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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בבל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשמ"ח

"הצלחה רבה בכל עניני הילולא דנשיא דורנו ובתר רישא גופא אזיל האנשים והנשים והטף. 

והרי כל השנה שנת הקהל האנשים והנשים והטף, ושנת ִתשמח ותַשמח

כולל ובפרט התועדויות פעילות ומתוך אהבת ישראל, ביום ההילולא ובשבת קודש להוי' מחר, 

שבת שירה, ובמוצאי שבת,

והמשך שלהן ופירותיהן בכל הימים שלאחריהם,

ויקויים היעוד בספר דוד מלכא משיחא: שמח נפש עבדך, פנה אלי וחנני

ובני ישראל יוצאים ביד רמה,

במהרה בימינו ממש בגאולה האמתית והשלימה. בברכה"

/מקום החתימה/

ובתר . . אזיל: עירובין מא, א.
האנשים . . והטף: וילך לא, יב. - ואפילו קטני קטנים.

ובשבת . . מחר: שיעור חומש דיום ההילולא )בשלח טז, כג(.
והמשך: הפעולה עצמה נמשכת ו)נוסף ע"ז( ופירותיהן - ומעלה בכאו"א, וכמובן גם מרד"ה באתי לגני 

)דההילולא(.
היעוד: תהלים פו, ד. פו, טז.

ובני . . רמה: תחילת פרשת יום ההילולא )בשלח יד, ח(.



הד haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

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  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

ה  ..........................  סדר מפורט ליום העשירי בשבט  )ג

  באתי לגני ה "מאמר ד  )ד

ו ..................................  י"תש'ה, שבט ד"וי, אשבת פרשת ב

  ה באתי לגני "מאמר ד  )ה

זכ   ...............................................  ח"לתש'ה, שבט ד"וי

  קודש פרשת בשלח -שיחת מוצאי שבת  )ו

אמ  .............................................................  י"תשח'א שבט ה"י

מה   ... ח"תשמ'ה שבט א"ישבת שירה , שלחבפ "משיחות ש  )ז

  מח  ......................  זטכרך  פרשת בשלחשיחות -לקוטי  )ח

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

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

נו  .....................  פרשת בשלח –ילקוט גאולה ומשיח   )י

נז  .................  פרשת בשלחלשבוע יומי חומש  ישיעור  )יא

פט  .....................  פרשת בשלחלשבוע שיעורי תהלים   )יב

   )המוג(שיעורים בספר התניא   )יג

צ  .............................................  פרשת בשלחלשבוע  

אק  ..................  פרשת בשלחלשבוע " היום יום"לוח   )יד

קד  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טו

ם"שיעורי רמב

קז  ...................  פרשת בשלחלשבוע פרקים ליום ' ג –  )טז

פבק   ...............  פרשת בשלחלשבוע פרק אחד ליום  –  )יז

יגר  ....................  פרשת בשלחלשבוע ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

טזר  ...........................................  לחאיוב פרק , נו-נהפרק  ישעיה

  יבמות/החגיגמסכת  –משניות   )כ

יחר  ........................................................ביאור קהתי

  

כחר  ....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )כא

  עם ביאורים עבודה זרהמסכת   )כב

לר  .........................................................  יבעד דף  ומדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

נחר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

  השנה- ת ראששולחן ערוך הלכו  )כד

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

  אור תורה  )כה

אסר  ........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כו

וסר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סור  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כח

סזר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

סחר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה  )ל

סטר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"שת-ת"ש'ספר השיחות ה  )לא

אער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

גער.................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

דער  .......................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

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

פור  .............................  פרשת בשלחלשבוע לוח זמנים   )לה

פזר  ..............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו



ה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

כללי מפתח  

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

ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

ה  ..........................  סדר מפורט ליום העשירי בשבט  )ג

  באתי לגני ה "מאמר ד  )ד

ו ..................................  י"תש'ה, שבט ד"וי, אשבת פרשת ב

  ה באתי לגני "מאמר ד  )ה

זכ   ...............................................  ח"לתש'ה, שבט ד"וי

  קודש פרשת בשלח -שיחת מוצאי שבת  )ו

אמ  .............................................................  י"תשח'א שבט ה"י

מה   ... ח"תשמ'ה שבט א"ישבת שירה , שלחבפ "משיחות ש  )ז

  מח  ......................  זטכרך  פרשת בשלחשיחות -לקוטי  )ח

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

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

נו  .....................  פרשת בשלח –ילקוט גאולה ומשיח   )י

נז  .................  פרשת בשלחלשבוע יומי חומש  ישיעור  )יא

פט  .....................  פרשת בשלחלשבוע שיעורי תהלים   )יב

   )המוג(שיעורים בספר התניא   )יג

צ  .............................................  פרשת בשלחלשבוע  

אק  ..................  פרשת בשלחלשבוע " היום יום"לוח   )יד

קד  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טו

ם"שיעורי רמב

קז  ...................  פרשת בשלחלשבוע פרקים ליום ' ג –  )טז

פבק   ...............  פרשת בשלחלשבוע פרק אחד ליום  –  )יז

יגר  ....................  פרשת בשלחלשבוע ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

טזר  ...........................................  לחאיוב פרק , נו-נהפרק  ישעיה

  יבמות/החגיגמסכת  –משניות   )כ

יחר  ........................................................ביאור קהתי

  

כחר  ....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )כא

  עם ביאורים עבודה זרהמסכת   )כב

לר  .........................................................  יבעד דף  ומדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

נחר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

  השנה- ת ראששולחן ערוך הלכו  )כד

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

  אור תורה  )כה

אסר  ........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כו

וסר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סור  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כח

סזר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

סחר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה  )ל

סטר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"שת-ת"ש'ספר השיחות ה  )לא

אער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

גער.................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

דער  .......................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

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

פור  .............................  פרשת בשלחלשבוע לוח זמנים   )לה

פזר  ..............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו
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˙Èa¯‰ Bz˜Ê Bn‡ „B·k ËÈÈˆ¯‡È»¿«¿¿ƒ¿∆¿»«»ƒ
Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ¿»»≈»≈
È˙‡a" רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

אּלא (ּבמקֹומֹו) ּכאן ּכתיב אין "לּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלגּני,

עץ  חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדעּקר

ידי  ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדעת

לב' א' מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא

ג' מרקיע  נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג',

"וּיׁשמע  ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד',

רּבי  אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת

קפץ  ,מתהּל אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּבא,

צּדיקים  ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל

והֹוריד  זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה את ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהֹורידּו

עד  לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע הּׁשכינה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת

הּׁשביעין  (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. למּטה ְְֱִִִֶַַָָָָָֹהֹורידֹו

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו ּדכתיב הּמקּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית

ּכל  ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם",

ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו "צּדיקים וזהּו ואחד, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד

עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד

ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים ׁשהם לפי מה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמּפני

עד  ׁשֹוכן ּבגּלּוי 2ּבחינת ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למקֹום לגּנּוני, לגּני "ּבאתי וזהּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמּטה.
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אדמו"ר.*) מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים  בספר יא.1)נדפס כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף כן גם ראה ובביאורי 2)- וארא פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËÈÈˆ¯‡Èשל להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו"ד Bn‡ „B·k, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa¯‰ הרבי של סבתו »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
בשנת  (נסתלקה מהר"ש הרבי סבו אשת הרש"ב, הרבי אביו אם הריי"צ

eÈÏÚתרע"ד) Ô‚È d˙eÎÊ ולאחר תש"י בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר את מסר כי התברר מעשה

הסתלקותו. ליום לפרסום

ישראל: לבני אומר הוא ברוך הקדוש

,"‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
‡˙È‡Âמובא‰a¯ L¯„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿»«»

BÓB˜Óa) בשיר זה פסוק על ƒ¿
Ô‡kהשירים  ·È˙k ÔÈ‡ ÔbÏ" (««≈¿ƒ»

ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï ,Èp‚Ï ‡l‡∆»¿«ƒ¿ƒƒ¿»
,"‰lÁza È¯wÚ ‰È‰L בפסוק ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

"לגני" אלא סתם "לגן" נאמר לא

לי  יש שבו המקום שלי, הגן שמשמעו

מכבר והנאה ÈÎL‰עונג ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת עם ««¿ƒ»¿»

בעולמות  שרתה השכינה עיקר העולם

ראוי  כלי היו שעה שבאותה התחתונים

השכינה  ËÁ‡להשראת È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿
˙Úc‰ ıÚ שהיה הראשון החטא ≈«««

הבריאה «¿»¿lzÒƒ˜‰בתחילת
ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ועלתהÚÈ˜¯Ï «¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«

הרקיעים, שבעת מבין »¿ÏÚÂהראשון
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'·Ï '‡ ÚÈ˜¯Ó «¿ƒ»≈»ƒ«¿
,'‚Â קין חטא בעקבות כלומר, ¿

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

השלישי לרקיע Ckועלתה ¯Á‡Â¿««»
Ïean‰ ¯B„a אותו חטאי בעקבות ¿««

‚'השכינה lzÒ˜‰דור ÚÈ˜¯Ó ƒ¿«¿»≈»ƒ«
‡˙È‡„ÎÂ ,'„ÏמובאL¯„Óa ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰a¯ אדם «»«»«ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ïהראשון 'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡∆¬»»¡…ƒ

Ôba Cl‰˙Ó- עדן ¯Èaבגן ¯Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
 ֿ הקדוש של (כביכול) שה'הליכה' להורות "מהלך" ולא "מתהלך" ואומר

אלא, רגילה הליכה הייתה לא בגןֿעדן ˜ıÙברוךֿהוא ÏÊ‡Â ıÙ»̃≈¿»≈»≈
,"ÏÊ‡Â שבהשראת כך על רומז זה מדרש וגם והולך, קופץ והולך, קופץ ¿»≈

היינו  ודילוג, קפיצה של בדרך הדורות ולאורך שינויים היו למטה השכינה

לרקיע מהארץ השכינה Ckסילוק ¯Á‡Â בזמנים חטאים ששבעה אחרי ¿««»
מהארץ  השכינה סילוק את גרמו שונים

השביעי Ú·L‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד השביעי מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡·¯‰Ìבארץ, מבין הראשון «¿»»

האמורים  È¯B‰Â„הצדיקים ‰ÎÊ»»¿ƒ
,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«¿

,'‰Ï 'ÂÓ ˜ÁˆÈÂ הלאה Ú„וכך ¿ƒ¿»ƒ¿«
ÏÎÂ) ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ‰LÓ Èkƒ∆∆«¿ƒƒ¿»

ÔÈÚÈ·M‰1B„È¯B‰ (ÔÈ·È·Á «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר את

.ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb ¯wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

בארץ ‰Lc˜n,למטה ˙È·a ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ·È˙Îcƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ ¯Ó‡ שמאחר אף ∆¡«∆»¿»
לבית  מתייחס "ושכנתי" והביטוי

לומר  צריך היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל יחיד, בלשון בתוכו" "ושכנתי

היא הכוונה כי "בתוכם" ¿CB˙aאמר
„Á‡Â „Á‡ Ïk,ישראל e‰ÊÂמבני »∆»¿∆»¿∆

בפסוק הפנימי ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L באיזו ∆«≈∆ƒ¿≈»
עדן  גן את לרשת הצדיקים יזכו זכות

eÈ‰) ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ וגורמים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

של  התגלות »ÈÁa¿ƒ˙אלוקות )שתהיה 
„Ú ÔÎBL2,LB„˜Â ÌB¯Ó ≈«»¿»

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL בארץ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר. הנמוך המקום ∆¿e‰ÊÂשהיא

לעיל  שהובאו המדרש דברי פירוש

המאמר B¯wÚבתחילת ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»
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ז i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָעּקרֹו

ּבבריאת  הּכּונה ּתכלית ּדהּנה הּוא, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהענין

ּדנתאּו העֹולמֹות, הּוא והתהּוּות ּבר ּו הּקדֹוׁש ה ְְְְִִַַַָָָָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹות

ידי  על האדם, עבֹודת ידי על למּטה ְְְֱֲֵֵַַַַָָָָֹאלקּות

למּטה  ּתרד ּדנׁשמה ואתהּפכא, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאתּכפיא

יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַלהתלּבׁש

ּתפעל  זה ּובכל הּנׁשמה, אֹור על ְְְְְִִֶַַַָָָֹויסּתירּו

וגם  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּנׁשמה

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ּבעֹולם. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָחלקֹו

ידי  על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְְֵֶֶַָָָָּבתֹוכם",

אתּכפיא  ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהעבֹודה

"ּכד  ּוכמאמר אחרא 3ואתהּפכא, סטרא אתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

עלמין", "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה ְְְְְִִִֵֵֶַָָעלמין".

עלמין  ּבכּולהּו ּדהּוא האֹור מדרגת על ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּכּונה

ּבכל  ׁשּמאיר עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשוה,

חּלּוקי  יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ּבׁשוה, ְְֲִֵֵֵֶָָָָָהעֹולמֹות

לעֹולמֹות  עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָמדרגֹות,

האֹור  מאיר העליֹונים ּדבעֹולמֹות ְְְִִִֵֶַָָָָּתחּתֹונים,

מאיר  אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ְְִִִֵֵַַָָָּבגלּוי,

העלם  ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ּכ ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבגלּוי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהסּתר,
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ב.3) פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÚc ,"‰lÁza המשכן בניית ועם «¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

הבריאה  בתחילת שהייתה כפי למטה להיות השכינה השראת חזרה והמקדש

הדעת. עץ חטא לפני

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â המטרה˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ המדרש כדברי היא »»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ על שמבואר וכפי ¡…¿«»
"לא  אשר לו) (פרק התניא בספר כך

מעלה  בחינת יתברך לפניו שייך

העולם  שנברא קודם אלא... ומטה...

ומיוחד  יחיד יתברך לבדו הוא היה

בו  שברא הזה המקום כל וממלא

יתברך  לפניו הוא כן עתה וגם העולם

חיותו  המקבלים אל הוא שהשינוי רק

לבושים  עלֿידי שמקבלים יתברך ואורו

יתברך  אותו ומסתירים המכסים רבים

הגשמי  הזה עולם שנברא עד ...

במדריגה  התחתון והוא ממש והחומרי

הסתר  בעניין ממנו למטה תחתון שאין

השתלשלות  תכלית והנה יתברך... אורו

למדרגה  ממדרגה וירידתם העולמות

הואיל  העליונים, עולמות בשביל אינו

והתכלית  המטרה הייתה [=אם ולהם

מעלתם  מצד העליונים לעולמות להגיע

יתברך  פניו מאור ירידה ב] הם הרי

גבוה  יותר שהוא דבר יש [=ובמילא

הזה  עולם הוא התכלית אלא מהם)

‰‡„Ì,התחתון" ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»
k˙‡ È„È ÏÚ‡ÈÙ ֿ הסטרא כפיית «¿≈ƒ¿«¿»

והטוב  הקדושה לצד והרע אחרא

‡Ît‰˙‡Â וההעלם החושך של ¿ƒ¿«¿»
ברצונו  עלה "שכך שם: בתניא הזקן רבנו דברי וכהמשך לאור, הרוחני והסתר

חשוכא  ואתהפך אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך

מאשר  אלוקות גילוי יותר הזה בעולם יהיה דבר של שבסופו כך לנהורא"

האדם  עבודת עלֿידי נפעל הדבר וכאמור העליונים, ««¿ÓLcƒ‰בעולמות
„¯zהעליונים התחתון hÓÏ‰מהעולמות הגשמי הזה LaÏ˙‰Ïלעולם ≈≈¿«»¿ƒ¿«≈

¯B‡ ÏÚ e¯ÈzÒÈÂ eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÏÎ·e ,‰ÓLp‰ וההסתר ההעלם e¯a¯למרות ‰ÓLp‰ ÏÚÙz «¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»≈

לקדושה והעלאתו שבו הרע מן שבו הטוב של ‰Ûebעידון CekÊÂהפרדה ¿ƒ«
ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ מסויים חלק יש יהודי לכל ¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»

ועל  בפרט, עליו מוטלים לקדושה חלק אותו של וההעלאה שהבירור בעולם

ומצוות  תורה לענייני ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי

שמים' לשם יהיו מעשיך ו'כל דעהו' דרכיך 'בכל של בדרך אותם מנצל או

לקדושה. אותם ומעלה מברר הוא

„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»∆»
‡e‰Â ,„Á‡Â השכינה שהשראת ¿∆»¿

בפרט  ואחד אחד כל בתוך הזה בעולם

‰B·Ú„‰היא È„È ÏÚ האדם של «¿≈»¬»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa העולם של «¬««≈ƒ

הגשמי ‡˙ÈÙk‡הזה ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע כפיית

‡Ît‰˙‡Â,לאור החושך הפיכת ¿ƒ¿«¿»
¯Ó‡ÓÎeהזוהר„k"3‡ÈÙk˙‡ ¿«¬««ƒ¿«¿»

‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ הצד) אחרא הסטרא כאשר »¿ƒ
נכפית  הקדושה) צד שאינו האחר

אותה) ומבטלים עליה (כשמתגברים

הקדושֿברוךֿהוא  של כבודו מתעלה

העולמות. בכל

Ó ‰p‰Â¯ÓB‡M שעבודת ‰ הזוהר ¿ƒ≈«∆≈
ה' בכבוד עלייה גורמת האדם

ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa"¿¿»¿ƒ««»»«
¯B‡‰ ˙‚¯„Ó האלוקי‡e‰c «¿≈«»¿
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa בכל [מאיר] שהוא ¿¿»¿ƒ

‡B¯העולמות eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿
¯È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰«≈»»¿ƒ∆≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa כמבואר ¿»»»¿»∆
בא  האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם

כל  הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין".

כל  על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות

ואור  בתוכם להתלבש מבלי 'מלמעלה', העולמות על שמאיר שם על 'סובב'

ולכל  עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא

בפנימיות מהם אחד בכל ומתלבש עניינו לפי LÈנברא È¯‰ ˙BÓÏBÚ·c¿»»¬≈≈
,˙B‚¯„Ó È˜elÁ מידה באיזו היינו בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות ƒ≈«¿≈

בהם  מאיר האלוקי BÓÏBÚÏ˙האור ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»
,ÌÈBzÁzהוא ביניהם ‰‡B¯וההבדל ¯È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ·c «¿ƒ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»

‰‡B¯האלוקי ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ·e ,ÈeÏ‚aהאלוקי¯È‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡a ¯B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk ÈeÏ‚a היינו ¿ƒ»»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈

הגילוי  (ומידת כלל מאיר אינו אלא כלֿכך בגילוי מאיר שאינו בלבד זו שלא

מקום  בכל נמצא הקדושֿברוךֿהוא בעצם כי העולמות, בין ההבדל היא
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dlkח izeg` ipbl iz`a

ידי ואיתא "אף ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ יסדה ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאלֹו4ּבּמדרׁש ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

האֹור  על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ארץ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא

ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, ְְְִִִִִִֵֶַַָָוהּגלּוי

הּגּלּוי  ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות הּכּונה ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים"

הּוא  עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

עֹולמֹות  הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת

הם  ּבגּלּוי הּתחּתֹונים, האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל

"ּכל  ּדכתיב  עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהסּתר,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּנקרא

ּבריאה  אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם ְֲֲִִִִֵֶָָעׂשיתיו",

ׁשהּוא  ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – עׂשּיה ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה

עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאצילּות,

הּוא  ואצילּות 5ּדאצילּות ההעלם, ּגּלּוי ּבבחינת ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מּלׁשֹון  אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמּלׁשֹון

ּבחינת  היֹותֹו עם ּדאצילּות והפרׁשה, ְְְֱֲִִִַַַַָָָָהּצלה

האין  עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל ְְֲִִֵַָָָָָעֹולם,

התחלת  ׁשהּוא ּבריאה ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֶֶַַַָָסֹוף,

הּנקרא  "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּמציאּות

ּבי  המיחד הּוא ּוכבֹודי ּדׁשמי ולכבֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

עֹולם  ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,
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ב.4) פה, א. לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ביאור 5)ראה בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור ל[מאמר]

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עד  הבדל יש העולמות שמצד אלא שווים ו"מטה" "מעלה" ומצידו בשווה

בגלוי) בהם מאיר האור B‚¯„Ó˙,כמה È˜elÁ ‰Êa LÈÂ,דרגות הבדלי ¿≈»∆ƒ≈«¿≈
ונסתר  נעלם או גלוי עולם באותו המאיר האלוקי האור מידה ¿BÓÎeבאיזו

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı¯‡ ‰„ÒÈ È„È Û‡" ·e˙kL∆»«»ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
זה  פסוק על ומובא

L¯„na4‡¯·e BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ»»
‡¯·e BÏ‡ÓN ‰ËÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿»»¿…»»

,"ı¯‡ הקדושֿברוךֿהוא כלומר, ∆∆
ימין' 'יד באמצעות השמים את ברא

שמאל' 'יד באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰¯BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
¯˙BÈ ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ יד מאשר »¿«ƒ≈

ב"פתח  מהנאמר גם (כמובן שמאל

ויד  החסד מידת היא ימין שיד אליהו"

החסד  והרי הגבורה מידת היא שמאל

והגבורה  והגילוי, הנתינה מידת היא

וההסתר  הצמצום מידת e‰ÊÂהיא ,(¿∆
הכתוב  בדברי הפנימי הפירוש

,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
"ÌÈÓL"c למעלה הנמצאים ¿»«ƒ

- ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»»∆¿ƒ
ÔÈÓÈ ˙ÈÁ·a Èelb‰ ÌL»«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
¯B‡‰Â ,¯B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁ·a ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ
גילוי  יש העליונים שבעולמות כלומר

שיש  – האחד מובנים, בשני אלוקות

הוא  שהאור – והשני רב, אור בהם

בהעלם  ולא ∆∆¿ı¯‡"Â"בגילוי
,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»««¿ƒ
ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿…∆≈
Ì‚Â ,Ck Ïk Èel‚a ¯B‡‰»¿ƒ»»¿«
˙ÈÁ·a ‡a BÓˆÚ ¯B‡‰»«¿»ƒ¿ƒ«

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ במידת גם האמורים המובנים בשני תחתונים עולמות והם ∆¿≈¿∆¿≈
ומפרט  והולך והסתר, בהעלם אלא בגילוי שאינו וגם מועט אור שהוא האור

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות בין הכללית החלוקה »«»Úe„ikאת
L¯Ù‰‰ההבדל,˙BÓÏBÚ '„aהכלליים העולמות ארבעת È˙Îc·בין «∆¿≈¿»ƒ¿ƒ

בכתוב  שמרומז ÂÈz¯ˆÈכפי ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡ - ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰Êa - ‰iNÚזו BÓkבחלוקה ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ ¯B‡‰ ¬ƒ»»∆»≈¿∆«¬ƒ¿
,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ‡e‰L הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  לשלושת מביניהם, העליון האצילות, עולם בין במיוחד גדול

עשייה יצירה בריאה, ממנו ‰e‡שלמטה ˙eÏÈˆ‡c5Èelb ˙ÈÁ·a «¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰,ÌÏÚ‰"מ"אין מורגשת) מציאות (דבר, כ"יש" מוגדרת כולה הבריאה «∆¿≈

עם  מוגדרת מציאות היא הבריאה כי מורגשת) מציאות שאינו (לאֿדבר,

ובעוד  המציאות, בגדרי ומורגש מוגדר אינו "אין" הוא הבורא ואילו הגבלות

האצילות  עולם הייתה, שטרם מציאות חידוש היא מ"אין" "יש" שבריאה

היה  שלא "יש" של חדשה מציאות הוא שאין להורות ההעלם" "גילוי נקרא

שהיה  מה של גילוי רק אלא לכן קודם

(ולכן, ממנו שלמעלה בדרגות נעלם

עשר  יש האצילות בעולם שגם למרות

נחשב  הוא וגם מוגדרות ספירות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל "עולם",

‡ˆBÏממש"), ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿∆¿
,CeÓÒÂ'וסמוך 'קרוב עולם כלומר, ¿»

שלמטה  בי"ע מהעולמות יותר לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Le¯t ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰L¯Ù‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון באצילות,

רבנו  משה לגבי בתורה שכתוב (כמו

הרוח") מן "ויאצל הזקנים ושבעים

עולם  של המיוחדת מעלתו על מלמד

נפרד  בלתי חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

כמו  אלא חדש דבר ואינו מהאצילות

מהם והופרש שנאצל eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙חלק
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿ƒ«»
דומה  הוא מסויימים ובמובנים

יש  בו (וגם ממנו שלמטה לעולמות

שלא  מושג מוגדרות, ספירות עשר

מהאצילות  למעלה צורה באותה )קיים
B˙eÏÏÎa Ï·‡ האצילות עולם ¬»ƒ¿»

ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»»≈
,ÛBÒ,והגבלה ממדידה שלמעלה

‰‡È¯a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó עולם לאחר הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
ÔÈ‡Óהאצילות  LÈ ˙ÈÁ·a ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L ולמרות ∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

וגם  ממש כמציאות מוגדר ולא המציאות" "התחלת רק הוא הבריאה שעולם

אותו. הבורא ה"אין" לעומת "יש" הוא זאת בכל נעלה, רוחני עולם ∆¿e‰ÊÂהוא
לעיל שהובא הפסוק התחלת È„B·ÎÏÂ",פירוש ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

האצילות  לעולם È„B·Îeשכוונתו ÈÓLc"וכבודי "שמי" הפסוק לשון ƒ¿ƒ¿ƒ
אומר  שהקדושֿברוךֿהוא דרגא היינו ביותר, גבוהה בדרגה שמדובר מלמד

השם האלוקי‰ÈÏ˘‡eוהכבוד˘ÈÏעליה Èaהאור „ÁÈÓ‰ דבר והוא «¿À»ƒ
בעצמי  איתי ומאוחד יותר ÔÈ„Ú,אחד נמוכות לדרגות ירד לא עדיין כי  ¬«ƒ

ניכרת פחות בעצמו הקדושֿברוךֿהוא עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ
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ט i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ׁשהאֹור וההתּכללּות, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּיחּוד

ּבריאה  ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ְְְְְִִֵֶֶָָָּדאינֹו

יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ּובבריאה עׂשּיה, ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָיצירה

ּבעֹולם  ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות ְְְְִִֵֵֶַַָחּלּוקי

הּוא  זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ועֹולם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָהּבריאה 

ּבבחינת  העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבהאֹור

למעלה  ׁשהּוא ּבהאֹור אבל עלמין, ּכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָממּלא

הּסֹובב  אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל ְְִִֵֶַַַָָָמּׁשּיכּות

לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא עלמין, ְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל

"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָהרי

הּוא  המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעלמין",

אֹור  להמׁשי ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבכל

ּבעבֹודת  העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָזה

וזהּו ּדוקא. ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּברּורים

ּפֹועל  ּכאׁשר  סטראֿאחרא", אתּכפיא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּכד

סטראֿאחרא  אתּכפיא להיֹות ְְְְֲֲִִִַַַָָָָּבעבֹודתֹו

הּוא  האֹור יתרֹון הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָואתהּפכא

לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמהחׁש

ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה עד הּנה ּבגלּוי מאיר האֹור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

האֹור  ׁשּנמׁש והינּו מּמׁש, למּטה יאיר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאׁשר

ּבכל  הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

סטראֿאחרא  אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהעֹולמֹות

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת ּכל 6עלמין", הּסֹובב אֹור ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבכל  ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלמין

ּכמֹו למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהעֹולמֹות

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשהּוא
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סוף 6) אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב אור גילוי בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת

שם). עיין ויקהל פרשת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שכולן eÏÏk˙‰‰Â˙הבורא בגלל מזו זו כלולות שבו והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿

כיוון  הבורא, לגבי בטלות ‰Èelb,יחד ˙ÈÏÎ˙a ÌL ¯B‡‰L כל ללא ∆»»¿«¿ƒ«ƒ
והסתר È¯a‡‰העלם ˙BÓÏBÚa ‡e‰L BÓÎÏ ÏÏk ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆¿»ƒ¿∆¿»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ למידת האצילות בעולם האור גילוי מידת בין דימיון כל אין ¿ƒ»¬ƒ»
בי"ע  בעולמות האור «È¯··eƒ¿ƒ‡‰גילוי

È˜elÁ LÈ ÔÓˆÚ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»≈ƒ≈
˙B‚¯„Ó דרגות Èelb‰aהבדלי «¿≈¿«ƒ
˙B¯B‡ האורות של הגילוי במידת

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ‡e‰L BÓk¿∆¿»«¿ƒ»
‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÂ שבעולם ¿»«¿ƒ»«¬ƒ»

מאשר  יותר בגילוי מאיר האור הבריאה

יש  היצירה ובעולם היצירה, בעולם

העשייה, בעולם מאשר גילוי יותר

שונים  עולמות יש הכול שבסך נמצא

שונות. בדרגות

‰Ê Ïk ÌÓ‡ הדרגות הבדלי כל »¿»»∆
לעיל  המבוארים השונים העולמות בין

¯B‡‰a ‡e‰ האלוקי‡aL ¿»∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆»»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ולפי  ערכו לפי עולם בכל שמתלבש

המיוחדת B‡‰a¯מהותו Ï·‡¬»¿»
אור e‰L‡האלוקי  עצמו מצד ∆

האור  מוגבל, ולא מדוד לא אינסופי

‡Ïשהוא ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆
¯B‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,˙BÓÏBÚ‰»»¿¿ƒ«

‡aL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ומאיר «≈»»¿ƒ∆»
ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ עולם בכל מאיר ואינו »»
הפרטית  מהותו È‡Ó¯לפי È¯‰¬≈≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa באותה ¿»»»¿»∆
שאורו e‰ÊÂמידה, הזוהר דברי פירוש ¿∆

מאיר  הקדושֿברוךֿהוא של

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa" העולמות בכל ¿¿»¿ƒ
ÔÙ‡ ‰p‰ ‰Ê ¯B‡L eÈ‰Â¿«¿∆∆ƒ≈…∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿»»»

‰ÂLa מידה באותה מאיר והוא ¿»∆
ובעולם  העליון האצילות בעולם

התחתון. העשייה

,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‰Ê ¯B‡ CÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ ויאיר יבוא שאכן »¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿¿»¿ƒ
וחיות  קיום שמשפיעים אלוקיים אורות שיש בחסידות (כמבואר בפועל

שיורדים  אורות ויש חסד") "חפץ הקדושֿברוךֿהוא (כי עצמם מצד בעולמות

עלמין" כל "הסובב אור והמשכת האדם. עבודת עלֿידי רק למטה ונמשכים

העולמות  ‰B·Ú„‰בכל È„È ÏÚ ‡e‰ האדם ‰ÌÈ¯e¯aשל ˙„B·Úa «¿≈»¬»«¬««≈ƒ
זו  ועבודה הזה העולם ענייני האמורים של האופנים בשני »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙היא
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ העולם ענייני עם המגע וההתגברות ורק ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

לגרום  בכוחה "אתהפכא" בדרך "אתכפיא" בדרך והסטראֿאחרא הקליפה על

הנעלה  האלוקי האור של המשכתו

עלמין". כל ה"סובב

e‰ÊÂהזוהר בדברי "k„הפירוש ¿∆«
,"‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

ÏÚBt ¯L‡kהאדםB˙„B·Úa «¬∆≈«¬»
‡˙ÈÙk‡הרוחנית ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Â ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ,לעיל כאמור ¬»ƒ¿»

È ‰p‰‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙ ƒ≈ƒ¿»
,‡˜Âc CLÁ‰Ó(בקהלת) כתוב ≈«…∆«¿»

מן  לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי

החושך" מן האור כיתרון הסכלות

eÈ‰Â האור ב"יתרון הפירושים  ואחד ¿«¿
החושך" ‰CLÁמן ¯L‡Îc¿«¬∆«…∆

ÔB¯˙È ‰NÚ ‰p‰ ,¯B‡Ï Ct‰∆¿«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿
,¯B‡‰ מתוך שמאיר באור כלומר, »

לגבי  מיוחדת ומעלה יתרון יש החושך

של  המיוחדת המעלה וזו סתם, אור

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

"יתרון  את פועלת שהיא לאור החושך

היינו ÈeÏ‚aהאור" ¯È‡Ó ¯B‡‰L∆»≈ƒ¿ƒ
העולמות  È‡È¯בכל ¯L‡ „Ú«¬∆»ƒ

CLÓpL eÈ‰Â ,LnÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¿∆ƒ¿»
‰Êk ÔÙ‡a ¯B‡‰ יתרון בו שיש »¿…∆»∆

‰e‡גדול, B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ ¯L‡¬∆…∆«¿»»
.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿»∆

e‰ÊÂ הזוהר דברי פירוש לסיכום, ¿∆
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k"«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ עליית ¿¿»¿ƒ
בכל  הקדושֿברוךֿהוא של כבודו

פירוש ‰‡B¯,העולמות ˙ÈÁa¿ƒ«»
ביותר  נעלה אור של והתגלות המשכה

CLÓpL6 ומתגלה למטה מלמעלה ∆ƒ¿»
‰B˙ÎLÓבעולם ÔÙ‡L ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡ גדול ביתרון הוא «≈»»¿ƒ∆…∆«¿»»

¯È‡Ó Ôk Ì‡Â ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿»∆¿ƒ≈≈ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ Ìb"ה"סובב שהאור בלבד זו לא כלומר, «¿«»¿∆¿«¿»

כמו  בדיוק מאיר הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה גם מאיר

למעלה.
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dlkי izeg` ipbl iz`a

העבֹודה  ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבתֹוכם",

הּנה  לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת

יקרא  ּדאסּתלק האֹור, יתרֹון זה ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנעׂשה

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדקּודׁשא

הּסֹובב. אֹור ְִֵֶַַּומתּגּלה

.¯ev˜ ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה העֹולמֹות ְְִִִֶֶַָָָּבריאת

ואתהּפכא, אתּכפיא ידי על ונעׂשה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתחּתֹונים,

עלמין  ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממׁשי

ְֶָּבׁשוה.

