

שם.23) תוספתא,

.‰‰pb‰24˙nzLÓ ‡È‰L ÔÓÊa ,25,„ÈÁi‰ ˙eL  «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿«∆∆¿«»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÌÈa‰ ˙eL  ˙nzLÓ dÈ‡L ÔÓÊeƒ¿«∆≈»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿À¿»¿≈

‰ÏB„‚ È˜ÏÈÒa26˙eL  d˙B‡ ÔÈÁ˙BtL ÔÓÊa , »ƒ¿≈¿»ƒ¿«∆¿ƒ»¿
Ï ÌÈa‰˙eL  d˙B‡ ÔÈÏÚBpL ÔÓÊe ,‰‡ÓË »«ƒ¿À¿»ƒ¿«∆¬ƒ»¿

.ÏkÏ „ÈÁi‰«»ƒ«…

ייכנסו 25)שם.24) שלא עליה שומרים מסוימות, בשעות
אדם. בני  ביום.26)לה ונפתחת בלילה שננעלת

.Â‰Ú˜a‰27˙eL  ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „b ˙Ùwn‰ «ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ«¿»ƒ¿
‰‡ÓËÏe ˙aLÏ „ÈÁi‰28 ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «»ƒ¿«»¿À¿»¿ƒ…»¿»À∆∆

„Ïa ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL ‡È‰ È‰29‰Ú˜e . ¬≈ƒ¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿«ƒ¿»
eÚL30˙BÓÈa ‰ÈÏÚ31ÌÈÓLb‰32˙eL ‡È‰ È‰  ∆»¿»∆»ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰33Ô‰ eÏ‡Â .34 «»ƒ¿À¿»¬ƒƒ««»¿≈≈
Ô‰ eÏ‡Â .dÎBzÓ ‰‡ez‰ ˜ÚzMÓ ?‰nÁ‰ ˙BÓÈ¿««»ƒ∆≈»≈«¿»ƒ»¿≈≈

‰iL ‰ÚÈ „zMÓ ?ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ35ÔÈa . ¿«¿»ƒƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»≈
ÌÈÏebÚ‰36ÔÈ‚efÏ ÌÈÚ ÏL37ÌÈa‰ ˙eL  »ƒƒ∆¬»ƒ«ƒ¿»«ƒ

‰‡ÓËÏ38. ¿À¿»
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קו                 
         

(שבת 27) אשי  רב  של פירושו פי  על פ "וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני  אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס  שלא לא 29)כדי  אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר
וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני  בשדות,

סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,
לטומאה. ב .30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא

גם 31) כך לגרוס  ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא
רבינו. רשות 32)בדברי  דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר

חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון
עלֿפי הוא זה [ביאור ה"י . לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני הביאו אמר, ד"ה ב 'תוספות' שם. הרשב "ם של פירושו
את  פיהם על ליישב  אפשר ואי  רבא, לדברי  אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי  פ "ז טהרות תוספתא,
במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני  הגשם

הי "א). פ "ו נדרים בהל' מ "ח .36)(רבינו פ "י , שם משנה,
הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש

בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת
שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ  מפני38)הדריכה

הדורכים. לעיני  גלוי  זה שמקום

.ÊÌk39ÌÈˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL 41Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa‰ ˙eL 43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áea ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áea ÌÈÒÎ ÌÈa‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk  ÌÈ„ e‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי  שמה, מלהיכנס  נמנעים אדם שבני 
שהגפנים  הבוצרים, לעיני  גלוי  אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח  הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי  שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח  אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי  ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי  הבוצרים. מפני  הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»

Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL ÈBÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa‰ ˙eLa „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47 Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב , ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אף ֿעלֿפי 

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa‰ ˙eLÏ ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
B‰Ë B˜ÙÒ  ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa‰ ˙eLa Ápn‰ ıL BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
 B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O de ,‰a‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
ÈzÒÎ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â BÊ ‰Ú˜Ï ÈzÒÎ :Ó‡Â¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ
˜ÙqL ;‡ÓË B˜ÙÒ  ÈzÒÎ ‡Ï B‡ ‰„O d˙B‡Ï¿»»∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿≈

‡ÓË  ‰‡Èa ˜ÙÒ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eLa ‰‡ÓË57. À¿»ƒ¿«»ƒ¬ƒ¿≈ƒ»»≈

מ "ג.52) פ "ו באוהל.53)שם נטמא והנכנס  בה, מונח  מת
דומה 54) הרבים לרשות הפתוחה לחנות הכניסה פירוש,

עמד  ודאי  האדם שהרי  הרבים, ברשות המונח  השרץ  למגע 
ולפיכך  הטומאה, למקום נכנס  אם וספק  הרבים, ברשות
הרבים  ברשות המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונית

בפירושו). היחיד,55)(רבינו לרשות נכנס  שוודאי  מפני 
הספק  ואםֿכן נכנס , טמא למקום אם יודעים אנו שאין אלא
הן  היחיד רשות החנויות שתי  שהרי  היחיד, ברשות הוא

וכסף ֿמשנה). ראב "ד מ "ה.56)(ראה  נחלקו 57)שם
לדעת  היחיד, ברשות טומאה ספק  בדין וחכמים אליעזר רבי 
נגע  לא ספק  בה, המונחת בטומאה נגע  ספק  - אליעזר רבי 
(ספק  בו שהטומאה למקום נכנס  אם ספק  אבל טמא, –
ופסק  ביאה, בספק  גם מטמאים וחכמים טהור, – ביאה)

כחכמים. רבינו

.ÈÌB˜Ó58˙eL ‰OÚÂ „ÈÁi‰ ˙eL ‰È‰L »∆»»¿«»ƒ¿«¬»¿
ÌÈa‰59„ÈÁi‰ ˙eL ‰OÚÂ ÊÁÂ60‡e‰Lk  »«ƒ¿»«¿«¬»¿«»ƒ¿∆

ÌÈa‰ ˙eL ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¿«»ƒ¿≈»≈¿∆¿»«ƒ
.B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»

מ "א.58) לרבים.59)שם שמכרו וקנאו 60)כגון חזר
בקעה  לדין דומה זה ואין ישראל'). ('תפארת מהרבים

ה"ו). למעלה (ראה הגשמים בימות עליה שעברו

.‡ÈÌÈc61˙eLk Ô‰ È‰  ÌÈa‰ ˙eLa Ô‰L ¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿
‰OÚ ‰‰Bb ÌÈa‰ ˙eLa ‰t˜ ?„ˆÈk .ÌÈa‰»«ƒ≈«À»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»

ÌÈÁÙË62Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙a ‰‡Óh‰Â63Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»ƒ¿«À¿»¿»»≈»«»≈…»«
B‰Ë B˜ÙÒ 64˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï B„È ÒÈÎ‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»»≈»«»≈

‡ÓË B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï65‰LÈÙk ‰˙È‰ .66ÏÚ ‰e˙ …»«¿≈»≈»¿»¿ƒ»¿»«
ÈÒa Cek ‰Óez kÎÂ ,BÙ˙k67Ôe˙Â Èa B‡ ¿≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿»

Á‡ da Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï68B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»»≈»«»«≈»≈…»«¿≈
‡ÓË69. »≈

ה"ב .61) פ "ז שם היחיד.62)תוספתא, רשות שיעור
הקופה.63) לתוך ידו הכניס  אם ספק  זה 64)פירוש, ואין

ברשות  מונחת עצמה שהקופה מפני  ביאה, לספק  דומה
ט . שבהלכה ראשון לדין דומה זה והרי  הרבים,

ספק 65) זה הרי  שם, והטומאה היחיד ברשות שידו מכיוון
טמא. וספיקו - היחיד ברשות אבן 66)טומאה כלי 

טומאה. מקבל שאינו על 67)וכדומה, המטפסים חוטים
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קז                  
         

(שבת 27) אשי  רב  של פירושו פי  על פ "וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני  אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס  שלא לא 29)כדי  אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר
וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני  בשדות,

סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,
לטומאה. ב .30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא

גם 31) כך לגרוס  ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא
רבינו. רשות 32)בדברי  דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר

חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון
עלֿפי הוא זה [ביאור ה"י . לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני הביאו אמר, ד"ה ב 'תוספות' שם. הרשב "ם של פירושו
את  פיהם על ליישב  אפשר ואי  רבא, לדברי  אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי  פ "ז טהרות תוספתא,
במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני  הגשם

הי "א). פ "ו נדרים בהל' מ "ח .36)(רבינו פ "י , שם משנה,
הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש

בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת
שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ  מפני38)הדריכה

הדורכים. לעיני  גלוי  זה שמקום

.ÊÌk39ÌÈˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL 41Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa‰ ˙eL 43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áea ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áea ÌÈÒÎ ÌÈa‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk  ÌÈ„ e‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי  שמה, מלהיכנס  נמנעים אדם שבני 
שהגפנים  הבוצרים, לעיני  גלוי  אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח  הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי  שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח  אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי  ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי  הבוצרים. מפני  הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»

Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL ÈBÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa‰ ˙eLa „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47 Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב , ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אף ֿעלֿפי 

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa‰ ˙eLÏ ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
B‰Ë B˜ÙÒ  ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa‰ ˙eLa Ápn‰ ıL BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
 B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O de ,‰a‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
ÈzÒÎ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â BÊ ‰Ú˜Ï ÈzÒÎ :Ó‡Â¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ
˜ÙqL ;‡ÓË B˜ÙÒ  ÈzÒÎ ‡Ï B‡ ‰„O d˙B‡Ï¿»»∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿≈

‡ÓË  ‰‡Èa ˜ÙÒ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eLa ‰‡ÓË57. À¿»ƒ¿«»ƒ¬ƒ¿≈ƒ»»≈

מ "ג.52) פ "ו באוהל.53)שם נטמא והנכנס  בה, מונח  מת
דומה 54) הרבים לרשות הפתוחה לחנות הכניסה פירוש,

עמד  ודאי  האדם שהרי  הרבים, ברשות המונח  השרץ  למגע 
ולפיכך  הטומאה, למקום נכנס  אם וספק  הרבים, ברשות
הרבים  ברשות המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונית

בפירושו). היחיד,55)(רבינו לרשות נכנס  שוודאי  מפני 
הספק  ואםֿכן נכנס , טמא למקום אם יודעים אנו שאין אלא
הן  היחיד רשות החנויות שתי  שהרי  היחיד, ברשות הוא

וכסף ֿמשנה). ראב "ד מ "ה.56)(ראה  נחלקו 57)שם
לדעת  היחיד, ברשות טומאה ספק  בדין וחכמים אליעזר רבי 
נגע  לא ספק  בה, המונחת בטומאה נגע  ספק  - אליעזר רבי 
(ספק  בו שהטומאה למקום נכנס  אם ספק  אבל טמא, –
ופסק  ביאה, בספק  גם מטמאים וחכמים טהור, – ביאה)

כחכמים. רבינו

.ÈÌB˜Ó58˙eL ‰OÚÂ „ÈÁi‰ ˙eL ‰È‰L »∆»»¿«»ƒ¿«¬»¿
ÌÈa‰59„ÈÁi‰ ˙eL ‰OÚÂ ÊÁÂ60‡e‰Lk  »«ƒ¿»«¿«¬»¿«»ƒ¿∆

ÌÈa‰ ˙eL ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¿«»ƒ¿≈»≈¿∆¿»«ƒ
.B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»

מ "א.58) לרבים.59)שם שמכרו וקנאו 60)כגון חזר
בקעה  לדין דומה זה ואין ישראל'). ('תפארת מהרבים

ה"ו). למעלה (ראה הגשמים בימות עליה שעברו

.‡ÈÌÈc61˙eLk Ô‰ È‰  ÌÈa‰ ˙eLa Ô‰L ¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿
‰OÚ ‰‰Bb ÌÈa‰ ˙eLa ‰t˜ ?„ˆÈk .ÌÈa‰»«ƒ≈«À»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»

ÌÈÁÙË62Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙a ‰‡Óh‰Â63Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»ƒ¿«À¿»¿»»≈»«»≈…»«
B‰Ë B˜ÙÒ 64˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï B„È ÒÈÎ‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»»≈»«»≈

‡ÓË B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï65‰LÈÙk ‰˙È‰ .66ÏÚ ‰e˙ …»«¿≈»≈»¿»¿ƒ»¿»«
ÈÒa Cek ‰Óez kÎÂ ,BÙ˙k67Ôe˙Â Èa B‡ ¿≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿»

Á‡ da Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï68B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»»≈»«»«≈»≈…»«¿≈
‡ÓË69. »≈

ה"ב .61) פ "ז שם היחיד.62)תוספתא, רשות שיעור
הקופה.63) לתוך ידו הכניס  אם ספק  זה 64)פירוש, ואין

ברשות  מונחת עצמה שהקופה מפני  ביאה, לספק  דומה
ט . שבהלכה ראשון לדין דומה זה והרי  הרבים,

ספק 65) זה הרי  שם, והטומאה היחיד ברשות שידו מכיוון
טמא. וספיקו - היחיד ברשות אבן 66)טומאה כלי 

טומאה. מקבל שאינו על 67)וכדומה, המטפסים חוטים
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מקבל  אינו נייר וכן טומאה, מקבלים ואינם האילנות גזעי 
שלא  תרומה של לכיכר מעולה שמירה נעשתה ובכן טומאה,

לתרומה.68)תיטמא. טהור אם ידוע  כמו 69)ואין
רשות  אינה שהכפישה ואע "פ  הקופה. לתוך ידו בהכניס 
אדם  של כתיפו על שהיא מפני  טמא ספיקו היחיד,
הכוונה  בנייר" או בסיב  "כרוך שאמרו ומה (כסף ֿמשנה).
נגע  שמא אנו חוששים שאף ֿעלֿפי ֿכן רבותא, להשמיענו

עצמה. בכיכר

.ÈBÓÁ70ÌÈÁÙË ‰OÚ dBb ÌÈa‰ ˙eLa ¬ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»ƒ
Ò ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂÚ‚ ˜Ù71B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈…»«¿≈

 Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈab ÏÚ B„È ËLt .B‰Ë»»«»««»»≈»«»≈…»«
‡ÓË B˜ÙÒ72dBb ÌÈa‰ ˙eLa Ápn‰ ÚÏÒ ÔÎÂ . ¿≈»≈¿≈∆««À»ƒ¿»«ƒ»«

˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂ ÌÈÁÙË ‰OÚ¬»»¿»ƒ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈
ÚÏq‰ L‡a ‰ÏÚ .B‰Ë B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï73˜ÙÒ , …»«¿≈»»»¿…«∆«»≈
.‡ÓË B˜ÙÒ  Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«¿≈»≈

רשות 72)אדם.71)שם.70) לאויר ידו שהושיט  מכיוון
ידו",73)היחיד. "פשט  כתוב  בחמור למה נתבאר, לא

טמא. אינו ידו שפשט  ומשמע  "עלה". כתב  וכאן

.‚È‰È‰74‰ÊÂ BBÓÁ ÏÚ ÎB Ê75BBÓÁ ÏÚ ÎB »»»≈«¬¿∆≈«¬
˜BÈz ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ fa Ú‚ ˜ÙÒ ,Cca ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ«∆∆»≈»««»»≈…»«ƒ
kÓ B‰Ë ˜BÈ˙Â ÂÈ‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ kÓ ‡ÓË»≈À¿»«¿≈∆»ƒ¿ƒ»À¿»
˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eÎÏ‰Â ÂÈ‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»¿∆¿«∆»≈»«»≈

Ï˙ka ˜a„Ó ˜‰Â BÙ˙k ÏÚ ‰ÏÈÁ ;Ú‚ ‡Ï76˜ÙÒ , …»«¬ƒ»«¿≈¿»…À¿»«…∆»≈
ÌÈa‰ ˙eLa ÔÈÁeËL ÌÈÏk ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ

‰OÚÓ ‰ÏÚÓÏ77‡Ï ˜ÙÒ ËÈÒ‰ ˜ÙÒ ,BÚ ‡Óh‰Â ¿«¿»≈¬»»¿«»≈≈»≈≈ƒ»≈…
ËÈÒ‰78B‰Ë Ïk‰ 79. ≈ƒ«…»

ה"ג.74) טהור.75)שם טמא.76)אדם רוקין וספק 
היחיד.77) כרשות נידון זה הזיז.78)ומקום
יעקב 79) רבי  מחלוקת בהיסט . שמטמא זב  הוא אם ואפילו

דרך  שהוא "שכל האומר יוסי , כרבי  ופסק  שם, יוסי  ורבי 
טהור". – הילוכו

ÔÚiÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿«

ה'תשע"ח  אייר כ"ג ג' יום 

  



ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒÀ¿«√»ƒ«¿ƒ

.ÔLÎ‰Â¿∆¿≈»
:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

 1 
אין 1) מיוחד ושאינו אדם, למאכל המיוחד אוכל יבאר

אינם  או האוכלין את שמכשירים המשקין טומאה. מקבל
שבני פי  על אף  טומאה מקבלים שאינם הדברים מכשירים.
דעתו  בטלה עליהם חשב  שאם הדברים אותם. אוכלים אדם

מחשבה. הזק  או

.‡Oe ÌÁÏ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ‰ ÏÎ‡ Ïk»…∆«¿À»¿«¬«»»¿∆∆»»

ÏÎÂ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÚÂ«¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆¿«≈À¿»¿…
BÈ‡Â B‰Ë ‰Ê È‰  Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¬≈∆»¿≈
ÏÎ‡ÓÏ B„ÁÈÂ ÂÈÏÚ MÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»ƒ≈ƒ≈»»¿ƒ¬¿«¬«
‰lÁz ÏÏaiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‰ÊÂ ‰ÊÂ .Ì„‡»»¿∆»∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ»
:Ó‡pL .LÎ‰ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .ÔÈ˜LÓ ‰ÚMÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿»«¿ƒ¿∆«ƒ¿»∆¿≈∆∆¡«

ÚÊ ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ2. ¿ƒÀ««ƒ«∆«

משמע ,2) לכם", הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
פרק  שמיני  כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא

.ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÈLÎnL ÔÈ˜LÓ ‰ÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»√»ƒ
,ÏÁ‰Â ,ÔÈi‰Â ,ÔÓM‰Â ,Ïh‰Â ,ÌÈn‰ :‰‡ÓËÏ¿À¿»««ƒ¿««¿«∆∆¿««ƒ¿∆»»

Lc‰Â ,Ìc‰Â3ÏÚ eÏtiL „Ú ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡Â . ¿«»¿«¿«¿≈»«¿ƒƒ«∆ƒ¿«
,ÔÈÁeÒ eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔBˆa ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ

ÈLÎÓ BÈ‡ Áeq‰ ‰˜Ln‰L4LÎ‰L ÔÂÈÎÂ . ∆««¿∆«»«≈«¿ƒ¿≈»∆À¿«
Ú Û‡ ,ÏÎ‡‰‰Ê È‰  e‚ ‡e‰ È‰Â LiL Èt Ï »…∆««ƒ∆»≈«¬≈»¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

א 3) הלכה ח  פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
נוסף ) (שם לוואי  שם להם שאין המשקין שכל אמרו,
דבש  אבל וכדומה, רימונים מי  תותים, מי  להוציא מכשירים,
שסתם  מפני  לוואי  שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים
רגליים, שמי  שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש
מפני כאן רבינו מנאם ולא מכשירים, כן גם האף  ומי  רוק 

מים. תולדות "אשר 4)שהם ד: הלכה שם כהנים תורת
סרוח . למשקה פרט  ישתה"

  

:אוכלי לטומאת  "הרמב ציי  תנאי שלושה 

באחד תחילה  שיבלל ב : . לאד מיוחד  אוכל שיהיה  א :
אפילו  לקרקע  מחובר יהיה  שלא  ג. .המשקי משבעת
שכל  בזה  הפנימית והסיבה  ב '). פרק  (ריש  קט כשורש 
אפשרות  או  קדושה  שיש   במקו רק  שיי הטומאה  גדר
חיות  לקליפות הוקצבה  הבריאה  טבע  מצד  כי  לקדושה 
למקו להגיע   משתדלי  ה ולכ מאוד , מצומצמת
האד את  שמורידי ידי  על חיות תוספת ולקבל הקדושה 

ובטומאה . בקליפה 
היינו   אד ומאכל , האד צרכי  כל היא  הרחב  במוב אכילה 
אוכל  רק  ולכ ומצוותי ', התורה  ענייני   ה נשמתו  צרכי 
תוספת  בו  יש  כי  טומאה  לקבל יכול  לאד המיוחד 
לעזוב  טבע כי  והשפעה  חסד  על  מורי ,משקי קדושה .
מטה . למטה  ולהשפיע  נמו  למקו ולירד  גבוה   מקו
חז"ל  אמרו  שלכ)  בגו האוכל את  המוליכי  ה , ובנוס

.(" ד אכילתו  שתה  ולא  "אכל
כדבעי היא  יהודי  של ה ' עבודת כאשר , האד ובעבודת
ומשפיעה  הסביבה  את ומחברת המדבקת לחלוחית בו  יש 
הקליפה  רוצה  "אוכל" של זה  בסוג ,ולכ לו .  הקרובי על
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קח                
         

קדושה  השפעת בו  יש  כי  עצמו  מהאוכל יותר להתדבק 
מעל  יותר משקי על גזירות ריבוי  מצינו  כ  ומשו  לרבי

.אוכלי
:אוכלי שבטומאת השלישי  בתנאי  היא  מכ להינצל העצה 
 מקבלי אינ ...קט כשורש  אפילו  מחוברי שה זמ "...כל
פנימיות   ע מקושרות  האד פעולות כשכל טומאה "
של  האמיתית במטרה  וההכרה  הידיעה   ע כלומר נשמתו ,
כי כלל בו  לגעת יכולה  הטומאה  אי , בעול תפקידו 

בשלימות.  לעול היא  יהודי  של נשמתו  פנימיות
בתורה  הוא  זה  עניי של מקורו   ג ה ' בעבודת עניי ככל
ס" לו  שתהיה  ובכדי  התורה , בידיעת די  שאי מצינו  שבה 
בתורה  "ברכו  התורה  נות  ע לימודו  לקשר חייב  " החיי
ע תורה  גופי  שה דתורה  נגלה  חיבור ידי  על תחילה "
תלמוד "וגדול דאורייתא . נשמתא  שהיא  התורה  פנימיות
ופנימיות  דתורה  גליא  חיבור שע "י  מעשה " לידי  שמביא 
עד הנשמה  פנימיות  ע חיבור עבודתו  בכל נפעל התורה 

כלל. טומאה  קבלת בגדר שאינו 
             

.‚ÏeÏa ‰È‰L ÏÎ‡5ÌÈ˙ez ÈÓ ÔB‚k ,˙Bt ÈÓa …∆∆»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈBnÂ6ÏeÏa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,7B‡ f‰ Ba Ú‚Â ¿ƒƒ««ƒ∆»¿»««»

LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,B‰Ë ‡e‰ È‰  ˙n‰ Oa8 ¿««≈¬≈»ƒ¿≈∆…À¿«
.ÔÈ˜Ln‰ ˙ÚMÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿«««¿ƒ

ומי6)רטוב .5) תותים מי  אני  "ומוציא א: הלכה שם
לוואי ". שם להם שיש פירות מיני  כל ושאר רימונים

לומר 7) ואפשר בטומאה שנגע  בשעה רטוב  עודנו
נטמא. ובסמוך 8)שהמשקה האוכל. נטמא לא למה נימוק 

האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר

.„˙ÚL ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜nL ‰˜LÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¿∆∆¿«≈À¿»∆»ƒ¿«
ÔÈ˜Ln‰9C„k  ˙Bt ÈÓ ‡L Ï‡ ;„Ïa eÈnL ««¿ƒ∆»ƒƒ¿«¬»¿»≈≈¿∆∆

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ck ,ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡L10. ∆≈«¿ƒƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿»

הקודמת.9) שבהלכה לדין הנימוק  סיום הם כאן רבינו דברי 
כשהוא  האוכל את לטהר רק  מספיק  שם שנאמר הנימוק 
את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי  הרוק  ידי  על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק  לא אלה שמשקין כאן הוסיף 

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב  את דרשו
מי לחשוב ) (אפשר יכול משקה כל אי  יטמא". כלי  בכל
פירות, מיני  כל ושאר רימונים מי  או פירות מי  או תותים
שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי  תותים מי  ומוציא לוואי ,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי ".

.‰ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ  ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈB‰Ë Ô‰L ˙Bt ÈÓ ‡Lk Ô‰ È‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף  א פרק  מעשרות יסחוט 12)ירושלמי  אם
שיוציאו  ממה שליש כדי  ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי 
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף  ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע  וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ ÈaL Ètƒ∆¿≈»»¿ƒ»¿ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÔÙeb ˙‡‰Ï15˙BÏÎ‡na ÌÚË ÔÈ˙BpL ÈtÓ ‡l‡ , «¬»«»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ««««¬»
ËLw‰ :Ô‰ el‡Â .‰‡n‰ B‡ ÁÈ‰ ÈtÓ B‡ƒ¿≈»≈«««¿∆¿≈≈«¿¿
˙ÈzÏÁ‰Â ‰‡Èz‰Â ÌÈÓOa ÈL‡Â ÒÓÁ‰Â¿«¬«¿»≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿ƒ

ÚÈÁ ˙BlÁÂ ÔÈÏtÏt‰Â16.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿≈…«≈»∆

ה.14) משנה ג אלה.15)פרק  דברים מגוף  ליהנות
לשיפור 16) בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני  אלה כל

התבשיל. של הגוון או הריח  או הטעם

.Ê˙M‰17˙B˜È ‡Lk BÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï BÓ˙Ò  «∆∆¿»«¬ƒ«ƒ¿»«¿
‡nË˙Ó BÈ‡  ‰„wÏ ÂÈÏÚ LÁ Ì‡Â ;‰„O‰«»∆¿ƒ»«»»«¿≈»≈ƒ¿«≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË18È‰  ‰„wÏ ÌÚË ‰˙pMÓ ˙M‰Â . À¿«√»ƒ¿«∆∆ƒ∆»¿»«««¿≈»¬≈
ÏÊk BÊ19.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó dÈ‡Â ¿∆∆¿≈»ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ

שנקרא 17) ירק  מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם
הגמרא  פי  (על חי  כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן
אותו  נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם ב : נא, נדה
כפסולת  הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל

אדם. למאכל ראוייה לקדירה 18)שאינה עליו חישב  אם
מקבלים  אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי 

החלק 19)טומאה. מפני  טומאה מקבל אינו למה נימוק 
כתבלין. ואינו בקדירה נימוח  שאינו

.ÁÌÈÓz‰20˙B‚Bb‰Â21˙k ‰„wÏ Ô˙pL ÔÈÏ «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»«¿≈»¿«¿ƒ
ÏÎ‡lÓ e„ÒtiL „Ú ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ«∆ƒ»¿ƒ∆¡…

Ì„‡22. »»

ח .20) הלכה ג פרק  עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
גורס 22) ורבינו לכלב " "שיפסלו כתוב : שלפנינו בתוספתא

ד, הלכה ב  פרק  לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב  כמו
שנפסלו  ולפני  טומאה. מקבל אינו לאדם שנפסל שדבר
מתורת  להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים
אוכל  שהם מפני  - הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל

חשוב .

.ËÌÈÈLk‰23ÔÈ‡nË˙Ó  Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Ô„ÁÈ Ì‡ , ««¿ƒƒƒƒ¬»¿«¬«»»ƒ¿«¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ

גרעינים 23) ובתוכם עדשים לשרביטי  דומים שרביטים
ידי על גם נאכלים הדחק  ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים

אדם. בני 

.ÈBw‰24B˜ÏL Ì‡Â .c ÏÎÏ ıÚk ‡e‰ È‰  «¬≈¿≈¿»»»¿ƒ¿»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó  BbËÂ¿ƒ¿ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בני24) אותו ואוכלין ... רך לבן עץ  והוא הדקל "ראש
ז). משנה ג פרק  עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם"
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קט                 
         

קדושה  השפעת בו  יש  כי  עצמו  מהאוכל יותר להתדבק 
מעל  יותר משקי על גזירות ריבוי  מצינו  כ  ומשו  לרבי

.אוכלי
:אוכלי שבטומאת השלישי  בתנאי  היא  מכ להינצל העצה 
 מקבלי אינ ...קט כשורש  אפילו  מחוברי שה זמ "...כל
פנימיות   ע מקושרות  האד פעולות כשכל טומאה "
של  האמיתית במטרה  וההכרה  הידיעה   ע כלומר נשמתו ,
כי כלל בו  לגעת יכולה  הטומאה  אי , בעול תפקידו 

בשלימות.  לעול היא  יהודי  של נשמתו  פנימיות
בתורה  הוא  זה  עניי של מקורו   ג ה ' בעבודת עניי ככל
ס" לו  שתהיה  ובכדי  התורה , בידיעת די  שאי מצינו  שבה 
בתורה  "ברכו  התורה  נות  ע לימודו  לקשר חייב  " החיי
ע תורה  גופי  שה דתורה  נגלה  חיבור ידי  על תחילה "
תלמוד "וגדול דאורייתא . נשמתא  שהיא  התורה  פנימיות
ופנימיות  דתורה  גליא  חיבור שע "י  מעשה " לידי  שמביא 
עד הנשמה  פנימיות  ע חיבור עבודתו  בכל נפעל התורה 

כלל. טומאה  קבלת בגדר שאינו 
             

.‚ÏeÏa ‰È‰L ÏÎ‡5ÌÈ˙ez ÈÓ ÔB‚k ,˙Bt ÈÓa …∆∆»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈBnÂ6ÏeÏa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,7B‡ f‰ Ba Ú‚Â ¿ƒƒ««ƒ∆»¿»««»

LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,B‰Ë ‡e‰ È‰  ˙n‰ Oa8 ¿««≈¬≈»ƒ¿≈∆…À¿«
.ÔÈ˜Ln‰ ˙ÚMÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿«««¿ƒ

ומי6)רטוב .5) תותים מי  אני  "ומוציא א: הלכה שם
לוואי ". שם להם שיש פירות מיני  כל ושאר רימונים

לומר 7) ואפשר בטומאה שנגע  בשעה רטוב  עודנו
נטמא. ובסמוך 8)שהמשקה האוכל. נטמא לא למה נימוק 

האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר

.„˙ÚL ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜nL ‰˜LÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¿∆∆¿«≈À¿»∆»ƒ¿«
ÔÈ˜Ln‰9C„k  ˙Bt ÈÓ ‡L Ï‡ ;„Ïa eÈnL ««¿ƒ∆»ƒƒ¿«¬»¿»≈≈¿∆∆

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ck ,ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡L10. ∆≈«¿ƒƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿»

הקודמת.9) שבהלכה לדין הנימוק  סיום הם כאן רבינו דברי 
כשהוא  האוכל את לטהר רק  מספיק  שם שנאמר הנימוק 
את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי  הרוק  ידי  על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק  לא אלה שמשקין כאן הוסיף 

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב  את דרשו
מי לחשוב ) (אפשר יכול משקה כל אי  יטמא". כלי  בכל
פירות, מיני  כל ושאר רימונים מי  או פירות מי  או תותים
שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי  תותים מי  ומוציא לוואי ,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי ".

.‰ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ  ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈB‰Ë Ô‰L ˙Bt ÈÓ ‡Lk Ô‰ È‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף  א פרק  מעשרות יסחוט 12)ירושלמי  אם
שיוציאו  ממה שליש כדי  ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי 
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף  ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע  וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ ÈaL Ètƒ∆¿≈»»¿ƒ»¿ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÔÙeb ˙‡‰Ï15˙BÏÎ‡na ÌÚË ÔÈ˙BpL ÈtÓ ‡l‡ , «¬»«»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ««««¬»
ËLw‰ :Ô‰ el‡Â .‰‡n‰ B‡ ÁÈ‰ ÈtÓ B‡ƒ¿≈»≈«««¿∆¿≈≈«¿¿
˙ÈzÏÁ‰Â ‰‡Èz‰Â ÌÈÓOa ÈL‡Â ÒÓÁ‰Â¿«¬«¿»≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿ƒ

ÚÈÁ ˙BlÁÂ ÔÈÏtÏt‰Â16.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿≈…«≈»∆

ה.14) משנה ג אלה.15)פרק  דברים מגוף  ליהנות
לשיפור 16) בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני  אלה כל

התבשיל. של הגוון או הריח  או הטעם

.Ê˙M‰17˙B˜È ‡Lk BÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï BÓ˙Ò  «∆∆¿»«¬ƒ«ƒ¿»«¿
‡nË˙Ó BÈ‡  ‰„wÏ ÂÈÏÚ LÁ Ì‡Â ;‰„O‰«»∆¿ƒ»«»»«¿≈»≈ƒ¿«≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË18È‰  ‰„wÏ ÌÚË ‰˙pMÓ ˙M‰Â . À¿«√»ƒ¿«∆∆ƒ∆»¿»«««¿≈»¬≈
ÏÊk BÊ19.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó dÈ‡Â ¿∆∆¿≈»ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ

שנקרא 17) ירק  מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם
הגמרא  פי  (על חי  כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן
אותו  נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם ב : נא, נדה
כפסולת  הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל

אדם. למאכל ראוייה לקדירה 18)שאינה עליו חישב  אם
מקבלים  אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי 

החלק 19)טומאה. מפני  טומאה מקבל אינו למה נימוק 
כתבלין. ואינו בקדירה נימוח  שאינו

.ÁÌÈÓz‰20˙B‚Bb‰Â21˙k ‰„wÏ Ô˙pL ÔÈÏ «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»«¿≈»¿«¿ƒ
ÏÎ‡lÓ e„ÒtiL „Ú ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ«∆ƒ»¿ƒ∆¡…

Ì„‡22. »»

ח .20) הלכה ג פרק  עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
גורס 22) ורבינו לכלב " "שיפסלו כתוב : שלפנינו בתוספתא

ד, הלכה ב  פרק  לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב  כמו
שנפסלו  ולפני  טומאה. מקבל אינו לאדם שנפסל שדבר
מתורת  להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים
אוכל  שהם מפני  - הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל

חשוב .

.ËÌÈÈLk‰23ÔÈ‡nË˙Ó  Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Ô„ÁÈ Ì‡ , ««¿ƒƒƒƒ¬»¿«¬«»»ƒ¿«¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ

גרעינים 23) ובתוכם עדשים לשרביטי  דומים שרביטים
ידי על גם נאכלים הדחק  ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים

אדם. בני 

.ÈBw‰24B˜ÏL Ì‡Â .c ÏÎÏ ıÚk ‡e‰ È‰  «¬≈¿≈¿»»»¿ƒ¿»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó  BbËÂ¿ƒ¿ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בני24) אותו ואוכלין ... רך לבן עץ  והוא הדקל "ראש
ז). משנה ג פרק  עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם"
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.‡ÈÔÈpˆÁ‰25ÔÈbf‰Â26ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ ,27 ««¿«ƒ¿««ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ 28.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

הענבים.25) הענבים.26)גרעיני  אחר 27)קליפות
יינם ויצא הענבים החרצנים שנדרכו הפסולת, את כנס 
אותם. לאכול וחישב  בני28)והזגים של דרכם שאין מפני 

זה. של דעתו בטלה לאכלם אדם

.ÈÔÈˆÙpL ÌÈLw‰ ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ29˙ÁzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ ≈ƒ«¬»ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ««
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ‰ÎÈc‰ ˙ÚLa ‰Bw‰30„ÚÂ . «»ƒ¿««¿ƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿»¿«

‰nk31Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰Úa‡ „Ú ?32ıÙp‰ ‰È‰ . «»««¿»»«ƒ¿»»»«ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  ‰fÓ ˙È33Û‡ ,ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk Ì‡Â . »≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»»√»ƒ«

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  ÔÈa˜ ‰Úa‡Ó ˙BÁt Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈«¿»»«ƒ¿«¿ƒÀ¿»

עליהם.29) הלוחצת הקורה מתחת מפני30)קופצים
ויין. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם

טומאה.31) יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור 32)תהא
מחזיק  שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא
לכור  קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה
מוותר  אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים או זיתים

אוכל,33)עליהם. מתורת לגמרי  יצאו שלא מפני 
מועילה. המחשבה

.‚È˙BiÙk‰34ÔÈbt‰Â35Òa‰Â36Áˆw‰Â37Ô‰ È‰  ««¿ƒ¿««ƒ¿«…∆¿«∆«¬≈≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÏÎ‡k»√»ƒ¿«¿ƒÀ¿»

(לשון 34) צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי  ז, משנה שם
שם). בפירושו בשלו.35)רבינו שלא ענבים 36)תאנים

עקיבא. כרבי  ופסק  ו. משנה שם בשלו. כמון 37)שטרם
(ערוך). שחור

.„ÈÌÈ„Ê ÈÏeÏ38Ûel‰ ÈÏÚÂ ÏÚ ÏLÂ ÔÈeÁÂ ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿∆¬»«¬≈«
e˜zÓ˙iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ‰ËBM‰39. «∆≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿«¿

(הענפים 38) השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת טעמם 39)הדקים) שישופר

וכדומה. כבישה ידי  על

.ÂËÔÈÒBÓez‰Â ÏcÁ‰40 ÔÈLaÎp‰ Ïk ‡Le ««¿»¿«¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓ‰MÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ≈«∆…

e˜ÈzÓ‰41. ƒ¿ƒ

אותו 40) ששולקים אמרו ב  כה, ביצה במסכת קטנית. מין
סעודה. בקינוח  אותו ואוכלים פעמים של 41)שבע  דרכם

אוכלין  תורת עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני 
כבישתם. לפני  אפילו

.ÊËÔÈÏÚ‰ ÔÈ‡  Ô‰lL ÔÈÏÚa ÔLkL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»∆»ƒ∆»∆≈∆»ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó42‡l‡ ÔÈÏÎ‡Ï ÔLk ‡lL ; ¿«¿ƒÀ¿»∆…¿»»¿√»ƒ∆»

‰‡ÓÏ43. ¿«¿∆

נאכלים.42) שאינם ויפים 43)מפני  טריים נראים הזיתים
לעלים. מחוברים כשהם

.ÊÈ˙eM˜ ÏL ˙eLk44ıp‰Â45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  dlL ¿∆ƒ¿«≈∆»≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË46.ÏÎ‡ BÈ‡L ÈtÓ , À¿»ƒ¿≈∆≈…∆

שערות 44) כעין עליהם יש קטנים וכשהם קישואים
לאכילה. ראויות ואינן כשות שבראש 45)ונקראות הפרח 

הקישות,46)הקישוא. נטמאו לא טומאה בהם נגעה אם
הלכה  ה פרק  לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני 

ב . והלכה א

.ÁÈBzeÎa Lc47ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ 48‡lL ¿«¿««¿ƒ«≈À¿«√»ƒ∆…
Lc‰ ‰„ .‰LÁÓa49˙BlÁ‰ ˜qiMÓ 50 ¿«¬»»»»«¿«ƒ∆¿«≈««
‰˜LÓ ÌeMÓ ‡nË˙Ó51f‰ Lc .52 BzekÓ ƒ¿«≈ƒ«¿∆¿««»ƒ««¿
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó53 ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ LÁ ; ƒ¿«≈À¿««¿ƒ»«»»»√»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó54. ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בכוורת.47) משקין 48)כשעודנו טומאת כמשקה. אינו
אוכלין. מטומאת הדבש 49)חמורה את אוגרות הדבורים

גדולות  לחתיכות המדובקות לשעווה משושות בשפופרות
נקראת  מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות
דבש  חלות הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה.

דובשן.50)מהכוורת. להוציא לפני51)כדי  אבל
אוכל. דין עליו יש חלות 53)מאליו.52)הריסוק  כדין

דובשן. להוציא מחשבת 54)שריסקן אין החלות כשריסק 
שנתכוון  המוכיח  מעשה שעשה מפני  מועילה אוכלין

מחשבתו. מועילה מאליו בזב  אבל למשקה,

.ËÈLew‰ ÔÓM‰55LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡  «∆∆«»≈…∆¿…«¿∆»«
‰ÏËa  ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Le˜ ‡e‰Lk ÂÈÏÚ»»¿∆»≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„56.‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡  LwL Ìc‰ ÔÎÂ . «¿¿≈«»∆»«≈…∆¿…«¿∆
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó  ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ LÁ57LÁ ; »«»»»√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ»«

.BzÚ„ ‰ÏËa  ÔÈ˜LÓÏ ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿»«¿

מדעתו 55) הוסיף  ורבינו "השמן" סתם כתוב  בתוספתא
המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי  "הקרוש",

אין 56) קרוש שמן לאכול אדם בני  של דרכם שאין מכיוון
[הראב "ד  משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת
מן  מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג
כדעת  תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים.

הפשוט 57)רבינו]. וההגיון לשמן, דם בין מה נתפרש לא
ואולי קרוש. מדם לאכילה ראוי  יותר קרוש ששמן מחייב 
אמרו  והרי  קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם

דם". כולו "כבד

.ÎÂÈÏÚ LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï  LwL ÏÁ»»∆»«……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡Ï58 ÔÈ˜LÓÏ ;ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰ÏËa »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

.BzÚ„«¿

צריכין 58) "אין הגירסא: ב ) הלכה (שם שלפנינו בתוספתא
שלישי ]. בפרק  לקמן יתבארו חלב  [דיני  לאוכלין". ֵֶמחשבה
ואין  קרוש חלב  לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת
שהרי רך, עגל במעי  שנמצא קרוש לחלב  שהכוונה לפרש
לקמן  (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו

ט "ו). הלכה א פרק  הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה

.‡ÎÂÈÏÚ LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï  ÌÈÓz Lc¿«¿»ƒ……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó  ÔÈÏÎ‡Ï59‰ÏËa  ÔÈ˜LÓÏ ; »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„60‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï  Ôlk ˙Bt ÈÓ Ïk ‡Le . «¿¿»»≈≈À»……∆¿…
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 ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ
.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני  ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני 

תמרים. דבש שותה

.ÎÂÈÏÚ LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡  ‚ÏM‰«∆∆≈…∆¿…«¿∆»«»»
˙‡ÓË ‡nË˙Ó  ÔÈ˜LÓÏ ;BzÚ„ ‰ÏËa  ÔÈÏÎ‡Ï»√»ƒ»¿»«¿¿«¿ƒƒ¿«≈À¿«

Blk ‡ÓË ‡Ï  B˙ˆ˜Ó ‡ÓË .ÔÈ˜LÓ61BÈÚ‰ ;62 «¿ƒƒ¿»ƒ¿»…ƒ¿»À¡¡ƒ
‡Óh‰ ÒÁ ÈÏk Èab ÏÚ63Blk ‡ÓË 64. ««≈¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿»À

אינו 61) שהשלג מפני  והטעם בטומאה, שנגע  המקום אלא
בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש

השלג.62) הכלי .63)את אוויר לתוך שהכניסו פירוש,
אמרה 64) והתורה הכלי  באוויר היה השלג שכל מפני 

שם  בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא
מטמא  (שהוא חרס  כלי  על העידה התורה מסיימים:
הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו),
כלי גבי  "על וכתב  שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו
מטמא  אינו חרס  כלי  שהרי  לאווירו, שהתכוון מובן חרס ".

מגבו].

.‚ÎÏÁkaL ÏÁ‰65,BzÚ„ ‰ÏËa  ÂÈÏÚ MÁL ∆»»∆«¿»∆ƒ≈»»»¿»«¿
‰waL ÏÁ‰ ÏÚ LÁ .B‰Ë ‡e‰ È‰Â66È‰  «¬≈»»««∆»»∆«≈»¬≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰Ê67. ∆ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

הבהמה.65) יונק .66)שד עגל בקיבת רוב 67)הנמצא
אין  עליו חישב  לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני 
האוכלים  איסטניסים בלתי  שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו
ראה  איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,
כ  בהלכה [למעלה ט ). פרק  אסורות מאכלות בהלכות
כרחנו  ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב  אמרנו,
קצת  תמוה אולם ניגר. בחלב  המדובר שכאן לפרש, עלינו
אוכלין  ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה
אלא  לשתותו אדם בני  של דרכם אין ואולי  מועילה.

וכדומה]. לחם בו מטבילים

.„ÎÔÎcL ÌÈÚ68È˙L CBc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ  ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÚÂ69ÔÈbb Ô‰a izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈbb Ô˙B‡  ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ  ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó  ÔÈÓÏL ÔÈbb Ô‰a eizLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע , רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰ÏÚ‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ BLÂ ,Ìk‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰ÙeÚ ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰ÙÚpL76BÓÁ ËÙe ,ÚˆÓ ÈtˆÂ ,77Oe , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»

‰n„‡ ‰t Oe ,ÏÁa78Ïebt‰Â ,79˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«
ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk  ‰‡‰a ÔÈeÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט , נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
הלכות  זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים

בסקילה,74)כלאיים. דינו אשה רבע  או אדם שנגח  שור
בשרו  לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם

ובהנאה. באכילה רצחו 75)אסור מי  נודע  ולא הרוג נמצא
באכילה  אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין בית מביא
פרק  רוצח  הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה.

נבילות.76)ט . טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
במקום  עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני 

את 77)שחיטה. ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור
בתורה  ככתוב  אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן , השה
ואינו  מפרכס , ועודו כשנשחט  והמדובר, יג). יג, (שמות
על  ואף  חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי 
לגוי , טמאה בהמה "השוחט  ב ): (קיז, בחולין ששניניו כמו

או  טומאת עד מטמאה נבילות טומאת לא אבל כלין
טומאה  ומטמא נבילה הוא הרי  שמת אחר אבל שתמות".
גם  זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע  לא אפילו חמורה
החמור  מנבלת מכזית פחות שלקח  כגון החמור, מיתת אחר
והשלים  טהור אוכל וצירף  מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות
מכביצה) בפחות מטמאים אינם טמאים (אוכלין לכביצה
האוכלין  את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ , ונגעו

בהם. ובהנאה.78)שיגעו באכילה אסור בשרה
או 79) אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב  קדשים

כולל  (לפעמים למקום מחוץ  או הזמן אחר בשרם לאכול
תורה. שקבעה למקומם), חוץ  מחשבת גם "פיגול" המונח 

בזמנו.80) נאכל שלא קדשים שכל 81)בשר פי  על אף 
יצאו  לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו הדברים
בתוספתא  שמעון רבי  דעת נגד כחכמים פסק  אוכל. מתורת

שם.

   1 
טומאה 1) מקבלים אם הקרקע  מן הגדלים האוכלין יבאר

מחוברים  כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני 
על  שנפלו טמאים משקין ודין שבקרקע . במים או לקרקע 
וכו'. לאכילה ראוי  שאינו עד ונסרח  שנפסד ואוכל האוכלין,
נפסד  שנטמא ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים
ופשט  המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח .
הם  אם שפיכות מי  וכו'. בה ונגע  ידו לטומאה ראשון

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה בחזקת
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 ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ
.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני  ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני 

תמרים. דבש שותה

.ÎÂÈÏÚ LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡  ‚ÏM‰«∆∆≈…∆¿…«¿∆»«»»
˙‡ÓË ‡nË˙Ó  ÔÈ˜LÓÏ ;BzÚ„ ‰ÏËa  ÔÈÏÎ‡Ï»√»ƒ»¿»«¿¿«¿ƒƒ¿«≈À¿«

Blk ‡ÓË ‡Ï  B˙ˆ˜Ó ‡ÓË .ÔÈ˜LÓ61BÈÚ‰ ;62 «¿ƒƒ¿»ƒ¿»…ƒ¿»À¡¡ƒ
‡Óh‰ ÒÁ ÈÏk Èab ÏÚ63Blk ‡ÓË 64. ««≈¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿»À

אינו 61) שהשלג מפני  והטעם בטומאה, שנגע  המקום אלא
בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש

השלג.62) הכלי .63)את אוויר לתוך שהכניסו פירוש,
אמרה 64) והתורה הכלי  באוויר היה השלג שכל מפני 

שם  בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא
מטמא  (שהוא חרס  כלי  על העידה התורה מסיימים:
הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו),
כלי גבי  "על וכתב  שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו
מטמא  אינו חרס  כלי  שהרי  לאווירו, שהתכוון מובן חרס ".

מגבו].

.‚ÎÏÁkaL ÏÁ‰65,BzÚ„ ‰ÏËa  ÂÈÏÚ MÁL ∆»»∆«¿»∆ƒ≈»»»¿»«¿
‰waL ÏÁ‰ ÏÚ LÁ .B‰Ë ‡e‰ È‰Â66È‰  «¬≈»»««∆»»∆«≈»¬≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰Ê67. ∆ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

הבהמה.65) יונק .66)שד עגל בקיבת רוב 67)הנמצא
אין  עליו חישב  לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני 
האוכלים  איסטניסים בלתי  שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו
ראה  איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,
כ  בהלכה [למעלה ט ). פרק  אסורות מאכלות בהלכות
כרחנו  ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב  אמרנו,
קצת  תמוה אולם ניגר. בחלב  המדובר שכאן לפרש, עלינו
אוכלין  ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה
אלא  לשתותו אדם בני  של דרכם אין ואולי  מועילה.

וכדומה]. לחם בו מטבילים

.„ÎÔÎcL ÌÈÚ68È˙L CBc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ  ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÚÂ69ÔÈbb Ô‰a izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈbb Ô˙B‡  ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ  ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó  ÔÈÓÏL ÔÈbb Ô‰a eizLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע , רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰ÏÚ‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ BLÂ ,Ìk‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰ÙeÚ ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰ÙÚpL76BÓÁ ËÙe ,ÚˆÓ ÈtˆÂ ,77Oe , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»

‰n„‡ ‰t Oe ,ÏÁa78Ïebt‰Â ,79˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«
ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk  ‰‡‰a ÔÈeÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט , נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
הלכות  זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים

בסקילה,74)כלאיים. דינו אשה רבע  או אדם שנגח  שור
בשרו  לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם

ובהנאה. באכילה רצחו 75)אסור מי  נודע  ולא הרוג נמצא
באכילה  אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין בית מביא
פרק  רוצח  הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה.

נבילות.76)ט . טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
במקום  עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני 

את 77)שחיטה. ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור
בתורה  ככתוב  אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן , השה
ואינו  מפרכס , ועודו כשנשחט  והמדובר, יג). יג, (שמות
על  ואף  חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי 
לגוי , טמאה בהמה "השוחט  ב ): (קיז, בחולין ששניניו כמו

או  טומאת עד מטמאה נבילות טומאת לא אבל כלין
טומאה  ומטמא נבילה הוא הרי  שמת אחר אבל שתמות".
גם  זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע  לא אפילו חמורה
החמור  מנבלת מכזית פחות שלקח  כגון החמור, מיתת אחר
והשלים  טהור אוכל וצירף  מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות
מכביצה) בפחות מטמאים אינם טמאים (אוכלין לכביצה
האוכלין  את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ , ונגעו

בהם. ובהנאה.78)שיגעו באכילה אסור בשרה
או 79) אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב  קדשים

כולל  (לפעמים למקום מחוץ  או הזמן אחר בשרם לאכול
תורה. שקבעה למקומם), חוץ  מחשבת גם "פיגול" המונח 

בזמנו.80) נאכל שלא קדשים שכל 81)בשר פי  על אף 
יצאו  לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו הדברים
בתוספתא  שמעון רבי  דעת נגד כחכמים פסק  אוכל. מתורת

שם.

   1 
טומאה 1) מקבלים אם הקרקע  מן הגדלים האוכלין יבאר

מחוברים  כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני 
על  שנפלו טמאים משקין ודין שבקרקע . במים או לקרקע 
וכו'. לאכילה ראוי  שאינו עד ונסרח  שנפסד ואוכל האוכלין,
נפסד  שנטמא ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים
ופשט  המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח .
הם  אם שפיכות מי  וכו'. בה ונגע  ידו לטומאה ראשון

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה בחזקת
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לחיות  יכולה התבואה אין שאם רבינו, וסובר קטן". בשורש
לגמרי . כעקורה היא הרי  זה, משורש

.eÁÈ4‰‡z ÏL5ÁLÙpL6BÈ‡L ‰tÏ˜a ‰ÚÓe ƒ∆¿≈»∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ»∆≈
‰pnÓ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ7ÔÈ‡nË˙Ó BaL ÔÈÏÎ‡‰ Ïk 8. »ƒ¿ƒ∆»»»√»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

„È BÓk ÔÏÈ‡‰ ‡L ‰È‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ca LÈÂ9‰ÊÏ ¿≈«»»»≈ƒ»»¿»»ƒ»¿»¿∆
Â‡Ï B‡ aLpL eÁi‰10. «ƒ∆ƒ¿«»

בו.5)שם.4) תלויות ותאנים אם 7)נשבר.6)ענף ,
עלים, להוציא לשוב  יתרפא לא לקליפתו, הענף  את תקשור

ופירות. נגעה 8)פרחים לא שהטומאה  שם. חכמים כדעת
לאוכל. יד נקרא וזה טומאה 9)באוכל. נגעה אם פירוש,

בעיא  בייחור. התלויות התאנים נטמאו אם הוא ספק  באילן,
ראשון  [בלשון בתיקו. ונשארה ב  קכח , בחולין פפא רב  של
והייחור  הייחור, זה נפשח  אם היא, שהבעיא רש"י  מפרש
טומאה, מקבלות שבו ופירות לחיות, יכול אינו השני 
פפא, רב  ושאל כמחובר. ודינו לחיות, יכול הראשון והייחור
בו  הנוגעת וטומאה לשני , יד נעשה הראשון הייחור אם
פפא  רב  של ולשונו השני . שבייחור הפירות את מטמאה
שתעשה  "מהו אמר: שהרי  זה, פירוש לפי  יותר מתיישבת

לחברתה?"]. מובאה 10)יד ה"ג, פ "ב  עוקצין תוספתא
ב . קכז, בחולין

.‚eLiL ˙B˜È11Ô‰Èa‡a12,˙ÚÏ„e ek ÔB‚k ¿»∆»¿¿ƒ≈∆¿¿¿««
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡  Ô‰Èa‡a eLiL13. ∆»¿¿ƒ≈∆≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

ÔËwÏ14eÈ‰Lk ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È‰  ÔLaÈÏ15eLÈiL „Ú ƒ¿»¿«¿»¬≈≈√»ƒ¿∆»«∆ƒ¿
.ıÚk eOÚÈÂ¿≈»¿≈

שנקצצו.11) לאכילה.12)טרם ראויים שאינם מפני 
התוספתא]. לשון נקט  ורבינו "שצמקו", כתוב  שם [בחולין

לאכילה.13) וראויים לחים המחשבה 14)כשהם ואין
ד). הלכה (ראה אוכל תורת מהם להוריד שם 15)מועילה

ה"ד.

.„ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È‰  ˙Bt Be ÁLÙpL ÔÏÈ‡16ÔÎÂ . ƒ»∆ƒ¿«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È‰  ˙Bt Be ÔÏÈ‡‰ LÈ Ì‡17. ƒ»≈»ƒ»≈¬≈≈ƒ¿ƒ

  

נקודה  הוא  שהאוכל ו 'משקה ', 'אוכל' נקראו  ובינה  חכמה 
 ולכ בינה ,   בגו האוכל התפשטות מביאה  השתיה  אבל

המזונות. מ  אינ כי  " במי מערבי אי"
"מה  חז"ל כמאמר ומצוות, תורה  עשיית על מרמז דבש 
 כ לבעליה  מסגלת מסגלת שהיא  מה  כל הזאת הדבורה 
ה  טובי  ומעשי מצוות מסגלי שישראל מה  כל
ה העיקר המצוות, בעשיית ." שבשמי  לאביה  מסגלי
ועל  המצוה  נעשית  שבה וחי  צומח   שבדומ הניצוצות
אבל  אכילה . של החיות בדוגמת חיות  האד מקבל  יד
העושה ,  באד ( המי (פעולת יתלבשו  שהניצוצות כדי 
תפיסת  שאי עוד  שכל ומוב בידו ". "תלמודו  שיהיה  צרי
במחובר. טומאה  שאי וזהו  לטומאה ,  מקו אי  אד יד 
את   המביאי  ה כי  יותר נעלה   עניינ  שמי וכיו

לקבל  יותר  עלולי לכ , הגו לכל החיות התפשטות
טומאה .

משו מיטמאות מאימתי  דבש  "חלות וב "ה  ב "ש  ונחלקו 
עצמו  לשמור  האד צרי אופ באיזה  היינו  "משקי
בית־שמאי עמו . ויתאחד   הניצו בו  שיתלבש  כדי  בעבודתו 

: אומריומחמירי הדבש  לרדות בלבו  מחשבה 
. שבאד המחשבה  לבוש  על  ג וזהירות שימור להצרי

 ואומרי  מקילי בית־הלל על אבל רק  הקפידו  כי 
כמחוברי  נחשבי ריסק  שלא  עוד  וכל המעשה , לבוש 
ומתחיל  המצוה  כשעושה  ומיד  טומאה ,  מקבלי  ואינ
ומתאחד משקה  נעשה  חיבורו   ממקו גשמי  דבר בהעלאת

. הניצו  ע
    

אוכלין.16) טומאת ומטמאים בתוספתא 17)מתטמאים
שהמדובר  פירשו שם בגמרא אבל "כמחוברין", כתוב  שם
השיג  [הראב "ד כתלושים. דינם לטומאה אבל שבת, לענין
את  קיבל שהוא ברור זה, דין מקור נמצא שלא ואומר
רבינו  אולם הפירות. פירוש, "יבשו". שם שבגמרא הגירסא
יבש. האילן פירוש, "יבש". התוספתא גירסת על הסתמך
ברייתא  של הרישא שהרי  הדעת, על יותר מתקבלת וגירסתו
"יבש", ואומרת: ממשיכה והיא שנפשח , באילן מדברת זו
שמואל, על הגמרא וקושיית כמחוברין". הן "הרי  ומסיימת:
האילן  יבש אם מקלֿוחומר: היא שיבשו, פירות על המדבר
לא  - לבדם הפירות כשיבשו כמחוברים, הפירות דין - כולו

משנהֿלמלך]. וראה בגמרא, שם ע ' כלֿשכן.

.‰ÌÈ‡z18eLiL19˙‡ÓË ˙B‡nhÓ  Ô‰Èa‡a ¿≈ƒ∆»¿¿ƒ≈∆ƒ«¿À¿«
ÔÓB˜Óa ÔÈÏÎ‡20. √»ƒƒ¿»

שם.18) שמואל של כתוב 19)מימרא שם בגמרא
שיבשו. שם) רש"י  (וכן רבינו ומפרש "שצמקו",

באילן.20) מחוברים כשעודם אפילו

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ∆≈ƒ«¬≈«ƒ≈»¿«¿ƒ
e˙eÓiL „Ú ‰‡ÓË21ËÁL .22Û‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a À¿»«∆»»«¿≈»«»»«

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó  ÔÈÒkÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ23. «ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
e˙eÓiMÓ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ÌÈ‚„Â24„ÏB . ¿»ƒ≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆»«

Ô‰a25‰ÙË26e‡nË˙Â27LÈ È‰  ÔÈ„„˙Ó Ô‰Lk »∆¿≈»¿ƒ¿«¿¿∆≈ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈
eÙËÂ ÏÈ‡B‰ ÌÈ˙Ók ÔÈeLÁ Ô‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ca28, «»»»≈ƒ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿

‡ÏÂ Ô‡k eÓciL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ B‡≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿¿∆∆¿…
B‡ ‰Ó‰a ÔÈÏcÏ„Ó‰ Oa‰ B‡ È‡‰ .e„„˙Èƒ¿«¿¿»≈»«»»«¿À¿»ƒƒ¿≈»

˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ‰iÁ29eLÎ‰ Ì‡ ,30ÔÈÏa˜Ó  «»∆≈»¿ƒƒ¿ƒÀ¿¿¿«¿ƒ
.LtL ÏÎ‡k ÔÈeLÁ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿…∆∆≈≈

Î‰  ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL‰ËÈÁMa eL31‰Ó‰a‰L ; ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»∆«¿≈»
È‡‰ LÎ‰  LÎ‰L „ÈÂ ,‰Ê È‡Ï „È BÓk dlkÀ»¿»¿≈»∆¿»∆À¿«À¿«»≈»

‡a˙iL BÓk ,Blk32‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ca LÈÂ . À¿∆ƒ¿»≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆
ÔÈÏcÏ„Ó‰ Oa B‡ È‡Ï „È BÓk ‰ÈiÁa ‰Ó‰a‰33 «¿≈»¿«∆»¿»¿≈»»»«¿À¿»ƒ

.da»

אוכל.21) תורת עליהם אין חיים, שהם זמן שם 22)כל
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קיב                
         

ב . לגוי .23)קיז, טמאה בהמה בשוחט  שם, שנינו זה דין
לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני  והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט  ומכלֿשכן אוכל, תורת לה

שתמות. לפני  בשחיטה מ "ח ,24)לאכילה פ "ג עוקצין
או 26)בדגים.25)כביתֿהלל. מום בהם נולד פירוש,

טריפה. - ועוף  חיה בבהמה בהם שכיוצא מחלה,
בטומאה.27) א).28)נגעו עה, (חולין נפשטה שלא בעיא
שנמנו 30)להתרפא.29) המשקין משבעת באחד נרטבו

ה"א. בפ "א בשעת 31)למעלה שיצא בדם פירוש,
יד  נעשית שבהמה ב ) קכז, (שם מאיר כר' פסק  שחיטה.

תאנה. של ייחור דין ה"ב  למעלה ראה לקמן 32)לאבר.
ה"ג. א.33)פ "ה קכח , שם נפשטה, שלא בעיא

.ÊÌca Oa‰ Ïk LÎ‰  ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»À¿«»«»»«»
‰ËÈÁMa ‡ˆiL34Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…»»≈∆»

LÎ‰ CÈˆ ÔOa Ïk È‰  ‰ËÈÁMa35ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎk «¿ƒ»¬≈»¿»»»ƒ∆¿≈¿»»√»ƒ
LÎ‰ ‡lL.e ∆…À¿¿

לדין 34) מבוא כעין כאן ונכפל כבר, נתבאר זה דין
דעת 35)שלאחריו. נגד א) לג, (שם במשנה כתנאֿקמא

מכשירה. עצמה שהשחיטה שמעון ר'

.ÁÔÈÏÎ‡36Ú˜wÏ ÔÈaÁÓ Ô‰Lk eLÎ‰L37B‡ , √»ƒ∆À¿¿¿∆≈¿À»ƒ««¿«
ÌÈaÁÓ‰ ÌÈna eLÎ‰L38,LÎ‰ BÈ‡  Ú˜waL ∆À¿¿««ƒ«¿À»ƒ∆««¿«≈∆¿≈

Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ÌÈÓa e˜ÚpL Á‡ eLÎiL „Ú«∆À¿¿««∆∆∆¿¿«ƒ«¿ƒƒ««¿«
ÈLÎÓ BÈ‡  ÈÏk ÏÎa :Ó‡pL ;ÔÈ˜LÓ ‡La B‡ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ≈«¿ƒ

ÌÈÏÎaL ÌÈn‰ ÔÈÚk Ú˜w‰ ÔÓ LÏziL „Ú39‡L . «∆ƒ»≈ƒ««¿«¿≈««ƒ∆¿≈ƒ»«
ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡  Ú˜wa Ô˙e ÈÏÎa ÌÈn‰40. ««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿«≈»«¿ƒƒ

ב .36) קיח , שנוגבו.37)שם אחר מים 38)ונעקרו
במים  בעודם טומאה בהם ונגעה ובמערות, שבבורות
שעל  במים הוכשרו הבור מן הוציאם אם אבל המחוברים,
מכשירים. מחוברים שמים אמרו, א טז, [בפסחים גבם.
כשהוציאו  שהמדובר חד, ד"ה שם ב 'תוספות' ריב "א ופירש
מכשירין  המשנה על ומסתמך המחוברים, המים מן האוכל

מ "ו]. ב .39)פ "ד ח , פרשתא שמיני  פרשת כהנים' 'תורת
להכשרה 40) ראויים והיו בכלי , כן לפני  שהיו אף ֿעלֿפי 

ב 'תורת המקור מציין נפלו (הכסף ֿמשנה אולם שם, כהנים'
ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע  וקשה שיבושים, כמה שם

שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ 44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ LL46 ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı‡k ‡e‰ È‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡  ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ "ט .41) פ "ב  דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב ,
לקרקע . חוץ 43)כמחובר ממנה חלק  ויצא הגדילה,

העציץ ,44)לעציץ . מן נתלש זה שחלק  אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי  תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסף ֿמשנה). ראב "ד

ממנה  חלק  יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב , שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ , חוץ 
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי  הקרקע ,
נקוב ", שהוא "ועציץ  מתחילה: הבאה שהבבא מפני  הדעת,

נקוב ]. באינו המדובר כאן שעד הנקב .45)משמע  דרך
מ "ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È‰  e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈÈLÎÓ  BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)

.‡ÈÈÏk49ÌÈÏÏ‚50‰Ó„‡ ÈÏÎe51ÔÈÏBÎÈ ÌÈLM‰L ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»∆«»»ƒ¿ƒ
Ô‰a Ú˜Ï52ÌÈÚf‰ ˙‡ ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡  ˙‡ˆÏÂ53, ƒ¿…«»∆¿»≈≈»«¿ƒƒ∆«¿»ƒ

.ÔÈe˜k Ô‰ È‰  ÔÈe˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ

מיובש.50)שם.49) בהמות מרפש העשויים כלים
באש.51) מוסקים רכים.52)בלתי  שהם מפני 
ואינם 53) לקרקע  כמחובר דינם בהם, הגדלים הזרעים

(במשנתנו  מכשירים אינם שבתוכו והמים הכשר, מקבלים
בו). חזר וכאן מאד, מסובך אחר פירוש רבינו כתב 

.Èe‰‡ÏnL ıÈˆÚ54eLÁ BÈ‡  B˙ÙO „Ú ÙÚ »ƒ∆ƒ¿»»»«¿»≈»
ÈÏk55BÈ‡L ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡L ‡ÏËk ‡e‰ È‰ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¬≈¿«¿»∆≈»»»∆≈

Ïea˜ ÈÏk56. ¿ƒƒ

ביטלו 55)שם.54) שהעפר מפני  נקוב , אינו אפילו
כלי . טומאה 56)מתורת מקבלים אינם חרס  וכלי  עץ  כלי 

שהמים  כאן ומשמיענו קיבול, בית להם יש אם אלא
מכשירים. אינם - עפר שמילאהו זה בכלי  הנמצאים

.‚ÈÔÈ˜LÓ57ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ eÏÙpL ÔÈ‡ÓË58,e‡ÓË  «¿ƒ¿≈ƒ∆»¿«»√»ƒƒ¿¿
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆa ‡lL eÏÙpL Èt ÏÚ Û‡59È‰L , ««ƒ∆»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ∆¬≈

˙Á‡k ÔÈ‡a LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰60eÈ‰È ‡lL ‡e‰Â . «À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿∆…ƒ¿
Ú˜wa61. ««¿«

מ "א.57) פ "א טומאה.58)מכשירין לקבל הוכשרו שלא
לח )59) יא, (ויקרא הכתוב  מן למדו ב  כב , מציעא בבבא

בעלים. רצון צריך לדין 60)שהכשר גם נמשך זה נימוק 
את  בארוכה רבינו מבאר במשנתנו לרצון. שלא מכשירים
בעלים  שרצון מכיוון היא: דבריו ותמצית הזה, הנימוק 
עליו, מנבלתם ונפל זרע  על מים יותן "וכי  הכתוב  מן למדנו
לפני שבא בהכשר נאמר זה כתוב  והרי  לכם", הוא טמא
אחת  בבת באים והטומאה כשההכשר אבל הטומאה, נפילת
גזירת  שהוא דבר על מדעתנו להוסיף  ואין שמענו, לא

למדנו 61)הכתוב . מכשירים, אינם שמחוברים הדין
לד). ו, (שם כלי " בכל ישתה "אשר מכתוב 

.„ÈÏÎ‡ Ïk62ÏÎ‡ÓÏ Èe‡ BÈ‡L „Ú ÁÒÂ „ÒÙpL »…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿««∆≈»¿«¬«
‰˜LÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  Ì„‡63ÁÒpL »»≈¿«≈À¿»¿≈«¿∆∆ƒ¿«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  Ì„‡ ˙i˙LÏ Èe‡ BÈ‡Â „ÒÙÂ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«»»≈¿«≈À¿»
ÈLÎÓ BÈ‡L C„k64‰˙MÈ L‡ :Ó‡pL ,65. ¿∆∆∆≈«¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ»∆

בטהרות:62) אמרו "כלל מ "ו: פ "ח  טהרות במסכת שנינו
כלב ". מאכילת שייפסל עד טמא אדם, לאוכל המיוחד כל
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ב . לגוי .23)קיז, טמאה בהמה בשוחט  שם, שנינו זה דין
לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני  והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט  ומכלֿשכן אוכל, תורת לה

שתמות. לפני  בשחיטה מ "ח ,24)לאכילה פ "ג עוקצין
או 26)בדגים.25)כביתֿהלל. מום בהם נולד פירוש,

טריפה. - ועוף  חיה בבהמה בהם שכיוצא מחלה,
בטומאה.27) א).28)נגעו עה, (חולין נפשטה שלא בעיא
שנמנו 30)להתרפא.29) המשקין משבעת באחד נרטבו

ה"א. בפ "א בשעת 31)למעלה שיצא בדם פירוש,
יד  נעשית שבהמה ב ) קכז, (שם מאיר כר' פסק  שחיטה.

תאנה. של ייחור דין ה"ב  למעלה ראה לקמן 32)לאבר.
ה"ג. א.33)פ "ה קכח , שם נפשטה, שלא בעיא

.ÊÌca Oa‰ Ïk LÎ‰  ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»À¿«»«»»«»
‰ËÈÁMa ‡ˆiL34Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…»»≈∆»

LÎ‰ CÈˆ ÔOa Ïk È‰  ‰ËÈÁMa35ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎk «¿ƒ»¬≈»¿»»»ƒ∆¿≈¿»»√»ƒ
LÎ‰ ‡lL.e ∆…À¿¿

לדין 34) מבוא כעין כאן ונכפל כבר, נתבאר זה דין
דעת 35)שלאחריו. נגד א) לג, (שם במשנה כתנאֿקמא

מכשירה. עצמה שהשחיטה שמעון ר'

.ÁÔÈÏÎ‡36Ú˜wÏ ÔÈaÁÓ Ô‰Lk eLÎ‰L37B‡ , √»ƒ∆À¿¿¿∆≈¿À»ƒ««¿«
ÌÈaÁÓ‰ ÌÈna eLÎ‰L38,LÎ‰ BÈ‡  Ú˜waL ∆À¿¿««ƒ«¿À»ƒ∆««¿«≈∆¿≈

Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ÌÈÓa e˜ÚpL Á‡ eLÎiL „Ú«∆À¿¿««∆∆∆¿¿«ƒ«¿ƒƒ««¿«
ÈLÎÓ BÈ‡  ÈÏk ÏÎa :Ó‡pL ;ÔÈ˜LÓ ‡La B‡ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ≈«¿ƒ

ÌÈÏÎaL ÌÈn‰ ÔÈÚk Ú˜w‰ ÔÓ LÏziL „Ú39‡L . «∆ƒ»≈ƒ««¿«¿≈««ƒ∆¿≈ƒ»«
ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡  Ú˜wa Ô˙e ÈÏÎa ÌÈn‰40. ««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿«≈»«¿ƒƒ

ב .36) קיח , שנוגבו.37)שם אחר מים 38)ונעקרו
במים  בעודם טומאה בהם ונגעה ובמערות, שבבורות
שעל  במים הוכשרו הבור מן הוציאם אם אבל המחוברים,
מכשירים. מחוברים שמים אמרו, א טז, [בפסחים גבם.
כשהוציאו  שהמדובר חד, ד"ה שם ב 'תוספות' ריב "א ופירש
מכשירין  המשנה על ומסתמך המחוברים, המים מן האוכל

מ "ו]. ב .39)פ "ד ח , פרשתא שמיני  פרשת כהנים' 'תורת
להכשרה 40) ראויים והיו בכלי , כן לפני  שהיו אף ֿעלֿפי 

ב 'תורת המקור מציין נפלו (הכסף ֿמשנה אולם שם, כהנים'
ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע  וקשה שיבושים, כמה שם

שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ 44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ LL46 ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı‡k ‡e‰ È‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡  ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ "ט .41) פ "ב  דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב ,
לקרקע . חוץ 43)כמחובר ממנה חלק  ויצא הגדילה,

העציץ ,44)לעציץ . מן נתלש זה שחלק  אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי  תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסף ֿמשנה). ראב "ד

ממנה  חלק  יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב , שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ , חוץ 
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי  הקרקע ,
נקוב ", שהוא "ועציץ  מתחילה: הבאה שהבבא מפני  הדעת,

נקוב ]. באינו המדובר כאן שעד הנקב .45)משמע  דרך
מ "ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È‰  e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈÈLÎÓ  BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)

.‡ÈÈÏk49ÌÈÏÏ‚50‰Ó„‡ ÈÏÎe51ÔÈÏBÎÈ ÌÈLM‰L ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»∆«»»ƒ¿ƒ
Ô‰a Ú˜Ï52ÌÈÚf‰ ˙‡ ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡  ˙‡ˆÏÂ53, ƒ¿…«»∆¿»≈≈»«¿ƒƒ∆«¿»ƒ

.ÔÈe˜k Ô‰ È‰  ÔÈe˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ

מיובש.50)שם.49) בהמות מרפש העשויים כלים
באש.51) מוסקים רכים.52)בלתי  שהם מפני 
ואינם 53) לקרקע  כמחובר דינם בהם, הגדלים הזרעים

(במשנתנו  מכשירים אינם שבתוכו והמים הכשר, מקבלים
בו). חזר וכאן מאד, מסובך אחר פירוש רבינו כתב 

.Èe‰‡ÏnL ıÈˆÚ54eLÁ BÈ‡  B˙ÙO „Ú ÙÚ »ƒ∆ƒ¿»»»«¿»≈»
ÈÏk55BÈ‡L ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡L ‡ÏËk ‡e‰ È‰ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¬≈¿«¿»∆≈»»»∆≈

Ïea˜ ÈÏk56. ¿ƒƒ

ביטלו 55)שם.54) שהעפר מפני  נקוב , אינו אפילו
כלי . טומאה 56)מתורת מקבלים אינם חרס  וכלי  עץ  כלי 

שהמים  כאן ומשמיענו קיבול, בית להם יש אם אלא
מכשירים. אינם - עפר שמילאהו זה בכלי  הנמצאים

.‚ÈÔÈ˜LÓ57ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ eÏÙpL ÔÈ‡ÓË58,e‡ÓË  «¿ƒ¿≈ƒ∆»¿«»√»ƒƒ¿¿
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆa ‡lL eÏÙpL Èt ÏÚ Û‡59È‰L , ««ƒ∆»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ∆¬≈

˙Á‡k ÔÈ‡a LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰60eÈ‰È ‡lL ‡e‰Â . «À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿∆…ƒ¿
Ú˜wa61. ««¿«

מ "א.57) פ "א טומאה.58)מכשירין לקבל הוכשרו שלא
לח )59) יא, (ויקרא הכתוב  מן למדו ב  כב , מציעא בבבא

בעלים. רצון צריך לדין 60)שהכשר גם נמשך זה נימוק 
את  בארוכה רבינו מבאר במשנתנו לרצון. שלא מכשירים
בעלים  שרצון מכיוון היא: דבריו ותמצית הזה, הנימוק 
עליו, מנבלתם ונפל זרע  על מים יותן "וכי  הכתוב  מן למדנו
לפני שבא בהכשר נאמר זה כתוב  והרי  לכם", הוא טמא
אחת  בבת באים והטומאה כשההכשר אבל הטומאה, נפילת
גזירת  שהוא דבר על מדעתנו להוסיף  ואין שמענו, לא

למדנו 61)הכתוב . מכשירים, אינם שמחוברים הדין
לד). ו, (שם כלי " בכל ישתה "אשר מכתוב 

.„ÈÏÎ‡ Ïk62ÏÎ‡ÓÏ Èe‡ BÈ‡L „Ú ÁÒÂ „ÒÙpL »…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿««∆≈»¿«¬«
‰˜LÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  Ì„‡63ÁÒpL »»≈¿«≈À¿»¿≈«¿∆∆ƒ¿«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡  Ì„‡ ˙i˙LÏ Èe‡ BÈ‡Â „ÒÙÂ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«»»≈¿«≈À¿»
ÈLÎÓ BÈ‡L C„k64‰˙MÈ L‡ :Ó‡pL ,65. ¿∆∆∆≈«¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ»∆

בטהרות:62) אמרו "כלל מ "ו: פ "ח  טהרות במסכת שנינו
כלב ". מאכילת שייפסל עד טמא אדם, לאוכל המיוחד כל
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טומאה  לאסוקי  "ההוא א: כא, בכריתות זו משנה על ואמרו
כבר  שישנה הטומאה את ממנו להעלות (פירוש, מיניה
לאדם  ראוי  אינו שאם כאן שאמרנו (מה הכא עליו),
ליה  לאחותי  טמא) אינו לכלב  ראו שהוא אף ֿעלֿפי 
הלכה  מקור וכאן טהור). אוכל על טומאה (להוריד טומאה"

ה"ד.63)זו. ח  פרשתא שמיני  פרשת כהנים' 'תורת
ה"ב .64) בפ "א למעלה פרט 65)שאמרנו שם: ודרשו

להכשר, בעיקר שם בתו"כ נדרש זה [פסוק  סרוח . למשקה
"יטמא"]. מסיים שהרי  טומאה, גם כולל אבל

.ÂËBÚ‰66‰ÈÏÚ MÁL ‡ÈÏM‰Â B˜ÏML »∆¿»¿«ƒ¿»∆ƒ≈»∆»
‰ÏÈÎ‡Ï67ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó 68. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒƒ¿≈«¿»

ב .66) עז, חולין עור 67)ברייתא שלקה, שלא אף ֿעלֿפי 
רכה, היא שליא אבל שליקה, בלי  נאכל אינו קשה שהוא
בלי אוכל תורת לה להוריד המחשבה מועילה ולפיכך

אחר.68)שליקה. אוכל עם עירבם לא אפילו

.ÊËBÓÁ‰ BÚ69,˜ÙÒ ‰Ê È‰  B˜ÏMLÌ‡ «¬∆¿»¬≈∆»≈ƒ
B‡ ,B˜ÏML ÈtÓ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Óƒ¿«≈À¿«√»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¿»

.‰a‰ Òe‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»«¿≈

אמרו,69) שם בגמרא נפשטה. שלא בעיא א, עמוד שם
שליקה. ע "י  אפילו אותו אוכלים ואין מאוס  החמור שעור

.ÊÈÌÈhÁ70˜a ÈÏÏ‚aL71ÈÏÏ‚aL ÌÈBÚOe ƒƒ∆¿∆¿≈»»¿ƒ∆¿∆¿≈
ÔËwlL ‰Ó‰a‰72MÁ Ì‡Â .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ 73 «¿≈»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙B‡nË˙Ó  ‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬ƒ»ƒ¿«¿À¿«√»ƒ

א.70) סט , מנחות הבקר 71)ברייתא, את להאכיל רגילים
- וגמלים סוסים כגון האחרות, הבהמות ואת חטים, -

(רש"י ). לאכלן.72)שעורים חישב  בשעה 73)ולא
(כ"מ ). מועילה אינה הליקוט  שלאחר והמחשבה שליקטן.
אינן  לאכילה, עליהן שחשב  אע "פ  כתוב : שם [בברייתא
טומאת  מטמאין - לאוכלין כנסן אוכלין. טומאת מטמאין
פירשם  הברייתא, לאותה רבינו דברי  להתאים וכדי  אוכלין.

כך]. הכסף ֿמשנה

.ÁÈÏÎ‡ Ïk74:ÁÒÂ ÏÒÙ ‡ÓËpL Á‡Â ‡ÓËpL »…∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
OÁk LiL B‡ Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡75‰Ê È‰  ƒƒ¿«ƒ∆¡…«∆∆∆»≈¿∆∆¬≈∆

B‰Ë76Èe‡ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ Ì„‡ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡Â ; »¿ƒƒ¿«ƒ∆¡…»»«¬«ƒ»
e‡ÓËpL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È‰  ÏÎÏ¿∆∆¬≈∆»≈¿∆»»¿»»√»ƒ∆ƒ¿¿

‰Â˜Óa ‰‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ 77. ≈»∆»√»¿ƒ¿∆

יד.74) בהלכה למעלה ראוי75)נתבאר אינו כך ומתוך
מציין  [הכסף ֿמשנה נסרח . שלא אף ֿעלֿפי  כלב , לאכילת
המדובר  שם אולם א, נה, נדה בגמרא כחרס , יבש דין מקור
(לדעת  כקמח  נעשה או יוחנן) ר' (לדעת שנפרך המת בבשר
ורבינו  כחרס , יבש בדין כלום שם נאמר ולא לקיש), ריש
המת  שבשר פסק  ה,א) מת טומאת מהלכות (בפ "ב  עצמו
כאן. לדבריו סתירה בזה יש ולכאורה מטמא. כחרס  יבש
קשה  אבל אוכלין, לטומאת מת טומאת לדמות אין אולם
להלכה  מקור זו בסוגיא הכסף ֿמשנה מצא כיצד להבין

כאן]. בה עוסקים טומאתו.76)שאנו פקעה

טהרה 77) להן "ואין ה"ב : פ "א טבולֿיום תוספתא
מטומאתן".

.ËÈÌÈÚÊ78Ô‰Ó ÁÓBv‰ È‰  ÌÚfL ÌÈ‡ÓË ¿»ƒ¿≈ƒ∆¿»»¬≈«≈«≈∆
‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L „a elÙ‡Â ,B‰Ë79‡e‰Â . »«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆¿

eLÈL‰L80,Ô˙‡ÓËa Ô‰ È‰  ‰LL‰ Ì„˜ Ï‡ ; ∆ƒ¿ƒ¬»…∆«¿»»¬≈≈¿À¿»»
‰Ïk BÚfL „a elÙ‡81. ¬ƒ¿»»∆«¿»∆

מנין 78) דרשו: ה"ב , פי "א שמיני  פרשת כהנים' ב 'תורת
יזרע  "אשר לומר תלמוד טהרו? שזרען טמאים לזרעים
השרישו, שלא אף ֿעלֿפי  יכול לז). יא, (ויקרא טהור"

"הוא". לומר בצלצל 79)תלמוד ששותלים בצלים כגון
"בצלים  שנינו: מ "ב , פ "ה [במעשרות והולך. גדל והוא קטן,
הר"ש, ומפרש מלטמא". טהרו - בעליה משהשרישו
שעפר  המעזיבה, גבי  על בעלייה מונחים היו שהבצלים
שבסל, בצלים אבל עפר. באותו והשרישו עליה שטוח 
א) לד, (פסחים ורש"י  טהרו]. לא עלים הוציאו אפילו
ויצאו  לגבה בטלו - לקרקע  שחוברו שכיוון הטעם, מפרש

אוכל. שרשים.80)מתורת באדמה.81)הוציאו נרקב 

.ÎÔÈÏÎ‡82ÌÈÏÎÏ ÔÈaÁnL83.ÏÎ‡ ˙BzÓ eÏËa  √»ƒ∆¿À»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«…∆
˙‡ÓËa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È‰  ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿À¿«

ÈÏk‰84ıÚ LÈÓLz ÔÈLnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ;85È‰  «¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ≈¬≈
.ıÚk Ô‰≈¿≈

א.82) קכט , הדבוקים 83)חולין עיסה שיירי  כגון
לאכלם. דעתו ואין של 84)בעריבה הטומאה בדרגת

הטומאה. אב  האוכל שיירי  גם הטומאה, אב  הכלי  אם הכלי .
הכלי .85) מדופן חלק  נעשו

.‡ÎÁÒÂ „ÒÙ ‡ÓËpL Á‡Â ‡ÓËpL ‰˜LÓ Ïk»«¿∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÏBÚÏ B˙‡ÓËa ‰Ê È‰ 86‡ˆBÈ ‰˜Ln‰ ÔÈ‡L ,87 ¬≈∆¿À¿»¿»∆≈««¿∆≈

Ïk‰ È„È ÏÚ88‰‰Ë ‡ÓËpL ‰˜LÓÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚÏ «¿≈«∆∆¿»¿≈¿«¿∆∆ƒ¿»»√»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÏÈaË‰ Ì‡L ,„Ïa ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁƒ««ƒƒ¿«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eÙvL ÔÂÈk  ‰Â˜Óa89e‰Ë90. ¿ƒ¿∆≈»∆»≈ƒ¿∆¬≈∆»¬
ÌÈÙÈa ÌÈÚÂ ,ÔÈnÁa ÔBˆÂ ÔBˆa ÔÈnÁ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÚa ÌÈÙÈÂ91. ¿»ƒ¿»ƒ

שמשקה 86) הי "ד) (למעלה רבינו פסק  טומאה, קבלת לענין
אבל  טומאה. מקבל אינו אדם מאוכל נפסד ואם כאוכל, דינו
כתב  באוכל ביניהם. רבינו מחלק  - מטומאתו יציאה לענין
משקה  אבל נטהר, כלב  מאכילת ונפסד נטמא שאם (בהי "ח )
פרשת  כהנים' ב 'תורת הדין ומקור טומאתו. מידי  יוצא אינו
"אשר  אומר אליעזר ר' שם: שנינו ה"ד. ח , פרשתא שמיני 
יוצאים  משקין אין לו, אמרו סרוח . למשקה פרט  ישתה",
ומפרש  מידי ). גורסים: (יש פרה לידי  ולא עופות לידי  לא
- טומאה מכל התורה מיעטה אליעזר ר' שלדעת רבינו
לפני נטמא אם ואפילו אדם, לשתיית ראוי  שאינו משקה
לו  ואמרו כשנפסל; מטומאתו יוצא - אדם משתיית שנפסל

לעופות  ראוי  זה משקה הרי  כבר חכמים, אם ולפיכך ולפרה,
שנפסל  שמשקה הם מודים אבל מטומאתו, יוצא אינו נטמא
לו. כאמרו רבינו ופסק  טומאה. מקבל אינו אדם משתיית

שהוא,88)מטומאתו.87) סרוח  משקה כל מלקק  שהכלב 
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קיד                
         

[וב 'תורת  כלב . משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב  כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי  השקיע  אם
המקוה. במי  שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב . יז,
מ "ח ). פ "ד (מכשירין משקין שאר לא אבל בלבד

ו.91) פ "ו, מקוואות במשנה כביתֿהלל

.ÎÏwÓ92ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L93ÏÈaË‰Â «≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Â˜Óa d˙ˆ˜Ó94d˙ˆ˜Ó ÏÚL ÌÈn‰ e‰Ë ‡Ï 95 ƒ¿»»¿ƒ¿∆…»¬««ƒ∆«ƒ¿»»

.dlk ˙‡ ÏaËiL „Ú«∆ƒ¿…∆À»

מ "ט .92) פ "ח  טמאים.93)טהרות במים נרטב  המקל כל
אמרנו  שהרי  בלבד, למים הכוונה "משקין" שכתב  [מה
בלבד]. מים אלא מטהרת אינה שהשקה בהכ"א) (למעלה

המקל.94) שעל  המים במצקת המקוה מי  שעל 95)ונגעו
שבחלק  למים מחוברים שהם אע "פ  הוטבל, שלא המקצת
המוטבל  בחלק  הנמצאים המים שגם [ונראה המושק .
של  וטעמו בטומאתם]. שנשארו במים נגיעתם מפני  טמאים,
אף ֿעלֿפי משופע , במקום הנמצאים שמשקין מפני  דבר,
שם: ששנינו כמו חיבור, בגדר אינם למטה, לרדת  שסופם
לאט  לאט  הזוחלים (משקין חיבור" אינו והקטפרס  "הניצוק 
אבל  מקל, ודווקא "קטפרס "). נקראים משופע , שטח  פני  על
מקצת  רק  נגעו ואפילו בגומא), (מים כאשבורן דינו - כלי 
מי עם אחד שטח  שנעשו מפני  כולם, נטהרו במקוה המים
לא  למה לי  נתבאר [ולא שם). בפירושו (רבינו המקוה
המשקין  את ויטמא יחזור והכלי  הכלי , את המשקין טימאו
שאינו  לכלי  רבינו התכוון ואולי  בהשקה? שנטהרו אחר

טומאה]. מקבל

.‚Î‚ÏL96 ‰Â˜Ó ÈÓÏ B˙ˆ˜Ó ˜ÈM‰Â ‡ÓËpL ∆∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿∆
Blk ‰Ë ,B˙ˆ˜Ó ‰ËÂ ÏÈ‡B‰97. ƒ¿»«ƒ¿»»«À

א.96) יז, נדה למדנו 97)ברייתא, הכ"ב ) (פ "א  למעלה
פתיתי את דנים שאין מפני  כולו, נטמא לא מקצתו שנטמא
לענין  אחד כגוף  נחשב  ולמה אחד, לגוש כמחוברים השלג
ב , פ "ג, טהרות למשנה בפירושו משאנץ  הר"ש השקה?
המקוה  את משלים ששלג מפני  הזה, ההבדל את  מסביר
השלג  כל ואםֿכן מ "א), פ "ז (מקוואות סאה לארבעים

נטהר. ולכן מהמקווה, חלק  נעשה המושק 

.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ  ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È‰  ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È‰L ,‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי  ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב . כו,

.‰Î‰„˜100ÔÈÈÂ Lc ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡‰103‡nËÓ ‰Ê È‰  »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ

‰Â˜n‰ CB˙a105‰„w‰  ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»
‰B‰Ë106,ÌÏBÚÏ ÒÁ ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»

ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ
‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»

ÒÁ ÈÏk ‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰„w‰ ˙‡ÓË 109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס  של קדירה סתם מ "ח . פ "ד מכשירין
למים.101) חוץ  טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע  ואם שבקדירה. במשקין
כלי . מטמא אינו שראשון מפני  טהור, משום 104)הכול

ה"ב ). ז פרק  הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב  במקוה, טהרה לו אין חרס  שכלי 

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי  "וכל לג): אפילו 106)יא,
עצמה. בקדירה בהם.107)נגע  נגע  אם אפילו

בהשקה.108) המים 109)ונטהרים את מטמאה והקדירה
במקוה  העומד לאדם דומה זה ואין המקוה, מן כשמוציאה

שבתוכה. בטומאה ונגע 

.ÂÎÈÓ110˙eÎÈÙL111e„È .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿«À¿»»¿
;ÌÈB‰Ë Ô‰ È‰  Ô‰ÈÏÚ ea Ì‡ ,ÌÈÓL‚ ÈÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿»ƒƒ«¬≈∆¬≈≈¿ƒ
ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»«…»≈≈¿≈ƒ≈

˙BÚ˜˜a112Ï‡ ;‰ÎÈÙL ÈÓ eÓ„wL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ¿«¿»≈»«ƒ¿«∆»¿≈¿ƒ»¬»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk Ô‰ÈÏÚ e„ÈÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ eÓ„»̃¿≈¿»ƒ¿»¿¬≈∆»∆ƒ≈

‡ÓË Ïk‰  ˙eÎÈÙL113e„iL ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ¿ƒ«…»≈∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»¿
.‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡nËÓ  ÌÈB‰ËÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆

מ "ג.110) פ "ב  שופכים.111)מכשירין רבינו 112)מי 
מיטמאים  מחוברים שמשקין ה"י , בפט "ו לשיטתו

בעלים. ברצון נגעו אם במשנה הרא"113)ומטמאים, ש
מי את האדם החשיב  לא השפיכה מי  כשקדמו מסביר,
לרצונו  נפלו לא ולפיכך בשופכין, יוזהמו שהרי  הגשמים,
לרצונו  גשמים, מי  קדמו אם אבל טומאה. מקבלים ואינם

טומאה. ומקבלים הם

.ÊÎÛBh‰114Bbb ˙‡115B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â116È‰Â «≈∆«¿«¿«≈∆¿«¬≈
˙BÙÈËp‰ eaÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„È ,ÌÈÙhÓ Ô‰117 ≈¿«¿ƒ»¿¬≈∆¿»ƒ¿««¿ƒ

.ÔÈB‰Ë Ô‰Ó ÔÈÙËBp‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea È‰¬≈«≈¿»ƒ¬≈∆¿«¿ƒ≈∆¿ƒ

מ "ד.114) הגג.115)שם על שטח  הטיט  את מחליק 
במקום  הגג על חדש טיט  נותנים היו הגשמים, ימות בפרוס 
ומחליקים  מים עליו ושופכים החום, מחמת שנפרך הישן

במעגילה. משמע 116)אותו (כך כשופכין דינם אלה ומים
שהמדובר  מפרש שם והרא"ש למשנתנו, רבינו של מפירושו

טמאים). טפטוף 117)במים התגבר הגשמים, ירידת עם
המים.

.ÁÎCq‰118È‰Â ÏËÂ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ÓËÂ B‰Ë ÔÓL «»∆∆»¿ƒ¿»∆»»»¿»««¬≈
ÔË˜ È‡ ˙ÎÈÒ È„k ‰È‰ Ì‡ ,BOa ÏÚ ÔÓM‰119 «∆∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«≈»»»

Ì„wÓ ‰È‰Lk B‰Ë ‡e‰ È‰120‡ÓË ÔÓL CÒ . ¬≈»¿∆»»ƒ…∆»∆∆»≈
‡L Ì‡ ‡l‡ ;ÂÈÏÚL ÔÓM‰ ‰Ë ‡Ï  ÏËÂ¿»«…»««∆∆∆»»∆»ƒƒ¿«

ÁÙBË ‰˜LÓ epnÓ121Ì‡Â ,B˙‡ÓËa ÔÓM‰ È‰  ƒ∆«¿∆≈«¬≈«∆∆¿À¿»¿ƒ
.BËeÚÓa ÏËa  epnÓ ÁÈtË‰Ï È„k epnÓ ‡L ‡Ï…ƒ¿«ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ
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קטו                 
         

[וב 'תורת  כלב . משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב  כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי  השקיע  אם
המקוה. במי  שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב . יז,
מ "ח ). פ "ד (מכשירין משקין שאר לא אבל בלבד

ו.91) פ "ו, מקוואות במשנה כביתֿהלל

.ÎÏwÓ92ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L93ÏÈaË‰Â «≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Â˜Óa d˙ˆ˜Ó94d˙ˆ˜Ó ÏÚL ÌÈn‰ e‰Ë ‡Ï 95 ƒ¿»»¿ƒ¿∆…»¬««ƒ∆«ƒ¿»»

.dlk ˙‡ ÏaËiL „Ú«∆ƒ¿…∆À»

מ "ט .92) פ "ח  טמאים.93)טהרות במים נרטב  המקל כל
אמרנו  שהרי  בלבד, למים הכוונה "משקין" שכתב  [מה
בלבד]. מים אלא מטהרת אינה שהשקה בהכ"א) (למעלה

המקל.94) שעל  המים במצקת המקוה מי  שעל 95)ונגעו
שבחלק  למים מחוברים שהם אע "פ  הוטבל, שלא המקצת
המוטבל  בחלק  הנמצאים המים שגם [ונראה המושק .
של  וטעמו בטומאתם]. שנשארו במים נגיעתם מפני  טמאים,
אף ֿעלֿפי משופע , במקום הנמצאים שמשקין מפני  דבר,
שם: ששנינו כמו חיבור, בגדר אינם למטה, לרדת  שסופם
לאט  לאט  הזוחלים (משקין חיבור" אינו והקטפרס  "הניצוק 
אבל  מקל, ודווקא "קטפרס "). נקראים משופע , שטח  פני  על
מקצת  רק  נגעו ואפילו בגומא), (מים כאשבורן דינו - כלי 
מי עם אחד שטח  שנעשו מפני  כולם, נטהרו במקוה המים
לא  למה לי  נתבאר [ולא שם). בפירושו (רבינו המקוה
המשקין  את ויטמא יחזור והכלי  הכלי , את המשקין טימאו
שאינו  לכלי  רבינו התכוון ואולי  בהשקה? שנטהרו אחר

טומאה]. מקבל

.‚Î‚ÏL96 ‰Â˜Ó ÈÓÏ B˙ˆ˜Ó ˜ÈM‰Â ‡ÓËpL ∆∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿∆
Blk ‰Ë ,B˙ˆ˜Ó ‰ËÂ ÏÈ‡B‰97. ƒ¿»«ƒ¿»»«À

א.96) יז, נדה למדנו 97)ברייתא, הכ"ב ) (פ "א  למעלה
פתיתי את דנים שאין מפני  כולו, נטמא לא מקצתו שנטמא
לענין  אחד כגוף  נחשב  ולמה אחד, לגוש כמחוברים השלג
ב , פ "ג, טהרות למשנה בפירושו משאנץ  הר"ש השקה?
המקוה  את משלים ששלג מפני  הזה, ההבדל את  מסביר
השלג  כל ואםֿכן מ "א), פ "ז (מקוואות סאה לארבעים

נטהר. ולכן מהמקווה, חלק  נעשה המושק 

.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ  ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È‰  ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È‰L ,‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי  ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב . כו,

.‰Î‰„˜100ÔÈÈÂ Lc ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡‰103‡nËÓ ‰Ê È‰  »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ

‰Â˜n‰ CB˙a105‰„w‰  ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»
‰B‰Ë106,ÌÏBÚÏ ÒÁ ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»

ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ
‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»

ÒÁ ÈÏk ‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰„w‰ ˙‡ÓË 109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס  של קדירה סתם מ "ח . פ "ד מכשירין
למים.101) חוץ  טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע  ואם שבקדירה. במשקין
כלי . מטמא אינו שראשון מפני  טהור, משום 104)הכול

ה"ב ). ז פרק  הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב  במקוה, טהרה לו אין חרס  שכלי 

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי  "וכל לג): אפילו 106)יא,
עצמה. בקדירה בהם.107)נגע  נגע  אם אפילו

בהשקה.108) המים 109)ונטהרים את מטמאה והקדירה
במקוה  העומד לאדם דומה זה ואין המקוה, מן כשמוציאה

שבתוכה. בטומאה ונגע 

.ÂÎÈÓ110˙eÎÈÙL111e„È .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿«À¿»»¿
;ÌÈB‰Ë Ô‰ È‰  Ô‰ÈÏÚ ea Ì‡ ,ÌÈÓL‚ ÈÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿»ƒƒ«¬≈∆¬≈≈¿ƒ
ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»«…»≈≈¿≈ƒ≈

˙BÚ˜˜a112Ï‡ ;‰ÎÈÙL ÈÓ eÓ„wL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ¿«¿»≈»«ƒ¿«∆»¿≈¿ƒ»¬»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk Ô‰ÈÏÚ e„ÈÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ eÓ„»̃¿≈¿»ƒ¿»¿¬≈∆»∆ƒ≈

‡ÓË Ïk‰  ˙eÎÈÙL113e„iL ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ¿ƒ«…»≈∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»¿
.‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡nËÓ  ÌÈB‰ËÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆

מ "ג.110) פ "ב  שופכים.111)מכשירין רבינו 112)מי 
מיטמאים  מחוברים שמשקין ה"י , בפט "ו לשיטתו

בעלים. ברצון נגעו אם במשנה הרא"113)ומטמאים, ש
מי את האדם החשיב  לא השפיכה מי  כשקדמו מסביר,
לרצונו  נפלו לא ולפיכך בשופכין, יוזהמו שהרי  הגשמים,
לרצונו  גשמים, מי  קדמו אם אבל טומאה. מקבלים ואינם

טומאה. ומקבלים הם

.ÊÎÛBh‰114Bbb ˙‡115B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â116È‰Â «≈∆«¿«¿«≈∆¿«¬≈
˙BÙÈËp‰ eaÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„È ,ÌÈÙhÓ Ô‰117 ≈¿«¿ƒ»¿¬≈∆¿»ƒ¿««¿ƒ

.ÔÈB‰Ë Ô‰Ó ÔÈÙËBp‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea È‰¬≈«≈¿»ƒ¬≈∆¿«¿ƒ≈∆¿ƒ

מ "ד.114) הגג.115)שם על שטח  הטיט  את מחליק 
במקום  הגג על חדש טיט  נותנים היו הגשמים, ימות בפרוס 
ומחליקים  מים עליו ושופכים החום, מחמת שנפרך הישן

במעגילה. משמע 116)אותו (כך כשופכין דינם אלה ומים
שהמדובר  מפרש שם והרא"ש למשנתנו, רבינו של מפירושו

טמאים). טפטוף 117)במים התגבר הגשמים, ירידת עם
המים.

.ÁÎCq‰118È‰Â ÏËÂ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ÓËÂ B‰Ë ÔÓL «»∆∆»¿ƒ¿»∆»»»¿»««¬≈
ÔË˜ È‡ ˙ÎÈÒ È„k ‰È‰ Ì‡ ,BOa ÏÚ ÔÓM‰119 «∆∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«≈»»»

Ì„wÓ ‰È‰Lk B‰Ë ‡e‰ È‰120‡ÓË ÔÓL CÒ . ¬≈»¿∆»»ƒ…∆»∆∆»≈
‡L Ì‡ ‡l‡ ;ÂÈÏÚL ÔÓM‰ ‰Ë ‡Ï  ÏËÂ¿»«…»««∆∆∆»»∆»ƒƒ¿«

ÁÙBË ‰˜LÓ epnÓ121Ì‡Â ,B˙‡ÓËa ÔÓM‰ È‰  ƒ∆«¿∆≈«¬≈«∆∆¿À¿»¿ƒ
.BËeÚÓa ÏËa  epnÓ ÁÈtË‰Ï È„k epnÓ ‡L ‡Ï…ƒ¿«ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ
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מ "ו.118) פ "ד בפירושו 119)עדיות (רבינו קטנה אצבע 
אגב 120)למשנה). נתבטל שהשמן לפי  הסיכה, לפני 

נתבטל, לא - זה שיעור מכדי  יותר היה אם אבל הגוף ,
משקין. מטהר אינו והמקוה הטמא, הגוף  מן ונטמא

מקולי121) הם אלה דינים תורטב . - אצבע  בו תיגע  אם
כביתֿהלל, רבינו ופוסק  ביתֿהלל, ומחומרי  ביתֿשמאי 

לחומרא. ובין לקולא בין מקום, בכל כמותם שהלכה

   1 
מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר

מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e‡a k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
 Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;eLÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ "א,

.ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na  Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜ne ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰LÁÓ CÈˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰LÁÓ CÈˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
LÎ‰ CÈˆ6. »ƒ∆¿≈

מ "ג.3) פ "ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני  ברבים
מכריע . משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי , טמאה בהמה השוחט 
לאחר  אבל ב ). קיז, חולין (משנה, הפירכוס  זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס  שתפסיק 

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא

.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â LÎ‰ ÔÈÎÈvL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ‰LÁÓ ÔÈÎÈvL LÈÂ ,‰LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,LÎ‰Â ‰LÁÓ ÔÈÎÈvL LÈÂ ,LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .LÎ‰ ‡ÏÂ ‰LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰8ÔÈ‡Â LÎ‰ ÔÈÎÈˆ  «¿À»ƒ¿»»¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿≈
ÌÈB‰Ë ÌÈ‚ÁÂ ÌÈB‰Ë ÌÈ‚c .‰LÁÓ ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ«¬»»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈÙka ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚ÁÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa9 ¿»»«¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÏÂ LÎ‰ ÔÈÎÈˆe ,Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰ È‰ ¬≈≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿…

‰LÁÓ10CÈˆ  ‰˙nL ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁ ÔÎÂ . «¬»»¿≈≈∆¿≈»¿»∆≈»»ƒ
LÎ‰11ÌB˜Ó ÏÎa ‰LÁÓ ‡ÏÂ12ÔÈÎÈˆ el‡Â . ∆¿≈¿…«¬»»¿»»¿≈¿ƒƒ

‰Â ‰LÁÓLÎ13ÈÁ‰ ÔÓ LBt‰ Oa :14ÔÓ ÔÈa , «¬»»¿∆¿≈»»«≈ƒ««≈ƒ
ÛBÚ‰ ˙ÏÂ ,ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa Ì„‡‰»»»≈ƒ«¿≈»≈ƒ»¿ƒ¿«»

‡Óh‰15ÌÈÙka ‰ËeÁL ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁÂ ,16. «»≈¿≈∆¿≈»¿»¿»«¿»ƒ
‰ËÈÁMa LÎ‰L Èt ÏÚ Û‡17ÈL LÎ‰ CÈˆ , ««ƒ∆À¿««¿ƒ»»ƒ∆¿≈≈ƒ

‰LÁn‰ Á‡18‰„O‰ ˙B˜È Ïk ‡Le .19ÔB‚k ,20 ««««¬»»¿»»«¿«»∆¿
ÌÈ‚Á ÔÎÂ .˙BiËt‰Â ˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ«»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â21ÔÈLÏÚ .ÌÈÙka ‰LÁÓ ÔÈÎÈˆ 22 ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¬»»«¿»ƒÀ¿ƒ
‰Ó‰Ï ÔÚfL23ÔÈ‡  Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»≈»

,eLÏziL Á‡ Ô‰ÈÏÚ LÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»«∆«¿…¬≈∆««∆ƒ»¿
eaÁ ˙LÁnL24ÔËwÏL ÔÈLÏÚ .‰LÁÓ dÈ‡ ∆«¬∆∆ƒ≈»«¬»»À¿ƒ∆ƒ¿»

ÔÈÎÈˆ  Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,ÔÁÈ„‰Â BzÓ‰Ïƒ¿∆¿∆¡ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»¿ƒƒ
‰LÁn‰ Á‡ ÈL LÎ‰25.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈≈ƒ««««¬»»¿≈…«≈»∆

ÏÏ‡‰26˙‡ÓË Ïa˜Ó  ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ LÁ Ì‡ , »¬»ƒ»«»»«¬ƒ»¿«≈À¿«
ÔÈÏÎ‡27ıÚk ‡e‰ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ,28Ïa˜Ó BÈ‡Â √»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈¿«≈

,ÌÈ„Èb‰Â ,Oaa ÔÈaÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿≈»¬»«¿À»ƒ«»»¿«ƒƒ
ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈw‰ ÔÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜n‰Â29, ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ«¿»«ƒ

k‰ÂÌÈÙ30‰ˆBp‰Â31ÔÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜n‰Â , ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
ÔÈÎÈˆ  Oaa ÔÈÚÏn‰ ÌBËÁ‰ ÔÓe ÌÈtv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»¿ƒƒ
‰LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L el‡Â .‰LÁÓe LÎ‰∆¿≈«¬»»¿≈∆≈¿ƒƒ…«¬»»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï :LÎ‰ ‡ÏÂ32, ¿…∆¿≈ƒ¿«¿≈»¿»¿»»
B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙ÏÂ33‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁÂ34 ¿ƒ¿«»«»¿≈∆¿≈»¿»

ÌÈkka35„Á‡ ÔÈ‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÈÙÏ . «¿«ƒ¿ƒ∆≈¿À»ƒ¿«¬«»»≈∆»
ÈtÓ ,LÎ‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ;‰LÁÓ CÈˆ el‡Ó≈≈»ƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿≈

‡nËÏ ÔÙBqL36˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡37‡nËÓ‰ ÏÎÂ , ∆»¿«≈»»¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«≈
ÌÈÎÈˆ el‡Â .LÎ‰ CÈˆ BÈ‡ ‰eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»≈»ƒ∆¿≈¿≈¿ƒƒ

LÎ‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ‰LÁÓ38B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï : «¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿«»«»
‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙ÏÂ ,ÌÈÙka«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»¿»»¿
‰‡ÓË ‡  ˙ÈÊk Ï‡ ;˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ MÁL∆ƒ≈«»ƒ¿«ƒ¬»¿«ƒ«À¿»

.‡e‰

מ "א.7) פ "ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי 

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני  היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף  אין חלב 11)שהרי 
כד): ז, (ויקרא שנאמר נבילות, טומאת מטמא אינה נבילה
ואפילו  מלאכה", לכל יעשה טריפה וחלב  נבילה "וחלב 
בפירושו  אוכלין. טומאת מטמא אבל קודש, למלאכת
טומאת  מטמא הוא במים הוכשר שאם רבינו, כתב  למשנה
אותו  טיהרה שהתורה מפני  בטומאה נגע  שלא אע "פ  אוכלין
חולקים  וכלים. אדם יטמא שלא כדי  בלבד, נבילות מטומאת
שרץ , הכשר גם שצריך ודעתם המשנה, מפרשי  כל עליו
אבות  הל' (ראה יטמא ואחרֿכך בשרץ  שיגע  פירוש,

ה"ה). פ "א בכפרים.12)הטומאות ובין בכרכים בין
צריכה  מקום בכל מתה "חלב  שונים: אנו שם, בתוספתא
(ראה  כגופה" שהיא מפני  מחשבה צריכה ואינה הכשר,

טו). הערה ב .13)לקמן פ "ג, שם במשנה 14)משנה,
בשר  וכתב  דייק  ורבינו וכו'" האדם מן "החותך כתוב :
יש  - אדם חתכו אם אבל מאליו, שפרש פירוש הפורש,
לכלב , להאכילו ובין לאדם להאכילו חתכו בין הבדל
היא  חתיכתו לאדם חתכו שאם בה"ט , לקמן כמבואר
תתפרש  ומשנתינו שניה. מחשבה צריך ואינו מחשבתו
לכלב . במתכוון או כוונה כל בלי  או מאליו, בנחתך

אוכל.15) ככל טומאה מקבל אבל כלל, מטמא שאינו
בין16) מחלק  חלב רבינו ובין שנתנבלה טהורה בהמה חלב 

מחשבה  צריכה שאינה למעלה כתב  נבילה בחלב  שחוטה,
צריכה  שבכפרים כאן פוסק  ובשחוטה בכפרים, אפילו
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קטז                
         

למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב  ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב  דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
שמרובים  בכרכים אבל מחשבה, צריך ולפיכך בכפרים
שפורש  בחלב  זה וכל לחלב . גם קונים נמצאים תושביהם
ומכאן  בכפרים. גם נאכל לבשר מחובר חלב  אבל הבשר, מן
שנשחטה  בהמה שחוטה. וחלב  נבילה חלב  בין ההבדל
ומוכרים  חותכים החלב  ואת ליהודים נאכל בשרה כהלכה,
לגויים  כולה אותה מוכרים - שנתנבלה בהמה אבל לגויים,
איש'. ('חזון שעליו החלב  עם ביחד הבשר את אוכלים והם

השלמות). הכשירה.17)ראה השחיטה ההכשר 18)דם
אז  היה לא שהחלב  מפני  מועיל, אינו המחשבה שלפני 
עלֿידי אוכל שנעשה אחר הכשר טעון הוא ולכן אוכל,

בה"א.19)מחשבתו. נמנו שלא אלה פירוש,
"חוץ 20) הגירסא: מ "ב ) פ "ג (שם שלפנינו במשנה

גירסת  אולם ופטריות". מאוד) חריפים (בצלים משמרקעין
אלה  שני  נקטה שהמשנה מפרש והוא "ושמרקעין" רבינו:

דגים 21)לדוגמא. כתוב : שלפנינו, ט ) (שם במשנה
קטנים. רבינו: וגירסת ראוי22)טמאים. שהוא ירק  מין

בהמה. מאכל משמש הוא ובעיקרו אדם, למאכל בדוחק 
לקפה  תחליף  ממנו שעושים לירק  "עולש" קוראים כיום

בלעז). את 23)(ציקוריה להאכיל חישב  זריעה בשעת
לבהמה. היה 24)הגידולים כשהירק  שחישב  המחשבה

לקרקע . מחובר 25)מחובר בדבר מועיל אינו שהכשר
המים  כשנתייבשו מדובר שחוטה). חלב  בדין למעלה (ראה
אם  אבל אדם, לאכילת עליהם שחישב  לפני  שעליהם
הנוגעת  האצבע  את להרטיב  כדי  לחלוחית עליהם נשארה

זו. בלחלוחית הוכשרו – למשנה 26)בהם בפירושו
דבוק  הנשאר הבשר הוא שאלל רבינו, כותב  ב ) קיז, (חולין
דעת  נגד שם, לקיש כריש הבהמה. את כשמפשיטים בעור

יוחנן. א.27)רבי  קכא, זה 28)שם דבר אמרו שם
והצואר  השדרה (גיד מרקטא הוא שאלל יוחנן, רבי  לדעת
משום  הוא הנימוק  לקיש, ריש של לפירושו אבל רש"י ). –
רבי של נימוקו רבינו נקט  למה קצת ותמוה חשוב . שאינו

לקיש. ריש של ופירושו הטלפיים 29)יוחנן, חלקי 
הם. רכים בבשר, המובלעים הנוצה 30)והקרניים

הגדולה. הנוצה מריטת אחר הדקה 31)הנשארת מן הדקה
במס ' רבינו פירוש (עלֿפי  הנוצות כל מריטת אחר הנשארת

שם). הגר"א וכגירסת מ "ב , פ "א פ "ג 32)טהרות עוקצין
טהורה 34)שם.33)מ "ג. בהמה חלב  דין שחוטה.

למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים
דבוק  שאינו חלב  ולא עוף  נבלת אוכלים אין מועטים,

למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק 
– נבילה של אפילו – חלב  שהרי  לחלב , ולא ועוף , בהמה
אינו  שחוטה חלב  ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני  הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי  כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף 

שלם  שכזית מפני  הכשר, בלי  אוכלין טומאת לענין מצטרף 
ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,

.„ËÁML Ï‡OÈ39da ËÁLÂ ,ÈÎÏ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»¿≈»¿»¿ƒ¿»«»
ÌÈL40˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó BÊ È‰  [ÌÈL  B‡] ¿«ƒ…¿«ƒ¬≈ƒ¿«¿»À¿«

˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÎ‡41‰ÎÈˆ ÔÈ‡Â . √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈¿ƒ»
„BÚ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï dËÁL Ï‡OÈ È‰L ,‰LÁÓ«¬»»∆¬≈ƒ¿»≈¿»»«¬ƒ«»≈
‰ÎÈˆ dÈ‡Â ;BfÓ ‰ÏB„‚ ‰LÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÎBk»ƒ¿≈¿«¬»»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»
da ËÁL .‰eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÏ dÙBqL ÈÙÏ ,LÎ‰∆¿≈¿ƒ∆»¿«≈À¿»¬»»«»

„Á‡42dÁpL B‡43ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡ÓhÓ dÈ‡ 44. ∆»∆¿»»≈»ƒ«¿»À¿«√»ƒ
,Ï‡OÈÏ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ËÁML ÌÈÎBk „BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿≈»¿»¿ƒ¿»≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó  ÌÈL  B‡ ÌÈL da ËÁLÂ¿»«»¿«ƒ…¿«ƒƒ¿«≈À¿«

ÔÈÏÎ‡45‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»¿ƒ»
‰‡nËÓ dÈ‡  dÁ B‡ „Á‡ da ËÁL .LÎ‰∆¿≈»«»∆»¿»»≈»¿«¿»

.˙BÏp‰ ‡Lk ‡È‰ È‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ«¬≈ƒƒ¿»«¿≈

ב 39) קיז, וקנה.40)חולין וושט  הסימנים: שני 
טהורה 41) בהמה המתירה שחיטה שחטה שישראל מפני 

מפרכסת, שעודנה אף ֿעלֿפי  כאוכל היא הרי  באכילה,
טומאת  מטמאה שתמות ולאחר אוכלין, טומאת ומטמאה

קנה.42)נבילות. או וושט  אחד, דקרה.43)סימן
גם 44) עושה באכילה, מפרכסת טהורה המתירה שחיטה

נחירה, או שחיטה אבל כאוכל, מפרכסת טמאה בהמה
מועילה  אינה – באכילה מתירה אינה בטהורה שדוגמתן

עלֿידי45)בטמאה. שכזו ששחיטה מפני  ב . קכא, שם
גוי שחיטת מועילה באכילה, המפרכסת את מתירה ישראל
וכסף ֿמשנה). ראב "ד ראה (רש"י . אוכל תורת עליה להוריד

.‰ÈÁ‰ ÔÓ È‡Ó Oa C˙BÁ‰46Á‡Â ‰Ó‰a ÏL «≈»»≈≈»ƒ««∆¿≈»¿««
ÂÈÏÚ MÁ Ck47LÎ‰ CÈˆ 48Á‡Â ÂÈÏÚ MÁ . »ƒ≈»»»ƒ∆¿≈ƒ≈»»¿««

BÎ˙Á Ck49‡nËnL ÈtÓ ,LÎ‰ CÈˆ BÈ‡  »¬»≈»ƒ∆¿≈ƒ¿≈∆¿«≈
Á ‰‡ÓË‰Ïk ‰eÓ50‰eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ , À¿»¬»ƒ¿≈»¿»«¿«≈À¿»¬»

.LÎ‰ CÈˆ BÈ‡≈»ƒ∆¿≈

ממנו 46) הפורש והבשר כנבילה, מטמא החי  מן שלם אבר
עצמו. טומאת טמא אוכל.47)אינו ֿ 48)ונעשה ואף 

בתורת  חמורה טומאה עליו היתה שחתכו שלפני  עלֿפי 
אבר  מתורת יצא הזה שהבשר מפני  מועיל, זה אין אבר,
טומאה  טימא לא אוכל שנעשה ומשעה אוכל, ונעשה
ב ). קכח , בחולין רש"י  (סברת חדשות כפנים והוא חמורה

לאבר.49) מחובר בעודו אוכל, תורת עליו וירדה
שלאו 50) מכאן, למדנו אוכל. כבר כשהיה שחתכו לפני 

צריך  אינו חמורה טומאה לטמא "שסופו אמרו דווקא
כך. הדין - חמורה טומאה תחילתו אם גם אלא הכשר"
רבינו  אולם הכשר, שצריך משמע , א) (קכט , שם [בגמרא
שרבינו  מציין (הראב "ד המפורשת התוספתא את מעדיף 
נמנע  רבינו שבגמרא. שקלאֿוטריא על כזו) תוספתא מצא
ראה  שקלאֿוטריא. מתוך הלכות מלהוציא כלל בדרך

וכסף ֿמשנה]. ראב "ד

.Â˙ÈÊkÓ ˙BÁt51MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙ÏpÓ »ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈
ÔÈ‡  ÌÈÁ‡ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ˆÈk ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¬≈ƒ≈
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קיז                 
         

למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב  ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב  דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
שמרובים  בכרכים אבל מחשבה, צריך ולפיכך בכפרים
שפורש  בחלב  זה וכל לחלב . גם קונים נמצאים תושביהם
ומכאן  בכפרים. גם נאכל לבשר מחובר חלב  אבל הבשר, מן
שנשחטה  בהמה שחוטה. וחלב  נבילה חלב  בין ההבדל
ומוכרים  חותכים החלב  ואת ליהודים נאכל בשרה כהלכה,
לגויים  כולה אותה מוכרים - שנתנבלה בהמה אבל לגויים,
איש'. ('חזון שעליו החלב  עם ביחד הבשר את אוכלים והם

השלמות). הכשירה.17)ראה השחיטה ההכשר 18)דם
אז  היה לא שהחלב  מפני  מועיל, אינו המחשבה שלפני 
עלֿידי אוכל שנעשה אחר הכשר טעון הוא ולכן אוכל,

בה"א.19)מחשבתו. נמנו שלא אלה פירוש,
"חוץ 20) הגירסא: מ "ב ) פ "ג (שם שלפנינו במשנה

גירסת  אולם ופטריות". מאוד) חריפים (בצלים משמרקעין
אלה  שני  נקטה שהמשנה מפרש והוא "ושמרקעין" רבינו:

דגים 21)לדוגמא. כתוב : שלפנינו, ט ) (שם במשנה
קטנים. רבינו: וגירסת ראוי22)טמאים. שהוא ירק  מין

בהמה. מאכל משמש הוא ובעיקרו אדם, למאכל בדוחק 
לקפה  תחליף  ממנו שעושים לירק  "עולש" קוראים כיום

בלעז). את 23)(ציקוריה להאכיל חישב  זריעה בשעת
לבהמה. היה 24)הגידולים כשהירק  שחישב  המחשבה

לקרקע . מחובר 25)מחובר בדבר מועיל אינו שהכשר
המים  כשנתייבשו מדובר שחוטה). חלב  בדין למעלה (ראה
אם  אבל אדם, לאכילת עליהם שחישב  לפני  שעליהם
הנוגעת  האצבע  את להרטיב  כדי  לחלוחית עליהם נשארה

זו. בלחלוחית הוכשרו – למשנה 26)בהם בפירושו
דבוק  הנשאר הבשר הוא שאלל רבינו, כותב  ב ) קיז, (חולין
דעת  נגד שם, לקיש כריש הבהמה. את כשמפשיטים בעור

יוחנן. א.27)רבי  קכא, זה 28)שם דבר אמרו שם
והצואר  השדרה (גיד מרקטא הוא שאלל יוחנן, רבי  לדעת
משום  הוא הנימוק  לקיש, ריש של לפירושו אבל רש"י ). –
רבי של נימוקו רבינו נקט  למה קצת ותמוה חשוב . שאינו

לקיש. ריש של ופירושו הטלפיים 29)יוחנן, חלקי 
הם. רכים בבשר, המובלעים הנוצה 30)והקרניים

הגדולה. הנוצה מריטת אחר הדקה 31)הנשארת מן הדקה
במס ' רבינו פירוש (עלֿפי  הנוצות כל מריטת אחר הנשארת

שם). הגר"א וכגירסת מ "ב , פ "א פ "ג 32)טהרות עוקצין
טהורה 34)שם.33)מ "ג. בהמה חלב  דין שחוטה.

למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים
דבוק  שאינו חלב  ולא עוף  נבלת אוכלים אין מועטים,

למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק 
– נבילה של אפילו – חלב  שהרי  לחלב , ולא ועוף , בהמה
אינו  שחוטה חלב  ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני  הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי  כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף 

שלם  שכזית מפני  הכשר, בלי  אוכלין טומאת לענין מצטרף 
ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,

.„ËÁML Ï‡OÈ39da ËÁLÂ ,ÈÎÏ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»¿≈»¿»¿ƒ¿»«»
ÌÈL40˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó BÊ È‰  [ÌÈL  B‡] ¿«ƒ…¿«ƒ¬≈ƒ¿«¿»À¿«

˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÎ‡41‰ÎÈˆ ÔÈ‡Â . √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈¿ƒ»
„BÚ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï dËÁL Ï‡OÈ È‰L ,‰LÁÓ«¬»»∆¬≈ƒ¿»≈¿»»«¬ƒ«»≈
‰ÎÈˆ dÈ‡Â ;BfÓ ‰ÏB„‚ ‰LÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÎBk»ƒ¿≈¿«¬»»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»
da ËÁL .‰eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÏ dÙBqL ÈÙÏ ,LÎ‰∆¿≈¿ƒ∆»¿«≈À¿»¬»»«»

„Á‡42dÁpL B‡43ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡ÓhÓ dÈ‡ 44. ∆»∆¿»»≈»ƒ«¿»À¿«√»ƒ
,Ï‡OÈÏ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ËÁML ÌÈÎBk „BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿≈»¿»¿ƒ¿»≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó  ÌÈL  B‡ ÌÈL da ËÁLÂ¿»«»¿«ƒ…¿«ƒƒ¿«≈À¿«

ÔÈÏÎ‡45‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»¿ƒ»
‰‡nËÓ dÈ‡  dÁ B‡ „Á‡ da ËÁL .LÎ‰∆¿≈»«»∆»¿»»≈»¿«¿»

.˙BÏp‰ ‡Lk ‡È‰ È‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ«¬≈ƒƒ¿»«¿≈

ב 39) קיז, וקנה.40)חולין וושט  הסימנים: שני 
טהורה 41) בהמה המתירה שחיטה שחטה שישראל מפני 

מפרכסת, שעודנה אף ֿעלֿפי  כאוכל היא הרי  באכילה,
טומאת  מטמאה שתמות ולאחר אוכלין, טומאת ומטמאה

קנה.42)נבילות. או וושט  אחד, דקרה.43)סימן
גם 44) עושה באכילה, מפרכסת טהורה המתירה שחיטה

נחירה, או שחיטה אבל כאוכל, מפרכסת טמאה בהמה
מועילה  אינה – באכילה מתירה אינה בטהורה שדוגמתן

עלֿידי45)בטמאה. שכזו ששחיטה מפני  ב . קכא, שם
גוי שחיטת מועילה באכילה, המפרכסת את מתירה ישראל
וכסף ֿמשנה). ראב "ד ראה (רש"י . אוכל תורת עליה להוריד

.‰ÈÁ‰ ÔÓ È‡Ó Oa C˙BÁ‰46Á‡Â ‰Ó‰a ÏL «≈»»≈≈»ƒ««∆¿≈»¿««
ÂÈÏÚ MÁ Ck47LÎ‰ CÈˆ 48Á‡Â ÂÈÏÚ MÁ . »ƒ≈»»»ƒ∆¿≈ƒ≈»»¿««

BÎ˙Á Ck49‡nËnL ÈtÓ ,LÎ‰ CÈˆ BÈ‡  »¬»≈»ƒ∆¿≈ƒ¿≈∆¿«≈
Á ‰‡ÓË‰Ïk ‰eÓ50‰eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ , À¿»¬»ƒ¿≈»¿»«¿«≈À¿»¬»

.LÎ‰ CÈˆ BÈ‡≈»ƒ∆¿≈

ממנו 46) הפורש והבשר כנבילה, מטמא החי  מן שלם אבר
עצמו. טומאת טמא אוכל.47)אינו ֿ 48)ונעשה ואף 

בתורת  חמורה טומאה עליו היתה שחתכו שלפני  עלֿפי 
אבר  מתורת יצא הזה שהבשר מפני  מועיל, זה אין אבר,
טומאה  טימא לא אוכל שנעשה ומשעה אוכל, ונעשה
ב ). קכח , בחולין רש"י  (סברת חדשות כפנים והוא חמורה

לאבר.49) מחובר בעודו אוכל, תורת עליו וירדה
שלאו 50) מכאן, למדנו אוכל. כבר כשהיה שחתכו לפני 

צריך  אינו חמורה טומאה לטמא "שסופו אמרו דווקא
כך. הדין - חמורה טומאה תחילתו אם גם אלא הכשר"
רבינו  אולם הכשר, שצריך משמע , א) (קכט , שם [בגמרא
שרבינו  מציין (הראב "ד המפורשת התוספתא את מעדיף 
נמנע  רבינו שבגמרא. שקלאֿוטריא על כזו) תוספתא מצא
ראה  שקלאֿוטריא. מתוך הלכות מלהוציא כלל בדרך

וכסף ֿמשנה]. ראב "ד

.Â˙ÈÊkÓ ˙BÁt51MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙ÏpÓ »ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈
ÔÈ‡  ÌÈÁ‡ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ˆÈk ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¬≈ƒ≈
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LÎ‰ CÈˆ Ïk‰52˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe ÏÈ‡B‰ ;53ÏÎaL «…»ƒ∆¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ∆¿»
.‰eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ ,˙ÈÊÎÏ BÓÈÏL‰ Ì‡ ,‰ˆÈa‰«≈»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈À¿»¬»

˙ÈÊk ÔÎÂ54,ÂÈÏÚ MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙ÏpÓ ¿≈¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈»»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÈÎÏ ÌÈÏL‰L „Ú ˜ˆa dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»≈«∆ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈

˜ˆa‰ ÈtÓ ÚbÓa ‡nËÓ55.‰LÁÓ CÈˆ ‰Ê È‰  ¿«≈¿«»ƒ¿≈«»≈¬≈∆»ƒ«¬»»
eÚM‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,LÎ‰ CÈˆ ‰f‰ ˜ˆa‰ ÔÈ‡Â¿≈«»≈«∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»«ƒ

‡OÓa ‡nËÓ ‰f‰56Û‡ ,BÎB˙aL ‰Ï ˙ÈÊk ÈtÓ «∆¿«≈¿«»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈»∆¿«
BÙBÒ È‰ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ57‡nËÏ «ƒ∆≈¿«≈¿«»¬≈¿«≈

.LÎ‰ CÈˆ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»¿ƒ»≈»ƒ∆¿≈

א.51) כא, אחרים.52)כריתות אוכלין של החלק  אפילו
בהמה 53) בנבלת [גם לה"ז). השלמות (ראה הנבילה של

עליו", "חישב  משום טמאה, בהמה ונקט  כך, הדין טהורה
רמז  רבינו מחשבה. צריכה אינה טהורה בהמה נבלת שהרי 

ביארנו]. ושם ה"ג, בסוף  זה דין ב .54)על עמוד שם
הנוגע .55) ובין הנבילה בין מטמא 56)החוצץ  משא

ה"ז). פ "א מת טומאת (הל' נגיעה בלא פירוש,57)אפילו
למעלה  ראה חמורה. טומאה לטמא סופו בדין נכלל זה הרי 

נא. הערה

.Ê˙ÈÊkÓ ˙BÁt58‰ˆÈk ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ˙n‰ OaÓ »ƒ¿«ƒƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»
Ïk‰  ÔÈÏÎ‡ ‡MÓ59ÏË È‰L ,‰LÁÓ CÈˆ ƒ¿»√»ƒ«…»ƒ«¬»»∆¬≈»«

Ïk‰60ÈtÓ ,LÎ‰ CÈˆ Ïk‰ ÔÈ‡Â ;Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ «…≈∆»»»¿≈«…»ƒ∆¿≈ƒ¿≈
.BÏÏÎaL ˙n‰ Oa¿««≈∆ƒ¿»

שעליו.59)שם.58) הבצק  גירסת 60)אפילו היא כך
שכתוב  כמו ולא להמבי "ט ) ספר' ('קרית שם בגמרא רבינו
[ולעיני אדם" כל אצל דעתו "בטלה שלפנינו: בספרים
שמחשבה  כתב  ולפיכך שלפנינו, הגירסא היתה הראב "ד
שההבדל  יוצא ומדבריו דעתו]. בטלה שהרי  מועילה, אינה
הבצק  אין נבילה שבבשר הוא, המת לבשר נבילה בשר בין
מהֿשאיןֿכן  אדם, למאכל ראוי  הוא כי  מחשבה, צריך
המת, בשר ממולא שהיה בצק  אוכל אדם שאין המת, בבשר
לא  לעצמו שכשהוא מפני  מחשבתו, מועילה ואף ֿעלֿפי ֿכן
לבשר  כיסוי  ששימש ידע  ואילמלא אדם, מאכילת נפסל

השלמות). (ראה אוכלו היה המת

.Á˙ÈÊk61‡nË˙Ó Ïk‰  ˜ˆa e‰tÁL ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆ƒ»¿»≈«…¿¿«≈
‰eÓÁ ‰‡ÓË62. À¿»¬»

מפני62)שם.61) בבצק , שנגעו וכלים אדם אפילו
ויורדת. ובוקעת ועולה בוקעת מת שטומאת

.ËÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÈÁ Ì„‡Ó Oa C˙BÁ‰63Ì‡ , «≈»»≈»»«¿«¬ƒ¿∆∆ƒ
ÂÈÏÚ MÁ64,‰LÁÓ CÈˆ ‰Ê È‰  Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ƒ≈»»¿«¬«»»¬≈∆»ƒ«¬»»

LÎ‰ CÈˆ BÈ‡Â65. ¿≈»ƒ∆¿≈

לענין 63) כאוכל הבשר את לעשות מועילה אינה זו מחשבה
טומאה  מקבל אינו לאדם ראוי  שאינו שאוכל מפני  טומאה,

שם). כריתות מס ' וחישב 64)(ראה נמלך שחתכו לאחר
שהרי מיותרות, מחשבה" "צריך המילים אדם. למאכל עליו
עוקצין  מס ' המשנה לשון שנקט  אלא עליו, בחישב  מדובר
והכשר. מחשבה צריך וכו' האדם מן החותך ב : פ "ג,

רבינו 65) כתב  וכן הכשר". "צריך וגורס  מגיה איש' ה'חזון
ולענין  החי , מן הפורש בשר בדין ה"ג, למעלה בפירוש

מאליו. פורש לבין חותך בין לחלק  סברא אין הכשר

.ÈÏÊBb66˙‚Ï ÏÙpL67˙b‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÓÂ »∆»«¿«»≈««ƒ∆««
‰È„na68˙ba Ò‡Ó È‰ 69CÈˆ CÎÈÙÏe , «¿ƒ»¬≈ƒ¿«««¿ƒ»»ƒ
‰LÁÓ70 ÈÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï e‰ÏÚ‰Lk ÂÈÏÚ MÁ . «¬»»ƒ≈»»¿∆∆¡»¿«¬ƒ¿»¿ƒ

MÁ .Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ MÁ È‰L ,‡nËÓ ‰Ê È‰¬≈∆¿«≈∆¬≈ƒ≈»»¿«¬«»»ƒ≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó BÈ‡  ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈À¿«

ÌÈÏÎ‡71LÁ Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ MÁL ‰Ê ‰È‰ . √»ƒ»»∆∆ƒ≈»»¿«¬ƒ»»»≈≈
B‰Ë ‰Ê È‰  ÔË˜Â ‰ËBL72È„k e‰eÏÚ‰ . ∆¿»»¬≈∆»∆¡¿≈

‰OÚÓ Ô‰Ï LiL ;‡ÓË ‰Ê È‰  Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï73, ¿«¬ƒ¿»»¬≈∆»≈∆≈»∆«¬∆
.‰LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆«¬»»

קטן.66) מ "ו.67)עוף  פ "ח  בעיר 68)טהרות
טהור. עוף  נבלת ואוכלים מרובים, נדה 69)שאוכלוסיה

ב . צריכה 70)נ, אינה טהור עוף  שנבלת אף ֿעלֿפי 
ה"ג). סוף  למעלה (ראה בכרכים שלא 71)מחשבה מפני 

ה"א). פ "א למעלה (ראה אדם למאכל ייחדו
מועילה.72) אינה מועילים 73)שמחשבתם מעשיהם

נשנו  זו שבהלכה הדינים כל ומבוגר. בריא אדם כמעשה
שם.

ה'תשע"ח  אייר כ"ד ד' יום 

   1 
או 1) עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר

לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים.

ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה שהניחם דברים
שיעורם  ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין

טומאתם. ולא שיעורם או

.‡‰nk2Ïk  ÔÓˆÚ ˙‡ÓËÏ ?‰‡ÓËÏ ÔÈÏÎ‡ eÚL «»ƒ√»ƒ¿À¿»¿À¿««¿»»
Ïk :Ó‡pL .‡nË˙Ó ÏcÁ B‡ ÌeLÓL elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒÀ¿«¿»ƒ¿«≈∆∆¡«»

‡e‰L Ïk  ÏÎ‡È L‡ ÏÎ‡‰3‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . »…∆¬∆≈»≈»∆¿≈…∆»≈
Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ„È B‡ ÔÈ˜LÓ B‡ Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈…∆«≈«¿ƒ»«ƒ«∆ƒ¿∆

d˙tÏ˜ ‡Ïa ‰ˆÈk4 ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»¿…¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÏÒÙ BÈ‡5‰ˆÁÓe ‰ˆÈk ÏÎ‡iL „Ú6ÈˆÁ e‰ÊÂ . ≈ƒ¿»«∆…«¿≈»∆¡»¿∆¬ƒ

.Òt¿»

א.2) הלכה ט  פרק  שמיני  פרשת כהנים דרשו 3)תורת
המיותרת. "כל" מהתיבה פסק 4)זאת הקשה. הקליפה

א. פג, בעירובין וקדשים.5)כחכמים תרומה מלאכול
שחכמים  נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח  בפרק 
משקין  שותה או טמאים אוכלין האוכל על טומאה גזרו
זו  טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים,

גווייה". כתב 6)"פסול שם הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו

.ÔÈ‡nËÓe ,Ô‰L Ïk ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ˜Ln‰7ÏÎa ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿»
‰Ú‚pL ÏcÁk ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙tË elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»∆»¿»
Û‡Â .e‡ÓË  ÌÈÁ‡ ÔÈ˜LÓa B‡ ÌÈÏÎa B‡ ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿«
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„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«
˙ÈÚÈ ‰zLiL8.e‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי  כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈÏ ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
˙‡ÓË ‡nËÏ ‰ˆÈÎÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»¿«≈À¿«
‰hÁ elÙ‡ .‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ Òt ÈˆÁÎÏe ,ÌÈÏÎ‡√»ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»¬ƒƒ»
 el‡a ‡ˆBiÎÂ Oe ‰‡z ÌÚ ˜ˆa ÌÚ ÁÓ˜ ÌÚƒ∆«ƒ»≈ƒ¿≈»»»¿«≈¿≈

.ÛËˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»≈

.„BÚ‰9Oaa aÁÓ‰10˜n‰Â ,11ÔÈÏz‰Â12, »«¿À»«»»¿«»»¿««¿ƒ
ÏÏ‡‰Â13ÂÈÏÚ MÁ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ 14 ¿»¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ≈»»

‰iÁ ezËÏt B˙ˆ˜Ó ,ÂÈÏÚ MÁ ‡Ï B˙ˆ˜Óe15 ƒ¿»…ƒ≈»»ƒ¿»¿»««»
ÔÈkÒ ezËÏt B˙ˆ˜Óe16˙BaÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰Â  ƒ¿»¿»««ƒ¿»¬»«¿À»

ÔÓe ÌÈw‰ ÔÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,Oaa«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ
ÔÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜n‰Â ,‰ˆBp‰Â ÌÈÙk‰Â ,ÌÈÙÏh‰«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
„Á‡ Ïk  Oaa ÔÈÚÏn‰ ÌBËÁ‰ ÔÓe ÌÈtv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»»∆»

‰ˆÈÎÏ ÔÈÙËˆÓe ,ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡Ó17B‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»
Òt ÈˆÁÎÏ18. ¿«¬ƒ¿»

והאלל 9) והקופה והרוטב  העור שנינו: קיז, בחולין
לטמא  מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות
שנאמרו  הדינים את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת

בגמרא. שנתבארו כפי  לעצמו 10)במשנה כשהוא עור
דבוק  הוא אם אבל לאכילה, ראוי  שאינו מפני  מטמא, אינו
מפני ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
א  פרק  (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא

א). בגמ 11)משנה "הרוטב ". כתוב : (קכ,במשנה שם רא
פירש  ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי  פירש א)
"מרק " וכנראה המרק ) שעל השומן רש"י  (פירש "שומנא"

אלה. משני  אחד כרב 12)הוא שבמשנה, "קיפה" פירוש
שם. דבוקות 13)פפא שנשארו בשר של קטנות חתיכות

הפשטו. אגב  א.14)בעור קכא, שם חיה 15)לאכילה.
דבוקים  בשר ושרידי  העור את והשאירה הבשר את אכלה

פי16)בו. מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
מקצתו  א. היינו: הללו הפירושים שני  נאמרו שם הסכין.
ומקצתו  חיה פלטתו מקצתו ב . חישב ; לא ומקצתו חישב 

להלכה. שניהם את רבינו וקיבל אוכלין.17)סכין, לטמא
אינם 18) זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול

את  משלימים אבל עצמם. בפני  אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈk19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ïp‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ıM‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20 eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈB‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק  נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב  הלכה
זו  הלכה פרטי  והערות, פנים י "ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â˙BÂ Ì„Â ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ eÊÁ  ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב  הקרבן את המקריב  הכהן אם

הרי - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח  ואם אכילה.
סופרים. מדברי  אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa Èe29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
Ô‰L ˙BÓk ÔÈÚzLÓ  È Ì‰a30ÔÈÏeÏÁ eÈ‰ Ì‡Â ; »∆ƒƒ¿«¬ƒ¿∆≈¿ƒ»¬ƒ

ÔÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ  ÌÈ˜ÈÂ31. ¿≈»ƒ¿«≈∆¬»»

לקנים 28) דומים אלה עלים ח . משנה ב  פרק  עוקצין
סמיך. ריר ובתוכם מבצלים 29)חלולים היוצאים העלים

לקרקע . מחוברים ולכן 30)שאינם נאכל הריר שגם מפני 
כביצה. לשיעור אחר 31)מצטרף  כשיעור אין ואם

מטמא. אינו שמיעכו

.ÁÔÈbÙÒ ˙t32‡È‰L ˙BÓk ˙ÚzLÓ 33LÈ Ì‡Â . «À¿»ƒƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿ƒ≈
ÏÏÁ da34.dÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ  »»»¿«≈∆¬»»

כספוג.32) הקטנים.33)נקבובי  הנקבים מקום 34)עם
גדול. ריק 

.ËÁt˙pL Ï‚Ú‰ Oa35‰ËÚÓ˙pL ‰˜Ê Oe36 ¿«»≈∆∆ƒ¿«¿«¿≈»∆ƒ¿«¬»
Ô‰L ˙BÓk ÔÈÚzLÓ37. ƒ¿«¬ƒ¿∆≈

הרבה 35) אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.
שם). בבישול.36)(רבינו ומתמעט  מצטמק  כזה בשר

ורבי37) חייא ורבי  רב  כגירסת הנגיעה. בשעת כמותם כפי 
א. נד, במנחות יוחנן

.ÈÌÈL˜˜˙n‰ „˜M‰Â ÌÈÓz‰Â ÊB‚‡‰38 »¡¿«¿»ƒ¿«»≈«ƒ¿«¿¿ƒ
.Ô‰L ˙BÓk ÔÈÚzLÓƒ¿«¬ƒ¿∆≈

וכשהם 38) מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים מתייבשים

.‡ÈB˙‡ÓhL Ïk39ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ  ÔÈÂL BeÚLÂ …∆À¿»¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ
Ï‡ ÔeÚL ,ÔeÚL ‡Ï Ï‡ ÔÈÂL Ô˙‡ÓË eÈ‰ .‰Ê∆»À¿»»»ƒ¬»…ƒ»ƒ»¬»

ËˆÓ ÔÈ‡  Ô˙‡ÓË ‡ÏÏwk ‡nËÏ elÙ‡Â ÔÈÙ …À¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿«≈««
Ô‰ÈLaL40Oa ÔB‚k ?BeÚL ‡ÏÂ B˙‡ÓË „ˆÈk . ∆ƒ¿≈∆≈«À¿»¿…ƒ¿¿«

˙n‰41BlL ˜Â42Oa ÔB‚k ?B˙‡ÓË ‡ÏÂ BeÚL . «≈¿»»∆ƒ¿…À¿»¿¿«
‰Ïp‰ Oe ˙n‰43eÈ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . «≈¿««¿≈»¿≈»ƒ«∆ƒ…»

‰Ï Oa ÔB‚k ,‰‡Óha ‡ÏÂ eÚMa ‡Ï ÌÈÂL44 »ƒ…«ƒ¿…«À¿»¿¿«¿≈»
ıM‰ Oe45.ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡L  ¿««∆∆∆≈ƒ¿»¿ƒ

הטומאה.39) הטומאה 40)חומרת הרי  אומרים אנו ואין
להצטרף  לחמורה לה וראוי  קלה טומאה גם כוללת החמורה
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„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«
˙ÈÚÈ ‰zLiL8.e‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי  כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈÏ ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
˙‡ÓË ‡nËÏ ‰ˆÈÎÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»¿«≈À¿«
‰hÁ elÙ‡ .‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ Òt ÈˆÁÎÏe ,ÌÈÏÎ‡√»ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»¬ƒƒ»
 el‡a ‡ˆBiÎÂ Oe ‰‡z ÌÚ ˜ˆa ÌÚ ÁÓ˜ ÌÚƒ∆«ƒ»≈ƒ¿≈»»»¿«≈¿≈

.ÛËˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»≈

.„BÚ‰9Oaa aÁÓ‰10˜n‰Â ,11ÔÈÏz‰Â12, »«¿À»«»»¿«»»¿««¿ƒ
ÏÏ‡‰Â13ÂÈÏÚ MÁ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ 14 ¿»¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ≈»»

‰iÁ ezËÏt B˙ˆ˜Ó ,ÂÈÏÚ MÁ ‡Ï B˙ˆ˜Óe15 ƒ¿»…ƒ≈»»ƒ¿»¿»««»
ÔÈkÒ ezËÏt B˙ˆ˜Óe16˙BaÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰Â  ƒ¿»¿»««ƒ¿»¬»«¿À»

ÔÓe ÌÈw‰ ÔÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,Oaa«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ
ÔÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜n‰Â ,‰ˆBp‰Â ÌÈÙk‰Â ,ÌÈÙÏh‰«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
„Á‡ Ïk  Oaa ÔÈÚÏn‰ ÌBËÁ‰ ÔÓe ÌÈtv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»»∆»

‰ˆÈÎÏ ÔÈÙËˆÓe ,ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡Ó17B‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»
Òt ÈˆÁÎÏ18. ¿«¬ƒ¿»

והאלל 9) והקופה והרוטב  העור שנינו: קיז, בחולין
לטמא  מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות
שנאמרו  הדינים את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת

בגמרא. שנתבארו כפי  לעצמו 10)במשנה כשהוא עור
דבוק  הוא אם אבל לאכילה, ראוי  שאינו מפני  מטמא, אינו
מפני ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
א  פרק  (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא

א). בגמ 11)משנה "הרוטב ". כתוב : (קכ,במשנה שם רא
פירש  ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי  פירש א)
"מרק " וכנראה המרק ) שעל השומן רש"י  (פירש "שומנא"

אלה. משני  אחד כרב 12)הוא שבמשנה, "קיפה" פירוש
שם. דבוקות 13)פפא שנשארו בשר של קטנות חתיכות

הפשטו. אגב  א.14)בעור קכא, שם חיה 15)לאכילה.
דבוקים  בשר ושרידי  העור את והשאירה הבשר את אכלה

פי16)בו. מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
מקצתו  א. היינו: הללו הפירושים שני  נאמרו שם הסכין.
ומקצתו  חיה פלטתו מקצתו ב . חישב ; לא ומקצתו חישב 

להלכה. שניהם את רבינו וקיבל אוכלין.17)סכין, לטמא
אינם 18) זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול

את  משלימים אבל עצמם. בפני  אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈk19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ïp‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ıM‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20 eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈB‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק  נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב  הלכה
זו  הלכה פרטי  והערות, פנים י "ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â˙BÂ Ì„Â ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ eÊÁ  ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב  הקרבן את המקריב  הכהן אם

הרי - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח  ואם אכילה.
סופרים. מדברי  אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa Èe29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
Ô‰L ˙BÓk ÔÈÚzLÓ  È Ì‰a30ÔÈÏeÏÁ eÈ‰ Ì‡Â ; »∆ƒƒ¿«¬ƒ¿∆≈¿ƒ»¬ƒ

ÔÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ  ÌÈ˜ÈÂ31. ¿≈»ƒ¿«≈∆¬»»

לקנים 28) דומים אלה עלים ח . משנה ב  פרק  עוקצין
סמיך. ריר ובתוכם מבצלים 29)חלולים היוצאים העלים

לקרקע . מחוברים ולכן 30)שאינם נאכל הריר שגם מפני 
כביצה. לשיעור אחר 31)מצטרף  כשיעור אין ואם

מטמא. אינו שמיעכו

.ÁÔÈbÙÒ ˙t32‡È‰L ˙BÓk ˙ÚzLÓ 33LÈ Ì‡Â . «À¿»ƒƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿ƒ≈
ÏÏÁ da34.dÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ  »»»¿«≈∆¬»»

כספוג.32) הקטנים.33)נקבובי  הנקבים מקום 34)עם
גדול. ריק 

.ËÁt˙pL Ï‚Ú‰ Oa35‰ËÚÓ˙pL ‰˜Ê Oe36 ¿«»≈∆∆ƒ¿«¿«¿≈»∆ƒ¿«¬»
Ô‰L ˙BÓk ÔÈÚzLÓ37. ƒ¿«¬ƒ¿∆≈

הרבה 35) אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.
שם). בבישול.36)(רבינו ומתמעט  מצטמק  כזה בשר

ורבי37) חייא ורבי  רב  כגירסת הנגיעה. בשעת כמותם כפי 
א. נד, במנחות יוחנן

.ÈÌÈL˜˜˙n‰ „˜M‰Â ÌÈÓz‰Â ÊB‚‡‰38 »¡¿«¿»ƒ¿«»≈«ƒ¿«¿¿ƒ
.Ô‰L ˙BÓk ÔÈÚzLÓƒ¿«¬ƒ¿∆≈

וכשהם 38) מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים מתייבשים

.‡ÈB˙‡ÓhL Ïk39ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ  ÔÈÂL BeÚLÂ …∆À¿»¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ
Ï‡ ÔeÚL ,ÔeÚL ‡Ï Ï‡ ÔÈÂL Ô˙‡ÓË eÈ‰ .‰Ê∆»À¿»»»ƒ¬»…ƒ»ƒ»¬»

ËˆÓ ÔÈ‡  Ô˙‡ÓË ‡ÏÏwk ‡nËÏ elÙ‡Â ÔÈÙ …À¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿«≈««
Ô‰ÈLaL40Oa ÔB‚k ?BeÚL ‡ÏÂ B˙‡ÓË „ˆÈk . ∆ƒ¿≈∆≈«À¿»¿…ƒ¿¿«

˙n‰41BlL ˜Â42Oa ÔB‚k ?B˙‡ÓË ‡ÏÂ BeÚL . «≈¿»»∆ƒ¿…À¿»¿¿«
‰Ïp‰ Oe ˙n‰43eÈ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . «≈¿««¿≈»¿≈»ƒ«∆ƒ…»

‰Ï Oa ÔB‚k ,‰‡Óha ‡ÏÂ eÚMa ‡Ï ÌÈÂL44 »ƒ…«ƒ¿…«À¿»¿¿«¿≈»
ıM‰ Oe45.ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡L  ¿««∆∆∆≈ƒ¿»¿ƒ

הטומאה.39) הטומאה 40)חומרת הרי  אומרים אנו ואין
להצטרף  לחמורה לה וראוי  קלה טומאה גם כוללת החמורה
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יצטרף  בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם
כשיש  גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר
מפני מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי  יחד בשניהם

טומאה. מיני  שני  בכזית.41)שהם בשר 42)שמטמא
מת  טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב , המת
טומאתן  אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י "א). הלכה ב  פרק 
[ואף  ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה,
בעצם  שינוי  בכך אין לא, ורקב  במגע  מטמא שמת פי  על
שלם  בכזית ליגע  לו אפשר שאי  מפני  אלא הטומאה, חומרת
זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי  חפניו, במלוא או

שבעה 43) טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל בלי44)ומטמא במשא מטמא

בכזית. ושיעורו מטמא 45)נגיעה ואינו בכעדשה שיעורו
במשא.

.È‡ÓË ÏÎ‡ ÏkL ,‰ÂL ÌeÚL  ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒƒ»»∆∆»…∆»≈
‡nËÓ BÈ‡46‰ÂL Ì˙‡ÓËÂ ,‰ˆÈk ‡l‡47ÏkL , ≈¿«≈∆»¿≈»¿À¿»»»»∆»

‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ ‡ÓË ÏÎ‡…∆»≈≈¿«≈∆»¿«»¿≈¿«≈…
Ïwk ‡nËÏ ÔÈÙËˆÓ CÎÈÙÏ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈««

ÔBL‡ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk ?„ˆÈk .Ô‰ÈLaL48ÈˆÁÎÂ ∆ƒ¿≈∆≈««¬ƒ≈»…∆ƒ¿«¬ƒ
Ì‡Â ,ÈL ‰Ê È‰  ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆»∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ

dÏÒt  ‰Óe˙a Ú‚49ÈˆÁÎÂ ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk . »«ƒ¿»¿»»«¬ƒ≈»…∆≈ƒ¿«¬ƒ
ÈLÈÏL ‰Ê È‰  ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈa50ÔÎÂ . ≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»¬≈∆¿ƒƒ¿≈

ÈˆÁÂ ÔBL‡ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¬ƒ¬ƒ≈»…∆ƒ«¬ƒ
È‰  ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL L„˜ ÏL ÈÚÈ ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆¿ƒƒ∆…∆∆¿»»∆»∆¬≈

ÈÚÈ Ïk‰51. «…¿ƒƒ

אחרים.46) טומאתם 47)אוכלין חומרת  האוכלין כל
אין  רביעי  והשני  לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה
נגע  וזה באב  נגע  שזה מקרי , אלא מהותי  הבדל בזה לראות

ראשון 48)בשלישי . נעשה הטומאה באב  הנוגע  אוכל
הלאה. וכן לטומאה שני  בו הנוגע  את היא 49)ועושה

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה
רביעי50) שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל

בקודש 51)לתרומה. חמישי  שאין הקודש, את פוסל ואינו
את  תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא
כוחה  את במקצת להעלות משפיע  הראשון לומר הממוצע 

הרביעי . טומאת של

.‚È‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈÎe ÔBL‡ ÏÎ‡ ‰ˆÈk¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆
ÔBL‡ Ïk‰  ‰Êa52Ô˜lÁ .53ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk 54. »∆«…ƒƒ¿»»∆»≈∆≈ƒ

 ‰Óez ÏL kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆¿»
e‰eÏÒt55ÈL e‰e‡OÚ  „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .56. ¿»»¿¿≈∆¿∆»¬»≈ƒ

ראשון.52) של שלם שיעור כאן שיש לשני53)מפני 
כשיעור.54)חלקים. לבדו בראשון אין שהרי 

שאתה 55) מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי  נעשה
פוסל  ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול, של ההגדרה מוצא

של 56)אחרים. שלם בשיעור אחת בבת נגע  שהרי 
ראשון.

.„ÈÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈÎe ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈk¿≈»…∆≈ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
Ô‰Ó „Á‡ Ïk  Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ È‰  ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈«…≈ƒƒ¿»»∆»≈∆

ÏL kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ .ÈLÈÏL¿ƒƒ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆
,e‰eÏÒt  „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .e‰eÏÒt ‡Ï  ‰Óez¿»…¿»»¿¿≈∆¿∆»¿»

.ÈLÈÏL e‰e‡OÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬»¿ƒƒ

.ÂËÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈÎe ÔBL‡ ÏÎ‡ ‰ˆÈk¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
ÔBL‡  ‰Êa ‰Ê57,ÈL ‰ÊÂ ÈL ‰Ê  Ô˜lÁ . ∆»∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿∆≈ƒ

.ÈL ‰OÚ ÔBL‡a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬»≈ƒ

כראשון.57) כולו

.ÊËÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLÎÂ ÔBL‡ ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLkƒ¿≈≈ƒ…∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ…∆
„Á‡ Ïk  ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡ Ïk‰  ÔÏÏaL ÈL≈ƒ∆¿»»«…ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»∆»
 ‰Úa‡Ï B‡ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡ Ô‰Ó≈∆ƒƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»»
ÈzLÎÂ ÈL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLk ÔÎÂ .ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ…∆≈ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰  ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa≈ƒ…∆¿ƒƒ∆¿»»«…≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ
Ïk È‰  ‰Úa‡Ïe ‰LÏLÏ ;ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk »∆»≈∆≈ƒƒ¿»¿«¿»»¬≈»

.ÈLÈÏL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿ƒƒ

   1 
מי1) דינם. ומה ושומריהם האוכלין ידות הן מה יבאר

אם  זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא
או  ידות לו יש אם לגת הבוצר ומצטרף . ומטמא מתטמא
שומר  ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר
ודין  ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע "ג
או  מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין

.‡ÌÈÏÎ‡‰ ˙B„È2ÔÈÎeÓq‰ ÔÈk‰ ÌÈˆÚ‰ Ô‰  ¿»√»ƒ≈»≈ƒ»«ƒ«¿ƒ
ÏÎ‡‰L ÏÎ‡Ï3‰ ÔÓ Ô‰a ‰Ï˙Èˆ˜Ú BÓk ,ÔÏÈ‡ »…∆∆»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»ƒ»¿À¿≈

ÏBkL‡‰ ˙ˆ˜e ÌÈqb‡‰Â ÌÈ‡z‰4ÌÈÈÚb‰ ÔÎÂ , «¿≈ƒ¿»¬«ƒ¿«»∆¿¿≈««¿ƒƒ
ÈÓBLÂ .Ô‰Ï CÈˆ ÏÎ‡‰L ÌÈcÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»…∆»ƒ»∆¿¿≈
.ezÓBL ‡È‰L ÏÎ‡‰ ÏÚL ‰tÏw‰ Ô‰  ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ≈«¿ƒ»∆«»…∆∆ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ5. ¿≈…«≈»∆

מ "א.2) פ "א בהלכה 4)הפרי .3)עוקצין לקמן יבואר
ובהלכות 5)כ. המונחים, את רבינו מבאר זו בהלכה

דיניהם. יבוארו הבאות

.„È ‡e‰L Ïk6‡ÏÂ ‡nËÓe ‡nË˙Ó  ÓBL BÈ‡Â …∆»¿≈≈ƒ¿«≈¿«≈¿…
ÛËˆÓ7 „È BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÓBL ‡e‰L ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿…∆≈««ƒ∆≈»

‡ÏÂ ÓBL ‡Ï BÈ‡L ÏÎÂ ;ÛËˆÓe ‡nË˙Óe ‡nËÓ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿…∆≈…≈¿…
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,‡nËÓ ‡ÏÂ ‡nË˙Ó BÈ‡  „È»≈ƒ¿«≈¿…¿«≈¿≈»ƒ«

ÛËˆÓ BÈ‡L8BÈ‡Â ‡nËÓe ‡nË˙Ó „ˆÈk . ∆≈ƒ¿»≈≈«ƒ¿«≈¿«≈¿≈
ÏÎ‡‰ ‡ÓË  „ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L ?ÛËˆÓƒ¿»≈∆ƒ»¿»À¿»«»ƒ¿»»…∆

Ba ÈeÏz‰9„i‰ ‡ÓË  ÏÎ‡a ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ;10; «»¿ƒ»¿»À¿»»…∆ƒ¿»«»
‰ˆÈÎÏ BÓÈÏL‰Ï ÏÎ‡‰ ÌÚ ˙ÙËˆÓ „i‰ ÔÈ‡Â11B‡ ¿≈«»ƒ¿»∆∆ƒ»…∆¿«¿ƒƒ¿≈»

Òt ÈˆÁÎÏ12ÛËˆÓ ‰Ê È‰  ÓBL ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ¿«¬ƒ¿»¬»ƒ»»≈¬≈∆ƒ¿»≈
.Òt ÈˆÁÎÏe ‰ˆÈÎÏƒ¿≈»¿«¬ƒ¿»

זו.7)שם.6) בהלכה לקמן שלמדנו 8)יתבאר מכיוון
יש  מצטרף , אינו ואף ֿעלֿפי ֿכן ומטמא, שמיטמא ביד
אינו  ומטמא מיטמא שאינו שהדבר בקלֿוחומר ללמוד
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קכ                
         

שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ  רבינו [כותב  מצטרף .
לומר"]. צריך "ואין וכתב : הדגיש ולפיכך מצטרף ,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
כביצה. בו אין אם אחרים מטמא אינו שאוכל הקודם, בפרק 
- היד בלי  - עצמו באוכל אין שאם כאן, רבינו ומשמיענו
השיעור. את להשלים היד את מצרפים אין שלם, כזית

ראה 12) בתרומה, מלאכול האוכלו האדם את לפסול
ושומר  יד דיני  למדו א קיח , בחולין ה"א. פ "ד למעלה

מהמקרא.

.‚ÌLk13LÎ‰Ï „È LÈ Ck ,‰‡ÓËÏ „iL14Ì‡L . ¿≈∆»¿À¿»»≈»¿∆¿≈∆ƒ
Ba ÈeÏz‰ ÏÎ‡‰ Ïk LÎ‰  „i‰ LÎ‰15„È LÈÂ . À¿««»À¿«»»…∆«»¿≈»

˙ÈÊkÓ ˙BÁÙÏ16ÏBÙkÓ ˙BÁÙÏ ÓBL LÈÂ .17ÓBLÂ . ¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿≈
B˜lÁL18ÏÎ‡‰ ÌÚ ÛËˆÓ BÈ‡ 19. ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»…∆

ב .13) קיח , מקבל 14)חולין אינו שאוכל כבר, נתבאר
שנמנו  המשקין משבעת באחד הורטב  שלא זמן כל טומאה

ה"ב ). (פ "א שם.15)למעלה יוחנן הכוונה 16)כר'
ה"א) בפ "ד (למעלה רבינו לדעת בהתאם עצמו, לטומאת
יד). אין ד"ה שם 'תוספות' (ראה שהן בכל עצמם שטומאת

מכפול.17) לפחות יד שאין משמע  מלשונו שם. יוחנן כר'
ד"ה  שם רש"י  (ראה זית כחצי  בו ואין שעועית, מין = פול

יוחנן). ב .18)ור' קיט , בפני19)שם חלק  שכל מכיוון
שמירה. כדי  בו אין עצמו

.„ÔÈpÓe20ÈÓBLÏ21ÌÚ ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡ ƒ«ƒ¿¿≈√»ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ
ÚÊ Ïk ÏÚ :Ó‡pL ?Ô‰a ÔÈaÁÓ Ô‰Lk ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿∆≈¿À»ƒ»∆∆∆¡««»∆«

ÚfÈ L‡ ÚeÊ22ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì„‡ ÈaL C„k  ≈«¬∆ƒ»≈«¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ
Ô‰ÈBÚOa ÌÈhÁ :‰ÚÈÊÏ23Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈBÚOe ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆

.ÔÈÓBM‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈL„ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿»«¿ƒ

ב .20) קיז, רומי .21)שם ודפוס  תימן כת"י  ע "פ 
לשמורי . "ונפל 22)בדפוסים: כתוב : שלאחריו ובפסוק 

לכם". הוא טמא עליו, לפרש 23)מנבלתם יודע  אינני 
רבינו  וגם בקליפתה, חיטה כתוב  שם בגמרא זו. תיבה
שהשין  להניח  [יש כך. גורס  מ "א פ "א לעוקצין בפירושו
לחיטה  קליפה אין כי  "בעוריהן" לקרוא ויש מיותרת,
שאי ֿאפשר  דקיק  עור אלא עדשים, או לשעורים בדומה
ומלשונו  וניפוי . טחינה בלי  שבחיטה הקמח  מגוש להפרידו
שהכוונה  משמע  קליפת, ד"ה ב  ע , במנחות רש"י  של
אגב  ונופלת הדישה לפני  בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈaÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎˆaL ÏÎÏ 25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח , עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.ÂˆBa‰26˙bÏ27Cˆ BÏ ÔÈ‡ È‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡  «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב .26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי  ענבים הקוטף 

יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד
בו.

.ÊˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ 31BÈ‡ È‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב 

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈB‰Ë  Ôba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ "ה.32) פ "ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן
יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח )" סג, (ישעיה מקדשך

א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dwL ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰B‰Ë  ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
bb da izL36b‚ B˙B‡Ï „È BÊ È‰  „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰Óz ËÈL38 BwL ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈL ÔÎÂ .‡ÓË  ˙Á‡ ‰Óz Ba iL .B‰Ë»ƒ≈¿»»««»≈¿≈«¿ƒ

˙BiË˜39Ïa˜Ó  „Á‡ b‚ Ba iL .B‰Ë  BwL ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈∆»¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

של 34) האמצעית משידרה היוצא קטן ענבים אשכול
בו. תלויים וענבים הענבים 35)האשכול, את ממנה הוריד

שם). תלויות 38)שם.37)ענב .36)(משנה תמרים
גדולה  שידרה ענבים, לאשכולות דומה באופן בדקל,
ענפים  כעין צומחים וממנה לאילן, ישר מחוברת מרכזית
"שרביטים". ונקראים בהם מחוברות שהתמרים קטנים

אבל 39) לאכילה, ראויים שאינם בשרביטים המדובר שם.
שלא  זמן כל לאכילה ראויים וכדומה אפונה שרביטי 

אוכל. בתורת טומאה ומקבלים נתייבשו,

.ÈÌÏBÚÏ40ÓBL Èab ÏÚ ÓBL ÔÈ‡41ÓBL ‡l‡ , ¿»≈≈««≈≈∆»≈
.BnÚ LÁp‰ ‡e‰ ÏÎ‡Ï CeÓq‰ „Ïa „Á‡∆»ƒ¿««»»…∆«∆¿»ƒ

ב .40) קיט , גבי41)חולין שעל הירוקה הקליפה כגון
האגוז. קליפת

.‡ÈLÏL42˙ÈÓÈt :Ïˆa ˙BtÏ˜43‰ÓÏL ÔÈa  »¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿≈»
‰e„˜ ÔÈa44˙ÙËˆÓ45˙ÈÚˆÓ‡ ;46‰ÓÏL  ≈¿»ƒ¿»∆∆∆¿»ƒ¿≈»

˙ÙËˆÓ47˙ÙËˆÓ dÈ‡ ‰e„˜ ,48ÔÈa  ‰BˆÈÁ‰ ; ƒ¿»∆∆¿»≈»ƒ¿»∆∆«ƒ»≈
‰B‰Ë Ck ÔÈe Ck49. »≈»¿»

מ "ד.42) פ "ב  הבצל.43)עוקצין של הלבן בשר
נקובה.44) מובן 45)חתוכה, אוכל. עצמה שהיא מפני 

ונקט  צירוף . צריכה ואינה עצמה, מחמת מיטמאה שהיא
הבאים. הדינים משום צירוף , שאינה 46)לשון קליפה

אותה. מקיפה (חיצונה) שניה וקליפה מדין 47)נאכלת,
ונקלפת 48)שומר. הבצל, על שומרת אינה חתוכה קליפה

בידים. משמוש גבי49)אגב  על שומר שאין מפני  א.
כר' פסק  בה. כשנוגעים ליפול נוחה שהיא מפני  ב . שומר;
"ואין  שם: שמסיים בפירושו עצמו מדברי  בו וחזר יהודה,
תנאֿקמא? נגד יהודה כר' פסק  ולמה יהודה". כר' הלכה
 ֿ (כסף  דבריו על הגמרא מסתמכת ב ) (קיט , שבחולין מפני 

משנה).
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קכי                 
         

שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ  רבינו [כותב  מצטרף .
לומר"]. צריך "ואין וכתב : הדגיש ולפיכך מצטרף ,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
כביצה. בו אין אם אחרים מטמא אינו שאוכל הקודם, בפרק 
- היד בלי  - עצמו באוכל אין שאם כאן, רבינו ומשמיענו
השיעור. את להשלים היד את מצרפים אין שלם, כזית

ראה 12) בתרומה, מלאכול האוכלו האדם את לפסול
ושומר  יד דיני  למדו א קיח , בחולין ה"א. פ "ד למעלה

מהמקרא.

.‚ÌLk13LÎ‰Ï „È LÈ Ck ,‰‡ÓËÏ „iL14Ì‡L . ¿≈∆»¿À¿»»≈»¿∆¿≈∆ƒ
Ba ÈeÏz‰ ÏÎ‡‰ Ïk LÎ‰  „i‰ LÎ‰15„È LÈÂ . À¿««»À¿«»»…∆«»¿≈»

˙ÈÊkÓ ˙BÁÙÏ16ÏBÙkÓ ˙BÁÙÏ ÓBL LÈÂ .17ÓBLÂ . ¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿≈
B˜lÁL18ÏÎ‡‰ ÌÚ ÛËˆÓ BÈ‡ 19. ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»…∆

ב .13) קיח , מקבל 14)חולין אינו שאוכל כבר, נתבאר
שנמנו  המשקין משבעת באחד הורטב  שלא זמן כל טומאה

ה"ב ). (פ "א שם.15)למעלה יוחנן הכוונה 16)כר'
ה"א) בפ "ד (למעלה רבינו לדעת בהתאם עצמו, לטומאת
יד). אין ד"ה שם 'תוספות' (ראה שהן בכל עצמם שטומאת

מכפול.17) לפחות יד שאין משמע  מלשונו שם. יוחנן כר'
ד"ה  שם רש"י  (ראה זית כחצי  בו ואין שעועית, מין = פול

יוחנן). ב .18)ור' קיט , בפני19)שם חלק  שכל מכיוון
שמירה. כדי  בו אין עצמו

.„ÔÈpÓe20ÈÓBLÏ21ÌÚ ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡ ƒ«ƒ¿¿≈√»ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ
ÚÊ Ïk ÏÚ :Ó‡pL ?Ô‰a ÔÈaÁÓ Ô‰Lk ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿∆≈¿À»ƒ»∆∆∆¡««»∆«

ÚfÈ L‡ ÚeÊ22ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì„‡ ÈaL C„k  ≈«¬∆ƒ»≈«¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ
Ô‰ÈBÚOa ÌÈhÁ :‰ÚÈÊÏ23Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈBÚOe ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆

.ÔÈÓBM‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈL„ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿»«¿ƒ

ב .20) קיז, רומי .21)שם ודפוס  תימן כת"י  ע "פ 
לשמורי . "ונפל 22)בדפוסים: כתוב : שלאחריו ובפסוק 

לכם". הוא טמא עליו, לפרש 23)מנבלתם יודע  אינני 
רבינו  וגם בקליפתה, חיטה כתוב  שם בגמרא זו. תיבה
שהשין  להניח  [יש כך. גורס  מ "א פ "א לעוקצין בפירושו
לחיטה  קליפה אין כי  "בעוריהן" לקרוא ויש מיותרת,
שאי ֿאפשר  דקיק  עור אלא עדשים, או לשעורים בדומה
ומלשונו  וניפוי . טחינה בלי  שבחיטה הקמח  מגוש להפרידו
שהכוונה  משמע  קליפת, ד"ה ב  ע , במנחות רש"י  של
אגב  ונופלת הדישה לפני  בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈaÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎˆaL ÏÎÏ 25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח , עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.ÂˆBa‰26˙bÏ27Cˆ BÏ ÔÈ‡ È‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡  «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב .26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי  ענבים הקוטף 

יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד
בו.

.ÊˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ 31BÈ‡ È‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב 

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈB‰Ë  Ôba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ "ה.32) פ "ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן
יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח )" סג, (ישעיה מקדשך

א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dwL ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰B‰Ë  ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
bb da izL36b‚ B˙B‡Ï „È BÊ È‰  „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰Óz ËÈL38 BwL ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈL ÔÎÂ .‡ÓË  ˙Á‡ ‰Óz Ba iL .B‰Ë»ƒ≈¿»»««»≈¿≈«¿ƒ

˙BiË˜39Ïa˜Ó  „Á‡ b‚ Ba iL .B‰Ë  BwL ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈∆»¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

של 34) האמצעית משידרה היוצא קטן ענבים אשכול
בו. תלויים וענבים הענבים 35)האשכול, את ממנה הוריד

שם). תלויות 38)שם.37)ענב .36)(משנה תמרים
גדולה  שידרה ענבים, לאשכולות דומה באופן בדקל,
ענפים  כעין צומחים וממנה לאילן, ישר מחוברת מרכזית
"שרביטים". ונקראים בהם מחוברות שהתמרים קטנים

אבל 39) לאכילה, ראויים שאינם בשרביטים המדובר שם.
שלא  זמן כל לאכילה ראויים וכדומה אפונה שרביטי 

אוכל. בתורת טומאה ומקבלים נתייבשו,

.ÈÌÏBÚÏ40ÓBL Èab ÏÚ ÓBL ÔÈ‡41ÓBL ‡l‡ , ¿»≈≈««≈≈∆»≈
.BnÚ LÁp‰ ‡e‰ ÏÎ‡Ï CeÓq‰ „Ïa „Á‡∆»ƒ¿««»»…∆«∆¿»ƒ

ב .40) קיט , גבי41)חולין שעל הירוקה הקליפה כגון
האגוז. קליפת

.‡ÈLÏL42˙ÈÓÈt :Ïˆa ˙BtÏ˜43‰ÓÏL ÔÈa  »¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿≈»
‰e„˜ ÔÈa44˙ÙËˆÓ45˙ÈÚˆÓ‡ ;46‰ÓÏL  ≈¿»ƒ¿»∆∆∆¿»ƒ¿≈»

˙ÙËˆÓ47˙ÙËˆÓ dÈ‡ ‰e„˜ ,48ÔÈa  ‰BˆÈÁ‰ ; ƒ¿»∆∆¿»≈»ƒ¿»∆∆«ƒ»≈
‰B‰Ë Ck ÔÈe Ck49. »≈»¿»

מ "ד.42) פ "ב  הבצל.43)עוקצין של הלבן בשר
נקובה.44) מובן 45)חתוכה, אוכל. עצמה שהיא מפני 

ונקט  צירוף . צריכה ואינה עצמה, מחמת מיטמאה שהיא
הבאים. הדינים משום צירוף , שאינה 46)לשון קליפה

אותה. מקיפה (חיצונה) שניה וקליפה מדין 47)נאכלת,
ונקלפת 48)שומר. הבצל, על שומרת אינה חתוכה קליפה

בידים. משמוש גבי49)אגב  על שומר שאין מפני  א.
כר' פסק  בה. כשנוגעים ליפול נוחה שהיא מפני  ב . שומר;
"ואין  שם: שמסיים בפירושו עצמו מדברי  בו וחזר יהודה,
תנאֿקמא? נגד יהודה כר' פסק  ולמה יהודה". כר' הלכה
 ֿ (כסף  דבריו על הגמרא מסתמכת ב ) (קיט , שבחולין מפני 

משנה).
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ÔÈÏBt ÈtÏ˜ .ÓBL Ô‰L ÈtÓ51ÔÈÒBÓe˙Â52 Ô˜Ê : ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»»
‡L Ì‡Â .ÔÈ‡nË˙Ó  ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk ,˙B‡nË˙Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÏÎ‡ Ô‰aÔBÙÙÏÓ ÈtÏ˜ .ÔÈ‡nË˙Ó Ck ÔÈe Ck ÔÈa 53, »∆…∆≈»≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»¿
ÔBÙÙÏn‰ CBzÓ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡54˙B‡nË˙Ó  ««ƒ∆≈»∆ƒ«¿»¿ƒ¿«¿

ÌÈBÚO‰ .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË55Ô˙tÏ˜  ÔÈLÈ Ô‰L ÔÓÊa , À¿«√»ƒ«¿ƒƒ¿«∆≈¿≈ƒ¿ƒ»»
˙ÙËˆÓ56.˙ÙËˆÓ ÔÈ‡  ÔÈÁÏ Ô‰L ÔÓÊe ,Ô‰nÚ ƒ¿»∆∆ƒ»∆ƒ¿«∆≈«ƒ≈ƒ¿»∆∆

.˙ÙËˆÓ d˙tÏ˜  ‰LÈ ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa ,‰hÁ‰ Ï‡¬»«ƒ»≈«»≈¿≈»¿ƒ»»ƒ¿»∆∆

שם.50) ה"ג.51)עוקצין פ "ב  עוקצין מין 52)תוספתא
ואוכלים  ששולקים אדם בני  יש הט "ו). פ "א (ראה קטנית

אלו. מאוד,54)שם.53)קליפות דקה קליפה שקלף 
עצמו. המלפפון מבשר כלום עליה נשאר ולא

מצטרפת".55) אינה קלופה שאינה שעורה ב : ע , במנחות
ישמעאל  ר' דבי  תנא של מהדרשה זו ברייתא על והקשו
הא  בלחות, (כאן) "הא ותירצו ד, בהלכה למעלה המובאה
מצטרפות. יבשות מצטרפות, אין לחות פירוש, ביבשות".
ששעורה  מפני  טעמו ואולי  זה. הבדל של טעמו נתבאר ולא
אינן  יבשות להיפך: מפרש שם [רש"י  בנקל. מתקלפת רכה
ראויות  לחות אבל לאכילה, ראויות שאינן מפני  מצטרפות

ומצטרפות]. ה"ד.56)לאכילה למעלה ראה

.‚ÈÔÈÈÚb‰ Ïk57‡ÏÂ ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »««¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿¿…
˙BÙËˆÓ58Ë‰ ˙BÈÚbÓ ıeÁ ,59ÏL Ï‡ ; ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»…∆¬»∆

.˙ÙËˆÓ dÈ‡  ‰LÈ ‰Óz¿»»¿≈»≈»ƒ¿»∆∆

מ "ב .57) פ "ב  (ראה 58)עוקצין כשומר ולא כיד נידונים
את 59)ה"ב ). תוציא ואם ולחה. צעירה רטובה, תמרה

(רבינו  ומצטרף  כשומר הגרעין דין ולפיכך תתקלקל, גרעינה
למשנה). בפירושו

.„ÈÏ˙BÁ‰60Ë ÏL ‰ÈÚb‰ ÏÚL61ÔÈ‡  «»∆«««¿ƒ»∆…∆≈
ÛËˆÓ62ÛËˆÓ  ‰LÈ‰ ˙ÈÚb ÏÚLÂ ,63ÈtÓ ; ƒ¿»≈¿∆««¿ƒ««¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÏÎ‡k LÁ ,ÏÎ‡a ˜e„ ‡e‰L64. ∆»»…∆∆¿»¿…∆

גרעינה.60) לבין התמרה בשר בין המבדיל דק  קרום
ד): טז, (יחזקאל המקרא מלשון ליפוף , משמעותו "חותל"

חתלת". לא  לחה.61)"והחתל תמרה משום 62)של
שביארנו. כמו הגרעין, אלא הפרי  על שומר הוא שלא

שומר.63) שאינו עצמו 64)אף ֿעלֿפי  שהוא משמע ,
התמרים  בעצם דבק  "הוא כתב : למשנה [בפירושו אוכל.

הגרעין"]. לא השומר, והוא

.ÂË‰ÈÚb65d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL Ë ÏL66Ïk  «¿ƒ»∆…∆∆»»ƒ¿»»…
ÔÎÂ .ÛËˆÓ BÈ‡ ‡ˆBi‰Â ,ÛËˆÓ ÏÎ‡‰ „‚kL∆¿∆∆»…∆ƒ¿»≈¿«≈≈ƒ¿»≈¿≈

Oa‰ „‚kL Ïk  Oa ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ67.ÛËˆÓ ∆∆∆≈»»»»…∆¿∆∆«»»ƒ¿»≈
„Á‡ „vÓ Oa‰ ÂÈÏÚ ‰È‰68epnÓ ÛËˆÓ BÈ‡  »»»»«»»ƒ«∆»≈ƒ¿»≈ƒ∆

ÌˆÚ‰ ÏÏÁ „Ú Oa‰ ˙ÁzL ÌˆÚ‰ ‡l‡69‡Ï Ì‡Â . ∆»»∆∆∆«««»»«¬«»∆∆¿ƒ…
ÈÚk ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B  ÏÏÁ ÌˆÚÏ ‰È‰»»»∆∆»»ƒ¿ƒ»√ƒ

BÊ‡‰70˙BÓˆÚ‰L ,ÛËˆÓ ÔÈ‡ ÌˆÚ‰ ‡Le .71 »≈¿»»∆∆≈ƒ¿»≈∆»¬»
.ÔÈeLÁ Ô‰ ÓBLk OaÏ«»»¿≈≈¬ƒ

שנאכל 66)שם.65) "רוטב  שנינו: ה"א שם בתוספתא
האוכל  כנגד ושלא מצטרף . האוכל כנגד קיים, וחציו חציו

דוגמא, מביאה שהתוספתא רבינו וסובר מצטרף ", אינו -
הדין  - מהגרעין חלק  ויצא קיימת התמרה כל אם גם אבל

וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה מהעצם 67)כך שחלק  כגון,
צד. מכל בשר מוקף  וחלק  לגמרי , אינו 68)מגולה הבשר

סביב . סביב  העצם את הן 69)מקיף  חלולות עצמות רוב 
ה"א). שם שמתחת 70)(תוספתא העצם נחתכה כאילו

דק  וחלק  לבשר, מודבקת איזוב  כעובי  ממנה ונשאר לבשר,
כדי מספיקה דקה עצם כי  מצטרף . אינו והשאר מצטרף  זה

למשנה). רבינו פירוש (ע "פ  הבשר על נימוק 71)לשמור
מצטרפת. העצם למה

.ÊË˙ÈÏe˜72Bb  ÏBÙk elÙ‡ Oa ‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ∆»»»∆»»»¬ƒ¿≈
‰‡ÓËÏ dlk ˙‡73. ∆À»¿À¿»

א).72) קיט , (חולין הירך לפי73)עצם שם, כחכמים
ה"ג. למעלה ראה הגר"א. גירסת

.ÊÈÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚb74Ô˜ÏML Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó˙e «¿ƒ≈≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡  ÔÈÏÎ‡Ï75. »√»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

ה"ג.74) פ "ב  עוקצין יג 75)תוספתא בהלכה למעלה
מיטמא  אבל מצטרפת, אינה יבישה תמרה שגרעיני  אמרנו
התמרה, בתוך כשהגרעין שם המדובר יד. משום ומטמא

הפרי . מן לגמרי  כשיצא וכאן

.ÁÈÔÈeÁ ÈÈÚb76 ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ , «¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó  ÔÈÏÎ‡Ï Ô˜ÏL ;ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡77. ≈ƒ¿«¿ƒ¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ

וראויים 77)שם.76) בבישול, מתרככים שהם משום
אדם. למאכל

.ËÈel‡Â78ÈLL :ÔÈÙËˆÓe ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿≈
˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰79‰L ÔÓÊa,ÔÈÁÏ Ô «¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈«ƒ

‰ÓËt‰Â80„enÚ‰Â ,‰LÈ ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa Ô‰lL81 ¿«ƒ¿»∆»∆≈«»≈¿≈»¿»«
ÔÈÊÁ‰ ÈLLÂ .ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ ‡e‰L82ÒeÙp‰Â83. ∆¿À»¿∆∆»…∆¿»¿≈««¿ƒ¿«»

BlL Èq‰Â ,ÛËˆÓ  ÏB„b ÔBˆ LLÂ84BÈ‡  ¿…∆¿»ƒ¿»≈¿«ƒ∆≈
‡zn‰ ÈLLÂ .ÛËˆÓ85Ì‚Èt‰Â86˙B˜È ÈLLÂ . ƒ¿»≈¿»¿≈«ƒ¿»¿«≈»¿»¿≈«¿

‰„O87‰pb ˙B˜ÈÂ88Ô˜ÚL89ÌÈÏ˙LÏ90‰eM‰Â .91 »∆¿«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿»ƒ¿«»
dlL Lel‰Â ˙ÏaL ÏL92˙B‚B‚e ÌÈ‡z Èˆ˜ÚÂ . ∆ƒ…∆¿«¿∆»¿À¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈÒÏk‰Â93ÔÈeÁ‰Â94. ¿«¿»ƒ¿∆»ƒ

מ "ב .78) פ "א (הרא"ש 79)עוקצין קטנים בצלים מין
הבצל.80)במשנה). שבראש כפתור קנה 81)כעין כעין

הבצל. זרע  ובתוכו כיס  ובראשו הבצל, של מאמצעותו יוצא
צנון.83)חסא.82) היוצאים 84)מין חוטים כעין

(מם 85)מהצנון. "מנתה" שפות בכמה ושמו עשב , מין
דגושה). ותיו רבינו 86)סגולה בערבית. פג'אן אל

בשדה.87)בפיה"מ . מעצמם או 88)הגדלים שזורעים
בגינה. אותה הגירסא 89)שותלים וכן תימן, בכ"י  כך

שעיקרם. בדפוסים: ולפיכך 90)במשנה. אחר, במקום
לשרשיהם. צריך וכן 91)הוא תימן, (כת"י  והשדרה צ "ל

נשאר  מהשיבולת, החיטה את כשמוציאים במשנה). הגירסא
כשידרה  חוליות חוליות עשויה שלשלת כעין במקומה שם

במשנה). טמונים 92)(רבינו התבואה שגרעיני  הקליפה
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קכב                
         

"קרום", כתוב  [בפיה"מ  דישה. בשעת נופלת והיא בה,
שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ  דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
Ô‰L ÔÓÊa ˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰ ÈLL»¿≈«¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈

ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ BÈ‡L „enÚ‰Â ,ÌÈLÈ97ÔÈÚÏÓe . ¿≈ƒ¿»«∆≈¿À»¿∆∆»…∆«¿ƒ
L‡aL ˙BBÁM‰ ˙BÚO‰ Ô‰Â .ÌÈÏaL ÏL∆ƒ√ƒ¿≈«¿»«¿∆¿…

qÓ BÓk ÔÈÓBcL ˙ÏaM‰98ÌÈÒb‡‰ Èˆ˜ÚÂ . «ƒ…∆∆ƒ¿«»¿À¿≈»«»ƒ
ÔÈÏÓËÒew‰Â99ÔÈLÈt‰Â100ÔÈ„ÊÚ‰Â101ı˜ÚÂ . ¿«¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»À¿»ƒ¿…∆

Ò„e˜ ı˜ÚÂ .ÏÎ‡Ï CeÓq‰ ÁÙË  ˙ÚÏc102.ÁÙË  ¿««∆««»»…∆¿…∆¿»∆«
ÏÈkt‰Â .Ô‡kÓ ÁÙËÂ Ô‡kÓ ÁÙË  ÏÈkt‰ „È ÔÎÂ¿≈«««¿ƒ∆«ƒ»¿∆«ƒ»¿««¿ƒ

‚ÈO‰ ‡e‰103„ÈÂ .Ba ÔÈÈeÏz ˙BÏBkL‡‰L «»ƒ∆»«¿¿ƒ¿«
ÏBkL‡‰104ÏBkL‡‰ Êe .‡e‰L Ïk 105BwL106 »∆¿»∆¿«»∆¿∆ƒ¿

„aÎn‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa‡  ‰Óz ÏL „aÎn‰ „ÈÂ¿«««¿≈∆¿»»«¿»»¿»ƒ¿««¿≈
ÔÈÓz‰Â ,Ba ÔÈÈeÏz ÔÈËÈM‰L Ì„‡‰ ıÚ‰ ‡e‰»≈»»…∆««¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙ÏaM‰ ‰˜e .ÔÈËÈMa ˙B˜ec107‰LÏL  ¿««¿ƒƒ¿≈«ƒ…∆¿»
ÔÈ‡LÂ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL  ÔÈˆ˜p‰ Ïk „ÈÂ .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿∆≈

ˆw‰Ï Ôkc108Ô‰L Ïk Ô‰ÈLLÂ Ì‰È„È 109Ïk . «¿»¿ƒ»≈¿≈∆¿»¿≈∆»∆≈»
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÙËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙B„È¿√»ƒ

מ "ג.95) כשומר.96)שם ולא כיד, רבינו 97)דינם
הבצל  שבמרכז הפנימי  הגוש את רק  "אוכל" במונח  מגדיר
הגוש  את הסובבים הבצל חלקי  כל את להוציא בלבד,

נאכלים. הם שגם ואף ֿעלֿפי  משור.98)הפנימי ,
מ "ו).99) (שם זעירים תפוחים חבושים.100)מין

בישראל.101) המדוברת בשפה ירק 102)"זערורים" מין
במים  שרייה עלֿידי  מתנדפת ומרירותו חי , כשהוא מר

(ערוך). שריגים,103)חמים נקראים הדקים הגפן ענפי 
ליד  הוא צריך שריג בכל תלויים אשכולות שכמה ומפני 

מכאן. וטפח  מכאן טפח  המחובר 104)באורך העוקץ 
האשכול.105)לשריג. את 106)סוף  ממנו הוריד

מחובר  שהיה בקצהו שבאשכול הענבים ונשארו הענבים,
הנשאר  שבחלק  והענבים דק , הוא הזנב  שעץ  מפני  לשריג,
את  להחזיק  כדי  גדול שיעור צריך - וגדולים מרובים

התבואה,107)האשכול. של העליון החלק  הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.ek‰ ÈÁÏ˜ ÈLLÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ‡L :ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„z ÈÙÏÁÂ111e‡LpL ÔÈwÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â eÊÁÂ ˙Ùl‰Â ek‰ eËwlLk Ú˜wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï ÔkcL ÔÈLM‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙ÙËˆÓ  ÔBn ÏL115BÈ‡  BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.ÛËˆÓƒ¿»≈

מ "ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק " בערבית

ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו
כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש

כשומר. דינו ולפיכך לפרי , נזק  ייגרם יינטל ואם כפתור,
הפיטמא.115) סביב  הגדלות השערות

.ÎÔBn‰116˜BnpL ÁÈh‡‰Â117ÔÈ‡  B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈
˜BnpL B˙B‡Ï eaÁ ‡Lp‰118ÔÓ ‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙ÈÓL ÔÈ‡ È‰L ,ÛËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡  »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈwÈ :˙B˜È ÈÏÚ .˙ÙËˆÓ122,ÔÈÙËˆÓ  ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈÏe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È‰L ,ÔÈÙËˆÓ ÌÈ‡  ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ "ג.116) פ "ב  הרקיב .117)שם ואין 118)נמס ,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק  שהרי120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי  חלק  אותו פירוש,121)הרקיב 
נימוק  שלא הרימון שחלק  באופן הרימון מבשר חלק  נימוק 

ביניהם. מפריד והרקב  חלקים, לשני  ראויים 122)נחלק 
הירק . על שומרים או נכמשו.123)לאכילה

   1 
חיבור.1) אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר

לכביצה  מצטרף  אם בזה זה ודבק  מכונס  שהוא פירות אוכל
אב  ונגע  זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין לטמא

וכו'. מהם באחד הטומאה

.‡ÔÈÊB‚‡‰2‡e‰ ÔÈ„Ú  Ô˙tÏ˜ ‰˜cÒpL ÌÈ„˜M‰Â »¡ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»»¬«ƒ
ÏÎ‡Ï eaÁ3ıviL „Ú4.‰tÏw‰ ˙‡ ƒ»…∆«∆¿«≈∆«¿ƒ»

מ "ה.2) פ "ב , לאוכל,3)עוקצין כמחוברת היא הקליפה
שומר. תורת עליה ישבר.4)ויש

.‰ˆÈa5˙ÏbÏ‚Ó6wiMÓ 7dÚÓ‚Ï ÌB˜Ó da ≈»¿À¿∆∆ƒ∆ƒ…»»¿»¿»
eaÁ d˙tÏ˜ ‡L ÔÈ‡ epnÓ8‰˜eÏLe .9d˙tÏ˜  ƒ∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ»»

‰tÏw‰ ˙‡ ıviL „Ú eaÁ10‰Ïaz Ì‡Â .11 ƒ«∆¿«≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ«¿»
d˙tÏ˜a12eaÁ  dlk dˆvL Èt ÏÚ Û‡ ,13. ƒ¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿»À»ƒ

מ "ו.5) משנה,6)שם (ראה עדיין נקרשה ולא קצת צלויה
ב ). לב , רבינו 7)שבת ומפרש שיגוס ", "עד שם: בעוקצין

נקב . שיעשה האוכל 8)עד על שומרת שאינה משום
הנקב . דרך יצא שהרי  קצת,9)שבביצה, ונקרשה נתבשלה

קטן. נקב  ע "י  לגומעה הקליפה 10)ואי ֿאפשר כי 
הביצה. על שומרת תבלין.11)השלימה בה נתן

הביצה 12) לתוך נספגים והם קליפה, על התבלין את הדביק 
הקליפה. בתוך 13)דרך להחזיקה רוצה שהאדם מפני 

(ע "פ  התבלין את שתספוג כדי  המתובלת הקליפה שברי 
משנה'). 'כסף 

.‚ÌˆÚ14ıviL „Ú eaÁ  ÁÓ Ba LiL15Óˆ .16 ∆∆∆≈…«ƒ«∆¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ÚOÂ ÌÈOk‰ ÈL‡aL∆¿»≈«¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ««ƒ
.LÏ˙Ï ÏÈÁ˙iL „Ú eaÁ Ô‰ È‰  e‡a ÔÎÁL∆¬»»»¬≈≈ƒ«∆«¿ƒƒ¿

שם.14) העצם.15)משנה, עוקצין 16)את תוספתא
ה"ו. פ "ב 
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קכג                 
         

"קרום", כתוב  [בפיה"מ  דישה. בשעת נופלת והיא בה,
שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ  דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
Ô‰L ÔÓÊa ˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰ ÈLL»¿≈«¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈

ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ BÈ‡L „enÚ‰Â ,ÌÈLÈ97ÔÈÚÏÓe . ¿≈ƒ¿»«∆≈¿À»¿∆∆»…∆«¿ƒ
L‡aL ˙BBÁM‰ ˙BÚO‰ Ô‰Â .ÌÈÏaL ÏL∆ƒ√ƒ¿≈«¿»«¿∆¿…

qÓ BÓk ÔÈÓBcL ˙ÏaM‰98ÌÈÒb‡‰ Èˆ˜ÚÂ . «ƒ…∆∆ƒ¿«»¿À¿≈»«»ƒ
ÔÈÏÓËÒew‰Â99ÔÈLÈt‰Â100ÔÈ„ÊÚ‰Â101ı˜ÚÂ . ¿«¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»À¿»ƒ¿…∆

Ò„e˜ ı˜ÚÂ .ÏÎ‡Ï CeÓq‰ ÁÙË  ˙ÚÏc102.ÁÙË  ¿««∆««»»…∆¿…∆¿»∆«
ÏÈkt‰Â .Ô‡kÓ ÁÙËÂ Ô‡kÓ ÁÙË  ÏÈkt‰ „È ÔÎÂ¿≈«««¿ƒ∆«ƒ»¿∆«ƒ»¿««¿ƒ

‚ÈO‰ ‡e‰103„ÈÂ .Ba ÔÈÈeÏz ˙BÏBkL‡‰L «»ƒ∆»«¿¿ƒ¿«
ÏBkL‡‰104ÏBkL‡‰ Êe .‡e‰L Ïk 105BwL106 »∆¿»∆¿«»∆¿∆ƒ¿

„aÎn‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa‡  ‰Óz ÏL „aÎn‰ „ÈÂ¿«««¿≈∆¿»»«¿»»¿»ƒ¿««¿≈
ÔÈÓz‰Â ,Ba ÔÈÈeÏz ÔÈËÈM‰L Ì„‡‰ ıÚ‰ ‡e‰»≈»»…∆««¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙ÏaM‰ ‰˜e .ÔÈËÈMa ˙B˜ec107‰LÏL  ¿««¿ƒƒ¿≈«ƒ…∆¿»
ÔÈ‡LÂ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL  ÔÈˆ˜p‰ Ïk „ÈÂ .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿∆≈

ˆw‰Ï Ôkc108Ô‰L Ïk Ô‰ÈLLÂ Ì‰È„È 109Ïk . «¿»¿ƒ»≈¿≈∆¿»¿≈∆»∆≈»
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÙËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙B„È¿√»ƒ

מ "ג.95) כשומר.96)שם ולא כיד, רבינו 97)דינם
הבצל  שבמרכז הפנימי  הגוש את רק  "אוכל" במונח  מגדיר
הגוש  את הסובבים הבצל חלקי  כל את להוציא בלבד,

נאכלים. הם שגם ואף ֿעלֿפי  משור.98)הפנימי ,
מ "ו).99) (שם זעירים תפוחים חבושים.100)מין

בישראל.101) המדוברת בשפה ירק 102)"זערורים" מין
במים  שרייה עלֿידי  מתנדפת ומרירותו חי , כשהוא מר

(ערוך). שריגים,103)חמים נקראים הדקים הגפן ענפי 
ליד  הוא צריך שריג בכל תלויים אשכולות שכמה ומפני 

מכאן. וטפח  מכאן טפח  המחובר 104)באורך העוקץ 
האשכול.105)לשריג. את 106)סוף  ממנו הוריד

מחובר  שהיה בקצהו שבאשכול הענבים ונשארו הענבים,
הנשאר  שבחלק  והענבים דק , הוא הזנב  שעץ  מפני  לשריג,
את  להחזיק  כדי  גדול שיעור צריך - וגדולים מרובים

התבואה,107)האשכול. של העליון החלק  הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.ek‰ ÈÁÏ˜ ÈLLÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ‡L :ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„z ÈÙÏÁÂ111e‡LpL ÔÈwÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â eÊÁÂ ˙Ùl‰Â ek‰ eËwlLk Ú˜wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï ÔkcL ÔÈLM‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙ÙËˆÓ  ÔBn ÏL115BÈ‡  BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.ÛËˆÓƒ¿»≈

מ "ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק " בערבית

ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו
כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש

כשומר. דינו ולפיכך לפרי , נזק  ייגרם יינטל ואם כפתור,
הפיטמא.115) סביב  הגדלות השערות

.ÎÔBn‰116˜BnpL ÁÈh‡‰Â117ÔÈ‡  B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈
˜BnpL B˙B‡Ï eaÁ ‡Lp‰118ÔÓ ‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙ÈÓL ÔÈ‡ È‰L ,ÛËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡  »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈwÈ :˙B˜È ÈÏÚ .˙ÙËˆÓ122,ÔÈÙËˆÓ  ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈÏe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È‰L ,ÔÈÙËˆÓ ÌÈ‡  ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ "ג.116) פ "ב  הרקיב .117)שם ואין 118)נמס ,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק  שהרי120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי  חלק  אותו פירוש,121)הרקיב 
נימוק  שלא הרימון שחלק  באופן הרימון מבשר חלק  נימוק 

ביניהם. מפריד והרקב  חלקים, לשני  ראויים 122)נחלק 
הירק . על שומרים או נכמשו.123)לאכילה

   1 
חיבור.1) אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר

לכביצה  מצטרף  אם בזה זה ודבק  מכונס  שהוא פירות אוכל
אב  ונגע  זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין לטמא

וכו'. מהם באחד הטומאה

.‡ÔÈÊB‚‡‰2‡e‰ ÔÈ„Ú  Ô˙tÏ˜ ‰˜cÒpL ÌÈ„˜M‰Â »¡ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»»¬«ƒ
ÏÎ‡Ï eaÁ3ıviL „Ú4.‰tÏw‰ ˙‡ ƒ»…∆«∆¿«≈∆«¿ƒ»

מ "ה.2) פ "ב , לאוכל,3)עוקצין כמחוברת היא הקליפה
שומר. תורת עליה ישבר.4)ויש

.‰ˆÈa5˙ÏbÏ‚Ó6wiMÓ 7dÚÓ‚Ï ÌB˜Ó da ≈»¿À¿∆∆ƒ∆ƒ…»»¿»¿»
eaÁ d˙tÏ˜ ‡L ÔÈ‡ epnÓ8‰˜eÏLe .9d˙tÏ˜  ƒ∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ»»

‰tÏw‰ ˙‡ ıviL „Ú eaÁ10‰Ïaz Ì‡Â .11 ƒ«∆¿«≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ«¿»
d˙tÏ˜a12eaÁ  dlk dˆvL Èt ÏÚ Û‡ ,13. ƒ¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿»À»ƒ

מ "ו.5) משנה,6)שם (ראה עדיין נקרשה ולא קצת צלויה
ב ). לב , רבינו 7)שבת ומפרש שיגוס ", "עד שם: בעוקצין

נקב . שיעשה האוכל 8)עד על שומרת שאינה משום
הנקב . דרך יצא שהרי  קצת,9)שבביצה, ונקרשה נתבשלה

קטן. נקב  ע "י  לגומעה הקליפה 10)ואי ֿאפשר כי 
הביצה. על שומרת תבלין.11)השלימה בה נתן

הביצה 12) לתוך נספגים והם קליפה, על התבלין את הדביק 
הקליפה. בתוך 13)דרך להחזיקה רוצה שהאדם מפני 

(ע "פ  התבלין את שתספוג כדי  המתובלת הקליפה שברי 
משנה'). 'כסף 

.‚ÌˆÚ14ıviL „Ú eaÁ  ÁÓ Ba LiL15Óˆ .16 ∆∆∆≈…«ƒ«∆¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ÚOÂ ÌÈOk‰ ÈL‡aL∆¿»≈«¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ««ƒ
.LÏ˙Ï ÏÈÁ˙iL „Ú eaÁ Ô‰ È‰  e‡a ÔÎÁL∆¬»»»¬≈≈ƒ«∆«¿ƒƒ¿

שם.14) העצם.15)משנה, עוקצין 16)את תוספתא
ה"ו. פ "ב 
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.„ÌÈ‚Á ÈÙk17ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‚„ ÈO˜O˜Â «¿≈¬»ƒ¿«¿«≈»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈkÒ18ÔBn‰ .Ûl˜Ï ÏÈÁ˙iL „Ú eaÁ  «ƒ¬≈∆ƒ«∆«¿ƒ¿«≈»ƒ
B„tL19‰˜a ÂÈÏÚ LÈwiL „Ú eaÁ 20. ∆¿»ƒ«∆«ƒ»»¿»∆

טבולֿיום 17) תוספתא מציין: משנה' [ה'כסף  שם. תוספתא,
משני יותר טבולֿיום במס ' אין שלפנינו, בספרים פ "ד.
הפרקים  שני  את עליהם הוסיף  משנה' וה'כסף  פרקים,
ממס ' פ "ד הוא מעוקצין שפ "ב  לו ויצא מעוקצין, הראשונים
מוכיח  הללו הפרקים שני  שתוכן להעיר, יש טבולֿיום.

עוקצין]. במסכת הוא הנכון קצת 18)שמקומם והפרידן
הבשר. עשוי19)מן רימון של תוכו מ "ו. פ "ב  שם משנה,

בקליפותיהם, דבוקים הנאכלים והגרגירים חדרים חדרים
הגרעינים  נפרדים אותו ומנענעים הרימון את וכשמייבשים

בפירושו). (רבינו הקליפה נפרדים 20)מן אינם הגרעינים
במקל. עליה מכים אם אלא היבשה, הקליפה מן לגמרי 

בקנה. הקיש שלא זמן כל כשומר הקליפה דין ולפיכך

.‰ÌÈËÈM‰21‰ÊÏ ‰Ê eaÁ ÔÈ‡  ÌÈÓz ÏL22. ««¿ƒƒ∆¿»ƒ≈»ƒ∆»∆

הדקל 21) מגזע  היוצא במכבד ה"ד. פ "א שם תוספתא,
תלויות  שהתמרים דקים) (שבטים שרביטים כמה צומחים

ה"כ). פ "ה למעלה (ראה טומאה 22)בהם נגעה ואם
יוצאות  שכולן ואף ֿעלֿפי  האחרים, נטמאו לא מהם באחד

המכבד. מאותו

.ÂÔBÙÙÏÓ23BÎ˙ÁL24eaÁ  ÔÁÏM‰ ÏÚ B˙e25 ¿»¿∆¬»¿»««À¿»ƒ
˜ÙÏ ÏÈÁ˙iL „Ú26ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á  ˜ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ»¿»

dnÚ ‰ÏBÚ‰27eaÁ BÈ‡ ‡M‰Â ,eaÁ28‰wt . »∆ƒ»ƒ¿«¿»≈ƒƒ»
‰BzÁz‰29.˙BÎÈ˙ÁÏ eaÁ dÈ‡Â ,dÓˆÚÏ eaÁ  ««¿»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«¬ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk C˙ÁÂ ,˙BBÙÙÏÓ ‰LÏL B‡ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿»¿»¿¿»«»∆»≈∆
‰Ê  Ô‰Ó „Á‡a ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÁÈp‰Â¿ƒƒ»««À¿»¿ƒ¿ƒ¿∆»≈∆∆

eaÁ BÈ‡ ‡M‰Â ,eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L30:Ó‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ¬ƒ»«
˙ÈÁL ÏÎB‡ È‡ BÈˆÁ31ÈˆÁ‰ ‰Ê  ˙ÈÚ BÈˆÁÂ ∆¿¬ƒ≈«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ

eaÁ BÈ‡ ‡M‰Â ,eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L32. ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ

ה"ה.23) פ "ב  אלא 24)שם החתיכות  את הפריד ולא
למטה. קצת מחוברות טומאה 25)נשארו נגעה אם

כולן. נטמאו אחת זו 26)בחתיכה הפרוסות את להפריד
שתים 27)מזו. עוד עמה עולות אחת, פרוסה כשמגביהים

לזו. זו דבוקות שהן מפני  פרוסות, שלוש לחלק 28)או
לזו. זו חיבור שנשארו הפרוסות אבל במקום 29)שעלה,

הקנה. מן הן 30)הצומח  כאילו דינן שבו, הפרוסות כל
ומלפפון.31)מחוברות. מלפפון מכל החצי  פירושו,

עכשיו.32) לאכלו שבדעתו מהמלפפון השני  חציו אפילו
החצאים  כל לאכול שבדעתו שמכיוון אומרים אנו ואין
לפי התוספתא [דברי  אחת. כחתיכה דינם - לאכול והתחיל
ולהסבירם, להבינם מאוד וקשה סתומים הם רבינו, גירסת
ולהגר"א  מאוד. דחוקים הם בהם שנאמרו הפירושים וכל
לר"ש  ראשונים' 'תוספת ראה זו. בתוספתא אחרת גירסא

ליברמן].

.Ê˙B˜È CzÁÓ‰33Èt ÏÚ Û‡ ,ÏMÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈¿»¿«≈»∆¿«≈««ƒ
˜Ó ‡lL34ÏÈc‰Â35eaÁ BÈ‡ 36Ì‡ ‡l‡ ; ∆…≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»ƒ

‰ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‡ÓË ‡Ï  ‰Ê ‡ÓË37 ƒ¿»∆…ƒ¿»∆««ƒ∆¿…∆
˜ÏLÏ B‡ LaÎÏ C˙Á .Ba38 ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï B‡ »«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ«««À¿»

eaÁ ‰Ê È‰39C˙ÁM ‰Ó ˜ÙÏ ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â ,40. ¬≈∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆»«

ה.33) פ "ב , שם החיתוך,34)משנה, את גמר לא
במשהו. מחוברות הבדיל.35)והחתיכות ולא – פירוש

ל"והבדיל". גם נמשכת "שלא" הוא 36)התיבה יודע 
כלל  מעוניין אינו ולכן בבישול, תתפרקנה שהחתיכות
פעמים, כמה [נתבאר לטומאה. חיבור אינו ולפיכך בחיבורן
הגורמים  אחד היא המחשבה וטהרה, טומאה שלענין

קצת.37)המכריעים]. רבינו 38)מחובר קל. לבישול
כאן  והר"ש מבישול. פחותה ששליקה מקום, בכל מפרש
מבושל  משמעותו ששלוק  פירשו, מקומות בכמה רש"י  וגם

ה"ב . למעלה ראה בכך 39)הרבה. מעוניין שהוא מפני 
אחת. בבת שלא 40)שיינטלו החתיכות אף ֿעלֿפי ֿכן

שרוצה  דעתו גילה הרי  אומרים אנו ואין חיבור, הן פירק 
שם). למשנה, רבינו פירוש פי  (על הכול את לפרק 

.ÁÏÎ‡ Ïk41‡ÓË Ì‡Â ,eaÁ  B˜Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL »…∆∆¬«ƒ…≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Blk ‡ÓË  B˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿»À

הקודמת.41) ההלכה סיום הוא זו בהלכה האמור

.ËÏÎ‡42ÒÙpL43‡ÓË Ú‚Â ,˙ˆ˜Óa ‰ÚÓe …∆∆ƒ¿«¿…∆¿ƒ¿»¿»«»≈
‰ÏBÚ ÈM‰Â Ba Ú‚pL ‰Êa ÊÁB‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆ƒ≈»∆∆»«¿«≈ƒ∆

eaÁ ‰Ê È‰  BnÚ44‡Óh‰ ‰Êa ÊÁB‡Lk Ì‡Â ; ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿∆≈¿∆«»≈
eaÁ BÈ‡  ÏtÈÂ Á‡‰ ËÓMÈ B‰Èa‚Óe45È‰ ‡l‡ , «¿ƒƒ»≈»«≈¿ƒ…≈ƒ∆»¬≈

.‡ÓËpL ÔBL‡a Ú‚Bk Á‡‰ ‰Ê∆»«≈¿≈«»ƒ∆ƒ¿»

מ "א.42) פ "ג שם.44)נחלק .43)טבולֿיום כחכמים,
בטומאה.45) נגע  שלא זה עם עולה שהטמא ואף ֿעלֿפי 

שבה"ז  ירקות המחתך דין את לפרש עלינו זה, ולפי 
הטמא. עם עולה כשהטהור

.ÈÔÈÏÎ‡‰ Ïk46ÔÈÏÚ eÈ‰L47:Ô‰a ÔÈaÁÓ ÔÈÁÏ˜ B‡ »»√»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ»∆
,‰ÏÚa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡  ‰ÏÚa ÊÁ‡‰Ï BkcL ˙‡∆∆«¿¿≈»≈∆»∆¬ƒ∆»∆

Ïwa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡  ÁÏwaÈ‰  BnÚ ‰Ï˙ Ì‡ ;Á «∆«¬ƒ«∆«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÌBÈ ÏeËa eaÁ ‰Ê48‡La ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ¿¿≈»ƒ«ƒ¿»

„ia B˙B‡ ÔÈÊÁB‡  „È BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B‡ÓË‰«À¿¿≈ƒ»»»¬ƒ«»
BlL49Ô‰Ó ‰Ê È‡a B˙B‡ ÔÈÊÁB‡  ‰ÏÚÂ „È BÏ ‰˙È‰ . ∆»¿»»¿»∆¬ƒ¿≈∆≈∆

‰ˆiL50Ì‡ :eÓ‡ ‰Êa  ‰ÏÚ ‡ÏÂ „È BÏ ‰˙È‰ ‡Ï . ∆ƒ¿∆…»¿»»¿…»∆»∆»¿ƒ
 Â‡Ï Ì‡Â ,eaÁ  BnÚ ‰ÏBÚ ÈM‰Â ‡Óha ÊÁB‡≈«»≈¿«≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ»

.eaÁ BÈ‡≈ƒ

שלו.47)שם.46) 'טבול 48)עלים נקרא שטבל טמא
הלילה. עד קלה טומאה עליו ונשארה ואם 49)יום',

חיבור. זה הרי  היד, את כשמגביהים עולה האוכל
ויעלה 50) – בעלה או ביד – מהם באחד יאחז אם פירוש,

ה"ג). פ "ב  שם (תוספתא חיבור זה הרי  עמו, הכול

.‡ÈÔÈÊB‚‡‰51Ô‰Èˆ˜Úa ÔˆˆwL52ÔÈk Ô‰Lk »¡ƒ∆¿»»¿À¿≈∆¿∆≈«ƒ
ÔÓ‡Â53ÏÁ BÓk Ôlk54Cca ÔaÁL ÌÈÏˆa‰ ÔÎÂ , «¬»»À»¿∆∆¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»«∆∆

eaÁ el‡ È‰  ˙‡f‰55ÌÈÊB‚‡a ˜ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «…¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»¡ƒ
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קכד                
         

ÏwÙÏe56eaÁ ‡M‰ ÔÈ‡  ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»
ÁÈÎB‰ È‰L ,eaÁ Ôlk ÔÈ‡  Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«

.Ïk‰ ˜ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…

מ "ה.51) פ "ב  העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב , למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב ) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי 

זה,54)ומקבץ ]. יד על זה בחוט  בעוקציהם אותם קשר
אגוזים. מלא ארוך חבל עלֿמנת 55)ויצא שנתחברו מפני 

רב . זמן יחד את 56)לקיימם ולהסיר שלו עלין "להכרית
מ "ו). פ "א, מעשרות למשנה, בפירושו (רבינו בו" הנתלה

כאילו 57) דינם כמקודם, מחוברים עדיין שהם אף ֿעלֿפי 
והטעם, חיבור). שאינם כלֿשכן (והנפרדים מזה זה נפרדו
הי "ב ) (ראה חיבור אינו אדם בידי  מלאכותי  שחיבור מפני 
במשנה). נחום' ('חזון קבע  של לקיום נתחברו אלאֿאםֿכן

.È‰ÚÈÏ˜58ÌeL ÏL59„Á‡ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ¿ƒ»∆∆»¿«¿ƒ«∆»
Ô‰Ó60‡ÓË ‡e‰ 61BeaÁÂ62ÈeaÁ ÔÈ‡L ;B‰Ë ≈∆»≈¿ƒ»∆≈ƒ≈

eaÁ Ì„‡63LÙpL ‚B˙‡ ÔÎÂ .c ÏÎÏ64BÁ˙e »»ƒ¿»»»¿≈∆¿∆ƒ¿«¿»
LBÎa65.eaÁ BÈ‡  ÌÒÈ˜a B‡ ¿¿≈»≈ƒ

ה"ד.58) פ "א שם לחבר 59)תוספתא, רגילים שום מגדלי 
שער. קליעת כעין המיובשים השומים עלי  על 60)את

אחד. טומאה.61)שום לקבל השומים 62)הוכשר
קליעה. באותה אליו לקיום 63)המחוברים נתחברו כשלא

נחום'). ('חזון הוא עראי  חיבור שום וקליעת רב , זמן
נחתך.64) הפלך.65)נתחלק , שבראש הברזל

.‚È‰qÚ66a dLlL˙Bt ÈÓ67ÔÈ‡L ;eaÁ BÈ‡  ƒ»∆»»¿≈≈≈ƒ∆≈
ÔÈ˜LÓ ‰ÚL ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ aÁnL „ EÏ¿»»∆¿«≈∆»√»ƒ∆»ƒ¿»«¿ƒ

.„Ïaƒ¿«

ה"ב 67)שם.66) בפ "א למעלה נמנו שלא פירות מיצי 
טומאה. לקבל האוכלין את המכשירים המשקין שבעת בין

.„ÈCÚÓÓ‰68‰Ïc‰ ÔB‚k ,Ôˆa˜Â ‰Êa ‰Ê ÔÈÏÎ‡69 «¿«≈√»ƒ∆»∆¿ƒ¿»¿«¿≈»
„Á‡ Ûeb Ô‡OÚÂ ÔˆawL ÔÈ˜env‰Â ÌÈÓz‰Â70 ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«¬»»∆»

‰Ïc ÏL ÏebÚ ,CÎÈÙÏ .eaÁ ÔÈ‡71ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ≈»ƒ¿ƒ»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿ƒ
ÌB˜Ó epnÓ ÏËB ‰Ê È‰  B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«ƒ¿»¬≈∆≈ƒ∆¿

B‰Ë ‡M‰Â ,„Ïa ÔÈ˜Ln‰72. ««¿ƒƒ¿«¿«¿»»

ה"א.68) פ "א טהרות יבישה 69)תוספתא, תאינה
חזק .70)('ערוך'). לחץ  את 71)על ֿידי  לקבץ  דרכם

ונקראים  - עגולים לגושים לחץ , עלֿידי  ולחברן, התאנים
דבילה". ה"ו.72)"עיגולי  פ "ב  טבולֿיום תוספתא,

.ÂËÌÈÓz‰73˙B‚Bb‰Â74ÌB‡ eOÚÂ Ô˜ÏML75 «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»¿«¬
eaÁ ‰Ê È‰76. ¬≈∆ƒ

ה"ב .73) פ "ב  עוקצין נפרדת.74)תוספתא, יבישה תאנה
אחד.75) גדול קבע .76)גוש של חיבור שזה מכיוון

.ÊËÌÈ˙Èf‰77ÔËÚL78Â‰Ê È‰  „Á‡ Le‚ eOÚ «≈ƒ∆¬»»¿«¬∆»¬≈∆
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ÔËÚnÏ Ô˙ ‡Ï ‰lÁznL ÈtÓ ,eaÁƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»…¿»»««¬»∆»«¿»

‰fÓ ‰Ê e˜ÈiL79ıL ,CÎÈÙÏ .80ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓpL ∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»«

elÙ‡ ,„Á‡ Ûeb Ôlk eOÚpL ÌÈ˙Èf‰ Ô‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÏL∆≈ƒ¿≈«≈ƒ∆«¬À»∆»¬ƒ
‰˙È‰ .„Á‡ Ûeb Ïk‰L ,‡ÓË Ïk‰  ‰BÚOÎa Ú‚»«¿ƒ¿»«…»≈∆«…∆»»¿»

BÏ81dÎÙ‰Ï „È˙ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌB‡82Ú˜zL ÔÂÈk  ∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»∆»«
„˙i‰ ˙‡ da83‰a‰ ÌÈLeb da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,84, »∆«»≈««ƒ∆≈»ƒ«¿≈
eaÁ ÔÈ‡85ÌB‡ eOÚ dÎÙ‰MÓ Ì‡Â .86ÔÈ‡  ≈»ƒ¿ƒƒ∆¬»»«¬≈»

eaÁ87. ƒ

ה"ב .77) פ "א טהרות בה 78)תוספתא, שנותנים החפירה
"מעטן" נקרא שיתרככו, כדי  לסחיטה העומדים הזיתים את
את  נתן ופירושו, "עטנן", המונח  ומכאן המשנה, בלשון
מ "א. פ "ט  לטהרות רבינו פירוש ראה במעטן. הזיתים

בהם,79) האצור השמן כל מוציאים אינם נפרדים זיתים
מזית  השמן טיפות עוברות אחד כגוש נעשים כשהם אבל
בלחץ  הגוש מן המתמצית ניכרת לכמות ומתקבצות לחבירו

והאבנים. ח .80)הקורה פ "ט  טהרות משנה,
ה"ז.81) פ "י  שם תתפרק .82)תוספתא, אותה וכשיהפוך
זיתים.83) גושי  להפיכת מיוחדת נתפרקו.84)יתד שטרם
שבגוש,85) הזיתים שאר נטמאו לא אחד בזית נגע  ואם

ולפרקם. להפכם שדעתו מאליהם.86)מפני  שנית נתחברו
ועוד:87) בחיבורם, מעוניין האדם אין שמנם, הוצאת אחר

האדם  של מיוחדת פעולה בלי  מאליהם שנתחברו מפני 
לתוספתא). בפירושו (הגר"א

.ÊÈÏÎ‡88„et89,‰Êa ‰Ê ˜„Â ÒpÎÓ Blk ‡e‰L …∆»∆À¿À»¿»≈∆»∆
‡nË˙‰Ï eaÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡90Ûe‚k BÈ‡Â ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿≈¿

e‡aL BÓk „Á‡91‰ˆÈÎÏ ÛËˆÓ ‡e‰ È‰  ∆»¿∆≈«¿¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈»
ÌÈÁ‡ ÌÈÏÎ‡ ˙‡Óh ‡nËÏ92BÒk ‡Ï Ì‡Â .93 ¿«≈À¿«…»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿»

‰„˜ ‰OÚÓk ,„ÙÓ ‡e‰ È‰ ‡l‡94 ˙ÈËw‰Â ∆»¬≈¿…»¿«¬≈¿≈»¿«ƒ¿ƒ
ÛËˆÓ BÈ‡95„Á‡ Leb ÌOÚÈÂ Ìˆa˜iL „Ú96. ≈ƒ¿»≈«∆¿«¿≈¿«¬≈∆»

‰‡Óh‰ ‡ Ú‚Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰a‰ ÌÈLe‚ eÈ‰»ƒ«¿≈∆¿«∆¿»«««À¿»
,ÈL BcˆaL Leb‰Â ,ÔBL‡ ‡e‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¬≈ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ

ÈÚÈ ÈLÈÏM‰ „ˆaLÂ ,ÈLÈÏL ÈM‰ „ˆaLÂ97. ¿∆¿««≈ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿ƒƒ

מ "ב .88) פ "ג עדיות או 89)משנה, תאנים כמה ובו גוש
יחד. דבוקים וכדומה אחד 90)תמרים בפרי  נגע  אם
האחרים. נטמאו לא יד.91)שבגוש, בהלכה למעלה

מכביצה 92) פחות שאוכל ה"א) (פ "ד למעלה נתבאר
שם. כחכמים, פסק  אחרים. מטמא אינו אבל מתטמא,

מ "ה.93) פ "ב  וגרגירים 94)טבולֿיום תבואה גרעיני 
בפירושו  (רבינו בקדירה אותם שמבשלים אחרים קטנים

טמאים.95)למשנה). כולם אם אפילו אחרים, לטמא
הכוונה 96) חיבור" "אינו במשנה שאמרו מה מפרש רבינו

אחרים. ופירש 97)לטמא יימנו". אלו "הרי  במשנתנו:
הלאה. וכן ושני , ראשון בהם מונים רבינו:

.ÁÈkk98‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ‰˙È‰L ‰Óez ÏL ƒ»∆¿»∆»¿»ƒ¿À¿»
CÈM‰Â99ÔBL‡ Ìlk  ˙BÁ‡ dÏ100 ‰Lt ; ¿ƒƒ»¬≈À»ƒ≈¿»

ÔlÎÂ ÔBL‡ ‡È‰101˙BiL102CÈM‰Â ‰iL ‰˙È‰ . ƒƒ¿À»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ
ÔlÎÂ ‰iL ‡È‰  ‰Lt ;˙BiL Ôlk  ˙BÁ‡ dÏ»¬≈À»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿À»

˙BiLÈÏL103 ˙BÁ‡ dÏ CÈM‰Â ˙ÈLÈÏL ‰˙È‰ . ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ¿ƒƒ»¬≈
˙BB‰Ë ÔlÎÂ ˙ÈLÈÏL ‡È‰104ÔÈa eLtL ÔÈa , ƒ¿ƒƒ¿À»¿≈∆≈¿≈
eLÙ ‡lL105. ∆…≈¿
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קכה                 
         

ÏwÙÏe56eaÁ ‡M‰ ÔÈ‡  ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»
ÁÈÎB‰ È‰L ,eaÁ Ôlk ÔÈ‡  Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«

.Ïk‰ ˜ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…

מ "ה.51) פ "ב  העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב , למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב ) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי 

זה,54)ומקבץ ]. יד על זה בחוט  בעוקציהם אותם קשר
אגוזים. מלא ארוך חבל עלֿמנת 55)ויצא שנתחברו מפני 

רב . זמן יחד את 56)לקיימם ולהסיר שלו עלין "להכרית
מ "ו). פ "א, מעשרות למשנה, בפירושו (רבינו בו" הנתלה

כאילו 57) דינם כמקודם, מחוברים עדיין שהם אף ֿעלֿפי 
והטעם, חיבור). שאינם כלֿשכן (והנפרדים מזה זה נפרדו
הי "ב ) (ראה חיבור אינו אדם בידי  מלאכותי  שחיבור מפני 
במשנה). נחום' ('חזון קבע  של לקיום נתחברו אלאֿאםֿכן

.È‰ÚÈÏ˜58ÌeL ÏL59„Á‡ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ¿ƒ»∆∆»¿«¿ƒ«∆»
Ô‰Ó60‡ÓË ‡e‰ 61BeaÁÂ62ÈeaÁ ÔÈ‡L ;B‰Ë ≈∆»≈¿ƒ»∆≈ƒ≈

eaÁ Ì„‡63LÙpL ‚B˙‡ ÔÎÂ .c ÏÎÏ64BÁ˙e »»ƒ¿»»»¿≈∆¿∆ƒ¿«¿»
LBÎa65.eaÁ BÈ‡  ÌÒÈ˜a B‡ ¿¿≈»≈ƒ

ה"ד.58) פ "א שם לחבר 59)תוספתא, רגילים שום מגדלי 
שער. קליעת כעין המיובשים השומים עלי  על 60)את

אחד. טומאה.61)שום לקבל השומים 62)הוכשר
קליעה. באותה אליו לקיום 63)המחוברים נתחברו כשלא

נחום'). ('חזון הוא עראי  חיבור שום וקליעת רב , זמן
נחתך.64) הפלך.65)נתחלק , שבראש הברזל

.‚È‰qÚ66a dLlL˙Bt ÈÓ67ÔÈ‡L ;eaÁ BÈ‡  ƒ»∆»»¿≈≈≈ƒ∆≈
ÔÈ˜LÓ ‰ÚL ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ aÁnL „ EÏ¿»»∆¿«≈∆»√»ƒ∆»ƒ¿»«¿ƒ

.„Ïaƒ¿«

ה"ב 67)שם.66) בפ "א למעלה נמנו שלא פירות מיצי 
טומאה. לקבל האוכלין את המכשירים המשקין שבעת בין

.„ÈCÚÓÓ‰68‰Ïc‰ ÔB‚k ,Ôˆa˜Â ‰Êa ‰Ê ÔÈÏÎ‡69 «¿«≈√»ƒ∆»∆¿ƒ¿»¿«¿≈»
„Á‡ Ûeb Ô‡OÚÂ ÔˆawL ÔÈ˜env‰Â ÌÈÓz‰Â70 ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«¬»»∆»

‰Ïc ÏL ÏebÚ ,CÎÈÙÏ .eaÁ ÔÈ‡71ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ≈»ƒ¿ƒ»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿ƒ
ÌB˜Ó epnÓ ÏËB ‰Ê È‰  B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«ƒ¿»¬≈∆≈ƒ∆¿

B‰Ë ‡M‰Â ,„Ïa ÔÈ˜Ln‰72. ««¿ƒƒ¿«¿«¿»»

ה"א.68) פ "א טהרות יבישה 69)תוספתא, תאינה
חזק .70)('ערוך'). לחץ  את 71)על ֿידי  לקבץ  דרכם

ונקראים  - עגולים לגושים לחץ , עלֿידי  ולחברן, התאנים
דבילה". ה"ו.72)"עיגולי  פ "ב  טבולֿיום תוספתא,

.ÂËÌÈÓz‰73˙B‚Bb‰Â74ÌB‡ eOÚÂ Ô˜ÏML75 «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»¿«¬
eaÁ ‰Ê È‰76. ¬≈∆ƒ

ה"ב .73) פ "ב  עוקצין נפרדת.74)תוספתא, יבישה תאנה
אחד.75) גדול קבע .76)גוש של חיבור שזה מכיוון

.ÊËÌÈ˙Èf‰77ÔËÚL78Â‰Ê È‰  „Á‡ Le‚ eOÚ «≈ƒ∆¬»»¿«¬∆»¬≈∆
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ÔËÚnÏ Ô˙ ‡Ï ‰lÁznL ÈtÓ ,eaÁƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»…¿»»««¬»∆»«¿»

‰fÓ ‰Ê e˜ÈiL79ıL ,CÎÈÙÏ .80ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓpL ∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»«

elÙ‡ ,„Á‡ Ûeb Ôlk eOÚpL ÌÈ˙Èf‰ Ô‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÏL∆≈ƒ¿≈«≈ƒ∆«¬À»∆»¬ƒ
‰˙È‰ .„Á‡ Ûeb Ïk‰L ,‡ÓË Ïk‰  ‰BÚOÎa Ú‚»«¿ƒ¿»«…»≈∆«…∆»»¿»

BÏ81dÎÙ‰Ï „È˙ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌB‡82Ú˜zL ÔÂÈk  ∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»∆»«
„˙i‰ ˙‡ da83‰a‰ ÌÈLeb da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,84, »∆«»≈««ƒ∆≈»ƒ«¿≈
eaÁ ÔÈ‡85ÌB‡ eOÚ dÎÙ‰MÓ Ì‡Â .86ÔÈ‡  ≈»ƒ¿ƒƒ∆¬»»«¬≈»

eaÁ87. ƒ

ה"ב .77) פ "א טהרות בה 78)תוספתא, שנותנים החפירה
"מעטן" נקרא שיתרככו, כדי  לסחיטה העומדים הזיתים את
את  נתן ופירושו, "עטנן", המונח  ומכאן המשנה, בלשון
מ "א. פ "ט  לטהרות רבינו פירוש ראה במעטן. הזיתים

בהם,79) האצור השמן כל מוציאים אינם נפרדים זיתים
מזית  השמן טיפות עוברות אחד כגוש נעשים כשהם אבל
בלחץ  הגוש מן המתמצית ניכרת לכמות ומתקבצות לחבירו

והאבנים. ח .80)הקורה פ "ט  טהרות משנה,
ה"ז.81) פ "י  שם תתפרק .82)תוספתא, אותה וכשיהפוך
זיתים.83) גושי  להפיכת מיוחדת נתפרקו.84)יתד שטרם
שבגוש,85) הזיתים שאר נטמאו לא אחד בזית נגע  ואם

ולפרקם. להפכם שדעתו מאליהם.86)מפני  שנית נתחברו
ועוד:87) בחיבורם, מעוניין האדם אין שמנם, הוצאת אחר

האדם  של מיוחדת פעולה בלי  מאליהם שנתחברו מפני 
לתוספתא). בפירושו (הגר"א

.ÊÈÏÎ‡88„et89,‰Êa ‰Ê ˜„Â ÒpÎÓ Blk ‡e‰L …∆»∆À¿À»¿»≈∆»∆
‡nË˙‰Ï eaÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡90Ûe‚k BÈ‡Â ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿≈¿

e‡aL BÓk „Á‡91‰ˆÈÎÏ ÛËˆÓ ‡e‰ È‰  ∆»¿∆≈«¿¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈»
ÌÈÁ‡ ÌÈÏÎ‡ ˙‡Óh ‡nËÏ92BÒk ‡Ï Ì‡Â .93 ¿«≈À¿«…»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿»

‰„˜ ‰OÚÓk ,„ÙÓ ‡e‰ È‰ ‡l‡94 ˙ÈËw‰Â ∆»¬≈¿…»¿«¬≈¿≈»¿«ƒ¿ƒ
ÛËˆÓ BÈ‡95„Á‡ Leb ÌOÚÈÂ Ìˆa˜iL „Ú96. ≈ƒ¿»≈«∆¿«¿≈¿«¬≈∆»

‰‡Óh‰ ‡ Ú‚Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰a‰ ÌÈLe‚ eÈ‰»ƒ«¿≈∆¿«∆¿»«««À¿»
,ÈL BcˆaL Leb‰Â ,ÔBL‡ ‡e‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¬≈ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ

ÈÚÈ ÈLÈÏM‰ „ˆaLÂ ,ÈLÈÏL ÈM‰ „ˆaLÂ97. ¿∆¿««≈ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿ƒƒ

מ "ב .88) פ "ג עדיות או 89)משנה, תאנים כמה ובו גוש
יחד. דבוקים וכדומה אחד 90)תמרים בפרי  נגע  אם
האחרים. נטמאו לא יד.91)שבגוש, בהלכה למעלה

מכביצה 92) פחות שאוכל ה"א) (פ "ד למעלה נתבאר
שם. כחכמים, פסק  אחרים. מטמא אינו אבל מתטמא,

מ "ה.93) פ "ב  וגרגירים 94)טבולֿיום תבואה גרעיני 
בפירושו  (רבינו בקדירה אותם שמבשלים אחרים קטנים

טמאים.95)למשנה). כולם אם אפילו אחרים, לטמא
הכוונה 96) חיבור" "אינו במשנה שאמרו מה מפרש רבינו

אחרים. ופירש 97)לטמא יימנו". אלו "הרי  במשנתנו:
הלאה. וכן ושני , ראשון בהם מונים רבינו:

.ÁÈkk98‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ‰˙È‰L ‰Óez ÏL ƒ»∆¿»∆»¿»ƒ¿À¿»
CÈM‰Â99ÔBL‡ Ìlk  ˙BÁ‡ dÏ100 ‰Lt ; ¿ƒƒ»¬≈À»ƒ≈¿»

ÔlÎÂ ÔBL‡ ‡È‰101˙BiL102CÈM‰Â ‰iL ‰˙È‰ . ƒƒ¿À»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ
ÔlÎÂ ‰iL ‡È‰  ‰Lt ;˙BiL Ôlk  ˙BÁ‡ dÏ»¬≈À»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿À»

˙BiLÈÏL103 ˙BÁ‡ dÏ CÈM‰Â ˙ÈLÈÏL ‰˙È‰ . ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ¿ƒƒ»¬≈
˙BB‰Ë ÔlÎÂ ˙ÈLÈÏL ‡È‰104ÔÈa eLtL ÔÈa , ƒ¿ƒƒ¿À»¿≈∆≈¿≈
eLÙ ‡lL105. ∆…≈¿
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מ "ח .98) פ "א בבצק ,99)טהרות, מדובר והדביק . קירב 
בשעה  מחברתה נושכת שאחת מפני  נשיכה, לשון ונקט 
(הרא"ש  מכאן לאחר ובין אפיה לפני  בין אותן, שמפרידים

נגע 100)מ "ז). כאילו שני , נעשה אוכל בה נגע  אם
מפני והטעם, ממש. אחד גוש נעשו שלא אע "פ  בראשונה,

חיבור. עושה האחרות.101)שהנשיכה כל
שנשאר 102) אחיד גוש כמו מלא חיבור אינה הנשיכה

רק  מועילה (הנשיכה) והיא שנחלק , אחר אפילו בטומאתו
כנוגע  דינו יהיה נפרדו, שלא זמן כל בהן שהנוגע  לענין

הראשונ  -103)ה.בכיכר בחולין אבל בתרומה, מדובר
לטומאה. שלישי  בתרומה.104)אין רביעי  שאין

פוסלת 105) שאינה קלה, היא הראשונה שטומאת מפני 
[והר"ש  כחיבור. נשיכה לעשות יפה כוחה אין אחרים,
טומאה  כל בהן תישאר לא יפרשו שאם מכיוון מפרש,
שפירשו, לפני  אפילו מועיל זה קל חיבור אין לפיכך שהיא,
אחר  גם טומאה בהן שנשארה ושני  בראשון מהֿשאיןֿכן

שפירשו].

.ËÈ˙Bkk106BÊa BÊ ˙BÎLB ‰Óez ÏL107˙‡ÓË , ƒ»∆¿»¿»ƒ¿»
eLtL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔBL‡ Ôlk  ıLa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿∆∆À»ƒ¿««ƒ∆≈¿

Ô‡kÓ Á‡108Ôlk  ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ˙Á‡ ˙‡ÓË] . ««ƒ»ƒ¿»««¿«¿ƒ¿≈ƒÀ»
˙BiL109˙‡ÓË [.Ô‡kÓ Á‡ eLtL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈¿««ƒ»ƒ¿»

˙BiLÈÏL Ôlk  ÌÈ„Èa Ô‰Ó ˙Á‡110Èt ÏÚ Û‡Â , ««≈∆¿»«ƒÀ»¿ƒƒ¿««ƒ
eÈ‰L ÈtÓ .eLtL111.Ô˙‡ÓË ˙ÚLa „Á‡ Ûe‚ ∆≈¿ƒ¿≈∆»∆»ƒ¿«À¿»»

את 106) והקדים שבמשנה, מהסדר שינה רבינו מ "ז. שם
נימוקו. לנו נתבאר ולא מפרש,107)המאוחר, שם רבינו

וחותכים  גדולים, ללוחות דומות גדולות עוגות עושים שהיו
חיבור  ונשאר לגמרי , להפרידן מבלי  חתיכות לכמה אותם
תנועה  ידי  על נפרקות הן האפייה ואחר החתיכות, בין קל

"נושכות". נקרא וזה השיך 108)קלה. לדין דומה זה אין
מחוברות  החתיכות כל היו שכאן מפני  הקודמת, שבהלכה
נשיכה, שנשארה זמן כל החיבור, כוח  בטל לא מלא, חיבור
כשלא  מדובר בהשיך אבל השרץ , בהן נגע  כאילו דינן ולכן
מלא. חיבור עושה הנשיכה ואין ממש, מחוברות מעולם היו
כשהטומאה  מדובר בהי "ח  והי "ט , הי "ח  בין הבדל עוד [ויש
היו  כשהכיכרות הטומאה נגעה ובהי "ט  שהשיך, לפני  נגעה

לטומאה 109)מחוברות]. ראשון תמיד הם שמשקין מפני 
ה"ה). פ "ז הטומאות אבות טומאה 110)(הל' גזרו חכמים

ה"ב ). פ "ח  (שם ידים סתם דיני111)על לכל נימוק 
זו. שבהלכה "פירשו"

ה'תשע"ח  אייר כ"ה ה' יום 

   1 
מחם 1) ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק  יבאר

יום  בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן
שהם  אוכלים ודין דברים. לשאר חיבור שהם פי  על אף 

יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים

.‡˜Bvp‰2.‰‰ËÏ ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï eaÁ BÈ‡ «ƒ≈ƒ…¿À¿»¿…¿»√»
,‡ÓË ÈÏk CB˙Ï ÔÈB‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰ÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈
,B‰Ë ˜Bvp‰ „enÚ‰ È‰  ıM‰ Èab ÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ««≈«∆∆¬≈»««ƒ»

ÈÂ‡‰ ÔÓ ÔÈbp‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ËÏ˜ Ì‡Â3‰Ê È‰  ¿ƒ»«ƒ««¿ƒ«ƒ»ƒƒ»¬ƒ¬≈∆
‰ÚnL ÔÈ˜Ln‰L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .B‰Ë ËÏwL∆»«»¿≈»ƒ«∆««¿ƒ∆¿»∆

Ô‰Ó4.ÔÈB‰Ë ≈∆¿ƒ

  

      

: אופני שלושה  מצינו  הניצוק  מהות בהסבר 

עובדיה  רבנו  (כפירוש  ההבל ידי  על בעליו התחתו
מברטנורא ).   לשו) ההבל ע "י  לעליו

המשניות). בפירוש   " הרמב גור ההבל 

השווה  והצד  הי "ד ). בספר (כפירושו  לתחתו העליו שבי
שהרי קשה  ולכאורה  , ח כשהוא  גבר שתתאה   ביניה
לטהרה ". ולא  לטומאה  לא  חיבור אינו  ש "הניצוק  הוא  הכלל
על  רומז "עליו" : הענייני פנימיות פי  על הוא  והביאור
הנבראי על רומז ותחתו ממנו  למעלה  עליו שאי הקב "ה 
על  רומז לתחתו העליו בי ניצוק  הגשמי . הזה   והעול
 די ומלמדנו  , העול  ע הקב "ה  של התמידי  החיבור
לטהרה " ולא  לטומאה  לא  חיבור אינו  ש "הניצוק  התורה 
רגע , בכל  העול התהוות לעניי רק  הוא  שהחיבור היינו 
רק  תלוי  זה  כי   האד של וטהרתו  לטומאתו  בנוגע  לא  אבל
 העליו  ע מחובר שהתחתו  וא " בחיי "ובחרת בבחירתו 
להיות  יכול לאיד וכ "טומאה " של מצב  אצלו  להיות יכול
ידי על מחיבורו  נובעת אינה  זו  אבל טהרה  של מצב  אצלו 
עצמו . בכח  העליו  ע שמתחבר ע "י  אלא  "העליו "קילוח 
המערה  אבל לצונ מצונ שעירה   אמורי  דברי ו "במה 
עצמ מצד   שה כפי   המי כי  חיבור" לחמי צונ משקי
פעולה  בה  שנעשתה  מראה   המי חמימות אבל  קרי  ה
האמורי הנ"ל  האופני ושלושת . האד ידי  על ועבודה 
האד בעבודת  שלבי שלושה   ה ניצוק , די בהסבר

למטה .
שהתחתו שכתב  מברטנורא  עובדיה  רבנו  דברי  

האד בעבודת הראשו לשלב   מתאימי ,הצונ לעליו
בזה  נראה  ואי עצמו  ובכח  חופשית בחירה  מצד  שכולה 
שעליית  המשניות בפירוש   " הרמב פירוש  .לעליו החיבור

פועלת  הח (ו ההבל העליו  נגיעה )ע רק  לא 
מלמעלה  העזר  ע חיבור פועלת התחתו שעבודת מגלה 
הקב "ה . ובעזרת בכח  היא   האד שעבודת נרגש  כבר ובה 

"הרי  החזקה  היד  בספר  " הרמב ודברי  "
כל   סו  שסו מתגלה  התחתו עבודת ידי  שעל  מדגישי
על  והתהוותו  בריאתו  כל כי  גופא  הניצוק  של ענינו  הוא  זה 
לעבודת  היינו  זו , לכוונה  מלכתחילה  היתה  הקב "ה  ידי 

." תכסו ידי "למעשה   האד
הרי טומאה , לעניי נאמר הנ"ל החיבור עניי שכל  והג
ידי על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה  בפרט הרמז
על  ולא  עצמו  בכח  העבודה  עיקר שהיא  התשובה  עבודת
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פועלי  עבודת ידי  ועל , הצדיקי כעבודת אור גילוי  ידי 
דווקא  כי  יתיר" "בחילא  העליו  ע חיבור הבעלי ־תשובה 

חמימות. עניי ישנו  זו  בעבודה 
    

את 2) המחבר הקילוח  עמוד ט . משנה ח  פרק  טהרות
המקבל  שבכלי  הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי  הנוזלים

"ניצוק ". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע  כלי  הכניס 
הטמא. לכלי  שהגיעו לפני  מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי  יצאו שטרם

.B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰ÚLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰ÚÓ‰ Ï‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È‰  ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈB‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆
,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰ÚÓ‰ :eÓ‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?eaÁ  ÔÈnÁÏ5˙BÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈne ˜Bvpa Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי את סופג הניצוק  אין חם לתוך בחם אבל הניצוק ,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני  התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙BB‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰„˜a9e‡ÓË  ‰„w‰ Ï‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
‡ÓË  ‰È„È eÚÈf‰Â ‰„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף .8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.

.„ÏÈÁ11Lc12˙Átv‰ L„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰  ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È‰Â È Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡  ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ÏÁ‰Â ÔÈÒÈb‰ ÔB‚k ,‰a‰ ÌÈÚ»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
 ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡L ÔÎÂ .È Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב  במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף  כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם
וצפחת"13)ט . ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו

היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ  מקומות שמות
יוחנן  ורבי  לקיש, ריש כן מפרש ב  מח , [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני  זיוף , מלשון יפים
כרבי הלכה מקום שבכל פי  על אף  מים. ולהוסיף  לזייפו

לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני  דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי  נוגע  כשאדם 
שהוא  ברגע  המשקה ובין שבינו הקשר ניתק  שהוא, משקה
ידו  את ומסלק  סמיך בדבש כשנוגע  אבל ידו, את מסלק 
נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק  עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק  עמוד

עצמו. בפני  מנומק 15)גוש דבש של ניצוק  שחיבור מפני 
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק  להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע  רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי  ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰‰ËÏ eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿

˜Bvp‰ ˙ˆ˜ ÚÈb‰MÓ :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»«ƒ
ÌÈn‰ e‰Ë ‰Â˜nÏ19„Ú Ô˙‡ÓËa Ô‰ È‰ ‡l‡ , «ƒ¿∆»¬««ƒ∆»¬≈≈¿À¿»»«

˜ÈMiL20„Á‡ „vÓ ÔlÎÏ ‰Â˜n‰21e‡aL BÓk ,22. ∆«ƒ«ƒ¿∆¿À»ƒ«∆»¿∆≈«¿
ÒÙËw‰ ÔÎÂ23ÁÙBË ‰˜LÓ ÂÈÏÚ LiL24BÈ‡  ¿≈«¿«¿≈∆≈»»«¿∆≈«≈

ÔB„naL ÔÈ˜Ln‰ ‡LÏ ÔaÁÓ25‰‡ÓËÏ ‡Ï26 ¿«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆»ƒ¿…¿À¿»
‰‰ËÏ ‡ÏÂ27ÔaL‡aL ÔÈ˜Ln‰ Ï‡ .28Ôlk  ¿…¿»√»¬»««¿ƒ∆»«¿…∆À»

.‰‰ËÏe ‰‡ÓËÏ eaÁƒ¿À¿»¿»√»

ולא 16) לטומאה לא חיבור אינו הניצוק  אמרנו א בהלכה
לטומאה, ניצוק  דיני  נתפרשו וֿד ג ב , ובהלכות לטהרה,

כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו מקבל 17)ומבאר שאינו
בהמה.18)טומאה. גללי  וכלי  אדמה מדין 19)כלי 

כא). הלכה ב  פרק  למעלה (ראה מי20)השקה שיגעו
הטמאים. המים במי  העליון.21)המקווה השטח  כל כגון

המקבלים 22) שבכלים משום אבן? כלי  נקט  ולמה שם.
שהרי חיבור, ניצוק  אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה
את  ומטמא הכלי  וחוזר הכלי , את טימאו הטמאים המשקין
המקבלים  בכלים והשקה ניצוק . ידי  על שטהרו המשקין
שמי עד במקווה הכלי  הטבלת ידי  על נעשית טומאה
הכלי נטהר ואז הטמאים המים גבי  על צפים המקווה

בהשקה. והמים והמים 23)בטבילה משופע  מקום
כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף  יורדים עליו שנשפכו

בה.24) הנוגעת היד את המרטיב  משקה שיש 25)קצת
טופח . ממשקה יותר במשקה 26)בהם טומאה נגעה אם

המדרון. שבמקום המשקין נטמאו לא נגעו 27)טופח  אם
להיפך. וכן טופח  המשקה נטהר לא מקווה בבקע 28)במי 

שבאדמה.

.ÂÒÙË˜ ‡È‰L ‰Ú29,ÁÙBË ‰˜LÓ ‰ÈÏÚÂ ¬≈»∆ƒ»«¿≈¿»∆»«¿∆≈«
‰ˆÈÎa ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙BÎÈ˙Á LÏLÂ30‰ÈÏÚ ÔÈÁpÓ ¿»¬ƒ√»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»À»ƒ»∆»

˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  BfÓ ‰hÓÏ BÊ31È‰  ÌÈzL eÈ‰ ; ¿«»ƒ≈»ƒ¿»¿»¿«ƒ¬≈
˙BÙËˆÓ el‡32„ÓBÚ ‰˜LÓ Ì‰ÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .33, ≈ƒ¿»¿¿ƒ»»«¿≈∆«¿∆≈

ÏcÁ‰ ÔÈÚk elÙ‡34Ôlk ˙‡ ÛˆÓ ‰Ê È‰ 35. ¬ƒ¿≈««¿»¬≈∆¿»≈∆À»

מדרון.29) מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
זו 30) כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן ויטמאו 31)בזו יחזרו והם המשקין לטמא
שהם  בכל אחרים שמטמאים משקין כל כדין העריבה , את
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קכז                 
         

פועלי  עבודת ידי  ועל , הצדיקי כעבודת אור גילוי  ידי 
דווקא  כי  יתיר" "בחילא  העליו  ע חיבור הבעלי ־תשובה 

חמימות. עניי ישנו  זו  בעבודה 
    

את 2) המחבר הקילוח  עמוד ט . משנה ח  פרק  טהרות
המקבל  שבכלי  הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי  הנוזלים

"ניצוק ". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע  כלי  הכניס 
הטמא. לכלי  שהגיעו לפני  מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי  יצאו שטרם

.B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰ÚLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰ÚÓ‰ Ï‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È‰  ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈB‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆
,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰ÚÓ‰ :eÓ‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?eaÁ  ÔÈnÁÏ5˙BÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈne ˜Bvpa Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי את סופג הניצוק  אין חם לתוך בחם אבל הניצוק ,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני  התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙BB‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰„˜a9e‡ÓË  ‰„w‰ Ï‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
‡ÓË  ‰È„È eÚÈf‰Â ‰„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף .8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.

.„ÏÈÁ11Lc12˙Átv‰ L„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰  ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È‰Â È Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡  ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ÏÁ‰Â ÔÈÒÈb‰ ÔB‚k ,‰a‰ ÌÈÚ»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
 ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡L ÔÎÂ .È Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב  במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף  כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם
וצפחת"13)ט . ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו

היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ  מקומות שמות
יוחנן  ורבי  לקיש, ריש כן מפרש ב  מח , [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני  זיוף , מלשון יפים
כרבי הלכה מקום שבכל פי  על אף  מים. ולהוסיף  לזייפו

לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני  דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי  נוגע  כשאדם 
שהוא  ברגע  המשקה ובין שבינו הקשר ניתק  שהוא, משקה
ידו  את ומסלק  סמיך בדבש כשנוגע  אבל ידו, את מסלק 
נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק  עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק  עמוד

עצמו. בפני  מנומק 15)גוש דבש של ניצוק  שחיבור מפני 
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק  להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע  רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי  ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰‰ËÏ eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿

˜Bvp‰ ˙ˆ˜ ÚÈb‰MÓ :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»«ƒ
ÌÈn‰ e‰Ë ‰Â˜nÏ19„Ú Ô˙‡ÓËa Ô‰ È‰ ‡l‡ , «ƒ¿∆»¬««ƒ∆»¬≈≈¿À¿»»«

˜ÈMiL20„Á‡ „vÓ ÔlÎÏ ‰Â˜n‰21e‡aL BÓk ,22. ∆«ƒ«ƒ¿∆¿À»ƒ«∆»¿∆≈«¿
ÒÙËw‰ ÔÎÂ23ÁÙBË ‰˜LÓ ÂÈÏÚ LiL24BÈ‡  ¿≈«¿«¿≈∆≈»»«¿∆≈«≈

ÔB„naL ÔÈ˜Ln‰ ‡LÏ ÔaÁÓ25‰‡ÓËÏ ‡Ï26 ¿«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆»ƒ¿…¿À¿»
‰‰ËÏ ‡ÏÂ27ÔaL‡aL ÔÈ˜Ln‰ Ï‡ .28Ôlk  ¿…¿»√»¬»««¿ƒ∆»«¿…∆À»

.‰‰ËÏe ‰‡ÓËÏ eaÁƒ¿À¿»¿»√»

ולא 16) לטומאה לא חיבור אינו הניצוק  אמרנו א בהלכה
לטומאה, ניצוק  דיני  נתפרשו וֿד ג ב , ובהלכות לטהרה,

כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו מקבל 17)ומבאר שאינו
בהמה.18)טומאה. גללי  וכלי  אדמה מדין 19)כלי 

כא). הלכה ב  פרק  למעלה (ראה מי20)השקה שיגעו
הטמאים. המים במי  העליון.21)המקווה השטח  כל כגון

המקבלים 22) שבכלים משום אבן? כלי  נקט  ולמה שם.
שהרי חיבור, ניצוק  אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה
את  ומטמא הכלי  וחוזר הכלי , את טימאו הטמאים המשקין
המקבלים  בכלים והשקה ניצוק . ידי  על שטהרו המשקין
שמי עד במקווה הכלי  הטבלת ידי  על נעשית טומאה
הכלי נטהר ואז הטמאים המים גבי  על צפים המקווה

בהשקה. והמים והמים 23)בטבילה משופע  מקום
כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף  יורדים עליו שנשפכו

בה.24) הנוגעת היד את המרטיב  משקה שיש 25)קצת
טופח . ממשקה יותר במשקה 26)בהם טומאה נגעה אם

המדרון. שבמקום המשקין נטמאו לא נגעו 27)טופח  אם
להיפך. וכן טופח  המשקה נטהר לא מקווה בבקע 28)במי 

שבאדמה.

.ÂÒÙË˜ ‡È‰L ‰Ú29,ÁÙBË ‰˜LÓ ‰ÈÏÚÂ ¬≈»∆ƒ»«¿≈¿»∆»«¿∆≈«
‰ˆÈÎa ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙BÎÈ˙Á LÏLÂ30‰ÈÏÚ ÔÈÁpÓ ¿»¬ƒ√»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»À»ƒ»∆»

˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  BfÓ ‰hÓÏ BÊ31È‰  ÌÈzL eÈ‰ ; ¿«»ƒ≈»ƒ¿»¿»¿«ƒ¬≈
˙BÙËˆÓ el‡32„ÓBÚ ‰˜LÓ Ì‰ÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .33, ≈ƒ¿»¿¿ƒ»»«¿≈∆«¿∆≈

ÏcÁ‰ ÔÈÚk elÙ‡34Ôlk ˙‡ ÛˆÓ ‰Ê È‰ 35. ¬ƒ¿≈««¿»¬≈∆¿»≈∆À»

מדרון.29) מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
זו 30) כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן ויטמאו 31)בזו יחזרו והם המשקין לטמא
שהם  בכל אחרים שמטמאים משקין כל כדין העריבה , את
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הכלים. את שתי32)ואפילו שבין המשקין שטיפת מפני 
נוגעת והיא קטפרס  דין עליה אין אוכלין החתיכות בכביצה

בשלוש  אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים
נוגעת  אינה והאמצעית העליונה שבין הטיפה חתיכות
והטיפות  והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה

קטפרס . שהן מפני  מתחברות, ששולי33)אינן כגון
עומד  המשקה כך ומתוך ישר, שטוח  מקום הם העריבה

החתיכות. כל כחרדל 34)תחת קטנות הן הבצק  חתיכות
כביצה. הן ביחד כל 35)וכולן את מצרף  המשקה

מטמא  וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את

.Ê,ÏÏk ÔÈlÁ ‡nËÓ BÈ‡ ÌBÈ ÏehL ,e‡a k¿»≈«¿∆¿≈¿«≈Àƒ¿»
ÏÒBt ‡l‡36‰OBÚÂ ‰Óez ‰˜LÓe ‰Óez ÈÏÎ‡ ∆»≈»¿≈¿»«¿≈¿»¿∆

Ïk‰37ÈLÈÏL38‰˜LÓ B‡ L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ , «…¿ƒƒ¿≈ƒ»«¿»¿≈…∆«¿≈
.ÈÚÈ Ô‡OÚÂ ÔÏÒt  L„…̃∆¿»»«¬»»¿ƒƒ

בנגיעתו.36) אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, נתבאר
המשקין.37) את ז 38)אפילו פרק  (שם שאמרנו ומה

(פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע  שני  שאפילו ה) הלכה
ונעשה  בראשון שנגע  באוכל המדובר לטומאה) כראשון
את  ולא התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני ,
משמשת  זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש,

אחריה. לבאות הקדמה

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â ÌBÈ ÏeËa eaÁ ÌÈ‡L ÌÈc LÈ≈¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿¿««ƒ
ÏeË Ô‰a Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ,˙B‡Óh‰ ÏÎa eaÁ Ô‰L∆≈ƒ¿»«À¿∆»ƒ»«»∆¿
Ú‚Bp‰ ‰È‰ el‡Â ,Ba Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  ÌBÈ…»«∆»∆∆»«¿ƒ»»«≈«

Á‡ Ì„‡ ÌBÈ ÏeË ÌB˜Óa39.Ïk‰ ÏÒBt ‰È‰  ƒ¿¿»»«≈»»≈«…
‰˙L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L Ì„‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»«≈«»»∆»«√»ƒ¿≈ƒ»»

‰l˜ ‰‡ÓË ‡È‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ40ÏÒt ‰Ê È‰  «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒÀ¿»«»¬≈∆»«
Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÌBÈ ÏeË BÏÒt ‡lL ,Ïk‰«…∆…¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ
‡nËÓ ‡e‰L ,ÔBL‡ B‡ ‰‡ÓË ‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰»»«≈««À¿»ƒ∆¿«≈
kL ÈtÓ ?ÌBÈ ÏeËa el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .Ïk‰«…ƒ¿≈»≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿»

‰Ë41LÓL Ú‰ ‡l‡ qÁÓ BÈ‡Â42el˜‰ „BÚÂ . »«¿≈¿À»∆»∆¡≈∆∆¿≈≈
Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡ LiL ,ÌBÈ ÏeËaƒ¿∆≈√»ƒ∆≈¿À»ƒ¿»»
.ÌBÈ ÏeËa ˙BB‰Ë Ô‰Â ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¿≈¿ƒ¿
.ÔÈÙeÏ˜ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Óqk‰Â ‰BÚO‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»¿«À∆∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ

‰hÁ‰Â ,ÔÈÙeÏ˜ Ô‰L ÔÓÊa Ï‡43dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¬»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿«ƒ»««ƒ∆≈»
Áˆw‰Â ,‰ÙeÏ˜44,ÌBÈ ÏeËa ÔÈÏÒÙ  ÌeLÓM‰Â ¿»¿«∆«¿«À¿ƒ¿»ƒƒ¿

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿

טבל.39) שלא אחר טמא ראה 40)אדם חכמים. גזירת
י "א. והלכה י  הלכה ח  פרק  הטומאות אבות הלכות

טבילה.41) ידי  מאליו.42)על ויטהר השמש שקיעת
לגופה.43) וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון מין

.ËÈ‰  ‰‡Óh‰ ‡a eaÁ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ „È Ïk»«»√»ƒ∆≈ƒ¿««À¿»¬≈
‰ÚÓe ÒÙpL ÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ ÏeËa eaÁ Ô‰≈ƒƒ¿¿≈»»…∆∆ƒ¿«¿…∆

˙ˆ˜Óa45eaÁ ‡e‰ Ck  ‰‡Óh‰ ‡a eaÁ ‡e‰L , ¿ƒ¿»∆ƒ¿««À¿»»ƒ
ÌBÈ ÏeËa eaÁ BÈ‡L ÏÎÂ .ÌBÈ ÏeËa46È‰  ƒ¿¿…∆≈ƒƒ¿¬≈

ÌÈ„ia eaÁ ‡e‰47ÌÈ„È ˙‡ÓËa ÓÁ ‰Ê Ì‚Â . ƒ«»«ƒ¿«∆…∆¿À¿«»«ƒ
ÌBÈ ÏehÓ48. ƒ¿

באב 45) ונגע  שנפרס  אוכל דין ט  הלכה ו פרק  למעלה ראה
לקמן 46)הטומאה. (ראה טומאות. בשאר חיבור והוא

א). הלכה ח  שווים 47)פרק  יום וטבול שידיים פי , על אף 
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול

חומר 48) נתבאר ה הלכה י  פרק  הטומאות אבות בהלכות
של  משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין

   1 
שנגע 1) והדברים יום, לטבול חיבור שהם הדברים יבאר

נידה  ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם
בטהרות. עושה אם

.‡˙BlÁ2ÌÈkk B‡3BÊa BÊ ˙BÎLB eÈ‰Â ÔÒkL4 «ƒ»ƒ∆¿»»¿»¿»
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,ÔLÈÙ‰Ï BzÚ„Â5 ¿«¿¿«¿ƒ»∆»»«»««≈«»

‰Èt eÓ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ epza6˙Á‡a ÌBÈ ÏeË Ú‚Â , «««¬«ƒ…»¿»∆»¿»«¿¿««
da Ú‚pL ‰lÁ‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  Ô‰Ó7ÌÈn‰ ÔÎÂ . ≈∆…»«∆»««»∆»«»¿≈««ƒ

‰a˜k eOÚÂ eÁÈz‰L8,ÔÈÒÈb‰Â9eÁÈz‰L ∆ƒ¿ƒ¿«¬¿À»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ
‰BL‡ ‰ÁÈ˙10L„Á ÔÈÈÂ ,11Ê‡Â12,eÁÈz‰L ¿ƒ»ƒ»¿«ƒ»»¿…∆∆ƒ¿ƒ

‡l‡ ÏÒt ‡ÏÂ ,eaÁ BÈ‡  ‰ÁÈ˙a ÌBÈ ÏeË Ú‚Â¿»«¿»¿ƒ»≈ƒ¿…»«∆»
˙Bl˜ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ Ïk ‡Le .„Ïa ‰ÁÈ˙‰13ÔÈa »¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»«À¿≈«≈

BÊ ˙BÎLB eÈ‰L ˙BlÁ Ï‡ .eaÁ Ïk‰  ˙BeÓÁ¬«…ƒ¬»«∆»¿
Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,LÈÙ‰Ï BzÚc ÔÈ‡Â BÊa»¿≈«¿¿«¿ƒ∆»»«»««≈

epza eÓ˜Â eÎLÂ ‰lÁ14dÈ‡L ÌÈn‰ ˙ÁÈ˙e , «»¿»¿¿»¿««¿ƒ«««ƒ∆≈»
‰a˜k ˙ÏÁÏÁÓ15‰iL ÔÈÒÈb‰ ˙ÁÈ˙e ,16˙ÁÈ˙e , ¿À¿∆∆¿À»¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔLÈ ÔÈÈ17ÔÈa ÔÓM‰ ˙ÁÈ˙e ,˙ÁÈ˙e ,L„Á ÔÈa ÔLÈ «ƒ»»¿ƒ««∆∆≈»»≈»»¿ƒ«
CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏeËa eaÁ el‡ È‰  ÌÈL„Ú¬»ƒ¬≈≈ƒƒ¿¿≈»ƒ

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÓBÏ«¿»«À¿

חלה 2) עריסותיכם "מראשית כ): טו, (במדבר בתורה כתוב 
כתרומה. וקדושה לכהן, ליתן צריך זו חלה תרומה". תרימו

תרומה.3) ככר 4)של מכל חתיכה תשאר תפרידן, ואם
ממנה. נשכה כאילו בחברתה, "חלה"5)דבוקה

ושטוח . דק  בצק  על 6)משמעותה קרום שעלה לפני 
שבדעתו  ומובן שניה. חלה עליה הניח  התחתונה, החלה
מכובד  התחתונה תבנית תתקלקל שלא כדי  להפרידן,

למשנה). בפירושו (רבינו ֿ 7)העליונה בטבול כביתֿהלל
בשאר  אבל טבולֿיום, בנגיעת נאמר וזה מ "א. פ "א יום
במשנתנו  [הר"ש האחרות. נטמאו באחת נגע  אם טומאות,
זו  אלא מטמאות אינן טומאות שאר אפילו שכאן מפרש,

שכתבנו]. כמו רבינו ודעת בה, אבעבועות 8)שנגע  העלו
זעיר. לאוהל ודומות ריק , שתוכן פולים 9)גדולות

המים 10)כתושים. את לספוג הגריסים שהספיקו טרם
מים. כבועות ריקות הבועות ולפיכך מיקפה, ולהיעשות

בועות.11) במשנתנו.12)שהעלה יהודה כר'
חכמים.13) שגזרו טומאות הקשה 14)ואפילו והקרום

התחתונה. החלה על ואינן 15)מגן זעירות הן שהבועות
הרתיחות 16)חלולות. מעלות קצת, עבה כשהתבשיל
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קכח                
         

המיקפה. בהן 17)חלקי  ויש סמיכות, הן אלה רתיחות
היין.ממשו  ת

.˜ˆa18‰iÙ‡ ˙ÚLa ‡ˆiL19kk‰ ÚˆÓ‡a ‡ˆÓÂ »≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿««ƒ»
CLÓpL ˜ˆa‰ ˙ˆ˜ ÔÎÂ ,‡ˆBÈ ÓÒÓ BÓk20CÁÂ ¿«¿≈≈¿≈¿»«»≈∆ƒ¿«¿∆¡«

ÌÈ˙eÁt eÈ‰ Ì‡ ,eÁÁ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,‰iÙ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ»¿«ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .kk‰ Ïk ÏÒt  Ô‰a ÌBÈ ÏeË Ú‚Â Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«¿»«¿»∆»«»«ƒ»¿≈

Ú‚ Ì‡21Ïk ÏÒÙ  kkaL ÔË˜ ÁÏÓ b‚a ƒ»«¿«¿≈∆«»»∆«ƒ»ƒ¿«»
Bˆ Ï‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .kk‰«ƒ»¿≈»ƒ«¿»«À¿¬»¿

ÒBÓez B‡ kkaL22˙È eÁÁÂ ÏB„b ÁÏÓ b‚Â ∆«ƒ»¿¿«¿≈∆«»¿«¿»≈
kk‰  ‰‡Óh‰ ‡ elÙ‡ Ô‰a Ú‚pL Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«∆»«»∆¬ƒ««À¿»«ƒ»

B‰Ë23.ÌBÈ ÏeËa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , »¿≈»ƒ«ƒ¿

מ "ג.18) ויצא 19)שם הכיכר, נסדקה הרב  החום מפני 
בצק . קצת פניה בצק ,20)על קצת הככר מצידי  נמשך
נחרך. דקותו למעלה 22)טבולֿיום.21)ומתוך ראה

הט "ו. ואינם 23)פ "א הם, עצמם בפני  גופים אלה כל
הכיכר. לגבי  בטלים

.‚˜È˜24CÁpL25BÈ‡ ‰Ê È‰  Ìi˜ dÈˆÁÂ dÈˆÁ »ƒ∆∆¡«∆¿»¿∆¿»«»¬≈∆≈
eaÁ26ÚˆÓ‡‰ CÁ .27eaÁ ÔÈ‡  ÔÈÓi˜ ÔÈ„„v‰Â ƒ∆¡«»∆¿«¿«¿»ƒ«»ƒ≈»ƒ

ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ‡a elÙ‡ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬ƒ¿««À¿»¿≈»ƒ«
L„˜ Oa .ÌBÈ ÏeËa28ÌwL29Ú‚Â ˜n‰ ÂÈÏÚ ƒ¿¿«…∆∆»«»»«»»¿»«

‰ÙÈwa ÌBÈ ÏeË30‰ÎÈ˙Áa Ú‚ .˙BzÓ ˙BÎÈ˙Á‰  ¿«ƒ»«¬ƒÀ»»««¬ƒ»
dnÚ ÔÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á‰ 31ÏÈL˙a ÔÎÂ .eaÁ «¬ƒ»¿»»ƒƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

˙BÒet Èab ÏÚ ÌwL ˙BiË˜32ÔÓL .33ÏÚ ÛvL ƒ¿ƒ∆»«««≈¿∆∆∆»«
È Èab.ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  ÔÓMa ÌBÈ ÏeË Ú‚Â ÔÈ «≈«ƒ¿»«¿«∆∆…»«∆»«∆∆

דקה.24) עוקצין 25)עוגה בתוספתא רבינו גירסת היא כך
(ראה  שנימוק  רימון דין נאמר זו בבא של ובסיפא ה"ג, פ "ב 

וכסף ֿמשנה). לא 26)ראב "ד שנחרך בחלק  נגע  ואם
השני . החלק  אחד 27)נטמא מקצה פס  כעין נחרך פירוש,

הצדדים  שני  בין מפסיק  זה ופס  השני , לקצהו עד הרקיק  של
שנימוק ). רימון בדין הכ"ב  פ "ה למעלה (ראה נחרכו שלא

מ "ה.28) פ "ב  הקרוש.30)נקרש.29)טבולֿיום במרק 
אותה.31) כשיגביה החתיכה עם שיעלה מה של 32)כל

שם.33)לחם.

.„˜È34‰ÙeË ‰ˆÈe ‰Óez35ÂÈab ÏÚ ‰e˙36, ¿«¿»≈»¿»¿»««»
ÁÏ˜ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  ‰ˆÈaa ÌBÈ ÏeË Ú‚Â¿»«¿«≈»…»«∆»∆«

Bc‚kL37ÚBk ÔÈÓk ‰˙È‰ Ì‡Â .38eaÁ BÈ‡ 39. ∆¿∆¿¿ƒ»¿»¿ƒ«≈ƒ

מ "ב .34) פ "ג החלבון 35)טבולֿיום יפה שנתערבו
הביצה. מקליפת שהוצאו אחר ומפני36)והחלמון

והמדובר  מהירק . נשמטים אינם והחלמון החלבון שנתערבו
ירק  של קלחים כמה שם הנגיעה,37)כשיש מקום שכנגד

טבולֿיום, במגע  נפסלת ואינה חולין היא שביצה ואע "פ 
מחברת  אינה שביצה נטמאו, לא האחרים הקלחים אבל
שזה  משום שכנגדו? הקלח  נפסל ולמה לטומאה. אוכלין
הקלח  שנפסל מפרש [הרא"ש עצמו. בקלח  נגע  כאילו

הר"ש]. ע "פ  הוא ופירושנו הביצה, היתה 38)שכנגד ולא
הנגיעה. במקום לירק  הקלח 39)דבוקה אפילו נטמא ולא

תרומה, שאינה מפני  נפסלה, לא עצמה הביצה וגם שכנגדו.

רבינו  לדעת כן, על יתר טבולֿיום. במגע  נפסלת ואינה
כלל, טומאה מקבלים אינם פירות שמי  הי "ד), פ "א (למעלה
שהרי ממש, טמא בה נגע  אם אפילו הביצה נטמאה לא

פירות. כמי  דינה ביצה

.‰ËeÁ40ÒtÏ‡ ÏL dÙc ÏÚ ÌwL ‰ˆÈa ÏL41 ∆≈»∆»««»¿»∆ƒ¿»
‰ÙO‰ ÔÓ :ÌBÈ ÏeË Ba Ú‚Â42eaÁ  ÌÈÙÏÂ43, ¿»«¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒƒ

˙BiË˜a ÔÎÂ .eaÁ BÈ‡  ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ44 ƒ«»»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.‰„w‰ ˙ÙO ÏÚ eÓwL∆»¿«¿««¿≈»

מ "ג.40) תרומה.41)שם של תבשיל ובה גדולה, מחבת
שבאילפס . התבשיל עד מגיע  כשהחוט  של 42)המדובר

האילפס 43)האילפס . משפת הדבוק  החוט  בחלק  נגע  אם
התבשיל. כל נפסל - לתבשיל בכיוון תבשיל 44)ולמטה

סמיך. קטניות של

.Â˙ÈÁ45Ì˙ÒÂ ,‰ÈcvÓ ÔÈa ‰ÈÏeMÓ ÔÈa ,‰wpL »ƒ∆ƒ¿»≈ƒ∆»≈ƒƒ∆»¿»«
dlk ‰ÏÒÙ  B„Èa ˜p‰ ÌBÈ ÏeË46. ¿«∆∆¿»ƒ¿¿»À»

מ "ז.45) בטומאה 46)שם כאן מחמיר [רבינו כתנאֿקמא.
ה"י פי "ב  אסורות מאכלות בהלכות שהרי  נסך, מביין יותר
- בידו גוי  וסתמה מצידה, יין של חבית ניקבה שאם פסק ,

כסף ֿמשנה]. ראה ולמטה. הנקב  שממקום היין נאסר לא

.Ê‰ÚÓ‰47ÈÏÎÏ ÈÏkÓ48Áelwa ÌBÈ ÏeË Ú‚Â49 «¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ«
‰‡Óe „Á‡a Ba Ú‚pL ‰Ê ÔÈÚLÓ 50‰ÓezL ; ¿«¬ƒ∆∆»«¿∆»≈»∆¿»

,dËeÚÓa ‰ÏËa  ‰‡Óe „Á‡a ‰Ú˙pL ‰‡ÓË¿≈»∆ƒ¿»¿»¿∆»≈»»¿»¿ƒ»
˙BÓez ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿

תרומה.48)שם.47) של היורד 49)משקה בעמוד
ה"א. בפ "ז למעלה האמור "ניצוק " וזהו לכלי , מכלי 

ואחד 50) מאה פי  התחתון שבכלי  המשקה בכל יש אם
הטיפה  אותה בטלה ונפסלה, בה שנגע  המשקה בכמות

טהור. השלמות).51)והכל (ראה הי "ד פי "ד

.ÁÌBÈ ÏeË52Ba‰ ˙‡ ÌBz ‰È‰L53epnÓ ‰ÏÙÂ ¿∆»»≈∆«¿»¿»ƒ∆
ÔÈÈ ÏL Baa ‰Ú˜LÂ ‰Óez ÏL ˙ÈÁ54ÔÈia Ú‚Â »ƒ∆¿»¿»¿»«∆«ƒ¿»«««ƒ

ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ :BaaL55eaÁ BÈ‡ 56ÔÓ , ∆«ƒ«»»¿«≈ƒƒ
ÌÈÙÏÂ ‰ÙO‰57Ba‰ ‰È‰ Ì‡Â .eaÁ 58ÒËÈt59, «»»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»«ƒ»

Blk  k ‰‡Ó ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ»∆«¬ƒ≈»…À
eaÁ60‰Óez‰ ÏÒt  ÔÈi‰ ˙ˆ˜Óa Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»««ƒ»««¿»

.ÈÏk‰ Ú˜˜aL ˙ÈÁaL∆∆»ƒ∆¿«¿««¿ƒ

מ "ו.52) ונזהר 53)שם יין, של מבור תרומה מפריש היה
תרומה. שם עליו שקרא ביין חולין.54)מלנגוע 

מצידיה.55) או החבית משפת אף ֿעלֿפי56)למעלה
שהוא  מפני  נפסלה, לא - התרומה פני  על צף  הבור שיין
שאינו  טבולֿיום, ודוקא שבבור. ליין חיבור ואינה בכלי 
ביין  שנגע  טמא אבל ה"ו), פ "ז (למעלה כלל חולין מטמא
הלכות  (ראה משקין גזירת מדין ראשון היין נעשה - שבבור
התרומה. חבית את ומטמא ה"ה) פ "ז הטומאות אבות

החבית,57) בתוך התרומה גבי  על הצף  חולין של ביין נגע 
ונתמלאה  לבור, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית כגון
(ברטנורא). הכל נפסל - שהתווסף  ביין ונגע  שבבור מיין
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קכט                 
         

המיקפה. בהן 17)חלקי  ויש סמיכות, הן אלה רתיחות
היין.ממשו  ת

.˜ˆa18‰iÙ‡ ˙ÚLa ‡ˆiL19kk‰ ÚˆÓ‡a ‡ˆÓÂ »≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿««ƒ»
CLÓpL ˜ˆa‰ ˙ˆ˜ ÔÎÂ ,‡ˆBÈ ÓÒÓ BÓk20CÁÂ ¿«¿≈≈¿≈¿»«»≈∆ƒ¿«¿∆¡«

ÌÈ˙eÁt eÈ‰ Ì‡ ,eÁÁ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,‰iÙ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ»¿«ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .kk‰ Ïk ÏÒt  Ô‰a ÌBÈ ÏeË Ú‚Â Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«¿»«¿»∆»«»«ƒ»¿≈

Ú‚ Ì‡21Ïk ÏÒÙ  kkaL ÔË˜ ÁÏÓ b‚a ƒ»«¿«¿≈∆«»»∆«ƒ»ƒ¿«»
Bˆ Ï‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .kk‰«ƒ»¿≈»ƒ«¿»«À¿¬»¿

ÒBÓez B‡ kkaL22˙È eÁÁÂ ÏB„b ÁÏÓ b‚Â ∆«ƒ»¿¿«¿≈∆«»¿«¿»≈
kk‰  ‰‡Óh‰ ‡ elÙ‡ Ô‰a Ú‚pL Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«∆»«»∆¬ƒ««À¿»«ƒ»

B‰Ë23.ÌBÈ ÏeËa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , »¿≈»ƒ«ƒ¿

מ "ג.18) ויצא 19)שם הכיכר, נסדקה הרב  החום מפני 
בצק . קצת פניה בצק ,20)על קצת הככר מצידי  נמשך
נחרך. דקותו למעלה 22)טבולֿיום.21)ומתוך ראה

הט "ו. ואינם 23)פ "א הם, עצמם בפני  גופים אלה כל
הכיכר. לגבי  בטלים

.‚˜È˜24CÁpL25BÈ‡ ‰Ê È‰  Ìi˜ dÈˆÁÂ dÈˆÁ »ƒ∆∆¡«∆¿»¿∆¿»«»¬≈∆≈
eaÁ26ÚˆÓ‡‰ CÁ .27eaÁ ÔÈ‡  ÔÈÓi˜ ÔÈ„„v‰Â ƒ∆¡«»∆¿«¿«¿»ƒ«»ƒ≈»ƒ

ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ‡a elÙ‡ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬ƒ¿««À¿»¿≈»ƒ«
L„˜ Oa .ÌBÈ ÏeËa28ÌwL29Ú‚Â ˜n‰ ÂÈÏÚ ƒ¿¿«…∆∆»«»»«»»¿»«

‰ÙÈwa ÌBÈ ÏeË30‰ÎÈ˙Áa Ú‚ .˙BzÓ ˙BÎÈ˙Á‰  ¿«ƒ»«¬ƒÀ»»««¬ƒ»
dnÚ ÔÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á‰ 31ÏÈL˙a ÔÎÂ .eaÁ «¬ƒ»¿»»ƒƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

˙BÒet Èab ÏÚ ÌwL ˙BiË˜32ÔÓL .33ÏÚ ÛvL ƒ¿ƒ∆»«««≈¿∆∆∆»«
È Èab.ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  ÔÓMa ÌBÈ ÏeË Ú‚Â ÔÈ «≈«ƒ¿»«¿«∆∆…»«∆»«∆∆

דקה.24) עוקצין 25)עוגה בתוספתא רבינו גירסת היא כך
(ראה  שנימוק  רימון דין נאמר זו בבא של ובסיפא ה"ג, פ "ב 

וכסף ֿמשנה). לא 26)ראב "ד שנחרך בחלק  נגע  ואם
השני . החלק  אחד 27)נטמא מקצה פס  כעין נחרך פירוש,

הצדדים  שני  בין מפסיק  זה ופס  השני , לקצהו עד הרקיק  של
שנימוק ). רימון בדין הכ"ב  פ "ה למעלה (ראה נחרכו שלא

מ "ה.28) פ "ב  הקרוש.30)נקרש.29)טבולֿיום במרק 
אותה.31) כשיגביה החתיכה עם שיעלה מה של 32)כל

שם.33)לחם.

.„˜È34‰ÙeË ‰ˆÈe ‰Óez35ÂÈab ÏÚ ‰e˙36, ¿«¿»≈»¿»¿»««»
ÁÏ˜ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  ‰ˆÈaa ÌBÈ ÏeË Ú‚Â¿»«¿«≈»…»«∆»∆«

Bc‚kL37ÚBk ÔÈÓk ‰˙È‰ Ì‡Â .38eaÁ BÈ‡ 39. ∆¿∆¿¿ƒ»¿»¿ƒ«≈ƒ

מ "ב .34) פ "ג החלבון 35)טבולֿיום יפה שנתערבו
הביצה. מקליפת שהוצאו אחר ומפני36)והחלמון

והמדובר  מהירק . נשמטים אינם והחלמון החלבון שנתערבו
ירק  של קלחים כמה שם הנגיעה,37)כשיש מקום שכנגד

טבולֿיום, במגע  נפסלת ואינה חולין היא שביצה ואע "פ 
מחברת  אינה שביצה נטמאו, לא האחרים הקלחים אבל
שזה  משום שכנגדו? הקלח  נפסל ולמה לטומאה. אוכלין
הקלח  שנפסל מפרש [הרא"ש עצמו. בקלח  נגע  כאילו

הר"ש]. ע "פ  הוא ופירושנו הביצה, היתה 38)שכנגד ולא
הנגיעה. במקום לירק  הקלח 39)דבוקה אפילו נטמא ולא

תרומה, שאינה מפני  נפסלה, לא עצמה הביצה וגם שכנגדו.

רבינו  לדעת כן, על יתר טבולֿיום. במגע  נפסלת ואינה
כלל, טומאה מקבלים אינם פירות שמי  הי "ד), פ "א (למעלה
שהרי ממש, טמא בה נגע  אם אפילו הביצה נטמאה לא

פירות. כמי  דינה ביצה

.‰ËeÁ40ÒtÏ‡ ÏL dÙc ÏÚ ÌwL ‰ˆÈa ÏL41 ∆≈»∆»««»¿»∆ƒ¿»
‰ÙO‰ ÔÓ :ÌBÈ ÏeË Ba Ú‚Â42eaÁ  ÌÈÙÏÂ43, ¿»«¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒƒ

˙BiË˜a ÔÎÂ .eaÁ BÈ‡  ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ44 ƒ«»»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.‰„w‰ ˙ÙO ÏÚ eÓwL∆»¿«¿««¿≈»

מ "ג.40) תרומה.41)שם של תבשיל ובה גדולה, מחבת
שבאילפס . התבשיל עד מגיע  כשהחוט  של 42)המדובר

האילפס 43)האילפס . משפת הדבוק  החוט  בחלק  נגע  אם
התבשיל. כל נפסל - לתבשיל בכיוון תבשיל 44)ולמטה

סמיך. קטניות של

.Â˙ÈÁ45Ì˙ÒÂ ,‰ÈcvÓ ÔÈa ‰ÈÏeMÓ ÔÈa ,‰wpL »ƒ∆ƒ¿»≈ƒ∆»≈ƒƒ∆»¿»«
dlk ‰ÏÒÙ  B„Èa ˜p‰ ÌBÈ ÏeË46. ¿«∆∆¿»ƒ¿¿»À»

מ "ז.45) בטומאה 46)שם כאן מחמיר [רבינו כתנאֿקמא.
ה"י פי "ב  אסורות מאכלות בהלכות שהרי  נסך, מביין יותר
- בידו גוי  וסתמה מצידה, יין של חבית ניקבה שאם פסק ,

כסף ֿמשנה]. ראה ולמטה. הנקב  שממקום היין נאסר לא

.Ê‰ÚÓ‰47ÈÏÎÏ ÈÏkÓ48Áelwa ÌBÈ ÏeË Ú‚Â49 «¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ«
‰‡Óe „Á‡a Ba Ú‚pL ‰Ê ÔÈÚLÓ 50‰ÓezL ; ¿«¬ƒ∆∆»«¿∆»≈»∆¿»

,dËeÚÓa ‰ÏËa  ‰‡Óe „Á‡a ‰Ú˙pL ‰‡ÓË¿≈»∆ƒ¿»¿»¿∆»≈»»¿»¿ƒ»
˙BÓez ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿

תרומה.48)שם.47) של היורד 49)משקה בעמוד
ה"א. בפ "ז למעלה האמור "ניצוק " וזהו לכלי , מכלי 

ואחד 50) מאה פי  התחתון שבכלי  המשקה בכל יש אם
הטיפה  אותה בטלה ונפסלה, בה שנגע  המשקה בכמות

טהור. השלמות).51)והכל (ראה הי "ד פי "ד

.ÁÌBÈ ÏeË52Ba‰ ˙‡ ÌBz ‰È‰L53epnÓ ‰ÏÙÂ ¿∆»»≈∆«¿»¿»ƒ∆
ÔÈÈ ÏL Baa ‰Ú˜LÂ ‰Óez ÏL ˙ÈÁ54ÔÈia Ú‚Â »ƒ∆¿»¿»¿»«∆«ƒ¿»«««ƒ

ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ :BaaL55eaÁ BÈ‡ 56ÔÓ , ∆«ƒ«»»¿«≈ƒƒ
ÌÈÙÏÂ ‰ÙO‰57Ba‰ ‰È‰ Ì‡Â .eaÁ 58ÒËÈt59, «»»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»«ƒ»

Blk  k ‰‡Ó ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ»∆«¬ƒ≈»…À
eaÁ60‰Óez‰ ÏÒt  ÔÈi‰ ˙ˆ˜Óa Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»««ƒ»««¿»

.ÈÏk‰ Ú˜˜aL ˙ÈÁaL∆∆»ƒ∆¿«¿««¿ƒ

מ "ו.52) ונזהר 53)שם יין, של מבור תרומה מפריש היה
תרומה. שם עליו שקרא ביין חולין.54)מלנגוע 

מצידיה.55) או החבית משפת אף ֿעלֿפי56)למעלה
שהוא  מפני  נפסלה, לא - התרומה פני  על צף  הבור שיין
שאינו  טבולֿיום, ודוקא שבבור. ליין חיבור ואינה בכלי 
ביין  שנגע  טמא אבל ה"ו), פ "ז (למעלה כלל חולין מטמא
הלכות  (ראה משקין גזירת מדין ראשון היין נעשה - שבבור
התרומה. חבית את ומטמא ה"ה) פ "ז הטומאות אבות

החבית,57) בתוך התרומה גבי  על הצף  חולין של ביין נגע 
ונתמלאה  לבור, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית כגון
(ברטנורא). הכל נפסל - שהתווסף  ביין ונגע  שבבור מיין
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ה"א.58) פ "ב  שם שלפנינו 59)תוספתא בתוספתא
יש  רבינו בדברי  שגם ונראה פיטס ". היה "ואם הגירסא:
נפלה  לא שהחבית פירוש, כסף ֿמשנה). (ראה כך לגרוס 
מאוד. גדול כלי  = פיטס  לפיטס . אלא בקרקע  חפור לבור

סוגים 60) ובור שחבית הוא, לפיטס  בור בין ההבדל טעם
ולפיכך  כלים, שניהם ופיטס  חבית אבל הם. שונים

(כסף ֿמשנה). מתחברים

.Ë˙Ïq‰61l‰Â ˙BÁÓ ÏL‰B62˙Ëw‰Â «…∆∆¿»¿«¿»¿«¿…∆
ÌÈÏÁb‰Â63˙‡ ÏÒt  Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ ÏeË Ú‚pL ¿«∆»ƒ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆

Blk64‰˙BÁL ÌÈÏÁba ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . À«∆¿»ƒ¬ƒ«∆»ƒ∆∆
‰˙BÁL ‰zÁn‰L ,ÌÈetk‰ ÌBÈa ‰zÁna65da  ««¿»¿«ƒƒ∆««¿»∆∆»

ÏÎÈ‰Ï ÒÎ66,ÌBÈ ÏÎa ‰˙BÁL ÌÈÏÁb Ï‡ ; ƒ¿»«≈»¬»∆»ƒ∆∆¿»
Ì‡ ,‰Ê ÏLÏ ÛÒk ÏL ‰zÁÓa ‰ÚÓ ‡e‰Lk¿∆¿»∆¿«¿»∆∆∆¿∆»»ƒ

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ eft˙67‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡ 68‡l‡ , ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ≈»∆¿À»∆»
‰n‡Ï Ô„aÎÓ69. ¿«¿»»«»

ב .61) כג, חגיגה בבלי  מ "א; פ "ח  בושם 62)עדיות מין
הסממנים  אחד והיא המנחות, קומצי  עם שמקטירים

הקטורת.63)שבקטורת. את עליהן שנותנים אש גחלי 
עצמו.64) בפני  גוף  הוא וקורט  קורט  שכל אף ֿעלֿפי 

שהכלי אדומה) פרה באפר (וכן בקדשים מעלה עשו חכמים
על  זו מעלה והסמיכו זה, לענין אחד כגוף  להיות מצרפם
הכתוב  עשה זהב ", עשרה אחת "כף  יד): ז, (במדבר הכתוב 
הטומאות  אבות שאר הלכות (ראה אחת - שבכף  מה כל
שאין  כלי  שגם רבינו, כותב  למשנתנו [בפירושו ה"ז). פי "ב 
א  כד, בחגיגה הדין ומקור שעליו, מה כל מצרף  תוך לו
שם]. טוב ' יום 'תוספות ראה עקיבא. ר' של לדעתו

הגחלים.65) את יום משנה 66)שגורף  "בכל מג: יומא
(ביום  והיום זהב , של בתוך ומערה כסף , בשל חותה היה
הגחלים  ואותן מכניס ", היה ובה זהב  בשל חותה הכיפורים)

זהב .67)נתקדשו. של למחתה הגיעו מכיוון 68)שלא
יש  להקטרה.שלא בהן העזרה.69)תמשו שברצפת מרזב 

בון. כר' ה"ב . פ "ג חגיגה ירושלמי 

.È‰t˜Ó70ÔÈlÁ ÏL71˜È˜ B‡72ÔÓLÂ ÔÈlÁ ÏL ƒ¿»∆Àƒ»ƒ∆Àƒ¿∆∆
 ÔÓMa ÌBÈ ÏeË Ú‚Â ,Ô‰Èab ÏÚ Ûˆ ‰Óez ÏL∆¿»»««≈∆¿»«¿«∆∆

„Ïa ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï73ıaÁ Ì‡Â .74ÌB˜Ó Ïk  …»«∆»«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ≈»»
.ÏÒt ÔÓM‰ Ba CÏ‰L∆»««∆∆»«

סמיך.70) מ "ד.71)תבשיל פ "ב  עוגה.72)טבולֿיום
ונכתב 73) חולין, מטמא אינו טבולֿיום שהרי  פשוט , זה דין

שלאחריו. לדין הקדמה השמן 74)כעין את עירבב 
ר"ש  (ראה השמן באותו הרקיק  את לש או והמקפה,

במשנתנו). שלמה ומלאכת

.‡È˜È75‰Óez ÏL ÔÓLa BÏMaL ÔÈlÁ ÏL76 »»∆Àƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¿»
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  ÌBÈ ÏeË Ba Ú‚Â77. ¿»«¿…»«∆»¿«»

מ "ה.75) פ "ג ירק ,76)שם קלחי  הרבה בתבשיל והיו
השמן. כל בהם ואין 77)ונבלע  בלבד, בו שנגע  הקלח 

מפני אחיד, כגוש דינם להיות הקלחים כל את מחבר השמן
הוא  עומד, שמן קצת נשאר אם אבל בירק . בלוע  שכולו

וראה  ה"ו. פ "ז למעלה (ראה הקלחים כל את מצרף 
יהושע . ר' בשם עקיבא כר' פסק  השלמות).

.È‰t˜n‰78ÔÈlÁ ÏL ÔÓM‰Â ÌeM‰Â ‰Óez ÏL «ƒ¿»∆¿»¿«¿«∆∆∆Àƒ
Ôlk ˙‡ ÏÒt  Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ ÏeË Ú‚pL79. ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆À»

מ "ג.78) פ "ב  מחבר 79)שם והוא עיקר, שהמקפה מפני 
אחד. לגוש הכל את

.‚ÈÔÈlÁ ÏL ‰t˜n‰80ÔÓM‰Â81Ú‚pL ‰Óez ÏL «ƒ¿»∆Àƒ¿«∆∆∆¿»∆»«
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ ÏeË82. ¿¿ƒ¿»»…»«∆»¿«»
‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ‰aÓ ÌeM‰ ‰È‰ Ì‡83. ƒ»»«¿À∆¿ƒ««»…

?È˙ÓÈ‡84‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰Ú˜a Le‚ ‡e‰L ÔÓÊa ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»»¬»ƒ»»
‰ÎB„Óa fÙÓ85ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  B˙ˆ˜Óa Ú‚Â ¿À»ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»…»«∆»¿

BÚbÓ86BefÙa ‰ˆB ‡e‰L ÈtÓ ,87‡Le .88Ïk «»ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»»
,ÔÓLa ÌeM‰ ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓa ÔÎe„Ï ÔkcL ÔÈÎBcp‰«ƒƒ∆«¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿∆∆
Leb Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôˆa˜Â ÔÈ˜LÓa ‡lL ÔÎc Ì‡ƒ»»∆…¿«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈
;BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  Ô‰a Ú‚Â ,‰Ú˜aƒ¿»»¿»«»∆…»«∆»¿«»

‰Ïc ÏL ÏebÚk Ì‰ È‰L89 B˙ˆ˜Ó ‡ÓË Ì‡L , ∆¬≈≈¿ƒ∆¿≈»∆ƒƒ¿»ƒ¿»
.Blk ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»À

וכת"י81)שם.80) ר"מ  רומא (דפוס  והשמן והשום צ "ל
במשנתנו). הגירסא וכן חולין 82)תימן, שהוא התבשיל

השום אינו כל את מצרף  אינו ולפיכך טבולֿיום, במגע  נפסל
מגעו  מקום נפסל ואף ֿעלֿפי ֿכן להיפסל, אחד לגוש והשמן
השמן  כל כשנבלע  [והמדובר שבו. והשמן השום מפני 
כל  את מצרפת היא - בעין טיפה נשארה אם אבל בתבשיל,
בהלכה  למעלה שביארנו כמו כולו, ונפסל תרומה של השום
שם]. ותוספות ורש"י  א. מד, פסחים בבלי  ראה יא.

יותר 83) השום היה "ואם שם: מפרש ורבינו המשנה, לשון
במקצת  נגע  וכאשר תרומה, כדין הכל דין יהיה המקפה, מן
אמרו  בלבד שלחומרא מלשונו משמע  הכל". פסול
והשום  תרומה, של כשהמקפה אבל הרוב , אחר שהולכים
מפני כולו, את פסל - רוב  הם אפילו חולין של והשמן

במשנתנו). טוב ' יום ('תוספות עיקר פסל 84)שהמקפה
כולו? אותו.85)את שכותשים החתיכה 86)בשעה

שהחלק  רבינו ומפרש "טהור". כתוב : במשנה בה. שנגע 
טמא. מגעו מקום אבל טהור, בו נגע  הוא 87)שלא רוצה

חלקי כל את רואים אין ולפיכך זעירים, לפירורים לכותשו
אחד. כגוש שאר 88)השום "וכן במשנתנו: גורס  הגר"א

כאן. גם כך לתקן יש שלדעתו ומובן הנידוכין", כל
הדברים  כל ושאר ומפרש: גירסתנו, מקיים [בכסף ֿמשנה
ולפי כך. דינם כן גם בשמן, שום כמו במשקין נידוכים שהם

דכן"]. "ואם ולגרוס : וא"ו, להוסיף  יש ראה 89)פירושו,
הי "ד. פ "ו למעלה

.„È‰qÚ90d˙lÁ ÌL ‡wL91,dÓB„a B‡ dBÙˆa ƒ»∆»»≈«»»ƒ¿»ƒ¿»
˙eMw‰ ÔÎÂ92B‡ dBÙˆa ‰Óez ÌL ‡wLdÓB„a ¿≈«ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»

eaÁ ‰Ê È‰ 93˙ˆ˜Óa ÌBÈ ÏeË Ú‚ Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿ƒ»«¿¿ƒ¿»
‰qÚ‰94‰ÊÁÂ dÎBzÓ d˙lÁ ‰Ïh .‰lÁ‰ ‰ÏÒÙ  »ƒ»ƒ¿¿»««»ƒ¿»«»»ƒ»¿»¿»

eaÁ BÈ‡  dÎB˙Ï95. ¿»≈ƒ

א.90) הלכה פ "ב  טבולֿיום חלה 91)תוספתא קדושת
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קל                
         

מן  החלה את עדיין הפריש לא אם ואפילו תרומה. כקדושת
זו  אמירה - בעיסה מקומה את באמירה קבע  אלא העיסה
שם". "קרא נקרא וזה התרומה, בקדושת החלה את מקדשת

"קוסה".92) אומרים ואחרים מלפפון, מפרשים יש ירק . מין
ששני93) מפני  והטעם, חולין. שהוא בחלק  שנגע  אף ֿעלֿפי 

ברייתם. מתחילת מחוברים שבה.94)החלקים בחולין
רוצה 95) אינו עכשיו וגם העיסה, מן פעם שהופרשה מכיוון

שם). (הגר"א בעיסה שתתערב 

.ÂË‰qÚ96‰ÚncpL97ÏL B‡Oa ‰ˆnÁ˙pL B‡ ƒ»∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰Óez98˙ÏÒÙ dÈ‡ 99ÌBÈ ÏeËa100. ¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿

ד.96) פ "ג, שם יותר 97)משנה תרומה בה שנתערבה
מי = (זר לזרים ונאסרה חולין, חלקי  ממאה אחד מחלק 

הכהן). אהרן מזרע  אם 98)שאינו אפילו לזרים, ונאסרה
פ "ב  בערלה ששנינו כמו בעיסה, מאלף  אחד השאור היה

ניכרת. השאור שפעולת מפני  והטעם, שפעולת 99)מ "ד.
לאיסור, יפה כוחה לטומאה.השאור לא אבל

שאור 100) היה שאם ביתֿהלל מודים שם ערלה במשנה
שאפילו  ומשמע  חילקו. לא וכאן מטמא. ביצה כשיעור
המדובר  שם כי  סתירה, כל בזה ואין מטמא, אינו בכביצה
בה  יש ואם שם) רבינו פירש (כך טמאה תרומה של בשאור
אוכלין  מכביצה פחות אבל העיסה, כל את טימאה כביצה

טהורה. בתרומה המדובר וכאן מטמא, אינו

.ÊË‰qÚ101‰LÎ‰L102ÔÈ˜LÓa103ÈÓa ‰LBlÂ ƒ»∆À¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈
˙Bt104ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  ÌBÈ ÏeË da Ú‚Â ≈¿»«»¿…»«∆»¿

„Ïa BÚbÓ105. «»ƒ¿«

טומאה.102)שם.101) נרטבו 103)לקבל החטים
בפירושו  (רבינו המכשירים המשקין משבעת באחד

המכשירים.104)למשנתנו). המשקין משבעת שאינם
הי "א,105) למעלה [ראה חיבור. עושים אינם פירות שמי 

אינו  המכשירים, המשקין משבעת שהוא שמן שאפילו
מזה, ויוצא בעין. טיפה נשארה לא אם חיבור עושה
אינו  ואעפ "כ בעין, טופח  משקה כשנשאר כאן שהמדובר
מכשירים]. שאינם כשם חיבור אינם פירות שמי  מפני  חיבור

.ÊÈOÚÓ106ÔBL‡107ÌBÈ ÏeË Ba Ú‚Â LÎ‰L «¬≈ƒ∆À¿«¿»«¿
˙B‡ÒÓ ÌÈ„È B‡108OÚÓ ˙Óez epnÓ ÔÈLÈÙÓ  »«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆¿««¬≈

‰‰Ëa109OÚnL ÈtÓ .ÌBÈ ÏeËe ,ÔÈlÁk ÔBL‡  ¿»√»ƒ¿≈∆«¬≈ƒ¿Àƒ¿
ÈLÈÏM‰L ;ÔÈlÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ‡ ˙B‡ÒÓ ÌÈ„ÈÂ¿»«ƒ¿…»≈»¿ƒ∆«Àƒ∆«¿ƒƒ

B‰Ë  ÔÈlÁa110e‡aL BÓk ,111‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿Àƒ»¿∆≈«¿¿≈»ƒ»∆ƒ
‰qÚ‰ ˙‡ ‰LÏ  ÌBÈ ˙ÏeË112‰ˆB˜Â113‰lÁ dÏ114 ¿«»»∆»ƒ»¿»»«»
ÌÈÏka ‰zÁÈpÓe dzLÈÙÓe115Bz˙BÂ ,116‡L ÌÚ «¿ƒ«»«ƒ«»«≈ƒ¿¿«ƒ¿»

˙Á‡k ‰qÚ‰117˙ÙwÓe118ÔÓ Ì˙Ï È„k Ïk‰ ÏÚ »ƒ»¿«««∆∆««…¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰119BÊ È‰ :˙ÓB‡Â ÌL dÏ ‰‡B˜ Ck Á‡Â , «À»¿««»¿»»≈¿∆∆¬≈

‡lL ,da Úbz ‡Ï ÌL dÏ ‡˜zMÓe .‰lÁ«»ƒ∆ƒ¿»»≈…ƒ«»∆…
‡È‰L ‰Úa ‰LÏ Ì‡ ‰OBÚ ‡È‰ CÎÂ .‰pÏÒÙz120 ƒ¿¿∆»¿»ƒ»ƒ»»«¬≈»∆ƒ

.ÌBÈ ˙ÏeË¿«

מ "ב .106) פ "ד אחד 107)שם ממנו להפריש וצריך
גדולה. כתרומה שדינה מעשר, לתרומת מעשרה

שני108) דין עליהן חכמים וגזרו טהרתן. על שמר שלא
וקודש. תרומה לפסול טהורה.109)לטומאה, ותהיה

שלישי .110) עושים - וידים בפי "א 111)וטבולֿיום
הטומאות. אבות החייבת 112)מהלכות חולין עיסת

שבדעתה חתי114)חותכת.113)בחלה. הבצק  כת
חלה. שם עדיין עליה קוראת אינה אבל חלה, לעשותה

בכלי .115) תימן: הזה.116)בכת "י  הכלי  את
אחד.117) גדול הסמוך,119)ומקרבת.118)בכלי 

מפירות  או מעיסה להפריש צריך תרומה וכן (חלה, הקרוב 
פ "א, חלה משנה ראה עליהם. שמפרישים לאלה הסמוכים

בכלי120)ט ). החתיכה לתת הצריכוה ולמה העריבה.
"חלה" השם קריאת אחר בה תיגע  שלא כדי  מיוחד,
[בפירושו  טבולֿיום. במגע  ניטמא אינו כלי  אבל ותיפסל,
אינו  אבן (כלי  אבן בכלי  שמניחתו רבינו אומר למשנתנו,

נימוקו]. מבינתי  ונשגב  טומאה). מקבל

.ÁÈÔÈ‚Ï121OÚÓ ˙ÈÁÓ e‰‡ÏnL ÌBÈ ÏeË ‡e‰L »ƒ∆¿∆ƒ¿»≈»ƒ«¬≈
B˙Óez ‰Ïh ‡lL122OÚÓ ˙Óez BÊ È‰ :Ó‡Â ∆…ƒ¿»¿»¿»«¬≈¿««¬≈

CLÁzL Á‡ ˙ÈÁaM ‰Ó ÏÚ123‰Óez BÊ È‰  ««∆∆»ƒ««∆∆¿«¬≈¿»
„Ú OÚÓ ˙Óez ˙ÈOÚ dÈ‡L ÈÙÏ ;‰B‰Ë¿»¿ƒ∆≈»«¬≈¿««¬≈«
ÏL BLÓL ÈÚÈ CLÁzL Á‡Â ,B‡z ÈÙk CLÁzL∆∆¿«¿ƒ¿»¿««∆∆¿««¬ƒƒ¿∆

˙ÈÁ‰ ‰aL .‰ËÈÂ ÔÈ‚Ï124 CLÁzL Ì„˜ »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆»ƒ…∆∆∆¿«
BÏËa ÔÈ‚l‰125dÏËa ˙ÈÁ‰  ÔÈ‚l‰ aL ;126. «»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»

מ "ד).121) (שם מעשר.122)כד קדושת 123)תרומת
השמש. שקיעת לפני  עליה יחול לא מעשר תרומת

שבתוכו.124) המשקה כל שלא 125)ונשפך מעשר
שנאבד  מפני  טבל. נקרא - מעשר תרומת ממנו ניטלה
נשאר  כך ומתוך תרומה, שבכד המשקה נעשה לא המעשר
מעשר. תרומת ממנו להפריש וצריך שהיה, כמו טבל

שם 126) עליו שחל לפני  נשפך שבכד השמן או שהיין מפני 
מעשר. תרומת

.ËÈ‰OBÚ  ‰c ˙ÏÈÚaÓe ˙Ó ˙‡ÓhÓ ÌBÈ ÏeË¿ƒÀ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆
„a‰ ˙Èa127ÌÈ‡Óh‰ ‡L ÔÎÂ .128ÔÈOBÚ  eÏhL ¿≈««¿≈¿»«¿≈ƒ∆»¿ƒ
˙B‰Ëa129‰ÊÂ fÓ ıeÁ .130Ô‰lL ÈÚÈMa131, ƒ¿»ƒ»¿»»«¿ƒƒ∆»∆

‡ÏÂ „a‰ ˙Èa eOÚÈ ‡Ï  eÏhL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»¿…«¬¿≈««¿…
e‡È ‡nL ,˙B‰Ëa e˜qÚ˙È132ÌÈ‡ÓË e‡ˆÓÂ ƒ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ˙BÒ È‰L ;ÚÙÓÏ133e‡aL BÓk ,134. ¿«¿≈«∆¬≈¿ƒ∆«…¿∆≈«¿

שמנם.127) להוציא זיתים בו שסוחטין כגון 128)מקום
ובעילת  מת טומאת מפרט  רבינו בשרץ . או בנבילה נוגע 
הטמאים  כל כלל ואחרֿכך ימים, שבעת טמאים שהם נדה,

שהרי129)האחרים. לגופה, צריכה אינה זו בבא
לנגוע . מותרים במעשר שאפילו יז) (בהלכה כבר השמיענו
[ואפשר  השניה. לבבא הקדמה כעין כאן הדברים וכפל
שנעשו  חולין פוסל אינו שטבולֿיום להשמיענו שהתכוון

תרומה]. טהרת שבעה 130)על לספור מחוייבים שהם
זוב . מראיית נקיים ספירת 131)ימים של השביעי  ביום

ואעפ "כ  טבולֿיום, ככל ודינם ביום, לטבול שמותרים נקיים
בטהרות. יגעו החמה.132)לא שקיעת לפני  זוב 

הספירה 133) ימי  כל סותרים הטבילה, אחר ראו אם אפילו
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קלי                 
         

מן  החלה את עדיין הפריש לא אם ואפילו תרומה. כקדושת
זו  אמירה - בעיסה מקומה את באמירה קבע  אלא העיסה
שם". "קרא נקרא וזה התרומה, בקדושת החלה את מקדשת

"קוסה".92) אומרים ואחרים מלפפון, מפרשים יש ירק . מין
ששני93) מפני  והטעם, חולין. שהוא בחלק  שנגע  אף ֿעלֿפי 

ברייתם. מתחילת מחוברים שבה.94)החלקים בחולין
רוצה 95) אינו עכשיו וגם העיסה, מן פעם שהופרשה מכיוון

שם). (הגר"א בעיסה שתתערב 

.ÂË‰qÚ96‰ÚncpL97ÏL B‡Oa ‰ˆnÁ˙pL B‡ ƒ»∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰Óez98˙ÏÒÙ dÈ‡ 99ÌBÈ ÏeËa100. ¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿

ד.96) פ "ג, שם יותר 97)משנה תרומה בה שנתערבה
מי = (זר לזרים ונאסרה חולין, חלקי  ממאה אחד מחלק 

הכהן). אהרן מזרע  אם 98)שאינו אפילו לזרים, ונאסרה
פ "ב  בערלה ששנינו כמו בעיסה, מאלף  אחד השאור היה

ניכרת. השאור שפעולת מפני  והטעם, שפעולת 99)מ "ד.
לאיסור, יפה כוחה לטומאה.השאור לא אבל

שאור 100) היה שאם ביתֿהלל מודים שם ערלה במשנה
שאפילו  ומשמע  חילקו. לא וכאן מטמא. ביצה כשיעור
המדובר  שם כי  סתירה, כל בזה ואין מטמא, אינו בכביצה
בה  יש ואם שם) רבינו פירש (כך טמאה תרומה של בשאור
אוכלין  מכביצה פחות אבל העיסה, כל את טימאה כביצה

טהורה. בתרומה המדובר וכאן מטמא, אינו

.ÊË‰qÚ101‰LÎ‰L102ÔÈ˜LÓa103ÈÓa ‰LBlÂ ƒ»∆À¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈
˙Bt104ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï  ÌBÈ ÏeË da Ú‚Â ≈¿»«»¿…»«∆»¿

„Ïa BÚbÓ105. «»ƒ¿«

טומאה.102)שם.101) נרטבו 103)לקבל החטים
בפירושו  (רבינו המכשירים המשקין משבעת באחד

המכשירים.104)למשנתנו). המשקין משבעת שאינם
הי "א,105) למעלה [ראה חיבור. עושים אינם פירות שמי 

אינו  המכשירים, המשקין משבעת שהוא שמן שאפילו
מזה, ויוצא בעין. טיפה נשארה לא אם חיבור עושה
אינו  ואעפ "כ בעין, טופח  משקה כשנשאר כאן שהמדובר
מכשירים]. שאינם כשם חיבור אינם פירות שמי  מפני  חיבור

.ÊÈOÚÓ106ÔBL‡107ÌBÈ ÏeË Ba Ú‚Â LÎ‰L «¬≈ƒ∆À¿«¿»«¿
˙B‡ÒÓ ÌÈ„È B‡108OÚÓ ˙Óez epnÓ ÔÈLÈÙÓ  »«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆¿««¬≈

‰‰Ëa109OÚnL ÈtÓ .ÌBÈ ÏeËe ,ÔÈlÁk ÔBL‡  ¿»√»ƒ¿≈∆«¬≈ƒ¿Àƒ¿
ÈLÈÏM‰L ;ÔÈlÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ‡ ˙B‡ÒÓ ÌÈ„ÈÂ¿»«ƒ¿…»≈»¿ƒ∆«Àƒ∆«¿ƒƒ

B‰Ë  ÔÈlÁa110e‡aL BÓk ,111‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿Àƒ»¿∆≈«¿¿≈»ƒ»∆ƒ
‰qÚ‰ ˙‡ ‰LÏ  ÌBÈ ˙ÏeË112‰ˆB˜Â113‰lÁ dÏ114 ¿«»»∆»ƒ»¿»»«»
ÌÈÏka ‰zÁÈpÓe dzLÈÙÓe115Bz˙BÂ ,116‡L ÌÚ «¿ƒ«»«ƒ«»«≈ƒ¿¿«ƒ¿»

˙Á‡k ‰qÚ‰117˙ÙwÓe118ÔÓ Ì˙Ï È„k Ïk‰ ÏÚ »ƒ»¿«««∆∆««…¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰119BÊ È‰ :˙ÓB‡Â ÌL dÏ ‰‡B˜ Ck Á‡Â , «À»¿««»¿»»≈¿∆∆¬≈

‡lL ,da Úbz ‡Ï ÌL dÏ ‡˜zMÓe .‰lÁ«»ƒ∆ƒ¿»»≈…ƒ«»∆…
‡È‰L ‰Úa ‰LÏ Ì‡ ‰OBÚ ‡È‰ CÎÂ .‰pÏÒÙz120 ƒ¿¿∆»¿»ƒ»ƒ»»«¬≈»∆ƒ

.ÌBÈ ˙ÏeË¿«

מ "ב .106) פ "ד אחד 107)שם ממנו להפריש וצריך
גדולה. כתרומה שדינה מעשר, לתרומת מעשרה

שני108) דין עליהן חכמים וגזרו טהרתן. על שמר שלא
וקודש. תרומה לפסול טהורה.109)לטומאה, ותהיה

שלישי .110) עושים - וידים בפי "א 111)וטבולֿיום
הטומאות. אבות החייבת 112)מהלכות חולין עיסת

שבדעתה חתי114)חותכת.113)בחלה. הבצק  כת
חלה. שם עדיין עליה קוראת אינה אבל חלה, לעשותה

בכלי .115) תימן: הזה.116)בכת "י  הכלי  את
אחד.117) גדול הסמוך,119)ומקרבת.118)בכלי 

מפירות  או מעיסה להפריש צריך תרומה וכן (חלה, הקרוב 
פ "א, חלה משנה ראה עליהם. שמפרישים לאלה הסמוכים

בכלי120)ט ). החתיכה לתת הצריכוה ולמה העריבה.
"חלה" השם קריאת אחר בה תיגע  שלא כדי  מיוחד,
[בפירושו  טבולֿיום. במגע  ניטמא אינו כלי  אבל ותיפסל,
אינו  אבן (כלי  אבן בכלי  שמניחתו רבינו אומר למשנתנו,

נימוקו]. מבינתי  ונשגב  טומאה). מקבל

.ÁÈÔÈ‚Ï121OÚÓ ˙ÈÁÓ e‰‡ÏnL ÌBÈ ÏeË ‡e‰L »ƒ∆¿∆ƒ¿»≈»ƒ«¬≈
B˙Óez ‰Ïh ‡lL122OÚÓ ˙Óez BÊ È‰ :Ó‡Â ∆…ƒ¿»¿»¿»«¬≈¿««¬≈

CLÁzL Á‡ ˙ÈÁaM ‰Ó ÏÚ123‰Óez BÊ È‰  ««∆∆»ƒ««∆∆¿«¬≈¿»
„Ú OÚÓ ˙Óez ˙ÈOÚ dÈ‡L ÈÙÏ ;‰B‰Ë¿»¿ƒ∆≈»«¬≈¿««¬≈«
ÏL BLÓL ÈÚÈ CLÁzL Á‡Â ,B‡z ÈÙk CLÁzL∆∆¿«¿ƒ¿»¿««∆∆¿««¬ƒƒ¿∆

˙ÈÁ‰ ‰aL .‰ËÈÂ ÔÈ‚Ï124 CLÁzL Ì„˜ »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆»ƒ…∆∆∆¿«
BÏËa ÔÈ‚l‰125dÏËa ˙ÈÁ‰  ÔÈ‚l‰ aL ;126. «»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»

מ "ד).121) (שם מעשר.122)כד קדושת 123)תרומת
השמש. שקיעת לפני  עליה יחול לא מעשר תרומת

שבתוכו.124) המשקה כל שלא 125)ונשפך מעשר
שנאבד  מפני  טבל. נקרא - מעשר תרומת ממנו ניטלה
נשאר  כך ומתוך תרומה, שבכד המשקה נעשה לא המעשר
מעשר. תרומת ממנו להפריש וצריך שהיה, כמו טבל

שם 126) עליו שחל לפני  נשפך שבכד השמן או שהיין מפני 
מעשר. תרומת

.ËÈ‰OBÚ  ‰c ˙ÏÈÚaÓe ˙Ó ˙‡ÓhÓ ÌBÈ ÏeË¿ƒÀ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆
„a‰ ˙Èa127ÌÈ‡Óh‰ ‡L ÔÎÂ .128ÔÈOBÚ  eÏhL ¿≈««¿≈¿»«¿≈ƒ∆»¿ƒ
˙B‰Ëa129‰ÊÂ fÓ ıeÁ .130Ô‰lL ÈÚÈMa131, ƒ¿»ƒ»¿»»«¿ƒƒ∆»∆

‡ÏÂ „a‰ ˙Èa eOÚÈ ‡Ï  eÏhL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»¿…«¬¿≈««¿…
e‡È ‡nL ,˙B‰Ëa e˜qÚ˙È132ÌÈ‡ÓË e‡ˆÓÂ ƒ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ˙BÒ È‰L ;ÚÙÓÏ133e‡aL BÓk ,134. ¿«¿≈«∆¬≈¿ƒ∆«…¿∆≈«¿

שמנם.127) להוציא זיתים בו שסוחטין כגון 128)מקום
ובעילת  מת טומאת מפרט  רבינו בשרץ . או בנבילה נוגע 
הטמאים  כל כלל ואחרֿכך ימים, שבעת טמאים שהם נדה,

שהרי129)האחרים. לגופה, צריכה אינה זו בבא
לנגוע . מותרים במעשר שאפילו יז) (בהלכה כבר השמיענו
[ואפשר  השניה. לבבא הקדמה כעין כאן הדברים וכפל
שנעשו  חולין פוסל אינו שטבולֿיום להשמיענו שהתכוון

תרומה]. טהרת שבעה 130)על לספור מחוייבים שהם
זוב . מראיית נקיים ספירת 131)ימים של השביעי  ביום

ואעפ "כ  טבולֿיום, ככל ודינם ביום, לטבול שמותרים נקיים
בטהרות. יגעו החמה.132)לא שקיעת לפני  זוב 

הספירה 133) ימי  כל סותרים הטבילה, אחר ראו אם אפילו
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להתחיל  וצריכים לטומאתם וחוזרים מזוב , נקיים שהיו
ב  כט , בנדה ולטבול. אחרים נקיים ימים שבעת ולספור
לבעלה. טהרה לענין שמעון, ר' בשם זו חששא נאמרה

הי "ד.134) פ "ו ביאה איסורי  בהלכות

   1 
כך 1) ואחר קרשו כך ואחר שנטמאו והדבש השמן יבאר

אוכל  בהם ונגע  שקרשו והחלב  והגריסים הרוטב  נימוחו.
קפואים  כשהם או וקפאו, משקין כשהם נטמאו ראשון.
ממנו  ונפל מוכשרים ענבים אוכל שהיה טמא וכו'. ונימוחו

טמא  זיתים של גוש וכו'. לגת מקובץ גרגיר שהיה ים
משקין  בהם בלועים שהיו עצים והוסק . לתנור והשליכו
זיתים. של בריחיים שנמצא שרץ  בתנור. והסיקם טמאים
כיכרות  טמאים. עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזגים הגפת
באחד  שרץ  ונגע  משקין ובגומות גומות, בהן שהיו הקודש
הטומאה  אב  ונגע  החבית בעובי  הנעשה אבעבוע  ודין מהן.

שבאבעבוע . במשקה

.‡Lc‰ B‡ ÔÓM‰2e‡ÓËpL3eL˜ Ck Á‡Â «∆∆«¿«∆ƒ¿¿¿««»»¿
,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ È‰  eÁBn Ck Á‡Â¿««»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿»

ÔÈ˜LÓk Ô‰L ÈtÓ4Á‡ e‡ÙwL Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ¿««ƒ∆»¿««
.e‡ÓËpL∆ƒ¿¿

תחילה 2) השמן אומר, מאיר "רבי  שנינו: מ "ב  פ "ג בטהרות
שם, רבינו ופירש הדבש". אף  אומרים, וחכמים לעולם.

קרשו. ואחרֿכך שנטמאו ודבש בשמן ונעשו 3)שמדובר
משקין. כדין לטומאה שהם 4)ראשון בזמן אפילו

לדבריו  סתירה בזה ואין למשנתנו). בפירושו (רבינו קרושים
מפני משקה, ולא אוכל לא אינו קרוש ששמן הי "ט  פ "א
אדם, למאכל עי "ז ונפסל שקרש טהור בשמן שם שמדובר
שנטמא  בשמן מדובר וכאן טומאה, מקבל אינו ולפיכך
שייפסל  עד ממנו יורדת הטומאה אין קרש ואחרֿכך
שאמר: ומה הי "ח . פ "ב  למעלה כאמור כלב , מאכילת
וקפאו  נימוחו שאפילו להשמיענו, בא נימוחו" "ואחרֿכך

כאן). כסף ֿמשנה (ראה כמשקה דינם - פעמים אלף 

.Ë‰5Ô‰ È‰  eLwL ÏÁ‰Â ÔÈÒÈb‰Â »…∆¿«¿ƒƒ¿∆»»∆»¿¬≈≈
ÔÈÏÎ‡k6‰LÁÓ ÔÈÎÈˆe ,7ÏÎ‡ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . »√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿ƒ»«»∆…∆

‰˜LÓ Ô‰a ‰È‰ .ÌÈiL eOÚ  ‰˜LÓ B‡ ÔBL‡ƒ«¿∆«¬¿ƒƒ»»»∆«¿∆
ÁÙBË8.‰‡ÓËÏ ‰lÁz Ô‰Â ÔÈ˜LÓk Ô‰ È‰  ≈«¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»¿À¿»

È‰  eL˜Â Ôk Á‡ e‡Ù˜Â ÔÈ˜LÓ Ô‰Lk e‡ÓËƒ¿¿¿∆≈«¿ƒ¿»¿««≈¿»¿¬≈
ÌÈiL Ô‰9ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡ BÓk ,10. ≈¿ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈÈeÙ˜ Ô‰Lk e‡ÓË11Ì‡ :ÔÈ˜LÓ eOÚÂ eÁBnÂ ƒ¿¿¿∆≈¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒƒ
ÔeÎÓ ‰ˆÈk eÈ‰12ÔÈB‰Ë ÔÈ˜Ln‰ È‰ 13eÈ‰ ; »¿≈»¿À»¬≈««¿ƒ¿ƒ»

‰tË ‰ÁBnpLkL ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰  ‰ˆÈkÓ ˙BÈ≈ƒ¿≈»««¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ƒ»ƒ»
‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡14‰ÁBnpL ‡ÓË ÏÎ‡ ƒ»ƒ¿≈¿«≈»…∆»≈∆ƒ»

epnÓ15eÁBnpL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËz ‰th‰ ‰˙B‡Â , ƒ∆¿»«ƒ»¿«≈»««¿ƒ∆ƒ
ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ËÁqL ˙Ó ‡ÓË ÔÎÂ .‰ÈÁ‡«¬∆»¿≈¿≈≈∆»«≈ƒ«¬»ƒ

‰ˆÈk eÈ‰ Ì‡ :eLÎ‰L16ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È‰  ∆À¿¿ƒ»¿≈»¬≈««¿ƒ«¿ƒ
‰˜Ln‰ ÌB˜Óa ÚbÈ ‡lL „Ïe ,ÔÈB‰Ë Ô‰Ó17; ≈∆¿ƒƒ¿«∆…ƒ«ƒ¿««¿∆

‰˜Ln‰L18ÏÎ‡a „˜ÙÓk19Á‡ Ûe‚ ‡e‰ el‡Îe20. ∆««¿∆¿À¿»»…∆¿ƒ«≈
ÔÈ˜Ln‰ È‰  ‰ˆÈkÓ ˙È ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ Ô˙B‡ eÈ‰»»≈ƒ«¬»ƒ»≈ƒ¿≈»¬≈««¿ƒ

‰BL‡ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;ÔÈ‡ÓË Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿≈ƒ∆≈»∆»»ƒ»ƒ»
‰ˆÈkÓ ˙‡ÓË21‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‰‡nËÂ ƒ¿≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ»»

ËÁBq‰‰ÊÂ Ê22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23bb ËÁÒ elÙ‡ , «≈»¿»»¿«≈»∆¬ƒ»««¿≈
‰˜Ln‰  ‰˜Lna Ú‚ ‡ÏÂ LÎ‰ ‡lL È„ÈÁÈ „Á‡∆»¿ƒƒ∆…À¿«¿…»«««¿∆««¿∆
‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«»
BÓk ,ÔÈ‡ÓË  ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‡OpL f‰L ,f‰«»∆«»∆»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿

e‡aL24‡ÓË ÏÁ‰  ÊÚ‰ ˙‡ ÏÁL Ê ÔÎÂ .25; ∆≈«¿¿≈»∆»«∆»≈∆»»»≈
f‰ ‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡‰ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL26. ∆≈»∆»»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈¿«»«»

מ "א.5) משקין.6)שם גזירת עליהם חל ולא
אינם 7) כך חישב  שלא זמן וכל לאוכלם, יחשוב  שהאדם

(למעלה  כלל טומאה מקבלים ואינם משקין ולא אוכלין
ה"ד). ופ "ד ה"כ, הנוגעת 8)פ "א היד את להרטיב  כדי 

להטפיח " עלֿמנת ל"טופח  שהכוונה מפרש [הרע "ב  בו.
רבינו  שגם ואפשר בנגיעתה, תרטיב  שנרטבה שהיד פירוש,
במקומות  כדרכו המשנה, לשון שנקט  אלא לכך, התכוון

שהאוכל 9)רבים]. מפני  הראשונה, בטומאתם נשארו לא
חדש. גוף  במגע 10)הוא נטמאה שנקרשה טיפה שכל

שהוא, בכל טומאה מקבל שאוכל הטמאים, במשקין
אם  אפילו ולפיכך שהם, בכל אחרים מטמאים ומשקין
לשמן  אלה בין ומה הקרוש. נטמא מכביצה פחות המשקין
דינם  קפאו שאפילו שם שאמרנו הקודמת, שבהלכה ודבש
שלא  עד כלֿכך נקפאים אינם ודבש ששמן מפני  כמשקין?
בפירושו). (רבינו שהיא לחלוחית כל בהם תישאר

מכביצה.12)שם.11) פחות היה אם וכלֿשכן
הם 13) שהמשקין מפני  ממש, טהורים שהם מפרש רבינו

בדין  ג, הערה למעלה (ראה מעולם נטמא שלא חדש גוף 
לא  כן גם הטמא באוכל והנגיעה משקין), כשהן נטמאו
באוכל  נשאר לא כלשהוא כשנימוח  כי  המשקין, את טימאה
אחרים  מטמא אינו אוכלין מכביצה ופחות כביצה, שיעור

ה"א). פ "ד בכביצה.14)(למעלה שמשקין 15)בנגיעה
ה"ב ). (שם שהן בכל אחרים מטמאים וגם מתטמאים

ממנה.16) פחות שנעשה 17)או משקה במקום כבר
כביצה. בו שאין טהורים.18)אע "פ  לדין נימוק 

נתון 19) הוא כאילו אלא אוכל, שהוא לזג מחובר אינו
הטמא,20)בכלי . בזג מהנגיעה מתטמא המשקה ואין

פסחים  יוחנן, (רבי  סחיטתו לפני  משקה נעשה שאינו מפני 
לשיעוריה. ליתיה להו סחיט  לכי  ב ): אף ֿעלֿפי21)לג,

עצמם  ובזגים טהור, הוא ובזיתים בזגים המופקד שהמשקה
את  להשלים הטהור המשקה עמהם מצטרף  כביצה, אין

מת). טמא ד"ה שם, פסחים (רש"י  המשך 22)השיעור
שם. ויולדת.23)המשנה, משכב 24)נדה מהל' פ "ח 
ה"ב . בו.25)ומושב  נגע  לא את 26)אפילו שהזיז מפני 

ממקומו. החלב 

.‚‰„˜27ÔÈLk ‰‡ÏnL28e‡ˆÈÂ ÔÈlÁ ÏL ¿≈»∆¿≈»¿»ƒ∆Àƒ¿»¿
Ì‰ÈÏÚ29‰‡Óh‰ ‡ Ú‚Â ,‰„wÏ ıeÁ30ÔBL‡ B‡ ¬≈∆«¿≈»¿»«««À¿»ƒ

LiL Èt ÏÚ Û‡ ,e‚p‰ ÌB˜na ‰„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa¿»∆∆«¿≈»«»«»««ƒ∆≈
B‰Ë Ïk‰Â ‡ÓË ‡e‰  ‰ˆÈk ‰ÏÚa31ÊÁ .32 ∆»∆¿≈»»≈¿«…»»«

daL ÔÈ˜Ln‰ ˙‡ ‡nË  ‰„wÏ33˙‡ÓËÂ , «¿≈»ƒ≈∆««¿ƒ∆»¿ƒ¿»
‰„w‰34‰„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa Ú‚ .ÔÈLk‰ ÏÎÂ «¿≈»¿»«¿»ƒ»«¿»∆∆«¿≈»
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‰˜LÓ Ba ‰È‰Â35Ïk‰  ‰ˆÈk ‰ÏÚa LÈ Ì‡ , ¿»»«¿∆ƒ≈∆»∆¿≈»«…
‰˜Ln‰Â ,ÂÈÏÚL ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰ÏÚ‰L ;‡ÓË»≈∆∆»∆¿«≈«¿∆∆»»¿««¿∆

‰„waL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËÓ36.‰„w‰ ˙‡ ‡nËÓe , ¿«≈»««¿ƒ∆«¿≈»¿«≈∆«¿≈»
‰„w‰ ‰˙È‰37‰Óez ÏL ÌÈLk ‰‡ÏÓ38ÚÂ »¿»«¿≈»¿≈»¿»ƒ∆¿»¿ƒ≈

ÔÓ ˜ÙÒ ,B„È ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰‡Â ÌBÈ ÏeË d˙B‡»¿¿»»«¿ƒ«»»≈ƒ
ÏeÒt ˜i‰  B„Èa Ú‚ ÁÏw‰L ˜ÙÒ eÊz ‰„w‰39 «¿≈»ƒ¿»≈∆«∆«»«¿»«»»»

‰B‰Ë ‰„w‰Â40. ¿«¿≈»¿»

מ "א.27) פ "ב  בחולין 28)טהרות ומדובר כבושים. ירקות
בפירושו). הירקות.29)(רבינו של במשנה 30)העלים

"אב  המילים את הוסיף  ורבינו "ונגעה", סתם כתוב 
יתבאר. לקמן הוא 31)הטומאה". הטמא שהעלה מכיוון

וכאילו  שבקדירה, לירק  לטומאה חיבור אינו לקדירה, מחוץ 
ולפיכך  הקדירה, שבתוך העלה מחלק  לגמרי  מובדל הוא

בנגיעתו. מטמאו כביצה.32)אינו בו ויש שנטמא אחר
מטמא 33) בחולין שני  שאפילו כבר נתבאר ראשון. ונעשו

תחילה. להיות מטמאים 34)משקין טמאים שמשקין
ה"א). פ "ז הטומאות אבות (הל' היה 35)כלים העלה על

במשקה. נגע  ולא העלה 36)משקה שעל שהמשקה מפני 
רבינו  פירוש לפי  [ביארנו שבקדירה. למשקה מחובר
"היתה  הבבא: על רבינו דילג למה נתבאר ולא למשנתינו.
לגמרי אחרת שיטה משאנץ  ולהר"ש מת". טמא מגע 
כ, (ברכות עליה אמר יהודה שרב  זו, חמורה משנה בפירוש

הכא]. חזינא ושמואל דרב  הוויות של 37)א): סיפא
שם. בתרומה,38)המשנה, הסיפא את מפרש כאן רבינו

פוסל  אינו וטבולֿיום יום" טבולת "היתה בה שכתוב  מפני 
בסיפא  שגם רבינו כותב  למשנה, [בפירושו החולין. את
ומיישב  הידיים, טומאת מפני  נפסל והירק  בחולין, מדובר
כאן  בו שחזר ונראה יום". "טבולת המילים את גדול בדוחק 
מ "ב ) פ "ב  יום (טבול ששנינו מפני  כנראה במשנה, מפירושו
ולא  מספק . העלה את מטמא וכאן טהור". ספיקן "והידים
"בידים  במשנתינו שכתוב  מה רבינו יפרש כיצד לי  נתבאר

אבות 39)מסואבות"]. (הל' פסול ספיקו טבולֿיום שספק 
ה"ה). פ "י  ֿ 40)הטומאות טבול במגע  שנטמאו שמשקין

ה"ג). שם (רבינו כלים מטמאים אינם יום

.„‡ÓË41ÌÈLÎÓ ÌÈÚ ÏÎB‡ ‰È‰L42epnÓ ÏÙÂ »≈∆»»≈¬»ƒÀ¿»ƒ¿»«ƒ∆
˙bÏ È„ÈÁÈ b‚43epnÓ ËÓL ‡ÏÂ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ : «¿≈¿ƒƒ««ƒ»»»≈¿…ƒ¿«ƒ∆

Bˆ˜Ú44B‰Ë ˙b‰ 45Bˆ˜Ú Ïh Ì‡Â ;46eÈ‰Â , À¿««»¿ƒƒ«À¿¿»
ÌÈÚ47ËÈÚa ÌÈÎeÓ48È‰L ,ÔÎ„Ï Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿»∆¬≈

Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Lna ‰ˆB49˙tËa ˙b‰ ‡ÓË  ∆««¿∆«≈≈∆ƒ¿»««¿ƒ«
ı˜Ú‰ ÌB˜Óa bb‰ L‡aL ‰˜LÓ50epnÓ eÏÙ .51 «¿∆∆¿…««¿≈ƒ¿»…∆»¿ƒ∆

ÌÈÚ52‰ÙÓ ÌB˜Óa ÔÎ„e53ÔeÎÓ ‰ˆÈk eÈ‰ Ì‡ : ¬»ƒ¿»»¿»À¿∆ƒ»¿≈»¿À»
BÓk ,ÔÈB‰Ë Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È‰ ¬≈««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ¿

e‡aL54;‡ÓË Ô‰Ó ‡ˆBi‰  ‰ˆÈkÓ ˙È eÈ‰ . ∆≈«¿»»≈ƒ¿≈»«≈≈∆»≈
,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«≈»

.‰ÈÁ‡ ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ Ïk ˙‡ ˙‡nËÓe¿«≈∆»««¿∆«≈«¬∆»

מ "ה.41) פ "י  טומאה.42)טהרות ענבים 43)לקבל ובה
לדריכה. יצאה 44)מוכנים ולא הגרגר, פי  את הסותם

משקה. טיפת ואוכל 45)ממנו כביצה, בגרגר שאין מפני 

ישראל' 'תפארת (ראה אחרים מטמא אינו מכביצה פחות
ומשקה 46)שם). הגרגר, בפי  משקה מעט  יש כך ומתוך

שהוא. בכל הגרגיר.47)מטמא את לקח  שמהם
הולך 48) אינו מהענבים הזב  והמשקה מנוקב , בלתי  כלי 

טומאה.49)לאיבוד. לקבל הענבים את הכשירו ולפיכך
אלא  מכשירים אינם שמשקין שנינו, מ "א פ "א [במכשירין

בעלים]. בה 50)מרצון כשנגע  נטמאה המשקה וטיפת
הטמא.51)הטמא. שם 53)טמאים.52)מן היו שלא

אחרים. ה"ב .54)ענבים למעלה

.‰Leb55ÌÈ˙ÈÊ ÏL56aÁÓe ıa˜Ó ‰È‰L ÔÈ‡ÓË ∆≈ƒ¿≈ƒ∆»»¿À»¿À»
˜q‰Â epz CB˙Ï BÎÈÏL‰Â57ÔeÎÓ ‰ˆÈk ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ¿ƒ¿«¿À«ƒ»»¿≈»¿À»

,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ,B‰Ë epz‰ ««»∆≈»√»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
‰È‰ .e‡aL BÓk ,B‰Ë Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰Â¿««¿∆«≈≈∆»¿∆≈«¿»»
‰tË ‰‡ˆiLkL ;epz‰ ‡ÓË  ‰ˆÈkÓ ˙È Leb‰«»≈ƒ¿≈»ƒ¿»««∆¿∆»¿»ƒ»
,CÎÈÙÏ .epz‰ ˙‡ ‰‡nËÂ ,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ˙Á‡««ƒ¿≈¿«≈»¿ƒ¿»∆««¿ƒ»

ÔÈet ÔÈ‡Óh‰ ÌÈ˙Èf‰ eÈ‰ Ì‡58elÙ‡ ,Leb ÔÈ‡Â ƒ»«≈ƒ«¿≈ƒ≈ƒ¿≈»¬ƒ
B‰Ë epz‰  ‰‡Ó Ô‰59. ≈≈»««»

מ "ב .55) פ "ג אחד.56)שם גוש ונעשו נדבקו הזיתים
הגוש.57) מן שמן הפליט  הגירסא 58)והחום במשנה,

מתכוונות  הגירסאות ושתי  במשמעות, הבדל ואין "פרודין".
אחד. לגוש נתחברו שלא לא 59)לזיתים הנפלט  שהשמן

כביצה. בשיעור נגע 

.ÂÌÈˆÚ60 Ô˜Èq‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ì‰ eÚÏpL ≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»
‡ÈˆB‰ elÙ‡Â .ÌÈˆÚa eÏËa È‰L ,B‰Ë epz‰««»∆¬≈»¿»≈ƒ«¬ƒƒ

eÏÙpL ÌÈˆÚ‰61,BBˆÏ eÏÙÂ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ »≈ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ,B‰Ë epz‰  Ô˜Èq‰Â¿ƒƒ»««»¿≈««ƒ∆¬≈∆

Ì‰a ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ÔÈ‡nË˙Ó62Ì˜ÈqÈ ‡ÏÂ .63 ƒ¿«¿ƒƒ««¿ƒ«¿ƒ»∆¿…«ƒ≈
˙BB‰Ë ÌÈ„Èa ‡l‡64‡Óh‰ Ì˜ÈqÈ ‡lL ‰Êb .65, ∆»¿»«ƒ¿¿≈»∆…«ƒ≈«»≈

.epz‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ì‰ÈÏÚL ÔÈ˜Ln‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿««¿ƒ∆¬≈∆¿«¿ƒ∆««

מ "י .60) פ "ד שיפלו.61)מכשירין מפני62)צ "ל
האש. מחום במקומם ּכלים הטמאים עצים 63)שהמשקין ִָ

משקין. עליהם ואף ֿעלֿפי64)שנפלו בטהרה. שנשמרו
כלים. מטמאים אינם ידיים טומאת מחמת שנטמאו שמשקין

טופח .65) משקה כשעליהם

.ÊıL66ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌÈÁa ‡ˆÓpL67‡ÓË ÔÈ‡  ∆∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ∆≈ƒ≈»≈
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡68Cl‰Ó ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡ .69Ïk‰  ∆»¿«»ƒ»»«¿∆¿«≈«…

,Blk ‡ÓË ‰˜Ln‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆ƒ¿»ƒ¿»««¿∆ƒ¿»À
Èab ÏÚ ‡ˆÓ .ÌÈ˙Èf‰ Ïk ˙‡ ‡nËÓ ÔÓM‰Â¿«∆∆¿«≈∆»«≈ƒƒ¿»««≈

ÔÈÏÚ‰70ÔÈ„ca‰ ÔÓ eÏ‡LÈ  ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ71. ∆»ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒƒ¿¬ƒ««»ƒ
eÚ‚ ‡Ï :eÓ‡ Ì‡72ÔÈÓ‡ 73ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓ .74 ƒ»¿…»«¿∆¡»ƒƒ¿»«

Leb‰ Ïk ‡ÓË  ÌÈ˙ÈÊ ÏL75e‡aL BÓk ,76. ∆≈ƒƒ¿»»«¿∆≈«¿
‡ˆÓ77ÔÈet ÌÈ˙ÈÊ Èab ÏÚ78‰ˆÈÎa Ú‚B ‡e‰Â79 ƒ¿»««≈≈ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿≈»

‰˜Ln‰ ‡nËÓ ‰ˆÈk ‡e‰L ÏÎ‡‰L ;‡ÓË Ïk‰ «…»≈∆»…∆∆¿≈»¿«≈««¿∆
Ô‰a ÚÓ‰80eÈ‰ .ÌÈ˙Èf‰ ‡L ‡nËÓ ‰˜Ln‰Â , «¿…»»∆¿««¿∆¿«≈¿»«≈ƒ»

‰hÓlÓ ‰˜Ln‰Â ÔÈet Èab ÏÚ ÔÈet81ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««≈≈ƒ¿««¿∆ƒ¿«»««
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  ‰ˆÈÎa Ú‚pL Èt82. ƒ∆»«ƒ¿≈»≈»≈∆»¿«»
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‰˜Ln‰Â ,ÂÈÏÚL ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰ÏÚ‰L ;‡ÓË»≈∆∆»∆¿«≈«¿∆∆»»¿««¿∆

‰„waL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËÓ36.‰„w‰ ˙‡ ‡nËÓe , ¿«≈»««¿ƒ∆«¿≈»¿«≈∆«¿≈»
‰„w‰ ‰˙È‰37‰Óez ÏL ÌÈLk ‰‡ÏÓ38ÚÂ »¿»«¿≈»¿≈»¿»ƒ∆¿»¿ƒ≈

ÔÓ ˜ÙÒ ,B„È ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰‡Â ÌBÈ ÏeË d˙B‡»¿¿»»«¿ƒ«»»≈ƒ
ÏeÒt ˜i‰  B„Èa Ú‚ ÁÏw‰L ˜ÙÒ eÊz ‰„w‰39 «¿≈»ƒ¿»≈∆«∆«»«¿»«»»»

‰B‰Ë ‰„w‰Â40. ¿«¿≈»¿»

מ "א.27) פ "ב  בחולין 28)טהרות ומדובר כבושים. ירקות
בפירושו). הירקות.29)(רבינו של במשנה 30)העלים

"אב  המילים את הוסיף  ורבינו "ונגעה", סתם כתוב 
יתבאר. לקמן הוא 31)הטומאה". הטמא שהעלה מכיוון

וכאילו  שבקדירה, לירק  לטומאה חיבור אינו לקדירה, מחוץ 
ולפיכך  הקדירה, שבתוך העלה מחלק  לגמרי  מובדל הוא

בנגיעתו. מטמאו כביצה.32)אינו בו ויש שנטמא אחר
מטמא 33) בחולין שני  שאפילו כבר נתבאר ראשון. ונעשו

תחילה. להיות מטמאים 34)משקין טמאים שמשקין
ה"א). פ "ז הטומאות אבות (הל' היה 35)כלים העלה על

במשקה. נגע  ולא העלה 36)משקה שעל שהמשקה מפני 
רבינו  פירוש לפי  [ביארנו שבקדירה. למשקה מחובר
"היתה  הבבא: על רבינו דילג למה נתבאר ולא למשנתינו.
לגמרי אחרת שיטה משאנץ  ולהר"ש מת". טמא מגע 
כ, (ברכות עליה אמר יהודה שרב  זו, חמורה משנה בפירוש

הכא]. חזינא ושמואל דרב  הוויות של 37)א): סיפא
שם. בתרומה,38)המשנה, הסיפא את מפרש כאן רבינו

פוסל  אינו וטבולֿיום יום" טבולת "היתה בה שכתוב  מפני 
בסיפא  שגם רבינו כותב  למשנה, [בפירושו החולין. את
ומיישב  הידיים, טומאת מפני  נפסל והירק  בחולין, מדובר
כאן  בו שחזר ונראה יום". "טבולת המילים את גדול בדוחק 
מ "ב ) פ "ב  יום (טבול ששנינו מפני  כנראה במשנה, מפירושו
ולא  מספק . העלה את מטמא וכאן טהור". ספיקן "והידים
"בידים  במשנתינו שכתוב  מה רבינו יפרש כיצד לי  נתבאר

אבות 39)מסואבות"]. (הל' פסול ספיקו טבולֿיום שספק 
ה"ה). פ "י  ֿ 40)הטומאות טבול במגע  שנטמאו שמשקין

ה"ג). שם (רבינו כלים מטמאים אינם יום

.„‡ÓË41ÌÈLÎÓ ÌÈÚ ÏÎB‡ ‰È‰L42epnÓ ÏÙÂ »≈∆»»≈¬»ƒÀ¿»ƒ¿»«ƒ∆
˙bÏ È„ÈÁÈ b‚43epnÓ ËÓL ‡ÏÂ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ : «¿≈¿ƒƒ««ƒ»»»≈¿…ƒ¿«ƒ∆

Bˆ˜Ú44B‰Ë ˙b‰ 45Bˆ˜Ú Ïh Ì‡Â ;46eÈ‰Â , À¿««»¿ƒƒ«À¿¿»
ÌÈÚ47ËÈÚa ÌÈÎeÓ48È‰L ,ÔÎ„Ï Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿»∆¬≈

Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Lna ‰ˆB49˙tËa ˙b‰ ‡ÓË  ∆««¿∆«≈≈∆ƒ¿»««¿ƒ«
ı˜Ú‰ ÌB˜Óa bb‰ L‡aL ‰˜LÓ50epnÓ eÏÙ .51 «¿∆∆¿…««¿≈ƒ¿»…∆»¿ƒ∆

ÌÈÚ52‰ÙÓ ÌB˜Óa ÔÎ„e53ÔeÎÓ ‰ˆÈk eÈ‰ Ì‡ : ¬»ƒ¿»»¿»À¿∆ƒ»¿≈»¿À»
BÓk ,ÔÈB‰Ë Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È‰ ¬≈««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ¿

e‡aL54;‡ÓË Ô‰Ó ‡ˆBi‰  ‰ˆÈkÓ ˙È eÈ‰ . ∆≈«¿»»≈ƒ¿≈»«≈≈∆»≈
,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«≈»

.‰ÈÁ‡ ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ Ïk ˙‡ ˙‡nËÓe¿«≈∆»««¿∆«≈«¬∆»

מ "ה.41) פ "י  טומאה.42)טהרות ענבים 43)לקבל ובה
לדריכה. יצאה 44)מוכנים ולא הגרגר, פי  את הסותם

משקה. טיפת ואוכל 45)ממנו כביצה, בגרגר שאין מפני 

ישראל' 'תפארת (ראה אחרים מטמא אינו מכביצה פחות
ומשקה 46)שם). הגרגר, בפי  משקה מעט  יש כך ומתוך

שהוא. בכל הגרגיר.47)מטמא את לקח  שמהם
הולך 48) אינו מהענבים הזב  והמשקה מנוקב , בלתי  כלי 

טומאה.49)לאיבוד. לקבל הענבים את הכשירו ולפיכך
אלא  מכשירים אינם שמשקין שנינו, מ "א פ "א [במכשירין

בעלים]. בה 50)מרצון כשנגע  נטמאה המשקה וטיפת
הטמא.51)הטמא. שם 53)טמאים.52)מן היו שלא

אחרים. ה"ב .54)ענבים למעלה

.‰Leb55ÌÈ˙ÈÊ ÏL56aÁÓe ıa˜Ó ‰È‰L ÔÈ‡ÓË ∆≈ƒ¿≈ƒ∆»»¿À»¿À»
˜q‰Â epz CB˙Ï BÎÈÏL‰Â57ÔeÎÓ ‰ˆÈk ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ¿ƒ¿«¿À«ƒ»»¿≈»¿À»

,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ,B‰Ë epz‰ ««»∆≈»√»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
‰È‰ .e‡aL BÓk ,B‰Ë Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰Â¿««¿∆«≈≈∆»¿∆≈«¿»»
‰tË ‰‡ˆiLkL ;epz‰ ‡ÓË  ‰ˆÈkÓ ˙È Leb‰«»≈ƒ¿≈»ƒ¿»««∆¿∆»¿»ƒ»
,CÎÈÙÏ .epz‰ ˙‡ ‰‡nËÂ ,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ˙Á‡««ƒ¿≈¿«≈»¿ƒ¿»∆««¿ƒ»

ÔÈet ÔÈ‡Óh‰ ÌÈ˙Èf‰ eÈ‰ Ì‡58elÙ‡ ,Leb ÔÈ‡Â ƒ»«≈ƒ«¿≈ƒ≈ƒ¿≈»¬ƒ
B‰Ë epz‰  ‰‡Ó Ô‰59. ≈≈»««»

מ "ב .55) פ "ג אחד.56)שם גוש ונעשו נדבקו הזיתים
הגוש.57) מן שמן הפליט  הגירסא 58)והחום במשנה,

מתכוונות  הגירסאות ושתי  במשמעות, הבדל ואין "פרודין".
אחד. לגוש נתחברו שלא לא 59)לזיתים הנפלט  שהשמן

כביצה. בשיעור נגע 

.ÂÌÈˆÚ60 Ô˜Èq‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ì‰ eÚÏpL ≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»
‡ÈˆB‰ elÙ‡Â .ÌÈˆÚa eÏËa È‰L ,B‰Ë epz‰««»∆¬≈»¿»≈ƒ«¬ƒƒ

eÏÙpL ÌÈˆÚ‰61,BBˆÏ eÏÙÂ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ »≈ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ,B‰Ë epz‰  Ô˜Èq‰Â¿ƒƒ»««»¿≈««ƒ∆¬≈∆

Ì‰a ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ÔÈ‡nË˙Ó62Ì˜ÈqÈ ‡ÏÂ .63 ƒ¿«¿ƒƒ««¿ƒ«¿ƒ»∆¿…«ƒ≈
˙BB‰Ë ÌÈ„Èa ‡l‡64‡Óh‰ Ì˜ÈqÈ ‡lL ‰Êb .65, ∆»¿»«ƒ¿¿≈»∆…«ƒ≈«»≈

.epz‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ì‰ÈÏÚL ÔÈ˜Ln‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿««¿ƒ∆¬≈∆¿«¿ƒ∆««

מ "י .60) פ "ד שיפלו.61)מכשירין מפני62)צ "ל
האש. מחום במקומם ּכלים הטמאים עצים 63)שהמשקין ִָ

משקין. עליהם ואף ֿעלֿפי64)שנפלו בטהרה. שנשמרו
כלים. מטמאים אינם ידיים טומאת מחמת שנטמאו שמשקין

טופח .65) משקה כשעליהם

.ÊıL66ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌÈÁa ‡ˆÓpL67‡ÓË ÔÈ‡  ∆∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ∆≈ƒ≈»≈
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡68Cl‰Ó ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡ .69Ïk‰  ∆»¿«»ƒ»»«¿∆¿«≈«…

,Blk ‡ÓË ‰˜Ln‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆ƒ¿»ƒ¿»««¿∆ƒ¿»À
Èab ÏÚ ‡ˆÓ .ÌÈ˙Èf‰ Ïk ˙‡ ‡nËÓ ÔÓM‰Â¿«∆∆¿«≈∆»«≈ƒƒ¿»««≈

ÔÈÏÚ‰70ÔÈ„ca‰ ÔÓ eÏ‡LÈ  ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ71. ∆»ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒƒ¿¬ƒ««»ƒ
eÚ‚ ‡Ï :eÓ‡ Ì‡72ÔÈÓ‡ 73ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓ .74 ƒ»¿…»«¿∆¡»ƒƒ¿»«

Leb‰ Ïk ‡ÓË  ÌÈ˙ÈÊ ÏL75e‡aL BÓk ,76. ∆≈ƒƒ¿»»«¿∆≈«¿
‡ˆÓ77ÔÈet ÌÈ˙ÈÊ Èab ÏÚ78‰ˆÈÎa Ú‚B ‡e‰Â79 ƒ¿»««≈≈ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿≈»

‰˜Ln‰ ‡nËÓ ‰ˆÈk ‡e‰L ÏÎ‡‰L ;‡ÓË Ïk‰ «…»≈∆»…∆∆¿≈»¿«≈««¿∆
Ô‰a ÚÓ‰80eÈ‰ .ÌÈ˙Èf‰ ‡L ‡nËÓ ‰˜Ln‰Â , «¿…»»∆¿««¿∆¿«≈¿»«≈ƒ»

‰hÓlÓ ‰˜Ln‰Â ÔÈet Èab ÏÚ ÔÈet81ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««≈≈ƒ¿««¿∆ƒ¿«»««
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡  ‰ˆÈÎa Ú‚pL Èt82. ƒ∆»«ƒ¿≈»≈»≈∆»¿«»
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מ "ח .66) פ "ט  הזיתים 67)טהרות את שנותנים לפני 
בבית  שיוציאו כדי  בריחיים, אותם טוחנים סחיטתם, במקום

והאבנים. הקורות בלחץ  שמנם כל שנגע 68)הבד הזיתים
הטהורים, את מטמאים אינם הטמאים והזיתים השרץ , בהם

כביצה. מהם באחד שאין הזיתים.69)מפני  בכל ונוגע 
כלל.70) טומאה מקבלים ואינם אוכלין, שאינם
חבר,71) שטיהרם הארץ  בעמי  ומדובר הבד. בית פועלי 

הבד. בבית אותם גורס 72)ומעסיק  [הגר"א בשרץ .
בזיתים]. נגע  לא השרץ  פירוש: נגע ", "לא במשנתנו

היינו 73) הטהרות, על נאמן אינו עםֿהארץ  שאמרו מה
משכב  הל' (ראה נאמן אחרים של על אבל שלו, בטהרות

ה"ג). פי "ג אחד.74)ומושב  לגוש שנדבקו זיתים
אחד.75) כגוף  שבאום הזיתים כל את למעלה 76)דנים

שם. הערות, ראה הט "ז. מ "ט .77)פ "ו האום 78)שם
קטנים. גושים לכמה שיש 79)התפורר בפירור נגע  השרץ 

רבינו  של לשונו את ולפרש לדחוק  [עלינו כביצה. בו
פסק  שהרי  כאן, ביאורנו לפי  מפורדים" "זיתים במשנתינו
מן  זיתים חצאי  ששני  הי "ב , הטומאות אבות מהל' בפ "א
ואפילו  אחת, בבת נגעו אם אפילו מטמאים אינם הנבילה
אבל  דבוקים, הזיתים שאין וכלֿשכן אדם בידי  נדבקו
פ "ו  ראה חיבור. שהם למעלה נתבאר גוש, ונעשו כשנדבקו

דבר]. של טעמו שאינו 80)הט "ז מועט  במשקה מדובר
אם  אבל אחד, כגוש דינם שיהיה הפירורים כל את מחבר
מונח  כשהשרץ  אפילו הכול, נטמא בעין שמן כולם תחת יש
מצרפם. שהמשקה מפני  מכביצה, פחות פירור על

השרץ .81) בו שנגע  בפירור נוגע  שהפירור 82)ואינו מפני 
במשקה. נוגע  אינו הטמא

.Áı‡‰ ÌÚ83˙BÏBkL‡a Ú‚Â ˙‚Ï ÂÈ„È ËÈLB‰L «»»∆∆ƒ»»¿«¿»«¿∆¿
˙b‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ˙BÈÒ ÏÎÂ ÏBkL‡ 84dlk ∆¿¿»¿ƒ»¿≈ƒ¿««À»

˙BÏBkL‡‰ ÔÈ˜ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰B‰Ë85‰Ê ˙BÈqL ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ∆
.˙b‰ ‡L ÔÈe BÈa ÏBkL‡‰»∆¿≈≈¿»««

ב .83) עה, זרה עבודה שאינם 84)בבלי , שבגת הענבים
זה. באשכול אשכולות,85)נוגעים להם אין זיתים אבל

ונראה  בו. הנוגעים כל נטמאו - אחד בגוש נגע  אם ולפיכך
עםֿהארץ , בטומאת חכמים שהקילו מהדברים אחד שזה
שבגת  האשכולות כל נטמאו - באשכול טמא נגע  אם אבל

מחברם. כשהמשקה

.Ë˙Ùb‰86ÌÈbf‰Â87‰‰Ëa eOÚpL88Ô‰ÈÏÚ eÎÏ‰Â «∆∆¿««ƒ∆«¬¿»√»¿»¿¬≈∆
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈ Ck Á‡Â ÔÈ‡ÓË89el‡ È‰  ¿≈ƒ¿««»»¿≈∆«¿ƒ¬≈≈
‰‰Ëa eOÚ ‰lÁznL ,ÔÈB‰Ë90eOÚ Ì‡Â . ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»«¬¿»√»¿ƒ«¬

‰‡ÓËa ‰lÁzÓ91ÔÈ‡ÓË  ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈÂ92. ƒ¿ƒ»¿À¿»¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ

מ "ו).86) פ "ט  (כלים שמנם סחיטת אחר זיתים של פסולת
דריכתם.87) אחר הענבים ונדרכו 88)פסולת נסחטו

טהורים. את 89)עלֿידי  במשנתינו גורס  אינו הגר"א
ומפרש  "ויצאו". וגורס  ואו, ומוסיף  "ואחרֿכך", המלים
שגם  להניח  ויש המשקין. יצאו הטמאים דריכת שעלֿידי 
בתוספתא  הגירסא היא וכך כך. גורס  הוא כאן רבינו בדברי 

ה"א. פ "ג שהמשקין 90)טהרות מבואר, שם בתוספתא
סר  וכאשר ודריכה, סחיטה בשעת יצאו הפסולת שבתוך

הטמאים  דריכת מחמת יוצאים וכשהם ונבלעו, חזרו הלחץ 
מ "ח ) (פ "ו במכשירין ושנינו בעלים, רצון בלי  יוצאים
טומאה  מקבלים אינם בעלים, לרצון שלא שיצאו שמשקין
לרצון, יצאו שמתחילה ואף ֿעלֿפי  שם). רבינו, פירוש (ראה
כמשקין, ואינם כפסולת דינם הפסולת בתוך שנבלעו כיון

(הגר"א). לרצון שיצאו צריך שם.91)ולפיכך תוספתא,
וכשנבלעו 92) לרצון, שהיו ראשונה בדריכה שנטמאו מפני 

(הגר"א). טומאתם מהם ירדה לא בפסולת

.ÈÔÈ„ca‰93ÔÈÒÎpL94ÔÈ‡ˆBÈÂ95ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓe ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
„a‰ ˙Èa CB˙a96ÌÈ˙ÈÊÏ ÔÈ˜LÓ ÔÈa LÈ Ì‡ ,97È„k ¿≈««ƒ≈≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

ı‡a Ô‰ÈÏ‚ ˙‡ ebiL98;ÔÈB‰Ë ÌÈ˙Èf‰ È‰  ∆¿«¿∆«¿≈∆»»∆¬≈«≈ƒ¿ƒ
B‰Ë  ÂÈ„Èa ‡lL ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚Bp‰L99 ∆«≈«¿«¿ƒ¿≈ƒ∆…¿»»»

˙Bkk .L„˜Ï elÙ‡Â100˙Bnb Ô‰a eÈ‰L L„w‰ «¬ƒ¿…∆ƒ¿«…∆∆»»∆À
ıM‰ Ú‚Â ,L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓ eÈ‰ ˙Bnb‰ CB˙e¿«À»«¿ƒ∆…∆¿»««∆∆
‰iLe ‰iLa ‰BL‡ ‰Ú‚Â ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ôlk  ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈLÈÏLa101, ƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»À»ƒ¿À¿»
Ôlk Ô‰ È‰ L„w‰ ˙aÁÂ ˙BnbaL ‰˜Ln‰ ÈtÓƒ¿≈««¿∆∆«À¿ƒ««…∆¬≈≈À»

Ô‰a ÔÈBÓ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓk102˙Bkk eÈ‰ Ì‡ Ï‡ . ¿«¿ƒ∆≈ƒ»∆¬»ƒ»ƒ¿
‰ÏeÒt „Ïa ˙ÈLÈÏM‰ kk‰ È‰  ‰Óez103, ¿»¬≈«ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿»

B‰Ë ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÈÏMÓe104ÁÙBË ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒƒ»»¿»»¿ƒ»»«¿∆≈«
ÔlÎÂ .˙B‡ÓË Ïk‰ ‰Óe˙a Û‡  ˙Bkk‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ»«ƒ¿»«…¿≈¿À»

˙BiL105‡È‰L ıM‰ da Ú‚pL ‰BL‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿ƒƒ»ƒ»∆»«»«∆∆∆ƒ
ÔBL‡106. ƒ

מ "ב ).93) פ "י  (טהרות 71 הערה ה"ז, לעיל ראה
הבד.94) שבחוץ .95)לבית בזיתים נוגעות ורגליהם
רגליהם.96) פנוי .97)ונרטבו מקום אגב 98)שבחוץ 

נטמאו 99)הילוך. הרגלים, לנגב  כדי  מקום וכשאין
ברגלים  ומדובר רגליהם. שעל הטמאים המשקין מן הזיתים
משקין  שהרי  הנעליים, נטמאו נעליים כשעליהן אבל יחפות,

הזיתים. את מטמאות והן כלים, פ "א 100)מטמאים שם
אם 101)מ "ט . אפילו לטומאה, ראשון שהם משקים, כדין

הטומאה. בולד [במשנתינו 102)נגעו וכו'. ושני  ראשון
נעשו  שהמשקין רבינו, שם ומפרש טמאות", "כולן כתוב 
בו  חזר וכאן שניות, והן הכיכרות את ומטמאים ראשון
כאן  שהתכוון לומר, אפשר ובדוחק  ראשון. שכולן ואומר

שבגומות]. המשקין היא 103)לכל שהראשונה מובן
שם: ששנינו כמו לטומאה, שני  היא והשנייה ראשון,

אחד". ופוסל שנים תרומה.104)"מטמא אוכל כדין
משקים 105) כדין ראשון, ונעשו נטמאו שעליהם המשקין

שניות. נעשו בהם שנגעו והכיכרות בשני , או בראשון שנגעו
בשרץ .106) שנגעה מפני 

.‡ÈÚeaÚ‡107ÈÚa ‰OÚp‰108˙ÈÁ‰109‡e‰ È‰Â ¬«¿«««¬∆»√ƒ∆»ƒ«¬≈
ÈÂ‡Ï ÚeaÚ‡‰ w Ì‡ ,dcˆa Á‡ ÈÏk BÓk¿¿ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ«»¬«¿««¬ƒ

‰Ê „‚k ‰Ê ıeÁÏ Á‡ ˜ wÂ ˙ÈÁ‰110B‡ , ∆»ƒ¿ƒ«∆∆«≈«∆¿∆∆∆
‰ÏÚÓÏÓ ÔBˆÈÁ‰Â ‰hÓlÓ ÈÓÈt‰ ˜p‰ ‰È‰L111, ∆»»«∆∆«¿ƒƒƒ¿«»¿«ƒƒ¿«¿»

‡ Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ ÌÈ‡ÏÓ ˙ÈÁ‰Â ÚeaÚ‡‰ ‰È‰Â¿»»»¬«¿«¿∆»ƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ»««
˙BÚeaÚ‡aL ‰˜Lna ‰‡Óh‰112Ïk e‡ÓË  «À¿»««¿∆∆»¬«¿ƒ¿¿»

aL ÔÈ˜Ln‰˙ÈÁ113„ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙ÈÁ‰ ‰˙È‰ . ««¿ƒ∆∆»ƒ»¿»∆»ƒÀ∆∆»ƒ
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מ "ח .107) פ "ב  של 109)בדופן.108)טבולֿיום חביות
הן  ולפעמים בכבשן, אותן ושורפים מטיט , נעשות חרס 
בדפנותיהן. חלולים אבעבועות כעין מעלות

ונשפכים 110) הפנימי , בנקב  נכנסים שבחבית והמשקין
החיצון. הנקב  דרך הללו,111)לחוץ  המקרים בשני 

הנקב  למקום עד שבאבעבוע  לחלול הנכנסים המשקין
שם. מתעכבים החיצון.112)החיצון בנקב  נגע 

למשקין 113) מחוברים שבאבעבוע  שמשקין מכיון
טבולֿיום  אפילו אלא הטומאה, אב  דווקא ולאו שבחבית.
להשמיענו  האחרונה הבבא משום הטומאה אב  ונקט  מטמא.
ראה  ישראל'. ('תפארת מטמא אינו הטומאה אב  שאפילו

יפה.114)ראב "ד). ומחובר מהודק  כלי115)כיסוי 
באוהל. מתטמא אינו פתיל צמיד מוקף  ואינה 116)חרס 

צד. מכל אוויר 117)סגורה לכניסת פתוחה היא שהרי 
שמלמטה.118)ומשקין. החיצון המשקין 119)בנקב 

לחוץ  תיכף  יוצאים שמלמעלה הנקב  דרך לאבעבוע  הנכנסים
למעלה  שאמרנו כניצוק  זה והרי  הימנו, שלמטה הנקב  דרך
מפרש, שני  בפירוש [הר"ש חיבור. שאינו ה"א) (פ "ז
כלי תורת עליו אין בו מתעכבים אינם שהמשקין שאבעבוע 

מגבו]. מטמא אינו חרס  וכלי  הדופן, כגב  ודינו כלל,

ה'תשע"ח  אייר כ"ו  ו ' יום 

   1 
בהם,1) כיוצא המכשירים המשקין שבעת תולדות דין יבאר

הכשר. צריך הקודש ואם התולדות. הן ומה

.‡e‡a k2Ô‰ „Ïa ÔÈ˜LÓ ‰ÚM‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«≈
˙Bt ÈÓ ÔÈÈe˜ ‡M‰Â ,ÔÈÈLÎÓ B‡ ÔÈ‡nË˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ≈≈
ÔÈ˜LÓ ‰ÚLÂ .ÔÈÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ì‰È˙B„ÏBz  eÈnL3Ì‰a ‡ˆBik4. ∆»ƒ¿≈∆«≈»∆

אלו.2) מהלכות ב  הלכה א הבאות 3)בפרק  בהלכות
הן. מה תולדות -4)יבואר המשקין לדין שווה דינם

האבות.

