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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר חיים שאול שי'

שלום וברכה!

דבר  ככל  אשר  יצליחם,  והשי"ת  בר]א[של"צ.  הישיבה  התפתחות  אודות  למ"ש  ...נהניתי 

שבקדושה, תלך הלוך וגדל, הלוך ואור עד כי נזכה לקיום היעוד לילה כיום יאיר, וכמבואר בדא"ח 

שהחשך עצמו מאיר.

מוסג"פ סקריפ ע"ס נ' שקל לצרכי הישיבה )ליו"ד שבט(.

בטח קבל פ"ש ממני ע"י מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ ובעל מדות כו' מוה"ר 

יצחק שי' גרשטנקורן.



ד

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





כללי מפתח  

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

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

  ה ואלה שמות בני ישראל הבאים "מאמר ד)ג

ה   ....................  ה"תשכ'ה טבת א"כ, שמותפ "ש 'גו מצרימה

  , פרשת שמותבת ששיחת )ד

בי  ............................................  ה"כתש'ה ,טבת א"כ

כא  .............  ב"תשנ'הטבת  א"כ, שמותפ "שמשיחות )ה

  לא  .......................  וטכרך  פרשת שמותשיחות -לקוטי)ו

המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ ק על התורהלוי יצח ילקוט)ז

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

חל  ....................  פרשת שמות –ילקוט גאולה ומשיח )ח

לט  ................  פרשת שמות לשבועיומי חומש  ישיעור)ט

טס  ....................  פרשת שמותלשבוע שיעורי תהלים )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )יא

ע  .............................................  פרשת שמותלשבוע  

פ  .....................  פרשת שמותלשבוע " היום יום"לוח )יב

פג  .................................  ם"לעיון ברמב הלכה יומית)יג

ם"שיעורי רמב

פו  ....................  פרשת שמותלשבוע פרקים ליום ' ג –)יד

סדק   ..............  פרשת שמותלשבוע פרק אחד ליום  –)טו

פדק  ...................  פרשת שמותלשבוע ות צוספר המ –)טז

  נביאים וכתובים )יז

זפק  ...................................................... בפרק  רות, ופרק  הרמיי

  מציעאבבא מסכת  –משניות )יח

טפק  .......................................................ביאור קהתי

זצק  ...................................................  מגילהמסכת  עקביעין )יט

  

  



  עם ביאורים חוליןמסכת )כ

חצק  ....................................................  לבעד דף  כומדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת )כא

כור  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

  שאלהת שולחן ערוך הלכו)כב

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

  קול דודיה "ד אור תורה)כג

טכר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי )כד

לגר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

  יךדרך מצות –צ "מאמרי הצ)כה

לדר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל)כו

לור  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כז

לזר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  קונטרסים –ם מאמריספר ה)כח

לחר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

לטר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )ל

מר  ....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מבר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

נאר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לב

נבר  .............................  פרשת שמותלשבוע לוח זמנים )לג

רנג  .....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות )לד
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰l‡Â מצרימה ה ּבאים  יׂשראל  ּבני ׁשמ ֹות  ¿≈∆ְְְְְִִִֵֵַָָָָ

ׁשּמנאן 1וג ֹו' ֿ ּפי ֿ על  אף  ר ׁש"י: ּופיר ׁש , ְְִִֵֵֶַַַָָ

לה ֹודיע  ּבמיתתן; ּומנאן חזר  ּבׁשמ ֹותם , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבח ּייהן

ּומכניסן  ׁשּמֹוציאן ל ּכֹוכבים , ׁשּנמ ׁשל ּו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָח ּבתן,

ׁשּנאמר  ּוב ׁשמ ֹותם , ּבמס ּפר 2ּבמס ּפר  ה ּמֹוציא  ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָ

מה ּו להבין, וצרי יקרא . ּבׁשם  לכ ּולם  ְְְְְְִִִֵַָָָָָָצבאם ,

ׁשּבהם  ו'ׁשמ ֹות ' ּד'מס ּפר ' הענינים  ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּתֹוכן

מה ּו להבין, צרי ּגם  הח ּבה . ּגיּלּוי ְְִִִִִֵַַַַָָָמת ּבּטא 

ׁש'מס ּפר ' ׁשאף  והינּו, ּבׁשמ ֹותם ", ׁש"מנאן ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהענין

ׁשֹונים  ענינים  ׁשני לכא ֹורה  הם  ְְְְִִִִֵֵֵָָו'ׁשמ ֹות '

מענין  ּכּמּובן הח ּבה ), ּגיּלּוי ְְְִִִִֵֶַַַַָָ(ׁשּמב ּטאים 

והן  ּבמס ּפר  הן ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָה ּכֹוכבים 

ּבני  אצל  ה ּנה  ּוב ׁשמ ֹותם ), (ּבמס ּפר  ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבׁשמ ֹותם 

ּבׁשמ ֹותם  ה ּוא  ׁשה ּמנין ּבא ֹופן זה  הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל 

ּבׁשמ ֹותם ). ְְִָָָ(מנאן

צדק 'ÔeÈÂב ) ה 'צמח  ּבא ּור  ּבהק ּדים  ¿»ְְִֵֶֶֶַַַ

ּב'א ֹור  ּפר ׁשה ' ְֲִִֶַָָָּב'חסידי'ׁשע 

ל ּכֹוכבים 3ה ּתֹורה ' נמ ׁשל ּו ׁשּיׂשראל  ּבענין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּמביא  יקרא ", ּבׁשם  "לכ ּולם  נאמר  ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשעליהם 

ּבּזהר  עיקר 4המבאר  ׁשּמהם  ה ּכֹוכבים , ּבענין ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשאין  למ ּטה  ע ׂשב   ל ּׁשאין ּבע ֹולם , ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהה ׁשּפעה 

כ ּו' ּומ ּזל  ּכֹוכב  ט ֹוב ֹות 5ל ֹו ּבאבנים  ההארה  וכן , ְֲִֵֶַַַָָָָָ

נת ּגּלה  זה  ׁשענין [ּולהעיר , כ ּו' מה ּכֹוכבים  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָה ּוא 

ּב'ּזהר ']. מ ּכבר  יׁשנֹו אבל  האחר ֹונֹות , ְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹּבּׁשנים 

מה  האחת , ּבחינֹות . ׁשּתי ּבזה  יׁש ֿ ּכן, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָואם 

ּתחלה ּׁשּמׁשּפיע  ּׁשּמק ּבל  מה  ה ׁשניה , למ ּטה . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

וזה ּו מ ּלמעלה . ּתחלה  ׁשּיק ּבל  ּבל ּתי למ ּטה  ׁשּיׁשּפיע  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשהרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמ ּלמעלה ,

וגם  מ ּלמעלה , ה ּׁשפע  להם  נמ ׁש ה ּׁשמ ֹות  ֿ ידי ׁשעל  יקרא ", ּבׁשם  "לכ ּולם  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָענין
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ו    

ּבחינת  ּוכפי למ ּטה , מ ׁשּפיעים  הם  ֿ זה  ֿ ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָעל 

ׁשמ ֹות  יׁש ולכן ה ּׁשם , ה ּוא  ּכ - ְְֵֵֵֵַַַָָָָהה ׁשּפעה 

ּבע ֹולם  ענינם  מפ ּורסם  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָל ּכֹוכבים ,

מ ּובן  ּומ ּזה  למ ּטה . הה ׁשּפע ֹות  ּכל  ּבא ֹות  ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמהם 

ׁשם  על  ׁשּנקראים  יׂשראל , ּבני ל ׁשמ ֹות  ּבנֹוגע  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּגם 

ה '" ראה  "ּכי ׁשם  על  רא ּובן, ּכמ ֹו ,6ּפע ּולתם , ְְְִֵֵַָָָָ

ה '" ׁשמע  "ּכי ׁשם  על  וׁשמע ֹון, רא ּיה . ,7ּבחינת  ְְְְִִִִֵַַַָָ

ּפרטי  ּבכל  ֿ ּדר ֿזה  ועל  ה ּׁשמיעה . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבחינת 

ה ּפרטית  ה ּׁשליח ּות  עם  ק ׁשּור  זה  ׁשענין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה ּׁשמ ֹות ,

לפע ֹול  ׁשּצרי מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּכל  ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשל 

ְַָלמ ּטה .

ÌÓ‡ על מ ֹורים  ה ּׁשמ ֹות  ׁשּפרטי  לכ נֹוסף  »¿»ְְִֵֵֶַַָָָ

ּגם  יׁשנֹו הרי כ ּו', הה ׁשּפעה  עניני ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּפרטי

ׁשּלמעלה  ה 'עצם ' עם  ׁשּקׁשּור  ה ּׁשם  ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלל ּות 

לפרטים  האדם 8מהתח ּלק ּות  ׁשּׁשם  וכ ּיד ּוע  , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מ ּכח ֹות  ׁשּלמעלה  הח ּיּות  עצם  עם  ְְִִֶֶֶַַַָָֹק ׁשּור 

ׁשּקֹוראים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  מ ּזה  וכדמ ּוכח  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָה ּגל ּויים ,

מהתע ּלפ ּות ֹו, א ֹות ֹו מע ֹוררים  ּבׁשמ ֹו האדם  ְְְְְִִִֵֶַָָָאת 

ּבׁשם  ה ּקריאה  ּכי ה ּגל ּוי, הח ּיּות  סל ּוק  ְְִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא 

כ ּו' הח ּיּות  עצם  את  האדם 9מע ֹוררת  נקרא  ולכן . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ה ּׁשינּוי  למר ֹות  ח ּייו, ימי ּכל  ּבמ ׁש ׁשם  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּבא ֹות ֹו

ה ּגל ּויים  ּבכח ֹותיו ׁשּנע ׂשים  וההת ּפּתח ּות  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹה ּגיד ּול 

'ׁשינּוי' מ ּלׁשֹון ּגם  (ׁשנה  ׁשנֹותיו ּכל  10ּבמ ׁש.( ְְְִִֶֶַָָָָ

‰fÓe ׁשּמת ּגּלית הח ּבה  לענין ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ƒ∆ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על  ׁשּנֹוסף  י ׂשראל , ּבני ׁשמ ֹות  ֿ ידי ְְְְִֵֵֵֶַַָָעל 

ה ּמעלה  מ ּצד  אחד הח ּבה  ׁשּבכל  ה ּפרטית  ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּגם  יׁשנּה מחבר ֹו, מח ּולק  ה ּוא  ׁשּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמ ּיׂשראל 

ה "חלק  ׁשּזה ּו יׂשראל , ּדבני ה 'עצם ' מ ּצד  ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהח ּבה 

מ ּמׁש" מ ּמעל  ׁשאצל 11אלקה  ה ּיהד ּות , נק ּודת  , ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
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לב .6) כט , לג.7)ויצא זה).8)שם, (ממאמר ואילך 8 ע ' ח "ו לקו"ש ראה - לקמן הבא הזה 9)בכל היום בעצם ד"ה ראה

יז). ע ' תש"ט  (סה"מ  פי "א תש"ט  המיצר מן .(82 ע ' תש"א (סה"מ  פ "א מקץ 10)תש"א אוה"ת פי "ט . ח "ד הקודש עבודת

סע "ב . רפ "ב .11)שלח , תניא

    
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ì‚Â ,‰ÏÚÓlÓ ÚÙM‰ Ì‰Ï CLÓ השמות באמצעות ƒ¿»»∆«∆«ƒ¿«¿»¿««¿≈∆

‰‰ÚtL‰שלהם  ˙ÈÁa ÈÙÎe ,‰hÓÏ ÌÈÚÈtLÓ Ì‰ בהתאם ≈«¿ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«««¿»»
הבא  השפע ועניין  וכוכב לסוג  כוכב כל  ‰ÌMבאמצעות ‡e‰ Ck  של »«≈

בפרט, כוכב ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אותו  ,ÌÈÎBkÏ ˙BÓL LÈ ÔÎÏÂ הודות ¿»≈≈≈«»ƒ∆«¿≈∆
ÌÈÚלשמותיהם  ÌÒeÙÓ¿¿»ƒ¿»»

Ïk ˙B‡a Ì‰nL ÌÏBÚa»»∆≈∆»»
.‰hÓÏ ˙BÚtL‰‰««¿»¿«»

‰fÓe הכוכבים אודות לעיל  המבואר  ƒ∆
קשור  כוכב כל  של  ששמו  ושמותיהם

Ìbוהשפעתו לפעולתו  ÔeÓ»«
Ú‚Ba,Ï‡NÈ Èa ˙BÓLÏ ¿≈«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

,Ì˙ÏeÚt ÌL ÏÚ ÌÈ‡˜pL∆ƒ¿»ƒ«≈¿»»
‰‡ Èk" ÌL ÏÚ ,Ôe‡ BÓk¿¿≈«≈ƒ»»

"'‰6‰i‡ ˙ÈÁa ה', עבודת ¿ƒ«¿ƒ»
אלוקות. ראיית של  ¿ÔBÚÓLÂ¿ƒ,בדרגה

"'‰ ÚÓL Èk" ÌL ÏÚ7, «≈ƒ»«
‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁa'ה עבודת ¿ƒ««¿ƒ»

(שהיא  באלוקות שמיעה של  בדרגה

∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰מראייה).למטה 
,˙BÓM‰ ÈËt ÏÎa שאר כל  של  ¿»¿»≈«≈

ÌÚהשבטים  eL˜ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆»ƒ
˙ÈËt‰ ˙eÁÈÏM‰ המיוחדת «¿ƒ«¿»ƒ

Á‡Â„והמסויימת  „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»¿∆»
CÈvL Ï‡NiÓ בפרט הוא ƒƒ¿»≈∆»ƒ

.‰hÓÏ ÏBÚÙÏƒ¿¿«»
ÈËtL CÎÏ ÛÒB ÌÓ‡»¿»»¿»∆¿»≈
ÈËt ÏÚ ÌÈBÓ ˙BÓM‰«≈ƒ«¿»≈

‰ÚtL‰‰ ÈÈÚ דרך העוברים ƒ¿¿≈««¿»»
בפרט הנקרא  זה כמבואר eÎ',בשם

ÔÈÚלעיל , ˙eÏÏk Ìb BLÈ È‰¬≈∆¿«¿»ƒ¿«
'ÌˆÚ'‰ ÌÚ eLwL ÌM‰«≈∆»ƒ»∆∆
(הכוכב  הדבר  של  והמהות העצמיות

או  השבט או  השפע עובר  שדרכו 

בשם  אחד  כל  הנקראים הפרטי  האדם

ההשפעה  בגלל  רק לא מסויים פרטי 

בגלל  גם אלא בהם הקשורה הפרטית

עצם  עם השם של  והשייכות הקשר 

e˜lÁ˙‰Ó˙המהות) ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
ÌÈËÙÏ8, אחת נקודה הוא ה'עצם' ƒ¿»ƒ

שלא  שונים עצמית לפרטית מתחלקת

ולהתבטא  לרדת מכדי  הנעלה ה'עצם' לגבי  ירידה היא לפרטים ההתחלקות כי 

מסוימים  ‰eiÁ˙בפרטים ÌˆÚ ÌÚ eL˜ Ì„‡‰ ÌML Úe„iÎÂ¿«»«∆≈»»»»ƒ∆∆««

שלו הנקודה  החיים עצם של  ו 'עצמית' פנימית BÁkÓ˙הכי  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…
ÌÈÈeÏb‰ בין להבדיל  יש פרטיים שכן  לכוחות החיות ועצמיות הנפש עצם «¿ƒ

בצו  כוחות שפועלים ולמידות, למוחין  בעיקר  הכוונה כלל  (בדרך  גלויה רה

הגלויים, מהכוחות למעלה היא וה'עצמיות' והרגש), «¿ÁÎeÓ„ÎÂ¿ƒהשכל 
של  לקשר  הוכחה לעצם קיימת השם

לפרטים  רק (ולא החיות ועצם המהות

הגלויים) ŒÈ„ÈŒÏÚLולכוחות ‰fÓƒ∆∆«¿≈
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡BwL ‰Ê∆∆¿ƒ∆»»»
B˙B‡ ÌÈBÚÓ BÓLaƒ¿¿¿ƒ

‡È‰L ,B˙eÙlÚ˙‰Ó ההתעלפות ≈ƒ¿«¿∆ƒ
˜eÏÒ של והעלם ‰eiÁ˙הסתלקות ƒ««
ÈeÏb‰ כי הבאה בפרטים, ביטוי  לידי  «»

שלו  החיות עצם מתעלף אדם כאשר 

שהיא  אלא בעינה מסולקת נשארת

ÌLaונעלמת, ‰‡Èw‰ Èkƒ«¿ƒ»¿≈
'eÎ ˙eiÁ‰ ÌˆÚ ˙‡ ˙BÚÓ9 ¿∆∆∆∆∆««

בעצם  קשור  שהשם הוכחה זו  והרי 

כאמור . החיות,

ÔÎÏÂ בפרט רק קשור  לא שהשם כיוון  ¿»≈
כזה  וכוח האדם חיי  של  אחר  או  כזה

ועצמיות  מהותו  בעצם אלא אחר  או 

שלו  B˙B‡aהחיות Ì„‡‰ ‡˜ƒ¿»»»»¿
,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa ÌL≈¿∆∆»¿≈«»
Ïe„Èb‰ ÈeÈM‰ ˙BÓÏ«¿«ƒ«ƒ
ÌÈNÚpL ˙eÁzt˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿∆«¬ƒ
Ïk CLÓa ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎa¿…»«¿ƒ¿∆∆»

ÂÈ˙BL בין הבדלים יש וכמובן  ¿»
קטן  ילד  כשהוא האדם של  מצבו 

מבוגר  כשהוא Ìbלמצבו  ‰L)»»«
'ÈeÈL' ÔBLlÓ10 ששנים כך  ƒ¿ƒ

בשינויים  גם קשורות ).נוספות
‰fÓe שם אודות לעיל  מהמבואר  ƒ∆

לעצם  ושייכות קשר  לו  שיש האדם

חייו  ועצמיות Ìbמהותו  ÔeÓ»«
‰aÁ‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ֿ הקדוש של  ¿≈«¿ƒ¿««ƒ»
ישראל  לבני  ֿ הוא ≈»¿Èlb˙nL∆ƒ˙ברוך 

,Ï‡NÈ Èa ˙BÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿¿≈ƒ¿»≈
‰aÁ‰ ÏÚ ÛÒBpL ֿ שהקדוש ∆»««ƒ»

ישראל  בני  את מחבב ֿ הוא »vÓƒ„ברוך 
„Á‡ ÏÎaL ˙ÈËt‰ ‰ÏÚn‰««¬»«¿»ƒ∆¿»∆»

daL Ï‡NiÓ אחד ÏeÁÓ˜כל  ‡e‰ שונהÌb dLÈ ,BÁÓ ƒƒ¿»≈∆»¿»≈¬≈∆¿»«
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ"‰ e‰fL ,Ï‡NÈ Èc 'ÌˆÚ'‰ „vÓ ‰aÁ‰«ƒ»ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«≈∆∆…«
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ז       

אחד  ואב  מתאימ ֹות  "ּכּולן ּבׁשוה , יׂשראל  ּבני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל 

.12לכ ּולנה " ְָָ

מת ּבּטאת ÔÈÚ‰Âג ) ּבׁשם  ׁשּבקריאה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשל  העצמית  ְֲִֶַַַָָָָהאהבה 

האהבה  מענין ויּובן  יׂשראל . לבני ֿ ה ּוא  ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָּבר ּו

והיא  (ׁשּנׁשּתל ׁשלה  לבנם  הה ֹורים  ׁשל  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָהעצמית 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  העצמית  האהבה  ְְְֲִֶַַַַָָָָָּבד ּוגמת 

יׂשראל  הה ֹורים 13לבני ׁשּמב ּטאים  ׁשהח ּבה  ,( ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ֿ ידי  על  (ּובפרט  ּבׁשמ ֹו ה ּקריאה  ֿ ידי על  ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלבנם 

ּבע ֹומק  היא  כ ּו') ּכינּוי וה ֹוספת  ּבׁשם  ְְְִִִֵֶַַַָה ּסלס ּול 

נתינת  ֿ ידי על  ׁשּמת ּבּטאת  הח ּבה  מא ׁשר  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיֹותר 

ואפיל ּו אהבה , ּדברי ּדּבּור  ֿ ידי על  א ֹו ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמ ּתנה ,

וד ּבּור  מ ּתנה  נתינת  ּדה ּנה , ונׁשּוק . ח ּבּוק  ֿ ידי ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָעל 

ה ּילד , ּובהבנת  ּבגיל  ּתל ּוי זה  הרי אהבה , ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּדברי

ׁשּמתאימה  מ ּתנה  ּגד ֹול  לילד  נֹותנים  ּכא ׁשר  ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכי

מב ּטא  זה  ׁשאין ּבלבד  זֹו לא  ה ּנה  קטן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלילד 

 הפ מב ּטא  זה  א ּדר ּבה , א ּלא  ח ּבה , ׁשל  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָענין

לילד  נֹותנים  ׁשּכא ׁשר  ּגיסא ,  לאיד וכן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהח ּבה .

מב ּטא  זה  אין ּגד ֹול , לילד  ׁשּמתאימה  מ ּתנה  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ח ּבה  ׁשל  אהבה ,14ענין לדברי ּבנֹוגע  וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ה ּבן, ׁשל  וההבנה   ער לפי הם  ּכא ׁשר  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּדוקא 

ודברי  ׁשּמּתנה  וכיון הח ּבה . ענין מב ּטאים  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאזי

הח ּבה , מת ּבּטאת  ֿ ידם  ׁשעל  ה ּכלים  ׁשהם  ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָח ּבה ,

הרי  ה ּבן, ׁשל  וההבנה  ה ּגיל  לפי מד ּודים  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָהם 

ׁשּמת ּבּטאת  הח ּבה  ׁשּגם  היא מ ּובן ֿ ידם  על  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לעצם  העצמית  האהבה  זֹו אין ּובמילא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבמדידה ,

ואפיל ּו כ ּו'. ׂשכל ֹו לפי מד ּודה  ׁשאינּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָה ּבן,

ח ּבּוק  ֿ ידי על  ׁשּמת ּבּטאת  והח ּבה  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהאהבה 

הרי  לגד ֹול , והן לקטן הן ׁשּׁשּיכים  15ונׁשּוק , ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשהאה ּוב  ּבׁשעה  ּדוקא  ׁשּיכים  ונׁשּוק  ְְְִִִֶַַָָָָָָח ּבּוק 
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רפל"ב .12) 1333)שם הערה שם לקו"ש ראה - להקב "ה כנס "י  אהבת היא שרשה להוריו, שמהבן עצמית האהבה וכן

תשכ"ט ). אחד אתה חמישית.14)(מד"ה וכת ד"ה חלק  ר"פ  להרמב "ם מפיה"מ  שיחת 15)להעיר ראה - הענין לשלימות

ואילך)). 413 (ע ' בסופו ח "ו ללקו"ש בהוספה (נדפסה תשכ"ט  וארא ש"פ 

    
"LnÓ ÏÚnÓ11Ï‡NÈ Èa Ïk Ïˆ‡L ,˙e„‰i‰ ˙„e˜ , ƒ«««»¿«««¬∆≈∆»¿≈ƒ¿»≈

,‰ÂLa בספר הזקן  אדמו "ר  אומר  שעליה היהודית בנשמה בחינה אותה ¿»∆
אלא  הנשמות בין  דרגות וחילוקי  הבדלים אין  שמבחינתה "לב" פרק התניא

˙BÓÈ‡˙Ó ÔÏek" שוות הנשמות ÏeÎÏ‰"כל  „Á‡ ‡Â12 ולכל »«¿ƒ¿»∆»¿»»
אחד  משותף ומקור  שורש יש הנשמות

הנשמה  של  בדרגות ורק באלוקות,

וחילוקי  הבדלים יש מה'עצם' שלמטה

דרגות.

,‰Êa ÔÈÚ‰Â של ‚) הפנימי  התוכן  ¿»ƒ¿»»∆
השם  של  הקשר  אודות לעיל  המבואר 

האדם  של  והמציאות החיות ל 'עצם'

ha˙Ó‡˙הוא  ÌLa ‰‡È˜aL∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿«≈
ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰‰‡‰»«¬»»«¿ƒ∆
ÈÏ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»ƒ¿≈

Ï‡NÈ לעצם שקשורה אהבה שהיא ƒ¿»≈
מבני  אחד  כל  של  והמציאות המהות

חילוקי  יש שבהם לפרטים ולא ישראל 

ביטוי ÔeÈÂדרגות. של  התוכן  ¿»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  העצמית האהבה

ישראל  לבני  הקריאה באמצעות

‰ÈÓˆÚ˙בשמות  ‰‰‡‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»«¬»»«¿ƒ
ÌÏ ÌÈB‰‰ ÏL∆«ƒƒ¿»
˙Ó‚e„a ‡È‰Â ‰ÏLÏzLpL)∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿¿«
ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰‰‡‰»«¬»»«¿ƒ∆
ÈÏ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»ƒ¿≈

Ï‡NÈ13 שכל לכלל  בהתאם ƒ¿»≈
הזה  בעולם הקיימים העניינים

עליון , רוחני  ומקור  משורש נשתלשלו 

המקור  בין  הערך  ריחוק למרות ולכן 

יש  עדיין  הגשמית, למציאות העליון 

לשורשם  מסויים דימיון  ),להם
ÌÈB‰‰ ÌÈ‡hnL ‰aÁ‰L∆«ƒ»∆¿«¿ƒ«ƒ
BÓLa ‰‡Èw‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏƒ¿»«¿≈«¿ƒ»ƒ¿
ÏeÒÏq‰ È„ÈŒÏÚ ËÙe)ƒ¿»«¿≈«ƒ¿

'eÎ ÈeÈk ˙ÙÒB‰Â ÌLa שהם «≈¿»«ƒ
השם  את 'לייפות' שנועדו  דברים

הח  עניין  ואת אותו  )יבה ולהדגיש
L‡Ó ˙BÈ ˜ÓBÚa ‡È‰ƒ¿∆≈≈¬∆

‰aÁ‰ לבנם ההורים של  «ƒ»
˙È˙ È„ÈŒÏÚ ˙‡ha˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ«
Èc eac È„ÈŒÏÚ B‡ ,‰zÓ«»»«¿≈ƒƒ¿≈

.˜eLÂ ˜eaÁ È„ÈŒÏÚ eÏÈÙ‡Â ,‰‰‡ בשם שהקריאה הדבר  וטעם «¬»«¬ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
שכל  אף ונישוק, וחיבוק אהבה של  דיבורים מתנה, מאשר  יותר  חיבה מבטאת

הוא אהבה, של  ביטויים בהחלט הם ea„Âאלה ‰zÓ ˙È˙ ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ««»»¿ƒ
L‡k Èk ,„Ïi‰ ˙‰e ÏÈ‚a ÈeÏz ‰Ê È‰ ,‰‰‡ Ècƒ¿≈«¬»¬≈∆»¿ƒ«¬»««∆∆ƒ«¬∆
‰zÓ ÏB„b „ÏÈÏ ÌÈ˙B¿ƒ¿∆∆»«»»
‰p‰ ,ÔË˜ „ÏÈÏ ‰ÓÈ‡˙nL∆«¿ƒ»¿∆∆»»ƒ≈
‡hÓ ‰Ê ÔÈ‡L „Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆≈∆¿«≈
,‰ac‡ ‡l‡ ,‰aÁ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ»∆»«¿«»
ÔÎÂ .‰aÁ‰ CÙ‰ ‡hÓ ‰Ê∆¿«≈≈∆«ƒ»¿≈
ÌÈ˙B L‡kL ,‡ÒÈb C„È‡Ï¿ƒ»ƒ»∆«¬∆¿ƒ
‰ÓÈ‡˙nL ‰zÓ ÔË˜ „ÏÈÏ¿∆∆»»«»»∆«¿ƒ»

,ÏB„b „ÏÈÏ זה במקרה שגם ¿∆∆»
למקבל , מתאימה לא Ê‰המתנה ÔÈ‡≈∆
‰aÁ ÏL ÔÈÚ ‡hÓ14ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»∆ƒ»¿≈

‡˜ÂcL ,‰‰‡ È„Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿≈«¬»∆«¿»
‰‰‰Â CÚ ÈÙÏ Ì‰ L‡k«¬∆≈¿ƒ∆∆¿«¬»»
ÔÈÚ ÌÈ‡hÓ ÈÊ‡ ,Ôa‰ ÏL∆«≈¬«¿«¿ƒƒ¿«

‰aÁ‰ שלמעלה דברים ואילו  «ƒ»
ואינם  אצלו  נקלטים לא מהשגתו 

אליו . החיבה את לבטא «≈¿ÔÂÈÎÂאמצעי 
Ì‰L ,‰aÁ È„Â ‰znL∆«»»¿ƒ¿≈ƒ»∆≈

ÌÈÏk‰האמצעיםÌ„ÈŒÏÚL «≈ƒ∆«»»
ÌÈ„e„Ó Ì‰ ,‰aÁ‰ ˙‡ha˙Óƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒ

בהתאמה להיות שצריכים ÈÙÏ¿ƒכיוון 
È‰ ,Ôa‰ ÏL ‰‰‰Â ÏÈb‰«ƒ¿«¬»»∆«≈¬≈
˙‡ha˙nL ‰aÁ‰ ÌbL ÔeÓ»∆««ƒ»∆ƒ¿«≈

,‰„È„Óa ‡È‰ Ì„ÈŒÏÚ במידה «»»ƒƒ¿ƒ»
BÊמוגבלת, ÔÈ‡ ‡ÏÈÓe¿≈»≈

ÌˆÚÏ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰‰‡‰ המהות »«¬»»«¿ƒ¿∆∆
של  dÈ‡Lוהמציאות ,Ôa‰«≈∆≈»

‰„e„Óמוגבלת BÏÎNואינה ÈÙÏ ¿»¿ƒƒ¿
‰aÁ‰Â ‰‰‡‰ eÏÈÙ‡Â .'eÎ«¬ƒ»«¬»¿«ƒ»
˜eaÁ È„ÈŒÏÚ ˙‡ha˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ
ÔË˜Ï Ô‰ ÌÈÎiML ,˜eLÂ¿ƒ∆«»ƒ≈¿»»

ÏB„‚Ï Ô‰Â ומאחר מידה, באותה ¿≈¿»
הגיל  לפי  בהתאמה צורך  אין  שבזה

ביטוי  זהו  לכאורה הבן , של  וההבנה

מכל  מוגבלת, הבלתי  העצמית לאהבה

כי  מוגבל , חיבה ביטוי  זה גם ֿ מקום

È‰15ÌÈÎiL ˜eLÂ ˜eaÁ ¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ
‡ˆÓ e‰‡‰L ‰ÚLa ‡˜Âc«¿»¿»»∆»»ƒ¿»
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ח    

ּומ ּזה  לא ֹוהב , מק ֹום  ּובקר ּוב  ּבסמיכ ּות  ְְְִִִִֵֵֶָָָנמצא 

האהבה  את  עדין מב ּטאים  אינם  הם  ׁשּגם  ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ ּוכח 

ּבמק ֹום . ּומ ּוג ּבלת  מד ּודה  ׁשאינּה מ ּמׁש, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהעצמית 

ונׁשּוק  ח ּבּוק  ֿ ידי על  הח ּבה  ּביט ּוי מ ּזה , ְְִִִִִִֵֵֶַַָָויתרה 

ׁשּי (ולא  ער  ה ּוא  האה ּוב  ּכא ׁשר  ּדוקא  ְְֲֵֶַַַַָָָָָֹׁשּי

ע ֹוד  מ ּובן  ּומ ּזה  יׁשן). ׁשה ּוא  ּבׁשעה  א ֹות ּה ְְִֵֵֶֶַָָָָָלב ּטא 

ּבעצם  ׁשהרי מ ּמׁש, האהבה  עצם  זה  ׁשאין ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָיֹותר 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ליׁשן. ער  ּבין חיל ּוק  אין ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאהבה 

ה ּׁשם , הזּכרת  ֿ ידי על  ׁשּמת ּבּטאת  לאהבה  ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע 

והג ּבל ֹות , מדיד ֹות  ּבּה ׁשאין ּבמ ּוח ׁש ר ֹואים  ְְְְֲִִֵֵֶַָָָהרי

נמצא  האה ּוב  אם  ֿ מינּה נפקא  ׁשאין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָוהינּו,

ׁשאין  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  מק ֹום , ּברח ּוק  א ֹו מק ֹום  ְְִִֵֵֵֶֶָָָּבקר ּוב 

ׁשּבֹו מ ּצב  ּבכל  (ׁשהרי חכם  ה ּוא  אם  ֿ מינּה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָנפקא 

ה ּקריאה  ֿ ידי על  הח ּבה  מב ּטאים  ה ּבן, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָנמצא 

מת ּבּטאת  ה ּׁשם  הזּכרת  ֿ ידי על  ּכי ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָּבׁשמ ֹו),

למעלה  ה ּבן, עצם  עם  ה ּקׁשּורה  העצמית  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאהבה 

ִִִמ ּצּיּורים .

e‰ÊÂ ׁשּבזה יׂשראל , ּבני ׁשמ ֹות  קריאת  ענין ּגם  ¿∆ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשל  העצמית  האהבה  ְְֲִִֵֶַַַַָָָָמת ּבּטאת 

עם  ק ׁשּורה  ׁשאינּה יׂשראל  לבני ֿ ה ּוא  ְְְִִִֵֵֵֶָָָָּבר ּו

ּבני  ׁשל  ה 'עצם ' עם  א ּלא  ּפרט ּיֹות , ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָמעל ֹות 

ּומ ּצב , מעמד  ּבכל  ּבׁשלמ ּות  ּבהם  ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל ,

א ֹו ֿ ּתֹורה , מ ּתן ּבעת  סיני ּבהר  ּבעמדם  רק  ְְְְִֵַַַַַָָָֹלא 

הארץ  ּבמיטב  ּבׁשב ּתם  ּבארץ 16אפיל ּו ּכמ ֹו , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

ג ֹו' ּבּה ֿ וּיאחזּו ּד ּבא ֹופן (ּכהמ ׁש17ּגֹוׁשן, מצרים  ּבארץ  ּבהיֹותם  ּגם  א ּלא  , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּומ ּצב  ּבמעמד  היּו ׁשּׁשם  מצרימה "), ה ּבאים  יׂשראל  ּבני ׁשמ ֹות  "וא ּלה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה ּכת ּוב 

כ ּו'" וה ּלל ּו ֿ זרה  עב ֹודה  ע ֹובדי ּבא ּומה 18ּד"הלל ּו "להחליפם  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  , ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

כ ּו' ֿ אפ ׁשר " אי ּבני 19אחרת  ׁשמ ֹות  קריאת  ֿ ידי ועל  כ ּו'. ה 'עצם ' מ ּצד  ׁשּזה ּו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  האדם  ּבׁשם  ה ּקריאה  וכמ ׁשל  כ ּו', ה 'עצם ' מתע ֹורר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל 

להת ּגּלּות  ּבנֹוגע  ּגם  וכ ּיד ּוע  ב ). סעיף  (ּכּנ"ל  מהתע ּלפ ּות ֹו א ֹות ֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָמע ֹוררים 

התע ּלפ ּות , ׁשל  ּומ ּצב  ּבמעמד  יׂשראל  ּבני ּכלל ּות  היּו ׁשאז ֿ ט ֹוב , ֿ ׁשם  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה ּבעל 
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כז. ג.19)שם, פתיחתא רבה רות

    
ÌÈ‡ Ì‰ ÌbL ÁÎeÓ ‰fÓe ,‰B‡Ï ÌB˜Ó e˜e ˙eÎÈÓÒaƒ¿ƒ¿≈»»≈ƒ∆»∆«≈≈»
‰„e„Ó dÈ‡L ,LnÓ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰‰‡‰ ˙‡ ÔÈ„Ú ÌÈ‡hÓ¿«¿ƒ¬«ƒ∆»«¬»»«¿ƒ«»∆≈»¿»
˜eaÁ È„ÈŒÏÚ ‰aÁ‰ ÈeËÈa ,‰fÓ ‰˙ÈÂ .ÌB˜Óa ˙Ïa‚eÓe¿∆∆¿»ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ»«¿≈ƒ
‡hÏ CiL ‡ÏÂ) Ú ‡e‰ e‰‡‰ L‡k ‡˜Âc CiL ˜eLÂ¿ƒ«»«¿»«¬∆»»≈¿…«»¿«≈

ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa d˙B‡ כי »¿»»∆»≈
לחיבוק, מודע ואינו  ישן  הוא כאשר 

לגביו  כלום מבטא לא החיבוק ).אזי 
‰Ê ÔÈ‡L ˙BÈ „BÚ ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»≈∆≈∆
È‰L ,LnÓ ‰‰‡‰ ÌˆÚ∆∆»«¬»«»∆¬≈
ÔÈa ˜eÏÈÁ ÔÈ‡ ‰‰‡‰ ÌˆÚa¿∆∆»«¬»≈ƒ≈
Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .ÔLÈÏ Ú≈¿»≈«∆≈≈¿≈«
È„ÈŒÏÚ ˙‡ha˙nL ‰‰‡Ï¿«¬»∆ƒ¿«≈«¿≈

ÌM‰ ˙kÊ‰,האהוב הבן  של  «¿»««≈
da ÔÈ‡L LÁeÓa ÌÈ‡B È‰¬≈ƒ¿»∆≈»
,eÈ‰Â ,˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Ó¿ƒ¿«¿»¿«¿

dÈÓŒ‡˜Ù ÔÈ‡L הבדל ‡Ìאין  ∆≈«¿»ƒ»ƒ
ÌB˜Ó e˜a ‡ˆÓ e‰‡‰»»ƒ¿»¿≈»
ÔkLŒÏkÓe ,ÌB˜Ó ˜eÁa B‡¿ƒ»ƒ»∆≈

dÈÓŒ‡˜Ù ÔÈ‡L הבדל ‡Ìאין  ∆≈«¿»ƒ»ƒ
vÓ ÏÎa È‰L) ÌÎÁ ‡e‰»»∆¬≈¿»«»
ÌÈ‡hÓ ,Ôa‰ ‡ˆÓ BaL∆ƒ¿»«≈¿«¿ƒ
‰‡Èw‰ È„ÈŒÏÚ ‰aÁ‰«ƒ»«¿≈«¿ƒ»
˙kÊ‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,(BÓLaƒ¿ƒ«¿≈«¿»«
‰‰‡‰ ˙‡ha˙Ó ÌM‰«≈ƒ¿«≈»«¬»
ÌˆÚ ÌÚ ‰eLw‰ ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ«¿»ƒ∆∆

ÌÈeivÓ ‰ÏÚÓÏ ,Ôa‰ והגדרות «≈¿«¿»ƒƒƒ
מצב  ובכל  מקום ובכל  ואחרות, כאלה

לאהבה  ביטוי  היא בשם הקריאה

העצמית.

˙BÓL ˙‡È˜ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«¿ƒ«¿
Ï‡NÈ Èa ֿ ֿ ברוך  הקדוש ידי  על  ¿≈ƒ¿»≈

‰‡‰‰הוא, ˙‡ha˙Ó ‰ÊaL∆»∆ƒ¿«≈»«¬»
ŒCeaŒLB„w‰ ÏL ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆«»»
dÈ‡L Ï‡NÈ ÈÏ ‡e‰ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»
˙BiËt ˙BÏÚÓ ÌÚ ‰eL¿̃»ƒ«¬¿»ƒ
זה, בשם הנקרא הפרטי  היהודי  של 

Èa ÏL 'ÌˆÚ'‰ ÌÚ ‡l‡∆»ƒ»∆∆∆¿≈
,Ï‡NÈ שלהם המהות עצם ƒ¿»≈

אלוקית  נשמה להם שיש כיהודים

ÏÎa ˙eÓÏLa Ì‰a BLiL∆∆¿»∆ƒ¿≈¿»
,vÓe „ÓÚÓ היהדות נקודת עצם «¬»«»

יהיה  אשר  יהיה בשלימות, תמיד  היא

בשלימות  הוא וה'עצם' הרוחני , ומצבם ‰aמעמדם Ì„ÓÚa ˜ ‡Ï…«¿»¿»¿«
‰BzŒÔzÓ ˙Úa ÈÈÒ מאד נעלה ומצב מעמד  כמובן  ‡Bשהוא , ƒ«¿≈««»

ı‡‰ ËÈÓa ÌzLa eÏÈÙ‡16,מצרים ארץ ı‡aשל  BÓk ¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»»∆¿¿∆∆
'B‚ da eÊÁ‡iÂc ÔÙB‡a ,ÔLBb17,וטוב נעלה מצב זה ‡l‡שגם ∆¿∆¿«≈»¬»∆»

ÌÈˆÓ ı‡a Ì˙BÈ‰a Ìb«ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«ƒ
"l‡Â‰עצמה  e˙k‰ CLÓ‰k)¿∆¿≈«»¿≈∆

ÌÈ‡a‰ Ï‡NÈ Èa ˙BÓL¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒ
eÈ‰ ÌML ,("‰ÓÈˆÓƒ¿»¿»∆»»

vÓe „ÓÚÓa ביותר ירוד  רוחני  ¿«¬»«»
‰ÊŒ‰„BÚ È„BÚ eÏÏ‰"c«¬»¿≈¬»»»

"'eÎ eÏl‰Â18, שהיו כך  כדי  עד  ¿«»
המצריים, לגויים »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âדומים

‰Óe‡a ÌÙÈÏÁ‰Ï" ÔÎŒÈtƒ≈¿«¬ƒ»¿»
'eÎ "LÙ‡ŒÈ‡ ˙Á‡19, ועצם «∆∆ƒ∆¿»

ובני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בין  הקשר 

נפגם לא הזה e‰fLישראל  הקשר  כי  ∆∆
‰'ÌˆÚ'הוא „vÓ תלוי ואינו  ƒ«»∆∆

ואחרים  כאלה ŒÏÚÂבפרטים .'eÎ¿«
Ï‡NÈ Èa ˙BÓL ˙‡È˜ È„È¿≈¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ידי  ≈¿BÚ˙Óƒעל 
בני ‰'ÌˆÚ'ומתגלה  נשמות של  »∆∆
‰Èw‡‰ישראל  ÏLÓÎÂ ,'eÎ¿ƒ¿««¿ƒ»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL Ì„‡‰ ÌLa¿≈»»»∆«¿≈∆
B˙eÙlÚ˙‰Ó B˙B‡ ÌÈBÚÓ¿¿ƒ≈ƒ¿«¿
נקודת  את ומגלים מעוררים שבזה

חייו  של  ).העצם ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
˙elb˙‰Ï Ú‚Ba Ìb Úe„iÎÂ¿«»««¿≈«¿ƒ¿«

Ê‡L ,BËŒÌLŒÏÚa‰ בתקופה «««≈∆»
נולד  ֿ טובשבה ֿ שם «‰eÈהבעל 

„ÓÚÓa Ï‡NÈ Èa ˙eÏÏk¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¬»
vÓe רוחני,˙eÙlÚ˙‰ ÏL «»∆ƒ¿«¿
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ט       

היתה  יׂשראל , ׁשּׁשמ ֹו ֿ ט ֹוב , ֿ ׁשם  ה ּבעל  ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָולידת 

ּבני  את  לע ֹורר  ּכדי יׂשראל  ׁשם  קריאת  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּבבחינת 

כ ּו' מהתע ּלפ ּותם  .20יׂשראל  ְְְִִֵֵַָָ

ֿ ּבר ּוp‰Âֿ‰ד ) ה ּקד ֹוׁש ׁשל  העצמית  האהבה  ¿ƒ≈ְֲִֶַַַָָָָָ

ׁשּמת ּבּטאת  יׂשראל  לבני ְְְִִִֵֵֵֶַָה ּוא 

ה ּמנין, ענין עם  ּגם  ק ׁשּורה  ה ּׁשמ ֹות , ְְְְִִִִִֵַַַַַָָּבקריאת 

ּגם  ּדה ּנה , ּבזה , והענין ּבׁשמ ֹותם . ׁשּמנאן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה ּו

ה ּוא  ה ּמנין ׁשהרי ה 'עצם ', עם  ק ׁשּור  ה ּמנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענין

ׁשה ּגד ֹול  והינּו, ּבׁשוה , נמנים  ׁשּכּולם  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּבא ֹופן

וה ּקטן  מאחד , יֹותר  נח ׁשב  אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבּגד ֹולים 

ּבמנין  ּוכמ ֹו מאחד . ּפח ֹות  נח ׁשב  אינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבּקט ּנים 

אבינּו ׁשּיעקב  מצרימה , ׁשּבא ּו נפ ׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשבעים 

ּבין  ׁשּנֹולדה  ויֹוכבד  ה ּכנענית  ּבן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָוׁשא ּול 

עצם  ׁשּמּצד  לפי ׁשּזה ּו ּבׁשוה , נמנּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָהח ֹומ ֹות ,

חג ׁשּקֹודם  ה ּטעם  ּגם  [וזה ּו ׁשוים  ּכּולם  ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָה ּנׁשמה 

ּבּמד ּבר , ּפר ׁשת  ק ֹורין ֿ ּתֹורה , מ ּתן זמן ְְִִַַַַַַָָָָָה ּׁשב ּוע ֹות ,

ּכי  יׂשראל , ּבני מנין ה ּוא  ותכנּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשהתחלת ּה

ה ּנׁשמה  עצם  מ ּצד  ה ּוא  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן 21ה ּגיל ּוי ְְִִֶֶַַַַַָָָ

ריּבֹוא  ׁשּׁשים  ׁשל  ה ּמס ּפר  להיֹות   ה ּוצר ְְְְִִִִִֵֶַַָָ(ולכן

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ה ּמנין 22ּבׁשעת  ׁשענין מ ּזה , ויתרה  .[( ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכי  ה ּׁשם , ענין מא ׁשר  יֹותר  ה 'עצם ' עם  ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָק ׁשּור 

ה ּנמנים , ּבין ּכלל  התח ּלק ּות  אין ה ּמנין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּבענין

ההתח ּלק ּות  ׁשהע ּדר  ה ּׁשם , ּבענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמה 

נקרא  ׁשנֹותיו ּכל  ׁשּבמ ׁש עצמ ֹו, ּבאדם  רק  ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָה ּוא 

התח ּלק ּות  יׁש אבל  ב ), סעיף  (ּכּנ"ל  ׁשם  ְְְְֲִִֵֵַַַָּבא ֹות ֹו

מיּוחד  ּבׁשם  נקרא  אחד  ׁשּכל  לחבר ֹו, אחד  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין

החל ּוק  לבאר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ענינֹו. על  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמֹורה 

מדרגת  על  מ ֹורה  ה ּמנין ׁשענין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּביניהם ,

ּגּוף  עם  מהתק ּׁשר ּות  למעלה  ׁשהיא  ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָה ּנׁשמה 

אחד  ואב  מתאימ ֹות  "ּכּולן זֹו ׁשּבמדרגה  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּפרטי,

מדרגת 12לכ ּולנה " על  מ ֹורה  ה ּׁשם  ענין ואיל ּו , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

וכ ּיד ּוע  ּפרטי. ּבג ּוף  ׁשּמתל ּבׁשת  ּכפי 23ה ּנׁשמה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
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˙ÈÁa ‰˙È‰ ,Ï‡NÈ BÓML ,BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„ÈÏÂ¿≈««««≈∆¿ƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ«
Ì˙eÙlÚ˙‰Ó Ï‡NÈ Èa ˙‡ BÚÏ È„k Ï‡NÈ ÌL ˙‡È¿̃ƒ«≈ƒ¿»≈¿≈¿≈∆¿≈ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿»

'eÎ20 חיות הביא החסידות, שיטת מייסד  ֿ טוב, ֿ שם הבעל  וכידוע,

המצוות. וקיום התורה בלימוד  והתלהבות

˙ÈÓˆÚ‰ ‰‰‡‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈»«¬»»«¿ƒ
ÈÏ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÏL∆«»»ƒ¿≈
˙‡È˜a ˙‡ha˙nL Ï‡NÈƒ¿»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«

,˙BÓM‰,באריכות לעיל  כמבואר  «≈
,ÔÈn‰ ÔÈÚ ÌÚ Ìb ‰eL¿̃»«ƒƒ¿««ƒ¿»

Ì˙BÓLa Ô‡nL e‰fL וכפי ∆∆∆¿»»ƒ¿»
בזה  הדיוק המאמר , בתחילת שנזכר 

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  החיבה שלגבי  הוא

המניין , ועניין  בשם הקריאה עניין  הוא

(וכמו  שונים דברים כשני  שנראים אף

הכוכבים, אודות בכתוב שמצינו 

"לכולם  – בנפרד  נזכרים שהדברים

במספר  ו "המוציא יקרא" שמות

שממשיך  כפי  אחד , עניין  הם צבאם")

ומבאר .

ÔÈÚ Ìb ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿«
ÔÈn‰ מונה ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש «ƒ¿»

ישראל  בני  את ÌÚוסופר  eL»̃ƒ
'ÌˆÚ'‰, ישראל בני  È‰Lשל  »∆∆∆¬≈

ÌÏekL ÔÙB‡a ‡e‰ ÔÈn‰«ƒ¿»¿∆∆»
ÏB„b‰L ,eÈ‰Â ,‰ÂLa ÌÈÓƒ¿ƒ¿»∆¿«¿∆«»
˙BÈ LÁ BÈ‡ ÌÈÏB„baL∆«¿ƒ≈∆¿»≈
ÌÈpËwaL ÔËw‰Â ,„Á‡Ó≈∆»¿«»»∆«¿«ƒ

„Á‡Ó ˙BÁt LÁ BÈ‡ ואם ≈∆¿»»≈∆»
שהרי  ה'עצם', על  מדובר  ודאי  כן 

יש  בהחלט הגלויים' וב'כוחות בפרטים

ל 'קטן  שבגדולים' 'הגדול  בין  הבדלים

ÌÈÚLשבקטנים'. ÔÈÓa BÓÎe¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
˜ÚiL ,‰ÓÈˆÓ e‡aL LÙ∆∆∆»ƒ¿«¿»∆«¬…
˙ÈÚk‰ Ôa Ïe‡LÂ eÈ‡»ƒ¿»∆«¿«¬ƒ
,˙BÓBÁ‰ ÔÈa ‰„ÏBpL „ÎBÈÂ¿∆∆∆¿»≈«
ומדריגת  מעלת בין  הבדלים יש וכמובן 

בן  שאול  של  ומהמדרגות אבינו , יעקב

נולדה, עתה שזה יוכבד  ושל  הכנענית

זאת ÂLa‰,ובכל  eÓ אבינו ויעקב ƒ¿¿»∆
ויוכבד  ושאול  מאחד , יותר  לא הוא

מאחד אינם  ÈÙÏפחות e‰fL∆∆¿ƒ
ÌÏek ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»»
ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ] ÌÈÂL»ƒ¿∆««««

˙Lt ÔÈB˜ ,‰BzŒÔzÓ ÔÓÊ ,˙BÚeM‰ ‚Á Ì„BwL∆∆««»¿«««»ƒ»»«
,Ï‡NÈ Èa ÔÈÓ ‡e‰ dÎ˙Â d˙ÏÁ˙‰L ,a„na כמפורש «ƒ¿»∆«¿»»»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

באריכות, ÌˆÚבתורה „vÓ ‡e‰ ‰BzŒÔzÓc ÈeÏÈb‰ Èkƒ«ƒ¿««»ƒ«∆∆
‰ÓLp‰21 כאמור שווים, ישראל  בני  כל  BÈ‰Ï˙שבזה Cˆe‰ ÔÎÏÂ) «¿»»¿»≈¿«ƒ¿

‡BaÈ ÌÈML ÏL tÒn‰«ƒ¿»∆ƒƒƒ
‰BzŒÔzÓ ˙ÚLa22 שיהיה מבלי  ƒ¿«««»

אפשר  היה ולא אחד  יהודי  אפילו  חסר 

ייחשב  נעלית ומדריגה במעלה שיהודי 

ה'עצם' של  זה בעניין  כי  מאחד , ליותר 

מלוא  את ואחד  אחד  לכל  יש

].החשיבות)
ÔÈn‰ ÔÈÚL ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿««ƒ¿»
˙BÈ 'ÌˆÚ'‰ ÌÚ eL»̃ƒ»∆∆≈

ÌM‰ ÔÈÚ L‡Ó לעיל שכמבואר  ≈¬∆ƒ¿««≈
ה'עצם', עם מאד  ÔÈÚaקשור  Èkƒ¿ƒ¿«

ÔÈa ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ‡ ÔÈn‰«ƒ¿»≈ƒ¿«¿¿»≈
ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÈÓp‰«ƒ¿ƒ«∆≈≈¿ƒ¿«
˙e˜lÁ˙‰‰ cÚ‰L ,ÌM‰«≈∆∆¿≈«ƒ¿«¿
,BÓˆÚ Ì„‡a ˜ ‡e‰«»»»«¿

ÂÈ˙BL Ïk CLÓaL למרות ∆¿∆∆»¿»
מקטנות  רבים שינויים עובר  שבמהלכם

ÌLלגדלות  B˙B‡a ‡˜ƒ¿»¿≈
LÈ Ï‡ ,( ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¬»≈
,BÁÏ „Á‡ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿≈∆»«¬≈
„ÁeÈÓ ÌLa ‡˜ „Á‡ ÏkL∆»∆»ƒ¿»¿≈¿»

BÈÚ ÏÚ ‰BnL כולם ולא ∆∆«ƒ¿»
ונמצא  זהים, בשמות נקראים

נעלית  יותר  המניין  בעניין  שהאחדות

השמות  בעניין  האחדות .מאשר 
˜eÏÁ‰ ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ

,Ì‰ÈÈaL של השייכות בין  ההבדל  ∆≈≈∆
של  לשייכות הנשמה לעצם השם

הנשמה  לעצם ‰ÔÈnהמניין  ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿»
ÈÙk ‰ÓLp‰ ˙‚„Ó ÏÚ ‰BÓ∆««¿≈««¿»»¿ƒ
˙eM˜˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿

ÈËt Ûeb ÌÚ מסויים, ƒ¿»ƒ
BÊ ‰‚„ÓaL בשורש שקשורה ∆¿«¿≈»

הנשמה, BÓÈ‡˙Ó˙ומקור  ÔÏek"»«¿ƒ
"‰ÏeÎÏ „Á‡ ‡Â12eÏÈ‡Â , ¿»∆»¿»»¿ƒ

˙‚„Ó ÏÚ ‰BÓ ÌM‰ ÔÈÚƒ¿««≈∆««¿≈«
Ûe‚a ˙LaÏ˙nL ÈÙk ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆¿

ÈËt כולן") לאחדות יתרון  יש ולכן  ¿»ƒ
בעניין  הבדלים) כל  ללא מתאימות"
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י    

ּבירידת ּה ורק  ׁשם , ל ּה אין למעלה  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשה ּנׁשמה 

ׁשם . מק ּבלת  היא  - ּבּגּוף  ְְִֵֶֶַַַָלמ ּטה 

ה ּבאים e‰ÊÂה ) יׂשראל  ּבני ׁשמ ֹות  "וא ּלה  ¿∆ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

לה ֹודיע  ּבׁשמ ֹותם , ׁשּמנאן ְְְְְִִִֶַָָָָָמצרימה ",

להיֹות  צריכה  יׂשראל  ּבני עב ֹודת  ּדה ּנה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָח ּבתן.

ּכח ' ה 'ּנתינת   א ה ּגל ּויים , ה ּכח ֹות  ֿ ידי ְְְִִֵַַַַַַַֹֹעל 

היא  עב ֹודתם  לעב ֹוד  ׁשּיּוכל ּו ה ּגל ּויים  ְְֲֲִִֶַַַָָֹל ּכח ֹות 

ולכן  ה 'עצם '. ּבהם  ׁשּמאיר  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדוקא 

ׁשּמּצד  ׁשהח ּבה  הינּו, ח ּבתן", "לה ֹודיע  ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָצרי

ּבהת ּגּלּות  ּתבא  מ ּגיל ּוי, למעלה  ׁשהיא  ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹהעצם ,

ּבׁשמם  וה ּקריאה  ה ּמנין ֿ ידי על  ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ("לה ֹודיע "),

ּבׁשמ ֹותם , ׁשּמנאן ּבא ֹופן ה ּוא  זה  וענין ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָּבגיל ּוי.

ה ּנׁשמה  הארת  על  ּדקאי ׁשּב"ׁשמ ֹותם ", ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהינּו,

ׁשּזה ּו ("מנאן"), ה ּמנין ענין להיֹות  צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבּגּוף ,

ּד"מנאן  ׁשהענין ה ּטעם  וזה ּו ה ּנׁשמה . עצם  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגיל ּוי

ל "ה ּבאים  ּבׁשּיכ ּות  ּדוקא  ה ּוא  ְְְְִִַַַָָָָּבׁשמ ֹותם "

ה ּוא  ח ּבתן" "לה ֹודיע   ה ּצֹור ּכי ְְְִִִִֶַַָָָָמצרימה ",

"ׁשמ ֹות  ה ּבאים 24ּבׁשביל  יׂשראל  ּבני ְְְְִִִִֵֵַָָ

ה ּנׁש25מצרימה " הארת  ּבׁשביל  ונפ ׁש, ה ּגּוף  ׁשל  ּב"מצרים " ׁשּבאה  מה  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכפ ׁשּוט ֹו לגל ּות  ועד  ׁשּגם 26ה ּבהמית , ּבׁשמ ֹותם ", ׁש"ּמנאן ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּגם  יׁש ּבמצרים , ּבאה  ׁשּלא  ה ּנׁשמה  עצם  מאיר  - ּבמצרים  ׁשּנמצאת  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהארה 

ה ּבהמית  והנפ ׁש ה ּגּוף  ׁשל  וההס ּתרים  מההעלמ ֹות  להת ּפעל  ׁשּלא  ה ּכח  ,27ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
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ובכ"מ . .847 ע ' ח "ג קנ.24)לקו"ש ע ' ריש לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי  גם שמות 25)ראה את שמפרט  ומה

ענין  שעיקר (304 ע ' ח "ו ללקו"ש בהוספות (נדפס  במ "א המבואר ע "פ  לומר, יש נפש"), ה"שבעים של (ולא השבטים

ענינם  כי  שבטים, לי "ב  היתה א"י  חלוקת וכן גזרים, לי "ב  הי ' יםֿסוף  קריעת (שלכן השבטים מצד הוא שבבנ"י  ההתחלקות

השערים  בענין כידוע  שלו, שבט  מבחי ' להיות צריך מישראל בכ"א ולכן - פרטית), עבודה - הוא וא"י  יםֿסוף  קריעת של

(של  אלו" ומדריגות בחי ' כלל בו שאין אדם לך "יש וארא ר"פ  בתו"א (ומ "ש שבתפילה הנוסחאות ובענין בביהמ "ק  שהיו

את  רק  מפרט  ולכן - בכ"א) צ "ל האבות ג' כל שבחי ' כהאבות, ודלא  השבטים. כל של הבחי ' בו שאין הכוונה, השבטים),

המכות  עשר היו שעלֿידו משה, ביד שהי ' האלקים מטה (ובדוגמת דבנ"י  ההתחלקות ענין עיקר זהו כי  השבטים, שמות

שם). בלקו"ש כמבואר כא), יד, בשלח  (תיב "ע  שבטים י "ב  בו חקוקים שהיו יםֿסוף , וקריעת מצרים) יציאת ראה 26)(ענין

בשמותם": "מנאן ענין לבאר יש ועפ "ז עיי "ש. השבטים. ע "י  כ"א האבות בחי ' גילוי  להיות א"א שבגלות א, כד, ויצא תו"א

- "שמותם" ע "י  הוא - האבות בחי ' - המנין וגילוי  וארא), ר"פ  (תו"א מישראל אחד שבכל האבות בחי ' - ענינו "מנין",

שמות  פירוש לאחרי  בא נפש" ד"שבעים ושהמנין נפש", ה"שבעים כל נמנו שבמנין מה גם יובן ועפ "ז השבטים. שמות

בכ  כי  - השבטים.השבטים ע "י  הוא זה וגילוי  האבות), (בחי ' הנשמה עצם בחי ' גילוי  צ "ל כ"ק 27)ולם מ "ש יובן ובזה

האט  נשמות אונזערע  אבער מלכיות, ושעבוד גלות אין איבערגעגעבן זיינען גופים אונזערע  "נאר אביו: בשם אדמו"ר ָָָמו"ח 

    
השמות. עניין  לגבי  Úe„iÎÂ23dÏהמניין  ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰L ¿«»«∆«¿»»¿«¿»≈»

ÌL ˙Ïa˜Ó ‡È‰  Ûeba ‰hÓÏ d˙„ÈÈa ˜Â ,ÌL וטעם ≈¿«ƒƒ»»¿«»«ƒ¿«∆∆≈
ואין  לשנייה אחת נשמה בין  הבדלים אין  למעלה שבהיותה משום הוא הדבר 

שונה. שם אחת לכל  לתת מקום

Èa ˙BÓL ‰l‡Â" e‰ÊÂ (‰¿∆¿≈∆¿¿≈
,"‰ÓÈˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡NÈƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»
ÚÈ„B‰Ï ,Ì˙BÓLa Ô‡nL∆¿»»ƒ¿»¿ƒ«
Èa ˙„BÚ ,‰p‰c .Ô˙aÁƒ»»¿ƒ≈¬«¿≈

Ï‡NÈ בפועל ˆÎÈ‰למטה ƒ¿»≈¿ƒ»
˙BÁk‰ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈«…

ÌÈÈeÏb‰ להשתמש צריך  והאדם «¿ƒ
את  לעבוד  כדי  שלו  הפרטיים בכוחות

Ák'ה', ˙È˙p'‰ C‡ מלמעלה ««¿ƒ«…«
eÏÎeiL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ«…«¿ƒ∆¿
‡˜Âc ‡È‰ Ì˙„BÚ „BÚÏ«¬¬»»ƒ«¿»
Ì‰a È‡nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆≈ƒ»∆
ÚÈ„B‰Ï" CÈˆ ÔÎÏÂ .'ÌˆÚ'‰»∆∆¿»≈»ƒ¿ƒ«

ולעורר  ‰eÈ,לגלות ,"Ô˙aÁƒ»»«¿
‡È‰L ,ÌˆÚ‰ „vnL ‰aÁ‰L∆«ƒ»∆ƒ«»∆∆∆ƒ

עצמה ÈeÏÈbÓ,מצד  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ
,("ÚÈ„B‰Ï") ˙elb˙‰a ‡z»…¿ƒ¿«¿ƒ«
‰‡Èw‰Â ÔÈn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»

.ÈeÏÈ‚a ÌÓLaƒ¿»¿ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ המגלה החיבה גילוי  ¿ƒ¿»∆

בכוחות  שיאיר  כדי  העצם את ומעורר 

את  לעבוד  כוח לאדם וייתן  הגלויים

בפועל  ÔÙB‡aעבודתו  ‡e‰¿∆
Ì˙BÓLa Ô‡nL ידי על  כלומר  ∆¿»»ƒ¿»

ועניין  השם עניין  בין  ושילוב חיבור 

Ì˙BÓL"aL",המניין , ,eÈ‰«¿∆ƒ¿»
È‡˜c המכוון˙‡‰ ÏÚ ¿»≈«∆»«

e‰fL ,("Ô‡Ó") ÔÈn‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,ÛebaL ‰ÓLp‰«¿»»∆«»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿»»∆∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb. לעיל כמבואר  ƒ∆∆«¿»»

"Ì˙BÓLa Ô‡Ó"c ÔÈÚ‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ,חיבתם גילה ובזה ¿∆«««∆»ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
‰CBvכאמור , Èk ,"‰ÓÈˆÓ ÌÈ‡a‰"Ï ˙eÎiLa ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿«»¿«»ƒƒ¿»¿»ƒ«∆

"Ô˙aÁ ÚÈ„B‰Ï" את ולעורר  ¿ƒ«ƒ»»
כוחות  ולתת ÏÈLaהעצם ‡e‰ƒ¿ƒ

˙BÓL"24ÌÈ‡a‰ Ï‡NÈ Èa ¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒ
"‰ÓÈˆÓ25˙‡‰ ÏÈLa , ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆»«

"ÌÈˆÓ"a ‰‡aL ‰ÓLp‰«¿»»∆»»¿ƒ¿«ƒ
והגבלות  LÙÂמיצרים Ûeb‰ ÏL∆«¿∆∆

˙eÏ‚Ï „ÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«¿»
BËeLÙk26 והגלויות מצרים גלות ƒ¿

המלובשת  לנשמה יש שבהם הנוספות

והיא  ה' בעבודת נוספים קשיים בגוף

כוח  לנתינת יותר  מלמעלה,זקוקה

Ô‡n"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆¿»»
‰‡‰a ÌbL ,"Ì˙BÓLa של ƒ¿»∆««∆»»

הנשמה  ÌÈˆÓa ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ
‡lL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È‡Ó≈ƒ∆∆«¿»»∆…

ÌÈˆÓa ‰‡a לכל נתונה ואינה »»¿ƒ¿«ƒ
daההגבלות, Ìb LÈ בהארת ≈«»

ואפילו  למטה ירדה שכן  הנשמה

בגלות  lL‡נמצאת Ák‰«…«∆…
˙BÓÏÚ‰‰Ó ÏÚt˙‰Ï¿ƒ¿»≈≈««¿»
LÙ‰Â Ûeb‰ ÏL ÌÈzÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ∆«¿«∆∆
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יי       

ה ּגּוף  את  לברר  ּתפקיד ּה, למ ּלא  א ּדר ּבה , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָא ּלא 

ּכלי  ולע ׂשֹותם  ּבע ֹולם , וחלק ֹו ה ּבהמית  ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָוהנפ ׁש

ּד"מנאן 28לאלק ּות  הענין ה ּנה  יֹותר , ּובפרט ּיּות  . ְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

(ענין  ה ּנׁשמה  עצם  ׁשל  הח ּבּור  ׁשּזה ּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשמ ֹותם ",

ה ּׁשם ), (ענין ׁשּבּגּוף  ה ּנׁשמה  הארת  עם  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה ּמנין)

ׁשּבכדי  ׁשּכׁשם  ּבמיתתן", והן ּבח ּייהן "הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָה ּוא 

ּתפקיד ּה את  למ ּלא  ה ּנׁשמה  ּבהארת  ּכח  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיהיה 

עצם  ּבּה להאיר  צרי "ּבח ּייהן", ּבּגּוף , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבהיֹות ּה

ׁשעל ֿ ּגיסא ,  לאיד ּגם  ּכ ("מנאן"). ְְְִִֶַַַָָָָָָָה ּנׁשמה 

להארת  ּכח  נֹותנת  ה ּנׁשמה  ׁשעצם  ֿ זה  ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹידי

ה ּנה  ּדין, ּבעלמא  ּתפקיד ּה את  למ ּלא  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָה ּנׁשמה 

ּתפקיד ּה, את  מ ׁשלימה  ה ּנׁשמה  ׁשהארת  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאחרי

(ּבׁשמ ֹותם ), ּומנאן" "חזר  אזי ְְְֲִִַַָָָָָָ"ּבמיתתן",

ה ּנׁשמה , ּבעצם  על ּיה  ּפֹועלת  ה ּנׁשמה  ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהארת 

ֿ ידי 29ּכּיד ּוע  על  ּבּנׁשמה  ׁשּנע ׂשית  ׁשהעל ּיה  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּדהארת  העב ֹודה  ֿ ידי על  א ּלא  ה ּנׁשמה , ּבהארת  רק  לא  היא  למ ּטה  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹירידת ּה

מק ּוׁשר  ׁשּב'הארה ' ועד  ה ּנׁשמה , עצם  עם  התק ּׁשר ּות ּה (מ ּצד  ׁשּבּגּוף  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָה ּנׁשמה 

ה 'עצם ' ה ּנׁשמה .30ּכל  ּבעצם  ּגם  על ּיה  נע ׂשית  ,( ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
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ה ּגּוף  את  לברר  ּתפקיד ּה, למ ּלא  א ּדר ּבה , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָא ּלא 

ּכלי  ולע ׂשֹותם  ּבע ֹולם , וחלק ֹו ה ּבהמית  ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָוהנפ ׁש

ּד"מנאן 28לאלק ּות  הענין ה ּנה  יֹותר , ּובפרט ּיּות  . ְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

(ענין  ה ּנׁשמה  עצם  ׁשל  הח ּבּור  ׁשּזה ּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשמ ֹותם ",

ה ּׁשם ), (ענין ׁשּבּגּוף  ה ּנׁשמה  הארת  עם  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה ּמנין)

ׁשּבכדי  ׁשּכׁשם  ּבמיתתן", והן ּבח ּייהן "הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָה ּוא 

ּתפקיד ּה את  למ ּלא  ה ּנׁשמה  ּבהארת  ּכח  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיהיה 

עצם  ּבּה להאיר  צרי "ּבח ּייהן", ּבּגּוף , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבהיֹות ּה

ׁשעל ֿ ּגיסא ,  לאיד ּגם  ּכ ("מנאן"). ְְְִִֶַַַָָָָָָָה ּנׁשמה 

להארת  ּכח  נֹותנת  ה ּנׁשמה  ׁשעצם  ֿ זה  ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹידי

ה ּנה  ּדין, ּבעלמא  ּתפקיד ּה את  למ ּלא  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָה ּנׁשמה 

ּתפקיד ּה, את  מ ׁשלימה  ה ּנׁשמה  ׁשהארת  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאחרי

(ּבׁשמ ֹותם ), ּומנאן" "חזר  אזי ְְְֲִִַַָָָָָָ"ּבמיתתן",

ה ּנׁשמה , ּבעצם  על ּיה  ּפֹועלת  ה ּנׁשמה  ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהארת 

ֿ ידי 29ּכּיד ּוע  על  ּבּנׁשמה  ׁשּנע ׂשית  ׁשהעל ּיה  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּדהארת  העב ֹודה  ֿ ידי על  א ּלא  ה ּנׁשמה , ּבהארת  רק  לא  היא  למ ּטה  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹירידת ּה

מק ּוׁשר  ׁשּב'הארה ' ועד  ה ּנׁשמה , עצם  עם  התק ּׁשר ּות ּה (מ ּצד  ׁשּבּגּוף  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָה ּנׁשמה 
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מוגה  בלתי

" חדשות "פנים  כאן שיש  חדשות "1כיון ד "פנים  הענין על  השבת (נוסף  יום  של  ענינו מצד  שישנו
בשבועות 2עצמו  שהונהג  (כפי התורה  על  רש "י פירוש  לימוד  של  הענין תוכן תחילה  לבאר  יש  - (

האחרונים ).

התורה : על  רש "י פירוש  ללימוד  בנוגע  ה "שטורעם " מהו השואלים  שישנם  - ובהקדמה 

התוספות  פירוש  כמו שאינו הגמרא , על  בפירושו וכמו הפשט , דרך  על  אלא  אינו רש "י פירוש  הרי
הפשט , פירוש  רק  ֿ אם  כי בזה , וכיוצא  אחרים  ממקומות  סתירות  ותירוצים , בקושיות  פלפול  בו שיש 
(ללא  הפשוט  הפירוש  להבין נקל  שבו נ"ך ), על  ֿ זה  ֿ דרך  (ועל  החומש  על  בפירושו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
החידוש  מהו ֿ כן, ואם  למתחילים , רק  לכאורה  שמיועד  פירוש  שזהו כך , בגמרא , מאשר  יותר  רש "י) פירוש 

רש "י? שבפירוש  המיוחד 

:ובכן
הידועה  נשיאינו רבותינו תקנת  - הוא  לזה  בפרשת 3היסוד  רש "י פירוש  עם  חומש  יום  בכל  ללמוד 

פירוש  במעלת  מאד  שהפליגו וכפי השבוע , ימי בכל  וכן שני, עד  הפרשה  מהתחלת  ראשון, ביום  השבוע .
התורה  על  רש 4רש "י לפירוש  בנוגע  גם  ֿ זה  ֿ דרך  הגמרא ).(ועל  על  "י

הידוע  ֿ פי הוא 5ועל  כן הרי - בפועל  להלכה  ועד  דתורה , בנגלה  גם  ישנו התורה  בפנימיות  ענין שכל 
נמצא  זה  שענין רש "י, פירוש  לימוד  אודות  התורה ) פנימיות  ֿ פי (על  נשיאינו רבותינו לתקנת  בנוגע  גם 

בפועל . להלכה  עד  דתורה  בנגלה  גם 

שנגלה  מפני שזהו - דתורה  בנגלה  גם  להיות  צריך  התורה  בפנימיות  ענין שכל  הטעם  ביאור  ובהקדים 
אחת " "תורה  אלא  ֿ ושלום , חס  נפרדים  דברים  שני אינם  התורה  ופנימיות  שיש 6דתורה  שרואים  וכפי .

התורה  פנימיות  ֿ ידי על  רק  שמתבארים  דתורה  בנגלה  ענינים  .7כמה 

שכתוב  ממה  גם  מובן זה  ונשמה ,8וענין גוף  בו שיש  אדם  בדוגמת  היא  שהתורה  אדם ", התורה  "זאת 
אדם " קרויין ("אתם  ֿ ישראל  בני אצל  ֿ פי 9והרי ֿ על  אף  והיינו, נפרדים , דברים  שני אינם  והנשמה  הגוף  (

הוא  כדבעי בריא  גוף  של  קיומו הרי (נסתר ), הנשמה  ֿ כן ֿ שאין מה  (נגלה ), המישוש  בחוש  נתפס  שהגוף 
ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אחת ; מציאות  הם  והנשמה  שהגוף  כך , כו', עליו שפועלת  הנשמה  עם  מאוחד  בהיותו דוקא 

דאורייתא ") ("נשמתא  ונשמה  תורה ") ("גופי גוף  בדוגמת  הם  שבה  והפנימיות  שהנגלה  לתורה , ,10בנוגע 
ביחס  - נסתר  - מהשגה  למעלה  היא  התורה  שפנימיות  ֿ פי ֿ על  (אף  אחת " "תורה  - אחת  מציאות  שהם 

דתורה ). לנגלה 

אצל  הוא  שכן בגלל  זה  הרי - אחת  מציאות  הם  והפנימיות  הנגלה  ובישראל  שבתורה  לכך  והסיבה 
בזהר  (כדאיתא  ֿ הוא  ֿ ברוך  חד ):11הקדוש  כולא  ֿ הוא  ֿ בריך  וקודשא  אורייתא  שישראל 

שזהו - הם  כן כשמם  [אשר  התורה  יסודי הלכות  גופא בהתחלת  ובזה  התורה , של  (כפשוטו)
ההתחלה ] זה  ש הרי הרמב "ם  ֿ הוא כותב  ֿ ברוך  .הקדוש  ראשון "מצוי וכל הוא  נמצא , כל  ממציא  .
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לשבת1) סטודנטים של  ל "פגישה" בשכונת הכוונה חב"ד  עם
חב"ד . אגודת צעירי  ע"י  שנערכה ֿ הייטס, קראון

סס"ב 2) אה"ע טושו"ע ובתוס'. סע"ב ז, כתובות ראה
ֿ ח . ס"ז
במעין 3) (נעתק ל  ע' ח "ז מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה

ועוד . יום"). ל "היום הקדמה
(נעתק 4) 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' ריש תרצ"ו סה"ש ראה

שבט ). כט  יום" ב"היום
(5.34 ס"ע .17 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ועוד .6) מט . יב, בא - הכתוב לשון
(7.93 הערה 28 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
ב.8) כט , ח "ג  ע"ב. ריש קיז, ח "ב זהר וראה יד . יט , חוקת

ובכ "מ .
וש"נ.9) רע"א. סא, יבמות

א.10) קנב, זח "ג 
א.11) עג , שם ראה



יג       

. מצוי"הנמצאים  (בגדר ) אינו "הוא  זה , עם  וביחד  המצאו", מאמיתת  אלא  נמצאו לא  לא 12. ("מצוי
ש 13במציאות " שכפי והיינו, ֿ הוא ), ֿ ברוך  הזהר הקדוש  ובלשון מצוי, בגדר  שאינו עצמו, מצד  :14הוא 

הנמצאים , כל  של  מציאותם  את  שפועל  ראשון" "מצוי להיות  ובא  נמשך  הוא  הרי סתימין", דכל  "סתימא 
ביחד . (נסתר ) מציאות  ובלתי (נגלה ) מציאות  שישנם  כך ,

והנשמה  שהגוף  בישראל , גם  נמשך  זה  הרי ביחד , הם  והנסתר  הנגלה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  שאצל  וכיון
אחת . מציאות  הם  ונשמה ) (גוף  והפנימיות  שהנגלה  בתורה , וגם  אחת , מציאות  הם 

לעניננו: ובנוגע 

כפי  - דתורה  בנגלה  גם  מפורשת  נשיאינו, רבותינו בדברי שנתבארה  רש "י פירוש  של  החשיבות 
ערוך ' ב 'שולחן .15שמצינו ש "הקורא  תרגום , ואחד  מקרא  שנים  הפרשה  דקריאת  לחיוב  פעמים בנוגע  ב ' .

. רש "י פירוש  עם  הפרשה  כל  ולומד  חוזר  ג ' ובפעם  מפרש מקרא  שהוא  מהתרגום  יותר  מועיל  זה  הרי .
יותר ".

 רבינו פתגם  ידוע  הרי - הפשט  דרך  על  כפשוטו, רש "י פירוש  שבלימוד  החשיבות  גודל  על  ונוסף 
התורה 4הזקן  פנימיות  תורה ", של  "יינה  גם  יש  התורה  על  רש "י של 16שבפירוש  ש "יינה  שאף  והיינו, ,

הפשט  דרך  על  רש "י בפירוש  דוקא  מתגלה  זה  הרי שבתורה , הסוד  לחלק  ששייך  ענין הוא  .17תורה "
מודגש ולהעיר , - הענינים  כל  מתגלים  דוקא  שבו ובאופן דוקא , הפשט  שבדרך  החשיבות  - זה  שענין

בדרך  היתה  ההשתדלות  שעיקר  ֿ זה  שלפני כבזמנים  (דלא  דמשיחא  בעקבתא  האחרון, בזמן במיוחד 
כו'). הפלפול 

ריבוי 18ובהקדמה  כל  את  שמאחד  הכלל  את  דבר  בכל  למצוא  ההשתדלות  את  רואים  האחרון שבזמן -
ועד  הכללים , גם  ומתמעטים  הולכים  לזמן ומזמן עצמו), בפני ענין הוא  פרט  שכל  באופן (ולא  הפרטים 

אחד " ושמו אחד  "הוי' - אחד  לכלל  הח '19שמגיעים  של  הביטול  על  שמורה  "אחד " שבתיבת  וכהרמז ,
עולם ) של  (אלופו הא ' אל  העולם ) רוחות  (ד ' והד ' וארץ ) רקיעים  מלבדו"20(ז' עוד  ש "אין באופן ,21.

לחדש " עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל  שבתורה , הריבוי שכל  - בתורה  גם  הוא  ד "עלמות 22וכן באופן ,
מספר  האמוראים "23אין מימרות  שהן ההלכות  מלכות 24אלו המה  ב "ששים  נכלל  זה  הרי ששים 23, אלו ,
רז"ל 25מסכתות " כמאמר  שבכתב , בתורה  נכללת  ֿ פה  שבעל  תורה  שכללות  כפי - יותר  גדול  לכלל  ועד  ,26

ועשרת  הדברות , בעשרת  נכללת  שבכתב  תורה  שכללות  - מזה  ויתירה  באורייתא ", רמיזא  דלא  מידי "ליכא 
להמבואר  ועד  "אנכי", - הראשונה  בתיבה  נכלל  הראשון והדיבור  הראשון, בדיבור  נכללים  גופא  הדברות 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  עולם ).27בתורת  של  לאלופו (שרומזת  ד "אנכי" א ' באות  כלולים  הענינים  שכל 

היום : בהתחלת  ומיד  תיכף  יהודי אצל  שישנו הראשון בענין נכללים  הענינים  שכל  - האדם  ובעבודת 
כו'", לפניך  אני "מודה 

ֿ יהודי  אינו גם  עוסק  שבהם  כו', וזריעה  חרישה  העולם , בעניני לעסוק  הולך  כאשר  שגם  והיינו,
רק  היא  העולם  בעניני התעסקותו סיבת  כי לפניך ", אני ל "מודה  ֿ ושלום  חס  בסתירה  זה  אין להבדיל ,
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נא 12) ע' וש"ס הרמב"ם על  הדרנים - מנחם תורת ראה
ועוד . ואילך .

פנ"ז.13) ח "א מו"נ
תקו"ז 14) א. רפח , ח "ג  ב. קסה, ב. קמו, ח "ב א. קכג , ח "א

ועוד . א). (יז, בהקדמה
וש"נ.15) ס"ב. סרפ"ה או"ח  אדה"ז
ע"פ 16) מובנים שאינם רש"י  בפירוש ענינים כמה שיש ועד 

התורה. פנימיות ע"פ דוקא אלא נגלה,
(17- מנחם (תורת בתחלתה נח  ש"פ שיחת גם ראה

ואילך ). 192 ע' חמ "א התוועדויות
וש"נ.18) .224 ע' חל "ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ט .19) יד , זכרי '
וש"נ.20) ס"ו. סס"א או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
לה.21) ד , ואתחנן
(22.252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן ועוד . ב. יט , מגילה ראה
ח .23) ו, שה"ש
עה"פ.24) שהש"ר וראה ג . מט , פרשתנו בתו"א כ "ה
שם.25) שהש"ר וראה ב. שם, בתו"א כ "ה
ישנים26) תוס' ובפרש"י . א ט , תענית זח "גראה א. לח , יומא

א. קה, זו"ח  א. רכא,
(27- מנחם תורת גם וראה ד . כג , יוסף פורת בן ראה

וש"נ. .273 ע' חל "ח  התוועדויות



יד      

הציווי  במכילתא 28בגלל  כדאיתא  תעשה ", אשר  בכל  אלקיך  ה ' "מצות 29"וברכך  היא  עצמה  שהעשיה 
וזורע " העולמים  בחי ש "מאמין באופן היא  גופא  העולם  בעניני ההתעסקות  וגם  ,30עשה ",

"ויברכהו - כאשר  דוקא  הנה  כו', התבואה  וצומחת  גשם  ויורד  זורע  כאשר  שגם  במוחש  שרואים  וכפי
. ש "וימצא  באופן מרובה  להצלחה  זוכה  אזי .ה '" ההיא  "בארץ  גם  שערים ", מאה  ההיא ",. בשנה  .

קשה " והשנה  קשה  .31"שהארץ 

ובסופו  בלימודה , ביותר  להתייגע  אדם  יכול  שלפעמים , הטבע , חכמת  בלימוד  גם  רואים  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
כו'), זה  על  שהתפלל  (כיון דשמיא  סייעתא  לו כשיש  ולפעמים , נכונה , אינה  שמסקנתו לו יאמרו דבר  של 
טיב  בעיקר  שנוגע  הטבע , שמצד  ההנהגה  היפך  שזהו אף  זמן, במיעוט  פחותה  ביגיעה  להצליח  יכול 

בדבר  שמשקיע  והיגיעה  והזמן האדם , -כשרונות 

גו'" ֿ ל  א  כבוד  מספרים  "השמים  שכתוב  כמו אלקות , מגלה  גופא  העולם  שמציאות  גם  "כי 32ומה  ,
גו'" שמיך  העלם 33אראה  מלשון הוא  ש "עולם " ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו, באופן 34, הטבע , בחוקי מוגבל  והוא  ,

אלקות  רואים  אזי כו', היטב  מתבוננים  כאשר  ֿ מקום , מכל  הטבע , מן שלמעלה  לגילוי מקום  בו שאין
האמיתית  שהמסקנא  מזה  יחשוש  ולא  בתחילה , אצלו שהונח  מה  בגלל  לנצח  יתעקש  שלא  (ובלבד  במוחש 

כו'). הקודמת  הנהגתו את  לשנות  אותו תחייב 

ענינים  מתגלים  הפשט  בחלק  שדוקא  האחרון בזמן מודגש  התורה  בלימוד  גם  הנה  לכך , ובהתאם 
כו' הסוד  לחלק  השייכים  .35נעלים 

***

: בחסידות ענין גם  לבאר  יש  לעיל  האמור  ֿ פי על 
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  מאמר  שלמעלה .36ידוע  הפשיטות  את  "לוקחת " פשוט  יהודי של  שהפשיטות 

לא  ֿ קשיות " "קלאץ  על  שדוקא  פעמים  כמה  וכמדובר  - קושיא " קלאץ  "א  מתעוררת  ַָָולכאורה 
מתעכבים :

השלימות  את  "לוקחת " בהידור  מצוות  ומקיים  תורה  לומד  של  שהשלימות  - להיפך  אומרים  לא  למה 
כמאמר  דכולהו"?!37שלמעלה , שלימו הוא  "אנת 

השלימות  ענין את  להדגיש  מתאים  שלכאורה  גם  שהפשיטות ומה  כיון הפשיטות , ענין את  מאשר 
כו'. המעלות  ריבוי כל  של  השלימות  עם  ביחד  היא  שלמעלה 

המעלה  ענין מקום  תופס  ששם  וגילויים , האורות  בחינת  מצד  הוא  ה "שלימות " שענין - הוא  הענין אך 
לא  ששם  וגילויים , מאורות  שלמעלה  בבחינה  מגיע  ה "פשיטות " ענין ואילו כו'; החסרון ושלילת  דוקא 
אפשר  שאי בגלל  רק  הוא  "פשיטות " התואר  שגם  ועד  כו', חסרון או מעלה  של  הגדר  כל  מקום  תופס 

הענין. את  לבטא  יותר  מתאים  לשון למצוא 

בחסידות  המבואר  ֿ דרך  ש 38[ועל  בו שאין (שפירושו סוף " "אין לתואר  גבול ")בנוגע  "בלי הגבלה , ום 
גבול , דבלי הענין את  גם  לשלול  אלא  דוקא , הגבול  ענין את  לשלול  הכוונה  שאין - יתברך  עצמותו על 

יותר ]. מתאים  לשון למצוא  אפשר  שאי  מפני זה  הרי גבול ), בלי (שפירושו סוף " "אין שנקרא  ומה 
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יח .28) טו, ראה פ'
ובס'29) וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה

וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי "ז לקו"ש וראה בלולה. מנחה
תורת 30) גם וראה סע"א. לא, שבת בתוס' הובא - ירושלמי 

וש"נ. .443 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם
ובפרש"י .31) יב כו, תולדות
ב.32) יט , תהלים

ד .33) ח , שם
ובכ "מ .34) ד . לז, שלח  לקו"ת ראה
(35) הסיום ).חסר
סקנ"ה 36) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך .
ע"ב).37) ריש (יז, בהקדמה תקו"ז
קסח .38) ע' ריש תרס"ו המשך  ראה



טו       

הצדיק , כמו וגילויים , אורות  של  ענינים  מחפש  שאינו - פשוט  יהודי של  ב 'פשיטות ' הכוונה  גם  וזוהי
התורה  בלימוד  ולדוגמא : קונו. רצון למלא  רק  רוצה  אלא  וגילויים , אורות  עם  קשורה  עבודתו שכללות 
רק  הוא  לימודו אלא  כו', ורבא  אביי שבדברי העומק  את  להבין גם  כולל  וגילויים , אורות  מחפש  אינו -
האורות  בשביל  לא  הוא  במצוה  שההידור  המצוות , בקיום  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  תורה ; תלמוד  מצוות  מצד 
האורות  גם  לו יש  ממילא  בדרך  אזי כזה , באופן היא  עבודתו וכאשר  קונו. רצון למלא  ֿ אם  כי והגילויים ,
המעלה  וזוהי  כו'. וצדקה  לתפלה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ורבא , אביי שבדברי העומק  את  שמשיג  והגילויים ,

שלמעלה . ב 'פשיטות ' מגיעים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הפשיטות , בענין

 בתניא שכתוב  מה  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי יכולת 39ועל  "כפי - התורה  בהשגת  הדרגות  לחילוקי בנוגע 
למעלה ": נפשו ושרש  השגתו

שרש  הרי מובן: אינו - למעלה " נפשו ל "שרש  בנוגע  אבל  שפיר ; אתי - השגתו" יכולת  "כפי בשלמא 
יוכל  בגוף , בהתלבשות  למטה  נמצאת  הנשמה  שכאשר  יתכן ואיך  כו', הגבלות  בלי הוא  למעלה  נפשו

למעלה ?! נפשו שרש  השגת  כפי התורה  לימוד  להיות 

כדי  הפשיטות , מצד  אלא  כו', והגילויים  האורות  מצד  לא  הוא  התורה  לימוד  שכאשר  הוא , הענין אך 
למעלה ". נפשו "שרש  כפי הוא  הלימוד  אזי - העליון רצון למלא 

 על רש "י שבפירוש  המיוחדת  המעלה  גם  מובנת  - הפשיטות  למעלת  בנוגע  שנתבאר  מה  ֿ פי ועל 
" להיותו מקרא ",התורה , של 

להדגיש - אלא  בזה , וכיוצא  הרמב "ן פירוש  הפירושים , שאר  ֿ ושלום  חס  לבטל  הכוונה  אין בודאי
הפשיטות  מעלת  יש  רש "י -שבפירוש 

תורה ". של  "יינה  גם  כולל  הענינים , כל  רש "י בפירוש  נכללים  ובמילא 

פרשת  ולומדים  חוזרים  שכאשר  והיינו, חידוש , של  באופן להיות  צריך  רש "י פירוש  שלימוד  ומובן,
כזה  שבאופן ובודאי חדשים , ענינים  רש "י בפירוש  מתחדשים  אזי שנה , בכל  רש "י פירוש  עם  השבוע 

רש "י. פירוש  עם  חומש  יום  בכל  שילמדו שתיקן הזקן, רבינו אצל  רש "י פירוש  לימוד  היה 

חסידות  בדרושי שמצינו וכפי חידוש , של  באופן להיות  צריך  התורה  דלימוד  הענין שכללות  40וכמו

שניתוסף  באופן זה  הרי  ובודאי בתורה , ועוסק  שנה  אלפים  מג' יותר  ֿ עדן בגן שיושב  רבינו, למשה  בנוגע 
הפתגם  וכידוע  ֿ פעמי, חד  ענין הוא  ֿ תורה  שמתן למרות  - וזאת  כו', ויותר  יותר  יהיה 41בלימודו שלא 

ג ) סעיף  (כנ"ל  ב "אנכי" נכללו הענינים  כל  כי ֿ ושלום , חס  הפעם  עוד  ֿ תורה  .35מתן

***

 בפרטיות מתבטא  - התורה  בכללות  שהוא  כפי כו' והאחדות  הפשיטות  לענין בנוגע  לעיל  האמור 
נאמרה  ופרטות  כללות  שהתורה  הוא 42(כידוע  השבת  יום  של  ענינו גיסא , מחד  כי השבת , בענין גם  (

ומשפיע  השבוע  ימי כל  את  השבת  יום  כולל  זה , עם  וביחד  חול , לעניני שייכות  ללא  העילוי בתכלית 
הרמב "ן  מדברי כמובן השבוע .43בהם , ימי בכל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  בשבת ", ראשון יום  "היום  אמירת  תוכן שזהו

פתגם  ישנו גופא , השבת  ליום  ש ובנוגע  - השבת  ענין כל  את  מו"ח שכולל  כ "ק  סיפור  זהו
הצעירה  בתו אודות  שפעם 44אדמו"ר  הולדתה ), יום  הוא  זה  ֿ קודש  השבת  וביום  השם , קידוש  על  (שנהרגה 

הענינים  כל  את  לעשות  שצריכים  השבת , ליום  בנוגע  ֿ עדן, נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  זקנה , לה  אמר 
הענינים  כל  לעשות  ביכלתה  שיש  והשיבה , שבת , לשם  להיות  שצריך  השינה , ענין גם  כולל  שבת , לשם 

כך ... על  אונטערנעמען") ("זיך  להתחייב  יכולה  שאינה  שבת , לשם  השינה  ענין מלבד  שבת , לשם 
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רפ"ד .39)
וש"נ.40) רכה. ע' אייר סה"מ  - מנחם תורת ראה
וש"נ.41) .102 ע' ריש ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.42) .51 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ח .43) כ , יתרו
גם44) ראה - הי "ד  שיינא מרת -הרבנית מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  ואילך . 6 ס"ע ח "ג 
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סתם  סיפור  זה  שאין אדמו"ר 45ומובן, כ "ק  אודות  מדובר  שהרי - לנכדתו סבא  בין ֿ שיח  דו אודות 
דעהו" דרכיך  ד "בכל  באופן היתה  הנהגתו שכללות  כללית , נשמה  בישראל , נשיא  ֿ עדן, אפילו 46נשמתו ,

החול , נשמתו בימות  אדמו"ר  כ "ק  דיבר  מעמד  שבאותו ובפרט  ֿ קודש , השבת  ביום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
גודל  אודות  שאמר ֿ עדן שהדברים  כך  כו', הדיבור  לענין בנוגע  השבת  ביום  שצ "ל  הם הזהירות  לנכדתו

ישראל , של  לטובתם  לדאוג  הוא  ישראל  נשיא  של  שענינו לכך  (בהתאם  לרבים  הוראה  וגם  והוראה , לימוד 
שבת . לשם  להיות  צריך  השינה  ענין שגם  - זאת ) סיפר  אדמו"ר  וחמי מורי קדושת  שכבוד  מזה  גם  וכמובן

: בזה והענין
שוה  שבהם  הדברים  ג ' כמו באדם , תחתון היותר  הענין זה  הרי - עצמו מצד  שהוא  כפי השינה  ענין

לבהמה  שוים 47אדם  הם  והרגל  הראש  השינה  שבעת  במוחש  שנראה  וכפי בבהמה .48, כמו ,

כו' לעולם  מועד  "אדם  שהרי השינה , בעת  גם  עצמו על  הבית  בעל  להיות  אדם  צריך  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
ישן" בין ער  להכנס 49בין שלא  עצמה  על  לשמור  יודעת  ערה , שבהיותה  בבהמה , כמו ולא  (כפי , לאש 

נורמלית  אינה  נחשבת  לאש  שנכנסת  שבהמה  השינה .50שמצינו בעת  שייך  זה  אין אבל  בזה , וכיוצא  ,(

כו' חיים  לה  ושואבת  למעלה  הנשמה  עולה  השינה  שבעת  שמצינו - מזה  שלפעמים 51ויתירה  ועד  ,
במשך  בהם  שנסתפק  בענינים  תורה  חידושי לו מתגלים  למעלה , עולה  כשהנשמה  השינה , בעת  דוקא  הנה 

.52היום 

בנוגע  ויגיעה  עבודה  גם  כולל  השינה , קודם  היום , במשך  ויגיעה  בעבודה  צורך  יש  זה  בשביל  אמנם ,
בשבת " יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי בענין [וכמו גופא  השינה  שבת 53לענין בערב  בטירחא  די שלא  ,

ליהודי  המתאים  באופן תהיה  שהשינה  - השבת ] יום  עבור  בטירחא  צורך  יש  אלא  עצמו, שבת  ערב  בשביל 
אופן"). אידישן א  ַ("אויף 

השינה  גם  יכולה  המתאימה , העבודה  הקדמת  ֿ ידי שעל  - דשבת  לשינה  בנוגע  גם  מובן ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
שבת . לשם  להיות 

 שאינה בתו, של  המענה  אודות  גם  אדמו"ר  וחמי מורי קדושת  כבוד  שסיפר  מה  ולבאר  להוסיף  ויש 
לנו? נוגע  זה  מה  דלכאורה , שבת , לשם  תהיה  השינה  שגם  להתחייב  יכולה 

בזה : והביאור 

עדיות  במסכת  במשנה  האדם 54איתא  יאמר  שאם  לבטלן, המרובין, בין היחיד  דברי מזכירים  "למה  :
דבריו). (ונדחו שמעת " פלוני איש  כדברי לו, יאמרו מקובל , אני כך 

דידן: בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

שכבר  לו, יאמרו - שבת  לשם  השינה  שתהיה  שייך  שלא  ויטען באמריקא  הדר  יהודי יבוא  כאשר 
תבע  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  אדמו"ר , וחמי מורי קדושת  כבוד  של  בתו ֿ ידי על  זו סברא  בליובאוויטש  ַנאמרה 
לשם  להיות  צריכה  השינה  שגם  - ֿ מצוה  בת  קודם  בהיותה  עוד  - ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  קדושת  כבוד  ממנה 

שבת !

: בזה להוסיף  ויש 
באה  השאלה , על  ונוסף  - שבת  לשם  השינה  ענין להיות  יכול  כיצד  השאלה : שנשאלת  העובדה  עצם 
כיצד  הוא  דואג  ובמילא  כו', זה  על  מעוררים  לא  וגם  שכל , ֿ פי על  זאת  מסבירים  שלא  כך  על  הטענה  גם 

הפועל . אל  הדבר  את  להביא  שיוכל  לו שמסייעים  פועל  זה  הרי - זאת  לקיים  יוכל 
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וש"נ.45) .38 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ו.46) ג , משלי 
ובתוס'.47) רע"א טז, חגיגה
וש"נ.48) .292 ע' חל "ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע'49) ח "א תער"ב המשך  וראה (במשנה). סע"א כו, ב"ק

צא.
כב,50) שם הב'). (פירוש ובפרש"י  (במשנה) ב סא, שם ראה

שם. ובסמ "ע רסשפ"ג  חו"מ  שו"ע והי '. ובתוד "ה ע"ב ריש
שם. ובסמ "ע סוסתי "ח 

ט .51) פי "ד , ב"ר
וש"נ.52) .53 ע' חל "ד  התוועדויות - מנחם תורת ראה
סע"א.53) ג , ע"ז
(וברע"ב).54) מ "ו פ"א



יז       

השבוע  בפרשת  שכתוב  מה  ֿ דרך  אל 55ועל  שועתם  ותעל  ויזעקו העבודה  מן ישראל  בני "ויאנחו
"השופט  זאת  לולי וכי האנחה , בענין הצורך  מהו מובן: אינו דלכאורה  - יעשה 56האלקים " לא  הארץ  כל 

מורי  קדושת  כבוד  וכפתגם  זאת , ופועלים  מעוררים  האנחה  ֿ ידי על  שדוקא  הוא , הענין אך  - משפט "?!
אדמו"ר  לצדיקים 57וחמי בנוגע  דידן, בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  עילאה ". תשובה  איז קרעכץ  אידישער  "א  :ַ

לבוראם " הוא 58ש "דומין הרי שבת , לשם  תהיה  שלו שהשינה  שייך  כיצד  והטענה  השאלה  ֿ ידי שעל  -
כו'. לו שמסייעים  פועל 

נאמר  זה  שעל  - הגלות  ענין לכללות  בנוגע  הוא  -59וכן וכו' נסיונות  ויש  בגלותא ", ישנה  "אני
שכאשר  מצרים , ביציאת  כמו הגאולה , את  פועלים  כו', הגלות  קושי על  ("קרעכץ ") ה "אנחה " ֿ ידי שעל 

האלקים ". אל  שועתם  "ותעל  אזי ויזעקו", העבודה  מן ישראל  בני "ויאנחו

כו', בנסיונות  שעומדים  ישראל  בני מעבודת  הגלות  בזמן להקב "ה  שיש  התענוג  גודל  שלמרות  והיינו,
הגאולה  את  להביא  רוצה  אינו זה  שבגלל  כך , כדי שבאה 60עד  יהודי של  אנחה  מגיעה  כאשר  הנה  -

דלמעלה  התענוג  על  מוותרים  אזי הנשמה , הגאולה ,61מפשיטות  אל  הגלות  מן ישראל  בני את  ומוציאים  ,
טפחים . מעשרה  למטה 

לחיים ]. שיאמרו  מה "פגישה " להאורחים  ציוה  שליט "א  אדמו "ר  [כ "ק 

***

: השבוע בפרשת  רש "י פירוש  לבאר  ֿ סוף  סוף  מגיעים  - הנ"ל  ההקדמה  כל  לאחרי
הפסוק  על  בפרש "י חזר 62הביאור  בשמותן, בחייהן שמנאן ֿ פי ֿ על  "אף  ישראל ", בני שמות  "ואלה 

שנאמר  ובשמותם , במספר  ומכניסן שמוציאן לכוכבים  שנמשלו חבתן להודיע  במיתתן, המוציא 63ומנאן
הקדמה  בתור  שבא  נפש , דשבעים  המספר  הזכרת  על  (לא  שקאי - יקרא " בשם  לכולם  צבאם  במספר 

אותם " הארץ  ותמלא  גו' וישרצו "פרו - כזה  מועט  שממספר  החידוש  את  הזכרת 64להדגיש  על  אלא ) ,
וביתו"וגם השבטים  "איש  לכוכבים ",62- "שנמשלו לפי שזהו השבטים , י"ב  כל  של 

ענינו  על  שמורה  - ושמות  שבהם , המשותפת  הנקודה  על  שמורה  - מנין ענינים : בשני מתבטאת  שחיבתם 
והחיבה  בכולם , ששוה  היהדות  נקודת  שמצד  החיבה  ישראל : בבני ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אחד . כל  של  הפרטי

מישראל  אחד  שבכל  המיוחדת  המעלה  ונדפס 65שמצד  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  -
בתחלתו. ו חלק  שיחות  בלקוטי

***

.'גו ישראל  בני שמות  ואלה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

: הדברים נקודת  רק  להזכיר  יש  הזמן קוצר  מפני הנה  - הפרשה  בסיום  רש "י לפירוש  בנוגע 
- ישלחם  חזקה  ביד  "כי רש "י: מפרש  מארצו", יגרשם  חזקה  וביד  ישלחם  חזקה  ביד  "כי הפסוק  על 
ולא  יגרשם , ישראל  של  כרחם  על  - מארצו יגרשם  חזקה  וביד  ישלחם , עליו שתחזק  החזקה  ידי מפני

אומר  הוא  וכן צידה , להם  לעשות  וגו'".66יספיקו לשלחם  למהר  העם  על  מצרים  ותחזק 
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כג .55) ב,
כה.56) יח , וירא
ס"ע57) ח "ג  מהוריי "צ אדמו"ר אג "ק (נעתק ראה תקנא

תמוז). ג  יום" ב"היום
ועוד .58) ג . פ"ד , רבה רות ח . פס"ז, ב"ר
א.59) צה, זח "ג 
וש"נ.60) רנט . ע' תרצ"א סה"מ  ראה
מתוך 61) - באמרו זה, בענין האריך  שליט "א אדמו"ר כ "ק

שיוציאו  - תומ "צ יקיימו שבנ"י  רוצים למעלה; רוצים מה בכי :
כו'. הגלות מן אותם

פרשתנו.62) ריש
כו.63) מ , ישעי '
ז.64) שם,
גם65) התוועדויות ראה - מנחם וש"נ.תורת בתחלתו. ח "מ 
לג .66) יב, בא
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בזה  הפשוט  כאן 67והפירוש  שיש  ֿ לומר , ֿ צריך  ֿ כן על  פעמים , ב ' חזקה " "ביד  נאמר  שבפסוק  דכיון -
פרעה , על  שתחזק  הקב "ה  של  החזקה  היד  על  קאי  ישלחם " חזקה  ש "ביד  רש "י מפרש  ולכן ענינים , ב '
על  לשלחם  ישראל  על  שתחזק  פרעה  של  החזקה  היד  על  קאי מארצו" יגרשם  חזקה  "וביד  שכתוב  ומה 

כו'. כרחם 

להבין: צריך  אך 

הספיק א ) שלא  מה  להביא  לו היה  לכאורה  - צידה " להם  לעשות  יספיקו ש "לא  רש "י מביא  מדוע 
רש "י: שמביא  הפסוק  תוכן (שזהו ממצרים  ביציאה  המהירות  גודל  על  מורה  זה  שענין להחמיץ , בצקם 

העם  על  מצרים  כשיוצאים לשלחם ")"ותחזק  כי צידה , להם  לעשות  הספיקו שלא  מה  מאשר 
מים " ואין לחם  "אין שבו מקום  הגברים ,68למדבר , ריבוא  ששים  ישראל , בני כל  עבור  צידה  להכין וצריך  ,

ואילו  זמן; ריבוי שדורש  דבר  זה  הרי כו'), המקנה  ריבוי עבור  מזון להכין צריך  (וגם  וטף  מנשים  לבד 
מיל  הילוך  כדי רק  זה  הרי להחמיץ  בצקם  הספיק  שלא  רגעים 69מה  כ "ד  או רגעים , י"ח  אופן 70- ובכל  ,

לדרך ?! צידה  הכנת  של  הזמן שיעור  מאשר  יותר  גדולה  במהירות  זה  הרי

"וישא  לשלחם ": למהר  העם  על  מצרים  "ותחזק  הפסוק  בהמשך  נתפרש  זה  שענין - יוקשה  71וביותר 

יחמץ "! טרם  בצקו את  העם 

אל ב ) באתי ומאז גו' הזה  לעם  הרעותה  "למה  משה  טענת  על  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  משיב  זה  בפסוק 
עמך " את  הצלת  לא  והצל  הזה  לעם  הרע  בשמך  לדבר  "עתה 72פרעה  ֿ הוא : ֿ ברוך  הקדוש  משיב  זה  ועל  ,

וגו'". חזקה  ביד  כי לפרעה  אעשה  אשר  תראה 

כיצד  מובן: אינו - ישראל " של  כרחם  "על  פירושו מארצו" יגרשם  חזקה  ש "ביד  רש "י לדברי אך 
ֿ הוא השיב  ֿ ברוך  -הקדוש  מארצו" יגרשם  חזקה  ש "ביד  באמרו גו'", הרעותה  "למה  משה  טענת  על 

אודות  בשמך " לדבר  פרעה  אל  באתי ש "מאז להקב "ה  בטענה  בא  רבינו משה  אדרבה : הרי דלכאורה ,
מהגלות  לצאת  יותר  קשה  ונעשה  הגלות  תוקף  שנתגבר  היינו, הזה ", לעם  "הרע  אומר 73הגאולה , זה  ועל  ;

הגלות  מן שהיציאה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  לו    ישראל ֿ בני את  לגרש  שיצטרכו כך , כדי עד  ,
כרחם "?! "על  ממצרים 

"ג ) מארצו", יגרשם  חזקה  ש "ביד  הפרשה , סיום     עם לכאורה  מתאים  אינו - "
טוב ?74הכלל  בדבר  לסיים  שיש 

: בזה הביאור  לומר  ויש 
מענה  ֿ הוא בתוכן ֿ ברוך  קושי הקדוש  התגברות  על  קושיא  יש  שאצלו שבגלל  - גם  נכלל  למשה ,

התגברו  ישתלשל  מזה  כתוצאה  הנה  מארץ הגלות , לגרשם  צורך  שיהיה  עד  ישראל , בני אצל  הגלות  ענין ת 
כרחם "! "על  מצרים 

דברי כי, - למשה  תוכחה  דברי לאמירת  (רק ) בזה  הכוונה  אין בהתחלת אך  מקומם  למשה , תוכחה 
אל  אלקים  "וידבר  נאמר  שבה  וארא , אתופרשת  "דיבר  רש "י וכפירוש  לדבר משה ", שהקשה  על 

. דאבדין על  "חבל  באמרו, הזה ", לעם  הרעותה  למה  .ולומר  האבות  ואתה . מדותי, אחר  הרהרו לא  .
הרעותה " למה  אלא 75אמרת  - טוב  בדבר  לסיים  צריך  שבה  פרשתנו, בסוף  ולא  , למה" הטענה  על 

גו'": הרעותה 
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ועוד .67) כאן. והגו"א הרא"ם פי ' גם ראה
ה.68) כא, חוקת
וש"נ.69) ס"ט . סתנ"ט  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.ראה70) ס"י . שם
לד .71) שם, בא
ֿ כג .72) כב ה, פרשתנו

הקב"ה73) יוכל  איך  נוספת: "ערות ברשימה - למצרים לירד 
אפילו שאסור  בא הארץ ", כט . ט , וארא פרש"י  (ראה בה להתפלל 

בנ"י ?! את משם ולגאול  - א) יב,
ועוד .74) איכה. סוף פרש"י  ראה
ט .75) ו, וארא פרש"י 
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לפרעה ", אעשה  אשר  תראה  "עתה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  הגלות , תוקף  התגבר  שאכן אמת  הן
ישלחם ", פרעה ) על  שתחזק  החזקה  ידי (מפני חזקה  "ביד  ֿ סוף  ֿ כל  שסוף 

כרחם  (על  חזקה  ש "ביד  עד  כך  כל  הגלות  התגברות  שתהיה  שאף  ישראל , לבני בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
הרעותה ", "למה  משה  מקושיית  כתוצאה  ישראל  בני אצל  שישתלשל  (כפי מארצו" יגרשם  ישראל ) של 
ֿ כן  ֿ פי ֿ על  ואף  צידה ", להם  לעשות  יספיקו ש "לא  ובאופן ממצרים , ישראל  בני יצאו בפועל  הנה  - כנ"ל )

ב  אמונה  מתוך  ֿ הוא יצאו ֿ ברוך  .הקדוש 

את  להדגיש  אינה  רש "י כוונת  כלומר : ,כן דאם  - כרחם  על  ממצרים  ישראל  גורשו שבה 
להדגיש  אדרבה , אלא  - י"ג ) סעיף  (כנ"ל  יחמץ " טרם  בצקו את  העם  "וישא  שכתוב  מה  להביא  צריך  היה 

את    מתוך ממצרים  יצאו ֿ מקום , מכל  כרחם ", "על  ממצרים  לגרשם  צורך  שהיה  שלמרות  ,
להם " עשו לא  צידה  ש "גם  בכך  ביטוי לידי שבאה  ֿ הוא  ֿ ברוך  בהקדוש  "מגיד 76אמונה  רש "י: כפירוש  ,

נאמר  זה  ועל  והלכו", האמינו אלא  צידה , בלא  למדבר  נצא  היאך  אמרו שלא  ישראל , של  "זכרתי 77שבחן
. נעוריך  חסד  זרועה ".לך  לא  בארץ  במדבר  אחרי לכתך  .

כרחם ", "על  ממצרים  לגרשם  שצריכים  ומצב  במעמד  נמצאים  ישראל  בני כאשר  גם  כי, - הדבר  וטעם 
למהוי, כדבעי היא  שלהם  הפנימיות  הרע הרי יצר  דעם  ("מ 'גיט  הרע  היצר  את  קצת  לוחצים  כאשר  ולכן,

קוועטש "), כו'א  הפנימיות  מתגלה  .78אזי ַ

מצרים , קליפת  שבירת  תהיה  דבר  של  שבסופו - וגו'" תראה  "עתה  למשה : הקב "ה  מענה  תוכן וזהו
של  החזקה  ידו התגלות  ֿ ידי ֿ הוא על  ֿ ברוך  על הקדוש  גם  הדבר  יפעל  ממילא  ובדרך  מצרים , על  שתחזק 

כו'. ישראל  בני

לשלחם  למהר  העם  על  מצרים  "ותחזק  רש "י) שמביא  (בפסוק  שכתוב  מה  גם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
שמיהרו  מהמצריים  ישראל  בני התפעלו למה  מובן: אינו דלכאורה  - מתים " כולנו אמרו כי הארץ  מן
של  החזקה  ידו (התגלות  המצריים  אצל  אלקות  שהגילוי הוא , הענין אך  - הארץ ?! מן לשלחם 

ֿ הוא  ֿ ברוך  לשלחם הקדוש  ממהרים  עצמם  שהמצריים  בראותם  ישראל , בני על  גם  ממילא  בדרך  פעל  ,(
הארץ . מן

שכך  לפי זה  הרי - ישראל  בני אצל  ֿ ידם  ועל  המצריים , אצל  תחילה  נפעל  זה  שענין לכך  והסיבה 
ֿ ידי על  ֿ הוא נקבע  ֿ ברוך  ישלחם הקדוש  מצרים ) על  שתחזק  החזקה  ידי (מפני חזקה  ביד  "כי בתורה :

מארצו". יגרשם  ישראל ) של  כרחם  (על  חזקה  וביד  ֿ זה ) ֿ ידי (ועל 

: מישראל ואחד  אחד  לכל  הוראה  למדים  ומזה 
הגלות  התגברות  ישראל  בני אצל  נשתלשל  הגלות , קושי אודות  משה  מטענת  שכתוצאה  לעיל  מהאמור 
מצוות  מקיים  שהנני בכך  די אדם : יאמר  שאל  ללמוד , יש  - כרחם  על  מצרים  מארץ  לגרשם  שיצטרכו עד 

העיקר " ש "הוא  בפועל , במעשה  ישראל ) למנהגי ועד  ומדרבנן ולקיים 79(מדאורייתא  להוסיף  לי ולמה  ,
כאשר מצוה  כי, - יכול מזה  הנה  כו', וחיות  הידור  ללא  בלבד , במעשה  המצוה  בקיום  יסתפק 

המצוות להשתלשל  בקיום  ֿ ושלום  חס  צורך  שאין שיטענו כאלו שיהיו - כו' הנכדים  אצל  -
כלל !

של  כרחם  "על  מהגלות  יציאה  של  ומצב  המעמד  לשלילת  בנוגע  הוראה  ללמוד  יש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ישראל ":

לו  מניחים  שבה  דמוקרטית  במדינה  חי הוא  - הגאולה ? בענין הצורך  מהו שטוענים : כאלו ישנם 
תפוז  ב "מנהטן"; לו יש  - "קאמ ּפיוטער " צריך : שהוא  מה  כל  לו ויש  מפריע , באין ולהתפלל  ָללמוד 

ב "ברוקלין"!... לו יש  - ישיבה  ואפילו ֿ אנדזשעלעס "; ב "לאס  לו יש  - ארענדשז") גוטן ("א  ַַָָמשובח 
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לט .76) יב, בא
שם.77) בפרש"י  הובא - ב ב, ירמי '

ספ"ב.78) גירושין הל ' רמב"ם גם ראה
מי "ז.79) פ"א אבות
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ב "טעקסעס " ֿ הברית , בארצות  אחת  שבמדינה  בשעה  בה  - ישראל " "ארץ  את  צריך  הוא  מה  בשביל 
ישראל !... ארץ  של  השטח  כל  את  פעמים  כמה  ("איינּפאקן") ֿ לארוז לקפל  יכולים  ַַלמשל ,

ביכלתו  יש  - ארה "ב  יליד  הוא  ואם  "סענאטאר ", להיות  ביכלתו יש  (בארה "ב ) כאן שבהיותו גם  ַָומה 
"ּפרעזידענט "! אפילו להיות 

("א  תחזוקה  תפקיד  בעל  גוי או בלבד , אחד  דולר  אפילו מקום  תופס  היה  זקנו אצל  אם  עצמך : ַוהגע 
תפקיד  או דולר , מליון של  סכום  מקום  לתפוס  יכול  שאצלו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  הרי - ָדזשענעטאר ")

ל "ּפרעזידענט ". עד  "סענאטאר " הלבן", ב "בית  או ַַָב "סענאט "

הוא  - ישראל  לארץ  אותו ויביאו הדולרים , וממליוני שלו מהמשרד  אותו שיקחו לו חסר  מה  כן, ואם 
שלו! ה "מלוכה " כל  עם  כאן להשאר  מעדיף 

ובכן:

ל  להודות  צריך  ֿ הוא בודאי ֿ ברוך  כו',הקדוש  הטוב  כל  על 

לתמוך  בשביל  הכסף  את  לנצל  ולדוגמא : וקדושה , יהדות  עניני עבור  זאת  לנצל  להשתדל  וצריך 
בזה ; וכיוצא  ֿ ספר , בבתי התפילה  ענין להנהיג  בשביל  הממשלתי תפקידו את  לנצל  או בישיבות ,

בגלות , שנמצאים  לדעת  צריך  זה , עם  ביחד  אבל ,

רז"ל - כמאמר  כבוד , של  בדרך  למצרים  שירדו שאף  מצרים , בגלות  אבינו 80כמו יעקב  היה  "ראוי
"במיטב  אותם  הושיבו גופא  ובמצרים  כו'", אלא  הגולים ) כל  (כדרך  ברזל  של  בשלשלאות  למצרים  לירד 

גלות 81הארץ " של  ומצב  מעמד  זה  היה  זאת  בכל  הרי ,-

הגאולה . אל  הגלות  מן לצאת  והחפץ  הרצון להיות  וצריך 

גו'" מצרים  מארץ  צאתך  וכמ "ש 82ו"כימי לשלחם ", למהר  העם  על  מצרים  ד "ותחזק  באופן לא  אבל  ,
תלכון" לא  ובמנוסה  תצאו בחפזון לא  תושעון"83"כי ונחת  "בשובה  אלא  בקרוב 84, צדקנו, משיח  בביאת  ,

ממש .
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ב "טעקסעס " ֿ הברית , בארצות  אחת  שבמדינה  בשעה  בה  - ישראל " "ארץ  את  צריך  הוא  מה  בשביל 
ישראל !... ארץ  של  השטח  כל  את  פעמים  כמה  ("איינּפאקן") ֿ לארוז לקפל  יכולים  ַַלמשל ,

ביכלתו  יש  - ארה "ב  יליד  הוא  ואם  "סענאטאר ", להיות  ביכלתו יש  (בארה "ב ) כאן שבהיותו גם  ַָומה 
"ּפרעזידענט "! אפילו להיות 

("א  תחזוקה  תפקיד  בעל  גוי או בלבד , אחד  דולר  אפילו מקום  תופס  היה  זקנו אצל  אם  עצמך : ַוהגע 
תפקיד  או דולר , מליון של  סכום  מקום  לתפוס  יכול  שאצלו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  הרי - ָדזשענעטאר ")

ל "ּפרעזידענט ". עד  "סענאטאר " הלבן", ב "בית  או ַַָב "סענאט "

הוא  - ישראל  לארץ  אותו ויביאו הדולרים , וממליוני שלו מהמשרד  אותו שיקחו לו חסר  מה  כן, ואם 
שלו! ה "מלוכה " כל  עם  כאן להשאר  מעדיף 

ובכן:

ל  להודות  צריך  ֿ הוא בודאי ֿ ברוך  כו',הקדוש  הטוב  כל  על 

לתמוך  בשביל  הכסף  את  לנצל  ולדוגמא : וקדושה , יהדות  עניני עבור  זאת  לנצל  להשתדל  וצריך 
בזה ; וכיוצא  ֿ ספר , בבתי התפילה  ענין להנהיג  בשביל  הממשלתי תפקידו את  לנצל  או בישיבות ,

בגלות , שנמצאים  לדעת  צריך  זה , עם  ביחד  אבל ,

רז"ל - כמאמר  כבוד , של  בדרך  למצרים  שירדו שאף  מצרים , בגלות  אבינו 80כמו יעקב  היה  "ראוי
"במיטב  אותם  הושיבו גופא  ובמצרים  כו'", אלא  הגולים ) כל  (כדרך  ברזל  של  בשלשלאות  למצרים  לירד 

גלות 81הארץ " של  ומצב  מעמד  זה  היה  זאת  בכל  הרי ,-

הגאולה . אל  הגלות  מן לצאת  והחפץ  הרצון להיות  וצריך 

גו'" מצרים  מארץ  צאתך  וכמ "ש 82ו"כימי לשלחם ", למהר  העם  על  מצרים  ד "ותחזק  באופן לא  אבל  ,
תלכון" לא  ובמנוסה  תצאו בחפזון לא  תושעון"83"כי ונחת  "בשובה  אלא  בקרוב 84, צדקנו, משיח  בביאת  ,

ממש .
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' א

             

        
          

     
        

      
         

        
       

   
         

       
         

        
       

      































המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' א



כי

      
מאידית - -תרגום

. הבאים ישראל  בני שמות  "ואלה  הפסוק  על 
במדרש מצרימה " איתא  , ישראל גאולת  שם  "על 

כאן" שם נזכרו כל  איך  המדרש  מבאר  ובהמשך  .
לגאולה . קשור  השבטים ) (י"ב  ישראל " מ "בני

מדובר  מצרימה " ב "הבאים  ביאור : ודרוש 
כמסופר  מצרים , בגלות  בנ"י ירידת  אודות  בפשטות 
רב  זמן לאחרי ורק  והפרשיות , הכתובים  בהמשך 
ולא  בפרשתנו לא  (כמסופר  ממצרים  הגאולה  היתה 
הפרשה  באמצע  אלא  וארא ) -) שלאחרי' בפרשה 
המדרש  אומר  איך  כן, ואם  בא )); (בפ ' שלאחרי'

שם  נזכרוש "על  להיפך "ישראל  בדיוק  ,
"כאן"?! המדובר  מצרימה " מ "הבאים 

איתא  במדרש  אחר  ממצרים במקום  שהגאולה  ,
. "בשביל  ראובן היתה  שמם , את  שינו שלא  .

יש  דעפ "ז סלקין". ושמעון ראובן נחתין ושמעון
שב "אלה  מצרימה "לומר  הבאים  ישראל  בני

ממצרים  בנ"י נגאלו שבגללה  הזכות  גם  מודגשת 
להפירוש  בסתירה  ואי"ז שמם "). את  שינו ("שלא 
כי  בגלות ), (הירידה  מצרימה " ב "הבאים  הפשוט 

לטעם  בלבד  רמז זהו בנ"י כאן נגאלו
כשהי' מהתחלתה  החל  הגלות , שבמשך  - ממצרים 
ישראל ", בני שמות  "ואלה  אזי מצרימה ", "הבאים 
המדרש  לפי משא "כ  שמם "; את  שינו "שלא 

רק  שלא  נמצא , הנ"ל  שמות הראשון "ואלה 
זה , לאחרי זמן משך  הגאולה  באה  ישראל " בני

השמות  - מזו יתירה  אלא  שנה , ועשר  מאתיים 
שם  "על  כאן כלומר ,נזכרו ישראל ",

קאי  מצרימה " הבאים  ישראל  בני שמות  ש "ואלה 
הענין  לפשטות  בסתירה  לכאורה  שזהו הגאולה , על 

בגלות . הירידה  מצרימה ", ד "הבאים 

ה  פירוש  לפי להבין: צריך  שם גם  ש "על  מדרש 
נמצא  אם  אפילו הרי כאן", נזכרו ישראל  גאולת 
גאולת  עם  קשור  מצרימה " "הבאים  איך  ביאור 
הפסוק ; זאת  מדגיש  מדוע  הסבר  דרוש  - ישראל 

אודות  כאן מדובר  למצרים .הרי

גם  כולל  ישראל " גאולת  שם  "על  מזו: יתירה 
האמור  במדרש  כמ "ש  לבוא , העתידה  הגאולה  -
ע "ש  "יוסף  לגאולה , יוסף  דשם  השייכות  בביאור 
ממלכות  ישראל  את  ולגאול  להוסיף  הקב "ה  שעתיד 

דכתיב  ממצרים , אותם  שגאל  כשם  והי'הרשעה 
מתחזקת  עפ "ז וגו'". ידו שנית  ה ' יוסיף  ההוא  ביום 
בגלות  הירידה  את  שמקשרים  בלבד  זו לא  השאלה :
אלא  מצרים , לגאולת  מצרימה ") ("הבאים  מצרים 
(שבאה  לבוא  העתידה  לגאולה  - גם  זאת  מקשרים 
לאחרי  ועאכו"כ  מצרים  יציאת  לאחרי זמן ריבוי
של  השייכות  מהי אחר : ובסגנון במצרים ). הירידה 
וטו"ב  בניו, וכל  דיעקב  (הירידה  מצרימה " "הבאים 
השכחה  זמן ולאח "ז בשלוה , ישיבה  שנים  (17)
הבה  אמרו ופרעה  מצרים  וחרטומי וכו', וכו'
גלות  מתחילים  שבנ"י עד  וכו', וכו' נתחכמה 

לבוא ?! העתידה  לגאולה  מצרים )

לכל  בנוגע  שזה  כמו - להבין יש  ע "ז ונוסף 
הוראה  מלשון תורה  וההוראה עניני הלימוד  מהו :

מצרימה " "הבאים  לאחרי שנים  אלפי עתה , מזה 
מצרים ? יציאת  ולאחרי

.: בזה ההסברה  נקודת  לומר  ויש 

- לאמיתתו הוא  מצרימה " ד "הבאים  הענין כל 
היא שבינתיים והירידה ישראל". "גאולת

 לא) היא  גופא  הירידה  בפנימיות , אבל  ,
אלא  מצרים , שבגאולת  העלי' ֿ מנת  ועל  בשביל  רק 
- עד  עצמה , והגאולה  מהעלי' חלק  (- מזו יתירה 
כך  ומשום  והשלימה . האמיתית  דגאולה  העלי'
הבאים  בנ"י שמות  "ואלה  על  המדרש  אומר 
כאן", נזכרו ישראל  גאולת  שם  "על  - מצרימה "

לבוא . העתידה  הגאולה  על  גם  שכוונתו
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פרשתנו.1) ריש
ה.2) פ"א, פרשתנו שמו"ר
כבר 3) שמותם שהרי  מיותרים אלו פסוקים שכל  לו "הוקשה

זה  ספר בריש הוזכרו שלכך  ודורש ויגש, ויצא בסדר מפורשים
שם). מהרז"ו (פירוש כו'" ממצרים ישראל  בגאולת שמדבר

יצאו 4) שבו שמות ואלה "ספר נקרא הספר שכל  להעיר
(ס"פ  הרמב"ן ובלשון ה) פ"ג , (ב"ר לאורה" מאפילה ישראל 

"ספר ".פקודי ):
וש"נ.5) ה. פל "ב, ויק"ר

יא.6) יא, ישעי '
ועוד .7) ח . יט , לתהלים רד "ק ראה



כב     

מצרימה " ד "הבאים  הענינים  שכל  ומכיון
בזמן  גם  זה , לאחרי גם  נמשכים  מצרים  וגאולת 

כמאחז"ל  - שם הזה  על  נקראו המלכיות  "כל 
יום  בכל  מצרים  יציאת  ומזכירין ,מצרים ",

ויום ו"בכל  יום  [וכל  ודור  אדם דור  חייב  [
[היום  יצא  הוא  כאילו עצמו את  ]לראות 

צריכים  זו בגלותנו שגם  מזה , למדים  - ממצרים "
האמיתית  הגאולה  ישראל ", "גאולת  את  להמשיך 

כדלקמן. והשלימה ,

. הביא בהקדים  זה  האחרונה ויובן במשנה  ור 
דברכות  קמא  בנוסח דפרק  גם  זאת  (שאומרים 

פסח ) של  הרי ההגדה  עזרי' בן אלעזר  ר ' "אמר  :
יציאת  שתאמר  זכיתי ולא  שנה  שבעים  כבן אני

שנאמר  זומא  בן שדרשה  עד  בלילות  מצרים 

ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור  למען
להביא  חייך  ימי כל  הימים  חייך  ימי חייך ,

הזה הלילות  העולם  חייך  ימי אומרים  וחכמים  ,
המשיח ". לימות  להביא  חייך  ימי כל 

הייתי  כבר  שנה  שבעים  "כבן רש "י: ומפרש 
יום  שיבה  עליו שבאת  ממש  זקן ולא  זקן נראה 
אלעזר  רבי ומינו מנשיאותו גמליאל  רבן שהעבירו
תפלת  בפרק  לקמן כדאיתא  נשיא  עזרי' בן

זה ".השחר  מקרא  זומא  בן דרש  היום  ואותו ,

לבעל דהמאמר בהשייכות ביאור וצריך
לכך המאמר  והשייכות  עזרי', בן אלעזר  רבי

היום  עם  בקשר  (או ביום  נאמרה  )שהמשנה 

לנשיא  ראב "ע  שמכיון שנתמנה  לומר  דמסתבר  ,
שנעשה  ביום  בתורה  זו בסוגיא  עסק  שראב "ע 

] בישראל  כנשיא  עבודתו עם  קשור  ה "ז נשיא ,
שהזמן  בענינים  התורה  בלימוד  הקדימה  חיוב 

אחד גרמא  לכל  בנוגע  הוא  שעד "ז לומר  ויש  ,
בענינים  שלו התורה  ללימוד  בקשר  ובפרט  מבנ"י

ראב "ע שהזמן לדברי השייכות  וכן גרמא ],
דוקא . שנה  שבעים  שנה ", שבעים  כבן אני "הרי

.:הענין וביאור 

והשבח  העילוי גודל  ביטוי לידי בא  במשנה 
ממצרים , יצאו שבנ"י לאחר  שגם  מצרים , דיציאת 

" מצרים  יציאת  דזכירת  החיוב  ישנו  ,"
בעולם  והן זומא ), בן (כדברי בלילות  והן בימים  הן

החכמים ) (כדברי המשיח  לימות  והן .הזה 

הוא  מצרים  יציאת  (זכירת ) כי - הוא  ע "ז הטעם 
חז  ועמוד  גדול  כו'""יסוד  ובאמונתנו בתורתנו ,ק 

הגאולה  ענין פתיחת  נתחדש  יצאו אז שבנ"י -
בעצם  ֿ חורין בני ונעשו עבדות  הם מגדר  ("עבדי

לעבדים " עבדים  נמשכת ולא  דפעולה  ובאופן ,(

לתמיד .

האדם  על ובעבודת  מורה  מצרים  יציאת  :
של  וגבולים  ממיצרים  האלקית ) (דנפש  היציאה 
ולהתאחד  להתקשר  בכלל , הזה  ועולם  הגוף  מאסר 
ענין  שזהו ומכיון ומצוות . תורה  ע "י הקב "ה  עם 
יום  את  "תזכור  לכן והיהדות , התורה  בכל  כללי
באופן  עד  חייך ", ימי כל  מצרים  מארץ  צאתך 
לראות  אדם  חייב  ויום  יום  וכל  ודור  דור  ש "בכל 

ממצרים " היום  יצא  הוא  כאילו עצמו .את 
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ד .8) פט "ז, ב"ר
שו"ע 9) ה"ג . פ"א ק"ש הל ' רמב"ם ב. יב, ברכות משנה

בפנים. לקמן וראה - ס"א. סז סי ' ק"ש הל ' או"ח  אדה"ז
ב.10) קטז, פסחים משנה
עם 11) הגש"פ וראה רפמ "ז. בתניא אדה"ז (ביאור) הוספת

תנש"א) קה"ת (בהוצאת תריח  ע' וביאורים מנהגים טעמים לקוטי 
בשוה"ג .

ב.12) יב,
וראה 13) ג . טז, ראה ספרי  שם. ברכות בתוספתא גם הוא וכן

ג . יג , בא מכילתא
ג .14) טז, ראה
שם.15) אדה"ז שו"ע ההגדה. בנוסח  כ "ה
וראה 16) זומא". בן דברי  "אלו כאן מוסיף שם ובתוספתא

שם. לתוספתא דוד  חסדי 
א.17) כח , ברכות
וש"נ.18) .349 ע' חי "ז לקו"ש ראה
מדברי19) אינם כו'" אומרים ש"וחכמים מפרשים באם דגם

(ולכן  אמירתו קודם מזה ידע וראב"ע זה לפני  ונאמרו ראב"ע,
החכמים  דברי  גילוי  הרי  כאן), תויו"ט  ראה זכיתי ", "ולא אמר
לנשיא. שנתמנה ביום ראב"ע שאמר מה ע"י  דוקא הי ' זו במשנה

.32 הערה לקמן וראה

הוא 20) וכו'" אומרים ש"וחכמים מפרשים באם ובפרט 
כן  שמוכיח  ,16 שבהערה דוד  חסדי  וראה בעצמו. ראב"ע מדברי 

הנ"ל . שבהערה התוספתא מלשון
סי "ד .21) סרמ "ו יו"ד  טושו"ע ה"ח . פ"ד  ת"ת הל ' רמב"ם
לחכמים 22) גם מפרשים שלכמה ,32 הערה לקמן וראה

לימות  יצי "מ  מזכירין זומא לבן וגם בלילות, יצי "מ  מזכירין
המשיח .
כא.23) מצוה חינוך 
(24.(164 (ע' פי "ב תש"ח  צאתך  כימי  ד "ה
סא.25) פרק מפראג ) (להמהר"ל  ה' גבורות ס'
א.26) י , ב"מ  נה. שם, מב. כה, בהר
(27.175 ע' ח "ה לקו"ש ראה
וראה 28) ובכ "מ . ואילך . ג  עא, יתרו תו"א וראה פמ "ז. תניא

ע' כו' טעמים לקוטי  עם ֿ ט .הגש"פ תשכח 
("בכל 29) דפסחים דהמשנה מפרש שם שבתניא אפ"ל  ואולי 

שצ"ל  דברכות דספ"ק המשנה משלימה כו'") חייב ודור דור
.(11 שבהערה הגש"פ (ראה יום בכל  יצי "מ  זכירת



כג      

ודרגות : שלבים  ג ' בזה  ישנם  ובפרטיות 

"בכל  מצרים  יציאת  מזכירין (א ) "
לאור  אלקים  ("ויקרא  ה ' אור  כשמאיר  ("הימים "):

כאילו יום " עצמו את  "לראות  בפשטות  צריך  ,(
לצאת  יהודי של  עבודתו ממצרים ", היום  יצא  הוא 

וגבולים . ממיצרים 

מצרים  יציאת  ש "מזכירין בזה , נוסף  חידוש  (ב )
 תזכור "למען מהפסוק  זומא  בן כדרשת  ,"

. חייך  ימי כל  מארמ "צ  צאתך  יום  חייך את  ימי כל  .
וחושך , דלילה  בזמן שאפילו הלילות " להביא 

בליל  אפילו מאיר , איננו ה ' יכולה כשאור  ,
מצרים ". "יציאת  להיות  צריכה  וגם 

יותר  עוד  מחדשים  החכמים  ימי (ג ) ש "כל  ,
חייך  ("ימי הזה  עולם  כל  על  נוסף  - כולל  חייך "

המשיח ". לימות  "להביא  - גם  הזה "), העולם 
כפול : בזה  שהחידוש 

- מצרים  יציאת  ד )זכירת  ב (דין חידוש  (1
שקאי  - חייך " ימי "כל  יצי"מ ) דזכירת  ש (החיוב 
כולל  - הזה  ובזמן הזה  בעולם  חייך " "ימי על 
ד "כל  יצי"מ  בזכירת  נכלל  שזה  עד  המשיח ". "ימות 

המשיח ). ימות  (קודם  הזה  בעולם  חייך " ימי

יותר : גדול  בזה  והחידוש 

אע "פ  (2( גאולה של  (במצב  המשיח  שבימות 
הגאולה  דזכירת  הענין לכאורה  שייך  אז לא  גם  ,

אע "פ  מזו: ויתירה  מצרים . יציאת  את  יזכירו
בערך  שלא  היא  והשלימה  האמיתית  שהגאולה 
אחרי' שאין גאולה  בהיותה  מצרים , לגאולת 

מן גלות  אעביר  הטומאה  רוח  "ואת  יהי' ואז ,
המיצרים הארץ " מכל  שלימה  וגאולה  יציאה  ,

היתה  מצרים  ויציאת  גאולת  משא "כ  וגבולים ,
כי  שלימה , גאולה  ולא  גלות , אחרי' שיש  גאולה 
(ולכן  בתקפו" הי' עדיין ישראל  שבנפשות  "הרע 

"כי  להיות  אעפ "כ העם ")הוצרך  -
המשיח . לימות  גם  יצי"מ  מזכירין

עבור  שזהו ראי' ה "ז יצי"מ , אז שיזכירו וכיון
גם  תפעל  שיצי"מ  והחידוש  המעלה  בגלל  - תועלת 

כדלקמן. אז,

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

הגאולה , ענין כללות  נתחדש  מצרים  בגאולת 
מהגלויות  (גם  הגאולות  כל  על  הצינור  פתיחת 

העתידה  הגאולה  כולל  .שלאח "ז),

מצרים  יציאת  היתה  זכו, אילו מזו: יתירה 
ד "ה ' באופן גלות , אחרי' שאין שלימה  גאולה 
בשירת  אמרו שבנ"י כפי ועד ", לעולם  ימלוך 

בגאולה הים  ישראל  לארץ  מיד  אז נכנסים  היו כי ,
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ה.30) א, בראשית
(31. בלילה ע"ב: ריש סז, זח "ג  גם ראה וראה בגלותא. .

וראה  ב). (מט , תכ "א תקו"ז ב. רלח , א. כב, ח "ג  ב. קסג , זח "ב
.41 ע' ח "ז לקו"ש ד . צד , מג "א תו"א

מזכירין 32) ולכו"ע זומא, בן על  מוסיפים שהם הפירוש לפי 
במשמעות  רק הדין בגוף אינה פלוגתתם (וכל  בלילות יצי "מ 
הגש"פ  על  שמועה ביבין רשב"ץ ראה חייך ") ימי  "כל  הכתוב
ופנ"י צל "ח  א. קנח , פסחים מס' של "ה הגש"פ. על  פסח  זבח  כאן.
יז. ע' ומנהגים טעמים לקוטי  עם הגש"פ וראה ועוד . שם. ברכות
והפירוש  וש"נ. רא, ע' יצי "מ  זכירת ערך  תלמודית אנציקלופדי '
שהשתדלתי "אע"פ הוא זה פירוש לפי  זכיתי " "לא ראב"ע בדברי 
בכתוב  שנרמז הרמז לדעת זכיתי  לא החכמה אנשי  עם והתחברתי 
(פיה"מ  זומא" בן שדרשה עד  בלילה ציצית פרשת קריאת בחיוב

שם). ברכות להרמב"ם
גם  יצי "מ  מזכירין זומא) לבן (גם שלכו"ע מפרשים, ויש
ח "ו), התורה מן מצוה תיעקר לא בודאי  (שהרי  המשיח  לימות
ימי מ "כל  להלימוד  בנוגע רק הוא וחכמים זומא בן בין והחילוק
אנשי בתוס' (הובא שם ברכות לדוד  ושושנים הרמ "ז (קול  חייך "
רב  דבי  ספרי  שם. ברכות לתוספתא דוד  חסדי  שם). למשניות שם

שם). ראה לספרי 
שלימה  תורה וראה ועוד . שם. רשב"ץ (ראה הפירוש לפי  וגם
אם  להלכה פליגי  זומא ובן שחכמים ג ) אות מילואים חי "ב
שדעת  להכריע הכרח  אין (א) המשיח  לימות יצי "מ  מזכירין
אמר  שראב"ע מפרשים באם ובפרט  זומא, כבן היא ראב"ע
דאדרבה: לומר יש (ב) .(20 הערה (כנ"ל  כו'" אומרים "וחכמים
הגאולה  עם אחד  ענין כך  כדי  עד  הוא  שיצי "מ  נמצא לפ"ז
ואדרבה  יצי "מ , אז להזכיר מה שאין בפנים) (כדלקמן השלימה
יעקב  לעין רשב"א עד "ז (ראה יצי "מ  על  מזכירה עצמה הגאולה
יצי "מ  מזכירים (שאין זומא בן שלדעת הטעם בביאור שם ברכות
כל  אופן, בכל  (ג ) ועיקר: ועוד  המצוה). ביטול  זה אין לע"ל )
אני "הרי  (כשאמר לנשיא ראב"ע שנתמנה ביום נאמרה זו משנה

שנה"). שבעים כבן
בן  על  חולקים שחכמים המפרשים פירוש לפי  גם מובן וכן
רע"ב, המשנה נ"כ  (ראה בלילות יצי "מ  לזכירת בנוגע זומא
לומר  שיש וש"נ), ר, ע' שם תלמודית אנציקלופדי ' ועוד . תויו"ט ,

.44 הערה לקמן וראה הנ"ל . אופנים בג ' בזה

(33.(151 (ע' תש"ח  בחפזון כי  רד "ה ראה
לשתי34) הגאולה ענין מזכירין והשעבוד  הגלות בעת ודוקא

להשי ולשבח  להלל  הא' את פנים: וגאל  גאלנו אשר העבר על  "ת
הגמור  והבטחון התקוה מתחזק זו זכירה שע"י  והב' אבותינו,

(שם). לבוא העתידה הגאולה על  בהשי "ת
(35- ונאמר ה"ג  בתוד "ה הובא א. טו, בשלח  מכילתא ראה

ועוד . ב. קטז, פסחים
ב.36) יג , זכרי '
ה.37) יד , בשלח 
(38.(167 (ע' פי "ג  תש"ח  צאתך  כימי  ד "ה וראה פל "א. תניא
ואילך .39) 81 ע' חל "ב לקו"ש וראה יח . טו, בשלח 
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צדדיים ,השלימה  ענינים  ש "נתערבו" מכיון אלא  .
בפועל . התקיים  לא  ה "ז

מצרים  דיציאת  הענין שאמיתית  לומר , יש  עפ "ז
 ימות" והשלימה ,- האמיתית  הגאולה  המשיח ",

המשיח  דימות  הענין  ופנימיות  גאולת ואמיתית 
צדדיות  סיבות  בגלל  - לפועל  שבנוגע  אלא  מצרים .
שהגאולה  עד  (בחיצוניות ), זמן הפסק  ביניהם  יש  -
שבינתיים  הזמן כל  גם  אבל  בפועל . באה  השלימה 

גאולת  ימי(בין "כל - השלימה ) והגאולה  מצרים 
יום  את  "תזכור  להיות  צריך  - הזה ) (בעולם  חייך "
מימי  הימים  "כל  אשר  [עד  מצרים " מארץ  צאתך 
הגאולה  עד  מצרים  מגלות  הראשונה  הגאולה 

ימי  הם  אמן, בימינו במהרה  מארץ העתידה , צאתך 
שיציאת מצרים " והיות  בפנימיות ]; היא  מצרים 
ד  ימי הענין "כל  יצי"מ  זכירת  לכן המשיח ", "ימות 

כולל ל)ימותחייך" "(להביא גם במילא
המשיח "41.

מצרים  יציאת  "מזכירין מדוע  ג "כ  מובן עפ "ז
גאולה , של  במצב  יהיו שאז (אע "פ  המשיח " לימות 
(א ) כי: - מצרים ) לגאולת  בערך  שלא  וגאולה 
(- מזו ו(יתירה  ההתחלה  היא  מצרים  יציאת 
מצרים  יציאת  ו(ב ) המשיח , דימות  הפנימיות 

המעלה פועלת  גם  שישנה  המשיח , בימות 
שתהי' זכו שלא  בגלל  בפועל , שהי' (כמו דיצי"מ 
סטרא  ד "אתכפיא  המעלה  - שלימה ) גאולה  מיד  זו

(כנ"ל ) בתקפו עדיין הי' שהרע  מכיון .אחרא ",

בדרך  רק  היא  לע "ל  דיצי"מ  הזכירה  אבל 
ויציאת  עיקר  מלכיות  שעבוד  ("שתהא  "טפל "

לו" טפל  הוא מצרים  אז הגילוי עיקר  כי ,(
והגבלה , מדידה  מכל  שלמעלה  השלימה , מהגאולה 

מזכירין זה  עם  שיחד  כיאלא  טפל ), (בדרך  יצי"מ 
דגאולה  מדידה המעלה  מכל  למעלה  השלימה 

אעביר  הטומאה  רוח  ד "את  (באופן לגמרי והגבלה 
"אתהפכא" הארץ", במדידהמן נמשכת ,(

הזה  העולם  במציאות  חייך " ימי ד "כל  והגבלה 
אילו  משא "כ  מצרים ). בגאולת  דאתכפיא  (המעלה 
שהגאולה  ֿ אמינא  הוה  יצי"מ , אז מזכירים  היו לא 

הזה . בעולם  חייך " ימי מ "כל  נפרדת 

. החכמים של  והחידוש  ההוספה  מובנת  עפ "ז
זומא  בן שישנו לגבי זומא , בן דברי על  נוסף  :

"בלילות ", גם  חייך " ימי "כל  מצרים  דיציאת  הענין
חייך  ימי "כל  חכמים  מחדשים  - הגלות  בליל 
בעולם  חייך " ימי ש "כל  המשיח ", לימות  להביא 
הגלות ) בחושך  בלילות , ואפילו בימים  (הן הזה 
(גאולה  מצרים  דיציאת  הדרגא  על  נוסף  ישנה ,
הדרגא  גם  בגלוי), אז שהי' כמו שלימה , שאינה 
"ימות  לאמיתתה ) שהיא  כפי מצרים  ד (יציאת 

גלות . אחרי' שאין שלימה  הגאולה  המשיח ",

" הלשון בדיוק  המשיח "ולהוסיף  לימות 
ד (זכירת ) שהעבודה  כרגיל ), וכיו"ב  "לרבות " (ולא 

מכניסה יצי"מ  (א ) הזה  בעולם  חייך " ימי  את "כל
עתה  הזה  בעולם  המשיח  מזו ימות  יתירה  עד  ,

מביא  שזה  השלימות (ב ) - חייך " ב "ימי בפועל 
(לשוןדימות  התקופות המשיח  כל כולל  רבים ,

והשלימה .בזה  האמיתית  בגאולה  (

הלכתא  רק  אינם  החכמים  שדברי מובן [מזה 
יהודי  של  בעבודתו נפק "מ  שבזה  אלא  למשיחא ,
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רפל "ב.40) שמו"ר א. נד , עירובין גם וראה א. רכא, זח "ג 
מצרים 41) גאולת על  ליעקב הקב"ה שבהבטחת גם, להעיר

. עליות ב' "היינו ד ), מו, (ויגש עלה" גם אעלך  "ואנכי  לו .אמר
השני ' זו עלי ' בב "א "כי  להיות  העתידה  גאולה  על רומזת  היא 

הגאולה (תו "א  ענין לו "אמר יד  ג , בפרשתנו וכן פרשתנו). ריש
שם). (תו"א שם" רש"י  כדפירש האחרונה

מ 42) ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  שם. צאתך  כימי  ד "ה ראה
ע' ח "ד  תשמ "ח  התוועדויות ואילך . 125 ע' חט "ז לקו"ש ואילך .

ואילך . 116

סע"ב.43) יב, ברכות
(כנ"ל 44) זומא בן על  מוסיפים שחכמים הפירוש לפי  זהו

בנוגע  זומא בן על  חולקים שחכמים הפירוש ולפי  .(32 הערה
סידור  ראה הנ"ל ) בהערה למ "ש נוסף (הרי  בלילות יצי "מ  לזכירת
לברר  הזה בזמן כח  אין חכמים שלדעת כאן, בהגש"פ האריז"ל 
הפלוגתא  שתוכן (1016 ע' ח "ג  (לקו"ש נתבאר ובמ "א הלילות,
וגבולים  ממיצרים גם (יציאה בפנימיות ליצי "מ  בנוגע הוא
בנ"א, לרוב לזה כח  אין הזה שבזמן דלילות, במצב גם דקדושה)
שדוקא  לחכמים ס"ל  ולכן המשיח , לימות דוקא יהי ' לזה והכח 
שהי ' זומא, בן משא"כ  בלילות. יצי "מ  מזכירין המשיח  לימות
גם  הלילות לברר בכחו הי ' ד ), פ"ב, ב"ר (ראה מעולם למעלה
דבריו  שהביא ראב"ע ע"י  זומא בן שאצל  נמצא ועפ"ז הזה. בזמן

ראב"ע של  ובכחו המשיח . דימות המצב מעין לחבר הי '
ימות  של  המצב יהי ' ישראל ) כל  (אצל  הזה בזמן שגם שניהם

בפנים. כדלקמן המשיח ,
דחגה"פ 45) ב' ליל  שיחת (ראה ז"ל  מאאמו"ר שמעתי  כן

השיחות  (ספר תרצ"ט  הפסח  דחג  ב' ליל  שיחת גם וראה תשי "ט ).
.(323 ע' ה'ש"ת חורף - ה'תרצ"ו

ב'46) (73 (ע' תש"ג  הפסח  דחג  ב' ליל  שיחת פירושים ראה
וצריכים  יבוא. שמשיח  כפשוטו, (א) המשיח ": לימות ב"להביא
(ב) המשיח . בימות בעוה"ז דבר כל  של  המצב יהי ' מה להתבונן
"להביא  היא הגלות בימי  העבודה כל  של  והתכלית שהכוונה

המשיח ". לימות
ובכ"מ.47) ואילך. 191 ע ' חכ"ז  לקו "ש גם  ראה 
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בפועל ), המשיח  ביאת  (קודם  הזה  בזמן (גם )
"(להביא  עם  קשור  שזה  יודע  הוא  יצי"מ  שבזכירתו

המשיח "]. ל )ימות 

. בן אלעזר  לרבי המשנה  שייכות  יובן עפ "ז
נשיא : נעשה  היום  שבאותו עזרי'

מלשון  (נשיא  בישראל  נשיא  של  חידושו
של  חייך " ימי "כל  ולאחד  לקשר  הוא  התנשאות )
הגשמיים  חייך " ימי "כל  - ישראל  וכל  מבנ"י א ' כל 
עם  - ("לילות ") הגלות  בזמן ובפרט  הזה  בעולם 
עם  ובפרט  בכלל , וגבולים ) ממיצרים  (יציאה  גאולה 
שאין  והשלימה , האמיתית  הגאולה  המשיח , ימות 
את  ולאחד  לחבר  בכחו הנשיא  דוקא  גלות ; אחרי'
את  לחבר  - יותר  ובפרטיות  הגאולה , עם  הגלות 

(כפי המשיח  וימות  מצרים  במצב יציאת  שהם 
בינתיים ), מפסקת  צאתך שהגלות  יום  את  "תזכור 

. חייך  ימי כל  מצרים  לימות מארץ  להביא  .
חייך " ימי "כל  יהודי של  שבחייו - המשיח "
ובזמן  והחומרי הגשמי בעוה "ז בגוף  כנשמה 
ויתירה  וגבולים , ממיצרים  לצאת  יוכל  הוא  הגלות ,

המשיח . דימות  במצב  להיות  - מזו

ראב "ע  עסק  לנשיאות  שעלה  ביום  דוקא  ולכן,
"בלילות " גם  מצרים " יציאת  ד "מזכירין בסוגיא 

המשיח ". לימות  ו"להביא 

. של הקדמתו עם  גם  קשור  שזה  לומר  ויש 
כו'": שנה  שבעים  כבן אני "הרי ראב "ע 

מספרת  כבן הגמרא  אני "הרי אמר  שראב "ע 
רק  אז הי' כי שנה ", שבעים  בן ולא  שנה  שבעים 

שנה  י"ח  תמני בן ואהדרו ניסא  לי' ו"אתרחיש  ,
ראוי  שראב "ע  לכל  הראה  וזה  חיורתא ". דרי סרי
זקנה , של  לבנות  "שערות  לו בהיות  הנשיא , להיות 

זקן" להיות  לדרשן .ונאה 

מספר  עם  קשורה  הנשיאות  ששלימות  נמצא ,
מצב  הי' אז שעד  כך  כדי ועד  דוקא , שנה  שבעים 
"דהוא  ראב "ע , של  מעלותיו כל  על  הבט  שמבלי

לעזרא " עשירי והוא  עשיר  והוא  "לא חכם  הרי, ,

ש  בן זכיתי שדרשה  עד  בלילות  יצי"מ  תאמר 
נשיא . נעשה  כשראב "ע  יום " ב "אותו זומא ",

בזה : והביאור 

כמ "ש  - האדם  בחיי שלימות  הם  שנה  שבעים 

היא  השלימות  שנה ". שבעים  בהם  שנותינו "ימי
השבע  כל  דבירור  לעבודה  אז מגיע  שהאדם  בכך ,
מעשר  כלול  שבע  בשלימותן, שהן כפי מדות 

לאדם(= נותנים יותר ובפרטיות שבעים).
דבירור "שבעים  העבודה  את  לעשות  בכדי שנה "

בנפש  למטה , מתלבשות  שהן כפי מדות  השבע 
בהמה ) לשון "בהם " בהם ", שנותינו ("ימי הבהמית 

- (ובכללות  בכלל  העולם ),ובלעו"ז אומות 
מגיעים  זו עבודה  בחי'וע "י דשבעים , לשלימות 

דקדושה , בזה עי "ן להשלימות  עד  באלקות , ראי'
לבוא  .לעתיד 

שנה " שבעים  כבן אני ל "הרי בנוגע  י"ל  ועד "ז
להשיג עליו הי' נשיא  להיות  בכדי הנשיא : דראב "ע 
הבירור  שנה ", שבעים  "(כ )בן של  השלימות  את 
אומות  שבעים  לשבעים , (הנחלקים  העולם  דעניני
"זכיתי  אצלו שיהי' הכח  את  לו נתן וזה  וכו').

לפעול  שיוכלו בלילות ", יצי"מ  הענין שתאמר  את 
אפילו  וגבולים ) ממיצרים  (הגאולה  מצרים  דיציאת 
על  נוסף  ("לילות "), תחתון של  ומצב  במעמד 

- גם  עד  ויום , יום  בכל  בזה  חייך העבודה  ימי "כל
המשיח " לימות  דהגאולה להביא  העילוי (מעין) ,

שבעים ,השלימה  דכל הבירור  (שלימות  כשנעשה 
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עשרה 48) שש בן - ה"א) סוף פ"ד  (ברכות הירושלמי  ולפי 
שנה. י "ג  בן האבודרהם ולגירסת שנה.

לקו"ש 49) וראה חיורתא). לך  לית (ד "ה שם ברכות פרש"י 
תשמ "ב  ראה ש"פ תשמ "א. אחש"פ שיחת ואילך . 123 ע' ח "ז

ועוד . .(2079 ע' ח "ד  תשמ "ב (התוועדויות
סע"ב.50) כז, ברכות

יו"ד .51) צדי "ק, תהלים
אות 52) - אותיות מערכת חב"ד  הערכים ספר - זה בכל  ראה

ימי עה"פ הצדי "ק שנת ניסן י "א קובץ ואילך . רפט  ע' עי "ן
וש"נ. ואילך ). 87 (ע' שנה שבעים בהם שנותינו

לעזרא"53) "עשירי שהוא ראב"ע מיחוס ולהעיר
עליו שהעיד  ה"ו, פ"א יבמות הרכינס(ובירושלמי  בן דוסא  ר'

ותואר  מראיתו ("כלומר  לדידי '"ש"עינוי  דמיין משה) פני  - פניו"
בפרש"י (הובא במדרש איתא לעזרא בנוגע והרי  (לעזרא)),
ד , ברכות וראה עדיות. למס' התויו"ט  פתיחת יא. מג , יחזקאל 
אלא  מבבל  שעלו בעת להיות השלישי  הבנין הי ' דראוי  סע"א)

ס"ה). כנ"ל  יצי "מ , בזמן שהי ' (ע"ד  החטא שגרם
סע"ב),54) (יב, שם ברכות המשנה על  סופר קול  ראה

א) צח , (סנהדרין מאחז"ל  ע"פ "זכו", מלשון "זכיתי " שמפרש
שאמר  ע"ד  אחישנה", "זכו אחישנה" "בעתה כב) ס, (ישעי ' עה"פ

זכו , "וזה ב ), נט , (ב "מ  נצחוני" בני "נצחוני בניהקב "ה יגיעו אם
צדיק, בי  מושל  מי  ע"ד  השכינה את ברצונם לנצח  למדרגה ישראל 
אז  ב), טז, מו"ק (ראה מבטלו והצדיק גזירה גוזר הקב"ה

אחישנה".



כו     

דשבעים  ו)הגילוי כו', דלמעלה ,אומות  עי"ן ,
את  רואות  עיניך  שאלקות מוריך ""והיו ובאופן ,

בגלוי וראו נמצא  הוי' כבוד  "ונגלה  העולם , בכל 
דיבר " הוי' פי כי יחדיו בשר  .כל 

בן  אלעזר  רבי של  שמו עם  גם  זה  לקשר  ויש 
ֿ ל  א  אותיות  "אלעזר " הוא : כן שכשמו - עזרי'
בן  ו"אלעזר  ֿ ה . י עזר  אותיות  ֿ ה " ו"עזרי עזר ,
שהעיקר  [באופן יחד  דשניהם  החיבור  הוא  עזרי'"
שהעיקר  או עזרי', מ (בן) מקבל  ואלעזר  עזרי', הוא 

אלעזר  ויפה הוא  דעזרי ', ההמשך  עזרי '", "בן  והוא 
האב  מכח  הבן חורין",כח  ב "בן הפירוש  ע "ד  או ,

במעמד  היא  ועד"זשמציאותו דחירות , ומצב 
שמציאותו במצב בנדו"ד, היא  "אלעזר " של 

ֿ ה "]. ד "עזרי

מיוחד  עזר  לו יש  עזרי' בן אלעזר  שרבי היינו,
משם  הן - מעולם  למעלה  שהקב "ה  וכפי מהקב "ה ,

(אל  ֿ ל  ששתי א  ֿ ה ), (עזרי ֿ ה  י משם  והן עזר ),
מסדר שלמעלה דרגא על מורים השמות
שניהם  - עזרי'" בן "אלעזר  ועאכו"כ  השתלשלות ,
ולתת  נשיא  להיות  מהקב "ה  עזר  מקבל  ומשם  יחד ,
מצרים ", ד "יציאת  העבודה  את  לעשות  לבנ"י כח 
ועד  המשיח  בימות  עד  ו"בלילות ", "בימים ",

"." המשיח לימות 

. כנשיא דראב "ע  הנ"ל  שהחידוש  ולהוסיף ,
הגמרא  בסיפור  גם  היום מרומז ש "באותו ,

הפתח  לשומר  סלקוהו נשיא ) נעשה  (כשראב "ע 
רבן  שהי' ליכנס , לתלמידים  רשות  להם  ונתנה 
כברו  תוכו שאין תלמיד  כל  ואומר  מכריז גמליאל 
כמה  אתוספו יומא  ההוא  המדרש , לבית  יכנס  לא 

כו'" :ספסלי

מעין  ההנהגה  סדר  הי' גמליאל  רבן אצל 
הארץ ", מן אעביר  הטומאה  רוח  כש "את  דלע "ל ,
תוכו  שאין "תלמיד  המדרש " לבית  יכנס  ש "לא 
מקום  אין דלע "ל  הקדושה  דרגת  מצד  כי כברו",
"השם  מלשון שמאי, הנהגת  (ע "ד  היפך  של  לענין

לע "ל אורחותיו" דוקא  כשמאי הלכה  שלכן ,.(
העולם  למצב  בהתאם  היתה  ראב "ע  הנהגת  משא "כ 
וגבולים  דמיצרים  בעולם  שאפילו הזה , בזמן הזה 
הגלות  חושך  של  למצב  עד  והסתרים , העלמות  ושל 
כברו", תוכו ד "אין מציאות  אפשרית  בו ("לילות "),

מצרים " ד "יציאת  והעלי' הבירור  לפעול  .ניתן
ונתנה  הפתח  לשומר  סלקוהו היום  "באותו ולכן
הנשיא  ענין שזהו ליכנס ", לתלמידים  רשות  להם 

בישראל . תלמידים  להרבות 

נתן  שראב "ע  שמכיון לומר , אפשר  הי' ועפ "ז
אפשר  כברו", תוכו ש "אין כזה  תלמיד  גם  להכניס 
של  (באופן שלימה  שאינה  גאולה  רק  איתו לפעול 
הגאולה  שכן בתקפו), עדיין הרע  כי "אתכפיא "
("ואת  כברו" "תוכו יהי' שהכל  בכך  תלוי' השלימה 

ממשיכים רוח  הארץ "); מן  אעביר  הטומאה 
נוסף  כולל  חייך " ימי ש "כל  - החכמים  ומוסיפים 
במצב  שגם  המשיח " לימות  "להביא  גם  ל "לילות ",
את  לפעול  ניתן כברו") "תוכו (כשאין גלות  של 

השלימה . הגאולה 

ש "אף  בכך  מרומז וזה   עצמו מנע  לא 
פועל  ש (ראב "ע  אחת ", שעה  אפילו המדרש  מבית 
ימות  עם  קשורה  עבודתו שדרגת  - ר "ג  ש )גם 

הוא  אף  - (כנ"ל ) לסדר המשיח  ומסייע 
לתלמידים  רשות  להם  ש "נתנה  דראב "ע , ההנהגה 

המדרש ". לבית  ליכנס 

. הנ"ל שמשנה  בהא  גם  ביאור  להוסיף  ויש 
(פרק  התחלת  ברכות : דמסכת  קמא  פרק  בסוף  היא 
את  קורין "מאימתי היא  ברכות  דמסכת  ראשון)
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המשיח 55) שימות ראב"ע מדברי  להעיר 
א). צט , (סנהדרין

כ .56) ל , ישעי '
ה.57) מ , שם
וש"נ.58) סע"א. מח , שבועות
אתוספו 59) ספסלי  כמה הגמרא בהמשך  דיעות מהב' ולהעיר

או ספסלי  מאה ארבע  כלול שבעים (שהוא ספסלי 
מעשר).

ואילך .60) סע"ב מח , שה"ש לקו"ת וש"נ. סע"א. ה, מו"ק
ובכ "מ .
לזח "א 61) מלך  מקדש מי "ט . פ"ה לאבות שמואל  מדרש ראה

לאבות  חדשים תוספות ואילך . סע"ב נד , קרח  לקו"ת ב. יז,
תצא  מאתי  חדשה תורה בענין קונטרס בארוכה וראה בתחלתו.

ואילך ). 278 ע' ח "ג  תנש"א (התוועדויות
(62,(44 (הערה הנ"ל  האריז"ל  בסידור הפירוש שלפי  ולהעיר

דחגה"פ  ב' ליל  שיחת (ראה וב"ה ב"ש ע"ד  הם וחכמים זומא בן
יניקת  תהי ' שלא היא ב"ש שעבודת ,((89 ע' תש"ד  (סה"ש תש"ד 
ולברר  לפעול  היא ב"ה ועבודת דלע"ל ), המצב (מעין החיצונים

יני שיש במקום החיצוניםגם ובפרט קת הזה, בזמן העבודה (עיקר
ע"ד  הגלות), יצי "מ בזמן ש"מזכירין זומא בן בין החילוק

והחכמים  הלילה, חושך  בעת גם יצי "מ  לפעול  בכחו כי  בלילות",
(ועפ"ז  המשיח  בימות רק הזה, בזמן הלילות לברר כח  שאין דס"ל 
וי "ל  וב"ש). לב"ה וחכמים זומא דבן הנ"ל  בשיחה השייכות תובן
בלילות  גם המשיח " לימות "להביא הכח  נמשך  ראב"ע שע"י 

הנ"ל . כבהערה הזה, בזמן



כז      

היא  רוחנית ) (בעבודה  שמשמעותה  בערבין", שמע 
שמים  מלכות  עול  (קבלת  שמע  דקריאת  ,הפעולה 

אימה מלשון ד"מאימתי" אפילוובאופן (
התוכן  וזהו והגלות ; הלילה  בחושך  "בערבין",

בתחלתן" סופן "נעוץ  - הפרק  ש "מזכירין בסוף  -
אשר  שמע ), (בקריאת  בלילות " מצרים  יציאת 

ממש " אחד  "דבר  היא  מצרים  קריאת יציאת  עם 
ק "ש  בשעת  מצרים  יציאת  פ ' תקנו "ולכן שמע ,
ק "ש  ממצות  ולא  עצמה  בפני מצוה  שהיא  אף  דוקא 

.כו'"

בתחלתן  סופן ד "נעוץ  הנ"ל  הכלל  וע "פ 
- הש "ס  לסיום  שייכות  לזה  יש  בסופן", ותחלתן

בגמרא  מובטח הן יום  בכל  הלכות  השונה  "כל  :
שנאמר  עוה "ב , בן שהוא  לו לו עולם  הליכות 

עולם " שב "הליכות  הלכות ", אלא  הליכות  א "ת 
(כולל  עוה "ב  לדרגת  עד  התורה , הלכות  ממשיכים 

בפירושו  - והן לבוא ); לעתיד  התחי' עולם 
ברכה במשניות  מחזיק  כלי הקב "ה  מצא  "לא  :

שנאמר  השלום  אלא  יתן לישראל  לעמו עוז ה '
ברכות  גמרא  סיום  (וגם  בשלום " עמו את  יברך  ה '
עוז  לבנ"י נותן שהקב "ה  זה ), בפסוק  היא  עצמה 
אין  ֿ ה ), י עזר  בן עזר  ֿ ל  א  עזרי'", בן "אלעזר  (ע "ד 

תורה  אלא  עמו עוז את  יברך  "ה ' שנעשה  עד  ,
היא  (בעולם ) השלום  ענין שלימות  אשר  בשלום ",

(כמבואר  והשלימה  האמיתית  בענין בגאולה 
נפשי" בשלום  )."פדה 

. המדרש בדברי הביאור  מובן הנ"ל  ע "פ 
מצ  הבאים  ישראל  בני שמות  שם "ואלה  על  - רימה 

מדובר  שבפשטות  אע "פ  כאן", נזכרו ישראל  גאולת 
מצרימה ": ד "הבאים  הירידה  אודות 

מורה בלילות" מצרים יציאת "מזכירין
הירידה  מצרימה ", ד "הבאים  הענין שאמיתית 
ישראל " "גאולת  - היא  ("לילות "), הגלות  בחושך 
המשיח " לימות  "להביא  - עד  מצרים "), ("יציאת 
"על  ולכן כנ"ל . מצרים ), דיציאת  האמיתי (הענין
היא  הכוונה  כי - כאן" נזכרו ישראל  גאולת  שם 
וגבולים , במיצרים  מצרימה ", ד "הבאים  שבמצב 
הגאולה , בשביל  רק  (לא  שזהו איך  ויגלו יפעלו
(על  עד  ישראל ", גאולת  שם ) "(על  גופא ) שזה  אלא 

והשלימה . האמיתית  הגאולה  שם )

היו  מצרימה " הבאים  ישראל  ש "בני ולהוסיף ,
"" נפש שתוכן מרומז שבזה  לומר , ויש  .