ּומקּדׁשp‰Â‰ב) ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

אתּכפיא  ּדבחינת הּברּורים, ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעבֹודת

חׁשֹוכא  אתהּפכא לבחינת ּומעלה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהּמביא

הּוא  ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנהֹורא,

רּוחנית  עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפׁש,

הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעבֹודתם

הּקרּבן  עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

ּדכתיב  הּוא, האדם ּבנפׁש ּכי 7ּבעבֹודה "אדם ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

הּבקר  מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב

ּכּו היתה ּדאם יקׁשה ּדלכאֹורה כּו', ּבזה ּומן" נתֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק

יהיה  וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן יקריב ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּכם

אֹומר  מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמׁשּפט

ּבזה  הּכּונה ידּוע  אּלא וכ ּו'. מּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם

הּקרּבנֹות  ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא ְְְְִֵֶַַַָָָָָהּוא

יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ּבנפׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעבֹודה

הּוא  מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם
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ואילך.7) ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ מובן האמור כל לפי ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

להיות  יכולה אכן בתוכם") ("ושכנתי השכינה השראת Ïkכיצד CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡ כי ישראל, ‡˙ÈÙk‡מבני ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ∆»¿∆»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ÂÔB¯˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ ,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,¯B‡‰ ויתרון במעלת לעיל כאמור »

החושך מתוך שבא ≈¿¿ÏzÒ‡c¿ƒ˜האור
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ
¯È‡nL ,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

‰lb˙Óe שווה במידה העולמות בכל ƒ¿«∆
··Bq‰ ¯B‡ הנעלה האור שהוא «≈

על  אבל לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו"אתהפכא" "אתכפיא" ידי

בעולמות.

‰ÈÎL ¯wÚ .¯ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

היה  כך ביותר, התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך הבריאה בתחילת

רבנו. משה ידי על ≈«¿È·‡¯המשכן
˙eÎc של È¯a‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰¯Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  לקדושֿברוךֿהוא

,ÌÈBzÁza הזה בעולם ובמיוחד ««¿ƒ
‰NÚÂ העולם עשיית של זו מטרה ¿«¬∆

לקדושֿברוךֿהוא  ל'דירה' התחתון

‡˙ÈÙk‡מיושמת  È„È ÏÚ'«¿≈ƒ¿«¿»
CÈLÓnL ,‡Ît‰˙‡Â האדם ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ

את אלה בדרכים ה' את ‡B¯העובד
e‰fL ,··Bq‰ המאיר אור «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa העולמות בכל ¿¿»¿ƒ

.‰ÂLa¿»∆
‰p‰Â לעיל ·) האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈

שממשיכה  ו"אתהפכא") (ב"אתכפיא"

ביותר, נעלה אלוקי אור הזה לעולם

מהעולמות, ‰È˙‰למעלה ˙‡Ê…»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»

ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa בירור של «¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה העולם ענייני

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·c בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
"אתכפיא" מוביל ‰È·n‡של «≈ƒ

‰ÏÚÓe יותר גבוהה לדרגה האדם ÎBLÁ‡את ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁ·Ï «¬∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï מאשר נעלית יותר עבודה היא לאור עצמו החושך הפיכת שהרי ƒ¿»

הוא  כעת אם וגם במהותו נשאר הרע ב"אתכפיא" כי והכנעתו הרע כפיית

ואילו  רע. להיות וישוב ויתעורר יחזור יותר שמאוחר ייתכן הוכנע

היא  ש"אתכפיא" מבואר אחרים (ובמקומות לטוב הפך הרע ב"אתהפכא"

הצדיקים) עבודת היא ו"אתהפכא" אדם כל ‰B„B·Ú˙עבודת ˙Á‡ ÔÎÏÂ¿»≈««»¬
‰„B·Ú ‡e‰L ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L∆»»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»∆¬»

,LÙpaL ˙ÈÁe¯ בעבודה מלווה הייתה בגשמיות הקרבנות הקרבת כי »ƒ∆«∆∆
ֿ e‰ÊÂרוחניתֿנפשית. הרוחני החלק ¿∆

הוא הקרבנות עבודת של »¿ÔÈÚƒנפשי
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
˙Úa Ì¯ÓÊÂ Ì¯ÈLÂ Ì˙„B·Úa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰„B·Ú e‰fL ,Ôa¯w‰ ˙‡·‰¬»««»¿»∆∆¬»

˙ÈÁe¯ הקרבן להקרבת פרט כי »ƒ
עבודה  עובדים היו הכהנים בפועל,

ומזמרים  שרים היו והלויים רוחנית

עבודה  זו וגם במקדש העבודה בעת

רוחנית.

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון

בכל  אדם, לכל שייכת היא הרי רוחנית,

ומבאר. שהולך כפי מקום, ובכל זמן

‰„B·Úa Ôa¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
·È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

ויקרא È¯˜È·בחומש Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ«¿≈»
‰¯B‡ÎÏc ,'eÎ "ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

‰L˜È הכתוב לשון על לתמוה יש À¿∆
‰Êa B˙ek ‰˙È‰ Ì‡c באמירה ¿ƒ»¿»«»»»∆

מכם" יקריב כי Ï·‡¯"אדם ˜«̄¿»≈
Ôa¯w‰ ÈËtLÓ,למעשה הלכה ƒ¿¿≈«»¿»
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו היה ¬»≈¿≈«

ÌkÓלומר  Ì„‡ ישראל מבני אחד »»ƒ∆
‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈
˙‡·B‰ ËtLÓ ‰È‰È CÎÂ Ck»¿»ƒ¿∆ƒ¿«»«
‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôa¯w‰«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
"ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡" ¯ÓB‡≈»»ƒ«¿ƒƒ∆
"מכם", הקרבה שמשמעו לשון

Úe„Èמעצמכם ‡l‡ .'eÎÂ בתורת ¿∆»»«
הטעם ek‰‰Êa‰החסידות ««»»»∆

מכם" יקריב כי "אדם אומר שהכתוב

יקריב" כי מכם "אדם ‰e‡ולא
‡aL דיני את רק לבאר לא הכתוב ∆»

אלא בפועל B·Úa„‰הקרבנות ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון הפנימי Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙È ¯L‡k Ì„‡‰ ,"·È¯˜È התעוררות לו תהיה כאשר «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי הזה בעולם חי שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו ויעלה
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יי i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

קרּבן  להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם מּכם להוי', ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָקרּבן

ּדידּוע  הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָלהוי',

ּובא 8ּדקרּבנֹות  והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ענין הם ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

הּוא  לאלקּות, להתקרב ּבא ּדכאׁשר לבאר, ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה

אדם  יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ׁשּתלּוי והינּו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"מּכם",

יֹודע  ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאי

ּבכּמה  ּומלכל ּבׁשפלּות ׁשהּוא העצמי ְְְְְְִִֶַַַָָָֻמהּותֹו

הרחּוק  ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, לא ְְְְִִִִִִֵַָָֹענינים

אֹומר  הּוא זה ועל לאלקּות, אתקרב ואי ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמאלקּות

מּיׂשראל  ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמּכם,

לאמר  אבֹותי 9יכֹול למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָֹ

ואין  ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאברהם

ּולהּגיע  לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ּדבר ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשּום

ּבא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹּולהתקרב

אחד 10ּבטרּוניא  ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

רּבה  ּבמדרׁש ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי 11ואחד ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

לפי  אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ"ּוכׁשאני

זה  ידי ּדעל ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחן",

לּמדרגה  ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנה

ּדבכדי  יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהּיֹותר

ׁשּבכם  "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאדם

ּדמּכם  להוי", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָהּדבר

הּקרּבן  רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריבּו

"מן  והּוא מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּבהמה",

הּפרטי  הּמה הן הּצאן", ּומן הּבקר "מן ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּבהמית.

הענינים  וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ּדיׁשנם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמדרגֹות
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נסמן.8) ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.9)ראה פרק רבה אליהו דבי ספר 10)תנא וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. אידיש ג.11)המאמרים יב, פרשה רבה במדבר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאלוקות) רחוק שהוא כך גשמי בגוף ÌkÓמלובשת ‰p‰ עצמכם מתוך ƒ≈ƒ∆

,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ‡e‰לכך BÈ‰Ï˙ובנוסף ¯·c‰ ÈeÏz ÌÎ·e ÌkÓ »¿»«¬»»ƒ∆»∆»«»»ƒ¿
,'ÈÂ‰ Ï‡ ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ רוצה האדם וכאשר »¿»«¬»»«¿ƒ¿»∆¬»»

עצמו בו אלא תלוי הדבר אין לאלוקות Ba¯˜c˙להתקרב Úe„Èc8 מלשון ¿»«¿»¿»
והתקרבות ˜¯e·קירוב ÔÈÚ Ì‰≈ƒ¿«≈

את  ולמסור לתת הקרבה, של במובן גם

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ האדם וכאשר «…¿«ƒ
למסור  עליו לאלוקות להתקרב מבקש

שלו  והיכולות והכישרונות הכוחות את

ה', Êa‰לעבודת ‡·e אדם" הכתוב »»∆
מכם" יקריב L‡Îc¯כי  ,¯‡·Ï¿»≈¿«¬∆

‡a האדם,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‰Ï »¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa ¯·c‰,עצמו Ï‡cבאדם «»»»∆¿«
Ì„‡ ¯Ó‡Èממצבו ‡CÈבייאושו …«»»≈

,˙e˜Ï‡ Ï‡ ויימנע ‡˙˜¯· ∆¿»≈∆¡…
חשש  מתוך לאלוקות הקירוב מעבודת

ליכולתו  ומעבר מעל הוא שהדבר

Ú„BÈ ¯L‡k Ë¯Ù·e בנפשו ƒ¿»«¬∆≈«
את ‰ÈÓˆÚפנימה B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ

בעצם, שהוא כפי הרוחני ומעמדו

eÏÙLa˙באמת ‡e‰L נחות ∆¿ƒ¿
רוחנית CÏÎÏÓeביותר  מבחינה ¿À¿»

ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו בנפשו Ôkשנדבקו Ì‡Â¿ƒ≈

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ בשיא˜eÁ¯‰ ¿«¿ƒ»ƒ
˙e˜Ï‡Ó לאלוקות להתקרב וכדי ≈¡…

עשוי  והוא גדול פער פני על לדלג עליו

עצמו  את ‡˙˜¯·לשאול CÈ‡Â¿≈∆¿»≈
‰Ê ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï את להסיר כדי ∆¡…¿«∆

הזה  ‡ÓB¯החשש ‡e‰ שאין ≈
כי הגדול המרחק מפני ∆ÌkÓƒ,לחשוש

„Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎa»∆«»»»¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â שעה שלפי מי גם ¿∆»ƒƒ¿»≈

ונחות  שפל מאד רוחני במצב נמצא

¯Ó‡Ï ÏBÎÈ9 לשאוף וצריך »…«
מאד  נעלה רוחני למצב להתעלות

עצמו את eÚÈbÈולשאול È˙Ó»««ƒ
,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ È˙B·‡ ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ לשאוף שעליו היינו «¬«¿«¬≈¬««¿»»ƒ¿»¿«¬…

האבות, כמו נעלית, כך כל רוחנית לרמה ‰‚BÏa˙להגיע ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«¿»
,ÏÏk נעלים מסוימים, אנשים רק שבגללה הגבלה מהווה לא דבר שום ¿»

לאלוקות  להתקרב יוכלו kÚÓe·במיוחד, ÚBn‰ ¯·c ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»«≈«¿«≈
,‰ÏÈÏÁ של בדרכו ומעצור מחסום חלילה, להוות, יכול לא דבר ושום »ƒ»

הרוצה  הנחותBÏÚÏ˙האדם הרוחני Ïe‰˙˜¯·ממצבו ÚÈb‰Ïe «¬¿«ƒ«¿ƒ¿»≈
‡Èe¯Ëa ‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï10ÌÚ ∆¡…¿≈«»»»ƒ¿¿»ƒ

,ÂÈ˙BÈ¯a שאין דברים מהבריות דורש לא הקדושֿברוךֿהוא מלכתחילה, ƒ¿»
לבצע  יכולת BÁkלהם ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ¯È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ…

BzÏÎÈÂ אלוקי אור מאיר אדם ובכל ƒ»¿
ולקלוט, להכיל שביכולתו כמה עד

‡˙È‡„kמובאL¯„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a¯11È‡LÎe" ֿ הקדושֿברוך «»¿∆¬ƒ

דבר Lw·Óהוא לעשות אדם מבני ¿«≈
אחר או ÈÙÏכזה Lw·Ó ÈÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÈÁk,שלי ויכולות לכוחות בהתאם …ƒ
הקדושֿברוךֿהוא ÈÙÏשל ‡l‡∆»¿ƒ

„Á‡ Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»∆»
„Á‡Â,בפרט ישראל È„Èמבני ÏÚc ¿∆»¿«¿≈

‰Ê ֿ שהקדושֿברוך הכוחות עלֿידי ∆
אדם לכל נותן Ïkהוא ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»

„Á‡Â „Á‡ הכלל מן יוצא מבלי ∆»¿∆»
˙BÏÚÏ שעה לפי ממצבו להתעלות «¬

¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ היא הכוונה וכאמור, «¬≈

האבות. לדרגת אפילו להתעלות

e‰ÊÂבכתוב הפנימי "‡„Ìהפירוש ¿∆»»
Ì„‡‰L È„Î·c ,"·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆»»»
,"ÌkÓ" ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙Èƒ¿»≈∆¡…ƒ∆

,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎaL כמבואר ∆»∆«»»»
הזו eÈ‰Âלעיל, הרוחנית והעבודה ¿«¿

ÈÂ‰Ï",היא Ôa¯˜ ÌkÓ"ƒ∆»¿»«¬»»
ÌkÓcעצמכם ‡˙מתוך e·È¯˜z ¿ƒ∆«¿ƒ∆

‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯w‰«»¿»«¬»»¿≈««»»
‰Ó‰a‰ ÏL Ôa¯w‰ ˜«̄«»¿»∆«¿≈»
הגשמי  המזבח גבי על הגשמית

ÌkÓ Ì‡ Èk ,„·Ïa האדם מתוך ƒ¿»ƒƒƒ∆
"ÔÓעצמו  ‡e‰Â ,LnÓ«»¿ƒ

BaÏaL ‰Ó‰a‰ ,"‰Ó‰a‰«¿≈»«¿≈»∆¿ƒ
LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL∆»»∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ בכתבי שכתוב כפי ««¬ƒ
א) (פרק התניא בספר ומבואר האריז"ל

ואחד  צדיק אחד ישראל, איש "דלכל

וסטרא  הקליפה מצד אחת נפש נפשות, שתי שהן נשמות... שתי יש רשע,

ועל  האלוקית, הנשמה שהיא השנית ונפש הבהמית, הנפש והיא אחרא",

ומפרט  ממשיך והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו את ולהעלות לקרב האדם

להיות  שעליו הבהמה" "מן הקרבן ‰Ôלגבי ,"Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈
‰n‰˙B‚¯„Ó ÈË¯t‰השונים ‰ÈÓ‰a˙,והסוגים LÙpa ÌLÈc ≈»«¿»≈«¿≈¿∆¿»«∆∆««¬ƒ
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dlkיב izeg` ipbl iz`a

ּדֹומה ּדאינֹו אחד ּבזה, ּבכל הּברּורים האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד,

ׁשהּוא  צאן ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל

הּוא  אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה

ּבאריכּות  (וכמבאר ּפנים ּכל על ּבקנטרס 12ּבדּקּות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָהּתפּלה,

ׁשּמביאין  הּוא הּגׁשמי ּבהּקרּבן והּנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקרּבנכם".

האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה

רבּוצה  ב) עּמּוד (כא ּביֹומא וכדאיתא ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה,

ׁשלמה  ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּובּזהר רׁש"י). הּמזּבח, על "אריה 13והיתה ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה קּורּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל

אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, אׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם,

אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפׁש

(הּובא  רּבה ּבמדרׁש ואיתא יּֿה", ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת

לּמים  מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכאׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילקּוט)

הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו לאׁש, מכּבין הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית

מכּבין  הּמים ׁשאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדּוגמא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוהּוא

רּבים  מים הם והּמים הּטרדֹות 14אֹותֹו, ּברּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ

ׁשֹונֹות  ּבטרדֹות ׁשֹונים ּובלּבּולים הּפרנסה ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטרּדת

ּגם  הּנה זה ּובכל ועב ֹודה, ּבתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבלּבלים

האהבה  אׁש ּדרׁשּפי לפי יׁשטפּוה, לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹהּנהרֹות

ּדאין  ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבּנפׁש
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תש"א.12) (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה 13)ראה

ועוד. א. יז, ג חלק זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק מים 14)זוהר המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו. רבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎa ÌÈ¯e¯a‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰ Úe„iÎÂ¿«»«»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»

,„Á‡Â „Á‡"אתכפיא" ידי (על הרוחנית הקרבנות עבודת לעיל כאמור ∆»¿∆»
עניין  את גם שכולל רחב (מושג הבירורים" "עבודת נקראת ו"אתהפכא")

בעיקר  הכוונה וכאן גשמיים. בעניינים ש'נפלו' הקדושה ניצוצות העלאת

הבהמית  הנפש של ותיקון ל'בירור'

שבה  הטוב הפרדת שעניינו עצמה

הלא  המידות ועידון וזיכוך מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של טובות

הבהמית  הנפש של העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד לקדושה

הפיכתה  ידי על האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו ובעבודה לקדושה,

הנפש  של ומהותה לאופייה בהתאם

אדם  שבכל BLÈcהבהמית (¿∆¿
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ∆
מגושמת  בהמית נפש היינו הבקר" "מן

BcÓ˙בדוגמת ÏÚ·e Áb ¯BL«»««ƒ
Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ ,¯˙BÈa ˙Bqb«¿≈¿≈∆…

‰wc ‰Ó‰a ‡e‰L,גסה ‡Ûולא ∆¿≈»«»«
Ï·‡ ,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ וביחס ¿««»»ƒ
נפש  הרי "בקר", מסוג הבהמית לנפש

ו'דקה' עדינה היא "צאן" מסוג בהמית

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך

קלה  יותר שלה והתיקון הבירור

˙eÎÈ¯‡a ¯‡·ÓÎÂ)12Ò¯Ë˜a ¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈
Ò"¯˙ ,‰lÙz‰ מיוחד מאמר «¿ƒ»

הרבי  שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא

עוסק  הוא שם תר"ס בשנת נ"ע הרש"ב

של  שונים סוגים בביאור בהרחבה

הבירור  ואופן הבהמית הנפש

סוג  כל של e‰ÊÂוההעלאה ,(¿∆
¯ÓB‡L ומסיים ‡L¯הפסוק ∆≈¬∆

"ÌÎa¯˜ ˙‡ e·È¯˜z" כל שעל «¿ƒ∆»¿«¿∆
הבהמית  הנפש של למהותה בהתאם שלו המיוחד הקרבן את להקריב אדם

שלו. הפרטית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של המשמעות לגבי פרטים ומוסיף והולך

האדם: של

ÈÓLb‰ Ôa¯w‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡È·nLאופן ‡e‰ ובבית במשכן ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a שורפים ההכנות ושאר השחיטה תהליך ולאחר ¿≈»«¿ƒ

הקרבן) לסוג בהתאם חלקה, או (כולה הבהמה ‰ÁaÊn,את Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«
,‰ÏÚÓlL L‡‰ ‰È‰Â המקדש בבית היה הכהנים שהדליקו האש מלבד ¿»»»≈∆¿«¿»

השמים מן אש המזבח על שירדה שכתובÈ‡„ÎÂ˙‡נס (Î‡וכמו ‡ÓBÈa ¿ƒ¿ƒ»¿»
È¯‡k ‰ˆe·¯ (· „enÚ הייתה המזבח אל השמים מן שירדה שהאש «¿»»¬ƒ

הארץ על שרובץ אריה כמו עליו אש(ÏÁb˙רבוצה ÔÓשל ‰ÏÙpL «∆∆∆»¿»ƒ
¯‰f·e .(È"L¯ ,ÁaÊn‰ ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌÈÓM‰«»«ƒƒ≈¿……¿»¿»««ƒ¿≈««ƒ«…«

‡˙È‡ על שירדה האש אודות מובא ƒ»
מהשמים  13ÏÎ‡cהמזבח ‰È¯‡"«¿≈¿»≈

,"ÔÈa¯e˜,קרבנות שאוכל אריה ¿»ƒ
‰„B·Úa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»

‰‡„Ì,הרוחנית  LÙa היא שאף ¿∆∆»»»
שהולך  כפי זו בדרך להיות צריכה

ÏÚÓlL‰,ומפרט  L‡ LÈ È¯‰¬≈≈≈∆¿«¿»
האדם  עבודת מצד לא מלמעלה שבאה

LÙpaL L‡ ÈtL¯‰ ‡e‰Â¿»ƒ¿≈≈∆«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ

לאלוקות  והתשוקה הצמאון כי מהותה

כאש בשיר Ó‡ÓÎe¯בוערים הפסוק ¿«¬«
‡Lהשירים ÈtL¯ ‰ÈÙL¯"¿»∆»ƒ¿≈≈

L¯„Óa ‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙·‰ÏL«¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«
(Ëe˜Ïia ‡·e‰) ‰a¯ פסוק על «»»««¿

הם  האדם שבנפש האש שרשפי זה

L‡‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL L‡k¿≈∆¿«¿»∆≈»≈
ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ
Ú·ËaL eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ¿«ƒ»≈¿«¿∆¿∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ טבעה מצד «∆∆»¡…ƒ
‡Lומהותה  ÈtL¯ Ba LÈ È¯‰¬≈≈ƒ¿≈≈

,˙e˜Ï‡Ï לאש ‰‡‰·‰ שנמשלה »«¬»∆¡…
כאש הבוער הצימאון ¿e‰Â‡בגלל

ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ ‡Ó‚e„a¿¿»≈∆¿«¿»∆≈
ÌÈn‰Â ,B˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰««ƒ¿«ƒ¿««ƒ
האהבה  את לכבות שעלולים שבנפש

מכבים  לא למעשה זאת ובכל לאלוקות

¯ÌÈaאותה  ÌÈÓ Ì‰ בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
לכבות  יוכלו לא רבים "מים השירים

לא  ונהרות האהבה את

14ÌÈÏeaÏ·e"ישטפוה  ‰Ò¯t‰ ˙c¯Ëa ˙B„¯h‰ Èea¯a¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏ·Ó‰ ˙BBL ˙B„¯Ëa ÌÈBL,מפריע גורם להוות ועלולים ƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי מלעסוק האדם את ומבלבל B·ÚÂ„‰,מטריד ‰¯B˙a ולמרות ¿»«¬»

מים  של חזק וזרם שטף כמו מאד, ומטרידות מאד רבות הן הללו שהטרדות

‰B¯‰p˙רבים  Ìb ‰p‰ ‰Ê ÏÎ·e הזורמים מאד רבים  למים משל שהם ¿»∆ƒ≈««¿»
ביותר  חזק ובזרם eÙËLÈ‰,בשטף ‡Ï וההפרעות הטרדות של בכוחן ואין …ƒ¿¿»

האלוקית בנפש שקיימת ה' באהבת לפגוע ‡Lהרבות ÈtL¯c ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰·‰‡‰»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈
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יג i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ההקרבה  להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּמים

אהבה  לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאלקּות,

ּדגם  ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכל

ּבא  ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנפׁש

ה  ּבּנפׁש האלקית הּנפ ׁש התלּבׁשּות ידי  ּבהמית,על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הרי  ידיעה 15ּדתחּלה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ידי  על אמנם ּכלל, אלקּות ּבעניני ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָֹוהרּגׁש

ּבהתּבֹוננּות  ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתלּבׁשּות

על  הּנה  להּׂשיג ֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלקי

(ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַידי

ּכללית  חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמבאר

הּמּובן  ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּנפׁש

ּבכח  ּתבּואֹות "רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), ְְְִֵַַַַָָָֹֻוהּמּׂשג

ּברׁשּפי  ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָׁשֹור",

ידי  ׁשעל ּוכמֹו האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאׁש

צֹומח  ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָקרּבן

הרי  ּברּוחנּיּות ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָחי,

הּבהמית  ּדנפׁש החׁשֹוכא ּומתהּפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמתּברר

ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָלנהֹורא.

ּבבחינת  עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדבתֹו

הּנה  כּו', אתהּפכא לידי הּמביא והעּקר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאתּכפיא,

ּדקּודׁשא  יקרא אסּתלק סטראֿאחרא אתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכד

והּגלּוי, האֹור ּבחינת עלמין, ּבכּולהּו הּוא ְְְְְְִִִִַַָָּברי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ְְִִֵֶַָָׁשהּוא
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ואילך .15) כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ לכבות יכול לא דבר ששום כזו בעוצמה אש היינו ««ƒ¿«ƒ»

‰‰˜¯·‰אותה  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê·e"ה"קרבןLÙp‰ ÏL »∆»ƒƒ¿««¿»»∆«∆∆
,˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡ BÏ ‰È‰È ‡e‰ ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ של ה' שאהבת ««¬ƒ∆«ƒ¿∆«¬»∆¡…

לאלוקות  תתקרב היא שגם הבהמית הנפש על תשפיע האלוקית ¿BÓÎeהנפש
·e˙kL"ישראל "שמע בפרשת ∆»

ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,"E··Ï שדיוק ¿»¿¿»¿««

וכאילו  "לבך" ולא "לבבך" הלשון

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת נאמר

שעל  מלמד אחד בלב רק ולא  לבבות

ה' את לאהוב ≈¿ÈLa"ƒהאדם
,"EÈ¯ˆÈ ביצר וגם טוב ביצר גם ¿»∆

‰ÈÓ‰a˙הרע, LÙp‰ Ì‚c ולא ¿««∆∆««¬ƒ
האלוקית הנפש ‡‰·‰רק BÏ ‰È‰Èƒ¿∆«¬»

‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï להביא הדרך ∆¡…¿∆»
בנפש  גם תהיה ה' שאהבת כך לידי

היא ‰˙eLaÏ˙הבהמית È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿
LÙpa ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ«∆∆

‰lÁ˙c ,˙ÈÓ‰a‰ במצב ««¬ƒƒ¿ƒ»
‰È¯‰15LÙpההתחלתי  ¬≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ מהותה ומטבע עצמה מצד ««¬ƒ
Lb¯‰Â ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿∆¿≈
ÏÚ ÌÓ‡ ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»»¿»«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«∆∆»¡…ƒ
הבהמית, ובנפש הגשמי בגוף

ÔBa˙Óe הנפש באמצעות האדם ƒ¿≈
שלו ‡È˜Ïהאלוקית ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ

ÏÎeÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Ì‚c¿««∆∆««¬ƒ«
,B‚ÈO‰Ï ובסגנון באופן התבוננות ¿«ƒ

הבהמית לנפש גם ÏÚהמובן ‰p‰ƒ≈«
˙e·¯˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ אלוקות לענייני «∆∆««¬ƒ
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nL BÓÎe)¿∆¿…»¿»«≈
הנפש  של ההתקרבות מהות לגבי

פעולה  בעקבות לאלוקות הבהמית

האלוקית  הנפש של זה מסוג

‰NÚpLראשון והסכמהÈ˜Á˜‰בשלב LÙp‰aהחלטה ˙ÈÏÏk ∆«¬∆¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆
'eÎ ‚On‰Â Ô·en‰ ¯·c Ôk Ìb ‡e‰ ˙e˜Ï‡c ˙ÈÓ‰a‰ ועצם ««¬ƒ∆¡…«≈»»«»¿«À»

הבהמית  הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג להבין שניתן וההחלטה ה'חקיקה'

Íkלאלוקות), ¯Á‡ ‰p‰ השפעה האלוקית לנפש יש יותר מאוחר בשלב ƒ≈««»ְ
מכך וכתוצאה הבהמית הנפש על מעמיקה במשלי ‰e‡יותר הכתוב כלשון

,"¯BL ÁÎa ˙B‡e·z "הרבה "¯· היא הפסוק כוונת פשוטו לפי »¿¿…«
עול  עליו המקבל לומר רצה בשדה, יחרוש כי השור, כח עלֿידי באה תבואות

הכוונה  וכאן דוד) (מצודת הרבה" תורה ידו על ימצא לעול כשור תורה

Ct‰˙nLהבהמית הנפש הוא להיות B˙eiÓ‰aÓה"שור" מפסיקה והיא ∆ƒ¿«≈ƒ«¬ƒ
‰eLz˜‰"בהמית" L‡ ÈtL¯a ÏÏÎÂ ‰ÏBÚÂ לאלוקות והצמאון ¿∆¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈«¿»

˙È˜Ï‡‰ LÙpaL והנפש האלוקית שהנפש התניא בספר (וכמבואר ∆«∆∆»¡…ƒ
השליטה  על זו עם זו נלחמות הבהמית

בכוחות  השליטה על וגם הגוף באברי

הנפש  של והשאיפה הנפשיים.

הנפש האלוק  את להפוך היא ית

פרק  בתניא שכתוב כמו לטוב, הבהמית

עולם  מתענוגי ולהפכה "לשנותה ט:

להיות  נהפך שהרע ה'... לאהבת הזה

ממש") טוב יצר כמו גמור ¿BÓÎeטוב
È¯‰ ÈÓLb‰ Ôa¯˜ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿»««¿ƒ¬≈
ÁÓBˆ ÌÓBc ÈˆBˆÈp‰ ¯¯a˙Óƒ¿»≈«ƒ≈≈≈«

,ÈÁ של ניצוצות יש גשמי דבר בכל «
שלו  והקיום החיות מקור שהם קדושה

והתלבשו  ירדו אלה שניצוצות וכיון

לברר  צורך יש וחומריות בגשמיות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

קרבנות  מקריבים וכאשר באלוקות.