.ÔÓe ÔÊ‡‰ ÔÓe ÔÈÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ì‰ ÌÈn‰ ˙B„ÏBz¿««ƒ≈«≈ƒ»«ƒƒ»…∆ƒ
ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,Ì„‡ Èa ÈÏ‚ ÈÓe ,‰t‰ ÔÓe ÌËÁ‰«…∆ƒ«∆≈«¿≈¿≈»»≈¿ƒ≈
ÔÈa ,Ô‰ ÔÈ˜LÓ  Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ el‡ Ïk .ÌÈpË¿̃«ƒ»≈«¿ƒƒ»»»«¿ƒ≈≈
.BzÚ„Ï ‡lL e‡ˆiL ÔÈa Ì„‡ ÏL BzÚ„Ï e‡ˆiL∆»¿¿«¿∆»»≈∆»¿∆…¿«¿

˙ÁÓpL ÁÏn‰Â ‰Ó‰a ÈÏ‚ ÈÓ Ï‡5ÈÓk Ô‰ È‰  ¬»≈«¿≈¿≈»¿«∆«∆ƒ¿«¬≈≈¿≈
.ÔÈÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ,˙Bt≈…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

נוזל.5) ונעשה נמס 

.‚˙˙BM‰ Ìc‰ ‡e‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ Èen‰ Ìc‰6˙ÚLa «»«»ƒ««¿ƒ«»«≈ƒ¿«

‰ËÈÁL7Ï‡ ;ÔÈB‰h‰ ˙BÙBÚ‰Â ‰iÁ‰Â ‰Ó‰a‰ ÔÓ ¿ƒ»ƒ«¿≈»¿««»¿»«¿ƒ¬»
Áelw‰ Ìc8ÈLÎÓ BÈ‡ 9È‰Â Ô‰ ÌÈiÁ ÔÈ„ÚL , ««ƒ«≈«¿ƒ∆¬«ƒ«ƒ≈«¬≈

Ìc ÊzÂ ËÁBM‰ .‰Êw‰ Ì„Ï B‡ ‰kÓ Ì„Ï ‰ÓB„ ‡e‰∆¿««»¿««»»«≈¿ƒ«»
ÔÓÈÒ ÔÈa Ìc‰ Áp˜˙Â ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ10ÔÓÈÒÏ11È‰  «»√»ƒ¿ƒ¿«««»≈ƒ»¿ƒ»¬≈

˜ÙÒ ‰Ê12‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÂÈÏÚ ÔÈÏBz CÎÈÙÏ . ∆»≈¿ƒ»ƒ»»…¿ƒ¿…
ÔÈÙBO13B‡ÈˆB‰L Ì„‡ ÏL ‰Êw‰ Ìc :Ìc‰ ˙B„ÏBz . ¿ƒ¿«»««»»∆»»∆ƒ
‰i˙LÏ14BÈ‡Â B‰Ë  ‰‡eÙÏ B‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒƒ¿»»¿≈

˙BÙBÚe ‰iÁe ‰Ó‰aa ‰ËÈÁL Ìc ÔÎÂ .ÈLÎÓ«¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿≈»««»»
ÔÈ‡Óh‰15Ì„Â ,ÈÚ‰ ÌÚÂ ‰Ál‰ ÌÚ ‡ˆBi‰ Ìc‰Â , «¿≈ƒ¿«»«≈ƒ«≈»¿ƒ»¿ƒ¿«

ÔÈ‡ el‡ Ïk  Oa‰ ˙ÈˆÓ˙Â ,˙BÚeaÚ‡‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿»¬«¿¿«¿ƒ«»»»≈≈»
ÈÓ ‡Lk Ô‰ È‰ ‡l‡ ,ÔÈÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»¬≈≈ƒ¿»≈

BOk  ıM‰ Ì„Â .˙Bt16.ÈLÎÓ BÈ‡Â ‡nËÓ , ≈¿««∆∆ƒ¿»¿«≈¿≈«¿ƒ
Ba ‡ˆBik eÏ ÔÈ‡Â17. ¿≈»«≈

לאט .6) לאט  בין 7)זב  שחיטה דם מנו שם במכשירין
שנינו: י "ד הלכה ט  פרק  שבת ובתוספתא הדם, תולדות
ודם  כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם  "מניין
אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע  ישתה". חללים

בכוח .8) הפצע  מן -9)המתפרץ  ישתה" חללים "ודם
א). לו, (חולין מכשיר שאינו הקילוח  לדם פרט 

רוב 10) לשחוט  וצריך שחיטה סימני  שני  הם והקנה הוושט 
בבהמה. לפני11)שניהם שיצא והדם אחד סימן חתך

אוכלין. על נפל השני  אם 12)חיתוך שם איבעייא
לא. או האוכלין לפני13)הוכשרו בנתקנח  ודווקא

גמר  אחר הוכשרו נתקנח  כשלא אבל השני , הסימן שחיטת
שם. הגמרא מסקנת הדם. באותו לבהמה,14)השחיטה

משקה. אותו עושה מחשבתו לגוי , מכשיר.15)או אינו
איש. מפי  איש בקבלה נמסרו אלה דינים כל

מכשיר 17)בכעדשה.16) ואינו שמטמא לו, דומה
במשנתנו). (הרא"ש

.„ÏÁ‰ ÈÓ18BÈ‡L Ì„‡‰ ÏÁÂ .ÏÁk Ô‰ È‰  ≈∆»»¬≈≈¿»»«¬≈»»»∆≈
.‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÈLÎÓ ‡Ï ,‰˜LÓ BÈ‡  BÏ CÈ»̂ƒ≈«¿∆…«¿ƒ¿…ƒ¿«≈

Îf‰ ÏÁ CÎÈÙÏ19‰˜LÓ BÈ‡20‰Ó‰a ÏÁ ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈«»»≈«¿∆¿≈¬≈¿≈»
B‡ ÂÈÏ‡Ó „c‰Ó fL ÔB‚k ,ÔBˆÏ ‡lL ‡ˆiL ‰iÁÂ¿«»∆»»∆…¿»¿∆»≈««≈≈»

˜qÚ˙Ók BÏÁL21‡ˆiL ÔÈa ,‰M‡‰ ÏÁ Ï‡ . ∆¬»¿ƒ¿«≈¬»¬≈»ƒ»≈∆»»
‰˜LÓ BÓ˙Ò  ÔBˆÏ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ÔBˆÏ¿»≈∆»»∆…¿»¿»«¿∆

Óe˜BÈ˙Ï Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÈLÎÓ B‡ ‡nË˙22. ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿≈∆»¿ƒ

גבינה.18) לעשות אותו כשמקפיאים החלב  מן הנפרד נוזל
מדדי19) חלב  שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה על מסופר ב  נג, שבת במסכת הזכר.
אותו.20) שותה אדם ללא 21)אין הבהמה בדדי  מטפל

חליבה. חלב 22)כוונת הלא עקיבא רבי  שאל במשנה
גם  שראוי  יתירה מעלה בו ויש לתינוק  ראוי  כן גם בהמה
שדם  יתירה מעלה יש אשה שבחלב  לו, וענו לגדולים?
מכשיר. שחיטה דם רק  בבהמה אבל מכשיר, מפצעה היוצא
דם  שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י 

זה]. פירוש דוחה כאן והר"ש חלב  ונעשה נעכר

.‰ÔÈ‡Óh‰ Ô˙B‡Ó ÔÈ‡ˆBiL ÔÈ˜Ln‰23Ô˙B‡L ««¿ƒ∆¿ƒ≈»«¿≈ƒ∆»
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   1 
בהם,1) כיוצא המכשירים המשקין שבעת תולדות דין יבאר

הכשר. צריך הקודש ואם התולדות. הן ומה
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אלו.2) מהלכות ב  הלכה א הבאות 3)בפרק  בהלכות
הן. מה תולדות -4)יבואר המשקין לדין שווה דינם

האבות.
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.BzÚ„Ï ‡lL e‡ˆiL ÔÈa Ì„‡ ÏL BzÚ„Ï e‡ˆiL∆»¿¿«¿∆»»≈∆»¿∆…¿«¿
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.ÔÈÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ,˙Bt≈…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

נוזל.5) ונעשה נמס 

.‚˙˙BM‰ Ìc‰ ‡e‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ Èen‰ Ìc‰6˙ÚLa «»«»ƒ««¿ƒ«»«≈ƒ¿«

‰ËÈÁL7Ï‡ ;ÔÈB‰h‰ ˙BÙBÚ‰Â ‰iÁ‰Â ‰Ó‰a‰ ÔÓ ¿ƒ»ƒ«¿≈»¿««»¿»«¿ƒ¬»
Áelw‰ Ìc8ÈLÎÓ BÈ‡ 9È‰Â Ô‰ ÌÈiÁ ÔÈ„ÚL , ««ƒ«≈«¿ƒ∆¬«ƒ«ƒ≈«¬≈

Ìc ÊzÂ ËÁBM‰ .‰Êw‰ Ì„Ï B‡ ‰kÓ Ì„Ï ‰ÓB„ ‡e‰∆¿««»¿««»»«≈¿ƒ«»
ÔÓÈÒ ÔÈa Ìc‰ Áp˜˙Â ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ10ÔÓÈÒÏ11È‰  «»√»ƒ¿ƒ¿«««»≈ƒ»¿ƒ»¬≈

˜ÙÒ ‰Ê12‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÂÈÏÚ ÔÈÏBz CÎÈÙÏ . ∆»≈¿ƒ»ƒ»»…¿ƒ¿…
ÔÈÙBO13B‡ÈˆB‰L Ì„‡ ÏL ‰Êw‰ Ìc :Ìc‰ ˙B„ÏBz . ¿ƒ¿«»««»»∆»»∆ƒ
‰i˙LÏ14BÈ‡Â B‰Ë  ‰‡eÙÏ B‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒƒ¿»»¿≈

˙BÙBÚe ‰iÁe ‰Ó‰aa ‰ËÈÁL Ìc ÔÎÂ .ÈLÎÓ«¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿≈»««»»
ÔÈ‡Óh‰15Ì„Â ,ÈÚ‰ ÌÚÂ ‰Ál‰ ÌÚ ‡ˆBi‰ Ìc‰Â , «¿≈ƒ¿«»«≈ƒ«≈»¿ƒ»¿ƒ¿«

ÔÈ‡ el‡ Ïk  Oa‰ ˙ÈˆÓ˙Â ,˙BÚeaÚ‡‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿»¬«¿¿«¿ƒ«»»»≈≈»
ÈÓ ‡Lk Ô‰ È‰ ‡l‡ ,ÔÈÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»¬≈≈ƒ¿»≈

BOk  ıM‰ Ì„Â .˙Bt16.ÈLÎÓ BÈ‡Â ‡nËÓ , ≈¿««∆∆ƒ¿»¿«≈¿≈«¿ƒ
Ba ‡ˆBik eÏ ÔÈ‡Â17. ¿≈»«≈

לאט .6) לאט  בין 7)זב  שחיטה דם מנו שם במכשירין
שנינו: י "ד הלכה ט  פרק  שבת ובתוספתא הדם, תולדות
ודם  כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם  "מניין
אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע  ישתה". חללים

בכוח .8) הפצע  מן -9)המתפרץ  ישתה" חללים "ודם
א). לו, (חולין מכשיר שאינו הקילוח  לדם פרט 

רוב 10) לשחוט  וצריך שחיטה סימני  שני  הם והקנה הוושט 
בבהמה. לפני11)שניהם שיצא והדם אחד סימן חתך

אוכלין. על נפל השני  אם 12)חיתוך שם איבעייא
לא. או האוכלין לפני13)הוכשרו בנתקנח  ודווקא

גמר  אחר הוכשרו נתקנח  כשלא אבל השני , הסימן שחיטת
שם. הגמרא מסקנת הדם. באותו לבהמה,14)השחיטה

משקה. אותו עושה מחשבתו לגוי , מכשיר.15)או אינו
איש. מפי  איש בקבלה נמסרו אלה דינים כל

מכשיר 17)בכעדשה.16) ואינו שמטמא לו, דומה
במשנתנו). (הרא"ש

.„ÏÁ‰ ÈÓ18BÈ‡L Ì„‡‰ ÏÁÂ .ÏÁk Ô‰ È‰  ≈∆»»¬≈≈¿»»«¬≈»»»∆≈
.‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÈLÎÓ ‡Ï ,‰˜LÓ BÈ‡  BÏ CÈ»̂ƒ≈«¿∆…«¿ƒ¿…ƒ¿«≈

Îf‰ ÏÁ CÎÈÙÏ19‰˜LÓ BÈ‡20‰Ó‰a ÏÁ ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈«»»≈«¿∆¿≈¬≈¿≈»
B‡ ÂÈÏ‡Ó „c‰Ó fL ÔB‚k ,ÔBˆÏ ‡lL ‡ˆiL ‰iÁÂ¿«»∆»»∆…¿»¿∆»≈««≈≈»

˜qÚ˙Ók BÏÁL21‡ˆiL ÔÈa ,‰M‡‰ ÏÁ Ï‡ . ∆¬»¿ƒ¿«≈¬»¬≈»ƒ»≈∆»»
‰˜LÓ BÓ˙Ò  ÔBˆÏ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ÔBˆÏ¿»≈∆»»∆…¿»¿»«¿∆

Óe˜BÈ˙Ï Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÈLÎÓ B‡ ‡nË˙22. ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿≈∆»¿ƒ

גבינה.18) לעשות אותו כשמקפיאים החלב  מן הנפרד נוזל
מדדי19) חלב  שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה על מסופר ב  נג, שבת במסכת הזכר.
אותו.20) שותה אדם ללא 21)אין הבהמה בדדי  מטפל

חליבה. חלב 22)כוונת הלא עקיבא רבי  שאל במשנה
גם  שראוי  יתירה מעלה בו ויש לתינוק  ראוי  כן גם בהמה
שדם  יתירה מעלה יש אשה שבחלב  לו, וענו לגדולים?
מכשיר. שחיטה דם רק  בבהמה אבל מכשיר, מפצעה היוצא
דם  שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י 

זה]. פירוש דוחה כאן והר"ש חלב  ונעשה נעכר

.‰ÔÈ‡Óh‰ Ô˙B‡Ó ÔÈ‡ˆBiL ÔÈ˜Ln‰23Ô˙B‡L ««¿ƒ∆¿ƒ≈»«¿≈ƒ∆»
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ÔÈ˜Ln‰24,LÎ‰ ‡Ïa ÌÈ‡nËÓ  ‰‡ÓË ˙B‡ ««¿ƒ¬À¿»¿«¿ƒ¿…∆¿≈
f‰ BÊ :Ô‰ el‡Â .˙Á‡k ÔÈ‡a LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿≈≈«»
,˙n‰ ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈe ,ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓe BÚÊ ˙ÎLÂ¿ƒ¿««¿≈≈«¿»¿ƒƒ»ƒ«≈

‰cp‰ Ì„Â25ÔÎÂ .26B˙ÙbÓ Ìc27,ÂÈÁÂ Ê ÏL ¿««ƒ»¿≈««≈»∆»«¬≈»
˙B„ÏBz ‡L ÌÚ ÌÈÈÚ ˙ÚÓ„Â ,‰M‡ ÏL ÏÁÂ¿»»∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿»¿

ÌÈn‰28ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ÔÈ‡nËÓ  Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰29 ««ƒ«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ‡nËnL30‰ek ‡Ïa31ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ∆¿«¿ƒ¿…«»»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÛËpL ‰Ê B‡ ‰c ,CÎÈÙÏ .ÔBˆÏ ‡lLÂ ÔBˆÏ32 ¿»¿∆…¿»¿ƒ»ƒ»»»∆»«
epz‰ ÈÂ‡Ï ‰ÈccÓ ÏÁ33‰Ó ÏÎÂ epz‰ ‡ÓË  »»ƒ«∆»«¬ƒ««ƒ¿»««¿»«

.BÎB˙aM∆¿

שיפורטו 23) הטמאים האלה.24)לקמן.מן שהמשקין
אדם 25) גם ומטמאים הטומאה אבות הם כאן המנויים כל

וולדות 26)וכלים. הם ואילך, מכאן המנויים אלה כל
ב .28)פצעו.27)הטומאה. בהלכה למעלה המבוארים

הטמאים 29) המשקין כמו הכשר בלי  מטמאים פירוש,
[כל  הטומאה. אב  שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת
הטמא, גוף  מנגיעתם טומאתם זו, בבבא המפורטים המשקין

יצאו. מתחילה 30)שממנה כאן ומטמאין. להיות: צריך
בין  למעלה המפורטים המשקין לכל ונמשכת חדשה בבא

הטומאה. וולדות ובין הטומאה פי31)אבות על אף 
הבעלים  של לרצונם ושלא כוונתם בלי  הטהרות על שנפלו

ונטמאו. הוכשרו חרס .33)מעצמו.32)- של

.ÂÌÈ‡ ÌBÈ ÏehÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰L ,e‡a k¿»≈«¿∆««¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
‰Óez ÏL kk ÏÚ elÙ‡ eÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿¬ƒ«ƒ»∆¿»
ÔÈ˜Ln‰ ‡Lk ,ÔBˆÏ eÏtiL „Ú LÎÓ BÈ‡ ≈À¿»«∆ƒ¿¿»ƒ¿»««¿ƒ

.ÔBˆÏ ‡l‡ ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡L ÔÈB‰h‰«¿ƒ∆≈»«¿ƒƒ∆»¿»

.ÊÈÚ‰Â ‰Áeq‰ ‰Ál‰Â ‰Úf‰34ÔÈ˜Ln‰Â , «≈»¿«≈»«¿»¿»¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÔaÓ ÔÈ‡ˆBi‰35‰ÈË ÈÓ ‰˙BM‰Â ,36 «¿ƒƒ∆¿»√»ƒ¿«∆≈¿∆¿»

el‡ Ïk  ÌÈi˜ ÔÈ‡ˆBiL Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ»≈
ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ,‰˜LÓ ÔÈeLÁ ÔÈ‡37.ÔÈÈLÎÓ ‡ÏÂ ≈»¬ƒ«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

כזה 35)צואה.34) נפל לעיבור. השמיני  בחודש שנולד
קיימא. בן שאינו מפני  דומם, כדבר דינו חי  שהוא פי  על אף 

יוצאים 36) ולפעמים רב  שלשול מביאים הם טבריה. חמי 
בפירושו). (רבינו זכים בטומאה.37)כשהם נגעו אם

.ÁÔÈ˜LÓ ‡L ‰˙BM‰38Ô‰ È‰  e‡ˆÈÂ «∆¿»«¿ƒ¿»¿¬≈≈
ÔÈB‰Ë ÔÈ˜Ln‰ ‡L ÔÈ‡L ,eÈ‰Lk ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿∆»∆≈¿»««¿ƒ¿ƒ

Ûeba39È‰  Ô‡È˜‰Â ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‰˙L ?„ˆÈk . «≈«»»«ƒ¿≈ƒ∆¡ƒ»¬≈
Ô˙‡ÈˆÈa e‰Ë ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË el‡40‰˙L . ≈¿≈ƒƒ¿≈∆…»¬ƒƒ»»»»

eÁÒpL B‡] ,Ô‡È˜‰ Ck Á‡Â ÏËÂ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿»«¿««»¡ƒ»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ ,[Ô‡È˜‰ Ck Á‡Â¿««»¡ƒ»∆»¿ƒ¿«»««

ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ÏË ‡lL Èt41‡L ‰˙L . ƒ∆…»«¬≈≈¿ƒ»»¿»
ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‡L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»√»ƒ¿≈ƒ««
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË  Ô‡È˜‰ Ck Á‡Â ÏhL Ètƒ∆»«¿««»¡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ∆≈»

Ûeba ÔÈB‰Ë42È‰  ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ eÁÒ . ¿ƒ«ƒ¿¿∆»¿ƒ¿«»¬≈
.ÔÈB‰Ë Ô‰≈¿ƒ

למים.38) חוץ  המכשירים המשקין שאר 39)ששת
טומאתם. בטלה ולא בגוף  בטלים אינם בדפוס 40)משקין

הגירסא: תימן יד בכתב  וכן קושטא ובדפוס  (ר"מ ) רומא
הראב "ד  גירסת היא וכן ביציאתן" במגעו שנטמאו "מפני 
שיעור  הלוג רביעית ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו,
האדם  במעי  כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא
האדם  במגע  שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה
משקין, לשאר מים בין בזה מחלק  שהראב "ד וברור הטמא.
שנינו  וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה מים
במשקין  חומר ז: הלכה א פרק  יום טבול בתוספתא בפירוש
מה  בגוף  טהורין ואין טהרה להם אין שהמשקין (מבמים),

במים. כן כמו 41)שאין בגוף  המים נטהרו והקיאם בטבל
ונטהר. טבל האדם שהרי  הקאה, אגב  נטמאו ולא שאמרנו,
מפני טבל שלא פי  על אף  טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו

טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים לא 42)שאינם
בגוף . בטלים אינם שמשקין מכיוון בגוף , בעודם נטהרו

.Ë‰˙L elÙ‡ .‰˜LÓ dÈ‡ ‰Úf‰L ,e‡a k¿»≈«¿∆«≈»≈»«¿∆¬ƒ»»
‰B‰Ë B˙ÚÊ  ÚÈf‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ43‡a‰ Ï‡ . «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈»¿»¬»«»

‰‡ÓË B˙ÚÊ  ÚÈÊ‰Â ÔÈe‡L ÌÈÓa44‚tzÒ Ì‡Â .45 ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«≈»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
.‰B‰Ë B˙ÚÊ  ÚÈÊ‰ Ck Á‡Â ÔÈe‡M‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿ƒ¿««»≈ƒ«≈»¿»

אינה 43) וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי  על ואף 
שבלע  מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה מפני  מכשירה,

שם). אפילו 44)(רבינו שאובים במים ורובו ראשו הבא
א). הלכה ט  פרק  הטומאות אבות (הלכות טמא  טהורים
התערובת  נטמאה השאובים במים מעורבת שהזיעה ומכיוון

מכשירה. גם והיא הטמא, בגוף  התנגב .45)מנגיעתה

.ÈÌÈza ˙ÚÊ46,‰˜LÓ ÔÈ‡  ˙BBe ˙BÚÓe ÔÈÁÈL ≈«»ƒƒƒ¿»≈»«¿∆
ıÁn‰ ˙ÚÊ Ï‡ .‰B‰Ë Ô˙ÚÊ  ÔÈ‡ÓË Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿≈ƒ≈»»¿»¬»≈««∆¿»

‰‡ÓË ıÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓk 47d˙ÚÊ  ¿«ƒƒ»¿»«∆¿»¿≈»≈»»
‰‡ÓË48‰B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡Â ;49 ˙Bt da ÒÈÎ‰Â ¿≈»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»≈
eLÎ‰50Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È‰  ÌÈÏk dÏ eÒÈÎ‰ . À¿¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¬≈««ƒ∆¬≈∆

ÔBˆa ÔÈLeÏ˙k51.ÔÈÈLÎÓe ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ

לחלוחית 46) מוציאים נמוכים במקומות שנבנו בתים קירות
זיעה. לטיפות דומות לטיפות לפעמים המתגבשת

טמאים.47) היו שבתוכה מכשירה,48)המים וגם
החום. מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא שהזיעה

טהורים.49) היו בקיטור.50)המים שהורטבו מפני 
בעלים משק 51) ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו ין

שאם  ומשמיענו, ג), הלכה י "ב  פרק  (לקמן מכשירים אינם
מפני בעלים רצון זה הרי  והורטבו למרחץ  כלים הכניס 

מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע  שהוא

.‡È‰Îa‰52Ì‡ ,d˙ÓÁÓ ÚÈfÓ ˙Èa‰Â ˙ÈaaL «¿≈»∆««ƒ¿««ƒ«ƒ«≈¬»»ƒ
‰‡ÓË ‰Îa‰ ‰˙È‰53d˙ÓÁnL ˙Èa‰ Ïk ˙ÚÊ  »¿»«¿≈»¿≈»≈«»««ƒ∆≈¬»»

.‰‡ÓË¿≈»

מים.52) בה ויש הבית בקרקע  שבתוכה 53)חפירה המים
טמאים.

.È:‰B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙Èaa ˙BÎa ÈzL¿≈¿≈««ƒ««¿≈»¿««¿»
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ÚÈfn‰54‰‡ÓhÏ B˜55 ‰B‰hÏ B˜ ,‡ÓË  ««ƒ«»«¿≈»»≈»«¿»
.‡ÓË  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ,B‰Ë»∆¡»¿∆¡»»≈

ואוכלין.54) וכלים לבריכה 55)אדם יותר קרובים
הטמאה.

.‚ÈÏ‰n‰56ÔÓLk 57ÌÈ˙ÈÊ ÈlqÓ ÔÈÙhÓ‰ ÔÈ˜LÓ . «…«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿ƒƒ«≈≈ƒ
‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ‰˜LÓ BÈ‡  ÌÈÚÂ«¬»ƒ≈«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÈÈLÎÓ58ÌÒÈÎiL „Ú ,59.ÈÏÎa «¿ƒƒ«∆«¿ƒ≈ƒ¿ƒ

גורסים 56) ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית
ה). משנה ו פרק  (מכשירין שאין 57)"מוחל" פי  על ואף 

במשנתנו. מאיר כרבי  שמן. שיורי  שאינם 58)עימו
לאיבוד. הולכים והם עליהם מקפיד שאינו לפי  משקה,

עליהם.59) משקה תורת ואז אותם ויחשיב  בכלי 

.„ÈÈ‡ ÛkaL ÔÈi‰  ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ÌÈÚ Ï˜BM‰B «≈¬»ƒ¿«…¿«ƒ««ƒ∆««≈
ÈlÒÏ ‰ÓB„ ‰Ê È‰Â ,ÈÏk‰ CB˙Ï epÚiL „Ú ‰˜LÓ«¿∆«∆¿»∆¿«¿ƒ«¬≈∆∆¿«≈

.ÔÈÙhnL ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆¿«¿ƒ

.ÂËÒBc‰60Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÁa ‰Óez ÏL ÌÈÚ «≈¬»ƒ∆¿»¿»ƒ««ƒ
ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L61B‰Ë Ïk‰ È‰ 62. ∆««ƒ»««≈»»¬≈«…»

ענבים.60) הרבה להכניס  כדי  עליהם, וסתם 61)לוחץ 
התרומה. את פוסלות הלחיצה 62)ידים אגב  היוצא שהיין

היין. שיצא רוצה אינו שהאדם מפני  משקה אינו

.ÊËÌ„ ‡e‰Â ,‰ÊÚaL ÌÈÁaËÓ ˙Èa ‰˜LÓ«¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆»¬»»¿«
ÔÈB‰Ë  ÌL Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈn‰Â ÌÈL„w‰63 «√»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ64‰Ê „Â .ÔÈÈLÎÓ ‡ÏÂ ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿»»∆
BÈ‡ ÌÈÁf‰ ÈÓc Ïk ,CÎÈÙÏ .‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ««»»¿ƒ»»¿≈«¿»ƒ≈
ÌÈL„w‰ Ì„Â ÏÈ‡B‰Â .ÈLÎÓ BÈ‡Â ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««√»ƒ
eLÎ‰ ‡Ï ‰ÊÚa eËÁLpL ÌÈL„˜ ,ÈLÎÓ BÈ‡≈«¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¬»¬»»…À¿¿
‡l‡ LÎ‰ ÌÈL„w‰ OÏ ÔÈ‡Â ;‰ËÈÁL Ì„a¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿««√»ƒ∆¿≈∆»
˙Èa ‰˜LnÓ ıeÁ Oa‰ ÏÚ eÏtiL ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»ƒ«¿≈≈

.ÌÈÁaËn‰«ƒ¿»«ƒ

משקה 63) על צרידה איש יועזר בן יוסי  "העיד שם: שנינו
(טהור)". דכן מטבחיא א 64)בית טז, בפסחים כרב 

ואפילו  לגמרי  טהור פירוש, ממש" דכן דכן? "מה שאמר:
להם. אין עצמם טומאת

.ÊÈÔÈ„ÚÂ dËÁLe ‰a dÈÚ‰L ÌÈL„˜ ˙t65 »«»»ƒ∆∆¡ƒ»¿»»¿»»«¬«ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ66Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙LÎÓ BÊ È‰  ‰ÈÏÚ «¿∆≈«»∆»¬≈À¿∆∆¿ƒ»ƒ

‰‡ÓË ËÁÓ ˙‡ˆÓ67.‡ÓË Oa‰ È‰  dOa ƒ¿»««¿≈»ƒ¿»»¬≈«»»»≈
‰ÓeÒÁ ‰t‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ68ÌÈÏLeÈÏ ıeÁÓ69, ¿≈ƒ»¿»«»»¬»ƒƒ»«ƒ
‰Úe„È ËÁn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡70Oa‰ È‰ ,‡ÓË ««ƒ∆≈«««¿»¬≈«»»»≈

ÌÈÏLeÈÏ ıeÁÓ ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏka Ú‚pL ÈtÓ71. ƒ¿≈∆»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ»«ƒ
Lta ËÁn‰ ˙‡ˆÓ72ÔÈe Ck ÔÈe .B‰Ë Oa‰  ƒ¿≈««««∆∆«»»»≈»≈

BÓk ,Lc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡L ,˙BB‰Ë ÌÈ„i‰ Ck»«»«ƒ¿∆≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»¿
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .e‡aL73‡ÓË Oa‰ ˙BÈ‰Ï ? ∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«»»»≈

L„w‰ ÔÈ‡  Ô‰ÈcÓ ‡nË˙‰Ï Ï‡ ;‰Bz ÔÈ„a¿ƒ»¬»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆≈«…∆
Ì‡Â .Oa‰ ˙LÎÓ L„w‰ ˙aÁ ‡l‡ ,LÎ‰ CÈ»̂ƒ∆¿≈∆»ƒ««…∆«¿∆∆«»»¿ƒ

Û‡ ,‰ÏÒÙ  ‰eÓÁ ÔÈa ‰l˜ ÔÈa ,‰‡ÓË da Ú‚»«»À¿»≈«»≈¬»ƒ¿¿»«
.e‡aL BÓk ,‰˜LÓa LÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…À¿«¿«¿∆¿∆≈«¿

שחיטתה.65) אמרו 67)רטוב .66)אחר ב  יט , בפסחים
הכירה. המחט  כשבעל רב  רבי68)בשם שם מפרש כך

המשנה. את אבין בר חסומה 69)יוסי  בעודה ונשחטה
לירושלים. מחוץ  המחט  את בלעה כן אנו 70)ואם אין

טמאה. היא אם כלים 71)יודעים על טומאה גזרו חכמים
לירושלים. מחוץ  המעוכלים 72)שנמצאו האוכלין

טומאה.ש  מקבל אינו שהפרש מפני  שבשר 73)במעיה,
לבית  שמחוץ  במשקין הוכשר אם אלא מטמא אינו קדשים

המקדש.

   1 
אימת 1) הוכשרו. אם לגת או למכור ענבים הבוצר יבאר

בית  בצד עומד שהוא כרם מהן. היוצא המשקה עם הוכשרו
מלאכתם  נגמרה שלא זיתים המוסק  לגת. ממנו ובוצר הפרס 
של  זיתים הפוצע  ודין מלאכתם. גמר ואימתי  הוכשרו, אם
וחתם, ונעל הארץ  עם ברשות העוטן טמאות. בידיים תרומה

הבד. בית כלי  לטהר ורצה בטומאה והדורך

.‡ˆBa‰2ÔLaÈÏ B‡ ˜eMa kÓÏ ÌÈÚ3‡Ï  «≈¬»ƒƒ¿…«¿«¿»…
‰‡ÓËÏ eLÎ‰4,BBˆÏ ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú À¿¿¿À¿»«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒƒ¿

C„Ï ˆBa‰ Ï‡ ;ÔÈÏÎ‡‰ ‡Lk5LÎ‰  ƒ¿»»√»ƒ¬»«≈ƒ¿…À¿«
‰‡ÓËÏ6Èˆa‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿À¿»¿««ƒ∆…»¿«¿ƒ««»ƒ

‰Êb ‰Ê „Â .‡ÓË  ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ Ì‡Â ,ÏÏk¿»¿ƒ»¿»À¿»ƒ¿»¿»»∆¿≈»
eÊ‚ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈÙBÒ ÈcÓ7˙bÏ ˆBa‰ ÏÚ ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»»¿««≈««

Ú„ÈÏ BÓÎÏ ÒÎ Ì„‡L ÌÈÓÚtL ?LÎÓ ‡e‰L∆À¿»∆¿»ƒ∆»»ƒ¿»¿«¿≈«
˜cÏ ÌÈÚ ÏL ÏBkL‡ ËÁBÒÂ ,ˆa‰Ï ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ«¿ƒ»≈¿≈∆¿∆¬»ƒƒ¿…
Ïk‰ È‰L ,˙Beˆa‰ ÌÈÚ‰ Èab ÏÚ BÙlÊÓe Ba¿«¿««≈»¬»ƒ«¿∆¬≈«…

„ÓBÚ ‰ÎÈ„Ï8ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ ,„BÚÂ .9È‰ ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈∆≈«¿ƒ»»¬≈
CÚÓ˙Ó ‡e‰10Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰ È‰Â ÂÈÓÈÓ e‡ˆÈÂ ƒ¿«≈¿»¿≈»«¬≈«¿ƒ¬≈∆

Ô‰a LÎÓ ‡ˆÓÂ ,Ú˜wa eeÊÈ ‡lL11CÎÈÙÏ . ∆…»««¿«¿ƒ¿»À¿»»∆¿ƒ»
.LÎ‰ ˙bÏ ˆBa‰L ,eÊb»¿∆«≈««À¿«

(2 ֿ בלשון "בצירה". נקראת ענבים קטיפת א. טו, שבת
- בוצר שונים: פירות לקטיפת שונים שמות ניתנו הקודש
תמרים. - גודר תאנים, - אורה זיתים, - מוסק  ענבים,

צימוקים.3) שזב 4)לעשות במיץ  שהורטבו אף ֿעלֿפי 
מרצון  עליהם נפל לא זה שמיץ  מפני  והטעם, מהם.
ה"א). פי "ב  (לקמן בעלים רצון טעון והכשר הבעלים,

יין.5) והלל,6)לתעשיית שמאי  מחלוקת  שם, בשבת
לשמאי ". הלל ליה "שתק  שם: שאמרו מפני  כשמאי , ופסק 
הלל, שתק  שמאי , של התקיפות טענותיו אחרי  פירוש,
והלל  שמאי  שתלמידי  אמרו, א נז, ושם לו. שהודה משמע 

נתקבלה. וגזירתם הבצירה, על א.7)גזרו יז, שם
בעלים.8) לרצון הורטבו כן, להניחו 9)ואם האשכול על

האחרים. האשכולות עליו יכבידו ושלא בסל 10)בנחת,
לדריכה. שעומד מפני  מקפיד? אינו ולמה הלחץ . מפני 

ראב "ד 11) (ראה מרצונו יוצאים (המיץ ) מימיו שהרי 
"הבצורות", הענבים על כאן כותב  [רבינו וכסף ֿמשנה).

נבצרו. שכבר אבוה:משמע  בר רבה אמר שם, בגמרא אבל
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קלז                 
         

ÚÈfn‰54‰‡ÓhÏ B˜55 ‰B‰hÏ B˜ ,‡ÓË  ««ƒ«»«¿≈»»≈»«¿»
.‡ÓË  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ,B‰Ë»∆¡»¿∆¡»»≈

ואוכלין.54) וכלים לבריכה 55)אדם יותר קרובים
הטמאה.

.‚ÈÏ‰n‰56ÔÓLk 57ÌÈ˙ÈÊ ÈlqÓ ÔÈÙhÓ‰ ÔÈ˜LÓ . «…«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿ƒƒ«≈≈ƒ
‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ‰˜LÓ BÈ‡  ÌÈÚÂ«¬»ƒ≈«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÈÈLÎÓ58ÌÒÈÎiL „Ú ,59.ÈÏÎa «¿ƒƒ«∆«¿ƒ≈ƒ¿ƒ

גורסים 56) ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית
ה). משנה ו פרק  (מכשירין שאין 57)"מוחל" פי  על ואף 

במשנתנו. מאיר כרבי  שמן. שיורי  שאינם 58)עימו
לאיבוד. הולכים והם עליהם מקפיד שאינו לפי  משקה,

עליהם.59) משקה תורת ואז אותם ויחשיב  בכלי 

.„ÈÈ‡ ÛkaL ÔÈi‰  ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ÌÈÚ Ï˜BM‰B «≈¬»ƒ¿«…¿«ƒ««ƒ∆««≈
ÈlÒÏ ‰ÓB„ ‰Ê È‰Â ,ÈÏk‰ CB˙Ï epÚiL „Ú ‰˜LÓ«¿∆«∆¿»∆¿«¿ƒ«¬≈∆∆¿«≈

.ÔÈÙhnL ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆¿«¿ƒ

.ÂËÒBc‰60Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÁa ‰Óez ÏL ÌÈÚ «≈¬»ƒ∆¿»¿»ƒ««ƒ
ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L61B‰Ë Ïk‰ È‰ 62. ∆««ƒ»««≈»»¬≈«…»

ענבים.60) הרבה להכניס  כדי  עליהם, וסתם 61)לוחץ 
התרומה. את פוסלות הלחיצה 62)ידים אגב  היוצא שהיין

היין. שיצא רוצה אינו שהאדם מפני  משקה אינו

.ÊËÌ„ ‡e‰Â ,‰ÊÚaL ÌÈÁaËÓ ˙Èa ‰˜LÓ«¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆»¬»»¿«
ÔÈB‰Ë  ÌL Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈn‰Â ÌÈL„w‰63 «√»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ64‰Ê „Â .ÔÈÈLÎÓ ‡ÏÂ ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿»»∆
BÈ‡ ÌÈÁf‰ ÈÓc Ïk ,CÎÈÙÏ .‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ««»»¿ƒ»»¿≈«¿»ƒ≈
ÌÈL„w‰ Ì„Â ÏÈ‡B‰Â .ÈLÎÓ BÈ‡Â ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««√»ƒ
eLÎ‰ ‡Ï ‰ÊÚa eËÁLpL ÌÈL„˜ ,ÈLÎÓ BÈ‡≈«¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¬»¬»»…À¿¿
‡l‡ LÎ‰ ÌÈL„w‰ OÏ ÔÈ‡Â ;‰ËÈÁL Ì„a¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿««√»ƒ∆¿≈∆»
˙Èa ‰˜LnÓ ıeÁ Oa‰ ÏÚ eÏtiL ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»ƒ«¿≈≈

.ÌÈÁaËn‰«ƒ¿»«ƒ

משקה 63) על צרידה איש יועזר בן יוסי  "העיד שם: שנינו
(טהור)". דכן מטבחיא א 64)בית טז, בפסחים כרב 

ואפילו  לגמרי  טהור פירוש, ממש" דכן דכן? "מה שאמר:
להם. אין עצמם טומאת

.ÊÈÔÈ„ÚÂ dËÁLe ‰a dÈÚ‰L ÌÈL„˜ ˙t65 »«»»ƒ∆∆¡ƒ»¿»»¿»»«¬«ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ66Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙LÎÓ BÊ È‰  ‰ÈÏÚ «¿∆≈«»∆»¬≈À¿∆∆¿ƒ»ƒ

‰‡ÓË ËÁÓ ˙‡ˆÓ67.‡ÓË Oa‰ È‰  dOa ƒ¿»««¿≈»ƒ¿»»¬≈«»»»≈
‰ÓeÒÁ ‰t‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ68ÌÈÏLeÈÏ ıeÁÓ69, ¿≈ƒ»¿»«»»¬»ƒƒ»«ƒ
‰Úe„È ËÁn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡70Oa‰ È‰ ,‡ÓË ««ƒ∆≈«««¿»¬≈«»»»≈

ÌÈÏLeÈÏ ıeÁÓ ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏka Ú‚pL ÈtÓ71. ƒ¿≈∆»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ»«ƒ
Lta ËÁn‰ ˙‡ˆÓ72ÔÈe Ck ÔÈe .B‰Ë Oa‰  ƒ¿≈««««∆∆«»»»≈»≈

BÓk ,Lc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡L ,˙BB‰Ë ÌÈ„i‰ Ck»«»«ƒ¿∆≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»¿
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .e‡aL73‡ÓË Oa‰ ˙BÈ‰Ï ? ∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«»»»≈

L„w‰ ÔÈ‡  Ô‰ÈcÓ ‡nË˙‰Ï Ï‡ ;‰Bz ÔÈ„a¿ƒ»¬»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆≈«…∆
Ì‡Â .Oa‰ ˙LÎÓ L„w‰ ˙aÁ ‡l‡ ,LÎ‰ CÈ»̂ƒ∆¿≈∆»ƒ««…∆«¿∆∆«»»¿ƒ

Û‡ ,‰ÏÒÙ  ‰eÓÁ ÔÈa ‰l˜ ÔÈa ,‰‡ÓË da Ú‚»«»À¿»≈«»≈¬»ƒ¿¿»«
.e‡aL BÓk ,‰˜LÓa LÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…À¿«¿«¿∆¿∆≈«¿

שחיטתה.65) אמרו 67)רטוב .66)אחר ב  יט , בפסחים
הכירה. המחט  כשבעל רב  רבי68)בשם שם מפרש כך

המשנה. את אבין בר חסומה 69)יוסי  בעודה ונשחטה
לירושלים. מחוץ  המחט  את בלעה כן אנו 70)ואם אין

טמאה. היא אם כלים 71)יודעים על טומאה גזרו חכמים
לירושלים. מחוץ  המעוכלים 72)שנמצאו האוכלין

טומאה.ש  מקבל אינו שהפרש מפני  שבשר 73)במעיה,
לבית  שמחוץ  במשקין הוכשר אם אלא מטמא אינו קדשים

המקדש.

   1 
אימת 1) הוכשרו. אם לגת או למכור ענבים הבוצר יבאר

בית  בצד עומד שהוא כרם מהן. היוצא המשקה עם הוכשרו
מלאכתם  נגמרה שלא זיתים המוסק  לגת. ממנו ובוצר הפרס 
של  זיתים הפוצע  ודין מלאכתם. גמר ואימתי  הוכשרו, אם
וחתם, ונעל הארץ  עם ברשות העוטן טמאות. בידיים תרומה

הבד. בית כלי  לטהר ורצה בטומאה והדורך

.‡ˆBa‰2ÔLaÈÏ B‡ ˜eMa kÓÏ ÌÈÚ3‡Ï  «≈¬»ƒƒ¿…«¿«¿»…
‰‡ÓËÏ eLÎ‰4,BBˆÏ ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú À¿¿¿À¿»«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒƒ¿

C„Ï ˆBa‰ Ï‡ ;ÔÈÏÎ‡‰ ‡Lk5LÎ‰  ƒ¿»»√»ƒ¬»«≈ƒ¿…À¿«
‰‡ÓËÏ6Èˆa‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿À¿»¿««ƒ∆…»¿«¿ƒ««»ƒ

‰Êb ‰Ê „Â .‡ÓË  ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ Ì‡Â ,ÏÏk¿»¿ƒ»¿»À¿»ƒ¿»¿»»∆¿≈»
eÊ‚ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈÙBÒ ÈcÓ7˙bÏ ˆBa‰ ÏÚ ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»»¿««≈««

Ú„ÈÏ BÓÎÏ ÒÎ Ì„‡L ÌÈÓÚtL ?LÎÓ ‡e‰L∆À¿»∆¿»ƒ∆»»ƒ¿»¿«¿≈«
˜cÏ ÌÈÚ ÏL ÏBkL‡ ËÁBÒÂ ,ˆa‰Ï ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ«¿ƒ»≈¿≈∆¿∆¬»ƒƒ¿…
Ïk‰ È‰L ,˙Beˆa‰ ÌÈÚ‰ Èab ÏÚ BÙlÊÓe Ba¿«¿««≈»¬»ƒ«¿∆¬≈«…

„ÓBÚ ‰ÎÈ„Ï8ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ ,„BÚÂ .9È‰ ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈∆≈«¿ƒ»»¬≈
CÚÓ˙Ó ‡e‰10Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰ È‰Â ÂÈÓÈÓ e‡ˆÈÂ ƒ¿«≈¿»¿≈»«¬≈«¿ƒ¬≈∆

Ô‰a LÎÓ ‡ˆÓÂ ,Ú˜wa eeÊÈ ‡lL11CÎÈÙÏ . ∆…»««¿«¿ƒ¿»À¿»»∆¿ƒ»
.LÎ‰ ˙bÏ ˆBa‰L ,eÊb»¿∆«≈««À¿«

(2 ֿ בלשון "בצירה". נקראת ענבים קטיפת א. טו, שבת
- בוצר שונים: פירות לקטיפת שונים שמות ניתנו הקודש
תמרים. - גודר תאנים, - אורה זיתים, - מוסק  ענבים,

צימוקים.3) שזב 4)לעשות במיץ  שהורטבו אף ֿעלֿפי 
מרצון  עליהם נפל לא זה שמיץ  מפני  והטעם, מהם.
ה"א). פי "ב  (לקמן בעלים רצון טעון והכשר הבעלים,

יין.5) והלל,6)לתעשיית שמאי  מחלוקת  שם, בשבת
לשמאי ". הלל ליה "שתק  שם: שאמרו מפני  כשמאי , ופסק 
הלל, שתק  שמאי , של התקיפות טענותיו אחרי  פירוש,
והלל  שמאי  שתלמידי  אמרו, א נז, ושם לו. שהודה משמע 

נתקבלה. וגזירתם הבצירה, על א.7)גזרו יז, שם
בעלים.8) לרצון הורטבו כן, להניחו 9)ואם האשכול על

האחרים. האשכולות עליו יכבידו ושלא בסל 10)בנחת,
לדריכה. שעומד מפני  מקפיד? אינו ולמה הלחץ . מפני 

ראב "ד 11) (ראה מרצונו יוצאים (המיץ ) מימיו שהרי 
"הבצורות", הענבים על כאן כותב  [רבינו וכסף ֿמשנה).

נבצרו. שכבר אבוה:משמע  בר רבה אמר שם, בגמרא אבל

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

                
         

מזה  ומשמע  עליהם". טופח  משקה עדיין בצירה, "ובשעת
פירושו  "הבצורות", ואולי  בצירתם. לפני  הענבים שמזלף 
לא  אבל הוא, דחוק  פירוש אמנם לבצירה. ועומדות בשלות

אחר]. ביאור מצאתי 

.ˆBa‰12ÌÈÚ13˜eL Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡L «≈¬»ƒ∆ƒ…»»»∆
˙bÏ ÔÈÊÁÓ14˙eLÏ e‡BiL „Ú eLÎ‰ ‡Ï  «¬ƒ»««…À¿¿«∆»ƒ¿

˙b‰15ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .16,eLÎ‰  „a‰ ˙eLÏ e‡aL ««¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿««À¿¿
‡a˙iL BÓk17. ¿∆ƒ¿»≈

ה"ה.12) פי "א טהרות למוכרם.13)תוספתא עלֿמנת
יוכל 14) לא שאם וחשב  קונים, שימצא בטוח  היה לא

יין. לעשות לגת אותם יעביר - שלא 15)למוכרם עוד כל
רוצה  אינו ולפיכך קונים, שימצא אפשר לגת, הגיעו

מהענבים. משקה מוכשרים 16)שיתמצה אינם זיתים שם.
כל  כשימסוק  מלאכתם? גמר ואימתי  מלאכתם. גמר עד
(לקמן  הבד בבית אחת בבת לסוחטם שבדעתו הזיתים
גמר  שלא מפני  מוכשרים, אינם למוכרם דעתו ואם ה"ח ),
ומלמדת  ה"ו). (לקמן מכירתם חסירה שהרי  מלאכתם,
למוכרם, בדעתו היה אבל זיתיו כל מסק  שאם התוספתא,
הוכשרו  לא לסחיטה, יעבירם קונים ימצא לא שאם וחישב 
לשון  והביא קיצר, ורבינו הבד. בית לרשות שיבואו עד

אין 17)התוספתא. - למוכרם דעתו שאם ו, הלכה לקמן
מלאכה  גמר שלפני  בהי "ב , ולקמן מלאכה, גמר המסיקה
בטומאה, הבד לבית ולהוליכם בטומאה, ליטלם מותר
עד  אלא ממש, הבד בית לתוך מכניסם אינו שהטמא ומובן

הבד. בית

.‚ˆBa‰18ËÈÚa Ì˙e ÌÈÚ19ÏÚ ÔÁËML B‡ «≈¬»ƒ¿»»¿»ƒ∆¿»»«
ÔÈÏÚ‰ Èab20È‰L ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Lna eLÎ‰  «≈∆»ƒÀ¿¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆∆¬≈

Ô˙ B‡ ÔÈÏÚ‰ ÏÚ ÁËL CÎÈÙÏe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ BzÚ„«¿«««¿ƒ¿ƒ»»««∆»ƒ»«
Ba BÓk ‡e‰L ,ËÈÚ‰ CB˙Ï21ÏË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆»ƒ∆¿¿ƒ»ƒ»«

‡ÓË Ô‰Ó22˙B‡ÓË ÂÈ„iL ÈÓ B‡23ˆa .Ô‡nË  ≈∆»≈ƒ∆»»¿≈ƒ¿»»«
ÌÈlÒÏ Ô˙Â24‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡25,eLÎ‰ ‡Ï  ¿»«¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»…À¿¿

CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ È‰L∆¬≈≈«¿ƒ«««¿∆«≈≈∆¿ƒ»
˙BÚwÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÎB‡Â Ô‰Ó ‡Óh‰ ÏËB≈«»≈≈∆¿≈¿««ƒ∆≈¿À»

˙BÙhÓe26‰B‰Ë ˙b‰ È‰  ˙bÏ27‡Ï È‰L , ¿«¿««¬≈««¿»∆¬≈…
eLÎ‰28‰ÏÈÎ‡Ï eˆ È‰Â29ÏËBp‰ ÔÎÂ .30ÔÓ À¿¿«¬≈ƒ¿¿«¬ƒ»¿≈«≈ƒ

‰Ó„‡ ÏL ÁËLn‰ ÔÓe ÌÈlq‰31È˙B‰Â ÏÎ‡Â ««ƒƒ««¿≈«∆¬»»¿»«¿ƒ
˙bÏ Ô˜Êe ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk32ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,33 ƒ¿»¿»«ƒ¿»»««¿««ƒ∆««ƒ

eLÎ‰ ‡Ï  ÌÈÚ‰ ÏÚ ÊzÓ34. ¿«≈«»¬»ƒ…À¿¿

מ "ד.18) פ "י  הענבים 19)טהרות את  בה שנותנים חפירה
והר"ש  למשנתנו. בפירושו (רבינו בגת לדריכה העומדים

גדול). כלי  - הענבים 20)פירש את לגת ליתן עלֿמנת
מיץ . עליהם שנטף  העלים עם שם 21)ביחד שמתאסף 
לגת. ונותנים אותו ומוציאים שנטמא 22)המיץ , אדם

לטומאה,23)גופו. בראשון שנגעו כגון טהור, והגוף 
עליהן  שמר שלא ידיים, סתם או אדם, מטמא שאינו

אבות ה,בטהר  הלכות ראה שניות. שתהיינה גזרו וחכמים
וה"י . ה"ח , פ "ח  דולף 24)הטומאות והמיץ  קלועים,

לאיבוד. לשטוח 25)והולך המיוחד הקרקע  פני  על מקום

הענבים. מ "ה.26)עליו לא 27)שם שבגת הענבים
מוכשרים. הם אם אפילו הענבים 28)נטמאו פירוש,

לרצון. שלא נוטף  שהמיץ  מפני  הוכשרו, לא אוכל שהוא
כמי29) ודינו המנטף , המיץ  על משקה תורת אין ולפיכך

ה"א). פ "י  (למעלה מכשירים ואין מטמאים שאין פירות
מחמת  המיץ  טיפת נטמאת לא למה מנמקת זו פיסקא
מטמאים  משקין שהרי  שבגת, הענבים את ותטמא הידיים

שהם. ה"ז.30)בכל פי "א טהרות המדובר 31)תוספתא
לרצונו. שלא יוצא והמיץ  לאכילה, בידיים 32)כשבצרם

לגת.33)טמאות. שזרקם לפני  דעת 34)שהתמצה
מכשיר  אינו כלל משקה תורת עליו שאין שהמיץ  רבינו,
"טהור", כתוב  שלפנינו בתוספתא לגת. כשירד אפילו
מכיוון  הטמאות, מידיו נטמאו שלא כפשוטו לפרש ואפשר
לאכילה, נבצרו שהרי  לגת, שהגיעו לפני  הוכשרו שלא
גלויה  סתירה כאן ולכאורה הוכשרו", "לא כותב  רבינו אולם
הוכשרו  לדורכן הסלים מן לקח  שאם ד, בהלכה לדבריו
עלֿמנת  נטל בין לחלק  יש אולם הראב "ד). השגת (ראה
עלֿמנת  נטל לבין לגת, לבוצר דומה זו שנטילה לדורכם,
דבר  על חכמים גזרו ולא גדולה, לא כמות ונשתיירה לאכול
הבדל  על ברמיזה מעיר עצמו ורבינו כסף ֿמשנה). (ע "פ  זה
כתב  וכאן לדורכן", מהן "ולקח  כתב  ד בהלכה זה. הגיוני 
בכמות  כאן שהמדובר מלמדנו זה לשון שינוי  לגת". "וזרקו
תשומת  בלי  לגת אותם "זורקים" שהבעלים חשובה, בלתי 
אבל  לאכילה, בבוצר המדובר זו הלכה בכל מיוחדת. לב 
אף ֿעלֿפי חכמים מגזירת הוכשרו הרי  לגת כשבצר

הכשירם. לא מהם הנוטף  שהמשקה

.„ÌÈÚ35‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡ ÌÈlÒa eÈ‰L ¬»ƒ∆»¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»
eLÎ‰  ÔÎ„Ï Ô‰Ó Á˜ÏÂ36Ô‰Ó ÁwÏ CÈˆ CÎÈÙÏ . ¿»«≈∆¿»¿»À¿¿¿ƒ»»ƒƒ«≈∆

.Ô‡nËÈÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ÁwÈ ‡lL È„k ,˙BB‰Ë ÌÈ„Èa¿»«ƒ¿¿≈∆…ƒ«≈∆«»≈ƒ«¿≈

(כסף ֿמשנה).35) שם כמו 36)תוספתא חכמים, מתקנת
הקודמת. בהלכה שכתבנו מה ראה לגת. הבוצר

.‰Ìk37Òt‰ ˙Èa „ÓBÚ ‡e‰L38ˆBa‰  ∆∆∆≈¿≈«¿»«≈
LÎÓ BÈ‡ ˙bÏ B˙B‡39˙Èa ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ««≈À¿»»¿«∆¿≈

Òt‰40Ì‰ÈcÓ Òt‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ .41, «¿»ƒ¿À¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆
Ì‰ÈcÓ LÎ‰ ˙bÏ ˆBa‰Â42BÊ ‰Ê‚a el˜‰ , ¿«≈««À¿«ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»

˙ÈaÓ ‡ˆiL „Ú LÎÓ ‰È‰iL ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆ƒ¿∆À¿»«∆≈≈ƒ≈
Òt‰43˙bÏ Òt‰ ˙Èa ˆÏ ‰ˆB‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿ƒ»»∆ƒ¿…¿≈«¿»««

ÌÈÏk‰ ˙‡Â ÌÈˆBa‰ ˙‡ ‰ËÓ  ‰‰Ëa44‰fÓe , ¿»√»¿«≈∆«¿ƒ¿∆«≈ƒ«∆
Ì‰ÈÏÚ45ÈÚÈLe ÈLÈÏL46ÔLÓL ÈÚÓe47È„k , ¬≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»¿≈

ÈtÓ ‡l‡ Òt‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ÔÈl˜Ó ÔÈ‡L Èk‰Ï¿«ƒ∆≈¿ƒƒ¿À¿«≈«¿»∆»ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡e‰L48ÔÈ‡ÈˆBÓe ÔÈˆBe ÔÈÒÎ Ck Á‡Â , ∆»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ

Òt‰ ˙ÈÏ ıeÁ49Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÌÈB‰Ë ÌÈÁ‡Â , ¿≈«¿»«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆
˙bÏ ÔÈÎÈÏBÓe50a el‡ eÚ‚ Ì‡Â .el‡51ÔÈ‡ÓË  ƒƒ««¿ƒ»¿≈¿≈¿≈ƒ

ÔÈ‡nËÓe52Òt‰ ˙ÈaL ÌÈL‡‰L .ÌÈÚ‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆»¬»ƒ∆¿≈«¿»
Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ıeÁaL Ô˙B‡Ï ÔÈ‡nËÓe ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆«¿ƒ»
eLÎ‰ È‰L ,ÌÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ô‰Â ,ÔBL‡ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆¬≈À¿¿

.Òt‰ ˙ÈÏ ıeÁ e‡ˆiMÓƒ∆»¿¿≈«¿»

מ "א.37) פי "ח  וגזרו 38)אהלות קבר, בו שנחרש שדה
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קלח                
         

כגודל  בעצם נגע  שמא לתוכו, הנכנסים על טומאה חכמים
התורה  מן מטמאה כשעורה ועצם בה, הרגיש ולא שעורה
נתבארו  הפרס , בית ודיני  ה"י . פ "ב  מת טומאת (הלכות

שם). יוד בית 39)בפרק  בטומאת נטמאו לא ולפיכך
חכמים, מגזירת מוכשר לגת הנבצר שכל אף ֿעלֿפי  הפרס ,

א. בהלכה בית 40)כלמעלה משטח  הענבים שיצאו וברגע 
מאליהם. מוכשרים ונעשו זו גזירה עליהם חלה הפרס ,

חכמים.41) גזירות 42)מגזירת לשתי  אנו צריכים כן, ואם
ולטמאם. כמוכשרים הענבים את לדון כדי  חכמים,

הבצירה.43) את לאפשר טהורים 44)כדי  הם ואפילו
בטמאים). שהמדובר מפרש, והר"ש שם. בפירושו (רבינו

מת.45) טמא כדין פרה, אפר מיום 46)מי  השלישי  ביום
ממנו. ובשביעי  בטהרתם, מכניסים 47)שהתחיל ואין

מת  טמא כדין השמש, שקיעת אחר עד בכרם לעבודה אותם
נגע 48)ממש. שמא הספק , מפני  היא הפרס  בית טומאת

הטורח  כל ולמה למעלה. שביארנו כמו כשעורה בעצם
מותר  ודאי  לטמא שגם יחשבו לא שהבוצרים כדי  הזה?

לגת. למעלה.49)לבצור שנתבאר כמו הוכשרו, ומיד
שיפלטו 50) במיץ  דאורייתא הכשר יוכשרו שהענבים מפני 

בית  שטומאת הבוצרים, בנגיעת ויתטמאו הולכתם, אגב 
- אחת חכמים גזירת אלא כאן אין שהרי  עליהם, הפרס 
[ר"ש  גזירות. בשתי  אלא הקלו ולא - הפרס  בית גזירת

מפני  מפרש והרא"ש שם. לא בפירושו בטהורים, שאפשר
בטמאים]. בטהורים.51)התירו הטמאים, האנשים

"ומטמאין".52) תימן: בכת"י  וכן (ר"מ ), רומא בדפוס 

.Â˜ÒBn‰53‡Ï  ˜eMa ÔÎÓÏ B‡ ÔLÎÏ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ «≈∆≈»¿»¿»¿»¿»«…
‡Lk ,ÔBˆa ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú eLÎ‰À¿¿«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒ¿»ƒ¿»
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Ôlk e‡ÓË  ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL Á‡61ÔÈ˜Ln‰L ; ««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿À»∆««¿ƒ

‡nËÓ Ï‰n‰Â ,Ô‰aL Ï‰n‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«…«∆»∆¿«…«¿«≈
ÔzÎ‡ÏÓ Ób Á‡ Ô‰Ó ‡ˆiL Ï‰n‰L .Ôlk ˙‡∆À»∆«…«∆»»≈∆««¿«¿«¿»

.ÈLÎÓe ‡nË˙Óe ‰˜LÓ eLÁ»«¿∆ƒ¿«≈«¿ƒ

זיתים 53) למסוק  שמותר מודים הכל אמרו א טו, בשבת
הבד, בבית לסחיטה עומדים כשהם אפילו טמאות, בידיים

בשוק . למוכרם או לאכילה פ "ט 54)ומכלֿשכן טהרות
יהיה ונו 55)מ "א. ונוח  שיתרככו כדי  במעטן, אותם תן

שמנם. שם.56)להוציא במשנה וחכמים גמליאל כרבן
במעטן  ולהניח  למסוק  משיגמור מלאכתם? גמר ומאימתי 
(ראה  לסחיטה הבד לבית להעבירם שבדעתו הזיתים כל את

ח ). במעטן.57)הלכה הזיתים מן המתמצה נוזל
כדי58) מעטן, לאותו זיתים עוד להוסיף  הזיתים בעל בדעת

ביחד. רוצה 59)לסוחטם אינו ה"א. פ "י  טהרות תוספתא
למעטן, האחרונים שיגיעו לפני  הראשונים הזיתים שיתרככו
ישראל  (תפארת ויתקלקלו מדאי  יותר יתרככו שלא כדי 

שם). כמו 60)במשנתנו הוכשרו, שלא אוכלין שנטמאים
הי "ג. בפ "ב  למעלה מטמאים 61)שנתבאר טמאים משקין

מ "ג. פ "ט  בטהרות כחכמים פסק  כו). הלכה (שם שהם בכל
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dw66. ƒ¿»

מ "ו.62) פ "ד ועומדים 63)עדיות ומקובצים מלוחים
שם). בפירושו (רבינו אינו 64)לאכילה שהוא ואף ֿעלֿפי 

ואם  הזיתים. יתקלקלו שלא כדי  בו הוא רוצה למוהל, צריך
זו  הלכה במוהל. רוצה שאינו דעתו גילה החבית את ניקב 
וביתֿהלל  מקילים שביתֿשמאי  ההלכות בין שם מנויה
ובין  להקל בין כביתֿהלל, מקום בכל והלכה מחמירים.

שהכוונה 65)להחמיר. לפרש גם ואפשר הזיתים.
ביתֿהלל 66)לשמרים. מודים שבזה אמרו, שם במשנה

מוכשרים.שאי נם
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˜ B‡ ‡l‡ ÛÈÒB‰Ï „È˙Ú BÈ‡ elÙ‡ ,Ì‰ÈÏÚ71B‡ ¬≈∆¬ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»«
ÌÈÚ‰ Ì‡Â .eLÎ‰ ‡Ï  ÌÈa˜72el‡ È‰  ««ƒ…À¿¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈≈
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˙BÊÂ ÌÈÊ elÙ‡Â77.ÌÈB‰Ë  Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎl‰Ó «¬ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ

הבד 67) לבית להעבירם אלא עליהם, להוסיף  בדעתו שאין
ב ). משנה שם סתם 68)(ראה אמר (שם) גמליאל רבן

ומשמע  אחר, תנאי  כל הוסיף  ולא מלאכתן", "משתיגמר
כאן  בדבריו לראות [יש מכשיר. עצמו מלאכה שגמר מזה
במוהל  שהוכשרו "שחזקתן בה"ו: שכתב  למה סתירה
רואים  אנו כשאין כאן כוונתו לפרש אפשר ובדוחק  שלהן".
נתייבש. או בזיתים ונבלע  שהיה אפשר אבל משקה, שם
בני זיתיו את "הגומר שנינו: ה"א, פ "י  טהרות ובתוספתא
 ֿ בית לדברי  חזרנו למעטן), והכנסתם מסיקתם (ביום יומן
מפני התוספתא, מבארי  ופירשו ביתֿהלל". ולדברי  שמאי 
שאינם  כחכמים הלכה נפסקה מלאכתם גמר שלפני 
שאם  זו, תוספתא מלמדת ביתֿהלל, דעת נגד מוכשרים,
חוזרים  אנו מוהל, להוציא הספיקו וטרם מלאכתם נגמרה
שביתֿשמאי שם, במשנה וביתֿהלל ביתֿשמאי  למחלוקת
זה  שלושה משיתחברו אומרים וביתֿהלל משיזיעו, אומרים
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קלט                 
         

כגודל  בעצם נגע  שמא לתוכו, הנכנסים על טומאה חכמים
התורה  מן מטמאה כשעורה ועצם בה, הרגיש ולא שעורה
נתבארו  הפרס , בית ודיני  ה"י . פ "ב  מת טומאת (הלכות

שם). יוד בית 39)בפרק  בטומאת נטמאו לא ולפיכך
חכמים, מגזירת מוכשר לגת הנבצר שכל אף ֿעלֿפי  הפרס ,

א. בהלכה בית 40)כלמעלה משטח  הענבים שיצאו וברגע 
מאליהם. מוכשרים ונעשו זו גזירה עליהם חלה הפרס ,

חכמים.41) גזירות 42)מגזירת לשתי  אנו צריכים כן, ואם
ולטמאם. כמוכשרים הענבים את לדון כדי  חכמים,

הבצירה.43) את לאפשר טהורים 44)כדי  הם ואפילו
בטמאים). שהמדובר מפרש, והר"ש שם. בפירושו (רבינו

מת.45) טמא כדין פרה, אפר מיום 46)מי  השלישי  ביום
ממנו. ובשביעי  בטהרתם, מכניסים 47)שהתחיל ואין

מת  טמא כדין השמש, שקיעת אחר עד בכרם לעבודה אותם
נגע 48)ממש. שמא הספק , מפני  היא הפרס  בית טומאת

הטורח  כל ולמה למעלה. שביארנו כמו כשעורה בעצם
מותר  ודאי  לטמא שגם יחשבו לא שהבוצרים כדי  הזה?

לגת. למעלה.49)לבצור שנתבאר כמו הוכשרו, ומיד
שיפלטו 50) במיץ  דאורייתא הכשר יוכשרו שהענבים מפני 

בית  שטומאת הבוצרים, בנגיעת ויתטמאו הולכתם, אגב 
- אחת חכמים גזירת אלא כאן אין שהרי  עליהם, הפרס 
[ר"ש  גזירות. בשתי  אלא הקלו ולא - הפרס  בית גזירת

מפני  מפרש והרא"ש שם. לא בפירושו בטהורים, שאפשר
בטמאים]. בטהורים.51)התירו הטמאים, האנשים

"ומטמאין".52) תימן: בכת"י  וכן (ר"מ ), רומא בדפוס 
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.ÈLÎÓe ‡nË˙Óe ‰˜LÓ eLÁ»«¿∆ƒ¿«≈«¿ƒ

זיתים 53) למסוק  שמותר מודים הכל אמרו א טו, בשבת
הבד, בבית לסחיטה עומדים כשהם אפילו טמאות, בידיים

בשוק . למוכרם או לאכילה פ "ט 54)ומכלֿשכן טהרות
יהיה ונו 55)מ "א. ונוח  שיתרככו כדי  במעטן, אותם תן

שמנם. שם.56)להוציא במשנה וחכמים גמליאל כרבן
במעטן  ולהניח  למסוק  משיגמור מלאכתם? גמר ומאימתי 
(ראה  לסחיטה הבד לבית להעבירם שבדעתו הזיתים כל את

ח ). במעטן.57)הלכה הזיתים מן המתמצה נוזל
כדי58) מעטן, לאותו זיתים עוד להוסיף  הזיתים בעל בדעת

ביחד. רוצה 59)לסוחטם אינו ה"א. פ "י  טהרות תוספתא
למעטן, האחרונים שיגיעו לפני  הראשונים הזיתים שיתרככו
ישראל  (תפארת ויתקלקלו מדאי  יותר יתרככו שלא כדי 

שם). כמו 60)במשנתנו הוכשרו, שלא אוכלין שנטמאים
הי "ג. בפ "ב  למעלה מטמאים 61)שנתבאר טמאים משקין

מ "ג. פ "ט  בטהרות כחכמים פסק  כו). הלכה (שם שהם בכל
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מ "ו.62) פ "ד ועומדים 63)עדיות ומקובצים מלוחים
שם). בפירושו (רבינו אינו 64)לאכילה שהוא ואף ֿעלֿפי 

ואם  הזיתים. יתקלקלו שלא כדי  בו הוא רוצה למוהל, צריך
זו  הלכה במוהל. רוצה שאינו דעתו גילה החבית את ניקב 
וביתֿהלל  מקילים שביתֿשמאי  ההלכות בין שם מנויה
ובין  להקל בין כביתֿהלל, מקום בכל והלכה מחמירים.

שהכוונה 65)להחמיר. לפרש גם ואפשר הזיתים.
ביתֿהלל 66)לשמרים. מודים שבזה אמרו, שם במשנה

מוכשרים.שאי נם
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˜ B‡ ‡l‡ ÛÈÒB‰Ï „È˙Ú BÈ‡ elÙ‡ ,Ì‰ÈÏÚ71B‡ ¬≈∆¬ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»«
ÌÈÚ‰ Ì‡Â .eLÎ‰ ‡Ï  ÌÈa˜72el‡ È‰  ««ƒ…À¿¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈≈

ÔÈLÎÓ73Ób .74ÁwlÓ75˙BÂÏÏ „È˙Ú Ï‡76 À¿»ƒ»«ƒƒ«¬»»ƒƒ¿
ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰zLÓa ˜qÚ˙ B‡ Ò‡ BÚ‡Â ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿≈¿…∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆¿…ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿≈»¿«¿ƒÀ¿»

˙BÊÂ ÌÈÊ elÙ‡Â77.ÌÈB‰Ë  Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎl‰Ó «¬ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ

הבד 67) לבית להעבירם אלא עליהם, להוסיף  בדעתו שאין
ב ). משנה שם סתם 68)(ראה אמר (שם) גמליאל רבן

ומשמע  אחר, תנאי  כל הוסיף  ולא מלאכתן", "משתיגמר
כאן  בדבריו לראות [יש מכשיר. עצמו מלאכה שגמר מזה
במוהל  שהוכשרו "שחזקתן בה"ו: שכתב  למה סתירה
רואים  אנו כשאין כאן כוונתו לפרש אפשר ובדוחק  שלהן".
נתייבש. או בזיתים ונבלע  שהיה אפשר אבל משקה, שם
בני זיתיו את "הגומר שנינו: ה"א, פ "י  טהרות ובתוספתא
 ֿ בית לדברי  חזרנו למעטן), והכנסתם מסיקתם (ביום יומן
מפני התוספתא, מבארי  ופירשו ביתֿהלל". ולדברי  שמאי 
שאינם  כחכמים הלכה נפסקה מלאכתם גמר שלפני 
שאם  זו, תוספתא מלמדת ביתֿהלל, דעת נגד מוכשרים,
חוזרים  אנו מוהל, להוציא הספיקו וטרם מלאכתם נגמרה
שביתֿשמאי שם, במשנה וביתֿהלל ביתֿשמאי  למחלוקת
זה  שלושה משיתחברו אומרים וביתֿהלל משיזיעו, אומרים
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להקל, באו וחכמים גמליאל שרבן מבאר, שם והגר"א לזה.
לא  אבל מוכשרים, אינם מלאכתם נגמרה שלא זמן שכל
מוכשרים  אינם מלאכתם נגמרה שאפילו וסוברים להחמיר.
ויש  ב "ה. לדברי  שיתחברו עד או ב "ש, לדברי  - שיזיעו עד
זו]. תוספתא מדברי  נטה למה רבינו על לתמוה

ה"ח .69) פ "י  אחר.70)תוספתא מכרם להביא או לקנות
בסאה.71) מששה אחד עתיקה, להוסיף ,72)מדה רצונו

יוכשרו. לא שזיתיו כוונה מתוך בזה 73)בא ראו חכמים
לו. תועיל שערמתו להסכים ואין פ "ט 74)ערמה, טהרות

כספו.75)מ "ב . כל כבר שהוציא היה 76)מפני  בדעתו
ההכשר. מניעת לשם ולא רווח , הוספת לשם כך לעשות

חמורה.77) טומאה שמטמאים

.ËÔËBÚ‰78ÌÈca ÈLa ÂÈ˙ÈÊ79˙Á‡ ÓbL ÔÂÈk 80 »≈≈»ƒ¿≈«ƒ≈»∆»«««
.‰‡ÓË Ïa˜Ï eLÎ‰ Ô‰Ó≈∆À¿¿¿«≈À¿»

ה"ב .78) פ "י  תוספתא למעטן. הרבה 79)נותן לו יש
אחת. בבת כולם את לסחוט  בדעתו ואין זיתים,

בבת 80) לסוחטם שבדעתו הזיתים את במעטן ולתת למסוק 
אחת.

.È˜ÒBn‰81Ì„ÈB‰Ï „È˙ÚÂ ÔBÈÏÚ‰ ÏÈÏba ÂÈ˙ÈÊ «≈≈»«»ƒ»∆¿¿»ƒ¿ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÔBzÁz‰ ÏÈÏbÏ82Ì„ÈBiL „Ú83 «»ƒ««¿≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ≈

Á‡ Ï‡ ;˜ÒÓiL Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ MÁL ‡e‰Â .ÌLÏ¿»¿∆ƒ≈¬≈∆…∆∆ƒ¿…¬»««
Ób .eLÎ‰ ‡l‡ ,˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰ ÔÈ‡  ˜ÒÓiL∆ƒ¿…≈««¬»»∆∆∆»À¿¿»«

ÔÎÓÏ „È˙ÚÂ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡84eLÎ‰ ‡Ï 85„È˙Ú . ∆≈»¿»ƒ¿»¿»…À¿¿»ƒ
ÔÈÏÚa Ô˙BtÁÏ86eLÎ‰ 87.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ¿«»¿»ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

להוסיף .82)שם.81) דעתו אין הנתינה 83)אפילו
שבדעתו  מפני  מלאכה, גמר אינה העליון, בגליל במעטן
תחתון  וגליל עליון גליל אחר. למקום הזיתים את להעביר
לשני . אחד ממקום העברה מחשבת כל אלא דוקא, לאו
השמן. תעשיית שם שגשגה שבתקופתם מפני  "גליל" ונקט 

ה"ב .84) לסחוט 85)שם כשדעתו מכשירה  מלאכה גמר
סז). הערה ה"ח , למעלה עליהם 86)(ראה לשמור כדי 
האבק . מפני  או הגשם שדעתו 87)מפני  אף ֿעלֿפי 

נגמרה, עצמה הזיתים שמלאכת מפני  בעלים, חיפוי  להוסיף 
היא. בפני  מלאכה והחיפוי 

.‡ÈÁ˜Bl‰88Ì‡ ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ ÔËÚÓ «≈««¬«≈ƒƒ»≈»ƒƒ
˜ÒBÓ LÈ89‰‡ÓËa eOÚÈ  ‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ90‰fL , ≈≈«¿≈»¬»»«¬¿À¿»∆∆

ÓbL ˙˜ÊÁa91ı‡‰ ÌÚ ÔÓ‡Â .92‰Ê ÔËÚÓ :ÓBÏ ¿∆¿«∆»«¿∆¡»«»»∆««¬»∆
ÂÈzÓ‚ ‡Ï93. …¿«¿ƒ

ה"ג.88) הגוי89)שם של  מוסקים זיתים שם  ונמצאים
שבמעטן. הזיתים עם נמכרו אפשר 90)שלא פירוש,

הגוי , במגע  נטמאו שכבר מפני  טמאות, בידיים בהם לטפל
הזיתים  את למעטן להוסיף  רצה שהגוי  אומרים אנו ואין
ולא  מלאכתם נגמרה לא ואםֿכן האדמה, פני  על הנמצאים
"יעשו  [המלים: מוסק . שם אין אם וכלֿשכן הוכשרו.
ראה  אחרים. מבמקומות אחרת כאן מתפרשים בטומאה"

הי "ב ]. מה 91)לקמן למכור אלא להוסיף  בדעתו היה לא
במעטן. נתן בדעתי93)שם.92)שכבר היה  פירוש,

אנו  אין וטהרה טומאה על נאמן שאינו פי  על ואף  להוסיף 

פ "י ומושב  משכב  הלכות (ראה בזדון שישקר בו חושדים
ה"א).

.ÈÏhÏ ‰ˆB‰94ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ »∆ƒ…ƒ≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»
‰‡ÓËa Ô‰Ó ÏËB ‰Ê È‰  C„ÏÂ95˙ÈÏ CÈÏBÓe ¿ƒ¿…¬≈∆≈≈∆¿À¿»ƒ¿≈
‰‡ÓËa ‡M‰ ‰qÎÓe ‰‡ÓËa „a‰96,LLBÁ BÈ‡Â ««¿À¿»¿«∆«¿»¿À¿»¿≈≈

.‰‡ÓË eÏa˜iL È„k eLÎ‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…À¿¿¿≈∆¿«¿À¿»

ז.94) פ "ט , טהרות ובכלים 95)משנה טמאות בידים
יתטמאו. ולא הוכשרו שלא מפני  הזיתים 96)טמאים,

כבית  מהם. שנטל לפני  שהיה כמו דינם במעטן, שנותרו
הילל: בית מסיימים ה"ח  פ "י  שם [בתוספתא במשנתנו. הלל
טמאים  אלו הרי  עקר ואם האם כל את יעקור שלא "ובלבד
פירוש, טמאים". אלו הרי  הערים ואם יערים שלא ובלבד ...
תנאי : ועוד שבמעטן. הגוש כל את הבד לבית יעביר שלא
מחשבה  ולא כנה רצון יהיה להוסיף , שברצונו שאמירתו
השמיט  למה הדבר ותמוה יוכשרו. שלא כדי  ערמומית,
על  סמך שב "הערים" ונראה אלה? ביתֿהלל תנאי  שני  רבינו
מזה  ללמוד אפשר האום כל ועקירת בה"ח , שכתב  מה

"השאר"]. ומכסה שאמר

.‚ÈÁÈpn‰97L˙BÎa ÂÈ˙ÈÊ ˙‡98eÈzÓiL È„k99eÈ‰ÈÂ ««ƒ«∆≈»¿∆¿≈∆«¿ƒ¿ƒ¿
ÔÈLÎÓ el‡ È‰  L˙k‰Ï ÌÈÁB100ÔÁÈp‰ . ƒ¿ƒ»≈¬≈≈À¿»ƒƒƒ»

ÔÈ‡  eÈzÓiL Á‡ ÌÁÏÓiLÂ eÈzÓiL∆«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈««∆«¿ƒ≈»
ÔÈLÎÓ101ÔLÎÏ Ô‰ÈÏÚ BzÚ„ È‰L ,102. À¿»ƒ∆¬≈«¿¬≈∆¿»¿»

מ "ה.97) זיתים 98)שם בה שכותשים גדולה במכתשת
לאכילה. "שימתונו",99)העומדים הגירסא במשנתנו

אמרו: א יח , בתרא [בבבא ויתרככו. שיתלחלחו פירוש,
הכותל. את מזיקה לחלוחית פירוש לכותל", קשי  "מתנותא
"שימתינו" מפרש מ "ב , פ "ו למכשירין בפירושו רבינו אמנם
כך]. לפרש קשה כאן אבל ארוך, זמן שיתקיימו -

מהם.100) היוצא במשקה שם.101)הוכשרו כביתֿהלל
מלאכתם.102) נגמרה ולא

.„ÈÚˆBt‰103‰Óez ÏL ÌÈ˙ÈÊ104 ˙B‡ÓË ÌÈ„Èa «≈«≈ƒ∆¿»¿»«ƒ¿≈
ÔÏÒt105ÔÚˆt .ÔzÎ‡ÏÓ Ó‚ ‡È‰ Ô˙ÚÈˆtL ,106 ¿»»∆¿ƒ»»ƒ¿«¿«¿»¿»»

ÁÏÓa Ô‚ÙÒÏ107eLÎ‰ ‡Ï 108ÔÎÂ .109ÔÚˆt Ì‡ ¿»¿»¿∆«…À¿¿¿≈ƒ¿»»
˜Òn‰Ï eÚÈb‰Â ÔÓL Ô‰a LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ110‡Ï  ≈«ƒ≈»∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»≈…

eLÎ‰111. À¿¿

שם.103) סתם,104)מבקע . "זיתים" כתוב  במשנתנו
הבאה). ההערה (ראה תרומה" "של הוסיף : ורבינו

[גם 105) התרומה. את פוסל ושני  לטומאה, שניות ידיים
משמע  "טימאן", בה שכתוב  המשנה מלשון רבינו שינה כאן
לאו  "טימאן" שלדעתו ונראה אחרים. פוסלים שהזיתים
טמאות. בידיים ממגעם שנפסלו - המשנה וכוונת דוקא,
הנפצעים  הזיתים שעל הלחלוחית רבינו שלדעת מזה, ויוצא
שהיא  מפני  גם ואולי  הזעירה, כמותה מפני  נטמאה לא
נאלץ  כך ומתוך משקה, תורת עליה חלה לא לאיבוד הולכת
פוסלות  אינן ידיים שהרי  בתרומה, משנתנו להעמיד רבינו
אולם  פציעתם. לפני  כשהוכשרו והמדובר חולין. אוכל
הבבא  כמו - הוכשרו שלא בחולין פירשו והרא"ש הר"ש
מטמאות  שידיים מידיו, נטמאו שיצאו והמשקין - הראשונה
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להיות  משקין מטמא התרומה את הפוסל שכל חולין, משקה
בכל  מטמאים שמשקין הזיתים, את מטמאים והם ראשון,

א.106)שהם]. קמה, יפה 107)שבת נדבק  אינו המלח 
- פציעתם ע "י  היוצא במוהל נרטבו ואם יבשים, בדברים

וכן 108)יידבק . זו, בבא מלאכתם. נגמרה לא שהרי 
הכשר  ולענין הוכשרו, שלא בזיתים עוסקות שאחריה הבבא

לחולין. תרומה  בין הבדל בשלו 110)שם.109)אין
למסיקה. וראויים כלל 111)כבר, מעוניין שאינו מפני 

לאיבוד. הולך והוא היוצא, במשקה

.ÂËÁÈpn‰112Ôb‚Ï ˙ba ÌÈ˙ÈÊ113elÙ‡ ,ÔLaÈÏe ««ƒ«≈ƒ««¿«¿¿»¿«¿»¬ƒ
‰n‡ Ìe Ì‰114ÔÈLÎÓ ÔÈ‡ 115˙Èaa Ô˙ . ≈«»≈»À¿»ƒ¿»»««ƒ

e˜ÏiL116‚bÏ Ô˙BÏÚ‰Ï „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,117B‡ , ∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿«¬»««
ÌÁ˙ÙÏ „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ÏiL ‚ba Ô˙pL∆¿»»««∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»¿»

Ô˙B‡ ÒÈÙÈÂ118ÌÈLÎÓ el‡ È‰ 119˙Èaa Ô˙ . ¿«¿ƒ»¬≈≈À¿»ƒ¿»»««ƒ
BÓLiL „Ú120Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÎÈÏBiL „Ú B‡ Bbb ˙‡ «∆ƒ¿∆««∆ƒ≈¿»«≈

ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÎÓ ÔÈ‡ 121. ≈»À¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»

ה"ו.112) פ "ו נקראים 113)טהרות מיובשים פירות
גרגרים  שייעשו עד לייבש פירוש "לגרגר", ומכאן גרגירים,

למשנתנו). בפירושו (רבינו לאכילה כן,114)טובים ואם
מתמצה  ובינתיים להתייבש, ממהרים אינם התחתונים

ומרטיבם. רוצה 115)משקה אינו לייבשם שהתכוון מפני 
גורס  [הר"ש הייבוש. את מעכבת הרטיבות שהרי  שיורטבו,
את  מייפה שהמיץ  ומפרש, מוכשרים" אלו "הרי  במשנתנו

בו]. רוצה הוא ולפיכך הזיתים, קצת 116)טעם שיכמשו
שם). שיתייבשו.117)(רבינו כדי  כמישתם, אחרי 

לחצאים.118) בזיעה 119)יחתכם רוצה שהוא מפני 
לעיפוש. במשנה.120)הגורמת כגירסתנו "ׁשי ׁשמר" ְֵֶַצ "ל

עליו, השטוחים הפירות על לשמור ראוי  שיעשהו פירוש,
על  שישמור לשומר, סוכה יבנה או מעקה שיקיפהו כגון

הגנבים. מפני  מיץ ,121)הזיתים כאן שיוציאו רוצה ואינו
אחר. למקום הזיתים את כשיעביר לאיבוד, ילך שהרי 
היא  ומסיקתם לאכילה, העומדים בזיתים עוסקת זו [הלכה
הוכשרו]. - בעלים ברצון כשהורטבו ולפיכך מלאכתם, גמר

.ÊËÔËBÚ‰122ÂÈ˙ÈÊ123Ì˙ÁÂ ÏÚÂ ı‡‰ ÌÚ ˙eLa »≈≈»ƒ¿«»»∆¿»«¿»«
.Á‡ Ì˙BÁÂ Á‡ ÁzÙÓ BÏ LÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡ ≈≈∆»≈«¿≈««≈¿»«≈
È‰  Áe˙t ÁzÙÓe Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»»¿À¿»«¿≈«»«¬≈

ÔÈB‰Ë el‡124Bˆ elÙ‡ ,eÓ‡L Ì˙BÁÂ .125B‡ ≈¿ƒ¿»∆»¿¬ƒ¿
ÌÒÈ˜126ÌL eÈ‰ .127LLBÁ BÈ‡  ÔÈ˜„Òe ÔÈBÁ ≈»»»ƒ¿»ƒ≈≈

ÏL ˙BBlÁ ÌL eÈ‰ .ÔËÈÒÓe ‰˜ ÒÈÎÓ ‡nL∆»«¿ƒ»∆¿ƒ»»»«∆
ÌÈÁ˙Ùk ˙BBc  ÌÈÁÙË ‰Úa‡128. «¿»»¿»ƒƒƒ¿»ƒ

עז.122) הערה ה"ד.123)ראה פ "י  טהרות תוספתא
כגנב ,124) ייתפס  שלא שם, להכנס  ירא שעםֿהארץ  מפני 

נכנסו  ולא ונמלכו החותם את שברו שגנבים אומרים ואנו
וחתם  נעל לא ואם הט "ו). פי "ב  ומושב  משכב  הלכות (ראה
ולומר: להתנצל שיכול מפני  להיכנס , מפחד עםֿהארץ  אין
טמאים. הזיתים ולפיכך שאכנס , מקפיד שאינך חשבתי 

קטנה.125) עץ .126)אבן שבו 127)חתיכת בבית
שאפשר 128)המעטן. לפי  טמאים, - וחתם נעל לא שאם

שכזה. חלון דרך יתירה התאמצות בלי  להיכנס  לאדם
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ונטמאו.130) הטמא ביין הגת כלי  כל רבינו 131)ונרטבו

לקבצם  הדריכה בשעת הזיתים סביב  "היקף  מפרש: במשנה,
בה  ונותנים מסורגת, קופה כעין מפרש והר"ש ולחברם".
ויוצא  כבדים דברים עליהם ומניחים דריכתם, אחרי  הזיתים

הסריגה. נקבי  דרך השמן נראה 132)מותר קרשים.
מהוקצעים. שאינם לקרשים להם,133)שהכוונה והדומים

שעליהם. הרטיבות את מעבירה אינה שהדחה
באוויר.134) או הרבה.135)בשמש שסופג עשב  מין
ישראל).136) (תפארת וניגוב  הדחה מים 137)וצריכים

א). עה, זרה עבודה במסכת (רש"י  זיתים בהם שנתבשלו

השלמות). (ראה חמים זיתים למי  שהכוונה מובן
חזק .138) גמליאל 139)בזרם בן שמעון כר' זורמים.

"אם  יוסי : ר' אמר [במשנתנו שם. בתוספתא יוסי  ר' בשם
מסיים  ורבינו זרם). = (שיבולת דיו" הנהר, בשיבולת נותנן

ברו  יוסי ". כר' הלכה "ואין ואולישם: כאן. בו שחזר ר
12 בנהר שישהו מצריך אינו במשנתנו יוסי  שר' דעתו,

בית 140)שעות]. להם שאין עץ  כל פשוטי  להוציא
קיבול.
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ילקה  שלא או שתודח  כדי  הכותל על קערה הכופה ודין
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דם). שחט  יד תיבות: (ראשי  מ "א.3)מים פ "א מכשירין
"לרצון  מפרש ורבינו סתם, "לרצון" אמרו שם במשנה
רצון  קובע  - ברצון התלוי  שבדבר מחייב , ההגיון כי  בעלים,
ה"ב ). פ "א למעלה (ראה אחרים של רצונם ולא  בעלים
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להיות  משקין מטמא התרומה את הפוסל שכל חולין, משקה
בכל  מטמאים שמשקין הזיתים, את מטמאים והם ראשון,

א.106)שהם]. קמה, יפה 107)שבת נדבק  אינו המלח 
- פציעתם ע "י  היוצא במוהל נרטבו ואם יבשים, בדברים

וכן 108)יידבק . זו, בבא מלאכתם. נגמרה לא שהרי 
הכשר  ולענין הוכשרו, שלא בזיתים עוסקות שאחריה הבבא

לחולין. תרומה  בין הבדל בשלו 110)שם.109)אין
למסיקה. וראויים כלל 111)כבר, מעוניין שאינו מפני 

לאיבוד. הולך והוא היוצא, במשקה

.ÂËÁÈpn‰112Ôb‚Ï ˙ba ÌÈ˙ÈÊ113elÙ‡ ,ÔLaÈÏe ««ƒ«≈ƒ««¿«¿¿»¿«¿»¬ƒ
‰n‡ Ìe Ì‰114ÔÈLÎÓ ÔÈ‡ 115˙Èaa Ô˙ . ≈«»≈»À¿»ƒ¿»»««ƒ

e˜ÏiL116‚bÏ Ô˙BÏÚ‰Ï „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,117B‡ , ∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿«¬»««
ÌÁ˙ÙÏ „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ÏiL ‚ba Ô˙pL∆¿»»««∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»¿»

Ô˙B‡ ÒÈÙÈÂ118ÌÈLÎÓ el‡ È‰ 119˙Èaa Ô˙ . ¿«¿ƒ»¬≈≈À¿»ƒ¿»»««ƒ
BÓLiL „Ú120Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÎÈÏBiL „Ú B‡ Bbb ˙‡ «∆ƒ¿∆««∆ƒ≈¿»«≈

ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÎÓ ÔÈ‡ 121. ≈»À¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»

ה"ו.112) פ "ו נקראים 113)טהרות מיובשים פירות
גרגרים  שייעשו עד לייבש פירוש "לגרגר", ומכאן גרגירים,

למשנתנו). בפירושו (רבינו לאכילה כן,114)טובים ואם
מתמצה  ובינתיים להתייבש, ממהרים אינם התחתונים

ומרטיבם. רוצה 115)משקה אינו לייבשם שהתכוון מפני 
גורס  [הר"ש הייבוש. את מעכבת הרטיבות שהרי  שיורטבו,
את  מייפה שהמיץ  ומפרש, מוכשרים" אלו "הרי  במשנתנו

בו]. רוצה הוא ולפיכך הזיתים, קצת 116)טעם שיכמשו
שם). שיתייבשו.117)(רבינו כדי  כמישתם, אחרי 

לחצאים.118) בזיעה 119)יחתכם רוצה שהוא מפני 
לעיפוש. במשנה.120)הגורמת כגירסתנו "ׁשי ׁשמר" ְֵֶַצ "ל

עליו, השטוחים הפירות על לשמור ראוי  שיעשהו פירוש,
על  שישמור לשומר, סוכה יבנה או מעקה שיקיפהו כגון

הגנבים. מפני  מיץ ,121)הזיתים כאן שיוציאו רוצה ואינו
אחר. למקום הזיתים את כשיעביר לאיבוד, ילך שהרי 
היא  ומסיקתם לאכילה, העומדים בזיתים עוסקת זו [הלכה
הוכשרו]. - בעלים ברצון כשהורטבו ולפיכך מלאכתם, גמר

.ÊËÔËBÚ‰122ÂÈ˙ÈÊ123Ì˙ÁÂ ÏÚÂ ı‡‰ ÌÚ ˙eLa »≈≈»ƒ¿«»»∆¿»«¿»«
.Á‡ Ì˙BÁÂ Á‡ ÁzÙÓ BÏ LÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡ ≈≈∆»≈«¿≈««≈¿»«≈
È‰  Áe˙t ÁzÙÓe Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»»¿À¿»«¿≈«»«¬≈

ÔÈB‰Ë el‡124Bˆ elÙ‡ ,eÓ‡L Ì˙BÁÂ .125B‡ ≈¿ƒ¿»∆»¿¬ƒ¿
ÌÒÈ˜126ÌL eÈ‰ .127LLBÁ BÈ‡  ÔÈ˜„Òe ÔÈBÁ ≈»»»ƒ¿»ƒ≈≈

ÏL ˙BBlÁ ÌL eÈ‰ .ÔËÈÒÓe ‰˜ ÒÈÎÓ ‡nL∆»«¿ƒ»∆¿ƒ»»»«∆
ÌÈÁ˙Ùk ˙BBc  ÌÈÁÙË ‰Úa‡128. «¿»»¿»ƒƒƒ¿»ƒ

עז.122) הערה ה"ד.123)ראה פ "י  טהרות תוספתא
כגנב ,124) ייתפס  שלא שם, להכנס  ירא שעםֿהארץ  מפני 

נכנסו  ולא ונמלכו החותם את שברו שגנבים אומרים ואנו
וחתם  נעל לא ואם הט "ו). פי "ב  ומושב  משכב  הלכות (ראה
ולומר: להתנצל שיכול מפני  להיכנס , מפחד עםֿהארץ  אין
טמאים. הזיתים ולפיכך שאכנס , מקפיד שאינך חשבתי 

קטנה.125) עץ .126)אבן שבו 127)חתיכת בבית
שאפשר 128)המעטן. לפי  טמאים, - וחתם נעל לא שאם

שכזה. חלון דרך יתירה התאמצות בלי  להיכנס  לאדם
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ה"י .129) פי "א שם ותוספתא ח . פ "ו, טהרות משנה
ונטמאו.130) הטמא ביין הגת כלי  כל רבינו 131)ונרטבו

לקבצם  הדריכה בשעת הזיתים סביב  "היקף  מפרש: במשנה,
בה  ונותנים מסורגת, קופה כעין מפרש והר"ש ולחברם".
ויוצא  כבדים דברים עליהם ומניחים דריכתם, אחרי  הזיתים

הסריגה. נקבי  דרך השמן נראה 132)מותר קרשים.
מהוקצעים. שאינם לקרשים להם,133)שהכוונה והדומים

שעליהם. הרטיבות את מעבירה אינה שהדחה
באוויר.134) או הרבה.135)בשמש שסופג עשב  מין
ישראל).136) (תפארת וניגוב  הדחה מים 137)וצריכים

א). עה, זרה עבודה במסכת (רש"י  זיתים בהם שנתבשלו

השלמות). (ראה חמים זיתים למי  שהכוונה מובן
חזק .138) גמליאל 139)בזרם בן שמעון כר' זורמים.

"אם  יוסי : ר' אמר [במשנתנו שם. בתוספתא יוסי  ר' בשם
מסיים  ורבינו זרם). = (שיבולת דיו" הנהר, בשיבולת נותנן

ברו  יוסי ". כר' הלכה "ואין ואולישם: כאן. בו שחזר ר
12 בנהר שישהו מצריך אינו במשנתנו יוסי  שר' דעתו,

בית 140)שעות]. להם שאין עץ  כל פשוטי  להוציא
קיבול.

   1 
ואחר 1) בעלים, ברצון שיהיה צריך אוכלין שהכשר יבאר

ברצון  בתחילה האוכל על שנפל משקה מהקרקע . שנעקרו
ברצון. שלא מהקרקע  שנתלשו משקין בהיפך. או בסוף  ולא
ילקה  שלא או שתודח  כדי  הכותל על קערה הכופה ודין

הכותל. שיודח  או הכותל,
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שבעה.2) הם המים עם שביחד המשקין לששת הכוונה
דבש, טל, חלב , שמן, דם, יין, המשקין: שבעת הם ואלה

דם). שחט  יד תיבות: (ראשי  מ "א.3)מים פ "א מכשירין
"לרצון  מפרש ורבינו סתם, "לרצון" אמרו שם במשנה
רצון  קובע  - ברצון התלוי  שבדבר מחייב , ההגיון כי  בעלים,
ה"ב ). פ "א למעלה (ראה אחרים של רצונם ולא  בעלים
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שאינן  ומערות שיחין לבורות שירדו את הכשר) (מדין
"צנון  שנינו: מ "ו, פ "ד מכשירין ובמס ' הקרקע ". מן תלושין
והוא  שבמערה) מכונסים (במים מדיחתו נדה שבמערה,

(רא  טמא" – המים מן שהוא כל העלתו 'תוספות'טהור, ה
ופירות). ד"ה - ב  לא, זרעים 5)חולין תמצא לא כן ואם

מוכשרים. שאינם

.‰˜LÓ Ïk6ÔBˆa ‰lÁza ÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÙpL »«¿∆∆»««»…∆«¿ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÚa7‰È‰L B‡ ,ÔBˆa BÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈¿»∆»»

ÔBˆa B˙lÁz ÔÈ‡Â ÔBˆa BÙBÒ8‡lL ÏÙ .ÈLÎ‰  ¿»¿≈¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»«∆…
ÈtÓ ÂÈ˙Bt ‡e‰ ÏÏa elÙ‡ .ÈLÎÓ BÈ‡  BBˆaƒ¿≈«¿ƒ¬ƒ»«≈»ƒ¿≈

‰kq‰9Cv‰ ÈtÓ B‡10eÈ‰iL BBˆ ÔÈ‡ ‡e‰Â , ««»»ƒ¿≈«…∆¿≈¿∆ƒ¿
ÂÈ˙Bt ÔÓBh‰ ?„ˆÈk .eLÎ‰ ‡Ï el‡ È‰  ÔÈÏeÏa¿ƒ¬≈≈…À¿¿≈««≈≈»

ÌÈpb‰ ÈtÓ ÌÈÓa11˙ÏaLÏ ÂÈ˙Bt Ô˙Bp‰ B‡ , ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ«≈≈»¿ƒ…∆
BnÚ Ô‡È‰Ï ‰p‰12.ÌÈLÎÓ ÔÈ‡  «»»«¬ƒ»ƒ≈»À¿»ƒ

שם.6) האוכל 7)משנה, על "שנפל ואומר: מדייק  רבינו
ברצון  אחר במקום נפלו אם אבל בעלים", ברצון בתחילה
לא  - ברצונו שלא הפירות על ונפלו חזרו ומשם בעלים,
רצון  שמספיק  מפרש, והוא הר"ש, דעת כן ואין הוכשרו.

הראב "ד. דעת וכן ראשונה. בנפילה על 8)בעלים נפלו
מזה. מרוצה היה ואחרֿכך בעלים כוונת ללא הפירות

יתבאר.9) לא 10)לקמן אבל במים, שיהיו לכן צריך הוא
שיורטבו. לסכנה).11)כדי  (דוגמא בפירות ירגישו שלא

מלא 12) שק  ונותן הזרם, בכיוון הנהר שפת על הולך הוא
הצורך). למפני  (דוגמא הזרם עם שט  והוא בנהר פירות

.‚ÔÈ˜LÓ13ÔÈ‡  ÔBˆa ‡lL Ú˜w‰ ÔÓ eLÏ˙pL «¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ««¿«∆…¿»≈»
eÏÏpL ˙Bt B‡ ÌÈÏk B‡ Ì„‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÈLÎÓ«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈ƒ≈∆ƒ¿¿
eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆa ‡lL eLÏ˙Â ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ¿ƒ¿¿∆…¿»««ƒ∆»¿
È‰L ,eLÎ‰ ‡Ï  ÔBˆa ÔÈ˜LÓ Ô˙B‡a ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿»«¿ƒ¿»…À¿¿∆¬≈

n‰ Ô˙B‡ÔÈ„Ú Ô‰ el‡Îe ,eLÏ˙ ÔBˆÏ ‡lL ÌÈ »««ƒ∆…¿»ƒ¿¿¿ƒ≈¬«ƒ
ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡L Ú˜wa14Ì„‡‰ ÏÚL ÌÈn‰ eÈ‰ . ««¿«∆≈»«¿ƒƒ»««ƒ∆«»»»

Ô‰a eÚ‚Â ÔBˆa ÔÈLeÏz ˙Bt‰ ÏÚÂ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ¿««≈ƒ¿««≈¿ƒ¿»¿»¿»∆
eLÎ‰  ÔBˆa ÔÈÏÎ‡15‰Ú˜ ‰ÙBk‰ ?„ˆÈk .16ÏÚ √»ƒ¿»À¿¿≈««∆¿»»«
Á„ezL ÏÈLa Ï˙k‰17Ì‡Â ,ÔÈÈLÎÓ daL ÌÈn‰  «…∆ƒ¿ƒ∆«««ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ

ÈÏka ÔÈLeÏz Ô‰L ÈtÓ ,eLÎ‰  ˙Bt Ô‰a ÁÈp‰ƒƒ«»∆≈À¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ«¿ƒ
˙Ú„Ï18Ï˙k‰ ‰˜ÏÈ ‡lL ÏÈLa d‡Ùk .19ÌÈn‰  ¿««¿»»ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆«…∆««ƒ

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ daL20 ÔÈÏÎ‡ da Ô˙ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»«»√»ƒ
Ï˙k‰ Á„eiL Ôek˙ .eLÎ‰ ‡Ï21Ï˙k ‰È‰ Ì‡ : …À¿¿ƒ¿«≈∆««…∆ƒ»»…∆

˙Èa22 BaÁL LeÏz‰L ;ÔÈÈLÎÓ el‡ È‰  «ƒ¬≈≈«¿ƒƒ∆«»∆ƒ¿
ÏÚL ÌÈÓ e‡ˆÓÂ ,LeÏ˙k ‡e‰ È‰ LÎ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆«

ÌÈÏkaL ÌÈnk ‰Ê ˙Èa Ï˙k23,‰ÚÓ Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â . …∆«ƒ∆««ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»»…∆¿»»
‰ÈÏÚL ÌÈn‰  Ú˜˜ ÏL dÓˆÚ ‡l‡ ÔÈa BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆»«¿»∆«¿«««ƒ∆»∆»

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡24.Ú˜w‰ ÔÓ ≈»ƒ¿ƒƒ««¿«

מ "ג.13) פ "ד לדין 14)שם דומה זה ואין בה"א. כמבואר
אותו  הוציאה שאם ג, בהערה למעלה שהובא שבמערה צנון
והם  ברצון המים נתלשו ששם מפני  נטמא, – המים מן

שנתלשו. אחרי  הנגיעה 15)מכשירין וגם התלישה גם
רצון  טעונה אינה שהתלישה [נראה ברצון. להיות צריכות

הנגיעה  ורק  שהוא, אדם כל של רצונו ומספיק  בעלים,
ההלכה  בתחילת כמבואר הפירות, של הבעלים רצון טעונה

לתוכה 17)שם.16)הקודמת]. גשמים מי  שירדו כדי 
לרצונו.18)וידיחוה. לקערה 19)בהתאם יעברו שהמים

הכותל. את ירטיבו בכך 20)ולא מעוניין אינו שהוא מפני 
זה  והרי  הכותל, על יפלו שלא אלא לקערה, המים שיגיעו

הקודמת. שבהלכה הצורך למפני  פירושו 21)דומה לפי 
למשנתינו. א) טז, (חולין פפא רב  שממנו 22)של והחומר

לקרקע . שחיברו תלוש היה הכותל שנתלשו 23)נבנה
הכותל. על שיפלו רוצה הוא שהרי  מפני24)ברצון,

מעולם. תלוש היה לא זה שכותל

.„‰ÁBM‰25˙BzLÏ26BÓÙOa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È‰  «∆ƒ¿¬≈««ƒ»ƒƒ¿»
BBˆa ÔÈLeÏz ÂÈÙe27‰˙BM‰L ‡e‰ Úe„È cL ; ¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»»«∆«∆

 BBˆ ‰˙LÂ ÏÈ‡B‰Â ,BÓÙOe ÂÈÙa ÌÈn‰ ‰ÏÚÈ«¬∆««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿
BÓËÁa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ Ï‡ .ÔBˆ eLÏ˙ el‡ È‰¬≈≈ƒ¿¿¿»¬»««ƒ»ƒ¿»¿

ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡  BL‡e B˜Êe28. ƒ¿»¿…≈»¿ƒ¿»

מ "א.25) פ "ד מן 26)מכשירין לשתות כדי  ראשו, מרכין
וכדומה. אלא 27)המעיין מעוניין אינו שהוא אף ֿעלֿפי 

בלבד. למעיו המים בזהירות,28)בכניסת לשתות שאפשר
מים. שם יגיעו ולא

.‰‡lÓÓ‰29˙ÈÁ‰ ˙‡30‰ÈÁ‡ ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ :31, «¿«≈∆∆»ƒ««ƒ»ƒ«¬∆»
ÔBÎÓ ‡e‰L ÏÁe32d‡eˆ ÏÚ33‡e‰L ÏÁe , «∆∆∆¿»««»»«∆∆∆

dkˆÏ34ÔBˆa ÔÈLeÏz Ô‰ È‰ 35ÏÁaL ÌÈn‰Â ; ¿»¿»¬≈≈¿ƒ¿»¿««ƒ∆«∆∆
˙Áz d˙ .ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡  dkˆ ÏÚ ˙i‰«»≈«»¿»≈»¿ƒ¿»¿»»««

Bpv‰36ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÏÁe dab ÏÚL ÌÈn‰ Ïk  «ƒ»««ƒ∆««»«∆∆≈»¿ƒ
ÔBˆa37.ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿»¿ƒ»≈«¿ƒƒ

[החביות 30)שם.29) בבור. ומשקיעה חבל סביבה קושר
וקושרים  שפה, ומוקפות למעלה צרות היו המשנה בתקופת
יפול]. שלא מעכבת והשפה הצר במקום החבל את

החבית.31) כרוך.32)אחורי  המקום 33)לפוף ,
"צואר". נקרא לשפה, החבית.34)שמתחת מילוי  לצורך

מפני למטה החבית את משקיע  הבור מן מים דולה כשהוא
בן  שמעון רבי  אמר [במשנה, החבל. מן חלק  ומרטיב  המים
רבינו  השמיט  למה ותמוה טפח ". לצורכה? "וכמה אלעזר:

במשנתינו]. עליהם חולק  שאין דבריו שהרי35)את
ועל  גבה על מים שיעלו מבלי  החבית את למלא אי ֿאפשר
שבהלכה  ובפיו השותה שבשפת למים דומה וזה החבל,

לחבית.36)הקודמת. ישר מעצמם המים שיקלחו
או 37) גבה הרטבת ללא לחבית יפלו שהמים שאפשר מפני 

צוארה. סביב  הקשור החבל

.Âe„iL ÈÓ38‰‡Óh‰ ‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ƒ∆»¿»»¿»ƒ¬ƒ»»««À¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚL ÌÈn‰ 39ÔBÈÏÚ‰ „vÓ e„iL ««ƒ∆»»««ƒ∆»¿ƒ«»∆¿

ÔBzÁzÏ40ÔÈB‰Ë ,41ÏÎa ÂÈÏÚÓ Ì˜ziL ‡e‰Â . ««¿¿ƒ¿∆¿«¿≈≈»»¿»
BÁk42ÔÈ˙˙BL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;43˙ÚLa  ÌÈ„BÈÂ …¬»ƒ»¿ƒ¿¿ƒƒ¿«

ÔÈ‡nË˙Ó Ì˙LÈt44ÔÈ‡  ÔÈB‰Ë Ô‰L ÔÓÊe . ¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆≈¿ƒ≈»
z ÔÈ‡ È‰L ,ÔÈÈLÎÓÌ‡Â ;BBˆÏ ÂÈÏÚ ÔÈLeÏ «¿ƒƒ∆¬≈≈»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ

Ú45ÔBˆÏ el‡ È‰ 46˜‰Ï Bpv‰ ˙Áz „ÓÚ . ƒ≈¬≈≈¿»»««««ƒ¿»≈
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קמב                
         

ÌÈn‰  ‡ÓË ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBˆÏ ‰Ê È‰  ÁBcÏ B‡ƒ«¬≈∆¿»¿ƒ»»»≈««ƒ
.ÔÈ‡ÓË ÂÈÏÚL∆»»¿≈ƒ

מ "ב .38) ה"ג.39)שם פ "א מכשירין תוספתא,
מבגדיו.40) או מגופו ירדו עליו 41)אפילו שנפלו מפני 

לרצון. עין.42)שלא כהרף  לאט .43)ונותקו לאט 
בהעברתם 44) רוצה שהוא מפני  הטמא, בבגד בנגיעתם

בשעת  נגיעה כאן אין - עין כהרף  כשנותקו אבל מבגדיו,
ב  טו, בכריתות יוסף  רב  דברי  רבינו מפרש כך ההעברה.

ראב "ד). מן 45)(ראה ניתזים והם המים את להוציא כדי 
הם 46)הבגד. ולפיכך הניעור, ע "י  לרצונו נתלשו שהרי 

שאינם  אף ֿעלֿפי  כוחו, בכל כשנותקו גם מכשירים
מטמאים.

.Ê˙ÈÁ47ÛÏc‰ „ÈÂ ˙Bt ‰‡ÏÓ ‰˙È‰L48 »ƒ∆»¿»¿≈»≈¿»««∆∆
dÎB˙Ï49‰ÚÈ ‰Ê È‰ 50ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ¿»¬≈∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆¿≈»

ÔÈÈLÎÓ51„Ú dÎB˙a eÈ‰iL BBˆL Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿∆ƒ¿¿»«
Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ‰ÚiL52. ∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆

מ "ד.47) הגג.48)שם מן הנוטפים גשמים שלא 49)מי 
יצאו.50)לרצונו. והמים צידה על החבית את מטה

שם.51) רבינו 52)כביתֿהלל, מבאר למשנתינו בפירושו
הוא  שאם החבית, את ישבר שאמרו ביתֿשמאי  של טעמם
ורצון  לאט , לאט  נשפכים המים צידה, על אותה מטה
ישבר  ולפיכך במים, מעט  עוד ישהו שפירותיו בכך הבעלים
 ֿ ובית האפשרית, במהירות יצאו שהמים כדי  החבית, את

חולקים. הלל

.Á‰Ú53dÎB˙Ï ÛÏc‰ „iL54ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ 55 ¬≈»∆»««∆∆¿»««ƒ«ƒ»ƒ
ÔÈÙv‰Â56ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏÚÓ57dÏË . ¿«»ƒ≈»∆»≈»¿ƒ¿»¿»»
dÎÙLÏ58dÎB˙aL ÌÈn‰ 59dÁÈp‰ .ÔBˆa ÔÈ‡ ¿»¿»««ƒ∆¿»≈»¿»ƒƒ»

dÎB˙aL ÔÈÙv‰Â ÔÈÊzp‰  dÎB˙Ï ÛÏc‰ „iL60ÔÈ‡ ∆≈≈«∆∆¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ∆¿»≈»
el‡ È‰  dÎÙLÏ dÏË Ì‡Â .ÔBˆa ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»¿»¬≈≈
ÔLÏz È‰ dÓB˜Óa dÎÙL ‡lL ÔÂÈkL ,ÔÈÈLÎÓ«¿ƒƒ∆≈»∆…¿»»ƒ¿»¬≈¿»»

BBˆa61. ƒ¿

מ "ה.53) בעלים.54)שם לרצון כשנופלות 55)שלא
זעירות  טיפות ניתזות שבעריבה, המים לתוך עבות טיפות

לעריבה. מחוץ  צפים 56)ונופלות העריבה, כשנתמלאה
ונשפכים. הנוספים הגשמים מי  גבה ואינם 57)על

המשנה  ונקטה העריבה. שבתוך למים והואֿהדין מכשירים.
בכוונה  בהניח  העוסקת השניה, הבבא מפני  וצפין" "ניתזין
וביתֿהלל  ביתֿשמאי  נחלקו שבה לתוכה, המים שירדו כדי 

כדרכו. המשנה, לשון נקט  ורבינו וצפין. כדי58)בניתזין
המשנה  את תחילה לבאר יש רבינו, דברי  את יפה להסביר
שירד  "עריבה שם: שנינו זו. להלכה מקור לו ששימשה
לא  (פירוש, בכי ֿיותן אינן והצפין הניתזין לתוכה, הדלף 
זרע  על מים יותן וכי  לח ): יא, (ויקרא שכתוב  במה נכללו
לשפכה, נטלה לכם). הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל
 ֿ בכי  אינן אומרים וביתֿהלל בכי ֿיותן, אומרים ביתֿשמאי 
ביתֿשמאי והצפין הניתזין לתוכה, הדלף  שירד הניחה יותן.
נטלה  בכי ֿיותן. אינן אומרים וביתֿהלל בכי ֿיותן, אומרים
לפי ופירושה בכי ֿיותן". שהן מודים ואלו אלו - לשפכה

שלא  הדלף  כשירד עוסקת הראשונה הבבא הוא: רבינו דעת
ולא  מכשירים, אינם שהמים מודים, ושניהם בעלים. לרצון
(כן  העריבה שבתוך אלה גם אלא והצפים הניתזים רק 
"הניתזין  כתבה והמשנה במשנה), והרא"ש הר"ש גם פירשו
 ֿ ובית ביתֿשמאי  נחלקו שבה השניה הבבא מפני  והצפין"
המים  את לשפוך העריבה את נטל ואם וצפין. בניתזין הלל
בו  המים שפך שלא מכיון ביתֿשמאי  סוברים אחר, במקום
רצה  הרי  אחר, למקום העריבה את העביר אלא במקום,
לרצונו  נקרא וזה בעריבה, מה זמן למשך שיישארו
מכיוון  נגדית: סברא כאן שיש ביתֿהלל, ודעת ומכשירים.

רוצה שאינו דעתו, גילה - המים את שופך בכלל שהוא בהם
שניה  בבבא מכשירים. שאינם אמרו ולכן כאן) רא"ש (ראה
כאן  המים. לתוכה שירדו בכוונה העריבה כשהניח  מדובר,
ולא  הכל, לדברי  מכשירים שבתוכה שהמים פשוט , הדבר
נחלקו. וצפין ובניתזין זאת. להשמיענו המשנה הוצרכה
אע "פ  לרצונו, לעריבה שירדו מכיון אומרים ביתֿשמאי 
מפני חולקים, וביתֿהלל מכשירים, – נשפכו או שניתזו
ובנטלה  בעריבה. שיישארו למים אלא להם התכוון שלא
מודים  ביתֿהלל שגם המשנה, אותנו משמיעה לשפכה
גילה  הרי  אומרים, אנו ואין מכשירים, שבתוכה שהמים
נטלה  כשלא ומכלֿשכן אלה, במים כלל רוצה שאינו דעתו
ועכשיו  המשנה, פירוש כאן עד למעלה. כמבואר לשפכה,

רבינו: דברי  בפירוש אינה 59)נמשיך "שבתוכה" המילה
שהמחלוקת  לומר תטעה שלא אותה, הוסיף  ורבינו במשנה,
העריבה  שבתוך במים אבל וצפים, בניתזים היא במשנה

לשפכה. כשנטלה ביתֿהלל לדעת גם נראה 60)מכשירים
ומקומה  בטעות, ממקומה נעתקה "שבתוכה" שהמילה
אפשר  גדול (בדוחק  אלו" "הרי  המילים אחר למטה הנכון
יש  אבל שנשפכו, לפני  בתוכה שהיו לצפים שהכוונה לפרש
השלמות). ראה שכתבנו. כמו למטה העברתה להעדיף 

למעלה 61) ונאמר במשנה, אינו זה נימוק  הראשון. ממקומם
ראשונה, בבבא ביתֿשמאי  לדעת למשנתינו בפירושנו
דעת  על נתקבל לא ושם בכוונה, העריבה את הניח  כשלא
ושתי שביארנו, כמו נגדית, סברא גם שיש מפני  ביתֿהלל
מעלה  לא לשפכה הנטילה מעשה ולכן שקולות, הסברות
למה  רבינו, מסביר מרצונו, כשהניח  כאן, אולם מוריד. ולא
- במים רוצה שאינו דעת כגילוי  מועילה השפיכה אין
כך  ומשום מרצונו", "שתלשן נגדית סברא כאן שיש ואומר,
אותו  ומתוך בכוונה. שהניח  הראשון, דעתו גילוי  מכריע 
פוסק  זו, את זו ומבטלות שקולות הסברות ששתי  הטעם
ה"א  למעלה (ראה מכשירים אינם בתוכה הניח  בלא רבינו,

וה"ב ).

.Ë:‰ÚÓa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â ÂÈÏk ˙‡ ÏÈaËn‰««¿ƒ∆≈»¿«¿«≈∆¿ƒ¿»»
ÔBˆa  ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰62ÔÈ‡  ÂÈÏ‚e , ««ƒ»ƒ¿»»¿»¿«¿»≈»
ÔBˆa ÔÈLeÏ˙k63. ƒ¿ƒ¿»

כתלושים 62) נידונים כביסה, אגב  בידיו שעלו המים פירוש,
מבלי להטביל או לכבס  שאי ֿאפשר מפני  ומכשירים, ברצון

ידיו. על המים רגליו 63)שיעלו שיתלחלחו רצונו אין
במים.
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קמג                 
         

ÌÈn‰  ‡ÓË ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBˆÏ ‰Ê È‰  ÁBcÏ B‡ƒ«¬≈∆¿»¿ƒ»»»≈««ƒ
.ÔÈ‡ÓË ÂÈÏÚL∆»»¿≈ƒ

מ "ב .38) ה"ג.39)שם פ "א מכשירין תוספתא,
מבגדיו.40) או מגופו ירדו עליו 41)אפילו שנפלו מפני 

לרצון. עין.42)שלא כהרף  לאט .43)ונותקו לאט 
בהעברתם 44) רוצה שהוא מפני  הטמא, בבגד בנגיעתם

בשעת  נגיעה כאן אין - עין כהרף  כשנותקו אבל מבגדיו,
ב  טו, בכריתות יוסף  רב  דברי  רבינו מפרש כך ההעברה.

ראב "ד). מן 45)(ראה ניתזים והם המים את להוציא כדי 
הם 46)הבגד. ולפיכך הניעור, ע "י  לרצונו נתלשו שהרי 

שאינם  אף ֿעלֿפי  כוחו, בכל כשנותקו גם מכשירים
מטמאים.

.Ê˙ÈÁ47ÛÏc‰ „ÈÂ ˙Bt ‰‡ÏÓ ‰˙È‰L48 »ƒ∆»¿»¿≈»≈¿»««∆∆
dÎB˙Ï49‰ÚÈ ‰Ê È‰ 50ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ¿»¬≈∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆¿≈»

ÔÈÈLÎÓ51„Ú dÎB˙a eÈ‰iL BBˆL Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿∆ƒ¿¿»«
Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ‰ÚiL52. ∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆

מ "ד.47) הגג.48)שם מן הנוטפים גשמים שלא 49)מי 
יצאו.50)לרצונו. והמים צידה על החבית את מטה

שם.51) רבינו 52)כביתֿהלל, מבאר למשנתינו בפירושו
הוא  שאם החבית, את ישבר שאמרו ביתֿשמאי  של טעמם
ורצון  לאט , לאט  נשפכים המים צידה, על אותה מטה
ישבר  ולפיכך במים, מעט  עוד ישהו שפירותיו בכך הבעלים
 ֿ ובית האפשרית, במהירות יצאו שהמים כדי  החבית, את

חולקים. הלל

.Á‰Ú53dÎB˙Ï ÛÏc‰ „iL54ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ 55 ¬≈»∆»««∆∆¿»««ƒ«ƒ»ƒ
ÔÈÙv‰Â56ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏÚÓ57dÏË . ¿«»ƒ≈»∆»≈»¿ƒ¿»¿»»
dÎÙLÏ58dÎB˙aL ÌÈn‰ 59dÁÈp‰ .ÔBˆa ÔÈ‡ ¿»¿»««ƒ∆¿»≈»¿»ƒƒ»

dÎB˙aL ÔÈÙv‰Â ÔÈÊzp‰  dÎB˙Ï ÛÏc‰ „iL60ÔÈ‡ ∆≈≈«∆∆¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ∆¿»≈»
el‡ È‰  dÎÙLÏ dÏË Ì‡Â .ÔBˆa ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»¿»¬≈≈
ÔLÏz È‰ dÓB˜Óa dÎÙL ‡lL ÔÂÈkL ,ÔÈÈLÎÓ«¿ƒƒ∆≈»∆…¿»»ƒ¿»¬≈¿»»

BBˆa61. ƒ¿

מ "ה.53) בעלים.54)שם לרצון כשנופלות 55)שלא
זעירות  טיפות ניתזות שבעריבה, המים לתוך עבות טיפות

לעריבה. מחוץ  צפים 56)ונופלות העריבה, כשנתמלאה
ונשפכים. הנוספים הגשמים מי  גבה ואינם 57)על

המשנה  ונקטה העריבה. שבתוך למים והואֿהדין מכשירים.
בכוונה  בהניח  העוסקת השניה, הבבא מפני  וצפין" "ניתזין
וביתֿהלל  ביתֿשמאי  נחלקו שבה לתוכה, המים שירדו כדי 

כדרכו. המשנה, לשון נקט  ורבינו וצפין. כדי58)בניתזין
המשנה  את תחילה לבאר יש רבינו, דברי  את יפה להסביר
שירד  "עריבה שם: שנינו זו. להלכה מקור לו ששימשה
לא  (פירוש, בכי ֿיותן אינן והצפין הניתזין לתוכה, הדלף 
זרע  על מים יותן וכי  לח ): יא, (ויקרא שכתוב  במה נכללו
לשפכה, נטלה לכם). הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל
 ֿ בכי  אינן אומרים וביתֿהלל בכי ֿיותן, אומרים ביתֿשמאי 
ביתֿשמאי והצפין הניתזין לתוכה, הדלף  שירד הניחה יותן.
נטלה  בכי ֿיותן. אינן אומרים וביתֿהלל בכי ֿיותן, אומרים
לפי ופירושה בכי ֿיותן". שהן מודים ואלו אלו - לשפכה

שלא  הדלף  כשירד עוסקת הראשונה הבבא הוא: רבינו דעת
ולא  מכשירים, אינם שהמים מודים, ושניהם בעלים. לרצון
(כן  העריבה שבתוך אלה גם אלא והצפים הניתזים רק 
"הניתזין  כתבה והמשנה במשנה), והרא"ש הר"ש גם פירשו
 ֿ ובית ביתֿשמאי  נחלקו שבה השניה הבבא מפני  והצפין"
המים  את לשפוך העריבה את נטל ואם וצפין. בניתזין הלל
בו  המים שפך שלא מכיון ביתֿשמאי  סוברים אחר, במקום
רצה  הרי  אחר, למקום העריבה את העביר אלא במקום,
לרצונו  נקרא וזה בעריבה, מה זמן למשך שיישארו
מכיוון  נגדית: סברא כאן שיש ביתֿהלל, ודעת ומכשירים.

רוצה שאינו דעתו, גילה - המים את שופך בכלל שהוא בהם
שניה  בבבא מכשירים. שאינם אמרו ולכן כאן) רא"ש (ראה
כאן  המים. לתוכה שירדו בכוונה העריבה כשהניח  מדובר,
ולא  הכל, לדברי  מכשירים שבתוכה שהמים פשוט , הדבר
נחלקו. וצפין ובניתזין זאת. להשמיענו המשנה הוצרכה
אע "פ  לרצונו, לעריבה שירדו מכיון אומרים ביתֿשמאי 
מפני חולקים, וביתֿהלל מכשירים, – נשפכו או שניתזו
ובנטלה  בעריבה. שיישארו למים אלא להם התכוון שלא
מודים  ביתֿהלל שגם המשנה, אותנו משמיעה לשפכה
גילה  הרי  אומרים, אנו ואין מכשירים, שבתוכה שהמים
נטלה  כשלא ומכלֿשכן אלה, במים כלל רוצה שאינו דעתו
ועכשיו  המשנה, פירוש כאן עד למעלה. כמבואר לשפכה,

רבינו: דברי  בפירוש אינה 59)נמשיך "שבתוכה" המילה
שהמחלוקת  לומר תטעה שלא אותה, הוסיף  ורבינו במשנה,
העריבה  שבתוך במים אבל וצפים, בניתזים היא במשנה

לשפכה. כשנטלה ביתֿהלל לדעת גם נראה 60)מכשירים
ומקומה  בטעות, ממקומה נעתקה "שבתוכה" שהמילה
אפשר  גדול (בדוחק  אלו" "הרי  המילים אחר למטה הנכון
יש  אבל שנשפכו, לפני  בתוכה שהיו לצפים שהכוונה לפרש
השלמות). ראה שכתבנו. כמו למטה העברתה להעדיף 

למעלה 61) ונאמר במשנה, אינו זה נימוק  הראשון. ממקומם
ראשונה, בבבא ביתֿשמאי  לדעת למשנתינו בפירושנו
דעת  על נתקבל לא ושם בכוונה, העריבה את הניח  כשלא
ושתי שביארנו, כמו נגדית, סברא גם שיש מפני  ביתֿהלל
מעלה  לא לשפכה הנטילה מעשה ולכן שקולות, הסברות
למה  רבינו, מסביר מרצונו, כשהניח  כאן, אולם מוריד. ולא
- במים רוצה שאינו דעת כגילוי  מועילה השפיכה אין
כך  ומשום מרצונו", "שתלשן נגדית סברא כאן שיש ואומר,
אותו  ומתוך בכוונה. שהניח  הראשון, דעתו גילוי  מכריע 
פוסק  זו, את זו ומבטלות שקולות הסברות ששתי  הטעם
ה"א  למעלה (ראה מכשירים אינם בתוכה הניח  בלא רבינו,

וה"ב ).

.Ë:‰ÚÓa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â ÂÈÏk ˙‡ ÏÈaËn‰««¿ƒ∆≈»¿«¿«≈∆¿ƒ¿»»
ÔBˆa  ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰62ÔÈ‡  ÂÈÏ‚e , ««ƒ»ƒ¿»»¿»¿«¿»≈»
ÔBˆa ÔÈLeÏ˙k63. ƒ¿ƒ¿»

כתלושים 62) נידונים כביסה, אגב  בידיו שעלו המים פירוש,
מבלי להטביל או לכבס  שאי ֿאפשר מפני  ומכשירים, ברצון

ידיו. על המים רגליו 63)שיעלו שיתלחלחו רצונו אין
במים.
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eLÎ‰ ‡Ï65eLÎ‰  ÂÈ„È eÁ„eiL MÁ Ì‡Â . …À¿¿¿ƒƒ≈∆¿»»À¿¿
˙Bt‰ ÏÚLÂ ÂÈ„ÈaL ÌÈn‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna66È‰ ««ƒ∆¿»»∆««ƒ∆¿»»¿∆««≈¬≈

ÔBˆa ÔÈLeÏ˙k Ô‰67. ≈ƒ¿ƒ¿»

מ "ז.64) בעלים.65)שם ברצון שלא  שנפלו מפני
ידיו.66) שעל מהמים רוצה 67)שנרטבו שהוא מכיוון

אלו  בידיו בפירות שיגע  כן גם ורוצה לידיו, המים שיגיעו
המים  הרי  ידיו שיודחו נתכוון כשלא אבל להוציאם, כדי 
שתגענה  רוצה שהוא אע "פ  ולפיכך לרצון, אינם ידיו שעל

הוכשרו. לא – בפירות

.‡ÈÔ˙Bp‰68eÈ‰ Ì‡ ,BBˆa ÌÈn‰ CB˙Ï ÂÈ˙Bt «≈≈»¿««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈLÎÓ ÔÈ‡  ˙BÚ˜˜aL ÌÈÓ«ƒ∆¿«¿»≈»À¿»ƒ»¿«∆≈

ÌÈna69ÏÚL B‡ Ô‰ÈÏÚL ÌÈna eLÎ‰  Ô‡ÈˆB‰ ; ««ƒƒ»À¿¿««ƒ∆¬≈∆∆«
˙ÙÏ B‡ ÔBˆ ?„ˆÈk .ÔBˆa eLÏ˙ È‰L ,ÂÈ„È»»∆¬≈ƒ¿¿¿»≈«¿∆∆
;B‰Ë ‡e‰Â ÌL ezÁÈ„Ó ‰c  ‰Ún‰ CB˙a ‡e‰L∆¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿»

dÚbÓa ‡ÓË  ÌÈn‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk e‰˙ÏÚ‰70. ∆¡«¿»∆ƒ««ƒƒ¿»¿«»»

מ "ו.68) מכשירים,69)שם אינם בקרקע  מחוברים שמים
בעלים. מרצון נרטבו שהפירות שלאחר 70)אע "פ  בנגיעה

המים. מן הוצאתם

.È‰t˜71ÔÈÒBÓez ‰‡ÏÓ ‡È‰L72‰e˙e73CB˙Ï À»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿
ËBÂ ‡Óh‰ B„È ËÈLBÓ  ‰Â˜n‰dÎBzÓ ÔÈÒBÓez Ï «ƒ¿∆ƒ»«»≈¿≈¿ƒƒ»

ÏË dÎBzÓ È‰L ,eLÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈB‰Ë Ô‰Â¿≈¿ƒƒ¿≈∆…À¿¿∆¬≈ƒ»»«
Ô‰ÈÏÚL ÌÈna BBˆ ÔÈ‡Â74ÌÏÚ‰ .75 ÌÈn‰ ÔÓ ¿≈¿««ƒ∆¬≈∆∆¡»ƒ««ƒ

ÔÈ‡ÓË ‰twa ÔÈÚ‚Bp‰76ÌÈna eLÎ‰ È‰L , «¿ƒ«À»¿≈ƒ∆¬≈À¿¿««ƒ
BBˆa eLÏ˙pL ‰twaL77ÔÈÒBÓez‰ Ïk ‡Le , ∆«À»∆ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿ƒ

ÔÈB‰Ë ‰tw‰ CB˙aL78. ∆¿«À»¿ƒ

קטנית.72)שם.71) לרצונו.73)מין ואין 74)שלא
מדיחה  ששם מפני  הקודמת, שבהלכה צנון לדין דומה זה

וכן 75)ברצון. תימן, וכת"י  ר"מ  רומא (דפוס  העלה צ "ל
כל  את העלה הטמא פירוש, יוםֿטוב '), ה'תוספות גורס 

המקווה. מן הטמא,76)הקופה מנגיעת נטמאה שהקופה
התורמוסים. את מן 77)ומטמאה הקופה את כשהוציא

שהקופה 78)המקווה. מפני  הטומאה, אב  הוא אם אפילו
שני ואין שני , הוא בה הנוגע  והתורמוס  ראשון, נעשית
ויוצא  למשנתינו). בפירושו (רבינו בחולין שלישי  עושה
שנגעו  אלה גם נטמאו תרומה, התורמוסים שאם מזה,

בקופה. בנוגעים

ה'תשע"ח  אייר כ"ז ש "ק יום 

    1 
הם 1) בקילון הנשארים המים אם בקילון הממלא יבאר

ומי לרצון משקין עליהם שנפלו עצים ודין ברצון. תלושים
ברצון. תלושים שהם המים כל ודין לרצון. שלא  גשמים

מים. עליהם שנתן תרומה ושמרי 

.‡‡lÓÓ‰2ÔBÏÈ˜a3È‰ ÔBÏÈwa ÌÈ‡Lp‰ ÌÈn‰  «¿«≈¿ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ¬≈
Ô‰4ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ÔBˆa ÔÈLeÏz5Á‡ Ï‡ ; ≈¿ƒ¿»«¿»»ƒ¬»««

ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL6‡L Ì‡ ‡l‡ , ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿«
.ÈLÎÓ BÈ‡  ‰˜LÓ ÌL»«¿∆≈«¿ƒ

ט .2) משנה ד פרק  המים 3)מכשירין את להמשיך תעלה
בפירושו). (רבינו רחוקים למקומות כינוסם ממקום

בתעלה.4) שנשארו תוך 5)המים פירות לתוכם נתן אם
הוכשרו. - המים משאיבת ימים על 6)שלושה מתקבל

רצונו  היה לא לתעלה המים שפיכת שבשעת הדעת,
אינם  נשארו ואם ימים, משלושה יותר המים בה שיישארו

משנה). (כסף  ברצון שם

.ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÌÈˆÚ7Ô‰ÈÏÚ e„ÈÂ ,ÔBˆa ≈ƒ∆»¿¬≈∆«¿ƒ¿»¿»¿¬≈∆
ea Ì‡ ,ÔBˆÏ ‡lL ÌÈÓLb8‡lL Ôlk È‰  ¿»ƒ∆…¿»ƒ«¬≈À»∆…

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„iL Ô‡ÈˆB‰ .ÔBˆÏ¿»ƒ»∆≈¿¬≈∆¿»ƒ««ƒ
ÔBˆÏ Ôlk È‰  eaL9BzÓ‰a ÈÏ‚ B‡ ÂÈÏ‚ eÈ‰ . ∆«¬≈À»¿»»«¿»«¿≈¿∆¿

È‰  ÁÓO Ì‡ :eˆÁÂ ‰a ÚÂ ,ËÈË ˙B‡ÏÓ¿≈ƒ¿»«¿»»¿»¬ƒ»«¬≈
ÔBˆa ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰10 Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»

.ÔBˆa ÔÈ‡≈»¿»

המכשירים.7) המשקין מרובים 8)משבעת הגשמים מי 
העצים. שעל שרבו 9)מהמשקין פי  על "אף  כתוב : במשנה

"ומה  טהורים במשקין שהמדובר רבינו ומפרש טמאין"
אינה  זו ובבא לטומאה. הוכשרו הכוונה טמאים" שאמרו
הבבא  משום ונכתבה מאוד, פשוט  זה שהרי  לגופה, צריכה
שירדו  שהוציאם פי  על אף  טמאין משקין "בלעו שלאחריה:
בפרק  למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן

שם]. טוב  יום התוספות ביאור פי  [על ו, הלכה כתנא 10)ט 
שיעשה  עד לרצון שאינו יהודה רבי  דעת נגד שם, קמא

מעשה.

.‚ÌÈlbÏb‰ ˙‡ „ÈBn‰11˜a‰ ÈÏk ˙‡Â12˙ÚLa «ƒ∆««¿«ƒ¿∆¿≈«»»ƒ¿«
ÌÈ„w‰13È‰  ıÚaL ÔÈ˜„q‰ eÓ˙qiL È„k ÌÈnÏ «»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ»¿«¿»ƒ∆»≈¬≈

.ÔBˆa ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰««ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿»

עץ .11) העשויים העגלה שנותנים 12)אופני  מרדע  כגון
מעץ . שם המחרישה וידות הבקר צוואר הקיץ 13)על בימי 

שבעץ  הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית) קדים שרוח 
לחלוחית  שיספוג כדי  במים אותו ונותנים מתבקע , והוא

הסדקים. ויסתתמו

.„ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰  ˙BzLÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈBn‰«ƒ∆«¿≈»ƒ¿««ƒ»ƒ
,ÔBˆa ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚e ,ÔBˆa ÔÈLeÏz ‰ÈÙa¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿»
ÛÁ‰ ˙ÚLe .‰ÈÏ‚ eÁ„eiL MÁ Ì‡ ‡l‡14 ∆»ƒƒ≈∆¿«¿∆»ƒ¿««…∆

LÈc‰Â15ÔBˆa ÔÈLeÏz ‰ÈÏ‚aL Û‡ 16d„ÈB‰ . ¿««ƒ«∆¿«¿∆»¿ƒ¿»ƒ»
LÁ17eÁ„eiL MÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL ≈≈∆¿»»««ƒ∆ƒ≈∆¿

;ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰  ‰ÈÏ‚«¿∆»««ƒ»ƒ¿«¿∆»≈»¿ƒ¿»
‰LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ‰OÚÓ Ô‰Ï LiL18. ∆≈»∆«¬∆¿≈»∆«¬»»

ומפרש 14) היחף " "בשעת גורס  למשנתנו בפירושו רבינו
צוננים  במים והרחיצה הליכה מרוב  הבאה טלפיים מחלת
לתקן  נראה כאן וגם היגיעה. את ומסירה הכאב  את מקילה

כך. ברגלי15)ולכתבו התבואה את לדוש היו רגילים
מאוד. מייגעת זו ומלאכה לא 16)הבהמות אם ואפילו

נידונה  בכוונה, זאת עושים אדם בני  שרוב  מפני  לכך, התכוון
שם). (רבינו בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם

מדבר.17) ואינו שומע  אינה 18)שאינו מחשבתם פירוש,
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קמד                
         

כל  מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני  מועילה,
צרכה.

.‰BOa ÏÚL ÌÈn‰ Ïk È‰  ÌÈna ÏBh‰«≈««ƒ¬≈»««ƒ∆«¿»
ÔBˆa ÔÈLeÏz19ÌÈna BÚ‰ Ï‡ ;20ÌÈn‰ Ïk  ¿ƒ¿»¬»»≈««ƒ»««ƒ

ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ BOa ÏÚL21. ∆«¿»≈»¿ƒ¿»

על 19) מים שיעלה וידע  לטבול כדי  למים נכנס  מרצונו שהרי 
בו.20)גופו. לעבור מוכרח  והוא בדרכו יותר 21)נהר

הדרך. את מפסיק  נהר היה לא אילמלי  לו נוח  היה

.Â‰a ÏhL ÈÓ22Ba ÚÂ Á‡ ‰ ÂÈÙÏ ‰È‰Â ƒ∆»«¿»»¿»»¿»»»»«≈¿»«
ÌÈiM‰ eÏha 23ÌÈBL‡‰ ˙‡24ÌÈn‰ È‰Â , ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒƒ«¬≈««ƒ

BÁ e‰Ác Ì‡ ÔÎÂ .ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÂÈÏÚL∆»»≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»»¬≈
BÎOÏ25BzÓ‰a ÎOÏ B‡26ÌÈn‰ eÏËa  ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿»¿««ƒ

˜BÁO C„ e‰Ác Ì‡ Ï‡ ;ÌÈBL‡‰27,eÏËa ‡Ï  »ƒƒ¬»ƒ»»∆∆¿…»¿
‰a ÏË .ÔBˆÏ ÔÈLeÏz ÂÈÏÚL ÌÈn‰ È‰ ‡l‡∆»¬≈««ƒ∆»»¿ƒ¿»»«¿»»

ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ea Ì‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ e„ÈÂ ‰ÏÚÂ28 ¿»»¿»¿»»¿»ƒƒ«»»¿»ƒ
ÂÈÏÚL ÌÈn‰ Ïk È‰Â ,ÌÈBL‡‰ ÌÈÓ eÏËa È‰¬≈»¿«ƒ»ƒƒ«¬≈»««ƒ∆»»

.ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»

ברצון.22) הם גופו שעל לרצון.23)והמים שאינם
השני .24) בנהר בעברו גופו מעל שעברו הדוחה 25)מפני 

למים  חבירו את ידחה לא מפוכח  אדם שהרי  שיכור, היה
ורא"ש). ברצון.26)(ר"ש תלושין מים עליה והיו

פעולות27) ומתוך זה עם זה למים.שיחקו זה נפל השחוק 
גופו.28) שעל הנהר מי  על מרובים עליו שירדו הגשמים מי 

.ÊÔÈÊzp‰ ÌÈn‰  ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËM‰29ÔÈLeÏz ÔÈ‡ «»«¿≈««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ≈»¿ƒ
ÔBˆa30Ì‡ .ÔBˆa ÔÈLeÏz ÂÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰Â , ¿»¿««ƒ»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈÊzp‰ Û‡  BÁ ÏÚ ÊÈz‰Ï Ôek˙31. ƒ¿«≈¿«ƒ«¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ¿»

איבריו.29) תנועות ידי  בהתזת 30)על מעוניין אינו השט 
ו).31)ניצוצות. הלכה (למעלה שחוק  דרך בדחוהו כמו

.ÁBtˆ ‰OBÚ‰32daL ˙‡Â ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰  ÌÈna »∆ƒ««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ¿∆∆»
.ÔBˆa ÔÈLeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

למים 32) בזריקה בו לשחק  מיוחד והוא מקנים עשוי  כלי 
באיסוף  ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק  והמשתתפים
והרא"ש  והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים
אגב  פה בנפיחת המים פני  על אבעבועות מעלה פירשו:

שיטה).

.ËB˜ÓÚ Ú„ÈÏ Ba‰ ˙‡ „„Bn‰33ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ  «≈∆«≈«»¿«ƒ»ƒ
ÔBˆa ÔÈLeÏz Ba „„nL ce B„Èa34„„Ó Ì‡Â . ¿»«»»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ»«

ÔÈ‡ Ba „„nL ca B‡ ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ  BaÁ»¿«ƒ»ƒ¿»»«»»∆»«≈»
ÔBˆa ÔÈLeÏz35Ì‡ Ú„ÈÏ BaÏ BÏ‚ B‡ B„È ËLt . ¿ƒ¿»»«»«¿«≈«ƒ

ÔÈ‡ BÏ‚a B‡ B„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È‰  ÌÈÓ Ba LÈ≈«ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÔBˆa ÔÈLeÏz36 ÌL ÌÈÓ ‰nk Ú„ÈÏ ÔËLt . ¿ƒ¿»¿»»≈««»«ƒ»

Ì‡ Ú„ÈÏ BaÏ Ô‡ ˜Ê .ÔBˆa ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰»ƒ»∆¿ƒ¿»»«∆∆«≈«ƒ
ÔBˆa ÔÈ‡ ÔÈÊzp‰ ÌÈÓ  ÌÈÓ Ba LÈ37ÏÚLÂ , ≈«ƒ«ƒ«ƒ»ƒ≈»¿»¿∆«

Ô‡‰38.ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ »∆∆≈»ƒ¿ƒ

שבבור.33) למים מידה אמת או ידו משקיע  הוא כך ולשם
כדי34) הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי 

במים  רק  מעוניין שהוא פי  על [ואף  הבור. עומק  שידע 
ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף  את שהרטיבו
המים  עליית בלי  אפשר שאי  מפני  כמרצון, כולם נידונים

והקנה]. היד של התחתון את 35)בחלק  מודד כשהוא
אין  נרטבה ואם במים ידו שתושקע  מעוניין אינו הבור רוחב 
החולק  טרפון רבי  וגם במשנתנו עקיבא כרבי  מרצונו. זה
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו

על 36) שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע  כשהוא
רגלו. או קול 37)ידו בשמיעת אלא בהתזה מעוניין אינו

הם 38)החבטה. בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
ופירש  "טהורין" כתוב  [במשנה מכשירים. ואינם כמחוברים
מכשירים  שאינם האחרים, המשנה מפרשי  וכן רבינו,

לטומאה].

.ÈÁÏM‰ ÏÚ ËBÁ‰39ÌÈnÏ ıeÁ40epnÓ ÔÈÊzp‰  «≈««∆«««ƒ«ƒ»ƒƒ∆
‡e‰Â ÂÈÏÚ ËÁ .e‡ˆiL BBˆ È‰L ,ÔBˆa ÔÈLeÏz¿ƒ¿»∆¬≈¿∆≈¿»«»»¿

ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡  ÌÈn‰ CB˙a41. ¿««ƒ≈»¿ƒ¿»

אותו 39) רוחצים לנקותו וכדי  צמרו, ניטל שלא הבהמה עור
במקל. אותו וחובטים מי40)במים מן שהוציאו אחר

יספוג 41)הרחיצה. שהרי  המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים

.‡ÈÏ˜Úe ‰ÈÙqa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰42 ˙BËBLne ««ƒ»ƒ«¿ƒ»»≈∆«¿
˙B˙Le ˙B„Bˆne ;ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»«¿»¿»

˙BBÓÎne43Ú Ì‡Â ;ÔBˆa ÔÈLeÏz ÌÈ‡ 44 «ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ≈
ÔBˆa ÔÈLeÏz45‰ÈÒw‰ ÏÚL ÌÈn‰ ÔÎÂ .46ÏL ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆«««¿»∆

˙BÁÏL47‰ÙÈM‰ ÏÚÂ48;ÔBˆa ÔÈ‡  ÌÈÏ ÏL À¿»¿««ƒ»∆¿≈ƒ≈»¿»
.ÔBˆa el‡ È‰  Ú Ì‡Â¿ƒƒ≈¬≈≈¿»

המים 42) בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו
והרא"ש  הספינה. שבדופני  הזעירים הבקיעים דרך החודרים
הנהר, או הים קרקע  עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש:

הספינה. הליכת לעכב  ומכמורות 43)כדי  רשתות מצודות,
חיים. בעלי  בהם לצוד כלים המים.44)הם מהם להוציא

בהוצאתם.45) מעוניין שהוא ציפוי .46)מפני 
שולחנותיהם 47) את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים

הדברים  את ירטיבו לא שהגשמים כדי  בחוץ , העומדים
רבינו 48)שעליהם. ופירש והסיפא, הגירסה: במשנה

הגשם. מפני  עליהם להגן ללבנים כיסוי 

.ÈdÙˆÏ ÏB„b‰ ÌiÏ ‰ÈÙq‰ ˙‡ CÈÏBn‰49, «ƒ∆«¿ƒ»«»«»¿»¿»
BÙˆÏ ÌÈÓLbÏ ÓÒÓ ‡ÈˆBn‰50„e‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ ,51 «ƒ«¿≈«¿»ƒ¿»¿««ƒ«∆»

ÌÁt B˙BOÚÏ ÌÈÓLba52Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È‰  «¿»ƒ«¬∆»¬≈««ƒ∆¬≈∆
„e‡‰ ˙‡Â ÓÒn‰ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ Ï‡ ;ÔBˆa ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¬»«ƒ∆««¿≈¿∆»

Ô˙BaÎÏ ÌÈÓLbÏ53ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡  «¿»ƒ¿«»≈««ƒ∆¬≈∆¿ƒ
.ÔBˆa¿»

במים 49) כשאינם ומתבקעים מתייבשים הספינה דופני 
הסדקים  סתימת ידי  על לחזקה כדי  למים אותה ומוליכים
כראוי ). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש
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קמה                 
         

כל  מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני  מועילה,
צרכה.

.‰BOa ÏÚL ÌÈn‰ Ïk È‰  ÌÈna ÏBh‰«≈««ƒ¬≈»««ƒ∆«¿»
ÔBˆa ÔÈLeÏz19ÌÈna BÚ‰ Ï‡ ;20ÌÈn‰ Ïk  ¿ƒ¿»¬»»≈««ƒ»««ƒ

ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ BOa ÏÚL21. ∆«¿»≈»¿ƒ¿»

על 19) מים שיעלה וידע  לטבול כדי  למים נכנס  מרצונו שהרי 
בו.20)גופו. לעבור מוכרח  והוא בדרכו יותר 21)נהר

הדרך. את מפסיק  נהר היה לא אילמלי  לו נוח  היה

.Â‰a ÏhL ÈÓ22Ba ÚÂ Á‡ ‰ ÂÈÙÏ ‰È‰Â ƒ∆»«¿»»¿»»¿»»»»«≈¿»«
ÌÈiM‰ eÏha 23ÌÈBL‡‰ ˙‡24ÌÈn‰ È‰Â , ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒƒ«¬≈««ƒ

BÁ e‰Ác Ì‡ ÔÎÂ .ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÂÈÏÚL∆»»≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»»¬≈
BÎOÏ25BzÓ‰a ÎOÏ B‡26ÌÈn‰ eÏËa  ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿»¿««ƒ

˜BÁO C„ e‰Ác Ì‡ Ï‡ ;ÌÈBL‡‰27,eÏËa ‡Ï  »ƒƒ¬»ƒ»»∆∆¿…»¿
‰a ÏË .ÔBˆÏ ÔÈLeÏz ÂÈÏÚL ÌÈn‰ È‰ ‡l‡∆»¬≈««ƒ∆»»¿ƒ¿»»«¿»»

ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ea Ì‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ e„ÈÂ ‰ÏÚÂ28 ¿»»¿»¿»»¿»ƒƒ«»»¿»ƒ
ÂÈÏÚL ÌÈn‰ Ïk È‰Â ,ÌÈBL‡‰ ÌÈÓ eÏËa È‰¬≈»¿«ƒ»ƒƒ«¬≈»««ƒ∆»»

.ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»

ברצון.22) הם גופו שעל לרצון.23)והמים שאינם
השני .24) בנהר בעברו גופו מעל שעברו הדוחה 25)מפני 

למים  חבירו את ידחה לא מפוכח  אדם שהרי  שיכור, היה
ורא"ש). ברצון.26)(ר"ש תלושין מים עליה והיו

פעולות27) ומתוך זה עם זה למים.שיחקו זה נפל השחוק 
גופו.28) שעל הנהר מי  על מרובים עליו שירדו הגשמים מי 

.ÊÔÈÊzp‰ ÌÈn‰  ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËM‰29ÔÈLeÏz ÔÈ‡ «»«¿≈««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ≈»¿ƒ
ÔBˆa30Ì‡ .ÔBˆa ÔÈLeÏz ÂÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰Â , ¿»¿««ƒ»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈÊzp‰ Û‡  BÁ ÏÚ ÊÈz‰Ï Ôek˙31. ƒ¿«≈¿«ƒ«¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ¿»

איבריו.29) תנועות ידי  בהתזת 30)על מעוניין אינו השט 
ו).31)ניצוצות. הלכה (למעלה שחוק  דרך בדחוהו כמו

.ÁBtˆ ‰OBÚ‰32daL ˙‡Â ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰  ÌÈna »∆ƒ««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ¿∆∆»
.ÔBˆa ÔÈLeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

למים 32) בזריקה בו לשחק  מיוחד והוא מקנים עשוי  כלי 
באיסוף  ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק  והמשתתפים
והרא"ש  והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים
אגב  פה בנפיחת המים פני  על אבעבועות מעלה פירשו:

שיטה).

.ËB˜ÓÚ Ú„ÈÏ Ba‰ ˙‡ „„Bn‰33ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ  «≈∆«≈«»¿«ƒ»ƒ
ÔBˆa ÔÈLeÏz Ba „„nL ce B„Èa34„„Ó Ì‡Â . ¿»«»»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ»«

ÔÈ‡ Ba „„nL ca B‡ ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ  BaÁ»¿«ƒ»ƒ¿»»«»»∆»«≈»
ÔBˆa ÔÈLeÏz35Ì‡ Ú„ÈÏ BaÏ BÏ‚ B‡ B„È ËLt . ¿ƒ¿»»«»«¿«≈«ƒ

ÔÈ‡ BÏ‚a B‡ B„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È‰  ÌÈÓ Ba LÈ≈«ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÔBˆa ÔÈLeÏz36 ÌL ÌÈÓ ‰nk Ú„ÈÏ ÔËLt . ¿ƒ¿»¿»»≈««»«ƒ»

Ì‡ Ú„ÈÏ BaÏ Ô‡ ˜Ê .ÔBˆa ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰»ƒ»∆¿ƒ¿»»«∆∆«≈«ƒ
ÔBˆa ÔÈ‡ ÔÈÊzp‰ ÌÈÓ  ÌÈÓ Ba LÈ37ÏÚLÂ , ≈«ƒ«ƒ«ƒ»ƒ≈»¿»¿∆«

Ô‡‰38.ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ »∆∆≈»ƒ¿ƒ

שבבור.33) למים מידה אמת או ידו משקיע  הוא כך ולשם
כדי34) הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי 

במים  רק  מעוניין שהוא פי  על [ואף  הבור. עומק  שידע 
ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף  את שהרטיבו
המים  עליית בלי  אפשר שאי  מפני  כמרצון, כולם נידונים

והקנה]. היד של התחתון את 35)בחלק  מודד כשהוא
אין  נרטבה ואם במים ידו שתושקע  מעוניין אינו הבור רוחב 
החולק  טרפון רבי  וגם במשנתנו עקיבא כרבי  מרצונו. זה
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו

על 36) שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע  כשהוא
רגלו. או קול 37)ידו בשמיעת אלא בהתזה מעוניין אינו

הם 38)החבטה. בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
ופירש  "טהורין" כתוב  [במשנה מכשירים. ואינם כמחוברים
מכשירים  שאינם האחרים, המשנה מפרשי  וכן רבינו,

לטומאה].

.ÈÁÏM‰ ÏÚ ËBÁ‰39ÌÈnÏ ıeÁ40epnÓ ÔÈÊzp‰  «≈««∆«««ƒ«ƒ»ƒƒ∆
‡e‰Â ÂÈÏÚ ËÁ .e‡ˆiL BBˆ È‰L ,ÔBˆa ÔÈLeÏz¿ƒ¿»∆¬≈¿∆≈¿»«»»¿

ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡  ÌÈn‰ CB˙a41. ¿««ƒ≈»¿ƒ¿»

אותו 39) רוחצים לנקותו וכדי  צמרו, ניטל שלא הבהמה עור
במקל. אותו וחובטים מי40)במים מן שהוציאו אחר

יספוג 41)הרחיצה. שהרי  המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים

.‡ÈÏ˜Úe ‰ÈÙqa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰42 ˙BËBLne ««ƒ»ƒ«¿ƒ»»≈∆«¿
˙B˙Le ˙B„Bˆne ;ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»«¿»¿»

˙BBÓÎne43Ú Ì‡Â ;ÔBˆa ÔÈLeÏz ÌÈ‡ 44 «ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ≈
ÔBˆa ÔÈLeÏz45‰ÈÒw‰ ÏÚL ÌÈn‰ ÔÎÂ .46ÏL ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆«««¿»∆

˙BÁÏL47‰ÙÈM‰ ÏÚÂ48;ÔBˆa ÔÈ‡  ÌÈÏ ÏL À¿»¿««ƒ»∆¿≈ƒ≈»¿»
.ÔBˆa el‡ È‰  Ú Ì‡Â¿ƒƒ≈¬≈≈¿»

המים 42) בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו
והרא"ש  הספינה. שבדופני  הזעירים הבקיעים דרך החודרים
הנהר, או הים קרקע  עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש:

הספינה. הליכת לעכב  ומכמורות 43)כדי  רשתות מצודות,
חיים. בעלי  בהם לצוד כלים המים.44)הם מהם להוציא

בהוצאתם.45) מעוניין שהוא ציפוי .46)מפני 
שולחנותיהם 47) את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים

הדברים  את ירטיבו לא שהגשמים כדי  בחוץ , העומדים
רבינו 48)שעליהם. ופירש והסיפא, הגירסה: במשנה

הגשם. מפני  עליהם להגן ללבנים כיסוי 

.ÈdÙˆÏ ÏB„b‰ ÌiÏ ‰ÈÙq‰ ˙‡ CÈÏBn‰49, «ƒ∆«¿ƒ»«»«»¿»¿»
BÙˆÏ ÌÈÓLbÏ ÓÒÓ ‡ÈˆBn‰50„e‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ ,51 «ƒ«¿≈«¿»ƒ¿»¿««ƒ«∆»

ÌÁt B˙BOÚÏ ÌÈÓLba52Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È‰  «¿»ƒ«¬∆»¬≈««ƒ∆¬≈∆
„e‡‰ ˙‡Â ÓÒn‰ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ Ï‡ ;ÔBˆa ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¬»«ƒ∆««¿≈¿∆»

Ô˙BaÎÏ ÌÈÓLbÏ53ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡  «¿»ƒ¿«»≈««ƒ∆¬≈∆¿ƒ
.ÔBˆa¿»

במים 49) כשאינם ומתבקעים מתייבשים הספינה דופני 
הסדקים  סתימת ידי  על לחזקה כדי  למים אותה ומוליכים
כראוי ). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש
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הוא 50) קרים במים הניתן באש מלובן ברזל להקשותו.
ומתחזק . וחלק 51)מתקשה האש את בו שמחתים עץ 

נשרף . פחם 52)ממנו ויישאר הבוערת הגחלת את לכבות
בו. ככופה 53)להשתמש זה הרי  בהם, יוזק  שלא כדי 

דינו  שנתבאר הכותל ילקה שלא כדי  הכותל, על קערה
ג). הלכה י "ב  (בפרק  למעלה

.‚È˙ÏLn‰ ˙‡ ÏLÏL54B‡ ÈÏk da ˙BÏÚ‰Ï BaÏ ƒ¿≈∆«¿…∆«¿«¬»¿ƒ
ÔB˙È˜55‰lkÏk‰ ˙‡ ÏLÏL ,56‰ÈÏÚ LzL È„k BaÏ ƒƒ¿≈∆««¿«»«¿≈∆≈≈»∆»

˙Ï‚z‰57ÔBˆa ÔÈLeÏz ‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ 58. ««¿¿…∆≈««ƒ∆»∆»¿ƒ¿»

מעוקם.54) וו ובסופה לשתייה.55)שרשרת כוס 
קטן.56) אותה.57)סל מעוניין 58)ויעלה אינו שהרי 

הכלכלה. או המשולת שתורטב  כלל

.„È‰Lk‰ ˙‡ ˜ÁÓÓ‰59,‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÈÒ‰Ï «¿«≈∆«¿≈»¿»ƒ««ƒ∆»∆»
BÚO ËÁBq‰Â60ÔÈLeÏz ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈn‰  B˙eÒÎa ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿ƒ

ÔBˆa61ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÔÈ‡Lp‰Â ,62ÈtÓ , ¿»¿«ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
,‰LÎ‰ dÓˆÚ ‰LÎe .ÔlkÓ e‡ˆiL BBˆL∆¿∆≈¿ƒÀ»¿≈»«¿»À¿¿»

ÔÈÈLÎÓ d˙LÈt ˙ÚLaL63ÌÈn‰ ˜z Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒƒ≈««ƒ
‰LÎ‰ ‡Ï  BÁk ÏÎa ‰ÈÏÚÓ64. ≈»∆»¿»……À¿¿»

או 59) במחובר גשמים עליה כשירדו המדובר, כרוב . מין
המים. את ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש

ברצונו.60) שלא בהעברתם 61)שנרטב  רוצה שהרי 
זה 62)וביציאתם. ואין למקום. ממקום שעברו פי  על אף 

שלא  מפני  ח , הלכה י "ב  שבפרק  לשפכה לנטלה דומה
כרבי פסק  לגמרי . שיצאו רצונו שהרי  מחשבתו, נתקיימה
האילן  את מרעיד לדין דומה שזה מפני  קמא, תנא נגד יוסי 

בשיטתו. שם עומדים הלל ובית ב ) משנה המים 63)(שם
ברצונו. ממנה שפירשו ברגע  אותה מכשירים שיצאו

בשעת 64) נגיעה הייתה לא עין כהרף  שנתלשו מפני 
פרישה.

.ÂË„ÈÚn‰65ÈM‰Ï ÔÏÈ‡‰ ˙‡66B‡ ÔÈÏÎ‡ epnÓ ««¿ƒ∆»ƒ»¿«ƒƒ∆√»ƒ
‰‡ÓË ÈM‰Ï67ÔÈLeÏz ÔÈ‡ epnÓ ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰  ¿«ƒÀ¿»««ƒ«ƒ»ƒƒ∆≈»¿ƒ

ÔBˆa68ÔÈ˜LÓ epnÓ ÈM‰Ï B„ÈÚ‰ .69ÔÈ‡ˆBi‰  ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
Ba ÔÈ‡Lp‰Â ;ÔÈLeÏz Ô‰ È‰70eLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»¿

‡e‰L ÈtÓ ,ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆
eÊz Ì‡ ÔÎÂ .BlkÓ e‡ˆiL Ôek˙Ó71 ÔÈaÁÓ‰ ÏÚ ƒ¿«≈∆≈¿ƒÀ¿≈ƒƒ¿««¿À»ƒ
ÔBˆa ÔÈLeÏz ÔÈ‡72. ≈»¿ƒ¿»

רועד.65) והוא האילן את להפיל.66)מנענע 
האילן.67) בענפי  נת 68)המונחת לא להוריד שהרי  כוון

המים. שעליו.69)את משקין להפיל התכוון
הרעידה.71)באילן.70) ידי  פירות 72)על נגעו ואם

זה  [פירוש מוכשרים אינם המחוברים שעל במים תלושים
על  ניתזו שאם ומשמע , הראב "ד]. של השגתו מסלק 
עליהם, שיפלו התכוון שלא פי  על אף  מכשירים - תלושים
ואם  המחוברים. מן להורידם מחשבתו נתקיימה שהרי 
פירות  מכשירים מים אותם המחוברים, על שיפלו נתכוון

תלושים.