בגלות  מצרימה ", ב "הבאים  גם  הוא  ביןהעבודה 
השבעים  כנגד (שהם  אומות  לגלות נפש שבעים  ,(

בא  זאת  לפעול  שהכח  ישראל ". "גאולת  את 
יעקב " ירך  ("יוצאי נפש " ע "ד מ "שבעים  ,(

הכח  את  נותן שנה " שבעים  "כבן שראב "ע 
לימות  "להביא  עד  בלילות " יצי"מ  ל "מזכירין
שמע  דקריאת  רבתי העי"ן את  להשיג  המשיח ",

יצי"מ ) מזכירין .(בה 

יש  מהמדרש : לבנ"י ההוראה  גם  מובנת  ומזה 
שבנ"י  לזה  נוסף  הרי בגלות , שאפילו לדעת ,
ופשוט , כמובן השלימות  בתכלית  קיימים  נשארים 
ויישם  אותו "ויחנטו - ויחי פ ' בסוף  גם  וכמרומז
שהגוף  בכדי הוא  ש "ויחנטו" במצרים ", בארון
הבאים  ישראל  בני שמות  "ואלה  הרי - קיים  ישאר 
גאולת  שם  ש "על  יותר , עוד  מוסיף  מצרימה "
נשארים  שבנ"י לזה  נוסף  כאן": נזכרו ישראל 
וחיים  גשמיים  בחיים  בגופים  כנשמות  בשלימות 
בתכלית  בריא , בגוף  בריאה  נשמה  יחד , גם  רוחניים 
לגאולה , שמוביל  רק  (לא  במצב  עומדים  השלימות ,
עד  ישראל " "גאולת  של ) מצב  - מזה  יתירה  אלא 
וכדלקמן. המשיח ". לימות  להביא  חייך  ימי "כל  -

. שמות דפ ' השייכות  להבין אפשר  עפ "ז
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רפ"ב.63) ברכות
הזקן 64) רבינו עם זו משנה למדו בעת המלאך  ר"א כפירוש

וכהפס"ד  .(138 ע' תש"י  סה"מ  .66 ע' תש"ד  סה"ש גם (ראה
אדה"ז  (שו"ע ובזיעה" ברתת וביראה באימה "בכוונה צ"ל  שק"ש
71 ע' חכ "ה לקו"ש וראה שם. בטושו"ע ועד "ז  סא. ר"ס או"ח 

בהערות).
מ "ז.65) פ"א יצירה ס'
ספמ "ז.66) תניא
נדה.67) מס'
ו.68) ג , חבקוק
מס'69) על  שמואל  מדרש חלק. ר"פ לסנהדרין רע"ב ראה

בתחלתו. אבות
עוקצין.70) מס'
יא.71) כט , תהלים
שהש"ר 72) רמד . רמז בשלח  יל "ש ה. פל "א, ויק"ר ראה

444 ע' חכ "ו לקו"ש וראה ועוד . ג . ח , תהלים מדרש (ג ). ג  פ"ב,
זה. ד "ה הערה

א.73) נו, לאדהאמ "צ תשובה שערי 
יט .74) נה, תהלים

ה.75) א, פרשתנו
ח .76) לב, האזינו פרש"י  ראה



כח     

טבת  דהרמב "ם לכ "ף  ההילולא  יום  , שחל ,
בסמיכות  -לעולם  זו בשנה  וקביעותו שמות , לפ '

שמות . פ ' שבת  בערב 

ע "י  באה  דשבת  שהאכילה  הידוע , ע "פ  ובפרט 
כמאחז"ל  שבת , דערב  וטירחא  "מי העבודה 

שישנה  מובן, בשבת ", יאכל  שבת  בערב  שטרח 
לפרשת  דהרמב "ם  ההילולא  יום  בין שייכות 
דשבת  ה "אכילה " מזו: ויתירה  שמות . פ ' השבוע ,
של  ההילולא  ד (יום  (טירחא ) העבודה  ע "י באה 

שבת . בערב  ה )רמב "ם 

בזה : הענין

במצב  שבהיותו איך  בגלוי רואים  הרמב "ם  אצל 
בזמנו) השייך  (באופן שם  פעל  מצרימה " ד "הבאים 
רוחנית  גאולה  הן ישראל ", ד "גאולת  הענין את 
יציאת  (בדוגמת  אז שהי' הגלות  לחושך  בערך 
והכנה  כח  והן ד "לילות "), במצב  גם  מצרים 
לימות ("להביא כפשוטה שלימה לגאולה

"רמב "ם " בשם  גם  וכמרומז  ר "ת המשיח "),
מצרים ":"רבות  בארץ  מופתי

את  הרמב "ם  חיבר  בפשטות  במצרים  בהיותו
"הלכות  ספר  תורה ", "משנה  ספר  הגדול  חיבורו

כולה " פה  שבעל  לתורה  ה "מקבץ  שזה הלכות " ,
הלילה  דחושך  במצב  מצרים ) (יציאת  גאולה  פעל 
הטעם  בהקדמתו הרמב "ם  כמ "ש  - הגלות  של 
ההעלם  את  לשלול  בכדי חיבורו, לחבר  שראה 
ש "אותם  התורה , והבנת  בלימוד  שנעשה  והסתר 
בימינו  נתקשו כו' והתשובות  וההלכות  הפירושים 
צריך  ואין במספר  מעט  אלא  כראוי ענינם  מבין ואין
לחבר  "ראיתי ולכן כו'", עצמו התלמוד  לומר 
ודרך  ברורה  בלשון כולם  כו' המתבררים  דברים 
כל  בפי סדורה  כולה  תושבע "פ  שתהא  עד  קצרה 

כו'".

מורה  נעשה  הרמב "ם  שספר  בפועל , נעשה  וכך 
בדורו  במצרים  מבנ"י החל  הדורות , בכל  לבנ"י דרך 
הלכותיו  פסקי נתפשטו ומשם  הרמב "ם , של 

הרמב "ם ), מאגרות  (כידוע  בעולם  אחרים  למקומות 
עי"ז  גם  כולל  זה , שלאחרי בדורות  לבנ"י עד 
מיוסדים  וכו') ערוך  מהשולחן (החל  ספרים  שריבוי

הרמב "ם . ספר  על 

במצב  שגם  פעל  שהרמב "ם  של כלומר ,
כפשוטו במצרים  "ערבין" מלשון "לילות ", (ומצרים 

- וגבולים ) "גאולת מיצרים  מצרים ", "יציאת  תהי'
חיבור ישראל " ע "י הקדוש  רבינו פעולת  (בדוגמת 

שבע "פ המשניות  תורה  תשתכח  שלא  "כדי ,
המשנהמישראל" בהתחלת גם כמרומז ,

יצי"מ  "מזכירין בערבין", שמע  את  קורין "מאימתי
כנ"ל ). בלילות ",

בלילות ", יצי"מ  "מזכירין על  נוסף  מזו: ויתירה 
להביא  חייך  ימי ד "כל  הענין את  גם  הרמב "ם  פעל 

כי  המשיח ", כל לימות  כולל  הרמב "ם  שספר  דוע 
שבית  לזמן השייכות  הלכות  גם  התורה , הלכות 
המשיח  דימות  ההלכות  - וגם  קיים , המקדש 
שקשורים  ההלכות  לבנ"י שמורה  ספרו), (בסיום 
והסדר  לזה , להתכונן צריך  איך  המשיח , ימות  עם 

והשלימה . האמיתית  הגאולה  דביאת  בפועל 

שנה  שבעים  חי שהרמב "ם  "ימי ולהוסיף , ,
היתה  שאצלו שמורה  שנה ", שבעים  בהם  שנותינו
שבעים  כבן אני ל "הרי שקשורה  השלימות  בגלוי
המצבים  בכל  מצרים " "יציאת  לפעול  שנה "
כנ"ל  המשיח ), לימות  ולהביא  בלילות  (בימים ,

לראב "ע . בנוגע 

הידוע  "כל וע "פ  צדיק  של  ההילולא  שביום  ,
חייו" ימי כל  עבד  אשר  ועבודתו ותורתו מעשיו

ו"פועל  למטה  ומתגלה  ומאיר  למעלה , עולה 

טבת , כ "ף  שביום  מובן, - הארץ " בקרב  ישועות 
מעשיו  "כל  בגלוי קיים  הרמב "ם , של  ההילולא  יום 
ספר  בחיבור  - הרמב "ם  של  ועבודתו" ותורתו
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א),77) רצז, - וישב ר"פ תושב"כ  (חלק השל "ה כדברי 
. השנה כל  של  הפרשיות ש"המועדים לאותן שייכות יש בכולן .

כו'". בהן שחלות
וש"נ.78) .26 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
סע"א.79) ג , ע"ז
ט .80) יא, בא
היד .81) לספר הרמב"ם הקדמת

כלשון 82) וצח  קצר "בלשון הוא הרמב"ם ספר והרי 
היד ). לספר הכס"מ  (הקדמת המשנה"

להחיד "א 83) הגדולים שם תתקכ "ז. ד "א הדורות סדר
ע' חי  שהרמב"ם  ולהעיר - בסופו. רמב"ם ערך  גדולים מערכת
יום  פ"ג  - ספכ "ה) עינים ממאור שם, (סה"ד  יום פ"ג  פחות שנה
יש  ואולי  פסח . בערב הולדתו ליום טבת בכ "ף הסתלקותו בין
משנה  שבספר הלכות הפ"ג  ע"י  נשלמו אלו יום שפ"ג  לומר,
ההלכות  ע"ס המצוות מנין בסוף הרמב"ם (כמ "ש תורה

ספרו). שבהקדמת
ֿ כח .84) סז"ך  אגה"ק תניא
יב.85) עד , תהלים



כט      

עבודה  עניני שאר  וכל  מצרים , בארץ  תורה " "משנה 
ישועות  "פועל  וזה  - חייו שנות  שבעים  במשך  שלו

דמצרים  הארץ  בקרב  הארץ ", (מיצרים בקרב 
דרך  מורה  נעשה  שזה  באופן דעולם ), וגבולים 

הנבוכים " שלאח "ז.ו"מורה  הדורות  בכל  דבנ"י

פ ' בשבת  דה "אכילה " החידוש  מובן ועפ "ז
וטירחא  העבודה  ע "י שבאה  כיון - זו בשנה  שמות 
שהכין  ועבודתו ותורתו מעשיו כל  זה , שבת  בערב 
כולם  הנמצאים  חייו, שנות  שבעים  במשך  הרמב "ם 
בערב  הארץ " בקרב  ישועות  ד "פועל  באופן בגלוי
בעבודת  מוסיף  זה  מה  מכך  מובן הרי זו; שבת 
במצב  ישראל " "גאולת  לפעול  העבודה  זו, שבת 

בגלות ! מצרימה " ד "הבאים 

.מובן מזה  וההוראה  בפשטות ,הלימוד 
זה : ובזמננו זה  בדורנו  ובפרט 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  דברי פעמים  ריבוי כמדובר 
הקצין" כל  "כלו שכבר  ע "ז שנוסף  דורנו, ,נשיא 

- גם  כולל  הכל , וסיימו תשובה , בנ"י עשו כבר 
את  יפתח  שהקב "ה  רק  וצריך  הכפתורים ", "לצחצח 
האמיתית  שהגאולה  שיראו בנ"י של  עיניהם 
שולחן  לפני כבר  ויושבים  ישנה , כבר  והשלימה 

הבר  ושור  לויתן בסעודת  וכו'.ערוך , וכו'

אלפי  למצרים  בירידה  כבר  שאם  מובן, מזה 
ב "ואלה  ישראל " "גאולת  בגלוי נמצא  לפנ"ז, שנים 
בנ"י  עבודת  ואם  מצרימה ", הבאים  בנ"י שמות 
במצב  הגאולה  את  להמשיך  היא  הזמנים  בכל 

הגלות ,

דמעשינו  הריבוי כבר  שישנו לאחרי ועאכו"כ 
אלעזר  דרבי - כולל  הדורות , כל  במשך  ועבודתינו
ישראל  צדיקי וכל  בזמנו, והרמב "ם  בזמנו, עזרי' בן
העבודה  - האחרונים  בדורות  עד  הדורות , בכל 
משבט  דוד  לבית  המיוחסים  נשיאינו דרבותינו
במשך  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  העבודה  - כולל  יהודה ,
דין בעלמא חיותו בחיים שנה שבעים

ֿ תש "י) -(תר "ם 

הרי  , זה ובזמננו זה  בדורנו
גמורה  ההבטחה  ישנה  (כנ"ל ), הכל  שסיימו לאחרי
מארץ  צאתך  יום  את  "(תזכור  יהי' שבטח  בתורה ,

. חייך  ימי כל  המשיח ",מצרים ) לימות  להביא  .

"כל  בין ח "ו להפסק  זקוקים  שלא  - ובפשטות 
בנ"י  אצל  שהי' (כמו המשיח " ו"ימות  חייך " ימי

הדורות  חייך "בכל  ימי "כל  אלא  זה ), דורנו
בגוף , כנשמה  הגשמיים  חייו מבנ"י, אחד  דכל 
הפסק , בלי המשיח " "ימות  (גם ) בפשטות  כוללים 
זה  ברגע  ממש  ומיד  תיכף  באה  שהגאולה  מכיון
"הבאים  דלילה , במצב  כשזה  (גם  זה  ובמקום 

דהגלות  האחרון  שהרגע  כך  והנקודה מצרימה "),
ונקודה  ראשון רגע  נעשים  דהגלות  האחרונה 

דגאולה , ראשונה 

שום  בלי הזה , ובמקום  הזה  בזמן חייך " ומ "ימי
משבעים  מבוגר  כבר  הוא  אם  (גם  ח "ו כלל  הפסק 
השלימות , בתכלית  מיד  - עובר  הוא  וכיו"ב ), שנה 
סלקין", ושמעון ראובן נחתין ושמעון "ראובן
וחיים  המשיח , בימות  חייך " ימי ד "כל  בהמשך 

אז. שיהיו נצחיים 

. שהעבודה היא , הכוונה  לפועל  ובנוגע 
המשיח ", לימות  "להביא  להיות  צריכה  עתה  דבנ"י

ד "הבאים לגלות  שהמצב  איך  בפועל  תיכף 
ד "גאולת  מצב  באמת  הוא  בגלות  מצרימה "
אחרים  ומכינים  בעצמם  שמתכוננים  עי"ז ישראל ",

המשיח ". ד "ימות  למצב 

ההילולא  יום  עם  בקשר  - ובמיוחד  כולל 
ספר  בלימוד  ומוסיפים  שמחזקים  ע "י - דהרמב "ם 
ההשתתפות  ע "י - כולל  להרמב "ם , תורה  משנה 
בלימוד  כבר ) משתתף  אם  בזה  חיזוק  להוסיף  (או
א ' פרק  או ליום , פרקים  ג ' מבנ"י, דכו"כ  הרמב "ם 

המצוות  ספר  או ,ליום ,

מלך  הלכות  - עצמו הרמב "ם  בספר  - ובפרט 
מלכים המשיח  דהלכות  האחרונים  הפרקים  בשני ,

תורה . משנה  ספר  בסיום 

מבנ"י  עוד  על  גם  להשפיע  בזה , ללימודו ונוסף 
ד "העמידו  באופן וטף , נשים  אנשים  מסביבתו,

הרבה " רבים .תלמידים  יעשו וכן יראו ומהם  ,

יקבלו  בדבר  ההחלטה  עצם  שע "י רצון, ויהי
דברי  של  בפועל  הקיום  השכר , את  ומיד  תיכף 

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

יח .86) ח , וארא ראה
וש"נ.87) .30 ע' חכ "ו לקו"ש ראה

ב.88) צז, סנהדרין
ועוד .89) ב. קיט , פסחים ואילך . ב עד , ב"ב ראה
ואילך .90) 229 ע' חכ "ז לקו"ש בארוכה ראה
שי .91) רפד . ויניצאה בדפוס הכותרת כ "ה
מ "א.92) פ"א אבות



ל     

ספרו בסיום כברהרמב"ם שישנו שלאחר ,
כדוד  במצות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד  מבית  ה "מלך 

. בדקה אביו ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף  .
משיח " שהוא  "בחזקת  שאז - ה '" מלחמת  וילחם 
ש "עשה  עי"ז בודאי", "משיח  מיד  יהי' שכבר  -

. ישראל  נדחי וקבץ  במקומו מקדש  ובנה  .והצליח 
כו'", ביחד  ה ' את  לעבוד  כולו העולם  את  ויתקן

"מלאה  - הרמב "ם  כסיום  - דיעה עד  הארץ 
מכסים ". לים  כמים  ה ' את 
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ספי "א.93) מלכים ט .94)הל ' יא, ישעי '

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור בעל מדות תרומיות 

ענף עץ עבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה אשר הארת החשמל בכפר חב"ד נסתדרה בפועל, וכבר התועדו לאורו 

ביום הבהיר י"ט כסלו. וכפי שכותבים לי נסתדר הענין הודות להשתדלות כ' ומרצו, ויישר חילו ות"ח 

ת"ח.

מנהג יהודי עתיק יומין לדרוש רמזים והוראות בכל דבר המתרחש, וכמא' המשנה איזהו חכם 

הלומד מכל אדם, והבעש"ט הוסיף ענין הלימוד מכל מאורע ובכל פרט.

אורו של רבנו הזקן - שני-אור - הרי מיום גאולתו י"ט בכסלו התחיל להתפשט בלי הפרעות 

ועיכובים, ובאופן אשר יגיע גם לאנשים פשוטים, אשר זוהי כללות הנקודה דתורת החסידות להמשיך 

ולקשר עומק רום עם עומק תחת.

ועל דרך הצחות, הנה כוח החשמל הוא מהכוחות הנסתרים שבטבע, כי כח זה עצמו אינו בגדר 

זה  נסתר  ואור כח  נודעה מציאותו,  ומסובביו  פעולותיו  ידי  על  ורק  השגה באחד מחמשת החושים, 

דוחה האפילה ומגי' חשכת הלילה. והוא בגשמיות כעין ענין הנ"ל ברוחניות, שהנסתר שבתורה רזי 

דרזין מתגלה על ידי החסידות ואורח חיי חסידות, דוחה אפלת החומר ומאיר חושך הגשם...

ומן הכלל אל הפרט.

אחד מעיקרי היהדות היא חשיבותו של הפרט, בניגוד להשיטות אשר מצוה היא להקריב את 

הפרט לטובת הכלל. והוא גם רעיון מחז"ל כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, 

וכמה מאמרים מקבילים לזה. וזהו נוסף על זה, אשר בכל אדם ישנם כחות נסתרים ובזמן מן הזמנים 

יכול להעשות אדם כללי. ובהקדמה זו הנני להשתמש בהזדמנות זו לפנות לכ' בבקשה לטובת הפרט, 

אף אשר גם מבלעדי זאת בטח עשה ככל אשר בידו, אלא שאין מזרזין אלא למזורזין...

הראשונה  בפעם  הדפסתו  והיא  התניא,  ספר  כאן  לאור  יצא  אלו  ימים   - טוב  בדבר  ולסיים 

הוא  זה  כדור  חצי  הרי  הארצות  מכל  למעלה  היא  הק'  שארצנו  כיון  )אשר  התחתון"  כדור  ב"חצי 

התחתון(. ונלוו אליו מפתחות וכו'. והוריתי לשלוח לו טופס אחד בחבילה בפ"ע, ובטח יאשר קבלתו.

בכבוד והוקרה וברכת בר]יאות[ נכונה.



לי
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"‰˘Ó Ï„‚ÈÂ" ÏÚ È"˘Ù

הפסוק  ויך מן ויצא... משה ויגדל  ההם  בימים "ויהי
משה " "ויגדל  המילים את  רש"י  מצטט  המצרי..." את
יהודה רבי אמר  הילד ? ויגדל  כתיב: כבר  "והלא  ומפרש 

אלעאי: שמינהו ברבי  לגדולה, והשני לקומה הראשון 
ביתו ". על  פרעה

קושי אותו  הוא רש"י של  שהקושי  נראה בפשטות,
במדרש  לגביהמובא כן , לפני  בתורה נאמר  כבר  הרי  –

"ויגדל  נוספת  פעם  פה נאמר  ומדוע  הילד", "ויגדל משה,
הראשון  יהודה ... רבי  "אמר  רש"י  משיב כך  על  משה"?

לגדולה...". והשני  לקומה 

מובן : אינו  כלל  לכאורה, זה , פירוש אך 

המילים לאחר  מיד נאמר  הילד ..." "ויגדל  הקודם הפסוק
מובן  שמזה  להן ). (וכהמשך ותניקהו " הילד  האשה "ותקח 
של  לתקופה  יחסית  "ויגדל " על  כאן  שמדובר  בפשטות,

חודש  כ "ד (עד  "ויגדל "ותניקהו " שלאחריה  ,( ואינו)
פרעה". לבת ותביאהו  ולכן ) ליניקה, כבר  זקוק

שבפסוק משה " "ויגדל  במילים על אך  מדובר 
- המצרי" את  "ויך  של  אפשרות לידי  המביאה גדילה

הרבה תקופהמאוחרתבתקופה  הימצאו לאחר  אף
של  בכפילות  הקושי  מהו  כך , ואם  פרעה. בת  אצל  ממושכת 

"ויגדל "?

.

È"˘ ˘ÂÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

להבין : צריך  עצמו  רש"י בפירוש

פעמים שהוסבר  כפי  בפירושו , רש"י של  דרכו  א)
ולתרצו  בפסוק הקושי  את תחילה להעלות אינה רבות ,
והשאלה מיד , הפסוק את מבאר  הוא אלא  מכן , לאחר 
בשאלה רש"י  כאן  מתחיל אפוא , מדוע, מאליה . מתורצת

הילד "? ויגדל  כתיב  כבר  "והלא

"הראשון הביטוי לכאן מתאים  כיצד  מעתב) ?"
גדל  החיצוניים, באיבריו מתפתח  הוא מיניקה  הילד  היגמל 
וכדומה . שכלו , דיבורו , כושר  מתפתח  ובגובה , במשקל
הגדילה דוקא הללו  הפרטים מכל  כאן  מודגשת מדוע

?ב"קומה "

הפסוק  לפי מקרא, של  בפשוטו  ההכרח , מהו  ,ג )
פרעה ש"מינהו  בכך  היא  משה  של  וחשיבותו  שגדלותו

 אל "ויצא הפסוק, של  מהמשכו  כאשר  ובמיוחד ?"
ל "אחיו ",אחיו  ביחס גדולתו  אודות כאן  שמדובר  מובן  ,"

במדרש  כנאמר  ישראל, ?לבני

הלשון  כפילות על  היא רש"י של  שאלתו  אם  ד )
המילה"ויגדל " את גם הפסוק מן  מצטט  הוא  מדוע ,

משה " ?"ויגדל

בעל  של שמו  את רש"י מציין  רבות, פעמים כאמור  ה)
אצל  להתעורר  העשויה  שאלה בזה  ליישב כדי המאמר 
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יא. ב, פרשתנו  (1
ובכמה  אלעזר", "ב"ר שני  ובדפוס כת"י . ברש "י  ראשון  בדפוס כ"ה (2

סתם. יהודה" "רבי  איתא הבאה שבהערה ובמדרש  "בר"א". דפוסים
בסופו ). קסו  (רמז  פרשתנו  ביל"ש  ועד"ז  יז . וארא באבער תנחומא (3

.26 .7 הערה לקמן  וראה תתקס. רמז  משלי 
ח. כא, וירא פרש "י  ראה (4

שם. המדרש  ומפרשי  כו . פ"א שמו "ר עה"פ. רמב "ן  ראה (5
שם. המדרש  ומפרשי  יפ"ת כז . שם, שמו "ר שם רמב"ן  ראה (6

ח. פרשתנו  תנחומא
"כ"ד  כו ) (שם, בשמו "ר מ"ש  [ע"ד היא רש "י  שכוונת י "ל לכאורה (7

גדל שהי ' אלא הילד ויגדל אומר ואתה הניקתהו  חודש   
 בקומה הגידול הי ' היניקה זמן  שבמשך והיינו ] הנ "ל, יפ"ת (וראה "

ויל"ש  בתנחומא הפשוט פירוש  הוא כן  ולכאורה הרגיל. ע"ד שלא
שני  ויגדל כתיב "מה זה שמאמר ,3 בהערה כנ "ל] זה, לרש "י  [המקור
הבנים  "כל יהודה רבי  למאמר בהמשך הוא כו '" בקומה למעלה פעמים
י "א" כבן  ונמצא שנים ה' בן  שהי ' אלא ויגדל אומר שהוא גדילין  אינן 

.(26 ,30 הערה לקמן  (וראה

הרגיל  ע"ד שלא שגדל כלל מזכיר אינו  שרש "י  מכיון  אבל
מתיבת  מעצמו  מובן  הנ "ל שפירוש  לומר דוחק הנ "ל), (כבמדרשים

בפרש "י . רע"ב וראה שבפרש "י *. "לקומה"
.. שמך מי  יד) (ב, שאומר מפני  שזהו  לומר אין  (8 אין כי  –

שייך זה .ורעמסס בפיתום שם) (פרש "י  הלבנים לעבודת כ"א ,
אל  שיצא גדולתו  היתה מה שם: פרשתנו  ויל"ש  וארא תנחומא (9

אחיו .
שם: וארא ובתנחומא פעמים". שני  ויגדל אמר "מה שם: וביל"ש  (10

מכת"י . שם בהערות וראה פעמים. שני  משה ויגדל כתיב מה
פירושו  ע"פ כי  "משה" תיבת מעתיק שרש "י  לומר, יש  אבל (11
הראשון  ב"יגדל" השינוי **: יומתק לגדולה" והשני  לקומה ש "הראשון 

השני נאמר וב"ויגדל" וכו '), בגיל – כפשוטו  בגידול המדובר (כי  "הילד"
שמביא  מה ג "כ [ומתורץ בחשיבות). גדולה ע"ד מדבר (כי  "משה" נאמר

"(ויגדל) תיבת גם לפנ "ז  מהכתוב בקיצור בפירושו  כתב ולא – ***"
ביאור, צריך אבל פעמים"]. שני  "ויגדל הקודמת) (שבהערה כבמדרשים

"ויגדל הול"ל לפ"ז  הובא כי  – יג  כו , תולדות ביצחק (עדמ"ש  "
בפנים). לקמן 

          
                    

                   



לב   

באמצעות כאן  מתורץ מה להבין : וצריך  ממולח. תלמיד 
ברבי יהודה רבי ידי  על  נאמרו  אלו  שדברים  העובדה 

אלעאי ?

.‚

ÂÈÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â ,‰Â‡ÎÏ ,È"˘ È„ Ò‰

להבהיר , רוצה שרש"י לומר , היה  ניתן  לכאורה
של  סוג  לאותו מתכוונת אינה בפסוקנו  "ויגדל" שהמילה
לומר  קשה כי  - שנים עוד לו  שנוספו  בשנים, - גדילה

"ויגדל " תאמר  לתוספתשהתורה  היא  הכוונה  כאשר 
לפרט  בלי שנים, מדובר של שנים  הכוונהבכמה אלא -

לגדילה  "לגדולה...".היא ,

כי: בכך, די  אין  אך 

הילד ", ויגדל  כתיב כבר  "והלא  רש"י אומר  מדוע א)
אתאם לפרש  אלאבכוונתו "ויגדל", הלשון 

בפסוקנו? "ויגדל " של  המשמעות את 

בפעם "ויגדל " המילה  משמעות  הסבר  -ב)
החידוש  את  רק לפרש היה צריך  רש"י מיותר . - "לקומה"

בפסוק השניה , בפעם  "ויגדל " המילה  שמשמעותהשל ,
ביתו "? על  פרעה שמינהו  "לגדולה,

גם  שהמילהג ) להבין  היה ניתן  רש"י  פירוש
חשיבות של  משמעות בעלת  היא השניה בפעם  "ויגדל "

הנאמרות "ויגדל " הפעמים  לשתי בדומה וגדולה, 
ויגמל " הילד  "ויגדל  - יצחק וילך אצל  האיש "ויגדל  ,

מאד " גדל  כי עד  וגדל  "ויגדל "הלוך  המילה  משמעות  -
ומשמעות "ויגמל", אשר  עד בשנים, היא הראשונה בפעם 
וכדומה , בנכסים גדילה היא השניה  בפעם "ויגדל" המילה
בקר  ומקנה  צאן  מקנה לו  "ויהי  הפסוק בהמשך  כנאמר 

רבה " יצחק ועבודה של פרדותיו  זבל  אומרים "שהיו -
אבימלך " של וזהבו  כספו  .ולא

כדלעיל. משה , לגבי בעניננו , גם וכך

.„

ÌÚÙ "Ï„‚ÈÂ" È‚Ï ‡Â‰ È"˘ Ï˘ Â˘Â„ÈÁ

"‰ÓÂ˜Ï"  ‰Â˘‡‰

הוא: זאת לכל ההסבר 

בימים "ויהי שפסוק נאמר  וכיון משה", ויגדל
הכוונה הרי  הילד...", "ויגדל  הפסוק לאחר  מיד  מופיע זה

כן  לפני  אשר  ההם" "בימים היה  משה" ש"ויגדל  -היא 
ויהי פרעה לבת  ותביאהו  הילד "ויגדל  של  לתקופה  בסמוך 

לבן ". לה 

שהמשמעותולפיכך  להסביר  לכאורה , אפשר , אי ,
לומר  אין  כי בחשיבות, גדולה היא משה" "ויגדל  של 

תקופת  סיום לאחר  "ויגדל ", של  ההם" ,שב"ימים
לגדולה - משה" "ויגדל  !אז 

לגדולה". והשני  לקומה "הראשון  רש "י  מפרש לפיכך 
בכך  העיקרי -החידוש שבפסוקנו  "ויגדל" לגבי

בפסוק  "ויגדל " של  שהמשמעות אלא - לגדולה" "והשני 
" לגדילההיא  הכוונה אין  הילד " ב"ויגדל  :"

אלא ראשון , במבט  שנראה  כפי  היניקה , תקופת שלאחר 
והיותו  הילד של  צמיחתו  - ב"קומה ""לקומה"

כפשוטו ,  ." ויגמל" תקופת

כבר  כי  "ילד ", מכונה עדיין  שהוא כך על  לתמוה ואין 
" אמר  שראובן  מוצאים  אנו  כן  "אל איננו "לפני ,

עשרה"תחטאו  שבע  בן  אז  שהיה יוסף  על בדברו  ,
.שנים
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אז  הי ' שנים כמה בן  דיעות כמה מצינו  המדרש  ע"ד בלימוד גם (12
בחיי  כג . שם, פרשתנו  רמב"ן  (ראה ב. פ"ה, וש "נ . כז . שם, שמו "ר –

ועוד. יד). שם,
לאיש  ויהי  גדל כן  "ואחרי  עה"פ ברמב"ן  בפשש "מ 13) אבל דעת",

"ויגדל  והול"ל זה, יודעים היינו  לא לכאורה לבד משה" "ויגדל מהתיבות
בתולדות  וכמ"ש  דנער* (דעת) מהמצב שגדל שמדגיש  וכיו "ב הנער"

"ויגדלו  כז ) עשרה (כה, שלש  בני  שנעשו  "כיון  שם פרש "י  ראה ,"
בן  הי ' וכבר ויגדל, הנער את אלקים ויהי  כ): (כא, מוירא ולהעיר שנה".
תולדות  (רש "י  מיצחק" ישמעאל גדול הי ' שנה "יד שהרי  לכה"פ, שנה טז 
שם, (וירא ויגמל" יצחק "ויגדל אחרי  הי ' והגר ישמעאל ושילוח ט) כח,

ואילך). ח
ח. כא, וירא (14

יג . כו , תולדות (15
יד. שם, (16

יג . שם, פרש "י  (17

"בימים ולא (18. כג ב, לקמן  כבפרשתנו  ההם"
שם. עה"פ רמב"ן  ראה (19

כפשוטו , גידול הוא משה שויגדל הפי ' בפשטות מושלל זה ומצד (20
מתאים שנגמל.שאינו  בזמן  ההם" ל"בימים

עה"פ), (כהרמב"ן  בדעת גדלות – משה" "ויגדל מפרשים באם (21
בסמוך  רך בגיל בהיותו  – ההם" ש "בימים הכתוב מודיע שבזה אפ"ל
שבהיותה  ברבקה שמצינו  וכמו  בדעת, גדול הי ' כבר – היניקה זמן  לסוף
אליעזר  שהרי  בדעת**, גדולה היתה כבר כ) כה, תולדות (כפרש "י  ג ' בת
(בהערה  נתבאר כבר אבל – ואילך) יד כד, (ח"ש  ועוד במעשי ' דקדק

וכיו "ב. הנער" "ויגדל הול"ל דאז  (13
ל. לז , וישב (22

כב. מב, מקץ (23
וי  ובפ' "ואת24) יד) (כא, שנה.רא טז  כבן  אז  ישמעאל והי ' "

" כ) (מד, ויגש  שנה.וראה ל' בערך אז  שהי ' בנימין  על קטן " זקונים
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ש"הראשון  שבסמוך וכיון להבין  ניתן כבר  ,"
ב"קומה " שגדל  לאחר  זו , משה "לתקופה  "ויגדל אפשרי ,

לגדולה". "והשני - וחשיבות  בגדולה 

כבר  "והלא  השאלה  את רש "י  מפרט  מדוע מובן בזה
הוא , בפירושו  העיקרי החידוש כי - הילד" ויגדל כתיב

משה " "ויגדל שוב כאן  שנאמר  משתנהשמשום  ,
בפסוק אשר  הילד " "ויגדל  של  .המשמעות

.‰
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רק  הילד את מסרה פרעה  בת  לשאול : ניתן לכאורה,
שיחזירוהו  אפשרה  שהיא ייתכן  וכיצד  לי", "הניקהו  לצורך 
הנמשך  תהליך  זהו  כאמרו , אשר , בקומה , גדילתו  לאחר  רק

הינקות"? תקופת  לאחר  שנים מספר 

פשוט : הוא לכך ההסבר 

היא משה, בנה, את  קבלה יוכבד , שהאם, לאחר 
תקופת לאחר  מיד פרעה לבת אותו השיבה שוב
תקופה עמה להשאירו  בודאי  השתדלה אלא היניקה,
היניקה , זמן  לאחר  האפשר , ככל  יותר , ארוכה 
על  המתקבלים  שונים והסברים נימוקים  באמצעות

רצ  ואין אליה  קשור  שהילד  העובדה כגון: ויהדעת,
וכדומה .לנתקו  ממנה 

היתה לא  ב"קומה", גדול  היה כבר  הוא  כאשר  אך
פרעה . לבת למסרו  נאלצה והיא ברירה , בידה

.Â
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להבין : צריך  עדיין  אך 

מובן, ומזה אצלה , יהיה  שמשה רצתה פרעה  בת
ההסבר  מתקבל  עוד  כל בידה להשאירו  יכלה שיוכבד

קשור  בהיות  המינקת בידי  להישאר  לילד  שחשוב דלעיל,
לכל  או , שש, או  חמש גיל  עד  וזאת וכדומה , מאד  אליה
שתים או  עשרה אחת גיל  עד  מרובים , במאמצים היותר ,

הגיע עשרה מכן  לאחר  שמיד  לומר , ייתכן  כיצד  כך , ואם .
צעיר  כה בגיל  ("והשנימשה  וחשיבות 

לגדולה ")?

ש"מינהו  היא  זו  שגדולה ואומר , רש"י ממשיך לפיכך 
פרעה בעניני וגדולה חשיבות זו אין  ביתו": על  פרעה
פרעה , בית  על  מסויים תפקיד אלא  במלוכה , - כללי באופן 
כל  צעיר  בגיל  גם  להטיל  ניתן  כזה  ותפקיד  "גדולה " אשר 
יוסף, לגבי שמוצאים כפי  מיוחדת , סיבה לכך  יש אם כך ,

פוטיפר  בית  על  ממונה היה 18ֿ17 בן  .שבהיותו 

.Ê
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משה את מינה שפרעה  לכך  הסיבה היתה מה ואכן ,
מן  בצטטו  רש"י  רומז  לכך  - צעיר ? כה בגיל  ביתו" "על 

"ויגדל  המילה  את  שאלההפסוק  רש"י מתרץ ובכך  ,"
מילה  לגבי  :נוספת

זה בפסוק "משה " המילה מיותרת .לכאורה , היא
הקודם הפסוק מן  להבין  היה ניתן  "ויגדל " רק נאמר  אילו 

משה . אודות כאן  שמדובר 

זה , בפסוק מוזכר  "משה" שהשם לומר , יש לפיכך 
אין  כאשר  כללי , באופן  שם, של והתוספת שהדגש  משום

וחשיבות חביבות על  מראים בהזכרתו , ובמיוחד הכרח  ,
משיתיהו ", המים  "מן  פרעה  שבת המזכיר  "משה " השם

הרבה " אמות  אמתה  וכדומה .ו "נשתרבבה 

"גדלות " זו  היתה  - משה " "ויגדל של  המשמעות וזוהי
פרעה ,משום  בת בעיני  משה של חביבותו עקב  :

פרעה על  השפיעה היא  לבן ", לה  "ויהי אשר  עד
ביתו " על  ."שמינהו...
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" וכותב רש "י  מדייק שלכן  וי "ל (25לקומה"לגדולה
" שם (ויל"ש ) וארא כבתנחומא ולא זל"ז , דשייכים יותר שמדגיש 

בגדולה".בקומה,
שם  ויל"ש  וארא בתנחומא הכוונה גם שזוהי  י "ל הנ "ל ע"פ (26
וע"ז  ההם". בימים "ויהי  שנאמר מכיון  – פעמים" שני  ויגדל כתיב "מה
הכוונה  הילד" "ויגדל שהכתוב בגדולה", למטה בקומה "למעלה מתרץ
"בקומה": – לפנ "ז ) המדרש  (כלשון  י "א" כבן  ונמצא שנים ה' בן  "שהי '

" הכוונה משה" "ויגדל בגדולה והכתוב – י "א" כבן  ונמצא ה' בן  שהי '
"ויגדל  על כו '") ה' בן  ("שהי ' הנ "ל דדרשי  ויל"ש  בתנחומא שם (ראה

זה). דפסוק משה"
ד"ויגדל  שלפנ "ז  בכתוב רש "י  פירשו  שלא מה מובן  ועפ"ז  (27

לקומה. הילד"
לאמו . הצריך תינוק בשיעור רע"ב) (פב, מעירובין  ולהעיר (28
(קרוב  סק"א ת"ת להל' קו "א וש "נ . ס"ג . תרמ סי ' או "ח אדה"ז  שו "ע

מזה. ויודע בעצמו  זה מרגיש  חמש  והבן  לסופו ).

מבית  רבינו  משה נתלש  שנה יב בן  ב: פ"ה, שמו "ר ראה (29
שם. וביפ"ת הנ "ל רמב"ן  וראה אביו .

לגדולה  שנים ה' בן  שהי ' משמע הנ "ל וארא התנחומא ולפי  (30
שיצא  זה) (רק גדולתו  היתה "מה שם מסיים שלכן  וי "ל .(26 הערה (כנ "ל

אחיו ". אל
ד. לט, וישב (31

הנ "ל. יפ"ת כאן . לדוד משכיל ראה (32
בחייהן  מנאן  פרשתנו : ריש  פרש "י  ראה (32* להודיע כו '

6 (ע' שם ובס"ח שמות לפ' א' שיחה ח"ו  לקו "ש  וראה כו '.
ואילך).

שם. ובפרש "י  ה ב, פרשתנו  (33
החביבות  שמצד לומר קשה (או 34) בכלל לגדולה אותו  ימנה

ממנו  יתבעו  וכו ' שריו  הרי  כי  בתנחומא), מ"ש  ע"ד – אחיו  לבנ "י  בנוגע
על  גזירות לגזור בא הוא עצמו  דכל – שיאמרו  (או  עליהם צעיר שממנה
ת"ל  באם – מבנ "י  אחד לגדולה מעלה ועתה אותם, ולשעבד בנ "י 



לד   

ח  שמצא שמפני ליוסף, הואבדומה פוטיפר , בעיני ן 
"נער  בהיותו להתחשב בלי ביתו , על יוסף את מינה

ו "עבד " .עברי ",
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אשר  אדם על תפקיד  שמטילים זה, שענין  וכדי
לכך  ראוי  אינו  ומוצאלכאורה חביב  שהוא משום  רק ,

כיון  [ובמיוחד יותר  טוב ויובן  יתקבל  הממנה, בעיני חן 
שהרי לעניננו, דומה  אינה מיוסף לעיל המובאת שהדוגמא
יותר  היה לא משה  ואילו ,18ֿ17 בן  לפחות  היה יוסף
שאומר  רש"י מציין  כדלעיל ] שנים , 12 או  11 בן  מאשר 

אלעאי " ברבי  יהודה "רבי  הוא :המאמר 

יהודה רבי  בגמראעל  עד מסופר  מאד , עני שהיה  ,
רבי וכאשר  בלבד, אחד  בגד  היה ולאשתו  שלו  כך  כדי 
יהודה רבי היה יכול  לא תענית, על  גזר  גמליאל  בן שמעון 

ללבוש. בגד  לו  היה שלא משום  לבוא,

מוצאים זאת "ראש למרות להיות מינהו שהקיסר  ,
נשיאה דבי "מוריינא  אשר  עד  מקום", בכל  המדברים 

נשיא "הוה " בית על ראש קיסר  "מינהו  -.

החיצוני מצבו  לפי  רביאמנם , היה לא חייו  ותנאי
המלכות , בעיני ומנהיג ראש של  למינוי  מתאים יהודה
בכל  - ביותר  לעני יחסית אף עני היה שהוא לעיל כאמור 

המלכות בעיני חן  שנשא משום דוקאזאת, הקיסר  מינה
ו " המדברים , כראש נשיא".אותו  בית על ראש קיסר 

צעיר , עדיין  היה  שמשה למרות בעניננו : מובן  וכך
בעיני"נער " חביב כה בהיותו מעלתו , עקב  זאת  בכל  ,

הוא לבן ", לה  "ויהי המים  מן אותו  משתה אשר  פרעה בת 
" אשר  עד  פרעה , בבית חשוב על נעשה פרעה 

ביתו ".
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זה: רש"י  בפירוש תורה" של  מ "יינה 

מאותם נובעים  בגשמיות מוצאים  שאנו  הענינים  כל 
היה אשר  רבינו, משה  אצל  ובמיוחד  ברוחניות , ענינים

למעלה היה  שהוא  כפי בדיוק דאצילות .למטה נשמה -

"הראשון  הגדולה , עניני ששני  בעניננו , גם מובן  כך 
מבטאים ביתו " על  פרעה שמינהו  לגדולה  והשני  לקומה 

ברוחניות . משה  של  בדרגתו הללו  הענינים שני את
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(ד"ויהי  פרעה דבת קולה נשמע דשם עצמו  בבית משא"כ זה). שנתפרסם
ביתו . על ימנהו  שפרעה לבן ") לה

שם. ופרש "י  יב. מא, מקץ ראה (35
ג ' בגיל דעת שמצינו  כמו  דעת, מצד לזה ראוי  להיות שאפשר אף (36
ומדברת  (פועה מילדת שהייתה במרים או  .(21 הערה (וכנ "ל ברבקה שנה
א, (פרשתנו  ומזון  מים להילדים ומספקות כו '), הנשים כדרך לולד והוגה
מליץ  שהי ' ממנשה [ולהעיר בערך* ה בגיל והייתה ובפרש "י ), יז  טו .
קטן  מינוי  אבל שבע]. מגיל יותר הי ' ולא כג ), מב, מקץ (פרש "י  דיוסף
מהגירסא  [ולהעיר אחרים. שרים בזיון  של ענין  לכאורה הוא לגדולה

פרעה "שמינהו  דרש "י  שני  ויגדל בדפוס יא: פ"ט, ובקה"ר ביתו ". על
ולהוציא]. להכניס גדולתו  שהייתה ויגדל מהו  אחיו  אל ויצא משה

המשכן  מלאכת על ממונה כשהי ' שנה יג  בן  שהי ' מבצלאל וצע"ק
אלקים רוח אותו  אתו ("ואמלא נתתי  גו ' מחשבות לחשוב גו ' בחכמה

ד"ה  תמח תלו . (ב"א הדורות סדר – ואילך) ג  לא, תשא – גו '" אהליאב
זה. מגיל למעלה הי ' שלא מקרא של פשוטו  ע"פ גם ומוכרח דורות).

צ"ע  וכיו "ב) צבור על למינוי  דומה שאי "ז  את"ל (גם אופן  ובכל
יהואש  שנים שבע "בן  א) כד, דהי "ב א. (יב, ב מלכים ממלכים :"

יאשי ' שנה שמונה "בן  ֿ ג ) א (לד, שם ודה"י  א) (כב, (וראה שם "
שנה  שמונה בן  נער "וכי  בתחלתו ) רא רמז  א מלכים (יל"ש  פי "ז  פדר"א

דע  הוא ובנ "כ.מה תרצ"ב סי ' ס"ח סע"ב. נו , שבת וראה  כו '"): אלא תו 
ועוד. ס"ג . סשמ"ט** חו "מ ושו "ע שמג  סו "ס או "ח שו "ע נ "כ:

שלמה הי ' שנה י "ב "בן  לשלמה: רבה ובנוגע עולם (סדר "
תתקכג ). ב"א סה"ד וראה ה. כב, דהי "א רש "י  פי "ד.

השתתף  ויהוידע דוד, ודבית מלך בני  הם שהנ "ל דשאני , אלא
כג ) פרק שם דה"י  יא. פרק שם מלכים (ראה דיהואש  המלוכה בהנהלת

(ברכות  ידיע מקטפי ' ובוצין  יא) ה, (מ"א אדם מכל החכם הוא ושלמה
וגם ל), יז . יג . א, שם (מלכים שבע לבת הובטח ומקודם א) מח,

ועוד. יג ). שם, למ"א רד"ק וראה ֿ יוד. ט כב, (דה"א
את  הביא שרש "י  לומר שאין  מובן  שלפנ "ז  בהערה הנ "ל ע"פ (37
שערות  ב' הביא שלא דקטן  אזיל, לשיטתו  כי  אלעאי  ברבי  יהודה רבי 

וא"כ מ"ג )*** פ"א, (תרומות תרומה דעת תרומתו  לו  דיש  נראה לכאורה
תרומות  הר"ש  שלדעת ע"ז  [נוסף כי  למינוי , גם ראוי  וא"כ דברים, לכמה
הגיע  לא ואפילו  קאמר קטן  כל שם אחרונה) משנה וראה תויו "ט (ראה

דעת צריך שאין  והיינו  שם לחינוך, להביא צריך אין  ע"ז  א) הרי ] ,
רבקה  גבי  בתורה מהמסופר זה יודעים שהרי  אלעאי , ברבי  יהודה רבי 
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שלפנ "ז .
בר ר"י  הוא יהודא ר' דסתם (38 "'ר ד"ה א כו , ביצה

יהודה).
סע"ב. מט, נדרים (39

וש "נ . ב. לג , שבת (40
רע"א. קד, מנחות (41

פירוש  ובקונטרס שם: מסיים אבל ב. קג , שם מעשה תוד"ה (42
רע"א. קד, שם פרש "י  וראה בשיעורין . דאיירי  משום

מ  להעיר אל 43) ויבוא שמלותיו  ויחלף יד): מא, (מקץ לפנ "ז  מש "נ 
פרעה.

המלכות. בשבח שדיבר שם בשבת (43*
שם. בחיי  יד. ב, פרשתנו  פרש "י  (44

פרשתנו  אוה"ת ג . עו , תו "א ב. קפז , א. קלח, (אד"ר) זח"ג  ראה (45
ב. מט, נצבים לקו "ת וראה ואילך. נט ע'

               
        

                  



לה    

הפסוק  שעל ולציין , להקדים  יש  זאת להבין כדי 
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ועל נהורא אור ) הבית כל  נתמלא שנולד  (=שבשעה  ...
היה (=הכל הוה וכלא  כתיב, הוא טוב כי  כך ) (=ועל  דא
רבי בין  שהמחלוקת  מבואר  החמה " "אור  בפירוש  בו)".
לדעת כי  המציאות, לגבי  היתה  לא יוסי  רבי  לבין  חייא
ואור  מהול  נולד  הללו , הדברים  שני משה  אצל  היו  שניהם

מה לגבי היה  המחלוקת אלא השכינה . .

יוסי ורבי  מהול ", "דאתייליד  חייא רבי  סובר  מדוע
מבאר  כך  על חמאת "? ביה  דנהיר  דשכינתא  ש"נהירו 

הזהר  ספר  על בהערותיו  ֿ מורי  זאתאבי  דורש אחד שכל ,
לדרגתו : בהתאם

מהול  שנולד  "דורש יסוד , בבחינת שהוא חייא רבי 
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להלן. שיבואר  כפי הללו , הדברים שני בו 

.È

ÌÈ˘ÂÈÙ‰ È˘ ÌÈÊÓ ˙ÂÏÚÓ‰ È‚ÂÒ È˘

משה מעלות לגבי הוא: פשוטות במילים לכך ההסבר 
מכל  ה "נבחר  היותו  עצמו , כלפי  מעלתו  א ) ענינים: שני יש

האדם " עםמין  ומאוחד  דבוק וכולו העולם, מכל  נעלה  ,
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מן  למעלה העצמית, שלימותו  על מצביע מהול  הוולדו 
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.‡È

ÂÈ„ÁÈ ˙ÂÏÚÓ‰ È˙˘  È‡ÚÏ‡ È ‰„Â‰È È

אלעאי , ברבי  יהודה  רבי  "אמר  באומרו  רש"י רומז  לכך
- ביתו" על פרעה  שמינהו  לגדולה והשני לקומה הראשון 

המעלה ניכרת  אלעאי ברבי יהודה רבי  דרגת  מצד 
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ב. ב, פרשתנו  (46
ב. יא, פרשתנו  (47

אחרים. דעת הוא א) יב, (סוטה בגמרא (48
(הובא  אור" כולו  הבית נתמלא שנולד בשעה "וחכ"א שם בגמרא (49
שם: חדא"ג  וראה שמו . טובי ' אומר יהודה רבי  עה"פ). פרשתנו  בפרש "י 

י "ה. טוב
לג . ע' – לזהר הערות יצחק לוי  לקוטי  (50

ר"י . מדברי  הוא שם באוה"ח הרא"ג  ולפי ' שם. בלקולוי "צ כ"ה (51
השביעי . היסוד חלק פ' להרמב"ם פיה"מ (52

ה"ו . יסוה"ת מהלכות ז ' ובפ' שם. רמב"ם ראה (53

ד. פ"ב, שמו "ר (54
ס. ע' שם אוה"ת ראה (55

בסופו . ד' סי ' מהד"ב אדה"ז  שו "ע ראה (56
שם. סוטה חדא"ג  וראה א. נב, סוכה – ערל שנקרא (57

נ " אדמו "ר כי "ק ראה תרומה.58) ס"פ ע
שם. תו "א ראה (59

סא. ע' שם מאוה"ת וצ"ע (60
ב). (קל, ס"כ אגה"ק (61

פשיטות  דאמיתית ואילך 122 ע' ח"ו  [המתורגם] מלקו "ש  להעיר (62
הדיבור בכח דוקא מתגלה .הנפש 



לו   

בשלימות הן  "לקומה "התחומים. - והן ,
פרעה שמינהו  "לגדולה - הזולת  על  בהשפעת ".

הוא: הענינים בפנימיות  לכך  ההסבר 

יוסי רבי  לבין אלעאי  ברבי  יהודה רבי בין  ההבדל 

בגימטריא יוסי  - המלכות ספירת היא  שניהם מהות הוא :
הואאלקים ויהודה למלכות, רומז  אלקים  שם אשר  ,

ספירת של  מהותה שזוהי והתבטלות הודאה מלשון 
.המלכות

את מבטא יוסי  רבי ביניהם: הבדל  יש זאת  בכל  אך
יצירה בריאה לעולמות  היורדת  המלכות  ספירת של  הדרגה 
עדיין  אשר  המלכות לספירת רומז  יהודה רבי  ואילו  עשיה,
יוסי רבי בשמותיהם : גם רמוז  זה הבדל  באצילות.
ולא בלבד , "אלקים" שם  (א) כלומר : אלקים, בגימטריא
ב'גימטריא ' אלא בגלוי , לא  "אלקים " שם  אף (ב ) הוי ', שם 

והסתר  העלם  -מופיעות יהודה של  בשמו  ואילו .
של באופן '.

ירידת - יוסי  רבי  מצד בעניננו : ההבדל  גם  נובע מזה 

שבהשפעה המעלה ניכרת  - ֿ עשיה  לבריאהֿיצירה  מלכות
ומלוכה  ,

רבי  של  דרגתו  מצד  שםואילו  - אלעאי ברבי 
סוגיהוי' שני ניכרות - באצילות  אשר  מלכות  דרגת ,

עם ומאוחדת קשורה  המלכות  ספירת אחד  מצד  המעלות :
ממנה הגבוהות  היא הספירות  שני ומצד  , 

נפרדים . לנבראים ירידה  העולמות, להתהוות 

ישנה אחרות: המלכות ,במילים בספירת 
מוחלטת , בהתבטלות להיות שצריך  למטה  למלך בדומה 

זוקף" אינו  שוב שכרע הוא"כיון - שני מצד ואילו  ,
העם . על  מתנשא 

המעלות: שתי  את  אלעאי  ברבי יהודה רבי  מבטא ולכן 
מעל  באלקות , ודביקות  איחוד  - עצמו  שלימות הן 
שלימות וכן  לקומה". "הראשון  הזולת, עם  לפעילות
שמינהו  לגדולה  "השני - הזולת על  והתנשאות  בהשפעה 

ביתו ". על  פרעה
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אלא  שורה השכינה ד"אין  ממשה דלמדין  א צב, משבת להעיר (63
ועשיר גבור חכם על  הו "ע דשכינתא דנהירו  הנ "ל וע"פ .*"

ה"ב. פ"ט יסוה"ת הלכות רמב"ם (וראה להזולת וההשפעה הגילוי 
ב' ישנם  הנבואה דבענין  י "ל כו '), שתהי ' אפשר הנביא ה"ז  מפ"ז  ולהעיר
רפ"ז  שם רמב"ם (ראה לאלקות דביקות הוא, דמציאותו  שלימות הענינים,
כ  פ"א, דבשמו "ר ולהעיר הזולת. אל דגילוי  שלימות שם), חלק ובפ'

" – הוא" טוב כי  אותו  ד"ותרא ר"י  דעת משא"כ איתא לנביאות".
שם. ויפ"ת מהרז "ו  פי ' וראה נחמי ', רבי  דעת הוא שם בסוטה

ואתגליין  דאתפרעו  ביתא לעילא, סימניך הוא דא פרעה "בית (64
רי , (זח"א אתגלי " מתמן  סתים דהוה מה כל בוצינין  וכל נהורין  כל מני '

א).
87 ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  ספ"פ. תרל"ז  וככה המשך ראה (65

.43 הערה 211 ע' [המתורגם] ח"ה .18 ובהערה

רע"א. נו , סנהדרין  פרש "י  א. רכג , זח"ג  (66
ובכ"מ. א. מו , ויחי  א. מד, ויגש  תו "א ראה (67

ב). (פד, פ"ז  פ"א, והאמונה היחוד שער ראה (68
ב. יוד, סוטה ראה (69

העלאה" מלשון  "שהוא אלעאי ", "ברבי  גם רש "י  כתב שלכן  וי "ל (70
(ושייכותה  המלכות ועליית העלאה ענין  להדגיש  קצד) ע' לוי "צ (תורת

ממנה). שלמעלה לספירות
יומתק  – בינה בחי ' הוא אלעאי  דר' שם, לוי "צ בתורת ועפמ"ש 
על  רומז  הוה, וכלא בפנים) לעיל שהובא (בזהר שאמר "מה כי  ביותר,
לזהר  לוי "צ (לקוטי  חייא" ור' יוסי  ר' דפירוש  בחי ' הב' והוא כו ' בינה

הנ "ל).
מלך. מינוי  מצות דרמ"צ וראה ב. לד, ברכות (71
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" – הוא" טוב כי  אותו  ד"ותרא ר"י  דעת משא"כ איתא לנביאות".
שם. ויפ"ת מהרז "ו  פי ' וראה נחמי ', רבי  דעת הוא שם בסוטה

ואתגליין  דאתפרעו  ביתא לעילא, סימניך הוא דא פרעה "בית (64
רי , (זח"א אתגלי " מתמן  סתים דהוה מה כל בוצינין  וכל נהורין  כל מני '

א).
87 ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  ספ"פ. תרל"ז  וככה המשך ראה (65

.43 הערה 211 ע' [המתורגם] ח"ה .18 ובהערה

רע"א. נו , סנהדרין  פרש "י  א. רכג , זח"ג  (66
ובכ"מ. א. מו , ויחי  א. מד, ויגש  תו "א ראה (67

ב). (פד, פ"ז  פ"א, והאמונה היחוד שער ראה (68
ב. יוד, סוטה ראה (69

העלאה" מלשון  "שהוא אלעאי ", "ברבי  גם רש "י  כתב שלכן  וי "ל (70
(ושייכותה  המלכות ועליית העלאה ענין  להדגיש  קצד) ע' לוי "צ (תורת

ממנה). שלמעלה לספירות
יומתק  – בינה בחי ' הוא אלעאי  דר' שם, לוי "צ בתורת ועפמ"ש 
על  רומז  הוה, וכלא בפנים) לעיל שהובא (בזהר שאמר "מה כי  ביותר,
לזהר  לוי "צ (לקוטי  חייא" ור' יוסי  ר' דפירוש  בחי ' הב' והוא כו ' בינה

הנ "ל).
מלך. מינוי  מצות דרמ"צ וראה ב. לד, ברכות (71

                          


             

         
          

 
        

       
   

        
      

    

        
         

         
        

      
        

        
     



































המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א



לז

יוסף בן שבע  בראשית לז, ב – אלה תלדות יעקב 
עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את 
בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את 

דבתם רעה אל אביהם

ז

"אלה תולדות יעקב יוסף" – שלימות יעקב בחי' 
"תפארת", הוא ע"י יוסף בחי' "יסוד"

אלה1 תולדות יעקב יוסף,

יעקב2 בחי' תפארת,

יוסף3 בחי' יסוד,

אלה  וז"ל:  ה  ב,  פרק  נתן  דרבי  אבות  ו.  פד,  פרשה  ב"ר  ראה   )1

תולדות יעקב יוסף והלא אינו ראוי לומר אלא תולדות יעקב ראובן, 

ומה תלמוד לומר יוסף ע"ש.

ספר המאמרים תרנ"ד עמוד קז וז"ל: מ"ש אלה תולדות יעקב יוסף, 

שלכאורה הי' צ"ל אלה תולדות יעקב ראובן, שהרי ראובן הי' הבכור. 

אך הענין שבכאן אינו מחשב סדר תולדותיו כ"א סדר עבודתו, ואמר 

התיכון  בריח  שהי'  מעבודתו,  הגילוי  בחי'  היינו  יעקב  שתולדות 

עד קצה התחתון  אל הקצה מבחי' קצה העליון  מן הקצה  המבריח 

זהו ע"י יוסף, ע"ש.

ויסוד  "יסוד",  ויוסף בחי'  וע"ז מבאר כאן שיעקב בחי' "תפארת", 

משלים  )יוסף(  "יסוד"  ובחי'  תפארת,  מן   – התולדה  והוא   – נמשך 

ומשכלל "תפארת" )יעקב(.

דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרא   ) א  פד,  )ב"מ  כמארז"ל   )2

לקוטי  א.  שב,  דף  ג'  חלק  ב.  קנז,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  הראשון". 

תורה במדבר ה, ב. ועיין הביאור לעיל סימן ד הערה 3.

3( ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' לברית זכה דאקרי 

צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: 

"יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' בזנות שהוא באבר 

היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד 

מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

יוסף,  ע"י  הוא  תפארת,  בחי'   – דיעקב  שהתולדות 

ומשלים  המשכלל  הוא  שיסוד  המשלימו,  יסוד4  בחי' 

את התפארת, והוא מה שגוף5 וברית כחד חשבינן.

וכן מה שתפארת אפיק תולדות הוא ע"י יוסף בחי' 

יסוד דוקא, וכמ"ש6 בזהר דף ק"פ ע"א.

ומצינו כתוב מפורש שהתחזקות ושלימות התפארת 

הוא ע"י יסוד דוקא, והוא מ"ש7 הנה בנך יוסף – יסוד, 

לו8  שנמשך  תפארת,   – ישראל  ויתחזק  אז  אליך,  בא 

מוחין שהם בחי' חיזוק, ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל 

ובשער הפסוקים בפרשת ויחי בפסוק זה ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנה

15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. ועוד ע"ש".

4( ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לתניא עמוד ג וז"ל: תפארת עושה 

פעולתו ע"י יסוד.

5( ראה זהר ח"ג )פרשת פנחס( דף רל"ה ע"ב. מאמרי אדמו"ר הזקן 

ה'תשי"ז  סה"מ  מנחם  תורת  ב.  כח,  אור  תורה  קיט.  עמוד  תקס"ה 

)ד"ה באתי לגני( עמוד קיד ואילך.

גוף   – הפנימיות  הוא  דתפארת  "גופא",  הוא  "תפארת"  פירוש: 

המדות, ו"יסוד" )ברית( הוא נק' "סיומא דגופא" כפי שבא ההשפעה 

בפועל, וזהו שגוף )תפארת( וברית )יסוד( כחד חשבינן, וד"ל.

6( וז"ל: אלה תולדות יעקב יוסף וגו' )פירוש( בתר דאתישב יעקב 

)אחר שנתישב יעקב בארץ כנען( ואזדוג שמשא בסיהרא )ונתחבר ז"א 

הנקרא שמש עם המלכות הנקראת ירח( כדין שרא למעבד תולדות 

)אז התחיל יעקב לעשות ולהוליד תולדות כמ"ש אלה תולדות יעקב, 

ומוליד  ידי מי הוא עושה  )ועל  תולדות  דעביד  איהו  ומאן  ושואל( 

התולדות(, אהדר ואמר )חוזר הפסוק ואומר( יוסף )הוא היסוד שעל 

ידו יוצאים התולדות(. ע"ש.

7( בראשית מח, ב. ראה גם לקמן סימן קכח.

8( ראה גם אור התורה ויגש עמוד 2224 ואילך.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת שמותלח

ג, יא – ויאמר משה אל האלקים מי אנכי 
וכי אוציא את בני ישראל  כי אלך אל פרעה 

ממצרים

באפילה  בלילה  שהלך  לאחד  משל  במד"ת1  איתא  ה. 
שני  נר  הדליק  וכבה,  החשך  את  להאיר  הנר  את  הדליק 
מתייגע  אני  מתי  עד  אמר  וכבה,  שלישי  נר  הדליק  וכבה, 
כך  כבה,  אינו  הבוקר  שאור  והיינו  הבוקר,  אור  עד  אמתין 
עמדו  מצרים  בגלות  הקב"ה,  לפני  ישראל  כנסת  אמרה 
משה ואהרן וגאלום וכבה כי גלו לבבל, עמדו חנניה מישאל 
ועזרי' וגאלום וכבה שגלו ליון, עמדו חשמונאי ובניו וגאלום 
וכבה שגלו עוד, אמרה עד מתי אני מתייגע להגאל על ידי 
בשר ודם, אמתין עד אור הבוקר, כמ"ש )תהלים קיח, כז( 
אל ה' ויאר לנו, שהגאולה שעל ידי בשר ודם נקרא בשם נר 
אבל הגאולה שעל ידי הקב"ה נקרא בשם אור, וזהו )תהלים 
לו, י( באורך נראה אור שהגאולה תהי' על ידי הקב"ה ותהי' 

גאולה שלימה.
וזהו שאמר משה להקב"ה מי אנכי ואמרו רז"ל במד"ר 
שמות פ"ג שא"ל משה להקב"ה לא כך אמרת ליעקב אנכי 
ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ועכשיו אתה אומר 
לכה ואשלחך אל פרעה, ונמצא יהי' פירוש הפסוק מי אנכי 
הכי אני הוא האנכי שאמרת ליעקב אנכי אעלך כו', והיינו כי 
משה רצה שתהי' הגאולה על ידי הקב"ה ולא על ידי בשר 
דלעתיד  הגאולה  כמו  נצחית  הגאולה  שתהא  בכדי  ודם 

שלא יהיו שינוים כו'.
ספר המאמרים תרל"ג עמוד כז-כח

כה  משה  אל  אלקים  עוד  ויאמר   – טו  ג, 
תאמר אל בני ישראל ה' אלקי אבתיכם אלקי 
שלחני  יעקב  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם 

אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור

)זכרי' יד( והי' ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהי'  ו. 
ה' אחד ושמו אחד. אטו )עד( האידנא לאו אחד הוא, אמר 
רב אמא בר חנינא )אמר ר' אסי( ואמר רב נחמן בר יצחק 
לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב ביו"ד ה"א 
ונקרא באל"ף דלי"ת, ]אבל[ העולם הבא ]כולו אחד[ נכתב 
ונקרא ביו"ד ה"א סבר רבא למדרשי' בפירקא  ביו"ד ה"א 

אמר לי' ההוא סבא לעלם כתיב.
פסחים נ:

ואומר אני שאין הכוונה שיבוטל שם אל"ף דל"ת חלילה, 
אדון  הוא  כי  מורה  דל"ת  אל"ף  שם  כי  הפירוש,  כך  אבל 
והכל עבדיו, וזה מורה על מלכותו כי אין מלך בלא עם שהם 
עבדיו, וזה מורה על מדת הדין, משא"כ שם הוי' הוא עצם 
הרחמים. וכבר כתבתי לעיל בשם הרב ר' אפרים ז"ל פירוש 
מאמרם שם העולם הבא כולו הטוב ומטיב, דהיינו שיראו 
למפרע כי לא הי' מדת הדין כלל רק הכל הי' חסד ורחמים, 
לשם  דומה  אינו  בו  שנקרא  ששם  נדמה  הזה  בעולם  ולכן 

1( על הפסוק כי עמך )תהלים לו, יו"ד( – התוכן לא הלשון.

שנכתב, שזה רחמים וזה דין, אבל לעולם הבא הוא נקרא 
גם כן ביו"ד ה"י, דהיינו שיבינו ששם אדנ"י גם כן הוראתו 
כמו שם יו"ד ה"י, וממילא לא יתבטל שם אדנ"י לעולם ועד, 
אדון  שהוא  מורה  הוא  כי  מלכותו  כבוד  על  מורה  זה  ושם 

הכל.
צל"ח פסחים נו.

ד, ח – והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו 
האות  לקול  והאמינו  הראשון  האות  לקול 

האחרון

יהי' כבוד  גדול  ב, ט( על בית שני,  )חגי  הכתוב אמר  ז. 
הבית הזה האחרון מן הראשון. והקשו כיון דקרי לי' אחרון, 
משמע דאין עוד אחריו כלום, ואיך מקוים לבית השלישי. 
אע"ג  אחרון,  לשני  דקרי  גוונא  כהאי  דאשכחנא  ותירצו 
דאיכא שלישי בתרי'. והוא במ"ש בפרשת שמות והי' אם 
והאמינו  הראשון  האות  לקול  ישמעו  ולא  לך  יאמינו  לא 
לקול האות האחרון. והי' אם לא יאמינו גם לשני האותות 
ושפכת  היאור  ממימי  ולקחת  לקולך  ישמעו  ולא  האלה 
ביבשת  והיו לדם  היאור  והיו המים אשר תקח מן  היבשה 
האחרון,  אות  השני  לאות  דקרי  ונמצא  ח-ט(.  ד,  )שמות 
ואע"ג דהוה בתרי' אות שלישי שהוא הפיכת המים לדם. 

ש"מ דאם אמר אחרון אינו מוכרח דלא הוה בתרי' כלום.
עפ"י תוספות יו"ט דמאי פ"ז מ"ג

* * *

והי'  הכתוב  רמז  נועם(  )אמרי  המפרשים  פירשו  ובה 
הדם לכם לאות על הבתים )שם יב, יג( פירוש אות השלישי 
אחרון,  הכתוב  לי'  דקרי  השני,  אות  אחר  העשוי  הדם  של 
דאתמר  דאע"ג  מקדשים.  בתי  הם  הבתים  על  לאות  הוא 
על בית שני שם אחרון, עכ"ז יש אחריו בית שלישי שיבנה 

במהרה בימינו אמן עכ"ד ז"ל.
בכתובים  דוגמה  מצינו  כי  אמת  הן  לחקור,  יש  והנה 
דאיכא  אע"ג  השני  על  אחרון  דאומר  שמות,  בפרשת 
בתרי' שלישי, עכ"ז יש לדקדק מי הכריחו לומר הבית הזה 
האחרון, דהוא מילתא דאית בה שקלא וטריא, שיש פתחון 
הוכחה  להביא  ונצטרך  שלישי,  בתרי'  דליכא  לומר  פה 
ממקום אחר דאין בזה הכרח. לימא גדול הבית הזה השני 

מן הראשון, ועל זה אין אומר ואין דברים של ערעור.
ופירשנו בס"ד דהנבואה הגידה לנו בשורה טובה וגדולה 
דאז  ודם,  בשר  ע"י  יבנה  לא  השלישי  דהבית  להודיענו 
ית',  ע"י  יבנה  אלא  אליו,  שקדמו  כאותם  שיחרב  אפשר 
וכיון דנבנה ע"י יתברך בטוח הוא שיהי' קיים לעולמים ולא 
יחרב, ונמצא בית שלישי הוא נחשב ראשון אליבא דאמת, 
ודם,  בשר  ע"י  היו  שהם  מקדשים  שני  עם  מתערב  דאינו 
ולכן שפיר נקיט על בית שני אחרון, כמשמעו שהוא אחרון 
קיים  יהי'  הוא  שלישי  דבית  ידענו  בזה  אדם,  ידי  למעשה 

לעולם ולעולמים ואינו חרב.
ברכת חיים )מהבן איש חי( על הפטורת השנה – 

הפטרת נח
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Ï‡NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשּמנאן ֿ ּפי ֿ על  אף  ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְִֶַַָָ
ּבמיתתן, ּומנאן חזר  ּבׁשמ ֹותן, ח ּבתן ּבח ּייהן לה ֹודיע  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ל ּכֹוכבים , ּבמס ּפר ׁשּנמ ׁשל ּו ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר  מ)ּוב ׁשמ ֹותם , צבאם (ישעיהו ּבמס ּפר  "ה ּמֹוציא  : ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָ
יקרא  ּבׁשם  רבה)"לכ ּלם  .(שמות ְְְִֵָָֻ

           

, למצרי  א י ראל, נמ ת ל הארה  ה "מ ת", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָרק 
מצרי) פרט ה לת ו ל כלל ע ל ־ה ה  ל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהגלת

לב א  יכ לה  אינ ה מה   עצ אבל גב ל), מיצר  ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמ
ַָלת.

                 

מ מ מ מ תתתת א)(וא וא וא וא הההה א, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶ
נד  י לכא רה  וכא ה רה , כ מתא  ה רה   ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ועד ת ח מ ה רה  :כנ לבי ה רה    י ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֻמחלט
מב א  'מ ת'  וא וה לת, ה ע ד  עני ע סקת פ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָס
וה א ה  ," נקרא ת א   "על הרי  ה א לה , עני ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻאת

?" מ  א  "ביל היתה   ְְְִִִֶַָָָֹ
מעלי ה א  אחד  מ ד  . כ וה בר   י   ה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָוה א ר:

– ני  מ ד  ,ת מה על בר מגה  ואינ , האד  עצ ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
אד ל  מ ה ריאה  ועד  ,פ ה  עצ ק ר   ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָה
מ ד – לת   מצי  זה  מעי .פ מע להעיר ר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא 
אינ  העצ רק  אפרית והיא  והס ר,  העל היא  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאחד 
לת, ה נימי  העני את  ימג א ר ני , מ ד  ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלי ;
ר־ה א .   ־סאי עצמ ת י  ענינ ה א לה , את  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמביאי

           

מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה  אי אי אי איהההה ני ני ני ני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל  מ מ מ מ תתתת א)וא וא וא וא הההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ספר  מ ת, לספר רא ית ספר י פטת ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַההב ל
ההכנה   , בטי וה האב ת לד ת על מס ר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻרא ית
יציאת  ס ר מס ר מ ת ספר  וא ע ־י ראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻליצירת

ה רה . נתינת  ְְִִִַַַָמצרי
ס ר אינ מ ת ספר התחלת לה  ,  א יציאתיציאתיציאתיציאתאבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

א א  ע ־י ראל, נלד  אז , ת ת ת ת מצרי גל גל גל גל? וקא  מצרי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ע ־  לידת ס ר מס ר מ ת ספר  א למר,  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻוי

אינ זה  ס ר ל ההתחלה  אבל ה רה , נתינת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָי ראל
וקא  א א  , מצרי גא ת יציאת לא   וא רה ,  מְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻ

וה ב ליגל גל גל גל ת ת ת ת  ' ל'מצרי ה רידה  את המס לת , מצרי ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
כלל.  ל הע ְִֶָָָל

ההכנה    לכ , ל הע רר היא  ה רה  כלית יו ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמ
 אפ , מצרי לת ת עב דה  על־ידי  היתה  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלמ ־רה 

ה ד ה .   לתח י ראל, לרת  נכנס  מצרי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֻעניני 

           

נפנפנפנפ  בעי בעי בעי בעי ני ני ני ני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל ............ מ מ מ מ תתתת א־ה )וא וא וא וא הההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונאמר  "מ ת" א נאמר . מי ה צבא  י ראל ה  לי קְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
 לכ  כביל מס ר "מ נה  אמר "מ ת",  כביְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

א  יקרא ". מנה מ ת  למצרי י ראל  רד ה "ה ,   ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
 הי ה   ר רבה ).מס (מדרש ְִַָָָָ

ברי ה ל   ה ־המ המכ את מבליט , טיב  מעצ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמס ר,

ÌÈˆÓÏא  eÏÚc Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
:eÏÚ d˙Èa L‡Â b ˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…¿«∆¡«≈≈«

 

   
   

     
     
   
    
      
     

      

     
      

       


    
  

    
     
    

    
    
     
     
     
     
     

      
  



מ              
לע ת  . יניה  מי ה  לי ההב את טמט , מני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻה
כל   וה נה  ה יחד  את מ פת ,  קריאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻזאת,

. עצמ פני  פרט ְְְְִֵַָָרט
קריאת  "מס ר" יחד :   ה חינת י  ק מ ת יה די  ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָכל

." "רררר ל מס מס מס מס אצל וה  היא  ה הד ת לנק ת רמז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
קריאת המיחדי    ני ־י ראל. תרול לגלה  רמזת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

יה די . ְִָל
, א  ברי ני  לי ראל ה "ה  ל ת ח התאה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלכ
המ פת  ה הד ת נק דת מ ד  ה , ת ח דל לה דיע  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻדי 
פרט. ויה די  יה די  ל ל ה יחדת מעלת מ ד  וה ,  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻלכ

"מ נה  אמר מה  רררררועל־ מס מס מס מס  לכ  כביתתתתל מ מ מ מ ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ְִָיקרא ".

   §¥´¦§½¥¦−¦«¨«

  ¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«

   ̈¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«

      ©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤§¥−
 ̈¨¬§¦§¨«¦

ÌÈˆÓ ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑היּו ּובניו ה ּוא  והלא  ¿≈»»¿ƒ¿»ƒֲַָָָֹ
ׁשבעים , יֹודעים ּבכלל  היינּו לא  וכי לל ּמדנּו, ּבא  ּומה  ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹ

יֹוסף : ׁשל  צדקת ֹו  לה ֹודיע א ּלא  ּבמצרים ? היה  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשה ּוא 

ׁשהיה  יֹוסף  ה ּוא  אביו, צאן את  הר ֹועה  יֹוסף  ִֵֵֶֶֶָָָָֹה ּוא 
ּבצדק ֹו ועמד   מל ונע ׂשה  .ּבמצרים  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

     ©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«

       §¥´¦§¨¥À¨©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ
    §®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«

eˆLiÂ∑ ׁשּׁשה יֹולד ֹות  אחד ׁשהיּו .ּבכרס  «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

    ©¨¬¨¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
¤¥«

L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתח ּדׁשּו אמר : וחד  מ ּמׁש, חד ׁש אמר : חד  ּוׁשמ ּואל , יא)ּגזר ֹותיורב  ‡L.(סוטה «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆
Ú„È ‡Ï∑ּכא ּלּו עצמ ֹו ידע ע ׂשה  רא"ם)לא  גרס  .(כך  …»«ְְִַַָָָֹ

        

זרזרזרזרתיו תיו תיו תיו   תח תח תח תח .... ....  מ מ מ מ  ח)חד חד חד חד א, ק ק (רש"י רב , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
אד י ד ל רע  היה  א מר וה ר, א ר ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָה ראת

     ק ק ק ק ר ל ל ל ל סב ממ נת, יני  לפסק  רגיל היה  מ אל, ; ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
 אד י ד ל רע  זרזרזרזרתיו תיו תיו תיו .לחברלחברלחברלחברהיה   תח תח תח תח– ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

 אד י ד לה  טב ;לחברלחברלחברלחבררע ת ל מל  ס י הרי  , ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אליו   א י ראל ני  י  ,  קל  אד י ל־ לא   ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹא
ללט  ( לדע)  מי מ הצקה  ל  י ולכ ,ת מלכ ל ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹוק

.נרצ  ה מ מ מ מ  חד חד חד חד אד י ד לה  רע ת –     ק ק ק ק ל ל ל ל, ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 י ל־ לא   א מ א ; לי  ז אמתלא  ל אי ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי 

טב . ל גמל לא   סי הרי  ,לחבר  ֲֲֵֵֵֶַַָָָֹאד

e‰ÈÂ„‰:ב  ÈÂÏ ÔBÚÓL Ôe‡¿≈ƒ¿≈ƒƒ»

ÔÓÈe:ג  ÔÏeÊ Î˘OÈƒ»»¿Àƒ¿»ƒ

L‡Â:ד  „b ÈÏzÙÂ Ôc»¿«¿»ƒ»¿»≈

„˜ÚÈה  ‡kÈ È˜Ù ‡˙LÙ Ïk ‰Â‰Â«¬»»«¿»»«¿≈«¿»¿«¬…
:ÌÈˆÓa ‰Â‰c ÛÒBÈÂ ÔLÙ ÔÈÚL«¿ƒ«¿»¿≈«¬»¿ƒ¿»ƒ

‰‰e‡:ו ‡c ÏÎÂ È‰BÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈¿»¬ƒ¿…»»«

e‡È‚Òeז e„lÈ˙‡Â eLÈÙ Ï‡NÈ Èe¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ
‡Ú‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜˙e¿ƒ«¬»«¬»¿ƒ¿¿ƒ««¿»

:ÔB‰pÓƒ¿

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙Êb¿≈«≈

 

               



מי               

       ©−Ÿ¤¤©®¦¥À©§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
¦¤«

     ̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
    ¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

 §¨¨¬¦¨¨«¤
BÏ ‰ÓkÁ˙ ‰‰∑ הכנה ל ׁשֹון "הבה ", ּכל  »»ƒ¿«¿»ְֲָָָָָ

 לכ עצמכם  הזמינּו ּכל ֹומר : ה ּוא , לדבר  .והזמנה  ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
BÏ ‰ÓkÁ˙∑ל ֹו לע ׂשֹות  מה  נתח ּכמה  (שמות לעם . ƒ¿«¿»ְְֲִַַַָָָ

יׂשראל ,.רבה) ׁשל  למ ֹוׁשיען נתח ּכם  ּדר ׁשּו: ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָור ּבֹותינּו
מ ּבּול  יביא  ׁשּלא  נׁשּבע  ׁשּכבר  ּבּמים , ,לע ֹולם לד ּונם  ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

אבל  מביא , אינֹו הע ֹולם  ּכל  ׁשעל  הבינּו לא  ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ(והם 
יׁשן) ּבר ׁש"י אחת , א ּמה  על  מביא  ÔÓ.ה ּוא  ‰ÏÚÂ ְִִֵַַַַָָָֻ¿»»ƒ

ı‡‰∑ ׁשּמק ּלל ּכאדם  ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו ּכרחנּו. על  »»∆ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכתב : ּכא ּלּו ה ּוא  והרי ּבאחרים , קללת ֹו ות ֹולה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעצמ ֹו

ייר ׁשּוה  והם  הארץ  מן .ועלינּו ְְִִִֵֶָָָָָ

      ©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
     ©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

ÂÈÏÚ∑ העם ׂשרים ∑ÌÈqÓ.על  מס . ל ׁשֹון »»ַָָƒƒְִַָ
מס ּכנֹות  ערי ׁשּיבנּו ה ּמס ? ּומה ּו ה ּמס , מהם  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּגֹובין

Ì˙ÏÒa.לפרעה  B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.ÈÚ ְְַֹ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈
˙BkÒÓ∑:וכן פב )ּכתר ּגּומ ֹו, ה ּסֹוכן (ישעיה אל  ּבא   ל" ƒ¿¿ְְְֵֵֵֶַַֹ

הא ֹוצר ֹות  על  ה ּממ ּנה  ּגזּבר  רבה)ה ּזה ", Ì˙t.(שמות ˙‡ ְְִֶֶַַַָָָֻ∆ƒ…
ÒÒÓÚ ˙‡Â∑, לכ מ ּתח ּלה  רא ּויֹות  היּו ׁשּלא  ¿∆««¿≈ְְְִִֶָָָֹ

חזק ֹות  לא ֹוצר וע ׂשא ּום  .ּובצ ּור ֹות  ְְֲֲַָָָ

        §©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−
 §¥¬¦§¨¥«

B˙‡ epÚÈ L‡ÎÂ∑ לב נֹותנין ּׁשהם  מה  ּבכל  ¿«¬∆¿«…ְְִֵֵֶַָ
ּולהפריץ לע ּנֹות , להר ּבֹות  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש לב  .ּכן ְְְְְִֵֵַַַַָָ

‰aÈ Ôk∑ה ּקד ׁש ר ּוח  ּומדר ׁשֹו, ּפרץ . וכן רבה  ּכן ≈ƒ¿∆ְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
א  ּכן, ּכן א ֹומרת  א ֹומר : ואני יר ּבה , ּפן א ֹומרים : ּתם  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ

ה ּמצרים קצ ּו∑eˆ˜iÂ.יר ּבה  מפר ׁשים : (ויׁש ּבח ּייהם . ְִֶ«»Àְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּכק ֹוצים  ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו להבין). וקל  עצמם , ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּבעיני

ּבעיניהם  .היּו ְֵֵֶָ

    ©©«£¦¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
CÙa∑ּומ ׁשּבר ּתֹו ה ּגּוף  את  המפרכת  ק ׁשה  .ּבעב ֹודה  ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

Ô‚Òט  Ï‡NÈ Èa ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י  ÔB‰Ï ÌkÁ˙ e‰È‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡‡Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ˜ ‡pÚÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ˜ ‡a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא  ÔÈLÈ‡Ó ÔÈBËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡ˆB‡ ˙È ÈÂ˜ Be ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰ÚÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

ÔÈÙ˜zיב  ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ È‡ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

eÈL˜a:יג  Ï‡NÈ Èa ˙È È‡ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

 

    
     

  
    

    


     
     

    
     

     
       

      
     
     
      
    
     

  
    

    
     

         
     
    


  

  
   

   



מב              
           

פרפרפרפר ני ני ני ני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל  אתאתאתאת  מצרי מצרי מצרי מצרי  עביד עביד עביד עביד יג )ו ו ו ו (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
– "ר "עב דת מגיר פ"א )  עבדי (הלכות  " ְְֲִֶֶַַַַָהרמ

ותעלת. קצה  נטלת היא  ְְְֲִִֶֶֶַָָעב דה 
'עב דת  בחינת , רנסת עסק  ' די ע מ'  יר    ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ור  רא ק ע  להי ת  לאד ל אי רה  על־י  .'רְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ולק ע צר להתל  מ ימנע  העסק  ואס ר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעסקיו ,
רק  א ר קצה , עלת היא  ז מלאכה  לרה .  י ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָע

ל  מס מת מ ה  ורק  ,ל מק ת מס מ ת ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻֻֻע ת
רא י לי  היא  – עלת   ז למלאכה   י אז ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָמת־לב .

ה '. רת ְְְִַַַָלהמ כת
ור  רא ק ע   אד א ר לאו . מע  א ה  ה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמ לל
,ל־  ק ע  ה א  (י  קצה   ראה  אינ –  מלאכְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
ה עלת  את מ ה  ראה  אינ  וא ,(ל מק ת ע תיו  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻוכל

ה '). לברת  מתאי לי  אינ (י  ְְְְְִִִִֵַַָָָהרא יה 

     ©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
    §¨£Ÿ̈−©¨¤®¥¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬

 ̈¤−§¨«¤
           

ק ק ק ק הההה עב עב עב עב דהדהדהדה  יה יה יה יה ח ח ח ח אתאתאתאת (א,יד )וימררוימררוימררוימרר ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
"""" יה יה יה יה ח ח ח ח את את את את  ה """"וימררוימררוימררוימרר ח  ירד  צרי ה – יה יה יה יה לח לח לח לח ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

 י י י י חנ חנ חנ חנאת הרהרהרהר להחיל אפר  עליה (רק  י ראל ל ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
למירת  ה גע  כל  יי ק  והערימ (" י ח" ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָָההגרה 

וה צו ת. ְְִַַָה רה 

ק ק ק ק ה ה ה ה """" ר""""עב עב עב עב דה דה דה דה  הרחני ,  ללח נכנע   הע א ר – ְֲֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
.ת מע מ ק ה " "עב דה  מי , לע ד  עקיפי ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָה בר
 הי לא  הרחני ,  ללח  נכנעי  הי לא  ני ־ י ראל  ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹא

גמ ת.    די ע ְְְְְִִִַַַמ
.נ ע ל ה לת ל  מ וננית ח זרת ז ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻפעה 

     ©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
     ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

˙„lÈÓÏ∑ ל ׁשֹון ׁשּיׁש א ּלא  מ ֹוליד ֹות , ל ׁשֹון ה ּוא  «¿«¿…ְִֵֶֶָָ
ּומד ּבר ,קל , ּדֹובר  ּומ ׁשּבר , ׁשֹובר  ּכמ ֹו ּכבד , ל ׁשֹון ויׁש ְְְְֵֵֵֵֵֵַַַָָ

ּומיּלד  מ ֹוליד  ּכ.‰ÙL∑ ׁשם על  יֹוכבד , זֹו ְִֵַָƒ¿»ֵֶֶַ
ה ּולד  את  מרים ,∑Úet‰.ׁשּמׁשּפרת  ׁשם זֹו על  ְֶֶֶֶַַָָ»ְִֵַָ

המפ ּיס ֹות  ה ּנׁשים   ּכדר ל ּולד , וה ֹוגה  ּומד ּברת  ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּפֹועה 
ה ּבֹוכה  ּכמ ֹו:∑Úet‰.(שם)ּתינֹוק  צעקה , (ישעיה ל ׁשֹון ִֶַ»ְְְָָ

אפעה מב ) .ּכּיֹולדה  ְֵֶֶַָ

    ©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
      ̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

̈¨«¨
ÔÎ„lÈa∑ ּבה ֹולידכן ‰‡ÌÈ.ּכמ ֹו ÏÚ∑ מ ֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒַ

וכמ ֹוה ּו: מ ׁשּבר , ק ֹורא ֹו אחר  ּובמק ֹום  ה ּיֹולדת , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהא ּׁשה 
יח) ּכלי (ירמיה מ ֹוׁשב  האבנים ". על  מלאכה  ְְְִִֶַַַָָָָ"ע ֹוׂשה 

חרס  ּכלי יֹוצר  B‚Â'.אמנּות  ‡e‰ Ôa Ì‡∑ היה לא  ְֳֵֵֶֶָƒ≈¿ָָֹ
ה ּזכרים , על  א ּלא  אצטגניניו מק ּפיד  ל ֹו ׁשאמר ּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

א ֹותם  ה ּמֹוׁשיע  ּבן לה ּולד  .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשעתיד  ְִִִֵֵֶַַָָָ»»»ְְִֶ

ÈËa‡יד  ‡ÈL˜ ‡ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È eÓ‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡ÁÏt ÏÎe ÔÈÏe¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰ eÁÏÙ‡c ÔB‰ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

i„e‰È˙‡טו ‡˙iÁÏ ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙Èz ÌeLÂ ‰ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

i„e‰È˙‡טז ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ a Ì‡ ‡a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡za Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

 

   
    
    

    
     

      
     
     

     
    

    
      

    
    
     
     

 
 

    
     
   

  
    

     



מג               

     ©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
     ¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ ּומזֹון מים  להם  מס ּפק ֹות  «¿«∆»∆«¿»ƒְְִֶַַָָ
שם) וקימ ּתּון,.(סוטה וה ּׁשני, וק ּימא . הרא ׁשֹון, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּתר ּגּום 

וכ ּיֹוצא  זֹו ּתיבה  ר ּבֹות , לנקב ֹות  עברית  ׁשּלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָלפי
ּכג ֹון : ּפעל ּתם , ּול ׁשֹון ּפעל ּו ל ׁשֹון מ ׁשּמׁשת  (שמות ּבּה, ְְְְְְֲֶֶֶַַָָ

מצר ב ) איׁש "וּיאמר ּו""וּתאמרנה  ּכמ ֹו עבר , ל ׁשֹון י", ְְְְְִִִַַַָָָֹֹ
ּכמ ֹו ּדּבר ּתן, ל ׁשֹון ּבפיכם ", "וּתד ּברנה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלזכרים .

וכן לזכרים . יג )"וּתד ּבר ּו" אל (יחזקאל  א ֹותי "וּתח ּללנה  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לזכרים  "וּתח ּלל ּו" ּכמ ֹו ח ּלל ּתן, עבר  ל ׁשֹון .ע ּמי", ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

     

     ©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
    £¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

     ©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´Ÿ©¨¦²
      ©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨£¥¤²

 ©«§©¤−¤§¨¨«
‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑ ּתר ּגּום ּכמיּלד ֹות . ּבקיא ֹות  ƒ»≈»ְְְְִִַַ

ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו "ח ּיתא ". רבה)מיּלד ֹות  ושמות הרי (שם ְְְְֲֵֵַַַָָָ
ה ּׂשדה , לח ּיֹות  מ ׁשּול ֹות  מיּלד ֹות .הן צריכ ֹות  ׁשאינן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

יטרף ", "זאב  אריה ", "ּגּור  – לח ּיֹות ? מ ׁשּול ֹות  ְְְְְְִֵֵֵַַָָוהיכן

ּבֹו, נכ ּתב  ׁשּלא  ּומי ׁשל ּוחה ", "א ּילה  ׁשֹור ֹו", ְְְִִֶַַָָָֹ"ּבכ ֹור 
ּכתיב : וע ֹוד  א ֹותם ".  ויבר" ּכֹוללן, ה ּכת ּוב  (שם הרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

א ּמיט) ."לביאה "מה  ְְִִָָ

      ©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

ËÈiÂ∑ׁשּיס ֹוד ּה ּבתיבה  ח ּלּוק  וזה  להן, הטיב  «≈∆ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ
ּבאה  ּכׁשהיא  ּברא ׁשּה, יּו"ד  ו"ו ל ּה ונתן א ֹות ּיֹות , ְְְִִֶַָָָָָָֹב '
ׁשה ּוא  ּבציר "י ה ּיּו"ד  נק ּוד  ה ּוא  ויפעיל , ּבל ׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָלד ּבר 
"וּייטב  ּכג ֹון: קטן), ּפּתח  ׁשה ּוא  ּבסג ֹול  (א ֹו קטן ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָקמץ 

יה ּודה " ּבבת  "וּירב  למיּלד ֹות ", ב )אלהים  הר ּבה (איכה – ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹ
ה ּׁשארית " את  "וּיגל  וכן: לו)ּתאנּיה . ב  הימים (דברי  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

זנב "דנב ּוזר  אל  זנב  "וּיפן ה ּׁשארית . את  הגלה  אדן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
טו) הפעיל (שופטים ל ׁשֹון א ּלּו ּכל  לזֹו, זֹו ה ּזנב ֹות  הפנה  –ְְְְִִִֵַָָָָ

נק ּוד  ה ּוא  וּיפעל , ּבל ׁשֹון מד ּבר  ּוכ ׁשה ּוא  אחרים . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָאת 
ּכג ֹון: ּבחיר "ק , י )ה ּיּו"ד  ל ׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב  ְְְְִִִֵַַַָ

"וּיגל  העם . נתר ּבה  – העם " "וּירב  וכן: ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָה ּוטב ,
לכאן  ּפנה  – וכה " ּכה  "וּיפן יה ּודה , הגלה  - ְְְְִֶַָָָָָָָָֹֹיה ּודה "
לפי  וּיצא , וּירד , וּיׁשב , , וּיל ּתׁשיבני: ואל  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּולכאן.
ירד , ּבהן: יס ֹוד  ה ּיּו"ד  ׁשהרי א ּלּו, ׁשל  מ ּגזרתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינן

ּבֹו ׁשליׁשית  א ֹות  יּו"ד  –  יל יׁשב , ËÈiÂ.יצא , ְִִַַָָָָ«≈∆
˙„lÈÓÏ ÌÈ‰Ï‡∑? ה ּטֹובה .מה ּו ¡…ƒ«¿«¿…ַַָ

Ók‡יז ‡„Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

Ô‰Ïיח  Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ ‡˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

iLÎ‡יט  ‡Ï È‡ ‰ÚÙÏ ‡˙iÁ ‡Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È‡ ‡˙i„e‰È ‡˙ÈˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

 

      

     
     
   


      

     
    

      

      
  

  


   
  

    
    

     

    
    

      

    
    

      
      

     



מד              

     ©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
̈¦«

ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ ּומלכ ּות ּולוּיה  ּכה ּנה  ּבּתי «««»∆»ƒְְְִֵַָָָֻ
"וּיבן  ּבּתים : ה ּמל ",ׁשּקר ּויין ּבית  ואת  ה ' ּבית  את  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ּכדאיתא  מ ּמרים , ּומלכ ּות  מ ּיֹוכבד , ּולוּיה  ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֻּכה ּנה 
ס ֹוטה  .(שם)ּבמ ּסכת  ְֶֶַָ

        

מ מ מ מ כבד כבד כבד כבד  לו לו לו לו הההה כא)הההההההה א, מאהר (רש"י "ה ה  מפרט אינ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
: ברי ה פר מס ק  ר"י  למר,  וי מ ה ". ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלו ה 
א א   א למ ה , לו ה  לאהר ה ה  נה  ה נה   ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻהא

ר"י ה ע ת י  לי  זה  וספק  למ ה . ננה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻה ה ה 
 יד )לה ה ה נה .(ד ,  מ לה   כ נענ מ ה   הא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

     ©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
    ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

BnÚ ÏÎÏ∑. ּגזר עליהם  מ ׁשה ,אף  ׁשּנֹולד  יֹום  ¿»«ֲֵֶֶֶַַַָֹ
אנּו ואין המ ֹוׁשיע , נֹולד  ה ּיֹום  אצטגניניו: ל ֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָאמר ּו
ׁשּסֹופ ֹו אנּו ור ֹואין מ ּיׂשראל , אם  מ ּמצרים  אם  ְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָיֹודעים 

ה ּמצר ּיים , על  אף  ה ּיֹום  א ֹות ֹו ּגזר   לפיכ ּבמים . ְְְְִִִִִִַַַַַַָָללק ֹות 
לעברים , ה ּיּלֹוד  נאמר  ולא  ה ּיּלֹוד ", ה ּבן "ּכל  ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר :

מריבה  מי על  ללק ֹות  ׁשּסֹופ ֹו יֹודעים  היּו לא  .והם  ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

            

  

::::     ח ח ח ח וכל וכל וכל וכל ־ ־ ־ ־ ההההתתתת ליכהליכהליכהליכה היארההיארההיארההיארה ההההד ד ד ד      ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ הההה,א) ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
לפיכב ) ה נת. על ולא  , ני ה על רק  היתה  רעה  ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹֹזרת

פס ק  " ח ה ת "וכל תבת ה רה  מ ע  :ב מ אינ ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה 
" ח ה ת "וכל מ מע   מ והרי  ה זרה , על  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָד ר

מה זרה ! חלק    ְֵֵֵֶַַָה א 
 לח היא  ה נת ל " ח" רעה  ל נת זה : ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה א ר
את  להמית  בכ , צרי ה ל  י הח ארח  לפי  יה ח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת

נכללה  היא  עד  חמ רה , ה  זרה  ז היתה  לכ .מתְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹנ
מס מת  מ ה  פעל. ה ות –  ני ה זרת  ע יחד  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻס ק 

מית"! מ יתה  י תר רחנית מיתה  ְִִִִִֵַָָָָָ"ק ה 
ה ילס  לא ר.  די ה ה לכת גזרת מרזת   ז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻזרה 
א . די :   ה  וה עב דה ־זרה ,  צרי ה עב ר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ
מתנ המתת ב . .( ני ה) י ראל ני  ל  פ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהמתת

הרחנית.  מצרי לת – ְִִִַַָָָָ(ה נת)

     ©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ ּגזרת מ ּפני מ ּמּנה  היה  ּפר ּוׁש «ƒ«∆«≈ƒְְִִֵֵֶַָָָָ

(וחז  ּבעצת ּפרעה ,  ׁשהל ," וּיל" וזה ּו ּולקח ּה. ר  ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אם  ּפרעה : מ ּׁשל  ק ׁשה   ּגזרת ל ֹו: ׁשאמרה  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּתֹו,
ה ּנקב ֹות . על  ּכן ּגם  וא ּתה  ה ּזכרים , על  ּגזר  ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹּפרעה 

והחזיר ּה, יׁשן) ואף ּבר ׁש"י ׁשנּיים . ל ּקּוחין ּבּה וע ׂשה  ְְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָָ

נערה , להיֹות  נהפכה  ׁשנה היא  ּוׁשל ׁשים  מאה  ּובת  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּומאתים  הח ֹומ ֹות , ּבין למצרים  ּבב ֹוא ּה ׁשּנֹולדה  ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיתה ,
ּבן  מ ׁשה  היה  ּוכ ׁשּיצא ּו, ׁשם , נׁשּתה ּו ׁשנים  ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹוע ׂשר 
ּבת  היתה  מ ּמּנּו ּכׁשּנתע ּברה  ֿ ּכן, אם  ׁשנה . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשמ ֹונים 

לוי  ּבת  א ֹות ּה וק ֹורא  ּוׁשל ׁשים , .מאה  ְְִִֵֵֵַָָֹ

       ©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
   ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

‡e‰ BË Èk∑ּכּלֹו ה ּבית  נתמ ּלא  שם)א ֹורה ּכׁשּנֹולד , .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

ÚÂ„כא  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a‡כב  Ïk ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Út „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡za ÏÎÂ dpÓz ‡‰a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ÈÒe ÈÂÏ ˙ÈcÓ ‡b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡Èב  d˙È ˙ÊÁÂ a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁÈ ‡˙Ïz dzÓË‡Â ‡e‰ Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

 

    
       

      
    
     

     
    

    
     

        

     
     

    
     

    



מה               

     §Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
      ©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

  ©−©§©¬©§«Ÿ
BÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ה ּמצר ּיים ל ּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְִִִֶַָָ

ויֹום  חד ׁשים  ל ׁשּׁשה  ילד ּתּו והיא  ׁשהחזיר ּה. ְְְְֱֳִִִִִֶֶַָָָָמ ּיֹום 
ּבדק ּו והם  למק ּטעין, יֹולדת  ל ׁשבעה  ׁשה ּיֹולדת  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאחד ,

ּתׁשעה  לס ֹוף  מ ׁשנה ,∑Ób‡.אחריה  ּבל ׁשֹון ּגמי ְְֲִֶַָָ…∆ְְִִִֶָ
ּובפני   ר ּבפני וע ֹומד  ה ּוא   ר ודבר  יונק "ו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָּובלע "ז

Ùfe˙.ק ׁשה  ÓÁa∑, מ ּבפנים וטיט  מ ּבח ּוץ  זפת  ֶָ«≈»«»∆ְְִִִִִֶֶַ
צ ּדיק  א ֹות ֹו יריח  ׁשּלא  זפת ּכדי ׁשל  רע  ÌNzÂ.ריח  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ«»∆

Ûeqa∑:ל ֹו וד ֹומה  ּבלע "ז, רושי"ל  אגם , ל ׁשֹון ה ּוא  «ְְְֲֶַַַ
יט) קמל ּו(ישעיה וס ּוף  .""קנה  ֵֶָָָ

         

על־ידי מ ה  את לה יל רצתה  לא  י כבד  מס יר: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהרגצ'בי 
לילס ",  בדי ע  הי  ה" מ ני  א ר, ה יבה  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהנחת
אפיל עב דה ־זרה   לה אס ר להלכה ,  התאְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

על     ו" ולכ ה לה , רפתפתפתפתלצ א ה א ר". ְְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
היא  וה נה  ה א ר", על   לרח רעה  ת "ו רד  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹא ר
את   כ לה  היא  אביה ", ית מ לי    לרח ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"רדה 

ה א ר". ת ה יבה  אתה  "ו ב  ְְְֲֵַַָָָָָָָהעב דה ־זרה 
 הי די  א ר, ת א  ליכ ה "ולה  נאמר: דרְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָ
אחריו "  יח ולא   יל ל ה בר גילהאסטר בי ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹח
נק עה  " ה ליכ ה א רה  ה ד   ה "ל על ה זרה  ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
י  י ראל ל יע מ"  רא  גילהאסטר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמ ני 
 יו" ו לא ר מ ה  את י כבד  "ה ליכה "  לפיכ ," ניד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹה א 
י יע מ ל מ בר אמר , יל מ ה  ל הְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
על־ידי ־  ה זרה " ל מ ד  אחריו ")  יח ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ("ולא 

." ה ליכ ה א רה  ה ד   ה "ל על ה זרה  ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהתלה 
ני ,ב מ ,טילחל  יקי מד רה   העניני ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָל
(א )  לא ר מ ה  ל"ה לכת" ק ר  גרמ " לייט" ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹה
"... ה "ל זרת יטל (ב ) ילס , העב דה ־ה רה  ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָיטל
ל  יע מ  למ ה   רי ק  ניה לזה , זה   רי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹק

ְִֵָי ראל.
מ  אינ ה רה   זרת ...מ על ה ללי  ר ס קת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ה א    א" את והמי והמי והמי והמי     רעה    מפרטת א א  ,"ת א ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
" ה זרה  יצע  פ אהההה ליכ ליכ ליכ ליכ זה ההההא א א א רהרהרהרה אי ,ב מ ," ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

לזרה . ה ה  את ה ס יר רט  א רעה  גזרת רט  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹסת
עני  זה מתאת עקרי עקרי עקרי עקרי א א   בכ , מצרי גלת ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

. מצרי לת ל ה ללית ְְְִִִֶַַַַָָָה מע ת
" היא  רעה  זרת ל כלית ה א :  לכ היא היא היא היא רה רה רה רה ההס ר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

הה לכה   " ה ליכ ס ס ס ס יל יל יל יל ל ל ל ל. מצרי ל לעב דה ־ה רה   ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָ
ת " עט ו "י " לכ י" ראל רצה  רעה  ְְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹלמר,

. מצרי ל ְֲִִֶַַָָָָהעב דה ־ה רה 
: רנסת מק ר היה  ה א  מ ני  לילס   עבד  צרי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָה
וכ מה  וה ב אה  וה מיחה  מה ,  אר אינ  מצרי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָד ע ,

ה ד ת. את "מ קה " ה "ע לה " ילס   יילְְִִֶֶֶַַַַָ
מצרי רנסת ה טעית, לח בה    מק נתנת ז ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָע בדה 

ה ילס  מאת א א  ה ד ־ר־ה א  מאת אה  ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינה 
לי  עיניה לי "ה ל אז , מי  ייל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ[הרי 
ז לת  א ד ־ר־ה א .  ייל  י וח ְְְְִִֶַַַָָָָמעלה ,
"ע לה  ה ילס  א ר ני רת אינה  ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָד ־ר־ה א 

ְֶַמשקה "],
. מצרי ל לעב דה ־ה רה  ה ילס  הפ ט, פ א  ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלפיכ
די יה    " ה ליכ "ה א רה  רעה  זרת היתה  ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹֹוזאת

וח קיו . ה בע  למגלת מ חת אל חס ־וחלילה , , לכ ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָי

dÏג  ˙ÈÒe d˙eÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊe ‡ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙ez≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡‰ ÛÈk≈«¬»

 

    
       

 
     
      

      
       

     
    
    

    
     
     
       
    

     
     

     
     

     

     
     

  
     

      
       

     
     
      

   



מו              

     ©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

    ©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
      «Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

  ©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨
‡È‰ ÏÚ ıÁÏ∑ וּתרד" ּופר ׁשה ּו: ה ּמקרא  סרס  ƒ¿…««¿…ְְִֵֵֵֵַַָָָ

ּבֹו" לרחץ  היאר , על  ּפרעה  ‰‡È.ּבת  „È ÏÚ∑ אצל ְְְִַַַַֹֹֹ«««¿…ֵֶ
ּכמ ֹו: יד )היאר , ב  ידי",(שמואל  על  יֹואב  חלקת  "רא ּו ְְְְִֶַַַָָֹ

ל ֹו. סמ ּוכה  האדם  ׁשּיד  מ ּמׁש "יד " ל ׁשֹון ְְְֶַַָָָָָָוה ּוא 
ּדר ׁשּו: שם)ור ּבֹותינּו ּכמ ֹו:(סוטה מיתה , ל ׁשֹון 'ה ֹולכ ֹות ', ְְְְְִֵַָָ

כה) למ ּות ,(בראשית ה ֹולכ ֹות  למ ּות ",  ה ֹול אנכי ְִִֵֵָָָֹ"ה ּנה 

ׁשּמח ּו לכ ּתב לפי לנּו ל ּמה  ּכי מס ּיען, וה ּכת ּוב  ּבּה. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹ
ה ֹולכ ֹות "? ‡d˙Ó."ונער ֹותיה  ׁשפחת ּה.את ∑‡˙ ְְֲֶַָ∆¬»»ְִֶָָ

ל ׁשֹון  ּדק ּדּוק  לפי אבל  "יד ", ל ׁשֹון ּדר ׁשּו ְְְְְְֲִִֵַָָָור ּבֹותינּו
והם  ּדג ּוׁשה , מ "ם  א ּמת ּה, לה ּנקד  ל ֹו היה  ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹה ּקד ׁש

וּנׁשּתר ּבבה  יד ּה, את  אמת ּה", "את  אמת ּהּדר ׁשּו ְְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
הר ּבה  שם)א ּמֹות  .(סוטה ְֵַַ

    ©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
     ©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

e‰‡zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדר ׁשֹו: ּפׁשּוט ֹו. זה ּו ה ּילד , – ראתה ? מי ׁשכינה את  סוטה ע ּמֹו רבה. (שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ÎBa‰.שם) Ú ‰p‰Â∑ּכנער ק ֹול ֹו. ¿ƒ≈««∆ְַַ

     ©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
      ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

˙BiÚ‰ ÔÓ∑ ה ּׁשכינה מלמד עם  לד ּבר  עתיד  ׁשהיה  לפי ינק , ולא  לינק , הר ּבה  מצר ּיֹות  על  ׁשהחזיר ּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

    ©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
  ©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמ ּות , ּבזריזּות  .הלכה  «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

     ©Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
      §¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¨«¦¨²

 ©¤−¤©§¦¥«
ÈÎÈÏÈ‰∑: ּנתנּבאה מה  ידעה  ולא  ׁשּליכינתנּבאה  שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

Ó‰ד  Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁÓ d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „Ú˙Èƒ¿¬≈≈

‰‡ה  ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Út ˙a ˙˙Áe¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡‰ ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡ÚÈ B‚a ‡˙ez≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙Òe¿≈¿«

ÈÎaו ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È˜‡Âז ÏÈÊÈ‡‰ ‰Út ˙Ï d˙Á‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Út ˙a dÏ ˙Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡Èc dn‡ ˙È ˙˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

È‡ט  ˙È ÈÏÈB‡ ‰Út ˙a dÏ ˙Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È ˙È ‡˙z‡ ˙ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

 

    
    


    

     

   

   
     

     
    
   

  

    
  

   
  

    
    



מז               

     ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
      ©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

e‰˙ÈLÓ∑ ל ׁשֹון וה ּוא  – ׁשחל ּתּה ּכתר ּגּומ ֹו: ¿ƒƒְְְְְְֵַַ
ּבניתא  ּכמ ׁשחל  אר ּמי ּבל ׁשֹון ּובל ׁשֹון ה ֹוצאה  מחלבא . ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכמ ֹו: הסיר ֹותיו, ל ׁשֹון "מ ׁשיתה ּו", א)עברי "לא (יהושע  ְְְְֲִִִִִִֹ
א ֹומר  ואני מנחם . ח ּבר ֹו ּכ מ ׁשּו", "לא  ְְֲִִֵֵַַָָָֹימ ּוׁש",
ּול ׁשֹון  מ ׁשה , מ ּגזרת  א ּלא  וימ ּוׁש, מ ׁש מ ּמח ּברת  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

וכן: ה ּוא , כב )ה ֹוצאה  ב  ר ּבים ",(שמואל  מ ּמים  "ימ ׁשני ְְִִִִֵֵַַַָָ
מ ׁשיתיה ּו, ל ֹומר  יּתכן לא  מ ׁש, מ ּמח ּברת  היה  ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשא ּלּו

הקימ ֹותי, – קם  מן יאמר  ּכא ׁשר  המיׁשֹותיה ּו, ֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָא ּלא 
מ ׁשּתיה ּו, א ֹו הביא ֹותי, – ּבא  ּומן ה ׁשיב ֹותי, – ׁשב  ְֲֲִִִִִִִַָָּומן

ג )ּכמ ֹו: מ ׁשיתי (זכריה אבל  הארץ ". עון את  "ּומ ׁשּתי ְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּבה "א  מיּסד  ׁשּלּה ׁשּפעל  ּתיבה  מ ּגזרת  א ּלא  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
ּפנה , צ ּוה , ע ׂשה , ּבנה , מ ׁשה , ּכג ֹון: ה ּתיבה , ְְִֵַָָָָָָָָָָּבס ֹוף 
ה "א , ּבמק ֹום  ה ּיּו"ד  ּתבא  ּפעל ּתי, ּבהם  ל ֹומר  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשּיבא 

צ ּויתי  ּפניתי, ּבניתי, ע ׂשיתי, .ּכמ ֹו: ְִִִִִִִִִָָָ

     

      ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
      ©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

¥«¤¨«
‰LÓ Ïc‚iÂ∑?" ה ּילד "וּיג ּדל  כתיב  ּכבר  והלא  «ƒ¿«…∆ְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

לק ֹומה , הרא ׁשֹון אלעזר : ר ּבי ּבן יה ּודה  ר ּבי ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָאמר 
ּבית ֹו על  ּפרעה  ׁשּמּנה ּו לגד ּלה , iÂ‡.וה ּׁשני ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻ««¿

Ì˙ÏÒa∑(רבה מצר (בראשית להיֹות  ול ּבֹו עיניו נתן ¿ƒ¿…»ְְִִֵֵֵַָָ
ÈˆÓ.עליהם  LÈ‡∑(רבה היה ,(שמות על נֹוג ׂש ממ ּנה  ֲֵֶƒƒ¿ƒְֵֶַָָֻ

מ 'ּקר ֹות  מעמידם  והיה  יׂשראל  ה ּגבר 'ׁשֹוטרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ÈÚ.למלאכ ּתם  LÈ‡ ‰kÓ∑ור ֹודה ּו,מלקה ּו ְְִַָ«∆ƒƒ¿ƒְְֵֵַ
ּב ׁשל ֹומית  ׁשל  היה ,ּובעל ּה ּדברי ּבּה,ת  עיניו ונתן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ונכנס  חזר  וה ּוא  מ ּבית ֹו, וה ֹוציא ֹו העמיד ֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָּוב ּלילה 
א ׁשּתֹו על  ּובא  וחזר ל ּבית  ּבעל ּה, ׁשה ּוא  ּכסב ּורה  – ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

מצרי  א ֹות ֹו ּוכ ׁשראה  ּבּדבר , והר ּגיׁש לבית ֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאיׁש
ה ּיֹום  ּכל  ור ֹודה ּו מ ּכה ּו היה  ּבּדבר , .ׁשהר ּגיׁש ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

         ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
 ©¦§§¥−©«

‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמ ׁשמע ֹו – ּפׁשּוט ֹו ּולפי ּבּׂשדה . ל ֹו ע ׂשה  ּומה  ּבּבית , ל ֹו ע ׂשה  מה  Èk.ראה  ‡iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑מ ּמּנּו לצאת  עתיד  איׁש .ׁשּית ּגּיר ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

      ©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
    ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

ÌÈÚ ÌÈL‡ ÈL∑, הם ואבירם  ׁשה ֹותיר ּוּדתן ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִֵֶַָָָ
ה ּמן  ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.מן ‰nÏ∑ ּפי ֿ ֿ על  אף  ִַָƒƒְִִ»»«∆ִַַ

ר ׁשע  נקרא  ה ּכה ּו, יד ׁשּלא  ר ׁשע ∑EÚ.ּבהרמת  ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ָָ
 ּכמ ֹות. ְְ

dÏי  ‰Â‰Â ‰Út ˙Ï d˙È˙È‡Â ‡È ‡e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È‡ ˙Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙˜e Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

ÂÏ˙יא  ˜Ùe ‰LÓ ‡e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
ÈˆÓ b ‡ÊÁÂ ÔB‰ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

b‡יב  ˙ÈÏ È‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa dnËÂ ‰‡ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈbיג  ÔÈz ‡‰Â ‡È˙ ‡ÓBÈa ˜Ùe¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡iÁÏ Ó‡Â Ôˆ ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:CÁÏ¿«¿»

 

        
      

   
    
     

    

    
    

     
     

      

     
      

    
   



מח              
            

     

:::: רע רע רע רע תתתתהההה ל ל ל ל הההה לרלרלרלרע ע ע ע  יג )ו ו ו ו אמראמראמראמר (ב , ַַַַֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
נקרא   ה ה א  א ־על־י  – ה  "לה  ר"י : פרְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

יד ". הרמת ֲַַָָָָרע 
?" ה ה א  "א ־על־י  רע  נקרא  מ ע  ,להבי  ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹי

ְֵֶַההס ר:
"נ ק את ל" היא   האד ל ריאת (משנה כלית ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

(קידושי  סו את וברייתא  י  אד ואבר אבר כל ,ב מ .ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
נברא .  מ ְְְִִִֶַַָָה כלית

צדקה " ה ח קת "יד  למ ל, לנתינה . נעדה   האד ל  ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָיד
ב ) כח, – פכ"ג  ה (תניא מ רת  א ,לכ זה . ְְִִֵֵֶַַַָָוכי צא 

זה   י הפכית, למ רה  מנלת היא  ללת להיטיב  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻד 
.  ק ה לי  ְְֵֵַַָחטא 

אפיל) חבר את לה ת די  ה ד  הגהת  עצ , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכיו
את  ה גדת למ רה  מ ת בר פעל)  ה ה לא  עדיְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הק "ה  לי  החטא  ולכ ה "ה , ל ה ריאה  נת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָכלית

הגהה . בר ְְְִַַַָָָמתחיל

       Â©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ
      ©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ

   ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«
LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער  ע ֹוד ‰È‚‰Ï.והרי ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ

Ó‡ ‰z‡∑ׁשהרג ֹו למדים  אנּו המפר ׁשמ ּכאן .ּבּׁשם  «»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
‰LÓ ‡ÈiÂ∑ ׁשראה על  ל ֹו ּדאג  ּומדר ׁשֹו: ּכפ ׁשּוט ֹו. «ƒ»…∆ְְִִֶַַָָָָ

ּדלט ֹורין, ר ׁשעים  אינם ּביׂשראל  ׁשּמא  מע ּתה  אמר : ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לה ּגאל  ‰c.רא ּויין Ú„B ÔÎ‡∑.ּכמ ׁשמע ֹו ְְִִֵָ»≈««»»ְְַָ
מה  עליו: ּתמ ּה ׁשהייתי ה ּדבר  לי נֹודע  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומדר ׁשֹו:
נר ּדים  להיֹות  א ּמֹות  ׁשבעים  מ ּכל  יׂשראל  ְְְְְִִִִִִִֵָָָֻחטא ּו

לכ ּבעב ֹודת  רא ּויים  ׁשהם  אני ר ֹואה  אבל  , ּפר. ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ

         

 עי עי עי עירררר י י י י ראל ראל ראל ראל  ראהראהראהראה על על על על   ל ל ל ל ב ,לטלטלטלטריריריריאג אג אג אג  (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רא יד ) מקרא , ל טפ מס ק  אינ מ ע  לאל,  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹי

את    מביא  ה צרי , את הריגת בר דע  יו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלנפ
ס רת  מה   ל ק ה : ט פי  למר,  וי .ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמדר

מע ית  צאה     ר א  בר חד , ה  ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹה רה 
.(להרג  ב רעה  מע  אחרי  רק  למדי רח  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ(מ ה 

ת מע מ ז ראה  ,דר ה ר מביא  אגה אגה אגה אגה לכ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ
לה אל. יי רא  אינ ְְִִֵֵֶָָָא 

              

    

ההההברברברבר:::: נ נ נ נ דע דע דע דע   אכ אכ אכ אכ ו ו ו ו אמראמראמראמר מ מ מ מ הההה יד )ו ו ו ו ירא ירא ירא ירא  (ב , ִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ואמר   ח ה   כ ה תב  מיענ מ מה  להק ת:  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוי
מע עד  למדי נמלט לא  לפעל הרי  ה בר, נדע  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹאכ
רעה , מע  מה  רק  למימר  לי והוה  ,להרג  ב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹרעה 

לא ? ְֹות
לי ב : ְְְִֵֶַונראה 

רה  מדר עו )איתא  ר "פ רא ב (ב "ר  ר'   נחס  "ר' ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
אב ת  ה ח ר , ונתירא הק "ה  הבטיח  אד ני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָני 
 לב  ע אהיה  י  הק "ה  א "ל . .  ביאי ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָוה ח ר

."' כ ְִֵָנתירא 

ר  מה  וי , ברי ה כ נת דר ה מפרי   ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונחלק
ועד ) אר  לירא ".(יפה  א  "הרא י   בחל זה  אי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

  ח ה אמר ח "ד , ניאי  תינר דברי  ראינ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ
ט יהיה  אכ על  עצמ ה א  , לאד יטיב  פעל,ה ' ב  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

גט". זיי וועט – גט "טראכט  כהְְְְֶַַַָ
יראת על ס ר ה תב  נת ה  לבאר י זה  י  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
ר ה היה  פא  ה  ,ל למר – רעה  מ ני  מ ה  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹל
היה   א י  משה "", את להרג "ויב ש   ברי ה  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹלהמִִֶָָ

לברח . נצר היה  א  על היה  זה  דבעי , ה ' ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹטח 

              

      

ההההברברברבר:::: נ נ נ נ דע דע דע דע   אכ אכ אכ אכ ו ו ו ו אמראמראמראמר מ מ מ מ הההה ִִִִַַַַָָָָֹֹו ו ו ו ירא ירא ירא ירא  ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
א  מע ה  אמר ,רילט  עיר י ראל ראה  על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאג

ליגאל  יי רא  ובפרש"י)אינ יד . (ב , ְִִֵֵָָ
חז"ל מדרי  מצינ הרי  י תר,  מ ה בר (מכילתא לכא רה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ÏÚ‡יד  Ôi„Â  ‚Ï CÈÂL ÔÓ Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»

 

                  
        



מט               
ובכ"מ ) כט. יד , בשלח י ראל ני  י  הי  מצרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָגלת

 י ־כ־על־ וא עב דה ־זרה , ע בדי  ואפיל , טאי ח מיני  ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָל
ה א לה , את ע ב  לא  עב דה ־זרה  חטא   וא , צרי מ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹנגאל

יע ב ? ל־הרע   ע ְְֵַַַַָָמ ע 
א ליגאל  יי רא י ראל ני   הי בו אי  זה , למר  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוי
ע ב ל־הרע   ע ה בר  וטע ,רחמנא ־ליצל  חטא  ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָא
א לה  דר עליו  ח ל א   ר זה  חטא    מ ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹה א 

.ְֲִַַָָרחמנא ־ליצל
ועל  י ראל, בני  הק "ה  חר  מצרי יציאת עת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלמר:

כמ "ש  ," ע" ל לחפצא  י ראל ני   נע זה  (ואתחנ ידי  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לד ) ק ד , רק   הי אז עד  י ", מ רב  י  ל לקחת ְִִֶֶַַַַָָָָ"לב א 

, וע י  גדר  נע ומה  אחת, מ חה   יר  יְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאנ
. מצרי יציאת עת ְְְִִִֵַַָָהיה 

לפרד  ר הרע   יו מ למר,  י זה  י  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָועל
אפר  אי  י ראל ני  י אחד ת אי ה ה  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָה בב ת,
דר  עליו  ח ל מי  א ואי ," ע" דר  עליה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָח ל

 אחד ת  ורק  ,רחמנא ־ליצל הק "ה  ניחירת י ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
י ראל. א ת להי ת אפר ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻי ראל

     ©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
      ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

  ¦§−̈©¥¬¤©©§¥«
‰Út ÚÓLiÂ∑ עליו הם LwÈÂ.הל ׁשינּו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈

‰LÓ ˙‡ ‚‰Ï∑ ׁשלטה ולא  להרג ֹו לק ּוסטינר  מסר ֹו «¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ
מחרב  "וּיּצילני מ ׁשה : ׁשאמר  ה ּוא  – החרב  ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבֹו

) ÔÈ„Óּפרעה ": ı‡a LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמ ֹו ׁשם , נתע ּכב  ְַֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ
‰‡a.יעקב ") ÏÚ LiÂ∑ל ֹו ׁשּנזּדּוג  מ ּיעקב  למד  ֲַֹ«≈∆««¿≈ְֲִִֵֶַַַָֹ

ה ּבאר  על  .זּוּוג ֹו ְִֵַַ

     §Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
    ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלם רב  ונּדּוה ּו ּכֹוכבים  מעב ֹודת  ל ֹו ‰ÌÈË‰.ּופר ׁש ּברכ ֹות ∑‡˙ את  ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  הע ׂשּויֹות  ה ּמים  .מר ּוצ ֹות  ְֲִֶַַָָָ

      ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
¤Ÿ¨«

ÌeL‚ÈÂ∑ה ּנ .ּדּוי מ ּפני «¿»¿ְִִֵַ

     ©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬
 −Ÿ©«

      ©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
   ̈¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ
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 ילנ ילנ ילנ ילנהההה מצרי מצרי מצרי מצרי   יט)אי אי אי אי (ב , ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָ
יל ה אה  נה  נלד  י ראל, ל  יע מ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹמ ה ,
 י לדה  , א י כבד  (י   למצרי בניו  יעקב  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלירידת
חצית  נרמז זה  בר .(לדת ק "ל ת היתה  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהח מ ת,

.130 גימטריא  – מ "צ 'מצרי ': בת ל ְְְִִִִִֵֶַַָָָהרא נה 

נגאל , מצרי ני ־י ראל  הי נה  וע ר  מאתי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
מצרי : בת ל ה נה  חצית נרמז זה  בר מ ה . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל־ידי 

.210 גימטרא  – ְְִִַָר"י 
 אי"  מצרי מצרי מצרי מצרי וזה."ילנ ה ְְְְְִִִִִִִִִִִֶָ

      ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
   ¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

ÔzÊÚ ‰f ‰nÏ∑ ׁשל מ ּזרע ֹו ׁשה ּוא  ּבֹו ה ּכיר  »»∆¬«¿∆ְִִִֶֶַ
לקראת ֹויעקב  ע ֹולים  ׁשה ּמים  –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ ְֲִִִֶַַַָֹ¿…«»∆

מ ּכם , אחת  יּׂשא  ה ּלחם ׁשּמא  אם  "ּכי אמר : דא ּת ּכמה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
א ֹוכל " ה ּוא  .א ׁשר  ֲֵֶ

      ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
 ¦−§¤«

Ï‡BiÂ∑,(ּכמ ׁשמע ֹו אחרים : (ספרים  ּכתר ּגּומ ֹו «∆ְְְְְֲִִֵַַָָ
ל ֹו: יט)וד ֹומה  ה ֹואלנּו",(שופטים "ול ּו ולין", נא  "ה ֹואל  ְְְְִֵֶַָ

ל ֹו נׁשּבע  אלה , ל ׁשֹון ּומדר ׁשֹו: לד ּבר ". ְְְְְִִִֵַַַָָָ"ה ֹואל ּתי
ּבר ׁשּות ֹו ֿ אם  ּכי מ ּמדין יזּוז .ׁשּלא  ְְִִִִִֶָָֹ

       ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
   ̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

      ©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
     ©¥¨«§§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©©©§¨¨²

 ¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
Ì‰‰ ÌÈa‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑ ּגר מ ׁשה  ׁשהיה  «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ֶֶָָָֹ

לת ׁשּועה , יׂשראל  והצרכ ּו מצרים   מל וּימת  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבמדין,
 ּולכ יד ֹו, על  ּתׁשּועה  ּובאת  וג ֹו', ר ֹועה  היה  ְְְֶֶַָָָָָָֹּומ ׁשה 

יׁשן  ּבר ׁש"י ה ּלל ּו. ּפר ׁשּיֹות  CÏÓ.נסמכ ּו ˙ÓiÂ ְְְִִִַַָָָָָ«»»∆∆
ÌÈˆÓ∑(רבה יׂשראל נצטרע (שמות ּתינֹוק ֹות  ׁשֹוחט  והיה  ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵַָָָָ

ּבדמם  .ור ֹוחץ  ְְֵָָ

    ©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
   ¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

Ì˙˜‡∑:וכן כד )צעקתם , ינאק ּו"(איוב  מתים  ‡Ì‰."מעיר  ˙‡ B˙Èa אברהם ∑‡˙ .עם  «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

      ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים  ולא  לב  עליהם  .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

        

לה אל   ב  זעק ני ־י ראל לאחר אה   מצרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיציאת
על  ה ד ־ר־ה א  אל לצע ק   צריכי ני ־י ראל . .ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אמר ה לת, מ  ציא לפניו   להתח ה לת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאריכ ת

ת א  בי מע מ ע  , יו מ , דת עב את  מ ס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָבר
וה ד ־  ," קיאל ל"ו דע  ביא  ז זעקה  צעקה  ְְְְֱִִֵַַַַָָָָָָָלת?

קרב . צדק  גאל לנ י לח  ְְִֵֶֶַָָָר־ה א 

ÔÈz˜Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙Ï Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô˜ ‡b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא  ‰ÈÂ ‡b ÌÚ ˙ÈÓÏ ‰LÓ Èˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz ‰tƒ̂…»¿«≈¿…∆

‡Èכב  ÌLb dÓL ˙È ‡˜e a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡Îe Ú‡a È˙ÈÂ‰ ic Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡NÈ È eÁ˙‡Â ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ÈÎ„e ÔB‰zÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Âכה  Ï‡NÈ È„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
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      ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
      ¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

 ̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
Á‡a„n‰∑ אחרים ּבׂשד ֹות  ירע ּו ׁשּלא  ה ּגזל  מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק  ‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם  .על  «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

         

ה "רעיא  ה א  י ראל, ל יע מ היא  מ ה  ל ת ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמה
יע האמ נה   לידי  ה ביא  (נאמ (רעה  ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהימנא "

 אי   מק   פעל. י ראל מע י  אלק ת,ראיתראיתראיתראיתעל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
אצל  "איר  לכ הביא  ה א  בה רה , הבנה  לא  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואפיל

פניהאמ האמ האמ האמ נהנהנהנהי ראל לעמ ד  כל י זאת באמצע ת ה ', ְְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
רעה . ְְֵַַֹזרת

ה יו ,לפני ־כ  אצל   ק היה  האמ נה  ח  ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולמרת
 פ א רגילה , אמ נה   א ," מאמיני ני   מאמיני" " טבע"ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

.  ל מס קת אינה  ," י מ" ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָל
ח יו  על יע  האמ נה  היא והתנהג והתנהג והתנהג והתנהג תתתתדי  , האד ל ְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

" ל פ א להי ת לנימ ת,רעהרעהרעהרעהצריכה  יר להח אמ נה ", ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מ ה , על־ידי  נע ה  זה  מהימנא ".רעיא רעיא רעיא רעיא בר ְְְֲֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

צא את רעה  היה  "מ ה  ס ק  ה ק   ב י  כיתריתריתריתר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
תנ חמדימדימדימדי  ה ה ה הת הי על מס רת ה רה  ,ב מ לכא רה  ," ְֹֹ ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

נר למ ה   יונ הכנה  ד ע , היוה , ה  מ ני  ,צא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹרעה 
רעה  היה  ה א   י להד  י מה   ל  א י ראל, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָרעה 

צא" ל ודוקא יתריתריתריתרוקא  ,"מדימדימדימדי  ה ה ה ה? ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
 הי "יתר צא" ת היא : זה  עני ה נימית ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹה מע ת
"לאקרבא  על מ ה  קד ה ), ל (=ח ת קד ה " ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ח לי 
י י מד  לפיכ לד ה ), , ר למק  לקרב=) ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָלקד ה "
אצל   מצא ה יצצת  ע אפיל :"מדי ה ...יתר צא"ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹ

ה  "מדי ה"דהדהדהדה־ ־ ־ ־ זרהזרהזרהזרה א עב עב עב עב עב דה ־זרה  ה יח  "לא  ְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לקד ה ". "לאקרבא  מ ה  על ," ְְְֲִֶַַָָָָָָֹעבד

 נר מ ה  ל ת להי מתאימה  הכנה  זאת היתה  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלכ
י ראל מצרימצרימצרימצרירעה  אי מ ב   ת הי אפיל . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

גלי , ני רת ה בע  הנהגת ורק  אלק ת, ה רה   א ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹרא ה 
את   כ אל מח יר  רר מע מהימנא , רעיא  מ ה , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה 

ה '. ֱַָָהאמ נה 

          

     

רעה " היה  "מ ה  תנפר ה ס ק  א)על 'מ ת (ג , איתא  ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ב )רה ' ב , אמר(פרשה  ,א א א  ה "ה  חנ לא  "מ ה  ְְֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ל  צאנ רעה   ל עליו ־ה נר מ ה  היה  תינְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹר
לחסית, ה יע  עד  אחריו   ור די ,  מ רח  ד ר, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָיתר
ה די ועמד  , מי ל רכה  ל נזנה  לחסית ה יע  יוְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
י דע הייתי  לא  אני  אמר ,אצל מ ה  ה יע  יו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלת,
והיה  ,תפ על  יבהר א ה .  עי צמא , מ ני  היית  רְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
, ר־וד ל צאנ לנהג  רחמי ל  י ה "ה  אמר . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹמה

י ראל". צאני  רעה  א ה   י ח ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
:נ לק  האד עב דת מ ה  הה ראה  לבאר  ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָוי

רה ' 'אס ר איתא  ד )ה ה  ט, ל (פרשה  רחמיו  ללנת" ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

גדיי מע  אני  ה ה  ד ל ל מה  ואמר . . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה "ה 
ל  נר ואמר: הק "ה , לפני  נר מ ה  עמד  , טלאיְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
" ע "קטי  על קאי   גדיי ונמצא  ." ע קטי  . .  ל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָע

.ר ית ל ינק ת  ִֵֵֶַָא
ל  ער ,נר ה   מ :אלינ הה ראה  היא  זה  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל
יכל ל וע ה  אחד , די  על אפיל ו ר לא  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹי ראל,
לו ר  אס ר ,אלינ נגע     ,א ה לעדר ה די  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלהחזיר
צריכי העדר, מ רח  "די "  איר  וא יה די , ילד   א ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעל
את  להחזיר די  ת־נפבמסיר יכלת מה  ל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלע ת

." י קד ל"צא ְֳִֶֶַָֹה לד 

      Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
       ©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

L‡ ˙aÏa∑:ּכמ ֹו א ׁש, ׁשל  ל ּבֹו א ׁש, ּבׁשלהבת  ¿««≈ְְְִֵֵֶֶֶַ
ה ּׁשמים ", יח)"לב  ב  ּתתמ ּה(שמואל  ואל  האלה ". "ּבלב  ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבֹו: ּכּיֹוצא  לנּו ׁשּיׁש ה ּתי"ו, טז)על  אמלה (יחזקאל  "מה  ֲֵֵֶַַַָָָָֻ

" ל ּבת.‰q‰ CBzÓ∑ע ּמֹו" מ ּׁשּום  אחר , אילן ולא  ִֵָƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
בצרה " ּבּה",∑‡Ïk.אנכי ע ּבד  "לא  ּכמ ֹו נאכל , ְִָָָֹÀ»ְֱֶַָָֹֻ

מ ּׁשם " ל ּקח  ."א ׁשר  ֲִֶַָֻ

a‡א  È‰BÓÁ B˙Èc ‡Ú ˙È ÈÚ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ ÙL ˙Ï ‡Ú ˙È „e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡eËÏ ‡˙‡Â ‡a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

‡M˙‡ב  ˙ÈB‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a Úa ‡q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ



נב              

    ©´Ÿ¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬
    ©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

‡pŒ‰Ò‡∑ ׁשם להתקרב  מ ּכאן .אס ּורה  »À»»ְְִִֵָָָָָ

       ©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
      ¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

      ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½
       ¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«

ÏL∑:ּכמ ֹו וה ֹוצא , יט)ׁשלף  ה ּברזל ",(דברים כח)"ונׁשל  זית "(שם יּׁשל  ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ ה ּמק ֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

       ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥©§¨¨²¡Ÿ¥¬
        ¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−

¤¨«¡Ÿ¦«

      ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´
      §¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦

¤©§Ÿ¨«
ÂÈ‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכא ֹוביו את  ולדעת  להת ּבֹונן לב  ׂשמ ּתי ּכי ּכל ֹומר , אלהים ", "וּידע  ּכמ ֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

מ ּצעקתם  אזני את  אאטם  ולא  עיני העלמ ּתי .ולא  ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

     ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
      ©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
     §¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

 §©«¦¦−§©§¦«

      §©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©
     ̈¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

ÂÊÁ‡ג  ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ Èt˙‡ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד  dÏ ‡˜e ÈÊÁÓÏ Èt˙‡ È‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ Ó‡Â ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡‡¬»

˙˜ה  ‡Ï Ó‡ÂÏÚÓ CÈÒ ÈL ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡˙‡ È‡ CÏ‚ƒ¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡Ì‰ו ‡‰Ï‡ Ce‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepLÎe ˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡˜È¿»»«¿»

ÈnÚז „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ˜ ˙ÈÂ ÌÈˆÓ Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰ÈÈk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

„È‡ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙eÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡Ë ‡Ú‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
˙‡Ï L„e ÏÁ ‡„Ú ‡Ú‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡fÙe È‡BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡ÒeÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡NÈ Èa ˙ÏÈ˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

 

    
     

      
     
      
     

    
      

   
     

    
    


    

     

    
   



נג               

     §©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
 §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑? ּתֹועיל מה  ּתאמר  מ ּׁשם ואם  ות ֹוציאם  ּדברי יֹועיל ּו ע ּמי", את  ."וה ֹוצא  ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

      ©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
     ¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

ÈÎ‡ ÈÓ∑ ח ׁשּוב אני ה ּמלכים מה  עם  .לד ּבר  ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ
Ï‡NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני ח ׁשּוב  אם  ואף  ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַָ

וא ֹוציאם  נס , להם  ׁשּתע ׂשה  יׂשראל  ּזכ ּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמה 
.מ ּמצרים ? ְִִִַ

      ©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
     §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

   ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
CnÚ ‰È‰‡ Èk Ó‡iÂ∑,רא ׁשֹון על  ה ׁשיב ֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ִִֵַ

ּכי  אנכי מי ׁשאמר ּת אחר ֹון: אחר ֹון, ועל  ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹרא ׁשֹון,
"ּכי  מ ּׁשּלי: ֿ אם  ּכי היא , ׁשּל לא  ּפרעה , אל   ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹאל
 ל" ּבּסנה , ראית  א ׁשר  ה ּמראה  וזה " ,ע ּמ ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאהיה 

ּבׁשליח ּותי הא ֹות  ותצליח  "ׁשלח ּתי אנכי ּוכדאי ּכי ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹ
ואינּנּו ׁשליח ּותי ע ֹוׂשה  ה ּסנה  ראית  ּכא ׁשר  לה ּציל , ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאני
מה  וׁשּׁשאל ּת: נּזֹוק . ואינ ּבׁשליח ּותי  ּתל ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻא ּכל ,
יׁש ּגד ֹול  ּדבר  – מ ּמצרים ? ׁשּיצא ּו ליׂשראל  יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּזכ ּות 
על  ה ּתֹורה  לק ּבל  עתידים  ׁשהרי זֹו, ה ֹוצאה  על  ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלי

חד ׁשים  ׁשל ׁשה  לס ֹוף  ה ּזה  ּדבר ההר  מ ּמצרים . ׁשּיצא ּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
, ּבׁשליח ּות ׁשּתצליח  וזה " ,ע ּמ אהיה  "ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאחר :
, מבטיח ׁשאני אחרת  הבטחה  על  הא ֹות "  ל"ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ
ה ּזה , ההר  על  א ֹותי ּתעבד ּון מ ּמצרים , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכׁשּתֹוציאם 
ליׂשראל . הע ֹומדת  ה ּזכ ּות  והיא  עליו, ה ּתֹורה  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתק ּבל ּו

מצינּו: זה  ל ׁשֹון לז)וד ּוגמת  אכ ֹול (ישעיה הא ֹות   ל "וזה  ְְְְִֶֶַָָָָ
סנח  מ ּפלת  וג ֹו'", ספיח  לא ֹות ה ּׁשנה   ל ּתהיה  ריב  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ואני  מ ּפר ֹות , חרבה  ׁשארצכם  – אחרת  הבטחה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל 
ה ּספיחים   אבר. ְֲִִֵַָ

      ©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
     ¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦

     £¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«
              

    

:::: אלה אלה אלה אלה אמראמראמראמר מהמהמהמה  מ מ מ מ מהמהמהמה־ ־ ־ ־ יג )ואמרואמרואמרואמר־ ־ ־ ־ לי לי לי לי  (ג , ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ
 ימפר  מה ועוד )בר ספורנו  ," רמב ," ידע(רשב לא  וכי  , ְְְְְִִַָָָָֹ

. ני  יפ א באר ה ה ? עד  ה "ה  ל  מ ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹמ ה 
יב א  א ר מ ה  היה   ח אחר, אפ זה  לבאר  ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוי

את  ראיתי  "ראה  ה "ה  ברי  את  לה וימסר י ראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלבני 
"'ג יל לה וארד  'ג מע י   צעקת 'ג ע י  (פרשתנו עני  ְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָָ

( ואיל ז עצמה :ג , ק יא  י ראל לבני  ְְְְֲִִֵֵֶָָָֻֻק ה 
ק ה  עב דה   עבד ע ה , עד  מאד  סבל י ראל ני  ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהרי 

Èt‡Â˜י  ‰Út ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈˆnÓ Ï‡NÈ È ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא  È‡ ‡‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡NÈ Èa ˙È ˜Èt‡ È‡Â ‰Út ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב  ÔÈ„Â CcÚÒ ÈÓÈÓ È‰È È‡ Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡‡ È‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

Èaיג  ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ÓÈ‡Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ ÔeÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ÓÈ‡≈«¿

 

     
       

       

         
     

      

     
    

       
    

      

  

      
      

    
     

     



נד              
" ה ליכ היא רה  ה ד   ה "ל זר פרעה  ,ר עב דת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

כב ) א, ר (פרשתנו  ית ל ינק ת חט "היה  ועד  ,ְִֵֵֶֶַַָָָ
" דמ  חכג )ור ב , פרשתנו  "מה (רש"י , לה יק ה    וא , ְְְְִֵֵֶֶַָָָֻ

ונגעימ  , נאקת את מע  " תיכ אב "אלקי   א ," ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ה "ה  ל מ מ תיו  " " איזה  י ראל, ל  תיהצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָל
לס ל    מק ל לבניו  יניח  מעלה ) ל הנהגה  על ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ(ה רה 

? רת מ ביכ ל   ויתע ע ה , עד  ְְְִִִֵַַַָָָָָכ "כ 
 ל פר אהיה " א ר "אהיה  ה "ה  ל ענה  זה  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועל
ע ד   ע אהיה  א ר זאת, צרה    ע "אהיה  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹר"י 

ה תב  וכל מלכ ת", ט)אר סג , ל(ישעי'  צרת "כל ְְְְְִַַָָָָָָֻ
י ראל, ני  את ח "ו  מזניח  ה "ה  אי ה לת זמ   ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָצר",

. תל צרת   א ונמצא  ביכ ל, "צר" ל   ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָא א 
א    מ אינ עכ ו  עד  לס ל ה "ה   לה ה יח  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוזה 
וי "ו  חסר   לעל מי  "וזה  מ ני   י ־א ח "ו ,   א ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהיה 

" כתב י רא  א   העלימה . וברש"י). טו  ג , מ (פרשתנו  , ְְֲִִִִֵֵֶַָָֹ
רחמי ל באפ בהס ר  העל אז היה  ה "ה  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹל

רחמיו . על אז   ו אי  אבל , רי ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָנס

     ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
       ©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

‰È‰‡ L‡ ‰È‰‡∑", זאת ּבצרה  ע ּמם  אהיה " ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְִֶֶָָָֹ
מלכ ּיֹות  ׁשאר  ּבׁשע ּבּוד  ע ּמם  אהיה " ט)"א ׁשר  .(ברכות ְְְְְֲִִֶֶֶַָָֻ

להם  מזּכיר  אני מה  ע ֹולם , ׁשל  "ר ּבֹונֹו לפניו: ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאמר 
אמר ּת: "יפה  ל ֹו: אמר  זֹו". ּבצרה  ּדּים  אחרת ? ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָצרה 

וג ֹו'" תאמר  רבה)'ּכה  חלילה ,(שמות ׁשה ׂשּכיל , (לא  . ְְִִִֶַָָֹֹֹ
ּכי  , ית ּבר ה ּׁשם  ּדברי הבין ׁשּלא  א ּלא  ּביֹותר , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמ ׁשה 

היתה  ּכ ׁשּמאז , ית ּבר ה ּׁשם  מח ׁשבת  מח ׁשב ּתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא 
למ ׁשה  אהיה ", א ׁשר  "אהיה  : ית ּבר ּבאמר ֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדע ּתֹו
אמר ּת, יפה  וזה ּו: ליׂשראל , ׁשּיּגיד  ולא  ה ּגיד , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלב ּדֹו
יׂשראל  לבני ּתּגיד  ׁשּלא  היתה , ּכ מ ּתח ּלה  ּדע ּתי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם 
יׂשראל " לבני תאמר  "ּכה  א ּלא : הא ּלה , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכּדברים 
וד ֹוק ) ּברכ ֹות , ּבמסכת  מ ׁשמע  וכן אחת , ּפעם  .אהיה  ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

      ©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
      ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
      ¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

   §¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑העלימה ּו ל ֹומר : וי"ו, חסר  ∆¿ƒ¿…»ֲִֵֵַַָָ

ּככתב ֹו יּקרא  רבה)ׁשּלא  ÈÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑ היא ל ּמד ֹו ְִִֵֶָָֹ¿∆ƒ¿ƒְִֵָ
ה ' לע ֹולם ,  ׁשמ "ה ' א ֹומר : ה ּוא  ּדוד  וכן ְְְְִִִֵֵָָָנקרא ,

וד ֹור " לד ֹור   זכר. ְְְִָ

     

     ¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
      §Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥©§¨¨²
      ¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬

 ̈¤−§¦§¨«¦

Ó‡Âיד  ‰È‰‡ L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡NÈ ÈÏ ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

ÈÏטו ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
ÈÎc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:„Â c ÏÎÏ¿»»¿»

ÓÈ˙Âטז Ï‡NÈ ÈÒ ˙È LBÎ˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
k„Ó ÓÈÓÏ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈˆÓa ÔBÎÏ „Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿ƒ¿»ƒ

 

     
    

      

      
         

     

    
        

     
      
       
      
     
     
      
     

  
     

      
  

   
     

   

     



נה               
Ï‡NÈ È˜Ê ׁשל ∑‡˙ זקנים  לאסף  ל ֹו אפ ׁשר   היא סתם , "זקנים " ּתאמר  ואם  ליׁשיבה . מיחדים  ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

ר ּבֹוא ? .ׁשׁשים  ִִִ

     ̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
     ©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

   ¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

      §¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤
      ¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´

       ¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈
  §¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ להם ׁשּתאמר  מ ּכיון מאליהם , ¿»¿¿∆ֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבידם  מס ּור  זה  סימן ׁשּכבר  , לק ֹול יׁשמע ּו זה , ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָל ׁשֹון
אמר : יעקב  נגאלים : הם  זה  ׁשּבל ׁשֹון ּומ ּיֹוסף , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמ ּיעקב 

להם : אמר  יֹוסף  אתכם ", יפקד  ּפקד  (בראשית "ואלהים  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

אתכם נ) אלהים  יפקד  ‰ÌÈiÚ":"ּפקד  È‰Ï‡)∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒ
יׁשן) ּבר ׁש"י מ ּכֹות , לי' רמז יתרה  ˜‰.יּו"ד  ְְְִֵֶֶַַָָָƒ¿»

eÈÏÚ∑:וכן מקרה , כג )ל ׁשֹון אלהים ",(במדבר "וּיּקר  »≈ְְְֱִִִֵֶַָֹ
מא ּתֹו נקרה  אהא  – ּכה " א ּקרה  .הלם "ואנכי ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

      ©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
   ©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

CÏ‰Ï ÌÈˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אין אם  …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ִֵ
אני  ׁשאין ע ֹוד  ּכל  ּכל ֹומר , החזקה , ידי ל ֹו מראה  ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאני

" להל אתכם  יּתן "לא  החזקה , ידי Ï‡.מ ֹודיע ֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…
ÔzÈ∑:ּכמ ֹו יׁשּבֹוק , לא  כ )[ּכּתרג ּומ ֹו] ּכן (בראשית "על  ƒ≈ְְְְִֵַַָ

,"נת ּתי לא)לא  ע ּמדי"(שם להרע  אלהים  נתנֹו "ולא  ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹֹ

ה  נתינה  ל ׁשֹון וכ ּלן ּביד – "ולא  מפר ׁשים  ויׁש ם . ְְְְְְְְִִֵֵָָָָֹֻ
חזקה , ׁשּיד ֹו ּבׁשביל  ולא  את חזקה ", א ׁשלח  מאז ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ולא  א ֹות ֹו: ּומתר ּגמינן וג ֹו', מצרים  את  וה ּכיתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָידי
ּבר ּבי  יעקב  ר ּבי ׁשל  מ ּׁשמ ֹו ּתּקיף . ּדחיל ּה קדם  ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַָֹמן

לי  נאמר  .מנחם  ְֱִֵֶַַ

    §¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ
     ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬

¤§¤«

È‡ˆÓיז „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡fÙe È‡BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡Úk Ú‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L„e ÏÁ ‡„Ú ‡Ú‡Ï È‡ÒeÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡NÈיח  ÈÒÂ z‡ È˙È˙Â CÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ÔeÓÈ˙Â ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ ÔÚÎe ‡ÏÚ È˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡‰Ï‡¡»»»

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

È˙כ  ÈÁÓ‡Â Èzb ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰ÈÈa „aÚ‡ Èc È˙ÂLt ÏÎa È‡ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ˙e»«≈¿««»¿

 

    
      

    
 

 
    
    

    

    
     

   
    

    
       

  
 

       
      

     
    

 
     

     
      

       
     
       
      
     
     
     
     


   

    
     



נו              

     §¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ
    ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

     §¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤
     §¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½

 §¦©§¤−¤¦§¨«¦
d˙Èa ˙bÓe∑ ּבּבית א ּתּה ּגרה  ׁשהיא  .מא ֹות ּה ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ

ÌzÏvÂ∑וכן ּותר ֹוק ּנּון, יב )ּכתר ּגּומ ֹו: "וינּצל ּו(שמות ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵַַַ
מצרים ", לג )את  עדים ",(שם את  יׂשראל  ּבני "וּיתנּצל ּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

צד  ּבמח ּברת  ח ּבר ֹו ּומנחם  יס ֹוד . ּבֹו עם וה ּנּו"ן "י ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
לא) "א ׁשר (בראשית אביכם ", מקנה  את  אלהים  ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ"וּיּצל 

לא  אם  ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא  מאבינּו", אלהים  ְְְֱִִִִִִֵֵָָָָֹֹֹה ּציל 
ּתהא  לא  ּבחיר "ק , נק ּודה  והיא  יס ֹוד  ה ּנּו"ן ְְְְְְִִִֵַָָָֹהיתה 
ונפעל ּתם , ּבל ׁשֹון א ּלא  ּופעל ּתם , ּבל ׁשֹון ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָמ ׁשּמׁשת 

כח)ּכמ ֹו: האדמה ",(דברים מן כו)"ונּסח ּתם  "ונּתּתם (ויקרא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
א ֹויב ", א ֹויביכם ",(שם)ּביד  לפני כב )"ונּגפ ּתם  (יחזקאל  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַ

ּבת ֹוכ ּה", ז)"ונּתכ ּתם  ל ׁשֹון (ירמיה נּצלנּו", "ואמר ּתם  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָ

ונֹופלת  לפרקים  ּבתיבה  ּבאה  ׁשהיא  נּו"ן וכל  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָנפעלנּו,
ּכׁשהיא  ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא , נֹוגף , ׁשל  ּכנּו"ן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָמ ּמּנה ,
ּכג ֹון: ּבחטף , ּבׁשו"א  ּתּנקד  ּופעל ּתם , ל ׁשֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמד ּברת 

מה) אביכם ",(בראשית את  לב )"ּונׂשאתם  "ּונת ּתם (במדבר ְְֲִֶֶֶֶַָ
ה ּגלעד ", ארץ  את  יז)להם  ּבׂשר (בראשית את  "ּונמל ּתם  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מן  ּבחיר "ק  ה ּנק ּודה  ׁשּזאת  א ֹומר  אני לכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹערלתכם ".
ה ּלׁשֹונֹות  מן וה ּוא  נּצּול , – ּדבר  ׁשם  ויס ֹוד  היא , ְְְִִִִֵַַָָה ּיס ֹוד 
ּבל ׁשֹון  ּכׁשּיד ּבר  ל ּמּוד , ּכּפּור , ּדּבּור , ּכמ ֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַה ּכבדים ,

ּכמ ֹו: ּבחיר "ק , יּנקד  כ )ּופעל ּתם  אל (במדבר "וד ּבר ּתם  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
מה)ה ּסלע ", ה ּבית ",(יחזקאל  את  יא)"וכ ּפר ּתם  (דברים ְְִִֶֶֶַַַַַ

ּבניכם  את  א ֹותם  .""ול ּמד ּתם  ְְְִֵֶֶֶַָ

      ©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
       ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

          

ק ק ק ק לי לי לי לי   מע מע מע מע י י י י ולא ולא ולא ולא  לי לי לי לי   יאמינ יאמינ יאמינ יאמינ לא לא לא לא   וה וה וה א)וה לאל,(ד ,  י ְְְְֵֵֵֵֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֹֹֹ
 מע י קד י " "ק ד  יאמר  א למ ה  אמר ה ' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהרי 

 נגאלי  יהי זה  ל  יד מס ר סימ י  (רש"י אליו , ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
יח) ג , וי לעיל אליו .  מע י לא  י ראל ני   ח מ ע  ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ה ע ד ואריכ ת ה לת ק י  ד  סב ר היה  ה א  ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלמר,
את   מע  וג י ראל, ני  אצל רגיל לדבר ה לת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהפ
ה יע אכ  ילהר ת א לקלט  יתק ה א ה  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻרת

. ת א ְְַָָֻזמ

      ©Ÿ¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
E„È ‰fÓ∑:לדר ׁש אחת , ּתיבה  נכ ּתב   לכ «∆¿»∆ְְְִִֵַַָָָֹ

ּבכ ׁשרים . ׁשח ׁשד ּת ללק ֹות , ח ּיב  א ּתה   ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ ּזה 
ׁשּזֹוּופ ׁשּוט ֹו, א ּתה  מ ֹודה  לחבר ֹו: ׁשא ֹומר  ּכאדם  ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ

הריני  ל ֹו: אמר  הן. ל ֹו: אמר  היא . אבן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלפני
עץ  א ֹות ּה .ע ֹוׂשה  ֵֶָ

ÈÈÚaכא  ÔÈÓÁÏ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ˜È ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È‡ È‰ÈÂ È‡ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב  ˙ÈwÓe dzaLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLeÏe ‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B˙e ÔBÎÈ˙a ÏÚÂ ÔBÎÈa ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈˆÓƒ¿»ƒ

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â Ó‡Â ‰LÓ È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÔeÓÈÈ È‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

ËeÁ‡:ב  Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

 

    
     

   


     
    

     
    
     

    

     
     
    

   
    

    
       

      
      
     

   
      

     
    

   

  
   

     
     





נז               

     ©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
   §¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

LÁÏ È‰ÈÂ∑ ׁשל אמנּות ֹו ותפ ׂש לי"), יאמינּו "לא  (ּבאמר ֹו: יׂשראל  על  הרע  ל ׁשֹון ׁשּסּפר  ל ֹו רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
.נח ׁש ָָ

      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
      ©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

Ba ˜ÊÁiÂ∑יׁש והר ּבה  ה ּוא , אחיזה  ל ׁשֹון ««¬∆ְְְֲִֵֵַָ
יט)ּבּמקרא : ּביד ֹו",(בראשית האנׁשים  כה)"וּיחזיק ּו (דברים ְְֲֲִִִַַַָָָָ

ּבמב ׁשיו", יז)"והחזיקה  א ּבזקנֹו",(שמואל  "והחזק ּתי ְְְְְֱֱִִִִֶֶַָָָֻ
ה ּוא  אחיזה  ל ׁשֹון לבי"ת , ה ּדב ּוק  חזּוק  ל ׁשֹון .ּכל  ְְְֲִִֵַָָָ

       §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
     ¡Ÿ¥©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

       ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
      ̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

‚ÏMk ˙ÚˆÓ∑ ואם" לבנה : להיֹות  צרעת   ּדר ¿…«««»∆ְְְִִֶֶַַָָָ
א  היא ", לבנה  הרע ּבהרת  ׁשּלׁשֹון ל ֹו רמז זה  ּבא ֹות  ף  ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבצרעת , הלקה ּו  לפיכ לי". יאמינּו "לא  ּבאמר ֹו: ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹס ּפר ,
הרע  ל ׁשֹון על  מרים  ׁשּלקתה  .ּכמ ֹו ְְְִֶַַָָָָָ

      ©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
   ©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

'B‚Â ‰L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּברא ׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות , מ ּמּדת  לבא  ממהרת  ט ֹובה  ׁשּמּדה  מ ּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיק ֹו" נאמר : רבה)לא  .(שמות ֱֵֵֶַֹ

       §¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
    ̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

ÔBÁ‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â∑: להם מ ׁשּתאמר  ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ִֶֶַָֹ
הרע , ל ׁשֹון עליכם  ׁשּסּפר ּתי על  לקיתי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשבילכם 

. ל להם יאמינּו להרע  ׁשה ּמזּדּוגין , ּבכ ל ּמד ּו ׁשּכבר  ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׂשרה  ּבׁשביל   ואבימל ּפרעה  ּכג ֹון: ּבנגעים , .ל ֹוקים  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

Â‰Â‰ג  ‡Ú‡Ï È‰Óe ‡Ú‡Ï È‰ÈÓ Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

dÊaד  „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

‡Ï‰‡ה  ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È‡ ÔeÓ‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

d„Èז È˙‡Â CtËÚÏ C„È È˙‡ Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:dNk¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח  ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡˙ ‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

 

 
       

     
      
    

  
    

     

       

      
    
     
      
    

    
  

     
     

      
        

     
     

    



נח              

       §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
      §³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
       ©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

©©¨«¤
‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ׁשּבמ ּכה להם  רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְֶֶַַָָָ

ּֿבר ּו ֿ ּכׁשה ּקד ֹוׁש (ּפר ּוׁש: מאלה ּותם  נפרע  ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹרא ׁשֹונה 
ׁשהיּו ּתח ּלה , מאלה ּותם  נפרע  הא ּמֹות , מן נפרע  ְְְֱִִִִֵֶָָָָָָֹֻה ּוא 
ּבר ׁש"י  לדם . והפכם  א ֹותם , המח ּיה  ל ּניל ּוס  ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָע ֹובדים 

B‚Â'.יׁשן) ÌÈn‰ eÈ‰Â∑". ּפעמים ׁשּתי "והיּו" והיּו" ָָ¿»««ƒ¿ְְְְִֵָָָ

מן  ּתּקח  א ׁשר  ה ּמים  והיּו נאמר : א ּלּו ּבעיני, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָנראה 
נהפכים  הם  ׁשּביד ֹו אני ׁשֹומע  ּבּיּבׁשת , לדם  ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיאר 
עכ ׁשו  אבל  ּבהויתן, יהיּו לארץ  ּכׁשּירד ּו ואז ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָלדם ,

ּדם  יהיּו ׁשּלא  ּבּיּבׁשת מל ּמדנּו ׁשּיהיּו .עד  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

       ©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
        ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

      ¤©§¤®¦§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ היה ימים  ׁשבעה  ׁשּכל  למדנּו «ƒ¿¿ְְִִֶַָָָָָָ

 ליל ּבּסנה  מ ׁשה  את  מפ ּתה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה ּקד ֹוׁש
– " ּדּבר "מאז "ׁשל ׁשם ", "מ ּתמ ֹול ", ְְְְִִִִֵֶַָֹּבׁשליח ּות ֹו:
ׁשּׁשה , הרי הם , ר ּבּויין 'ּגּמ'ין, ּוׁשל ׁשה  ׁשל ׁשה , ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹהרי
ע ֹוד : זאת  ל ֹו ּכׁשאמר  ה ּׁשביעי ּבּיֹום  ע ֹומד  היה  ְְְִִֵֶַַַָָָֹוה ּוא 
עליו  וק ּבל  ּבֹו ׁשחרה  עד  ּתׁשלח ", ּביד  נא  ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ"ׁשלח 

רבה) על (שמות ּגד ּלה  ל ּטל  ר ֹוצה  היה  ׁשּלא  זה , וכל  .ְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר : היה , ונביא  הימ ּנּו ּגד ֹול  ׁשהיה  אחיו, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאהרן
ה ּכהן) לעלי נאמר  וע ֹוד  וג ֹו'. ה ּלוי אחי אהרן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ(הלא 

ב ) א ּבהיֹותם (שמואל  אבי ּבית  אל  נגליתי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ"הנגלה 
וכן: אהרן. ה ּוא  כ )ּבמצרים ", להם (יחזקאל  "וא ּודע  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

עיניו  ׁשּקּוצי איׁש אליהם  "ואמר  וג ֹו'", מצרים  ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבארץ 
נאמרה  לאהרן נב ּואה , וא ֹות ּה t‰.ה ׁשליכ ּו". „k∑ ְְְְְֲִֶֶַַָָָֹ¿«∆

בלב "ו  לע "ז ּובל ׁשֹון מד ּבר . אני .ּבכבד ּות  ְְְֲִִִֵֵַַַ

        ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼¦«¨´
         ¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑ ּכׁשהיית לד ּבר   ל ּמד מי ƒ»∆¿ְְְִִִֵֶֶַָָ
ה ּמצרי? על  ּפרעה  לפני ‡Ìl.נּדֹון ÌeNÈ ÈÓ B‡∑ ְְְִִִִֵַַַֹƒ»ƒ≈

ּבמצות (תנחומא) נתא ּמץ  ׁשּלא  א ּלם , ּפרעה  ע ׂשה  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמי
ׁשמע ּו ׁשּלא  חר ׁשים , מ ׁשרתיו ואת  , ּבצ ּוֹות ֹוהריגת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

?קמ)עלי ע ׂשאם (שבת מי הה ֹורגים , ולאס ּפקלט ֹורין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
ונמלט ּת? ה ּבימה  מן ּכׁשּברח ּת רא ּו ׁשּלא  .עורים , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ÈÎ‡ ‡Ï‰∑ זאת ּכל  ע ׂשיתי ה ' .ׁשּׁשמי ¬…»…ƒְִִִֶָָֹ

          

ה "א  , האד  מ זה  הרי  קמ צה , למ "ד  , לאד ה    ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָמי 
ה ד ע ,  האד על רמז א ר' 'תרה  מב אר ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָה דיעה ,
מ ת  ה א  מ ת ועל תב   מ , העלי  אד הינְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

. אד ְְֵַָָמראה 
ראה  ה ה , .'ג   א   י מי   א  לאד ה    ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָמי 
 אי הא ', אלת. ' אל , מצרי קלי ת  ק את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמ ה 
ז הרי  בריאה ־יצירה ־ע ה  אצילת ה י  להי ת ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָיכ ל

למנע  תק היא   מצרי קלי ת הרי  ,' וה .' כ ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹירידה 
על  ה ענה  ב ת. ' ה "ה  ל ענה  זה  ועל .' כ ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָלע ב 
ר הוי ', אנכי  הלא  'ג  לאד ה    מי  ה א , הא ' ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָָֹֹֹאלה 
.' כ  עלי תר מ חינת ה א  לבריאה ־יצירה ־ע ה  ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָה י 
 א 'ג חר  א   א   י מי  ה א , ' ה אלה  על ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוה ענה 
תב מה  ה לי ת. בירת לפעל רית  כח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹע ר,
 עצמ ע ה  מי  דר ה פר ,נר מ ה  על קאי  ח ,  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹא

‡˙i‡ט  ÔÈ˙Ï Û‡ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡‰„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡‰ ÔÓ qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

‚י  ‡Ï ÈÈ eÚa ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ÈwÈ È‡ CcÚ ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

‡Bיא  ‡L‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡LÁ B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡‡ ‡Ï‰ ‡ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

 

   
   

     

      
     
    

     
  



נט               
אחר־ היה  מ ה  על־ידי  ה ה , מ רעה . ברח  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹח 
ל  ענינ ע ר לפי  והינ נתרא , אז מ ־רה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה י 
,ענינ עי ר  ה וכיו לי ראל. רה   י המ ה א  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמ ה 
אלק ת  י י   י המ ה , ה ר חינת אז  היה  ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלכ

־ מ  קד אבל בריאה ־יצירה ־ע ה , עדי למ ה  היה  רה  ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
ה ה  ,' כ ה  בד  ת הי   א א  ,ל כבד  ה  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָבד 
עת  היתה  ת ח , מצרי יציאת להי ת הצרכה  ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻא ר
, לאד ה    מי  ה "ה  ל אמר מ רעה , מ ה  ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹריחת
לבריאה ־  אצילת מלכ ת י  להי ת י כל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָעל־ידי ־זה 
מ ־רה , עד  נתרא  לא  עדי אבל "ל, ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹיצירה ־ע ה 

לבריאה ־   י להמ מלכ ת ה ה  חינת אצל היה  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָאז
"רת "ועל מאמר מ ־רה , עני  ה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיצירה ־ע ה ,
מ ה . למ ה  עד  בריאה ־יצירה ־ ע יה  "נ ד" ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָאצילת
א ה    יהיה   , מצרי גא ת היה    ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוה ה ,
יהיה   על־יד ,אחר אל ה א   רא אל הרי  ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעתידה ,
למ ה , עד  בריאה ־יצירה ־ע ה  ה רה  נימ ת ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָי י 
תרה , ליא   י ־א נתה  לא  מ ־רה  עת ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹוכ ד ע 
ה רה  נימ ת עני וה א  רה , טעמי  ית ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָלעתיד 
למ ה , יהיה  וה י  ,אחר אל מ ה , על־ידי  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹתה 

. מ ְַָָקרב 

       §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
§©¥«

    ©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

ÁÏLz „Èa∑, ל ׁשלח רגיל  ׁשא ּתה  מי וה ּוא ּביד  ¿«ƒ¿»ְְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשאין  ל ׁשלח , ׁשּתרצה  אחר  ּביד  אחר : ּדבר  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאהרן.