את  מבררים והחי הצומח מהדומם,

שבהם ÏÚהניצוצות ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«
˙eiÁe¯a ‰·¯˜‰‰ È„È שתוכנה ¿≈««¿»»»»ƒ

הבהמית  הנפש של התקרבות הוא

ואלוקות  a˙Ó¯¯לקדושה È¯‰¬≈ƒ¿»≈
‡ÎBLÁ‰ Ct‰˙Óe החושך ƒ¿«≈«¬»

‡¯B‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙc.לאור ¿∆∆««¬ƒƒ¿»
e‰ÊÂ הציווי של הפנימי התוכן ¿∆

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,"ÌÎB˙a למשמעות שבנוסף ¿»

המשכן  את להקים ציווי של הפשוטה

להשראת  גם הכוונה המקדש, ובית

ואלוקות  קדושה והחדרת השכינה

"בתוכם" נאמר שלכן וכאמור בנפש,

"בתוכו") ‡Á„(ולא Ïk CB˙·cƒ¿»∆»
B˙„B·Ú È„È ÏÚ È¯‰ „Á‡Â¿∆»¬≈«¿≈¬»

‡˙‰Ît‡הרוחנית  È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈ƒ¿«¿»
,'eÎ האופן והיא לאור החושך הפיכת היא יותר הנעלית שהעבודה כאמור

לעולם קדושה ממשיכים שדרכו Œ‡¯ËÒהעיקרי ‡ÈÙk˙‡ „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»ƒ¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡«¬»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ
עניינה  כאן האמורה הקדושֿברוךֿהוא של כבודו ועליית ו"הסתלקות"

,ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ ˙ÈÁaהעולמות בכל האלוקי האור ÈÁa˙של ‡e‰L ¿ƒ«»¿«ƒ∆¿ƒ«
.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ.לעיל כמבואר בשווה, העולמות בכל המאיר האור ≈»»¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

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



dlkיד izeg` ipbl iz`a

.¯ev˜ ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאׁש

ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית

האלקית  נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבהמית

הּבהמית. ֲִֶֶַַַּבּנפׁש

ׁשּטים Ê·e‰ג) מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העבֹודה  ׁשעּקר ּדלהיֹות ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין 16ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל הּקטרת), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעׂשה

ולכן  ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהּנה

ׁשיטה  ּדהּנה ׁשּטים, מעצי נטּיה,17היה ּפרּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד,

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשטּות,

מּזה  וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה

ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא

ּתט  רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכתּוב

ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשהּוא ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

רּוח  ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

ׁשטּות  ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשטּות",

"ׁשטּות" ונקרא אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח ְְְְְְֲִִִַַַָָָָהּוא

האֹור  על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעלּֿדר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוהּגּלּוי,

והרּוח  חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'
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[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

בני. ריח ראה המתחיל ומעין.17)דיבור קונטרס ואילך. טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל א.18)ראה קו, סנהדרין

בלק. פרשת סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Úa ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ¯‡·È .¯ev˜ בנ האדם הרוחנית פש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»

"·È¯˜È Èk Ì„‡"c לאלוקות להתקרב ירצה אדם BÈ‰Ï˙כאשר CÈ¯ˆ ¿»»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿
"Ôa¯˜ ÌkÓ".שלו הבהמית הנפש את היינו מתוכו, "להקריב" ‡Lעליו ƒ∆»¿»≈

,‰hÓlÓ L‡Â ‰ÏÚÓlL שירדה אש הייתה המזבח שעל כשם ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«»
שהביאו  אש גם והייתה מלמעלה

יש ה' בעבודת כך «¬»‡‰·‰למטה
˙È˜Ï‡‰ LÙc בה שקיימת ¿∆∆»¡…ƒ

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e להשפיע שצריך ¿∆∆««¬ƒ
בדוגמת  ה', אהבת בה ולהחדיר עליה

מלמטה. שבאה LÙcאש ‰·‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa היא שתחילתה «∆∆««¬ƒ
גם  המובן באופן באלוקות בהתבוננות

הבהמית. לנפש

‰Ê·e עניין ‚) לעיל שנתבאר לאחר »∆
השראת  ועניין במשכן השכינה השראת

האדם בנפש Ó‰השכינה Ô·eÈ»«
ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc המיוחדת המשמעות לאור «¿»
שיתבאר  כפי "שיטים" המושג של

‰B·Ú„‰להלן, ¯wÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«»¬»
‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  הקדושה היפך של חושך להפוך

B·Ú„˙אלוקי ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
Ë¯Ù·e) Ï"pk ˙Ba¯w‰16 «»¿»««ƒ¿»

˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ בירור עניין שבו «¬≈«¿…∆
יותר  מודגש לקדושה והעלאתו החושך

המקדש  בבית אחרות בעבודות מאשר

מדברים  היו הקטורת של הסממנים כי

למזון  משמשים ואינם טעם בהם שאין

מצומח  יותר שנחות דומם בבחינת והם

נוצר  המזבח גבי על שעלו ולאחר וחי,

היינו  לה'", אשה ניחוח "ריח מהם

לאור  חושך È„Èהפיכת ÏÚÂ ,(¿«¿≈
Lc˜naL ‰„B·Ú‰ בבירור »¬»∆«ƒ¿»

לקדושה העולם ענייני ‡e˜Ï˙והעלאת Èelb ¯È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆≈ƒƒ¡…
‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚaבנוי ËÈL‰המשכן ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17 »»¿»≈»»≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»

זה iË‰,בהקשר dLe¯t,סטייה‡e‰L ¯·c LiL eÈ‰c ≈»¿ƒ»¿«¿∆≈»»∆
,ÈÚˆÓ‡באמצע ˆ„,מהאמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ‰ÊÈ‡Ï כלשהו לצד ∆¿»ƒ¿««»»¿≈∆«

,‰ËÈL ˙‡¯˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏוסטייה Le¯tנטייה ÔÎÂ ¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»¿≈≈
˙eËLc ,˙eËLהגיון ÓÎÁ‰Â‰,חוסר ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰ ‡e‰ ¿ƒ¿««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה,Úevn‰ C¯c ‡e‰ הממוצעת הישרה הדרך ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«

‰Èh‰‰Âוהסטיה eËL˙.הנטיה ‡¯˜ ‰fÓ ¿««»»ƒ∆ƒ¿»¿
,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«∆
נטייה  היינו רצוי הלא בכיוון שטות

הקדושה  צד שאינו הסטראֿאחרא לצד

הכתוב  שם על זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

·e˙kL BÓÎe סוטה אשה לגבי ¿∆»
L¯Ùe ,"BzL‡ ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿≈≈

È"L¯פירושו Ëzש"תשטה" «ƒ≈
·È˙Îe ,˙eÚÈv‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ
"ÌÈhMa Ï‡¯NÈ ·LiÂ"«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
שם, חטאו ישראל שבני נאמר ובהמשך

‡e‰L הסטראֿאחרא לצד הנטייה ∆
ÔÈÚ18,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

של  לצד המיצוע מדרך נטייה היינו

הקדושה  ¯Ï"Êהיפך ¯Ó‡ÓÎe¿«¬«««
‡l‡ ‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»∆»
,"˙eËL Áe¯ Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿
על  ועבירה התורה, מדרכי שנטייה הרי

"שטות" נקראת ה' ‰f‰רצון Áe¯Â¿««∆
לחטוא  לאדם שגורמת השטות רוח

Áe¯Â ,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ¿«∆«»¡∆¿«
˙eËLהחטא את שגורמת ‰e‡זו ¿

Áe¯,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ ‰tÏw‰ ««¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
הקדושה צד שאינו אחר «¿Â¿ƒ˜¯‡צד

Ô˜Ê CÏÓ C¯cŒÏÚ "˙eËL"¿«∆∆∆∆»≈
,ÏÈÒÎe המפתה הרע שהיצר כשם ¿ƒ

"כסיל", נקרא עבירה לעבור האדם את

אחרא Ì‰Âטיפש, והסטרא הקליפות ¿≈
Èelb‰Â ¯B‡‰ ÏÚ ÌÈqÎÓ‰«¿«ƒ«»¿«ƒ

‡Ó˙האלוקי, ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆
'ÈÂ‰Â" ·e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁÂ¿«ƒ¿∆»«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¡∆¡…ƒ

,"ÌÈiÁ והיא האמת היא האלוקות «ƒ
היא  האלוקות כי החיים מקור

הזה  שבעולם אלא הנבראים כל של החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות

מרגישים  לא והנבראים בגלוי לא היא האלוקית והאמת ונעלם, מכוסה הדבר

בעלי  שהם בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות

עצמאית  eiÁ‰Â˙מציאות ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe¯‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««
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טו i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ולכן  אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ְְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹׁשטּות

על  הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָנקרא

על  ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָהּפרי,

אׁשר  ּׁשאפׁשר מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהאֹור

עברה, עֹובר חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול ְְֲִֵֵַָָָָָָהאדם

לידי  האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדלכאֹורה

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא הּוא 19עברה, ׁשּבזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה מאלקּות, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָֹנפרד

החטא  ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואם

את  עֹוׂשה היה לא הרי  מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹועֹון

לפי  אפן, ּבׁשּום רחמנאֿלּצלן העברה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדבר

ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבטבע

ּדכאׁשר  והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹיכֹול

ׁשל  ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין  נּסיֹון לידי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבא

ׁשאינֹו ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכפירה,

מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנעׂשה

ּומֹוסר  חסֿוׁשלֹום יּסּורין הּמיני ּכל עליו ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומקּבל

ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻנפׁשֹו

ה  ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם ׁשּבּקּלים מּמׁש ּבקל ּפחּותֹות ְְְְֲִִֶַַַַַַַָ

קדּׁשת  על נפׁשם למסר ּדעלּולים  יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּופֹוׁשעי

ּבנפׁשֹו, ּומרּגיׁש יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמֹו

יׂשראל, מאלקי להּפרד חסֿוׁשלֹום רֹוצה ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואינֹו

נפרד  וחסֿוחלילה חסֿוׁשלֹום להיֹות ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּדכזה

אבל  יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמאלקי

רחמנאֿלּצלן, עברֹות ּבׁשארי הינּו ּדברים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשארי

זה  ידי על ׁשּנעׂשה מרּגיׁש ואינֹו יֹודע אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

עֹוד  הּוא ּכי לֹו ונדמה ,יתּבר מאחדּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָנפרד

ׁשטּות  מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּביהדּותֹו

ׁשּלא  והּגּלּוי האֹור על ׁשּמכּסה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּדסטראֿאחרא

להאדם  לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ְְְְֵֵַַָָָָֻירּגׁש

החמּדה  ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, ּבּתאוה 20העּדר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּקרירּות  לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַוהחמימּות
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ואילך.19) ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא (קונטרס 20)ראה תש"ט משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙È˜Ï‡האמור והסתר להעלם הסיבה ÌLaוהיא ‡¯˜ ÔÎÏÂ ¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

,È¯t‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ‰tÏw‰ BÓÎe ,"‰tÏ˜" שהפרי כך כדי עד ¿ƒ»¿«¿ƒ»«¿«»««¿ƒ
כלל, נראה eËL˙אינו Áe¯‰ Ôkאחרא והסטרא הקליפה qÎÓ‰של ≈»«¿¿«∆

.˙e˜Ï‡ Èel‚c ¯B‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¡…
¯LÙ‡M ‰Ó ‰aq‰ e‰ÊÂ איך ¿∆«ƒ»«∆∆¿»

BÈ‰Ï˙יתכן ÏBÎÈ Ì„‡‰ ¯L‡¬∆»»»»ƒ¿
,‰¯·Ú ¯·BÚ ÌBÏLÂ-ÒÁ«¿»≈¬≈»

¯LÙ‡ CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ייתכן ¿ƒ¿»≈∆¿»
È„ÈÏ Ì„‡‰ ‡B·È ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆»»»»ƒ≈

,‰¯·Ú ומהותו טבעו מעצם והרי ¬≈»
ניתן  שלא בקשר באלוקות קשור יהודי

"יהודי  – הזקן רבנו (כפתגם לניתוק

נפרד  להיות רוצה ולא יכול לא

להלן  שיבואר וכפי )מאלוקות",
LÈb¯Ó BÈ‡L ÈÙÏ ˜¯ ‡e‰Â19 ¿«¿ƒ∆≈«¿ƒ

‰ÊaLהעבירה Ù¯„בעשיית ‡e‰ ∆»∆ƒ¿»
BÏ ‰Ó„Â ,˙e˜Ï‡Ó בטעות ≈¡…¿ƒ¿∆
B˙e„‰Èa ep„BÚ ¯L‡ והדבקות ¬∆∆¿«¬

נפגמה, לא באלוקות האדם Ì‡Âשלו ¿ƒ
היה BÓkהחוטא ˙Ó‡‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»¡∆¿

ÔBÚÂ ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ,‡e‰L∆∆«¿≈«≈¿¿»
È¯‰ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈
¯·c ˙‡ ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ï…»»∆∆¿«

ÔÏvÏ-‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú‰ יצילנו ה' »¬≈»«¬»»ƒ¿»
,ÔÙ‡ ÌeLa שהוא שיתכן למרות ¿…∆

להימנע  וכדי זאת לעשות מתאווה

ניסיונות  על להתגבר עליו מעבירה

Ï‡¯NÈקשים  Ïk Ú·ËaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«»ƒ¿»≈
מהותו ÌeLaמעצם ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆¿

˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡…∆¿≈»¿»ƒ¿
‰È‡¯‰Â ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ùƒ¿»≈¡…¿»¿»»
יהודי, כל מהותו שבעצם לכך ההוכחה

יכול  ולא רוצה לא שיהיה, מי יהיה

היא  מאלוקות ולהתנתק להיפרד

ÔÈÙBÎÂ ÔBÈq È„ÈÏ ‡a ¯L‡Îc¿«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÏL ÔÈÚ ÏÚ ÌBÏLÂ-ÒÁ B˙B‡«¿»«ƒ¿»∆

,‰¯ÈÙk מאלצים כאשר למשל, ¿ƒ»
חסֿושלום, זרה, עבודה לעבוד יהודי

Ê‡c בהם אחרות מעבירות בשונה ¿»
שעשיית  בטעות לחשוב עשוי האדם

נפרד  להיות לו גורמת לא העבירה

זרה  עבודה על כשמדובר הרי מאלוקות

BÚËÏ˙חסֿושלום ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿
,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ BÈ‡L ·LÁÏÂכזה ‰e‡ובמצב È¯‰ ¿«¬…∆≈«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈

,„‚pÓ ÂÈiÁ CÈÏLÓ כך לשם אם אפילו זרה עבודה לעבוד מסכים ולא «¿ƒ«»ƒ∆∆
חייו  על לוותר ÌBÏLÂ-ÒÁעליו ÔÈ¯eqÈ ÈÈn‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»«ƒ≈ƒƒ«¿»

LÁeÓa ‰‡¯ ÔÎÂ ,C¯a˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓe≈«¿«¿À«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆¿»
˙B˙eÁt‰ ˙Bb¯„a elÙ‡ Ìb LnÓ נחות הרוחני שמצבם באנשים «»«¬ƒ¿«¿«¿

ÈÚLBÙeמאד ÌÈlwaL Ï˜a¿«∆««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ אחרות מצוות שמירת לגבי ƒ¿»≈

ÌÈÏeÏÚcהם גם ÒÓÏ¯מסוגלים «¬ƒƒ¿…
,C¯a˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ ÌLÙ«¿»«¿À«¿ƒ¿»≈
כן  הם אחרות שבמצוות למרות

ה' רצון על Ê‡cעוברים ÈÙÏ כשהוא ¿ƒ¿»
שבה  כזו עבירה של נסיון בפני ניצב

יע  שאם לספק מקום את אין בור

מאלוקות נפרד יהיה ≈¬‰¯Èהעבירה
ÂLÙa LÈb¯Óe Ú„BÈ הפירוד את ≈««¿ƒ¿«¿

ÒÁוהניתוק  ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,ֹ¿≈∆«
È˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂ¿»¿ƒ»≈≈¡…≈
ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«
„¯Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ ÌBÏLÂ¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿»
˙ÏÎÈa ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡Ó≈¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ…∆

,Ï‡¯NÈ ¯a ÌeL אפילו יהודי אף «ƒ¿»≈
נחשב  אחרות מצוות לגבי שכאמור מי

גם  ישראל" ו"פושעי שבקלים" "קל

מאלוקות  להיפרד מסוגל לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈ¯·c È¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
-‡ÓÁ¯ ˙B¯·Ú È¯‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
BÈ‡Â Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«¿≈
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL LÈb¯Ó«¿ƒ∆«¬∆«¿≈∆
,C¯a˙È B˙e„Á‡Ó „¯Ùƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

BÏ ‰Ó„Â בטעות„BÚ ‡e‰ Èk ¿ƒ¿∆ƒ
,‰È‰ ¯L‡k B˙e„‰Èa חל ולא ¿«¬«¬∆»»

 ֿ הקדוש עם שלו בקשר שינוי שום

שהיא ÊÂ‰ברוךֿהוא הזו הטעות ¿∆
את  לעבור לאדם הגורם למעשה

eËL˙העבירה Áe¯‰Ó ‡a»≈»«¿
ÏÚ ‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«
,Ba Lb¯È ‡lL Èelb‰Â ¯B‡‰»¿«ƒ∆…À¿«
אלוקי  וגילוי אור נשמתו על שיש היינו

בו  נרגש ולא ניכר לא הדבר אבל

˙eËL Áe¯‰c Le¯t על שמכסה ≈¿»«¿
‰cÚ¯האמת Ì„‡‰Ï BÏ Ì¯Bb≈¿»»»∆¿≈

,Lb¯‰‰ היכולת את מאבד והוא «∆¿≈
אלוקות  ענייני Û˜zLלחוש eÈ‰Â¿«¿∆…∆

‰cÓÁ‰20‰Â‡za העובדה «∆¿»««¬»
חזקה  ובתשוקה רב בתוקף הם הזה העולם לענייני eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ˙שהתאוות
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dlkטז izeg` ipbl iz`a

ּדיא  ּפרּוׁש הרּוחנּיים , ּבענינים ההרּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהעּדר

חּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט אּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָצּוגעּבּונדקייט

ּדערהער  (ּדעם ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה

פיל  אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים געפיל) ְִִִִִִִֶֶַָָָָאּון

ּורצֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבערּגעגעּבען

רּוחנית'דיקער  ּדער אז והּגׁשמּיים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמרּיים

וההסּתר, ההעלם ּבתכלית אים ּבא איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהרּגׁש

מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

הּמצוֹות, ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלהּנעם

מאלקּות  ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנעׂשה

ּדהּנה  האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּנפׁש

ּובפרט  מהּותֹו, ּבעצם אלקּות הּוא האלקית ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹהּנפׁש

ׁשּבֹו ּגּופֹו21הּניצֹוץ אל הּׁשּי ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל מרּגיׁש הּוא ידֹו ׁשעל כּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּפרטי

מנּגד  ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלקּיים,

אינֹו ּבגּלּוי אלקּות ׁשאינֹו ּדדבר והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלקּות,

ּבד  ּובפרט ּבֹו, אלקּות,רֹוצה על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

הּבֹורח  ּוכאדם הּמּזיק, מּדבר ּכבֹורח מּזה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּובֹורח

רּוחנית  ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמּמות,

חס  ּגׁשמית מּמיתה יֹותר קׁשה הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנאֿלּצלן

ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשלֹום,

יׁשּות  וחמרּיּות ּגּסּות וכל לאלקּות, ּכלים ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולעׂשֹות

ּומסּתיר  מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציאּות

ּובפׁשיטּות  האלקית, ּדנפׁש ההרּגׁש על ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים
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יג. יב פרק בלקוטי 21)סג) (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

מתלבש  הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת שהוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל דיבור [מאמר] תורה

לקוטי  כן גם ועיין הנ"ל. נברא לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÓ‰a‰ LÙc העולם לתאוות ומתלהבת BÏשמתחממת Ì¯Bb ¿∆∆««¬ƒ≈

˙e¯È¯w‰והאדישותLb¯‰‰ ¯cÚ‰Â לחוש יכולת ÌÈÈÚaחוסר «¿ƒ¿∆¿≈«∆¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe¯‰,מהם ולהתרגש ˆÚ‚eולהתלהב ‡Èc Le¯tËÈÈ˜„ea »»ƒƒ≈ƒ∆¿¿«

ËÈÈ˜ËÎ‡˜Úˆ Ôe‡והלהט cnÁ‰ההתקשרות ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ∆»¿¿«ƒƒ¿¿≈∆¿»
¯¯˜Ó ‰Ê ,‰ÁÈ˙¯a ‰Â‡˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ»∆¿»≈
Ôe‡ ¯Ú‰¯Úc ÌÚc) Lb¯‰‰«∆¿≈∆∆¿∆

ÏÈÙÚ‚ ואת הפנימית ההכרה את ∆ƒ
התחושה  ÌÈÈÚaיכולת (»ƒ¿»ƒ

ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ ¯Ú ,ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ∆ƒ«ƒ
ÔÚaÚ‚Úb¯ÚaÈ‡ וקשור מסור הוא ƒ∆¿∆∆¿

גדולה  כלֿכך ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒבמידה
ÌÈi¯ÓÁ‰ ÂÈ˙BBˆ¯e ÂÈ˙BÂ‡z«¬»¿»«»¿ƒƒ
¯Úc Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â¿««¿ƒƒ«∆
‡a ÊÈ‡ Lb¯‰ ¯Ú˜È„'˙ÈÁe¯¿ƒƒ∆∆¿≈ƒ«

ÌÈ‡ אצלו הוא הרוחני שההרגש כך ƒ
,¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
LÈb¯Ó ÈzÏa ‰NÚpL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

,ÏÏk היכולת את לחלוטין ומאבד ¿»
רוחניים  דברים ולהרגיש לחוש

מהם ולהתפעל ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
˙e·¯Ú‰Â ÌÚp‰Ï LÈb¯Ó«¿ƒ¿«…«¿»¬≈

ÈelÚ‰Âהמתיקות ·Bh‰Â והמעלה ¿«¿»ƒ
BÈ‡ ÔÎÂ ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿≈≈

˙e˙ÈÁt‰ LÈb¯Ó זה כמה עד «¿ƒ«¿ƒ
NÚpL‰גרוע ˙e˜Ï‡Ó B˜eÁ¯a¿ƒ≈¡…∆«¬∆

C¯„·e ,ÔBÚÂ ‡ËÁ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿»¿∆∆
ÏÏk כל את הגורמת שטות" ה"רוח ¿»

‰ÈÓ‰a˙זה LÙp‰ Èeqk ‡e‰ƒ«∆∆««¬ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«»««∆∆»¡…ƒ
שמתחייב  כפי לפעול ממנה ומונעת

של  האמיתית מהותה כי מהותה מצד

ונעלמת מכוסה האלוקית ≈p‰c¿ƒ‰הנפש
˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¡…

,B˙e‰Ó ÌˆÚa הזקן רבנו ובלשון ¿∆∆«
אלוקה  "חלק ב): (פרק התניא בספר

ממש" BaLממעל ıBˆÈp‰ Ë¯Ù·e21CiM‰ ÈË¯t ıBˆÈp‰ ‡e‰) ƒ¿»«ƒ∆«ƒ¿»ƒ««»
'eÎ ÈË¯t‰ BÙeb Ï‡ מכתבי כאן הגיליון בשולי הרבי בהערת כמובא ∆«¿»ƒ

מתלבש  הניצוץ וזה כו' אלוקות בחינת שהוא מאד קטן ניצוץ "יש האריז"ל:

לי  נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכוח

אלוקות, היא בכלל האלוקית הנפש כלומר, הנ"ל". נברא לניצוץ כאן שמכוון

'יחידה' בבחינת שמתלבש הבורא ניצוץ לגבי במיוחד אמורים והדברים

B„Èשבנשמה  ÏÚL אלוקות ), ניצוץ אותו ÏÎaעלֿידי LÈb¯Ó ‡e‰ ∆«»«¿ƒ¿»

,ÌÈi˜Ï‡‰ ÌÈÈÚ‰ מהותה בעצם אלוקות היא האלוקית שהנפש מאחר »ƒ¿»ƒ»¡…ƒƒ
אלוקות  לחוש יכולת מטבעה לה יש עדיין בגוף שהתלבשה לאחר גם הרי

אלוקייםֿרוחניים מדברים e‰L‡ולהתרגש ¯·ca „‡Ó LÈb¯Óe«¿ƒ¿…¿»»∆
,˙e˜Ï‡Ï „bÓ חיובית תחושה האלוקית לנפש יש החיובי שבכיוון וכשם ¿À»»¡…

מעצם  לה יש כך אלוקות, לענייני

ושלילה  דחייה של תחושה טבעה

לאלוקות  המנגדים לדברים ביחס

˙e˜Ï‡ BÈ‡L ¯·„c eÈ‰Â¿«¿¿»»∆≈¡…
,Ba ‰ˆB¯ BÈ‡ Èel‚a לו אין ¿ƒ≈∆

ממנו  מתרחק והוא בו «¿Ë¯Ù·eƒעניין
ÏÚ „bÓ ‡e‰L ¯·„a¿»»∆¿À»«

,˙e˜Ï‡ בלבד זו שלא דבר היינו ¡…
מנגד  אפילו אלא בגלוי אלוקות שאינו

רוצה  שאינו בלבד זו לא הרי לאלוקות

בתוקף  היא ממנו הסלידה אלא בו

בהרבה  Á¯B·kגדול ‰fÓ Á¯B·e≈«ƒ∆¿≈«
,˜Èfn‰ ¯·cÓ אלא עוד ולא ƒ»»««ƒ

המנגד  מדבר והבריחה שההתרחקות

מדבר  כבורח רק לא היא לאלוקות

אלא  סתם ‰Á¯Baהמזיק Ì„‡Îe¿»»«≈«
LÙp‰Ï BÏ ¯e¯·c ,˙ÂnÓƒ»∆¿»¿«∆∆
˙ÈÁe¯ ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ»»ƒ

ÔÏvÏ-‡ÓÁ¯ מה למעשה וזה «¬»»ƒ¿»
הוא  כאשר עצמו על מביא שהאדם

מאלוקות  ומתנתק ונפרד עבירות עובר

חייו  מקור BÈ˙¯שהיא ‰L˜ ‡e‰»∆≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙ÈÓLb ‰˙ÈnÓƒƒ»«¿ƒ«¿»
אדם  ושלום, חס גשמית, ממיתה ואם

קלֿוחומר  כוחו בכל ובורח מתרחק

בפני  ניצב הוא כאשר כך נוהג שהוא

רוחנית  מיתה של «¿ÏÎÂסכנה
BˆÙÁÂ B˙˜eLz מצד האדם של ¿»¿∆¿

האלוקית  e˜Ï‡a˙,הנפש ‡e‰∆¡…
˙BNÚÏÂ הזה העולם ÌÈÏkמענייני ¿«¬≈ƒ
˙e˜Ï‡Ï כלים להיות אותם להכשיר  ∆¡…

שהיא  כפי האלוקית נפש מצד הוא זה שכל אלא השכינה, להשראת ראויים

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם להתמודד עליה אבל ומהותה, מטבעה

‰ÈÓ‰a˙,עליה LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ˙ei¯ÓÁÂ ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ≈¿ƒ«∆∆««¬ƒ
שלה והמציאות וחומרית, גסה היא שהיא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו ובתור חשובה, עצמאית מציאות ובעלת ל"יש" עצמה את ≈¬‰¯Èחשה
‡e‰הבהמית ÌÈÏÚÓeהנפש ¯ÈzÒÓe ‰qÎÓ בכיסוי מדובר שלא היינו ¿«∆«¿ƒ«¿ƒ

ומעלים" ומסתיר ש"מכסה כיסוי אלא LÙcקל Lb¯‰‰ ÏÚ««∆¿≈¿∆∆
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יז i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ׁשהּוא  (עֹולם וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז ְְֶֶֶֶַַָהּוא

אלקי, הרּגׁש ּדעם אֹויף ּומסּתיר מכּסה איז ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹהעלם)

ּכּונה  ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּזהּו

הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהעליֹונה

על  ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ְְְִִִִֵַַַָָָּברּו

ולהיֹות  הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף האדם עבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָידי

להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבעֹולם

האמת, אֹור על אצלֹו מס ּתיר ׁשהעֹולם ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָחסֿוׁשלֹום,

חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתעּבה

ׁשּזה  הרּוחנּיים, ּבענינים  פילען) (הּנקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמההרּגׁש

ּומׁשרׁש קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבא

יהּגה  ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעניני

ּגרֹויסען  א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹויחׁשב

ענין  ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּגיׁשמאק,

את  ׁשֹולל הּוא ּבזה ל ֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּנעם

ׁשל  הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָההרּגׁש

אין  ׁשּלֹו קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַהּנפׁש

מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים

חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ְֲִִִֶֶַַַַָָָּדׁשמֹו

ּב רק  הּוא ׁשאנּווהרּגׁשתֹו ּוכמ ֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

זאת  לבד אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹרֹואין

הּנה  יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהם

ׁשּדֹורסים  מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשיהם

אׁשר  הרּוחנּיים מענינים רחמנאֿלּצלן ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומלעיגים

מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

עפר  הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָההֹולכת

ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָועץ
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ה. פרק העבודה קונטרס ח. פרק חיים דרך ה. פרק ונקדשתי המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙È˜Ï‡‰ לענייני שנמשכת האלוקית הנפש של הטבעית התחושה על »¡…ƒ

לאלוקות שמנגד דבר כל ושוללת של eËÈLÙ·e˙אלוקות הפשוט הביטוי ƒ¿ƒ
האלוקית  הנפש על הבהמית הנפש ÔeÙכיסוי ˜‡ÓLÚ‚ ¯Úc Ê‡ ‡e‰«∆∆¿«

ËÏÚÂÂ) והחומרי הגשמי הזה העולם של והנועם e‰L‡העונג ÌÏBÚ ∆¿»∆
ÌÏÚ‰ ועל אלוקות על והסתר ∆¿≈
ÈzÒÓe¯רוחניות  ‰qÎÓ ÊÈ‡ (ƒ¿«∆«¿ƒ

,È˜Ï‡ Lb¯‰ ÌÚc ÛÈB‡ הרי ∆∆¿≈¡…ƒ
ה'הרגש' על ומסתיר מכסה הוא

ומונע  האלוקית בנפש שקיים האלוקי

בגלוי לפעול ההעלם e‰fLממנו ∆∆
בעולם, שורר האלוקות על וההסתר

הנפש  על וההסתר ההעלם ובמיוחד

הוא ‰ek‰האלוקית CÙÈ‰≈∆««»»
,LnÓגמור È‰M˙‰ניגוד ‰nÓ «»ƒ«∆»¿»
‰ek והמטרה‰BÈÏÚ‰ «»»»∆¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ההעלם ƒ¿ƒ«»»
הגמור  ההיפך הוא אלוקות על וההסתר

 ֿ הקדושֿברוך של והמטרה מהכוונה

שהיא העולם בבריאת «»¿e‡˙c¿ƒ‰הוא
BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È העולם ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
של  ו'תאוותו' רצונו בגלל נברא

העולם  שדווקא הקדושֿברוךֿהוא

וחומרי, גשמי היותו למרות הזה,

ראוי  מקום 'דירה', לו להיות יהפוך

יהיה  כאן ודווקא השכינה להשראת

וזאת אלוקות, B·Ú„˙גילוי È„È ÏÚ«¿≈¬«
Ì„‡‰ דווקאLÙÂ Ûe‚a »»»¿¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ על ומסתירים שמעלימים ««¬ƒ
בגוף BÈ‰ÏÂ˙האלוקות, כנשמה ¿ƒ¿

‡˜Âc ‰Ê ÌÏBÚaשהוא למרות ¿»∆«¿»
האלוקות  על ומסתיר ¿«¿B¯¯·Ïeמעלים

מהרע  שבו הטוב את להפריד

החושך  את ולהפוך לקדושה ולהעלותו

הגסות BÎkÊÏe,לאור את ולשנות ¿«¿
הבהמית  והנפש הגוף של והחומריות

אותם, ולעדן ייתכן ÏÚÙ·eולזכך ¿…«
בניגוד  למעשה נוהג האדם שבו מצב

ואז הבריאה, מטרת שהיא העליונה לכוונה ÒÁמוחלט CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂמצב נוצר העולם את ויזכך יברר שהאדם זאת ÌÏBÚ‰Lותמורת ¿»∆»»

˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ¯ÈzÒÓ,הזה וההסתר ההעלם ובגלל האלוקית, «¿ƒ∆¿«»¡∆
BÏˆ‡ ¯ÒÁpL „Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Âלו LeÁואין Ïk ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«∆∆¿»∆¿»

ÔÚÏÈÙ ‡¯˜p‰) Lb¯‰‰Ó להרגיש‰fL ,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa ( ≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆∆

ÈÈÚa L¯LÓe Úe·˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ אלוקייםֿרוחניים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

העולם  בענייני לשקוע נוטה הבהמית הנפש ה', אל להתקרב ומשתוקקת

איתם  ולהתאחד אליהם להתחבר BÈÚÂ,הגשמי, B˙e‰Ó Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ¿»
¯a„ÈÂ ·LÁÈÂ ‰b‰È Ì‰·e»∆∆¿∆¿«¬…ƒ«≈
‡ ËÈÓ ,Lb¯‰a ˙eiÁa¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈB¯b ועונג בנועם ¿¿∆ƒ¿«
B˙eÏÏÎaגדול ‰Ê Lb¯‰ ¯L‡¬∆∆¿≈∆ƒ¿»

בענייני  וההשתרשות ההתחברות עצם

החומרי  ÔÈÚהעולם Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿«
LiL (˜‡ÓLÈb ¯Úc) ÌÚp‰«…«∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa BÏ»∆≈∆

,˙eiÁe¯a Lb¯‰‰ מהנפש ומונע «∆¿≈¿»ƒ
שהרי  ולפעול, להתגלות האלוקית

ובמיוחד  הגשמיות אחרי הרדיפה

והאדם  גדולה הנאה מתוך כשהיא

מוחלטת  סתירה היא עמוק בה שקוע

אלוקות  מענייני והתרגשות להתלהבות

¯wÚ‰Â של למצב העיקרי הגורם ¿»ƒ»
אלוקות  לענייני חיובי רגש ‰e‡העדר

˙e¯È¯w‰ ÈtÓ והאדישותÏL ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆

ËÈÈ˜ËÏ‡˜ הקריר BlLות עצם «¿¿«∆
ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ ÔÈ‡וזאתÈtÓ ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿≈

,B˙e‰Ó ÌˆÚa ÈÓ‰a ‡e‰L∆«¬ƒ¿∆∆«
LÙ ÂÈÏÚ ÁÈÎBÓ BÓLcƒ¿ƒ«»»∆∆

,ÈÓ‰a‰ מהעובדה נובע הזה והשם ««¬ƒ
מהותו  אכן B˙eiÁשזו Ïk הנושאים »«

רב  ובעניין בחיות עוסק הוא שבהם

B˙Lb¯‰Â רגש לו יש ובהם ¿«¿»»
ÌÈÈÚaוהתלהבות  ˜¯ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓ‰a וחומריים גשמיים עניינים «¬ƒƒ

לבהמה דומה האדם ¿BÓÎeשבהם
LÈc ,LÁeÓa ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿»¿≈
˙‡Ê „·Ï ¯L‡ el‡k ÌÈL‡¬»ƒ»≈¬∆¿«…
‰¯Bz ‰ÓÎÁÓ ÌÈ˜È¯ Ì‰L∆≈≈ƒ≈»¿»»

˙B¯LÈ ˙BcÓe תוכן בהם שאין כך ƒ¿»
חיובי לכך ‰p‰רוחני בנוסף ƒ≈

ÌÈÒ¯BcL ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓk Ì‰ÈNÚÓ ומתייחסים דורכים «¬≈∆¿«¬≈¿≈»«»∆¿ƒ
‡ÔÈבזלזול ¯L‡ ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¬∆≈

,ÏÏk ‚OÓ ÌeL Ì‰Ïרוחניים עניינים Ó‰·k‰באותם Ì‰ È¯‰Â »∆À»¿»«¬≈≈ƒ¿≈»
˙Ò¯B„Â ˙ÎÏB‰‰ ,LnÓ בו פוגעת שהיא מה כל את ÈÏaÓברגליה «»«∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb B‡ ıÚÂ ¯ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk ÔÁ·‰∆¿≈¿»ƒ»»»≈»»∆ƒ¿≈
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dlkיח izeg` ipbl iz`a

אנׁשים  יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה

הּתֹורה  על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכאּלּו

ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות

לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה

והּקרירּות  מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל והּדֹומה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָכּו'),

מה  והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפׁש

רּוח  ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם

הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשטּות

עד  האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם

העליֹונה  ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנעׂשה

ּכלי  ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא

ּבא  הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלקּות,

מתּברר  ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם מּמׁש, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזדּכ

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזהּו

.¯ev˜ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על מכּסים ּבכלל, ְְֱֲִִִֶַַַַָָהּבהמית

הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות הרּגׁש העּדר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוגֹורמים

מהם. הרחּוק ְִִֵֶָּופחיתּות

הּנפׁש‡ÌÓד) על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכּסה  ׁשטּות, הרּוח והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית,

וואס  ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים

על  רק הּוא אלקּות, אֹויף מעלים איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט

העצמּות  על לא אבל האלקית, ּדנפׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹהּמּדֹות

נ  חבל "יעקב ּכתיב  ּדה ּנה האלקית. חלתֹו",ּדנפׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה הּׁשזּור 22התקּׁשרּות ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמּה, הּנׁשמה הּוא ּדהחבל נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמּתרי"ג

ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמתֹו

נימין, מּתרי"ג ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת

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

ו.22) ה, פרק התשובה אגרת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Lb¯‰‰ ¯cÚ‰ לדרוך ראוי מה על ולהבחין להרגיש היכולת חוסר בגלל ∆¿≈«∆¿≈

לא מה Úc˙ועל dÏ ÔÈ‡ È¯‰ ‰Ó‰·c,הבחנה ÔÎויכולת BÓk ƒ¿≈»¬≈≈»««¿≈
ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰·k Ì‰L el‡k ÌÈL‡ ÌLÈ∆¿»¬»ƒ»≈∆≈ƒ¿≈»«»¿¬ƒ«

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ היכולת ואת הנכונות התחושות את שאבדו מאחר «»ƒ¿
שהנפש (Ì‰Óeלהבחין  אלה בין ≈∆

ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈ¯ÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎ¯c¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL והמצוות התורה בשמירת ƒ
כי ‰Ìומחליטים BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»≈

ÌÈˆB¯ ÌÈ‡ ‰Ê·e ,ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»∆≈»ƒ
i˜Ï'eÎ dÓ לעיל לאמור בדומה ¿«¿»

הנפש  של שטות" ה"רוח שבגלל

האלוקית, הנפש על המכסה הבהמית

עבירות  בין אבחנה בטעות יוצר האדם

אחרות  לעבירות ),מסוימות
,‰ÓBc‰Â שאנשים ייתכן וכך ¿«∆

לגבי  דומות מוטעות החלטות מקבלים

והמצוות התורה ‰e‡קיום ‰Ê ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a החוצפה˙e¯È¯w‰Â »≈»«¿«¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙האדישות  LÙc לענייני ¿∆∆««¬ƒ
ואלוקות, ‰e‡קדושה ‰Ê ¯L‡¬∆∆

‡a Ì„‡M ‰Ó Ì¯Bb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»»
,ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»

‡e‰L לעיל eËL˙כמבואר Áe¯ ∆«¿
LÙc Èeqk‰Â ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ«»¡∆
שמצד  האלוקית הנפש של האלוקית

בקשר  באלוקות קשורה היא עצמה

לניתוק ניתן שהאדם Ú„בלתי כך כדי «
ושלום חס עבירה ∆¬»∆NÚpL‰עובר

מהעבירה ‰ek‰כתוצאה CÙÈ‰≈∆««»»
העולם,‰BÈÏÚ‰המטרה  בבריאת »∆¿»

‡¯·pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ היא B¯¯·Ïלמענה È„Îa »»ƒ¿≈¿»¿

אותו  ולזכך ÈÏkולעדן B˙BNÚÏÂ¿«¬¿ƒ
,˙e˜Ï‡Ï הגשמי הזה שהעולם ∆¡…

להשראה  ראוי מקום יהיה עצמו

לאלוקות ו'דירה' È„Èהשכינה ÏÚÂ¿«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqkהאמת על ומסתירה a‡שמכסה ‰p‰ למעשה ƒ«∆∆««¬ƒƒ≈»

Ck„ÊÓe ¯¯a˙Ó BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,LnÓ CÙÈ‰‰ ולכן «≈∆«»∆»»…«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
לאלוקות, 'דירה' להיות הופך ‡B¯אינו ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ „BÚ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ«

Áe¯‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL האדם ובגללה »¡∆¿∆»«¿∆¿«∆«»¡∆
עבירות. לעבור עלול

,˙eËL Áe¯c ¯‡·È .¯ev˜שהיא‰Â‡z‰ Û˜z שהתאוות העובדה ƒ¿»≈¿«¿…∆««¬»
בהן  שקוע והאדם בתוקף הם הזה העולם ÏÏÎa,לענייני ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»

ומהותה, טבעה ÏÚמצד ÌÈqÎÓ¿«ƒ«
˙Ó‡‰ להאיר שאמורה האלוקית »¡∆

האלוקית ‰cÚ¯בנפש ÌÈÓ¯B‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb¯‰ הרגשה חוסר ∆¿≈»¡…

באלוקות  פנימית ÈelÚÂ¿ƒוהכרה
,˙BÂˆn‰ והכרה הרגשה חוסר וכן «ƒ¿

אחד מצד המצוות e˙ÈÁÙe¿ƒ˙במעלת
Ì‰Ó ˜eÁ¯‰ האדם שני ומצד »ƒ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ על ומסתירה ומעלימה »¡…ƒ
eËL˙אורה, Áe¯‰ eÈ‰Â של ¿«¿»«¿

ÌÈÏÚÓeהסטראֿאחרא, ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ
Èelb‰Â ˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ של «»¡∆¿«ƒ

Ò‡ÂÂהאלוקות, Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»
ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e˜Ï‡ מעלים שהעולם העובדה ¡…
אלוקות ‰Bcn˙על ÏÚ ˜¯ ‡e‰«««ƒ

‰‡È˜Ï˙,הרגש LÙc כמבואר ¿∆∆»¡…ƒ
וההעלם  הכיסוי כיצד בהרחבה לעיל

לחוש  ביכולת פוגע האלוקית הנפש על

ומעלתם  חשיבותם את ולהרגיש

אלוקות ענייני של «¬‡·Ïוהעריבות
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï…«»«¿¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ של המהות עצם על כי »¡…ƒ
להעלים  ניתן לא האלוקית הנפש

פוגם  ולא פוגע לא דבר ושום ולהסתיר

ומבאר. שהולך כפי בה,

·È˙k ‰p‰c האזינו בשירת ¿ƒ≈¿ƒ
,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" ומוסבר «¬…∆∆«¬»

אשר  החסידות בתורת כך על

˙e¯M˜˙‰ העמוק והחיבור הקשר ƒ¿«¿
של  e˜Ï‡a˙והפנימי ‰ÓLp‰«¿»»∆¡…

‡e‰ כמוÏ·Á22 עבהÔÈÓÈ ‚"È¯zÓ ¯eÊM‰,דקים חוטים ∆∆«»ƒ«¿«ƒƒ
Ï·Á‰cבנמשל‡e‰ Ì„‡ ÏL B˙ÓLc ,dÓˆÚ ‰ÓLp‰ ‡e‰ ¿«∆∆«¿»»«¿»¿ƒ¿»∆»»
Ï·Á‰ האמצעיdÓˆÚ ‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a B¯M˜Ó‰ «∆∆«¿«¿∆¡…¿»…«¿»»«¿»
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יט i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּדהּנׁשמה  נא, ּפרק  ּבינֹונים' ׁשל ּב'ספר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכדאיתא

ּדאמרּו הּוא, הּדבר וטעם ּכחֹות, מּתרי"ג ְְְְְִַַַַַָָָָֹּכלּולה

לֹומר  אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָרז"ל

מּלׁשֹון  הּוא ּדע ֹולם העֹולם", נברא ְְְְִִִִִָָָָּבׁשבילי

ּדהעלם  לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם,

לבררֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָוצמצּום

ּוׁשס"ה  אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָּולזּככֹו,

הּמדרגֹות  ּכל ּדלכן ּתרי"ג , ּבמסּפר ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגידים

ּגם  הּנה ולכן הּזה , ּבּמסּפר  הם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהׁשּתלׁשלּות

ׁשּבהם  ּכחֹות, ּתרי"ג ּכן ּגם יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהּנׁשמה

הרי  ּדנׁשמה זה וחבל  מצוֹות, הּתרי"ג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתלּויים

אחד  ׁשראׁשֹו החבל ּוכמֹו ּבאלקּות, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמתקּׁשר

הרי  למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹקׁשּור

לאחדים, להיֹות ההתקׁשרּות נעׂשה זה ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָעל

ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּנה

ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא למעלה, קׁשּור ְְְְְִֶַַָָָָהאחד

קׁשּור  אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְִֶַַָָָָֹּתּתאה

ּבגּוף  הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ּבהארת והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמּטה,

ּדגם  נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם

הּנה  עקבים, ּבבחינת ׁשהם הּנמּוכֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּבּמדרגֹות

ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

ׁשל  נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָוכביכֹול

ּבתכלית  קׁשּורים הם זה ידי ועל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָמעלה,

אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ענין והּנה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָההתקּׁשרּות.

נֹוגעים  הם הלא חסֿוׁשלֹום , ּבכרת ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹעברה

ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו ההתקּׁשרּות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלעצם

עצ  ּדכתיב ׁשהם ועלּֿדר הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאלוקות האדם בין ומחבר המקשר ÔÈÓÈ,האמצעי ‚"È¯zÓ ‰¯eÊL¿»ƒ«¿«ƒƒ

להלן) שיבואר (כפי המצוות תרי"ג ÏLמובאÈ‡„ÎÂ˙‡כנגד ¯ÙÒa ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆
ÌÈBÈa'ה בעבודת עוסק הוא כי בינונים" של "ספר הנקרא התניא ספר ≈ƒ

רשע ואינו צדיק שאינו ה"בינוני" ÏeÏk‰של ‰ÓLp‰c ,‡ ˜¯t∆∆¿«¿»»¿»
,˙BÁk ‚"È¯zÓ ספר ובלשון ƒ«¿«…

כוחות  מיני "שתרי"ג שם: התניא

ועצמותה  במהותה בה כלולים וחיות

מההעלם, והגילוי הפועל אל לצאת

גידין  ושס"ה אברין רמ"ח להחיות

בנפש  התלבשותם עלֿידי שבגוף

ושס"ה  רמ"ח כן גם לה שיש החיונית

הללו". כוחות

,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
היא  תרי"ג במספר הם הנפש שכוחות

˜¯t ÔÈ¯„‰Ò) Ï"Ê¯ e¯Ó‡c¿»¿«««¿∆¿ƒ∆∆
¯ÓBÏ Ì„‡ ·iÁ" (‰ ‰LÓ „ƒ¿»«»»»«
,"ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·Laƒ¿ƒƒƒ¿»»»
,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿∆¿≈

המשנה  את לפרש יש זה «¿ÏÎcולפי
ÌÏÚ‰c ¯ÓBÏ ·iÁ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«»«¿∆¿≈

‰¯‡ÔBL("עולם") ÌeˆÓˆÂ כדי ¿ƒ¿»ƒ
והבלתי  האינסופי האלוקי שמהאור

ונבראים  עולמות יתהוו מוגבל

עשה  הקדושֿברוךֿהוא מוגבלים,

צמצומים  של שורה האין-סוף באור

הארה  שרק כך האור, את שמעלימים

את  להוות ותרד תתגלה ממנו מועטת

היא  הצמצומים ותחילת הנבראים.

 ֿ הקדושֿברוך שבו הראשון בצמצום

הצידה, הגדול אורו את סילק הוא

ונתינת  אפשרות שתהיה כדי כביכול,

לדעת  חייב והאדם לעולמות. מקום

והצמצום  שהעולם לעצמו ולומר

,ÈÏÈ·La ‡¯· אחד לכל כמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
BÎkÊÏe,ואחד  B¯¯·Ï È„Îaƒ¿≈¿»¿¿«¿

¯eiˆa ‡e‰ Ì„‡‰Â בדמות ¿»»»¿ƒ
ÒLe"‰ובתבנית ÌÈ¯·‡ Á"Ó»̄«≈»ƒ¿»

ÔÎÏc ,‚"È¯z ¯tÒÓa Ì‰L ÌÈ„Èb העולם בירור שמשימת כיוון ƒƒ∆≈¿ƒ¿««¿«¿»≈
האדם על eÏLÏzL‰a˙מוטלת ˙B‚¯„n‰ Ïk האלוקי האור של »««¿≈¿ƒ¿«¿¿

לדרגה ‰f‰,מדרגה ¯tÒna Ì‰ לתרי"ג מתחלקת דרגה כל ובעצם ≈«ƒ¿»«∆
ÓLp‰a‰בחינות Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ בבירור לעסוק מוטל שעליה עצמה ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»

,˙BÂˆÓ ‚"È¯z‰ ÌÈÈeÏz Ì‰aL ,˙BÁk ‚"È¯z Ôk Ìb LÈ È¯‰¬≈≈«≈«¿«…∆»∆¿ƒ««¿«ƒ¿
Ï·Á‰ BÓÎe ,˙e˜Ï‡a ¯M˜˙Ó È¯‰ ‰ÓLc ‰Ê Ï·ÁÂ¿∆∆∆ƒ¿»»¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿«∆∆
,‰hÓÏ ¯eL˜ ÈM‰ BL‡¯Â ,‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ „Á‡ BL‡¯L∆…∆»»¿«¿»¿…«≈ƒ»¿«»

למטה קשור השני וקצהו למעלה קשור החבל של אחד קצה ÏÚכאשר È¯‰¬≈«
˙e¯L˜˙‰‰ ‰NÚ ‰Ê È„È"וה"מטה ה"מעלה" BÈ‰Ï˙בין ¿≈∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿

,ÌÈ„Á‡Ï שזה ביניהם גדול מרחק נשאר שעדיין למרות אחד לדבר להפוך «¬»ƒ
למטה וזה ÓLc‰,למעלה Ï·Áa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ גם ƒ≈¿≈«≈¿∆∆ƒ¿»»

ומחבר המקשר לחבל נמשלה ÏÚÓÏ‰הנשמה ¯eL˜ „Á‡‰ BL‡¯L∆…»∆»»¿«¿»
zz‡‰באלוקות, '‰ ˙B‡ ˙e¯M˜˙‰ ‡e‰Â מארבעת מורכב הוי' שם ¿ƒ¿«¿«»»

והאות  ה"א. וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

עילאה" "ה' נקראת הראשונה ה"א

נקראת  האחרונה ה"א והאות (עליונה)

של  והקשר (תחתונה) תתאה" "ה'

ה' שהאות פירושו באלוקות הנשמה

ומחוברת קשורה »¿a‰‚'תתאה
,Â"‰È ˙BÈ˙B‡ ממנה שלמעלה ƒ

‡Á„בדרגה BL‡¯Â השני הקצה ¿…∆»
הנשמה 'חבל' hÓÏ‰,של ¯eL»̃¿«»

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a ‡e‰Â¿¿∆»««¿»»
Ì„‡‰ Ûe‚a ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»»»

,B˙BÈÁ‰Ï שגם בחסידות כמבואר ¿«¬
להתלבש  למטה הנשמה ירידת לאחר

הנשמה  של ועצמי פנימי חלק בגוף,

ממנה  מועטת הארה ורק למעלה נשאר

הגשמי. הגוף בתוך מלובשת

,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆«¬»
c˙BÎeÓp‰ ˙B‚¯„na Ì‚ בני של ¿«««¿≈«¿

ÌÈ·˜Úישראל ˙ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
החלק  שהוא שברגל לעקב שנמשלו

האדם, גוף של ביותר ≈p‰ƒ‰התחתון
Ì‰ È¯‰ ‰ÓLc Ï·Á È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿»»¬≈≈

הללו היהודים ÌÈ¯eL¿̃ƒגם
ומאוחדים ¿»«¿eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים

 ֿ הקדושֿברוך של ומהותו בעצמותו

(BÓL˙הוא Ì‰L ÏBÎÈ·ÎÂ¿ƒ¿»∆≈ƒ¿
B˙ÏÁ (Ï‡¯NÈ והירושה החלק ƒ¿»≈«¬»

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL ידי על ∆«¿»¿«¿≈∆
הנשמה של ˜ÌÈ¯eLהחיבור Ì‰≈¿ƒ

‰‰˙˜e¯M˙באלוקות ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
הנפש  אם גם מצב, בכל תמיד,

ומסתירים  מעלימים והקליפות הבהמית

הנפש  של המידות ועל ההרגש על

אין  הנשמה עצם על כי שהוסבר לאחר ומעתה, לעיל. כמבואר האלוקות,

הסתר  להיות יכול המידות ועל הרגש על שני ומצד מצב בשום והסתר העלם

הוא  שבה עבירה יעבור לא לעולם האדם מדוע מובן שטות" ה"רוח בגלל

אחרות  עבירות לגבי זאת ועם מאלוקות ומתנתק נפרד שהוא בבירור יודע

האמת: על תכסה כן שטות" שה"רוח ‰ÈÙk¯‰יתכן ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
Ì‰ ‡Ï‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙¯Îa ‡È‰L ‰¯·Ú B‡ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿»≈«¿»¬…≈

˙e¯M˜˙‰‰ ÌˆÚÏ ÌÈÚ‚B,באלוקות הנשמה eÏÏÎa˙של eÈ‰ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»
˙e¯M˜˙‰‰,אחר או כזה בפרט רק ÌˆÚÂולא ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ì‰L «ƒ¿«¿∆≈∆∆«¿»»¿∆∆

,LÙp‰"ההתקשרות "עצם היא "Èkשבהם ·È˙Îc C¯cŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆ƒ¿ƒƒ
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dlkכ izeg` ipbl iz`a

לבין  ּביניכם מבּדלים היּו עֹונתיכם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם",

נֹוגעים  הם הרי אּלּו וענינים ׁשּבּנׁשמה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלקּות

וידּוע  ההתקּׁשרּות, הּנׁשמה 23ּבכללּות עצם ּדעל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התקּׁשרּות  ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

מאלקּות  זה ידי על נפרד להיֹות ׁשּיכֹול ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפׁשֹו,

רֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכּנ"ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָחסֿוׁשלֹום,

להּפרד  חסֿוׁשלֹום יכֹול ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום

ּבׁשארי  אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלקּות

נימין  הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום חס ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעברֹות

והגם  .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרטּיים,

צּוה  אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעברֹו

מּמצוֹות  אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלעׂשֹותן

ידי  על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה אׁשר ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה

ׁשּפֹועל  יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמּות

להיֹותם  הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות

,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק

הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים

האלקי, והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו רחמנאֿלּצלן, עברה לידי ׁשּבא הּסּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזהּו

על  ּומעלים ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהרּוח

וכה  האלקי , האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹאֹור

ׁשּבא  עד ּדחי אל מּדחי רחמנאֿלּצלן יֹורד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּנה

מּצד  והּוא רחמנאֿלּצלן, אּסּור ּדבר ְְְֲֲִִִַַַַָָָלעׂשֹות

ּכּנ"ל. ׁשטּות ְַַַָהרּוח

.¯ev˜ מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמּותּה על ולא האלקית ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפׁש

ְְִַַההתקּׁשרּות.
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ה.23) פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆

סתם  "אלוקים" ולא "אלוקיכם" הפסוק לשון Le¯tדיוק ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰ eÈ‰Â ,ÌÎlL d˜Ï‡, רק אומר לא שהכתוב כך ¡…«∆»∆¿«¿»¡…∆«¿»»

פגם  יוצר שהעוון גם מדגיש אלא בכלל לאלוקות האדם בין מבדילים שהעוונות

של  שבנשמתו לאלוקות ביחס ופירוד

‡elהאדם  ÌÈÈÚÂ עבירות ¿ƒ¿»ƒ≈
כרת  באיסורי או בכפירה שקשורות

˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B Ì‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿»
,˙e¯M˜˙‰‰,כאמורÚe„ÈÂ23 «ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ‡ È¯‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ¯·c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ
באלוקות  ומחוברת קשורה נשארת והיא

מצב ‡ÊÈ‰בכל ‡a ¯L‡k ˙‡ÊÏÂ¿»…«¬∆»≈∆
¯·c שזהו בכך ומכיר יודע האדם שגם »»
‰˙˜e¯M˙דבר ˙eÏÏÎa Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÚ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,BLÙ«¿∆»ƒ¿ƒ¿»«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó ‰Ê È„È¿≈∆≈¡…«¿»
BÈ‡ Ï‡¯NÈ LÈ‡c Ï"pÎÂ¿««¿ƒƒ¿»≈≈
ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB¯∆¿…∆¿≈»
˙e˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿ƒ»≈≈¡…

,‰Ê ¯·c BÏˆ‡ Lb¯ ÔÎÏÂ וזה ¿»≈ƒ¿»∆¿»»∆
"קל  אפילו כזה שבמקרה העובדה פשר

לעבוד  שלא נפשו את מוסר שבקלים"

זרה  B¯·Ú˙עבודה È¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

‰Ìעבירות  È¯‰ ˙¯Îa ÌÈ‡L∆≈»¿»≈¬≈≈
ÌÈiË¯t ÔÈÓÈ העבה בחבל ודקים ƒƒ¿»ƒƒ

הנשמה, ÌÈLb¯של ÌÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk BÏˆ‡ האדם אלו ובעבירות ∆¿»»

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

Ì‚‰Â דבר של שלאמיתו פי על אף «¬«
˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ B¯·Ú·cƒ¿»¿«««ƒƒ¿
BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ ¯L‡ 'ÈÂ‰¬»»¬∆ƒ»«¬»¿≈

‰NBÚ,עשה מצוות ‡Bומבטל ∆
'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ‰NBÚL∆∆««ƒƒ¿¬»»
ÈzÏ·Ï 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ

Ô˙BNÚÏ מצוות על לא ועובר «¬»
ÒÙ˜תעשה, ‰Ê È„È ÏÚ È¯‰¬≈«¿≈∆ƒ¿»

˙ÈË¯t ‡ÓÈp‰ החוטים מתרי"ג «ƒ»¿»ƒ
ששייך  חוט אותו החבל, שזור שמהם

כמו  מאלוקות ופירוד ניתוק גורם זה גם דבר של (ולאמיתו בפרט זו למצווה

כיוון  פרטית בנימא שמדובר אף כרת ואיסורי כפירה של «¿Ë¯Ù·c¿ƒעבירות

‰ Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰Ê‰f‰ Ë¯t‰ ÏL ˙eÓˆÚ מועט חלק רק ולא ∆¬≈»»«¿∆«¿»«∆
BÈ˙¯ממנו), „BÚÂ לעבירה שדומה חמור היבט עוד קיים פרטית בעבירה ¿≈

חמור איסור ‰Ï·Áעל ˙eÏÏÎa ˙eLÈÏÁ ÏÚBtL בפשטות כמובן ∆≈¬ƒƒ¿»«∆∆
בנמשל, וכך החבל, כל את מחלישה החבל ממרכיבי באחד וניתוק שפגימה

בסופו  פרטית, עבירה על שמדובר אף

כללות  על השפעה לכך יש דבר של

כד: פרק התניא, ספר (ובלשון הקשר

עבירה  אפילו לאמיתו באמת "אבל

רצון  על עובר העוברה הרי קלה

בתכלית  והוא הוא ברוך העליון

יתברך..."), ואחדותו מייחודו הפירוד

˜¯ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ ‰Ê ÏÎ·e¿»∆ƒ≈ƒ¿»«
Lb¯ BÈ‡ È¯‰ ÌÈiË¯t ÔÈÓÈƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

,Ck Ïk BÏˆ‡ טועה והאדם ∆¿»»
ולא  נפרד לא הוא שבעצם לחשוב

ÊaL‰מתנתק eÈ‰Â בעבירות ¿«¿∆»∆
אלו LÙcפרטיות ˙Bcn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה והרגשות התחושות ««¬ƒ

ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¿«¿
¯B‡‰ BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»
‰aq‰ e‰ÊÂ ,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â¿««»¡…ƒ¿∆«ƒ»
Œ‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈¬≈»«¬»»
˙eËL Áe¯‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏƒ¿»¿«¿»«¿
‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆
,˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ«»¡∆
¯B‡‰ BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»

,È˜Ï‡‰ באריכות לעיל כמבואר »¡…ƒ
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ „¯BÈ ‰p‰ ‰ÎÂ¿…ƒ≈≈«¬»»ƒ¿»

ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ שבשלב לאחר ƒ∆ƒ∆∆ƒ
הנפש  של והכיסוי ההעלם ראשון

לאבד  לו גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי הרגש את

מזה  למטה יורד aL‡הוא „Ú«∆»
Œ‡ÓÁ¯ ¯eq‡ ¯·c ˙BNÚÏ«¬¿«ƒ«¬»»

,ÔÏvÏ,בפועלÁe¯‰ „vÓ ‡e‰Â ƒ¿»¿ƒ«»«
.Ï"pk ˙eËL¿««

CÈLÓÈ .¯ev˜ המבואר על ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áe¯c¿«¿

האלוקית  הנפש על ומסירה המעלימה

Ó˙BcÓ ÏÚ ˜¯ ‰qÎ הרגש ¿«∆««ƒ
ÏÂ‡והתחושות ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿…

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ‰‰˙˜e¯M˙של ÌˆÚÂ הנשמה של וההתחברות ««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿
ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות
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כי i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ה p‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש ּדעת ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ְְְְִִִֵֶָָׁשהּוא

והּוא  הּדעת, מן למעלה הּטיה יׁשנֹו כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּנה

רז"ל  אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻׁשטּות

א) עּמּוד יז יהּודא (ּכתּבֹות ר' על עליו "אמרּו ְְְַַָָָָֻ

ּומרּקד  הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּברּבי

מרּקד  יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָלפני

אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש ְְִֵֵַַַַַַַָָֹאּתלת

סבא  לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ְִִֵֵַַַַָָָָָָרׁש"י),

קּלּות  ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ(ׁשּמזלזל

אפסיק  נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ְְְְִִִֵַַַַַֹראׁש

אמר  וכּו', עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹעּמּודא

הדס  ׁשל (ׁשֹוט לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָרּבי

ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהיה

ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסבא

ּדׁשטּות  רׁש"י ), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ְְְְִִִִִֵַָָָָׁשיטתיּה

מדרגה  ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזֹו

זכּו הרי ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹּגבֹוהה

י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָהרי

י"ּה הם הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָואּׁשה

זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא ְְֲֲִִִֵֵֵַָָכּו',

לגּלּויים  זכה זה ּבׁשביל  לכן ּגבֹוהה, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמדרגה

ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָנעלים

הענין  ּובאּור כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ְְְִִִִֵַַָָָּבחינת

מחׁשבה  לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה ְֲֲִֵֵֵֵַָָהּוא,

ּדכל  הּׂשגה, מּגדר למעלה והּוא ּכלל, ּביּה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתפיסא

ּבגדר  הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשגה

הּׂשגה  ּבגדר ּׁשאינֹו מה אבל ּפנים, ּכל על ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׂשגה

ׁשּיּתפ  אפׁשר אי וכדאיתא הרי ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי יח, ּפרק ּבינֹונים' ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'ספר

ולית  והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָהּוא

אצלֹו ּכפתיים הּכל ּכלל, ּביּה ּתפיסא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמחׁשבה

ּבהמֹות  אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹיתּבר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Èh‰ LiL ÌLk ‰p‰Â סטייה ‰) ‰Úc˙נטייה, ÔÓ ‰hÓÏ ¿ƒ≈¿≈∆≈«»»¿«»ƒ«««

והממוצעת  הישרה הדרך היא ממנה e‰L‡שהדעת ÌLaשנטייה ‡¯˜ ∆ƒ¿»¿≈
,‰tÏ˜c ˙eËL,הקדושה ‰Èh‰היפך BLÈ ÔÎ BÓk ‰p‰ נטייה ¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈∆¿«»»

והרגילה  הממוצעת eËL˙מהדרך ‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿¿
,‰M„˜c.ומבאר שהולך כפי ƒ¿À»

e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
(‡ „enÚ ÊÈ ˙Ba˙k) Ï"Ê«̄«¿À«
‡„e‰È '¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡"»¿»»«¿»
ÏËB ‰È‰L ,È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a¿«ƒƒ»∆»»≈
ÈÙÏ „w¯Óe Ò„‰ ÏL „a«∆¬«¿«≈ƒ¿≈

,'eÎÂ ‰lk‰אותה לשמח ¯·כדי ««»¿«
„w¯Ó ˜ÁˆÈ ·¯ ¯a Ï‡eÓL¿≈««ƒ¿»¿«≈

הכלה לפני מרקד «¿»‡Ïz˙היה
ÔÈca ˘ÏL),הדסים BÊ¯˜של »…«ƒ≈

Ïa˜Óe ˙Á‡ תופס,˙Á‡ ««¿«≈««
‡˜ ‡¯ÈÊ Èa¯ ¯Ó‡ ,(È"L«̄ƒ»««ƒ≈»»

‡·Ò ÔÏ ÛqÎÓ אותנו מבייש הזקן ¿«≈»»»
È„ÈÓÏz „B·Îa ÏÊÏÊnL)∆¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ≈
L‡¯ ˙el˜ ‚‰BÂ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈«…

BÓˆÚa,הכלה לפני כך לרקוד ¿«¿
˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á Èk ,(È"L«̄ƒƒ««¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡¯ec ‡„enÚ«»¿»≈ƒ≈

,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ‡lÎÏ נחה כאשר ¿…»»¿»¿
(חצץ) הפסיק העולם) מן (ונפטר נפשו

ואז העולם, לכל בינו אש »«‡Ó¯עמוד
dÈËBL dÈÏ È‰‡ ‡¯ÈÊ Èa«̄ƒ≈»«¬≈≈≈

‡·ÒÏ שלו השוט לזקן לו הועיל ¿»»
„w¯Ó ‰È‰L Ò„‰ ÏL ËBL)∆¬«∆»»¿«≈

dÈÏ È¯Ó‡Â (È"L¯ ,Ba ויש «ƒ¿»¿≈≈
בנוסח  התבטא זירא שרבי אומרים

לזקן  לו שהועילה ≈¿dÈ˙eËLאחר,
‡·ÒÏ שלו (È‰L‰השטות ¿»»∆»»

,(È"L¯ ,‰ËBLk ‚‰˙Óƒ¿«≈¿∆«ƒ
‡ÂdÈÏ È¯Ó זירא שרבי אומרים ויש ¿»¿≈≈

לזקן  לו שהועילה ≈¿dÈ˙ËÈLƒהתבטא
,B‚‰Óe B˙ËÈL) "‡·ÒÏ¿»»ƒ»ƒ¿»

BÊ ˙eËLc ,(È"L¯ זלזול של «ƒƒ¿
מעשה בכבוד  ועשיית כביכול, עצמו,

הכלה  את לשמח כדי כשטות שנראה

,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿«¿»ƒ«««
‰‡ÏÙÂ ‰‰B·b ‰‚¯„Ó ‡e‰L∆«¿≈»¿»¿ƒ¿»»

,„‡Ó „‡Óa של בדרך התנהגות ƒ¿…¿…
עלֿשכלית, בדרך הדעת, מן למעלה

והיא  ביותר, גבוהה רוחנית דרגה היא

עניין  של וחשיבותו במעלתו עמוקה והכרה מהבנה כמאמר נובעת הנישואין

ז"ל  eÎÊחכמינו È¯‰ ‰M‡Â LÈ‡c זכו והאישה האיש ‰¯Èאם ¿ƒ¿ƒ»¬≈»¬≈

‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa ‰Èe¯L ‰ÈÎL אותיות‡e‰ ‰M‡Â 'È L‡ ¿ƒ»¿»≈≈∆¿ƒ≈¿ƒ»
d"Èאותיות  Ì‰ È¯‰ Ê‡ eÎÊ ¯L‡ÎÂ ,'‰ L‡'ה (e·‡שם ,'eÎ ≈¿«¬∆»»¬≈≈»»
Èel‚a האלוקית השכינה השראת עליהם ויש זוכים והאשה האיש כאשר ¿ƒ

להקים זוכים שהם בכך ביטוי לידי בא eÎ'הדבר „Ú È„Ú ÔÈa,נצחי ƒ¿»¬≈«
בכוח  רק שיתכן דבר דורות, לדורי

BÊהבורא  È¯‰ Ôk Ì‡ הריקוד ), ƒ≈¬≈
כזו בצורה הכלה «≈¿»Ó„¯‚‰לפני

‰Ê ÏÈ·La ÔÎÏ ,‰‰B·b בשל ¿»»≈ƒ¿ƒ∆
ה', בעבודת שלו הגבוהה הדרגה

השכל, עלֿפי ודעת מטעם למעלה

¯˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈel‚Ï ‰ÎÊ של »»¿ƒƒ«¬ƒ¿≈
מאד  גבוהה מדרגה אלוקי אור

,'eÎ ‡¯ec ‡„enÚ ˜ÈÒÙ‡c¿«¿ƒ«»¿»
לכל  מיטתו בין אש עמוד שהפסיק

‡B¯העולם  Èelb ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«ƒ
LnÓ Èel‚a כל לעין הנראה באופן ¿ƒ«»

.'eÎ
והחשיבות  המעלה את ומפרט והולך

דקדושה": "שטות של המיוחדת

¯B‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÛBÒ ÔÈ‡ומהותו עצמו ‰¯Èמצד ≈¬≈

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ≈«¬»»¿ƒ»≈
,ÏÏk לא אנושית מחשבה שום ¿»

כלל אותו ומבינה ¿e‰Â‡'תופסת'
,‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ נעלה הוא ¿«¿»ƒ∆∆«»»

אלא  בפועל והשגה מהבנה רק לא

שכל  היינו השגה" מ"גדר אפילו

לא  והשגה הבנה של ההגדרה

מלכתחילה אליו «¿ÏÎcמתייחסת
‰‚O‰ להיות שיכול שכלי רעיון «»»

ומושג ‰Bi˙¯מובן Ìb ‰p‰ƒ≈««≈
˙ÈÏÚ ביותר הנעלה הרעיון גם «¬≈

להבין  מאד שקשה ביותר והעמוק

שלו העומק את ‰e‡ולהשיג È¯‰¬≈
,ÌÈt Ïk ÏÚ ‰‚O‰ ¯„‚a¿∆∆«»»«»»ƒ
‰‚O‰ ¯„‚a BÈ‡M ‰Ó Ï·‡¬»«∆≈¿∆∆«»»
מובן  מלהיות נעלה ומלכתחילה

‡LÙ¯ומוגדר È‡ È¯‰ יתכן לא ¬≈ƒ∆¿»
,ÏÏk ‰‚O‰a ÒÙziL∆ƒ»≈¿«»»¿»
'ÌÈBÈa ÏL ¯ÙÒ'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆≈ƒ

,ÁÈ ˜¯t:לשונו "Èa‚Ïeוזה ∆∆¿«≈
‡e‰L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆

מהותו ‰ÏÎOמעצם ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa,כלל בו ומשיגה תופסת המחשבה החכמים ‰Ïkואין גם ≈¿»«…
ביותר שכלÌÈÈ˙Ùkהגדולים È˙Î„k·לגביו ‡ˆBÏחסרי ,C¯a˙È ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
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dlkכב izeg` ipbl iz`a

ׁשּבזה  ּכלֹומר וגֹו', "עּמ תמיד ואני ,עּמ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָהייתי

להּגיע  ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשאני

הרצֹון  ּבּטּול ידי על הּוא יתּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמּותֹו

ּבחינה  נקראת ולכן ודעת, מּטעם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּׁשהּנביא  מה ּכן ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּומדרגה

ּבא  "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם ְְְְִֵֶַַָָָָֻנקרא

היה  הּנבּואה התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמׁשּגע

הּגׁשמּיּות  ּבהפׁשטת להיֹות והינּו24צרי , ְְְְְְִִִַַַַַָָ

ולהיֹות והּמּדֹות, הּׂשכל ּבּטּול הפׁשטת ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפׁשטת  ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּבׁשאּול  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת ְְְְְִֵֶַַָָָהּלבּוׁשים

את  הּוא ּגם וּיתנּבא",25"וּיפׁשט ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  הּדעת, עץ חטא מּצד ּבאים הם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדהּלבּוׁשים

ולא  כ ּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא

ענין  נתחּדׁש הּדעת עץ חטא ידי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹיתּבׁשׁשּו",

ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּלבּוׁשים,

הם", עירּמם ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב

ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתחּדׁש

ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם

ּבעת  ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּובׁשרׁשֹו

הּלבּוׁשים  הפׁשטת להיֹות צרי היה ְְְְִִִַַַַָָָָָהּנבּואה

והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

וכמבאר  והחּוׁשים, הּכחֹות ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות

הּדת  "מיס ֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמּב"ם

והּנבּואה  אדם, ּבני מנּבא יתּבר ׁשהא-ל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע

יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה

ּבארּכה, ׁשם וכמבאר  ּדבר", ּבׁשּום עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמתּגּבר

ההּטיה  ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעבֹודה  ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמׁשּכן
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זוהר 24) וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי שכתוב מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

ד  פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח. סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. כן 25)סעיף שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים אבל "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

א). פרק כו (מאמר ומעין ב[קונטרס]

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»
,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰·e ¯Úa È‡L ‰ÊaL ¯ÓBÏk ,'B‚Â¿¿«∆»∆∆¬ƒ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»
והשגה  הבנה עלֿידי איננה הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב הדרך כלומר,

הרי  דבר של בסופו באלוקות ולהשיג להבין יצליח שהאדם ככל שהרי

להגיע  מסוגלת לא אנושית מחשבה

בקדוש- אמיתית והשגה להבנה

שכל  מגדר שלמעלה ברוך-הוא

B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Î·c¿ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿
C¯a˙È עמו ולהתקשר ולהתחבר ƒ¿»≈

‡e‰ אדרבה אלא השכל עלֿידי לא

ÔBˆ¯‰ Ïeha È„È ÏÚ של האישי «¿≈ƒ»»
Ú„Â˙,האדם ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««

מהשכל למעלה הוא ≈«¿ÔÎÏÂוהביטול
BÊ ‰‚¯„Óe ‰ÈÁa ˙‡¯˜ של ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈»

 ֿ על באופן האישית המציאות ביטול

eËL˙.שכלי ÌLa¿≈¿
Ôk Ìb e‰ÊÂלכך Ó‰הסיבה ¿∆«≈«

,ÚbLÓ ÌLa ‡¯˜ ‡È·p‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈¿À»
הביטוי  משמעות כלל שבדרך ובעוד

מהדעת, למטה ושכל, דעת חוסר היא

מהדעת למעלה הכוונה ¿BÓÎeכאן
Ìb ·e˙kL מבני אחד לגבי ∆»«

אלישע  ידי על שנשלח הנביאים

למלך יהוא את a‡למשוח ÚecÓ"««»
"‰f‰ ÚbLn‰ המצודת (וכפירוש «¿À»«∆

שבעת  לפי הנביא, את קראו "כן דוד:

להם  נדמה היה בנבואה מתבודד שהיה

בענייני  אז פנה לא כי על כמשתגע,

‰˙elb˙העולם"), ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰‡e·p‰ הנביא «¿»»»»ƒ

˙eiÓLb‰ ˙ËLÙ‰a ˙BÈ‰Ï24, ƒ¿¿«¿»«««¿ƒ
˙ËLÙ‰ eÈ‰Â מהגדרים יציאה ¿«¿«¿»«

BÈ‰ÏÂ˙של ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL Ïeha ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ∆¿«¿»
Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««¿««¿∆«≈
ÌÈLe·l‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ

BÓÎeהגשמיים ,‰‡e·p‰ ˙Úa¿≈«¿»¿
Ìb ËLÙiÂ" Ïe‡La ·e˙kL∆»¿»«ƒ¿««

˙‡ ‡e‰25,"‡a˙iÂ ÂÈ„‚a ∆¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈLe·l‰c הבגדים עניין ‰Ìכל ¿«¿ƒ≈

,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ „vÓ ÌÈ‡a»ƒƒ«≈¿≈«««
·È˙k ‡ËÁ‰ Ì„˜cוחוה אדם eÎ'על ÌÈne¯Ú Ì‰ÈL eÈ‰iÂ" ¿…∆«≈¿¿ƒ«ƒ¿¿≈∆¬ƒ

,"eLLa˙È ‡ÏÂ להתבייש מקום היה לא הרע יצר להם היה לא עוד כל כי ¿…ƒ¿…»
ערום שהגוף ÔÈÚמכך LcÁ˙ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««ƒ¿«≈ƒ¿«

·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰ ¯wÚc Úe„ÈÂ ,ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿»«¿ƒ««≈¿«∆¿≈«¿…»¿
,Ú¯Â,רע רגש כל ללא החטא, קודם שהיה המצב "iÂלעומת ·È˙ÎeeÚ„ ¿«¿ƒ«≈¿

LcÁ˙pL ,"Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èkƒ≈Àƒ≈∆ƒ¿«≈
·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ Ì‰a»∆«∆¿≈«¿…»¿
ÔÈÚ Ôk Ìb e‰fL ,Ú¯Â¿«∆∆«≈ƒ¿«
·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ,ÌÈLe·l‰«¿ƒ«∆¿≈«¿…»

BL¯L·e ,Ú¯Â ·BËa של השורש ¿¿«¿»¿
הגשמיים  ‰¯Lbהבגדים ‡e‰∆¿≈

˙Bcn‰Â ÏÎO‰,האדם בנפש «≈∆¿«ƒ
לצאת  הנביא על הנבואה שבעת וכשם

שלו  הרוחניתֿנפשית המציאות מגדרי

היה  כך לאלוקות, לחלוטין ולהתבטל

והדמות  הבגדים את לפשוט עליו

שלו  ‰e·p‡‰הגשמית ˙Úa ÔÎÏÂ¿»≈¿≈«¿»
˙ËLÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈLe·l‰«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÎNc Lb¯‰‰ ˙ËLÙ‰«¿»««∆¿≈¿≈∆
˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï eÈ‰Â ,˙BcÓeƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ Ïeha ולאבד ƒ«…¿«ƒ
של  וה'ציור' הדמות את לגמרי

כל  על שלו האישית המציאות

שלה, «…¿»¿ÓÎÂ·‡¯ההיבטים
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓ¯a»«¿«¿ƒ¿¿≈
Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ" ,‰¯Bz‰«»ƒ≈««≈«
Èa ‡aÓ C¯a˙È Ï-‡‰L∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ ‰‡e·p‰Â ,Ì„‡»»¿«¿»»»«»»
ÔÈ‡Â ,B¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙n‰ ¯Ba‚Â¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈
ÌeLa ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈƒ¿ƒ¿«≈»»¿
‰k¯‡a ÌL ¯‡·ÓÎÂ ,"¯·c»»¿«¿…»»«¬À»

הנביאים, מעלת גדולה ≈«¿ÔÎÏÂכמה
מתעלה  שהנביא השכל מאחר מגדרי

המציאות  פרטי שאר וכל המידות (וגם

לחלוטין  ומתבטל שלו והיישות

BÊלאלוקות) ‰ÈÁa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿ƒ»
‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL נטייה ¿∆∆««»»

,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿««»»
ÔkLÓa ‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»
‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óeƒ¿»¿««¿»

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך להפוך ¬»ƒ¿»
כך  כדי עד È‡È¯,לאור BÓˆÚ CLÁ‰c אֿב כמבואר בפרקים לעיל ¿«…∆«¿»ƒ
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כג i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

זה  ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, עצמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּדהחׁש

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת הּמׁשּכן יהיה היה לכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

הּדעת  מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ׁשּטים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָמעצי

וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמתּברר

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ"ועׂשּו

ּבעבֹודת  האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָואחד,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּברּורים

(פּון  ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹוהינּו

ּדיׁשנם  הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוועלט),

וויילע  ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

חק  ּכמֹו הם האּלה והּדברים וועלט, טּוט ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאזֹוי

הּוא  ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ְְְְְִִִִִִֵֶׁשּבלּתי

והּדֹומה  נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהנהגת

מן  הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָכּו',

זמּני  עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ּבעבֹודה, ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָהּדעת

הם  העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאכילה

להתעּסק  ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָקבּועים

ּפי  על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבמּׂשא

ּוזמּני  ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָֹהרב

להם  ואין נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָהּקביעּות

הּנה  לגמרי, חסֿוׁשלֹום נּדחים ׁשהם ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָקבע,

יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאדם

עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאיזה

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא ׁשּליט 26ּוזמּנֹו, אדם "אין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ועד  חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַלֹומר

ּדבר  על נפׁשֹו ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאצּוה

ּׁשהיתה  מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

לגמרי, ׁשֹוכח הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּכּונה

האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָוהּוא

ּדעֹולם, זה ׁשטּות להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹהּנה

הּנה  ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹויעמד

אלקי  אֹור ּגּלּוי  לֹו ׁשּיאיר  ּבתֹוכם", ְְְֱִִִִֶַָָָֹ"וׁשכנּתי
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ג.26) ט, פרשה רבה דברים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc eÈ‰Â ומסתירה המעלימה השכל מן שלמטה ¿«¿¿≈«¿ƒ¿À«∆

אלוקות  חושך על בבחינת היא M„˜c‰ולכן ˙eËL ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿À»
ובבחי  השכל מן למעלה אור,שהיא ÌÈhLנת ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc שטות מלשון ‰a˙n¯¯"שטים" ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ eÈ‰Â «¿»¿«¿«¿«¿»ƒ««««ƒ¿»≈
˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ ÔÓ ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ«¿«»ƒ«««
הדעת" מן ה"למטה שחושך לאחר

של  לאור והופך ומזדכן מתברר

הדעת". מן "למעלה

הדברים  משמעות את ומפרט והולך

ואחד: אחד כל של ה' בעבודת

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡ הפיכת של זה שעניין ∆»¿∆»
דקדושה  לשטות דלעומתֿזה השטות

ה' בעבודת למעשה קיים במשכן שהיה

ואחד  אחד כל È„Èשל ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„B·Úa Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¬«

ÌÈ¯e¯a‰הפרטיתÏÚBtL ,BlL «≈ƒ∆∆≈
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï¿««¿»¬»ƒ¿»
ÔÓ ‰hÓl‰ ˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â¿«¿«¬…∆«¿«»ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) ÌÏBÚc ˙Úc‰ של «««¿»∆¿
ÏÚÓÏ‰העולם  ‰fÓ ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»

,˙Úc‰ ÔÓ ומבאר שהולך כפי ƒ«««
Ì„‡a ÌÈ¯·c ‰nk ÌLÈc¿∆¿»«»¿»ƒ»»»

‚‰B ‡e‰L מתנהגÔk ‰NBÚÂ ∆≈¿∆≈
על  המתקבלת הגיונית סיבה בגלל לא

אלא  ËeËהדעת ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«
,ËÏÚÂÂ בעולם נוהגים כך כי ∆¿

˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…
ÂÓB˜nÓ B˙B‡ ÌÈÊÈÊÓ ÈzÏaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿
אלא  טעם ללא אותם עושים ואנשים

‰‰‚˙רק  ‡e‰ ÔÎc ÈÙÏ¿ƒ¿≈«¿»«
ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿¿«»ƒ¿¿≈

,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen שנהוג ƒ¿«∆
כך  כי רק אותם בעולם לעשות נהוג

BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה של ∆‡Ïממצב

,‰„B·Úa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««»¬»
ÈpÓÊ ÏLÓŒÍ¯cŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»¿«≈
‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈

‰ Lb¯‰ „vÓÌ‰ ÌÏBÚ ƒ«∆¿≈»»≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe·˜ ובדרך ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

בזמנים  וישנים אוכלים אנשים כלל

זה  בעניין שלהם ההרגל את לשנות מוכנים ולא CÈ¯vLkקבועים Ì‚Â¿«¿∆»ƒ

ÏÚ el‡‰ ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ»≈«
,¯wÚÂ ÏÏk ÌÈÁc ÈzÏ·e ÌÈÊÊÈ ÈzÏa ·¯‰ Èt לא ואנשים ƒ»…ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»

במסחר, ריווח למטרות אפילו שינה זמן או ארוחה לדחות ÈpÓÊאך Âמוכנים ¿¿«≈
,Ú·˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL ˙eÚÈ·w‰«¿ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈»∆∆«

לדחות  מסוגלים של ואנשים קביעות

בשביל  תורה לימוד וזמני תפילה זמני

ואחרות  כאלה Ì‰Lמטרות LÈÂ¿≈∆≈
,È¯Ó‚Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÁc ולא ƒ»ƒ«¿»¿«¿≈

הלימוד  או התפילה שזמן רק

עליהם  מוותרים אלא מתאחרים

ואולם  ושלום, חס ≈p‰ƒ‰לחלוטין,
‰ÊÈ‡ Ô˙B ¯L‡ Ì„‡‰»»»¬∆≈≈∆
‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰ ,BLÙÏ ÔBaLÁ∆¿¿«¿«ƒ≈≈∆

,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ המתבונן »¿»¿«¿»»»
יבין  חשבוןֿנפש ועושה בדבר

הגיון  חסרת היא הזו ÈÓc¿ƒשההנהגה
BpÓÊe BzÚ Ú„Bi‰ ‡e‰ מתי «≈«ƒ¿«

העולם, מן מובא È‡„ÎÂ˙‡יפטר ¿ƒ¿ƒ»
‰a¯ L¯„Óa26Ì„‡ ÔÈ‡" ¿ƒ¿««»≈»»

להיפטר  זמנו ÓBÏ¯שהגיע ËÈlL«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆¡∆∆
‰eˆ‡L „ÚÂ È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆
Ïk ÔzÈ CÈ‡Â ,'eÎ "È˙È·Ï¿≈ƒ¿≈ƒ≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ BLÙ«¿«»»∆≈«»

,ÏÏk שלאמיתו הזה העולם ענייני ¿»
ערך של  חסרי הם ‰wÚ¯דבר ÏÚÂ¿«»ƒ»

˙„È¯Èa ‰ek‰ ‰˙È‰M ‰Ó«∆»¿»««»»ƒƒ«
‰hÓÏ B˙ÓL'ה עבודת ענייני ƒ¿»¿«»

וקיום  התורה ‰e‡המצוות בלימוד
„vÓ ˜¯ ‡e‰Â ,È¯Ó‚Ï ÁÎBL≈¿«¿≈¿«ƒ«

˙eËL Áe¯‰ ודעת מטעם שלמטה »«¿
הגיון  ‰‡Ó˙,וחסרת ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆

‰p‰ ההשפעה תחת נתון שהוא כיון ƒ≈
דקליפה" ה"שטות È‰z‰של ˙‡Ê…ƒ¿∆

‰Ê ˙eËL CÙ‰Ï B˙„B·Ú¬»«¬…¿∆
ÌÏBÚc להפוך דקדושה", ל"שטות ¿»

לאור, החושך BLÙאת ÏÚ „ÓÚÈÂ¿«¬…««¿
‰¯B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ מבלי ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

אותם, לדחות אפילו או «¿Ê‡Âלבטל
"ועשו  הציווי את בעצמו יקיים כאשר

מקדש" הקליפה לי חושך את ויהפוך

הקדושה  בפרט ‰p‰לאור בו יקויים ƒ≈
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שתמורת ¿»«¿ƒ¿»

הפוך המצב  מצב יהיה וכיסוי העלם האלוקית הנפש על יש BÏבו ¯È‡iL∆»ƒ
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dlkכד izeg` ipbl iz`a

ידי  ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפׁשֹו,

אּון  הּבהמית ּדנפׁש הּׁשטּות את להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל

הּתֹורה  ּבקּיּום הּקדּׁשה אל וועלט פּון קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם

הּוא  ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוהּמצוֹות,

ּכל  הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכּולהּו

ְִָעלמין.

.¯ev˜ ּבעת והּמּדֹות הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבעבֹודת  זה ּדר ועל ּדקדּׁשה. לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻהּנבּואה.

ואחד. אחד ְֶֶָָָּכל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ ,BLÙa È˜Ï‡ ¯B‡ Èelb שבדברי למעשה וההוראה סיכום ƒ¡…ƒ¿«¿¿∆
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אגרות קודש

 ב"ה,   ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

 מוה"ר צבי שי'

וזוגתו הרבנית תחי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  ביום  להנהגות  דאשתקד(  )שזוהי  הצעתי  מוסג"פ  ...ד( 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכן הקונטרס שהו"ל זה לא כבר, ובמעטפה מיוחדה נשלח להם ג"כ הבית רבי 

שהדפיסו כאן לא כבר באידיש, אשר בטח ישתמש בכ"ז לתועלת עבודתם נוסף על התועלת לעצמם.

ה( מהנכון הי' לברר אם אפשר שמי מכם ידפיס בזמנים קבועים מאמרים קצרים או סיפורים 

זה בשפת המדינה  להיות  ומובן שיכול  בעירם,  גם  א]ו[  וכיו"ב בהעתונים המופיעים במדינתם עתה 

ויעתיק אחר את מה שיכתבו הם, ובלבד שיהי' בטוח שההעתקה מתאימה להנקודה הפנימית. והכוונה 

בשתים בזה, א( פרסום שמם שבמילא מתחזקת עי"ז ג"כ עמדתם בכל הענינים. ב( פרסום רעיונות 

המתאימים אם ביראת שמים בכלל או בנוגע לחסידות בפרט.

ו( מהנכון הי' לברר ולמצוא מעתיק המתאים שיוכל להעתיק אם את השמועסין והטאקס או 

משאר הוצאות המל"ח לשפת המדינה, ויתייעצו ביניהם לאיזה חוברות וסיפורים דין הקדימה בזה, 

ויודיעוני ג"כ ההוצאות הכרוכות בזה והתועלת הצפוי', ואז אפשר יהי' להחליט סופית בזה...

להנ"ל,  שייכים  נדפסים  ענינים  איזה  בכלל  כשיהי'  או  הנ"ל,  ע"ד  במכ"ע  כשידפיסו  בודאי 

ישלחו לכאן קטע זה.

כן מטובו להתענין אשר אפשר נמצאים בבתכ"נ או גם אצל יחידים ספרים בלתי מצוים, או 

גם כתבי יד ובפרט מספרי הספרדים שאין משתמשים בהם, ואז כדאי שישלחום לכאן, ואם ידרשו יש 

להחליפם על איזה מהוצאות קה"ת הידועים לכם.



ככ

ה'תש"י  ׁשבט, י"ג ְָבס"ד,

ק'p‰Â‰ח) מר' נעׂשה אחרא ּובסטרא ה', ד' מאֹות נעׂשה ּכן 10ּבקדּׁשה ּגם ּבֹו יׁש הרי ּדה' , ¿ƒ≈ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּוא  ּובּדלי"ת מּלפניו, ׁשהּוא אּלא ה', ּדאֹות הּׂשמאלי רגל והּוא מּלפניו יּו"ד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹות

אחֹור  יחּוד והּוא אליו, ׁשּקדם ג' מאֹות מקּבל ד' ּדאֹות הּיחּוד, אפן על ׁשּמֹורה והינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמאחֹוריו,

הּצדקה, ידי על נעׂשה וזה ּבפנים, ּפנים ּבבחינת הּוא ׁשהּיחּוד מּלפניו, הּיּו"ד ה' ּובאֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאחֹור,

האריז"ל  ּבכתבי רז"ל 11וכדאיתא ּוכמאמר ה', נעׂשה ד' ׁשּמאֹות ה', צדק הּוא "ּגימ"ל 12ּדצדקה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

נעׂשה  אחרא ּבסטרא אבל ה', אֹות נעׂשה זה ידי ועל מהג' מקּבל ׁשהד' ּדּלים", ּגמֹול – ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּדל"ת

ק' ּובאֹות ּבׁשוה, הם הרגלים ה' ׁשּבאֹות אּלא ה' לאֹות ּבתמּונתֹו ּדֹומה הּוא הרי ּדק' ק', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמר'

ענין  ׁשּזהּו למּטה, יֹורד הּוא הּׂשמאלי מה 13הרגל והּוא הּקֹו"ף, קנה ׁשהּוא מות", ירדֹות "רגליה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּגדֹול" ּכר נבנה ועליו ׂשרטֹון ּבֹו ועלה ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל "ירד רז"ל ליׂשראל,ּׁשאמרּו מצר (ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

על רׁש"י) הענין ּובאּור ליׂשראל. הּמצר הּוא וזה אחרא, וסטרא ּבקלּפה הּנעׂשה הק' קנה והּוא , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

קּוין  הג' ּדהּנה הּוא, החסידּות ולכן 14ּדר ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה – הּנפׁש לבּוׁשי ג' הם ה' ּדאֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּדהגם  ּומחׁשבה, מּדּבּור נפסק הּוא ׁשהּמעׂשה להֹורֹות קּוין, מהּׁשני נפסק הּוא הּׂשמאלי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָקנה

הּוא  והּדּבּור לעצמֹו רק הּוא הּמחׁשבה ולכן הּנפרד, לבּוׁש ודּבּור המיחד לבּוׁש הּוא ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻּדמחׁשבה

נפרד. ׁשהּוא מעׂשה ּכן ּׁשאין מה הּמחׁשבה, אל ּבער הּוא הּדּבּור הרי זה ּבכל הּנה הּזּולת, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאל

ּדבראתיו  עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא ּד"כל העֹולמֹות, ּבסדר ּגם הּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדכן

הענין, הפסיק ּדאף אף, אֹומר ּובעׂשּיה הּדּבּור, עֹולם יצירה ויצרּתיו הּמחׁשבה, עֹולם ּבריאה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָהּוא

לבּוׁשי  ג' ּכאׁשר הּוא ּבקדּׁשה ה "א ואֹות הּמעׂשה. על מֹורה ׁשהּוא ה"א ּדאֹות הּׂשמאלי רגל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻוזהּו

והינּו והּמּדֹות, החכמה הּתֹורה מאֹור ממּלאים הם הרי – ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה – ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻהּנפׁש

ידע  ולא ּפׁשּוט ׁשהּוא ּבמי וגם ּתֹורה, ּבדברי מדּבר ּובדּבּורֹו הּתֹורה, מחׁשבת חֹוׁשב ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדבמחׁשבּתֹו

קאמר  הּׂשגה)14מאי ּבעל ׁשאינֹו מהּד(והינּו זה ּבכל ּבדברי , וכן ּתֹורה ּובפסּוקי ּתֹורה ּבדברי לדּבר ר ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

והינּו ׁשמים", לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל הרי הּגׁשמּיֹות ּבעׂשּיֹותיו וכן הּמצות, ּבמעׂשה ּומעׂשה ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּתפּלה,

ּומּתן, מּׂשא ּבעסק ּוכמֹו ׁשמים, לׁשם יהיה הּתֹורה, ּפי על לֹו ּׁשּמּתר מה הרׁשּות, ּדברי ּבעׂשּית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּדגם

ולעׂשֹות, לׁשמר הּמצות את לקּים ׁשּיּוכל הּוא ּבהרוח והּכּונה ּתעבד", ימים "ׁשׁשת ׁשּכתּוב ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹּוכמֹו

ּוללּמד  ללמד ּבּתֹורה לעסק ּפנּויים ולּבֹו מחֹו ׁשּיהיה ּבכדי וכן חסדים, ּוגמילּות צדקה ּבמצות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּוכמֹו

הּנה  ּכן, עֹוׂשה וכאׁשר ּבּתפּלה. ׁשּבּלב ועבֹודה לתֹורה העּתים קביעּות זמּני את ולעׂשֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלׁשמר

עֹוד  הּנה והּתפּלה, הּתֹורה ּבאֹור ּומאירּה מּמׁש נפׁשֹו ּומחּיה הּלּמּוד זמּני מרויח אׁשר זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמּלבד

ׁשּלֹו ּומּתן מּׂשא העסק עצם אׁשר ׁשמים)זאת לׁשם הּוא ּכדבעי (ּכאׁשר נזהר 15הּוא הּוא הרי ּדבמילא , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הפ אׁשר ּדבר יעׂשה ואי הוי', ׂשנא אּלה ּכל אׁשר יֹודע ּדהרי וׁשקר, ּומרמה וגזל ְְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמאֹונאה

היא  הוי' ּד"ברּכת יׂשראל איׁש לב ּבכל הּקבּועה ּפׁשּוטה האמּונה אצלֹו ּבגּלּוי מאיר וגם ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאלקּות.