.ÊË„ÈÚn‰73ÔÏÈ‡‰ ˙‡74B‡ ,BÁ ÏÚ ÏÙÂ ««¿ƒ∆»ƒ»¿»««¬≈

‰kÒ75˙B˜ÈÂ ÌÈÚÊ Ô‰ÈzÁ˙Â ,dzÁ ÏÚ ‰ÏÙÂ À»¿»¿»«¬∆¿»¿«¿≈∆¿»ƒƒ»
ÔÈaÁÓ‰ ˙Bt‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÏÙÂ ,Ú˜wÏ ÌÈaÁÓ¿À»ƒ««¿«¿»¿««ƒ««≈«¿À»ƒ
ÔÈ‡ ˙B˜ÈaLÂ ÌÈÚfaL ÌÈn‰ Ô˙B‡  Ô‰ÈzÁzL∆«¿≈∆»««ƒ∆«¿»ƒ¿∆«¿»≈»

ÔBˆa ÔÈLeÏz76. ¿ƒ¿»

ג.73) משנה מים.74)שם להשיר פירוש,75)בכוונה
שוכה. איש ויקחו מט ): יוד, (שופטים המקרא מלשון ענף ,

התכוון 76) שלא מפני  בהם, הנוגע  את מכשירים ואינם
אף  מכשירים תלושים על נפלו ואם זרעים. אותם על שיפלו

משנה). (כסף  להם התכוון שלא פי  על

.ÊÈÌÈÓL77ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ‰Óez ÏL78k  ¿»ƒ∆¿»∆»«¬≈∆«ƒ¿»
ÔBL‡‰L ˙BÓe˙a e‡a79ÈM‰Â80;ÌÈÊÏ eÒ‡ ≈«¿ƒ¿∆»ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ

˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏLÂ81ÏLÂ ;eÒ‡ ÈLÈÏM‰ Û‡  ¿∆∆¿≈∆∆««ƒ««¿ƒƒ»¿∆
ÈL OÚÓ ÏLÂ ;eÒ‡ ÌÏBÚÏ  ÁaÊÓ ÈL„˜82 »¿≈ƒ¿≈«¿»»¿∆«¬≈≈ƒ

È‡ce‰83eÒ‡ „Ïa ÔBL‡ 84ÔÈÚÏ eÓ‡L ÌLk . «««ƒƒ¿«»¿≈∆»¿¿ƒ¿«
e„Ó˙pL ÔB‚k .ÔLÎ‰ ÔÈÚÏ eÓ‡ Ck ,Ôeq‡ƒ»»»¿¿ƒ¿«∆¿≈»¿∆ƒ¿¿

Ô‰ÈÏ‡Ó85‰˙BL ‰Ó‰a ‰˙È‰Â86Ì‡L .ÔBL‡ ÔBL‡ ≈¬≈∆¿»¿»¿≈»»ƒƒ∆ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈBL‡‰ ÌÈn‰ ÈÒnL ‡e‰ Ì„‡‰ ‰È‰»»»»»∆≈ƒ««ƒ»ƒƒ««ƒ
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰Â ÔLÁL ÔÂÈk  eÏÙ Ô‰ÈÏ‡nL∆≈¬≈∆»¿≈»∆¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆

ÔÈÈLÎÓ87. «¿ƒƒ

יין.77) תמד.78)שמרי  הראשון.79)לעשות התמד
שנייה.80) פעם מים נתן הראשון התמד לצורך 81)אחר

קרבנות  להקרבת לא להם, והדומה המקדש בבית תיקונים
המזבח . מפירותיו 82)על להפריש חייב  מישראל אדם כל

(אחר  כחולין ודינו ללויים ניתן ראשון עישור עישורים, שני 
שני ("מעשר שני  ועישור מעשר), תרומת ממנה שהופרשה
ונאכל  בעלים רכוש הוא שמיטה) בכל וֿה ד ב , א, בשנות
אלו  הפרשות ולפני  בטהרה. ירושלים חומות בתוך רק 

באכילה. ואסורים טבל הם מטבל 83)הפירות שהופרש
שאינו  הארץ , מעם שנקנו מפירות שני  מעשר להוציא וודאי ,
ומלמדנו  מעושרים. ספק  הם ופירותיו המעשרות על נאמן
מותר  אלה מפירות שני  מעשר של הראשון שהתמד רבינו
חומרא  הוא תמד שאיסור מפני  לירושלים, חוץ  לשתותו

הספק . על גזרו לא לירושלים.84)דרבנן, חוץ  לאכלו
נתן 85) שאם הבעלים, כוונת בלי  מאליהם מים שם שנפלו

בנתינתו  שהרי  לו, או מכשירים אם לדון מקום אין בכוונה
אבל למשקה, התמד את אנו החשיב  כוונה, כאן כשאין

מתורת  ויצאו המים את מקלקלים שהשמרים אומרים
רבינו  דעת שגם ונראה שם, התוספות פירשו [כך משקה.
שצריכים  גשמים" "מי  כתב  ולא "מים" סתם כתב  שהרי  כן.
וטריא]. השקלא בתחילת שם בגמרא שאמרו כמו מחשבה,
מפני וכו', מכשירין בתרומה שני  עד כן פי  על ואף 
לעניין  כן גם חשובים איסור, לעניין משקה שחשובים

התמד 86)הכשר. את החשיב  הרי  שותה אדם היה שאם
שם). (גמרא אלף .87)כמשקה עד ואפילו בחולין אפילו

     1 
פירותיו 1) והמעלה ועירבן, לתוכם הדלף  שירד פירות יבאר

עליהם  וירדו לטחון חטים המוליך וכו'. הכנימה מפני  לגג
בתוך  שנתנה פירות מליאה שהיא חבית וכו'. גשמים
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קמו                
         

של  חבית פי  על ונתנה חמה פת הרודה איפכא. או המשקין
בו  ונתן טמאים או טהורים במים ביתו המרבץ  וכו'. יין
גב  על זה ונתן מהנהר פירות מלאים שקים המעלה חיטים.
האוכל  ונפל באוכל והנושך לבודקן בעדשים הנופח  זה.

וכו'.

.‡˙Bt2eb˙iL È„k ÔÚÂ ÔÎB˙Ï ÛÏc‰ „iL3 ≈∆»««∆∆¿»¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«¿
eLÎ‰ ‡Ï 4. …À¿¿

מ "ג.2) פ "ה לכל 3)מכשירין יתפזרו שהמים  מתוך
הפירות.4)הפירות. את להרטיב  רוצה אינו שהרי 

.‰ÏÚn‰5‰ÓÈk‰ ÈtÓ ‚bÏ ÂÈ˙Bt6Ô‰ÈÏÚ „ÈÂ ««¬∆≈»««ƒ¿≈«¿ƒ»¿»«¬≈∆
 Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „iL Ôek˙ Ì‡Â ;eLÎ‰ ‡Ï  Ïh‰««…À¿¿¿ƒƒ¿«≈∆≈≈¬≈∆««
Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL LÁ ÌeÏÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .eLÎ‰À¿¿¿ƒ»ƒ∆¡≈≈∆¿»»«
;eLÎ‰ ‡Ï  Ô‰ÈÏÚ Ïh‰ „iL eMÁL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿∆≈≈««¬≈∆…À¿¿

Ô‰Ï ‰OÚÓ LiL7‰Bz ÔÈc8‰LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,9 ∆≈«¬∆»∆ƒ»¿≈»∆«¬»»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ elÙ‡10ÌÈpË˜ Ô‰ eÎÙ‰ .11‚b‰ ÏÚ ¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ»¿»∆¿«ƒ«««

ÔË˜ ÏL ‰LÁÓ ‰˙È‰ Ì‡L ;ÔÈLÎÓ el‡ È‰ ¬≈≈À¿»ƒ∆ƒ»¿»«¬»»∆»»
Ô‰ÈcÓ ˙ÏÚBÓ BzLÁÓ  ÂÈOÚÓ CBzÓ ˙k12. ƒ∆∆ƒ«¬»«¬«¿∆∆ƒƒ¿≈∆

מ "א.5) פ "ו הפירות.6)שם מן התולעים  שיצאו כדי 
תולעים. - ובין 7)כנימה לחומרא בין מועילים מעשיהם

א.8)לקולא. יג, מועילה.9)חולין אינה מחשבתם
על 11)שם.10) הטל שירד מתכוונים שהם בזה, והוכיחו

הפירות. אלא 12)כל להקל מועילה שאינה ומובן שם.
ומשמע  "קטן", "קטנים" וכותב  מדייק  רבינו להחמיר.
אינה  - מעשיהם מתוך הניכרת ושוטה חרש שמחשבת

מדבריהם. אפילו מועילה

.‚‰ÏÚn‰13˙Bc‚‡‰ ˙‡14˙BÚÈˆw‰ ˙‡Â15˙‡Â ««¬∆∆»¬À¿∆«¿ƒ¿∆
eÈzÓiL ÏÈLa ‚bÏ ÌeM‰16 Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „ÈÂ , «««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿»«¬≈∆««

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .eLÎ‰ ‡Ï…À¿¿¿≈¿ƒƒ¿«…¿ƒ
„BÈ Ïh‰L17ÌÏÚ‰ ‡Ï È‰L ;BBˆa ‰Ê È‰  ∆««≈¬≈∆ƒ¿∆¬≈…∆¡»

.eÈzÓiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«¿ƒ

מ "ב .13) ירק .14)שם דבילה.15)אגודות גושי 
פי "א 16) למעלה ראה בפירושו, (רבינו ארוך זמן שיתקיימו

מאליהם 17)הי "ג). שיתלחלחו מפרש, [והר"ש בלילה.
מכשירה]. שאינה מהם, שתצא הלחלוחית מן

.„ÔÈhÁ CÈÏBn‰18Ì‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„ÈÂ ÔÁËÏ «ƒƒƒƒ¿…¿»¿¬≈∆¿»ƒƒ
ÁÓO19Ô‰ÈÏÚ e„ÈÂ ‚ba ÔÈe˙ ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ .eLÎ‰  »«À¿¿»≈»¿ƒ««¿»¿¬≈∆

Á‰ .eLÎ‰  ÁÓO Ì‡ ,ÌÈÓLbÌÈn20eÈ‰L ¿»ƒƒ»«À¿¿««»ƒ∆»
Ì‡ ,ÌeÏÚ‰Â ÌÈna Ô‰ÈwO eÏÙÂ ‰pa ÌÈBÚ¿ƒ«»»¿»¿«≈∆««ƒ¿∆¡ƒ
Ìp‰ ÔÈwO‰ ÏÚL ÌÈn‰Â ,˙Bt‰ eLÎ‰  eÁÓO»¿À¿¿«≈¿««ƒ∆«««ƒƒ»

ÔBˆa ÔÈLeÏz21eÁÓO È‰L ,22. ¿ƒ¿»∆¬≈»¿

מ "ה.18) פ "ג קמח 19)שם מוציאות במים, שרויות חטים
מרוצה  שהוא דעתו גילה שמח , הוא ואם לבן. יותר

מלאים 20)מהרטבתן. שקים טעונים חמורים מוליכי 
בהם.21)תבואה. שיגעו אחרים פירות ומכשירים

על 22) ולא הפירות שהורטבו על ששמחו ואף ֿעלֿפי 
השקים. הרטבת

.‰˜O23‰p‰ Èab ÏÚ Ôe˙Â ÌÈBÚÊ ‡ÏÓ ‡e‰L24 «∆»≈≈¿ƒ¿»««≈«»»
˙BÏÚÓ ÏÚ B‡ Ba‰ Èt ÏÚ B‡25‰Ún‰26e‡LÂ27 «ƒ«««¬«¿»»¿»¬
.eLÎ‰ À¿¿

מ "א.23) קרוב 24)שם במקום אלא ממש בנהר ולא
למים. למערה.25)מאוד בהן שיורדים מדריגות

מים.26) אין עצמן המדריגות ועל מים, בה שיש
הרטוב .27) האוויר מן מים ספגו

.Â˙ÈÁ28CB˙a d˙pL ˙Bt ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»≈∆¿»»¿
ÔÈ˜Ln‰29˙Bt‰ CB˙a d˙pL ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ B‡ ,30, ««¿ƒ¿≈»«¿ƒ∆¿»»¿«≈
e‡LÂ31ÌÈÓa ?eÓ‡ ÔÈ˜LÓ eÏÈ‡a .eLÎ‰  ¿»¬À¿¿¿≈«¿ƒ»¿¿«ƒ

ıÓÁe ÔÈÈe32ÔÈ˜Ln‰ ‡L Ï‡ ;33ÔÈ‡LÓ ÔÈ‡34 ¿«ƒ¿…∆¬»¿»««¿ƒ≈¿»¬ƒ
.ÔcˆaL ˙Bt‰ eÈLÎiL È„k ÒÁ‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈∆«¿ƒ«≈∆¿ƒ»

חרס .28) של היא חבית סתם מ "ב . שקעה 29)שם ולא
לתוכה. נכנסו ולא במשקין נוגעים 30)כולה והפירות

מבחוץ . החבית דרך 31)בדופני  המתמצה הלחלוחית את
החרס . יין.32)דופני  האחרים 33)של המשקין חמשה

החבית.34)המכשירים. דופני  דרך חודרים אינם

Ê.‰„B‰35:ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆«ƒ
‰LÎ‰ ‡Ï  ÔÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡36ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ; ƒ»¿»«ƒƒ…À¿¿»¿ƒ»¿»∆

˙B‡BL ÌÈBÚO‰L ÈtÓ ,‰LÎ‰  ÌÈBÚO37ÔÎÂ . ¿ƒÀ¿¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬¿≈
‰È‰ Ì‡38;‰B‰Ë  ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰Â ‡ÓË ÔÈi‰ ƒ»»««ƒ»≈¿»¿»«ƒƒ¿»

ÔÈ˜LÓ ‰‡ML ÈtÓ ,‰‡ÓË  ÌÈBÚO ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿≈∆»¬»«¿ƒ
.ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ

התנור.35) מן פת מוציא - רודה מ "ג. המדובר 36)שם
במים  כשנילושו אבל מכשירים, שאינם פירות, במי  בנילושו

בלישה. הוכשרו שם.37)הרי  יוסי  במשנתנו 38)כר'
הכשר. לענין שהואֿהדין סובר ורבינו טומאה, לענין נחלקו

.ÁıaÓ‰39eËÂ ÌÈhÁ Ba Ô˙Â B˙Èa ˙‡40Ì‡ : «¿«≈∆≈¿»«ƒƒ¿»¿ƒ
ÚÏq‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ,eLÎ‰  ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ41‡Ï  ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬««∆«…

ÌÈhÁ da Ô˙Â ‰Úa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰ .eLÎ‰À¿¿«¿«≈∆¿«¬≈»¿»«»ƒƒ
˙ÓÁÓ Ì‡Â ,eLÎ‰  ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ Ì‡ :eËÂ¿»¿ƒ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬«

‰Ú‰42.eLÎ‰ ‡Ï  »¬≈»…À¿¿

יעלה 39) שלא כדי  הרצפה על מים זולף  - מרבץ  מ "ד. שם
אם 40)האבק . ב : ו, קטן במועד מצאנו וכמוה הורטבו.

מטוננת. שדה סלע 41)היתה עצם לחלוחית ספגו
במקום  הנמצאת אבן היינו סלע  מפרש, [הר"ש הריצפה.
ודינה  רטיבות, מוציאות כאלו ואבנים בראשית, ימי  מששת

בתים]. גורסים 42)כזיעת ויש עצמן", "מחמת במשנה:
שונים  פירושים [ונאמרו רבינו. גירסת היא וכך "עצמה".
הראב "ד  של פירושו הדעת על ומתקבל מאד, דחוקים
שיתלחלחו  עד בעריבה החיטים נתן שאם כאן, בהשגותיו
עצמה, העריבה בשביל נתנן אם אבל הוכשרו, המים מן
- החיטים את בו להניח  יותר נוח  מקום מצא שלא פירוש
דברי מפרש אלא משיג שאינו מוכיח , וסגנונו הוכשרו. לא

רבינו].

.ËÔÓBh‰43eLÎ‰  eÈËiL È„k ÏBÁa ˙Bt44. «≈≈¿¿≈∆«¿ƒÀ¿¿
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קמז                 
         

של  חבית פי  על ונתנה חמה פת הרודה איפכא. או המשקין
בו  ונתן טמאים או טהורים במים ביתו המרבץ  וכו'. יין
גב  על זה ונתן מהנהר פירות מלאים שקים המעלה חיטים.
האוכל  ונפל באוכל והנושך לבודקן בעדשים הנופח  זה.

וכו'.

.‡˙Bt2eb˙iL È„k ÔÚÂ ÔÎB˙Ï ÛÏc‰ „iL3 ≈∆»««∆∆¿»¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«¿
eLÎ‰ ‡Ï 4. …À¿¿

מ "ג.2) פ "ה לכל 3)מכשירין יתפזרו שהמים  מתוך
הפירות.4)הפירות. את להרטיב  רוצה אינו שהרי 

.‰ÏÚn‰5‰ÓÈk‰ ÈtÓ ‚bÏ ÂÈ˙Bt6Ô‰ÈÏÚ „ÈÂ ««¬∆≈»««ƒ¿≈«¿ƒ»¿»«¬≈∆
 Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „iL Ôek˙ Ì‡Â ;eLÎ‰ ‡Ï  Ïh‰««…À¿¿¿ƒƒ¿«≈∆≈≈¬≈∆««
Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL LÁ ÌeÏÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .eLÎ‰À¿¿¿ƒ»ƒ∆¡≈≈∆¿»»«
;eLÎ‰ ‡Ï  Ô‰ÈÏÚ Ïh‰ „iL eMÁL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿∆≈≈««¬≈∆…À¿¿

Ô‰Ï ‰OÚÓ LiL7‰Bz ÔÈc8‰LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,9 ∆≈«¬∆»∆ƒ»¿≈»∆«¬»»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ elÙ‡10ÌÈpË˜ Ô‰ eÎÙ‰ .11‚b‰ ÏÚ ¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ»¿»∆¿«ƒ«««

ÔË˜ ÏL ‰LÁÓ ‰˙È‰ Ì‡L ;ÔÈLÎÓ el‡ È‰ ¬≈≈À¿»ƒ∆ƒ»¿»«¬»»∆»»
Ô‰ÈcÓ ˙ÏÚBÓ BzLÁÓ  ÂÈOÚÓ CBzÓ ˙k12. ƒ∆∆ƒ«¬»«¬«¿∆∆ƒƒ¿≈∆

מ "א.5) פ "ו הפירות.6)שם מן התולעים  שיצאו כדי 
תולעים. - ובין 7)כנימה לחומרא בין מועילים מעשיהם

א.8)לקולא. יג, מועילה.9)חולין אינה מחשבתם
על 11)שם.10) הטל שירד מתכוונים שהם בזה, והוכיחו

הפירות. אלא 12)כל להקל מועילה שאינה ומובן שם.
ומשמע  "קטן", "קטנים" וכותב  מדייק  רבינו להחמיר.
אינה  - מעשיהם מתוך הניכרת ושוטה חרש שמחשבת

מדבריהם. אפילו מועילה

.‚‰ÏÚn‰13˙Bc‚‡‰ ˙‡14˙BÚÈˆw‰ ˙‡Â15˙‡Â ««¬∆∆»¬À¿∆«¿ƒ¿∆
eÈzÓiL ÏÈLa ‚bÏ ÌeM‰16 Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „ÈÂ , «««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿»«¬≈∆««

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .eLÎ‰ ‡Ï…À¿¿¿≈¿ƒƒ¿«…¿ƒ
„BÈ Ïh‰L17ÌÏÚ‰ ‡Ï È‰L ;BBˆa ‰Ê È‰  ∆««≈¬≈∆ƒ¿∆¬≈…∆¡»

.eÈzÓiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«¿ƒ

מ "ב .13) ירק .14)שם דבילה.15)אגודות גושי 
פי "א 16) למעלה ראה בפירושו, (רבינו ארוך זמן שיתקיימו

מאליהם 17)הי "ג). שיתלחלחו מפרש, [והר"ש בלילה.
מכשירה]. שאינה מהם, שתצא הלחלוחית מן

.„ÔÈhÁ CÈÏBn‰18Ì‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„ÈÂ ÔÁËÏ «ƒƒƒƒ¿…¿»¿¬≈∆¿»ƒƒ
ÁÓO19Ô‰ÈÏÚ e„ÈÂ ‚ba ÔÈe˙ ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ .eLÎ‰  »«À¿¿»≈»¿ƒ««¿»¿¬≈∆

Á‰ .eLÎ‰  ÁÓO Ì‡ ,ÌÈÓLbÌÈn20eÈ‰L ¿»ƒƒ»«À¿¿««»ƒ∆»
Ì‡ ,ÌeÏÚ‰Â ÌÈna Ô‰ÈwO eÏÙÂ ‰pa ÌÈBÚ¿ƒ«»»¿»¿«≈∆««ƒ¿∆¡ƒ
Ìp‰ ÔÈwO‰ ÏÚL ÌÈn‰Â ,˙Bt‰ eLÎ‰  eÁÓO»¿À¿¿«≈¿««ƒ∆«««ƒƒ»

ÔBˆa ÔÈLeÏz21eÁÓO È‰L ,22. ¿ƒ¿»∆¬≈»¿

מ "ה.18) פ "ג קמח 19)שם מוציאות במים, שרויות חטים
מרוצה  שהוא דעתו גילה שמח , הוא ואם לבן. יותר

מלאים 20)מהרטבתן. שקים טעונים חמורים מוליכי 
בהם.21)תבואה. שיגעו אחרים פירות ומכשירים

על 22) ולא הפירות שהורטבו על ששמחו ואף ֿעלֿפי 
השקים. הרטבת

.‰˜O23‰p‰ Èab ÏÚ Ôe˙Â ÌÈBÚÊ ‡ÏÓ ‡e‰L24 «∆»≈≈¿ƒ¿»««≈«»»
˙BÏÚÓ ÏÚ B‡ Ba‰ Èt ÏÚ B‡25‰Ún‰26e‡LÂ27 «ƒ«««¬«¿»»¿»¬
.eLÎ‰ À¿¿

מ "א.23) קרוב 24)שם במקום אלא ממש בנהר ולא
למים. למערה.25)מאוד בהן שיורדים מדריגות

מים.26) אין עצמן המדריגות ועל מים, בה שיש
הרטוב .27) האוויר מן מים ספגו

.Â˙ÈÁ28CB˙a d˙pL ˙Bt ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»≈∆¿»»¿
ÔÈ˜Ln‰29˙Bt‰ CB˙a d˙pL ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ B‡ ,30, ««¿ƒ¿≈»«¿ƒ∆¿»»¿«≈
e‡LÂ31ÌÈÓa ?eÓ‡ ÔÈ˜LÓ eÏÈ‡a .eLÎ‰  ¿»¬À¿¿¿≈«¿ƒ»¿¿«ƒ

ıÓÁe ÔÈÈe32ÔÈ˜Ln‰ ‡L Ï‡ ;33ÔÈ‡LÓ ÔÈ‡34 ¿«ƒ¿…∆¬»¿»««¿ƒ≈¿»¬ƒ
.ÔcˆaL ˙Bt‰ eÈLÎiL È„k ÒÁ‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈∆«¿ƒ«≈∆¿ƒ»

חרס .28) של היא חבית סתם מ "ב . שקעה 29)שם ולא
לתוכה. נכנסו ולא במשקין נוגעים 30)כולה והפירות

מבחוץ . החבית דרך 31)בדופני  המתמצה הלחלוחית את
החרס . יין.32)דופני  האחרים 33)של המשקין חמשה

החבית.34)המכשירים. דופני  דרך חודרים אינם

Ê.‰„B‰35:ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆«ƒ
‰LÎ‰ ‡Ï  ÔÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡36ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ; ƒ»¿»«ƒƒ…À¿¿»¿ƒ»¿»∆

˙B‡BL ÌÈBÚO‰L ÈtÓ ,‰LÎ‰  ÌÈBÚO37ÔÎÂ . ¿ƒÀ¿¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬¿≈
‰È‰ Ì‡38;‰B‰Ë  ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰Â ‡ÓË ÔÈi‰ ƒ»»««ƒ»≈¿»¿»«ƒƒ¿»

ÔÈ˜LÓ ‰‡ML ÈtÓ ,‰‡ÓË  ÌÈBÚO ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿≈∆»¬»«¿ƒ
.ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ

התנור.35) מן פת מוציא - רודה מ "ג. המדובר 36)שם
במים  כשנילושו אבל מכשירים, שאינם פירות, במי  בנילושו

בלישה. הוכשרו שם.37)הרי  יוסי  במשנתנו 38)כר'
הכשר. לענין שהואֿהדין סובר ורבינו טומאה, לענין נחלקו

.ÁıaÓ‰39eËÂ ÌÈhÁ Ba Ô˙Â B˙Èa ˙‡40Ì‡ : «¿«≈∆≈¿»«ƒƒ¿»¿ƒ
ÚÏq‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ,eLÎ‰  ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ41‡Ï  ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬««∆«…

ÌÈhÁ da Ô˙Â ‰Úa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰ .eLÎ‰À¿¿«¿«≈∆¿«¬≈»¿»«»ƒƒ
˙ÓÁÓ Ì‡Â ,eLÎ‰  ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ Ì‡ :eËÂ¿»¿ƒ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬«

‰Ú‰42.eLÎ‰ ‡Ï  »¬≈»…À¿¿

יעלה 39) שלא כדי  הרצפה על מים זולף  - מרבץ  מ "ד. שם
אם 40)האבק . ב : ו, קטן במועד מצאנו וכמוה הורטבו.

מטוננת. שדה סלע 41)היתה עצם לחלוחית ספגו
במקום  הנמצאת אבן היינו סלע  מפרש, [הר"ש הריצפה.
ודינה  רטיבות, מוציאות כאלו ואבנים בראשית, ימי  מששת

בתים]. גורסים 42)כזיעת ויש עצמן", "מחמת במשנה:
שונים  פירושים [ונאמרו רבינו. גירסת היא וכך "עצמה".
הראב "ד  של פירושו הדעת על ומתקבל מאד, דחוקים
שיתלחלחו  עד בעריבה החיטים נתן שאם כאן, בהשגותיו
עצמה, העריבה בשביל נתנן אם אבל הוכשרו, המים מן
- החיטים את בו להניח  יותר נוח  מקום מצא שלא פירוש
דברי מפרש אלא משיג שאינו מוכיח , וסגנונו הוכשרו. לא

רבינו].

.ËÔÓBh‰43eLÎ‰  eÈËiL È„k ÏBÁa ˙Bt44. «≈≈¿¿≈∆«¿ƒÀ¿¿
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ÁÙBË ‰˜LÓ Ba LÈ Ì‡ :e‚p‰ ËÈha ÔÓBh‰45 «≈«ƒ«»ƒ≈«¿∆≈«
Ì‡Â ,eLÎ‰.eLÎ‰ ‡Ï  Â‡Ï À¿¿¿ƒ»…À¿¿

(ר"ש).44)שם.43) בו שנבלעו מים בלי  חול שאין
היד 45) את להרטיב  שתספיק  לחלוחית, בטיט  נשאר

בה. הנוגעת

.ÈıaÓ‰46LLBÁ BÈ‡  Bb ˙‡47eLÎÈ ‡nL «¿«≈∆»¿≈≈∆»À¿¿
ÂÈhÁ48ÁÓO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba eË Ì‡49. ƒ»ƒ»¿¿««ƒ∆»≈«

לחשוש.47)שם.46) מחוייב  שם 48)אינו שיניחן
מפני49)אחרֿכך. דבר, של וטעמו יטננו. אם שישמח 

הרא"ש  פירוש (עלֿפי  מהר נבלעים המים שבגורן, היובש
שם). רבינו דברי  גם להבין יש וכן במשנתנו.

.‡ÈËwÏÓ‰50˙BtÁÏ Ô‰ÈÏÚ „BÈ Ïh‰Lk ÌÈOÚ «¿«≈¬»ƒ¿∆««≈¬≈∆¿«
ÔÈhÁ‰ Ô‰a51CÎÏ Ôek˙ Ì‡Â ;eLÎ‰ ‡Ï 52 »∆«ƒƒ…À¿¿¿ƒƒ¿«≈¿»

.eLÎ‰À¿¿

שאינה 51)שם.50) שבעשבים לחלוחית שיספגו כדי 
בהם  "להטן כתוב  [במשנה לטל. נתכוון לא אבל מכשירה,
שירטיבו, ישראל': וה'תפארת ה'ברטנורא' ופירשו חיטים",
את  גםֿכן מפרש שהוא ונראה "לחפות". כתב  ורבינו

כמותם]. שעליהם.52)המשנה לטל

.ÈıaÓ‰53ÌÈÏaL Ba Ô˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa ˙‡ «¿«≈∆≈¿«ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ√ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ :eËÂ54el‡ È‰  ¿»¿ƒ≈¬≈∆«¿∆≈«¬≈≈

.ÔÈB‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ה"א.53) פ "ב  שם ט .54)תוספתא בהלכה למעלה נתבאר

.‚ÈÚBp‰55e„ÈÂ ÔÈ˜LÓ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ˜È ÏL ‰c‚‡ «≈¬À»∆»»∆»»∆»«¿ƒ¿»¿
LÎ‰ ‡Ï  ÔBzÁz‰ „vÏ ÔBÈÏÚ‰ „vÓ56. ƒ«»∆¿««««¿…À¿«

הירקות 55) שעל המים את להוריד כדי  האגודה, את מנענע 
מ "ד). מ "א לגמרי56)(שם שירדו התכוון שהוא מכיוון

מחשבתו. נעשית לא הרי  הירק , מן

.„È‰ÏÚn‰57‰Ê Ô˙e ‰p‰ ÔÓ ˙Bt ÔÈ‡ÏÓ ÔÈwO ««¬∆«ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»¿»»∆
‰Ê Èab ÏÚ58ÔÓ BÏ e„iL ÌÈna ÔBzÁz‰ LÎ‰  ««≈∆À¿«««¿««ƒ∆»¿ƒ

.‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÁÈp‰ BBˆa È‰L ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¬≈ƒ¿ƒƒ«∆««≈∆

לתחתון.58)שם.57) ירדו העליון משק  שהמים וידע 

.ÂËÁÙBp‰59˙BÙÈ Ô‰ Ì‡ Ô˜„Ï ÌÈL„Úa60eÚÈÊ‰Â «≈««¬»ƒ¿»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
ÌÈn‰ ˙B„ÏBzÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈt Ï‰a eLÎ‰ 61. À¿¿¿∆∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ

ÔÈÓLÓL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ62ÂÈt ‰˜LÓa eLÎ‰  Úaˆ‡a ¿≈»≈À¿¿ƒ¿∆¿«À¿¿¿«¿≈ƒ
.BÚaˆ‡ ÏÚLÂ¿∆«∆¿»

מ "ו.59) בודק 60)שם והוא טחונות, בעדשים המדובר
הן  ואם עליהן, ונופח  להתבשל נוחות הן אם לדעת אותן
מהר  ויספגו ההבל את סופגות שהן סימן מהר, מתלחלחות

למשנתנו). בפירושו (רבינו הבישול מי  את שדינן 61)גם
ה"ב . פ "י  למעלה כמבואר הכשר, לענין הרוצה 62)כמים

שומשמין  ומניחה לאכול שבפיו ברוק  אצבעו מלחלח  ,
לפה  אצבעו מכניס  ואחרֿכך בו, נדבקים והם עליהם

ומורידם.

.ÊËCL63ÏÚL ‰˜Ln‰ È‰  ÏÎ‡‰ ÏÙÂ ÏÎ‡a »«¿…∆¿»«»…∆¬≈««¿∆∆«
ÔBˆÏ ‡lL ÏÎ‡‰64ÌÈÚeˆt ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡ ‰È‰ .65 »…∆∆…¿»»»≈≈ƒ¿ƒ

B˙ÈÚb ˙‡ ıÓÏ ‰ˆB ‡e‰L ÏÎÂ ˙BaË ÌÈÓ˙e66, ¿»ƒ¿À¿…∆∆»…∆«¿ƒ»
ÏÙÂ67ÔBˆa ÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È‰  ÂÈtÓ68‰È‰ . ¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»¿»»»

‰ˆB BÈ‡L ÏÎÂ ˙BLÈ ÌÈÓ˙e ÔÈe‚ ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿…∆≈∆
ÙÂ ,B˙ÈÚb ˙‡ ıÓÏÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È‰  ÂÈtÓ Ï »…∆«¿ƒ»¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»

.ÔBˆa ‡lL∆…¿»

מ "ו.63) פ "ג הפירות 64)טבולֿיום את מכשיר ואינו
הלחם  פיסת את ירטיב  שרירו רוצה שאינו מפני  בו, שיגעו

וילעוס . לפיו שתגיע  מהשמן 65)לפני  רטובים והם
שבו.66)שבהם. הלחלוחית מעט  ממנו להוציא כדי 

להרטיבו 68)הגרעין.67) מבלי  למוץ  שאי ֿאפשר מפני 
את  מכשיר ולפיכך משקה, ונעשה החשיבו שבפיו, בריר

לרצונו. בו שנגעו הפירות

.ÊÈÔÈLÏÚ69ÔËwlL70‰Ó‰Ï71ÔÁÈ„‰Â72MÁÂ , À¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈»∆¡ƒ»¿ƒ≈
e‡a k  Ck Á‡ Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ73ÌÈÎÈˆ Ô‰L ¬≈∆¿»»««»¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ

ÈL LÎ‰74MÁLk ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ Ì‡Â . ∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»¬≈∆«¿∆≈«¿∆ƒ≈
ÔÈLÎÓ el‡ È‰  Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ75. ¬≈∆¿»»¬≈≈À¿»ƒ

אדם 69) בני  ויש בהמה, מאכל הוא שבעיקרו עשב  מין
"ציקוריה". נקרא רבות לעז ובלשונות אותו, שאוכלים

ב .70) קכח , חולין לבהמה.71)ברייתא להאכילם כדי 
טומאה.72) מקבל אינו בהמה שמאכל מפני  הוכשרו, ולא
ה"ג.73) פ "ג שהיו 74)למעלה בזמן מאכל ההדחה

אדם. מאכל שנעשו אחר להכשירם מועילה אינו בהמה,
פ "ג 75) עוקצין תוספתא שעליהם. טופח  במשקה הוכשרו

ה"א.

     1 
לרצון 1) ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר

טהרה  בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם
חלב  או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים בימות
אוכל  שהיה ומי  פסקו. שלא תמצית מי  שמן. או דבש או
האשה  ודין פיו. לתוך ידו והכניס  טמיאות בידים תרומה
התנור  גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה

וכו'. דם ממנה ויצא הקוץ  והכה הטמא

.‡ÌÈÏkaL ÌÈÓ2‡lL ÔÈa ÔBˆÏ ÔÈa ÔÈ‡nË˙Ó  «ƒ∆«≈ƒƒ¿«¿ƒ≈¿»≈∆…
ÌÈÏÎÂ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÔBˆÏ3Ô‰ÈÏÚ ÏÙpL ÔÈa ¿»¿«¿ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈∆»«¬≈∆

ÌÈÓ Ï‡ .ÔBˆa Ô‰ÈÏÚ ÏÙ ‡lL ÔÈa ÔBˆa¿»≈∆…»«¬≈∆¿»¬»«ƒ
˙BBa ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜waL4ÔÈÁÈL5˙BÚÓe6ÈÓe ∆¿«¿»¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‡‚7‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ì‰a ÔÈ‡L8ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡  ¿»ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÔBˆa ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔBˆÏ ‡l‡∆»¿»¿≈¿«¿ƒ∆»¿»≈««ƒ
eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ô‰a ÔÈ‡L Ú˜waL∆««¿«∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÈe‡L9ÔÈe‡L ÔÈ‡L ÔÈa10ÙpL ,B‡ ˙n‰ ÔÎB˙Ï Ï ¿ƒ≈∆≈»¿ƒ∆»«¿»«≈
ÔÈB‰Ë el‡ È‰  ‡Óh‰ Ô‰a CÏ‰L11Ì‡ Ï‡ . ∆»«»∆«»≈¬≈≈¿ƒ¬»ƒ

B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ ‡ÓË Ì„‡ Ô‰Ó ‰˙L»»≈∆»»»≈∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈
el‡ È‰  ÔBˆa ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL∆»¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»¬≈≈
B‰h‰ Ô‰Ó ‰˙L .Ú˜wa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈««¿«»»≈∆«»
 B‰Ë ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ Ú˜wa e‡ÓËpL Á‡««∆ƒ¿¿««¿«∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
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קמח                
         

‰˙BM‰ ‡ÓË12B‡ ‰˙L ÔBˆa È‰L ,ÈÏk‰ ‡ÓËÂ ƒ¿»«∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆¬≈¿»»»
ÏÙ .‡lÓ13ÔÎB˙Ï14‡e‰ È‰  ‰Óez ÏL kk ƒ≈»«¿»ƒ»∆¿»¬≈

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,‰È‰Lk B‰Ë15.ÔBˆÏ ‡l‡ »¿∆»»∆≈¿¿«¿ƒ∆»¿»
kk‰ ‡ÓË  kk‰ ‡ÈˆB‰Â B„È ÁÈ„‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ«»¿ƒ«ƒ»ƒ¿»«ƒ»

ÔBˆa Ô‰ È‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna16. ««ƒ∆¿»»∆¬≈≈¿»

מ "ב .2) פ "א אבות 3)מקוואות מהל' בפ "ז נתבאר
כלים, שיטמאו המשקין על גזרו שחכמים ה"א, הטומאות

גזרו. לא אוכלין ועמוק .4)ועל עגול  ארוכים 5)בור
מלמעלה.6)וצרים. מכוסות לא 7)מקורות, גומא

מים. בה שנתקבצו סאה,8)עמוקה ארבעים בהם יש ואם
פ "ט . מקוואות בהל' דינם בכלים 9)יתבאר מים ששאבו

לתוכם. מי10)ושפכום בהם שנקווה או מנהר שנמשכו
המים 11)גשמים. נטמאו לא מרצון, שעבר אף ֿעלֿפי 

מעוניין  אינו אבל השני , לצד להגיע  התכוון שהוא מפני 
ה"ה. שבפי "ג בנהר לעבר דומה זה והרי  במים, בנגיעה

שהשותה 12) ה"י ֿיא, הטומאות אבות מהל' בפ "ח  נתבאר
מדרבנן. גופו נטמא טמאים משקין מעצמו.13)רביעית

שנטמאו.14) מטמאין.15)למים שאין צ "ל
המים 16) הלא רצון, כאן צריך למה הקשה, [הראב "ד

שלא  ובין לרצון בין מטמאים ותלושים תלושים, הם שבידיו
הראב "ד  אמנם זו? הלכה בתחילת רבינו שכתב  כמו לרצון,
לשיטתו  כהלכה ישיב  רבינו אבל כענין, שאל לשיטתו
לא  אם תלושים נקראים אינם שמשקין ה"ג) פי "ב  (למעלה
שבכלים", "מים ההלכה בתחילת שכתב  ומה ברצון, נתלשו
שמדובר  לפרש גם ואפשר ברצון. שנתלשו למים הכוונה
הוכשרה] - פירושו נטמא, שאמר ומה טהורים, במים כאן

דבריו). לי  נתבארו ולא כסף ֿמשנה, (ראה

.ÌÈ‡‚ ÈÓ17ÔB‚k ,˙BÚ˜˜aL ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈¿»ƒ¿«≈»∆ƒ«ƒ∆¿«¿»¿
˙ÈˆÓz ÈÓe ˙BÚÓe ÔÈÁÈL ˙BBa ÈÓ18e˜ÒtL19 ≈ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆»¿

˙B‡Â˜Óe20e‡ÓËpL ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ô‰a ÔÈ‡L21, ƒ¿»∆≈»∆«¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ eaÂ ÌÈÓLb Ì‰Ï e„ÈÂ¿»¿»∆¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈∆««

eÙËL ‡lL Èt22ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰ 23Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ∆…»¿¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡‚ ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜˜aL ÌÈn‰««ƒ∆¿«¿»¿≈¿»ƒ¿«≈»∆

‰‰Ë ˙˜ÊÁa Ïk‰  ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa24. ƒ¿««¿»ƒ«…¿∆¿«»√»

מ "ד.17) והמים 18)שם ההרים על היורדים גשמים
לעמק . ונופלים הזחילה) מכוח  (מבעבעים מתמצים

(ברטנורא).19) נגמרה הזחילה וגם הגשמים, שפסקו
מרובעים.20) או 21)בורות טמא אדם מהם ששתה כגון

טמא. בכלי  [מפירושו 22)מילא גדותם. על עברו לא
את  שגרפו לתלות ויש כשעברו שמדובר משמע  למשנתינו

כאן]. בו שחזר ונראה הטמאים. שמי23)המים מפני 
ה"ג, פ "ב  למעלה שנתבאר כמו אותם מבטלים הגשמים
הטמא  מהם שתה שמא חוששים אנו ואין שפיכות. מי  בדין
שבתקופת  מפני  שנית, ונטמאו גשמים שם שנפלו אחר
בכל  למצוא אפשר ומים מצויים, דרכים עוברי  אין הגשמים
לשתות  לבור פנה בודד דרך שעובר להניח  ואין מקום,

שהם 24)ממנה. ספק , ללא כמעט  הדעת על מתקבל
טהורים.

.‚ÌÈÓLb‰ e˜Òt25ÈÚÏ ÔÈBw‰ 26CcÏ B‡ »¿«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«∆∆

e‡ÏnLÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML ˙˜ÊÁa Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿∆¿«∆»»≈∆«»≈¿∆ƒ¿
ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎa Ô‰Ó27ÌÈB‰Ë ÌÈ˜BÁ‰Â ,28„Ú ≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

eÎÏ‰ .Ì„‡‰  eÎl‰iL29,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ïk‰  ∆¿«¿…»»»ƒ¿«…¿∆¿«À¿»
‰na .Ô‰Ó ÔÈ˙BLÂ ÔÈ‡ÏÓÓ ˙BiLa ÌÈÎÏB‰‰L∆«¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc30;‰pnÓ ˙BzLÏ LÙ‡L ‡‚a ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»
‰pnÓ ˙BzLÏ LÙ‡ È‡L ‡‚a Ï‡31˜Á„a ‡l‡ ¬»¿∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆»¿…«

˙˜ÊÁa Ì‰L) ,‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ÏB„b»¬≈∆¿∆¿«»√»∆≈¿∆¿«
 ˙BÒt ÌB˜Ó ‡ˆÓiL „Ú (ÔÈB‰ËÌ„‡ ÈÏ‚32B‡ ¿ƒ«∆ƒ»≈¿«¿«¿≈»»

‰q‚ ‰Ó‰a ÈÏ‚ ˙BÒt33‡ˆÓ Ï‡ .Ba ˙k «¿«¿≈¿≈»«»ƒ∆∆¬»»»
‰w„ ‰Ó‰a ÈÏ‚ ˙BÒt34LÙ‡L ,B‰Ë ‰Ê È‰  «¿«¿≈¿≈»«»¬≈∆»∆∆¿»
‰„iL35.˙˙LÂ ∆»¿»¿»»

קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני 

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני 
הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני  התחילו

ה"ג.30)בדרכים. פ "א מקוואות בלי31)תוספתא,
גדול. לשם 32)טורח  שבא הוכחה שזו הגבא, יד על

טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,
ברכיבה.33) לגבא הגיע  שאדם ואפשר סוס , או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי  בלי  בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eLa ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈB‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È‰  ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41 «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡b .‰ Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .‰ Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰  L„ B‡ ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È‰ 45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי מפני  טהורים, שהם לוודאי ) וקרוב  הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ "ב  למעלה דינם שנתבאר
בדברי41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס  הגר"א

כך. גורס  הוא כאן ה"ב .42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב  מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי 

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא אי ֿאפשר
לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי 

הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È‰  ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע  דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈn‰ È‰Â Ú˜wa Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿»ƒ¿≈««¿««¬≈««ƒ
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קמט                 
         

‰˙BM‰ ‡ÓË12B‡ ‰˙L ÔBˆa È‰L ,ÈÏk‰ ‡ÓËÂ ƒ¿»«∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆¬≈¿»»»
ÏÙ .‡lÓ13ÔÎB˙Ï14‡e‰ È‰  ‰Óez ÏL kk ƒ≈»«¿»ƒ»∆¿»¬≈

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,‰È‰Lk B‰Ë15.ÔBˆÏ ‡l‡ »¿∆»»∆≈¿¿«¿ƒ∆»¿»
kk‰ ‡ÓË  kk‰ ‡ÈˆB‰Â B„È ÁÈ„‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ«»¿ƒ«ƒ»ƒ¿»«ƒ»

ÔBˆa Ô‰ È‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna16. ««ƒ∆¿»»∆¬≈≈¿»

מ "ב .2) פ "א אבות 3)מקוואות מהל' בפ "ז נתבאר
כלים, שיטמאו המשקין על גזרו שחכמים ה"א, הטומאות

גזרו. לא אוכלין ועמוק .4)ועל עגול  ארוכים 5)בור
מלמעלה.6)וצרים. מכוסות לא 7)מקורות, גומא

מים. בה שנתקבצו סאה,8)עמוקה ארבעים בהם יש ואם
פ "ט . מקוואות בהל' דינם בכלים 9)יתבאר מים ששאבו

לתוכם. מי10)ושפכום בהם שנקווה או מנהר שנמשכו
המים 11)גשמים. נטמאו לא מרצון, שעבר אף ֿעלֿפי 

מעוניין  אינו אבל השני , לצד להגיע  התכוון שהוא מפני 
ה"ה. שבפי "ג בנהר לעבר דומה זה והרי  במים, בנגיעה

שהשותה 12) ה"י ֿיא, הטומאות אבות מהל' בפ "ח  נתבאר
מדרבנן. גופו נטמא טמאים משקין מעצמו.13)רביעית

שנטמאו.14) מטמאין.15)למים שאין צ "ל
המים 16) הלא רצון, כאן צריך למה הקשה, [הראב "ד

שלא  ובין לרצון בין מטמאים ותלושים תלושים, הם שבידיו
הראב "ד  אמנם זו? הלכה בתחילת רבינו שכתב  כמו לרצון,
לשיטתו  כהלכה ישיב  רבינו אבל כענין, שאל לשיטתו
לא  אם תלושים נקראים אינם שמשקין ה"ג) פי "ב  (למעלה
שבכלים", "מים ההלכה בתחילת שכתב  ומה ברצון, נתלשו
שמדובר  לפרש גם ואפשר ברצון. שנתלשו למים הכוונה
הוכשרה] - פירושו נטמא, שאמר ומה טהורים, במים כאן

דבריו). לי  נתבארו ולא כסף ֿמשנה, (ראה

.ÌÈ‡‚ ÈÓ17ÔB‚k ,˙BÚ˜˜aL ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈¿»ƒ¿«≈»∆ƒ«ƒ∆¿«¿»¿
˙ÈˆÓz ÈÓe ˙BÚÓe ÔÈÁÈL ˙BBa ÈÓ18e˜ÒtL19 ≈ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆»¿

˙B‡Â˜Óe20e‡ÓËpL ‰‡Ò ÌÈÚa‡ Ô‰a ÔÈ‡L21, ƒ¿»∆≈»∆«¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ eaÂ ÌÈÓLb Ì‰Ï e„ÈÂ¿»¿»∆¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈∆««

eÙËL ‡lL Èt22ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰ 23Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ∆…»¿¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡‚ ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜˜aL ÌÈn‰««ƒ∆¿«¿»¿≈¿»ƒ¿«≈»∆

‰‰Ë ˙˜ÊÁa Ïk‰  ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa24. ƒ¿««¿»ƒ«…¿∆¿«»√»

מ "ד.17) והמים 18)שם ההרים על היורדים גשמים
לעמק . ונופלים הזחילה) מכוח  (מבעבעים מתמצים

(ברטנורא).19) נגמרה הזחילה וגם הגשמים, שפסקו
מרובעים.20) או 21)בורות טמא אדם מהם ששתה כגון

טמא. בכלי  [מפירושו 22)מילא גדותם. על עברו לא
את  שגרפו לתלות ויש כשעברו שמדובר משמע  למשנתינו

כאן]. בו שחזר ונראה הטמאים. שמי23)המים מפני 
ה"ג, פ "ב  למעלה שנתבאר כמו אותם מבטלים הגשמים
הטמא  מהם שתה שמא חוששים אנו ואין שפיכות. מי  בדין
שבתקופת  מפני  שנית, ונטמאו גשמים שם שנפלו אחר
בכל  למצוא אפשר ומים מצויים, דרכים עוברי  אין הגשמים
לשתות  לבור פנה בודד דרך שעובר להניח  ואין מקום,

שהם 24)ממנה. ספק , ללא כמעט  הדעת על מתקבל
טהורים.

.‚ÌÈÓLb‰ e˜Òt25ÈÚÏ ÔÈBw‰ 26CcÏ B‡ »¿«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«∆∆

e‡ÏnLÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML ˙˜ÊÁa Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿∆¿«∆»»≈∆«»≈¿∆ƒ¿
ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎa Ô‰Ó27ÌÈB‰Ë ÌÈ˜BÁ‰Â ,28„Ú ≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

eÎÏ‰ .Ì„‡‰  eÎl‰iL29,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ïk‰  ∆¿«¿…»»»ƒ¿«…¿∆¿«À¿»
‰na .Ô‰Ó ÔÈ˙BLÂ ÔÈ‡ÏÓÓ ˙BiLa ÌÈÎÏB‰‰L∆«¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc30;‰pnÓ ˙BzLÏ LÙ‡L ‡‚a ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»
‰pnÓ ˙BzLÏ LÙ‡ È‡L ‡‚a Ï‡31˜Á„a ‡l‡ ¬»¿∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆»¿…«

˙˜ÊÁa Ì‰L) ,‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ÏB„b»¬≈∆¿∆¿«»√»∆≈¿∆¿«
 ˙BÒt ÌB˜Ó ‡ˆÓiL „Ú (ÔÈB‰ËÌ„‡ ÈÏ‚32B‡ ¿ƒ«∆ƒ»≈¿«¿«¿≈»»

‰q‚ ‰Ó‰a ÈÏ‚ ˙BÒt33‡ˆÓ Ï‡ .Ba ˙k «¿«¿≈¿≈»«»ƒ∆∆¬»»»
‰w„ ‰Ó‰a ÈÏ‚ ˙BÒt34LÙ‡L ,B‰Ë ‰Ê È‰  «¿«¿≈¿≈»«»¬≈∆»∆∆¿»
‰„iL35.˙˙LÂ ∆»¿»¿»»

קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני 

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני 
הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני  התחילו

ה"ג.30)בדרכים. פ "א מקוואות בלי31)תוספתא,
גדול. לשם 32)טורח  שבא הוכחה שזו הגבא, יד על

טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,
ברכיבה.33) לגבא הגיע  שאדם ואפשר סוס , או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי  בלי  בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eLa ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈB‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È‰  ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41 «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡b .‰ Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .‰ Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰  L„ B‡ ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È‰ 45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי מפני  טהורים, שהם לוודאי ) וקרוב  הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ "ב  למעלה דינם שנתבאר
בדברי41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס  הגר"א

כך. גורס  הוא כאן ה"ב .42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב  מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי 

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא אי ֿאפשר
לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי 

הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È‰  ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע  דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
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ÏÚ Û‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  Ô‰Ï ÔÈ‡e ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»¿««
Ô˙ B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lÓe ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML Ètƒ∆»»≈∆«»≈ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈»«
.c ÏÎÏ ÔÈB‰Ë Ô‰ È‰  ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ¿»»»

מ "ו.49) פ "א מקוואות זוחלים 50)משנה, גשמים שמי 
נתבארו  שפסקו, תמציות מי  (דין ונמשכים ההרים מן עוד

ה"ב ). למעלה

.Ê‰È‰L ÈÓ51ÔB‚k ,˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ‰Óez ÏÎB‡ ƒ∆»»≈¿»¿»«ƒ¿≈¿
‰LÎ‰ ‡lL ‰Ïc52ÏhÏ ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎ‰Â , ¿≈»∆…À¿¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…

Bˆ53CÙ‰ Ì‡ :54È‰L ;BÈa ‰Ïc‰ ˙‡ÓË  ¿ƒ»«ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆¬≈
„i ‡ÓË55B˜ÚL ÈtÓ ,56 CÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«»ƒ¿≈∆¬»¿ƒ…»«

B‡ epÎt‰iL Ì„˜ ÂÈÙaL ‰˜Ln‰L ;‰B‰Ë¿»∆««¿∆∆¿ƒ…∆∆¿«¿∆
‡l‡ eLÏ˙ ‡lL ÌÈÓÏ ‰ÓBc B‡ÈˆB‰Ï epˆˆÓÈƒ¿¿∆¿ƒ∆¿«ƒ∆…ƒ¿¿∆»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,Ú˜wa ÔÈ„Ú Ô‰57 ≈¬«ƒ««¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

e‡aL BÓk ,ÔBˆa ‡l‡58‡l‡ BBˆ ÔÈ‡ ‰ÊÂ , ∆»¿»¿∆≈«¿¿∆≈¿∆»
ÔBÈcet ‰È‰ .Bv‰ ÏhÏ59ÂÈt CB˙Ï60B„È ËLÙe ƒ…«¿»»¿¿¿ƒ»«»

B‡ÓˆÏ BÁÈp‰ Ì‡ ,ÂÈt CB˙a ‰Ïc‰Â BÏhÏ61 ƒ¿¿«¿≈»¿ƒƒƒƒƒ¿»
e˜Úk ˜‰ ‰Ê È‰62˙ÓÁÓ ‰Ïc‰ ˙‡ÓËÂ , ¬≈∆»…¿»¿ƒ¿≈«¿≈»≈¬«

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ ‡ÓËpL ÂÈt ‰˜LÓ63. «¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬«»»

מ "י .51) פ "ח  ידו.52)כלים בנגיעת נפסלה ולא
שנלחץ 53) בצרור הדבילה.הרגיש את 54)לתוך בידו

ממקומו. הריר את הזיז כך ומתוך שבפיו, הדבילה
הדבילה 55) את מטמא והוא היד, בנגיעת נטמא הריר

באים  והטומאה שההכשר כן, לפני  הוכשרה שלא אף ֿעלֿפי 
ה"ה. פ "ו למעלה שנתבאר כמו הריר.56)כאחת את

אינן  שידיים אף ֿעלֿפי  מתטמאה חולין דבילה ואפילו
את  עושות שידיים מפני  והטעם, החולין. את מטמאות
י "ח  מגזירת חולין אפילו לטמא לטומאה ראשון המשקין
שם) השלמות (ראה ה"י  הטומאות אבות מהל' (פ "ה  דבר

לא  שאם הבאה, הבבא של לרבותא תרומה ונקט  ה"ו). ופ "י 
השלמות). (ראה נטמאה' לא תרומה 'אפילו וגם 57)הפך

מכשירים. בה"א.58)אינם של 59)למעלה מטבע 
מתכת. של שהוא מטבע  כל אלא פונדיון דווקא ולאו מתכת.

שם).60) (משנה, מים 61)בפיו נמצאו ולא היה צמא
בלוטות  את לגרות כדי  פיו, לתוך המטבע  והכניס  ידו, תחת

מהרגיל. למעלה רוק  כמות שתוציאנה מפני62)הרוק 
למשנתינו). פירושו (ע "פ  בכוונה כמו 63)שהוציאו

צרור. נטילת בדין למעלה שנתבאר

.Á‰M‡‰64‰Óez ÏL ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L65 »ƒ»∆»¿»∆∆√»ƒ∆¿»
˙ÙB‚ ‰˙È‰Â ,ÔÈLÎÓ ÔÈ‡L66‡Óh‰ epz‰ ˙‡67, ∆≈»À¿»ƒ¿»¿»∆∆∆«««»≈

ÈtÓ dÚaˆ‡ ‰ˆˆÓe ,Ì„ ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ıBw‰ dk‰Â¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»»¿»∆¿»»ƒ¿≈
˙‡ÓË  ‰ÈÙa dÚaˆ‡ ‰˙Â ˙ÈÂÎpL B‡ ,Ìc‰«»∆ƒ¿≈¿»¿»∆¿»»¿ƒ»ƒ¿≈
‰˜Ln‰ ‡ÈˆB‰Ï dBˆ È‰L ,‰ÈÙaL ‰Óez‰68 «¿»∆¿ƒ»∆¬≈¿»¿ƒ««¿∆

.Úaˆ‡ ˙ˆÈˆÓa B˜ÚÏe ‰ÈtÓƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆¿«

מי "א.64) שכתבנו 65)שם כמו כך, הדין בחולין גם
ראה  הקודמת. ההלכה אגב  תרומה ונקט  הקודמת, בהלכה
באשה  ומדובר ה"י . פ "ח  הטומאות אבות להל' השלמות
לגרוף  אנשים של דרכם שאין מפני  אשה ונקט  טהורה,
שנטף  אשה דין מלמדת במשנתינו ראשונה [בבא תנורים.
הביא  (רבינו טמאה באשה ומדובר טהור, לתנור מדדיה חלק 
כאן  שלפנינו הדין – שניה ובבא ה"ה). פ "י  למעלה זה דין
(רבינו  טמא והתנור טהורה שהאשה הפוך, במקרה מדבר –

למשנתינו)]. הגחלים.66)בפירושו את מוציאה
שכלי67) נטמא, לא גופה אבל התנור, באויר ידיה ונטמאו

אדם. מטמא אינו לנכווית,68)חרס  נמשך זה נימוק  הרוק .
(עלֿפי התרומה את מטמא הדם הקוץ , הכה בדין אבל

למשנה). פירושו



      

ה'תשע"ח  אייר כ"א ראשון  יום 


 

    1 
ברזל 1) צאן נכסי  נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר

תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי 
וכיצד  שתשבע  קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע  לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי  עד כתובה, כותבין שאין
הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי  בתולה
ושתי גיטין שני  איפכא, או גט  בלי  כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.‡,Ú˜˜ ÔÈa  dÏÚÏ ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈzÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÌÈ„Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈÁ‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡  B˙eLa ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰È˙B‰6BÏ ‰È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡˜ BÊ È‰  ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊa8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈÁ‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
‰˙Át Ì‡  ‰M‡‰ ˙eLa ‡È‰ È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡˜ BÊ È‰  dÏ ‰È˙B‰ ‰È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי '. דלא 'נכסי  שהם: לקרקעות בניגוד דניידי ', 'נכסי 

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק  מלשון
תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי  והוא לחובתו,

הכתובה. בשטר שהוערכה כפי  התמורה כל את כשיגרשנה
הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,

כברזל,8)השבח . קיימת שהקרן מ "א. פ "ז, יבמות
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שהיו  ולפי  לשלם, חייב  - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי  באחריותן
ברזל" צאן "נכסי  אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב 'בראשית 10)או אמרו
עבדי "מהו ה"א): פ "ז, יבמות ב 'ירושלמי ' (וכן פמ "ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח  הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e˙k ‡ÏÂ dÏÚÏ11e‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò‡˙pL Á‡ ‰MÈa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡˜ Ïk‰  ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eLa12,‰a˙k wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
לאכול 12) כי ֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין

ה"ז. פכ"ב  לקמן שיתבאר כפי  בלבד, זוז 13)פירותיהם
לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף  שהוא

רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ "י  (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב  כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף  לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי 
הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי  זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב  כשאר ודינו מ 'כתובה' עדיף  זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ :): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק :): (שם וכן שם). רש"י  - מלוג
בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי  כתובה

רבינו'. 'תשובת

.‚eÚ„B‰ k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL BÁk ‡È‰ È‰ ‡l‡ ,‰ˆzL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dLb19˙BBË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡e ,˙BiBÈe ˙BÚÂ¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙ÈeaÊ ˙‡˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ "י  למקומות 17)לעיל (פרט  הדברים לרוב 
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק  שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב  פכ"ד ולקמן ה"ח , פט "ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי  ב  נד, בכתובות

"שקבוע ".18) התימנים: "לא 19)ובכת"י  א: פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ואין 20)ניתנה ב . מח , גיטין

שאיש  ממה "יותר כי  להנשא, כך משום שתימנע  לחוש
וב 'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי תקניטנו שמא חכמים חשו כי  מפרש: שם יו"ט '
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס "ה, קא סי ' חו"מ  לשו"ע  בהגהותיו והרמ "א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע , הגרוע  החלק  - "זיבורית אומר

הע  מבעלי ֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב , ככל היא הרי 

.„B˙BÓ Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚMzL „Ú ‰a‚z ‡Ï 22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰Bb  BBˆÏ dLb Ì‡ Ï‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰ÚeL25dÏ ÔÁ˜Ï È‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע 
כי ה"ח ). פי "א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי " או בשם
אלא  יפרע  לא יתומים, מנכסי  להפרע  "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"
בהל' וכמבואר חוב , כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי  יצחק  רבנו וכתב  ה"א. פי "ד ולוה מלוה

חפץ . בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי  א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע  שהרי 

"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי  כלום, טוען אינו הוא
הי "ט . לקמן מפורש דינו - טענתי " על אין 26)לי  ולפיכך

דכתובות). פ "ד סוף  בהלכותיו (רי "ף  גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,
ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט "ו, ולעיל

(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה

.‰ÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁML ÁMÓ ‰Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Á‡Ï28˙˙ÈÓ Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁML ÁMÓ Ô‰È‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙ÙBË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L ÁLa d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ„e .ÁM‰ ˙‡ ‰Bb BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי  מאיר. דרבי  כרבנן ב . פא, ודף  א. נא, כתובות
מפני גובה אינה אלמנה רק  האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי "א). ממון נזקי  מהל' (פ "ח  אחר לבעלֿחוב  משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י ). (שם אחר בעלֿחוב  כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי  - בעלה" מות "אחרי 
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח : כן
רבינו: בדברי  הביא בתשובה הרשב "א אבל רוקח ').
- הקרקע " מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב  גרושה. ובין אלמנה בין משמע  "האשה"
זמן  שאין מפני  אחר מבעלֿחוב  בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע , פרעונה
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קני                
         

שהיו  ולפי  לשלם, חייב  - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי  באחריותן
ברזל" צאן "נכסי  אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב 'בראשית 10)או אמרו
עבדי "מהו ה"א): פ "ז, יבמות ב 'ירושלמי ' (וכן פמ "ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח  הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e˙k ‡ÏÂ dÏÚÏ11e‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò‡˙pL Á‡ ‰MÈa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡˜ Ïk‰  ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eLa12,‰a˙k wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
לאכול 12) כי ֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין

ה"ז. פכ"ב  לקמן שיתבאר כפי  בלבד, זוז 13)פירותיהם
לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף  שהוא

רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ "י  (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב  כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף  לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי 
הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי  זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב  כשאר ודינו מ 'כתובה' עדיף  זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ :): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק :): (שם וכן שם). רש"י  - מלוג
בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי  כתובה

רבינו'. 'תשובת

.‚eÚ„B‰ k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL BÁk ‡È‰ È‰ ‡l‡ ,‰ˆzL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dLb19˙BBË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡e ,˙BiBÈe ˙BÚÂ¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙ÈeaÊ ˙‡˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ "י  למקומות 17)לעיל (פרט  הדברים לרוב 
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק  שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב  פכ"ד ולקמן ה"ח , פט "ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי  ב  נד, בכתובות

"שקבוע ".18) התימנים: "לא 19)ובכת"י  א: פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ואין 20)ניתנה ב . מח , גיטין

שאיש  ממה "יותר כי  להנשא, כך משום שתימנע  לחוש
וב 'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי תקניטנו שמא חכמים חשו כי  מפרש: שם יו"ט '
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס "ה, קא סי ' חו"מ  לשו"ע  בהגהותיו והרמ "א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע , הגרוע  החלק  - "זיבורית אומר

הע  מבעלי ֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב , ככל היא הרי 

.„B˙BÓ Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚMzL „Ú ‰a‚z ‡Ï 22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰Bb  BBˆÏ dLb Ì‡ Ï‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰ÚeL25dÏ ÔÁ˜Ï È‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע 
כי ה"ח ). פי "א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי " או בשם
אלא  יפרע  לא יתומים, מנכסי  להפרע  "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"
בהל' וכמבואר חוב , כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי  יצחק  רבנו וכתב  ה"א. פי "ד ולוה מלוה

חפץ . בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי  א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע  שהרי 

"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי  כלום, טוען אינו הוא
הי "ט . לקמן מפורש דינו - טענתי " על אין 26)לי  ולפיכך

דכתובות). פ "ד סוף  בהלכותיו (רי "ף  גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,
ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט "ו, ולעיל

(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה

.‰ÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁML ÁMÓ ‰Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Á‡Ï28˙˙ÈÓ Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁML ÁMÓ Ô‰È‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙ÙBË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L ÁLa d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ„e .ÁM‰ ˙‡ ‰Bb BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי  מאיר. דרבי  כרבנן ב . פא, ודף  א. נא, כתובות
מפני גובה אינה אלמנה רק  האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי "א). ממון נזקי  מהל' (פ "ח  אחר לבעלֿחוב  משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י ). (שם אחר בעלֿחוב  כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי  - בעלה" מות "אחרי 
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח : כן
רבינו: בדברי  הביא בתשובה הרשב "א אבל רוקח ').
- הקרקע " מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב  גרושה. ובין אלמנה בין משמע  "האשה"
זמן  שאין מפני  אחר מבעלֿחוב  בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע , פרעונה
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גם  וראה הקרקע . על אלא סומכת אינה ולפיכך בעלה) לפני 
כט . הערה היו 28)להלן לא הנכסים אם א. נב , בכורות

ואח "כ  כתובתה, שיעור כדי  בעלה מיתת בשעת שוים
מיתת  בשעת שוים שהיו כמה אלא גובה אינה - השביחו

שם). (רש "י  תופסת.29)הבעל שלקח 30)חוטפת ,
כמבואר  לכתובתה, משועבדים שהם בחייו מבעלה קרקעות

ה"י . חכמים 31)בסמוך שהקילו הוא קל שם. בכורות,
אשה  - לישא רוצה משאיש ויותר הואיל כתובתה, בגביית
בעלֿחוב  אבל כ"כ, טובה עמו עשתה ולא להנשא, רוצה
ולא  השבח  מן זכויותיו לאבד לו אין - ללוה טובה עשה
לשון  [ומסתימת קלב :). לבבאֿבתרא (רשב "ם בו מקילים
גם  מוסב  שזה נראה כתובה", מקולי  אלו "ודברים רבינו:
- הקרקע  מן אלא כתובתה גובה שאינה הראשון, הדין על
הרשב "א  וכדעת אחר, בעלֿחוב  מדין גרוע  כתובה שדין הרי 

כה]. הערה למעלה

.ÂÔÓ d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÏhzL ,‰a˙k ÈlwÓ ÔÎÂ¿≈ƒÀ≈¿À»∆ƒ…»ƒ»ƒ¿À»»ƒ
˙BÁt‰32ÌB˜Óa ‰M‡ ‡O ?„ˆÈk .˙BÚaËnaL «»∆««¿¿≈«»»ƒ»¿»

ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡ :Á‡ ÌB˜Óa dL‚Â ,„Á‡∆»¿≈¿»¿»«≈ƒ»»¿
dÏ Ô˙B  ÔÈLeb‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈBË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLeb‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B  ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈBË ÔÈLeb‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
da Lt Ì‡ Ï‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»

˙ÙÒBza ÔÈa wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È‰  «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ
‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני33)בגדלן ב : קי , כתובות
מקום  לפי  פעם שיפרע  בה הקילו מדרבנן, היא שהכתובה
להקל  זה בכל וכוונתנו הגירושין, מקום לפי  ופעם הנישואין
כשיש  זה וכל שם). לרבינו, המשנה (פירוש הפרעון" עליו
שהם  חכמים, לה שתיקנו ומנה מאתיים כדי  המטבע  בשווי 
פ "י , לעיל כמבואר טהור, כסף  של דינר ועשרים חמשה
אין  שהרי  לפרוע , יכול הוא אין מזה פחות אבל ה"ח .
בעילת  בעילתו - הפוחת וכל . . ממאתיים. לבתולה פוחתין

ה"ט ). (שם, משיעור 34)זנות פחות בו יהיה שלא ובלבד
כדלעיל. ומנה מאתיים ודין 35)החכמים, הי "א. פ "ד,

השטר, כתיבת מקום אחרי  בו שהולכים החוב , כדין הנדוניא
ה"ט . פי "ז, ולוה מלוה בהל' וכמבואר

.Ê˙BÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ ÈÁ‡ d˙a˙k ‰B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï BÁ ÏÚÏ39. ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ
Ï‡OÈ a BÊ ‰wz ‰ËLÙe40È‡z ‡L ÔÎÂ . »¿»«»»¿…ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈

‰a˙k41ÔÈÏËÏhÓa ÔLÈÂ ,Ô‰ ‰a˙kk Ôlk  ¿À»À»«¿À»≈¿∆¿»¿ƒ«¿¿ƒ
'ÔÈÎc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜˜k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙MÈ ‚‰Ó43ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
ÔÈLBÈ ÔÈ‡L ,‡Ób‰ ÔÈc ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ :ÓB‡≈«¬ƒƒ»«ƒ«¿»»∆≈¿ƒ

.Ú˜w‰ ÔÓ ‡l‡ Ôn‡ ˙a˙k¿À«ƒ»∆»ƒ««¿«

עמ '36) התשובות חלק  לכתובות, הגאונים' ב 'אוצר ראה

א. נא, כתובות ב 'תוספות' פ "ו, לכתובות ברי "ף  ואילך, 210
יד. סי ' דקידושין פ "ג ורא"ש א. סז, שהרבה 37)ודף  מפני 

ואשה  בלבד, מטלטלין במסחר בעיקר עוסקים אנשים
אנשים  היו כבר שבזמנם משום וגם עליהם. דעתה סומכת
סז.). לכתובות ורש"י  (מגידֿמשנה, כלל קרקעות להם שאין
שכתב  מ "ט ) פ "ח  (בכורות לרבינו המשניות בפירוש וראה
שמואל' 'בית ועי ' השבח . מן אף  שגובה זו תקנה שבכלל

סקי "ב . ק  שמדין 39)הגאונים.38)סי ' היתומים. של
לא.) פסחים (ראה לבעלֿחוב  משועבדים הם אין תורה
אפילו  קיים, הלוה "בעוד סז:): (ב "מ  רש"י  וכביאור
מעותיו  הלוה לו שהרי  בעלֿחוב , גובה כתפו שעל מגלימה
לביתו  ויכנס  ביתֿדין שליח  יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
אתה  אשר "והאיש יא): כד, (דברים שנאמר משכונו, ויטול
כשמת  אבל החוצה". העבוט  את אליך יוציא בו, נושה
ירשו  ואילו ממנו, לוו לא הרי  וליתומים? לו מה הלוה,
של  נכסיו כי  ערב , כדין מחיים, הנכסים משועבדים קרקעות,
מטלטלים  אבל סמך, עליהם - לו וכשהלוה ערביו, הם אדם
הואיל  המלוה, סמך עליהם לא שהרי  ערב , דין להם אין
בבעלֿחוב , הגאונים ותקנת ולאבדם". להצניעם הלוה וביד

הי "ב . ממון נזקי  מהל' בפ "ח  גם 40)כתבה רבינו כתב  כן
(אוצר  הגאונים' ב 'תשובות הוא וכן שם. ממון, נזקי  בהל'

.(211 עמ ' שם, ועוד 41)הגאונים רפואתה הבנות, מזונות
שם. וב 'תוספות' ברי "ף  ראה ה"ב ). פי "ב , (לעיל

בנים 42) - דכרין בנין ה"אֿב . פי "ט , לקמן מפורשת
ומקובל.43)הזכרים. ביטלוה 44)נפוץ  גאונים וקצת

סי ' פ "ד, כתובות ורא"ש ,186 עמ ' נ: לכתובות ('מאירי '
כד).

.ÁeÚÓMLÂ eÚ„iL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa e‚‰ k¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
ÔÈa ÈÚ˜˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka ezÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê „Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È‰L ;‰Ê „ e‚È‰‰ ÌÈBe ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈBÁ‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי45) ועל עלי  קיבלתי  . . . זו כתובה "אחריות שכותב :
מקרקעות  לקנות אני  שעתיד מה ועל . . . אחרי 
יבום  מהל' פ "ד לרבינו הכתובה נוסח  ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב 'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט . פ "ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב  מה על אפילו להתנותו

ה"ט .47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.Ë˙k ‡lL È‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰Bb  ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

ca ÔÈMÈ˙Ó  c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰Lt˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈLBi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי ".48) בין ממקרקעי  שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע "פ  אומרים: אנו ובהם
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קנב               
         

ביתֿדין  תנאי  שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר
ה"ה). פי "ב , ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח 

הכתובה.52) בשטר כן כתב  לא וגם זו, בתקנה ידע  כשלא
שתגבה  ח ', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח  לא ה'תנאי ' מכח 
היו  במערב  "אבל הי "א: פי "א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע  מן לגבות שיש חובות בשטרי  כותבים
תנאי על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע  לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח  שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב  האחרונים

.ÈÔÈ‡Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰  ÌÈe‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ Á‡ kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ BkÓnL Èt56‰ˆÈ Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
ÛËÏ dÏ LÈ 57B‡ ‰pL‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰ÚeLa ‡l‡ ÛËz ‡Ï  ÛËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙BBÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו שלא

וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח , שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ "ב ): פ "ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי  חורין", בני  נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי  למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ "ט . לכתובות רי "ף 
ה"א.61)ה"ד. פי "ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב : פב , כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי וצאי  כתובתך טלי  לה אומר עליה, כועס  כשהיה
ותיקן  שטח  בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי  כל לה כותב  שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.‡È‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈLBi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡  d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰ÚeMa dÓˆÚ63 dÈc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆiM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙„B64˙Èa d˙B‡ ÔÈÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני  טורחת שהיא מפני 
וסוברת  מועט , דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע 
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
בקללת  אלא בכינוי  או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
שם). ו'תוספות' רש"י  (ראה כך כל חמור עונשה ואין ארור,

('מעשה  לביתֿדין חוץ  השביעוה הדיוטות שלשה ושמא
מיני64)רוקח ). עלי  "יאסרו ביתֿדין: לפני  שתאמר

על  תעבור ואפילו מכתובתי ", כלום קיבלתי  אם אלו, מזונות
('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור ענשה אין נדרה

שם).

.È‰ÈLBÈ ÔÈ‡  ÚMzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈLBÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

ÚMzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È‰  ÚMzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆzL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙„B dÈ‡ Ï‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי  מח .). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י  אביהם שנתחייב  זו שבועה

ה"ג. פי "ז, שני .67)ולוה זה 68)לבעל על סומכת והיא
כשנדרה  אבל וברש"י ). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת
הבעל  ש"אין להפר יכול השני  בעלה אין - נישואיה לפני 

(שם). בקודמין" מיפר

.‚ÈÚ˜˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa  d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈˆn‰ ˙Úa‡a70„Á‡ ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰Bb  ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰ÚeL ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB  ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ ekÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚeL¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ

ÔzÏËB  ÌÈBL‡‰73‰ÚeL ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב 
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין

עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי  א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י  שהתפיסה הצרור היא ובכת"י73)היא

נוטלת. לא 74)התימנים: שהראשונים הרי "ף , וכדעת שם.
שהם  זמן כל נדונייתה בנכסי  והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים,
הבעל  ואין נוטלת" אני  "כלי  לומר: יכולה שהרי  לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח  משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב "ש). בשם (כסף ֿמשנה ב  סו,

.„È.‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡Ï  d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëet ÈˆÁa77‰ÚeLa ‡l‡ ‡M‰ Ïhz ‡Ï 78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק  אינו מחבירו הנפרע  ב . פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק ). (והפורע  מחברו שקיבל מה לכל
כדי שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק . לה פורע  היה אילו אומרים: אנו אין
הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה
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קנג                
         

ביתֿדין  תנאי  שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר
ה"ה). פי "ב , ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח 

הכתובה.52) בשטר כן כתב  לא וגם זו, בתקנה ידע  כשלא
שתגבה  ח ', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח  לא ה'תנאי ' מכח 
היו  במערב  "אבל הי "א: פי "א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע  מן לגבות שיש חובות בשטרי  כותבים
תנאי על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע  לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח  שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב  האחרונים

.ÈÔÈ‡Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰  ÌÈe‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ Á‡ kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ BkÓnL Èt56‰ˆÈ Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
ÛËÏ dÏ LÈ 57B‡ ‰pL‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰ÚeLa ‡l‡ ÛËz ‡Ï  ÛËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙BBÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו שלא

וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח , שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ "ב ): פ "ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי  חורין", בני  נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי  למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ "ט . לכתובות רי "ף 
ה"א.61)ה"ד. פי "ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב : פב , כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי וצאי  כתובתך טלי  לה אומר עליה, כועס  כשהיה
ותיקן  שטח  בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי  כל לה כותב  שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.‡È‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈLBi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡  d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰ÚeMa dÓˆÚ63 dÈc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆiM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙„B64˙Èa d˙B‡ ÔÈÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני  טורחת שהיא מפני 
וסוברת  מועט , דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע 
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
בקללת  אלא בכינוי  או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
שם). ו'תוספות' רש"י  (ראה כך כל חמור עונשה ואין ארור,

('מעשה  לביתֿדין חוץ  השביעוה הדיוטות שלשה ושמא
מיני64)רוקח ). עלי  "יאסרו ביתֿדין: לפני  שתאמר

על  תעבור ואפילו מכתובתי ", כלום קיבלתי  אם אלו, מזונות
('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור ענשה אין נדרה

שם).

.È‰ÈLBÈ ÔÈ‡  ÚMzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈLBÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

ÚMzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È‰  ÚMzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆzL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙„B dÈ‡ Ï‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי  מח .). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י  אביהם שנתחייב  זו שבועה

ה"ג. פי "ז, שני .67)ולוה זה 68)לבעל על סומכת והיא
כשנדרה  אבל וברש"י ). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת
הבעל  ש"אין להפר יכול השני  בעלה אין - נישואיה לפני 

(שם). בקודמין" מיפר

.‚ÈÚ˜˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa  d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈˆn‰ ˙Úa‡a70„Á‡ ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰Bb  ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰ÚeL ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB  ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ ekÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚeL¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ

ÔzÏËB  ÌÈBL‡‰73‰ÚeL ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב 
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין

עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי  א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י  שהתפיסה הצרור היא ובכת"י73)היא

נוטלת. לא 74)התימנים: שהראשונים הרי "ף , וכדעת שם.
שהם  זמן כל נדונייתה בנכסי  והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים,
הבעל  ואין נוטלת" אני  "כלי  לומר: יכולה שהרי  לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח  משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב "ש). בשם (כסף ֿמשנה ב  סו,

.„È.‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡Ï  d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëet ÈˆÁa77‰ÚeLa ‡l‡ ‡M‰ Ïhz ‡Ï 78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק  אינו מחבירו הנפרע  ב . פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק ). (והפורע  מחברו שקיבל מה לכל
כדי שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק . לה פורע  היה אילו אומרים: אנו אין
הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה
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בשבועה. שלא כך משום ותיטול דייקנית שהיא מוכיח  זה
ללשון  מקביל פרוטה", חצי  בחצי  הנוסח : התימנים ובכת"י 
רש"י : ומפרש פרוטה", משוה פחות "פחות שם: התלמוד
פלוני , ביום לי  נתת כך חשבון, עמו עושה שקיבלה במנה
משוה  פחות אפילו בחשבון ומצרפת פלוני , ביום וכך

הדין 78)פרוטה. חוב  בשאר שגם בנדונייתה, הדין וכן
ה"א. פי "ד, ולוה מלוה בהל' כמבואר כך,

.ÂË‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÏÚa‰ Ó‡»««««ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…
‰Ïa˜˙pL ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ƒ¿««¿ƒ¿¿≈∆»≈ƒ»∆»∆ƒ¿«¿»
‡l‡ ‰a˙k‰ Ïk Útz ‡Ï  ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰ÚeLa79. ƒ¿»

של 79) דעתו להפיס  כדי  היא חכמים ותקנת שם. כתובות,
המכחיש  את מחייב  אחד ש"עד התורה שבועת זו ואין בעל.
ולא  נשבעים שבתורה הנשבעים כל שהרי  שבועה", -
כנ"ל. היא חכמים תקנת אלא ונוטלת, נשבעת וזו משלמין,

.ÊË.‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡Ï  ÂÈÙa ‡lL ˙ÚÙp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa  BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ LbL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ

d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe ÚMzL Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»
ÁË Ô‰Ï LiL ,˜BÁ ÌB˜Óa ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»»∆≈»∆…«
 BÚÈ„B‰Ï B˜ ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¬»ƒ»»¿»»¿ƒ

BLÔÈÚÈ„BÓe BÏ ÔÈÁÏ81ÚMz  ‡BÈ ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…

א.80) פח , קעד,81)שם בבבאֿבתרא ומקורו שם. הרי "ף 
יתבע  לא חבירו את והמלוה ערביו, הם אדם של שנכסיו א

תחילה. הערב  "שלא 82)את כן, הדין בבעלֿחוב  ואפילו
ויושב  והולך חבירו של מעותיו נוטל ואחד אחד כל יהא

פח .). (שם לווין" בפני  דלת נועל ואתה הים, במדינת

.ÊÈ?„ˆÈk .‰ÚeLa ‡lL ˙ÚÙ  d˙a˙k ˙˙ÁBt‰«∆∆¿À»»ƒ¿««∆…ƒ¿»≈«
zÏa˜˙ :ÓB‡ ‡e‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡a ‰a˙k ËL ‰‡ÈˆB‰ƒ»¿«¿À»¿∆∆≈ƒ¿««¿¿
ÈÏ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ¿¿≈ƒ
‰Ó‡ ,ÛÏ‡ ÈÏ ˙kL ‰ÊÂ ;ÊeÊ ˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡83 ∆»¬≈≈¿∆∆»«ƒ∆∆¬»»
‰ÚeLa ‡lL ˙ÚÙ BÊ È‰  BÈÏ ÈÈa ‰˙È‰84. »¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿««∆…ƒ¿»

˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡ È˙a˙k ËLa ÔÈ‡ :‰Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¬≈≈
,ÌeÏk ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰Ê ËLa ˙ÚÙ dÈ‡ ≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

ËÙÂ ˙q‰ ˙ÚeL ÚaL85. ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»

זוז.83) מאות חמש אלא אתבענו שלא בי  האמין הוא
ב .84) פז, -85)כתובות זוז מאה חבירו את הטוען כדין

(ראה  מדרבנן היסת שבועת שנשבע  בכל, כופר והלה
ה"ג). פ "א, ונטען טוען והל' מ : שבועות

.ÁÈ ‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡Ï :eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚM‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈÓB‡  ‰ÚeLa ‡lL Útz :eÓ‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ„Ï ‰È‡ ‡ÈzL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆

בעלה.86) דעת להפיס  כדי  אותה משביעים אנו ואין

.ËÈ È˙ÚË ÏÚ ÈÏ ÚMz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚM‰ :dÏ ÔÈÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚM˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰ÚeLa ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰Bb  ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…

 ÂÈLBiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï‡ .ÏÏk ‰ÚeL¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
ÚMz90.Ïhz Ck Á‡Â ƒ»«¿««»ƒ…

רבינו 87) בדברי  הוא וכן שם, וברי "ף  א. מא, שבועות
למד  ומשם חוב , שטר בענין ה"ב  ולוה מלוה מהל' בפי "ד

אשה. כתובת לענין לה:88)רבינו שיאמר אף ֿעלֿפי 
וטלי ". שאינה 89)"השבעי  ה"יד) (דלעיל פוגמת כגון

בשבועה. אלא אם 90)נפרעת ממנו, אלא פטרה שלא
פו:). (כתובות בחייו כתובתה תגבה

.Î‡Ïa ÂÈLBiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…
‰ÚeL91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«

‰ÚeL ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È‰  ÂÈLBÈ92Ï‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ÛËÏ ‰‡a93‡l‡ ÛËz ‡Ï  »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»

‰ÚeLa94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈
Ï‡ ,ÂÈLBÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»

ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈÁ‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי91) נפרעים שאין להשבע , עליה הדין שמן אף ֿעלֿפי 
פז.). (כתובות בשבועה אלא שם.92)יתומים

הם 93) והרי  נישואיה, אחרי  הבעל בחיי  ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י . כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני  שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט "ו 95)כתובתה רבינו כתב  כן

פ "ט . בכתובות הרי "ף  דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
הלוקח , למקח  הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב "ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח  בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.‡Î d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙Èa ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙Èa ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È‡97ÔÈ‡  d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Úz elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k wÚ elÙ‡ ,‰Leb‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי  א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי , מחלה או פרעתי  הבעל כשטוען
לפורעה. חייב  - שם.101)מודה ברי "ף  וכן א. פט , שם

.ÎzÎÏ ÔkcL ÌB˜Óa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k zÎÏ Ôkc ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k wÚ ‰B‚ BÊ È‰  ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»
‰Lb˙ ÔÈa  ‰a˙k ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙Èa ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»
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קנד               
         

‰È‡ ˙Èa102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰ea ‰È‡a103. ƒ¿»»¿»

אע "פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי  שאינה
הוא  הטוב  מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי  נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב ,

.‚ÎÔÈ‡L ÌB˜Óa wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰Bb  dÏÚa ˙Èa ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈOÚ „Ú  ‰È‡ ˙Èa ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈOÚ Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï  ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡  ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:Ó‡zL È„k ÌÈLBi‰ ÌÚ dÈ‡ È‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ

אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי 
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני 

כתובתה. משלהם,105)לתבוע  ניזונית שהיא אע "פ 
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט ' ב 'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.„ÎCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ LBi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ  da ÏtËÓe ‰È‡ ˙ÈÏ ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈOÚ Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Úz ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
LBi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.‰ÎÈ˙a˙k wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈLBÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡  ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙Ï109B‡ ÌÈ˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈc ‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È‰  ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È‰  ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È‰L ,‰Bz‰ ˙ÚeL BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ  Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ eÎÊ :ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa  el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ˙Bk ÔÈ‡L115.eÓ‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב : טז,

כלומר  תרומה, יין של כוס  בשורה", של כוס  לפניה העבירו
ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף  "הינומא"

מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב  ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י ). (שם לתינוקות קליות חילוק  כגון

נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב  א: טז, שם
בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל

רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו
ומב :). לח : (שבועות התורה מן שבועה חייב  במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואף ֿעלֿפי 
הוא  חייב  המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
 ֿ ובלחם בראב "ד ,72 עמ ' טז. לכתובות (ה'מאירי ' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני  נשבע  איני  אמר (אם הנתבע  לנכסי  יורדים
אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע . ונותנים
נידויו, תבע  ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ "א בתולות - נשים ורוב  הואיל
שכתב  ומכיון כח .). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
 ֿ כסף  ועי ' ,132 עמ ' שם ('מאירי ' נאמנים קטנים שניהם

הרי115)משנה). שכותבים במקום כי  ב . טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר
שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא

(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.ÂÎ,˙Ó‡  ÈzLb :dÏÚÏ ‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»

‰Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „‡Â ÈzLb :dÏÚÏ¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï‡ ;‰a˙k wÚ dÏ ÔzÏ iÁ  CÈzL‚ ‡Ï :ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dLbL ‰È‡ ‡ÈzL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב "ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט  וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי  על חולק  הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב "ד דברי  על ומשיב  רבינו, את מצדיק  משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס , סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב  שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב  מה תטלי  לאחר, תנשאי  "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב "ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב  יפה - כתובתה?"
עלֿמנת  לה כתב  שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
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‰È‡ ˙Èa102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰ea ‰È‡a103. ƒ¿»»¿»

אע "פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי  שאינה
הוא  הטוב  מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי  נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב ,

.‚ÎÔÈ‡L ÌB˜Óa wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰Bb  dÏÚa ˙Èa ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈOÚ „Ú  ‰È‡ ˙Èa ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈOÚ Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï  ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡  ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:Ó‡zL È„k ÌÈLBi‰ ÌÚ dÈ‡ È‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ

אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי 
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני 

כתובתה. משלהם,105)לתבוע  ניזונית שהיא אע "פ 
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט ' ב 'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.„ÎCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ LBi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ  da ÏtËÓe ‰È‡ ˙ÈÏ ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈOÚ Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Úz ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
LBi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.‰ÎÈ˙a˙k wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈLBÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡  ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙Ï109B‡ ÌÈ˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈc ‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È‰  ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È‰  ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È‰L ,‰Bz‰ ˙ÚeL BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ  Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ eÎÊ :ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa  el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ˙Bk ÔÈ‡L115.eÓ‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב : טז,

כלומר  תרומה, יין של כוס  בשורה", של כוס  לפניה העבירו
ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף  "הינומא"

מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב  ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י ). (שם לתינוקות קליות חילוק  כגון

נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב  א: טז, שם
בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל

רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו
ומב :). לח : (שבועות התורה מן שבועה חייב  במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואף ֿעלֿפי 
הוא  חייב  המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
 ֿ ובלחם בראב "ד ,72 עמ ' טז. לכתובות (ה'מאירי ' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני  נשבע  איני  אמר (אם הנתבע  לנכסי  יורדים
אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע . ונותנים
נידויו, תבע  ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ "א בתולות - נשים ורוב  הואיל
שכתב  ומכיון כח .). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
 ֿ כסף  ועי ' ,132 עמ ' שם ('מאירי ' נאמנים קטנים שניהם

הרי115)משנה). שכותבים במקום כי  ב . טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר
שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא

(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.ÂÎ,˙Ó‡  ÈzLb :dÏÚÏ ‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»

‰Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „‡Â ÈzLb :dÏÚÏ¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï‡ ;‰a˙k wÚ dÏ ÔzÏ iÁ  CÈzL‚ ‡Ï :ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dLbL ‰È‡ ‡ÈzL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב "ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט  וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי  על חולק  הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב "ד דברי  על ומשיב  רבינו, את מצדיק  משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס , סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב  שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב  מה תטלי  לאחר, תנשאי  "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב "ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב  יפה - כתובתה?"
עלֿמנת  לה כתב  שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
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פט "ו  לעיל (השווה אחר" עם ותאכל ותלך ממנו שתצא
לאברהם  בת הנחת לא כן אם הראב "ד: שהשיג ובמה ה"י ).
"בת  ואמר: עוז', ה'מגדל תמה בעלה? תחת יושבת אבינו
אברהם  לזרע  סימן והלא פניה, תעיז איך אבינו אברהם
רבינו, וכדעת עט .). ביבמות (כמבואר ביישנים?!" אבינו
אלא  ז"ל. והרשב "א התוספות בעלי  רבותינו גם קיבלו
אלא  נאמנת שאינה העירו א קטז, ליבמות שב 'תוספות'
אינה  - כתובתה תבעה אם אבל כתובתה, תובעת כשאינה
רבינו, לדעת ואילו לא. הלכה בסמוך וכמבואר נאמנת,
וראה  לפנינו. כמבואר כתובתה, כשתובעת אפילו נאמנת

ס "ב . יז סי ' אהע "ז שו"ע 

.ÊÎÏk dÏ Èz˙Â ÈzLb ,‰È‰ Ck :ÏÚa‰ dÏ Ó‡»«»«««»»»≈«¿ƒ¿»«ƒ»»
BL ÈÏ ‰˙ÎÂ ,˙ÙÒB˙Â wÚ ,‰a˙k‰118„‡Â , «¿À»ƒ»¿∆∆¿»¿»ƒ≈¿»«

iÁ˙È ‡ÏÂ 'ÈzL‚ ‡Ï' ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ  ÈBL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

˙q‰ ˙ÚeL ‡e‰ ÚaLÂ ,wÚ‰ ˙‡ dÏ121ÏÚ »∆»ƒ»¿ƒ¿«¿«∆≈«
.˙ÙÒBz‰«∆∆

קבלה.118) כו.119)שטר הלכה למעלה כמבואר
כתובתה.120) עיקר טענת 121)על  תובעתו היא שהרי 

ויפטר. היסת שבועת להשבע  עליו כופר, והוא ודאי 

.ÁÎCc Ì‡ ,‰a˙k ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k wÚ ‰Bb  ‰a˙k ezÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»

d„ÈaL Ëba122wÚ elÙ‡  ‰a˙k zÎÏ Ôkc Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙ÚeL ÏÚa‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»«««¿«∆≈««¬»»¿ƒ¿»

לה 122) וכתבתי  עירי  בני  מנהג שיניתי  לומר נאמן ואינו
פט .). עכשיו,123)(כתובות לה אשלם אם לומר: שיכול

אלמנה, בתורת ותגבה כתובתה תוציא מותי  אחרי  שמא
עדים  יש ואם שם). (רש"י  נפרעתי  ולא נתגרשתי  לא לומר
כותבים  שאין כמקום זה הרי  - נשרפה או הכתובה שאבדה
ס "ו). ק  סי ' אהע "ז (רמ "א שבידה בגט  וגובה כתובה,

הכ"א.124) לעיל

.ËÎ˙Ba˙k ÈzLe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰125ÈzL ‰Bb  ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿À»¿≈
˙Ba˙k126Ë‚Â ˙Ba˙k ÈzL ‰‡ÈˆB‰ .„Á‡127dÈ‡  ¿Àƒ»¿≈¿À¿≈∆»≈»

Ì‡ ?‰Bb Ô‰Ó BÊ È‡Â .˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡ ‰Bb»∆»¿À»««¿≈≈∆»ƒ
˙BÂL Ô‰ÈzL128,‰BL‡‰ ˙‡ ‰BÁ‡‰ ‰Ïha  ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙ÙBË dÈ‡Â129‰BÁ‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dzÁ ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰Bb  ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆzL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני . לגט  קודם שניה כתובה וזמן משני126)ראשון,

פט :). (כתובות הרי127)נישואיה לגט , קודם שתיהן וזמן
אחת. פעם אלא נתגרשה שתיהן.128)שלא סכום

המגרש.129) מבעלה נכסים שקנו מהלקוחות
על 130) לו שתמחול שניה כתובה לה כתב  שלפיכך

בין  הלקוחות שקנו מה וכל ראשונה, כתובה של שעבודה
משועבד  אינו - השניה לכתיבת הראשונה הכתובה זמן

מסכום 131)לכתובתה. גדול יותר סכום לה כתב  שבשניה

טורפת 132)הראשונה. אינה המרובה בכתובה רוצה אם
שבראשונה, מזמן לטרוף  רוצה ואם האחרונה, מזמן אלא
אמר  כאילו והרי  שבשניה. הסכום את לגבות זכות לה אין
גבי - ראשונה על שעבוד למחול תתרצי  "אם מתחילה: לה
הראשונה  גבי  - לא ואם מרובה. שהיא שניה כתובה
בהכרח  שוה, שתיהן כשסכום אבל וברש"י ). (שם המועטת"

כתבה. למה כן לא שאם הראשונה, את שניה בטלה

.Ï˙Á‡ ‰a˙Îe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰133‡l‡ dÏ ÔÈ‡  ƒ»¿≈ƒƒ¿À»««≈»∆»
Ì˙Ò dÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú dÈÊÁ‰ ‰BL‡‰ d˙a˙k Ï135Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . «¿À»»»ƒ»∆¡ƒ»ƒ»≈
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Á‡ ‰a˙Îe136‰a˙kÏ Ì„B˜ Ëb Ì‡ :137 ¿À»««ƒ««««ƒ≈∆«¿À»

zÎÏ Ôkc ÔÈ‡ Ì‡ ,‰a˙k wÚ ‰Ê Ë‚a ‰Bb »¿≈∆ƒ«¿À»ƒ≈«¿»ƒ¿…
‰˙ÎÊ È‰L ,BÊ d˙a˙Îa LiM ‰Ó Ïk ‰B‚Â ,‰a˙k¿À»¿»»«∆≈ƒ¿À»»∆¬≈»¿»

Ëb‰ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰a˙k Ì‡Â ;B˙˙ÈÓa da138dÏ ÔÈ‡  »¿ƒ»¿ƒ¿À»»¿»∆«≈≈»
‰BL‡‰ d˙a˙k ÏÚL ,˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡∆»¿À»««∆«¿À»»»ƒ»

dÈÊÁ‰139. ∆¡ƒ»

והיא 133) כתובה, לה כתב  ולא שנית נשאה שגירשה, אחרי 
גירשה  ואח "כ הראשונה, כתובתה מה משום גבתה לא

אחת. וכתובה גיטין שני  בידה הרי  כתב 134)שנית, ולא
הראשונה. כתובתה את גבתה לא והיא חדשה, כתובה לה

ומת.136)שם.135) ונשאה וחזר שכתב 137)שגירשה
השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית , שכשנשאה

כתובה. א.139)לה צ , שם

.‡Ï,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLeb ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk140 ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ Á‡ Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
d˙a˙Îa dÏ141:‰Ó‡Â ÔÈc ˙ÈÏ ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï ÈeÈz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈÈzÓ  ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡  È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»

,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„Ïa143‡Op‰Ï ÈeÈz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈÈzÓ  È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰Èc wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈÈzÓ  ‡Op‰Ï ÈeÈz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט "ו.140) אלא 141)פי "ב  נגבה ממון שאין אע "פ 
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי  "אם הכתובה: בשטר לה כתב  שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי  לך" שכתוב  מה תטלי 

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח  שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי  על אם אנו, מסופקים
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קנו               
         

באה  נישואין עסקי  על או כתובתי ", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק  וכל כראוי , דבריה לנסח  יודעת שאינה אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי  מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע "פ  מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי , מת
סופו  חי , הוא שאם . . . השני  ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי " שהוא ייודע  או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק  וכל הט "ז), פי "ב 
יז, סי ' (אהע "ז ובשו"ע  (כסף ֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ "ד):

כתובה". שהזכירה כיון

ה'תשע"ח  אייר כ"ב שני יום 

    1 
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח  ברזל, צאן בנכסי  טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב  הכתובות, כל כדי 
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.‡˙‡OpL Ïk  ˙ÓÂ ˙Ba ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰ÚeLa ‡l‡3‰iMM ‰Ó ‡l‡ ‰BÁ‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰Bb  Ì„B˜ BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :BÁ ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰Bb  ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.BÁ ÏÚÏ ‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי  "השבעי  טוענת: השנייה כי  לשנייה,
וכן  כתובתי ", לגבות ממה לי  יישאר לא אולי  כי  כלום  בעלי 
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי 

וסוף  גזלה, כי  הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי  על ואף  ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב  בעל שהרי  שגבתה, השדה את האחרונה מידי 
האחרונה  זאת כי  לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף  סוף  כי  היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע  ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי  כתובה לה וכתב  אשה כי7)שנשא
חוב . בעל לשעבוד קדם הקרקע  על שעבודה

.e‡aL Ú˜w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚLe ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL Á‡Â ,ÔÈ‡eO Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk  Ú˜˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב  היה כבר הקרקע  שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי .

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙BËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ  »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  d˙a˙k È„k B‡ BBÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

  

   

אד שכאשר , הענייני פנימיות על־פי  זה  די לבאר יש 
החומריי ענייניו  ואת עצמו  את ועושה  מחשיב 
וממילא  "במטלטלי קדימה  די ש "אי הרי  ,"מטלטלי"
 אי כי  טענתי '" "אקדמי ' שהוא  היצה "ר טענת מתבטלת

.במטלטלי קדימה 
     

פלוני10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין

מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי  חוב .
אין  שהרי  המוכר, של חוב  בעלי  ממנו יטרפו שמא מחבירו

להיזהר הלקוחות שידעו קול, בקנייתם.להם

.„ÏÚa ‡e ,BÁ ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ LbL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
BÁ‰ È„k Ú˜˜Â ˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,˙Ba‚Ï ‰M‡‰Â BÁ¿»ƒ»ƒ¿¿»»¿«¿«¿≈«

˙BÚÓ ÏËB BÁ ÏÚa  ‰a˙k‰Â12˙ÏËB ‰M‡‰Â , ¿«¿À»««≈»¿»ƒ»∆∆
Ú˜w‰ ÔÓ d˙a˙k13ÔÈ‡L Ú˜˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿À»»ƒ««¿«¿ƒ≈∆»«¿«∆≈

‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL ˙Ba‚Ï È„k da14 »¿≈ƒ¿¿≈∆¿…»»»ƒ¿ƒ»
 ÌeÏk ‰M‡Ï ‡L Ì‡Â .BÁ ÏÚÏ B˙B‡ ÔÈ˙B¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«»ƒ»¿
ÏÚa È‰L .BÁ ÏÚa ÈtÓ ‰Ácz  Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhzƒ…¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈««∆¬≈««
‰ÒÁ ‡Ï ‰M‡‰Â ,ÂÈ˙BÚÓ ‡ÈˆB‰Â „ÈÒÙ‰ BÁƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»…»¿»
‰ˆB ‰M‡ ,‡OÏ ‰ˆB LÈ‡‰MÓ ˙BiL ;„»»∆≈ƒ∆»ƒ∆ƒ»ƒ»»

.‡Op‰Ï¿ƒ»≈

מעות.12) לו הלווה כלום,13)שהרי  לו נתנה לא שהרי 
הקרקע . שיעבוד על רק  זמן 14)וסמכה שהיה כגון

כן  ואחרי  ולווה שנשא או אחד. מיום חוב  והשטר הכתובה
קרקע . קנה

.‰˙nL ÈÓ ÔÎÂ15Ú˜˜Â BÁ ÏÚe ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰  ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz BBÁ ‰B‚ ‡e‰Â ,BÁ¿∆¿ƒ»

את 15) לייפות צריכים היינו לא זה שבמקרה פי  על אף 
לווין, בפני  דלת לנעילת לחוש אין כי  חוב , בעל של כוחו
דעתו  על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל
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קנז                
         

באה  נישואין עסקי  על או כתובתי ", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק  וכל כראוי , דבריה לנסח  יודעת שאינה אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי  מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע "פ  מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי , מת
סופו  חי , הוא שאם . . . השני  ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי " שהוא ייודע  או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק  וכל הט "ז), פי "ב 
יז, סי ' (אהע "ז ובשו"ע  (כסף ֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ "ד):

כתובה". שהזכירה כיון

ה'תשע"ח  אייר כ"ב שני יום 

    1 
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח  ברזל, צאן בנכסי  טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב  הכתובות, כל כדי 
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.‡˙‡OpL Ïk  ˙ÓÂ ˙Ba ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰ÚeLa ‡l‡3‰iMM ‰Ó ‡l‡ ‰BÁ‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰Bb  Ì„B˜ BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :BÁ ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰Bb  ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.BÁ ÏÚÏ ‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי  "השבעי  טוענת: השנייה כי  לשנייה,
וכן  כתובתי ", לגבות ממה לי  יישאר לא אולי  כי  כלום  בעלי 
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי 

וסוף  גזלה, כי  הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי  על ואף  ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב  בעל שהרי  שגבתה, השדה את האחרונה מידי 
האחרונה  זאת כי  לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף  סוף  כי  היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע  ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי  כתובה לה וכתב  אשה כי7)שנשא
חוב . בעל לשעבוד קדם הקרקע  על שעבודה

.e‡aL Ú˜w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚLe ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL Á‡Â ,ÔÈ‡eO Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk  Ú˜˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב  היה כבר הקרקע  שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי .

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙BËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ  »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  d˙a˙k È„k B‡ BBÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

  

   

אד שכאשר , הענייני פנימיות על־פי  זה  די לבאר יש 
החומריי ענייניו  ואת עצמו  את ועושה  מחשיב 
וממילא  "במטלטלי קדימה  די ש "אי הרי  ,"מטלטלי"
 אי כי  טענתי '" "אקדמי ' שהוא  היצה "ר טענת מתבטלת

.במטלטלי קדימה 
     

פלוני10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין

מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי  חוב .
אין  שהרי  המוכר, של חוב  בעלי  ממנו יטרפו שמא מחבירו

להיזהר הלקוחות שידעו קול, בקנייתם.להם

.„ÏÚa ‡e ,BÁ ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ LbL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
BÁ‰ È„k Ú˜˜Â ˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,˙Ba‚Ï ‰M‡‰Â BÁ¿»ƒ»ƒ¿¿»»¿«¿«¿≈«

˙BÚÓ ÏËB BÁ ÏÚa  ‰a˙k‰Â12˙ÏËB ‰M‡‰Â , ¿«¿À»««≈»¿»ƒ»∆∆
Ú˜w‰ ÔÓ d˙a˙k13ÔÈ‡L Ú˜˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿À»»ƒ««¿«¿ƒ≈∆»«¿«∆≈

‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL ˙Ba‚Ï È„k da14 »¿≈ƒ¿¿≈∆¿…»»»ƒ¿ƒ»
 ÌeÏk ‰M‡Ï ‡L Ì‡Â .BÁ ÏÚÏ B˙B‡ ÔÈ˙B¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«»ƒ»¿
ÏÚa È‰L .BÁ ÏÚa ÈtÓ ‰Ácz  Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhzƒ…¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈««∆¬≈««
‰ÒÁ ‡Ï ‰M‡‰Â ,ÂÈ˙BÚÓ ‡ÈˆB‰Â „ÈÒÙ‰ BÁƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»…»¿»
‰ˆB ‰M‡ ,‡OÏ ‰ˆB LÈ‡‰MÓ ˙BiL ;„»»∆≈ƒ∆»ƒ∆ƒ»ƒ»»

.‡Op‰Ï¿ƒ»≈

מעות.12) לו הלווה כלום,13)שהרי  לו נתנה לא שהרי 
הקרקע . שיעבוד על רק  זמן 14)וסמכה שהיה כגון

כן  ואחרי  ולווה שנשא או אחד. מיום חוב  והשטר הכתובה
קרקע . קנה

.‰˙nL ÈÓ ÔÎÂ15Ú˜˜Â BÁ ÏÚe ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰  ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz BBÁ ‰B‚ ‡e‰Â ,BÁ¿∆¿ƒ»

את 15) לייפות צריכים היינו לא זה שבמקרה פי  על אף 
לווין, בפני  דלת לנעילת לחוש אין כי  חוב , בעל של כוחו
דעתו  על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל
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משמיענו  - בנכסים עימו תחלוק  ואשתו הלווה ימות שמא
כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו

.Âa‚zL ,ÌÈB‡b‰ ewzL ÔÂÈÎÂBÁ ÏÚe ‰M‡‰ ‰ ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»««
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ16‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L Úe„È c‰Â , ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«»»»«∆≈ƒ¿ƒ»

ÔzÏ È„k ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ≈
‰lÁz BBÁ Ïk BÁ ÏÚÏ ÔÈ˙B  Ì‰ÈLÏ17Ì‡Â ; ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»¿ƒ»¿ƒ

Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhz  d˙a˙Îa ÏhzM ‰Ó ‰M‡Ï ‡Lƒ¿«»ƒ»«∆ƒ…ƒ¿À»»ƒ…¿ƒ«
‰Ácz 18. ƒ»∆

היתומים.16) מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא כי 
"אחריות 18) בכתובתה בעלה לה כתב  אם הטור: וכתב 

לה  שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי  . . . זו כתובה
כך  הקרקע  על חל שהשעבוד כשם - קרקע  אגב  מטלטלין
קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי  המטלטלין, על הוא חל

יידחה. והחוב  הכתובה תגבה לחוב  קודמת הכתובה ואם

.Ê‰ÚËÂ ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈe˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È‰  ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙BBÁ ÈÏÚa ‡Lk dlL ÏÊa«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙BBÁ20.

אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי 
מעותיה. הפסידה שהרי  אחר, כחוב 

.ÁÌL ÔÈ‡Â ,˙Ba ÌÈL BÏ LÈÂ ,L‚ B‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈≈¿≈»ƒ«¿≈»
‰ÓÈ„˜ ÔÈc21Ô‰ „ˆÈk  ˙Ba˙k‰ Ïk È„k BÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¿≈¿≈»«¿À≈«≈

ÔÈÓ ÏÚ ÔBÓn‰ ˜ÏÁiLk Ì‡ :ÌÈ‡B ?˙B˜ÏBÁ¿ƒƒ¿∆≈»≈«»«ƒ¿«
Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈLp‰22˙BÁt B‡ d˙a˙k È„k «»ƒ«ƒ««¿»∆»∆¿≈¿À»»»

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ 23 ‰Ê ÏÚ ˙BÈ ÔBÓn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿¿»∆¿ƒ»»«»≈«∆
eÚLk Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k epnÓ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ∆¿≈∆«ƒ««¿»∆»∆¿ƒ
˙B˙Bp‰ ÔÈa ˙Bn‰ ˙‡ ˙B˜ÏBÁÂ ˙BÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡‰ Cc ÏÚ«∆∆»ƒ≈«ƒ∆»»»«¿«
‰iL ÏLÂ ,˙B‡Ó Úa‡ ‰BL‡ ÏL d˙a˙k ,ÌÈL»ƒ¿À»»∆ƒ»«¿«≈¿∆¿ƒ»
˙ÈÚÈ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏL ÏLÂ ,˙B‡Ó LÏL¿≈¿∆¿ƒƒ»«ƒ¿∆¿ƒƒ

Ï‡ Ïk‰ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÁÈp‰ Ì‡ :˙Ó B‡ Ôlk L‚Â ,Û ≈»ƒ¿»«…∆∆¿≈«À»≈ƒƒƒ«
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ  ˙BÁt B‡ ˙B‡Ó Úa‡«¿«≈»¿¿»∆¿»««

˙BÁt B‡ ‰‡Ó ˙ÏËB24Ì‡  ˙B‡Ó ‰BÓL ÁÈp‰ . ∆∆≈»»ƒƒ«¿∆≈ƒ
˙ÏËB ˙ÈÚÈ‰ ˙‡ˆÓ ,‰ÂLa Ôlk ÔÈa ˜lÁz¿«≈≈À»¿»∆ƒ¿≈»¿ƒƒ∆∆
„ˆÈk ‡l‡ .‰‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È‰Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ¿À»»∆»≈»∆»≈«
Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ ÔÈÁ˜BÏ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«¿«≈¿¿ƒ»

‰‡Ó ‰‡Ó ‰ÂLa Ô‰ÈÈa25‰ÏË ˙ÈÚÈ‰ ˙‡ˆÓ , ≈≈∆¿»∆≈»≈»ƒ¿≈»¿ƒƒ»¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ Ô‡k ‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â d˙a˙k È„k¿≈¿À»»¿»¿»»ƒ¿«»«¿«≈
Ì‡ .ÊeÊ ‰‡Ó ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk „ÈaL ,ÌÈL LÏLÂ¿»»ƒ∆¿«»««ƒ¿»¿»≈»ƒ
‡ˆÓ ,‰ÂLa ÔzLÏL ÔÈa ˙B‡Ó Úa‡‰ ˜ÏÁz«¬…»«¿«≈≈¿»¿»¿»∆ƒ¿»
,LÈÏLe LÏLÂ ÌÈLÏLe ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆∆»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÁ˜BÏ CÎÈÙÏ .ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È‰Â«¬≈≈ƒ¿À»»∆»»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔzLÏL ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,˙B‡Ó LÏL ˙B‡n‰ Úa‡Ó≈«¿««≈¿≈¿¿ƒ≈¿»¿»
‰lL ÌÈ˙‡Ó ‰ÏËpL ˙ÈLÈÏM‰ ˙‡ˆÓpL ,‰ÂLa26 ¿»∆∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿»»«ƒ∆»

˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ .ÌÈL ÈzLe ‰‡Ó Ô‡k ‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»ƒ¿«»≈»¿≈»ƒ¿ƒ∆

„Èa ‡ˆÓ .‰iLe ‰BL‡ ÔÈa ‰ÂLa ‰‡n‰«≈»¿»∆≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿«
‡ˆÓÂ ,‰iM‰ „Èa ÔÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó ‰BL‡‰»ƒ»»«ƒ«¬ƒƒ¿≈¿««¿ƒ»¿ƒ¿»
ÏÚÂ .‰‡Ó ˙ÈÚÈ‰ „Èe ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ Cc∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»

או 21) שווה. כתובותיהן וזמן אחד ביום כולן נישאו כי 
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא

הפחותה.22) הכתובה משועבד 23)בעלת הכסף  שכל
חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה אם 24)לבעלת

זוז. מאות מארבע  פחות אחת 25)הניח  כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של סכום מגיע  יחד 26)משלושתן

הראשונה. בחלוקה שלקחה המאה עם

.Ëd˙a˙Îa ‰M‡Ï Ú‰27ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ∆»≈¿ƒ»ƒ¿À»»««ƒ∆»
B„iÓ28‰OÚ ‰ÂˆnL ;ÌlLÏ iÁ BÈ‡ ,29‡Ï È‰Â , ƒ»≈«»¿«≈∆ƒ¿»»»«¬≈…

ÌeÏk ‰ÒÁ30e˜Â ,‡e‰ Ba ˙a˙k ÏL Ú Ì‡Â . »¿»¿¿ƒ»≈∆¿À«¿¿»
BÓˆÚ „aÚLÓ Ba ÏÏ‚a ‡‰L ;ÌlLÏ iÁ  B„iÓƒ»«»¿«≈∆»»ƒ¿«¿¿«¿≈«¿

‰˜Óe ÓB‚Â31,ÌlLÏ iÁ  ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â . ¿≈«¿∆¿«¿»∆¿À»«»¿«≈
‰Ê ?ÔÏa˜ ‡e‰ ‰Ê È‡Â .B„iÓ e˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»ƒ»¿≈∆«¿»∆

Ô˙B È‡Â ,‰ÊÏ È‡Op‰ :‰M‡Ï Ó‡L32a˙k.BÊ ‰ ∆»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»∆«¬ƒ≈¿À»
ÚBt È‡ ,BÊ ‰a˙k Ú ÈÈ‰ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»¬≈ƒ»≈¿À»¬ƒ≈«
‡l‡ ,eËt  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,da iÁ È‡ ,BÊ ‰a˙k¿À»¬ƒ«»»¿«≈»∆»∆»
‰pÈcÈ  BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰ .ÂÈ‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Útz Ck Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
ÔÈOBÚ e‡ˆÓÂ ,‰pÈÊÁÈ ‡nL ;Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÂÈ‡Ó≈»ƒƒ»»»≈∆»«¬ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ

‡Èe˜34.‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ ¿¿»«¿»»∆∆

תשלומי27) בעד ערב  ואני  לפלוני  "הנשאי  לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו

מתכוון 29)התחייבותו. אבל ערבותו לפרוע  דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי  שעל הוציאה 30)לזווגן שלא

הוא  הרי  לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב  אם ואמנם, משלה.
ערב . כשאר בליבו 31)חייב  גמר בנו חיתוני  לחיבת

בהתחייבותו. לעמוד עצמו ערב "32)ומקנה "ואני  לא
מאיזה  - בקבלן כי  מערב , קבלן ועדיף  נותן" "ואני  אלא
הערב  את יתבע  לא ב "ערב " ואילו תחילה, ייפרע  שירצה
הערב  אצל חוזר נפרע  ולא הלווה את כשתבע  אלא תחילה,
שליחותו  עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע 

תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן דעת 33)של על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין שלא 34)רבים, הערמה,

הקבלן. מידי  הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה
עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל

.ÈÂÈÒÎ LÈc˜n‰ ÔÎÂ35‰pÈcÈ  BzL‡ ˙‡ L‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Útz Ck Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L‚Ó‰ Ï‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÛËÏ ‰‡e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
ÊÁz ,‰˙ˆ Ì‡Â .˙ÙBËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,dÈc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…
˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È kL .dÏÚÏ¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿À«
˙ÁzL ÌÈÒÎ eÁ˜lL ÌÓˆÚ ÏÚ e„ÈÒÙ‰ Ì‰Â ,‰M‡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ««¿»∆»¿¿»ƒ∆««
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קנח               
         

הבית.35) בדק  עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע  "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע  ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע  על עומד שעבודה שהרי  הפודה מן

.‡ÈÂÈÒÎ ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰˙k Ck Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ 39BÊ È‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙ÙBË40ÔÈÏ dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe ˙Á :ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚÏ41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL ÏÚa‰ B˙B‡ ÎÓ Ck Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙ÙBË dÈ‡42Ó‡Â ,ÏÚa‰ ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :Á˜BlÏ zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰˙k43ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,Á‡ LÈ‡Ï ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ÎnL Á‡Â ,˙Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡  BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe ˙Á' ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;ÛËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ ‡lLk ,‰BL‡a È‰L ,'ÈÏÚÏ¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»

dÏÚa ÔBˆa44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע 

המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי  חורין בני 
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע  והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס  קרקע  בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי  על אף  בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני  בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי ". עשיתי  רוח  נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי  לבעלי  עשיתי  רוח  נחת

לכתוב .43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט  ודאי  בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי  השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.ÈÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÙBË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚÏ È˙ÈOÚ Áe ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰  Ô‰ÈzL L‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ÊBÁ ,‰BL‡Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙BÊBÁÂ .BÏ e˜ È‰L47‰Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי  שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי  תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב , שוב  סביב ,
וסיבוב . היקף  ועניינו "מחול") זה (משורש

.‚È,ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙ÚÙÂ dÏÚa.Ú˜wÓ ˙ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙Èa ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ În‰ ˙eÈÁ‡Â .Ú˜w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ kÓz ‡Ï ‰Leb‰ Ï‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰ÊÎ‰a ‡l‡ kÓz ‡Ï  ÔÈc ˙Èa ˙ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰e53ÔÈc ˙Èa ˙ÈÎÓ ËtLÓ ‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡  ÔÈc ˙Èa ‡lL ˙ÎBn‰ Ï‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰ÊÎ‰ ‰ÎÈˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח  אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי  אם 50)וחומר
הלוקח  חוזר מהלוקח , הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח  הייתה שהאלמנה בעלה יורשי  היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי 
היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים

למכרה. רוצים מה ומפני  ח '.53)שומה, הלכה יב , פרק 
נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י ' הלכה ושם

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי54)כמי 
קיים  המקח  - המקח  משישית בפחות דין בית טעה אם
כאשר  אבל ובמכירה, בשומה לדקדק  הכרזה צריך לפיכך
ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה

.„Èd˙a˙Îa Ú˜˜ ‰ÎnL ‰ÓÏ‡55ÔÈÏ dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ dÎÓ  «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰ÎnL Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙ÚeL ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï‡ ;Á‡Ï ‰ÎnL58‡Ï  ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…

‰ÊÈÎ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk ‰˙OÚ59. »¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»

כתובתה.55) גביית שלושה 56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים טעתה 57)הדיוטות שלא

בשומת 58)במכירה. לעצמה היתומים שדה לקחת
בשומתה,59)כתובתה. טעתה ולא פומבית מכירה על

זמן  לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל
הר  מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים כיחוזרים שב "א,

שנתמנה  שליח  וכל לאחרים, למכור שליח  אלא נעשתה לא
שאין  מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור
ולגבי אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר
במקום  עומד הוא כי  מרשות, הוצאה כאן אין השליח 

לעצמו". מקנה אדם ו"אין הבעלים,

.ÂË‰‡Ó ‰ÂL ‰ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»»«ƒ»¿»»∆≈»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙  ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿À»»
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קנט                
         

הבית.35) בדק  עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע  "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע  ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע  על עומד שעבודה שהרי  הפודה מן

.‡ÈÂÈÒÎ ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰˙k Ck Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ 39BÊ È‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙ÙBË40ÔÈÏ dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe ˙Á :ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚÏ41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL ÏÚa‰ B˙B‡ ÎÓ Ck Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙ÙBË dÈ‡42Ó‡Â ,ÏÚa‰ ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :Á˜BlÏ zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰˙k43ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,Á‡ LÈ‡Ï ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ÎnL Á‡Â ,˙Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡  BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe ˙Á' ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;ÛËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ ‡lLk ,‰BL‡a È‰L ,'ÈÏÚÏ¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»

dÏÚa ÔBˆa44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע 

המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי  חורין בני 
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע  והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס  קרקע  בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי  על אף  בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני  בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי ". עשיתי  רוח  נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי  לבעלי  עשיתי  רוח  נחת

לכתוב .43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט  ודאי  בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי  השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.ÈÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÙBË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚÏ È˙ÈOÚ Áe ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰  Ô‰ÈzL L‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ÊBÁ ,‰BL‡Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙BÊBÁÂ .BÏ e˜ È‰L47‰Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי  שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי  תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב , שוב  סביב ,
וסיבוב . היקף  ועניינו "מחול") זה (משורש

.‚È,ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙ÚÙÂ dÏÚa.Ú˜wÓ ˙ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙Èa ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ În‰ ˙eÈÁ‡Â .Ú˜w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ kÓz ‡Ï ‰Leb‰ Ï‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰ÊÎ‰a ‡l‡ kÓz ‡Ï  ÔÈc ˙Èa ˙ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰e53ÔÈc ˙Èa ˙ÈÎÓ ËtLÓ ‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡  ÔÈc ˙Èa ‡lL ˙ÎBn‰ Ï‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰ÊÎ‰ ‰ÎÈˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח  אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי  אם 50)וחומר
הלוקח  חוזר מהלוקח , הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח  הייתה שהאלמנה בעלה יורשי  היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי 
היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים

למכרה. רוצים מה ומפני  ח '.53)שומה, הלכה יב , פרק 
נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י ' הלכה ושם

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי54)כמי 
קיים  המקח  - המקח  משישית בפחות דין בית טעה אם
כאשר  אבל ובמכירה, בשומה לדקדק  הכרזה צריך לפיכך
ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה

.„Èd˙a˙Îa Ú˜˜ ‰ÎnL ‰ÓÏ‡55ÔÈÏ dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ dÎÓ  «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰ÎnL Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙ÚeL ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï‡ ;Á‡Ï ‰ÎnL58‡Ï  ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…

‰ÊÈÎ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk ‰˙OÚ59. »¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»

כתובתה.55) גביית שלושה 56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים טעתה 57)הדיוטות שלא

בשומת 58)במכירה. לעצמה היתומים שדה לקחת
בשומתה,59)כתובתה. טעתה ולא פומבית מכירה על

זמן  לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל
הר  מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים כיחוזרים שב "א,

שנתמנה  שליח  וכל לאחרים, למכור שליח  אלא נעשתה לא
שאין  מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור
ולגבי אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר
במקום  עומד הוא כי  מרשות, הוצאה כאן אין השליח 

לעצמו". מקנה אדם ו"אין הבעלים,

.ÂË‰‡Ó ‰ÂL ‰ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»»«ƒ»¿»»∆≈»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙  ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿À»»
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ÌeÏk dÏ ÔÈ‡Â60.‰ÓÏ‡ ˙ÚeL ÚMzL „Ïe , ¿≈»¿ƒ¿«∆ƒ»«¿««¿»»
‰‡Óa È„Â ‰‡Ó ‰ÂL ‰ÎÓe ,‰‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»≈»»¿»»∆≈»¿ƒ»¿≈»

ÏËa dÎÓ 61Èc‰ ˙‡ ÈÊÁ‡ È‡ :‰Ó‡ elÙ‡Â , ƒ¿»»≈«¬ƒ»¿»¬ƒ«¬ƒ∆«ƒ»
.ÌÈLBiÏ«¿ƒ

ואין 60) לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי 
לקרקעות. אונאה דין אין כי  המכר, ייבטל אומרים
אני לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה
לשוק  שליח  השולח  היא: הלכה כי  שלי , והריווח  הרווחתי 
לו  שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, ולקח  לסחורה
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע  כמו קצבה,

המכר 61) שכל נמצא למכור, רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי  טעות,

.ÊË‰ÊÏ ‰ÎÓe ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈»¿»»∆
‰‡Ó ‰ÂL ÔBÁ‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»

Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔBÁ‡ ÏL  ‰‡Óa È„Â62. ¿ƒ»¿≈»∆«¬»≈¿∆À»«»

המכר 62) אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד אלא בטל,

.ÊÈLÈ63d˙a˙k kÓÏ ‰M‡Ï64.‰zÓa dzÏ B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿…¿À»»ƒ¿»¿«»»
ÏhÈÂ ‰l‰ ‡BÈ  dL‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ

dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡  ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈
ÌeÏk BÏ68. ¿

רשאית.63) והתוספת.64)יכולה, הלוקח 65)העיקר
גרושה. או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי  את יטול

ליגבות 66) כתובה ניתנה לא שהרי  גוביינא לידי  באה לא
מוריש 67)מחיים. אדם ואין שתישבע , עד כלום לה שאין

ליורשיו. הלוקח 68)שבועה נותן ולפיכך מעותיו. והפסיד
מועט . דבר זה מכר בעד

.ÁÈ˙ˆ˜Ó ‰kLÓ B‡ ,d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ‰ÎnL È‰¬≈∆»¿»ƒ¿»¿À»»ƒ¿¿»ƒ¿»
˙ÎBÓ  d˙a˙k ˙ˆ˜Ó Á‡Ï ‰˙ B‡ ,d˙a˙k¿À»»»¿»¿«≈ƒ¿»¿À»»∆∆

dÏÚa Ú˜wÓ69ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈa ‡M‰ ‰a‚˙Â ƒ«¿««¿»¿ƒ¿∆«¿»≈¿≈ƒÀ¿ƒ
ÌÈÓÚt elÙ‡ d˙a˙ÎÏ ˙ÎBÓe .ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa≈ƒ¿»∆¡»ƒ∆∆ƒ¿À»»¬ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa ÔÈc ˙Èa ÔÈa ˙Ba«≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי  קרקע  מוכרת

.ËÈd˙a˙k ˙ÎBn‰70dÏÚÏ ÔÈa ÌÈÁ‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ‡L ‰„a‡ ‡Ï72ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ‡ ÈÒÎpÓ ‰kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k LBÈ 73 ≈¿∆∆«¿À»«…∆ƒ¿¿»ƒƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‡z ÔÈ„k ,B˜ÏÁ ÏÚ ˙BÈ74˙ÏÁBn‰ Ï‡ . ≈«∆¿¿ƒ¿«∆¬»«∆∆

elÙ‡Â ,d˙a˙k È‡z Ïk ‰„a‡  dÏÚÏ d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈˆ dÈ‡ d˙a˙k ˙ÏÁBÓe . ¿≈»»»∆∆¿À»»≈»¿ƒ»

ÔÈ˜76ÌÈ„Ú ‡ÏÂ77ÔÈ‡L ,ÌÈÏÁBn‰ Ïk ‡Lk ; ƒ¿»¿…≈ƒƒ¿»»«¬ƒ∆≈»
„Ïa ÌÈ„a ‡l‡ ,ÔÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ÔÈÎÈˆ78. ¿ƒƒ…≈ƒ¿…ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒƒ¿«

Ô‰ÈÏÚ ˙ÎÓBÒ ˙Úc‰L ÌÈ„ eÈ‰iL ,‡e‰Â79‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿¿»ƒ∆«««∆∆¬≈∆¿…
dÓz È„ B‡ Ïez‰Â ˜BÁO È„ eÈ‰È80˙Ú„a ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈≈«∆»¿««

.‰BÎ¿»

כתובתה.70) כל לא 71)כלומר יגרשנה או ימות שאם
כתובתה. התנאים 72)תגבה ושאר ופדיונה רפואתה כגון

שמכרה  כיוון מזונותיה אבדה וכשתתאלמן לעיל. המנויים
כתובתה. הזכרים 74)כשימות.73)כל  הבנים "שיהיו

צאן  נכסי  בתורת שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים
נשים  (בני  אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי  ברזל,

בשווה". בחייו ו 75)אחרות) שאפילו רבינו מדברי  נראה
ממנו. ניזונת או 76)אינה במכירה הדרושה קניין קבלת

"כי77)במתנה. מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני  עדים התורה הצריכה לא

טעם 78) לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
או  . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון בהם,
רוב  נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב  לחברו המוחל
אינו  זה קניין . . . הדברים אלו למקצת להקנות המקומות
כמשחק  אלו דברים אומר שאינו להודיע  אלא כלום מועיל
אמר  אם לפיכך אמר, כן ואחרי  בליבו שגמר אלא ומהתל,
דבר  צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי  אמרתי  אני  שלם בלב 

כלל". המוחלת 79)אחר רוח ואין "נחת לטעון: יכולה
יש  הנשים כל שהרי  כתובתי ", לו שמחלתי  לבעלי  עשיתי 
היא  ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן
ממני מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה

כתובתי ". לך לאו 80)שאמחול ויש כלאו שהוא הן ש"יש
לאו. זה הרי  תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא

ה'תשע"ח  אייר כ"ג שלישי יום 

     1 
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי  האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני שנפלה אלמנה תפיסה, דיני  נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע  ייחד ניזונת, ממי  היבם
עשירה  או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע  דין לבית
מזונות  שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו

מהיורשים.

.‡ÔÈLBÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙Èa d˙a˙k Úa˙zMÓe . «∆ƒ…¿À»»ƒ∆ƒ¿«¿À»»¿≈ƒ

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡5d˙a˙k ‰ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .6B‡ ,dlk ≈»¿¿≈ƒ»¿»¿À»»À»
d˙a˙k ‰˙OÚ B‡ ,d˙a˙k ‰kLÓ7È˜È˙Bt‡8 ƒ¿¿»¿À»»»¿»¿À»»«≈≈

EBÁ ‰a‚z ‰t :BÏ Ó‡zL ‡e‰Â ,Á‡Ï9ÔÈa  ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈
˙Èa ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa el‡ ÌÈc ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈLBi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  dÏÚa ˙˙ÈÓ10Ï‡ . ƒ««¿»≈»¿ƒ«¿ƒ¬»
˙BBÊÓ dÏ LÈ  d˙ˆ˜Ó ‰ÎÓ Ì‡11Ò‡˙zMÓe . ƒ»¿»ƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰È˙BBÊÓ ‰„a‡ ‰ÓÏ‡‰12. »«¿»»ƒ¿»¿∆»

מבעלה.2) כמבואר 3)שירשו בכתובתה, לה התחייב  שכן
נכתב  שלא שאע "פ  הוא ביתֿדין ותנאי  ה"ב . פי "ב  לעיל

נב :). (כתובות נכתב  כאילו זה הרי  אין 4)בכתובה, אבל
המזונות  מן ולסלקה כתובתה לה לפרוע  יכולים היורשים

נד.). לא 5)(שם והוא להינשא, שרוצה דעתה שגילתה
ימי כל מנכסי  ותתזני  בביתי  יושבת תהי  "את אלא: לה כתב 
גיטין  (רש"י  כבודו בשביל אלמנה שהיא אלמנותיך" משך
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הכ"ח .6)לה.). לקמן ראה והתוספת, קרקע 7)העיקר
נד.). כתובות (רש"י  לכתובתה יוונית:8)המיוחדת מילה

שאמרה  - בנין או קרקע  שעבוד משכנתא, היפותיקו,
רש"י ובפירוש מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה:

קאי ". תהא אפה - "אפותיקי  יא:): כתובות 9)(בבאֿקמא
וכל  כתובתה, גבתה כאילו היא הרי  אלה שבכל א. נד,
כתובות  (ר"ן מזונות לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה

חיוב 10)פי "א). שהרי  מזונות, לה יש בעלה בחיי  אבל
שזלזלה  ומוחלת ה"ב ). פי "ב  (למעלה התורה מן הוא מזונות
פי "ז  (למעלה בעלה בחיי  אף  מזונות לה אין - בכתובתה
סקי "ח . צג סי ' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי "ט 

מותר 11) לה פורעים היורשים, רצו "ואם ב : צז, כתובות
תמכור  אשה כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה
הדינר" בחסכון ימיה כל ותתפרנס  דינר תשלום עד כתובתה

ס "י ). צג סי ' באהע "ז וכן שם, כיון 12)(הרא"ש
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,
(מגידֿמשנה). אלמנותיך" משך ימי  "כל אלא: לה כתב  לא
רק  אם שהואֿהדין צג, סי ' אהע "ז יוסף ' ה'בית וכתב 
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע  אלמנותיך" ד"ימי 
ומשנשתדכה  פלוני ", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני ". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):
לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי  פלוני  "מחמת אמרה:
לה  אין - לי  מהוגנים שאינם אדם בני  מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי  מזונות",
(רש"י אלמנותיך" "משך בה קורא אני  ואין לה. הגון תובעה

שם).

.dÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
B„na ˙LBÈ B‡) B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙMe ÌÈ„ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰ ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙BÏ ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡  B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÈlMÓ ep‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
B„Ó eÎnL ÔÈLBÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï  ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח : התימנים

כדרך 14) זהב  וכלי  כסף  בכלי  הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי  לפי15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב , (מלכיםֿב  הכתוב  מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט  של בטיח  תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי  עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני  בו ישבה שהרי  שם)

.‚ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B 21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„Bk ÈÙÏ B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„Bk ÈÙÏ  d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „Bk ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„Bk ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B  d„BkÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ Á‡Ï elÙ‡ ˙„BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי '21)שגר לה שוכרים
שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי "ג). פ "ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי  מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח  יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי ' אהע "ז בט "ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי "ב , כתובות ('ירושלמי ' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח , כתובות

.„˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰aÓ ˙Èa‰ ˙kaƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,BcÏ ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ  eÚa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙Èa¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎˆ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ÓBÏ ÔÈLBi‰ ÔÈÏBÎÈ  ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ ≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙ka ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B  ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â dcÏ dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈLBiÏ  ˙eÒk‰ ˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב  ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע , שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק .27)כתובות והראב "ד ב . סה, שם

.‰dÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙÏ ‰ÎÈˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È‰ 29Ì‡Â ;da ÔÈiÁ ÔÈLBÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ

BÊ È‰  ‰ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ ‰ÎÈˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈
d˙a˙kÓ ‰‡t˙Ó30ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡  ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ

d˙BcÙÏ31‰ÓÈ ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈
d˙BcÙÏ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ‰ÈMa ‡È‰Â ˙Óe dÏÚa«¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»

ÂÈÒÎpÓ33d˙a˙k Ïhz B‡ ,dÓˆÚ ÏMÓ ˙ÈcÙ ‡l‡ ; ƒ¿»»∆»ƒ¿≈ƒ∆«¿»ƒ…¿À»»
.dÓˆÚ ‰cÙ˙Â¿ƒ¿∆«¿»

רפואי .28) לטיפול תמיד וזקוקה תדיר, חולה שהיא
קצבה.29) אין להן הרא"ש 30)שגם וכתב  ב . נב , כתובות

בבת  הבא לפדיונה דומה קצבה לה שיש רפואה (שם):
פטורים  הם כך מלפדותה, פטורים שהיורשים וכשם אחת,

הי "ז. פי "ד, לעיל וראה א:31)מרפואתה. נב , כתובות
לאשה". לי  ואחזירך בה קורא אני  הזקוקה 32)"שאין

אינם  זאת בכל - לאשה אותה שייבמו האחים מן לאחד
לפי וזהו אותה. ייבמו שלא זמן כל לפדותה חייבים
בספר  (הרמב "ן שם כתובות בגמרא מדוייקות נוסחאות
ברי "ף  הוא וכן מתניתין), ועוד ד"ה פ "ד, יבמות ה'מלחמות'

אינם 33)שם. לפדותה, חייבים שאין ולפי  שם. כתובות,
משום  אלא "פירותיה תיקנו שלא נכסיה. פירות אוכלים

ה"ח . ובסמוך ה"ד. פי "ב , לעיל ראה פדיונה".

.Â‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó34d˙e˜a ÔÈiÁ ÏÚa‰ ÈLBÈ 35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
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קסי                
         

הכ"ח .6)לה.). לקמן ראה והתוספת, קרקע 7)העיקר
נד.). כתובות (רש"י  לכתובתה יוונית:8)המיוחדת מילה

שאמרה  - בנין או קרקע  שעבוד משכנתא, היפותיקו,
רש"י ובפירוש מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה:

קאי ". תהא אפה - "אפותיקי  יא:): כתובות 9)(בבאֿקמא
וכל  כתובתה, גבתה כאילו היא הרי  אלה שבכל א. נד,
כתובות  (ר"ן מזונות לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה

חיוב 10)פי "א). שהרי  מזונות, לה יש בעלה בחיי  אבל
שזלזלה  ומוחלת ה"ב ). פי "ב  (למעלה התורה מן הוא מזונות
פי "ז  (למעלה בעלה בחיי  אף  מזונות לה אין - בכתובתה
סקי "ח . צג סי ' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי "ט 

מותר 11) לה פורעים היורשים, רצו "ואם ב : צז, כתובות
תמכור  אשה כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה
הדינר" בחסכון ימיה כל ותתפרנס  דינר תשלום עד כתובתה

ס "י ). צג סי ' באהע "ז וכן שם, כיון 12)(הרא"ש
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,
(מגידֿמשנה). אלמנותיך" משך ימי  "כל אלא: לה כתב  לא
רק  אם שהואֿהדין צג, סי ' אהע "ז יוסף ' ה'בית וכתב 
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע  אלמנותיך" ד"ימי 
ומשנשתדכה  פלוני ", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני ". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):
לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי  פלוני  "מחמת אמרה:
לה  אין - לי  מהוגנים שאינם אדם בני  מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי  מזונות",
(רש"י אלמנותיך" "משך בה קורא אני  ואין לה. הגון תובעה

שם).

.dÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
B„na ˙LBÈ B‡) B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙMe ÌÈ„ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰ ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙BÏ ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡  B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÈlMÓ ep‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
B„Ó eÎnL ÔÈLBÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï  ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח : התימנים

כדרך 14) זהב  וכלי  כסף  בכלי  הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי  לפי15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב , (מלכיםֿב  הכתוב  מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט  של בטיח  תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי  עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני  בו ישבה שהרי  שם)

.‚ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B 21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„Bk ÈÙÏ B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„Bk ÈÙÏ  d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „Bk ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„Bk ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B  d„BkÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ Á‡Ï elÙ‡ ˙„BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי '21)שגר לה שוכרים
שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי "ג). פ "ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי  מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח  יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי ' אהע "ז בט "ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי "ב , כתובות ('ירושלמי ' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח , כתובות

.„˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰aÓ ˙Èa‰ ˙kaƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,BcÏ ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ  eÚa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙Èa¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎˆ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ÓBÏ ÔÈLBi‰ ÔÈÏBÎÈ  ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ ≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙ka ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B  ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â dcÏ dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈLBiÏ  ˙eÒk‰ ˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב  ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע , שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק .27)כתובות והראב "ד ב . סה, שם

.‰dÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙÏ ‰ÎÈˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È‰ 29Ì‡Â ;da ÔÈiÁ ÔÈLBÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ

BÊ È‰  ‰ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ ‰ÎÈˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈
d˙a˙kÓ ‰‡t˙Ó30ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡  ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ

d˙BcÙÏ31‰ÓÈ ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈
d˙BcÙÏ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ‰ÈMa ‡È‰Â ˙Óe dÏÚa«¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»

ÂÈÒÎpÓ33d˙a˙k Ïhz B‡ ,dÓˆÚ ÏMÓ ˙ÈcÙ ‡l‡ ; ƒ¿»»∆»ƒ¿≈ƒ∆«¿»ƒ…¿À»»
.dÓˆÚ ‰cÙ˙Â¿ƒ¿∆«¿»

רפואי .28) לטיפול תמיד וזקוקה תדיר, חולה שהיא
קצבה.29) אין להן הרא"ש 30)שגם וכתב  ב . נב , כתובות

בבת  הבא לפדיונה דומה קצבה לה שיש רפואה (שם):
פטורים  הם כך מלפדותה, פטורים שהיורשים וכשם אחת,

הי "ז. פי "ד, לעיל וראה א:31)מרפואתה. נב , כתובות
לאשה". לי  ואחזירך בה קורא אני  הזקוקה 32)"שאין

אינם  זאת בכל - לאשה אותה שייבמו האחים מן לאחד
לפי וזהו אותה. ייבמו שלא זמן כל לפדותה חייבים
בספר  (הרמב "ן שם כתובות בגמרא מדוייקות נוסחאות
ברי "ף  הוא וכן מתניתין), ועוד ד"ה פ "ד, יבמות ה'מלחמות'

אינם 33)שם. לפדותה, חייבים שאין ולפי  שם. כתובות,
משום  אלא "פירותיה תיקנו שלא נכסיה. פירות אוכלים

ה"ח . ובסמוך ה"ד. פי "ב , לעיל ראה פדיונה".

.Â‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó34d˙e˜a ÔÈiÁ ÏÚa‰ ÈLBÈ 35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
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 ‰˙Ó Ck Á‡Â ‰ÓÏ‡ ˙ÚeL ‰ÚaL Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»¿««¿»»¿««»≈»
d˙a˙k ÔÈLBÈ ‰ÈLBÈ36Ï‡ ,d˙e˜a ÔÈiÁ Ô‰Â ¿∆»¿ƒ¿À»»¿≈«»ƒƒ¿»»¬»

ÔÈLBiÏ  ‰ÓÏ‡‰ È„È ‰OÚÓ .ÏÚa‰ ÈLBÈ ‡Ï37. …¿≈««««¬≈¿≈»«¿»»«¿ƒ
CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ ÈÏË :‰ÓÏ‡Ï Ó‡L LBÈÂ¿≈∆»«¿«¿»»¿ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ 38 ‰Êa ‰˙ˆL ‡È‰ Ï‡ ; ≈¿ƒ¬»ƒ∆»¿»»∆
dÏ ÔÈÚÓBL39. ¿ƒ»

להשבע 34) הספיקה לא וגם מהיורשים, כתובה גבתה ולא
אלמנה. (יב ,35)שבועת לעיל שנינו וכן ב . צה, כתובות

לכתובתה". ירושתו תחת "וקבורתה לעיל 36)ד) כמבואר
הבעל. מיורשי  אותה וגובים מח .). ובשבועות הי "ב . (פט "ז,
- האלמנה נשבעה כשלא אפילו ולדעתו חולק , והראב "ד
שלא  היא שבועתה כי  בקבורתה, חייבים בעלה יורשי  אין
שלא  עוד וכל בחייו, כסף  צרור התפיסה ולא מבעלה נפרעה
והורישה  נפרעה כבר שמא הבעל יורשי  אומרים נשבעה
נוטלים  שהם גם ומה לקוברה, ועליהם - ליורשיה הכסף 

ה"ט . בסמוך כמבואר שבועה, בלא כתובות,37)נדונייתה
-38)שם. יתומים" מנכסי  ניזונת "אלמנה שם: במשנה,

מבלי עלֿכלֿפנים, מהם ניזונת שהיא ניזונת ענין וזהו
לומר  יכול אינו שהבעל כשם שם) ('מאירי ' להפטר שיוכלו
כמבואר  למזונותיה, ידיה מעשי  יספיקו לא שמא לאשתו, כן

ה"ד. פי "ב  כנגד 39)למעלה תוקנו לטובתה המזונות כי 
לה  שומעים חכמים תקנת על מוותרת היא ואם ידיה, מעשי 

ה"א). פי "א, כתובות ('ירושלמי '

.ÊdÏÚÏ ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ ÏÎÂ40‰ÓÏ‡ , ¿»¿»∆»ƒ»»¿«¿»«¿»»
‰hn‰ ˙Úv‰Â ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ‰OBÚ»«¿ƒƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»

ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ‰Â41. ¿«¿»«»»»»¿«¿»

ה"ז.40) פכ"א, לקמן שהן 41)המנויות א. צו, כתובות
לקמן  וראה (רש"י ) דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות

ה"ח . פכ"א,

.ÁÏÚaÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ˙BÙe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a LBiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ 42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי42) הוא לבעלה אשה מציאת שתיקנו הטעם כל שהרי 
בנוגע  שייך לא וזה בעלה, לבין בינה איבה תהא שלא
צו.). (כתובות מזונותיה לה נותנים הם כרחם שעל ליורשים,
להם  אין בפדיונה חייבים ואינם הואיל נכסיה, לפירות ואשר
כתובות  (רי "ף  פדיונה" כנגד פירותיה "תיקנו שהרי  פירות,

לב . הערה למעלה וראה פ "ד),

.Ëd˙Èe„ Ì‰L ÌÓˆÚ ÌÈÒÎp‰Â43Ô˙B‡ ˙ÏËB  ¿«¿»ƒ«¿»∆≈¿¿»»∆∆»
ÌÏBÚÏ ÔÈc Ì‰a ÌÈLBiÏ ÔÈ‡Â ,‰ÚeL ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

eÈ˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ˙Bn‰L46‰ÚeL ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈLBÈ ‰ÈLBÈ ¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊa Ô‡ˆ47ÈLBÈÏ ˙Bn‰  ˙BÓ Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . …«¿∆¿ƒ»»»∆»«»¿¿≈

.ÏÚa‰«««

קיימים.43) הם.44)ועדיין שלה או 45)שהרי  נתייקרו
יש 46)נשתבחו. וממילא ה"א. פט "ז, לעיל כמבואר

ובאה  פחתה או הנדוניא אבדה שאם ומובן בו. דין ליורשים
שאינה  להשבע , צריכה שפחתה מה היורשין מן לגבות
שדינו  יתומים, מנכסי  להפרע  הבא בעלֿחוב  משאר עדיפה

(מגידֿמשנה). כסף ,47)להשבע  בסכום אותם ושמו
חשובים  אינם זאת בכל - סכום אותו על אחריות עליו וקיבל
האלמנה  בחזקת אלא - ליתומים להשבע  שיצטרכו כנכסיו,
בעלה  לה ייחד ואם ליורשיה. מורישתם היא וממילא הם,
נוטלתם  - קיימים הם ועדיין מטלטלין או לכתובתה קרקע 
פט "ז, לעיל כמבואר לבניה, מורישתם וממילא שבועה, בלא

הי "ג.

.ÈÔ‰Ó ÔBfzL È„k ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙzL ‰ÓÏ‡48ÔÈa  «¿»»∆»¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆≈
B˙BÓ Á‡ ‰ÒÙzL ÔÈa ÌÈiÁÓ ‰ÒÙzL49elÙ‡ , ∆»¿»≈«ƒ≈∆»¿»««¬ƒ

kk ‰ÒÙz50ÔÈ˙Bk ‡l‡ ;d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰Ê »¿»ƒ«»»≈ƒƒƒ»»∆»¿ƒ
,˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe ,‰ÒÙzM ‰Ó ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ«∆»¿»¿ƒ»¿

ÔÈMÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈLBi‰ eÁ˜ÈÂ , «∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
‡M‰52. «¿»

המטלטלין 48) מן נגבים המזונות אין הדין שמצד אע "פ 
צו.). (שם לה  מועילה תפיסתה סט :) שכבר 49)(כתובות

משועבדים  אינם יתומים של ומטלטלין היתומים, בהם זכו
חוב . יתר 50)לשום שהוא ואע "פ  ה"ז. פ "י , לעיל מפורש

בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי  או כתובתה מכדי 
הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון

ה"א. לעיל כמבואר תתארס , אם או וכן 52)כתובתה
להראות  שעליה ה"א): פי "א, (כתובות ב 'ירושלמי ' אמרו

כנ"ל. עמה לחשב  שנדע  כדי  תפסה, מה ליתומים

.‡ÈdÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï‡ ;Ô‰Ó ‰Bb  ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««

Ô‰Ó ‰Bb dÈ‡  d˙a˙ÎÏ54‚ŒÏÚŒÛ‡ ,55ewzL ƒ¿À»»≈»»≈∆«««∆ƒ¿
ÌÈB‡b‰56ÔÓ ‰a˙k‰ È‡˙e ‰a˙k‰ ‰a‚zL «¿ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»≈«¿À»ƒ

CÎÈÙÏ .ÔÈÏËÏhn‰57ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡‰ ÔBfz «ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
.‰ÒÙz ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»

יורשים.53) בהם זכו לא בהם 54)שעדיין זכו שכבר
אמרנו  שכבר היורשים, כלפי  מועילה תפיסתה ואין יורשים,
כמבואר  לבעלֿחוב , משועבדים יתומים של מטלטלין אין
משום  תפיסתה, מועילה שלמזונות והטעם א. לא, בפסחים
שנמכרו) (נכסים משועבדים מנכסים נגבים אינם שהמזונות
כתובה  אבל תפיסה, לה תיקנו לפיכך הי "ג, להלן כמבואר
הי "ד, פט "ז לעיל כמבואר משועבדים, מנכסים נגבית
לא  מהיתומים תפיסתה ולפיכך הלקוחות, מן לטרוף  ויכולה
שתפסה). אלמנה ד"ה: צו. כתובות ('תוספות' לה מועילה

דעת אחרי  כאן נמשך בהבנת ורבינו פי "א בכתובות הרי "ף 
אלו, בדינים אחרות שיטות ויש שם, בכתובות הש"ס  סוגיית

צו. שם וב 'תוספות' ברי "ף  כאן 55)ראה התימנים, בכת"י 
עם  מחובר זה משפט  שלפנינו, ובדפוסים הלכה. התחלת
סי ' הגדולה" וב "כנסת מובן. כל לו ואין הקודמת, ההלכה
לכת"י וכיוון חדש, משפט  שזהו מדעתו שיער ט , אות צג

ה"ז.56)התימנים. פט "ז, התימנים:57)לעיל בכת"י 
שלמעלה. למה מחובר וזה "ולפיכך",
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.ÈÌ‡Â58 Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈLBi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙Èa ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60LeÙa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙kÚÓ dÈ‡  ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי . בדפוס  וכן "אם" התימנים: בכת"י 
שתיקנו  "אע "ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח " אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע  שאם

שאינה  במטלטלין - הי "ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב  יכולה אינה ודאי  - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.‚ÈÔ‰ÈÏÚ kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ  Ú˜˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
ekÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡  eÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÁ Èa63. ¿≈…ƒ

'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב "א: וכתב  א. סט , כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי  למזונותיה מכוונת היא כי  לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.„ÈBÊ Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf 64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

  

         
   

היא  והסברא  קדימה . די יש  מקרקע , ניזונות  שא ומשמע 
להגנב  היכולי מטלטלי על חל אינו  מזונות ששעבוד 
קדימת  לפי  ניזונות בקרקעות ולכ הקרקע , על אלא 

השיעבוד .
הקרקע מ ניזונות שאפילו  וכתב  כ על השיג והראב "ד 
מותו , לאחר נוצר המזונות חיוב  כי  בשוה , כול ניזונות

.הזמ באותו  לכול הגיע  וממילא 
שניזונות  כהראב "ד  סבר  " הרמב  שג המגיד , הרב  וכתב 
"כמו  הוא  שהלשו  " ברמב וגורס  בשווה , מהקרקע   ג

."במטלטלי קדימה  די שאי
והראב "ד  " שהרמב הרוגוצו 'בי  כתב  , הדברי ובביאור
מחיי שנשתעבד  או  חדש  שעבוד  הוא   יו כל  הא  חולקי
שהחיוב האחד  , האופני שני  את יש  בנישואי כי  הבעל,
 המש הוא  שאח "כ  הזמ מש וכל ,הנישואי  בזמ חל
ובזה  חדש , חיוב  ישנו   ויו  יו שכל והשני  ,הראשו לחיוב 
חיוב הוא   " הרמב שלדעת והראב "ד ,  " הרמב נחלקו 

הראב "ד אבל קדימה . די יש  ולכ ,הנישואי  מיו נמש
ג בשוה  ניזונות ולכ חדש , חיוב  הוא   יו שכל סובר

בקרקע .
שש ,גירושי בהל'  נוס עניי הרוגוצו 'בי  מבאר ועפ"ז
וג לרפאותה ", חייב  אינו  נשתטית..  ש "א  " הרמב כתב 
לרפאותה ", חייב  יהיה  לא  "למה  הראב "ד  עליו  השיג  ש
הוא  שלרפאותה  סובר  " שהרמב הרוגוצו 'בי  ומבאר
חיוב הוא   ויו  יו שבכל הנישואי שמחמת  מהדברי
 לכ בכפיפה , נחש   ע דר  אד אי בשוטה  והרי  חדש ,

החיוב . פקע 
לומר  אפשר אי  בזה  כי  פקע , לא  דירה  של החיוב  , אמנ
שהיא  דירה  של הגדר שהרי  מחדש ,  יו בכל חיוב  שהוא 

קבע . של דבר
שזהו  ,לחורב בנוגע  הרוגוצו 'בי  דברי   ע זה  לקשר ויש 
שאינו  דור "כל בירושלמי  מפורש  שזה  וכתב  .נמש דבר
עד מוב ועפ"ז החריבו ", הוא  כאילו  עליו  מעלי בימיו  נבנה 
אחרי מתי ", "עד  הצעקה  גדולה  להיות צריכה  כמה 
העומד יהודי  כמו  ממש  נבנה . לא  ועדיי צעקו  שאתמול
מרעיש  היה  שבוודאי  חורבנו , בשעת בית־המקדש  ליד 
לבנות  הקב "ה  שהתחייב  לחיוב  בנוגע  מוב כמו "כ  עולמות.
לבנות   ויו  יו בכל חיוב  שזהו  מחדש , בית־המקדש  את

נצחי . באופ  מזו  ויתירה  מחדש , בית־המקדש  את
      

('ירושלמי '64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי65)פ "י , ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי 

יכול  הוא שהרי  במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח : רומי , ובדפוס 
צג  סי ' אבןֿהעזר יוסף ' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב "ם מספרי 

.ÂËÌÈL„Á ‰LÏLa ,ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf 67aÚ‰ k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf  ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf  ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL Á‡ ˙aÚÓ73dÈ‡  ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74ÌÈ ÏMÓ ‡ÏÂ75˙ÚBz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓÈ¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי "ט , פ "א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי  ב . מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי 

ובכת"י69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח : אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר
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.ÈÌ‡Â58 Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈLBi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙Èa ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60LeÙa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙kÚÓ dÈ‡  ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי . בדפוס  וכן "אם" התימנים: בכת"י 
שתיקנו  "אע "ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח " אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע  שאם

שאינה  במטלטלין - הי "ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב  יכולה אינה ודאי  - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.‚ÈÔ‰ÈÏÚ kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ  Ú˜˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
ekÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡  eÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÁ Èa63. ¿≈…ƒ

'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב "א: וכתב  א. סט , כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי  למזונותיה מכוונת היא כי  לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.„ÈBÊ Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf 64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

  

         
   

היא  והסברא  קדימה . די יש  מקרקע , ניזונות  שא ומשמע 
להגנב  היכולי מטלטלי על חל אינו  מזונות ששעבוד 
קדימת  לפי  ניזונות בקרקעות ולכ הקרקע , על אלא 

השיעבוד .
הקרקע מ ניזונות שאפילו  וכתב  כ על השיג והראב "ד 
מותו , לאחר נוצר המזונות חיוב  כי  בשוה , כול ניזונות

.הזמ באותו  לכול הגיע  וממילא 
שניזונות  כהראב "ד  סבר  " הרמב  שג המגיד , הרב  וכתב 
"כמו  הוא  שהלשו  " ברמב וגורס  בשווה , מהקרקע   ג

."במטלטלי קדימה  די שאי
והראב "ד  " שהרמב הרוגוצו 'בי  כתב  , הדברי ובביאור
מחיי שנשתעבד  או  חדש  שעבוד  הוא   יו כל  הא  חולקי
שהחיוב האחד  , האופני שני  את יש  בנישואי כי  הבעל,
 המש הוא  שאח "כ  הזמ מש וכל ,הנישואי  בזמ חל
ובזה  חדש , חיוב  ישנו   ויו  יו שכל והשני  ,הראשו לחיוב 
חיוב הוא   " הרמב שלדעת והראב "ד ,  " הרמב נחלקו 

הראב "ד אבל קדימה . די יש  ולכ ,הנישואי  מיו נמש
ג בשוה  ניזונות ולכ חדש , חיוב  הוא   יו שכל סובר

בקרקע .
שש ,גירושי בהל'  נוס עניי הרוגוצו 'בי  מבאר ועפ"ז
וג לרפאותה ", חייב  אינו  נשתטית..  ש "א  " הרמב כתב 
לרפאותה ", חייב  יהיה  לא  "למה  הראב "ד  עליו  השיג  ש
הוא  שלרפאותה  סובר  " שהרמב הרוגוצו 'בי  ומבאר
חיוב הוא   ויו  יו שבכל הנישואי שמחמת  מהדברי
 לכ בכפיפה , נחש   ע דר  אד אי בשוטה  והרי  חדש ,

החיוב . פקע 
לומר  אפשר אי  בזה  כי  פקע , לא  דירה  של החיוב  , אמנ
שהיא  דירה  של הגדר שהרי  מחדש ,  יו בכל חיוב  שהוא 

קבע . של דבר
שזהו  ,לחורב בנוגע  הרוגוצו 'בי  דברי   ע זה  לקשר ויש 
שאינו  דור "כל בירושלמי  מפורש  שזה  וכתב  .נמש דבר
עד מוב ועפ"ז החריבו ", הוא  כאילו  עליו  מעלי בימיו  נבנה 
אחרי מתי ", "עד  הצעקה  גדולה  להיות צריכה  כמה 
העומד יהודי  כמו  ממש  נבנה . לא  ועדיי צעקו  שאתמול
מרעיש  היה  שבוודאי  חורבנו , בשעת בית־המקדש  ליד 
לבנות  הקב "ה  שהתחייב  לחיוב  בנוגע  מוב כמו "כ  עולמות.
לבנות   ויו  יו בכל חיוב  שזהו  מחדש , בית־המקדש  את

נצחי . באופ  מזו  ויתירה  מחדש , בית־המקדש  את
      

('ירושלמי '64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי65)פ "י , ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי 

יכול  הוא שהרי  במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח : רומי , ובדפוס 
צג  סי ' אבןֿהעזר יוסף ' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב "ם מספרי 

.ÂËÌÈL„Á ‰LÏLa ,ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf 67aÚ‰ k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf  ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf  ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL Á‡ ˙aÚÓ73dÈ‡  ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74ÌÈ ÏMÓ ‡ÏÂ75˙ÚBz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓÈ¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי "ט , פ "א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי  ב . מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי 

ובכת"י69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח : אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר
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ממנו. ניזונת - מבעלה היא ומעוכבת ראוי71)והואיל
נפל. שאינו היא 72)לחיות, והרי  ליבום, זקוקה זו שאין

אחרת. ליבם,73)כאלמנה זקוקה שהיא ודאי  ומעתה
בן. אחריו הניח  לא המת שבעלה נתברר שכבר 74)שהרי 

ביבם  היא שאגודה מחמת אלא ממנו, להנשא מעוכבת אינה
אלמנה  לשאר דומה ואינה כלום, בעלה נכסי  על לה ואין
בעלי פלוני  "מחמת ואומרת: לאחר נשאת שלא זמן שכל
הוא  העיכוב  כל וכאן מנכסיו, ניזונת - עלי " גדול שכבודו

וברש"י ). מא: (יבמות היבם מצד לא 75)רק  שעדיין
לו. נתייבמה

.ÊË,ÔÈc ˙Èa „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓÈ ‰Úz»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Áe76Ìi‰ ˙È„Óa Ìi‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77 »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰ÚeL ‡Ïa ÌÈ ÏMÓ ˙Bf BÊ È‰78. ¬≈ƒ∆ƒ∆»»¿…¿»¿»

ה"ד).76) פ "ה, כתובות ('ירושלמי ' בביתֿדין שעמד אחר
חייב 77) מיד שליחה, ע "י  או מעצמה לדין תבעתו ושם

אחרת  במדינה והוא הואיל ברח , לא ואפילו במזונותיה
כסף ,78)(כסף ֿמשנה). צרור לה שהניח  לחוש אין כי 

אינם  ידיה מעשי  וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.ÊÈÔË˜ ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓÈ‰ ‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ

שלשֿעשרה 79) בן שיהיה עד לחלוץ  או לייבם ראוי  ואינו
שערות. שתי  אין 80)ויביא מבעלה וגם א. שם, יבמות

משלה, נדוניא הכניסה ואם (שם). קנסוה" משמים "כי  לה,
ואני לידי , הנכסים ינתנו אומרת שהיא או שליש, ביד והיא
הכסף  נותנים הריוח , מן ואזון הנער שיגדל עד הקרן אקיים

הרי "ף ). בשם ס "ג קס , סי ' (אהע "ז לידה

.ÁÈ˙ÚLa ‰È˙BBÊÓa BzL‡Ï Ú˜˜ „ÁiL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«
‰˙ÈÓ81È‰  ˙BBÊnÏ ÈBÏt ÌB˜Ó ‰È‰È :Ó‡Â , ƒ»¿»«ƒ¿∆»¿ƒ«¿¬≈

BÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ‡MÓ ‡M‰ ˙ÏËB  dÏ ˙BÈe‡‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB  dÏ Èe‡‰ ÔÓ ˙BÈ BÎO ‰È‰83Ï‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙Bt ‡l‡ dÏ ÔÈ‡  ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיב ֿמרע  מתנת כדין ובעדים,
שדבריו  בכתב , תעודה ולא קנין קבלת צריכה שאינה
תטרף  שלא כדי  חכמים מתקנת הם, וכמסורים ככתובים
הל' רבינו (מלשון קיימים דבריו שאין כשידע  עליו דעתו

ה"ב ). פ "ח , המקום.82)זכיה זה 83)ריוח  נתכוין לא
ההוא. מהמקום בריוח  מזונות לה ליתן ובכת"י84)אלא

רומי . בדפוס  וכן "מקום". בחוב 85)התימנים: משמעה:
לכך. פרעון זו תהא עלי , לך שיש מיחתה,86)מזונות ולא

לגרוע  יכול אינו - ומיחתה נכחה או שם, עמדה לא אילו כי 
בהסכמתה. שלא נד:).87)ממזונותיה (כתובות קצב 

.ËÈÈÓ LÈ  ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙ÈÏ ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿≈ƒ
ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBtL ,‰B‰L∆»∆¿ƒ»¿¿≈«¿ƒƒ

d˙B‡88ÈtÓ ,BÊ ‰‡B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡ ÔÈ‡Â . »¿≈»ƒ¿…«»»ƒ¿≈
˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡a c‰ BÏ ÛlÁ˙pL∆ƒ¿«≈«»»¿ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ«

Ìi‰89„Ú ÔÈc ˙ÈaÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ,eB‰ È˙BaÂ . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Út‰Ï ‰‡a BÊ È‰L ;ÚMzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡Ï  ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ÚÙp‰90. «ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ¿»
Ôe„Ï Èe‡ ÔÎÂ ,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ91. ¿»∆«¿ƒ»¿≈»»

כלום.88) בעלה משל עיכבה (כתובות 89)שלא שאמרו
כשיבוא  או כתובתה גביית (בשעת בסוף  "תשבע  קה.):
כי לאלמנה, ראיה מכאן ואין בתחילה". תשבע  ולא בעלה)
תתבזה  שלא כדי  מותו לאחר צרור לה שהניח  לחוש יש
התורה, מן הם בעלה בחיי  אשה מזונות וגם היתומים, אצל
פי "ב , לעיל (ראה חכמים תקנת אלא אינם אלמנה ומזונות

א.90)הי "ח ). פז, צח .):91)כתובות (שם  אמרו וכן
במזונות  שם עוסקת הסוגיא וכל שבועה". צריכא "והלכתא,

לא). ס "ק  צג סי ' אהע "ז (הגר"א

.Î ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙ÈÏ ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰ÊÎ‰ ‡Ïa ÔÈÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»

‡lL ˙BBÊÓÏ kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ

ÔÈÏ dÈa ˙BBÊÓÏ ‰ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÊÎ‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡BiLÎe .Ìi˜ dÎÓ  «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL  d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈLBi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף " שתשבע  הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי "ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק :): (כתובות אמרו וכן הי "ג.
ההכרזה. ימי  תום עד מזונותיה לעכב  שאי ֿאפשר האלמנה,

ב .94) צז, יד.95)שם פי "ז, לעיל שבועת 96)השווה
נשבעה  ולא הואיל כלום, בעלה משל עיכבה שלא אלמנה

המכירה. לפני 

.‡Î‰ML Ì‰Ó ÔeÊÏ È„k ?˙BBÊÓÏ ÔÈÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈÎBÓe . √»ƒ…≈«∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿∆

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ dÏ Ô˙B Á˜Bl‰98˙ÎBÓe ˙ÊBÁÂ . «≈«≈»¿¿ƒ¿∆∆∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙ÎBÓ ÔÎÂ .ÌÈL„Á ‰MLÏ ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿ƒ»√»ƒ¿≈∆∆¿∆∆
‰Bb ,d˙a˙k È„k ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ‡MiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈¿À»»»

d˙a˙k99.dÏ ˙ÎÏB‰Â ‡M‰ ÔÓ ¿À»»ƒ«¿»¿∆∆»

ותפסיד 97) כתובתה תתבע  או תתארס  שמא א. צז, כתובות
שבידו 98)מזונותיה. מה יחזיר לאחר, תינשא שאם

שם). (רש"י  יותר 99)ליורשים עולה כתובתה ואפילו
(שם). ביחד השאר מוכרת - חדשים ששה כדי  ממזון

.ÎÔÈ‡  ˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒtL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»≈ƒ¿≈
dnÚ ÔÈMÁÓ100e‡BiL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

 ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈLBi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»
B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk„Ï ÔÈÎÏB‰  Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

ÔÈMÁÓ ÔÈc ˙Èa  ÌÈpË˜ ÌÈLBi‰ eÈ‰ Ì‡L ,ÓB‡≈∆ƒ»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
dnÚ103‰È„È ‰OÚÓ ÔÈ˜ÒBÙe ,104dÏ ÔÈ˜ÒBtL C„k , ƒ»¿ƒ«¬≈»∆»¿∆∆∆¿ƒ»
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קסד               
         

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי  אם לבדוק 
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט "ז. פי "ב 
ידיה. מעשה על לדקדק  מבלי  מזונותיה לה שפוסקים

לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים
ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל

על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב :) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי 
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי  נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום  אשה,
ידיה  מעשי  הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי  אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי  על
ידיה  מעשה על מחשב  שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס "ק  ע  סי ' מילואים' ('אבני  מזונות לה כשפוסק 

.‚Î d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105 LBÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È‰ :dÏ ÌÈÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚM‰Â106zÎÏ Ìkc ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח .105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי "ב , למעלה וראה הי "ט . לעיל כמבואר יתומים, מנכסי 
ליורש". טוענים "ולעולם הי "ח :

.„Î‰‡e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf  ‰˙ˆ  ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB  ‰˙ˆ ,˙BÓÏ‡‰107ÈLb :‰Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡  ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ  BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ  ‰Ó‡L BÓk dLb Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי  מת לומר נאמנת שהאשה ב . קז, כתובות
גירושין  מהל' פי "ב  (להלן להגלות הדבר עשוי  חי  הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט "ו),

הל"א). פט "ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי " ב "מת כמו להגלות עשוי  הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.‰ÎÔÈLeb ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110 dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
LBi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ  dÏÚa ÈiÁa Ï‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈeÓb ÔÈLeb Lb˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב  ספק  גיטה לה זרק  כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב  אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב "ם  וכן וברש"י , צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב "ב 

.ÂÎ‰Úz ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Úz ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰zÂ 112‡l‡ ,eÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰ÚzL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙ÚBz ‡l‡ ,‰zÂ ‡Ï  „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.eÚL∆»¿

פי "א,112) (שם וב 'ירושלמי ' וברש"י ) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב )
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע . גובה
הרשב "א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי  כלום, משכונה

.ÊÎÌ‰ ,ÌÈLBi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰ÚzL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk  ÈzÏË ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
ÚMz B‡ ,‰È‡ ‡È‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ  ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙ÚeL113‡È‰Ï ‰ÈÏÚ  ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙ÚeL ÌÈLBi‰ eÚMÈ B‡ ,‰È‡¿»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי  נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי  ממנה, להוציא באים והם בנכסים
הנתבע  נשבע  בכל, כופר והלה בידך", לי  "מנה חבירו:
כאן  אף  ה"ג) פ "א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי "ג. פט "ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
ישבעו  מידם, להוציא באה והיא היתומים לרשות הנכסים

ובמגידֿמשנה). צו: (כתובות ויפטרו היסת שבועת

.ÁÎwÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰ÚzL ‰ÓÏ‡116‰kLÓ B‡ ‰ÏÁÓ B‡ ‰ÎÓ B‡ «¿»»∆»¿»»¿»»¬»ƒ¿¿»
d˙a˙k ˙ÙÒBz117˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  wÚ‰ ÌÚ118. ∆∆¿À»»ƒ»ƒ»≈»¿

˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ˙ˆ˜Ó ‰Úz Ì‡Â119ÈÓk BÊ È‰  ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰ÚzL∆»¿»ƒ¿»»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿»¿»«∆∆
ÌÚ ˙ÙÒBz‰ ‰ÏÁÓe ‰ÎÓ  Ì˙Ò ˙ÏÁBn‰ B‡«∆∆¿»»¿»»¬»«∆∆ƒ

wÚ‰120˙k Ì‰ÈML ;.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÓL ‰a »ƒ»∆¿≈∆¿À»¿»¿»»

נד:).115) (כתובות לבתולה ומאתיים לאלמנה, מנה
ה"א.116) לעיל כמבואר בעלה 117)בביתֿדין בחיי  בין

שם. כמבואר מותו, לאחר ואם 118)בין באלמנותה,
פי "ז  לעיל כמבואר מזונות, לה אין בחייו אפילו - מחלה

משנה'),119)הי "ט . ('לחם התוספת והניחה העיקר תבעה
"ולתובעת"). ד"ה נד: (כתובות ה'תוספות' פירשו וכן

נקראים 120) "ואין ה"ב : פט "ז לעיל השווה ב . נד, שם
עם  מאתיים או מאה שהוא כתובה עיקר אלא כתובה

בלבד". התוספת
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קסה                
         

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי  אם לבדוק 
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט "ז. פי "ב 
ידיה. מעשה על לדקדק  מבלי  מזונותיה לה שפוסקים

לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים
ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל

על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב :) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי 
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי  נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום  אשה,
ידיה  מעשי  הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי  אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי  על
ידיה  מעשה על מחשב  שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס "ק  ע  סי ' מילואים' ('אבני  מזונות לה כשפוסק 

.‚Î d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105 LBÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È‰ :dÏ ÌÈÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚM‰Â106zÎÏ Ìkc ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח .105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי "ב , למעלה וראה הי "ט . לעיל כמבואר יתומים, מנכסי 
ליורש". טוענים "ולעולם הי "ח :

.„Î‰‡e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf  ‰˙ˆ  ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB  ‰˙ˆ ,˙BÓÏ‡‰107ÈLb :‰Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡  ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ  BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ  ‰Ó‡L BÓk dLb Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי  מת לומר נאמנת שהאשה ב . קז, כתובות
גירושין  מהל' פי "ב  (להלן להגלות הדבר עשוי  חי  הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט "ו),

הל"א). פט "ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי " ב "מת כמו להגלות עשוי  הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.‰ÎÔÈLeb ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110 dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
LBi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ  dÏÚa ÈiÁa Ï‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈeÓb ÔÈLeb Lb˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב  ספק  גיטה לה זרק  כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב  אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב "ם  וכן וברש"י , צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב "ב 

.ÂÎ‰Úz ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Úz ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰zÂ 112‡l‡ ,eÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰ÚzL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙ÚBz ‡l‡ ,‰zÂ ‡Ï  „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.eÚL∆»¿

פי "א,112) (שם וב 'ירושלמי ' וברש"י ) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב )
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע . גובה
הרשב "א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי  כלום, משכונה

.ÊÎÌ‰ ,ÌÈLBi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰ÚzL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk  ÈzÏË ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
ÚMz B‡ ,‰È‡ ‡È‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ  ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙ÚeL113‡È‰Ï ‰ÈÏÚ  ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙ÚeL ÌÈLBi‰ eÚMÈ B‡ ,‰È‡¿»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי  נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי  ממנה, להוציא באים והם בנכסים
הנתבע  נשבע  בכל, כופר והלה בידך", לי  "מנה חבירו:
כאן  אף  ה"ג) פ "א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי "ג. פט "ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
ישבעו  מידם, להוציא באה והיא היתומים לרשות הנכסים

ובמגידֿמשנה). צו: (כתובות ויפטרו היסת שבועת

.ÁÎwÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰ÚzL ‰ÓÏ‡116‰kLÓ B‡ ‰ÏÁÓ B‡ ‰ÎÓ B‡ «¿»»∆»¿»»¿»»¬»ƒ¿¿»
d˙a˙k ˙ÙÒBz117˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  wÚ‰ ÌÚ118. ∆∆¿À»»ƒ»ƒ»≈»¿

˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ˙ˆ˜Ó ‰Úz Ì‡Â119ÈÓk BÊ È‰  ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰ÚzL∆»¿»ƒ¿»»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿»¿»«∆∆
ÌÚ ˙ÙÒBz‰ ‰ÏÁÓe ‰ÎÓ  Ì˙Ò ˙ÏÁBn‰ B‡«∆∆¿»»¿»»¬»«∆∆ƒ

wÚ‰120˙k Ì‰ÈML ;.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÓL ‰a »ƒ»∆¿≈∆¿À»¿»¿»»

נד:).115) (כתובות לבתולה ומאתיים לאלמנה, מנה
ה"א.116) לעיל כמבואר בעלה 117)בביתֿדין בחיי  בין

שם. כמבואר מותו, לאחר ואם 118)בין באלמנותה,
פי "ז  לעיל כמבואר מזונות, לה אין בחייו אפילו - מחלה

משנה'),119)הי "ט . ('לחם התוספת והניחה העיקר תבעה
"ולתובעת"). ד"ה נד: (כתובות ה'תוספות' פירשו וכן

נקראים 120) "ואין ה"ב : פט "ז לעיל השווה ב . נד, שם
עם  מאתיים או מאה שהוא כתובה עיקר אלא כתובה

בלבד". התוספת
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ה'תשע"ח  אייר כ"ד רביעי יום 

    1 
הבנות 1) זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו ביאר

בת  הממאנת. בת הכתובה, תנאי  לעקור שאין אביהן, מנכסי 
הבנים  מזונות, לענין השנייה ובת הארוסה, בת היבמה,

מזונות. לענין והבנות

.‡ÌÈLBÈ ÌÈÎf‰ ÌÈa eÈ‰iL ,‰a˙k‰ È‡zÓƒ¿»≈«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ôn‡ ˙a˙k2Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙B˙ ‰ÒÈÎ‰L d˙Èe„e ¿À«ƒ»¿¿»»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈…

ÏÊ3‰MÈ‰ ‡L ÔÈ˜ÏBÁ Ck Á‡Â ,4Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ5 «¿∆¿««»¿ƒ¿»«¿À»ƒ¬≈∆
‰ÂLa6. ¿»∆

אביהם.2) לה שכתב  והתוספת לעיל 3)העיקר מפורש
כדין  אביהם אותה וירש אביהם בחיי  מתה והיא ה"א, פט "ז

האב . גם מת ואח "כ אשתו, את היורש שנשארה 4)בעל
האב . אחרות.5)מעזבון מנשים לאביהם שנולדו

הנקראת:6) וזוהי  ה"ב , פי "ב  לעיל ראה ב . נב , כתובות
ה"ז. פט "ז, לעיל הזכרים) (הבנים דכרין" בנין "כתובת

.d˙a˙k ,‰M‡ ‡O „ˆÈk7d˙Èe„e8‰„ÏÈÂ ,ÛÏ‡ ≈«»»ƒ»¿À»»¿¿»»∆∆¿»¿»
ÂÈiÁ ‰˙Óe Ô9˙Á‡ ‰M‡ ‡O Ck Á‡Â .10 ≈≈»¿«»¿««»»»ƒ»«∆∆

.ÂÈiÁa ‰˙Óe ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙Èe„e d˙a˙k¿À»»¿¿»»»«ƒ¿»¿»≈≈»¿«»
‰BL‡‰ ÔÓ Ba .ÌÈtÏ‡ ÁÈp‰Â ,‡e‰ ˙Ó Ck Á‡Â¿««»≈¿ƒƒ««¿«ƒ¿ƒ»ƒ»

Bn‡ ˙a˙ÎaL ÛÏ‡ LBÈ11LBÈ ‰iM‰ ÔÓ Be , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈLBÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „Èe ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב  לו ירש 9)שהכניסה הרי 
גבייה. לידי  באה לא וכתובתה נדונייתה, את בעלה

שתיהן 10) נשא אפילו אלא הראשונה, מות אחרי  דוקא לאו
ה"ד. בסמוך כמבואר כן, הדין - 'בנין 11)כאחת בתורת

זוז.12)דכרין'. מאות היורשים 13)שמונה בנים כדין
אביהם. מירושת 14)את מאות וארבע  האם, מכתובת אלף 

בירושה 15)האב . מאות וארבע  האם, מכתובת מאתיים
דכרי בנין 'כתובת תקנת וטעם צא.), (כתובות "כדימהאב  ן'

האב  ידע  שאם נב :) (שם כבנו" לבתו ויתן אדם שיקפוץ 
נדוניא  לתת ירבה הוא נדונייתו, מתנת את יירשו בתו שבני 
- הבעל כתובת שגם תיקנו וממילא נישואיה. לקראת לבתו
זה  אם האב  יאמר שלא כדי  בניה, יירשוה - ותוספת עיקר
ידי אמשוך אני  אף  בתי , לבני  מלהוריש שלו, על מקפיד

שם). (רש"י  נדוניא לו מלהרבות

.‚ÈzL È„k ÏÚ ˙BÈ ÁÈp‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«≈«¿≈¿≈
‡M‰ e˜ÏÁiL È„k ˙BÈ B‡ „Á‡ Èc ˙Ba˙k16 ¿Àƒ»∆»≈¿≈∆«¿¿«¿»

‰ÂLa17ÌÈ˜ÏBÁ  Èc ˙BÈ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ¿»∆¬»ƒ…ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ
˙a˙k el‡Â Ôn‡ ˙a˙k el‡ eLÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ Èc ‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰MÈ ˜elÁ ÏhÓ ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈLBi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»

הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את  ובו הגולגולת, לפי 
ח ֿיא). כז, (במדבר בתורה האמורה ירושה ולא 18)דין

נחלה  שנעקרת במקום דכרין' 'בנין כתובת חכמים תיקנו
נב :). (כתובות עלֿידם שבתורה

.„Á‡ BÊa ÔÈa ,˙Ba ÌÈL ‡OpL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ«≈¿««
ÌÈa Ô‰Ó BÏÂ ,ÂÈiÁa Ôlk e˙Óe ,˙Á‡ ˙a ÔÈa BÊ≈¿«««≈À»¿«»¿≈∆»ƒ
Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ˙BÈ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»

Bn‡ ˙a˙k LBÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk 19ÔÈ˜ÏBÁ ‡M‰Â , »∆»¿∆»≈¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÂLa20. ¿»∆

הבנים 19) רוצים כזה, זה שוה הכתובות סכום ואפילו
אחת  אשה שבני  כגון בשוה, לחלוק  ולא אמם כתובת ליטול
ליטול  למועטים וטוב  מרובים, בניה והשניה מועטים,
לפי בשוה אחיהם עם לחלוק  ולא אמם כתובת לעצמם

שם). (רש"י  והעיד 20)הגולגולת תורה. של ירושה כדין
'בנין  (של ירושתן מנהג מצאנו "שלא ה"ז פט "ז לעיל רבינו
סימן  פ "ד לכתובות והרא"ש הישיבות". בכל פשוט  דכרין')
בזמן  דכרין בנין כתובת דנין "שאין הגאונים: בשם כתב  כד,
כבנו, לבתו ויתן אדם שיקפוץ  אלא הטעם שאין כיון הזה,
לבנו  אדם שיתן הלוואי  . . ויותר. יותר  ליתן נהגו ועכשיו
במתנת  שירבה מי  כל לנדות הדבר הוצרך וכמה כבתו,
שאין  כתב : סט "ז קיא, סי ' באהע "ז הרמ "א וגם בתו".

אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.‰ÌÈÓB˙È‰ eÓ‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È‰ :eÈ‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
Èc ˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙Èa ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23 ˜ÏÁÏ e‡BiL Ì„˜ Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ ÈÁ‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני  דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק  דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות

.Â,˙BÈ B‡ Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ˙BÈ ÌL ‰È‰»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»≈
ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡25BÈ‡  ˙Bi‰ „‚k BÁ ËL ««ƒ∆≈»»¿«¿∆∆«≈≈

ËÚÓÓ26.Bn‡ ˙a˙k LBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ , ¿«≈∆»»∆»≈∆≈¿À«ƒ

למלוה.25) יותר או דינר שחייב  אביהם, לך 26)על אין
יורשים  לפני  נכסים נפלו שכשמת מזו, גדולה ירושה
לפרוע  מצוה עושים ואלו אלו אביהם, על חוב  שטר וכשיצא

וברש"י ). צ : (שם ירושתם היא והיא אביהם, חוב 

.ÊÂÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»¿≈»ƒ≈»««≈∆¿«»
B˙BÓ Á‡ ˙Á‡Â27ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰È˙MÓ ÌÈa BÏÂ , ¿««««¿»ƒƒ¿≈∆««ƒ

‰iM‰ ‰ÚaL Ì‡ :˙Ba˙k‰ ÈzL ÏÚ ˙È ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ«»≈«¿≈«¿Àƒƒ¿¿»«¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÚeL28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa  ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙MÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈLBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈLBÈ Ck Á‡Â ,‰Bz ÏL ‰MÈ ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡‰ Èa32ÌL ‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
ÚMzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ  ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈLBÈ ‰BL‡‰ Èa 34‡M‰Â , ¿≈»ƒ»¿ƒ¿À«ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»∆
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קסו               
         

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח 

ה"ד. "לירש".29)פט "ז התימנים: המגיעה 30)ובכת"י 
אביהם. מנכסי  ל'מותר 31)לאמם הזקוק  דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע "פ 
עצמה  היא השניה לבני  הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי 
לך  אין - כחוב  ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע  הבנים כל על שהרי  מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ :). (שם חוב  אמם,33)שטר כתובת השניה לבני  שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב  ממון מוריש אדם אין כי 

הי "ב . פט "ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.Á˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
 e˙Ó Ck Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰Bz ÏL ‰MÈa Bn‡ ˙a˙k LBÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈLBÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡‰ ÈLBÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈

‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ  eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙MÈ ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

ÚMzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי  כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי 

ה"א. פי "ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב  וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי  הנשים מתו לא כי  כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.Ë‰ÚaLpL BÊ  ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈLBÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

 ÂÈ‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k LBi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ÛBË BÈ‡40,ÔÈBÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈLBi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב , בעל כדין
האב .40) בחיי  לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף  'חוב ' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני , לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב  שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף  יירשו הם

נב :). (כתובות אחיהם"

.ÈÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ Á‡ Ô‰È‡42eÒ‡˙iL „Ú43.ebiL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò‡˙ B‡ ,‰Ò‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  ‰‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ  B˙BÓ Á‡Ï ‰È‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב  הוא אין האב  שבחיי  אע "פ 
ניזונות  - משמת הי "ד), פי "ב  (למעלה שנים שש  בנות
פ "ב  (למעלה לה כתב  שלא פי  על אף  ביתֿדין מכח  מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב . נג, כתובות
הט "ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי  ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח  לאב  לו נוח  א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי  שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע  מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב  אינו שהרי 
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי  כרחם

וברש"י ). (שם לאיבה

.‡È˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C„k ,‰È‡46ÔBÊÓÏ ÔÈÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰ÊÎ‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈÎBnL C„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „BÎe d„Bk48c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»

מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי "ב  כתובות 'ירושלמי '
ה"ב .46) פי "ח  שאי ֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי  תום עד מזונותיהן לעכב 
פי "ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי48)הט "ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי "ח , למעלה כמבואר 'ירושלמי '49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי "ב , כתובות
פי "ח 50) (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה אף ֿעלֿפי 

כסף , צרור להן התפיס  שאביהן לחוש אין בבנות - הי "ט )
סי ' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף  מתפיסין שאין
ומדברי להשבע , צריכה נערה זה לפי  אבל טו), ס "ק  קיב 
ה'מגיד  ולדעת להשבע . צריכה אינה נערה שגם נראה רבינו
שיש  שאמרו: א. סט , בכתובות רבינו דברי  מקור משנה'
כדרך  להם נשבעת ואינה האחים, של חוב  בעלת דין לבת,
להפרע  "הבא אמרו: ולא ללווה. נשבע  בעלֿחוב  שאין
להפרע  בבא אלא - בשבועה" אלא יפרע  לא יתומים, מנכסי 
הבת  פרנסת לענין שם, נאמר זה אולם אביהם. חוב 
נא, גיטין ב 'תוספות' (וראה מזונותיה לענין ולא (נדונייתה)

אתפסה). צררי  אימור דיבורֿהמתחיל: א .

.È˙BBf ˙Ba‰ ‡ÏÂ Ôn‡ ˙a˙k ÔÈLBÈ ÌÈa‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿ƒ¿À«ƒ»¿…«»ƒ
.Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ËL ‰È‰iL „Ú ,el‡ ÌÈ‡˙aƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿∆¿«¿À»≈ƒ««»»
‡nL ,ÌeÏk Ô‰Ï ÔÈ‡  ‰a˙k ËL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈»¿«¿À»≈»∆¿∆»

d˙a˙k Ôn‡ ‰ÏÁÓ51 ‰a˙k zÎÏ Ìkc ÔÈ‡ Ì‡Â . »¬»ƒ»¿À»»¿ƒ≈«¿»ƒ¿…¿À»
.ÌÈ‡z‰ ÈÙk Ô‰Ï LÈ≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

(לעיל 51) כתובתה" תנאי  כל איבדה כתובתה, ו"המוחלת
בפרעון  תלוי  הבנות מזון וכי  מתפלא: והראב "ד יט ). יז,
הבעל  פרע  ואם כפרעון, אלא אינה המחילה והלא כתובתה,
אולם  מזונותיהן? בנותיו יטלו לא (כשגירשה) אשתו כתובת
ואמרה  כתובתה, מחלה שמא לחוש שיש סובר רבינו
מחלה  לא בפירעון אבל הבנות מזון על שמוחלת בפירוש
הואיל  רבינו, על מגין עוז' וה'מגדל (לחםֿמשנה). כלום
והלא  מזונות, לה אין כתובתה מוחלת נג.): (כתובות ואמרו
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קסז                
         

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח 

ה"ד. "לירש".29)פט "ז התימנים: המגיעה 30)ובכת"י 
אביהם. מנכסי  ל'מותר 31)לאמם הזקוק  דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע "פ 
עצמה  היא השניה לבני  הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי 
לך  אין - כחוב  ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע  הבנים כל על שהרי  מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ :). (שם חוב  אמם,33)שטר כתובת השניה לבני  שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב  ממון מוריש אדם אין כי 

הי "ב . פט "ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.Á˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
 e˙Ó Ck Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰Bz ÏL ‰MÈa Bn‡ ˙a˙k LBÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈLBÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡‰ ÈLBÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈

‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ  eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙MÈ ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

ÚMzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי  כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי 

ה"א. פי "ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב  וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי  הנשים מתו לא כי  כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.Ë‰ÚaLpL BÊ  ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈLBÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

 ÂÈ‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k LBi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ÛBË BÈ‡40,ÔÈBÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈLBi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב , בעל כדין
האב .40) בחיי  לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף  'חוב ' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני , לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב  שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף  יירשו הם

נב :). (כתובות אחיהם"

.ÈÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ Á‡ Ô‰È‡42eÒ‡˙iL „Ú43.ebiL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò‡˙ B‡ ,‰Ò‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  ‰‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ  B˙BÓ Á‡Ï ‰È‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב  הוא אין האב  שבחיי  אע "פ 
ניזונות  - משמת הי "ד), פי "ב  (למעלה שנים שש  בנות
פ "ב  (למעלה לה כתב  שלא פי  על אף  ביתֿדין מכח  מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב . נג, כתובות
הט "ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי  ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח  לאב  לו נוח  א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי  שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע  מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב  אינו שהרי 
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי  כרחם

וברש"י ). (שם לאיבה

.‡È˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C„k ,‰È‡46ÔBÊÓÏ ÔÈÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰ÊÎ‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈÎBnL C„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „BÎe d„Bk48c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»

מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי "ב  כתובות 'ירושלמי '
ה"ב .46) פי "ח  שאי ֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי  תום עד מזונותיהן לעכב 
פי "ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי48)הט "ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי "ח , למעלה כמבואר 'ירושלמי '49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי "ב , כתובות
פי "ח 50) (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה אף ֿעלֿפי 

כסף , צרור להן התפיס  שאביהן לחוש אין בבנות - הי "ט )
סי ' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף  מתפיסין שאין
ומדברי להשבע , צריכה נערה זה לפי  אבל טו), ס "ק  קיב 
ה'מגיד  ולדעת להשבע . צריכה אינה נערה שגם נראה רבינו
שיש  שאמרו: א. סט , בכתובות רבינו דברי  מקור משנה'
כדרך  להם נשבעת ואינה האחים, של חוב  בעלת דין לבת,
להפרע  "הבא אמרו: ולא ללווה. נשבע  בעלֿחוב  שאין
להפרע  בבא אלא - בשבועה" אלא יפרע  לא יתומים, מנכסי 
הבת  פרנסת לענין שם, נאמר זה אולם אביהם. חוב 
נא, גיטין ב 'תוספות' (וראה מזונותיה לענין ולא (נדונייתה)

אתפסה). צררי  אימור דיבורֿהמתחיל: א .

.È˙BBf ˙Ba‰ ‡ÏÂ Ôn‡ ˙a˙k ÔÈLBÈ ÌÈa‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿ƒ¿À«ƒ»¿…«»ƒ
.Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ËL ‰È‰iL „Ú ,el‡ ÌÈ‡˙aƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿∆¿«¿À»≈ƒ««»»
‡nL ,ÌeÏk Ô‰Ï ÔÈ‡  ‰a˙k ËL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈»¿«¿À»≈»∆¿∆»

d˙a˙k Ôn‡ ‰ÏÁÓ51 ‰a˙k zÎÏ Ìkc ÔÈ‡ Ì‡Â . »¬»ƒ»¿À»»¿ƒ≈«¿»ƒ¿…¿À»
.ÌÈ‡z‰ ÈÙk Ô‰Ï LÈ≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

(לעיל 51) כתובתה" תנאי  כל איבדה כתובתה, ו"המוחלת
בפרעון  תלוי  הבנות מזון וכי  מתפלא: והראב "ד יט ). יז,
הבעל  פרע  ואם כפרעון, אלא אינה המחילה והלא כתובתה,
אולם  מזונותיהן? בנותיו יטלו לא (כשגירשה) אשתו כתובת
ואמרה  כתובתה, מחלה שמא לחוש שיש סובר רבינו
מחלה  לא בפירעון אבל הבנות מזון על שמוחלת בפירוש
הואיל  רבינו, על מגין עוז' וה'מגדל (לחםֿמשנה). כלום
והלא  מזונות, לה אין כתובתה מוחלת נג.): (כתובות ואמרו
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הניח  מג.): (שם אמרו שכן מבתו, לו עדיפה שאלמנתו ידוע 
תשאל  והבת ניזונת האלמנה מועטים) (ונכסים ובת אלמנה
מעתה  ביותר, לו קשה אלמנתו שזלזול הפתחים, על
ניזונות. הבנות שאין כלֿשכן מזונותיה, שאיבדה - במוחלת

.‚ÈÈ‡zÓ „Á‡ ˜ÚÏ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¬…∆»ƒ¿»≈
Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÂÈ˙Ba eBfÈ Ï‡ Ó‡L ÔB‚k ,‰a˙k¿À»¿∆»««ƒ¿»ƒ¿»»«
˙a˙k ÂÈa eLÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈÁ‡Ï54ÚÓ ÈÎL ˙zÓe ÏÈ‡B‰ 55‰B˜ dÈ‡ «¬≈ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»»

‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡56‡a˙iL BÓk ,57‰zn‰ È‰ ,58 ∆»¿««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¬≈««»»
CÎÈÙÏe ,„Á‡k ÔÈ‡a el‡ ÔÈ‡˙a ÌÈÒÎp‰ eiÁÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¿ƒ»
˙a˙k ÌÈLBÈ ÂÈe ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙Be B˙ÓÏ‡«¿¿»¿»ƒƒ¿»»»»¿ƒ¿À«

dÏÚa ÈiÁa ‰˙nL Ôn‡59. ƒ»∆≈»¿«≈«¿»

ה"א).52) (למעלה דכרין' בנין 'כתובת והיא בחייו, שמתה
ביתֿדין 53) בתנאי  הוא משועבד שהרי  ב . סח , כתובות

שנשאה. נכסיו 54)משעה ליתן אמר מיתתו בשעת
שהיא  בריא כמתנת תוקף  לה ואין מידו, קנו ולא לאחרים,

הגוף ,55)בקנין. כל כח  שתשש "חולה חולה, שכוב 
רגליו  על להלך יכול שאינו עד החולי  מחמת כוחו וכשל
מרע " שכיב  הנקרא הוא המיטה על נופל הוא והרי  בשוק ,

א). פ "ח , זכיה הל' רבינו ליתן 56)(לשון זה נתכוין לא כי 
מותו. לאחר ה"ח .57)אלא פ "ח , זכיה הל'

מדברי59)לאחרים.58) אלא אינה מרע  שכיב  מתנת
כי - קמז:) (בבאֿבתרא עליו דעתו תטרף  שלא כדי  חכמים,
או  הנותן מיד קנו לא אם תוקף  למתנה אין תורה מדין
אלא  קונה ואינה - למקבל וימסור מתנה שטר שיכתוב 
והואיל  היא חכמים תקנת ג"כ כתובה ותנאי  מיתה , לאחר
חברתה  את דוחה האחת אין מיתה לאחר אחת בבת וחלים
של  בירושה אם קלג.): (ב "ב  אמרו וכן פ "ח ). לב "ב  (רי "ף 
מסכם: ה"ט , פ "ח  נחלות בהל' ורבינו ניזונת. אלמנה תורה
אלו  מיד הבנות ומזון . . האשה. לכתובת מוציאים "לפיכך
בכתובה  הנכסים נתחייבו במיתתו שהרי  להם, לתת שצוה
כוונתו  מיתה", לאחר אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ומזונות,
שכיב  למתנת קדמה ומזונות לכתובה הבעל שהתחייבות
כאן  שכתב  כמו כאחד, באה החיוב  חלות אבל מרע ,

שם). (לחםֿמשנה

.„È˙‡ÓÓ‰ ˙a60dÏ LÈÂ ˙Ba‰ ‡Lk ‡È‰ È‰  ««¿»∆∆¬≈ƒƒ¿»«»¿≈»
˙BBÊÓ61‰ÓÈ‰ ˙a Ï‡ .62‰iM‰ ˙e63˙e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«

‰Òe‡‰64‰Òe‡‰ ˙e65Á‡ ˙BBÊÓ Ô‰Ï ÔÈ‡  »¬»«»¬»≈»∆¿««
‰Ê È‡˙a Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ66‡e‰  Ô‰È‡ ÈiÁa Ï‡ . ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«∆¬»¿«≈¬ƒ∆

ÈiÁa ˙Ba‰Â ÌÈa‰ ‡L ÔÈ„k ,Ô˙BBÊÓa iÁ«»ƒ¿»¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿«≈
Ô‰È‡67. ¬ƒ∆

הבאה)60) בהערה (ראה ונתעברה יתומה קטנה הנושא
בת. ילדה ואחרֿכך בבעל האב .61)ומיאנה מות לאחר

ה"ה, פכ"ד לקמן כמבואר כתובה, לה אין שהממאנת ואע "פ 
הבת? מזונות המחייבים כתובה תנאי  גם לה אין כן ואם
ולפיכך  כתובה, לה שאין שניה לענין נד. בכתובות (כמבואר
כתובה  קיבלה זו שממאנת לדון, אפשר מזונות) לבתה אין

גרמה  שאח "כ אלא כתובה, תנאי  כל עם קידושיה בעת
לא  בתה אולם כתובתה, ואבדה מיאונה ע "י  הפסד לעצמה
כתובתה  והפסידה שזנתה אשה אם כי  זכותה, הפסידה
מזונותיה? זכות את בתה תפסיד האם ה"ו), פכ"ד (לקמן
כל  הראב "ד ולדעת יא). ס "ק  קיב  סי ' אהע "ז שמואל' ('בית
יכולה  אינה הממאנת קטנה שהרי  מציאותית, אינה זו הלכה
רבינו  אולם יב :). יבמות (ראה לה? מנין ובת ללדת עדיין
תלד  ואח "כ ולמאן, בקטנותה להתעבר לה שאפשר סובר
ה"ט , פ "ב  לעיל וראה (מגידֿמשנה). קיימא של ולד
זה. לדין נאמן מקור נמצא לא ועדיין שם. ובביאורנו

ומת.62) בת, לו וילדה יבמתו לעריות,63)שכנס  שניה
ה"ו. פ "א, לעיל כמבואר סופרים, מדברי  לו להנשא ואסורה

ומת.6)4 - בת לו וילדה ארוסתו, על את 65)בא אנס 
ומת. - בת לו וילדה אח "כ, ונשאה אלה 66)הנערה כל

ומספק  נד.) נג: (כתובות בתלמוד נפשטו שלא בעיות הן
- ביבמה הספק , וטעם הבת. אחי  מנכסי  ממון להוציא אין
תנאי גם כן אם הראשון, בעלה נכסי  על וכתובתה הואיל
כתובה  לה שאין כיון - בשניה היבם. נכסי  על אינם כתובתה
כתובה. תנאי  לה אין ממילא ה"ב ) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי  לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף  יצא כי  - כתובה לה
כתובה, תנאי  דיני  ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ "א, נערה
אח "כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי "ד.67)- פי "ב , לעיל כמבואר שש, גיל עד

.ÂË‰È˙BBÊÓa iÁ  ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È‰L ;ÔÈÒe‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,bzL „Ú B‡ Ò‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe‡ ‰fa˙zL ‰ˆB69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ

(ר"ן 68) באירוסיו מזונותיה להפסיד לה גרם שהוא נמצא
פ "ד). כן 69)כתובות דעת על ובוודאי  ב . נג, כתובות

מתחילה. אירסה

.ÊË‰‡Óe ˙a‰ ˙‡O70‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰Lb˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È‡ ˙ÈÏ ‰ÊÁÂ ÏÈ‡B‰  ÌÈ ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È‰ ,‰‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò‡˙zL „Ú B‡ bzL73. ∆ƒ¿««∆ƒ¿»≈

למפרע .70) קידושיה ה'מאירי '71)שעקרה לדעת
המדובר  נתאלמנה, או בנתגרשה גם (201 עמ ' שם, (כתובות
ניזונת  היא ולפיכך מדרבנן, אלא שאינם קטנה בקידושי 
או  נתגרשה ושוב  שנתקדשה נערה אבל אביה, מנכסי 
כסף ֿמשנה). (ועי ' אביה מנכסי  ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.ÊÈÏk ÌÈa‰ eLÈÈ  ˙Be ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ ebiL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

ÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .eÒ‡˙iL „Ú«∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
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.ÔÈaÓ ÌÈÒÎ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ ebiL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
 ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

ebiL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ ebiL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰  „Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב  חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס . אמרו וכן ב . קלט , בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס  שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני היתום, את מפרנסים ואח "כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.ÁÈÌ‡ Ï‡ ;Ú˜˜ ÁÈp‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙e ÏÈ‡B‰  ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ eB‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט "ז, לעיל ברי "ף 79)ראה דעתם הובאה
ט '. פרק  תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk Á‡81ÌÈLBÈ Ô‰a eÎÊ k 82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈLBÈ ÌÈa‰  Ck Á‡ ea˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83eÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ ÔÎÓ  ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק  לבנים יש כי 
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי  א. קמ , בבאֿבתרא

רש"י ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני  באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ÎÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ BÁ‰ ÔÈ‡  ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eLÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,BBÁ BÁ ÏÚÏ ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
ebiL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב  נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ , בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע , וקולא לתובע  חומרא ודינן:

שם). (רי "ף  ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי 

.‡Î,˙Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆
,˙Bf ‰ÓÏ‡‰  Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙MÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰Bz ÏL ‰MÈ ˙Ác Ì‡ :ÌÈc‰ ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙MÈ ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ
?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב "ב  בנותיו מכבוד לו עדיף  אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי  שנותיה לפי  הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי  הכ"א. פי "ח , לעיל כמבואר
 ֿ (מגיד בתחילה מזונותיה לה שמוציאים מאחר בנכסים

לעיל 91)משנה). הנזכרת דכרין' 'בנין כתובת היא

הזכרים.92)ה"אֿב . לבנים ניזונת,93)הראויה שהיא
הי "ז. כדלעיל הפתחים, על ישאלו והבנים

.ÎÁÈp‰ ‡ÏÂ ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ˙Ba ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»¿¿«¿…ƒƒ«
e˜ÏÁÈÂ ebiL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  Ôa≈≈¿ƒƒ«¿««∆ƒ¿¿¿«¿¿

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ Ôlk ‡l‡ ,‰ÂLa ÌÈÒÎp‰ ‡L94. ¿»«¿»ƒ¿»∆∆»À»¿¿»∆

לא 94) כאחד, הנכסים כל יורשות הבנות שכל במקום כי 
בזמן  אלא שאינו למזונות, מיוחד תנאי  ביתֿדין להן תיקן
קלט .). (בבאֿבתרא ניזונות והבנות היורשים, הם בנים, שיש

ה'תשע"ח  אייר כ"ה חמישי יום 

   1 
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב  שחייב  בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח 
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי  ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.‡È„k BzÏ ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Òt ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï  Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡OÈaL ÈÚ3ÌÈc ‰na .e‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

 ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈÚ ‡‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
BLÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡ ‰Ê È‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה  יפחות "לא
זה 4) "הרי  וכתב  רבנו דקדק  ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי 

.‰nÚ ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ Lt≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
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קסט                
         

.ÔÈaÓ ÌÈÒÎ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ ebiL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
 ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

ebiL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ ebiL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰  „Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב  חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס . אמרו וכן ב . קלט , בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס  שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני היתום, את מפרנסים ואח "כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.ÁÈÌ‡ Ï‡ ;Ú˜˜ ÁÈp‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙e ÏÈ‡B‰  ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ eB‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט "ז, לעיל ברי "ף 79)ראה דעתם הובאה
ט '. פרק  תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk Á‡81ÌÈLBÈ Ô‰a eÎÊ k 82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈLBÈ ÌÈa‰  Ck Á‡ ea˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83eÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ ÔÎÓ  ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק  לבנים יש כי 
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי  א. קמ , בבאֿבתרא

רש"י ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני  באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ÎÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ BÁ‰ ÔÈ‡  ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eLÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,BBÁ BÁ ÏÚÏ ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
ebiL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב  נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ , בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע , וקולא לתובע  חומרא ודינן:

שם). (רי "ף  ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי 

.‡Î,˙Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆
,˙Bf ‰ÓÏ‡‰  Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙MÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰Bz ÏL ‰MÈ ˙Ác Ì‡ :ÌÈc‰ ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙MÈ ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ
?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב "ב  בנותיו מכבוד לו עדיף  אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי  שנותיה לפי  הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי  הכ"א. פי "ח , לעיל כמבואר
 ֿ (מגיד בתחילה מזונותיה לה שמוציאים מאחר בנכסים

לעיל 91)משנה). הנזכרת דכרין' 'בנין כתובת היא

הזכרים.92)ה"אֿב . לבנים ניזונת,93)הראויה שהיא
הי "ז. כדלעיל הפתחים, על ישאלו והבנים

.ÎÁÈp‰ ‡ÏÂ ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ˙Ba ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»¿¿«¿…ƒƒ«
e˜ÏÁÈÂ ebiL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  Ôa≈≈¿ƒƒ«¿««∆ƒ¿¿¿«¿¿

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ Ôlk ‡l‡ ,‰ÂLa ÌÈÒÎp‰ ‡L94. ¿»«¿»ƒ¿»∆∆»À»¿¿»∆

לא 94) כאחד, הנכסים כל יורשות הבנות שכל במקום כי 
בזמן  אלא שאינו למזונות, מיוחד תנאי  ביתֿדין להן תיקן
קלט .). (בבאֿבתרא ניזונות והבנות היורשים, הם בנים, שיש

ה'תשע"ח  אייר כ"ה חמישי יום 

   1 
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב  שחייב  בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח 
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי  ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.‡È„k BzÏ ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Òt ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï  Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡OÈaL ÈÚ3ÌÈc ‰na .e‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

 ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈÚ ‡‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
BLÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡ ‰Ê È‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה  יפחות "לא
זה 4) "הרי  וכתב  רבנו דקדק  ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי 

.‰nÚ ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ Lt≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
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È˙ÈÏ ‡BzLk :ÏÚa‰ Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ ≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ
.‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.‚‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡  ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰ÒÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„BÎe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚÓ ?BzÚc ÔcÓ‡À¿««¿≈≈»¿À»»«»«»¿
da ÔÈ„ÓB‡  ÂÈiÁa ˙a ‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ6‡Ï Ì‡Â . ¿≈ƒƒƒ«¿«»¿ƒ»¿ƒ…

˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B  »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
eOÚ8.d˙ÒÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף  עשירי .8)על חלק 

.„‡Op‰Ï ‡BzL Ïk  ˙Ba ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰iMM ‰Ó eOÚ  ‰ÈÁ‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰iMM ‰Ó eOÚ  ‰ÈÁ‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡  ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡ ‰iMM ‰Ó eOÚ  ‰iM‰Â ,eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»
Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰iMM ‰Ó eOÚ  ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈

‰ÂLa ÌÈeOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙BÊBÁÂ ,OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆
.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי 
כדין 10) ירושה להם ולהניח  הבנים חלק  לברר כדי  זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי  תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני  נדחית

.‰.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰ÒÙÏ ‡e‰L ‰Ê eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈBÁ‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜w‰ ˙eÈÎOÓ ‰Ê eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B  Ú˜w‰ eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי  על אף 
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע . מן אלא אינו כתובה", מ "תנאי 
היא  גובה - האב  דעת כשאומדין אבל נכסים", ב "עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי  על ואף  מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב  שהשכיר מיום שנה חצי 
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי  כקרקע , זה הרי  השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב  בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב  בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי  להיפרע  הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק 

.ÂCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL BÁ ÏÚk ‰Ê eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰ÚeL ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙ÈeafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB  ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰ÚeLe15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙ÚÙ ‡È‰ È‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ

˙ÈeafÓ ‡l‡ ÚtÈ ‡Ï  ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ÚtÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ
iL BÓk ,‰ÚeLe.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.Ê˙a‰  Ì‰È‡ Ú˜˜ ekLÓ B‡ eÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Òt ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙ÙBË16Ïk ÌÈÙBhL C„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»

˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙BBÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
.‰‡ÂÏ‰«¿»»

היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב  דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני  משועבדים מנכסים להם מוציאים

.Á˙Óe ˙BpË˜ e‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Òt ÔÈÏËB ÔÈ‡  Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי 
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.

.Ë‰BL‡ ‰Ó„˜Â ,ÔÂ ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡  «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL eOÚa ‰BL‡‰»ƒ»»ƒ∆»

הכול.19) יורש הבן שהרי  יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי  ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי  נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.ÈÈÒÎpÓ È˙Ba eÒÙz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL 22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב  ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב  אלא
כלל. חוב  עליהם אין לפרנסן

.‡Èe‡a k  ˙e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««¿»»«¿»≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ ˙BBÊÓÏ ÔÈÓ„B˜ ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊnL∆¿»«¿»»¿ƒƒ¿««¿≈ƒ
˙BBÊÓ ÈtÓ ÌÈÒÎ eOÚ ˙ÏËB dÈ‡  ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««≈»∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿

‰ÓÏ‡‰23ÔÈ‡  ˙‡OpL Á‡ ˙a‰ ‰˙Ó elÙ‡Â . »«¿»»«¬ƒ≈»««««∆ƒ»≈
dÏ Ô˙p‰Ï ‰Èe‡‰ ‰Òt LBÈ ÏÚa‰24È‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈

.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי23) שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד
תקנת  אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה

ה  וטעם של חכמים. חוב  בעלת היא שהאלמנה מפני  דבר:
האחים. של חוב  בעלת היא הבת ואילו ואין 24)האב 

של  אלא אב  של יורש ואינו זה, הוא נכרי  איש אומרים
האלמנה  למזון מוציאים ואין לוקח , דין לו ויש אשתו,
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כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים
האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.È‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ  ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡‰ ‰Òt Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜w‰ eOÚa B‡ ‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע  לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב  מלשון ד,התנגדה,
בידּה". ימחא די  איתי  "ולא למחות 30)לב ): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ

תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף ,

למחות. צריכה אינה שוב  נשואיה

.‚È,˙‚Ba ÔÈa ‰Ú ÔÈa ,‰Ï„bL Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Òt ‰„a‡  d˙Òt ‰Úz ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È‰  ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰‚aL ÔÈa ,‰È‡ ˙Èa d„BÚÂ ‰‚a .‰ˆzL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»
ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„‡ d˙Òt ‰Ú˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Òt«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

‚aa33d˙Òt ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â ,ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Òt ‰Úz ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי  מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב . מחמת ולא צריכה 34)הטוב , ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי  על אף  הבושה.35)למחות מפני 

.„Èd˙ÒÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck BzÏ ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa ÚÓ ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È‰Â ,˙ÓÂ ,‡Èa36‰Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆiM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚÏ Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL‰  ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ 37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ  ‡È‰ ˙Ò‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡  ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני  על הנאמן שלישי  האב 37)אדם "שאף 
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי  לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע  קטנה 39)שכיב  מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי  קרקע . בהן ליקח 

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלייוציא בעלי 

כאשר  שדה לי  יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא
לה. שומעין אין - ארצה,

ה'תשע"ח  אייר כ"ו  שישי יום 

    1 
שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני  כולל

השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי  מינקת דיני  המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי  עמה בתה או בנה התובעת

.‡dÏÚÏ ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3ÔkcL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»

Ì˜Ï ,˙‚B‡  ‚‡Ï4B‡ Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B  ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆
˙BOÚÏ ÈÚ‰ ÈL C„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË  ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬

˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡  el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆
„Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ

ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«
.eÂË ‰È„Èa Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי2) איבה, משום - מציאה ב . סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב  ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב 'ירושלמי ' יב :). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי 
בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ "ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי ". מציאה ואומרת

ה"ד. פי "ב  לעיל וכמבואר נח :), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ "ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט . נוי  לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. הפה 7)תוספתא, את "מסריח  ב : סא, כתובות

עד  שרביט  כמין פושטן - משרבט  השפתיים", את ומשרבט 
ברוק  תמיד החוט  לשרות שצריכה ע "י  גדולות שנעשות

שם). אבל 8)(רש"י  הטויה, על אלא כופה אינו ולפיכך
חשובות  מלאכות שהן אע "פ  והרקמה, האריגה על לא
חכמה  "אין ב : סו, ביומא אמרו [וכן רוקח '). ('מעשה וקלות
בידיה  לב  חכמת אשה וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה
היא  "ומה שאמרו: סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו".
עשרה  שהם ביהודה, שתי  סלעים חמשה משקל לו, עושה
שהן  ביהודה, ערב  סלעים עשרה משקל או בגליל. סלעים
בטוויית  המדובר שכל הרי  - בגליל" סלעים עשרים
שאין  שסובר מפני  אלו, שיעורים השמיט  ורבינו החוטים].
 ֿ (מגיד המדינה כמנהג הכל אלא המקומות בכל זו קצבה

משנה).

.‰˜Ác9 dÏ Èe‡‰ ÔÓ ˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰ÏhÏ ˙LBÈ dÈ‡  ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡ÈÓ ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ 14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י 
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קעי                
         

כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים
האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.È‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ  ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡‰ ‰Òt Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜w‰ eOÚa B‡ ‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע  לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב  מלשון ד,התנגדה,
בידּה". ימחא די  איתי  "ולא למחות 30)לב ): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ

תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף ,

למחות. צריכה אינה שוב  נשואיה

.‚È,˙‚Ba ÔÈa ‰Ú ÔÈa ,‰Ï„bL Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Òt ‰„a‡  d˙Òt ‰Úz ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È‰  ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰‚aL ÔÈa ,‰È‡ ˙Èa d„BÚÂ ‰‚a .‰ˆzL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»
ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„‡ d˙Òt ‰Ú˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Òt«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

‚aa33d˙Òt ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â ,ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Òt ‰Úz ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי  מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב . מחמת ולא צריכה 34)הטוב , ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי  על אף  הבושה.35)למחות מפני 

.„Èd˙ÒÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck BzÏ ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa ÚÓ ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È‰Â ,˙ÓÂ ,‡Èa36‰Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆiM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚÏ Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL‰  ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ 37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ  ‡È‰ ˙Ò‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡  ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני  על הנאמן שלישי  האב 37)אדם "שאף 
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי  לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע  קטנה 39)שכיב  מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי  קרקע . בהן ליקח 

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלייוציא בעלי 

כאשר  שדה לי  יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא
לה. שומעין אין - ארצה,

ה'תשע"ח  אייר כ"ו  שישי יום 

    1 
שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני  כולל

השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי  מינקת דיני  המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי  עמה בתה או בנה התובעת

.‡dÏÚÏ ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3ÔkcL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»

Ì˜Ï ,˙‚B‡  ‚‡Ï4B‡ Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B  ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆
˙BOÚÏ ÈÚ‰ ÈL C„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË  ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬

˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡  el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆
„Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ

ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«
.eÂË ‰È„Èa Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי2) איבה, משום - מציאה ב . סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב  ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב 'ירושלמי ' יב :). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי 
בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ "ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי ". מציאה ואומרת

ה"ד. פי "ב  לעיל וכמבואר נח :), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ "ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט . נוי  לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. הפה 7)תוספתא, את "מסריח  ב : סא, כתובות

עד  שרביט  כמין פושטן - משרבט  השפתיים", את ומשרבט 
ברוק  תמיד החוט  לשרות שצריכה ע "י  גדולות שנעשות

שם). אבל 8)(רש"י  הטויה, על אלא כופה אינו ולפיכך
חשובות  מלאכות שהן אע "פ  והרקמה, האריגה על לא
חכמה  "אין ב : סו, ביומא אמרו [וכן רוקח '). ('מעשה וקלות
בידיה  לב  חכמת אשה וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה
היא  "ומה שאמרו: סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו".
עשרה  שהם ביהודה, שתי  סלעים חמשה משקל לו, עושה
שהן  ביהודה, ערב  סלעים עשרה משקל או בגליל. סלעים
בטוויית  המדובר שכל הרי  - בגליל" סלעים עשרים
שאין  שסובר מפני  אלו, שיעורים השמיט  ורבינו החוטים].
 ֿ (מגיד המדינה כמנהג הכל אלא המקומות בכל זו קצבה

משנה).

.‰˜Ác9 dÏ Èe‡‰ ÔÓ ˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰ÏhÏ ˙LBÈ dÈ‡  ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡ÈÓ ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ 14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י 
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להם".12)"לה". "היו התימנים: משנה 13)ובכת"י 
סא:). (שם כמותו והלכה אליעזר, כרבי  ב . נט , בכתובות

זנות. פריצות, - ה"ו.14)זמה בסמוך וכמבואר שם,

.‚Ècn‰15ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰OÚz ‡lL BzL‡ ˙‡16 ««ƒ∆ƒ¿∆…«¬∆¿»»¿»
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡ÈÓ ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈

˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚÏ ˙ˆÁB ‰M‡ Ïk»ƒ»∆∆¿«¿»»»»»¿«¿»∆∆
ÒBk‰ ˙‡ BÏ18‰hn‰ ˙‡ BÏ ˙ÚvÓe ,19˙„ÓBÚÂ , ∆««««∆«ƒ»¿∆∆

ÈÏÎ B‡ ÌÈÓ BÏ ÔzzL ÔB‚k ,dÏÚa ÈÙa ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ¿≈«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿ƒ
dÈ‡ Ï‡ .el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙlÓ Ïhz B‡ƒ…ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»≈»

Ba ÈÙa B‡ ÂÈ‡ ÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚ20. ∆∆¿«∆∆ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿

ה"ב .15) לסוף  מקושר והוא "והמדיר", התימנים: בכת"י 
וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה

אוסר  הריני  אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק  עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי "ב  לעיל
לידי שתבוא חשש יש - שעמום לידי  שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי  ב . נט , בכתובות משנה
יב . הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי19)יוצקת. טורח  שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י  עליו שתתחבב 
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ "ו) פ "ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי  מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב 'ירושלמי ' מובאים הטעמים סא,20)ושני  כתובות
ב .

.„elÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡  ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈

BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י  באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב  כדי 

.‰ÔÓÊa dÏÚÏ ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÁ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈLz‰ ˙‡ ˙ÏMÓe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ôz ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁa ˙LBÈ ?˙ÁËÓ26˙nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ Á‡ ˙nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁa ÔÁËÏ Ôk„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ‰ eÏËÈƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË 30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי  על או באלפס  לא אבל
רוקח '). ('מעשה א.23)העולם פב , בבאֿקמא

ב .24) נט , ספרד,25)כתובות ספרי  וכגירסת ב . סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי  הוא: בזה והטעם שם. ברי "ף  הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו

לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני  אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי '27)בבית (אהע "ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס ) בעצמה היא אין

אלא  גדול, טורח  שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח : התימנים, ובכת"י  טחינה. צרכי  מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב .30)הריחיים. נט , כתובות

.Â‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡  ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…
˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ôz ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈

BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ
ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡  ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏMÓ34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי "ף , גירסת לפי  - משלו" לו

שם. ב 'תוספות' וראה משלה", ב .32)לו נט , שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב  פא, לנדרים ובר"ן

שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע  לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.Ê‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁBÂ ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ  dÏÚÏ¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»

˙BOBÚ ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ô˙B‡ ˙BOBÚ ÌÈLp‰36LL  «»ƒ»ƒ¿»»≈»≈
,˙ÒaÎÓe ,‰ÙB‡Â ,˙ÏMÓe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ôz ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.Á‰OBÚ ‰c  dÏÚÏ ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt37‡È ‡nL e‰‰ ÌeMÓ ‰Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
ÂÈÙa ‡lL ‰c ‡È‰Lk B˙hÓ ˙ÚvÓ CÎÈÙÏ .ÏÚÏƒ¿…¿ƒ»«««ƒ»¿∆ƒƒ»∆…¿»»
dk„k B„Èa B˙B‡ ˙˙B dÈ‡Â ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe∆∆∆«¿≈»∆∆¿»¿«¿»
B‡ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ ı‡‰ ÏÚ B˙B‡ ˙ÁpÓ ‡l‡ „ÈÓz»ƒ∆»««««»»∆««¿ƒ

BÏËB ‡e‰Â ÔÁÏM‰ ÏÚ38. ««À¿»¿¿

וחיבה.37) קירוב  של דברים הם אלו כי  א. סא, כתובות
שאינה  המים יוצקת והיא רוחץ  הוא אפילו - פניו הרחצת
אסורה, פניו רחיצת בלא אפילו גופו נגיעת כי  בגופו, נוגעת
הי "ט ). שם (והשווה הי "ח  פי "א ביאה איסורי  בהל' כמבואר
נקיים, ימים שבעה ספירת בעת אפילו אסורים אלו ודברים

(מגידֿמשנה). שם שם.38)כמבואר כתובות,

.Ë‰È˙BÎ‡ÏÓ ‰˙OÚL ˙Úa ÌÈÏk ‰ML ‰M‡‰39 »ƒ»∆»¿»≈ƒ¿≈∆»¿»«¿¬∆»
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קעב               
         

.‰wz ‡l‡ ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â .‰eËt  d˙Èa CB˙a¿≈»¿»¿≈∆ƒ«ƒ∆»«»»
˙Èa‰ CB˙a ÌBÏL ÔÈ‡  Ôk ÓB‡ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈«»≈≈≈»¿««ƒ
,˙BÎ‡Ïn‰ Ó ˙ÚÓÂ ˙‰Ê ˙‡ˆÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿««≈…«¿»

Ì‰ÈÈa ‰ËË˜ ˙‡ˆÓÂ40. ¿ƒ¿≈¿»»≈≈∆

ששברה 39) מפורש לא ה"ד) פ "ט  (כתובות [ב 'ירושלמי '
שכוונת  ונראה כט ). ס "ק  פ  סי ' מחוקק ' ('חלקת מלאכה בעת
משנהֿלמלך]. ועי ' כוונה, בלי  היתה שהשבירה היא רבינו

שם.40) כתובות, 'ירושלמי '

.È˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚlÓ ÚnzL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ»«ƒ«¬¿»»ƒ«¿»
d˙B‡ ÔÈÙBk  Ô˙BOÚÏ ˙iÁ ‡È‰L41elÙ‡ ,‰OBÚÂ ∆ƒ«∆∆«¬»ƒ»¿»¬ƒ

ËBL42˙ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆
Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈÈLBÓ  ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆

LÙ‡L Ôic‰ ‰‡iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê „Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»
.ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני  ניזונת "איני  אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי "ב  לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב  כמו בהן, חייבת הבית לצרכי 
פי "ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסף ֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח )

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב  וכן ה"ז. פט "ו למעלה ראה
"מעולם  כותב : והראב "ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי "ף 

לנשים". שוטים ייסור שמעתי  שאשה 43)לא ואף ֿעלֿפי 
בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס "ק  פ  סי ' מחוקק ' ('חלקת להשבע  חייבוה לא זה ומטעם

כח ).

.‡ÈÔÈ˙ÁBt  da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ„e44˙BÈe‡‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dËa dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙BÁ‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È‰ 46ÔÈ‡Â .‰ˆzM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,ÓBÏÂ kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ  ÌÈÚ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב .44) סה, ודף  ב . סד, פי "ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני , כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י 

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי "ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס :) (כתובות

יב . בהלכה רבינו בדברי  ולהלן שם,47)ברש"י  בברייתא
ואולי לחלב ". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי48)היתה רבי  אמר כן
לכביסת  מספיק  שאינו העיר בני  של במעין - ב  פ , בנדרים
בני של שכביסתם אחרת, עיר לבני  לשתיה וגם העיר בני 
גופם  שצער האחרת, העיר בני  של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס "ק  פ  סי ' שמואל' ('בית אחרים לחיי  קודם

.È,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆

ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈
ÏÚa‰  da ÌÚ dzÁ Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆL∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««

„Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ "ה כתובות לשון 50)'ירושלמי ' מדקדוק  שם,
בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה

חברתה.

.‚Èd˙B‡ ‰ÙBk  da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙ÓB‡ ‡È‰ .‰˜p‰ „Á‡Â Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
 Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈
;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»

daÓ LÙÏ dÏ ‡e‰ ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי51) להניק , משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס .).52)נט :). (שם ההנקה זמן סוף  סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק  לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי  א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב ) צער לה (שאין
פירש: ורש"י  ס "ב ). פב , סי ' אהע "ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב  החלב 

.„ÈÈ‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡L ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ

ÎBO  ˜È‰Ï ‰˙ˆ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
ÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙL ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי  מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי  כל אם היתה היא "כי  כ): ג,
ניתנה".

.ÂË,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ kOÏ ‡e‰ Èe‡ :˙ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡ ‡È‰Ï ‰ÈÏÚ  Èe‡ BÈ‡ ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰ÚeLÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע  לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק  משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע  רוצה

(מגידֿמשנה).

.ÊË˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ‰Lb˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe dÎO dÏ Ô˙B  ‰˙ˆ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B  ‰˙ˆ»¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;dÈk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡  ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,dÈk‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ „Ú ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט :).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע "פ 58)שאינה
ואינו  ס .), (שם ובריח  בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק  רוצה
לפי אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
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קעג                
         

.‰wz ‡l‡ ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â .‰eËt  d˙Èa CB˙a¿≈»¿»¿≈∆ƒ«ƒ∆»«»»
˙Èa‰ CB˙a ÌBÏL ÔÈ‡  Ôk ÓB‡ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈«»≈≈≈»¿««ƒ
,˙BÎ‡Ïn‰ Ó ˙ÚÓÂ ˙‰Ê ˙‡ˆÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿««≈…«¿»

Ì‰ÈÈa ‰ËË˜ ˙‡ˆÓÂ40. ¿ƒ¿≈¿»»≈≈∆

ששברה 39) מפורש לא ה"ד) פ "ט  (כתובות [ב 'ירושלמי '
שכוונת  ונראה כט ). ס "ק  פ  סי ' מחוקק ' ('חלקת מלאכה בעת
משנהֿלמלך]. ועי ' כוונה, בלי  היתה שהשבירה היא רבינו

שם.40) כתובות, 'ירושלמי '

.È˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚlÓ ÚnzL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ»«ƒ«¬¿»»ƒ«¿»
d˙B‡ ÔÈÙBk  Ô˙BOÚÏ ˙iÁ ‡È‰L41elÙ‡ ,‰OBÚÂ ∆ƒ«∆∆«¬»ƒ»¿»¬ƒ

ËBL42˙ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆
Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈÈLBÓ  ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆

LÙ‡L Ôic‰ ‰‡iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê „Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»
.ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני  ניזונת "איני  אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי "ב  לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב  כמו בהן, חייבת הבית לצרכי 
פי "ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסף ֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח )

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב  וכן ה"ז. פט "ו למעלה ראה
"מעולם  כותב : והראב "ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי "ף 

לנשים". שוטים ייסור שמעתי  שאשה 43)לא ואף ֿעלֿפי 
בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס "ק  פ  סי ' מחוקק ' ('חלקת להשבע  חייבוה לא זה ומטעם

כח ).

.‡ÈÔÈ˙ÁBt  da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ„e44˙BÈe‡‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dËa dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙BÁ‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È‰ 46ÔÈ‡Â .‰ˆzM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,ÓBÏÂ kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ  ÌÈÚ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב .44) סה, ודף  ב . סד, פי "ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני , כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י 

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי "ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס :) (כתובות

יב . בהלכה רבינו בדברי  ולהלן שם,47)ברש"י  בברייתא
ואולי לחלב ". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי48)היתה רבי  אמר כן
לכביסת  מספיק  שאינו העיר בני  של במעין - ב  פ , בנדרים
בני של שכביסתם אחרת, עיר לבני  לשתיה וגם העיר בני 
גופם  שצער האחרת, העיר בני  של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס "ק  פ  סי ' שמואל' ('בית אחרים לחיי  קודם

.È,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆

ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈
ÏÚa‰  da ÌÚ dzÁ Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆL∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««

„Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ "ה כתובות לשון 50)'ירושלמי ' מדקדוק  שם,
בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה

חברתה.

.‚Èd˙B‡ ‰ÙBk  da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙ÓB‡ ‡È‰ .‰˜p‰ „Á‡Â Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
 Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈
;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»

daÓ LÙÏ dÏ ‡e‰ ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי51) להניק , משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס .).52)נט :). (שם ההנקה זמן סוף  סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק  לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי  א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב ) צער לה (שאין
פירש: ורש"י  ס "ב ). פב , סי ' אהע "ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב  החלב 

.„ÈÈ‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡L ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ

ÎBO  ˜È‰Ï ‰˙ˆ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
ÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙL ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי  מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי  כל אם היתה היא "כי  כ): ג,
ניתנה".

.ÂË,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ kOÏ ‡e‰ Èe‡ :˙ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡ ‡È‰Ï ‰ÈÏÚ  Èe‡ BÈ‡ ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰ÚeLÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע  לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק  משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע  רוצה

(מגידֿמשנה).

.ÊË˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ‰Lb˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe dÎO dÏ Ô˙B  ‰˙ˆ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B  ‰˙ˆ»¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;dÈk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡  ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,dÈk‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ „Ú ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט :).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע "פ 58)שאינה
ואינו  ס .), (שם ובריח  בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק  רוצה
לפי אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
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אמר  שמואל (שם): ב 'ירושלמי ' שאמרו וכמו חריפותו,
אמי , מרחם בצאתי  בה שהבחנתי  מילדתי , את אני  מכיר

מכירה. אני  ומניקתו"59)ומאז אותה כופים לו, אין "ואם
במצות  חייבת אשה גם שהרי  והטעם, ס "ה). פב  סי ' (אהע "ז
צדקה, מחמת בנה את לזון חייבת שעשירה וכשם צדקה,
שבדדיה, בחלב  עשירה שהיא זו כך הצדקה, על וכופין

אהובה). (בני  צדקה משום בנה את להניק  אותה כופים

.ÊÈ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ ‰Leb‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈc dÎO ÏÚ ˙BÈ dÏ Ô˙B Ï‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈˆ ÔËw‰L∆«»»»ƒ»∆ƒ¿«¬»«¿∆¿ƒ»

‰Ê ‡ˆBiÎÂ61ÌeÏk dÏ ÔÈ‡  ˙aÚÓ‰ Ï‡ .62. ¿«≈»∆¬»«¿À∆∆≈»¿
ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L‚Ó‰ ‰˙ˆ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆

‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡  dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆
˙BeÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈

LÈ ,ÌÈL LL Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡  ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :ÓBÏ ‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï  Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב .60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב 
יד.ש  יב , למעלה כמבואר שש, בני  ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי  שעד 64)כ"ד ב . סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי  כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב :): חולק : והראב "ד לו". וח 

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב  את שנכוף  סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע  בן בתורה לחנכו חייב  הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב : ב ) (ב , תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן
אביו  לדבר, היודע  "קטן מב .): (סוכה שאמרו למה הראב "ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע ", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב . קב ,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי  האב  שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל ' כמבואר
והשווה  ס "ח ). פב  סי ' אהע "ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ "א): פי "ב  (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב 

.ÁÈepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  ‰˜„ˆÏ Èe‡ ‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁk ÏÚa BÏ Èe‡‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza  Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È‡ÂÔBf˙Â .‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL‰  ˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70 Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â  ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט "ו).67) (פי "ב , לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט "ו. פי "ב  למעלה כמבואר ב .69)שתבגר, קב , כתובות

אביה, בית עם לישב  יותר לה שטוב  לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי ' אהע "ז (שו"ע  עמה" שתשב  לכוף  יכולה האם אין

ב .70)ס "ז). מב , ביבמות כמבואר האב , ליורשי  או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב  שאין

כי צדקה, משום בניה לפרנס  היא מחוייבת רוקח ' 'מעשה
הואיל  אלא ח :), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע  והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא
לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי  בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי  זה אבל

ה'תשע"ח  אייר כ"ז ש "ק יום 

    1 
ואשה 1) אשתו בנכסי  הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי מלוג נכסי  דיני  זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב  שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי . ובושת וצער נזק  באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,

.‡BzL‡ ˙MÈa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‡‰ ˙eLÓ ‡ˆzMÓ ?d˙MÈa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eLa ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pLÈÈ  dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ "א ה"ג, פי "ב  למעלה רבינו כתב  כן
א. קנח , ובבאֿבתרא ב . פט , יבמות וראה היא 3)ה"ח .
ה"א). פ "י  (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.dÏÚÏ ‰È‡ dÒÓe ,‰Ò‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
dÏÚÏ ‡‰ ÈÁeÏL ‰eÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»

ÂÈÁeÏLÏ B‡4 ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ Cca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È‡ ˙Èa ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»

dLBÈ6ÌÚ ‡‰ ÈÁeÏL B‡ ‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ
dnÚ „ÁÈ˙Â ˆÁÏ Cca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pLÈÈ ‰Ê È‰  ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»

,dÏÚa ˙ÈÏ dÎÈÏB‰Ï ÏÚa‰ ÌÚ ‡‰ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï‡¬»ƒ¬«ƒ»»ƒ«««¿ƒ»¿≈«¿»
ÌÚ B‡ ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ‡‰ ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡∆»¿¿≈»»ƒ¿≈«««ƒ
C„k ÔeÏÏ ˆÁÏ dnÚ ÏÚa‰ ÒÎ elÙ‡ ,ÏÚa‰«««¬ƒƒ¿««««ƒ»¿»≈»¿∆∆
B‡ ‡‰Â ÏÈ‡B‰  „Á‡ ˜cÙa ÌÈÎ„ ÈBÚ ÔÈlL∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿À¿»∆»ƒ¿»»
,ÔÈ‡eO ÌLÏ dnÚ „ÁÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,dnÚ ÂÈÁeÏL¿»ƒ»«¬«ƒ…ƒ¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ

‰È‡ ‰pLÈÈ  ‰˙Ó Ì‡8d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»ƒ»∆»»ƒ»««ƒ∆¿À»»
.dÏÚa ˙Èa¿≈«¿»

הבעל 4) בשלוחי  ופגעו שלוחיו, ע "י  לו משלחה האב  שהיה
להם. לנדונייתה.5)ומסרוה אביה שייחד מטלטלין

ב .6) מח , נישואין,7)כתובות לשם עמו שמשנתייחדה
בעלה. ברשות היא כל 8)הרי  הגדירו, שם ובתלמוד שם.
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קעד               
         

וכל  נישואין, לשם היא עמה כניסתו סתם שלו, היא שהחצר
שפירשו  לא אם ללון, היא כניסתם סתם שלה, היא שהחצר
שנמשך  מפני  זה כל השמיט  ורבינו נישואין. לשם שהיא
שנכנסה  כל ובוודאי  בזה. לחלק  ירד שלא הרי "ף , אחרי 
כנשואה, היא הרי  בסתם אפילו עמו ונתייחדה שלו לחצר
ונעשית  "הואיל (ה"א): למעלה שכתב  במה נכלל וזה
שאינה  חצר בסתם רבינו עוסק  וכאן יירשנה", בעלה ברשות
עמה  שיתייחד עד ללון, - סתמה ולפיכך שלו. ולא שלה

נישואין. לשם

.‚˙‚Ba ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ9‰ÓÏ‡ B‡ ‰ÓB˙È B‡10, ¿≈ƒ»¿»∆∆¿»«¿»»
ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙ÈÏ ‰È‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈
ÔÈ‡  Cca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈

d˙B‡ LBÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה , שהיא אע "פ 
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי "ב ). יורשה,11)(פ "ג, בעלה אין שנתארסה אע "פ 
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע "פ  ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב ). (פי "א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.„BÏ ‰eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰  «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pLÈÈ  ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈeÓb ÔÈLec˜16‰pLÈÈ  ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pLÈÈ ‡Ï  ‰˙Ó Ì‡ ,˙LÁ ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pLÈÈ  ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL LÁ‰Â18‡È‰ È‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»

המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ "א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב  לעריות פרט  הי "ד), (פ "ד למעלה כמבואר
הי "ב . שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ "ב .14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ "ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט , בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי 
שאינה 17)ה"ח . הקטנה את "הנושא אבל א. קח , יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי  יורשה, אינו ה"ז) פ "ד,

ה"י ). פ "א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם
דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי "א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ "ב  ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי "א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב ). (פ "א כתובות ב 'ירושלמי ' הדברים

.‰‰È‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ  ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ‡‰23Ì‡ ,‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dLBÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ‰˙Ó24‡‰ ‰ˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך

הי "ג.23)רחוקה. פ "ג, שתיקתו 24)לעיל שאין
מה:). (קידושין ושותק  עליה הוא כועס  כי  כלום, מוכיחה

תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,
הט "ז). (פ "ח ,

.ÂdÏÚaÓ ‰L˜e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ eB‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡  ‰pLÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח , פי "ד למעלה המבואר
(רי "ף 27) מבעליה נכסיה להבריח  אלא זו נכתוונה שלא

גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ "ה). כתובות
ס "ה). צ  סי ' (אהע "ז יורשה -

.ÊÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙Bt Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰  ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa LBÈ  dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰  ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙Bt‰ ‡ÈˆBÓ31Ï‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ  ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»

ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»
:ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ ÔÈÊÁÓ  ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«

Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא
(פט "ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו

בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה
זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב . עח , כתובות

בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם
(שם 33) ראשון לוקח  הוא והרי  כלוקח , חכמים שעשאוהו

לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי  מכירתה ולענין וברש"י). נ.
טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב  פ "ד. כתובות רי "ף 

רוצה  הלוקח  ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.ÁÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ dÎÓ  Ô˙B‡ ‰ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ dÎÓ  ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה, כן מנת שעל
ב .36) עח , שם.37)כתובות

.ËB˜ ÔÈa ,Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ39‰Lb˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
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קעה                
         

וכל  נישואין, לשם היא עמה כניסתו סתם שלו, היא שהחצר
שפירשו  לא אם ללון, היא כניסתם סתם שלה, היא שהחצר
שנמשך  מפני  זה כל השמיט  ורבינו נישואין. לשם שהיא
שנכנסה  כל ובוודאי  בזה. לחלק  ירד שלא הרי "ף , אחרי 
כנשואה, היא הרי  בסתם אפילו עמו ונתייחדה שלו לחצר
ונעשית  "הואיל (ה"א): למעלה שכתב  במה נכלל וזה
שאינה  חצר בסתם רבינו עוסק  וכאן יירשנה", בעלה ברשות
עמה  שיתייחד עד ללון, - סתמה ולפיכך שלו. ולא שלה

נישואין. לשם

.‚˙‚Ba ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ9‰ÓÏ‡ B‡ ‰ÓB˙È B‡10, ¿≈ƒ»¿»∆∆¿»«¿»»
ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙ÈÏ ‰È‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈
ÔÈ‡  Cca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈

d˙B‡ LBÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה , שהיא אע "פ 
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי "ב ). יורשה,11)(פ "ג, בעלה אין שנתארסה אע "פ 
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע "פ  ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב ). (פי "א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.„BÏ ‰eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰  «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pLÈÈ  ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈeÓb ÔÈLec˜16‰pLÈÈ  ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pLÈÈ ‡Ï  ‰˙Ó Ì‡ ,˙LÁ ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pLÈÈ  ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL LÁ‰Â18‡È‰ È‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»

המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ "א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב  לעריות פרט  הי "ד), (פ "ד למעלה כמבואר
הי "ב . שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ "ב .14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ "ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט , בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי 
שאינה 17)ה"ח . הקטנה את "הנושא אבל א. קח , יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי  יורשה, אינו ה"ז) פ "ד,

ה"י ). פ "א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם
דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי "א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ "ב  ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי "א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב ). (פ "א כתובות ב 'ירושלמי ' הדברים

.‰‰È‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ  ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ‡‰23Ì‡ ,‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dLBÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ‰˙Ó24‡‰ ‰ˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך

הי "ג.23)רחוקה. פ "ג, שתיקתו 24)לעיל שאין
מה:). (קידושין ושותק  עליה הוא כועס  כי  כלום, מוכיחה

תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,
הט "ז). (פ "ח ,

.ÂdÏÚaÓ ‰L˜e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ eB‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡  ‰pLÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח , פי "ד למעלה המבואר
(רי "ף 27) מבעליה נכסיה להבריח  אלא זו נכתוונה שלא

גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ "ה). כתובות
ס "ה). צ  סי ' (אהע "ז יורשה -

.ÊÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙Bt Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰  ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa LBÈ  dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰  ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙Bt‰ ‡ÈˆBÓ31Ï‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ  ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»

ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»
:ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ ÔÈÊÁÓ  ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«

Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא
(פט "ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו

בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה
זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב . עח , כתובות

בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם
(שם 33) ראשון לוקח  הוא והרי  כלוקח , חכמים שעשאוהו

לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי  מכירתה ולענין וברש"י). נ.
טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב  פ "ד. כתובות רי "ף 

רוצה  הלוקח  ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.ÁÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ dÎÓ  Ô˙B‡ ‰ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ dÎÓ  ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה, כן מנת שעל
ב .36) עח , שם.37)כתובות

.ËB˜ ÔÈa ,Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ39‰Lb˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
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‰zÓ40ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,Ô‰È˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»
‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È‰L ;ÔLBÈ BÈ‡ 41. ≈¿»∆¬≈»¿»»…∆∆ƒ»≈

B˙zÓ ‰zn‰ Ïa˜Ó ‰˜È ,dÏÚa ÈiÁa ˙eÓzLÎe¿∆»¿«≈«¿»ƒ¿∆¿«≈««»»«¿»
eÓb ÔÈ˜42˙ˆ˜Ó ‰˙ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»»¿…∆»¬ƒ»¿»ƒ¿»

‰˜ :Ïa˜ÓÏ ‰˙ÎÂ ,‰È‡eO Ì„˜ Ìlk B‡ ‰ÈÒÎ¿»∆»À»…∆ƒ∆»¿»¿»«¿«≈¿≈
‰ˆ‡LÎÏÂ ÌBi‰Ó43„Ú eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‡Ï È‰L , ≈«¿ƒ¿∆∆¿∆∆¬≈…»»ƒ¿»»«

Ì‡Â ,‰zn‰ d˙B‡ ˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ‰ˆzL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ
dLBÈ BÈ‡  ‰˙Ó44. ≈»≈¿»

משפחה.38) מבעלה,39)קרבת נכסיה להבריח  נתכוונה
ובפירותיהם. בהם יזכה מברחת 40)שלא "שזו הי "ב , פ "ו

שלא  מבעלה להבריח  אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב  אדם אין עט .) (כתובות

היה 41) סבור שהרי  לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי 
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י ). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק  לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי  חוזרת.

(שם). שלם בלב  נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח "כ:
המקבל  ואם למפרע , קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני  תאמר

וברש"י ). (שם, רוצה איני  תאמר להחזיק , שם:44)יבוא
דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום

עליהם.

.ÈÌÈ ˙ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
ÌÈ ˙ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙Bt ÌiÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
ÌÈ ˙ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È‡Ó ‰ÈLBÈ  ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈLBÈ50ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆
d˙a˙k ÌÈLBÈ ÏÚa‰ ÈLBÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…

ÏÊa53d˙e˜a ÔÈiÁ ÏÚa‰ ÈLBÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ  שנפלו שארוסה אע "פ 

ארוסה  שסתם מפני  לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי48)עח .). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי  לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי  מתה,

היא 49) הרי  לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי  וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי  נשואה כספק  אלא אינה
לח :). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי  נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט "ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק ,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק ,
אחראי והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי 
האשה  יורשי  בחזקת הם הרי  כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ : (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ "ה ה"ט . (פ "ג, נחלות הל' והשווה קנח :).

מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי 
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי  והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.‡ÈdÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k  ÌÈ ˙ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a kÓÏ ÏBÎÈ Ìi‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
ÌeaÈ Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ eiÁ˙ kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï …»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב  ואפילו ב . פא, כתובות

כדי (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח  מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף  ולטרוח  לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב  אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע 
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי  נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט , יבמות ב 'תוספות' וראה שם). (רש"י 

.ÈÔÈaÁÓ ˙Bt ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓÈ ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜wÏ57ÏÎB‡ Ìi‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,eÎnÈ  ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙Bt58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף  כקרקע , דינם
פב .). שם לקיש וכריש שלה 58)פ : הקרקע  שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי  ממש,

.‚ÈÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ ,Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙Bt ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,ÌÈ ÏL Ïk‰  ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆiLÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰L .kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿«≈∆«ƒ«¿¿ƒ≈
Ô‰Ó ˙Èa‚ ‰a˙k‰59ÌÈB‡b‰ ˙w˙a ‡l‡60ÔÈ‡Â , «¿À»ƒ¿≈≈∆∆»¿«»««¿ƒ¿≈

ÂÈÏÚ ÔÒ‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈÁ‡a¿«¬»∆…ƒ»¿ƒ≈»∆

בעלה 59) מות לאחר תפסה אם וגם שם, במשנה כחכמים
הי "א). פי "ח  (למעלה מועילה התפיסה אין - הראשון

בכתובתה:60) כתוב  היה ואם ה"ז). (פט "ז למעלה כמבואר
מהמטלטלין  גובה שאז ממטלטלין", בין מקרקעות "בין
משועבדים  הם אף  ה"ח ) שם למעלה (כמבואר הדין מצד
 ֿ (מגיד קרקע  בדמיהם ולוקחים אותם ומוכרים לכתובתה

משנה).

.„È‰a˙k dÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰ÓÈ61‰ÏÁnL B‡ , ¿»»∆…»¿»»¿À»∆»¬»
.BˆÙÁk Ô˙BÂ ÎBÓe ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎa ‰ÎÊ  d˙a˙k¿À»»»»¿ƒ¿≈»ƒ≈¿≈¿∆¿
Ïk eÈ‰ÈÂ ,‰‡Ó ‰a˙k dÏ zÎÈ ,BzÓÈ ˙‡ ÒÎiLÎe¿∆ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿…»¿À»≈»¿ƒ¿»
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קעו               
         

Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk ,d˙a˙ÎÏ ÔÈ‡Á‡ ÂÈÒÎ¿»»«¬»ƒƒ¿À»»ƒ¿»»«»ƒ∆≈»∆
‰a˙k62. ¿À»

שאינה 61) כתובה, בעלה לה כתב  ולא ארוסה שהיתה כגון
הי "א). פ "י  (למעלה כלום קלה 62)גובה תהא שלא כדי 
פב :). (כתובות להוציאה בעיניו

.ÂËÈÒÎa ˙‡OpL Á‡ ‰˙pL B‡ ‰ÎnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»∆»¿»««∆ƒ»¿ƒ¿≈
‰˙OÚ ‡Ï  ÌÈÁ‡Ï ÔÈa dÏÚÏ ÔÈa ,ÏÊa Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜˜ ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ64. ƒ¿≈…«¿∆≈ƒ¿≈¿…»»¿

לבעלי ,63) עשיתי  רוח  נחת לטעון: יכול לבעלה, כשנתנה
שם). הרי "ף  וכפירוש נ. (בבאֿבתרא שלם בלב  ולא
בלי כלום מעשיה שאין ודאי  לאחרים, מכרה או וכשנתנה
וראה  נה:). (גיטין ובאחריותו שלו הם שהרי  הבעל, רשות
או  מכירתה הבעל קיים שאם ה"ג, מכירה מהל' בפ "ל

קיים. הכל - ֿ 64)מתנתה אף ֿעל לאלתר, מכירתו ובטלה
ברזל  צאן מנכסי  כתובתה גביית לידי  הגיעה לא שעדיין פי 
בתי אחר לחזר אשה של דרכה שאין לפי  - ראב "ד) (ועי '
לגבות  כשתבוא גירושין בשעת או מותו לאחר דינים,
 ֿ ומגיד ה"א, פ "ז יבמות ('ירושלמי ' הלקוחות מידי  כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי  ה"ג). מכירה מהל' פ "ל משנה
"בעל  בענין פ . בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול

לפירות"). קרקע  שמכר

.ÊËÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M BÈ‡L65kÓÓ BkÓÓ  ÎÓ Ì‡ ,66eÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa  ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ ÔÎÓ  LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»

לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי  שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע 
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו
שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי ,

למכור  רשאי  אדם שאין ה"ג), פ "ו (כתובות כליב 'ירושלמי '
מהל' פ "ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא  אשתו,

ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא
בסמוך. כמבואר לבעלי , עשיתי  רוח  נחת לטעון:

.ÊÈdÏÚÏ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe dkÓÓ ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚÏ È˙ÈOÚ Áe ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ‡La Ï‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.ÓBÏ dÏ LÈ ≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.ÁÈÈÒÎpÓ dÏÚÏ ‰˙ B‡ ‰ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜˜ ÔÈa ,ÏÊa Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï  »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙ÊBÁ  ‰Bˆa ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆzL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי  שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה

בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס  נדונייתה כנגד
והשווה  הי "א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו

ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ "ל גמרה לא ודאי  כי 
לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני  -
נ.). מט : (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,

אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים
לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי  לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח ), פי "ח  למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי "ז.74) למעלה

.ËÈ‰ÏÁÓe ,e‚pL B‡ e„‡L ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
‰pnÓ e˜Â ,dÏÚÏ Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡È  ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆

.ÈÏÚÏ È˙ÈOÚ Áe ˙Á :ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ
dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»

dÈÊÁ‰L ,˙eÈÁ‡76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77È‰L . «¬»∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈
˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡ ‡ÈÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈzÓ Ët‰Ï ‡l‡ ,ÌÈÒÎpa78Ì‡ Ï‡ . «¿»ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ
‡Ï  ÔÈÓiw‰ ÏÊa Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ BÏ ‰˙»¿»«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…
È˙ÈOÚ Áe ˙Á :ÓBÏ dÏ LiL ÈtÓ ,‰»̃»ƒ¿≈∆≈»««««»ƒƒ

ÈÏÚÏ79. ¿«¿ƒ

ה"ט ).75) פ "י  למעלה (כמבואר סודר שהפכה.76)בקנין
ה"א).77) פט "ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.Î˙BÙÏ Ú˜˜ ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙Bt ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙BÙÏ ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL 83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף  פירותיהם, הלוקח  שיאכל מלוג נכסי  מכר
לאשה. לה 81)ישאר וייטיב  מצוי  הבית מזון שיהא

וברש"י ). פ : יהיה 82)(כתובות והריוח  בהן, וליתן לישא
הבית. שם.83)להוצאת

.‡ÎÔ‰ ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84 »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86 ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰MÈa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,eÎnÈ el‡ È‰ ¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙Bt88. ≈≈∆
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קעז                
         

Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk ,d˙a˙ÎÏ ÔÈ‡Á‡ ÂÈÒÎ¿»»«¬»ƒƒ¿À»»ƒ¿»»«»ƒ∆≈»∆
‰a˙k62. ¿À»

שאינה 61) כתובה, בעלה לה כתב  ולא ארוסה שהיתה כגון
הי "א). פ "י  (למעלה כלום קלה 62)גובה תהא שלא כדי 
פב :). (כתובות להוציאה בעיניו

.ÂËÈÒÎa ˙‡OpL Á‡ ‰˙pL B‡ ‰ÎnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»∆»¿»««∆ƒ»¿ƒ¿≈
‰˙OÚ ‡Ï  ÌÈÁ‡Ï ÔÈa dÏÚÏ ÔÈa ,ÏÊa Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜˜ ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ64. ƒ¿≈…«¿∆≈ƒ¿≈¿…»»¿

לבעלי ,63) עשיתי  רוח  נחת לטעון: יכול לבעלה, כשנתנה
שם). הרי "ף  וכפירוש נ. (בבאֿבתרא שלם בלב  ולא
בלי כלום מעשיה שאין ודאי  לאחרים, מכרה או וכשנתנה
וראה  נה:). (גיטין ובאחריותו שלו הם שהרי  הבעל, רשות
או  מכירתה הבעל קיים שאם ה"ג, מכירה מהל' בפ "ל

קיים. הכל - ֿ 64)מתנתה אף ֿעל לאלתר, מכירתו ובטלה
ברזל  צאן מנכסי  כתובתה גביית לידי  הגיעה לא שעדיין פי 
בתי אחר לחזר אשה של דרכה שאין לפי  - ראב "ד) (ועי '
לגבות  כשתבוא גירושין בשעת או מותו לאחר דינים,
 ֿ ומגיד ה"א, פ "ז יבמות ('ירושלמי ' הלקוחות מידי  כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי  ה"ג). מכירה מהל' פ "ל משנה
"בעל  בענין פ . בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול

לפירות"). קרקע  שמכר

.ÊËÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M BÈ‡L65kÓÓ BkÓÓ  ÎÓ Ì‡ ,66eÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa  ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ ÔÎÓ  LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»

לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי  שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע 
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו
שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי ,

למכור  רשאי  אדם שאין ה"ג), פ "ו (כתובות כליב 'ירושלמי '
מהל' פ "ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא  אשתו,

ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא
בסמוך. כמבואר לבעלי , עשיתי  רוח  נחת לטעון:

.ÊÈdÏÚÏ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe dkÓÓ ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚÏ È˙ÈOÚ Áe ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ‡La Ï‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.ÓBÏ dÏ LÈ ≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.ÁÈÈÒÎpÓ dÏÚÏ ‰˙ B‡ ‰ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜˜ ÔÈa ,ÏÊa Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï  »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙ÊBÁ  ‰Bˆa ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆzL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי  שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה

בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס  נדונייתה כנגד
והשווה  הי "א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו

ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ "ל גמרה לא ודאי  כי 
לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני  -
נ.). מט : (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,

אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים
לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי  לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח ), פי "ח  למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי "ז.74) למעלה

.ËÈ‰ÏÁÓe ,e‚pL B‡ e„‡L ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
‰pnÓ e˜Â ,dÏÚÏ Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡È  ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆

.ÈÏÚÏ È˙ÈOÚ Áe ˙Á :ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ
dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»

dÈÊÁ‰L ,˙eÈÁ‡76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77È‰L . «¬»∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈
˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡ ‡ÈÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈzÓ Ët‰Ï ‡l‡ ,ÌÈÒÎpa78Ì‡ Ï‡ . «¿»ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ
‡Ï  ÔÈÓiw‰ ÏÊa Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ BÏ ‰˙»¿»«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…
È˙ÈOÚ Áe ˙Á :ÓBÏ dÏ LiL ÈtÓ ,‰»̃»ƒ¿≈∆≈»««««»ƒƒ

ÈÏÚÏ79. ¿«¿ƒ

ה"ט ).75) פ "י  למעלה (כמבואר סודר שהפכה.76)בקנין
ה"א).77) פט "ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.Î˙BÙÏ Ú˜˜ ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙Bt ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙BÙÏ ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL 83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף  פירותיהם, הלוקח  שיאכל מלוג נכסי  מכר
לאשה. לה 81)ישאר וייטיב  מצוי  הבית מזון שיהא

וברש"י ). פ : יהיה 82)(כתובות והריוח  בהן, וליתן לישא
הבית. שם.83)להוצאת

.‡ÎÔ‰ ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84 »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86 ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰MÈa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,eÎnÈ el‡ È‰ ¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙Bt88. ≈≈∆

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

               
         

עליו.84) אחריותם בעלה להרויח 85)שקיבל כדי 
ה"ג). פ "ו כתובות הבעל 86)('ירושלמי ' קיבל שלא

וכו' לה פחתו פחתו, אם האשה ברשות והם עליו, אחריותם
ה"א). פט "ז למעלה הנישואין.87)(כמבואר בעת

את 88) מכלה הוא הרי  המטלטלין, או הכספים יוציא אם כי 
שתשאר  קרקע  בהם יקח  לפיכך כלום, לה ישאר ולא הקרן

עט .). (כתובות האשה לרשות קיימת קרן

.ÎeÏÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk  ÌÈÁ‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

ÏBÁ ˙BÎÏ‰a ‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙Bt91. ≈≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

והזיקוה.89) אותה כגון:90)שהיכו נזקה, כתשלומי 
סה:). בכתובות (כמבואר ופגם בושת פ "ד 91)צער,

כח . הלכה להלן וראה הט "ו.

.‚ÎÌÈ˜Ê Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„Ú dÏ eÏÙ92‡Ï , »¿»¬»ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ…
‰È‡ ˙Èa ÁL ÈtÓ eÎnÈ93ÌÈ˙ÈÊ dÏ eÏÙ . ƒ»¿ƒ¿≈∆«≈»ƒ»»¿»≈ƒ

ÌeÏk da ˙BÏÈ‡‰L Ú˜w‰ Ûe‚a ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÙ‚e94 ¿»ƒ¿…»»¿««¿«∆»ƒ»»¿
ÌÏetË È„k ÔÈOBÚ Ì‡ 95ÁL ÈtÓ ,eÎnÈ ‡Ï  ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ eÎnÈ el‡ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈÂ97. ¿ƒ»«»∆«¿«¿≈≈

מהר.92) כלה שהקרן קיימים 93)ונמצא שהם זמן כל כי 
ולפיכך  אביה, ולבית לה ולתפארת לשם הם הרי  - אצלה

עט :). (כתובות לעכב  יכולה זיתים 94)היא קנה שאביה
פירות  יאכל והוא המוכר, בקרקע  שיהיו עלֿמנת קרקע  בלא

וברש"י ). (שם שייבשו הוצאתם.95)עד דמי  שמכניסים
('ירושלמי '96) לשבח  לה הם הרי  יבשו, שלא עוד שכל

ברי "ף ). וכן ה"ו, פ "ח  עושים 97)כתובות ואינם הואיל
ומוטב  אביה', בית 'שבח  עם להתחשב  אין טיפולם, כדי 
ואם  האשה. לרשות תשאר שהקרן קרקע , בהם לקנות
משום  ימכרו, לא - זקנים והם שלה בקרקע  היו האילנות
לה  תשמש והיא כלה אינה הקרקע  שהרי  אביה , בית שבח 

עט :). (כתובות קרן

.„ÎÏL el‡ È‰  Ú˜wÏ ÔÈaÁÓ ˙Bt dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,eÎnÈÂ ,dlL  Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜˜ Ô‰a99˙‡ L‚Ó‰ Ï‡ .˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
ÔÈLeb ˙ÚLa Ú˜wÏ ÔÈaÁÓ ˙Bt dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È‰ 100el‡ È‰  ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ; ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈
BlL101. ∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע "פ 
לה. קיימת והקרקע  הקרן 99)הואיל הרי  יאכלם, שאם

עט .). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל
בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם

מלוג. נכסי  פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

Î.‰ÏÚa‰  ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎˆ ÏÎe Ô‰lL ˙BBÊÓa iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

 ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dLb Ì‡Â .ÏÚaÏ  ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆÂ¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL  ‰È‡ ˙Èa ÁL104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס  כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב  אינו והרי  - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ "ט  רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב .104) עט , כתובות

.ÂÎ˙B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆

e˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB  dL‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL  ‰È‡ ˙Èa ÁL ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.ÊÎÔÈa Ú˜˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡  Ú˜˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙Bt107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙Bt eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ‰ˆzM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙BËa d˙a˙k ˙ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡  ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆

(רשב "ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב : נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי  יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב  שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב "א, יורשו האב  נדרים 108)-
הי "ג. זכיה מהל' פ "ג והשווה ב . כד, ונזיר א. פח ,

ללוקח ,109) כתובתה כסף  יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי  כלום, ללוקח  אין - בעלה בחיי  תמות היא ואם
פי "ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי  באה

ל 110)הי "ד). תקנו "פירות א: פט , חכמים,בבאֿקמא ו
אלא  חכמים לו תקנו שלא לו", תקנו לא פירות פירי 
לא  - אחר ממקום הבאים אבל מגופם, היוצאים פירי ֿפירות
למה  הטעם והוא פירא). ד"ה שם ('תוספות' חכמים תקנו

כח . הלכה להלן שכתב 

.ÁÎÌlLÂ pb‰ ‡ˆÓÂ ,‚pL ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ¿«∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»««»¿ƒ≈
BÏ ewzL Èt ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰  ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk  BzL‡a ÏBÁ‰ .112Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
‡a˙iL BÓk ,˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

ÏBÁ ˙BÎÏ‰a113. ¿ƒ¿≈

שבאים 111) פירות פירי  הוא כפל שגם ב . עט , כתובות
הקודמת). הלכה (ראה אחר שנפחתה 112)ממקום הפחת

ה"ב ). חובל, מהל' פ "א (ראה גופה חבלת בגלל משוויה
הגאוני113) הוראת ע "פ  הט "ז, הדין פ "ד מצד כי  והטעם, ם.

חבל  כשאחר אפילו שלה, יהיו ופגמה שבושתה ראוי  היה
בפגמה, ומצטער בבשתה מתבייש הוא שגם מתוך אלא בה,
ציער  באשתו, שחבל זה אבל שלו. מעותיה פירות לפיכך
(הרשב "א, פירותיה יטול ולמה עצמו את ובייש עצמו את
הוא  אין (שם) הראב "ד ולדעת שם). במגידֿמשנה הובא
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קעח               
         

עשה  הוא קנס , משום לה, ליתן שראוי  ממה פירות אוכל
נשכר. חוטא יהא שלא הוא דין - כהוגן שלא

.ËÎ‰Á˜lL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ :BzL‡Ï Ú˜˜ ÎBn‰«≈«¿«¿ƒ¿ƒ»«»∆»¿»
 ÏÚaÏ ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÈeÏb dÏÚaÓ Ú˜w‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆««¿«ƒ««»¿ƒƒƒ«««

Ú˜w‰ d˙B‡ ˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
ÈzÎÓ ‡Ï :ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï  ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ  e‡pL115. ∆ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«««≈≈

שהן 114) שלה ממעות שנקנתה כיון ב . נא, בבאֿבתרא
מלוג. שלה,115)נכסי  שהמעות לומר היא ונאמנת שם.

בשבילה. קרקע  בהן יקחו ולפיכך בסמוך. כמבואר

.Ï,‰M‡‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL È‰¬≈∆ƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒ¿«»ƒ»
‰OÚnÓ :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ ez ‰zÓa :˙ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿«»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬≈

ÈlL Ì‰L Ì‰ CÈ„È116˙Ó‡ BÊ È‰ 117BÏ LÈÂ . »«ƒ≈∆≈∆ƒ¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈÁ‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰Ó‡ Ì‡Â .˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL ÈÏÚÏ ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ,ÈÏ e˙ Ôk≈»¿ƒ«¿»∆…ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
‡È‰Ï ‰ÈÏÚ  ‰ˆ‡M ‰Ó Ïk Ô‰a ‰OÚ‡ ‡l‡∆»∆¡∆»∆»«∆∆¿∆»∆»¿»ƒ

‰È‡119˙˜ÊÁa  ‰M‡‰ „Èa ‡ˆÓpL ÔBÓÓ ÏkL ; ¿»»∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»¿∆¿«
ÂÈ˙Bt ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡ ‡ÈzL „Ú , «««∆…«≈»«∆»ƒ¿»»

ה"א.116) פכ"א למעלה 'ירושלמי '117)כמבואר
לשקר, יראה כלומר למתנה", יוצא "קול ה"א: פ "ו ְֵָכתובות
וכן  נאמנת. ולפיכך חקירה, ע "י  השקר על לעמוד שיש לפי 
בתוך  ונותנת נושאת שהיא "האשה נב :): (בבאֿבתרא אמרו
. . . הם, שלי  ואמרה שמה על יוצאים שטרות והיו הבית,

מז  משמע  ראיה". להביא נושאת עליה היתה לא שאילו ה
 ֿ (כסף  לי  נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י . פי "א לעיל מבואר
ברי טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה
ספק , תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי ),

הי "ג. פט "ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע "פ  כי 
לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח '). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסף ֿמשנה בהל"ב  בסמוך וכמבואר

.‡Ï˙ÚaL  ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙ÚeL121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙Bt122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי  טענת טוען בעלה שהרי 
הי "ז. פט "ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני  פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע  שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני , בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי "ג). פ "ד (למעלה בעלה בפני  פניה מעיזה

.ÏÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ

ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ
‰M‡Ï ÈÊÁÈ  ‰M‡‰124dÏÚÏ ÈÊÁÈ  ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»

ÈÊÁÈ  ˙Ó Ì‡Â .„ÚÏ ÈÊÁÈ  „Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ
BaÏ261‰Bz ÙÒ Ba BÏ ‰˜È  ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»

˙ÚLa eÓ‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙Bt ÏÎB‡L „ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡  ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ  BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈLBÈÏ ÔzÈ  Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי  ידי  לסייע  ואסור

נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין
יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף  שאפילו

(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא
אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי  לשמור, יודע  שאינו לקטן
קיימת  והקרן פירות, הרי  - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה

נב .). רבינו 128)(שם שכתב  למה ראיה מכאן שם.
במתנה  לי  ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי  בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע  נאמנת
היה  שהרי  מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ "ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י . ופקדון שאלה

.‚Ï˙BÈe‡‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««
,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙Bt ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆
 CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»

tL c ÌÈÁ˜BÏ‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈaÓ ÂÈ˙B130, ¿ƒ»»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»
ÔÈ‡Â .dBˆk ‰È‰L B‡ BBˆk c‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL „ ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ131Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , ¿ƒ∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…
.„‡ Ôw‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ "ל. שהוא כגון
קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע  לקנות
וברש"י ). עט . (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף  אלא כלה אינו והגזע  נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.„ÏdÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚÏ ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁÂ »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È‰ .„Ïa el‡ ˙BÙ≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ôw‰133˙B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe LBÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
iÁ BÈ‡  L‚iLÎe .Ôw‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

כולם.132) וכן שלה, היה החלב  אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע "פ  השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס  רבינו ע "פ  עט : (כתובות

.‰ÏÌÈB‡b‰ eB‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
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קעט                
         

עשה  הוא קנס , משום לה, ליתן שראוי  ממה פירות אוכל
נשכר. חוטא יהא שלא הוא דין - כהוגן שלא

.ËÎ‰Á˜lL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ :BzL‡Ï Ú˜˜ ÎBn‰«≈«¿«¿ƒ¿ƒ»«»∆»¿»
 ÏÚaÏ ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÈeÏb dÏÚaÓ Ú˜w‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆««¿«ƒ««»¿ƒƒƒ«««

Ú˜w‰ d˙B‡ ˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
ÈzÎÓ ‡Ï :ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï  ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ  e‡pL115. ∆ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«««≈≈

שהן 114) שלה ממעות שנקנתה כיון ב . נא, בבאֿבתרא
מלוג. שלה,115)נכסי  שהמעות לומר היא ונאמנת שם.

בשבילה. קרקע  בהן יקחו ולפיכך בסמוך. כמבואר

.Ï,‰M‡‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL È‰¬≈∆ƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒ¿«»ƒ»
‰OÚnÓ :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ ez ‰zÓa :˙ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿«»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬≈

ÈlL Ì‰L Ì‰ CÈ„È116˙Ó‡ BÊ È‰ 117BÏ LÈÂ . »«ƒ≈∆≈∆ƒ¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈÁ‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰Ó‡ Ì‡Â .˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL ÈÏÚÏ ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ,ÈÏ e˙ Ôk≈»¿ƒ«¿»∆…ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
‡È‰Ï ‰ÈÏÚ  ‰ˆ‡M ‰Ó Ïk Ô‰a ‰OÚ‡ ‡l‡∆»∆¡∆»∆»«∆∆¿∆»∆»¿»ƒ

‰È‡119˙˜ÊÁa  ‰M‡‰ „Èa ‡ˆÓpL ÔBÓÓ ÏkL ; ¿»»∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»¿∆¿«
ÂÈ˙Bt ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡ ‡ÈzL „Ú , «««∆…«≈»«∆»ƒ¿»»

ה"א.116) פכ"א למעלה 'ירושלמי '117)כמבואר
לשקר, יראה כלומר למתנה", יוצא "קול ה"א: פ "ו ְֵָכתובות
וכן  נאמנת. ולפיכך חקירה, ע "י  השקר על לעמוד שיש לפי 
בתוך  ונותנת נושאת שהיא "האשה נב :): (בבאֿבתרא אמרו
. . . הם, שלי  ואמרה שמה על יוצאים שטרות והיו הבית,

מז  משמע  ראיה". להביא נושאת עליה היתה לא שאילו ה
 ֿ (כסף  לי  נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י . פי "א לעיל מבואר
ברי טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה
ספק , תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי ),

הי "ג. פט "ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע "פ  כי 
לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח '). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסף ֿמשנה בהל"ב  בסמוך וכמבואר

.‡Ï˙ÚaL  ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙ÚeL121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙Bt122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי  טענת טוען בעלה שהרי 
הי "ז. פט "ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני  פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע  שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני , בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי "ג). פ "ד (למעלה בעלה בפני  פניה מעיזה

.ÏÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ

ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ
‰M‡Ï ÈÊÁÈ  ‰M‡‰124dÏÚÏ ÈÊÁÈ  ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»

ÈÊÁÈ  ˙Ó Ì‡Â .„ÚÏ ÈÊÁÈ  „Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ
BaÏ261‰Bz ÙÒ Ba BÏ ‰˜È  ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»

˙ÚLa eÓ‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙Bt ÏÎB‡L „ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡  ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ  BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈLBÈÏ ÔzÈ  Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי  ידי  לסייע  ואסור

נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין
יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף  שאפילו

(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא
אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי  לשמור, יודע  שאינו לקטן
קיימת  והקרן פירות, הרי  - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה

נב .). רבינו 128)(שם שכתב  למה ראיה מכאן שם.
במתנה  לי  ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי  בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע  נאמנת
היה  שהרי  מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ "ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י . ופקדון שאלה

.‚Ï˙BÈe‡‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««
,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙Bt ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆
 CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»

tL c ÌÈÁ˜BÏ‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈaÓ ÂÈ˙B130, ¿ƒ»»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»
ÔÈ‡Â .dBˆk ‰È‰L B‡ BBˆk c‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL „ ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ131Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , ¿ƒ∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…
.„‡ Ôw‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ "ל. שהוא כגון
קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע  לקנות
וברש"י ). עט . (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף  אלא כלה אינו והגזע  נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.„ÏdÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚÏ ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁÂ »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È‰ .„Ïa el‡ ˙BÙ≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ôw‰133˙B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe LBÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
iÁ BÈ‡  L‚iLÎe .Ôw‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

כולם.132) וכן שלה, היה החלב  אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע "פ  השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס  רבינו ע "פ  עט : (כתובות

.‰ÏÌÈB‡b‰ eB‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
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ÏÚa‰ ÏÚ Ô˙˙ÈÁtL136eÈ‰Â ÔÈÓi˜ ˙B‡Ïa‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ»»««««ƒ»«¿»«»ƒ¿»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ137Ô‰L ‰Ók ‰ÈÏk ˙ÏËB 138; ƒ≈≈¿«¿»∆∆≈∆»¿»∆≈

BÓk Ô‰ È‰  ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»ƒ≈≈¿«¿»¬≈≈¿
eÓML Ì‰ÈÓ„a ÌlLÏ iÁ ‡e‰L ,e„‡ B‡ e‚pL∆ƒ¿¿»¿∆«»¿«≈ƒ¿≈∆∆»

‚‰Óe .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÂÈÏÚ Ô˙B‡139,‰Ê ‡e‰ ËeLt »»»ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆
˙eÈÁ‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‰Ê ‚‰Ó ÏÚ  ‡OBp‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ¿»∆ƒ≈»»«¬»
ÏËB BÈ‡ Ck ,˙Át‰ ÌlLÓ BÈ‡L ÌLÎe .‡Èe„p‰«¿¿»¿≈∆≈¿«≈«¿»»≈≈
LÈ .‰Ê ‚‰Ó ÈÙÏ ,Ô‰ÈÓ„ eÈ˙B‰ Ì‡ ,ÁM‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙Á‡ ‰M‡ ˙Èa B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈
Ï‡ .ÏÊa Ô‡ˆ È„Ú eÈ‰L ÔÈa ‚BÏÓ È„Ú eÈ‰L∆»«¿≈¿≈∆»«¿≈…«¿∆¬»
˙ÚcÓ ‡lL ˙Á‡ ÈÚÏ ÔÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»¿ƒ«∆∆∆…ƒ««

BzL‡141. ƒ¿

פ "ז.135) ריש יבמות ברי "ף  דעתם כגון 136)הובאה
מלאכתם. עושים שאין באופן פחתו או דומה 137)שמתו,

ההפרש.138)למלאכתם. את משלם נפוץ 139)ואינו
לשלם  ראוי  היה התלמוד, דין שמצד שאע "פ  ומקובל.
העולם  נהגו - ה"א פט "ז למעלה רבינו שכתב  כמו הפחת,
מנהג  ש"אין משנה' ה'מגיד וכתב  הנ"ל. הגאונים כשיטת
ונכסי הגמרא, כדין אלא הרמב "ם) של (כמנהגו כן ארצותינו

הבעל". על גמור כחוב  הם הרי  ברזל בשעה 140)צאן כי 
אינה  כי  בבית, ריוח  לה יש אחר בבית אותו שמשמשים
בבית  או בביתה ישמשוהו אם לה ומה אז, לשמשו צריכה
אשתו  את אלא אותו, משמשים אינם אם ואמנם אחר,
(כתובות  לעכב  העבדים בעלת יכולה ודאי  בלבד, השניה

"ריוח 141)פ :). שום כאן אין אחרת, בעיר הוא אם כי 
(כסף ֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"



     

ה'תשע"ח  אייר כ"א ראשון  יום 

קה. עשה מצות
יום ראשון ֿ שבת קודש כ "א ֿ כ "ז אייר 
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

ה'תשע"ח  אייר כ"ב שני יום 

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ח  אייר כ"ג שלישי יום 

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ח  אייר כ"ד רביעי יום 

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ח  אייר כ"ה חמישי יום 

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ח  אייר כ"ו  שישי יום 

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ח  אייר כ"ז ש "ק יום 

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל
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קפ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc dheq(oey`x meil)

,`xnbd zx`aneïàîkexfgi m`y efd `ziixad zkled ink - §©
.melawi ,daeyza ux`l dvegay mlerd zene`ïBòîL éaøk§©¦¦§

n`yeixacn epcnle ,melawie daeyza exfgiy mdl eazky lirl x
'oze` oilawn eid daeyza oixfeg eid m`y zcnl `d'.

,`ziixad dkiynníBiä BúBàa eNòð íéqð änk äàøe àaexary Ÿ§¥©¨¦¦©£§©
,oey`x qp .ocxid z` l`xyiïcøiä úà ìàøNé eøáòqp .daxga ¨§¦§¨¥¤©©§¥

,ipyeàáejxcd zvitwaìéî íéMMî øúé ìáéò øäìe íéæéøb øäì. ¨§©§¦¦§©¥¨¨¥¦¦¦¦
,iyily qp.íäéðôa ãBîòì äìBëé äiøa ìk ïéàå,iriax qpìëå §¥¨§¦¨§¨©£¦§¥¤§¨

íäéðôa ãîBòäæøúð ãiîegxk lr eikxv mi`vei -úà" øîàpL , ¨¥¦§¥¤¦¨¦§¨¤¤¡©¤
éðôì çlLà éúîéà"'Bâå íäa àáz øLà íòä ìk úà éúBnäå E ¥¨¦£©©§¨¤§©¦¤¨¨¨£¤¨Ÿ¨¤§

ekezay dne sebd aeaxire dnedn oeyln 'izend' yexiteøîBàå .§¥
mid zxiyaãçôå äúîéà íäéìò ìBtz"cr 'd jnr xeari cr 'ebe ¦£¥¤¥¨¨¨¨©

zipw ef mr xeari",miyxece ,äðBLàø äàéa Bæ ''ä Enò øáòé ãò'©©£Ÿ©§¦¨¦¨
ryedi inia mixvnn l`xyi elryk -Bæ 'úéð÷ eæ íò øáòé ãò' ,©©£Ÿ©¨¦¨

äiðL äàéa`xfr inia dlebdn l`xyi elryk -,mi`ex ok m` ¦¨§¦¨
,dipy d`iae dpey`x d`ia eeyedyeéä ïééeàø äzòî øBîà¡¥©¨§¦¨

äðBLàø äàéák äiðL äàéáa ñð íäì úBNòì ìàøNéelriy , ¦§¨¥©£¨¤¥§¦¨§¦¨§¦¨¦¨
zene`l ecarzyi `le diehp rexfaàèçä íøbL àlà ,mr ly ¤¨¤¨©©¥§

`l` elri `ly mdilr xfbpe oey`xd ycwnd zia inia l`xyi
yxek zeyxa.,iying qpíéðáàä úà eàéáä Ck øçàåeidy §©©¨¥¦¤¨£¨¦

d`q mirax` zelecbãéña eäeãñå ,çaænä úà eðáe ,lkd , ¨¤©¦§¥©§¨§¦
dxeza eehvpy itke lirl x`eank.,iyy qpíäéìò eáúëåìk úà §¨§£¥¤¤¨

äøBzä éøácì íéòáLa" øîàpL ,ïBLlk z` mipa`d lr zazke ¦§¥©¨§¦§¦¨¤¤¡©
z`fd dxezd ixac."áèéä øàaewitqd mei eze`ay ,iriay qpe ©¥¥¥

íéîìLe úBìBò eìòäå,eçîNå eúLå eìëàåeehvpy enkeëøáe , §¤¡§¨¦§¨§§¨§¨§¥§
eìl÷ådpyna lirl x`eankíéðáàä úà eìté÷å ,z` etliw - §¦§§¦§¤¨£¨¦

,mipa`d lrn ciqdeàáemei eze`a exfgeeðìåepyie -,ìbìba ¨§¨©¦§¨
" øîàpLmipa` dxyr mizy oikdíënò íúBà ízøáòäå ¤¤¡©¨§©£©§¤¨¦¨¤

,"ïBìna íúBà ízçpäåzx`ane,`ziixadïBìîe ïBìî ìëa ìBëé §¦©§¤¨©¨¨§¨¨¨
ekldy mewn lkl mipa`d z` mzi` egwly ayeg iziid -ãeîìz ,©§

øîBìmy weqtd jyndaäìélä Bá eðéìz øLà'mewnl `weec ,' ©£¤¨¦©¨§¨
,epyi okide ,dlild eze`a ea epyiyäøNò íézL úàå" áéúëe§¦§¤§¥¤§¥

eç÷ì øLà älàä íéðáàälblba ryedi miwd ocxid on."'Bâå ¨£¨¦¨¥¤£¤¨§§
ux`l mzqipka l`xyi mrl rxi`y xac cer d`ian `ziixad

.orpkäòøö ,àðz,oldlcke ,dyn inia mdipta miaie`d dyxiby ¨¨¦§¨
íänò äøáò àìorpk ux`l ocxid z`.,`xnbd dywnàìådxar Ÿ¨§¨¦¨¤§Ÿ

,ddinza ,ocxid z` drxvd mnräòøvä úà ézçìLå" áéúk àäå§¨§¦§¨©§¦¤©¦§¨
éðôìEjiptln izgd z`e iprpkd z` iegd z` dyxbe".zvxzn §¨¤

,`xnbdúôN ìò ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàdïcøéigxfndäãîò ¨©©¦¦§¤¨¦©§©©§¥¨§¨

,drxvdïäa ä÷øæåmiaie`aäøîocxid ly iaxrnd exarl, §¨§¨¨¤¨¨
ïzñøéñå ,äìòîlî ïäéðéò äúnéñåéëðàå" øîàpL ,ähîlî §¦§¨¥¥¤¦§©§¨§¥©§¨¦§©¨¤¤¡©§¨Ÿ¦

ïBñçå Bäáâ íéæøà dáBâk øLà íäéðtî éøBîàä úà ézãîLä¦§©§¦¤¨¡¦¦§¥¤£¤§©£¨¦¨§§¨
ìònî Béøt ãéîLàå íéðBìàk àeäúçzî åéLøLå"'Bâå`l j` , ¨©¦¨©§¦¦§¦©©§¨¨¨¦¨©§

orpk ux`l dqpkp.,`xnbd zvxzn cerézL ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¥
äLîc àãç ,éàåä úBòøö,'drxvd z` izglye' aezky enk , §¨£©£¨§Ÿ¤

òLBäéc àãçå,drxv,øáò àì äLîcdrxve.øáò òLBäéc ©£¨¦ª©§Ÿ¤Ÿ¨©¦ª©¨©
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יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' סיון, בו שואל חוו"ד אודות קביעות זמן החתונה של בנם... שי', 

ולפלא שאינו מזכיר במכתבו כל הצעה בזה. וכיון ששואל בשם המחותנים משני הצדדים הרי לדעתי 

לקבוע הזמן בחדש אלול או בחדש כסלו הבע"ל. ויותר נראה לי בחדש אלול הבע"ל, ובפרט אם הזכירו 

שיהי' בשנת ה'תשי"ג. ואיך שיקבעו יהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה 

כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכה.
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ïàîë`l` dxez dxac `l `dc dcen dcedi 'x elit` x`ez ztia `nlc z"`e .y"xk

ea oirbet oi`pwc ipiqn dynl dkldc zeixkp x`y exzede li`ede xvid cbpk

f"rc ipy wxta `zi`ck(:el sc)zti dxzedy mewna ux`l dvegay miprpk elit` exzed

oiyeciwc w"ta xn`c x`ez(:`k sc)xzen xn` ax x`ez ztia edn odk edl `irai`

`l r"k dpey`x d`iaa xeq` xn` l`enye

xvid cbpk `l` dxez dxac `ly ixyc ibilt

i`n dxizdl jxved dn y"x elit` cere rxd

`xw jixhvi` `l `id dpefc b"r` odkn `py

cbpk `l` dxez dxac `le li`ed diixynl

`l` x`ez zti xizd `lc oeik l"ie rxd xvid

dpin rny xacn aezkd eay zeyxd zenglna

`l` dxez dxac `l opixn` `l miprpk iabc

digz `l xn` xvi `ki`c b"r`c x"dvid cbpk

zi`c dcedi iaxl jkld x`ez zti mewna elit`

oi`e digz `l llka inp dl dvegay miprpk dil

x`ez zti mewna xizn did `l oze` oilawn

mze` milawn xn`c y"xl dnzinl `ki` edin

eiay ziaye `xw il dnl digz `l llka mpi`e

`wecc `kti` `nip izk`e x`ez zti zeaxl

zti iab `ed aezkd zxifbe jixhvi` dcedi iaxl

mixg` miprpky t"r` dl dvegay x`ez

xwirc l"ie digz `l llka md dl dvegay

i`c jinq eiay ziaye `xw` y"xc `nrh

xninl `ki` ecnli `l xy` ornl `xw `iddn

e` zene` x`y e` diixynl `z`c dcedi 'xk

:dnglna eligzdy mcew miprpk

øçàå`ztqeza b"d .mipa`d z` e`iad jk

(g"t)on elrdy mipa`d z` e`iade

zeler elrde gafnd z` epae ocxid`le minlye

:dxezd z` eilr eazke opiqxb

éàîdaexn mifixb xd len ly eivg eivgde

inlyexid oeyl .lair xd ly eivgn

xnel cenlz dn mzd opiqxbc xzei ayein

xda oiaexne mifixb xda oiherny cnln eivgde

did m`y my elek iel ly ehay oi`y dnl lair

ipngp xa l`eny 'x oiey eid my iel hay lk

my iel ly ehay lk did eli` xn` ozpei 'x mya

oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l

oea xa iqei x"` mihya sl` drax`e mixyr

dnl oiey eid iel ly ehay lk my did eli`

yn `a `lyivelg sl` 'n `l` cbe oae`x ha

ux`d wlgz dl`l ea xn`py oexg` oipna wcwczyk edine ixaba `aexe mihaya eivg iedc aexd `edy xxeand eivg lair xd len l` eivgde xity iz` `zyde `av(ek xacna)xg`l

ycga mixvn ux`n l`xyi ipa z`vl mirax`d zpya my znie 'ebe odkd oxd` lrie dia aizkc oxd` zxiht xg`l mirax`d zpya dide 'ebe yi` did `l dl`ae aizkck milbxn ezny

iyingd(bl my)eid oiicr sl` dpny dhnl miel ecnr m` elit`e l"w xqg sl` ryz lair xda ecnry oze` lr scer mifixb xd lr ecnry mihay oipna `vnz mler xcqa gken ikde

z"ze sl` xyr dyye ze`n 'b mifixb xd ly ohxtae l"wzze mitl` zraye ze`n yly lair xd lr ecnry mihay oze` ly ohxta `ven dz` ixdy sl`l aexw mifixb xd ly oiaexn

[xnel jixv my iel hay lk eid `ly `zyde] oizegt mifixb xd ly eid `l xnelk `l` eid oiaexn ixdy oiey `wec e`l oiey eid iel hay lk my did m`y inlyexia opixn`c `d l"ie

drax`e mixyr oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l iel ly ehay lk my did eli` ozpei 'x mya ipngp xa l`eny iax xn`c `d la` xzei e` sl` ryz dhnl miel ecnry

'ebe dtbnd ixg` idie aizkck ok ixg` did oipnd ixdy `iyw sl`(dk my)hayn ex`yp `l k"` `av ivelg sl` 'n `l` cbe oae`x hayn `a `ly itl oea xa iqei 'x eilr wlgy dne

oernyn eltpy sl` c"kl oi`lnn ocxil xarn ex`ypy oae`x ly l"yze sl` 'b oze` eid j`ide l"yze sl` b"n m` ik eid `l [oae`x] hay icewt lk ixdy l"yze sl` 'b `l` oae`x

l `ki`c `iyw `l `d edin mirax`d zpya didymifixb xd ly eid jk jeznc oiey eid `l iel ly ehay my did elit` dtbna eltpy oerny hayn oexqg zngn xn`w ikdc xnin

xarn ex`ypy oae`x hayn l"yze sl` 'b ecbpk xqgn dz`yk jixacl elit` oea xa iqei iax i`w dlre [zegt e` mitl` 'b `l`] oernyn sl` drax`e mixyr odn exqgiy `le oihren

:oipnl mcew dzid dtbndy ziyixtck iywiz ipngp xa l`eny 'xc `idd la` l"yze sl` 'bn xzei xqg oi` oerny hayn oexqg zngny oiey eide ocxil

íéøùòoa` dze` lr k"` dywn cet` ipa`a oiwelg jk o`k miwelgy myk mzd ipzc `pzl 'it o`kn f"ke o`kn b"k `l` opi` `lde inlyexi .ef oa` lr ynge mixyre ef oa` lr ynge

dpey`xd lre p"a aezk did lair xd ly eze` dilr oiaezky dipyd lrc l"ve okn ivg did oinipa opgei x"` ipyne `ln oeleafe f"k dipyd lre b"k eid mifixb xd ly dilr eidy
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(

אין זה מענייני להקפיד כו' וכו' והלוואי שיתלו בי כל המאורעות הטובים בגשמיות וברוחניות.
ממכתב כ"ה אייר, תשי"ד
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dheq(oey`x meil)

,íéãe÷tä Lîeça ïé÷eìçL Cøãk àìi`iyp zeny my oixceqny Ÿ§¤¤¤£¦§¨©§¦
xcqd mye ,l`xyi z` cewtl oxd`e dyn mr ecnri xy` ,l`xyi
cb xy` oc oinipa sqei oleaf xkyyi dcedi oerny oae`x ,jk `ed

jk ,ilztpéðL Lîeça ïé÷eìçL Cøãk ,àlà ,ãBôà éðáàa ïé÷eìç£¦§©§¥¥¤¨§¤¤¤£¦§¨¥¦
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rvn`a ,xy`e cb ilztp oc mdy,aezky xcqd itkxtq zlgza
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,dipya sqei xy` cb ilztp oc oinipa ,zg`a oleaf xkyyiàlàå§¤¨
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l`ilnb oa `pipg iaxl,,`pdk ax xn`y itk oxcq oi`zxne`

`xnbd.àzáeéz àðäk áøc àzáeéz§§¨§©©£¨§§¨
,`xnbd zl`ey,àlàåaey zxfeg ,`pdk ax ixac egcpy ok m` §¤¨
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,"äøòiä Eì äìò äzà áø íò íà ,òLBäé íäéìà øîàiåepl ixd ©Ÿ¤£¥¤§ª©¦©©©¨£¥§©©§¨
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Bð÷Béceipt zxev -åéáà ìLawri,Bì øîà ,ïBlça Bì äúàøðå , §¨¤¨¦§¦§£¨©©¨©

éçà ïéãéúò ,óñBé,íäéðéa äzàå ,ãBôà éðáà ìò eáúkiL Eike ¥£¦¦©¤¤¦¨§©©§¥¥§©¨¥¥¤
ðBöøäòøå' áéúëc ,úBðBæ äòBø àøwúå ,íäéðéaî EîL äçniL E §§¤¦¨¤¦§¦¥¥¤§¦¨¥¤¦§¦§Ÿ¤
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,zywn ugk dxei `idy ,erxf zaky -Bðúéàìenewnl - §¥¨
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`hgn rpnp df zngne ,epweic zenc el dz`xpy ,awri ly ewfge.

,'ìàøNé ïáà äòBø íMî''drex myn' ,`xnbd zyxtn,äëæ íMî ¦¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨¨
äòBø äNòðål`xyi lyìàøNé äòBø' øîàpL ,`edy ,d"awd - §©£¤¤¤¤¡©¤¦§¨¥
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,l`xyi ,xnelk ,mixaegn 'sqei o`vk' zeaiz mi`xew eli`k
mixvna mlklkn didyk ,sqei ly ep`vk onvr mibdepd,ixd

,drexd `ed sqeiymb dkf myny 'l`xyi oa`' weqtd miiqne
l`xyi ipa`n oa`a zeidl.

eàöiL Cøãk ,íéèáL á"é epnî úàöì óñBé éeàø äéä ,àéðz©§¨¨¨¨¥¨¥¦¤§¨¦§¤¤¤¨§
,'óñBé á÷òé úBãìBz äìà' øîàpL ,åéáà á÷òiîe`viy zeclez ¦©£Ÿ¨¦¤¤¡©¥¤§©£Ÿ¥

,sqein z`vl ie`x did ocbpk ,awrinàlàzngnúáëL àöiL ¤¨¤¨¨¦§©
,åéãé éðøBtéö ïéaî Bòøæcbpk mipa dxyr ciqtde ,jkl dkf `l okl ©§¦¥¦§¥¨¨

,eizerav` xyreàöé ,ïë ét ìò óàåciqtdy dxyr mze` §©©¦¥¨§
BîL ìò eàø÷ð ïleëå ,åéçà ïéîéðaî,sqei lyéðáe" øîàpL ¦¦§¨¦¨¦§¨¦§§©§¤¤¡©§¥

ìaLàå øëáå òìa ,ïéîéðámitege miten y`xe ig` onrpe `xb ¦§¨¦¤©¨¤¤§©§¥
cx`eòìápL 'òìa' ,"'BâåsqeiBnàì øBëa 'øëáå' ,úBneàä ïéa §¤©¤¦§©¥¨¨¤¤§§¦

úBéðñëàa øbL 'àøb' ,ìà BàáML 'ìaLàå' ,äéädixkp ux`a -, ¨¨§©§¥¤§¨¥¥¨¤¨§©§©§
,àeä éLàøå àeä éçà 'Làøå' 'éçà' ,øúBéa íéòpL 'ïîòðå'§©£¨¤¨¦§¥¥¦¨Ÿ¨¦§Ÿ¦
,Búteça éúéàø àì éðàå ,éúteça äàø àì àeä 'íéteçå' 'íéteî'¦§¦Ÿ¨¨§¨¦©£¦Ÿ¨¦¦§¨
åéðtL 'ãøàå' ,éøîàc àkéà ,íìBòä úBneà ïéáì ãøiL 'ãøàå'¨¨§§¤¨©§¥¨¨¦¨§¨§¦¨¨§§¤¨¨

.ãøååì ïéîBc¦§¤¤
äòøt Bì øîàL äòLa ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¨¤¨©©§Ÿ

éãòìáe' ,óñBéì,''Bâå Bãé úà Léà íéøé àì Eux` lr ehilydy §¥¦§¨¤Ÿ¨¦¦¤¨§
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המשך בעמוד דפד

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קפד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dheq(ipy meil)

øéòö ïéîéða íL' ,øîàpL ,äléçz íiì ãøéå ,ïéîéða ìL BèáL¦§¤¦§¨¦§¨©©¨§¦¨¤¤¡©¨¦§¨¦¨¦
íéîâBø äãeäé éøN eéäå ,'íé ãø' àlà 'íãBø' éø÷z ìà ,'íãBø¥©¦§¥¥¤¨©¨§¨¨¥§¨§¦

íúBàdlgz cxil md evxy iptn ,mipa`aøîàpL ,weqtd jynda ¨¤¤¡©
Cëéôì ,'íúîâø äãeäé éøN'dlgz oinipa cxiyäëæ ,ly ehay ¨¥§¨¦§¨¨§¦¨¨¨

ïëæétLeà äNòðå ,÷écvä ïéîéðaoeln lra -äøeábì,dpikyl - ¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey eay ,miycwd ycew ziay,ewlga iepaøîàpLlr ¤¤¡©

oinipaïëL åéôúk ïéáe' ,d"awd.' ¥§¥¨¨¥
äéä Ck àì ,äãeäé éaø Bì øîàdàlà ,äNòîdid jk,hayäæ ¨©©¦§¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¤

äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà äæå ,íiì äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà¥¥£¦¥§¦¨©¨§¤¥¥£¦¥§¦¨
áãðéîò ïa ïBLçð õô÷ ,íiìdcedi hay `iypéå ,,äléçz íiì ãø ©¨¨©©§¤£¦¨¨§¨©©¨§¦¨

ìàøNé úéa äîøîáe íéøôà Lçëa éðeááñ" øîàpLe`xiy - ¤¤¡©§¨¦§©©¤§©¦§¦§¨¥¦§¨¥¨
,ea mzpen`a eygke ,jxazi 'd lr jenqlìà íò ãø ãBò äãeäéå" ¦¨¨¦¥

jxazi ea ghay ici lr ,mil cxi dcedi la` -åéìòå .oeygp lr -, §¨¨
äìawa Løôîmildz xtqa ,miaezka -eàá ék íéäìà éðòéLBä" , §¨¥©©¨¨¦¥¦¡Ÿ¦¦¨

ïåéa ézòáè ,Lôð ãò íéî[hih -]ãîòî ïéàå äìeöîiz`a ©¦©¨¤¨©§¦¦¥§¨§¥¨¢¨
[wfg shy -] zleaye min iwnrnaipzthyéðôèLz ìà ,'Bâå§©¦§§¥¦

,"'Bâå äìeöî éðòìáú ìàå ,íéî úìBaL`ly d"awdn yway ¦¤©¦§©¦§¨¥¦§¨§
dlgz ecxi ehayny ,dcedi lv` didy myd yeciw edfe .mia rahi

.mil
éøàî äLî äéä ,äòL dúBàaCeøa LBãwä Bì øîà ,älôúa C §¨¨¨¨¨Ÿ¤©£¦¦§¦¨¨©©¨¨

ééãéãé ,àeäl`xyi ipaéøàî äzàå ,íia íéòáBè,éðôì älôúa C §¦©§¦©¨§©¨©£¦¦§¦¨§¨©
jkl die`x dry ef oi`eéãéa äîe ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,¨©§¨¨¦¤¨©§¨¦

úà íøä äzàå ,eòñéå ìàøNé éða ìà øac" Bì øîà ,úBNòì©£¨©©¥¤§¥¦§¨¥§¦¨§©¨¨¥¤
Eãé úà äèðe Ehîedrwae ,mid lrCëéôì ."'Bâåhay cxiy ©§§¥¤¨§§§¦¨

mil dligz dcediìàøNéa äìLîî úBNòì äãeäé äëæ ,ekln -z ¨¨§¨©£¤§¨¨§¦§¨¥
,cec ziaBLã÷ì äãeäé äúéä' ,øîàpLhayl d"awd eycwy - ¤¤¡©¨§¨§¨§¨§

dcedi,zeidlìàøNézgzåéúBìLîîdcedi lyäúéä íòh äî ,' ¦§¨¥©§§¨©©©¨§¨
'ñðiå äàø íiä'c íeMî ,åéúBìLîî ìàøNéå BLã÷ì äãeäémidy §¨§¨§§¦§¨¥©§§¨¦§©¨¨¨©¨Ÿ

rwape qp ok zngn ,mil dlgz cxil ,miny my eycwy d`x
mriahd `le ,mdiptn.

,lair xde mifixb xda zellwde zekxad oiprl zxfeg `xnbd,àéðz©§¨
øîBì øLôà éà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøipa lkyéåìeid ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤§¨©¥¦

ähîì,ryedi xtqa xn`py itk ,mixdd oia ,oex`d mriptnøákL §©¨¤§¨
øîàðeidiy dxezaäìòîìel` oian `ed iel hayy ,xdd lr ¤¡©§©§¨

,mifixb xd lr cenrl eehvpyøîBì øLôà éàåmlek eidyäìòîì §¦¤§¨©§©§¨

,dxeza xn`py itk ,xdd lrøîàð øákLeidy ,ryedi xtqa ¤§¨¤¡©
ähîì,oex`d mrãöék àä,df mr df ze`xwnd ipy eayizi ji` - §©¨¨¥©

y yxtl jixv `l`äiåìe äpeäk éð÷æeidøàMäå ,ähîìipany ¦§¥§¨§¦¨§©¨§©§¨
eid ,ieløîBà äiLàé éaø .äìòîì,xg` ote`a miweqtd ayil §©§¨©¦Ÿ¦¨¥

yìkoaielì éeàøäúøLoan epiidc ,oex`d z` z`yl okyna ¨¨¨§¨¥
miyng oa cre dpy miyly,didéaø .äìòîì øàMäå ,ähîì§©¨§©§¨§©§¨©¦

elàå elà ,øîBà,mielde l`xyi lk -íéãîBò ïä ähîìoia ¥¥§¥§©¨¥§¦
,mdipia mielde ,lair xd len mivge mifixb xd len mivg ,mixdd

y `l` ,mixdl llk elr `leeçúôe ,íéæéøb øä étìk íäéðt eëôä̈§§¥¤§©¥©§¦¦¨§
,äëøáamdipt ektd ,okn xg`le.äìì÷a eçúôe ,ìáéò øä étìk ¦§¨¨§©¥©¥¨¨§¦§¨¨

ok m` ,iaxl `xnbd zl`ey'ìò' éàîdn iax itl yxtzi ji` - ©©
mikixv eidy rnyny ,lair xd 'lr'e mifixb xd 'lr' dxeza xn`py

`xnbd zvxzn .ynn mixdd lr cenrl,' dlind iaxly'ìò©
zyxtznCeîña.cil -iaxy ep`vny sqep mewn `xnbd d`iane §¨

,'lr' zaiz z` jk yxtnúëøòîä ìò zúðå" ,àéðúãkmgl ly ¦§©§¨§¨©¨©©©£¤¤
,miptd'ìò' ,øîBà éaø ,"äkæ äðBáìeyexitCeîñadpealdy - §¨©¨©¦¥©§¨

.mgll jenqa oglyd lr `l` ,ynn mgld zkxrn lr dzid `l
,eixac z` iax yxtneøîBà äzày'ìò'eyexitBà ,Ceîña`ny ©¨¥©§¨

,Lnî 'ìò' àlà Bðéàixdy ,ok xnel xyt` i`øîBà àeäLk ¥¤¨©©¨§¤¥
ïBøàä ìò úBkñå'zkextd z`øîBà éåä ''y jgxk lr'ìòdpeekd §©¨©¨¨¡¥¥©

Ceîña`l` ,oex`d lr jekiq ynn dzid `l zkextd ixdy , §¨
.ecbpk zlcand dvign

,dpyna epipy,äëøáa eçúôe íéæéøb øä étìk íäéðt eëôäjexa ¨§§¥¤§©¥©§¦¦¨§¦§¨¨
mdipt ektd .on` oiper el`e el`e ,dkqne lqt dyri `l xy` yi`d
,dkqne lqt dyri xy` yi`d xex` ,dllwa egzte lair xd itlk

on` oiper el`e el`e'eë.èøôa Ceøa ,ììëa Ceøa ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¨¦§¨¨¦§¨
,mlek z` lleky ote`a mb exn`p ,mifixb xda exn`py zekxad lk
ixac z` miwi xy` jexa' exn`yk ,zg`e zg` lk hexita mbe
ixac meiw mlek ixdy ,zekxad lk dfa ellkp ,'z`fd dxezd
xy` yi`d jexa' ,zg`e zg` lk zehxta ok mb exn`e ,md dxezd

mixex`d lk oke .mlek oke ,hxt ixd ,'dkqne lqt dyri `løeøà̈
èøôa øeøà ììëaz` miwi `l xy` xex`' mxn`a mlek ellkp - ¦§¨¨¦§¨

envr ipta ipta xex`e xex` lk ,hxta ok mb exn`pe ,'dxezd ixac.
el`e ,mixac drax` miperhy mdilr xn`p dxezay zeevnd lke

,odì ,ãnììe ,ãBîììéøä ,úBNòìå ,øBîL ¦§§©¥¦§§©££¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dheq(oey`x meil)

,mixvnéðéðâèöéà eøîàäòøtmirceie miakeka mifegd minkg - ¨§¦§©§¦¥©§Ÿ
ike ,drxtl ,zelfnd znkgóñk íéøNòa Baø Bç÷lL ãáò- ¤¤¤§¨©§¤§¦¤¤

,mil`rnyil sqei z` exkn dfk jenp xignay.eðéìò eäìéLîz©§¦¥¨¥
ïäì øîàdrxtéðepb ,ipeeb -,Ba äàBø éðà úeëìîdxeabe dnkga ¨©¨¤¦¥©§£¦¤

iteieïk íà ,Bì eøîà .dkelnl ie`xyì íéòáLa òãBé àäé ,,ïBL ¨§¦¥§¥¥©§¦§¦¨
ì íéòáL Bãnéìå ,ìàéøáb àaøîâ÷ äåä àì ,ïBLcia dlr `l - ¨©§¦¥§¦§¦§¦¨Ÿ£¨¨¨©

,mcnll sqeiéñBä,àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî úçà úBà Bì ó ¦©©¦§¤©¨¨
BîN óñBäéa úeãò" ,øîàpL ,ãîìå,enyn ze` d"awd myy - §¨©¤¤¡©¥¦¥¨

`hg `ly sqeil zecr ,sqei ly enya,íéøöî õøà ìò Búàöa ,§¥©¤¤¦§¨¦
"(òîLà ézòãé àì úôN),zety oiadl rci `l dligzay ,,øçîìe §©Ÿ¨©§¦¤§¨§¨¨

éòzLéàc àðMéì ìkxtiqy -déãäa äòøt,déì øcäàlka - ¨¦§¨§¦§¨¥©§Ÿ©£¥©§©¥
oeyl eze`a daeyz el xifgd ,enr xac drxty oeyléòzLéà .¦§¨¥

xtiqeäéàsqei -ìaLãwä ïBL,drxt l`òãé à÷ äåä àìdrxt ¦¦§©Ÿ¤Ÿ£¨¨¨©
déì øîà ,øîà äåä éàîsqeil drxtéøîâàef dty ipcnl -, ©£¨¨©¨©¥©§§¦

déøîbà,ycwd oeyl sqei ecnl -øîb àìådrxt cia dlr `l - ©§§¥§Ÿ¨©
,dcnelldéì øîà,sqeilúélâî àìc ,éì òazLéàil rayid - ¨©¥¦§©©¦§Ÿ§©¥

,dxikn ippi`y oeyl rcei dz`y dlbz `lyBì òazLéàrayp - ¦§©©

.sqei el
dn miiwl el gipiy drxtn ywal sqei `ae ,awri znyk ,okn xg`l

,dltknd zxrna l`xyi ux`a exawl ,eia`l raypydéì øîà ék¦¨©¥
,drxtl sqei,øîàì éðòéaLä éáà"ux`a il izixk xy` ixawa ¨¦¦§¦©¦¥Ÿ

."ipxawz dny orpkdéì øîà,sqeil drxtCúòeáMà ìéLúéà ìéæ ¨©¥¦¦§¦©§£¨
.dze` xzde ,jzreay lr minkgd lv` l`yde jl -déì øîà̈©¥

drxtl sqeiCãécà énð éìLúéàå ,,jly lr mb l`y` ,ok m` - §¤§§¦©¦©¦¨
.dxikn jpi`y ,ycwd oeyl xikn ip`y dlb` `ly jl izraypy

,jkledéì àçéð àìc áb ìò óàådlriy jka dvx `le ,drxtl §©©©§Ÿ¦¨¥
,eia` z` xeawl sqeiegxk lradéì øîà,sqeil drxtäìò' ¨©¥£¥

éáà úà øBá÷e.'EòéaLä øLàk E §¤¨¦©£¤¦§¦¤
miny my yciw dcediy ,lirlc `xnind z` yxtl `xnbd zxfeg

zx`an ,`iqdxta,`xnbdàéä éàî äãeäémyd yeciw edn - §¨©¦
,ea didyíiä ìò ìàøNé eãîòLk ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúc, §©§¨¨¨©¦¥¦¥§¤¨§¦§¨¥©©¨

íéçvðî íéèáL eéämiaixn -ãøBé éðà ,øîBà äæ ,äæ íò äæ ¨§¨¦§©§¦¤¦¤¤¥£¦¥
õô÷ ,íiì älçz ãøBé éðà ,øîBà äæå ,íiì älçz§¦¨©¨§¤¥£¦¥§¦¨©¨¨©
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המשך ביאור למסחת סוזה ליום ששה ושלושים לעומר עמ' ב

יום שני - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קפה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dheq(ipy meil)

øéòö ïéîéða íL' ,øîàpL ,äléçz íiì ãøéå ,ïéîéða ìL BèáL¦§¤¦§¨¦§¨©©¨§¦¨¤¤¡©¨¦§¨¦¨¦
íéîâBø äãeäé éøN eéäå ,'íé ãø' àlà 'íãBø' éø÷z ìà ,'íãBø¥©¦§¥¥¤¨©¨§¨¨¥§¨§¦

íúBàdlgz cxil md evxy iptn ,mipa`aøîàpL ,weqtd jynda ¨¤¤¡©
Cëéôì ,'íúîâø äãeäé éøN'dlgz oinipa cxiyäëæ ,ly ehay ¨¥§¨¦§¨¨§¦¨¨¨

ïëæétLeà äNòðå ,÷écvä ïéîéðaoeln lra -äøeábì,dpikyl - ¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey eay ,miycwd ycew ziay,ewlga iepaøîàpLlr ¤¤¡©

oinipaïëL åéôúk ïéáe' ,d"awd.' ¥§¥¨¨¥
äéä Ck àì ,äãeäé éaø Bì øîàdàlà ,äNòîdid jk,hayäæ ¨©©¦§¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¤

äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà äæå ,íiì äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà¥¥£¦¥§¦¨©¨§¤¥¥£¦¥§¦¨
áãðéîò ïa ïBLçð õô÷ ,íiìdcedi hay `iypéå ,,äléçz íiì ãø ©¨¨©©§¤£¦¨¨§¨©©¨§¦¨

ìàøNé úéa äîøîáe íéøôà Lçëa éðeááñ" øîàpLe`xiy - ¤¤¡©§¨¦§©©¤§©¦§¦§¨¥¦§¨¥¨
,ea mzpen`a eygke ,jxazi 'd lr jenqlìà íò ãø ãBò äãeäéå" ¦¨¨¦¥

jxazi ea ghay ici lr ,mil cxi dcedi la` -åéìòå .oeygp lr -, §¨¨
äìawa Løôîmildz xtqa ,miaezka -eàá ék íéäìà éðòéLBä" , §¨¥©©¨¨¦¥¦¡Ÿ¦¦¨

ïåéa ézòáè ,Lôð ãò íéî[hih -]ãîòî ïéàå äìeöîiz`a ©¦©¨¤¨©§¦¦¥§¨§¥¨¢¨
[wfg shy -] zleaye min iwnrnaipzthyéðôèLz ìà ,'Bâå§©¦§§¥¦

,"'Bâå äìeöî éðòìáú ìàå ,íéî úìBaL`ly d"awdn yway ¦¤©¦§©¦§¨¥¦§¨§
dlgz ecxi ehayny ,dcedi lv` didy myd yeciw edfe .mia rahi

.mil
éøàî äLî äéä ,äòL dúBàaCeøa LBãwä Bì øîà ,älôúa C §¨¨¨¨¨Ÿ¤©£¦¦§¦¨¨©©¨¨

ééãéãé ,àeäl`xyi ipaéøàî äzàå ,íia íéòáBè,éðôì älôúa C §¦©§¦©¨§©¨©£¦¦§¦¨§¨©
jkl die`x dry ef oi`eéãéa äîe ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,¨©§¨¨¦¤¨©§¨¦

úà íøä äzàå ,eòñéå ìàøNé éða ìà øac" Bì øîà ,úBNòì©£¨©©¥¤§¥¦§¨¥§¦¨§©¨¨¥¤
Eãé úà äèðe Ehîedrwae ,mid lrCëéôì ."'Bâåhay cxiy ©§§¥¤¨§§§¦¨

mil dligz dcediìàøNéa äìLîî úBNòì äãeäé äëæ ,ekln -z ¨¨§¨©£¤§¨¨§¦§¨¥
,cec ziaBLã÷ì äãeäé äúéä' ,øîàpLhayl d"awd eycwy - ¤¤¡©¨§¨§¨§¨§

dcedi,zeidlìàøNézgzåéúBìLîîdcedi lyäúéä íòh äî ,' ¦§¨¥©§§¨©©©¨§¨
'ñðiå äàø íiä'c íeMî ,åéúBìLîî ìàøNéå BLã÷ì äãeäémidy §¨§¨§§¦§¨¥©§§¨¦§©¨¨¨©¨Ÿ

rwape qp ok zngn ,mil dlgz cxil ,miny my eycwy d`x
mriahd `le ,mdiptn.

,lair xde mifixb xda zellwde zekxad oiprl zxfeg `xnbd,àéðz©§¨
øîBì øLôà éà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøipa lkyéåìeid ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤§¨©¥¦

ähîì,ryedi xtqa xn`py itk ,mixdd oia ,oex`d mriptnøákL §©¨¤§¨
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שביסוד(

יש אותיות שהן נפרדות מהנפש, וכמו אותיות הדיבור שהן מבחינת קול והבל הלב הגשמי, שנחשב כמו דבר זר ממש לגבי מהות 
ועצמות הנפש.
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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illk ote`a ipiqa dxn`p ,zepaxwd zyxt ,`nbecle ,zeevnd
"jinly z`e jizeler z` eilr zgafe" ,mezqe,my eyxtzp `le
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`l ,ok m`e ,ipiqa exn`p `ly devnd ihxt my enlyed wx `l`
zixad dze` `id `l` ,cren ld`a ztqep zixa zzixk dzid
dlek dxezdy ,`aiwr iaxk xaeq ,oerny iaxe .ipiqa dzidy
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l`xyinìLe óìà úBàî LL ìL ,úBúéøa äðîLe íéòaøà ,úL ©§¨¦§Ÿ¤§¦¤¥¥¤¤§Ÿ¤
,íéMîçå úBàî Lîçå íéôìàdfl df miaxr l`xyi lk ixdy £¨¦§¨¥¥©£¦¦

mr ezxkpy zezixa dpenye mirax` caln ,ok m`e ,dxezd meiwl
lr zixa enr dzxkp ,devnd z` miiwi `edy cg`e cg` lk
yiy ,ixd ,l`xyin cg`e cg` lk ly zezixa dpenye mirax`
yng mitl` zyly sl` ze`n yya ,zezixad oeayg z` litkdl

.qgpt zyxta micewtd oipn `edy ,miyinge ze`n
øîàL Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø éøáãì ,éaø øîà̈©©¦§¦§¥©¦¦§¤§¨¦§©©¤¨©
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zxiny lr axr dyrp cg` lk ,dcedi oa oerny iax zrcly
eli`e ,l`xyi lk lr exiag ly ezeaxr `l la` ,exiag ly zeevnd

.l`xyin cg` lkl exiag ly ezeaxr lr mb axr cg` lk ,iaxl
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dlek äLøtä ìk ,Lé÷ìxde mifixb xda exn`py mixex`d ly ¨¦¨©¨¨¨¨
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,''Bâå äëqîe,dxf dcear lr eheytk edyxtp m`eikeébñ øeøàa ©¥¨§§¨©¦
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,Bì eîøb CkL äædyxtay mixex`d lk eyxtzi df jxc lr oke. ¤¤¨¨§

,ïðaø eðz,d`x zyxta dxeza xn`pøä ìò äëøaä úà äzúðå" ¨©¨¨§¨©¨¤©§¨¨©©
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øîàð`az ik zyxta,'íéæéøb øä ìò íòä úà Cøáì eãîòé älà' ¤¡©¥¤©©§§¨¥¤¨¨©©§¦¦
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èøôe ììëa äììw äîe .LãBwäxex`a dxezd lk milleky - ©¤©§¨¨¦§¨§¨

x`azpy enk ,dnvr ipta dxiar lk mihxtne ,miwi `l xy`óà ,©
ïîà íéøîBàå ïéðBò elàå elà äììw äîe .èøôe ììëa äëøalr §¨¨¦§¨§¨©§¨¨¥§¥¦§§¦¨¥
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íéðäk úkøa .äðùî,ycewd oeyla wx zxn`py epipyyãöék ¦§©Ÿ£¦¥©
.zxn`päðéãna,ycwnd zial uegn -dúBà øîBàodkdìLL ©§¦¨¥¨¨Ÿ
úBëøa,'on`' ldwd mipere weqtl weqt oia wiqtny -Lc÷náe §¨©¦§¨
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יום שני - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

כל ההמשכות מלמעלה הן בחינת אורות וגילויים, ואילו בעבודת האדם מתבטאת כוונת העצמות.
ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה



קפח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc dheq(iyily meil)

Báúëk,`"d e"`e `"d c"ei -äðéãnáemyd z` xne`Béepëa- ¦§¨©§¦¨§¦
y ,sqep welige .i"pc`äðéãnadíéàNBð íéðäkmidiabn -úà ©§¦¨Ÿ£¦§¦¤

ïäéãécr wx mipdk zkxa zrya,ïäéôúk ãâðkLc÷náemixikfny §¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨
,mdizerav` lr dxey dpiky jk ici lre ,yxetnd myd z`

mdici z` md midiabn,ïäéLàø éab ìòmy`x didi `ly ick ©©¥¨¥¤
,dpikydn dlrnläìòîì åéãé úà déaâî BðéàL ,ìBãb ïäkî õeç¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤¨¨§©§¨

õévä ïî.uivd lr aezky myd ceak meyn -äãeäé éaøwleg ¦©¦©¦§¨
eøîBày ,.õévä ïî äìòîì åéãé déaâî ìBãb ïäk óàjkl xewnde ¥©Ÿ¥¨©§¦©¨¨§©§¨¦©¦

,dkxa zrya mdici diabdl mipdkd mikixvyàOiå" ,øîàpL¤¤¡©©¦¨
"íëøáéå ,íòä ìà åéãé úà ïøäà. ©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨§¥

.àøîâ,ycewd oeyla wx zxn`p mipdk zkxay ,lirl epipy
,jkl xewn `xnbd d`iane,ïðaø eðzmipdk zkxa oiprl xn`päk" ¨©¨¨Ÿ

eëøáú`weec `id mipdk zkxay jkn cenll yie ,"l`xyi ipa z` §¨§
ìa.LãBwä ïBL,`ziixad zxxanøîBà äzàjxal yiyìaïBL ¦§©¤©¨¥¦§

Bðéà Bà ,LãBwäaezkd zpeek ef oi` ile` -àlàekxaiyìëa ©¤¥¤¨§¨
ì.ïBLdkxa' dey dxifba z`f cenll yiy ,`ziixad zx`ane ¨

,'dkxaïàk øîàðmipdk zkxaaeëøáz äk','ïläì øîàðåiabl ¤¡©¨Ÿ§¨§§¤¡©§©¨
mifixb xd zekxaïläl äî ,'íòä úà Cøáì eãîòé älà'xda ¥¤©©§§¨¥¤¨¨©§©¨

`weec `id dkxad mifixbìaïàk óà ,LãBwä ïBLmipdk zkxa ¦§©¤©¨
`weec `idìa,øîBà äãeäé éaø .LãBwä ïBLdf oicéøö BðéàC ¦§©¤©¦§¨¥¥¨¦

y ,dey dxifba cnldläk' øîBà àeä éøäzaiz zernyne ,ekxaz ' £¥¥Ÿ
daeg ici mi`vei oi`y 'dk'la eøîàiL ãò.äfä ïBL ©¤Ÿ§©¨©¤

,mipdk zkxa zeklda zetqep zeziixa `xnbd d`ian,Cãéà àéðz©§¨¦¨
weqtdn cenll yiyeëøáz äk"mipdk zkxay ,"l`xyi ipa z` Ÿ§¨§

`weec zxn`päãéîòa,`ziixad zxxan .øîBà äzàjxal yiy ©£¦¨©¨¥
,äãéîòaäáéLéa eléôà àlà Bðéà Bàdxifba z`f micnel `l` , ©£¦¨¥¤¨£¦¦¦¨

,deyïàk øîàðdkxa oeyl mipdk zkxaaøîàðå ,'eëøáú äk' ¤¡©¨Ÿ§¨§§¤¡©
ïläìdkxa oeyl mifixb xd zekxaaïläl äî ,'Cøáì eãîòé älà' §©¨¥¤©©§§¨¥©§©¨

mxne`l yi mifixb xd zekxaaäãéîòa,'ecnri' aezk ixdy ,óà ©£¦¨©
ïàk`weec `id mipdk zkxaa,øîBà ïúð éaø .äãéîòadf oicy ¨©£¦¨©¦¨¨¥

éøö BðéàCy ,ef dey dxifbn cenlløîBà àeä éøä`edd zra" ¥¨¦£¥¥
'd iptl cenrl 'ebe ield hay z` 'd licadì,"BîLa Cøáìe BúøL §¨§§¨¥¦§

,zxyn odkl jxan odk ywedy `vnpeäîodkúøLnycwna ©§¨¥
z`f zeyrl jixvóà ,äãéîòaodkCøáîzeidl jixv.äãéîòa ©£¦¨©§¨¥©£¦¨

`xnbd zl`eyïìðî déôeb úøLîe ,`xnbd dper ,cenrl jixvy, §¨¥¥§¨¨
ì ãBîòì' áéúëc.'úøL ¦§¦©£§¨¥

,Cãéà àéðzweqtdn cenll yiyeëøáú äk'mipdk zkxay ' ©§¨¦¨Ÿ§¨§
zxn`píétk úeàéNða,`ziixad zxxan .mici zdabd ick jez - ¦§¦©©¦

äzàíétk úeàéNða øîBà,Bà`nyúeàéNða àlL àlà Bðéà ©¨¥¦§¦©©¦¥¤¨¤Ÿ¦§¦
,íétk,dey dxifbn z`f micnel `l`ïàk øîàðmipdk zkxaaäk' ©©¦¤¡©¨Ÿ

,"íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäà àNéå" ïläì øîàðå ,'eëøáú§¨§§¤¡©§©¨©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨£¥
,jkn cenll yieïläl äîdzid oxd` ly ezkxa,íétk úeàéNða ©§©¨¦§¦©©¦

ïàk óà`id mipdk zkxa.íétk úeàéNða ©¨¦§¦©©¦
,`xnbd d`ianïúðBé éaøì déì àéL÷dxifb jextl yiy ,`pzd ©§¨¥§©¦¨¨

,ef deyïläl äî éàz`iypa didzy `ed oic oxd` ly ezkxa - ¦©§©¨
zkxa dzidy ,zetqep zexneg yely da yiy meyn ,mitkïäkŸ¥

LãBç Làøå ,ìBãb,didúãBáòåzepaxwøeaö,carïàk óàoi` ¨§Ÿ¤©£©¦©¨
,zexnegd zyely z` yiyk `l` mitk z`iypl zeaxl jlïäkŸ¥

.øeaéö úãBáòå LãBç Làøå ìBãbef diyew zngne,øîBà ïúð éaø ¨§Ÿ¤©£©¦©¦¨¨¥

df oicyéøö BðéàCy ,ywidn `l` dey dxifbn cnldlàeä éøä ¥¨¦£¥
øîBàzxyl cenrl jihay lkn jidl` 'd xga ea ik" ,lecb odk lr ¥

'ebe"íéîiä ìk åéðáe àeä,åéða Léwî,miheicdd mipdkdBì- ¨¨¨©¨¦©¦¨¨
,lecb odklàeä äîmrd z` jxan,íétk úeàéNðaaezky enk ¨¦§¦©©¦

,"mkxaie mrd l` eici z` oxd` `yie"åéða óà,miheicd mipdk - ©¨¨
mikxaníétk úeàéNðaíéîiä ìk' áéúëe ,mini x`y zeaxl ' ¦§¦©©¦§¦¨©¨¦

zkxa dxkfed `ly zexnle .cigi zceare ,yceg y`x mpi`y
`ld ,df weqta mipdkL÷zéàålirlì äëøa,úeøéL`vnpe §¦§©§¨¨§¥

.mipdk zkxa oiprl mb heicd odkl lecb odk eywedy
,Cãéà àéðzåaezkd zpeeky"ìàøNé éða úà eëøáú äk",`id §©§¨¦¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥

zxn`p mipdk zkxayLøBônä íLazxxan .`"d e"`e `"d c"ei - §¥©§¨
,`ziixadðéà Bà ,LøBônä íLa øîBà äzàéepéëa àlà Bmy - ©¨¥§¥©§¨¥¤¨§¦

,zepc`,'éîL úà eîNå' øîBì ãeîìzrnyneéì ãçeénä 'éîL' ©§©§¨¤§¦§¦©§¨¦
.yxetnd my `edyìBëéy xn`pïk ïéìeába óàmya ekxai ¨©©§¦¥

y ,zegcl yi ,yxetndïàk øîàð' mipdk zkxaa,'éîL úà eîNå ¤¡©¨§¨¤§¦
ïläì øîàðåycwnd zia lr,'íL BîL úà íeNì'cenll yie §¤¡©§©¨¨¤§¨

,'dniy dniy' dey dxifbaïläl äîa xaecnóà ,äøéçaä úéa ©§©¨¥©§¦¨©
ïàk`weec ,mipdk zkxa oiprl -äøéçaä úéáamya jxal yi ¨§¥©§¦¨

.yxetnd,øîBà äiLàé éaødf oicyéøö BðéàCdxifbn cnldl ©¦Ÿ¦¨¥¥¨¦
y ,deyàBáà éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa" øîBà àeä éøä£¥¥§¨©¨£¤©§¦¤§¦¨

éìàE' zeywdl yie ,"jizkxaeCzòc à÷ìñ 'íB÷î ìëalka ike , ¥¤§¨¨¨§¨©§¨
.yxetnd my xikfdl xzen mewnàlày gxkdañøBñî äæ àø÷î ¤¨¦§¨¤§¨

jtedn -,àeäezpeekeéìà àBáà øLà íB÷î ìëa'ézëøáe EE- §¨¨£¤¨¥¤¥©§¦
,dxey dpikydyéîL úà øékæà íLmy z` xikfz my - ¨©§¦¤§¦

,'yxetndïëéäåmiiwznéìà àBáà'ézëøáe E'E,dxey dpikydy - §¥¨¨¥¤¥©§¦
wx,äøéçaä úéáawx okle'éîL úà øékæà' íLyxetndúéáa §¥©§¦¨¨©§¦¤§¦§¥

.äøéçaä©§¦¨
,Cãéà àéðz" weqtdn yexcléì ïéà ,"ìàøNé éða úà eëøáú äk ©§¨¦¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥¥¦

àlàz` jxal jixvy,ìàøNé éðaj`íéãáòå ,íéLð ,íéøb ¤¨§¥¦§¨¥¥¦¨¦©£¨¦
íéøøçeLî'l`xyi ipa' llka mpi`yïépî,jxal jixv mze` mby §§¨¦¦©¦

'íäì øBîà' øîBì ãeîìzrnyny.eäleëì ©§©¨¨¤§§
,Cãéà àéðzaezkd zpeekyeëøáú äk'eidi mipdk zkxa zryay ,' ©§¨¦¨Ÿ§¨§

díéðtl`xyi lyãâðkdíéðt,`ziixad zxxan .mipdkd lyäzà ¨¦§¤¤¨¦©¨
àlà Bðéà Bà ,íéðt ãâðk íéðt øîBàdyk elit`íéðtmipdkd ly ¥¨¦§¤¤¨¦¥¤¨¨¦

óøBò ãâðky ,l`xyicvl mdipt aqdl mikixv xeaivd oi` §¤¤¤
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יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

כוונת העצמות מתבטאת דווקא בעניינים שבאים על־ידי עבודת האדם, ולכן רק בהם יש גם לאדם התענוג דעצם הנפש.
ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שביסוד(
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ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

ההמחאה  מבלי  )וגם   - הכתיבה  זמן  הוראת  בלי   - מכתבו  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

שכותב אודותה(.

ובנם שי', על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  וזוגתו  ובעת רצון אזכיר אותו 

נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו.

ובמ"ש אודות האפענדיק, אינו מובן מהו המהירות )איילעניש( לנתחו עכשיו, האם זהו דרישת 

הרופא או סתם כך הצעה בעלמא.

במ"ש אודות המצב בגשמיות - יש למצוא ידידים אשר ישפיעו להטבת הפרטים שהם המעיקים 

ומצירים. ויהי רצון שימים אלו שבין פסח זמן חירותנו ושמתקרבים לקבלת התורה, חרות על הלוחות 

א"ת חרות אלא חירות, יוסיפו בהצלחת ההשתדלות.