יׁש – לעתיד  ּגֹואלם  ולהיֹות  לארץ  להכניסם  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָס ֹופי
הר ּבה  ׁשל ּוחים   ל. ְְְִֵַ

       ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
       ©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

   ¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
Û‡ ÁiÂ∑( קב יה ֹוׁש(זבחים א ֹומר :ר ּבי קרחה  ּבן ע  «ƒ««ְְִֵֶַַָָֻ

נאמר  לא  וזה  ר ׁשם , ּבֹו נאמר  ׁשּבּתֹורה  ֿ אף  חר ֹון ְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכל 
חר ֹון. א ֹות ֹו ֿ ידי על  ענׁש ׁשּבא  מצינּו ולא  ר ׁשם , ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּבֹו
"הלא  ר ׁשם : ּבֹו נאמר  ּבזֹו אף  יֹוסי: ר ּבי ל ֹו ְֱֲִֵֶֶַַַַָֹֹאמר 
ּכהן, ולא  לוי להיֹות  עתיד  ׁשהיה  ה ּלוי", אחי ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹאהרן
יהיה  לא  מע ּתה  ,מ ּמ לצאת  א ֹומר  הייתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻוה ּכה ּנה 

ׁשּנאמר : לוי, וא ּתה  ּכהן יהיה  ה ּוא  א ּלא  הימים ּכן, (דברי  ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
כג ) ׁשבט א על  יּקרא ּו ּבניו האלהים , איׁש ְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ"ּומ ׁשה 

E˙‡˜Ï.ה ּלוי" ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰∑ למצרים  ּכׁשּתל. ִֵַƒ≈…≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ
BaÏa ÁÓNÂ E‡Â∑ מק ּפיד ׁשּיהא  סב ּור  ּכׁשא ּתה  לא  ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶַַָָֹ

לעדי  אהרן זכה  ּומ ּׁשם  לגד ּלה , ע ֹולה  ׁשא ּתה  ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעלי
ה ּלב  על  ה ּנת ּון .הח ׁשן ֵֶַַַַָֹ

     §¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
       ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

©«£«

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È ÈÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎcיג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚa Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

dÓeÙaטו ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È ÈÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

 

    
     

    
     

       
    

    
     

      

     
      

    
     
     
     
    
    
    

       
  
   

    
    

     
     

     



ס              

     §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
   §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

EÏ ‡e‰ a„Â∑. העם אל  יד ּבר   וזה ּבׁשביל ¿ƒ∆¿ְְְְִִֵֶֶַָָ
ה ּסמ ּוכים  ו'להם ' ו'לכם ' ו'ל ֹו' ו'לי' ' ל' ּכל  על  ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָיֹוכיח 

הם  'על ' ל ׁשֹון ׁשּכּלם  ÙÏ‰.ל ּדּבּור , El ‰È‰È∑ ְִֵֶַַָֻƒ¿∆¿¿∆
ּפה  ּכבד  ׁשא ּתה  לפי ּול ׂשר ∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ , .לרב  ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

     §¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
 ¤¨«Ÿ«Ÿ

     

      ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
     ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

       ©«¨´©¦®©Ÿ¤¦§²§¤−¥¬§¨«
B˙Á ˙È Ï‡ LiÂ∑ּבר ׁשּו ֿ אם  ּכי מ ּמדין יזּוז (ׁשּלא  ל ֹו נׁשּבע  ׁשהרי ר ׁשּות , מכיל ּתא ).ל ּטל  ת ֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

וכ ּו' קיני יתר ֹו, יתר , רע ּואל , ל ֹו: היּו ׁשמ ֹות  .וׁשבעה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
   ¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑, מ ּנכסיהם ׁשּירד ּו א ּלא  היּו, ח ּיים  ואבירם . ּדתן הם ? ּכּמת מי ח ׁשּוב  והעני  ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
סד ) .(נדרים

     ©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
      ©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

 ̈«¡Ÿ¦−§¨«
BÓÁ‰ ÏÚ∑ׁשחב ׁש החמ ֹור  ה ּוא  ה ּמיחד . חמ ֹור  ««¬ְֲֲֶַַַָָֻ

ה ּמׁשיח   מל ׁשעתיד  וה ּוא  יצחק , לעקדת  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאברהם 
ׁשּנאמר : עליו, ט)לה ּגל ֹות  חמ ֹור "(זכריה על  ור ֹוכב  ."עני ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈˆÓ ‰ˆ‡ LiÂ∑ «»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מק ּדם  ּבּמקרא אין .מדק ּדקים  ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

         

חמ חמ חמ חמ רררר על על על על  ורורורורכב כב כב כב  כ)עני עני עני עני  ד , מ (רש"י מע יק  מ ע  לד ק ,  י ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
לל  רצה  לא  מ ה  ה ה  למר,  וי "עני ". בת   ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹה תב 
לה יב כדי  ח ב ", אני  מה  אנכי , "מי  ואמר , לעצמ ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֻד ה 
למר: ה יח . מל ל ר חמ ה "ה  ל הזמי , ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל

ודוקא  ב ל, ענוה    מ רה  ז טענה       חר מ מ מ מ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָ
רא י ז מ ה    מי  רק  , י ראל. את לגאל ה ' ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ל  ת מלכ לה ראת לי  ולהי ת ה ' ליח  להי ת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוכ ר

"ענות" היינ "עני ", בת מביא  לכ ש)ה "ה . זכריה  .(רש"י ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

CÏטז È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז „aÚ˙c C„Èa qz ÔÈ„‰ ‡ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Âיח  È‰eÓÁ ˙È ˙ÂÏ ˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈˆÓ Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B˙È Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ÌÈˆÓÏיט  ez ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏË˜ÓÏ BÚc ‡ib Ïk e˙ÈÓ È‡¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿¿ƒ¿¿»

Ôepk‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ „e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÒe ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ï ˙Â ‡ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d e„ÈÚ˙‡c ‡ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

 

    
     

     
   

   

  
     

      

      
   

  
     

      

    
    



סי               

      ©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
     §¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´

       ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«
'B‚Â ‰ÓÈˆÓ eLÏ EzÎÏa∑ מנת ֿ ׁשעל  ּדע , ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְֶַַָ

מ ֹופתי  ּכל  לע ׂשֹות  ּבׁשליח ּותי ּגּבֹור  ׁשּתהא  , ּתל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
מ ּמּנּו ּתירא  ולא  ּפרעה  E„È.לפני ÈzÓN L‡∑ ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆

לא  ׁשהרי למעלה , האמ ּור ֹות  א ֹות ֹות  ׁשל ׁשה  על  ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹלא 
ׁשּיאמינּו יׂשראל , לפני א ּלא  לע ׂשֹותם , צ ּוה  ּפרעה  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלפני

ׁשאני  מ ֹופתים  א ּלא  לפניו. ׁשע ׂשאם  מצינּו ולא  ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָֹל ֹו,
ּכמ ֹו: ּבמצרים ,  ּביד ל ׂשּום  ז)עתיד  יד ּבר (שמות "ּכי ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

"א ׁשר  ּכתיב  א ׁשר  על  ּתתמ ּה ואל  וג ֹו'". ּפרעה  ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹאליכם 
ׂשמ ּתים  ּכבר  ע ּמֹו, ּכׁשּתד ּבר  מ ׁשמע ֹו, ׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׂשמ ּתי",

 ּביד. ְְָ

      §¨«©§−̈¤©§®ŸŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
¦§¨¥«

‰Út Ï‡ zÓ‡Â∑ וימאן חזק  ׁשּלּבֹו ּכׁשּתׁשמע  ¿»«¿»∆«¿…ְְִִִֵֶֶַָָָ
ּכן  ל ֹו אמר  ÈBÎ.ל ׁשלח , Èa∑:ּכמ ֹו ּגד ּלה , ל ׁשֹון ְֱֵֵַַֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ

פט) ּומדר ׁשֹו:(תהלים ּפׁשּוט ֹו. זה ּו א ּתנה ּו", ּבכ ֹור  אני ְְְְִִֵֶֶַָָ"אף 

ה ּבכ ֹורה  מכירת  על  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש חתם  ְְִַַַַַָָָָָּכאן
מע ׂשו  יעקב  .ׁשּלקח  ֲֵֵֶַַָָֹ

      ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
      §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

EÈÏ‡ Ó‡Â∑ מק ֹום ׁשל  ‡˙.ּבׁשליח ּות ֹו ÁlL »…«≈∆ְִִֶָ««∆
'B‚Â ‚‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa∑, אחר ֹונה מ ּכה  היא  ¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ

ה ּוא  וזה  ק ׁשה . ׁשהיא  מ ּפני ּתח ּלה , התרה ּו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּוב ּה
ּבא ּיֹוב : לו)ׁשּנאמר  לפיכ :(איוב  ּבכח ֹו", יׂשּגיב  אל  "הן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹ

מחבר ֹו לה ּנקם  המב ּקׁש ֿ ודם  ּבׂשר  מ ֹורה ". ּכמה ּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"מי

ה ּקד ֹוׁשֿ אבל  ה ּצלה , יב ּקׁש ׁשּלא  ּדבריו, את  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלים 
מ ּיד ֹו, לה ּמלט  יכלת  ואין ּבכח ֹו יׂשּגיב  ֿ ה ּוא  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹּבר ּו
ּבֹו ּומתרה  מ ֹורה ּו ה ּוא   לפיכ אליו, ּבׁשּוב ֹו ֿ אם  ְְְִִִֵֵֶַָָּכי

.ל ׁשּוב  ָ

      ©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«

ÔBÏna Cc È‰ÈÂ∑ מ ׁשה.B˙ÈÓ‰ LwÈÂ∑ «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒ
ׁשּנתר ּׁשל  ועל  ּבנֹו, אליעזר  את  מל  ׁשּלא  לפי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלמ ׁשה ,
ֿ וׁשל ֹום , חס  יֹוסי: ר ּבי אמר  ּתניא , מיתה . ענׁש ְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֹנענׁש
ס ּכנה  –  ל ּדר ואצא  אמ ּול  אמר : א ּלא  נתר ּׁשל , ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא 
ׁשל ׁשה  וא ׁשהה  אמ ּול  ימים , ׁשל ׁשה  עד  ל ּתינֹוק  ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹהיא 

מצרים ", ׁשּוב   ל" צ ּוני: ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש – ְִִִִִֵַָָָָָימים 
ּתח ּלה  ּבּמל ֹון ׁשּנתע ּסק  לפי מיתה ? נענׁש מה  ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומ ּפני

לא) דף  נדרים ּוב ֹולע ֹו(במסכת נח ׁש ּכמין נע ׂשה   ה ּמלא והיה  .ְְְְֲִֶַַַָָָָָ
א ֹות ֹו ועד  מרגליו ּוב ֹולע ֹו וח ֹוזר  ירכיו, ועד  ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָֹמרא ׁשֹו

צ ּפֹורה  הבינה  ה ּוא מק ֹום . ה ּמילה  .ׁשּבׁשביל  ְִִִִִֵֶַָָָָ

      ©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
     §©§¨®©¾Ÿ¤¦£©¨¦²©−̈¦«

ÂÈÏ‚Ï ÚbzÂ∑ מ ׁשה ׁשל  רגליו לפני .ה ׁשליכ ּתּו «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ
Ó‡zÂ∑ּבנּה ÈÏ.על  ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑ א ּתה «…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒַָ

ה ֹורג – עלי נרצח  ׁשּלי החתן להיֹות  ּגֹורם  ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהיית 
לי  א ּתה  .איׁשי ִִִַָ

ÌÈˆÓÏכא  ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Út Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

Èaכב  ÈÈ Ó‡ Ô„k ‰Út ˙ÂÏ ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡NÈ ÈÎe¿ƒƒ¿»≈

˜„ÈÓכג  ÁÏÙÈÂ Èa ˙È ÁlL CÏ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ÈÒ Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:CÎea Ca¿»¿»

daכד  ÚÚÂ ‡˙Ó ˙Èa ‡Á‡ ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Úe ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

ÏÚ˙כה  ˙È ˙Ê‚e ‡Ë ‰Btˆ ˙ÈÒe¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„ È‡ ˙Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙È˜e da¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡Ï ‡˙Á ‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

 

   
    

    

     
      
    

  
  



סב              

       ©¦−¤¦¤®¨¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

ÛiÂ∑מ ּמּנּו  ה ּמלא.Ê‡∑ ה ּמילה הבינה ׁשעל  «ƒ∆ְִֶַַָ»ִִֵֶַַָָ
להרג ֹו ÏenÏ˙.ּבא  ÌÈÓc Ô˙Á ‰Ó‡∑ היה חתני ְְָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָָָ

לעיל  ּבל ׁשֹונֹו: ר ׁש"י (ׁשּנה  ה ּמילה . ּדבר  על  ְְְְִִִִִֵַַַַָָָנרצח 
"אז  ּזה : מה  לר ׁש"י ּדק ׁשה  ּגֹורם , היית  א ּתה  ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכתב 
"חתן  אמרה  לעיל  ּגם  והלא  ּדמים ", חתן ְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָֹאמרה 
חטא  ּגֹורם , וזה  ּדזה  סברה  מ ּתח ּלה  א ּלא  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּדמים "?
"וּירף " ּכׁשראתה : ,ּכ אחר  אחר . וחטא  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה ּמילה 

ּובזה  ּבא , לבד  ה ּמילה  ּדבר  ּדעל  הבינה  אז ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלגמרי,
ּבחתן  א ּונקל ֹוס  ּבתר ּגּום  הל ׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם  ְְְְְֲִֵַַַַַָָֹמתרץ 

לי) נראה  ּכן וד ֹוק . ה ּמּול ֹות .∑ÏenÏ˙.ּדמים , ּדבר  על  ְְִִִֵָָ«…ְַַַ
ּכמ ֹו: 'על ', ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁשת  וה ּלּמ"ד  ה ּוא , ּדבר  ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשם 

יד ) ּתר ּגם :(שמות וא ּונקל ֹוס  יׂשראל ". לבני ּפרעה  ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ"ואמר 
ה ּמילה "ּדמים ", ּדם  .על  ִִַַַָָ

      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
     ©¦§¨®¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

      ©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
    §¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

     ©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
¦§¨¥«

     ©§©¥´©«£½Ÿ¥¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
    ¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

     ©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
     ¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

     

     §©©À¨¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
      «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

 ¦−©¦§¨«
Ô‰‡Â ‰LÓ e‡a Á‡Â'B‚Â∑ ה ּזקנים אבל  ¿««»…∆¿«¬…¿ְֲִֵַָ

ׁשּנׁשמט ּו עד  ואהרן, מ ׁשה  מאחר  אחד  אחד  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנׁשמט ּו
ללכת  ׁשּירא ּו לפי לפלטין, ׁשה ּגיע ּו קדם  (שמות ּכּלם , ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻ

לא רבה) והם  לב ּדֹו מ ׁשה  "ונּגׁש להם : נפרע  ּובסיני .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
לאח ֹוריהם  החזירם  – .יּגׁשּו" ֱֲִִֵֶֶַָָ

„Ó‡כו ÈÏel‡ ˙Ó‡ ÔÎa dpÓ ÁÂ¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡˙Á iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡eËa dÚÚÂ ÏÊ‡Â ‡a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

Èaכט  ÈÒ Ïk ˙È eLÎe Ô‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

Èaלא  ˙È ÈÈ ÈÎ„ È‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È‡Â Ï‡NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚÎe¿»¿ƒ

ÚÙÏ‰א  eÓ‡Â Ô‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ˙e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

 

    
       

    

     
        

        

     
  



סג               

        ©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
     ¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−

 ¬Ÿ£©¥«©

      ©´Ÿ§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
       ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

   ¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
eÚbÙÈ Ôt∑ל ֹו צריכים  היּו  יפ ּגע מקרה ּפן ל ׁשֹון זֹו, "ּפגיעה " ל ּמלכ ּות . ּכב ֹוד  ׁשחלק ּו א ּלא  ל ֹו, מר  ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ה ּוא  .מות  ֶָ

      ©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨¨¤´§©«£½Ÿ
    ©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈÙz∑ותרחיק ּו ּתב ּדיל ּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְִִַַ
מן  לנּוח  ּוסב ּורים  לכם  ׁשּׁשֹומעין מ ּמלאכ ּתם , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָא ֹותם 

וכן ד )ה ּמלאכה . ּבֹו",(משלי  ּתעבר  אל  – "ּפרעה ּו ְְְֲֵֵַַַָָָֹ
וכן: א)רחקה ּו. ֿ עצתי",(שם ּכל  לב )"וּתפרע ּו "ּכי (שמות ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ

ונתעב  נרחק  ה ּוא ", ÌÎÈ˙ÏÒÏ.פר ּוע  eÎÏ∑לכ ּו ְְְִִַָָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְ
מלאכת  אבל  ּבב ּתיכם , לע ׂשֹות  לכם  ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלמלאכ ּתכם 
ותדע  לוי, ׁשל  ׁשבט ֹו על  היתה  לא  מצרים  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשע ּבּוד 
ּבר ׁשּות  ׁשּלא  ּובאים  יֹוצאים  ואהרן מ ׁשה  ׁשהרי , ל. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹ

               

      

" תיכלסבל  לכ . .  מצרי מל  אליה "ו אמר ה ס ק  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
ד ) לע ת (ה ,  לכ   כ למלאכ לכ" ר"י  רְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

בט על היתה  לא   מצרי ע ד  מלאכת אבל , יכ בְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
להי ת   ע כל "מנהג יו מ " הרמ מבאר לוי ". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
לוי בט רעה   לה הניח  לכ , רת מ רי   חכמי  ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלה

." וזקניה  חכמיה  היְְְִֵֵֶֶֶַָ
" תיכלסבל  לכ" רעה  אמר נמצא , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹועל־י ־זה 
לה טב  למר הת ית,  לה היה    ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָולמלאכ
לה ציא  לנת  לה ואי ה רה , לד   עצמ ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלעס ק 

. צרי מ י ראל ני  ְְְִִִִֵֵֶַָאת
 מע לא  ואהר מ ה  מ גד , רעה . ל ע היתה  ז  ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹא
י ראל  ני  את לה ציא   תיה פע  יכ המ א א  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאליו ,
הי אחד , רגע  ע ד   מתמהמהי  הי  וא , מצרי  מאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

עכשיו  עד   מצרי  ארינ  ל הגדה חס ־ו האריז"ל (סידור  ְְְְְִִִִַַַַָָָ
ובכ"מ ) זו , מצה  פירוש פסח, .של

: האד עב דת ה ראה  ֲִֶַַָָָָָמ ה 
די יה  נ לי  אכ ת מה  לח ב ,  לאד אפר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהיה 
הרע רעה  את  בדי ע ,רית ה רא  את לעבד    מקְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
את  "אני הרי  ,רחמנא ־ליצל מצת רה   מי מק  ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואינ
מה  עצמה , יגיעה  ה רה  לד  ה ני  ע סק  ה לי ", ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָנפי 
וה צת. ה רה  לח י  י ראל מ ני  אחד  ע ד  קר ב  לעסק  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלי 
מל "רעה  העלה  בר ז ברא  הה ראה  אה  זה  ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹועל
 ואהר למ ה  ה רה  ה "ה   לכי ה מלכי  מל  א ," ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמצרי
את  לגאל  יכל ל לע ת א א  אליו , מע  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלבלי 
לקרב רעה , מעב דת  ת א לה יל , צרי מ י ראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹני 

ה '. ֲַַלעב דת

      ©´Ÿ¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
 Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«

ı‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa Ô‰∑ ּגד ֹול הפסד  מ ּסבלתם , א ֹותם  מ ׁשּביתים  וא ּתם  עליהם , מ ּטלת  ׁשהעב ֹודה  ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
זה  .ה ּוא  ֶ

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡NÈ ˙È ‡ÁlLÏ dÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

ÏÈÊג  ‡ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ eÓ‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„e ‡a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡pÚÚÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜ƒ¿

LÓ‰ד  ‡ÓÏ ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏhz Ô‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎÁÏÙÏ¿»¿«¿

nÚ‡ה  ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh˙e ‡Ú‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

 

         



סד              

     ©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈
 §¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ

ÌÈN‚p‰∑. יׂשראלים היּו וה ּׁשֹוטרים  היּו, ממ ּנה מצר ּיים  וה ּׁשֹוטר , ׁשֹוטרים . ּכּמה  על  ממ ּנה  ה ּנֹוג ׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
ה ּמלאכה  ּבע ֹוׂשי .לר ּדֹות  ְְְִֵַָָ

       ́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´
      ¦§®Ÿ¥¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

Ôz∑ ה ּטיט עם  א ֹות ֹו ּגֹובלין היּו .אשטובל "א , ∆∆ְִִִַָ
ÌÈÏ∑ ּומיּבׁשין מ ּטיט  ׁשע ֹוׂשים  ּבלע "ז, טיוול "ש  ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ

ּבכב ׁשן  א ֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבח ּמה , ÏBÓ˙k.א ֹותן ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿

ÌLÏL∑ ע ֹוׂשים הייתם  ה ּנה ּכא ׁשר  ∑eLL˜Â.עד  ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿
.ול ּקט ּו ְְָ

     §¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
       ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

       ¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
ÌÈl‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑ ה ּלבנים ח ׁשּבֹון סכ ּום  ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְִֵֶַ

להם , נּתן ה ּתבן ּכׁשהיה  ליֹום , ע ֹוׂשה  אחד  ּכל  ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה 
ּתכ ּבד  למען ע ּתה , ּגם  עליהם  ּתׂשימ ּו סכ ּום  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָא ֹות ֹו

עליהם  ÌÈt.העב ֹודה  Èk∑ לכ הם , העב ֹודה  מן ֲֲֵֶָָƒƒ¿ƒְֲִֵָָָ
וג ֹו' נלכה  לאמר : וצ ֹועקים  ה ּבּטלה  אל  ּפֹונה  .ל ּבם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

˙k˙Ó∑" את" עליל ֹות ", נת ּכנּו "ול ֹו לבנים ", ותכן «¿…∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֹ
הם  ח ׁשּבֹון ל ׁשֹון ּכּלן – המת ּכן" ∑ÌÈt.ה ּכסף  ְְְֵֶֶֶַַָָֻֻƒ¿ƒ

מ ּמּנה , נר ּפים  והם  מהם  ועזּובה  ּבידם  רפ ּויה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָה ּמלאכה 
ּבלע "ז  .רטריי"ש  ְַַ

    ¦§©¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
 ¦§−§¦§¥¨«¤

˜L È„a eÚLÈ Ï‡Â∑ויד ּבר ּו יה ּגּו ואל  ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְִֶַַ
וד ֹומה  נזּבחה ", נלכה  "לאמר : ר ּוח , ּבדברי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּתמיד 
ול ׁשנינה ", "למ ׁשל  תמיד ". בח ּקי "וא ׁשעה  ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֻל ֹו:
ואי  "וא ׁשּתעי". "ויס ּפר ", ּו"ל ׁשֹועין". ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָמתר ּגמינן
וג ֹו' הבל  אל  ה ' "וּיׁשע  ל ׁשֹון "יׁשע ּו" ל ֹומר  ְְְְִִֶֶֶֶַַַָאפ ׁשר 

ׁשעה ", לא  מנחת ֹו ואל  קין יׁשע ּו",ואל  "אל  ּולפר ׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אל  יׁשע ּו "ואל  לכ ּתב : ל ֹו היה  ֿ ּכן, ׁשאם  יפנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאל 
ּכּלם : ּגזרת  ּכן ּכי ׁשקר ", "לדברי א ֹו ׁשקר ", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּדברי

נז) ע ֹוׂשה ּו",(ישעיה על  האדם  לא)"יׁשעה  ׁשע ּו(שם "ולא  ְְִֵֶַָָָָֹ
יׂשראל ", ֿ קד ֹוׁש יז)על  ה ּמזּבח ֹות ",(שם אל  יׁשעה  "ולא  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ

ÔÈBËÏLו ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Út „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:ÓÈÓÏ È‰BÎÒ ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓÓÏז ‡ÓÚÏ ‡z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡z ÔB‰Ï Ôea‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח  ÔÈ„Ú Ôep‡ Èc ‡iÏ ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
dÈÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÏË È‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡‰Ï‡ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ≈≈¿««√»¡»»»

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡ib ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

 

   
    

     

    
     

    
    

    
     

      
        

     

    
     
    
     
    


     

     
 

 
     
    

      
    

       

   
     

     
  

     
      

      
    





סה               
אבל  לאחריהם . סמ ּוכה  ּבי"ת  ׁשל  ׁשּמּוׁש מצאתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹולא 
ל ׁשֹון  נֹופל  ּבדבר , לד ּבר  ּכמתע ּסק  ד ּבּור , ל ׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחר 

ּכג ֹון: ּבי"ת , לג )ׁשּמּוׁש ּב",(יחזקאל  יב )"ה ּנד ּברים  (במדבר ְְְִִִֵַָ
ּבמ ׁשה ", ואהרן מרים  ד )"וּתד ּבר  ה ּדבר (זכריה  ה ּמלא" ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

יא)ּבי", ּבם ",(דברים קיט)"לד ּבר  בעדתי",(תהלים "ואד ּברה  ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹ
נד ּברים  יהיּו אל  ׁשקר ", ּבדברי יׁשע ּו "אל  ּכאן: ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאף 

והבאי  ׁשוא  .ּבדברי ְְְֲִֵַַָ

         

דברידברידברידברי  ע ע ע ע י י י י ואל ואל ואל ואל    ויע ויע ויע ויע  י י י י האנ האנ האנ האנ על על על על  העב העב העב העב דהדהדהדה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָכ כ כ כ ד ד ד ד 
ט)קרקרקרקר (ה , ֶֶֶֶָָָָ

אמר: ה 'צמח ־צדק ' ִֶֶֶַַַַָָהרי 

עניני מהרי  רכה  ת ה ה  'נימי ', ה א  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלחסיד 
 צרי י  ,"'ג  ע י "ואל בחינת היא  – ה רא  ְְְֲִִִִִִֵַַַַָעב דת

."  ויע  יהאנ על העב דה  "כ ד  ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָלהי ת

      ©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®Ÿ
      Ÿ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

       ©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
   ¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

Ôz ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ ליל א ּתם  ּוצריכים  «∆¿¿»∆∆∆ְִִֵֵֶַ
Ú‚.ּבזריזּות  ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכ ּום  מ ּכל  ּדבר , ְִִƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ

מזּמן  לכם  נּתן ה ּתבן ּבהיֹות  ליֹום , ע ֹוׂשים  ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻׁשהייתם 
 ה ּמל .מ ּבית  ִֵֶֶַ

      ©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

ÔzÏ L˜ LL˜Ï∑ לקט ללקט  אסיפה , לאסף  ¿…≈««∆∆ְֱֲִִֶֶֶָֹֹ
ה ּטיט  ּתבן  לצר.L˜∑ ׁשּדבר ׁשם  על  ל ּקּוט , ל ׁשֹון ְִֶֶֶַֹ«ְִֵֶַָָ

ּבׁשאר  ק ׁש קר ּוי לק ֹוׁשׁשֹו, וצרי ה ּוא  ְְְְְִִִֵַַַָָָה ּמת ּפּזר 
.מק ֹומ ֹות  ְ

     §©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
   §½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ c∑!מ ּוכן ה ּתבן ּבהיֹות  ע ׂשיתם  ּכא ׁשר  ּביֹומ ֹו, ּכּלּו יֹום  ּכל  ׁשל  .ח ׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

      ©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
       ©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´

   ¦§½Ÿ©§−©©«
Ï‡NÈ Èa ÈËL ekiÂ∑ יׂשראלים ה ּׁשֹוטרים , «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵַ

מ ׁשלימין  ּוכ ׁשהיּו מ ּלדחקם , חבריהם  על  וחסים  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיּו,
מן  חסר  והיה  מצר ּיים , ׁשהם  ל ּנֹוג ׂשים , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָה ּלבנים 
ע ֹוׂשי  את  ּדחק ּו ׁשּלא  על  א ֹותם  מלקין היּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹה ּסכ ּום ,

eÓ‡Âי  È‰BÎÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Út Ó‡ Ô„k ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡z ÔBÎÏ ‰È»≈¿ƒ¿»

˙‡Óיא  ‡z ÔBÎÏ eÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈˆÓיב  ‡Ú‡ ÏÎa ‡nÚ ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡˙Ï ÈÏÈ‚ ‡a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג  ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡iBËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡z ÔBÎÏ ‰È˙‡ „k ÔÈ„Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

ÔB‰ÈÏÚיד  e‡ÈpÓ Èc Ï‡NÈ Èa ÈÎÒ B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÓÈÓÏ ‰ÚÙ ÈBËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈÏ) ÈÓÓÏ ÔBÎ˙Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

 

     
      

    
    
    
     
   
     

      

     
    
    
    

     
    

      

      

      

     
      

   
     
     
     

     
     

       



סו              
סנהדרין, להיֹות  ׁשֹוטרים  א ֹותן זכ ּו  לפיכ ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָה ּמלאכה .
עליהם , וה ּוׂשם  מ ׁשה  על  א ׁשר  הר ּוח  מן ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹונאצל 
יׂשראל ", מ ּזקני איׁש ׁשבעים  ֿ ּלי "אספה  ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר :
זקני  הם  ּכי ּבמצרים  ׁשע ׂשּו ה ּטֹובה  ׁשּידע ּת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמא ֹותן

וׁשֹוטריו  Ï‡NÈ.העם  Èa ÈËL ekiÂ∑ׂשמ ּו א ׁשר  ְְָָָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ֲֶָ
עליהם : ל ׁשֹוטרים  א ֹותם  ּפרעה  מ ּדּוע נג ׂשי "לאמר  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ

להם : א ֹומרים  ׁשהיּו "וּיּכּו"? ל ּמה  לא וג ֹו'". "מ ּדּוע  ְְִֶֶַַַָָָָֹֻ
לל ּבן  עליכם  ה ּקצ ּוב  חק  ה ּיֹום ", ּגם  ּתמ ֹול , ּגם  ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹכ ּליתם 
וה ּוא  אתמ ֹול ? ׁשּלפני יֹום  ׁשה ּוא  ה ּׁשליׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַּכתמ ֹול 

להם  נּתן ה ּתבן ּבהיֹות  וּיפעל ּו,∑ekiÂ.היה  ל ׁשֹון ְִִֶֶֶַָָָָ«Àְְֲַֻ
ה ּנֹוג ׂשים  אחרים . מ ּיד  .ה ּכּום ה ּכּו ְֲִִִִֵַַֻ

     ©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
     ¥®Ÿ¨¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

        ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
     §¦¥£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

eNÚ eÏ ÌÈÓB‡ ÌÈÏe∑ א ֹומרים ה ּנֹוג ׂשים  ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְִִַ
לבנים  לנּו הרא ׁשֹון ע ׂשּו EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑א ּלּו ְְֲִִִֵַָָָ¿»»«∆ִ

זה  ודבר  ּדב ּוק , ׁשה ּוא  א ֹומר  הייתי ּפּתח , נק ּוד  ְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיה 
ה ּוא . ע ּמ ּדבר חטאת  ׁשם  – קמץ  ׁשה ּוא  עכ ׁשיו ְֵֶֶַַַַָָָָָ

,ע ּמ על  ח ּטאת  מביא  זה  ודבר  ּפר ּוׁשֹו:  וכ ְְִֵֵֶֶַַַָָָָה ּוא ,
ּכמ ֹו: ,"לע ּמ "וחטאת  ּכת ּוב  א)ּכא ּלּו "ּכבאנה (רות ְְְְְִֶַָָָָָֹ

הר ּבה  וכן לחם , לבית  ּכמ ֹו ׁשה ּוא  לחם ", .ּבית  ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַ

      ©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
  ¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

      §©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
 §¥¦−¦¥«

ÌÈÏ ÔÎ˙Â∑:וכן ה ּלבנים , יב )ח ׁשּבֹון ב  "וּיצ ּור ּו(מלכים ּבענין: ׁשאמר  ּכמ ֹו ה ּמנּוי, המת ּכן", ה ּכסף  "את  ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ה ּכסף " את  .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

     ©¦§º«Ÿ§¥§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
   «Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

Ï‡NÈ È ÈËL e‡iÂ∑ ה ּנר ּדים חבריהם  את  «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַ
ידם  ה ּמֹוצאת ∑Úa.על  וצרה  ּברעה  א ֹותם  רא ּו ַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ

על  העב ֹודה  ּבהכ ּבידם  תגרע ּוא ֹותם , "לא  לאמר : יהם  ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
.וג ֹו'" ְ

(˜„Ì)טו eÁÂˆe Ï‡NÈ Èa ÈÎÒ B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ÓÈÓÏ ‰ÚÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈÓטז ‡iÏe CÈcÚÏ ‰È˙Ó ‡Ï ‡zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈcÚ ‡‰Â e„ÈÚ ‡Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

‡Ôezיז Ôk ÏÚ ÔÈÏËa Ôez‡ ÔÈÏËa Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ ÔÈÓ‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח  ‰È˙È ‡Ï ‡˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡iÏ ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈaיט  ÔB‰˙È Ï‡NÈ È ÈÎÒ BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈlÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

 

       
     

      
     

     
     

      
     

      

      
     

      
     

    
    

      
     
    

  
    

     

      
       

     
     

    
  



סז               

    ©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
  §¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

eÚbÙiÂ∑, מ ּיׂשראל ּדתן אנׁשים  ו"נּצבים ", "נּצים " ּכל  ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו וג ֹו'". אהרן ואת  מ ׁשה  "את  «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים " "יצא ּו ּבהם : ׁשּנאמר  היּו, .ואבירם  ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

      ©«Ÿ§´£¥¤½¥¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤
     ¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

  ̈«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

      ©¨¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
    ̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלח ּתני על  אני ק ֹובל  – ? ל אכ ּפת  מה  ּתאמר : רבה)ואם  .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

            

הההההההה  לע לע לע לע הרעתההרעתההרעתההרעתה כב )ל ל ל ל הההה (ה , ֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
מר א , ל חס ־ו מ א  לי  טרניא  א  לא  נר ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמ ה 

ה בר. ס ת את להבי  א א  הרעתה ", ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ"לה 
ה "ה  יו מ חכמה . – היא  מ ה  ל בחינת תר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹי 
צריכה  ה א לה  י  ה יק  י ראל, ל יע מ להי ת  ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָחר
אלת היתה     מ והגי נית. כלית צרה  ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָלהי ת

 להבי  ה א  – ת ליח מ י  חלק  הרעתה " ְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ"לה 
. י וה כל ה א לה   ותהלי סדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאת

אמר וא ה  אחרי , הרהר לא  "האב ת הק "ה : ל ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָָָָֹאמר
ה ל  מר להי ת  צרי בחכמה  כל   הרעתה ". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻלה 
 מק  י מיד  ולא  ה כל, מ מעלה  ה טה  ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוהאמ נה 

וחקירת. ְֲִִֵַלאלת

      ¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´
   ©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

Ú‰∑אבא ׁש ותר ּגּומ ֹו: עליהם . רעה  הר ּבה  ה ּוא , הפעיל  .ל ׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

     ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬
       ¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈

  §¨«§¥−¥«©§«

˜ÔÈÓÈכ  Ô‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Út Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

Ècכא  Út˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï eÓ‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚe ‰ÚÙ ÈÈÚa ‡ÁÈ ˙È ÔezL‡‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡aÁ ÔzÓÏ È‰BcÚ«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב  ÈÈ Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:ÈzÁÏL Ô„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

CÓLכג  ‡ÏlÓÏ ‰Út ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡zÊL ‡Ï ‡ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

ÚÙÏ‰א  „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„Èe ÔeÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È È‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ‡Ó ÔepÎ˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

 

   
     

     
     

     
     

      

     
    

      

     
      
    
     
     

      
    

       

     
     

     

 

    
       

    
    



סח              
‰‡˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא מ ּדֹותי,(סנהדרין על  הרהר ּת «»ƒ¿∆¿ְְִִַַַָ

ל ֹו: ׁשאמר ּתי ּכאברהם  כא)לא  יּקרא (בראשית ביצחק  "ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ולא  לע ֹולה , העלה ּו ל ֹו: אמר ּתי ּכ ֿ ואחר  זרע ",  ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹל
הע ׂשּוי  תראה ", "ע ּתה  : לפיכ מ ּדֹותי, אחר  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהרהר 
א ּמֹות , ׁשבעה  למלכי הע ׂשּוי ולא  ּתראה , ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻלפרעה 

לארץ  ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם  ‰˜ÊÁ „È Èk∑ מ ּפני ְֲִֵֶֶָָƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִֵ
ׁשּתחזק  החזקה  יׁשּלחם ידי ÊÁ˜‰.עליו „Èe ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ¿»¬»»

Bˆ‡Ó ÌL‚È∑ ולא יגר ׁשם , יׂשראל  ׁשל  ּכרחם  על  ¿»¿≈≈«¿ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
"וּתחזק  א ֹומר : ה ּוא  וכן צדה , להם  לע ׂשֹות  ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָיס ּפיק ּו

וג ֹו' ל ׁשּלחם  למהר  העם  על  ":מצרים  ְְְְְִִֵַַַַָָָ

:סימ מעד "י .סימ ויק"ח ,פסוקי שמות קכ"ד  פרשת חסלת

       

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מנר חמישי, בו כותב רעיונות אודות מצבו בעבודת השי"ת. ובטח ידוע 

לו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אודות הרה"צ ר"נ מטשרנוביל )נדפס ג"כ בשיחת 

פסח ה'תש"ג( שלעתים תכופות צריך בחינה מאיזה צד באה תנועה פלונית או רצון פלוני, כי בהשקפה 

ראשונה אי אפשר לברר אם זה מצד הקדושה או מצד השני, וידוע ג"כ פתגם כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( 

נ"ע אשר אפשר ג"כ שהיצה"ר יתלבש אין א זיידענע קאפאטע, ואחת הבחינות - מהיסודיות - בזה 

הוא אשר אם רואים שהתנועה או הרצון מביאים חלישות בעבודה ה"ז הוכחה שבאים מצד השמאל.

וה"ה בנדון דידן אשר כנראה ממכתבו הנה חשבון הנפש שלו שכותב אודותו מחליש החשק 

והחיות שלו במלאכתו מלאכת שמים, היינו עבודת החינוך הכשר, ולכן קרוב לודאי שזהו מתחבולות 

עצות  לשית  צריך  דשמיא  ממילי  היא  העצבות  אם  אפי'  אשר  בתניא  המבואר  על  נוסף  וזהו  היצר, 

בנפשו כו' וכו' יעיין שם פרק כ"ו ובקיצור התניא, שגם מזה מובן שאפשר שיהי' כל הטענות והתביעות 

צודקות ובכ"ז צריך להתרחק מהם בתכלית הריחוק וגם בהנוגע לו, הנה מכל חשבון הנפש שכותב 

עדיין איני מבין מהו הבכן שפועל לבד העצבות שכותב אודותה, ובמילא אין זה מענינו ויוסיף אומץ 

בחינוך בני ובנות ישראל חינוך המקרב את לבם לאביהם שבשמים, ושכרו אתו אמור בכ"מ ברז"ל 

אשר עי"ז מאיר ה' עיניו גם הוא לעלות במסילה העולה בית אל.

ב( בהנוגע לשאלתו אם להיות בחתונת אחיו שי'. הרי הוראה כללית בענינים כגון אלו היא, 

הענינים  פרטי  כותב  שאינו  ואף  וריחוק,  דיחוי  שע"י  ממה  מער,  אויפטאן  מען  קען  קירוב  דורך  אז 

שביניהם, בכל זה הרושם אצלי שטוב יותר שיהי' נוכח, ולבד ענין האהבת ישראל שבזה, הרי בטח 

יוכל לנצל את זה אם על אתר או במשך הזמן לקרב את אחיו וב"ג תחי' יותר לדרכי היהדות, והשי"ת 

יצליחו גם בזה...

בברכה.

המחכה לבשו"ט.



סט

יום ראשון - ט"ו טבת
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום רביעי - י"ח טבת
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שני - ט"ז טבת
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום חמישי - י"ט טבת
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שלישי - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שישי - כ' טבת
מפרק צז

עד סוף פרק קג

שבת קודש - כ"א טבת
פרק כ

מפרק קד עד סוף פרק קה

לשבוע פרשת שמות  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 



ע             

טבת  ט "ו  ראשון  יום 
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כא.1. כא, 2.דברים    יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח  ענינים: ב' יש "...כי 
בטוב". שמלבישו ע"י  לטוב הכח  3.להפך     אם צע"ג  - הצדיק על  קאי  דוקדושתו דברור את"ל  "אפילו

גודל  על  ובי ' פי ' זהו באה"ר ומש"כ  אהבה! ע"י ... שנתקדש שלפ"ז".אפ"ל  -
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כב.4. קלט , תהלים
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טבת  י"ז שלישי יום 
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד , א כנגד 8.חלק א' טעם א': סוג  על  הטעמים "ב' שליט "א: אדמו"ר כ "ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד  ב' טעם גמור; צדיק א.9.התואר נה, שם 10.ישעי ' ב. רכב, ח "ג  ב. קיד , זח "ב ראה ב; א, בהקדמה,
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א. כו.11.רפח , לו, יחזקאל 



עד             

טבת  י"ח רביעי יום 
פרק יא             
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יד .1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט , י .4.יומא כג , דברים
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א.5. מו, ד .6.כתובות ג , יומא.7.אבות ב.8.סוף ט , א.9.נדרים לט , סנהדרין
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טבת  י"ט  חמישי יום 
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טבת  כ' שישי יום 
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מצוה,1. כל  על -ידי  היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי  ובברכותיהן, בכלל  במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי  יהיה שיהודי  כדי  יהודי . של  בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל  אך , המצוה. קדושת את לקלוט  אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על  לברך 
ציצית", מצות "על  הציצית: בברכת תפילין", "להניח  התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של 
- שמע קריאת שלפני  לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של  משמעותן הרי , מובנת בציצית"; "להתעטף או
המעשיות)? המצוות בכל  שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על  ברכות הן אין (הרי  החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך  ה' את ה"ואהבת את בתוכו  לעורר הוא שמע קריאת של  ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל  להן אין לכאורה,
שמע, קריאת ברכות תיקנו  כך  ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי  לבבך ",
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב



היום יום . . . פ

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ַהּבָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ִהיא מֹוֵעד  ַהּזֹאת  ָהֵעת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֶ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ "ָארּור  ה(  יז,  )ִיְרְמָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ִזְכרּו  ְלָחָמה,  ַהּמִ לֹות  ּכְ ַאֲחֵרי  ְוֶנָחמֹות  ְיׁשּועֹות  ָלֶכם 

ר ְזרֹעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" ־ ְמעֹוֵרר ֶאת  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" ־ ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ַהּלֵ

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך 
ניט הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ֵדי  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעם,  ַהּטַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  י  ַמְעּתִ ׁשָ ל,  ִניּתְ ּבְ ִלְלֹמד  ּלֹא  ׁשֶ ּנֹוֲהִגים  ֶ ּשׁ ַמה 
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ ָ מֹוֶנה ַהּשׁ ְ ּשׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פי היום יום . . . 

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו ־ ע"פ פי' בעה"ט ־ יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען 
אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, 

בחיר אבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
גשנה,  לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  ואת  כתיב  אדמוה"ז:  ויענהו 
ואיתא במדרש ־ מובא ברש"י ־ א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה 
ושיהיו השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט 
מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 

ָנה",  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעֹקב  "ַוְיִחי  תּוב  ַהּכָ ֶאת  ְוָלַמד  ֶיֶלד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְהיֹות  ּבִ
ַהּטֹובֹות  ִנים  ָ ַהּשׁ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ֶאת  ַחי  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב   – ַעל־ַהּטּוִרים  ּבַ רּוׁש  ּפֵ י  ּפִ ַעל   – מֹורֹו  לֹו  ם  ְרּגֵ ּתִ
ָאִבינּו,  ֲעֹקב  ּיַ ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵמַה"ֵחֶדר",  ְיָתה  ַהּבַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִמְצַרִים.  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ

ָנה", ְוִאיָתא  ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹשְׁ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְלמּוד,  ּתַ ית  ּבֵ לֹו  ְלַהְתִקין  ְנֶחְמָיה,  י  ַרּבִ ָאַמר   – "י  ַרׁשִ ּבְ מּוָבא   – ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ּגֹשְׁ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ְ ַהּשׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ "ּגֹשְׁ

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג 
זָאל מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך 

אויך נוהג געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית 

אויף איין נפש הטבעית.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פב

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ 'יִחידּות':  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט 
וואסער זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם 

זָאגט, ַאז דָאס איז א סימן ברכה.

ָלִיים ְמֵלִאים ַמִים.  א ּדְ ַגׁש נֹוׂשֵ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ּפָ ִליָט"א ]=ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ )ּכְ
אֹוֵמר  ם  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ׁשֶ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ ַמִים  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ אֹוֵמר  ַמִים  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ַוּיֹאַמר:( 

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ ׁשֶ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

בעל מדות תרומיות מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מכתביו - עם המוסג"ב - בעתם קבלתי ואתו רב הסליחה על אשר התעכב המענה שלי עד עתה 

שהוא מרוב הטרדות ההולכות וגדלות, ורובם כרוכות גם בעגמ"נ ונוסף על כ"ז גם ההתעסקות בהו"ל 

אלא  עוד  ולא  ממני,  זמן  כ"כ  שיודרש  מראש  שיערתי  שלא  בארצוה"ב  הראשונה  בפעם  התניא  של 

כיון שלא טפלתי בהגהה היותר האחרונה הרי נשארו כמה טעויות למרות השתדלותי להגיה עד כמה 

שאפשר. ונתקיים מרז"ל )פסחים קיב, א( - כפירש"י דטריד בגירסי' )ועי"ז( ולא כו' ]אבל לא ח"ו כפי' 

הרשב"ם[.

ב( בטח קבל בעתו את השדי חמד כרך עשירי וכן הדרך מצותיך עם הוספות שהו"ל כאן, וכן 

נשלח לו בחבילה בפ"ע מכאן התניא הנ"ל וכן התהלים עם פירוש הצ"צ, ובטח יאשר קבלת כל הנ"ל, 

ות"ח מראש.

ג( ימים אלו נתקבל ספרו מועדים בהלכה בהוצאה חדשה ות"ח והשי"ת יזכהו להגדיל תורה 

ולהאדירה ע"י ספריו ומאמריו לאורך ימים ושנים טובות, טובות בגשמיות וברוחניות גם יחד...

ז( מוסג"פ מה שהו"ל בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו העבר, שבטח יעניין את כהדר"ג שי'.

כסלו  די"ט  התועדות  אודות  בפרטיות  לי  ויכתוב  פנוי  זמן  ימצא  אם  הנה  זו  בהזדמנות  ח( 

בהכפר ותוכן הנאומים, הרי א"ת אהי' לכת"ר שי'.

בכבוד ובברכה לבר]יאות[ הנכונה מכף רגל ועד ראש.



פג             

ה'תשע''ט  טבת ט"ו ראשון יום         

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ˙ÂÈÊ ˙ÂÎÏ‰  
            

כי חלה הנזירות  דוד, בן משיח בביאת  נזירותו את  המתנה 

ביום . בו משיח יבוא  שמא לחשוש  יש  החול  מימות יום  בכל 

אבן' ה'טורי  ב)והקשה יא, :(ר "ה

אליעזר רבי  שם)לדעת  ממצרים(ר "ה ישראל  נגאלו בניסן ,

, יהושע רבי  ולדעת  להיגאל, עתידיםעתידים 

ימות בכל  נזירות  דיני עליו חלים מדוע  כן, ואם  להיגאל.

נזירות דיני  עליו לחול  יכולים אליעזר רבי  לדעת  והרי  החול,

ניסן? בחודש  רק  יהושע  רבי  ולדעת  תשרי , בחודש  רק 

ותירץ :

א)בגמרא  צח, לוי(סנהדרין  בן יהושע  רבי  של ביאורו הובא 

בעתה ה ' "אני  העתידה  הגאולה על האומר הפסוק  על

משמע  – 'בעתה' כי  סתירה , כאן יש  שלכאורה  אחישנה ",

משמע  ו'אחישנה' מראש , שנקבע  בזמן תהיה  שהגאולה 

הכתוב  אלא זמנה, לפני  הגאולה בוא  את  ימהר שהקב "ה 

- זכו  שאם  זכו אומר לא  ואם  לבוא, תמהר  והגאולה ,

–.

'לא כאשר הם  בניסן  או  בתשרי  הגאולה זמני  גם זה  ולפי 

יום , בכל לבוא משיח  יכול  יזכו, ישראל אם  אבל זכו',

הגמרא בהמשך  בן (שם)כמבואר יהושע  לרבי  אמר שמשיח

ככתוב  'היום', שיבוא ה)לוי צו , בקולו (תהלים אם  - "היום 

חלה נזירותו בא , דוד שבן ביום  נזירות  הנודר  ולכן, תשמעו".

הגאולה . זמן והגיע  'זכו' שישראל יתכן כי 

מאהבה ' ריא)וב 'תשובה סי ' ביאר:(ח"א

כפי הגאולה , שלימות  אינה עדיין דוד  בן משיח  ביאת 

הרמב "ם אֿד )שכתב  הל ' פי "א מלכים את(הל ' יבנה שהמשיח 

בדרך לילך  ישראל כל ויכוף  ישראל, נדחי  ויקבץ  המקדש 

כל ונצח  והצליח עשה  "אם ה', מלחמות וילחם התורה

משיח  זה הרי  במקומו... מקדש  ובנה  שסביביו האומות 

אף  יום , בכל להיות  יכולה  משיח ביאת  ולכן, בודאי ".

בניסן. או בתשרי  תהיה  השלמה  שהגאולה

ה'תשע''ט  טבת ט"ז שני יום  ?   

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ˙ÂÈÊ ˙ÂÎÏ‰    
         
בקרב  קברים ? גבי  על  במכונית  לנסוע  לכהן מותר האם

המתירים דעת ולכאן . לכאן  צדדים נאמרו זמנינו פוסקי 

שלפנינו. בהלכה  דיוק  על  היתר , בין מסתמכת,

הטומאה , בפני  חוצץ  שאוהל  קובעת  ההלכה  הנה, כי 

ממנה מונע  האוהל – לאוהל מחוץ  הטומאה אם כלומר,

א)להיכנס  יב, מת טומאת .(הל '

ממקום שזז נייד  אוהל  דהיינו, זרוק '. ב 'אוהל הדבר  שונה 

הוא אין כן ועל  כאוהל, להגדירו שאין נפסק  לגביו למקום ,

הטומאה  בפני ה)חוצץ  יא, .(שם

שנכנס  נזיר  כאן: ההלכה  על קושיה  מתעוררת  זה, לפי 

שנפתח  לאחר רק  נטמא  סגורה , 'תיבה' בתוך  הקברות  לבית 

התיבה ולכאורה , לכן. קודם  לא המעזיבה"), את ("פרע  הגג

הטומאה ? בפני  מפסיקה היא והכיצד  זרוק ', 'אוהל הינה

למלך ' ה'משנה רק (שם)מסביר הכוונה  זרוק ' ש 'אוהל ,

העמים לארץ  "הנכנס  הרמב "ם : כלשון באוויר , המרחף  לדבר

זאת , לעומת  כאן, באוויר". הפורחין ומגדל  תיבה בשידה 

בפני המפסיק  רגיל כאוהל ודינה  הקרקע , על  נגררת  התיבה 

הטומאה .

מרחפת , ואינה בקרקע  נוגעת  שהיא  כיון למכונית : ובנוגע 

לטומאה מאפשר שאינו רגיל  כאוהל – זו  לדעה  – יהא  דינה

מסוימים . בתנאים זאת  להתיר ויש  פנימה, לחדור

    

ה'תשע''ט  טבת י"ז שלישי יום  '  '   

:ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ÌÈÓÁÂ ÌÈÎÚ ˙ÂÎÏ‰
          

          
         
         

     
משנה ': ה 'לחם והקשה 

הגוים" מן מקבלים "שאין כאן הרמב "ם  דברי  לכאורה ,

מתנות בהלכות לדבריו סותרים  ולירושלים , הבית לבדק  נדבה 

ה"ח)עניים  ממנו (פ"ח מקבלים אין הבית  לבדק  שהתנדב  "גוי :

מסוים הדבר היה לו. מחזירין אין ממנו לקחו ואם  לכתחילה,

מסוים דבר להם יהא  שלא כדי לו, מחזירין אבן או קורה  כגון

מהגוי ! מקבלים אין  מסוים  דבר  שרק  היינו במקדש ",

' הגוי  אמר  שאם הרמב "ם כתב  כאן נדרתי ',ועוד:

'בדק  שאינם  לדברים בנדבותיו להשתמש  אפשר  שאי  כיון

מדוע  להקשות  יש  זה ולפי  יגנזו, – ירושלים' ובדק  הבית

מעילה בהלכות הט"ו )כתב  הבית(פ"ה לבדק  אם  גוים , "קדשי  :

בערכין הגמרא  מדברי  והרי  בהם", מועלין ב)הקדישו ,(ה,

ואם בהם, מועלין אין להגנז שדינם גוי נדבת  שדמי  עולה 

מדוע  יגנזו, הקדש לשם  הגוי  שנדרי כאן הרמב "ם  כדברי 

בהם ? מועלין

וביאר:

ואינו  ומעריך  נודר שהגוי  באופן הרמב "ם מדבר  כאן 

אנו  ואין ישראל" דעת  על "נדר  אלא מטרה  לאיזה מפרט



פד            

מהגוי מונעת  שהתורה  כיון  הבית  לבדק  שכוונתו  אומרים

מקבלים ולכן  וגו'"), לבנות  ולנו לכם ("לא הבית לבדק  לנדב 

וביתֿדין  מסוים ' שאינו 'דבר והן מסוים ' 'דבר הן ממנו

ובדק  הבית  מבדק  חוץ  להם, שיראה דבר לכל אותו מוציאים

ב "גוי  מדובר  עניים מתנות בהלכות  אבל ירושלים.
 , כלל ממנו מקבלים  אין לכתחילה  ואז במפורש  "

ודבר לו, מחזירים  מסוים ' 'דבר ממנו לקחו אם בדיעבד אך 

חלק  אין "ולכם  שנאמר אף  כי  מחזירים , אין מסוים ' 'שאינו

ניכר , אינו וה'זכרון' שה 'חלק ' כיון בירושלים ", וזכרון וצדקה

להתיר . יש 

מועלים גוי  שקדשי  מעילה, בהלכות הרמב "ם שכתב  ומה 

הבית לבדק  היא שנתינתו פירש  כאשר רק  זה הרי  – בהם

אלא נגנזת  אינה נתינתו שאז מסוים ', 'שאינו ובדבר

בה . מועלים ולכן הבית  לבדק  בה משתמשים 

ה'תשע''ט  טבת י"ח רביעי יום       

:Ê ‰ÎÏ‰ , ˜Ù ÌÈÓÁÂ ÌÈÎÚ ˙ÂÎÏ‰
          
        

      
בגמרא  ההלכה ב)במקור יט, להקדש(ערכין  שהנודר מבואר 

לפטור רשאי  חומר, מאיזה  כוונתו פירש  ולא גופו כמשקל

חשוב)עצמו אדם אינו  אם(אם ביותר, הזול אף  שרוצה, דבר בכל 

משקל  לפי למכרו הסוחרים  מתקיימת מנהג עלי ' 'משקלי  אמירתו  (כי 

משקל ) לפי  שנמכר  דבר  ולאבנתינת נפח לפי  מוכרים חלקם  אם  וגם  .

משקל . לפי  מוכרים כן שחלקם בכך  די  משקל , לפי

משנה ': ה 'לחם והקשה 

להחמיר" נדרים  "סתם  ה"ז )הרי  פ"ב נדרים שמשמעו (הל ' ונדר

כתב  מזו ויתירה לחומרא, לפרשו יש  להחמיר והן  להקל הן

ה"ד )הרמב "ם פ"ט כך(שם לו קורין המקום בני  מקצת  "היו

ספק  זה הרי  אלא הרוב , אחר  הולכין אין  - קורין אין ומקצתן

האומר יכול  איך כן, ואם  להחמיר". נדרים  ספק  וכל  נדרים ,

כדבר ולהחשיבו הזול בדבר  עצמו לפטור עלי ' 'משקלי 

מהסוחרים וחלק  היות  בכוונתו ספק  יש  כאשר במשקל הנמכר

משקל? לפי  אותו מוכרים אינם 

ותירץ :

כאשר הזול  בדבר  עצמו לפטור רשאי  עלי ' 'משקלי  האומר 

הנודר אם  רק  – משקל לפי  אותו מוכרים  מהסוחרים

את פירש  לא  אם אבל זה , לדבר  שכוונתו  דבריו את  פירש 

יש כי  הזול, בדבר עצמו לפטור  יכול אינו אכן כוונתו,

עלי ' 'משקלי  אמירתו במשמעות  זה  דבר שאין ולומר להחמיר

משקל ) לפי  ולא נפח לפי  אותו  שמוכרים ויש  .(היות

הביא לא מדוע  משנה' ה'כסף  קושיית  גם מתורצת  ובזה

הסוחרים מן חלק  אם  שגם  הגמרא , חידוש  את הרמב "ם

הוא הרי  מכל ֿמקום משקל , לפי  הזול הדבר  את מוכרים

זה ? בדבר עצמו לפטור  ויכול במשקל כנמכר נחשב 

התכוון, זה  שלדבר פירש  אם  רק  אמור  זה  דין כאמור, כי 

כשאמר האם  להסתפק  יש  כוונתו, את פירש  לא אם אבל

הסוחרים מן חלק  שרק  דבר גם  בזה  נכלל עלי ' 'משקלי 

זה . בדבר עצמו לפטור יכול  אינו כן ואם משקל, לפי מוכרים

זו הלכה  הרמב "ם  כתב  כבר שם)והרי  נדרים נדרים(הל ' ש "סתם  ,

להחמיר".

    

ה'תשע''ט  טבת י"ט חמישי יום  ?             

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜Ù ÌÈÓÁÂ ÌÈÎÚ ˙ÂÎÏ‰ 
        
        
        


ל'בדק  כוונתו האם לפרש  בלי  סתם, בהמתו המקדיש 

דמים)הבית ' למזבח(קדושת הגוף)או אליעזר ,(קדושת רבי לדעת  ,

ימכרו  להקרבה הראויות בהמות  ואף  הבית' ל 'בדק  כוונתו

הבית . לבדק  מועבר  והתשלום  להקריבם, כדי  אותם לקונים 

כעולות להקרבה הראויות  זכרים  בהמות יהושע , רבי  ולדעת

למזבח  להקריבן המקדיש  כוונת  כי  כעולות , אותן מקריבים 

מ"ז ) פ"ד  את(שקלים ש "המקדיש  אליעזר  כרבי  הרמב "ם  ופסק  .

לבדק  יפלו והדמים  עולות... לצרכי  ימכרו סתם ... בהמתו

הבית". לבדק  הקדשות שסתם  הבית 

משנה ' ה 'לחם הכ "א)והקשה  פ"ה הקרבנות מעשה :(הל '

הקרבנות  מעשה  נכסיו (שם)בהל' שהמקדיש  הרמב "ם  כתב 

עולות" שיקרבו  "דינן זכרים  בהמות  בהם  והיו (כי בסתם 

למזבח) דעתו  סתם בקדושתהמקדיש  נתפסים  הבהמות עורות אבל

לכהנים . שעורותיהם  מזבח  קדשי  כשאר שלא  הבית ' 'בדק 

בגמרא א)ומבואר  קג, שהמקדיש(זבחים יהושע  רבי דעת שזו

שקרב  בבשר רק  וזהו למזבח. להקדישן דעתו  סתם בהמות 

המזב  הביתעל לבדק  שייך למזבח  ראוי שאינו העור אבל ח ,

בו  זוכים  הכהנים שהבהמות ואין כיון  אליעזר , רבי  לדעת כן  שאין  (מה

עולות  כשאר  היא הרי  לעולה ויקריבה הבהמה את הקונה – עולות לצורך  נמכרות

לכהנים) ניתן  סותרשהעור  יהושע  כרבי  שפסק  הרמב "ם כן ואם 

אליעזר! רבי  כדעת  שהיא זו בהלכה  דבריו את

הלכות ' ה 'לקוטי  למקדיש )ומבאר  פרט ד "ה תודה זבח פי "ב, :(זבחים

אין  זכר בהמה שהמקדיש  זו הלכה מעמידה הגמרא אמנם

רבי שלדעת יפרש  הרמב "ם  אך יהושע , רבי  לפי לכהנים עורה 

הנקנית הבהמה כי  לכהנים , ניתן לא הבהמה עור ודאי  אלעזר

לכהניםמ  שייכת ואינה עליה הקדש שם  עולה , לצורך

מחולין  אותה מוציאה הקניה כי  לכהנים, ניתן  שעורה רגילה לעולה דומה (ואינה

לכהנים) ניתן  יהושע והעור  לרבי שגם  לחדש  הגמרא כוונת  אלא 

להקרבה להקדישה שדעתו זכר  בהמה שהמקדיש  הסובר



פה             

שעורותיהן  עולות כשאר שהיא  לומר  אין  כעולה, למזבח

את להקדיש  כוונתו בסתם בהמתו את המקדיש  אלא  לכהנים,

הבית'. ל'בדק  העור

סתם בהמה שהמקדיש  אליעזר  כרבי  פוסק  אכן והרמב "ם

מעשה בהל ' וההלכה  הבית '. 'בדק  קדושת עליה  חלה

בסתם בהמתו שהמקדיש  אליעזר רבי  לדעת  גם היא הקרבנות 

עורה אין כעולה , קריבה  כשהיא  עולה , לצורך שנמכרת

לכהנים .

ה'תשע''ט  טבת כ' שישי יום    '   ' 

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰   
        

הטור רצו )וכתב  סי ' דעה לומר(יורה מותר הרמב "ם שלדעת  ,

ישראל . של בשדה אפילו זרעים  כלאי  לזרוע  לגוי 

לזרוע  לגוי לומר התירו אמנם והקשה: השיג והראב "ד

אף  להתיר לנו ומנין לארץ , בחוץ  זה היה אבל הכרם , כלאי 

ישראל? בארץ 

איסור קורקוס : מהר"י  ותירץ  יותר חמור 

לארץ  בחוץ  אף  חכמים ה"ג)ואסרוהו פ"ה ואילו(להלן 
 שהתירו כשם  הרמב "ם ולדעת  לארץ , בחוץ  מותרים

לזרוע  לגוי  לומר  לישראל שאסור אף  לארץ  בחוץ 

לזרוע  לגוי  לומר התירו כך זאת , לעשות  
ישראל . בארץ  רק  שאסורים

הגמרא  הראב "ד : הקשה א)ועוד צ, מציעא מסתפקת(בבא

שעונשם שבת בדיני  רק  הוא  לנכרי ' 'אמירה  איסור האם

נפשט  והספק  לאו. באיסורי  גם קיים  שהאיסור  או  סקילה

לאוים . בשאר  גם הוא  לנכרי אמירה  שאיסור היינו לחומרא ,

הרמב "ם  פסק  הי "ג)וכן  פט"ז  איסו "ב לסרס (הל ' לגוי  לומר "אסור 

איכא המצוות  "דבכל  משנה ' ה'מגיד  שפירש  וכפי  בהמה ",

לזרוע  לגוי  לומר מותר כן  אם  ומדוע  לגוי ". דאמירה שבות 

זרעים ? כלאי

הט"ז סק"א)ומבאר רצז  סי  קיים(יו "ד  לנכרי  אמירה  איסור :

זרעים כלאי  איסור ואילו הגוף ', 'חובת  שהם  באיסורים  רק 

ישראל . בארץ  אלא  נוהג אינו שהרי  הגוף ' 'חובת אינו

כלאי לזרוע  שאסור  לכך בנוסף  הראב "ד: הקשה  ועוד

אמירה לאסור יש  כן ואם  בשדה , לקיימם  גם  אסור זרעים ,

וגם כלאים , מקיים משום  בדבר איסור יש  שהרי  לזורעם  לגוי 

ונמצא ולהשקותם , הזרעים את  לנכש  הישראל יבוא אולי 

בידיים ? אותם  שמקיים

ה 'פרישה ' סקי "ב)ותירץ  שם הוא(יו "ד  כלאים לקיים האיסור :

זרעים , כלאי  לזרוע  לגוי באומר אבל באיסור, נזרעו כאשר  רק 

א הרמב "ם לקיימםשלדעת  אף  מותר לדעתו – איסור בו ין

בשדה .

ה'תשע''ט  טבת כ"א קודש  שבת ?' '    

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰   
         

        
בכלאי הכרם : כלאי מדין זרעים  כלאי  דין שונה  בכך 

אחר למין בסמיכות  אחד מין בשדהו לזרוע  מותר זרעים 

הרמב "ם פוסק  הכרם  בכלאי  אך  חברו, הי "ז )שבשדה פ"ז  (להלן 

כרם נטוע  מהן שבאחת שדות  שתי  בין המחיצה  נפרצה  שאם 

והתבואה שהכרם  למרות נאסר , הכרם  – תבואה  ובשנייה

אנשים . לשני שייכים 

הכלאים: סוגי  שני  בין עקרוני מהבדל נובע  והחילוק 

עצמם הזרעים אך  הזורע , על איסור רק  יש  זרעים בכלאי 

עצמם הפירות  על חל האיסור הכרם  בכלאי  ואילו מותרים.

בהנאה . ונאסרים

והכרם שהתבואה  לכך  משמעות אין הכרם בכלאי  ולכן

הפירות על חל  האיסור כי נפרדות , בעלויות  שתי  תחת הם 

שנאסרים בחלב  בשר  בדוגמת  לבעלים , שייכות  ללא  עצמם ,

זרעים בכלאי אך  הבעלים, מי  הבדל ואין  העירוב  עצם  מחמת

אדם לאותו רק  נאמר הוא הרי האדם , על רק  הוא שהאיסור

מותר  נפרדים , בבעלים  ואילו יחד. מינים שני  יזרע  (מעדני שלא

קכגֿד ) ע' כלאים – .ארץ

זריעת לשאלת פתרון למצוא שניסו  יש  זו  הלכה  פי  ועל

יחד רק  הוא  גידולו שדרך  בהמה  למאכל המשמש  ה'בקיא'

כלאים . איסור  ללא  לגדלו ניתן כיצד שועל, שיבולת  עם

ולאחר אחד  מין יזרע  שתחילה שהציעו יש  האמור  ולאור 

את שם  ויזרע  בשדה  הנשאר  המקום  את  לחברו יקנה מכן

השני . המין

זבול בית  בשו "ת לג)אך  ההיתר(ג, עיקר כי  זו, הצעה  שלל

כלאים לזרוע  אין אחת  בשדה  אך  נפרדות , שדות  בשתי נאמר

הוא ההיתר יסוד כי  ועוד , לחברו. ממנה  חלק  מכר אם אף 

המין  עם  עירוב  לשם כלל מתכוון  ואינו  בשלו  שזורע  משום 

לזרוע  כדי נעשית  שדות  לשתי  החלוקה  כאשר אך  השני ,

היתר לכך אין יחד, שונים קכט)מינים עמ' שם ארץ מעדני  גם .(וראה



פו               
         

      

ה'תשע"ט  טבת ט "ו  ראשון  יום 


 

   1 
ימות 1) כמנין נזיר הריני  האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב , לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,
ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי , שמואל ונזירות שמשון

הארץ . כעפר או

.‡:Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL  ˙eÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ÈÊ ÈÈ‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È‰  ‰a‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙eÈÊ ÈÊ ÈÈ‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ Lt ‡Ï È‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.ÈÈ‰ :Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ Lt≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
 ÌBÈ ÌÈOÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙eÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÊ ‰Ê È‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי 
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב , שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי  בלבד, סימן דרך הפסוק  על שסמכו אלא,
יהיה  "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על לסמוך
בני שדרך יום". משלושים פחות פרע  גדול אין - פרע  גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.‚„Á‡ :Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÈ ÔÓÊ Lt≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
 ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,LtL ÔÓfk ÈÊ ‰Ê È‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.„ÈÊ ‰Ê È‰  ˙Á‡ ‰ÚL ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ÈÊ ‰Ê È‰  ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי  שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני4)זה אמר: כאילו זה והרי 
יום. ושלושים אחד נזיר

.‰Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ
Cca ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï5;„Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÊ ‰Ê È‰  …∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«

Lt ‡Ï È‰Â ,‰ÏB„b ˙eÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈
ÔÓÊ6Cca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .7˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿«¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÊ ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏMÓ8‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈÓk ˙Á‡ ˙eÈÊ ÈÊ ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÈ≈ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«

ÌÈÓi‰9. «»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי 
פלוני . מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי  שהתחיל

פלוני . למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק  ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי  מפני  שבוודאי 

פלוני . מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙BÈÊ ÈzL ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙eÈÊ Ïk ,Ó‡L ÔÈnk ÈÊ ‰Ê È‰  Úa‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒe .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙eÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
LÙ‡ È‡L ,˙BÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È‰  ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙BÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח 
בסוף 12)כנ"ל. מגלח  אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ  ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙BÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL Lt Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙BÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ ∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ  ‰Ï‰ ˙L Lt Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

 Ì˙Ò Ì‡Â ;˙BÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È‰L .˙BÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈

‡ Èa ÔBLÏ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ„p‰ ÏkL ,e‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰l‰ ÈL Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈB˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»

‰l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי  יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ובהלכות 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב  א הלכה ט  פרק  החודש קידוש
יום  ורביע  יום שס "ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי  יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב : ד הלכה ו, פרק  שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי  סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי  כמניין נזירותו

.ÁÈÊ ‰Ê È‰  ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙BÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ÈÊ ‰Ê È‰  ˙Á‡ ‰ÚLÂ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙BÈÊ19ÈÊ ‰Ê È‰  ˙Á‡Â ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ÈÊ ‰Ê È‰  „BÚÂ ˙Á‡Â ÈÊ ÈÈ‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»
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פז                
         

ÈÊ ‰Ê È‰  eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ÈÊ ÈÈ‰ .˙BÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
 „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÊ ÈÈ‰ .˙BÈÊ Úa‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»

ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙eÈÊ ÈÊ ‰Ê È‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»

אחת.18) נזירות עליו חלה נזיר, הריני  שאמר: כיוון
כאילו  שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף 
משלושים  פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר:

נזיריות. שתי  נזיר זה הרי  נזיר 19)יום, הריני  שהאומר:
יום. שלושים נזיר זה הרי  אחת, ואחת,20)שעה כשאמר:

שנייה. נזירות להוסיף  בתיבת:21)נתכוון הפסיק  כאן
שלא  נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני  בין "שלושים"
נזירותו  ימי  למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון
ואחד  שלושים נזיר הריני  אמר: כאילו זה והרי  יהיו, כמה
אמר  שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף  שהכול יום,
שלושים  נזיר הריני  כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב :
- אחד ויום יום שלושים נזיר הריני  אמר: אבל יום, ואחד
שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף  מכיוון שתיים. נזיר
טעות  כאן שיש משנה" ה"לחם בעל החליט  זה ומטעם
ואחד  שלושים נזיר "הריני  רבינו: בדברי  להיות וצריך סופר,
שבכל  אלא משנה", ה"כסף  מדברי  גם נראה וכן יום"
"שלושים  כתוב : התימנים, יד בכתב  וכן הקדומים הדפוסים
הירושלמי על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום
נחלקו  "לא שנינו: שהרי  רב , על חולקת ברייתא האומר:
שלושים  נזיר הריני  האומר: על עקיבא ורבי  ישמעאל רבי 
כרב , שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד ויום יום

כמותה. רבינו פסק  ולפיכך

.ËÈzk ÈzL eÈ‰L ÈÓ22el‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ƒ∆»¿≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ≈
LÓÁ ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ el‡Â ,ÌÈzL ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ23 ¿ƒƒ∆»«¿«ƒ¿≈¿ƒƒ∆»«»≈

Ôlk È‰Â ,ÌÈzL LÓÁ ÏÏÎaL ;ÌÈzL ÈÊ ‰Ê È‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«»≈¿«ƒ«¬≈À»
ÌÈzLa ÌÈ„ÈÚÓ24. ¿ƒƒƒ¿«ƒ

איני23)זוגות.22) שאומר או כלל, נדר שלא אומר והוא
"נחלקה 24)יודע . אומרים: שמאי  ובית הלל. כבית

וראוי נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות
הלל, ובית שמאי  בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
מה  על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי  שתי  על
ואחד  שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו
הלל  ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי  שבית חמש, אומר
למה  תמה משנה" וב "לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים
מה  על סומך שרבינו להשיב , ויש זה? דין רבינו הביא לא
האחד  אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק  עדות בהלכות שיכתוב 
שבכלל  מנה, לשלם חייב  מאתיים אומר והשני  הלווהו מנה

מנה". מאתיים

.È˙a Ô‰ÈzL „pL ÔÈa ,˙BÈÊ ÈzL ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆»«¿≈∆¿«
˙Á‡25ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡L ÔB‚k ,BÊ Á‡ BÊ „pL ÔÈa ««≈∆»«««¿∆»«¬≈ƒ»ƒ

LÈÙ‰Â ‰BL‡‰ ˙‡ ‰Óe ,ÌBÈ ÈÊ ÈÈ‰ ,ÌBÈ¬≈ƒ»ƒ»»∆»ƒ»¿ƒ¿ƒ
Ôa˜26Ï‡L Ck Á‡Â ,27B„ Èz‰Â ‰BL‡‰ ÏÚ »¿»¿««»ƒ¿««»ƒ»¿ƒƒƒ¿

‰iMa ‰BL‡ BÏ ‰˙ÏÚ 28Ôaw‰ ‰Ê ‡ÈÓe , »¿»ƒ»«¿ƒ»≈ƒ∆«»¿»
B˙tk ‡È‰ elÙ‡Â .ËÙÂ29BÚO Ál‚ elÙ‡Â ,30, ¿ƒ¿»«¬ƒ≈ƒ«»»«¬ƒƒ«¿»

.‰iMa ‰BL‡ BÏ ‰˙ÏÚ  ‰ÈÏÚ Ï‡L Ck Á‡Â¿««»ƒ¿«»∆»»¿»ƒ»«¿ƒ»
‰BL‡‰ Á‡Ï ‡l‡ ‰ÏÁ ‰iM‰ ÔÈ‡ È‰L31, ∆¬≈≈«¿ƒ»»»∆»¿««»ƒ»
dwÚÓ dÈ‡ el‡k dÈz‰L ÔÂÈk ‰BL‡‰Â32. ¿»ƒ»≈»∆ƒƒ»¿ƒ≈»≈ƒ»»

נזירויות.25) שתי  עלי  הרי  לתגלחתו.26)שאמר:
נזירותו.27) נדר את לו שיתיר שמנה 28)לחכם, המניין

לשמור  יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה
שנייה. נזירות קרבנותיו.29)עוד על 30)הקריב 

תחילה 31)הראשונה. תחול שלא לשנייה, גרם מי  כי 
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות

למפרע 32) המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר שהחכם
שנייה". של

.‡ÈÈÊ ÈÈ‰ B‡ ,ÌÏBÚÏ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ
ÈÈ‰ :Ó‡ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÈÊ ‰Ê È‰  ÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈««¬≈∆»ƒ¿»¿ƒ»«¬≈ƒ
ÏÚ Û‡Â ,eˆ˜ ÔÓÊÏ ÈÊ ‰Ê È‰  ‰L ÛÏ‡ ÈÊ»ƒ∆∆»»¬≈∆»ƒƒ¿«»¿««

.‰L ÛÏ‡ Ì„‡‰ ‰ÈÁiL LÙ‡ È‡L Ètƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»»»∆∆»»

.ÈÈÊp‰L ?eˆ˜ ÔÓÊÏ ÈÊÏ ÌÏBÚ ÈÊ ÔÈa ‰Óe«≈¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»∆«»ƒ
Ïk :Ó‡pL ;BÊ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú Ál‚Ï eÒ‡  ÔÓÊÏƒ¿«»¿«≈««¿≈ƒ¿∆∆¡«»
˙‡ÏÓ „Ú BL‡ ÏÚ ÚÈ ‡Ï Úz BÊ „ ÈÓÈ¿≈∆∆ƒ¿««…«¬…«…«¿…

Ï˜Ó  BÚO „ÈaÎ‰ Ì‡ ,ÌÏBÚ ÈÊe .ÌÓi‰33Ú˙a «»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈≈¿««
‡ÈÓe ,L„Á OÚ ÌÈL „Ú L„Á OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ

˙BÓ‰a LÏL Ba˜34È‰ÈÂ :Ó‡pL ;Ál‚iLk35ıwÓ »¿»»¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „Î Èk ,Ál‚È L‡ ÌÈÓiÏ ÌÈÓÈ36. »ƒ«»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿

Ú ÈÊ ÌBÏL‡Â‰È‰ ÌÏB37‰Ê „Â .38‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿«¿»¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒ
‰Ïaw‰ ÈtÓ39‡ÈÓ ‰Ê È‰  ‡ÓËpL ÌÏBÚ ÈÊe . ƒƒ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ

ÔÓÊÏ ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË Ôa»̃¿«À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«
eˆ˜40. »

שהרי33) לגמרי , גילח  שלא כאבשלום, לגמרי , מגלח  ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב  וכן הכתוב , כלשון והיה, להיות: צריך

חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף  שקיבל
חייו. ימי  כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי  אומר: שהכתוב  פי  על ואף  מסיני . למשה
מסיבות  אולי  כי  נזיר, שהיה לומר מוכרח  זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי  הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח  אינו קצוב  לזמן הנזיר אבל ב , עמוד שם רבי 
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי 
כלל, מגלח  ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי  קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41„ ‡Ï È‰L ,eÓb ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈÙ‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

zÓe ,˙ÁÏ‚˙a eÒ‡Â ÔÈÈa eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
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פח               
         

  

          
  

הזירו , או  הקדישו  ולא  "הפרישו " שכתב  בלשונו  לדייק  יש 
נזיר, קדושת עצמו  על לקבל יכול לבדו   האד רק  כי 
יכול  נזיר קדושת כי  זה , על לצוות יכול אינו  המלא ואפילו 
ציווי הוא  המלא שעשה  ומה  עצמו . על לקבל הנזיר רק 
יוכל  ולכשיגדל נזירות, במנהג ולהנהיגו  לחנכו  אמו  על

נזיר. קדושת עצמו  על לקבל
       

  

        
 

בחסידות, כמבואר וביי בתגלחת הוא  הנזירות עניי עיקר
מכל   ומופרשי  מובדלי  ה שלמעלה  האורות הרי   שבעצ
למטה . שיומשכו  כדי   וצמצו הפסק  שיהיה  וצרי , העניני
היינו  ,המוחי ממותרי   שה לשערות, נמשל זה  והפסק 
שיצמחו  וכדי  , להכיל יוכל הכלי  שאי כל־כ  נעלי מוחי

גולגולת. של הפסק  דר להיות הדבר חייב  שערות, מזה 
כי ראשו " שער פרע  גדל יהיה  "קדוש  הפסוק  יוב ובזה 
מכל  שלמעלה  העליונה  הקדושה  נמשכת על־ידי ־זה 
שזהו  ראשו " על אלקיו  "נזר נזיר של עניינו  וזהו  , הענייני
בחינת  על־ידי  מהשתלשלות שלמעלה   ומקי נזר בחינת
הוא  הנזירות עניי שעיקר מה  יוב על־פי ־זה  השערות.
 עניי למעי יבוא  שלא  להיזהר צרי כי  ,ביי  וג בתגלחת
 שיי אינו  הטומאה  עניי ־כמה ־שאי ואביהוא . נדב  של
לא  ולכ נוספת, ודרגה   נוס דבר זהו  אלא  הנזירות  לעצ

.שמשו בנזירות זה  עניי נכלל
      

הנער".41) יהיה אלוקים נזיר "כי  בו: שנאמר מנוח , בן
הדירו.42) לא מנוח  אביו וגם נדר לא עצמו הוא
טמא".43) כל תאכלי  "ואל לאמו למשה 44)באמרו

את  הרג ששמשון סיכמו, בגמרא, ב ' עמוד ושם  מסיני .
ו  פיהפלשתים על וזה בהם, ונטמא במותם בהם נגע  גם

שם. כמבואר הקבלה.

.„ÈÈ‰  ÔBLÓLk ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿¬≈
Ál‚Ó BÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ÔÈi‰ ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ÈÊ ‰Ê∆»ƒƒ«ƒ¿««ƒ««ƒ¿»¿≈¿«≈«

ÌÏBÚ ÈÈÊ ‡Lk L„Á OÚ ÌÈL Ïk45zÓe , »¿≈»»…∆ƒ¿»¿ƒ≈»À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï46‡l‡ Èzek˙ ‡Ï :Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»«…ƒ¿««¿ƒ∆»

ÔBLÓL BÓML Á‡ LÈ‡Ï47„pL ÈÓe .ÈÊ BÈ‡  ¿ƒ«≈∆¿ƒ¿≈»ƒƒ∆»«
Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ÔBLÓLk ÈÊ48;B„ ÏÚ »ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ»≈«ƒ¿

‰˙È‰ ÌÏBÚÏ ÔBLÓL ˙eÈÊpL49. ∆¿ƒƒ¿¿»»¿»

  

        
   

נזיר  קדושת עצמו  על קיבל ששמשו כיו ,להבי וצרי
אמו , שהנהיגתו  ההנהגה  על מיחה  ולא  שהגדיל באופ
הנזיר  קדושת את הרי  נדרו , על להישאל יכול לא  מדוע 

אחר. נזיר ככל לכאורה  עצמו  על קיבל הוא 
שכל  בעניי רק  להיות יכולה  הנדר על שאלה  א . לומר : ויש 
העדר  ג. למחצה . שאלה  אי ב . השואל. של הוא  כולו 
או  מאשר אלא  עניי עוד   מוסי אינו  שמשו של המחאה 

. הא בו  שהתחילה  העניי אותו  את מעלה 
       

עשר 45) שנים בכל שערו שיגלח  בשמשון מצינו שלא
על  עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש
ממני וסר גילחתי  אם אמי  מבטן אני  אלקים נזיר כי  ראשי 

אלא 46)כוחי ". מתפיסים שאין פי  על ואף  כשמשון.
נזירות  להתפיס  אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר
פי על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון
להזיר  נזיר נאמר: שבנזיר לב , בן ר"י  השיב  כבר המלאך?
ה' פי  על נזיר שהוא פי  על שאף  שמשון, נזיר לרבות לה',

בו. כלל.47)מתפיסים נזיר היה לא לחכם 48)והוא
מלאך 49)להתירו. ידי  שעל בשאלה, ניתרת הייתה ולא

שלמעלה". "לציווי  שאלה ואין ָנּוזר,

.ÂËÁBÓ Ôk ÔBLÓLk ÈÈ‰ :ÓB‡‰50ÏÚk , »≈¬≈ƒ¿ƒ¿¿∆»«¿««
ewpL ÈÓk ,‰fÚ ˙B˙Ïc ˜ÚL ÈÓk ,‰ÏÈÏc¿ƒ»¿ƒ∆»««¿«»¿ƒ∆ƒ¿

‰  ÂÈÈÚ ˙‡ ÌÈzLÏt,ÔBLÓL ˙eÈÊk ÈÊ ‰Ê È ¿ƒ¿ƒ∆≈»¬≈∆»ƒƒ¿ƒƒ¿
LÈ‡Ï el‡ ÌÈOÚÓ eOÚpL LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆∆¿»∆«¬«¬ƒ≈¿ƒ

Á‡51. «≈

שמשון 50) להזכיר: וגם נזיר, הריני  שידגיש צריך זה ולפי 
שלשמשון  נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח , בן
היא  הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף  ולדעת נתכוון. אחר
הרי כשמשון, הריני  אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח 
האלה  השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה
את  המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס  מספיק 
מנוח  כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם,

כך. ששמו אחר לאיש שמא 51)נתכוון אומרים, אין
נתכוונתי לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון

נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא

.ÊËÈ˙Ó‰ Ï‡eÓL52‰È‰ ÌÏBÚ ÈÊ53,CÎÈÙÏ . ¿≈»»»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
Ôk ,‰pÁ Ôk ,È˙Ó‰ Ï‡eÓLk ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒƒ¿≈»»»ƒ¿∆«»¿∆

ÛqML ÈÓk ,‰˜Ï‡54el‡a ‡ˆBiÎÂ ,ÏbÏba ‚‚‡ ˙‡ ∆¿»»¿ƒ∆ƒ≈∆¬««ƒ¿»¿«≈»≈
ÌÏBÚ ÈÊ ‰Ê È‰ 55LÈ‡Ï ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â . ¬≈∆¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ

.Ôek˙ ‰l‡k ÂÈOÚnL Á‡«≈∆«¬»»≈∆ƒ¿«≈

  

    

(שמשו  וא) חנה  יכולה  היתה  היא הרד "ק  שאלת ידועה 
"האיש  מסיני  למשה  הלכה  והלא  בנה , עבור נזירות לקבל
המתרצי יש  בנזיר". בנה  מדרת האשה  ואי בנו , מדיר

ביקשו  אלא  בנזיר בניה את הדירו  לא  כ שהאמהות
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כו '" לאישה  "ותאמר בפסוק  הרמז  לדעת וזהו  מהאבות,
להדיר  מאלקנה  ביקשה  חנה  וכ , בנ את להדיר שביקשתו 
" הרמב שהרי  קשה , זה   שתירו אלא  שמואל. את
האשה  ואי כו ' מדיר שהאיש  זה  שעניי כתב  בפיה "מ 
 סמ לו  ואי" מסיני  למשה  הלכה  הוא  בנזיר, בנה  מדרת
רמוז  שהעניי  כדבריה  א והלא  רמז", ולא  בכתוב 

רמז". לו  אי" כתב  מדוע  בכתוב ,
נזיר, במסכת האחרונה  המשנה  על השאלה  ידועה  , בנוס
שמואל, על משמשו 'גזירה ־שוה ' נהוראי  רבי  למד  היא
חייב הנלמד  שהדבר היינו  למחצה ", גזירה ־שוה  אי" והלא 
נזיר  היה  שמשו והלא  המלמד , לדבר לגמרי  דומה  להיות

. למתי להיטמא  מותר והיה  אחר
את  להדיר היו  יכולות לא  אכ שמשו  וא חנה  לומר: ויש 
על  לקבל  האד רק  יכול נזירות קדושת כי  בנזיר, בניה
הוא  שמשו  וא חנה  שעשו  ומה  .המלא לא  ואפילו  עצמו 
 ושמשו שמואל וכשגדלו  נזירות, של טובה  להנהגה  חינו
למפרע  עצמ על קיבלו  הנזירות הנהגת על מיחו  ולא 
על  אותו  שמטבילי שנתגייר קט על־דר) נזירות. קדושת
גוי להיות יחזור כשיגדיל למחות ירצה   וא ,בית־די דעת

כדמעיקרא ).
נהוראי רבי  שלמד  מה  כי  הנוספת, השאלה   ג  תתור ובזה 
מסוג  שמואל של הנזירות סוג על 'גזירה ־שוה ' לא  הוא 
הנזירות  קבלת אופ על אלא  ,שמשו של הנזירות
ולא  שהגדילו  באופ נזיר קדושת קבלת היתה   שבשניה

מיחו .
     

וחנה.52) אלקנה בנזירות 53)בן אמו שהדירתו
חייו  ימי  כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת
לא  "ומורה בשמשון: ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה
אף  נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה

נזיר. - בשמואל האמורה מיקל 55)ביקע .54)"מורה"
למתים. מטמא ואינו חודש, י "ב  בכל שערו

.ÊÈ‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙eÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

LÏL ÈÊ ‰Ê È‰  ‰aÓ ÔÓÊ„Ïa ÌBÈ ÌÈ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz„ Ì˙Ò :Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B  »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

ÏcÁ ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡ÈÈÂ ,L„Á OÚ ÌÈLÏ L„Á OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ ÈÈÊ ‡Lk ,ÂÈ˙Ba˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי  זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי58)נזירות אלא בליבי  היה ולא
נדרי . לשון את החכמים חרדל,59)שיפרשו זרע  גרעיני 

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף  עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי  זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי  מין לאיזה ספק  והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי  במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו
מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי  הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי 

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.ÁÈÚk B‡ ,ÈL‡ ÚOk ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È‰ :Ó‡L ÈÓk ‰Ê È‰  Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
,ı‡‰ ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡ ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙BÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆

Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ
ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙eÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈

˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎe . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ

‰˜BÏ ‰Ê È‰  ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני  מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי 

זמן  פרק  שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.ËÈÈÊ ÈÈ‰ ,BÊ kk ÏÎ‡ Ì‡ ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È‰  dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ÈÊ ÈÈ‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

Ó‡L ÔÈnk ˙eÈÊa iÁ67,˙Á‡ Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba˜ ‡ÈÓe≈ƒ»¿»

הריני67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק  וכבר שתיים. חייב  - היום נזיר הריני  היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב , הלכות ג, פרק  נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד

   1 
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי  מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני  האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי  שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי , לפני  אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי  כל גילח , ולא
הוא  מאימתי  נדר, שנדרו לו ונודע  בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי  מונה

טהרה. תגלחת לפני  ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È‰  ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
‡ˆÈ 4Ál‚Ó BÈ‡  ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ . »»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«≈«

ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa ‡l‡5. ∆»¿∆»¿ƒ

סותר 2) שהוא שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי  במלאת שהיא
השביעי ביום טומאה תגלחת ומגלח  נזירותו, מנין את
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הי "א. פ "ו, לקמן כמבואר נזירות 3)לטומאתו, שסתם
(משנה  נזרו ימי  מלאת לאחר מתגלח  והוא יום, שלשים

מתנה). רב  עלֿפי  ה: שם בגמרא וכן טז., שם,4)בנזיר
ואחד  שלשים ביום גילח  כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת

וברש"י ). ה: נעשה 5)(נזיר יום, שלשים ופירש: הואיל
מקצת  בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו
הריני תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום
מ "א: פ "ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב  נזיר).
הקרבנות  הבאת ממנו הבן גילוח , לשון "כשתשמע 

התורה". בלשון לגילוח ) (=הקודמת

.‰BL‡‰ ˙‡ Ál‚Ó  ˙BiÈÊ ÈzL ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒÀ¿«≈«∆»ƒ»
„Á‡ ÌBÈa ‰iM‰ ˙‡Â ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¿∆«¿ƒ»¿∆»

ÌÈMLÂ6 ÌÈLÏL ÌBÈ ‰BL‡‰ ˙‡ Álb Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆»ƒ»¿ƒ
ÌÈML ÌBÈ ‰iM‰ ˙‡ Ál‚Ó7‰ÚLz ÌBÈ Álb Ì‡Â , ¿«≈«∆«¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»

ÔÈÓÏ Û‡ BÏ ‰ÏBÚ ÌÈLÏL ÌBiL ;‡ˆÈ  ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ»»∆¿ƒ∆«¿ƒ¿«
‰iL ˙eÈÊ8. ¿ƒ¿ƒ»

נגמרה 6) ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח 
המקבל  כאדם ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות,
נמצא  שלם, ליום יום חצי  אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות
כדין  למחרתו ומגלח  השניה, הנזירות כלתה ששים שביום

ה:). לנזיר לנזירותו 7)(תוספות ואחד שלשים יום שהוא
כלו 8)השניה. השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו

"אם  הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים ביום
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח 

.‚ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ÈÊÂ ,9, »≈¬≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈
ÌÈÏLÓ  Ôa BÏ „ÏB Ck Á‡Â BlL ˙eÈÊ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿««»«≈«¿ƒ

BlL ˙‡10Ba ÏL ˙‡ ‰BÓ Ck Á‡Â11ÈÈ‰ :Ó‡ . ∆∆¿««»∆∆∆¿»«¬≈ƒ
ÌBÈ CÎÂ Ck ÈÊ ÈÈ‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ÈÊ12, »ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ»ƒ«¿«

Ôa BÏ „ÏB Ck Á‡Â BlL ˙eÈÊa ÏÈÁ˙‰Â13˜ÒBt  ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿««»«≈≈
Ba ÏL ˙‡ ‰BÓe BlL ˙eÈÊ14ÊBÁ Ck Á‡Â , ¿ƒ∆∆∆∆¿¿««»≈

BlL ˙‡ ÌÈÏLÓe15˙Á‡ ˙eÈÊk Ô‰ÈzL È‰Â ,16. «¿ƒ∆∆«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ««
CÎÈÙÏ17˙BÒ  Ba ÏL ˙eÈÊ CB˙a ‡ÓË Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¿≈
Ïk‰18ÌÈÏL‰Ï ÏÈÁ˙‰Lk ,Ba ˙eÈÊ Á‡ ‡ÓË ; «…ƒ¿»««¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ba ˙eÈÊ „Ú ‡l‡ ˙BÒ BÈ‡  B˙eÈÊ19‰nÎe . ¿ƒ≈≈∆»«¿ƒ¿¿«»
„ÏBpLk B˙eÈÊpÓ ‡L Ì‡ ?BlL ˙‡ ÌÈÏLÓ ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆«

˙BÈ B‡ ÌÈLÏL Ôa‰20ÌÈÏLÓe Ba ˙eÈÊ ‰BÓ  «≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
B˙eÈÊpÓ e‡LpL ÌÈÓi‰21B˙eÈÊpÓ e‡L Ì‡Â ; «»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ

ÌÈLÏMÓ ˙BÁt22;Ba ˙eÈÊ Á‡ ÌÈLÏL ‰BÓ  »ƒ¿ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ˙ÁÏ‚˙Ï ˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡L23. ∆≈≈ƒ¿««¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

בן.9) לו לכשיולד נוספת נזירות עליו תחילה,10)שקיבל
קרבנותיו. את ומביא (משנה 11)ומגלח  בסופה ומגלח 

את  למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב "ז: וכתב  יג:). נזיר
בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו,

שירצה. מהן איזו בנו 12)מקדים של נזירות הקדים כאן
שלו. שלו.13)לנזירות את לגמור הספיק  ולא

קרבנותיו.14) ומביא נשארו 15)ומגלח  לא ואם ומגלח ,
בסוף  כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו

בנו 16)ההלכה. של את ומונה שלו בנזירות פוסק  ,שהרי 

ולדעת  יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה  כאילו
בן, לי  כשיהיה נזיר הריני  דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות
נזירות  משלים אלא מגלח  אינו בנו, של את שהשלים אחר
שתי ומביא שתיהן, על אחת פעם מגלח  הוא ואח "כ שלו
אינו  אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות
יוכל  לא כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף  מגלח 
בין  ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח 

יום". משלשים פחות לתגלחת והן 17)תגלחת הואיל
אחת. יוחנן).18)נזירות כרבי  יד. (שם שלו את גם

וממילא 19) עליה. וגילח  בנו נזירות את השלים כבר שהרי 
שאינו  שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם סותר אינו
וראה  (רדב "ז) פניו שלפני  מה סותר אינו שלפניו, מה סותר
הוא  הרי  ולדעתו חולק , והראב "ד כב . אות בביאורנו לקמן
שהתחיל  מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר

בנו. נזירות לפני  היתה 20)למנות שלו שנזירות כגון
מרובה. סתם,22)ומגלח .21)נזירות נזירות שנדר כגון

בנו. לו ונולד ימים עשרה למנות גידול 23)והתחיל שאין
"שאין  טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער
לעיל: רבינו דברי  יובנו ובזה יום". משלשים פחות תגלחת
למנות  שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש"אינו
בפני נזירות חשובה זו הרי  יום, שלשים בנו נזירות אחרי 
את  ולא בנו, נזירות שאחרי  הימים יסתור אם לו ודי  עצמה,

(רדב "ז). לפניה שמנה הימים

.„ÈÈ‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ
Ôa BÏ „ÏBÂ BlL ˙eÈÊa ÏÈÁ˙‰Â ,ÌBÈ ‰‡Ó ÈÊ24: »ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿«≈

ÌBÈ ÌÈLÏL „pL ‰‡n‰ ÔÓ ‡L Ì‡25˙È B‡ ƒƒ¿«ƒ«≈»∆»«¿ƒ»≈
˙eÈÊ ˜ÒBt È‰L ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï  Ôa‰ „ÏBpLk¿∆««≈…ƒ¿ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ
‡ÈÓe Ál‚Óe ,Ba ÏL ‰BÓe ÏÈÁ˙Óe BlL∆«¿ƒ∆∆¿¿«≈«≈ƒ
e‡LpL ˙È B‡ ÌÈLÏM‰ ÌÈÏLÓe ,ÂÈ˙Ba»̃¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿¬
‰‡n‰ ÔÓ ‡L Ì‡Â ;B˙eÈÊÏ Ál‚Óe ,B˙eÈÊpÓƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«≈»

ÌÈÚL „Ú ˙BÒ  ÌÈLÏMÓ ˙BÁt26. »ƒ¿ƒ≈«ƒ¿ƒ

בנו.24) של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק  עליו והרי 
שלו.25) נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד כגון
טו.).26) נזיר (משנה מאה עד ומשלים יום שלשים ומונה

יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח : ושם
עד  "סותר שם: גורס  שרבינו ויתכן, משובשת. גירסא שזוהי 

שם). יו"ט  (תוספות שבעים"

.‰Ba ÏL ‰BÓ  ÌÈBÓL ÌBÈa Ôa‰ „ÏB ?„ˆÈk27 ≈«««≈¿¿ƒ∆∆¿
Á‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ál‚Óe Ba ÏL ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆∆¿¿«≈««¿ƒƒ¿≈««

ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÁÏ‚z‰28„ÏÂ‰ Ì„wÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . «ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ…∆ƒ»≈
Ïk ÔÎÂ .„ÏÂ‰ „Ú ÌÈÚL ÌBiÓ Ì‰L ,ÌÈÓÈ ‰OÚ¬»»»ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik29. «≈»∆

נזירות.27) סתם ימי  שהם יום, בין 28)שלשים שאין
יום. משלשים פחות לתגלחת שאמרו 29)תגלחת כמו

סותר  שמונים, ביום "נולד ה"י ) פ "ב , (נזיר בירושלמי 
שהוא  והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה.

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד

.ÂÌBÈ ÌÈOÚ Á‡Ï ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰30ÊÁÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
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צי                
         

ÌBÈ ‰‡Ó ‰zÚÓ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡Â31ÌÈOÚ ‰BÓ  ¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈»∆∆¿ƒ
ÌBÈ32˜ÒBÙe33‡È‰L ,ÌÈLÏL ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ≈«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ

Ál‚Ó ÌÈLÏM‰ Á‡Â ,ÌÈOÚ Á‡Ï „pL ˙eÈÊp‰«¿ƒ∆»«¿««∆¿ƒ¿«««¿ƒ¿«≈«
‰BÓe ÊBÁÂ ,ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓe ‰‰Ë ˙ÁÏ‚zƒ¿««»√»≈ƒ»¿¿»¿≈∆
,ÛBqa „pL ‰‡n‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈»∆»««

ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓe Ál‚Óe34. ¿«≈«≈ƒ»¿¿»

יום.30) שלשים שהיא נזירות, שקיבל 31)סתם נמצא
שחלה  הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי  עליו
לחול  העומדת שלשים, של שהיא והשניה מעכשיו, עליו

יום. עשרים לאחר מיד המאה.32)עליו לנזירות
מגלח .33) בברייתא.34)ואינו יד. נזיר

.ÊÈÊ ÈÈ‰Â ,ÌBÈ ÌÈOÚ Á‡Ï ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ«¬≈ƒ»ƒ
‰zÚÓ35ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓ 36,‰‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ≈«»∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»

˙eÈÊp‰ ‡È‰Â ,ÌÈÁ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓe ÊBÁÂ¿≈∆¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈOÚ ‰BÓ :Ó‡z Ì‡L .ÌÈOÚ Á‡Ï „pL∆»«¿««∆¿ƒ∆ƒ…«∆∆¿ƒ
˙eÈÊpÓ e‡L  Ál‚Óe ÌÈLÏL ‰BÓ ,˜ÒBÙe≈∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿¬ƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡Â ,„Ïa ÌBÈ ‰OÚ da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¬»»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿««

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ ‰‰Ë ˙ÁÏ‚˙Ï ‰‰Ë37. »√»¿ƒ¿««»√»¿»»ƒ¿ƒ

יום.35) שלשים של אחת כל נזירויות, שתי  עליו קיבל נמצא
כדי37)מעכשיו.36) בהם אין יום משלשים שפחות

וכן  מד. שם כמבואר תגלחת, מצות בו לקיים שער" "גידול
יד.). (נזיר יום" משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם שנינו
אלא  הראשונה מהנזירות נשארו ולא הואיל רבינו, וסובר
שלשים  מונה עלֿכרחו לתגלחת, ראויים שאינם ימים עשרה
לאחר  שנדר הנזירות ומונה וחוזר מעכשיו רצופים ימים
סיכמו  חדא, דיבורֿהמתחיל יג: שם התוספות אבל עשרים.
עם  להצטרף  ראויים אינם האחרונים ימים ועשרה שהואיל
יום  עשרים להניח  נתכוון זה נודר ודאי  הראשונים, העשרים
ולהטמא  ובתגלחת ביין בהם מותר להיות פנויים, הראשונים
הראשונה  בנזירות להתחיל יום עשרים ולאחר למתים,
יום  שלשים שימנה ואחרי  יום, עשרים לאחר עליו שקיבל
יום  שלשים שניה נזירות וימנה ויחזור יגלח , רצופים,

אניר  אמר: כאילו מעתה", נזיר "והריני  שנדר: ומה צופים.
הנזירות  גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל
רבא. בעי  דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות כמבואר הראשונה,

.ÁÌBÈ ÌÈOÚ Á‡Ï ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡38ÊÁÂ , »«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
‰zÚÓ ÌÏBÚ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡Â39ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï  ¿»«¬≈ƒ¿ƒ»≈«»…»»»»

‰BL‡a „pL ˙eÈÊ40. ¿ƒ∆»«»ƒ»

יום.38) שלשים שהיא נזירות, אינו 39)סתם עולם ונזיר
בתער  מקל שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף  מגלח 
פ "ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא הי "ב .
מחמת  נזרו, ימי  שלשים במלאת בגילוח  הוא אסור שהרי 

לעולם. נזירותו השניה 40)נדר נזירותו עליו חלה שמיד
שנדר  נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב  עולם, נזיר הוא והרי 
לא  אומרים ואין כאמור, בגילוח  הוא אסור שהרי  בראשונה,
הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות עליו תחול
את  רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי 

הריני וכשאמר: אינה, כאילו יום עשרים שלאחר הנזירות
נזירות  ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר
כאילו  היא והרי  ויתירנו, חכם אצל ילך עשרים, שלאחר
לחול  השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה
והראשונה  הספק , לה אין שוב  - הראשונים יום בעשרים
"אם  בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה

הכסף ֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא

.ËÌÈOÚ Á‡Ï ÔBLÓL ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿¿««∆¿ƒ
ÌBÈ41Â ÊÁÂ ,‰zÚÓ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡42Ál‚Ó BÈ‡  ¿»«¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈¿«≈«

‰BÁ‡a „pL BÊ ˙eÈÊÏ43. ƒ¿ƒ∆»«»«¬»

כל 41) יין שותה ואינו לעולם, מתגלח  אינו שמשון ונזיר
הי "ד). פ "ג, (לעיל למתים להטמא ומותר סתם 42)ימיו,

יום. שלשים שהיא יין,43)נזירות, לשתות הוא אסור אבל
שאינו  אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי  וכל
יום  עשרים לאחר כי  באחרונה, שנדר נזירותו בסוף  מגלח 
ואין  מגלח , אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה
לא  שוב  באחרונה, שנדר נזירותו עליו שחלה מכיון אומרים
בנזירות  יתחיל ואחריה שלשים, בסוף  ויגלח  תיפסק ,
הי "ד), פ "ג, (לעיל בשאלה אינה שמשון נזירות כי  שמשון,
יכול  אינו ושוב  חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון
להחמיר. רבינו ופסק  נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח 
ה"ז)? פ "ב , (לעיל להקל" נזירות "ספק  היא: שהלכה ואע "פ 
להחמיר  ספיקה לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות -
שמשון  שנזירות הטעם, נימק  משנה' וב 'לחם (כסף ֿמשנה).
מפני הוא, להקל נזירות שספק  הטעם כל כי  להחמיר, ספיקה
חמור  שספיקה נזירות, לספק  נפשו מכניס  אדם שאין
אינו  נזיר וספק  קרבן, ומביא מגלח  נזיר שוודאי  מוודאה,
חולין  ספק  משום קרבנותיו, להביא ראוי  שאינו מגלח ,
בוודאה  שגם שמשון, נזירות אבל יט :), נדרים (ראה לעזרה
מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח  אינו
להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא
מוכחים  הדברים וכן ה"ז). פ "ב , נדרים ובהל' יח :, (שם

יט :. נדרים הש"ס  בסוגיית

.È È˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ ÌBÈ ÈÊ È‡ È‰ :Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈¬ƒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ Ál‚Ïe ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ eÒ‡ ‰Ê È‰44. ¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿«≈«¿»

דקדוקי44) וכל היום, נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות
שמא  מיד, נזיר זה הרי  נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא
שמא  לחוש יש כאן אף  ה"ד), פ "א, לעיל (ראה עתה ימות
אחת  נזירות אלא חייב  אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות
אסור  זה הרי  שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח "כ
וכתב  (רדב "ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות
יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית
למחר  יחיה שמא ספק , התראת זה שהרי  לוקה, אינו אבל

ספק . התראת על לוקים ואין כלום, עבר שלא נמצא

.‡ÈÌ‡ ,Ba ‡a „Âc ÔaL ÌBia ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«∆∆»ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ eÒ‡ ‰Ê È‰  „ ÏÁa45B‡ ˙aLa Ì‡Â ; ¿…»«¬≈∆»¿»¿ƒ¿«»

 BË ÌBÈa,zÓ BË ÌBÈ B˙B‡ B‡ ˙aL d˙B‡  „ ¿»«»«»À»
‡BÈ Ì‡ ˜ÙÒ c‰L .ÌÏBÚÏ eÒ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈≈»¿»∆«»»»≈ƒ»
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צב               
         

‡BÈ ‡Ï B‡ BË ÌBÈa B‡ ˙aLa46‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¿«»¿…»¿ƒ¿
„pL ÌBÈa  ˜ÙÒ47˜ÙqL ,˙eÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï »≈¿∆»«…»»»»¿ƒ∆¿≈

Ï˜‰Ï  ˙eÈÊ48CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,49˙eÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ50, ¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈≈»»»»¿ƒ
˜ÙÒ ‡È‰L ‰‡a‰ ˙aLÂ51˙eÈÊ ˙Ú˜ÙÓ dÈ‡ ¿«»«»»∆ƒ»≈≈»«¿««¿ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÏÁL52. ∆»»»»

  

            
   

הוא  מנזיר, המשיח  ביאת  יו  שלמדי הפנימי   הטע
היתירה  והפרישות ההרחקה  הוא  בכלל הנזירות שעניי
וקדושה  שלימות  האד על המביאה  , העול מענייני 
לעתיד ־  תהיה  נזירות קדושת של זו  ושלימות , מיוחדי
ובאותו  וחכמתה ... בתורה  פנויי" ישראל יהיו  שאז לבוא 
קנאה  ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא   ש יהי' לא  הזמ
ה ' את לדעת אלא   העול כל עסק  יהי ' ולא  ותחרות...
ישראל", "קדוש  יהי ' מישראל ואחד  אחד  וכל בלבד "
ומבחוריכ  לנביאי  מבניכ  ואקי" הנביא  וכמאמר
בניכ ונבאו  בשר כל על רוחי  את אשפו" וכתיב  , לנזירי

." ובנותיכ
     

  

     

הנוסח   ע אחד  בקנה  הדבר עולה  אי ששאלו , מה  ועל
נמצא  שלא  הרי  שיבוא ",  יו בכל לו  "אחכה  "מאמי ב "אני 
המשניות, בפירוש  ולא  הי "ד , בספר לא   " ברמב זה  נוסח 

. בסידורי הודפס  שכ אלא 
בשבת  יבוא   א ספק  "הדבר שהרי  לומר, יש  ועוד 
קוד יבוא  הנביא  אליהו  והלא  יבוא ", לא  או  ויו ־טוב 
שלפני ־זה  ויו "ט שבת בערב  שיבוא  ויכול כו ' קושיות  ויתר

לבוא . דוד  ב ויוכל הספק  ויפתור
      

דוד.45) בן משיח  יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ  "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק  ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט .47)למעלה או שבת שהוא
ח .48) החול.49)נזיר החול 50)בימי  בימי  שגם ואע "פ 

ספק  בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק  אלא אינו
שהוא  ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי  להקל, נזירות
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי 

רוקח ). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או מג:52)יבוא ספק עירובין אמרו: שלא

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ "ג, ולעיל ח . בנזיר כמבואר מספק , נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני  בענין הי "ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב  עט .

דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות
כלום. עבר שלא למפרע , הדבר הוברר

.È˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙eÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««
‰‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

.ÂÈÏÚ ˙eÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»
‰˜BÏ  ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח , הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח  ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ "ח , לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי  "כל ו) ו, (במדבר שנאמר
וכן  מלאת. שלפני  כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי " "כל נאמר: בכולם - גילוח  ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני  כימים מלאת שלאחר ימים

.‚È‰n„Â ÈÊa „pL ÈÓ55„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B„a z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

˙eÈÊa iÁ ‡e‰LÂ „ ‡e‰L e‰B‰Â58‰Ê È‰  ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆
„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈÙBÒ ÈcÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב .55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט :57)נזירות רבינו דקדק 

ה"א), פ "ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח , אם אבל

אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר סותר באונס , - באונס 
ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש

(משנה 59) נזירותו לימי  לו עולים בהם שעבר הימים כל
זה  וכל נזיר, שאינו שחשב  היה, אונס  שהרי  לא:), בנזיר

תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,
ובירושלמי ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ "ה, שקלים
ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב , הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי  סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי  סופר היה

לב .61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.„ÈB„a z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL „pL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈOÚ eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È‰  BÏ Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
Ô‰a ‚‰pL ‰OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

מלקות 62) לוקה אינו אבל חכמים, דברי  על ועבר שמרד על
בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים.
שהיה  "לפי  שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.ÂËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na63˙ËÚeÓ ˙eÈÊa ?64Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
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צג                
         

˙eÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic  ‰aÓ ˙eÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÂÈÓÈ Ïk ‰aÓ‰ B˙eÈÊ ÏÚ ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ

ˆÚa eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

היתר.63) בהם שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64) שלשים בת בתוספתא 65)שהיא וכן כ. נדרים

מי "א. פ "א, בכולם,66)שם וזילזל יום, מאה שנזר כגון
בלבד. יום שלשים איסור שינהוג החכמים 67)דיו אין

פתח  הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים
כ.). (נדרים לו להתיר חרטה

.ÊË‰ÊÏ ÔÈ˜˜ÊpL ÔÈc ˙Èa Ïk68Ba ‡ˆBiÎÂ69, »≈ƒ∆ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
ÔÓ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÌÈ„a ÔÈÏÊÏÊnL el‡Ï ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ∆≈«»ƒƒ

‰Bz‰70Ï˜‰Ï Ô‰Ï eBiL B‡ ,71Ô‰Ï eÁzÙiL B‡ , «»∆»∆¿»≈∆ƒ¿¿»∆
Á˙t72B˙B‡ ÔÈcÓ 73ËBÈ„‰‰ ÔÈc ˙Èa74. ∆«¿«ƒ≈ƒ«∆¿

נדרו.68) לו היתר 69)להתיר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין דיבורֿהמתחיל שם, לנדרים ר"ן (ראה

חכמים,70) מדברי  אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע 
הי "ב ֿיג. פ "ב , נדרים בהל' המנויים אלה שאומר 71)כגון

מנהג  ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו:
שם. כמבואר בו, ולגעור בנדרים כך 72)זה וע "י  חרטה,

לו. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם
ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים

ה"ב . פ "ז, תלמודֿתורה ובכת"י74)הל' כ. נדרים
ההדיוט . ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.ÊÈ˙eÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙eÈÊa ‰„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba˜ ‰‡È‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck Á‡Â ,dÓc ˜ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ
Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ‰Ál‚ ‡Ï76 ‰˜ÈÊ Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»

ÙÈ ‰Ê È‰77ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««
‰‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ÙÈ  »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ

‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Baw‰ ewL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ
˙Á‡ ˙eÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ "ח , לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי  משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח 
פ "ח , (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק  לאחר כי 

נפש. עינוי  שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי  משום אשתו נדרי  אדם ומיפר יין, בשתיית
בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט  פ "ט , ולקמן כח .). נזיר

ההפרה. לפני  להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי  אחרי  מתגלחת שהיא

בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה
קרבנותי ולהקריב  להתגלח  ועליה ולהתחיל נזירותה, ה,
ה"ג. פ "ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "אי ֿאפשי  לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

   1 
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני 

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע ", "גדל מצות ביטל
מהם  מי  הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי 

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.‡‰‡Óh‰ :ÈÊÏ ÔÈeÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL2, ¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»
˙ÁÏ‚z‰Â3ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â ,4˙ÏÒt ÔÈa Èt ÔÈa , ¿«ƒ¿««¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆

Èt5˙B‚Bb ÏL B‡ ÌÈÓz ÏL ÎM‰ Ï‡ .6 ¿ƒ¬»«≈»∆¿»ƒ∆¿¿
ÈÊÏ zÓ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7ÂÈÏÚ Ò‡pL ‰Ê ÎLÂ . ¿«≈»∆À»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»

‰Bza8ÔÈi‰ ˙Úz ÏL ÎM‰ ‡e‰ ,9. «»«≈»∆«¬…∆««ƒ

על 2) . . . הזירו ימי  "כל ו) ו, (במדבר ככתוב  למת, להטמא
יבוא". לא מת ה)3)נפש (שם ככתוב  ראשו, שער לגלח 

הי "א. להלן וראה ראשו". על יעבור לא ככתוב 4)"תער
יאכל". לא . . . היין מגפן יע ׂשה אשר "מכל ד) ֵֶָ(שם,

ה"ב . בסמוך וקליפותיהם,5)וכמבואר הענבים חרצני  כגון
בנזיר  כמבואר שהתליעו, ענבים וכן הבאה, בהלכה כמבואר

ב . מיובשות.6)לד, הגפן.7)תאנים מן יוצא שאינו
יזיר".8) ושכר "מיין ג: בו 9)שם, מעורב  שיין משקה

שכר  (שם) אונקלוס  לדברי  אולם ה"ד. בסמוך הנזכר כשיעור
כשהוא  משכר "שהיין שם. רש"י  מפרש וכן ישן. יין הוא -
הקפר  אלעזר "רבי  שנינו: שב 'ספרי ' להעיר וראוי  ישן".

חי ". זה - שכר (במים), מזוג זה - יין אומר:

.ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
ÌÈLÈ B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈÚ ‡e‰L ,Èt‰10Òa B‡11, «¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆

Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,Èt‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‡∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰12ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆÁ‰ B‡ , «¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ

ÔÈÓÈt‰13Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È‰  Ô˙B‡ ÌÈÚBfL «¿ƒƒ∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ
˙ÈÚÈ ‰˙L14ÔÈÈ15Le˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡16, »»¿ƒƒ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»
Èt‰ ‡e‰L17˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ ‰˙L B‡ , ∆«¿ƒ»»¿ƒƒ…∆∆¿…∆

Èt‰18ÌÈÏel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï‡ .‰˜BÏ ‰Ê È‰ 19ÈÓe «¿ƒ¬≈∆∆¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈
ÌÈÙ‚20„Óq‰Â21l‡ È‰ ÔÈ‡L ;ÈÊÏ ÔÈzÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈLÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,Èt ˙ÏÒt ‡ÏÂ Èt ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט ) לא, (ירמיה הכתוב 

"שלא 12) האומר: יוסי  רבי  כדעת ב . לד, נזיר משנה,
- והפנימי  זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח ' ה'מעשה

פ "ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני . למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח , שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב 

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב . פי "ח , שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי . פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ , שהיין
לחומץ . ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי 

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ "א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או
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בהתחלת 21)מ "ז). הפרי  לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב  מהעץ , הפרחים שנשרו
מ "ז) פ "א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח  הגפן

לבוסר". לבלוב  בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב 'ערוך'
פרט , - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב  לד, ובנזיר מ "ז. פ "א,
חזר  - זג ועד מחרצנים כלל, - היין מגפן יעשה אשר מכל
מה  הפרט , כעין אלא דן אתה אין ופרט , וכלל פרט  ופרט ,
פרי כל אף  חומץ ), =) פרי  ופסולת פרי  מפורש הפרט 
"כל  בוסר, לרבות - פרי " "כל שם: ופירשו פרי ", ופסולת
עלים  ונתמעטו שהתליעו, ענבים לרבות - פרי " פסולת

לפרט . דומים שאינם גפנים, ומי  ולולבים

.‚ÔÙ‚ Èeq‡ Ïk23‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ24?„ˆÈk . »ƒ≈∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆≈«
Òa ÌÚ B‡ ÌÈLÈ ÌÚ ÌÈÁÏ ÌÈÚ ÛvL È‰¬≈∆≈≈¬»ƒ«ƒƒ¿≈ƒƒ…∆
Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ  ˙ÈÊk ˙Úz‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ,‚ÊÂ ÔˆÁÂ¿«¿»¿»¿»«ƒ««¬…∆¿«ƒ∆¿≈ƒ

‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÏÎ‡25 ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓ ÏÎ‡L „Ú ¬»»∆««∆«∆»«ƒ«…¿«ƒ
‰˜BÏ26 ıÓÁÂ ÔÈÈ ˙Úz ˙ÈÚÈ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿≈ƒ»»¿ƒƒ«¬…∆«ƒ»…∆

‰˜BÏ27. ∆

הגפן.23) רומי : א.24)בדפוס  לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב : יב , בכריתות ששנינו כמו (רדב "ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס ". אכילת כדי  סוף  ועד

ה"ח . -27)פי "ד היין מגפן יע ׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי  על לימד
כדי סוף  ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב "ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט "ז. פ "ד, שם והשווה ה"ט , פי "ד אסורות מאכלות

.„eÒ‡‰ „Ï ÛËˆÓ BÈ‡ zn‰ c28.ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L„a Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒcL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B‚Bb‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
eÒ‡‰ cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡  ˙Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈeq‡‰ ‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)אי ֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י וכדברי  כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע "ז
מצטרפת  - פרס  אכילת כדי  אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס  אכילת בכדי  אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי  הן הרי  פרס , אכילת מכדי  יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני  האסורים ודם חלב  כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט "ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב , - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי  ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה
נזיר  באיסורי  אין שאם לאיסור", שמצטרף  ל"היתר מכאן

חייב . שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Òt35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Òt È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È‰  ÔÈÈ ˙ÈÚÈ36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
c Ò‡Ï  ÌÈÚ ˙LÓ ÏÎÂ :‰Bza Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י  שיש ככר, חצי  הוא
כשלש  בו יש "פרס " הנקרא: הככר, חצי  נמצא ביצים, כשש
הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי  פב :) (עירובין ביצים

ה"ו. פט "ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע "פ 
שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי  אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח '). ('אור פרס  אכילת בכדי  מצטרף  כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע  היין מן שיהיה
פרס . אכילת לתוך 39)בכדי  שנפל הכליות, חלב  כגון

שלש  בכל כזית החלב  מן והיה ונמוח , הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט "ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע "ז יוחנן רבי  דברי 
להעיר, וראוי  פרס ". אכילת בכדי  כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס  שאכילת ועוד, א סז, בע "ז רש"י  ששיטת
פב , בעירובין התנאים במחלוקת תלוי  וזה ביצים, ארבע  של

לב . אות לעיל ראה ב .

.Â ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
Ì„Â ÏÁÓ eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .ÈÊÏ zÓ ‰Ê È‰40. ¬≈∆À»¿»ƒ…ƒ¿∆∆»≈≈∆»»

בו 40) נמצא ולא בתבשיל נתערבו ואם כרת, בעונש שהם
מאכלות  בהל' כמבואר מותר, התבשיל הרי  - האיסור טעם

ה"ב . פט "ו, אסורות

.Ê˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙ÈÚÈ ÌL ÔÈ‡Â ÔÈÈ ÌÚË Ba ‰È‰»»«««ƒ¿≈»¿ƒƒƒ¿≈¬ƒ«
ÌÈÙBÒ ÈcÓ eÒ‡ ‰Ê È‰  Òt41e‡aL BÓk , ¿»¬≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a42ÏÎ‡ Ì‡ B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿ƒ¿«¬»¬«ƒƒ»«
˙ecÓ ˙kÓ43. «««¿

"טעמו 41) ב : סז, בע "ז יוחנן רבי  כדברי  חכמים, מדברי 
אסור  - רבינו וסובר עליו". לוקים ואין אסור - ממשו ולא

בלבד. כמו 42)מדבריהם התימנים: ובכת"י  ה"ג. פט "ו,
טעם  בו יש אם הראב "ד, ולדעת מאכלות. באיסורי  שביארנו
זה  הרי  פרס , אכילת בכדי  רביעית בו אין אם אפילו יין,
ב 'תוספות' וראה עליו. לוקים שאין אלא התורה, מן אסור

אמר. רבא דיבורֿהמתחיל: ב  צח , ועבר 43)חולין שמרד
צורך  וכפי  הדיין עיני  ראות כפי  והיא חכמים, דברי  על

מ "ג. פ "ד, נזיר למשנה, בפירושו רבינו כדברי  השעה,
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.Á‚Ê ˙ÈÊÎe ÔˆÁ ˙ÈÊÎe ÌÈÚ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÈÊ»ƒ∆»«¿«ƒ¬»ƒ¿«ƒ«¿»¿«ƒ»
ËÁÒ elÙ‡Â ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ ‰˙LÂ ÌÈ˜enˆ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ«¬ƒ»«

epnÓ ‰˙LÂ ÏBkL‡44LÓÁ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  ˙ÈÚÈ ∆¿¿»»ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆∆»≈
˙Bi˜ÏÓ45‰˜BÏÂ .‡e‰ „Á‡ Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , «¿ƒ∆»∆»≈∆¿»∆»¿∆

ÏÎa ‰ÂL ‡e‰L ,Bc ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙ÈML ˙e˜ÏÓ«¿ƒƒƒ…«≈¿»∆»∆¿»
ÌÈ„p‰46 ÌÈÚ ˙ÈÊk B‡ ‚Ê ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿≈ƒ»«¿«ƒ»¿«ƒ¬»ƒ

,ÌÈÚ ÌeMÓ B‡ ‚Ê ÌeMÓ  ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ∆¿«ƒ««ƒ»ƒ¬»ƒ
Bc ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ  ˙Á‡Â47ÈÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿««ƒ…«≈¿»¿«ƒ¿»ƒ

ÏÚ  ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ‡e‰L  ‡nh B‡ ÁlbL∆ƒ«ƒ«»∆∆¿«ƒ«««
ÏÎa ‰ÂM‰ eq‡‰ ÏÚ  ˙Á‡Â ,Ba „ÁÈÓ‰ eq‡‰»ƒ«¿À»¿«««»ƒ«»∆¿»

.Bc ÏÁÈ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ„p‰«¿»ƒ∆…«≈¿»

יין 44) אחר: בשם נקרא הוא אבל יין, טעם עדיין לו שאין
"וענבים 45)חדש. אמרה: התורה כי  ב . לח , נזיר ברייתא

בפני זה על לחייב  - יאכל לא צמוקים) =) ויבשים לחים
נזיר, איסורי  לכל דן אתה ומכאן עצמו, בפני  זה ועל עצמו
בפני זה על חייב  - שמות שני  והם אחד מין שהוא כל
וענבים, ענבים) מיץ  אפילו =) חדש יין לרבות וכו', עצמו"
שתים. חייב  - שמות שני  והם הואיל שוה , שטעמם אע "פ 

ה"א.46) פ "א, לעיל כמבואר היא, נדר הנזירות גם כי  שם,
יע ׂשה  אשר "מכל משום: שביעית, מלקות לוקה אינו ֵֶָאבל
שזה  שבכללות" "לאו זהו כי  יאכל" לא . . . היין מגפן
על  לוקים ואין מסויים, דבר מפרש ואינו דברים הרבה כולל

לאביי ). בניגוד כרבא, (שם שבכללות שלוקין 47)לאו
ה"ה. פ "א, נדרים בהל' כמבואר עליו,

.ËıÓÁ ˙ÈÚÈe ÔÈÈ ˙ÈÚÈ ‰˙ML ÈÊ48BÈ‡  »ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…
Ba Ú˙pL c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈

ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰49‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â , ««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…
„Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡ ÏÙk50ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡  »«∆»«…∆∆≈∆»≈∆«

BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê51. ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

שנחמץ .48) יין ה"א.49)שהוא לעיל בין 50)ראה
סתם, חומץ  נקרא: שכר, חומץ  שהוא בין יין, חומץ  שהוא

א. סו, בע "ז כמבואר הם, אחד ושם אחד וכשם 51)ומין
אחד  שם שהוא שכר, וחומץ  יין חומץ  על שתים חייב  שאינו
שהם  אע "פ  והחומץ  היין על שתים חייב  אינו כך אחד, ומין
בפני מהם אחד בכל לאו מיוחד ואינו הואיל שמות, שני 
עליו. ילקה - בלבד חומץ  ישתה אם אמנם (רדב "ז). עצמו
חולק , והראב "ד ישתה. לא יין חומץ  תורה: אמרה שבפירוש
כמבואר  הם, שמות ושני  מינים שני  וחומץ  יין ולדעתו
ב 'ספר  רבינו אולם שתים. וחייב  - א צו, בבבאֿבתרא
הש"ס  מסוגיית דבריו את הוכיח  רו, לאֿתעשה המצוות',
אתה  מכאן וחומץ , יין שייר "והרי  שם: ששאלו ב . לח , נזיר
שהחומץ  מפני  שתים, והחומץ  היין על חייב  שאינו למד
הכתוב , אמר וכאילו היין, שהוא עיקרו, בעבור נאסר אמנם
'ספר  (ע "פ  בהפסדו (מהיין) ממנו נסתלק  לא שאיסורו

והשווה  שם). ובהערותיו העליר חיים ר' מהדורת המצוות'
שעב . מצוה החינוך' 'ספר

.ÈÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ÈÊ52Èt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk »ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
ÌÈÓMÏ iÁ ‡e‰L53BÈ‡  ˙ÈÚÈe ˙ÈÚÈ Ïk ÏÚ ∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈

Bc ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ54, ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
e‡aL BÓk55˙ÈÚÈ Ïk ÏÚ Ba e˙‰ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ eÓ‡Â ˙ÈÚÈe‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  ‰˙BL56,ÌÈÙBÒ ÈcÓ . ∆«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

epnÓ ˜Á˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL LBÓa „ÓÚÏ ÈÊÏ eÒ‡L∆»«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È‰L ,‰a‰57ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .58ÈÒ : «¿≈∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ

˜È ‡Ï ÌÎÏ59. «∆∆…ƒ¿»

מב ,52) בנזיר המשנה לשון וכן יין, שותה התימנים: בכת"י 
ורביעית,53)א. רביעית כל על אותו מעניש שהקב "ה

למשנה, בפירושו רבינו כלשון עצמה, בפני  עבירה שהיא
ההתראה.54)שם. אחר אלא ללקות חיוב  שאין
ה"ח .55) וכן 56)לעיל ואחת. אחת קדומים: בדפוסים

א. מב , נזיר המשנה, אחריהם 57)לשון ימשך שמא
עמהם. א.58)וישתה נח , שם 59)ע "ז יאכל שמא

ענבים.

.‡È‰˜BÏ  ˙Á‡ ‰ÚO ÁlbL ÈÊ60Ú˙a ÔÈa , »ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««
‚eÊa ÔÈa61dwÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .62Úz ÔÈÚk63ÔÎÂ . ≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈

‰˜BÏ  B„Èa dLÏz Ì‡64„Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ . ƒ¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»
BL‡ ÏÚ ÚÈ ‡Ï Úz :Ó‡pL ;Álb˙n‰65Ì‡Â . «ƒ¿«≈«∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒ

,‰˜BÏ BÈ‡  dwÚÏ dL‡ ÛÎÏ È„k epnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆¿≈»……»¿ƒ»»≈∆
Úz ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L66. ∆≈∆¿≈««

מ "ג.60) פ "ד, שם בתוספתא וכן א. מ , נזיר
לשרשה.62)במספרים.61) מעיקרו.63)סמוך שמגלח 

א. מ , ראשו 64)נזיר על יעבור "לא שנאמר: ב . לט , שם
המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא

על  מוסב  "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע  הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי "ב , ע "ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע ". עד ֿ 66)לוקה מצות ביטל אבל ב . לט , נזיר
הבאה  בהלכה כמבואר ראשו, שער פרע  גדל שנאמר: עשה,

ספר'). ('קרית

.ÈÌÒ BL‡ ÏÚ ÈÚ‰67ÈM‰Â ÚO‰ ˙‡ ÈMnL ∆¡ƒ«…«∆«ƒ∆«≈»¿ƒƒ
‰˜BÏ BÈ‡  ÚO‰ ˙‡68,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‡l‡ , ∆«≈»≈∆∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈

.BL‡ ÚO Út Ïcb :Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…

הטהרה,68)משחה.67) תגלחת מצות לענין א. מ , נזיר
מצות  בסם יוצא שאינו כשם גילוח , איסור לענין והואֿהדין
תמימה'). ('תורה גילוח  באיסור עליו עובר אינו כך גילוח ,
כל  לרבות - יעבור "לא סא אות לעיל שאמרנו ואע "פ 
שאינו  הסם אבל בידו, מעביר כשהוא הכוונה המעבירים",
מסביר, רענן' וב 'זית (רדב "ז). עליו עובר אינו - ביד תולש
אין  - המשיחה בשעת מיד נושרות השערות ואין הואיל
מקור  רבינו מביא צב , 'עשה' המצוות' וב 'ספר כתער. דינה
ב 'עשה' אלא בלאו עובר אינו סם שבהעברת ההלכה
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צו               
         

יתן  "ואל א: ו, פרק  נשא זוטא ב 'ספרי ' והיא מ 'מכילתא',
באדמה  החופף  במצותֿעשה, שיירתי  מה . . . בעשה סמנים

סמנין". והנותן

.‚ÈÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡  BL‡ Ïk ÁlbL ÈÊ»ƒ∆ƒ«»…≈∆ƒ
˙Á‡ ‡l‡ ˙ÁÏ‚z‰69ÚO Ïk ÏÚ Ba e˙‰ Ì‡Â . «ƒ¿««∆»««¿ƒƒ¿«»≈»

ÚOÂ70Ál‚Ó ‡e‰Â ,Ál‚z Ï‡ ,Ál‚z Ï‡ :BÏ eÓ‡Â ¿≈»¿»¿«¿«≈««¿«≈«¿¿«≈«
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ ∆«»««¿««

חייב 69) שהוא ה"י , לעיל נתבאר וכבר א. מב , נזיר משנה,
רבינו  כותב  וכן ושערה. שערה כל גילוח  על לשמים

שם. למשנה, שערה 70)בפירושו כל התימנים: בכת"י 
ושערה.

.„ÈÛÙBÁ ÈÊ71,ÂÈtˆa CÎBÁÂ B„Èa BÚO ÏÚ »ƒ≈«¿»¿»¿≈¿ƒ»¿»
B˙ek ÔÈ‡ È‰L ,LLBÁ BÈ‡  ÚO ÏÙ Ì‡Â¿ƒ»«≈»≈≈∆¬≈≈«»»

ÈMÈ ‡lL LÙ‡Â ÈM‰Ï72˜ÒÈ ‡Ï Ï‡ . ¿«ƒ¿∆¿»∆…«ƒ¬»…ƒ¿…
˜ÒÓa73‰Ó„‡a ÛÁÈ ‡ÏÂ74˙MnL ÈtÓ ,75˙‡ ¿«¿≈¿…»…«¬»»ƒ¿≈∆«∆∆∆

È‡cÂ ÚO‰76‰˜BÏ BÈ‡  Ôk ‰OÚ Ì‡Â .77. «≈»««¿ƒ»»≈≈∆

ומגרד.71) שמעון 72)משפשף  וכרבי  שם. משנה,
פ "א, שבת הל' השווה מותר. מתכוין שאינו דבר האומר:

נימין 73)ה"ה. להסיר הסורק , "כל אמרו: שם בגמרא
דבר  זה הרי  רש"י : ומפרש מתכוין". מדולדלות (שערות)
כיון  לוקה, אינו זאת שבכל הרדב "ז, וכתב  ואסור. מתכוין
לסרוק , אסור אבל גילוח , כאן אין - קצת נידלדלו שכבר

לגמרי . נעקרו לא שעדיין המשיר 74)כיון אדמה מיני  מין
שם. למשנה רע "ב  ראה השיער, ובכת"י75)את

שמשיר. להשיר 76)התימנים: מתכוין שאינו ואע "פ 
ישיר  ולא באדמה לחוף  שאי ֿאפשר וידוע  הואיל השיער,
שבת  הל' השווה אסור, - לכך מתכוין שאינו אע "פ  השיער,

ה"ו. שאינו 77)פ "א, ראשו, על סם העביר כמו זה שהרי 
שביטל  ויתכן המשנה'). ('מרכבת הי "ב  לעיל כמבואר לוקה.
סם. בהעברת לעיל כמבואר פרע . גדל של: מצותֿעשה בזה

.ÂË‰ÚL ˙‡ÓË ˙ÓÏ ‡nhpL ÈÊ78Èa ,˙B‡ÓËa Ô »ƒ∆ƒ«»¿≈À¿«ƒ¿»≈¿À¿
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L79‡a˙iL BÓk ,80˙B‡ÓËa ÔÈa , ∆¿«≈«¬≈∆¿∆ƒ¿»≈≈¿À¿

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó BÈ‡L81‰˜BÏ ‰Ê È‰ 82. ∆≈¿«≈«¬≈∆¬≈∆∆

ימים.78) תגלחת 79)שבעה עליהן להתגלח  שמחוייב 
ה"ב .80)טומאה. פ "ז, ברביעית 81)לקמן שנגע  כגון

ה"וֿז. שם שיתבאר כמו ודופק , בגולל או המת, מן דם
זה 82) אין כי  ז), ו, (במדבר במותם להם יטמא לא משום:

"וכי ט ) (שם, אחר בפסוק  המפורשת טומאה, לתגלחת ענין
מתגלח  שאינו טהרתו", ביום ראשו וגלח  . . . עליו מת ימות
רבינו  כלשון מת, של מעצמו שהן מטומאות שיטמא עד
בהל' רבינו שכתב  ואע "פ  שם. ובביאורנו ה"א, פ "ז לקמן
מן  טומאה שכל אומר, אני  "לפיכך ה"ג: פ "ג, מת טומאת
זה  אין - תורה" דין אינה - עליה מגלח  הנזיר שאין המת
לשיטתו  רבינו כי  לוקה", זה "הרי  כאן: שכתב  מה סותר
בתורה, מפורש שאינו דבר שכל שני , שורש המצוות' ב 'ספר
'מדברי נקרא מידות, מי "ג באחת נדרש שהוא אע "פ 
ח ). אות שם ובביאורנו ה"ב , פ "א אישות הל' (ראה סופרים'
קבלה, דברי  שהם "אע "פ  ה"ו: פ "ה, שם רבינו כתב  וכן

ה'כסף  וכתב  בתורה". נתפרשו לא שהרי  תורה, דין אינם
אלא  תורה, דין שמשפטם לומר, רבינו שכוונת שם, משנה'

רוקח '). ('מעשה בתורה מפורשים שאינם

.ÊËiÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰a‰ ÌÈÓÚt ˙ÓÏ ‡nhƒ«»¿≈¿»ƒ«¿≈««ƒ∆«»
ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  ÌÈÓMÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»««¿«««»«ƒ≈≈ƒ

˙Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e˙‰ Ì‡Â . «¿ƒ∆»««¿ƒƒ¿«»««
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ  ‡nhÓ ‡e‰Â ,ÌÚÙÂ84. »««¿ƒ«≈∆«»««¿««

ופעם.83) פעם כל על התראה בלי  ביתֿדין מלקות שאין
ה"י .84) לעיל והשווה א. מב , נזיר משנה,

.ÊÈ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na85‡nhpLa86ÊÁÂ ,LÙe «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«»≈≈¿»«
Ú‚Â87ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O B‡88Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿»«»»∆¡ƒ¬»ƒ»»≈«

iÁ BÈ‡  Á‡ ˙Óa Ú‚Â ,B„Èa ˙n‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Óa¿≈«¬«ƒ«≈¿»¿»«¿≈«≈≈«»
‰ÚÈ‚ Ïk ÏÚ Ba e˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‡l‡∆»««««ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»

„ÓBÚÂ ÏlÁÓ È‰L ,‰ÚÈ‚e89. ¿ƒ»∆¬≈¿À»¿≈

אחת.85) כל על לוקה בו, התרו במת.86)שאם
שכבר 88)במת.87) שאע "פ  ה"ה, פ "ז לקמן ראה עליו,

בנגיעתו  טומאה לו נוספה הקודמת, מנגיעתו הוא טמא
יטמא  בו הנוגע  שני  אדם במת, שנוגע  שבשעה השניה,
אבל  בחיבורין', 'טומאה הנקראת וזוהי  - ימים שבעת
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ונגע  המת מן משפירש
קשיא). לא ד"ה: שם וב 'תוספות' מב : (נזיר ערב 

"לא 89) ד) כא, (ויקרא אמרה והתורה הראשונה, מנגיעתו
מחולל, שאינו מי  - להחלו" בעמיו כהן) =) בעל יטמא
 ֿ והוא ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
 ֿ דיבור וב 'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי ). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙ÈÏ ÒÎpL ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
˙n‰90‰cLa ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL B‡ ,91Ïc‚Óe ‰z92 «≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»

BzÚcÓ ÂÈÏÚÓ ‰z‰ ‚b ÚÙe BÁ ‡e93‰Ê È‰  »¬≈»«««≈»≈»»ƒ«¿¬≈∆
‡È ‡Ï ÌeMÓ  ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ94 ˙Á‡Â , ∆¿«ƒ««ƒ…»…¿««

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ95ÔÈ‡a ‰‡Èe ‰‡ÓË È‰L ; ƒ…ƒ«»∆¬≈À¿»ƒ»»ƒ
˙Á‡k96˙Ó„B˜ B˙‡ÓË  Bk„k ÒÎ Ì‡ Ï‡ . ¿««¬»ƒƒ¿«¿«¿À¿»∆∆

ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡ B‡ BÓËÁ ÒÈÎiL ˙ÚnL ;B˙‡ÈÏ¿ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
‡ÓË97Blk ‡BiL „Ú ‰‡Èa ÌeMÓ iÁ BÈ‡Â ,98. ƒ¿»¿≈«»ƒƒ»«∆»À

מת.90) התימנים: מרכבה 91)ובכת"י  או ארון, מין
מפרש  ח ) ב , (קהלת ושדות" "שדה ארון. כמין עשויה
שידה  יש: גמרא ובלשון צב , עגלות נוי , "מרכבות רש"י :

ומגדל". ובין 92)תיבה בינו ומפסיקים מסביב , הסגורים
הרי93)הטומאה. מדעתו, שלא כי  ובהסכמתו, מרצונו

ופטור. אנוס  יבוא".94)הוא לא מת נפש "לא 95)"על
במותם". להם (נזיר 96)יטמא כאחת בשתיהן ונתחלל

ה"ו. פ "ג, אבל הל' והשווה כאילו 97)מג.) המת שאהל
נגעו  אצבעותיו או חוטמו וכאילו הוא, טומאה מלא
נמי ). בבית ד"ה: וב 'תוספות' שם, (נזיר בטומאה

איסור 98) ואין טומאה, משעת ועומד מחולל שהוא נמצא
מו) יד, (ויקרא כהנים' וב 'תורת (שם). עליו חל יבוא" "לא
שביאה  ורובו", ראשו כשיכנס  - הבית אל "והבא אמרו:
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צז                
         

פ "ג, מקדש ביאת הל' והשווה ביאה. שמה אין - במקצת
הי "ח .

.ËÈ‰‚‚La ˙Bw‰ ˙ÈÏ B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎ99, ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»ƒ¿»»
Ba e˙‰ BÏ Ú„BpL Á‡Â100‡l‡ ‡ˆÈÂ ıÙ˜ ‡ÏÂ , ¿««∆«ƒ¿¿…»«¿»»∆»
‰˜BÏ ‰Ê È‰  ÌL „ÓÚ101È„k ÌL ‡‰LiL ‡e‰Â . »«»¬≈∆∆¿∆ƒ¿∆»¿≈

‰ÈÂÁzL‰102Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË BÓk ,103. ƒ¿«¬»»¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בית 99) שזהו ידע  לא או באהל, נמצא שמת ידע  שלא
נזרו.100)הקברות. יטמא ולא אע "פ 101)שיצא,

שאין  ואע "פ  שהייתו, על לוקה זה הרי  בשגגה, שנכנס 
- מעשה בה אין והשהייה מעשה, בו שאין לאו על לוקים
שכל  ה"ב , פי "ג שכירות בהל' משנה' ה'מגיד חידש כבר
לוקים  - מעשה בו שאין במקרה אפילו במעשה, שישנו לאו
כגון  מעשה, בו שיש לאו הוא שנטמא נזיר סתם והרי  עליו,

-ה  ושהה בשגגה כשנכנס  אפילו לפיכך המת, לאהל כניסה
יז.). לנזיר רנשבורג ר"ב  (הגהות עליו שהיא 102)לוקה

וישתחוו  הרצפה, על ארצה אפים "ויכרעו לקרוא: כדי 
ג), ז, הימיםֿב  (דברי  חסדו" לעולם כי  טוב  כי  לה' והודות
הכ"ג. פ "ג, המקדש ביאת ובהל' ב . טז, בשבועות כמבואר

כמבואר 103) שם, ונטמא טהור כשהוא למקדש שנכנס 
פ "ג, המקדש ביאת בהל' וכן א. יז, ב . יד, בשבועות
אפילו  כניסתו על חייב  למקדש, שנכנס  טמא אבל הכ"אֿכג,
בשבועות  זו הלכה ומקור הכ"א. שם כמבואר שם, שהה לא
בבית  בנטמא דן אשי  שרב  אלא שם, אשי  רב  בעיית - א יז,
את  ופרע  חבירו ובא בשידה שנכנס  כגון באונס , הקברות
לדין  השוגג דין משוה ורבינו מדעתו, שלא מעליה הגג
אחרי בשניהם שהה ואם הם, פטורים ששניהם האונס ,
ויצא  קפץ  ולא במקדש נטמא כדין לוקה, - ההתראה

שם. ובביאורנו ה"ט , פ "ו לקמן וראה (רדב "ז).

.ÎÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰104 „ÈÊÓ ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡ : «¿«≈∆«»ƒƒ»»«»ƒ≈ƒ
‡Ï eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ ÈÊp‰«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙105B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ≈¿∆∆ƒ¿
‰˜BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡  „ÈÊÓ106‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ≈ƒ≈∆»≈∆∆¿»»…ƒ¿∆

?ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰107L‡ ˙‡ ‡nËÂ :Ó‡pL ÈÙÏ «¿«≈∆«»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ≈∆…
BÊ108BzÚcÓ BÓˆÚ ‡nËiL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ 109. ƒ¿≈∆«∆¿«≈«¿ƒ«¿

ה"ב ֿח .104) פ "ז, לקמן המנויות המת מטומאות באחת
היה 105) לא עצמו שהנזיר במקום הטומאה שהיתה וכגון

אליה, להגיע  יכול היה עצמו הנזיר אם אבל בה, ליגע  יכול
ידי לסייע  שאסור ואע "פ  בלבד, מסייע  אלא זה מטמא אין
(רדב "ז). וכו' עור ולפני  משום: עובר אינו עבירה, עוברי 
ולפני על: לוקה אינו כך ובין כך ובין ב . ו, ע "ז והשווה
לאו  על לוקים ואין הרבה. דברים כולל שהוא לפי  וכו', עור
ה"ב ֿג. פי "ח , סנהדרין בהל' כמבואר שבכללות,

וכו'.106) עור ולפני  משום: לוקים שאין נתבאר, שכבר
הי "א.107) לעיל הנזיר, את המגלח  שלוקה כשם
נזרו.108) ראש לו וטמא נאמר: א.109)ולא מד, נזיר

שוגג  הנזיר שהיה אע "פ  הנזיר את שהמגלח  למדנו ומכאן
ראשו", על יעבור לא "תער על שעבר המגלח , לוקה -

סב . אות לעיל בביאורנו וראה (רדב "ז). עלֿכלֿפנים

.‡Î‡Ï ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ  BÓˆÚ ‡nhL B‰Ë ÈÊ»ƒ»∆ƒ≈«¿∆«ƒ…

‰‰Ë ˙eÈÊ Á‡ È‰L ,BÓlLÏ Á‡˙110‰OÚÂ ¿«≈¿«¿∆¬≈≈«¿ƒ»√»¿»»
‰OÚÓ111„ Ì‡ ÔÎÂ .112Û‡ ‰˜BÏ  ˙Bw‰ ˙Èa «¬∆¿≈ƒ»«¿≈«¿»∆«

Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓ113‡nhL ÈÊp‰L ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ…¿«≈»»«¿»∆«»ƒ∆ƒ≈
,‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ :˙Bi˜ÏÓ Úa‡ ‰˜BÏ  BÓˆÚ«¿∆«¿««¿ƒƒ…ƒ«»

Bc ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓe114,BÓlLÏ Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓe , ƒ…«≈¿»ƒ…¿«≈¿«¿
,˙Á‡k ‰‡ÓËÂ ‰‡Èa ‰˙È‰ Ì‡ ,‡BÈ ‡Ï ÌeMÓeƒ…»ƒ»¿»ƒ»¿À¿»¿««

e‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

עד 110) טהרה נזירות ימי  למנות יכול אינו טומאתו שבגלל
ד.). (נדרים יטהר עצמו.111)אשר שטמא

נזר.112) אם רומי : בדפוס  וכן התימנים, ובכת"י  בנזירות.
שם).113) (נדרים יטהר אשר עד נזירותו מאחר הוא שהרי 

משם, יוצא שאינו מה כי  מעשה, בו שאין לאו זה ואין
אילימא). דיבורֿהמתחיל א יז, נזיר ('תוספות' מעשה חשוב 

צז. אות בביאורנו לעיל פ "א,114)וראה לעיל השווה
בשתים". עליו "לעבור ב : ג, בנדרים אמרו וכן ה"ב .

הם.115) מיוחדים שמות אלו, לאוין שכל הי "ח . לעיל
ה"ח . פ "ו, לקמן ראה הקברות, בבית לנדר ובנוגע 

ה'תשע"ט  טבת ט "ז שני יום 

   1 
נזרו,1) מימי  יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח  נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח  נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע  טהרה

.‡ÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙eÈÊ ÈÓÈÓ ˙BÒ BÈ‡  ÌÈa2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡ ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
Úz ÔÈÚk ÔÈa Ú˙a ÔÈa ,BL‡  Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
ÔwÚÏ ÔL‡ ÛÎÏ È„k ˙BÚO‰ ÔÓ ‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6 Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Út BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÒ ‰Ê È‰7Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי  יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני ) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף  כדי  מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק ,

מרובה. בנזירות

.ÌBÈ ÌÈOÚ Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙eÈÊ „ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È‰  BL‡  Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ Á‡Â ,BL‡ ÚO ‰aiL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙eÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙eÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»
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צח               
         

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק . ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ˙Ò 12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba˜ ‡ÈÓe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :Ó‡pL ;˙eÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
BÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ˙Ò  ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע , - פתאום" בפתע  עליו מת ימות "וכי  שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע  ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס . קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני  לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני  טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי  ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ Á‡ ‡ÓË17˙‡‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
ÌÈLÏL ˙BÒ  ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰‰Ë ˙Ba»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ

„Ïa18‰‡ÓË ˙Ba˜ ‡ÈÓ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿

‡ÈÓe ,‰‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙eÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜ÊpL Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰‰Ë ˙Ba»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ˙BÒ BÈ‡ 21‡L ‡ÈÈ ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
‰ËiLk BlL ‰‰Ë ˙Ba˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי  מלאת שלאחר הראשון נדר 18)ביום ואפילו
שלושים  אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה
והבאת  תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום.
עליו  החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו
שיסתור  וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, להעיר,19)סתם ויש
בשביעי ראשו שער שמגלח  רבינו, כותב  י "א הלכה שלקמן
להבאת  קודמת שתגלחתו הרי  בשמיני , קרבנותיו ומביא

"ואחר 21)מקרבנותיו.20)קרבנותיו. אמרו: ובגמרא
קרבן  דם זריקת אחר יחידי ", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה
כבר  מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, קרבן 22)באיסורי  ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.‰ÂÈÁ‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È‰  ˙‡ÏÓ Á‡ Ál‚ B‡ ,ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙eÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי 
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב  שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי  יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי 

.Â‡l‡ ,˙BÒ BÈ‡  ÈMa B‡ „pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba˜ ‡ÈiL Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú  eÏtÈ ÌÈBL‡‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ
ÌÈBL‡27CÎÈÙÏ .28 ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני  ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני 

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים
אלא  כלל, טומאה קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא
להשלים  ומונה חוזר הוא השמיני  וביום ימים, שבעה מונה

נזירותו. שני28)ימי  על אלא הכתוב  הקפיד ולא הואיל
הראשונים. מניין 29)ימים למנות מתחיל שיטהר ואחרי 

ואין  סותר, זה הרי  נזירותו ימי  בסוף  נטמא אם ואפילו חדש.
אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים:
שאפילו  בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה
אחרונים". ב "ימים צורך ואין הכל סותר מלאת ביום נטמא

.Ê˙Ó ‡ÓË ‡e‰Â ÈÊa „30˙eÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ 31; »«¿»ƒ¿¿≈≈»»»»¿ƒ
˙Á‡ ÌÚt ‡ÓË Ì‡Â32Ál‚ B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡33 ¿ƒƒ¿»«««∆∆»»«ƒƒ«

‰˜BÏ34ÔÈÏBÚ ÔÈ‡  ÌÈÓÈ ‰nk B˙‡ÓËa ‰‰L Ì‡Â . ∆¿ƒ»»¿À¿»«»»ƒ≈ƒ
BÏ35‰fiL „Ú ,36ÈÚÈMa ÏaËÈÂ ÈÚÈLe ÈLÈÏL37. «∆«∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿…«¿ƒƒ

„pL ‰ÊÏ ˙eÈÊ ÔÈnÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈL ÌBÈÂ¿¿ƒƒ∆∆ƒƒ¿«¿ƒ»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰Â38‡ÓËpL B‰Ë ÈÊ Ï‡ .39ÏÈÁ˙Ó BÈ‡  ¿»≈¬»»ƒ»∆ƒ¿»≈«¿ƒ

˙BÓÏ40‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ‡l‡41. ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»¿»

נזירותו.30) קבלת עליו 31)לפני  מטומאתו וכשיטהר
שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג

טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי  הואיל
נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין

אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי  כל כדין לטומאתו,
וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל

קרבן  שום מביא שאינו לפי  וטבל, שהיזה אחרי  שביעי  מיום
הבאת  יום השמיני , ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני  שמנה אחרי 
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי  אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי  שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב  שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.Á‰ÏÁ ˙eÈÊ  ˙Bw‰ ˙Èa ‡e‰Â „pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡  ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡  ÌL ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk BÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙Bw‰ ˙Èa ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡  ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי  על נזירותו.43)אף  אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי  השתחוויה. שיעור כדי  שהה
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צט                
         

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח . אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא

טומאה. תגלחת מגלח 

.ËÏc‚Óe ‰z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48ÚÙe BÁ ‡e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ 50˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»

שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי  הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ  שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי כי  חייב , שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ  ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי  שמרד על ולוקה

.È‡ˆÈ52ÌÈÓÈ ‰‰LÂ ˙Bw‰ ˙ÈaÓ53 ÒÎÂ ÊÁÂ »»ƒ≈«¿»¿»»»ƒ¿»«¿ƒ¿«
BÏ ÔÈÏBÚ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡54ÏËÂ ‰f‰Â ‡ˆÈ .55 ≈»«»ƒƒ»»¿ƒ»¿»«
B˙eÈÊpÓ ÌÈÓÈ ‰Óe ,‰ËÂ56˙Bw‰ ˙ÈÏ ÊÁÂ , ¿»«»»»ƒƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿»

BÏ ÔÈÏBÚ ‰nL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ 57ÌBÈa ÒÎ elÙ‡Â . »«»ƒ∆»»ƒ«¬ƒƒ¿«¿
BlL ÈÈÓL58ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈM‰ È‰  ¿ƒƒ∆¬≈«¿ƒƒ∆∆ƒ

ÔÈn‰59ÔÓ ˙Á‡a ÒÎpL Á‡ ÌL ‡ÓË Ì‡Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¿»»««∆ƒ¿«¿««ƒ
Ôa˜ ‡ÈÓ  Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆≈ƒ»¿«

‰‡ÓË60ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ ˙BÒÂ ,61˙ÁÏ‚z Ál‚Óe , À¿»¿≈«»ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË62. À¿»

הקברות.52) בבית בהיותו  בנזיר שנדר היזה 53)זה ולא 
אחת 54)וטבל. טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

עליה, מגלח  שהנזיר בטומאה כן אחרי  יטמא ואפילו היא,
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח  אינו

וטבילה.55) הזאה הטעון טמא כל נזירות 56)כדין לשם
הקברות. בבית שנדר נדרו לקיים טומאת 57)טהרה, כי 

שבעה  הנזיר את מטמאה שהיא פי  על אף  הקברות בית
לו  עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,
עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן
אינם  הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי  ברור, זה אבל

לו. להיטהר.58)עולים והתחיל הקברות מבית לצאתו
יום,59) ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר

בניגוד  למניינו. אחד כיום שנחשב  השביעי , יום על נוסף 
מיום  אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר
הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי  על ואף  והלאה. השמיני 
- כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי  ימים מקצת מנה שהרי 
שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל

השביעי . מיום מניינו להתחיל הוא:60)שדינו והחידוש
מחולל  הוא והרי  הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף 
החמורה  השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד,
נזירות  להתחיל כבר והספיק  הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו

ימים 61)בטהרה. שני  למנות כבר שהספיק  כרחנו על
בשמיני נכנס  אם כי  בתשיעי , הקברות לבית ונכנס  בטהרה

ו, הלכה לעיל רבינו פסק  וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין
כלל. סותר אינו למניינו, השני  ביום נטמא שכל 62)שאם

להם. אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו

.‡È˙Á‡a ‡ÓËpL ÈÊp‰ ?‡È‰ „ˆÈk ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈«ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿««
ÂÈÏÚ ‰fÓ ‰Ê È‰  Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓƒ«À¿∆¿«≈«¬≈∆¬≈∆«∆»»
,ÈÚÈMa BL‡ ÚO Ál‚Óe ,ÈÚÈMe ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«¿«…«¿ƒƒ

˙Ó È‡ÓË Ïk C„k ‰Èf‰‰ Á‡ ÈÚÈMa ÏBËÂ63, ¿≈«¿ƒƒ««««»»¿∆∆»¿≈≈≈
BLÓL ÈÚÓe64ÈzL Ô‰Â ,ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓe «¬ƒƒ¿≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿≈

,˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏBÚÏ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈB˙ƒ¿≈¿≈»∆»¿»¿∆»¿«»
ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa OÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ

B˙eÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡ÈÓ  ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ
ÌBia Ba ÂÈ˙Ba˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
החמה. שקיעת לפני  היא השמיני65)שטבילתו מיום

ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין
למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי  ביום שטבילתו השמיני ,
הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני , שגילח 

התשיעי . ביום קרבנו ומביא שמש, הערב  טעון

.ÈÏ‡ .B˙‡hÁ ‡ÈiMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי  את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי  יכפר, מתחילה

.‚ÈÏË ‡ÏÂ ÈÚÈMe ÈLÈÏMa ‰f‰L È‰68Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÈÂ BLÓL ÈÚÈ ÏaËiLk  ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡  ÂÈ˙Ba˜ Á‡Â BLÓL ÈÚ‰Â ÏË .ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï‡ ;B˙‡hÁ ‡ÈiL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈˆ BÈ‡  ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú BÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈe .71BÚO  Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a eÒ‡72‰e˜ ÔeÚËÂ ,73BÙ‡Â ,74eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈa˜p‰ Ïk Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ  ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח .69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי  שכל רבינו של פירושו וידוע  בירושלים.

מדינה. הרי72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי  יהודה רבי  נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך
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.ÂËÏÚ Ba e˙‰L ÔÈa ,‰a‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e˙‰ ‡lL ÔÈe ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««

„Á‡ Ôa˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡ÈÓ BÈ‡  ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡‰ ‰‡ÓË ˙Ba˜ ‡ÈiL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡‰ Ì„˜ B˙‰Ë Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡ÈÓ BÈ‡  «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa˜80‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï‡ .81‡È‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È‰L Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
iÁ  B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙BÁ‡ ˙Ba˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני .78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה

טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי 
טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא

שנטהר. אחרי  חדשה טומאה היא הרי  אז וכשנטמא

.ÊËÚ„B Ck Á‡Â ,‰‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :BÊ ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»

Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba˜ ‡ÈÓe ,Ïk‰ ˙Ò  ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba˜ ‡ÈÓe ,˙Á‡ ˙eÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰‰Ë85.˙BÒ BÈ‡  »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח  זה "אין
מסיני ". למשה הלכה

.ÊÈÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ˙BÒ 88ÔÓ „Á‡ ˜ÊpL Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

˙BÒ BÈ‡  ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק  שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי  עליו נזירות דקדוקי  כל עדיין הדמים

נזרו. ימי  מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח  לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני לו נודע  הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני . ההלכה נתקבלה כך כי  ידועה. בטומאה

.ÁÈÌ„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡ dÈkÓ91˙‡ÓË eÓ‡ ‡ÏÂ . «ƒ»¬ƒ¿»»¿…»¿À¿«

„Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ÌB‰z‰92Ï‡ ;È‰L ,‡Ï  ‚e‰ «¿∆»¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈
B‚‰L ‰Ê Ba Ú„BÈ93. ≈«∆∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום

לא 92)שיעור. אחד שאף  ואפשר בקרקע , טמון שנמצא
יודע . אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש

ידועה.93) טומאה זו הרי  אחד, בה שהכיר וכל הרוצח .
אדם, בידי  הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב "ז: וכתב 
הרי ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי  אדם, בו הכיר לא

.ËÈÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ 95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰ÚÓ ˙BÚ˜˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96 ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»

‰Úe„È dÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È‰97ÔeÓË ‰È‰ . ¬≈À¿««¿∆≈»¿»»»»
˙BBˆa B‡ Ô˙a98,ÌÈÓa ;ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È‰  ¿∆∆ƒ¿¬≈À¿««¿¿«ƒ

ÌÈÚÏq‰ È˜È˜e ‰ÏÙ‡a99ÌB‰z‰ ˙‡ÓË dÈ‡ 100. «¬≈»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ≈»À¿««¿

המערה,94) פי  על צף  מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
פתוחה  המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק  בו, נטמא ספק 

עליה. מאהיל ואינו במקום,95)מלמעלה ונמצא הואיל
אדם. בני  שיראוהו שם 96)שאפשר לטבול הנזיר וירד

מת. טומאת שאינה אחרת, פי97)מטומאה על אף 
אדם. לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי 

יכול 98) תבן שהרי  מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר
להתגלגל  עשויים וצרורות רוח , ידי  על עליו להתגלגל

למקום. חגוים.99)ממקום והם 100)סדקים, הואיל
שאפשר  מכוסה, ואינה בהם להציץ  אדם יכול חלולים

בו. והכיר הסתכל שאדם

.ÎÏËÂ „ÈÂ ,˙Óa ‡ÓËpL ÈÊ101‡È‰Â ,‰ÚÓa »ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»«¿»«ƒ¿»»¿≈ƒ
,‰‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Â ˙eÈÊ ‰Óe ,‰‡ÓË ˙Ba»̃¿¿À¿»»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««»√»
‰Ún‰ ˙BÚ˜˜a Ú˜LÓ ‰È‰ ˙nL Ú„B Ck Á‡Â¿««»«∆≈»»À¿»¿«¿¿«¿»»
dÈ‡L ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏaËÏ „iLk¿∆»«ƒ¿…««ƒ∆ƒÀ¿»∆≈»

‰‡ÓËÏ ˜ÊÁ‰L ÈtÓ ;Ïk‰ ˙Ò  ‰Úe„È102˙˜ÊÁÂ , ¿»»««…ƒ¿≈∆À¿«¿À¿»¿∆¿«
È‡cÂ ‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103˜‰Ï „È .104È‰  «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈

Ú‚pL Ú„iL „Ú ,B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈
ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰ 107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«

Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי  היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי . בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע ,105)למת נודע  ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי  סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי 
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק  לאחר לו

נטמא.106) לא ספק  בו נטמא טומאה 107)וספק  שספק 
טמא. זה הרי  להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי  התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני  שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע 
ובהלכות  שרץ . לעניין טהורה המים פני  על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב  ג' הלכה י "ד, פרק  הטומאות אבות

בלבד". לשרץ  אלא טהור צפה טומאה ספק 
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שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר
 ֿ ולא עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח  מותר

תעשה.

.‡Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰ ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰ÚL ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú  ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck Á‡Â ,5‡ÈÈ ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»

.ÌÈBL‡‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי "א.2) פ "ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ  ולא ה"ב , להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע  או ודופק ,
וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה

אז.5) רק  כלומר,

.ÏÚ :Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË el‡Â¿≈À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆«
ÔÈ„È‚a ÂÈ‡ eM˜˙ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÙp‰6˙ÈÊk ÏÚÂ . «≈∆«¬ƒ…ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ¿«¿«ƒ

Ïˆ ˙ÈÊk ÏÚÂ ,˙n‰ OaÓ7 Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ . ƒ¿««≈¿«¿«ƒ∆∆¿«¬»∆≈…
˙BÓˆÚ‰ ÔÈÓ8w‰ Ú Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9. ƒ¿«»¬»««ƒ∆≈»∆…«««

˙Ó ÏL BÈa  Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ10Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬»∆≈…ƒ¿»∆≈¿««ƒ
˙BÓˆÚ ˜ ÈˆÁ ÏÚÂ .w‰ Ú Ô‰a ÔÈ‡L11ÏÚ Û‡ , ∆≈»∆…«««¿«¬ƒ«¬»««

ÏÎÂ .BÈÓ  ‡ÏÂ BÈa  ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿»
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‡ÏÂ ,„Á‡ ˙Ó ÏMÓ eÈ‰È ˙BÓˆÚ‰12. »¬»ƒ¿ƒ∆≈∆»¿…ƒ¿≈≈ƒ

‰„M‰ ÏÚÂ13ÏL ˙ÏbÏb‰ ÏÚÂ .„Á‡ ˙nÓ ‰‡a‰ ¿««ƒ¿»«»»ƒ≈∆»¿««À¿…∆∆
„Á‡ ˙Ó14„Á‡ ˙nÓ ‡a‰ ˙n‰ ÔÓ ‡ ÏÚÂ .15ÏÚÂ , ≈∆»¿«≈∆ƒ«≈«»ƒ≈∆»¿«

Èe‡L Oa Ô‰ÈÏÚ LiL ,„Á‡ Ì„‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ‡≈∆ƒ««≈»»∆»∆≈¬≈∆»»∆»
ÈÁa ‰Îe‡ Ba ˙BÏÚÏ16‚Ï ÈˆÁ ÏÚÂ .17‡a‰ Ìc «¬¬»««¿«¬ƒ…»«»

„Á‡ ˙nÓ18˙n‰ ˜ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ ÏÚÂ .19e‰Ê È‡ . ƒ≈∆»¿«¿…»¿«ƒ¿««≈≈∆
‰ÁeÒ ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ˙n‰ Oa ‰Ê ?Ïˆ20. ∆∆∆¿««≈∆ƒ«¿«¬»≈»¿»

נ.)6) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
ה"א: פ "ב , מת טומאת הל' והשווה פט :. לחולין וברש"י 

אדם". נפש לכל במת הנוגע  סרוחה 7)"שנאמר ליחה
כמו  הפרשה, לשון - נצל שנימוח . המת מבשר היוצאת
(רש"י אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט ) לא, (בראשית

נ.). שהם 8)לנזיר איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי  של
איבריו. רמ "ח  של מנין 9)הרוב  רוב  בהם אין אם אבל

הקב , רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות,
הנזיר  אין זאת ובכל ה"ט , פ "ב , מת טומאת בהל' כמבואר
ה"ו. להלן כמבואר קב , חצי  בהן שיהא עד עליהן מגלח 

נ.).10) (נזיר אחת וירך שוקיים שתי  נזיר 11)כגון משנה
נב .12)מט : נזיר וראה וכחכמים. מ "ו, פ "ב , אהלות
שבאדם.13) הגב  לאורך העוברות חוליות מערכת
אלא 14) הגולגולת", ועל השדרה "על מט : נזיר משנה

לשדרה  המשנה כוונת אם נסתפקו נב . שם שבגמרא
מכיון  סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת
מן  או השדרה מן אחד "עצם ב ) עמ ' (שם אמר ששמאי 

שם  שהגמרא ואע "פ  בשתיהן. צורך שאין הרי  הגלגולת",
מוצאים  אנו שאין מכיון - שמחמיר" שמאי  "שונה  דוחה:

מחלו  דיעה שום שזוהי  לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
בהל' קורקוס , הר"י  בשם (כסף ֿמשנה הכל על מוסכמת
למשנה, בפירושו רבינו וכתב  ה"ח ). פ "ב , מת טומאת
בשר  בהן שאין אע "פ  וגולגולת שדרה מ "א, פ "ב , אהלות
ככתוב : בהן, ניכרת אדם שצורת לפי  באהל, מטמאות

אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" ולא 15)"בעצם
עצמות, שתי  בה שיש השוק , או הזרוע  כגון מתים, משני 
אחד  אבר ונקראות שני , ממת והאחת אחד, ממת והאחת

נב .). נזיר באדם 16)(רש"י  מחובר האבר היה שאילו כל
והוא  בשר, אותו ע "י  (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי ,
דרשו: נג: שם ובגמרא מט :). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט , (במדבר במת" או חרב  "בחלל

כמת. הוא הרי  החי , מן ואע "פ 17)החרב  רביעיות, שתי 
שאין  מסיני , למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם
ובתוספות). מט : (שם לוג חצי  על אלא מגלח  הנזיר

וכחכמים.18) נב . לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו
רקב " (=כף ) "תרווד מט : שם משנה עפר, כמין ונעשה

חפניו. מלוא יוחנן, רבי  אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר
שתקרוש  "והוא רבינו: כותב  ה"א פ "ב , מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע  קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק  וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע "פ  וזה הוא" הגרון)

.‚ÏL ÔB‡a ÌÚ wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ˜ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,‡ epnÓ ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa a˜pL23ıÚ ÏL ÔB‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ˜ eÓ‡ ‡ÏÂ .˜ BÏ ÔÈ‡  «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ÒÁ È‰L ,‚e‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב  וכל נרקב , ואינו נשחק  שאינו
נא.). (נזיר ב .22)בלבד עמ ' שכסותו 23)שם לפי 

שאין  מסיני , למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת רקב 

א). עמ ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב 
ובהל' מתכת, של למעט  רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב  שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב  אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e˜27B‡ BÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe˜e ÂÈtˆ28‰˙nL ‰aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ˜‰ ÔÈ‡  ‰ÈÚÓa daÚÂ ‰a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡  ˜ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú BÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó È˜iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk È˜‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [È˜‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È‰  Ïk‰ È˜‰Â ˙Óe32˜Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰Ê33Úa ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35 ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È‰36. ¬≈∆¿≈»≈
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נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי  זה הרי 

(שם). רקב  תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף  כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף  הוא הרי  חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי  מטמא. אינו מתים שני  שרקב 
עצמו, בפני  וזה עצמו בפני  זה שנקברו מתים שני  אמרו:
 ֿ (אף ֿעל טמא רקבם רקב , תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי  אלא אחד מכל נשאר שלא פי 
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב  דין להם יש יחידי , נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני  קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב  אלא רקב  זה אין ב . עמ ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב  צריך שמא ספק ,

שינוי . כל חי32)ללא כשהוא שהרקיב  מה אם ספק , שם.
זה  הרי  לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב . תורת לו יש

מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב  קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס  לו ואסור הוא, טהור שמא כי  טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב  הקב , רובע 
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע "פ  כי  נב : שם
בשדרה  - עצמות קב  חצי  על אלא מגלח , הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח  הנזיר מהן עצמות רובע  גם אולי  ה"ב , לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח , הוא הרי  כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי 
מצויות, שאינן מפני  השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב "לחם (רדב "ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב  שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.‰eÈnL ˙B‡ÓË ‰OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ÈÊ38‰ÈÏÚ ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È‰  ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa˜ ‡ÈÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,˜‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È‰L ,BlÎa ÚbiL LÙ‡43Ì‡ Ï‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó  BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב .37) עליה.38)למעלה בגופו רומי ,39)סיכך בדפ '
האהילה. התימנים: בכת"י  על 40)וכן סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שהוא כגון על 41)הנזיר, מאהיל והגג
מט :42)שניהם. נזיר שנינו 43)משנה וכן אחד, גוש

אינו  במים, שגבלו רקב  תרווד "מלוא מ "ב  פ "ב , באהלות
שחלקיו  "לפי  שם: בפירושו רבינו וכתב  לטומאה". חיבור
כמו  אחד, גוף  תשימהו לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים

הוא". גיבול בר לאו אפר יח .): (שבת שאמרו

.Â,‰BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»

˙Ba˜ ‡ÈÓe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È‰  B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿
ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»

‡nËÓÏ‰‡a45OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡ ‡ÓË Ï‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»
eÏl‰ ÌÈc46ÌÈÎBk È„BÚ‰ ı‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ

˙BÏÊÓe47dÎB˙a ˜ LÁpL ‰„O B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈
‡OÓe ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«

ÌÈ‚ÈO‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚt‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»
„b‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰53ÏÓ‚ B‡ ‰hÓ B‡ ,54;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ«»≈ƒ»»»¿«≈

 ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ Ú Ï‰‡a ‡ÓËpL B‡∆ƒ¿»¿…∆…«¬»∆≈»∆……
ÔÈa55ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈa ‡ÓËpL B‡ ;ÔÈÓ  ‡ÏÂ ƒ¿»¿……ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ

Ï‰‡e ‡OÓe ÚbÓa ‡nËÓ ‡È‰L ,˙n‰56B‡ ; «≈∆ƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆
ÏÏBba ‡ÓËpL57˜ÙBca B‡58ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ô‰L , ∆ƒ¿»«≈«≈∆≈¿«¿ƒ¿«»

Ï‰‡e59‡a B‡ ÈÁ‰ ÔÓ ‡a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÓ  ¿…∆∆ƒ¿»¿≈∆ƒ««¿≈∆ƒ
Èe‡k Oa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰60.˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È‰  «≈∆≈¬≈∆»»»»¬≈∆≈≈

מט :.44) נזיר שנאמר 45)משנה מ "ג, פ "ב , אהלות
היכר  שיהיה צריך באהל" ימות כי  "אדם יד) יט , (במדבר
דמיון  עליון שאין עצם כל וכן אדם. של שהיא בעצם,
יו"ט  תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי 
(רע "ב  אדם" בעצם "או טז) (שם אומר הכתוב  וכן שם),
ובדפוס  מ "ח ). פ "א, שם לרבינו המשנה פירוש ע "פ  שם
מטמא  אחד עצם "ואין הנוסח : התימנים בכת"י  וכן רומי ,
כותב  ה"י  פ "ב , מת טומאת בהל' שהרי  ובצדק , באהל",
זה  הרי  (=הקב ) רובע  בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו:
נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע  מטמא

שם. שמאי  להלן.46)בדברי  ובדפוסים 47)המנויים
וגזרו  כך, נקראת לארץ  חוץ  וכל העמים. ארץ  קדומים:
במגע  מטמא שיהא לארץ , מחוץ  הבא עפר על טומאה
מ "ג) פ "ב , (אהלות למשנה בפירושו רבינו וכתב  ובמשא.
מקום, בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם
מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה בזאת ארצותם על שפטנו
כשעורה". עצם מעפרה חלק  בכל שיהיה נאמר שאנו לפי 

ונידושו 48) המת עצמות אמה.ונשברו מאה עד השדה בכל
נד.49) בנזיר וכן שם, כאן,50)משנה יש סופר טעות

שריגים  המת מן כזית ועל עליו "כשהאהילו וצ "ל:
רב , (מעשה ה"ו פי "ט , מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים"

מוילנה). הכהן בצלאל שהענפים 52)ענפים.51)לרבי 
להביא  טפח  שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים
אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן ידו, על הטומאה את
ובתוספות  נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים

ה"ב ). פי "ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן אבנים 53)שם,
(רע "ב  פרע  גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או
מפני הטומאה, מביאים אינם אלה וגם מ "ב ) פ "ח , לאהלות
בנדה  וראה שם, לאהלות יו"ט  (תוספות טפח  ברחבם שאין

וסח :). המת 54)נז. מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
של  כריסו ואין מ "א) פ "ט , אהלות (תוספתא עמו והנזיר
בהל' רבינו וכדברי  להגן, עשוי  שאינו כאהל, נידון הגמל
האמורות  ההלכות אלו "שכל ה"ו פי "ט , מת טומאת
מן  או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת
מגלח  הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי  הכל הכלים
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קג                
         

בין  וגמל מיטה מונה ה"ג פ "ז, נזיר ובירושלמי  עליהם".
וראה  עליהם, מגלח  הנזיר ואין אהל נעשים שאינם אלה,
אהל". אינו אדם בידי  עשוי  שאינו "אהל כא. סוכה

ט .55) אות ובביאורנו ה"ב , לעיל הנזיר 56)ראה אין אבל
ובתוספות  נד. בנזיר (משנה מסיני  למשה הלכה עליה, מגלח 

לוג). חצי  ועל דיבורֿהמתחיל מט : ארון 57)שם כיסוי 
עליו.58)המת. דופק  שהכיסוי  הארון, אהלות 59)צדי 

לרבות  - השדה פני  על יגע  אשר וכל שנאמר: מ "ד, פ "ב ,
משו  ולא מטמא הוא מגע  משום - יגע  אשר ודופק , ם גולל

הקבר  צדי  ויקראו שם: רבינו וכתב  שם). (רע "ב  משא
אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים"
אצלו  להיותו גולל, הקבר כיסוי  ויקרא יג) לג, בראשית

הקבר. פי  על מתגלגלת ארוכה 60)מאבן להעלות כדי 
כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי  נג:) (נזיר
מגעו  על לפחות מגלח  הנזיר הרי  כשעורה עצם בו יש שאם
אות  ובביאורנו ה"ב , לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל

יד.