ענין 10) הכוונות שער לשבת. ההקדמה חיים עץ פרי
שבת. תחום

וספר 11) המצוות שער ראה. פרשת מצוות טעמי
צדק. מערכת אור מאורי וראה מקומות. ובכמה שם. הלקוטים

א.12) קד, שבת
שם.13) הליקוטים ספר ראה

אינש 14) חייב המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה
ועוד. בלק. פרשת ריש תורה לקוטי (הראשון).

דיבור 15) [מאמר] חוקת פרשת תורה לקוטי ראה
אני  שחורה המתחיל דיבור [מאמרים] ישיר. אז המתחיל
(בספר  גנים מעין המתחיל דיבור מו). (קונטרס תש"ב

אידיש). - המאמרים



dlkכו izeg` ipbl iz`a

ּבׁשארי  ּגם מתנהג הּוא וכן הוי', לברּכת ראּוי ּכלי העסק יהיה ּכאׁשר רק ּתבֹוא והּברכה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתעׁשיר",

ולעבד  ּולהתּפּלל ללמד ׁשּיּוכל ּגּופֹו להבראת ׁשמים לׁשם ׁשהּוא ּוׁשתּיה ּבאכילה הן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהענינים

עּובּדין  מארי ּתפּלה מארי ּתֹורה מארי ּומדרגתֹו, מהּותֹו לפי איׁש איׁש הּמצות, ּבקּיּום הוי' ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאת

ּדאֹורייתא 16טבין  מּתמכין ולהי ֹות ענּיים לפרנס והּדֹומה חסדים ּוגמילּות ּוממֹונֹו,17ּבצדקה ּבגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּוא  הּפעל עצם הרי מּמילא ּבדר הּנה ׁשמים, לׁשם זאת עֹוׂשה ּכאׁשר ׁשהּוא ּדאז ּוכמֹו ּכדבעי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מֹותרֹות  ׁשהּוא ּדבר הּנה הּמּתרים ּבדברים ּדגם הּוא ּדהּפרּוׁש הּמֹותרֹות, מן ׁשּנזהר ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה

וחּיּותֹו. ּגּופֹו קּיּום לצר ּׁשהּוא מה אם ּכי נפׁשֹו ּתאות למּלאת ענינֹו ׁשאין מאחר מּזה, נזהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹלֹו

ּבנחת  הם ּדבריו הרי והּדֹומה, צדקה ּגּבאי ּוכמֹו ּבהם, עֹוסק ׁשהּוא הּדברים ּבׁשארי ּגם הּוא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכן

נעׂשה  ׁשּיהיה ּגדֹול, ּבתקף ּדבר איזה על לעמד ּגדֹול ּבחזק הּוא ׁשּלפעמים ואף הּדעת, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹּובקרּוב

קצה  עד מהּגאוה ּומתרחק טעם, ודברי ּבנחת מדּבר הּנה זה ּובכל והּדֹומה, ּבהּדּור ההּוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּדבר

ואֹות  ּבקדּׁשה. ה"א אֹות וזהּו הוי', מצות ׁשהּוא  הענין ּפנימּיּות אצלֹו הּוא ׁשהעּקר להיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻהאחרֹון,

ודּבּור  מחׁשבה הּוא רי"ׁש ּדאֹות רי"ׁש, מאֹות ונעׂשה זה, ּדלעּמת ּומעׂשה ודּבּור הּמחׁשבה הם ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻקֹו"ף

ּביׁשין  והרהּורין זרֹות מּמחׁשבֹות מלא הּוא ּדכאׁשר זה, להוי'18ּדלעּמת לא אׁשר ּבדּבּורים וכן , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

מּבעי  לא הּנה 19הּמה, ּבטלים, ּדברים רּבּוי ּגם אּלא והּדֹומה, רכילּות הרע לׁשֹון האסּורים, ּדּבּורים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

וזהּו לּצלן, רחמנא טֹוב לא ּבמעׂשה ׁשּנֹופל והינּו הּמעׂשה, ׁשהּוא הּקֹו"ף קנה זה ידי על ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנעׂשה

ּובא  מּטה, למּטה יֹורד הּוא הרי טֹוב לא מעׂשה ידי ׁשעל והּוא למּטה, ׁשּיֹורד הּקֹו"ף ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹקנה

ּובֹור  ּבאל"ף ּבאר ּדיׁשנֹו מים", ּבֹו אין ריק "והּבֹור ּדכתיב וזהּו טֹובים. הּלא והּדּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמהּמחׁשבה

חּיים" מים ּבאר ּגּנים "מעין ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנׁשמה, על קאי ּבאל"ף ּדבאר ׁשהּבאר 15ּבוא"ו, ּדכׁשם , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

לעּלא  מּתּתא ּבירא 20נֹובע ׁשהּוא ּבּגּוף ירידתּה ידי על הּנׁשמה ּכן הּמים, רּבּוי הּוא זה ידי ועל , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

הּנׁש21עמיקּתא  עלּית נעׂשה ּדוקא מּזה הּנה ּכּנ"ל, ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק ּכאׁשר אבל ׂשאת , ּביתר מה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

על  לאלקּות ּבגּלּוי הּנֹובעת ּבאר ּבבחינת ׁשהּנׁשמה ידי ּדעל ּגּנים", "מעין וזהּו עּלּוי, אחר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּבעּלּוי

עדן, ּגן הּוא ּדגן ּבהּגּנים, הּמעין נעׂשה מּזה הּנה הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּבברּור העבֹודה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָידי

עדן  וגן הּתחּתֹון עדן ּגן עדן, ׁשּבגן הּמדרגֹות ב' הם וגּנים כּו', ּבעדן" ּגן כּו' "וּיּטע ׁשּכתּוב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָּוכמֹו

ּדמּיא  ׁשקיא והּוא אבל 22העליֹון, כּו', למעלה ּבעלֹותם עדן ּבגן לּנׁשמֹות ׁשּנעׂשה הּתענּוג נחל , ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

רז"ל ׁשאמרּו וזהּו כּו', ּבֹור הּוא ּדריק ריק, ב)הּבֹור עּמּוד כב ּדף ריק'(ׁשּבת 'והּבֹור ׁשּנאמר "מּמׁשמע ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

ועקרּבים  נחׁשים אבל ּבֹו אין מים ל לֹומר מים', ּבֹו 'אין לֹומר ּתלמּוד ּומה מים, ּבֹו ׁשאין יֹודע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָאיני

ועקרּבים  מּנחׁשים ממּלא הּוא אבל ּבֹו אין מים הּבהמית, הּנפׁש ׁשהּוא ּובֹור ריק, ּדהּבֹור ּבֹו", ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיׁש

ּכקֹוף  ׁשהם הּקֹו"ף וזהּו וכּו', זרֹות מחׁשבֹות ּומעׂשה 16ׁשהם ּדּבּור מחׁשבה הּוא ּדאדם אדם, ,17ּבפני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּדּבּור  הּמחׁשבה ּדבקדּׁשה אדם, ּבפני ּכקֹוף רק הם קלּפה אבל ּומעׂשה, ּדּבּור מ' ד' מחׁשבה, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻא'

ּבּזהר  ׁשאֹומר וזהּו כּו', זרֹות מּמחׁשבֹות ממּלא אחרא ּובסטרא הּקדּׁשה, מאֹור ממּלא ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻּומעׂשה

ׁשּלהם. הּקּיּום וזהּו ּדקדּׁשה, החּיּות מהארת ּדהארה הארה ּׁשּלֹוקחין מה ׁשהּוא ׁשי"ן, אֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻונטלין

.¯ev˜.ּומצוֹות ּבתֹורה ממּלאים ׁשּכּלם למעׂשה ּבא ודּבּור מּמחׁשבה ה', מד' נעׂשה ּבקדּׁשה ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ

טֹוב. לא ּבמעׂשה נֹופל זה ּדלעּמת ודּבּור מּמחׁשבה ק', מר' נעׂשה אחרא ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבּסטרא

א.16) ק, אור מאורי שם. הכוונות ושער חיים עץ פרי
ועוד.

בהעלותך 17) המתחיל דיבור [מאמר] ריש תורה לקוטי
מקומות. ובכמה (השני).
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ּבׁשארי  ּגם מתנהג הּוא וכן הוי', לברּכת ראּוי ּכלי העסק יהיה ּכאׁשר רק ּתבֹוא והּברכה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתעׁשיר",

ולעבד  ּולהתּפּלל ללמד ׁשּיּוכל ּגּופֹו להבראת ׁשמים לׁשם ׁשהּוא ּוׁשתּיה ּבאכילה הן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהענינים

עּובּדין  מארי ּתפּלה מארי ּתֹורה מארי ּומדרגתֹו, מהּותֹו לפי איׁש איׁש הּמצות, ּבקּיּום הוי' ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאת

ּדאֹורייתא 16טבין  מּתמכין ולהי ֹות ענּיים לפרנס והּדֹומה חסדים ּוגמילּות ּוממֹונֹו,17ּבצדקה ּבגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּוא  הּפעל עצם הרי מּמילא ּבדר הּנה ׁשמים, לׁשם זאת עֹוׂשה ּכאׁשר ׁשהּוא ּדאז ּוכמֹו ּכדבעי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מֹותרֹות  ׁשהּוא ּדבר הּנה הּמּתרים ּבדברים ּדגם הּוא ּדהּפרּוׁש הּמֹותרֹות, מן ׁשּנזהר ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה

וחּיּותֹו. ּגּופֹו קּיּום לצר ּׁשהּוא מה אם ּכי נפׁשֹו ּתאות למּלאת ענינֹו ׁשאין מאחר מּזה, נזהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹלֹו

ּבנחת  הם ּדבריו הרי והּדֹומה, צדקה ּגּבאי ּוכמֹו ּבהם, עֹוסק ׁשהּוא הּדברים ּבׁשארי ּגם הּוא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכן

נעׂשה  ׁשּיהיה ּגדֹול, ּבתקף ּדבר איזה על לעמד ּגדֹול ּבחזק הּוא ׁשּלפעמים ואף הּדעת, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹּובקרּוב

קצה  עד מהּגאוה ּומתרחק טעם, ודברי ּבנחת מדּבר הּנה זה ּובכל והּדֹומה, ּבהּדּור ההּוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּדבר

ואֹות  ּבקדּׁשה. ה"א אֹות וזהּו הוי', מצות ׁשהּוא  הענין ּפנימּיּות אצלֹו הּוא ׁשהעּקר להיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻהאחרֹון,

ודּבּור  מחׁשבה הּוא רי"ׁש ּדאֹות רי"ׁש, מאֹות ונעׂשה זה, ּדלעּמת ּומעׂשה ודּבּור הּמחׁשבה הם ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻקֹו"ף

ּביׁשין  והרהּורין זרֹות מּמחׁשבֹות מלא הּוא ּדכאׁשר זה, להוי'18ּדלעּמת לא אׁשר ּבדּבּורים וכן , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

מּבעי  לא הּנה 19הּמה, ּבטלים, ּדברים רּבּוי ּגם אּלא והּדֹומה, רכילּות הרע לׁשֹון האסּורים, ּדּבּורים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

וזהּו לּצלן, רחמנא טֹוב לא ּבמעׂשה ׁשּנֹופל והינּו הּמעׂשה, ׁשהּוא הּקֹו"ף קנה זה ידי על ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנעׂשה

ּובא  מּטה, למּטה יֹורד הּוא הרי טֹוב לא מעׂשה ידי ׁשעל והּוא למּטה, ׁשּיֹורד הּקֹו"ף ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹקנה

ּובֹור  ּבאל"ף ּבאר ּדיׁשנֹו מים", ּבֹו אין ריק "והּבֹור ּדכתיב וזהּו טֹובים. הּלא והּדּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמהּמחׁשבה

חּיים" מים ּבאר ּגּנים "מעין ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנׁשמה, על קאי ּבאל"ף ּדבאר ׁשהּבאר 15ּבוא"ו, ּדכׁשם , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

לעּלא  מּתּתא ּבירא 20נֹובע ׁשהּוא ּבּגּוף ירידתּה ידי על הּנׁשמה ּכן הּמים, רּבּוי הּוא זה ידי ועל , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

הּנׁש21עמיקּתא  עלּית נעׂשה ּדוקא מּזה הּנה ּכּנ"ל, ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק ּכאׁשר אבל ׂשאת , ּביתר מה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

על  לאלקּות ּבגּלּוי הּנֹובעת ּבאר ּבבחינת ׁשהּנׁשמה ידי ּדעל ּגּנים", "מעין וזהּו עּלּוי, אחר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּבעּלּוי

עדן, ּגן הּוא ּדגן ּבהּגּנים, הּמעין נעׂשה מּזה הּנה הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּבברּור העבֹודה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָידי

עדן  וגן הּתחּתֹון עדן ּגן עדן, ׁשּבגן הּמדרגֹות ב' הם וגּנים כּו', ּבעדן" ּגן כּו' "וּיּטע ׁשּכתּוב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָּוכמֹו

ּדמּיא  ׁשקיא והּוא אבל 22העליֹון, כּו', למעלה ּבעלֹותם עדן ּבגן לּנׁשמֹות ׁשּנעׂשה הּתענּוג נחל , ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

רז"ל ׁשאמרּו וזהּו כּו', ּבֹור הּוא ּדריק ריק, ב)הּבֹור עּמּוד כב ּדף ריק'(ׁשּבת 'והּבֹור ׁשּנאמר "מּמׁשמע ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

ועקרּבים  נחׁשים אבל ּבֹו אין מים ל לֹומר מים', ּבֹו 'אין לֹומר ּתלמּוד ּומה מים, ּבֹו ׁשאין יֹודע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָאיני

ועקרּבים  מּנחׁשים ממּלא הּוא אבל ּבֹו אין מים הּבהמית, הּנפׁש ׁשהּוא ּובֹור ריק, ּדהּבֹור ּבֹו", ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיׁש

ּכקֹוף  ׁשהם הּקֹו"ף וזהּו וכּו', זרֹות מחׁשבֹות ּומעׂשה 16ׁשהם ּדּבּור מחׁשבה הּוא ּדאדם אדם, ,17ּבפני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּדּבּור  הּמחׁשבה ּדבקדּׁשה אדם, ּבפני ּכקֹוף רק הם קלּפה אבל ּומעׂשה, ּדּבּור מ' ד' מחׁשבה, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻא'

ּבּזהר  ׁשאֹומר וזהּו כּו', זרֹות מּמחׁשבֹות ממּלא אחרא ּובסטרא הּקדּׁשה, מאֹור ממּלא ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻּומעׂשה

ׁשּלהם. הּקּיּום וזהּו ּדקדּׁשה, החּיּות מהארת ּדהארה הארה ּׁשּלֹוקחין מה ׁשהּוא ׁשי"ן, אֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻונטלין

.¯ev˜.ּומצוֹות ּבתֹורה ממּלאים ׁשּכּלם למעׂשה ּבא ודּבּור מּמחׁשבה ה', מד' נעׂשה ּבקדּׁשה ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ

טֹוב. לא ּבמעׂשה נֹופל זה ּדלעּמת ודּבּור מּמחׁשבה ק', מר' נעׂשה אחרא ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבּסטרא

א.16) ק, אור מאורי שם. הכוונות ושער חיים עץ פרי
ועוד.

בהעלותך 17) המתחיל דיבור [מאמר] ריש תורה לקוטי
מקומות. ובכמה (השני).

g"lyz'd ,hay c"ei .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È˙‡a1 כּלה אחתי ׁשל 2לגּני הּמאמר וידּוע , »ƒְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹ

ליֹום  לאֹור (ׁשהֹוציאֹו ההלּולא' ְִִֶַַַָָ'ּבעל

ׁשּלֹו) ה'ּׁשירֿהּׁשירים 3ההלּולא מאמר ׁשּמביא , ֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ

עקרי 4רּבה' ׁשהיה למקֹום לגנּוני, "לגּני" , ְְְִִִִִֶַַָָָָָ

היתה  ּבתחּתֹונים ׁשכינה עּקר ּכי ,5ּבתחלה, ְְְְְִִִִִִַַָָָָ

רצּויים  ּבלּתי ענינים ׁשבעה עלֿידי ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָואחרּֿכ

מארץ  הּׁשכינה ונסּתּלקה נתעּלה ׁשם) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ(ׁשּנמנּו

עמדּו ואחרּֿכ הּׁשביעי, לרקיע עד ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָלרקיעים,

אברהם" היה "אחד מאברהם, (החל )6צּדיקים ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

הּׁשכינה  את הֹורידּו הּטֹובים מעׂשיהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָועלֿידי

מרקיע  הּׁשכינה את הֹוריד אברהם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלמּטה,

ועד  ׁשּלאחריו, הּצּדיקים וכן לּׁשּׁשי, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָהּׁשביעי

הּׁשביעין  וכל הּׁשביעי, ׁשהיה רּבנּו, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּמׁשה

הראׁשֹון 7חביבין  מרקיע הּׁשכינה את הֹוריד , ְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו סיני,8לארץ, הר על הוי' וּירד ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

"ׁשכינה  ענין ׁשּיהיה ּכדי ואחרּֿכ ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּבמּתן

ענין  נעׂשה ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּגם ְְְְֲִִַַַַָָָָֻּבתחּתֹונים"

ּבתֹוכם" הּמׁשּכן,9"וׁשכנּתי עׂשּית עלֿידי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

העֹולם  לכל יֹוצאה אֹורה .10ׁשּמּׁשם ְְִֶָָָָָָ

‰p‰Âהּמׁש ׁשל ענינֹו ּכמֹוע ּקר הּוא ּכן ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַָָ

לּמׁשּכן 11ׁשּכתּוב  הּקרׁשים את ועׂשית ְְְִִִֶֶַַָָָָָ

קרׁשים, עׂשּו ׁשּטים ׁשּמעצי עמדים, ׁשּטים ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָֹעצי

נעׂשה  וׁשם הּמׁשּכן, את עׂשּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּומהּקרׁשים

ּפרטי  ּבּמאמר ּבארּכה ּומבאר ּבתֹוכם". ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֻ"וׁשכנּתי

[ּכתֹורת  ּבׁשם ּגם מרּומז זה ׁשענין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּדברים,

ּבלׁשֹון 12הּבעלֿׁשםֿטֹוב  לֹו יקראּו אׁשר ׁשּׁשמֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַ
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ה'שי"ת.1) לגני באתי מד"ה השמיני* פרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, ה'שי"ת.3)שה"ש לגני באתי עה"פ 4)ד"ה

א). פ"ה, ב.5)(שהש"ר פי"ג, במדב"ר ז. פי"ט, ב"ר גם כד.6)ראה לג, יא.7)יחזקאל פכ"ט, רבה כ.8)ויקרא יט, יתרו

ח.9) כה, ה"ה.10)תרומה פ"ד ברכות ירושלמי טו.11)ראה כו, פ"א.12)תרומה שעהיוה"א תניא

ע' ח"א לגני באתי סה"מ מנחם תורת ראה - זו לשנה השייך הפרק (*VI.וש"נ .

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

È˙‡a1‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï2,'השירים ב'שיר הנמשל הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
ישראל  לבני אומר ו'כלה' ל'אחות' הנמשלים ישראל בני של וחתן ל'דוד'

שלי) ההתייחדות (מקום שלי הגן אל ‰Ó‡n¯באתי Úe„ÈÂ חסידות מאמר ¿»«««¬»
'‡ÏeÏ‰‰ ÏÚa' ÏL הריי"צ הרבי ∆«««ƒ»

לגני" "באתי המתחיל בדיבור

¯B‡Ï B‡ÈˆB‰L) אותו מסר ∆ƒ»
BlLלפרסום ‡ÏeÏ‰‰ ÌBÈÏ יו"ד ¿«ƒ»∆

יו"ד  לרגל נדפס המאמר – תש"י שבט

הרבנית  סבתו הסתלקות יום שבט,

של  ואמו מהר"ש הרבי אשת רבקה,

הסתלקות  יום שבט וי"ג הרש"ב הרבי

הרבי  אשת שרה שטערנא הרבנית אמו

התברר  שנדפס ולאחר הרש"ב,

יום  לקראת הופיע המאמר שלמעשה

עצמו) הריי"צ הרבי  של ,3ההילולא
‡È·nL משנת במאמרו הריי"צ הרבי ∆≈ƒ

‰'Œ¯ÈMהמדרש Ó‡Ó¯תש"י «¬»«ƒ
'‰a¯ ÌÈ¯ÈM‰4,זה פסוק על «ƒƒ«»
,Èe‚Ï "Èp‚Ï",שלי הייחוד מקום ¿«ƒƒ¿ƒ

,‰ÏÁ˙a È¯˜Ú ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
הבריאה, wÚ¯בתחילת Èk הגילוי ƒƒ«

של ÌÈBzÁ˙aוההשראה ‰ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ
העולם  שהוא הגשמי הזה בעולם

העולמות  מכל ביותר התחתון

‰˙È‰5È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡Â , »¿»¿««««¿≈
ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈÈÚ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ

ÌL eÓpL) והם המדרש בדברי ∆ƒ¿»
הדעת  עץ מחטא החל חטאים שבעה

lzÒÂ˜‰שבגללם) ‰lÚ˙ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»
,ÌÈÚÈ˜¯Ï ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈∆∆»¿ƒƒ
השכינה  סילוק את גרם הראשון החטא

השני  החטא הראשון, לרקיע מהארץ

הראשון  מהרקיע השכינה לסילוק גרם

הלאה וכן שהשכינה Ú„לשני «
‰ÈÚÈ·M,נסתלקה ÚÈ˜¯Ï»»ƒ««¿ƒƒ

ÌÈ˜Ècˆ e„ÓÚ CkŒ¯Á‡Â¿«««»¿«ƒƒ
Ì‰¯·‡Ó ÏÁ‰) נאמר עליו , »≈≈«¿»»

"Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡"6 ופירושו ∆»»»«¿»»

הראשון) היה שאברהם ‰e„È¯Bגם ÌÈ·Bh‰ Ì‰ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬≈∆«ƒƒ
הצדיקים ‡˙שבעת „È¯B‰ Ì‰¯·‡ ,‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»¿«»«¿»»ƒ∆

,ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ˜Ècv‰ ÔÎÂ ,ÈMMÏ ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈»ƒ««¿ƒƒ«ƒƒ¿≈««ƒƒ∆¿«¬»
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰ ‰È‰L ,ea¯ ‰LnL „ÚÂ7, ¿«∆…∆«≈∆»»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ

ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ«
ı¯‡Ï ÔBL‡¯‰,התחתונהBÓk »ƒ»»∆¿

·e˙kL8'ÈÂ‰ „¯iÂ,מלמעלה ∆»«≈∆¬»»
ÈÈÒמהרקיע  ¯‰ ÏÚ בארץ, ««ƒ«

È„k CkŒ¯Á‡Â ,‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿«««¿≈
‰ÈÎL" ÔÈÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»

"ÌÈBzÁ˙a לא השכינה והשראת ¿«¿ƒ
תורה  מתן בעת סיני הר על רק תהיה

Blk,אלא ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb בכל «¿»»»À
מקום ובכל ÔÈÚנפעל NÚ‰זמן «¬»ƒ¿«

"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ"9 גילוי ¿»«¿ƒ¿»
השכינה iNÚ˙והשראת È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«

ÌMnL ,ÔkLn‰ ולאחר) מהמשכן «ƒ¿»∆ƒ»
המקדש) מבית אלוקי ‡B¯‰מכן אור »

ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ10 וכתוצאה ¿»¿»»»
בכל  השכינה השראת למעשה יש מזה

במשכן  הוא שהעיקר אלא העולם

ובמקדש.

BÈÚ ¯wÚ ‰p‰Â הפנימי התוכן ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»
BÓk ‡e‰ ÔkLn‰ ÏL∆«ƒ¿»¿

·e˙kL11 המשכן בניית לגבי בתורה ∆»
ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆«¿»ƒ«ƒ¿»
ÈˆÚnL ,ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ¬≈ƒƒ…¿ƒ∆≈¬≈
,ÌÈL¯˜ eNÚ ÌÈhLƒƒ»¿»ƒ
,ÔkLn‰ ˙‡ eNÚ ÌÈL¯w‰Óe≈«¿»ƒ»∆«ƒ¿»

ÌLÂ העשויים מקרשים הבנוי במשכן ¿»
שיטים "ÈzÎLÂמעצי ‰NÚ«¬»¿»«¿ƒ

."ÌÎB˙a¿»
¯‡·Óe ההילולא בעל הריי"צ הרבי ¿»≈

ÈË¯t ¯Ó‡na ‰k¯‡a«¬À»««¬»ƒ¿≈
ÌÈ¯·c‰ הרוחנית המשמעות לפי «¿»ƒ

שטים' 'עצי המושגים של הפנימית

Ìbו'קרשים', ÊÓe¯Ó ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆¿»«
ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙k] ÌLa«≈¿««««≈

·BË12BÏ e‡¯˜È ¯L‡ BÓML∆¿¬∆ƒ¿¿
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dlkכח izeg` ipbl iz`a

ּב'אֹור  ּגם וכמבאר  הּדבר, עצם על מֹורה ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּקדׁש

הּמּגיד  להרב הּפסּוק 13ּתֹורה' אׁשר 14על ּכל ְֲִֶַַַַַָָָֹ

ׁש"ּׁשמֹו" ׁשמֹו, הּוא חּיה נפׁש האדם לֹו ְְְִֶֶֶַָָָָָיקרא

והן  קרׁש, ּבׁשם הן ׁשּלֹו], חּיה" ה"נפׁש ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּוא

והענין  הּקרׁש. נעׂשה ׁשּמהם ׁשּטים (עצי) ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשם

היּו רצּויים הּבלּתי הענינים ׁשּׁשבעה ּדכיון ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבזה,

העֹולם, ׁשל ׁשטּות ּדלעּומתֿזה, ׁשטּות ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָענין

ז"ל  רּבֹותינּו עברה 15ּכמאמר עֹובר אדם אין ְֲֲֵֵֵֵַַַַָָָ

צרי לכן ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנסה ְְְִִִֵֵֶַָָָָאּלאֿאםּֿכן

ׁשטּותיּה ליּה אהני ּדקדּוׁשה, ׁשטּות ְְְְֲִִֵֵֵַָלהיֹות

"ׁשּטים"16לסּבא  ׁשּטים", "עצי ענין וזהּו , ְְְֲִִִִִֵֶַַָ

את  ׁשּמבּטל ּדקדּוׁשה, ׁשטּות ׁשטּות, ְְְְְִִֵֶֶַָמּלׁשֹון

לׁשקר  ּבנֹוגע ּוכמֹוֿכן ּדלעּומתֿזה. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַהּׁשטּות

(ׁשהרי  'קרׁש' – מ'ּׁשקר' ׁשעֹוׂשים ֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָהעֹולם,

ּבצרּוף  אּלא אֹותּיֹות, אֹותן הן ו'קרׁש' ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָ'ׁשקר'

אתהּפכא  הּׁשקר, את ׁשּמהּפכים והינּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחר),

למתקא  ּומררּו לנהֹורא מּמּנּו17חׁשֹוכא ועֹוׂשים , ְְְְְֲִִִִִֶָָָ

 ֿ ועל הּמׁשּכן, את עֹוׂשים ּומהּקרׁשים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָקרׁש(ים),

"ויׁשּכנּו – (ּבארץ),18ידיֿזה עליה" לעד ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבעֹולם

הּׁשטּות  ענין ׁשם ׁשּׁשּי ,ּכ ּכדי (עד ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהימּנּו

ׁשל  ּבאֹופן הּׁשכינה הׁשראת ּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָּדלעּומתֿזה),

מקּדׁש ׁשל ּבאֹופן ואחרּֿכ ("ויׁשּכנּו"), ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָמׁשּכן

מקּדׁש אקרי לביתֿהּמקּדׁש19(מׁשּכן ועד ,( ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ידי20הּנצחי  ּכֹוננּו אדנֿי מקּדׁש .21("לעד"), ְְְִִִֶַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דבר Ìbלכל ¯‡·ÓÎÂ ,¯·c‰ ÌˆÚ ÏÚ ‰¯BÓ L„w‰ ÔBLÏaƒ¿«…∆∆«∆∆«»»¿«¿…»«

„Èbn‰ ·¯‰Ï '‰¯Bz ¯B‡'a13 של מקומו וממלא (תלמידו ממעזריטש ¿»¿»«««ƒ
‰eÒt˜הבעלֿשםֿטוב) ÏÚ14 הראשון אדם לגבי בתורה ‡L¯האמור Ïk ««»…¬∆

"BÓM"L ,BÓL ‡e‰ ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜Èנברא כל ‰e‡של ƒ¿»»»»∆∆«»¿∆¿
BlL "‰iÁ LÙ"‰ כל של השם «∆∆«»∆

החיות  ותוכן עניין על מורה דבר

שמחיי  אותו],האלוקית ומקיימת ≈‰Ôה
(ÈˆÚ) ÌLa Ô‰Â ,L¯˜ ÌLa«≈∆∆¿≈«≈¬≈
,L¯w‰ ‰NÚ Ì‰nL ÌÈhLƒƒ∆≈∆«¬»«∆∆
שנת  של במאמר באריכות כמבואר

להלן. ומבאר שממשיך וכפי תש"י

‰Ú·ML ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆ƒ¿»
ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
השכינה  סילוק את שגרמו החטאים

עד  הלאה וכן הראשון לרקיע מהארץ

השביעי  ÏLהרקיע ÔÈÚ eÈ‰»ƒ¿»∆
,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ˙eËL של הצד ¿ƒ¿«∆

בקהלת  הכתוב שם (על הקדושה היפך

אלקים') עשה זה לעומת ¿eËL˙'זה
,ÌÏBÚ‰ ÏL של במשמעות 'שטות' ∆»»
מהשכל ¯eÈ˙Baלמטה ¯Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê15 בגמרא¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ «≈»»≈
‰¯·Ú של הרצון היפך ועושה ¬≈»

≈ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒהקדושֿברוךֿהוא 
ÔÎÏ ,˙eËL Áe¯ Ba ‰ÒÎƒ¿¿»«¿»≈
'שטות  שהם דברים על כתיקון

הקדושה, היפך של שטות זה', דלעומת

מהשכל, BÈ‰Ï˙למטה CÈ¯»̂ƒƒ¿
,‰Le„˜c ˙eËL'ה עבודת ¿ƒ¿»

ממה  למעלה מהשכל, למעלה

כדברי  ודעת, טעם על שמתחייב

dÈ˙eËLהגמרא dÈÏ È‰‡«¬≈≈¿≈
‡aÒÏ16, שרב בגמרא כמסופר ¿«»