מישראל,  אחד  כל  של  האמיתי  בתפקידו  להתעסק  להתחיל  סו"ס  שעליו  פשוט,  וגם  ומובן 

מתאים לדבר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, והוא ע"י הפצת נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה 

זוהי תורת החסידות ועניני' - בכל מקום שידו מגעת, ובפרט שנמצא במקום שבהנוגע לתורת חב"ד 

הנה עד עתה נעשה שם דבר מועט ביותר בערך האפשרית שישנה, ולמרות שדוקא אנשים העומדים 

מבחוץ, מכריזים בכל עת מצוא שנמצאים שם פלוני ופלוני שהם "עמודי ברזל של כל עניני חב"ד", 

ופשיטא בענין עיקרי כהפצת המעינות, שאותה דורשים רבותינו נשיאינו בכל דור ודור, ובפרט כ"ק 

מו"ח אדמו"ר בדורנו זה, וק"ל. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, הן בענינים הפרטים והן בענינים 

הכללים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט,
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יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(

כיוון שאתערותא־דלתתא )עבודת האדם( מגעת בעצמותו יתברך, למעלה משינויים, לכן הרי היא פועלת קיום באתערותא־דלעילא.
ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה



קצד

oifge` mipya cenr hl sc oey`x wxtdheq
.eðzçèáäM äîmkxa` ip`e aizkcM ,Epici lr miMqYW(e xAcOA):éøL÷ óBëì ©¤¦§©§¨¤©§¦©¨¥§¦§¦©£¦£¨§¥©¦§¨¨¦§¥

.íäéúBòaöàmdNW sFxb` oixbFq ExnBW xg`lE ,oikxaOWM mdizFrAv` oihWFRW ¤§§¥¤¤§¦¤§§¥¤§¤§¨§¦§©©¤¨§§¦¤§¤¨¤

:mdA oihWFtE mittFMW zFilgd md rAv` ixWw .mc` ipA x`WM.àøBwä ïéàgilW ¦§¨§¥¨¨¦§¥¤§©¥©ª§¤§¦§¦¨¤¥©¥§¦©

:Kxal mdipR ExifgIW mipdM `xFTW xEAv.ïîà:d`cFd zMxA lW.øeac:mipdMøB÷òì ¦¤¥Ÿ£¦¤©£¦§¥¤§¨¥¨¥¤¦§©¨¨¦Ÿ£¦©£
.íäéìâøiptl oitEtM oicnFr `N` ,okECd on ©§¥¤¦©¨¤¨§¦§¦¦§¥

KM miRM zE`iUp xcq o`Mn cFnll Wi .daYd©¥¨¥¦§¦¨¥¤§¦©©¦¨

iptl `aE FnFwOn dcFarA eilbx xwFr ,`Ed¥©§¨©£¨¦§¨¦§¥

Yd'Ek dkxA `dYW oFvx idi lNRznE da ©¥¨¦§©¥§¦¨¤§¥§¨¨

lW on` dlkYW cr DA Kix`nE ,lirlcM§¦§¥©£¦¨©¤¦§¤¨¥¤

mipdM `xFw xEAv gilWE ,xEAv iRn d`cFd¨¨¦¦¦§¦©¦¥Ÿ£¦

`Ede `xFw Fpi` `Ed cigi m`e ,md mipW m ¦̀§©¦¥§¦¨¦¥¥§

lirl xn`C iiA`cM eil`n eipR xifgn(.gl sC) ©£¦¨¨¥¥¨¦§©©¥§¨©§¥©

iRn xEAC[d] dlM[i]WkE ,mipdM `xFw oi` '`l¥¥Ÿ£¦§¤¨¨©¦¦¦

oiligzn k"g`e 'Ek EpWCw xW` Kxan `xFw[d]©¥§¨¥£¤¦§¨©§¦¦

od xEAv iRn oFxg` on` dlMWkE ,dkxaA¦§¨¨§¤¨¨¨¥©£¦¦¦¥

,mivFx m` mdixWw oittFke mdipR oixifgn©£¦¦§¥¤§§¦¦§¥¤¦¦

mipdMde mFlW miU ligzn xEAv gilWE§¦©¦©§¦¦¨§©Ÿ£¦

,'Ek Epilr YxfBW dn EpiUr r"yax oilNRzn¦§©§¦¨¦©¤¨©§¨¨¥

gilW iRn dkxA dlkYW cr DA oikix`nE©£¦¦¨©¤¦§¤§¨¨¦¦§¦©

:mdl oiklFde mdilbx oixwFre xEAväìëiL ãò ¦§§¦©§¥¤§§¦¨¤©¤¦§¤
.ïîàixzC mEXn ipd lke .dxFYd zMxA lW ¨¥¤¦§©©¨§¨¨¥¦¦§¥

:irnYWn `l ilw.ú"ñ ììbzL ãò,eizFgRhnA ¨¥¨¦§©§¥©¤¦¨¥§¦§§¨

rFnWNn micExh millFBd Edi `NW icM§¥¤Ÿ§©§¦§¦¦¦§©

:xihtOd iRn dxhtdäázä úà èéLôäì ©§¨¨¦¦©©§¦§©§¦¤©¥¨
.øeavamMxC didW ,p"kdaa xEASdW onf lM ©¦¨§©¤©¦¤¨¨©§¨

zial FA xOYWOW xg` ziAn z"q `iadl§¨¦¦©¦©¥¤¦§©¥§¥

daYd aiaq mi`p micbA oiqxFtE ,zqpMd©§¤¤§¦§¨¦¨¦§¦©¥¨

oilhFpe mXn oi`vFIWkE ,DkFzA DzF` oigiPnE©¦¦¨§¨§¤§¦¦¨§§¦

EhiWti `l FA xOYWOd ziAl FkilFdl z"q§¦©©¦©¦§©¥Ÿ©§¦

xEAv gxHW ,xEASd iptA daYd on micbAd©§¨¦¦©¥¨¦§¥©¦¤Ÿ©¦

Fzial z"q KilFn `N` ,z"q mr mW aMrl§©¥¨¦¤¨¦§¥

`A `Ed k"g`e eixg` mi`vFi mrde FgiPnE©¦§¨¨§¦©£¨¨

:daYd z` hiWtnE.àðéøçà àçút àkéà ©§¦¤©¥¨¦¨¦§¨©£¦¨
z`vl dvFxd ,FgzR KxC z`vl z"q lhPXn¦¤¨©¨¥¤¤¦§¨¤¨¥

`Mil .z"q `vi `l 'it`e ,`vFi xg` gztA§¤©©¥¥©£¦Ÿ¨¨¥¨

`le dNgY z"q `vIW oFkp ,`pixg` `gzR¦§¨©£¦¨¨¤¥¥§¦¨§Ÿ

:z"q iptl gzRA mc`d `vidøañà àðéäà øa ¥¥¨¨¨©¤©¦§¥©£¦¨©§§©
.éìippiad ,il DxAq` `pid` xA FnXW mkg ¦¨¨¤§©£¦¨©§§©¦¥¦©¦

:xaC lW Fnrh.íéøîBà íä äî íòäE`xIW ©£¤¨¨¨¨©¥§¦¤¥¨

eizFkxA lr eiptl micFnE mipR ixiAqn©§¦¥¨¦¦§¨¨©¦§¨

:odl zFgFp odW zF`xdl,åéëàìî 'ä eëøa §©§¤¥¨¤¨§©§¨¨
.åéNòî ìk 'ä eëøa ,åéàáö ìk 'ä eëøaWlW ¨§¨§¨¨¨§¨©£¨¨Ÿ

:zFkxA 'b cbpM od zF`xwn.àzaLc éôñeîa ¦§¨¥§¤¤§¨§§¥§©©¨
Kixv lgA Fpi`W Wcg miRM z`iUp `EdW¤§¦©©©¦¨¨¤¥§Ÿ¨¦

:mrd ixaC z` WCgl.ïBivî 'ä CeøaFpi` §©¥¤¦§¥¨¨¨¦¦¥

'd Lkxai `nipe KixR `wC Epide ,xFnfn FzF`A§¦§§©§§¨¨¦§¥¨§¨¤§

:`pipr `EddA aizkC oFISn.àúéðòúc àúçðîa ¦¦¦§¦§©¦§¨¨§¦§¨¨§©£¦¨
zFgpn x`WA oM oi`X dn ,miRM FA oi`UFPW¤§¦©©¦©¤¥¥¦§¨§¨

'tA ziprY zkQnA opixn`cM zExkW mEXn¦¦§¦§©§¦¨§©¤¤©£¦§

`xzA(:ek sC): ©§¨©
úøëæäá

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

ãòelk`y dyly wxta opixn`c b"r` i"x yxit .xeavd itn on` dlkiysc zekxa)

(.fnaex itn `cqg ax xn`e oiperd itn on` dlkiy cr reval i`yx rvead oi`

meync oeik mipdk zkxa oiprl edin dreh `l` epi` i`cn xzei on` dperd lkc oiperd

mipdk lewe oiperd zelew ilw ixz edl eedc oipery onf lk rnzyn `l `ed renyl

axd ixacl iywz i`e irnzyn `le mikxand

b"ta opixn` `dc mditk mipy e`yi `l k"`

dlibnc(:`k sc)mbxzn cg`e `xew cg` dxeza

`nrhe oixew oi` `iapa mipy 'it`c `tiq ipzwe

oi`y meyn oicner oi` wxtc inlyexia yxtn

lirl mixne` op`e cg` ofe`a oiqpkp zelew ipy

xninl jl zi` i`n `l` mipdk `xew mipyl

ediizrc eadi edl iaiagc icii` zekxa

de`xw dlibn iab xn`ck ilw ixz irnzyne

rnzyile ediizrc iadi inp on` iab `vi mipy

xac oixewe ilw ixz enc `lc uixz ilw ixz

ipde on` oebk mixac ipy oixewy ilw ixzl cg`

c"a ede`x wxta opzck zekxa(:ek d"x)xtey

'ae adf dtevn eite heyt lri ly d"x ly

xteya meid zevny eiccv izyn zexvevg

'nba jixte(.fk my)`ipzde irnzyn in ilw ixze

dtd oi`y dn exn`p cg` xeaica xenye xekf

k"r renyl leki ofe`d oi`y dne xacl leki

xekf cg` lew oebk zepeyn zelewdc `kid

lewe llk renyl dleki ofe`d oi` xeny ipyde

wiqn ikdl oipeyn oi`c l"i zexvevg lewe xtey

ira inp i` iaiagc icii` irnzync mzd

t"r` on`a oikix`nc ipd dkxad inp irnyilc

oirney oi` oiper onvra ody dry lke oirehy

mzd wiqn `dc oexg` oeyl qetze mdixag lew

xekf oebk irnzyn `l `xab cgn ilw ixz

rnyn irnzyn ixab ixzn dxeabd itn xenye

lewe iaiagc icii` xenye xekfc `inec 'it`

dfn df oipeyn oilw ixz zexvevg lewe xtey

:aiagc icii` irnzyne xenye xekfc `inec

àúçðîáb"r` .ixn` i`n `ziprzc

miwxt dylya 'ta opiwqtc

(:ek 'c ziprz)mitk ze`iyp `kil xn`c iqei 'xk

iz`e zexky gikyc meyn `ziprzc `zgpna

i inei x`ya itelg`l`nzq `ail` `kd l"

inp i` meia minrt 'c ipzwc ira mzdc 'ipznc

iqei 'xk l"iwc xg`n mzd xn`ck iqei 'xl 'it`

`zgpna ediici ipdk iqxt h"n `pci`d

iqxtw dngd zriwyl jenqc oeik `ziprzc

.inc dlirp zltzk dltza

íà`zgpnc miweqt ipd z"` .epa epr epiper

meyn l"i eda `ki` mipt zxaqd i`n

xeavd lr `az `ly dxvd lr oiprzn eidc

ziprzc w"ta xn`e(:ai sc)dlibnc `xza 'tae

(:l sc)epiidc ingx ira `neic `xza `raixac

aizkck jli`e dgpnn(h `xfr)ayei ip`e

iznw axrd zgpnae axrd zgpn cr mneyn

ikxa lr rxk`e ilirne icba irxwae iziprzn

iranl exizd jkld miwl` 'd l` itk yext`e

epre `ed oevx zrc ediici iqxtc `pcira ingx

d`exd 'ta rnynck on` `xeaiv(:dp zekxa)i`d

inw ewil ifg i`n rci `le `nlg ifgc o`n

oeax `nile ediici iqxtc `pcira ipdk

:'eke iznlg melg minlerd
dlirpa

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

."íéîMä ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä" eðzçèáäM äî©¤¦§©§¨©§¦¨¦§¨§§¦©¨©¦
éøLé÷ óBëì íéàMø íéðäkä ïéà :àcñç áø øîà̈©©¦§¨¥©Ÿ£¦©¨¦¨¦§¥
àøéæ 'ø øîà .øeavä ïî íäéðt eøæçiL ãò ïäéúBòaöà¤§§¥¤©¤©§¦§¥¤¦©¦¨©¥¨
"íéðäk" úBø÷ì éàMø àøBwä ïéà :àcñç áø øîà̈©©¦§¨¥©¥©©¦§Ÿ£¦
ïéàMø íéðäkä ïéàå ,øeavä étî "ïîà" äìëiL ãò©¤¦§¤¨¥¦¦©¦§¥©Ÿ£¦©¨¦
ïéàå ,àøBwä étî øeaéc äìëiL ãò äëøáa ìéçúäì§©§¦¦§¨¨©¤¦§¤¦¦¦©¥§¥
étî äëøa äìëzL ãò "ïîà" úBðòì ïéàMø øeavä©¦©¨¦©£¨¥©¤¦§¤§¨¨¦¦
úøçà äëøáa ìéçúäì ïéàMø íéðäkä ïéàå ,íéðäkä©Ÿ£¦§¥©Ÿ£¦©¨¦§©§¦¦§¨¨©¤¤
áø øîà àøéæ 'ø øîàå .øeavä étî "ïîà" äìëiL ãò©¤¦§¤¨¥¦¦©¦§¨©¥¨¨©©
øeavä ïî íäéðt øéæçäì ïéàMø íéðäkä ïéà :àcñç¦§¨¥©Ÿ£¦©¨¦§©£¦§¥¤¦©¦
ïéàMø ïðéàå ,"íBìL íéN"a øeaö çéìL ìéçúiL ãò©¤©§¦§¦©¦§¦¨§¥¨©¨¦
íéN" øeaö çéìL øBîâiL ãò Cìéìå íäéìâø øB÷òì©£©§¥¤§¥¥©¤¦§§¦©¦¦
øeavä ïéà :àcñç áø øîà àøéæ 'ø øîàå ."íBìL̈§¨©¥¨¨©©¦§¨¥©¦
àøBwä étî äëøa äìëzL ãò "ïîà" úBðòì ïéàMø©¨¦©£¨¥©¤¦§¤§¨¨¦¦©¥
"ïîà" äìëiL ãò äøBza úBø÷ì éàMø àøBwä ïéàå§¥©¥©©¦§©¨©¤¦§¤¨¥
ãò íebøza ìéçúäì éàMø íbøúîä ïéàå ,øeavä étî¦¦©¦§¥©§©§¥©©§©§¦©©§©
ìéçúäì éàMø àøBwä ïéàå ,àøBwä étî ÷eñt äìëiL¤¦§¤¨¦¦©¥§¥©¥©©§©§¦
øîà .íbøúîä étî íebøz äìëiL ãò øçà ÷eñôa§¨©¥©¤¦§¤©§¦¦©§©§¥¨©
,àéáða øéèônä :éåì ïa òLBäé 'ø øîà íeçðz 'ø©§¨©§ª©¤¥¦©©§¦§¨¦

éøö'ø øîà íeçðz 'ø øîàå .äléçz äøBza àø÷iL C ¨¦¤¦§¨©¨§¦¨§¨©©§¨©
ãò àéáða øéèôäì éàMø øéèônä ïéà :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¥©©§¦©©§©§¦§¨¦©
òLBäé 'ø øîà íeçðz 'ø øîàå .äøBz øôñ ììbiL¤¦¨¥¥¤¨§¨©©§¨©§ª©
äáézä úà èéLôäì éàMø øeaö çéìL ïéà :éåì ïa¤¥¦¥§¦©¦©©§©§¦¤©¥¨
'ø øîà íeçðz 'ø øîàå .øeaö ãBáë éðtî ,øeaöa§¦¦§¥§¦§¨©©§¨©
ìèpiL ãò úàöì ïéàMø øeavä ïéà :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¥©¦©¨¦¨¥©¤¦¨¥
.àöiL ãò :øîà ìàeîLe ,BîB÷îa çépéå äøBz øôñ¥¤¨§©¦©¦§§¥¨©©¤¥¥
àkéìc àä ,àðéøçà àçúét àkéàc àä ,éâéìt àìå§¨§¦¦¨§¦¨¦§¨©£¦¨¨§¥¨
éì døañà ,àðéäà øa :àáø øîà .àðéøçà àçúét¦§¨©£¦¨¨©¨¨©¨¦¨©§§¨¦
íéëøáî íéðäkäL ïîæa ."eëìz íëéäìà 'ä éøçà"©£¥¡Ÿ¥¤¥¥¦§©¤©Ÿ£¦§¨§¦
áø øîà àøéæ 'ø øîà ?íéøîBà ïä äî ,íòä úà¤¨¨©¥§¦¨©¥¨¨©©
'ä eëøa" 'Bâå "çë éøab åéëàìî 'ä eëøa" :àcñç¦§¨¨§©§¨¨¦Ÿ¥Ÿ©§¨§
åéNòî ìk 'ä eëøa" "BðBöø éNò åéúøLî åéàáö ìk̈§¨¨§¨§¨¥§¨§¨©£¨
éôñeîa ."'ä úà éLôð éëøa BzìLîî úBî÷î ìëa§¨§Ÿ¤§©§¨§¦©§¦¤§¨¥
úBìònä øéL" :éñà 'ø øîà ?íéøîBà ïä äî ,àzaLc§©¨¨©¥§¦¨©©¦¦©©£
íëãé eàN" "'Bâå 'ä éãáò ìk 'ä úà eëøa äpä¦¥¨§¤¨©§¥§§§¥¤
íìLeøé ïëL ïBivî 'ä Ceøa" "'ä úà eëøáe Lã÷Ÿ¤¨§¤¨¦¦Ÿ¥§¨¨¦
àeääa áéúëc "ïBivî 'ä Eëøáé" éîð àîéìå ."déeììä©§¨§¥¨©¦§¨¤§¦¦¦§¦§©

Ceøa LBãwä ìL åéúBëøáa ìéçúäL CBzî :éæt ïa ïBòîL 'øã déøa äãeäé øîà ?àðééðò¦§¨¨¨©§¨§¥§¦§¤¨¦¦¤¦§¦§¦§¨¤©¨¨
áø øîà ?éøîà éàî ,àúéðòúc àúçðîa .àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBëøáa íéiñî ,àeä§©¥§¦§¨¤©¨¨§¦§¨¨§©£¦¨©¨§¦¨©©
úòa BòéLBî ìàøNé äå÷î" "EîL ïòîì äNò 'ä eðá eðò eðéðBò íà" :á÷òé øa àçà©¨©©£Ÿ¦£¥¨¨£¥§©©§¤¦§¥¦§¨¥¦§¥
'Bâå "òéLBäì ìëeé àì øBaâk íäãð Léàk äéäú änì" 'Bâå "õøàa øâk äéäú änì äøö̈¨¨¨¦§¤§¥¨¨¤§¨¨¦§¤§¦¦§¨§¦Ÿ©§¦©§

äìéòðá

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

סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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.` ,zekxad zyely cbpk miweqtçë éøBaâ ,åéëàìî 'ä eëøa"¨£©§¨¨¦¥Ÿ©
exac lewa renyl exac iyer'Bâå.a .",åéàáö ìk 'ä eëøa" §¨£¨§¨¨

."BðBöø éNBò åéúøLî.búBîB÷î ìëa åéNòî ìk 'ä eëøa" §¨§¨¥§¨£¨©£¨§¨§
îBzìLî,."'ä úà éLôð éëøa ¤§©§¨£¦©§¦¤
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ïîà úBðòì ïéàMø øeavä ïéà ,àcñç áø øîà àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨¨©©¦§¨¥©¦©¨¦©£¨¥

,dxeza `xewd zkxa lräìëzL ãòdïéàå .àøBwä étî äëøa ©¤¦§¤§¨¨¦¦©¥§¥
éàMø àøBwäligzdläìëiL ãò ,äøBza úBø÷ìziipr lew'ïîà' ©¥©©¦§©¨©¤¦§¤¨¥

,ezkxa lríbøúnä ïéàå .øeavä étîmiweqtd z`ìéçúäì éàMø ¦¦©¦§¥©§©§¥©©§©§¦
äìëiL ãò ,íebøzadéàMø àøBwä ïéàå .àøBwä étî ÷eñt ©©§©¤¦§¤¨¦¦©¥§¥©¥©©

äìëiL ãò ,øçà ÷eñôa ìéçúäìd.íbøúnä étî íebøz §©§¦§¨©¥©¤¦§¤©§¦¦©§©§¥
,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàéøö àéáða øéèônäC ¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦©©§¦§¨¦¨¦

çz äøBza àø÷iLälé`idy ze`xdl ,dxezd ceak iptn - ¤¦§¨©¨§¦¨
.zixwirøéèônä ïéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàå§¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦¥©©§¦

éàMøligzdläøBz øôñ ììbiL ãò ,àéáða øéèôäìjxkie ©©§©§¦§¨¦©¤¦¨¥¥¤¨
micexh eidi `le ,dxhtdd renyl millebd elkeiy ick ,ezkexta

.dlilba
myn e`iadle xg` ziaa dxez xtqd xenyl ebdp `xnbd onfa
,daizd lr mi`p micba miqxet eid d`ixwd iptle ,zqpkd zial
daizdn mixiqn eid d`ixwd xg`e ,mdilr dxez xtqd z` migipne

.elld micbad z`,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàåïéà §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦¥
øeaö çéìLeripvdl dxez xtqd z` lhepe d`ixwd z` miiqy §¦©¦

,xg` ziaaøeaöa äáézä úà èéLôäì éàMøxeaivdy onf lk - ©©§©§¦¤©¥¨§¦
ziaa egipne xeaivd ieeila dxez xtq jilen `l` ,zqpkd ziaa
df oice ,daizd z` hiytne zqpkd zial xfeg jk xg`e ,el cgeind

`edãBák éðtîdøeaözqpkd ziaa akrzdl mgixhdl oi`y - ¦§¥§¦
.dxez xtqd mr

,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàåxtqd miripvn xy`ky §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦
,xg` ziaa dxezúàöì ïéàMø øeavä ïéàjxc elit` zqpkd zian ¥©¦©¨¦¨¥

,xg` gztäøBz øôñ ìèpiL ãò,dniadnìàeîLe .BîB÷îa çépéå ©¤¦¨¥¥¤¨§©¦©¦§§¥
øîàz`vl mi`yx mpi`yàöiL ãòcr wx `le ,myn dxez xtqd ¨©©¤¥¥

.dxez xtqd lhpiyàä ,éâéìt àìåryedi iax xn`y`ed iel oa §Ÿ§¦¥¨
ote`aàðéøçà àçzét àkéàcjxc z`vl xzen f`y ,zqpkd zial §¦¨¦§¨©£¦¨

ick dxez xtqd lhipy dryn ,dxez xtqd iptl ipyd gztd
.e`ivedlàäote`a `ed l`eny xn`yàðéøçà àçzét àkéìc ¨§¥¨¦§¨©£¦¨

cizry gzt eze`n dxez xtqd iptl z`vl oi`e ,zqpkd zial
.`viy cr oizndl jixv okle ,ea z`vl,àáø øîàenyy mkgdøa ¨©¨¨©

éì døaqà àðéäàweqtdn `ed l`eny ly epic xewny il xiaqd - ¨¦¨©§§¨¦
,"eëìz íëéäìà 'ä éøçà"xtqd ixg` zkll yi jkn micnely ©£¥¡Ÿ¥¤¥¥

eiptl z`vl `le ,ezeelle dxez.
,`xnbd zxxan,íòä úà íéëøáî íéðäkäL ïîæaïä äî- ¦§©¤©Ÿ£¦§¨§¦¤¨¨©¥

mikxazndíéøîBàze`xdle ,eizekxa lr 'dl zecedl ick §¦
.mda mignyy,àcñç áø øîà àøéæ éaø øîàdyely md mixne` ¨©©¦¥¨¨©©¦§¨

.` ,zekxad zyely cbpk miweqtçë éøBaâ ,åéëàìî 'ä eëøa"¨£©§¨¨¦¥Ÿ©
exac lewa renyl exac iyer'Bâå.a .",åéàáö ìk 'ä eëøa" §¨£¨§¨¨

."BðBöø éNBò åéúøLî.búBîB÷î ìëa åéNòî ìk 'ä eëøa" §¨§¨¥§¨£¨©£¨§¨§
îBzìLî,."'ä úà éLôð éëøa ¤§©§¨£¦©§¦¤

,`xnbd zxxanàzaLc éôñeîada yiy ,zaya sqen zlitza - §§¥§©©¨
,lega zbdep dpi`y dycg mitk z`iypïä äîmikxaznd - ©¥

e miycgníéøîBà.ef mitk z`iyp lréqà éaø øîàmd mixne`y §¦¨©©¦©¦
.` ,el` miweqt dyelyéãáò ìk 'ä úà eëøa äpä ,úBìòîä øéL"¦©©£¦¥¨£¤¨©§¥

'äzelila 'd ziaa micnerd'Bâå.a ."Lã÷ íëéãé eàN"zkxaa §§§¥¤Ÿ¤
,mipdk."'ä úà eëøáe.b"äieììä íéìLeøé ïëBL ïBéöî 'ä Ceøa". ¨£¤¨¦¦¥§¨©¦©§¨

,xg` mewnn iyily weqt e`iad recn ,`xnbd zl`eyénð àîéìå§¥¨©¦
,iyilyd weqtd mewnaàðééðò àeääa áéúëc "ïBéöî 'ä Eëøáé"§¨¤§¦¦¦§¦§©¦§¨¨

.mipey`xd miweqtd ipyl jyndk xn`py -déøa äãeäé øîà̈©§¨§¥
,éft ïa ïBòîL éaøcìéçúäL CBzîmipey`xd miweqta §©¦¦§¤©¦¦¤¦§¦

íéiñî ,àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBëøáa'oeivn 'd jexa' weqta §¦§¨¤©¨¨§©¥
wqery,àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBëøáa'd jkxai' weqtd eli`e §¦§¨¤©¨¨

.l`xyil `l` ,`ed jexa yecwl dkxa epi` 'oeivn
mrd z` mipdkd mikxany mitk z`iypa ,`xnbd zxxan

àúéðòúc àúçðîa,xeaiv ziprza dgpna -éøîà éàî §¦§¨¨§©£¦¨©¨§¦
.mikxaznd,á÷òé øa àçà áø øîàmingx iweqt zyely mixne` ¨©©©¨©©£Ÿ

.` ,oevx zr `idy mipdk zkxa zrya ,el`'ä eðá eðò eðéðBò íà"¦£¥¨¨
."EîL ïòîì äNò.aäøö úòa BòéLBî ìàøNé äå÷î",äîì £¥§©©§¤¦§¥¦§¨¥¦§¥¨¨¨¨

õøàa øâk äéäúoell dhp gxe`ke'Bâå.b ."Léàk äéäú änì" ¦§¤§¥¨¨¤§¨¨¦§¤§¦
,òéLBäì ìëeé àì øBaâk ,íäãðepilr jnye 'd epaxwa dz`e ¦§¨§¦Ÿ©§¦©

epgpz l` ,`xwp."'Bâå§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc dheq(iyiy meil)

zkxaïBòä úléçî.mixetikd meia lecb odkd jxany §¦©¤¨
.àøîâzehytae ,'ipinya' `id jlnd z`ixwy dpyna epipy

`xnbd dywne ,zxvr ipinyl dpeekdCzòc à÷ìñ éðéîMaixd - ©§¦¦¨§¨©§¨
,zayiine .zekeqd bg ly oey`xd aeh mei i`vena df didy x`ean

'úéðéîMa' àîéà.zipinyd dpya - ¥¨©§¦¦
,zekeqd bga dhnyd zpy crena ,mipy ray uwn" dxeza aezk
`xwz ,xgai xy` mewna jidl` 'd ipt z` ze`xl l`xyi lk `eaa

,`xnbd zl`ey ."mdipf`a l`xyi lk cbp z`fd dxezd z`éðä ìëå§¨¨¥
d`ixwd cren ly mipniq.él änìzepeyld lky ,zx`ane,éëéøö ¨¨¦§¦¥

çø áúk éàcàðîwxõwî','mipy rayeðîéð àðéîà äåäray §¦¨©©£¨¨¦¥£¨£¦¨¦§
mipyàzLäîzry `idy ,mixvnn mz`vl mirax`d zpyn - ¥©§¨

,jlnd zyxta e`xwi f`e ,ieeivdénøúî àìc áb ìò óàådpyd §©©©§Ÿ¦§©¥

ziriayd,ähéîMadxyr rax` xg`l `l` zehiny epn `l ixdy ©§¦¨
okle ,ux`l eqpkpyn dpy'äèéîL' àðîçø áúkd`ixwy ycgl ¨©©£¨¨§¦¨
,dhinyd zpya dielz efàðîçø áúk éàåàðéîà äåä 'äèéîL' §¦¨©©£¨¨§¦¨£¨£¦¨

mi`xewyóBñad,äèéîL,zipinyd dpyd ly dpyd y`x iptl §§¦¨
okle ,dpy seqa rnyn 'mipy ray uwn' ixdyàðîçø áúk̈©©£¨¨

'ãòBîa'.dhinyd xg`y crena dfy ycgláúk éàåwx weqtd §¥§¦¨©
àðéîà äåä 'ãòBîa'`id d`ixwdyàzL Léøî,dpyd y`xa - §¥£¨£¦¨¥¥©¨

okle ,'cren' `xwp `ed s`yàðîçø áúk'áúk éàå ,'úBkeqä âça ¨©©£¨¨§©©§¦¨©
àðîçøwxîà äåä 'úBkeqä âça'àðé`exwl lekiyeléôàaíBé ©£¨¨§©©£¨£¦¨£¦

ïBøçà áBè,zekeq lyàðîçø áúkzeaizd,'ìàøNé ìk àBáa' ©£¨©©£¨¨§¨¦§¨¥
epiide
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המשך ביאור למסחת סוזה ליום אכד וארבעים לעומר עמ' א



קצו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dheq(iying meil)

,`xnbd zxxanéøetéëc àîBéc äìéòðami`yep mipdkdyk ¦§¦¨§¨§¦¥
,mditkøîà éàî.xeaivdàúéðúîa dì éøîàå ,àøèeæ øî øîà ©¨©¨©©§¨§¨§¦¨§©§¦¨

.` ,el` miweqt zyly mixne`y ,`pzàøé øáâ Cøáé ïë éë äðä"¦¥¦¥§Ÿ©¨¤§¥
."'ä.a."êéiç éîé ìk íéìLeøé áeèa äàøe ïBivî 'ä Eëøáé".b §¨¤§¦¦§¥§§¨©¦Ÿ§¥©¤

éðáì íéðá äàøe"."ìàøNé ìò íBìL E §¥¨¦§¨¤¨©¦§¨¥
,`xnbd zxxanïëéäxeaivd ,mipdk zkxaa aly dfi`a -ïøîBà ¥¨§¨

.elld miweqtd lkl,øîà óñBé áøel` miweqt mixne`yìk ïéa ©¥¨©¥¨
äëøáe äëøa.mipdk zkxan,øîà úLL áøåmiweqt mixne`y §¨¨§¨¨§©¥¤¨©

el`íMä úøkæäadfi`a ,`xnbd zxxan cer .mipdkd mixikfny §©§¨©©¥
,miweqtd zyely z` mixikfn ote`,ãéáæ áøå éøî áø da éâéìt§¦¥¨©¨¦§©§¦

ãçmdnà÷eñt ìa÷ì à÷eñt ,øîàmixne`y weqt lk lr - ©¨©§¨§©¥§¨
.miweqtd zylyn cg` weqt xeaivd xikfn ,mipdkd,øîà ãçå§©¨©

à÷eñt ìkà,mipdkd mixne`yøîàeäleëì eäìxeaivd xne` - ©¨§¨¨©§§§
.miweqtd zyely lk z`

ïøîBàä ìk ,àaà øa àéiç éaø øîàzkxa zrya el` miweqtl ¨©©¦¦¨©©¨¨¨§¨
y mipdk,äòBè àlà Bðéà ,ïéìeábael` miweqt epwzp `ly meyn ©§¦¥¤¨¤

.ycwna mipdkd mixikfny ,yxetnd my ceakl `l`éaø øîà̈©©¦
òãz ,àtt øa àðéðç,oileaba mxne`l oi`y jkl `xaq yi - £¦¨©¨¨¥©

eäðéøîéîì éòaéî àì énð Lc÷nácixdy ,mxne`l ie`x did `l - §©¦§¨©¦Ÿ¦¨¥§¥§¦§
BúBà ïéëøánL ãáò Cì Lé íeìk,epec` igilyïéæàî Bðéàå §¥¨¤¤¤§¨§¦§¥©£¦

ze` mikxany mipdk zkxaa s`e ,oec`d zkxal,'d mya mipdkd ep
ceakl mxne` ycwnay `l` ,miweqt xnel `le oif`dl epilr

.myd zxkfd,àðéðç øa àçà éaø øîàxa `iig iax lr welgl ¨©©¦©¨©£¦¨
,`a`òãzjleäðéøîéîì éòaéî énð ïéìeábácixdy ,el` miweqtl ¥©§©§¦©¦¦¨¥§¥§¦§

BúBà ïéëøánL ãáò Lé íeìk,eax myaíéðt øéañî ïéàå,eaxl §¥¤¤¤§¨§¦§¥©§¦¨¦
miweqt mixne` o`k s`e ,eilr daiage el daeyg ezkxay el d`xne

.epilr daiag mipdkd itay 'd zkxay ze`xdl ,el`éaø øîà̈©©¦
eäì àðéîà äåä Léøî ,eäaàj` ,el` miweqtldéì àðéæçc ïåék ©¨¥¥£¨£¦¨§¥¨©£¦¨¥

.eäì àðéîà àì énð àðà ,eäì øîà àìc Bkò ïîc àaà éaøì§©¦©¨§¦©§Ÿ¨©§£¨©¦Ÿ£¦¨§
.ekr onc `a` iax lr ,eda` iax ly sqep xn`n `xnbd d`ian

àðà àðúåðéò àðéîà äåä Léøî ,eäaà éaø øîàådligza - §¨©©¦©¨¥¥£¨£¦¨¦§§¨¨£¨
,eipr ip`y xeaq iziid,Bkò ïîc àaà éaøì déì àðéæçc ïåék¥¨©£¦¨¥§©¦©¨§¦©

eäéà øîàcmiaxl eixac rinynd onbxeznløîàå ,àîòè ãç §¨©¦©©£¨§¨©
déøBîàxeaivlàîòè ãç,envr lyn xg` mrh -ãéô÷ àìåeilr ¨¥©©£¨§Ÿ¨¦

,`a` iaxàðéîàk m` ,jk lr citwn iziid ip`y oeikyoåàì £¦¨¨
.àðà àðúåðéò¦§§¨¨£¨

,`xnbd zx`an,eäaà éaøc déúeðúååðéò éàîedid dllbay ©¦§§¨¥§©¦©¨
,eipr `edy dligzn xeaqéaøc déøBîàc eäúéác dì äøîàc§¨§¨¨§¦§§¨¥§©¦

eäaà éaøc déúéáãì eäaàeda` iax ly onbxeznd zy` dxn` - ©¨¦§¥¥§©¦©¨
,eda` iax ly ezy`lïãéc àäe ,jlra enk `ed mkg ,ilra -àì ¨¦¨Ÿ

éøöCãéãì déì C,yexcl ick jlra ixac renyl jixv epi`eéàäå ¨¦¥§¦¨§¨¦
é÷æå ïéçâcdéìò ómwe eixac renyl ick jlral stekzny dne - §¨¦§¨¦£¥

,xeaivl rinynedéì ãéáòc àeä àîìòa àø÷éok dyer `ed - §¨¨§¨§¨§¨¦¥
.jlnd ziaa aeyg `edy ,jlra ly eceak meyneäúéác àìæàly ©§¨§¦§

eda` iaxeäaà éaøì déì äøîàåzy` dl dxn`y el` mixac §¨§¨¥§©¦©¨
,epnbxezndì øîà,ezy`l eda` iaxéì à÷ôð éàîedpéî C- ¨©¨©©§¨¦¦¨

y xwird ,dixacnäàléò ñl÷úé dépéîe épéîepipy ici lry - ¦¦¦¥¦§©¥¦¨¨
.miny ceak daxzneúåly ezepzeprn epivn cere -,eäaà éaø §©¦©¨

yàLéøa dééðîîì déìò ïðaø eðnéàezepnl minkgd ehilgd - ¦§©¨¨£¥¦§©§¥§¥¨
,daiyi y`xldéæçc ïåékeda` iaxéLéôðc Bkò ïîc àaà éaøì ¥¨§©§¥§©¦©¨§¦©¦§¦¥

éìòa déì,úBáBç,zeell jixv `edeäaø àkéà' eäì øîàyi - ' ¥©£¥¨©§¦¨©¨
ick ok dyre .ezepnl mkilre ,`a` iax epiidc ipnn lecb ax mkl

.zeell jxhvi `le ,`a` iaxl edexiyriy
.eda` iax ly ezepzeprn sqep dyrn `xnbd d`ianeäaà éaø©¦©¨

àøúà àeääì eòìwéà àaà øa àéiç éaøåmewn eze`l epncfp -, §©¦¦¨©©¨¦§©§©©§¨
,yxcn iza ipya dry dze`a yexcl mdipy z` mewnd ipa ecaike

àzãbàa Løc eäaà éaøeli`e ,dpadl milwd dcb` ixaca -éaø ©¦©¨¨©§©©§¨©¦
àzòîLa Løc àaà øa àéiç,zeklda -àîìò élek de÷áL ¦¨©©¨¨©¦§©§¨©§©¥¨§¨

eäaà éaøc déaâì ìeæàå ,àaà øa àéiç éaøì,ezyxc renyl §©¦¦¨©©¨§¨§©¥§©¦©¨
ìçdézòc L.erneyl evx `ly jk lr `iig iax lydéì øîàiax ¨©©§¥¨©¥

eqiitl ick eda`,ì ,äîBc øácä äîì ìLî Cì ìLîàéða éðL ¤§Ÿ¨¨¨§©©¨¨¤¦§¥§¥
íãà,xira xeknl mi`ayøëBî ãçàå ,úBáBè íéðáà øëBî ãçà ¨¨¤¨¥£¨¦§¤¨¥

úé÷ãéñ éðéîmihgn miklt oebk ,miipre miyp zek`ln ilk - ¦¥¦§¦
,zexepiveéî ìòmiyp`d aexïéöôB÷ike ,epnn zepwläæ ìò àì ©¦§¦Ÿ©¤

úé÷ãéñ éðéî øëBnLxkeny meyn `l` ,ezlrn meyn df oi`e - ¤¥¦¥¦§¦
mipew zeaeh mipa` la` ,mzepwl zexyt` yi mlekly milef mixac
renyl e`ay dn o`k s`e ,mivtew daxd mdilr oi`e mixiyrd wx
siqede .xzei miaeyg jixac j` ,dpadl milw ixacy meyn df ize`

y ,eqiitl eda` iaxéaøì àaà øa àéiç éaø äeìî äåä àîBé ìk̈¨£¨§©¤©¦¦¨©©¨§©¦
déæétLeà ãò eäaà,epeln cr -øñé÷ éác àø÷é íeMîiptn - ©¨©§¦¥¦§¨¨§¥¥¨

eli`e ,eziaa aeyg did eda` iaxy jlnd ceakdéåìà àîBé àeää©¨©§¥
déæétLeà ãò àaà øa àéiç éaøì eäaà éaø,eqiitl ickeléôàå ©¦©¨§©¦¦¨©©¨©§¦¥©£¦

dézòc áúBzéà àì éëädépéî`iig iax ly ezrc dayiizd `l - ¨¦Ÿ¦©©§¥¦¥
.eda` iax ly eqeitn

,`xnbd zxxanøîBà øeaö çéìML ïîæazkxaäî íòä ,'íéãBî' ¦§©¤§¦©¦¥¦¨¨¨
,áø øîà .íéøîBà íämd mixne`y,eðéäìà 'ä Cì eðçðà íéãBî' ¥§¦¨©©¦£©§¨¡Ÿ¥
'Cì íéãBî eðàL ìòzeidl epala zzpy lr jl epgp` micen - ©¤¨¦¨

.jl zecedle ,ja miweacøîà ìàeîLeepgp` micen' md mixne`y §¥¨©
epiwel` 'd jl'Cì íéãBî eðàL ìò ,øNa ìk éäìà.éàîéñ éaø ¡Ÿ¥¨¨¨©¤¨¦¨©¦¦©

øîBàmb md mitiqeny,'úéLàøa øöBé eðøöBé'mixne`y iptlìò' ¥§¥¥§¥¦©
,éàîéñ éaøc déîMî éøîà éòcøäð .'Cì íéãBî eðàLmitiqeny ¤¨¦¨§©§¨¥¨§¦¦§¥§©¦¦©

mbøa'ì úBàãBäå úBëeðzîéi÷å eðúééçäL ìò ,ìBãbä EîLiptl ,' §¨§¨§¦§©¨©¤¤¡¦¨§¦©§¨
mixne`yá÷òé øa àçà áø .'Cì íéãBî eðàL ìò'gqepl sqepa ©¤¨¦¨©©¨©©£Ÿ

,mcewdóBñàúå ,eðöa÷úe eðpçúe eðéiçz ïk' ,éëä da íéiñî§©¥¨¨¦¥§©¥§¨¥§©§¥§¤¡
,ELã÷ úBøöçì eðéúBiìbìéweç øBîLðBöø úBNòìå Eááìa E ¨ª¥§©§¨§¤¦§¤§©£§¤§¥¨

,íìLeðàL ìò'Cì íéãBî,àtt áø øîà .gqep dfi` ewlgpy oeik ¨¥©¤¨¦¨¨©©¨¨
,xneleäleëì eäðéøîéð Ckìéä.ze`gqepd lk z` xnel yi - ¦§¨¥§¦§§§

éìò øeaö úîéà àäz íìBòì ,÷çöé éaø øîàéøäL ,Edíéðäk ¨©©¦¦§¨§¨§¥¥©¦¨¤¤£¥Ÿ£¦
yk micner ,mzkxa zryaíòä étìk íäéðt,xeaivd ceak meyn §¥¤§©¥¨¨

íäéøBçàåzeptenøîà ïîçð áø .äðéëL étìkjkl xewndy ©£¥¤§©¥§¦¨©©§¨¨©
`ed xeaivdn `xil jixvy,åéìâø ìò ãåã Cìîä í÷éå" ,àëäî¥¨¨©¨¨©¤¤¨¦©©§¨

,"éîòå éçà éðeòîL øîàéåoiadl yi ixdyíàmdl `xw'éçà' ©Ÿ¤§¨¦©©§©¦¦©©
änìmb mdl `xwíàå ,'énò'mdl `xwänì 'énò'mb mdl `xw ¨¨©¦§¦©¦¨¨

.'éçà'e,øæòìà éaø øîàjkízà íà ,ìàøNéì ãåc íäì øîà ©©¨©©¦¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤
e mewnl mixyk'éçà' ,éì ïéòîBLixage'énò' ,åàì íàå ,ízà §¦¦©©©¤§¦¨©¦

ízà,izgz miyeake,ìwîa íëúà äãBø éðàåxn`y dnn x`eane ©¤©£¦¤¤§¤§©¥
.mixyk md m` jlnd lr xeaivd zni`y ,mz` ixage ig`

éøîà ïðaø`ed xeaivdn `xil yiy jkl xewndyïéàc ,àëäî ©¨¨¨§¦¥¨¨§¥
òLzî úçà eäæå ,ïëecì ïäéìcðña úBìòì ïéàMø íéðäkä©Ÿ£¦©¨¦©£§©§§¥¤©¨§¤©©¦¥©

.éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäL úBðwzxxal yieàîòè éàîoi` ©¨¤¦§¦©¨¨¨¤©©©©£¨
,odilcpqa okecl zelrl oi`yx mipdkdåàìmrhd oi` ike -íeMî ¨¦

,øeaö ãBákminnexzn mipdk zkxal mdici midiabny dryay §¦
okle ,xeaivl i`pb edfe ,hiha mi`lny mdilcpq milbzne mdicba

.dligz odilcpq uelgl mikixv,éMà áø øîà`ed dpwzd mrhy ¨©©©¦
àì`l` ,xeaivd ceak iptníúäm`y yeygl yiy ,`ed mrhd Ÿ¨¨

,okecl elcpq mr dlriä÷ñôð ànLrxwz -,Bìcðña äòeöø Bì ¤¨¦§§¨§¨§©§¨
,jk lr uvelzi xeaivdedéøè÷éîì ìéæà øãäåcxi dyead iptne - §¨©¨¦§¦§§¥

,mikxan eixagy drya elcpq xeywl okecdn odkdéøîàåcxiy §¨§¦
y meyn okecdnäöeìç ïa Bà äLeøb ïaàeä,`ed llge -epice ¤§¨¤£¨

.eitk `yep epi`y xfk
,dpyna epipyLc÷náeiweqt zyely oia miwiqtn mipdkd eid `l ©¦§¨

k mze` mixne` eid `l` ,mipdk zkxa.'eë úçà äëøa§¨¨©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קצז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dheq(iying meil)

,`xnbd zxxanéøetéëc àîBéc äìéòðami`yep mipdkdyk ¦§¦¨§¨§¦¥
,mditkøîà éàî.xeaivdàúéðúîa dì éøîàå ,àøèeæ øî øîà ©¨©¨©©§¨§¨§¦¨§©§¦¨

.` ,el` miweqt zyly mixne`y ,`pzàøé øáâ Cøáé ïë éë äðä"¦¥¦¥§Ÿ©¨¤§¥
."'ä.a."êéiç éîé ìk íéìLeøé áeèa äàøe ïBivî 'ä Eëøáé".b §¨¤§¦¦§¥§§¨©¦Ÿ§¥©¤

éðáì íéðá äàøe"."ìàøNé ìò íBìL E §¥¨¦§¨¤¨©¦§¨¥
,`xnbd zxxanïëéäxeaivd ,mipdk zkxaa aly dfi`a -ïøîBà ¥¨§¨

.elld miweqtd lkl,øîà óñBé áøel` miweqt mixne`yìk ïéa ©¥¨©¥¨
äëøáe äëøa.mipdk zkxan,øîà úLL áøåmiweqt mixne`y §¨¨§¨¨§©¥¤¨©

el`íMä úøkæäadfi`a ,`xnbd zxxan cer .mipdkd mixikfny §©§¨©©¥
,miweqtd zyely z` mixikfn ote`,ãéáæ áøå éøî áø da éâéìt§¦¥¨©¨¦§©§¦

ãçmdnà÷eñt ìa÷ì à÷eñt ,øîàmixne`y weqt lk lr - ©¨©§¨§©¥§¨
.miweqtd zylyn cg` weqt xeaivd xikfn ,mipdkd,øîà ãçå§©¨©

à÷eñt ìkà,mipdkd mixne`yøîàeäleëì eäìxeaivd xne` - ©¨§¨¨©§§§
.miweqtd zyely lk z`

ïøîBàä ìk ,àaà øa àéiç éaø øîàzkxa zrya el` miweqtl ¨©©¦¦¨©©¨¨¨§¨
y mipdk,äòBè àlà Bðéà ,ïéìeábael` miweqt epwzp `ly meyn ©§¦¥¤¨¤

.ycwna mipdkd mixikfny ,yxetnd my ceakl `l`éaø øîà̈©©¦
òãz ,àtt øa àðéðç,oileaba mxne`l oi`y jkl `xaq yi - £¦¨©¨¨¥©

eäðéøîéîì éòaéî àì énð Lc÷nácixdy ,mxne`l ie`x did `l - §©¦§¨©¦Ÿ¦¨¥§¥§¦§
BúBà ïéëøánL ãáò Cì Lé íeìk,epec` igilyïéæàî Bðéàå §¥¨¤¤¤§¨§¦§¥©£¦

ze` mikxany mipdk zkxaa s`e ,oec`d zkxal,'d mya mipdkd ep
ceakl mxne` ycwnay `l` ,miweqt xnel `le oif`dl epilr

.myd zxkfd,àðéðç øa àçà éaø øîàxa `iig iax lr welgl ¨©©¦©¨©£¦¨
,`a`òãzjleäðéøîéîì éòaéî énð ïéìeábácixdy ,el` miweqtl ¥©§©§¦©¦¦¨¥§¥§¦§

BúBà ïéëøánL ãáò Lé íeìk,eax myaíéðt øéañî ïéàå,eaxl §¥¤¤¤§¨§¦§¥©§¦¨¦
miweqt mixne` o`k s`e ,eilr daiage el daeyg ezkxay el d`xne

.epilr daiag mipdkd itay 'd zkxay ze`xdl ,el`éaø øîà̈©©¦
eäì àðéîà äåä Léøî ,eäaàj` ,el` miweqtldéì àðéæçc ïåék ©¨¥¥£¨£¦¨§¥¨©£¦¨¥

.eäì àðéîà àì énð àðà ,eäì øîà àìc Bkò ïîc àaà éaøì§©¦©¨§¦©§Ÿ¨©§£¨©¦Ÿ£¦¨§
.ekr onc `a` iax lr ,eda` iax ly sqep xn`n `xnbd d`ian

àðà àðúåðéò àðéîà äåä Léøî ,eäaà éaø øîàådligza - §¨©©¦©¨¥¥£¨£¦¨¦§§¨¨£¨
,eipr ip`y xeaq iziid,Bkò ïîc àaà éaøì déì àðéæçc ïåék¥¨©£¦¨¥§©¦©¨§¦©

eäéà øîàcmiaxl eixac rinynd onbxeznløîàå ,àîòè ãç §¨©¦©©£¨§¨©
déøBîàxeaivlàîòè ãç,envr lyn xg` mrh -ãéô÷ àìåeilr ¨¥©©£¨§Ÿ¨¦

,`a` iaxàðéîàk m` ,jk lr citwn iziid ip`y oeikyoåàì £¦¨¨
.àðà àðúåðéò¦§§¨¨£¨

,`xnbd zx`an,eäaà éaøc déúeðúååðéò éàîedid dllbay ©¦§§¨¥§©¦©¨
,eipr `edy dligzn xeaqéaøc déøBîàc eäúéác dì äøîàc§¨§¨¨§¦§§¨¥§©¦

eäaà éaøc déúéáãì eäaàeda` iax ly onbxeznd zy` dxn` - ©¨¦§¥¥§©¦©¨
,eda` iax ly ezy`lïãéc àäe ,jlra enk `ed mkg ,ilra -àì ¨¦¨Ÿ

éøöCãéãì déì C,yexcl ick jlra ixac renyl jixv epi`eéàäå ¨¦¥§¦¨§¨¦
é÷æå ïéçâcdéìò ómwe eixac renyl ick jlral stekzny dne - §¨¦§¨¦£¥

,xeaivl rinynedéì ãéáòc àeä àîìòa àø÷éok dyer `ed - §¨¨§¨§¨§¨¦¥
.jlnd ziaa aeyg `edy ,jlra ly eceak meyneäúéác àìæàly ©§¨§¦§

eda` iaxeäaà éaøì déì äøîàåzy` dl dxn`y el` mixac §¨§¨¥§©¦©¨
,epnbxezndì øîà,ezy`l eda` iaxéì à÷ôð éàîedpéî C- ¨©¨©©§¨¦¦¨

y xwird ,dixacnäàléò ñl÷úé dépéîe épéîepipy ici lry - ¦¦¦¥¦§©¥¦¨¨
.miny ceak daxzneúåly ezepzeprn epivn cere -,eäaà éaø §©¦©¨

yàLéøa dééðîîì déìò ïðaø eðnéàezepnl minkgd ehilgd - ¦§©¨¨£¥¦§©§¥§¥¨
,daiyi y`xldéæçc ïåékeda` iaxéLéôðc Bkò ïîc àaà éaøì ¥¨§©§¥§©¦©¨§¦©¦§¦¥

éìòa déì,úBáBç,zeell jixv `edeäaø àkéà' eäì øîàyi - ' ¥©£¥¨©§¦¨©¨
ick ok dyre .ezepnl mkilre ,`a` iax epiidc ipnn lecb ax mkl

.zeell jxhvi `le ,`a` iaxl edexiyriy
.eda` iax ly ezepzeprn sqep dyrn `xnbd d`ianeäaà éaø©¦©¨

àøúà àeääì eòìwéà àaà øa àéiç éaøåmewn eze`l epncfp -, §©¦¦¨©©¨¦§©§©©§¨
,yxcn iza ipya dry dze`a yexcl mdipy z` mewnd ipa ecaike

àzãbàa Løc eäaà éaøeli`e ,dpadl milwd dcb` ixaca -éaø ©¦©¨¨©§©©§¨©¦
àzòîLa Løc àaà øa àéiç,zeklda -àîìò élek de÷áL ¦¨©©¨¨©¦§©§¨©§©¥¨§¨

eäaà éaøc déaâì ìeæàå ,àaà øa àéiç éaøì,ezyxc renyl §©¦¦¨©©¨§¨§©¥§©¦©¨
ìçdézòc L.erneyl evx `ly jk lr `iig iax lydéì øîàiax ¨©©§¥¨©¥

eqiitl ick eda`,ì ,äîBc øácä äîì ìLî Cì ìLîàéða éðL ¤§Ÿ¨¨¨§©©¨¨¤¦§¥§¥
íãà,xira xeknl mi`ayøëBî ãçàå ,úBáBè íéðáà øëBî ãçà ¨¨¤¨¥£¨¦§¤¨¥

úé÷ãéñ éðéîmihgn miklt oebk ,miipre miyp zek`ln ilk - ¦¥¦§¦
,zexepiveéî ìòmiyp`d aexïéöôB÷ike ,epnn zepwläæ ìò àì ©¦§¦Ÿ©¤

úé÷ãéñ éðéî øëBnLxkeny meyn `l` ,ezlrn meyn df oi`e - ¤¥¦¥¦§¦
mipew zeaeh mipa` la` ,mzepwl zexyt` yi mlekly milef mixac
renyl e`ay dn o`k s`e ,mivtew daxd mdilr oi`e mixiyrd wx
siqede .xzei miaeyg jixac j` ,dpadl milw ixacy meyn df ize`

y ,eqiitl eda` iaxéaøì àaà øa àéiç éaø äeìî äåä àîBé ìk̈¨£¨§©¤©¦¦¨©©¨§©¦
déæétLeà ãò eäaà,epeln cr -øñé÷ éác àø÷é íeMîiptn - ©¨©§¦¥¦§¨¨§¥¥¨

eli`e ,eziaa aeyg did eda` iaxy jlnd ceakdéåìà àîBé àeää©¨©§¥
déæétLeà ãò àaà øa àéiç éaøì eäaà éaø,eqiitl ickeléôàå ©¦©¨§©¦¦¨©©¨©§¦¥©£¦

dézòc áúBzéà àì éëädépéî`iig iax ly ezrc dayiizd `l - ¨¦Ÿ¦©©§¥¦¥
.eda` iax ly eqeitn

,`xnbd zxxanøîBà øeaö çéìML ïîæazkxaäî íòä ,'íéãBî' ¦§©¤§¦©¦¥¦¨¨¨
,áø øîà .íéøîBà íämd mixne`y,eðéäìà 'ä Cì eðçðà íéãBî' ¥§¦¨©©¦£©§¨¡Ÿ¥
'Cì íéãBî eðàL ìòzeidl epala zzpy lr jl epgp` micen - ©¤¨¦¨

.jl zecedle ,ja miweacøîà ìàeîLeepgp` micen' md mixne`y §¥¨©
epiwel` 'd jl'Cì íéãBî eðàL ìò ,øNa ìk éäìà.éàîéñ éaø ¡Ÿ¥¨¨¨©¤¨¦¨©¦¦©

øîBàmb md mitiqeny,'úéLàøa øöBé eðøöBé'mixne`y iptlìò' ¥§¥¥§¥¦©
,éàîéñ éaøc déîMî éøîà éòcøäð .'Cì íéãBî eðàLmitiqeny ¤¨¦¨§©§¨¥¨§¦¦§¥§©¦¦©

mbøa'ì úBàãBäå úBëeðzîéi÷å eðúééçäL ìò ,ìBãbä EîLiptl ,' §¨§¨§¦§©¨©¤¤¡¦¨§¦©§¨
mixne`yá÷òé øa àçà áø .'Cì íéãBî eðàL ìò'gqepl sqepa ©¤¨¦¨©©¨©©£Ÿ

,mcewdóBñàúå ,eðöa÷úe eðpçúe eðéiçz ïk' ,éëä da íéiñî§©¥¨¨¦¥§©¥§¨¥§©§¥§¤¡
,ELã÷ úBøöçì eðéúBiìbìéweç øBîLðBöø úBNòìå Eááìa E ¨ª¥§©§¨§¤¦§¤§©£§¤§¥¨

,íìLeðàL ìò'Cì íéãBî,àtt áø øîà .gqep dfi` ewlgpy oeik ¨¥©¤¨¦¨¨©©¨¨
,xneleäleëì eäðéøîéð Ckìéä.ze`gqepd lk z` xnel yi - ¦§¨¥§¦§§§

éìò øeaö úîéà àäz íìBòì ,÷çöé éaø øîàéøäL ,Edíéðäk ¨©©¦¦§¨§¨§¥¥©¦¨¤¤£¥Ÿ£¦
yk micner ,mzkxa zryaíòä étìk íäéðt,xeaivd ceak meyn §¥¤§©¥¨¨

íäéøBçàåzeptenøîà ïîçð áø .äðéëL étìkjkl xewndy ©£¥¤§©¥§¦¨©©§¨¨©
`ed xeaivdn `xil jixvy,åéìâø ìò ãåã Cìîä í÷éå" ,àëäî¥¨¨©¨¨©¤¤¨¦©©§¨

,"éîòå éçà éðeòîL øîàéåoiadl yi ixdyíàmdl `xw'éçà' ©Ÿ¤§¨¦©©§©¦¦©©
änìmb mdl `xwíàå ,'énò'mdl `xwänì 'énò'mb mdl `xw ¨¨©¦§¦©¦¨¨

.'éçà'e,øæòìà éaø øîàjkízà íà ,ìàøNéì ãåc íäì øîà ©©¨©©¦¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤
e mewnl mixyk'éçà' ,éì ïéòîBLixage'énò' ,åàì íàå ,ízà §¦¦©©©¤§¦¨©¦

ízà,izgz miyeake,ìwîa íëúà äãBø éðàåxn`y dnn x`eane ©¤©£¦¤¤§¤§©¥
.mixyk md m` jlnd lr xeaivd zni`y ,mz` ixage ig`

éøîà ïðaø`ed xeaivdn `xil yiy jkl xewndyïéàc ,àëäî ©¨¨¨§¦¥¨¨§¥
òLzî úçà eäæå ,ïëecì ïäéìcðña úBìòì ïéàMø íéðäkä©Ÿ£¦©¨¦©£§©§§¥¤©¨§¤©©¦¥©

.éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäL úBðwzxxal yieàîòè éàîoi` ©¨¤¦§¦©¨¨¨¤©©©©£¨
,odilcpqa okecl zelrl oi`yx mipdkdåàìmrhd oi` ike -íeMî ¨¦

,øeaö ãBákminnexzn mipdk zkxal mdici midiabny dryay §¦
okle ,xeaivl i`pb edfe ,hiha mi`lny mdilcpq milbzne mdicba

.dligz odilcpq uelgl mikixv,éMà áø øîà`ed dpwzd mrhy ¨©©©¦
àì`l` ,xeaivd ceak iptníúäm`y yeygl yiy ,`ed mrhd Ÿ¨¨

,okecl elcpq mr dlriä÷ñôð ànLrxwz -,Bìcðña äòeöø Bì ¤¨¦§§¨§¨§©§¨
,jk lr uvelzi xeaivdedéøè÷éîì ìéæà øãäåcxi dyead iptne - §¨©¨¦§¦§§¥

,mikxan eixagy drya elcpq xeywl okecdn odkdéøîàåcxiy §¨§¦
y meyn okecdnäöeìç ïa Bà äLeøb ïaàeä,`ed llge -epice ¤§¨¤£¨

.eitk `yep epi`y xfk
,dpyna epipyLc÷náeiweqt zyely oia miwiqtn mipdkd eid `l ©¦§¨

k mze` mixne` eid `l` ,mipdk zkxa.'eë úçà äëøa§¨¨©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

oifge` mipy` cenr n sc oey`x wxtdheq
.íMä úøkæäa:mXd z` oixiMfn mipdMdWM.à÷eñt ìá÷ì à÷eñtmixnF` mipdMdW §©§¨©©¥§¤©Ÿ£¦©§¦¦¤©¥§¨¨¢¥§¨¤©Ÿ£¦§¦

,iWilXd z` iWilXaE ipXd z` mixnF` Eid ipXaE ,EN`n cg` mixnF` mde oFW`x wEqR̈¦§¥§¦¤¨¥¥©¥¦¨§¦¤©¥¦©§¦¦¤©§¦¦

:md dWlW dWlW oNM ixdW ,dgpnA oke sqEnA oke.äòBè àlà BðéàxnFl Epwzp `NW §¥§¨§¥§¦§¨¤£¥ª¨§Ÿ¨§Ÿ¨¥¥¤¨¤¤Ÿ¦§§©

:WCwOA xMfPd cgind mW cFakl `N`.íéðt øéañî BðéàådaEWg FAx zMxAW zF`xdl ¤¨¦§¥©§ª¨©¦§¨©¦§¨§¥©§¦¨¦§©§¤¦§©©£¨

:KkA eilr FAxl lnbze eilr daxre Fl.déøBîà ©£¥¨¨¨§¦§Ÿ§©¨¨§¨¨¥
zrWA Fl WgFl `EdX dn miAxl mBxznd©§©§¥¨©¦©¤¥¦§©

:dWxCdéøö àì.Cãéãì C:KilrA FnM `Ed mkg ©§¨¨Ÿ¨¦§¦¨¨¨§©£¦

÷é.àúeëìîc àø`EUp EdA` iAx [didW] ixdW §¨¨§©§¨¤£¥¤¨¨©¦©¨§

dbibgA 'ixn`cM ,KlOd ziaA mipR(.ci sC)`EUp ¨¦§¥©¤¤¦§¨§¦©£¦¨©§

oixcdpqaE ,xqiw iA EdA` 'x oFbM mipR(.ci sC) ¨¦§©¨¥¥¨§©§¤§¦©

DiR`l xqiw iaC `zdn` iwtp EedC xn`̈©©£¨§¥©§¨¨§¥¥¨§©¥

:DizO`l `pxAcn DiOrC dAx DiOw oixWnE©§¦©¥©¨§©¥©§§¨¨§ª¨¥

.déìò eðnéà ïðaø eúå:FzEpzeprn Ff cFreéLéôðc §©¨¨¦§£¥§¥©§§¨¦§¦¥
.úBáBç déìò:zFell Kixv didWeäaà 'ø øîà £¥¤¨¨¨¦¦§¨©©¨
.äaø ïì úéàxzFi W`xA aWil iE`xe lFcB mkg ¦¨©¨¨¨¨§¨¥¥¨Ÿ¥

zFpn Fl oipzFpe W`xA EdEaiWFIW icM ,iPOn¦¤¦§¥¤¦¨Ÿ§§¦¨

,eixaC ErnWie aEWg `dIW icM FzF` oixiWrnE©£¦¦§¥¤§¥¨§¦§§§¨¨

eig` lXn EdElCB eig`n lFcBd odMde `ipzcM¦§©§¨§©Ÿ¥©¨¥¤¨¦§¦¤¤¨

(.gi sC `nFi):.â"ä:`Ycb`A WxC EdA` iAx ¨©©¦©¨¨©©£©§¨

.àúzòîL:zFxdhE xEQ`e oipiC zFkld.úé÷ãéñ §©§§¨£¨¦¦§¦§¨¦§¦
oihgn miklR oFbM miIpre miWp zFk`ln ilM§¥©§£¨¦©£¦¦§§¨¦§¨¦

:zFxFPve.úé÷ãéñ øëBî ìò àìKFYn ,dinzA §¦Ÿ©¥¦§¦¦§¦¨¦

qitdlE ,dAxd mipFw mdl Wi miNw mdinCW¤§¥¤©¦¥¨¤¦©§¥§¨¦

:xnF` `Ed FYrC.Cì íéãBî eðàL ìòYzPW lr ©§¥©¤¨¦¨©¤¨©¨

zFidl EpAlA(Kl micFn):Ll micFnE LA miwEaC §¦¥¦§¦¨§¦§¦§

.éàîéñ éaølr od oitiqFn mNM oke ,`Ed siqFn ©¦¦©¦§¥ª¨¦¦¥©

:mipFW`xd.énòå éçà éðeòîLdid mxidfn ¨¦¦§¨¦©©§©¦©§¦¨¨¨

:WCwOd oipal ziAd wcal aCpzdlízà íà §¦§©¥§¤¤©©¦§¦§©©¦§¨¦©¤
.éì íéòîBLixage ig` mFwOl minlW zFidl §¦¦¦§§¥¦©¨©©©£¥©

mixWM m` eilr xEAv zni` KlOd `nl` ,mY ©̀¤©§¨©¤¤¥©¦¨¨¦§¥¦

:md.ízà énò:iYgY miWEaMàúîéà íeMî åàì ¥©¦©¤§¦©§©¨¦¥§¨
.àøeaöcFzCnl oiiEUrd eicbA oiwNYqOW ipRn §¦¨¦§¥¤¦§©§¦§¨¨¨£¦§¦¨

oi` ode ,xEASl eilCpq oi`xpe eici zdAbdA§©§¨©¨¨§¦§¦©§¨¨©¦§¥¥

:odilrW hih ipRn zF`xl oiiE`xà÷ñôî àîìéc §¦¥¨¦§¥¦¤£¥¤¦§¨©§§¨
.äòeöøeilr mivvFlznE Fnvrl `Ed i`pbE §¨§©§©§¦§§¦¨¨

eixage Dixhwnl aizie zxYn FlCpQWM§¤©§¨ª¤¤§¨¦§¦§§¥©£¥¨

miRM zE`iUpl iE`x Fpi` xninl iz`e ,oikxan§¨§¦§¨¥§¥©¥¨¦§¦©©¦

:Fl aWie Klde§¨©§¨©
ìëå

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

äìéòðá`kid ik ziprzc dlirpa xn` `l i`n` `prci `l .xn` i`n ixetikc `neic

(:ek ziprz) miwxt dylya 'ta `xnba rnyn `dc `ziprzc `zgpna xn`c

:eda ded `l sqen la` dlirp inp ded ziprzacìë.dreh `l` epi` oileaba mxne`d

meyn mzdc 'eke `nlg ifgc o`n i`d (:dp zekxa) d`exd wxta 'ixn`c b"r` i"x yxit

jixvy `ed okeqn melg `ny exizd dpkq

zeprzdl exizd zaya elit` `dc d`etx

xa `iig iax edlek ipd g"x yxit .melg ziprz

`zklid eda` iaxce `tt xa `ppig iaxce `a`

:edpip

ìòd`ced jxra jexra .jl micen epgp`y

awri `pxn oa daiyi y`x dyn ax yxit

i`ne oikneq oepi` xeav gily lr xeav ecen `wc

gily xn`wc d`cedd lr jl micen ep`y lr

zekxac w"t inlyexia on` oepi` epr `we xeav

micen ax mya `caf x"a `a` iax inp `zi`

dppxz jny jl zecedl oiaiig ep`y jl epgp`

'x ze`cedd l`d i"`a 'ebe jl dxnf` ik izty

gaye diiced `g` iax mya `ipe` x"a l`eny

oevx idi zx`tz jl dxeab jl lecbd jnyl

epknqzy epizea` idl`e epidl` 'd jiptln

jneq `ed dz` ik epztitkn eptwfze epzltza

cer oi`e mingx `ln mitetk swefe miltep

jl xne` `xtw xa ze`cedd l`d i"`a jcaln

jl ik diegzyd jl dtetk jl dkxa jl drixk

dlecbd 'd jl rayz jl oeyl lke jxa lk rxkz

dzre 'ebe jiptln ceakde xyerde 'ebe dxeabde

lk miegzyn jl ytp lkae al lka epidl` 'd

l`d i"`a jenk in 'd dpxn`z izenvr

oedlek opax ixn` oibdp ocei iax xn` ze`cedd

:`cd e` `cd e` `cd e` xn`c zi`e

àîùrny g"x yxit .elcpqa drevx weqtz

lcpqa zqpkd ziaa qpkil xzenc dpin

okecl zelrl `ly `l` exq` `lc lrpnae

dlibnc iyily wxtn ok enk `iad iaxe lcpqa

lcpqa daizd iptl xaer ipi` xne`d (:ck sc)

daizd iptl elit`c `nl` xeari `l sgi s`

wxta `icda wiqn ikde lcpqa xearl xzen

ezia dn `ax xn` (.bq sc zekxa) d`exd

`l lrpn`e dwiwx` yipi` citw `ixcptw`

xeq` `ixcptw zqpkd zia s` yipi` citw

:ixy lrpne dwiwxe
lke

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

,àøèeæ øî øîà ?øîà éàî ,éøetéëc àîBéc äìéòða¦§¦¨§¨§¦¥©¨©¨©¨§¨
"'ä àøé øáb Cøáé ïë éë äpä" àúéðúîa dì éøîàå§¨§¦¨§©§¦¨¦¥¦¥§Ÿ©¨¤§¥

éiç éîé ìk íìLeøé áeèa äàøe ïBivî 'ä Eëøáé""E §¨¤§¦¦§¥§§¨¨¦Ÿ§¥©¤
éðáì íéðá äàøe"?ïøîBà ïëéä ."ìàøNé ìò íBìL E §¥¨¦§¨¤¨©¦§¨¥¥¨§¨

:øîà úLL áøå ,äëøáe äëøa ìk ïéa :øîà óñBé áø©¥¨©¥¨§¨¨§¨¨§©¥¤¨©
:øîà ãç ;ãéáæ áøå éøî áø da éâéìt .íMä úøkæäa§©§¨©©¥§¦¦¨©¨¦§©§¦©¨©
øîà à÷eñt ìkà :øîà ãçå ,à÷eñt ìá÷ì à÷eñt§¨¨¨¥§¨§©¨©©¨§¨¨©
ïøîBàä ìk :àaà øa àéiç 'ø øîà .eäleëì eäì§§§¨©¦¨©©¨¨¨§¨
:àtt øa àðéðç 'ø øîà .äòBè àlà Bðéà ïéìeába©§¦¥¤¨¤¨©£¦¨©©¨
Lé íeìk ,eäðéøîéîì éòaéî àì éîð Lc÷naã òãz¥©§©¦§¨©¦Ÿ¦¨¥§¥§¦§§¥
àçà 'ø øîà ?ïéæàî Bðéàå BúBà ïéëøánL ãáò Eì§¤¤¤§¨§¦§¥©£¦¨©©¨
íeìk ,eäðéøîéîì éòaéî éîð ïéìeábaã òãz :àðéðç øa©£¦¨¥©§©§¦©¦¦¨¥§¥§¦§§
'ø øîà ?íéðt øéañî ïéàå BúBà ïéëøánL ãáò Lé¥¤¤¤§¨§¦§¥©§¦¨¦¨©
'øì déì àðéæçc ïåék ,eäì àðéîà äåä Léøî :eäaà©¨¥¥£¨¨¦¨§¥¨§¨¥¨¥§
àðéîà àì éîð àðà ,eäì øîà àìc Bkò ïîã àaà©¨§¦©§¨¨©§£¨©¦¨¨¦¨
.àðà àðúåðéò àðéîà äåä Léøî :eäaà 'ø øîàå .eäì§§¨©©¨¥¥£¨¨¦¨¦§§¨¨£¨
ãç eäéà øîàã Bkò ïîã àaà 'øì déì àðéæçc ïåék¥¨§¨¥¨¥§©¨§¦©§¨©¦©
àðéîà ,ãéô÷ àìå àîòè ãç déøBîà øîàå àîòè©£¨§¨©£¥©©£¨§Ÿ¨¥¨¦¨
?eäaà 'øã déúeðúååðéò éàîe .àðà àðúåðéò åàì̈¦§§¨¨£¨©¦§§¨¥§©¨
'øã déúéáãì eäaà 'øã déøBîàc eäúéác dì äøîà̈§¨¨§¥§©£¥§©¨¦§¥¥§

éøö àì ,ïãéc àä :eäaàïéçâc éàäå .Cãéãì déì C ©¨¨¦¨¨¨¦¥§¦¨§©§¨¥
é÷æåàìæà .déì ãéáòc àeä àîìòa àø÷é ,déìò ó §¨¥£¥§¨¨§¨§¨§¨¥¥¨§¨

à÷ôð éàîe :dì øîà ,eäaà 'øì déì äøîàå eäúéác§¥§§¨§¨¥§©¨¨©¨©¨§¨
éìeäaà 'ø ,eúå .äàléò ñl÷úé dépéîe épéî ?dpéî C ¥¦¨¦¦¦¥¦§©¥¦¨¨§©¨

'øì déæçc ïåék ,àLéøa déépîîì déìò ïðaø eðîéà¦§©¨¨£¥¦§©§¥§¥¨¥¨§©§¥§
:eäì øîà ,úBáBç éìòa déì éLéôðc Bkò ïîã àaà©¨§¦©¦§¦¦¥©£¥¨©§
àeääì eòì÷éà àaà øa àéiç 'øå eäaà 'ø .äaø àkéà¦¨©¨©¨§¦¨©©¨¦©§§©
'øì àîìò élek äe÷áL .àúòîLa Løc àaà øa àéiç 'ø ,àúãbàa Løc eäaà 'ø ,àøúà©§¨©¨¨©©£©§¨¦¨©©¨¨©¦§©£¨©§¨¥¨§¨§

ìç .eäaà 'øã déaâì ìeæàå ,àaà øa àéiçøácä äîì ìLî Eì ìBLîà déì øîà ,dézòc L ¦¨©©¨©£§©¥§©¨£©©§¥¨©¥¤§§¨¨§¨©¨¨
ì :äîBc?ïéöôB÷ éî ìò ,úé÷ãéñ éðéî øëBî ãçàå úBáBè íéðáà øëBî ãçà ,íãà éðá éðL ¤¦§¥§¥¨¨¤¨¥£¨¦§¤¨¥¦¥¦§¦©¦§¦

ìî äåä àîBé ìk ?úé÷ãéñ éðéî øëBnL äæ ìò àìàîBé àeää .øñé÷ éác àø÷é íeMî ,déæétLeà ãò eäaà 'øì àaà øa àéiç 'ø äe Ÿ©¤¤¥¦¥¦§¦¨¨£¨§©¤¦¨©©¨§©¨©§¦¥¦§¨¨§¥¥¨©¨
äî íòä ,íéãBî øîBà øeaö çéìML ïîæa .dépéî dézòc áúBzéà àì éëä eléôàå ,déæétLeà ãò àaà øa àéiç 'øì eäaà 'ø déåìà©§¥©¨§¦¨©©¨©§¦¥©£¦¨¦Ÿ¦©©§¥¦¥¦§©¤§¦©¦¥¦¨¨¨
."Cì íéãBî eðàL ìò ,øNa ìë éäìà" :øîà ìàeîLe ,"Cì íéãBî eðàL ìò eðéäìà 'ä Cì eðçðà íéãBî" :áø øîà ?íéøîBà íä¥§¦¨©©¦£©§¨¡Ÿ¥©¤¨¦¨§¥¨©¡Ÿ¥¨¨¨©¤¨¦¨

ì úBàãBäå úBëøa" :éàîéñ 'øã déîMî éøîà éòcøäð ."Cì íéãBî eðàL ìò úéLàøa øöBé eðøöBé" :øîBà éàîéñ 'øìBãbä EîL ¦¨¥§¥¥§¥¦©¤¨¦¨§©§§¥¨§¦¦§¥§¦¨§¨§¨§¦§©¨
eðéúBiìb óBñàúå ,eðöa÷úe ,eðpçúe eðéiçz ïk" :éëä da íéiñî á÷òé øa àçà áø ."Cì íéãBî eðàL ìò ,eðzîéi÷å eðúééçäL ìò©¤¤¡¦¨§¦©§¨©¤¨¦¨©©¨©©£Ÿ§©¥¨¨¦¥§©¥§¨¥§©§¥§¤¡¨ª¥

ì ,ELã÷ úBøöçìéweç øBîLðBöø úBNòìå Eøîà .eäleëì eäðéøîéð Ckìéä :àtt áø øîà ."Cì íéãBî eðàL ìò ,íìL ááìa E §©§¨§¤¦§¤§©£§§§¥¨¨¥©¤¨¦¨¨©©©¨¦§¨¥§¦§§§¨©
éìò øeaö úîéà àäz íìBòì :÷çöé 'øí÷iå" àëäî :øîà ïîçð áø .äðéëL étìk íäéøBçàå íòä étìk íäéðt íéðäk éøäL ,E ¦§¨§¨§¥¥©¦¨¤¤£¥Ÿ£¦§¥¤§©¥¨¨©£¥¤§©¥§¦¨©©§¨¨©¥¨¨©¨¨

ãåc íäì øîà :øæòìà 'ø øîà ?"éçà" änì "énò" íàå ,"énò" änì "éçà" íà "énòå éçà éðeòîL øîàiå åéìâø ìò Cìnä ãåc̈¦©¤¤©©§¨©¤§¨¦©©§©¦¦©©¨¨©¦§¦©¦¨¨©©¨©¤§¨¨¨©¨¤¨¦
íéðäkä ïéà ïðaø eðúã ,àëäî éøîà ïðaø .ìwîa íëúà äãBø éðàå ,ízà énò åàì íàå ,ízà éçà éì ïéòîBL ízà íà :ìàøNéì§¦§¨¥¦©¤§¦¦©©©¤§¦¨©¦©¤©£¦¤¤§¤§©¥©¨¨¨§¦¥¨¨§¨©¨¨¥©Ÿ£¦
áø øîà ?øeaö ãBák íeMî åàì ,àîòè éàî .éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäL úBðwz òLzî úçà ,eäæå ,ïëecì ïäéìcðña úBìòì ïéàMø©¨¦©£§©§¨¥¤©¨§¤©©¦¥©©¨¤¦§¦©¨¨¨¤©©©©£¨¨¦§¦¨©©
'eë úçà äëøa Lc÷náe :àeä äöeìç ïa Bà äLeøb ïa éøîàå déøè÷éîì ìéæà øãäå Bìcðña äòeöø Bì ä÷ñôð ànL íúä ,àì :éLà©¦Ÿ¨¨¤¨¦§§¨§¨§©§¨©£©¨¥§¦§§¥§¨§¦¤§¨¤£¨©¦§¨§¨¨©©

ìëå

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

סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד א 
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יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד ב 
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יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(

דבר ברור שאם רק ילמוד ביגיעה המתאימה בטח יראה סימן ברכה בלימודו.
ממכתב כ"ד אייר תשי"ב
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ìëåeidyk e"lnky jexa oiper eid `lde dniz .ycwna on` oiper oi`y itl dnl jk

itlwa sxh wxtae (:dl sc `nei) dpennd odl xn` wxta opzck yecwd my oirney

eidyk ixdy mdipt lr oiltep eidy cere on` ziiprn lecb wqtd did dfe (.hl sc my)

lr oiltep eid dlxbd zrya lecb odk itn myd z` oirneyinlyexia `zi`ck mdipt

eid miwegxde mdipt lr oiltep eid miaexwd

el`e cre mlerl ezekln ceak my jexa mixne`

odn mlrzn didy cr myn oiff eid `l el`e

y"ke miltep eid miaexwd t"d mzdc d`xpe

eid `l miwegxd la` e"lnkya mixne` eidy

my dide mixne` eid dlitp `la `l` oiltep

eidy mcew mirneyd on gkyne mlrzn yecwd

oziipra oiwiqtn eidy opifg `w n"n myn oiff

xzl`l e"lnkya oiper eid `nye e"lnkya

eid `le `xepde cakpd my oirney eidyk

oiwiqtn eid `ly itle weqtd seq cr oipiznn

:zg` dkxa enk edl aeyg weqtl weqt oia

ïéðîålr mnexne '`py .dldz dkxa lk lry

a"ta yxtn dldz dze`e dldze dkxa lk

:e"lnkya `idy (:fh sc) ziprz zkqnc

úòîùmewna cinlzl ceak oiwleg dpin

ikcxn xa wgvi 'x axd 'it .axd

lawny i`w obq`c d`xp (:hq `nei) el `a wxta

zia ofgn dlawn dpi`e zqpkd y`xn z"q

y`xy ceak obql el wlg dfy `vnp zqpkd

obql ozile zqpkd ofg cin lawl jixv zqpkd

eteqc b"kc eceak meyn dlek iia` ipyne

oiicr caekne aeyg obqy t"r` obqd cin dlawl

:epnn dlern lecb odkúòîùz"`e .dpin

obql `xwi b"k dil biltc oebk ipyn `l i`n`

a"a) oilgep yia mzd wiqtck zqpkd y`xl obqe

oiwleg oi` `zklide oiwleg `zklide (:hiw sc

dil biltc `d w"l `zklid` `zklid `iyw

`nzqa `kd l"i dil bilt `lc `d `xwi diax

`l oia bilt oia jk bdpnd did mlerlc ipzw

bilt `l oia bilt oia inp mzd ediizbelte bilt

:oiwleg oi` c"nk weqtl bilt `lca i`e oiwleg c"nk `icda weqtl biltca ediizbelt i`c

øîàäå'tae (.fk sc) cinzc w"ta dl iziine enewn izrci `l .dxfra daiyi oi` xn

wlgac ip`xd iax zetqezae (.dk sc) `neic 'a 'tae (:gr oiyecw) oiqgei dxyr

enewn ip`xd qenipelw xa xi`n iax axd ixene enewn mikln 'bc 'nba (:`w oixcdpq)

dywn `dc dnewn `iig 'xc `ztqezac d`xpe lecb odk wxta [c"t] oixcdpqc `ztqeza

in` 'x xn`e cec zia iklnl `l` dxfra daiyi dzid `l `iig iax ipz ok `l inlyexia

el ayie lzeka el jnqy xztiz dxfra daiyi dzid `l cec zia iklnl s` l"x mya

opipz onz dltza envr ayiy ixbp x"a eaii` 'x xn` 'd iptl ayie cec jlnd `aie aizkde

mya dingp iax dnewna ziyilyd liga dipyd ziad xda dl dayie dpey`xd zk z`vi

iziinc in` iaxc `de dnewna dl dcnr dnewna (`l) dl dayi opipz in `pn 'x

mzde aeh xgey yxcn zligza dnewna daiyi dzid `l cec zia iklnl s`c inlyexia

dxfrl ueg did `qk eze`y l"ie daiyi dzid mye `qk owezn did cec zialc rnyn

oi` `iig iax ipz oke 'd iptl ayie cec jlnd `aie d"yf yi`d ixy` mzd `zi` ikde

`l` dxfra daiyi oi` xn` yiwl yix mya in` iax cec zia zeklnl `l` dxfra daiyi

wiic dpine mc` lkl daiyi dzid mewn eze`ac rnyn cala cec zia zekln mewna

ne` `ed oke mzd eze dxfra daiyi oi` envrl s`c llkn dxfrl ueg oezp did e`qkcxn`py lbx zvitw mdl oi`y dlrnl daiyi oi` oerny iax mya `ped x"` ok `le 'd iptl ayie x

dxfra daiyi odl oi` cec zia iklnl s` in` iax xn` ayei cece daiyi oi` dlrnl el`nyne epinin micner minyd `av lke aizke el lrnn micner mitxy aizke dxyi lbx mdilbxe

dzid b"kl m` i"xl dywe dltza envr ayiy ayie edn ok m` `qkd lr ayei odkd ilre xn`py b"kl xne` ied lkidae dxfra daiyi dzid inle lzekl envr jnqy 'd iptl ayie edn

xyt` i` zbltd el xn` ycwne zipnid elbx iab lr zipnid eci gipn yciw cvik mzd xn`c (:hi sc) migafc ipy 'tn `iyw eze opiniiw b"ka op` `de `kd dywn i`n k"` daiyi

:ediipia `ki` cvd on dcinr ediipia i`n eriiqn exiag sqei ax xn` dil xn`w xity ok zeyrl
azk
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eðz .Lc÷na "ïîà" ïéðBò ïéàL éôì ?änì Ck ìëå§¨¨¨¨§¦¤¥¦¨¥©¦§¨¨
:ïðaøeîe÷" :øîàpL ?Lc÷na "ïîà" ïéðBò ïéàL ïépî ©¨¨¦©¦¤¥¦¨¥©¦§¨¤¤¡©

ïépîe ."íìBòä ãò íìBòä ïî íëéäìà 'ä úà eëøä§¤¡Ÿ¥¤¦¨¨©¨¨¦©¦
eëøáéå" :øîàpL ?äläz ,äëøáe äëøa ìk ìòL¤©¨§¨¨§¨¨§¦¨¤¤¡©¦¨§
ìk ìò "äläúe äëøa ìk ìò íîBøîe Eãák íL¥§Ÿ¤§©©¨§¨¨§¦¨©¨

:äläz Bì ïz äëøáe äëøa'éðúîïäë úBëøa §¨¨§¨¨¥§¦¨¦§Ÿ¥
dðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfç ?ãöék ìBãb̈¥©©©©§¤¤¥¥¤¨§§¨
ïâqäå ,ïâqì dðúBð úñðkä Làøå ,úñðkä Làøì Bì§©§¤¤§©§¤¤§¨©§¨§©§¨
àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥§©¥§¥
dçépîe äøBzä úà ììBâå ,"øBNòa Cà"å "úBî éøçà"©£¥§©¤¨§¥¤©¨©¦¨
.ïàk áeúk ,íëéðôì éúéøwM änî øúé :øîBàå ,B÷éça§¥§¥¨¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨
Cøáîe .ät ìò àøB÷ íéãe÷tä LneçaL "øBNòáe"¤¨¤§©©§¦¥©¤§¨¥
ìòå ,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò :úBëøa äðîL äéìò̈¤¨§Ÿ¤§¨©©¨§©¨£¨§©
,ìàøNé ìòå ,Lc÷nä ìòå ,ïBòä úìéçî ìòå ,äééãBää©¨¨§©§¦©¤¨§©©¦§¨§©¦§¨¥

.älôz øàMäå ,íéìLeøé ìòå ,íéðäkä ìòå'îâ §©©Ÿ£¦§©§¨©¦§©§¨§¦¨
øîà ?áøä íB÷îa ãéîìúì ãBák ïé÷ìBç dpéî zòîL̈§©§¦¨§¦¨§©§¦¦§¨©¨©
ìBãb ïäëå :àeä ìBãb ïäëã BãBák íeMî dlek :ééaà©©¥¨¦§§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨
?àeä áLBéã ììkî "ãîBò" :'eëå àøB÷å ìa÷îe ãîBò¥§©¥§¥§¥¦§¨§¥
ãåc úéá éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà :øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦
øîàiå 'ä éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå" :øîàpL ,ãáìa¦§©¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¥¦§¥©Ÿ¤
àëä ,íéLð úøæòa :àcñç áø øîàãk .'Bâå "éëðà éî¦¨Ÿ¦§§©£©©¦§¨§¤§©¨¦¨¨
.äøæòa ?Ba ïéøB÷ ïëéäå ,éáéúéî .íéLð úøæòa éîð©¦§¤§©¨¦¥¦¥§¥¨¦¨£¨¨
:øîàpL ,úéaä øäa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©©©¦¤¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc dheq(iying meil)

,`xnbd zxxanänì Ck ìëå,zg` dkxak z`f mixne`zx`ane §¨¨¨¨
,`xnbd,Lc÷na 'ïîà' ïéðBò ïéàL éôìoia wiqtdl dna my oi`e §¦¤¥¦¨¥©¦§¨

.zg` dkxak rnyp df `linne ,zekxad
,df oipra `ziixa `xnbd d`ian'ïîà' ïéðBò ïéàL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¥¦¨¥

zekxad xg`,Lc÷na,'eke 'ezekln ceak my jexa' miper `l` ©¦§¨
øîàpL,ipy ziaa `xfr zltzaïî íëéäìà 'ä úà eëøae eîe÷" ¤¤¡©¨£¤¡Ÿ¥¤¦

"íìBòä ãòå íìBòä,el` zeaiza miiql yi ycwna dkxa lky - ¨¨§©¨¨
xa' oebk.'mdxa` obn mlerd cre mlerd on l`xyi iwel` 'd je

,`ziixad dkiynneäëøáe äëøa ìk ìòL ïépîegilyd xne`y ¦©¦¤©¨§¨¨§¨¨
xeaivd xne` ,xeaiväläz,'cre mlerl ezekln ceak my jexa' - §¦¨

['EãBák íL eëøáéå'] øîàpLceak my jexa eixg` oipery epiid , ¤¤¡©¦¨§¥§¤
cre mlerl ezekln,,weqtd jyndeäëøa ìk ìò íîBøîe'§©©¨§¨¨

äìäúey ,cnll `a ,'äëøáe äëøa ìk ìò,xeaiv gilyd xne`y §¦¨©¨§¨¨§¨¨
äläz Bì ïz.'eke my jexa xeaivd epri - ¥§¦¨

`xew `ed ,meid zcear z` lecb odkd xneby xg`l ,mixetikd meia
xcq z` zx`an ef dpyne ,zekxa dpeny dilr jxane dxeza

.eizekxae lecbd odkd z`ixw
.äðùîy lirl epipyìBãb ïäk úBëøaoeyla `l` zexn`p opi` ¦§Ÿ¥¨

dpynd zx`ane ,ycewdãöék.eizekxae ez`ixw xcq `edïfç- ¥©©©
zia ynyúñðkä,ziad xda dxfrl jenq didyìèBðd z`øôñ ©§¤¤¥¥¤

Làøì Bì dðúBðå ,äøBzziaúñðkäeit lry ,epnn aeygd ¨§§¨§Ÿ©§¤¤
,zqpkd zia ipipr lk mikzgpLàøåziaïâqì dðúBð úñðkäly §Ÿ©§¤¤§¨©§¨

,lecb odkdìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð ïâqäåmy ayeidãîBò §©§¨§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥
enewnnìa÷îe.dxez xtqd z` §©¥
àøB÷åay dpey`xd dyxtd z` lecb odkd,úBî éøçàzx`any §¥©£¥

,mixetikd mei zcear xcq z`'øBNòa Cà'åj`' z` `xew ok enke - §©¤¨
mei ipic my x`eany ,dxez xtqd jezn ,xen` zyxtay 'xeyra

,mixetikdúà ììBâåxtqøîBàå B÷éça dçépîe äøBzämi`vnpl §¥¤©¨©¦¨§¥§¥
meyn df oi` ,dt lra ztqep dyxt zexwl cizr ip`y zexnl' my

`l` ,o`k daezk dpi`y,'ïàk áeúk íëéðôì éúéøwM änî øúé̈¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨
`xew `edy exn`ie ,dxezd xtq lr frl e`ivei `ly ick ok xne`e

.dxez xtqa xqgy meyn dt lraíéãe÷tä LîeçaL 'øBNòá'e- ¤¨¤§¨©§¦
xacna xtqa aezkyàøB÷a lecb odkd,ät ìòef dyxty meyn ¥©¤

,weqtd minbxzny drya dil` cr lelbl witqi `le ,`id dwegx
myl lelbiy cr dwizya oizndl xeaivl i`pb edfe.

äéìò Cøáîed`ixwd lr -,úBëøa äðîLjxanäøBzä ìòzkxa §¨¥¨¤¨§Ÿ¤§¨©©¨
xg` ly,'zn` zxez epl ozp xy`' epiid ,diäãBáòä ìòådxnbpy §©¨£¨

,'dvx' zkxa jxanäéãBää ìòå,'micen' zkxa jxanúìéçî ìòå §©©¨¨§©§¦©
ïBòägleqe lgen jln 'd dz` jexa 'ebe epzxga dz`' jxan ¤¨

,''ebe epizepeerlLc÷nä ìòå,'ycwna xga xy`' mzege lltzn §©©¦§¨
ìàøNé ìòå,'l`xyi enra xgead' mzege lltzníéðäkä ìòå §©¦§¨¥§©©Ÿ£¦

,'mipdka xgead' jxane lltzníéìLeøé ìòåjxane lltzn §©§¨©¦
z`xwpy ztqep dkxa jxane ,'milyexia xgead'.älôz øàMäå§©§¨§¦¨

.àøîây`xl epzepe dxez xtq lhep zqpkd ofgy ,dpyna epipy
`vnpe ,lecb odkl epzep obqde ,obql epzep zqpkd y`xe ,zqpkd
lecbd odkde obqd ipta zqpkd y`x z` cakn zqpkd ofgy
lecb odkd ipta obqd z` cakn zqpkd y`xe ,epnn milecbd

dxe`kle ,epnn lecbd,dpéî zòîLdrck dnzq dpyndy ¨§©§¦¨
yïé÷ìBçáøä íB÷îa ãéîìúì ãBákohw cinlzl xzeny - §¦¨§©§¦¦§¨©

.axl i`pb jka oi`e ,axd ipta lecb cinlzl ceak welgløîà̈©
éiaà,axd ipta cinlzl ceak welgl xeq` zn`ay ,zegcl yiy ©©¥

`l` ,obqde zqpkd y`x z` cakl dxhnd oi` epzpyna j`
epizpynàeä ìBãb ïäëc BãBák íeMî dlekze`xdl mivexy , ¨¦§§Ÿ¥¨

.eizgzn zelrn dnk yiy eceak
,dpyna epipy'eëå àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå,`xnbd dywn . §Ÿ¥¨¥§©¥§¥§

oeyldny'ãîBò',wcwcl yiàeä áLBéc ììkî,cnry iptl ¥¦§¨§¥
øî øîàäåe ,dxfra zayl oi` dpikyd ceak iptnyïéàxzid §¨¨©©¥

,ãáìa ãåc úéa éëìîì àlà ,äøæòa äáéLéaezkd mdl wlgy §¦¨©£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§¨
,dnily mzeklny ze`xdl ceakáLéå ãåã Cìîä àáéå" øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤

'ä éðôì,dxfra."'Bâå éëðà éî øîàéå,`xnbd zvxznáø øîàãk ¦§¥©Ÿ¤¦¨Ÿ¦§¦§¨©©
àcñçdzid d`ixwdy cinrdl yiy ,jynda `xnbd ziiyew lr ¦§¨

,íéLð úøæòaxd x`yk dpice dxfrd zyecwa dycwzd `ly §¤§©¨¦
my zayl xzene ,ziadénð àëä ,dzid d`ixwdy cinrdl yi ¨¨©¦

.íéLð úøæòa§¤§©¨¦
,éáéúéîdxxiay `ziixa epipyyBa ïéøB÷ ïëéäåz` dxez xtqa - ¥¦¥§¥¨¦

zrcly ,dx`iae .mixetikd meia lecb odk oicd `ede ,jlnd zyxt
dzid d`ixwd minkgäøæòaeli`e ,á÷òé ïa øæòéìà éaø,øîBà ©£¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

yúéaä øäa,ea mi`xew eidøîàpL`xwy dxezd z`ixw iabl §©©©¦¤¤¡©
dxez xtq `ived `xfry ,dpyd y`xa `xfr
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יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

,øîà ãç'CôBL'BîL,izin`dBîL àø÷ð änìål`eny xtqa ©¨©©§§¨¨¦§¨§
,'CáBL'iptnéeNòLdeab did eteb dpan -,øîà ãçå .CáBLk ¨¤¨§¨§©¨©
'CáBL'BîL,izin`dBîL àø÷ð änìå' minid ixaca,'CôBLiptn ¨§§¨¨¦§¨§©

ïBzé÷k åéðôì CtLð BúBà äàBøä ìkL.miax minc jtey didy - ¤¨¨¤¦§¨§¨¨§¦
`iapa xen`d weqtd zyxc iabl l`enye ax ewlgpy epivn ,ok enk

x`vpckeap zelig iablmdilr xn`p .ílek çeút øá÷k BútLà"©§¨§¤¤¨©¨
."íéøBaâewlgp df `xwn xe`iaaedì éøîàå ,ìàeîLe áøewlgpy ¦¦©§¥§¨§¦¨

dfaøîà ãç ,éqà éaøå énà éaøweqta xn`pd 'ezty`' oeyldy ©¦©¦§©¦©¦©¨©
cnlnyõç ïé÷øBfL äòLamiax miyp` mibxedeúBútLà ïéNBò §¨¨¤§¦¥¦©§¨

úBútLàzeax zenixríéììç ìLf zngnjcnlle ,ugd zwix ©§¨¤£¨¦
.eid mixeaibyøîàz ànLålk miax ebxdy dne ,mixeaib eid `ly §¤¨Ÿ©

iptn df ,jkáøwa ïéðneàL,miqiqkz ilrae mignen ,xnelk ,eid ¤¨¦©§¨
.mixeaib `leøîBì ãeîìzweqtd jynd'íéøBaâ íìek'eid mby ©§©¨¦¦

.mixeaibøîà ãçåick `ed ,'ezty`' oeyl `xwnd hwpy mrhdy , §©¨©
fnxlyïäéëøBö ïéNBòL äòLazngn daxd milke`y jezn §¨¨¤¦§¥¤

mzxeabúBútLà úBútLà ïéNBòzeax zenixrìáæ ìL ¦©§¨©§¨¤¤¤
.md mixeaiby jcnll .mdikxvnøîàz ànLå,mixeaib mpi`y §¤¨Ÿ©

`ed lafd ieaixeíä íééòî éìBçL éðtî,dxeab zngn epi`e ¦§¥¤¥¥©¦¥
øîBì ãeîìzweqtd jynd.'íéøBab ílek' ©§©¨¦¦

,xg` xac gikedl yi `xnbd ziiyewnedpéî òîL ,éøî áø øîà̈©©¨¦§©¦¨
,md mirn ilegy iptn `ed lafd ieaix `ny `xnbd dxn`y dnn

ydéìáéæ Léôðc ïàî éàäcirn df xac ,miaexn eikxv xy` mc` - ©©§¨¦¦§¥
yBçàeä íééòî éì`xnbd dtiqene .miirn dleg `edy -éàîì ¦¥©¦§©

dpéî à÷ôðdper ,miirn dleg `edy ezrici el lirez dn - ©§¨¦¨
`xnbd,ickydéLôða çøèéìxingz mxh ,ezlgnl dtexz ywaie ¦§©§©§¥

.c`n
weqtd xe`iaa ewlgpy epivn cer'äðçLé Léà áìá äâàã'y ,éaø §¨¨§¤¦©§¤¨©¦

éqà éaøå énàewlgpdn.ezb`c z` xezti cvike ,weqtd zpeek ©¦§©¦©¦
øîà ãçici lr `ed ,db`cd z` xeztl jxcdyyBzòcî äðçLé ©¨©©§¤¨¦©§

.dpnid ezrc giqiy -øîà ãçålr `id ,db`cdn xhtidl jxcdy §©¨©
y iciíéøçàì äpçéNé.ezb`c lr dvr el ozi exiage §¦¤¨©£¥¦

,dpyna epipyízàådnglnl mi`veidïk ízà éàghaen `l` §©¤¦©¤¥
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.onbxezd weqtiyàéðúäå,df uexizkäøBza ïéâlãîdyxtn §¨©§¨§©§¦©¨
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e .xg` dxezøîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøxtq `ivedl oi`y ,ayiil ©¦¦§¤¨¦¨©
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yyeg epi`e eiptn ez`xi zngn exiagl sipgny dxiar xaca dtepgd yper edfe ewifgdl `le wezyl odl did zegnl elkei `ly idp jka ewifgde el ecede dxez oick `ly rexfa jlny

miaxd ixhey zeaxl oipn jln `l` il oi` jln jilr miyz mey aizk gafnd on oiwcea oi` `xnba oiqgei dxyrc inlyexia d`ex dpi` eli`k dlrnly oir dyere d"awd z`xi lr

:jig`ay oixexad on `l` `di `l jilr edeniyzy lk jln jilr miyz jig` axwn l"z zerevxa oikne oipiic ixteqe dwcv i`abe

ìëdihgy cg mw i`feg ipa ixz dicda eel l`xyic `rx`l lf` `ler (.ak sc) mixcp drax` wxtc `idd ik xzen dpkq mewna la` dpkq mewna `ly yxtl yi .exiagl sipgnd

:dzlvd jytp opgei iax l"` dxiar ixaer ici ziwfg` e"g `nlc dil xn` opgei iaxc dinwl `z` ik dhigyd zia el rxte oi` dil xn` icar ze`i `lerl dil xn` dixagl
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äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfçå :ãòBîã àzìçúàî¥©§©§¨§¥§©©©§¤¤¥¥¤¨
BðúBðåãBák ïé÷ìBç ,dpéî zòîL :úñðkä Làøì §§§©§¤¤¨§©§¦¨§¦¨

BãBák íeMî dlek :ééaà øîà ?áøä íB÷îa ãéîìúì§©§¦¦§¨©¨©©©¥¨¦§
ñtéøâà .áLBé àøB÷å ìa÷îe ãîBò Cìnäå ,Cìîã§¤¤§©¤¤¥§©¥§¥¥©§¦¨
áLBéã ììkî ãîBò :ãîBò àø÷å ìaé÷å ãîò Cìnä©¤¤¨©§¦¥§¨¨¥¥¦§¨§¥
úéa éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà :øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥
éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå" :øîàpL ,ãáìa ãåc̈¦¦§©¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤¦§¥
,íéLð úøæòa :àcñç áø øîàãk ?'Bâå "øîàiå 'ä©Ÿ¤§§©£©©¦§¨§¤§©¨¦
,eäeçaL :íéîëç eäeçaLå :íéLð úøæòa éîð àëä̈¨©¦§¤§©¨¦§¦§£¨¦¦§
ïàîì eléôà :éLà áø øîàä ?ãáò øétLc ììkî¦§¨§©¦£©¨£©©©¦£¦§©
Cìî ,ìeçî BãBák BãBák ìò ìçnL àéNð øîàc§¨©¨¦¤¨©©§§¨¤¤
íBN" :øîàpL ,ìeçî BãBák ïéà BãBák ìò ìçnL¤¨©©§¥§¨¤¤¡©

éìò íéNzéìò Búîéà àäzL "Cìî E:éðàL äåöî !E ¨¦¨¤¤¤¤§¥¥¨¨¤¦§¨¨¥
:ïúð éaøã déîMî àðz :"úúì ìëeú àì"ì òébäLëe§¤¦¦©§Ÿ©¨¥¨¨¦§¥§©¦¨¨
eôéðçäL ,äééìk ìàøNé éàðBN eáéiçúð äòL dúBàa§¨¨¨¦§©§§¥¦§¨¥§¨¨¤¤¡¦
øábL íBiî :àzôìç ïa ïBòîL 'ø øîà .ñtéøâàì Bì§©§¦¨¨©¦§¤£©§¨¦¤¨©

Bøéáçì øîBì ìBëé íãà ïéàå ,íéNònä eì÷ì÷úðå ,ïéðécä eúåeòúð ,äteðç ìL dôBøâà¤§¨¤£¨¦§©§©¦¦§¦§©§§©©£¦§¥¨¨¨©©£¥
éNònî íéìBãb éNòî"øzeî :éæt ïa ïBòîL 'ø àîézéàå àáøòî øa äãeäé 'ø Løc ."E ©£©§¦¦©£¤¨©§¨©©©§¨§¦¥¨¦§¤¨¦¨

éðçäì,"òBL øîàé àì éìéëìe áéãð ìáðì ãBò àøwé àì" :øîàpL ,äfä íìBòa íéòLøì ó §©£¦¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥§¨¨¨¦§¦©Ÿ¥¨¥©
."éðöøzå íéäìà éðt úàøk" :àëäî ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL 'ø .éøL äfä íìBòaã ììkî¦§¨§¨¨©¤¨¥¦§¤¨¦¨©¥¨¨¦§Ÿ§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦
ïnéfL íãàì ?äîBc øácä äîì ,åNòå á÷òé ìL ìLî :éåì éaø øîàã ,éåì éaøã àâéìôe§¦¨§©¦¥¦§¨©©¦¥¦¨¨¤©£Ÿ§¥¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¦¥
ìéLáúk íòBè éðàL äæ ìéLáz íòè :Bì øîà ,BâøBäì LwánL Ba øékäå Bøéáç úà¤£¥§¦¦¤§©¥§§¨©©©©§¦¤¤£¦¥§©§¦
:øæòìà 'ø øîà :déì ìéè÷ àìå éôzñéî ,àkìî déì òãé :øîà .Cìnä úéáa ézîòhL¤¨©§¦§¥©¤¤¨©¨©¥©§¨¦§©¥§¨¨¥¥¨©¤§¨¨
àlà ãBò àìå "óà eîéNé áì éôðçå" :øîàpL ,íìBòì óà àéáî äteðç Ba LiL íãà ìk̈¨¨¤¥£¨¥¦©¨¨¤¤¡©§©§¥¥¨¦¨§Ÿ¤¨
ä"ãéð å"ãéá í"ðäéâ ø"áåò ó"à ïîéñ ."íøñà ék eòeLé àì" :øîàpL ,úòîLð Búlôz ïéàL¤¥§¦¨¦§©©¤¤¡©Ÿ§©§¦£¨¨
,BúBà ïéìl÷î ïnà éòîaL ïéøaeò eléôà ,äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà 'ø øîàå :ä"ìåâ§¨©¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨£¦¨¦¤¦§¥¦¨§©§¦
,äìì÷ àlà "áB÷" ïéàå ,"íénàì eäeîòæé íénò eäáwé äzà ÷écö òLøì øîà" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥§¨¨©¦©¨¦§ª©¦¦§¨§ª¦§¥¤¨§¨¨
'ø øîàå ."õîàé íàìî íàìe" øîàpL ,ïéøaeò àlà "íBàì" ïéàå ,"ìà äa÷ àì" øîàpL¤¤¡©Ÿ©Ÿ¥§¥§¤¨¨¦¤¤¡©§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨§¨©
"òø áBhìå áBè òøì íéøîàä éBä" :øîàpL ,ípäéba ìôBð äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥©¥¦¨¤¤¡©¨Ÿ§¦¨©§©¨

ì L÷ ìëàk ïëì" åéøçà áéúk äî ,'Bâåìk :øæòìà 'ø øîàå ."ätøé äáäì LLçå Là ïBL §©§¦©£¨¨¥¤¡Ÿ©§¥©£©¤¨¨¦§¤§¨©¤§¨¨¨
éðçnäãéa ìôBð Bðéà íàå ,åéða ãéa ìôBð Bãéa ìôBð Bðéà íàå ,Bãéa ìôBð óBñ Bøéáçì ó ©©£¦©£¥¥§¨§¦¥¥§¨¥§©¨¨§¦¥¥§©
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שביסוד(

אף ש"סור מרע" קודם ל"עשה טוב", הנה עיקר המכוון הוא "עשה טוב".
משיחת שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc dheq(iyiy meil)

ãòBîc àzìçúàî.zekeqd bg zligzn - ¥©§©§¨§¥
dpyna epipy.úñðkä Làøì BðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfçå§©©©§¤¤¥¥¤¨§§§Ÿ©§¤¤

dxe`kly ,`xnbd dxirndpéî zòîLdrck dnzq epizpyny ¨§©§¦¨
y,áøä íB÷îa ãéîìzì ãBák ïé÷ìBç,axl ceak zezigt jka oi`e §¦¨©©§¦¦§¨©

.jlnd ipta zqpkd y`xl ceak miwleg o`k ixdyéiaà øîàoi`y ¨©©©¥
epizpyn mrhy meyn ,o`kn z`f gikedldlek`edBãBák íeMî ¨¦§

,Cìîcmicen lkd df ote`ae ,eizgzn zexxy dnk yiy ze`xdl §¤¤
.axd mewna cinlzl ceak miwlegy

dpyna epipyCìnä ñtéøâà ,áLBé àøB÷å ìa÷îe ãîBò Cìnäå§©¤¤¥§©¥§¥¥©§¦¨©¤¤
.ãîBò àø÷å ,ìaé÷å ãîò`xwe' aezky dfny ,`xnbd dywn ¨©§¦¥§¨¨¥

ãîBò,'ììkîrnyn mixacdáLBéc,ok iptl did,øî øîàäåyïéà ¥¦§¨§¥§¨¨©©¥
xzidlà äøæòa äáéLé,ãáìa ãåc úéa éëìîì àwlgy meyn §¦¨©£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§¨

,dnily mzeklny ze`xdl ceak aezkd mdlCìîä àáéå" øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤
øîàéå 'ä éðôì áLéå ãåã",'Bâåzia iklnn didy qtixb` ayi ji`e ¨¦©¥¤¦§¥©Ÿ¤§

,`xnbd zvxzn .dxfra i`penygàcñç áø øîàãkdiyew lr ¦§¨©©¦§¨
dzid d`ixwdy ,dnecíéLð úøæòa,da zayl xzenyénð àëä §¤§©¨¦¨¨©¦

dzid d`ixwdy ayiil yi.íéLð úøæòa§¤§©¨¦
dcinra `xw jlnd qtixb`y ,dpyna epipyíéîëç eäeçaLålr §¦§£¨¦

y aezky dfny ,`xnbd dywn .jkììkî eäeçaLdler mixacd ¦§¦§¨
ãáò øétLce ,dcinra `xwy jka,éMà áø øîàäyïàîì eléôà §©¦¨©¨¨©©©¦£¦§©

øîàcyàéNðl`xyiaìçnL Cìî ,ìeçî BãBák BãBák ìò ìçnL §¨©¨¦¤¨©©§§¨¤¤¤¨©
éìò íéNz íBN" øîàpL ,ìeçî BãBák ïéà BãBák ìò"Cìî E ©§¥§¨¤¤¡©¨¦¨¤¤¤

cenll yi ,'miyz'e 'mey' miinrt aezky xezidneBúîéà àäzL¤§¥¥¨
éìò,Eepilr ezni` oi` eceak lr lgen m`e,`xnbd zvxzn .äåöî ¨¤¦§¨

éðàL.legn eceak df ote`ae ,devn jxevl eceak lr lgn qtixb` - ©¦
,dpyna epipyòébäLëeqtixb`úúì ìëeú àì"ì,"ixkp yi` jilr §¤¦¦©§Ÿ©¨¥

epig` ,dz` epig` ,qtixb` `xizz l`' ,el exn` ,zernc eipir eblf
.'dz`äòL dúBàa ,ïúð éaøc déîMî àðz,ok el exn`yeáéiçúð ¨¨¦§¥§©¦¨¨§¨¨¨¦§©§
éàðBN,äééìk ìàøNémeyn,ñtéøâàì Bì eôéðçäLzexnly §¥¦§¨¥§¨¨¤¤§¦§©§¦¨

didy meyn ,l`xyi lr jelnl ie`x did `l ,l`xyin dzid en`y
.mdilr jelni cary l`xyil i`pb edfe ,car

dôBøâà øábL íBiî ,àzôìç ïa ïBòîL éaø øîàdgek -ìL ¨©©¦¦§¤£©§¨¦¤¨©¤§¨¤
äteðç,qtixb`l etipgdy -ïéðécä eúåeòúðetipgd mipiicdy - £¨¦§©§©¦¦

,mipicd ilral¯ íéNònä eì÷ì÷úðåixaer e`x miwicvdy §¦§©§§©©£¦
z` zexecd ecnl jk jezne ,dtepgd iptn mcia egn `le zexiar

,miryxd iyrníéìBãb éNòî' Bøéáçì øîBì ìBëé íãà ïéàå§¥¨¨¨©©£¥©£©§¦
éNònî,'Eeyrpe ,mdiyrnn ecnl lkd miryxa egn `ly jezny ¦©£¤

.dxiar ixaer mlek
øzeî ,éft ïa ïBòîL éaø àîéúéàå ,àáøòî øa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨©©£¨¨§¦¥¨©¦¦§¤©¦¨

éðçäì,äfä íìBòa íéòLøì óøîàpL`eal cizrlyàø÷é àì" §©§¦¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥
ìáðì ãBòdrx oirae aiigy dn wx ozepd -áéãð,dti oira ozepd - §¨¨¨¦

éìéëìezerx yxeg i`nx -øîàé àì`edyòBLlkdy aicp oec` - §¦©Ÿ¥¨¥©
wiicl yie ,"eil` mipetììkî,mixacdéøL äfä íìBòácsipgdl ¦§¨§¨¨©¤¨¥

.mdl sipgdl xeq` didi `eal cizrl wxe ,miryxlïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
,øîà Lé÷ì`ed miryxl sipgdl xzeny jkl xewndy,àëäî ¨¦¨©¥¨¨

jipt izi`x ok lr ik" ,el xn`e eiyrl sipgd epia` awriyúBàøk¦§
."éðöøzå ,íéäìà éðt§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦

éåì éaøc àâéìôelr wlgp ,weqta yiwl oa oerny iax ly exe`ia - §¦¨§©¦¥¦
`a `l` ,eiyrl llk sipgd `l epia` awriy ,iel iax ly exe`ia

.eilr mii`låNòå á÷òé ìL ìLî ,éåì éaø øîàcdf weqtaäîì §¨©©¦¥¦¨¨¤©£Ÿ§¥¨§¨
øékäå ,Bøéáç úà ïnéfL íãàì ,äîBc øácäexiagBa,oinfna - ©¨¨¤§¨¨¤¦¥¤£¥§¦¦

Bì øîà ,BâøBäì LwánL,oinfnl gxe`déðàL äæ ìéLáz íòè' ¤§©¥§§¨©©©©§¦¤¤£¦
íòBè,îòhL ìéLáúkøîà ,'Cìnä úéáa éz,envrl oinfnd ¥§©§¦¤¨©§¦§¥©¤¤¨©

,jlnd liyazn mrhy df mc`y xazqn'àkìî déì òãéjlnd - ¨©¥©§¨
jk jezne ,'exiage exiknéôzñéîgvexd yyeg -.déì ìéè÷ àìå ¦§§¥§Ÿ¨¦¥

ze`xl libx `edy el fnxe eiyr lr mii` epia` awri o`k s`e
.el mixfery mik`ln

.dtepgd zepba ,xfrl` iax ly zexnin dnk d`ian `xnbdøîà̈©
óà àéáî ,äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaøqrk -,íìBòì ©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥¦©¨¨

Búlôz ïéàL àlà ãBò àìå .'óà eîéNé áì éôðçå' øîàpLly ¤¤¡©§©§¥¥¨¦¨§Ÿ¤¨¤¥§¦¨
spgdøîàpL ,úòîLð' weqtd jyndaeòeLé àìlawzz `l - ¦§©©¤¤¡©Ÿ§©§

,mzreyíøñà ék.'mixeqi mdilr e`eai xy`k - ¦£¨¨
ïnéñ),dtepg ipipra xfrl` iax ixn`nlí"päéb ,ø"aeò ó"à ¦¨©¨¥¦Ÿ

,äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå .(ä"ìBb ä"céð ,B"ãéa§¨¦¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨
òLøì øîBà" øîàpL ,BúBà ïéìl÷î ïnà éòîaL ïéøaeò eléôà£¦¨¦¤¦§¥¦¨§©§¦¤¤¡©¥§¨¨

äzà ÷éãö,ïéàå ,"íéîeàì eäeîòæé ,íéîò eäeá÷éxe`ia'áB÷' ©¦©¨¦§©¦¦§¨§¦§¥
weqta xkfendàlàoeyløîàpL ,äìì÷aew` dn" ,mrla zyxta, ¤¨§¨¨¤¤¡©
"ìà äa÷ àì.mllw `l 'de ,mllw` cvik -'íBàì' ïéàåàlà Ÿ©Ÿ¥§¥§¤¨

øîàpL ,ïéøaeòmn` ohaa eidyk eiyre awri lríBàìî íBàìe" ¨¦¤¤¡©§¦§
."õîàé¤¡¨

øîàpL ,ípäéâa ìôBð äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥©¥¦Ÿ¤¤¡©
éBä",mitpglòøì íéøîàä`edy rx mc`l -òø áBèìå ,áBè ¨Ÿ§¦¨©§©¨

åéøçà áéúk äî ,"'Bâå,myperaì L÷ ìëàk ïëì"LLçå ,Là ïBL §©§¦©£¨¨¥¤¡Ÿ©§¥©£©
ätøé äáäì,"'Bâå.mpdibd y`a miltepy ixd ¤¨¨¦©¤§

éðçnä ìk ,øæòìà éaø øîàåBøéáçì óaBãéa ìôBð óBñryxd ly §¨©©¦¤§¨¨¨©©§¦©£¥¥§¨
,el sipgdyìôBð Bðéà íàå ,åéða ãéa ìôBð Bãéa ìôBð Bðéà íàå§¦¥¥§¨¥§©¨¨§¦¥¥

äéîøé øîàiå" øîàpL ,Bða ïa ãéa ìôBð åéða ãéa"`iaPdäéððçì §©¨¨¥§©¤§¤¤¡©©Ÿ¤¦§§¨©¨¦§£©§¨
ycwnd ilke dipki eaeyi miizpy ceray ,xwy z`eap `apzdy

,mzelbnéøáã úà 'ä í÷é ,'ä äNòé ïk ïîà""Edtepg ef dzide , ¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤
,'xaec dz` xwy' yexita xnel el didy meyn,áéúëexg`ly §¦
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יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

,epxn`y 'dpenn'`weecøîà÷ BúãBáòa,ezcearl rbepd iepin - ©£¨¨¨©
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`ed o`k xkfend odkdydïâñdpenn lecb odkde ,dpenn `edy , §¨
j` ,dpenn yi obqd lr mpn`y ,`xnbd zvxzn .dceara eilr

dïâñenvràeä äpeîî åàìxac meylà ,àéðúc ,éaø øî §¨¨§¤§©§¨¨©©¦
änì ,íéðäkä ïâñ àðéðçxac dfi`l -däpeîî ïâñ,x`ane , £¦¨§©©Ÿ£¦§¨§©§¤

ìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàL,ezcear jldnañðëðobqd, ¤¦¥©§§Ÿ¥¨¦§©
.åézçz LnLîeiepin mey obql oi` ,leqt rxi`y mcew la` §©¥©§¨

odk lkk `ed ixde ,ycwnd zia zcearaodk dpnzpy gxkdae ,
.dngln geyn `ede ,dnglnl cgein
ef oeyla gzet odkdy ,dpyna epipyøîàå'odkdòîL ,íäìà §¨©£¥¤§©

.'ìàøNé,`xnbd zxxanàðL éàîz` ligzn odkd recn - ¦§¨¥©§¨

oeyla eixac'ìàøNé òîL',zx`ane .éaø íeMî ïðçBé éaø øîà §©¦§¨¥¨©©¦¨¨¦©¦
,éçBé ïa ïBòîL,sqep xac odkd ixaca mdl zfnxn dxezdy ¦§¤©

`ede,yìàøNéì àeä Ceøa LBãwä ïäì øîàmglidl mi`ad ¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥
,miiebaàlà ízîéi÷ àì eléôàly ef devnòîL úàéø÷ £¦Ÿ¦©§¤¤¨§¦©§©

úéáøòå úéøçL,zeevn lere miny zekln zlaw `idyízà éà ©£¦§©§¦¦©¤
,íãéa ïéøñîðmigvep mz` ,mknir dxey dpikydy ici lry. ¦§¨¦§¨¨

,mrl xne` odkdy dpyna epipy.'eë eàøéz ìà íëááì Cøé ìà'©¥©§©§¤©¦§
dnglnl d`ivid jldn itl ,odkd ixac xcq z` `xnbd zx`an

.dnvr dnglndeínò øaãî íééîòt ,ïðaø eðzmr odkd ¨©¨¨©£©¦§©¥¦¨
,mingeldøôqa úçà,ux`d leabn mi`veiyk -zligz iptl ©©©§¨
,dkxrndäîçìna úçàå.dnglnd zligza -øôqaiptl §©©©¦§¨¨©§¨
,dnglndøîBà àeä äî,mingell ©¥
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רד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

àeä éäéå"úeãé÷t ìòa íLå ,ïîéða øòLae`vi `ly dpenn - ©§¦§©©¦§¨¦§¨©©§¦
micykd l` xirdnäéððç ïa äéîìL ïa äéàøé BîLe ,`iap §¦§¦¨¤¤¤§¨¤£©§¨

xwydìôBð äzà íéãNkä ìà øîàì àéáðä eäéîøé úà Ntúéå ,©¦§Ÿ¤¦§§¨©¨¦¥Ÿ¤©©§¦©¨¥
,mdnr zeidlø÷L eäéîøé (Bì) øîàiå,xaec dz`ìà ìôBð épðéà ©Ÿ¤¦§§¨¤¤¥¤¦¥¤

[lr]Ntúiå" áéúëe ."'Bâå íéãNkäA diI`xiìà eäàéáéå eäéîøé ©©©§¦§§¦©¦§Ÿ¦§¦¨§¦§§¨©§¦¥¤
,íéøOäzia eze` epzpe eze` ekde ,edinxi lr mixyd etvwie ©¨¦

edinxiy ixd ,"`lkd zial eyr eze` ik ,xteqd ozpedi zia xEq`d̈¥
.el sipgdy ,xwyd `iap dippg ly eckp icia ltp

äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìà éaø øîàåz` df migiken mpi`y - §¨©©¦¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨
,dfðç úãò ék" øîàpL ,äcðk äñeàî,''ãeîìâ ó`ed 'cenlb'e §¨§¦¨¤¤¡©¦£©¨¥©§

,dcp oeyln.'äãeîìb' äcðì ïéøB÷ íiä éëøka ïkL,`xnbd zxxan ¤¥§©§¥©¨¦§¦¨©§¨
éàîyexit,'äãeîìb''dcenlb'y ,zx`ane .ok z`xwp dcp recne ©©§¨

oeyln `idäìeîb`cdìòaî.dlran ef zlcaen -éaø øîàå §¨¦©§¨§¨©©¦
,äìBb óBqì äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìàdxifba cnlp df xace ¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨©¨

,'cenlb' daizdn deyàëä áéúkdtepg da yiy dcr iablúãò ék" §¦¨¨¦£©
ðçíúä áéúëe ,"ãeîìâ ózelb iablúà éì ãìé éî Cááìa zøîàå" ¨¥©§§¦¨¨§¨©§§¦§¨¥¦¨©¦¤

."'Bâå äøeñå äìBâ äãeîìâå äìeëL éðàå ,äìà¥¤©£¦§¨§©§¨¨§¨§
úBzék òaøà ,àaà øa äéîøé éaø øîàmiryx lyéðt úBìa÷î ïéà ¨©©¦¦§§¨©©¨©§©¦¥§©§§¥

,äðéëLì éøtñî úëå íéøwL úëå ,íéôéðç úëå íéöéì úk.òøä ïBL §¦¨©¥¦§©£¥¦§©©¨¦§©§©§¥¨¨¨
y jkl xewndeíéöéì úk,dpiky ipt zlawn dpi`áéúëcyecwdy ©¥¦¦§¦

`ed jexaBãé CLî"zeidln"íéööBì úàl xewnde .íéôéðç úk ¨©¨¤§¦©£¥¦
,dpiky ipt zlawn dpi`yðç åéðôì àì ék" áéúëc."àBáé óxewnde ¦§¦¦Ÿ§¨¨¨¥¨

líéøwL úk,dpiky ipt zlawn dpi`yáéúëcjexa yecwd xn`y ©©¨¦¦§¦
`ed."éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷L øáBc"l xewndeì éøtñî úkïBL ¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨©§©§¥¨
òøä,dpiky ipt zlawn dpi`y,äzà òLø õôç ìà àì ék" áéúëc ¨¨¦§¦¦Ÿ¥¨¥¤©¨¨

Eøeâé àì"òøy meyn dz` ryx utg `l ,`ed weqtd yexite÷écö Ÿ§§¨©¦
,'ä äzàlokEøeâîa øeâé àìjnr -,òøilraa zxacn ef dyxte ©¨Ÿ¨¦§§¨

.'eke 'dpekp edita oi` ik' jynda aezky itk ,rxd oeyl

ïéøîàð åìà êìò ïøãä

éðéîù ÷øô äîçìî çåùî
dpynde ,miiebd mr l`xyi zngln ly dkldna wqer ,df wxt
,dnglnd ikxerl dnglnd geyn odkd ixaca zwqer ,epiptly
dnglnd l` mkaxwk dide" xn`py enk .ux`d leabn mz`v zra
miaxw mz` l`xyi rny mdil` xn`e ,mrd l` xace odkd ybpe
eftgz l`e e`xiz l` mkaal jxi l` mkiaie` lr dnglnl meid
mr mkl mgldl mknr jledd mkidl` 'd ik ,mdiptn evxrz l`e

.miweqtd z` x`az dpynde ."mkz` riyedl mkiaie`
.äðùîciwtzl xgap xy` odkd,äîçìî çeLîz` zeevl eilry §©¦§¨¨

,dnglnl mz`ivi zra mrdøaãnL äòLawefigd ixac z`ìà §¨¨¤§©¥¤
íòä,mingeldìaäéäå' ,øîàpL ,øaãî äéä LãBwä ïBL ¨¨¦§©¤¨¨§©¥¤¤¡©§¨¨

íëáø÷k'äîçìîä ìàux`d leab z` mkz`va'ïäkä Lâðå' , §¨§§¤¤©¦§¨¨§¦©©Ÿ¥
.eixac z` xnel'odkd' ,dpynd zx`aneäæäîçìî çeLî ïäk ¤Ÿ¥§©¦§¨¨

weqta xn`py dne .df ciwtzl cgeina gynp xy`ìà øaãå'§¦¤¤
,'íòä`weec dfìa.LãBwä ïBL ¨¨¦§©¤

'Bâå ìàøNé òîL íäéìà øîàå"dnglnl meid miaxw mz`ìò §¨©£¥¤§©¦§¨¥§©
"íëéáéBàmiiebd 'mkiaie` lr' ,dpynd zx`aníëéçà ìò àìå §¥¤§Ÿ©£¦¤

micedid.dpi` ef dnglnyàìhay znglnkìò äãeäéhay Ÿ§¨©
ïBòîL,eleaba el jenqdàìåhay znglnkìò ïBòîLhay ¦§§Ÿ¦§©
ïéîéðaeleaba el jenqdíãéa eìtz íàL ,,mkig` lyeîçøé ¦§¨¦¤¦¦§§¨¨§©£
íëéìòe .øîàpM äîkmr l`xyi jln edilnx oa gwt znglna £¥¤§©¤¤¡©

,dcedi jln fg`íéLðàä eîe÷éå"mixt` ipanúBîLá eá÷ð øLà ©¨¨£¨¦£¤¦§§¥
,okl mcewäéáLá e÷éæçéå,mdnir mznglna eayybe`cl ©©£¦©¦§¨

,mxeqgnle mdikxvlíäéîeøòî ìëåmicba el eid `ly in lk - §¨©£¥¤
,yealleLéaìäeze`ììLä ïî,dnglnd oníeLéaìéåmb ¦§¦¦©¨¨©©§¦

,mdly mdicbaníeìéòðéå,milrpn mdl epzp -íe÷Léå íeìéëàéå ©©§¦©©£¦©©§
íeëñéå,onyaíeìäðéåe`ype ebidpd -ìLBk ìëì íéøBîçaz` - ©§ª©§©£©£¦§¨¥

,zkll elki `ly miylgdíeàéáéål`Bçéøéz`xwp dzidyøéò ©§¦§¥¦
íäéçà ìöà ,íéøîzä,dcedi ipa,"'Bâå ïBøîBL eáeLéåixd ©§¨¦¥¤£¥¤©¨§§

iieay mdig`a dlnga mibdepe mingxn l`xyi ipa mkig`y
.dnglnd
mz` la`'íëéáéBà ìò' ,miiebdíéëìBä ízà,dnglnlíàL ©§¥¤©¤§¦¤¦

mdici lr egvepzeíãéa eìtz,iayaíëéìò ïéîçøî ïéà`l` ¦§§¨¨¥§©£¦£¥¤
,mixdfen mz` jkitl ,daexn zeixfk`a mka ebdpiíëááì Cøé ìà'©¥©§©§¤

'Bâå eætçz ìàå eàøéz ìà.dnglnd zerxe`nn ©¦§§©©§§§
,mingell erinydy zexdf`d zrax` z` dpynd zhxtneCøé ìà'©¥©

'íëááìmkaal xayi `ly -úìäö éðtîzwrv -díéñeñmdy §©§¤¦§¥¨¢©¦
igtdl ick miyermkaala jxen lihdle mkcçeöçéöå ,zfgyd - §¦§©

dúBáøçdnglnd ilke'eàøéz ìà' .cgte jxen leti l` - £¨©¦§
mkaalaïéñéøz úôâä éðtî ,zywd -,mdipibnïéqbìwä úòôLå ¦§¥£¨©§¦¦§¦§©©©§©¦

.dnglnd zelig ieaix -'eætçz ìà'hlnidl exdnz l` -ìBwî ©©§§¦
zriwzdúBðø÷.mkcigtdl ick mda mirwez mdy'eöøòz ìà'- §¨©©©§

,exayze ecgtz l`ìB÷ éðtîdúBçååöick mirinyn md xy` ¦§¥§¨
.mkcigtdl

xekfl mkilre,'íëîò CìBää íëéäìà 'ä ék'eghaz l`e ¦¡Ÿ¥¤©¥¦¨¤
miiebd enk mkzxeaba,yïéàa íämigehaeíãå øNa ìL BðBçöða, ¥¨¦§¦§¤¨¨¨¨

íéàa ízàåmigehaeBðBçöðaegekae,íB÷î ìLaiydl mkilre §©¤¨¦§¦§¤¨
ezreyia gehale eil` mkail.ixdydìtíézLenglp xy` §¦§¦

,l`xyiaeàaeid migehaeBðBçöðaegekaeúéìb ìL,izyiltd ¨§¦§¤¨§¨
áøça ìôð óBqì ,BôBñ äéä äîå,cec ici lrBnò eìôðåmiax ¤¨¨©¨©©¤¤§¨§¦

,enr ipan,l`xyie dcedi iciaa epivn okeïBnò éðaxy`eàa §¥©¨
eghaeCáBL ìL BðBçöða,mx` jln xfrxcd ly e`av xyäéä äî §¦§¤©¤¨¨
BôBñ,jaey lyáøça ìôð óBqìeizelige cec iciaBnò eìôðå , ©¨©©¤¤§¨§¦

enr ipan miaxízàå .,l`xyi ipaïk ízà éàmkzbdpd oi` - §©¤¦©¤¥
,miiebdk mkzaygneíëì íçìäì íëîò CìBää íëéäìà 'ä ék'¦¡Ÿ¥¤©¥¦¨¤§¦¨¥¨¤

ïBøàä äðçî äæ ''Bâåoex`d mnir mi`yepy ,l`xyi dpgn - §¤©£¥¨¨
mde mznglna mdl riiqn `ede ,ekeza migpen zegel ixayy

migvep.
øîâ.à`xnbd zxxan .ycewd oeyla 'mrd l` xace' ,dpyna epipy

øîà÷ éàî,ycewd oeyla xacl aiig odkdy weqtdn yxcp cvik , ©¨¨©
`xnbd zx`anøîàpL ,øîà÷ éëädngln geyn zyxta'øaãå', ¨¦¨¨©¤¤¡©§¦¤

ïläìe`ed ipiq xd cnrnaøîBà,eððòé íéäìàäå øaãé äLî" §©¨¥Ÿ¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤
,"ìB÷a,dey dxifb 'xeaic xeaic' miyxeceïläl äîxd cnrna §©§©¨

eixac z` dyn xn` ,ipiqìaLãBwä ïBLzexacd zxyr ixdy , ¦§©¤
,ycewd oeyla exn`pïàk óàxacn dngln geyndìaïBL ©¨¦§

LãBwä. ©¤
wefigd ixac z` xne` dnglnd geyn `weecy ,x`ean dpyna

.jkl xewnd z` `xnbd d`ian ,mrløaãå ïäkä Lâðå' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦©©Ÿ¥§¦¤
,'íòä ìà,`xnbd zxxanìBëé`ny -äöøiL ïäk ìkxacl lkei ¤¨¨¨¨Ÿ¥¤¦§¤

,mrl wefigd ixac z`øîBì ãeîìzdyxtd jyndaeøaãå' ©§©§¦§
'íéøèBLäcaln mitqep wefig ixac mrl mixacn mixheydy - ©§¦

ekinqne ,odkdcenll yi miweqtd zyäîdäpeîîa íéøèBM- ©§¦¦§¤
,df ciwtzl epenyäpeîîa ïäk óàodk lk `le ,jkl dpnzdy - ©Ÿ¥¦§¤

,`xnbd zl`ey .dvxiyìBãb ïäk àîéàådpenn `ed ixdy , §¥¨Ÿ¥¨
zeidl jixv odkdy ,zvxzne .dlecb dpedkløèBLc àéîec,äî §¨§¥©

øèBMezednLiLhteydåéab ìò äpeîîzecxl el dxen `ede ¥¤¥§¤©©¨
,jkl jixvd z`ïäk óàzeidl jixv,åéab ìò äpeîî LiL`ede ©Ÿ¥¤¥§¤©©¨

ixd ,`xnbd zl`ey .eilrn dpenn oi` lecb odkd la` ,lecb odkd
Cìî àkéàä ,énð ìBãb ïäkdpenn `edyåéab ìò,zvxzne . Ÿ¥¨©¦¨¦¨¤¤©©¨
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רה

סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

oifge` mipy` cenr an sc oey`x wxtdheq
.ïéîéða øòLa àeä éäéåoinipA ux` zkll milWExin `vFi dinxi did mini dOM xg`l ©§¦§©©¦§¨¦§©©©¨¨¦¨¨¦§§¨¥¦¨©¦¨¤¤¤¤¦§¨¦

:ltFp dY` miCUMd l` Fl xn`Ie dI`xi FqtzE ,Fl dltPW dlgp wFlgl.äìeîb,dlEcA ©£©£¨¤¨§¨§¨¦§¦¨©Ÿ©¤©©§¦©¨¥§¨§¨

lnBie FnM(`k ziW`xA):Bãé CLî:mivvFl z` zFidn d"ATd ..òø Eøeâé àìLOr xEbi `l §§¦¨¥§¥¦¨©¨©¨¨¦§¤§¦Ÿ§§©Ÿ¨¦§

:'Fbe dpFkp EditA oi` iM `zWxR `EddA aizkC ,aizM rxd oFWl ixRqn iAbe ,rx©§©¥§©§¥¨¨©§¦¦§¦§©©§§¨¦¥§¦§¨§

ïéøîàð elà Cìò ïøãä©§¨£¨¥¤¡¨¦

.'éðúî.äîçìî çeLî,Kkl dAxzPW odM ©§¦§©¦§¨¨Ÿ¥¤¦§©¨§¨

`xnBaE ,'Fbe odMd WBpe xn`PW¤¤¡©§¦©©Ÿ¥§©§¨¨

xn`w i`n KixR:.íéLðàä eîe÷iågwR iAB aizM ¨¦©¨¨©©¨¨£¨¦§¦©¥¤©

EaXW ,minId ixacA fg` mr mglPW Edilnx oA¤§©§¨¤¦§©¦¨¨§¦§¥©¨¦¤¨

FnW ccFr `iap did mWe dAxd dcEdi ipAn¦§¥§¨©§¥§¨¨¨¨¦¥§

lr 'd zngA mdl xn`e l`xUi ipal mgikFde§¦¨¦§¥¦§¨¥§¨©¨¤©£©©

oi`l mdA mziMde mkiciA mpzp dcEdi ipA§¥§¨§¨¨¦¥¤§¦¦¤¨¤§¥

mzF` WFAkl mixnF` mY` dYre ,`Rxn©§¥§©¨©¤§¦¦§¨

:'Fbe dIaXd z` EaiWde ipErnW ,micarlìëì ©£¨¦§¨¦§¨¦¤©§¦¨§§¨
.ìLBkKlil oilFki opi`W mdAW milWFMd lM ¥¨©§¦¤¨¤¤¥¨§¦¥¥

:mdilbxA.íéñeñ úìäödldv iExw miqEq spv §©§¥¤¨¢©¦¤¤¦¨¨¢¨

:`xwOd oFWlA.ïéqbì÷:zFlig.ïéñéøz úôâä ¦§©¦§¨©§©¦¥£¨©§¦¦
dfl KEnq df oiqixYd oiwAcnE oixbFqe oitibn§¦¦§§¦§©§¦©§¦¦¤¨¨¤

oFnd lFwM rnWp lFTde ,df lr df EWwpIW icM§¥¤¦§§¤©¤§©¦§©§¨

:mcbpMW lr mI`l.CáBL:xfrxcd `av xU §©¥©¤§¤§¨©©§¨£©§¤¤

.'îâ.øîà÷ éàî:`kdn WcTd oFWl sili ikid ©¨¨©¥¦¨¥§©Ÿ¤¥¨¨

.øèBLc àéîeclr dPnn htFXd .`id `vExiY §¨§¥¥¨¦©¥§ª¤©

dEvIW in z` UFBpl iEUr xhFXW ,xhFXd©¥¤¥¨¦§¤¦¤§©¤

:sFkl htFXd.ïâñ àîéàå,ElNd mixaC xAcn ©¥¨§¥¨§¨§©¥§¨¦©¨

:eiAB lr dPnn Wie `Ed dPnn `dCïâñ äîì §¨§ª¤§¥§ª¤©©¨§¨§¨
.äpîî:okEnE dPnn `Ed xaC dfi`lòøà íàL §ª¤§¥¤¨¨§ª¤¨¤¦¥©

.'eëoi` lFcB odkl lEqR rx` `NW cFrA la £̀¨§¤Ÿ¥©§§Ÿ¥¨¥

:mElM lW dNcB obQl.ìàøNé òîL àðL éàî ©§¨§ª¨¤§©§¨§©¦§¨¥
:df oFWlA ligzn dOl,íänò øaãî íéîòt ¨¨©§¦§¨¤©£©¦§©¥¦¨¤

.øôqa úçà:mvx`n E`vIWM ©©©§¨§¤¨§¥©§¨
åòîù
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çåùîcvik mrd l` xacny drya dngln geyn ikd `pz `lc i`d d`xp .dngln

wilq mzdc meyn cvik mixeka `xwn (.al sc lirl) oixn`p el` wxta ipzwck

mcew df wxt micwd dnl dniz la` ycew oeyla oixn`p el`e dipin lirl ipzc dipin

mzdc xnel yie olek ixg` dpexg` `aaa dngln geyn dpy `lde dtexr dlbr wxt

zyxta ixii`c meyn dtexr dlbr zyxt micwd

`kd la` dtexr dlbr zyxt dixza hwp jlnd

ixhefc meyn dngln geyn micwn dyxtl `ay

zyxt lirl ipzile z"`e edl icye wiqte dilin

yi dtexr dlbr zyxt ipzck dngln geyn

dngln geyn zyxt xninl jiiy `lc xnel

meyn `l` d`ixw zevn meyn dpzp `l ixdy

:d`xzdéëäinlyexi .xace xn`py xn`w

zxace da 'izkc y"w ixd xace 'izkc oiba dnl

da aizkc oiba `l` oeyl lka zxn`p `ide ma
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äpnî eàöéå äúëæ ,dúBîç ìò ätøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa :àáø Løc .ä÷eácä©§¨¨©¨¨¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©£¨¨§¨§¨§¦¤¨
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

eòîLäîçìnä éëøòî éøácie`x in ,dnglnd illk z` - ¦§¦§¥©©§¥©¦§¨¨
.xefgl eilr ine ,dnglna x`yidleøæçåmiie`xd lk mzial §¨§

.aald jxe `xide dy` `yepde mxk rhepde zia dpead mdy ,xefgl
,odkd ixac ly ipyd mwlg z` x`al `ziixad dkiynnäîçìna©¦§¨¨

,dnglnd ly dzligza -øîBà àeä äîíëááì Cøé ìà'l` - ' ¨¥©¥©§©§¤
,dnglnd cgtn mkaal xayi'eàøéz ìà'mkailae mkzaygna ©¦§

,dnglnd zni`n'eætçz ìàå',hlnidl exdnz l` -'eöøòz ìàå' §©©§§§©©©§
.dnglnd jldn z` exayiz l` -odkdy ,`ziixad zx`ane

,el` zexdf` rax`a mxidfníéøác äòaøà ãâðkzelert - §¤¤©§¨¨§¨¦
zecgeiníéáëBk éãáBòLmka minglpdïéNBòlihdl zpn lr ¤§¥¨¦¦

,mixacd el`e .mkaala jxenïéôéâî,miqixza miyiwn -ïéòéøîe §¦¦§¦¦
zepxwa mirwez -eïéçåBö,cigtdl zpn lr mlewaïéñîBøåzldva §¦§§¦

.lecb lew rinydl mzxdcae mdiqeq
,dpyna epipyìt.'eë úéìb ìL BðBçöða eàa íézLzx`an §¦§¦¨§¦§¤¨§©

zx`an .eteq did dne l`xyia mglp cvik ,zilb `ed in ,`xnbd
`xwp recn `xnbdúéìb,,ïðçBé éaø øîàiptníéðt éeléâa ãîòL ¨§©¨©©¦¨¨¤¨©§¦¨¦

mipt zefra -àeä Ceøa LBãwä éðôì.ea mgl lekiakeøîàpL ¦§¥©¨¨¤¤¡©
l`xyil zilb xn`yeøa'exga -'éìà ãøéå Léà íëì.ia mglidl §¨¤¦§¥¥¥¨

,`xnbd zx`aneCeøa LBãwä àlà 'Léà' ïéàåàeä,øîàpL §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©
,mid zxiya'äîçìî Léà 'ä'eixacl daeyzke .LBãwä øîà ¦¦§¨¨¨©©¨

àeä Ceøa,zilb lrBìétî éðéøäebxedeãé ìò'Léà ïacec - ' ¨£¥¦©¦©©¤¦
,yi` llkl ribd `le xrp didyãåãå' øîàpLéúøôà Léà ïa'äæä ¤¤¡©§¨¦¤¦¤§¨¦©¤

mgl zia iayein -zxt` ux`a xy`.
øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,ìLaúBîB÷î äLyely - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¦§Ÿ¨§

minrtòLø BúBàì åét Bãëìezltn z` eixaca zilb fnx - §¨¦§¨¨
.zicizrdãçà,l`xyil xn`y dna ,Léà íëì eøa''éìà ãøéå- ¤¨§¨¤¦§¥¥¥¨

xabiy rnyn ,iz` mglie xn` `le 'il` cxie' oeyl xn`y dnne
ilrCãéàå .,l`xyil xn`y dna ,dipy mrt -xy` yi` eze` lr §¦¨

exxazìëeé íà',''Bâå éðkäå ézà íçläìz` hwp dligzy ixd ¦©§¦¨¥¦¦§¦¨¦§
gvepiy zexyt`dCãéàå .,déì øîà÷czilbãåãì`ay drya §¦¨§¨¨©¥§¨¦

,enir mglidléëðà áìëä'jipira'úBì÷îa éìà àá äzà ék £¤¤¨Ÿ¦¦©¨¨¥©©©§
,rnyn ,'il` `a' oeyld xn`y dnne ,mialkd z` mikn mda xy`

ixd ,`xnbd zl`ey .cec ici lr gvepiydéì øîà énð ãåczilbl ¨¦©¦¨©¥
ïBãéëáe úéðçáe áøça 'éìà àa' äzà"z` hwp cec mby ixd ," ©¨¨¥©§¤¤©£¦§¦

.gvip cec ixdy ,oelyik oeyl df oi` ok m`e ,'il` `a' oeyld
cec ,`xnbd zvxzndéì øîà øãädna eixac z` yxite siqed - £©¨©¥

xn`yéìà àá éëðàå"EúBëøòî (ìàøNé) éäìà úBàáö 'ä íLa §¨Ÿ¦¨¥¤§¥§¨¡Ÿ¥¦§¨¥©©§
ìàøNéøLà"zôøçeixac z` jnq cec jkitle .jgvp` df gekae ¦§¨¥£¤¥©§¨

.dyleg zrad eixaca oi`e ,'d ly egek lr
zilba xn`pìtä Lâéå'ézLl`xyi dpgn l`,'áøòäå íkLä ©¦©©§¦§¦©§¥§©£¥

,`xnbd zx`anïðçBé éaø øîàly ezxhny ,'axrde mkyd' edn , ¨©©¦¨¨
dzid zilbïìháì éãkl`xyilúéáøòå úéøçL òîL úàéøwî §¥§©§¨¦§¦©§©©£¦§©§¦

.mdiaie`n milevip md dzekfay,zilba xn`p cerávéúéå'©¦§©¥
'íBé íéòaøà,zeevnn mlhale scble sxgl,ïðçBé éaø øîà ©§¨¦¨©©¦¨¨

`id ,df onf jynl ok zeyrl zexyt` el dzidy mrhdyãâðk§¤¤
äøBz ïäa äðzpL íBé íéòaøàzxyrn dxezd zpizp dxg`zdy ©§¨¦¤¦§¨¨¤¨

.mei mirax` avizdl gk el did jkitl ,zexacd
zilb lr xn`píéðéaä Léà àöiå'ìt úBðçnî.''Bâå íézLzx`an ©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦§

,`xnbdíéðéa éàî.jk dpek recn -áø øîàiptn ,äpeánL- ©¥©¦¨©©¤§¤
dwepníeî ìkî.xerik ly menn iwp eteb didy ,øîà ìàeîLe, ¦¨§¥¨©

didy iptnéðBðéairvn` -åéçàaL.eig` zrax` oia -éaø éác ¥¦¤§¤¨§¥©¦
øîà àìéLiptn ,éeNò àeäLax wfega,øîà ïðçBé éaø .ïéðák ¦¨¨©¤¨§¦§¨©¦¨¨¨©

did jkitle ,zg` zaa mizyilt d`n en` lr e`ay iptnøaoa - ©
étt äàî,mit`pn -éàðàð àãçå,izin`d eia` did cg` wxe - ¥¨©¦©£¨©¦

.miyp` daxd oian `viy ,eyexit 'mipiad yi`'e

xn`p weqtaúéìâå'BîL,'úâî,óñBé áø éðzxn`p `ly dnn §¨§©§¦©¨¥©¥
fnxl `a ,'zbn' `l` 'izibd zilb'ïéLc ìkäLmz`iaaBnà úà ¤©Ÿ¨¦¤¦

úâk.zba miaprd zyick -áéúkn didy ,zilb lrúBøòî §©§¦©©§
,mizyiltïðéø÷å`id ef daiz ly ixwde -núBëøòî,mizyilt §¨¦©©©§

`xnbd zx`aneóñBé áø éðzick 'zexrn' zaiz weqtd hwpy ¨¥©¥
,fnxlìkäLBnàa eøòäen` lr e`a -.clepy mcew ¤©Ÿ¤¡§¦

mewnay ,miwelig epivn ,zilb ly en` ly dny zaizka ,ok enk
cg`áéúkdid dnyyáéúëe ,'äôøä'xg` mewna,did dnyy §¦¨¨¨§¦

'ätøò'ewlgp ,df xac xe`iaae .øîà ãç ,ìàeîLe áø,'äôøä' ¨§¨©§¥©¨©¨¨¨
dîL,izin`dàø÷ð änìåzex zlibnadîL''dtøòfnxlìkäL §¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ

äéøçàî dúBà ïéôøBò,dndad jxck zepfl dnvr z` dxiwtdy - §¦¨¥©£¤¨
.sxer cbpk mipt,øîà ãçå'dtøò'dîL,izin`dàø÷ð änìå §©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨

dîLl`eny `iapa'äôøä'jk ,zepfl dnvr dxiwtdy fnxl §¨¨¨¨
ïéLc ìkäLdúBàoz`iaaúBôéøäklr eyzkpy ,miyezk mihig - ¤©Ÿ¨¦¨§¨¦

.daexn dyic ici
,'zetixd' mipekn miyezk mihigy jkl di`x `xnbd d`ianeïëå§¥

øîBà àeä,urnig`e ozpedi z` dxizqd xy` dy`d lrç÷zå" ¥©¦©
Cñîä úà NBøôzå äLàäoelied -øàaä éðt ìòexzzqd eay ¨¦¨©¦§¤©¨¨©§¥©§¥

åéìò çèLzådyxty jqnd lr"úBôéøäxcy ,miyezk mihig -j ©¦§©¨¨¨¦
mze` ik ,miyezk mihig od 'zetixd'y o`kne ,myaiil ick mgheyl

.yeaiil yextl milibx,àëäî àîéà úéòa éàå,ilyna xn`py §¦¨¥¥¨¥¨¨
s`yLBzëz íà"wc cr oghz -ìéåàä úàdheyd -Lzëna ¦¦§¤¨¡¦©©§¥

eze` yezkze ,epnn ezehy z` xiqdl ickCBúamr cgi -úBôéøä §¨¦
miyezkd mihigd"éìòa,o`kne .ezleei`n xeqi `l ,yzkna - ©¡¦

.yzkna yezkl jxc el` z`y ,miyezk mihig od 'zetixd'y
cec icia dtxr ipa zltn lr `iapa xn`pd z` zx`an `xnbd

.eicareúòaøà úàå"mixeaibddeãleé älàeclep -äôøäìm` §¤©§©©¥¤§§¨¨¨
zilb"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa`xnbd zx`aneäðéð éàî §©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§

dl eclepy dl`,àcñç áø øîà ,md mdizenyy,ïBãîe ,óñ ¨©©¦§¨©¨
áBða éaLéå ,úéìb,lirlc weqta xn`p .wxt eze`a mixkfpd ,eìtiå' ¨§¨§¦§¦§©¦§

,'åéãáò ãéáe ãåc ãéá`id cec cia eltpy daiqd ,`xnbd zx`an §©¨¦§©£¨¨
dúBîçì dtøò ÷Mzå' áéúëc,da dwac `le ,'da ä÷áã úeøå, ¦§¦©¦©¨§¨©£¨§¨§¨¨

÷çöé éaø øîà,àeä Ceøa LBãwä øîà,ä÷eLpä éða eàBáé- ¨©©¦¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨
dtxr `idyeìtéåéða ãéazexä÷eácä.inrpaàáø Løcipa lr §¦§§©§¥©§¨¨©¨¨

mixeaibd dtxr,yìò dtøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©
dúBîç,ecxtpy zraäúëædtxríéøBab äòaøà äpnî eàöéå £¨¨§¨§¨§¦¤¨©§¨¨¦¦

dnn cnlp df xace .l`xyia englp xy`øîàpLdcixtd zra ¤¤¡©
inrpn'ãBò äðékázå ïìB÷ äðàNzå'lr sqep ,dipy mrt ekay ixd ©¦¤¨¨©¦§¤¨

,mipir izyn zeika izye ,mcew ekay wxt eze`a xak xkfedy dn
.mixeaib mipa drax`l dzkf df zekfae ,zernc rax` od

áéúkoeyld z` zilb ly ezipg lr'Búéðç õç',dvgn oeyl `edy §¦¥£¦
ïðéø÷å`ed ixwd eli`e -Búéðç õò'epnny ,ur oeyl `ed dfy ' §¨¦©¥£¦

,`xnbd zx`an .zipgd zici dieyr,øæòìà éaø øîàoeyldy ¨©©¦¤§¨¨
,fnxl `a 'ivg'yïééãòzilb zxeab ly xe`izdeðòébä àìepi` - £©¦Ÿ¦¦¨

dvnnBçáL éöçìezxeab gay ivg z` elit` -òLø BúBà ìL. ©£¦¦§¤¨¨
eïàkîep` ezlecb zivgn z` elit` yxit `l `iapdy dnn - ¦¨

,micnlíéòLø ìL ïçáLa øtñì øeñàLz` wx x`iz jkitle ¤¨§©¥§¦§¨¤§¨¦
,ok m` ,`xnbd zl`ey .ezlecb zvwnììk déa çzôì àìårecn - §Ÿ¦§©¥§¨

egay zvwn z` `iapd x`iz,`xnbd zvxzn .xaca xeqi` yi ixd
dzid `xwnd zxhnyãåãc déçáL éòeãBàìzilb mr mgly §¥¦§¥§¨¦

.dnevrd ezxeab zexnl ,egvpe
epivn jke ,dpyna epipyaïBnò éðaxy`eàaeghaeìL BðBçöða §¥©¨§¦§¤

.'eë CáBLmiepiyde ,jaey ly ezxeabe eny z` `xnbd zx`an ©
.ezaizka epivnyáéúkdid enyy l`eny xtqaáéúëe ,'CáBL' §¦¨§¦

enyy minid ixaca,'CôBL'ewlgp df xac xe`iaaeìàeîLe áø, ©©§¥
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רז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

eòîLäîçìnä éëøòî éøácie`x in ,dnglnd illk z` - ¦§¦§¥©©§¥©¦§¨¨
.xefgl eilr ine ,dnglna x`yidleøæçåmiie`xd lk mzial §¨§

.aald jxe `xide dy` `yepde mxk rhepde zia dpead mdy ,xefgl
,odkd ixac ly ipyd mwlg z` x`al `ziixad dkiynnäîçìna©¦§¨¨

,dnglnd ly dzligza -øîBà àeä äîíëááì Cøé ìà'l` - ' ¨¥©¥©§©§¤
,dnglnd cgtn mkaal xayi'eàøéz ìà'mkailae mkzaygna ©¦§

,dnglnd zni`n'eætçz ìàå',hlnidl exdnz l` -'eöøòz ìàå' §©©§§§©©©§
.dnglnd jldn z` exayiz l` -odkdy ,`ziixad zx`ane

,el` zexdf` rax`a mxidfníéøác äòaøà ãâðkzelert - §¤¤©§¨¨§¨¦
zecgeiníéáëBk éãáBòLmka minglpdïéNBòlihdl zpn lr ¤§¥¨¦¦

,mixacd el`e .mkaala jxenïéôéâî,miqixza miyiwn -ïéòéøîe §¦¦§¦¦
zepxwa mirwez -eïéçåBö,cigtdl zpn lr mlewaïéñîBøåzldva §¦§§¦

.lecb lew rinydl mzxdcae mdiqeq
,dpyna epipyìt.'eë úéìb ìL BðBçöða eàa íézLzx`an §¦§¦¨§¦§¤¨§©

zx`an .eteq did dne l`xyia mglp cvik ,zilb `ed in ,`xnbd
`xwp recn `xnbdúéìb,,ïðçBé éaø øîàiptníéðt éeléâa ãîòL ¨§©¨©©¦¨¨¤¨©§¦¨¦

mipt zefra -àeä Ceøa LBãwä éðôì.ea mgl lekiakeøîàpL ¦§¥©¨¨¤¤¡©
l`xyil zilb xn`yeøa'exga -'éìà ãøéå Léà íëì.ia mglidl §¨¤¦§¥¥¥¨

,`xnbd zx`aneCeøa LBãwä àlà 'Léà' ïéàåàeä,øîàpL §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©
,mid zxiya'äîçìî Léà 'ä'eixacl daeyzke .LBãwä øîà ¦¦§¨¨¨©©¨

àeä Ceøa,zilb lrBìétî éðéøäebxedeãé ìò'Léà ïacec - ' ¨£¥¦©¦©©¤¦
,yi` llkl ribd `le xrp didyãåãå' øîàpLéúøôà Léà ïa'äæä ¤¤¡©§¨¦¤¦¤§¨¦©¤

mgl zia iayein -zxt` ux`a xy`.
øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,ìLaúBîB÷î äLyely - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¦§Ÿ¨§

minrtòLø BúBàì åét Bãëìezltn z` eixaca zilb fnx - §¨¦§¨¨
.zicizrdãçà,l`xyil xn`y dna ,Léà íëì eøa''éìà ãøéå- ¤¨§¨¤¦§¥¥¥¨

xabiy rnyn ,iz` mglie xn` `le 'il` cxie' oeyl xn`y dnne
ilrCãéàå .,l`xyil xn`y dna ,dipy mrt -xy` yi` eze` lr §¦¨

exxazìëeé íà',''Bâå éðkäå ézà íçläìz` hwp dligzy ixd ¦©§¦¨¥¦¦§¦¨¦§
gvepiy zexyt`dCãéàå .,déì øîà÷czilbãåãì`ay drya §¦¨§¨¨©¥§¨¦

,enir mglidléëðà áìëä'jipira'úBì÷îa éìà àá äzà ék £¤¤¨Ÿ¦¦©¨¨¥©©©§
,rnyn ,'il` `a' oeyld xn`y dnne ,mialkd z` mikn mda xy`

ixd ,`xnbd zl`ey .cec ici lr gvepiydéì øîà énð ãåczilbl ¨¦©¦¨©¥
ïBãéëáe úéðçáe áøça 'éìà àa' äzà"z` hwp cec mby ixd ," ©¨¨¥©§¤¤©£¦§¦

.gvip cec ixdy ,oelyik oeyl df oi` ok m`e ,'il` `a' oeyld
cec ,`xnbd zvxzndéì øîà øãädna eixac z` yxite siqed - £©¨©¥

xn`yéìà àá éëðàå"EúBëøòî (ìàøNé) éäìà úBàáö 'ä íLa §¨Ÿ¦¨¥¤§¥§¨¡Ÿ¥¦§¨¥©©§
ìàøNéøLà"zôøçeixac z` jnq cec jkitle .jgvp` df gekae ¦§¨¥£¤¥©§¨

.dyleg zrad eixaca oi`e ,'d ly egek lr
zilba xn`pìtä Lâéå'ézLl`xyi dpgn l`,'áøòäå íkLä ©¦©©§¦§¦©§¥§©£¥

,`xnbd zx`anïðçBé éaø øîàly ezxhny ,'axrde mkyd' edn , ¨©©¦¨¨
dzid zilbïìháì éãkl`xyilúéáøòå úéøçL òîL úàéøwî §¥§©§¨¦§¦©§©©£¦§©§¦

.mdiaie`n milevip md dzekfay,zilba xn`p cerávéúéå'©¦§©¥
'íBé íéòaøà,zeevnn mlhale scble sxgl,ïðçBé éaø øîà ©§¨¦¨©©¦¨¨

`id ,df onf jynl ok zeyrl zexyt` el dzidy mrhdyãâðk§¤¤
äøBz ïäa äðzpL íBé íéòaøàzxyrn dxezd zpizp dxg`zdy ©§¨¦¤¦§¨¨¤¨

.mei mirax` avizdl gk el did jkitl ,zexacd
zilb lr xn`píéðéaä Léà àöiå'ìt úBðçnî.''Bâå íézLzx`an ©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦§

,`xnbdíéðéa éàî.jk dpek recn -áø øîàiptn ,äpeánL- ©¥©¦¨©©¤§¤
dwepníeî ìkî.xerik ly menn iwp eteb didy ,øîà ìàeîLe, ¦¨§¥¨©

didy iptnéðBðéairvn` -åéçàaL.eig` zrax` oia -éaø éác ¥¦¤§¤¨§¥©¦
øîà àìéLiptn ,éeNò àeäLax wfega,øîà ïðçBé éaø .ïéðák ¦¨¨©¤¨§¦§¨©¦¨¨¨©

did jkitle ,zg` zaa mizyilt d`n en` lr e`ay iptnøaoa - ©
étt äàî,mit`pn -éàðàð àãçå,izin`d eia` did cg` wxe - ¥¨©¦©£¨©¦

.miyp` daxd oian `viy ,eyexit 'mipiad yi`'e

xn`p weqtaúéìâå'BîL,'úâî,óñBé áø éðzxn`p `ly dnn §¨§©§¦©¨¥©¥
fnxl `a ,'zbn' `l` 'izibd zilb'ïéLc ìkäLmz`iaaBnà úà ¤©Ÿ¨¦¤¦

úâk.zba miaprd zyick -áéúkn didy ,zilb lrúBøòî §©§¦©©§
,mizyiltïðéø÷å`id ef daiz ly ixwde -núBëøòî,mizyilt §¨¦©©©§

`xnbd zx`aneóñBé áø éðzick 'zexrn' zaiz weqtd hwpy ¨¥©¥
,fnxlìkäLBnàa eøòäen` lr e`a -.clepy mcew ¤©Ÿ¤¡§¦

mewnay ,miwelig epivn ,zilb ly en` ly dny zaizka ,ok enk
cg`áéúkdid dnyyáéúëe ,'äôøä'xg` mewna,did dnyy §¦¨¨¨§¦

'ätøò'ewlgp ,df xac xe`iaae .øîà ãç ,ìàeîLe áø,'äôøä' ¨§¨©§¥©¨©¨¨¨
dîL,izin`dàø÷ð änìåzex zlibnadîL''dtøòfnxlìkäL §¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ

äéøçàî dúBà ïéôøBò,dndad jxck zepfl dnvr z` dxiwtdy - §¦¨¥©£¤¨
.sxer cbpk mipt,øîà ãçå'dtøò'dîL,izin`dàø÷ð änìå §©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨

dîLl`eny `iapa'äôøä'jk ,zepfl dnvr dxiwtdy fnxl §¨¨¨¨
ïéLc ìkäLdúBàoz`iaaúBôéøäklr eyzkpy ,miyezk mihig - ¤©Ÿ¨¦¨§¨¦

.daexn dyic ici
,'zetixd' mipekn miyezk mihigy jkl di`x `xnbd d`ianeïëå§¥

øîBà àeä,urnig`e ozpedi z` dxizqd xy` dy`d lrç÷zå" ¥©¦©
Cñîä úà NBøôzå äLàäoelied -øàaä éðt ìòexzzqd eay ¨¦¨©¦§¤©¨¨©§¥©§¥

åéìò çèLzådyxty jqnd lr"úBôéøäxcy ,miyezk mihig -j ©¦§©¨¨¨¦
mze` ik ,miyezk mihig od 'zetixd'y o`kne ,myaiil ick mgheyl

.yeaiil yextl milibx,àëäî àîéà úéòa éàå,ilyna xn`py §¦¨¥¥¨¥¨¨
s`yLBzëz íà"wc cr oghz -ìéåàä úàdheyd -Lzëna ¦¦§¤¨¡¦©©§¥

eze` yezkze ,epnn ezehy z` xiqdl ickCBúamr cgi -úBôéøä §¨¦
miyezkd mihigd"éìòa,o`kne .ezleei`n xeqi `l ,yzkna - ©¡¦

.yzkna yezkl jxc el` z`y ,miyezk mihig od 'zetixd'y
cec icia dtxr ipa zltn lr `iapa xn`pd z` zx`an `xnbd

.eicareúòaøà úàå"mixeaibddeãleé älàeclep -äôøäìm` §¤©§©©¥¤§§¨¨¨
zilb"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa`xnbd zx`aneäðéð éàî §©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§

dl eclepy dl`,àcñç áø øîà ,md mdizenyy,ïBãîe ,óñ ¨©©¦§¨©¨
áBða éaLéå ,úéìb,lirlc weqta xn`p .wxt eze`a mixkfpd ,eìtiå' ¨§¨§¦§¦§©¦§

,'åéãáò ãéáe ãåc ãéá`id cec cia eltpy daiqd ,`xnbd zx`an §©¨¦§©£¨¨
dúBîçì dtøò ÷Mzå' áéúëc,da dwac `le ,'da ä÷áã úeøå, ¦§¦©¦©¨§¨©£¨§¨§¨¨

÷çöé éaø øîà,àeä Ceøa LBãwä øîà,ä÷eLpä éða eàBáé- ¨©©¦¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨
dtxr `idyeìtéåéða ãéazexä÷eácä.inrpaàáø Løcipa lr §¦§§©§¥©§¨¨©¨¨

mixeaibd dtxr,yìò dtøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©
dúBîç,ecxtpy zraäúëædtxríéøBab äòaøà äpnî eàöéå £¨¨§¨§¨§¦¤¨©§¨¨¦¦

dnn cnlp df xace .l`xyia englp xy`øîàpLdcixtd zra ¤¤¡©
inrpn'ãBò äðékázå ïìB÷ äðàNzå'lr sqep ,dipy mrt ekay ixd ©¦¤¨¨©¦§¤¨

,mipir izyn zeika izye ,mcew ekay wxt eze`a xak xkfedy dn
.mixeaib mipa drax`l dzkf df zekfae ,zernc rax` od

áéúkoeyld z` zilb ly ezipg lr'Búéðç õç',dvgn oeyl `edy §¦¥£¦
ïðéø÷å`ed ixwd eli`e -Búéðç õò'epnny ,ur oeyl `ed dfy ' §¨¦©¥£¦

,`xnbd zx`an .zipgd zici dieyr,øæòìà éaø øîàoeyldy ¨©©¦¤§¨¨
,fnxl `a 'ivg'yïééãòzilb zxeab ly xe`izdeðòébä àìepi` - £©¦Ÿ¦¦¨

dvnnBçáL éöçìezxeab gay ivg z` elit` -òLø BúBà ìL. ©£¦¦§¤¨¨
eïàkîep` ezlecb zivgn z` elit` yxit `l `iapdy dnn - ¦¨

,micnlíéòLø ìL ïçáLa øtñì øeñàLz` wx x`iz jkitle ¤¨§©¥§¦§¨¤§¨¦
,ok m` ,`xnbd zl`ey .ezlecb zvwnììk déa çzôì àìårecn - §Ÿ¦§©¥§¨

egay zvwn z` `iapd x`iz,`xnbd zvxzn .xaca xeqi` yi ixd
dzid `xwnd zxhnyãåãc déçáL éòeãBàìzilb mr mgly §¥¦§¥§¨¦

.dnevrd ezxeab zexnl ,egvpe
epivn jke ,dpyna epipyaïBnò éðaxy`eàaeghaeìL BðBçöða §¥©¨§¦§¤

.'eë CáBLmiepiyde ,jaey ly ezxeabe eny z` `xnbd zx`an ©
.ezaizka epivnyáéúkdid enyy l`eny xtqaáéúëe ,'CáBL' §¦¨§¦

enyy minid ixaca,'CôBL'ewlgp df xac xe`iaaeìàeîLe áø, ©©§¥
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שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד דצז
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                ¦¤´¨´¥¡À£³§¨¦Æ¦¨§½̈¤¨´¦§½Ÿ¤−§´ŸŸ®£¦²§©¥¬¦§¨−̈©¬
      §¦«©©¬©¨−Ÿ¦§¤®§¨¤−§Ÿ¥¬§©«


    ותובו עברו  נבייא אמר 

תקנא: לאורח  דעמא לבא אפנו  בתרעיא 
 לשון סולו  בלע"ז  לוקמי"ן  בטי"ץ הדרך  כבשו 

הוא: מסלה  אבני והשליכו  המסילה סקלו 
בלע"ז . אישפירייא"ן  סקלו  לצדדין , .מכשול 

עוד  ויש אומר , הוא הרע יצר  וכנגד  אבן  שם מהיות
הגליות: לקבוץ הדרכים תיקון  על  לפותרו  

לי  ויביאו  אלי שיקבצו  הוא אות בלע"ז  פורקא כלונס
אצלם: הגולים את   לתת שמוכן 

אתו : מוכן  עמו לעבדיו  שפעלו  הפעולה שכר 
לתת: מוכן  הוא לפניו 

    ,ובצרה שעיר  על  הנביא נתנבא

לטעות  שעיר  של  שר  עתיד  טעויות שתי רבותינו  אמרו 
עיר  שהיתה במדבר  בצר  היא שבצרה הוא כסבור 
והוא  שוגג אלא קולטת שאין  משום וטועה מקלט ,
על  אגדה מדרש יש ועוד  מזיד , ישראל  את הרג
הראשון  מלכה במות לשעיר  מלך  בצרה שהספיקה
היא  ממואב ובצרה מבצרה זרח  בן  יובב תחתיו  וימלך 

בצרה: ועל  קריות על  שנא' הדור כענין  (שהיה)
אני  משיבו  והקב"ה כחו  ברוב ונאזר  וצעה בלבושו 
דורו  ובצדקת  האבות בצדקת לדבר  לפני שעלתה הוא
רב  להיות ונגליתי עמהם היא גם וצדקתי צרה של 
בגדיך  מדוע ללבושך  אדום מדוע אומרים והם להושיע

אדומים:

 
(È).ÂÚ ÂÚבשערי עברו האומות אל  הנביא מאמר הוא

בו  ילכו  אשר הדרך את ממכשול ופנו  השדה ללכת  העיר
לארצם: לשוב ‰ÏÈÒÓ‰.ישראל ÂÏÒ ÂÏÒ את והגביהו  הרימו 

ללכת : נוח  להיות הגומות  להשוות Ô‡Ó.המסילה ÂÏ˜Ò
מכשול: אבן  שם נשאר מהיות  האבנים משם ‰ÂÓÈהשליכו

.Ò ישראל את להביא האומות את  לרמז נס  למעלה  הגביהו
הגאולה:‰˘ÚÈÓ.(È‡)לארצם: זמן  ‡.שבא ÍÚ˘È בא ר "ל 

מוכן ˘ÂÎ.תשועתך: הנה לישראל  לשלם שעליו  השכר גמול
ומוכן Â˙ÏÂÚÙÂ.אתו : לפניו הוא  לפרוע  שעליו הפעולה שכר 

במ "ש : כפול והוא ציון:Ì‰Ï.(È)לתתו  ‰'.לבני  ÈÏÂ‡‚
ה': של יאמר:ÍÏÂ.הגאולים  ציון  דורש„Â˘‰.על  ה'

ממנו : נעזבה  ולא בשלומה
(‡)Ê ÈÓ.ÌÂ„‡Ó ‡ מדבר‰ והנביא תחלה יהרג מאדום מעלה של  והשר  באדום  נקמה  לעשות הקב"ה שעתיד  התנבא הנביא

מאדום  הבא  זה  הוא  מי  ישאלו כאילו אמר  ולזה בגדיהם על  הדם נתז  מי  את בהרגם אשר בגדים  לבושי  אדם בבני  הנוהג  בלשון
וכו ': גדול כרך היא הבצורה מעיר  בדם  בגדים Â˘ÂÏ.מוצבע  Â„‰ ‰Ê נתלכלכו זה ומה המפואר בלבושו הדור היה זה הלא

ÂÁÎ.בדם:  ‰Úˆ: לבושו על הדם זה ומה נגדו  עומד  מי ואין  למקום ממקום הרוצה כל את ומטלטל  מניע כחו  ברוב  הלא 
.‰˜„ˆ „Ó È‡להושיע המרבה הוא ואני לישראל  צדקה לעשות  והמבטיח  המדבר  זה הוא אני לומר  משיב  המקום כאילו 

הבטחתי : Í˘ÂÏÏ.()כאשר  ÌÂ„‡ ÚÂ„Ó הדורך כבגדי המה ובגדיך לבושך על אדומים כתמים מדוע  אותו  גם  ישאלו  כאילו
היין : מהתזת אדומים כתמים בגדיו על שיש  הענבים מן  היין להוציא בגת

 
(È).ÂÙ:והסרה הפנה ודוגמתו ÂÏÒ.מל ' והגבהה הרמה ענין 

בערבות לרוכב  סח)סלו  ודרך:‰ÏÈÒÓ‰.:(תהלים שביל ענין 
.ÂÏ˜Òויסקלהו ויעזקהו  וכן האבנים ה)הסירו  Ô‡Ó.:(לעיל 

ממלך  וימאסך  וכן  אבן בה טו )מהיות מלך:(ש "א מהיות ור "ל 
.Ò: וילון ובראשו  ארוך  כלונס 

(‡).ıÂÓÁ מן הפוך שהוא  ויתכן דומה  לו  ואין  צביעה ענין
בדם  רגליך סח)תמחץ  נראה (תהלים מדם הצבוע  שהרגל

מבצר :ˆÓ‰.כפצוע : ויופי.‰„Â.מלשון  פאר  .ˆÚÂ‰ענין 
זונה  צועה כמו  והטלטול הטרוד ב)ענין Í˘ÂÏÏ.():(ירמיה

לבושך: ורמיסה:ÍÂ„Î.על דריכה  הכלי‚˙.מלשון שם כן
ה' דרך  גת וכן היין  להוציא הענבים שם א)שדורכים  :(איכה
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(‡)    שלמה כל  רבותינו  שנו 

וקהלת) במשלי כמו  אביו  אחר  מייחסו  לא למה (דק''ל 
שלו , שהשלום מלך  קודש, השירים בשיר  האמורים
מאת  להקב''ה נאמר  אשר  השירים כל  על  שהוא שיר 
היה  לא עקיבא רבי אמר  ישראל . כנסת ועמו  עדתו 
שכל  לישראל  השירים שיר  בו  שניתן  כיום כדאי העולם
ר ' אמר  קדשים קודש השירים ושיר  קודש הכתובים
סאה  שנטל  למלך  דומה הדבר  למה עזריה בן  אלעזר 
סולת  וכך  כך  לי הוצא לו  אמר  לנחתום ונתנה חטים
גלוסקיא  מתוכה לי וסלית מורסן  וכך  כך  סובין  וכך  כך 
ושיר  קודש הכתובים כל  כך  ומעולה מנופה אחת
עול  וקבול  שמים יראת שכולו  קדשים, קודש השירים

()מלכותו :   אומרת השיר  זה
שלמ ' המלך  וישקני יתן  מי ובאלמנותה בגלותה בפיה
על  שנושקין  מקומות שיש לפי מאז  כמו  פיהו  מנשיקות
נוהג  להיותו  ושוקקת מתאוה אני אך  הכתף ועל  היד  גב

פה: אל  פה כלה אל  כחתן  הראשון  כמנהג עמי
,ושמחה עונג ומכל  יין  משתה מכל  דודיך  לי

נקראת  ושמחה עונג סעודת כל  להיות הוא עברי ולשון 
משתה  בית אל  ז ) (אסתר  שנאמר  כענין  היין  שם על 

כנור  והיה (שם) יין  ישתו  לא בשיר  כד ) (ישעיה היין 
משמעו , ביאור  זהו  משתיהם ויין  ותוף וחליל  ונבל 
ודיבר  תורתו  להם שנתן  שם על  שלו  דוגמא ונאמר 
עליהם  ערבים עודם דודים ואותם פנים אל  פנים עמהם
עליהם  עוד  להופיע מאתו  ומובטחים שעשוע מכל 
פניו  ומחלים צפונותיה ומסתר  טעמיה סוד  להם לבאר 

פיהו : מנשיקות ישקני וזהו  דברו  (‚)לקיים
 :טוב שמן  שם על  נקרא טוב שם
  שמעו אשר  ארץ אפסי בהם שהריחו 

במצרים: נוראות בעשותך  הטוב שמעך  
תורק  אשר  שמן  אתה עליך  נאמר  להיות שמך  נקרא
דרך  שכן  למרחוק יוצא שלך  ערב ריח  להיות תמיד 
ריחו  אין  חתומ ' בצלוחית שהוא עת בכל  ערב  שמן 

נודף: ריחו  אחר  לכלי שמנה ומריק פותחה נודף,
   אף ונתגייר  השמועה לקול  יתרו  בא

אשר  את שמענו  כי ב) (יהושע אמרה הזונה רחב
אלהים  הוא אלהיכם ה' כי (שם) כן  וע''י וגו ' הוביש

וגו ': דימהו בשמים שהדיבור  לפי בתולות
הן  העלמות הדוגמא ולפי מחבבתו  שאהובתו  לבחור 

האומות:

 
(‡).ÌÈÈ˘‰ È˘ כמו הרבה, שירים  חיבר ששלמה לפי

זה  הספר  פתיחת אמר  לכן  ואלף, חמשה שירו  ויהי שכתוב
לשלמה, המיוחסים  השירים  מכל  והנעלה  המשובח  הוא  השיר
אהבה  קישור  תוקף  כל את בו יספר ידידות, שיר  הוא כי  על
ישראל. בית עמו ובין  יתברך האל  שבין האמיתי  ודיבוק העזה 
החושק שבין וחזקה  הנמרצת האהבה מן  במשל  ואחז 
ויצפו  מזו , זו בהפרדם  געגועה יתרבה למאד אשר וחשוקתו ,
אל  דומה  הנמשל שאין כי (ואם התמידי. דיבוק בוא עת

הלב על  מקובל להיות  ליפותו  נוספים דברים בו שיש המשל דרכי  המה  כן כי  כלום. בכך אין  הענינים , פרטי חלקי  בכל המשל
בטן): חדרי ומה È˜˘È.()לרדת לו , והלך  חשוקתו  מאת החשוק  הפרד אחר  שהיה הגעגועין  מהפלגת לספר  החל  עתה

מהדברים. דבר  כל המדבר  הוא מי פורש  לא אף  ועזבה, ממנה החשוק  שנפרד במקרא פורש  לא כי (ועם הימים. באותם הנעשה
המדבר הוא  מי עצמם על מוכיחים הם אולם הדברים , ויסתמו  יקצרו אשר המעולים השירים  מליצת צחות דרכי  המה כן  הנה
בזה  ואמר  תומה). עד הזאת המגלה גם וסובבת הולכת הדרך ובזה  הנאמרים. הדברים לכל הסיבה היה ומה המשיב , הוא ומי
אשר החביבות הנשיקות מעין  ההוא , החשוק  עוד וישקני יתן מי לבה אל ואומרת אליו , תשתוקק  גם מעיה המו החשוקה כאילו
נעורים  אהבת המזכירות הנשים דרך כן  כי  ביאור , לתוספת  פיהו לומר  הוסיפה מנשיקות, אמרה כי  (ועם קדם. בימי בפיו  נשקני 

מליצה): לצחות להן יחשב וזה הגעגועין , גודל לפי  נוספות  במלות אמריהן  ÔÈÈÓ.מבוררות ÍÈ„Â„ ÌÈÂË ÈÎ לו אהבתה מרוב
ממשתה  טובים  היו  מאז  לי שהראית הדודים כי  האלה , הנשיקות  אל אתאוה הנה תאמר  ואליו  למולה . עומד כאילו  בנפשה הוחק
הוציאה  בעת לה שהראה ה' אהבת זוכרת  בגולה בהיותה  ישראל כנסת  הנה  לומר  הוא והנמשל אליהם. אחמוד ולכך היין,
להופיע פניו  תחל וכן התאוה ולבה  מאז, עליה שהיתה השכינה והשראת התורה, לקבל סיני  הר  מול עמידתה  ועת ממצרים,

צפונותיה: ומסתרי  התורה  טעמי  סוד לה  לבאר  שכינתו , עליה ÌÈÂË.(‚)עוד  ÍÈÓ˘ ÁÈÏ שאתה הטובים השמנים ריח  בעבור 
הרקת  מרבית לפי תורק , שמן  שמך כינוי  נקרא כי עד  בשרך , על  השמן  את עת  בכל להריק  תתמיד  כי  ועל מהם , בשרך סך
נתפרסם  מאז , הפלאת אשר ומרביתם הנסים גודל בעבור  לומר הוא והנמשל כולן . הנערות כל אותך  אהבו אלה כל בעבור השמן,

האומות: בין אף  שמך

 
(‡).ÌÈÈ˘‰ È˘ שבכל והמובחר המעולה  שיר  לומר  רוצה

לומר ורוצה ז ), טז  (יחזקאל עדיים בעדי  ותבואי  וכן השירים.
שבעדיים: והמובחר היפה 

().ÍÈ„Â„:( יח ז (משלי דודים  נרוה כמו וחיבה. אהבה ענין 
(‚).ÁÈÏ:( ח לא (שם לאילם  פיך  פתח  כמו  ריח . בעבור 

.˜Â˙:( ג יא (קהלת  יריקו  הארץ  על  וכן  ושפיכה . הזלה ענין 
.˙ÂÓÏÚ:( מג כד (בראשית העלמה והיה כמו נערות.