.Ê‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ el‡ ÏÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»≈»≈À¿«ƒ¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BÈ‡  ÈÚÈMe ÈLÈÏMa ‰fÓe«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«≈«ƒ¿««À¿»
Ïk Ï‡ .ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ˙BÒ ‡ÏÂ ˙Ba˜ ‡ÈÓ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿…≈∆«¿ƒ¬»»

B˙eÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ‰‡Óh‰ ÈÓÈ61. ¿≈«À¿»≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

שימי61) הרי  מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
למנין. לו עלו לא טומאתו

.Á˙n‰ Ï‰‡a Ú‚62˙Ó ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎ B‡63 »«¿…∆«≈«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈÚÈMe ÈLÈÏMa ‰fÓ BÈ‡64‰Ê ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ≈«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈»∆ƒ∆ƒ∆

ÈÏÎa ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk Ï‡ ;ÈÊa „ÁÈÓ65˙‡ÓË ¿À»¿»ƒ¬»»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿«
‡a˙iL BÓk ,ÈÚÈMe ÈLÈÏMa ‰fÈ  ‰ÚLƒ¿»«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a66BÈ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .67 ¿ƒ¿À¿«≈¿≈≈»∆ƒ∆∆∆≈
eÏÚiL È„k ,ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡ ÈÚÈMe ÈLÈÏMa ‰fÓ«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒƒ»«¿≈ƒ¿≈∆«¬

B˙eÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ ÌÈÏka B˙‡ÓË ÈÓÈ BÏ68. ¿≈À¿»«≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

המת.62) באהל שנגע  שם: רבינו ומפרש "ואהל", נד. שם
טומאת 63) טמא בהם והנוגע  עצמו, כמת מטמאים שהם

חרב  במת", או חרב  "בחלל טז) יט , (במדבר שנאמר שבעה,
פ "ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב  נג:). (נזיר כחלל זה הרי 
לשאר  והואֿהדין כמת, שהחרב  למדו, השמועה "מפי  ה"ג:
אומר  הוא הרי  ובגדים, שטף  כלי  בין מתכות, כלי  בין כלים
ביום  תתחטאו בחלל נוגע  וכל נפש הורג "כל יט ) לא, (שם
חץ  ירה שזה דעתך, על תעלה וכי  השביעי " וביום השלישי 
נפש  הורג אלא ימים? שבעת נטמא והרג, אבן זרק  או והרג,
בו, שהרג בכלי  בנגיעתו שנטמא מפני  בה, וכיוצא בחרב 

במת". הכלי  נגע  ימים.64)שהרי  שבעה טמא הוא אבל
במת.65) אין 66)שנגעו שם, הראב "ד ולדעת ה"ג. פ "ה,

כלים. בשאר ואפילו בחיבורין או מתכות בכלי  אלא זה
היו  שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע  - חיבורים

למת. שאינו.67)מחוברים שזה קדומים: בדפוסים
לו 68) עולים טומאתו ימי  היו לא הזאה, צריך היה שאילו

על  מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי  והמקור נזירותו. למנין
נד: בנזיר הש"ס  סוגיית לשון הוא במת, שנגעו כלים
הזאה  בר בהם הנוגע  במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו

אדם, כל בשאר כי  בנזיר, מיוחד דין שזה ועלֿכרחך הוא?
כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי 
בכלי עוסקת המשנה כי  ראיה, משם שאין סובר , והראב "ד
אב  אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ 

ט  אינו בהם והנוגע  בלבד, טעון הטומאה ואינו שבעה מא
הגמרא  מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה,

(לחםֿמשנה). הם?" הזאה בני  "כלים שם:

.ËËÏÁ‰Â ÚËˆpL ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk 70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬
BzÚˆÏ ‰ËiL Á‡ ÙBqL BÈÙÒ ÈÓÈ ˙ÚLÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿

‰BL‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
B˙eÈÊ74bÒ‰ ÈÓÈ Ï‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ 76Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»

Ô˙ÈÊ ÈÓÈ Ïk  ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BOa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»

‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר
כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא

הצרעת.71)בהחלט . נגע  ביום 72)כשנרפא שהיא
שערו". כל את "וגלח  ח ) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,

ט .73) שם ככתוב  לטהרתו, השביעי  ביום שהיא
מזה,74) משמע  מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי 
על  נזירותו משלים ספרו, ימי  שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט  לא ועדיין הנגע , את ראה כשהכהן
דֿח . יג, שם ככתוב  הנגע , יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ "ז, שם בירושלמי  כמבואר מסיני , למשה היא הלכה

כה.77) ב , טו, שם ככתוב  טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב  ימי 
ה"ג. פ "ז שם בירושלמי  כמבואר מסיני , למשה

.È‡La ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL  À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ˙BÒ  ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

„ÓBÚ B˙eÈÊa È‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ . או נבילה כגון
בלבד. ערב  טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט . פט "ז, אוכלין ובימי82)טומאת ונצטרע , נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב . אות ובביאורנו את 84)ה"ט  סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי  יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי  ואין הואיל לחוד", ונזירות
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קד               
         

סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,
הי "ב ֿיג. פ "י , לקמן וראה כלום.

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa zÓ ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»
˙BzLÏ87ÏÚ ˙eÈÊ ‰ÏÁ  ÈÊa „ Ck Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«

ÔÈÈa eÒ‡Â ‰ÚeM‰88eÒ‡ ‡e‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

הי "ב .85) להלן הט "ו.86)מבואר להלן מבואר
שבועתו.87) "מיין 88)מחמת ג) (שם, שנאמר ד. נזיר

יעשה  אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר
וכפירוש  הרשות, כיין מצוה יין לרבות - היין מגפן

מד. שם וכן שם, (פסחים 89)התוספות שאמרו שאע "פ 
אין  - היין" על זכרהו - לקדשו השבת יום את "זכור קו.)
מן  הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה
ד. נזיר (תוספות חכמים מדברי  אלא אינו והיין התורה,
הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי  דיבורֿהמתחיל

ה"ו. ה"א, כט  פרק  שבת

.ÈCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È‰  epa˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe Cca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ Èc el‡ ÌÈ„e .BB˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח . שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי רבינו: שכתב  מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי  בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט  וראה מ "ה, פ "ו, שם בפירושו

.‚ÈÛ‡ ,ÈÊ ‡nhÈ  ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa˜ ‡ÈÓe ÌÈBL‡‰ ÌÈÓi‰ ˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי  שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי "א), פ "ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני 
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה  נזירות
אחרי בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ "ב , לעיל (ראה לחכם שאלה ע "י  ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.„ÈÌBÈ ÌÈLÏL ÈÊ „Á‡ ,ÌÈÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ÈÊ ‡nhÈ  ÌBÈ ‰‡Ó ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

eˆ˜ ÔÓÊÏ ÈÊ „Á‡97‡nhÈ  ÌÏBÚ ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»

‰eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙eÈÊpL ;eˆ˜ ÔÓÊÏ ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»
‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי  מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו
ה"א). סוף  פ "ג,97)פ "ז, לעיל (ראה שנה לאלף  אפילו

שערו,98)הי "א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי 
וזוהי קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי סוף  עד מגלח  אינו קצוב  לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
קצבת  ימי  תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו,
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי "ב . פ "ג, לעיל ראה נזירותו,
קדושתה  ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב  חייו, ימי  לכל

(רדב "ז). עולם מנזיר קלה

.ÂË,ÚËˆpL ÈÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÁÏ‚˙a zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿ƒ¿««ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
Ïk Ál‚Ó ‰Ê È‰  ˙eÈÊ ÈÓÈ CB˙a BzÚvÓ ‡tÂ¿ƒ¿»ƒ»«¿¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿«≈«»

BzÁÏ‚z È‰L .BÚO99Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ÏÎÂ ;ÓB‚Â BÚO Ïk ˙‡ Ál‚Â :Úˆna«¿…»¿ƒ«∆»¿»¿≈¿»»

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡ˆBÓ ‰z‡L100ÏBÎÈ Ì‡ : ∆«»≈ƒ¿«¬≈¿…«¬∆ƒ»
Ì‰ÈL ˙‡ Ìi˜Ï101Â‡Ï Ì‡Â ,ËeÓ 102‡BÈ  ¿«≈∆¿≈∆»¿ƒ»»

ÈÓÈa ÁlbL ÈÊ ‡BÏ‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆«¬»ƒ∆ƒ«ƒ≈
OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ Ú BÊ‰È‰È L„˜ :Ó‡pL ,‰ ƒ¿»««…«¬∆«¬≈∆∆¡«»ƒ¿∆

BL‡ ÚO Út Ïcb103‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎe , «≈∆«¿«…¿»»≈¬≈∆
‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï104˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‰ÁB„ ‰nÏÂ , …«¬∆«¬≈¿»»∆¬≈∆ƒ¿««

,˙Úˆa ÈÊp‰ ‡ÓË kL ÈtÓ ?˙eÈÊÏ Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¿»«»ƒ¿»««
e‡aL BÓk BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ BËeÏÁ ÈÓÈÂ105BÈ‡ È‰Â , ƒ≈¬≈ƒ¿∆≈«¿«¬≈≈

LB„˜106‡l‡ ‡L ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚ‰ ÏËe ,Ô‰a »»∆»≈»¬≈≈≈»¿…ƒ¿«∆»
CÎÈÙÏe ,BL‡ ÏÚ ÚÈ ‡Ï Úz :‡e‰L ,‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆««…«¬…«…¿ƒ»

B˙B‡ ‰Á„Â ˙Úv‰ ˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‡a107. »¬≈∆ƒ¿«««»««¿»»

כגון 100)לצרעתו.99) לשניה, בסתירה היא שאחת
שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי  ציצית לעשות

לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,
שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי  צמר, של בטלית צמר חוטי 

פשתן. בטלית פשתן חוטי  טלית 102)וכן לו שיש כגון
תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי  בה להטיל וחייב  פשתן,
בהל' וכן מ . (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע  תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ "ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח  איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח .). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי 
ה"א. פ "א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב : הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי "א). פ "ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח "
שנצטרע ,106)ה"ט . נזיר "ששער ה"ב : פ "י  לקמן ראה

הרי  בהנייה" קדושה.מותר כל בו ולדעת 107)שאין
וה'עשה' שהלאו מפני  אלא הטעם, עיקר זה אין הראב "ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע  תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע  שתגלחת בפירוש, מודגש ונח .
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קה                
         

אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי  ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב "ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע  לתגלחת יספיק 
מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי "ד, פ "ג, לעיל ראה שאלה,

(רדב "ז). יותר וכולל

   1 
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט ,
חברו  ושמע  נזיר לגלח  ועלי  נזיר הריני  הנזיר, אביו קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח  ועלי  ואני  ואמר

.‡ÈÓÈ ÈÊp‰ Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
B˙eÈÊ2‰OÎÂ ,‰ÏBÚÏ Ok :˙BÓ‰a LÏL ‡ÈÓ ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»

ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ3Lt ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È‰ .4 ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
˙‡hÁÏ ‰Èe‡‰ 5˜z6‰Èe‡‰Â ,˙‡hÁ »¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»

ÌÈÓÏLÏ7‰ÏBÚÏ ‰Èe‡‰Â ,ÌÈÓÏL 8.‰ÏBÚ  ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»»
˙BBOÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰ ÏÈ‡ ÌÚ ‡ÈÓe9ÈLe ≈ƒƒ≈«¿»ƒƒ»∆¿¿≈
‰lÁ ÌÈOÚ Ô‰Ó ‰ÙB‡ .˙ÏÒ ÔBOÚ ÈLÈÏL10OÚ : ¿ƒ≈ƒ»…∆∆≈∆∆¿ƒ«»∆∆

˙BvÓ ˙BlÁ11È˜È˜ ‰OÚÂ ,12ÁLBÓe .˙BvÓ «««¬»»¿ƒ≈«≈«
ÌÈOÚ‰13‰Ê eÚLÂ .ÔÓL ˙ÈÚÈa14‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ »∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆

ÈÈqÓ15„Á‡ ÈÏÎa ÌÈOÚ‰ ‡ÈÓe .16. ƒƒ«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ∆»

ה"א.2) פ "ד, לעיל יד).3)ראה ו, (במדבר בתורה ככתוב 
הזה  האיש כי  . . . החטאת "טעם יא: שם הרמב "ן וכתב 
מקדושתו  נזור עתה הוא כי  הנזירות, במלאת בנפשו חוטא
נזיר  ימיו כל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי  ה', ועבודת
להטמא  בשובו כפרה צריך הוא והנה . . . לאלקיו וקדוש

העולם". אע "פ 4)בתאוות לעולה, ואיזו לחטאת איזו
שם. הבעלים להם שיקראו צריך הקרבנות שכל

תיקרב .6)הכבשה.5) התימנים: האיל.7)בכת"י 
כאילו 8) זה הרי  לנזירותי , אלו הרי  ואמר: הואיל הכבש,

שם). וברע "ב  מה., נזיר (משנה, ואחד אחד לכל שם קרא
(ויקרא  בתורה ככתוב  לשלמים, גם ראויה שכבשה ואע "פ 
לחטאת  אלא ראויה הכבשה אין נזיר, בקרבנות - וֿז) ג,

יו"ט '). האיפה 9)('תוספות עשירית הוא - העשרון
קבים, ששה והסאה סאין, שלש והאיפה ה), כח , (במדבר
שני העשרון: נמצא, הי "ג. פ "א, עירובין בהל' כמבואר

הט "ו). פ "ו, ביכורים (הל' חומש פחות נמצאת 10)קבים
העשרון. שלישית היא חלה בשמן 11)כל בלולות שהן

סולת. הן אלא 12)כשעדיין בשמן בלול אינו הרקיק 
פ "ט , הקרבנות מעשה (הל' אפייתו אחר בשמן משוח 

בשמן,13)הכ"א). בלולה - מצה חלת כדינה, חלה כל
בהל' וכן טו). ו, (במדבר בתורה ככתוב  משוח , - והרקיק 
על  רבינו סומך שכאן וכנראה, הכ"ג. שם, הקרבנות מעשה
('מעשה  הקרבנות מעשה בהל' בפרוטרוט  שיכתוב  מה
נזיר, חלות לדין המקור ששם - א עח , ובמנחות רוקח ').
לעשרת  נזיר שלמי  לרבות - שלמיו תודת זבח  "ובשר אמרו:
שמן". ולרביעית לקב ), חלות שתי  (נמצאו ירושלמיות קבים

שמן.14) הלוג רביעית א.15)של פט , בסל,16)מנחות
מעשה  ובהל' המצות". סל "על יז): ו, (במדבר ככתוב 

מהן  לוקח  "והכהן רבינו: מסיים הכ"ג, פ "ט  הקרבנות
מין". מכל אחת חלות, שתי  (מהחלות)

.Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ,‰lÁz ˙‡hÁ‰ ËÁBLÂ¿≈««»¿ƒ»¿««»»»¿««
Ck Á‡Â ,ÌÈÓÏM‰ Ck17Á‡ Álb Ì‡Â .Ál‚Ó ««¿»ƒ¿««»¿«≈«¿ƒƒ«««

‡ˆÈ  ‰ÏBÚ‰ B‡ ˙‡hÁ‰ ËÁML18ÏMÓe . ∆»«««»»»»»¿«≈
Ô˜ÏBL B‡ ÌÈÓÏM‰19ÈÁÊ ÏL Ë‰ ÔÓ Á˜BÏÂ . «¿»ƒ¿»¿≈«ƒ»…∆∆ƒ¿≈

ÚO‰ ÏÚ Ô˙BÂ ÌÈÓÏM‰20L‡Ï BÎÈÏLÓ Ck Á‡Â , «¿»ƒ¿≈««≈»¿««»«¿ƒ»≈
 ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰ „ec ˙Áz«««¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»

‡ˆÈ21. »»

בתורה 17) סדרן וכן שם. יהודה וכרבי  א. מה, נזיר משנה,
(שם, תורה כתבה השלמים, עשיית ואחרי  יד). ו, (במדבר

שם. יו"ט ' ב 'תוספות וראה הנזיר". "וגלח  משנה,18)יח )
מתורת 19)שם. יוצאים אינם זאת ובכל מרובה, בישול

לט :). פסחים ו'תוספות' ב , עמ ' שם (משנה, בישול
זבח 20) תחת "אשר יח ): ו, (במדבר שנאמר ב . מה, נזיר

תחתיו". יהא (=מהרוטב ) מזבחו - שם 21)השלמים
החטאת". את לרבות - "זבח 

.‚?BÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰ÂÌÈLp‰ ˙ÊÚa22˙kLÏa ,23 ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓBc ˙ÈÁÊÓ Ô˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

L‡Ï ÔÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏMÓ24Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
‰È„na Álb25‡ˆÈ 26ÔÈe ‰È„na ÁlbL ÔÈe . ƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈

BÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz  Lc˜na ÁlbL27. ∆ƒ««ƒ¿»««««¿ƒ¿»
:Ó‡pL ,Áe˙t ‰ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t28‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï . ∆«…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆
‡e‰ Lc˜Ó ÔBÈÊa29. ƒ¿ƒ¿»

במשנה 22) ונזכרת לנשים, מעמד מקום המקדש, בית חצר
מ "ה. פ "ב , וככתוב 24)חדר.23)מדות שם, משנה

השלמים". זבח  תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי  בכל

נקראת  כולה שירושלים מ "א) פ "ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ  שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע "ב  ב . מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח  הנזיר "וגלח  שם שנאמר ואע "פ  ירושלים,
אהל  פתח  שיהיה עד מגלח  שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח , ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח  "ואם כתוב : שבבבלי , המשנה
"ואם  שם: שב 'ירושלמי ' המשנה נוסח  אבל הדוד", תחת
הי "ד, פ "ו לעיל וראה וכו'. משלח " היה במדינה, גילח 

טמא. נזיר תגלחת כתב :28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח , העזרה זה,29)פתח  ולפי  א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח  שאז בלילה, יגלח  לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח  ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚBf‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰ÈÊp‰ B‡ ÈÊp‰ Ètk30z‰ Ck Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ
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וכמו 30) הכהן", אותם "והניף  כ) ו, (במדבר ככתוב  הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס  "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ ' (שם המשנה כדברי  הנזירה" "או רבינו: וכתב  ומניף ".
ממנחת  חוץ  בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי , שמעון רבי  כדברי  ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".
בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי  אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף  כף  למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב , אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰ËÓÓ ÈÊ32Úz ÈÚ‰Ï CÈˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È‰  ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba˜ È˜Ó35‡È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡  BL‡ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ37‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,z‰ ƒ«»ƒÀ«««ƒ∆…»«««»¿…

kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ  el‡ ÌÈc ÏkL ;ÛÈ‰38. ≈ƒ∆»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

קרח .32) שהוא כגון בראשו, שערות  לו יומא 33)שאין
"ובית  אמרו: - ב  מו, שבנזיר ואע "פ  וכביתֿהלל. – ב  סא,
העירו  כבר - ראשו" על תער להעביר צריך אומרים, הלל
ההפוכות, מהסוגיות היא שזאת שם, ביומא ה'תוספות'
פי "ד  בנגעים המשנה שכן ביומא, כהסוגיא רבינו ופסק 
בסתירה  היא בנזיר, הסוגיה ואילו כמותה. שנויה מ "ט ,
שם). נגעים, יו"ט ' ('תוספות בנגעים המשנה לדברי 

להניף .34) ראוי  למתים.35)ואינו להטמא לו מותר
עצמו,36) שלשים ביום כי  יום, שלשים לו מלאת אחרי 

את  מסביר שמח ' וה'אור (רדב "ז). יין לשתות עדיין לו אסור
נזיר  - ב  יד, בנזיר שנתבאר מה ע "פ  מבערב , טומאתו היתר
תקנה  לו אין גילח , לא ועדיין הדמים, זריקת לאחר שנטמא
שאינו  כמצוותו, להתגלח  יוכל לא שלעולם גילוח , למצות
אחר  קרבן ולהביא אחרת נזירות ולמנות לסתור יכול
לו  ואין סותר), (ואינו נטמא מלאת לאחר שהרי  ויתגלח ,
ומעתה, (רש"י ). בטומאה מגלח  אלא בטהרה לגלח  תקנה
לא  גילוחו, לפני  קרבנו הבאת ביום למתים יטמא הנזיר אם
טומאתו), (בגלל מועד אוהל פתח  עוד להתגלח  יוכל
הערב , עד גילח  לא אם אבל עולמית, תקנה לו אין וממילא
ננעלו  כבר שבערב  למתים, להטמא לו מותר ממילא אזי 
עבר  כבר ולמחר להתגלח , יכול אינו וממילא ההיכל, דלתות
הדוד  תחת שערו לשלח  יוכל ולא נזיר, שלמי  אכילת זמן
כבר  כה שבין לכתחילה, להטמא לו מותר ולפיכך כמצוותו,

כתיקונה. הגילוח  מצות את הקרבנות.37)הפסיד דמי 
מעכב .38) הגילוח  שאין החכמים, כדעת א. מו, נזיר

סתמה  וכן (רדב "ז). הגילוח  אחרי  שהיא התנופה, וכלֿשכן
יכול  אינו הדמים, מן אחד עליה "נזרק  א: כח , בנזיר המשנה
אליעזר, כרבי  שלא משנתנו שם: בגמרא ואמרו להפר".

(כסף ֿמשנה). וכו' מעכבת תגלחת הסובר

.ÂkÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡39‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
Ál‚Ï40‡Ïa ÁlbL ÈÊÂ .‰aÓ ÔÓÊ Á‡Ï elÙ‡ ¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ˙BÚO ÈzL iLÂ ÁlbL B‡ ,Ú˙41 ««∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿

ÈÊ ÔÈa B‰Ë ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ
‡ÓË42. »≈

מעכבת.39) ר"מ : ורומי  תימן, פי "ד,40)בכ"י  נגעים
א. מ , בנזיר וכן ה)41)מ "ד. ו, (במדבר שנאמר שם,

התורה  - וגו' הימים מלאת עד ראשו, על יעבור לא "תער
ובנוגע  בתער". אלא תגלחת תהא לא מלאת, אחר אמרה:
הלכה  שזוהי  שם, ה'תוספות' כתבו שערות, שתי  לשיור
שיער  שסתם מפרש, שם, לנגעים יו"ט ' וב 'תוספות בנזיר.
פרק  (תזריע  כהנים' ב 'תורת אמרו וכן - משנים, פחות אינו
וכל  - שערות" שתי  שער מיעוט  לבן, הפך בנגע  "ושער ב )
מצות  קיים ולא עליו שערו עדיין שערות, שתי  ששייר

ביום 42)גילוח . ט ): ו, (במדבר בו שנאמר א. מב , נזיר
הכתוב  אמר כבר שהרי  לומר, צריך שאין יגלחנו, השביעי 
כל  שיגלח  לך, לומר אלא טהרתו, ביום ראשו וגלח  (שם):

כלום. עשה לא - שערות שתי  שייר ואם ראשו,

.Ê˙BÚO ÈzL ÁÈp‰Â Álb43ÊÁÂ ,Blk BL‡ ÁnˆÂ , ƒ«¿ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ«…À¿»«
˙Á‡ ÁlbL B‡ ,˙BÚO‰ ÈzL Ô˙B‡ ÌÚ BÁl‚Â44 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«¿»∆ƒ«««

‰LÂ45Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È‰  ˙Á‡46˙Á‡ ‰L . ¿»¿»««¬≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ«»¿»««
Áelb ˙ÂˆÓ Ô‡k ÔÈ‡  ˙Á‡ Ál‚Â47. ¿ƒ«««≈»ƒ¿«ƒ«

שתי43) את אלא כולו הראש את גילח  לא אם אבל
וכשגילחן  הואיל כלום, עשה שלא יתכן בלבד, השערות
שם. בנזיר אביי , בזה שנסתפק  כמו שיער, מלא ראשו נשאר

לו 44) צמחו לא ועדיין שערות, שתי  ושייר משגילח 
מאליה.45)שערות. שבא 46)נפלה  ובשעה הואיל

גילוח . שיעור שהן שתים, היו שעמד 47)לגלח  שבשעה
שערות  משתי  בפחות גילוח  ואין שתים, היו לא לגלחן,
כאן, אין ששער "אע "פ  קה.) בבבאֿקמא וכן שם, (נזיר

כאן". אין גילוח  מצות

.ÁÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álb48ÏeÒt ‡ˆÓÂ49BzÁÏ‚z  ƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
‰ÏeÒt50BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁÊe ,51˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb . ¿»¿»»…»ƒ««««»

˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ52Ck Á‡Â , ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»
BzÁÏ‚z  Ô˙ÂˆÓk ÔÈ˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰ ‡È‰≈ƒ«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁÊe ‰ÏeÒt53. ¿»¿»»…»

בלבד.48) השלמים עשיית הדם 49)אחרי  שנשפך כגון
שנטמא. מן 50)או אחד אפילו נזרק  לא ועדיין הואיל

מלאת, לאחר לסטים כגילחוהו זה והרי  בהכשר, הקרבנות
ד. ה"א, פ "ו, לעיל כמבואר יום, שלשים וסותר

לו 51) עלו לא הפסולה, תגלחתו אחר שיקריב  הזבחים
שיעשה  עד להתגלח  עכשיו ראוי  ואינו הואיל לחובתו,
נזרו  ימי  מלאת תוך הקריבם כאילו הוא והרי  יום, שלשים

שם). וב 'תוספות' מו: נזיר פסולה,52)(משנה, היא והרי 
שלא  שנזבחו הזבחים "כל מ "א) פ "א, (זבחים ששנינו כמו

החטאת". מן חוץ  . . . כשרים שם,53)לשמם נזיר
נ. אות לעיל וכמבואר

.Ë‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
ÔÓLÏ54ÔÈ˜‰Ï ˙BÁ‡ ˙Ba˜ ‡È‰ Ck Á‡Â , ƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

‰ÏeÒt BzÁÏ‚z  ÔÓLÏ55BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁÊe56. ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»
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חובה,54) לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, הם והרי 
נדבה  עולת על אלא ועולתו, נזיר שלמי  על גילח  שלא נמצא

חובתו. לשם שלא נדבה, שלמי  על 55)או שגילח  שנזיר
מלאת  בתוך התגלח  כאילו נמצא יצא, לא - נדבה שלמי 

שלשים. לעיל 56)וסותר וכמבואר כחכמים. שם, משנה
נ. אות

.ÈÔzLÏL ÏÚ Álb57 Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈
‰Lk BzÁÏ‚z58ÌÈÁf‰ ‡L ‡ÈÈÂ ,59e˜ÈÂ ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿

Ô˙ÎÏ‰k60. ¿ƒ¿»»

והשלמים.57) והעולה החטאת כולם: שהוקרבו אחרי 
מן 58) אחד עליו "שמשיזרק  ה"ה: לעיל נתבאר שכבר

הותר". - פסולים.59)הדמים שנמצאו אלה תמורת
אלא 60) לו ואין כלום, סתר לא כשרה, ותגלחתו הואיל

שם). (משנה, בהכשר קרבנותיו הקרבת להשלים

.‡È‡e‰ È‰  ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿«¿¿»¬≈
˙BÒ ‡e‰L ,B˙eÈÊ ÈÓÈ CB˙a Álb˙pL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿««¿¿≈¿ƒ∆≈

e‡aL BÓk ,ÌBÈ ÌÈLÏL61ÌÈLÏL ‰BÓ ‡ˆÓÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿»∆¿ƒ
ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÈÂ ,‰ÏeÒt‰ ˙ÁÏ‚z‰ Á‡ ÌBÈ62. «««ƒ¿«««¿»¿»ƒ»¿¿»

יום.61) משלשים פחות שיער גידול שאין ה"א, פ "ו לעיל
כשרה.62) תגלחת שנית עליהם ויגלח 

.ÈÔ˙ÂˆÓk ‡lL ÔËÁML ÈÊ ÈÓÏL63ÌÈLk 64, «¿≈»ƒ∆¿»»∆…¿ƒ¿»»¿≈ƒ
ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈»¿∆¡»ƒ¿

„Á‡65ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,66˙BzÓ ‡ÏÂ67.ÚBÊ ‡ÏÂ ∆»¿≈¿ƒ∆∆¿…«»¿…¿«

ומצוותו 63) שנה בן איל שהביא או לשמן, שלא כגון
שם). וב 'תוספות' כד: (נזיר שנים שתי  בן הרי64)שיהיה

נדבה. כשלמי  נדבה,65)הם לשלמי  בניגוד נזיר, כשלמי 
אחד. ולילה ימים לשני  הבאות 66)הנאכלים נזיר חלות

ה"א. לעיל כמבואר נזיר, שלמי  הכוונה 67)עם לכאורה,
לכהן  ניתנות אלה אבל במתנה, לכהן הניתנים ושוק  לחזה
הובאו  מישור', ה'אורח  הגיה ולפיכך נדבה? משלמי  אף 
זרוע , ולא מתנות אלא שצ "ל: המשנה', ב 'מרכבת דבריו
אינה  לכהן, נזיר משלמי  הניתנת האיל מן הזרוע  כלומר,
הם  והרי  בהם, הנזיר הותר שלא מאחר אלה משלמים ניתנת
בלבד  ושוק  חזה מתנות אלא בהם לכהן שאין נדבה, כשלמי 
נמי . שלמים ד"ה א עמ ' שם ב 'תוספות' וראה שם). (נזיר,
מתנות", "ולא הספרים: גירסת את מקיים שמח ' וה'אור
הנזיר, כפי  על תנופה ניתנים שאינם ושוק , לחזה והכוונה
הואיל  כט , אות לעיל ראה כלל, מניפה אינה נזירה ואשה
שנותן  כשרים, נזיר לשלמי  בניגוד בהם, ניתר הנזיר ואין
מעשה  בהל' כמבואר ומניפם. הנזיר ידי  על אותם  הכהן
כי לכהן, מתנה שניתנים ודאי  זה אבל ה"ט , פ "ט  הקרבנות
התוספתא  לשון וכן ושוק . בחזה חייבים נדבה שלמי  אפילו

כפים". על נתינה בהם "אין

.‚Èel‡ ˙BÓ‰a LÏL68Ïk‰  Ì‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â »¿≈≈¿«∆∆«»ƒ»∆«…
ÔÈlÁ‰ ÔÓ69‡a˙iL BÓk ,Lc˜‰ È„ ‡Lk , ƒ«Àƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa70. ƒ¿

ה"א.68) לעיל שני .69)המנויות מעשר ממעות ולא

המחוייב 70) ש"כל הט "ו, פט "ז הקרבנות מעשה הל'
במנחות  ומקורו החולין". מן אלא קרבנו יביא לא בקרבן,
בה  נאמר חטאת מה לחטאת, הקרבנות כל הוקשו פ "ג.
- לו" אשר החטאת פר את אהרן "והקריב  ו): טז, (ויקרא
בא  אינו - שבחובה דבר כל אף  מעשר, משל ולא משלו

א. פב , שם במשנה, וראה החולין, מן אלא

.„È‰Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡71˙BÚnÓ »≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬«≈«ƒ»
ÔÓ ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓ BÈ‡Â ,ÈÊ ‰Ê È‰  ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,OÚn‰72. ««¬≈∆»ƒ«Àƒ

תגלחתו.71) לצרכי  להביא שעליו מכיון 72)קרבנות
(להקדש) לגבוה שאמירתו נתחייב , - נזיר הריני  שאמר:
יכול  אינו וכו' עלֿמנת ואמר: וכשחזר להדיוט , כמסירתו
וברש"י ). כ. (ביצה שני  מעשר ממעות עצמו ולפטור לשנות
- שני  מעשר ממעות שאביא עלֿמנת יאמר: שאם ויתכן,
תנאו  כפי  יביא להתחייבותו, תנאו והקדים הואיל נזיר, הריני 

שם). ('תוספות'

.ÂË˙Ba˜ ‡È‰Ï BÏ LÈ  ÈÊa „pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿
ÂÈ‡73˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ »ƒ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿«««

‰È‡ ˙Ba˜ ÏÚ74‰Ê „Â .75‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰76 «»¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,ÈÊ ÂÈ‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .‡e‰≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba˜ Ô‰a ˙B˜Ï77, ƒ¿»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ
‡È‡L ˙Ó ÏÚ ÈÊ ÈÈ‰ :ÂÈ‡ ˙BÓ ÈÁ‡ Ó‡Â¿»««¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È‰  ÂÈ˙Ba˜Ï È‡ LÈÙ‰L ˙BÚnÓ È˙Ba»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba˜ Ô‰Ó ‡ÈÓ≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ‡ LÈÙ‰Â ,ÌÈÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»
˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ‰ :ÂÈ‡ ˙BÓ Á‡ Ôa‰ Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»

È‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 79‡Ï Ì‡ Ï‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
Ó‡80‰„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ 81ÌÈa ÁÈp‰Â ‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ  «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰MÈ83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח , שהבן

וברש"י ).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ "ט 77) לקמן ראה לחובתי , אלו הרי  ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע "פ 
בחיי נזר שהרי  אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

ֿ 79)האב . דיבור שם ה'תוספות' וכגירסת ב . ל, נזיר
שמע . תא מעות 80)המתחיל: על לגלח  רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ "ד). פ "ד, לנזיר ורע "ב  יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק  בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמצי ֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה  ל:), (נזיר

.ÊË,eˆ˜ ÔÓÊ ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ÈÊ ‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ÈÊ Ôa‰Â eˆ˜ ÔÓÊ ÈÊ ‡‰ ‰È‰L ÔÈa85 ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»
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קח               
         

˙eÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓe Ál‚Ó ‰Ê È‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי "אֿיב  פ "ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע "פ 

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי  ההלכה

אםֿתמצי ֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba˜ Ô‰a ‡È‰Ï ˙BÚÓ ‡‰ LÈÙ‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰‰Ë ˙Ba˜ Ô‰a ‡ÈÓ Ôa‰ ÔÈ‡  ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡  ‰‰Ë Ôa˜Ï ‡‰ ÔLÈÙ‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈcL .89‡È‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï  ÂÈÁÊ90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי  בתוך שנטמא
נטמא.88)אשם. הואיל 89)אם שם, בגמרא היא בעיה

נתקבלה  עליהם לא שמא אחד, ממין נזירותם קרבנות ואין
שבנזיר. זבחים 90)ההלכה יביא כרחו ועל חובתו, לשם

אלה  יהיו - לי  עלו הראשונים הזבחים אם ויתנה: ְֶַאחרים,
לחובתי אלה יהיו - לי  עלו לא הראשונים ואם נדבה,
בחטאתו  יעשה מה להסתפק , יש עדיין אבל (כסף ֿמשנה).
ולפיכך  רוקח '), ('מעשה נדבה? באה חטאת אין שהרי 
(ראה  הספק  על הבאה העוף  חטאת רק  שיביא הוא, מהנכון
שאינם  כלל, יביא לא ושלמים ועולה ה"ח ) פ "י , לקמן
לו, די  - הספק  על בראשונה הביאם שכבר ומכיון מעכבים,
זה  הרי  לי , עלו לא הראשונים אם יתנה: חטאתו ְֶַועל
הספק  על הבאה העוף  חטאת זו הרי  לי , עלו ואם חטאתי ,

הי "ב ). סוף  פ "י , לקמן (לחםֿמשנה

.ÁÈ‡È‰Ï iÁ  ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
„È ÏÚ ÔÈ˜Óe ,‰‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba˜91‡ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,ÈÊ ˙Ba˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È‰ :„Ú Ó‡ .‰ˆiL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È‰ :Ó‡ Ì‡92‡ÈÓ ‰Ê È‰  ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆiL ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Baw‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È‰ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«

ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba˜93ÈÊ ˙Ba˜ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  »¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ
˙eÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L ;ÌÏL94. »≈∆≈»¬ƒ¿ƒ

ממקור 91) נלמד זה ודין ידי . על התימנים: ובכת"י  עבור,
הבאה. (נזיר 92)הי "ט  שלם נזיר קרבנות לחצי  כוונתו

נזירות.93)יב :). לחצי  קרבנות יש כאילו משמעו,
שלשים 94) נזיר זה הרי  אחד, יום נזיר הריני  אמר: שאפילו

"אין  א: פג, בנדרים אמרו וכן ה"ב , פ "ג לעיל כמבואר יום,
תיבת  שסמך ומכיון לחצאים". קרבן ואין לחצאים, נזירות
ואין  נזירות" "חצי  לומר נתכוין לקרבנות, ולא לנזיר "חצי "
שם). (נזיר, הקרבנות בכל יתחייב  ולפיכך נזירות, חצי  לנו

.ËÈÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰95ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«
iÁ BÈ‡Â ,ÈÊ BÁ È‰  'È‡Â' Ó‡Â BÁ¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»
‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È‰L ;Á‡ ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È‰  ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :Ó‡ Ì‡Â .˙eÈÊ«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆

iÁ96˙Ba˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡ÈÓ  ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»

BÁ È„È ÏÚ97Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .98Ál‚Ï ÌÈiÁ  «¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«
ÌÈÁ‡ ˙eÈÊ99. ¿ƒ¬≈ƒ

קרבנות 95) ולהביא נזיר, להיות נדרים, בשני  נתחייב 
אחר. נזיר יא:).96)תגלחת (שם מביא 97)בשניהם זה

ונפטרו  זה, של קרבנותיו מביא וזה זה, של קרבנותיו
הראשון  שנדר שבשעה ואע "פ  אחר, נזיר קרבנות מלהביא

יב .). (שם נזיר השני  היה לא עדיין נזיר, אלא 98)לגלח 
משלו. קרבנותיו הביא אחד נדרם 99)כל את לקיים כדי 

המשנה  לשון וכן אחרים". "נזירים התימנים: ובכת"י  השני .
לעיל  שהערנו כמו הי "ח , להתחלת המקור ומכאן ב . יא, שם

צ . אות

.ÎÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰100BÁ ÚÓLÂ , »≈¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¿»«¬≈
ÈˆÁ ‡ÈÓ ‰Ê  ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :Ó‡Â¿»««¬ƒ¿»«¿«≈«¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¬ƒ
,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba˜ ÈˆÁ ‡ÈÓ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba»̃¿¿»∆∆¿∆≈ƒ¬ƒ»¿¿»∆∆
Ì‡Â .ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,ÂÈ˙Ba˜ ÌÈÏLÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆«¿ƒ»¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÊÂ ,‰ˆiL ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba˜ ÈˆÁ ‡ÈÓ ‰Ê  Â‡Ï»∆≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿∆

˙Ba˜ ÈˆÁ ‡ÈÓ101.‰ˆiL ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆

נזיר 100) הריני  להגיה: וצריך טעות, כאן יש הרדב "ז, לדעת
מפדובה. מהר"ם בהגהות וכן נזיר, חצי  לגלח  ועלי 

נזיר 101) לאיזה קרבנות חצי  מביא "זה התימנים: בכת"י 
זה  ודין שירצה". נזיר לאיזה קרבנות חצי  מביא וזה שירצה,
דלעיל. להי "ט  המקור שהיא - ב  יא, בנזיר מהמשנה נלמד
ב : יב , שם במשנה גורס  היה שרבינו יתכן הרדב "ז, ולדעת
ואני , ואמר חבירו ושמע  נזיר, חצי  לגלח  ועלי  נזיר, "הריני 

נזיר". חצי  לגלח  ועלי 

ה'תשע"ט  טבת י"ז שלישי יום 

   1 
למעות 1) מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר

בקרבנות  ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות,
מיהו  ידוע  ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני  שהפרישה,
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד

.‡ÌÈÈÊ ˙Ba˜ Ô‰Ó È˜iL ˙BÚÓ LÈÙn‰2, ««¿ƒ»∆«¿ƒ≈∆»¿¿¿ƒƒ
ÌÈÈÊ ˙Ba˜ Ô˙BÓa e‡ÈÈ  eÈ˙B‰Â Ô‰Ó È˜‰Â¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ»ƒ¿»»»¿¿¿ƒƒ

ÌÈÁ‡3˙BÚÓ LÈÙ‰ .ÌÈÈÊÏ  ÌÈÈÊ ˙BnL ; ¬≈ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
B˙eÈÊÏ ÔÈÓe˙Ò4eÈ˙B‰Â5‰„Ï ˙B˙Bn‰ eÏtÈ 6. ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿»»

עניים.2) שהם במותר 3)אחרים, יהיה לא ואפילו עניים,
ייפול  ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי 

נדבה. עצמו,4)לעולת נזירות לקרבנות מעות שהפריש
כלום. אמר נשאר 5)ולא קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי 

עודף . להקריב 6)לו שבמקדש, נדבה (=קופות) לשופרות
בטל. עומד כשהמזבח  לצבור, נדבה עולות מהן

.ÔÈLÙÓ ˙BÚÓ LÈÙn‰7 eÈ˙B‰Â B˙eÈÊÏ ««¿ƒ»¿…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙‡hÁ‰ ˙BÓe ,‰ÏBÚ e‡BÈ ‰ÏBÚ‰ ˙BÚÓ ˙BÓ«¿»»»»«««»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ8e‡BÈ ÌÈÓÏM‰ ÈÓc ˙BÓe , ƒ≈¿»«∆««¿≈«¿»ƒ»
ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL9„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,10. ¿»ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»
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לשלמי .7) ואלו לעולתי  ואלו לחטאתי  אלו שפירש:
ליהנו 8) שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה ת שאין

חטאת  כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי  כי  מהן,
למיתה. שהיא בעליה, נזיר.9)שנתכפרו לא 10)חלות

כחומר  אלא אחד, ולילה ימים לשני  הנאכלים נדבה כשלמי 
נזיר. שלמי 

.‚ ÔÈÓe˙Ò eÈ‰ Ì‡ :˙ÓÂ B˙eÈÊÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ
‰„Ï eÏtÈ11e‡BÈ] ‰ÏBÚ ÈÓc  ÔÈLÙÓ eÈ‰ ; ƒ¿ƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc ,[‰ÏBÚ12ÌÈÓÏL ÈÓc , »¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e‡BÈ»¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ

ÌÁÏ13. ∆∆

כי11) לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי  פי  על ואף 
בנזיר. ההלכה נתקבלה בעליה,12)כך שמתו חטאת כדין

למיתה. לים 13)שהיא ומוליכם חטאת דמי  מהן ומפריש
ולשלמים. לעולה והיתר המלח ,

.„˙BÚÓ LÈÙ‰L ÔB‚k ?ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ì‰ „ˆÈk≈«≈«»«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ì‡ Ï‡ .ÌeÏk Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba˜ Ô‰Ó ‡È‰Ï¿»ƒ≈∆»¿¿»¿…»«¿¬»ƒ
CÈˆ ÔÈ‡Â .ÔÈLÙÓk el‡ È‰  È˙BÁÏ el‡ :Ó‡»«≈¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ¿≈»ƒ
 ÈÓÏLÏÂ È˙‡hÁÏe È˙ÏBÚÏ el‡ :Ó‡ Ì‡ ,ÓBÏ«ƒ»«≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»«

ÔÈLÙÓk Ô‰L14. ∆≈ƒ¿…»ƒ

לשלמי .14) ואלו לעולתי , ואלו לחטאתי , אלו אמר: כאילו

.‰ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a LÈÙn‰15˙BÚÓk ‡È‰ È‰  ««¿ƒ¿≈»«¬«¬≈ƒ¿»
ÔÈÓe˙Ò16Â ÛÒk ÏL ÔBLÏ LÈÙn‰ ÔÎÂ .B‡ ‰Ê ÏL ¿ƒ¿≈««¿ƒ»∆∆∆¿∆»»

ÈÏk17È˙ÏBÚÏe È˙‡hÁÏ ‰Ê :Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆»«∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓk ‡e‰ È‰  ÈÓÏLÏÂ18. ¿ƒ¿»«¬≈¿»¿ƒ

קדושים 15) ודמיה להימכר, אלא למזבח , ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, הואיל 17)ואם

כמעות. דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים
אלו 18) "הרי  עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין

הן  המעות כי  כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי  לעולתי 
הכול  עולה, ודמי  חטאת, דמי  מהן להפריש ויכול מחולקות,
ואפילו  אחד, גוף  הם כלי  או כסף  של לשון אבל עצמו. בפני 
כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי  לחטאתי  זה הרי  עליו: אמר
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי 
לחטאתי אלו הרי  ואמר: כלים שלושה או כסף  של לשונות

מפורשות. כמעות הם הרי  וכו' ולעולתי 

.ÂB‡ ,˙ÓÂ ,È˙eÈÊÏ ‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :ÓB‡‰»≈≈¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»≈
‰M‡ ‰˙È‰L19dÏÚa dÏ Ù‰Â20eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc  ∆»¿»ƒ»¿≈≈»«¿»¿≈«»≈¿

ÔÈˆÁe ‰ÏBÚ ÔÈˆÁa e‡BÈ ‡M‰Â ,ÁÏn‰ ÌÈÏ¿»«∆«¿«¿»»¿∆¿»»¿∆¿»
ÌÈÓÏL21. ¿»ƒ

בנזיר.19) כדין 20)שנדרה ההפרה, לאחר מעותיה ודין
ומת. לנזירותו מעות ולא 21)מפריש כמפורשים. שדינם

כשדמי אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה נתקבלה
בהם. מעורבים חטאת

.Ê‰ÏBÚ ÈÓc  È˙eÈÊÏ ‡M‰Â È˙ÏBÚÏ el‡ :Ó‡»«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»
‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,‰ÏBÚ e‡BÈ22. »»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

כסתומים.22) הם הרי  בהם, מעורבים חטאת שדמי  כל

.Á,ÂÈ˙Ba˜ LÈÙ‰Â ˙eÈÊa iÁ ‡e‰L ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»
BÈ‡Â „ ‰Ê ÔÈ‡L e‰B‰Â ÌÎÁÏ Ï‡L Ck Á‡Â¿««»»«¿»»¿»∆≈∆∆∆¿≈
e‡ˆÈ ?LÈÙ‰L ˙Bawa ‰OÚi ‰Ó  ˙eÈÊa iÁ«»ƒ¿ƒ««¬∆«»¿»∆ƒ¿ƒ≈¿

„Úa eÚÈÂ23˙eÚË Lc˜‰ ‰fL .24,Lc˜‰ BÈ‡L , ¿ƒ¿»≈∆∆∆∆¿≈»∆≈∆¿≈
BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk25. ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי  שבתחילה
בנזירות. חייב  שהוא שחשב  גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי  חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב  שהוא וסבר חטאת, מחוייב  שאינו כאדם

שמאי . לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי , זו

.Ë,‰È˙Ba˜ ‰LÈÙ‰Â ,ÈÊa ‰„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ Ù‰ Ck Á‡Â26 ¿««»≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»

BÈ‡L c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,„Úa ‰Ú˙Â ‡ˆz ≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈
BlL27Ô‰a dÏÚÏ ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Baw‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆

‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k ,ÌeÏk¿¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆
˙eL Ô‰a ÏÚaÏ28 Ô‰a ‰OÚz ‰ˆzM ‰Ó ‡l‡ «««»∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

˙eÓz ˙‡hÁ‰29ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ

.ÌÁÏ∆∆

תצטרכי26) אם לה: ואמר נזירותה, לפני  בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי  מבהמותי , קחי  לקרבנות
להפר. יכול אינו ושוב  נדרה לה קיים הרי  נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי 
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי  שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
כחטאת  זו הרי  שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו

למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.ÈeÏtÈ  ‰È˙Ba˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈÙ‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿
,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc  ÔÈLÙÓ eÈ‰ .‰„Ïƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«
e‡BÈ ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡BÈ ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.‡È˙‡ÓËÂ ,ÈÊa ‰„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È‰  dÏ Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck Á‡Â ,˙eÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa˜ ‰‡ÈÓ31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י  ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי  טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
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ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,
בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה

.ÈBa ˙‡ Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈÙ‰Â ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙eÈÊa Ôa‰ ‰ˆ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
 ÂÈB˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈB¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
eÏtÈ el‡ È‰  ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈÙ‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc  ÔÈLÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡BÈ ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡BÈ ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת  שהגיע  שמתו 33)קטן, כחטאת  זו הרי 
למיתה. שהיא בעליה,

.‚ÈLÈÙ‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰ÊÁÂ36È‰  »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Baw‰37‰„BÚe ‰f‚a ÔÈeÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי  נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי36)וולד נזיר, זה והרי  קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק  וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי  לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי  שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי ,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי בתורה. ככתוב  בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני  כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני  מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי  שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק  כל כדין

.„ÈÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ
Ô‰È˙Ba˜ ÔÈ‡ÈÓ „ˆÈk  ‡e‰39Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ ? ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«

‰‡ÓË40‰‰Ë Ôa˜Â41Ì˙eÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42, À¿»¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»
Ôa˜  ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó „Á‡ ÓB‡Â¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«
B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰‰Ë Ôa˜Â ÈlL ‰‡ÓËÀ¿»∆ƒ¿»¿«»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»

ElL ‰‡ÓË Ôa˜Â ÈlL ‰‰Ë Ôa˜ 43ÌÈÙBÒÂ ; »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ
el‡ ˙Ba˜ Á‡Ó ‰eÓb ˙Á‡ ˙eÈÊ ÈÓÈ44, ¿≈¿ƒ«∆∆¿»≈««»¿»≈

ÔÈ‡ÈÓe ÔÈÊBÁÂ45‰‰Ë Ôa˜46:Ô‰Ó „Á‡ ÓB‡Â , ¿¿ƒ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆
Ôa˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa˜  ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰ È‡ Ì‡ƒ¬ƒ∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙‰Ë Ôa˜ ‰ÊÂ ElL ‰‰Ë»√»∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»
Ôa˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa˜Â ÈlL ‰‰Ë Ôa˜ »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«

ÌeÏk Ô‰È˙Ba˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ .E˙‰Ë47. »√»¿ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק  טמא ספק  אחד כל שהרי 
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל

ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת
קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון

הוא. שכל 43)שווה לפי  יין, לשתות הם אסורים ועדיין
ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי  אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח . ביין י ּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי  מלאת עם

לעולה 46) וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל
לשלמים. היה 47)ואיל ואילו טומאה, קרבן חצי  אלא

טומאה  קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק  לו ונולד לבדו
לעצמו.

.ÂËÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó48 ≈∆»≈∆¬≈∆≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ49˙‡hÁ‰  È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :Ó‡ÈÂ , ¿«¿≈»¿…«ƒ»≈»ƒƒ««»

‰„ ‰ÏBÚ‰Â È˙BÁÓ50‰ÏBÚ‰  È˙ÈÈ‰ B‰Ë Ì‡Â , ≈»ƒ¿»»¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»
È˙BÁÓ51˙eÈÊ ÈÓÈ ÙBÒÂ ;˜ÙÒ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ≈»ƒ¿««»»≈¿≈¿≈¿ƒ

‰‰Ë Ôa˜ ‡ÈÓe ,˙Á‡52‡ÓË Ì‡ :ÓB‡Â , «∆∆≈ƒ»¿«»√»¿≈ƒ»≈
‰„ ‰BL‡‰ ‰ÏBÚ‰  È˙ÈÈ‰53BÊÂ54Ì‡Â ,‰BÁ »ƒƒ»»»ƒ»¿»»¿»¿ƒ

‰„ BÊÂ ‰BÁ ‰BL‡‰ ‰ÏBÚ‰  È˙ÈÈ‰ B‰Ë»»ƒƒ»»»ƒ»»¿¿»»
‰ÊÂ55˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â .Èa˜ ‡L ¿∆¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆¿«≈«ƒ¿««

‰‡ÓË56ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,57ÔÈ‡L ; À¿»∆»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ∆≈
el‡58˜ÙqÓ ÌL‡ ˙‡t ÔÈÙÈwÓ59. ≈«ƒƒ¿«…»ƒ»≈

ואינה 48) הספק  על באה העוף  וחטאת טומאתו, לספק 
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל לנזירותו,49)נאכלת.

יביא  לא שאם שערו, עליה לגלח  שיוכל כדי  הוא, טהור אם
הוא  טהור שמא כי  לטומאתו, לגלח  יוכל לא לנזירותו עולה
הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח  לו אסור טהור ונזיר
נזירותו  וסתר הוא טמא שמא כי  יין, לשתות לו אסור ועדיין

בטהרה. שנייה נזירות למנות טמא 50)ועליו נזיר שאין
לטומאתו. בהמה עולת אינו 51)מביא לשלמים איל אבל

באים  אינם - וזרוע  לחם הטעונים כאלו שלמים כי  מביא,
ושלמים.52)נדבה. עולה חטאת, בהמות: שלוש

בהמה.53) עולת מביא טמא נזיר בהמה.54)שאין עולת
והשלמים.55) נזירותם 56)החטאת ימי  במלאת

הראש.57)הראשונה. הקפת איסור על מוזהרים שאינם
המבוגרים.58) קודם 59)האנשים היא הטומאה שתגלחת

שדינו  טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח  הקרבנות הקרבת
היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי  להתגלח 
שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא על: עבר
שנית  לגלח  יוכל לא כי  טומאה, תגלחת יגלח  לא לפיכך
גילח  וכבר נטמא לא שמא כי  טהרתו, קרבן הבאת ביום
יגלח  לא וגילח , שנטמא שמי  יצא, כן ואם טהרה, גילוח 
עכשיו  יגלחו שלא עדיף  ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי 
כשיביאו  ולבסוף  מעכב , אינו הגילוח  כי  טומאה תגלחת
וגם  לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן

כאחד. לטהרתו

.ÊËeÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»≈»∆»≈∆¿À¿»¿∆»
‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eLa ÔÈ„ÓBÚ ÔÈÈÊp‰ ÈL¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»

‡ÓË ÌL60:Ó‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡B ıeÁaÓ „Á‡ ‰È‰Â , »»≈¿»»∆»ƒ«∆»¿»«
Ï‡ .‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ‡ÓËpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡»ƒƒ∆»ƒ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ¬»
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קיי                
         

;ÔÈB‰Ë Ô‰ÈL È‰  ˆÁa Ô‰nÚ ‰Ê „Ú ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈∆ƒ»∆∆»≈¬≈¿≈∆¿ƒ
˙eLa ÌÈaÂ ,ÌÈa Ô‰ È‰  ‰LÏL Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈¿»¬≈≈«ƒ¿«ƒƒ¿

B‰Ë Ô˜ÙÒ  „ÈÁi‰61ÌÈa‰ ˙eLa ‰‡ÓË ˜ÙÒk , «»ƒ¿≈»»ƒ¿≈À¿»ƒ¿»«ƒ
BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,B‰Ë ‡e‰L62. ∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(אם 60) ספק  שהדבר פי  על אף  שנסתרה, סוטה שהרי 
שתשתה. עד לבעל טמאה היא הרי  שאין 61)נטמאה)

היא  אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה
והרי ,62)ובועלה. ... בטומאה פסח  עושים הצבור "שהרי 

לספק  וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם
אנשים  בשלושה טומאה ספק  אין הראב "ד ולדעת טומאה".
אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור, -
שלושתם  אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק 
להם, זקוק  ואינו מרחוק , עמד האחד אלא אחד, במעמד
כשהשלישי אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק 
הספק . בכלל ואינו מרחוק , ועמד הואיל חצר, באותה עמד

.ÊÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na63ÌÈÈÊp‰ e˜˙MLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
c‰ Ô‰Ï ˜tzÒ B‡ Ì‰ÈL64„Á‡ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ; ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»ƒ»«∆»

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL elÙ‡ ,È˙‡ÓË ‡Ï È‡ :Ô‰Ó≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
‰fL .Ì‰Èt ÏÚ Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡  ‡ÓËpL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆∆
,‰‡ÓË ‡ÈÓ ÈÈ‡ :ÓB‡k  È˙‡ÓË ‡Ï :Ó‡L∆»«…ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿À¿»

ÈzÏ‡L kL65È˙eÈÊ ÏÚ66BÈ‡L ‡ˆÓÂ ; ∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ67BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡Â ,68. «¿ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¡»«¿≈«¿

Ôa˜ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  BÏ ˜tzÒ B‡ ˜˙L Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ»¿»
Ó‡L „Ú ÔÎÂ .e‡aL BÓk ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ elÙ‡¬ƒ«ƒ≈∆»¿∆≈«¿¿≈≈∆»«
iÁ BÈ‡  BLÈÁÎ‰ Ì‡ ,˙eÈÊa z„ ÈÙa :„Á‡Ï¿∆»¿»«»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈«»

ÌeÏk69.ÂÈt ÏÚ ˙eÈÊ ‚‰B  BLÈÁÎ‰ ‡Ï Ì‡Â , ¿¿ƒ…ƒ¿ƒ≈¿ƒ«ƒ
ÈÈ‡Â ÊpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡ :ÌÈLÏ Ó‡ elÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»ƒƒ∆»ƒ∆∆»«¿≈ƒ
ÔÈ‚‰B ,B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰  ‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ

ÂÈt ÏÚ ˙eÈÊ70„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ˙eÈÊ ‚‰ .71, ¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«ƒ≈∆»
‡ÓË B‡ ÔÈÈ ‰˙LÂ72ÌÈL] Ba e˙‰Â ,73,‰˜BÏ  [ ¿»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆

„Á‡ „Úa ˙eÈÊp‰ wÚL Èt ÏÚ Û‡74. ««ƒ∆ƒ««¿ƒ¿≈∆»

אחד.63) עד דברי  פי  על טומאה קרבן מביאים שהנזירים
שלשון 64) מקום", מכל - חטאתו אליו הודע  "או שנאמר

ידי על ואפילו אחר, ידי  על גם לו שנודע  משמעה "הודע ",
אחד. נזירותי .66)לחכם.65)עד נדר את לי  והתיר

בנדרי .67) בעודי  נטמאתי  לא כאומר: שהריהו
חטאת 68) להביא נמנע  אינו כפרה, בהם שיש "בדברים

קונו". נגד הנידון,69)להתכפר הכחשת נגד אחד שעד
כלום. נדרת 71)מספק .70)אינו בפני  לו: שאמר

הכחישו. ולא גילח .72)בנזירות אם הדין והוא
צורך 73) שאין ובצדק . איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב 

הרי בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו
התראה. זה,74)זו עד פי  על זהירות ונהג הואיל והטעם,

עליו  קיבל כאילו זה והרי  לו, שנסתפק  או לו שהודה משמע 
מעצמו. נזירות

.ÁÈkLÓ ‰È‰L ˙Ó75Èt ÏÚ Û‡ ,Cc‰ ÁÏ ≈∆»»À¿»¿…««∆∆««ƒ
ÂÈÏÚ ‡l‡ ÚÏ ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡L76,Bcˆa Ú‚B B‡ ∆≈»»«¬…∆»»»≈«¿ƒ

‰Úe„È ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â77 ÈÊ ÌL ÚÂ , ¿««ƒ∆ƒÀ¿»¿»¿»«»»ƒ
B‰Ë ÌÈa‰ ˙eLa ˜ÙÒÂ ÏÈ‡B‰ ,B‰Ë ‰Ê È‰78. ¬≈∆»ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ»

בקרקע .75) טמון ולא מאהיל 76)בגלוי , שהוא נמצא
וטמא. העולם.77)עליו בסוף  הוא ואפילו אחד, לאדם

בעניין 78) הדרך מן הנזיר נטה שמא כי  ספק , הוא כאן וגם
פרק  הטומאה אבות הלכות והשווה האהיל. ולא נגע  שלא
עד  טהור הרבים ברשות ספק  כל הכלל "זה ב : הלכה י "ח ,
הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי ". נטמאתי  שיאמר
כמו  טמא, זה הרי  תרומה, אוכלי  לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע  שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי  רבינו: שכתב 
זה  אין כלומר, שנגע ", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע , לוודאי  קרוב  אלא השקול, ספק 

כזה. רחוק  בספק  אפילו

.ËÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na79ÂÈÏ‚a Cl‰Óa ?80Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È‰  ‡OÓ ÔeÚË B‡ ÎB ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL LÙ‡  ÂÈÏ‚a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81LÙ‡ È‡  ÎB B‡ ÔeÚË Ï‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈

Cc‰ ÁÏ83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט .81)נגע . מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי 
פי83) על ואף  סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי  כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע  אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני  אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק 
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק 
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק  הכלל: לפי 
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב "ד הספק . מהות לקבוע 
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי 
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע  בין מחלק 

   1 
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע  לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף  פעמים ארבע  יגלח  שהנזיר
כיצד  ודאי  ומצורע  מת טמא שנה, ארבעים לסוף  אלא יין
מעלת  נזרו, ימי  מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח 

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.‡BÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚˆÏe2ÚˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Úv‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙eÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe ÚˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒe ÚˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰ÚL ‰BÓ ‰Ê È‰  ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈLe ÈLÈÏLa9ÈÚÈMa Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa‡ Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«
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ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
Ál‚Ï CÈˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««

˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
ÚˆÓ‰ Ál‚nL16ÚˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע , של ראשונה ותגלחת
ויקרא  בתורה ככתוב  קרבנות, הבאת יום לפני  השביעי , ביום
לנזרו, עולה אינה מצורע  של שניה תגלחת וכן ח . יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני  היא מצורע  שתגלחת
ס :), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח 

הי "ב . לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע  ספק 
שערו 4)וטהור. לגלח  לו ואסור מצורע  אינו שמא כי 

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע , ודאי  וכשהוא ראשו". על

הט "ז. פ "ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני  ימים שבעה

כב . אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,
הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם

הי "א. פ "ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו
נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי  לנזירותו, שנה מלאה לא עוד

שערו. לגלח  לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי  שאז
בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק , מכל

המקדש.12)ה"ב . צרעתו,13)בקרבנות בגלל
קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע 
השנה  סוף  עד בשניה מגלח  אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב , בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי  אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ "ב ). פ "ח , לנזיר (רע "ב  על 14)מגופו גם מוסב  זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה
א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי  זה 17)השביעי  כל

ס . שם ובגמרא נט : נזיר במשנה מקורו

.,‰BL‡ ‰L Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡ da Ál‚ÓeıÚa ‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚˆÓ ‡Lk ,ÌÈtˆÂ BÊ‡Â Ê‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È‰  ÚˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙eÈÊ19 ‰BL‡ ‰La È‡cÂ ÚˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .ÚˆÓ ÏL ‰BL‡ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck Á‡Â ,˙eÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

ÚˆÓ ÏL ‰iL20‰ÚL Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,ÚˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚˆÓ ‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21ÈÊ da ‡e‰ È‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï eÒ‡L23 el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï zÓe ˙Úˆ‰ ˙‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡ ‰La ‰È‰ È‡cÂ ÚˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈

BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈
‰BL‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ÚˆÓ ÏL BÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»
,B˙eÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙eÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ ÚˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙eÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Úˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««
LÏMÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿≈««ƒ»

‰ÏBÚ ÌÈL28,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏM‰ È‰L , »ƒ»∆¬≈«¿ƒƒƒ¿««À¿»
Ál‚Óe ,˙eÈÊa ˙ÈÚÈ ‰L ˙B‰LÏ CÈˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«≈«

˙ÈÚÈ ˙ÁÏ‚z29eÒ‡ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÏÎa BÚOe . ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿««»≈»
˜ÙqÓ ‰È‰a30‰È‰a zÓ ÚËˆpL ÈÊ ÚOL ,31. «¬»»ƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ¿»«À»«¬»»

דֿח .18) יד, ויקרא בתורה שהנזיר 19)ככתוב  ואע "פ 
מצוה, במקום שלא מגלח  שהוא ונמצא הזקן, בגילוח  אסור
כמבואר  בהם, נוהג גילוח  איסור שאין באישים מדובר כאן

ה"ט . הימים 20)להלן שם על ספירו, ימי  תגלחת הנקראת
לשניה. הראשונה תגלחתו בין סופר את 21)שהוא וסתר

הקודמים. נזרו ימי  למנות 22)כל שהתחיל טהור, נזיר
טומאתו. תגלחת השנה 23)אחרי  סוף  עד לשהות ועליו

שבעה  עד נטמא אם צודק , זה כל הראב "ד: וכתב  השניה.
חמשה  או ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים
השנה  בסוף  כשגילח  נמצא הראשונה, השנה גמר לפני  ימים
ימים  שבעה מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח  לא הראשונה
עוד  כל כי  טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו,
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח  שלא
בסוף  לצרעתו שניה תגלחת לגלח  לו מותר יהיה וממילא
להזהר  יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה
נצטרע , שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא בנזירותו
השנה  מלאת אחרי  ימים שבעה השניה תגלחתו גילח  הרי 
כמבואר  לנזירותו, ושנה לטומאתו, שנה ומונה הראשונה.

ה"ד.24)בסמוך. להלן ראה לקרבנותיו, ובנוגע 
שימי26)לנזירותו.25) ה"ט  פ "ז, לעיל נתבאר וכבר

ספירו  וימי  טמא) מצורע  שהוא עליו, (שהוחלט  חלוטו
נזירותו". מימי  לו עולים כי27)"אינם טומאתו, נזירות

טבילת  לאחר מגלח  טמא "וגלח נזיר ט ) ו, (במדבר ככתוב  ו,
מגלח  המצורע  אבל טהרתו, לאחר = טהרתו" ביום ראשו
ביום  "והיה ט ) יד, (ויקרא ככתוב  במים, טבילתו לפני 
ס :). (נזיר וטהר" במים בשרו את ורחץ  יגלח ... השביעי 

נזירותו.28) הספיקות,29)למנין מכל יצא ואז ס . שם
וכו'. ביין נזיר 30)והותר ושער הוא, טהור נזיר שמא

טעון  שהוא ה"ב , פ "ח , לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור
ואפילו  ה"י , פי "ט , המוקדשין פסולי  הל' והשווה שריפה,
לעיל  כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, נזיר

הי "ד. שנזיר 31)פ "ו, הט "ו, פ "ז, לעיל לשיטתו רבינו
עולים  אינם צרעתו וימי  הואיל שערו, קדושת בטלה מצורע 
פרע " גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו,
"גידולו  נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת על המוסבה
רבי בזה נחלקו ה"ב  פ "ח , נזיר ובירושלמי  קדוש". יהיה
אסור, שערו שנזר מצורע  יוחנן רבי  לדעת לקיש. וריש יוחנן
שם, הפנים" ב "מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת
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מספק , בהנאה אסור שערו הכל דברי  מצורע , ספק  שבנזיר
רבינו. לדברי  המקור ומשם

.‚˜ÙÒ Ô‰a ‰È‰Â ,˙eÈÊ ÌÈL OÚ „ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«∆∆»ƒ¿ƒ¿»»»∆¿≈
‡ÓË ˜ÙÒ BÏ „ÏBÂ ,ÚˆÓ‰32ÔÙBÒa33‰Ê È‰  ¿…»¿«¿≈À¿»¿»¬≈∆

‰L ÌÈÚa‡ „Ú ÔÈÈa ‰˙BL BÈ‡34Úa‡ Ál‚Óe , ≈∆¿«ƒ««¿»ƒ»»¿«≈««¿«
˙ÁÏ‚z .ÌÈL OÚ Ïk ÛBÒa ˙Á‡ ,˙BÁÏ‚zƒ¿»««¿»∆∆»ƒƒ¿««

BzÚˆ ÈÓÈ ˜ÙÒÏ  ‰BL‡35ÈÓÈ ˜ÙÒÏ  ‰iL ; ƒ»ƒ¿≈¿≈»«¿¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
ÚˆÓ ÏL BÈÙÒ36B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ  ˙ÈLÈÏL ;37; ¿ƒ∆¿…»¿ƒƒƒ¿≈À¿»

‰‰Ë ˙ÁÏ‚z  ˙ÈÚÈ38. ¿ƒƒƒ¿««»√»

מת.32) כב .33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק  הוא אז עד לגלח 35)כי  יכול שאינו

בגילוח . ואסור נזיר והוא מצורע  אינו שמא שנים, עשר כל
הראשונה,36) לתגלחתו ימים שבעה בסוף  לגלח  יכול ואינו

לספק  היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא
עשר  כל לגלח  ואסור טהרה נזירות עליו וחלה טומאתו,

הבאות. היו 37)שנים תגלחותיו ושתי  היה מצורע  שמא
אחרי ימים שבעה לגלח  יכול ואינו לטומאתו, וזו לצרעתו
נזיר  הוא והרי  למת, נטמא לא שמא כי  השניה, תגלחתו
וספירו  חלוטו שימי  השנים, עשר כל בגילוח  ואסור טהור
שנה. שלשים גמר עד שוהה ועלֿכרחו למנין, עלו לא

היתה 38) השלישית ותגלחתו היה, מת טמא שמא
מבואר  הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו,

ה"ב . לעיל

.„ÂÈ˙Ba˜ ‰Ê ‡ÈÓ „ˆÈÎÂ39ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ ?40 ¿≈«≈ƒ∆»¿¿»ƒ»»»ƒ
ÌÈÁ‡Ï ÂÈÒÎ ˙Bk41Ôa˜ ‡È‰L ÈLÚ ÚˆnL ; ≈¿»»«¬≈ƒ∆¿…»»ƒ∆≈ƒ»¿«

‡ˆÈ ‡Ï  ÈÚ42ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡ÈÓ Ck Á‡Â .43 »ƒ…»»¿««»≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ44.˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡ ˙ÁÏ‚˙a ¿«¿≈»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡z ‡Ï Ô‰Ó ÛBÚ ˙‡hÁ ÏÎÂ45. ¿»««≈∆…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈
‡e‰L ,B‰Ë ÈÊ Ôa˜ ˙ÈÚÈ ˙ÁÏ‚˙a ‡ÈÓe≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿«»ƒ»∆

e‡aL BÓk ,˙BÓ‰a LÏL46. »¿≈¿∆≈«¿

ונזיר 39) טמא נזיר המצורע , קרבנות סדר כאן להקדים ראוי 
טהרתו, ביום מביא המצורע  יפה. הדברים שיובנו כדי  טהור,
וביום  דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי  צרעתו, נגע  כשנרפא
כבש  למחרתו ומביא שנית, מתגלח  ספירו לימי  השביעי 
מביא  הוא דל ואם לעולה, וכבש לחטאת כבשה לאשם,
לחטאת  אחד יונה בני  שני  או תורים ושתי  לאשם, כבש
או  תורים שתי  מביא: טמא נזיר י ֿכג), (שם  לעולה ואחד
לאשם  וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני 
ואיל  לחטאת לעולה כבש - טהור ונזיר י ֿיב ) ו, (במדבר

יד). (שם, חטאת 40)לשלמים - עשיר מצורע  וקרבן
הספק . על באה שאינה ויוכל 41)בהמה, עני , שיהיה כדי 

היא  הלכה העוף  שחטאת הספק , על העוף  חטאת להביא
כט . בנזיר כמבואר הספק , על גם אין 42)שבאה ולפיכך

והואֿהדין  ה"א). פ "ו נזיר (תוספתא שיעני  עד תקנה לו
נה: נזיר בתוספות כמבואר עני , ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל
הזה  הפרט  שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל
בה  מביא המצורע  שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע  אינו
כאן  מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום
(כסף ֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות

שלש 43) בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך יתבאר
עליה,44)התגלחות. לגלח  שיוכל כדי  טהרתו לנזירות

ה"ו. להלן וכמבואר הוא, טהור נזיר לטומאתו 45)שמא
ראויה  אינה הספק  על הבאה העוף  וחטאת לצרעתו, או
כהן  ונמצא בה, חייב  ואינו הוא טהור נזיר שמא כי להאכל,
ודינה  גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל
ה"י . פי "ט , המוקדשין פסולי  בהל' כמבואר להשרף ,

צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ "ח , לעיל
שנישנו  למרות ה"ב ), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק  רבינו אין כי  ס ., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ  שות
ואסור  מצורע  אינו שמא לחוש יש כי  שם, בגמרא כמבואר
(רדב "ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.‰:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡ÈnL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ  ‰BL‡ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ  ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

Á‡Ï ‡l‡ Ba˜ ‡ÈÓ Úˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ  ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈

BÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ ÚˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa˜ ‡È‰Ï CÈˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב  הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק  אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב .51) ס .52)לעיל בנזיר זה כל

.ÂLÏL‰BL‡‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡ÈnL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ »¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙BÁÓ BÊ  È‡ B‰Ë Ì‡ :ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰„ ‡È‰ È‰  È‡ ‡ÓË Ì‡Â54ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏMe56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

מן 53) אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח  אינו טהור שנזיר
אבל 54)הדמים. בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

שהם  שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה  חטאתו
(תוספות  נדבה באים כאלו שלמים ואין נזיר, לחמי  טעונים
פ "ח , לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע . לנדה

יצא. העולה על גילח  שאם אני55)ה"ב , טהור נזיר אם
קרבן  הבאתי  וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי  נצטרעתי , שלא
קרבנותי ושאר לחובתי , זו הרי  הראשונה, בתגלחת טומאתי 

הרביעית. בתגלחת עתה,56)אביא אני  טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי  ושתי  כלל, טמא נזיר הייתי  ולא
טהרתי נזירות לחובת הוא זה שקרבני  נמצא לצרעתי ,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע "פ  המשנה). (מרכבת
(רדב "ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס  שהרי  כלום, בכך

.Ê‰‰Ë Ôa˜ ‡ÈÓe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰„ ‰BL‡  È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙BÁ ‰BL‡  È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
ÚˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙eÈÊ ˙BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



קיד               
         

‰„63 ÚˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»
BL‡‰ ‰ÏBÚ˙BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«

ÚˆÓ64˙eÈÊ ˙BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈe ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ
‡M‰Â ,‰„66È˙‰Ë Ôa˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ

‰iLe ,˙Úˆ ˙BÁ ‰BL‡ ‰ÏBÚ  ÚˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»
‰„ ˙ÈLÈÏLe68‰‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»

ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי . לטהרת
בת  יש שהקריב  כי  נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו

תגלחותיו  שתי  נמצאו היה, ומוחלט  טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסף ֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט , מצורע 
ה"ט . פ "ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב  אע "פ 

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע 
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף , חטאת על אלא
היא  השניה תגלחתו לפני  יביאנה אם אף  דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט : פי "ח , הקרבנות מעשה בהל' כתב  וכן כשרה,
הספירה  ימי  בתוך למקדש) (חוץ  בחוץ  עולותיהם שחטו אם
איסור  משום ֿ) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ ) שחוטי 

ולחםֿמשנה). (כסף ֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי 
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי65) של היא השניה שהתגלחת ואע "פ  טהרתי . נזירות

אע "פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב  אם זאת בכל ספירו,
פי "ח , הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה

(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט  והאיל לחטאת הכבשה
שנינו 67) וכבר נזירותי , קרבן לתשלום כעת מקריב  שאני 

לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט :) שהשניה 68)(נזיר
הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

לצרעתו,69)בהמה. הראשונות תגלחות שתי  הסדר: שכך
לעיל  נתבאר וכבר לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית
לא  שמא כי  השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע  ה"ו
הראשונה  נמצאת מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא
שמא  בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע 

ס .). נזיר הסוגיא (ע "פ  נה אות לעיל וכמבואר

.Á‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Úˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈtva ‰Ë È‰  ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ ÚˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z ÔawÓ  dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È‰ 76‡ÓËe ÚˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ÈÊ Ôa˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ  ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰„ ‰Ó‰a77‰BÁ‡a ‰‰Ë Ôa˜ ‡È‰ È‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ  ÚˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ
˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««

˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי , כשהם מביאים ומצורע  טמא שנזיר
לח . עולתו 71)אות "אבל הי "ב : פ "ו, לעיל רבינו כדברי 

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של  ואשמו
הקריבו  שלא זמן "וכל ה"ה: פ "א, כפרה מחוסרי  בהל'
והאשם  העולה אבל בקדשים. לאכול אסורים חטאתם,

ס . נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע ) בדפוסים 72)(=של
ההלכה. כאן מתחילה התימנים, בכת"י  וכן קדומים,
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות:

אלא 73) קרבנו מביא המצורע  שאין ה"ה, לעיל נתבאר כבר
ולא  סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר
לספק  אלא לצרעתו, שהיא זו חטאתו על רבינו נתכוון
הרי למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי  טומאתו,
כדי חטאתו, קרבן ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח 
עוד  כל שהרי  טהרתו, נזירות אח "כ למנות להתחיל שיוכל
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא
השניה  השנה ובסוף  והואיל הי "ב , פ "ו, לעיל ראה מעכבתו,
חטאתו  להקריב  איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך
לעבור  יצטרך שלא כדי  הראשונה השנה בסוף  לטומאתו

טהרתו, קרבן על תאחר" חטאתו ב "בל יביא לא אם כי 
"בל  על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל לא בראשונה

המשנה). (מרכבת כלל.74)תאחר" נטמא לא שמא
כלל,75) להתגלח  יוכל לא נזירותו, קרבן יביא לא שאם

קרבן. בלא מגלח  טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא
לחובתו.76) בהמה עולת מביא טמא נזיר אין כי 
עליה.77) לנזירותו.78)ומגלח  שהיא  הרביעית בתגלחת
העוף .79) חטאת שחייב  למת טמא כמבואר 80)שמא

מד. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל

.ËÚa‡ Ál‚Ó ‡e‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«≈««¿«
ÔË˜ ‰È‰Lk ?˙BÁÏ‚z81‰M‡ B‡82 LÈ‡‰ Ï‡ ; ƒ¿»¿∆»»»»ƒ»¬»»ƒ

˜ÙqÓ Ál‚Ó BÈ‡83˙ÁÏ‚z ‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ‡Ï ≈¿«≈«ƒ»≈…ƒ¿««À¿»¿…ƒ¿««
BL‡ ˙‡t ÛÈwÓ ‡ˆÓÂ ‡e‰ B‰Ë ‡nL ,˙Ú»̂««∆»»¿ƒ¿»«ƒ¿«…
˙ÁÏ‚z ‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿«≈«∆»ƒ¿««

„Ïa ‰‰Ë84,kÚÏ el‡ ˙BÁÏ‚z Úa‡ ÔÈ‡L . »√»ƒ¿«∆≈«¿«ƒ¿»≈¿«≈
‰ÂˆÓÏ ‡l‡85. ∆»¿ƒ¿»

בר 81) שאינו שערות שתי  הביא שלא אלא בשנים. גדול
ולעיל  ה"ג פי "א, נדרים בהל' כמבואר נדר, ונדרו עונשין

הי "ג. הראש,82)פ "ב , הקפת איסור על מוזהרת שאינה
פ "ט , לעיל השווה הזקן, השחתת באיסור ואינה הואיל

(נזיר 83)הט "ו. ספק  שהן הראשונות, התגלחות שלש כל
עלֿכלֿפנים,84)נז:). להתגלח  וחייב  האחרונה, שהיא

טהור. נזיר מצורע 85)בתורת שאפילו נז: בנזיר כמבואר
השחתת  עושה והלא שם: ששאלו מעכבתו, תגלחתו אין
וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י  (כגירסת זקן?
כלל, זקנו (=מגלח ) משחית אינו שבגדול מזה, ומשמע 
פ "ח , לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע  ספק  שהוא למרות
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קטו                
         

וטבילתו  המצורע  "תגלחת ה"ד: פי "א, צרעת ובהל' ה"ה,
זו". את זו מעכבות אינן והזאתו

.È‡e‰ „ˆÈk  ˜ÙÒa ‡ÓËÂ È‡cÂ ÚËˆpL ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»«««¿ƒ¿»¿»≈≈«
‰ËiL Á‡ ?‰OBÚ86ÈLÈÏMa ‰fÓ BzÚvÓ ∆««∆ƒ¿«ƒ»«¿«∆«¿ƒƒ

ÈÚÈMe87‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,88˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
dlk B˙eÈÊ89˜ÙÒa ÌÈBL‡‰ ÌÈÓi‰ eÏÙ È‰L , ¿ƒÀ»∆¬≈»¿«»ƒ»ƒƒƒ¿≈

ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰‰Ë Ôa˜ ‡ÈÓe ,‡ÓËpL ‰‡ÓË90. À¿»∆ƒ¿»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ
˙Úˆ Ôa˜ ‡ÈiL Á‡Óe91ÌÈL„˜a ÏÎB‡92. ≈««∆»ƒ»¿«»««≈¿»»ƒ

מצרעתו.86) עוד 87)שירפא  כל כי  מת, מטומאת להטהר
שהלכה  צרעתו, קרבנות לשלוח  יוכל לא מת, טמא שיהיה
מקריבים  אין מת, "טמא הי "ב ) פ "ב , מקדש ביאת (הל' היא
הוא  טמא שעדיין ואע "פ  שיטהר". עד כלל קרבן עליו
בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו,
וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל ה"ג: פי "א, פרה

ואסור 88) נטמא, לא שמא כי  נזירותו, ימי  שישלמו לאחר
שנרפא  וכגון טהרתו, נזירות ימי  שישלים עד להתגלח  לו
הרי ביום, בו ספק  טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו
יז  וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה תגלחת מגלח  זה
עשרים  עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח  לנזירותו
למנין  עלו ולא סתרו לא וספירו חלוטו (שימי  לנזירותו יום
הרי לנזירותו, לח  שביום נמצא ה"ט ), פ "ז, לעיל - נזירותו
שלמה  הרי  הוא, טהור נזיר אם ממהֿנפשך, מגלח  הוא
למת, נטמא ואם צרעתו), ימי  שבעת נכיון (אחרי  נזירותו
לטהרתו  השביעי  ביום טומאה תגלחת לגלח  עליו מצוה הרי 

המשנה). טהרה.89)(מרכבת שאם 90)נזירות נמצא
שותה  זה הרי  יום, שלשים שהיא סתם, נזירות עליו קיבל
לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי  למתים ומיטמא יין
יום  ושלשים צרעתו, ספירת לימי  לו עלו ימים ששבעה
שישלים  עד לגלח  לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), תגלחת נזירות אחרי  ה
(נזיר  הקודמת נזירותו ימי  כל את וסתר נטמא שמא טומאתו,

שהזו 91)ס :). ואחרי  מצרעתו, להרפאו השמיני  ביום
פו. אות לעיל כאמור השביעי , וביום השלישי  ביום עליו

היוצאה 92) טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
יטהר  אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי  אינו מגופו,
(נזיר  מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא
ורבינו  המשנה, מרכבת עלֿפי  נתפרשה זו הלכה כל שם).

ותוספות. כרש"י  שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש

.‡È˜ÙÒa ÚˆÓ ‰È‰Â È‡cÂ ‡ÓË93‰ËÂ ,94˜ÙqÓ ƒ¿»««¿»»¿…»¿»≈¿»«ƒ¿≈
Ál‚Ó Ck Á‡Â ,‰ÓÏL B˙eÈÊ ÈÓÈ ‰BÓ  BzÚ»̂«¿∆¿≈¿ƒ¿≈»¿«««¿«≈«

Ú‚p‰ ˙ÁÏ‚z95‰ÁBc BÚ‚ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L ; ƒ¿«««∆«∆≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»
˙eÈÊ96ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰BÓ Ck Á‡Â .97˙ÁÏ‚z ÔÈaL ¿ƒ¿«««∆ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿««

‡ÈÓe Ál‚Óe ,‰iL ˙ÁÏ‚˙Ï ‰BL‡‰ ÚˆÓ¿…»»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«≈ƒ
ÈÚÈLe ÈLÈÏLa ‰fÓe .ÌÈL„wa ÏÎB‡Â ÂÈ˙Ba˜98. »¿¿»¿≈«»»ƒ«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

˙Ó ˙‡ÓËÏ ÌÈÁ‡ ‰ÚL ‰BÓ Ck Á‡Â99Ál‚Óe , ¿«««∆ƒ¿»¬≈ƒ¿À¿«≈¿«≈«
B˙eÈÊ ‰BÓ Ck Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z100dlk101. ƒ¿««À¿»¿«««∆¿ƒÀ»

טהור.93) שהוא בוהק  ספק  נגע , ונרפא.94)ספק 
מת 95) לטומאת ימים שבעה למנות לו שאי ֿאפשר

אינו  ומצורע  הוא, מצורע  שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח 
מקדש  ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו משלח 
מצורע , אינו שמא לגלח , לו אסור לצרעתו וגם הי "א, פ "ב ,
רשות, גילוח  לגלח  - רבינו לדעת - לו אסור שנטמא ונזיר
המשנה, (מרכבת שנדר כפי  נזירות ימי  ימנה אשר עד

רבינו). דברי  על 96)בהבנת יעבור לא "תער בה: שנאמר
אלא  מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו",
יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת

המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי 
שיוכל  כדי  לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי ", בשלישי  הזה "אם התימנים: בכת"י  וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו  כלומר,

כאמור. ובשביעי , מצרעתו 99)בשלישי  נטהר שכבר אחרי 
הי "ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח  אחרי 
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,

אוכל  מספק , והוחלט  ודאי  ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי שלושים תחילה מונה שהרי  יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב  לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף  וארבעה, ארבעים הרי  מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי  לנזירותו, בסוף  מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י  כפירוש ולא ס :) (נזיר וארבעה

.ÈÁ‡Ï  È‡cÂa ÚˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
‰ËiL102,‰BL‡‰ ˙Úˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚvÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈMe ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡ÈÓe ,˙Úˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ

‰ÚL ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
˙eÈÊ ÈÓÈ ÙBÒ Ck Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ

‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰‰Ë Ôa˜ ‡ÈÓe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי  מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב 

לימי104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי  שאין לטומאתו,
הי "ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ "ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי "ב . למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות אי ֿאפשר הכלל "זה ס :). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי  תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי  ספק ), דיבורֿהמתחיל א, עמ ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע , טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח  עד מצרעתו נטהר

.‚È‰ÚL ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙ÚL ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
ÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰ÈÙÒ ÈÓÈ ˙ÚLa ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

ÚˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי  טומאה, ימי  שבעת
ושנה? הזה וגם לפני108)לתגלחתו היא מצורע  שתגלחת
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קטז               
         

כל  "ואת ט ) יד, (ויקרא ככתוב  גופו), (=טבילת מים ביאת
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ  יגלח ... שערו
טהרתו" ביום ראשו "וגלח  ט ) ו, (במדבר בו כתוב  למת,
תגלחת  ואין והואיל ס :). (נזיר במים טהרתו לאחר  גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף  כדי  שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ "ו, ולעיל לט : בנזיר כמבואר לתגלחת,

.„ÈÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙eÈÊe .ÚL ‰Ê È‰  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL È„pÓ BÊk109Cc '‰Ï „Bp‰ Ï‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È‰  ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÈ‡ÈÏ ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(Ó‡pL) ,‡Èk e˙k‰«»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈÊÏ ÌÎÈeÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט . בנדרים משנה
הכ"ג). פי "ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף  כדי  בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט :111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק , שמעון כדברי 
להזיר  נזיר יפליא... כי  איש אומר הכתוב  עליך בישראל,
אמר  יא: י , נשא ובמד"ר ט . אות פ "א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני  חשוב  הריהו הקב "ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף  עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס  בפירוש והרד"ק  ח . ו, נשא זוטא ספרי 
והיין, הבשר תאות אחרי  ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי  היין... מן שינזרו טהרה רוח  בהם נתתי 
כדי אתכם, הפרשתי  הבשר... תאות אחרי  לרדוף  האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙eÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»


  

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ÚL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎÚa Ôe„Ï (‡ :ÔËt ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
( .Ì„‡ ÈÎÚ ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰Bza LÙÓ L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎÚ ÔÈc („ .ÌÈz ÈÎÚ ÔÈc (‚ .‰Ó‰ ÈÎÚ ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈

ÌÈÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O(Ê .ÌÁ ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ »ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆
.ÌÁ Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי 

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי  נדבת לערכין, דמים
ערכי האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי "ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי  דמי  או עלי 

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡„ Ì‰ ÌÈÎÚ‰2Lc˜‰ È„ ÏÏkÓ3:Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ EkÚa5ÔÈiÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ

BÓlLÏ Á‡˙ ‡ÏÂ Bc ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿
‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי2) העוסק  הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך
בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי  דיני  והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי  בה שיש נזירות דיני  ואח "כ הזה,
דיני וקבע  קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי  הם כי  הספר, בסוף  ערכין
פ "א, נדרים הל' לעיל בביאורנו וראה (רדב "ז). הזה בזמן

המקדש.3)ה"א. לטובת נודר הכתוב :4)שאדם קראו 
נדר.5)נדר. דין להם ויש עליו 6)הואיל שיעברו אחרי 

א. ד, השנה בראש כמבואר ערכו, נתן ולא רגלים שלש
פרשת  כהנים' וב 'תורת הי "ד. פי "ד הקרבנות מעשה ובהל'
נדרים  הקיש - בערכך "נדר אמרו: ג, פרשתא בחוקותי ,
בבל  - ערכים אף  לשלמו, תאחר בבל - נדרים מה לערכים,
"כשם  לז: פרשה רבה', 'ויקרא במדרש וכן לשלמו". תאחר
ומדברי וכו'. בערכין" כך תאחר, ובל יחל בל שבנדרים
שלש  שמשעברו נראה, קנז לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר רבינו
הוא  וכך יחל, לא משום: גם עובר ערכו, נתן ולא רגלים
יחל  בל על שעובר "מגיד זה: פסוק  על מה'ספרי ' מוכיח 
המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב "ן אולם תאחר". לא ועל
על  כשעבר אלא יחל לא על עובר שאינו סובר צד, 'עשה'
בשלש  כלל תלוי  אינו אבל לקיימו, עוד לו אפשר ואי  נדרו,

(משנהֿלמלך). אמרו 7)רגלים וכן נדרים, בפרשת האמור
וכתב  מצותֿעשה", זו - שפתיך "מוצא ו.) השנה (ראש
הציווי נכפל "והנה צד: מצותֿעשה המצוות' ב 'ספר רבינו
ככל  אמרו: והוא זו, במצוה תשמור) שפתיך מוצא (של

יעשה". מפיו היוצא

.LÙÓ L‡k ÔÈÎÚ ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
‰Bza8ÈÏÚ ÈkÚ' ÓB‡‰ „Á‡Â .9CÚ' ÓB‡‰ B‡ ,' «»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈÏÚ ‰Ê10CÚ‰ Ô˙B  'ÈÏÚ ÈBÏt CÚ' B‡ ,'11ÈÙÏ ∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ

eˆw‰ c‰ ‡e‰Â .CÚp‰ ÈL12‰BzaL13‡Ï , ¿≈«∆¡»¿«»»«»∆«»…
.˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ»¿…»≈

כז.8) בית 9)ויקרא לטובת  לתתו עלי, שלי  השווי 
לפניו.10)המקדש. העובר זה השווי .11)אדם

וחתוך.12) לפי13)פסוק  נערך כל מחיר קבעה שהתורה
אלא  משלם שאינו עלי , פלוני  דמי  לאומר בניגוד שנותיו,
גופו, בריאות לפי  הכל בשוק , הנמכר כעבד שיעריכוהו אחר
רבינו  וכתב  ה"ט . להלן כמבואר בתורה, קצובים דמיו ואין
ספרנון  אשר המצוות וכן . . . " פל"ט : ח "ג נבוכים' ב 'מורה
(לעזור  הצדקות דרך על הולכין כולן וחרמין, ערכין בהל'
שהוא  מה ומהן חרמין), = ) לכהנים שהוא מה מהן לזולת).
ושיבוז  הנדיבות, למידת האדם יגיע  ובכולן הבית, לבדק 
ההפסד  רוב  כי  ידו, יקפוץ  ולא השם לכבוד לממון אדם
והרבות  הממון על החריצות מפני  הוא . . . במדינות הבא
לקמן  והשווה וכבוד". נכסים להוסיף  התאוה ורוב  ממנו,

כילי ". יהיה ולא יצרו את לכוף  "כדי  הי "ב : פ "ח ,

.‚CÚp‰ ‰È‰ Ì‡ ?CÚ‰ ‡e‰ ‰nÎÂ14ÌÈLÏL Ôa ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
CÚ BÏ ÔÈ‡  ˙BÁt B‡ ÌBÈ15CÚ' ÂÈÏÚ ÓB‡‰Â , »≈≈∆¿»≈»»≈∆

BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk CÚ' ÓB‡k ‰Ê È‰  'ÈÏÚ ‰Ê∆»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈
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ÌeÏk iÁ16Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ «»¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆
,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ Îf‰ CÚ  ˙BeÓb ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ

ÌÈÏ˜L ‰LÏL ‰˜p‰Â17ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ . ¿«¿≈»¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈
„Á‡18ÌÈOÚ Îf‰ CÚ  ÌÈOÚ ˙L ÌÈÏLiL „Ú ∆»«∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ

˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰OÚ ‰˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«
CÚ  ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈOÚÂ ˙Á‡««¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆
.ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Îf‰«»»¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ
,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙La ÒkiMÓeƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««¿ƒƒ«
OÚ ‰MÓÁ Îf‰ CÚ  ÌÈL ‰nk ‰ÈÁ elÙ‡¬ƒ»»«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»

ÌÈÏ˜L ‰OÚ ‰˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L19. ¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

הנערך.14) "ואם 15)האדם שנאמר כלום, חייב  ואינו
שלושים  יום יח .) (ערכין חכמינו קיבלו וגו'. חודש" מבן
מבן  "ואם ז) (שם הכתוב  לשון כמשמעות כלמטה, נידון
בשנת  ולא הששים, שנת ששלמה ומעלה" שנה ששים
שם  בתוי "ט  (ראה חודש בן לענין והואֿהדין עצמה, הששים

מ "ד). (אלא 16)פ "ד, לכלי  ערך שאין יודע  שאדם אע "פ 
שלשים, לבן והואֿהדין לבטלה, דבריו הוציא בלבד), לאדם
אבל  ערכין, לענין זה וכל ה.). (ערכין לבטלה דבריו שהוציא
בסמוך  כמבואר דמים, לו יש יומו בן קטן אפילו דמים לענין

ו.17)ה"ט . שם, בתורה רומי18)מפורש בדפוס  כן
הג'. בשורה להלן וכן תימן. ובכ"י  מפורש 19)ר"מ ,

ומעלה, שנה ששים מבן שם: שנאמר ומתוך שם. בתורה
ששים  בשנת אבל כזקן, נידון ששים שנת כששלמה משמע 
שוה' ב 'גזירה למד אתה מכאן הימנה, כלמטה נידון עצמה
כלמטה  נידונת בה האמורה שנה שבכולן שנה", - "שנה
שלא  אע "פ  יום, שלשים לבן ובנוגע  יח .). בערכין (משנה
במפקד  טו) ג, (במדבר הכתוב  גילה הרי  "שנה", בו נאמרה
בו  שמונים תפקדם" ומעלה חודש מבן זכר "כל הלוים,
יח :). (שם עצמו השלושים מיום ולא ומעלה, יום משלושים

.„‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ  el‡‰ ÌÈM‰ Ïk20ÏÎÂ . »«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
L„w‰ Ï˜La  ÌÈÏ˜M‰21˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â . «¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈

B‰Ë ÛÒkÓ ‰BÚO ÌÈOÚÂ22ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ Îe . ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ23ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,24. ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

ראש 20) בערב  שנתו שתכלה עולם, למנין ולא ליום, מיום
(ערכין  שניה שנה לו תיחשב  תשרי  חודש וכשיגיע  השנה,
שעה  ואותה יום אותו - לעת" "מעת רש"י  פירש ושם יח :).
דעת  וכן כן, משמע  לא רבינו מדברי  אבל הבאה, לשנה
בערכין  צורך שאין אלחנן, רבי  בשם - א לא, שם ה'תוספות'
כמבואר  שעות, פוסלות בקרבנות ורק  לשעות, לעת מעת
להיות  שמצוותו "קרבן הי "ג: פ "א, הקרבנות מעשה בהל'
נפסל". - אחת שעה השנה על הוסיף  אם שנה, בן

והוא 21) הקודש, שקלי  בו לשקול הקצוב  השקל במשקל
אמרה  וכן שם), וברש"י  יג ל, (שמות השקל גרה עשרים
הקודש". בשקל יהיה ערכך "וכל כה) כז, (ויקרא תורה

היא 22) שהפרוטה - א יב , דף  בקידושין הרי "ף  דברי  ע "פ 
הרי פרוטה, ל"ב  מכילה גרה שכל והיות שעורה, חצי  משקל
עשרים  שהוא השקל נמצא שעורה, ששֿעשרה הגרה משקל
ה"ב ֿג). פ "א, שקלים (כסף ֿמשנה שעורה ש"כ שוקל גרה,

מאות 23) שלש ומשקלו שני , בית בזמן סלע  הנקרא מטבע 
שעורה. וארבע  ה"ב .24)ושמונים פ "א,

.‰ÌeËÓË25ÒBÈ‚Bc‡Â26‡lL ;CÚ Ì‰Ï ÔÈ‡  À¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
.˙È‡cÂ ‰˜Ï B‡ È‡cÂ ÎÊÏ ‡l‡ CÚ ‰Bz ‰ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ
B‡ ,ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡L ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«

ÌeÏk iÁ BÈ‡  Á‡ BÎÈÚ‰L27. ∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

נקבות.25) ולא זכרות לו ואין אטומה, שיש 26)שערוותו
נקיבה  ספק  זכר ספק  והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו

הכ"ד). פ "ב , אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,
הרי אחרים העריכו הם אם אבל ב . ד, שם ובגמרא א. ב ,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי  זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב "ז). ונערך כנקיבה הוא הרי  נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï‡ ,CÚ  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈÚÓ28ÈkÚ :Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ÈÏÚ ‰Ê Ï‡OÈ CÚ B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ CÚ :Ó‡L Ï‡OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
Ô˙B  ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÈBÏt CÚ B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈

CÚp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈
iÁ  ‰ËBM‰ ˙‡Â LÁ‰ ˙‡ CÈÚn‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ

.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני  אל "דבר ב ): כז, (ויקרא שנאמר
עובדי ֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני  - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי  "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי  (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב  שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק  נופל  הערכין וכסף 
נערך  שהוא גוי  לרבות בא "איש" שהריבוי  ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי  מאיר רבי  הוא: שכלל ואע "פ  שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי  הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי  של
סא, נזיר הש"ס  סוגיית מסתימת נראה וכן (כסף ֿמשנה).
שמח '). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי  דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב "ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב , ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע  (שם). דעת בהם שאין מפני  מעריכים, אינם

הט "ו. לקמן ראה

.Ê„Ú‰31Ï‡OÈ ‡Lk ,CBÚÂ CÚ 32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.„pL CÚ ÔzÈ  ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב 'תורת 32)כנעני .31) אמרו וכן א. ב , ערכין משנה,
- ב ) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי  פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י 
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב  - כסף  לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ "ב , פ "א
שאין  עלֿמנת כסף , לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
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לעבד  יש מצוות שלגבי  אע "פ  ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב .). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈÚn‰ „Á‡CÈÚn‰ „Á‡Â ,‡Èa‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ CÚp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B  ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰Bza e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי  ושמתיך ב . יג, ערכין משנה,
מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב , ערכין

שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע 
מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט ) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי  דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎÚk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B 42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa kÓp‰ „Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי  ולא האדם שווי  לפי  המשתלמים
(רש"י39) שהוא כל שווי  לו יש שהרי  א. ה, ערכין משנה,

א.40)שם). ב , הי "א.41)שם בסמוך וראה ב . ה, שם
שמשלם 42) עלי , פלוני  דקל דמי  מאומר: גרוע  זה שאין

ד:). (שם נדרו ב .43)כפי  כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰  ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎÚ‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב ,44) ככתוב  המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק ". שם ימצא אשר לכל הבית בדק  את יחזקו "והם ו) יב ,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק  הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B„ ÈÙk Ô˙B  ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰„ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»

ÌÈÏLeÈ ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ „46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ
˙Èa ˙BÏ eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :Ó‡pL47:Ó‡Â ;ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«

.ÌÈÏLeÈa ÔBkÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י ,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.È˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
 Ï‡OÈ ˙Úc ÏÚ „ Ì‡ .„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLeÈ ˜„e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :Ó‡ Ì‡Â ;50Èz„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ 51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק  לו יהיה שלא כדי  לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי  כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה

מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה"ח . פ "ח ,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי  לכתחילה". מהם
אני ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי  ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,
פ "ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו

הט "ו.

.‚ÈÒÒBb‰52ÌÈÓ„ ‡ÏÂ CÚ ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ
‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ Â54˙Ók ‡e‰ È‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ

‰Ú ÏÚ B‚‰Ï Ï‡OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa BÈc Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»
Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈÚ‰L B‡ Á‡ BÎÈÚ‰Â ,ÚL∆»«¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«
iÁ BÈ‡  'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' Á‡ Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ ÈÓc'»«»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»
.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ CÚ BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ ÌÁÈ L‡ ÌÁ Ïk :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…

BÏ ÔÈ‡ :ÓBÏk .‰„tÈ56‡e‰ È‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t ƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈
˙Ók57. ¿≈

החזה 52) צרות מפני  בגרונו ליחה שמעלה למיתה, הקרוב 
ס "ז). קכא, סי ' אהע "ז הרמ "א נערך 53)(לשון שאינו

ו:). בערכין (משנה נידר א.54)ואינו כח , גיטין
ה"ג.55) פ "ט , תרומות והל' הכ"ח . פ "ו, גירושין הל' השווה

אוציא  המת, ולא - נפשות "בערכך אמרו: - א ד, ובערכין
כל  והעריך, והעמיד ת"ל, הגוסס ? את אוציא ולא המת את
בהעמדה  שאינו וכל בהערכה, ישנו - בהעמדה שישנו

בהערכה". אינו - בהעמדה) אינו שהוא 56)(הגוסס  מי 
וברש"י ). ו: (ערכין פדיון בכלל אינו ולהיהרג, להיחרם ראוי 

ישראל,57) של דינו בבית זה וכל למות. דינו ונגמר הואיל
כמת, אינו גויים, של בביתֿדין למות דינו נגמר אבל
כח , בגיטין כמבואר לחיים, אותו ומחזירים שוחד שלוקחים
בפירושו  ורבינו הכ"ט . פ "ו, גירושין הל' והשווה (רדב "ז). ב 
מיתת  ע "י  ליהרג ביוצא זה וכל אומר: שם), (ערכין למשנה
אותו, ממיתה התורה אלא ברצוננו תלוי  שאינו ביתֿדין,
שלפעמים  ונערך, מעריך המלך, במצות ליהרג היוצא אבל

מדיבורו. המלך חוזר

.„ÈÌ‰ÈÓc „ B‡ ÌÈÁ‡ CÈÚ‰L ‚‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈB‚Â ,ÌlLÏ iÁ  ˜Èf‰ B‡58. ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

ידעת,58) "כבר שם: בפירושו רבינו וכתב  ב . ו, ערכין
פה  על שמלוה היום, בידינו המעשה פי  על ההלכה שפסק 
הנזק  כנגד ונוטלים . . . היורשים מן גובה בשטר) (שלא
רבינו  ומלשון ה"ד. פי "א, מלוה הל' והשווה מעזבונו".
שעסק  הגוסס  את הזכיר ולא וכו' ליהרג" היוצא "זה כאן:
נדר  או שהעריך שגוסס  שסובר משמע  הקודמת, בהלכה בו
 ֿ דיבור א ד, בערכין ה'תוספות' אולם כלום, חייב  אינו
שמחות, ממסכת משנה הביאו אוציא, ולא המתחיל
אחר  פעם שבדקוהו (כגון ומעריך נודר שהגוסס  האומרת,
שמחות  ובמסכת עליו). מיושבת דעתו אם לידע  פעם,
שהגוסס  יודע , רבינו שגם ויתכן, כזאת, משנה אין שלפנינו
"דין  משום הוא גוסס , כאן הזכיר שלא ומה ונודר, מעריך
לשלם" חייב  הזיק  "אם בו: לומר יכול שאינו נזק ",

(לחםֿמשנה).
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.ÂË‡Lk ÔÈÎÚÂ ÔÈÎÈÚÓ  ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»
Ï‡OÈ59ÌÈ„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â .60B‡ CÈÚ‰Â ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ

ÌlLÏ iÁ  ÌÈÓc „61BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ„ È‰L ; »«»ƒ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿
ÌÈ„ ˙BÎÏ‰a e‡aL62. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

מבן 59) "ופדויו טז) יח , (במדבר וכתוב  הואיל אומרים ואין
בערכין, ישנו - הבן בפדיון שישנו כל בערכך", תפדה חודש
(ערכין  בערכין יהיו לא - הבן בפדיון שאינם ולויים וכהנים
לפי כן, הדבר "שאין מ "א שם לרבינו המשנה ובפירוש ד.).

שיהיה". איש איזה בפרשה, כתוב  בן 60)שאיש שהיא
ויום  שנה ואחתֿעשרה לבן, אחד ויום שנה שתיםֿעשרה

לבת. ה"ז.61)אחד לעיל השווה לו, ויהיה לכשיגדל
אֿג.62) הל' פי "א,

.ÊË,CÚp‰ ÈL Ô‰  ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈeˆw‰ ÔÈÎÚ‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
ÔÏ Ó‡L ÌÈOÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈÚn‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ôe ;ÌÈML Ôa CÚ Ô˙B  ÈÏÚ EkÚ :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa CÚ Ô˙B  ÈÏÚ EkÚ :ÌÈOÚ ÔÏ Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

ÌÈOÚ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

בנידר".63) "השנים א: יח , ערכין משנה

.ÊÈÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈÚn‰ CÈˆÂ64‡Lk , ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÈ„p‰65ÔÈÎÚ‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .66C„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ «¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

˙BLc˜‰Â ÌÈ„ ‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL67. ∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈

דבר 64) בשפתיו והוציא וטעה להעריך, בלבו גמר שאם
פטור. זה הרי  בלבו, היה פ "ב ,65)שלא נדרים הל' ראה

הי "א. פ "ב , שבועות והל' את 66)ה"ב . להתיר לחכם
כי "איש ב ) כז, (ויקרא הכתוב  קראו נדר שהרי  התחייבותו,

בערכך". נדר ז.67)יפליא ה"ה, פ "ד, נדרים הל' ראה

.ÁÈÈÏÚ el‡ CÚ :ÓB‡‰68Ôlk CÚ Ô˙B 69Ïk , »≈≈∆≈»«≈≈∆À»»
ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡70È„È ÏÚ Ô˙B  ∆»¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈

ÈÚ „Á‡ CÚ Ìlk71È„È ÏÚ Ô˙B  ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â . À»≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈
ÈLÚ CÚ Ôlk72. À»≈∆»ƒ

כולם.68) את והעריך הרבה אנשים לפניו שעמדו
לי69) "אין א: ד, ערכין ובש"ס  מ "ז. פ "ב , ערכין תוספתא

מניין? מאה, שהעריך אחד אחד. שהעריך אחד אלא
נפשות". בערכך לתת 70)תלמודֿלומר: משגת ידו ואין

כולם. של מלא ראה 71)ערך אחד, מסלע  פחות לא שהוא
צריך  משנה' ה'לחם ולדעת שם). (תוספתא ה"ג פ "ג, לקמן
אינו  מסלע  שפחות נערך, לכל אחד סלע  הפחות לכל שיגיע 
יתן  וכשיעשיר חוב , עליו ישאר לו, אין ואם ערך. בתורת

ה"ד. פ "ג, לקמן כמבואר שלם, פ "ג,72)ערך לקמן ראה
ה"ב .

.ËÈÔÎÂ ,ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡Â ÊÁÂ ,ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««

˙Á‡Â73ÔÈÎÚ ÈL Ô˙B  ÈÏÚ ÈÎÚ ÈL :Ó‡ .74. ¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ
ÔÈnk Ô˙B  ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa‡ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»

.„pL∆»«

לעיל 73) כמבואר הם נדר בכלל הערכין שהרי  ב . ז, ערכין
נדר  על חל נדר ה"אֿב ) פ "א, נדרים (הל' היא והלכה ה"א,

אינו 74)(רדב "ז). עני  היה שאם ומסתבר, א. ח , ערכין
ידו  תשיג אשר כפי  ערכין לכמה אחד ערך אלא נותן
הקודמת, יח  בהלכה המוזכר לדין דומה זה ואין (רדב "ז).
אחד  לכל עני  ערך ליתן ועליו הם חלוקים גופים ששם
אחד  ערך ונותן עצמו, את אלא מעריך אינו כאן אבל ואחד,
לקמן  וראה מ "ז). פ "ב  ערכין תוספתא לשמואל' ('מצפה

הי "אֿיב . פ "ג,

.Î‡l‡ ,ÈÓ CÚ Lt ‡ÏÂ ,CÚ ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎÚaL ˙BÁt Ô˙B  Ì˙Ò CÚ≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע "פ  ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט , תפסת

.‡Î ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈

Ô‰k‰ B˙‡ CÈÚ‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ  ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈLBi‰78. «¿ƒ

להעריכו 76) הכהן, לפני  לעמוד צריך שהנערך הכתוב  גזירת
המעריך, את לחייב  כמה לידע  כדי  שנותיו, ואע "פ כמה

לפני והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב  שלשון
- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי  על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני  עומד שהמעריך משמע 
שהוא  עלי " "ערכי  שאמר במי  מדבר הכתוב  כי  לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני77)המעריך ונערך
והראב "ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני כשעמד אולם הי "ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי חשוב  זה הרי  הודאתו, פי  על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע  שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה ואין
ללשכה, פרע  שלא מעידים הגזברים שהרי  מותו, לפני 

(מה"מ ). היורשים יתנו ולפיכך

.ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ eÓ‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡ 80Á‡Â ÂÈÓ„ eˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈLBi‰ ezÈ  ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב .79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈeˆ˜ ÔÈÎÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎÚ ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰Bz‰82CÚ :ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈeˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

CÚp‰ „ÓÚL Á‡ CÚp‰Â CBÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈLBi‰ ÔÈiÁ 84Ì„˜ CÚp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆
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‰Ê È‰  Ìi˜ CÈÚn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈˆ CÚp‰Â ,˙ÓÏ CÚ ÔÈ‡L ;eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È‰  ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י  וכן ר"מ , רומי  בדפוס 
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף  נמשך זה כי  ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך
זה  אין כמה, לקבוע  הספיק  שלא אע "פ  לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע "פ  אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט ), (לעיל בשוק "

שם). (גמרא, לפני83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי 
מדבר, הכתוב  ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב : הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי  ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב , גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס  לענין
אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר

(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו
הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע "פ  לשלם ונתחייב  בדין
ולפי המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
כגבוי , זה הרי  לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש

לו. מועילה השאלה החי .88)הנידר.87)שאין הנודר
זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב  ואי ֿאפשר והואיל

שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט ' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי  למתים דמים
עלי פלוני  דמי  אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי , והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי  נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי  והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

ה'תשע"ט  טבת י"ח רביעי יום 

   1 
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק 

עלי משקלי  האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי  משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח  לקדשי  הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚ B‡ ÈÈÚ CÚ B‡ È„È CÚ :ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È CÚ :Ó‡L2ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ CÚ B‡ ,ÈÏÚ È„k B‡ ÈaÏ CÚ≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk CÚ Ô˙B  ÈÏÚ B„k4ÏËpÈ Ì‡L È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk CÚ Ô˙B  ÈÏÚ BkÚ Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב "נפש".

.CÚ .BkÚ ÈˆÁ Ô˙B  ÈÏÚ ÈkÚ ÈˆÁ :Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL LÙ‡ È‡L ;Blk CÚ Ô˙B  ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי .5) כבדי .6)חצי  ערך או לבי  מערך גרוע  זה ואין

.‚ ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…

Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7 Blk ‡e‰ kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À
‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈

ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚÏ BÊ B„È8‰ÂL  »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆
‰OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי  ולא האדם שווי  לפי  המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני  לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל

בשתי שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי  שלימות, ידיו
הרי עלי , ידי  דמי  שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי 
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.„BL‡ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„k B‡ ÈL‡ ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B  ÈÏÚ B„k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈
Ï‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B  ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»

Ô˙B  ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.‰ ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,‰Ê  ‰Ê Ì‡ ,ÛÒk  ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B  ÈÏÚ ÈÏ‚ B‡ È„È Ï˜LÓ :Ó‡ .LtL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

LtL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ‡‰12Èa ÔBLÏ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי  בנחת ידו ויכניס  מים כלי  ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי  מהכלי , שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות  בשר הברך,12)מרפק .11)כמשקל
והירך. השוק  שבין הרגל אחרים 13)פרק  בעניינים אבל

היד  כף  חיבור מקום שהוא הפרק , עד אלא נקראת יד אין
והזרוע .

.ÂËÈL Ô˙B  ‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :Ó‡ .LtL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈL elÙ‡ Ô˙B  ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.LtL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף  הואיל
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גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע , אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק  שעלינו לעובי . ולא קומתו

כראוי .

.ÊÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó Lt ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ˙BÈa ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B  ‰aÓ ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚ B‡ È„È Ï˜LÓ :ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .‰Ê Ô˙B  ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó Lt ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B  ˙eÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»

˙Bt elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï ÔkcL ÌÈcÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈
ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈL Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…

BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב : שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף 
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב  אדם הוא [=אם קובע 
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני , כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי  נדיב , הוא שאם
נתכוון. לכך כי  אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי .19)ואפילו משקלי  מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב 

.ÁÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
 ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈÚ ,ÈÏÚ ÈaÁ B‡ ,ÈÏÚ È˙ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡ÈÓe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈLBi‰ ezÈ  ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿

נתכוון.21) לכך שלא בוודאי  שידע  עד רב  כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס  שלא כי  איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם לה  שהרי  איסור, שאלת אין היורשים לגבי  אבל חמיר".

להקל. ממון וספק  בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.ËÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ˙LÁ ÚaËÓ .24È‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÏÊa ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע .23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי  נחושת יביא
היה 25)כסף . אמה גבהו סייף , כמין חד ברזל של טס 

עליו  ינוחו שלא כדי  סביב  ההיכל מעקה גבי  על מתוח 
משם. העורבים שמכלה - עורב " "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי27)שבמקדש.26) הרי  האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב , מטבע 
בהלכות  שכותב  מה על רבינו סמך ואולי  זהב "? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב  יז: הלכה כד פרק  ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב " מדינר פחות אין זהב 

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.ÈÚaËÓ ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«

ÔBLÏ ‡ÈÈ 28dÏ˜LÓ ‰È‰È .‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»
Ï˜Ln‰ Lt Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :Ó‡iL „Ú ‡ÈÈ  Lt ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע 

.‡ÈB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«
‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»
 ÔÈÎÚ‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ ÈiÁ ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ Ïk‰ «…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ

.e‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ  ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
 ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ  ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈBË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒt˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜BÊ ÈÏk c˙‰L ÈÓ Ïk »ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
Cˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈaÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈkÓ ‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ  ˙Èa‰ ˜„Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
בחשאי . דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים

הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה
לקח , ממי  העני  ידע  ולא נתן למי  ידע  ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי 

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎˆ‰34˙Óez Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„Ï eÎˆ‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח .34) על קרבנות השקלים 35)להקריב  כסף 
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח . לקדשי  המיועדת ולדעתו הלשכה חולק , ראב "ד
היו  ששם הבית, בדק  לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף  הבית, בדק  לצרכי  הכסף  נותנים
קדשי ואחד מזבח  קדשי  "אחד ששנינו: כמו מזבח , לקדשי 
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק 
ואין  מזבח , לקדשי  מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק  לקדשי  ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח  הראוי  כלי  שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי  על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק  לצרכי  מיוחדים היה כליה שרוב 
לב . בתמורה המשנה דברי  מפרש ורבינו הבית. בדק  לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק  שקדשי 
אותו  משנים אין ההיכל לבדק  דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח ". לבדק 
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קכב               
         

   1 
ההעמדה 1) שעת לפי  לא הערך זמן לפי  הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי  בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי 

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈOÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈÚn‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈOÚ ÏÚ ˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡  «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ CÚ‰ ÔÈ‡L ;ÌÈOÚ ÔaÓ ˙BÁt CÚ≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,CÚ‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ "א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני 

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח . בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ "כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט  וראה הערך".

.CÈÚn‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰Bza ÔÈeˆw‰ ÔÈÎÚ‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
 ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz L‡ Èt ÏÚ ,EkÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע , אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב  אינו אח "כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È EkÚ ÏÎÂ :Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎÚa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב  משגת, ידו שאין בעני , ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

eˆw‰ ÌÏL CÚ ÔzÈ  ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰Bza«»

ומפרש 10) מסלע ", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע " פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני  "שאפילו רש"י :

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈÚ‰L ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈÚ‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
ÈLÚ‰Â12ÈLÚ CÚa iÁ ‰Ê È‰ 13Ì‡ Ï‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ÊÁÂ ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈÚ‰14Ô˙B  ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ CÚ15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני  כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י  וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט  ובגמרא יז:, ערכין משנה

ידו  והרי  הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני 
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי  - והעני  עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי 
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני  נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב  עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי  שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני  ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -

.ÂÈBÏt CÚ B‡ ,ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡L ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
iÁ ÈÚ‰ È‰  ÈÏÚ ‰Ê Ó‡M ‰Ó :Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL CÚ ‡e‰L ,ÈLÚ CÚa17CÈÚ‰L ÈÚ Ï‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ iÁ BÈ‡  ÈÏÚ ‰Ê CÚ :Ó‡Â ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ CÚk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי .16) פלוני  ערך התימנים: יז.17)בכת"י  ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי  דעת אלא זו אין ולדעתו חולק , והראב "ד ה"ט .
אני , ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב "ד וכדברי 
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי  בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי  בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי  דברי  כי 
נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי " זה שאמר "מה

וכס "מ ). (רדב "ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה
יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",

הנערך). = בנידר (ולא הכתוב  תלה בנודר - הנודר

.Ê,ÈLÚ CÚa iÁ‰Ï ÈÚ CÚa iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk eˆw‰ CÚ‰ ‡e‰L19ÈÚ CÚa iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ iÁ BÈ‡  ÈLÚ‰ Ck Á‡Â20iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»

ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ CÚ‰ ‡L ‡MÈ  ÈLÚ CÚa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL CÚ‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח  ומה הוא, עני  והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני )20) (ערך סלע  בידו "היה מ "ג פ "א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע  דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק 
לעני דומה זה והרי  פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב "ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.ÁÌÈMÓÁ ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡Â CÚ‰ ˙‡ LÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡  ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt CÚ B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ÈLÚiL „Ú BÁ ÂÈÏÚ ‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי  ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי , דמים וכך

ד:). (ערכין

.ËÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡  ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
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קכג                
         

„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ ÈiÁL .24Ô„ eLt È‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»
ÔzÏ iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :Ó‡L ÈÓk Ô‰ È‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈

eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני  בשוק , כעבד להמכר אני  שראוי  דמי  שיווי 
הבית. מבערכין.23)לבדק  בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי דמי  אמר (אם ועוף  חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי אמר שאם רש"י : ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי )

לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי , ראה
הי "א. שהוא 25)פ "ב , פלוני , של דמיו כל אומר כאילו

שאי סתום, הוא שהערך בעוד עלי , - בשוק  להמכר ן שוה
ערכו. ודמי  פלוני  של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח ) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,
נערך  זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט  -משמע 
מסביר, והראב "ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי 
המעריך  אחד שהרי  קנס , כעין נראה ערכין תשלומי  שחיוב 
לפי המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את
הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי  כעין שניו,
בין  בהם חילוק  אין כן שגם לב ), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס , שזה ומתוך קנס , וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס , משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו
כמפרש, אינם דמים" "חייבי  שגם הראב "ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני , דמי  הם כמה עדיין ידוע  לא שהרי 
שסכום  הקדש" עלי  "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב  מפורש נדרו

.ÈBÈ‡  Lt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'CÚ ÈÏÚ È‰' ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL LÙÓk27‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈÚn‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע "פ 
בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ "א, לעיל כמבואר

נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין
יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף  ייתור נפשות, בערך

ונפטר. נותנו - אחד סלע  אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.‡ÈeÈ‰Â ,ÈÏÚ ÈkÚ :Ó‡Â ÊÁÂ ,ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ 31Â‡Ï ÔÈÎÚ‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙BBÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰b  ‰bL Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡Ï33Ì‡ Ï‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡Ï ÚLz Ô˙34È ‰iL È„È  ‰iMÏ ˙Á‡Â,‡ˆ »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È‰Â ÌeÏk B„Èa ‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ‡MÈ35ÈLÚiL „Ú ÔBL‡ CÚ ‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני  ערכו על הכהן שהעריכו
העשירי הסלע  את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה

הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי  שבידו,
אין 30) והרי  הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך

אחד. סלע  אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם
שתיהן. ידי  יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד
צ . לכתובות (תוספות ידו הישג כדי  נתן אחת שלכל

שמע ֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:
(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה

ה"א). פ "כ, חוב ,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק 
את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי  את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב  ש"בעל מפני  הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי  - גבה"
מאוחר, חוב  בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב  דברי  הםֿהם רבינו דברי  אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי "ף 
מידי מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי  מוציא הדיוט  אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי  (כלומר,
וב "מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב , (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי  את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב , כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב 
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי  המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי , ונפטרו חובם שפקע  ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב .35)שהעריכו
שם.36) ברש"י  וכן ח . ערכין

.ÈÈÏÚ ÈÎÚ ÈL :ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ c‰ È‰  ÔÈÎÚ ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ CÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
ËtÈÂ ÈM‰ CÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ CÚ ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40CÚ‰ ‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙eÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú BÁ ÂÈÏÚ Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ

B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ "א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני  לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי "ט . ידו,39)הכסף  להישג בהתאם

כלום. חייב  יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי  אפילו מגיע  שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס  אם הרדב "ז ופסק  נפשטה, שלא  בעיה
נותן  תפס , לא ואם חוב . השני  הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק  כל כשאר ונפטר, שני  לערך וחצי  אחד, לערך חצי 
ה"ח , פ "ב , לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב 
למעלה. שכתב  מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע  לא וכאן
כדי אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי "ז
ה"אור  ולדברי  שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני  בין גדול חילוק  יש שמח "
מנה  כאומר: זה והרי  ספק , הוא והפרעון בוודאי , ערכים שני 

פרעתי אם יודע  איני  טוען והנתבע  בוודאי , בידך ך,לי 
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אבל  ה"ט . פ "א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב 
לי מנה כאומר: זה והרי  החיוב , בעצם ספק  ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע  הלויתני , אם יודע  איני  טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח , שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBkÚ LÈÙn‰42Û‡ ,e„‡ B‡ e‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈÁ‡a iÁ 44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia EkÚ‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL ;aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
ÔLÈÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È‰  '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»

aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף  אלא
התימנים: ובכת"י  פלוני , בערך הריני  או בערכי , הריני 

אחריותן". חיוב  עלי  אמר שלא שבשאר 44)"אע "פ  אע "פ 
כמבואר  עלי , הרי  שיאמר: עד באחריותו חייב  אינו נדר
הוא  הרי  עלי , שאמר שכל ה"ב , פ "א, נדרים הל' לעיל
(רש"י להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב 

קלט .). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב  תלה
ואע "פ  קלט :). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק 
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק : שכתב  מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י  במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ  ÌÈÓ„Â ÔÈÎÚ ÈiÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e„pM ‰Ó ÔÁk ÏÚa Ô‰Ó47ÈÊÁ‰Ï ÔÈiÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚÙÂ ,‰Ó‰e ÌÈ„ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚvL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï  ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע  כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס  גזבר
מ "ח  פ "ג שם ובתוספתא וברש"י ). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני  אבל מהם, המגיע  הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט  את לו תשיב  "השב  יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי  בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט ), צדקה שצריך "מי  קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע "פ  שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי  עדיין, נעלום ולא

שם). וברע "ב  מ "ה, פ "ו, קב :51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי  נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ "א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎÚ ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52 BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈

ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«
Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B 56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿
L„Á OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï‡ ,BcÏ BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿

ÂÈe59Ì‰È˙BBÊÓa iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆
Ì˙eÒÎe60.BÏ ‰Èe‡‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
ה"ג. פ "ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי53)תפיליו

וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם
שם). וברע "ב  מ "ג פ "ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף 

במצעות.55) רגיל של 56)שאינו  מחצלת  כעין גס , מצע 
לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי  אחד כל

שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב , בעל סידור
ה"ו. פ "ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם

שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי  מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי  חיותו לי  תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין
ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי "ג, והי "ד. ה"ב , פי "ב ,

.ÊËÔÈÈÚÓ  ÔÈ‰ÊÓ ÌÈ„‚e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב , בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי  ישמעאל כרבי  ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע "פ 62)האומרים:
ה"ז. פ "א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ "א, קידושין הירושלמי 

.ÊÈÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B  Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
LÁ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B  ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈaÓ ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰aÓ‰ ÔÓ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡  ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈaÓ‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ , להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי  "מעשה ג) י , (ירמה ככתוב  ולהחלקתם,

"וי ׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי  ככתוב  עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי  כלים שני  לו להשלים
כן 68)המועט . כה, עד זה יחידי  כלי  לו שהספיק  כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק 
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט , מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח  הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט , המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי אותו מניחים אלא המועט , את להשלים שני  כלי 

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.ÁÈk‡ B‡ nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ 70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
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‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»
Ïk‰ ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ 72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי .69) אדמה, כלי71)צמדו.70)עובד אלו אין כי 
רבי על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו,
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח . שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי  שאינם וחמור, צמד כדין
צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי  ולדעת ונמכרים.

נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.ËÈeÓ‡Â ,˙BiÏbÓe ÌÈ„ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈbz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏbÓe ;‰OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ , ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚLe BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
 '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia EkÚ‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒkÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL c Ïk ˙BaÏ78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»

BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB˙ÚLe79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»

מתרגם 73) כח ) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי . מדינאי  התימנים:75)דינר.74)אונקלוס : בכת"י 

הבגד  כלומר, מ "ה. פ "ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח ,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י ). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י 
לחולין  ורש"י  השוק . יום - אטליס  לאטליס , בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק  מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי  כד. ערכין

לידי גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי  מכירתם את תשהה
מ "ג) פ "ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע "פ  ה"ב  שם בירושלמי 
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י  להעיר, וראוי  שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני  אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא  מרגלית,
(העני ) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי  אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי  שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי  יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי  כנראה נמשך

.ÎÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na80ÌÈ„ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜w‰ Ï‡82Ú ÔÈÊÈÎÓ ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

Úe ˜aa ÌÈÙeˆ83Ì˙B‡ ÔÈÎBÓ Ck Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע  יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי "א. פי "ב , מלוה הל' והשווה ק : בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ "ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה

יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב , שם הגמרא ומדברי 
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב  כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח ,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב . פ "ח , לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין

   1 
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי  ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי  היובל, כשמגיע  דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡˜p‰ ‡È‰  ÂÈLÈBnÓ Ì„‡ dLi2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰  ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ

‰˜Ó ‰„O ˙‡˜p‰4 B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dkÚÂ ,6‰Bza eˆw‰ CÚ‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה
מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב : שם,

ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה
הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי  לגאלה כשבא

בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי  אותה מעריכים
שוויה. לפי  אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא

להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.ÓÁ Ba ÚÊÏ Èe‡L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚÊÈÂ ,ÌÈBÚO9˜È ‡ÏÂ10˜ÁÈ ‡ÏÂ B˙ÚÈÊ ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11ÏBÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ BkÚ 12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
ÏBÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈÚÓ ‰Êk  ÚÏ ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח ,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט 

השוורים  של זרע  מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע  שטח  וגדול נופל, והזרע  המחרישה
זרע  כור המקבל משטח  ומקובצת, עבה שאינה ביד, הנזרע 
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב 'מפולת

מפסיד.10)וברש"י ). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף ,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי  לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע  ארבעים עבור שקלים חמישים
הי "ב . לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע  ארבעים עבור רק  הוא שדהו, בפדיון
כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע  ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב 'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
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קכו               
         

משנת  בה יכנס  שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי ,
הבא  היובל שנת חושב  שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב  חשבון לפי 
כהנים' וב 'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי :
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי  פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי "ב  דבר' ב 'העמק 

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e‡a k16eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»
‰b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»

‰Bza ‰eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È„a ‰Ún‰ ‡È‰  »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«

ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL Èc‰Â .ÔÈÈ„ ‰Úa‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈
ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«

ÔÈBÈ„et ÌÈÚa‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈
ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B  ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»

ÌÈÚa‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"ב ֿג.16) השקל".17)פ "א, גרה "עשרים יג ל, שמות
שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני  בית בזמן סלע  הנקרא המטבע  במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע  מאות שלש במשקל
לסלע .20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי 

המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע 
שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין

לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ "ט  שהפונדון נמצא
לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר

לפרוטרוט ". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„k‰ ‡e‰ ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ OÚ Ô‰L28Îe .‰ÙÈ‡  ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e‡a29BeaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò ÚÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚLÂ ‰MÓÁ BeaLa‰n32Úeaa ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚLÂ Úa‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
e˜a ˙Bn‡ ÌÈÚLÂ33ÚÊ ‡e‰Â ,k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈBÚO ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע  ונזכר

שם. וברש"י  א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב :
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב 
ה"ג.29) "שיש 30)פט "ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי  קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב 'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח  אלפים 31)משנה' שני  והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני  כור,32)התוצאה בית והוא
מאות  וחמש אלפים ושני  סאה, מבית שלשים פי  שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף , וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע  כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב " שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ "ה, פ "ב  עירובין וראה מ "ט ). פ "ב , לכלאים בפירושו

שם. יו"ט ' וב 'תוספות ברע "ב 

.‰ÔBaLÁ‰ Cc „ˆÈk34È‰ ?˙B„O ÈÎÚa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL ÏBiÏ ‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L ÏBi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿
ÓÁ ÚÊ ÏÎÏ Ô˙B  Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆

ÌÈBÚO36˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL37Ì‡Â . ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ
‰OÚÂ ÌÈÚÏÒ OÚ ÔÈ˙B  d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et38LÓÁ Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆
˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ôw‰ ‡‰iL CÈˆ ,‰Bza eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆

Ôw‰ ÚÈ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»
ÂÈLBiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡41el‡ È‰  ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ42. ƒƒ…∆

את 34) הכהן לו "וחשב  יח ) כז, (ויקרא תורה שאמרה
ה"ב .35)הכסף ". לזריעת 36)לעיל הראוי  קרקע  שטח 

שעורים. ראויה 37)כור שהיתה שנה, לכל ופונדיון סלע 
יוצאה  היא נפדית לא אם שהרי  ההקדש, ברשות להיות

ה"ט . בסמוך כמבואר לכהנים, ערכין 38)ביובל משנה,
המקדיש  . . . יגאל גאול "ואם יט ) (שם, שנאמר א. כה,

עליו". ערכך כסף  חמשית ויסף  בדפוסים 39)אותו,
התוספת.ק  רבע 40)דומים: מוסיף  רבעים ארבעה שעל

= מלבר" "חומש בתלמוד הנקרא וזהו החוץ , מן חמישי 
פ "ה, שני  מעשר הל' והשווה נג:). (בבאֿמציעא מבחוץ 

בחיי41)ה"א. אפילו אשתו אבל המקדיש, מות לאחר
(משנהֿלמלך). כגופו שאשתו כהנים'42)בעלה, 'תורת

היורש". ואת האשה את לרבות - יגאל גאול "ואם שם
ה"ג. פ "ה, לקמן והשווה

.ÂÚa‡ ‰„Bt‰ Ô˙B  ÌÈL Úa‡ ÏBiÏ ‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ

LÓÁ Ô˙B  d˙B‡ e„t43ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . »»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe44‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .45‡l‡ , ¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

„Á‡k Ïk‰ Ô˙B46. ≈«…¿∆»

פונדיונות.43) וחמשה סלעים שנתיים,44)חמשה עד
בסמוך  יתבאר משנתיים, פחות ליובל עד נשאר אם אבל

שנה.45)ה"ח . בכל שנה שכר ערכין 46)בתשלומים,
שיהא  עד - הכסף " את הכהן לו "וחשב  שנאמר: א. כה,
אם  אבל הדרוש. הכסף  סכום כל כלומר כאחד, כולו כסף 

ה"ב . פ "ה, לקמן כמבואר גואל, - חציה רק  לגאול רצה

.ÊÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ‰L ÏBi‰ ÔÈe BÈa ‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ MÁÂ :Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ

ÛÒk ÔBÚ‚a ˙ÈcÙ dÈ‡  ˙B˙Bp‰ ÌÈM‰47‡l‡ «»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»
ÌÈL ÈzLa ÏBiÏ Ì„˜48.˙BÈ B‡ …∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

שנת 47) עד העבר היובל שמשנת השנים מנין לפי  שגורעים
שם). לתורה (רש"י  שתים 48)הפדיון שנים, שמיעוט 

אם  אבל א. כד, בערכין וכן י ) פרק  בחוקותי  כהנים' ('תורת
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קכז                
         

כמבואר  ופודה, רשאי  - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה
ה"ט . לקמן

.Á‰ˆ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L ÏBi‰ ÔÈe BÈa ‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
aÊb‰ÌÈL„Á‰ LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

zÓ ‰Ê È‰  ÓÁ ÚÊ ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈMÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÏÚ :Ó‡pL ; ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««

,Lc˜‰Ï MÁÓ ‰z‡ ÌÈL  ˙B˙Bp‰ ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈
.ÌÈL„Á MÁÓ ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»¿«≈√»ƒ

נשארו 50)שנשארו.49) וכאילו שלימה, שנה הם כאילו
היובל. עד שלימות שנים שתי  א.51)למקדיש כה, ערכין

. . . עושה לשנה חדשים לעשות רוצה אתה שאם "מנין
וחשב  לומר: תלמוד ושמונה, ארבעים בחצי  שהקדישה כגון
פי על ונתן נאמר: שלא מתוך מקום". מכל - הכהן לו
תלוי . הדבר שבכהן משמע  הכהן, לו וחשב  אלא השנים,
הגמרא  בנוסח  טעותֿסופר יש ולדעתו חולק , והראב "ד
שנשארו  החדשים לו יחשב  שהכהן אפשר איך כי  שלפנינו,
ושני סלעים שני  רק  הפודה ויתן שלימה, שנה הם כאילו
לא  הכהן שאם ההקדש, את מפסיד הוא והלא פונדיונות.
שקלים  חמשים ליתן הפודה יוכרח  לשנה, חדשים לו יחשב 
עיני בראות תלוי  הכל כי  סובר, רבינו אולם חומר. לכל
פנים, בשום יגאלנה לא שהמקדיש רואה הוא שאם הכהן,
רשאי אז וחצי , שנה עבור שקלים חמשים ליתן יסכים שלא
פונדיונות, ושני  סלעים שני  וליטול שנה חדשים לעשות
תמורת  לכהנים, השדה תצא היובל עד הכהן יחכה שאם
רוצים  שהבעלים רואה הוא אם אבל בלבד, שווייה דמי 
יטול  אלא לשנה, חדשים יחשב  לא אזי  מחיר, בכל לגאלה
שם, ובביאורנו הי "ט  להלן וראה שקלים. החמישים כל
(רדב "ז). לגזבר מסור הדבר שיהא היא, הכתוב  וגזירת
שם  וב 'תוספות' שם. למשנה בפירושו רבינו דברי  והשווה
בחצי "שהקדישה בגמרא שאמרו מה כי  העירו - א כה,
הדבר  שאין אז, כשהקדישה דוקא לאו ושמונה" ארבעים
לדברי מתאים וזה הגאולה, בשעת אלא ההקדש בשעת תלוי 

כאן. רצה 52)רבינו "אם הקודם: המשפט  אל חוזר זה
יכולים  החדשים אין - ירצה לא שאם משמע  הגזבר",
הגזבר  את לכוף  יכול המקדיש אין ולפיכך כשנה, להחשב 
אולם, שם). (ערכין, כסף  בגרעון לפדות כשנה לחשבם
זו  שפיסקה נראה, ר"מ , רומי  שבדפוס  ההפסק  סימני  מתוך

הבאה. ההלכה התחלת והיא הבאה, ט  להלכה שייכת

.ËCÎÈÙÏ53ÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ÏBi‰54È‰  dLÈc˜‰ Ì‡Â . «≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈

Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜Ó BÊÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ
‰„Bt  ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰ ‰ˆ»»«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆

d˙B‡55ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È‰  d‡„t ‡Ï Ì‡Â . »¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ
‡a˙iL BÓk ,ÏBia56. «≈¿∆ƒ¿»≈

לשנה.53) חדשים מחשבים ואין שיצטרך 54)הואיל
ממונו  על לחוס  לו וראוי  חומר, כל שקלים בחמשים לפדות

כד.). (ערכין עיקר כל יקדישנה מפסיד 55)ולא ונמצא
(שם). פונדיונות שני  פחות סלעים ושמונה ארבעים

הי "ט .56) לקמן

.ÈdÈ‡  dÓˆÚ ÏBi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ ÏBi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ . À¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È‰ ¬≈À¿∆∆

היובל 57) משנת "אם שנאמר: כשמואל, ב  כה, ערכין
נאמר: ולא היובל, שאחר משנה - משנת שדהו", יקדיש
רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב , שם שפסק  מ "א, פ "ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף  אל מוסב  וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי "ג שמיטה הל' והשווה ב . כו,

.ÈÏBi‰ Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡  ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ‚a62ÈÙÏ ,ÏBi‰ Á‡ ‰L Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈMÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È‰  ÓÁ ÚÊ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk ÚB‚ BÈ‡Â ,ÏBi‰ Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿

הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי 
עבור  פונדיון וחצי  סלע  חצי  אנכה יאמר לא שנה, אמצע 

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע , גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע  בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡  ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰OÚ ÌÈ‰Bb ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡  ÌÈÁÙË ‰OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ  Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב ).65) (לעיל בו לזרוע  ראוי  כמה לראות השדה גודל את
כסלע .66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע , ספלי  נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע  שדרות מעשרה,

עצמם. בפני  חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ˙BÈ B‡ ‰OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ  ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈMÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי  ולא שווים, לפי 
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי  כור. לבית סלעים חמשים

(כסף ֿמשנה). השדה

.ÂËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72 »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
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קכח               
         

‰ÙÈ ÔÈÚa  LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»
LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈMÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆

ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dkÚ ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿
e‡aL BÓk ,ÓÁ ÚÊ ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם  מקדיש לבד 73)שהוא אילנות
יד. (ערכין קרקע  אגב  האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע 

ה"ה.74)וברש"י ). לעיל

.ÊË,‰ÚÈÊÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈLË ˙‡˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt 76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt  ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי  ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי  טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,
לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע , שם,

הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È‰  LÈc˜‰L ‡e‰ „Ïa ˙BÏÈ‡‰L Lt ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»
˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈

˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆
Ú˜w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È‰ 84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח  ושיעור סאה.
עשרה  ממטע  אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס  ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי  נכונות, הגירסאות ושתי  (כסף ֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב  פ "ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב  יד.) (ערכין מדתה לפי  אין 82)והקרקע 
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני  לשלשה אלא קרקע  קנין שאין
את  ופודה הקרקע , את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt ∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי  חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע  אלא הקדיש
 ֿ קל מידתה, לפי  והקרקע  בשווים אילנות שפודה הט "ו)
הקרקע , את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר

פדיון  וצריכים הקרקע  אגב  נפדים האילנות שאין ודאי 
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע 
מה  ינכה הקרקע , יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע  וכל בלבד, אילנות

(רדב "ז). הקרקע  שאר

.ËÈ,˙ÈcÙ ‡ÏÂ ÏBi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
ÌÈ‰k‰  Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È‰ ‡l‡86˙‡ ÔÈ˙B ∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

‰ÈÓc87‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
BÈ„tÔ88˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .89. ƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

הכ"ד.86) להלן ראה בו, פוגע  שהיובל משמר אותו של
לבית 87) שקלים חמשים חשבון לפי  ולא שוה, שהיא כמה

ב  כה, בערכין שרש"י  אלא הכ"ו). לקמן (משנהֿלמלך כור
נותנים  שהם מפרש, בית" "ממקדיש דיבורֿהמתחיל –

כור. לבית שקל לתוכה 88)חמשים נכנסים אינם ולפיכך
וכתבו  יהודה). רבי  וכדעת כה: ערכין (משנה, חינם
(ויקרא  הכתוב  משמעות שכן להלן, מה ד"ה שם ה'תוספות'
אלא  לבעלים הכוונה - השדה" את יגאל לא "ואם כ) כז,
לאיש  השדה את מכר "ואם או היובל עד הגזבר ביד נשאר
. ביובל בצאתו השדה "והיה אלו, דרכים בשתי  . . . אחר"
המקדיש  גאלה ולא לאחר, הגזבר מכרה ואם לכהן". . .

הבאה. בהלכה דינה יתבאר הקדשות 89)מידו, ש"סתם
למד, אתה ומכאן ה"ז. פ "ה, לקמן כמבואר הבית" לבדק 
החדשים  לחשוב  הגזבר רצה "אם ה"ח  לעיל רבינו שכוונת
משום  אינה וכו' פונדיונים" ושני  שקלים שנים ויתן שנה,
יתנו  הכסף , יתנו לא הבעלים אפילו שהרי  ההקדש, רווח 
רווח  מזה שצפוי  ויתכן שוויה, כפי  דמיה את הכהנים
היא, הכתוב  גזירת אלא לבעלים, יחזירוה לא אם להקדש
יפסיד  שלא המקדיש על לחוס  הגזבר, לידי  הדבר למסור

(רדב "ז). שדהו

.ÎBÊ È‰  ÏBi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„Ï ÏtÈ Ô˙pL CÚ‰Â ,‰ÈÏÚÏ ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e‡aL BÓk92È‰  LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
ÏBia ÂÈ‡Ï ˙ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ÈÎ B‡ ÂÈB˜ ‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙ÊBÁ  Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â ÏBi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È‰  ÈÎ B‡ ÌÈB˜ ‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ïi B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

ÓB‚Â96kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97ÊÁz ‡l‡ ,Á‡Ó dkÚ ƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ98. «…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

ויניציאה.90) וה"ה 91)כנוסח  תמוהה, "חוזרת" לשון
רבינו, כוונת אכן, הראב "ד. על עמד וכבר ידו, תחת כבר
ביובל  אליו היא חוזרת לאחר, ומכרה המקדיש חזר שאם
גאלה  זה מקדיש אומרים: ואין אחוזתו, שדה מוכר כדין
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קכט                
         

היובל  ובשנת מקנה", כ"שדה אצלו היא והרי  ההקדש, מיד
(רדב "ז). לו שמכרה להקדש הקודמת.92)תחזור בהלכה

אחר"93) לאיש השדה את מכר "ואם שנאמר ב . כה, ערכין
ליעוד  אביו תחת קם שכן אחר, נקרא שאינו לבן, ולא לאחר
שנות  שש בתוך האב  מת (אם עברי  ולעבד עבריה, אמה

בנו). את הוא עובד - א.94)עבדותו כה, ערכין משנה,
יוצאת  אינה מידו, וגאלה . . . אחר "גאלה שם: רבינו וגורס 
אולם  שם. לרבינו המשנה בפירוש וכן ביובל". לכהנים
מידו, וגאלה . . אחר. "גאלה במשנה: שלפנינו הנוסח 

ביובל". לכהנים פו,95)יוצאה אות לעיל בביאורנו ראה
לכאן. לא 96)ותקיש "ואם כתוב : זה מפסוק  למעלה

- יגאל" "לא כה:) (ערכין חז"ל דרשו - השדה" את יגאל
גזבר. - השדה" את מכר "ואם בכת"י97)בעלים,

ולוקח . שם 98)התימנים: המשנה מלשון משמע  וכן
ולא  נכנסים אומר שמעון רבי  . . . נגאלה ולא יובל "הגיע 
אינו  דמיה, את נותנים האומר: יהודה רבי  ואפילו נותנים".
בלא  יוצא הקדש שאין משום כלל, נגאלה כשלא אלא
שמעון, לרבי  מודה - אחר ע "י  נגאלה כשכבר אבל פדיון,

(רדב "ז). דמים נותנים הכהנים שאין

.‡Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na99‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;Ï‡OÈa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È‰  ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt  Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ÏBi‰ ‰ÈÏÚ Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆

ÏBi‰ Á‡ d˙B‡100‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :Ó‡pL ; »«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

חלוטה 99) זו הרי  היובל, לפני  המקדיש גאלה לא שאם
ב .100)לכהנים. כו, שם משנה,

.ÎdÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»
dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â ÏBi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓ «¿»ƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ«««

‰M‡Ï ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ c‰ È‰  ÏÚa‰102‡ˆz B‡ «««¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈
ÌÈ‰kÏ103CÎÈÙÏ .104da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ , «…¬ƒ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»

ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡  ÏBi‰ Á‡«««≈≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈
‰ÏBÎÈ dÈ‡  da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»

Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï105. ¿ƒƒ»»

הגואלים.101) כשאר יורשה,102)לעצמו, הבעל שהרי 
ה"כ. למעלה המבואר אביו, הקדשת הגואל כבן דינו ויהיה

שזה 103) הבן, לירושת הבעל ירושת לדמות אין אולי  כי 
ליפול  הראויים (נכסים בראוי  אביו בירושת נוטל האחרון
יורש  אינו בעל אבל מיתה, לפני  לו כבמוחזק  מיתה) לאחר
נחלות  הל' וראה כה:) (ערכין כבמוחזק  בראוי  אשתו את

ומוחזק . ראוי  לענין - הי "א ספק 104)פ "א, וזה הואיל
בתלמוד. נפשט  שכל 105)שלא שבממון, ספק  כל כדין

הגר  בנכסי  אמרו וכן מידו, אותו מוציאים אין - וזכה הקודם
מב .) (בבאֿבתרא זכה בהם ומחזיק  הקודם כל הפקר, שהם
אשתו, נכסי  פירות אוכל שהבעל כיון שואל, והראב "ד
בידי היא מוחזקת כאילו השדה הרי  ידו, תחת היא והשדה
אולם  פירותיו. בשביל לעצמו זוכה הבעל שהרי  אשתו,
(לקמן  שעבוד מידי  מפקיע  והקדש הואיל היא, רבינו שיטת
אשתו, נכסי  בפירות הבעל של השעבוד אין הי "ד) פ "ז,

זכה  להחזיק  הקודם כל ולפיכך שהיא, זכות כל לו מקנה
המשנה'). ('מרכבת

.‚Î,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:Ó‡È ‡Ï  Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â ÏBi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
da È˙ÈÎÊÂ106ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;107. ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

לא 106) עצמי  בשל זוכה, אני  אחרים "בשל מקלֿוחומר
תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב . כה, ערכין

זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"
שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz  ÏBia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
ÓLnaL108‰M‰ L‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÏBi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa ÏBÈ ÏL109ÓLÓe ‡ˆBÈ ÓLÓ È‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ÓLnÏ Ô˙pz 111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק  המלך דוד
עולה  משמר וכל לשבוע , משמר (קבוצות), משמרות
כלי (הל' שלו בשבוע  המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ "ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי  פוסק  רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ  ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי "ד), פ "י  שמיטה ובהל' ח :. השנה,

רבינו. בדברי  בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי 
בין  של תמיד עושה והנכנס  מוסף , קרבן גומר - היוצא
ה"ט ). פ "ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י ).111) כח : (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי "ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס  שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי  ניתנת

קכב . סי ' צבי ' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ ÏBi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡  »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ïi B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈLh‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ ÏBÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È‰  ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי  או ההקדש מידי  הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב  כדברי  ב . יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב "ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע ,
משלם  הקרקע  לפדות וכשבא מושביהם, וסביב  שתחתיהם
כל  ללא הקרקע  גבי  על נפדים והאילנות מידתה, לפי 
עמוד  שם הונא כרב  הט "ו לעיל פסק  רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע  וכשפדה לבד, וקרקע 

(רדב "ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט "ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב . יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117ÏBi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡BÂ ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈
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d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆiL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡  LÈc˜n‰119˜„Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

ÊÁz  ÏBi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎÚ ‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰eÎnL ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È‰Â aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙ÊBÁ BÊ È‰  Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆
LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L c120. »»∆≈∆

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי 
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב  ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי 
בשדה  נאמר אמרו: ב , עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב  כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי  נפדית שהיא מכאן
בפשיטות  סתמו לאו, אי  דיבורֿהמתחיל א מח , בגיטין

נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י  אולם בשוויה. דית
בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב , פסוק  שם,
במשנה  אליעזר רבי  דעת עלֿפי  וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י  אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י  אולם כור. לבית שקלים בחמישים
רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל

הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב : יד, שם ערכין
שדה  אף  חומש, מוסיף  אינו ערכין מה אדם). (ערכי  לערכין

חומש. מוסיף  אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע 
וברש"י ). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ ,122˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa Úe ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰ÈˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎe128 ÁwÏ ‰ˆB‰ Ïk ,‡BÈ »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»
.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב  פדיונה סכום שהרי  שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ "ג לעיל והשווה ב . כא, שם משנה,
ההכרזה,123)שם. ע "י  הבית בעל שנזכר למלאכתם,

שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם
ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,

(גמרא  שוויה מה למחר לי  והגידו (המוכרזת) פלונית שדה
שם). וב 'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י 

שם).127) (רש"י  תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע "י 
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈBn‰ ‡MÓ B‡ ÂÈ‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ‡ ˙BÓ Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈBÓ129‡L B‡ ÂÈ‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈe ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈBÓ130‰„Ok BÊ È‰  ÂÈ‡ ˙Ó Ck Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

‰fÁ‡131‡Ï L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…

‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡ dÈ‡L ‰„O  B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈
‰fÁ‡133dLÈÏ BÏ ‰Èe‡L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם

לכתוב :132) היה שיכול היא, מיותרת "משדה" תיבת והרי 
וברש"י ). כז, (ערכין אחוזתו לא לקחה 133)אשר שלא

והנחילוה 134)ממורישיו. מורישיו שמתו ירשה, ולבסוף 
עדיין  ההקדשה שבשעת אע "פ  אחוזה, שדה היא הרי  לו,
ושדה  אחוזה שדה דיני  ויתר כו:). ערכין (משנה, ירשה לא
בהל' מבוארים ביובל, וחזרתם להדיוט  מכירתם לענין מקנה

פי "א. שמיטה

ה'תשע"ט  טבת י"ט  חמישי יום 

   1 
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט  חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק  תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי 
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים  כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח  הראויים
למזבח , בהמה דמי  המקדיש והוממה, למזבח  שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח  ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי  למזבח  אחוזה

.‡B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ  ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .B˙B‡4ÏBÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz  ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ ÏBÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e‡aL BÓk5˙BÏBi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï‡ ;6È‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
 ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈÓB‡  Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È  d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»

ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËet Úa‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëet10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס  שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי  שהרי  לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי  שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי  (בסוף  מנשה שבט  וחצי  גד ושבט  ראובן
יושביה" לכל בארץ  דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני 
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף  עליו, חמישים 8)חביבה קצוב  בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבא 10)הרי  ר שכבר
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קלי                
         

בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע  הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי  פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח . לים

.OÓ ˙BÁ‡ ˙B„O kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆB‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL‰  LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

ÏBi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
Ï‡‚Ï ‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…

Ï‡Bb  dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆
.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף .11) את יגאל ידו וכשתשיג

.‚B‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆
ÂÈÏËÏhÓ ‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎÚ el‡ È‰  ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈

Ú ÔÈe BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿
LÓÁ ÛÈÒBÓ  BLBÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ

ÔBL‡ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»
‰ÓBÁ ÈÚ ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ

ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È‰ 20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי  אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי  "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב : כבר - דירה
הבית. לבדק  הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב , שכר לפי  ולא רעתם, או טיבם לפי 
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי  לרע , טוב  בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי  יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי  יותר, לשלם להם נוח  כי  חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב  רוצה "אדם הכלל פי  על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע 
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק 

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות
מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.„,‰ÓBÁ ÈÚ ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ  L„Á OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

ÊBÁ  Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â ÏBi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
ÏBia ÂÈÏÚÏ22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק  נחרץ , - נחלט  שמים. כלפי  ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט . לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.‰B‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„Ï ‰ÓÈÓz ‰23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó  ‰OÚ ÏÚ ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ

ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ dÈ˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡ ‡È‰M ‰ÓÏ25 ÁaÊnÏ Èe‡‰ c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק  לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
נפדית 24) שאינה למזבח , תמימה בהמה למקדיש בניגוד

הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק  שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק  אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם 
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק  תמימים "המתפיס 

שנפדים  ומכאן, למזבח " אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי  שהרי  תמימים, כשהם אפילו

למזבח .

.Â?˙Èa‰ ˜„Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â ÚeO ‰OÂ BLÂ :Ó‡pL27‰OÚz ‰„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„Ï ‰„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡Ó ÌÈc‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈÈ˜Ó30B˙B‡  'B˙‡' Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„Ï ‰„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„Ï ‰„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk 32. «¬≈

מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע  מומים: בעלי  הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט 

מסיני .28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי29)מתורה
הבית. בדק  מהם 30)קדשי  תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח  על מומים) מום.31)(מבעלי  בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי  פי  על ואף 

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל  שנאמר:
כוהנים" ב "תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק 
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק  תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33È˜‰Ï ‰Èe‡‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B  ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎˆÏ eÎnÈ ÌÈÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ eÈ˜ÈÂ35ÈÎˆÏ eÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ eÈ˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„Ï  ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa˜Ï Èe‡‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק  לקדשי  או מזבח  לקדשי  אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי 

למזבח . הראוי  בדבר אפילו הבית, לבדק  הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב : כמשמעות
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דבר" "העמק  לתורה בפירושו הנצי "ב  אולם מקום, בשום
כל  שהרי  מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח , זה לפסוק 
בפסוק  כתוב  ומדוע  הבית, בדק  בקדשי  מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי 
הכתוב , כוונת כורחך על אלא מזבח ? בקדשי  אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק  הקדיש שאפילו
נט . לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח  מידי  יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ wÏ ÔÈÈe‡‰ ˙BÙBÚÂ40 ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ eÈ˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ eÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e˜ÈÂ ÌÈÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח , הראויים דברים והם
יונה.40) ובני  תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ  ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡  ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ  ‰ÎÚ‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡  ‰ÎÚ‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק  נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי 
שנודרים  מה (כל עולה קרב  הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב  עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני  אלו שאין מפני  הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק  צרכי  על חלה קדושתם אין

.ÈÔÈ˙BpL ˙Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46ÔÎOa47eÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e‡aL50BÊ È‰ 51,ÔÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙Ëw‰ ˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף 

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך

הבאה. לשנה להקטירה כדי  שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי  כנגד - שס "ה מנים. שס "ח 
ביום  חפניו מלוא מכניס  גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי  היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי 
והרי האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי  חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי 

החדשה. אומן 51)התרומה בידי  שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי  שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק  שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב  היחיד אין כי 
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי 
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני  אותו נותנים משלו, חילוני 
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף  מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום

.‡ÈÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙ÎÚ BÊ È‰ 55˙ÈcÙÂ56:Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È ‡Ï L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa˜ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ .ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk Á‡«≈¿»

המזבח .54) על קרב  מום בעל שאין ידי55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי  ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב 
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב  ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב : וקוראה

שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי  שיסתאבו"

.ÈÔÈa ‰B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

wÏ ‰Èe‡‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙Èa ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â CÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL Á‡62wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„Ï ‰Ï B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È‰  ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח .58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
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נשחטה.62) לו 63)ואפילו שיש את - והעריך - "והעמיד
ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה

הבית.64) לבדק  יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה
אם  שאפילו מעיר והראב "ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק 
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח  הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל
העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי 
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי  והערכה"
דברי מיישב  משנה הכסף  ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח 
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק  בלשונו: שנקט  רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק  רק  אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי  אבל למזבח . נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב : שכן ייפדו, למזבח  הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי  שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח ), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע " מום בעלת שהייתה מפני  דמיה, על כל אלא הרי 
למזבח , כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.‚ÈÌÈL da ËÁL66ÌÈL  B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙ÒkÙÓ68‰Èc ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È‰ 69.˙ÎÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈÚ‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט  השחיטה סימני  שהשחיטה 67)שני 
הסימנים. רוב  בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת

אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה
את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי  ראשה".
ידי על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי  נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי , ידי  על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי  מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.„ÈLc˜˙ BÊ È‰  ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70˜z dÓˆÚ ‡È‰ 71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰t ÏL dÏ‚ ÈÓc :Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È‰  ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף , קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח . מידי  יוצאה אינה להיקרב  ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק 
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף , קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי  מועילים, לא "מתוך" שני 
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף . קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא

תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף  קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק  כאן: רבינו בדברי  גורס  שמח " וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי  זה כלומר, לא" או בגופה קדושה
הוא  הספק  רק  לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני , ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי  "מתוך" אומרים אין אולי  כי  לגופה, נתקדשה

.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ È˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

‡77Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ‡ ‰È‰ Ì‡Â .78‰ËLt  ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי 
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף  קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק  רק  שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב  זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח  קרב , הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י  הובא ובירושלמי  שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי  זו בבהמה יש והרי  לב 78)לעולה, כגון
כבד. אבר 79)או בלי  לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

כולה. הקדישה כאילו זה הרי  זה,

.ÊËwÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È‡Ó ‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï  B ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„Ïa ‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰  ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰t Ï‚∆∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח .80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח  על לעלות ראוי  שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê BÓÁ Ï B‡ ‰Ê „Ú L‡ :ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84 ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡ :Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡ ÈÓ„a ‡l‡ iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡BÂ . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
kÓ ‰È‰ el‡ ‡ B˙B‡86.Ôa˜ ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש  יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי  ישווה מה שואל: הראב "ד
אסור  שהרי  ראוי  אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף 
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק  צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף  אברי 
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חכם, כשהוא והכוונה, ראוי " הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב "ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי  בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי 
לא  ראשו" בדמי  אלא חייב  "אינו רבינו: שכתב  ומה בשווה.

"שהו  כשם בכולו חייב  שאינו אלא לומר, חייב התכוון א
בהלכות  רבינו דברי  לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח  הלכה כז פרק  מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי  לך מוכר אני  זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê BÓÁ L‡ ÈÓc :ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„k89B„k B‡ ‰Ê „Ú L‡ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È‰  Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L „ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי  אלא חייב  שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח , עולות לצרכי  לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי נידון הגוף  שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק  שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי  נמשך הגוף 
כולו. ערך נותן עלי  לבי  נתכוון 91)ערך הרדב "ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק  שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי  בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי  כולו, הקדישו

כלל. ושיווי  דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰92BkÚa ‡ÈÓ  »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL CÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa˜93‰Ê È‰  »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,CÚ ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È‰  »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡ÈÈ ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da eˆw‰ CÚa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח .92) קרבן יהא ערכי  בתור 93)שכסף  ה.הקצוב 
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי 

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח  בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח .96)לפי  קרבן יהא שדהו שכסף 

כור.97) בית לזרע  שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח 

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי  וטיבה, השדה דמי  לפי  אלא קצוב , שכר לפי  ישלם

והוא  בתורה. הקצוב  השכר על העולים דמיה כפי  משלם
להיפך. הדין

   1 
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק  הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק  שהקדש שמים, לחרמי  כהנים חרמי  בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח  קדשי 
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט  הכנענים,
מקדיש  אדם שאין אעפ "י  ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר
להקדישו  חייב  – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב  לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי  בטעות והמתפיס  הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.‡˙Èa‰ ˜„Ï Lc˜‰ ‰Ê È‰ :ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
ÌÁ3ÌÈÓMÏ ÌÁ B‡ ,˙Èa‰ ˜„Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„Ï ÌÁ B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„Ï eÏtÈ el‡ È‰  ÌÈÓMÏ ÌÁ B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò ÌÁ Ó‡ Ì‡ Ï‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È‰ 8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ  ÌÈÓÁ Ì˙qL9ÌÁ Ïk :Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆

‰È‰È EÏ Ï‡OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי 
הבית". בדק  את יחזקו "והם ו) יב , הקדש.3)(מלכיםֿב ,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
לה' "והחרמתי  יג) ד, (מיכה ככתוב  לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ ) י , (יהושע  ככתוב  למות, מחיים אם בצעם":

כט ). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב  החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי  שאינו אע "פ 

ה"ב . להלן הבית",6)כמבואר לבדק  הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ "ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק  ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי . משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי  בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע "פ 9)לחרמי  כחכמים. כח : בערכין משנה

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח ) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי  על חל שהחרם לומר, הכתוב  נתכוון

(שם). הי "א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק  במדבר, זוטא בספרי  נמצא רבינו כדברי אבל
לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין

לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.B˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈÁÓ11ÂÈ„ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ L‡ ÏkÓ13ÌÈÁ‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈÁ‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓÁÓ el‡ È‰  ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈÁ‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÁ‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת  אבל  הגוף , קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,
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אמרו:13)הכ"א. ושם כח .) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י ). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם
הי "ג. פ "ח , לקמן והשווה אחוזה. שדה כל ולא -

כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ "י , פ "ד, ערכין תוספתא
המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.‚ÔÈÁ˜BÏ  ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈÁ‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ
BL‡aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈

B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚e B˙en‡ ÈÏk ÓBÏ CÈ»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈
ÌÁ16. ≈∆

(רש"י15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב :), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ "ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי 
הט "ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע "פ  הט "זֿיז

.„ÌÈ‰k ÈÓÁ ÔÈa ‰Ó17ÈÓÁL ?ÌÈÓL ÈÓÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰  ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„Ï20ÌÈ‰k ÈÓÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ 21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe˙k22ÎnÈ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k ÌÁ ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,Á‡Ï ÎnÈ ‡Ï  Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי  כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע "י19)כחולין, הגזבר, מידי 
אחרים. ע "י  או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק  לחיזוק  יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב .) לבכורות (רש"י  שירצה מי  לכל למכרם

מי "א. פ "ד, כח :).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב "ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי  כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק  'תורת
מדבר, הכתוב  כהנים בחרמי  ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי  מהם לעשות הם נפדים ודאי  הבית בדק  שחרמי 

חרמי ). דיבורֿהמתחיל כח : לערכין (תוספות הבית

.‰È‰  ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜˜ ÌÈÁn‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈÁ‰L25˙Èa Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓÁ . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰Èc ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È‰ 27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ ÌÁ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰Èc ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È‰  Ô‰kÏ28:Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡OÈa ÌÁ Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ "ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב  "האשם ח ) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים

כח :). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף  והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני  הם אף  ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי  לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י  לב . בבכורות וכן כט . ערכין

.ÂÌÁ ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈÁ‰Â ÏBi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙ÓÁÓ BÊ È‰  «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ  B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓÁ ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙ÓÁÓ ‡È‰  dÓÈÁ‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי "ט . ספר בקרית הנוסח  וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני  ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע  ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ "ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי . תהא ידי , תחת היא "והיה 34)והרי  הכתוב : וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי 

כט .). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓÁ ‰„O Ô‰k‰ ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰  ‰eÓÈÁ‰L ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37ÏBia dÎnL Ô‰kÏ ˙ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈
ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜˜ Ï‡39ÌÈ‡  ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»

ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ÓB‡ È‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓÁa ˙BÚ˜˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ

BÏ L‡ ÏkÓ :Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי  שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י  רומי  ובדפוס 

זה. לוקח  שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ "ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי  היובל שכשיגיע  הכ"ו,
כאן  ואף  שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי  זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע  שזכו
הוא 40) וכן הכתוב . כלשון להם, וצ "ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק  ואע "פ  קדומים. בדפוסים
לכה  כח .הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים

שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י : ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי  כדעת פסק  ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב , הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב 
הואֿהדין  בלויים, שכתוב  ואע "פ  להם". היא עולם "אחוזת

כח .).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È‰  ˙Èa‰ ˜„Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
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קלו               
         

‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ CÚ˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»
‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»

È‰ :Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï  ÌÈ‰kÏ ÌÓÈÁ‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44ÌÁ‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח  קדושת שאין
עליה  להוסיף  אלא הבית בדק  הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב .): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק  והכוונה עילוי ". הקדש
הרי אמר: כאילו זה הרי  ספר": ה"קרית וכתב  שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי  שחייב , הבית, לבדק  מנה עלי 

שם.44)להדיוט . כהנים.45)ברייתא חרמי 
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי  או מזבח  שקדושת

שהרי תדע , עצמה. הבהמה על חלה הגוף  קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי  וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח  קדשי  אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק  הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק  קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח , קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב . תמורה ב 'תוספות' וראה מ . אות
הבעלים  שם יש מזבח  "שבקדשי  בזה: אחר טעם מקדישין,
בהמה  להקריב  הוא רוצה (=שהרי  כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק  בקדשי  אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס ". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê BL :ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a zÓ ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È‰  ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È‰ :Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a eÒ‡ ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡  ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ "ה,47) לעיל הבית, לבדק  הקדשות שסתם הבית, לבדק 
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב  שם אלא מ "א). פ "ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח ", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב , כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט  זה למומר יתננה ואח "כ הסכין, את לבדוק  כשר

טורח  שאינו שחזקתו בהל'מפני  רבינו כלשון לבדוק ",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי "ד, פ "ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק  ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע . ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק  שקדשי 
העמדה  בני  שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
 ֿ (לחם קבורה אלא תקנה להם ואין הי "ב ) פ "ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא

פ "ט , גירושין שבהל' ואע "פ  הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי  "אמר רבינו: כתב  הי "ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק  זו הרי  ומת מיתתי  לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק  זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי  מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון

ואפילו מ  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט "ו, הקרבנות עשה
אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי  תוך

.ÈekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡  ˙Èa‰ ˜„Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„Ïa ÔÈaÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È‰  dËÁLe Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב  כדי  שוה, היא כמה
אלא  זה אין כי  בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב 
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב 'תוספות' לב : (תמורה

העולה.54) גוף  על  נתפס  זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי  לאחר 56)אלא שומתה דמי  ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.‡ÈÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓÁ ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓÁ ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ

Ô˙eÈÁ‡a iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B  ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆
Ô˙B‡ e˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»

Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי  או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס 
חרם, כל שנאמר: כח :), בערכין (משנה הבית בדק  חרמי  או
קדשי על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב .). לתמורה וברש"י  (שם הרי60)קדשים שנדר כגון
הואיל  החרימה, ואח "כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי 
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב  הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב . בתמורה כמבואר

.È‰„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk  ÔÓÈÁ‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰a ÔzÏ ‰ˆB Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64 »∆≈«»»¿»«≈ƒ
.‰˙È‰L BÓk ‰„ BÊ ‰Ó‰a È˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב  ואינו עולות, אלו הרי  שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

להקריבה  נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב  שאינו
ידי יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב  אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי  לקונו, דורון הקריב  שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
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או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק 
שיפדנה  המתפיס  את כופים באחריותה, שחייב  ב "נדר"
מפרש, כח : בערכין ורש"י  נדרו. לקיים כדי  ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי  דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב 
ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י 

הבית. לבדק  או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.‚ÈÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a BÎa ˙‡ ÌÈÁ‰L Ï‡OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È‰  ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

ÌÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈÁ‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ
B„ÈÏ ‡aL Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח . ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי "ד. הוא 67)להלן הרי  מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ "א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê BÎa ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

BB˜Ï ,‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚÏ B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ BÎa‰ ÁwÈ  eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆiL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ

נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי  החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף  ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע  ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור, בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי  ולזרות לדוש
הי "ד. פ "א, בכורות והל' הי "ח  פי "ב , תרומות בהל' כמבואר

טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י  כח :, בערכין משנה
בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י ישנו, חילוק  עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי  לענין מפרשה

הבית. לבדק  שהם שמים,

.ÂËOÚn‰ ˙‡ ÌÈÁn‰72ÈÓÏL ÌÈÁÓk ‰Ê È‰  ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח  לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ "ו, להקריב  חייב  אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב "ז). הבית לבדק  יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.ÊËBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È‰  ˙Èa‰ ˜„Ï75 ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆
L„˜76L„˜ ÔÈ‡  ˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈeka LÈc˜‰ .77. …∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆

el‡ È‰  B„ÈÏ e‡aL Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈
L„˜78. …∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע  עד באחריותו חייב  שהוא
מ "א. פ "ב , בשקלים זה.75)כמבואר הרי  תימן: בכת"י 

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ "ח  פ "ח , שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי  הלשכה לתרומת

מזבח . קדושת על חלה הבית בדק  שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט 

פ "ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי "ד.