לפני  רוקד היה יצחק רב בן שמואל

אחד  (זורק הדסים שלושה עם הכלה,

שבהנהגה  אמרו ובתחילה אחד) ומקבל

בינו  אש עמוד והפסיק נפטר כאשר אך חכמים, תלמידי בכבוד מזלזל הוא זו

הרבי  אומר כך ועל (לזקן), לסבא שלו השטות לו שהועילה אמרו הציבור לכל

גבוהה  מדרגה והיא מהדעת למעלה היא הרי זו "דשטות במאמר הריי"צ

מאד", ÌÈhL",ונפלאה ÈˆÚ" ÔÈÚ e‰ÊÂ עשיית של הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«¬≈ƒƒ

הנקראים  מעצים eËL˙המשכן ,˙eËL ÔBLlÓ "ÌÈhL"ƒƒƒ¿¿¿
,‰Le„˜cודעת מטעם למעלה ה' ‰eËM˙עבודת ˙‡ Ïh·nL ƒ¿»∆¿«≈∆«¿

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc.ודעת מטעם שלמטה רצויים לא מעשים ƒ¿«∆
ÔÎŒBÓÎeותיקון ביטול נפעל המשכן ‰ÌÏBÚ,בבניית ¯˜LÏ Ú‚Ba ¿≈¿≈«¿∆∆»»

ÌÈNBÚL,המשכן בניית ידי על ∆ƒ
מקרשים, השכינה, להשראת מקום

È¯‰L) 'L¯˜' Y '¯˜M'Óƒ∆∆∆∆∆¬≈
Ô˙B‡ Ô‰ 'L¯˜'Â '¯˜L'∆∆¿∆∆≈»
,(¯Á‡ Ûe¯ˆa ‡l‡ ,˙Bi˙B‡ƒ∆»¿≈«≈
¯˜M‰ ˙‡ ÌÈÎt‰nL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¿ƒ∆«∆∆
של  מציאות (שהוא הזה העולם של

האמת  על ומעלימה המכסה שקר

ל'קרש' ה'שקר' והפיכת האלוקית),

בזוהר האמור בדוגמת «¿»¿Ît‰˙‡ƒ‡היא
e¯¯Óe ‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ¬»ƒ¿»¿ƒ

‡˜˙ÓÏ17, היפך) חושך הפיכת ¿ƒ¿»
למתוק ומר לאור ÌÈNBÚÂ¿ƒהקדושה)

epnÓ'מה'שקר,(ÌÈ)L¯˜ ƒ∆¿»ƒ
˙‡ ÌÈNBÚ ÌÈL¯w‰Óe≈«¿»ƒƒ∆

,ÔkLn‰ והשראת גילוי של מקום «ƒ¿»
שבונים ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰השכינה, ¿«¿≈∆

בעולם נפעל – ekLÈÂ"18משכן ¿ƒ¿¿
,(ı¯‡a) "‰ÈÏÚ „ÚÏ»«»∆»»»∆

‰f‰ ÌÏBÚaL הגשמיÔBzÁz‰ ∆»»«∆««¿
epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»≈∆

ÌL CiML ,Ck È„k „Ú) בעולם «¿≈«∆«»»
התחתון ‰eËM˙הזה ÔÈÚƒ¿««¿
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc שהם מעשים היינו ƒ¿«∆
ה'), רצון בעולם È‰z‰היפך דווקא ƒ¿∆

ÔÙB‡aהזה  ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»¿∆
,("ekLÈÂ") ÔkLÓ ÏL∆ƒ¿»¿ƒ¿¿

CkŒ¯Á‡Â היה שבה התקופה לאחר ¿«««
המקדש  בית נבנה וארעי זמני משכן

היא השכינה השראת ∆¿ÔÙB‡aושם
Lc˜Ó ÏL הגמרא (כמאמר ∆ƒ¿»

‡˜¯Èשלפעמים  ÔkLÓ נקרא ƒ¿»ƒ¿≈
Lc˜Ó19 יש ולמקדש למשכן - ולעניננו משכן, נקרא המקדש ולפעמים ƒ¿»

רוחני ‰ÈÁˆpשווה),תוכן Lc˜n‰Œ˙È·Ï „ÚÂ20,("„ÚÏ") שבו ¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ¿ƒ»«
נאמר  שעליו השלישי המקדש בית הפסק ללא לנצח, השכינה השראת תהיה

EÈ„È eBk ÈŒ„‡ Lc˜Ó21. ƒ¿»¿»∆
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כט g"lyz'd ,hay c"ei

לפרטי CÈLÓÓeב) ּבנֹוגע ח ּבפרק לבאר «¿ƒְְְְְִֵֵֵֶֶַָ

'ׁשקר' ׁשּבתבת ְִֵֶֶֶַָהאֹותּיֹות

לּמׁשּכן), 'קרׁש' ולעׂשֹותֹו להפכֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָ(ׁשּצריכים

למה  ׁשרֹומז ק', ר' האֹותּיֹות הן ְִִֵֵֶֶַָָָׁשעּקרּה

מים 22ׁשּכתּוב  מים, ּבֹו אין ק') (ר' רק והּבֹור ְִִֵֵֶַַָָ

ּבֹו יׁש ועקרּבים נחׁשים אבל ּבֹו ׁשּיׁש23אין ּומה . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבּזהר  ׁשאמרּו "זהּו הּנה ש', אֹות ּגם 24ּבּה ְִֵֶֶַַַָָֹ

הארה  ׁשּלֹוקחין מה ׁשהּוא ׁשי"ן, אֹות ְְְִִִֶֶֶַָָָונּטלין

הּקּיּום  וזהּו ּדקדּוׁשה, החּיּות מהארת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדהארה

קּיּום  לּה אין ׁשהּלעּומתֿזה והינּו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלהם",

איזֹו ּבּה ׁשּיׁש ּבגלל ורק ּבפניֿעצמּה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּומציאּות

ּד(אתּכפיא  הענין יהיה ׁשעלֿידּה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּכּונה,

החּיּות  נעׂשית זֹו ּכּונה הּנה חׁשֹוכא, ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָו)אתהּפכא

ׁשהאֹותּיֹות  מה ּגם וזהּו .החׁש ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹוהּמציאּות

עּקר  אבל עּמהן, ש' אֹות ׁשּתהיה צריכֹות ק' ְְֲִִִִֶֶֶַָָר'

ק'. ר' האֹותּיֹות הן ('ׁשקר') הּלע ּומתֿזה ְְִִֵֶֶֶַַַָענין

¯‡·Óe.'ק ר' האֹותּיֹות ׁשל הּׁשּיכּות ּבּמאמר ¿»≈ֲִֶַַַַָָָ

עׂשה  זה לעּומת זה "את ְְִֵֶֶֶַָָּדהּנה

נעׂשה 25האלקים" ּבקדּוׁשה "הּנה ּובנּדֹוןּֿדידן, , ְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹ

ק'. - מר' נעׂשה ּובסטראֿאחרא ה', - ד' ְְֲֲִֵֵֶַַָָמאֹות

ה', לאֹות ּבתמּונתּה ּדֹומה היא הרי ק' ְֲִִֵֶָָָָׁשאֹות

ק' ּובאֹות ּבׁשוה, הם הרגלים ה' ׁשּבאֹות ְְִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּוממׁשי למּטה". יֹורד הּוא הּׂשמאלי ְְְִִֵֶֶַַַָָָהרגל

לבּוׁשי  ג' הם ה', ּדאֹות הּקּוין ג' "ּדהּנה ְְְְִִֵֵֵֵַַָלבאר,

ּבארּכה  (ּכמבאר ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה ְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנפׁש

ּבלק  ּפרׁשת ּבדרּוׁשי ּתֹורה' ולכן 26ּב'לּקּוטי ,( ְְְִִֵֵֵַָָָָָָ

להֹורֹות  הּקּוין, מּׁשני נפסק הּוא הּׂשמאלי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָקנה

והינּו, ּומחׁשבה", מּדּבּור נפסק הּוא ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָׁשהּמעׂשה

זה  מחּברים הם ּומּימין ׁשּמּלמעלה הּקּוין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּׁשני

זה  מחּוּברים ׁשהם ּומחׁשבה ּדּבּור ּבדּוגמת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלזה,

לא  אבל לחּוץ , יֹוצא רק ׁשהּדּבּור והינּו, ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹּבזה,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓÓe ההילולא ·) בעל הריי"צ Áהרבי ˜¯Ùa ¯‡·Ï מאמר של «¿ƒ¿»≈¿∆∆

תש"י משנת לגני' aL˙·˙'באתי ˙Bi˙B‡‰ ÈË¯ÙÏ Ú‚Ba המרכיבות ¿≈«¿ƒ¿≈»ƒ∆¿≈«
המילה  BÎÙ‰Ïאת ÌÈÎÈ¯vL) '¯˜L' הזה העולם של ה'שקר' את ∆∆∆¿ƒƒ¿»¿

התחתון d¯wÚLהגשמי ,(ÔkLnÏ 'L¯˜' B˙BNÚÏÂ האותיות עיקר ¿«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ»»
'שקר' המילה ¯'של ˙Bi˙B‡‰ Ô‰≈»ƒ

ÊÓB¯L רמז ˜', הן אלו אותיות שתי ∆≈
·e˙kL ‰ÓÏ22 הבור לגבי בתורה ¿«∆»

יוסף הושלך (¯'שאליו ˜¯ ¯Ba‰Â¿«≈
,ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ÌÈÓודורשים ˜') ≈»ƒ«ƒ

ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ Ba ÔÈ‡≈¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ
Ba LÈ23 הללו האותיות ששתי כך ≈

מסמלות  'רק' המילה את המרכיבות

כשם  ברוחניות, רצויים בלתי דברים

המזיקים  דברים הם ועקרבים שנחשים

daבגשמיות. LiL ‰Óe במילה «∆≈»
אלא  'רק' האותיות את רק לא 'שקר'

e‰Ê" ‰p‰ ,'˘ ˙B‡ Ìb«ƒ≈∆
¯‰fa e¯Ó‡L24ÔÈÏhÂ ∆»¿«…«¿«¿ƒ

Ó‰ולוקחים  ‡e‰L ,Ô"ÈL ˙B‡ƒ∆»
ÔÈÁ˜BlL היפך של הכוחות ∆¿ƒ

c‰‡¯‰הקדושה ומר כל ‰‡¯‰ ∆»»¿∆»»
הדבר  עצם שאינה מאד מועטת מידה

הם  ומההארה ממנו הארה רק אלא

הארה  רק ‰eiÁ˙לוקחים ˙¯‡‰Ó≈∆»«««
e‰ÊÂ ,‰Le„˜c המועט האור ƒ¿»¿∆

הזה Ì‰lL",והמצומצם Ìeiw‰«ƒ∆»∆
‰ÊŒ˙ÓeÚl‰L ,eÈ‰Â שאינו הצד ¿«¿∆«¿«∆

הקדושה  ˜Ìeiצד dÏ ÔÈ‡≈»ƒ
˙e‡ÈˆÓe ומטרה תכלית בתור ¿ƒ

LiL ÏÏ‚a ˜¯Â ,dÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿»¿«ƒ¿«∆≈
‰ek BÊÈ‡ da,אלוקיתŒÏÚL »≈«»»∆«

d„È של מציאות שתהיה עלֿידיֿזה »»
הקדושה ‰ÔÈÚהיפך ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿»

‡ÈÙk˙‡)c וכניעה כפייה ¿ƒ¿«¿»
‡Ît‰˙‡(Â הפיכה‡ÎBLÁ של ¿ƒ¿«¿»¬»

ה' עבודת של ראשון (בשלב החושך

היינו  'אתכפיא', בבחינת היא העבודה

מתגבר  שהאדם אלא קיים שהחושך

נעלה  ובשלב אותו ומכניע וכופה עליו

'אתהפכא', בבחינת היא העבודה יותר

לאור), הופך עצמו שהחושך היינו

BÊ ‰ek ‰p‰ שתהיה העליון הרצון ƒ≈«»»
החושך של ו'אתהפכא' ÏL'אתכפיא' ˙e‡Èˆn‰Â ˙eiÁ‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿«¿ƒ∆

CLÁ‰.קיומם מטרת וכל הסיבה כל זו כי «…∆

'˘ ˙B‡ ‰È‰zL ˙BÎÈ¯ˆ '˜ '¯ ˙Bi˙B‡‰L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆
Ô‰nÚ'ש שהאות בזוהר (כמבואר לקדושה שייכת עצמה מצד ש' האות כי , ƒ»∆

מהקדושה  שלו והמציאות החיות את יונק זה' וה'לעומת אמת) של אות היא

.'˜ '¯ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ ('¯˜L') ‰ÊŒ˙ÓeÚl‰ ÔÈÚ ¯wÚ Ï·‡¬»ƒ«ƒ¿««¿«∆∆∆≈»ƒ
ÏL ˙eÎiM‰ ¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»««»∆

˙Bi˙B‡‰ של עניינן בתוכן ק' ר' »ƒ
 ֿ והסטרא ה'שקר' לענין אלה אותיות

ÓeÚÏ˙אחרא. ‰Ê ˙‡" ‰p‰c¿ƒ≈∆∆¿«
"ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ ‰Ê25, ולעומת ∆»»»¡…ƒ

כנגדו  זה מעין יש שבקדושה דבר כל

הקדושה  »Ô„ÈcŒÔBc·e¿ƒƒ,בהיפך
˙B‡Ó ‰NÚ ‰Le„˜a ‰p‰"ƒ≈ƒ¿»«¬∆≈

,'‰ - שייכות „' וה' ד' האותיות

שכאשר  היא וצורתן הקדושה לצד

נעשית  הד' קו עוד ד' לאות מוסיפים

נמצאות Á‡Œ‡¯ËÒ·e¯‡ה' שם ¿ƒ¿»«¬»
קו  כשמוסיפים הרי ר', ק' האותיות

אזי ר' ˜'.לאות - '¯Ó ‰NÚ«¬∆≈
‰ÓBc ‡È‰ È¯‰ '˜ ˙B‡L∆¬≈ƒ»

d˙eÓ˙aבצורתה,'‰ ˙B‡Ï ƒ¿»»»
'‰ ˙B‡aL ‡l‡ שתיÌÈÏ‚¯‰ ∆»∆»»«¿«ƒ
והשמאלית ÂLa‰הימנית Ì‰≈¿»∆

זהה, ‰¯‚Ïבאורך '˜ ˙B‡·e»»∆∆
."‰hÓÏ „¯BÈ ‡e‰ ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ≈¿«»
'‚ ‰p‰c" ,¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

ÔÈew‰ הימנית הרגל העליון, הקו ««ƒ
השמאלית ‰Ìוהרגל ,'‰ ˙B‡c¿≈

ÈLe·Ïכנגד  הביטוי ‚' אמצעי ¿≈
של LÁÓ·‰וההתגלות LÙp‰«∆∆«¬»»

¯‡·Ók) ‰NÚÓe ¯eacƒ«¬∆«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰k¯‡a«¬À»¿ƒ≈»

˜Ïa ˙L¯t ÈLe¯„a26ÔÎÏÂ ,( ƒ¿≈»»«»»¿»≈
‰˜הקוÈÏ‡ÓO‰'ה האות של »∆«¿»ƒ

˜ÒÙ ‡e‰מנותקÔÈew‰ ÈMÓ ƒ¿»ƒ¿≈««ƒ
והימני, ¿B¯B‰Ï˙העליון

¯eacÓ ˜ÒÙ ‡e‰ ‰NÚn‰L∆««¬∆ƒ¿»ƒƒ
‰·LÁÓe פנימיים יותר כוחות שהם «¬»»

כוח  לעומת עצמה, לנפש קרובים ויותר

עצמה  מהנפש מנותק שהוא המעשה

חיצוני", כוח ÈMLוהוא ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈
ÔÈÓiÓe ‰ÏÚÓlnL ÔÈew‰««ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ

ה' ÊÏ‰באות ‰Ê ÌÈ¯aÁÓ Ì‰≈¿À»ƒ∆»∆
והפסק, ריווח ביניהם הנפשÓ‚e„a˙ואין LÁÓe·‰לבושי ¯eac ¿¿«ƒ«¬»»

,ıeÁÏ ‡ˆBÈ ˜¯ ¯eac‰L ,eÈ‰Â ,‰Êa ‰Ê ÌÈ¯aeÁÓ Ì‰L∆≈¿»ƒ∆»∆¿«¿∆«ƒ«≈«
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dlkל izeg` ipbl iz`a

נפרד  ּבּקו 27נעׂשה ׁשּנרמז מעׂשה, מהֿׁשאיןּֿכן , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּכדי  ׁשהרי  הּצמצּום, על ׁשּמֹורה  הּׂשמאל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּמּצד

עלֿידי  זה הרי ל'מעׂשה', הּירידה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּתהיה

ּכפי  יהיּו ׁשּלא ׁשּלֹו הּכחֹות את מצמצם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהאדם

ׁשּבאים  ּכפי לא ואפילּו ּבמחׁשבה, ּברּבּוי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהם

כּו', יֹותר ּגדֹול  ּבצמצּום אּלא ּבדּבּור, ְְְְְִִִֵֶָָּבצמצּום

ּוכפי  נפרד, ּדבר להיֹות יכֹול ׁשהּמעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָועד

לזרק  האדם יכֹול העׂשּיה ּכח ׁשעלֿידי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשרֹואים

ּבכּמה  וכמבאר למעלה, מּלמּטה האבן ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

ׁשּלֹו28מקֹומֹות  הּמעׂשה ׁשּכח עלֿידי ׁשּזהּו ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

הפ להגּביהּה ּבאבן ּומתלּבׁש מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפרד

ועלּֿפיֿזה  למעלה. מּלמּטה ׁשּתעלה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָטבעּה,

ה' ׁש"אֹות ק', לאֹות ה' אֹות ׁשּבין החּלּוק ְִֵֶֶַָמּובן

מחׁשבה  הּנפׁש לבּוׁשי ג' ּכאׁשר הּוא ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבקדּׁשה,

החכמה  הּתֹורה, מאֹור ממּלאים ּומעׂשה ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּדּבּור

ּדּבּור  הּמחׁשבה הם ק' "ואֹות וכּו'", ְְְֲִִֵַַַָָוהּמּדֹות

ר' ּדאֹות ר', מאֹות ונעׂשה ּדלעּומתֿזה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַּומעׂשה

נעׂשה  הּנה כ ּו' ּדלעּומתֿזה ודּבּור מחׁשבה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָהּוא

והינּו הּמעׂשה, ׁשהּוא הק' קנה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָעלֿידיֿזה

קנה  וזהּו רחמנאֿלצלן, לאֿטֹוב ּבמעׂשה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנֹופל

 ֿ לא מעׂשה ׁשעלֿידי והּוא למּטה, ׁשּיֹורד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָֹהק'

מּטה". למּטה יֹורד הּוא הרי ְֲֵֵַַָָטֹוב

ֿ ÔÈÚ‰Âג) ׁשּלפני ּבּפרקים נתּבאר ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ד'29זה  אֹות ׁשּבין ׁשהחּלּוק ִֵֶֶֶַ

ק') נעׂשה (ׁשּמּמּנה ר' לאֹות ה') נעׂשה ֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ(ׁשּמּמּנה

ׁשעלֿידּה הד', ׁשּמאחֹורי הּיּו"ד ּבנקּדת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻמתּבּטא

אחר" "אל ׁשּתמּורת ד', מר' הוי'30נעׂשה נעׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּדֹומין 31אחד  ּביׂשראל, ועלּֿדרֿזה . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
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ואילך.27) 109 ע' חל"ט לקו"ש גם וראה ואילך. קמא ס"ע פר"ת סה"מ ואילך. תקלג ס"ע ח"א תער"ב ראה 28)המשך

ואילך. מא ע' תרח"ץ ואילך. עב ע' תרצ"ב ואילך. לא ס"ע עת"ר ואילך. קסז ס"ע תרס"א ו.29)סה"מ לד,30)פרק תשא

ב. פי"ט, ויק"ר שם.31)יד. ויק"ר ד. ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„¯Ù ‰NÚ ‡Ï Ï·‡27, שלא פנימי עניין היא המחשבה אמנם כלומר, ¬»…«¬∆ƒ¿»

בשביל  הוא עניינו וכל לחוץ' 'יוצא הדיבור ואילו עצמו לאדם מחוץ מתגלה

לחוץ' 'יוצא שהדבור למרות דבר של לאמתו אבל עצמו, לאדם שמחוץ הזולת

המחשבה עם ומחובר מקושר ÊÓ¯pLהוא ,‰NÚÓ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆∆ƒ¿»
Ï‡ÓO‰ „vnL Âwa האות של ««∆ƒ««¿…

‰ÌeˆÓvה' ÏÚ ‰¯BnL כי , ∆∆««ƒ¿
בקו  שהיא הגבורה ממידת בא הצמצום

È‰zL‰השמאל  È„k È¯‰L∆¬≈¿≈∆ƒ¿∆
‰„È¯i‰ ושל) והדיבור המחשבה של «¿ƒ»

והרגש) בפועל,NÚÓ'Ï‰'השכל ««¬∆
(הרוחניים) הפנימיים מהחלקים ירידה

חיצוני  כוח שהוא למעשה הנפש של

Ì„‡‰L(גשמי) È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈∆»»»
ÌˆÓˆÓ ומגביל˙BÁk‰ של ‡˙ ¿«¿≈∆«…

ÈÙkהנפש eÈ‰È ‡lL BlL∆∆…ƒ¿¿ƒ
,‰·LÁÓa Èea¯a Ì‰L∆≈¿ƒ««¬»»
ÌÈ‡aL ÈÙk ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…¿ƒ∆»ƒ

¯ea„a ÌeˆÓˆa חלק רק שמבטא ¿ƒ¿¿ƒ
האדם  של והרגש (והשכל מהמחשבה

שלהם), והעומק העושר כל את ולא

‡l‡היא למעשה ÌeˆÓˆaהירידה ∆»¿ƒ¿
„ÚÂ ,'eÎ ¯˙BÈ ÏB„b»≈¿«
¯·c ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰NÚn‰L∆««¬∆»ƒ¿»»

„¯Ù,עצמו ÈÙÎeמהאדם ƒ¿»¿ƒ
ÌÈ‡B¯L בפועלÁk È„ÈŒÏÚL ∆ƒ∆«¿≈…«

˙‡ ˜¯ÊÏ Ì„‡‰ ÏBÎÈ ‰iNÚ‰»¬ƒ»»»»»ƒ¿…∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ Ô·‡‰ היפך »∆∆ƒ¿«»¿«¿»

יכול  אדם למטה, שנמשכת האבן טבע

למעלה, מלמטה שתעוף כך אבן לזרוק

עצמה, מצד טבעה «…¿»¿ÓÎÂ·‡¯היפך
˙BÓB˜Ó ‰nÎa28 בתורת ¿«»¿

ÁkLהחסידות È„ÈŒÏÚ e‰fL∆∆«¿≈∆…«
BlL ‰NÚn‰האדם Ù¯„של ««¬∆∆ƒ¿»

Ô·‡aויוצא  LaÏ˙Óe ,epnÓƒ∆ƒ¿«≈»∆∆
d‰Èa‚‰Ïלמעלה ‰CÙמלמטה ¿«¿ƒ»≈∆

dÚ·Ë מלמעלה וליפול לרדת שהוא ƒ¿»
גורם  האדם של המעשה וכוח למטה,

ÏÚÓÏ‰לאבן ‰hÓlÓ ‰ÏÚzL∆«¬∆ƒ¿«»¿«¿»
ונפרד  יוצא שהכוח ידי על וזאת

שיותר  והדיבור המחשבה בין ההבדל מובן ומזה באבן, ומתלבש מהאדם

והמעשה  ה' האות של הימני ובקו העליון בקו הנרמזים הנפש, עם מחוברים

ה'. האות של השמאלי בקו הנרמז מהנפש הנפרד

˜elÁ‰ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂההבדל'˜ ˙B‡Ï '‰ ˙B‡ ÔÈaL אף ¿«ƒ∆»«ƒ∆≈¿
דומות, אותיות הן ‚'שלכאורה ¯L‡k ‡e‰ ,‰M„˜aL '‰ ˙B‡"L∆∆«¿À»«¬∆

‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ LÙp‰ ÈLe·Ï של הקוים בשלושת הנרמזים ¿≈«∆∆«¬»»ƒ«¬∆
ה' eÎÂ'"האות ˙Bcn‰Â ‰ÓÎÁ‰ ,‰¯Bz‰ ¯B‡Ó ÌÈ‡lÓÓ כאשר ¿À»ƒ≈«»«»¿»¿«ƒ¿

באור  מלאים האדם של הנפש לבושי

‰Ìהקדושה, '˜ ˙B‡Â"¿≈
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁn‰««¬»»ƒ«¬∆

,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc,הקדושה היפך של ƒ¿«∆
,'¯ ˙B‡Ó ‰NÚÂ שכאשר כאמור ¿«¬∆≈

הר' ארוך שמאלי קו ר' לאות מוסיפים

גם  כך האות, בצורת וכמו לק' הופכת

האות של הרוחני ¯'בתוכן ˙B‡c¿
Œ˙ÓeÚÏc ¯ea„Â ‰·LÁÓ ‡e‰«¬»»¿ƒƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰p‰ 'eÎ ‰Ê∆ƒ≈«¬∆«¿≈∆

'˜‰ ‰˜'ק האות של השמאלי הקו »∆«
כקנה  ארוך קו ∆e‰L‡שהוא

,‰NÚn‰ היא ק' האות שצורת כשם ««¬∆
מעשה  כך ר', לאות קו תוספת ידי על

לא  ודבור מחשבה בעקבות בא טוב לא

ÏÙBpLטובים  eÈ‰Â שמחשבתו מי ¿«¿∆≈
שנופל  סופו רצויים, אינם ודיבורו

Œ‡ÓÁ¯ ·BËŒ‡Ï ‰NÚÓa¿«¬∆…«¬»»
ÏˆÏ„¯BiL '˜‰ ‰˜ e‰ÊÂ ,Ô ƒ¿»¿∆»∆«∆≈

È„ÈŒÏÚL ‡e‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿∆«¿≈
‡e‰ È¯‰ ·BËŒ‡Ï ‰NÚÓ«¬∆…¬≈

hÓ‰האדם ‰hÓÏ „¯BÈ הקו כמו ≈¿«»«»
למטה  שנמשך ק' האות של השמאלי

שממשיך  וכפי עצמה", מהאות יותר

ומבאר.

¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰ÊŒÈÙlL ÌÈ˜¯ta29 בפרקים «¿»ƒ∆ƒ¿≈∆

תש"י  לגני' 'באתי מאמר של הקודמים

פרקים) עשרים elÁ‰L∆«ƒ˜(המכיל
‰NÚ ‰pnnL) '„ ˙B‡ ÔÈaL∆≈∆ƒ∆»«¬∆

קצר)‰' קו לה «B‡Ï˙כשמוסיפים
'˜ ‰NÚ ‰pnnL) '¯∆ƒ∆»«¬∆

ארוך  קו לה ha˙Ó‡כשמוסיפים (ƒ¿«≈
,'„‰ È¯BÁ‡nL „"ei‰ ˙c˜aƒ¿À««∆≈¬≈«

שמאל תוספת d„ÈŒÏÚLמצד בגלל ∆«»»
‡Á¯"היו"ד Ï‡" ˙¯eÓzL ,'„ '¯Ó ‰NÚ30'ÈÂ‰ ‰NÚ «¬∆≈∆¿«≈«≈«¬∆¬»»
„Á‡31,'ר וכן בר' ד' להחליף שלא להיזהר יש כמה עד במדרש כמבואר ∆»
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לי g"lyz'd ,hay c"ei

ׁשאפילּו32לּבֹוראן  הּיהדּות, נקּדת אצלם ׁשּיׁש , ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֻ

ועד  מאחֹוריו), (יּו"ד אחֹורים ּבבחינת ְְְֲֲִִִִֵַַַָָּבהיֹותּה

ּומעׂשה  ּדּבּור ּבמחׁשבה נּכר זה אין ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלכאֹורה

הּׁשנית  "נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּכיון מּכלֿמקֹום ִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹו,

מּמׁש" מּמעל אלקּה חלק ׁשהיא הּנה 33ּביׂשראל , ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּו"בל  ּפעּולתּה, ּפֹועלת היא הרי ְֲִֵֶֶַָָָסֹוףּֿכלֿסֹוף 

נּדח" מּמּנּו ׁשּבא 34יּדח קדם ׁשאפילּו ועד , ְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

הּנה  ׁשאז מסירּותֿנפׁש, ׁשּדֹורׁש ּומּצב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמעמד

ׁשמֹו קּדּוׁש על נפׁשֹו מֹוסר ׁשּבּקּלים קל ְְֲִִִֵֶַַַַַאפילּו

ּבּתניא  (ּכמבאר ּכל 35יתּבר לעׂשֹות הּוא רֹוצה ,( ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הרמּב"ם  (ּכפסקּֿדין כּו' אינֹו36הּמצֹות ולכן ,( ְְְְִִִֵֵַַַַָָ

יֹותר, ּובפרטיּות ד'. ּבבחינת אּלא ר', ְְְִִִִִִֵֶַַָָּבבחינת

ּבחינת  על קאי הד' ׁשּמאחֹורי הּיּו"ד ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָהּנה

הּוא  ׁשעלֿידּה הּיסֹוד ּבחינת על וכן ְְְְִֵֶַַַַַָָָָהחכמה,

(ּכמֹו הּמלכּות ספירת עם ּדחסדּֿוגבּורה ְְְְְִִִֶֶַַַַָהּיחּוד

ׁשּלפניֿזה  ּבּפרק לפי 37ׁשּנתּבאר והינּו, ,( ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּלמעלה  הּמּדֹות ּכל את ּכֹוללת הּיסֹוד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּספירת

הּמלכּות, לבחינת ּגם נמׁש ועלֿידּה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָמּמּנה,

יׂשראל', 'ּכנסת ּכל ׁשּנקראת את ׁשּכֹונסת ׁשם על ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

ּכּלן  הד'38הּספירֹות יׁשנֹו ּכאׁשר ּגם אמנם, . ְְְֲִֶֶַַַַָָָֻ

ענין  ׁשהּוא ׁשּמאחֹוריה), הּיּו"ד נקּדת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֻ(עלֿידי

ּתכלית  עדין זה אין ּדקדּׁשה, והּדּבּור ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמחׁשבה

(עלֿידי  ה' מד' לעׂשֹות צרי אּלא ְְֲִִֵֵֶַַַָָהּׁשלמּות,

ּבענין  ּגם ׁשּימׁש הּׂשמאלי), הּקו ְְְְִִֶַַַַַַַָָֻהֹוספת

ׁשּלא  "הדר", ּבענין ּבדרּוׁשים וכּמבאר ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּמעׂשה.