רט     
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    ותובו עברו  נבייא אמר 

תקנא: לאורח  דעמא לבא אפנו  בתרעיא 
 לשון סולו  בלע"ז  לוקמי"ן  בטי"ץ הדרך  כבשו 

הוא: מסלה  אבני והשליכו  המסילה סקלו 
בלע"ז . אישפירייא"ן  סקלו  לצדדין , .מכשול 

עוד  ויש אומר , הוא הרע יצר  וכנגד  אבן  שם מהיות
הגליות: לקבוץ הדרכים תיקון  על  לפותרו  

לי  ויביאו  אלי שיקבצו  הוא אות בלע"ז  פורקא כלונס
אצלם: הגולים את   לתת שמוכן 

אתו : מוכן  עמו לעבדיו  שפעלו  הפעולה שכר 
לתת: מוכן  הוא לפניו 

    ,ובצרה שעיר  על  הנביא נתנבא

לטעות  שעיר  של  שר  עתיד  טעויות שתי רבותינו  אמרו 
עיר  שהיתה במדבר  בצר  היא שבצרה הוא כסבור 
והוא  שוגג אלא קולטת שאין  משום וטועה מקלט ,
על  אגדה מדרש יש ועוד  מזיד , ישראל  את הרג
הראשון  מלכה במות לשעיר  מלך  בצרה שהספיקה
היא  ממואב ובצרה מבצרה זרח  בן  יובב תחתיו  וימלך 

בצרה: ועל  קריות על  שנא' הדור כענין  (שהיה)
אני  משיבו  והקב"ה כחו  ברוב ונאזר  וצעה בלבושו 
דורו  ובצדקת  האבות בצדקת לדבר  לפני שעלתה הוא
רב  להיות ונגליתי עמהם היא גם וצדקתי צרה של 
בגדיך  מדוע ללבושך  אדום מדוע אומרים והם להושיע

אדומים:

 
(È).ÂÚ ÂÚבשערי עברו האומות אל  הנביא מאמר הוא

בו  ילכו  אשר הדרך את ממכשול ופנו  השדה ללכת  העיר
לארצם: לשוב ‰ÏÈÒÓ‰.ישראל ÂÏÒ ÂÏÒ את והגביהו  הרימו 

ללכת : נוח  להיות הגומות  להשוות Ô‡Ó.המסילה ÂÏ˜Ò
מכשול: אבן  שם נשאר מהיות  האבנים משם ‰ÂÓÈהשליכו

.Ò ישראל את להביא האומות את  לרמז נס  למעלה  הגביהו
הגאולה:‰˘ÚÈÓ.(È‡)לארצם: זמן  ‡.שבא ÍÚ˘È בא ר "ל 

מוכן ˘ÂÎ.תשועתך: הנה לישראל  לשלם שעליו  השכר גמול
ומוכן Â˙ÏÂÚÙÂ.אתו : לפניו הוא  לפרוע  שעליו הפעולה שכר 

במ "ש : כפול והוא ציון:Ì‰Ï.(È)לתתו  ‰'.לבני  ÈÏÂ‡‚
ה': של יאמר:ÍÏÂ.הגאולים  ציון  דורש„Â˘‰.על  ה'

ממנו : נעזבה  ולא בשלומה
(‡)Ê ÈÓ.ÌÂ„‡Ó ‡ מדבר‰ והנביא תחלה יהרג מאדום מעלה של  והשר  באדום  נקמה  לעשות הקב"ה שעתיד  התנבא הנביא

מאדום  הבא  זה  הוא  מי  ישאלו כאילו אמר  ולזה בגדיהם על  הדם נתז  מי  את בהרגם אשר בגדים  לבושי  אדם בבני  הנוהג  בלשון
וכו ': גדול כרך היא הבצורה מעיר  בדם  בגדים Â˘ÂÏ.מוצבע  Â„‰ ‰Ê נתלכלכו זה ומה המפואר בלבושו הדור היה זה הלא

ÂÁÎ.בדם:  ‰Úˆ: לבושו על הדם זה ומה נגדו  עומד  מי ואין  למקום ממקום הרוצה כל את ומטלטל  מניע כחו  ברוב  הלא 
.‰˜„ˆ „Ó È‡להושיע המרבה הוא ואני לישראל  צדקה לעשות  והמבטיח  המדבר  זה הוא אני לומר  משיב  המקום כאילו 

הבטחתי : Í˘ÂÏÏ.()כאשר  ÌÂ„‡ ÚÂ„Ó הדורך כבגדי המה ובגדיך לבושך על אדומים כתמים מדוע  אותו  גם  ישאלו  כאילו
היין : מהתזת אדומים כתמים בגדיו על שיש  הענבים מן  היין להוציא בגת

 
(È).ÂÙ:והסרה הפנה ודוגמתו ÂÏÒ.מל ' והגבהה הרמה ענין 

בערבות לרוכב  סח)סלו  ודרך:‰ÏÈÒÓ‰.:(תהלים שביל ענין 
.ÂÏ˜Òויסקלהו ויעזקהו  וכן האבנים ה)הסירו  Ô‡Ó.:(לעיל 

ממלך  וימאסך  וכן  אבן בה טו )מהיות מלך:(ש "א מהיות ור "ל 
.Ò: וילון ובראשו  ארוך  כלונס 

(‡).ıÂÓÁ מן הפוך שהוא  ויתכן דומה  לו  ואין  צביעה ענין
בדם  רגליך סח)תמחץ  נראה (תהלים מדם הצבוע  שהרגל

מבצר :ˆÓ‰.כפצוע : ויופי.‰„Â.מלשון  פאר  .ˆÚÂ‰ענין 
זונה  צועה כמו  והטלטול הטרוד ב)ענין Í˘ÂÏÏ.():(ירמיה

לבושך: ורמיסה:ÍÂ„Î.על דריכה  הכלי‚˙.מלשון שם כן
ה' דרך  גת וכן היין  להוציא הענבים שם א)שדורכים  :(איכה
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(‡)    שלמה כל  רבותינו  שנו 

וקהלת) במשלי כמו  אביו  אחר  מייחסו  לא למה (דק''ל 
שלו , שהשלום מלך  קודש, השירים בשיר  האמורים
מאת  להקב''ה נאמר  אשר  השירים כל  על  שהוא שיר 
היה  לא עקיבא רבי אמר  ישראל . כנסת ועמו  עדתו 
שכל  לישראל  השירים שיר  בו  שניתן  כיום כדאי העולם
ר ' אמר  קדשים קודש השירים ושיר  קודש הכתובים
סאה  שנטל  למלך  דומה הדבר  למה עזריה בן  אלעזר 
סולת  וכך  כך  לי הוצא לו  אמר  לנחתום ונתנה חטים
גלוסקיא  מתוכה לי וסלית מורסן  וכך  כך  סובין  וכך  כך 
ושיר  קודש הכתובים כל  כך  ומעולה מנופה אחת
עול  וקבול  שמים יראת שכולו  קדשים, קודש השירים

()מלכותו :   אומרת השיר  זה
שלמ ' המלך  וישקני יתן  מי ובאלמנותה בגלותה בפיה
על  שנושקין  מקומות שיש לפי מאז  כמו  פיהו  מנשיקות
נוהג  להיותו  ושוקקת מתאוה אני אך  הכתף ועל  היד  גב

פה: אל  פה כלה אל  כחתן  הראשון  כמנהג עמי
,ושמחה עונג ומכל  יין  משתה מכל  דודיך  לי

נקראת  ושמחה עונג סעודת כל  להיות הוא עברי ולשון 
משתה  בית אל  ז ) (אסתר  שנאמר  כענין  היין  שם על 

כנור  והיה (שם) יין  ישתו  לא בשיר  כד ) (ישעיה היין 
משמעו , ביאור  זהו  משתיהם ויין  ותוף וחליל  ונבל 
ודיבר  תורתו  להם שנתן  שם על  שלו  דוגמא ונאמר 
עליהם  ערבים עודם דודים ואותם פנים אל  פנים עמהם
עליהם  עוד  להופיע מאתו  ומובטחים שעשוע מכל 
פניו  ומחלים צפונותיה ומסתר  טעמיה סוד  להם לבאר 

פיהו : מנשיקות ישקני וזהו  דברו  (‚)לקיים
 :טוב שמן  שם על  נקרא טוב שם
  שמעו אשר  ארץ אפסי בהם שהריחו 

במצרים: נוראות בעשותך  הטוב שמעך  
תורק  אשר  שמן  אתה עליך  נאמר  להיות שמך  נקרא
דרך  שכן  למרחוק יוצא שלך  ערב ריח  להיות תמיד 
ריחו  אין  חתומ ' בצלוחית שהוא עת בכל  ערב  שמן 

נודף: ריחו  אחר  לכלי שמנה ומריק פותחה נודף,
   אף ונתגייר  השמועה לקול  יתרו  בא

אשר  את שמענו  כי ב) (יהושע אמרה הזונה רחב
אלהים  הוא אלהיכם ה' כי (שם) כן  וע''י וגו ' הוביש

וגו ': דימהו בשמים שהדיבור  לפי בתולות
הן  העלמות הדוגמא ולפי מחבבתו  שאהובתו  לבחור 

האומות:

 
(‡).ÌÈÈ˘‰ È˘ כמו הרבה, שירים  חיבר ששלמה לפי

זה  הספר  פתיחת אמר  לכן  ואלף, חמשה שירו  ויהי שכתוב
לשלמה, המיוחסים  השירים  מכל  והנעלה  המשובח  הוא  השיר
אהבה  קישור  תוקף  כל את בו יספר ידידות, שיר  הוא כי  על
ישראל. בית עמו ובין  יתברך האל  שבין האמיתי  ודיבוק העזה 
החושק שבין וחזקה  הנמרצת האהבה מן  במשל  ואחז 
ויצפו  מזו , זו בהפרדם  געגועה יתרבה למאד אשר וחשוקתו ,
אל  דומה  הנמשל שאין כי (ואם התמידי. דיבוק בוא עת

הלב על  מקובל להיות  ליפותו  נוספים דברים בו שיש המשל דרכי  המה  כן כי  כלום. בכך אין  הענינים , פרטי חלקי  בכל המשל
בטן): חדרי ומה È˜˘È.()לרדת לו , והלך  חשוקתו  מאת החשוק  הפרד אחר  שהיה הגעגועין  מהפלגת לספר  החל  עתה

מהדברים. דבר  כל המדבר  הוא מי פורש  לא אף  ועזבה, ממנה החשוק  שנפרד במקרא פורש  לא כי (ועם הימים. באותם הנעשה
המדבר הוא  מי עצמם על מוכיחים הם אולם הדברים , ויסתמו  יקצרו אשר המעולים השירים  מליצת צחות דרכי  המה כן  הנה
בזה  ואמר  תומה). עד הזאת המגלה גם וסובבת הולכת הדרך ובזה  הנאמרים. הדברים לכל הסיבה היה ומה המשיב , הוא ומי
אשר החביבות הנשיקות מעין  ההוא , החשוק  עוד וישקני יתן מי לבה אל ואומרת אליו , תשתוקק  גם מעיה המו החשוקה כאילו
נעורים  אהבת המזכירות הנשים דרך כן  כי  ביאור , לתוספת  פיהו לומר  הוסיפה מנשיקות, אמרה כי  (ועם קדם. בימי בפיו  נשקני 

מליצה): לצחות להן יחשב וזה הגעגועין , גודל לפי  נוספות  במלות אמריהן  ÔÈÈÓ.מבוררות ÍÈ„Â„ ÌÈÂË ÈÎ לו אהבתה מרוב
ממשתה  טובים  היו  מאז  לי שהראית הדודים כי  האלה , הנשיקות  אל אתאוה הנה תאמר  ואליו  למולה . עומד כאילו  בנפשה הוחק
הוציאה  בעת לה שהראה ה' אהבת זוכרת  בגולה בהיותה  ישראל כנסת  הנה  לומר  הוא והנמשל אליהם. אחמוד ולכך היין,
להופיע פניו  תחל וכן התאוה ולבה  מאז, עליה שהיתה השכינה והשראת התורה, לקבל סיני  הר  מול עמידתה  ועת ממצרים,

צפונותיה: ומסתרי  התורה  טעמי  סוד לה  לבאר  שכינתו , עליה ÌÈÂË.(‚)עוד  ÍÈÓ˘ ÁÈÏ שאתה הטובים השמנים ריח  בעבור 
הרקת  מרבית לפי תורק , שמן  שמך כינוי  נקרא כי עד  בשרך , על  השמן  את עת  בכל להריק  תתמיד  כי  ועל מהם , בשרך סך
נתפרסם  מאז , הפלאת אשר ומרביתם הנסים גודל בעבור  לומר הוא והנמשל כולן . הנערות כל אותך  אהבו אלה כל בעבור השמן,

האומות: בין אף  שמך

 
(‡).ÌÈÈ˘‰ È˘ שבכל והמובחר המעולה  שיר  לומר  רוצה

לומר ורוצה ז ), טז  (יחזקאל עדיים בעדי  ותבואי  וכן השירים.
שבעדיים: והמובחר היפה 

().ÍÈ„Â„:( יח ז (משלי דודים  נרוה כמו וחיבה. אהבה ענין 
(‚).ÁÈÏ:( ח לא (שם לאילם  פיך  פתח  כמו  ריח . בעבור 

.˜Â˙:( ג יא (קהלת  יריקו  הארץ  על  וכן  ושפיכה . הזלה ענין 
.˙ÂÓÏÚ:( מג כד (בראשית העלמה והיה כמו נערות.
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„ïBòîL éaøøîBà:dúñéðëa Bçk ätiL íB÷î–dúàéöéa Bçk òøBä;dúñéðëa Bçk òøBäL íB÷î–äté ©¦¦§¥§¤¦¨Ÿ¦§¦¨¨©Ÿ¦¦¨¨§¤©Ÿ¦§¦¨¨¦¨
dúàéöéa Bçk:ò÷øwì ïéøaçîä úBøt–BlL dúñéðëa,dlL dúàéöéáe;ò÷øwä ïî ïéLeìzäå–dúñéðëa Ÿ¦¦¨¨¥©§ª¨¦©©§©¦§¦¨¨¤¦¦¨¨¤¨§©§¦¦©©§©¦§¦¨¨

dlL,BlL dúàéöéáe. ¤¨¦¦¨¨¤
‰íéð÷æ úBçôLe íéãáò dì eìôð–eøëné,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå,úBøt ìëBà àeäå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà: ¨§¨£¨¦§¨§¥¦¦¨§§¦¨©¨¤©§©§¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥

økîz àG,äéáà úéa çáL ïäL éðtî.íéð÷æ íéðôâe íéúéæ dì eìôð–íéöòì eøëné,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå,àeäå ¦§Ÿ¦§¥¤¥§¨¥¨¦¨¨§¨¥¦§¨¦§¥¦¦¨§¨¥¦§¦¨©¨¤©§©§
úBøt ìëBà.äãeäé éaøøîBà:økîz àG,äéáà úéa çáL ïäL éðtî.BzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä,àéöBä ¥¥©¦§¨¥¦§Ÿ¦§¥¤¥§¨¥¨¦¨©¦¨©¦§¥¦§¦

àòî÷ ìëàå äaøä,äaøä ìëàå àòî÷–àéöBä àéöBäM äî,ìëà ìëàM äîe.ìëà àGå àéöBä–òáMé ©§¥§¨©¦§¨¦§¨§¨©©§¥©¤¦¦©¤¨©¨©¦§¨©¦¨©
àéöBä änk,ìhéå. ©¨¦§¦Ÿ

cccc.dz`ivia:äùøâì àá íà.ely dzqipka rwxwl mixaegnd zexitïéøáåçîä úåøéô ù"øì íéîëç ïéá àëéàå .íéîëç éøáãë ,åìù ïúìéôð úòùá øîåìë
:ù"øë äëìäå .åìù åúåùøá ìãâù äî ,éøáñ÷ã äìù äúàéöéá ù"ø øîàã àä åäì úéìå íéîëç åäá éøééà àìã ,äàéöé úòùá

dddd.xeknz `l xne` l`ilnb oa oerny oax:äéúååë àúëìäå .áëòì àéä äìåëédcedi iax.xeknz `l xne`:äéúååë àúëìäå.`rniwèòåî øáã
:àåäù ìë åìéôàå.lehie `ived dnk rayiäàöåää äúéä íà ìáà ,øúåé åà äàöåää ãâðë çáùä äéäù ,éìéî éðäå ,àéä äøåú ìù ïéòë åæ äòåáùå

ïéá ,àéä äãøî íà ìáà ,ìòáä äùøéâùë äæ ìëå .ãéñôé øàùäå ãáìá çáùä ãâðë ìåèéå çáùä ãâðë àéöåäù äøåúä úòåáù òáùé çáùä ìò äøéúé
:åì åôéñåä åôéñåä íà ïðéøîàã ,ìòá ìù çáùä ìë ,ìæøá ïàö éñëðáå .çáùä ãâðë ìåèéå àéöåä äîë òáùé ,ìëà àì ïéá ìòáä ìëà
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שנפלו פירות בין – חכמים לדעת – הבדל  שיש הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
לה, שנפלו הקרקע מן התלושים פירות ובין לקרקע מחוברים כשהם לאשה
הבעל של  בזכותו  משנתנו דנה קרן, דין – ולתלושים פירות, דין  יש  שלמחוברים

אשתו. את מגרש שהוא בשעה והתלושים, המחוברים הפירות על

Bçk ätiL íB÷î :øîBà ïBòîL éaø,הבעל של  –dúñéðëa ÇÄÄÀÅÀÆÄÈÙÄÀÄÈÈ
לו , נישאת כשאשתו –dúàéöéa Bçk òøBä,מתגרשת כשהיא – ÇÙÄÄÈÈ

ואינו  לגביהם כוחו הורע בנישואיה, הבעל  בהם שזוכה פירות כלומר
בגירושיה; בהם jtidl:זוכה oke,dúñéðëa Bçk òøBäL íB÷îÀÆÇÙÄÀÄÈÈ
dúàéöéa Bçk äté זוכה הוא בנישואיה, בהם זוכה שאינו  פירות – ÄÈÙÄÄÈÈ

בגירושיה. cvikò÷øwì?בהם ïéøaçîä úBøt,לאשה שנפלו – ÅÇÀËÈÄÇÇÀÇ
dúñéðëa,בנישואיה –BlLש להם,– פירות שדין הם, הבעל  ל ÄÀÄÈÈÆ

הקודמת, במשנה חכמים אם dúàéöéáeכדברי  מתגרשת, וכשהיא – ÄÄÈÈ
לקרקע, המחוברים פירות הגירושין  בשעת לה והיא dlLהיו הם, – ÆÈ

להם. המחוברים הפירות עם יחד  קרקעותיה ïîנוטלת ïéLeìzäåÀÇÀÄÄ
ò÷øwä,לה שנפלו  הקרקע מן התלושים ופירות –dúñéðëa– ÇÇÀÇÄÀÄÈÈ

והבעלdlLבנישואיה, קרקע בהם וילקח להם, קרן שדין  הם, – ÆÈ
הקודמת, במשנה ששנינו כמו  פירות, וכשהיא dúàéöéáeאוכל  – ÄÄÈÈ

הקרקע, מן התלושים פירות הגירושין בשעת לה היו אם מתגרשת,
BlL מדין בהם זכה ותלשם, הבעל  וקדם שהואיל הם, הבעל  של  – Æ

חולקים  לקרקע המחוברים פירות שבעניין  מבואר, בגמרא פירות.
הבעל, של הם שבכניסתה שכשם וסוברים, שמעון, רבי על  חכמים

הבעל ברשות שגדלו  פירות חכמים שלדעת הם, שלו  ביציאתה כך
שלו  ב ב ב ב ).).).).הם עט עט עט עט ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ורשורשורשורש""""י י י י  oernyברם,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  iaxk dkld;;;; הריהריהריהרי""""ף ף ף ף))))

כדכדכדכד).).).). כבכבכבכב,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

ורבים  שיחיד הוא כלל והרי  שמעון , כרבי שפסקו  הפוסקים על תמהים יש
–הל אחרת גירסה בגמרא הם גורסים מכאן כרבים. `z`כה d`ivia oixaegn"

"opireny`lעל חולקים חכמים שאין יוצא, זו  גירסה שלפי – להשמיענו) (בא
בשעת  מחוברים פירות דין להשמיענו בא שמעון  שרבי אלא שמעון , רבי

הקודמת שבמשנה חכמים דברי על  חזר  זה דין ואגב xe`nd;הגירושין , lra)
.(c"a`xd zebyd
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– פירות או כספים לה שנפלו באשה ג), (משנה לעיל  ששנינו odaהדין  gwli"
"zexit lke` `ede rwxwעל לשמור כדי  שם), בארנו  שכבר (כפי חכמים קבעוהו  –

ממשיכה  משנתנו פירות. מהם יאכל ושהבעל  לה, קיימת הקרן  שתהא האשה, נכסי 
ירושתה  נכסי  מכירת לעכב יכולה והאשה שיש  להשמיענו , באה והיא דין, באותו

אביה. בית כבוד משום

dì eìôð,אביה מבית בירושה –íéð÷æ úBçôLe íéãáò שאינם – ÈÀÈÂÈÄÀÈÀÅÄ
ימותו , שמא חשש גם ויש  קלות, למלאכות אלא –eøënéראויים ÄÈÀ

בידו , לעכב יכולה היא ואין למכרם, בעלה ÷ò÷ø,יכול  ïäa ç÷léåÀÄÈÇÈÆÇÀÇ
úBøt ìëBà àeäå.הפירות יאכל והבעל  קרקע ילקח ובדמיהם – ÀÅÅ

økîz àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø האשה יכולה – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÄÀÙ
והשפחות, העבדים מכירת את äéáàלעכב úéa çáL ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÈÅÈÄÈ

אביה; בית כבוד  מפרש מפרש מפרש מפרש ::::– ולתפארת.ורשורשורשורש""""יייי לשם אביה ולבית לה שהם

íéð÷æ íéðôâe íéúéæ dì eìôð,מועטים פירות שעושים –eøëné ÈÀÈÅÄÀÈÄÀÅÄÄÈÀ
íéöòì. בידו לעכב יכולה היא ואין  לעצים, למכרם בעלה רשאי  – ÈÅÄ

úBøt ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå קרקע יקנו  ובדמיהם – ÀÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ
פירות. יאכל økîzוהבעל àG :øîBà äãeäé éaø האשה יכולה – ÇÄÀÈÅÄÀÙ

והגפנים, הזיתים מכירת את äéáàלעכב úéa çáL ïäL éðtî– ÄÀÅÆÅÀÈÅÈÄÈ
אמרו : בגמרא לעיל. שבארנו  dlyכמו dpi`y dcya zwelgn" שהזיתים)
אחר ), של קרקע על  הם xeknz,והגפנים `l lkd ixac ,dly dcya la`

."dia` zia gay mdy iptnBzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä– ÇÄÈÇÄÀÅÄÀ
להשביחם, כדי  מלוג נכסי  ÷àòîעל  ìëàå äaøä àéöBä פירות – ÄÇÀÅÀÈÇÄÀÈ

מעט,÷àòîמועטים, שהוציא או  –äaøä ìëàå והוא פירות; – ÄÀÈÀÈÇÇÀÅ
לגרשה, ìëàבא ìëàM äîe ,àéöBä àéöBäM äîיכול ואינו – ÇÆÄÄÇÆÈÇÈÇ

הוצאותיו. את אשתו,àéöBäלתבוע נכסי  על  הוצאות –ìëà àGå ÄÀÈÇ
לגרשה, בא והוא מפירותיהם; כלום –ìhéå ,àéöBä änk òáMéÄÈÇÇÈÄÀÄÙ

או  הוצאותיו  כנגד השביחו  הנכסים אם שדווקא מבואר , בגמרא –
אם  אבל  שהוציא; כמה בשבועה נוטל  הוא הרי הוצאותיו , על  יתיר 

בשב  נוטל  אינו השבח, על  יתירה הוצאתו  כשיעורהיתה אלא ועתו
יפסיד. והשאר בלבד, השבח
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הנשואה  האשה שנכסי  שם, בארנו וכבר  ג), (ד , יבמות במסכת כבר נשנתה זו  משנה
סוגים: לשני  b`.מתחלקים e l n i q k p,,אביה מבית עמה מביאה שהיא הנכסים והם

הנישואין. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו  הנכסים וכן בכתובה; נרשמים ואינם
מהם  אוכל  והבעל  שלה, הם הללו  שהנכסים הקודמות), (במשניות כאן שנינו  והרי 
מריטת  שפירושה: בארמית, "מליגה" מלשון מלוג", "נכסי  השם מכאן פירות.
באחריותם. חייב ואינו התרנגולים, כמליגת אלו נכסים מולג שהבעל  והיינו נוצות,

.al f x a o ` v i q k p, את רושם והוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסים והם
שלו, הם ושבחם והפסדם כרצונו, משתמש הבעל  אלו  בנכסים בכתובה. שוויים
קיימת  שהקרן לפי  ברזל ", צאן  "נכסי הם: נקראים מכאן באחריותם. חייב והוא
ונכסי מלוג בנכסי  דנה משנתנו  – לשלם. הבעל  חייב נפסדו, אם שהרי כברזל , לה
ליבם  ממתנת והיא בנים בלא בעלה שמת אשה היינו יבם, שומרת של ברזל  צאן 
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Âíéñëð dì eìôpL íáé úøîBL–íéãBîìlä úéáe éànL úéa,úðúBðå úøëBnL,íi÷å.äúî,eNòi äî ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦¦¥©©¥¦¥¤¤¤§¤¤§©¨¥¨©©£
dnò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëðáe dúaúëa?éànL úéaíéøîBà:áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Gçé.ìlä úéáe ¦§ª¨¨¦§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨¥©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨¥¦¥

íéøîBà:ïú÷æça íéñëð,ìòaä éLøBé ú÷æça äaúk,áàä éLøBé ú÷æça dnò íéàöBiäå íéñðëpä íéñëð. §¦§¨¦§¤§¨¨§ª¨§¤§©§¥©©©§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨§¤§©§¥¨¨
ÊúBòî åéçà çépä–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøt–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé, ¦¦©¨¦¨¦¨©¨¤©§©§¥¥¥©§¦¦©©§©¦¨©¨¤©§©

úBøt ìëBà àeäå.ò÷øwa ïéøaçîä,øîàøéàî éaø:úBøôa ïéôé ïä änk ïúBà ïéîL,úBøt àGa ïéôé ïä änëå, §¥¥©§ª¨¦©©§©¨©©¦¥¦¨¦¨©¨¥¨¦§¥§©¨¥¨¦§¥
øúBnäå–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.íéîëçåíéøîBà:ò÷øwa íéøaçîä úBøt–BlL,ïî ïéLeìzä §©¨¦¨©¨¤©§©§¥¥©£¨¦§¦¥©§ª¨¦©©§©¤©§¦¦
ò÷øwä–ïäa äëæ íãBwä ìk;àeä íã÷–äëæ,àéä äîã÷–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.dñðk– ©©§©¨©¥¨¨¨¤¨©¨¨¨§¨¦¦¨©¨¤©§©§¥¥§¨¨

eeee.miqkp dl eltpy:íáé úøîåù äãåòá ,äéáà úéáî.dzaezka eyri dn:úåéøçà åéìò ìáé÷å åì äñéðëäù àéðåãðå úôñåúå íéúàîå äðîmiqkpae
.oi`veide oiqpkpd:äîò íéàöåé äìòáî úàöåéùëå äîò íéñðëð úñðëð àéäùëù ,âåìî éñëð.a`d iyxei mr lrad iyxei ewelgi mixne` i`ny zia

:÷ôñî äúùåøé éöçá äëåæå àéä íáéì äàåùð ÷ôñã.ozwfga miqkpìéàåä ìòáä éùøåé ú÷æçá éà ,éî ú÷æçá ùøôúà àìå .ïú÷æçá ìæøá ïàö éñëð
:úàæä äðùîä àöîú úåîáéî ã"ôáå .äìù åéäù äùàä éùøåé ú÷æçá éà ,åéìò ïúåéøçàå

ffff.rwxw oda gwliéìèìèî øáñå ,äúåà íáéî íà úåøéô ìëåà íáéäù àìà äúáåúëì ïéàøçà úîä éñëð êëéôì ,ïåùàøä äìòá éñëð ìò äúáåúëù éôì
:äáåúëì éãáòúùî.mze` oiny:äáåúëì ïéàøçà úîä úåùøá ìãâù äî ìëã.ely rwxwl mixaegnd zexit mixne` minkgeìë àäå ,êéøô àøîâá

:äìù éðú ,éðùîå ,äáåúëì ïéàáøòå ïéàøçà åéñëð.dkf mcewd lkàåäå .äñéôú ïðéòá ìòáã íééçîå .äñôú ë"àà éãáòúùî àì äáåúëì éìèìèî ,éøáñ÷
:íéîëçë äëìäå .ïéùåìú úåøéôî íéôñë àðù éàîã ,íéôñëà éâéìôã éîð ïéãä.ezy`k `id ixdàðîçø øîà äîáéå ïðéøîà àìå .äøéæçîå ,èâá äùøâîù

àìå çà úùà øåñéàá äéìò å÷éúå ,äãáò÷ àä äéìò àðîçø àéîøã äåöî àðéîà äåä äùøéâùë éîð éëäå .èâá äì éâñú àìå äéìò íéðåùàø ïéîåáé ïééãòå
àðîçø øîàã ì"î÷ ,äøéæçäì éöî(ä"ë íéøáã):åúùàë àéä éøä äç÷ìù ïåéë ,äùàì åì äç÷ìå

`xephxa yexit

ייבום. מצוות בה שיקיים

íáé úøîBL,שייבמנה ליבם הממתנת –íéñëð dì eìôpL– ÆÆÈÈÆÈÀÈÀÈÄ
יבם, שומרת בעודה במתנה או úéáeבירושה éànL úéa íéãBîÄÅÇÇÅ

úðúBðå úøëBnL ,ìlä הללו הנכסים את למכור  היא שרשאית – ÄÅÆÆÆÀÆÆ
במתנה, ליתנם פיíi÷åאו  על אף כלומר, קיימים; ומעשיה – ÀÇÈ

הלל ובית שמאי  בית נחלקו  משנתארסה נכסים לה שנפלו  שבארוסה

מקום  מכל  למכרם, רשאית אינה הלל בית ולדעת א), משנה (לעיל
ונותנת  שמוכרת מודים, הכל נכסים לה שנפלו  יבם בשומרת כאן 

במפרש מבואר  הטעם שלה וקיים. ליבם גמורה היבמה שאין לפי ים,
שלה לארוס יבמה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כארוסה ואילו  להינשא, עומדת שארוסה

לייבום כמו לחליצה אאאא).).).).עומדת עח עח עח עח ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  כשהיא äúî((((תוספותתוספותתוספותתוספות – ÅÈ
יבם, dúaúëaשומרת eNòi äîהכתובה בעיקר היינו –miiz`n) ÇÇÂÄÀËÈÈ

(dpnl`l dpne dlezal xpic"ברזל צאן וב"נכסי  הכתובה ובתוספת

בכתובה, dnòהרשומים ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëðáe היינו – ÄÀÈÄÇÄÀÈÄÀÇÀÄÄÈ
שהם  כמות ונוטלתם לבעלה, בכניסתה שהביאתם מלוג", ב"נכסי

שמתה? יבם שומרת של נכסיה כל  את יורש  מי כלומר ממנו; ביציאתה
áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Gçé :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÇÂÀÅÇÇÇÄÀÅÈÈ

האחים  היינו  אביה, יורשי  עם שלו , האחים היינו המת, בעלה יורשי 
בתו  את יורש  האב שכן קיים, אינו  אביה אם ברם,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שלה,

מבארים המפרשים הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא ),),),),רוב פיפיפיפי היבם ((((עלעלעלעל היינו הבעל  שיורשי
הלכך אשתו , את יורש  בעל  והרי  נשואה, כספק דינה יבמה שכן עצמו,

הספק. מכוח ירושתה במחצית היבם íéøîBà:זוכה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
ïú÷æça íéñëð היורשים שני בחזקת ברזל " צאן  "נכסי כלומר  – ÀÈÄÀÆÀÈÈ

הם, האשה של  שהנכסים משום האב, יורשי  בחזקת עומדים: הם
בנכסים  הלכך  הבעל , על  הנכסים שאחריות לפי הבעל, יורשי  ובחזקת

האב יורשי  עם הבעל יורשי יחלוקו בתרא בתרא בתרא בתרא אלו  בבאבבאבבאבבא הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא  ((((מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת

בבבב);););); והתוספת,äaúkקנח קנח קנח קנח ,,,, הכתובה עיקר –ìòaä éLøBé ú÷æça ÀËÈÀÆÀÇÀÅÇÇÇ
הבעל ; על  הכתובה שאחריות לפי –íéàöBiäå íéñðëpä íéñëðÀÈÄÇÄÀÈÄÀÇÀÄ

dnò,"מלוג "נכסי  –áàä éLøBé ú÷æçaלפי האשה, של  – ÄÈÀÆÀÇÀÅÈÈ
מפרשים, יש באחריותם. חייב הבעל  ואין הם, ברשותה הללו שהנכסים

כלל : תחילה קובעים הלל  ozwfgaשבית miqkp נידונים הנכסים כל  –
והולכים: הם ומפרטים בהם, המוחזק ההתחייבויות daezkלפי כל  –

ברזל" צאן  "נכסי  וכן והתוספת, הכתובה עיקר היינו  שבכתובה,
ברישא, שבארנו  כמו באחריותם, חייב שהבעל בכתובה, הרשומים

lrad iyxei zwfga;לגמרי בהם מוחזק היה שהבעל  לפי  –miqkp
dnr mi`veide miqpkpd,מלוג נכסי  היינו  –a`d iyxei zwfgaלפי –

ביותר בהם מוחזקת היתה המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שהאשה ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;
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המת  בעלה נכסי  שכל ללמד , באה והיא יבם, שומרת בדין ממשיכה משנתנו
הללו. הנכסים את למכור רשאי  – יורשו  שהוא – היבם ואין לכתובתה, אחראים

úBòî åéçà çépä האלמנה של  בעלה היינו היבם, של  אחיו אם – ÄÄÇÈÄÈ
בירושה, מעות לו השאיר  לייבום, לפניו ÷ò÷ø,שנפלה ïäa ç÷léÄÈÇÈÆÇÀÇ

úBøt ìëBà àeäå,האלמנה לכתובת אחראים המת נכסי שכל – ÀÅÅ
רשאי היבם אין  הלכך  בלבד, פירות אכילת אלא בהם ליבם ואין

משועבד שיהא קרקע בהן לקנות הוא צריך  אלא המעות, את להוציא
אחיו  הניח אם וכן  פירות. ממנו יאכל  והוא ïéLeìzäלכתובתה, úBøtÅÇÀÄ

ò÷øwä ïîאלא הללו , הפירות את לאכול  רשאי היבם אין  –ç÷lé ÄÇÇÀÇÄÈÇ
ò÷ø÷ ïäa,הכתובה לאחריות שמורה שלהם הקרן  שתהא –àeäå ÈÆÇÀÇÀ
úBøt ìëBà.זה מקרקע –ò÷øwa ïéøaçîä פירות אחיו הניח – ÅÅÇÀËÈÄÇÇÀÇ

בהם, מחוברים ופירות קרקעות שהניח כלומר בקרקע, המחוברים
ïúBà ïéîL øéàî éaø øîà,הקרקעות את –ïéôé ïä änk ÈÇÇÄÅÄÈÄÈÇÈÅÈÄ

úBøôa,עליהם כשפירותיהם עכשיו  הקרקעות שווים כמה –änëå ÀÅÀÇÈ
úBøt àGa ïéôé ïä,הפירות בלא שווים היו וכמה –øúBnäå– ÅÈÄÀÅÀÇÈ

ההפרש, úBøtדמי  ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé הפירות שכל – ÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ
פירות  אלא אוכל  היבם ואין לכתובתה, אחראים המת ברשות שגדלו 

לייבום. לפניו שנפלה משעה היינו ברשותו , íéîëçåÇÂÈÄשגדלו 
BlL ,ò÷øwa íéøaçîä úBøt :íéøîBà:כאן מגיהים בגמרא – ÀÄÅÇÀËÈÄÇÇÀÇÆ

d l y שפירות מאיר , רבי על  חולקים חכמים אין  שבזה כלומר ,
שיהא  קרקע, בהם ילקח ולכן  לכתובתה, אחראים בקרקע המחוברים

פירות. ממנו  יאכל  והיבם לכתובה, ò÷øwäמשועבד  ïî ïéLeìzäÇÀÄÄÇÇÀÇ
הקרקע, מן  התלושים פירות אבל  –íãBwä ìk,אותם לתפוס – ÈÇÅ

ïäa äëæ,לכתובתה משועבדים המיטלטלים שאין  חכמים, שסוברים – ÈÈÈÆ
àeäןולכ íã÷,ותפסם היבם –äëæ;כרצונו בהם ויעשה –äîã÷ ÈÇÈÈÈÀÈ
àéäבעלה בחיי אותם ותפסה היבמה אישות אישות אישות אישות – הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; Ä

יא יא יא יא ),),),), úBøtיחיחיחיח,,,, ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé ותפסה שהואיל – ÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ
אחיו  ב"הניח הדין והוא לכתובתה. הם משועבדים בעלה, בחיי אותם
שהרישא  אלא בהן, זכה הקודם כל  וסוברים: חכמים חולקים מעות"

izdw - zex`ean zeipyn
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„ïBòîL éaøøîBà:dúñéðëa Bçk ätiL íB÷î–dúàéöéa Bçk òøBä;dúñéðëa Bçk òøBäL íB÷î–äté ©¦¦§¥§¤¦¨Ÿ¦§¦¨¨©Ÿ¦¦¨¨§¤©Ÿ¦§¦¨¨¦¨
dúàéöéa Bçk:ò÷øwì ïéøaçîä úBøt–BlL dúñéðëa,dlL dúàéöéáe;ò÷øwä ïî ïéLeìzäå–dúñéðëa Ÿ¦¦¨¨¥©§ª¨¦©©§©¦§¦¨¨¤¦¦¨¨¤¨§©§¦¦©©§©¦§¦¨¨

dlL,BlL dúàéöéáe. ¤¨¦¦¨¨¤
‰íéð÷æ úBçôLe íéãáò dì eìôð–eøëné,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå,úBøt ìëBà àeäå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà: ¨§¨£¨¦§¨§¥¦¦¨§§¦¨©¨¤©§©§¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥

økîz àG,äéáà úéa çáL ïäL éðtî.íéð÷æ íéðôâe íéúéæ dì eìôð–íéöòì eøëné,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå,àeäå ¦§Ÿ¦§¥¤¥§¨¥¨¦¨¨§¨¥¦§¨¦§¥¦¦¨§¨¥¦§¦¨©¨¤©§©§
úBøt ìëBà.äãeäé éaøøîBà:økîz àG,äéáà úéa çáL ïäL éðtî.BzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä,àéöBä ¥¥©¦§¨¥¦§Ÿ¦§¥¤¥§¨¥¨¦¨©¦¨©¦§¥¦§¦

àòî÷ ìëàå äaøä,äaøä ìëàå àòî÷–àéöBä àéöBäM äî,ìëà ìëàM äîe.ìëà àGå àéöBä–òáMé ©§¥§¨©¦§¨¦§¨§¨©©§¥©¤¦¦©¤¨©¨©¦§¨©¦¨©
àéöBä änk,ìhéå. ©¨¦§¦Ÿ

cccc.dz`ivia:äùøâì àá íà.ely dzqipka rwxwl mixaegnd zexitïéøáåçîä úåøéô ù"øì íéîëç ïéá àëéàå .íéîëç éøáãë ,åìù ïúìéôð úòùá øîåìë
:ù"øë äëìäå .åìù åúåùøá ìãâù äî ,éøáñ÷ã äìù äúàéöéá ù"ø øîàã àä åäì úéìå íéîëç åäá éøééà àìã ,äàéöé úòùá

dddd.xeknz `l xne` l`ilnb oa oerny oax:äéúååë àúëìäå .áëòì àéä äìåëédcedi iax.xeknz `l xne`:äéúååë àúëìäå.`rniwèòåî øáã
:àåäù ìë åìéôàå.lehie `ived dnk rayiäàöåää äúéä íà ìáà ,øúåé åà äàöåää ãâðë çáùä äéäù ,éìéî éðäå ,àéä äøåú ìù ïéòë åæ äòåáùå

ïéá ,àéä äãøî íà ìáà ,ìòáä äùøéâùë äæ ìëå .ãéñôé øàùäå ãáìá çáùä ãâðë ìåèéå çáùä ãâðë àéöåäù äøåúä úòåáù òáùé çáùä ìò äøéúé
:åì åôéñåä åôéñåä íà ïðéøîàã ,ìòá ìù çáùä ìë ,ìæøá ïàö éñëðáå .çáùä ãâðë ìåèéå àéöåä äîë òáùé ,ìëà àì ïéá ìòáä ìëà
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שנפלו פירות בין – חכמים לדעת – הבדל  שיש הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
לה, שנפלו הקרקע מן התלושים פירות ובין לקרקע מחוברים כשהם לאשה
הבעל של  בזכותו  משנתנו דנה קרן, דין – ולתלושים פירות, דין  יש  שלמחוברים

אשתו. את מגרש שהוא בשעה והתלושים, המחוברים הפירות על

Bçk ätiL íB÷î :øîBà ïBòîL éaø,הבעל של  –dúñéðëa ÇÄÄÀÅÀÆÄÈÙÄÀÄÈÈ
לו , נישאת כשאשתו –dúàéöéa Bçk òøBä,מתגרשת כשהיא – ÇÙÄÄÈÈ

ואינו  לגביהם כוחו הורע בנישואיה, הבעל  בהם שזוכה פירות כלומר
בגירושיה; בהם jtidl:זוכה oke,dúñéðëa Bçk òøBäL íB÷îÀÆÇÙÄÀÄÈÈ
dúàéöéa Bçk äté זוכה הוא בנישואיה, בהם זוכה שאינו  פירות – ÄÈÙÄÄÈÈ

בגירושיה. cvikò÷øwì?בהם ïéøaçîä úBøt,לאשה שנפלו – ÅÇÀËÈÄÇÇÀÇ
dúñéðëa,בנישואיה –BlLש להם,– פירות שדין הם, הבעל  ל ÄÀÄÈÈÆ

הקודמת, במשנה חכמים אם dúàéöéáeכדברי  מתגרשת, וכשהיא – ÄÄÈÈ
לקרקע, המחוברים פירות הגירושין  בשעת לה והיא dlLהיו הם, – ÆÈ

להם. המחוברים הפירות עם יחד  קרקעותיה ïîנוטלת ïéLeìzäåÀÇÀÄÄ
ò÷øwä,לה שנפלו  הקרקע מן התלושים ופירות –dúñéðëa– ÇÇÀÇÄÀÄÈÈ

והבעלdlLבנישואיה, קרקע בהם וילקח להם, קרן שדין  הם, – ÆÈ
הקודמת, במשנה ששנינו כמו  פירות, וכשהיא dúàéöéáeאוכל  – ÄÄÈÈ

הקרקע, מן התלושים פירות הגירושין בשעת לה היו אם מתגרשת,
BlL מדין בהם זכה ותלשם, הבעל  וקדם שהואיל הם, הבעל  של  – Æ

חולקים  לקרקע המחוברים פירות שבעניין  מבואר, בגמרא פירות.
הבעל, של הם שבכניסתה שכשם וסוברים, שמעון, רבי על  חכמים

הבעל ברשות שגדלו  פירות חכמים שלדעת הם, שלו  ביציאתה כך
שלו  ב ב ב ב ).).).).הם עט עט עט עט ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ורשורשורשורש""""י י י י  oernyברם,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  iaxk dkld;;;; הריהריהריהרי""""ף ף ף ף))))

כדכדכדכד).).).). כבכבכבכב,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

ורבים  שיחיד הוא כלל והרי  שמעון , כרבי שפסקו  הפוסקים על תמהים יש
–הל אחרת גירסה בגמרא הם גורסים מכאן כרבים. `z`כה d`ivia oixaegn"

"opireny`lעל חולקים חכמים שאין יוצא, זו  גירסה שלפי – להשמיענו) (בא
בשעת  מחוברים פירות דין להשמיענו בא שמעון  שרבי אלא שמעון , רבי

הקודמת שבמשנה חכמים דברי על  חזר  זה דין ואגב xe`nd;הגירושין , lra)
.(c"a`xd zebyd
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– פירות או כספים לה שנפלו באשה ג), (משנה לעיל  ששנינו odaהדין  gwli"
"zexit lke` `ede rwxwעל לשמור כדי  שם), בארנו  שכבר (כפי חכמים קבעוהו  –

ממשיכה  משנתנו פירות. מהם יאכל ושהבעל  לה, קיימת הקרן  שתהא האשה, נכסי 
ירושתה  נכסי  מכירת לעכב יכולה והאשה שיש  להשמיענו , באה והיא דין, באותו

אביה. בית כבוד משום

dì eìôð,אביה מבית בירושה –íéð÷æ úBçôLe íéãáò שאינם – ÈÀÈÂÈÄÀÈÀÅÄ
ימותו , שמא חשש גם ויש  קלות, למלאכות אלא –eøënéראויים ÄÈÀ

בידו , לעכב יכולה היא ואין למכרם, בעלה ÷ò÷ø,יכול  ïäa ç÷léåÀÄÈÇÈÆÇÀÇ
úBøt ìëBà àeäå.הפירות יאכל והבעל  קרקע ילקח ובדמיהם – ÀÅÅ

økîz àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø האשה יכולה – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÄÀÙ
והשפחות, העבדים מכירת את äéáàלעכב úéa çáL ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÈÅÈÄÈ

אביה; בית כבוד  מפרש מפרש מפרש מפרש ::::– ולתפארת.ורשורשורשורש""""יייי לשם אביה ולבית לה שהם

íéð÷æ íéðôâe íéúéæ dì eìôð,מועטים פירות שעושים –eøëné ÈÀÈÅÄÀÈÄÀÅÄÄÈÀ
íéöòì. בידו לעכב יכולה היא ואין  לעצים, למכרם בעלה רשאי  – ÈÅÄ

úBøt ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷léå קרקע יקנו  ובדמיהם – ÀÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ
פירות. יאכל økîzוהבעל àG :øîBà äãeäé éaø האשה יכולה – ÇÄÀÈÅÄÀÙ

והגפנים, הזיתים מכירת את äéáàלעכב úéa çáL ïäL éðtî– ÄÀÅÆÅÀÈÅÈÄÈ
אמרו : בגמרא לעיל. שבארנו  dlyכמו dpi`y dcya zwelgn" שהזיתים)
אחר ), של קרקע על  הם xeknz,והגפנים `l lkd ixac ,dly dcya la`

."dia` zia gay mdy iptnBzLà éñëð ìò úBàöBä àéöBnä– ÇÄÈÇÄÀÅÄÀ
להשביחם, כדי  מלוג נכסי  ÷àòîעל  ìëàå äaøä àéöBä פירות – ÄÇÀÅÀÈÇÄÀÈ

מעט,÷àòîמועטים, שהוציא או  –äaøä ìëàå והוא פירות; – ÄÀÈÀÈÇÇÀÅ
לגרשה, ìëàבא ìëàM äîe ,àéöBä àéöBäM äîיכול ואינו – ÇÆÄÄÇÆÈÇÈÇ

הוצאותיו. את אשתו,àéöBäלתבוע נכסי  על  הוצאות –ìëà àGå ÄÀÈÇ
לגרשה, בא והוא מפירותיהם; כלום –ìhéå ,àéöBä änk òáMéÄÈÇÇÈÄÀÄÙ

או  הוצאותיו  כנגד השביחו  הנכסים אם שדווקא מבואר , בגמרא –
אם  אבל  שהוציא; כמה בשבועה נוטל  הוא הרי הוצאותיו , על  יתיר 

בשב  נוטל  אינו השבח, על  יתירה הוצאתו  כשיעורהיתה אלא ועתו
יפסיד. והשאר בלבד, השבח
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הנשואה  האשה שנכסי  שם, בארנו וכבר  ג), (ד , יבמות במסכת כבר נשנתה זו  משנה
סוגים: לשני  b`.מתחלקים e l n i q k p,,אביה מבית עמה מביאה שהיא הנכסים והם

הנישואין. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו  הנכסים וכן בכתובה; נרשמים ואינם
מהם  אוכל  והבעל  שלה, הם הללו  שהנכסים הקודמות), (במשניות כאן שנינו  והרי 
מריטת  שפירושה: בארמית, "מליגה" מלשון מלוג", "נכסי  השם מכאן פירות.
באחריותם. חייב ואינו התרנגולים, כמליגת אלו נכסים מולג שהבעל  והיינו נוצות,

.al f x a o ` v i q k p, את רושם והוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסים והם
שלו, הם ושבחם והפסדם כרצונו, משתמש הבעל  אלו  בנכסים בכתובה. שוויים
קיימת  שהקרן לפי  ברזל ", צאן  "נכסי הם: נקראים מכאן באחריותם. חייב והוא
ונכסי מלוג בנכסי  דנה משנתנו  – לשלם. הבעל  חייב נפסדו, אם שהרי כברזל , לה
ליבם  ממתנת והיא בנים בלא בעלה שמת אשה היינו יבם, שומרת של ברזל  צאן 

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipiny wxt zeaezk zkqn

Âíéñëð dì eìôpL íáé úøîBL–íéãBîìlä úéáe éànL úéa,úðúBðå úøëBnL,íi÷å.äúî,eNòi äî ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦¦¥©©¥¦¥¤¤¤§¤¤§©¨¥¨©©£
dnò ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëðáe dúaúëa?éànL úéaíéøîBà:áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Gçé.ìlä úéáe ¦§ª¨¨¦§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨¥©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨¥¦¥

íéøîBà:ïú÷æça íéñëð,ìòaä éLøBé ú÷æça äaúk,áàä éLøBé ú÷æça dnò íéàöBiäå íéñðëpä íéñëð. §¦§¨¦§¤§¨¨§ª¨§¤§©§¥©©©§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨§¤§©§¥¨¨
ÊúBòî åéçà çépä–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.ò÷øwä ïî ïéLeìzä úBøt–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé, ¦¦©¨¦¨¦¨©¨¤©§©§¥¥¥©§¦¦©©§©¦¨©¨¤©§©

úBøt ìëBà àeäå.ò÷øwa ïéøaçîä,øîàøéàî éaø:úBøôa ïéôé ïä änk ïúBà ïéîL,úBøt àGa ïéôé ïä änëå, §¥¥©§ª¨¦©©§©¨©©¦¥¦¨¦¨©¨¥¨¦§¥§©¨¥¨¦§¥
øúBnäå–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.íéîëçåíéøîBà:ò÷øwa íéøaçîä úBøt–BlL,ïî ïéLeìzä §©¨¦¨©¨¤©§©§¥¥©£¨¦§¦¥©§ª¨¦©©§©¤©§¦¦
ò÷øwä–ïäa äëæ íãBwä ìk;àeä íã÷–äëæ,àéä äîã÷–ò÷ø÷ ïäa ç÷lé,úBøt ìëBà àeäå.dñðk– ©©§©¨©¥¨¨¨¤¨©¨¨¨§¨¦¦¨©¨¤©§©§¥¥§¨¨

eeee.miqkp dl eltpy:íáé úøîåù äãåòá ,äéáà úéáî.dzaezka eyri dn:úåéøçà åéìò ìáé÷å åì äñéðëäù àéðåãðå úôñåúå íéúàîå äðîmiqkpae
.oi`veide oiqpkpd:äîò íéàöåé äìòáî úàöåéùëå äîò íéñðëð úñðëð àéäùëù ,âåìî éñëð.a`d iyxei mr lrad iyxei ewelgi mixne` i`ny zia

:÷ôñî äúùåøé éöçá äëåæå àéä íáéì äàåùð ÷ôñã.ozwfga miqkpìéàåä ìòáä éùøåé ú÷æçá éà ,éî ú÷æçá ùøôúà àìå .ïú÷æçá ìæøá ïàö éñëð
:úàæä äðùîä àöîú úåîáéî ã"ôáå .äìù åéäù äùàä éùøåé ú÷æçá éà ,åéìò ïúåéøçàå

ffff.rwxw oda gwliéìèìèî øáñå ,äúåà íáéî íà úåøéô ìëåà íáéäù àìà äúáåúëì ïéàøçà úîä éñëð êëéôì ,ïåùàøä äìòá éñëð ìò äúáåúëù éôì
:äáåúëì éãáòúùî.mze` oiny:äáåúëì ïéàøçà úîä úåùøá ìãâù äî ìëã.ely rwxwl mixaegnd zexit mixne` minkgeìë àäå ,êéøô àøîâá

:äìù éðú ,éðùîå ,äáåúëì ïéàáøòå ïéàøçà åéñëð.dkf mcewd lkàåäå .äñéôú ïðéòá ìòáã íééçîå .äñôú ë"àà éãáòúùî àì äáåúëì éìèìèî ,éøáñ÷
:íéîëçë äëìäå .ïéùåìú úåøéôî íéôñë àðù éàîã ,íéôñëà éâéìôã éîð ïéãä.ezy`k `id ixdàðîçø øîà äîáéå ïðéøîà àìå .äøéæçîå ,èâá äùøâîù

àìå çà úùà øåñéàá äéìò å÷éúå ,äãáò÷ àä äéìò àðîçø àéîøã äåöî àðéîà äåä äùøéâùë éîð éëäå .èâá äì éâñú àìå äéìò íéðåùàø ïéîåáé ïééãòå
àðîçø øîàã ì"î÷ ,äøéæçäì éöî(ä"ë íéøáã):åúùàë àéä éøä äç÷ìù ïåéë ,äùàì åì äç÷ìå

`xephxa yexit

ייבום. מצוות בה שיקיים

íáé úøîBL,שייבמנה ליבם הממתנת –íéñëð dì eìôpL– ÆÆÈÈÆÈÀÈÀÈÄ
יבם, שומרת בעודה במתנה או úéáeבירושה éànL úéa íéãBîÄÅÇÇÅ

úðúBðå úøëBnL ,ìlä הללו הנכסים את למכור  היא שרשאית – ÄÅÆÆÆÀÆÆ
במתנה, ליתנם פיíi÷åאו  על אף כלומר, קיימים; ומעשיה – ÀÇÈ

הלל ובית שמאי  בית נחלקו  משנתארסה נכסים לה שנפלו  שבארוסה

מקום  מכל  למכרם, רשאית אינה הלל בית ולדעת א), משנה (לעיל
ונותנת  שמוכרת מודים, הכל נכסים לה שנפלו  יבם בשומרת כאן 

במפרש מבואר  הטעם שלה וקיים. ליבם גמורה היבמה שאין לפי ים,
שלה לארוס יבמה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כארוסה ואילו  להינשא, עומדת שארוסה

לייבום כמו לחליצה אאאא).).).).עומדת עח עח עח עח ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  כשהיא äúî((((תוספותתוספותתוספותתוספות – ÅÈ
יבם, dúaúëaשומרת eNòi äîהכתובה בעיקר היינו –miiz`n) ÇÇÂÄÀËÈÈ

(dpnl`l dpne dlezal xpic"ברזל צאן וב"נכסי  הכתובה ובתוספת

בכתובה, dnòהרשומים ïéàöBiäå ïéñðëpä íéñëðáe היינו – ÄÀÈÄÇÄÀÈÄÀÇÀÄÄÈ
שהם  כמות ונוטלתם לבעלה, בכניסתה שהביאתם מלוג", ב"נכסי

שמתה? יבם שומרת של נכסיה כל  את יורש  מי כלומר ממנו; ביציאתה
áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Gçé :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÇÂÀÅÇÇÇÄÀÅÈÈ

האחים  היינו  אביה, יורשי  עם שלו , האחים היינו המת, בעלה יורשי 
בתו  את יורש  האב שכן קיים, אינו  אביה אם ברם,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שלה,

מבארים המפרשים הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא ),),),),רוב פיפיפיפי היבם ((((עלעלעלעל היינו הבעל  שיורשי
הלכך אשתו , את יורש  בעל  והרי  נשואה, כספק דינה יבמה שכן עצמו,

הספק. מכוח ירושתה במחצית היבם íéøîBà:זוכה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
ïú÷æça íéñëð היורשים שני בחזקת ברזל " צאן  "נכסי כלומר  – ÀÈÄÀÆÀÈÈ

הם, האשה של  שהנכסים משום האב, יורשי  בחזקת עומדים: הם
בנכסים  הלכך  הבעל , על  הנכסים שאחריות לפי הבעל, יורשי  ובחזקת

האב יורשי  עם הבעל יורשי יחלוקו בתרא בתרא בתרא בתרא אלו  בבאבבאבבאבבא הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא  ((((מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת

בבבב);););); והתוספת,äaúkקנח קנח קנח קנח ,,,, הכתובה עיקר –ìòaä éLøBé ú÷æça ÀËÈÀÆÀÇÀÅÇÇÇ
הבעל ; על  הכתובה שאחריות לפי –íéàöBiäå íéñðëpä íéñëðÀÈÄÇÄÀÈÄÀÇÀÄ

dnò,"מלוג "נכסי  –áàä éLøBé ú÷æçaלפי האשה, של  – ÄÈÀÆÀÇÀÅÈÈ
מפרשים, יש באחריותם. חייב הבעל  ואין הם, ברשותה הללו שהנכסים

כלל : תחילה קובעים הלל  ozwfgaשבית miqkp נידונים הנכסים כל  –
והולכים: הם ומפרטים בהם, המוחזק ההתחייבויות daezkלפי כל  –

ברזל" צאן  "נכסי  וכן והתוספת, הכתובה עיקר היינו  שבכתובה,
ברישא, שבארנו  כמו באחריותם, חייב שהבעל בכתובה, הרשומים

lrad iyxei zwfga;לגמרי בהם מוחזק היה שהבעל  לפי  –miqkp
dnr mi`veide miqpkpd,מלוג נכסי  היינו  –a`d iyxei zwfgaלפי –

ביותר בהם מוחזקת היתה המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שהאשה ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;
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המת  בעלה נכסי  שכל ללמד , באה והיא יבם, שומרת בדין ממשיכה משנתנו
הללו. הנכסים את למכור רשאי  – יורשו  שהוא – היבם ואין לכתובתה, אחראים

úBòî åéçà çépä האלמנה של  בעלה היינו היבם, של  אחיו אם – ÄÄÇÈÄÈ
בירושה, מעות לו השאיר  לייבום, לפניו ÷ò÷ø,שנפלה ïäa ç÷léÄÈÇÈÆÇÀÇ

úBøt ìëBà àeäå,האלמנה לכתובת אחראים המת נכסי שכל – ÀÅÅ
רשאי היבם אין  הלכך  בלבד, פירות אכילת אלא בהם ליבם ואין

משועבד שיהא קרקע בהן לקנות הוא צריך  אלא המעות, את להוציא
אחיו  הניח אם וכן  פירות. ממנו יאכל  והוא ïéLeìzäלכתובתה, úBøtÅÇÀÄ

ò÷øwä ïîאלא הללו , הפירות את לאכול  רשאי היבם אין  –ç÷lé ÄÇÇÀÇÄÈÇ
ò÷ø÷ ïäa,הכתובה לאחריות שמורה שלהם הקרן  שתהא –àeäå ÈÆÇÀÇÀ
úBøt ìëBà.זה מקרקע –ò÷øwa ïéøaçîä פירות אחיו הניח – ÅÅÇÀËÈÄÇÇÀÇ

בהם, מחוברים ופירות קרקעות שהניח כלומר בקרקע, המחוברים
ïúBà ïéîL øéàî éaø øîà,הקרקעות את –ïéôé ïä änk ÈÇÇÄÅÄÈÄÈÇÈÅÈÄ

úBøôa,עליהם כשפירותיהם עכשיו  הקרקעות שווים כמה –änëå ÀÅÀÇÈ
úBøt àGa ïéôé ïä,הפירות בלא שווים היו וכמה –øúBnäå– ÅÈÄÀÅÀÇÈ

ההפרש, úBøtדמי  ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé הפירות שכל – ÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ
פירות  אלא אוכל  היבם ואין לכתובתה, אחראים המת ברשות שגדלו 

לייבום. לפניו שנפלה משעה היינו ברשותו , íéîëçåÇÂÈÄשגדלו 
BlL ,ò÷øwa íéøaçîä úBøt :íéøîBà:כאן מגיהים בגמרא – ÀÄÅÇÀËÈÄÇÇÀÇÆ

d l y שפירות מאיר , רבי על  חולקים חכמים אין  שבזה כלומר ,
שיהא  קרקע, בהם ילקח ולכן  לכתובתה, אחראים בקרקע המחוברים

פירות. ממנו  יאכל  והיבם לכתובה, ò÷øwäמשועבד  ïî ïéLeìzäÇÀÄÄÇÇÀÇ
הקרקע, מן  התלושים פירות אבל  –íãBwä ìk,אותם לתפוס – ÈÇÅ

ïäa äëæ,לכתובתה משועבדים המיטלטלים שאין  חכמים, שסוברים – ÈÈÈÆ
àeäןולכ íã÷,ותפסם היבם –äëæ;כרצונו בהם ויעשה –äîã÷ ÈÇÈÈÈÀÈ
àéäבעלה בחיי אותם ותפסה היבמה אישות אישות אישות אישות – הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; Ä

יא יא יא יא ),),),), úBøtיחיחיחיח,,,, ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé ותפסה שהואיל – ÄÈÇÈÆÇÀÇÀÅÅ
אחיו  ב"הניח הדין והוא לכתובתה. הם משועבדים בעלה, בחיי אותם
שהרישא  אלא בהן, זכה הקודם כל  וסוברים: חכמים חולקים מעות"

izdw - zex`ean zeipyn
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øác ìëì BzLàk àéä éøä,ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaúk àäzL ãáìáe. £¥¦§¦§§¨¨¨¦§©¤§¥§ª¨¨©¦§¥©£¨¨¦
Ádì øîàé àG:éúaúk éøäïçìMä ìò úçpî C,äaúkì ïéàøçà åéñëð ìk àlà.BzLàì íãà øîàé àG ïëå: Ÿ©¨£¥§ª¨¦ª©©©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦©§ª¨§¥Ÿ©¨¨§¦§

éúaúk éøäïçìMä ìò úçpî C,úëì ïéàøçà åéñëð ìk àlàdúa.dLøb–dúaúk àlà dì ïéà.døéæçä– £¥§ª¨¦ª©©©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§ª¨¨¥§¨¥¨¤¨§ª¨¨¤¡¦¨
íéLpä ìëk àéä éøä,ãáìa dúaúk àlà dì ïéàå. £¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨§ª¨¨¦§©

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡BzLàì áúBkä:éñëða éì ïéà íéøáãe ïécC–äéiça úBøt ìëBà äæ éøä,äúî íàå–dLøBé.ïk íà ©¥§¦§¦§¨¦¥¦¦§¨©¦£¥¤¥¥§©¤¨§¦¥¨§¨¦¥

dì áúk änì:éñëða éì ïéà íéøáãe ïécC?äðúðå äøëî íàL–íi÷.dì áúk:éñëða éì ïéà íéøáãe ïécC ¨¨¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦
ïäéúBøôáe–äéiça úBøt ìëBà Bðéà äæ éøä,äúî íàå–dLøBé.äãeäé éaøøîBà:úBøô éøt ìëBà íìBòì, §¥¥¤£¥¤¥¥¥§©¤¨§¦¥¨§¨©¦§¨¥§¨¥¥¥¥

dì ázëiL ãò:éñëða éì ïéà íéøáãe ïécíìBò ãò ïäéúBøô éøôáe ïäéúBøôáe C.dì áúk:éì ïéà íéøáãe ïéc ©¤¦§Ÿ¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥¥¥¤©¨¨©¨¦§¨¦¥¦

gggg.eiqkp lk:äúáåúëì ïéàøçà ,åéçàî ùøéù.daezk `l` dl oi` dyxib:äì íéãáòåùî íéñëðä ìë åéä ùøéâ àìù ïîæ ìë ìáà.miypd lkk `id ixd
,åðåîîî äáåúë äì áúë åäéàã àéä åúùà àîéú àìã ,äîáéá àä ïðéòåîùàì êéøèöàå .äøéæçä äðåùàøä äáåúë úðî ìò ,äøéæçîå åúùà úà ùøâîäù

:ïì òîùî÷ ,äéðéî äúáåúë àîéà .äøãäàå äùøâã àëéä ,ïéàáøòå ïéàøçà ååäã àåä ïåùàøä äìòá éñëð àìà äì áúë åäéà åàìã åúîáé ìáà
h`̀̀̀.jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l azekdúøëåî ,äéðéî åð÷ àìã â"òà .êéñëðá éì ïéà íéøáãå ïéã éì éàùðúùëì ,äì áúåë äñåøà äãåòá

,ìëåà úåøéô ìáà ,íéé÷ äøëî úàùéðù øçàì åìéôà ,äéðéî åð÷ éàå .äðùøéé àìù äéìò äðúî íãà øçà íå÷îî íãàì äàáä äìçðù ,íéé÷ äøëîå úðúåðå
øáãå ïéã éì ïéà íééçá úàù êéñëð ïäù ïîæ ìëå ,ïéã éì ùé ïäéúåøéôá ìáà ïéã éì ïéà êéñëðá ,òîùî éëäã ,äùøåé äúî íàåäúéî øçàì àä ,íäá íé

:íéøáãå ïéã íäá éì ùé.zexit ixit lke` `ed mlerl xne` dcedi iaxäúùòå ò÷ø÷ åì äñéðëä ,úåøéô éøéô ïä åìàå úåøéô ïä åìà ùøôî àøîâá
ìëåà ,ãáìá ïäéúåøéôáå êéñëðá éì ïéà íéøáãå ïéã äì øîàùëå .úåøéô éøéô ïä éøä úåøéô äúùòå ò÷ø÷ ïäá ç÷ìå úåøéôä åìà øëî ,úåøéô ïä åìà úåøéô

`xephxa yexit

והמיטלטלים  המעות שאף הסובר  היא, מאיר רבי  כולה משנתנו של

לכתובתה. minkgk.אחראים dkldedñðk,היבם שייבמה –éøä ÀÈÈÂÅ
øác ìëì BzLàk àéä ואינה בגט, מגרשה לגרשה בא שאם – ÄÀÄÀÀÈÈÈ

שגירשה, לאחר  כאשתו להחזירה לו מותר  וכן חליצה; עוד  צריכה
שנאמר  אח, אשת באיסור עוד עומדת ה ה ה ה ):):):):ואינה כהכהכהכה,,,, "ולקחה ((((דבריםדבריםדבריםדברים

כאשתו , היא הרי  שלקחה כיון – לאשה" זה ãáìáeלו ובדבר – ÄÀÇ
אחרת, מאשה דינה שונה dìòáבלבד éñëð ìò dúaúk àäzLÆÀÅÀËÈÈÇÄÀÅÇÂÈ

ïBLàøä הם משועבדים המת אחיו  נכסי  אלא היבם נכסי שלא – ÈÄ
נכסים, הניח לא הראשון בעלה שאם מבואר , בגמרא ברם, לכתובתה.

היבם. מן  כתובה חכמים לה תיקנו 

i y i l y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

שהזכרנו ההלכה את ללמדנו  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
למכור  רשאי  היבם ואין  האלמנה, של  לכתובתה משועבדים המת נכסי שכל  שם,

ייבום. לאחר בין  ייבום קודם בין המת, אחיו בנכסי

dì øîàé àG: ליבמתו לומר  רשאי היבם אין –Céúaúk éøä ÙÇÈÂÅÀËÈÄ
ïçìMä ìò úçpî סכום ליבמתו  לייחד  היבם בא אם כלומר  – ËÇÇÇÇËÀÈ

המת, אחיו נכסי שאר את למכור  רוצה והוא כתובתה לפרעון כסף

כן , לעשות רשאי äaúkìאינו  ïéàøçà åéñëð ìk àlàכל – ÆÈÈÀÈÈÇÂÈÄÇÀËÈ
לכתובה. משועבדים מאחיו  שירש  íãàהנכסים øîàé àG ïëåÀÅÙÇÈÈ

ïçìMä ìò úçpî Céúaúk éøä :BzLàì אינו הבעל  אף – ÀÄÀÂÅÀËÈÄËÇÇÇÇËÀÈ
כתובתה, כסף לאשתו  לייחד  ïéàøçàרשאי  åéñëð ìk àlàÆÈÈÀÈÈÇÂÈÄ

dúaúëì עיין) הכתובה בשטר לכתוב שטח בן  שמעון שתיקן כמו  – ÄÀËÈÈ
נתגרשה  שאם אלא נכסיו, את למכור  רשאי  הבעל  ברם, ז). ד, לעיל 
גובה  הריהי  כתובתה, את לגבות ממה לה היה ולא ממנו  נתאלמנה או

הלקוחות. שייבמה,dLøbמן  לאחר יבמתו את היבם גירש  –ïéà ÅÀÈÅ
dúaúk àlà dìרשאי והוא כתובתה, כסף את לה שנותן  כלומר  – ÈÆÈÀËÈÈ

שלא  זמן  כל  אבל מאחיו. שירש הנכסים שאר את למכור כך  אחר 
הם  משועבדים שכולם הללו, מהנכסים למכור רשאי  אינו  גירשה,

כתובתה,døéæçäלכתובתה. שגבתה קודם שגירשה, לאחר היבם – ÆÁÄÈ
íéLpä ìëk àéä éøä מנת על ומחזירה, אשתו  את שהמגרש – ÂÅÄÀÈÇÈÄ

מחזירה, הוא הראשונה ãáìaכתובתה dúaúk àlà dì ïéàå– ÀÅÈÆÈÀËÈÈÄÀÇ
ממנו  היבם שירש והנכסים המת, בעלה לה שכתב הכתובה אותה

שאם  להשמיע, באה שמשנתנו מבואר, בגמרא זו. לכתובה משועבדים

היבם, מן נוספת כתובה לה אין שהחזירה, קודם כתובתה גבתה לא
למכ ליבם עוד  אסור  ולפיכך  בלבד; הראשון  מבעלה כתובתה וראלא

והחזירה. שגירשה פי  על אף המת, אחיו  נכסי את

א ה נ ש מ ר ו א ב

מלוג. בנכסי זכויותיו  על לאשתו  שוויתר  בבעל דנה זו  משנה

Céñëða éì ïéà íéøáãe ïéc :BzLàì áúBkä,מבואר בגמרא – ÇÅÀÄÀÄÀÈÄÅÄÄÀÈÇÄ
ודברים  דין לי יהא לא לי לכשתינשאי ארוסה: בעודה לה שכתב

(zekf ly dprh il `dz `l xnelk),בלבד באומר הדין והוא בנכסיך;
äéiça úBøt ìëBà äæ éøäעל לוותר בדבריו התכוון שלא – ÂÅÆÅÅÀÇÆÈ

עצמם; בנכסיה זכותו  על  אלא נכסיה, בפירות äúîזכותו íàå– ÀÄÅÈ
לאחרdLøBéבחייו, בירושתה זכותו  על לוותר התכוון  לא שאף  – ÀÈ

משמע: שכן  קיימת, שהיא זמן  כל  בנכסיה, זכותו  על אלא מותה,
jiqkpa,בחיים שאת נכסיך , שהם זמן כל  –,mda mixace oic il oi`

לי . יש  מיתתך  לאחר  íéøáãeאבל  ïéc :dì áúk änì ïk íàÄÅÈÈÈÇÈÄÀÈÄ
Céñëða éì ïéà את לו השאיר  אם לוותר , התכוון מה על  כלומר – ÅÄÄÀÈÇÄ

ובירושתה? נכסיה בפירות äðúðåהזכות äøëî íàL מכרה אם – ÆÄÈÀÈÀÈÀÈ
במתנה, אותם נתנה או  הבעל÷íiנכסיה ואין קיימים, מעשיה – ÇÈ

א). ח, לעיל  (עיין  הלקוחות מיד íéøáãeמוציא ïéc :dì áúkÈÇÈÄÀÈÄ
ìëBà Bðéà äæ éøä ,ïäéúBøôáe Céñëða éì ïéàäéiça úBøt ÅÄÄÀÈÇÄÀÅÅÆÂÅÆÅÅÅÀÇÆÈ

במ  הוסיף שהרי  odizexitae"äúî",פורש :– íàå– מתה אם אבל ÀÄÅÈ
בירושתה dLøBéאשתו, זכותו  שעל  נכסיה, כל  את יורש  הריהו  – ÀÈ

וויתר . úBøôלא éøt ìëBà íìBòì :øîBà äãeäé éaø אף – ÇÄÀÈÅÀÈÅÅÅÅ
וליקח  הפירות את למכור  הבעל יכול "ובפירותיהן", בתנאו: כשהוסיף
אלא  עצמו סילק לא שהבעל  לפי  פירותיה, ולאכול  קרקע בדמיהם

הפירות, של  מפירותיהם לא אבל dìמפירות. ázëiL ãò אלא – ÇÆÄÀÙÈ
לה: כתב כן éøôáeאם ïäéúBøôáe Céñëða éì ïéà íéøáãe ïécÄÀÈÄÅÄÄÀÈÇÄÀÅÅÆÀÅÅ

íìBò ãò ïäéúBøôפירי ולא פירות לא אוכל אינו זה שבכגון – ÅÅÆÇÈ
ïäéúBøôáeפירות. Céñëða éì ïéà íéøáãe ïéc :dì áúkÈÇÈÄÀÈÄÅÄÄÀÈÇÄÀÅÅÆ

CúBîáe Céiça ,ïäéúBøô éøôáeעל גם במפורש שוויתר – ÀÅÅÅÅÆÀÇÇÄÀÅ
הירושה, על וגם äúîהפירות íàå ,äéiça úBøt ìëBà BðéàÅÅÅÀÇÆÈÀÄÅÈ

dLøBé Bðéà.בתנאו שפירש כמו  –ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ÅÀÈÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
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éñëðaïäéúBøô éøôáe ïäéúBøôáe C,éiçaCúBîáe C–äéiça úBøt ìëBà Bðéà,äúî íàå–dLøBé Bðéà.ïaø ¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥¥¥¤§©©¦§¥¥¥¥§©¤¨§¦¥¨¥§¨©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLøîBà:äúî íà–äpLøéé,äøBza áeúkM äî ìò äðúäL éðtî;äî ìò äðúnä ìëå ¦§¤©§¦¥¥¦¥¨¦¨¤¨¦§¥¤¦§¨©©¤¨©¨§¨©©§¤©©

äøBza áeúkM–ìèa Bàðz. ¤¨©¨§¨¨¥
·únL éî,ïéLøBéå áBç ìòáe äMà çépäå,íéøçà ãéa äåìî Bà ïBãwt Bì äéäå–ïBôøè éaøøîBà:eðúpé ¦¤¥§¦¦©¦¨©©§§¦§¨¨¦¨¦§¨§©£¥¦©¦©§¥¦¨§

ïäaL ìLBkì.àáé÷ò éaøøîBà:ïéLøBiì eðúpé àlà !ïéca ïéîçøî ïéà;äòeáL ïéëéøö ïlkL,ïéLøBiä ïéàå ©¥¤¨¤©¦£¦¨¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦¤ª¨§¦¦§¨§¥©§¦
äòeáL ïéëéøö. §¦¦§¨

‚ò÷øwä ïî ïéLeìz úBøt çépä–íãBwä ìk,ïäa äëæ.dúaúkî øúBé äMàä äúëæ,ìò øúBé áBç ìòáe ¦¦©¥§¦¦©©§©¨©¥¨¨¨¤¨§¨¨¦¨¥¦§ª¨¨©©¥©
BáBç,øúBnä–ïBôøè éaøøîBà:ïäaL ìLBkì eðúpé.àáé÷ò éaøøîBà:íéLøBiì eðúpé àlà !ïéca ïéîçøî ïéà; ©¨©¦©§¥¦¨§©¥¤¨¤©¦£¦¨¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦

:é"øë äëìäå .ãáìá úåøéôä ïî àìà äéùôð ÷éìñ àì àäã ,äãåäé 'ø éøáãì úåøéô éøéôaezky dn lr dpzny iptn dpyxii dzn m` xne` b"ayx
.dxezaáéúëã(æ"ë øáãîá)àø÷å ,ïðáøãî àìà äøåúä ïî åðéà åúùà úà ìòáä úùåøéù ,àúìîã àð÷ñî ìáà .åúùà úà ùøåé ìòáäù ïàëî ,äúåà ùøéå

:äøåú ìùë ÷åæéç äì åùò íéîëçù àìà äøåúá áåúëù äî ìò äðúîù éðôî àì â"áùøë äëìä ïë éô ìò óàå .àîìòá àúëîñà
aaaa.oday lyekl epzpiúáåúëì ,éùøôîã úéàå .åì íéîãå÷ä úåçå÷ì óåøèì ìåëé åðéàù ïìåëáù ùìçå ìùåë àåäù ,øçåàî åøèùù éîì ,éùøôîã úéà

àìå áåç ìòáì éãáòúùî àì éîúéã éìèìèîã â"òàå .ùéàä åîë ò÷ø÷ åì ùé ïëéä ù÷áìå úîä éñëð øçà øåæçì äëøã ïéàù ìùåë äéåø÷ àéäå ,äùà
:äáåúëìå áåç ìòáì ïéðúåðå åìöà ïåã÷ôäù ãéî åà äåìä ãéî ïéàéöåîã ïåôøè 'øì àøéáñ ,éçðî åäééúåùøá åàìã àëä ,äùà úáåúëì.miyxeil epzpi

:äñéôú àéðäî àìå.dreay oikixv olekyåéìò íäì ùé íà íéòãåé åðà ïéà åòáùð àìù ïîæ ìëå äòåáùá àìà òøôé àì íéîåúé éñëðî òøôéì àáäù
:ïä ïúåùøáå íéùøåéä ïäá åëæ úîä úîùî êëìä ,íåìë

bbbb.dkf da mcewd lkäëæ äåìîä åà äùàä íäî ãçà íã÷ .äáåúëìå áåç ìòáì éãáòúùî àì ì éîúéã éìèìèîã ,íãéî ïéàéöåî ïéàå åëæ íéùøåé åîã÷
:àéðäî äúéî øçàìã äñéôú äéì úéà ïåôøè 'øã ,àåä.dzaezk lr xzei dy` dzkfñôúå áåç ìòá íã÷ åà ,äáåúëä ïî øúåé ùéå äñôúå äîã÷ íà

`xephxa yexit

äpLøéé ,äúî íà :øîBà ודברים "דין  במפורש : כתב אם אף – ÅÄÅÈÄÈÆÈ
אין  ובמותך", בחייך  פירותיהם ובפירי ובפירותיהם בנכסיך לי אין 

הירושה, על  זכותו  את מבטל  זה äîתנאי  ìò äðúäL éðtîÄÀÅÆÄÀÈÇÇ
äøBza áeúkMשנאמר בתורה, שכתוב ממה לשנות בא זה שתנאו – ÆÈÇÈ

יא יא יא יא ):):):): כז כז כז כז ,,,, אשתו ,((((במדברבמדברבמדברבמדבר את יורש  שהבעל  מכאן, ולמדים אותה", "וירש 

ìèa Bàðz ,äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìëå אם הלכך  – ÀÈÇÇÀÆÇÇÆÈÇÈÀÈÈÅ
יו  הבעל  לעולם אשתו, הבעלמתה שירושת מסיקים, בגמרא רשה.

אלא  זה אין הפסוק מן שדורשים ומה מדרבנן , אלא התורה מן  אינה
מקום ומכל בלבד, l`ilnbאסמכתא oa oerny oaxk dkld מתה שאם

כשל לדבריהם חיזוק עשו  שחכמים לפי  בטל, שתנאו היינו  יירשנה,

תורה.
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שנפלו מיטלטלים – חוב" לבעל  משתעבדי  לא דיתמי  "מטלטלי בתלמוד: הוא כלל 
לדעת  – הדין הוא המת. של חובותיו לפירעון משועבדים אינם ליתומים בירושה
מן כתובתה גובה אלמנה שאין ז ), ח, לעיל  ששנינו (כמו אשה בכתובת – חכמים
בירושה. שקיבלו  וממיטלטלים ממעות ולא הירושה, מקרקעות אלא היורשים
מלוה, או פיקדון כגון  אחרים, ביד  המת שהניח ובמיטלטלים במעות דנה משנתנו
גובים  ואלמנה חוב בעל אם תנאים נחלקו  היורשים, לידי  עדיין הגיעו  ולא שהואיל

מהם.

äMà çépäå ,únL éî,כתובתה התובעת –áBç ìòáe הבא – ÄÆÅÀÄÄÇÄÈÇÇ
לו , חייב שהמת חובו , את בירושה,ïéLøBéåלגבות זכותם התובעים – ÀÀÄ

Bì äéäå,למת –íéøçà ãéa äåìî Bà ïBãwtשהפקיד – ÀÈÈÄÈÄÀÈÀÇÂÅÄ
ועדיין  מת, והוא בחייו , מעות להם הלוה או אחרים ביד פיקדון 

בידם, המילווה או  ìLBkìהפיקדון  eðúpé :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÄÈÀÇÅ
ïäaL:בגמרא נחלקו הוא? ומי שבהם; לחלש –iaxa iqei iax" ÆÈÆ

di`xay lyekl :xne` `pipgומפרש בראיותיו , שחלש למי  רשרשרשרש""""יייי::::–

לט  יוכל שלא יותר , מאוחר שטרו שזמן שקדמו למי מהלקוחות רוף
שטרו  אם רש"י: לפי (הכוונה חוב לבעל שיינתנו  כלומר שטרו , לזמן

יינתנו  מאוחר, אשה כתובת שטר אם אבל  מאוחר. הוא חוב בעל  של
אשה). `dy"לכתובת zaezkl :xne` opgei iax שהאשה כלומר –

לחזר דרכה שאין  כתובתה, בגביית חלשה שהיא מפני "כושל", קרויה
קרקע לו יש  היכן  ולחפש  המת נכסי  רבי((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).).אחר  מקום מכל 

הואיל אחרים, ביד המת שהשאיר ומיטלטלים שמעות סובר , טרפון

מהם. גובים ואלמנה חוב בעל  – היורשים לידי  עדיין  הגיעו  éaøÇÄולא
!ïéca ïéîçøî ïéà :øîBà àáé÷ò,שבהם לכושל לתת –àlà ÂÄÈÅÅÀÇÂÄÇÄÆÈ

ïéLøBiì eðúpé;המת משמת ובמילווה בפיקדון זכו  היורשים שכן  – ÄÈÀÇÀÄ
äòeáL ïéëéøö ïlkL כגון היורשים, מן לגבות הבאים שכל  – ÆËÈÀÄÄÀÈ

משנה  (כלהלן  כלום קיבלו שלא להישבע צריכים ואלמנה, חוב בעל 
äòeáLז), ïéëéøö ïéLøBiä ïéàå,הירושה בנכסי לזכות כדי – ÀÅÇÀÄÀÄÄÀÈ

כבר וכאילו  הם, היורשים ברשות נמצאים, אלו שנכסים מקום ובכל 
ומהמילווה, מהפקדון  גובים ואלמנה חוב בעל אין הלכך  לידם; באו
משועבדים  אינם בירושה היתומים שקיבלו  ומיטלטלים מעות שכן

ולכתובה. חוב לבעל
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שתפסו ובאלמנה חוב בבעל  דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
במחלוקת  שנוי  זה ואף היורשים; לידי  שהגיעו  קודם הירושה מנכסי מיטלטלים

עקיבא. ורבי  טרפון רבי 

çépä,והניח שמת מי –ò÷øwä ïî ïéLeìz úBøtבעל ויש – ÄÄÇÅÀÄÄÇÇÀÇ
הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  ויורשים, ואלמנה íãBwäחוב ìk– ÈÇÅ

הפירות, את ïäaלתפוס äëæ שאם כלומר  מידו, מוציאים ואין  – ÈÈÈÆ
מידם, מוציאים ואין בהם, זכו הפירות, את ותפסו  היורשים קדמו 
ואם  ולכתובה; חוב לבעל משועבדים אינם יתומים של  שמיטלטלים
מבואר, בגמרא חוב; בעל וכן בהם; זכתה אותם, ותפסה האשה קדמה

מועילה. מיתה שלאחר  שתפיסה הסובר, טרפון  רבי דברי äúëæÈÀÈשאלו 
dúaúkî øúBé äMàäיותר מהפירות ותפסה האלמנה קדמה אם – ÈÄÈÅÄÀËÈÈ

כתובתה, BáBçמסכום ìò øúBé áBç ìòáe החוב בעל שקדם או – ÇÇÅÇ
בחובו , לו  שמגיע ממה יותר  להחזיר,øúBnäותפס צריכים שהם – ÇÈ

ïäaL ìLBkì eðúpé :øîBà ïBôøè éaø שזמן חוב שטר לבעל  – ÇÄÇÀÅÄÈÀÇÅÆÈÆ
(לפי הקודמת במשנה שבארנו כמו  האשה, לכתובת או  מאוחר  שטרו

"כושל " הריהו  מאלו אחד  שכל שאם (ylg)הגמרא), היורשים, כנגד 
להוציא  מהם אחד  אף יוכל  לא שוב היורשים, לידי יבואו  הפירות

eðúpéמידם. àlà !ïéca ïéîçøî ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÀÇÂÄÇÄÆÈÄÈÀ
íéLøBiì אלא המותר , רק לא עקיבא רבי שלדעת מבואר, בגמרא – ÇÀÄ

אחרים, ממיטלטלים או מהפירות והאלמנה החוב בעל שתפסו  מה כל
היורשים  זכו  מיד  המת משמת שכן  ליורשים, ונותנים מידם מוציאים

izdw - zex`ean zeipyn
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øác ìëì BzLàk àéä éøä,ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaúk àäzL ãáìáe. £¥¦§¦§§¨¨¨¦§©¤§¥§ª¨¨©¦§¥©£¨¨¦
Ádì øîàé àG:éúaúk éøäïçìMä ìò úçpî C,äaúkì ïéàøçà åéñëð ìk àlà.BzLàì íãà øîàé àG ïëå: Ÿ©¨£¥§ª¨¦ª©©©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦©§ª¨§¥Ÿ©¨¨§¦§

éúaúk éøäïçìMä ìò úçpî C,úëì ïéàøçà åéñëð ìk àlàdúa.dLøb–dúaúk àlà dì ïéà.døéæçä– £¥§ª¨¦ª©©©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§ª¨¨¥§¨¥¨¤¨§ª¨¨¤¡¦¨
íéLpä ìëk àéä éøä,ãáìa dúaúk àlà dì ïéàå. £¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨§ª¨¨¦§©

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡BzLàì áúBkä:éñëða éì ïéà íéøáãe ïécC–äéiça úBøt ìëBà äæ éøä,äúî íàå–dLøBé.ïk íà ©¥§¦§¦§¨¦¥¦¦§¨©¦£¥¤¥¥§©¤¨§¦¥¨§¨¦¥

dì áúk änì:éñëða éì ïéà íéøáãe ïécC?äðúðå äøëî íàL–íi÷.dì áúk:éñëða éì ïéà íéøáãe ïécC ¨¨¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦
ïäéúBøôáe–äéiça úBøt ìëBà Bðéà äæ éøä,äúî íàå–dLøBé.äãeäé éaøøîBà:úBøô éøt ìëBà íìBòì, §¥¥¤£¥¤¥¥¥§©¤¨§¦¥¨§¨©¦§¨¥§¨¥¥¥¥

dì ázëiL ãò:éñëða éì ïéà íéøáãe ïécíìBò ãò ïäéúBøô éøôáe ïäéúBøôáe C.dì áúk:éì ïéà íéøáãe ïéc ©¤¦§Ÿ¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥¥¥¤©¨¨©¨¦§¨¦¥¦

gggg.eiqkp lk:äúáåúëì ïéàøçà ,åéçàî ùøéù.daezk `l` dl oi` dyxib:äì íéãáòåùî íéñëðä ìë åéä ùøéâ àìù ïîæ ìë ìáà.miypd lkk `id ixd
,åðåîîî äáåúë äì áúë åäéàã àéä åúùà àîéú àìã ,äîáéá àä ïðéòåîùàì êéøèöàå .äøéæçä äðåùàøä äáåúë úðî ìò ,äøéæçîå åúùà úà ùøâîäù

:ïì òîùî÷ ,äéðéî äúáåúë àîéà .äøãäàå äùøâã àëéä ,ïéàáøòå ïéàøçà ååäã àåä ïåùàøä äìòá éñëð àìà äì áúë åäéà åàìã åúîáé ìáà
h`̀̀̀.jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l azekdúøëåî ,äéðéî åð÷ àìã â"òà .êéñëðá éì ïéà íéøáãå ïéã éì éàùðúùëì ,äì áúåë äñåøà äãåòá

,ìëåà úåøéô ìáà ,íéé÷ äøëî úàùéðù øçàì åìéôà ,äéðéî åð÷ éàå .äðùøéé àìù äéìò äðúî íãà øçà íå÷îî íãàì äàáä äìçðù ,íéé÷ äøëîå úðúåðå
øáãå ïéã éì ïéà íééçá úàù êéñëð ïäù ïîæ ìëå ,ïéã éì ùé ïäéúåøéôá ìáà ïéã éì ïéà êéñëðá ,òîùî éëäã ,äùøåé äúî íàåäúéî øçàì àä ,íäá íé

:íéøáãå ïéã íäá éì ùé.zexit ixit lke` `ed mlerl xne` dcedi iaxäúùòå ò÷ø÷ åì äñéðëä ,úåøéô éøéô ïä åìàå úåøéô ïä åìà ùøôî àøîâá
ìëåà ,ãáìá ïäéúåøéôáå êéñëðá éì ïéà íéøáãå ïéã äì øîàùëå .úåøéô éøéô ïä éøä úåøéô äúùòå ò÷ø÷ ïäá ç÷ìå úåøéôä åìà øëî ,úåøéô ïä åìà úåøéô

`xephxa yexit

והמיטלטלים  המעות שאף הסובר  היא, מאיר רבי  כולה משנתנו של

לכתובתה. minkgk.אחראים dkldedñðk,היבם שייבמה –éøä ÀÈÈÂÅ
øác ìëì BzLàk àéä ואינה בגט, מגרשה לגרשה בא שאם – ÄÀÄÀÀÈÈÈ

שגירשה, לאחר  כאשתו להחזירה לו מותר  וכן חליצה; עוד  צריכה
שנאמר  אח, אשת באיסור עוד עומדת ה ה ה ה ):):):):ואינה כהכהכהכה,,,, "ולקחה ((((דבריםדבריםדבריםדברים

כאשתו , היא הרי  שלקחה כיון – לאשה" זה ãáìáeלו ובדבר – ÄÀÇ
אחרת, מאשה דינה שונה dìòáבלבד éñëð ìò dúaúk àäzLÆÀÅÀËÈÈÇÄÀÅÇÂÈ

ïBLàøä הם משועבדים המת אחיו  נכסי  אלא היבם נכסי שלא – ÈÄ
נכסים, הניח לא הראשון בעלה שאם מבואר , בגמרא ברם, לכתובתה.

היבם. מן  כתובה חכמים לה תיקנו 

i y i l y m e i
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שהזכרנו ההלכה את ללמדנו  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
למכור  רשאי  היבם ואין  האלמנה, של  לכתובתה משועבדים המת נכסי שכל  שם,

ייבום. לאחר בין  ייבום קודם בין המת, אחיו בנכסי

dì øîàé àG: ליבמתו לומר  רשאי היבם אין –Céúaúk éøä ÙÇÈÂÅÀËÈÄ
ïçìMä ìò úçpî סכום ליבמתו  לייחד  היבם בא אם כלומר  – ËÇÇÇÇËÀÈ

המת, אחיו נכסי שאר את למכור  רוצה והוא כתובתה לפרעון כסף

כן , לעשות רשאי äaúkìאינו  ïéàøçà åéñëð ìk àlàכל – ÆÈÈÀÈÈÇÂÈÄÇÀËÈ
לכתובה. משועבדים מאחיו  שירש  íãàהנכסים øîàé àG ïëåÀÅÙÇÈÈ

ïçìMä ìò úçpî Céúaúk éøä :BzLàì אינו הבעל  אף – ÀÄÀÂÅÀËÈÄËÇÇÇÇËÀÈ
כתובתה, כסף לאשתו  לייחד  ïéàøçàרשאי  åéñëð ìk àlàÆÈÈÀÈÈÇÂÈÄ

dúaúëì עיין) הכתובה בשטר לכתוב שטח בן  שמעון שתיקן כמו  – ÄÀËÈÈ
נתגרשה  שאם אלא נכסיו, את למכור  רשאי  הבעל  ברם, ז). ד, לעיל 
גובה  הריהי  כתובתה, את לגבות ממה לה היה ולא ממנו  נתאלמנה או

הלקוחות. שייבמה,dLøbמן  לאחר יבמתו את היבם גירש  –ïéà ÅÀÈÅ
dúaúk àlà dìרשאי והוא כתובתה, כסף את לה שנותן  כלומר  – ÈÆÈÀËÈÈ

שלא  זמן  כל  אבל מאחיו. שירש הנכסים שאר את למכור כך  אחר 
הם  משועבדים שכולם הללו, מהנכסים למכור רשאי  אינו  גירשה,

כתובתה,døéæçäלכתובתה. שגבתה קודם שגירשה, לאחר היבם – ÆÁÄÈ
íéLpä ìëk àéä éøä מנת על ומחזירה, אשתו  את שהמגרש – ÂÅÄÀÈÇÈÄ

מחזירה, הוא הראשונה ãáìaכתובתה dúaúk àlà dì ïéàå– ÀÅÈÆÈÀËÈÈÄÀÇ
ממנו  היבם שירש והנכסים המת, בעלה לה שכתב הכתובה אותה

שאם  להשמיע, באה שמשנתנו מבואר, בגמרא זו. לכתובה משועבדים

היבם, מן נוספת כתובה לה אין שהחזירה, קודם כתובתה גבתה לא
למכ ליבם עוד  אסור  ולפיכך  בלבד; הראשון  מבעלה כתובתה וראלא

והחזירה. שגירשה פי  על אף המת, אחיו  נכסי את
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מלוג. בנכסי זכויותיו  על לאשתו  שוויתר  בבעל דנה זו  משנה

Céñëða éì ïéà íéøáãe ïéc :BzLàì áúBkä,מבואר בגמרא – ÇÅÀÄÀÄÀÈÄÅÄÄÀÈÇÄ
ודברים  דין לי יהא לא לי לכשתינשאי ארוסה: בעודה לה שכתב

(zekf ly dprh il `dz `l xnelk),בלבד באומר הדין והוא בנכסיך;
äéiça úBøt ìëBà äæ éøäעל לוותר בדבריו התכוון שלא – ÂÅÆÅÅÀÇÆÈ

עצמם; בנכסיה זכותו  על  אלא נכסיה, בפירות äúîזכותו íàå– ÀÄÅÈ
לאחרdLøBéבחייו, בירושתה זכותו  על לוותר התכוון  לא שאף  – ÀÈ

משמע: שכן  קיימת, שהיא זמן  כל  בנכסיה, זכותו  על אלא מותה,
jiqkpa,בחיים שאת נכסיך , שהם זמן כל  –,mda mixace oic il oi`

לי . יש  מיתתך  לאחר  íéøáãeאבל  ïéc :dì áúk änì ïk íàÄÅÈÈÈÇÈÄÀÈÄ
Céñëða éì ïéà את לו השאיר  אם לוותר , התכוון מה על  כלומר – ÅÄÄÀÈÇÄ

ובירושתה? נכסיה בפירות äðúðåהזכות äøëî íàL מכרה אם – ÆÄÈÀÈÀÈÀÈ
במתנה, אותם נתנה או  הבעל÷íiנכסיה ואין קיימים, מעשיה – ÇÈ

א). ח, לעיל  (עיין  הלקוחות מיד íéøáãeמוציא ïéc :dì áúkÈÇÈÄÀÈÄ
ìëBà Bðéà äæ éøä ,ïäéúBøôáe Céñëða éì ïéàäéiça úBøt ÅÄÄÀÈÇÄÀÅÅÆÂÅÆÅÅÅÀÇÆÈ

במ  הוסיף שהרי  odizexitae"äúî",פורש :– íàå– מתה אם אבל ÀÄÅÈ
בירושתה dLøBéאשתו, זכותו  שעל  נכסיה, כל  את יורש  הריהו  – ÀÈ

וויתר . úBøôלא éøt ìëBà íìBòì :øîBà äãeäé éaø אף – ÇÄÀÈÅÀÈÅÅÅÅ
וליקח  הפירות את למכור  הבעל יכול "ובפירותיהן", בתנאו: כשהוסיף
אלא  עצמו סילק לא שהבעל  לפי  פירותיה, ולאכול  קרקע בדמיהם

הפירות, של  מפירותיהם לא אבל dìמפירות. ázëiL ãò אלא – ÇÆÄÀÙÈ
לה: כתב כן éøôáeאם ïäéúBøôáe Céñëða éì ïéà íéøáãe ïécÄÀÈÄÅÄÄÀÈÇÄÀÅÅÆÀÅÅ

íìBò ãò ïäéúBøôפירי ולא פירות לא אוכל אינו זה שבכגון – ÅÅÆÇÈ
ïäéúBøôáeפירות. Céñëða éì ïéà íéøáãe ïéc :dì áúkÈÇÈÄÀÈÄÅÄÄÀÈÇÄÀÅÅÆ

CúBîáe Céiça ,ïäéúBøô éøôáeעל גם במפורש שוויתר – ÀÅÅÅÅÆÀÇÇÄÀÅ
הירושה, על וגם äúîהפירות íàå ,äéiça úBøt ìëBà BðéàÅÅÅÀÇÆÈÀÄÅÈ

dLøBé Bðéà.בתנאו שפירש כמו  –ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ÅÀÈÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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éñëðaïäéúBøô éøôáe ïäéúBøôáe C,éiçaCúBîáe C–äéiça úBøt ìëBà Bðéà,äúî íàå–dLøBé Bðéà.ïaø ¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥¥¥¤§©©¦§¥¥¥¥§©¤¨§¦¥¨¥§¨©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLøîBà:äúî íà–äpLøéé,äøBza áeúkM äî ìò äðúäL éðtî;äî ìò äðúnä ìëå ¦§¤©§¦¥¥¦¥¨¦¨¤¨¦§¥¤¦§¨©©¤¨©¨§¨©©§¤©©

äøBza áeúkM–ìèa Bàðz. ¤¨©¨§¨¨¥
·únL éî,ïéLøBéå áBç ìòáe äMà çépäå,íéøçà ãéa äåìî Bà ïBãwt Bì äéäå–ïBôøè éaøøîBà:eðúpé ¦¤¥§¦¦©¦¨©©§§¦§¨¨¦¨¦§¨§©£¥¦©¦©§¥¦¨§

ïäaL ìLBkì.àáé÷ò éaøøîBà:ïéLøBiì eðúpé àlà !ïéca ïéîçøî ïéà;äòeáL ïéëéøö ïlkL,ïéLøBiä ïéàå ©¥¤¨¤©¦£¦¨¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦¤ª¨§¦¦§¨§¥©§¦
äòeáL ïéëéøö. §¦¦§¨

‚ò÷øwä ïî ïéLeìz úBøt çépä–íãBwä ìk,ïäa äëæ.dúaúkî øúBé äMàä äúëæ,ìò øúBé áBç ìòáe ¦¦©¥§¦¦©©§©¨©¥¨¨¨¤¨§¨¨¦¨¥¦§ª¨¨©©¥©
BáBç,øúBnä–ïBôøè éaøøîBà:ïäaL ìLBkì eðúpé.àáé÷ò éaøøîBà:íéLøBiì eðúpé àlà !ïéca ïéîçøî ïéà; ©¨©¦©§¥¦¨§©¥¤¨¤©¦£¦¨¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦

:é"øë äëìäå .ãáìá úåøéôä ïî àìà äéùôð ÷éìñ àì àäã ,äãåäé 'ø éøáãì úåøéô éøéôaezky dn lr dpzny iptn dpyxii dzn m` xne` b"ayx
.dxezaáéúëã(æ"ë øáãîá)àø÷å ,ïðáøãî àìà äøåúä ïî åðéà åúùà úà ìòáä úùåøéù ,àúìîã àð÷ñî ìáà .åúùà úà ùøåé ìòáäù ïàëî ,äúåà ùøéå

:äøåú ìùë ÷åæéç äì åùò íéîëçù àìà äøåúá áåúëù äî ìò äðúîù éðôî àì â"áùøë äëìä ïë éô ìò óàå .àîìòá àúëîñà
aaaa.oday lyekl epzpiúáåúëì ,éùøôîã úéàå .åì íéîãå÷ä úåçå÷ì óåøèì ìåëé åðéàù ïìåëáù ùìçå ìùåë àåäù ,øçåàî åøèùù éîì ,éùøôîã úéà

àìå áåç ìòáì éãáòúùî àì éîúéã éìèìèîã â"òàå .ùéàä åîë ò÷ø÷ åì ùé ïëéä ù÷áìå úîä éñëð øçà øåæçì äëøã ïéàù ìùåë äéåø÷ àéäå ,äùà
:äáåúëìå áåç ìòáì ïéðúåðå åìöà ïåã÷ôäù ãéî åà äåìä ãéî ïéàéöåîã ïåôøè 'øì àøéáñ ,éçðî åäééúåùøá åàìã àëä ,äùà úáåúëì.miyxeil epzpi

:äñéôú àéðäî àìå.dreay oikixv olekyåéìò íäì ùé íà íéòãåé åðà ïéà åòáùð àìù ïîæ ìëå äòåáùá àìà òøôé àì íéîåúé éñëðî òøôéì àáäù
:ïä ïúåùøáå íéùøåéä ïäá åëæ úîä úîùî êëìä ,íåìë

bbbb.dkf da mcewd lkäëæ äåìîä åà äùàä íäî ãçà íã÷ .äáåúëìå áåç ìòáì éãáòúùî àì ì éîúéã éìèìèîã ,íãéî ïéàéöåî ïéàå åëæ íéùøåé åîã÷
:àéðäî äúéî øçàìã äñéôú äéì úéà ïåôøè 'øã ,àåä.dzaezk lr xzei dy` dzkfñôúå áåç ìòá íã÷ åà ,äáåúëä ïî øúåé ùéå äñôúå äîã÷ íà

`xephxa yexit

äpLøéé ,äúî íà :øîBà ודברים "דין  במפורש : כתב אם אף – ÅÄÅÈÄÈÆÈ
אין  ובמותך", בחייך  פירותיהם ובפירי ובפירותיהם בנכסיך לי אין 

הירושה, על  זכותו  את מבטל  זה äîתנאי  ìò äðúäL éðtîÄÀÅÆÄÀÈÇÇ
äøBza áeúkMשנאמר בתורה, שכתוב ממה לשנות בא זה שתנאו – ÆÈÇÈ

יא יא יא יא ):):):): כז כז כז כז ,,,, אשתו ,((((במדברבמדברבמדברבמדבר את יורש  שהבעל  מכאן, ולמדים אותה", "וירש 

ìèa Bàðz ,äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìëå אם הלכך  – ÀÈÇÇÀÆÇÇÆÈÇÈÀÈÈÅ
יו  הבעל  לעולם אשתו, הבעלמתה שירושת מסיקים, בגמרא רשה.

אלא  זה אין הפסוק מן שדורשים ומה מדרבנן , אלא התורה מן  אינה
מקום ומכל בלבד, l`ilnbאסמכתא oa oerny oaxk dkld מתה שאם

כשל לדבריהם חיזוק עשו  שחכמים לפי  בטל, שתנאו היינו  יירשנה,

תורה.

i r i a x m e i
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שנפלו מיטלטלים – חוב" לבעל  משתעבדי  לא דיתמי  "מטלטלי בתלמוד: הוא כלל 
לדעת  – הדין הוא המת. של חובותיו לפירעון משועבדים אינם ליתומים בירושה
מן כתובתה גובה אלמנה שאין ז ), ח, לעיל  ששנינו (כמו אשה בכתובת – חכמים
בירושה. שקיבלו  וממיטלטלים ממעות ולא הירושה, מקרקעות אלא היורשים
מלוה, או פיקדון כגון  אחרים, ביד  המת שהניח ובמיטלטלים במעות דנה משנתנו
גובים  ואלמנה חוב בעל אם תנאים נחלקו  היורשים, לידי  עדיין הגיעו  ולא שהואיל

מהם.

äMà çépäå ,únL éî,כתובתה התובעת –áBç ìòáe הבא – ÄÆÅÀÄÄÇÄÈÇÇ
לו , חייב שהמת חובו , את בירושה,ïéLøBéåלגבות זכותם התובעים – ÀÀÄ

Bì äéäå,למת –íéøçà ãéa äåìî Bà ïBãwtשהפקיד – ÀÈÈÄÈÄÀÈÀÇÂÅÄ
ועדיין  מת, והוא בחייו , מעות להם הלוה או אחרים ביד פיקדון 

בידם, המילווה או  ìLBkìהפיקדון  eðúpé :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÄÈÀÇÅ
ïäaL:בגמרא נחלקו הוא? ומי שבהם; לחלש –iaxa iqei iax" ÆÈÆ

di`xay lyekl :xne` `pipgומפרש בראיותיו , שחלש למי  רשרשרשרש""""יייי::::–

לט  יוכל שלא יותר , מאוחר שטרו שזמן שקדמו למי מהלקוחות רוף
שטרו  אם רש"י: לפי (הכוונה חוב לבעל שיינתנו  כלומר שטרו , לזמן

יינתנו  מאוחר, אשה כתובת שטר אם אבל  מאוחר. הוא חוב בעל  של
אשה). `dy"לכתובת zaezkl :xne` opgei iax שהאשה כלומר –

לחזר דרכה שאין  כתובתה, בגביית חלשה שהיא מפני "כושל", קרויה
קרקע לו יש  היכן  ולחפש  המת נכסי  רבי((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).).אחר  מקום מכל 

הואיל אחרים, ביד המת שהשאיר ומיטלטלים שמעות סובר , טרפון

מהם. גובים ואלמנה חוב בעל  – היורשים לידי  עדיין  הגיעו  éaøÇÄולא
!ïéca ïéîçøî ïéà :øîBà àáé÷ò,שבהם לכושל לתת –àlà ÂÄÈÅÅÀÇÂÄÇÄÆÈ

ïéLøBiì eðúpé;המת משמת ובמילווה בפיקדון זכו  היורשים שכן  – ÄÈÀÇÀÄ
äòeáL ïéëéøö ïlkL כגון היורשים, מן לגבות הבאים שכל  – ÆËÈÀÄÄÀÈ

משנה  (כלהלן  כלום קיבלו שלא להישבע צריכים ואלמנה, חוב בעל 
äòeáLז), ïéëéøö ïéLøBiä ïéàå,הירושה בנכסי לזכות כדי – ÀÅÇÀÄÀÄÄÀÈ

כבר וכאילו  הם, היורשים ברשות נמצאים, אלו שנכסים מקום ובכל 
ומהמילווה, מהפקדון  גובים ואלמנה חוב בעל אין הלכך  לידם; באו
משועבדים  אינם בירושה היתומים שקיבלו  ומיטלטלים מעות שכן

ולכתובה. חוב לבעל

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שתפסו ובאלמנה חוב בבעל  דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
במחלוקת  שנוי  זה ואף היורשים; לידי  שהגיעו  קודם הירושה מנכסי מיטלטלים

עקיבא. ורבי  טרפון רבי 

çépä,והניח שמת מי –ò÷øwä ïî ïéLeìz úBøtבעל ויש – ÄÄÇÅÀÄÄÇÇÀÇ
הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  ויורשים, ואלמנה íãBwäחוב ìk– ÈÇÅ

הפירות, את ïäaלתפוס äëæ שאם כלומר  מידו, מוציאים ואין  – ÈÈÈÆ
מידם, מוציאים ואין בהם, זכו הפירות, את ותפסו  היורשים קדמו 
ואם  ולכתובה; חוב לבעל משועבדים אינם יתומים של  שמיטלטלים
מבואר, בגמרא חוב; בעל וכן בהם; זכתה אותם, ותפסה האשה קדמה

מועילה. מיתה שלאחר  שתפיסה הסובר, טרפון  רבי דברי äúëæÈÀÈשאלו 
dúaúkî øúBé äMàäיותר מהפירות ותפסה האלמנה קדמה אם – ÈÄÈÅÄÀËÈÈ

כתובתה, BáBçמסכום ìò øúBé áBç ìòáe החוב בעל שקדם או – ÇÇÅÇ
בחובו , לו  שמגיע ממה יותר  להחזיר,øúBnäותפס צריכים שהם – ÇÈ

ïäaL ìLBkì eðúpé :øîBà ïBôøè éaø שזמן חוב שטר לבעל  – ÇÄÇÀÅÄÈÀÇÅÆÈÆ
(לפי הקודמת במשנה שבארנו כמו  האשה, לכתובת או  מאוחר  שטרו

"כושל " הריהו  מאלו אחד  שכל שאם (ylg)הגמרא), היורשים, כנגד 
להוציא  מהם אחד  אף יוכל  לא שוב היורשים, לידי יבואו  הפירות

eðúpéמידם. àlà !ïéca ïéîçøî ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÀÇÂÄÇÄÆÈÄÈÀ
íéLøBiì אלא המותר , רק לא עקיבא רבי שלדעת מבואר, בגמרא – ÇÀÄ

אחרים, ממיטלטלים או מהפירות והאלמנה החוב בעל שתפסו  מה כל
היורשים  זכו  מיד  המת משמת שכן  ליורשים, ונותנים מידם מוציאים

izdw - zex`ean zeipyn



dריד dpyn iriyz wxt zeaezk zkqn

äòeáL ïéëéøö ílkL,äòeáL ïéëéøö íéLøBiä ïéàå. ¤ª¨§¦¦§¨§¥©§¦§¦¦§¨
„úéðåðç BzLà úà áéLBnä,àtBøèBtà dpnL Bà–äöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä.øæòéìà éaøøîBà: ©¦¤¦§¤§¨¦¤¦¨©§¨£¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤©¦¡¦¤¤¥

dkìt ìò elôà,dúñéò ìòå. £¦©¦§¨§©¦¨¨
‰dì áúk:éìò éì ïéà äòeáLe øãðC–dòéaLäì ìBëé Bðéà;íéàaä úàå äéLøBé úà àeä òéaLî ìáà ¨©¨¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨£¨©§¦©¤§¤¨§¤©¨¦

dúeLøa.éìò éì ïéà äòeáLe øãðC,éLøBé ìòåC,éúeLøa íéàaä ìòåC–dòéaLäì ìBëé Bðéà,àéä àG,àGå ¦§¨¤¤§¨¥¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¦¥¨§©§¦¨¦§
äéLøBé,dúeLøa íéàaä úà àGå;ìáàdúBà ïéòéaLî åéLøBé,äéLøBé úàå,dúeLøa íéàaä úàå.äòeáLe øãð §¤¨§¤©¨¦¦§¨£¨§¨©§¦¦¨§¤§¤¨§¤©¨¦¦§¨¤¤§¨

:åáåç ìò øúåé ùéå.lyekl epzpi 'ek xzend.áåç ìòá àìå äùà àì íäî åàéöåé àì áåù íéîåúéä ãéì åàåáé íàå .äðåúçúä ìò åãéù øèùä ìòá äæ
íãå÷ä ìë ,äùà úáåúëå áåç ìòá åéìò äéäå ïéìèìèî çéðäå úîù éî ,áåç ìòáì éãáòùî éîúéã éìèìèîã ìàøùéáù íéðéã éúá ìëá éâéäðã àðãéàäå
éî ÷øôá ïî÷ì ïðéøîàãë ,íäéðéá ïéìèìèîä å÷ìçé ,íäî ãçà íã÷ àì íàå .ïéìèìèîá äîéã÷ ïéã ïéàù ,øçåàî áåç ìòá ïéá íã÷åî áåç ìòá ïéá äëæ

:éåùð äéäù
cccc.zipepg:úåðçá úåð÷ìå øåëîì.`texhet`:ïúéìå àùéìå åðåîîá ÷ñòúäì.dvxiy onf lk driaynìåëéå ,àîù úðòè ìò äøåú ìù ïéòë äòåáù

:äúñéò ìòå äëìô ìò äàðåà äúùò àìù äéìò ìâìâì.xne` `"xäëìä ïéàå .äúñéò ìòå äëìô ìò äòéáùäì ìåëé ìåâìâ é"ò àìù äìéçúëì åìéôà
:à"øë
dddd.diyxei z` `ed riayníãå÷ åðì äøîà àìå äúéî úòùá åðúã÷ô àìù íéùøåéä úòåáù íéòáùð ,äúáåúë åðîéä ïéòáåú äéùøåéå äúîå äùøéâ íà

:òåøô äúáåúë øèùù äéúåøèù ïéá åðéöî àìå ïëì.dzeyxa mi`ad z`e,äúáåúë íéòáåú úåçå÷ìäå äúîå äùøâúðå íéøçàì äúáåúë äøëî íà
:íéùøåéä úòåáù ïä óà íéòáùð.dze` oiriayn eiyxei la`ù ,äòåáù íéëéøö ,íéîåúéä ïî ïéòøôð äéùøåé åà àéäå äðîìàúð íààìà ïøèô àì éøä

`xephxa yexit

מיתה  לאחר  תפיסה ואין  לידם, בא הכל  וכאילו הירושה, נכסי  בכל
לאלמנה, או החוב לבעל äòeáLמועילה ïéëéøö ílkLשבעל – ÆËÈÀÄÄÀÈ

להישבע , צריכים היורשים מנכסי לגבות הבאים ואלמנה ïéàåÀÅחוב
äòeáL ïéëéøö íéLøBiä,הירושה בנכסי לזכות כדי  שבארנו – כמו ÇÀÄÀÄÄÀÈ

הקודמת. במשנה

הוא, הללו המשניות שתי  של ההלכתי היסוד  הקודמת, למשנה שהקדמנו  כפי
ולכתובה, חוב לבעל  משועבדים אינם ליתומים בירושה שנפלו  שמיטלטלים
מן אף חובו  את גובה חוב ובעל כתובתה גובה שאשה תיקנו, הגאונים אבל 

המיטלטלים.
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עליו ובא בהם, וכיוצא באריסו או בשותפו חושד אדם שאם היא, חכמים תקנת

יכול הריהו שביניהם, בחשבון דקדק לא שמא או  מרכושו גזל  שמא ספק, בטענת

השותפין, בטענה: שלא נשבעים "ואלו ח): ז, (שבועות ששנו  כמו כך, על להשביעו

תיקנו "ולמה – הבית". בתוך  והנותנת הנושאת והאשה והאפוטרופין , האריסין,

המעות, בעל  מנכסי  שיקחו  מה שכל לעצמם, מורין שאלו  מפני  זו? שבועה חכמים

שחייבים  חכמים להם תיקנו  לפיכך  וטורחים. ונותנים שנושאים מפני להם, הוא ראוי 

ובאמונה" בצדק מעשיהם כל  שיעשו  כדי ספק, בטענת oitzeyשבועה 'ld m"anx)
.(` ,h.ספק בטענת משביעה שבעלה האשה דין ללמד באה משנתנו  –

úéðåðç BzLà úà áéLBnä,בחנותו סחורה למכור  –dpnL Bà ÇÄÆÄÀÆÀÈÄÆÄÈ
àtBøèBtà,בהם וליתן ולישא נכסיו על  לפקח –dòéaLî äæ éøä ÇÀÈÂÅÆÇÀÄÈ

äöøiL ïîæ ìk באמונה ונתנה שנשאה להשביעה, הבעל  רשאי – ÈÀÇÆÄÀÆ
כלום. משלו  לקחה dkìt,ולא ìò elôà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÂÄÇÄÀÈ

dúñéò ìòå נטלה שלא שירצה, זמן כל  להשביעה הבעל  רשאי – ÀÇÄÈÈ
שלדעת  מבואר , בגמרא שאפתה. העיסה ומן בו  עשתה שהיא הצמר  מן
יכול אינו  אפוטרופא, מינה ולא חנוונית הושיבה לא אם קמא, תנא

כזה  קפדני  יחס שכן  הבית, במשק מעשיה על  ספק בטענת להשביעה
בכפיפה  נחש עם דר אדם שאין  הבית, שלום את מפר  לאשתו בעל  של

חכמים  אף אפוטרופא, שמינה או חנוונית הושיבה אם ברם, אחת.
ומתנ  משאה על משביעה שהוא שבשעה שניהלה,מודים, בעסקים ה

אליעזר ורבי  עיסתה. ועל פילכה על  אף שבועה עליה לגלגל הוא יכול
הרי אפוטרופא, מינה ולא חנוונית הושיבה שלא פי  על שאף סובר,

אפוטרופא  נעשתה שלא אשה לך שאין שירצה, זמן  כל  משביעה זה
עיסתה ועל פילכה על  בעלה בחיי  אחת ב ב ב ב ).).).).שעה פופופופו,,,, oi`e((((כתובותכתובותכתובותכתובות

.xfril` iaxk dkld
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שירצה. זמן  כל  משביעה שבעלה אפוטרופא, אשה בענין שנינו הקודמת במשנה

(משניות  להלן כמבואר  כתובתה, לגבות באה כשהיא שבועה חייבת שהאשה ויש 

היורשים, מן כתובתה לגבות הבאה שאלמנה ב-ג), (משניות לעיל  שנינו וכבר ז -ח);

שרבן ג), (ד, שנו גיטין ובמסכת כלום. קיבלה לא שעדיין  להישבע, היא צריכה

"ייאסר  שתאמר: כגון נודרת, אלא נשבעת תהא לא שהאלמנה התקין , הזקן גמליאל 

אשה  בשבועת הדין שהוא סוברים, ויש  כלום". מכתובתי נהניתי אם פלוני  פרי עלי

דנה  משנתנו – נדר. ממנה ולתבוע שבועה על לוותר  בעלה שיכול אפוטרופא,
ומשבועה. מנדר אשתו את לפטור  תנאי  עליו שקיבל  במי

dì áúk:לה אמר אם הדין  והוא לאשתו , הבעל  כתב –øãð ÈÇÈÆÆ
Céìò éì ïéà äòeáLe,ומשבועה מנדר  שפטרה –ìBëé Bðéà ÀÈÅÄÈÇÄÅÈ

dòéaLäì לא שבועה, שום אשתו  את להשביע יכול  הבעל אין – ÀÇÀÄÈ
מינה  או  חנוונית הושיבה אם כגון בנכסיו , ומתנה משאה  בענין

ז -ח); (משניות להלן  כמבואר  כתובתה, בענין ולא ìáàÂÈאפוטרופא,
äéLøBé úà àeä òéaLî תובעים ויורשיה ומתה, גירשה אם – ÇÀÄÇÆÀÆÈ

שמפורש מה (כעין  היורשים שבועת משביעם הוא הרי  כתובתה, ממנו 
ולא  מיתתה בשעת אמא פקדתנו שלא "שבועה ז ): ז , שבועות במסכת

כתובתה  ששטר שטרותיה, בין  מצאנו  ושלא לכן קודם לנו  אמרה
dúeLøaפרוע", íéàaä úàå לאחרים כתובתה מכרה אם – ÀÆÇÈÄÄÀÈ

נשבעים  הם אף כתובתה, את לתבוע באים והלקוחות ומתה, ונתגרשה
לה  שכתב מהתנאי  נהנים מכוחה הבאים שאין  היורשים, כשבועת

משבועה. לפוטרה dl:הבעל  azk,Céìò éì ïéà äòeáLe øãðÆÆÀÈÅÄÈÇÄ
CéúeLøa íéàaä ìòå ,CéLøBé ìòå את גם משבועה שפטר – ÀÇÀÇÄÀÇÇÈÄÄÀÄ

מכוחה, הבאים את וגם àéäאשתו  àG ,dòéaLäì ìBëé Bðéà– ÅÈÀÇÀÄÈÄ
אותה, dúeLøaלא íéàaä úà àGå ,äéLøBé àGåשהרי – ÀÀÆÈÀÆÇÈÄÄÀÈ

משבועה; לפטרם במפורש  עליהם åéLøBéהתנה ìáà,הבעל של – ÂÈÀÈ
dúBà ïéòéaLîמיורשי כתובתה תובעת והיא נתאלמנה, אם – ÇÀÄÄÈ

להשביעה, הם רשאים dúeLøaבעלה, íéàaä úàå ,äéLøBé úàåÀÆÀÆÈÀÆÇÈÄÄÀÈ
ברשותה  הבאים או ויורשיה בעלה, מת כך ואחר ומתה, נתגרשה אם –
אותם  משביעים הבעל יורשי הרי  בעלה, מיורשי  כתובתה את תובעים

לה  שנפרע להם אמרה שלא היינו  לעיל), (שהבאנו היורשים כשבועת
היא, מתה כך  ואחר  בחייה, הבעל  מת אם ברם, כלום. מכתובתה

כתובתה  גובים יורשיה אין  הבעל, ליורשי שבועה ונתחייבה הואיל 
אין  כלומר  לבניו ", שבועה מוריש  אדם ש"אין בשבועה, אפילו כלל 

לפי בשבועה, אלא לגבותו  היה יכול שלא ממון לבניו מוריש  אדם
ואף  אביהם. בה שנתחייב שבועה אותה להישבע יכולים הבנים שאין

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iriyz wxt zeaezk zkqn

éì ïéà,éLøBéì àGå,éúeLøa íéàaì àGå,éìòC,éLøBé ìòåC,éúeLøa íéàaä ìòåC–dòéaLäì ìBëé Bðéà, ¥¦§§§©§©¨¦¦§¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¦¥¨§©§¦¨
àeä àG,åéLøBé àGå,BúeLøa íéàaä àGå,dúBà àG,äéLøBé àGå,dúeLøa ïéàaä àGå. §§¨§©¨¦¦§¨§§¤¨§©¨¦¦§¨

Âäéáà úéáì dìòa øáwî äëìä,àtBøèBtà úéNòð àGå äéîç úéáì äøæçL Bà–ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ¨§¨¦¤¤©£¨§¥¨¦¨¤¨§¨§¥¨¦¨§©£¥©§¨¥©§¦©§¦¦
dúBà.àtBøèBtà úéNòð íàå–àáì ãéúòä ìò dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä,øáòM äî ìò dúBà ïéòéaLî ïéàå. ¨§¦©£¥©§¨©§¦©§¦¦¨©¤¨¦¨Ÿ§¥©§¦¦¨©©¤¨©
Êdúaúk úîâBtä–äòeáLa àlà òøtz àG;äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãò–äòeáLa àlà òøtz àG; ©¤¤§ª¨¨¦¨©¤¨¦§¨¥¤¨§¦¨¤¦§¨¦¨©¤¨¦§¨

íéîBúé éñëpî,ïéãaòLî íéñëpîe,åéðôa àHLå–äòeáLa àlà òøtz àG. ¦¦§¥§¦¦§¨¦§ª§¨¦§¤§¨¨¦¨©¤¨¦§¨
Ádúaúk úîâBtä,ãöék?æeæ óìà dúaúk äúéä,dì øîàå:éúaúk zìa÷úäC,úøîBà àéäå:ézìa÷úä àG ©¤¤§ª¨¨¥©¨§¨§ª¨¨¤¤§¨©¨¦§©©§§§ª¨¦§¦¤¤¦§©©§¦

:åééçá äúáåúë äáâú íà åðîî.izeyxa oi`al:úåçå÷ìä ïî òøôéì äàá úàå éñëð øåëîà íà
eeee.dlra xawn dkld:äòåáùä ïî äìòá äøèôù åæ.dia` zial:íéñëðá áåù ä÷ñòúð àìù.dze` oiriayn miyxeid oi`äúéî ïéá ä÷ñòúðù äîá

:ìååðúéå úîä ääùé úîä úøåá÷ êøåöì äðå÷å úøëåî àéäù äîá íéãò àéáäì äëéøö àéäù êåúî ,êë ìò äòéáùäì íéìåëé íéùøåé åéä íàù. äøåá÷ì
.`eal cizrd lríéîåúé ìù íéñëðä éøäù äéãéã øåèô äéá àéðäî àìã ,äìòá úøåá÷ øçàì åéìò àôåøèåôà úéùòðù ÷ñòä ïî íåìë äéãéá äáëéò àìù

:íä.xary lr:äìòá ééçáù ÷ñò ìò
ffff.dreaya `l` rxtz `läòåáù ïðáø åîøå ìëä äòøôðù øùôà úö÷îá äòøôðå ìéàåä åæå ,åòøôù äî ìë ìò áì íåùì ÷ã÷ãî åðéà åøéáçî òøôðä

:÷åãéúã éëéä éë äìò.dreaya `l` rxtz `l drext `idy cirn cg` créô ìò óà åììä úåòåáùå .ìòá ìù åúòã ñéôäì éãë àéä íéîëç úð÷ú
:ïä äøåú ìù ïéòë äðùîá åð÷éúù úåòåáù ìëù ,õôç úèé÷ðá äøåú ìù ïéòë àìà ïðéà ,ïä íéîëç úð÷úù.micareyn miqkpnïî éáâ äåä éàã íåùî

úéáâ äåä éà àîìã úåçå÷ì ìéáùá ïðéðòè ïðàå ,äéì ïðéòáùî êéúòøô àìã éì òáúùà äåì ïéòè äåäå äéôåâ äåìäàìã éì òáúùà êì ïéòè äåä äåìä ïî
:òáúùà éîð àúùä ,éòåáúùà úéòáå êéúòøô

`xephxa yexit

נתחייבה  שהיא שבועה, אותה להישבע יכולים האשה יורשי  אין כאן 

אאאא).).).).בה מחמחמחמח,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות ורשורשורשורש""""יייי dl:((((גמרא גמרא גמרא גמרא  azk,éì ïéà äòeáLe øãðÆÆÀÈÅÄ
ìòå ,CéLøBé ìòå ,Céìò ,éúeLøa íéàaì àGå ,éLøBéì àGåÀÀÀÇÀÇÈÄÄÀÄÈÇÄÀÇÀÇÄÀÇ

CéúeLøa íéàaä הבאים ואת אשתו  את הבעל שפטר  מכוחה – ÇÈÄÄÀÄ
ברשותו , ולבאים וליורשיו לו  שבועה dòéaLäì,מכל  ìBëé BðéàÅÈÀÇÀÄÈ

àGå ,dúBà àG ,BúeLøa íéàaä àGå ,åéLøBé àGå ,àeä àGÀÀÈÀÇÈÄÄÀÈÀ
dúeLøa ïéàaä àGå ,äéLøBé.קיים שתנאו – ÀÆÈÀÇÈÄÄÀÈ

שבתנאו : הפיסקה izeyxa"בענין  mi`al `le",נכסי אמכור "אם מפרשים: יש
הלקוחות" מן  ליפרע באה ahixde"`),ואת ixi`nd miyxtn oke ;`xephxa ;i"yx)

להשביעה. יכולים שאינם הלקוחות, לגבי אף מועיל  הבעל שתנאי יוצא, זה ולפי 
ולגבי לגביו אלא מועיל  הבעל  תנאי  שאין וסוברים, כך  על חולקים ויש
בשבועה  אלא הלקוחות מן נפרעת ואינה לקוחות, לגבי לא אבל  יורשיו ,

;(m"anxd ;mipe`bd) משביעים אין ברשותו  שהבאים במשנתנו, ששנינו ומה
נכסיו, על אותם שמינה אפוטרופסים כגון  אלא ללקוחות, הכוונה אין  אותה,
כיורשים  חכמים אותם שעשו  מרע, שכיב במתנת לאחרים נכסיו שנתן או 

.("aeh mei zetqez" oiire ;o"anxd mya "sqei iwenip")
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השבועה  מן פטרה שבעלה באשה דנה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

יורשיו. לגבי אף

dìòa øáwî äëìäהלכה קבורתו  לאחר  ומיד בעלה, מת –úéáì ÈÀÈÄÆÆÇÂÈÀÅ
äéáà,בעלה בנכסי  עסקה לא ושוב –äéîç úéáì äøæçL Bà ÈÄÈÆÈÀÈÀÅÈÄÈ

àtBøèBtà úéNòð àGåעוד נעשתה לא שחזרה שלאחר  – ÀÇÂÅÇÀÈ
הירושה, נכסי על dúBàאפוטרופא ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà– ÅÇÀÄÇÀÄÄÈ

ל באה כשהיא לא שבועה פטרה שום בעלה שהרי  כתובתה, גבות

שהתעסקה  מה על ולא למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו משבועה,
יכולים  שהיורשים נאמר שאם לקבורה, מיתה בין המת בעלה בנכסי 

קבורתו  הוצאות לצורך הנכסים במכירת תתעסק לא כך , על להשביעה
ומתנוול שוהה המת ונמצא בעדים, ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).אלא íàåÀÄ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

àtBøèBtà úéNòð המת בעלה נכסי  על אפוטרופא נעשתה ואם – ÇÂÅÇÀÈ
קבורתו, לאחר àáìאף ãéúòä ìò dúBà ïéòéaLî ïéLøBiäÇÀÄÇÀÄÄÈÇÆÈÄÈÙ

מלאחר שעשתה העסקים על  ספק בטענת להשביעה היורשים יכולים –
והנכסים  לה, מועיל אינו  משבועה לפטרה בעלה שתנאי ואילך , הקבורה

הם, היורשים øáòMשל äî ìò dúBà ïéòéaLî ïéàåאבל – ÀÅÇÀÄÄÈÇÇÆÈÇ
שבועה גלגול  ידי על אפילו  להשביעה, יכולים הם ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;אין 

משבועה,המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), פטרה והוא הואיל בעלה, בחיי שעשתה העסקים על

לעיל. שבארנו  כמו  לקבורה, מיתה בין שעשתה מה על  לא ואף

וכן היורשים. לגבי אף משבועה אשתו  את פטר  שהבעל בכגון משנתנו בארנו 
משבועה, בעלה פטרה כשלא משנתנו מפרשים ויש המפרשים. רוב מבארים
על אותה משביעים היורשים אין  כן  פי  על שאף להשמיענו, המשנה ובאה

הבעל שבחיי ixi`nd).האפוטרופסות ;zvaewn dhiy)
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בשבועה. אלא כתובתן  גובות שאינן בנשים ללמדנו באה זו  משנה

dúaúk úîâBtä שקיבלה מודה והיא כתובתה, לגבות שבאה –אשה ÇÆÆÀËÈÈ
פרע  שכבר טוען  בעלה אבל השאר , את תובעת והיא מקצתה, כבר

הבאה, במשנה כמפורש  הכתובה, כל את òøtzלה àG יתרת את – ÄÈÇ
תובעת, שהיא äòeáLaהכתובה àlà בגמ לפי– הטעם, מבואר רא ÆÈÄÀÈ

שם  אינו הנפרע ואילו נותן , הוא כמה לדעת מדייק חובו שהפורע
אפשר במקצת, שנפרעה מודה והיא הואיל וזו קיבל, כמה לדייק לבו 

חכמים  הטילו לפיכך בו, מודה שהיא סכום מאותו  יותר שקיבלה
שתדייק כדי עליה, בבבב););););שבועה פח פח פח פח ,,,, àéäL((((כתובות כתובות כתובות כתובות  dãéòî ãçà ãòÅÆÈÀÄÈÆÄ

äòeøt נפרעה שכבר  מעיד  אחד  ועד  כתובתה, לגבות שבאה אשה – ÀÈ
הכתובה, äòeáLaלה àlà òøtz àG אינו אחד  עד  שאמנם – ÄÈÇÆÈÄÀÈ

תיקנו  הבעל של דעתו  להפיס כדי  אבל  כתובתה, להפסידה נאמן 
לפטרה  עמה התנה ולא הואיל  בשבועה, אלא תפרע שלא חכמים

íéîBúéמשבועה; éñëpî,היתומים מן  כתובתה התובעת אלמנה – ÄÄÀÅÀÄ
ïéãaòLî íéñëpîe הנכסים מן  כתובתה לגבות שבאה אשה או  – ÄÀÈÄÀËÀÈÄ

ללקוחות) משועבדים" "נכסים נקראים (והם לאחרים בעלה שמכר 
åéðôa àHLå באה והיא רחוקה, לדרך בעלה שהלך גרושה או – ÀÆÀÈÈ

כתובתה, לתבוע דין äòeáLaלבית àlà òøtz àG שאנו – ÄÈÇÆÈÄÀÈ
כנגדה: טוען היה שמא מבעלה, כתובתה תובעת היתה אילו  אומרים:

אלו  בכל  לפיכך  שבועה, חייבת והיתה פרעתיך ", שלא לי "השבעי 
שבועה עליה חכמים א א א א ).).).).הטילו  מאמאמאמא,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא  פיפיפיפי עלעלעלעל ((((רש רש רש רש """"יייי
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הקודמת. המשנה את לפרש באה זו  משנה

æeæ óìà dúaúk äúéä ?ãöék ,dúaúk úîâBtä והאשה – ÇÆÆÀËÈÈÅÇÈÀÈÀËÈÈÆÆ
כתו  ממנו,תובעת שנתגרשה מאחר  מבעלה, dìבתה øîàå: הבעל – ÀÈÇÈ

Céúaúk zìa÷úä,הכתובה כספי את קבלת כבר –:úøîBà àéäå ÄÀÇÇÀÀÀËÈÄÀÄÆÆ
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äòeáL ïéëéøö ílkL,äòeáL ïéëéøö íéLøBiä ïéàå. ¤ª¨§¦¦§¨§¥©§¦§¦¦§¨
„úéðåðç BzLà úà áéLBnä,àtBøèBtà dpnL Bà–äöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä.øæòéìà éaøøîBà: ©¦¤¦§¤§¨¦¤¦¨©§¨£¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤©¦¡¦¤¤¥

dkìt ìò elôà,dúñéò ìòå. £¦©¦§¨§©¦¨¨
‰dì áúk:éìò éì ïéà äòeáLe øãðC–dòéaLäì ìBëé Bðéà;íéàaä úàå äéLøBé úà àeä òéaLî ìáà ¨©¨¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨£¨©§¦©¤§¤¨§¤©¨¦

dúeLøa.éìò éì ïéà äòeáLe øãðC,éLøBé ìòåC,éúeLøa íéàaä ìòåC–dòéaLäì ìBëé Bðéà,àéä àG,àGå ¦§¨¤¤§¨¥¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¦¥¨§©§¦¨¦§
äéLøBé,dúeLøa íéàaä úà àGå;ìáàdúBà ïéòéaLî åéLøBé,äéLøBé úàå,dúeLøa íéàaä úàå.äòeáLe øãð §¤¨§¤©¨¦¦§¨£¨§¨©§¦¦¨§¤§¤¨§¤©¨¦¦§¨¤¤§¨

:åáåç ìò øúåé ùéå.lyekl epzpi 'ek xzend.áåç ìòá àìå äùà àì íäî åàéöåé àì áåù íéîåúéä ãéì åàåáé íàå .äðåúçúä ìò åãéù øèùä ìòá äæ
íãå÷ä ìë ,äùà úáåúëå áåç ìòá åéìò äéäå ïéìèìèî çéðäå úîù éî ,áåç ìòáì éãáòùî éîúéã éìèìèîã ìàøùéáù íéðéã éúá ìëá éâéäðã àðãéàäå
éî ÷øôá ïî÷ì ïðéøîàãë ,íäéðéá ïéìèìèîä å÷ìçé ,íäî ãçà íã÷ àì íàå .ïéìèìèîá äîéã÷ ïéã ïéàù ,øçåàî áåç ìòá ïéá íã÷åî áåç ìòá ïéá äëæ

:éåùð äéäù
cccc.zipepg:úåðçá úåð÷ìå øåëîì.`texhet`:ïúéìå àùéìå åðåîîá ÷ñòúäì.dvxiy onf lk driaynìåëéå ,àîù úðòè ìò äøåú ìù ïéòë äòåáù

:äúñéò ìòå äëìô ìò äàðåà äúùò àìù äéìò ìâìâì.xne` `"xäëìä ïéàå .äúñéò ìòå äëìô ìò äòéáùäì ìåëé ìåâìâ é"ò àìù äìéçúëì åìéôà
:à"øë
dddd.diyxei z` `ed riayníãå÷ åðì äøîà àìå äúéî úòùá åðúã÷ô àìù íéùøåéä úòåáù íéòáùð ,äúáåúë åðîéä ïéòáåú äéùøåéå äúîå äùøéâ íà

:òåøô äúáåúë øèùù äéúåøèù ïéá åðéöî àìå ïëì.dzeyxa mi`ad z`e,äúáåúë íéòáåú úåçå÷ìäå äúîå äùøâúðå íéøçàì äúáåúë äøëî íà
:íéùøåéä úòåáù ïä óà íéòáùð.dze` oiriayn eiyxei la`ù ,äòåáù íéëéøö ,íéîåúéä ïî ïéòøôð äéùøåé åà àéäå äðîìàúð íààìà ïøèô àì éøä

`xephxa yexit

מיתה  לאחר  תפיסה ואין  לידם, בא הכל  וכאילו הירושה, נכסי  בכל
לאלמנה, או החוב לבעל äòeáLמועילה ïéëéøö ílkLשבעל – ÆËÈÀÄÄÀÈ

להישבע , צריכים היורשים מנכסי לגבות הבאים ואלמנה ïéàåÀÅחוב
äòeáL ïéëéøö íéLøBiä,הירושה בנכסי לזכות כדי  שבארנו – כמו ÇÀÄÀÄÄÀÈ

הקודמת. במשנה

הוא, הללו המשניות שתי  של ההלכתי היסוד  הקודמת, למשנה שהקדמנו  כפי
ולכתובה, חוב לבעל  משועבדים אינם ליתומים בירושה שנפלו  שמיטלטלים
מן אף חובו  את גובה חוב ובעל כתובתה גובה שאשה תיקנו, הגאונים אבל 

המיטלטלים.
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עליו ובא בהם, וכיוצא באריסו או בשותפו חושד אדם שאם היא, חכמים תקנת

יכול הריהו שביניהם, בחשבון דקדק לא שמא או  מרכושו גזל  שמא ספק, בטענת

השותפין, בטענה: שלא נשבעים "ואלו ח): ז, (שבועות ששנו  כמו כך, על להשביעו

תיקנו "ולמה – הבית". בתוך  והנותנת הנושאת והאשה והאפוטרופין , האריסין,

המעות, בעל  מנכסי  שיקחו  מה שכל לעצמם, מורין שאלו  מפני  זו? שבועה חכמים

שחייבים  חכמים להם תיקנו  לפיכך  וטורחים. ונותנים שנושאים מפני להם, הוא ראוי 

ובאמונה" בצדק מעשיהם כל  שיעשו  כדי ספק, בטענת oitzeyשבועה 'ld m"anx)
.(` ,h.ספק בטענת משביעה שבעלה האשה דין ללמד באה משנתנו  –

úéðåðç BzLà úà áéLBnä,בחנותו סחורה למכור  –dpnL Bà ÇÄÆÄÀÆÀÈÄÆÄÈ
àtBøèBtà,בהם וליתן ולישא נכסיו על  לפקח –dòéaLî äæ éøä ÇÀÈÂÅÆÇÀÄÈ

äöøiL ïîæ ìk באמונה ונתנה שנשאה להשביעה, הבעל  רשאי – ÈÀÇÆÄÀÆ
כלום. משלו  לקחה dkìt,ולא ìò elôà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÂÄÇÄÀÈ

dúñéò ìòå נטלה שלא שירצה, זמן כל  להשביעה הבעל  רשאי – ÀÇÄÈÈ
שלדעת  מבואר , בגמרא שאפתה. העיסה ומן בו  עשתה שהיא הצמר  מן
יכול אינו  אפוטרופא, מינה ולא חנוונית הושיבה לא אם קמא, תנא

כזה  קפדני  יחס שכן  הבית, במשק מעשיה על  ספק בטענת להשביעה
בכפיפה  נחש עם דר אדם שאין  הבית, שלום את מפר  לאשתו בעל  של

חכמים  אף אפוטרופא, שמינה או חנוונית הושיבה אם ברם, אחת.
ומתנ  משאה על משביעה שהוא שבשעה שניהלה,מודים, בעסקים ה

אליעזר ורבי  עיסתה. ועל פילכה על  אף שבועה עליה לגלגל הוא יכול
הרי אפוטרופא, מינה ולא חנוונית הושיבה שלא פי  על שאף סובר,

אפוטרופא  נעשתה שלא אשה לך שאין שירצה, זמן  כל  משביעה זה
עיסתה ועל פילכה על  בעלה בחיי  אחת ב ב ב ב ).).).).שעה פופופופו,,,, oi`e((((כתובותכתובותכתובותכתובות

.xfril` iaxk dkld
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שירצה. זמן  כל  משביעה שבעלה אפוטרופא, אשה בענין שנינו הקודמת במשנה

(משניות  להלן כמבואר  כתובתה, לגבות באה כשהיא שבועה חייבת שהאשה ויש 

היורשים, מן כתובתה לגבות הבאה שאלמנה ב-ג), (משניות לעיל  שנינו וכבר ז -ח);

שרבן ג), (ד, שנו גיטין ובמסכת כלום. קיבלה לא שעדיין  להישבע, היא צריכה

"ייאסר  שתאמר: כגון נודרת, אלא נשבעת תהא לא שהאלמנה התקין , הזקן גמליאל 

אשה  בשבועת הדין שהוא סוברים, ויש  כלום". מכתובתי נהניתי אם פלוני  פרי עלי

דנה  משנתנו – נדר. ממנה ולתבוע שבועה על לוותר  בעלה שיכול אפוטרופא,
ומשבועה. מנדר אשתו את לפטור  תנאי  עליו שקיבל  במי

dì áúk:לה אמר אם הדין  והוא לאשתו , הבעל  כתב –øãð ÈÇÈÆÆ
Céìò éì ïéà äòeáLe,ומשבועה מנדר  שפטרה –ìBëé Bðéà ÀÈÅÄÈÇÄÅÈ

dòéaLäì לא שבועה, שום אשתו  את להשביע יכול  הבעל אין – ÀÇÀÄÈ
מינה  או  חנוונית הושיבה אם כגון בנכסיו , ומתנה משאה  בענין

ז -ח); (משניות להלן  כמבואר  כתובתה, בענין ולא ìáàÂÈאפוטרופא,
äéLøBé úà àeä òéaLî תובעים ויורשיה ומתה, גירשה אם – ÇÀÄÇÆÀÆÈ

שמפורש מה (כעין  היורשים שבועת משביעם הוא הרי  כתובתה, ממנו 
ולא  מיתתה בשעת אמא פקדתנו שלא "שבועה ז ): ז , שבועות במסכת

כתובתה  ששטר שטרותיה, בין  מצאנו  ושלא לכן קודם לנו  אמרה
dúeLøaפרוע", íéàaä úàå לאחרים כתובתה מכרה אם – ÀÆÇÈÄÄÀÈ

נשבעים  הם אף כתובתה, את לתבוע באים והלקוחות ומתה, ונתגרשה
לה  שכתב מהתנאי  נהנים מכוחה הבאים שאין  היורשים, כשבועת

משבועה. לפוטרה dl:הבעל  azk,Céìò éì ïéà äòeáLe øãðÆÆÀÈÅÄÈÇÄ
CéúeLøa íéàaä ìòå ,CéLøBé ìòå את גם משבועה שפטר – ÀÇÀÇÄÀÇÇÈÄÄÀÄ

מכוחה, הבאים את וגם àéäאשתו  àG ,dòéaLäì ìBëé Bðéà– ÅÈÀÇÀÄÈÄ
אותה, dúeLøaלא íéàaä úà àGå ,äéLøBé àGåשהרי – ÀÀÆÈÀÆÇÈÄÄÀÈ

משבועה; לפטרם במפורש  עליהם åéLøBéהתנה ìáà,הבעל של – ÂÈÀÈ
dúBà ïéòéaLîמיורשי כתובתה תובעת והיא נתאלמנה, אם – ÇÀÄÄÈ

להשביעה, הם רשאים dúeLøaבעלה, íéàaä úàå ,äéLøBé úàåÀÆÀÆÈÀÆÇÈÄÄÀÈ
ברשותה  הבאים או ויורשיה בעלה, מת כך ואחר ומתה, נתגרשה אם –
אותם  משביעים הבעל יורשי הרי  בעלה, מיורשי  כתובתה את תובעים

לה  שנפרע להם אמרה שלא היינו  לעיל), (שהבאנו היורשים כשבועת
היא, מתה כך  ואחר  בחייה, הבעל  מת אם ברם, כלום. מכתובתה

כתובתה  גובים יורשיה אין  הבעל, ליורשי שבועה ונתחייבה הואיל 
אין  כלומר  לבניו ", שבועה מוריש  אדם ש"אין בשבועה, אפילו כלל 

לפי בשבועה, אלא לגבותו  היה יכול שלא ממון לבניו מוריש  אדם
ואף  אביהם. בה שנתחייב שבועה אותה להישבע יכולים הבנים שאין
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éì ïéà,éLøBéì àGå,éúeLøa íéàaì àGå,éìòC,éLøBé ìòåC,éúeLøa íéàaä ìòåC–dòéaLäì ìBëé Bðéà, ¥¦§§§©§©¨¦¦§¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¦¥¨§©§¦¨
àeä àG,åéLøBé àGå,BúeLøa íéàaä àGå,dúBà àG,äéLøBé àGå,dúeLøa ïéàaä àGå. §§¨§©¨¦¦§¨§§¤¨§©¨¦¦§¨

Âäéáà úéáì dìòa øáwî äëìä,àtBøèBtà úéNòð àGå äéîç úéáì äøæçL Bà–ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ¨§¨¦¤¤©£¨§¥¨¦¨¤¨§¨§¥¨¦¨§©£¥©§¨¥©§¦©§¦¦
dúBà.àtBøèBtà úéNòð íàå–àáì ãéúòä ìò dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä,øáòM äî ìò dúBà ïéòéaLî ïéàå. ¨§¦©£¥©§¨©§¦©§¦¦¨©¤¨¦¨Ÿ§¥©§¦¦¨©©¤¨©
Êdúaúk úîâBtä–äòeáLa àlà òøtz àG;äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãò–äòeáLa àlà òøtz àG; ©¤¤§ª¨¨¦¨©¤¨¦§¨¥¤¨§¦¨¤¦§¨¦¨©¤¨¦§¨

íéîBúé éñëpî,ïéãaòLî íéñëpîe,åéðôa àHLå–äòeáLa àlà òøtz àG. ¦¦§¥§¦¦§¨¦§ª§¨¦§¤§¨¨¦¨©¤¨¦§¨
Ádúaúk úîâBtä,ãöék?æeæ óìà dúaúk äúéä,dì øîàå:éúaúk zìa÷úäC,úøîBà àéäå:ézìa÷úä àG ©¤¤§ª¨¨¥©¨§¨§ª¨¨¤¤§¨©¨¦§©©§§§ª¨¦§¦¤¤¦§©©§¦

:åééçá äúáåúë äáâú íà åðîî.izeyxa oi`al:úåçå÷ìä ïî òøôéì äàá úàå éñëð øåëîà íà
eeee.dlra xawn dkld:äòåáùä ïî äìòá äøèôù åæ.dia` zial:íéñëðá áåù ä÷ñòúð àìù.dze` oiriayn miyxeid oi`äúéî ïéá ä÷ñòúðù äîá

:ìååðúéå úîä ääùé úîä úøåá÷ êøåöì äðå÷å úøëåî àéäù äîá íéãò àéáäì äëéøö àéäù êåúî ,êë ìò äòéáùäì íéìåëé íéùøåé åéä íàù. äøåá÷ì
.`eal cizrd lríéîåúé ìù íéñëðä éøäù äéãéã øåèô äéá àéðäî àìã ,äìòá úøåá÷ øçàì åéìò àôåøèåôà úéùòðù ÷ñòä ïî íåìë äéãéá äáëéò àìù

:íä.xary lr:äìòá ééçáù ÷ñò ìò
ffff.dreaya `l` rxtz `läòåáù ïðáø åîøå ìëä äòøôðù øùôà úö÷îá äòøôðå ìéàåä åæå ,åòøôù äî ìë ìò áì íåùì ÷ã÷ãî åðéà åøéáçî òøôðä

:÷åãéúã éëéä éë äìò.dreaya `l` rxtz `l drext `idy cirn cg` créô ìò óà åììä úåòåáùå .ìòá ìù åúòã ñéôäì éãë àéä íéîëç úð÷ú
:ïä äøåú ìù ïéòë äðùîá åð÷éúù úåòåáù ìëù ,õôç úèé÷ðá äøåú ìù ïéòë àìà ïðéà ,ïä íéîëç úð÷úù.micareyn miqkpnïî éáâ äåä éàã íåùî

úéáâ äåä éà àîìã úåçå÷ì ìéáùá ïðéðòè ïðàå ,äéì ïðéòáùî êéúòøô àìã éì òáúùà äåì ïéòè äåäå äéôåâ äåìäàìã éì òáúùà êì ïéòè äåä äåìä ïî
:òáúùà éîð àúùä ,éòåáúùà úéòáå êéúòøô

`xephxa yexit

נתחייבה  שהיא שבועה, אותה להישבע יכולים האשה יורשי  אין כאן 

אאאא).).).).בה מחמחמחמח,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות ורשורשורשורש""""יייי dl:((((גמרא גמרא גמרא גמרא  azk,éì ïéà äòeáLe øãðÆÆÀÈÅÄ
ìòå ,CéLøBé ìòå ,Céìò ,éúeLøa íéàaì àGå ,éLøBéì àGåÀÀÀÇÀÇÈÄÄÀÄÈÇÄÀÇÀÇÄÀÇ

CéúeLøa íéàaä הבאים ואת אשתו  את הבעל שפטר  מכוחה – ÇÈÄÄÀÄ
ברשותו , ולבאים וליורשיו לו  שבועה dòéaLäì,מכל  ìBëé BðéàÅÈÀÇÀÄÈ

àGå ,dúBà àG ,BúeLøa íéàaä àGå ,åéLøBé àGå ,àeä àGÀÀÈÀÇÈÄÄÀÈÀ
dúeLøa ïéàaä àGå ,äéLøBé.קיים שתנאו – ÀÆÈÀÇÈÄÄÀÈ

שבתנאו : הפיסקה izeyxa"בענין  mi`al `le",נכסי אמכור "אם מפרשים: יש
הלקוחות" מן  ליפרע באה ahixde"`),ואת ixi`nd miyxtn oke ;`xephxa ;i"yx)

להשביעה. יכולים שאינם הלקוחות, לגבי אף מועיל  הבעל שתנאי יוצא, זה ולפי 
ולגבי לגביו אלא מועיל  הבעל  תנאי  שאין וסוברים, כך  על חולקים ויש
בשבועה  אלא הלקוחות מן נפרעת ואינה לקוחות, לגבי לא אבל  יורשיו ,

;(m"anxd ;mipe`bd) משביעים אין ברשותו  שהבאים במשנתנו, ששנינו ומה
נכסיו, על אותם שמינה אפוטרופסים כגון  אלא ללקוחות, הכוונה אין  אותה,
כיורשים  חכמים אותם שעשו  מרע, שכיב במתנת לאחרים נכסיו שנתן או 

.("aeh mei zetqez" oiire ;o"anxd mya "sqei iwenip")

i y y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

השבועה  מן פטרה שבעלה באשה דנה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

יורשיו. לגבי אף

dìòa øáwî äëìäהלכה קבורתו  לאחר  ומיד בעלה, מת –úéáì ÈÀÈÄÆÆÇÂÈÀÅ
äéáà,בעלה בנכסי  עסקה לא ושוב –äéîç úéáì äøæçL Bà ÈÄÈÆÈÀÈÀÅÈÄÈ

àtBøèBtà úéNòð àGåעוד נעשתה לא שחזרה שלאחר  – ÀÇÂÅÇÀÈ
הירושה, נכסי על dúBàאפוטרופא ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà– ÅÇÀÄÇÀÄÄÈ

ל באה כשהיא לא שבועה פטרה שום בעלה שהרי  כתובתה, גבות

שהתעסקה  מה על ולא למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו משבועה,
יכולים  שהיורשים נאמר שאם לקבורה, מיתה בין המת בעלה בנכסי 

קבורתו  הוצאות לצורך הנכסים במכירת תתעסק לא כך , על להשביעה
ומתנוול שוהה המת ונמצא בעדים, ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).אלא íàåÀÄ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

àtBøèBtà úéNòð המת בעלה נכסי  על אפוטרופא נעשתה ואם – ÇÂÅÇÀÈ
קבורתו, לאחר àáìאף ãéúòä ìò dúBà ïéòéaLî ïéLøBiäÇÀÄÇÀÄÄÈÇÆÈÄÈÙ

מלאחר שעשתה העסקים על  ספק בטענת להשביעה היורשים יכולים –
והנכסים  לה, מועיל אינו  משבועה לפטרה בעלה שתנאי ואילך , הקבורה

הם, היורשים øáòMשל äî ìò dúBà ïéòéaLî ïéàåאבל – ÀÅÇÀÄÄÈÇÇÆÈÇ
שבועה גלגול  ידי על אפילו  להשביעה, יכולים הם ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;אין 

משבועה,המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), פטרה והוא הואיל בעלה, בחיי שעשתה העסקים על

לעיל. שבארנו  כמו  לקבורה, מיתה בין שעשתה מה על  לא ואף

וכן היורשים. לגבי אף משבועה אשתו  את פטר  שהבעל בכגון משנתנו בארנו 
משבועה, בעלה פטרה כשלא משנתנו מפרשים ויש המפרשים. רוב מבארים
על אותה משביעים היורשים אין  כן  פי  על שאף להשמיענו, המשנה ובאה

הבעל שבחיי ixi`nd).האפוטרופסות ;zvaewn dhiy)
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בשבועה. אלא כתובתן  גובות שאינן בנשים ללמדנו באה זו  משנה

dúaúk úîâBtä שקיבלה מודה והיא כתובתה, לגבות שבאה –אשה ÇÆÆÀËÈÈ
פרע  שכבר טוען  בעלה אבל השאר , את תובעת והיא מקצתה, כבר

הבאה, במשנה כמפורש  הכתובה, כל את òøtzלה àG יתרת את – ÄÈÇ
תובעת, שהיא äòeáLaהכתובה àlà בגמ לפי– הטעם, מבואר רא ÆÈÄÀÈ

שם  אינו הנפרע ואילו נותן , הוא כמה לדעת מדייק חובו שהפורע
אפשר במקצת, שנפרעה מודה והיא הואיל וזו קיבל, כמה לדייק לבו 

חכמים  הטילו לפיכך בו, מודה שהיא סכום מאותו  יותר שקיבלה
שתדייק כדי עליה, בבבב););););שבועה פח פח פח פח ,,,, àéäL((((כתובות כתובות כתובות כתובות  dãéòî ãçà ãòÅÆÈÀÄÈÆÄ

äòeøt נפרעה שכבר  מעיד  אחד  ועד  כתובתה, לגבות שבאה אשה – ÀÈ
הכתובה, äòeáLaלה àlà òøtz àG אינו אחד  עד  שאמנם – ÄÈÇÆÈÄÀÈ

תיקנו  הבעל של דעתו  להפיס כדי  אבל  כתובתה, להפסידה נאמן 
לפטרה  עמה התנה ולא הואיל  בשבועה, אלא תפרע שלא חכמים

íéîBúéמשבועה; éñëpî,היתומים מן  כתובתה התובעת אלמנה – ÄÄÀÅÀÄ
ïéãaòLî íéñëpîe הנכסים מן  כתובתה לגבות שבאה אשה או  – ÄÀÈÄÀËÀÈÄ

ללקוחות) משועבדים" "נכסים נקראים (והם לאחרים בעלה שמכר 
åéðôa àHLå באה והיא רחוקה, לדרך בעלה שהלך גרושה או – ÀÆÀÈÈ

כתובתה, לתבוע דין äòeáLaלבית àlà òøtz àG שאנו – ÄÈÇÆÈÄÀÈ
כנגדה: טוען היה שמא מבעלה, כתובתה תובעת היתה אילו  אומרים:

אלו  בכל  לפיכך  שבועה, חייבת והיתה פרעתיך ", שלא לי "השבעי 
שבועה עליה חכמים א א א א ).).).).הטילו  מאמאמאמא,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא  פיפיפיפי עלעלעלעל ((((רש רש רש רש """"יייי
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הקודמת. המשנה את לפרש באה זו  משנה

æeæ óìà dúaúk äúéä ?ãöék ,dúaúk úîâBtä והאשה – ÇÆÆÀËÈÈÅÇÈÀÈÀËÈÈÆÆ
כתו  ממנו,תובעת שנתגרשה מאחר  מבעלה, dìבתה øîàå: הבעל – ÀÈÇÈ

Céúaúk zìa÷úä,הכתובה כספי את קבלת כבר –:úøîBà àéäå ÄÀÇÇÀÀÀËÈÄÀÄÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äðî àlà–äòeáLa àlà òøtz àG.äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãò,ãöék?æeæ óìà dúaúk äúéä,øîàå ¤¨¨¤¦¨©¤¨¦§¨¥¤¨§¦¨¤¦§¨¥©¨§¨§ª¨¨¤¤§¨©
dì:éúaúk zìa÷úäC,úøîBà àéäå:ézìa÷úä àG,çà ãòåäòeøt àéäL dãéòî ã–àlà òøtz àG ¨¦§©©§§§ª¨¦§¦¤¤¦§©©§¦§¥¤¨§¦¨¤¦§¨¦¨©¤¨

äòeáLa.ãöék íéãaòLî íéñëpî?íéøçàì åéñëð øëî,úBçB÷lä ïî úòøôð àéäå–äòeáLa àlà òøtz àG. ¦§¨¦§¨¦§ª§¨¦¥©¨©§¨¨©£¥¦§¦¦§©©¦©¨¦¨©¤¨¦§¨
ãöék íéîBúé éñëpî?íéîBúéì åéñëð çépäå úî,íéîBúéä ïî úòøôð àéäå–äòeáLa àlà òøtz àG.àHLå ¦¦§¥§¦¥©¥§¦¦©§¨¨¦¦§¦¦§©©¦©§¦¦¨©¤¨¦§¨§¤

ãöék åéðôa?íiä úðéãîì Bì Cìä,åéðôa àHL úòøôð àéäå–äòeáLa àlà úòøôð dðéà.ïBòîL éaøøîBà: §¨¨¥©¨©¦§¦©©¨§¦¦§©©¤§¨¨¥¨¦§©©¤¨¦§¨©¦¦§¥
dúaúk úòáBz àéäL ïîæ ìk–dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä;dúaúk úòáBz dðéà íàå–ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ¨§©¤¦©©§ª¨¨©§¦©§¦¦¨§¦¥¨©©§ª¨¨¥©§¦©§¦¦

dúBà. ¨
Ëèb äàéöBä,äaúk Bnò ïéàå–dúaúk äáBb;äaúk,èb dnò ïéàå–úøîBà àéä:éhb ãáà,øîBà àeäå: ¦¨¥§¥¦§ª¨¨§ª¨¨§ª¨§¥¦¨¥¦¤¤¨©¦¦§¥

éøáBL ãáà;áBç øèL àéöBäL áBç ìòa ïëå,ìeaæBøt Bnò ïéàå–eòøté àG elà éøä.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨©¨¦§¥©©¤¦§©§¥¦§§£¥¥¦¨§©¨¦§¤©§¦¥
øîBà:Cìéàå äðkqä ïî,èâa àHL dúaúk äáBb äMà,ìeaæBøôa àHL äáBb áBç ìòáe.úBaúë ézLe ïéhâ éðL ¥¦©©¨¨§¥¨¦¨¨§ª¨¨¤§¥©©¤¤¦§§§¥¦¦§¥§ª

–úBaúë ézL äáBb;ãçà èâå úBaúë ézL,ïéhâ éðLe äaúk Bà,äúéîe èâå äaúk Bà–àlà äáBb dðéà ¨§¥§ª§¥§ª§¥¤¨§ª¨§¥¦¦§ª¨§¥¦¨¥¨¨¤¨

gggg.oerny iaxéùøåéì àìå éì ïéà äòåáùå øãð äì áúë íàå äöøéù ïîæ ìë äòéáùî àôåøèåôà åà úéðåðç åúùà úà áéùåîä éøîàã ïðáøà ìéòì éà÷
àìå éì ïéà äòåáùå øãð äì áúë åìéôàå äúåà ïéòéáùî ïéùøåé äúáåúë úòáåú àéäù ïîæ ìëã øîàå éâåìôàì àåä àúàå ,äúåà ïéòéáùî ïéùøåé ïéà êéìò
øæòéìà 'øã äéì úéìã ,äòåáùä ïî äøèô àì åìéôàå äìòá ééçáù àôåøèåôà ìò äúåà ïéòéáùî ïéùøåé ïéà äúáåúë úòáåú äðéà íàå .êéìò éùøåéì

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äöøéù ïîæ ìë äòéáùî ïéúéðúîá ìéòì éøîàã åú÷åìçîå
hhhh.daezk enr oi`e hb d`ived:ïéã úéá éàðú ìò íéëîåñå äáåúë íéáúåë ïéàù íå÷îá.dzaezk daebäùòî ìëå ,àåä ïéã úéá äùòî äáåúë éàðúã

:äáåúë øèù àéöåúù ãò äì ïéà úôñåú ìáà ,àéáâã àåä íéúàî äðî à÷åãå .éîã àøèù èé÷ðã ïàîë ïéã úéá.leafextàìù éãë ìåáæåøô ï÷éú ììä
ïéã úéá àìà íåìë åòáåú åðéàù ,ùåâé àì äéá àðéø÷ àì àúùäã åðòáúéù ïîæ ìë åáåç äåìä ïî äáâéù ïéã úéáì åéúåøèù øñåîù ,úéòéáù èîùú

:ïéòáåú.erxti `l el` ixd:úéòéáù åúèéîùä äæå ,äúáåúë äúáâ øáë àîù ïðéùééç.dpkqd onïäéèéâ øåîùì íéàøé åéäå úåöîä ìò íéåâ åøæâù

`xephxa yexit

äðî àlà ézìa÷úä àG שקיבלה מודה שהיא כלומר זוז , מאה – ÄÀÇÇÀÄÆÈÈÆ
הכתובה, äòeáLaמקצת àlà òøtz àG הטעם שבארנו כמו – ÄÈÇÆÈÄÀÈ

הקודמת. äúéäבמשנה ?ãöék ,äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãòÅÆÈÀÄÈÆÄÀÈÅÇÈÀÈ
Céúaúk zìa÷úä :dì øîàå ,æeæ óìà dúaúk כשבאה – ÀËÈÈÆÆÀÈÇÈÄÀÇÇÀÀÀËÈÄ

כתובתך, קיבלת כבר  בעלה: טען  כתובתה úøîBà:לגבות àéäåÀÄÆÆ
ézìa÷úä àG,קיבלתי לא עדיין –àéäL dãéòî ãçà ãòå ÄÀÇÇÀÄÀÅÆÈÀÄÈÆÄ

äòeøt,כתובתה לה נפרעה שכבר –äòeáLa àlà òøtz àG ÀÈÄÈÇÆÈÄÀÈ
הקודמת. במשנה שבארנו  כמו  –øëî ?ãöék íéãaòLî íéñëpîÄÀÈÄÀËÀÈÄÅÇÈÇ

הבעל , –úBçB÷lä ïî úòøôð àéäå ,íéøçàì åéñëð והאשה – ÀÈÈÇÂÅÄÀÄÄÀÇÇÄÇÈ
הלקוחות, שבידי  הנכסים מן  כתובתה לגבות àlàבאה òøtz àGÄÈÇÆÈ

äòeáLa.הקודמת במשנה שבארנו  מהטעם –íéîBúé éñëpî ÄÀÈÄÄÀÅÀÄ
úî ?ãöék– הבעל –íéîBúéì åéñëð çépäå,בירושה –àéäå ÅÇÅÀÄÄÇÀÈÈÄÄÀÄ

íéîBúéä ïî úòøôðמנכסי כתובתה לגבות באה והאלמנה – ÄÀÇÇÄÇÀÄ
היתומים, שבידי  òøtzהירושה àGäòeáLa àlà שבארנו כמו – ÄÈÇÆÈÄÀÈ

הקודמת. Bìבמשנה Cìä ?ãöék åéðôa àHLå– הבעל –úðéãîì ÀÆÀÈÈÅÇÈÇÄÀÄÇ
íiä,רחוקה לארץ –åéðôa àHL úòøôð àéäå מוציאה ואשתו – ÇÈÀÄÄÀÇÇÆÀÈÈ

מנכסיו , כתובתה לגבות דין בבית ותובעת וכתובה, úòøôðגט dðéàÅÈÄÀÇÇ
äòeáLa àlà.הקודמת במשנה שבארנו מהטעם –ïBòîL éaø ÆÈÄÀÈÇÄÄÀ

dúaúk úòáBz àéäL ïîæ ìk :øîBà,היורשים מן  –ïéLøBiä ÅÈÀÇÆÄÇÇÀËÈÈÇÀÄ
dúBà ïéòéaLîלי אין ושבועה "נדר בעלה: לה כתב ואפילו – ÇÀÄÄÈ

לגבי מועיל זה תנאי  שאין  ה), משנה לעיל  (עיין עליך" ליורשי ולא
היתומים; מן  אותה נפרעת כשהיא úòáBzהכתובה dðéà íàåÀÄÅÈÇÇ
dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ,dúaúk האפוטרופסות על  – ÀËÈÈÅÇÀÄÇÀÄÄÈ

חולק  שמעון  שרבי משבועה, הבעל  פטרה לא ואפילו  בעלה, שבחיי 
שבועת  אשתו  את משביע שהבעל ד), (משנה לעיל ששנינו מה על 

משביעה, אינו  עצמו הבעל שאף סובר והוא שירצה, זמן  כל אפוטרופא
תובעת  שהיא בזמן אלא אפוטרופא, מינה או חנוונית הושיבה אפילו

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כתובתה בבבב;;;; פח פח פח פח ,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ורש ורש ורש ורש """"יייי היורשין ((((גמראגמראגמראגמרא "אין שנקט ומה
– מאמרו  של  שברישא משום אלא הוא, דווקא לאו  אותה" משביעין 

dze` miriayn miyxeid ,dzaezk zraez `idy onf lk יורשים הרי  –
יורשים נקט בסיפא גם לפיכך  ).).).).((((תוספות תוספות תוספות תוספות דווקא,
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äaúk Bnò ïéàå ,èb äàéöBä לה ואין גט בידה שיש  אשה – ÄÈÅÀÅÄÀËÈ
כתובה כותבים שאין  במקום כגון  כתובה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שטר  ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

dúaúk äáBbהכתובה עיקר  היינו  –,(xpic d`n e` miiz`n)מפני ÈÀËÈÈ
בגט  סימן ועושים ז ), (ד , לעיל ששנינו כמו  דין , בית תנאי  שהוא

שנית. תגבה שלא כדי  כתובתה, לה èbשנפרעה dnò ïéàå ,äaúkÀËÈÀÅÄÈÅ
ובין  בינה ודברים דין ויש  גט, בידה ואין  כתובה, שטר הוציאה –

שכן éhbבעלה, ãáà :úøîBà àéä,גטי ואבד גירשתני  –àeäå ÄÆÆÈÇÄÄÀ
éøáBL ãáà :øîBà:טוען שהוא אלא שגירשה מודה הבעל  אף – ÅÈÇÈÄ

ממני ; השובר  ואבד  שובר , ממנה וקיבלתי כתובתה כסף לה שלמתי 
áBç øèL àéöBäL áBç ìòa ïëåבשטר חובו  לגבות שבא – ÀÅÇÇÆÄÀÇ

השמיטה, שנת לאחר  ìeaæBøtשבידו Bnò ïéàå שכתוב שטר  – ÀÅÄÀÀ
כדי הזקן הלל והתקינו הדין , לבית חובותיו את המלוה שמסר  בו
וטוען  ד ); י, שביעית (עיין החובות את תשמט לא השמיטה ששנת

החוב, את השמיטה שנת ושמטה פרוזבול, למלוה היה שלא הלווה
לו, ואבד  פרוזבול  לו שהיה אומר  eòøtéוהמלוה àG elà éøä– ÂÅÅÄÈÀ

daezk,כתובתה גבתה שכבר הבעל  לטענת שחוששים תיפרע, לא
aegde. השמיטתו והשביעית פרוזבול כתב לא שמא ייפרע, ïaøÇÈלא

Cìéàå äðkqä ïî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL שגזרה משעה – ÄÀÆÇÀÄÅÅÄÇÇÈÈÀÅÈ
של ישראל על  רומי  לשמורמלכות יראים והיו  המצוות, את יקיימו  א

ופרוזבוליהם, èâaגיטיהם àHL dúaúk äáBb äMà ואין – ÄÈÈÀËÈÈÆÀÅ
שובר , שיוציא עד  שפרע לומר  נאמן  àHLהבעל  äáBb áBç ìòáeÇÇÆÆ

ìeaæBøôa. אותו שרף הסכנה ומפני פרוזבול, עשה הסתם שמן – ÄÀÀ
ïéhâ éðL,וגירשה והחזירה שגירשה היינו גיטין, שני  הוציאה – ÀÅÄÄ

úBaúë ézLe ואחת הראשון , הגט לזמן קודם זמנה מהן  שאחת – ÀÅÀË
הראשון, הגט מזמן  מאוחר זמנה úBaúëמהן ézL äáBbמשני – ÈÀÅÀË

d`ivedãçàהנישואין . èâå úBaúë ézL הכתובות שתי וזמני  – ÀÅÀËÀÅÆÈ
לגט; ïéhâקודמים éðLe äaúk Bà,וגירשה והחזירה שגירשה – ÀËÈÀÅÄÄ

כשהחזירה; כתובה לה כתב äúéîeולא èâå äaúk Bàועדי – ÀËÈÀÅÄÈ
בכל כשהחזירה; כתובה לה כתב ולא ומת, והחזירה שגירשה מיתה,

הללו , úàהמקרים LøâîäL ;úçà äaúk àlà äáBb dðéàÅÈÈÆÈÀËÈÇÇÆÇÀÈÅÆ
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úçà äaúk;døéæçäå BzLà úà LøâîäL,døéæçî äðBLàøä äaúk úðî ìò.åéáà BàéOäL ïè÷–dúaúk §ª¨©©¤©§¨¥¤¦§§¤¡¦¨©§¨§ª¨¨¦¨©£¦¨¨¨¤¦¦¨¦§ª¨¨
úîi÷,dîi÷ ïk úðî ìòL.Bnò BzLàå øibúpL øb–kúîi÷ dúaú,dîi÷ ïk úðî ìòL. ©¤¤¤©§¨¥¦§¨¥¤¦§©©§¦§¦§ª¨¨©¤¤¤©§¨¥¦§¨

:ïäéìåáæåøô ïëå .åúôøåù åúìáé÷ùîå

`xephxa yexit

døéæçäå BzLà כתובה לה כתב ולא כתובתה, שגבתה קודם – ÄÀÀÆÁÄÈ
ונשאה, døéæçîכשחזר äðBLàøä äaúk úðî ìò אם הלכך  – ÇÀÈÀËÈÈÄÈÇÂÄÈ

אלא  גובה אינה ומיתה, וגט כתובה או גיטין, ושני כתובה הוציאה

לאשתו  שהכותב הוא, הטעם אחד" וגט כתובות וב"שתי  אחת. כתובה
מהן . אחת אלא גובה אינה כתובות éáàשתי BàéOäL ïè÷å– ÈÈÆÄÄÈÄ

÷úîiוהגדיל, dúaúk, קטן בהיותו שנכתבה פי על  אף –ìòL ÀËÈÈÇÆÆÆÇ
dîi÷ ïk úðî שכתב הכתובה מנת על  לאשה קיימה שמשהגדיל  – ÀÈÅÄÀÈ

כתובה, עיקר אלא גובה אינה מקום שמכל אמרו, ובגמרא בקטנותו. לה
שואלים מכאן  לה. אין  תוספת התוספות התוספות התוספות התוספות ::::אבל  באה בעליבעליבעליבעלי מה כן  אם

לה  כתב לא אפילו והרי קיימה", כן מנת "שעל להשמיענו המשנה

באה  שהמשנה ומשיבים, כתובה? עיקר  לה יש  מעולם, כתובה

היא  הרי  שכשהגדיל פי  על אף בתולה, לו  נישאה שאם להשמיענו,
קיימה  כן  מנת שעל  דינר , מאתיים כתובתה מקום מכל בעולה, כבר

נישואיה כתחילת כתובתה טובטובטובטוב").").").").שתהא יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  øbÅ((((ועייןועייןועייןועיין
Bnò BzLàå øibúpL, עמו נתגיירה ואשתו  –úîi÷ dúaúk– ÆÄÀÇÇÀÄÀÄÀËÈÈÇÆÆ

נכרים בהיותם לה שכתב ÷dîi((((רש רש רש רש """"יייי),),),),כפי ïk úðî ìòL– ÆÇÀÈÅÄÀÈ
מפרשים: ויש שבידה. הכתובה מנת על  לאשה אותה קיים שמשנתגיירו

zniiw dzaezk,מנה כתובת היינו  –dniiw ok zpn lry ששנינו כמו  –
כתובתה  אחד, ויום שנים שלש בת על יתירה שנתגיירה שהגיורת ד) (א,

משנה משנה משנה משנה ").").").").מנה """"לחם לחם לחם לחם  ועייןועייןועייןועיין משנהמשנהמשנהמשנה;;;; מגידמגידמגידמגיד ז ז ז ז ;;;; יאיאיאיא,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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äðî àlà–äòeáLa àlà òøtz àG.äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãò,ãöék?æeæ óìà dúaúk äúéä,øîàå ¤¨¨¤¦¨©¤¨¦§¨¥¤¨§¦¨¤¦§¨¥©¨§¨§ª¨¨¤¤§¨©
dì:éúaúk zìa÷úäC,úøîBà àéäå:ézìa÷úä àG,çà ãòåäòeøt àéäL dãéòî ã–àlà òøtz àG ¨¦§©©§§§ª¨¦§¦¤¤¦§©©§¦§¥¤¨§¦¨¤¦§¨¦¨©¤¨

äòeáLa.ãöék íéãaòLî íéñëpî?íéøçàì åéñëð øëî,úBçB÷lä ïî úòøôð àéäå–äòeáLa àlà òøtz àG. ¦§¨¦§¨¦§ª§¨¦¥©¨©§¨¨©£¥¦§¦¦§©©¦©¨¦¨©¤¨¦§¨
ãöék íéîBúé éñëpî?íéîBúéì åéñëð çépäå úî,íéîBúéä ïî úòøôð àéäå–äòeáLa àlà òøtz àG.àHLå ¦¦§¥§¦¥©¥§¦¦©§¨¨¦¦§¦¦§©©¦©§¦¦¨©¤¨¦§¨§¤

ãöék åéðôa?íiä úðéãîì Bì Cìä,åéðôa àHL úòøôð àéäå–äòeáLa àlà úòøôð dðéà.ïBòîL éaøøîBà: §¨¨¥©¨©¦§¦©©¨§¦¦§©©¤§¨¨¥¨¦§©©¤¨¦§¨©¦¦§¥
dúaúk úòáBz àéäL ïîæ ìk–dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä;dúaúk úòáBz dðéà íàå–ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ¨§©¤¦©©§ª¨¨©§¦©§¦¦¨§¦¥¨©©§ª¨¨¥©§¦©§¦¦

dúBà. ¨
Ëèb äàéöBä,äaúk Bnò ïéàå–dúaúk äáBb;äaúk,èb dnò ïéàå–úøîBà àéä:éhb ãáà,øîBà àeäå: ¦¨¥§¥¦§ª¨¨§ª¨¨§ª¨§¥¦¨¥¦¤¤¨©¦¦§¥

éøáBL ãáà;áBç øèL àéöBäL áBç ìòa ïëå,ìeaæBøt Bnò ïéàå–eòøté àG elà éøä.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨©¨¦§¥©©¤¦§©§¥¦§§£¥¥¦¨§©¨¦§¤©§¦¥
øîBà:Cìéàå äðkqä ïî,èâa àHL dúaúk äáBb äMà,ìeaæBøôa àHL äáBb áBç ìòáe.úBaúë ézLe ïéhâ éðL ¥¦©©¨¨§¥¨¦¨¨§ª¨¨¤§¥©©¤¤¦§§§¥¦¦§¥§ª

–úBaúë ézL äáBb;ãçà èâå úBaúë ézL,ïéhâ éðLe äaúk Bà,äúéîe èâå äaúk Bà–àlà äáBb dðéà ¨§¥§ª§¥§ª§¥¤¨§ª¨§¥¦¦§ª¨§¥¦¨¥¨¨¤¨

gggg.oerny iaxéùøåéì àìå éì ïéà äòåáùå øãð äì áúë íàå äöøéù ïîæ ìë äòéáùî àôåøèåôà åà úéðåðç åúùà úà áéùåîä éøîàã ïðáøà ìéòì éà÷
àìå éì ïéà äòåáùå øãð äì áúë åìéôàå äúåà ïéòéáùî ïéùøåé äúáåúë úòáåú àéäù ïîæ ìëã øîàå éâåìôàì àåä àúàå ,äúåà ïéòéáùî ïéùøåé ïéà êéìò
øæòéìà 'øã äéì úéìã ,äòåáùä ïî äøèô àì åìéôàå äìòá ééçáù àôåøèåôà ìò äúåà ïéòéáùî ïéùøåé ïéà äúáåúë úòáåú äðéà íàå .êéìò éùøåéì

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äöøéù ïîæ ìë äòéáùî ïéúéðúîá ìéòì éøîàã åú÷åìçîå
hhhh.daezk enr oi`e hb d`ived:ïéã úéá éàðú ìò íéëîåñå äáåúë íéáúåë ïéàù íå÷îá.dzaezk daebäùòî ìëå ,àåä ïéã úéá äùòî äáåúë éàðúã

:äáåúë øèù àéöåúù ãò äì ïéà úôñåú ìáà ,àéáâã àåä íéúàî äðî à÷åãå .éîã àøèù èé÷ðã ïàîë ïéã úéá.leafextàìù éãë ìåáæåøô ï÷éú ììä
ïéã úéá àìà íåìë åòáåú åðéàù ,ùåâé àì äéá àðéø÷ àì àúùäã åðòáúéù ïîæ ìë åáåç äåìä ïî äáâéù ïéã úéáì åéúåøèù øñåîù ,úéòéáù èîùú

:ïéòáåú.erxti `l el` ixd:úéòéáù åúèéîùä äæå ,äúáåúë äúáâ øáë àîù ïðéùééç.dpkqd onïäéèéâ øåîùì íéàøé åéäå úåöîä ìò íéåâ åøæâù
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äðî àlà ézìa÷úä àG שקיבלה מודה שהיא כלומר זוז , מאה – ÄÀÇÇÀÄÆÈÈÆ
הכתובה, äòeáLaמקצת àlà òøtz àG הטעם שבארנו כמו – ÄÈÇÆÈÄÀÈ

הקודמת. äúéäבמשנה ?ãöék ,äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãòÅÆÈÀÄÈÆÄÀÈÅÇÈÀÈ
Céúaúk zìa÷úä :dì øîàå ,æeæ óìà dúaúk כשבאה – ÀËÈÈÆÆÀÈÇÈÄÀÇÇÀÀÀËÈÄ

כתובתך, קיבלת כבר  בעלה: טען  כתובתה úøîBà:לגבות àéäåÀÄÆÆ
ézìa÷úä àG,קיבלתי לא עדיין –àéäL dãéòî ãçà ãòå ÄÀÇÇÀÄÀÅÆÈÀÄÈÆÄ

äòeøt,כתובתה לה נפרעה שכבר –äòeáLa àlà òøtz àG ÀÈÄÈÇÆÈÄÀÈ
הקודמת. במשנה שבארנו  כמו  –øëî ?ãöék íéãaòLî íéñëpîÄÀÈÄÀËÀÈÄÅÇÈÇ

הבעל , –úBçB÷lä ïî úòøôð àéäå ,íéøçàì åéñëð והאשה – ÀÈÈÇÂÅÄÀÄÄÀÇÇÄÇÈ
הלקוחות, שבידי  הנכסים מן  כתובתה לגבות àlàבאה òøtz àGÄÈÇÆÈ

äòeáLa.הקודמת במשנה שבארנו  מהטעם –íéîBúé éñëpî ÄÀÈÄÄÀÅÀÄ
úî ?ãöék– הבעל –íéîBúéì åéñëð çépäå,בירושה –àéäå ÅÇÅÀÄÄÇÀÈÈÄÄÀÄ

íéîBúéä ïî úòøôðמנכסי כתובתה לגבות באה והאלמנה – ÄÀÇÇÄÇÀÄ
היתומים, שבידי  òøtzהירושה àGäòeáLa àlà שבארנו כמו – ÄÈÇÆÈÄÀÈ

הקודמת. Bìבמשנה Cìä ?ãöék åéðôa àHLå– הבעל –úðéãîì ÀÆÀÈÈÅÇÈÇÄÀÄÇ
íiä,רחוקה לארץ –åéðôa àHL úòøôð àéäå מוציאה ואשתו – ÇÈÀÄÄÀÇÇÆÀÈÈ

מנכסיו , כתובתה לגבות דין בבית ותובעת וכתובה, úòøôðגט dðéàÅÈÄÀÇÇ
äòeáLa àlà.הקודמת במשנה שבארנו מהטעם –ïBòîL éaø ÆÈÄÀÈÇÄÄÀ

dúaúk úòáBz àéäL ïîæ ìk :øîBà,היורשים מן  –ïéLøBiä ÅÈÀÇÆÄÇÇÀËÈÈÇÀÄ
dúBà ïéòéaLîלי אין ושבועה "נדר בעלה: לה כתב ואפילו – ÇÀÄÄÈ

לגבי מועיל זה תנאי  שאין  ה), משנה לעיל  (עיין עליך" ליורשי ולא
היתומים; מן  אותה נפרעת כשהיא úòáBzהכתובה dðéà íàåÀÄÅÈÇÇ
dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ,dúaúk האפוטרופסות על  – ÀËÈÈÅÇÀÄÇÀÄÄÈ

חולק  שמעון  שרבי משבועה, הבעל  פטרה לא ואפילו  בעלה, שבחיי 
שבועת  אשתו  את משביע שהבעל ד), (משנה לעיל ששנינו מה על 

משביעה, אינו  עצמו הבעל שאף סובר והוא שירצה, זמן  כל אפוטרופא
תובעת  שהיא בזמן אלא אפוטרופא, מינה או חנוונית הושיבה אפילו

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כתובתה בבבב;;;; פח פח פח פח ,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ורש ורש ורש ורש """"יייי היורשין ((((גמראגמראגמראגמרא "אין שנקט ומה
– מאמרו  של  שברישא משום אלא הוא, דווקא לאו  אותה" משביעין 

dze` miriayn miyxeid ,dzaezk zraez `idy onf lk יורשים הרי  –
יורשים נקט בסיפא גם לפיכך  ).).).).((((תוספות תוספות תוספות תוספות דווקא,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äaúk Bnò ïéàå ,èb äàéöBä לה ואין גט בידה שיש  אשה – ÄÈÅÀÅÄÀËÈ
כתובה כותבים שאין  במקום כגון  כתובה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שטר  ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

dúaúk äáBbהכתובה עיקר  היינו  –,(xpic d`n e` miiz`n)מפני ÈÀËÈÈ
בגט  סימן ועושים ז ), (ד , לעיל ששנינו כמו  דין , בית תנאי  שהוא

שנית. תגבה שלא כדי  כתובתה, לה èbשנפרעה dnò ïéàå ,äaúkÀËÈÀÅÄÈÅ
ובין  בינה ודברים דין ויש  גט, בידה ואין  כתובה, שטר הוציאה –

שכן éhbבעלה, ãáà :úøîBà àéä,גטי ואבד גירשתני  –àeäå ÄÆÆÈÇÄÄÀ
éøáBL ãáà :øîBà:טוען שהוא אלא שגירשה מודה הבעל  אף – ÅÈÇÈÄ

ממני ; השובר  ואבד  שובר , ממנה וקיבלתי כתובתה כסף לה שלמתי 
áBç øèL àéöBäL áBç ìòa ïëåבשטר חובו  לגבות שבא – ÀÅÇÇÆÄÀÇ

השמיטה, שנת לאחר  ìeaæBøtשבידו Bnò ïéàå שכתוב שטר  – ÀÅÄÀÀ
כדי הזקן הלל והתקינו הדין , לבית חובותיו את המלוה שמסר  בו
וטוען  ד ); י, שביעית (עיין החובות את תשמט לא השמיטה ששנת

החוב, את השמיטה שנת ושמטה פרוזבול, למלוה היה שלא הלווה
לו, ואבד  פרוזבול  לו שהיה אומר  eòøtéוהמלוה àG elà éøä– ÂÅÅÄÈÀ

daezk,כתובתה גבתה שכבר הבעל  לטענת שחוששים תיפרע, לא
aegde. השמיטתו והשביעית פרוזבול כתב לא שמא ייפרע, ïaøÇÈלא

Cìéàå äðkqä ïî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL שגזרה משעה – ÄÀÆÇÀÄÅÅÄÇÇÈÈÀÅÈ
של ישראל על  רומי  לשמורמלכות יראים והיו  המצוות, את יקיימו  א

ופרוזבוליהם, èâaגיטיהם àHL dúaúk äáBb äMà ואין – ÄÈÈÀËÈÈÆÀÅ
שובר , שיוציא עד  שפרע לומר  נאמן  àHLהבעל  äáBb áBç ìòáeÇÇÆÆ

ìeaæBøôa. אותו שרף הסכנה ומפני פרוזבול, עשה הסתם שמן – ÄÀÀ
ïéhâ éðL,וגירשה והחזירה שגירשה היינו גיטין, שני  הוציאה – ÀÅÄÄ

úBaúë ézLe ואחת הראשון , הגט לזמן קודם זמנה מהן  שאחת – ÀÅÀË
הראשון, הגט מזמן  מאוחר זמנה úBaúëמהן ézL äáBbמשני – ÈÀÅÀË

d`ivedãçàהנישואין . èâå úBaúë ézL הכתובות שתי וזמני  – ÀÅÀËÀÅÆÈ
לגט; ïéhâקודמים éðLe äaúk Bà,וגירשה והחזירה שגירשה – ÀËÈÀÅÄÄ

כשהחזירה; כתובה לה כתב äúéîeולא èâå äaúk Bàועדי – ÀËÈÀÅÄÈ
בכל כשהחזירה; כתובה לה כתב ולא ומת, והחזירה שגירשה מיתה,

הללו , úàהמקרים LøâîäL ;úçà äaúk àlà äáBb dðéàÅÈÈÆÈÀËÈÇÇÆÇÀÈÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iriyz wxt zeaezk zkqn

úçà äaúk;døéæçäå BzLà úà LøâîäL,døéæçî äðBLàøä äaúk úðî ìò.åéáà BàéOäL ïè÷–dúaúk §ª¨©©¤©§¨¥¤¦§§¤¡¦¨©§¨§ª¨¨¦¨©£¦¨¨¨¤¦¦¨¦§ª¨¨
úîi÷,dîi÷ ïk úðî ìòL.Bnò BzLàå øibúpL øb–kúîi÷ dúaú,dîi÷ ïk úðî ìòL. ©¤¤¤©§¨¥¦§¨¥¤¦§©©§¦§¦§ª¨¨©¤¤¤©§¨¥¦§¨

:ïäéìåáæåøô ïëå .åúôøåù åúìáé÷ùîå

`xephxa yexit

døéæçäå BzLà כתובה לה כתב ולא כתובתה, שגבתה קודם – ÄÀÀÆÁÄÈ
ונשאה, døéæçîכשחזר äðBLàøä äaúk úðî ìò אם הלכך  – ÇÀÈÀËÈÈÄÈÇÂÄÈ

אלא  גובה אינה ומיתה, וגט כתובה או גיטין, ושני כתובה הוציאה

לאשתו  שהכותב הוא, הטעם אחד" וגט כתובות וב"שתי  אחת. כתובה
מהן . אחת אלא גובה אינה כתובות éáàשתי BàéOäL ïè÷å– ÈÈÆÄÄÈÄ

÷úîiוהגדיל, dúaúk, קטן בהיותו שנכתבה פי על  אף –ìòL ÀËÈÈÇÆÆÆÇ
dîi÷ ïk úðî שכתב הכתובה מנת על  לאשה קיימה שמשהגדיל  – ÀÈÅÄÀÈ

כתובה, עיקר אלא גובה אינה מקום שמכל אמרו, ובגמרא בקטנותו. לה
שואלים מכאן  לה. אין  תוספת התוספות התוספות התוספות התוספות ::::אבל  באה בעליבעליבעליבעלי מה כן  אם

לה  כתב לא אפילו והרי קיימה", כן מנת "שעל להשמיענו המשנה

באה  שהמשנה ומשיבים, כתובה? עיקר  לה יש  מעולם, כתובה

היא  הרי  שכשהגדיל פי  על אף בתולה, לו  נישאה שאם להשמיענו,
קיימה  כן  מנת שעל  דינר , מאתיים כתובתה מקום מכל בעולה, כבר

נישואיה כתחילת כתובתה טובטובטובטוב").").").").שתהא יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  øbÅ((((ועייןועייןועייןועיין
Bnò BzLàå øibúpL, עמו נתגיירה ואשתו  –úîi÷ dúaúk– ÆÄÀÇÇÀÄÀÄÀËÈÈÇÆÆ

נכרים בהיותם לה שכתב ÷dîi((((רש רש רש רש """"יייי),),),),כפי ïk úðî ìòL– ÆÇÀÈÅÄÀÈ
מפרשים: ויש שבידה. הכתובה מנת על  לאשה אותה קיים שמשנתגיירו

zniiw dzaezk,מנה כתובת היינו  –dniiw ok zpn lry ששנינו כמו  –
כתובתה  אחד, ויום שנים שלש בת על יתירה שנתגיירה שהגיורת ד) (א,

משנה משנה משנה משנה ").").").").מנה """"לחם לחם לחם לחם  ועייןועייןועייןועיין משנהמשנהמשנהמשנה;;;; מגידמגידמגידמגיד ז ז ז ז ;;;; יאיאיאיא,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ענף עץ אבות כו'

מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

ומצרף לזה העתק מכתב כ"ק  ומ"ש שם אודות קניית ס"ת,  נתקבל מכתבו מכ"ז למסב"י, 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בענין זה.