.ÊÈÌÈÁn‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰  B˙ÁÙLÂ BcÚ ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈÁ‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e‡aL BÓk ,L„˜ Blk  BcÚ ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È‰  ÌÈ„Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈeÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי  הי "א. פ "ד, ערכין תוספתא
שמח ). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב 

הבית.81) לבדק  שבהקדש 82)שהוא הי "ח  פ "ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק 
זה  הרי  בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי  קנוי83)חייב  שגופם
לח :84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט . פ "ח , לקמן וראה הבית. לבדק 

.ÁÈÌÈÁ‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M ÔÈaÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙eÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ Ì‡ ˙eÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈÁ‡Â ,ÌÈÁ‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»

לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי 
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח :87) פי "א, נחלות הל' רבינו דברי  והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח 
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי  יזלזלו שלא כדי  הטעם
וראה  שם, משנה' ב 'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי  שהשיב  מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Òt ÏÚ ˙i‰ Ïk  BcÚ È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „Ú Òt˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .ÚBÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëet91ÔBL‡  ‰ËeÙa ‰OÚ Ì‡L ;ÚÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי  יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי  ואע "פ 
(רדב "ז). לעושיהם עבדי  ידי  יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב  אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי  תחילה, יעשה שאם

ב ). עמ ' שם וברש"י  יב . (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י  פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי92)משוה רק  זה וכל (שם). עליו ונאסרה

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



קלח               
         

יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי  לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי 

(שם). וישביח  ידיו ממעשה יתפרנס  זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï  BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»
˙BOÚÏ BÏ zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a iÁ ‡e‰ È‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬

ÏÎ‡ÏÂ94„Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ "א,93) לעיל כמבואר בשוק , הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק  יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט , מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי  יותר שמרויח  מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי  יקדשו יאמר אם אבל לט .) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי  חייב  ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי  על העדפתו

(רדב "ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי  שהוא
וראוי הי "ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני  בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע "פ  ה"י  פ "ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט .). גיטין הש"ס 

.‡ÎBlL BÈ‡L c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈÚ‰ B˙ÁÙLÂ BcÚÂ Bze Ba ÌÈÁ‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓÁÓ ÔÈ‡ el‡ È‰  ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי  "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח : קמא בבא
שלו. כל אף  שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את

הכ"ו.97) פ "ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי  גופם אין שלו, שהם אע "פ  ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח .). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח ) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף  להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי  למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי  עד אלא למכרה יכול

.ÎB˙eLa BÈ‡L c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ÙÎÂ ,Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ 100Ùk ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eLa ‡e‰ È‰  Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי  ואיש שנאמר, סט : קמא בבא
ברשותו. כל אף  ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע  וכן אנשים. שני  עליה שרבו מרחץ  של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף  פח .101)רנח , בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע . קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na102Ï‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ÙÎÂ Á‡ dÏÊbL Ú˜«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È‰  ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È‰ dÓˆÚ Ú˜w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eLa104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע "י 

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ "ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ BÁ ˙‡ ÏÊBb‰105 «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
,BlL BÈ‡L ÈÙÏ  ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆

B˙eLa BÈ‡L ÈÙÏ  ‰ÊÂ106.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי  להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ "ה, מזבח  איסורי  בהל'

.‰ÎÔÈÚeÏc ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈeˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È‰ 111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈeˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eLa112 ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eLa ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb Cc dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב  גדול פרי  והיא דלעת, של ריבוי 
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח . וקנה הלוקח  אלא 113)המוכר.112)עם

הלוקח , דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח .). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב , לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי 

.ÂÎÌÏBÚÏ ‡a ‡lL c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

ÌÁ ˙Bt‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי  והטעם, נט . בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי "ט ). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי  ברשותו,

לכהנים.115)

.ÊÎEÏ ÈzÎnL BÊ ‰„O :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡  dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eLa ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿

מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י  בכת"י 
ברשותו  אינה שוב  שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאי ֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט .). (כתובות

.ÁÎ‰OBÚ BÊ È‰  BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ

Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ 121Ïk È‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»
L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈

L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙Bt ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆
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בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי  נח :) צרכי119)בכתובות על העודף 
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י  פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי  על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי 
ה"ב . פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,

שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות
ה"ג. פי "ב , אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי 

מעשי122) שיעור על העודף  וגם בעולם, ישנן שהידים
בכל  לה שנותן כסף  מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי  ידיה
נט . בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף  שבוע ,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י . ופי "ב , הי "א, פ "ג,

.ËÎÁÏ ÓB‡‰CÏ ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B »≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È‰  Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ  L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י  טרם
נט .).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל

חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט . (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.Ï‰Ê È‰  BLÈc˜‰Â ÊÁÂ BÁÏ ˙Èa ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙eÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132 ÎBO‰ Ba c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע "פ  כא. ערכין
ואע "פ  הי "ד. פ "ז, כדלקמן השעבוד, מידי  מפקיע 
להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות
בניגוד  ברשותו, הוא הרי  תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב "ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי "ב  פ "ט , מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט . פ "ד, פסחים בירושלמי  וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק  שאין נראה רבינו ומדברי 
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב "ז). העיקר הם התלמודֿבבלי  ודברי  בערכין,

דמי . היכי  דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב 
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב  הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ "ה, מעילה בהל' כותב  שרבינו להעיר,

מן  או הקרקע  מן הנהנה אבל הקרקע , מן בתלוש אלא
וכ  מעל... לא לה לא המחובר בו הדר בנוי , בית המקדיש ן

ומשנהֿלמלך). (לח "מ  וצריךֿעיון מעל",

.‡Ïc LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
È‰  BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È‰ :Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡BiLk BLÈc˜‰Ï iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ Á‡z Ïa ÌeMÓ BÚ ‰Ê È‰  LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,Bc ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ "א, לעיל ראה

.Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙Bt ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈeLÏ ÔzÏ B‡ ÌÈÁ‰Ï ÈÏÚ È‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È‰  el‡ ÌÈÓ‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡BiLk Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט "ו פכ"ב , מכירה בהל' רבינו דברי  השווה
בקנייתו  ההדיוט  כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
אסור  יהי  או הבית, לבדק  הקדש יהיה בהמתי  שתלד מה כל
שאינו  לפי  מתקדש שאינו אע "פ  לצדקה, אתננו או עלי 
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב  זה הרי  בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב "ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב  אלא
אבל  חי ), כשהנודר דוקא וזה =) שלי  בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב  לא שהרי  עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף  ריב , סימן חושןֿמשפט  ובשו"ע  מורישם. נדר

להורות. ראוי  שכן פסק , הרמ "א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ‡ ˜ÚÈ Ó‡M ‰Ó ,‰Ê „Ï ‰È‡¿»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz L‡z„ L‡ :Ó‡Â .CÏ epOÚ‡ OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

„ ÌL Èl136ÓB‡‰ È‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙eÈÊa ‚‰Ï iÁ  ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÈÊa „ ‡Ï ÔÈ„ÚL139ÈÊa ciL Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
Êp‰Ï iÁ 140.Ôe„Ï Èe‡ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב  שבשעה אע "פ 
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב  כלל, נכסים לו היה

לי ,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב  אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב  שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב "ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ "א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע "פ  הרי  נדרו, חילול לידי  יבוא שלא כדי 
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(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב  מעכשיו, נזירות לנהוג עליו
רוקח ).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡  ˙eÚË Lc˜‰141:ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È‰ ÔBL‡ ˙ÈaÓ ‡ˆiL BÁL BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡  ÔÏ ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ‰Ê Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡  ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È‰ ÔBL‡ƒ¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»
‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡  ÔÈi‰ ÔÓ ˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È‰  BÊk BÊ :Ó‡Â ˙Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ "ח ,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי  דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף , שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח  אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס  איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס  משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?
הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס  יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי  לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ "ד, נדרים
יודע  היה אילו כי  שלפנינו, הנוסח  את מקיים ספר" וב "קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס  היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

   1 
הקר 1) על חומש מוסיף  ומי  ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני  הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף  כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק  שיעבוד, מידי 

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È‰L ,ÌÈ„Úa3˙BÚ˜˜Ï4˙BËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ 8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק  מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ "ז, שבועות הל' כסף ,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י  שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב  אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק 
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף  חמשית "ויסף  יט ) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
הכסף  ונתן דכתיב : שני , ומעשר הקדש בו פודין אין "שטר
 ֿ דיבור א קכח , בשבת ה'תוספות' העירו וכבר לו". וקם
לקצר  הש"ס  שדרך אלא כן, הפסוק  שאין ונתן, המתחיל
נא, בכורות במס ' נמצא זה דין ומקור קצרה. בלשון ולומר
פ ' כהנים' ב 'תורת ומפורש אלו". בכל הקדשות "ולא ב :

פר  יכול בחוקותי  - הקודש בשקל יהיה ערכך "וכל יא ק 
בשקל  תלמודֿלומר: ובקרקעות? ובשטרות בעבדים

"ופדה 8)הקודש". שם: כהנים' ב 'תורת שאמרו כמו
בערכין  וכן המטלטל", דבר לרבות - כז) כז, (ויקרא בערכך

ככסף ". כסף  "שוה א: טחונים,9)כז, גרגרים של קליפות
א. ז, בבאֿקמא וראה הקמח , את מהם שהבדילו לאחר

.LÓÁ ÛÈÒBÓ  ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk10„Á‡Â . »«∆√»»ƒ…∆¿∆»
ÌÈÙÈÒBÓ  LBi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ¿«≈ƒƒ

LÓÁ11e‡aL BÓk ,12‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â . …∆¿∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ13‡e‰ È‰  ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â . ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«…∆∆ƒ¬≈

BÓˆÚ Lc˜‰k14.Ì‰Ï „Á‡ ÔÈ„Â , «∆¿≈«¿¿ƒ∆»»∆

כז,10) (ויקרא בתורה כמפורש ב . נה, בבאֿמציעא משנה
ערכך  כסף  חמישית ויסף  . . . יגאל המקדיש "ואם טו)

לרבות 11)עליו". - "ואם" הנ"ל לפסוק  כהנים' 'תורת
והיורש. ושם 12)האשה ה"ג. ופ "ה ה"ה, פ "ד לעיל

הקרן. רביע  הוא שהחומש נד,13)מבואר, בבאֿמציעא
לרבות  עליו, - עליו" ערכך כסף  "חמישית שנאמר: א.

כמותו. מוסיף 14)חומשו החומש, את וחילל חזר שאם
הקדש", כתחילת "חומש נד:) (שם אמרו שכן חומש, עליו
שני הקדש שיקרא הראשון תחת נתפס  ולא נתווסף , שמאליו
(רש"י ). ה"ד בסמוך כמבואר חומש, עליו מוסיפים שאין

שמח '). ה'אור (לפי  ה"ה פ "א, מעילה הל' והשווה

.‚Á‡Ó ‡l‡ ,kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡  ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
˙B‰Ï zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ôw‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»

ÌÈÙBÒ ÈcÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈
L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
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B˙B‡ ÔÈÚBz ÔÈaÊb‰ È‰Â ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙19. »«∆«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

פדו 15) הקרן) =דמי  ) הזוזים שארבעת א. נד, בבאֿמציעא
מכלל  אינו (=החומש) החמישי  והזוז כנגדם, ההקדש את
(שם). מאליו שמוסיף  היא, תוספת אלא הפדיון,

(קידושין 16) שבתורה" האותיות כל סופרים "שהיו החכמים
בבאֿמציעא 17)ל.). (רש"י  עוד יתן ולא ויתייאש יתעצל

עונג".18)נד.). לשבת "וקראת יג) נח , (ישעיה ככתוב 
יפשע ,19) ולא אותו, תובעים הגזברים שהרי  שני , טעם זהו

לבדו  זה טעם אין בחול אבל התירו, שבת עונג ומשום
יוחנן). כרבי  נד. (בבאֿמציעא לו להתיר מספיק 

.„‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
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קמי                
         

˙BLc˜‰‰ ‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ  BÓˆÚ LÈc˜n‰20. ««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈
‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…

d‡„tL da tk˙n‰21iÁL ‡e‰ ÔBL‡ Lc˜‰Â . «ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»
ÈL Lc˜‰ Ï‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a22ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»

LÓÁ23ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :Ó‡pL ; …∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰  ˙ÈLÈÓÁ24. ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

מפורש 20) שהומם קרבן שפדיון הי "א, פ "ה לעיל ראה
והעריך  . . . טמאה בהמה כל "ואם יא) כז, (ויקרא בתורה
יגאלנה  גאול "ואם נאמר: יג) (פסוק  ושם אותה ". הכהן
עצמו", "המקדיש לכתוב : רבינו ודקדק  חמישיתו". ויסף 
כמבואר  חומש, מוסיפים אינם פדאום אחרים שאם לומר,
הי "ג: פ "ד, תמורה בהל' רבינו וכתב  ה"ה. פ "ח , לקמן
שטבע  הרע , יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף  תורה "ירדה
ואע "פ  ממונו, על ולחוס  קנינו להרבות נוטה אדם של
משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר - שהקדיש

חומש". יוסיף  לעצמו פדה אם תורה, שאם 21)אמרה
שהנודר  משלו, חבירו והפרישו קרבן, להביא נדר אחד
"ואם  שנאמר חומש, מוסיף  המתכפר אין והומם, בו, יתכפר
י .). (תמורה מתכפר ולא מקדיש - וגו' יגאל" המקדיש

בקדושתו.22) ונתפס  עליו, ראשון הקדש שנתחלל
בסמוך.23) וכמבואר לפדותו, ובא השני24)כשהומם את

עצמו  מחמת קדושתו לו באה שלא הראשון, בקדושת
וברש"י ). נד: (בבאֿמציעא

.‰ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25ÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆

ÌeÓ26ÁaÊÓ ÈL„˜a ÈÓ‰L B‡ ,27˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk , ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
‰iM‰28BÓˆÚÏ ‰eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL29 «¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡30. ≈ƒ…∆

לחול.25) הקדש החליף  מזבח 26)פדה, קדשי  שאין
הי "אֿיב . פ "ה, לעיל כמבואר מום, בהם שיפול עד נפדים

ושתיהן 27) זו, תחת זו הרי  לו: שיש חולין בהמת על שאמר
יהיה  ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא ככתוב  קודש,
בדק  קדשי  כי  מזבח , בקדשי  לכתוב : רבינו ודקדק  קודש".

ה"ז. כבסמוך תמורה, עושים אין גם 28)הבית שנפל כגון
מום. ובהקדש 29)בשניה הפודה, הוא עצמו שהמקדיש

ה"ד. לעיל ראה חומש, להוסיף  דינו שאין 30)ראשון
הקודמת. בהלכה כאמור שני , הקדש על חומש מוסיפים

.ÂBa tk˙‰Ï ÌL‡ LÈÙn‰31,ÌeÓ Ba ÏÙÂ ««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«
tk˙Â ,˙Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â¿ƒ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈

Á‡ ÌL‡a32‰˜zÂ ,33‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ¿»»«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»
‰iÚÏ34BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,35‡e‰ È‰ 36˜ÙÒ ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈

LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡37‰ÏBÚ Ôa˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,38 ƒƒ»∆»…∆ƒ¿»¿«»
˙Á‡ ‰M„˜e Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È‰Â39ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ , «¬≈«≈¿À»«∆∆≈ƒ

ÔBL‡ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ»∆»…∆ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ kL40. ∆¿»ƒ»»…∆

אשמו.31) ונתכפר 32)לשם זה, שני  אשם לו שאבד
זה. נמצא ואח "כ באחר, קרבן 33)בינתיים מדין נעקרה

בה 34)אשם. שיפול עד ותרעה לרועה, אותה שמוסרים
נדה. עולת לקרבן נופלים ודמיה ותיפדה, הל'35)מום

הט "ו. פ "ד, המוקדשין לרעיה.36)פסולי  שניתק  זה אשם
היא. הרי  תימן: פדיונו.37)ובכ"י  שדמיו 38)בשעת

הוא, כשר עולה, הקריבוהו אם בעצמו הוא ואף  עולה,
שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף  אותו שזהו אע "פ  כלומר,

הנתפס  שני  הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסף ֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף  ב  ט , תמורה

הוא  "והרי  הנוסח : התימנים: ובכת"י  נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב 'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף 
אחר  גוף  הוא השני  שהאשם מתוך ודוקא להמבי "ט ,
חדש  כהקדש הוא שהרי  לספק , מקום יש אחרת, וקדושה
ושתי אחד גוף  שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף 
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק  הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע "פ 
משנה' ה'לחם דעת וכן שני , כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי 
מוציאים  אין הגזבר, תפס  לא אם ספק , וזה הואיל הרדב "ז,
אין  הגזבר תפס  ואם ולהקל, הוא ממון שספק  הפודה, מידי 
מידי מוציאים שאין ממון, ספק  כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק ,
רבינו  פסק  שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק  שזהו לומר

מעכב ". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡  ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰eÓ˙a ‰Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  BÊ ˙eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿

˙ÏlÁÓ BÊ È‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È‰ :Ó‡ Ì‡ Ï‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
‰BL‡‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈc  BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»

ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ "א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
אותם  עושים אין הבית בדק  "קרבנות הנוסח : הי "ב ,

(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,
בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק  קדשי  יצאו מזבח , קרב  מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי 
הבית. בדק  היא,45)פדויה.44)בקדשי  מום בעלת אם

מזבח  מידי  יוצאים אינם תמימים, הבית בדק  קדשי  כי 
ה"ה. פ "ה, לעיל כמבואר ב .46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È‰  ‰Ëet ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47ÈcÓe .Ba ˙B‰Ï zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈

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



קמב               
         

ÌÈÓc ˙È˜Á CÈˆ ‡e‰L ,ÌÈÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ
ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח ' 'ביטול דין ואפילו
יש  שבהדיוט  בהקדשות. אין לגמרי , המקח  בטל שבהדיוט 
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י  נז. (שם שמים כלפי  טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי  וכדברי  דמים", לעשות "וצריך ב : כו, תמורה
דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י . פ "ח , לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰e ,‰OÚ ‰ÂL ‡È‰ È‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È‰  BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È‰ :Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈˆ Ï‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
 ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»
˙È˜Á CÈˆ Ì‰ÈcÓ Ï‡ .‰Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט ). טו, (דברים ככתוב  א.51)בהם, כט , ערכין במס '

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק  קדשי  שגם משמע ,
המלא  השיווי  משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL eÓ‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
 ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :eÓ‡Â ‰‡Ó Ôk Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰ÈcÓ ÌÈÓc‰ ˙È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da eÈÓÁ‰53e‡e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L eÓ‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55 ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆

ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע "י  ממונים ב .53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט  שתות, מכדי  פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח ,
נ:). ב .56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È  ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰t ˙Áz BÊ ‰ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰  Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈaÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ  ˙BÈa ‰BL‡‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ  ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e‡aL BÓk62˙ÈlË :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»

‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰t ˙Áz ÌÈÚÏÒ OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È‰  OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈeˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿

e‡aL65. ∆≈«¿

מדוייקת 57) מדידה או שקילה ללא ובהשערה באומד
"והעריך  יב ) כז, (ויקרא שנאמר בחוקותי ), כהנים' ('תורת
ואם  טוב  אם - בדבר יעיין רע ", ובין טוב  בין אותה הכהן
פ "ב , דמאי  במשנה: ונמצאת יוונית, לשון - אכסרה הוא. רע 

מ "ב . פ "ד, שני  מעשר ה"ח .58)מ "ה; ויוצא 59)לעיל
כי תמורה, עושים שאין מדובר, הבית בדק  ובקדשי  לחולין,
ותמורתו  "הוא אלא לחולין, יוצאים אינם מזבח  בקדשי 
להקדישם, מומם שקדם מזבח , בקדשי  או קודש". יהיה
שם, וב 'תוספות' נה. (בבאֿמציעא תמורה עושים שאינם

זו). פרה שאמרו 60)דיבורֿהמתחיל למה רבינו כיוון
על  יותר שפדאו "הקדש ה"ב ) פ "ד, שני  (מעשר ב 'ירושלמי '
בהקדשו, מרבה להיות מצוי  אדם שכן . . . הכל תפס  דמיו
לכך  לא ואמר האיש, אותו נבדק  אמי : רבי  את שאלו
כלומר, לכשיבדק ". להם, אמר טעיתי )? (=אלא נתכוונתי 
נבדק , שלא זמן כל אבל דבריו, אחר הולכים בדקוהו אם
רבינו: שדייק  וזהו בהקדישו. הרבה ודאי  אומרים:
בדקנוהו  אם אבל אותו, בודקים אין כלומר, ושותקים.
('אור  בקדושה המותר נתפס  לא ודאי  טועה, ומצאנוהו

משלים.61)שמח '). התימנים: ה"ח .62)בכת"י  לעיל
ה"ה.63) פ "ד, לעיל כמבואר הקרן, רביע  הוא חומש שכל
ֿ ונידו 64) (בבא החומש מוסיף  ועליה בלבד, כקרן נים

שם, הברייתא חידוש שעיקר רבינו, ומפרש נה.). מציעא
המקדיש  שנתאנה אע "פ  הקרן, על חומש שמוסיף  בזה הוא
חומש  משלם דמיו, מכדי  יותר ההקדש את ופדה הפודה

(כסף ֿמשנה). המותפסת הקרן דמי  ה"ד.65)לפי  לעיל

.ÈCLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰66‰Óa67˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ «∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B  ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ

BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL68ÛÒk‰ ˙È˙a  ∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
BlL ‡e‰69˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ . ∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆

Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B  ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ eÓÁ ËBÈ„‰70 ∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓca iÁ˙Â71. ¿ƒ¿«≈«»ƒ

לרשותו.66) הגזבר מידי  החפץ  ליתן 67)את עלֿמנת
דינר. מאה ו.68)בפדיונו אות לעיל בביאורנו ראה

ההקדש 69) ברשות נתייקר שהחפץ  נמצא קנה, לא ועדיין
כט .). (קידושין -70)ולזכותו ההדיוט  מידי  משכו שאם

במשיכה. מחבירו קונה שההדיוט  וכשהוזל,71)קנהו,
(שם). הוזל ברשותו

.‚ÈBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ k  ‰Óa „ÓÚL „Ú72CLBÓe «∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈

ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡73Ô˙Â ‰Óa e‰„t . ∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
 ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ

Èe„t ‰„tM ‰Ó74.Ô˙ kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
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קמג                
         

ÁkÓ eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«
Lc˜‰75„Ú Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«

ÚtL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈
ÚtL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡ Lc˜‰78. ∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

בכסף .72) מההקדש קונים אמרנו: -73)שכבר וכשהוזל
הוזל. ההדיוט  הוקר.74)ברשות ברשותו - וכשהוקר

זה.75) במקרה בו לחזור המוכר יכול ההדיוט  והרי 
שפרע 76) מי  ואומרים: אותו (=מקללים) אוררים "ביתֿדין

ממי יפרע  הוא . . . הפלגה דור ומאנשי  המבול דור מאנשי 
בדיבורו". עומד ה"ב .77)שאינו פ "ז, מכירה הל'

מקבלו 78) והפודה לחזור, יכול אינו הקדש כרחו, על נמצא
ה"ב . פ "ט , מכירה הל' והשווה שם). (קידושין במנה

.„È‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰79 ««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡  ˙BBÁ ÈÏÚa ÈËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80kÓiLk Ï‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ  ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ BÁ ÏÚÏ¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

BÊ Ú˜˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚL81. ƒ¿»≈««¿«

כתובתה.79) לה וחייב  אשתו את משנה,80)שגירש
ושחרור  חמץ  "הקדש נט :) (כתובות אמרו וכן ב . כג, ערכין
שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה שעבוד". מידי  מפקיעים
הלווה  נכסי  כל תורה, מדין אבל סופרים, מדברי  זה וכל
אשר  "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר למלוה, משועבדים
והואֿהדין  החוצה". העבוט  את אליך יוציא בו, נושה אתה
וברשב "ם  - ב  קעה, בבבאֿבתרא כמבואר שלו, קרקעות
אדם  ואין ה"ה, פי "א ולווה מלוה בהל' רבינו פסק  וכן שם,
רוקח '), ב 'מעשה וכן ספר', ('קרית שלו שאינו דבר מקדיש
אלא  שעבוד, מידי  מפקיע  הקדש אין הראב "ד, ולדעת
שורו  את הלווה ששעבד כגון הגוף , קדושת קדוש כשהוא
המלוה, שעבוד את ההקדש מפקיע  והקדישו, וחזר למלוה
של  דמים קדושת אבל אחר, ממקום חובו את גובה והלה
ב . נט , בכתובות רש"י  דעת וכן מפקיעה, אינה הבית בדק 
דמי , היכי  דיבורֿהמתחיל ב  מ , גיטין ב 'תוספות' וראה
רבינו  וכדברי  שעבוד. מידי  מפקיע  דמים הקדש שאפילו
תשעים  "הקדיש ה"י : פ "ח , כתובות ב 'ירושלמי ' מבואר
יוחנן, רבי  בשם אבהו רבי  . . . מנה מאה חובו והיה מנה,
מפקיעה  דמים קדושת שאפילו הרי  גמורה". מעילה מועלין
הפנים, (מראה בהם מועלים ולפיכך המלוה, שעבוד מידי 

ונמחל,81)שם). שעבודם נפקע  כבר אומרים ואין
הבאה. בהלכה כמבואר

.ÂË?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰82˙BÁB˜Ï ÈLÏ83, »¿»∆∆ƒ¿≈»
‰˙kL84CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc :ÔBL‡Ï85, ∆»¿»»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»

ÎÓe86ÈM‰ ÔÓ ˙ÙBË ‡È‰L  ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י  וכן ר"מ , רומי  בדפוס 
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי  נכסי83)הלכה, שלקחו

המוכר.84)הבעל. אשת אצטרך 85)האשה, שאם
ממך. אלו נכסים אטרוף  לא כתובתי , את לגבות

הראשון.86) מאחר 87)הלוקח  כי  כתובתה, לגביית
ללוקח  נחתֿרוח  לעשות רצתה אלא לוותר, מחוייבת שאינה
לזה  לומר, היא יכולה מעליו, זכותה ולסלק  הראשון,
מודה  אינו והראב "ד (כסף ֿמשנה). לזה ולא לוותר הסכמתי 
אם  לאשה: לומר יכול השני  הלוקח  שהרי  הזה, המשל בכל
שטר  אחזיר - לא ואם טוב , הרי  - עמי  ותתפשרי  תשתקי 
ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח  השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב . קט , בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח  סובר, רבינו אולם הי "א. פט "ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק  עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי  עמך, לי  אין ודברים דין לו: כתבה
יכול  השני  הלוקח  אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי  לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי  אחזיר לומר:

שם. משנה' וב 'מגיד ה"ח , פי "ט  ולווה

.ÊË?‰Ê Ú˜˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ ÚtÏ ‡a‰ Ïk C„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ Ck Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e‡aL BÓk ,Úe ˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ eÓ‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏ B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ  ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB‰97ÈÓ„a ÌÈL BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡  ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב  בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי  וכי 
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע 
משועבדים  לי  "מה ב : מב , שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי  ומה להדיוט ,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ "ד , דפוס ,92)לעיל טעות
ע "פ  תימן, ובכת"י  קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ "ל:

ב . כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי  ששדה כתובתה כסף 
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע  לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב  שבעל ואע "פ 
אבל  וכדומה, עסק  לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י ). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב , לבעל לפרוע  הלוקח  שיצטרך החוב , סכום על  עודף 
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב , דמי  על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי  טעם ֿ זהו הבעל ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף  זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב  אם כי  עצמו, חוב 
כי פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
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קמד               
         

ערכין  התלמוד דברי  ע "פ  (לחםֿמשנה פדיון בלי  לקחה
עשוי97)כג:). ואדם השדה, בשיווי  לצמצם אי ֿאפשר כי 

לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי  החוב , על נוסף  דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי  חוב  לבעל וישלם לפדותה ירצה מי  כי 
השדה. ֿ 99)מדמי  ובעל הפודה, ללוקח  מוחלטת והיא

לגמרי . מפסיד ההקדש.100)חוב  לא 101)גזברי 
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי גם וכך כג:) ערכין הש"ס  דברי  ע "פ  המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב  היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי  אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
 ֿ שהבעל נמצא הקרקע ". מעל מעיקרו החוב  מפקיעים אלא

להקדש. הכסף  וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב 

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L‚ Ck Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
d˙a˙k ‰˙‚Â102dÈ‡  Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰pÈciL „Ú ‰Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ el‡ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»
BÏ ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח "כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
ה"ט ֿי . פי "ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,

הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר
הל"ד. פ "ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י 

חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי  זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי  כי  "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי  רבינו ופסק  (רדב "ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני  - יהושע  לרבי  בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב  "אף  כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .
אליעזר  כרבי  שסובר מבואר, הערב " "אף  לשונו: ומדיוק 

(כסף ֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L Á‡ ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰B‚ BÈ‡  BÁ111ÔÈBbL C„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙BBÁ ÈÏÚa Ïk112e‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי .109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב . מב ,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב  ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט "ז. לעיל
כלי אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב "ז).

.ËÈ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na114‰ÏBÁ Ï‡ ;‡Èa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰ÓÚ ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡  È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈÁ‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰ÚeL ‡Ïa ÏËB  BÏ d˙B‡120'ez' Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ 121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»
Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È‰ 122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ

LÈc˜‰L Á‡124BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  'ez' Ó‡125, ««∆ƒ¿ƒ»«¿≈¿ƒ
BËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙BBÁ ÈÏÚa ‡Lk ‡e‰ È‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿«≈¿»

ÚaL 126‰„Bt‰ ÔÓ ‰B‚Â127Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ128. ƒ¿«¿∆ƒ«∆¿…ƒ«∆¿≈

עלי .114) חוב  לפלוני , מנה לומר: נאמן שאינו
עסוק 115) עדיין שיהיה ובלבד דיבור, כדי  אחר אפילו

(כסף ֿמשנה). ההקדש יורשיו.116)בענין או בניו
קעד:).117) ובבאֿבתרא כג. (ערכין מהם עוד יהנה ולא

כדי ובתוך שהקדיש, לאחר אפילו או שהקדיש קודם אבל
שכל  נאמן, הבריא אפילו בידי , לפלוני  מנה אמר: דיבור,
(כסף ֿמשנה). דיבורו כדי  תוך בו לחזור יכול אדם

נאמן.118) והוא בידי .119)הואיל לפלוני  מנה על: נוסף 
נאמן.120) אדם מיתה שבשעת כלל, שטר בידו אין אפילו
ע 121) מזוייף .מאושר שאינו ביתֿדין בלא 122)"י 

מיתה 123)שבועה. בשעת נאמן והוא המקדיש, שציוה
"שטר  המלוה ביד ואין "תנו", אמר לא אם אבל כלעיל.
"אדם  כי  מיתה, בשעת ואפילו נאמן החולה אין - מקויים"
אדם  בני  יאמרו שלא עצמו", את להשביע  שלא עשוי 
שקובץ  לפלוני  יש עושר של גדול "מזל מחליו: כשיקום
שם). גרשום רבינו וכפירוש קעה. (בבאֿבתרא כך" כל ממון

הוא  לו" אותה "תנו כשאמר: דבריו,אבל ופסק  וחתך יל
('נמוקי לערמה לחוש ואין היא, אמת ודאי  מיד, לו שיתנו

שם). (לפי124)יוסף ', ההקדש בענין לעסוק  שגמר אחר
הקדם 125)הכסף ֿמשנה). ושל שלו, אינם הנכסים שכבר

בו  חוזר אלא אינו בידי , לפלוני  מנה שאמר: וזה הם,
שהיה  שם, הלוי , יוסף  רבינו (עלֿפי  יכול ואינו מהקדישו,

רבינו). של עדיין.126)רבו נפרע  מנת 127)שלא על
הט "ז. לעיל כאמור חובו, את לבעלֿחוב  כדי128)ליתן

בעלֿחוב  שהרואה פדיון", בלא יוצא "הקדש יאמרו: שלא
וכאמור  לקחה, פדיון שבלא יחשוב  ההקדש, מן ישר לוקחו
החולה: אמר אם הראב "ד: וכתב  משנה'. ה'לחם בשם לעיל
שהקדיש, לאחר אפילו נאמן בידי , פלוני  של פקדון מנה
שדברי לזה, יודה רבינו שגם ואפשר פדיון, שום צריך ואינו
כל  פקדון, של ומנה הם, וכמסורים ככתובים מרע  שכיב 
חל  שלא נמצא, הוא. בעליו לרשות מונח , שהוא מקום
נאמן  - לו" אותו "תנו וכשאמר: מעולם, עליו ההקדש

ולחםֿמשנה). (רדב "ז

.ÎÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓ129B‡ ÂÈÒÎ ˙‡ È˜Ù‰L ƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
ÔLÈc˜‰130ÔÓÈÁ‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰ea ‰È‡ ÌL ‰È‰zL133. ∆ƒ¿∆»¿»»¿»

הל'129) ראה אחריו, בדקו ולא בביתֿדין, הקול הוחזק  ולא
הכ"ב . פ "ט , הבית.130)אישות וסתם 131)לבדק 

ה"א. פ "ו, לעיל לכהנים, או 132)חרמים עליו, לאסרם
כהפקר. א.133)להחזיקם פט , גיטין

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



קמה                
         

ה'תשע"ט  טבת כ' שישי יום 

   1 
ועל 1) ציבור צרכי  על לבדוק  נפנה ביתֿדין באדר בט "ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני 
בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין
קרקע  בין החילוק  הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץ ֿלארץ  לקרקע  ארץ ֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט , דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי 

.‡ÔÈÙ ÔÈc ˙Èa „‡a OÚ ‰MÓÁa2OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
eaˆ ÈÎˆ ÏÚ ˜cÏÂ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4. ¿ƒ¿…«»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈

˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ˜BÁÂ ÔÈLB„Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜„Be¿ƒ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
ÔÈÓÁ‰ ˙‡Â ˙BLc˜‰‰5˙‡Â ÔÈÎÚ‰ ˙‡ ÔÈB‚Â , «∆¿≈¿∆«¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆

ÌÈÓc‰6„È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a iÁ‰ ÏkÓ «»ƒƒ»««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ˙Óez ÔzÏ7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ ƒ≈¿««¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני  ממונות דיני  לדון כגון
דין  בית שלוחי  "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים
ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים
מהם  שיפרשו כדי  ציונם את גשמים שמיחו הקברות על

הם". רבים צרכי  אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם
מידי לפדותם יש הרי  לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את

הבית. לבדק  יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר
נופלים  שהם הבית, לבדק  הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי  - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק 

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק  הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב  עלי  דמי  אמר

הבית. היא 7)לבדק  אף  הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק  באותו
מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף  כלומר, מזבח .

אלו  בית את יחזקו צרכיו.השקל, לכל קינו

.ÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
 ÔÈÎÚ ÈiÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈBbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ‡MÓ da10Ï‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL  »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜w‰ ˙‡ ÔÈÎÈÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎÚ12Ô˙B‡ ÔÈÎÈÚÓ ÔÈ‡  ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

e˙k Ô‰k È‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰Lta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»
‰OÚa ÔÈÓL  BÏ‚ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»

Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

  

      

 לשו ומסתימת .סנהדרי בריש  ממשנה  הוא  זה , לשונו 
ד "ה  בתוס ' מפורש  וכ תורה , די שהוא  משמע   ש הגמרא 

ב 'קרית  אבל ועוד .  ש 'אב וב 'טורי  ב . כג, מגילה  ," ואד"
בעלמא  אסמכתא  וקראי  ,דרבנ שהוא  כתב  להמבי "ט ספר'

הוא .
        

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק  שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף , לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי  כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט  אלא אינם והשאר לגופו, הוא  הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט  אחר מיעוט  ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי  עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי  אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי ) שקול

(כנעני )14) ועבד בשוק , הנמכר כעבד אותו ששמים מפני 
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב  לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.‚eÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ  ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15OÚa ÈlL Ô‰ È‰ :„Á‡ Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ Ó‡Â ,ÌÈOÚa „Á‡ Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ Ó‡Â ,ÌÈÚa‡a „Á‡ Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ  BcÏ ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ

˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈
Ba ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa‡Â ‰fÓ OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«

ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ  ÌÈÚa‡ ÏL ÔÎ ÈÁ‡16,OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆
„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚÏ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈÎÓ  OÚ Ô˙pL ÔBL‡‰ Ba ÊÁ .ÔBL‡‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.˙Bn‰ ˙‡ OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚÙ  OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי  כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי  על אף 

ולדעת  להדיוט . כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב , הלכה ט ' פרק  מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי  אלא
חמישית  "ויסף  ככתוב  כסף , בנתינת אלא נקנה הקדש אין

לו". וקם עליו ערכך כסף 

.„ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na17‰Ê Á‡ ‰Ê eÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ  „Á‡k Ôlk eÊÁ Ï‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

Ó‡Â ,OÚa ÈlL ‡e‰ È‰ :ÔBL‡‰ Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈOÚÂ Úa‡a ÈLÈÏM‰ Ó‡Â ,ÌÈOÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B  „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
ÚLa ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,OÚa ÔBL‡Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

ÚLa ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa‡ ‰Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL eÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
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קמו               
         

„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ  LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»
Ò ÚL ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ Cc ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף  מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף  בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים
לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב "ד דעת וכן רש"י  ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע , וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי , יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
ששלושתם  שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן
של  והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים
ובחמישה  כחלק ), (חלק  ארבעתם בין יתנו העשרים בן
משתתף  שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו
המרבה. בחלק  משתתף  הממעיט  ואין הממעיט , בחזרת
כתובה  ומת, נשים שלוש נשוי  שהיה מי  צג. כתובות והשווה
שם  ואין מאות שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של
ושל  חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא
אחת  כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים
"משלשין  בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי 
זוהי כי  בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם"

בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות

.‰ÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡e ,ÌÈOÚa elL ‰Ê È‰ :ÌÈÏÚa‰ eÓ‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰  ÌÈOÚa ÈlL ‡e‰ È‰ :Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈOÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈOÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È‰ :Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈÎBÓ  ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈOÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È‰  ˙Á‡ ‰Ëet elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈOÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰ËeÙe ÌÈOÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰ËeÙe ÌÈOÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈiÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È‰ :Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
Ó‡Â ÈLÈÏL ‡e ,ÌÈzLe ÌÈOÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa‡Â ÌÈOÚa Ó‡Â ÈÚÈ ‡e ,LÏLÂ ÌÈOÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈOÚa Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk  ˙Á‡ ‰Ëet elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈOÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰ËeÙe ÌÈOÚÂ LÓÁ :‰ËeÙe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈiÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆

Ì‡ ,ÔBÁ‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ
eˆ27. »

החפץ .22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע 
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ . חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
האחרים. שהעלו ועשרים האחד בא 27)הסלע  אם אבל

כלום  להוסיף  רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי 
שמה  רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על

הרי  אחד "אמר במשנה ואחת ששנינו בעשרים שלי  היא
הבעלים  כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים נותנים הבעלים
נותנים  אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על
לדעת  אבל החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא
(לאחר  ואחד עשרים אחד אמר אם והראב "ד רש"י 
על  נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים
בעשרים  לאחרים לתת אפשר אי  כי  ושש, עשרים כורחם
סלע  אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד
עשרים  עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף 

סלע . תוספת מפני  קודמים האחרים שאז ושש,

.ÂÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔBÁ‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L eÓ‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È‰  ˙Á‡ ‰Ëet elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔBÁ‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰ËeÙe È„Â ÌÈLÏLe30. ¿ƒ¿ƒ»¿»

אחרים.28) עילוי  על חומש מוסיפים שאמר 29)שאין
סלע . וחמשה החומש 30)עשרים (שהוא רביע  שחלק 

ודינר. סלעים לשישה עולה סלע  וחמשה מעשרים מבחוץ )
ודינר  סלע  ואחד שלושים נמצאו הסלע , רביע  שהוא
"שאין  שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף  ופרוטה ופרוטה.

חומש". עליו מוסיף  אינו פרוטה בחומשו

.ÊÌÈÏÚa‰ e˙Â ,Lc˜‰‰ ÌBL ‡lL È‰‰lÁz ¬≈∆…»«∆¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»
e˜˙LÂ ,ÌÈOÚÂ LÓÁ Ô˙Â Á‡ ‡e ,ÌÈOÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰  ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈOÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈiÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈOÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ 32eˆ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B  ‰Ëet elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

‰ËeÙe ÌÈLÏLe33BÊ Cc ÏÚÂ .e‡aL BÓk , ¿ƒ¿»¿∆≈«¿¿«∆∆
ÌÏBÚÏ34. ¿»

שתקו.31) סכום 32)והבעלים על סלע  מוסיף  הוא שהרי 
מעצמם,33)הבעלים. שנתנו ופרוטה ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - בעלים 34)וחמישה "דאמרו
הוא  הוסיף  אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה".
אחרים  שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם

פרוטה. ועוד

.ÁÔÈÓÈÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆
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B˜„a36Ì‡ :ÌÈÁ‰ B‡ CÈÚ‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB  ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ  ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙Bt eÈ‰ Ì‡Â ; ≈≈∆»¿ƒ»≈¿≈ƒ«ƒƒ
 ˙BÎzÓ ÈÏk B‡ ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;e˜iL „Ú Ô˙B‡»«∆≈»¿¿ƒ»»¿≈«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏLÈ38.Ô„a‡Ï È„k ÏB„b‰ ÌiÏ B‡ «¿ƒ≈¿»«∆««»«»¿≈¿«¿»

הוא 35) הרי  סתם חרם אבל הבית לבדק  שהם שמים, חרמי 
מזבח 36)לכהנים. לנו אין למזבח , בהמה הקדיש ואם

משום  אפשר, אי  מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה.
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה,

רעבון.37) שם.38)מחמת מצויים אנשים שאין מקום
המעות  את תחילה ישחוק  אם נהרות לשאר הדין והוא
אבל  לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב "ד והכלים.
ולדעת  המלח , לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם
העתיק  שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף 

מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא

.Ë˙BˆnÏ ÒÎpL „Ú ÌÈÁ‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt  ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎÚÂ ÌÈÓc ‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ „Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ42. «¬ƒ¿…ƒƒ

לשם 39) והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני  עבד
כנשים. במצוות חייב  הריהו מאי ".40)עבדות נכרי  "עבד

עבדים  לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר
ישראל  שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן
שיוכל  כדי  ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס  (כלומר,

ממנו. מניחו 41)ליהנות אלא לתוכו נפל אם הבור מן
עובדי42)וימות. הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

ממנו  ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה
מת. - מת ואם כהקדש,

.ÈelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ‰f‰ ÔÓfa ˙BLc˜‰‰ ˙BcÙÏ zÓÀ»ƒ¿«∆¿≈«¿««∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰ËeÙa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»

ÌÒÙÏ È„k ,‰ÊÏ B˜ B‡ ÌÈÊeÊ ‰Úa‡a ‰cÙiL∆ƒ¿∆¿«¿»»ƒ»»∆¿≈¿«¿≈
‡l‡ ‰lÁzÎÏ ‰cÙÈ ‡Ï  Lc˜n‰ ÔÓÊa Ï‡ .c‰«»»¬»ƒ¿««ƒ¿»…ƒ¿∆¿«¿ƒ»∆»

.e‡aL BÓk ,BÈÂLa¿»¿¿∆≈«¿

שווה 43) על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
על  פודים אין שלכתחילה פי  על ואף  מחולל" - פרוטה
בית  הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה,
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש,

.‡ÈÌ˙Ò ÔÈÏËÏhÓ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÁ‰L ÈÓ44È‰  ƒ∆∆¡ƒ«¿««∆ƒ«¿¿ƒ¿»¬≈
ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‰kÏ ÔÈz el‡45Ì‡ Ï‡ . ≈ƒ»ƒ«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ

dÓÈÁ‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡OÈ ı‡a ‰„O ÌÈÁ‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓÁ ‰„O ÔÈ‡L ;ÌÁ dÈ‡  ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈÁ‰ . ƒ¿«∆«≈≈∆¡ƒ«…¬ƒ«¿«¿
ÔÈÏËÏhÓk ‡e‰ È‰  ‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,ı‡Ï»»∆«¬ƒ«¿««∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÌÈ‰kÏ Ô˙p˙Â Ï‡OÈ ı‡a47. ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈«…¬ƒ

הוא 44) חרם וסתם הבית, לבדק  או: לשמים, אמר: שלא
לארץ .45)לכהנים. בחוץ  "והיה 46)ואפילו שנאמר

חרם  שדה שאין הרי  החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה
ניתנת  השדה אין הראב "ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן אלא
בדק  בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכהנים,
שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית,
רבינו  אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו
לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר
חרמים  שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות
השנוי עברי  לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי47)אינו לארץ  דחוץ  "מקרקעי 
וסופינו  יציב , קניינם אין (=דומים). דמי " ישראל דארץ 
משפט  בחושן הטור וכתב  הקודש. לארץ  ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ  שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן
ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב "ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ  כקרקעות הם

.ÈÔÈÎÚ‰Â ÔÈÓÁ‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

BˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡  ÌÏBÚÓ ÌÈÁ‰ ‡ÏÂ CÈÚ‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰Bz‰ È‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב  אומר יהודה "רבי 
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי  שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי  הרי  ולומר לידור אבל עולה, זה הרי  לומר: לנדב ,
שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי  להעריך,
לכוף  "כדי  רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
כתב  בזה וכיוצא כילי , שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס " אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני  ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס  קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי  על אף  הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי  רבינו כתב  כבר הקדש" ב "נדרי  אולם
אשלם". לה' נדרי  שנאמר, ... לקיימם

.‚È˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È‰L .e˙k‰ ˙Úc ÏÚ BÚ  Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e‡aL BÓk ,BÏ L‡ Ïk ‡ÏÂ  BÏ L‡ ÏkÓ :ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁÓ ÔÈ‡Â ,˙BiaÏ CËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Êe .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ ÈlÓ ÏÏkÓ 53BBÓÓ fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ˙BÈ fÙÈ Ï‡  ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰Bz È„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈc ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È„a55È‰ Ô‰a iÁ Ì„‡L ˙Bawa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡ÈiL ‰Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
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B„È56‡l‡ Ô‰a iÁ˙ ‡lL ÌÈ„Ï ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»
:Ó‡pL ;BÏ Èe‡k ‡l‡ cÈ ‡lL B„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«

CÏ Ô˙ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙kk B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

  

         
   

ולא  לעצמו . להשאיר צרי ,נות  שאד מה  שמכל היינו 
השאר  וכל מממונו , חלק  אלא  ולתת להקדיש  תורה  ציוותה 
 היא ,להבי וצרי ופרנסתו . צעדיו  ויכלכל לעצמו  ישאיר
היה  כשעוד  ליצחק , לו  אשר כל את שנת  באברה מצינו 
שני וחמש   שלושי עוד  וחי  שנה ,  וארבעי מאה  ב
אשר  כל על ליצחק  כתב  מתנה  "שטר רש "י  כפירוש  אח "כ ,

לו ".
לקראת  נעשתה  ליצחק  הרכוש  הענקת בזה : והביאור
לאביה . להראות לאליעזר נית כ על והשטר חתונתו ,
המוזכרי  הראשוני הנישואי  שה ורבקה  יצחק  נישואי 
את   מבטאי  שה אלא   פרטיי נישואי רק   אינ בתורה ,
מסר  לכ הדורות. כל  סו עד  ישראל כלל של הנישואי
לכל־לראש  נוגע  זה  עני כי  ליצחק , לו  אשר כל את אאע "ה 
כל  וא "כ  ישראל, כלל של הראש  בהיותו  עצמו   באברה
לעצמו  להשאיר יכול ואינו  זה  בעניי מונח   אברה של כולו 

זה . לעניי שיי שאינו  "חלק "
 עניי  משקפי ורבקה  יצחק  שנישואי  בחסידות, מבואר
שהוא  ,ותחתו עליו ," וב מ "ה  יחוד  והוא  בתורה , כללי 
הגזירה  התבטלה  שבו  מת־תורה  של החידוש  למעשה 
התורה  האריכה  לכ כו '",  לתחתוני ירדו  לא   ש "עליוני
 ולהמשי "לברר עניינו  כי  אליעזר, של שליחותו  בתיאור
 בי "כשושנה  ובתואל לב אצל הייתה  רבקה  כי  זה ", יחוד 

ויצחק  ," ב בחינת " מ "ה ,החוחי בחינת תמימה " "עולה 
וכולל  חובק  זה  יחוד  כי  הכל, את ליצחק   אברה נת ולכ

. העול ענייני  כל את
      

  

       

שלמעלה  תנועה  על מורה  "הפלאה " ספר של שמו 
הוא  הספר של סיומו  מדוע  לבאר ויש  והגבלה . ממדידה 
האדמו "ר  בצדקה . ההגבלה  חשיבות את המבטא  בעניי
בצדקה ", מאד  מאד  "להרבות  וצריכי  שיכולי כותב  הזק
 תיוו הוא  ואי מחומש ", יותר יבזבז אל  משו לחוש  ו "אי
ישנ בכללות ה ' שבעבודת אלא  ההלכה . על־פי   הדברי
שייכותו  מצד  והגבלה  במדידה  עבודה  א . : אופני שני 
והגבלה  ממדידה  שלמעלה  עבודה  ב . . העול לגדרי 

הקב "ה .  ע אחת מציאות  שבנפש  'יחידה ' מבחינת

ממדידה  שלמעלה  באופ עבודה  נדרשת  בה  זמני יש 
בשאר  ואילו  . הכיפורי  ליו עד  בעשי "ת כמו  והגבלה ,
"כל  והגבלה  במדידה  מסודרת עבודה  להיות צריכה  , הימי

עבידתיה ". עביד  ויומא  יומא 
זמני שיש  הצדקה , ובנתינת התורה  בלימוד  הוא  כ
השייכות  מיוחדות הלכות ללמוד  צרי  שבה  מיוחדי
 לזמ  בהתא מחומש , יותר צדקה  לתת או  זה  לזמ

על ה  מרמז ' זרעי' לספר 'הפלאה ' ספר סמיכות מיוחד .
טהורה  בי  שנתת ש "נשמה  שאע "פ , בגו הנשמה  חיבור
ע הבלי ־גבול לחבר גשמי   בגו ירדה  זאת בכל היא ",
עצ את לחבר צריכה  יהודי  של עבודתו   ג כ הגבול,
מדידה  של העבודה   ע והגבלה  ממדידה  שלמעלה  הנשמה 
ממדידה  שלמעלה  בכוח  חדורה  היא   ג שתהיה  והגבלה 

והגבלה .
      

בה 52) להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
"איזהו  אמרו: ובירושלמי  שוטה; חסיד זהו - ולהצילה
לכשאחלוץ  אמר בנהר מבעבע  תינוק  ראה שוטה? חסיד
זה  הוציא תפיליו חולץ  כשהוא אם אצילנו, תפיליי 

נפשו". את בפירוש 53)[=התינוק ] וכן עולם. מחריבי 
- עולם, מכלי  או עולם "מבלי  שם: בסוטה לרבינו המשנה

האדם". מציאות מפסידים הדברים שנאמר 54)שאלה
הרי - עישורים שני  לך" אעשרנו עשר לי  תתן אשר "וכל
ראשונה  שנה - זה חומש פסק : ערוך ובשולחן חומש, הם
וראה  שנה. בכל שהרוויח  חומש ואילך מכאן מהקרן,
מה  כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ "א

את 55)שירצה. וזן ... במשפט  דבריו מכלכל חכם תלמיד
יותר  עצמו על יטריח  ולא והצלחתו, ממונו כפי  ביתו אנשי 

יכולתו.56)מדאי . בקרבנות 57)קצבת מדבר והכתוב 
בשלוש  להביא אדם שחייב  חגיגה, ושלמי  ראיה עולות

ה'. ברכו אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÈÓÁÂ ÔÈÎÚ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÌÈÚa‡Â ‰LÏL ÂÈ˜t ÔÈÓe ,‰‡ÏÙ‰ ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»ƒ

:ÌÈ˜t.ÌÈ˜t OÚ ÌÈL  ˙BÚeL ˙BÎÏ‰ ¿»ƒƒ¿¿¿≈»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t OÚ ‰LÏL  ÌÈ„ ˙BÎÏ‰˙eÈÊ ˙BÎÏ‰ ƒ¿¿»ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ˜t ‰OÚ ‰ÓL  ÔÈÓÁÂ ÔÈÎÚ ˙BÎÏ‰ ¬»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»
.ÌÈ˜t¿»ƒ

ÈzÁ EÈ„ewÙ Èk ,ÈÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

    
:ÔecÒ e‰ÊÂ .ÚL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ ..‚ ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿¬ƒƒ
.˙BÓez ˙BÎÏ‰.˙BOÚÓ ˙BÎÏ‰ .„˙BÎÏ‰ .‰ ƒ¿¿ƒ¿««¿ƒ¿

.ÈÚ ÚËÂ ÈL OÚÓ‡Le ÌÈeka ˙BÎÏ‰ .Â «¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»
.ÔÈÏebaL ‰p‰k ˙BzÓ.ÏBÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ .Ê «¿¿À»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿≈
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:ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÌÈ‡Ïk ÌÈÚÊ ÚÊÏ ‡lL (‡1‰‡ez ÚÊÏ ‡lL ( . ∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»

Ìka ˜È B‡2ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa‰Ï ‡lL (‚ .3(„ . »»«∆∆∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ
„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ‡lL4‡lL (‰ . ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…

ÌÈ‡Ïk LaÏÏ5. ƒ¿ƒ¿«ƒ
יט ,1) (ויקרא כלאים תזרע  לא שדך יתעלה: אמרו "והוא

הרכבת  זה ובכלל רטו). לאֿתעשה המצוות (ספר יט )"
רטז). שם המצוות וספר ה, הלכה (להלן האילן

וזה 2) ירקות, שאר וכך בכרם, תבואה מזרוע  "שהזהירנו
יתעלה: אמרו והוא הכרם", "כלאי  יקרא הכלאים מן המין
רטז). (שם ט )" כב , (דברים כלאים כרמך תזרע  לא

(ויקרא,3) כלאים תרביע  לא בהמתך יתעלה: אמרו "והוא
ריז). (שם בשור 4)שם)" תחרוש לא אמרו: "והוא

ריח ). (שם י )" כב , (דברים יחדיו אמרו 5)ובחמור "והוא
מב ). (שם, יא)" (שם, שעטנז תלבש "לא יתעלה:

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
בעציץ 1) והזורע  כלאים. ויהיה יזרע  מינים כמה יבאר

לקיימם  או לנכרי  כלאים לזרוע  אסור אם נקוב . שאינו
בזרעים  או לארץ  בחוצה כלאים נוהג אם בשדהו. הישראל
וכלאי זרעים לזרוע  מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן
חלקים. לג' נחלקין ושהזרעונין אילנות. כלאי  כאחת. אילן

.‡ Ï‡OÈ ı‡a „Á‡k ÌÈÚÊ ÈÈÓ ÈL ÚBf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‰˜BÏ2.ÌÈ‡Ïk ÚÊ˙ ‡Ï E„O :Ó‡pL , ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

  

שבהקדמתו   הג פאה , להל'  כלאי הל'  הקדי  " הרמב
פאה  מסכת את במשנה   הקדי שרבי  מסביר לפיה "מ 

בתורה . הסדר הוא  כ כי , כלאי למסכת
הלכות   ה  שכלאי שכתב  , ש הרדב "ז  תירו על וקשה 
וכלאי בהמה  כלאי  , הכר ככלאי  הרבה   פרטי הכוללות
קוד סידר לכ פרט,  כי ־א כלל אינ פאה  והלכות הבגד ,
" הרמב סידר אילו  כי  דפאה . הפרט ואח "כ   דכלאי הכלל
שכלל  כיו אבל ,כ  לתר היה  אפשר לחוד , פאה  הל' את
אלו  הלכות ייחשבו  מדוע  , עניי מתנות בהל'  אות
לדוכתה . קושיא  הדרא  וא "כ  , כלאי מהל' פחות לכלליות
"הלכות  ספר הוא  החזקה  הי "ד  שספר כיו הוא , והביאור
 הצרי  האד עבודת סדר לפי   " הרמב סידרו  הלכות",
סדר  על־פי  יעשה  אשר המעשה  את לדעת אלו  להלכות
לפעולה  שנוגעות  כלאי הל' בתחילה  סידר לכ עבודתו .
סידר  לה ובהמש זריעה , היינו  השדה , בעבודת הראשונה 
 לזמ הנוגעות ההלכות סידר אח "כ  . כלאי דיני  כל
המתנות  אלו  ואחרי  . עניי מתנות ושאר פאה  הל' הקצירה ,
לאחר  הנוגעות ההלכות סידר קצירה , בשעת הניתנות
לבסו . וביכורי רבעי  נטע  מע "ש , מעשר, תרומות, מירוח :

ויובל  , שני בשבע   פע הנוגעות שמיטה , הלכות סידר
שנה .  בחמישי  פע הנוהג

      

מן 2) אסור שהוא נד. ובבכורות לט . בקידושין כמבואר
שכלאי שם: ובבכורות פד: בשבת רש"י  (ודעת התורה
ושם  שם, תוספות ועיין מדרבנן, אלא אסורים אינם זרעים
אפילו  איסור שום אין לארץ  ובחוצה משנהֿלמלך). -

ג). הלכה (להלן מדרבנן

.LkÓ‰ B‡ ÚBf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»

ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚a ÔÈa B„Èa ÔÈa4„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È‰  ≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
e˜ ıÈˆÚa B‡ ı‡a ÚBf‰5ıÈˆÚa ÚBf‰ Ï‡ ; «≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  e˜ BÈ‡L6. ∆≈»«ƒ«««¿

(רש"י3) יפה האחרים שיצמחו כדי  רעים עשבים תולש
ומה  שם). יוסף  (כרב  זורע  של תולדה והיא ב :), קטן מועד
הוא  שמנכש א, הלכה שבת מהלכות ח  בפרק  רבינו שפסק 
שכוונתו  מדובר שם - שם) רבה (כדעת חורש של תולדה

ב ). הלכה שם (כסף ֿמשנה הקרקע  את במכות 4)לייפות
הרי חייב , הליכתו בעת בכלאים שהמחפה אמרו כא:
(הגר"א  בכלי  או ברגלו מחפה והיינו חייב , ברגלו שהמחפה

ד). ס "ק  רצז סימן בארץ 5)יורהֿדעה זרע  כאילו שהוא
שרש  בו שיצא כדי  הנקב  ושיעור ח ). משנה ז פרק  (כלאים
תרומות  מהלכות ה בפרק  מפורש וכן (כסף ֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב  סופרים שמדברי 
ע .). (מנחות

.‚ÌÈ‡Ïk ÚÊÏ eÒ‡7ÈÎÏ8ÈÎÏ ÓBÏ zÓe . »ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
BÏ ÚÊÏ9È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï eÒ‡Â .ÌÈÚÊ È‡Ïk ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈

e‰„Oa ÌÈÚÊ10BÈ‡  ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô˜BÚ ‡l‡ , ¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈
‰˜BÏ11Ï‡OÈÏ zÓe .12B„Èa ÌÈÚÊ È‡Ïk ÚÊÏ ∆À»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰lÁzÎÏ ÌÈÚf‰ ÚÏ elÙ‡Â .ı‡Ï ‰ˆeÁa13 ¿»»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»
Èc el‡ ÌÈ„e .zÓ  ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚÊÏe¿»¿»¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈

‰Ïa˜14. «»»

בכלאי7) ואילו מקורו). להלן (וראה זרעים כלאי  היינו
ה. הלכה ה פרק  להלן ראה של 8)הכרם, בשדהו היינו

להפקיעה  ישראל בארץ  לגוי  קנין שאין ישראל, בארץ  גוי 
תוספות  ועיין י , הלכה תרומות מהלכות (פ "א מקדושתה
בירושלמי זו הלכה ומקור עודרין). אין ד"ה סד. זרה עבודה
בין  בארץ , בכלאים הגוי  עם עושין "אין ערלה: מסכת סוף 

זרעים". בכלאי  בין הכרם של 9)בכלאי  בשדהו כלומר,
בין  אסורה לנכרי  שאמירה שאף ֿעלֿפי  הגוי , ולצורך גוי 
ובין  א) הלכה שבת מהלכות ו (פרק  שבת במלאכות
יג. הלכה ביאה, איסורי  מהלכות טז (פרק  אחרים באיסורים
באומר  אלא זה אין - ג) הלכה שכירות מהלכות יג ופרק 
שם: רבינו כתב  שכן הישראל, בשביל איסור לעשות לנכרי 
שבת  (הלכות " בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי  לומר "אסור
איסורי (הלכות שלנו" בהמה לסרס  לגוי  לומר "אסור שם):
אסור" - בה ודוש פרתי  חסום לגוי  ו"אמר שם) ביאה
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הגוי בשביל לעשות לגוי  לומר אבל שם), שכירות (הלכות
וראה  חסום. ד"ה צ . מציעא בבא תוספות ועיין איסור. אין -
ח  פרק  להלן עוד ועיין קורקוס . ר"י  בשם בכסף ֿמשנה

יג. זרעים 10)הלכה "כלאי  א: משנה ח  פרק  כלאים
ח  פרק  כלאים בירושלמי  ואמרו ומלקיים". מלזרוע  אסורים
עקיבא  ר' על החולקים חכמים (גם מודים "הכל א: הלכה
ועיין  אסור". שהוא באסור לוקה") כלאים "מקיים הסובר
סד. זרה עבודה בבבלי  שאמרו ממה שהעיר במשנהֿלמלך

דמי ". שפיר קיומי  אף  "הכל 11)"לרבנן שם: בירושלמי 
אבל  מעשה, ידי  על קיים בשלא אסור. שהוא באסור מודים
המחפה  דתניא כהדא לוקה, מעשה, ידי  על קיים אם

לוקה". לט .12)בכלאים הכרם 13)קידושין כלאי  שם:
כלאי רבנן, בהם גזרו לארץ  בחוצה בהנאה, אסורים שבארץ 
גזרו  לא לארץ  בחוצה בהנאה, אסורים אינם שבארץ  זרעים

ד. הלכה ה פרק  להלן רבינו כתב  וכן אמרו:14)רבנן. שם
יט ). יט , (ויקרא תזרע  לא שדך כלאים, תרביע  לא "בהמתך
האילן). (=הרכבת בהרבעה שדך אף  בהרבעה, בהמתך מה
נוהג  שדך אף  לארץ , בחוצה בין בארץ  בין נוהג בהמתך ומה
הא  ואלא ה), הלכה להלן (ראה לארץ  בחוצה בין בארץ  בין
והחילוק  לארץ ". שבחוצה זרעים למעוטי  ההוא שדך, כתיב 
מהרבעה  למדו האילן הרכבת שלענין הפסוק , באותו הזה
למדו  זרעים כלאי  ולענין לארץ , בחוצה גם שאסורה
שכך  קבלה, מדברי  הוא - לארץ , חוצה למעט  מ "שדך"
הגבורה. מפי  רבינו משה עד איש מפי  איש חכמים קיבלו

.„ÌÈÚf‰ ‡l‡ ÌÈÚÊ È‡Ïk ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡15 ≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡‰16‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ÌÈOÚ Ï‡ ; »¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈

‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙÏ ‡l‡ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈwÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚÊ È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡  Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ

הנזרעים,15) הגרעינים ובגוף  מהזרעים. הנצמח  הדבר היינו
כאן. נתברר לא אדם, למאכל ראויים להיות צריכים אם

הכרם. כלאי  לענין גֿה, הלכות ח  פרק  להלן יש 16)וראה
למאכל  הואֿהדין אלא דוקא, לאו אדם" ש"מאכל מפרשים
של  ועיקרים מרים עשבים אלא למעט  בא ולא בהמה,
א) משנה א פרק  (כלאים שנינו שהרי  ראיה, והא רפואה.
זה  על ואמרו בזה". זה כלאים אינם והזונין, "החטים
מקומות  שכן כו' כלאים השעורים עם "הא שם: בירושלמי 
ו  משנה ב  פרק  בתרומות הוא (וכן ליונים" אותן מקיימין
יח ), הלכה ה פרק  להלן רבינו כתב  וכן אוכל. אינם שהזונין
(ר"י הכרם כלאי  זה הרי  לבהמה, מקיימים העם רוב  שאם
דוקא, אדם" ש"מאכל אומרים ויש וכסף ֿמשנה). קורקוס 
בין  מחלקים והם כלאים, דין אין בהמה במאכל ואילו
גם  שאסורים הכרם שבכלאי  הכרם, לכלאי  זרעים בכלאי 
זרעים  ובכלאי  בהמה. מאכל על גם גזרו והנאה, באכילה
לא  - והנאה באכילה ומותרים בזריעה, אלא אסורים שאינם
אין  ודאי  לרפואה, שהוא דבר הרי  לדבריהם: וראיה גזרו.
בדבר  גם הכרם בכלאי  ואילו כאן, כמפורש זרעים כלאי  בו
ואם  שם, כמפורש הכרם, כלאי  משום בו יש לרפואה שהוא
הכרם  כלאי  לבין זרעים כלאי  בין וחילוק  שיש עלֿכרחנו כן
אחד  בקנה עולים אינם שהדברים אלא שם). הפנים (מראה
מראה  בדברי  שם (ועיין זונים גבי  שם הירושלמי  דברי  עם

בזה). נדחק  הוא שאף  הפנים,

.‰:Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È‰  ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
ÌÈ‡Ïk ÚÊ˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ Èkn‰ ?„ˆÈk .18 »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»

B‡ ‚B˙‡a Áetz ÏL eÁÈ Èk‰L ÔB‚k ,ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿
Áet˙a ‚B˙‡19ÏÎa ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  ∆¿¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»

Èkn‰ ÔÎÂ .ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ
ÔÏÈ‡a ˜È20.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ  ˜Èa ÔÏÈ‡ B‡ »»¿ƒ»ƒ»¿»»∆¿»»

תזרע 17) לא 'שדך של מההיקש זה למדו לט . בקידושין
בהרבעה, בהמתך מה כלאים'. תרביע  לא ל'בהמתך כלאים'
רטז. לאֿתעשה המצוות בספר וראה בהרכבה. שדך אף 

ז.18) משנה א פרק  מאכל 19)כלאים באילני  שרק  נראה
בירושלמי אולם ד). הלכה למעלה (וראה הרכבה איסור יש
על  סרק  עץ  מרכיבין שאין מפורש ז) הלכה א פרק  (כלאים

שם. ראשונה במשנה וראה מאכל. עץ  שם,20)גבי  משנה
"אין  גם אמרו שם ובמשנה יהודה. כרבי  ולא חכמים כדעת
ועיין  זה. דבר השמיט  ורבינו בירק ", ירק  כו' מביאין

עיון. צריך ועדיין ורדב "ז, כסף ֿמשנה

.Â˙BÏÈ‡ BÏ ÈkiL ÈÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡OÈÏ eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÌÈ‡Ïk21ÚÊÏ zÓe .22ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ ÚÊÂ ÌÈÚÊ ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈

EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚÊ ÚÏ zÓÀ»¿»≈«¿≈ƒ»¿»¿»¿∆»∆≈¿
„Ïa ‰k‰ ‡l‡ ˙BÏÈ‡a ÌÈ‡Ïk23. ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆»«¿»»ƒ¿«

מהלכות 21) י  (פרק  האילן הרכבת על מצווה שהגוי  לפי 
ואם  ס ). בסנהדרין אליעזר ר' וכדעת ו, הלכה מלכים
משום  עובר כלאים, אילנות להרכיב  לו מניח  הישראל
שאיסורו  לפרש מסתבר (ויותר (משנהֿלמלך). עור" "ולפני 
מלקיים  אסורים זרעים שכלאי  שכשם מקיים, מטעם
(וכן  האילן הרכבת לקיים אסור כן ג), הלכה (למעלה
לגוי מניח  ואם ז), סעיף  רצה סימן ביורהֿדעה מפורש

מקיים). הוא א.22)להרכיב  פרק  קידושין 23)תוספתא
שם.

.ÊÌÈ‡Ïk ÌÈÚÊ ÚBf‰24˙BÏÈ‡ Èkn‰ ÔÎÂ ,25 «≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»
ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ

ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â ,‰ÏÈÎ‡a26Ò‡ ‡lL .ÔÚÊe «¬ƒ»«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«
„Ïa Ô˙ÚÈÊ ‡l‡27eÁÈ ÚhÏ zÓe .28ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»¿ƒ»»ƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ÚÊpL ˜i‰ ÚfÓ ÚÊÏÂ ,ÌÈ‡Ïk k‰L∆À¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…«ƒ∆««»»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

א.24) משנה ח  פרק  כדין 25)כלאים האילן הרכבת שדין
כלאים", תזרע  לא "שדך בכלל היא שהרי  זרעים , כלאי 

(כסף ֿמשנה). ה הלכה למעלה ביאור 26)כמפורש ראה
כא. סעיף ֿקטן שם, ליו"ד בכלאים 27)הגר"א הוא כן

באכילה". ומותרים ומלקיים, מלזרוע  "אסורים שם:
ד.28) הלכה א פרק  וירושלמי  ב , פרק  תוספתא

.ÁÔÈBÚf‰29Ì‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ «≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
‰‡ez ‡˜p‰ ‡e‰30ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,31,ÌÈhÁ‰ : «ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈBÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙ÈË˜ ‡˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â32ÌÈÚÊ Ïk Ô‰Â , ¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ

Ó ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡ez‰ Ô «∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
Ê‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â33ÔÈÓLÓM‰Â ¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ

ÔÈ‚t‰Â34Ètq‰Â35Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
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קני                
         

ÔÈ‡L ÔÈBÚÊ ‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚÊ ‡˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡36ÏÎ‡Ó Úf‰ B˙B‡ ÏL Èt‰Â , ¿ƒ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«

ÈˆÁ‰ ÚÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ ÚÊ ÔB‚k ,Ì„‡37 »»¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ
Áˆw‰Â38˙ÙÏ ÚÊÂ39È‰  ÔzLt ÚÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«∆«¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈

‰p‚ ÈBÚÊ ÏÏÎa ‡e‰40ÌÈBÚÊ ÈÈÓ Ïk eÚfiLk . ƒ¿«≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ
k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡˜  eÁÓˆÈÂ el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»

‡Lc Úf‰41˜È ‡˜Â ,42. «∆«∆∆¿ƒ¿»»»

למינים 29) וביאור כהקדמה היא הפרק , סוף  ועד מכאן
(כסף ֿמשנה). הבאים בפרקים למה 30)שיבואו הכוונה

"במהֿדבריםֿאמורים  ב : משנה ב  פרק  בכלאים ששנינו
ג. הלכה ב  פרק  להלן ראה בתבואה", נדרים 31)תבואה

שם.32)נה. רבינו בדברי  ולהלן שם, כן 33)משנה
ולא  א, הלכה ומצה חמץ  מהלכות ה בפרק  גם רבינו כתב 
הוא". דגן מין "אורז האומר: לז.) (ברכות נורי  בן יוחנן כר'

א 34) פרק  לחלה המשניות (פירוש כשכא"ש בערבי  הנקרא
ד). המשניות 35)משנה (פירוש מא"ש ערבי  בלשון

א). משנה א פרק  פ "ב 36)לכלאים בכלאים שאמרו למה
ג. הלכה ב  פרק  ולהלן להלן 37)שם, ראה כרתי , הוא

ג. הלכה ג תרומות 38)פרק  מהלכות ב  פרק  להלן (ראה
עיון). וצריך ג, ו).39)הלכה הלכה ג פרק  להלן (ראה

ב 40) המשנה ה.לפי  הלכה שם להלן וראה שם, כלאים
בני שרוב  רבינו, כתב  ב  הלכה מכירה מהלכות טז ובפרק 
אוכלים  אדם בני  מקצת ורק  לזריעה, אותה קונים אדם

הם 41)אותה. שדשאים יט , הלכה ה פרק  להלן וראה
בכרם. ה 42)כלאים פרק  בכלאים ששנינו למה כוונתו

ירק  "הרואה ו משנה ושם בכרם", ירק  "הנוטע  ה משנה
הזרעונים  למיני  גם אלא דווקא, לירק  הכוונה שאין - בכרם"
ס "ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע  ניכר שלא זמן כל

יב ).

.ËÔ‰Ó ÚÊÏ ÔkcL ÌÈBÚÊ ‰p‚ ÈBÚfÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43ÏcÁ‰Â44ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

Cc ÔÈ‡L ÌÈBÚÊ ‰p‚ ÈBÚfÓ LÈÂ .ÌÈÚÊ ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚eÚ ˙B‚eÚ ‡l‡ Ì‰Ó ÚÊÏ Ì„‡ Èa45,˙BpË˜ ¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¬¬¿«

aÒk‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌÈ„z‰Â ÔBv‰Â ˙Ùl‰ ÔB‚k¿«∆∆¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«À¿»
ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Bn‰Â Òtk‰Â¿««¿«¿«»¿«≈»∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ

.˙B˜È ÈÈÓƒ≈¿»

יח .43) הלכה ג פרק  להלן וצריך 44)ראה שם, להלן ראה
יא, הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק  גם וראה עיון.

עיון. ט .45)וצריך הלכה ד פרק  להלן ראה

   1 
המינין 1) מן שדהו הזורע  אחר. זרע  בו שנתערב  זרע  יבאר

וכיוצא  וצנון לפת אגודת הטומן כלאים. בו ראה וכשצמח 
ונשארו  הזרע  וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה
משמיעין  באדר בא' אחר. מין בה יזרע  אם בארץ  העיקרין
אין  אם לבדוק  ביתֿדין שלוחי  יוצאין בו ובט "ו הכלאים על

בשדות. כלאים

.‡Ú˙pL ÚÊ2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,Á‡ ÚÊ Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈOÚa3eÒ‡ ‰Ê È‰  ÌÈBÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,ÚÓ‰ ˙‡ ÚÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4ÚÊ Ì‡Â .ÌÈBÚO‰5‰˜BÏ 6. ««¿ƒ¿ƒ»«∆

מ "א.2) פ "ב  "שעם 3)כלאים שלמה' 'מלאכת כתב  כן
כמה  (לפי  ס "ה רצו סי ' יו"ד ובשו"ע  סאה". הם הרובע  אותו
שעורים  של סאה בכ"ד שנתערבה חיטים של "סאה דפוסים)
קבים  שני  בם שנתערב  חיטים של סאה כ"ד כיצד, כו'
אחרים  כבדפוסים והנכון וכו'" עדשים קבים ושני  שעורים

כ"ג". - אמר 4)"בכ"ג כן "לא ה"א: שם [ב 'ירושלמי '
מותר, בשוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי  וכו'
הכא  ברם תורה, איסור לבטל מרבה את תמן - אסור? מזיד
האיסורים  כל כלומר: עין". מראית מפני  לבטל מרבה  את
לבטלם, אסור נתערבו ואם אסרתם, שהתורה מחמת איסורם
התערובת  ורק  היתר, הוא ואחד אחד כל כלאים אבל
לעין  ניכרת היא אלאֿאםֿכן נאסרת התערובת ואין אוסרתם,
אחר, ממין רובע  בסאה אין ואם ה"ה), פ "ג להלן (ראה
כלומר, כלל, איסור כאן אין לעין, ניכרת התערובת שאין
(וראה  איסור לידי  כלל בא שלא אלא איסור, ביטול כאן אין
להתיר  ז) סי ' (בתשובה הגרע "א כתב  זה וכעין להלן).
בא  אינו מששים יותר שם שיש שכיון בחלב , בבשר ביטול
שקלים  למס ' הרא"ש בפרישת כן מצאתי  שוב  איסור. לכלל
ניסן  להרב  2 הערה ג עמוד הכלאים, ועל ד"ה מ "א פ "א

אחר.5)זק "ש]. ממין זרע  רובע  בסאה [הגר"א 6)והיה
הנ"ל, ה'ירושלמי ' מדברי  זה על הקשה טו) ס "ק  שם (ביו"ד
זה  שאין הרי  עין, מראית מפני  אלא איסורו שאין שאמרו
למעלה, המבואר ולפי  לוקה? הוא ולמה התורה, מן איסור

מיושבים]. רבינו דברי 

.ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ7„Á‡Ï ÛËˆÓ  Úf‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈOÚ ?„ˆÈk .‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈBÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ ÚÊÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÌÈÏBt ÔÈa˜ ÈLe ÌÈL„Ú¬»ƒ¿≈«ƒƒ¬≈∆…ƒ¿««…
ÛÈÒBÈ B‡ d˙ˆ˜Ó ÈÂ ˙Úz ÏL ‰‡Ò ËÚÓiL „Ú«∆¿«≈¿»∆«¬…∆¿»…ƒ¿»»ƒ
Ìlk  ÏBt‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈBÚO‰L ;ÌÈhÁ‰ ÏÚ««ƒƒ∆«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«À»

È‡Ïk.ÌÈhÁ‰ ÌÚ Ì ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

אחד 7) ממין "בין שאמר: כתנאֿקמא שם, כלאים משנה,
מינים". משני  ה"א.8)בין  למעלה  שליש 9)ראה  הם

קבים. ששה שהסאה הסאה,

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na10‰‡ez ÈÈÓ eÚ˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚÊ Ï‡ ;‰‡e˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡ez¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
 ˙BiË˜a B‡ ‰‡e˙a Ô‰Ó „Á‡ Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙Èa ÔÈÚBfM ‰nÓ ‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡ ÔeÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú ÚÊÈ ‡Ï  ˙ÈË˜ B‡ ‰‡ez¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡ez‰ ÏÚ««¿»

ב .10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי12)חיטים,
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קנב               
         

לזרוע  כדי  שלהם בקב  ויש דקים, שהם גינה זרעוני  שיש
יש  מהם קב  ובחצי  יותר דקים מהם ויש חיטים, סאה בית
באחד  לעולם בהם משערים לפיכך חיטים, סאה בית לזרוע 
וראה  שם), (ר"ש מהם סאה בית בזריעת וארבעה מעשרים

ה"ד. אֿב :13)להלן הלכות למעלה רבינו שכתב  מה לפי 
של  סאה ושלשה בעשרים שנתערבה חיטים של "סאה
צריך  - חיטים" של סאה ושלשה עשרים "כיצד - שעורים"
פחות  סאה אלא דוקא, לאו כאן שהזכיר ש"סאה" לומר
בו  ונתערב  בסאה. וארבעה מעשרים אחד שהוא הקב , רובע 
אחר, ממין סאה בבית זריעה משיעור וארבעה מעשרים אחד

סאה. בבית זריעה שיעור כדי  בתערובת: יש שבסךֿהכל

.„ÏcÁ ?„ˆÈk14ÏcÁ‰ È‰Â ,‰‡e˙a Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
˜ epnÓ ÔÈÚBÊ15epnÓ Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa w‰ ÔÓ ‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡16‰‡ez ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ iÁ  ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚBÊ ‰p‚ ÈBÚfÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
˜ ÈˆÁ epnÓ Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡ez ÏL ƒƒ¿»≈ƒ∆¬ƒ«¿»¿»∆¿»

.ËÚÓÈ  ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ¿«≈

ה"ט ).14) פ "א (למעלה גינה מזרעוני  שהוא 15)וחרדל
וחצי קב  כגון עלה, "ותני  שם: ב 'ירושלמי ' הסאה. שישית
ולא  שני , למין קב  וחצי  אחד, למין קב  רבינו: ופירשה קב ".
ראשונה' 'משנה ועי ' שם, המשניות בפירוש שפירשה כמו

ראה 16)שם. וארבעה, מעשרים אחד פחות בסאה כלומר,
בסאה. וארבע  וארבעים ממאה אחד הוא זה וחלק  למעלה.

מהם 17) צריך סאה בית ולזרע  מאד, עבים אלו גינה זרעוני 
ושעורים. מחיטים מעשרים 18)כפול אחד חלק  היינו

סאה. לבית שלהם הזרע  הוא סאים, לשני  וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt ÚÊ da Ú˙pL ‰‡ez ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È‰  ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚBÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈˆ BÈ‡  Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈÚLÓ ‰Ê Cc ÏÚÂ .ÔzLt ÚÊ ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈÁ‡‰ ÌÈÚf‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב .20) סוף  שם 'ירושלמי '

.Â?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na21ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï‡ ;eÚ˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ ÚÊÏ Ôek˙ ‡lLe¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

Á‡ ÚÊa ÚÊ ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ ÚÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
 ÌÈBÚO ÏL Èk CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚÊÏ ‰eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי ' כדי  עירב  כלומר,
(כסף ֿמשנה). מהם וליהנות נתערבו 23)שניהם כלומר,

שניהם  לזרוע  מכוין הוא זריעה בשעת אבל מאליהם.
ליהנות  מתכוין בשאינו מדובר בה"א ולמעלה מהם. וליהנות

המינים. משני 

.ÊÚBf‰24Ba ‰‡ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈOÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È‰  ‰„Oa ‰Úa‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa ÚÊ ÌÈ‡Ïk eÓ‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e˙a ˙ÈË˜Â ‰‡ez ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚÊ B‡ ,29ÈBÚÊe ˙ÈË˜Â ‰‡e˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

CÈˆ BÈ‡  ÔkÓ ˙BÁt ÁÓBv‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰p‚ƒ»¿ƒ»»«≈«»ƒ»≈»ƒ
.BËÚÓÏ¿«¬

א.24) ו, קטן בקיומו 25)מועד רוצה ואינו זרעו לא והוא
ד). ס "ק  רצו סי ' ביו"ד "האחר".26)(ט "ז רומי : בדפוס 

ס "ח . שם יו"ד בשו"ע  הוא ממה 27)וכן רבינו זאת למד
עיי "ש. ח ֿט , הלכות להלן רומי :28)שהביא [בדפוס 

"תבואה  לתקן שיש ונראה בתבואה", וקטנית "תבואה
בתבואה"]. וקטנית שבתלוש 29)[בקטנית] שאף ֿעלֿפי 

לבית  מהם בנופל וארבעה מעשרים אחד בהם משערים
(למעלה  בסאה וארבע  וארבעים ממאה אחד דהיינו סאה,
לחיטים  הם שוים וצמחו, שגדלו לאחר - טו) הערה
רבה, תנובה יוצאת שלהם המועט  הזרע  מן שהרי  ושעורים,

חשבונם. כפי  ושעורים, מחיטים שש פי 

.Á;„LÁÏ ÌB˜Ó LiL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»«¬»
ÏL BzÚcÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÈ‡Ó ÌÈc‰L ÔÓÊa Ï‡¬»ƒ¿«∆«¿»ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ«¿∆

eÏÚ Ô‰ÈÏ‡Ó ‡l‡ ,‰„O‰ ÏÚa30B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  «««»∆∆»≈¬≈∆»≈¿«¿ƒ
.ËÚÓÏ¿«≈

מ "ה.30) פ "ב  כלאים

.ËÒÈËÒ‡ ÈÁÈÙÒ da eÏÚL ‰‡ez ÔB‚k ?„ˆÈk31, ≈«¿¿»∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÔzÏ˙Â32Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ dÚfL33ÈÈÓ da eÏÚL ¿ƒ¿»∆¿»»¿«¬«»»∆»»ƒ≈

‡e‰ „ÈÒÙÓ ‰fL ;ÌÈOÚ34.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ∆∆«¿ƒ¿≈…«≈»∆

שם,31) המשניות' ('פירוש התכלת כמין בו שצובעים [הוא
מתנות  מהל' (פ "ב  אוכל ואינו מ "א), פ "ז שביעית ורע "ב 
במיני הי "ג שמיטה מהל' בפ "ז העתיק  וכן ה"ב ). עניים
שם) (שביעית במשנה שכתוב  כמו ולא "אסטיס ", הצובעין
למעלה  ראה נאכלים, שלו הספיחים אבל איסטיס ", "ספיחי 
מאכל  שיהא צריך הפנים' 'מראה דעת שלפי  ה"ד פ "א

('פירוש 32)אדם]. פניגיריג ובלע "ז חלבא, בערבי :
שם). העשבים,33)המשנה' אותה מפסידים שאז

העשבים  מן נפסדת אינה לזריעה, זרעה אם אבל כדלהלן,
פא.). זה 34)(בבאֿקמא שאין מראים הדברים כן, ואם

השדה. בעל של מדעתו

.È?Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‰ÚeÊ ÔzÏz‰L Ú„eÈ ‰ne«∆ƒ»«∆«ƒ¿»¿»¿«¬«»»
˙B‚eÚ ˙B‚eÚ ‰ÚeÊ ‰˙È‰Lk35.ÈÒ Ïeb dÏÂ ¿∆»¿»¿»¬¬¿»¿»ƒ

36˙Bb‰ ÌB˜Ó ÔÎÂ37ÔÈ‡  ‰a‰ ÔÈÈÓ da eÏÚL ¿≈¿«¿»∆»»ƒƒ«¿≈≈
‰ˆB BÈ‡L Úe„È c‰ È‰L ;˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ¿«¿ƒ«¬…∆¬≈«»»»«∆≈∆

˙Bb‰ ÌB˜Óa ÁÓˆ ÁÓˆiL38Ô˙ˆ˜Ó ÈÒ‰ Ì‡Â .39 ∆ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿»»
‰l‚ È‰L ;„Á‡ ÔÈnÓ ıeÁ Ïk‰ ˜Ú :BÏ ÔÈÓB‡ ¿ƒ¬…«…ƒƒ∆»∆¬≈ƒ»

.‡M‰ Ìei˜a ‰ˆBL BzÚ„«¿∆∆¿ƒ«¿»

שם.35) בדפוס 36)בבאֿקמא נראה וכן להיות, צריך כן
שם.37)רומי . להיות 38)כלאים, צריך הגרנות שמקום

שם). המשנה' ('פירוש בו לדוש כדי  שם.39)חלק  משנה,
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.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡40‰Ó˜L ÏL ÔcÒ CB˙a ˙B˜È41 ≈¿ƒ¿»¿«»∆ƒ¿»
da ‡ˆBiÎÂ42˙ÙÏ ˙c‚‡ ÔÓBh‰ .43ÔBˆe44‡ˆBiÎÂ ¿«≈»«≈¬À«∆∆¿¿«≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz da45˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ,ÔÙb‰ ˙Áz elÙ‡ , »««»ƒ»¬ƒ«««∆∆ƒ»ƒ¿»
ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰46LLBÁ BÈ‡ 47‰ˆB BÈ‡ È‰L ; ∆»ƒ¿Àƒ≈≈∆¬≈≈∆

LL‰aÔÈÏÚ‰ eÈ‰ ‡lL B‡ ,‰c‚‡ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ô˙ ¿«¿»»»¿ƒ≈»¬À»∆…»∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ LLBÁ  ÔÈl‚Ó¿Àƒ≈ƒƒ¿«ƒ

מ "ח .40) פ "א מדברית 41)שם תאנה היא השקמה
ענפיה  נחתכו שלא עד מ "א) פ "א לדמאי  המשנה' ('פירוש
קוצצים  הרבה וגדלה וכשמזקינה השקמה, בתולת נקראת
השקמה  סדן ונקראת במקומם, אחרים ובאים הענפים

במשנה). סח : בבאֿבתרא בכל 42)(רשב "ם ירק  מיני  כל
זרעים  בכלאי  כאן רבינו הכניס  למה לעיין ויש אילן. מין
ה"ה, פ "א למעלה להביאו לו היה האילן, הרכבת של דין

ה'לבוש'. בשם שם שלמה' 'מלאכת בכלאים 43)וראה
וב 'ירושלמי ' וצנונות". לפת "הטומן הגירסא: מ "ט  שם
של  ואגודה לפת של אגודה כגון חייא רבי  "תני  מפרש:
כלאים, משום חשש אין באגודה שדוקא רבינו וסובר צנון".
רוצה  שאינו בדעתו וגילה שתילתה, כדרך שלא שזהו

בדבריו. שמסיים כמו פ "ג 44)בהשרשתה. להלן ראה
בזה. זה כלאים אינם וצנון שלפת שם 45)ה"ו, במשנה

דווקא, לאו שגפן רבינו וסובר הגפן", "תחת אלא נזכר לא
רכה  שהיא בגפן שאפילו להשמיענו כדי  אלא גפן נקטו ולא
להלן. וראה ה"א), פ "ג להלן (כסף ֿמשנה חששו לא

לענין 46) שרק  (כאן), והראב "ד נ:) (שבת רש"י  כדעת שלא
מקצת  שיהיו צורך אין כלאים לענין אבל כן, אמרו שבת

מגולים. האילן",47)העלים "תחת גם רבינו שנקט  מכיון
בכל  שהרי  באילן, ירק  הרכבת של בחשש שהמדובר נראה
בלבד. הרכבה אלא כלאים, איסור אין מגפן חוץ  האילנות
ירקות  נוטעין "אין לדין זו הלכה שנסמכה ממה נראה וכן
באילן, ירק  הרכבת בענין העוסקת שקמה", של סדן בתוך
המבריך) ד"ה יט . (בבאֿבתרא ה'תוספות' כדעת ולא
גפן, גבי  על אלא ירק  להביא נאסר שלא (שם), והרמב "ן
אילנות, בשאר אבל לתוכה, נכנסים והשרשים רכה שהיא
באופן  דבריו רבינו פירש שלא ומכיוון מותר. - קשים שהם
הר"ן  כדעת שסובר נראה והגפן, האילן את שהבריך
וראה  שם. (בבבאֿבתרא והרשב "א פ "א) סוף  (קידושין
בדבריו  שם להגיה ויש מ "א, פ "ז כלאים שלמה' ב 'מלאכת
כשרשים  ירק  של בשרשים שגם הרשב "א), במקום הרמב "ן
הי "ג, פ "ח  להלן (ראה הרכבה איסור יש אילן, של
ד), סי ' כלאים (הלכות כהרא"ש ולא שם), ובכסף ֿמשנה
שלא  שם) (כלאים הגפן" את "המבריך המשנה על שכתב 
הגפן, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא הרכבה אסרו
ספר  חמדה' 'ארץ  בספר (וראה מותר בשרשים שרשים אבל
את  "המבריך במשנה שנקטו [ומה ט ). פרק  ב  מדור ב 
ולא  בגפן אלא הרכבה אסרו שלא מזה שנראה הגפן",
(ראה  כשהבריכה אלא אסרו לא בגפן וגם אילנות, בשאר
לרבותא, מבריך שנקט  רבינו, לדעת לומר צריך - למעלה)
חשש  יש קצת, קשים שהענפים הגפן את במבריך שאפילו
שבשרשים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליהם, יכנסו שהשרשים
אלא  אינו וזה חשש. יש שוודאי  הענפים, מן רכים שהם

בשא  אבל ביותר, קשים אינם שהענפים אילנות,בגפן, ר
אבל ש  במבריך, הרכבה של חשש אין מאד, קשים הם

להלן  וראה אחר, באילן אפילו אסור רכים, שהם בשרשים
ה"ז]. פ "ו

.È‰ÚeÊ ‰˙È‰L ‰„O48e‡LÂ Úf‰ ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı‡a ÔÈwÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a ÚBÊ ‰È‰È ‡Ï  ÌÈL ‰nk Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈwÚ‰ ˜ÚiL „Ú Á‡«≈«∆«¬…»ƒ»ƒ

משם 48) נראה וכן שם. במשנה וכפירושו מ "ה, פ "ב  כלאים
אם  כו' חיטים זרועה שדהו "היתה הי "ג) להלן (הובאה מ "ג
ואחרֿכך  הופך אלא אופך, ואחרֿכך אזרע  יאמר לא צימחה
(שם  באילן כמו הזרעים גומם אם מועיל לא כלומר, זורע ".
('משנה  שלפנינו להלכה מקור הרי  ה"ו). פ "ו ולהלן מ "ד,

הראב "ד. בהשגת ועי ' מ "ג). שם ראשונה'

.‚Èe‰„O ‰˙È‰49dÚÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰ÚeÊ »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ  ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈBÚO¿ƒ…∆∆ƒ¿¿«ƒƒ«¿ƒ»«
,ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓk ı‡a eÚÈÏ˙ÈÂ ÌÈhÁ‰ e„ÒtiL∆ƒ»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¿¿»»ƒ

‰Â e‰„O ‰˙È‰ Ì‡50dÎÙ‰È Ck Á‡Â ,51‰LÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈˆ BÈ‡Â .Á‡‰ ÔÈn‰ ÚÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ LBÁ ‡l‡ ,‰˜Ú ‡lL ‰hÁ ‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈLBÁL C„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰ÂzL52. ∆ƒ¿∆

ג.49) משנה היא 50)שם, כמה "עד פ "א: שם תוספתא
) הטינא במקום ימים, שלשה ששהת (מקום) עד מתלעת,
יבש, מקום = ) הגריד במקום לא אבל ממים), רוה מקום =
ה"ב . שם ב 'ירושלמי ' וכן ימים). משלשה יותר צריך ששם

ואח "כ 51) ויופך שתתליע  עד לה "ימתין שם: במשנה,
אם  אלא אחד מין לזרוע  הותר שלא רבינו ומפרש יזרע ",
הלשון  מפרש בהשגותיו הראב "ד אבל הפך. וגם התליע 

הזרע . את יהפך או שיתליע  עד ימתין כן 52)במשנה:
הרביעה", כתלמי  חורש? יהא "כמה שם: במשנה הוא
כדי המטר, קודם אותה שהופכין כמו אותה שיחרוש והיינו
כמו  אותה שיחרוש והיינו בעומקה, ויכנס  בה המטר שירד

המ  קודם אותה ויכנס שהופכין בה המטר שירד כדי  טר,
המשנה' ('פירוש בו מעמיקין ואין קל ההפוך וזה בעומקה,

שם).

.„ÈÌÈBÚO dÚÊÏ CÏÓ Ck Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
ÚÊÈ Ck Á‡Â Ct‰È 53BzÓ‰a „ÈB‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰  ÁÓv‰ ˙‡ ‰ÓÒ˜Â dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»∆«∆«¬≈∆À»ƒ¿…«»
.Á‡ ÔÈÓƒ«≈

שם.53) שם.54)משנה, תוספתא,

.ÂË„‡a „Á‡a55Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈ‡Ïk‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿»»»
.ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈwÓe e‰„OÏe B˙p‚Ï ‡ˆBÈ≈¿ƒ»¿»≈¿«ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

OÚ ‰MÓÁe56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈaÒÓe57.˜cÏ ¿«¿ƒƒ¿…

מ "א.55) פ "א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,
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.ÊË‰BL‡a58ÈÏÚa eÈ‰Â ,ÔÈÎÈÏLÓe ÔÈ˜BÚ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ¿»«¬≈
eÈ‰iL eÈ˜˙‰ .Ô‰È˙B„O Ô‰Ï ÔÈwnL ÌÈÁÓO ÌÈza»ƒ¿≈ƒ∆¿«ƒ»∆¿≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡e‰Â .ÌÈ‡Ïk B e‡ˆÓiL ‰„O‰ Ïk ˙‡ ÔÈÈ˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ó „Á‡ Á‡ ÔÈÓ ∆ƒ¿¿»ƒ«≈∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
.da eÚbÈ ‡Ï  ÔkÓ ˙BÁt Ï‡¬»»ƒ»…ƒ¿»

מ "ב .58) שם א.59)שקלים ו, קטן מועד

.ÊÈ„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«
eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡Ï61ÔÈ‡  ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈

Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈÈ˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ
.‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי  של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

ה'תשע"ט  טבת כ"א ש "ק יום 

   1 
איפכא,1) או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר

העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן
שדהו  הייתה כלאים. שהם זרעים שני  בין מרחיקין כמה
שדהו  הייתה בצדה. אחר ירק  לזרוע  וביקש ירק  זרועה
זרועה  שדהו הייתה ירק . בתוכה לזרוע  ורצה חטים זרועה
בין  והפסק  שעורים. בצידן לזרוע  לחבירו מותר אם חטים,
חטים  שדהו הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני 
חטים  בצד פשתן תלם לזרוע  מותר אם שעורים, חבירו ושל
אם  תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו.

חרדל. ביניהם יזרע 

.‡„Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚfa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a‰ ˙BeˆÏ2‰„BÚ‰Â3 ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿¿»¬»

Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈÈÓ ÈLk ‰‡iL „Ú ,ı‡‰ ÔÈ„BÚL∆¿ƒ»»∆«∆≈»∆ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ
ÔÈ‡  „Á‡ ÔÈÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆ƒ¿≈ƒ∆»≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

מצרי2) חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי  שם להם יש ולפיכך
מצרית. שטומנים 3)ודלעת שם על רמוצה" "דלעת כמו

ראוייה  ואינה מר שטעמה מפני  חם אפר הוא ברמץ , אותה
זו. הטמנה בלי  לאכילה

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL ÌÈÚfa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰eˆ ˙BÈ‰Ï ‰B˜ Ô‰ÈL ˙eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈeÒ‡ el‡ È‰  ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈¬ƒ∆ƒ

.‰Ê∆

זה 4) כלאים לזה זה שדומין פי  על "אף  כלאים: במשנה
בזה".

.‚ÌÈlb ˙ÊÁ ÌÚ ˙ÊÁ‰ ?„ˆÈk5ÌÚ ÔÈLÏÚ‰Â , ≈««¬∆∆ƒ¬∆∆«ƒ¿»À¿ƒƒ
‰„O ÈLÏÚ6‰„O ÈLk ÌÚ ÔÈLk‰Â ,7ÌÚ aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ‰ aÒk8ÏcÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,ÈˆÓ ÏcÁ ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙Èˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡  ‰ˆeÓ‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈBÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆

ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜t‰Â ,Ètq‰14ÌÚ ÔÏ ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ

ÌÚ ek‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ
B˙Bz‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡  ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆

ÌÚ ÏcÁ‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙ÈˆÓ ˙ÚÏc ÌÚ ˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e ,ÔÒÙl‰««¿»¿««¿»ƒƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««
el‡ È‰  ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆeÓ‰»¿»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

הררית".5) וחסא גנית "חסא פרדס 6)והן של עולשין יש
מדבר. של החציר 7)ועולשין וזהו כרתים, הם כרשין

מדבר. של וכרתי  גינה של כרתי  ויש בתורה. הנזכר
ומדברי ".8) "גני  שדה". כסבר עם "כסבר שם: במשנה

בתורה. הנזכר גד זרע  המדינה.9)והוא והוא 10)חרדל
כן  ועל וטבעו. בתכונתו בארץ  וישתנה החיטה, ממיני  מין
הזונה. ליבם כמו היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא

מדבריות.11) מדברית.12)שעורים מין 1)3חיטה
המדבריות. החיטים עגולים 14)ממיני  לבנים גרגרים

וקראוהו  השעורים, לטבע  קרוב  וטבעו להשתבר, קשים
קרטומ "ן. דקים.15)הרופאים: שקלחיו מדברי  כרוב 

.„ÔÈÏÚa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ÔÈÈÓ ÈL LiL ÔÏÈ‡a ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆≈¿≈ƒƒ∆ƒ∆»∆∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk el‡ È‰  ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Bta B‡«≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ

„ÊÁ‰ ÌÚ Áetz‰ ?„ˆÈk16ÔÈ˜Òt‰Â ,17ÌÚ ≈««««ƒ««¿»¿««¿¿ƒƒ
ÔÈÙÊÈM‰Â ,ÌÈ„˜M‰18ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓÈ‰ ÌÚ «¿≈ƒ¿«≈»ƒƒ»ƒƒ««ƒ∆ƒ

ÌÚ ÌÈÒb‡‰ Ï‡ .‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ô‰ È‰  ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬≈≈ƒ¿«ƒ∆»∆¬»»«»ƒƒ
ÔÈ‡  ÔÈ„ÊÚ‰ ÌÚ ÌÈLÈt‰Â ,ÌÈÏÓËÒew‰«¿¿¿¿ƒ¿«¿ƒƒƒ»À¿»ƒ≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לחזירים.16) פריו ומשליכים יערי . וכשהם 17)תפוח 
לשקדים. דומים צאתם, בתחילת בירושלמי18)קטנים,

שזיפים. יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע  מפרש:

.‰ÏÚ Û‡ ,˙BÁ‡ ˙BÏÈ‡Â ÌÈÚÊ ÌL LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ»¬≈««
‰Ê ÏL ÔÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÚËa ÔÈÈÓ ÈL Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
ÏL ÈÙÏ ‰ÓBc ‰Ê ÏL Èt B‡ ‰Ê ÏL ÔÈÏÚÏ ÔÈÓBcƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ∆
 „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÂ‚ ÈLk e‡iL „Ú ,ÏB„b ÔBÈÓc ‰Ê∆ƒ¿»«∆≈»ƒ¿≈¿»ƒƒƒ∆»
ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L ;‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡ÏÎÏ Ô‰Ï eLLÁ ‡Ï…»¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆∆≈¿ƒ

.ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó Á‡ ‡l‡ ÌÈ‡ÏÎa¿ƒ¿«ƒ∆»«««¿ƒ»«ƒ

  

         
   

לערבו  אסור  שבכלאי  שא הוא  זה  בדי החידוש 
הבטלי  איסורי ובשאר בתרומה  כמו   במאתיי לכתחילה 
בכלאי אבל לכתחילה ". איסור מבטלי ש "אי  בששי
 כא אי כי  יחד ,  אות לזרוע  מותר אחד  מי  כשנראי
ומלכתחילה  אותו ,  שמבטלי  כלאי איסור של מציאות

איסור. כא אי
יכול  ,עי למראית בנוגע  : האד בעבודת מכ ההוראה 
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 עניי על ה "רעש " כל ומה  האי "? כולי  "מאי  לחשוב   אד
"ולא  תורה  אמרה  אעפ"כ  דיבור, או  מעשה  בו  שאי
א  וג חומד ", והלב  רואה  ו "עי " עיניכ אחרי  תתורו ...
הרי אחריו , ימש שלא  היצר  ע  להילח שיצליח  בטוח 
נזהר   א אבל בנפשו .  פג עושה  עצמה  שהראיה 
מציאות  בעולמו  קיימת לא  מלכתחילה  "העי ב "מראית

כלל. איסור של
      

.Â˙Ùl‰ ?„ˆÈk19,‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡  ÔBv‰ ÌÚ ≈««∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆»∆
ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡  Òetp‰ ÌÚ ˙Ùl‰Â .ÔÈÂL Ô‰ÈtL ÈtÓƒ¿≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆ƒ«»≈»ƒ¿«ƒ
ÌÚ ÔBˆ Ï‡ .ÔÈÂL Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÈtÓ ,‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ∆»∆»ƒ¬»¿ƒ

Ê ÔÈÓBc ÔÈÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Òetp‰Èt‰Â ‰ÊÏ ‰ «»««ƒ∆∆»ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ
‰Ê Èt ÌÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ïk el‡ È‰  ÈtÏ ‰ÓB„∆«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BÈa ‰Ê Èt ÌÚhÓ ˜BÁ»ƒ««¿ƒ∆¿≈¿≈…«≈»≈

נאכלים,19) שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי  על [אף 
שכל  רבינו כתב  הרי  - כלל כלאים איסור אין כאלה ובזרעים

ירק ]. בכלל היא הזרע  ניכר שלא זמן

.ÊÌÈ‡Ïk Ô‰L ÌÈÚÊ ÈÈÓ ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁÓ ‰nk«»«¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
Ï‡ .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcÓ ÌÈ‡ eÈ‰iL È„k ?‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¬»

.eÒ‡ ‰Ê È‰  ‡ÈeaÚa eÚÊpL ÔÈ‡ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬≈∆»

.ÁÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ ,˙‡f‰ ‰˜Á‰a LÈ ÌÈa ÔÈeÚLÂ¿ƒƒ«ƒ≈««¿»»«…«…¿ƒ…∆
˙B˜Bi‰ ÁelLÂ ÔÈÏÚ‰  ÈÙÏe ˙ÚÊp‰ ‰„O‰20. «»∆«ƒ¿««¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ««¿

הרכים.20) הענפים

.ËLwe ,‰‡ez ÔÈÓ ‰ÚeÊ ‰˙È‰L e‰„O ?„ˆÈk≈«»≈∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
˜ÈÁÓ  ˙Á‡ ‰„Oa ˙Á‡ ‰‡ez ÔÈÓ dcˆa ÚÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ

Ú ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»
ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .ÚaÓ ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«

„v‰ ÔÓ ÔÈa23 ‰f‰ eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆
‰ML CB˙a ÔÈB˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡Â ;eÒ‡»¿≈∆«∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

.ÌÈÁÙË¿»ƒ

ושיעורו 21) תבואה, הקב  רובע  בו שזורעים מקום והוא
קבים. שישה הסאה שהרי  בסאה, וארבעה מעשרים אחד

"בית 22) המשנה: בפירוש כתב  וכן "כעשר", לכתוב  דקדק 
בקירוב ". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע 
על  וחומש אמות עשר שהרי  מדוייק , החשבון שאין מפני 
אחד  ועוד אמות וארבע  מאה אלא אינן וחומש אמות עשר
וארבע  מאה הוא רובע , בית ואילו באמה. וחמש מעשרים

בקירוב . אמה שלישי  ושני  צורך 23)אמות אין כלומר,
במקום  אלא השדות, אורך שבכל רובע  בית של להפסק 

הצדדים. מן או באמצע  או אחד:

.È‰„O dcˆa ÚÊÏ Lwe ,˜È ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁÓ  ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,Á‡ ˜È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .ÚaÓ ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««

BÈ‡Â ;eÒ‡  ‰Ê eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈
ÁÙË CB˙a ÔÈB˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי 
טפח ".

.‡È,‰‡ez ‰ÚeÊ ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁÓ  ˙ÚÏ„ B‡ ˜È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú…«

.ÈÔÈeÚMa ‰˜Á‰Ï CÈvL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈

ÔÈnÓ ˜È ÏL ‰eL dcˆa ÚÊÏ ‰ˆÂ ,˜È ‰ÚeÊ¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰eM‰ ÔÈe ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic  Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁÂ „Ïa ÌÈÁÙË ‰ML Bk‡ ,„Á‡26. ∆»»¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿»¿¿»¿

ששיעורו,25) אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
אמות. שתי  רוחב  על אמה חמישים הוא קטנה שדה של
סאה  זריעת כדי  ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין

המשנה:26)וחצי . בפירוש רבינו וכתב  מלואו", "ורוחב 
מה  והוא עומקה. כפי  ההיא החפירה רוחב  להיות "צריך
עומקו  יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר

מטפח . פחות אינו שעמקו ונראה אמה",

.‚ÈdÎB˙a ÚÊÏ ‰ˆÂ ,‰‡ez ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰eL elÙ‡ ,˜È ÏL ‰eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁÓ  ÔÈÎazÒÓe ÌÈk‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡ez‰ ÔÓ ˜ÚÈ  da eÎazÒÂ ‰‡ezÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ eÚ˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL  Á‡ ÔÈnÓ ‰eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰eL ÚÊ Ì‡L∆ƒ»«»ƒƒ∆¿»ƒƒ«≈∆«

„Á‡ ÌÏz Ô‰ÈÈa ˙BÈ‰Ï27.‡a˙iL BÓk , ƒ¿≈≈∆∆∆∆»¿∆ƒ¿»≈

[וכן 27) שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני  שהרי 
חיטים  זרועה אחת שורות שתי  לו "היו בתוספתא מפורש
זורע  להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת

שעורה"]. ואחת חיטה אחת

.„È˜ÈÁ‰28,Ô‰Ï ‰Èe‡‰ ‰˜Á‰ ÔÈÈn‰ ÈL ÔÈa ƒ¿ƒ≈¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆
‰‡ez ‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»¿»
‰‡ez‰ ÏÚ ˜È B‡ ,˜È Èab ÏÚ ˜È B‡ ‰‡ez‰ ÏÚ««¿»»»««≈»»»»««¿»
˜ÈÁ‰ È‰L ,zÓ Ïk‰  ˜i‰ ÏÚ ‰‡ez B‡¿»««»»«…À»∆¬≈ƒ¿ƒ
.‰a‰ ˙ÎLÓ ‡È‰L ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏcÓ ıeÁ .eÚMk«ƒƒ¿««¿»ƒ∆ƒƒ¿∆∆«¿≈
.e‡aL BÓk ,‰ÈÙlÓ ˜ÚÈ  ‰˙Ë Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«¬…ƒ¿»∆»¿∆≈«¿

תבואה 28) ירק , גבי  על וירק  תבואה, גבי  על נוטה "תבואה
מותר". הכל - תבואה גבי  על ירק  ירק , גבי  על

.ÂËea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ dB‚ ‡e‰L „‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa‡ ÁÂ ÌÈÁÙË ‰OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈÁ»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa‡ ÁÂ ÌÈÁÙË ‰OÚ dB‚34zÓ ‰Ê È‰  »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»
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קנו               
         

Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈcÓ el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcÓ ÌÈ‡ Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆

שיהא 29) שצריך אומרים, ויש וזרוע . חרוש שאינו מקום
כמו  ושיעורו בקרקע  חפור בור מפרש: והרדב "ז רובע . בית

ארבעה. ורוחב  עשרה עמוק  חרוש.30)חריץ  מקום
טיט .31) בלי  סדורות אבנים ארבע 32)גדר דרך סתם

רוחב . פירש 33)אמות והרע "ב  לארץ . ענפיו שידבקו הוא
טפחים. שלושה הארץ  מן גבוה מפרשים,34)שאינו יש

כנ"ל  שהוא, כל עביו שגדר פי  על ואף  עובי . הוא זה שרוחב 
החמירו. גדר, לשם אדם בידי  נעשה שלא בסלע  -

.ÊË„ B‡ ‰˜Á‰ CÈvL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;e‰„O CB˙a ÚfLa ?ÏÈcn‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

ÚÊÏ BÁÏ zÓ  ÌÈhÁ ‰ÚeÊ35.ÌÈBÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ eq‡‰ ÔÈ‡  ÌÈ‡Ïk ÚÊ˙ ‡Ï E„O :Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
ÚÊ˙ ‡Ï ı‡‰ :Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O ÚÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a ÚÊ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
CeÓÒ ÌÈBÚO„Ú ÌÈBÚO‰ ÚÊ CLÓe ,ÌÈhÁÏ ¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«

‰Ê È‰  ÌÈBÚO ‰ÚeÊ ‡È‰L BÁ ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈBÚO‰ e‡pL ÈtÓ ,zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.BÁ ‰„O¿≈¬≈

  

         
        

 

 אי שבו  שביעית, מאיסור  כלאיי איסור שונה  זה  בעניי
האדמה  את לעבוד  ואסור חבירו , לשדה  שדהו  בי  מחלקי
נאמר  שביעית באיסור כי  שדהו , אינה   א  ג בשביעית,

לה '". שבת  האר "ושבתה 
שהטע ' נבוכי ב 'מורה  מבואר בזה : ההסבר לומר ויש 
בעבודה  הקרקע  את להכחיש  שלא  הוא  שביעית באיסור
חברו , שדה  או  שדהו  בי הבדל כל אי ולכ שנה , אחר שנה 
כוחות  "שמערבב  הוא   בכלאיי האיסור  טע אבל
ועשב עשב  כל ל אי הצמיחה ... כח   הנותני  העליוני
לו  ואומר אותו  המכה  מלמעלה , מזל לו  שאי מלמטה 
 שיי שדה  מזל כי  ,"ב "שד רק  הוא  האיסור ולכ גדל".

חברו . במזל היא  חברו  ושדה  עצמו ,  לאד
שדהו  בתו זרע  ש "אפילו  ההלכה  המש תוב ועל־פי ־זה 
לשדה  סמו  השעורי זרע  ומש , לחטי סמו  שעורי
שנראו  מפני  מותר, זה  הרי   שעורי זרועה  שהיא  חבירו 
מאחר  כי  חבירו ". שדה   סו שה שדהו  שבתו  השעורי
נוגע , בשמי המזלות לערבוב  נוגע   כלאי איסור  שטע
 להבחי  יכולי  מלאכי כי  , בעיניי הדבר נראה  כמה  עד 
ואינ ,( האד (כמו  לעי שנראה  כפי  רק  הדבר במציאות
 כא שיי אי ולכ הקב "ה , כמו   אד מחשבות  יודעי

. העליוני הכוחות ערבוב 
לזרוע  אד ימנע  אל  שלעול היא , בעבודה  ההוראה 
רוחני חשש  מפני  לזולת, להשפיע  כלומר חברו , בשדה 
תתערב אל לו :  ואומרי הכוחות". לערבב  "שלא 
לקונו   אד שבי  ובענייני לרוחניות בנוגע  בחשבונות
לאחרי שנראה   בדברי ואפילו  ,אלי  שייכי  שאינ

לזולת..  כשייכי
      

לו 35) לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים "שלו
המין". בספרא 36)מאותו שנאמר ממה רבינו כן למד

בהמתך  אלא לי  "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת
תשמרו" חוקותי  את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
של  ממעט  ש"שדך" הרי  כן, אמרו לא זרעים בכלאי  ואילו

אחרים.

.ÊÈdcˆa BÁ ‰„Oe ,ÌÈhÁ ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ»
ÌÈhÁ ‰ÚeÊ37ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz ÚÊÏ BÏ zÓ  ¿»ƒƒÀ»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»

Ï CeÓÒ BlL ÌÈhÁ „ˆaÚ„BÈ ‰‡B‰L .BÁ ‰„O ¿«ƒƒ∆»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈«
‡ÏÂ ,ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz ÚÊÏ ÌÚ‰ Cc ÔÈ‡L∆≈∆∆»»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»¿…
ÚÊÏ ‡È‰ ‰Èe‡ Ì‡ e‰„O ˜cÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…»≈ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰˙ÁL‰Ï ÚBÊk ‡ˆÓÂ ,‡Ï Ì‡ ÔzLt38CÎÈÙÏ .39 ƒ¿»ƒ…¿ƒ¿»¿≈«¿«¿»»¿ƒ»
ÔÈnÓ Ô‰L el‡ ˙BeL ÈzL ÔÈa Á‡ ÔÈÓ ÚÊÏ eÒ‡»ƒ¿…«ƒ«≈≈¿≈≈∆≈ƒƒ

BlL CB˙a ˜ÈÁiL „Ú „Á‡40. ∆»«∆«¿ƒ¿∆

ממין 37) השדות ששתי  פי  על שאף  בזה, רבינו השמיענו
בוודאי שזה שדהו, באמצע  פשתן זורע  כאילו ונראה אחד,
פשתן  לזרוע  שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור

זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, ובזורע 38)בסוף 
כלאים. איסור אין מפני39)להשחתה הוא ההיתר וכל

שאין  מינים בשאר להשחתה, כזורע  שזהו יודעים שהכל
אסור. - כן לסמוך.40)לומר מותר חברו לצד אבל

.ÁÈe‰„O ‰˙È‰41ÈL ÔÈÚeÊ dcˆaL BÁ ‰„Oe »¿»»≈¿≈¬≈∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
‰‡ez ÈÈÓ42elÙ‡ ÚÈÁÂ ÏcÁ Ì‰ÈÈa ÚÊÈ ‡Ï  ƒ≈¿»…ƒ¿«≈≈∆«¿»«¬ƒ«¬ƒ

„Á‡ ÌÏz el‡Ó ÌÈÚBÊ ÌÚ‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÌÏz43. ∆∆∆»ƒ¿≈∆»»¿ƒ≈≈∆∆∆»
 ˙B˜È ÈÈÓ ÈL ÔÈÚeÊ ˙B„O‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿≈«»¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÛÈw‰Ï znL .ÚÈÁ B‡ ÏcÁ Ô‰ÈÈa ÚÊÏ zÓÀ»ƒ¿…«≈≈∆«¿»¬ƒ«∆À»¿«ƒ
ÈtÓ ,‰‡ez‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÚÈÁ B‡ ÏcÁ«¿»¬ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿≈

d˙B‡ ÔÈ˜ÈfÓ ÔÈ‡L44˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .45ÚÊ ÏL ∆≈»«ƒƒ»¿≈ƒ»¿»»ƒ∆∆«
È‰  e‰„O CB˙a Á‡‰ ÚÊ ÏL ÚÏˆa ˙Ú‚B ‰Ê∆««¿∆«∆∆«»«≈¿»≈¬≈
ÔÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcÓ ÔÈ‡ Ô‰L ÈtÓ ,zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈
˙ÈÂÊa ˙Ú‚B ‰Ê ÚÊ ÏL ˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«ƒ»¿»»ƒ∆∆«∆««¿»ƒ

‰„O ÛBÒk ÔÈ‡ Ô‰L ÈtÓ ;Á‡‰ ÚÊ ÏL46Ú‚pL ∆∆«»«≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»∆∆»«
‰„O ÛBÒa47,‰Ïc‰ ‡ÏÂ ‰˜Á‰ ‡Ïa zÓ ‡e‰L , ¿»∆∆À»¿…«¿»»¿…«¿»»

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

"אין 41) ה: משנה ב  פרק  שם שאמרו מה רבינו פירש כן
לשדה  סומכין אבל וחריע , חרדל תבואה לשדה סומכין

וחריע ". חרדל שאפילו 42)ירקות השמיענו, כאן אף 
וכל  וחריע , חרדל ביניהם לזרוע  אסור תבואה מיני  בשני 
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קנז                
         

באמצע  שזורע  יחשדוהו שבוודאי  אחד, מין הם אם שכן
דרכו 43)שדהו. שחרדל כתב , ט  הלכה א פרק  למעלה

עיון. וצריך שדות, והחריע 44)להיזרע  החרדל כלומר,
שני בין אחד תלם לזרוע  העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם
ירקות, מיני  שני  בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני 
נתכוון  לא שוודאי  מותר, להם, מזיקים והחריע  שהחרדל

שדהו. לבדוק  תור 45)אלא ראש "היה ז: משנה שם
מותר". שעורים של בתוך נכנס  האחד.46)חיטים של

אחר.47) זרע  בעל של

   1 
זו 1) בצד זו קשואים של שורות ב ' לזרוע  מותר אם יבאר

שהם  המים אמת או התלם באמצע . ותלם אחד ממין וב '
משר  שדהו לעשות רצה בה. זורע  מינין כמה טפח , עמוקים
שדרך  ירקות מיני  למשר. קרחת בין ומה מין, מכל קרחת או
הרוצה  ששה. על ששה ערוגות מעט . מעט  מהם לזרוע 

ביניהם. ירחיק  ולא ירקות מיני  גינתו למלאות

.‡ÚÊÏ zÓ2,ÔÈ‡eM˜ ÏL BÊ „ˆa BÊ ˙BeL ÈzL À»ƒ¿…«¿≈¿«∆ƒƒ
ÔÈÚeÏc ÏL Ôcˆa ˙BeL ÈzLe3ÏL ˙BeL ÈzLe , ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿≈∆

Èˆn‰ ÏBt4Â ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÌÏ˙5ÚÊÈ ‡Ï Ï‡ . «ƒ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ»ƒ¬»…ƒ¿«
ÔÈÚeÏc ÏL ˙Á‡ ‰eLÂ ÔÈ‡eM˜ ÏL ˙Á‡ ‰eL6 »««∆ƒƒ¿»««∆¿ƒ
ÌÏz‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Èˆn‰ ÏBt ÏL ˙Á‡ ‰eLÂ¿»««∆«ƒ¿ƒ««ƒ∆«∆∆
ÌÈÏÚ el‡ ÔÈÈnL ÈtÓ ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÏÈcÓ«¿ƒ≈»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒƒ≈»ƒ
‰eL ÔÚÊ Ì‡Â ,ÔÈÎazÒÓe ÔÈÎLÓÂ ÔÈk‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»»

Ïk‰ Ú˙È  ‰eL „ˆa7.‡ÈeaÚa ÔÈÚÊk e‡Â , ¿«»ƒ¿»≈«…¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ד.2) משנה ג פרק  והדלועין 3)כלאים הקישואין שהרי 
יהודה  וכר' ה, הלכה להלן שנראה כמו בזה, זה כלאים הם
א. הלכה א פרק  כלאים בתוספתא מאיר כר' ולא שמעון ור'
למועד  מפריש, ר"י  תלמיד ידידיה, רבינו ב 'תוספות' וראה

.7 הערה כ עמ ' א חלק  כלאי4)קטן שלענין אף ֿעלֿפי 
שאינו  מפני  יט , הלכה ה פרק  להלן ראה כלאים, אינו הכרם
אפילו  אסור זרעים שבכלאי  נראה - זרעים מין אלא ירק 
ג  ופרק  ח , הלכה ה פרק  למעלה וראה ירק , רק  ולא זרעים,

ו. ממה 5)הלכה רבינו למדו אבל תלם, נזכר לא במשנה
להרחיק  צריך שבשורה יב  הלכה ג פרק  למעלה שנאמר
דיבורֿהמתחיל  פה: לשבת ותספות ר"ש, ועיין תלם. שיעור

שם.6)איתיביה. שם.7)משנה בשבת הוא כן

.‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰8Lwe ,˙B˜È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ˜BÚ  ÔÈÚeÏc ÏL ˙BeL ˙BeL dÎB˙a ÚÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈcÓe ÔÈÚeÏc ÏL ‰eL Ba ÚBfL ÌB˜Ó ˜i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜i‰ ÔÈe dÈa9ÌÈzL Á ˜i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈcÓe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆiL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜i‰ ÔÈe dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙BeL ÈzL Ïk ÔÈa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»≈»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿≈

‰n‡10ÔÈÏÚ‰ ÈtÓ ,eÒ‡  ÔkÓ ˙BÁt Ï‡ . «»¬»»ƒ»»ƒ¿≈∆»ƒ
Ïk‰ ‰‡Â ,Ì‰ÈÈaL ˜ia ÔkÓe ÔkÓ ÔÈÎazÒnL∆ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ»«»»∆≈≈∆¿ƒ¿∆«…

.‡ÈeaÚa ÚÊ el‡k¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»

חכמים.8) כדעת ו, משנה א.9)שם הלכה למעלה ראה

מידה 10) לו שאין מפני  חשב , לא התלמים שני  ורוחב 
כעומקם), שרוחבם יב , הלכה ג פרק  למעלה ראה מסוימת.
טפחים  ששה אלא אורכם אין שהרי  מפולשים, שאינם ועוד

קורקוב . בר"י  וראה שם, כמפורש בלבד,

.‚˙ÚÏ„ elÙ‡ ,‰ÚeÊ ˙ÚÏc ÏL ‰eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁÓ  ‰‡ez dcˆa ÚÊÏ ‡e , ¿ƒƒ»ƒ¿…«¿ƒ»¿»«¿ƒ≈

ÏÎÂ .ÏB„b ÌB˜Ó ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰ÈÏÚ eÎLÓ È‰L ;Ú…«∆¬≈ƒ¿¿»∆»¿∆¡ƒ»»»¿»
Ú ˙Èa CB˙a ‰È‰iL c12ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁnL »»∆ƒ¿∆¿≈…«∆«¿ƒƒ≈¿≈

ÚÏq‰Â w‰ ÔB‚k ,‰cn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ  ÔÈÈn‰13 «ƒƒ∆ƒ«ƒ»¿«∆∆¿«∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14. ¿«≈»∆

רובע ".11) בית לה נותנים יחידית "ולדלעת ז: משנה שם
י .12) משנה ב  פרק  ורחב 13)שם עשרה גבוה שאינו

הוא  מפסיק  ארבעה, ורחב  עשרה גבוה הוא שאם ארבעה,
ר"ש  ועיין טו, הלכה ג פרק  למעלה כמפורש עצמו, בפני 

שאינם 14)שם. אף ֿעלֿפי  מים, מלאים נקעים כגון
ורע "ב . בר"ש ראה קג.), בתרא (בבא לזריעה ראויים

.„ÌÏz‰15ÁÙË ÌÈwÓÚ Ô‰L ÌÈn‰ ˙n‡ B‡16 «∆∆««««ƒ∆≈¬Àƒ∆«
˙ÙO ÏÚ „Á‡ :ÌÈÚÊ ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚBÊ¿ƒ¿¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿«

.ÚˆÓ‡a „Á‡Â ,ÔkÓ „Á‡Â ,ÔkÓ ÌÏz‰«∆∆ƒ»¿∆»ƒ»¿∆»»∆¿«

ב .15) משנה ג פרק  הלכה 16)כלאים ג פרק  למעלה ראה
וראה  טפח , - כעמקו ורחבו טפחים ששה התלם שאורך יב ,
טפח  הרחקה שיעור תלם, שבלי  ואף ֿעלֿפי  בחזוןֿאיש.
בטפח , אפילו הקילו תלם יש אם - ט ) הלכה (להלן ומחצה

בגבול. הוא שכן יב  הלכה להלן וראה

.‰ÚËÏ zÓe17elÙ‡Â ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ÔÈÈÓ ÈL À»ƒ¿…«¿≈ƒƒ¿À»«««¬ƒ
˙ÚÏ„e ˙eM˜18ÏÚÓ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰iL ‡e‰Â . ƒ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ∆∆≈«

,ÈM‰ „vÏ ‰ËB Á‡‰ ÔÈn‰Â Ô‡ÎÏ ‡nb‰ ˙ÙO¿««À»¿»¿«ƒ»«≈∆«««≈ƒ
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc e‡ÈÂ19ÚË Ì‡ ÔÎÂ .20ÔÈÈÓ ‰Úa‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈ƒ»««¿»»ƒƒ

‡Ï ÔÎÙ‰Â ‡nb‰ CB˙a.zÓ ‰Ê È‰  ‰È˙BÁe Úa ¿«À»«¬»»¿«¿«∆»¬≈∆À»

ה.17) משנה קישות 18)שם אדם "נוטע  שם : במשנה
ודלעת  קישות אפילו רבינו: ומפרש הגומא" בתוך ודלעת
וראה  שם, המשנה (פירוש ומסתבכים" מתפשטים "שעליהם

יג). הלכה ג פרק  כלאים 19)למעלה "בתי  הרא"ש: כתב 
יסודותיה, עיקרי  ממני  ונסתרו מעיני , ונסתרו ממני , החבאו
אחת, בגומא כלאים שהם זרעונים מיני  לזרוע  מותר היאך
זה  הרי  כאחד ושעורה חטה הזורע  קמא פרק  סוף  תנן והא
שנראה  כלֿשכן טפח , עמוקה שהגומא בשביל כלאים
כלאים  "שאין הסביר: קורקוס  והר"י  עיון". וצריך כחבוש,
בהא  וכו' אבל כלאים... לזרוע  בכוונה בזרע  אלא אסורים
להטותם  (אלא כלאים בכוונת אחת בבת זורען שאינו דגומא

כלאים". חשוב  אינו זה) לצד וזה זה לצד ירושלמי20)זה
ד. הלכה סוף  ג פרק  שם

.ÂÚÊÏ ‰ˆB‰21LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁÓ 23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL LÓe LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚÊ ‡lL ÔÈ‡ Ô‰ È‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡ÈeaÚa24. ¿ƒ¿¿»
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קנח               
         

ו.21) משנה ב  פרק  המשנה),22)שם (פירוש ארוך מקום
(מלאכה  שורה מלשון ומישר ארוכה, ערוגה כלומר,

ח . הלכה להלן וראה ב 23)שלמה), פרק  שם ירושלמי 
אמות  שתי  עושה רובה חייה, ר' בשם זירא "רבי  ד: הלכה

שהוא". כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי  כן 24)על
יב ), הלכה ג פרק  (למעלה שדה לצד שורה בזורע  גם הוא

שם. עיין המינים, בין מפולש בתלם צורך שאין

.Êe‰„O ˙BOÚÏ ‰ˆ25˙Á˜26ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á˜ »»«¬»≈»««»««ƒ»ƒ»ƒ
,˙BÁ˜ ÚLz ÏÚ ˙È ‰‡Ò ˙Èa Ïk CB˙a ‰OÚÈ ‡Ï …«¬∆¿»≈¿»»≈«≈«»»

Ú ˙Èa Ô‰Ó ˙Á˜ Ïk27˙Á˜ ÔÈa ˜BÁ ‡ˆÓÂ ; »»««≈∆≈…«¿ƒ¿»»≈»««
ÚÈ ˙BÁt ˙Bn‡ OÚÏ B˜ ˙Á˜Â28˙Èa ÏkL , ¿»««»¿∆∆«»¿ƒ«∆»≈
ÌÈMÓÁ ÏÚ ÌÈMÓÁ ‰‡Ò29. ¿»¬ƒƒ«¬ƒƒ

ט .25) משנה (פירוש 26)שם מרובע  הארץ  מן חלק 
ממין  בו לזרוע  בו הזרוע  ממין שדהו את ש"מקרח  המשנה).

וכסף ֿמשנה). ראב "ד ועיין (רא"ש, שהוא 27)אחר"
ג  פרק  (למעלה וחומש אמות עשר על וחומש אמות כעשר

בהערות. שם ועיין ט ). ובפירוש 28)הלכה מדוייק . זה אין
חומש". וחצי  חמישיות ושלש אמות "תשע  כתב : המשנה

אמה.29) מאות וחמש אלפיים ביחד שהם

.ÁC‡ Ln‰L ?˙ÁwÏ Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙ÚaÓ ˙Áw‰Â31. ¿«»««¿À««

אמות 30) שתי  בהרחקת די  ובשורה אחת, שורה רק  והוא
השורה. בראש אמות שתי  ולפיכך 31)על שדה, היא וזו

יותר. להרחיק  צריכים

.Ë˙B˜È ÈÈÓ32Ì‰Ó ÚÊÏ Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó ÚÊÏ zÓ 34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚eÚ CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa‡ ÚÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚eÚ‰ ˙BÁe Úa‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿

Û‡ ,ÚÊÈ ‡Ï  ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ˙BÈ Ï‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««
Ì‰ÈÈa ˜ÈÁnL Èt ÏÚ38‰a‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈

‡ÈeaÚa ÔÈÚeËk Ô‰ È‰ BÊk ‰‚eÚa39. «¬»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

בערוגה,32) זורעים אין זרעים מין "כל ב : משנה ג פרק  שם
יזרעו  "הירקות שם: ופירש בערוגה", זורעין ירקות מין וכל
שיזרעו  זרעים ומיני  ערוגות, נזרעות הן כן ועל מעט , מהם

ערוגות". אותה זורעין אין - גדולה שדה למעלה 33)מהם
ט . הלכה א א.34)פרק  משנה שם.35)שם משנה

ששרשיהם 36) ואף ֿעלֿפי  זרעים. של יניקה שיעור שזהו
יונקים  אינם - יז.) בתרא (בבא טפחים שלשה מתפשטים
שלא  אלא חששו ולא שם). (ר"ש בלבד ומחצה טפח  אלא
יונקים  שהם מה אבל האחר, המין של מעיקרו מין כל יינק 
אין  ולפיכך לנו, איכפת לא האחר של מהיניקה אחד כל
טפח  אלא המינים, שני  בין טפחים שלשה להרחיק  צריך
כאן  שאין רבינו, מדברי  ונראה (כסף ֿמשנה). בלבד ומחצה
אלא  הי "ח ), פ "ג למעלה (ראה תור" "ראש עלֿפי היתר
ראש  "אין פסק  רבינו כי  ומסתבר ומחצה. טפח  הרחקה צריך

הערוגה  בתוך ובין מערוגה בין פה:) (שבת בערוגה" תור
. הוא: זה לפי  והציור חזוןֿאיש). (ראה בשבת 37)עצמה

לא  (טפחים) בשיתא (זרעים) דחמשא לרבנן להו "וקים פה.
מהדדי ". ומחצה.38)ינקי  בתוספות 39)טפח  הוא כן

וקים. דיבורֿהמתחיל שם

.È‰aÁa ‡È‰L ‰‚eÚa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
 ˙B‚eÚ ÔÈa ‰‚eÚ Ï‡ ;dÏ ‰ˆeÁ ÚÊ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»∆«»»¬»¬»≈¬
Áe ÏÎa ÚÊÈ Ì‡L ;ÔÈÈÓ ‰MÓÁ da ÚÊÏ eÒ‡»ƒ¿…«»¬ƒ»ƒƒ∆ƒƒ¿«¿»«
 ‰È˙BÈqL ‰È˙B‚eÚÓ Áe ÏÎe BÊ ‰‚eÚÓ≈¬»¿»«≈¬∆»∆¿ƒ∆»

ÚÓk Ïk‰ ‰‡È41‰h‰ Ì‡Â .42BÊ ‰‚eÚaL ÔÈÏÚ ≈»∆«…ƒ¿…»¿ƒƒ»»ƒ∆«¬»
e‡iL „Ú ,Ô‡kÓ dcˆaL ‰‚eÚaL ÔÈÏÚÂ Ô‡ÎÏ¿»¿»ƒ∆«¬»∆¿ƒ»ƒ»«∆≈»

ÌÏz ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .zÓ  ÌÈÏcÓ43‰‚eÚ Ïk ÔÈa À¿»ƒÀ»¿≈ƒ»»∆∆≈»¬»
.zÓ  ‰‚eÚÂ«¬»À»

שם.40) רב  של הגמרא 41)מימרא מסקנת לפי  היא כן
ימלא  שמא אסרו, הקרנות את ממלא אינו אם שאף  (שם:)

הי "א. להלן וראה (כסף ֿמשנה). הקרנות שם 42)את
ה"ה. פ "ג למעלה וראה שמואל. שם.43)לדעת אסי  כרב 

.‡ÈÚÊÏ eÒ‡Â44‡Ïe ÌÏz ‡Ïa ‰‚eÚÏ ıeÁ ¿»ƒ¿…««¬»¿…∆∆¿…
Ô‰a ÔÈ‡L ‰‚eÚ ÏL ˙Bw‰ „‚k elÙ‡Â ‰iË¿ƒ»«¬ƒ¿∆∆«¿»∆¬»∆≈»∆

ÚÊ45˙BiÂÊ Úa‡a ÔÈÈn‰ ˙Úa‡ ÚÊÈ ‡nL ‰Êb ; ∆«¿≈»∆»ƒ¿««¿«««ƒƒ¿«¿«»ƒ
‰‚eÚ46,˙BiÂf‰ „‚k dÏ ‰ˆeÁ ÌÈÁ‡ ÔÈÈÓ ÚÊÈÂ , ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¬≈ƒ»»¿∆∆«»ƒ

.ÚÓk Ïk‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«…ƒ¿…»

הזה:45)שם.44) הציור הזה:46)כמו הציור כמו

.ÈdÏ ‰È‰Â ‰ML ÏÚ ‰ML ‰‚eÚ‰ ‰˙È‰47Ïeb48 »¿»»¬»ƒ»«ƒ»¿»»»¿
ÁÙË dBb49ÁÙË ÁÂ50da ÚÊÏ zÓ  ÈÒ »«∆«¿»»∆«»ƒÀ»ƒ¿…«»

Ïe‚e Ïeb Ïk ÏÚ ‰LÏL ,ÔÈÈÓ OÚ ‰BÓL elÙ‡¬ƒ¿»»»ƒƒ¿»«»¿¿
ÚˆÓ‡a ‰MLÂ51ÁÙË ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ˜ÈÁÈÂ , ¿ƒ»»∆¿«¿«¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆«

‰ˆÁÓe52˙Ùl‰ L‡ ÚÊÈ ‡ÏÂ .53,Ïeb‰ CB˙a ∆¡»¿…ƒ¿«…«∆∆¿«¿
e‰‡ÏÓÈ ‡nL54˙BÈ .55.ÚÊÈ ‡Ï  ‰Ê ÏÚ ∆»¿«¿≈≈«∆…ƒ¿«

פ 47) א.כלאים משנה ג קטן.48)רק  משנה 49)גדר
פה.50)שם. שם.51)שבת במשנה יהודה כר'
ט .52) הלכה למעלה (וראה 53)ראה גדולים שעליו

ה"ט ). פ "א שהוא 54)למעלה "מפני  שם: בכלאים
קורקוס . ר"י  ועיין מינים,55)ממלאהו", עשר משמונה

ט . הלכה למעלה וראה

.‚ÈÌÈÚÊ ÈÈÓ ‰‚eÚa ÚÊÏ eÒ‡Â56,‰Ê ÔÈÚa ¿»ƒ¿…««¬»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿»∆
ÏÈ‡B‰ ,˙B˜È ÈÈÓ Ï‡ .ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ≈¿»ƒ
È‰  ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÚÊÏ Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡Â¿≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¿«¿«¬≈

e‡aL BÓk ,zÓ ‰Ê57. ∆À»¿∆≈«¿

ב .56) משנה ט .57)שם בהלכה

.„ÈÁÙË dB‚ ‰È‰L Ïeb58‰a‰ ÔÈÈÓ Ba eÚÊÂ ¿∆»»»«∆«¿»¿ƒƒ«¿≈
ÚÊpL Á‡Ó ÁÙhÓ ËÚÓ˙Â ,e‡aL BÓk59a B ¿∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ∆«≈««∆ƒ¿«

B˙lÁzÓ Lk ‰È‰L ,Lk60. »≈∆»»»≈ƒ¿ƒ»

יב ).58) הלכה (למעלה טפח  היה רחבו וגם שם. משנה
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אחר.59) מין לזרוע  אסור שנזרעו, קודם הגבול נתמעט  ואם
עין.60) מראית משום כאן ואין הפסק , היה שמתחילה

.ÂË˙‡lÓÏ ‰ˆB‰61‡ÏÂ ÌÈa ˙B˜È ÈÈÓ B˙pb Ïk »∆¿«…»ƒ»ƒ≈¿»«ƒ¿…
,˙BÚaÓ ˙B‚eÚ ‰pb‰ Ïk ‰OBÚ  Ì‰ÈÈa ˜ÈÁÈ«¿ƒ≈≈∆∆»«ƒ»¬¿À»
‰MÓÁ ‰‚eÚ ÏÎa ‰OBÚÂ ,‰ML ÏÚ ‰ML elÙ‡¬ƒƒ»«ƒ»¿∆¿»¬»¬ƒ»
,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰È˙BÁe Úa‡a ‰Úa‡ ,ÔÈÏebÚƒƒ«¿»»¿«¿«∆»¿∆»»∆¿«
ÌÈÁ‡ ÌÈÈÓ ‰Úa‡ ÚBÊÂ ,ÏebÚ ÏÎa ÔÈÓ ÚBÊÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»»ƒƒ¬≈ƒ
ÏÎa ÔÈÈÓ ‰ÚLz e‡ˆÓ .‰‚eÚ ˙B˜ ‰Úa‡a¿«¿»»«¿¬»ƒ¿¿ƒ¿»ƒƒ¿»
„ÈÒÙÓ BÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcÓ ÔÈ‡ Ô‰Â ‰‚eÚ¬»¿≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈«¿ƒ
Á BÁÈpÓ ‡e‰L ,„Ïa ÔÈÏebÚ‰ ÔÈaM ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈»ƒƒƒ¿«∆«ƒ»≈
‰Ê ÔÈÏcÓe ˙Bw‰ ÔÓ ÔÈÏcÓ ÔÈÏebÚ‰ e‡iL È„k¿≈∆≈»»ƒƒÀ¿»ƒƒ«¿»À¿»ƒ∆
ÔÈÏebÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :ÌeÏk „ÈÒÙÈ ‡lL ‰ˆ Ì‡Â .‰fÓƒ∆¿ƒ»»∆…«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
eÈ‰ Ì‡Â ,Ú Ô‰ÈÈaM ‰Ó ÚBÊ  È˙L ÌÈÚeÊ¿ƒ¿ƒ≈««∆≈≈∆≈∆¿ƒ»

Ô‰ÈÈaM ‰Ó ÚBÊ  Ú ÔÈÚeÊ62e‡iL È„k ,È˙L ¿ƒ≈∆≈««∆≈≈∆¿ƒ¿≈∆≈»
.ÔÈÏcÓÀ¿»ƒ

פה:61) בשבת יוחנן ר' של רב 62)מימרא של מימרא
שם. אשי 

.ÊËÔÈa LiL ÔÓÊaL ,EÏ ‡a˙ ÌÈc‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«¿»ƒƒ¿»≈»∆ƒ¿«∆≈≈
‰Ê e˜ÈÈ ‡lL È„k Ì‰Ï ‰Èe‡‰ ‰˜Á‰ ÔÈÈn‰ ÈL¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆¿≈∆…ƒ¿∆

e‡aL BÓk ,ÔÈÚ‰ ˙È‡ÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰fÓ63; ƒ∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆≈«¿
‰fÓ ‰Ê ÌÈÏcÓ e‡iL ÔÓÊe64ÌÈLLBÁ ÔÈ‡  ƒ¿«∆≈»À¿»ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

.‰zÚ ‡a˙pL BÓk ,‰Ê „ˆa ‰Ê Ô‰ elÙ‡ Ô˙˜ÈÈÏƒƒ»»¬ƒ≈∆¿«∆¿∆ƒ¿»≈«»

ט .63) הלכה 64)בהלכה ג ובפרק  ה, הלכה למעלה ראה
יח . והלכה טו

   1 
הכרם.1) זרע  עם ירקות או תבואה מיני  ב ' הזורע  יבאר

בחוצה  נוהג ואם הכרם. בכלאי  התורה מן חייב  מינין בכמה
והרואה  חבירו של תבואתו גבי  על גפנו המסכך לארץ .
ושלחה  הגפן פארת שעקרה הרוח  חבירו. בכרם כלאים
מתקדשין. ירק  או תבואה מאימתי  התבואה. על אותה
איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע  ואמר: בכרם ירק  והרואה ירק . נקרא

הכרם. בתוך נקוב  עציץ  להעביר אסור ואם

.‡‰‡ez ÈÈÓ ÈL ÚBf‰2˙B˜È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È‰  Ìk‰ ÚÊ4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk ÚÊ˙ ‡Ï5EÓk ÚÊ˙ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â , …ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ…ƒ¿««¿¿
.ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ

הסמוכה).2) בהלכה (להלן ושעורה חיטה כן 3)כגון
זה  הרי  כו' בכרם ירק  "הנוטע  מ "ה: פ "ה בכלאים מפורש
זמן  כל גינה זרעוני  שגם ה"ח , פ "א למעלה וראה מקדש"

"ירק ". נקראים - הזרע  ניכר משום 4)שלא בו התרו אם
ה"א). פ "ח  שם ('ירושלמי ' הכרם כלאי  ומשום זרעים כלאי 

ה"א.5) פ "א למעלה ראה

.‰˜BÏ BÈ‡Â6ÚÊiL „Ú Ìk‰ È‡Ïk ÚBÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡OÈ ı‡a7„È ˙ÏtÓa ÔˆÁÂ ‰BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ  ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL ÚÊ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
˜È ÈÈÓ10ÔÈÓ „Á‡ ÚÊÂ ˜È „Á‡ ÚÊ B‡ ÔˆÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È‰  „È ˙ÏtÓa ÔˆÁÂ ‰‡ez¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

לזרוע 6) אפילו יש איסור אבל בזה, אין מלקות שרק  משמע 
ז. הלכה להלן ראה הגפן, בצד אחד בחוץ 7)מין אבל

הסמוכה. בהלכה להלן מדרבנן, אלא אסור אינו לארץ 
מפולת 8) ולמד כב .). (ברכות כמותו שפסקו יאשיה, כרבי 

כלאים") כרמך תזרע  "לא = ) תזרע " "לא שנאמר ממה יד
קידושין  (רש"י  בכלאים תהיה עצמה הכרם שזריעת הרי 
כרמך  תזרע  ="לא ) כלאים" "כרמך שנאמר וממה לט .),
שיבואו  קודם מינים) =שני  ) כלאים שיהיו למד כלאים")
משני כלאים יהיו החרצן) = ) מהכרם שחוץ  היינו בכרם,
תזרע  לא מ "שדך אבל ושעורה). =חיטה ) זרעים מיני 
אבל  שדה, היא תבואה בלי  שדה כי  כן, ללמוד אין כלאים"
[ועי ' לא). ד"ה שם ('תוספות' כרם אינו גפנים בלי  כרם

א.]. ז, שמחפה 9)בבאֿבתרא ה"ב , פ "א למעלה ראה
כזורע . בכלאי10)הוא להם אחד דין וירק  שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚iÁ BÈ‡Â11‰Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿
Ìk‰ ˙‡ez ÌÚ ÌÈÓ‚pL ÌÈÚfÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆

Ì‰ÈcÓ ÌÈeÒ‡ ÌÈÚf‰ ‡L Ï‡16eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»
Ì‰ÈcÓ17Ìk‰ È‡Ïk ÚÊÏ18.ı‡Ï ‰ˆeÁa ƒƒ¿≈∆ƒ¿…«ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆

ב .11) טו, =חמשת 12)מנחות ) מתבואה חוץ  זרעים, על
מן  שהם וירקות, יט ) הלכה להלן (וראה וקטניות דגן) מיני 

(כסף ֿמשנה). הנקרא 13)התורה שהוא אומרים "יש
מ "ה). פ "ב  כלאים המשנה' ('פירוש כרויא" ערב : בלשון

(שם).14) בצלים ממיני  אמרו:15)מין שם, במנחות
קנבוס  זרועה שדהו היתה דתנן תורה, אסרה ולוף  "קנבוס 
שנים". לשלוש עושות שהן גביהם, על זורע  יהא לא ולוף ,
זרעים  הוקשו כלאים", כרמך תזרע  "לא שנאמר כיון כלומר,
ולוף  קנבוס  אלא תורה אסרה ולא שם), רש"י  (עי ' לכרם
לשלש  אלא נגמר אינו שכרם שכשם לכרם, דומים שהם
אינם  ולוף  קנבוס  כן כמו ערלה, הוא כן לפני  שהרי  שנים,
להרב  כלאים' ב 'בתי  (וראה שנים לשלוש אלא נגמרים
"שנגמרים  רבינו שכתב  מה וזהו לז), אות ישראל' 'תפארת

(כסף ֿמשנה). הכרם" תבואת במנחות,16)עם הוא כן
זרעים  והיינו דאסירי " הוא מדרבנן זרעים "שאר שם:
זרעים  אבל נאכלים, - הנזרעים הגרעינים כלומר הנאכלים,
ה"ו  כדלהלן מדרבנן, אפילו אסורים אינם נאכלים, שאינם
המצרי ]. פול בדין יט  הלכה להלן [וראה (כסף ֿמשנה).

א.17) לט , יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי "ד. פ "ח  להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„eÒ‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı‡Ï ‰ˆeÁa] Ìk‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚÊ È‡Ïk eÒ‡20ÔÈeÓÁ Ìk‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈeÒ‡ Ô‰ È‰  Ï‡OÈ ı‡a eÚÊ Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈeÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21eÒ‡ ı‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ "א למעלה ראה
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פן 21) כלאים, כרמך תזרע  "לא ט ) כב , (דברים שנאמר
(קידושין  ודרשו הכרם". ותבואת וכו' הזרע  המלאה תקדש
קדש" יהיה "פן או אש", תוקד "פן - תקדש" "פן נו:)
זרעים  בכלאי  אבל ה"ו), אסורות מאכלות מהל' בפ "י  (וראה
כלאי שהוקשו ממה קטו.) (חולין למדו ועוד כן. נאמר לא
לא  שדך כלאים, תרביע  לא "בהמתך בהמה: לכלאי  זרעים
=) ממנה היוצא בהמתך מה - יט ) יט , (ויקרא כלאים תזרע 
נאסרה  =שלא ) מותרת - כלאים) מהרבעת הנולד הולד

מותר". ממנה היוצא שדך אף  לקרבן), אלא

.‰ÔÈ„BÚ ÔÈ‡Â22ÔÈ˜BÚ Ï‡ ,ÌÈ‡ÏÎa ÈÎp‰ ÌÚ ¿≈¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»¿ƒ
BnÚ23‰ÏÙz‰ ËÚÓÏ È„k ,24. ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»

פ "ב .22) כלאים ותוספתא ב . סג, זרה עבודה חופרין, אין
ולענין  הכרם, בכלאי  אותה שמפרש רבינו מדברי  ונראה
מסכת  סוף  וב 'ירושלמי ' ה"ג. פ "א למעלה ראה זרעים כלאי 
הגוי עם עושין "אין אמרו: שם) למעלה (הובא ערלה
אבל  זרעים, בכלאי  בין הכרם בכלאי  בין בארץ , בכלאים
בכלאים", עמהן עושין וכו' ישראל בארץ  המובלעות עיירות
רדב "ז. ועי ' לארץ , בחוצה ולא בארץ  אלא אסרו שלא הרי 

רוצה 23) שהוא ואף ֿעלֿפי  לאיבוד. להשליכם הכלאים את
שכר  ויקבל הוא שיעקרם עד מאליהם יעקרו שלא  בקיומו,
שם). ורש"י  סד. זרה (עבודה חכמים החמירו לא -

עין.24) למראית המגונה הדבר

.Â‰‡ez ÈÈÓ ‡l‡ Ìk‰ È‡Ïk ÌeMÓ eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜È ÈÈÓe25ÌÈÚÊ ÈÈÓ ‡L Ï‡ ;„Ïa26zÓ  ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚÊÏ27˙BÏÈ‡ ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÌÎa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»ƒ«¿»ƒ»

וג'.25) ה"א למעלה ֿ 26)ראה (כסף  נאכלים שאינם
ה"ג). למעלה וראה "וכל 27)משנה, ה"ח : פ "ה כלאים

נאכלים  שאינם זרעים והיינו בכרם". כלאים אינן זרעים מיני 
- הנאכלים זרעים אבל מדרבנן, אפילו כלאים שאינם

שם. למעלה ראה מדרבנן. כלאים 28)אסורים לך שאין
ה"ו). פ "א (למעלה בלבד הרכבה אלא באילנות

.ÊB‡ ÌÈÙb‰ „ˆa ‰‡ez B‡ ˙B˜È ÚÊÏ eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡ez B‡ ˜i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«

‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È‰ 31eÒ‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡ez‰ B‡ ˜i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙBOÂ34Lc˜z Ôt :Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
f‰‰‡ez ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆

ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙBOÂ ‰‡‰a ÔÈeÒ‡  el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…
ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏMÈ ‡ÏÂ ÌÈÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈

.Ô˙ÙO¿≈»»

ה"א.29) פ "ז להלן המבואר כשיעור להרחיק  וצריך
ושעורה 30) חיטה שיזרע  עד הכרם כלאי  משום לוקה שאינו

ובכל  ה"ב ), (למעלה יאשיה רבי  כדעת יד, במפולת וחרצן
(כסף ֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ "י  לחםֿמשנה ועי ' פ "ח . סוף  להלן

ובוודאי31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסף ֿמשנה). אלו משניות על חולק  יאשיה רבי  אין

בצד  ירק  או תבואה של אחד במין שגם רבינו, מדברי 
ראשית  פרק  בחולין הר"ן דעת כן ואין בהנאה, נאסר הגפנים

תזרע 32)הגז. אשר הזרע  המלאה תקדש פן "שנאמר
(הל' שניהם" ותאסור תתרחק  פן כלומר הכרם. ותבואת

שם). אסורות וכן 33)מאכלות "והגפנים". להיות צריך
ס "ג. רצו סי ' יו"ד בשו"ע  א.34)הוא לג, תמורה משנה,

אש".35) תוקד "פן נו:) (קידושין כו,36)ודרשו פסחים
יותץ ". - חדש הכרם, כלאי  של בקשין כו' שהסיקו "תנור ב :

מודלה 37) שהיתה גפן של "זמורה פ "ד: כלאים תוספתא
כולה  הגפן כל - אמה מאה היא אפילו תבואה, גבי  על
מ "ז), פ "ז (כלאים ר"ש ועיין ופירותיה". היא אסורה
אותם  אלא נאסרו שלא עיקרן) ד"ה (כה. פסחים ו'תוספות'

הכלאים. זריעת אחר שגדלו שם.38)עצים

.ÁÌi˜Ó‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡39‰‡L ÔÂÈk , ∆»«≈«¿∆»«¿«≈≈»∆»»
ÌÈ‡Ïk40ÔÈ‡Â .Lc˜ ‰Ê È‰ ÌÁÈp‰Â BÓÎa eÁÓˆ ƒ¿«ƒ»¿¿«¿¿ƒƒ»¬≈∆ƒ≈¿≈

BlL BÈ‡L c Lc˜Ó Ì„‡41BÙb CkÒÓ‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿«≈»»∆≈∆¿ƒ»«¿«≈«¿
BÙb Lc˜  BÁ ÏL B˙‡ez Èab ÏÚ42‡ÏÂ ««≈¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿…

B˙‡ez ÏÚ BÁ ÔÙb CkÒ .‰‡ez‰ ‰Lc˜˙43 ƒ¿«¿»«¿»ƒ≈∆∆¬≈«¿»
BÁ ÔÙb CkÒ .BÁ ÔÙb Lc˜ ‡ÏÂ ‰‡ez Lcƒ̃≈¿»¿…ƒ≈∆∆¬≈ƒ≈∆∆¬≈
,‰Ê ÈtÓe .Ô‰Ó „Á‡ Lc˜ ‡Ï  BÁ ˙‡ez ÏÚ«¿«¬≈…ƒ≈∆»≈∆ƒ¿≈∆

BÓk ÚBf‰44Lc˜ ‡Ï  ˙ÈÚÈMa45. «≈««¿«¿ƒƒ…ƒ≈

הרי39) מקיים, או בכרם ירק  "הנוטע  : מ "ה פ "ה כלאים
מקדש. וכו'40)זה ואמר בכרם ירק  "הרואה מ "ו: שם

אסור". - מאתים הוסיף  אם אלקטנו, כרבי41)כשאחזור
פסק  ששמואל מ "דֿה, פ "ז כלאים במס ' שמעון ורבי  יוסי 
רבינו  בו וחזר (כסף ֿמשנה). א. פג, ביבמות כמותם הלכה
ולא  כר"י  הלכה שאין שם המשנה' ב 'פירוש שכתב  ממה
עיון. וצריך הכ"א, שחיטה מהל' בפ "ב  ועי ' כר"ש.

בשדה 42) חיטים לזרוע  מותר זרעים שבכלאי  [אף ֿעלֿפי 
תזרע  לא "שדך שנאמר חבירו, של שעורים שדה בצד שלו
- הט "ז) פ "ג (למעלה אחר של שדה ולא שדך כלאים",
הכרם  ותבואת שנאמר חבירו, כרם גם נתרבה הכרם בכלאי 
גם  הם כאן ה'ירושלמי ' דברי  זה, ולפי  שם). ('ירושלמי '
נאסר  לדבריהם גם ולפיכך שמעון, ורבי  יוסי  דרבי  אליבא
שאין  הסברא, מן הוא חבירו, תבואת נאסרה שלא ומה גפנו.
כן]. כתב  לא שם והרע "ב  שלו. שאינו דבר אוסר אדם

ה"ג.43) פ "ז שם רבי44)'ירושלמי ' דברי  - שם משנה,
שם  המשנה' ב 'פירוש שכתב  ממה רבינו בו וחזר עקיבא.

עקיבא. כרבי  הלכה ודוקא 45)שאין הפקר. שהכל
ורדב "ז). (ר"ש ונאסרו הפקר, אינם העצים אבל הפירות,

.ËÌÈ‡Ïk ‰‡B‰46‰Ê È‰  ÔÓi˜Â BÁ ÌÎa »∆ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ¿»¬≈∆
Ô˙È‰a eÒ‡ ‰‡B‰47el‡Â .Ô‰a ÔÈzÓ Ì„‡ ÏÎÂ , »∆»«¬»»»¿»»»À»ƒ»∆¿ƒ

BÓk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ô˙B‡ Lc˜Ó ‰È‰  Ìk‰ ÏÚa ÔÓiƒ̃¿»«««∆∆»»¿«≈»¿»»»¿
.e‡aL∆≈«¿

שדה 46) ירקות שקיים הבית "בעל פ "ג: בתוספתא הוא כן
: (כלומר מקום מכל אחר אדם, לכל ואסור לו אסור בכרם,
לו  אסור בכרם, שדה ירקות שקיים השדה) בעל שאינו אחר

ראב "ד). ועי ' (רדב "ז, אדם" לכל ששוויה 47)ומותר
(רדב "ז). דאיסורא חתיכא אנפשיה
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.ÈÒp‡‰48ÚfL49eÚwzL Ì‡ :BÁ ÌÎa ÌÈ‡Ïk »«»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈ƒƒ¿«¿
ÌÈÏÚa‰50Lc˜ ‰Ê È‰  eL‡È˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¿»¬¬≈∆ƒ≈

‰Bz‰ ÔÓ51Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ eÚwzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ«»¿ƒ…ƒ¿«¿«¿»ƒ««ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ Lc˜Ó BÈ‡  eL‡È˙pL52. ∆ƒ¿»¬≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

מ "ו.49)הגזלן.48) פ "ז לומר,50)כלאים רוצה
אותו  לאנוס  הרוצה האנס  מפחד הכרם בעל משיתחבא

שם). המשנה' בעליה 51)('פירוש שם ונשתקע  הואיל
נתייאשו  שוודאי  האנס , של היא הרי  ממנה, הראשונה
שנשתקעו  מאחר התורה מן מועיל זה ויאוש ממנה, הבעלים

רבי52)ים.הבעל  "אמר ה"ד: שם ב 'ירושלמי ' הוא כן
נגזל? קרקע  ויש מדבריהם. איסורו הבעלים נשתקעו אחא,
יאוש  יש נגזל, קרקע  שאין אף ֿעלֿפי  לא: רבי  אמר
אינו  - נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו לא ואם לקרקע ".

(כסף ֿמשנה). כלל אסור

.‡È‰˜ÚL Áe‰53˙B‡t54ÏÚ Ô˙B‡ ‰ÁlLÂ ÔÙb‰ »«∆»¿»…«∆∆¿ƒ¿»»«
„c‚È  ‰‡ez‰55„iÓ Ô˙B‡56‡ÏÂ Ò‡ BÚ‡ Ì‡Â . «¿»ƒ¿…»ƒ»¿ƒ≈¿…∆¿…

ÔÈzÓ el‡ È‰  Ô˜lÒ57.eLc˜˙ ‡ÏÂ ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿…ƒ¿«¿

מ "ז.53) תבואה 55)ענפים.54)שם בין גדר יעשה
הענפים  את יחתוך כלומר "יגדור", אחר: ונוסח  לגפנים.
וכן  מיד, יסירם כלומר, "יגרור", נוסח : ועוד (כסף ֿמשנה).

המשנה'. ב 'פירוש רבינו מאתים 56)כתב  יוסיפו שלא עד
ראה 57)ויתקדשו. ברצון, נעשה אם אלא נאסר שלא

הכ"א. להלן

.ÈÚfL Òp‡58Òp‡‰ ‡ˆiLk  Ìk‰59Úf‰ ˆ˜È «»∆»««∆∆¿∆≈≈»«»ƒ¿…«∆«
„iÓ60„ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â ,61‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ƒ»«¬ƒ¿À∆≈¿ƒ…»»

ÔÎOa LÈÏL „Ú Ô‰Ï ÛÈÒBÈ  ÌÈÏÚBt62eL˜a . ¬ƒƒ»∆«¿ƒƒ¿»»ƒ¿
‰Ê È‰  ÌÈÏÚBt ‡ˆÓ ‡lL B‡ ÔkÓ ˙BÈ epnÓƒ∆≈ƒ≈∆…»»¬ƒ¬≈∆

ˆB˜Â ˙Áa LwÓ63Úf‰ ‡‰zL Ì‡Â .64„Ú ¿«≈¿««¿≈¿ƒƒ¿«»«∆««
ÚÈb‰LLc˜iL ˙BÚÏ65eÒ‡ÈÂ Lc˜È ‰Ê È‰  ∆ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈»¿

.Ì‰ÈL¿≈∆

על 58) נאסר ולא הבעלים, נשתקעו בשלא ומדובר מ "ו. שם
האנס . לבעלים.59)ידי  הכרם יהא 60)והניח  שלא

(רא"ש). כלאים מועד 61)מקיים של בחולו "שהקצירה
צורך  וזהו המשנה'). ('פירוש מכריח " לצורך אלא אסורה,
אינו, ממש (מקיים כלאים כמקיים נראה יהא שלא מכריח 
המועד  בחול מלאכה איסור מחמת אלא אינה שמניעתו כיון

ישראל'). ו'תפארת ראשונה' 'משנה עד 62)– במשנה:
זהו  אם ששת, ורב  הונא רב  נחלקו וב 'ירושלמי ' שליש,
ופסק  הפירות, של שוויים שליש או הפועלים בשכר שליש
שהוא  שם, בפירושו רבינו וכתב  (כסף ֿמשנה). לקולא רבינו
ארבעה. להם יתן פשיטים, שלשה שכרם שאם מלגיו, שליש

 ֿ בבבא שליש,וראה עד מצוה הידור בענין - ב  ט , קמא
מלבר. או מלגיו שליש אם בזה הוא 63)שהסתפקו כן

המועד". לאחר אפילו והולך כדרכו "קוצר שם: במשנה
יט ).64) ס "ק  רצו סי ' ליו"ד בביאורו (הגר"א באונס  שלא
האנס .65) שיצא לאחר מאתים שהוסיף 

.‚È‰‡ez È˙ÓÈ‡Ó66˜È B‡67?ÔÈLc˜˙Ó ≈≈»«¿»»»ƒ¿«¿ƒ

eLÈLiMÓ68Ôl‰ ÏBÙk eOÚiMÓ  ÌÈÚ .69. ƒ∆«¿ƒ¬»ƒƒ∆≈»««»»
 Ìk‰ ˙‡e˙e ÚÊz L‡ Úf‰ ‰‡ÏÓ‰ :Ó‡pL∆∆¡««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆

‰Ê ÚfiL „Ú70‰Ê ‰È‰ÈÂ71‰‡ez72‰‡ez Ï‡ . «∆ƒ»«∆¿ƒ¿∆∆¿»¬»¿»
ÔÈ‡  Ôkˆ Ïk eÏLaL ÌÈÚÂ dkˆ Ïk ‰LiL∆»¿»»»¿»«¬»ƒ∆»¿»»¿»≈»

˙BLc˜˙Ó73‡e dkˆ Ïk ‰LiL ‰‡ez ?„ˆÈk] . ƒ¿«¿≈«¿»∆»¿»»»¿»»
ÚÊÂ Ôkˆ Ïk eÏLaL ÌÈÚ ÔÎÂ ,dÎB˙a ÔÙb ÚËÂ¿»«∆∆¿»¿≈¬»ƒ∆»¿»»¿»¿»«

eÒ‡ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôcˆa ˜È B‡ ‰‡ez74ÔÈ‡  ¿»»»¿ƒ»««ƒ∆∆»≈»
.[˙BLc˜˙Óƒ¿«¿

מ "ז.66) רבינו 67)שם ולמד "תבואה", רק  נאמר שם
לירק . וכן 68)מתבואה שלפנינו, הנוסח  לפי  שם הוא כן

משעת  =משמע  ) הזרע  "כתיב  א: כה, בפסחים הוא
הא  גידולין), שנוספו =משמע  ) המלאה וכתיב  השרשה),
- [מאתים] הוסיף  ובא זרוע  בהשרשה מעיקרו זרוע  כיצד?