הנה בהעתק זה גופא ימצא המענה על שאלתו, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרצון והיכולת 

הכספי שתי מדות הנה במדות בני אדם. איני יודע אופן העזרה לזה שכותב אודותו במכתבו שזקוק 

להודיעני  ומטובו  הדבר,  לסדר  בל"נ  אשתדל  להנ"ל,  לעזור  יוכל  לזמן  מזמן  סקריפ  שלוח  ואם  לה, 

אודות זה.

בשאלתו בענין הדפסת ספר התניא, הנה מדפיסים אותו פה עתה, בתוספת לוח התיקון, מפתח 

ענינים וכו', ונמצא אני באמצע ההכנה להוצאה חדשה של התניא בצירוף מראה מקומות, פירוש קצר 

כו' אלא שאין הזמן מרשה לברך על המוגמר, ולכן מתארך הדבר.

כבקשתו אזכירהו בעת רצון כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע להמצטרך לו ולכל ב"ב שיחיו.

ספריו, לע"ע, לא נתקבלו.

בכבוד וברכה.



ריח    

      
ע"א: כא ד:נוס מעשה   , גשמי עצירת על    

           
 ואז , עליה  שתרח  ה  שראויי א   לוי  אולנעשה  

מעלה . כלפי  דברי שהטיח  כיו חיגר,   ש נלמד זה  ממעשה  
     , וניצוח בזיו בדר    
    , גדול  אד אותו  הוא ומי אד שהיה  

תרעומת. בלשו שדיבר  משו חיגר נעשה  א דבריו , על  שנענה  הגמרא:גדול  מקשה 

  ,חיגר להיות לו   גר זה  דבר  וכי      
 גודליו שני שנע בתורה , האמורה  'קידה ' היא מה  רבי לפני הראה  והרי  באר 

,וזק לרצפה  ונשק  והתכופ כשזק. לו גרמה  שהקידה  מתרצת ומבואר 
הגמרא:   דברי שהטיח  שהחטא ,לכ לו  גרמו   הדברי שני  

בקידה . חיגר שנעשה  לו   גר מעלה  כלפי

: הגשמי על   חכ בתפילת מעשה        
ישראל  אר בשמי שהיו   ענני אומר שמע  עליה הממונה  שהשר כלומר 

, לה   גשמי מי ונוריד בואו    באר כא ולא 
ישראל .          

         לישראל ולא 
, הענני על  וציוה  התורה . את שקיבלו   באר כא  הגשמי את הורידו   

ואכ ישראל . . במקומ  הגשמי את  הענני הורידו   
בשמו : דרשה  הגמרא מביאה  זה  באמורא המעשה  שהוזכר אגב   

   יג )בתהלי (צב      הרי  כ שהוא   
כ  שהוא       ש וביאר,        הוא שהצדיק  

כתמר, רק    הדקל נקצ,של   א מחדש  צומח  ה    ,כלומר 
, המתי בתחיית  ק אינו   כ' ו בו  .מחלי שגזעו   כ' רק    כ'   

כארז , שהוא          הזה  בעול רק  שכר שמקבל  כלומר 
הבא,  בעול ולא  כ'פירות מחלי.'כ שעושה  שגזעו  

הגמרא: כי מקשה    ,בברייתא    להניח צרי בענפיו , להשתמש  אותו  
ולכ ויצמח , שיחזור כדי ממנו  חלק    מהקרקע טפח  מהע משייר ו כלומר, .ש  

מגביה  ונתעבה , וגדל  וחזר שנקצ ,שהזקי השקמה  ע   נקצ שכבר השקמה  סד ודווקא לצמוח . כדי יותר שצרי 
 אול , טפחי בשני די עוצמח  נטיעת  להגביה צרי , מעול נקצצה  שלא  שתחזור כדי 

ו  ותצמח . קוצ שבאיל התחתו הקשר  ו וצומח . חוזר בזה  שרק   
אלא כלל , להגביה  צרי אינו  לאיל השרשי, מתחת את א ועוקר    כלל 

חייא. רבי כדרשת ושלא ,מחלי אינו  ארז  של  שגזעו  ומפורש  כלל . הגבהה  תועיל  ולא קציצתו , לאחר

הגמרא: מתרצת  ,מדובר במה  מחלי שגזעו  שאמר חייא רבי בדברי כא   הנקראי 
, אחרי בשמות           (יט מא (ישעיה   

   , מיני שלשה   חכמי  עליה והוסיפו  , מיני שבעה  הרי יח ו ', תאר דהר  ר ערבה   יא מ וע ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

' ו 'אלמוגי ' אלמוני' ,' כג .)'אלוני .(ר "ה 



     
    

     
    

     
     

   
    

   
  

    
   

   
   
   

     
    

   
   



דברי רבותינו נשיאינו אינם רק "פתגמים טובים", שלכן צריך לשמעם ולקבלם, גם אם אין להם מקור.
משיחת שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה



ריט     

      
ע"א: כא ד:נוס מעשה   , גשמי עצירת על    

           
 ואז , עליה  שתרח  ה  שראויי א   לוי  אולנעשה  

מעלה . כלפי  דברי שהטיח  כיו חיגר,   ש נלמד זה  ממעשה  
     , וניצוח בזיו בדר    
    , גדול  אד אותו  הוא ומי אד שהיה  

תרעומת. בלשו שדיבר  משו חיגר נעשה  א דבריו , על  שנענה  הגמרא:גדול  מקשה 

  ,חיגר להיות לו   גר זה  דבר  וכי      
 גודליו שני שנע בתורה , האמורה  'קידה ' היא מה  רבי לפני הראה  והרי  באר 

,וזק לרצפה  ונשק  והתכופ כשזק. לו גרמה  שהקידה  מתרצת ומבואר 
הגמרא:   דברי שהטיח  שהחטא ,לכ לו  גרמו   הדברי שני  

בקידה . חיגר שנעשה  לו   גר מעלה  כלפי

: הגשמי על   חכ בתפילת מעשה        
ישראל  אר בשמי שהיו   ענני אומר שמע  עליה הממונה  שהשר כלומר 

, לה   גשמי מי ונוריד בואו    באר כא ולא 
ישראל .          

         לישראל ולא 
, הענני על  וציוה  התורה . את שקיבלו   באר כא  הגשמי את הורידו   

ואכ ישראל . . במקומ  הגשמי את  הענני הורידו   
בשמו : דרשה  הגמרא מביאה  זה  באמורא המעשה  שהוזכר אגב   

   יג )בתהלי (צב      הרי  כ שהוא   
כ  שהוא       ש וביאר,        הוא שהצדיק  

כתמר, רק    הדקל נקצ,של   א מחדש  צומח  ה    ,כלומר 
, המתי בתחיית  ק אינו   כ' ו בו  .מחלי שגזעו   כ' רק    כ'   

כארז , שהוא          הזה  בעול רק  שכר שמקבל  כלומר 
הבא,  בעול ולא  כ'פירות מחלי.'כ שעושה  שגזעו  

הגמרא: כי מקשה    ,בברייתא    להניח צרי בענפיו , להשתמש  אותו  
ולכ ויצמח , שיחזור כדי ממנו  חלק    מהקרקע טפח  מהע משייר ו כלומר, .ש  

מגביה  ונתעבה , וגדל  וחזר שנקצ ,שהזקי השקמה  ע   נקצ שכבר השקמה  סד ודווקא לצמוח . כדי יותר שצרי 
 אול , טפחי בשני די עוצמח  נטיעת  להגביה צרי , מעול נקצצה  שלא  שתחזור כדי 

ו  ותצמח . קוצ שבאיל התחתו הקשר  ו וצומח . חוזר בזה  שרק   
אלא כלל , להגביה  צרי אינו  לאיל השרשי, מתחת את א ועוקר    כלל 

חייא. רבי כדרשת ושלא ,מחלי אינו  ארז  של  שגזעו  ומפורש  כלל . הגבהה  תועיל  ולא קציצתו , לאחר

הגמרא: מתרצת  ,מדובר במה  מחלי שגזעו  שאמר חייא רבי בדברי כא   הנקראי 
, אחרי בשמות           (יט מא (ישעיה   

   , מיני שלשה   חכמי  עליה והוסיפו  , מיני שבעה  הרי יח ו ', תאר דהר  ר ערבה   יא מ וע ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

' ו 'אלמוגי ' אלמוני' ,' כג .)'אלוני .(ר "ה 



     
    

     
    

     
     

   
    

   
  

    
   

   
   
   

     
    

   
   



אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מב' וה' אייר עם המצורף להם.

ב( מ"ש אודות הדפיציט בשנה זו שהוא יותר מארבע אלף דאלאר, הנה בכלל אין ממה להתפעל, 

להמגבית  זה  יבלבל  לא  ובמילא  החובות,  סילוק  בשביל  מיוחדה  מגבית  לעשות  כדאי  הי'  ואפשר 

השנתית והכנסות הרגילות, ועכ"פ לא יבלבל אלא במדה פעוטה ביותר, שגם אז כדאי הדבר. וזה מכבר 

כתבתי לכמה ממוסדותינו, שהענין דהכנסה והוצאה של מוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, הם לא כמו שהם חושבים, שכיון שיש הוצאה מרובה יש למעט במספר התלמידים וכו', אלא 

שהעצה לזה הוא להרבות צנורות ההכנסה, וכיון שקודם שנמשך בגשמיות נמשך ברוחניות, וצנורות 

הכנסה ברוחניות הם התלמידים והלימודים של קדש עמהם, הרי לכל לראש צריכים להרבות השפעה 

בהמקור ע"י הגדלת כמות ואיכות הלימוד וכמות ואיכות התלמידים, ואח"כ להשתדל להמשיך גם 

בגשמיות למטה, והפועל יוצא מובן ופשוט.

ג( מ"ש אודות זמן עסק הרמי"ם במסחרים, הנה אין בזה מענה על הטענה.

אלא  ברחוב,  ברגליהם  הולכים  בהישיבה  ללמוד  שצריכים  שבזמן  לא  היתה,  שהטענה 

שבמחשבתם משוטטים בשוקים ורחובות וראי' לזה שכבר מוכנים המלתחות כו' הנצרכים להמסחר 

עם  מוכן  כבר  ועומד  הספרים,  נסגרים  עין  כהרף  הרי  התכנית,  ע"פ  הלימודים  סיום  לזמן  ותיכף 

למקום  ורצים  קרנות  ליושבי  המדרש  בית  מיושבי  זה  עין  בהרף  ומתהפכים  וכיו"ב,  שלו  המלתחה 

זמן  במשך  שגם  אפשר  אי  במילא  אשר  שיחיו,  ב"ב  ופרנסת  פרנסתם  נמצאה  שם  שדוקא  שמדמים 

הלימוד לא יכינו את מחשבתם ואופן דבורם להמסחר לשם פונים תומ"י לסיום השיעור.

לכבוש את  והגם  - מבהיל.  קודש  דלמודי  הזמן  על  וההתעמלות  חול  דלימודי  הזמן  רבוי  ד( 

המלכה עמי בבית?!

והשי"ת יעזור את כאו"א מאתנו שלא להחליף את עיקר העיקרים בטפל דטפל, שחילוף כזה 

מצ"ע מופרך הוא, ונוסף ע"ז עוד מקלקל את הענינים הטפלים, וכמובן.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

נ.ב. מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר הבע"ל, אשר בטח יזכו בו את הרבים.

ובהמשך לתוכן מכתבי, הנה גם במאמר זה מבואר גודל ענין השימת לב, שדוקא ע"י בא דבר 

בפועל, עיי"ש. וידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם החסיד ר' בנימין קלעצקער, שכאשר באחד חשבוני 

המסחר, כתב הס"ה אין עוד מלבדו, ועל השאלה מאתו איך אפשר שבעת עסקו במסחר יתעסק בעניני 

דא"ח. ענה ע"ז שהוא במכש"כ וק"ו, ומה בשעה שעומדים לפני הקב"ה, נופלים מח"ז של קלעצער, 

הרי עאכו"כ בשעה שעוסקים בקלעצער יש מקום שיפלו מחשבות טהורות וקדושות.

וכדאי הי' להסביר לכל אנ"ש בעלי מסחר סיפור זה, ועאכו"כ לאנ"ש שע"פ רצון כ"ק מו"ח 

אדמו"ר צריכים היו להיות יושבי אהל, וחדשות מקרוב עשו - שנתהפכו לבעלי עסק. והאריכות בכל 

הנ"ל אך למותר.
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כאשר יש עת רצון שנמשך מלמעלה התעוררות להעיר את נפש האדם, הנה תיכף ומייד יתחיל האדם לעורר אתערותא־דלתתא, ואזי 
יהיה דבר המתקיים.

ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

הרצון והתענוג של האדם הוא בדבר שבא על־ידי עבודה ויגיעה דווקא.
ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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רמ"ח מצוות־עשה הן רמ"ח אברין דמלכא, כמו האבר שהוא כלי אשר בו נמשך חיות ממקור החיות אשר שורה במוח, וכך המצווה 
היא כלי להמשכת אורו יתברך.

ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכו
       

             
          

           
            

    
       

     
    

      
      
      

     
    

       

      
       

      
       
       
      

   
      

    
      
      

      
     

       
       

    
      

      
      

     
        
        
       
       
       

   
     
   

       
 



























































































          

           

              

             

        

       

      

        

       

       

      

       

       

       

       

      

       

       

         

   

     

      

      

      

      

       

      

       

       

        

        

       

        

      

       

       

       

       

      

      

      

      

      

     

       

      

       

      

                              

                           

                            

                              

                             

                           

                            

                           


















































































































      
       
       
      
      
       
       
      
         
       
       

       
      
       
        
       
      
       
       
       
      
       
        
       
        
       
       
       
       
      
       
       

              




































































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כשם שישנן אותיות הכתיבה ואותיות החקיקה הגשמיות, יש דוגמתן ברוחניות באותיות שבנפש המדברת שבאדם.
ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה
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מנהג ישראל לקשר סיום כל ספר עם תחילתו, כיוון שנעוץ סופן בתחילתן.
ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה
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החקיקה וההילוך שמצד שורש הנשמה הוא על־דרך העניין דאתערותא־דלעילא.

העבודה דקיום המצוות שהיא בדוגמת שמירת כלי שעל־ידי־זה תיכון לעד, היא על־דרך האתערותא דלתתא שפועלת שהאתערותא־
דלעילא תהיה דבר המתקיים.

ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כשם שישנן אותיות הכתיבה ואותיות החקיקה הגשמיות, יש דוגמתן ברוחניות באותיות שבנפש המדברת שבאדם.
ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה
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המשך בעמוד עו

       
             

          
            

          
       
       
       

   
     
      
      

     
     

      

        
       

      
    

      
     

       
    

    
      

      
    

      
   

       
      
      

     
     

       
    

       
       

     
        

      
    

     
       
        

   
     
      

        
      

    
      

    
                   

                       
                            

                              
                         
                          

                            
                     

                             
               































































































































             

  

          

          

        

       

       

     

      

       

      

        

        

    

      

       

       

      

      

       

       

      

      

      

       

      

      

        

       

     

       

 


































































        
       
        
        
        
        
       
       
      
       
       
       
      
       
      
       
       
       
      
       
      
      
       

             
             
              
             
              
              
             
              
             
             

             
             
             













































































רלג              

       
      

        
         


        

        
       

        
        
       

          
          

          
        

          
       

          
       

          
      

         
         

         
            

      
           

     
          
         
         


         

        
       

         
          

         
   

      
         

        
 

        
     

    
      

       
        

         
    

 
       

     
     

        
        

        

       
      

       
         
         

       
        

  
       

   
       

   
         

        
    

       
      

      
        

         
    

       
       

      
      

        
    

       
     

      
       

    
        

         
      

       
       

      
      

       
        

       
        

         
       

    
    

      
     
         

          
  

         
      

       
       

       









































































































































































































































       
             

          
            

          
       
       
       

   
     
      
      

     
     

      

        
       

      
    

      
     

       
    

    
      

      
    

      
   

       
      
      

     
     

       
    

       
       

     
        

      
    

     
       
        

   
     
      

        
      

    
      

    
                   

                       
                            

                              
                         
                          

                            
                     

                             
               































































































































             

  

          

          

        

       

       

     

      

       

      

        

        

    

      

       

       

      

      

       

       

      

      

      

       

      

      

        

       

     

       

 


































































        
       
        
        
        
        
       
       
      
       
       
       
      
       
      
       
       
       
      
       
      
      
       

             
             
              
             
              
              
             
              
             
             

             
             
             











































































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלד
       

         
            

             
           

      
       

     
    

      
      

    
       

      
      

        
      

      
       
       

    
      

      
     

       
      
      

     
     

     
     

    
    
      

   
    

      
    

    
     

     
            

         
           

            
              

       
            

              
             
            

          
      











































































































           

             

             

              

        

       

       

       

      

      

       

       

      

      

       

      

       

      

     

      

       

       

       

      

     

      

      

       

      

      

      

       

       

       

      

        

        

       

       

        

               

              

              

             

              

               

              

              

              

              

             

           

              

                              

                         

                              

                                 

                           

                               

         


























































































































     
       
       
       

        
       
       
      
       
       
       
       
      
       
       
       
        
       
       
      
      
        
      
      
      
      
      

























































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלה        
         

            
             

           
      
       

     
    

      
      

    
       

      
      

        
      

      
       
       

    
      

      
     

       
      
      

     
     

     
     

    
    
      

   
    

      
    

    
     

     
            

         
           

            
              

       
            

              
             
            

          
      











































































































           

             

             

              

        

       

       

       

      

      

       

       

      

      

       

      

       

      

     

      

       

       

       

      

     

      

      

       

      

      

      

       

       

       

      

        

        

       

       

        

               

              

              

             

              

               

              

              

              

              

             

           

              

                              

                         

                              

                                 

                           

                               

         


























































































































     
       
       
       

        
       
       
      
       
       
       
       
      
       
       
       
        
       
       
      
      
        
      
      
      
      
      

























































             


       

        
        

       
         

         
         

         
    

       
         

       
         

      
        

       
        

      
         

         
         

         
      

        
        

       
        

        
         

 
           

          
       

        
        

       
        
        
           

       
        

      
        

        
       

     
        

      

        
          

   
        

        
        

          
       

        
         

        
        

       
        

         
       

         
      

        
     

      
         

        
        

      
        

      
       

        
           

       
        

      
      

        
  

       
      

         
      

       
       

         
          

       
        

       
      



































































































































































































אותיות הנכתבות בדיו על הקלף, הנה הדיו הוא דבר בפני־עצמו, ואינו מגופו ומהותו של הקלף.

אותיות שנחקקות ונחרצות על גבי אבן טובה, הרי הן מעצמיותה ומהותה של ה'אבן טובה', ומגופה ממש ייחשבו.

ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה



רלו             

         
        

 
      
        

       
          
         

         
          

          
    

        
           

        
         
         

  
         

         
       

         
          

     
            

         
        

       
        

        
        

         
       

          
          
          
          

  
          

          
 

        
          

           
      


          

        
       

      
         

      
      
     
       

         
         
         

    
        
         

         
       

      
        

        
         

        
       

         
         

       
        

       
        

          
     

      
    

         
        

       
          

         
        

        
        

         
          

         
     

       
        

       
           

       
         

  
        

       
       

        
         

 
         
          

          

        

           
         

     
        

        
       

       
          

          
      

          
         























































































































































































































































       
            

              
          

           
     
       
       

      
       
       

     
     

      
       

      
     

      
      

     
      

       
      
      

     
     

       
      
       
       
       
       

       
    

     
    

       
      

     
      

       
     

      
      
       

    
           

             

            
           

          
          

           
             

          
           

           
            
             

                          
                           

                      
                   

                         
































































































































             

             

            

            

      

      

       

      

     

       

       

         

        

       

     

     

     

      

       

        

     

         

      

      

        

     

       

        

      

       

        

      

        

        

      

      

        

      

     

      

      

       

       

      

       

              

              

             

            

                

                

             

               

               

           

              

 




















































































































        
       
        
       
       
       

         
        
        
        
         
       
       
       
       
      
      
       
       
        
        

        
        
         
        
       
        
      
       
      
       



































































רלז              

         
        

 
      
        

       
          
         

         
          

          
    

        
           

        
         
         

  
         

         
       

         
          

     
            

         
        

       
        

        
        

         
       

          
          
          
          

  
          

          
 

        
          

           
      


          

        
       

      
         

      
      
     
       

         
         
         

    
        
         

         
       

      
        

        
         

        
       

         
         

       
        

       
        

          
     

      
    

         
        

       
          

         
        

        
        

         
          

         
     

       
        

       
           

       
         

  
        

       
       

        
         

 
         
          

          

        

           
         

     
        

        
       

       
          

          
      

          
         























































































































































































































































       
            

              
          

           
     
       
       

      
       
       

     
     

      
       

      
     

      
      

     
      

       
      
      

     
     

       
      
       
       
       
       

       
    

     
    

       
      

     
      

       
     

      
      
       

    
           

             

            
           

          
          

           
             

          
           

           
            
             

                          
                           

                      
                   

                         
































































































































             

             

            

            

      

      

       

      

     

       

       

         

        

       

     

     

     

      

       

        

     

         

      

      

        

     

       

        

      

       

        

      

        

        

      

      

        

      

     

      

      

       

       

      

       

              

              

             

            

                

                

             

               

               

           

              

 




















































































































        
       
        
       
       
       

         
        
        
        
         
       
       
       
       
      
      
       
       
        
        

        
        
         
        
       
        
      
       
      
       

































































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלח       
            
               
             

           
      

      
     

     
      
        
     

    
       

      

      
      
      
      

      
      
       

      
        

     
       

     
     
        
      

      
      

    
   
     

      
       

     
    

    
       

     
      

       
    

      
       

     
     

       
      
      
      

                         
                        

                         
                        

                    
                  

                     
                      



























































































































            

           

               

             

      

        

      

       

       

         

      

       

      

      

        

        

       

       

       

     

      

      

       

      

       

        

        

       

      

       

      

      

     

      






































































      
       
       
       
       
       
         

        
      

       
        
      
      
       
      
      
      

        
        
      
      
        
        
        
             
            
              
               
             
             
               

             
             
               
             

            










































































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

       
         

         
         

         
       

       
        

        
        

          
          

           
      

        
          

         
           

        

           
         
           

        
        

          
        
       

          
        

          
        

       
      

        
        

        
         

         
        

     
        

       
           

       
         

       
         

         
           

 
           

       
        

           
          

           
         

          
       

         
  

     
        

         
          
          
         
          
          
         

      
         

           
          

       
         

    
       

     
          

  
        

         
           

       
           

     
       

        
        

         
       


         

   
        

       
        

        
    

       
        

          
         

   


        

         
       





























































































































































































































רלט        
            
               
             

           
      

      
     

     
      
        
     

    
       

      

      
      
      
      

      
      
       

      
        

     
       

     
     
        
      

      
      

    
   
     

      
       

     
    

    
       

     
      

       
    

      
       

     
     

       
      
      
      

                         
                        

                         
                        

                    
                  

                     
                      



























































































































            

           

               

             

      

        

      

       

       

         

      

       

      

      

        

        

       

       

       

     

      

      

       

      

       

        

        

       

      

       

      

      

     

      






































































      
       
       
       
       
       
         

        
      

       
        
      
      
       
      
      
      

        
        
      
      
        
        
        
             
            
              
               
             
             
               

             
             
               
             

            










































































             

       
         

         
         

         
       

       
        

        
        

          
          

           
      

        
          

         
           

        

           
         
           

        
        

          
        
       

          
        

          
        

       
      

        
        

        
         

         
        

     
        

       
           

       
         

       
         

         
           

 
           

       
        

           
          

           
         

          
       

         
  

     
        

         
          
          
         
          
          
         

      
         

           
          

       
         

    
       

     
          

  
        

         
           

       
           

     
       

        
        

         
       


         

   
        

       
        

        
    

       
        

          
         

   


        

         
       





























































































































































































































רמ             

    
        

         
        

   
          

        
       

         
        

       
  

       
      

        
        

         
          

      
          

       
   

       
  

         
        

         
         

       
         

      
        

        
         

       
      

      
    

         
      

        
        

         
       

       
      

         
        

       
        

        
         

      
      

       

        
       

          

          
        

         
       

          
           
           

          
            
        

      
        

           
          

          
  

        
        
       

       
      

        
        

       
       

        
          

         
        

    
     

          
       

       
       

          
         

        
           
         
        

         
   

         
         

        
         

        
         

         
         

       
 

         
        

         


        









































































































































































































































המשך בעמוד לו

       
            

              
            

           
       

     
    

   
      
      

    
      
      

      
       
       

     
       
     
     
       
       
       
     
      
       

 
   

   
     

      

      
     
     
      

    
     

        
    

    
     

      
     

      
     

       
     

      
     

        
     

     
     

     
     

      
       

                       
                           

                      
                       

                           
     

































































































































             

              

             

             

     

      

       

    

      

      

       

      



    

    

       

        

       

       

      

       

     
         

       

       

        

       

       

        

      

      

   

     

     

      

  

      

      

        

 


















































































       
        
      
       
       
      
        

      
       
       
        
        
       
       
       
        
        
         
      

       
        

       
       
       
        
        
        
        
        

              
              
              
              
               
              
            

             
               

             
             





















































































רמי              

    
        

         
        

   
          

        
       

         
        

       
  

       
      

        
        

         
          

      
          

       
   

       
  

         
        

         
         

       
         

      
        

        
         

       
      

      
    

         
      

        
        

         
       

       
      

         
        

       
        

        
         

      
      

       

        
       

          

          
        

         
       

          
           
           

          
            
        

      
        

           
          

          
  

        
        
       

       
      

        
        

       
       

        
          

         
        

    
     

          
       

       
       

          
         

        
           
         
        

         
   

         
         

        
         

        
         

         
         

       
 

         
        

         


        









































































































































































































































       
            

              
            

           
       

     
    

   
      
      

    
      
      

      
       
       

     
       
     
     
       
       
       
     
      
       

 
   

   
     

      

      
     
     
      

    
     

        
    

    
     

      
     

      
     

       
     

      
     

        
     

     
     

     
     

      
       

                       
                           

                      
                       

                           
     

































































































































             

              

             

             

     

      

       

    

      

      

       

      



    

    

       

        

       

       

      

       

     
         

       

       

        

       

       

        

      

      

   

     

     

      

  

      

      

        

 


















































































       
        
      
       
       
      
        

      
       
       
        
        
       
       
       
        
        
         
      

       
        

       
       
       
        
        
        
        
        

              
              
              
              
               
              
            

             
               

             
             



















































































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רמב
       

             
             
               
           
     

     
     

       
      
      

    
       
       
       

       
       
       
       
       
      
      
       
      
        
       
        
        
       
       
      
        

       

       
     
     
     
     

      
       
      
      
      

     
          

          
           

              

            
             

           
                       

                        
                           

                          
                          

                     
                           

                            






















































































































             

           

             

               

        

        

        

       

       

      

       

        

        

        

        

       

       

       

       

        

      

       

      

       

       

       

       

      

        

        

       

      

       

        

      

       

       

      

       

       

       

       

       

           

              

             

            

             

 




































































































       
       

      
      
      
       
       
       
        
       
       
       
      
      
      
      
      
     
       
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      





























































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

          
            

           
         

       
       

     
        

        
    

        
         

         
            

         
         

        
        
          

         
          
         
         

         

          
         

         
          
           


        

         
        

      
        
         
         


         

          
          

         
          
        
       

 
       

          
        

        
          

         
        

         

        
          
          

      
       

          
       

            
     

       
         

          
         

          
          

         
        

        
        

  
        

        
         
        
        
        
       

         
        

          
   

         
   

         
        

         
      

         
         
        
         


      

       
          
         
          

   
        

         
         
         

      
  



























































































































































































































רמג              

          
            

           
         

       
       

     
        

        
    

        
         

         
            

         
         

        
        
          

         
          
         
         

         

          
         

         
          
           


        

         
        

      
        
         
         


         

          
          

         
          
        
       

 
       

          
        

        
          

         
        

         

        
          
          

      
       

          
       

            
     

       
         

          
         

          
          

         
        

        
        

  
        

        
         
        
        
        
       

         
        

          
   

         
   

         
        

         
      

         
         
        
         


      

       
          
         
          

   
        

         
         
         

      
  

























































































































































































































עניין "עמלים בתורה" הוא לא רק בגלייא דתורה, אלא גם בפנימיות התורה.
משיחת שבת פרשת בחוקותי תשי"ט



רמד              

       
        

   
       

        
         

          
         

        
          

          
        

        
          

          
       
        

         
        

         
         
         

 
          

         
          

          
         

         
         
       
       
          
          
        
        

   
        

          
         

        
          

        


         
           

      
       

       
        

         
         

   
       

         
         

        
          

         
        

   
          

          
           

       
         

        
         

          
       

     
      

      
          

       
        

 
       

        
        

       
          


       

         
         

        
      

      
         


       

       
        


         

          
         

    
       

       
       
        
         
          
        
          

      
         

      
           

      
         
          

            
         

       
      

       















































































































































































































































       
           

           
           

            
       
       
      
      
        
      
     

     
      
      

      
      

   
      

      
    

      
    

   
        
       
       

      
       
      
      
      

       
        
      
       

     
     

      
     

      
    

      
    

     
      
      
       

    
      

             
            

       










































































































          

           

             

              

       

      

      

       

       

      

       

      

      

      

        

     

       

        

        

     

        

      

       

      

     

      

      

        

       

        

        

       

      

        

      

      

      

       

     

      

      

     

       

       

        

       

       

      

      

            

              

             

             

                              

                            

                             

                              

                              

                            
























































































































       
       
        
         
      
       

        
       

        
        
       
        
        

       
       
        
        
       
        
       
       
       
       
       

        
      
       
      
       
       
       
        
      
      









































































רמה
       

           
           

           
            

       
       
      
      
        
      
     

     
      
      

      
      

   
      

      
    

      
    

   
        
       
       

      
       
      
      
      

       
        
      
       

     
     

      
     

      
    

      
    

     
      
      
       

    
      

             
            

       










































































































          

           

             

              

       

      

      

       

       

      

       

      

      

      

        

     

       

        

        

     

        

      

       

      

     

      

      

        

       

        

        

       

      

        

      

      

      

       

     

      

      

     

       

       

        

       

       

      

      

            

              

             

             

                              

                            

                             

                              

                              

                            
























































































































       
       
        
         
      
       

        
       

        
        
       
        
        

       
       
        
        
       
        
       
       
       
       
       

        
      
       
      
       
       
       
        
      
      







































































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רמו
       

         
            

            
           
       

     
       

   
   
    

       
      

       
       

       
     

      
    

    
    
      

    
        
      

     
     

       
      

      
       
       

       
       

      
        
       
       

     
       
     

   
      

       
      

        
      
      

      
    

      
     

       
     

     
      

    


















































































































              

             

             

             

       

       

   

    

    

      

      

     

       

       

       

       

      

       

       

      

       

       

      

       

      

        

       

       

       

       

       

        

      

  






































































      
       

       
       

        
       
       

         
       
       
        

          
        

       
       
        
       
        
       
         
         
        

       
      
      
             
             
              
             

                
              

                
             
                
             
             
             

           
            
            



















































































זבחים. פרק שני - כל הזבחים שקבלו דמן דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

לימוד התורה צריך להיות באופן שיניח את שכלו ויעסוק בתורה גם כאשר אין לו טעם שכלי ועריבות בלימוד.
משיחת שבת פרשת בחוקותי תשי"ט
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רמח   


             

               
              

               
                 

1

2

3

4

 
   מטפחתֿאף עם לצאת היתר  שישנו  אף -

פשוט  מבד  חבורה סמל  עם (וכן  לבגד  המחוברת
וכיו "ב  סיכה ע"י לבגד  להחמיר המחובר  יש - (

.בזה 
   מחוברים אליו  בבגד  לצאת  מותר  -

תוויות  מחיר , תוויות כמו  חשיבות בעלי שאינם דברים
מכבסה  כפתורי של  מיותרות, בד  ופיסות חוטים ,

.רזרבה 
   עליו שמחוברים בבגד  לצאת מותר  -

לפעמים  משמשים הם אם חשיבות בעלי אפילו  דברים
לראש  כיסוי מאחוריו  שמחובר  בגד  כמו  ללבישה,

שאין  אף - הגשמים בשעת בו  להתכסות כדי (ברדס),
כעת  בו  בכפתורים משתמשים לבגד  המחובר  אבנט  ,

רוכסן  המשמשים או  לכפתורים הדין  והוא ,
או לסגירה  לסוגרו ) דרכו  כשאין  עליון  כפתור  (כמו 

הקור  בזמן  לפעמים מחברים אליהם רוכסן  או  כפתור 
ברדס. או  ביטנה הגשם או 

אפילו  בהם לצאת מותר  - ללבישה שמשמשים ובשעה
לבגד  מחוברים המשמשים אינם חפתים זה: ובכלל  ,

את לסגירה  המעמידות פלסטיק לשונות ,
מטפחת הצווארון  או  כיפה המחזיקה סיכה ,

.ראש 

 
.זה היתר על כב  סעיף  לעיל ראה
 תכג אגרת ח "ב  מוהריי "צ  אדמו"ר כ"ק  קודש אגרות

שבעיר  ארץ " ודרך "תורה הספר בבית המורים (אודות
בנוסח  ביראה מצויינים, אברכים הם יחיו, "המורים ריגא):
מטפחת  בסם, מושחת זקן הדין, עפ "י  מותר הכל אשכנז,
ישראל) אגודת (צעירי  החבורה אות לבגד, תפורה אף 
[וכתוצאה  בשבת.... אותה לשאת ומותר הבגד, בכנף  תחובה
חדשים, איזה כעבור עמהם:] בהתוועדות התעוררות מדברי 
ביה"ס ... את עזבו ארץ ' ודרך מ 'תורה שי ' מהתלמידים איזה
להם  לעשות ויחליטו התוועדו וצעירי ֿאגודתֿישראל
אותות  פרקו לאט  לאט  מוסר, בענייני  לימוד שיעורי  קביעות

צמח ". זקנם ושער שבתֿקודש, בערב  הכבוד
 להיתר נוסף  מקום יש וכיו"ב , מחיר כביסה בתוויות

הבא. בסעיף  כמבואר
 משליכים שכאשר פשוטה, חולצה של רזרבי  כפתור

הכפתורים  את ממנה להוריד טורחים לא החולצה את
בשעת  בו ישתמש אם גם כמשוי  נחשב  אינו לשומרם,

הצורך), בשעת משתמשים במטפחת גם (שהרי  הצורך
השלכת  לאחר גם אותו שישמרו יקר רזרבה כפתור אמנם
רצועות  (כדין ללבישה, משמש כשאינו בו לצאת אין הבגד,

דלהלן). משי  של
החולצה  מכפתורי  אחד נפל שכבר במקרה להחמיר יש וכן
שחשב  שכיון - החילופי  בכפתור להחליפו בדעתו והעלה
סעיף  (להלן שנפסלה לציצית לדמותו יש בפירוש כך על

לתקנה, ודעתו - מ "ה)
- בכך דרכו רק  אלא כך על בפירוש חשב  כשלא אמנם

להקל. אפשר
:ושם לו, ס "ק  קטו סי ' בבדה"ש הובא טו, כלל ח "א

ראש  שעל בכפתורים אותו שתולין הקאפוט  דרך ובזמננו
אם  צ "ע  אבל לבישתו, דרך דכן כיון משוי הוי  ולא הבגד,

רואות  דעינינו כיון לאתויי , ואתי  נפיל דלמא חשש אין
ע  ליפול. דרכו שאין "כ.בחול

אין  לבגד הבטל שבדבר כב ) סעיף  (על לעיל המבואר וע "פ 
די ולכך לבגד, לבטלו כדי  נעשה וחיבורו יפול, שמא גזירה

זה. היתר מבואר רוכסן, או כפתורים סיכה, של בחיבור
 המשמש ודבר לבגד, המחובר הכובע  כדין דינם

לו  יש אם אף  לבגד שבטל וודאי  - כמלבוש לפעמים
אינן  לבגד הקשורות שכפפות סמ "ד (כדלהלן חשיבות
יותר  יקרים חומרים האבנט  או בכובע  יש אם אך משוי ,
 ֿ לרשות ביציאה ממש וללבשו להחמיר יש עצמו מהבגד
לצאת  שאין מו) (סעיף  אבנט  של משי  רצועות וכמו הרבים

ללבוש, בפועל משמשות כשאינן בהם
אינן  משי  של שרצועות חילק  קלה) הערה (פי "ח  ובשש"כ
להשתמש  כלל אפשרות לו ואין יחף  הולך כאשר רק  בטלות
מחומרים  אבנט  או בכובע  גם לצאת מותר דבריו ולפי  בהם,

ביותר. יקרים
.ערך בעלי  כפתורים אפילו
 אפילו בו לצאת מותר לבישה, לצורך המשמש דבר

לבגד  יד כבית נעשה שהרי  לבגד, תפור או מחובר אינו
זה  שימוש בו לעשות שדרך ובתנאי  - עליו מלבוש ותורת

ה. סעיף  כדלעיל -
.ה סעיף  על לעיל ראה
.קז סי ' ח "א או"ח  משה אגרות שו"ת ראה
 לעיל וראה הכיפה, את מחזיקות שלא בשעה לא אבל

לשימושים  המיועדת בסיכה דווקא שהיינו ה סעיף  על
אחר. דבר או מחט  ולא כאלו,

'ג על או וקשר, תפירות ב ' על שחייבים יב , סעיף 
המתקיים. דבר הוא שאז תפירות,

רוכסן  ידי  על תמיד שחיבורו שבגד כב , סעיף  על לעיל וראה
זה. היתר בכלל - כפתור או סיכה
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   מטפחתֿאף עם לצאת היתר  שישנו  אף -

פשוט  מבד  חבורה סמל  עם (וכן  לבגד  המחוברת
וכיו "ב  סיכה ע"י לבגד  להחמיר המחובר  יש - (

.בזה 
   מחוברים אליו  בבגד  לצאת  מותר  -

תוויות  מחיר , תוויות כמו  חשיבות בעלי שאינם דברים
מכבסה  כפתורי של  מיותרות, בד  ופיסות חוטים ,

.רזרבה 
   עליו שמחוברים בבגד  לצאת מותר  -

לפעמים  משמשים הם אם חשיבות בעלי אפילו  דברים
לראש  כיסוי מאחוריו  שמחובר  בגד  כמו  ללבישה,

שאין  אף - הגשמים בשעת בו  להתכסות כדי (ברדס),
כעת  בו  בכפתורים משתמשים לבגד  המחובר  אבנט  ,

רוכסן  המשמשים או  לכפתורים הדין  והוא ,
או לסגירה  לסוגרו ) דרכו  כשאין  עליון  כפתור  (כמו 

הקור  בזמן  לפעמים מחברים אליהם רוכסן  או  כפתור 
ברדס. או  ביטנה הגשם או 

אפילו  בהם לצאת מותר  - ללבישה שמשמשים ובשעה
לבגד  מחוברים המשמשים אינם חפתים זה: ובכלל  ,

את לסגירה  המעמידות פלסטיק לשונות ,
מטפחת הצווארון  או  כיפה המחזיקה סיכה ,

.ראש 

 
.זה היתר על כב  סעיף  לעיל ראה
 תכג אגרת ח "ב  מוהריי "צ  אדמו"ר כ"ק  קודש אגרות

שבעיר  ארץ " ודרך "תורה הספר בבית המורים (אודות
בנוסח  ביראה מצויינים, אברכים הם יחיו, "המורים ריגא):
מטפחת  בסם, מושחת זקן הדין, עפ "י  מותר הכל אשכנז,
ישראל) אגודת (צעירי  החבורה אות לבגד, תפורה אף 
[וכתוצאה  בשבת.... אותה לשאת ומותר הבגד, בכנף  תחובה
חדשים, איזה כעבור עמהם:] בהתוועדות התעוררות מדברי 
ביה"ס ... את עזבו ארץ ' ודרך מ 'תורה שי ' מהתלמידים איזה
להם  לעשות ויחליטו התוועדו וצעירי ֿאגודתֿישראל
אותות  פרקו לאט  לאט  מוסר, בענייני  לימוד שיעורי  קביעות

צמח ". זקנם ושער שבתֿקודש, בערב  הכבוד
 להיתר נוסף  מקום יש וכיו"ב , מחיר כביסה בתוויות

הבא. בסעיף  כמבואר
 משליכים שכאשר פשוטה, חולצה של רזרבי  כפתור

הכפתורים  את ממנה להוריד טורחים לא החולצה את
בשעת  בו ישתמש אם גם כמשוי  נחשב  אינו לשומרם,

הצורך), בשעת משתמשים במטפחת גם (שהרי  הצורך
השלכת  לאחר גם אותו שישמרו יקר רזרבה כפתור אמנם
רצועות  (כדין ללבישה, משמש כשאינו בו לצאת אין הבגד,

דלהלן). משי  של
החולצה  מכפתורי  אחד נפל שכבר במקרה להחמיר יש וכן
שחשב  שכיון - החילופי  בכפתור להחליפו בדעתו והעלה
סעיף  (להלן שנפסלה לציצית לדמותו יש בפירוש כך על

לתקנה, ודעתו - מ "ה)
- בכך דרכו רק  אלא כך על בפירוש חשב  כשלא אמנם

להקל. אפשר
:ושם לו, ס "ק  קטו סי ' בבדה"ש הובא טו, כלל ח "א

ראש  שעל בכפתורים אותו שתולין הקאפוט  דרך ובזמננו
אם  צ "ע  אבל לבישתו, דרך דכן כיון משוי הוי  ולא הבגד,

רואות  דעינינו כיון לאתויי , ואתי  נפיל דלמא חשש אין
ע  ליפול. דרכו שאין "כ.בחול

אין  לבגד הבטל שבדבר כב ) סעיף  (על לעיל המבואר וע "פ 
די ולכך לבגד, לבטלו כדי  נעשה וחיבורו יפול, שמא גזירה

זה. היתר מבואר רוכסן, או כפתורים סיכה, של בחיבור
 המשמש ודבר לבגד, המחובר הכובע  כדין דינם

לו  יש אם אף  לבגד שבטל וודאי  - כמלבוש לפעמים
אינן  לבגד הקשורות שכפפות סמ "ד (כדלהלן חשיבות
יותר  יקרים חומרים האבנט  או בכובע  יש אם אך משוי ,
 ֿ לרשות ביציאה ממש וללבשו להחמיר יש עצמו מהבגד
לצאת  שאין מו) (סעיף  אבנט  של משי  רצועות וכמו הרבים

ללבוש, בפועל משמשות כשאינן בהם
אינן  משי  של שרצועות חילק  קלה) הערה (פי "ח  ובשש"כ
להשתמש  כלל אפשרות לו ואין יחף  הולך כאשר רק  בטלות
מחומרים  אבנט  או בכובע  גם לצאת מותר דבריו ולפי  בהם,

ביותר. יקרים
.ערך בעלי  כפתורים אפילו
 אפילו בו לצאת מותר לבישה, לצורך המשמש דבר

לבגד  יד כבית נעשה שהרי  לבגד, תפור או מחובר אינו
זה  שימוש בו לעשות שדרך ובתנאי  - עליו מלבוש ותורת

ה. סעיף  כדלעיל -
.ה סעיף  על לעיל ראה
.קז סי ' ח "א או"ח  משה אגרות שו"ת ראה
 לעיל וראה הכיפה, את מחזיקות שלא בשעה לא אבל

לשימושים  המיועדת בסיכה דווקא שהיינו ה סעיף  על
אחר. דבר או מחט  ולא כאלו,

'ג על או וקשר, תפירות ב ' על שחייבים יב , סעיף 
המתקיים. דבר הוא שאז תפירות,

רוכסן  ידי  על תמיד שחיבורו שבגד כב , סעיף  על לעיל וראה
זה. היתר בכלל - כפתור או סיכה

   

                   
                  

                 
               

             
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כג  סעיף  סוף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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   לצאת מותר  הצורך , במקום -

הכרוכה  הצוואר במטפחת בה סביב לחגור  או  ,
החגורה  במקום המכנסיים .את

   או היד  סביב המטפחת לקשור  אסור  -
את  בו  לקשור  מותר  אבל  כלל , מלבוש דרך  שאינו  הרגל 

זו  לקשירה צריכים כשהם (גרביים) השוקיים .בתי

   ממש וזקוק מאוד  כשמצונן  -
מטפחת  בדרכים להוציא להוציאה ביכלתו  ואין  ,

ובשעת האמורות  ידו , סביב המטפחת יכרוך  ,
בגדו הדחק  בין  יניחנה או  מגבעתו , בתוך  יכניסנה

ויצא  - החול  בימות הוצאה בדרך  שלא דהיינו  לבשרו ,
הרבים  .לרשות

 
 במקום) כמשוי  נחשבות חגורות שב ' סמ "ב , לקמן

כך). ללבוש נהוג שלא
' סי כדלקמן קיימא, של קשר לקשור אסור שבשבת

אֿג. סעי ' שיז
( ס "ח (לעיל החגורה בראש מפתח  נשיאת היתר וע "ד

בלבד. לשבת עכ"פ  שם קבוע  שצ "ל
 הקצוות אם אבל בעניבה, הקצוות ב ' לקשור וצריך

לה). ס "ק  קטו סי ' (בדה"ש אסור - תלויות
יכול  הקצוות, לקשירת מספיק  שאורכה מטפחת לו וכשאין

שנ  קיימא של בקשר שבת מערב  אחת לקשור מטפחות י 
לקשור  שצריך בשוע "ר נפרש שאם (ולהעיר, לשניה
שתחשב  כדי  קיימא של בקשר החגורה לראש המטפחת
כחגורה  ולא אליה), בטלה שאינה (אף  מהחגורה כחלק 
לבדו  מהן אחת כל שאורך מטפחות שני  כשתופר אז נוספת,
קיימא, של קשר שיהיה צריך אין - לכסותו מספיק  לא
משנ"ב  (עיין בשבת בעניבה החגורה בראש לקושרן ומותר

פד)). ס "ק 
 אות בשלח  פ ' ח "ב  תשמ "ו התוועדויות מנחם תורת

יצטרכו  לו "פאטשיילע " מטפחתם על הדואגים (לאלו כט 
היא") ("תורה ישראל מנהג בשבת): מהגלות לצאת
 ֿ לרשות ויוצאים לצוואר מסביב  ה"פאטשיילע " את ַשכורכים
אותה  וכרכו ה"פאטשיילע " את קחו שכן, ומכיון ַהרבים,

השבת! יום של בעיצומו מהגלות וצאו לצווארכם, מסביב 
במקום  מג) (סעיף  שלשוע "ר ב  ס "ק  או"ח  נימוקי  וראה
לכתחילה  לצאת אפשר הקור מפני  לפעמים כך שנוהגים
ובשו"ת  לצעיף ). בתוספת (ואפילו הצוואר סביב  במטפחת
הוא  וכן להתיר, בפשטות "נראה צ ): סי ' (או"ח  לדוד קרן
שחוכך  מי  ראיתי  ולא מעשה, ואנשי  חסידים ה' יראי  מנהג

להחמיר". בזה
' אפי אסור החגורה על המטפחת לכרוך אבל

חוגר  שאינו יודעים הכל כי  זע "ז, חגורות ב ' להמתירין
אבל  ואסור, - להוציאו מערים והוא חגורה משום המטפחת
להתיר, שיש אפשר המכנסים על הבגדים תחת לכורכו
שעה  לפי  אותו קושרין רפויין כשהמכנסים דלפעמים

שיסיר  כ' פ "ד סי ' ובקיצשו"ע  נ"ו), כלל (ח "א במטפחת
המכנסים  את המחזיקות הרצועות את בשבת
סי ' (בדה"ש לצורך המטפחת שתהיה כדי  (הויזענעטרעגער)

לה). ס "ק  קטו
 וכן) שא לסימן מהמהדו"ב  לה ס "ק  קטו סי ' בדה"ש

כב ), ס "ק  פד סי ' שבת ובמנחת בתהל"ד מהמדו"ב  הביאו
שוקיים  כשהבתי  דוקא דהיינו משמע  שמכלֿמקום והוסיף 

אחר. בדבר קשורים אינם
לכרוך  שמותר מה סז): סי ' (ח "א נדברו אז בשו"ת ועד"ז
גומי להם שיש היום של גרבים דרוב  פשוט  הגרבים, סביב 
שאין  אלא גומי  להם שאין גרבים אבל בדבר, היתר דאין

להתיר. יש נופלים אם כ"כ מקפידים
לפרש  גבירתא) הלכתא קיא ע ' לשבתך (מכון שכתבו ויש
במקום  השוקיים בתי  את כשקושר בתרא המהדורה דברי 
ועל  דוחק . והוא אסור. - ממש השוקיים סביב  אבל החגורה,
יש  שלמטפחת לומר יש נקובה ממחט  שנא מאי  שאלתם

דלעיל. סמרטוט  כמו עכ"פ  מלבוש גדר
.מצוה לדבר שיוצא וכגון
 החגורה במקום או שוקיים, בתי  הצואר, סביב 

כדלעיל.
 במטפחת לצאת שאסור השולחן' מ 'קצות הובא לעיל

להתיר  אפשר הבריות כבוד משום אמנם ידו, סביב  הכרוכה
הכרוכה  מטפחת להעדיף  יש ולכאורה כדרכה, שלא הוצאה
סמרטוט  (כמו מלבוש דרך קצת בזה שיש רגלו או ידו סביב 
האופנים  מאשר כדרכו, שלא וגם דלעיל) האצבע  סביב 
יוסף  זכרון (ע "פ  בלבד כדרכו שלא הוצאה שהם דלהלן

מו). אות (פאק )
 או לצמיד מתחת תחובה כשהיא בה לצאת אין אך

צווארו  על הכרוכה במטפחת לצאת אין וכן יד, שעון
שש"כ  (ע "פ  הזיעה מפני  הבגד על שמירה לשם במטרה

סמ "ח ). פי "ח 
ובמקומות  בבתי ֿכנסת לדאוג וראוי  שם: הוסיף  עוד
ממחטותֿנייר  של מספקת כמות לציבור לספק  ציבורים

הצורך. בשעת לשימוש (טישו)



רנ   

          

 בענין החג קודם ימים שלשה או שנים בתולה הנושא
בחג  (דאילו החג בתוך שלו המשתה ימי  שבעת שנמשכו
בימים  תקמ "ו) בסימן שנתבאר כמו נשים נושאין אין עצמו
היו  המשתה ימי  שבעת שכל נוהגים שהיו הראשונים
נכנס  אדם שום ואין מיוחד בחדר והכלה החתן מתייחדין
עמהם  ולשתות ולאכול אותן לשמח  שרוצים בעת רק  אצלם
בני וכל והשושבינין החתן הרי  חופה נקרא החדר וזה
מן  פטורים החתן עם שאוכלים אנשים אותם דהיינו החופה
ולשתות  לאכול ומותרים המשתה ימי  שבעת כל הסוכה
שאי לפי  חופה הנקרא בחדר דהיינו לסוכה חוץ  ולשמוח 
אלא  השמחה עיקר שאין הסוכה בתוך כראוי  לשמוח  אפשר
שהם  מקום דהיינו וכלה החתן ישיבת עיקר שהוא בחופה
וכלה  החתן ישיבת עיקר לעשות אפשר ואי  שם מתייחדין
דפנות  שלשה רק  לה אין סוכה שכל לפי  הסוכה בתוך

כלתו. עם לשחק  החתן שם ובוש רביעית ברוח  ופרוצה

החתן  אף  לסוכה מחיצות ארבע  לעשות שנוהגין עכשיו ולכן
בסוכה: חייב 

 לסוכה חוץ  עראי  אכילת לאכול שמותר אמרנו כבר
לטעום  האדם דרך שכן כביצה עראי  אכילת היא וכמה
שאין  כביצה הוא פיו ומלא לביתו חוץ  פיו מלא אחת פעם

הבליעה  מכביצה.בית יותר מחזיק 

או  המינים מחמשת העשויה בפת אמורים דברים במה
מאכלים  מיני  שאר אבל המינים מחמשת העשוי  בתבשיל
ואפילו  הרבה מהם אוכל אפילו פירות מיני  לומר צריך ואין
שקביעת  לפי  לסוכה חוץ  לאכלן מותר סעודתו עליהן קובע 

פת: של עראי  כאכילת אלא חשובה אינה אלו מינים

 ואפילו יין אפילו לסוכה חוץ  המשקין כל לשתות מותר
שלא  עצמו על המחמיר וכל מרביעית יותר שותה

משובח . זה הרי  מים אפילו לסוכה חוץ  לשתות

את  קובע  אם אבל עראי  דרך כששותה אמורים דברים במה
כגון  עליהן לקבוע  שדרך משקין שאר או יין לשתות עצמו
לשתות  עליהן לקבוע  שרגילין אלו במדינות ושכר דבש מי 

הסוכה. לתוך לכנוס  צריך סעודה בלא

טפילה  היא שהשתיה לפי  בסוכה לישב  לברך צריך אין אבל
היא  שחרית אכילת על שבירך בסוכה לישב  וברכת לאכילה
השינה  את פוטרת היא וכן היום כל של השתיה את פוטרת
יצא  שאפילו עליהם לברך צריך שאין היום כל בסוכה וטיול
האכילה  בין הרבה והפסיק  האכילה אחר לסוכתו חוץ 
נמשכים  שכולם כיון מקום מכל וטיול ושינה להשתיה
ברכת  בסוכה הישיבה מצות עיקר שהיא לאכילה וטפלים

פוטרתן. האכילה

לברך  צריך אין האכילה קודם ומטייל וישן שותה ואפילו
שלאחריהם: להאכילה טפלים שהן לפי 


 שלא אע "פ  לאכול ונמלך בסוכה לשתיה קבוע  היה ואם

שברכת  לפי  השתיה על בסוכה לישב  לברך צריך היה
בסוכה  לישב  לברך צריך אעפ "כ פוטרתה שלפניה האכילה
לאכילה  טפילה זו אכילה שאין האחרונה זו אכילה על

עצמה. בפני  חשובה היא אלא הראשונה

אכילה  גמר בין הסוכה מן כשיצא אמורים דברים במה
לסוכה  חוץ  שם ושהה אחרונה אכילה להתחלת ראשונה
חזר  אם אפילו או ושתים שעה לאחר אלא לאלתר חזר ולא
לשהות  דעתו היה הסוכה מן שיצא שבשעה אלא לאלתר
אין  שאז לאלתר לסוכה לחזור ושלא לסוכה חוץ  הרבה
אחרונה  אכילה פוטרת הראשונה אכילה על שבירך הברכה
לחזור  שלא דעת על גמורה ביציאה ביניהן שהפסיק  כיון

לאלתר.

לחזור  שלא גמורה ביציאה ביניהם הפסיק  לא אם אבל
כל  הוא ואפילו אחרונה אכילה על לברך צריך אינו לאלתר
שלא  גמורה יציאה ממנה יצא לא אם הסוכה בתוך ימים ז'
בפעם  רק  בסוכה לישב  לברך צריך אין לאלתר לחזור

לסוכה: שנכנס  הראשון

 באכילה בה שבירך סוכה לאותה כשנכנס  זה וכל
באותו  היא אפילו אחרת לסוכה נכנס  אם אבל ראשונה
כשרוצה  ראשונה באכילה בה שבירך לסוכה סמוכה חצר
לחזור  צריך לסוכה חוץ  לאכלו שאסור דבר זו בסוכה לאכול
לברך  צריך שאין בענין היא אם אפילו בסוכה לישב  ולברך
סעודתו  באמצע  עומד שהוא כגון זו אכילה על הנהנין ברכת
בסוכה  לאכול והלך סעודתו ופוסק  בה שבירך בסוכה שאכל

ולברך: לחזור צריך אחרת

 שנכנס אלא זו בסוכה לאכול רוצה אינו אם ואפילו
שאין  בסוכה לישב  לברך צריך ולטייל לישן לתוכה
אחרת  בסוכה שבירך בברכה נפטרין זו שבסוכה וטיול שינה
שמותר  מאכלים מיני  בתוכה לאכול לתוכה נכנס  אם אבל

לברך. צריך אין לסוכה חוץ  לאכלן

משקים  ושאר יין לשתות שם עצמו את לקבוע  רוצה ואם
אסור  שהרי  לברך צריך הדין מן עליהם לקבוע  שדרך
על  מפקפקין שיש לפי  מקום ומכל לסוכה חוץ  לשתותן
רק  בשתיה עצמו את לקבוע  שלא הדבר נכון לכן זו ברכה

בסוכה: לישב  עליה ובירך היום בה שאכל בסוכה


 יברך סעודתו שגמר עד בסוכה לישב  לברך שכח  אם

עליהן  לברך צריך המצות שכל ואע "פ  סעודתו לאחר
בסוכה  שיושב  הישיבה גם הרי  מקום מכל לעשייתן עובר
מברך  הוא הרי  וא"כ המצוה בכלל ג"כ הוא הסעודה אחר

המצוה: עשיית קודם

 יאכל ירצה אם אלא סוכה של לסעודות קצבה אין
שמותר  מאכלים מיני  רק  יאכל לא ירצה ואם בסוכה
יאכל  לא יאכל שאם אלא המצוה שאין לסוכה חוץ  לאכלן

לסוכה. חוץ 
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רני    

          

 בענין החג קודם ימים שלשה או שנים בתולה הנושא
בחג  (דאילו החג בתוך שלו המשתה ימי  שבעת שנמשכו
בימים  תקמ "ו) בסימן שנתבאר כמו נשים נושאין אין עצמו
היו  המשתה ימי  שבעת שכל נוהגים שהיו הראשונים
נכנס  אדם שום ואין מיוחד בחדר והכלה החתן מתייחדין
עמהם  ולשתות ולאכול אותן לשמח  שרוצים בעת רק  אצלם
בני וכל והשושבינין החתן הרי  חופה נקרא החדר וזה
מן  פטורים החתן עם שאוכלים אנשים אותם דהיינו החופה
ולשתות  לאכול ומותרים המשתה ימי  שבעת כל הסוכה
שאי לפי  חופה הנקרא בחדר דהיינו לסוכה חוץ  ולשמוח 
אלא  השמחה עיקר שאין הסוכה בתוך כראוי  לשמוח  אפשר
שהם  מקום דהיינו וכלה החתן ישיבת עיקר שהוא בחופה
וכלה  החתן ישיבת עיקר לעשות אפשר ואי  שם מתייחדין
דפנות  שלשה רק  לה אין סוכה שכל לפי  הסוכה בתוך

כלתו. עם לשחק  החתן שם ובוש רביעית ברוח  ופרוצה

החתן  אף  לסוכה מחיצות ארבע  לעשות שנוהגין עכשיו ולכן
בסוכה: חייב 

 לסוכה חוץ  עראי  אכילת לאכול שמותר אמרנו כבר
לטעום  האדם דרך שכן כביצה עראי  אכילת היא וכמה
שאין  כביצה הוא פיו ומלא לביתו חוץ  פיו מלא אחת פעם

הבליעה  מכביצה.בית יותר מחזיק 

או  המינים מחמשת העשויה בפת אמורים דברים במה
מאכלים  מיני  שאר אבל המינים מחמשת העשוי  בתבשיל
ואפילו  הרבה מהם אוכל אפילו פירות מיני  לומר צריך ואין
שקביעת  לפי  לסוכה חוץ  לאכלן מותר סעודתו עליהן קובע 

פת: של עראי  כאכילת אלא חשובה אינה אלו מינים

 ואפילו יין אפילו לסוכה חוץ  המשקין כל לשתות מותר
שלא  עצמו על המחמיר וכל מרביעית יותר שותה

משובח . זה הרי  מים אפילו לסוכה חוץ  לשתות

את  קובע  אם אבל עראי  דרך כששותה אמורים דברים במה
כגון  עליהן לקבוע  שדרך משקין שאר או יין לשתות עצמו
לשתות  עליהן לקבוע  שרגילין אלו במדינות ושכר דבש מי 

הסוכה. לתוך לכנוס  צריך סעודה בלא

טפילה  היא שהשתיה לפי  בסוכה לישב  לברך צריך אין אבל
היא  שחרית אכילת על שבירך בסוכה לישב  וברכת לאכילה
השינה  את פוטרת היא וכן היום כל של השתיה את פוטרת
יצא  שאפילו עליהם לברך צריך שאין היום כל בסוכה וטיול
האכילה  בין הרבה והפסיק  האכילה אחר לסוכתו חוץ 
נמשכים  שכולם כיון מקום מכל וטיול ושינה להשתיה
ברכת  בסוכה הישיבה מצות עיקר שהיא לאכילה וטפלים

פוטרתן. האכילה

לברך  צריך אין האכילה קודם ומטייל וישן שותה ואפילו
שלאחריהם: להאכילה טפלים שהן לפי 


 שלא אע "פ  לאכול ונמלך בסוכה לשתיה קבוע  היה ואם

שברכת  לפי  השתיה על בסוכה לישב  לברך צריך היה
בסוכה  לישב  לברך צריך אעפ "כ פוטרתה שלפניה האכילה
לאכילה  טפילה זו אכילה שאין האחרונה זו אכילה על

עצמה. בפני  חשובה היא אלא הראשונה

אכילה  גמר בין הסוכה מן כשיצא אמורים דברים במה
לסוכה  חוץ  שם ושהה אחרונה אכילה להתחלת ראשונה
חזר  אם אפילו או ושתים שעה לאחר אלא לאלתר חזר ולא
לשהות  דעתו היה הסוכה מן שיצא שבשעה אלא לאלתר
אין  שאז לאלתר לסוכה לחזור ושלא לסוכה חוץ  הרבה
אחרונה  אכילה פוטרת הראשונה אכילה על שבירך הברכה
לחזור  שלא דעת על גמורה ביציאה ביניהן שהפסיק  כיון

לאלתר.

לחזור  שלא גמורה ביציאה ביניהם הפסיק  לא אם אבל
כל  הוא ואפילו אחרונה אכילה על לברך צריך אינו לאלתר
שלא  גמורה יציאה ממנה יצא לא אם הסוכה בתוך ימים ז'
בפעם  רק  בסוכה לישב  לברך צריך אין לאלתר לחזור

לסוכה: שנכנס  הראשון

 באכילה בה שבירך סוכה לאותה כשנכנס  זה וכל
באותו  היא אפילו אחרת לסוכה נכנס  אם אבל ראשונה
כשרוצה  ראשונה באכילה בה שבירך לסוכה סמוכה חצר
לחזור  צריך לסוכה חוץ  לאכלו שאסור דבר זו בסוכה לאכול
לברך  צריך שאין בענין היא אם אפילו בסוכה לישב  ולברך
סעודתו  באמצע  עומד שהוא כגון זו אכילה על הנהנין ברכת
בסוכה  לאכול והלך סעודתו ופוסק  בה שבירך בסוכה שאכל

ולברך: לחזור צריך אחרת

 שנכנס אלא זו בסוכה לאכול רוצה אינו אם ואפילו
שאין  בסוכה לישב  לברך צריך ולטייל לישן לתוכה
אחרת  בסוכה שבירך בברכה נפטרין זו שבסוכה וטיול שינה
שמותר  מאכלים מיני  בתוכה לאכול לתוכה נכנס  אם אבל

לברך. צריך אין לסוכה חוץ  לאכלן

משקים  ושאר יין לשתות שם עצמו את לקבוע  רוצה ואם
אסור  שהרי  לברך צריך הדין מן עליהם לקבוע  שדרך
על  מפקפקין שיש לפי  מקום ומכל לסוכה חוץ  לשתותן
רק  בשתיה עצמו את לקבוע  שלא הדבר נכון לכן זו ברכה

בסוכה: לישב  עליה ובירך היום בה שאכל בסוכה


 יברך סעודתו שגמר עד בסוכה לישב  לברך שכח  אם

עליהן  לברך צריך המצות שכל ואע "פ  סעודתו לאחר
בסוכה  שיושב  הישיבה גם הרי  מקום מכל לעשייתן עובר
מברך  הוא הרי  וא"כ המצוה בכלל ג"כ הוא הסעודה אחר

המצוה: עשיית קודם

 יאכל ירצה אם אלא סוכה של לסעודות קצבה אין
שמותר  מאכלים מיני  רק  יאכל לא ירצה ואם בסוכה
יאכל  לא יאכל שאם אלא המצוה שאין לסוכה חוץ  לאכלן

לסוכה. חוץ 
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ובשבת  טוב  ביום אבל מועד של בחולו אמורים דברים במה
כמו  מכביצה יותר פת לאכול שחייב  החג בתוך שהוא
ירדו  ואם הסוכה בתוך לאכול צריך רצ "[א] בסי ' שנתבאר

שיתבאר. דרך ועל הבית לתוך נכנס  זה הרי  גשמים

אבל  ואילך חג של הראשונה מלילה אמורים דברים במה
לאכול  צריך בתשרי  ט "ו ליל דהיינו חג של הראשונה בלילה
מצטער  שהוא ואע "פ  הגשם בשעת אפילו הסוכה בתוך
מקום  מכל הסוכה מן פטור המצטער וכל הגשם מחמת
למדין  שאנו לפי  בסוכה לאכול חייב  הראשונה בלילה
בחמשה  הסוכות בחג כאן נאמר המצות מחג שוה בגזרה
יום  עשר בחמשה המצות בחג להלן ונאמר לחדש יום עשר
חובה  הראשונה לילה להלן האמור יום ט "ו מה לחדש
כאן  האמור ט "ו אף  תע "ה בסי ' כמ "ש מצה כזית לאכול

בסוכה. לאכול חובה

שיוצא  כמו חובה ידי  יוצא הסוכה בתוך כזית ובאכילת
פת  עוד לאכול חייב  מקום מכל אבל מצה כזית באכילת
מכביצה  יותר לאכול חובה יו"ט  סעודת בכל שהרי  בבית
יותר  לאכול חובה אין הגשם בשעת הסוכה שבתוך אלא פת

מצה. באכילת כמו מכזית

בסוכה  כזית לאכול ירצה אם הגשם בשעת שלא  ואפילו
שהמחמיר  אלא בידו הרשות הבית תוך מצומצמת וכביצה
זה  הרי  הגשם בשעת שלא הסוכה בתוך הסעודה כל לאכול

למעלה: שנתבאר כמו משובח 

 היין על לקדש ג"כ צריך בסוכה הגשם בשעת כשאוכל
סעודה  במקום אלא קידוש אין שהרי  הסוכה בתוך
גשם: היה לא אם כמו שהחיינו קודם בסוכה לישב  ויברך


 שבת סעודות שבכל ואומרים זה כל על חולקין ויש

ביו"ט  כן ואם  כזית רק  פת לאכול  צריך אין ויו"ט 
ולאכלו  כזית רק  לאכול שלא ירצה אם החג שבתוך ושבת

בידו. הרשות לסוכה חוץ 

לאכול  שחובה המצות מחג שוה בגזירה למדין אנו זה ודבר
זו  שוה בגזירה למדין אין אבל הראשונה בלילה בסוכה
מצטער  שהוא שכיון הגשם בשעת אף  לאכול חובה שיהיה
הראשונה. בלילה אף  הסוכה מן פטור הוא הגשמים מחמת

בליל  מקום מכל זה בכל הראשונה כסברא שהעיקר ואע "פ 
בקיאים  אנו שהרי  מנהג אלא שאינו כיון גליות של שני 
צריך  ואינו האחרונה סברא על לסמוך יש החודש בקביעות
עצמו  על להחמיר שרוצה ומי  הגשם בשעת בסוכה לאכול
אלא  בסוכה לקדש צריך אינו הראשונה כסברא שני  בליל גם
יכנוס  האכילה ואחר הבית בתוך סעודתו כל ויאכל יקדש

בסוכה: לישב  יברך ולא כזית שם ויאכל לסוכה

לי שאכילת שוה וכיון בגזירה נלמד הראשונה לה
דהיינו  דבר בכל לה דומה להיות צריך מצה מאכילת
שיאכל  כדי  ולמעלה המנחה מן יו"ט  בערב  יאכל שלא

הכוכבים  צאת לאחר עד בסוכה יאכל ולא לתיאבון בסוכה
מצה  באכילת כמו הכל לילה חצות קודם לאכול ויזהר

פסח : בהלכות כמ "ש

 בשאר הגשמים מפני  הסוכה מן לפנות מותר מאימתי 
כל  שירדו משעה הראשונה מלילה חוץ  החג סעודות
לתוך  נופלים היו שאם הסוכה לתוך טיפות טיפות כך
היה  מועטים במים להתקלקל למהר שדרכו פול של תבשיל
לפניו  שאין אע "פ  הסוכה מן יוצא זה הרי  מתקלקל התבשיל
היו  אם ישער זה בשיעור בקי  שאינו ומי  בסוכה תבשיל
הבית  מן יוצא היה אם הבית לתוך גשמים  כך כל יורדים

הסוכה: מן ג"כ יוצא

בכדי לשער צריך אין בשינה אבל באכילה זה וכל
לישן  צער יש מועטים שבגשמים התבשיל שיתקלקל
הסוכה. מן פטור המצטער שכל מהסוכה לצאת ויוכל שם

מותר  כך הגשמים מפני  הסוכה מן לפנות שמותר וכשם
האדם  אין אפילו היתושים מפני  או השרב  מפני  לפנות
קור  העת אם וכן בכך מתקלקל שהתבשיל אלא בכך מצטער
סעודתו  כל אוכל בסוכה נקרשים השמינים שהמאכלים

בבית:


 אינו מהסוכה יוצא ואינו הסוכה מישיבת הפטור כל

ההדיוטות: מן אלא ואינו ישיבה אותו על שכר מקבל

 יצא אלא ויצא יבעט  אל הגשמים מפני  מהסוכה היוצא
רבו  לו ושופכו לרבו כוס  למזוג שבא כעבד בהכנעה

בשימושך: חפץ  איני  כלומר פניו על

 לגמור לביתו והלך גשמים וירדו בסוכה אוכל היה
מחייבין  אין הגשמים פסקו לאכול לו וכשישב  סעודתו
סעודתו  גומר אלא סעודתו לגמור לסוכה לחזור אותו

בביתו:

 הבית לתוך ונכנס  גשמים וירדו הסוכה בתוך ישן היה
צריך  הגשמים פסקו שכב  שלא ועד שינתו לגמור
פסקו  ואח "כ הבית בתוך שכב  כבר אם אבל לסוכה לחזור
אותו  כל בביתו ישן אלא לסוכה לחזור צריך אינו הגשמים
אין  השחר עמוד שעלה קודם משינתו הקיץ  ואפילו הלילה
מותר  אלא שינתו שם לגמור לסוכה לחזור אותו מטריחין
והוא  השחר עמוד עלה כבר ואפילו בביתו שינתו לגמור לו
אלא  משינתו להקיצו צריכים אין הבית בתוך ישן עדיין
משינתו  הקיץ  ואם מאליו שינער עד לישן אותו מניחין
לילך  צריך ולישן לחזור ורוצה השחר עמוד שעלה לאחר

השחר: עמוד עלה שכבר כיון שם ולישן הסוכה לתוך

סוכה  ישיבת  דיני תרלט , סימן ד חלק 

 עשה מצות שהוא מפני  הסוכה מן פטורים ועבדים נשים
חייב  חורין בן וחציו עבד שחציו מי  אבל גרמא שהזמן

שבו: חירות צד מחמת בסוכה
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רנב   

 הוא שמא מספק  בסוכה חייבים ואנדרוגינוס  טומטום
ספק  שכל בסוכה לישב  לברך צריכים אינם אבל זכר
כמו  בידם הרשות לברך ירצו אם אבל להקל ברכות

ע "ש. י "ז בסימן שנתבאר

הרשות  ולברך בסוכה לישב  ירצו אם וודאות נקבות ואפילו
כדי ויברך יחזור לא בסוכה לישב  בירך שכבר מי  אבל בידם
הרי זו בברכה חייבות הנשים שאין כיון הנשים את להוציא

ע "ש: תקפ "ט  בסימן שנתבאר כמו לבטלה ברכה זו

 שיהיו עד התורה מן הסוכה מן פטורים שהקטנים אע "פ 
שאינו  קטן כל סופרים מדברי  מקום מכל שנים י "ג בני 
חכם  הקטן ואם שלימות שנים שש בן דהיינו לאמו צריך
שנים  חמש בן כשהוא אפילו לאמו צריך שאינו בענין וחריף 
הוא  כשעדיין אבל במצות לחנכו כדי  בסוכה חייב  שלימות
מדברי אפילו פטור הוא כך פטורה שאמו כשם לאמו צריך

לה: צריך שהוא כיון סופרים


 מקום מכל בסוכה חייב  לאמו צריך שאינו שהקטן אע "פ 

בידו  למחות צריכין אין לסוכה חוץ  וישן אוכל הוא אם
בו  לגעור חייב  אביו אבל שמ "ג בסי ' כמ "ש בו ולגעור
אבל  במצות לחנכו כדי  הסוכה לתוך ולהכניסו בידו ולמחות
כל  כשאר אצלו היא והרי  במצות לחנכו חייבת אינה אמו
אע "פ  לסוכה חוץ  לאכול לפניו ליתן לה ומותר אדם
במקום  יאכל אלא לאכול לסוכה יכנוס  לא שבודאי  שיודעת
שיאכל  לו אומרת שאינה כיון כלום בכך אין לפניו שנתנה

לסוכה: חוץ 

 דר שאדם כדרך אלא בסוכה לישב  תורה חייבה לא
בישיבת  מצטער שהוא מי  לפיכך השנה כל בביתו
שאף  הסוכה מן פטור הצער מן ינצל ממנה וכשיצא הסוכה
דברים  במה מצטער שהוא במקום דר אדם אין השנה בכל
אף  הראשונה בלילה אבל החג סעודות בשאר אמורים
בסי ' שנתבאר כמו בסוכה כזית לאכול חייב  המצטער

תרל"ט :

 בסוכה לישן או לאכול יכול שאינו זה מצטער איזהו
והפרעושים  הזבובים מפני  או שמצערו הרוח  מפני 
וכשיצא  הסוכה בתוך שמריחין רע  ריח  מפני  או בהן וכיוצא

אלו. מכל ינצל ממנה

שעשה  אחר במקרה הצער לו שנולד אמורים דברים במה
שיצטער  לו שידוע  במקום סוכה עשה אם אבל הסוכה שם
שם  ושולטת מצויה שהרוח  במקום שעשה כגון בה אח "כ
שיהיה  אלא באכילה צער לו יהיה שלא במקום עשה ואפילו
שם  לישן לו אפשר שאי  ברחוב  שעשה כגון בשינה צער לו
פסולה  זו סוכה הרי  והליסטים הגנבים מורא מחמת בנחת
כלל  צער לו שאין פי  על אף  באכילה אפילו בה יוצא ואינו
ולטייל  ולשתות לאכול יכול שאינו סוכה שכל לפי  בה

לפי כלל דירה נקראת אינה צער שום בלא בנחת בה ולישן
בנחת. צרכו כל שם לעשות שיכול לביתו דומה שאינו

שם  לישן בנפשו מתיירא ואינו ברחוב  סוכה שעשה מי  אבל
שבסוכה  תשמישו כלי  יגנבו שלא שמתיירא אע "פ  בלילה
מתיירא  שאינו כיון לדירה לו ראויה היא שהרי  כשרה זו הרי 
הבית. לתוך בלילה להכניסן יכול תשמישו וכלי  בה לישן

שנתבאר  כמו ברחוב  סוכה לעשות אין לכתחלה מקום ומכל
ע "ש: תרל"ז בסי '


 שלא בשינה בה שמצטער בענין קטנה סוכה שעשה מי 

לישן  וחייב  כשרה זו הרי  ורגליו ידיו בה לפשוט  יוכל
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 הוא שמא מספק  בסוכה חייבים ואנדרוגינוס  טומטום
ספק  שכל בסוכה לישב  לברך צריכים אינם אבל זכר
כמו  בידם הרשות לברך ירצו אם אבל להקל ברכות

ע "ש. י "ז בסימן שנתבאר
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כדי ויברך יחזור לא בסוכה לישב  בירך שכבר מי  אבל בידם
הרי זו בברכה חייבות הנשים שאין כיון הנשים את להוציא
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אלו. מכל ינצל ממנה
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  .("'כ  עלה כל  הא   ר אב "הה : ֱִֵֵֶֶַָָָ

 אמרה י על  אחר ,   מק תאר  כמ): קפ "א   וב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
מאדמאדמאדמאד"וגב   יע ."'כ דיעקב "מטרא  – "   ְְְְְַָֹֹ ְְֲִִֵַַָָֹֹֹ

         . 

ר ת  לעיל   יוע יעיר ". "נר  התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוע

לי    א ר  וכל  ,'כ  לאלקי לי הויה "והיה התחיל  דר  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוצא ,
.("'כ  ל  ראע ְֲֵֶַַָער 

     

.( ל"ה וב ההר  י על  תאר  מה  יוע)ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ

" פ ל "א סרי סק  על  – אחר    מק תאר  כמ  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

    . 
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.'ב עד  ס ל "ז,   רא ית, א ', חלק  זהר   יוע)ְְִֵֵֵֶַַַַַֹ

כו'"  סי רת  " סק  על  – אחר    מק תאר  מה  יע ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
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"טהרה   עני דכד", "ומי התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוע
 עני מסעי", "א ה התחיל  ר   וס קדה". לידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמביאה

" צאיהלמ  מסעיה"   . ְְֵֵֶֶַָ

"  מעני  ית ת ת ת """"(ועחחחחהההה על על על על  ל "ב.ר ר ר ר תתתת:חר חר חר חר ת ת ת ת  ר ה רי , טימ : ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
נ"א . ר ה ק די, מ"א . ר ה תא , א '.בבבבמראמראמראמראי נ"ד,  בי עיר – ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

עד בבבבהרהרהרהר מ"ה, א '. קפ "ג, א '. קי"ד, ב'. קי"ג,   פ "ד.   ב', חלק  : ַַַַֹֹ ֵֶַַַַַַַֹֹ
ע"ב). ו',   ג': חלק  ב'. קל "א ,  ו ב'. עד  ס ל "ז,   א ': חלק  ְֵֵֶֶַַַַב'.

."יעקב  או היט "לא  סק  על  אחר ,   מק תאר  מְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
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"טהרה   עני דכד", "ומי התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוע
 עני מסעי", "א ה התחיל  ר   וס קדה". לידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמביאה

" צאיהלמ  מסעיה"   . ְְֵֵֶֶַָ

"  מעני  ית ת ת ת """"(ועחחחחהההה על על על על  ל "ב.ר ר ר ר תתתת:חר חר חר חר ת ת ת ת  ר ה רי , טימ : ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
נ"א . ר ה ק די, מ"א . ר ה תא , א '.בבבבמראמראמראמראי נ"ד,  בי עיר – ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

עד בבבבהרהרהרהר מ"ה, א '. קפ "ג, א '. קי"ד, ב'. קי"ג,   פ "ד.   ב', חלק  : ַַַַֹֹ ֵֶַַַַַַַֹֹ
ע"ב). ו',   ג': חלק  ב'. קל "א ,  ו ב'. עד  ס ל "ז,   א ': חלק  ְֵֵֶֶַַַַב'.

."יעקב  או היט "לא  סק  על  אחר ,   מק תאר  מְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

   


        

 

דישמעאל (כג) בגלותא דיצחק זרעא בחי' הנה
באריכות  למעלה מבואר  בהיות להיפך  הוא
להשתחוואה  דאברהם השתחואה בין  ההפרש בעיקר 
אחר  בקירוב מחדר  לפנים חדר  הנכנס כמשל  דיצחק
הללו  בקירובים נפלאה ושמחה בתענוג שמתענג קירוב
רגליו  לפני שמשתחווה פנימה המלך  להיכל  שבא עד 
שבחי' ואע"פ לגמרי הביטול  בבחי' הוא  שאז  ממש
אבל  כו ' הקירוב עוצם מצד  רק בא לא אבל  הוא ריחוק
מי  כמשל  להיפוך  הוא דיצחק השתחוואה בחי'
עומק  שמחמת המלך  רוממות בעצמות מאד  שמעמיק
אימה  עליו  תפול  הגדולה הרוממו ' בעמקו ' תבונתו 
והולך  ונרתע כו ' נקשן  שארכבותיו  עד  גדולה ורעדה
שמתרחק  עד  ריחוק אחר  בריחוק מתרחק לאחוריו  לו 
ממש  וזהו  ביותר  החיצון  היכל  בפתח  לעמוד  מאד 
בבחי' קירוב אחר  שבקירוב והשמחה התענוג היפוך 
ריחוק  בכל  הלא אדרבה כי הנ "ל  דאברהם השתחוואה
בעצם  תבונתו  עומק מצד  והולך  שמתרחק וריחוק
תופס  שהוא מה בנפשו  מאד  מאד  הוא מצטער  הרוממו '
כמוהו  ואדיר  גדול  מלך  בפני במקצת ויש דבר  איזה

יות  יותר  לעמקות כשבא רגע בכל  ע"כ  יתרחק אשר  ר 
רוצה  וע"כ  מקרוב עומד  שהוא מה בנפשו  שמיצר  מפני
מעומק  בא אחרון  היותר  ריחוקו  ונמצא עוד  להתרחק
עצמו ' באמיתי' אמיתי' היותר  האחרונה ההשגה
אח "כ  שמשתחווה ונמצא וד "ל . המלך  גדולת רוממו '
העצום  הריחוק סיבת שמחמת פי על  אף ביותר  מרחוק
לאמיתתו  אמיתי היותר  הקירוב בחינת הנה אבל  באה
מאמיתת  באה להיותה ביותר  המלך  של  ועצמותו 
באריכות  כנ "ל  ביותר  המלך  ועצמו ' פנימיות השגת
דזרעא  הנשמות עליות בענין  ממילא יובן  ומעתה וד "ל .
בגופא  להשתאב שלהם השתחווא' בבחי' דיצחק
כנ "ל  דוקא היפוכו  דישמעאל  בגלותא בהיותם דמלכ '
בבחי' הכל  היה זו  השתחוואה לבחי' שבאו  עד  הנה
על  ביותר  בנפשו  ועוצב צער  בבחי' ריחוק אחר  ריחוק
שבהן  הניגונים וא"כ  כנ "ל  כו ' קצת מקום תופס היותו 
העוצב  בבחי' המה כנ "ל  בצלותא נשמותיהם עולין 
באמת  שהיא שאח "כ  ההשתחוואה וגם דוקא והמרירות
מצד  רק שבאה מאחר  אבל  כנ "ל  האמיתי הקירוב בחי'
השתחוואה  סיבת ודאי הנה כנ "ל  ריחוק אחר  הריחוק
שהוא  מה המרירות ועוצם עצבון  בבחי' באה היא זאת
שמשתחוו ' עד  במציאות מה דבר  שמץ לאיזה נתפס

ולא  ממש לגמרי במציאות אינו  כאילו  היה כלא והיה
משא"כ  וכלל  כלל  הנפש ועונג שמחה בחי' איזה מצד 
בחי' שהיא שגם הנ "ל  דאברהם דזרעא השתחווא'
עוצם  מצד  רק באה אינה סיבתה עיקר  אבל  ריחוק
הרי  שמשתחווה עד  נפלאה ושמחה בתענוג הקירוב
היפך  התענוג בחי' לעוצם בא זה וביטול  השתחוואה
הריחוק  לעוצם רק באה שאינה דיצחק השתחוואה
והתכללות  עליות ולכך  כו ' והמרירות העוצב שהוא
בניגונים  הן  דישמעאל  בגלותא דיצחק דזרעא הנשמות
שכל  למעלה מבואר  והנה כו ' דוקא ומרירות עוצב של 
דוקא  המתברר  באופן  הוא שבגלות בירור  בחי'
מבחי' להתפעל  טבעו  החסד  מבחי' שהוא וישמעאל 
בחי' והנה דוקא והמרירות העוצב שהוא היפוכו 
ג"כ  היא ישמעאל  דקליפת זה החושך  של  הבירור 
ומדריגת  בחי' דקדושה שבסט ' ומרירות עוצב בבחי'
רק  שרשו  דישמעאל  הוא והענין  המבררם דיצחק זרעא
רק  אינו  שבו  עוצב וכל  להתגדל  הרוח  גסות מבחי'
בחוש  וכנראה גדולתו  ערך  לפי דבר  לו  שיחסר  ממה
ומורת  בעצבון  תמיד  שהמה האמיתים הרוח  גסי בכל 
זה  כי שהוא בכל  אפילו  כבודם העדר  על  מאוד  רוח 
כו ' מאומה ידאג לא באמת השפל  משא"כ  חיותו  כל 
בחי' הוא כו ' לנהורא חשוכא ולהפוך  לברר  זה ולנגד 
נשמותיהם  בעליות דאברהם דזרעא ומרירות עוצב
מאוד  שמתפעלים דהיינו  ממש זה היפוך  שהוא בתפלה
מקום  איזה תופסים היותם על  המרירות בעוצם בנפשם
כל  זה ומצד  ב"ה אא"ס רוממות עצמות לגבי ויש
במרירות  בעצמו  יתרחק יותר  יותר  בעמקות שמתבונן 
ביותר  מרחוק השתחואה לבחי' שבא עד  עצומה יותר 
דקליפת  ומרירות עוצב היפוך  ממש ה"ז  וא"כ  כנ "ל 
וכמו  הגלות בזמן  בירורם ענין  בא ובזה ישמעאל 
שמחה  של  בניגונים מתברר  אדום דקליפת דחושך 
דקליפת  חושך  כך  בגלות היפוכו  דאברהם דזרעא
זרעא  ע"י ומרירות עוצב של  בניגונים מתברר  ישמעאל 
הפסוק  ענין  ביאור  בתו ' יובן  זה ובכל  וד "ל . דיצחק
כי  כו ' ידענו  לא אברהם כי לעתיד  כנ "י  שיאמרו  הזה
הנ "ל  מכל  היטיב מובן  הרי כי בהיות אבינו . אתה
העצום  הריחוק מסיבת שבא דיצחק השתחואה בבחי'
מסיבת  שבאה דאברהם השתחואה מבחי' הרבה גבוה
יוכללו  דיצחק השתחואה שמבחי' דהיינו  כו ' הקירוב
מעלה  למעלה אא"ס רוממות של  העצמות בבחי' כנ "י
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רסד   

שהוא  כמו  הרבה יותר  אמיתתו  שהוא שיעור  אין  עד 
ולזאת  באריכות כנ "ל  כו ' מטה למטה ומתפשט  יורד 
בהתכללות  העצום הריחוק בחי' ע"י כ "א לזה יגיעו  לא
השתחואה  בחי' והוא וכל  מכל  לגמרי מהותו  כל 
אדרבה  תענוג מצד  שלא העצמות ביטול  דוקא דיצחק
דיצחק  השתחואה בבחי' לעתיד  שיאמרו  וזהו  וכנ "ל 
דוקא  בעצמותך  שהוא כמו  אתה אבינו  אתה כי דוקא
יבואו  בבכי שנאמר  וזהו  כנ "ל  ידענו  לא ואברהם
בזה  העלוי תכלית יהיה דוקא בבכי כו ' ובתחנונים
היותר  שהוא ומרירות עוצב של  בניגון  והיינו  וד "ל .
על  הגבורות מעלת וזהו  כו ' עצום ריחוק בבחי'
שאנו  בהיות הכסף על  הזהב כמעלת לעתיד  החסדים
עכשיו  גם להיות יוכל  קירוב שע"י שהשתחואה רואים
יצחק  בחי' ריחוק שע"י השתחואה אבל  הגלות בזמן 
ובכל  הנ "ל  מטעם לעתיד  כ "א עכשיו  להיות יוכל  לא
כ "א  להיות א"א הגאולה בזמן  קץ בעת ממילא יובן  זה

דוקא  דישמעאל  בגלותא אשר  דיצחק זרעא בבחי'
דאברהם  בזרעא ולא כנ "ל  עוצב של  הניגונים שהוא
עמים  גבולות יצב בפי' ידוע הנה כי דאדום שבגלותא
והן  כו ' הכעס מדות ז ' הן  אומות שע' בנ "י למספר 
אהפוך  אז  נאמר  וכאשר  דקדושה דישראל  מדות ז ' לנגד 
ובירור  עלייה לה יהיה אומה שכל  היינו  כו ' עמים אל 
מחסדים  אם מדריגתה שורש אופן  לפי המיוחד  בניגון 
וישמעאל  אדום הללו  אומות ב' כללות ודרך  גבורות או 
אומות  דע' ההתחלקות פרטי כל  כוללים חו "ג בחי'

דכנ "י שהרי גאולה הנה אך  כו '. בשר  כל  וראו  נאמר 
בבחי' להיות צריך  הגאולה שבזמן  אומה אותה מן 
בזרעא  והיינו  דיצחק השתחואה בחי' שהוא הגבורות
ולזאת  הנ "ל  מטעם דוקא דישמעאל  בגלותא דיצחק
במלכות  ככולה רובה הגולה שכל  דגם ממילא יובן 
שר  בנפילת תלויה הגאולה עיקר  בח "ל  כו ' ויון  אדום

וד "ל : בזוהר  וכמ "ש דוקא ישמעאל  של 
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 איני אמר  זכאי בן  יוחנן  שר ' ידוע הנה יותר  זה
פלא  וזהו  אותי, מוליכין  דרך  באיזה יודע
מסופק  יהי' זכאי בן  יוחנן  כר ' גמור  צדיק איך  לכאורה
בחי' ב' יש כי הוא הענין  אך  אותו . מוליכין  דרך  באיזה
היתה  וזאת מהשכל , שלמעלה רצון  ויש ומדות שכל 
ומצות  התורה עפ"י שלו  ומדות השכל  שבירר  לו  ידוע
וכמו  לו  ידוע אינו  והדעת מהטעם שלמעלה ברצון  אבל 
זכאי  בן  הטיח  אלמלא עצמו  על  זכאי בן  יוחנן  ר ' שאמר 
בן  חנינא ור ' נענה לא כולו  היום כל  ברכיו  בין  ראשו 
יוחנן  ר ' כי פלא זהו  ובאמת בתפלתו , תומ "י נענה דוסא
תמיד  עוסק והי' התורה, שר  בתורה גדול  הי' זכאי בן 
הי' דוסא בן  חנינא ור ' נענה ולא התורה בהשכלות
בחי' בתפילה יש באמת אך  ונענה. בתפלה רק עוסק
אבל  ית' חכמתו  הוא התורה כי מהתורה גבוה יותר 
למעלה  ומגיע מהחכ ' שלמעלה עצמי רצון  הוא תפילה
הי' הראשונים חסידים וכמשארז "ל  אא"ס, בעצמות ג"כ 
התפילה  אחר  שעות וג' התפילה קודם שעות ג' שוהין 
ט ' ששוהין  מאחר  וכי בגמ ' והק' בתפילה שעות וג'

תורתן  ותרצו  נעשית אימתי תורתן  ביום שעות
ענין  וזהו  מהתורה. למעלה תפלתן  כי מאליהן  משתמרת
פלגשים  ושמונים מסכתות ס' מלכות המה ששים
אחת, בחי' תפלה ענין  שזהו  יונתי, היא אחת ברייתות
אחת  בחי' שזהו  התפלה קודם א' שעה שוהין  וכמו 
בן  חנינא ר ' ענין  הוא וכן  הטעם. מן  שלמעלה הרצון 
התקשרות  מהטעם שלמעלה ברצון  הי' שתפלתו  דוסא
הי' זכאי בן  יוחנן  ר ' אבל  תומ "י נענה זה ומחמת עצמי'
לא  כי נענה לא זה ומחמת התורה בהשכלת עוסק תמיד 
וזהו  דוסא. בן  חנינא ר ' כמו  בתפילה תמיד  עוסק הי'
שלמעלה  יודע איני בבחי' זהו  כי דרך , באיזה יודע איני
אם  זו  לבחי' הגיע אם לו  ידוע הי' ולא והדעת, מהטעם
בחי' הב' מובן  ומזה תמיד . בה עסק שלא מחמת לאו 
עצמי'. בהתקשרות והדעת מהטעם שלמעלה רצון  שיש
של  מתפילותיהן  לקונו  כתרי' קושר  מט "ט  ענין  וזהו 
שע"י  מהחכ ', שלמעלה כתר  בבחי' שזהו  ישראל 
מגיע  מהטעם שלמעלה ברצון  ישראל  של  תפילותיהן 

מהחכ '. שלמעלה כתר  בבחי' למעלה
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רסה    

שהוא  כמו  הרבה יותר  אמיתתו  שהוא שיעור  אין  עד 
ולזאת  באריכות כנ "ל  כו ' מטה למטה ומתפשט  יורד 
בהתכללות  העצום הריחוק בחי' ע"י כ "א לזה יגיעו  לא
השתחואה  בחי' והוא וכל  מכל  לגמרי מהותו  כל 
אדרבה  תענוג מצד  שלא העצמות ביטול  דוקא דיצחק
דיצחק  השתחואה בבחי' לעתיד  שיאמרו  וזהו  וכנ "ל 
דוקא  בעצמותך  שהוא כמו  אתה אבינו  אתה כי דוקא
יבואו  בבכי שנאמר  וזהו  כנ "ל  ידענו  לא ואברהם
בזה  העלוי תכלית יהיה דוקא בבכי כו ' ובתחנונים
היותר  שהוא ומרירות עוצב של  בניגון  והיינו  וד "ל .
על  הגבורות מעלת וזהו  כו ' עצום ריחוק בבחי'
שאנו  בהיות הכסף על  הזהב כמעלת לעתיד  החסדים
עכשיו  גם להיות יוכל  קירוב שע"י שהשתחואה רואים
יצחק  בחי' ריחוק שע"י השתחואה אבל  הגלות בזמן 
ובכל  הנ "ל  מטעם לעתיד  כ "א עכשיו  להיות יוכל  לא
כ "א  להיות א"א הגאולה בזמן  קץ בעת ממילא יובן  זה

דוקא  דישמעאל  בגלותא אשר  דיצחק זרעא בבחי'
דאברהם  בזרעא ולא כנ "ל  עוצב של  הניגונים שהוא
עמים  גבולות יצב בפי' ידוע הנה כי דאדום שבגלותא
והן  כו ' הכעס מדות ז ' הן  אומות שע' בנ "י למספר 
אהפוך  אז  נאמר  וכאשר  דקדושה דישראל  מדות ז ' לנגד 
ובירור  עלייה לה יהיה אומה שכל  היינו  כו ' עמים אל 
מחסדים  אם מדריגתה שורש אופן  לפי המיוחד  בניגון 
וישמעאל  אדום הללו  אומות ב' כללות ודרך  גבורות או 
אומות  דע' ההתחלקות פרטי כל  כוללים חו "ג בחי'

דכנ "י שהרי גאולה הנה אך  כו '. בשר  כל  וראו  נאמר 
בבחי' להיות צריך  הגאולה שבזמן  אומה אותה מן 
בזרעא  והיינו  דיצחק השתחואה בחי' שהוא הגבורות
ולזאת  הנ "ל  מטעם דוקא דישמעאל  בגלותא דיצחק
במלכות  ככולה רובה הגולה שכל  דגם ממילא יובן 
שר  בנפילת תלויה הגאולה עיקר  בח "ל  כו ' ויון  אדום

וד "ל : בזוהר  וכמ "ש דוקא ישמעאל  של 
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 איני אמר  זכאי בן  יוחנן  שר ' ידוע הנה יותר  זה
פלא  וזהו  אותי, מוליכין  דרך  באיזה יודע
מסופק  יהי' זכאי בן  יוחנן  כר ' גמור  צדיק איך  לכאורה
בחי' ב' יש כי הוא הענין  אך  אותו . מוליכין  דרך  באיזה
היתה  וזאת מהשכל , שלמעלה רצון  ויש ומדות שכל 
ומצות  התורה עפ"י שלו  ומדות השכל  שבירר  לו  ידוע
וכמו  לו  ידוע אינו  והדעת מהטעם שלמעלה ברצון  אבל 
זכאי  בן  הטיח  אלמלא עצמו  על  זכאי בן  יוחנן  ר ' שאמר 
בן  חנינא ור ' נענה לא כולו  היום כל  ברכיו  בין  ראשו 
יוחנן  ר ' כי פלא זהו  ובאמת בתפלתו , תומ "י נענה דוסא
תמיד  עוסק והי' התורה, שר  בתורה גדול  הי' זכאי בן 
הי' דוסא בן  חנינא ור ' נענה ולא התורה בהשכלות
בחי' בתפילה יש באמת אך  ונענה. בתפלה רק עוסק
אבל  ית' חכמתו  הוא התורה כי מהתורה גבוה יותר 
למעלה  ומגיע מהחכ ' שלמעלה עצמי רצון  הוא תפילה
הי' הראשונים חסידים וכמשארז "ל  אא"ס, בעצמות ג"כ 
התפילה  אחר  שעות וג' התפילה קודם שעות ג' שוהין 
ט ' ששוהין  מאחר  וכי בגמ ' והק' בתפילה שעות וג'

תורתן  ותרצו  נעשית אימתי תורתן  ביום שעות
ענין  וזהו  מהתורה. למעלה תפלתן  כי מאליהן  משתמרת
פלגשים  ושמונים מסכתות ס' מלכות המה ששים
אחת, בחי' תפלה ענין  שזהו  יונתי, היא אחת ברייתות
אחת  בחי' שזהו  התפלה קודם א' שעה שוהין  וכמו 
בן  חנינא ר ' ענין  הוא וכן  הטעם. מן  שלמעלה הרצון 
התקשרות  מהטעם שלמעלה ברצון  הי' שתפלתו  דוסא
הי' זכאי בן  יוחנן  ר ' אבל  תומ "י נענה זה ומחמת עצמי'
לא  כי נענה לא זה ומחמת התורה בהשכלת עוסק תמיד 
וזהו  דוסא. בן  חנינא ר ' כמו  בתפילה תמיד  עוסק הי'
שלמעלה  יודע איני בבחי' זהו  כי דרך , באיזה יודע איני
אם  זו  לבחי' הגיע אם לו  ידוע הי' ולא והדעת, מהטעם
בחי' הב' מובן  ומזה תמיד . בה עסק שלא מחמת לאו 
עצמי'. בהתקשרות והדעת מהטעם שלמעלה רצון  שיש
של  מתפילותיהן  לקונו  כתרי' קושר  מט "ט  ענין  וזהו 
שע"י  מהחכ ', שלמעלה כתר  בבחי' שזהו  ישראל 
מגיע  מהטעם שלמעלה ברצון  ישראל  של  תפילותיהן 

מהחכ '. שלמעלה כתר  בבחי' למעלה
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 יובן בעבודה מאירה שאינה אספקלריא ענין 
צ"ל  דלכאו ' בגוף הנשמה ירידת ענין  בהקדם
באהוי"ר  ועמדה ממעל , אלקה חלק היא הנשמה הלא
היתה  ולמה לפניו , עמדתי אשר  ה' חי כמ "ש ית' לפניו 
ונה"ב  בגוף ותתלבש פלאי' שתרד  ית' מלפניו  כזאת
אחר  ואפי' וקדושתו , ה' אור  על  ומסתירים המעלימי'
אינם  האהוי"ר  הנה אהוי"ר  לבחי' לבוא היגיעות כל 
והלואי  מקדם, לה שהיתה האהוי"ר  נגד  כלל  בערך 
אלא  כזאת, עשה ולמה למעליותא, השבתה תהי'
עלייתה. מהו  וצ"ל  עלי', צורך  היא שהירידה עכצ"ל 
הנה"ב, את לברר  בכדי היא ירידתה ענין  שרש הנה
שקדם  התהו  מבחי' נעלה מאד  שרשה שהנה"ב
הנשמה  ירדה ולזאת בשבה"כ , שנפלה רק לתיקון ,
בחי' ע"י הנה"ב את ולברר  להפך  ממעל  אלקה חלק
הוא  מאדך  בכל  לבחי' שבא עד  ואתהפכא אתכפיא
כמ "ש  האדם גבול  בלי שזהו  והגם גבול , בלי בחי'
מבחי' מלמעלמ "ט  נמשך  ה' מחסד  מ "מ  מאדך , בכל 
נמשך  כ "א השתלשלות כסדר  שלא ג"כ  העליון  מאד 
הנק' וזהו  מהשתלשלות, שלמעלה עליון  מאור 
אספקלריא  בגשמי' שכמו  מאירה שאינה אספקלריא

כנ "ל , שמסתיר  מסך  ידי על  נעשה היא מאירה שאינה
המסך  ע"י בא זה הנה בעבודה שמסתיר כן  דנה"ב

דרך  לראות יכולי' אין  מסתיר  מסך  ולהיותה ומעלי',
שאין  מפני אך  המאירה, אספקלריא ע"י כמו  באו "י בה
יכולי' שהרי לגמרי מסתיר  שהוא עב מסך  המסך 
בחי' מזה נעשה אזי ואתהפכא אתכפיא בבחי' לאכפי'
שלא  שמסתיר  דק המסך  שע"י בזכוכי' כמו  או "ח ,
מקודם  הי' שלא או "ח  בחי' נעשה או "י בה דרך  יראו 
שיכול  היינו  חדש אור  עי"ז  לראות ויכול  שהסתיר ,
ע"ד  היא שהראי' והגם עד "מ , מאחוריו  גם לראות
בחי' ע"י מ "מ  לבד , דמות מאירה שאינה אספקלריא
המאירה  אספקלריא שע"י מה לראות להגיע יכולי' זו 
ומ "מ  יראני, לא כי שנא' וכענין  לראות, יכולים  אין 
כו ', ואראה ישעי' אמר  מאירה שאינה אספקלריא ע"י
בכל  בחי' ע"י אז  נה"ב שנתהפכה שאחר  יובן  וכמו "כ 
שהיתה  מקודם יותר  ג"כ  המאיר  אור  ניתוסף מאדך 
שע"י  כו ' עלי' צורך  ירידה וה"ז  בגוף, הנשמה
שלא  ומאיר  דקוב"ה יקרא אסתלק סט "א דאתכפיא
דלא  אספקלריא הנק' וזהו  השתלשלות סדר  ע"פ

נהרא.
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השכל  שבעולם כפי כי נ "ע, הרבי מבאר הבאות בשורות 
העומק כל  בהעלם טמון  השכל  בחיצוניות הרי עצמו,
שבתוך  והמידות, השכל  בין  ביחס הוא  כן  והפנימיות,
שממנה השכלית ההתבוננות בהעלם טמונה  המידה

המידה. הגיעה
כמו  (ולא למידות  מוחין בין מהות הבדלי שיש למרות 
שהתבוננות כיון  מקום , מכל  השכל ), ופנימיות  חיצוניות
ואף בתוכה. טמונה  היא  הרי המידה, את  הולידה  שכלית
כפי השכל  לגבי  מאוד  במיעוט  הוא שבמידה שהשכל 
הנמצא השכל  מיעוט  בתוך  הרי עצמם, במוחין  שהוא 
ולכן  בהרחבה . הנמצא השכל  כל  בהעלם  טמון במידה,
שבמוחין  השכל  לגבי שבמידה  השכל של  היחס גם 

ומיעוט . ריבוי של  יחס הוא עצמם 

- נ "ע הרבי ובלשון
        שבמוחין

המעט  ובתוך  במיעוט , ובמידות  בריבוי האור מאיר
שבמוחין  והריבוי  ההרחבה  כל  בהעלם טמון שבמידות

עצמם.
      

    שמציאות כלומר
מכפי יותר הרבה ישות של  באופן מורגשת המידה
ממש , איכות הבדלי ביניהם יש וממילא במוחין , שהוא 

ישות. מול  ביטול 
)         

   מידה כל  של  הבסיס כי  נתבאר שם
של  בחינה שעניינו  משכל  בשונה עצמו, הרגשת היא 
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רסו   

עצמו . מציאות לערב  מבלי אובייקטיבי  באופן  הדברים 
לומר  שייך  לא מציאותו  את  מרגיש לא שכלל  אדם  ולכן 
את מנתק  הוא כי משהו , שונא או  משהו  אוהב שהוא 
הדבר  מעלת  את יודע הוא  אם וגם מהענין , עצמו
את כאן  מערב היה לא אם הרי קר , שכלי בניתוח
הדבר. לבין  בינו  שייכות נוצרת היה  לא עצמו , הרגשת
       

 יכולה לא  בגילוי, מאירים  המוחין  כאשר
עצמו , הרגשת  היא  המידה כל  כי להתעורר, המידה

עצמו , הרגשת  ביטול  הם בטהרתם והמוחין 
 

      המידות בתוך 
   

- שבדבר הסברא את  נ "ע הרבי ומבאר
   ומתגלה 

       
       

   למעלה שהם  אהבה סוגי יש כלומר
כאן  אבל  אחרות , סיבות  מחמת ונולדים ודעת  מטעם
וכל  ודעת, טעם פי  על  שהיא הרגילה  באהבה עוסקים

השכלית. ההתבוננות ידי על  היא האהבה גילוי 
       כפי

לא בתוקפם  מאירים  המוחין  שכאשר קודם שנתבאר
הרחבת עצירת לאחר ורק המידה, להתגלות יכולה 
יכולה 'בכן' של  באופן הדברים  וסיכום  ההתבוננות 

המידה, להתעורר    שעניינם
ביטול      כנ"ל שעניינם

עצמו , הרגשת     
    

    גם   
 סיבת הגיעה ההתבוננות ידי שעל 

למידה.
- גופא  השכל  עולם בתוך  המידה לענין  הדוגמא 

       
מידת מצד  (שזהו ו 'פטור' ש'כשר' למסקנה  שמגיע

הגבורה) מדת מצד  (שזהו ו 'חייב' 'אסור' או  החסד )
        
     

למסקנה שהגיע  לפני    
     החסד מידת  כפי  להכריע

הגבורה, מידת  או      
  

  שבלב הרגשית   
השכלית  

         

        
  סוגי שתי שיש  עצמו  מזה כלומר,

ומידות שכל , ידי על  נוצרות שלא  טבעיות  מידות מידות,
גופא זה הנה שכלית, התבוננות ידי על  שנוצרות
השכל , מאיר השני) (באופן המידה שבתוך  ממחיש,
       

 
       

    יש המידה שבתוך  כשם כלומר,
את בהעלם יש השכל  בתוך  כך  השכל , את בהעלם 
היינו  שכלית, התפעלות נקרא  וזה המידה, התפעלות

עצמו , השכל  בתוך  התפעלות  להיפך
      

       
  היא אלוקית השגה כל  של  עניינה כלומר

שבלב, במידות פועל  ודבר שינוי להביא  
       
      

להיפך , זה הרי       
  אז   

       
        יש כלומר,

של  חיות ויש עצמה, המידה של  חיות  יש חיות, סוגי ב'
בינהם, וההבדל  המדה, בתוך  הנמצאת המוחין

       היינו
לא והתרגשות, התלהבות  זה המידה של  בחיות  העיקר 

ריגשית, עוצמה אלא שכלי טעם  של  ענין  
        
בטעם שמתבטאת חיות היא מהמוחין, שמגיעה החיות

רגשית. התלהבות  רק ולא במידה, ועונג שכלי 
        

       
     

  על השכל  של  בהשפעה שלבים  ב' יש  כלומר,
אלקית בהשגה  מתבונן  אדם כאשר כל , ראשית  המידות,
ההתפעלות בזמן  גם הרי במידות, מתפעל  כך  ואחר
והשפעת ההתבוננות , של  ה"מקיף" נשאר במידות

שבענין , האלקות את  שמרגיש היא  לבד המקיף
זאת    (עצמה

     
בשכל        

  הוא במידה , ותענוג  חיות שיש זה 
המוחין  השפעת ידי על  אלא  עצמה , מהמידה לא

במידה.
 מהמוחין היא  שבמידה  והתענוג שהחיות  לזה 
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רסז    

עצמו . מציאות לערב  מבלי אובייקטיבי  באופן  הדברים 
לומר  שייך  לא מציאותו  את  מרגיש לא שכלל  אדם  ולכן 
את מנתק  הוא כי משהו , שונא או  משהו  אוהב שהוא 
הדבר  מעלת  את יודע הוא  אם וגם מהענין , עצמו
את כאן  מערב היה לא אם הרי קר , שכלי בניתוח
הדבר. לבין  בינו  שייכות נוצרת היה  לא עצמו , הרגשת
       

 יכולה לא  בגילוי, מאירים  המוחין  כאשר
עצמו , הרגשת  היא  המידה כל  כי להתעורר, המידה

עצמו , הרגשת  ביטול  הם בטהרתם והמוחין 
 

      המידות בתוך 
   

- שבדבר הסברא את  נ "ע הרבי ומבאר
   ומתגלה 

       
       

   למעלה שהם  אהבה סוגי יש כלומר
כאן  אבל  אחרות , סיבות  מחמת ונולדים ודעת  מטעם
וכל  ודעת, טעם פי  על  שהיא הרגילה  באהבה עוסקים

השכלית. ההתבוננות ידי על  היא האהבה גילוי 
       כפי

לא בתוקפם  מאירים  המוחין  שכאשר קודם שנתבאר
הרחבת עצירת לאחר ורק המידה, להתגלות יכולה 
יכולה 'בכן' של  באופן הדברים  וסיכום  ההתבוננות 

המידה, להתעורר    שעניינם
ביטול      כנ"ל שעניינם

עצמו , הרגשת     
    

    גם   
 סיבת הגיעה ההתבוננות ידי שעל 

למידה.
- גופא  השכל  עולם בתוך  המידה לענין  הדוגמא 

       
מידת מצד  (שזהו ו 'פטור' ש'כשר' למסקנה  שמגיע

הגבורה) מדת מצד  (שזהו ו 'חייב' 'אסור' או  החסד )
        
     

למסקנה שהגיע  לפני    
     החסד מידת  כפי  להכריע

הגבורה, מידת  או      
  

  שבלב הרגשית   
השכלית  

         

        
  סוגי שתי שיש  עצמו  מזה כלומר,

ומידות שכל , ידי על  נוצרות שלא  טבעיות  מידות מידות,
גופא זה הנה שכלית, התבוננות ידי על  שנוצרות
השכל , מאיר השני) (באופן המידה שבתוך  ממחיש,
       

 
       

    יש המידה שבתוך  כשם כלומר,
את בהעלם יש השכל  בתוך  כך  השכל , את בהעלם 
היינו  שכלית, התפעלות נקרא  וזה המידה, התפעלות

עצמו , השכל  בתוך  התפעלות  להיפך
      

       
  היא אלוקית השגה כל  של  עניינה כלומר

שבלב, במידות פועל  ודבר שינוי להביא  
       
      

להיפך , זה הרי       
  אז   

       
        יש כלומר,

של  חיות ויש עצמה, המידה של  חיות  יש חיות, סוגי ב'
בינהם, וההבדל  המדה, בתוך  הנמצאת המוחין

       היינו
לא והתרגשות, התלהבות  זה המידה של  בחיות  העיקר 

ריגשית, עוצמה אלא שכלי טעם  של  ענין  
        
בטעם שמתבטאת חיות היא מהמוחין, שמגיעה החיות

רגשית. התלהבות  רק ולא במידה, ועונג שכלי 
        

       
     

  על השכל  של  בהשפעה שלבים  ב' יש  כלומר,
אלקית בהשגה  מתבונן  אדם כאשר כל , ראשית  המידות,
ההתפעלות בזמן  גם הרי במידות, מתפעל  כך  ואחר
והשפעת ההתבוננות , של  ה"מקיף" נשאר במידות

שבענין , האלקות את  שמרגיש היא  לבד המקיף
זאת    (עצמה

     
בשכל        

  הוא במידה , ותענוג  חיות שיש זה 
המוחין  השפעת ידי על  אלא  עצמה , מהמידה לא

במידה.
 מהמוחין היא  שבמידה  והתענוג שהחיות  לזה 
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עצמה , בכח  ולא  ש מצב ישנו 
       ,כלומר

המדה להתעוררות שהביאה השכלית  ההתבוננות 

ההתבוננות של  התוצאה רק ונשארה לגמרי  נשכחה 
חיות. בה אין  הרי  עצמה, המידה  שהיא 

 

•
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5


         

    

ה 'תש"ג ] [אייר 

  את הביאכם מיום השבת ממחרת
תהיינה" תמימות שבתות שבע התנופה .1עומר 

"לכם"? המילה פירוש מה להבין  יש
שם  ולולב, אתרוג במצות מוצאים אנו  לכך  בדומה

פירוש 2כתוב  ושם הראשון ", ביום לכם "ולקחתם
הגזל  מן  ולא משלכם שתיקחו  – הוא "לכם" ;3המילה

כתוב  עצרת בשמיני תהיה 4גם עצרת השמיני "ביום
לכם".

הכוונה  עצרת 5שם שמיני של  והקרבנות שהחג היא
חג  ימי שבשבעת כיון  בלבד , ישראל  לבני רק שייכים
ה' שברא האומות כל  עבור  הקרבנות היו  הסוכות
עצרת  בשמיני כן  שאין  מה ישראל , לבני רק לא יתברך ,

בלבד  ישראל  בני עבור  רק הן  .6הקרבנות
המדינה 7במדרש  לבני סעודה שעשה למלך  משל  כתוב

ביותר , הטוב לידידו  אומר  הוא ולאחריהם ימים, שבעה
אני  נשמח , מדינתי, בני כל  את שכיבדנו  לאחר  כעת,
שבשמיניֿעצרת  "לכם", המילה כוונת זו  יחד . ואתה,

בלבד ; ישראל  לבני שייכים הקרבנות
"לכם"? המילה פירוש מה העומר , ספירת במצות אבל 
יהיה  לא וזה הספירה, מצות את לקיים יתכן  איך 
תהיה  שהספירה להבהיר  צריכה שהתורה עד  "לכם",

"לכם"?
"לכם", באזהרה צורך  יש ואתרוג לולב במצות
וגם  "משלכם", להיות צריכים והאתרוג שהלולב

של  שהקרבנות הוראה מהווה ה"לכם" בשמיניֿעצרת
הקודמים. הימים מקרבנות שונים שמיניֿעצרת

לא  ואז  ה"לכם", ללא המצוות קיום שייתכן  מאחר 
כתובה  לכן  יתברך , ה' כוונת כפי המצוות קיום יהיה
של  הקיום אופן  את בדיוק שמבטאת "לכם" המילה

המצוות;
ללא  להיות יכולה לא העומר  ספירת מצות אבל 
לספור  שצריך  הוא המצוה קיום אופן  שהרי ה"לכם",

"לכם"? המילה כוונת מהי בדיבור , הימים את
במצות  הכתובה "לכם", שהמילה שכשם לומר , בהכרח 
של  הקרבנות אופן  את מבהירה עצרת, ובשמיני לולב
כך  ואתרוג, לולב מצות קיום אופן  ואת עצרת שמיני
אופן  את מבהיר  העומר  ספירת מצות של  ה"לכם" גם

הספירה. מצות קיום
לכל 8הגמרא  ספירה "שתהא הוא שה"לכם" אומרת,

לספור . חייב אחד  כל  ואחד ". אחד 
מניית  של  למצוה דומה אינה העומר  ספירת מצות

ויובל  שמיטה של  כתוב 9השנים ויובל  בשמיטה ,10

צריך  שביתֿהדין  שנים", שבתות שבע לך  "וספרת
והיובל  השמיטה שנות את ספירת 11לספור  מצות אבל  ,

לספור . צריך  אחד  שכל  היא העומר 
השבת", ב"ממחרת הכוונה מה להבין  צריך  בנוסף,

העומר ? ספירת עם לשבת יש קשר  איזה
טוב  יום הוא כאן  "שבת" השם שבת.12באמת שתוכנו 
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רסח   

ענין  העת כל  מוזכר  העומר  שבהקרבת להבין  צריך  גם
התנופה". "עומר  נקרא עצמו  העומר  אשר  עד  ההנפה,
לכאורה  והרי תהיינה", "תמימות המילים פירוש ומהו 
ומה  "תמימות", הן  ממילא שבתות" "שבע זה כאשר 

תהיינה"? "תמימות לפרש עוד  צריך 
 ומבאר "לכם". המילה משמעות מה מקשה

ולולב  אתרוג במצות "לכם" המילה משמעות את

של  הפירוש את מבאר  "משלכם". היא שהכוונה ומיניו 
איך  ושואל  וקרבנותיו , עצרת בשמיני שכתוב ה"לכם"
של  הקשר  מה גם "לכם"? בלי ספירה להיות יכולה
הכוונה  ומה העומר , לספירת שבת של  הפנימי התוכן 
"תמימות  של  הפירוש ומה התנופה", "עומר  בשם

תהיינה"?

ב.

:האדם בנפש בעבודה העומר  ספירת ענין  את
משעורים  היה העומר  דגן ,13קרבן  מיני מחמשת שהם ,

מאכל  הם ושעורים אדם, מאכל  הם שחיטים אלא
בקשר 14בהמה  עבודה שכל  הוא העומר  קרבן  סדר  .

משולשת  להיות צריכה .15לעומר 
סאים  סלים 16שלוש בשלושה טרייה שונים,17תבואה

כך  מיוחד  בכלי התבואה את וקולים השבלים את מכים
את  טוחנים אחר ֿכך  התבואה. כל  את תקיף שהאש
גרעיני  ומכל  נפות, בשלושֿעשרה ומנפים הגרעינים

עשרון  רק לוקחים אחד .18התבואה
יש  שבאדם בהמה, ממאכל  קרבן  הוא העומר  קרבן 

ובהמה. אדם
האלקית, הנפש הוא אדם ה', עבודת במשמעות

השכל . על ֿפי הן  גם ומידותיה שכל , היא שבעיקרה
מידות  היא שבעיקרה הטבעית הנפש היא ,19בהמה

ואת  המידות את לפועל  להוציא כדי הוא שלה והשכל 
תאוותיה.

הגרעינים  את ולטחון  לקלות לקצור , הוא העומר  קרבן 
מאכל  של  הסאים ששלוש שלאחר  הבהמה, מאכל  של 
הקמח  עשרון  נפות, בשלושֿעשרה מנופות הבהמה

להוי'. קרבן  הוא ביותר  והנקי הטוב
ספירת  לספור  להתחיל  יש הקרבן  את שמביאים לאחר 
אבל  שבוע, בכל  אחת ספירה שבועות, שבעה העומר 
לשבע  והכוונה פעמים, שבע ספירה כל  לספור  יש

ספירה. שבכל  הספירות
את לספור  יש הראשון  שבמידת בשבוע המידות שבע

שבמידת  המידות שבע את השני בשבוע החסד ,
שבע  כל  נספרות השבועות שבעת שבמשך  עד  הגבורה,
נשלמת  ספירה כל  כי במילואן , שהן  כפי הספירות

הספירות  .20בשבע

שבלב: והמידות הנפש מכוחות זאת להבין  ניתן 
החסד . מידת היא הראשונה המידה

כמו  מאהבה, נובע החסד  כי האהבה, ענין  הוא חסד 
חסד ".21שכתוב  משכתיך  כן  על  אהבתיך  עולם "אהבת

מאהבה  נובעת היא גלויה. אהבה הוא שבחסד  חסד 
אהבה  שהיא לבנו  אב של  אהבתו  כמו  טבעית, פנימית

חסד . זהו  טבעית. פנימית
שכולם  מתגלית, לבן  האב של  הטבעית האהבה כאשר 
כי  התחדשות, כל  אין  שבהתגלות אף זאת, רואים
זאת  בכל  תמיד , נמצאת לבן  האב של  הטבעית האהבה

שבחסד . חסד  היא האהבה התגלות
במידה  מתלבש החסד  כאשר  היא, שבחסד  גבורה
וגבורה  אהבה, הוא חסד  החסד . ממידת הפוכה שהיא
מצד  שבאה השנאה היא שבחסד  גבורה שנאה. היא
הדין  חברו , של  השונא את שונא שהוא העובדה החסד .
גבורה  הם אוהב, שהוא מהאהבה שנובעים והשנאה

שבחסד .
ציור  מצייר  מישהו  כאשר  הרוחני. היופי היא תפארת
צבע  של  ציור  מאשר  יותר  יפה הציור  צבעים, כמה של 

שחור . אחד 
איך  – וגבורה חסד  של  השילוב היא התפארת מידת
במידת  עמו  שינהגו  ראוי שאינו  אדם עם להתנהג
מידת  – הגבורה במידת עמו  להתנהג ויש החסד ,
חסד , של  להנהגה ראוי שאינו  שלמרות היא, התפארת

עליו . לרחם יש זאת בכל 
את  לנצל  כלומר , שבחסד , היופי היא שבחסד  תפארת
צדקה, כמו  ומועילים רוחניים לדברים רק החסד 

זהו  וכדומה. התורה לעושיה".22הרבצת "תפארת
לא  מצב, בכל  הראוי החסד  את לבצע – שבחסד  נצח 

בעולם. דבר  שום מפני להירתע
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שם.13) רמב"ם ע"א. יד , סוטה ע"א. פד , ע"ב. סח , מנחות
חלק 14) שיחות לקוטי  וראה ע"ב. לו, פסחים ע"א. יד , סוטה

.34 הערה ,99 ע' יב,
שם.15) רמב"ם ע"ב. סג , מנחות
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רסט    

ענין  העת כל  מוזכר  העומר  שבהקרבת להבין  צריך  גם
התנופה". "עומר  נקרא עצמו  העומר  אשר  עד  ההנפה,
לכאורה  והרי תהיינה", "תמימות המילים פירוש ומהו 
ומה  "תמימות", הן  ממילא שבתות" "שבע זה כאשר 

תהיינה"? "תמימות לפרש עוד  צריך 
 ומבאר "לכם". המילה משמעות מה מקשה

ולולב  אתרוג במצות "לכם" המילה משמעות את

של  הפירוש את מבאר  "משלכם". היא שהכוונה ומיניו 
איך  ושואל  וקרבנותיו , עצרת בשמיני שכתוב ה"לכם"
של  הקשר  מה גם "לכם"? בלי ספירה להיות יכולה
הכוונה  ומה העומר , לספירת שבת של  הפנימי התוכן 
"תמימות  של  הפירוש ומה התנופה", "עומר  בשם

תהיינה"?

ב.

:האדם בנפש בעבודה העומר  ספירת ענין  את
משעורים  היה העומר  דגן ,13קרבן  מיני מחמשת שהם ,

מאכל  הם ושעורים אדם, מאכל  הם שחיטים אלא
בקשר 14בהמה  עבודה שכל  הוא העומר  קרבן  סדר  .

משולשת  להיות צריכה .15לעומר 
סאים  סלים 16שלוש בשלושה טרייה שונים,17תבואה

כך  מיוחד  בכלי התבואה את וקולים השבלים את מכים
את  טוחנים אחר ֿכך  התבואה. כל  את תקיף שהאש
גרעיני  ומכל  נפות, בשלושֿעשרה ומנפים הגרעינים

עשרון  רק לוקחים אחד .18התבואה
יש  שבאדם בהמה, ממאכל  קרבן  הוא העומר  קרבן 

ובהמה. אדם
האלקית, הנפש הוא אדם ה', עבודת במשמעות

השכל . על ֿפי הן  גם ומידותיה שכל , היא שבעיקרה
מידות  היא שבעיקרה הטבעית הנפש היא ,19בהמה

ואת  המידות את לפועל  להוציא כדי הוא שלה והשכל 
תאוותיה.

הגרעינים  את ולטחון  לקלות לקצור , הוא העומר  קרבן 
מאכל  של  הסאים ששלוש שלאחר  הבהמה, מאכל  של 
הקמח  עשרון  נפות, בשלושֿעשרה מנופות הבהמה

להוי'. קרבן  הוא ביותר  והנקי הטוב
ספירת  לספור  להתחיל  יש הקרבן  את שמביאים לאחר 
אבל  שבוע, בכל  אחת ספירה שבועות, שבעה העומר 
לשבע  והכוונה פעמים, שבע ספירה כל  לספור  יש

ספירה. שבכל  הספירות
את לספור  יש הראשון  שבמידת בשבוע המידות שבע

שבמידת  המידות שבע את השני בשבוע החסד ,
שבע  כל  נספרות השבועות שבעת שבמשך  עד  הגבורה,
נשלמת  ספירה כל  כי במילואן , שהן  כפי הספירות

הספירות  .20בשבע

שבלב: והמידות הנפש מכוחות זאת להבין  ניתן 
החסד . מידת היא הראשונה המידה

כמו  מאהבה, נובע החסד  כי האהבה, ענין  הוא חסד 
חסד ".21שכתוב  משכתיך  כן  על  אהבתיך  עולם "אהבת

מאהבה  נובעת היא גלויה. אהבה הוא שבחסד  חסד 
אהבה  שהיא לבנו  אב של  אהבתו  כמו  טבעית, פנימית

חסד . זהו  טבעית. פנימית
שכולם  מתגלית, לבן  האב של  הטבעית האהבה כאשר 
כי  התחדשות, כל  אין  שבהתגלות אף זאת, רואים
זאת  בכל  תמיד , נמצאת לבן  האב של  הטבעית האהבה

שבחסד . חסד  היא האהבה התגלות
במידה  מתלבש החסד  כאשר  היא, שבחסד  גבורה
וגבורה  אהבה, הוא חסד  החסד . ממידת הפוכה שהיא
מצד  שבאה השנאה היא שבחסד  גבורה שנאה. היא
הדין  חברו , של  השונא את שונא שהוא העובדה החסד .
גבורה  הם אוהב, שהוא מהאהבה שנובעים והשנאה

שבחסד .
ציור  מצייר  מישהו  כאשר  הרוחני. היופי היא תפארת
צבע  של  ציור  מאשר  יותר  יפה הציור  צבעים, כמה של 

שחור . אחד 
איך  – וגבורה חסד  של  השילוב היא התפארת מידת
במידת  עמו  שינהגו  ראוי שאינו  אדם עם להתנהג
מידת  – הגבורה במידת עמו  להתנהג ויש החסד ,
חסד , של  להנהגה ראוי שאינו  שלמרות היא, התפארת

עליו . לרחם יש זאת בכל 
את  לנצל  כלומר , שבחסד , היופי היא שבחסד  תפארת
צדקה, כמו  ומועילים רוחניים לדברים רק החסד 

זהו  וכדומה. התורה לעושיה".22הרבצת "תפארת
לא  מצב, בכל  הראוי החסד  את לבצע – שבחסד  נצח 

בעולם. דבר  שום מפני להירתע
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את  שמסכן  חברו , את אהבתו  עצמת – שבחסד  הוד 
אוהבו . את להציל  כדי חייו 

אל  האוהב של  החזקה ההתקשרות – שבחסד  יסוד 
האהוב.

בדברי  האהוב עם הדיבור  – היא שבחסד  מלכות
אהבה.

וכך  החסד , מידת את משלימות הללו  המידות שבע כל 
המידות  משבע היא ששלמותם המידות, שש שאר  גם

שבהם.
 מיובשים לחים משעורים הוא שהעומר  מבאר 

שמנופה  עשרון  רק לקחת יש מכן  לאחר  באש.
לספור  יש העומר  הקרבת לאחר  נפות. בשלושֿעשרה
מידה  כל  שבועות, בשבעה המידות שבע את
אהבה  – שבחסד  חסד  אהבה. – חסד  בשלמותה.
אוהבו . של  השונא את לשנוא – שבחסד  גבורה גלויה.
שבחסד  נצח  רוחניות. לחזק החסד  – שבחסד  תפארת
ללחום  – שבחסד  הוד  במכשולים. להתחשב לא  –
עם  ההתקשרות – שבחסד  יסוד  האוהב. הצלת למען 

חיבה. של  הדיבורים – שבחסד  מלכות האוהב.

ג .

.אדם בני מידות הן  המידות
החיים. מבעלי שונה הוא שבזה ומידות, שכל  יש לאדם
שני  ישנם ומידות, שכל  יש החיים לבעלי שגם אף

והבהמה: האדם בין  חילוקים
 ֿ ובעלי השכל , על ֿפי הן  והמידות שכל , עיקרו  האדם
למידות. ששייך  במה רק הוא והשכל  מידות, עיקרם חיים
חיים  ובבעלי שבאדם ומידות השכל  בין  נוסף חילוק
טבעיים. רק הם בעליֿחיים של  והמידות שהשכל  הוא,
מאשר  יותר  לא הם בניֿאדם של  והמידות השכל  גם
השכל  ישראל , בני אתם", ה"אדם אצל  אבל  שכליים,

אלקיים. גם אלא שכליים, רק אינם והמידות
שמיועד  אלקי כוח  יש האלקיים ולמידות לשכל 
על  – השכליים והמידות השכל  ידי על  – להשפיע
של  והמידות השכל  שהם הטבעיים, והמידות השכל 

הרע. והיצר  הבהמית הנפש
מידות. הוא הרע והיצר  שכל  היא הבהמית הנפש

ל  גופנית אהבה היא ה]חסד , עולם.[עניני 
 ֿ רחמנא טעם, והטוב ההתלהבות היא שבחסד  חסד 

העולם. והנחות גופניות בתאוות ליצלן ,
ומצוות. תורה לשומר  השנאה היא שבחסד  גבורה

נפשו " תאות על  רשע הלל  "כי היא שבחסד  .23תפארת
הרבים  את ומחטיא החוטא הוא שבחסד  24נצח 

דבר . שום מפני נרתע אינו  והוא בתקיפות,
למרוד  ומכוון  ריבונו  את ה"יודע הוא שבחסד  הוד 

אפי 25בו " דברים עושה הוא עבירות . ועובר  קורסיים
מעצורים  חסר  לב לו  יש כי לתיאבון , כמומר  רק לא

להכעיס. מומר  שהוא מפני אלא בעל ֿתאוה, והוא
לתאוות  ומחובר  מתלהב שהוא מה הוא שבחסד  יסוד 

תאוותיו . את למלא כדי רוצח  הוא וחומריות. גופניות
החומריות, תאוותיו  עבור  סכנה שום מפני נרתע אינו 
מזיק  עושה שהוא שהדבר  יודע הוא כאשר  גם

בחייו . כך  על  לשלם עלול  והוא לבריאותו ,
בכלל  אסורים דיבורים ריבוי היא שבחסד  מלכות
ובתורתו  בה' כופרים שהם אלו  בפרט . כפירה ודיבורי
מפרסמים, שהם ובכתב בדיבור  ה' למצוות ולועגים
של  הזו , המעצורים חסרת הפראית, ההנהגה ידי שעל 
למגושם  העולם את עושים הם והפוקרים, הכופרים
שברא  ברוך ֿהוא, העולם בורא מכוונת ההיפך  יותר ,
התורה  קיום על ֿידי ישראל , שעם – העולם את

מעודן  העולם את יעשו  על 26והמצוות, בא שזה יותר ,
הנפש  של  האלקיים והמידות השכל  השפעת ידי

האלקית.
האלקית  לנפש שיש הטבעית האהבה הוא חסד 

לאלקות.
תהיה  האלקית הטבעית שהאהבה הוא שבחסד  חסד 
זהו  בלבד . בלב רק לא שלו , הכוחות בכל  בהתגלות

לבבך " "בכל  הוא שמשמעה האהבה בין  –27החילוק
נפשך " "בכל  של  והאהבה בלב, אלקית אהבה היא 27זו 

הכוחות. בכל  שמתפשטת לאלקות האהבה
הגופניות  התאוות את לדחות משפיעה זו  אהבה

העולם. והנחות
כמו  הוי', שונאי את לשנוא היא שבחסד  גבורה

שנאה 28שכתוב  "תכלית רע", שנאו  ה' "אוהבי
.29שנאתים"

ה'" בדרכי לבו  ה"ויגבה – שבחסד  כל 30תפארת את ,
והמצוה. התורה בדרכי משקיע הוא היופי
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ג .23) י , תהלים
ע' לעיל  (הראשון, היהודים וקבל  ד "ה א.ראה אות (161

יח .24) משנה ה, פרק אבות פרקי 
יד .25) כו, בחוקותי  יג . יג , לך  ט . י , נח  רש"י 
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ע"ב. צא, אסתר מגילת אור, תורה ע"א. רלג 



רע   

הרע  והיצר  הבהמית הנפש את שמנצח  – שבחסד  נצח 
שלו .

והאפיקורסים  המינים נגד  שמתייצב – שבחסד  הוד 
את  ולעקור  אותם לגנות ביותר , הגדול  בתוקף

יהודים. על  השפעתם
לתורה  במסירותֿנפש ההתקשרות – שבחסד  יסוד 

ומצוות.
התורה  אותיות דיבורי תמיד  שמדבר  – שבחסד  מלכות
קדושה, של  החסד  מידת שלימות היא שזו  והתפילה,
היצר  של  המידות מתבררות שבכך  המידות, בכל  וכך 

השכליות  המידות ומתעדנות .הרע
טהור  שלכם ה"לכם" את עשו  – לכם" "וספרתם זהו 

וברור .
קדושה. של  מידות הוא יהודי, של  (האני) ה"לכם"
את  לרומם היא המצוה הטבעיות. המידות הוא עומר 

הטבעיות. המידות
מגלים  שלושה אנשים, סאים 31שלושה שלוש ,

מסמלים  סלים, במידות.32ושלושה היא שהעבודה
זוהי  – באש אותו  לייבש חסד , זהו  – לח  שהוא עומר 

מידות. י"ג הן  הנפות י"ג גבורה.
המידות  את לברר  העומר , ספירת להיות יכולה מתי
העולם. מהנחות שביתה שבת, ישנה כאשר  הטבעיות?
ומצוות. לתורה להתמסר  חייב שיהודי מוחלטת הכרה
שלו , השבתות שבע את לתקן  מתייגע יהודי כאשר 
שבע  את יבררו  האלקית הנפש של  המידות ששבע
המידות  שבע את ויזככו  הרע היצר  של  המידות
השמים  מן  ודאית הבטחה לו  יש אזי הטבעיות,

תהיינה". ש"תמימות
 השכל הוא יהודי של  שה"לכם" מבאר 

לעשות  "וספרתם", הוא ידם שעל  האלקיים והמידות
– שבחסד  חסד  אהבה. הוא חסד  ברור . ה"לכם" את
לשנוא  – שבחסד  גבורה נפשך ". ד "בכל  אהבה
של  היופי – שבחסד  תפארת ואפיקורסים. כופרים
את  לנצח  – שבחסד  נצח  ברוך ֿהוא. הבורא עבודת
להתייצב  – שבחסד  הוד  הרע. והיצר  הבהמית הנפש
התקשרות  – שבחסד  יסוד  הכופרים. השפעת כנגד 
באותיות  להרבות – שבחסד  מלכות ומצוות. לתורה

שבתורה.
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מגלים 31) ושלושה אנשים שלושה על -ידי  נקצר העומר
אדמו"ר]. כ "ק [הערת ע"ב) סג , (מנחות

ראה 32) תפארת. גבורה, חסד , שלשה: הם המידות עיקרי  כי 
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רעי    

הרע  והיצר  הבהמית הנפש את שמנצח  – שבחסד  נצח 
שלו .

והאפיקורסים  המינים נגד  שמתייצב – שבחסד  הוד 
את  ולעקור  אותם לגנות ביותר , הגדול  בתוקף

יהודים. על  השפעתם
לתורה  במסירותֿנפש ההתקשרות – שבחסד  יסוד 

ומצוות.
התורה  אותיות דיבורי תמיד  שמדבר  – שבחסד  מלכות
קדושה, של  החסד  מידת שלימות היא שזו  והתפילה,
היצר  של  המידות מתבררות שבכך  המידות, בכל  וכך 

השכליות  המידות ומתעדנות .הרע
טהור  שלכם ה"לכם" את עשו  – לכם" "וספרתם זהו 

וברור .
קדושה. של  מידות הוא יהודי, של  (האני) ה"לכם"
את  לרומם היא המצוה הטבעיות. המידות הוא עומר 

הטבעיות. המידות
מגלים  שלושה אנשים, סאים 31שלושה שלוש ,

מסמלים  סלים, במידות.32ושלושה היא שהעבודה
זוהי  – באש אותו  לייבש חסד , זהו  – לח  שהוא עומר 

מידות. י"ג הן  הנפות י"ג גבורה.
המידות  את לברר  העומר , ספירת להיות יכולה מתי
העולם. מהנחות שביתה שבת, ישנה כאשר  הטבעיות?
ומצוות. לתורה להתמסר  חייב שיהודי מוחלטת הכרה
שלו , השבתות שבע את לתקן  מתייגע יהודי כאשר 
שבע  את יבררו  האלקית הנפש של  המידות ששבע
המידות  שבע את ויזככו  הרע היצר  של  המידות
השמים  מן  ודאית הבטחה לו  יש אזי הטבעיות,

תהיינה". ש"תמימות
 השכל הוא יהודי של  שה"לכם" מבאר 

לעשות  "וספרתם", הוא ידם שעל  האלקיים והמידות
– שבחסד  חסד  אהבה. הוא חסד  ברור . ה"לכם" את
לשנוא  – שבחסד  גבורה נפשך ". ד "בכל  אהבה
של  היופי – שבחסד  תפארת ואפיקורסים. כופרים
את  לנצח  – שבחסד  נצח  ברוך ֿהוא. הבורא עבודת
להתייצב  – שבחסד  הוד  הרע. והיצר  הבהמית הנפש
התקשרות  – שבחסד  יסוד  הכופרים. השפעת כנגד 
באותיות  להרבות – שבחסד  מלכות ומצוות. לתורה

שבתורה.
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א.5) כב, ויק"ר כד.6)ראה ג , איכה



רעב   

 

תרצ "ב  דחנוכה ה' ב"ה,

ריגא 

המפורסם הרה"ג  ש "ב עוז ידידי כבוד

תרשישים , גזע ותפארת, תהלה לשם 

ליב  יהודא שלמה מוה"ר אי"א הרה"ח

שליט"א 

וברכה! שלום 

מאישור  מבשרני תשרי מז"ך שי' כבודו במכתב

הלב, מפנימי' בברכה ומברכני הטו"ב, סעיף של הרשמי

זה, דבר מאד אצלי יקר להצלחה, תהי' הנשיאות אשר

יקר  הוא בחיצוניותו אפילו הנה בפנימיותו, הענין מלבד

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד שיסדו מוסד הוא שהרי אצלי,

דבר  הוא שברוחניות ובודאי זי"ע, נבג "ם  זצוקללה"ה הק'

ועוסק  באה"ק שיושב אחד איש  כשמחזיקים  אפילו גדול

אנשים עשרות - ירבו כן - כשמחזיקים  ומכש "כ בתורה,

מאד. גדול ענין הוא אשר שונים  ומוסדות שי'

מלבד  אשר הודעתי, כזאת מראשית הלא אמנם 

בהנהלת  בהשתתפות כוונה לי עוד הנה הרוחנית, הכוונה

מצבו  את להרים  בפועל התועלת והוא יצ "ו, הכולל

מה  עדיין רואה אני אין אמנם  רוחי ולמורת החומרי,

תיקונים , איזה שנעשו היות ולו הזה. הזמן במשך  נעשה

שהלא  אמיתי, תקון זה אין המגרעות תקון הלא הנה

הלא  התקונים  ועיקר טוב, לכתחלה להיות צריך המוסד

המוסד, את ולהרים  להגבי' וענינים  דברים  לחדש  המה

מאומה. נעשה לא עדיין ובזה

שרצוני  דעתי את גליתי ת"ו באה"ק בבקורי עוד

בעזה"י  אשר אני שרואה מפני הכולל, בעבודת להשתתף

יהי' אפשר מחו"ל, ואנכי משם  הם  משותפת, בעבודה

באופן  ולהעמידו בגו"ר, הכולל מצב את בעזה"י להרים 

טרדותי  ירשוני אם  ספק אז הטלתי אמנם  לגמרי. אחר

עכשיו  העבודה דומה שאינו ב[זה], לעבוד המרובות

היו  שאז מקודם , בשנים  שהיתה כמו להעבודה

רק  אז מספקת והיתה שבחו"ל, הועד וגם  המשולחים ,

משולחים , ולא ועד לא כשאין ועכשיו כללית, השתתפות

אז, מכמו ארוך יותר זמן דורשת עכשיו עבודה כל ובכלל

מזמני  הרבה לתת אוכל אם  אז מסופק הייתי ע"כ ואשר

שם אשר לארה"ב נסעתי ואח"כ הכולל, עבודת על

ולא  אז, בה שעסקו העבודה על זמני את לתת הוכרחתי

הכולל. לעניני לבי לשום  יכולתי

רואה  ואיני מארה"ב, חזרתי אשר וחצי כשנה וזה

כאמור  עכשיו, עד הכולל בעניני לפועל שבאו פעולות שום 

זה, על מזמני הרבה לתת יכול איני טרדותי מצד הנה

ראשית ו  אבל עובד, איש  זה על לקבל צריך הייתי  באמת

ולא  מכיסי לא זה, על האפשרות אין ושנית האיש , אין

לסדר  מצדם  הם  צריכים  היו ע"כ ואשר הכולל, מקופת

הכולל, עניני על לתת יכול שאני הזמן במעט אשר הדבר,

מיד  לגשת שאוכל ומוכנות, מעובדות בהצעות אלי יבואו

הצעות  ולא פועל, של הצעות יהיו וההצעות עליהם , לדון

עניני  על שאתן הזמן מעט לי מספיק הי' ואז בלבד, דברים 

מצב  הרמת בעבודת יתברך בעזרתו להשתתף הכולל,

שי'. באנ"ש  לפעול לעזור להתאמץ ידוע ובאופן הכלל,

מלבד  עכשיו, עד העבר מחורף הנה כך, ובין כך בין

בזה, שיצרתי מה מאד מעט הנה זה, על שנתתי זמן איזה

הכתובים חליפות את לבדוק מזכירי את בקשתי וכעת

וע"פ  הנשיאות, ושולחן הכולל עם  הזה הזמן במשך שהי'

גם שמהם  ענינים  כעשרה אשר רואה, הנני הרצאתו

והן  לההכנסה הן המצב, לכללות הנוגעים  עיקריים 

ואיני  דבר, שום  בזה נעשה ולא לפועל, באו לא להסדור

כזה. באופן לעבוד לי אפשר איך יודע

כתבתי  אשר האלו הענינים  את בקצרה מפרט והנני

לפועל? באו לא מדוע יודע ואינני בזמנו מהם 

מראש טעו אמנם  המדינות, גבאי מינוי ענין  א)

כוונתי  להם  בררתי טבת ח"י מיום  במכתבי אבל בכוונתי,

ובחפוש בהרמת יתעסקו המדינה גבאי אשר זו, בהצעה

נכון  ואולי ההכנסה. ולהגדיל המעמדות לחזק אמצעים 

עצמו  על יקח ואשר מהרבנים , אחד זה על ימנו אשר

שלא  - הרמב"ן לטובת המדינה על נסיעה לפעמים  לעשות

וכדומה. ההוצאות לו להחזיר רק - לקב"פ ע"מ

פעמים כמה אשר המשולחים , ענין לחדש  בנדון ב)

כותב  שאני פעם  בכל וכמעט זה, דבר בנחיצות דעתי גליתי

מזה. מזכיר הנני

הכולל  חבר בין שנעשו השינויים  רשימת בענין ג )

ימיהם יאריך השי"ת - שנוגע דבר האחרונה השנה במשך

- הכולל חברי כל של

אשר  הכולל, חברי של שי' ב"ב רשימת  בענין ד)

וחנוך  להדרכה בהנוגע להעבודה מקור יתן שזה חשבתי

הכולל. של הרוחני מצב והרמת

לתבוע  ארטאדאקסים  מוסדות עם  התאחדות בענין ה)

ומ"מ  בזה, לעשות יכולים  אין בטח האגענץ, מן חלקם 

יתנו  אם  ואפילו נסיון, לעשות צריכים  שהיו חושב הייתי

דבר  הי' הכולל של מוסדות לגבי הנה לגביהם  מועט דבר

גדול.

ת"ו. חברון בנין בענין מהנעשה ו)
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הכולל. של הארכיוו בנדון ז)

נחלאות. מפנקס העתקה בנדון ח)

בזה. הצעות לי לכתוב שבקשתי הבחירות בנדון ט)

שנמסרו  הבחירות תקנות של מדויק העתק בנדון י)

להממשלה.

מהם , כלום  קבלתי לא עכשיו עד הנ"ל הענינים  בכל

רואה  שאיני כאמור רק תביעות בתור בזה בא איני אמנם 

ואולי  בדבר, מרגיש  ידידי גם  אשר ספק ובלי פעולות, שום 

אתר  על שם  והוא לראי', שמיעה דומה שאינו יותר עוד

ויורוח  ירחם  השי"ת והדחק, הלחץ גודל רואה הלא

נעשה  שלא זה על הגדול צערי להביע רק חפץ והנני המצב,

והנני  הנז', כל על עוה"פ חוזר הנני ע"כ  ואשר כלום ,

ויכתוב  מהנ"ל, ופרט פרט כל על לזה לבו שישים  מבקשו

הפועל. אל מהכח בעה"י לצאת שתוכל פועל של הצעה לי

בהנהלת  השתתפותי אשר נפשי בהרגש  מרגיש  הנני

כאמור. לגמרי אחר באופן להיות צריכה היתה הכולל

הסעודה  בעת בהשיחה העבר, כסלו בי"ט הגאולה בחג 

רשם השומעים  ואחד הרמב"ן, בענין התעוררות דברי היו

להם יהי' אולי להם , ישלחו לאור וכשתצא השיחה,

השיחה  היתה הסעודה בעת העבר בשמח"ת וגם  לתועלת.

באה  לא וע"כ אותה רשמו שלא אלא הרמב"ן, בענין

בכתב.

בגו"ר  ומברכו מכבדו מוקירו הדו"ש  עוז ידידו והנני

יצחק  יוסף
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רעג    

 

תרצ "ב  דחנוכה ה' ב"ה,

ריגא 

המפורסם הרה"ג  ש "ב עוז ידידי כבוד

תרשישים , גזע ותפארת, תהלה לשם 

ליב  יהודא שלמה מוה"ר אי"א הרה"ח

שליט"א 

וברכה! שלום 

מאישור  מבשרני תשרי מז"ך שי' כבודו במכתב

הלב, מפנימי' בברכה ומברכני הטו"ב, סעיף של הרשמי

זה, דבר מאד אצלי יקר להצלחה, תהי' הנשיאות אשר

יקר  הוא בחיצוניותו אפילו הנה בפנימיותו, הענין מלבד

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד שיסדו מוסד הוא שהרי אצלי,

דבר  הוא שברוחניות ובודאי זי"ע, נבג "ם  זצוקללה"ה הק'

ועוסק  באה"ק שיושב אחד איש  כשמחזיקים  אפילו גדול

אנשים עשרות - ירבו כן - כשמחזיקים  ומכש "כ בתורה,

מאד. גדול ענין הוא אשר שונים  ומוסדות שי'

מלבד  אשר הודעתי, כזאת מראשית הלא אמנם 

בהנהלת  בהשתתפות כוונה לי עוד הנה הרוחנית, הכוונה

מצבו  את להרים  בפועל התועלת והוא יצ "ו, הכולל

מה  עדיין רואה אני אין אמנם  רוחי ולמורת החומרי,

תיקונים , איזה שנעשו היות ולו הזה. הזמן במשך  נעשה

שהלא  אמיתי, תקון זה אין המגרעות תקון הלא הנה

הלא  התקונים  ועיקר טוב, לכתחלה להיות צריך המוסד

המוסד, את ולהרים  להגבי' וענינים  דברים  לחדש  המה

מאומה. נעשה לא עדיין ובזה

שרצוני  דעתי את גליתי ת"ו באה"ק בבקורי עוד

בעזה"י  אשר אני שרואה מפני הכולל, בעבודת להשתתף

יהי' אפשר מחו"ל, ואנכי משם  הם  משותפת, בעבודה

באופן  ולהעמידו בגו"ר, הכולל מצב את בעזה"י להרים 

טרדותי  ירשוני אם  ספק אז הטלתי אמנם  לגמרי. אחר

עכשיו  העבודה דומה שאינו ב[זה], לעבוד המרובות

היו  שאז מקודם , בשנים  שהיתה כמו להעבודה

רק  אז מספקת והיתה שבחו"ל, הועד וגם  המשולחים ,

משולחים , ולא ועד לא כשאין ועכשיו כללית, השתתפות

אז, מכמו ארוך יותר זמן דורשת עכשיו עבודה כל ובכלל

מזמני  הרבה לתת אוכל אם  אז מסופק הייתי ע"כ ואשר

שם אשר לארה"ב נסעתי ואח"כ הכולל, עבודת על

ולא  אז, בה שעסקו העבודה על זמני את לתת הוכרחתי

הכולל. לעניני לבי לשום  יכולתי

רואה  ואיני מארה"ב, חזרתי אשר וחצי כשנה וזה

כאמור  עכשיו, עד הכולל בעניני לפועל שבאו פעולות שום 

זה, על מזמני הרבה לתת יכול איני טרדותי מצד הנה

ראשית ו  אבל עובד, איש  זה על לקבל צריך הייתי  באמת

ולא  מכיסי לא זה, על האפשרות אין ושנית האיש , אין

לסדר  מצדם  הם  צריכים  היו ע"כ ואשר הכולל, מקופת

הכולל, עניני על לתת יכול שאני הזמן במעט אשר הדבר,

מיד  לגשת שאוכל ומוכנות, מעובדות בהצעות אלי יבואו

הצעות  ולא פועל, של הצעות יהיו וההצעות עליהם , לדון

עניני  על שאתן הזמן מעט לי מספיק הי' ואז בלבד, דברים 

מצב  הרמת בעבודת יתברך בעזרתו להשתתף הכולל,

שי'. באנ"ש  לפעול לעזור להתאמץ ידוע ובאופן הכלל,

מלבד  עכשיו, עד העבר מחורף הנה כך, ובין כך בין

בזה, שיצרתי מה מאד מעט הנה זה, על שנתתי זמן איזה

הכתובים חליפות את לבדוק מזכירי את בקשתי וכעת

וע"פ  הנשיאות, ושולחן הכולל עם  הזה הזמן במשך שהי'

גם שמהם  ענינים  כעשרה אשר רואה, הנני הרצאתו

והן  לההכנסה הן המצב, לכללות הנוגעים  עיקריים 

ואיני  דבר, שום  בזה נעשה ולא לפועל, באו לא להסדור

כזה. באופן לעבוד לי אפשר איך יודע

כתבתי  אשר האלו הענינים  את בקצרה מפרט והנני

לפועל? באו לא מדוע יודע ואינני בזמנו מהם 

מראש טעו אמנם  המדינות, גבאי מינוי ענין  א)

כוונתי  להם  בררתי טבת ח"י מיום  במכתבי אבל בכוונתי,

ובחפוש בהרמת יתעסקו המדינה גבאי אשר זו, בהצעה

נכון  ואולי ההכנסה. ולהגדיל המעמדות לחזק אמצעים 

עצמו  על יקח ואשר מהרבנים , אחד זה על ימנו אשר

שלא  - הרמב"ן לטובת המדינה על נסיעה לפעמים  לעשות

וכדומה. ההוצאות לו להחזיר רק - לקב"פ ע"מ

פעמים כמה אשר המשולחים , ענין לחדש  בנדון ב)

כותב  שאני פעם  בכל וכמעט זה, דבר בנחיצות דעתי גליתי

מזה. מזכיר הנני

הכולל  חבר בין שנעשו השינויים  רשימת בענין ג )

ימיהם יאריך השי"ת - שנוגע דבר האחרונה השנה במשך

- הכולל חברי כל של

אשר  הכולל, חברי של שי' ב"ב רשימת  בענין ד)

וחנוך  להדרכה בהנוגע להעבודה מקור יתן שזה חשבתי

הכולל. של הרוחני מצב והרמת

לתבוע  ארטאדאקסים  מוסדות עם  התאחדות בענין ה)

ומ"מ  בזה, לעשות יכולים  אין בטח האגענץ, מן חלקם 

יתנו  אם  ואפילו נסיון, לעשות צריכים  שהיו חושב הייתי

דבר  הי' הכולל של מוסדות לגבי הנה לגביהם  מועט דבר

גדול.

ת"ו. חברון בנין בענין מהנעשה ו)
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הכולל. של הארכיוו בנדון ז)

נחלאות. מפנקס העתקה בנדון ח)

בזה. הצעות לי לכתוב שבקשתי הבחירות בנדון ט)

שנמסרו  הבחירות תקנות של מדויק העתק בנדון י)

להממשלה.

מהם , כלום  קבלתי לא עכשיו עד הנ"ל הענינים  בכל

רואה  שאיני כאמור רק תביעות בתור בזה בא איני אמנם 

ואולי  בדבר, מרגיש  ידידי גם  אשר ספק ובלי פעולות, שום 

אתר  על שם  והוא לראי', שמיעה דומה שאינו יותר עוד

ויורוח  ירחם  השי"ת והדחק, הלחץ גודל רואה הלא

נעשה  שלא זה על הגדול צערי להביע רק חפץ והנני המצב,

והנני  הנז', כל על עוה"פ חוזר הנני ע"כ  ואשר כלום ,

ויכתוב  מהנ"ל, ופרט פרט כל על לזה לבו שישים  מבקשו

הפועל. אל מהכח בעה"י לצאת שתוכל פועל של הצעה לי

בהנהלת  השתתפותי אשר נפשי בהרגש  מרגיש  הנני

כאמור. לגמרי אחר באופן להיות צריכה היתה הכולל

הסעודה  בעת בהשיחה העבר, כסלו בי"ט הגאולה בחג 

רשם השומעים  ואחד הרמב"ן, בענין התעוררות דברי היו

להם יהי' אולי להם , ישלחו לאור וכשתצא השיחה,

השיחה  היתה הסעודה בעת העבר בשמח"ת וגם  לתועלת.

באה  לא וע"כ אותה רשמו שלא אלא הרמב"ן, בענין

בכתב.

בגו"ר  ומברכו מכבדו מוקירו הדו"ש  עוז ידידו והנני

יצחק  יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי השתיקה הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מח' סיון, וכבקשתו, הנה כשאהי' על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכיר את כל אלו שאודותם כותב להמצטרך להם 

ואחכה לבשורות טובות בזה.

במה שכותב אודות בנו... שי', הנה נבהלתי לראות במכתבו אשר לאחר שאחז הנ"ל בלימוד 

התורה הן בנגלה והן בחסידות הנה ממשיך הוא עתה בישיבה כזו שאין שם לימוד החסידות. והנה אף 

שהי' זמן מכמה דורות מקודם שלא היתה נחיצות גמורה לכאו"א בלימוד פנימיות התורה, ידוע אשר 

בדורותינו אלה, הרי בלשון האריז"ל המובא באגה"ק לרבינו הזקן סימן כ"ו, שמותר ומצוה לגלות 

זאת החכמה, ובפרט בדורנו זה של החשך כפול ומכופל, והמצב גרוע עוד יותר ויותר עי"ז ששמים חשך 

לאור ואור לחשך )ואם נראה זה בחו"ל הרי עאכו"כ שנראה זה באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו בב"א(, 

הרי זה חוב גמור לעשות ככל האפשרי בהענינים דיראת שמים, אשר לימוד פנימיות התורה הוא אחד 

העמודים בזה. והתורה נקנית - בדבוק חברים.

והנה כל זה הוא בכלליות, אבל בפרט בנדון דידן, כיון שכבר הי' בנו שי' בד' אמות של לימוד 

זה, הרי אם פורשים מזה ח"ו, הרי זה נכנס בגדר בזיון חלק מהתורה, אם גם הטעם שאין הלימוד 

נאה בשביל פרט זה, הרי ידוע חומר האיסור בזה כדרז"ל בעירובין ס"ד ע"א. וכנ"ל שאיני נכנס בגדר 

השאלה עד כמה קרוביו של בנו או הדורות שלפנים במשפחתו החזיקו בלימוד זה, שבודאי יש ע"ז 

איזה לימוד זכות, אבל שונה הוא לגמרי בנוגע לבנו שי' כיון שזהו כבר בגדר דשנה כו'. מובן ג"כ ופשוט 

שרואים כמה אברכים שלא זכו להמאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, ובכ"ז הם יראים ושלמים 

פנימיות  פלוני הידיעה שיש  בן  לפלוני  וכיון שבהשגחה פרטית הגיע  לנו,  ובהדי כבשי דרחמנא למה 

התורה ועוד זאת שמכמה סיבות הרי כבר הי' נמצא במוסד חינוך ברוחה של פנימיות התורה, הרי 

דינו דין אחר לגמרי. ואיני רוצה להאריך בכ"ז, כדי שלא להכאיב ולצער את כת"ר שי', אבל לכה"פ 

שורות הנ"ל מוכרח הנני לכתוב, כיון שכל ישראל ערבים זב"ז ומי שיש בידו למחות וכו' וידוע מרז"ל 

)שבת נ"ה ע"א( אם לפניך גלוי כו'. והעיקר מבלי להכנס בחשבונות, כיון שלדעתי זה יכול להיות נוגע 

ליסודות סידור חייו של בנו שי' באתי בשורות הנ"ל. וכנ"ל - בדאפשר, הצלחת הלימוד תלוי' כשהוא 

בסביבה המתאמת דוקא.

בכבוד ובברכה שיבשר טובות בכל הנ"ל.
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שבני מה הם במצרים לאבותינו שנעשו הנסים עשרת

וכדכתיב המצרים, על שבאו המכות מעשר נפגעו לא 1ישראל

וכן מצרים", מקנה ובין ישראל מקנה בין ה' "למען2"והפלה ,

ישראל" ובין מצרים בין ה' יפלה אשר וקשה3תדעון אם4.

לאבותינו" שנעשו נסים "עשרה המשנה הקדימה מדוע כן,

לכאורה, לה, היה המצריים"; על הקב"ה הביא מכות ל"עשר

ולאחר המכות תחילה התרחשותם כסדר הדברים את לכתוב

לאבותינו?! שנעשו הניסים מכן

: הדברים בביאור לומר ויש

ההשתלשלות") ("סדר טבע עלֿפי העולם הנהגת מצד

("נגוף בניֿישראל לבין המצרים בין לחלק מקום היה לא

לישראל" ורפוא של5למצרים טענתה היתה זו ואמנם, .(

עובדי והללו עבודהֿזרה עובדי הללו - הדין" "מידת

!6עבודהֿזרה

לבניֿ המצרים בין זו הבדלה תתאפשר שבכלֿזאת כדי

מסדר שלמעלה נעלה, אור בהתגלות צורך היה ישראל

שנעשו הנסים לעשרת היסוד היא זו הארה ההשתלשלות.

הרמה מלשון "נס" - ישראל7לאבותינו את הגביה הקב"ה .

בהם. פגעו לא המכות ולכן הטבע מסדרי למעלה

ההכנה היא בניֿישראל, את ה' שהגביה זו הגבהה

מצרים קליפת "שבירת" הוא העיקרי שענינה מצרים, ליציאת

מצרים. שיעבוד ביטול - זה ועלֿידי

ל"עשר נסים" "עשרה התנא הקדים מדוע מובן זה, לפי

אכן המצרים על הקב"ה שהביא שהמכות בכדי מכות":

דהיינו ה"נסים", את להן להקדים היה צריך יעודן, את ימלאו

יכלו אז רק מהטבע; למעלה ישראל את ולהעלות להגביה

המצרים את "לשבור" בישראל), (ולא במצרים לפגוע המכות

בניֿישראל. של צוארם מעל עולם את ולפרוק
(1220 עמ' ד, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ניסו נסיונות ש"עשרה מהפסוק להוכיח כדי להבין: יש

של הראשון חלקו את להביא לתנא היה די וכו'", אבותינו

גם הביא מה ולשם פעמים") עשר זה אותי ("וינסו הפסוק

של שבחן הפך את המבליט בקולי") שמעו ("ולא סיומו את

ישראל?

אלא גנאי של ענין אינו הפסוק סיום שאדרבה, לומר ויש

בתניא כמבואר שבח, מבין8של (האחרון המרגלים חטא לגבי

הנסיונות ):9עשרת

חזק "כי בטענה לארץ להיכנס ישראל רצו לא בתחילה

ממנו" (חסֿושלום)10הוא הקב"ה ביכולת האמינו שלא ,

"הננו ואמרו דעתם את שינו לבסוף אך הארץ. את לכבוש

לפתע11ועלינו" אליהם חזרה כיצד - (בתניא) שם ומקשה .

אות שום רבינו משה להם הראה לא והרי ה' ביכולת האמונה

? הארץ את לכבוש ה' יכולת את שיוכיחו חדשים ומופת

ורק מאמינים", בני "מאמינים הם שישראל ומבאר,

עצמה את הגביהה בגופם, נתלבשה אשר אחרא" שה"סטרא

קשים, דברים שמעו כאשר אך ודעת". טעם בלי "בחוצפה

לעדה מתי עד ורוגז, רעש בקול "והרעים עליהם ה' שקצף

נפלה "וממילא בקרבם", לבם ונשבר "נכנע - הזאת" הרעה

וישראל רוחה, וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא

לשינוי הסיבה אפוא זוהי מאמינים". בני מאמינים עצמן

ועלינו". "הננו לפתע שאמרו בניֿישראל אצל שהתחולל

הנהגה יהודי אצל מופיעה כאשר היא: הענין משמעות

נפשו טבע מצד אדרבה, טבעי; דבר זה אין בלתיֿרצויה

שמונע הוא בלבד חיצוני ענין הטוב; תכלית עם היהודי קשור

רצון את מלקיים מתבטלאותו זה חיצוני דבר כאשר לכן, ה'.

עליהם ה' "שקצף ידי על זה היה המרגלים (בחטא ונעלם

האמיתי ורצונו טבעו מתגלה ממילא רעש"), בקול והרעים

היהודי. של

של הסיפא את גם המביא - התנא דברי את נבין מעתה

למעליותא: - בקולי" שמעו "ולא הפסוק,

לא שהם היתה לא הקב"ה את ניסו שבניֿישראל הסיבה

שאמר להבדיל, פרעה, (בדוגמת ה' במציאות חלילה, הכירו,

בני בקולי": שמעו ש"לא מפני אלא ה"'); את ידעתי "לא
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(1220 עמ' ד, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ניסו נסיונות ש"עשרה מהפסוק להוכיח כדי להבין: יש
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Ôlk Û‡ (רש "י ). «À»

ּכל  את מס ּמלת היא ּכי  זה, ע ּקרֹון מלּמדת ׁשמ ּטה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא

לקדּׁשת  ּבדֹומה ּגדֹולה, קדּׁשה י ׁש זֹו ּבמצוה ּדהּנה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻהּתֹורה.

ּבּה לע ׂשֹות (מ ּתר הח ּלין מן ּפרי ׁשּות ּבּה אין א ְֲִִִֵַַַַָָָָֻֻׁשּבת;

י ׁש :ּכ מצוה ּבכל ואף  אדמה). עב ֹודת ׁשאינּה ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָמלאכה

להק ּפיד  ח ֹובה זאת עם ויחד רּוחנית, ּדבק ּות מ ּתֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹלק ּימ ּה

הּׁשֹונים. הּגׁשמ ּיים הּפרטים ְְִִִִַַַַַָעל
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dÈt ı‡‰ ‰˙Â(יט (כה, ¿»¿»»»∆ƒ¿»
הּפרֹות את ּתּתן ׁשהארץ  לפרׁש, ּכפיdlLי ׁש - ּדוקא ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ∆»ְְִַָ

חז"ל  ׁשּדרׁשּו ּוכפי  ׁשּנתקלקלה. לפני  הּבריאה, ּבתח ּלת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכח ּה

(הּיב ּול יב ּולּה" הארץ  "ונתנה הּפס ּוק  ּכדרdlLעל "לא :( ְְְְֶַַַָָָָָָ∆»ְֶֶֹ



רעו          
הראׁשֹון  אדם ּבימי  ׁשע ֹוׂשה ּכדר אּלא עכׁשו, ע ֹוׂשה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיא

י ֹומ ּה". ּבן ּפרֹות וע ֹוׂשה נזרעת . .ְְִֵֶַַָָ
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‰ÓÈÓ˙ ‰L(ל ‰eaÚ(כה, L„Á ‡È‰Ï( ג ט, והינּו,(ערכין  »»¿ƒ»¿»ƒ…∆»ƒְְַ

ענינים. ׁשני  י ׁש ׁשלמ ּות ‡.ׁשּבתמימ ּות ּכפ ׁשּוט ּה, ּתמימ ּות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָ

מ ּום. לבעל ּבנּגּוד ּתמים ח ּסרֹון; הּמֹוסיפה .ּבלי  ּתמימ ּות ְְְְִִִִִִַַַָָָ
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'ּתמימ ּות'. ּבּה מ ֹוסיף  הע ּבּור חדׁש אבל 'ׁשנה', ְְֲִִִִֵֶָָָָָֹנקראת
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eÎÏz È˙wÁa Ì‡( ג (כו , ƒ¿À…«≈≈
מ ׁשּפטים  עדּות, ס ּוגים: לׁשלׁשה נחלק ֹות ּבכלל ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהּמצוֹות

הּסּוג  ּתחת הּמצוֹות ּכל את מכלילה ּכאן הּתֹורה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻוח ּקים.

הח ּקים  מצוֹות ׁשאת ּכמ ֹו הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּובכ ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻח ּקים,

ּבלבד  הּקּב"ה צ ּוּוי  מ ּצד אּלא והבנה, טעם ּפי  על לא ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹע ֹוׂשים

- ּומ ׁשּפטים עדּות - הּמצוֹות ׁשאר את ּגם ּכ על. ּבק ּבלת -ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשהם  למרֹות על, ּבק ּבלת הּקּב"ה צ ּוּוי  מ ּצד לק ּים  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹצרי

ׂשכל. ּפי  על ִִֵֶַָמ ּובנים
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eÎÏz È˙wÁa Ì‡( ג (כן , ƒ¿À…«≈≈

‰Bza ÌÈÏÓÚ eÈ‰zL( רש "י) ∆ƒ¿¬≈ƒ«»

ׁשֹונה  חקיקה "חקיקה". מ ּלׁשֹון ּגם הּוא ְְֲֲִִִַַָָָֹֻ"ּבח ּקתי "

ועמל  מאמץ  ּדֹורׁשת חקיקה א. ּדברים: ּבׁשני  רגילה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמ ּכתיבה

נפרד  ּבלּתי  חלק  האֹותּיֹות נע ׂשים החקיקה עלֿידי  ב . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמיחד.

לּמּוד  הּתֹורה, ּבלּמּוד הּוא כן ּכמ ֹו ּבֹו. חק ּוקים ּׁשהם מה ְְֲִִִִֵֵֶַַָעם

ב . מיחדים. ויגיעה עמל עלֿידי  א. - להע ׂשֹות  צרי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֻהּתֹורה

הּתֹורה. את הּלֹומד האדם עם אחד ודבר ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחלק 

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
      ¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬©§¦−

      ¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«§¨¨³¤§§Æ©¨½̈
      ¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−¤¦¦´¨¨®§¨¨´
     ¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

      §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤
     §¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈

      §¨¨¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈
     £¤¬¤§¨¦«§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´

      ̈¦½§¨¨³¤§§Æ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤
     §©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−¨«¤§Â¦Â

     ¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´¤§§½
     £¦¨¬¨−̈¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

     §¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½
        §¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½

    ©«£¦¤−©Ÿ¥«§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦
       ¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−

     ¦«§¤«Ÿ¤´Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬
     §−̈©´§®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ

    ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−¦«§¤«Ÿ¤§¦Æ
     ̈§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¦¤²¨¨§−̈
    ©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

        §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬
     ©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬
    £¦«¦−©¤§¤«§¦À¦«©§¦¸¤¥¬

       ̧Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®
      ©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−¥¬¨«§¦

     ©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¤«¤
   ¤§§²¨−̈§¨¬¨«

          

ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â(ד (כן , ¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

ּבדר לפרׁש וי ׁש ּגׁשמ ּיּות, מ ּלׁשֹון הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ"ּגׁשמיכם"

- י ׂשראל לבני  ּגׁשמ ּיּות ׁשל ׁשפע  נֹותן הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּדרּוׁש:



רעט           
ׁשל  הרּוחנית לעב ֹודתם יפריע ּו ׁשּלא ּבזמ ּנים רק  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבע ּתם",

י ׂשראל. ְְִֵֵָּבני 
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ÌÎa ÈÙ Èz˙Â( יז (כו , ¿»«ƒ»«»∆
ÌÎÏ Ú‰Ï È˜ÒÚ ÏkÓ È‡ ‰Bt( רש "י) ∆¬ƒƒ»¬»«¿»«»∆
" רׁש"י  ּכֹותב  לּברכֹות לׁשּלם ‡Ù‰ּביחס  עסקי  מ ּכל ְְִֵַַַַָ∆¿∆ְֲִֵַַָָ

" וכֹותב  מ ׁשּנה ּפה ואּלּו עתיד) (ּבלׁשֹון אניBt‰ׂשכרכם" ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ∆ֲִ

זה: ׁשּנּוי  לפרׁש וי ׁש הֹווה). (לׁשֹון לכם" להרע  עסקי  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ ּכל

אחד  לרגע  ּבלבד, אחד לרגע  להתּפרׁש יכֹול - הֹווה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלׁשֹון

לאחר  מ ּיד אבל לי ׂשראל, להרע  ּכדי  מעסקיו הּקּב"ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּפֹונה

מתּפרׁש זאת, לע ּמת עתיד, לׁשֹון ּכביכֹול. לעסקיו, ח ֹוזר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻמ ּכן

את  מק ּימים י ׂשראל ּבני  ע ֹוד ּכל - ּכּלֹו העתיד טוח  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

ּכדי מעסקיו לפנֹות הּקּב"ה  ממ ׁשי הּקּב"ה, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמצוֹותיו

ׂשכרם. את ּולׁשּלם ְְְִֵֵֶַָָלהיטיב 
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 ב"ה,  י"ב אייר, תשי"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

דבר שאלת מקום הסתדרותם לאחר החתונה בשעה טובה  על  כותבת  בו  על מכתבה,  במענה 

ומוצלחת, וכותבת הנמוקים שלה לנטיית דעתה להסתדר באה"ק ת"ו בסמיכות להורי' שיחיו. ומסיימת 

אשר אם ראוים לכך שולח השי"ת ברכתו בכל מקום שאדם גר שם, ואם לא ראוים אז ח"ו כו'.

הנה אף שביכולת השי"ת לשלוח את ברכתו מבלי התחשב עם המקום בו האדם מסתדר. אבל 

ידועים מאמרי רז"ל בכמה מקומות, שבכל זאת על האדם לסדר מקום מגורו במקום ובאופן קרוב 

ואף  ונסי,  ודרכי הטבע מבלי שיצטרך לקבל פרנסתו באופן על-טבעי  פי השכל  על  יותר להסתדרות 

שבכלל ענין הפרנסה במזלא תליא מילתא, בכל זה ידועה הוראת תורתנו הק' שעל האדם להשתדל בכל 

עניניו בדרכי הטבע ולהתפלל לאדון הכל שיצליחו בטבע באופן מלמעלה מן הטבע.

בהתאם להנ"ל, הנה גם בשאלתה הפרטית, יש לנטות יותר להסתדר במקום בו קרובה יותר 

פרנסתם. פרנסה בגשמיות ופרנסה ברוחניות, ואף כי בכלל אין אדם יודע במה משתכר, הנה אחר כל 

יש שם מקום להשתמש  ואשר  ומגוונת,  גדולה  יותר  בה אפשריות  ובמדינה שיש  מובן שבמקום  זה 

בהידיעות והכשרונות שיש להאדם, הרי גם אפשריות הסתדרותו קלה יותר, אשר מפני טעמים אלו 

דעתי נוטה יותר, שיחשבו על דבר הסתדרות בארצות הברית...

כמה  יראו  הזמן  שבמשך  ואפשר  אחריו,  להרהר  שאין  גמור  החלט  של  ענין  זה  שאין  מובן 

אפשריות שלעת עתה אינן נראות, אבל בהוה כמו שהוא, הנה דעתי הוא כנ"ל...

מובנת ופשיטא גם כן דעתה שמתגעגעת להסתדר בסמיכות להורי' שיחיו, אבל בכל זה, הנה 

אין לוותר על דבר עיקרי והנוגע לכמה שנים ולעשיריות בשנים, מפני ענין של געגועים כו', ואף שזהו 

קשור בנימה פנימית שבנפש, בכל זה מנהגו של עולם הוא שהבנים וגם הבנות מסתדרים בפני עצמם, 

ואם אפשריות יותר נוחות הן במקום רחוק מההורים, הרי גם זה כבר נעשה למנהגו של עולם, ולא 

עוד אלא שבמדה ידועה זה עוזר להבנים והבנות להסתדר באופן עצמאי, ובמילא מגלה בהם כחותיהם 

הפנימיים, כיון שבריחוק מקום יודעים שמוכרח הדבר שיסתדרו באופן כזה.

מה שכותבת שעובדת בשדה החינוך כו', הנה בהשתדלות הראוי' עבודה כזו או מעין זה ישנה 

בכל מקום ומדינה.

התורה  יסודי  על  עד  עדי  ולבנין  יחד  גם  וברוחניות  בגשמיות  מאושרה  להסתדרות  בברכה 

והמצוה כפי שהם מוארים בתורת החסידות.
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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