לא". - [מאתים] הוסיף  לא שם.69)אין, כלאים,
הירק .70) או שתצמיח ,72)הענבים.71)התבואה היינו

גֿה. הלכות מעשר מהל' פ "ב  להלן במשנה,73)ראה
שאמר  מה הוא זה בכל "והטעם בפירושו: רבינו וכתב  שם.
תבואת  שם שיהיה וצריך הזרע , המלאה תקדש פן הכתוב 
ואם  ותוספת. גידול בענין כן כמו ושתהיה זרע , ומלאת כרם
ומלאת  כרם תבואת אז יקראו לא שלימותה, לתכלית הגיעה

וחיטים". ענבים אלא שם 74)זרע , ב 'ירושלמי ' הוא כן
משה'. ה'פני  פירוש לפי  ה"ה, סוף 

.„ÈÌk75‡l‡ Ôl‰ ÏBÙk ˙BÈ‰Ï ÂÈÚ eÚÈb‰ ‡lL ∆∆∆…ƒƒ¬»»ƒ¿««»»∆»
Òa Ô‰ ÔÈ„Ú76‰‡ez B‡ ˜È BÎB˙a ÚÊÂ , ¬«ƒ≈…∆¿»«¿»»¿»

eLÈL‰Â77Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰ 78,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ≈¿««ƒ≈
Úf‰ ÔÈÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜79zÓ  Òa‰ Ï‡ ;80. ¿ƒ¿¿ƒ«∆«¬»«…∆À»

Úf‰ ˜Ú Ì‡Â81 Ôl‰ ÏBÙk ÌÈÚ‰ eOÚiL Ì„˜ ¿ƒ»««∆«…∆∆≈»»¬»ƒ««»»
‰È‰a zÓ ‰Ê È‰82Ôl‰ ÏBÙk eOÚ Ô˙ˆ˜Ó .83 ¬≈∆À»«¬»»ƒ¿»»«¬««»»

‡lL ˙‡Â ,eLc˜˙  eOÚpL ˙‡ :eOÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»…«¬≈∆«¬ƒ¿«¿¿≈∆…
.ÔÈzÓ  eOÚ«¬À»ƒ

ב .75) טו, ומנחות פ "ד, סוף  [ואף ֿעלֿפי76)תוספתא
הלבן" פול הוא גרוע  הוא בוסר "הוא לו:) (ברכות שאמרו
פ "ד  בשביעית שאמרו כמו לכן, קודם גם בוסר נקרא -
הבאיש  בשדה, פתו בו אוכל - מים משהביא "הבוסר מ "ח :
חייבין  שבוע , שני  בשאר בו כיוצא וכן ביתו. לתוך כונס  -
שלהם  החרצן "משיראה היינו - והבאיש במעשרות",
הרי שיגרעו", "עד והיינו ה"ה), שם מעשר (הל' בחוץ "
שם): (ברכות שאמרו ומה בוסר. נקראים שיגרעו לפני  שגם
שם: שביעית למשנה הכוונה גרוע ", הוא בוסר "הוא
הלבן. פול הוא גרוע  הוא שאז וכו'". הבאיש . . . "הבוסר

כא]. ס "ק  שם הגר"א ביאור אף ֿעלֿפי77)ועי ' כלומר,
לא 78)שהשרישו. התורה מן בהנאה נאסר לא כלומר,

הגפנים. ולא להלן.79)התבואה ראה בהנאה, גם
בתוספתא 80) הוא וכן להלן), וראה (ראב "ד, בהנאה אף 

(כלומר, ומקדשין אסורין אלו הרי  שהשרישו "גפנים שם:
בהנאה  התבואה ומקדשין באכילה, עצמם הן אסורין
עצמן) הן בהנאה ליאסר = ) מתקדשין אין אבל מדרבנן),
שם  אליהו' וב 'שנות ברדב "ז וראה הלבן". כפול שייעשו עד
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טו, ממנחות רבינו דברי  שמקור שם, ליו"ד הגר"א ובביאור
מותר",81)ב . "והבוסר שאמר הקודמים דבריו פירוש זהו

מותרים  הלבן, כפול הענבים שיעשו קודם הזרע  עקר שאם
שם). הגר"א וביאור כסף ֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,

.ÂË‰‡ez Ôcˆa ÚÊÂ Ôl‰ ÏBÙk eOÚpL ÌÈÚ¬»ƒ∆«¬««»»¿»«¿ƒ»¿»
‰Ê È‰  LÈLiL Ì„˜ Úf‰ ËwÏÂ ,˙B˜È ÈÈÓ B‡ƒ≈¿»¿ƒ≈«∆«…∆∆«¿ƒ¬≈∆

zÓ84‰‡‰a85.eÒ‡  LÈL‰ Ì‡Â . À»«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

(84- מתקדשת תבואה "מאימתי  מ "ז: פ "ז כלאים
הי "ג). למעלה (הובאה שבאכילה 85)משתשריש" נראה

 ֿ כסף  ועי ' באכילה, גם ומתיר חולק  (והראב "ד מיד נאסר
"מאימתי שם המשנה מלשון רבינו, דברי  [ומקור משנה).
נאמר  לא שהרי  הנראה, איסור (משמע  מתקדשת תבואה
אין  אכילה איסור שלענין נראה, משתשריש". - "נאסרת")

רדב "ז]. ועי ' בהשרשה, צורך

.ÊËeLiL ÔÙb86LÈzL C„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡ez B‡ ˜È dcˆa ÚÊÏ eÒ‡  «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï  ÚÊ Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa ÚBf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
e˜89Ìka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï 91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««

˙ecÓ92e˜ ıÈˆÚ Ï‡ .93ı‡k ‡e‰ È‰ 94. «¿¬»»ƒ»¬≈»»∆

שלה 86) העלים שנפלו שם: רבינו ופירש מ "ב . שם
לגפנים. יקרה כאשר החורף  שם.87)בתחילת כתב  כן

(כסף ֿמשנה). בצדה לזרוע  מותר - לגמרי  יבשה ואם
שמעון.89)שם.88) כרבי  ולא כרבנן מ "ח , שם
מרדות,90) מכת אותו מכין אין באויר רק  היה שאם [כנראה

ראה  מדאורייתא, איסור אין זה, באופן נקוב  בעציץ  שהרי 
כג]. הלכה משמע 91)להלן וכן מדרבנן, לזרוע  אסור אבל

שמותר  ולא מקדש" "ואינו אלא אמרו שלא המשנה מלשון
חכמים  שאסורהו כתב  שלא ומכיון (כסף ֿמשנה). לזרוע 
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי92) לענין רבינו כתב  וכן חכמים. דברי  על העובר ככל
ה"ב ). פ "א (למעלה קטן.93)זרעים שורש בו שיצא כדי 

שם. למעלה למעלה 94)ראה ראה בכרם. מונח  הוא אם
שם.

.ÊÈÌka BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚÊ epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏf‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ ÚBÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰BÊ98ÔÏ ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈBÁ‡Ï Áe‰ ezÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È‰  eÁÓˆÂ ,Ìka ÌÈÚf‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

ÚÊ ‡Ï ‰ÊÂ  ÚÊz L‡100˜ÚÏ iÁÂ .101;‰‡iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È‰  ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe‰ ezÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚf‰ ‰‡BÂ103.ÚBÊk ‰Ê È‰  ÌkÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È  ÌÈOÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰LÁÓa104È‡ eOÚpL105 ¿«¬≈»¿«¿ƒ¿»»∆«¬»ƒ
eÒ‡ Ïk‰L ,B˙ÈÁL‰Ï È„k È‡ B˙B‡ ıtÈ¿«≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«…»

‰‡‰a106BÊ È‰  Ô‚c ˙ÈOÚpL d‡ˆÓ Ì‡Â . «¬»»¿ƒ¿»»∆«¬≈»»¬≈
ÛOz107eÙOÈ el‡ È‰  ÔÓi˜Â Ô˙B‡ ‰‡ Ì‡Â . ƒ»≈¿ƒ»»»¿ƒ¿»¬≈≈ƒ»¿

ÌÈÙb‰ ÌÚ108.Ô‰Ï ˙BÎeÓq‰ ƒ«¿»ƒ«¿»∆

מ "ז.95) פ "ה כרמו.96)שם כשפותח 97)כשמזבל
הכרם. להשקות המים אלא 98)אמת נזכר לא שם

נזכר  ט ) כב , (דברים כי ֿתצא פ ' ב 'ספרי ' אבל "זורה",
זרע .99)"הזורע ". או שם.100)תבואה 'ספרי '

בכרם.101) כלאים מקיים יהיה המקיים 102)שלא שאף 
ה"ח ). (למעלה אוסרם בכרם, שם.103)כלאים משנה,

ראה.104) לא שלא 105)ומקודם אלא הזרע  בא שכבר
שם). (ר"ש שליש יוחנן 106)הביא רבי  וכדעת התבן. גם

בפירושו, שכתב  ממה כאן בו (וחזר ה"ו שם ב 'ירושלמי '
ולא  "ינפץ " שאמרו ומה לקיש). ריש כדעת מותר שהתבן
המשנה  עלֿפי  ב 'ירושלמי ' אמרו כדלהלן, "תשרף ", אמרו
זמן  וכל ישרוף " לשרוף , שדרכו "את לג:) (תמורה

לשריפה. ראויה אינה - לחה כלאי107)שהתבואה כדין
ה  (למעלה בשריפה שהם מיד הכרם, נאסרת [והיא "ז).

א: כה, בפסחים שאמרו כמו הי "ג) (למעלה כשתשריש
- מקודם שנזרעו הגפנים אבל בהשרשה". - מעיקרו "זרוע 
בפסחים  כמבואר מאתיים, הוסיפו אם אלא אסורים אינם

כג]. הלכה להלן וראה הגפנים 108)שם, הוסיפו [אם
כנ"ל]. מאתים,

.ÁÈÌÎa ‰‡B‰109Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L OÚ »∆¿∆∆≈∆∆≈∆∆¿≈»»
B‡ ‰Ó‰Ï BÓei˜a ‰ˆB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÊÏ¿»¿««ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈»
e‰BÓkL c Ìi˜iL „Ú ,Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰‡eÙÏƒ¿»¬≈∆…ƒ≈«∆¿«≈»»∆»
ÌÈˆB˜ Ìi˜Ó‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰  ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ…»»¿»≈««¿«≈ƒ

Úa ÌÎa110‰Ê È‰  Ì‰ÈlÓ‚Ï ÌÈˆBw ÌÈˆBL , ¿∆∆«¬»∆ƒ«ƒƒ¿«≈∆¬≈∆
Lc˜111. ƒ≈

אליעזר.109) כרבי  ולא כחכמים מ "ח , "שכן 110)שם
קמד:). (שבת בכרם" קוצים מקיימים בערביא

למעלה 111) (ראה ירק  ממין הם שקוצים לומר [וצריך
למעלה  ראה מקדש, אינו הרי  גינה מזרעוני  הוא שאם ה"א),

יט ]. הלכה ולהלן ו, והלכה ה"ג

.ËÈÒe‡‰112ÒBÒÈw‰Â113CÏn‰ ˙pLBLÂ114‡Le »≈¿«ƒ¿«««∆∆¿»
ÌÈÚÊ ÈÈÓ115Ìka ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ 116ÒBapw‰ .117 ƒ≈¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ«∆∆«««

Òw‰Â118ÔÙb ÓˆÂ119˙B˜È ÈÈÓ ‡Lk Ô‰ È‰  ¿«ƒ¿≈¿∆∆∆∆¬≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»
ÌÈ‡L„ ÈÈÓ Ïk ÔÎÂ .Ìka ÌÈLc˜Óe120ÔÈÏBÚL ¿«¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ

ÏBÙe .Ìka ÔÈLc˜Ó Ô‰ È‰  ‰„Oa Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆«»∆¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆
Èˆn‰121Lc˜Ó BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÚÊ ÔÈÓ 122. «ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«≈
ÌÈw‰123„e‰Â124ÔÈ„Ë‡‰Â125ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÏÈ‡ ÈÈÓ  «»ƒ¿«∆∆¿»¬»ƒƒ≈ƒ»≈¿≈»

.Ìka ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«∆∆

סוסנבר 112) ערב  בלשון שקורים עשב  "והוא שם, משנה
המשנה). (פירוש מינטא" ובלע "ז העלין, רחב  ונענע ,

(שם).113) קוריולה ובלע "ז ללבב , נקרא 114)בערבי 
(שם). רושילא ובלע "ז נעמן, אל שם.115)שקיאק  משנה,

וה"ו.116) ה"ג למעלה כרבי117)ראה ולא כחכמים שם,
גרס  לא מוגה שבספר כתב  משנה' וה'כסף  טרפון.
כמבואר  ולוף  קנבוס  הוא כלאים עיקר שהרי  "הקנבוס ",
נראה  המשנה, בפירוש רבינו מדברי  אבל בה"ג. למעלה
- קנבוס  פירש: מ "ה בפ "ב  שהרי  הן, קנבוס  מיני  ששני 
קנב , נקרא "הקנבוס  כתב : מ "ח  ובפ "ה כרויא, ערבי  בלשון
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קנבוש". (בראשית 118)ובלע "ז בתורה האמור דרדר הוא
עלֿידי ונאכל (רע "ב ). לך" תצמיח  ודרדר "וקוץ  יח ) ג,

שם). ורש"י  לד. (ביצה ערב 119)תיקון בלשון נקרא
צמר  אף  אומר, מאיר "רבי  שנינו: מ "ב  פ "ז בכלאים קוטון,
משמע  שם ב 'ירושלמי ' אולם מקדש", ואינו אסור גפן
בכרם, מקדש גפן שצמר וסוברים עליו, חולקים שחכמים
ד"ה  ה"ב  שם הפנים' 'מראה (ראה כמותם רבינו ופסק 

ב 'ירושלמי '120)אמר). להגיה צריך (וכן פ "ג תוספתא
משה'). ב 'פני  ראה ה"ז, פ "ה שם 121)שם בתוספתא

כלאים  הן הרי  זרעים מיני  המצרי  "ופול להיפך: מפורש
אחרת  נוסחא היתה רבינו שלפני  ונראה רדב "ז). (עי ' בכרם"

שם. כפשוטה' ב 'תוספתא ראה [מכאן 122)בתוספתא,
אסורים  הנאכלים שזרעים ה"ג למעלה שכתב  שמה נראה,
אין  - משנה') ה'כסף  בשם שם שכתבנו מה (ראה מדבריהם
פול  גם שהרי  מקדש, אינו אבל זריעה, איסור אלא זה

הנאכלים]. מהזרעים הוא ויש 123)המצרי  שם, תוספתא
אמרו  - ב  לד, שבעירובין ואף ֿעלֿפי  לבהמה. מאכל בהם
שכל  התוספתא, על רבינו סמך - כירק  דינם רכים ,שקנים
ראה  כלאים, לגבי  אילן זה הרי  מעיקרו, עלים מוציא שאינו

(רדב "ז). הסמוכה בהלכה שושנת 124)להלן זה אין
ב 'תוספתא  וראה (רדב "ז). זרעים ממין שהיא (לעיל), המלך

-125)כפשוטה'. פירותיו על ברכה ולענין האטד. עץ 
ס "ב . רג סי ' או"ח  בשו"ע  ראה

.ÎÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊBwÚÓ ÔÈ126‰Ê È‰  ∆«¿»»«ƒ»ƒ≈ƒ»¬≈∆
ÛÏv‰Â .ÔÏÈ‡ ‰Ê È‰  ÔÈÏÚ ‡ÈˆBÓ BÈ‡L ÏÎÂ ,˜È»»¿…∆≈ƒ»ƒ¬≈∆ƒ»¿«»»

c ÏÎÏ ÔÏÈ‡ 127. ƒ»¿»»»

שם.126) ו'ירושלמי ' תוספתא שרשיו. כדעת 127)מן
שני מעשר מהל' פ "א להלן וראה לו.) (ברכות הלל בית

ה"ז.

.‡ÎÌÎa ˜È ‰‡B‰128BÏ ÚÈb‡Lk :Ó‡Â129 »∆»»¿∆∆¿»«¿∆«ƒ«
zÓ  epËwÏ‡130ÂÈÏÚÓ ÚÂ BÏ ÚÈb‰ .131:Ó‡Â ¬«¿∆À»ƒƒ«¿»«≈»»¿»«

„Á‡ ÛÈÒB‰L „Ú ‰‰L Ì‡ ,epËwÏ‡ BÏ ÊÁ‡Lk¿∆∆¡…¬«¿∆ƒ»»«∆ƒ∆»
.Lc˜ ‰Ê È‰  ÌÈ˙‡nÓƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

מ "ו.128) פ "ה אותו 129)כלאים מללקוט  נתייאש ולא
נאסר 130)ולעקרו. ולא כלאים", כרמך תזרע  "לא שנאמר

ד"ה  ב : בבאֿבתרא ('תוספות' ברצונו שהיא זריעה כמו אלא
יז. הלכה למעלה וראה מללקטו 131)נתייאש). ונתייאש

בכרם. כלאים מקיים הוא הרי  הראשונה, בהזדמנות

.ÎÔÈÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B ?‰Ê eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡ez ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«

‰ÁÏ Ba ‡Mz ‡lL „Ú LÈiL EÓˆÚa Úb‰ .LÈÈƒ«««¿«¿¿∆ƒ««∆…ƒ»≈≈»
ÈˆÁ BÏ ÚÈb‰MÓ ı‡a ‰‰zL Ì‡ ,‰ÚL ‰‡Óa¿≈»»»ƒƒ¿«»»»∆ƒ∆ƒƒ«¬ƒ
˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;Ò‡Ï ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰ È‰  ‰ÚL»»¬≈ƒ¿»«ƒ∆¡…¿ƒ»»»

.zÓ  ‰ÚL ÈˆÁÓ≈¬ƒ»»À»

המשנה.132) בפירוש כתב  וכן ה"ה. שם ה'ירושלמי ' לפי 

.‚Îe˜ ıÈˆÚa ÚÏ eÒ‡133CB˙a ˜È Ba ÚefL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ìk‰«∆∆¿ƒƒƒ«««∆∆¿ƒ¿«»»»»∆

.Lc˜ ‰Ê È‰  ÌÈ˙‡nÓ „Á‡ ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ∆»ƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

תוך 133) הכרם, באויר אתו ועובר בידו מחזיקו כלומר,
והנה  ה"ב . פ "ז כלאים 'ירושלמי ' ראה טפחים, עשרה
הוסיף  אם בכרם, נקוב  עציץ  "המעביר מ "ח ): (שם במשנה
הגפן". תחת שיניחנו עד מתקדש אין אבל אסור, מאתים
הוסיף  אם "ושאמר רבינו: כתב  שם, המשנה ובפירוש

תנ  על - אסור (היינו במאתים בגמרא אותו וזכרו אי ,
ובלבד  שאמרו והוא כפשוטה') 'תוספתא – הנ"ל התוספתא
"אסור" מפרש שרבינו הרי  הגפן". תחת שיניחהו
אין  "אבל בתוספתא שאמרו ומה "קידש", כמו שבמשנתנו,
מה  כלומר אמורים", דברים "במה כמו הוא מתקדש",
תחת  במניחו אלא אינו "מתקדש", היינו: "אסור", שאמרת
איסור  ומקור בדיעבד. נאסר אינו - באויר מעביר אבל הגפן,
שאויר  (שם) ב 'ירושלמי ' שאמרו ממה הוא לכתחילה, זריעה
אינו  כלומר מקדש, ואינו לזרוע , אסור כלומר אסור, הגפן
דעת  היא כן ואמנם ה"ה. פ "ו להלן רבינו והביאו נאסר,
ראה  תלוש, הוא הרי  באויר מונח  שאם שבת, לענין גם רבינו
בשבת  ו'תוספות' רש"י  כדעת ולא ה"ד. שבת מהל' פ "ח 

כמחובר. דינו התורה שמן והניחו, ד"ה - ב  פא,

.„ÎÌÎa BÚËpL Ïˆa134Ìk‰ ˜Ú Ck Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa BwÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ eaL136B˙B‡ È‰  ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
Beq‡a wÚ‰137ÔÈÏÚÓ z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L ;138˙‡ »ƒ»¿ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆

.eÒ‡‰ wÚ‰»ƒ»»»

ב .134) נז, הגידולים 135)נדרים גם נעקר, לא  שאם
איסור. גידולי  הם אחרֿכך כלומר,136)שצמחו

ואחד  מאתים והיינו העיקר, כנגד מאתים הם הגידולים
בהם. בטלים הכרם שהגידולים 137)שכלאי  משמע 

כתב  שם בנדרים הר"ן אבל מותרים. אחרֿכך שצמחו
כמוהו. הם הרי  יוצאין, הם העיקר שמן כיון שהגידולים

מהל'138) ובפ "ד הט "ז, שני  מעשר מהל' פ "י  להלן ראה
הכ"א. ויובל שמיטה
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ה'תשע"ט  טבת ט "ו  ראשון  יום 


  

 
   1 

בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר
בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÏB„b Ô‰k2ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈˆ …≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
‰‡Óe ‰ÓÎÁa ,LÚa ,ÁÎa ,ÈBa3BÏ ÔÈ‡ .4ÔBÓÓ ¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»

,BLÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk Ô‰lMÓ BÏ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ Ïk »«…¬ƒ¿ƒƒ∆»∆»∆»¿ƒ»¿
.ÔlÎaL ÈLÚÓ ˙BÈ ÈLÚiL „Ú«∆«¬ƒ≈≈»ƒ∆¿À»

א.2) יח , פ '3)יומא 'ספרא' ה"ג, פ "א יומא 'ירושלמי '
צוקרמנדל  (הוצאת פ "א יומא תוספתא ה"א), (פ "ב  אמור
הוא  נוי  "במראה"). ליתא (בבבלי  שם ובבלי  (28 180 עמ '
הצורה  חן וגם הקומה, הוד הוא מראה ואילו הפנים, יופי 

ושם.4)(מהריק "ו). שם

.kÚÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡Â5;‰ÂˆÓÏ ‰Ê Ïk ‡l‡ , ¿≈∆»ƒ»≈¿«≈∆»»∆¿ƒ¿»
.‰a˙  ÌB˜Ó ÏkÓ ‰a˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«»ƒ»»ƒ¿«»

אף 5) שם) (יומא, חכמים היו לא שני  שבבית מזה נראה כן
המוריה'). ('הר שבכולן הגדולה המעלה שהיא

.‚Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa „Bk ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
ÌÚ B˙B‡ e‡È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ‡L ÌÚ BÓˆÚa6‡Ï ¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……

ıÁn‰ ˙Èa7.tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙Èa ‡ÏÂ ¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈
Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ  ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰ :Ó‡pL∆∆¡««…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ
 BnÚ ÌÈÁ‡ eˆÁiL ‡e‰ ‰ˆ .‰˙È ‰l„‚¿À»¿≈»»»∆ƒ¿¬¬≈ƒƒ

B„Èa ˙eL‰8. »¿¿»

(6.(14 420 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ד סנהדרין תוספתא
כשהוא 7) ולא ערום אותו רואין "ואין שם: (בתוספתא

- א כב , בסנהדרין הוא וכן המרחץ ", בבית ולא מסתפר
ולפי "ז  ה"ג. מלכים מהל' בפ "ב  רבינו בדברי  וכן מלך, לענין
לגמרי , ערום אינו אם אפילו המרחץ , בבית לראותו אסור
בבית  (ו)לא ערום אותו יראו "ולא רבינו בדברי  צ "ל כן ואם

תנאֿקמא,8)המרחץ "). בדברי  שם, בתוספתא הוא כן
צריך  הגדול כשהכהן ומדובר שם. יהודה כרבי  ודלא
רב  לענין - א נא, בפסחים שאמרו וכמו לשמשו, לאחרים
מהל' פ "ה משנה' ב 'כסף  ראה שם. רבינו דעת וכן ותלמיד,
שכתב  וכמו אסור, זה צורך בלי  אבל ה"ו. תורה תלמוד

המרחץ . בבית אותו יראו שלא מקודם

.„,ÌÈa ÏL ‰cÚÒÏ ‡ÏÂ ‰zLn‰ ˙ÈÏ ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡9,‰ˆ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï‡ . ¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»

Ï‡‰ ˙ÈÏ10CÏB‰ BÈ‡  CÏB‰ ‡e‰LÎe . ¿≈»»≈¿∆≈≈≈

B˙B‡ ÔÈaÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ‡L ÌÚ ‡ÈeaÚa¿ƒ¿¿»ƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ
ÔÈÏ BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„Bk BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈

ÌÚ‰11ÚL ÁeLÓe Ô‚q‰Â ,12˙Èa L‡Â ,BÈÓÈÓ »»¿«¿»»«∆»«ƒƒ¿…≈
:ÌÈÏ‡Ï ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÏ‡‰Â ‡»¿»¬≈ƒ¿»»»ƒ¿…¿≈»¬≈ƒ

.ÔÁk ÈÙk B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ Ô‰Â !eÓÁz¿À»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ…»

ואחרים 9) אחרים, את להברות "והולך (שם): (בתוספתא
"ואינו  הנוסחא היתה רבינו שלפני  ונראה להברותו". באין
כמו  להברותו", באין אחרים אבל אחרים, את להברות הולך
שלא  - א יח , סנהדרין במשנה נראה וכן שם. להלן במלך
על  דבר נאמר ולא וכו'", אותו "וכשמברין אלא אמרו
שמח '). ב 'אור ועי ' להלן, וראה לאחרים. הבראתו

מזה 10) נראה אחרים", מנחם "וכשהוא שם: (במשנה,
מנחם). – רצה אם אלא לנחם, חייב  כמו 11)שאינו

והעם  וכשהאבלים מימינו, עומד שהוא להלן, שמפרש
באמצע . גדול כהן נמצא - תחת 12)משמאלו שעמד

לעבודתו  הגדול הכהן וכשחזר פסול, בו שאירע  כהןֿגדול
יום  מהל' (פ "א גדול ככהן עוד עובד ואינו זה עבר -

ה"ג). הכיפורים

.‰ÂÈÁ‡ ‡ˆBÈ BÈ‡  ˙Ó BÏ ˙Ó13‡ˆBÈ BÈ‡Â , ≈≈≈≈«¬»¿≈≈
B˙Èa Á˙tÓ14BÓÁÏ ÌÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ .Lc˜n‰ ÔÓ B‡ ƒ∆«≈ƒ«ƒ¿»¿»»»»ƒ¿«¬

‰eLa „ÓBÚ ‡e‰Â .B˙ÈÏ15BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,16L‡Â ¿≈¿≈¿»¿»ƒƒ¿…
e‡ :BÏ ÌÈÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡ ˙Èa≈»¿»»»ƒ¿…¿¿ƒ»
!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎa˙z :Ì‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â !E˙tk«»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

במשנה.13) - א יח , בסנהדרין יהודה אף ֿעלֿפי14)כרבי 
יצא", לא המקדש "ומן יב ) כא, (ויקרא התורה שאמרה
יט .) (שם אמרו הרי  – יצא לא המקדש מן שרק  שנראה
כלומר, יצא". לא "מקדושתו היינו יצא" לא המקדש ש"מן
בין  הבדל אין אםֿכן ולהיטמא. מקדושתו לצאת יגרום  לא
 ֿ (כסף  ביתו מפתח  יוצא אם לבין המקדש מן יוצא אם

מתקבצין 15)משנה). המת, את שקוברין "שלאחר
המת  את המלוין וכל הקברות, בית בצד ועומדים האבלים
ה"א). אבל מהל' (פי "ג שורה" לפני  שורה להן סביב  עומדין

ה"ד),16) למעלה (וראה לנחמו בא אינו שעבר ומשוח 
הגדול  שהכהן חשש יש גדול, ככהן מעבודתו שעבר שכיון

שם). (גמרא, ולאבלו לאידו שמח  שהוא בו יחשוד

.ÂB˙B‡ ÔÈnLÎe17,ı‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk  ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
ÏÒÙq‰ ÏÚ ÒÓ ‡e‰Â18B˙Ó ÏÚ ÚB˜ BÈ‡Â .19 ¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈

ÌÈ‰k‰ ‡Lk20Ì‡Â .ÌÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚e :Ó‡pL , ƒ¿»«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ
ÚB˜ Ï‡ .‰˜BÏ  Ú˜21„‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ »«∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆

ÂÈÏ‚22Út ‰aÓ BÈ‡Â .23ÌÏBÚÏ24˙‡ :Ó‡pL , «¿»¿≈¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆
Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â ,ÚÙÈ ‡Ï BL‡25; ……ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»

˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ tÒÓ ‡l‡26tÒÓ BÈ‡Â . ∆»¿«≈≈∆∆«»¿∆∆«»¿≈¿«≈
Ú˙a27‚eÊa ‡l‡ ,28BÊ ‰ÚO L‡ .29„Ú ,BÊ wÚa ¿««∆»¿…«¬»¿ƒ««

˙Á‡k ÁÓˆ ‡e‰ el‡k ‰‡iL30ÌL‡ :Ó‡pL . ∆≈»∆¿ƒ»«¿««∆∆¡«…»
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˙‡ eÓÒÎÈ ÌBÒk ,eÁlLÈ ‡Ï ÚÙe ,eÁl‚È ‡Ï…¿«≈∆«…¿«≈»ƒ¿¿∆
Ì‰ÈL‡31. »≈∆

ה"ט 17) אבל מהל' בפ "ד וראה במשנה. - א יח , שם
אותו  ומברים משלו לאכול אסור ראשון ביום שהאבל

חייב 18)אחרים. אינו שספסל לפי  זקוף , ספסל כלומר,
מיטה  על אבל הי "ח ), אבל מהל' פ "ה (ראה המיטה בכפיית
שכהן  ה"ב ), פ "ב  סנהדרין ('ירושלמי ' לשבת אסור זקופה
אבל  מהל' ופ "ז שם, ('ירושלמי ' אבלות דיני  בכל חייב  גדול
במבוא  גדול' בכהן שמחות בדיני  ב 'קונטרס  (וראה ה"ו).
רבינו  של תלמידו ידידיה, לרבנו מועדֿקטן על ל'שיטה

.(34 עמוד מפריש' כתב 19)יחיאל לא פריעה, בדין להלן
עיי "ש. מתו", מלמעלה,20)"על העליון בבגד שקורעין

העם. בגדי21)כשאר ולא לו השייכים בבגדים [היינו
וריטב "א  זה, עמ ' כ: קטן מועד על בשיטה (ראה כהונה

רב .22)שם). וכדעת במשנה, – ב  יב , בכהן 23)הוריות
הי "א) המקדש ביאת מהל' פ "א (להלן רבינו כתב  הדיוט ,

יום. שלשים הוא כמו 24)שפרע  מתו", "על כתב  לא כאן
המצוות' ב 'ספר מפורש וכן קריעה, בדין למעלה שכתב 
לכהן  אסור אבלות בדרך שלא שאפילו קסג), (לאֿתעשה
ב . אות קנ, מצוה חינוך' 'מנחת ועי ' לפרוע , גדול

בשעת 25) אלא פרע  לגדל אסור אינו הדיוט  כהן שאילו
שהרי לעולם, פרע  לגדל אסור גדול כהן אבל למקדש, ביאה
ה"י ). המקדש ביאת מהל' (פ "א במקדש הוא תמיד

צריך 26) בשבת מתחדשות כהונה של ומשמרות הואיל
ביפיו  אותו שתראה החדשה, המשמרת מפני  להסתפר

וברש"י ). בגמרא כב : ראשו.27)(סנהדרין שערות
שם.29)במספריים.28) שער 30)סנהדרין, ולא

שער  מגלח  היה זה דרך על אלא מגלח , היה בלבד התחתון
כדרך  הרביעי  השער ומשייר מהשני , שלמעלה שלישי 
השער  שגילח  כדרך החמישי  השער ומגלח  השני , ששייר
תום  עד ומגלח  משייר היה זה דרך ועל – והשלישי  התחתון

(כסף ֿמשנה). שבראש השערות וכו'31)כל כוסמת כעין
ד"ה  שם סנהדרין ('תוספות' זה של עיקרו בצד זה של ראשו
השני בפסוק  שהרי  גדול, בכהן נאמר הזה והפסוק  כסום).
אינו  הזה שהפסוק  מכלל כהן", כל ישתו לא "ויין נאמר שם
בשם  (כסף ֿמשנה בלבד גדול בכהן אלא כהן, בכל מדבר

הרא"ש).

.Ê˙kLÏ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙Èe«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
ÏB„b Ô‰k32˜na LBÈ ‰È‰iL B„BÎe Bz‡Ù˙Â .Lc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk33‰ÏÈla „Ïa B˙ÈÏ ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,34B‡ »«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»

BÈ‡Â ÌÈÏLeÈa B˙Èa ‰È‰ÈÂ .ÌBia ÌÈzL B‡ ‰ÚL»»¿«ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿≈
ÌMÓ ÊÊ35. »ƒ»

מ "ד.32) פ "ה לא 33)מדות המקדש "ומן שכתוב  כמו
ספר'). ('קרית לא 34)יצא" המקדש "ומן שנאמר ומה

יט .). (סנהדרין יצא" לא "מקדושתו היינו כן 35)יצא",
שער  פתח  עד עמהן "ויצא א: יח , סנהדרין במשנה נראה
"ומן  הפסוק  מן כן למדו כי  ויתכן המקדש'). ('הדר העיר"
המקדש, בכלל ירושלים גם רבינו שלדעת יצא", לא המקדש
מובנים  שלשה ישנם זה, ולפי  ה"ח . שופר מהל' בפ "ב  ראה
אף ֿעלֿפי עבודתו מפסיק  כהןֿגדול שאין א' זה: לפסוק 

שאינו  ב ' ה"ו). מקדש ביאת מהל' (פ "ב  מת לו שמת ששמע 
מירושלים. יוצא שאינו ג' ה"ה). (למעלה מתו אחר יוצא
יוצא  שאינו שהדרשה שכתב  ה"ה למעלה בכסף ֿמשנה ועי '
שדרשה  קלֿוחומר כן ואם אסמתכתא, אלא אינה מתו, אחר
הפסוק  ועיקר אסמכתא, אלא אינה מירושלים לצאת שלא זו

עבודתו. מפסיק  שאינו ללמד

.ÁB˙B‡ ÔÈ„Â Ôc ÏB„b Ô‰k36ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe , …≈»»¿»ƒ¿ƒƒ»»¿≈
˙BLÙ ÈÈ„ B˙B‡ ÔÈc37ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‡l‡38 »ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»

Ï„b‰ c‰ Ïk :Ó‡pL ;„Ïa39EÈÏ‡ e‡ÈÈ40. ƒ¿«∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

במשנה.36) - א יח , שם 37)סנהדרין דווקא. נפשות דיני 
של  בביתֿדין אותו שמלקין הכ"ג פ "ד למעלה וראה ב . יח ,

מא.38)שלשה. הערה להלן דבר 39)ראה כלומר,
כהןֿגדול  כגון גדול, אדם של נפשות, דיני  היינו גדול,

ויח :). טז. כנגד 40)(סנהדרין שקול שהוא רבינו משה אל
שם.). ורש"י  טז: (שם ואחד שבעים

.Ë„ÈÚ‰Ï iÁ BÈ‡  ˙e„Ú Ú„BÈ ‰È‰41elÙ‡Â , »»≈«≈≈«»¿»ƒ«¬ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa42.„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „Bk BÈ‡ ‰fL ; ¿≈ƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ

Ï‡OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ Ì‡Â43CÏB‰ ‰Ê È‰  ¿ƒ»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈
.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa¿≈ƒ«»≈ƒ

בדיני41) מדובר מעיד) ד"ה יח : (שם ה'תוספות' לדעת
שאין  להעיר, הוא חייב  לאיסור נוגע  זה אם אבל ממונות,
רבינו  מדברי  אבל ה'. לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה
וכן  נפשות), בדיני  שמדובר להלן (ראה חילוק  שאין נראה

ה"ג. עדות מהל' בפ "א משנה' ה'כסף  שבעים 42)כתב  של
 ֿ שכהן שאמרו שמה - ב  יח , בסנהדרין אמרו שהרי  ואחד.
שאין  שכשם ברור והרי  להלן, וראה למלך. היינו מעיד, גדול
בביתֿדין  אלא למעלה) (ראה נפשות בדיני  כהןֿגדול דנין
דנין  אין בוודאי  כן ה"ה), למעלה (כמבואר ואחד שבעים של
הגדול  בב "ד שאפילו הרי  ואחד, בשבעים אלא המלך את
ה"ג). עדות מהל' פ "א (לחםֿמשנה למלך אלא מעיד אינו

סנהדרין 43) מהל' (פ "ב  אותם שדנין דוד, בית למלכי  כוונתו
למלך, מעיד איך שהקשו שם) (סנהדרין, ובגמרא ה"ה).
שמדובר  תירץ  ולא אותם, דנים אין ישראל מלכי  והלא
עד  זה, חילוק  להם פורש לא עוד כי  יתכן – דוד בית במלכי 

שם). עדות, הל' (לחםֿמשנה יט . שם דלהלן הסוגיא

.È‰M„˜ ÙÒa e‡a Îe44‰ÓÏ‡a eÒ‡ ‡e‰L , ¿»≈«¿¿≈∆¿À»∆»¿«¿»»
‰Ïe˙a‰ ÏÚ ‰eˆÓe45ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .46Ì‡Â . ¿À∆««¿»¿≈≈¿≈»ƒ¿ƒ

ÌBv‰ ÌBÈa „ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ÌÈzL ‡O47„Ú »»¿«ƒ≈»«¬…¿««
ıÏBÁÂ .˙Á‡Ï L‚iL48BzL‡Ï ÌÈˆÏBÁÂ ,49, ∆¿»≈¿««¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿

‡Op‰Ï ˙zÓ  ‰M‡ Lb Ì‡Â .BzL‡ ˙‡ ÔÈÓaÈÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ≈«ƒ»À∆∆¿ƒ»≈
ÌÚ‰ ‡LÏ50. ƒ¿»»»

ה"א.44) ביאה איסורי  מהל' הי "ג.45)פי "ז שם
שם.46) בראב "ד ועי ' בעדו 47)שם, "וכפר ב : יג, יומא

בתים". שני  בעד ולא – ביתו א.48)ובעד יח , שם משנה
מפני לייבם, יכול אינו והוא בנים בלי  אחיו מת אם והיינו
של  'עשה' ואין הבתולה, על ומצווה באלמנה, אסור שהוא
אלמנה), (של ולאֿתעשה בתולה) (של 'עשה' דוחה יבום
איסורי והל' יט . (שם גזירה משום אסורה האירוסין מן ואף 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קסו                
         

הי "ב ). שם, "שהמלך 49)ביאה בנים. בלא מת הוא אם
רצה  ואפילו בזיון, וזה בפניו, וירקה שנאמר: חולץ , אינו
מחול, כבודו אין כבודו על שמחל שהמלך לו, שומעין אין
כיוון  הוא, מת אם וכן מייבם, אינו חולץ  ואינו והואיל
תשב  אלא לה, חולצין אין כך אשתו, את לייבם שאי ֿאפשר
כהןֿגדול  אבל ה"ג). מלכים מהל' (פ "ב  בזיקתה" לעולם

לה. חולצים – אשתו את שמכיון 50)שמייבמין
שאלמנתו  כמלך דינו אין עלֿכרחנו אשתו, את שמייבמין

להנשא. אסורה

.‡ÈÏB„b Ô‰kL ÔÓÊa51ÏÎÈ‰Ï ÒÎ52˙BÂÁzL‰Ï53 ƒ¿«∆…≈»ƒ¿»«≈»¿ƒ¿«¬
,BÏ‡ÓOa „Á‡Â ,BÈÓÈa „Á‡ :Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL ¿»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…
ÒkÈÂ .ÂÈBÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙BBË ÌÈ‡a „Á‡Â¿∆»«¬»ƒ∆»≈≈¬»¿ƒ»≈

Ô‚q‰ ÚÓLiL ÔÂÈÎÂ .‰ÂÁzLÈÂ ÏÎÈ‰Ï54ÂÈÏ‚ ÏB˜55 «≈»¿ƒ¿«¬∆¿≈»∆ƒ¿««¿»«¿»
‡ˆBÈ ‡e‰L ÏB„b Ô‰k ÏL56˙‡ BÏ dÈa‚Ó , ∆…≈»∆≈«¿ƒ«∆

˙Ît‰57ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒkÈ ‡ˆiL Á‡Â .58 «»…∆¿««∆»»ƒ»¿∆»«…¬ƒ
.e‡ˆÈÂ eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬¿≈¿

מ "א.51) פ "ז בפירוש 52)תמיד גם רבינו כתב  כן
הכיפורים, ביום שמדובר לפרש שאי ֿאפשר שם. המשנה,
בגדי בארבעה שם נכנס  שהרי  ולפנים, לפני  נכנס  וכשהוא

שם). ישראל' ('תפארת בלבד ביאה 53)לבן זו ואין
מלקות  עליה שחייבים להיכל עבודה) בלי  =) ריקנית
רבינו  כתב  וכן כעבודה, היא אף  שהשתחויה כז:), (מנחות
מנחות  ב 'תוספות' הוא וכן ה"ד, המקדש ביאת מהל' בפ "ב 

להיכל. ד"ה אבל 54)שם "הממונה", שם: תמיד, במס '
הט "ז). פ "ד (למעלה הסגן הוא הממונה היינו 55)הוא

יוםֿטוב ' ('תוספות המעיל שבשולי  הזהב  פעמוני  של קולם
שם). היתה 56)תמיד, כי  להגביה, צריך היה לא כשנכנס 

כשיוצא  אבל לפנים, אותה ודוחק  כשהולך מאליה נפתחת
דרך  מאחוריו יוצא שהיה מפני  כך, לדחוק  יכול היה לא

(בי שם).כניסתו במשנה, הגר"א הפרוכת 57)אורי  היינו
הי "ז. פ "ז ולהלן א. נד, יומא ראה היכל, של שבפתחו

שלא 58) כבודו זהו שם, משתחווה הגדול שהכהן זמן שכל
שלמה'). ('יריעות עמו אחר יהיה

.ÈÈË˜Ó  ˙Ëw‰ ÈË˜‰Ï ‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa59. ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
L‡a ˜ÏÁ ÏËBÂ60?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«

ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :ÓB‡ ‰ˆiLk61.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
 È˜‰Ï ‰ˆiL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
Ïeb‰ ÈL„˜a ‡e‰ È‰Â .‰ˆiM ‰Ó Ïk È˜Ó62 «¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬≈¿»¿≈«¿

È‰k‰ ‡LkÌ63. ƒ¿»«…¬ƒ

מקריב ".59) להקריב , רצה "אם במשנה: - א יד, ביומא
לא  ומעולם שמעשרת קטורת שאפילו להקטיר, נקט  ורבינו
כהןֿגדול  מקטיר אף ֿעלֿפי ֿכן – כו.) (שם אדם בה שנה
מ "ג). פ "ו תמיד במס ' הוא (וכן שירצה יום בכל

מה 60) הקריב , שאם הקריב . שלא ואף ֿעלֿפי  שם. יומא,
הרי רש"י ). בשם (כסף ֿמשנה בראש שיטול להשמיענו צריך
(למעלה  שלו ואכילתו קרבנו של העור – המקריב  כהן כל

ה"ז). חטאות.61)פ "ד עוד כשישנן אלא אינו שזה נראה
כולה, ליטול יכול אינו אחת, חטאת אלא שם אין אם אבל
תמידין  מהל' בפ "ד רבינו שכתב  כמו מחציתה, רק  אלא

וב 'שיירי ה"ב , פ "א יומא ב 'ירושלמי ' ועי ' הי "ד. ומוספין
שלמה'). ('יריעות שם ישראל,62)קרבן' בכל שנוהגים

וחלה  ומעשרות תרומות כמו: המקדש, בבית דווקא ולאו
פ "א.63)וכו'. יומא תוספתא

.‚ÈÏB„b Ô‰k ‰ˆBL ÔÓÊa64‰ÏBÚ ‰È‰ ,È˜‰Ï ƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
Lk‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â Lka65ÊÁ‡  «∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»«

‡e‰L Ô‰k‰ BÏ ËÈLB‰Â .e‰ÏÚ‰Â BÈÓÈa Ô‚q‰«¿»ƒƒ¿∆¡»¿ƒ«…≈∆
CÓBÒÂ ,B„ÈaL ÌÈ‡‰ ‰ÏBÚ‰ L‡ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆…»»»¬»ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÏÚ66L‡Ï Ô˜BÊÂ67. ¬≈∆¿¿»»≈

מ "ג.64) פ "ז האיברים,65)תמיד מונחים היו ששם
שם). (הגר"א למזבח  הולכתם מצות על 66)ומשם

הי "ד. להלן וראה שבמזבח .67)האיברים, המערכה של
(דברים  שנאמר ממה ונלמד זריקה, צריכים הנתחים שאף 
לדם: בשר הוקש והדם". הבשר עולותיך "ועשית כז) יב ,
מהל' ופ "ו סב : (זבחים בזריקה" בשר אף  בזריקה, דם "מה

ה"ד). הקרבנות מעשה

.„ÈÔÈËÈLBÓ eÈ‰ CÎÂ68„Á‡ Ïk :ÌÈ‡‰ ‡L BÏ ¿»»ƒƒ¿»»¬»ƒ»∆»
Ô˙B ÔBL‡‰Â ,ÔBL‡Ï B„ÈaL ÌÈ‡‰ Ô˙B „Á‡Â¿∆»≈»¬»ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ≈
CÓÒÏ ‰ˆ Ì‡Â .L‡Ï ˜BÊÂ CÓBÒ ‡e‰Â ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿≈¿≈»≈¿ƒ»»ƒ¿…
ÔÈ‡Â .‰OBÚ  L‡Ï ˜BÊ Á‡ [Ô‰k] ‰È‰ÈÂ „Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…≈«≈≈»≈∆¿≈
,„Ïa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡l‡ ÌÈ‡‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ÌL»¿ƒ»«»¬»ƒ∆»¿…≈»ƒ¿«

B„Bk ÈtÓ69.Ì‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÏÚ ˙BÎÈÓq‰ Ïk Ï‡ ; ƒ¿≈¿¬»»«¿ƒ««¬≈«ƒ≈

שם.68) א.69)תמיד, צד, מנחות

.ÂËLÈ‡ ‰OÚÈÂ Ô‰k‰ Ïc‚iLk70Lk ‡e‰ È‰ ¿∆ƒ¿««…≈¿≈»∆ƒ¬≈»≈
ÂÈÁ‡ Ï‡ ;‰„BÚÏ71B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ »¬»¬»∆»«…¬ƒ…»«ƒƒ

BÈ‡Â .‰L ÌÈOÚ Ôa ‰È‰iL „Ú Lc˜na „ÚÏ«¬…«ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»¿≈
ÌiÂÏ‰L ‰ÚLa ‡l‡ ‰lÁz ‰„BÚÏ ‰ÊÚÏ ÒÎƒ¿»»¬»»»¬»¿ƒ»∆»¿»»∆«¿ƒƒ

‰ÈL ÌÈÓB‡72. ¿ƒƒ»

שתי70) משיביא לעבודה, כשר "מאימתי  ב : כד, חולין
שם.71)שערות". קטן 72)חולין, "אין ב : יג, ערכין

ומפרשה  בשיר". אומרים שהלוים בשעה אלא לעבודה נכנס 
דוקא, לאו וקטן "לעבודה". הלשון משמע  שכן בכהן, רבינו
ראב "ד. ועי ' (כסף ֿמשנה), שנה לעשרים הגיע  כשלא אלא

.ÊË‰lÁz „BÚ Ô‰k‰ ÔÈ‡73ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,74BÈ‡ ≈«…≈≈¿ƒ»¿≈…≈»≈
BlMÓ ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈiL „Ú ,‰lÁz „BÚ≈¿ƒ»«∆»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ∆

B„Èa „BÚÂ75L‡ ÂÈe Ô‰‡ Ôa˜ ‰Ê :Ó‡pL ; ¿≈¿»∆∆¡«∆»¿««¬…»»¬∆
‡ÈiL Ì„˜ „Ú Ì‡Â .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÈÈÏ eÈ˜È«¿ƒ«»¿ƒ»«…¿ƒ»«…∆∆»ƒ
‰ÏB„‚ ‰p‰Îa „ÚL ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿≈…≈»∆»«ƒ¿À»¿»

‰Lk B˙„BÚ  ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈiL Ì„˜76. …∆∆»ƒ¬ƒƒ»≈»¬»¿≈»

צוק "מ 73) (הוצאת פ "ג שקלים תוספתא ב . נא, מנחות
שקלים  ו'ירושלמי ' ה"ג, פ "ג צו פ ' 'ספרא' ,(14 179 עמוד

ה"ג. ו'ירושלמי '75)שם.74)פ "ז 'ספרא' תוספתא ,
אבל 76)שם. שם, וב 'ירושלמי ' בתוספתא הוא כן

משנהֿלמלך. ועי ' פסולה. אמרו: שם ב 'ספרא'

.ÊÈÔ‰k77ÏB„b Ô‰k e‰epnL ÂÈÓiÓ ÔÈ„Ú „Ú ‡lL …≈∆…»«¬«ƒƒ»»∆ƒ…≈»
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B„Èa d„BÚÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿¿»¿»
Ck Á‡Â ;ËBÈ„‰ Ô‰k Ïk CepÁ ‡Lk ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…≈∆¿¿««»
Ô‰k CepÁ ‡È‰L ,‰iL ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ È˜Ó«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒ»∆ƒƒ…≈

˙ÈLÈÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ È˜Ó Ck Á‡Â ;ÏB„b78, »¿««»«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒƒ
BÓk ,ÌBÈ ÏÎa È˜nL ÏB„b Ô‰k ÈzÁ ‡È‰L∆ƒ¬ƒ≈…≈»∆«¿ƒ¿»¿

‡a˙iL79‡e‰ ‰ÂL ÔzLÏL ‰OÚÓe .80. ∆ƒ¿»≈«¬≈¿»¿»»∆

א.77) עה, תמידין 79)שם.78)מנחות מהל' בפ "ג
ואילך. מהי "ח  חלוט 80)ומוספין =) "רבוכה" שהן

במשנהֿלמלך. ועי ' שם. במנחות, כמפורש ברותחין)

ה'תשע"ט  טבת ט "ז שני יום 

   1 
מישראל 1) לברר תקנו הראשונים הנביאים כי  בו יבואר

אנשי הנקראים והם הקרבנות, על לעמוד חטא ויראי  כשרים
מעמד.

.‡BÈ‡ ‡e‰Â ˜ Ì„‡ ÏL Ba˜ ‰È‰iL LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»¿»∆»»»≈¿≈
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ2Ïk ÏL Ôa˜ Ô‰ eav‰ ˙Ba˜Â ; ≈««»¿»¿¿«ƒ≈»¿»∆»

ÔÈ„ÓBÚ Ôlk Ï‡OÈ eÈ‰iL LÙ‡ È‡Â ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈À»¿ƒ
ÌÈ‡È ewz CÎÈÙÏ .Ôa˜ ˙ÚLa ‰ÊÚa»¬»»ƒ¿«»¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡‰3‡ËÁ È‡ÈÂ ÌÈLk Ï‡OiÓ eiL , »ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈¿
Ì‰Â .˙Baw‰ ÏÚ „ÓÚÏ Ï‡OÈ Ïk ÈÁeÏL eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈«¬…««»¿»¿≈
‰Úa‡ Ì˙B‡ e˜lÁÂ .„ÓÚÓ ÈL‡ ÌÈ‡˜p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈«¬»¿ƒ¿»«¿»»
ÏÚÂ .‰iÂÏe ‰p‰k ˙BÓLÓ ÔÈÓk ,˙B„ÓÚÓ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿¿À»¿ƒ»¿«
‡e‰Â ,Ìlk ÏÚ ‰pÓÓ Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÓe „ÓÚÓ Ïk»«¬»«¬»∆»≈∆¿À∆«À»¿

.„ÓÚn‰ L‡ ‡˜ƒ¿»…««¬»

ב )2) כח , (במדבר שנאמר ממה ולמדו במשנה. כו. תענית
ולויים  כהנים "שיהו - במועדו" לי  להקריב  "תשמרו
יש  וכן שם). במדבר (ספרי  עליהם" עומדים וישראלים
ועמד  וגו' הנשיא "ובא ב  מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד
שלמיו  ואת עולתו את הכהנים ועשו השער מזוזת על

ויצא". וגו' ודוד.3)והשתחווה שמואל

.˙aLÂ ˙aL ÏÎa4ÏL „ÓÚÓ ÈL‡ ÔÈˆa˜˙Ó ¿»«»¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¬»∆
dÏ B˜ B‡ ÌÈÏLeÈa Ô‰Ó ‰È‰L ÈÓ .˙aL d˙B‡»«»ƒ∆»»≈∆ƒ»«ƒ»»
d˙B‡ ÏL ‰iÂÏe ‰p‰k ÓLÓ ÌÚ Lc˜nÏ ÔÈÒÎ ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«¿À»¿ƒ»∆»
ÚÈb‰L ÔÂÈk  „ÓÚÓ B˙B‡aL ÌÈ˜BÁ‰Â ;˙aL«»¿»¿ƒ∆¿«¬»≈»∆ƒƒ«
ÔÓB˜ÓaL ˙Òk‰ ˙ÈÏ ÔÈˆa˜˙Ó Ô‰ Ô‰lL „ÓÚÓ5. «¬»∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»

ושבוע .4) שבוע  ג:5)בכל פרק  תענית בתוספתא הוא כן
משמר  שבאותה וישראל לירושלים עולין ולויים "כהנים

וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלים לעלות יכולין שאינן

.‚ÔÈa ÌÈÏLeÈa ÔÈa ÔÈˆa˜˙n‰ el‡ ÔÈOBÚ Ô‰ ‰Óe»≈ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ»«ƒ≈
ÈLÈÏMe Ô‰lL ˙aMa ÈLa ÔÈpÚ˙Ó ?˙BiÒk Èza¿»≈¿≈ƒƒ¿«ƒ«≈ƒ««»∆»∆«¿ƒƒ

ÈÓÁe ÈÚÈe,ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡Ï ˙aL Úa Ï‡ .ÈL »¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»¿∆∆«»…»ƒ¿«ƒ
˙aL „Bk ÈtÓ6È„k ,ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ‡ ˙aMa „Á‡e ; ƒ¿≈¿«»¿∆»««»≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌBˆÏ ˙aL ‚ÚÓ e‡ˆÈ ‡lL7. ∆…≈¿≈…∆«»¿

שבת.6) צרכי  להכין פנויים ווסת 7)שיהיו שינוי  שכל
חולי ". תחילת וסת "ושינוי  לגוף  מזיק 

.„ÔÈÏÏt˙Ó Ô„ÓÚÓ ‰È‰L ˙aMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎe¿»»ƒ«»∆»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙ÈÁL :˙BlÙz Úa‡8„BÚÂ , «¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿ƒ»¿

‡È‰Â ,‰ÁÓe ˙ÈÁL ÔÈa ˙Á‡ ‰lÙz ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¬ƒƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰˙È9LÏL „ÓÚna ÌÈ‰k‰ Ô‰Ètk ÔÈ‡OBÂ . ¿≈»»∆¿¿ƒ«≈∆«…¬ƒ««¬»»

,‰˙È‰ BÊ ‰lÙ˙e ,˙ÈÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»«¿≈»
‰ÏÈÚe10ÈzL ÌÈL‡ ‰LÏL ‰Bz ÙÒa ÔÈB˜Â . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿»¬»ƒ¿≈

‰iM‰ ‰lÙze ˙ÈÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»
ÔÈÙÈÒBnL11ÙÒa ÔÈB˜ eÈ‰ ‡Ï ‰ÁÓa Ï‡ ; ∆ƒƒ¬»¿ƒ¿»…»ƒ¿≈∆

ÚÓL ˙‡ ÔÈ‡B˜k ,‰t ÏÚ ‡l‡ ,‰Bz12eÈ‰ ‡ÏÂ . »∆»«∆¿¿ƒ∆¿«¿…»
Ô‰L ÈtÓ ,˙aL Úa ‰ÁÓ ˙lÙ˙Ï ÔÈˆa˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿≈∆≈

.˙aMÏ ÔÈ„eË¿ƒ««»

בעד 8) שמים שערי  ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
סמוך  אלא אותה מתפללין שאין לפי  ונסתרה, השמש

החמה". "שמע 9)לשקיעת שם: בירושלמי  מפורש [וכן
רבינו  והביא ארבע ". ומתפללין במעמדות שמתענין מינה
ממה  לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש
וזה  ובמוסף , בשחרית במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו
בו  אין מוסף  קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר
כרחנו  על אלא במוסף , בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד
אין  ובמוסף  בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה
היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף  הכוונה
איכא  מי  ומעמדות "תעניות שאמרו: כו: שם ובבבלי 
וכן  מוסף ", איכא מי  "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף "?
יש  זה ולפי  ר"ח . בפירוש הוא וכן משנה הכסף  כתב 
שאף  להלן וראה ראב "ד. ועיין מוסף , תפילת במעמדות
גם  בהם יש וכו' חדשים ראשי  כגון מוסף  בהם שיש בימים

היתירה]. התפילה נשיאות 10)אותה אין במנחה אבל
שם. יוסי  רבי  כדעת שאמרו 11)כפיים מה רבינו מפרש כן

בראשית  במעשה וקוראין לעריהן "מתכנסין במשנה: שם
[ו]במוסף ". בשחרית יד:)12)וכו' (תמורה שאמרו ומה

זה  אין פה", בעל לאומרן רשאי  אתה אי  שבכתב  "דברים
חובתן. ידי  אחרים להוציא אלא

.‰Ô˙„ÈÓÚÂ el‡ ˙BlÙz Úa‡Ó ‰lÙz ÏÎÏ Ôˆea˜Â¿ƒ»¿»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ≈«¬ƒ»»
‰LwÏe ‰pÁ˙ÏÂ ‰lÙ˙Ï ÌL13‡˜ ‰Bza ˙B˜ÏÂ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»
.„ÓÚÓ«¬»

בשני13) מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
מדבריות  הולכי  על בשבת ובשלישי  הים יורדי  על בשבת
להם  שהיה ובוודאי  וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי 

האלו. הדברים כל על ובקשות תחינות

.Â˙ÈL‡a ‰OÚÓa ?ÔÈ‡B˜ eÈ‰ ‰ne14ÌBia . «∆»¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ«
'˙ÈL‡a' ÔÈ‡B˜ ÔBL‡‰15'ÚÈ˜ È‰È'Â16 ÈMa . »ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ»ƒ««≈ƒ

'eÂwÈ'Â 'ÚÈ˜ È‰È'17È‰È'Â 'eÂwÈ'  ÈLÈÏMa . ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒƒ»ƒƒ
.'eˆLÈ'Â '˙BB‡Ó È‰È'  ÈÚÈa .'˙BB‡Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿

'eˆLÈ'  ÈLÈÓÁa18'ı‡‰ ‡ˆB˙'Â19 ÈMMa . «¬ƒƒƒ¿¿¿≈»»∆«ƒƒ
'ı‡‰ ‡ˆBz'20elÎÈÂ'21.' ≈»»∆«¿À
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קסח                
         

עבודה 14) אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי 
נתקיימו  לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא

וארץ ". ו.15)שמים פסוק  עד בראשית מהתחלת היינו,
שלושה  אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי 
(שם  וחמישי  רביעי  ומוסיף  שלישי  פסוק  וקורא חוזר והשני 
הלכה  תפילה מהלכות י "ג בפרק  חדשים בראשי  כמו כז:

ראשון.16)ד). בה וקורא ט . פסוק  עד ו מפסוק 
למעלה.17) כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים חמישה
אחד.18) בה וקורא פסוקים שמונה 19)ארבעה בה יש

שניים. בה וקוראים שניים.20)פסוקים בה וקוראים
אחד.21) בה וקורא

.ÊÌÈLa d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ‰ÏB„‚ ‰Lt22‰pË˜e , »»»¿»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»
 ˙ÈÁL ÔÈ‡BwL ˙BiLt ÈzLe .„Á‡ d˙B‡ ‡B˜≈»∆»¿≈»»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
,Ùqa ‰iM‰ ‰lÙza Ô˙B‡ ÔÈB˜Â ÔÈÊBÁL Ì‰≈∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ»«≈∆

.‰t ÏÚ ‰ÁÓa Ô˙B‡ ÔÈ‡B˜Â ÔÈÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆

אלא 22) בה אין הא בשניים בראשית מקשה: שם ובגמרא
- פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה
שקרא  ממה אחד פסוק  על חוזר השני  כלומר, דולג, אמר רב 

הראשון.

.Á„ÓÚÓ ÔÈOBÚ „ÓÚÓ ÈL‡ eÈ‰ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ ˙ÓL¿…«¿≈¬À»…»«¿≈«¬»ƒ«¬»
˙ÈÁLa23Ba ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ Ôa˜ Ba LiL ÌBÈ ÏÎÂ . ¿«¬ƒ¿»∆≈»¿«»…»»

‰ÁÓa ‡ÏÂ Ì‰lL ‰iL ‰lÙ˙a ‡Ï „ÓÚÓ24‡l‡ , «¬»…ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»∆¿…¿ƒ¿»∆»
Ôa˜ Ba ‰È‰L ÌBÈ ÏÎÂ .„Ïa ‰ÏÈÚe ˙ÈÁLa¿«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»»»¿«
˙ÈÁLa ‡l‡ ,‰ÏÈÚa „ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡Ï ÌÈˆÚ‰»≈ƒ…»»«¬»ƒ¿ƒ»∆»¿«¬ƒ

.‰ÁÓe ‰iL ‰lÙ˙eƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

בשחרית".23) מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה
לקרוא  צריכים שהרי  מעמד, לעשות פנאי  להם שאין לפי 
ובראש  מוסף . קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל,

שלו שההלל מעמד חודש בו היה מנהג, משום אלא אינו
מוסף 24)בשחרית. לך ואין במוסף , טרודין שהיו לפי 

של  שהכהנים כלל פנאי  להם היה ולא בהמות שתי  בלא
לחטוב  טרודין היו שבהם וישראל במוסף  טרודין מעמד
בתפילת  מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב  עצים

המוסף .

.Ë˙BÁtLÓÏ ‰È‰ Úe˜ ÔÓÊ ?ÌÈˆÚ‰ Ôa˜ e‰Óe«»¿«»≈ƒ¿«»«»»¿ƒ¿»
˙BÁtLÓ25.‰ÎÚnÏ ÌÈˆÚ ‡È‰Ï ÌÈÚiÏ ˙‡ˆÏ ƒ¿»»≈«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬»»

eÈ‰ ,ÌÈˆÚ‰ ‡È‰Ï BÊ ‰ÁtLÓ ÈÏ ÚÈbiL ÌBÈÂ¿∆«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»»¿»ƒ»≈ƒ»
Ì‰Ï ‰È‰Â .ÌÈˆÚ‰ Ôa˜ e‰ÊÂ ,‰„ ˙BÏBÚ ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«»≈ƒ¿»»»∆

BË ÌBÈ BÓk26˙ÈÚ˙e „tÒ‰a Ba ÔÈeÒ‡Â ,27 ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ
‚‰Ó ‰Ê „Â .‰Î‡ÏÓ ˙iOÚe28. «¬ƒ«¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכן 25) ליוםֿטוב , היום היה המשפחה שלכל מדבריו נראה
על  מבני ) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו
של  בניו מבני  אני  שאמר צדוק , ב "ר אלעזר ר' של הברייתא
של  חתניהן שגם הרי  כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין

זה. יום חגגו משפחות טוב 26)אותן יום ולא טוב  יום כמו
שלצורך  ד) הלכה א פרק  (מגילה בירושלמי  נראה וכן ממש.
פי על אף  קרבנו, הבאת ביום לקצור אף  מותר נפש אוכל

כמפורש  נפש, אוכל לצורך אף  לקצור אסור טוב  שביום
י . הלכה א פרק  ביצה "אמר 27)בירושלמי  שם: בעירובין

בנימין  בן סנרב  של בניו מבני  אני  צדוק  ב "ר אלעזר רבי 
בתענית  משנה - באב  בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן
לאחר  ודחינוהו בשבת תשעהֿבאב  חל אחת ופעם שם)
הוא". שלנו טוב  שיום מפני  השלמנוהו ולא והתענינו השבת
אסור  עצים המתנדב  יחיד שאפילו י ' הלכה להלן וראה
השנה  (ראש שאמרו פי  על [ואף  ביום. בו ותענית בהספד
הימים  אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט :)
אלעזר  שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר הטובים,
מתענים  שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק  ב "ר
המשנה  בפירוש רבינו שכתב  למה מתאים זה באב , בתשעה
היו  השני  הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק  השנה בראש

באב ]. בתשעה נ.28)מתענים (פסחים התוספות [לדעת
הר"ן  ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור
אלא  אינו שם המובא והפסוק  מדרבנן, איסור אלא אינו שם
פי על ואף  מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא,
עשרה  של התענית את זה טוב  יום דחה מנהג אלא שאינו
כן  ואם הבית, בזמן היה זה שהרי  שבת) מיום (שנדחה באב 

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם

.Èc˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡29‰ÎÚna ÌÈÊ‚ B‡ ÌÈˆÚ ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒ««¬»»
ÌBi‰ B˙B‡a eÒ‡ 30˙iOÚe ˙ÈÚ˙e „tÒ‰a »¿«¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬ƒ«

.‚‰Ó ‰Ê „Â .‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכו'".29) למזבח  עצים עלי  הרי  "האומר שם: בירושלמי 
או  עלי " "הרי  אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור
שלו. טוב  יום הוא שהביאם כיוון - למזבח " אלו "הרי  שאמר

למקדש.30) שמביאם

.‡È˙aL Ïk ÒaÎlÓe tÒlÓ ÔÈeÒ‡ „ÓÚÓ ÈL‡«¿≈«¬»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»«»
˙aM‰ „Bk ÈtÓ ,ÔÈzÓ ÈLÈÓÁe .Ô‰lL31ÈtÓe . ∆»∆«¬ƒƒÀ»ƒƒ¿≈¿««»ƒ¿≈

eÒkÈ ‡lL È„k ?ÒaÎÏe tÒÏ Ì‰ÈÏÚ eÒ‡ ‰Ó»»¿¬≈∆¿«≈¿«≈¿≈∆…ƒ»¿
.Ì„wÓ eÒaÎÈÂ etÒÈ ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ì‰Lk Ì„ÓÚÓÏ¿«¬»»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ«¿ƒ…∆

שמותר 31) שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי 
בשישי .

ה'תשע"ט  טבת י"ז שלישי יום 

   1 
ועל 1) במקדש, היו ממונים עשר שחמשה רבינו יבאר בו

ממונים. היו מה

.‡Lc˜na eÈ‰ ÔÈpÓÓ OÚ ‰MÓÁ2ÌÈpÓÓ ÔÎÂ , ¬ƒ»»»¿Àƒ»«ƒ¿»¿≈¿«ƒ
‰pÓÓ el‡ ÌÈ„ OÚ ‰MÓÁÓ c Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ¿»«»»»≈¬ƒ»»»¿»ƒ≈¿À∆

ÌÈpÓf‰ ÏÚ (‡ :Ô‰ el‡Â .„Á‡3˙ÏÈÚ ÏÚ ( . ∆»¿≈≈««¿«ƒ«¿ƒ«
ÌÈÚL4ÌÈÓBM‰ ÏÚ (‚ .5ÌÈBLÓ‰ ÏÚ („ .6(‰ . ¿»ƒ««¿ƒ««¿¿ƒ

ÈL ÈÏk ‡L ÌÚ ÏˆÏv‰ ÏÚ7˙BÒÈt‰ ÏÚ (Â .8(Ê . ««ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ««¿»
ÌÈpw‰ ÏÚ9˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ (Á .10ÌÈÎÒp‰ ÏÚ (Ë .11. ««ƒƒ««»««¿»ƒ

ÔÈÏBÁ‰ ÏÚ (È12ÌÈn‰ ÏÚ (‡È .13‰OÚÓ ÏÚ (È . ««ƒ«««ƒ««¬≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ14˙Ëw‰ ‰OÚÓ ÏÚ (‚È .15ÏÚ („È . ∆∆«»ƒ««¬≈«¿…∆«

˙Ît‰ ‰OÚÓ16‰p‰Î È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ (ÂË .17. «¬≈«»…∆««¬≈ƒ¿≈¿À»
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על  שמרמז כיו לגאולה , קשור י "ה ,  עשר חמשה  המספר
לה ' "הנסתרות שה הוי ',  ש של הראשונות אותיות שתי 
 שבזמ לנו ", "והנגלות שה ו "ה  מאותיות למעלה  אלוקינו ",
 ולכ לנו ", ל"נגלות י "ה  בי מפרידה  עמלק  קליפת הגלות
שכתוב וזהו  (ו "ה ), "והנגלות" בתו הי "ה  את  רואי אנו  אי
ולעתיד ־לבוא  כו '", בעמלק  לה ' מלחמה  י ־ה  כס  על יד  "כי 
ש גילוי  יהיה  אז המקדש , בית ויבנה  עמלק  זרע  כשיוכרת

בשלמותו . הוי '
      

א.2) משנה ה פרק  הנזכר 3)שקלים כרוז גביני  הוא
ב . בהלכה להלן מבואר ותפקידו שם, "בן 4)במשנה שם:

ג. בהלכה מבואר ותפקידו שערים", נעילת על גבר
הגמרא 5) מסקנת לפי  פירושו וכן הפקיע ". על בבי  "בן שם:

מבואר  תפקידו וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ועיין כג. ביומא
ד. תפקידו 6)בהלכה השיר". על לוי  בן "הוגרוס  שם:

ה. בהלכה הצלצל".7)מבואר על ארזה "בן שם:
בשיר  לפתוח  ללויים סימן היה הצלצל, על וכשהקיש
ומוספין  תמידין מהלכות פ "ו להלן וראה ישראל. (תפארת

ז. הלכה להלן ועיין ז). שמואל 8)הלכה בן "מתתיה שם:
ח . בהלכה להלן ויבואר הפייסות". "פתחיה 9)על שם:

ט . בהלכה להלן מבואר תפקידו הקינים". שם:10)על
להלן  מבואר תפקידו החותמות". על פנחס  בן "יוחנן

י . מבואר 11)בהלכה תפקידו הנסכים". על "אחיה שם:
יב . בהלכה מעיים".12)להלן חולי  על אחיה "בן שם:

יד. בהלכה להלן מבואר "נחוניא 13)תפקידו שם:
טו. בהלכה להלן מבואר תפקידו שיחין". שם:14)חופר

להלן  מבואר תפקידו הפנים". לחם מעשה על גרמו "בית
תפקידו 15)שם. הקטורת". מעשה על אבטינס  "בית שם:

שם. להלן תפקידו 16)מבואר הפרוכת". על "אלעזר שם:
טז. בהלכה להלן המלביש".17)מבואר "ופנחס  שם:

כ. בהלכה להלן מבואר תפקידו

.ÌÈL‡ B„È ˙Áz  el‡ ÌÈpÓnÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿Àƒ≈««»¬»ƒ
e‰L ‰Î‡Ïn‰ ÔÈÎ‰Ï È„k ,‰a‰‰ÈÏÚ ‰pÓÓ ‡18‰Ê . «¿≈¿≈¿»ƒ«¿»»∆¿À∆»∆»∆

.ÌÈpÓf‰ ˙‡ ÌÈnLÓ ÂÈL‡Â ‡e‰  ÌÈpÓf‰ ÏÚL∆««¿«ƒ«¬»»¿«¿ƒ∆«¿«ƒ
ÂÈL‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÈÎÓ Ôaw‰ ˙Ú ÚÈbiL ÔÂÈk≈»∆«ƒ«≈«»¿»«¿ƒ∆»≈¬»»

‰„BÚÏ ÌÈ‰k e„ÓÚ :ÓB‡Â B˙eLa19ÌiÂÏe , ƒ¿¿≈ƒ¿…¬ƒ»¬»¿ƒƒ
ÔÎecÏ20‡BÈ BÏB˜ ÚÓMiL ÔÂÈÎÂ .„ÓÚnÏ Ï‡OÈÂ , «»¿ƒ¿»≈««¬»¿≈»∆ƒ»«»

.BzÎ‡ÏÓÏ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿«¿

אחרים.18) אנשים על ממונים שהיו ממונים, נקראו כן שעל
כ:19) יומא ובבלי  א, הלכה פ "ה שקלים ירושלמי 
שירה,20) לומר הדוכן על לעמוד הלויים שזמן אף ֿעלֿפי 

תמידין  מהלכות בפ "ו כמבואר היין, ניסוך בשעת הוא
עומדים  היו זאת בכל התמיד, בגמר והוא ה, הלכה ומוספין

שלמה). (יריעות הכהנים עם בשוה

.‚ÂÈt ÏÚÂ ÔÈÏÚB ÂÈt ÏÚ  ÌÈÚL ˙ÏÈÚ ÏÚL ‰Ê∆∆«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÁ˙Bt21˙ÁÈ˙ÙÏ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ÔÈÚ˜Bz‰ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈÚM‰22Lc˜na ÔÈÚ˜Bz ÌBÈ ÏÎe .B˙eLa ‡l‡ «¿»ƒ∆»ƒ¿¿»¿ƒ«ƒ¿»
‰Úez ‰ÚÈ˜z :ÌÈÚM‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙BÚÈ˜z LÏL»¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

הוסיף 21) ורבינו שערים", נעילת "על שם: שקלים במשנה
הרא"ש  שם פירשו וכן שערים, פתיחת על גם ממונה שהיה
 ֿ [ואף  בבוקר". ולפותחם (בערב ) שערים "לנעול והרע "ב :
הנעילה  רבינו הקדים – לנעילה קודמת שהפתיחה עלֿפי 
קדמה  לעת, מעת ובכל ליום. קודם שהלילה לפי  לפתיחה,
שהדגישו  וכמו שלאחריו, בבוקר לפתיחה בלילה הנעילה

שלמה). ביריעות ועיין והרע "ב , נג:סוכה 22)הרא"ש
במשנה.

.„˙Èa‰ ‰ LÈ‡ ‡e‰  ÌÈÓBM‰ ÏÚL ‰Ê23 ∆∆««¿ƒƒ«««ƒ
ÌiÂÏ‰ ÏÚ aÒnL24ÏÚ ÔLÈL ÈÓ ÏÎÂ ,‰ÏÈÏ ÏÎa ∆¿«≈««¿ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ∆»≈«

B˙eÒk ˙‡ ÛBOÂ BÏ˜Óa B˙B‡ ‰˜ÏÓ  BÓLÓ25. ƒ¿»«¿∆¿«¿¿≈∆¿

פ "ח 23) למעלה וראה ב ). משנה פ "א (מדות הבית הר שר
י . הלכה הבחירה בית הכהנים 24)מהלכות שעל משמע 

בשלשה  שומרים היו הכהנים שגם אף  מסבב , היה לא
הם  זריזים שהכהנים מפני  ד), הלכה שם (למעלה מקומות
שם). יו"ט  ותוס ' א, משנה פ "ה שקלים ברע "ב  (ועיין

כסותו.25) את לשרוף  גם רשאי  כלומר,

.‰ÌBÈ ÏÎa Ba ‡e‰  ÌÈBLÓ‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿¿ƒ≈¿»
,‰ta ‰ÈL ÓBÏ ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚL ÌÈBLÓ‰«¿¿ƒ∆¿ƒ««»«ƒ»«∆

˙Baw‰ ÏÚ ÔÈÚ˜Bz ÂÈt ÏÚÂ26ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .27 ¿«ƒ¿ƒ««»¿»≈¬ƒ
‰ÚÈ˜z ÌÈOÚÂ ˙Á‡Ó Lc˜na28LÏL :ÌBÈ ÏÎa29 «ƒ¿»≈««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»»

ÌÈÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ30ÁL ÏL „ÈÓ˙Ï ÚL˙Â ,31ÚL˙Â , ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆««¿≈«
ÛÒeÓ Ôa˜ Ba LiL ÌBÈÂ .ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿∆≈»¿«»
L„Á L‡ ÏÁ Ì‡Â .ÛÒeÓ Ôa˜ ÏÚ ÚLz ÔÈÙÈÒBÓ ƒƒ≈««»¿«»¿ƒ»……∆
‰M‰ L‡ ÏÁL B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï BË ÌBÈ B‡ƒ¿¿«»∆»…«»»

ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL LiL ˙aLa ˙BÈ‰Ï32ÔÈ‡  ƒ¿¿«»∆≈»¿»»ƒ≈
ÔÈÚ˜Bz ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓe ÛÒeÓ ÏÎÏ ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ

ÔÈÙÒen‰ ÏÎÏ „Ïa ÚLz33. ≈«ƒ¿«¿»«»ƒ

שעל 26) שזה רבינו כתב  ז, הלכה על להלן ממונה הצלצל
(יריעו"ש). עיון וצריך שיר, בכלי  המשוררים כל

במשנה.27) שם תר"ת 28)סוכה פעמים תשע  כלומר,
תקיעה). תרועה, ותקיעה,29)(=תקיעה, תרועה תקיעה,

ג. הלכה למעלה העזרה.30)כמבואר שערי 
אומרים 31) הלויים התמיד, נסכי  את מנסכין ש"כשהיו

ותוקעין  בו מפסיקין שהיו בשיר היו פרקים ושלשה בשיר,
מהלכות  פ "ו להלן וראה שם). (רש"י  בחצוצרות" הכהנים

ז. הלכה ומוספין קרבנות 32)תמידין שלשה כלומר,
וראשֿהשנה. ראשֿחודש שבת, בשביל בסוכה 33)מוסף ,

בפני שבת [המוסף ] על שתוקעין כשם "יכול בברייתא: נה.
תוקעין  יהיו כך עצמו, בפני  ראשֿחודש [מוסף ] ועל עצמו,
שמחתכם  [וביום תלמודֿלומר ומוסף ? מוסף  כל על
כל  הוקשו [ותקעתם], חדשיכם ובראשי  ובמועדיכם]
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קע                
         

אמר, אשי  רב  שוות]. [שתקיעותיהם לזה זה כולם החדשים
חודש  ואיזה ובראשי . וכתוב  יו"ד], [חסר חדשכם כתוב 
 ֿ וראש (=ראשֿחודש ראשֿהשנה זה ראשין, שני  לו שיש
שתוקעים  [ומסתבר הוא". חד חדשכם רחמנא ואמר השנה)
שהוא  מפני  ראשון, שקרב  שבת, של מוסף  על תקיעות תשע 
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות פ "ט  להלן כמבואר תדיר,

ב ].

.ÂLL ÔÈÙÈÒBÓ ˙aL Úa34˙‡ ÏÈË‰Ï LÏL : ¿∆∆«»ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆
‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ÌÚ‰35L„˜ ÔÈa ÏÈc‰Ï LÏLÂ , »»ƒ«¿»»¿»¿«¿ƒ≈…∆

ÏÁÏ36ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ Ï‚e . ¿…»∆∆ƒƒ»ƒ¿ƒ«««
ÔBzÁz‰37˙ÁÈ˙ÙÏ LÏLÂ ,ÌÈL ˙ÊÚ ÚL ‡e‰Â , ««¿¿««∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔBÈÏÚ‰ ÚL38ÚL ‡˜ ‰nÏÂ .Bw ÚL ‡e‰ , ««»∆¿««ƒ»¿»»ƒ¿»««
ÊÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ ?ÔBÈÏÚÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ .ÌÈL ˙ ∆¿¿ƒ∆¿«¿»≈∆¿«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈn‰ ÈelÓÏ LÏL39ÌÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .‚Áa ÔÈÎqnL »¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿≈¿ƒ
˙aLa ÌÈn‰ ÈelÓÏ40ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LÏL ÔÈÚ˜B˙Â . ¿ƒ««ƒ¿«»¿¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«

ÌÈn‰ ÔÈÎqnL ‰ÚLa41ÌÈÚ˜BzL ÌÈÚ˜Bz‰ ÏÎÂ . ¿»»∆¿«¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ
ÌÈBLÓ‰ ÏÚL ‰Ê „È ˙ÁzÓ  ˙Baw‰ ÏÚ««»¿»ƒ«««∆∆««¿¿ƒ

Ô‰ ˙BˆBˆÁa ˙BÚÈ˜z‰ el‡ ÏÎÂ .B˙eLe42. ƒ¿¿»≈«¿ƒ«¬¿≈

(34 ֿ שאף ֿעל וֿז, עמ ' "זמנים" בספרי  [וראה במשנה. שם
אלא  אינו אלו תקיעות של עיקרן – בגבולין גם שתוקעים פי 

שכהנים 35)במקדש]. קיד: בשבת ועיין במשנה. שם
שכתוב  סימן, צריכים ואין בכל, הם (בקיאים הם זריזים
בשביל  היו והתקיעות רש"י ) – ליעקב  משפטיך יורו בהם
ראשונה  שתקיעה מבואר לה: ובשבת שבירושלים. העם
התריסין  נסתלקו שנייה, תקיעה שבשדות. העם לבטל
והטמין  המסלק  סילק  שלישית, תקיעה החנויות. וננעלו
בדברי הוא וכן הנרות. את והדליקו החמין את המטמין

יא. הלכה שבת מהלכות פ "ה היינו 36)רבינו במשנה. שם
פת  להדביק  כדי  או קטן דג לצלות כדי  ש"שוהה  אחר
שם). שבת (הלכות ושובת" ותוקע  ומריע  תוקע  בתנור,

שזהו 37) רש"י  ופירש התחתון". לשער "שלש שם: בסוכה
(=לעזרת  לעזרה "הגיעו נא:) (שם במשנה ששנינו מה
את  פתחו שאז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו נשים)

בכסף ֿמשנה]. ועיין להלן, וראה במשנה:38)השער, שם
ששנינו  מה שזהו רש"י  ופירש העליון". לשער "שלש
קרא  וכו' העליון בשער הכהנים שני  "ועמדו (שם) במשנה
השער, פתחו אז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו הגבר
למעלה"]. שערים לפתיחת דתקע  "כיון נד. בסוכה נראה וכן

מן 39) ממלא "היה מח . שם ששנינו מה וזהו במשנה. שם
(רש"י ותקעו" והריעו תקעו המים, לשער הגיעו השילוח ,

נתמלאו 40)שם). "שכבר רבא של מימרא נד. שם
 ֿ מערב  ממלא שהיה אלא מח : לעיל כדתנן מערב ֿשבת,
כאן  המים מילוי  כן, ואם (רש"י ). זהב ]" של [חבית שבת
רוקח ). (מעשה החבית מן אלא השילוח  מן אינו

רש"י41) ופירש מזבח ". גבי  על "ושלש שם: במשנה
הערבה  את וזוקפין מה. לעיל כדתנן הערבה, את כשזוקפין
כתב , ה"ג ד"ה נד. ושם ותקעו, הריעו ותקעו המזבח  בצידי 
גבי על המים שמנסכין בשעה היתה הערבה שזקיפת

המוריה). (הר רבינו לדעת לומר יש וכן שם 42)המזבח ,
נא:

.ÊÌÈBLÓ‰ Ïk „ÈÓÚn‰ ‡e‰  ÏˆÏv‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««ƒ¿»««¬ƒ»«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚBqL ÈL ÈÏk Èt ÏÚ43BÓk ,ÌiÂÏ‰ ÌÚ «ƒ¿≈ƒ∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿
e‡aL44. ∆≈«¿

ג.44)שעוזרים.43) הלכה פ "ג למעלה

.ÁÏÎa ÌÈ‰k‰ ÔÈa ÒÈÙÓ ‡e‰  ˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿»≈ƒ≈«…¬ƒ¿»
‰ÎfL BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‰È‰iL „Ú ,ÌBÈ«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒ∆¿«¿∆»»
.ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ÌÈÓÚt Úa‡Â .ÒÈta da»««ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒƒ¿»

ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰e45.ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ „ˆÈk ‡‡ ¿ƒ¿¿ƒƒ¬»≈≈«»¿ƒƒ

ג.45) הלכה ד פרק 

.ËkÓiL BnÚ ÔÈ˜ÒBtL ‡e‰  ÌÈpw‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰«¿À∆∆««ƒƒ∆¿ƒƒ∆ƒ¿…
iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÚÏÒa CÎÂ Ck ˙BawÏ ÌÈpw‰«ƒƒ«»¿»»»»¿∆«¿»ƒ∆«»

‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz46,Lc˜nÏ Ì‰ÈÓ„ ‡ÈÈ  ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿»
‰OBÚÂ ,˙Baw‰ ÈÏÚÏ ÌÈpw‰ Ô˙B ‰pÓÓ‰ ‰ÊÂ¿∆«¿À∆≈«ƒƒ¿«¬≈«»¿»¿∆
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ .BÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈaÊb‰ ÌÚ ÔBaLÁ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈpw‰ eÏÊe‰ Ì‡Â .ÚM‰ BnÚ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«««¿ƒ¿«ƒƒ
BÓk ˜ÈtÒÓ  e˜e‰ Ì‡Â ,ÏBf‰ ÚLk ˜ÈtÒÓ «¿ƒ¿«««¿ƒ¿«¿ƒ¿

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „iL ;BnÚ e˜ÒtL47Ô˜ ÔÎÂ . ∆»¿ƒ∆«∆¿≈«»∆¿»¿≈≈
Á‡ Ô˙B  ˜iL Ì„˜ ÏÒÙpL B‡ ÏeÒt ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«≈

ÂÈzÁz48. «¿»

מחוסרי46) מהלכות פ "א להלן ראה ויולדת, וזבה זב  כגון
ג. הלכה "אחת 47)כפרה שנינו: ט , משנה פ "ד בשקלים

לספק  עליו המקבל כל הלשכה, את משערין יום לשלשים
(ראה  נסכים בענין המדובר ששם ואף ֿעלֿפי  וכו'. לסתות"
לקינים  הואֿהדין כי  רבינו סובר – יג) הלכה להלן

"ועל 48)(כסף ֿמשנה). שנינו: ז, משנה פ "ז בשקלים
אומר  יוסי  ר' צבור, משל באות שיהו הפסולות הקינין
כר' רבינו ופסק  הפסולות". את מספק  הקינין את המספק 
(עירובין  אמרו וכבר שמעון, ר' הוא שהתנאֿקמא מפני  יוסי ,

(כסף ֿמשנה). יוסי  כר' הלכה - שמעון ור' יוסי  ר' מו:)

.È˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL ‰Ê49ÌÈÎÒp‰ ÈÓc Ïa˜nL ‡e‰  ∆∆««»∆¿«≈¿≈«¿»ƒ
Ì‰Ï Ô˙BÂ ÌÈÎÒ ÈiÁnÓÏÚL ‰ÊÂ .˙BÓ˙BÁ ƒ¿À¿≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆∆«

ÌÈÎÒp‰ ÎBnL ‡e‰  ÌÈÎÒp‰50. «¿»ƒ∆≈«¿»ƒ

הולך 49) נסכים, מבקש שהוא "מי  ד: משנה פ "ה בשקלים
מעות  לו נותן החותמות, על ממונה שהוא יוחנן אצל לו

חותם". ממנו שהוא 50)ומקבל אחיה אצל לו "בא שם:
נסכים". ממנו ומקבל חותם לו ונותן הנסכים, על ממונה

.‡È„Á‡‰ :Lc˜na eÈ‰ ˙BÓ˙BÁ ‰Úa‡ ?„ˆÈk≈««¿»»»»«ƒ¿»»∆»
Ï‚Ú ÂÈÏÚ e˙k51ÎÊ ÂÈÏÚ e˙k ÈM‰Â .52. »»»≈∆¿«≈ƒ»»»»»

È„b ÂÈÏÚ e˙k ÈLÈÏM‰Â53ÂÈÏÚ e˙k ÈÚÈ‰Â . ¿«¿ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒƒ»»»
‡ËBÁ54. ≈

חצי51) סולת, עשרונים שלשה שהם: שור, לנסכי  סימן הוא
שם). (משנה יין ההין וחצי  שמן סימן 52)ההין הוא

סולת, עשרונים שני  והם דיכרא. – אייל שתרגום איל, לנסכי 
יין. ההין ושלישית שמן ההין סימן 53)שלישית הוא

שמן  ההין רביעית סולת, אחד עשרון שהם: הכבש, לנסכי 
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יין. ההין של 54)ורביעית בהמות שלש לנסכי  סימן
סולת  עשרונים שלשה והם: שם). (משנה עשיר מצורע 
תנוך  למתן שמן אחד לוג לזה, (נוסף  שמן לוגין ותשעה
(פ "ב  שמן רביעיות ושלש יין רביעית ושלש ובהונות),
חוטא, המצורע  "ונקרא ו). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וכן  המשניות), (פירוש שאירעו" מה אירעו שבעוונותיו לפי 
לשון  על באים, נגעים דברים שבעה "על טז. בערכין הוא

שם). והרע "ב  (הרא"ש וכו' הרע "

.ÈÈÓ Ïk55ÈÓc Ô˙B Lc˜nÏ ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈiL »ƒ∆»ƒ»¿¿»«ƒ¿»≈¿≈
BÏ Ô˙BÂ ,˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»∆«¿À∆««»¿≈
ÚˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .BlL ˙Baw‰ ÔÈÓk ˙BÓ˙BÁ»¿ƒ¿««»¿»∆¿ƒ»»¿…»

ÈLÚ56.‡ËBÁ ÂÈÏÚ e˙kL „Á‡ Ì˙BÁ BÏ Ô˙B  »ƒ≈»∆»∆»»»≈
ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ B„ÈaL ˙BÓ˙BÁa CÏB‰ ‰l‰Â¿«»≈«»∆¿»»∆«¿À∆«
BÓÎe ˙BÓ˙BÁ‰ ÔÈÓk ÌÈÎÒ BÏ Ô˙BÂ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««»¿
˙‡ ‡ÈˆBÓ ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÌÈ‡a ÚÏÂ .Ô‰a e˙kL∆»»∆¿»∆∆»ƒ∆≈∆∆ƒ∆
˙BÚn‰ eÈ˙B‰ Ì‡ .˙BÚÓ Ôc‚k Ïa˜Óe ˙BÓ˙BÁ‰«»¿«≈¿∆¿»»ƒƒ«»

Lc˜‰Ï eÈ˙B‰ 57‰Ê ÌlLÈ  ˙BÚn‰ e˙Át Ì‡Â , ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬«»¿«≈∆
„‡L ÈÓ .B˙ÈaÓ ˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL58 BÓ˙BÁ ∆««»ƒ≈ƒ∆»«»

È„k ˙È ˙BÚn e‡ˆÓ Ì‡ .Ú‰ „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ«»∆∆ƒ»¿«»»≈¿≈
ÔÚBhL Ì˙BÁ59ÔÈ˙B ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ˙B  »∆≈¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

ÌBi‰ Ïk ÌLÂ .BÏ60ÈtÓ ,Ì˙BÁ‰ ÏÚ e˙k ¿≈»«»««»ƒ¿≈
e˜eiL „Ú BÏˆ‡ Ì˙BÁ‰ ‡‰LÈ ‡lL ,ÌÈ‡n‰»«»ƒ∆…«¿∆«»∆¿«∆¿

ÌÈÎÒp‰61. «¿»ƒ

שם.55) בשקלים מביא 56)משנה שאינו עני , מצורע  אבל
כבש, נסכי  אלא מביא אינו כא) יד, (ויקרא אחד כבש אלא
(כסף ֿמשנה). שם תנאֿקמא כדעת "גדי ", וחותמו

הן 57) מעותיו כי  לטעון יכול אינו החותמות על והממונה
(משנה  העליונה על הקדש שיד הקדש, במעות שנתערבו

ה.58)שם). משנה מעות 59)שם נמצאו אם כלומר,
זה  שטוען חותם כשיעור ושיעורם החותמות. מכדי  יתירות

לו. ובספרים 60)שנאבד היום". "ושם שם: בשקלים
כי ויתכן היום". כל "ושם רבינו: כנוסחת שם אחרים
כתוב  שהיה שם, בירושלמי  שאמרו מה עלֿפי  היא, הכוונה
ושם  החודש ושם השבת, שם בשבת, ימים כמה היום, שם
מה  כל כלומר, רבינו, שכתב  היום" כל "שם והיינו המשמר.
שם: הרא"ש (ובפירוש המוריה). (הר יום לאותו ששייך
רבינו). בדברי  גם כן להיות צריך ואולי  יום", כל "ושם

השני .61) הפירוש לפי  המשניות בפירוש הוא כן

.‚ÈÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ62ÔÈi‰ ÚL ÔÈ˜ÒBt ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ««««ƒ
˙Ïq‰Â63ÌÈÎÒ e˜e‰ Ì‡ .ÌÈÎÒp‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÌÚ ¿«…∆ƒ«¿À∆««¿»ƒƒ¿¿»ƒ

˜tÒÓ  eÏÊe‰ Ì‡Â ,BnÚ e˜ÒtL BÓk Ô‰Ï ˜tÒÓ ¿«≈»∆¿∆»¿ƒ¿ƒ¿¿«≈
Lc˜‰‰ kzOnL ÎO‰Â .ÏBf‰ ÚMk Ô‰Ï»∆««««¿«»»∆ƒ¿«≈«∆¿≈
ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎÒ ˙BÓ ‡˜p‰ ‡e‰  el‡ ÌÈÚLaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿»«¿»ƒ¿¿ƒ

ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ˙BÏBÚ Ba64ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈˆi˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈«ƒ¿≈«¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«
ÛBÚ ˙BÏBÚa65ÛBÚ eav‰ ˙Ba˜a ÔÈ‡L ,66. ¿∆≈¿»¿¿«ƒ

ט .62) הלכה למעלה וראה ט . משנה פ "ד לא 63)שקלים
שנאמר: כמו בסולת, נבלל שהשמן לפי  "שמן", רבינו כתב 
א). משנה פ "ה שם יוםֿטוב  (תוספות בשמן" בלול

מותר 64) אומר, עקיבא "רבי  ד: משנה פ "ד [בשקלים
חנניה  רבי  שרת. לכלי  נסכים ומותר המזבח , לקיץ  התרומה
ומותר  המזבח , לקיץ  נסכים מותר אומר: הכהנים סגן
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב  שרת". לכלי  התרומה
הלכה  סוף  שם (=ירושלמי  אומרת זה בכל ההלכה "ופסק 
פסק  ולכן עולות". שיקריבו המותרות על ביתֿדין תנאי  ג)
לוקחים  התרומה שמותר ט , הלכה שקלים מהלכות בפ "ד
כר' ולא עקיבא כר' לא הלכה אין ואםֿכן המזבח , קיץ  בה
שם  שקלים בהלכות רבינו פסק  ומה הכהנים. סגן חנניה
במותר  דין זה אין – שרת לכלי  נסכים שמותר ב , הלכה
כאן, שכתב  וכמו המזבח , לקיץ  הולך הוא שוודאי  הנסכים,
הנסכים" ממותר שיבואו ש"מצוותם שרת בכלי  דין זהו אלא
קו: בכתובות כברייתא פסק  ובזה שם. רבינו שדקדק  כמו
נסכים". ממותר באין שרת, וכלי  ולבונה הזהב  ש"מזבח 
על  ביתֿדין ש"תנאי  הנ"ל, בירושלמי  שאמרו שמכיון אלא
שכלי שאמרו שמה עלֿכרחנו עולות", שיקריבו המותרות
לכתחילה, למצוה אלא זה אין נסכים, ממותר באים שרת
להם  היו שלא (=כגון נסכים מותר להם היה לא "אם אבל
עולות  להקריב  וצריך בטל, והמזבח  ונדבות, נדרים הרבה
שרת) לכלי  נסכים ממותר להם שאין ונמצא המזבח , לקיץ 
שם). רבינו (מלשון הלשכה" מתרומת שרת) (כלי  יביאו –
ב , הלכה שם בירושלמי  ומראהֿהפנים כסף ֿמשנה ועיין

יוסף ). בר חייה רבי  בתוספות 65)ד"ה ועיין יב : שבועות
ואין. ד"ה מביאין 66)שם הציבור ואין עוף , מביא היחיד

ו). פרשתא ז פרק  (תו"כ עוף 

.„ÈÌÈ‰k‰67‰tˆ‰ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«»ƒ¿»
„ÈÓz68‰a‰ Oa ÔÈÏÎB‡Â ,69ÌÈ„‚a Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â , »ƒ¿¿ƒ»»«¿≈¿≈¬≈∆¿»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ ‰„BÚ‰ ˙ÚLa70ÔÈÏBÁ Ì‰  ƒ¿«»¬»∆»»∆»≈ƒ
ÚÓ CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÚÓawÓ ‰È‰iL ,„Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓ ƒ¿≈∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿À∆∆»∆ƒ¿∆¿«≈

‡e‰ „ÈÓz Ô‰a ˜ÒBÚÂ ,Ô‰È‡eÏÁz Ïk ‡tÓe Ô˙B‡»¿«≈»«¬≈∆¿≈»∆»ƒ
.B„È ˙ÁzL ÂÈL‡Â«¬»»∆««»

א.67) הלכה פ "ה שקלים העוסק 68)ירושלמי  ש"כל
הרצפה" על עומד שיהיה צריך המקדש, מעבודת בעבודה

יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות הוא 69)(פ "ה כן
שם. בארבעה 70)בירושלמי  אלא לעבוד להם אסור "כי 

ולא  פחות לא ואבנט , ומצנפת ומכנסים כתונת בגדים:
שם, [בירושלמי  א). משנה פ "ה שם המשניות (פירוש יותר"
"ושותין  שם: אמרו זה ובמקום אחד". חלוק  "אלא ליתא
הרבה  להם היו שלא זה גם הביא שם ובפיה"מ  מים",

מים]. שותים שהיו מה וגם בגדים,

.ÂËÔÈÁÈLÂ ˙BBa ÙBÁ ˙BÈ‰Ï „Á‡ ÔÈpÓÓ ÔÎÂ71 ¿≈¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈa ÏL ˙BBa‰ Ôw˙Óe¿«≈«∆«ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚‰ ÈÏBÚ ÏÎÏe ‰ÈLBiÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÏLeÈa72. ƒ»«ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿»≈»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â73Ôw˙Ó ‡e‰Â , ¿∆»¿À∆«»À»≈∆∆«»ƒ¿¿«≈

˙Ëw‰ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â .BzÎ‡ÏÓ Ïk74, »¿«¿¿∆»¿À∆«»À»≈«¿…∆
.dzÎ‡ÏÓ Ôw˙Ó ‡e‰Â¿¿«≈¿«¿»

כיף 71) דין האי  יודע ) (=והיה ידע  "והוה שם: בירושלמי 
כיף  דין והאי  קרים), מים מוציא סלע  (=איזה מיא מקורר
שרברובתיה  היכן ועד (=חמימות), שרברוביה ביה אית
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מגעת)". חמימותו היכן (עד קמא 72)מטיא (בבבא רש"י 
רגלים  לעולי  בורות חופר שהיה פירש, קכא:) ויבמות  נ.
שהיה  כתב : שם) (שקלים המשנה בפירוש ורבינו בדרכים.
כאן. שכתב  מה וכעין ובמדבר". בישוב  לעם מים "ממציא

שם.73) שם.74)שקלים

.ÊË˙BÎBt‰ È‚B‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ˙Ît‰ ÏÚL ‰Ê75 ∆∆««»…∆¿À∆«»¿≈«»
.ÌÈÚMÏÂ ÏÎÈ‰Ï ˙BÎeÓ eÈ‰iL Ô‰a ÔÈÓ˜B‰Â¿»¿ƒ»∆∆ƒ¿»«≈»¿«¿»ƒ

‰L ÏÎa ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙BÎBt ÈzLe76ÔÈa ÏÈc‰Ï ¿≈»»ƒ¿»»»¿«¿ƒ≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï L„w‰77ÔÈÏeÙk ˙Ît‰ ÈËeÁÂ . «…∆¿…∆«√»ƒ¿≈«»…∆¿ƒ

˙ÏÎ˙e LL :da eÈ‰ ÔÈÈÓ ‰Úa‡Â .‰ML ‰MLƒ»ƒ»¿«¿»»ƒƒ»»≈¿≈∆
.‰ML ÏeÙk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb‡Â¿«¿»»¿««»ƒ¿»∆»≈∆»ƒ»

ÔÈËeÁ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ È‰78dÈÚ ‰È‰ ÁÙËÂ .79. ¬≈«¿»»¿∆¿ƒƒ¿∆«»»»¿»
ÔÈÈ ÌÈÚLÂ ÌÈL ÏÚÂ80dk‡ .˙‚‡ ‰˙È‰ ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»∆¡∆∆»¿»

‰n‡ ÌÈOÚ dÁÂ ,‰n‡ ÌÈÚa‡81. «¿»ƒ«»¿»¿»∆¿ƒ«»

שם.75) שקלים וירושלמי  משנה 76)משנה פ "ח  שקלים
עושים  היו הקטורת, עשן מחמת משחירות שהיו לפי  ה.

כט :). בתמיד (הרא"ש שנה בכל למעלה 77)חדשות ראה
ב . הלכה הבחירה בית מהלכות שם 78)פ "ד שקלים

עא: שם.79)ויומא ושתים 80)שקלים שבעים : היינו
שם: נוסחאות ובכמה שם. שבשקלים (=חוטים) נימים"

רבינו. שכתב  כמו קודשֿהקדשים 81)"נירין", שרוחב 
יוםֿטוב  (תוספות אמה ארבעים וגבהו אמה, עשרים

שם). בשקלים

.ÊÈÈL Lc˜Óa eÈ‰ ˙BÎBt ‰OÚ LÏLe82:ÚL ¿∆¿≈»»¿ƒ¿»≈ƒ∆«
,ÌÏe‡‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â ,‰ÊÚ‰ ÈÚL ‰ÚL ÏÚ«ƒ¿»«¬≈»¬»»¿«««∆«»»
ÔÈe BÈa ÈcÏ ÌÈzLe ,ÏÎÈ‰‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â¿«««∆««≈»¿«ƒ«¿ƒ≈≈

‰iÏÚa Ôc‚k ÌÈzLe ,L„w‰83. «…∆¿«ƒ¿∆¿»»¬ƒ»

נד.82) ביומא רב  של עליית 83)מימרא בין להבדיל
שם). (רש"י  קודשֿהקדשים בית עליית לבין ההיכל

.ÁÈ˙Ît84‰‡Óh‰ „ÏÂa ˙‡ÓËpL85ÔÈÏÈaËÓ  »…∆∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ
ÌÈÙa d˙B‡86dÈ‡L ÈÙÏ ,„iÓ d˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ∆≈»

LÓL Ú‰ ‰ÎÈˆ87‰‡Óh‰ ‡a ˙‡ÓËpLÂ .88 ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿∆ƒ¿»¿««À¿»
ıeÁaÓ d˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ89ÁËBLÂÔÈ90ÏÈÁa d˙B‡91, «¿ƒƒ»ƒ«¿¿ƒ»«≈

‰L„Á ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓL Ú‰ ‰ÎÈˆ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿ƒ»¿»¬»»
‡aËˆ‡‰ b ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁËBL 92‰‡iL È„k , ¿ƒ»««»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿∆

ÌÚ‰93.‰‡ ‡È‰L dzÎ‡ÏÓ ˙‡ »»∆¿«¿»∆ƒ»»

(תויו"ט 84) הנ"ל פרוכות משלושֿעשרה אחת כלומר,
ד). משנה שם שגזרו 85)שקלים טמאים משקין היינו

הטומאות  אבות מהלכות (פ "ז כלים שיטמאו חכמים עליהם
אינה  שאז תלויה, היתה כשלא והמדובר אֿב ). הלכות
מפני אלא טומאה מקבלת אינה שהרי  טומאה, מקבלת
כלאים  מהלכות ופ "י  יד: (ביצה כנגדו מתחמם שהשמש
תוספות  (עיין בהנאה אסורה מקדש של ופרוכת יד), הלכה
יש  ואז מונחת, כשהיתה המדובר אלא – מפני ) ד"ה שם
בשביל  בעזרות אותה תולים ברגלים שהרי  בגד, תורת עליה
טומאה  שמקבלים אדם כמשמשי  היא והרי  הבאים, אדם בני 

סולימן). הר"ר בשם שם שלמה ֿ 86)(מלאכת ביםֿשל

שם). ישראל (תפארת להוציאה צורך ואין שבעזרה, שלמה
בפי "ב 87) ראה שמש, הערב  צריכה אינה מדרבנן שטומאה

ו. הלכה הטומאות אבות בנבילה 88)מהלכות או בשרץ 
בהם. שהוא 89)וכיוצא בגד למקדש להכניס  אסור שהרי 

הלכה  המקדש ביאת מהלכות פ "ג (להלן לטומאה ראשון
לנגבה.90)יז). לעזרה.91)כדי  במשנה 92)חוץ 

של  שהרחבה משנהֿלמלך). (ועיין האיצטבא" גג "על שם:
ומסוככות  שם, לישב  באיצטבאות מוקפת היתה הבית הר
ד). משנה פ "ד סוכה (הרע "ב  הגשמים מפני  למעלה

היו 93) ואילו אותו. יראה מרחוק  העומד גם כלומר,
העומדים  אלא יפיו לראות יכלו לא בחיל, אותו שוטחים

ישראל). (תפארת לו סמוך

.ËÈÌÈiL Ì‰Ï eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ∆»«ƒ¿»»»∆¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe94e‡ÈÈ  ÌÈBL‡‰ e‡ÓhÈ Ì‡L , ¿ƒƒ∆ƒƒ»¿»ƒƒ»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ÌÈiM‰«¿ƒƒ«¿≈∆

כו:94) בחגיגה משנה

.Î˙Î‰a ˜ÒBÚ ‰p‰k È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰Ê∆«¿À∆««¬≈ƒ¿≈¿À»≈«¬»«
Ô˙‚È‡e ÏB„b Ô‰k È„‚e ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚a95, ƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒƒ¿≈…≈»«¬ƒ»»
Lc˜na BÏ ‰˙È‰ ‰kLÏÂ .Ïk‰ ‰OÚ B„È ˙ÁzÓe96. ƒ««»«¬∆«…¿ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

על 95) "ופנחס  א) משנה פ "ה (שקלים שלפנינו במשנה
הכנת  על ממונה שהיה רבינו, ומפרשה המלבוש".
"ופנחס  אחרות: נוסחאות לפי  ברם אריגתם. ועל המלבושים
דעת  וזוהי  ההלבשה, פעולת על ממונה היה – המלביש"
את  גם רבינו כלל שם, המשנה ובפירוש בהשגה. הראב "ד

המוריה. בהר ועיין העשייה, את וגם מדות 96)ההלבשה
ד. משנה פ "א

ה'תשע"ט  טבת י"ח רביעי יום 

   1 
היו 1) אם דינם ומה היו, בגדים מיני  ששלשה  בו יתבארו

משוחקים. או מטושטשים

.‡,ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a :ÌÈÈÓ ‰LÏL ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»¿»ƒƒƒ¿≈…≈∆¿
‰Ê È„‚e2ÔÏ È„‚e ,3Ì‰ ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a . ƒ¿≈»»ƒ¿≈»»ƒ¿≈…≈∆¿≈

ÌÈÏk ‰Úa‡4˙Úa‚Óe ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :5.Ë‡Â , «¿»»≈ƒÀ…∆ƒ¿»«ƒƒ¿««¿«¿≈
ÌÈÏ ÔzLt ÏL ÔzÚa‡Â6‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,7. ¿«¿«¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»

Óˆa Ìe˜ BcÏ Ë‡‰Â8. ¿»«¿≈¿«»¿∆∆

ה"ב .2) להלן וראה גדול, כהן הגדול 3)של שהכהן
ה"ג. להלן וראה הכיפורים, ביום בהם מפורש 4)משמש

כתנות, תעשה אהרן "ולבני  מ ֿמב ) כח , (שמות בתורה
להם  ועשה להם... תעשה ומגבעות אבנטים, להם ועשית

בד". מגבעת.5)מכנסי  פ '6)צ "ל: ב 'ספרא' הוא (כן
בין  צבועים בין מטמאים יהו "יכול ה"גֿד) (פי "ג מצורע 
פשתים, בבגד או צמר בבגד תלמודֿלומר צבועים, שאינן
הצבוע  את אוציא – כברייתו צמר אף  כברייתה, פשתים מה
תלמודֿלומר  שמים, בידי  הצבוע  את אוציא ולא אדם בידי 
ועי ' לבנה", צמר אף  לבנה, פשתים מה ולצמר, לפשתים

קא). מצוה סוף  חינוך' דברים 7)'מנחת ב : עא, יומא
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קעג                 
         

הי "ד. להלן וראה ששה, כפול חוטן שש, בו שנאמרו
ואף ֿעלֿפי8) ב . יב , ביומא רבי  וכדעת שעטנז. הוא כלומר,

לט , (שם שנאמר בכהןֿגדול, אלא בתורה מפורש זה שאין
שני ותולעת וארגמן ותכלת משזר, שש האבנט  "ואת כט )
כאן  נאמר שהרי  מדבר, הכתוב  ובכהןֿגדול רוקם", מעשה
"ואבנט  גדול כהן גבי  לט ) כח , (שם להלן ונאמר "רוקם",
לך) אמר ד"ה ו. יומא 'תוספות' (ראה רוקם" מעשה תעשה
ט ) כט , (שם שנאמר ממה מכהןֿגדול, הדיוט  כהן למדו –
כהן  של אבנטו כי  להורות ובניו", אהרן אבנט  אותם "וחגרת
ומה  בגמרא). שם (יומא הדיוט  כהן של אבנטו זהו גדול,
בפרשת  רלב "ג כדעת נראה בצמר" "רקום רבינו שכתב 
אבל  בלבד, צמר של אחד ממין היה האבנט  כי  שכתב  תצוה,
שהיה  נראה שמחת, ד"ה כא. שבת ה'תוספות' מדברי 
 ֿ (משנה שני  ותולעת וארגמן תכלת צמר: מיני  משלושת

ועיי "ש). למלך.

.ÏB„b Ô‰k È„‚a Ô‰ ‰Ê È„‚a9‰ÓL Ì‰Â , ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈…≈»¿≈¿…»
ÌÈÏk10,„BÙ‡Â ,ÏÈÚÓe ,Ô‰k Ïk ÏL ‰Úa‡‰ : ≈ƒ»«¿»»∆»…≈¿ƒ¿≈

ıÈˆÂ ,ÔLÁÂ11Ì˜B ‰OÚÓ ÏB„b Ô‰k ÏL BË‡Â . ¿∆¿ƒ¿«¿≈∆…≈»«¬≈≈
‡e‰12ËBÈ„‰ Ô‰k Ë‡Ï ÂÈOÚÓa ‰ÓB„ ‡e‰Â ,13. ¿∆¿«¬»¿«¿≈…≈∆¿

‰eÓ‡‰ ˙Úa‚n‰ ‡È‰ Ô‰‡a ‰eÓ‡‰ ˙ÙˆÓeƒ¿∆∆»¬»¿«¬…ƒ«ƒ¿««»¬»
ÏÚ ÛÙBlL ÈÓk da ÛBˆ ÏB„b Ô‰kL ‡l‡ ,ÂÈa¿»»∆»∆…≈»≈»¿ƒ∆≈«

M‰14˙‡˜ CÎÈÙÏe ,ÚBÎk da ÔÈÙBˆ ÂÈe , «∆∆»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
˙Úa‚Ó15. ƒ¿««

גדול 9) כהן בגדי  נקראו וע .) (לא: יומא מסכת במשנה גם
לבן, בגדי  הם מהם שארבעה אף ֿעלֿפי  זהב ", "בגדי  –

הדיוט . כהן כהן 10)כשל "בגדי  שאמר למה מוסב  זה
לא  זהב  בגדי  שהרי  זהב ", "בגדי  שכתב  למה ולא גדול",

(כסף ֿמשנה). ארבעה אלא שמונה בתורה 11)היו מפורש
ואפוד  חושן יעשו, אשר הבגדים "ואלה דֿלו) כח , (שם

טהור". זהב  ציץ  ועשית וגו', בתורה 12)ומעיל כמפורש
רוקם". מעשה תעשה "ואבנט  לט ) ב 'מגדל 13)(שם, עי '

לאבנט  במעשיו דומה "ואינו שהעתיקו: ספר' וב 'קרית עוז'
"מעשה  נאמר כהןֿגדול של שבאבנט  והיינו הדיוט ". כהן
נראות  באריגה הנעשות הצורות שתהיינה ו"הוא רוקם",
בו  שתהיינה צורך אין כהןֿגדול של אבנט  ואילו וכו'",

שלמה'. ב 'יריעות ועי ' מגלגל 14)צורות, ומחזיר, מגלגל
ששתיהם  רבינו וסובר תחבושת. כמין ראשו, סביב  ומחזיר
הלבישה. בענין ביניהם חילוק  שיש אלא ארוך, סודר כעין
זה, של כמעשהו זה של מעשהו "אין כתב : הראב "ד אבל
ככריכות  הרבה כריכות אותו וכורך הרבה, ארוך מצנפת
שלנו, הכובעין כעין המגבעות מעשה אבל הישמעאלים,
כתב  התורה של בפירושו ורש"י  קצרין". והן מלמעלה חדין

כובע . כמין הם מתחלפות,15)ששניהם גיכ"ק  שאותיות
כובע , =) קובע  מלשון והוא "מקבעת", כמו "מגבעת" והרי 
מ ) כח , (שמות אונקלוס  תרגם וכן לח ). יז, שמואלֿא ראה

רמב "ן). בשם (כסף ֿמשנה "וכובעין" – "ומגבעות"

.‚Ô‰k Ô‰a LnLnL ÌÈÏk ‰Úa‡ Ì‰ ÔÏ È„‚aƒ¿≈»»≈«¿»»≈ƒ∆¿«≈»∆…≈
,Ë‡Â ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒÀ…∆ƒ¿»«ƒ¿«¿≈

˙ÙˆÓe16‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈÏ ÔzÚa‡Â .17, ƒ¿∆∆¿«¿«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»

ÓeÌ‰ BcÏ ÔzLt‰ Ô18˙Bzk ÈzLe .19˙BÁ‡20eÈ‰ ƒ«ƒ¿»¿«≈¿≈À√¬≈»
dLBÏ ˙Á‡ :ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ BÏ¿…≈»¿«ƒƒ««¿»

ÁMa21ÌÈaÚ‰ ÔÈa ˙Á‡Â ,22ÌÈLÏLa Ì‰ÈzLe . «««¿««≈»«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
Lc˜‰ ÏMÓ ‰Ó23ÛÈÒBÓ  ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ Ì‡Â . »∆ƒ∆∆¿≈¿ƒ»»¿ƒƒ

BlMÓ24da ‰OBÚ Ck Á‡Â ˙ÙÒBz‰ LÈc˜Óe . ƒ∆«¿ƒ«∆∆¿««»∆»
˙zk‰25. «À…∆

לד:).16) (יומא במשנה נקראים הם ב .17)כן עא, שם
לה.).18) (שם בוץ " בבגדי  היום "שעבודת שעטנז, ואינם
(=פשתן 19) פילוסין לובש היה "בשחר לד:) (שם במשנה

עשר  שנים של הערבים ובין מנה, עשר שמונה של מעולה)
בכתונת  שהמדובר רבינו ומפרש מנה". שלשים הכל מנה,
דיברו  לא - ב  לה, שם בגמרא וגם שם). רש"י  (ועי ' בלבד

רוקח '). ('מעשה הכתונת על שמילה 20)אלא אפשר
וראה  קב , סי ' מפאנו רמ "ע  (שו"ת בטעותֿסופר היא מיותרת

רוקח '). ו'מעשה למלך' של 21)ב 'משנה פנים לעבודת
ומחתה.22)שחרית. כף  במשנה,23)להוצאת כחכמים

להיות  צריך שחרית ששל אמרו, – א לה, שם ובגמרא שם.
וצ "ע  כלום, מזה הזכיר לא ורבינו ערבית, משל יקרים יותר

במשנה.24)(משנהֿלמלך). - ב  לד, לה,25)שם שם
בגמרא. - ב 

.„ÌÈL„Á eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ‰p‰k È„‚a26ÌÈ‡ ,27 ƒ¿≈¿À»ƒ¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»ƒ
ÌÈLlLÓe28ÌÈÏB„b‰ È„‚a C„k ,29:Ó‡pL ; ¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«

ÔÈLËLËÓ eÈ‰ .˙‡Ù˙Ïe „BÎÏ30ÔÈÚ˜Ó B‡31B‡ ¿»¿ƒ¿»∆»¿À¿»ƒ¿…»ƒ
B˙cÓ ÏÚ ˙È ÔÈk‡32B˙cnÓ ˙eÁt ÌÈˆ˜ B‡33B‡ ¬Àƒ»≈«ƒ»¿»ƒ»ƒƒ»

Ë‡a Ô˜lqL34eÈ‰ .‰ÏeÒt B˙„BÚ  „ÚÂ ∆ƒ¿»»«¿≈¿»«¬»¿»»
ÔÈ˜ÁLÓ35„Ú Ë‡a Ô˜lÒÂ ÌÈk‡ eÈ‰L B‡ ¿À»ƒ∆»¬Àƒ¿ƒ¿»»«¿≈«

‰LÎ B˙„BÚ  „ÚÂ B˙cÓk eOÚpL36. ∆«¬¿ƒ»¿»«¬»¿≈»

שיהיו 26) – "בד" שנאמר מה כן למדו - ב  יח , בזבחים
רש"י ). – פשתן בבדי  שהיו (כשעה שנאמר 27)חדשים

לכבוד  אחיך לאהרן קודש בגדי  "ועשית ב ) כח , (שמות
להלן. וראה וכן 28)ולתפארת". "ומשולשלים", צ "ל:

ווינציא. בדפוס  לו 29)הוא אין "אם א: קיג, בשבת עי '
רש"י : ופירש בגדיו". ישלשל לשבת), (בגדים להחליף 
בביתם, שיושבים עשירים כדרך מטה, כלפי  בגדיו "ישלשל

הארץ ". מן בגדיהם לסלק  צריכים בטיט 30)ואינם
יח :). בגדים,31)(זבחים מחוסר שהוא מפני  הוא והפסול

הרמב "ן  שכתב  כמו שאינם", כמו הקרועים ש"הבגדים
(ומה  ספר'. ב 'קרית וראה קסד, לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
שאם  הי "ד) המקדש ביאת מהל' (פ "א להלן רבינו שכתב 
מחמת  הפסול אין שם – כשרה עבודתו בגדים קרוע  עבד
(ראה  ראש פרועי  דוגמת ניוול, מחמת אלא בגדים, מחוסר
כדרך  שלא תפר =) כששלל מדובר שם כי  הט "ו), שם
שהרי בגדים, מחוסר משום בו שאין הקריעה, את תפירה)
שאין  כהונה, בגדי  מתקנים שאין (ואף ֿעלֿפי  שלם הוא
– הט "ו פ "א ולמעלה ה"ה, להלן עשירות, במקום עניות
ניוול  משום אבל כשר), בדיעבד אבל לכתחילה אלא זה אין
אבל  מהל' (פ "ט  הקריעה לשלול שמותר מכיון בו, יש
המת. על קריעה דין זה מבגד בטל לא עלֿכרחנו ה"א),
מקורעין", "בגדיו כתב : שכאן רבינו, דברי  ומדוקדקים
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קעד                
         

"קרועי כתב : להלן ואילו אינו, וכאילו מקורע , שהבגד
אלא  שלילה), עלֿידי  (שתוקן שלם שהבגד היינו בגדים",
כרך  ב "סיני " וראה כנ"ל. מתו, על בגדים" "קרוע  שהאדם

קפג). עמ ' כרב .32)יט  - שם ושמואל,33)זבחים, כרב 
"שיהא  – בד" "מדו שנאמר ממה נלמד שזה ונראה שם.

לעכב . וזהו ב . סה, בפסחים ראה היינו,34)כמדתו",
ממדתו. פחות נעשו ועלֿידי ֿזה באבנט , וסלקן כמדתו שהיו
קצרים  בגדים כדין אלו בגדים שדין מפני  פסולה ועבודתו
שעלֿידי הקיפול כלומר, גייז", מיגז "אבנט  – ממדתו
להלן. וראה שם, בזבחים כרב  ומקצרו. הבגד קוצץ  האבנט 

מעכב 35) זה אין – חדשים שיהיו שמצוותם שאע "פ  ישנים.
שם). (זבחים, מיגז 36)בדיעבד ש"אבנט  - שם כרב ,

לג. הערה למעלה ראה גייז",

.‰ÔÈaÏÓ ÔÈ‡  ÔÈ‡Bˆ eOÚpL ‰p‰k È„‚aÓ „‚a Ïk»∆∆ƒƒ¿≈¿À»∆«¬ƒ≈¿«¿ƒ
Ô˙B‡37˙BÏÈ˙tÏ ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â38 »¿≈¿«¿ƒ»∆»«ƒ»«¿ƒ

ÔÈÊBb  eÏaL ÏB„b Ô‰k È„‚e .ÌÈL„Á LBÏÂ¿≈¬»ƒƒ¿≈…≈»∆»¿ƒ
Ô˙B‡39BÈ‡  ÌBv‰ ÌBÈa Ì‰a „BÚL ÔÏ È„‚e . »ƒ¿≈»»∆≈»∆¿«≈

ÌB˜Óa ÔÈÊ‚ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰iL ÌÚt Ì‰a „BÚ≈»∆««¿ƒ»¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÌL Ì˙B‡ ËLÙiL40Ì‰Â .ÌL ÌÁÈp‰Â :Ó‡pL ; ∆ƒ¿…»»∆∆¡«¿ƒƒ»»¿≈

.‰‡‰a ÔÈeÒ‡¬ƒ«¬»»

(וראה 37) עשירות. במקום עניות שאין - ב  פח , זבחים
בדיעבד  אבל לכתחילה, אלא זה שאין הקודמת, בהלכה
שהביא  - ב  י , בערכין הרא"ש מדברי  נראה וכן כשר.
ספר'). ב 'קרית ועי ' בשמו, יב  אות שם מקובצת' ה'שיטה

הסמוכה.38) בהלכה וראה במשנה. - א נא, אין 39)סוכה
דלהלן  לבן מבגדי  ללמדה יש אבל בגמרא, מפורש זה
 ֿ (משנה ה"ג פ "ה סוכה ב 'ירושלמי ' ועי ' ספר'). ('קרית

כתנאֿקמא.40)למלך). – ב  יב , יומא

.ÂeÈ‰  Ì‰ÈË‡Â eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ÈÒÎÓƒ¿¿≈…¬ƒ∆¿ƒ∆»¿«¿¿≈∆»
˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ41Lc˜na Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe ƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ»∆«ƒ¿»
‰‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓOa42ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ˙B˙ÎÂ . ¿ƒ¿«≈«≈»¿»¿…¬ƒ∆¿ƒ

„ÈÓz ˙BÓÏ ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰  eÏaL43. ∆»»ƒ≈∆¿ƒƒ¿«»ƒ

במשנה.41) שם, לפי42)סוכה כשרות, אינן למנורה אבל
"להעלות  בה שנאמר לפתילה, ראוי  שאינו צמר, בהן שיש
כא). כ: (שבת מאליה" עולה השלהבת "שתהא – תמיד" נר
של  באבנט  אין ה"א) (למעלה רבינו שלדעת (ואף ֿעלֿפי 
ראוי אינו זאת בכל בלבד, אחד צמר מין אלא כהןֿגדול
שאין  דבר גבי  על שמדליקין דבר ככרך שדינו להדלקה,
שם  ה'תוספות' שכתבו כמו ודלא כא.) (שם שפסול מדליקין
שכתב  כמו אלא זה, על גזרו לא שבמקדש שמחת, ד"ה

אסור). במקדש שגם שם, שם.43)ה'מאירי ' שבת,
גם  בו שיש אבנט , אלא למעט  בא ולא למצנפת. והואֿהדין
כבוד  שאינם ומכנסים (כסף ֿמשנה), למעלה כמבואר צמר,
(ועי ' יב ). אות מ "ג פ "ה סוכה ישראל' ('תפארת למנורה

ה"ג). פ "ה סוכה 'ירושלמי '

.Êeaˆ ÏMÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ È„‚a Ïk44. »ƒ¿≈«…¬ƒ≈»»ƒ∆»ƒ∆ƒ
eavÏ BÒBÓ  ‰p‰Î È„‚aÓ „‚a c˙‰L „ÈÁÈÂ¿»ƒ∆ƒ¿«≈∆∆ƒƒ¿≈¿À»¿«ƒ

zÓe45˙M‰ ÈÏk Ïk ÔÎÂ .46‰ÎÚn‰ ÈˆÚÂ47 À»¿≈»¿≈«»≈«¬≈««¬»»

Ïk Û‡ .ÔÈLk Ô‰ È‰  eavÏ „ÈÁÈ ÔÒnL∆¿»»»ƒ«ƒ¬≈≈¿≈ƒ«»
eav‰ ˙Ba˜48 BlMÓ „ÈÁÈ Ô˙B‡ c˙‰L »¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈»»ƒƒ∆

.eavÏ ÌÒÓiL „Ïe ,ÌÈLk¿≈ƒƒ¿«∆ƒ¿¿≈«ƒ

ב .44) לה, ה"ב .46)שם.45)יומא שם 'ירושלמי '
ה"א.47) שם ו'ירושלמי ' א. כח , תוספתא 48)תענית

קרבנות  "כל :(4 176 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ב  שקלים
שימסרם  ובלבד כשרים, לעצמן נתנדבו ואם וכו' הציבור

שמח '). ('אור א. ז, השנה בראש הוא וכן לציבור".

.Á˙BˆÏÁÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚aƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒ»ƒ≈∆«¬»
˙Ba49Lc˜na eÈ‰ ÔBlÁ ÌÈÚL˙Â ‰MLÂ .50ÁÈp‰Ï «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿«ƒ«

ÌLÂ ,ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa‡ ,ÌÈ„‚a‰ Ô‰a»∆«¿»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈
.˙BÓe˙Ò ÔlÎÂ ,ÂÈ˙BBlÁ ÏÚ e˙k ÓLÓ Ïk»ƒ¿»»««»¿À»¿
 Ô‰lL ˙aMa ‰„BÚÏ ÓLÓ ÈL‡ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿«¿≈ƒ¿»»¬»««»∆»∆
;ÌÈÏk‰ ÔÈÏËBÂ Ô˙aL ÈÓÈ Ïk Ô‰È˙BBlÁ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ«≈∆»¿≈««»¿¿ƒ«≈ƒ
.ÔÓ˙BÒÂ Ô‰È˙BBlÁÏ ÌÈ„‚a‰ ÔÈÈÊÁÓ  e‡ˆiLÎe¿∆»¿«¬ƒƒ«¿»ƒ¿«≈∆¿¿»

מחלצות".49) אותך "והלבש ד) ג, (זכירה הכתוב  מלשון
כתונת  היא: חליפה (כל חליפות כמה להם עושים כלומר,
דבריו  ומקור ה"א). למעלה – ואבנט  מגבעת ומכנסים,
שניים  להם יש במקדש שהיו הכלים שכל - ב  כו, בחגיגה
ושלישים, שניים יבואו הראשונים נטמאו שאם ושלישים,
מפורש  וכן כהונה. לבגדי  שהואֿהדין רבינו וסובר
כתנות, תעשה אהרן "ולבני  ה"ו) פ "ג (יומא ב 'ירושלמי '
ב 'תוספות' (הובא ואחד" אחד לכל כתנות, שתי  אמרי  רבנן

שם). אבן' ב 'טורי  וראה חרש, ד"ה ג. במס '50)חגיגה
תשמיש  עליהם וכתוב  שם, היו "וחלונות מ "ג: פ "ה תמיד
מונח  היה בגד מין כל כי  בפירושו, רבינו שם וכתב  הכלים",
מעשרים  ואחד אחד לכל שהיו ומכיון עצמו. בפני  בחלון
היו  שבסךֿהכל הרי  מיוחדים, חלונות המשמרות וארבע 
פ "ד  סוכה שבתוספתא (ואף ֿעלֿפי  חלונות. וששה תשעים
וארבע  ש"עשרים מפורש (14 200 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת
וכן  לוייה", משמרות וארבע  עשרים כנגד שם, היו חלונות
צריך  – סוכה מסכת בסוף  המשניות, בפירוש רבינו כתב 
שלשה  עוד ובו אחד, גדול חלון היה אחד שלכל לומר

קטנים). חלונות

.ËÈÙÏ ?ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa‡ eOÚ ‰ÓÏÂ¿»»»«¿»»«¿»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÚÓ ÌÈÏk‰ eÈ‰È ‡lL51ÌÈÒÎn‰ Ïk ‡l‡ . ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…»ƒ∆»»«ƒ¿»«ƒ

ÌÈË‡‰ ÔÎÂ .ÌÈÒÎÓ ÂÈÏÚ e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»ƒ¿»«ƒ¿≈»«¿≈ƒ
Ôlk ˙BÙˆn‰ ÔÎÂ .Ë‡ ÂÈÏÚ e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»«¿≈¿≈«ƒ¿»À»

.„Á‡ ÔBlÁa Ôlk ˙Bzk‰Â ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿«À√À»¿«∆»

הלבישה,51) סדר את לשנות יבוא מעורבין, יהיו שאם
האבנט , ואחריה הכתונת, ואחריהם תחילה מכנסים שהוא:
בפירוש  רבינו כתב  וכן ה"א). פ "י  (להלן המצנפת ואחריו

שלמה'. 'יריעות ועי ' שם. תמיד מס ' המשניות,

.ÈBlL ‰kLla ‰Ê È„‚a ÁÈpÓ ÏB„b Ô‰k52‰ÏÈla …≈»«ƒ«ƒ¿≈»»«ƒ¿»∆««¿»
.Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Úa B‡¿≈∆≈≈ƒ«ƒ¿»

הכהן 52) בגדי  עבור מיוחד חלון במשנה נזכר שלא מכיון
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קעה                 
         

מניחם  היה אלא חלון לו היה שלא רבינו למד הגדול,
המוריה'). ('הר בלשכתו

.‡ÈÔ‰a ˙B‰Ï zÓ ‰p‰k È„‚a53ÌLBÏ CÎÈÙÏ . ƒ¿≈¿À»À»≈»»∆¿ƒ»¿»
ÔÓ ıeÁ ;‰„BÚ ˙ÚLa ‡lL elÙ‡Â B˙„BÚ ÌBÈa¿¬»«¬ƒ∆…ƒ¿«¬»ƒ

ÊËÚL ‡e‰L ÈtÓ ,Ë‡‰54,55ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ eÒ‡ »«¿≈ƒ¿≈∆««¿≈»¿…≈∆¿
.‰„BÚ ˙ÚLa ‡l‡ BLÏÏ¿»¿∆»ƒ¿«¬»

שכתבו 53) בגדי , ד"ה שם ב 'תוספות' וראה א. סט , יומא
לפי מעילה, בקרבן חייבים שאינם אלא אסור, שלכתחילה

השרת". למלאכי  תורה ניתנה ג,54)"שלא וערכין שם,
ושם. כאן ובראב "ד הל"ב , כלאים מהל' בפ "י  וראה ב .

להעמידה 55) וצריך הדפוס , טעות היה כאן ההלכה סימן
נראה  וכן המוריה'), ('הר הכהנים" "אין המילים לפני  להלן

ריוח . יש ולהלן ריוח , שום אין שכאן (ר"מ ) רומי  בדפוס 

.ÈÔÈ‡56Óˆ ‡l‡ ‰„BÚÏ ÔÈLBÏ ÌÈ‰k‰ ≈«…¬ƒ¿ƒ»¬»∆»∆∆
„Ïa ÌÈzLÙe57. ƒ¿ƒƒ¿«

למעלה.56) ראה ההלכה, סימן את להעמיד צריך כאן
מ "א.57) פ "ט  כלאים

.‚ÈÓ‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ‡e‰  '„a' B‡ 'LL' ‰Bza  ¿»»∆∆¡««»≈«
ıea‰ ‡e‰Â ÌÈzLt‰58ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ ˙ÏÎ˙e . «ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»¬»¿»»

Ce˙t ‡e‰L ,ÌÈÓL ÌˆÚk Úev‰ Óv‰ ‡È‰ 59ÔÓ ƒ«∆∆«»«¿∆∆»«ƒ∆»ƒ
ÏÁk‰60Ì„‡ Úev‰ Óv‰ ‡e‰ ÔÓb‡‰ .61˙ÚÏB˙Â , «…«»«¿»»«∆∆«»«»…¿««

˙ÚÏB˙a Úev‰ Óv‰ ‡e‰ ÈM‰62. «»ƒ«∆∆«»«¿««

ב .58) יח , וזבחים ב . עא, מהל'59)יומא (פ "א מעורב 
ה"ד). צרעת עם 60)טומאת קצת מעורב  הוא כלומר,

שבכחול. "כפתוך ה"א: ציצית מהל' ובפ "ב  הכותל. צבעי 
ועי ' חלזון, בדם אותו שצובעים רבינו כתב  ה "ג ושם

הוא 61)משנהֿלמלך. ארגמן ד) כה, (שמות רש"י  לדעת
משנהֿלמלך. ועי ' ארגמן, ששמו צבע  "והתולעת 62)מין

החרובין, לגרעיני  הדומים ביותר האדומים הגרגרים הוא
(פ "ג  מהן" גרגיר בכל יש יתוש כמו ותולעת האוג. כמו והם

ה"ב ). אדומה פרה מהל'

.„È'ÊLÓ LL' B‡ 'LL' ‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»≈≈»¿»
‰ML ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰iL CÈˆ 63Ó‡pL ÌB˜Óe . »ƒ∆ƒ¿∆«»ƒ»»∆∆¡«

ÔÓ ‰ÂˆÓe ;Lk  BcÏ „Á‡ ËeÁ ‰È‰ Ì‡ ,'„a'«ƒ»»∆»¿«»≈ƒ¿»ƒ
‰ML ÏeÙk ‰È‰iL Án‰64Ba Ó‡pL ÌB˜Óe . «À¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»∆∆¡«

„Ïa 'ÊLÓ'65‰ÓL ÏeÙk ÔËeÁ ‰È‰iL CÈˆ 66. »¿»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»»¿…»

שם.63) וזבחים של 64)יומא, שיהו "בד, שם: בזבחים,
"בד, ששה". כפול חוטן שיהו – שזורים חדשים: – בוץ 
ויש  למצוה, מהם יש – "אלא – משמע !?" לחודיה חד חד
מאלה  אחד הוא ששה כפול שגם רבינו, ופירש לעכב ". מהם
שם. רש"י  כפירוש ודלא לעכב , ולא למצוה אלא שאינם

כסף ֿמשנה. והיינו 65)ועי ' "שש", בלא "משזר" כלומר,
ה"ד). פ "ט  (להלן המעיל ב .66)רימוני  עא, יומא

.ÂË'Ì˜ ‰OÚÓ' ‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk67‡e‰  »»∆∆¡««»«¬≈…≈
„Á‡ „vÓ ˙B‡ ‰‚È‡a ˙BOÚp‰ ˙Bev‰ ‰ÈÈ‰zL∆ƒ¿∆»«««¬»¬ƒ»ƒ¿ƒ«∆»

‚È‡‰ ÈÙa68‰ev‰ ‰È‰zL ‡e‰ 'LÁ ‰OÚÓ'e . ƒ¿≈»»ƒ«¬≈…≈∆ƒ¿∆«»
.BÁ‡Â ÌÈt ÔÈ„„ˆ ÈMÓ ˙È‡ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

אחד.67) פרצוף  לפיכך מחט , מעשה "רוקם ב : עב , שם
העתיק  ורבינו פרצופות". שני  לפיכך אורג, מעשה חושב 
178 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ג שקלים התוספתא כלשון
פרצוף  רוקם ומעשה פרצופות, שתי  חושב  "מעשה ,(24
ב 'ילקוט  (הובא המשכן' ד'מלאכת בברייתא וכ"ה אחד".

המוריה'. ב 'הר ראה תרומה), פ ' הוא 68)שמעוני ' כן
סירליאו, ר"ש גירסת (לפי  ה"ב  פ "ח  שקלים ב 'ירושלמי '
שתי חושב  אחד. פרצוף  רוקם "מעשה משנהֿלמלך): ועי '
רוקם  מעשה אמר: חד נחמיה, ורבי  יהודה רבי  פרצופות.
וארי מכאן ארי  – חושב  מעשה מכאן: וחלק  מכאן ארי  –
מכאן: וארי  מכאן ארי  – רוקם מעשה אמר: וחרינא מכאן,
כדיעה  רבינו ופסק  מכאן". ונשר מכאן ארי  – חושב  מעשה
– יעשה פרצוף  איזה ביאר ולא רבינו וסתם הראשונה,
 ֿ (משנה יעשה שירצה צורה מין ואיזה בזה, קפידא  שאין

למלך).

.ÊËÔ‰k ÏL ÔÈa ,˙zk‰ ?ÌÈ„‚a‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿»ƒ«À…∆≈∆…≈
‰˙È‰ ˙ˆaLÓ  ËBÈ„‰ Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b69‡È‰L , »≈∆…≈∆¿¿À∆∆»¿»∆ƒ
˙BÒBk‰ ˙Èa BÓk ,d˙‚È‡a ÌÈza ÌÈza70C„k , »ƒ»ƒ«¬ƒ»»¿≈«¿∆∆

„È ˙Èe .ÌÈLw‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ‚B‡‰ ÔÈOBÚL71dlL ∆ƒ»¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ≈»∆»
˙zk‰ Ûeb ÌÚ B˙B‡ ÔÈaÁÓe ,BÓˆÚ ÈÙa ‚‡∆¡»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒƒ«À…∆

‰ÈÙ˙a72. ƒ¿ƒ»

ואף 69) שש". הכתונת "ושבצת לט ) כח , (שמות שנאמר
"תעשה  מ ) (שם, סתם אמר ובבניו באהרן, נאמר שזה
(רמב "ן  הנזכרת כמו כתנות תעשה היא הכוונה – כתנות"
משם  שנראה - א יב , מיומא לזה סמך ויש כח ). לט , שם
הרי בלבד, אבנט  אלא הדיוט  לכהן כהןֿגדול בין שאין

(משנהֿלמלך). שוות המשנה,70)שהכתנות בפירוש ראה
מ "א. פ "ג ב .72)שרוול.71)חולין עב , יומא

.ÊÈ˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú  ˙zk‰ C‡73˙Èa C‡Â . …∆«À…∆«¿«¿»ƒ∆»≈¿…∆≈
B„È Òt „Ú  dlL „È74„i‰ Ák  BaÁÂ .75. »∆»««»¿»¿¿…««»

לא 73) יהיו לא כהונה שבגדי  שצריך למעלה, כמבואר
בפ "ה  וראה (כסף ֿמשנה). כמדתו אלא קצרים ולא ארוכים
עד  שיהיה צריך תלמידֿחכם של שבגד ה"ט , דעות מהל'
כהונה  שבגדי  וכיון ב . נז, מבבאֿבתרא ומקורו עקבו.
ולא  עקבו עד שיהא צריך ולתפארת, לכבוד להיות צריכים

שלמה'). ('יריעות שם.74)יותר זאת 75)יומא, למד
שלא  כמדתו, "בדו, – בד" "מדו ג) ו, (ויקרא שנאמר ממה
המוריה'). ('הר ב  סה, בפסחים כמפורש יותיר", ולא יחסר

.ÁÈÌÈÒÎn‰76Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÏL ÔÈa , «ƒ¿»«ƒ≈∆…≈»≈∆…≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ;ÌÈÎÈ „Ú ÌÈ˙nÓ Ì‰ ,ËBÈ„‰∆¿≈ƒ»¿«ƒ«¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ

„Ú ,l‰ ÔÓ B˜ eah‰‡e‰L ,Ci‰ ÛBÒ ««»ƒ«≈««»≈∆
ÌÈˆLe .‰aÎ‡‰77˙Èa ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï LÈ »«¿À»¿»ƒ≈»∆¿≈»∆…≈

˜p‰78‰ÂÚ‰ ˙Èa ‡ÏÂ79.ÒÈk ÔÈÓk ÔÈÙwÓ ‡l‡ , «∆∆¿…≈»∆¿»∆»À»ƒ¿ƒƒ

ב .76) יג, צב .).77)נדה שבת (רש"י  שלא 78)רצועות
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עבירה 79)יתלכלך. הרהור לידי  יבוא שלא לערוה. תיק 
שם). נדה, (רש"י 

.ËÈLL Bk‡  ËBÈ„‰ B‡ ÏB„b Ô‰k ÏL ˙Ùˆn‰«ƒ¿∆∆∆…≈»∆¿»¿≈
˙Bn‡ ‰OÚ80LÏL BÓk BaÁ  Ë‡‰Â . ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»

˙BÚaˆ‡81‰n‡ ÌÈLÏLe ÌÈzL Bk‡Â ,82BÙÈwÓ , ∆¿»¿»¿¿«ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈ‡  Ôlk ‰p‰k È„‚e .Ck Èab ÏÚ Ck BÈÊÁÓe«¬ƒ∆∆««≈∆∆ƒ¿≈¿À»À»≈
;‚B‡ ‰OÚÓ ‡l‡ ,ËÁÓ ‰OÚÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»«¬≈««∆»«¬≈≈

‚‡ ‰OÚÓ :Ó‡pL83. ∆∆¡««¬≈…≈

רז"ל.80) בשם לא) כח , (שמות הרמב "ן כתב  כן
א.81) יט , זבחים ועי ' בגד, אינו אצבעות משלש שפחות

שלמה'). ('יריעות ה"ח  פ "י  יומא 82)ולהלן 'ירושלמי '
ה"ג. ב .83)פ "ז עב , יומא

ה'תשע"ט  טבת י"ט  חמישי יום 

   1 
פי1) הקורע  ודין המעיל, ומעשה הציץ  מעשה כיצד יבאר

המעיל.

.‡Á ‰Ê ÏL ÒË ‰OBÚ ?ıÈv‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«ƒ∆«∆»»»»
˙BÚaˆ‡ ÈzL2ÈL ÂÈÏÚ ˙BÎÂ ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓe ¿≈∆¿»«ƒ≈…∆¿…∆¿≈»»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ''‰Ï' ,‰hÓlÓ 'L„˜' .'‰Ï L„˜ :ÔÈËÈL3. ƒƒ…∆«…∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿»
˙Á‡ ‰ËÈLa B˙k Ì‡Â4e‰e˙k ÌÈÓÚÙe .Lk  ¿ƒ¿»¿ƒ»««»≈¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰ËÈLa5. ¿ƒ»««

  

         
       

ה "א  יו "ד  שיטי ב ' עליו  "כתוב  יומא  בגמרא  ההלכה  מקור
אני יוסי , בר' אליעזר וא "ר מלמטה . למ "ד  וקדש  מלמעלה 

אחת". בשיטה  לה ' קדש  עליו  וכתוב  ברומי  ראיתיו 
שלא  מפני  אחת בשיטה  כתבוהו   שפעמי משמע  ולכאורה 
פוסק   " הרמב שהרי  ,כ לומר שאי אלא  ההלכה , את ידעו 
כתבוהו   ופעמי" וממשי כשר" אחת בשיטה  כתבו   א"
ג אחת בשיטה  לכתוב  שאפשר היינו  אחת", בשיטה 

לכתחילה .
שתי או  אחת שיטה  הוא   א הדעות שריבוי  לומר, ויש 
ובפע כ כתבוהו   ופע לעיכובא , ואינו  מחלוקת אינו 

.כ אחרת
      

דיבור 2) (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
תורה  בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי  ואל) המתחיל
אלא  זה אין אצבעות שתי  של מדה שנתנו מה - כלל" מדה
על  "והיה לח ) כח , (שמות שכתוב  מה על וסמכוהו מדרבנן
שתי רחב  מצח  וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו"

שם 3)אצבעות. בשבת הגירסא שכן הכסף ֿמשנה כתב 
בהגהה  שם (עיין הלוי  רבו בשם שם רש"י  כתב  וכן
בסוכה  (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון).

בירושלמי הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י ' שם:)
דיבור  שם (סוכה התוספות וכתבו ט . הלכה א פרק  מגילה
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל
בתחילת  קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין
עליונה. שיטה בסוף  והשם תחתונה [=שורה] שיטה

התיבות.4) יוסי5)שתי  ב "ר אליעזר ר' של כעדותו
כתוב  והיה רומי  בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה

אחת. בשיטה לה' קדש עליו

.ÂÈÙa ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡‰Â6˙‡ ÙBÁ [?„ˆÈk] . ¿»ƒ¿¿»»≈«≈∆
ÂÈÁ‡Ó ˙Bi˙B‡‰7‰ÂÚM‰ ÏÚ ˜a„Ó ‡e‰Â8„Ú »ƒ≈«¬»¿¿À»«««¬»«

ÂÈ˙Bˆ˜ ÈzLa e˜ ‡e‰Â .ËÏBaL9˙ÏÎz ÏÈ˙Ùe , ∆≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈∆
epnÓ ‰hÓÏ10L˜ ‰È‰iL È„k ,˜Ï ˜pÓ ÒÎ ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»

.ÛÚ‰ „‚k ÏÈ˙ta«¿ƒ¿∆∆»…∆

בולט ".6) אלא שוקע  ציץ ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
נאמר 7) שהרי  בולטות, לפניו, שקוע  בדפוס  עושה ואינו

צריך  כתב  ובכל חותם" פתוחי  "מכתב  ל) לט , (שמות
להן  מסביב  ולא האותיות בגוף  הכתיבה פעולת שיעשה

מאליהן. יוצאות שהן דבר 8)באופן על מונח  היה שאם
לחוץ . בולטות להיות לאותיות מעכב  דבר אותו היה קשה,

הפתיל.9) את הנקבים ידי  על סובר 10)להעביר רבינו
נקב  עוד בו היה צריך הראב "ד לדעת אחד. בפתיל שדי 

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס  באמצע ,

.‚ÏÎz Blk ÏÈÚn‰˙11OÚ ÌÈL ÔÈÏeÙk ÂÈËeÁÂ ,12, «¿ƒÀ¿≈∆¿»¿ƒ¿≈»»
B˙‚È‡ ˙ÏÈÁ˙a ‚e‡ ÂÈÙe13„È ˙Èa BÏ ÔÈ‡Â .14‡l‡ , ƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈≈»∆»

ÌÈÙk ÈzLÏ ˜ÏÁ15C„k ,‰hÓÏ „Ú ÔBb‰ ÛBqÓ ∆¡»ƒ¿≈¿»«ƒƒ«»«¿«»¿∆∆
ÔBb‰ Ïk „‚k ‡l‡ aÁÓ BÈ‡Â ,ÌÈÏÈÚn‰ Ïk»«¿ƒƒ¿≈¿À»∆»¿∆∆»«»

ÏÈÚn‰ Èt ÚBw‰Â .„Ïa16‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ƒ¿«¿«≈«ƒ«¿ƒ∆∆∆¡«…
Cc ÔÚBw‰L ,‰p‰k È„‚a ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÚwÈƒ»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿À»∆«¿»∆∆

‰˜BÏ  ‰˙ÁL‰17. «¿»»∆

כליל 11) - האפוד מעיל את "ויעש כב ) לט , (שם שנאמר
מעיל 12)תכלת". את "ועשית לא) כח , (שם שנאמר

מה  מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד
דהיינו  גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף  ששה להלן

שפה 13)שניים. בתוכו ראשו פי  "והיה לב ) (שם, שנאמר
בית  פתיחת רש"י : ופירש אורג" מעשה סביב  לפיו יהיה
ולא  אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר

שבאיזו 14)במחט . ואפשר שם) (שמות הרמב "ן כתב  כן
הגמרא  מן סמך לזה ויש משנה). (כסף  כן מצאו ברייתא
מעשה  אותן עושין אין כהונה שבגדי  שאמרו עב :) (יומא
במחט . מתחבר שלהם הביתֿיד ורק  אורג, מעשה אלא מחט 
(שם  במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי  לראות ויש
אורג, מעשה כולו היה המעיל כי  להורות כב ) ולט , לא כח ,
לו  היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט  מעשה שום בלי 

יד. ממה 15)בית ללמוד יש וכן שם. הרמב "ן כתב  כן
ורמון  זהב  פעמון ורמון זהב  "פעמון לד) כח , (שם שנאמר

שוליים. שני  לו שהיו הרי  המעיל", שולי  לעיין 16)על יש
המעיל. פי  רק  משמע  - המעיל פי  וכתב  רבינו דקדק  למה
דינו  מפיו חוץ  המעיל שכל שכתב , שם חינוך במנחת ועיין
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי  ככל
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שנאמר 17) לוקה, כהונה בגדי  "המקרע  אמרו עב . ביומא
אלא  השחתה" "דרך רבינו כתב  שלא ומזה יקרע ". לא

ולא  כהונה חייב בבגדי  המעיל שבפי  נראה המעיל, בפי 
כהונה  בגדי  שאר אבל השחתה, דרך שאינו אף  מלקות
(זבחים  שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא
שלש  על משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.)
אחרים  כהונה בגדי  ואילו יקרע ", לא שנאמר משום ומכבסו,
אסור  שבמעיל הרי  צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ  קורע 
בגדי בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף  לקרוע 

מותר. להשחתה מכווין אינו אם כהונה,

.„ÔÈÓ Ïk ,ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb‡Â ˙ÏÎz ‡ÈÓe≈ƒ¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ»ƒ
ÂÈÏeLa Ó‡pL ÈÙÏ ,‰BÓL eÊL ÔzLÏMÓƒ¿»¿»»¿»¿ƒ∆∆¡«¿»

'ÊLÓ'18ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ ÌÈÏeM‰ ÈËeÁ e‡ˆÓ .19. »¿»ƒ¿¿≈««ƒ«¿»»¿∆¿ƒ
Ô‰Èt eÁ˙Ù ‡lL ÌÈBn ÔÈÓk Ô˙B‡ ‰OBÚÂ20‰ÏB˙Â , ¿∆»¿ƒƒƒ∆…»¿ƒ∆¿∆

Ì‰e ,ÌÈ‚eÊ ÌÈÚLÂ ÌÈL ‡ÈÓe .ÏÈÚna Ô˙B‡»«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆
ÌÈÏBaÚ ÌÈÚLÂ ÌÈL21‰Ê Ïk‰ ,22Ba ‰ÏB˙Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…»»¿∆

ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLÂ ‰Ê Ûk ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¿≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
„Á‡k Ì‰ÈL ÔÈa ÈeÏz‰ ÏBaÚ‰ ÌÚ ‚Bf‰Â .‰Ê Ûk23 »»∆¿«ƒ»ƒ¿«»≈¿≈∆¿∆»

ÔBÓÚt ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÂÈÏeL eÈ‰iL „Ú .ÔBÓÚt ‡˜ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«¬
ÔBnÂ ÔBÓÚt ÔBnÂ24. ¿ƒ«¬¿ƒ

כפול 18) חוטן שיהיו צריך לבד, משזר בו שנאמר "ומקום
יד). הלכה ח  פרק  (למעלה שלושה 19)שמונה" הם שהרי 

שמונה". כפול אחד וכל ש"דרך 20)מינים, פח : זבחים
מאליהן  מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רימונים

החיצונות". אגוזים קליפי  שעושים שתלוי21)כדרך מה
לקשקש. לג)22)בתוכן כח , (שמות בפסוק  הוא כן
זהב ". "בתוך 23)"ופעמוני  כה) לט , (שם שנאמר ומה

הרימונים  בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים",
"בין  שכתב  ומה שם), בזבחים (רש"י  ביניהם אלא עצמם),
שני בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י  דלא זהו שניהם"

כמספר 24)רימונים". הרימונים מספר היה זה ולפי 
אות  כא פרשה (ויקרא רבה במדרש מפורש וכן הפעמונים

רימונין. [72=] ובע "ב  זוגין [72=] בע "ב  אמרי  רבנן ו):

.‰‰f‰,‰Bza eÓ‡‰ ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ ˙‚È‡aL  «»»∆«¬ƒ«»≈¿«∆»»«»
B‰Ë ‰Ê „Á‡ ËeÁ Á˜BÏ :e‰OÚÓ ‡e‰ ‰Îk25 »»«¬≈≈«∆»»»»

‰ÚM‰ ÏÙBÎÂ ˙ÏÎz ÏL ÔÈËeÁ ‰ML ÌÚ B˙BÂ¿¿ƒƒ»ƒ∆¿≈∆¿≈«ƒ¿»
‰ML ÌÚ ‰Ê ËeÁ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ .˙Á‡k ÔÈËeÁƒ¿««¿≈∆»»ƒƒ»
,ÈL ˙ÚÏBz ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ ,ÔÓb‡ ÏL∆«¿»»¿∆»ƒƒ»∆««»ƒ
‰Úa‡ e‡ˆÓ .ÌÈzLt ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ¿∆»ƒƒ»∆ƒ¿ƒƒ¿¿«¿»»
.ÌÈOÚÂ ‰ÓL ÌÈËeÁ‰ Ïk e‡ˆÓÂ ,‰Ê ÈËeÁ≈»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿…»¿∆¿ƒ
CB˙a ˙BOÚÏ ÓB‚Â ‰f‰ ÈÁt ˙‡ eÚwÈÂ :Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«≈«»»¿≈«¬¿
CB˙e ÈM‰ ˙ÚÏBz CB˙e ÔÓb‡‰ CB˙e ˙ÏÎz‰«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿

.ÔÎB˙a ÏeÙk ‰f‰ ËeÁL ,„nÏÓ  LM‰«≈¿«≈∆«»»»¿»

מזוקק .25) זהב 

.ÂÔÓ LBÁ ‰OÚÓ „‚a ‚B‡ ?ÔLÁ‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«∆≈∆∆«¬≈≈ƒ
ÏÚ LM‰Â ÈM‰ ˙ÚÏB˙Â ÔÓb‡‰Â ˙ÏÎz‰Â ‰f‰«»»¿«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿«≈«
‰n‡ Bk‡ ,e‡aL BÓk ,ÔÈËeÁ ÌÈOÚÂ ‰ÓL¿…»¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿»¿«»

˙Ê ÏÚ ˙Ê ‡ˆÓ .ÌÈLÏ BÏÙBÎÂ ,˙Ê BaÁÂ¿»¿∆∆¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»∆∆«∆∆
ÌÈLÙÓ‰ Ô‡ ÏL ÌÈeË ‰Úa‡ Ba ÚB˜Â .ÚaÓ¿À»¿≈««¿»»ƒ∆∆∆«¿…»ƒ

ÚaÓ Ô‰Ó Ô‡ Ïk ,‰Bza26,‰Ê ÏL ˙Èa ÚwLÓe «»»∆∆≈∆¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
ÂÈ˙BÁe Úa‡Óe ‰hÓÏÓ BÙÈwnL27. ∆«ƒƒ¿«»≈«¿«»

למלך).26) (משנה זה לדין מקור נמצא דעת 27)לא כן
ממלאות  שהאבנים שם "שעל שכתב : יז) כח , (שמות רש"י 
בלשון  אותן קורא להן המתוקנות המשבצות גומות

מלואים".

.Ê.Ì˙B„ÏB˙k ÌÈËM‰ ˙BÓL ÌÈ‡‰ ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿¿»
'Ôe‡' Ì„‡‰ ÏÚ ˙Bk ‡ˆÓÂ28 ‰ÙLÈ ÏÚÂ , ¿ƒ¿»≈«»…∆¿≈¿«»¿≈

˙BÎÂ .'ÔÈÓÈa'29Ì‰‡' Ôe‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰lÁza ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»¿«¿»≈¿≈«¿»»
'dÈ ÈËL' ÔÈÓÈaÓ ‰hÓÏ ˙BÎÂ ,'˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ30, ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«»ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»

˙Bi˙B‡‰ Ïk eÈ‰iL È„k31ÌL ˙BÈeˆÓ32. ¿≈∆ƒ¿»»ƒ¿»

היה 28) אודם "על תצוה): פרשת (סוף  רבה במדרש הוא כן
כתוב  היה פטדה על ראובן, ויעקב  יצחק  אברהם כתוב 
כתוב  היה נופך על כו', לוי  כתוב  היה ברקת על שמעון,

כ  היה יהלום על יששכר, כתוב  היה ספיר על תוב יהודה,
כתוב  היה שבו על דן, כתוב  היה לשם על וכו', זבולן
כתוב  היה תרשיש על וכו', גד כתוב  היה אחלמה על נפתלי ,
בנימין  כתוב  היה ישפה על יוסף , כתוב  היה שוהם על אשר,

ישורון". היה 29)שבטי  שבשמיר מבואר מח : בסוטה
למלך). (משנה עיון וצריך השמיטה, ורבינו כותב ,

ישורון".30) "שבטי  שם: ובמדרש שם של 31)ובגמרא
ביתא. בשמות32)האלפא חסרות כי  היו השבטים

וטי "ת. קו"ף  צדי , האותיות:

.Á˙BÚaË Úa‡ ÔLÁ ÏL ˙BiÂÊ Úa‡ ÏÚ ‰OBÚÂ¿∆««¿«»ƒ∆∆«¿««¿
‰Ï˙ ÔLÁ‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa Ô˙BÂ .‰Ê»»¿≈ƒ¿≈««»∆«¿»∆«∆ƒ¿∆

ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,‰f‰ ˙B˙BÚ ÈzL ,Ô‰a33;˙BLL »∆¿≈¬«»»¿≈«ƒ¿»ƒ«¿¿
ÌÈcc‰ „‚k Ô‰L ,‰hÓ ÏL ˙BÚaË ÈzLa Ô˙BÂ34, ¿≈ƒ¿≈«»∆«»∆≈¿∆∆««ƒ

.˙ÏÎz ÈÏÈ˙t ÈL¿≈¿ƒ≈¿≈∆

"והיו 34)בתורה.33) ל ) (שם, שנאמר הלב , הוא ששם
הלב , על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב  על

סופדים". שדים כנגד שנאמר

.ËÛ˙kÓ Ì„‡ ÏL Bab Ák BaÁ  „BÙ‡‰»≈»¿¿…««∆»»ƒ»≈
„Ú ÂÈBÁ‡Ó ÌÈ„i‰ ÈÏÈv‡ „‚kÓ Bk‡Â ,Û˙ÎÏ¿»≈¿»¿ƒ¿∆∆«ƒ≈«»«ƒ≈¬»«
epnÓ ˙B‡ˆBÈ ˙B„È ÈzL BÓk BÏ LÈÂ .ÌÈÏ‚‰»«¿«ƒ¿≈¿¿≈»¿ƒ∆

‚È‡a35Ì‰Â ,Ì‰a B˙B‡ ÔÈ‚BÁL ,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ »»ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆¿≈
˙ÏÎz ‰Ê ‚e‡ Ïk‰Â .„BÙ‡‰ LÁ ÔÈ‡˜p‰«ƒ¿»ƒ≈∆»≈¿«…»»»¿≈∆
ÌÈOÚÂ ‰ÓL ÏÚ LLÂ ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb‡Â¿«¿»»¿««»ƒ»≈«¿…»¿∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ÙB˙Â .ÔLÁ‰ ‰OÚÓk ,ÔÈËeÁ36,˙BÙ˙k ÈzL ƒ¿«¬≈«∆¿≈»»¿≈¿≈
Û˙k Ïk ÏÚ ÚB˜Â .Ô‰k‰ ˙BÙ˙k ÏÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿«ƒ¿«…≈¿≈««»»≈

ÚaÓ Ì‰L Ô‡ Û˙ÎÂ37,‰Ê ÏL ˙Èa ÚwLÓ ¿»≈∆∆…«¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
‰ML ,ÌÈËM‰ ˙BÓL ÌÈ‡‰ ÈzL ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««¿≈»¬»ƒ¿«¿»ƒƒ»
.Ì˙B„ÏB˙k ,BÊ Ô‡ ÏÚ ‰MLÂ BÊ Ô‡ ÏÚ«∆∆¿ƒ»«∆∆¿¿»
LÓÁÂ ÌÈOÚ e‡ˆÓÂ ,'ÛÒB‰È' ÛÒBÈ ÌL ÔÈ˙BÎÂ¿¿ƒ≈≈¿≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈
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CÎÂ .BÊ Ô‡a ˙B‡ LÓÁÂ ÌÈOÚÂ ,BÊ Ô‡a ˙B‡¿∆∆¿∆¿ƒ¿»≈¿∆∆¿»
ÔÈe˙k eÈ‰38: »¿ƒ

Ôe‡¿≈ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂÏ≈ƒ‰„e‰È¿»

Î˘OÈƒ»»ÔÏeÊ¿À

ÈÏzÙ«¿»ƒÔc»

„b»L‡»≈

ÛÒB‰È¿≈ÔÓÈaƒ¿»ƒ

עליו 35) אשר אפודתו "וחשב  ח ) (שם, שנאמר כמו
מתוכו  ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי  יהיה". ממנו כמעשהו

שם. רש"י  פירש "שתי36)וכן ז) (שם, שנאמר כמו
שאינם  הרי  וחובר". קצותיו שני  אל לו יהיו חוברות כתפות
פירש  וכן במחט , מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים

שם. שמות 37)רש"י  שהרי  אפשר, אי  ממש מרובע 
ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים

סדר 38) היה איך רבינו בדברי  נתבאר לא חושן וגבי 
שכתב  ז פרק  יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי  כתיבתם.
היו  איך אודיעך בחושן, כתוב  שהיה מה שזכרנו "וכיוון
שרק  נראה - האפוד" אבני  על כתובים השבטים שמות

הזה. הסדר היה האפוד באבני 

Ô‡‰Â Ôe‡ da e˙kLÔ‡‰Â ,˙ÈÓÈ‰ BÙ˙k ÏÚ ¿»∆∆∆»»¿≈«¿≈«¿»ƒ¿»∆∆
‰OBÚÂ .˙ÈÏ‡ÓO‰ BÙ˙k ÏÚ  ÔBÚÓL da e˙kL∆»»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ¿∆
,Û˙k‰ L‡a ‰ÏÚÓÏÓ ˙Á‡ :˙BÚaË ÈzL Û˙k ÏÎa¿»»≈¿≈«»««ƒ¿«¿»¿…«»≈
ÈzL Ô˙BÂ .LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Û˙kÏ ‰hÓlÓ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«»«»≈¿«¿»ƒ«≈∆¿≈¿≈
ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,‰ÏÚÓlL ˙BÚaË ÈzLa ‰Ê ˙B˙BÚ¬»»ƒ¿≈«»∆¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒ

.˙BLL«¿¿

.ÈÔLÁ ÏL ˙B˙BÚ‰ ˙Bˆ˜ ÒÈÎÓ Ck Á‡Â¿««»«¿ƒ¿»¬∆∆
ÈL ÒÈÎÓe ,„BÙ‡‰ ˙BÙ˙Îa ‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚaha««»∆«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈
ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa ÔLÁ‰ ÈÏeLaL ˙ÏÎz‰ ÈÏÈ˙t¿ƒ≈«¿≈∆∆¿≈«∆ƒ¿≈««»∆
˙BLM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈBÓe ,„BÙ‡‰ LÁÓ ‰ÏÚÓ«¿»≈≈∆»≈ƒƒ∆««¿¿
ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ˙BÚaËaL∆¿«¿ƒ¿»≈««¿«∆

ÁfÈ ‡ÏÂ ‰Êa ‰Ê e˜a„iL È„k ,˙BBÈÏÚ‰39ÔLÁ‰ »∆¿¿≈∆ƒ¿¿∆»∆¿…ƒ««∆
˜ÙÓe „BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ ÁÈfn‰ ÏÎÂ .„BÙ‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¿»««ƒ«∆≈«»≈¿»≈

‰˜BÏ  Ïe˜Ï˜ Cc ÔeaÁ40. ƒ»∆∆ƒ¿∆

כח ).39) שם, (רש"י  הוא ערבי  ולשון ניתוק  לשון
(40- לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף  ורבינו עב . יומא

מותר.

.‡ÈÔLÁ‰ ‰È‰È  ÔLÁ‰ ÌÚ „BÙ‡‰ LBlLk ‡ˆÓƒ¿»¿∆≈»≈ƒ«∆ƒ¿∆«∆
„BÙ‡‰ LÁÂ .ÂÈÁ‡Ó „BÙ‡‰Â ,‰ÂLa BaÏ ÏÚ«ƒ¿»∆¿»≈≈«¬»¿≈∆»≈
ÏÚ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÈzLe .ÔLÁ‰ ˙Áz BaÏ ÏÚ eL»̃«ƒ«««∆¿≈ƒ¿»≈«
ÂÈÙ˙k ÏÚÓ ˙B„BÈ ‰Ê ˙B˙BÚ ÈzLe .ÂÈÙ˙k ÈzL¿≈¿≈»¿≈¬»»¿≈«¿≈»

.ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙kÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»ƒƒ¿»≈««¿«∆
È˙MÓ ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙ÁzÓ ÔÈÒkÓ ˙ÏÎz ÈËeÁ ÈLe¿≈≈¿≈∆¿À»ƒƒ«««ƒ≈»»ƒ¿≈
˙BÙ˙k ˙BÚaË ÈzL „Ú ˙BBzÁz‰ ÔLÁ‰ ˙BÚaË«¿«∆««¿«¿≈«¿ƒ¿

.LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,˙BBzÁz‰ „BÙ‡‰»≈««¿∆≈¿«¿»ƒ«≈∆

ה'תשע"ט  טבת כ' שישי יום 

   1 
אותם.1) לעשות ושמצותֿעשה הבגדים, לבישת סדר יתבאר

.‡ÌÈÒÎn‰ LBÏ ?ÌÈ„‚a‰ ˙LÈÏ „Ò „ˆÈk≈«≈∆¿ƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ
‰lÁz2ÏÚÓ BeahÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ‚BÁÂ , ¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ«≈«

˙‡ ‚BÁ Ck Á‡Â .˙zk‰ LBÏ Ck Á‡Â .ÂÈ˙Ó»¿»¿««»≈«À…∆¿««»≈∆
ÂÈ„È ÈÏÈv‡ „‚k Ë‡‰3„Ú Ck ÏÚ Ck BÙÈwÓe , »«¿≈¿∆∆«ƒ≈»»«ƒ»»«»»«

.LB˜Â ÓBbL∆≈¿≈

נאמר 2) שכן למכנסים, כתונת קדמה שבפסוק  אף ֿעלֿפי 
בד, רש"י ) – הכתונת (היא מדו הכהן "ולבש ב ) ו, (ויקרא
"כתונת  ד) טז, (שם נאמר ועוד בשרו", על ילבש בד ומכנסי 
חז"ל  למדו – בשרו" על יהיו בד ומכנסי  ילבש, קודש בד
 ֿ תלמוד למכנסים? קודם דבר יהיה שלא "מניין כג: ביומא
בשרו" על ילבש בד ומכנסי  הדיוט ) בכהן ג ו, (שם לומר
בשרו" אלא עליו שאין ערום, בעודו שלובש "משמע , –
בד  "ומכנסי  ד) טז, (שם גדול בכהן נאמר וכן שם). (רש"י 
הלכה  להלן וראה מניין), ד"ה שם (תוספות בשרו" על יהיו

ולא 3)ג. ממתניהן למטה לא חוגרין "אין יח : בזבחים
צלעותיהן  (על ידיהן" אצילי  כנגד אלא מאציליהן למעלה

רש"י ). – המפרק  כנגד

. ÚÊia ebÁÈ ‡ÏÂ :‰Ïawa LÙÓ Ë‡‰ ÏÚÂ¿«»«¿≈¿…»««»»¿…«¿¿«»«
ÔÈÚÈfnL ÌB˜Óa4ÈtÓ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈ Ïa˜ CÎÂ . ¿»∆«ƒƒ¿»ƒ≈»»∆Àƒ≈ƒƒ
Ìb˙Â ÌÈ‡Èp‰5ÔeÒÈ ÔB‰ÈÏ ÏÚ :6Ck Á‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈≈¿¿««»

ÚBk ÔÈÓk ˙Ùˆna ÛBˆ7. ≈«ƒ¿∆∆¿ƒ«

ומזיע 4) ומתחמם הבשר על נכפל שהבשר במקום שם.
שם). שם.5)(רש"י דוקא,6)ביחזקאל  לאו הלב  על

חוגרים  שהיו שם, בזבחים פירש"י  וכן ללב . סמוך אלא
הלב . על ולא הלב  כנגד ידיהם אצילי  ובכהן 7)כנגד 

כתב  ולא במצנפת", "צונף  רק  כתב  ג, הלכה להלן גדול,
ב . הלכה פ "ח  למעלה וראה כובע ". "כמין

.‚Ë‡a ‚BÁL Á‡ ÏB„b Ô‰k8ÏÈÚn‰ LBÏ9. …≈»««∆≈»«¿≈≈«¿ƒ
„BÙ‡‰ LÁa ‚BÁÂ ,ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰  ÏÈÚn‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»≈¿«∆¿≈¿≈∆»≈
ÏÈÚÓ ‡˜ CÎÈÙÏe .ÔLÁ‰ ˙ÁzÓ ÏÈÚn‰ ÏÚ««¿ƒƒ«««∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,˙Ùˆna ÛBˆ Ck Á‡Â .„BÙ‡a B‚BÁL ,„BÙ‡‰»≈∆¿»≈¿««»≈«ƒ¿∆∆

˙Ùˆn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ıÈv‰ LB˜Â10‰È‰ BÚOe . ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»»
˙ÙˆÓÏ ıÈˆ ÔÈa ‰‡11ÔÈa ÔÈlÙz ÁÈpÓ ‰È‰ ÌLÂ , ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»»«ƒ«¿ƒƒ≈

.˙ÙˆÓÏ ıÈƒ̂¿ƒ¿∆∆

כסדר 8) באבנט , וחגר וכתונת מכנסים שלבש אחר כלומר,
ו. ה: ביומא וראה א). הלכה (למעלה הבגדים שיש לבישת

כל  לבישת אחר היתה גדול בכהן באבנט  שהחגירה אומרים
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קעט                 
         

ט ) כט , (שמות שנאמר מה לקיים בכדי  גדולה, כהונה בגדי 
צריכה  באבנט  שהחגירה ובניו", אהרן אבנט  אותם "וחגרת
כדיעה  רבינו דעת אבל אחת. בבת ובבניו באהרן להיות
בה: שנאמר זֿיג) ח , (ויקרא צו מפרשת הלומדת אחרת
באבנט  אותו ויחגור הכתונת, את אהרן) (=על עליו "ויתן
משה  "ויקרב  נאמר: ואחרֿכך וגו', המעיל על אותו וילבש
הכהן  שחגירת הרי  אבנט ", אותם ויחגור וגו' אהרן בני  את
בניו. את להלביש שהתחיל לפני  היתה באבנט , הגדול
לטיב  נדרש ובניו, אהרן אבנט  אותם וחגרת הקודם והפסוק 
כהן  של ואבנטו גדול כהן של שאבנטו לאמר, האבנט 
ה"א. פ "ח  למעלה ראה כלאים, ששניהם שוים, הדיוט 

באבנט 9) אותו "ויחגור שם). (ויקרא בתורה הסדר כן
אותו  ויחגור האפוד את עליו ויתן המעיל את אותו וילבש
וגו' החושן את עליו וישם בו, לו ויאפוד האפוד בחשב 
ציץ  את וגו' המצנפת על וישם וגו' המצנפת את וישם

למעלה 10)הזהב ". הציץ  של הקשר היה הראש מאחורי 
הציץ  מן למעלה המצנפת היתה לפניו אבל המצנפת, מן
(שמות  שנאמר מה רבינו פירש כן כי  [ויתכן רוקח ). (מעשה
שם]. רש"י  ועיין המצנפת", על "והיה לז): כח ,

יט .11) זבחים

.„el‡ ÌÈ„‚a ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ12Ô‰k‰ ˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿«¬≈«¬¿»ƒ≈¿ƒ¿«…≈
ÂÈa ˙‡Â ,L„˜ È„‚ ˙ÈOÚÂ :Ó‡pL ;Ô‰a „BÚ≈»∆∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆¿∆»»
˙BÁÙa LnML ÏB„b Ô‰ÎÂ .˙zk ÌzLaÏ‰Â È˜z«¿ƒ¿ƒ¿«¿»À√…¿…≈»∆ƒ≈¿»

ÌÈ„‚a ‰ÓMÓ13˙BÁÙa LnML ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,el‡ ƒ¿…»¿»ƒ≈…≈∆¿∆ƒ≈¿»
ÌÈ„‚a ‰Úa‡Ó14,ÌÈ„‚a qÁÓ ‡˜p‰ ‡e‰  el‡ ≈«¿»»¿»ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ
‰ÏeÒt B˙„BÚÂ15ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁÂ ,16Êk , «¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿»

Ì‰Ï ‰˙È‰Â Ë‡ Ì˙‡ z‚ÁÂ :Ó‡pL .LnML∆ƒ≈∆∆¡«¿»«¿»…»«¿≈¿»¿»»∆
ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ô˙p‰k  Ô‰ÈÏÚ Ì‰È„‚aL ÔÓÊa ;‰p‰k¿À»ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¬≈∆¿À»»¬≈∆≈
Ì‰ È‰ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ì˙p‰k ÔÈ‡  Ô‰ÈÏÚ Ô‰È„‚aƒ¿≈∆¬≈∆≈¿À»»¬≈∆∆»¬≈≈

˙ÓeÈ w‰ f‰Â :Ó‡Â ,ÌÈÊk17. ¿»ƒ¿∆¡«¿«»«»≈»

הלבישה 12) למצוות הכנה אלא אינה הבגדים עשיית
(עשה  המצוות בספר רבינו מדברי  נראה וכן בהם, והעבודה
מ ). עמוד לעם, המצוות (ספר י  בכלל שם ועיין לג),

יח .13) פג:14)שם טו:15)סנהדרין זבחים
פג:16) פג. שם:17)סנהדרין

.‰ÏÒBÙe ‰˙ÈÓ iÁ ÌÈ„‚a qÁÓ‰L ÌLk¿≈∆«¿À»¿»ƒ«»ƒ»≈
ÌÈ„‚a ˙i‰ Ck ,‰„BÚ‰18ÈzL LlL ÔB‚k . »¬»»«»≈¿»ƒ¿∆»«¿≈

˙Bzk19LlL ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÌÈË‡ ÈL B‡ À√¿≈«¿≈ƒ…≈∆¿∆»«
iÁÂ ,‰„BÚ‰ ÏlÁÓ ‰Ê È‰  „ÚÂ ÏB„b Ô‰k È„‚aƒ¿≈…≈»¿»«¬≈∆¿«≈»¬»¿«»

‰˙ÈÓ20.ÌÈÓL È„Èa ƒ»ƒ≈»«ƒ

א,18) (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו יח . בזבחים הוא כן
"הכהנים  – הנתחים" את הכהן אהרן בני  "וערכו ח ):
נתלית  שהכהונה להם, הראוים בבגדים (=היינו בכיהונן
גדולה  כהונה בגדי  שלבש הדיוט  לכהן מכאן רש"י ), – בהם
של  ילבש שלא "בד, יח : שם ועוד פסולה". עבודתו ועבד,

שם). (רש"י  ילבש לבדו משמע , שבד עמהן". כן 19)חול
(7 513 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "א מנחות בתוספתא הוא
(זבחים  רש"י  דעת אבל יג. הלכה פ "י  עירובין ובירושלמי 

הוא  הרי  בעולם, בגד שום עליהם הוסיף  אם שאפילו יח .)
יח : שם שאמרו ממה ללמוד יש וכן בגדים. יתור בכלל
א: הלכה ב  פרק  צו פ ' בספרא הוא וכן למעלה). (הובא
בגדי עמהם ילבש אבל קודש, בגדי  עמהם ילבש לא "יכול

בשרו". על ילבש בד ומכנסי  תלמודֿלומר שכיון 20)חול,
(ראה  מיתה שחייב  ששמש כזר הוא הרי  כהן, שאינו

למעלה).

.ÂÌLÏe BOa ÏÚ :‰p‰k È„‚a Ó‡21,„nÏÓ  ∆¡«¿ƒ¿≈¿À»«¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ„‚aÏ BOa ÔÈa ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡lL22elÙ‡ . ∆…ƒ¿∆»»≈≈¿»«¿»ƒ¬ƒ

‡ÓÈ23ÙÚ B‡ ˙Á‡24‰˙Ó ‰pk B‡25ÔÈa ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ»««»»ƒ»≈»ƒ»¿»≈
CÎÈÙÏ .‰ÏeÒt B˙„BÚÂ ‰ˆÈˆÁ BÊ È‰  „‚aÏ Oa»»«∆∆¬≈¬ƒ»«¬»¿»¿ƒ»
È‰L ,„È ÏL ÔÈlÙ˙a „ÚÏ ÏBÎÈ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»«¬…ƒ¿ƒƒ∆»∆¬≈

˙ˆˆBÁ26‰ˆ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ L‡ ÏL Ï‡ . ∆∆¬»∆…≈»∆∆¿ƒ»»
ÁÈpÓ  ‰„BÚ‰ ˙ÚLa ÌÁÈp‰Ï27. ¿«ƒ»ƒ¿«»¬»«ƒ«

וכ"ה 21) ג). ו, (ויקרא בשרו" על "ילבש שצ "ל: נראה
[ואולי המוריה. בהר וראה ה"ג) (שם ובספרא יט . בזבחים
אנשיל  הרב  – ד טז, שם ולבשם", (וגו') בשרו "על צ "ל

חוצץ ,22)כ"ץ ]. לבשרו בגד שדוקא ומשמע  שם. זבחים
רבינו  דקדק  וכן פסולת, חציצה אין לבגד בגד בין אבל
ז. בהלכה להלן הוא וכן לבגד", בשר "בין זו בהלכה להלן
בשרו", על מ "ילבש למדנו החציצה שפסול משום והיינו
בית  (שו"ת לבשר הבגד שבין בחציצה המדובר שכל הרי 
(עירובין  בירושלמי  [אבל שלמה). ויריעות סי "ג ח "א הלוי 
בין  ולא בגד, לבין בינו יחוץ  "שלא מפורש יג) הלכה פ "י 

לבגד"]. מגודלת,23)בגד ובנימא הבגד. מן תלוש חוט 
ז. הלכה להלן שם 24)ראה להלן וראה ממש. בו שיש

דק . אבק  להלן 25)בדין ראה חיה, ובכינה שם. זבחים
לבגד.26)שם. בשר וגם 27)בין חציצה. כאן שאין

(כסף ֿמשנה  בגד שאינם לפי  כאן, אין בגדים יתור משום
שם). רש"י  בשם

.Ê‰f‰Ï CÈˆÂ28˜‡ ‰È‰È ‡lL ,LBlL ‰ÚLa29 ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»»∆≈∆…ƒ¿∆»»
.ÌÈiÁa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰pk ‡ÏÂ ,BOÏ B„‚a ÔÈa≈ƒ¿ƒ¿»¿…ƒ»««ƒ∆ƒ««ƒ
,B„‚Ï BOa ÔÈa ‰„BÚ‰ ˙ÚLa Áe‰ Òkz ‡lLÂ¿∆…ƒ»≈»«ƒ¿«»¬»≈¿»¿ƒ¿
˙Áz B„È ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .ÂÈÏÚÓ „‚a‰ ˜Á˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«∆∆≈»»¿…«¿ƒ»««

„‚a‰ ÔÓ BÚO ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˜ÈÁÏ B˜eÏÁ30‰È‰È ‡ÏÂ . ¬«≈¿…≈≈¿»ƒ«∆∆¿…ƒ¿∆
˙ÏcÏ„Ó ‡ÓÈ „‚aa31el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . «∆∆ƒ»¿À¿∆∆¿ƒ»»»∆»ƒ»≈

.‰Lk B˙„BÚ ¬»¿≈»

חוצצים 28) הם אם יט .) (זבחים בגמרא נסתפקו אלו בכל
שלכתחילה  רבינו פסק  ולכן הבעיא, נפשטה ולא לא, או
לפסול  כח  בנו שאין כשירה, עבודתו עבד אם אבל יזהר,
לחשוש  שיש מספק , אחר קרבן להביא ולחייבו העבודה
ויתנה, אחר קרבן יביא לומר: ואין לעזרה. חולין שיביא
אי ֿאפשר  ציבור וקרבנות ואשמות שבחטאות מאחר

(כסף ֿמשנה). בזה חילקו לא ולפיכך דק 29)להתנות,
עפר. בדין ו הלכה למעלה וראה ממש. בו ואין

שערו 30) מהו? בבגדו, שערו "יצא שאלו: שם [בגמרא
מבגדו, שערו "יצא גרס  שרבינו ונראה לאו". או דמי  כגופו
שערו"). מהו "מבגדו המלים נשמטו מינכן (ובכ"י  מהו"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



קפ                
         

שיהא  צריך כן ואם כגופו, שער רבינו: לדעת ופירושו
לאו  דילמא או הבגד, ידי  על מכוסה שגופו כשם מכוסה,

מגולה]. והוא יצא אם לנו איכפת ולא תלושה 31)כגופו,
לבגד. קצת ומחוברת קצת,

.Á„‚a BOa ÏÚ Ck32ÔB‚k ,ÌÈ„‚a ÌB˜Óa ‡lL »««¿»∆∆∆…ƒ¿¿»ƒ¿
LÏL Ba ‰È‰ Ì‡ :B˜Ú ÏÚ B‡ BÚaˆ‡ ÏÚ BÎkL∆¿»«∆¿»«¬≈ƒ»»»
;ÏÒBÙe ıˆBÁ ‰Ê È‰  ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¬≈∆≈≈

ÔË˜ ÏeˆÏˆ ‰È‰ Ì‡Â .ıˆBÁ BÈ‡  ÔkÓ ˙BÁt33, »ƒ»≈≈¿ƒ»»ƒ¿»»
ÏÒBt ‰Ê È‰  BÓˆÚ ÈÙa „‚a eLÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆∆ƒ¿≈«¿¬≈∆≈

.LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«»

שם.32) קטנה.33)זבחים חגורה

.ËBÚaˆ‡a ‰˜lL Ô‰k34ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ CÎÏ zÓ  …≈∆»»¿∆¿»À»ƒ¿…»∆»∆ƒ
˙aMa35.„BÚÂ ,LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a B‡ , ««»∆∆∆≈»«»¿≈

Ì„ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â36eÒ‡ 37ıeÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»¿∆…»
.‰„BÚ ˙ÚLa ÈÏkÏ BOa ÔÈa „‚a‰ B‡ ÈÓb‰«¿ƒ«∆∆≈¿»«¿ƒƒ¿«¬»

קג:34) ועירובין שם, על 35)זבחים שגזרו ואף ֿעלֿפי 
– הסממנים ישחוק  שמא רפואה, משום בו שיש דבר כל

שם). (רש"י  גזרו לא בגמי .36)במקדש שמהדקה כגון
שם).37) (רש"י  חובל שהוא ועוד עבודה, צורך זה שאין

.ÈÌÈn˙Â ÌÈe‡ ÈL ˙Èa eOÚ38ÌÈÏL‰Ï È„k , »¿«ƒ≈ƒƒ¿Àƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ„‚a ‰ÓL39,.Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿…»¿»ƒ¿««ƒ∆…»ƒ¿»ƒ»∆

‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ?Ô‰a ÔÈÏ‡BL eÈ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆…»¿»
L„w‰ Áea a„Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ ,L„w‰ Áe ÌL»««…∆¿»…≈∆≈¿«≈¿««…∆

Ba ÔÈÏ‡L ÔÈ‡  ÂÈÏÚ ‰BL ‰ÈÎL ÔÈ‡Â40. ¿≈¿ƒ»»»»≈ƒ¿»ƒ

אבנים 38) חכמים שביקשו במעשה לא: בקידושין נראה כן
(כסף ֿמשנה). השני  הבית בימי  שהחושן 39)לאפוד

ב . הלכה פ "ח  למעלה ראה הבגדים, משמונה היו  והאפוד

א. הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ז למעלה עוד וראה
עג:40) יומא

.‡ÈÈÙÏ ÂÈÙe Ô‰k‰ „ÓBÚ ?ÔÈÏ‡BL „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ≈«…≈»»ƒ¿≈
ÔB‡‰41Ô‰k‰ ÈÁ‡Ï ÂÈt ,ÂÈÁ‡Ó Ï‡BM‰Â ,42, »»¿«≈≈«¬»»»¿«¬≈«…≈

?‰ÏÚ‡ ‡Ï B‡ ‰ÏÚ‡ :Ï‡BM‰ ÓB‡Â43Ï‡BL BÈ‡Â ¿≈«≈∆¡∆…∆¡∆¿≈≈
Ì ÏB˜a44BaÏa ‰‰Ó ‡ÏÂ45CeÓ ÏB˜a ‡l‡ , ¿»¿…¿«¿≈¿ƒ∆»¿»

BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa Ïlt˙nL ÈÓk46L„w‰ Áe „iÓe . ¿ƒ∆ƒ¿«≈≈¿≈«¿ƒ»««…∆
‰‡Óa Ba ‰‡BÂ ÔLÁa ËÈaÓe ,Ô‰k‰ ˙‡ LBÏ≈∆«…≈«ƒ«∆¿∆¿«¿≈

'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' ‰‡ep‰47˙Bi˙B‡a «¿»¬≈…«¬∆»ƒ
˙BËÏBaL48BÈLÓ Ô‰k‰Â .ÂÈt „‚k ÔLÁ‰ ÔÓ ∆¿ƒ«∆¿∆∆»»¿«…≈¿ƒ

.'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' :BÏ ÓB‡Â¿≈¬≈…«¬∆

  

       
         

 

שלא   הקדשי לקודש  הכה נכנס  היא ביותר, ותמוה 
וביותר  כביוה "כ . בד  בבגדי  ולא   בגדי ובשמונה  ביוה "כ 
? הקדשי לקודש  כה שאינו  השואל נכנס  היא תמוה ,

' ותומי  ב 'אורי שהשאלה  מקומות בכמה  שמצינו  ובפרט
האר לחלוקת בנוגע  למשל כמו  , בחו  ג להעשות יכולה 
נחלקה  ולא  בגורל... אלא  נחלקה  "לא  בגמרא  ומובא  בגורל,
אורי' מלובש  אלעזר כיצד , הא  .' ותומי  ב 'אורי אלא 
 אי והרי  כו '", לפניו   עומדי ישראל וכל ויהושע  ,' ותומי
מצינו  כמו "כ  . הקדשי בקודש  נכנסו  ישראל שכל לומר
לבית   מחו אפילו  ' ותומי  ב 'אורי ששאלו  "בתנ
אל  אחימל ב אביתר "בברוח   לירושלי  ומחו המקדש 
הגישה  אביתר אל (דוד ) ויאמר בידו  ירד  אפוד  קילעה  דוד 
ששאל  מצינו  וכ ח ). – א  ל, א ' (שמואל גו '" האפוד 
לפני ופניו  הכה "עומד   " הרמב כתב  ואעפ"כ  בציקלג,

וצ"ע . כו '" מאחריו  והשואל הארו
      

רבינו 41) ומפרש שכינה". כלפי  פניו "והנשאל, אמרו: שם.
ותומים, אורים כלפי  פירש שם ורש"י  הארון. כלפי  שהיינו

להלן. וראה הארון, שבתוך המפורש אמרו:42)ושם שם
כלפי פניו והנשאל, (=הכהן). נשאל כלפי  פניו "השואל,
אורים  כלפי  פניו שהנשאל, רש"י  פירוש ולפי  שכינה".
רבינו  לדעת אבל הכהן. פני  כלפי  השואל פני – ותומים
השואל  שפני  לומר הוכרח  הארון, כלפי  הנשאל שפני 

הכהן. שנאמר 44)שם.43)לאחורי  ממה כן ולמדו שם.
שומע  שאין לבדו, לו משמע  לו", "ושאל כא): כז, (במדבר

שם). (רש"י  הוא לפני45)אלא לו ושאל "שנאמר שם.
"ושאל  יצאו". פיו "על שם: כבפסוק  לו, וסמוך כלומר, ה'",

שם). (רש"י  בפיו דברים שמוציא פיו", על כדרך 46)לו
"וחנה  יג): א, (שמואלֿא שנאמר בתפילתה, חנה שאמרה
ישמע " לא וקולה נעות שפתיה רק  לבה אל מדברת היא

שם). אמר 47)(יומא כה אומר, "והנשאל בברייתא: שם
ה' אמר כה לומר צריך אין אומר יהודה ר' והצלח , עלה ה'
משום  כתנאֿקמא ולא יהודה כר' רבינו ופסק  והצלח ". עלה
הלכה  סוף  פ "ז שם בירושלמי  אחר כתנא תנאֿקמא שדעת
ה'". אמר "כה לומר צריך היה ולכן שומע ", היה "הקול ג:

ש  השני  התנא דעת לפי  שם אבל בבבלי  יוחנן ר' (שגם ם
שמע  ולא בולט " ש"הכתב  רבינו) פסק  וכן כמותו, סובר עג:
שלמה). (יריעות ה'" אמר "כה אומר אינו – מדבר קול

לעיל.48) וראה עג: שם יוחנן ר' כדעת

.È„Á‡k ÌÈ„ ÈL ÏÚ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â49Ï‡L Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«¿≈¿»ƒ¿∆»¿ƒ»«
„Ïa ÔBL‡‰ ÏÚ ÔÈÈLÓ 50Ô‰a ÔÈÏ‡L ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ»∆

ËBÈ„‰Ï51ÈÓÏ B‡ ÔÈc ˙ÈÏ B‡ CÏÓÏ B‡ ‡l‡ , ¿∆¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ :Ó‡pL .Ba eav‰ CvL∆…∆«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…

CÏn‰ ‰Ê  ‡e‰ ;ÓB‚Â52‡e‰ ‰Ê  Ï‡OÈ Èa ÏÎÂ , ¿≈∆«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ53B˙Ï‡La eav‰ CvL ÈÓ B‡54, ¿«ƒ¿»»ƒ∆…∆«ƒƒ¿≈»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa el‡  ‰„Ú‰ ÏÎÂ55. ¿»»≈»≈≈ƒ«»

עג.49) ועג:51)שם.50)שם עא: שהרי52)שם
שם). (רש"י  נאמר אתו 53)ליהושע  ישראל בני  שכל מי 

שם). (רש"י  אחריו למלחמה במשנה:54)לצאת עא: שם
בו". צריך שהציבור שם.55)"ולמי 
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.‚È‡ˆBÓ ‰z‡L ‰Ê56eÈ‰ ÌÈ‰k‰L ÌÈ‡È È„a ∆∆«»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆«…¬ƒ»
ÔÈ‡L ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eÈ‰ ‡Ï  „a „BÙ‡ ÔÈ‚BÁ¿ƒ≈«…»…¬ƒ¿ƒ∆≈
eÈ‰ ÌiÂÏ‰ Û‡Â .„a „BÙ‡ ÏB„b Ô‰k ÏL „BÙ‡‰»≈∆…≈»≈«¿««¿ƒƒ»
Ó‡Â ,‰È‰ ÈÂÏ ‡Èp‰ Ï‡eÓL È‰L ;B˙B‡ ÔÈ‚BÁ¿ƒ∆¬≈¿≈«»ƒ≈ƒ»»¿∆¡«
ÌÈ‚BÁ eÈ‰ ‰Ê „BÙ‡ ‡l‡ .„a „BÙ‡ e‚Á Ú :Ba««»≈»∆»≈∆»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰LzL Èe‡ ‡e‰L ÈÓe ÌÈ‡Èp‰ Èa B˙B‡¿≈«¿ƒƒƒ∆»∆ƒ¿∆»»
ÏB„b Ô‰k ˙ÏÚÓÏ ‰Ê ÚÈb‰ Èk ÚÈ„B‰Ï ,L„w‰ Áe««…∆¿ƒ«ƒƒƒ«∆¿«¬«…≈»

L.L„w‰ Áea ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ Èt ÏÚ a„n∆¿«≈«ƒ»≈¿«∆¿««…∆

מה 56) על ב , הלכה י  פרק  סנהדרין בירושלמי  הוא כן
הוא  ויפגע  האדומי  דואג "ויסוב  יח ) כב , (שמואלֿא שנאמר
אפוד  נושא איש וחמשה שמונים ההוא ביום וימת בכהנים
גדולים  כהנים שני  ממנין אין חייה, ר' תני  כן "לא – בד"

גדולים". כהנים להיות ראויין שכולן מלמד אלא כאחת,

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

ה'תשע"ט  טבת כ"א ש "ק יום 


  

,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰OÚ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ba ÒkÈ ‡lL ( .Lc˜nÏ BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈ƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈
.ÌÈ„‚a Úe˜ Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (‚ .L‡ Úet Ô‰k…≈¿«…∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ‡lL (‰ .ÏÎÈ‰Ï ˙Ú ÏÎa Ô‰k ÒkÈ ‡lL („∆…ƒ»≈…≈¿»≈«≈»∆…≈≈
ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â .‰„BÚ‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k…≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»¿«≈«¿≈ƒ
‡lL (Á .Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Ê .Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…
(È .‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë .˙Èa‰ ‰Ï ‡ÓË ÒkÈƒ»≈»≈¿«««ƒ∆…¿«≈»≈
ÂÈ„È „BÚ‰ Lc˜Ï (‡È .ÌBÈ ÏeË LnLÈ ‡lL∆…¿«≈¿¿«≈»≈»»
.ÁaÊnÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL (È .ÂÈÏ‚Â¿«¿»∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«
ÌeÓ ÏÚa „ÚÈ ‡lL („È .ÌeÓ ÏÚa „ÚÏ ‡lL (‚È∆…«¬…««∆…«¬…««

.Ê „ÚÈ ‡lL (ÂË .BÚ≈∆…«¬…»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
מן 1) יכנס  לא יין ששתה לעבודה הכשר שכהן יבאר

משקים  משאר שיכור אם דינו ומה ולפנים, המזבח 
המשכרים.

.‡‰„BÚÏ Lk‰ Ô‰k Ïk2eÒ‡  ÔÈÈ ‰˙L Ì‡ , »…≈«»≈»¬»ƒ»»«ƒ»
ÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï BÏ3ÌÈÙÏÂ4„ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .5 ¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»«

‰ÏeÒt B˙„BÚ6ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁÂ ,7:Ó‡pL ; ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
˙ÈÚÈ ‰˙ML ‡e‰Â .e˙Ó˙ ‡ÏÂ8ÈÁ ÔÈÈ9˙a10 ¿…»À¿∆»»¿ƒƒ«ƒ«¿«

ÌBÈ ÌÈÚa‡ ÂÈÏÚ eÚL ÔÈiÓ ˙Á‡11Ì‡ Ï‡ ; ««ƒ«ƒ∆»¿»»«¿»ƒ¬»ƒ
˜ÈÒÙ‰Â ˙ÈÚÈ ‰˙L B‡ ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈÓ ˙BÁt ‰˙L»»»≈¿ƒƒ«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
CB˙a BzbÓ ÔÈÈ ‰˙ML B‡ ,ÌÈÓa d‚ÊÓ B‡ ,da»¿»»¿«ƒ∆»»«ƒƒƒ¿

eËt  ˙ÈÚÈÓ ˙È elÙ‡ ÌÈÚa‡12ÏlÁÓ BÈ‡Â , «¿»ƒ¬ƒ»≈≈¿ƒƒ»¿≈¿«≈
‰„BÚ13Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ˙ÈÚÈÓ ˙È ‰˙L . ¬»»»»≈≈¿ƒƒƒ««ƒ««ƒ

‰˙LÂ ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‚eÊÓ ‰È‰L14ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿«¿«
‰˙ÈÓ iÁ 15‰„BÚ‰ ÏÒBÙe ,16. «»ƒ»≈»¬»

עשאה 2) אם עבודתו ופוסל מיתה חייב  לעבודה כשר רק 
לעבודה, לכתחילה ראוי  שאינו חלל אבל יין, שתוי  כשהוא
להלן  (וראה עבודתו מחלל אינו – יין שתוי  כשהוא שעבד
בדיעבד), עבודתו פוסל אינו חלל, שהוא זה שמצד ה"י , פ "ו
חייב  אינו – יין שתוי  כשהוא שעבד בעלֿמום כן וכמו
בו  אין בעלֿמום, שהוא שמצד ה"א שם להלן (וראה מיתה
אל  ושכר "יין ט ): י , (ויקרא שנאמר מלקות), חיוב  אלא
פ "א  שמיני  פ ' ('ספרא' מזה ולמדו אתך", ובניך אתה תשת
יצאו  כשרים, בניך אף  כשר, אתה מה ובניך, "אתה ה"ג):

מומים". ובעלי  עג)3)חללים (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
משנהֿלמלך  וראה ולמזבח ". האולם "מבין רבינו: כתב 

ה"א. פ "ו אל 4)להלן "בבואכם נאמר: (שם) שבפסוק  אף 
לעשות  "מניין ה"ד): (שם, ב 'ספרא' אמרו – מועד" אהל
בואכם, כאן נאמר וכו', תלמודֿלומר מועד, כאהל המזבח 
בבואם, ורגלים) ידים קידוש בענין כ ל, (שמות להלן ונאמר
אף  וכו', מועד כאהל המזבח  וכו' (בבואם) (בבואכם) מה
רש"י ועי ' מועד", כאהל המזבח  וכו' מועד אהל אל בבואכם

שם. אלא 5)ויקרא מיתה חייב  אינו לבדה הכניסה ועל
המצוות' וב 'ספר הט "ו, להלן וראה (כסף ֿמשנה, מלקות

חלל,6)שם). עבד שאם יין לשתויי  "מניין ב : יז, בזבחים
וגו' תשת אל ושכר יין ט ֿי ) שם, (ויקרא תלמודֿלומר
עובד  שאתה עבודה =) החול ובין הקודש בין ולהבדיל
ממחוסר  יח .) (שם ולמדו רש"י ). חול. קרויה בשכרות,
היא. פסולה – מיתה עליה חייב  שאינו עבודה שאף  בגדים,

להלן 7) נתבארו מיתה, עליהן חייב  שהזר עבודות היינו
שם). (זבחים, ה"ב  יג,8)פ "ט  כריתות בברייתא הוא כן

שם): (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תנאֿקמא, בדברי  - ב 
לשכר, כדי  וכמה לשכר, כדי  אלא אסור ש"אין ושכר" "יין

יין". רבי9)רביעית כדברי  שם) (כריתות, במים מזוג ולא
כנ"ל).10)אליעזר. (שם שכרות דרך אינו בו הפסיק  שאם

(שם).11) משכר אינו מזה כריתות 12)שבפחות תוספתא
לדעת 13)פ "א. שם, בכריתות כמבואר יש, איסור אבל

ומוזהרין  שהוא, כל עליו מוזהרין "יין בברייתא: תנאֿקמא
ברור  אבל מגיתו". על עליו שהרי  עליהם, לוקים שאין

ומכיון  שבתורה, איסורים בכל כמו לוקין שאין ודאי  כלשהו
מגיתו, יין על גם לוקה אינו כלשהו, יין  על לוקה שאינו

(כסף ֿמשנה). משכרים לא רומי :14)ששניהם בדפוס 
כ"ץ ). אנשיל (הרב  בראב "ד.15)ושתה ראה

הא 16) ברביעית, "הא מזוג: על כן אמרו שם, בכריתות
בו. ושהה להפסיק  גם רבינו למד ומזה מרביעית", ביותר

.ÔÈkLÓ‰ ÔÈ˜LÓ ‡MÓ BkL ‰È‰17eÒ‡  »»ƒƒ¿»«¿ƒ«¿«¿ƒ»
‡MÓ BkL ‡e‰Â „ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .Lc˜nÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»«¿ƒƒ¿»
 ‰Ïc‰ ÔÓ B‡ ÏÁ‰ ÔÓ elÙ‡ ,ÔÈkLÓ‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿«¿ƒ¬ƒƒ∆»»ƒ«¿≈»
‰˙ÈÓ ÔÈiÁ ÔÈ‡L .‰Lk B˙„BÚÂ ,‰˜BÏ ‰Ê È‰¬≈∆∆«¬»¿≈»∆≈«»ƒƒ»
‰„BÚ ÏlÁÓ ÔÈ‡Â ,‰„BÚ ˙ÚLa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡∆»«««ƒƒ¿«¬»¿≈¿«≈¬»

.ÔÈi‰ ÔÓ BkL ‡l‡∆»ƒƒ««ƒ

יין.17) אלא לי  אין יין, אומר יהודה "רבי  שם: בכריתות,
 ֿ תלמוד מה אםֿכן ושכר, תלמודֿלומר מניין, משכרים שאר
והנה  באזהרה". משקין שאר ועל במיתה, יין על יין, לומר
שדוקא  סובר שת"ק  בזה מחלוקת שיש מבואר שם בגמרא
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שבכל  סובר יהודה ורבי  מנזיר, שלמדים משום יין,
ביין  שאפילו סובר אליעזר ורבי  מלקות, חייב  המשכרים
אמרו: שם ובגמרא שכרות. דרך שתה אם אלא חייב , אינו
לענין  ככולם: שפסק  רבינו על וקשה אליעזר". כרבי  "הלכה
לכתחילה, עליו שמוזהר (בה"א) פסק  יין, מרביעית פחות
(שם) פסק  אחת, בבת ושתייה מזוג ולענין תנאֿקמא. כדברי 
ודלא  לוקה, שהוא יהודה, כרבי  פסק  וכאן אליעזר. כרבי 
רבי לדברי  שהרי  כשירה, שעבודתו שפסק  במה יהודה כרבי 
שם), וברש"י  מה: בבכורות (ראה פסולה עבודתו – יהודה
והמצוה' ('התורה והמלבי "ם משנה' ב 'כסף  ועי ' וצריךֿעיון,
משאר  שיכור היה שאם כאן שפסק  שמה כתב  שם)
מפני זה אין כשירה, ועבודתו לוקה זה הרי  המשכרים,
שם, (בכורות בעלֿמום שהוא מפני  אלא יהודה, כרבי  שפסק 
– בבהמה ולא באדם הפוסל מום שהוא ומכיון במשנה),
וראה  ה"ו). (פ "ו להלן שפסק  כמו עבודה, מחלל ואינו לוקה

גלאנטי . מהר"ם בשם הרמב "ם על הגרע "א בגליון

.‚ÈtÓ Lc˜nÏ Òk‰Ï Ô‰ÎÏ eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿…≈¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿≈
,Ï‡OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ eÒ‡ Ck ,˙eÎM‰«ƒ¿»»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈

˙BB‰Ï18ÌÈÓz ÏÎ‡ elÙ‡ .Èe˙L ‡e‰Lk19B‡ ¿¿∆»¬ƒ»«¿»ƒ
.‰BÈ Ï‡  ËÚÓ BzÚ„ ‰LazLÂ ÏÁ ‰˙L»»»»¿ƒ¿«¿»«¿¿««∆

‰B‰ Ì‡Â .Ï‡OÈ Èa ˙‡ ˙B‰Ïe :Ó‡pL20„a ∆∆¡«¿…∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»
ÌÈ˜B„v‰ e‰eÚ„iL „Ú ‰Bza LÙÓ ‡e‰L21 ∆¿…»«»«∆≈¿«¿ƒ

,B‰Ë ÚcÙv‰Â ,‡ÓË ıM‰L ‰B‰L ÔB‚k .zÓÀ»¿∆»∆«∆∆»≈¿«¿«¿≈«»
.‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,eÒ‡ Ìc‰Â¿«»»¿«≈»∆

פסול 18) כהן היה שאם "וכשם פ "א: כריתות בתוספתא
אסור  תלמידֿחכם או חכם היה אם כך מיתה, וחייב  בעבודה
חכם  היה אם אומר, יהודה ברבי  יוסי  רבי  ולהורות. ללמד

ללמד". תמרים 19)מותר אכל רב , "אמר ב : י , בכתובות
אכל  אם בין חילקו שלא הראשון, הלשון ולפי  יורה". אל -
וכתבו  אכילה. לאחר תמרים אכל אם לבין לחוד, תמרים
כרבי פסק  שרב  שאף ֿעלֿפי  אמר, ד"ה ה'תוספות' שם
להורות, הוא אסור המשכרים, שאר על חייב  שאינו אליעזר
בשאר  מחייב  דלא למאן שגם שם, בבכורות משמע  וכן
 ֿ והוא לעבודה, הוא פסול מחוללת, עבודתו ואין משכרים,
למעלה. המלבי "ם לדברי  מתאים וזה להורות. שאסור הדין
בעלֿמום, מטעם פסלוהו שם בבכורות הרי  צריךֿעיון, (אבל

בעלֿמום). לפסול אין הוראה שם.20)ולענין כריתות,
בדבר 21) שהמורה - א ד, בהוריות רבינו דברי  מקור

סי ' ליו"ד ש"ך ועי ' הוראה. אינו – בו מודים שהצדוקים
כא. ס "ק  רמב 

.„‰Bz „nÏÏ BkMÏ zÓe22˙BÎÏ‰ elÙ‡Â , À»«ƒ¿«≈»«¬ƒ¬»
‰BÈ ‡lL ‡e‰Â ,˙BL„Óe23ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .24Úe˜ ƒ¿»¿∆…∆¿ƒ»»»»»«

.‡È‰ ‰‡B‰ B„enlL ,„nÏÈ ‡Ï  ‰‡B‰Ï¿»»…¿«≈∆ƒ»»ƒ

שם.22) ובגמרא שם, בתוספתא יהודה ברבי  יוסי  כרבי 
כנ"ל.23) למעשה. ב .24)הלכה יג, כריתות

.‰ÌÈÓ da ‰È‰Â „Ïa ˙ÈÚÈ È„k ‰˙L25Ïk »»¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»»»«ƒ»
CÏ‰ B‡ ,ËÚÓ ÔLÈ B‡ ,‡e‰L26Ú k  ÏÈÓ È„k ∆»≈¿«»«¿≈ƒ¿»»«

„ÚÏ zÓe ÔÈi‰27,˙ÈÚÈÓ ˙BÈ ‰˙L Ì‡ Ï‡ . ««ƒÀ»«¬…¬»ƒ»»≈≈¿ƒƒ

ÔÈÙÈÒBÓ Cc‰ B‡ ËÚÓ ˙L  ‚eÊÓ elÙ‡¬ƒ»≈«¿««∆∆ƒƒ
B˙eÎLa28‡lL „Ú ˙eÎM‰ ÈÙÏ ‡‰LÈ ‡l‡ . ¿ƒ¿∆»ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«∆…

.ÌÏBÚaL c ÌeL B˙eÎMÓ ‡MÈƒ»≈ƒƒ¿»»∆»»

ומכאן 25) להורות, מותר זה שבאופן אמרו שם, בכריתות
כתב : ה"א ולמעלה (כסף ֿמשנה). עבודה לעבוד גם שמותר
אבל  שפטור ונראה פטור, כו' במים מזגה וכו' רביעית שתה
ולפיכך  המים, מן חוץ  רביעית כשהיה מדובר שם – אסור
היה  כשהיין מדובר וכאן אסור, אבל פטור – במים כשמזגו
מותר  ולפיכך לרביעית, השלימוהו והמים מרביעית, פחות

(כסף ֿמשנה). לכתחילה רכיבה 26)גם אבל הלך, דוקא
שם. בעירובין, כמבואר מפיגה, אינה מיל, לענין 27)כדי 

בעירובין  הוראה ולענין ב . כב , בסנהדרין כן מפורש עבודה,
ב . מילין,28)סד, בשלשה מפיג רכוב  אבל כשהלך, דוקא

שם. בעירובין, שמבואר כמו

.ÂÓLÓ ÈL‡29˙BzLÏ ÔÈzÓ30Ï‡ ,˙BÏÈla ÔÈÈ «¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈¬»
ÔzaL ÈÓÈa ‡Ï31˙B‡ Èza ‡L elÙ‡Â .32ÏL …ƒ≈««»«¬ƒ¿»»≈»∆

„aÎz ‡nL ;ÌBi‰ Ô˙„BÚ ÔÈ‡L ÓLÓ33‰„BÚ‰ ƒ¿»∆≈¬»»«∆»ƒ¿«»¬»
‡ ˙Èa ÈL‡ ÏÚ34ÌÈÁ‡Ï eÎËˆÈÂ ,ÌBÈ ÏL ««¿≈≈»∆¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ

B˙B‡ ÏL ‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÚiÒÏ ÔzÓLÓ ÈL‡Ó≈«¿≈ƒ¿«¿»¿«¿»¿«¿≈≈»∆
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ˙BzLÏ ÌÈeÒ‡ ÌBi‰35‡nL ; «¬ƒƒ¿≈«≈««¿»∆»

‰ÏÈla ‰zLÈ36BÈÈ Ò ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B˙„BÚÏ ÌÈkLÈÂ ƒ¿∆««¿»¿«¿ƒ«¬»«¬«ƒ…»≈
ÂÈÏÚÓ37. ≈»»

עובד 29) משמר כל היו, כהונה משמרות וארבעה עשרים
ה"ג. המקדש כלי  מהל' פ "ד למעלה ראה שלו, בשבוע 

במשנה.30) - ב  טו, שלהם.31)תענית בשבוע 
כל 32) השבוע , ימות כמנין אבות לבתי  מתחלק  שהמשמר

הי "א). שם (למעלה ביומו עובד א.33)אחד יז, שם
במשנה.34) - ב  טו, היום,35)שם שלפני  בלילה כלומר,

להלן. לא 36)וראה ביתֿאב  אנשי  אמרו: יז.) (שם בגמרא
ופירש  בעבודה". תמיד עוסקין שהן מפני  בלילה, ולא ביום
אברים  הלילה כל מעלין שהיו "לפי  טו:) (שם רש"י 
השיגו  ומכאן שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב  וכן ופדרים",
 ֿ כסף  (ועי ' כן רבינו למד מהיכן צ "ע  ואמנם הראב "ד.
"לא  אמרו: שהרי  כנ"ל, מוכיח  המשנה לשון וגם משנה).
ועי ' היום, שלאחר בלילה מדובר הרי  בלילה", ולא ביום

הגרע "א. ה"ה.37)בגליון למעלה ראה

.ÊÚ„BiL Ô‰k Ïk38‰Ê È‡Óe ‡e‰ ÓLÓ ‰Ê È‡Ó »…≈∆≈«≈≈∆ƒ¿»≈≈∆
‰„BÚa ÌÈÚe˜ ÂÈ˙B‡ ÈzaL Ú„BÈÂ ,‡e‰ ‡ ˙Èa≈»¿≈«∆»≈¬»¿ƒ»¬»
‰È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÔÈÈ ˙BzLÏ BÏ eÒ‡  [ÌBi‰]«»ƒ¿«ƒ»«»»
BlL ‡ ˙Èa ÈkÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BÈ≈«≈≈∆ƒ¿»¿≈«ƒ≈»∆

˙aL d˙B‡ Ïk ˙BzLÏ BÏ eÒ‡ 39BzÓLnL »ƒ¿»»«»∆ƒ¿«¿
ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï .da ÔÈ„BÚ40˙Èa ‡ÏÂ BzÓLÓ ¿ƒ»…»»«ƒƒ¿«¿¿…≈

Ï‡ ;ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ eÒ‡L Ô˙B ÔÈc‰  ÂÈ˙B‡¬»«ƒ≈∆»ƒ¿«ƒ¿»¬»
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz41,„ÈÓz ˙BzLÏ zÓ ‡e‰ È‰Â , «»»«¿»»«¬≈À»ƒ¿»ƒ

BlL ‡ ˙Èa ÚwiL „Ú „ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬…«∆ƒ»«¿≈»∆
.BzÓLÓe¿ƒ¿«¿

משמר 38) אנשי  שאפילו (מזה אמרו "מכאן א: יז, בתענית
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קפג                 
         

לשתות  אסורים כן גם כלל, היום באותו עובדים היו שלא
ביתֿאב  ומשמרת משמרתו שמכיר כהן כל רש"י ), – יין
כל  יין לשתות אסור שם, קבועין אבותיו שבתי  ויודע  שלו,

היום". בלילה,39)אותו ובין ביום בין שבוע  אותו כל
עובדים. היו יום באותו אולי  להסתפק , יש יום כל שעל

הזה 41)שם.40) הבלבול היינו זו, קלקלה כלומר,
מהל' בפ "א (וראה תקנתו. היא זו – המשמרות שנתבלבלו

ה"ח ). מגילה

.ÁBÚO Ï„bL Ô‰k42Òk‰Ï BÏ eÒ‡ 43ÔÓ …≈∆»«¿»»¿ƒ»≈ƒ
‰˙ÈÓ iÁ  „ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰44È„Èa «ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»««»ƒ»ƒ≈

„ÚL BkLk ,ÌÈÓL45Ïk ezLÈ ‡Ï ÔÈÈÂ :Ó‡pL . »«ƒ¿ƒ∆»«∆∆¡«¿«ƒ…ƒ¿»
‰Ó  eÁlLÈ ‡Ï ÚÙe eÁl‚È ‡Ï ÌL‡Â ,Ô‰k…≈¿…»…¿«≈∆«…¿«≈«

.‰˙ÈÓa Út ÈÏc‚Ó Û‡ ,‰˙ÈÓa ÔÈÈ ÈÈe˙M¿≈«ƒ¿ƒ»«¿À¿≈∆«¿ƒ»

הי "א.42) להלן הט "ו.43)ראה ולהלן ה"א, למעלה ראה
ה"ט ).44) (להלן עבודתו חילל לא פג,45)אבל סנהדרין

"ראשיכם  ו) י , (ויקרא במקרא מפורש שנאמר ואף ֿעלֿפי  ב .
פ ' וב 'ספרא' תמותו", ולא תפרומו לא ובגדיכם תפרעו, אל
תמותו, "ולא אמרו: מא) הלכה דמלואים, (מכילתא שמיני 
כד. קטן במועד (וראה הן". שומע  אתה לאו ממשמע 
הפסוק  לדרוש הוצרכו כי  יתכן – שם) הריטב "א ובחידושי 
שאפשר  מספיק , אינו שמיני  שבפרשת הפסוק  כי  הנ"ל,
שכבר  ולאחר לדורות. ולא לשעה רק  נאמר שהוא לומר
שדין  וגו'" ישתו לא "ויין קבלה בדברי  מהפסוק  למדנו
הפסוק  כי  עלֿידי ֿזה לנו נתגלה יין, שתויי  כדין ראש פרועי 
לקרועי ממנו ללמוד יש ושוב  לדורות, גם הוא שמיני  בפ '
להר"ן  המיוחסים בחידושים ועי ' הי "ד, להלן ראה בגדים,
הביא  קסג) (לאֿתעשה המצוות' וב 'ספר (כב :). בסנהדרין
מיתה, לחייב  וגו'", תפרעו אל "ראשיכם הנ"ל הפסוק  רבינו

עיי "ש.

.Ë‰„BÚ ÔÈÏlÁÓ L‡‰ ÈÚet ÔÈ‡Â46Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈¿≈»…¿«¿ƒ¬»««ƒ
.‰Lk B˙„BÚ  ‰˙ÈÓa ‡e‰L∆¿ƒ»¬»¿≈»

מיתה,46) לענין אלא יין לשתויי  הוקשו שלא - ב  יז, תענית
(שם). חילול לענין ולא

.È˙ÚLa ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈ‰ÊÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«…¬ƒÀ¿»ƒ«««ƒ∆»ƒ¿«
Lc˜nÏ ‰‡Èa47‡l‡ Út Ïc‚Ï ÔÈeÒ‡ ÔÈ‡ Ck , ƒ»«ƒ¿»»≈¬ƒ¿«≈∆«∆»

Lc˜nÏ ‰‡Èa ˙ÚLa48Ô‰Îa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿…≈
eÒ‡ ÏB„b Ô‰k Ï‡ ;ËBÈ„‰49Út Ïc‚Ï50Ú˜ÏÂ ∆¿¬»…≈»»¿«≈∆«¿ƒ¿…«

ÂÈ„‚a51ÌÏBÚÏ52Lc˜na ‡e‰ „ÈÓz È‰L ,53CÎÏe . ¿»»¿»∆¬≈»ƒ«ƒ¿»¿»
.ÌÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚e ÚÙÈ ‡Ï BL‡ ˙‡ :Ba Ó‡∆¡«∆……ƒ¿»¿»»…ƒ¿…

(שנאמר 47) דאסור" הוא ביאה בזמן יין "שתויי  א: יז, שם
בבואכם  אתך ובניך אתה תשת אל ושכר "יין ח ) י , (ויקרא
הביא  שם לרש"י  המיוחס  ובפירוש וגו'". מועד אהל אל
החצר  אל בבואם כהן כל ישתו לא "ויין כא) (מד, מיחזקאל
"בזמן  שם בגמרא שכתוב  כמו העתיק  לא הפנימית").
המקדש  שבית בזמן שהכוונה לטעות אפשר שבזה ביאה"
"בשעת  אלא שם) לרש"י  המיוחס  בפירוש (ראה קיים
"כהן  הי "א: להלן כתב  וכן עובד. כשהוא כלומר, ביאה"
כהן  אבל יום", לשלשים יום משלשים מגלח  העובד הדיוט 

וראה  המקדש, בזמן אפילו לגלח  צריך אינו עובד שאינו
ובכסף ֿמשנה. משתויי48)בראב "ד ראש פרועי  שלמדים

שם). (תענית, ב .49)יין יא, שלא 50)הוריות אפילו
פ "ה  למעלה וראה קסג). ל"ת המצוות' ('ספר אבלות כדרך

ה"ו. המקדש כלי  המקדש,51)מהל' כלי  (הל' מת על
המצוות'52)שם). ('ספר עבודה בשעת שלא אפילו

שם). המקדש כלי  והל' קסד, טעם 53)לאֿתעשה זהו
– שאסור כיון אבל ולפרוע , לפרום התורה שאסרה למה
הל' למעלה ראה במקדש, שאינו בשעה אפילו הוא אסור
חייב  אינו התורה מן הרי  עיון, צריך אבל שם. המקדש, כלי 
ב 'יריעות  וראה ה"ז. שם למעלה ראה במקדש, תמיד להיות

שלמה'.

.‡ÈÈÊk .ÌBÈ ÌÈLÏL ?Út Ïec‚ ‡e‰ ‰nk54, «»ƒ∆«¿ƒ¿»ƒ
‰˙eÁt ˙eÈÊ ÔÈ‡Â ,BL‡ ÚO Út Ïcb :Ba Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…¿≈¿ƒ¿»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ55„BÚ‰ ËBÈ„‰ Ô‰k ,CÎÈÙÏ .56Ál‚Ó  ƒ¿ƒ¿ƒ»…≈∆¿»≈¿«≈«
.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ

ב .54) כב , הקבלה"55)סנהדרין מפי  הלכה זה "ודבר
ה"ב ). נזירות מהל' למעלה 56)(פ "ג ראה עובד, דווקא

ה"י .

.ÈÈL‡Â57ÓLÓ58tÒÏ ÔÈeÒ‡59ÒaÎÏe60 ¿«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈¿«≈
ÔzaLa61ÔÈÏeÓ Ô‰Lk ÔzÓLÓÏ eÏÚÈ ‡lL È„k ,62, ¿««»¿≈∆…«¬¿ƒ¿«¿»¿∆≈¿À»ƒ

ÔÈÁl‚Ó ‡l‡63ÔÈˆÁBÂ64.eÏÚiL Ì„˜ ÔÈÒaÎÓe ∆»¿«¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ…∆∆«¬

כלי57) מהל' פ "ו למעלה וראה במשנה, - ב  טו, תענית
הי "א. ה"ג.58)המקדש פ "ד שם למעלה ראה

מלספר 59) אסורין מעמד ואנשי  משמר "אנשי  שם: במשנה,
והשמיט  השבת". כבוד מפני  מותרין ובחמישי  ומלכבס ,
בפ "ו  למעלה רק  והביאה האחרונה, הפיסקא את כאן רבינו
משנהֿלמלך  כסף ֿמשנה, (ראה מעמד אנשי  לענין שם
"ובחמישי זו שבבא רבינו שדעת (ונראה ואורֿשמח ).
שבתחילת  משמר לאנשי  מכוונת אינה וכו'" מותרין
ה'מאירי ' כתב  שהרי  שבסוף . מעמד לאנשי  אלא הדברים,
"וגדולי משמר) אנשי  ד"ה המשנה בפירוש שם, (תענית
לספר  חייבים מיהא כהנים והלא שואלים, המפרשים
כאן. יש ניוול ומה הי "א), למעלה (ראה לשלשים משלשים
מספרין, יהו לא שבתם, בתוך שלשים יום הגיע  אילו ועוד
כאן  אין מהם ובמחילה גזירה. מדין תורה איסור דוחין וכי 
ועליו  ניוול, קצת יש שלשים שבתוך בפרע  שאף  קושיא,
בתוך  יספרו לא שבתם, לפני  ספרו לא שאם אומר הוא
לספר  חייבים ודאי  שלהם, שלשים יום הגיע  אם הא שבתם,
שמותרים  יום, שלשים בתוך שמדובר ומכיון בשבתם". אף 
לספר  להם שיתירו מסתבר לא במקדש, עבודה לעבוד
המקדש, מכבוד חמור שבת כבוד יהא שלא – שבת לכבוד
אומרים  ויש ו:), (יבמות לזה זה ומקדש שבת הוקשו והרי 
אבל  צח ). סי ' ('יראים' מקדש ממורא שבת מורא שלמדו
יום, שלשים כשעברו אמורים הדברים מעמד באנשי 
לספר  להם התירו ולכן בעבודה, הם אסורים שבמקדש
המוריה'). 'הר בדברי  הי "ג להלן וראה השבת, לכבוד

(פ "ח 60) אותם מכבסין אין שהרי  כהונה, לבגדי  הכוונה אין
שלמה'). ('יריעות שלו חול לבגדי  אלא ה"ה), שם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קפד        
  

שלהם.61) שעוד 62)בשבוע  ואף ֿעלֿפי  הי "ז. להלן ראה
עליו  יהיה שלא חכמים רצו תגלחתו, מיום שלשים עברו לא
שלא  הכוונה, ובכיבוס  למעלה). (ראה קצת ניוול אפילו
למעלה). (ראה מלוכלכים כשהם שלו חול בבגדי  יכנס 

ראשם.63) כן 64)שערות אמרו הראש רחיצת שעל נראה
יז.). תענית ('מאירי '

.‚È‰ÓÏML ÈÓ65Ï‚‰ CB˙a BzÓLÓ66zÓ  ƒ∆»¿»ƒ¿«¿¿»∆∆À»
Ï‚a Ál‚Ï67Ï‚‰ Úa ‰ÓÏL Ì‡ Ï‡ .68BÈ‡  ¿«≈«»∆∆¬»ƒ»¿»¿∆∆»∆∆≈

Ï‚‰ Úa ‡l‡ Ál‚Ó69. ¿«≈«∆»¿∆∆»∆∆

תנאֿקמא.65) כדעת - ב  יז, קטן הרגל 66)מועד (כשחל
והר"ר  הריטב "א שפירשו כמו בשבת, באחד או בשבת

תלמיד בערב ידידיה לגלח  יכול היה ולא שם, מפריש ר"י 
רבינו  שלדעת הקודמת, בהלכה למעלה שכתבנו כמו הרגל,
מעמד  באנשי  אלא השבת כבוד מפני  בחמישי  התירו לא
וב 'הר  שם, ידידיה והר"ר בריטב "א ראה משמר, באנשי  ולא

כאן). הרגל,67)המוריה' בערב  לגלח  יכול שלא מאחר
והר"ר 68)כנ"ל. (הריטב "א בשבת בשני  הרגל שהיה כגון

הרגל. ערב  ראשון ביום לגלח  ויכול שם) ולא 69)ידידיה
ברגל.

.„È.‡e‰ „Á‡ L‡ ÈÚet ÔÈ„Â ÌÈ„‚a ÈÚe˜ ÔÈcƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈…∆»
eÚÙ˙ ‡Ï ÌÎÈL‡ :Ó‡pL70eÓÙ˙ ‡Ï ÌÎÈ„‚e ∆∆¡«»≈∆…ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿…

„Ú Ì‡ ‡‰ ;e˙Ó˙ ‡ÏÂ71iÁ  ÌÈ„‚a Úe˜ ‡e‰Â ¿…»À»ƒ»«¿¿«¿»ƒ«»
‡ÏÂ ‰Lk B˙„BÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓƒ»ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¬»¿≈»¿…

dÏlÁ72. ƒ¿»

תפרעו.70) אל מכילתא 71)צ "ל: שמיני , פ ' 'ספרא'
ה"ח . למעלה וראה מא. הלכה פרוע 72)דמלואים כמו

פ "ח  המקדש (כלי  למעלה שכתב  (ומה ה"ט ). (למעלה ראש
עבודתו  מקורעין בגדיו היו שאם ל), הערה ועיי "ש  ה"ד.
כשתקנו  מדובר וכאן בגדים. מחוסר מטעם היינו פסולה,
מחוסר  שלגבי  ישרה), שאינה תפירה =) בשלילה הקרע 
קרוע  לגבי  אבל שתוקן, כיון קרוע , בגד זה אין בגדים
דינו  אבלות שלגבי  כיון שלול, שהוא אף ֿעלֿפי  בגדים,
מהל' (פ "ט  שבעה לאחר כן לעשות מותר שהרי  כקרוע ,
ראה  המתים, על שקורעים כדרך קרוע  עודנו – ה"א) אבל

הסמוכה). בהלכה

.ÂËÒÎ Ì‡ ,‰„BÚÏ Lk‰ Ô‰k ÏkL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»…≈«»≈»¬»ƒƒ¿«
ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ73‡MÓ BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L ‡e‰Â ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒƒƒ¿»

C„k ÌÈ„‚a Úe˜ B‡ ,L‡ Úet B‡ ,ÔÈkLÓ‰«¿«¿ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿∆∆
ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈÚBwL74‰„BÚ „Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««≈ƒ««ƒ∆…»«¬»

‰˜BÏ ‰Ê È‰ 75ÒÎÂ ‰„BÚÏ Èe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆∆ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«

‰„BÚ‰ ˙ÚLa76‡lL ‰ÊÓ ‡e‰ È‰Â ,‰Îk ÏeÓ ƒ¿«»¬»¿À»»»«¬≈À¿»∆…
.ÒkÈƒ»≈

ה"א.73) פ "ו ולהלן ה"א, למעלה כלומר,74)ראה
אבל  מהל' (פ "ח  טפח  שהוא מת, על שקורעים כשיעור
למדו  תפרומו" לא "בגדיכם הנ"ל מהפסוק  שהרי  ה"ב ).
שלמה', ב 'יריעות ראה המת, על קריעה דין כד.) קטן (מועד

הי "ד. האולם 75)ולמעלה "בין מ "ט : פ "א בכלים
ראש  ופרועי  מומין בעלי  שאין ממנו, מקודש ולמזבח 
- ב  מד, ביומא כמאןֿדאמר רבינו וסובר לשם". נכנסים

ראב "ד. ועי ' דאורייתא, פ '76)שמעלות ב 'ספרא' הוא כן
עבודה, בשעת אלא חייב  שאינו "ומנין ה"ד: פ "א שמיני 
עבודה  בשעת רבינו, ומפרש ובניך", אתה תלמודֿלומר
 ֿ (כסף  בלילה ולא ביום כלומר, לעבודה, הראויה בשעה

משנה).

.ÊË‡ˆBi‰ ÔÈ„Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ ‰Îk ÒÎp‰ ÔÈ„Â¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈
‡e‰ „Á‡ ÌMÓ77ÔÈÈ ˙ÈÚÈ ‰˙ML ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ»∆»≈«¿∆»»¿ƒƒ«ƒ

 ‡ˆÈÂ ÌL ÂÈ„‚a Ú˜ B‡ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»«¿»»»¿»»
.‰˙ÈÓ iÁ  B˙‡ÈˆÈa „Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ∆¿≈ƒ»«ƒƒ»«»ƒ»

שם.77) 'ספרא'

.ÊÈÒk‰Ï ,Ï‡OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈
‡e‰Lk ,ÌÈÙÏÂ Ï‡OÈ ˙ÊÚ ˙lÁzÓ ,Blk Lc˜nÏ«ƒ¿»Àƒ¿ƒ«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿∆

Ïee Cc L‡ Úet B‡ BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L78B‡ ¿«ƒƒ¿«…∆∆ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ;‰‰Ê‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„‚a Úe¿̃«¿»ƒ««ƒ∆≈»«¿»»∆≈∆

LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙ÈaÏ ‡BÓe „Bk79.ÏeÓ Ba ÒkiL »»««ƒ«»¿«»∆ƒ»≈¿À»
˙ÙÏÁÓ ‰OÚpL „Ú BÚO Ï„bL Ï‡OÈ Ï‡80‡ÏÂ ¬»ƒ¿»≈∆»«¿»«∆«¬»«¿∆∆¿…

.Ï‡OÈ ˙ÊÚÏ Òk‰Ï zÓ ‰Ê È‰  Ïee C„ ‰È‰»»∆∆ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈¿∆¿«ƒ¿»≈

יכנסו 78) שלא יז.) (תענית שאמרו ממה ללמוד יש כן
ראה  מנוולין. כשהן הי "ב .למשמרתן ראה 79)למעלה

ה"אֿב . הבחירה בית מהל' פ "ז שמואל 80)למעלה שהרי 
יב ) א, (שמואלֿא שנאמר סו.), (נזיר נזיר היה הנביא
(פ "ג  היה עולם ונזיר שם) (נזיר ראשו" על יעלה לא "ומורה
(שם, עולם עד ה' בבית יושב  והיה הט "ז), נזירות מהל'
בן  "יואל מדרש: בשם א יואל שמעוני ' וב 'ילקוט  כב ),
פתואל  שמו נקרא למה אמרין רבנן שמואל), (בן פתואל
יהיה  שלא כדי  והיינו הזאת". כבתולה בשערו מסלסל שהיה
שהיה  "מי  מח :) (נזיר שאמרו (וממה שמח '). ('אור מנוול
יום  שלשים שבתוך לפי  להקשות, אין נזיר", והוא כהןֿגדול

ראש). פרוע  נקרא אינו



     

ה'תשע"ט  טבת ט "ו  ראשון  יום 

דר. רג. רב. תעשה לא מצות
― הר"ב מּלׁשּתֹותהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיין
יׁשּתה" לא ענבים ֿ מׁשרת "וכל יתעּלה: אמרֹו  ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

אֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
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קפה         
  

והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר
יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאואמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר ֿ הּיין. מן הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעםנזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו , ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
  ּכעּקראחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לקּמן ׁשּנבאר     ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִֵֶֶֶַָָ

לֹוקה. ― חמץ אֹו יין רביעית ְִִִִֶֶַַָֹהּנזיר

― הר"ג מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: והּוא ,ענבים, ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא ואםצּמּוקים, , ְְְִִִִִֵֵָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם ְִֵֶֶַַָאכל

ה'תשע"ט  טבת ט "ז שני יום 

רז. רח. רו. רה. תעשה לא מצות
― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ֿ זג ועד "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע
  .לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא ֿ זג "ועד אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ֿ אחד ּכל וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ֿ אחד ּכל על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. מלקּות הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ
עצמן ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּבפני
נזירּות ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָועל

וסחט וזּגין חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל :ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָ
חׁשבּו וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשּכֹול

וׁשּירׁשם ּתנא זה ׁשּתּנא לקּבע  ְְְִֶֶַַַַָָָֹ
       חּיב ְֶַָוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא :מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
לפי חמץ? ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹוהא
נאסר לא החמץ ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹׁשאינֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
.ּבקלקּולֹו מּמּנּו נסּתּלק לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו .ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

מצטרפין אּלּו נזיר ׁשאּסּורי לדעת, צרי ּׁשאּתה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומּמה
מּכּלן. ּכזית על ולֹוקה לכזית ְְְִִִִֶַַַָָֻֻּכּלן

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש . ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא ֿ יּטּמא", "לא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאהל
ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוׁשאם
אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס,
אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל נכנס   ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
        ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ יּטּמא" לא וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

עליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
מ ׁשאינֹו ּבטמאֹות לֹוקה.ּבין ― עליהן גּלח ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻ

ה'תשע"ט  טבת י"ז שלישי יום 

קיד. צג. עשה מצות
יוםשניֿ שלישיט"זֿ י"זטבת

― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו והבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

   :מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ
היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת ֿ ימּות "וכי אמרֹו: והּוא טמאה,  ְְְְְִֵָָָָָֻ
ימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת

ּכׁשּתינזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות לפי  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי ּכ ֿ אחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחר
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן ּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
    הּטעם ֿ את לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו הּגיל,  ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

ּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
וגֹו'" נפׁשֹות  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ

ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת
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קפו        
  

ה'תשע"ט  טבת י"ח רביעי יום 

קיז. קטז. קטו. עשה מצות
― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּכהן לפני ֿ הּבהמה את "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,
אֹותּה" הּכהן והערי  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ

ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .ּומעילהמצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש ֿ ּביתֹו את ֿ יקּדיׁש ּכי "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" והעריכֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים .ּבמּסכת ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא ; ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ

וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ֿ ׂשדה את ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ

הּכ ֿ לֹו "וחּׁשב מקנתֹו הערּכ".ּובׂשדה מכסת את הן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוכבר

ערכים   סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל . ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ
אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם יׁש אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָערכים
ׁשאינֹו ּדין מהן ֿ אחת לכל מצות: ארּבע הן אּלא ―ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם אבל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחרת,
ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני למנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאין

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים אנּו  ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
  .ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ

ה'תשע"ט  טבת י"ט  חמישי יום 

קמה. עשה מצות
קי. תעשה לא מצות

― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחרמים,
לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― ִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחרם'
והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאז
לה' איׁש יחרים אׁשר ֿ חרם ּכל א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם ֿ לֹו ֿ אׁשר מּכל  על לנּו ורמז . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
"ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, חרמים ׁשּסתם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

אחּזתֹו" ּתהיה לּכהן החרם ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדריםמצוה ּובריׁש  ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

 .

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' ֿ חרם "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

 ספרא ּולׁשֹון . יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם לּגזּבר".  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

 .

ה'תשע"ט  טבת כ' שישי יום 

רטו. קיא. תעשה לא מצות
― הקי"א סתםהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ֿ ּכן, ּגם הארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחרמי
   ֿ מה לּבעלים, יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון .ְְְִִִֵַַָָָֹ

יכֹול אחּזתֹו", ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּיעׂשה
ּוכבר "הּוא". לֹומר: ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש ֿ ּפי ֿ על ְְִֵֵֵֶַַַַַָאף
ערכין ּבמּסכת חרמין ׂשדה ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

:אמרּו וׁשם לּכהנים. חרמין ׁשּסתם נתּבאר וׁשם .ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם אין ּכהנים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"חרמי

ְַָּכּתרּומה".

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּכלאים" ֿ תזרע לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹּכלאים,

  אּלא לזרעם אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי ,ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבארץ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ― לארץ ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻּובחּוצה

ּכלאים. ְְִִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"ט  טבת כ"א ש "ק יום 

רטז. תעשה לא מצות
יוםרביעיֿ ש"קי"חֿ כ"אטבת

― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ֿ הּכלאים מן זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתבּואה
ּכרמ ֿ תזרע "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנקרא:

ּכלאים"  ספרי ּולׁשֹון .   : ְְְִִִֵָ
ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ּכרמ ֿ תזרע ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֹ"לא
ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", ֿ תזרע לא ׂשד" ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנאמר:
ּכלאים ֿ המקּים ׁשּכל מלּמד אמרּו: והּזרעים? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּכרם
הּכרם ּכלאי ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבּכרם
ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאסּורים
חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. מלקּות לֹוקה ― ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

וחרצן ּוׂשעֹורה  יד ּבמּפלת . ְְְְֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם אסּור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָּומּדרּבנן

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה לארץ  יד ּבמּפלת ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
עליה לֹוקין אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ―ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ׂשד" אמרֹו: ּבכלל נכללת ּכ על והאזהרה ֿ מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָּבכל
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּכלאים". ֿ תזרע ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹלא

ּכלאים. ְְִִֶֶַָּבמּסכת
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(‚Î) בו ויחזק ידו  וישלח  כמו  ד)יקחו  וכן (שם

אחזתני: החזיקתני ל '(Î‰)צרה ל "א יראה,
חרב אל  מגורי כמו  כא)אסיפה תרגם (יחזקאל וכן 

התגלגלי:(ÂÎ)יונתן :  של אבל 
ומת: יחיד  בן  אלא לו  שאין  מי יחיד  בן 

 ואינו בפתח  מספד  נקוד  דבוק שהוא לפי
בצירי: מספד  (ÊÎ)נקוד   נאמר לירמיה

שתוכיחם  דרכם את ובחנת ותדע בתוכם נתתיך  חזק
ובחן  עופל  כמו  חוזק ל ' בחון  ישמעו , לא (ישעיה והם

בחוניו לב ) כג)הקימו  (ÁÎ):(שם  סרים
הדרך : מן   מטילי והברזל  הנחשת בין 

כך  יחד  להתגרות כח  בהן  שיש שרים שני בין  איבה
כנחשת  וחזקים הם רכיל  הולכי אומר  ואני שמעתי,

מהלכין  נוכל  ל ' זה רכיל  וי"ת כזביהם, להחזיק וברזל 
ל ' הוא ונוכל  פרזלא, עם נחש דמערב כמא בנכילו 

להמיתו  אותו  ויתנכלו  כמו  לז )מחשבה :(בראשית
(ËÎ)  נופחין כסף כשצורפים הוא משל 

לצרוף  ומועיל  הכור  בתוך  עופרת תמיד  ונותנין  במפוח 
מכח  ונחרך  נחר  המפוח  אתכם לצרוף באתי אתם אבל 

אפו  חרה לשון  נחר  כולו , העופרת ותם לב )האש (איוב 

חורב מני חרה ל)ועצמי בלעז :(שם אישר "ש
הועיל : לא כי הצורף צרף חנם על   

ולא  להוכיח  הנביאים יגעו  כלומר  הרעה מדרכם
בלעז ,הועילו : כמו פורצטראקי"ץ ורעים (נ"א

סא"א) (Ï):רשעים  בשום נצרף שאינו 
יגיעה:

 
(‚Î).Â˜ÈÊÁÈ: בהם להלחם בידם  ÂÓÁÈ.יאחזו  ‡ÏÂ על

בידם: Ó‰È‰.הנופלים ÌÈÎ גליו ע"י הומה  אשר  הים כמו 
בקול: ÂÎÈ.המרעישים ÌÈÒÂÒ ÏÚÂאחרי לרדוף  וימהרו 
במלחמה. È‡Î˘הנסים ÍÂÚ: ומוכן ערוך מהם אחד כל  .

(ÂÎ).Ù‡ È˘ÏÙ˙‰Â בן כעל אבל לך ועשי באפר התגלגלי
מר: ומספד  בבל :‰˘Â„„.יחיד  המקום ÔÂÁ.(ÊÎ)זה מאמר

מהם  תירא ולא מבצר  כמגדל מחוזק בעמי נתתיך הלא לירמיה 
פניהם : על דרכם דרכם Ú„˙Â.להוכיח  את ובחנת ידעת וא"כ

שומע: מי  ואין להוכיחם הרבית ÌÈÂÒ.(ÁÎ)כי ÈÒ ר"ל
השירים שיר ודוגמתו הסוררים שבכל  המיוחדים (ש "ה הסרים

השירים:א) שבכל המיוחד השיר  ÏÈÎ.שר "ל ÈÎÏÂ‰מדברי
ÏÊÂ.לה"ר : ˙˘ÂÁ זיין ככלי אנשים לאבד  נכונים ר"ל

וכן  מאד חזק שהוא  בזה זה מעורב  וברזל  מנחושת  העשוי
ונחושת מצפון  ברזל  טו )נאמר  ‰Ó‰.:(לקמן  ÌÈ˙ÈÁ˘Ó הורגים

זה: את Ó‡˘.(ËÎ)זה  ÁÂÙÓ Áלהסיר כסף צורף דרך
נקי הכסף  ונשאר  העופרת ונשרף  והעופרת הכסף  יותך עד במפוח  ונופח  האש  על ומעמיד עופרת ועמו  בכור  הכסף  מניח  הסיג 
כי הכסף את  צרף  בחנם אבל הכל נשרף כי  ונשלם  תם כבר  העופרת  וגם  האש מן נתייבש  המפוח  הנה אמר לזה סיג  מבלי

ואינם הסי העם את להוכיח  מתייגעים הנביאים  הנה לומר למשל והוא כשהיה בו מעורב  והנה  הכסף  מן  נעתקו  לא הרעים  גים
במרדם: עומדים עדיין כי Ì‰Ï.(Ï)מועילים Â‡˜ Ò‡Ó ÛÒÎ הסיגים את מהם להפריד  שא"א  נמאס כסף  ישראל שם  קראו

המגונים: המעשים Ì‰.הם '‰ Ò‡Ó ÈÎ:טובים לא אשר מעשיהם עוזבים אינם אשר  על

 
(‚Î).ÔÂ„ÈÎÂבכידון נטה וכן  רומח  כעין ח')הוא ÍÂÚ.:(יהושע

חיל: כגבור  ר "ל כאיש. ומוכן . מלשון ÂÙ.(Î„)מסודר
אחיזה:‰Â˙˜ÈÊÁ.רפיון: ורעד:ÏÈÁ.ענין  חלחלה 
(‰Î).Â‚Ó מואב ויגר  כמו  פחד כב)ענין  ˙(ÂÎ):(במדבר 
.ÈÓÚ: עמי ואזור :Â‚Á.עדת  חגורה עבה:˘˜.מלשון  יריעה 

.È˘ÏÙ˙‰Â התפלשי בעפר וכן א)התגלגלי ˙ÌÈÂÓ.:(מיכה
מרירות: וכן ÔÂÁ.(ÊÎ)העושק :‰˘Â„„.מל ' חזק  מגדל  ענין 
ובחן לב)עופל בחינה:ÁÂ˙.:(ישעיה ÈÒ(ÁÎ)מלשון 

.ÌÈÂÒומורה סורר  כמו  ועקום עוות כא)ענין  ‰ÈÎÏÂ:(דברים
.ÏÈÎרכיל תלך  לא  כמו  לה"ר י "ט)ענין Á.(ËÎ):(ויקרא

חורב  מני  חרה  כמו יובש  ל )ענין הכליÁÂÙÓ.:(איוב שם 
האש : להבעיר  בו והשלמה:˙Ì.שמפיחים גמר  ÙÂÚ˙.ענין 

מתכת: ˆÛÂ.מין  Ûˆ:והתכה זיקוק  הסיגים ÌÈÚÂ.ענין  הם
הכסף : מול רע  והסרה:Â˜˙.שהוא  העתק  ענין 
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(‚Î) בו ויחזק ידו  וישלח  כמו  ד)יקחו  וכן (שם

אחזתני: החזיקתני ל '(Î‰)צרה ל "א יראה,
חרב אל  מגורי כמו  כא)אסיפה תרגם (יחזקאל וכן 

התגלגלי:(ÂÎ)יונתן :  של אבל 
ומת: יחיד  בן  אלא לו  שאין  מי יחיד  בן 

 ואינו בפתח  מספד  נקוד  דבוק שהוא לפי
בצירי: מספד  (ÊÎ)נקוד   נאמר לירמיה

שתוכיחם  דרכם את ובחנת ותדע בתוכם נתתיך  חזק
ובחן  עופל  כמו  חוזק ל ' בחון  ישמעו , לא (ישעיה והם

בחוניו לב ) כג)הקימו  (ÁÎ):(שם  סרים
הדרך : מן   מטילי והברזל  הנחשת בין 

כך  יחד  להתגרות כח  בהן  שיש שרים שני בין  איבה
כנחשת  וחזקים הם רכיל  הולכי אומר  ואני שמעתי,

מהלכין  נוכל  ל ' זה רכיל  וי"ת כזביהם, להחזיק וברזל 
ל ' הוא ונוכל  פרזלא, עם נחש דמערב כמא בנכילו 

להמיתו  אותו  ויתנכלו  כמו  לז )מחשבה :(בראשית
(ËÎ)  נופחין כסף כשצורפים הוא משל 

לצרוף  ומועיל  הכור  בתוך  עופרת תמיד  ונותנין  במפוח 
מכח  ונחרך  נחר  המפוח  אתכם לצרוף באתי אתם אבל 

אפו  חרה לשון  נחר  כולו , העופרת ותם לב )האש (איוב 

חורב מני חרה ל)ועצמי בלעז :(שם אישר "ש
הועיל : לא כי הצורף צרף חנם על   

ולא  להוכיח  הנביאים יגעו  כלומר  הרעה מדרכם
בלעז ,הועילו : כמו פורצטראקי"ץ ורעים (נ"א

סא"א) (Ï):רשעים  בשום נצרף שאינו 
יגיעה:

 
(‚Î).Â˜ÈÊÁÈ: בהם להלחם בידם  ÂÓÁÈ.יאחזו  ‡ÏÂ על

בידם: Ó‰È‰.הנופלים ÌÈÎ גליו ע"י הומה  אשר  הים כמו 
בקול: ÂÎÈ.המרעישים ÌÈÒÂÒ ÏÚÂאחרי לרדוף  וימהרו 
במלחמה. È‡Î˘הנסים ÍÂÚ: ומוכן ערוך מהם אחד כל  .

(ÂÎ).Ù‡ È˘ÏÙ˙‰Â בן כעל אבל לך ועשי באפר התגלגלי
מר: ומספד  בבל :‰˘Â„„.יחיד  המקום ÔÂÁ.(ÊÎ)זה מאמר

מהם  תירא ולא מבצר  כמגדל מחוזק בעמי נתתיך הלא לירמיה 
פניהם : על דרכם דרכם Ú„˙Â.להוכיח  את ובחנת ידעת וא"כ

שומע: מי  ואין להוכיחם הרבית ÌÈÂÒ.(ÁÎ)כי ÈÒ ר"ל
השירים שיר ודוגמתו הסוררים שבכל  המיוחדים (ש "ה הסרים

השירים:א) שבכל המיוחד השיר  ÏÈÎ.שר "ל ÈÎÏÂ‰מדברי
ÏÊÂ.לה"ר : ˙˘ÂÁ זיין ככלי אנשים לאבד  נכונים ר"ל

וכן  מאד חזק שהוא  בזה זה מעורב  וברזל  מנחושת  העשוי
ונחושת מצפון  ברזל  טו )נאמר  ‰Ó‰.:(לקמן  ÌÈ˙ÈÁ˘Ó הורגים

זה: את Ó‡˘.(ËÎ)זה  ÁÂÙÓ Áלהסיר כסף צורף דרך
נקי הכסף  ונשאר  העופרת ונשרף  והעופרת הכסף  יותך עד במפוח  ונופח  האש  על ומעמיד עופרת ועמו  בכור  הכסף  מניח  הסיג 
כי הכסף את  צרף  בחנם אבל הכל נשרף כי  ונשלם  תם כבר  העופרת  וגם  האש מן נתייבש  המפוח  הנה אמר לזה סיג  מבלי

ואינם הסי העם את להוכיח  מתייגעים הנביאים  הנה לומר למשל והוא כשהיה בו מעורב  והנה  הכסף  מן  נעתקו  לא הרעים  גים
במרדם: עומדים עדיין כי Ì‰Ï.(Ï)מועילים Â‡˜ Ò‡Ó ÛÒÎ הסיגים את מהם להפריד  שא"א  נמאס כסף  ישראל שם  קראו

המגונים: המעשים Ì‰.הם '‰ Ò‡Ó ÈÎ:טובים לא אשר מעשיהם עוזבים אינם אשר  על

 
(‚Î).ÔÂ„ÈÎÂבכידון נטה וכן  רומח  כעין ח')הוא ÍÂÚ.:(יהושע

חיל: כגבור  ר "ל כאיש. ומוכן . מלשון ÂÙ.(Î„)מסודר
אחיזה:‰Â˙˜ÈÊÁ.רפיון: ורעד:ÏÈÁ.ענין  חלחלה 
(‰Î).Â‚Ó מואב ויגר  כמו  פחד כב)ענין  ˙(ÂÎ):(במדבר 
.ÈÓÚ: עמי ואזור :Â‚Á.עדת  חגורה עבה:˘˜.מלשון  יריעה 

.È˘ÏÙ˙‰Â התפלשי בעפר וכן א)התגלגלי ˙ÌÈÂÓ.:(מיכה
מרירות: וכן ÔÂÁ.(ÊÎ)העושק :‰˘Â„„.מל ' חזק  מגדל  ענין 
ובחן לב)עופל בחינה:ÁÂ˙.:(ישעיה ÈÒ(ÁÎ)מלשון 

.ÌÈÂÒומורה סורר  כמו  ועקום עוות כא)ענין  ‰ÈÎÏÂ:(דברים
.ÏÈÎרכיל תלך  לא  כמו  לה"ר י "ט)ענין Á.(ËÎ):(ויקרא

חורב  מני  חרה  כמו יובש  ל )ענין הכליÁÂÙÓ.:(איוב שם 
האש : להבעיר  בו והשלמה:˙Ì.שמפיחים גמר  ÙÂÚ˙.ענין 

מתכת: ˆÛÂ.מין  Ûˆ:והתכה זיקוק  הסיגים ÌÈÚÂ.ענין  הם
הכסף : מול רע  והסרה:Â˜˙.שהוא  העתק  ענין 
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(Ë)    תכלמי אל  תצמאי ואם

הנערים: ישאבון  אשר  המים מכלי ולשתות מללכת
(‚È)    מן כאחת חשובה איני

שלך : (È„)השפחות   מכאן
לשרב: יפה שהחומץ   ואין לה ויושט 

ותוך  אחוריים משנה בלשון  אלא במקרא דמיון  לו 
הצביטה: (ÊË)ובית   תשכחו שכח 

שגגה  כל  תרגום שוכחים. אתם כאילו  עצמיכם עשו 
זיתך : ישל  כי לשון  אחר , דבר  השל . על  וכן  שלותא

 מצאן משנה בלשון  דוגמתו  יש קטנים עמרים

כריכות: או  (ËÈ)צבתים   השדה בעל 
בשדהו : ללקט  פנים לך  ונתן  (Î)שנשא 

  בצורכי ונטפל  החיים את ומפרנס שזן 
המתים:

(): קרובינו   ווונטו "ר המוץ
ישן בלע"ז : והיה וגזל  בגנבה פרוץ הדור  שהיה

גורנו : לשמור  שלך :(‚)בגורנו  ע"ז  מטינוף
:מצוות אלו  :שבת של  בגדים

 : עמך תרד  זכותי כתיב, וירדתי 
: לבועז

e dpyn oey`x wxt `rivn `aa zkqn

„äéìò ìôðå äàéönä úà äàø,da ÷éæçäå øçà àáe–æ da ÷éæçäL äæda äë.øçà ïéöø ïúBà äàø ¨¨¤©§¦¨§¨©¨¤¨¨©¥§¤¡¦¨¤¤¤¡¦¨¨¨¨¨¨¨¨¦©©
äàéöî,øeáL éáö øçà,eçøt àHL úBìæBb øçà,øîàå:éãN éì äúëæ–Bì äúëæ.Bkøãk õø éáö äéä,Bà §¦¨©©§¦¨©©¨¤¨§§¨©¨§¨¦¨¦¨§¨¨¨§¦¨§©§

ïéçéøôî úBìæBb eéäL,øîàå:éãN éì äúëæ–íeìk øîà àG. ¤¨¨©§¦¦§¨©¨§¨¦¨¦¨©§
‰íépèwä Bzáe Bða úàéöî,íéðòðkä BúçôLå Bcáò úàéöî,BzLà úàéöî–BlL elà éøä.Bða úàéöî §¦©§¦©§©¦§¦©©§§¦§¨©§©£¦§¦©¦§£¥¥¤§¦©§

íéìBãbä Bzáe,íéøáòä BúçôLå Bcáò úàéöî,dLøbL BzLà úàéöî,dúaúk ïúð àHL ét ìò óà–éøä ¦©§¦§¦©©§§¦§¨¨¦§¦§¦©¦§¤¥§¨©©¦¤¨©§ª¨¨£¥
ïälù elà. ¥¤¨¤

ÂáBç éøèL àöî,íéñëð úeéøçà ïäa Lé íà–øéæçé àG,ïäî ïéòøôð ïéc úéaL;íéñëð úeéøçà ïäa ïéà ¨¨§¨¥¦¥¨¤©£¨§¨¦©£¦¤¥¦¦§¨¦¥¤¥¨¤©£¨§¨¦

cccc.da dkf da wifgdy dfàèîéñá ìáà .äëæ äá ÷éæçîä êëéôì ø"äøá åì úåðå÷ íãà ìù úåîà òáøà ïéàù ,íéáøä úåùøá äàéöîä äúéäù à÷åãå
ïéàå ,úåîà òáøàá åì êåîñù ø÷ôä ìëå äàéöî ìë åì úåðå÷ íãà ìù úåîà òáøà ,íù íé÷çåã íéáø ïéàù íéáøä úåùø éãöá åà ,ãéçé ìù ìéáù àéäù

:ééåöðéàì åúéì àìã éëéä éë ïðáø äéì åðé÷úå .åñôúì éàùø øçà.xeay iav xg`éåäå ,íéøçà åäåìèé àì íà äãùä êåúá øîúùîå õåøì ìåëé åðéàù
:äàéöîë.el dzkf:åäãùî åàöéù íãå÷ ïòéâîå ïäéøçà õåøì ìåëéù ïåâëå ,åäãù ãöá ãîåòù àåäå .åäãù

dddd.miphwdäøåúäã ,äéáàì äúàéöî äøòð ïéá äðè÷ ïéá úáäå .äáéà íåùî åéáàì åúàéöîå ïè÷ äéì éø÷ ìåãâ àåä åìéôà åéáà ïçìù ìò êåîñù ìë
:äéáàì äéøåòð çáù ìë äúëéæ.miprpkd ezgtye ecaráéúëãë .åì éåð÷ ïôåâ éøäù(ä"ë àø÷éå):íúåà íúìçðúäå.ezy` z`ivníåùî äéì åðé÷ú ïðáø

:äáéà
eeee.miqkp zeixg`:íäî äáâéù úåò÷ø÷ ãåáòù.xifgi `l,éúòøô àì äãåî à÷ã àäå ,ìôð äåìä ïîå àåä òåøô øèù àîù .àéðåð÷ìå ïåòøôì ïðéùééçã

`xephxa yexit
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äàéönä úà äàø,הארץ על מונחת –äéìò ìôðå לזכות כדי – ÈÈÆÇÀÄÈÀÈÇÈÆÈ
daבה, ÷éæçäå øçà àáe,בידו המציאה את ותפס –÷éæçäL äæ ÈÇÅÀÆÁÄÈÆÆÆÁÄ

da äëæ da,היא חכמים שתקנת פי על  שאף מבואר, בגמרא – ÈÈÈÈ
שלא  כדי  התקנה, (וטעם מקום בכל לו קונות אדם של  אמות שארבע
דעתו , גילה ונפל הואיל  מקום מכל  זה), עם זה המוצאים יריבו 

לקנות  נתכוון שלא כלומר אמות, בארבע ולא לקנות לו נוח שבנפילה
לו יפה שנפילתו  היה וסבור חכמים, תקנת מבארים ((((רש רש רש רש """"יייי))))בתורת ויש  .

תיקנו  ולא הרבים, ברשות המציאה שהיתה במשנתנו , שמדובר  בגמרא,
רשות  בצידי או בסימטא אלא לו קונות אדם של אמות שארבע חכמים

אין  הרבים, ברשות העומד  אבל  בהם, דוחקים הרבים שאין הרבים,
עד הרבים ברשות במציאה זוכה אדם ואין לו , קונות אמות ארבע

זכה. בה שהחזיק זה עליה, שנפל פי  על  אף הלכך לידו, äàøÈÈשתגיע
ïúBà,האדם בני  את –äàéöî øçà ïéöø, שדהו בתוך שנמצאת – ÈÈÄÇÇÀÄÈ

כגון בה, לזכות øeáLכדי éáö øçàאו שבורות, שרגליו –øçà ÇÇÀÄÈÇÇ
eçøt àHL úBìæBb,לפרוח יכולים שאינם –éì äúëæ :øîàå ÈÆÈÀÀÈÇÈÀÈÄ

éãN,בשבילי זו במציאה –Bì äúëæ ושלו המציאה את שדהו – ÈÄÈÀÈ
והאפרוחים  כשהצבי  אלא שדהו לו  זכתה שלא מבואר , בגמרא היא.
היה  ויכול  שדהו  בצד  עומד שהיה היינו שדהו , בתוך  משתמרים היו 

משדהו . שיצאו קודם ולתפסם אחריהם Bkøãkלרוץ õø éáö äéäÈÈÀÄÈÀÇÀ
שבורות, רגליו שאין  –ïéçéøôî úBìæBb eéäL Bà,פורחים – ÆÈÈÇÀÄÄ

בשדהו, לתפסם יכול  היה éãNשלא éì äúëæ :øîàå זו במציאה ÀÈÇÈÀÈÄÈÄ
íeìkבשבילי , øîà àG בהם הקודם וכל שדהו, לו  קנתה שלא – ÈÇÀ

יכול אינו  שאם פרחו, שלא ובגוזלות שבור  בצבי הדין והוא זכה;
שבארנו  כמו  בהם, שדהו לו זכתה שלא משדהו , שיצאו  קודם להגיעם

יא יא יא יא ).).).).לעיל יז יז יז יז ,,,, אבידה אבידה אבידה אבידה  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

ה ה נ ש מ ר ו א ב

דהיינו עצמו , ידי  על  או  במציאה, זוכה שאדם למדנו הקודמות המשניות בשתי
בתוך היא שהמציאה כגון  רשותו , ידי  על או  בה, והחזיק מצאה בעצמו כשהוא
כפי ביתו , בני  במציאת זוכה שאדם ללמד באה משנתנו  בה, משתמרת והיא שדהו 

שיבואר .

íépèwä Bzáe Bða úàéöî היינו כאן  ש "קטנים" מבואר, בגמרא – ÀÄÇÀÄÇÀÇÄ
גדולים;כל הם אפילו  שולחנו, על סמוכים Bcáòשהם úàéöîÀÄÇÇÀ

BlL elà éøä ,BzLà úàéöî ,íéðòðkä BúçôLå בגמרא – ÀÄÀÈÇÀÇÂÄÀÄÇÄÀÂÅÅÆ

הטעם: epgley,מבואר lr mikenqd ezae epa z`ivn, שלו אלו  הרי
בתו  ברם, לבנים; האב בין איבה תהא שלא כדי  היא, חכמים שתקנת

מציאתה  שולחנו, על סמוכה שאינה פי על אף נערה, בין  קטנה בין 
שנאמר יז יז יז יז ):):):):שלו, לללל,,,, נעוריה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  שבח כל – אביה" בית "בנעוריה

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).לאביה הבת ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; מציאת שאף וסוברים, חולקים ויש 
שולחנו על סמוכה כשהיא אלא לאביה טובטובטובטוב";";";";אינה יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

miprpkd,המאירי המאירי המאירי המאירי );););); ezgtye ecar z`ivne שגופם לפי שלו , אלו  הרי 
רבם; קנה שקנו  ומה לו , `ezy,קנוי z`ivne תיקנו שכך שלו , היא הרי 

לאשתו . איש  בין איבה תהא שלא כדי  la`Bzáeחכמים, Bða úàéöîÀÄÇÀÄ
íéìBãbä;קטנים הם ואפילו שולחנו, על  סמוכים שאינם כל  היינו  – ÇÀÄ

,íéøáòä BúçôLå Bcáò úàéöî וכן,dLøbL BzLà úàéöî ÀÄÇÇÀÀÄÀÈÈÄÀÄÀÄÇÄÀÆÅÀÈ
dúaúk ïúð àHL ét ìò óà המשנה שכוונת מבואר , בגמרא – ÇÇÄÆÈÇÀËÈÈ

קרוב  ספק גיטה לה שזרק כגון מגורשת, ואינה מגורשת שהיא לאשה
עדיין  חייב בעלה זה שבכגון ב), ח, גיטין  (עיין  לה קרוב ספק לו 

אלא שלו, אינן  הללו  המציאות כל  ïälùבמזונותיה; elà éøä– ÂÅÅÆÈÆ
להשמיע, באה שמשנתנו  בגמרא, מבואר מספק המגורשת אשה בענין

כלום, במציאתה לו  אין מקום מכל במזונותיה, שחייב פי על  שאף
כמו של איבה משום אלא לבעלה האשה מציאת שתהא חכמים תיקנו א

ואיבה. איבה לה יש  גיטה, לה זרק שכבר  מאחר זו, והרי  לעיל, שבארנו 

i p y m e i
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לשני נוגע ועניינם שהואיל  שטרות, במציאת המשניות דנות פרקנו סוף ועד  מכאן
אף  מהם, לאחד להחזירם מותר  אם היא בעייה הם, מי של  ידוע ואין אדם, בני

לחברו. שנאבדו  מודה האחר אם

áBç éøèL àöî,מעות מחברו לוה שאחד  בהם שכתוב –Lé íà ÈÈÀÈÅÄÅ
íéñëð úeéøçà ïäa את הלווה ששיעבד בשטרות שכתוב – ÈÆÇÂÈÀÈÄ

מקרקעותיו , המלוה יגבה חובו יפרע לא שאם למלוה, àGקרקעותיו 
øéæçé לו פרע לא שעדיין מודה הלווה אם אף למלוה, השטרות – ÇÂÄ

חובו, ïäîאת ïéòøôð ïéc úéaL למלוה גובים דין  שבית לפי – ÆÅÄÄÀÈÄÅÆ
זה, בשטר  הרשום התאריך לאחר  שמכרם הלווה מקרקעות חובו  את

נפל, הלווה מן  והשטר למלוה, פרע כבר הלווה שמא אנו , וחוששים
מפני זה הרי  פרע, שלא אומר  שהוא ומה בו, נזהר  לא שכבר לפי

הקרקעות  את המלוה שיטרוף כדי  ביניהם, קנוניא עשו והמלוה שהוא
ביניהם. ויחלקון הלקוחות íéñëðמידי  úeéøçà ïäa ïéàאבל – ÅÈÆÇÂÈÀÈÄ

למלוה, קרקעותיו את הלווה ששיעבד בהם כתוב לא –øéæçéאם ÇÂÄ
פרעם, לא שעדיין מודה הלווה אם למלוה, השטרות úéaאת ïéàLÆÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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(Ë)    תכלמי אל  תצמאי ואם

הנערים: ישאבון  אשר  המים מכלי ולשתות מללכת
(‚È)    מן כאחת חשובה איני

שלך : (È„)השפחות   מכאן
לשרב: יפה שהחומץ   ואין לה ויושט 

ותוך  אחוריים משנה בלשון  אלא במקרא דמיון  לו 
הצביטה: (ÊË)ובית   תשכחו שכח 

שגגה  כל  תרגום שוכחים. אתם כאילו  עצמיכם עשו 
זיתך : ישל  כי לשון  אחר , דבר  השל . על  וכן  שלותא

 מצאן משנה בלשון  דוגמתו  יש קטנים עמרים

כריכות: או  (ËÈ)צבתים   השדה בעל 
בשדהו : ללקט  פנים לך  ונתן  (Î)שנשא 

  בצורכי ונטפל  החיים את ומפרנס שזן 
המתים:

(): קרובינו   ווונטו "ר המוץ
ישן בלע"ז : והיה וגזל  בגנבה פרוץ הדור  שהיה

גורנו : לשמור  שלך :(‚)בגורנו  ע"ז  מטינוף
:מצוות אלו  :שבת של  בגדים

 : עמך תרד  זכותי כתיב, וירדתי 
: לבועז
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„äéìò ìôðå äàéönä úà äàø,da ÷éæçäå øçà àáe–æ da ÷éæçäL äæda äë.øçà ïéöø ïúBà äàø ¨¨¤©§¦¨§¨©¨¤¨¨©¥§¤¡¦¨¤¤¤¡¦¨¨¨¨¨¨¨¨¦©©
äàéöî,øeáL éáö øçà,eçøt àHL úBìæBb øçà,øîàå:éãN éì äúëæ–Bì äúëæ.Bkøãk õø éáö äéä,Bà §¦¨©©§¦¨©©¨¤¨§§¨©¨§¨¦¨¦¨§¨¨¨§¦¨§©§

ïéçéøôî úBìæBb eéäL,øîàå:éãN éì äúëæ–íeìk øîà àG. ¤¨¨©§¦¦§¨©¨§¨¦¨¦¨©§
‰íépèwä Bzáe Bða úàéöî,íéðòðkä BúçôLå Bcáò úàéöî,BzLà úàéöî–BlL elà éøä.Bða úàéöî §¦©§¦©§©¦§¦©©§§¦§¨©§©£¦§¦©¦§£¥¥¤§¦©§

íéìBãbä Bzáe,íéøáòä BúçôLå Bcáò úàéöî,dLøbL BzLà úàéöî,dúaúk ïúð àHL ét ìò óà–éøä ¦©§¦§¦©©§§¦§¨¨¦§¦§¦©¦§¤¥§¨©©¦¤¨©§ª¨¨£¥
ïälù elà. ¥¤¨¤

ÂáBç éøèL àöî,íéñëð úeéøçà ïäa Lé íà–øéæçé àG,ïäî ïéòøôð ïéc úéaL;íéñëð úeéøçà ïäa ïéà ¨¨§¨¥¦¥¨¤©£¨§¨¦©£¦¤¥¦¦§¨¦¥¤¥¨¤©£¨§¨¦

cccc.da dkf da wifgdy dfàèîéñá ìáà .äëæ äá ÷éæçîä êëéôì ø"äøá åì úåðå÷ íãà ìù úåîà òáøà ïéàù ,íéáøä úåùøá äàéöîä äúéäù à÷åãå
ïéàå ,úåîà òáøàá åì êåîñù ø÷ôä ìëå äàéöî ìë åì úåðå÷ íãà ìù úåîà òáøà ,íù íé÷çåã íéáø ïéàù íéáøä úåùø éãöá åà ,ãéçé ìù ìéáù àéäù

:ééåöðéàì åúéì àìã éëéä éë ïðáø äéì åðé÷úå .åñôúì éàùø øçà.xeay iav xg`éåäå ,íéøçà åäåìèé àì íà äãùä êåúá øîúùîå õåøì ìåëé åðéàù
:äàéöîë.el dzkf:åäãùî åàöéù íãå÷ ïòéâîå ïäéøçà õåøì ìåëéù ïåâëå ,åäãù ãöá ãîåòù àåäå .åäãù

dddd.miphwdäøåúäã ,äéáàì äúàéöî äøòð ïéá äðè÷ ïéá úáäå .äáéà íåùî åéáàì åúàéöîå ïè÷ äéì éø÷ ìåãâ àåä åìéôà åéáà ïçìù ìò êåîñù ìë
:äéáàì äéøåòð çáù ìë äúëéæ.miprpkd ezgtye ecaráéúëãë .åì éåð÷ ïôåâ éøäù(ä"ë àø÷éå):íúåà íúìçðúäå.ezy` z`ivníåùî äéì åðé÷ú ïðáø

:äáéà
eeee.miqkp zeixg`:íäî äáâéù úåò÷ø÷ ãåáòù.xifgi `l,éúòøô àì äãåî à÷ã àäå ,ìôð äåìä ïîå àåä òåøô øèù àîù .àéðåð÷ìå ïåòøôì ïðéùééçã

`xephxa yexit
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äàéönä úà äàø,הארץ על מונחת –äéìò ìôðå לזכות כדי – ÈÈÆÇÀÄÈÀÈÇÈÆÈ
daבה, ÷éæçäå øçà àáe,בידו המציאה את ותפס –÷éæçäL äæ ÈÇÅÀÆÁÄÈÆÆÆÁÄ

da äëæ da,היא חכמים שתקנת פי על  שאף מבואר, בגמרא – ÈÈÈÈ
שלא  כדי  התקנה, (וטעם מקום בכל לו קונות אדם של  אמות שארבע
דעתו , גילה ונפל הואיל  מקום מכל  זה), עם זה המוצאים יריבו 

לקנות  נתכוון שלא כלומר אמות, בארבע ולא לקנות לו נוח שבנפילה
לו יפה שנפילתו  היה וסבור חכמים, תקנת מבארים ((((רש רש רש רש """"יייי))))בתורת ויש  .

תיקנו  ולא הרבים, ברשות המציאה שהיתה במשנתנו , שמדובר  בגמרא,
רשות  בצידי או בסימטא אלא לו קונות אדם של אמות שארבע חכמים

אין  הרבים, ברשות העומד  אבל  בהם, דוחקים הרבים שאין הרבים,
עד הרבים ברשות במציאה זוכה אדם ואין לו , קונות אמות ארבע

זכה. בה שהחזיק זה עליה, שנפל פי  על  אף הלכך לידו, äàøÈÈשתגיע
ïúBà,האדם בני  את –äàéöî øçà ïéöø, שדהו בתוך שנמצאת – ÈÈÄÇÇÀÄÈ

כגון בה, לזכות øeáLכדי éáö øçàאו שבורות, שרגליו –øçà ÇÇÀÄÈÇÇ
eçøt àHL úBìæBb,לפרוח יכולים שאינם –éì äúëæ :øîàå ÈÆÈÀÀÈÇÈÀÈÄ

éãN,בשבילי זו במציאה –Bì äúëæ ושלו המציאה את שדהו – ÈÄÈÀÈ
והאפרוחים  כשהצבי  אלא שדהו לו  זכתה שלא מבואר , בגמרא היא.
היה  ויכול  שדהו  בצד  עומד שהיה היינו שדהו , בתוך  משתמרים היו 

משדהו . שיצאו קודם ולתפסם אחריהם Bkøãkלרוץ õø éáö äéäÈÈÀÄÈÀÇÀ
שבורות, רגליו שאין  –ïéçéøôî úBìæBb eéäL Bà,פורחים – ÆÈÈÇÀÄÄ

בשדהו, לתפסם יכול  היה éãNשלא éì äúëæ :øîàå זו במציאה ÀÈÇÈÀÈÄÈÄ
íeìkבשבילי , øîà àG בהם הקודם וכל שדהו, לו  קנתה שלא – ÈÇÀ

יכול אינו  שאם פרחו, שלא ובגוזלות שבור  בצבי הדין והוא זכה;
שבארנו  כמו  בהם, שדהו לו זכתה שלא משדהו , שיצאו  קודם להגיעם

יא יא יא יא ).).).).לעיל יז יז יז יז ,,,, אבידה אבידה אבידה אבידה  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

ה ה נ ש מ ר ו א ב

דהיינו עצמו , ידי  על  או  במציאה, זוכה שאדם למדנו הקודמות המשניות בשתי
בתוך היא שהמציאה כגון  רשותו , ידי  על או  בה, והחזיק מצאה בעצמו כשהוא
כפי ביתו , בני  במציאת זוכה שאדם ללמד באה משנתנו  בה, משתמרת והיא שדהו 

שיבואר .

íépèwä Bzáe Bða úàéöî היינו כאן  ש "קטנים" מבואר, בגמרא – ÀÄÇÀÄÇÀÇÄ
גדולים;כל הם אפילו  שולחנו, על סמוכים Bcáòשהם úàéöîÀÄÇÇÀ

BlL elà éøä ,BzLà úàéöî ,íéðòðkä BúçôLå בגמרא – ÀÄÀÈÇÀÇÂÄÀÄÇÄÀÂÅÅÆ

הטעם: epgley,מבואר lr mikenqd ezae epa z`ivn, שלו אלו  הרי
בתו  ברם, לבנים; האב בין איבה תהא שלא כדי  היא, חכמים שתקנת

מציאתה  שולחנו, על סמוכה שאינה פי על אף נערה, בין  קטנה בין 
שנאמר יז יז יז יז ):):):):שלו, לללל,,,, נעוריה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  שבח כל – אביה" בית "בנעוריה

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).לאביה הבת ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; מציאת שאף וסוברים, חולקים ויש 
שולחנו על סמוכה כשהיא אלא לאביה טובטובטובטוב";";";";אינה יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

miprpkd,המאירי המאירי המאירי המאירי );););); ezgtye ecar z`ivne שגופם לפי שלו , אלו  הרי 
רבם; קנה שקנו  ומה לו , `ezy,קנוי z`ivne תיקנו שכך שלו , היא הרי 

לאשתו . איש  בין איבה תהא שלא כדי  la`Bzáeחכמים, Bða úàéöîÀÄÇÀÄ
íéìBãbä;קטנים הם ואפילו שולחנו, על  סמוכים שאינם כל  היינו  – ÇÀÄ

,íéøáòä BúçôLå Bcáò úàéöî וכן,dLøbL BzLà úàéöî ÀÄÇÇÀÀÄÀÈÈÄÀÄÀÄÇÄÀÆÅÀÈ
dúaúk ïúð àHL ét ìò óà המשנה שכוונת מבואר , בגמרא – ÇÇÄÆÈÇÀËÈÈ

קרוב  ספק גיטה לה שזרק כגון מגורשת, ואינה מגורשת שהיא לאשה
עדיין  חייב בעלה זה שבכגון ב), ח, גיטין  (עיין  לה קרוב ספק לו 

אלא שלו, אינן  הללו  המציאות כל  ïälùבמזונותיה; elà éøä– ÂÅÅÆÈÆ
להשמיע, באה שמשנתנו  בגמרא, מבואר מספק המגורשת אשה בענין

כלום, במציאתה לו  אין מקום מכל במזונותיה, שחייב פי על  שאף
כמו של איבה משום אלא לבעלה האשה מציאת שתהא חכמים תיקנו א

ואיבה. איבה לה יש  גיטה, לה זרק שכבר  מאחר זו, והרי  לעיל, שבארנו 

i p y m e i
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לשני נוגע ועניינם שהואיל  שטרות, במציאת המשניות דנות פרקנו סוף ועד  מכאן
אף  מהם, לאחד להחזירם מותר  אם היא בעייה הם, מי של  ידוע ואין אדם, בני

לחברו. שנאבדו  מודה האחר אם

áBç éøèL àöî,מעות מחברו לוה שאחד  בהם שכתוב –Lé íà ÈÈÀÈÅÄÅ
íéñëð úeéøçà ïäa את הלווה ששיעבד בשטרות שכתוב – ÈÆÇÂÈÀÈÄ

מקרקעותיו , המלוה יגבה חובו יפרע לא שאם למלוה, àGקרקעותיו 
øéæçé לו פרע לא שעדיין מודה הלווה אם אף למלוה, השטרות – ÇÂÄ

חובו, ïäîאת ïéòøôð ïéc úéaL למלוה גובים דין  שבית לפי – ÆÅÄÄÀÈÄÅÆ
זה, בשטר  הרשום התאריך לאחר  שמכרם הלווה מקרקעות חובו  את

נפל, הלווה מן  והשטר למלוה, פרע כבר הלווה שמא אנו , וחוששים
מפני זה הרי  פרע, שלא אומר  שהוא ומה בו, נזהר  לא שכבר לפי

הקרקעות  את המלוה שיטרוף כדי  ביניהם, קנוניא עשו והמלוה שהוא
ביניהם. ויחלקון הלקוחות íéñëðמידי  úeéøçà ïäa ïéàאבל – ÅÈÆÇÂÈÀÈÄ

למלוה, קרקעותיו את הלווה ששיעבד בהם כתוב לא –øéæçéאם ÇÂÄ
פרעם, לא שעדיין מודה הלווה אם למלוה, השטרות úéaאת ïéàLÆÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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–øéæçé,ïäî ïéòøôð ïéc úéa ïéàL;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–øéæçé àG,éðtî ©£¦¤¥¥¦¦§¨¦¥¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¨©£¦¦§¥
ïäî ïéòøôð ïéc úéaL. ¤¥¦¦§¨¦¥¤

ÊíéLð éhb àöî,íéãáò éøeøçLå,é÷ézéc,íéøáBLå äðzî–øéæçé àG äæ éøä,øîBà éðàL:eéä íéáeúk, ¨¨¦¥¨¦§¦£¥£¨¦§©¦¦©¨¨§¨¦£¥¤©£¦¤£¦¥§¦¨
íðzì àHL íäéìò Cìîðå. §¦§©£¥¤¤¦§¨

ÁïBæî úBøbàå íeL úBøbà àöî,ïéðeàîe äöéìç éøèL,ïéøeøá éøèLe,ïéc úéa äNòî ìëå–øéæçé äæ éøä. ¨¨¦§§¦§¨§¨¥£¦¨¥¦§¨¥¥¦§¨©£¥¥¦£¥¤©£¦
àî÷ñìãa Bà äñéôça àöî,éøëzúBøèL ìL C,úBøèL ìL äcâà Bà–øéæçé äæ éøä.ìL äcâà änëå ¨¨©£¦¨¦§ª§§¨©§¦¤§¨£ª¨¤§¨£¥¤©£¦§©¨£ª¨¤

:íäéðéá äå÷ìçéå ,úåéøçàá àìù ò÷ø÷ åðîî åç÷ìù úåçå÷ìä úà óåøèì íäéðéá àéä úåàîø ìù äöò.xifgi `l jk oiae jk oiaúåéøçà åá ïéàù øèùã
øôåñ úåòèã íéîëç åøîà úåéøçà åá øëæð ïéàù øèùá à÷åãå .íéîëçë äëìäå .àéðåð÷ìå ïåòøôì ïðéùééçå ,àåä øôåñ úåòè úåéøçàã ,éáâ éîð éãáòùîî
ùçéîì àëéì àúùäã ,øéæçéã íéîëç íéãåî ,úåéøçà åéìò ìá÷ì äöåø åðéàù øèùá ùøéô íà ìáà .åá áåúë úåéøçàä äéä åìéàë éãáòùîî éáâå ,àåä

:àéðåð÷ì
ffff.iwiziic:úåéäìå í÷éîì àäú àã .òøî áéëù úàååö.mixaeye:åáåç øèù åðîî òøôðù äåìì äåìî äùåòù
gggg.mey zexb`:åáåçá äåìîì äåì éñëð ïéã úéá åîùù.oefn zexb`eäùàä ïåæîì ìòáä ò÷ø÷î åøëîéù ,øçà ùåøéô .åúùà úá úà ïåæì åéìò ìá÷ù

:úåðáäå.oipe`ineéî åðéðôá øèùá íéáúåëù:èâ äëéøö äðéàù äéçàå äîà äåàéùäù äðè÷áå .äìòá éðåìôá úéðåìô äðà.oixexia ixhyåì øøåá äæ
:íäì åðåãéù ãçà åì øøåá äæå ãçà.`vn:úåøèù.dqitga:äðè÷ øåò ìù úîç.`nwqelceåëøèöé àìù íùéîùú éìë äá íéòéðöî íéð÷æäù øåò éìë

:íäéøçà ùôçì.zexhy ly jixkze:äæá äæ ïéëåøë øúåé åà úåøèù äùìù.dceb`e:äæ ìù åëøà ìò äæ ìù åëøà ,äæ ìò äæ íéáëùåî.xifgi df ixd
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ïäî ïéòøôð ïéc; חשש כל כאן ואין  הלקוחות, מן  –éaø éøác ÄÄÀÈÄÅÆÄÀÅÇÄ
øéàî ב אלא הלקוחות מן  נפרעים דין בית אין  שלדעתו  שיש– שטר ÅÄ

נכסים. אחריות Ckבו ïéáe Ck ïéa :íéøîBà íéîëçå בין – ÇÂÈÄÀÄÅÈÅÈ
נכסים, אחריות בהם שאין ובין  נכסים אחריות בהם øéæçéשיש àGÇÂÄ

למלוה, השטרות את –ïäî ïéòøôð ïéc úéaL éðtî שאפילו – ÄÀÅÆÅÄÄÀÈÄÅÆ
הלקוחות, מידי למלוה בו  גובים דין  בית נכסים אחריות בו שאין שטר

טעות  שמחמת היינו הוא", סופר טעות "אחריות חכמים: שסוברים
נכסים, אחריות בו  שיש  כשטר הוא והרי  בשטר , אחריות כתבו  לא

עשו  וקנוניה כבר, פרעו  הלווה שמא חוששים זה בשטר  אף הלכך 
כדין, שלא הלקוחות מן לטרוף כדי  minkgk.ביניהם, dklde אם ברם,

נכסים, אחריות הלווה על  למלוה שאין  מנת על  בפירוש, בשטר  כתוב
יחזיר לו , פרע לא שעדיין מודה, הלווה היה שאם מודים, חכמים אף

למלוה. השטר את
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íéLð éhb àöî,פלונית אשתו  מגרש שפלוני בהם שכתוב – ÈÈÄÅÈÄ
íéãáò éøeøçLåשפלוני בהם, שכתוב עבדים, שחרור  שטרי  – ÀÄÂÅÂÈÄ

הכנעני, עבדו  את צוואת é÷ézécמשחרר  ופירושה: יוונית מלה – ÀÇÄÄ
מרע okeqn),שכיב dleg)לאחר נכסיו את לחלק כיצד הוא מצווה שבה

הנוטריקון: בדרך  פירשו  ובגמרא (זה iwiziicמותו. קאי  תהא דא –
הם; וכמסורים ככתובים מרע שכיב שדברי קיים), –äðzîיהא ÇÈÈ

בריא, אדם של  מתנה המלוה íéøáBLåשטרי שכותב "קבלות" – ÀÈÄ
מקצתו; או  כולו חובו , את שפרע לראיה øéæçéללווה àG äæ éøäÂÅÆÇÂÄ

לאשה  יתן  שלא היינו  בשבילם, שנכתבו  לאותם הללו השטרות את –
שטר את הירושה למקבל  ולא השחרור, שטר  את לעבד ולא הגט, את

השובר, את ללווה ולא המתנה, שטר את המתנה למקבל ולא הצוואה,
íðzì àHL íäéìò Cìîðå ,eéä íéáeúk :øîBà éðàL שמא – ÆÂÄÅÀÄÈÀÄÀÇÂÅÆÆÄÀÈ

שלא  בעליהם עליהם נמלכו הללו , השטרות נכתבו  שכבר  לאחר
שלא  שכן וכל  למקבליהם, יחזירם לא הלכך נפלו ; ומידיהם למסרם,

אם  אבל נפלו ; המקבלים ומיד  מסרום, כבר  שמא לבעליהם, יחזיר
להם נותנים למקבליהם, השטרות את תנו  אמרו : אלא (xnb`),בעליהם

מאיש זה גט נאבד  שמא חשש אין אם לבחון יש  נשים גיטי שלגבי 
הם שווים ושמותיהם b).אחר ,b oihib oiir)

i y i l y m e i
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לפירעון חשש בהם שיש חוב שטרי  שהמוצא למדנו, הקודמות המשניות בשתי

בהם, וכיוצא עבדים ושחרורי  נשים גיטי כגון אחרים, שטרות המוצא וכן ולקנוניה,

לא  זה הרי  ליתנם, שלא עליהם בעליהם נמלכו  שנכתבו לאחר  שמא חשש שיש 

וקנוניה, פירעון  של  חשש  בהם שאין  שטרות שהמוצא ללמד , באה משנתנו יחזיר .

נמלכו שנכתבו  לאחר שמא בהם לחשוש גם ואין הואיל דין, בית שטרות כגון 

שטרות  שהמוצא ללמד, משנתנו באה כן  יחזיר. זה הרי ליתנם, שלא דין בית עליהם

שיאמר  למי  יחזיר זה הרי  סימן , לשמש  שיכולה בצורה או  סימן בו  שיש דבר  בתוך

הסימן. את

íeL úBøbà àöî את ששמו  למלוה, כותבים דין שבית שטרות – ÈÈÄÀ
בחובו; למלוה אותם ונתנו וכך בכך הלווה של úBøbàåÀÄÀהנכסים

ïBæî לזון עליו  קיבל  שבעלה לאשה, כותבים דין  שבית שטרות – È
הראשון ; שמבעלה בתה `xg:את yexit כותבים דין שבית שטרות

מבארים: ויש והבנות. האשה למזונות הבעל  נכסי מכירת `zexbעל 
oefn zexb`e mey דין לבית שולחים זה שבמקום דין שבית אגרות –

לאשה  מזונות שיפסקו או הלווה, של  קרקעותיו  שיש ּומּו אחר  שבמקום

"שטרות" ולא "אגרות" נקראו  ולפיכך éøèLÀÈÅ((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););ולבנות,
äöéìç;בפניהם שחלצה ליבמה דין בית שכותבים –ïéðeàîe– ÂÄÈÅÄ

רשאית  קטנה שהיא זמן  כל אחיה, או  אמה שהשיאוה קטנה יתומה
גט, בלא ממנו  יוצאת והיא בו, רוצה שאינה ולומר  בבעלה למאן  היא

לראיה; מיאון שטר לה נותנים דין  ïéøeøáובית éøèLe שכתוב – ÀÈÅÅÄ
לקבל והתחייבו דיינים להם ביררו ופלוני, פלוני  הדין , שבעלי  בהם,

אחד לו בורר  "זה א): ג, (סנהדרין ששנו כמו דינם, פסק את עליהם
אחד"; עוד  להם בוררים הדיינים ושני אחד , לו בורר  äNòîוזה ìëåÀÈÇÂÅ

ïéc úéaכגון דין , בית ידי על  שנכתבה תעודה וכל –,"`hlg xhy" ÅÄ
הלווה  כשאין חובו , לגביית הלווה נכסי לו שנמסרו למלוה שכותבים

או `zkxc`",בפנינו; xhy" נכסים מצאו  שלא בזמן למלוה שכותבים
חובו; יגבה ימצא ואם הלווה, נכסי  על  לחזר  הוא שרשאי  הלווה, אצל 

,el` lk `vendøéæçé äæ éøäכל שאין  לפי לבעליהם, אותם – ÂÅÆÇÂÄ
בהקדמה שבארנו כמו בהחזרתם, שטרות,àöîלמשנתנו .חשש  – ÈÈ

וכדומה, גט או חוב שטרי  ב äñéôçaואפילו àî÷ñìãaשקיק,– Bà ÇÂÄÈÄÀËÀÀÈ
שמצא או הללו; בכלים סימנים ויש  בתיק, –úBøèL ìL CéøëzÇÀÄÆÀÈ

בזה, זה המכורכים שטרות –úBøèL ìL äcâà Bà שטרות – ÂËÈÆÀÈ
של הכריכה בצורת סימן יש והרי ביחד , וקשורים זה על זה המונחים

באגודה, במניינם או øéæçéהשטרות äæ éøäלמי השטרות את – ÂÅÆÇÂÄ
האגודה  או  הכריכה סימני או  הדלוסקמא, או  החפיסה סימני  את שיאמר 

השטרות. GLשל ?úBøèL ìL äcâà änëåäæ ïéøeL÷ äL ÀÇÈÂËÈÆÀÈÀÈÀÄÆ
äæaאבל סימן, הוא המנין אף ומעלה שטרות משלושה כלומר  – ÈÆ

הרי מצאתי, שטרות מכריז: והמוצא שהואיל סימן, המנין  אין בשניים

שניים רבים ãçà(xnb`).מיעוט :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÆÈ
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íàå .åìôð åðîîù òåãé øáãäù äåìîì àöåîä íøéæçé .ãçà íãàî ååìù ,íä íéåì äùìù íàå .àøôñã àãéá äéîåé÷ ùéðéà éäùî àìã ,øôåñä ãéî åìôð

:øéæçé àì êëéôìå ,íìåòî ååì àìå åìôð øôåñä ãéî àîù ïðéùééç ,ãçà øôåñ úáéúë ïúùìù åéä.eaih dn rcei epi`e eizexhy oia xhy `vn,åìöà
:íäéðéá ùéìù úåéäì åì åäåøñîå òåøô åúö÷î àîù åà ,äåìîä åà åìöà åãé÷ôä äåìä íà.gpen `di:äæì àìå äæì àì øéæçé àìå ,åãéáodnr yi m`e

.oetnq:åéúåøèùî ãçà ìò áúëðù øáåù åéúåøèù ïéá àöåîä.oetnqay dn dyriçðåî úåéäì äæä øáåùì éåàø äéäù ô"òàå .òåøô ú÷æçá øèùäå
úåøèùä ïéá ,øáåùä åéìò áúëðù äæä øèùä äåìîä àöîù àåäå .çëùå éì åäðú øçîì øîàå .äåìîì äåìä åðéîàä ïðéøîà ,äåìîä ãéá àì äåìä ãéá

:òø÷ð àìù ô"òà ,íéòåø÷
a`̀̀̀.mixfetn zexit `vn .ze`ivn el`:íä ø÷ôäå íéìòáä åùàééúð ïîúñ.zexfetn zernø÷ôäå ùåàéà éùåàéà øáë ,øëéð ïîéñ íäì ïéàå ìéàåä

:åäìåëã àîòè åðééäå .ïä.zekixk:íéðè÷ íéøîò.x"dxa:ãñôð ,ïîéñ ïäá äéä åìéôàå ,íäéìò ïéùã ìëäù.mezgp ly.íéåù íìåëù ,ïîéñ íäá ïéà

`xephxa yexit

GMî äåHääL שלוה אחד , לווה של שטרות שלושה שמצא מי  – ÇÆÄÀÈ
אחר , מלוה משל  הוא שטר  שכל  כלומר  מלווים, –øéæçéמשלושה ÇÂÄ

השטרות, נזדמנו äåHìאת היאך  כן, לא שאם נפלו, ממנו שודאי  – ÇÆ
את  מחזיר  המוצא אין  ברם, אחד ?! למקום שונים ממלווים שטרות

אם  אבל  דין , בבית מקויימים השטרות כן  אם אלא ללווה השטרות
סימן  בהם שנותן למי יחזיר זה הרי  מקויימים, לפי((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))אינם ,

לקיימם, הדיינים לסופר שטרותיהם נתנו המלווים שמא חשש, שיש 
חוששים  שאין  מקויימים, בשטרות כן  שאין מה הסופר , מיד ונפלו 

משהה  אדם שאין לפי אותם, שקיים לאחר  הסופר  מידי  נפלו  שמא
הסופר ; בידי מקויים GLãçàîשטר  ïéåHä äL שלושה מצא אם – ÀÈÇÄÅÆÈ

אחד, ממלוה שלוו לווים שלושה של  äåìnìשטרות øéæçé– ÇÂÄÇÇÀÆ
כתב  היו  שלשתם אם ברם, נפלו. ממנו  ודאי  ביחד , ונמצא שהואיל

מעולם, לוו  ולא נפלו הסופר מיד שמא חוששים אחד , סופר של ידו
סימן. בהם שנותן למי אלא יחזיר  לא ïéaולפיכך øèL àöîÈÈÀÈÅ

Báéh äî òãBé Bðéàå ,åéúBøèL הלווה אם לידו , בא כיצד  – ÀÈÈÀÅÅÇÇÄ
לו  מסרוהו  ושניהם פרוע מקצתו שמא או  המלוה, או אצלו הפקידו

ביניהם, שליש  eäiìàשיהא àáiL ãò çpî àäéויברר הנביא, – ÀÅËÈÇÆÈÙÅÄÈ
עד למלוה ולא ללווה לא השטר את יחזיר  שלא כלומר הספק, את

הדבר . úBðBôîñשיתברר ïänò Lé íà שאין מבואר, בגמרא – ÄÅÄÈÆÄÀ
סמפון  אדם מצא שאם הוא, אחר דין אלא הקודם, הדין  על  מוסב זה

נפרע משטרותיו שאחד שובר  היינו שטרותיו , o(בין  e t n qשובר –

שלו סמפון קרוי דבר  המבטל דבר וכל  שטר , יום יום יום יום ±המבטל """"תוספותתוספותתוספותתוספות

úBðBôîqaM),טובטובטובטוב"""" äî äNòéכלומר בסמפון , שכתוב מה יקיים – ÇÂÆÇÆÇÄÀ
להיות  זה שובר  היה שראוי  פי על ואף פרוע; בחזקת הוא שהשטר 
האמין  שאולי אומרים, אנו  מקום מכל  המלוה, ביד ולא הלווה ביד

מקום  ומכל ושכח. למחר  השובר את ממנו שיקבל ואמר למלוה הלווה
עליו  שיש  השטר, שאותו בזמן  דווקא הוא זה שדין  בגמרא מבואר

על שאף להשמיענו , המשנה ובאה קרועים, שטרות בין נמצא סמפון ,
ששטר הדבר  מוכח הרי  סמפון  כאן ויש  הואיל  קרוע, אינו שזה פי 

הוא. פרוע
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א-ג): כב, (דברים בתורה znlrzdeכתוב migcp eiy z` e` jig` xey z` d`xz `l"
` aexw `l m`e .jig`l maiyz ayd ,mdnjez l` eztq`e ,ezrci `le jil` jig

dyrz oke exengl dyrz oke .el ezeayde eze` jig` yexc cr jnr dide jzia

."mlrzdl lkez `l ,dz`vne epnn ca`z xy` jig` zca` lkl dyrz oke ezlnyl
הם  מי  יודע אינו  ואם לבעליה. ולהחזירה לקחתה חייב אבידה שהמוצא מכאן

וכזאת, כזאת אבידה שמצא לפרסם היינו  ברבים, עליה להכריז הוא צריך בעליה,

אנו שמצא, לאבידה סימנים אין ואם נוטלה. הריהו  סימניה, ונותן אדם וכשבא

זוכה  הלכך הפקר, שנעשתה והרי ממנה, התייאשו הבעלים הסתם שמן  אומרים,

זה  שמצא שבשעה אפשר  אם ברם, שלו. היא והמציאה הפקר , מדין המוצאה בה

היו כך על  ידעו  ואילו  הדבר, מהם שאבד  הבעלים ידעו  לא עדיין  האבידה, את

זה הרי זו , מאבידתם מתייאשים zrcn",אמנם `ly ye`i" ורבא אביי  בזה ונחלקו

יאוש, הוא הרי רבא ולדעת יאוש , אינו אביי שדלעת iia`k.בגמרא, dklde,מכאן

קנאה  לא עדיין, בחסרונה הבעלים ידעו שלא בזמן  המוצא ליד  האבידה באה שאם

ממנו, ונתייאשו אבידתם על לבעלים שנודע לאחר  עד בידו  היתה ואפילו  לעולם;

היאוש אף הבעלים, יאוש היה לא עדיין  לידו, שבאה ובשעה הואיל  מקום מכל

אבידה  המוצא אין מעתה לעולם. למוצא נקנית ואינה מועיל, אינו  כך שלאחר

תנאים: בשני אלא בה סימן ;`.זוכה בה יהא עשויa.שלא שאדם דבר זה שיהא
פרקנו דן  שבה כללית, בשאלה פותחת משנתנו  לנפילתו . סמוך בחסרונו להרגיש

הראשונות: המשניות fixkdl?"בחמש  aiig el`e ,ely ze`ivn el`" מפרטת כך ואחר

המוצאן. של הן הרי  סימנים, בהן  ואין  שהואיל שונות, מציאות המשנה

æéøëäì áiç elàå ,BlL úBàéöî elà המציאות הן  מה – ÅÀÄÆÀÅÇÈÀÇÀÄ
עליהן ? להכריז  שחייב הן  ומה שלו , והן  בהן זוכה elàÅשהמוצאן 

BlL úBàéöî סימנים ואין הואיל להלן, המפורטות המציאות – ÀÄÆ
מהן , הבעלים נתייאשו הסתם מן  שאבדו, הבעלים בהן  וידעו בהן,

המוצאן : של הן  הרי  הלכך כהפקר, ïéøfôîודינן  úBøt àöî– ÈÈÅÀËÈÄ
שנפלו  מיד  הבעלים הרגישו חשיבותם או  כובדם מחמת שבוודאי 

נתייאשו  הסתם מן  הם, מפוזרים שהרי  סימן , בהם שאין  וכיון מהם,
úBøfôîמהם, úBòî שעה כל בכיסו למשמש  אדם עשוי  שכן – ÈÀËÈ

,(`xnb),המעות מהם שאבדו  הבעלים ידעו כבר  בודאי  מצאן , וכשזה
מהן , הבעלים שנתייאשו  בחזקת הן הרי  סימן, בהן  ואין  והואיל

íéaøä úeLøa úBëéøk שהרבים במקום המונחים קטנים עומרים – ÀÄÄÀÈÇÄ
למקום  ממקום הם שמתגלגלים לפי סימן , מקומם ואין  שם, מצויים

אחר, סימן בהן שאין בכריכות כאן  ומדובר בהמה; וברגלי  אדם ברגלי 
לפי עליו , סומכים הבעלים אין  סימן, בהן יש שאפילו  מפרשים: ויש 

סימן . אינו להידרס העשוי וסימן  העוברים, ברגלי  להידרס עשוי  שהוא
סימן  הוא הרי לידרס העשוי שסימן היא ההלכה éìebòåÀÄÅ(xnb`);ברם,

äìáã, סימן בהן  ואין  עיגול , בצורת ומדובקות דרוסות תאנים – ÀÅÈ
הם, דומים העיגולים שכל  íBzçðמאחר  ìL úBøkk,אופה – ÄÈÆÇÀ

מבואר, בגמרא סימן ; בהן ואין  אחידה, בתבנית עשויות שכולן

בנפילתם  להרגיש עשוי  אדם נחתום של  ובכיכרות דבילה שבעיגולי 
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–øéæçé,ïäî ïéòøôð ïéc úéa ïéàL;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–øéæçé àG,éðtî ©£¦¤¥¥¦¦§¨¦¥¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¨©£¦¦§¥
ïäî ïéòøôð ïéc úéaL. ¤¥¦¦§¨¦¥¤

ÊíéLð éhb àöî,íéãáò éøeøçLå,é÷ézéc,íéøáBLå äðzî–øéæçé àG äæ éøä,øîBà éðàL:eéä íéáeúk, ¨¨¦¥¨¦§¦£¥£¨¦§©¦¦©¨¨§¨¦£¥¤©£¦¤£¦¥§¦¨
íðzì àHL íäéìò Cìîðå. §¦§©£¥¤¤¦§¨

ÁïBæî úBøbàå íeL úBøbà àöî,ïéðeàîe äöéìç éøèL,ïéøeøá éøèLe,ïéc úéa äNòî ìëå–øéæçé äæ éøä. ¨¨¦§§¦§¨§¨¥£¦¨¥¦§¨¥¥¦§¨©£¥¥¦£¥¤©£¦
àî÷ñìãa Bà äñéôça àöî,éøëzúBøèL ìL C,úBøèL ìL äcâà Bà–øéæçé äæ éøä.ìL äcâà änëå ¨¨©£¦¨¦§ª§§¨©§¦¤§¨£ª¨¤§¨£¥¤©£¦§©¨£ª¨¤

:íäéðéá äå÷ìçéå ,úåéøçàá àìù ò÷ø÷ åðîî åç÷ìù úåçå÷ìä úà óåøèì íäéðéá àéä úåàîø ìù äöò.xifgi `l jk oiae jk oiaúåéøçà åá ïéàù øèùã
øôåñ úåòèã íéîëç åøîà úåéøçà åá øëæð ïéàù øèùá à÷åãå .íéîëçë äëìäå .àéðåð÷ìå ïåòøôì ïðéùééçå ,àåä øôåñ úåòè úåéøçàã ,éáâ éîð éãáòùîî
ùçéîì àëéì àúùäã ,øéæçéã íéîëç íéãåî ,úåéøçà åéìò ìá÷ì äöåø åðéàù øèùá ùøéô íà ìáà .åá áåúë úåéøçàä äéä åìéàë éãáòùîî éáâå ,àåä

:àéðåð÷ì
ffff.iwiziic:úåéäìå í÷éîì àäú àã .òøî áéëù úàååö.mixaeye:åáåç øèù åðîî òøôðù äåìì äåìî äùåòù
gggg.mey zexb`:åáåçá äåìîì äåì éñëð ïéã úéá åîùù.oefn zexb`eäùàä ïåæîì ìòáä ò÷ø÷î åøëîéù ,øçà ùåøéô .åúùà úá úà ïåæì åéìò ìá÷ù

:úåðáäå.oipe`ineéî åðéðôá øèùá íéáúåëù:èâ äëéøö äðéàù äéçàå äîà äåàéùäù äðè÷áå .äìòá éðåìôá úéðåìô äðà.oixexia ixhyåì øøåá äæ
:íäì åðåãéù ãçà åì øøåá äæå ãçà.`vn:úåøèù.dqitga:äðè÷ øåò ìù úîç.`nwqelceåëøèöé àìù íùéîùú éìë äá íéòéðöî íéð÷æäù øåò éìë

:íäéøçà ùôçì.zexhy ly jixkze:äæá äæ ïéëåøë øúåé åà úåøèù äùìù.dceb`e:äæ ìù åëøà ìò äæ ìù åëøà ,äæ ìò äæ íéáëùåî.xifgi df ixd
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ïäî ïéòøôð ïéc; חשש כל כאן ואין  הלקוחות, מן  –éaø éøác ÄÄÀÈÄÅÆÄÀÅÇÄ
øéàî ב אלא הלקוחות מן  נפרעים דין בית אין  שלדעתו  שיש– שטר ÅÄ

נכסים. אחריות Ckבו ïéáe Ck ïéa :íéøîBà íéîëçå בין – ÇÂÈÄÀÄÅÈÅÈ
נכסים, אחריות בהם שאין ובין  נכסים אחריות בהם øéæçéשיש àGÇÂÄ

למלוה, השטרות את –ïäî ïéòøôð ïéc úéaL éðtî שאפילו – ÄÀÅÆÅÄÄÀÈÄÅÆ
הלקוחות, מידי למלוה בו  גובים דין  בית נכסים אחריות בו שאין שטר

טעות  שמחמת היינו הוא", סופר טעות "אחריות חכמים: שסוברים
נכסים, אחריות בו  שיש  כשטר הוא והרי  בשטר , אחריות כתבו  לא

עשו  וקנוניה כבר, פרעו  הלווה שמא חוששים זה בשטר  אף הלכך 
כדין, שלא הלקוחות מן לטרוף כדי  minkgk.ביניהם, dklde אם ברם,

נכסים, אחריות הלווה על  למלוה שאין  מנת על  בפירוש, בשטר  כתוב
יחזיר לו , פרע לא שעדיין מודה, הלווה היה שאם מודים, חכמים אף

למלוה. השטר את

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéLð éhb àöî,פלונית אשתו  מגרש שפלוני בהם שכתוב – ÈÈÄÅÈÄ
íéãáò éøeøçLåשפלוני בהם, שכתוב עבדים, שחרור  שטרי  – ÀÄÂÅÂÈÄ

הכנעני, עבדו  את צוואת é÷ézécמשחרר  ופירושה: יוונית מלה – ÀÇÄÄ
מרע okeqn),שכיב dleg)לאחר נכסיו את לחלק כיצד הוא מצווה שבה

הנוטריקון: בדרך  פירשו  ובגמרא (זה iwiziicמותו. קאי  תהא דא –
הם; וכמסורים ככתובים מרע שכיב שדברי קיים), –äðzîיהא ÇÈÈ

בריא, אדם של  מתנה המלוה íéøáBLåשטרי שכותב "קבלות" – ÀÈÄ
מקצתו; או  כולו חובו , את שפרע לראיה øéæçéללווה àG äæ éøäÂÅÆÇÂÄ

לאשה  יתן  שלא היינו  בשבילם, שנכתבו  לאותם הללו השטרות את –
שטר את הירושה למקבל  ולא השחרור, שטר  את לעבד ולא הגט, את

השובר, את ללווה ולא המתנה, שטר את המתנה למקבל ולא הצוואה,
íðzì àHL íäéìò Cìîðå ,eéä íéáeúk :øîBà éðàL שמא – ÆÂÄÅÀÄÈÀÄÀÇÂÅÆÆÄÀÈ

שלא  בעליהם עליהם נמלכו הללו , השטרות נכתבו  שכבר  לאחר
שלא  שכן וכל  למקבליהם, יחזירם לא הלכך נפלו ; ומידיהם למסרם,

אם  אבל נפלו ; המקבלים ומיד  מסרום, כבר  שמא לבעליהם, יחזיר
להם נותנים למקבליהם, השטרות את תנו  אמרו : אלא (xnb`),בעליהם

מאיש זה גט נאבד  שמא חשש אין אם לבחון יש  נשים גיטי שלגבי 
הם שווים ושמותיהם b).אחר ,b oihib oiir)

i y i l y m e i
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לפירעון חשש בהם שיש חוב שטרי  שהמוצא למדנו, הקודמות המשניות בשתי

בהם, וכיוצא עבדים ושחרורי  נשים גיטי כגון אחרים, שטרות המוצא וכן ולקנוניה,

לא  זה הרי  ליתנם, שלא עליהם בעליהם נמלכו  שנכתבו לאחר  שמא חשש שיש 

וקנוניה, פירעון  של  חשש  בהם שאין  שטרות שהמוצא ללמד , באה משנתנו יחזיר .

נמלכו שנכתבו  לאחר שמא בהם לחשוש גם ואין הואיל דין, בית שטרות כגון 

שטרות  שהמוצא ללמד, משנתנו באה כן  יחזיר. זה הרי ליתנם, שלא דין בית עליהם

שיאמר  למי  יחזיר זה הרי  סימן , לשמש  שיכולה בצורה או  סימן בו  שיש דבר  בתוך

הסימן. את

íeL úBøbà àöî את ששמו  למלוה, כותבים דין שבית שטרות – ÈÈÄÀ
בחובו; למלוה אותם ונתנו וכך בכך הלווה של úBøbàåÀÄÀהנכסים

ïBæî לזון עליו  קיבל  שבעלה לאשה, כותבים דין  שבית שטרות – È
הראשון ; שמבעלה בתה `xg:את yexit כותבים דין שבית שטרות

מבארים: ויש והבנות. האשה למזונות הבעל  נכסי מכירת `zexbעל 
oefn zexb`e mey דין לבית שולחים זה שבמקום דין שבית אגרות –

לאשה  מזונות שיפסקו או הלווה, של  קרקעותיו  שיש ּומּו אחר  שבמקום

"שטרות" ולא "אגרות" נקראו  ולפיכך éøèLÀÈÅ((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););ולבנות,
äöéìç;בפניהם שחלצה ליבמה דין בית שכותבים –ïéðeàîe– ÂÄÈÅÄ

רשאית  קטנה שהיא זמן  כל אחיה, או  אמה שהשיאוה קטנה יתומה
גט, בלא ממנו  יוצאת והיא בו, רוצה שאינה ולומר  בבעלה למאן  היא

לראיה; מיאון שטר לה נותנים דין  ïéøeøáובית éøèLe שכתוב – ÀÈÅÅÄ
לקבל והתחייבו דיינים להם ביררו ופלוני, פלוני  הדין , שבעלי  בהם,

אחד לו בורר  "זה א): ג, (סנהדרין ששנו כמו דינם, פסק את עליהם
אחד"; עוד  להם בוררים הדיינים ושני אחד , לו בורר  äNòîוזה ìëåÀÈÇÂÅ

ïéc úéaכגון דין , בית ידי על  שנכתבה תעודה וכל –,"`hlg xhy" ÅÄ
הלווה  כשאין חובו , לגביית הלווה נכסי לו שנמסרו למלוה שכותבים

או `zkxc`",בפנינו; xhy" נכסים מצאו  שלא בזמן למלוה שכותבים
חובו; יגבה ימצא ואם הלווה, נכסי  על  לחזר  הוא שרשאי  הלווה, אצל 

,el` lk `vendøéæçé äæ éøäכל שאין  לפי לבעליהם, אותם – ÂÅÆÇÂÄ
בהקדמה שבארנו כמו בהחזרתם, שטרות,àöîלמשנתנו .חשש  – ÈÈ

וכדומה, גט או חוב שטרי  ב äñéôçaואפילו àî÷ñìãaשקיק,– Bà ÇÂÄÈÄÀËÀÀÈ
שמצא או הללו; בכלים סימנים ויש  בתיק, –úBøèL ìL CéøëzÇÀÄÆÀÈ

בזה, זה המכורכים שטרות –úBøèL ìL äcâà Bà שטרות – ÂËÈÆÀÈ
של הכריכה בצורת סימן יש והרי ביחד , וקשורים זה על זה המונחים

באגודה, במניינם או øéæçéהשטרות äæ éøäלמי השטרות את – ÂÅÆÇÂÄ
האגודה  או  הכריכה סימני או  הדלוסקמא, או  החפיסה סימני  את שיאמר 

השטרות. GLשל ?úBøèL ìL äcâà änëåäæ ïéøeL÷ äL ÀÇÈÂËÈÆÀÈÀÈÀÄÆ
äæaאבל סימן, הוא המנין אף ומעלה שטרות משלושה כלומר  – ÈÆ

הרי מצאתי, שטרות מכריז: והמוצא שהואיל סימן, המנין  אין בשניים

שניים רבים ãçà(xnb`).מיעוט :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÆÈ
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úBøèL?GLäæa äæ ïéøeL÷ äL.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:GMî äåHä ãçàäL–äåHì øéæçé;GLäL §¨§¨§¦¤¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥¤¨©¤¦§¨©£¦©¤§¨
ãçàî ïéåHä–äåìnì øéæçé.åéúBøèL ïéa øèL àöî,Báéh äî òãBé Bðéàå–eäiìà àáiL ãò çpî àäé.íà ©¦¥¤¨©£¦©©§¤¨¨§¨¥§¨¨§¥¥©©¦§¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨¦

úBðBôîñ ïänò Lé–úBðBôîqaM äî äNòé. ¥¦¨¤¦§©£¤©¤©¦§
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡BlL úBàéöî elà,æéøëäì áiç elàå?BlL úBàéöî elà:ïéøfôî úBøt àöî,úBøfôî úBòî,úeLøa úBëéøk ¥§¦¤§¥©¨§©§¦¥§¦¤¨¨¥§ª¨¦¨§ª¨§¦¦§
íéaøä,äìáã éìebòå,íBzçð ìL úBøkk,íéâc ìL úBæBøçî,øNa ìL úBëéúçå,ïúðéãnî úBàaä øîö éfâå, ¨©¦§¦¥§¥¨¦¨¤©§©£¤¨¦©£¦¤¨¨§¦¥¤¤©¨¦§¦¨¨

:àåä ïîéñ äãåâàå êéøëú ïëå .íúåà úàöî éðåìô éìëá íéìòáä åøîàéùë ïîéñ éìëäù ,àåä ïîéñ åá ùéù øáãã.dylyn deld cg`úåøèù äùìù íà
úéáá íéîéå÷î úåøèùäù à÷åãå .ãçà íå÷îì íöá÷ éî åìôð íãéî íàù ,åìôð åãéî éàãåã ,äåìì àöåîä íøéæçé .íãà éðá äùìùî äåìù ïä ãçà äåì ìù
íúåà åîéé÷ù øçàì àîù ùåçì ïéàå .øôåñä ãéî åìôðå íéðééãä øôåñ ìöà íéåìîä äùìù íåëéìåä åäðéîéé÷ì àîìã ïðéùééç íéîéå÷î íðéà íà ìáà .ïéã
íàå .åìôð åðîîù òåãé øáãäù äåìîì àöåîä íøéæçé .ãçà íãàî ååìù ,íä íéåì äùìù íàå .àøôñã àãéá äéîåé÷ ùéðéà éäùî àìã ,øôåñä ãéî åìôð

:øéæçé àì êëéôìå ,íìåòî ååì àìå åìôð øôåñä ãéî àîù ïðéùééç ,ãçà øôåñ úáéúë ïúùìù åéä.eaih dn rcei epi`e eizexhy oia xhy `vn,åìöà
:íäéðéá ùéìù úåéäì åì åäåøñîå òåøô åúö÷î àîù åà ,äåìîä åà åìöà åãé÷ôä äåìä íà.gpen `di:äæì àìå äæì àì øéæçé àìå ,åãéáodnr yi m`e

.oetnq:åéúåøèùî ãçà ìò áúëðù øáåù åéúåøèù ïéá àöåîä.oetnqay dn dyriçðåî úåéäì äæä øáåùì éåàø äéäù ô"òàå .òåøô ú÷æçá øèùäå
úåøèùä ïéá ,øáåùä åéìò áúëðù äæä øèùä äåìîä àöîù àåäå .çëùå éì åäðú øçîì øîàå .äåìîì äåìä åðéîàä ïðéøîà ,äåìîä ãéá àì äåìä ãéá

:òø÷ð àìù ô"òà ,íéòåø÷
a`̀̀̀.mixfetn zexit `vn .ze`ivn el`:íä ø÷ôäå íéìòáä åùàééúð ïîúñ.zexfetn zernø÷ôäå ùåàéà éùåàéà øáë ,øëéð ïîéñ íäì ïéàå ìéàåä

:åäìåëã àîòè åðééäå .ïä.zekixk:íéðè÷ íéøîò.x"dxa:ãñôð ,ïîéñ ïäá äéä åìéôàå ,íäéìò ïéùã ìëäù.mezgp ly.íéåù íìåëù ,ïîéñ íäá ïéà
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GMî äåHääL שלוה אחד , לווה של שטרות שלושה שמצא מי  – ÇÆÄÀÈ
אחר , מלוה משל  הוא שטר  שכל  כלומר  מלווים, –øéæçéמשלושה ÇÂÄ

השטרות, נזדמנו äåHìאת היאך  כן, לא שאם נפלו, ממנו שודאי  – ÇÆ
את  מחזיר  המוצא אין  ברם, אחד ?! למקום שונים ממלווים שטרות

אם  אבל  דין , בבית מקויימים השטרות כן  אם אלא ללווה השטרות
סימן  בהם שנותן למי יחזיר זה הרי  מקויימים, לפי((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))אינם ,

לקיימם, הדיינים לסופר שטרותיהם נתנו המלווים שמא חשש, שיש 
חוששים  שאין  מקויימים, בשטרות כן  שאין מה הסופר , מיד ונפלו 

משהה  אדם שאין לפי אותם, שקיים לאחר  הסופר  מידי  נפלו  שמא
הסופר ; בידי מקויים GLãçàîשטר  ïéåHä äL שלושה מצא אם – ÀÈÇÄÅÆÈ

אחד, ממלוה שלוו לווים שלושה של  äåìnìשטרות øéæçé– ÇÂÄÇÇÀÆ
כתב  היו  שלשתם אם ברם, נפלו. ממנו  ודאי  ביחד , ונמצא שהואיל

מעולם, לוו  ולא נפלו הסופר מיד שמא חוששים אחד , סופר של ידו
סימן. בהם שנותן למי אלא יחזיר  לא ïéaולפיכך øèL àöîÈÈÀÈÅ

Báéh äî òãBé Bðéàå ,åéúBøèL הלווה אם לידו , בא כיצד  – ÀÈÈÀÅÅÇÇÄ
לו  מסרוהו  ושניהם פרוע מקצתו שמא או  המלוה, או אצלו הפקידו

ביניהם, שליש  eäiìàשיהא àáiL ãò çpî àäéויברר הנביא, – ÀÅËÈÇÆÈÙÅÄÈ
עד למלוה ולא ללווה לא השטר את יחזיר  שלא כלומר הספק, את

הדבר . úBðBôîñשיתברר ïänò Lé íà שאין מבואר, בגמרא – ÄÅÄÈÆÄÀ
סמפון  אדם מצא שאם הוא, אחר דין אלא הקודם, הדין  על  מוסב זה

נפרע משטרותיו שאחד שובר  היינו שטרותיו , o(בין  e t n qשובר –

שלו סמפון קרוי דבר  המבטל דבר וכל  שטר , יום יום יום יום ±המבטל """"תוספותתוספותתוספותתוספות

úBðBôîqaM),טובטובטובטוב"""" äî äNòéכלומר בסמפון , שכתוב מה יקיים – ÇÂÆÇÆÇÄÀ
להיות  זה שובר  היה שראוי  פי על ואף פרוע; בחזקת הוא שהשטר 
האמין  שאולי אומרים, אנו  מקום מכל  המלוה, ביד ולא הלווה ביד

מקום  ומכל ושכח. למחר  השובר את ממנו שיקבל ואמר למלוה הלווה
עליו  שיש  השטר, שאותו בזמן  דווקא הוא זה שדין  בגמרא מבואר

על שאף להשמיענו , המשנה ובאה קרועים, שטרות בין נמצא סמפון ,
ששטר הדבר  מוכח הרי  סמפון  כאן ויש  הואיל  קרוע, אינו שזה פי 

הוא. פרוע
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א-ג): כב, (דברים בתורה znlrzdeכתוב migcp eiy z` e` jig` xey z` d`xz `l"
` aexw `l m`e .jig`l maiyz ayd ,mdnjez l` eztq`e ,ezrci `le jil` jig

dyrz oke exengl dyrz oke .el ezeayde eze` jig` yexc cr jnr dide jzia

."mlrzdl lkez `l ,dz`vne epnn ca`z xy` jig` zca` lkl dyrz oke ezlnyl
הם  מי  יודע אינו  ואם לבעליה. ולהחזירה לקחתה חייב אבידה שהמוצא מכאן

וכזאת, כזאת אבידה שמצא לפרסם היינו  ברבים, עליה להכריז הוא צריך בעליה,

אנו שמצא, לאבידה סימנים אין ואם נוטלה. הריהו  סימניה, ונותן אדם וכשבא

זוכה  הלכך הפקר, שנעשתה והרי ממנה, התייאשו הבעלים הסתם שמן  אומרים,

זה  שמצא שבשעה אפשר  אם ברם, שלו. היא והמציאה הפקר , מדין המוצאה בה

היו כך על  ידעו  ואילו  הדבר, מהם שאבד  הבעלים ידעו  לא עדיין  האבידה, את

זה הרי זו , מאבידתם מתייאשים zrcn",אמנם `ly ye`i" ורבא אביי  בזה ונחלקו

יאוש, הוא הרי רבא ולדעת יאוש , אינו אביי שדלעת iia`k.בגמרא, dklde,מכאן

קנאה  לא עדיין, בחסרונה הבעלים ידעו שלא בזמן  המוצא ליד  האבידה באה שאם

ממנו, ונתייאשו אבידתם על לבעלים שנודע לאחר  עד בידו  היתה ואפילו  לעולם;

היאוש אף הבעלים, יאוש היה לא עדיין  לידו, שבאה ובשעה הואיל  מקום מכל

אבידה  המוצא אין מעתה לעולם. למוצא נקנית ואינה מועיל, אינו  כך שלאחר

תנאים: בשני אלא בה סימן ;`.זוכה בה יהא עשויa.שלא שאדם דבר זה שיהא
פרקנו דן  שבה כללית, בשאלה פותחת משנתנו  לנפילתו . סמוך בחסרונו להרגיש

הראשונות: המשניות fixkdl?"בחמש  aiig el`e ,ely ze`ivn el`" מפרטת כך ואחר

המוצאן. של הן הרי  סימנים, בהן  ואין  שהואיל שונות, מציאות המשנה

æéøëäì áiç elàå ,BlL úBàéöî elà המציאות הן  מה – ÅÀÄÆÀÅÇÈÀÇÀÄ
עליהן ? להכריז  שחייב הן  ומה שלו , והן  בהן זוכה elàÅשהמוצאן 

BlL úBàéöî סימנים ואין הואיל להלן, המפורטות המציאות – ÀÄÆ
מהן , הבעלים נתייאשו הסתם מן  שאבדו, הבעלים בהן  וידעו בהן,

המוצאן : של הן  הרי  הלכך כהפקר, ïéøfôîודינן  úBøt àöî– ÈÈÅÀËÈÄ
שנפלו  מיד  הבעלים הרגישו חשיבותם או  כובדם מחמת שבוודאי 

נתייאשו  הסתם מן  הם, מפוזרים שהרי  סימן , בהם שאין  וכיון מהם,
úBøfôîמהם, úBòî שעה כל בכיסו למשמש  אדם עשוי  שכן – ÈÀËÈ

,(`xnb),המעות מהם שאבדו  הבעלים ידעו כבר  בודאי  מצאן , וכשזה
מהן , הבעלים שנתייאשו  בחזקת הן הרי  סימן, בהן  ואין  והואיל

íéaøä úeLøa úBëéøk שהרבים במקום המונחים קטנים עומרים – ÀÄÄÀÈÇÄ
למקום  ממקום הם שמתגלגלים לפי סימן , מקומם ואין  שם, מצויים

אחר, סימן בהן שאין בכריכות כאן  ומדובר בהמה; וברגלי  אדם ברגלי 
לפי עליו , סומכים הבעלים אין  סימן, בהן יש שאפילו  מפרשים: ויש 

סימן . אינו להידרס העשוי וסימן  העוברים, ברגלי  להידרס עשוי  שהוא
סימן  הוא הרי לידרס העשוי שסימן היא ההלכה éìebòåÀÄÅ(xnb`);ברם,

äìáã, סימן בהן  ואין  עיגול , בצורת ומדובקות דרוסות תאנים – ÀÅÈ
הם, דומים העיגולים שכל  íBzçðמאחר  ìL úBøkk,אופה – ÄÈÆÇÀ

מבואר, בגמרא סימן ; בהן ואין  אחידה, בתבנית עשויות שכולן

בנפילתם  להרגיש עשוי  אדם נחתום של  ובכיכרות דבילה שבעיגולי 

izdw - zex`ean zeipyn
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ïzLô éöéðàå,ìeïîbøà ìL úBðBL–BlL elà éøä;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:áiç éepL Ba LiL ìk ©£¦¥¦§¨§¤©§¨¨£¥¥¤¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨¤¤¦©¨
æéøëäì;ãöék?ñøç BëBúáe ìebò àöî,úBòî BëBúáe økk.øæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:àéøetðà éìk ìk §©§¦¥©¨¨¦§¤¤¦¨§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨§¥©§§¨

æéøëäì áiç Bðéà. ¥©¨§©§¦
·æéøëäì áiç elàå:éìka úBøt àöî,àeäL úBîk éìk Bà,ñéka úBòî,àeäL úBîk ñék Bà,úBøô éøeaö, §¥©¨§©§¦¨¨¥©§¦§¦§¤¨©¦¦§¤¦¥¥

úBòî éøeaö,GLäæ áb ìò äæ úBòaèî äL,ãéçiä úeLøa úBëéøk,úéaä ìòa ìL úBøkëå,úBçe÷lä øîö éfâå ¦¥¨§¨©§§¤©©¤§¦¦§©¨¦§¦¨¤©©©©¦§¦¥¤¤©§
îïnàä úéa,ïîL écëå ïéé éck–æéøëäì áiç elà éøä. ¦¥¨ª¨©¥©¦§©¥¤¤£¥¥©¨§©§¦
‚äôbä øçà àöî,øãbä øçà Bà,ïéøM÷î úBìæBb,úBãOaL ïéìéáLa Bà–ïäa òbé àG äæ éøä.éìk àöî ¨¨©©©¨¨©©©¨¥¨§ª¨¦¦§¦¦¤©¨£¥¤¦©¨¤¨¨§¦

:ïîéñ íäì ùé úéáä ìòá ìù ìáà.ozpicnn ze`ad:àôéñ éðú÷ãë ,ïîåàä úéáî úåàáä é÷åôàì.onbx` ly zepeyleïéîë êåùîå ,ïîâøà òåáö øîö
:ïåùì.lebir `vn:äìáã ìù.`ixtp`ïåâë ,àðéò úåòéáèá äãáà íéøéæçîù íéîòôù .ïéò úòéáè íäá íéìòáì ïéàå ïéòä ïúòáù àìù íéùãç íéìë

ïàöîù ïîæá éúîéàå .øæòìà ïá ù"øë äëìäå .æéøëäì áééç åðéà ïéò úåòéáè ïäá ïäéìòáì ïéàù òåãéù íéìëä åìàå .äéøåáãá éðùî àìã ïðáøî àáøåöì
åøù øéòá äìåãâ àéèìôå àéèøñá äàéöî àöåîäå .ïîéñ éåä àðéðîã ,æéøëäì áééç íéðù íéðù ïàöî ìáà .ãçà ãçàïîéñ åá ùéù øáã åìéôà ,íéøëð äá

:æéøëäì áééç ,ìàøùé äáåøù øéòáå .æéøëäì áééç åðéà
aaaa.ilka:ïîéñ åá ùé éìëå.`edy zenk:ï÷éø.zexit ixeav:íå÷î åà ïéðî ,ïðîéñ.df ab lr df zerahn dylyúåòáèî æéøëî æéøëîäå .øúåé åà

:äæ ìò äæ íéçðåî åéäå ,åéä êëå êë øîåàå àá äæå ,éúàöî
bbbb.dtbd xg`:íéð÷ ìù åà õò ìù ìúåë úîéúñ.xcb:íéðáà ìù.oixyewn zelfeb:ïîéñ éåä àì äæë øù÷å ,åäì éøè÷î éëä àîìò éìåëã .ïäéôðëá

.oda rbi `l:åäì ìé÷ùå åäééøî éúàã ãò åäðé÷áùì êëìä .åäééååâá àðîéñ åäééøîì åäì úéì åäì ìé÷ù éàå åäðéòðöà ùðéà éðä ïðéøîàãrbi `l dqekn

`xephxa yexit

משאם, כובד  מחמת íéâcמיד ìL úBæBøçî החרוזים דגים – ÇÂÆÈÄ
כן. עושים הדייגים שכל לפי סימן, זה ואין ìLבחוט, úBëéúçåÇÂÄÆ

øNaובמשקל אחת בצורה הבשר את לחתוך  נוהגים הטבחים שכל – ÈÈ
סימן ; כאן ואין ïúðéãnîאחד, úBàaä øîö éfâåצמר חבילות – ÀÄÅÆÆÇÈÄÀÄÈÈ

לכל אחת וצורה שם, אותו  שגוזזים מהמדינה באות שהן  כמו גזוז

סימן ; בהן  ואין משם, הבאות ïzLôהחבילות éöéðàå חבילות – ÇÂÄÅÄÀÈ
פשתן; ïîbøàחוטי ìL úBðBLìe, ארגמן צבוע צמר חתיכות – ÀÆÇÀÈÈ

BlL elà éøäומתוך סימן , בהן  שאין  לפי  שבארנו , מהטעם – ÂÅÅÆ
הסתם  ומן  מיד, בנפילתם מרגיש  אדם חשיבותם מתוך  או כובדם

הפקר. מדין המוצאן בהם זוכה הלכך  מהם, éaøהתייאשו  éøácÄÀÅÇÄ
øéàîכאן גורסים שאין  נוסחאות ויש –"xi`n iax ixac" עיין עיין עיין עיין)))) ÅÄ

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  éepL""""תוספות תוספות תוספות תוספות  Ba LiL ìk :øîBà äãeäé éaø אם – ÇÄÀÈÅÈÆÆÄ
סימן , בהם שאין  לעיל, שנפרטו בדברים רגיל בלתי  שינוי  איזה היה

æéøëäì áiç.שינוי אותו לבעלים ידוע שמא –ìebò àöî ?ãöék ÇÈÀÇÀÄÅÇÈÈÄ
– דבילה של  –,ñøç BëBúáeשמצא לחם,økkאו –BëBúáe ÀÆÆÄÈÀ

úBòîסובר מקום מכל לשם, נפלו  במקרה הסתם שמן פי  על  אף – È
הבעלים  יודעים שמא לעיל, שבארנו  מהטעם להכריז שחייב יהודה רבי

לסימן . זה שינוי  ויתנו  כך  ìkעל  :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÈ
àéøetðà éìk השתמשו לא כנראה שבעליהם חדשים, כלים המוצא – ÀÅÇÀÀÈ

עין; בטביעת אפילו אותם מכירים ואין  עדיין  מפרשים:בהם יש

`ixetp` העשויים מסחר  כלי והיינו  יוונית, בלשון  מסחר משמעו –
אחת אלבקאלבקאלבקאלבק););););בצורה הנוטריקון :((((ר ר ר ר """"חחחח בדרך  מפרש –`ixetp`ורש "י 

ראיה; פה æéøëäìאין áiç Bðéà שמעון שרבי  מבואר, בגמרא – ÅÇÈÀÇÀÄ
בטביעת  אבידה ומחזירים שיש  פי על  שאף להשמיענו , בא אלעזר בן

שמכיר ואומר, בא הוא שאם בדיבורו , הנאמן חכם לתלמיד כגון עין ,
כלים  המוצא מקום מכל  לו, אותה מחזירים שלו, שהיא האבידה את

תלמידי לגבי אף עין , טביעת בהם לבעליהם אין  שעדיין חדשים,
להכריז. חייב אינו  dkld.חכמים oke

i r i a x m e i
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שידעו לשער  וניתן סימן , בה שאין מציאה שכל  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
נתייאשו בעליה הסתם שמן  לפי המוצאה, של היא הרי  מיד , בנפילתה הבעלים
היא  הרי סימן, בה שיש מציאה שכל ללמד , משנתנו  באה כהפקר , היא והרי  ממנה
ברבים, עליה להכריז חייב המוצאה לפיכך ממנה, הבעלים נתייאשו  שלא בחזקת

ויטלוה. סימניה ויתנו  בעליה שיבואו  כדי 

elàå,להלן המפורטות מציאות –o`vendæéøëäì áiçמפני – ÀÅÇÈÀÇÀÄ
סימנים: בהן éìkaשיש  úBøt àöî;סימן בו  יש הכלי  והרי  –Bà ÈÈÅÇÀÄ

àeäL úBîk éìk; ריקן כלי  שמצא –ñéka úBòî סימן שיש – ÀÄÀÆÈÇÄ
àeäLבכיס, úBîk ñék Bà;מעות בלי –úBøô éøeaö– פירות ÄÀÆÄÅÅ

או ומכונסים, úBòîהצבורים éøeaö;סימן מקומם או  שמניינם – ÄÅÈ
GLäæ áb ìò äæ úBòaèî äL ומונחים משלושה, יותר  או – ÀÈÇÀÀÆÇÇÆ

ושכחם, שם הניחם אדם שכנראה מגדל , בצורת זה גב על זה הם

ואומר : בא האבידה ובעל  מצאתי, מטבעות מכריז: המוצא זה ובכגון 
זה; גב על  זה ומונחים היו  וכך ãéçiäכך úeLøa úBëéøk מצא – ÀÄÄÀÇÈÄ

הוא  נפילתן ומקום שם, מצויים רבים שאין במקום קטנים עמרים
úéaäסימנן ; ìòa ìL úBøkëåבעל ידי  על שנאפו לחם כיכרות – ÀÄÈÆÇÇÇÇÄ

סימן , בהן  שיש  והרי משלו, תבנית לו  יש אחד שכל øîöהבית, éfâåÀÄÅÆÆ
ïnàä úéaî úBçe÷lä, האומן בבית היו  שכבר גזוז  צמר חבילות – ÇÀÄÅÈËÈ

אותן; מסמנים ïîLושם écëå ïéé éckבכדים סימן  שיש  ((((עיין עיין עיין עיין – ÇÅÇÄÀÇÅÆÆ
טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  æéøëäì""""תוספות תוספות תוספות תוספות  áiç elà éøä הטעם שבארנו כמו  – ÂÅÅÇÈÀÇÀÄ

לעיל.
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להכריז ", חייב ואלו שלו  מציאות "אלו  הקודמות המשניות בשתי שלמדנו לאחר 
בעליהן שמא בהן , לנגוע שאסור  "מציאות", של  שלישי  סוג על ללמד משנתנו  באה
כותב  וכן "אבידה". בכלל  ואינם לקחתם, שיחזרו עד  שם הדברים את הניחו 
שאין בין  סימן בה שיש בין אבידה, המוצא "כל  א): טו, אבידה (הל ' הרמב"ם
עד שם הניחוה בעליה שמא בה, ליגע אסור הנחה, דרך  מצאה אם סימן , בה
חברו ממון איבד  הרי סימן , בו שאין דבר והיה ליטלנה, יבוא ואם לה. שיחזרו 
זה  הרי סימן , לו  שיש  דבר  היה ואם בו; להחזיר סימן  בה לו  אין  שהרי  בידו ,

דרךהטריחן שימצאנה עד בה שיגע לו  אסור ולפיכך  סימנה. ולתת אחריה לרדוף
לא  זה הרי  מונח, או  אבוד  זה דבר אם ידע ולא הדבר לו  נסתפק ואפילו  נפילה.
הכותל. בעל של או  שלו  הוא אם בכותל , מטמון  במוצא המשנה דנה כן – בו ". יגע

äôbä øçà àöîקנים של  או  עץ של  כותל סתימת Bà((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– ÈÈÇÇÇÈÈ
øãbä øçà אבנים גדר היינו  שגפה מפרשים, ויש  אבנים; של  – ÇÇÇÈÅ

ב), ו , פאה (עיין בטיט מדובקות ïéøM÷îשאינן úBìæBb, בכנפיהן – ÈÀËÈÄ
כך, להם קושרים אדם בני  וכל הואיל סימן, הקשר  ïéìéáLaואין  BàÄÀÄÄ

úBãOaL,מקושרים גוזלות בשבילים שמצא או  –àG äæ éøä ÆÇÈÂÅÆ
ïäa òbé ואם ליטלם, ויחזרו לשעה כאן בעליהם הניחום שמא – ÄÇÈÆ

ואמנם  לעיל; שבארנו כמו  לבעלים, הפסד  יגרום אותן יטול המוצא

ואין  הואיל  ויכריז, אותם שיטול היה הדין מן סימן  בהם היה אילו
שבארנו  כמו  סימן , בהם שאין  מאחר אבל כך , כל המשתמר  מקום זה
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ätLàa,äqëî íà–Ba òbé àG;älâî íà–æéøëîe ìèBð.ïLé ìúëáe ìba àöî–BlL elà éøä.àöî ¨©§¨¦§ª¤¦©¦§ª¤¥©§¦¨¨©©§Ÿ¤¨¨£¥¥¤¨¨
Lãç ìúëa,õeçìå Béöçî–BlL;íéðôìå Béöçî–úéaä ìòa ìL.íéøçàì BøékNî äéä íà,CBúa elôà §Ÿ¤¨¨¥¤§§©¤¥¤§§¦§¦¤©©©©¦¦¨¨©§¦©£¥¦£¦§

úéaä–BlL elà éøä. ©©¦£¥¥¤
„úeðça àöî–BlL elà éøä;éðåðçìå äázä ïéa–éðåðç ìL.éðçìMä éðôì–BlL elà éøä;àqkä ïéa ¨¨©££¥¥¤¥©¥¨§©¤§¨¦¤¤§¨¦¦§¥©ª§¨¦£¥¥¤¥©¦¥

éðçìMìå–éðçìMì elà éøä.Bøáçî úBøt ç÷Blä,úBøt Bøáç Bì çlML Bà,úBòî ïäa àöîe–elà éøä §©ª§¨¦£¥¥©ª§¨¦©¥©¥¥£¥¤¦©£¥¥¨¨¨¤¨£¥¥
BlL;ïéøeøö eéä íà–æéøëîe ìèBð. ¤¦¨§¦¥©§¦

.ea:àåä øîúùîã ,íìòúäì ìëåú àìá äéìò øäæåî àäéù äãéáà äæ ïéàã.ely el` ixd oyi lzekae lba `vnìòáìå ìâä ìòáì øîåì ìåëéù éðôî
:íù ïåîè äéä äáøä ïîæîù øëéðù äáø äãåìç åá äéäéù ãáìáå .äéä åðéúåáà åùéøåäù íééøåîà ìù ìúåëä.uegle eivgníéëåîñä ìúåë éøåçî ãçàá

äéä äáøä ïîæîù úçëåî åéìòù äãåìçå ,çëùå íù åðúð íéáøä úåùø éðáî ãçà ïðéøîàã ,åìù õåçìå ìúåë ìù åéáåò éöçî äàöî íà .íéáøä úåùøì
íàå ,åìù àåä éøä õåçì éìëä éô íà ,úåòî åëåúáå éìë äéä íà ìáà .äæá àöåéëå óñë úëéúçå áäæ ïåùìá à÷åã äæ ïéãå .íéìòáä åùàéúð éàãåáå íù

:úéáä ìòá ìù àåä éøä íéðôì éìëä éôy el` ixd ziad jeza elit`.el:åùàåð åéìòáå ,åäðéð ïàîã òãé àìã
cccc.ely el` ixd zepga `vn:íùì íéñðëð ìëäù ùàééî äéðéî ìôðã àåääã .éøééî ïîéñ åá ïéàù øáãá.daiz oiaìèåð ãéîúå ,äéðôì áùåé éðååðçäù

:éðåðç ãéî àìà øáã íåù ìôð àìå ,äëåúá ïúåð åì ïéðúåðù úåòîå ,øëåîå åéðôì ïúåðå ,äðîî.ely el` ixd ipgley iptléìçäì íéàáä ïî ïðéøîàãó
:åéìò çðåî ïçìùäù àñëìå åðéá àöîäì íäì äéä íä éðçìåùä ïî íàå ,åàöîðù úåòîì éðçìåù ïéá ÷éñôî ïçìùä éøäù ,åìôð úåòîzexit gweld

.'eke exiagníà ìáà .íéìòáä åùàéúð ïîéñ åäá úéìã ïåéëå ,åäðéð ïàîã òéãé àìå äáøä íéùðàî åììä úåøéô åà åæ äàåáú ç÷ìù øâú äæ åøéáçù ïåâëå
:øéæçäì áééç ,ïä åìù åììä úåòîä éàãåù ,åìù ò÷ø÷ä ïî åîöò àåä ïè÷ì úåøéôä úà øëîù äæ.mixexv eid m`e:ïîéñ éåä íäìù ïéðî åà øù÷ä

`xephxa yexit

כאן  שמדובר לפי  סימן, אינו  המקום ואף סימן, הקשר שאין  לעיל ,
יגע  לא הלכך אחר, ממקום לכאן  שבאו ואפשר  המדדות, בגוזלות

תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).בהן äqëî((((גמראגמראגמראגמרא;;;; íà ,ätLàa éìk àöî כולו הכלי  – ÈÈÀÄÈÇÀÈÄÀËÆ
יפה, משתמר  שהוא Baבאשפה, òbé àG, סימן בו  שיש  פי על אף – ÄÇ

בעליו , שם הטמינוהו  שודאי  אומרים, אנו  ומשתמר  ומכוסה שהואיל
אבידה. זו  älâîואין íà,משתמר הכלי שאין  –æéøëîe ìèBð ÄÀËÆÅÇÀÄ

שאין  להתפנות, עשויה שאינה באשפה כאן  שמדובר  מבואר בגמרא –
היא, מדעת אבידה להתפנות, העשויה באשפה אבל מדעת; אבידה זו 

מכוסה  עשויה ובין  היתה לא מתחילה ואם שלו. זה הרי מגולה ובין 
ומכריז . נוטל מגולה בין  מכוסה בין לפנותה, עליה ונמלכו להתפנות,
בהנחה, אלא בנפילה דרכם שאין גדולים בכלים אמורים? דברים במה

בין  מכוסה בין  בהן , וכיוצא ומזלג סכין  כגון קטנים, בכלים אבל 
להתפנות, עשויה שאינה ובין  להתפנות העשויה באשפה בין מגולה,

מהבית. שהוציאו  האשפה עם שם שהושלך שאפשר  לפי  ומכריז , נוטל 
àöî,מטמונים –ìba,אבנים של –ïLé ìúëáeבכותל או – ÈÈÇÇÀÙÆÈÈ

בנאו , מי  ידוע שאין BlLישן , elà éøäלבעל לומר  שיכול  מפני  – ÂÅÅÆ
הם, הקדמונים העמים של  הללו שהמטמונים הכותל , לבעל או  הגל 

שהעלו  כגון שם, טמונים הם זמן שהרבה בהם ניכר שיהא ובלבד 
רבה כדרך(xnb`).חלודה מטה מטה שימצאם "והוא כותב: והרמב"ם

חדש, מטמון  שהם הדברים מראים אם אבל  הישנים. המטמונים כל
בהם". יגע לא זה הרי הדבר , לו נסתפק mil`ey:אפילו  zetqezd ilra

המשתמרת  אדם של חצרו והלא במטמון, הכותל בעל  יזכה לא ולמה
להיות  שיכול בדבר  קונה חצר  שאין ומשיבים, מדעתו? שלא לו קונה

בכותל  מוצנע שהוא כאן כמו  לעולם ימצאנו הלהלהלהל''''שלא רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

ז ז ז ז ).).).). טז טז טז טז ,,,, מטמון,àöîאבידהאבידהאבידהאבידה –Lãç ìúëaשל שאבותיו  שידוע – ÈÈÀÙÆÈÈ
מעולם מרשותם יצא ולא בנאוהו הכותל  BéöçîÅÆÀ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ),),),),בעל 

õeçìå רשות צד של הכותל  עובי בחצי  המטמון את מצא אם – ÀÇ
שניכר וכגון הרבים, לרשות הסמוכים מחוריו  באחד כגון בו הרבים,

לעיל, שבארנו  כמו רב, מזמן  כבר  המוצא,BlLשמונח של  זה הרי – Æ
בו  וכשנזכר ושכח, שם נתנו  הרבים רשות מבני  אחד אומרים: שאנו

בו  יש אפילו  הלכך  המשתמר , מקום זה ואין  הואיל  ממנו, נתייאש
שלו. הוא הרי  íéðôìåסימן , Béöçîעובי בחצי מצאו  אם אבל – ÅÆÀÀÄÀÄ

הפנים, צד  של  úéaäהכותל ìòa ìLשמדובר מבואר, בגמרא – ÆÇÇÇÇÄ
בזה, וכיוצא זהב לשון  או  כסף מטיל בכותל שמצא בכגון  במשנתנו 

אבל מבפנים, או מבחוץ אם לשם, הוכנס מקום מאיזה להוכיח שאין
הוא  שאם זו , הוכחה אחר  הולכים בא, מהיכן  המוכיח דבר  מצא אם

הרי ולחוץ מחציו שמצאו  פי על אף הבית, בעל  מצד  שבא מוכיח
מחציו  מצאו  אפילו מבחוץ, שבא מוכיח הוא ואם הבית, בעל  של  הוא

הניצב  הרי  סכין , שם מצא אם כגון המוצא, של  הוא הרי ולפנים,
מבחוץ  אדם ודאי  חוץ, כלפי הניצב שאם שם, הניחה מי  מוכיח שלה

וכן  שם; הניחה הבית בעל  ודאי  פנים כלפי הניצב ואם שם, הניחה
ששנינו  לענין  ואף מוכיח. פיו  הרי כיס, מצא lyאם miptle eivgny

,ziad lraבעל כשטען  אלא אמורים הדברים שאין  הרמב"ם, כותב
אביו  של  שמא לו : טוענים שאנו  יורש  שהיה או  שלו , שהמטמון הבית

המוצא של  היא הרי מציאה, שהיא הודה אם אבל  """"תוספות תוספות תוספות תוספות הוא, ((((ועייןועייןועייןועיין

טובטובטובטוב").").")."). íéøçàìיוםיוםיוםיום BøékNî äéä íàמשכיר היה הבית בעל אם – ÄÈÈÇÀÄÇÂÅÄ
דיירים, כמה בבית דרו  וכבר לאחרים, ביתו úéaäאת CBúa elôàÂÄÀÇÇÄ

הבית, בתוך  המציאה את מצא אפילו  –BlL elà éøä,המוצא של  – ÂÅÅÆ
מבארים  יש ממנה. נתייאשו  ובעליה היא מי של ידוע אין  שהרי 

אפילו  (או  כאחד  גויים לשלושה ביתו  שהשכיר  כאן  שמדובר  בגמרא,
כל לפיכך פונדק, ביתו  ונעשה שהואיל אחד ) וישראל גויים לשני

הוא  הרי  הבית, בתוך  אפילו בו  כשהדיירהנמצא הדין  והוא המוצא, של 
הרי זה, אחר  בזה ישראלים בו  דרו אם אבל אחד. גוי  היה האחרון

או  כאחד  ישראלים כמה באחרונה בו דרו  ואם האחרון. הדייר של  זה
להכריז . חייב ישראלים, רוב אפילו 

i y i n g m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

àöîסימן בה שאין  מציאה מעות,((((רש רש רש רש """"יייי))))– כגון ,úeðça במקום – ÈÈÇÂ
ויוצאים, נכנסים BlLשהלקוחות elà éøä שאנו המוצא, של – ÂÅÅÆ

רבים, שם שנכנסים וכיון  הלקוחות, מאחד  המציאה שנפלה אומרים

סימן  בה יש אפילו  מפרשים, ויש  ממנה; נתייאש ודאי האבידה בעל 
éðåðçìå((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). äázä ïéaמאחורי המציאה את מצא אם – ÅÇÅÈÀÇÆÀÈÄ

ללקוחות, החנווני  בין המפסיקה éðåðçהתיבה ìL שחזקתה – ÆÆÀÈÄ
ממנו. éðçìMäשנפלה éðôì המחליף השולחני , לפני מציאה מצא – ÄÀÅÇËÀÈÄ
מעות, BlLופורט elà éøä שנפלה אומרים שאנו  המוצא, של  – ÂÅÅÆ

מעות; להחליף הבאים éðçìMìåמן  àqkä ïéa את מצא אם – ÅÇÄÅÀÇËÀÈÄ
בין  המפסיק השולחני, של  השולחן שהוא הכיסא, מאחורי המציאה

ללקוחות, éðçìMìהשולחני elà éøä.נפלה השולחני  מן שודאי  – ÂÅÅÇËÀÈÄ
ïäa àöîe ,úBøt Bøáç Bì çlML Bà ,Bøáçî úBøt ç÷BläÇÅÇÅÅÂÅÆÄÇÂÅÅÈÈÈÆ

BlL elà éøä ,úBòî תג הוא חברו  אם דווקא מבואר, בגמרא ר,– ÈÂÅÅÆ
וכיון  המעות, מי של ידוע ואין הרבה, מאנשים הפירות את שקנה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïzLô éöéðàå,ìeïîbøà ìL úBðBL–BlL elà éøä;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:áiç éepL Ba LiL ìk ©£¦¥¦§¨§¤©§¨¨£¥¥¤¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨¤¤¦©¨
æéøëäì;ãöék?ñøç BëBúáe ìebò àöî,úBòî BëBúáe økk.øæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:àéøetðà éìk ìk §©§¦¥©¨¨¦§¤¤¦¨§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨§¥©§§¨

æéøëäì áiç Bðéà. ¥©¨§©§¦
·æéøëäì áiç elàå:éìka úBøt àöî,àeäL úBîk éìk Bà,ñéka úBòî,àeäL úBîk ñék Bà,úBøô éøeaö, §¥©¨§©§¦¨¨¥©§¦§¦§¤¨©¦¦§¤¦¥¥

úBòî éøeaö,GLäæ áb ìò äæ úBòaèî äL,ãéçiä úeLøa úBëéøk,úéaä ìòa ìL úBøkëå,úBçe÷lä øîö éfâå ¦¥¨§¨©§§¤©©¤§¦¦§©¨¦§¦¨¤©©©©¦§¦¥¤¤©§
îïnàä úéa,ïîL écëå ïéé éck–æéøëäì áiç elà éøä. ¦¥¨ª¨©¥©¦§©¥¤¤£¥¥©¨§©§¦
‚äôbä øçà àöî,øãbä øçà Bà,ïéøM÷î úBìæBb,úBãOaL ïéìéáLa Bà–ïäa òbé àG äæ éøä.éìk àöî ¨¨©©©¨¨©©©¨¥¨§ª¨¦¦§¦¦¤©¨£¥¤¦©¨¤¨¨§¦

:ïîéñ íäì ùé úéáä ìòá ìù ìáà.ozpicnn ze`ad:àôéñ éðú÷ãë ,ïîåàä úéáî úåàáä é÷åôàì.onbx` ly zepeyleïéîë êåùîå ,ïîâøà òåáö øîö
:ïåùì.lebir `vn:äìáã ìù.`ixtp`ïåâë ,àðéò úåòéáèá äãáà íéøéæçîù íéîòôù .ïéò úòéáè íäá íéìòáì ïéàå ïéòä ïúòáù àìù íéùãç íéìë

ïàöîù ïîæá éúîéàå .øæòìà ïá ù"øë äëìäå .æéøëäì áééç åðéà ïéò úåòéáè ïäá ïäéìòáì ïéàù òåãéù íéìëä åìàå .äéøåáãá éðùî àìã ïðáøî àáøåöì
åøù øéòá äìåãâ àéèìôå àéèøñá äàéöî àöåîäå .ïîéñ éåä àðéðîã ,æéøëäì áééç íéðù íéðù ïàöî ìáà .ãçà ãçàïîéñ åá ùéù øáã åìéôà ,íéøëð äá

:æéøëäì áééç ,ìàøùé äáåøù øéòáå .æéøëäì áééç åðéà
aaaa.ilka:ïîéñ åá ùé éìëå.`edy zenk:ï÷éø.zexit ixeav:íå÷î åà ïéðî ,ïðîéñ.df ab lr df zerahn dylyúåòáèî æéøëî æéøëîäå .øúåé åà

:äæ ìò äæ íéçðåî åéäå ,åéä êëå êë øîåàå àá äæå ,éúàöî
bbbb.dtbd xg`:íéð÷ ìù åà õò ìù ìúåë úîéúñ.xcb:íéðáà ìù.oixyewn zelfeb:ïîéñ éåä àì äæë øù÷å ,åäì éøè÷î éëä àîìò éìåëã .ïäéôðëá

.oda rbi `l:åäì ìé÷ùå åäééøî éúàã ãò åäðé÷áùì êëìä .åäééååâá àðîéñ åäééøîì åäì úéì åäì ìé÷ù éàå åäðéòðöà ùðéà éðä ïðéøîàãrbi `l dqekn
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משאם, כובד  מחמת íéâcמיד ìL úBæBøçî החרוזים דגים – ÇÂÆÈÄ
כן. עושים הדייגים שכל לפי סימן, זה ואין ìLבחוט, úBëéúçåÇÂÄÆ

øNaובמשקל אחת בצורה הבשר את לחתוך  נוהגים הטבחים שכל – ÈÈ
סימן ; כאן ואין ïúðéãnîאחד, úBàaä øîö éfâåצמר חבילות – ÀÄÅÆÆÇÈÄÀÄÈÈ

לכל אחת וצורה שם, אותו  שגוזזים מהמדינה באות שהן  כמו גזוז

סימן ; בהן  ואין משם, הבאות ïzLôהחבילות éöéðàå חבילות – ÇÂÄÅÄÀÈ
פשתן; ïîbøàחוטי ìL úBðBLìe, ארגמן צבוע צמר חתיכות – ÀÆÇÀÈÈ

BlL elà éøäומתוך סימן , בהן  שאין  לפי  שבארנו , מהטעם – ÂÅÅÆ
הסתם  ומן  מיד, בנפילתם מרגיש  אדם חשיבותם מתוך  או כובדם

הפקר. מדין המוצאן בהם זוכה הלכך  מהם, éaøהתייאשו  éøácÄÀÅÇÄ
øéàîכאן גורסים שאין  נוסחאות ויש –"xi`n iax ixac" עיין עיין עיין עיין)))) ÅÄ

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  éepL""""תוספות תוספות תוספות תוספות  Ba LiL ìk :øîBà äãeäé éaø אם – ÇÄÀÈÅÈÆÆÄ
סימן , בהם שאין  לעיל, שנפרטו בדברים רגיל בלתי  שינוי  איזה היה

æéøëäì áiç.שינוי אותו לבעלים ידוע שמא –ìebò àöî ?ãöék ÇÈÀÇÀÄÅÇÈÈÄ
– דבילה של  –,ñøç BëBúáeשמצא לחם,økkאו –BëBúáe ÀÆÆÄÈÀ

úBòîסובר מקום מכל לשם, נפלו  במקרה הסתם שמן פי  על  אף – È
הבעלים  יודעים שמא לעיל, שבארנו  מהטעם להכריז שחייב יהודה רבי

לסימן . זה שינוי  ויתנו  כך  ìkעל  :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÈ
àéøetðà éìk השתמשו לא כנראה שבעליהם חדשים, כלים המוצא – ÀÅÇÀÀÈ

עין; בטביעת אפילו אותם מכירים ואין  עדיין  מפרשים:בהם יש

`ixetp` העשויים מסחר  כלי והיינו  יוונית, בלשון  מסחר משמעו –
אחת אלבקאלבקאלבקאלבק););););בצורה הנוטריקון :((((ר ר ר ר """"חחחח בדרך  מפרש –`ixetp`ורש "י 

ראיה; פה æéøëäìאין áiç Bðéà שמעון שרבי  מבואר, בגמרא – ÅÇÈÀÇÀÄ
בטביעת  אבידה ומחזירים שיש  פי על  שאף להשמיענו , בא אלעזר בן

שמכיר ואומר, בא הוא שאם בדיבורו , הנאמן חכם לתלמיד כגון עין ,
כלים  המוצא מקום מכל  לו, אותה מחזירים שלו, שהיא האבידה את

תלמידי לגבי אף עין , טביעת בהם לבעליהם אין  שעדיין חדשים,
להכריז. חייב אינו  dkld.חכמים oke
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שידעו לשער  וניתן סימן , בה שאין מציאה שכל  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
נתייאשו בעליה הסתם שמן  לפי המוצאה, של היא הרי  מיד , בנפילתה הבעלים
היא  הרי סימן, בה שיש מציאה שכל ללמד , משנתנו  באה כהפקר , היא והרי  ממנה
ברבים, עליה להכריז חייב המוצאה לפיכך ממנה, הבעלים נתייאשו  שלא בחזקת

ויטלוה. סימניה ויתנו  בעליה שיבואו  כדי 

elàå,להלן המפורטות מציאות –o`vendæéøëäì áiçמפני – ÀÅÇÈÀÇÀÄ
סימנים: בהן éìkaשיש  úBøt àöî;סימן בו  יש הכלי  והרי  –Bà ÈÈÅÇÀÄ

àeäL úBîk éìk; ריקן כלי  שמצא –ñéka úBòî סימן שיש – ÀÄÀÆÈÇÄ
àeäLבכיס, úBîk ñék Bà;מעות בלי –úBøô éøeaö– פירות ÄÀÆÄÅÅ

או ומכונסים, úBòîהצבורים éøeaö;סימן מקומם או  שמניינם – ÄÅÈ
GLäæ áb ìò äæ úBòaèî äL ומונחים משלושה, יותר  או – ÀÈÇÀÀÆÇÇÆ

ושכחם, שם הניחם אדם שכנראה מגדל , בצורת זה גב על זה הם

ואומר : בא האבידה ובעל  מצאתי, מטבעות מכריז: המוצא זה ובכגון 
זה; גב על  זה ומונחים היו  וכך ãéçiäכך úeLøa úBëéøk מצא – ÀÄÄÀÇÈÄ

הוא  נפילתן ומקום שם, מצויים רבים שאין במקום קטנים עמרים
úéaäסימנן ; ìòa ìL úBøkëåבעל ידי  על שנאפו לחם כיכרות – ÀÄÈÆÇÇÇÇÄ

סימן , בהן  שיש  והרי משלו, תבנית לו  יש אחד שכל øîöהבית, éfâåÀÄÅÆÆ
ïnàä úéaî úBçe÷lä, האומן בבית היו  שכבר גזוז  צמר חבילות – ÇÀÄÅÈËÈ

אותן; מסמנים ïîLושם écëå ïéé éckבכדים סימן  שיש  ((((עיין עיין עיין עיין – ÇÅÇÄÀÇÅÆÆ
טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  æéøëäì""""תוספות תוספות תוספות תוספות  áiç elà éøä הטעם שבארנו כמו  – ÂÅÅÇÈÀÇÀÄ

לעיל.
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להכריז ", חייב ואלו שלו  מציאות "אלו  הקודמות המשניות בשתי שלמדנו לאחר 
בעליהן שמא בהן , לנגוע שאסור  "מציאות", של  שלישי  סוג על ללמד משנתנו  באה
כותב  וכן "אבידה". בכלל  ואינם לקחתם, שיחזרו עד  שם הדברים את הניחו 
שאין בין  סימן בה שיש בין אבידה, המוצא "כל  א): טו, אבידה (הל ' הרמב"ם
עד שם הניחוה בעליה שמא בה, ליגע אסור הנחה, דרך  מצאה אם סימן , בה
חברו ממון איבד  הרי סימן , בו שאין דבר והיה ליטלנה, יבוא ואם לה. שיחזרו 
זה  הרי סימן , לו  שיש  דבר  היה ואם בו; להחזיר סימן  בה לו  אין  שהרי  בידו ,

דרךהטריחן שימצאנה עד בה שיגע לו  אסור ולפיכך  סימנה. ולתת אחריה לרדוף
לא  זה הרי  מונח, או  אבוד  זה דבר אם ידע ולא הדבר לו  נסתפק ואפילו  נפילה.
הכותל. בעל של או  שלו  הוא אם בכותל , מטמון  במוצא המשנה דנה כן – בו ". יגע

äôbä øçà àöîקנים של  או  עץ של  כותל סתימת Bà((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– ÈÈÇÇÇÈÈ
øãbä øçà אבנים גדר היינו  שגפה מפרשים, ויש  אבנים; של  – ÇÇÇÈÅ

ב), ו , פאה (עיין בטיט מדובקות ïéøM÷îשאינן úBìæBb, בכנפיהן – ÈÀËÈÄ
כך, להם קושרים אדם בני  וכל הואיל סימן, הקשר  ïéìéáLaואין  BàÄÀÄÄ

úBãOaL,מקושרים גוזלות בשבילים שמצא או  –àG äæ éøä ÆÇÈÂÅÆ
ïäa òbé ואם ליטלם, ויחזרו לשעה כאן בעליהם הניחום שמא – ÄÇÈÆ

ואמנם  לעיל; שבארנו כמו  לבעלים, הפסד  יגרום אותן יטול המוצא

ואין  הואיל  ויכריז, אותם שיטול היה הדין מן סימן  בהם היה אילו
שבארנו  כמו  סימן , בהם שאין  מאחר אבל כך , כל המשתמר  מקום זה
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כאן  שמדובר לפי  סימן, אינו  המקום ואף סימן, הקשר שאין  לעיל ,
יגע  לא הלכך אחר, ממקום לכאן  שבאו ואפשר  המדדות, בגוזלות

תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).בהן äqëî((((גמראגמראגמראגמרא;;;; íà ,ätLàa éìk àöî כולו הכלי  – ÈÈÀÄÈÇÀÈÄÀËÆ
יפה, משתמר  שהוא Baבאשפה, òbé àG, סימן בו  שיש  פי על אף – ÄÇ

בעליו , שם הטמינוהו  שודאי  אומרים, אנו  ומשתמר  ומכוסה שהואיל
אבידה. זו  älâîואין íà,משתמר הכלי שאין  –æéøëîe ìèBð ÄÀËÆÅÇÀÄ

שאין  להתפנות, עשויה שאינה באשפה כאן  שמדובר  מבואר בגמרא –
היא, מדעת אבידה להתפנות, העשויה באשפה אבל מדעת; אבידה זו 

מכוסה  עשויה ובין  היתה לא מתחילה ואם שלו. זה הרי מגולה ובין 
ומכריז . נוטל מגולה בין  מכוסה בין לפנותה, עליה ונמלכו להתפנות,
בהנחה, אלא בנפילה דרכם שאין גדולים בכלים אמורים? דברים במה

בין  מכוסה בין  בהן , וכיוצא ומזלג סכין  כגון קטנים, בכלים אבל 
להתפנות, עשויה שאינה ובין  להתפנות העשויה באשפה בין מגולה,

מהבית. שהוציאו  האשפה עם שם שהושלך שאפשר  לפי  ומכריז , נוטל 
àöî,מטמונים –ìba,אבנים של –ïLé ìúëáeבכותל או – ÈÈÇÇÀÙÆÈÈ

בנאו , מי  ידוע שאין BlLישן , elà éøäלבעל לומר  שיכול  מפני  – ÂÅÅÆ
הם, הקדמונים העמים של  הללו שהמטמונים הכותל , לבעל או  הגל 

שהעלו  כגון שם, טמונים הם זמן שהרבה בהם ניכר שיהא ובלבד 
רבה כדרך(xnb`).חלודה מטה מטה שימצאם "והוא כותב: והרמב"ם

חדש, מטמון  שהם הדברים מראים אם אבל  הישנים. המטמונים כל
בהם". יגע לא זה הרי הדבר , לו נסתפק mil`ey:אפילו  zetqezd ilra

המשתמרת  אדם של חצרו והלא במטמון, הכותל בעל  יזכה לא ולמה
להיות  שיכול בדבר  קונה חצר  שאין ומשיבים, מדעתו? שלא לו קונה

בכותל  מוצנע שהוא כאן כמו  לעולם ימצאנו הלהלהלהל''''שלא רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

ז ז ז ז ).).).). טז טז טז טז ,,,, מטמון,àöîאבידהאבידהאבידהאבידה –Lãç ìúëaשל שאבותיו  שידוע – ÈÈÀÙÆÈÈ
מעולם מרשותם יצא ולא בנאוהו הכותל  BéöçîÅÆÀ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ),),),),בעל 

õeçìå רשות צד של הכותל  עובי בחצי  המטמון את מצא אם – ÀÇ
שניכר וכגון הרבים, לרשות הסמוכים מחוריו  באחד כגון בו הרבים,

לעיל, שבארנו  כמו רב, מזמן  כבר  המוצא,BlLשמונח של  זה הרי – Æ
בו  וכשנזכר ושכח, שם נתנו  הרבים רשות מבני  אחד אומרים: שאנו

בו  יש אפילו  הלכך  המשתמר , מקום זה ואין  הואיל  ממנו, נתייאש
שלו. הוא הרי  íéðôìåסימן , Béöçîעובי בחצי מצאו  אם אבל – ÅÆÀÀÄÀÄ

הפנים, צד  של  úéaäהכותל ìòa ìLשמדובר מבואר, בגמרא – ÆÇÇÇÇÄ
בזה, וכיוצא זהב לשון  או  כסף מטיל בכותל שמצא בכגון  במשנתנו 

אבל מבפנים, או מבחוץ אם לשם, הוכנס מקום מאיזה להוכיח שאין
הוא  שאם זו , הוכחה אחר  הולכים בא, מהיכן  המוכיח דבר  מצא אם

הרי ולחוץ מחציו שמצאו  פי על אף הבית, בעל  מצד  שבא מוכיח
מחציו  מצאו  אפילו מבחוץ, שבא מוכיח הוא ואם הבית, בעל  של  הוא

הניצב  הרי  סכין , שם מצא אם כגון המוצא, של  הוא הרי ולפנים,
מבחוץ  אדם ודאי  חוץ, כלפי הניצב שאם שם, הניחה מי  מוכיח שלה

וכן  שם; הניחה הבית בעל  ודאי  פנים כלפי הניצב ואם שם, הניחה
ששנינו  לענין  ואף מוכיח. פיו  הרי כיס, מצא lyאם miptle eivgny

,ziad lraבעל כשטען  אלא אמורים הדברים שאין  הרמב"ם, כותב
אביו  של  שמא לו : טוענים שאנו  יורש  שהיה או  שלו , שהמטמון הבית

המוצא של  היא הרי מציאה, שהיא הודה אם אבל  """"תוספות תוספות תוספות תוספות הוא, ((((ועייןועייןועייןועיין

טובטובטובטוב").").")."). íéøçàìיוםיוםיוםיום BøékNî äéä íàמשכיר היה הבית בעל אם – ÄÈÈÇÀÄÇÂÅÄ
דיירים, כמה בבית דרו  וכבר לאחרים, ביתו úéaäאת CBúa elôàÂÄÀÇÇÄ

הבית, בתוך  המציאה את מצא אפילו  –BlL elà éøä,המוצא של  – ÂÅÅÆ
מבארים  יש ממנה. נתייאשו  ובעליה היא מי של ידוע אין  שהרי 

אפילו  (או  כאחד  גויים לשלושה ביתו  שהשכיר  כאן  שמדובר  בגמרא,
כל לפיכך פונדק, ביתו  ונעשה שהואיל אחד ) וישראל גויים לשני

הוא  הרי  הבית, בתוך  אפילו בו  כשהדיירהנמצא הדין  והוא המוצא, של 
הרי זה, אחר  בזה ישראלים בו  דרו אם אבל אחד. גוי  היה האחרון

או  כאחד  ישראלים כמה באחרונה בו דרו  ואם האחרון. הדייר של  זה
להכריז . חייב ישראלים, רוב אפילו 
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àöîסימן בה שאין  מציאה מעות,((((רש רש רש רש """"יייי))))– כגון ,úeðça במקום – ÈÈÇÂ
ויוצאים, נכנסים BlLשהלקוחות elà éøä שאנו המוצא, של – ÂÅÅÆ

רבים, שם שנכנסים וכיון  הלקוחות, מאחד  המציאה שנפלה אומרים

סימן  בה יש אפילו  מפרשים, ויש  ממנה; נתייאש ודאי האבידה בעל 
éðåðçìå((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). äázä ïéaמאחורי המציאה את מצא אם – ÅÇÅÈÀÇÆÀÈÄ

ללקוחות, החנווני  בין המפסיקה éðåðçהתיבה ìL שחזקתה – ÆÆÀÈÄ
ממנו. éðçìMäשנפלה éðôì המחליף השולחני , לפני מציאה מצא – ÄÀÅÇËÀÈÄ
מעות, BlLופורט elà éøä שנפלה אומרים שאנו  המוצא, של  – ÂÅÅÆ

מעות; להחליף הבאים éðçìMìåמן  àqkä ïéa את מצא אם – ÅÇÄÅÀÇËÀÈÄ
בין  המפסיק השולחני, של  השולחן שהוא הכיסא, מאחורי המציאה

ללקוחות, éðçìMìהשולחני elà éøä.נפלה השולחני  מן שודאי  – ÂÅÅÇËÀÈÄ
ïäa àöîe ,úBøt Bøáç Bì çlML Bà ,Bøáçî úBøt ç÷BläÇÅÇÅÅÂÅÆÄÇÂÅÅÈÈÈÆ

BlL elà éøä ,úBòî תג הוא חברו  אם דווקא מבואר, בגמרא ר,– ÈÂÅÅÆ
וכיון  המעות, מי של ידוע ואין הרבה, מאנשים הפירות את שקנה
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‰älà ìk ììëa äúéä äìîOä óà,úàöé änì?äéìà Léwäì,Cì øîBì:úãçéî äìîO äî,da LiL ©©¦§¨¨§¨¦§¨¨¥¤¨¨¨¨§©¦¥¤¨©¨©¦§¨§ª¤¤¤¤¨
íéòáBz dì Léå íéðîéñ,øác ìk óà,íéòáBz Bì Léå íéðîéñ Ba LiL–æéøëäì áiç. ¦¨¦§¤¨§¦©¨¨¨¤¤¦¨¦§¤§¦©¨§©§¦

Âæéøëäì áiç éúî ãòå?åéðëL Ba eòãiL éãk ãò;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:GLíéìâø äL,øçàå §©¨©©¨§©§¦©§¥¤¥§§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¨§¨¦§©©
íéîé äòáL ïBøçàä ìâøä,GL Búéáì CìiL éãkäL,GL øBæçéåäL,ãçà íBé æéøëéå. ¨¤¤¨©£¦§¨¨¦§¥¤¥¥§¥§¨§©£§¨§©§¦¤¨

Êîà àGå äãáàä úà øîàäéðîéñ ø–Bì ïzé àG;éànøäå,äéðîéñ øîàL ét ìò óà–Bì ïzé àG,øîàpL ¨©¤¨£¥¨§¨©¦¨¤¨¦¤§¨©©©©¦¤¨©¦¨¤¨¦¤¤¤¡©
(á ,áë íéøáã):éçà Løc ãò""Búà E,éçà úà LøãzL ãòE,àeä éànø íà,éànø Bðéà íà.äNBòL øác ìk ©§Ÿ¨¦Ÿ©¤¦§Ÿ¤¨¦¦©©¦¥©©¨¨¨¤¤

ìëBàå–ìëàéå äNòé;ìëBàå äNBò BðéàL øáãå–øëné;øîàpL(íù):"Bì BúáLäå",äàø,epáéLz Càéä §¥©£¤§Ÿ©§¨¨¤¥¤§¥¦¨¥¤¤¡©©£¥Ÿ§¥¥¨§¦¤

dddd.dl` lk llka:êéçà úãáà ìë ììëá.z`vi dnle:åúìîùì äùòú ïëå.zcgein dlny dníéìòá äì ùé äìîù ìëå ,ïîéñ äá ùé äìîù íúñ
:ø÷ôää ïî úàá àìå íãà éãéá úéùòðù ,äúåà íéòáåú.miraez el yiy lk s`:ñéë ïåøñçì äéì éå øîàã äéðéòîùã ,àåä ùåàéå .ùàééîã éãéî éèåòîì

eeee.eipky:àéä ïäìù àîù ,äãéáàä åá úàöîðù íå÷î éðëùjliy ickãçà ìë.mini dylya ezialíàå ,íåìë åì ãáà íà òãéå äæøëää òîùéùî
éúááå úåéñðë éúáá ïéæéøëî åéäéù åðé÷úä ùã÷îä úéá áøçùîå .äãåäé éáøë äëìäå .äéðîéñ åìàå éúãáéà éðà ãçà íåé æéøëéå äùìù øåæçé ãáàù äàøé

:åéãå åéòãåéîìå åéðëùì òéãåî àäéù åðé÷úä ,àëìîì àúãéáà éøîàã ïéñðàä åáøùîå .úåùøãî
ffff.lke`e dyery xac lk:øåîçå øåù ïåâë ,åéùòî øëù úà åìéëàäì íéìåëéù øáã äãáàä íà.lk`ie dyriçåð íãà ìëù ,àöåîä åúåà øåëîé àìå

,äéòø ìù íéçééñå íéìâò .ùãç á"é äá ìôèî äñâ äîäáå úìåâðøú àìà ,íìåòì äá ìôèäì áééç åðéàå .åðåöøì äãîéìå øáë åá äøéëäù åúîäáá åì
íéðè÷ä ,íéøëæ íéìåâðøúå ïéæååà .íåé íéùìù íäá ìôèî íåèéô ìù íéìâòå .íéùãç äùìù íäá ìôèî ,íéàìèå íééãâ ïëå ,íèôì íúåà íéìãâî ïéàù øîåìë

`xephxa yexit

בעצמו  ליקטם חברו  אם אבל הבעלים. נתייאשו  סימן בהן  שאין
להחזיר . וחייב הן , שלו  הללו  המעות ודאי  ïéøeøöמשדהו, eéä íàÄÈÀÄ

קשורות, היו  המעות אם –æéøëîe ìèBð, סימן הוא הקשר  שהרי  – ÅÇÀÄ
הבעלים. נתייאשו לא הסתם מן סימן  בו  שיש  וכל

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לכל תעשה וכן  לשמלתו  תעשה "וכן ג): כב, (דברים נאמר אבידה השבת בפרשת
הזה. הכתוב את משנתנו  ודורשת אחיך", אבדת

älà ìk ììëa äúéä äìîOä óàבכלל היא השמלה אף הרי  – ÇÇÄÀÈÈÀÈÄÀÈÈÅÆ
אחיך", אבדת úàöé"כל änì: לחוד ונכתבה הכלל מן  יצאה למה – ÈÈÈÈ

לשמלתו "? תעשה äéìà"וכן Léwäì אבידה כל  לדמות כדי – ÀÇÄÅÆÈ
Léåלשמלה, íéðîéñ da LiL ,úãçéî äìîO äî :Cì øîBìÇÈÇÄÀÈÀËÆÆÆÆÈÄÈÄÀÆ

íéòáBz dì התובעים בעלים לה ויש סימנים בה יש שמלה שסתם – ÈÀÄ
ההפקר  מן  באה ולא אדם בידי  נעשתה שהרי ויש((((רש רש רש רש """"יייי))))אותה, ;

תובעים לה יש ממילא סימנים לה שיש ידי  שעל ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מפרשים,

æéøëäì áiç ,íéòáBz Bì Léå íéðîéñ Ba LiL ,øác ìk óàÇÈÈÈÆÆÄÈÄÀÆÀÄÇÈÀÇÀÄ
הוא  הרי  הבעלים, ממנו  נתייאשו אלא תובעים, לו  שאין דבר אבל –

סימנים לו שיש  פי על  אף המוצא, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).של
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æéøëäì áiç éúî ãòå?סימנים בה שיש אבידה על  –éãk ãò ÀÇÈÇÇÈÀÇÀÄÇÀÅ
åéðëL Ba eòãiL,האבידה בו שנמצאה המקום שכני  כלומר  – ÆÅÀÀÅÈ

GL :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácíéìâø äLצריך – ÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÅÀÈÀÈÄ
מתכנסים  ישראל שכל  בזמן רגלים, שלושה במשך להכריז הוא

ïBøçàäבירושלים, ìâøä øçàå,השלישי –íéîé äòáL– ÀÇÇÈÆÆÈÇÂÄÀÈÈÄ
ימים, שבעה עוד  CìiLיכריז  éãk– ההכרזה את השומע –Búéáì ÀÅÆÅÅÀÅ

GLäL, דבר לו חסר  אם בביתו  ויבדוק ימים, –GL øBæçéåäL ÀÈÀÇÂÀÈ
ימים, שלושה יחזור  האבידה ובעל –ãçà íBé æéøëéå: כלומר – ÀÇÀÄÆÈ

ויקבל סימניה לו  ויתן  האבידה, על  המכריז את עוד ישמע וכשיחזור 
ישראלישראלישראלישראל");");");");אבידתו  """"תפארת תפארת תפארת תפארת  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; חננאלחננאלחננאלחננאל;;;; מפרשים:((((רבנורבנורבנורבנו fixkieויש

cg` mei סימניה ואלו  אבידה איבדתי  אני יכריז : האבידה ובעל –
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). שמצא ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; מי  כל  "בראשונה ברייתא: מובאת בגמרא

ימים, שבעת אחרון רגל  ואחר רגלים, שלושה עליה מכריז  היה אבידה
המקדש בית משחרב אחד . יום ויכריז  שלושה ויחזור  שלושה שילך  כדי 

epinia dxdna dpaiy ובבתי± כנסיות בבתי  מכריזים שיהו  התקינו –
האנסים ומשרבו  id`)מדרשות. jln ly d`ivnd :exn`y), התקינו

"אבן  ברייתא: שם מובאת כן  ודיו". ולמיודעיו לשכיניו  מודיעין שיהו
מי וכל לשם, נפנה אבידה, לו  שאבדה מי כל  בירושלים, היתה טוען 

ונותן  עומד וזה ומכריז, עומד זה לשם, נפנה אבידה סימנין שמוצא
אבן  נמחית אם וראו  "צאו ח): ג, (תענית ששנינו  היא וזו  ונוטלה,

zecia`d).הטוען" oipra my miprehy my lr jk z`xwpe)
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äãáàä úà øîà בשם ופירש  אבידתו, את לתבוע שבא מי  – ÈÇÆÈÂÅÈ
טלית, לי  אבדה שאמר: כגון äéðîéñהאבידה, øîà àGå בגמרא – ÀÈÇÄÈÆÈ

אמוראים: vend`?נחלקו  fixkn cvik"אבידה" אומר : יהודה רב
שמצא  סתם מכריז אלא האבידה בשם מפרש  שאינו כלומר  מכריז ,

בהכרזתו  שמפרש כלומר מכריז , "גלימה" אמר : נחמן ורב אבידה;
מצאתי. גלימה מכריז: הריהו גלימה, מצא אם כגון  האבידה, שם את

האבידה  שבעל  כפשוטה, משנתנו  מתפרשת יהודה רב לדעת ואמנם
נחמן, רב לדעת אבל סימניה; אמר ולא האבידה בשם dפירש k l d y

, e z e n kאבל סימנים אמר האבידה את שהתובע משנתנו , את מפרשים
המובהקים, סימניה את אמר Bìלא ïzé àG אלא האבידה את – ÄÆ

שלה מובהק גגגג).).).).בסימן  יגיגיגיג,,,, אבידה אבידה אבידה אבידה  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אם éànøäå((((עייןעייןעייןעיין – ÀÈÇÇ
ברמאות, חשוד האבידה את äéðîéñ,התובע øîàL ét ìò óàÇÇÄÆÈÇÄÈÆÈ

Bì ïzé àG,שלו שהיא עדים שיביא עד  –øîàpL בפרשת – ÄÆÆÆÁÇ
אבידה: øcהשבת ãò"øãzL ãò ,"Búà Eéçà LEéçà úà L ÇÀÙÈÄÙÇÆÄÀÙÆÈÄ

אחריו, שתחקור  עד  –éànø Bðéà íà ,àeä éànø íà וכן – ÄÇÇÄÅÇÇ
הרמב"ם אין ((((שם שם שם שם ),),),),פוסק מובהקים סימנים שאמר פי על  אף שהרמאי

שהי עדים שיביא עד  לו שבסימנים מחזירים פוסקים, ויש שלו. א

אדם לכל מחזירים מנין , או  משקל  או מידה כגון ((((חושן חושן חושן חושן מובהקים

ו ו ו ו ----ז ז ז ז ).).).). רס רס רס רס """"ז ז ז ז  ìëBàåמשפט משפט משפט משפט  äNBòL øác ìk אבידה אדם מצא כלומר  – ÈÈÈÆÆÀÅ
שעושה  דבר היא אם לקחתה, בעליה באו לא ועדיין  עליה והכריז
או  פרה כגון  אכילתו, כדי  בשכרו ויש  מלאכה שעושה היינו ואוכל,

ìëàéåחמור , äNòé ולא ההכרזה ימי שכלו  לאחר אף בו  יטפל – ÇÂÆÀÙÇ
חייב  שאינו מבואר, בגמרא בבהמתו . האבידה לבעל לו  שנוח ימכרנו,

או  גסה בהמה מצא אם כגון  קצוב, בזמן אלא לעולם בה לטפל
רעיה של סייח או  עגל חודש; עשר  שנים בה מטפל  (mirexdתרנגולת,

,(drxnaחדשים שלושה בו xnba`;מטפל `ziixaa mitqep mihxt oiir)
,(fh-eh ,bi dcia` 'ld m"anx בשומא לעצמו הוא לוקחם ואילך מכאן

אצלו. דמיהם את ומניח לאחרים מוכרם או שוויים BðéàLכפי  øáãåÀÈÈÆÅ
ìëBàå äNBò,זכרים ותרנגולים אווזים כגון  –øëné קודם אף – ÆÀÅÄÈÅ
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Bì.íéîca àäi äî?ïBôøè éaøøîBà:ïäa LnzLé;eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç.àáé÷ò éaøøîBà: ©§¥©¨¦©¦©§¥¦§©¥¨¤§¦¨¦¨§©¨§©£¨¨©¦£¦¨¥
ïäa LnzLé àG;eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç Bðéà. ¦§©¥¨¤§¦¨¦¨§¥©¨§©£¨¨

Áíéøôñ àöî–ì úçà ïäa àøB÷GLíéLíBé;úBø÷ì òãBé Bðéà íàå–ïììBb;ìáàälçza ïäa ãîìé àG, ¨¨§¨¦¥¨¤©©¦§¦§¦¥¥©¦§§¨£¨¦§Ÿ¨¤©§¦¨
Bnò øçà àø÷é àGå.úeñk àöî–ì úçà døòðîGLíBé íéL;dkøöì dçèBLå,BãBáëì àG ìáà.óñë éìk §¦§¨©¥¦¨¨§§©£¨©©¦§¦§§¨§¨§¨£¨¦§§¥¤¤

úLçð éìëe–ïkøöì ïäa LnzLî,ì àG ìáàï÷çL.úéëeëæ éìëe áäæ éìk–ãò ïäa òbé àGeäiìà àáiL. §¥§Ÿ¤¦§©¥¨¤§¨§¨£¨§¨¢¨§¥¨¨§¥§¦¦©¨¤©¤¨Ÿ¥¦¨
ät÷ Bà ÷N àöî,ìBhì Bkøc ïéàL øác ìëå–ìhé àG äæ éøä. ¨¨©ª¨§¨¨¨¤¥©§¦£¥¤¦Ÿ

Ëäãáà àéä Bæéà?ïéòBø äøt Bà øBîç àöîCøca–äãáà Bæ ïéà.ïéëeôä åéìëå øBîç,ïéa äöø äøt ¥¦£¥¨¨¨£¨¨¦©¤¤¥£¥¨£§¥¨£¦¨¨¨¨¥

çéðîå íéøçàì ïøëåî åà ,ïééååù éôë àîåùá åîöòì àåä íúåà ç÷åì êìéàå ïàëî .íéîé äùìù ïäá ìôèî äáøä íéìëåàù íéìåãâäå ,íåé íéùìù ïäá ìôèî
:åìöà íéîãä.ozeixg`a aiig eca` m` jkitl.ïúåéøçàá áééçå ,éîã ùîúùàã ïàîë åäá ùîúùà àìã â"òà ,åäá éùåîúùàì ïðáø äéì åøùã ïåéë

:ììë íäá ùîúùé àì ,åæ éáâ ìò åæ úåòáèî äùìù åà ñéëá úåòî àöîù ïåâë ,äãáà ìù ïîöò úåòî ìáà .øëîù äãáà éîãá ïåôøè 'øë äëìäå
gggg.mei miylyl zg`:ïåéìâ ïéòë ïééåùò åéä ïäéøôñ ìëå .ïçúåôìî ïéäåùùë ïéùôòúîù.olleb:øéåàä íäá ñðëéù ïôåñì ïúìçúî.dlgzaàìù äî

äì êéøöù éôì .íìåòî ãîì:åéðôì ïúåäù.enr xg` `xwi `le:òø÷ðå åìöà êùåî äæå åìöà êùåî äæù éôì.dkxvl dgheyàìù øéåà äá èåìùì
:ùò äðìëàú.okxvl:íé÷øôì íäá ùîúùî êëéôìå .ïúøéîù àéä åæã ò÷ø÷á ïúúì êéøöù .ò÷ø÷á íéùôòúîù.owgeyl `l la`ïîæ ïäá ùîúùé àìå

:í÷çùéù ãò êåøà.oda rbi `l:øáùäì çåð àåäù ãåòå .úéëåëæ ïëå .õøàá ùôòúî åðéà áäæ.lehil ekxc oi`yäøîà äøåúäå .åì àåä éàðâù øáã
:åãåáë éôì åðéàå ï÷æ ïåâë ,íìòúî äúàù íéîòô ,íäî úîìòúäå

hhhh.dca` `id efi`:íù àéäù íéòãåé íéìòáä ïéàù äá øëéðù.dca` ef oi`:íù äåçéðä úòãîù ,øéæçäì áééç åðéàå.minxkd oia dvxíéì÷ì÷úîù
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לאלתר מוכרם אינו מקום שמכל  מבואר  בגמרא ההכרזה. ימי  שכלו 
מטפל קטנים ותרנגולים אווזים מצא אם כגון קצוב, זמן לאחר  אלא

בלבד ימים שלושה בהם מטפל  גדולים, מצא ואם יום, שלושים בהם
ובקטנים ((((רש רש רש רש """"יייי)))) יום שלושים מטפל בגדולים להיפך : מפרשים ויש  .

ימים שלושה מוכרם,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),רק הוא מכן øîàpLÆÆÁÇ:ולאחר 
,"Bì BúáLäå":לומר הכתוב Bìבא epáéLz Càéä ,äàø– ÇÂÅÙÀÅÅÈÀÄÆ

את  האבידה תאכל שלא אבידתו , את לו להשיב היאך  דעתך  עצמה תן
,(`xnb) בעליה שיהיו עד  באבידה הטיפול לך  יעלה שלא כלומר

מקצתה. בכדי  או  דמיה בכדי  לך  לשלם íéîcaחייבים àäi äî– ÇÀÅÇÈÄ
רשאי האם האבידה, את מוכר  שהמוצא לאחר  כלומר  האבידה, בדמי

לא? אם בדמיה, להשתמש  ïäaהוא LnzLé :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÄÀÇÅÈÆ
בהם, להשתמש  הוא רשאי –ïúeéøçàa áiç ,eãáà íà CëéôìÀÄÈÄÈÀÇÈÀÇÂÈÈ

שלא  פי  על  ואף כשואל, דינו  בהם להשתמש רשות לו ויש שהואיל –
באונס, ואפילו אבדו , ואם בהם, השתמש כאילו  הריהו  בהם, השתמש

לשלם חייב בים, ספינתו שטבעה רמברמברמברמב""""םםםם).).).).כגון àáé÷ò((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; éaøÇÄÂÄÈ
ïäa LnzLé àG :øîBà,האבידה בדמי  להשתמש לו  אסור  – ÅÄÀÇÅÈÆ

האבידה; בעל  שיבוא עד  כפיקדון אצלו  להניחם צריך  CëéôìÀÄÈאלא
ïúeéøçàa áiç Bðéà ,eãáà íà לדעת שאף מבואר , בגמרא – ÄÈÀÅÇÈÀÇÂÈÈ

להתחייב  כשואל דינו  שאין  כלומר מאונסין, אלא פטור  אינו עקיבא רבי

דינו  אבידה שומר  שכל חייב, הוא ואבידה בגניבה אבל  באונסין ,
מן  פטור  במצוה שהעוסק מצוה, שכר לו  שיש  לפי  שכר, כשומר

שאמר : ומה ozeixg`aהמצוה; aiig epi` eca` m` שאבדו היינו  –
והלכה  לעיל . בארנו שכבר  כמו  בים, ספינתו  שטבעה כגון באונס,

חכמים  לו  התירו בה וטרח שהואיל שמכר, אבידה בדמי  טרפון  כרבי 
מעות  שמצא כגון אבידה, של עצמן במעות אבל בדמיה, להשתמש 

כלל בהן ישתמש לא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).בכיס, ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
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חיים, בעל שהיא באבידה לטפל  המוצא צריך כיצד  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
שלא  עליהן לשמור כדי  אחרות, באבידות יטפל  כיצד  ללמד , משנתנו מוסיפה

בהן. להשתמש  לו מותר  ומתי יתקלקלו ,

àöîGLì úçà ïäa àøB÷ ,íéøôñíBé íéL ישהה שאם – ÈÈÀÈÄÅÈÆÇÇÄÀÄ
לפתחם, צריך  שהוא ומתוך להתעפש , הם עלולים מלפתחם, הרבה

יום. לשלושים אחת בהם קורא úBø÷ì,הריהו  òãBé Bðéà íàåÀÄÅÅÇÄÀ

ïììBb היו ספריהם כל  שכן יום, שלושים כל לסופם מתחילתם – ÀÈ
שלנו . תורה כספר  מגילות älçzaעשויים ïäa ãîìé àG ìáàÂÈÄÀÙÈÆÇÀÄÈ

ונמצאת  אחד, במקום הרבה לשהות שצריך  לפי למד , לא שעדיין מה –
שימוש מרוב מתבלה טובטובטובטוב").").").").היריעה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות àø÷é((((עייןעייןעייןעיין àGåÀÄÀÈ

Bnò øçàועלול לכאן  מושכו וזה לכאן הספר  את מושך שזה – ÇÅÄ
להיקרע. døòðîהוא ,úeñk àöî,האבק מן –GLì úçàíéL ÈÈÀÀÇÂÈÇÇÄÀÄ

íBé, כך ידי על להתקלקל היא שיכולה לא, מזה יותר אבל –dçèBLåÀÀÈ
dkøöì,העש יאכלנה שלא לאווררה, כדי –BãBáëì àG ìáà– ÀÈÀÈÂÈÄÀ

ביתו . את לקשט çðכגון  éìëe óñë éìkïäa LnzLî ,úL ÀÅÆÆÀÅÀÙÆÄÀÇÅÈÆ
ïkøöìמשתמש הלכך  בקרקע, ליתנם צריך היה שמירתם שבשביל – ÀÈÀÈ

שם; יתעפשו  שלא לפרקים, ï÷çLìבהם àG ìáà לו אסור – ÂÈÀÈÃÈ
שכלי מבואר , בגמרא ידו. על  שמשתחקים בתשמיש  בהם להשתמש 

אותם, שמשחירים מפני בחמים, לא אבל בצונן, בהם משתמש כסף
האּור  ידי על  לא אבל  בחמים, בהם משתמש  נחושת oziוכלי `ly)

,(y`d lr ilkd z`.שמשחיקם úéëeëæמפני  éìëe áäæ éìk– ÀÅÈÈÀÅÀÄ
להישבר , נוחים אף זכוכית וכלי חלודה, מעלים ואינם òbéהואיל  àGÄÇ

eäiìà àáiL ãò ïäa להשהותם צריך  הוא אפילו כלומר  הנביא, – ÈÆÇÆÈÙÅÄÈ
האבידה. בעל הוא מי שיתברר  עד  מרובה זמן  Bàבידו  ÷N àöîÈÈÇ

ät÷, גדול ìBhì–סל Bkøc ïéàL øác ìëå חשוב שאדם כגון  – ËÈÀÈÈÈÆÅÇÀÄ
לו  הוא שגנאי לפי נוטלו , היה לא שלו  היה הדבר אילו ואף הוא,

בחוץ, ìhéלשאתו  àG äæ éøä את ליטול חייב אינו כלומר – ÂÅÆÄÙ
חייב  אינו בשלו, כן  עושה שאינו  שכל בהשבתה, ולטפל  האבידה

אבידה השבת בפרשת שנאמר אחרים, א א א א ):):):):בשל כבכבכבכב,,,, תראה ((((דבריםדבריםדבריםדברים "לא

ודרשו: מהם", והתעלמת נדחים שיו או  אחיך שור "znlrzde"את
מתעלם שאתה פעמים –,(dcia`dn mlrzdl dz` i`yxy) זקן כגון 

כבודו  לפי (ziixa`).ואינו 
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äãáà àéä Bæéà חייב אותה והרואה לבעליה, שאבדה בה שניכר – ÅÄÂÅÈ
בהשבתה? Cøcaלטפל ïéòBø äøt Bà øBîç àöîפי על –אף ÈÈÂÈÈÄÇÆÆ

הראוי  מרעה שם äãáà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),שאין Bæ ïéà פעמים שהרבה – ÅÂÅÈ
חייב  אינו  הלכך כך , על יודעים ובעליה בדרך  לרעות בהמה יוצאה

ולהחזירם. ïéëeôäליטלם åéìëå øBîçחמור מצא אם אבל  – ÂÀÅÈÂÄ
או  הפוכים, והמרדעת, האוכף היינו  íéîøkäוכליו , ïéa äöø äøtÈÈÈÈÅÇÀÈÄ
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dddd.dl` lk llka:êéçà úãáà ìë ììëá.z`vi dnle:åúìîùì äùòú ïëå.zcgein dlny dníéìòá äì ùé äìîù ìëå ,ïîéñ äá ùé äìîù íúñ
:ø÷ôää ïî úàá àìå íãà éãéá úéùòðù ,äúåà íéòáåú.miraez el yiy lk s`:ñéë ïåøñçì äéì éå øîàã äéðéòîùã ,àåä ùåàéå .ùàééîã éãéî éèåòîì

eeee.eipky:àéä ïäìù àîù ,äãéáàä åá úàöîðù íå÷î éðëùjliy ickãçà ìë.mini dylya ezialíàå ,íåìë åì ãáà íà òãéå äæøëää òîùéùî
éúááå úåéñðë éúáá ïéæéøëî åéäéù åðé÷úä ùã÷îä úéá áøçùîå .äãåäé éáøë äëìäå .äéðîéñ åìàå éúãáéà éðà ãçà íåé æéøëéå äùìù øåæçé ãáàù äàøé

:åéãå åéòãåéîìå åéðëùì òéãåî àäéù åðé÷úä ,àëìîì àúãéáà éøîàã ïéñðàä åáøùîå .úåùøãî
ffff.lke`e dyery xac lk:øåîçå øåù ïåâë ,åéùòî øëù úà åìéëàäì íéìåëéù øáã äãáàä íà.lk`ie dyriçåð íãà ìëù ,àöåîä åúåà øåëîé àìå

,äéòø ìù íéçééñå íéìâò .ùãç á"é äá ìôèî äñâ äîäáå úìåâðøú àìà ,íìåòì äá ìôèäì áééç åðéàå .åðåöøì äãîéìå øáë åá äøéëäù åúîäáá åì
íéðè÷ä ,íéøëæ íéìåâðøúå ïéæååà .íåé íéùìù íäá ìôèî íåèéô ìù íéìâòå .íéùãç äùìù íäá ìôèî ,íéàìèå íééãâ ïëå ,íèôì íúåà íéìãâî ïéàù øîåìë
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בעצמו  ליקטם חברו  אם אבל הבעלים. נתייאשו  סימן בהן  שאין
להחזיר . וחייב הן , שלו  הללו  המעות ודאי  ïéøeøöמשדהו, eéä íàÄÈÀÄ

קשורות, היו  המעות אם –æéøëîe ìèBð, סימן הוא הקשר  שהרי  – ÅÇÀÄ
הבעלים. נתייאשו לא הסתם מן סימן  בו  שיש  וכל
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לכל תעשה וכן  לשמלתו  תעשה "וכן ג): כב, (דברים נאמר אבידה השבת בפרשת
הזה. הכתוב את משנתנו  ודורשת אחיך", אבדת

älà ìk ììëa äúéä äìîOä óàבכלל היא השמלה אף הרי  – ÇÇÄÀÈÈÀÈÄÀÈÈÅÆ
אחיך", אבדת úàöé"כל änì: לחוד ונכתבה הכלל מן  יצאה למה – ÈÈÈÈ

לשמלתו "? תעשה äéìà"וכן Léwäì אבידה כל  לדמות כדי – ÀÇÄÅÆÈ
Léåלשמלה, íéðîéñ da LiL ,úãçéî äìîO äî :Cì øîBìÇÈÇÄÀÈÀËÆÆÆÆÈÄÈÄÀÆ

íéòáBz dì התובעים בעלים לה ויש סימנים בה יש שמלה שסתם – ÈÀÄ
ההפקר  מן  באה ולא אדם בידי  נעשתה שהרי ויש((((רש רש רש רש """"יייי))))אותה, ;

תובעים לה יש ממילא סימנים לה שיש ידי  שעל ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מפרשים,

æéøëäì áiç ,íéòáBz Bì Léå íéðîéñ Ba LiL ,øác ìk óàÇÈÈÈÆÆÄÈÄÀÆÀÄÇÈÀÇÀÄ
הוא  הרי  הבעלים, ממנו  נתייאשו אלא תובעים, לו  שאין דבר אבל –

סימנים לו שיש  פי על  אף המוצא, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).של
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æéøëäì áiç éúî ãòå?סימנים בה שיש אבידה על  –éãk ãò ÀÇÈÇÇÈÀÇÀÄÇÀÅ
åéðëL Ba eòãiL,האבידה בו שנמצאה המקום שכני  כלומר  – ÆÅÀÀÅÈ

GL :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácíéìâø äLצריך – ÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÅÀÈÀÈÄ
מתכנסים  ישראל שכל  בזמן רגלים, שלושה במשך להכריז הוא

ïBøçàäבירושלים, ìâøä øçàå,השלישי –íéîé äòáL– ÀÇÇÈÆÆÈÇÂÄÀÈÈÄ
ימים, שבעה עוד  CìiLיכריז  éãk– ההכרזה את השומע –Búéáì ÀÅÆÅÅÀÅ

GLäL, דבר לו חסר  אם בביתו  ויבדוק ימים, –GL øBæçéåäL ÀÈÀÇÂÀÈ
ימים, שלושה יחזור  האבידה ובעל –ãçà íBé æéøëéå: כלומר – ÀÇÀÄÆÈ

ויקבל סימניה לו  ויתן  האבידה, על  המכריז את עוד ישמע וכשיחזור 
ישראלישראלישראלישראל");");");");אבידתו  """"תפארת תפארת תפארת תפארת  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; חננאלחננאלחננאלחננאל;;;; מפרשים:((((רבנורבנורבנורבנו fixkieויש

cg` mei סימניה ואלו  אבידה איבדתי  אני יכריז : האבידה ובעל –
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). שמצא ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; מי  כל  "בראשונה ברייתא: מובאת בגמרא

ימים, שבעת אחרון רגל  ואחר רגלים, שלושה עליה מכריז  היה אבידה
המקדש בית משחרב אחד . יום ויכריז  שלושה ויחזור  שלושה שילך  כדי 

epinia dxdna dpaiy ובבתי± כנסיות בבתי  מכריזים שיהו  התקינו –
האנסים ומשרבו  id`)מדרשות. jln ly d`ivnd :exn`y), התקינו

"אבן  ברייתא: שם מובאת כן  ודיו". ולמיודעיו לשכיניו  מודיעין שיהו
מי וכל לשם, נפנה אבידה, לו  שאבדה מי כל  בירושלים, היתה טוען 

ונותן  עומד וזה ומכריז, עומד זה לשם, נפנה אבידה סימנין שמוצא
אבן  נמחית אם וראו  "צאו ח): ג, (תענית ששנינו  היא וזו  ונוטלה,

zecia`d).הטוען" oipra my miprehy my lr jk z`xwpe)
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äãáàä úà øîà בשם ופירש  אבידתו, את לתבוע שבא מי  – ÈÇÆÈÂÅÈ
טלית, לי  אבדה שאמר: כגון äéðîéñהאבידה, øîà àGå בגמרא – ÀÈÇÄÈÆÈ

אמוראים: vend`?נחלקו  fixkn cvik"אבידה" אומר : יהודה רב
שמצא  סתם מכריז אלא האבידה בשם מפרש  שאינו כלומר  מכריז ,

בהכרזתו  שמפרש כלומר מכריז , "גלימה" אמר : נחמן ורב אבידה;
מצאתי. גלימה מכריז: הריהו גלימה, מצא אם כגון  האבידה, שם את

האבידה  שבעל  כפשוטה, משנתנו  מתפרשת יהודה רב לדעת ואמנם
נחמן, רב לדעת אבל סימניה; אמר ולא האבידה בשם dפירש k l d y

, e z e n kאבל סימנים אמר האבידה את שהתובע משנתנו , את מפרשים
המובהקים, סימניה את אמר Bìלא ïzé àG אלא האבידה את – ÄÆ

שלה מובהק גגגג).).).).בסימן  יגיגיגיג,,,, אבידה אבידה אבידה אבידה  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אם éànøäå((((עייןעייןעייןעיין – ÀÈÇÇ
ברמאות, חשוד האבידה את äéðîéñ,התובע øîàL ét ìò óàÇÇÄÆÈÇÄÈÆÈ

Bì ïzé àG,שלו שהיא עדים שיביא עד  –øîàpL בפרשת – ÄÆÆÆÁÇ
אבידה: øcהשבת ãò"øãzL ãò ,"Búà Eéçà LEéçà úà L ÇÀÙÈÄÙÇÆÄÀÙÆÈÄ

אחריו, שתחקור  עד  –éànø Bðéà íà ,àeä éànø íà וכן – ÄÇÇÄÅÇÇ
הרמב"ם אין ((((שם שם שם שם ),),),),פוסק מובהקים סימנים שאמר פי על  אף שהרמאי

שהי עדים שיביא עד  לו שבסימנים מחזירים פוסקים, ויש שלו. א

אדם לכל מחזירים מנין , או  משקל  או מידה כגון ((((חושן חושן חושן חושן מובהקים

ו ו ו ו ----ז ז ז ז ).).).). רס רס רס רס """"ז ז ז ז  ìëBàåמשפט משפט משפט משפט  äNBòL øác ìk אבידה אדם מצא כלומר  – ÈÈÈÆÆÀÅ
שעושה  דבר היא אם לקחתה, בעליה באו לא ועדיין  עליה והכריז
או  פרה כגון  אכילתו, כדי  בשכרו ויש  מלאכה שעושה היינו ואוכל,

ìëàéåחמור , äNòé ולא ההכרזה ימי שכלו  לאחר אף בו  יטפל – ÇÂÆÀÙÇ
חייב  שאינו מבואר, בגמרא בבהמתו . האבידה לבעל לו  שנוח ימכרנו,

או  גסה בהמה מצא אם כגון  קצוב, בזמן אלא לעולם בה לטפל
רעיה של סייח או  עגל חודש; עשר  שנים בה מטפל  (mirexdתרנגולת,

,(drxnaחדשים שלושה בו xnba`;מטפל `ziixaa mitqep mihxt oiir)
,(fh-eh ,bi dcia` 'ld m"anx בשומא לעצמו הוא לוקחם ואילך מכאן

אצלו. דמיהם את ומניח לאחרים מוכרם או שוויים BðéàLכפי  øáãåÀÈÈÆÅ
ìëBàå äNBò,זכרים ותרנגולים אווזים כגון  –øëné קודם אף – ÆÀÅÄÈÅ
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Bì.íéîca àäi äî?ïBôøè éaøøîBà:ïäa LnzLé;eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç.àáé÷ò éaøøîBà: ©§¥©¨¦©¦©§¥¦§©¥¨¤§¦¨¦¨§©¨§©£¨¨©¦£¦¨¥
ïäa LnzLé àG;eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç Bðéà. ¦§©¥¨¤§¦¨¦¨§¥©¨§©£¨¨

Áíéøôñ àöî–ì úçà ïäa àøB÷GLíéLíBé;úBø÷ì òãBé Bðéà íàå–ïììBb;ìáàälçza ïäa ãîìé àG, ¨¨§¨¦¥¨¤©©¦§¦§¦¥¥©¦§§¨£¨¦§Ÿ¨¤©§¦¨
Bnò øçà àø÷é àGå.úeñk àöî–ì úçà døòðîGLíBé íéL;dkøöì dçèBLå,BãBáëì àG ìáà.óñë éìk §¦§¨©¥¦¨¨§§©£¨©©¦§¦§§¨§¨§¨£¨¦§§¥¤¤

úLçð éìëe–ïkøöì ïäa LnzLî,ì àG ìáàï÷çL.úéëeëæ éìëe áäæ éìk–ãò ïäa òbé àGeäiìà àáiL. §¥§Ÿ¤¦§©¥¨¤§¨§¨£¨§¨¢¨§¥¨¨§¥§¦¦©¨¤©¤¨Ÿ¥¦¨
ät÷ Bà ÷N àöî,ìBhì Bkøc ïéàL øác ìëå–ìhé àG äæ éøä. ¨¨©ª¨§¨¨¨¤¥©§¦£¥¤¦Ÿ

Ëäãáà àéä Bæéà?ïéòBø äøt Bà øBîç àöîCøca–äãáà Bæ ïéà.ïéëeôä åéìëå øBîç,ïéa äöø äøt ¥¦£¥¨¨¨£¨¨¦©¤¤¥£¥¨£§¥¨£¦¨¨¨¨¥

çéðîå íéøçàì ïøëåî åà ,ïééååù éôë àîåùá åîöòì àåä íúåà ç÷åì êìéàå ïàëî .íéîé äùìù ïäá ìôèî äáøä íéìëåàù íéìåãâäå ,íåé íéùìù ïäá ìôèî
:åìöà íéîãä.ozeixg`a aiig eca` m` jkitl.ïúåéøçàá áééçå ,éîã ùîúùàã ïàîë åäá ùîúùà àìã â"òà ,åäá éùåîúùàì ïðáø äéì åøùã ïåéë

:ììë íäá ùîúùé àì ,åæ éáâ ìò åæ úåòáèî äùìù åà ñéëá úåòî àöîù ïåâë ,äãáà ìù ïîöò úåòî ìáà .øëîù äãáà éîãá ïåôøè 'øë äëìäå
gggg.mei miylyl zg`:ïåéìâ ïéòë ïééåùò åéä ïäéøôñ ìëå .ïçúåôìî ïéäåùùë ïéùôòúîù.olleb:øéåàä íäá ñðëéù ïôåñì ïúìçúî.dlgzaàìù äî

äì êéøöù éôì .íìåòî ãîì:åéðôì ïúåäù.enr xg` `xwi `le:òø÷ðå åìöà êùåî äæå åìöà êùåî äæù éôì.dkxvl dgheyàìù øéåà äá èåìùì
:ùò äðìëàú.okxvl:íé÷øôì íäá ùîúùî êëéôìå .ïúøéîù àéä åæã ò÷ø÷á ïúúì êéøöù .ò÷ø÷á íéùôòúîù.owgeyl `l la`ïîæ ïäá ùîúùé àìå

:í÷çùéù ãò êåøà.oda rbi `l:øáùäì çåð àåäù ãåòå .úéëåëæ ïëå .õøàá ùôòúî åðéà áäæ.lehil ekxc oi`yäøîà äøåúäå .åì àåä éàðâù øáã
:åãåáë éôì åðéàå ï÷æ ïåâë ,íìòúî äúàù íéîòô ,íäî úîìòúäå

hhhh.dca` `id efi`:íù àéäù íéòãåé íéìòáä ïéàù äá øëéðù.dca` ef oi`:íù äåçéðä úòãîù ,øéæçäì áééç åðéàå.minxkd oia dvxíéì÷ì÷úîù

`xephxa yexit

לאלתר מוכרם אינו מקום שמכל  מבואר  בגמרא ההכרזה. ימי  שכלו 
מטפל קטנים ותרנגולים אווזים מצא אם כגון קצוב, זמן לאחר  אלא

בלבד ימים שלושה בהם מטפל  גדולים, מצא ואם יום, שלושים בהם
ובקטנים ((((רש רש רש רש """"יייי)))) יום שלושים מטפל בגדולים להיפך : מפרשים ויש  .

ימים שלושה מוכרם,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),רק הוא מכן øîàpLÆÆÁÇ:ולאחר 
,"Bì BúáLäå":לומר הכתוב Bìבא epáéLz Càéä ,äàø– ÇÂÅÙÀÅÅÈÀÄÆ

את  האבידה תאכל שלא אבידתו , את לו להשיב היאך  דעתך  עצמה תן
,(`xnb) בעליה שיהיו עד  באבידה הטיפול לך  יעלה שלא כלומר

מקצתה. בכדי  או  דמיה בכדי  לך  לשלם íéîcaחייבים àäi äî– ÇÀÅÇÈÄ
רשאי האם האבידה, את מוכר  שהמוצא לאחר  כלומר  האבידה, בדמי

לא? אם בדמיה, להשתמש  ïäaהוא LnzLé :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÄÀÇÅÈÆ
בהם, להשתמש  הוא רשאי –ïúeéøçàa áiç ,eãáà íà CëéôìÀÄÈÄÈÀÇÈÀÇÂÈÈ

שלא  פי  על  ואף כשואל, דינו  בהם להשתמש רשות לו ויש שהואיל –
באונס, ואפילו אבדו , ואם בהם, השתמש כאילו  הריהו  בהם, השתמש

לשלם חייב בים, ספינתו שטבעה רמברמברמברמב""""םםםם).).).).כגון àáé÷ò((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; éaøÇÄÂÄÈ
ïäa LnzLé àG :øîBà,האבידה בדמי  להשתמש לו  אסור  – ÅÄÀÇÅÈÆ

האבידה; בעל  שיבוא עד  כפיקדון אצלו  להניחם צריך  CëéôìÀÄÈאלא
ïúeéøçàa áiç Bðéà ,eãáà íà לדעת שאף מבואר , בגמרא – ÄÈÀÅÇÈÀÇÂÈÈ

להתחייב  כשואל דינו  שאין  כלומר מאונסין, אלא פטור  אינו עקיבא רבי

דינו  אבידה שומר  שכל חייב, הוא ואבידה בגניבה אבל  באונסין ,
מן  פטור  במצוה שהעוסק מצוה, שכר לו  שיש  לפי  שכר, כשומר

שאמר : ומה ozeixg`aהמצוה; aiig epi` eca` m` שאבדו היינו  –
והלכה  לעיל . בארנו שכבר  כמו  בים, ספינתו  שטבעה כגון באונס,

חכמים  לו  התירו בה וטרח שהואיל שמכר, אבידה בדמי  טרפון  כרבי 
מעות  שמצא כגון אבידה, של עצמן במעות אבל בדמיה, להשתמש 

כלל בהן ישתמש לא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).בכיס, ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
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חיים, בעל שהיא באבידה לטפל  המוצא צריך כיצד  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
שלא  עליהן לשמור כדי  אחרות, באבידות יטפל  כיצד  ללמד , משנתנו מוסיפה

בהן. להשתמש  לו מותר  ומתי יתקלקלו ,

àöîGLì úçà ïäa àøB÷ ,íéøôñíBé íéL ישהה שאם – ÈÈÀÈÄÅÈÆÇÇÄÀÄ
לפתחם, צריך  שהוא ומתוך להתעפש , הם עלולים מלפתחם, הרבה

יום. לשלושים אחת בהם קורא úBø÷ì,הריהו  òãBé Bðéà íàåÀÄÅÅÇÄÀ

ïììBb היו ספריהם כל  שכן יום, שלושים כל לסופם מתחילתם – ÀÈ
שלנו . תורה כספר  מגילות älçzaעשויים ïäa ãîìé àG ìáàÂÈÄÀÙÈÆÇÀÄÈ

ונמצאת  אחד, במקום הרבה לשהות שצריך  לפי למד , לא שעדיין מה –
שימוש מרוב מתבלה טובטובטובטוב").").").").היריעה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות àø÷é((((עייןעייןעייןעיין àGåÀÄÀÈ

Bnò øçàועלול לכאן  מושכו וזה לכאן הספר  את מושך שזה – ÇÅÄ
להיקרע. døòðîהוא ,úeñk àöî,האבק מן –GLì úçàíéL ÈÈÀÀÇÂÈÇÇÄÀÄ

íBé, כך ידי על להתקלקל היא שיכולה לא, מזה יותר אבל –dçèBLåÀÀÈ
dkøöì,העש יאכלנה שלא לאווררה, כדי –BãBáëì àG ìáà– ÀÈÀÈÂÈÄÀ

ביתו . את לקשט çðכגון  éìëe óñë éìkïäa LnzLî ,úL ÀÅÆÆÀÅÀÙÆÄÀÇÅÈÆ
ïkøöìמשתמש הלכך  בקרקע, ליתנם צריך היה שמירתם שבשביל – ÀÈÀÈ

שם; יתעפשו  שלא לפרקים, ï÷çLìבהם àG ìáà לו אסור – ÂÈÀÈÃÈ
שכלי מבואר , בגמרא ידו. על  שמשתחקים בתשמיש  בהם להשתמש 

אותם, שמשחירים מפני בחמים, לא אבל בצונן, בהם משתמש כסף
האּור  ידי על  לא אבל  בחמים, בהם משתמש  נחושת oziוכלי `ly)

,(y`d lr ilkd z`.שמשחיקם úéëeëæמפני  éìëe áäæ éìk– ÀÅÈÈÀÅÀÄ
להישבר , נוחים אף זכוכית וכלי חלודה, מעלים ואינם òbéהואיל  àGÄÇ

eäiìà àáiL ãò ïäa להשהותם צריך  הוא אפילו כלומר  הנביא, – ÈÆÇÆÈÙÅÄÈ
האבידה. בעל הוא מי שיתברר  עד  מרובה זמן  Bàבידו  ÷N àöîÈÈÇ

ät÷, גדול ìBhì–סל Bkøc ïéàL øác ìëå חשוב שאדם כגון  – ËÈÀÈÈÈÆÅÇÀÄ
לו  הוא שגנאי לפי נוטלו , היה לא שלו  היה הדבר אילו ואף הוא,

בחוץ, ìhéלשאתו  àG äæ éøä את ליטול חייב אינו כלומר – ÂÅÆÄÙ
חייב  אינו בשלו, כן  עושה שאינו  שכל בהשבתה, ולטפל  האבידה

אבידה השבת בפרשת שנאמר אחרים, א א א א ):):):):בשל כבכבכבכב,,,, תראה ((((דבריםדבריםדבריםדברים "לא

ודרשו: מהם", והתעלמת נדחים שיו או  אחיך שור "znlrzde"את
מתעלם שאתה פעמים –,(dcia`dn mlrzdl dz` i`yxy) זקן כגון 

כבודו  לפי (ziixa`).ואינו 
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äãáà àéä Bæéà חייב אותה והרואה לבעליה, שאבדה בה שניכר – ÅÄÂÅÈ
בהשבתה? Cøcaלטפל ïéòBø äøt Bà øBîç àöîפי על –אף ÈÈÂÈÈÄÇÆÆ

הראוי  מרעה שם äãáà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),שאין Bæ ïéà פעמים שהרבה – ÅÂÅÈ
חייב  אינו  הלכך כך , על יודעים ובעליה בדרך  לרעות בהמה יוצאה

ולהחזירם. ïéëeôäליטלם åéìëå øBîçחמור מצא אם אבל  – ÂÀÅÈÂÄ
או  הפוכים, והמרדעת, האוכף היינו  íéîøkäוכליו , ïéa äöø äøtÈÈÈÈÅÇÀÈÄ
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íéîøkä–äãáà Bæ éøä.äçøáe døéæçä,äçøáe døéæçä,íéîòt äMîçå äòaøà elôà–døéæçäì áiç, ©§¨¦£¥£¥¨¤¡¦¨¨§¨¤¡¦¨¨§¨£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦©¨§©£¦¨
øîàpL(à ,áë íéøáã):"íáéLz áLä".òìqî ìèa äéä–Bì øîàé àG:òìñ éì ïz,ìòBôk BøëN Bì ïúBð àlà ¤¤¡©¨¥§¦¥¨¨¨¥¦¤©Ÿ©¤¦¤©¤¨¥§¨§¥

ìèa.ïéc úéa íL Lé íà–ïéc úéa éðôa äðúî;ïéc úéa íL ïéà íà–äðúé éî éðôa?íãB÷ BlL. ¨¥¦¥¨¥¦©§¤¦§¥¥¦¦¥¨¥¦¦§¥¦©§¤¤¥

:äéìâø.maiyz ayd:äáøä úåáùä äúáéø äøåúä.rlq il oz el xn`i `lúçøèù äî éôì åéùëò ,çøåè äáøî úééä ,êúëàìî úéùò íà åì øîåà äæù
:ìåè.lha lretk:åæë äì÷ äëàìîá úåùòìå äá ÷ñåò àåäù äãáë åæ äëàìîî ìèáéì åøëùî úåçôìå ìåèéì äöåø íãà äîëyi m`.oic zia myíà
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ברגליה, היא שניזוקה –éøääãáà Bæ,לבעליה אבדה שודאי – ÂÅÂÅÈ
ולהחזירה. ליטלה äçøáe,וחייב døéæçä,äçøáe døéæçä ÆÁÄÈÈÀÈÆÁÄÈÈÀÈ

íéîòt äMîçå äòaøà elôà,פעמים הרבה אפילו  כלומר – ÂÄÇÀÈÈÇÂÄÈÀÈÄ
døéæçäì áiç,פעם בכל  –øîàpL:אבדה השבת בפרשת – ÇÈÀÇÂÄÈÆÆÁÇ

"íáéLz áLä" פעמים מאה אפילו  "השב" בגמרא: ומבואר – ÈÅÀÄÅ
hrndמשמע lr ltep xewndy my x`eany m"anxdl dpynd yexit oiir)

;(ieaixd lre"תשיבם "השב הלשון מכפל  זה שלמדים מפרשים, ויש
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סלע, בה להשתכר  היה שיכול  ממלאכתו נתבטל האבידה את להחזיר
Bì øîàé àG:האבידה לבעל –òìñ éì ïz מחמת שהפסדתי – ÙÇÆÄÆÇ

באבידתי טרחת לא לו: לומר האבידה בעל שיכול  באבידתך, טיפולי
סלע, להשתכר  כדי  במלאכתך לטרוח היית שצריך  ïúBðכמו  àlàÆÈÅ

ìèa ìòBôk BøëN Bìליטול רוצה אדם כמה ששמים כלומר  – ÀÈÀÅÈÅ
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ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).כזו  ïéc((((רשרשרשרש""""יייי;;;; úéa éðôa äðúî ,ïéc úéa íL Lé íàÄÅÈÅÄÇÀÆÄÀÅÅÄ
ידי על  משכרו  ולהפסיד ממלאכתו  לבטל  רוצה אינו  אם כלומר  –

יכול דין, בית הם והרי אנשים, שלושה שם ויש באבידה, הטיפול 
מבעל שיקבל מנת על האבידה בהשבת שיטפל בפניהם, להתנות הוא

האבידה  בעל  וחייב ממלאכתו, מפסיד שהוא מה כל כנגד האבידה
זה. תנאי  äðúéלקיים éî éðôa ,ïéc úéa íL ïéà íàשיבטל – ÄÅÈÅÄÄÀÅÄÇÀÆ

משכרו ? יפסיד  שלא מנת על  האבידה בהשבת ויטפל BlLÆממלאכתו
íãB÷לטפל חייב שאינו  האבידה, את ויניח במלאכתו  יעסוק – Å

משכרו . ולהפסיד  באבידה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תשי"ד

ברוקלין.

מחות' הרה"ג והרה"ח עוסק בצ"צ וו"ח אי"א

בעל מדות וכו' מוה"ר אברהם יהודא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו משילהי מרחשון, ואתו הסליחה על עכוב מכתבי שלי עד עתה, מפני 

רוב הטרדות, ובפרט אלו נוספות בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו וימי חנוכה והדפסת התניא מחדש 

ובפעם הראשונה בחצי כדור התחתון )אשר נשלח בחבילה בפ"ע לכהדר"ג שי' ובטח יאשר קבלתו(.

כבקשתו הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא את 

הפ"נ שבמכתבו, והשי"ת יזכהו לבשר ולהתבשר אך טוב הן בגשמיות והן ברוחניות ובפרט אשר הא 

בהא תליא...

את  שיעניין  ותקותי  כסלו,  י"ט  הגאולה  חג  עם  בקשר  שהו"ל  כללי  מכתבי  העתק  מוסג"פ 

כהדר"ג שי'.

בברכה לו ולזוגתו הרבנית - שיחיו - לאריכות ימים ושנים טובות, שבכלל זה הוא סיפוק נפשי 

מהרוחניות והגשמיות.

ע"פ סיבה עברתי זה עתה עוה"פ על מכתבי כהדר"ג אלי משנות תש"י-תשי"ג, ורואה אני אשר 

בסך הכל יש גם מקום לשביעת רצון במידה ידועה. ומזה דן אני גם על עצמי ודכוותי, אשר אפשר שאם 

הייתה מביאה  עתה  בזה  הרי הבחינה  לבוא,  לעתיד  פרטי המבוקש  שנים אחדות  לפני  רושמים  היו 

להחלטה, אז דער אויבערשטער איז גאר ניט אזוי שטריינג.

בטח כבר קיבל הביכלאך. ואתענין לדעת אם יש בהם גם גכתי"ק ושל מי וכו'. ות"ח מראש.
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ע"ב: יא הגמרא:ד מבארת היתה ומה  בלשצר, של  חשבונו  היה  מה  – 

י)טעותו , כט (ירמיה         
לארצ .וג  ישראל  בני ישובו  שנה   שבעי אחר כלומר, ה ה ',   ק ה אל   אתכ לה יב ְְִֶֶֶֶַַָָו '

( ב ט (דניאל    . בלשצר והבי 
ו  בבל , מלכות מתחילת  השני  שבעי את  שמחשבי ,הראשו [חישב]מהפסוק  

  שנהמל,אשור ממל המלוכה  את שנטל  עוד מעת ָ
  עשרי] שנה ושלש ]   מל , בנו עוד[ שנתיי] 

 עצמו בלשצר מל שכבר , נשלמו הרי  ועדיי בבל  למלכות שנה  
ולכ עוד, יגאלו  שלא הרי נגאלו , לא    כלי את הוציא  

נבוכדנצר, שהגלה  המקדש  שעשה .במשתה  
נבוכדנצר  מלכו   שני כמה  נלמד מני הגמרא מבררת בלשצר, טעה  מה  שיבואר לפני

:מרוד ואויל      :הגמרא מבארת 
שוני, מ   זמני  בפסוקי כ על  שמצאנו  בבל , גלות תחילת זמ על  בברייתא 

כח)שבירמיה  ש (נב  והיינו  בע', נת נבכדראר הגלה  אר  הע 'זה  כתוב, ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
שנתיהויכי ובגלות יב )לנבוכדנצר, כד  ב ' בל(מלכי  מל את 'ו ח  כתוב, ִֶֶֶַַָֹ

ש  והיינו  ,' למלכ מנה  נת שנת בירמיה כתוב ועוד (נב לנבוכדנצר. ְְְְִֶַָֹ
ל יכט) מאת מנה  נפ לימיר [הגלה ] לנבכדראר ערה  מנה  'נת ,ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ש  והיינו  ,' ני שנת  ש כתוב ומאיד יב )לנבוכדנצר, 'היא (נב  ְִִָ

והיינו  וגו ', ' חי ט רב זראדנב א בל   מל נבכדראר  ל ל נה  ערה  ע ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנת

ש  שנת .לנבוכדנצר 
הברייתא: אמנהמבארת הראשונה  הגלות את בלבד, גלויות שתי על   מדברי  פסוקי

 השביעית בשנה   את והיאנבוכדנצר , 
כיו לנבוכדנצר, השמינית לשנה   ג נמנית היא בשנתאבל  היתה  

מלכות, וחלק ישראל  וגיבורי  הע מחשובי איש  אלפי  עשרת גלו  זו  ובגלות 
 אמנ השניה  והגלות המקדש . מכלי שנת    

והיא כיו לנבוכדנצר, עשרה  תשע לשנת  ג נמנית היא אבל  
בשנת היתה   מלכות המקדש כלי וכל   הע רוב גלו  ואז  

הגמרא:שנשארו . למלכותו ,ומבארת השניה  בשנה   יהויקי את נבוכדנצר שכבש  מני

 הא  ב  למלכותואת המלוכהנבוכדנצר עיר 
וב  אשור, מל של  את 
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אגרות קודש

]י"ז טבת תשכ"ב[

לאחרי הפסק ארוך, נתקבל מכתבו מח' טבת, ולאחריו ולפלא גדול על ההפסק ממכתב אחד 

כאן  תתקבלנה  תכופות  יותר  שבעתים  הענין  גודל  על  ועוד  מהמזכירות  עוררוהו  בודאי  והרי  לשני, 

ידיעות דו"ח מהפעולות - עכ"פ ע"ש המזכירות ועכ"פ בקיצור, ומלבד שזהו נוגע להענינים כאן, הנה 

פעמים,  בכו"כ  וכמבואר  וכמדובר  וכו'  שבהם  המרץ  הפעולות  מהלך  על  זה  פועל  פחותה  לא  במדה 

וכמדומה גם בהמכתב שקבל הוא.

וכיון שאמרו חז"ל אין צועקין על העבר יהי רצון שמכאן ולהבא יהי' מסודר ככל הדרוש. ואין 

לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט.
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       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד יא
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המשך בעמוד לל
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       חולין. פרק שני - השוחט דף לב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק שני - השוחט דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד לל



רכו   


             

                
               

               
          

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

נד  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

 
  (התורה כבוד  (במקום ההיתר  טעם -

בדרך  שהוא משום ולא מלבוש, דרך  שהוא משום
.שינוי 

   שהדרך פירושו  גמור  מלבוש -
תמיד  כך  ורובו ללבשו  ראשו  בו  שמכסה או  ,-

לפעמים. רק כך  אותו  לבשים אם אף
ואף  ורובו , ראשו  מכסה שאין  אף לכאורה התירו  וכאן 

כך  אותו  לבשים אין  .שלעולם

 
אחרונים 433) בכמה שכתבו כמו ודלא בשוע "ר משמע  כן

בדרך  לטלטל להעדיף  יש וממילא ועוד, ציון' 'בני  ראה
לחברו, שיעביר או אמות מד' פחות פחות מאשר לבישה
המוצא  כגון ללבשו אפשר שאי  במקום לטלטלו אין וכן

מזוזה. או תורה ספר של קטנה יריעה חתיכת
י .434) בסעיף  כדמשמע 
ל"ז.435) בסעיף  כדמשמע 
מא.436) ובסעיף  יז בסעיף  שנאסר

•
          

ללמוד ‰ לזה רשות נותן כשהשואל אמורים דברים במה
בו  ללמוד לו קנוי  הספר שאילתו ימי  משך כל כי  בו
חבירו  לבית לילך אסור אבל לאחר. זכותו ליתן ורשאי 
שהוא  בין מדעתו שלא באקראי  אפילו מספרו שם לקרות
בשאר  להשתמש לומר צריך ואין בידו שאול שהוא בין שלו
בעל  עליו יקפיד שלא בבירור לו ידוע  כן אם אלא חפציו
עליו  להקפיד אדם בני  כל דרך שאין דבר שהוא או החפץ 
אבל  זה בתשמיש כלל וקלקול הפסד חשש שאין מפני  כלל
אף  קלקול חשש מפני  עליו מקפידים אדם בני  שמקצת דבר
אין  רחוק  חשש שהוא מפני  מקפידין אין שרובן  פי  על
בעל  יקפיד לא הסתם שמן לומר הרוב  אחר בזה הולכין
בעל  כי  אסור כלל יקלקל שלא לו ברי  אם ואפילו זה החפץ 
שזה  יודע  היה ואם יקלקל שמא פנים כל על חושש החפץ 
שלא  שואל זה ונמצא מקפיד שהיה אפשר בחפציו משתמש

והוא  הבעלים כמו מדעת כלל מקלקל שאינו אף  גזלן
ופקדון: מציאה בהלכות זה כל שנתבאר

Âרשאי פתאום הפסד איזה לאדם אירע  אם מקום ומכל
שלו  בהם להציל מדעתו שלא חבירו של חפציו ליטול
אם  ואפילו חפציו ויפסיד שיקלקל מה לחבירו ולשלם
לחבירו  ויש דבש חבית לו שנשברה כגון לגמרי  יפסידם
להציל  לארץ  חבירו של יינו לשפוך רשאי  יין מלאה חבית
דמי לחבירו ולשלם היין מן יקרים שדמיו הדבש בחביתו
מבקש  כשזה כן לעשות חבירו חייב  כאן חבירו ואם יינו.

ישראל  עם יהושע  שהתנה מתנאים תנאי  וזהו ממנו
הארץ . את להם כשהנחיל

בזה. חולקין ויש

מקום  (ומכל הפסד בו שאין בדבר לעצמו יחמיר שמים וירא
של  חפציו בקלקול שלו יציל לא פתאום הפסד לו אירע  אם
הוא  נפש בעל אם לו שמשלם פי  על אף  מדעתו שלא חבירו
יקפיד  שלא לו ידוע  כן אם אלא האחרונה לסברא לחוש

חבירו): עליו

*
Ê העומד חפץ  אבל לשכר עומדין שאין בחפצים זה וכל

נשכר  ואינו לכל תמיד להשכירו בעליו של שדרכו לשכר
השכר  וליתן מדעתו שלא מביתו ליטלן מותר עמו  בעצמו
הבית  שהבעל באמרם בו מוחין ביתו בני  אם מקום ומכל

אסור: עכשיו בו להשתמש להחפץ  בעצמו צריך

Á פירותיו בו להכניס  חדרו לו שישכיר מחבירו שביקש מי 
לחדרו  שהכניסם עד והטעהו לו להשכיר רצה ולא
כהוגן  שלא עמו שעשה כיון בו וחזר דבר איזה לו שהבטיח 
ליקח  כהוגן שלא כן גם עמו לעשות הוא רשאי  להטעותו
הוא  ואפילו להשליכם בדמיהם פועלים לשכור מהפירות
אחר  מקום ומכל לכל. שמשכירו לשכר העומד חדר
ויאסוף  שיבא הפירות לבעל להודיע  צריך לשוק  שהשליכם
קודם  דין לבית להודיע  חסידות ומדת השוק  מן פירותיו

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



רכז    

חדר  איזה דמיהם ממקצת ישכרו דין והבית לשוק  שישליכם
אבדה  השבת מצות משום שמה להוליכם ופועלים אחר

כהוגן: שלא שעשה פי  על אף  לבעלים

Ë לחצרו מדעתו שלא הכניסם אלא הטעהו לא אם אבל
כלל  להשליכם רשאי  אינו לשכר העומדת חצר הוא אם
רשאי לשכר עומדת אינה ואם תחלה שיודיעו עד לשוק 
לשכור  רשאי  אינו אבל כך אחר ומודיעו לשוק  להשליכם

מדמיהם. פועלים

ה  מדעתו שלא שמן וכדי  יין כדי  חצרו מילא נכנס ואם זה רי 
שלא  הילוכו דרך משברם אם חושש ואינו כדרכו ויוצא
לשוק  להוציאם אלא לשבר רשאי  אינו בכוונה אבל בכוונה

בזה: כיוצא כל וכן

È ההשכמה בענין לנהוג צריך יום שכיר שהוא פועל
בסתם  הנשכר שכל לפי  העיר שכירי  כמנהג וההערבה
ידוע  מנהג שאין ובמקום המלמד וכן המנהג דעת על נשכר
הכוכבים  צאת עד ויעבוד החמה זריחת אחר לפעלו יצא
אדם  יצא וגו' השמש תזרח  שכתוב  כמו תורה דין שזהו

ערב : עדי  ולעבודתו לפעלו

‡È איחרו ואם בזמנו אדם פעולת שכר לתת שמצוה כשם
תבא  ולא שכרו תתן ביומו שנאמר תעשה בלא עובר
ואם  בזמנו כלים או בהמה שכר לתת מצוה כך השמש עליו
ואביון  עני  שכיר תעשוק  לא שנאמר בלאו עובר איחרו
וגו' שכרו תתן ביומו בשעריך בארצך אשר מגרך או מאחיך
הגוף  חובת שהוא דבר כל והלא בארצך לומר תלמוד מה
דבר  כל לרבות אלא לארץ  בחוץ  בין בארץ  בין נוהג

שבארצך.

שנאמר  עובר שאינו שאומר מי  יש קרקע  שכירות על אבל
ארצך: ולא בארצך

*
È ליתן זמן לו יש ביום המלאכה כלתה אם זמנו ואיזהו

עבר  לו נתנו ולא היום יצא ואם היום סוף  עד השכר
כלתה  ואם השמש עליו תבא ולא שכרו תתן ביומו על
כל  השכר ליתן זמן לו יש היום שיצא לאחר המלאכה
עבר  הבקר שהגיע  כיון כי  בכלל עד ולא הבקר עד הלילה
הכתוב  יום שבשכיר בקר עד אתך שכיר פעולת תלין לא על
אינה  ושכירות הלילה עד היום כל עובד שהוא מדבר
עליו  תבא לא על עבר לא לכך לבסוף  אלא משתלמת
וביומו  השמש ביאת קודם כלום נתחייב  שלא כיון השמש
שעבד  לילה בשכיר מדבר השמש עליו תבא ולא שכרו תתן
שכיר  פעולת תלין לא על בבוקר עבר לא לכך הבוקר עד

בקר. עד אתך

צריך  הלילה עד עובדים אינם שלנו יום ששכירי  הזה ובזמן
תבא  ולא על לעבור שלא הלילה קודם שכרם להם ליתן
שלא  פי  על אף  הלילה עד מלאכה עשו ואם השמש עליו
שכלתה  שכיון הבוקר עד עובר אינו זה הרי  נתחייבו

הלילה. כל לפורעם זמן לו יש בלילה מלאכתם

יש  ביום הוא אם יותר או פחות או לשעה שכיר הוא ואם
עליו  תבא ולא משום עובר שאז היום סוף  עד לפרעו זמן לו
הבוקר  עד הלילה כל זמן לו יש בלילה היא ואם השמש

או  לבלילה מביום מלאכתו נמשכה ואם בכלל עד ולא
שבוע  שכיר וכן מלאכה גמר אחר הולך הכל לביום מבלילה
כל  זמן לו יש ביום ממלאכתו יצא שנה שכיר חדש שכיר

בלבד: הלילה כל זמן לו יש בלילה יצא בלבד היום

‚È לו והביאה בקבלנות לתקנה לאומן טליתו נתן אם וכן
יש  בלילה לו הביאה בלבד היום כל זמן לו יש ביום
לפורעה  כשכירות היא שקבלנות בלבד הלילה כל זמן לו
שגמרה  פי  על אף  האומן ביד שהטלית זמן כל אבל בזמנה
ימים  כמה אצלו היא אפילו עובר אינו מלאכתו וכלתה
ביד  שיש (שכיון שלו ויטול מעות שיביא הודיעו ואפילו
וגו' תעשוק  לא בו קורא אני  אין שכרו כנגדו משלו האומן

עושק ). זה שאין וגו' תתן ביומו

כלום  עובר אינו לפועל משכון נותן שאם ללמוד יש ומזה
אינו  מעות לו אין שאם להם וצריך מעות לו יש אם אף 

שיתבאר: כמו חסידות ממדת אלא משכון ליתן צריך

*
„È ראשון בבקר אלא תלין בל משום עובר הבית בעל אין

כי ראשון בערב  אלא השמש  עליו תבא ולא משום ולא
שעד  יודע  אני  אתך שכיר פעולת תלין לא שנאמר ממשמע 
בלא  עובר שאינו מלמד בקר עד לומר תלמוד מה בקר

ראשון. בבקר אלא תורה של תעשה

לעולם  שתובעו מיד ליתן חייב  קבלה מדברי  מקום ומכל
לך  לרעך תאמר אל קבלה של בלאו עובר שישהה עת וכל
אם  אבל לדחותו שמתכוין והוא אתך ויש אתן ומחר ושוב 
ושוב  לך לו לומר רשאי  עכשיו פנאי  לו ואין טרוד הוא

פנאי : לי  כשיהיה זמן לאחר

ÂË עליו תבא ולא תלין בל משום עובר הבית בעל אין
לו  ויש ממנו שכרו השכיר תבע  כן אם אלא השמש
ואין  שתבעו או השכיר תבעו לא לו נתן ולא לו  ליתן מעות
שהמחהו  או הרבה מטלטלין לו יש אפילו לו ליתן מעות  לו

אינו אצל לו ליתן עליו וקבל לו ליתן שולחני  או חנווני 
ולא  לדעתך אתך אתך שכיר פעולת תלין לא שנאמר עובר
אתך  שיש אתך שכרו תובע  שאינו השכיר של ורצונו מדעתו
בהלכות  שנתבאר כמו מטלטלין ולא מעות הוא ושכרו שכרו
נסתלק  שכבר ושלחני  חנווני  אצל שהמחהו ולא אתך הלואה

שכירם): אינו שהרי  עוברים אינם הם (וגם מאתך

ÊË בידו להיות דרכו שאין הבית בבעל מכיר השכיר אם
לו  יש אפילו עליו עובר אינו השוק  ביום אלא מעות
עד  יפרענו שלא כן דעת על אצלו נשכר הסתם שמן מעות
ומכוין  לו נותן אינו אם ואילך השוק  ומיום השוק  יום
בל  משום ולא וגו' לרעך תאמר אל משום עובר לדחותו

ראשון. בקר שאינו כיון תלין

חשבון  שיעשו עד לפועלים לפרוע  דרכן שאין אותן וכן
מהם  תבעו ואפילו החשבון אחר עד עוברים אינם עמהם
על  כן שדרכם שידוע  שכיון להם מגיע  שבודאי  מועט  דבר

אצלם: נשכרו כן דעת

*
ÊÈ ואמר ושכרם פועלים לי  ושכור צא לשלוחו האומר
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רכח   

תלין  בבל עוברים אינם שניהם הבית בעל על שכרכם להם
עליו  שכרם שאין לפי  וזה שכרם שלא לפי  זה תבא ולא
הבית  בעל מקום ומכל להם יתן הבית שבעל להם אמר אלא
ואם  לדחותם מכוין אם וגו' לרעך תאמר אל משום עובר
חייב  הוא הבית בעל על שכרכם להם אמר ולא סתם שכרם
כן  אם אלא תבא ולא תלין בבל עובר והוא בשכרם

שלו: המלאכה שאין יודעים הפועלים

ÁÈידי על פועלים לשכור נוהגים היו החכמים גדולי 
יבואו  שלא כדי  הבית בעל על שכרכם שיאמר שליח 
פנאי להם יהיה ולא טרודים יהיו אם תעשה בלא לעבור

בזמנה. לפורעם

בשעה  השכיר עם להתנות טוב  שליח  ידי  על אפשר אי  ואם
יהיה  שמא כי  בזמנו לפורעו יתחייב  שלא מנת על ששוכרו

אל  לפרעו שיכול בריוח  מעות לו יהיה לא שמא או א טרוד
ואפילו  תעשה בלא עובר ונמצא להוציאם ויצטרך לו יהיה
בזמנו  לשכיר ולפרוע  ללות חסידות מדת כלל לו יהיה לא

קיים. שבממון תנאי  כל עמו כשמתנה כן שאין מה

לסמוך  ולא לפרעו טוב  בזמנו לפרוע  יוכל אם כן פי  על ואף 
אם  ואפילו נפשו את נושא הוא ואליו הוא עני  כי  התנאי  על
לפרעו  טוב  הבית בעל על שמור שכרו שיהיה  מבקש העני 
(ואם  פקדון בתורת ממנו ויקח  ויחזיר יכול אם בזמנו תחלה
בתורת  ממנו וליקח  לחזור יוכל להפקידו מבקש העני  אין

תחלה): שיפרענו רק  למעות צריך הוא אם הלואה

ËÈ בפשיעתו ונשברה בשכר למקום ממקום חבית המעביר
ונתקל  רעוע  במקום שהלך או מדאי  יותר שרץ  כגון
בעל  על מצוה הדין מן לשלם שחייב  בענין בזה כיוצא וכל
שנאמר  לו ולמחול הדין משורת לפנים עמו להכנס  הבית
יאכל  מה לו ואין הוא עני  ואם טובים בדרך תלך למען
היא  וזו תשמור צדיקים וארחות שנאמר שכרו לו ליתן מצוה
לפנים  ומשפט  צדקה לעשות ה' דרך לשמור צדיקים אורח 

הדין: משורת

*
Î ולא העני  שכר לגזול שלא מוזהר הבית שבעל וכדרך

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא מוזהר העני  כך לאחרו
אלא  במרמה היום כל ומוציא כאן ומעט  כאן מעט  ויבטל
ברכה  על חכמים הקפידו שהרי  בזמן עצמו על לדקדק  חייב 
משום  הפועלים אותה יברכו שלא המזון ברכת של רביעית
כחו  בכל לעבוד חייב  וכן הבית בעל של מלאכתו ביטול
אביכן  את עבדתי  כחי  בכל כי  אמר הצדיק  יעקב  שהרי 
מאד  האיש ויפרוץ  שנאמר הזה בעולם אף  שכרו נטל לפיכך

מאד.

ולהשכיר  בלילה מלאכה לעשות רשאי  הפועל אין לפיכך
בבהמתו  מלאכה לעשות רשאי  האדם אין וכן ביום עצמו
ולסגף  להרעיב  רשאי  הפועל ואין ביום ולהשכירה בלילה
בעל  מלאכת לעשות יוכל ולא כחו מחליש שהרי  עצמו
אסור  וכן זה בכל נזהר להיות צריך המלמד וכן בכח  הבית
ביום  עצל שיהיה מפני  מדאי  יותר בלילה ניעור להיות לו
שהמאכל  זה מטעם במאכל להרבות אסור וכן בלימודו

ועצלה. השינה מביא

וכן  הלימוד עם אחרת מלאכה בשום לעסוק  לו ואסור
מפני בחנות במלאכה לעסוק  אסור בחנות חבירו המושיב 

החנות: על עיניו שאין

‡Î בין לזמן בשכירות בין הבית לבעל העובד פועל
אפיל  בו בקבלנות לחזור יכול שכרו כל כבר קבל ו

הבית  לבעל הפסד שום גורם אינו אם פעולתו באמצע 
עבדים  ולא הם עבדי  עבדים ישראל בני  לי  כי  שנאמר

נשכרו. שכבר מחמת ברצונם שלא שיעבדו לעבדים

משרת  או מלמד או לפועל שאין שאומר מי  יש ולכן
יותר  בקבע  אחד הבית בעל בבית להיות עצמו להשכיר
שכתוב  כמו שכיר נקרא שנים שלש עד כי  שנים משלש
עברי ובעבד וגו' ונקלה שכיר כשני  שנים בשלש בישעיה
משלש  וביותר שנים שש עבדך שכיר שכר משנה כי  נאמר
כי אמרה והתורה עבד בכלל ונכנס  שכיר מכלל יצא שנים

לעבדים. עבדים ולא הם עבדי  עבדים ישראל בני  לי 

עצמו  למכור אפילו רשאי  יאכל מה לו אין אם מקום ומכל
לך  ונמכר אחיך ימוך וכי  שנאמר נוהג שהיובל בזמן בעבד
סימני משהביאה עצמה למכור יכולה אינה האשה (אבל
שנים  משלש ליותר כן גם עצמה להשכיר לה אין לכן נערות

זו): סברא לפי 

*
Î בין קרקע  בגדולי  הבית לבעל העושים בהמה או אדם

אינן  אפילו בשכר בין בחנם בין במחובר בין בתלוש
אלו  הרי  גבן על מאכל שנושאין אלא ברגל או ביד עושין
נשיאת  בשעת או עשייתן בשעת בו שעושים ממה אוכלים
אפילו  בעולם מניעה צד באיזה למנעם ואסור גבן על המשוי 
צמאה  שהיא מפני  אוכלת הבהמה אין ואם נכרי  ידי  על
שיעשה  קודם מונע  כל ממנה להסיר וכן להשקותה צריך
והמונע  בה לעשות אסור מלאכול המונעה דבר יש ואם בה
או  עושה שהיא ממה מלאכול בקול אפילו הבהמה את
נכרי של היא ואפילו שלו היא אפילו לוקה זה הרי  נושאת
בהמה  כל ואחד שור אחד בדישו שור תחסום לא שנאמר
שבתלוש  מלאכה כל ואחד דיש אחד טמאה אפילו וחיה
כי אומר הוא ובמחובר בתלוש העושה לאדם וחומר וקל
לא  כליך ואל שבעך כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבא
לבהמה  הדין והוא מדבר הכתוב  בכרם העובד ובפועל תתן
וקטפת  רעך בקמת תבא כי  וכן אדם כל בשאר ולא העובדת
הכתוב  בפועל רעך קמת על תניף  לא וחרמש בידך מלילות

אדם. כל בשאר ולא מדבר

מלאכת  גמר כשעושה אלא רשאי  אינו פועל ואפילו
בשאר  וכן התבואה וקצירת הענבים בצירת שהיא המחובר

תתן  לא כליך ואל שנאמר פירות שאר שאתה לקיטת בשעה
ואפילו  לכן קודם ולא אוכל אתה הבית בעל של לכליו נותן
אוכל  אינו הגדולים מתוך קטנים לעקור בבצלים המנכש
ועיקר  הואיל מלאכתן גמר שהוא פי  על אף  מהקטנים
בלקיטת  ואפילו מקום להם להרחיב  הגדולים לצורך הניכוש
ליתן  תחלה צריך כי  שלוקט  הראשון פרי  יאכל לא פירות

הוא: יאכל כך ואחר הבית בעל של לכליו

‚Î שנגמרה קודם כשעושה אלא אוכל אינו ובתלוש

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



רכט    

בזמן  היה אילו מעשר חיוב  לענין זה מין של מלאכתו
מלאכתם  שנגמרה תלושים פירות אבל נוהג היה שהמעשר
או  מלאכה איזה בהם כשעושה מהם אוכל אינו למעשר
מלאכתו  נגמרה שלא מיוחד דיש מה בדישו שנאמר נושאם
שלא  תלוש כל אף  המוץ  מן היטב  שיתברר עד למעשר

למעשר. מלאכתו נגמרה

הוא  שבהם האחרון שחיוב  בפירות אמורים דברים במה

בהן  ויהיה פת מהן לעשות עומדין שהן חטין אבל המעשר
שהוא  בחלה שנתחייבו עד בהן כשעושה אוכל חלה חיוב 
בחלה  שנתחייבו אחר וכשעושה במים הקמח  עירוב  שעת

פת. הנושא וכן אוכל אינו והאופה הלש כגון

זה: בכל כפועל דינה הבהמה וכן

וחסימה : ושכירות  שאלה  דיני
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שר ÚÓÂ˙‰(כב) להבין  כו '.יש ראש לי ישראל  ענין  ש
ישראל  שנק' הטעם בכתוב מבואר  דהנה
מהו  להבין  ויש ותוכל . ואנשים אלקי' עם שרית כי
האדם  את אלקי' ויברא כתיב דהנה כו '. ואנשים אלקי'
למה  להבין  ויש כו ' אותו  ברא אלקים בצלם בצלמו 
בתחלה  שהרי דמות הזכיר  לא למה ועוד  הדבר  הכפיל 
הפ' בסוף וכמ "ש כו ' כדמותנו  בצלמנו  אדם נעשה אמ '
בדמות  אדם אלקי' ברא ביום אדם תולדות ספר  זה
דגם  למעלה מבואר  הנה אך  כו '. אותו  עשה אלקי'
א"ק  אדם מיני ג' והן  בי"ע מדריגות מג' כלול  באצי'
אדם  דאצילו ' וז "א דיצי' אדם וא"א וע"י דבריאה אדם
את  ויברא או  בצלמנו  אדם נעשה אמ ' וכאשר  דעשי'
גם  עד  הללו  אדם מיני ג' כל  על  קאי בצלמו  האדם
שנברא  הוא דאצי' ז "א בחי' שהוא דעשי' אדם בחי'
עצמו  המאציל  לגבי דעשי' אדם שנק' גם כי בצלמו 
וביאור  כו '. אותו  עשה אלקי' ובצלם עשהו  בצלמו  אבל 
בכלל  נאצל  האצילו ' דכל  הנ "ל  ע"פ מובן  הדברים
בחי' עצמי' צורה בבחי' דאא"ס העצמות מן  ובפרט 
בזוהר  הנז ' עצמו ' של  הראשונה צורה כמו  צלם
אופן  וע"פ כנ "ל  עילאה בטהירו  גליפו  דגליף בהקדמה
באותיו ' שבעצמו ' הראשונה הצורה אותה ומדריגת
בכח  בעצמותו  ששיער  מה (שזהו  כו ' וגלופים החקוקים
כמ "ש  כו ' וחוט  דקו  בהשתלשלו ' להיות שעתיד  מה
דקו  בהשתלשלות ההמשכה היה כך  האריז "ל ) בכתבי
דבריאה  אדם א"ק לבחי' כמו  למדריגה ממדריגה וחוט 
דעשי' אדם לז "א ומשם דיצי' אדם וא"א לע"י ומא"ק
שבעצמות  אותיות מבחי' שהוא צלם בבחי' הכל  כו '
דאיהו  משום העצמות מן  נבדל  ומדריגה בבחי' ולא
ויברא  שאמר  וזהו  באריכות. כנ "ל  חד  וגרמוהי וחיוהי
וצורה  צלם בבחי' בצלמו  פי' בצלמו  האדם את אלקי'
עד  גמור  ביחוד  אא"ס שבעצמות דאותיות הראשונה
יש  א"כ  אך  וד "ל . כנ "ל  ממש חד  וחיוהי עצמו  דאיהו 
יש  הרי כדמותנו  בצלמנו  אדם נעשה אמר  שהרי להבין 
המאציל  בעצמות גם ודמות דצלם הללו  מדריגות ב'

אלקי' בדמות הפ' בסוף וכמ "ש כדמותנו  שא' מאחר 
ברא  אלקי' בצלם עוד  מ "ש כאן  וגם כו ' אותו  עשה
את  אלקי' ויברא אמר  שכבר  הוא מיותר  לכאורה אותו 
ובסוף  אותו  ברא כאן  א' למה וגם כו ' בצלמו  האדם
יש  הנה אך  כו '. אותו  עשה אלקי' בדמות אמר  הפ'
ודמות  בדכורא דצלם בזהר  מ "ש תחלה להקדים
בדכורא  הויה אלקי' דהויה שמות ב' והן  כו ' בנוקב'
אלקי' בצלם מ "ש קשה יותר  וא"כ  כידוע בנוק' ואלקי'
הנה  זה ולהבין  כו '. צלם ולא בנוק' דמות הלא דוק'
בחי' כמו  היינו  ואלקי' דהוי' ונוקב' דכר  בענין  ידוע
החיות  עצם בחי' הוא שהאור  וגוף בנשמה וכלי אור 
שמקבל  כגוף בתוכו  ומקבל  המגביל  בחי' הוא והכלי

או  בחי' כמו  וה"ז  כו ' הנשמה אור  השכל חיות תיות
ואותיות  עצמו  השכל  הוא העצמי והחיות שהאור 
הנה  אמנם השכל  אור  ומקבלים המגבילים הן  השכל 
ע"י  אלא השכל  אור  את למקבל  למטה ויושג יובן  לא
כו ' למקבל  השכל  שפע אור  שמביאין  דוק' האותיות
בחי' הן  השכל  אור  ולגבי למטה משפיעים בחי' ונעשי'
שהוי' אלקי' דהוי' שמות בב' יובן  וכך  כו ' מקבל 
בחי' הוא אלקי' ובחי' והשפע האור  עצם דכורא בבחי'
אותיות  כמו  וה"ז  בצימצומי' והמקבל  המגביל  כלי
נתקבל  בהם אבל  בציור ' מוגבלי' שהאותיות החות'
והוא  נבדל  לדבר  והמשכה בהשפעה להביאו  העצ' אור 
החות' אותיות חקיקות עיקר  כל  והרי בשעוה בו  לחתו '
דבר  קיו ' בשביל  הכתב בו  לחתו ' כדי רק נעשה אינו 
אם  אבל  להשיב אין  המלך  בטבעת נחתו ' אשר  כמו 
דבר  לשום יצלח  לא אותיות בלי חלק החות' גוף היה
בב' למעלה יובן  וכך  כו ' והעצ' העיקר  שהוא אע"פ
בכל  שישנם ודמות צלם שנק' ואלקי' דהוי' שמות
בצלמנו  א' הרי ממש העצמות בבחי' גם עד  המדריגות
ונוק' דכר  ודמות צלם מדריגות ב' שם שיש כדמותנו 
שבעצמו ' דגם הוא והענין  אלקי'. דהוי' שמות ב ' שהן 
צלם  נק' כנ "ל  עצמית צורה בבחי' דאותיות החקיקה
להביא  כדי עשויין  הללו  שהאותיות מה אבל  כנ "ל 

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



רלד   

בשם  שנק' אלקי' בחי' הוא למקבל  למטה עוד  השפע
שמצד  הללו  דאותיות העצמי' צורה לגבי דמות
נחקק  הרי כי כנ "ל  בתכלית בעצמות שמיוחדי' עצמותן 
דמות  בחי' גם אך  כו ' אחרי' אותיות הללו  מאותיות

כמו  התחתון  לגבי צלם בחי' הוא המשפיע שבעליון 
ממש  שלהן  דמות בשעוה שמציירי' גם החות' אותיות
רק  עצמי' צורה הן  הרי כי עצמותן  מצד  דמות נקר ' לא
וד "ל : כו ' אחר  בדבר  בחקיקתן  שפועלין  פעולתן  ע"ש
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בסוד ÚÂ˙‰ב) זו  מצוה בענין  פרט  דרך  לבאר  צריך 
שהיחוד  לנו  נודע והיות ונקבה, זכר  יחוד 
ושרה  אברהם בענין  כידוע בנשמות ג"כ  למעלה נמצא
שמולידים  עשו  אשר  הנפש ואת ה') י"ב (בראשית
נמצא, היחוד  אין  במלאכים משא"כ  הגרים נשמות
המלאכים, על  הנשמות מעלת בהקדים יובן  זה ושרש
למעלה  שגם והוא אחרת להקדמה צריך  זה ולהבין 
והזיווג  היחוד  ענין  נמצא האלקי' ומדות בספירות
נוצרו  שמהם וזו "נ  או "א יחוד  בענין  ובע"ח  בזהר  כידוע
ולמטה  מאצי' דוקא היינו  (אך  ומלאכים, הנשמות
דכר  בחי' אינו  דבעתיק כידוע מאצי' למעלה משא"כ 
עמדי, אלקים ואין  וכדכתיב וב"ן  מ "ה רק ונוקבא
בכל  והזיווג היחוד  שענין  נודע וגם ל "ט ), ל "ב (דברים
חדש  אור  המשכת בבחי' נפלא ענין  הוא שהוא מקום
בהקדמה  וכמ "ש העיקר  על  מרובה בתוספת ב"ה מא"ס
לא  מאצי' שלמעלה הפי' מהו  לפ"ז  צ"ל  וא"כ  לפע"ח 
אור  המשכת הוא הזיווג שענין  מאחר  זיווג בחי' שייך 
זיווג  הנק' הא' זיווג מיני ב' יש וגם ב"ה), מא"ס חדש
שהוא  בזוהר  ברוחא רוחא ואתדבקות בע"ח  נשיקין 
זיווג  והב' המלאכים, שרש ומזה בחב"ד  חב"ד  בחי'
הנה  זה וביאור  הנשמות, שרש ומזה ביסוד  דיסוד  גופני
הא' השפעות בחי' ב' יש באדם עד "מ  אחזה מבשרי
הנקבה  ברחם ושוהה זכר  טפת בהשפעת גופני זיווג
כי  לתלמיד  מרב שכל  השפעת והב' וולד , ונעשה ט "ח 
נמשך  שהשכל  כמו  האב ממוח  נמשכת הטפה גם הנה
יותר  שרשה באמת ואמנם ביותר , שנתגשמה אלא משם
אדם  בדומה יולד  שמהטפה רואים אנו  שהרי נעלה
משא"כ  דבר  כל  להשכיל  השכל  כח  לו  שיש שלם
גלוי  שכל  השפעת איזה רק יושפע לא שכל  מהשפעת

כח  עצם לו  להשפיע יוכל  לא את אבל  ולהחכים שכלי
קיין  דיר  קען  איך  אינשי (כדאמרי בטבעו  דעת המחוסר 
הוא  שכל  השפעת שמעלת רק שטעלין ), ארוף ניט  קאפ
באמת  אמנם כבטפה כ "כ  השכל  שפע נתגשמה שלא

המוחי' מפנימי' נלקחת הטפה שלהיות תליא בהא הא
כמ "ש  דייקא התגשמותה ע"י אלא לירד  תוכל  לא ע"כ 
כו ' במחוג לי' ומחוי שלמה משלי מדוגמת במ "א
הסלע  בחגוי יונתי ע"פ בתורה ע' ב') ה' (חגיגה
מיני  ב' ג"כ  למעלה יובן  מזה והנמשל  י"ד ): ב' (שה"ש
גשמי  ציור  שם שאין  הגם וגופני, נשיקין  הנ "ל  זיווג
לא  כדכתיב ח "ו  גופניות בחי' מלומר  מלהזכיר  הס ח "ו 
האיש  ארור  ח ') ה' (דברים כו ' תמונה כל  לך  תעשה
ט "ו ) כ "ז  (דברים בסתר  ושם ומסכה פסל  יעשה אשר 
שאינו  רוחני' בחי' והכל  האד "ר  ריש הרשב"י כמ "ש
ח "ו , בגוף הנתפסת כנשמה בגוף כח  ולא מקום בגדר 
זע"ז  ומעלתם הזיווגים ענין  השכלת יובן  מ "מ  אבל 
ממשלים  ברוחניות הכל  וחיצוני' בפנימי' באיכותם
הזיווג  ענין  כללות להקדים צריך  שבתחלה רק הנ "ל 
בזיווג  הנ "ל  עד "מ  מענינו  למד  והדבר  רוחניים, בכחות
איברים  ע"י שהוא שהגם הגשמיים ונקבה זכר 
המלובש  רוחני כח  ע"י הוא באמת הנה הגופניים
אותן  ע"י זו  הולדה הפועלים שהם ההולדה באיברי
שהראי' כמו  הנ "ל  כחות צורת לקבל  המוכנים האיברים
הראי' כח  ע"י אלא בלבד  העין  בשר  ע"י  אינו  בעין 
לקבל  המוכן  עין  באישון  שמתלבש שבנפש הרוחני
בו  נותן  הקב"ה (ע"א) דל "א נדה בגמ ' וכדאי' זו  צורה
שאעפ"י  ופירש"י כו ' העין  וראיית פנים וקלסתר  נשמה
שהרי  תדע רואה. אינו  ואם, האב מן  העין  שנבראת
כח  גם וא"כ  עכ "ל  רואה ואינו  עינים לו  יש המת
וצלמו  בדמותו  להוליד  זרע שמשפיע שבגוף המוליד 
כחות  שכל  ע"ד  בנפש שיש המוליד  מכח  נלקח  הוא
בבחי' מהנפש נלקחים הם מהנפש, בגוף המתלבשים
הוא  שבנפש המוליד  כח  וענין  כידוע מההעלם גילוי
כח  כדמיון  ממש הנפש ממהות רוחני' השפעה שישפיע
ולהבין  כנ "ל , גוף להוליד  שמשפיע שבגוף ההולדה
הרוחני  זה כח  של  ומהותו  איכותו  קצת ולהשכיל 
שבלבושי  המוליד  כח  מן  עד "מ  יובן  שבנפש המוליד 
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רלה    

בהשפעת  רואים אנו  שהרי ומחו "ד  בשכל  כמו  הנפש
יש  החיצון  לבוש שהוא הדבור  ע"י לתלמיד  מרב שכל 
בהיות  דדכורא יסוד  הנק' והוא המוליד  כח  ג"כ  בו 
אעפ"י  לזולתו  להשפיע זה כח  לו  שאין  חכם שיש
להסביר  היסוד  כלי לו  שאין  לפי לעצמו  בטוב  שמבין 
מבין  אלא התלמיד  קטנות ערך  לפי השכל  ולהטעים
איך  בנפשו  עצות למצוא יוכל  ולא השגתו  לפי ומשיג
אחרים  אותיות בצירופי הסברא את ולהלביש להוריד 
בחי' כ "כ  לו  שאין  מפני וזהו  התלמיד  הבנת אופן  לפי
ביעי' תרין  בחי' שהם מעצמותו  חוץ ההשפעה כלי
גוף  שהוא והיסוד  ההשפעה יהי' איך  היועצות נו "ה
בו  יש היסוד  שכלי הימנו  קטן  חכם ויש ההשפעה,
עד  השכל  את ולהטעים להסביר  שיוכל  דהיינו  יותר 
דברים  ריבוי לו  שיש מפני להבינו  יוכל  התינוק שגם
בס' וכמ "ש שונים בצירופים להטעימו  הענין  להרחיב
משה  וז "ש היסודות מבחי' הם הדור  שפרנסי הקבלה
המלמד  הדור  גדול  כל  על  א') ל "ט  (סוכה קאמרת שפיר 
שהוא  כמו  כי אבא יסוד  בחי' הי' שמשה לתלמידיו 
יראת  והכנסת תורה השפעת גם כך  שכל  השפעת בענין 
דדכורא, יסוד  נק' זו  בחי' והנה השומעים, בלב שמים
כלי  בחי' בו  שיש ההשפעה במקבל  ג"כ  יובן  ועד "ז 
תלמיד  שיש רואים שאנו  מה והוא דנוקבא יסוד 
קולט  שאינו  ויש שומע שהוא מה במוחו  היטב שקולט 
ענין  וזהו  המקבל  דנוקבא יסוד  ערך  לפי והיינו  היטב
בסוד  ונפה פולטת בחי' משפך  שבתלמידים מדות ד '
המשכיל  יוכל  מזה והנה ודו "ק: שבטיפה הבירור 
להשפיע  שבנפש, המוליד  וכח  יסוד  בחי' ענין  להשכיל 
עצם  בהשפעות הכל  נוק' בחי' ולקבל  דכורא, בחי'
מתלבשים  וכשהם כנ "ל  הנפש כחות מהות של  הרוחני'
כלי  ע"י פעולתם פועלים הם ונקבה דזכר  בגופות
פועלים  הם ואם לקבל  ודנקבה להשפיע, דזכר  הגוף,
שיכולים  וק"ו  כ "ש החומריים הגוף כלי ע"י פעולתם
להזדווג  דהיינו  גופני מחומר  מופשטים בהיותם לפעול 
ההשפעה  וקבלת השפעת בבחי' שלהם היסודות ע"י
נשמת  זיווג ענין  וזהו  וצלמם בדמותם ולהוליד  רוחניית
שלהיות  הגרים נשמות להוליד  בג"ע ושרה אברהם
אהבה  בחי' כמו  רוחני והחיות האור  השפעת בחי'
הגר  בנפש נשפע החסד  למדת מרכבה שהוא מאברהם
משינתו  ולהקיצו  להעירו  בגופו  פועלת זו  אהבה שתהי'
תחלה  שתקלט  לא אם להכילו  הגר  גוף לכלי א"א
מלכות  לבחי' מרכבה שהיא שרה בחי' דנוק' ביסוד 
ז "א  יחוד  כמו  דספירות יחוד  ג"כ  יובן  ועד "ז  כנודע,
השפעת  ענין  הוא עד "מ  מז "א נמשכת שהטפה ונוקבא
בז "א  המלובש וחיות מאור  אלקי רוחני וחיות אור 

שיהי' וכדי העולמות להחיות או  נשמה בחי' להיות
כ "א  א"א עשי' יצי' בבריאה נתפס זה וחיות אור 
מלכותו  מדת היא דנוקבא יסוד  בבחי' תחלה שיקלט 
במ "א  כמבואר  כו ' ונברא היש התהוות הפועלת ית'
והמשכת  גילוי תוספת הוא היחוד  ענין  וכלל  באריכות

ה  ההארה על  עז  ויתר  שאת ביתר  ב"ה נקצבת אא"ס
מיני  ב' ענין  ג"כ  יובן  ועתה כנודע, העולמות לקיום
פרצוף  בכל  שיש נודע כי וגופני נשיקין  הנ "ל  יחוד 
שבחי' במ "א ענינם ונת' וגוף נפש ד "מ  וכלים עצמות
ב"ה  מא"ס והחיות והאור  הכלי, הוא עד "מ  החכמה
ויש  והעצמות, האור  הוא זו  חכמה כח  ומהווה המחי'
ואחור  לפנים פנים בחי' וכמה וחיצוניים פנימים כלים
הבלים  ע"י הוא הנשיקין  זיווג בחי' ולזה כנודע לאחור 
ומה  איך  יודע אתנו  אין  כי עם והכוונה בע"ח  כמ "ש
השפע  ונתגשמה ירדה שלא הוא הענין  אבל  בפרטות
ההשפעה  כענין  והוא הכלים חיצוניות בבחי' כ "כ 
אפי' או  מחשבתו  באותיות שבמוחו  משכלו  שבאדם
זו  שבהשפעה השכל  שהארת דיבורו  באותיות לזולתו 
מוחו  שבכלי המוחי' מבחי' כ "כ  מהותו  נתרחק לא
הנק' הוא למעלה גופני זיווג בחי' משא"כ  ותבונתו 
חיצוני' ע"י השפע שנתגשמה לומר  מ "ד  טיפת בחי'
כלי  פנימיות ממהות בערך  רחוקה להיות הכלים
השכל  ממהות שבאדם הטיפה ריחוק דוגמת המוחי'
הוא  המלאכים שרש והנה כו '. שבמוח  והלחלוחית
ירדו  ולא ברוחני' נשארים ולזה הנ "ל  נשיקין  מזיווג
אור  השפעת ע"י התהוותם שרש כי להיות בגופות
כ "כ  המהות בשינוי יורד  אינו  אשר  וחיות ושפע
מתלבשים  ולזה גופני מזיווג הנשמות ושרש ממקורו ,
אשר  מבחי' נשמתם כי להיות ממש גשמיים בגופות
זהו  באמת אמנם כנ "ל , המהות ושינוי בריחוק ירד 
המוחי' ועצמיות מפנימי' נמשכת היותה על  הוראה
ממשל  וכנ "ל  נשיקין  כבזיווג בלבד  חיצוני' הארה ולא
השכל  כח  בו  שיש מהות בדומה, שמולדת הטיפה
בהשפעה  משא"כ  שבאב השכל  כח  של  וצלמו  כדמותו 
השכל  וגילוי חיצוניו ' בחי' בו  שמשפיע לתלמיד  מרב
חכמה  מפנימיו ' נמשכים הנשמות למעלה וכמ "כ  כו '
וחלק  ישראל  בכורי בני כ "ב) ד ' (שמות כדכתי' עילאה
ב"ה  אא"ס מלובש שבה ט ') ל "ב (דברים עמו  הוי'
והמלאכים  הכלים מפנימיות הם שהנשמות וכנודע
לעליון  אדמה אדם דוקא בנ "י נק' ולכן  מחיצוני'
כו ' חג"ת חב"ד  הי"ס כחות פרטי מכל  שכלולים
איברים  רמ "ח  שהם מצות תרי"ג להם ניתנו  שלזאת
בחי' הם אשר  גידים שס"ה ל "ת ושס"ה דמלכא
ומהן  דמלכא ברישא תלויו ' ומהן  שונות ומדריגות
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רלו   

להמשיך  הישראל  יכולי' וכולם כו ' ובדרועא בגופא
מפנימית  שנמשכים* לפי מהכל  כללות הם כי להיות
משא"כ  בגשמיות הטפה דוגמת הכל  שכולל  המוחי'
כן  וכשמו  גבורה אם חסד  אם א' פרט  הוא המלאך 
(זח "ג  שליחות שתי עושה א' מלאך  אין  וע"כ  הוא
ולא  להוליד  יכול  המלאך  אין  ולכן  ב') קל "ב נשא

בהם מצי  שאין  האותיות וכמשל  במלאכים זיווג נו 

יכול  א' ואין  כו ' ומגרעת ותוספת וריבוי גידול 
מפנימי' הנמשכו ' בנשמות משא"כ  חבירו  להוליד 
וההולדה  הזיווג בהם יש אא"ס מלובש שבה המוחי'
טוב  לא ע"פ דבראשית הזהר  בפי' במ "א וכמ "ש וד "ל 
נח  תולדות אלה וע"פ י"ח ) ב' (בראשית היות
(תלים  מלאכיו  ה' ברכו  ע"פ ובבלק ט ') ו ' (בראשית

ע"ש: כ ') ק"ג
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שהוא Â‡ÈÂב) דאצי' חסד  מבחי' עד "מ  הנה הענין 
שיתהווה  א"א ממש, א"ס בבחי' חסד  בחי'
מיכאל  מחנה בחי' שהוא דבריאה חסד  בחי' ממנו 
בלתי  עם שהבע"ג ונודע ממש, בע"ג בחי' באהבה
בשה"ש  בלקו "ת ע' כלל , ויחוס ערך  להם אין  בע"ג
השפע  שתלך  אפשר  אי ע"כ  הראשון , המה ששים בד "ה
דוקא, משניהם שכלול  ממוצע ע"י לא אם לבי"ע מאצי'
להחיות  השפע יורד  שע"י דאצי' המל ' בחי' שהוא
אנו  הגשמי בעוה"ז  למטה ואפי' בע"ג. נבראים ולהוות
המשפיע  מן  שנשפעים השפעות מן  באיזהו  רואים
ממוצע, ביניהם יש זמ "ז  בערך  רחוקים כשהם למקבל 
המשפיע  מן  השפע שתלך  א"א זמ "ז  רחוקים להיותם כי
מן  השפע יקבל  שהוא ממוצע, ע"י כ "א ישר  למקבל 
להמקבלים  אח "כ  ישפע וממנו  בו , ותתעלם המשפיע
ברבים  הדרשה להשמיע המתורגמן  ענין  וכמו  כו '.
העם  ובין  המשפיע הדורש בין  הממוצע שהוא
ה' בין  עומד  אנכי נא' ועד "ז  כו ', ומקבלים השומעים
כענין  זהו  יצ"מ  הי' שע"י ואהרן  משה גם וביניכם,
וזהו  ואהרן , משה ז "ע בחי' ב' יש ובהממוצע הממוצע,
בחוקתי  פ' במאה"ז  וכמ "ש נביאך  יהי' אחיך  ואהרן 
בחי' דכל  נודע והנה לצבי. דודי דומה ע"פ דקי"ד 
מהמשפיע  היינו  משניהם כלול  שיהי' בהכרח  הממוצע
להמקבל , מעט  ודוגמא בערך  שיהי' שבהכרח  והמקבל ,
ביכולתו  ולכן  להמשפיע, מעט  ודוגמא בערך  יהי' וגם
מעט , ודוגמא בערך  להיותו  המשפיע מן  השפע לקבל 
ודוגמא  בערך  להיותו  למקבל  להשפיע ביכולתו  וגם

אלמוגים  עצי ממוצע יש לצומח  דומם בין  וכמו  מעט ,
דומם  שהוא אבן  בעצם שהם הבחי' מב' בהם שיש

בי  וכן  צומחים, הם עוף ועכ "ז  ממוצע יש לחי צומח  ן 
ג"כ  וע' סט "ו  פ"ד  סי' ביו "ד  כמבואר  האילן  מן  שצומח 
חי  בין  וכן  השדה, אדני בענין  מ "ה דכלאים ספ"ח 
נגד  הם דצח "מ  והנה הקוף. הוא הממוצע למדבר 
דעשי' כתר  בחי' זהו  למעלה ביניהם והממוצע אבי"ע
וכן  ליצי', עשי' בין  ממוצע הוא דיצירה ממל ' שנעשה
השמע"צ  ביום בד "ה ועמ "ש כו ', לבריאה יצי' בין 
תחלת  הנק' הוא ולכן  הבחי' מב' ג"כ  בו  שיש כנישין 
געה"ת  בין  הממוצע העמוד  מענין  וע' ע"ש, מעשיך 
ממוצע  אצי' גם תצוה. ואתה בד "ה בת"א געה"ע ובין 
ב' בו  ויש ידענו , לא אברהם כי בד "ה לבי"ע א"ס בין 
בחי' ים ענין  זהו  י"ה שהן  חו "ב וג"כ  וח "ת, ח "ע הבחי'
בחי' ו "ה שהן  ותו "מ  החכ ', ים שבהממוצע העליונה
ו ' ראשונים לימים נא שאל  כי נגלות, ו "ה האחרונה
בפרד "ס  ופי' אסור  השאלה ראשונות בג' אבל  קצוות,
אבל  לעצמותו , שייך  שזה חב"ד  הם ג"ר  כי פט "ו  ש"ח 
זח "ב  ועי' כו ', העולם להנהגת מדותיו  הם חג"ת ו "ק
האם  את תשלח  שלח  שזהו "ע סע"א דצ"ג יתרו  ס"פ
השמים  ישמחו  ר "ת ולכן  כו ', לך  תקח  ו "ק הבנים ואת
עלמא  בחי' ו "ה היינו  ו "ה, הארץ ותגל  ור "ת י"ה הוא
י"ה  בחי' גבהו  כך  הארץ על  שמים וכגבוה דאתגלייא
כלול  שהוא עכ "פ מובן  ונמצא כו '. ובינתו  חכמתו 
המשפיע  של  ההשפעות כל  בו  שיש דהיינו  משניהם

ממש. להמקבל  מקור  וגם ממש 
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רלז    


         

    

דביקות נשארת  כיצד  נ "ע, הרבי מבאר הבאות  בשורות 
הגשמי. הזה לעולם  בירידתה גם הנשמה

   שהוא בגוף והתלבשותן
עצמו, מצד  רחוק נברא     

       171 
- קרובו  עם  ישראל  לבני חסידיו  לכל  תהלה

לעמו" קרן ש"וירם זה, פסוק את נ"ע הרבי ומפרש 
על  היא הכוונה     

העצם המשכת עניינה שקרן ,172כיון    ישראל
   זה פסוק (מוסב   

הוי '", שם  את  "יהללו  שלפניו בפסוק שנאמר כפי
  

 173   חיים
היום, כולכם לא שהם, כפי ישראל  נשמות

אלא בשורשם, שהם  כפי רק   
     אמנם הנשמה ולכאורה,

כיצד  אבל  ניכרת, בלתי בדביקות תמיד , דבוקה 
שזה אלא הגוף? מצד  גם  היא  הדביקות  

 
        

       רק לא
אור  גם  אלא  מוגבל , אור שהוא בכלים המתלבש האור

ומצוות. תורה  ידי על  בנשמות מאיר ממש  סוף אין
         
לתוך  ירדו  והם  הוי' של  החלק הם שהנשמות כיון
באור  העולם  את להאיר היכולת את  להם  יש העולם,

אלוקי  174    
 וזה להעיד , צורך  אין  הגלוי הדבר שעל  כיון 

ידם שעל  כיון  "עדות ", בשם נקראים ישראל  שנשמות 
והיא בהסתר, בעולם הנמצאת  האלוקות דרגת מתגלית 

        אור שהרי
ולא עצמו  מצד  יותר בגילוי ניכר  עלמין  כל  הממלא

"עדות " בשם לקרותו  .175שייך 
       176

" לישראל ה "עדות      
        של בפנים

הוי' שם  את  לראות ניתן  יהודי   
  למטה שירדו    

    
  את להאיר היא  הנשמה  ירידת מטרת שכל  כיון

בעולם , הוי' שם     
        
         
העולם, ואומות  הנבראים שאר של  חייהם כמו  שלא

הטבע. כללי  פי  על  שמונהגים 
 - הוי ' שם מצד  בהנהגה    

- אחד  אופן     שיש
גלויים, ניסים      - שני אופן

       
     היא המלכות 

שיש  אלא הטבע, ובגדרי  העולם את  בפועל  המנהיגה
בטבע והתנשאות רוממות יש בו עצמו .מצב 

      שטבע
סוף " בים "טבעו  מלשון  שהאלוקות177הוא היינו, ,

וגלוי. ניכר שאינו  בים  הנטבע  כדבר ונסתרת, נעלמת
בתוך  ונגלית  נראית שהאלוקות פירושה הטבע ורוממות 
ששוברים הטבע, שמעל  הניסים כמו  לא  הטבע, גדרי
ידי על  אלא בו להתגלות יכולים ולא הטבע גדרי את

מתרומם. עצמו  שהטבע אלא  ביטולו ,
        אמנם יהודי

בשם מאיר הוי' שם  בו אופן יש אך  הוי', משם  מקבל 
הוי'. משם  בעצם היא ההארה אז  וגם אלוקים

שייכות ישראל  נשמות אלו  אופנים  בשני מקום, מכל 
הטבע. למעל 

        
,הנתבאר כל  פי על  מובן  ביניהם  והקשר

   הקודם בפרק שנתבאר כפי
כפי ישראל , בנשמות שאת  וביתר הכוכבים , מניין  בעניין 
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זה.172. מזמור על  דא"ח  עם סידור ראה

ד .173. ד , דברים

ד .174. קכב, תהילים

סז.175. פרק לעיל , זה המשך  ראה

ב):176. (ד , לשונו וזה      
            

              
            
           
           
          

          
ד .177. טו, שמות
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זה בפרק  בארוכה שנתבאר     
    ,'הוי שם דרגת 
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Ï˘Ó‰Â (Á זמן שבין  החילוק בעניין  יובן  מזה
הגילוי  שבזמן  הגלות. זמן  אל  הגילוי

יתרון ה  כל ֿכך  נרגש לא ואז  בגלוי. אלוקות אירה
אלוקי  שזה הרגישו  אמנם האלוקי. האור  של  המעלה
גרם  לא זה אבל  מהטבע, למעלה שזה במוחש וראו 
ביתו  והניח  לירושלים, לרגל  שעלה זה כמו  חידוש,
זה  המנעול , כפות על  כרוך  נחש ומצא ובא פתוח ,
אדם  מפליא זה שאין  כפי אותו . הפליא לא בכלל 
לאכול , מה לו  שיש זה או  היום. אור  את רואה כשהוא
שום  מרגיש ואינו  אוכל , הוא האוכל  זמן  וכשמגיע
יש  שכאשר  הרגיל  דבר  שהוא לפי שאכל , בזה יתרון 
גם  הנה ולזאת, אוכל . הוא הזמן , ומגיע לאכול  מה
שהידיעה  לפי ממש, רעב אינו  לאכול , רעב כשהוא
שאינו  גורם עצמו  זה הנה לאכול , מה לו  שיש עצמה
חושך  והאפילה, החושך  זמן  הוא הגלות זמן  אבל  רעב.
ביער  נמצא שהיה מי על ֿדרך ֿמשל  וכמו  ועמוק. סמיך 
ארץ  וחייתו  ארץ", יכסה "החושך  אשר  בלילה, גדול 
מוות, פחד  האדם על  יפול  שאז  ורועשים, נוהמים
לפי  ביום. מכמו  יותר  הרבה האור  אל  וישתוקק ויכסוף
רעב  שהוא מי או  האור . מעלת ביתרון  מרגיש הוא שאז 
ביותר . ירעב הוא רעבונו , את להשביע במה לו  ואין 
היא  לאלוקות התשוקה אז  אשר  הגלות, בזמן  הוא וכן 
וכמו  בגילוי. האירה שהאלוקות בזמן  מכמו  יותר 
ציה  בארץ בשרי, לך  כמה נפשי, לך  "צמאה שכתוב
שכתוב  וכמו  תורה, הוא "מים" כי מים". בלי ועיף
הנה  תורה, אלא "מים" ואין  למים", לכו  צמא כל  "הוי
הצמאון  הוא שם מים", "בלי שהיא ציה" "בארץ
מלימוד  אותם ומעכבים שמונעים באלו  ובפרט  ביותר .
הנה  אותם, ולוחצים ודוחקים המצוות, וקיום התורה
עוז , וביתר  שאת ביתר  הוא ומצוות לתורה הכוסף אז 
וקיום  התורה לימוד  על  מסירתֿנפש לכלל  שבאים עד 

הגזירות  בזמן  הקודמים בדורות הי' כאשר  המצוות,
את  לקיים ושלא תורה ללמוד  שלא רחמנאֿליצלן ,

ממש. בפועל  זה על  נפשם שמסרו  המצוות,
Â‰ÊÂ (Ë רבינו ואמר  וגו ', חזיתיך " בקודש "כן  דכתיב

בזמן  "הלוואי הבעל ֿשםֿטוב, בשם הזקן 
חזיתי הבית, בזמן  הלוואי כלומר , חזיתיך ". גילוי הבית

בזמן  העבודה על ֿידי שממשיכים אור  הגילוי כמו  אור 
העבודה  הבית שבזמן  לפי הוא הדבר  וטעם הגלות.
הנפש, ושמחת רב תענוג בזה שיש ולב, במוח  היא
ובמסירות  עול  בקבלת היא העבודה הגלות בזמן  אבל 
ללימוד  הגלות בזמן  ליהודי שיש והמסירותֿנפש נפש.
שמענישים  הגזירה בזמן  ובפרט  המצוות, וקיום התורה
 ֿ מסירות על ֿידי הנה זה, על  נפשו  מוסר  והוא זה, על 
יותר  הרבה ועצומים גדולים אורות ממשיכים זו  נפש
"והאיש  הכתוב בפירוש וכידוע הבית. בזמן  מכמו 
הרי  האדמה". פני על  אשר  האדם מכל  מאד  ענו  משה
"שש  שכתוב וכמו  ישראל , כל  של  הראש הוא משה
ישראל  כל  כי בקרבו ", אנכי אשר  העם רגלי אלף מאות
והנה  שלהם. הראש הוא ומשה משה, של  "רגלי " הם
אפילו  האברים כל  את מרגיש הראש הרי האדם, בגוף
במוח  היא החיות שכללות לפי שברגל , הציפורן 
במדרש  איתא הנה ישראל . ראש הוא ומשה שבראש.
ודורשיו , דור  דור  למשה, הקדושֿברוך ֿהוא שהראה
הדורות  כל  שבסוף משה וראה ופרנסיו . דור  דור 
נשמות  שיהיו  כזה יתום דור  יהיה משיחא, בעקבות
ההבנה  רבינו , משה של  ההשגות שלגבי נמוכות,
כמו  היא משיחא בעקבות שיהיו  הנשמות של  באלקות
ורעב  ועיכובים, מניעות הרבה כל ֿכך  ויהיו  כלום,
שלומדים  אלה את וירדפו  רחמנאֿליצלן  ודאגה
ההשגות  בעלי ומכל ֿמקום, ה'. מצוות את ומקיימים
תורה  יקיימו  פשוטים, מאד  ויהודים הללו  הקטנות
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רלט    

של  וחוזק ביטחון  עם חסידותי בנועם ויתפללו  ומצוות
שיהודים  מאד , התפעל  רבינו  משה מזה פשוטה. אמונה
בזמן  והם מאד , קטנה באלוקות שהשגתם פשוטים
שיהיו  ובפרט  בכלל , והאפלה החושך  זמן  שהוא הגלות
ומרים  קשים בעינויים ומעונים ולחוצים דחוקים
יהיו  זאת ובכל  ירחם, השם הגוף, ויסורי הנפש ביסורי

מונע  משום יתפעלו  ולא בהוי', ובטחון  האמונה בתוקף
את  ויעבדו  המצוות את ויקיימו  תורה וילמדו  ומעכב,
היה  רבינו  משה לכן  טובות, ובהנהגות בתפילה הוי'
שהחזיק  האדמה", גו ' "והאיש וזהו  עצמו . בעיני שפל 
ומצוות  תורה שיקיימו  מאלה קטן  יותר  עצמו  את

ממש. בפועל  במסירותֿנפש
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תרצ "ג ] ניסן [תחלת

וברכה! שלום 

הידיעות  עבור רבה ותודה קבלתי, זה מער"ח מכתבו

משלחת  בשילוח האלינס ראש  דעת ראשון, לענין בהנוגע

האלינס  של בישיבתה בזה ידיינו בטח ֿ כח, להבא

שי', לאחינו הנוגע לכל ער לבבם  כי ואם  להיות, המיועדה

אשר  דורש  והדבר יום . מבעוד להחיים  צריכים  זה בכל

בעת  נוכחים  יהיו סליאזברג , מר ידידנו וכבוד כבודו,

כי  בהאופנים  גם  חיים  רוח להפיח בענין, וטריא השקלא

יעובד  בטח התזכיר ובדבר המבוקש . תוכן לפי בלכתן יסבו

הענין. כדרישת וישוכלל

קשבת, אזן מטה כי מראש , לשער יכולים  התשובה

יכולה  אשר מענה אדוניו, אל לכתוב הכל יעשה מצדו והוא

המשמר  על לעמוד דרוש  ובכן מתענין, לבלתי להרגיע

וירחם . יחוס והשי"ת מצוא, עת בכל להזכיר

אלי  המתקבלים  פרטיות ידיעות השני, לענין בהנוגע

יושבים שברם , על ילילי וילולי גניחי גנוחי אנחות, הם 

בצבעים המצב מתארים  עתים  המכתבי איומים . בפחדים 

מבהילים . דברים  מספרים  משם  הבאים  ואנשים  שחורים ,

יוסיפו  לא כי להשפיע במפגיע דורש  שי' מונק ד"ר הרב

אנחנו  קוראים  וכן ונזיפה, נידוי באמצעות להרגיזם 

המדברי' והסוחרי' הקהלה שלטון של קריאתן במכ"ע

כזה. בסגנון

של  הבקשות הרדיפות, של ההכחשות כל אמנם 

להעמיד  במפגיע הדורשים  מסחר ובעלי והרבנים , הקהלה,

אינם המרגיעות, הידיעות וכל והנזיפה, הנידוי תעמולות

המה  מעידות אדרבא אלא כלל, רושם  שום  עלי עושים 

השחורים הימים  אותן אותי, מזכירים  וכולם  לעומתן.

הרדיפות  כל בכתב להכחיש  ובאיום  במפגיע נדרשתי אשר

דת. בבעלי הנעשות

השתדלות  לסדר צריכים  אשר כבראשונה, היא ודעתי

בחשאי, כן גם  צירים , לשלוח זה ועם  ובחשאי. בנועם 

הוא. באשר המצב את יראו אשר

נטוי  היתר כי כבודו, דברי צדקו כי מחייב הי' השכל

אבל  - פוליטיק - במדיניות המתערבים  היהודים  נגד רק

רואה  היהודים  מסחר בתי על הנידוי פקודת הקורא

יפלו  בליסטראות האבני - ח"ו - אופן ובכל אחרת,

יהיו  לא ח"ו אשר יערב ומי המזרחים , בחלוני לראשונה

וישמחנו. ישמרם  ד' קרבנות, גם 

ברחובות  והאסונות המקרים  אדבר, ומה אמר מה

לדבר  הרגילונו מדינות בכמה האחרונות בשנים  היהודים 

ח"ו  וכאילו ֿ ההרגש ", "חוש  הרפו המה הן רוח, בקור

רגש בזה גרם  והרבה ישראל", "אהבת העתיק דגלנו נחלש 

ויצו  די, לצרותינו יאמר די לעולמו שאמר ומי המפלגותי,

סלה. אתנו פניו ויאר ברכתו את

תורה, ובני זקנים  זובחים , להרבנים , העזרה בדבר

המוגבל, במועד שהיתה ועידתם  מהחלטת במאד נהניתי

הנרצה  התועלת להביא ובעזרינו בעזרם  יהי' והשי"ת

שחת.להחיות  מרדת ולהצילם  רעבים 

אשר  קורא והקול הרצאתי את כבודו יקרא בטח

משפטם להגיד ויואילו שי', סליאזברג  מר לידידנו שלחתי

עליהם .

המזכיר  יגש  למתי להודיעני יואילו אשר אפונה לא

את  בכתובים  ויבוא זאת, לעבודתו שי' דרוקובר ד"ר

זה. בענין הנוגע בכל לשכתי

לקחתי  ברך יחיו, ידידינו כל מאת הפ "ש  עבור תודה

בשר. ועד מנפש  דמיטב מילי בכל אשיבם  וברך

מכבדו. הדו"ש  ידידו

יצחק  יוסף

   

•

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



רמי אגרות קודש

 ב"ה,  ג' טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

וכו'  הקבורה  הוצאות  עבור  סכום תשלם  טוב שאיזה  באיזהו מקומן,  בזה  ע"פ המבואר   ...

זה  עם  תתדבר   - הסכום  ושאר  כ"כ,  נוגעת  הכמות  אין  סמלי  באופן  שזהו  וכיון  ע"ה,  בעלה  מממון 

הקרוב שי' שלע"ע נתן הכסף עבור הנ"ל, שיתן לה כסכום הנ"ל תמורת חפצי בעלה )הס"ת וכיו"ב( 

ואח"כ יחזיר לה החפצים בתורת מתנה, ותפרע לו בכספה זה את מה שהלוה להוצאות הקבורה וכו'.

הנקודה בהאמור מובנת, שצריכה להיות הקבורה "בשדה אשר קנה בכסף מלא", ולא שקנו 

אחרים, וכיון שהקרוב זכה במצוה רבה זו, יש לסדר הענין - שגם לו יהי' זכות בהאמור, אבל באופן 

שליט"א  ההורים  שיסכימו  שצריך  אלא  הנ"ל.  סידור  ע"פ  והוא  קנה,  אשר  דשדה  בהענין  יגע  שלא 

דבעלה לכל זה.

ומובן אשר יכולה לאמר להקרוב - שזוהי הצעתי.

ומסיימים בטוב בעמדנו בזאת חנוכה, שיהי רצון שמכאן ולהבא יאיר השי"ת חלקה ומזלה 

ובאופן דמוסיף והולך ואור.

כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  ד' טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מר"ח טבת, בו כותבת על דבר שדואגת וכו' ושואלת עצה בזה.

ועצה היעוצה וגם פשוטה היא ההתחזקות בבטחון בהשם יתברך בורא עולם ומנהיגו שהוא 

המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, ובהתבוננות בדברי נעים זמירות ישראל, בשם כל אחד 

ואחת בהשגחה פרטית, ובהתבוננות בדברי נעים זמירות ישראל, בשם כל אחד מבני ישראל, ה' רועי 

לא אחסר, ה' לי לא אירא, ותלמוד איזה פעמים מזמור האמור )סימן כ"ג בתהלים( עד שתדע תוכנו 

ועניניו, שהם  והרי הצורר המוזכר במזמור זה כולל גם היצר הרע  היטיב ומזמן לזמן תתבונן בזה, 

צוררים הפנימים של איש ואשה הישראלים.

ובפרט מובן הענין ע"פ המבואר בתורת החסידות איך שהשי"ת הוא עצם הטוב ומטבע הטוב 

להיטיב ומשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית.

ולכתבה אודות העבר, הרי אין לך דבר העומד בפני התשובה, אלא שגם תשובה צריכה להיות 

מתוך בטחון חזק בהשם יתברך ולא חס ושלום מיאוש.

בטח נוטלת חלק בפעולות נשי חב"ד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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‰ÓÈˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â(א ׁשל (א, ׁשמ ֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶ

י ּוכל  ׁשהּזּולת ּכדי  אּלא ואינֹו לעצמ ּותֹו, ק ׁשּור אינֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם
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Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג , L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙ÙBN . רבה). Y(מדרש  ‰Ò מ ּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמ ֹו. את ּומב ּטל הּמׁשּפיל ליהּודי , רֹומז Úaהאילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a ע ּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגי ׁש  צרי יהּודי  - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב  epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אס ּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף . נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפ ׁש',

להי ֹות  י ׂשראל, ּבנׁשמ ֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי  זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפס ּוק 

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

הח ּיּות". ע ּקר הּוא ִֶַַַַהּזה
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כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג , היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ
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Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג , L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙ÙBN . רבה). Y(מדרש  ‰Ò מ ּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמ ֹו. את ּומב ּטל הּמׁשּפיל ליהּודי , רֹומז Úaהאילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a ע ּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגי ׁש  צרי יהּודי  - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב  epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אס ּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף . נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפ ׁש',

להי ֹות  י ׂשראל, ּבנׁשמ ֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי  זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפס ּוק 

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

הח ּיּות". ע ּקר הּוא ִֶַַַַהּזה
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d˙Èa ˙b ּכאדם) קבע  ּבדר ּבהם ע ֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.(" נכספ ּתי "נכסף  (מ ּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מ ּצפ ֹון ("זהב  ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצ ֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לע ׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף  ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמ ּׁשניהם
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BÓÁ‰ ÏÚ ÌÈkiÂ(כ .(ד, . Ì‰‡ LÁL BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL( רש "י) לחמר רֹומז 'חמ ֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם הע ֹולם. ּולחמרּיּות "‡eÈהּגּוף  את LÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמ ׁשה החמר. להכנעת רמז "eaחמ ֹורֹו", ÌÈkiÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמ ׁשכת רמז החמ ֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמ ֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור את מגּלה ְְְֵֶַַַָֻעצמ ֹו
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EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' טבת, בו שואל האם יש ענין שלא לגלח פיאות הזקן כלל לא בתער ולא 

במספרים.

ולפלא הדבר שאלתו וספיקו בהאמור, בה בשעה שידוע שיש כמה וכמה נוהגים כנ"ל בפועל 

מפני שהולכים בפסק דין כ"ק אדמו"ר הצמח צדק בזה, שכן היא ההלכה )עיין שו"ת שלו ליו"ד סי' 

צ"ג בארוכה( נוסף על אלו שנוהגים כן מפני שלדעתם כן הוא הענין לפחות ע"פ דרכי חסידות, )עיין 

פירוש הצמח צדק לתהלים עה"פ והוא רחום יכפר עון, ושם נסמן, וראה ג"כ בספרים שהובאו בדרכי 

תשובה ליו"ד סי' קפ"א ס"ק י"ז(.

והאריך בכ"ז בספר עמודי ארזים להרב מרגליות שי' )ירושלים(.

ב( לשאלתו סדר לימוד בספרי החסידות, - מובן שהדבר תלוי בידיעות הלומד כשרונותיו וזמנו 

שיקדיש לזה וכו', ולכן ידבר פא"פ עם המשפיע תורת חסידות בסביבתו או בישיבת תומכי תמימים 

המרכזית, והם יורוהו.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם רנב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:366:398:308:329:069:099:5910:0112:1012:1316:4316:4717:1217:1516:2617:26באר שבע )ח(

6:396:428:308:339:079:109:5910:0212:0912:1216:4216:4617:0817:1116:1517:23חיפה )ח(

6:366:388:288:319:059:089:5710:0012:0812:1116:4616:4917:0917:1316:0917:24ירושלים )ח(

6:386:418:308:339:079:109:5910:0212:1012:1316:4116:4517:1017:1416:2417:25תל אביב )ח(

7:437:458:579:009:469:4910:3010:3312:2412:2716:0416:0816:4316:4715:4917:01אוסטריה, וינה )ח(

5:555:598:478:519:359:3810:5110:5413:5613:5920:4420:4621:1621:1820:2821:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:397:418:589:019:459:4810:3010:3312:2612:2916:1316:1816:5116:5515:5917:09אוקראינה, אודסה )ח(

7:177:188:318:349:209:2310:0410:0711:5812:0115:3915:4316:1816:2215:2416:36אוקראינה, דונייצק )ח(

7:307:318:438:459:329:3510:1610:1812:0912:1215:4815:5216:2716:3115:3316:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:038:059:109:1310:0210:0410:4410:4712:3412:3716:0516:1016:4716:5115:5117:06אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:577:589:039:059:559:5710:3710:3912:2712:3015:5716:0116:3916:4315:4316:58אוקראינה, קייב )ח(

8:018:039:249:2610:1010:1210:5510:5812:5212:5516:4616:5017:2017:2416:3217:38איטליה, מילאנו )ח(

6:096:128:388:419:099:1210:1210:1512:4412:4618:1718:2018:4118:4418:0218:54אקוואדור, קיטו )ח(

5:395:428:308:339:149:1710:2810:3113:2913:3220:0820:1020:3920:4119:5220:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:106:149:029:069:559:5911:1311:1614:2214:2521:1921:2121:5521:5621:0222:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:247:269:029:049:439:4510:3210:3412:3612:3916:4816:5217:2017:2416:3317:36ארה״ב, בולטימור )ח(

7:177:198:528:559:349:3610:2210:2512:2512:2816:3316:3717:0617:1016:1817:22ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:187:208:538:559:359:3710:2310:2612:2512:2816:3316:3717:0617:1016:1817:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:598:019:309:3210:1310:1611:0111:0313:0113:0417:0417:0817:3817:4216:4917:55ארה״ב, דטרויט )ח(

7:147:169:099:129:459:4810:3810:4112:5112:5417:2817:3217:5517:5917:1318:10ארה״ב, האוסטון )ח(

6:546:568:438:469:219:2310:1210:1512:2112:2416:4816:5217:1817:2116:3317:33ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:047:079:069:089:409:4310:3510:3812:5012:5317:3617:4018:0318:0617:2118:17ארה״ב, מיאמי )ח(

7:157:178:498:519:319:3310:1910:2212:2112:2416:2716:3117:0017:0416:1217:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:417:439:169:199:5810:0010:4610:4912:4912:5216:5817:0217:3017:3416:4317:47ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:167:188:488:509:319:3310:1810:2112:2012:2316:2416:2816:5717:0116:0917:14ארה״ב, שיקגו )ח(

5:586:018:398:429:139:1610:2110:2413:0413:0719:0519:0819:3119:3318:4919:43בוליביה, לה-פס )ח(

8:458:479:489:5110:4110:4311:2311:2513:1113:1416:3816:4217:2017:2416:2317:40בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:438:459:489:5010:4110:4311:2211:2513:1213:1516:4016:4417:2217:2616:2517:42בלגיה, בריסל )ח(

5:185:218:038:078:408:439:509:5312:4012:4318:5819:0119:2119:2318:4219:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:085:117:537:568:298:329:389:4112:2812:3118:4018:4319:0719:0918:2419:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:058:069:069:0910:0010:0210:4110:4412:2912:3215:5616:0116:3716:4215:4516:57בריטניה, לונדון )ח(

8:248:259:179:1910:1410:1610:5310:5612:3812:4115:5215:5716:3816:4215:4116:59בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:168:179:149:1610:0910:1110:4910:5112:3612:3815:5716:0116:3916:4415:4317:00גרמניה, ברלין )ח(

8:238:249:309:3310:2210:2411:0411:0612:5412:5716:2616:3117:0717:1116:1217:27גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:125:168:008:038:378:419:489:5112:4112:4419:0719:1019:2819:3018:5119:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:087:119:189:219:519:5410:4810:5013:0713:1018:0718:1018:3218:3617:5218:46הודו, מומבאי )ח(

7:037:069:149:179:469:4910:4310:4613:0413:0618:0418:0718:2918:3317:4918:43הודו, פונה )ח(

7:297:318:468:489:349:3610:1810:2112:1312:1615:5616:0016:3416:3815:4116:53הונגריה, בודפשט )ח(

7:237:258:578:599:399:4210:2710:3012:2912:3216:3616:4017:0917:1316:2117:26טורקיה, איסטנבול )ח(

7:387:409:199:229:5910:0210:4910:5212:5412:5717:1017:1417:4117:4516:5517:57יוון, אתונה )ח(

7:487:509:069:099:549:5610:3910:4112:3412:3716:1916:2316:5717:0116:0417:15מולדובה, קישינב )ח(

     

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 לאחריהן,      

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  מזלה           

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

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רנג לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:067:099:169:199:499:5110:4510:4813:0513:0818:0418:0718:2918:3317:4918:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:374:417:277:318:318:349:519:5513:0713:1020:1920:2121:0021:0120:0321:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:516:538:508:529:259:2710:1910:2212:3312:3617:1417:1817:4217:4516:5917:56נפאל, קטמנדו )ח(

7:337:359:109:129:519:5410:4010:4212:4312:4616:5316:5717:2617:2916:3617:42סין, בייג'ין )ח(

7:027:059:309:3310:0110:0411:0311:0613:3413:3719:0519:0819:2919:3218:5019:41סינגפור, סינגפור )ח(

7:447:458:438:459:379:4010:1810:2112:0512:0815:2615:3116:1016:1415:1216:30פולין, ורשא )ח(

5:425:458:208:238:538:569:5910:0212:3912:4218:3218:3518:5719:0018:1719:10פרו, לימה )ח(

8:208:219:419:4410:2810:3011:1311:1613:1013:1317:0017:0417:3717:4116:4517:54צרפת, ליאון )ח(

8:428:449:549:5710:4410:4611:2711:3013:2013:2316:5917:0317:3717:4116:4417:56צרפת, פריז )ח(

6:006:038:258:288:568:599:5710:0012:2612:2817:5117:5418:1518:1817:3618:28קולומביה, בוגוטה )ח(

7:497:519:169:1910:0110:0310:4710:5012:4712:5016:4816:5217:2017:2416:3317:37קנדה, טורונטו )ח(

7:327:348:558:579:419:4310:2610:2912:2312:2616:1616:2016:5116:5516:0117:09קנדה, מונטריאול )ח(

6:506:528:378:409:159:1810:0610:0912:1412:1716:3916:4217:0917:1216:2417:24קפריסין, לרנקה )ח(

9:199:2010:0610:0811:0511:0711:4311:4613:2513:2816:3116:3617:1917:2416:1717:41רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:589:009:409:4310:4110:4411:1811:2112:5913:0116:0316:0816:4916:5315:4917:11רוסיה, מוסקבה )ח(

8:068:089:239:2610:1110:1310:5510:5812:5012:5316:3516:3917:1317:1716:2017:31רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:118:139:289:3010:1610:1811:0011:0312:5512:5816:4416:4817:1717:2116:2917:35שוויץ, ציריך )ח(

6:386:408:548:569:259:2810:2410:2712:4712:5017:5718:0018:2118:2517:4118:34תאילנד, בנגקוק )ח(

     

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 לאחריהן,      

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  מזלה           

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

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



אגרות קודשרנד

 ב"ה,  י"א טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק ושואל לימוד התניא מתי יהי' אם קודם התפלה או לפני השכיבה.,

הנה לאמיתתו של דבר בכגון דא נחוץ הוא בשני הזמנים, אבל בעיקר הוא בבקר קודם התפלה, 

כיון שלימוד זה מוסיף בהתפלה וענינה )עיין ג"כ רמב"ם הלכות יסודי התורה )ריש פרק ב'( ורבנו הזקן 

בהקדמה לסידור ד"ה הקול קול יעקב( והרי התפלה נותנת חיות בכל היום כולו לא רק בנוגע לעניני 

הרשות וכו' שע"י התפלה עושים אותם באופן אחר לגמרי, כי אם גם בנודע לימוד התורה, וכתפלתו 

של אבא בנימין, שתהי' תפלתי סמוך למטתי )עיין לקו"ת ברכה צ"ו ב'(.

בברכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  י"ג טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

הרב משה יחיאל שי' וזוגתו מרת מינדל תחי'

שלום וברכה!

יהי בואכם לשלום למחנם הט' ולהצלחה בפעולותיהם בקדש, להפיץ היהדות בכלל והמעינות 

בפרט, ובאופן דמוסיף והולך ואור, וכמדובר כמה פעמים.

ויעשו זה במרץ המתאים ובשמחה ובטוב לבב,

בנגלה  פוסק   - ערוך  והשולחן   - דתורה  בנסתר  פוסק   - התניא  בעל  הזקן  רבנו  הוראת  וע"פ 

דתורה - על פרשת שבוע זה,

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה - אויך אין מצרים )בחו"ל ימי הגלות ובריחוק מקום 

גשמי מן הישיבה וכו'( - איז געווען ויחי, געלעבט".

והרי זה גם צנור וכלי לקבלת ברכת השי"ת בענינים הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

 ב"ה,  י"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים הרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א טבת, תוכן המענה להנהלת תומכי תמימים דכאן.



רנה

ויהי רצון אשר סו"ס בלשון חז"ל מני' ומנייהו יתקלס שם עילאה רצון רבותינו נשיאינו אשר 

מסרו נפשם על הפצת המעינות בתוככי הפצת היהדות בכלל, ולא עוד אלא שהודיעו והבטיחו אשר 

בגלל המסירות נפש הלזו )של רבנו הזקן( על תורת החסידות פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של 

תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

וידוע תורת אדה"ז על זה,  והרי עומדים אנו בסיום שבוע דפרשת ויחי יעקב בארץ מצרים, 

אויך אין מצרים איז געווען ויחי, געלעבט, )עיין היום יום, י"ח טבת( ונכנסים לפרשיות הגאולה מתחיל 

מסדרת שמות, גאולת מצרים וגאולה העתידה שהיא כימי צאתך וגו' וכפירוש רז"ל עה"כ א-הי' אשר 

א-הי'.

אשר כל זה קשור בפנימיות התורה דוקא וכתורת אדה"ז הנ"ל כשלומדים תורה ווערט מען 

נעהנטער להשי"ת סתים דקוב"ה ובפרשת שמות הבע"ל מן המים משיתיהו, מעלמא דאתכסיא, משם 

משיתיהו דוקא, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  י"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו ממוצש"ק עם המצורף אליו, ר"פ מהפעולות בשבועות 

שעברו.

ולפלא הקיצור נמרץ בהנ"ל שאמרו להאריך ולפרט דוקא, וכן ההפסק ממכתב אחד לחבירו, 

ובפרט שכנראה הרי זה מורה גם הפסק בפעולות, וד"ל.

בנוגע להבא אבל   - לעיל  רצון שיפעול הכתוב  יהי  על העבר,  צועקין  אין  וכיון שאמרו חז"ל 

לעתיד הקרוב ולא לאחר זמן, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שכהכרח השעה הוא, אשר רבים 

הצמאים לדבר ה', אף שחלק לע"ע אין יודעים למה הם צמאים.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

נ. ב. לשאלתו אודות לימוד חסידות לפני נשי ובנות ישראל תי' - יעוין הלכות ת"ת לרבנו 

 - וכו'  ליחדו  המצות  שש  נכללו  שבזה  ופשיטא  בהן,  חייבות  שהנשים  המצות  א'  פרק  סוף  הזקן 

ידיעה בכל אותם הענינים שהם תוכן תורת  והרי קיומם דורש  כפי שנמנו בהקדמת ספר החינוך, 

החסידות, וק"ל.

אגרות קודש
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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