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

ג.32) פ"ד, רבה רות ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר רפ"ב.33)ראה ספל"ט.34)תניא תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת ספ"ב.36)פי"חֿיט.35)הל' גירושין ז.37)הל' הכינויים)38)פרק ערכי (שער כג שער פרדס ראה

ב. לח, שה"ש לקו"ת ב. פד, תצוה תו"א פ"כ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה' ישראל "שמע בפסוק – גדולה באות כתובות והר' הד' שבהם בתורה

אחר" לאל תשתחוה "לא ובפסוק גדולה באות היא הדל"ת אחד" ה' אלקינו

בפסוקים  ואומר שהמחליף ואומר מוסיף והמדרש גדולה), באות היא הרי"ש

זה  'הרי אחר", ב"אל ר' במקום ד' או אחד" ב"ה' ד' במקום ר' ואומר אלו

הרוחני, במובן עולמות', מחריב

היו"ד  הוא והד' הר' בין וההבדל

הד'. של האחורי שבצד הקטנה

נקודה  יש באלוקות שלמעלה וכשם

ביטוי  לידי בא שבה קטנה יו"ד של

והאחדות  הקדושה ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂעניין
ÔÈÓBcL ,Ï‡¯NÈa ‰Ê∆¿ƒ¿»≈∆ƒ

Ô‡¯BaÏ32,,המדרש LiLכדברי ¿¿»∆≈
ÌÏˆ‡ מבני ואחד אחד כל אצל ∆¿»

את בנשמתו »c˜¿À˙ישראל
d˙BÈ‰a eÏÈÙ‡L ,˙e„‰i‰««¬∆¬ƒƒ¿»

ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁ·a לבחינת בניגוד ƒ¿ƒ«¬«ƒ
בחינת  - הפנימיות את המסמלת 'פנים'

כך  ועל החיצוניות את מסמלת 'אחור'

בכל  קיימת היהדות שנקודת כאן נאמר

להיות  הפכה היא אם ואפילו יהודי

בלבד חיצוני (eÈ"„עניין
‰¯B‡ÎlL „ÚÂ ,(ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»¿«∆ƒ¿»
¯eac ‰·LÁÓa ¯k ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ»««¬»»ƒ

,BlL ‰NÚÓe בפועל הנהגתו כי «¬∆∆
מצד  שנדרש מכפי הפוך באופן היא

LiLנשמתו ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆≈
Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰ LÙ" Ba∆∆«≈ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚnÓ d˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆¡…»ƒ««

"LnÓ33, התניא בספר כמבואר «»
אשר  הרוחני מצבו יהיה יהודי, שלכל

אלוקית, נשמה יש אם ‰p‰יהיה, גם ƒ≈
בגלוי  ניכרת לא הנשמה פעולת בהווה

‡È‰ È¯‰ ÛBÒŒÏkŒÛBÒ הנשמה »¬≈ƒ
Ï·"eהאלוקית ,d˙ÏeÚt ˙ÏÚBt∆∆¿»»«

"Ác epnÓ ÁcÈ34 לא יהודי אף ƒ«ƒ∆ƒ»
יהדות, מענייני חסֿושלום, ומנותק רחוק 'נידח', של במצב »¿ÚÂ„יישאר

LÙŒ˙e¯ÈÒÓ L¯BcL ·vÓe „ÓÚÓÏ ‡aL Ì„˜ eÏÈÙ‡L על ∆¬ƒ…∆∆»¿«¬»«»∆≈¿ƒ∆∆
יסרב  ואם עבודהֿזרה לעבוד עליו לכפות מנסים כאשר למשל, כמו, היהדות

ÌÈlwaLיהרג, Ï˜ eÏÈÙ‡ ‰p‰ Ê‡L אינו כלל שבדרך יהודי גם ∆»ƒ≈¬ƒ«∆««ƒ
הוא הרי כזה במצב בקלות, עבירות ועובר המצוות את BLÙמקיים ¯ÒBÓ≈«¿

‡Èza ¯‡·Ók) C¯a˙È BÓL Lec˜ ÏÚ35,( גם דבר של ולאמיתו «ƒ¿ƒ¿»≈«¿…»««¿»

יהודי כל בעצם השם, קידוש על נפש מסירות של במצב מדובר ∆¯Bˆ‰כשלא
Ì"aÓ¯‰ ÔÈcŒ˜ÒÙk) 'eÎ ˙Bˆn‰ Ïk ˙BNÚÏ ‡e‰36 על שאם «¬»«ƒ¿ƒ¿«ƒ»«¿«

ל  צריך האדם התורה שיאמר פי עד אותו כופין מסרב, הוא אבל לאשתו גט תת

כל  בעצם כי הבעל של רצונו ונגד בכפייה שניתן גט נחשב זה ואין אני רוצה

המצוות), כל את לעשות רוצה יהודי

ÔÎÏÂ במצב נמצא שלכאורה מי גם ¿»≈
ביותר נחות ¯'רוחני ˙ÈÁ·a BÈ‡≈ƒ¿ƒ«

נקודת  על המורה יו"ד לה שאין

„'היהדות, ˙ÈÁ·a ‡l‡ לה שיש ∆»ƒ¿ƒ«
לעיל. כמבואר יו"ד,

„"ei‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eÈË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«
‰„'הקטנה  È¯BÁ‡nL המבדילה ∆≈¬≈«

ר' מהאות ÏÚמכוונת ˜‡Èאותה »≈«
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa בחסידות כמבואר ¿ƒ««»¿»

של  ההתנוצצות תחילת היא שהחכמה

הרעיון  זה ובשלב השכלי הרעיון

ההתפשטות  (לפני נקודה בבחינת

בבינה) ורוחב ÏÚלאורך ÔÎÂ¿≈«
‡e‰ d„ÈŒÏÚL „BÒi‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿∆«»»

„eÁi‰ וההתקשרות הפנימי החיבור «ƒ
˙¯ÈÙÒ ÌÚ ‰¯e·‚eŒ„ÒÁc¿∆∆¿»ƒ¿ƒ«
˜¯ta ¯‡a˙pL BÓk) ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒ¿»≈«∆∆

‰ÊŒÈÙlL37 השביעי הפרק ∆ƒ¿≈∆
תש"י), לגני באתי ¿»¿eÈ‰Â,מ'המשך'

˙ÏÏBk „BÒi‰ ˙¯ÈÙqL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ««¿∆∆
‰ÏÚÓlL ˙Bcn‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ∆¿«¿»

,‰pnÓ החסד ספירת זה ובכלל ƒ∆»
המידות  עיקר שהן הגבורה וספירת

ספירת d„ÈŒÏÚÂהעליונות באמצעות ¿«»»
כל CLÓהיסוד של והתוכן האור ƒ¿»

‰eÎÏn˙,המידות ˙ÈÁ·Ï Ìb«ƒ¿ƒ«««¿
ÏÚ ,'Ï‡¯NÈ ˙Òk' ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈«

˙ÒBkL ÌLהמלכות ‡˙ספירת ≈∆∆∆∆
Ôlk ˙B¯ÈÙq‰ Ïk38. »«¿ƒÀ»

'„‰ BLÈ ¯L‡k Ìb ,ÌÓ‡»¿»««¬∆∆¿«
‰·LÁn‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,(‰È¯BÁ‡nL „"ei‰ ˙c˜ È„ÈŒÏÚ)«¿≈¿À««∆≈¬∆»∆ƒ¿«««¬»»

,‰M„˜c ¯eac‰Â והקו העליון הקו ד' האות של הקווים בשני הנרמזים ¿«ƒƒ¿À»
Ó„'הימני, ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ ‡l‡ ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ÔÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡≈∆¬«ƒ«¿ƒ«¿≈∆»»ƒ«¬ƒ

CLÓiL ,(ÈÏ‡ÓO‰ Âw‰ ˙ÙÒB‰ È„ÈŒÏÚ) שעד ‰' הקדושה עניין «¿≈»««««¿»ƒ∆À¿«
ודיבור  במחשבה היה nÎÂ·‡¯עכשיו .‰NÚn‰ ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿«««¬∆¿«¿…»

ÌÈLe¯„aחסידות "‰„¯",מאמרי ÔÈÚa משלוש שמורכבת מילה «¿ƒ¿ƒ¿«»»
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dlkלב izeg` ipbl iz`a

("ּדר"), ר' מהאֹות ׁשּנעׂשית ד' האֹות ְֲִֵֵֶַַָָָמסּפיק

נעׂשה  ועלֿידיֿזה ה', מד' לעׂשֹות צרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָאּלא

זה  וכל הּׁשלמּות. ּתכלית  על ׁשּמֹורה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ"הדר",

יּו"ד  לּה ׁשּיׁש מד', (ׁשּנעׂשה ה' ּבאֹות ֲִֵֶֶֶַָָהּוא

ׁשרֹומז  ה', ּדאֹות הּׂשמאלית ׁשהרגל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמאחֹוריה),

ׁשני  ּכמֹו ׁשּורה ּבאֹותּה היא הּמעׂשה, ענין ְְְְֲִִֵֶַַַַָָעל

ּבאֹות  מהֿׁשאיןּֿכן ודּבּור. מחׁשבה ׁשל ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקּוין

יּו"ד  ּבּה ׁשאין מר', ׁשּנעׂשית ּכיון הּנה ֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָק',

(ׁשני  והּדּבּור ׁשהּמחׁשבה הינּו, מאחֹוריה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאפילּו

ההמׁשכה  אזי ּכדבעי, אינם ר') ּדאֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּקּוין

(ּכמבאר  ק' אֹות ׁשל  ּבצּורה היא הּמעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹלענין

והאמּונה' הּיחּוד היא 39ּב'ׁשער אֹות ׁשּכל ְְֱִִֶַַַָָָ

צּיּור  על הּמֹורה ּפרטית מיחדת ְְְִִִֶֶַַָָָֻּבתמּונה

אינּה הּׂשמאלית ׁשהרגל כּו'), ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָההמׁשכה

נמׁשכת  אּלא האֹותּיֹות, ּכל ּכדר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָמסּתּימת

ההמׁשכה  על ׁשּמֹורה הּׁשּורה, מן ְְִֶַַַַַָָָָָלמּטה

מהּקדּׁשה  למּטה ּבאדם 40ּדלעּומתֿזה, וענינֹו , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

לא  אׁשר "הּמעׂשה ּדלעּומתֿזה, הּמעׂשה ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַֹהּוא

.40יעׂשה" ֵֶָ

הּמעׂשה,ÈtŒÏÚÂד) ענין ּגדל מּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒְֲִֶֶַַַַַָָֹ

הּמׁשנה  הּוא 41ּובלׁשֹון הּמעׂשה ְְֲִִֶַַַָ

ּבסעיף  ּבארּכה ׁשמבארת הּנקּדה ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻהעּקר,

הּמחׁשבה  ענין רק ׁשּיׁש ּזמן ּכל ׁשּלכן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָזה,

ׁשרגל  ק', אֹות נעׂשה לא עדין אבל (ר'), ְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָֹוהּדּבּור

אינֹו עדין הּנה כּו', למּטה נמׁשכת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּׂשמאלית

מּטה  למּטה ׁשּלא "יֹורד ּבקדּׁשה, ועלּֿדרֿזה ." ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשהּוא  ּכדבעי , והּדּבּור הּמחׁשבה ענין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָמסּפיק

אּלא  מאחֹוריה, יּו"ד ּבּה ׁשּיׁש ד', אֹות ְֲִֵֵֶֶֶַָָָענין

וכּמּובא  ה'. - מד' לעׂשֹות היא הּׁשלמּות ְְְֲִִִֵַַַַָּתכלית

האריז"ל  ּבכתבי "ּדאיתא ּד'צדקה'42ּבּמאמר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

ויׁש ה'", אֹות נעׂשה ד' ׁשּמאֹות צדקֿה', ְֲֵֵֶֶֶֶַהּוא
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בהגהה.39) פי"ב קצ.40)פי"א. ע' תרצ"א סה"מ ואילך. א'תקיד ע' תרומה אוה"ת מי"ז.41)ראה פ"א טעמי 42)אבות

צדק. מע' מאו"א וראה ובכ"מ. שם. הלקוטים וס' המצות שער ראה. פ' מצות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ר' ד' ה' ¯'האותיות ˙B‡‰Ó ˙ÈNÚpL '„ ˙B‡‰ ˜ÈtÒÓ ‡lL∆…«¿ƒ»∆«¬≈≈»

("¯c") ידי על (ד') לקדושה (ר') הקדושה מהיפך מעבר הוא זה שגם »
יו"ד, ‰',הוספת '„Ó ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ ‡l‡,קוים שלושה בה שיש אות ∆»»ƒ«¬ƒ

ומעשה  ודיבור מחשבה על "‰„¯",להורות ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לשון ¿«¿≈∆«¬∆»»
והידור ÈÏÎz˙יופי ÏÚ ‰¯BnL∆∆««¿ƒ

‰Ê ÏÎÂ .˙eÓÏM‰ השלימות «¿≈¿»∆
בכל  מעבודה הבאה ה' בעבודת ו'הדר'

דיבור  מחשבה, של הקוים שלושת

‰'נרמז ‰e‡ומעשה ˙B‡a»
,'„Ó ‰NÚpL) מוסיפים שכאשר ∆«¬∆ƒ

ה' נעשית הד' שמאלי קו ≈∆LiLלה
dÏ'ד È¯BÁ‡Ó‰),לאות „"eÈ »≈¬∆»

,'‰ ˙B‡c ˙ÈÏ‡ÓO‰ Ï‚¯‰L∆»∆∆«¿»ƒ¿
,‰NÚn‰ ÔÈÚ ÏÚ ÊÓB¯L∆≈«ƒ¿«««¬∆

לעיל, eL¯‰כמבואר d˙B‡a ‡È‰ƒ¿»»
שווה ‰ÔÈewבגובה ÈL BÓk¿¿≈««ƒ

ה', האות של LÁÓ·‰האחרים ÏL∆«¬»»
˙B‡a ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó .¯ea„Â¿ƒ«∆≈≈»
,'¯Ó ˙ÈNÚpL ÔÂÈk ‰p‰ ,'˜ƒ≈≈»∆«¬≈≈

ר' לאות daקו ÔÈ‡L'ק באות ∆≈»
„"eÈ כלל,‰È¯BÁ‡Ó eÏÈÙ‡¬ƒ≈¬∆»
,eÈ‰ את (המסמלת יו"ד האות העדר «¿

ונקודת  היסוד ספירת החכמה, ספירת

סימן הוא ««¬»»∆LÁn‰L·‰היהדות)
('¯ ˙B‡c ÔÈew‰ ÈL) ¯eac‰Â¿«ƒ¿≈««ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰ ÈÊ‡ ,ÈÚ·„k ÌÈ‡≈»ƒ¿»≈¬«««¿»»
שאינם  אלה, ודיבור מחשבה של

‰È‡רצויים  ‰NÚn‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««¬∆ƒ
¯‡·Ók) '˜ ˙B‡ ÏL ‰¯eˆa¿»∆«¿…»
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a39 ¿«««ƒ¿»¡»

התניא ‡B˙שבספר ÏkL מכ"ב ∆»
התורה  eÓ˙a‰אותיות ‡È‰ צורה ƒƒ¿»

ÏÚ ‰¯Bn‰ ˙ÈË¯t ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿»ƒ«»«
‰ÎLÓ‰‰ ¯eiˆ הנמשכת הרוחנית ƒ««¿»»

זו  מסוימת אות ידי eÎ'),על
˙ÈÏ‡ÓO‰ Ï‚¯‰L'ק האות של ∆»∆∆«¿»ƒ

˙ÓizÒÓ dÈ‡ לשאר שוה בגובה ≈»ƒ¿«∆∆
האות של Ïkהקוים C¯„k¿∆∆»
‡l‡ ,˙Bi˙B‡‰ השמאלית הרגל »ƒ∆»

ק' האות ÔÓשל ‰hÓÏ ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿«»ƒ
ÏÚ ‰¯BnL ,‰¯eM‰«»∆»«

,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰ÎLÓ‰‰ המשכה ««¿»»ƒ¿«∆
הקדושה היפך M„w‰Ó‰של ‰hÓÏ40BÈÚÂ אותה , זו, המשכה של ¿«»≈«¿À»¿ƒ¿»

ק' האות של השמאלית הרגל Œ˙ÓeÚÏcמסמלת ‰NÚn‰ ‡e‰ Ì„‡a»»»««¬∆ƒ¿«
,‰Ê,רצויים לא ודיבור מחשבה ובעקבות אחרי ‡L¯הבא ‰NÚn‰" ∆««¬∆¬∆

"‰NÚÈ ‡Ï40. …≈»∆
Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ הקדושה „) בצד הרצוי המעשה המשכת אודות ¿«ƒ»««

'לעומת  של בצד רצוי הלא והמעשה

הקדושה, היפך Ï„bזה', Ô·eÓ»…∆
,‰NÚn‰ ÔÈÚ והיתרון והחשיבות ƒ¿«««¬∆

והדיבור  המחשבה לגבי המעשה של

‰Ln‰ ÔBLÏ·e41 אבות בפרקי ƒ¿«ƒ¿»
‰NÚn‰'ה'מדרש ‰e‡ולא ««¬∆

‰c˜p‰ È‰BfL ,¯wÚ‰»ƒ»∆ƒ«¿À»
,‰Ê ÛÈÚÒa ‰k¯‡a ˙¯‡·ÓL∆¿…∆∆«¬À»ƒ¿ƒ∆
תש"י, לגני באתי 'המשך' של ח' סעיף

ÔÈÚ ˜¯ LiL ÔÓf Ïk ÔÎlL∆»≈»¿«∆≈«ƒ¿«
¯eac‰Â ‰·LÁn‰ רצויים הלא ««¬»»¿«ƒ

NÚ‰(ר') ‡Ï ÔÈ„Ú Ï·‡ ,¬»¬«ƒ…«¬∆
'לעומת  של והדיבור למחשבה כהמשך

˜'זה' ˙B‡,˙ÈÏ‡ÓO‰ Ï‚¯L∆∆∆«¿»ƒ
,'eÎ ‰hÓÏ ˙ÎLÓ המחשבה כי ƒ¿∆∆¿«»

ביטוי  לידי לבוא ירדו לא והדיבור

ÔÈ„Úבמעשה ‰p‰ הנמצא האדם ƒ≈¬«ƒ
באותיות  וקשור רצוי לא במצב

הקדושה היפך את ≈‡BÈהמסמלות
."‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ"≈¿«»«»

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ שבירידה כשם ¿«∆∆∆
הירידה  עיקר זה' ל'לעומת ובשייכות

בנוגע  גם ירידה יש כאשר היא

גם  כך lL‡למעשה, ,‰M„˜a«¿À»∆…
‰·LÁn‰ ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿«««¬»»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈÚ·„k ¯eac‰Â¿«ƒƒ¿»≈∆ƒ¿«
„"eÈ da LiL ,'„ ˙B‡∆≈»

,‰È¯BÁ‡Ó שני לעיל וכמבואר ≈¬∆»
מחשבה  כנגד הם ד' האות של הקוין

בענייני  שמדובר מסמלת והיו"ד ודיבור

‰eÓÏM˙קדושה, ˙ÈÏÎz ‡l‡∆»«¿ƒ«¿≈
'‰ - '„Ó ˙BNÚÏ ‡È‰ להביא ƒ«¬ƒ

ביטוי  לידי והדיבור המחשבה את

בפועל. במעשה

‡˙È‡c" ¯Ó‡na ‡·enÎÂ¿«»««¬»¿ƒ»
‰‡¯Ï"ÊÈהמובא  È·˙Îa42 ¿ƒ¿≈»¬ƒ«

cאותיות‡e‰ האותיות 'ˆ„˜‰' ƒ¿»»
המילים את ∆̂∆„˜Œ‰',המרכיבות

אחד  ‰'",בשינוי ˙B‡ ‰NÚ '„ ˙B‡nL של עניין הוא צדקה והרי ∆≈«¬∆
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לג g"lyz'd ,hay c"ei

והה' הד' ּבין - 'צדקה' ׁשּבתבת ּבזה, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלהֹוסיף

האֹות  את מּקיפֹות והה' ׁשהד' והינּו, ק', אֹות ְְְִֵֶֶַַַַָיש

לנהֹורא. חׁשֹוכא אתהּפכא להיֹות ּופֹועלֹות ְְְְֲֲִִִַָָָק',

ּבתֹורת e‰ÊÂה) ּבארּכה ׁשּנתּבאר מה ּגם ¿∆ְְֲִֵֶַַַָָָֻ

ׁשם  ּב'ּכתר ׁשהּובאה ְְֵֵֶֶֶַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

הּפסּוק 43טֹוב' ּפירּוׁש:44על ּדברֹו, עׂשי ּכח ּגּברי ְִֵֵֵַַַָָֹֹֹ

יהיה  ׁשהּדּבּור זֹו ּבמדרגה להיֹות האדם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּצרי

הּדּבּור, אל ּבא  ּכׁשהּוא רֹוצהֿלֹומר: עׂשּיה, ְֲִִֶֶֶַַָָלֹו

ּתחּלה  ּכי מדרגֹות, ׁשבע ּדר ליל לֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָצרי

ּפרטי  ּכל את (ּומֹונה וכּו' ּבבינה להיֹות ְְְְִִִִֵֶֶָָָצרי

ספירת  והּוא הּפה, ּדר ּבא ואחרּֿכ ְְְִִֶֶֶַַַַַַָהּמּדֹות)

[ּוכמֹו45הּמלכּות  הּתחּתֹונה מדרגה והּוא , ְְְְְֵַַַַַָָ

ּבדבר  הּדּבּור, מציאּות ׁשּתהיה ׁשּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָלמעלה,

צבאם  ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים ׁשּבזה 46הוי' , ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ

להיֹות  צריכה ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָנכלל

וׁשׁש הּבינה ספירת הּספירֹות, מּכל ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָההמׁשכה

להיֹות  אדם וצרי ׁשּלאחריֿזה], ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהּספירֹות

למעׂשה. לֹו נחׁשב ּדּבּור ׁשּיהיה זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָּבמדרגה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ'ּתֹורה ּב'אֹור ּבאּור ּובּתֹוספת ¿«∆∆∆ְְֵֶֶָ

הּמּגיד  הּפסּוק 47להרב 48על ְִַַַַַָָ

האדם  אתם יעׂשה אׁשר ּגֹו' חּקֹותי את ְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּוׁשמרּתם

מעׂשּיֹות, הּמצֹות ּבכל הּוא הּכלל "ּכי ּבהם, ְְְֲִִִֶַַַַָָָָוחי

חּיּות, ּבהם אין חּוטין, ּכׁשהם ציצית, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּדרֿמׁשל

הּמצוה, ענין רק העליֹונה, הּקדּׁשה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻרֹוצהֿלֹומר 

עד  הּמדרגֹות ּכל מקּׁשר הּוא עֹוׂשה, ְְְֵֵֶֶֶַַַַָׁשּכׁשהּוא

והעּובדא  והּדּבּור הּמחׁשבה ּדהינּו ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָהעׂשּיה,

יעׂשה  "אׁשר וזהּו כּו', זה עם זה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַמתקּׁשרים

רֹוצהֿלֹומר  ּבהם", וחי אזי) (ּבעׂשּיה, ֲֲִֶֶַַַַָָָָאֹותם

ׁשּיׁש והינּו, ּבהם". העליֹונֹות החּיּות ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָ(המׁשכת)

מציאּות  (ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּמצוה ְְְְְִִִַַַַַַָָָמציאּות

מּצד  ׁשהם ּכפי הּציצית, חּוטי ּכמֹו ְְִִִִֵֵֶַַָָהעֹולם),
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רלד.43) כ.44)סימן קג, א).45)תהלים (יז, בהקדמה תקו"ז ו.46)ראה לג, אחרי 47)תהלים אוה"ת וראה אחרי. פרשת

ק. ה.48)ע' יח, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפועל ‰„'מעשה ÔÈa - '‰˜„ˆ' ˙·˙aL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆¿≈«¿»»≈«

˙B‡ ˘È '‰‰Â'˜,לעיל כמבואר זה', 'לעומת של אות היא עצמה שמצד ¿«≈
˙BÈ‰Ï ˙BÏÚBÙe ,'˜ ˙B‡‰ ˙‡ ˙BÙÈwÓ '‰‰Â '„‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿««ƒ∆»¬ƒ¿

‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ לעומת' של אות שהיא (אות חושך הפיכת ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור. זה')

¯‡a˙pL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆«»∆ƒ¿»≈
ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙a ‰k¯‡a«¬À»¿««««≈
ÌL ¯˙k'a ‰‡·e‰L ·BË∆¿»¿∆∆≈

'·BË43˜eÒt‰ ÏÚ44 בתהילים ««»
:Le¯Èt ,B¯·c ÈNÚ Ák È¯abƒ…≈…«…≈¿»≈
‰‚¯„Óa ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ CÈ¯vL∆»ƒ»»»ƒ¿¿«¿≈»
,‰iNÚ BÏ ‰È‰È ¯eac‰L BÊ∆«ƒƒ¿∆¬ƒ»
במעשה  ביטוי לידי יבוא שהדיבור

e‰Lk‡בפועל, :¯ÓBÏŒ‰ˆB¯∆«¿∆
,¯eac‰ Ï‡ ‡a אדם כאשר »∆«ƒ

לדבר  BÏמעוניין CÈ¯ˆעליוCÏÈÏ »ƒ≈≈
Èkולעבור  ,˙B‚¯„Ó Ú·L C¯c∆∆∆««¿≈ƒ

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰lÁz העניין ¿ƒ»»ƒƒ¿
לדבר  שהיא È·a‰שברצונו הספירה ¿ƒ»

'אם  נקראת (ולכן המידות מקור

אחת eÎÂ'הבנים') דרגה שהיא ¿
˙Bcn‰ ÈË¯t Ïk ˙‡ ‰BÓe)∆∆»ƒ¿≈«ƒ
נצח, תפארת, גבורה, חסד, – שש שהן

יסוד) a‡הוד, CkŒ¯Á‡Â העניין ¿«««»
לדבר  e‰Â‡שברצונו ,‰t‰ C¯c∆∆«∆¿

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ45, שנאמר כפי ¿ƒ«««¿
אליהו') ('פתח זוהר לתיקוני בהקדמה

פה" Ó„¯‚‰"מלכות, ‡e‰Â¿«¿≈»
‰BzÁz‰ מהבינה שלמטה דרגה ««¿»

המידות  שאר ÏÚÓÏ‰וכל BÓÎe]¿¿«¿»
È‰zL‰באלוקות, È„kL∆¿≈∆ƒ¿∆

¯eac‰ ˙e‡ÈˆÓ ידו שעל העליון ¿ƒ«ƒ
בתהלים  ככתוב הנבראים, התהוו

eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„aƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e46, ¿«ƒ»¿»»

‰ÊaL שהשמים הכתוב בדברי ∆»∆
הדיבור  ידי על נבראו «¿ÏÏÎƒוצבאם
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk האור של »≈∆«ƒ¿«¿¿

(באופן  לדרגה מדרגה היורד האלוקי

כמו  בחברתה קשורה דרגה שכל

בזו) זו האחוזות שרשרת של חוליות

ידי  על נברא השתלשלות' 'סדר שכל

למעלה  דיבור של מציאות שתהיה וכדי BÈ‰Ï˙הדיבור, ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰האלוקי האור של ÈÙÒ¯˙וההתגלות ,˙B¯ÈÙq‰ ÏkÓ ««¿»»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙B¯ÈÙq‰ LLÂ ‰Èa‰ מתורת לעיל לאמור בדומה «ƒ»¿≈«¿ƒ∆¿«¬≈∆

להיות  צריכה במעשה הדיבור גילוי שלפני האדם נפש לגבי הבעלֿשםֿטוב

דרגות], בשבע È‰iL‰'הליכה' BÊ ‰‚¯„Óa ˙BÈ‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»ƒ¿¿«¿≈»∆ƒ¿∆
‰NÚÓÏ BÏ ·LÁ ¯eac כי ƒ∆¿»¿«¬∆

שענייני  וצריך די לא בלבד בדיבור

במעשה, ביטוי לידי יבואו ה' עבודת

לעיל. כמובא

¯e‡a ˙ÙÒBz·e ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿∆∆≈
בפועל  המעשה חשיבות אודות מוסבר

ה', לאות ד' האות בהפיכת (המרומז

לעיל) Bz¯‰'כמבואר ¯B‡'a¿»
„Èbn‰ ·¯‰Ï47 ממעזריטשÏÚ ¿»«««ƒ«

˜eÒt‰48(אחרי (בפרשת «»
¯L‡ 'Bb È˙BwÁ ˙‡ Ìz¯ÓLe¿«¿∆∆À«¬∆
,Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ«¬∆…»»»»»«»∆
˙Bˆn‰ ÏÎa ‡e‰ ÏÏk‰ Èk"ƒ«¿»¿»«ƒ¿
,˙ÈˆÈˆ ÏLÓŒC¯c ,˙BiNÚÓ«¬ƒ∆∆»»ƒƒ

,ÔÈËeÁ Ì‰Lk בהם שקיימו לפני ¿∆≈ƒ
בפועל, ציצית מצוות Ì‰aאת ÔÈ‡≈»∆

‰M„w‰ ¯ÓBÏŒ‰ˆB¯ ,˙eiÁ«∆««¿À»
‰BÈÏÚ‰,בהם שורה אינה עדיין , »∆¿»

¯‡e‰LkL ,‰Âˆn‰ ÔÈÚ ˜«ƒ¿««ƒ¿»∆¿∆
‰NBÚ,בפועל המצווה ‰e‡את ∆

˙B‚¯„n‰ Ïk ¯M˜Ó העליונות ¿«≈»««¿≈
דרגה  שהיא העשייה לדרגת שקודמות

החיצוניים  לכוחות וקשורה תחתונה

האדם  ‰iNÚ‰של „Ú,בפועל «»¬ƒ»
¯eac‰Â ‰·LÁn‰ eÈ‰c¿«¿««¬»»¿«ƒ

‡„·eÚ‰ÂהמעשהÌÈ¯M˜˙Ó ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
e‰ÊÂומתחברים  ,'eÎ ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿∆

,‰iNÚa) Ì˙B‡ ‰NÚÈ ¯L‡"¬∆«¬∆»«¬ƒ»
¯ÓBÏŒ‰ˆB¯ ,"Ì‰a ÈÁÂ (ÈÊ‡¬«»«»∆∆«
˙BBÈÏÚ‰ ˙eiÁ‰ (˙ÎLÓ‰)«¿»«««»∆¿

"Ì‰a בפועל המעשה דווקא כלומר, »∆
אלו  הם והכוונה) המחשבה (ולא

אלוקית  קדושה ומחדירים שממשיכים

המצווה. מתקיימת שבו ¿»¿eÈ‰Â,בחפץ
˙e‡ÈˆÓ LiL נעשית שבו החפץ ∆≈¿ƒ

Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ) ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿««««»
ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰nÎÂ כל שלא ¿«»¿ƒ»»

של הנבראים  חפצים הם שבעולם

ÌÓˆÚמצוה), „vÓ Ì‰L ÈÙk ,˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ BÓk קודם ¿≈«ƒƒ¿ƒ∆≈ƒ««¿»
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dlkלד izeg` ipbl iz`a

ּומחׁשבת  (רעּותא) הרצֹון ענין ּגם ויׁש ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָעצמם,

ענין  וכן הּמצוה, ּכּונת ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהאדם,

ענין  ׁשּיהיה ּכדי אבל הּמצוה, ּברּכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּדּבּור,

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא ּבהם", "וחי ְְִֶֶַַַַַַָָָָהחּיּות,

למלכּות' עלֿידי 49מ'ּזעירֿאנּפין ּדוקא זה הרי , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשאז  האדם"), אתם יעׂשה ("אׁשר האדם ֲֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׂשּית

את  ּומקּימים ּבׁשלמּותם, הּציצית חּוטי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָנעׂשים

ּדמצות  והּכּונה הּמחׁשבה ּגם ואז ְְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָָּתפקידם,

ּבׁשלמּות. הם ציצית מצות ּוברּכת ְְְִִִִִִִֵֵַַציצית

e‰ÊÂ ּבארכה הּזקן אדמֹו"ר ׁשּמבאר מה ּגם ¿∆ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֻ

ּבתלמּוד 50ּבּתניא  הערּוכה ההלכה ּפסק ְְְְֲֲַַַַַָָָָָ

ּדמי  ּכדּבּור לאו ּדהרהּור קרא 51ּופֹוסקים ואם , ְְְְְִִִִִָָָָ

ּכח  ּבכל לבד ּובלּבֹו ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְְֲִִַַַַַַָֹקריאתֿׁשמע

ּבמצֹות  וכן כּו', חֹובתֹו ידי יצא לא ְְְְִֵֵַָָָָָֹּכּונתֹו,

הּכּונֹות  ּכל את  ּכּון אם ׁשּגם והינּו, כּו'. ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמעׂשּיֹות

ּכיֿאם  הּמצוה, קּיּום עדין נעׂשה לא ְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹׁשּבעֹולם,

ּבענינּה, מצוה ּכל ּבפעל, הּמצוה עׂשּית ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹעלֿידי

עלֿידי  זה הרי מעׂשּיֹות ּבמצֹות ׁשּלּה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבעׂשּיה

 ֿ על ׁשּבדּבּור ּובמצֹות ּכפׁשּוטּה, ידי העׂשּיה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

הוי' אהבת ּכמֹו ׁשּבמחׁשבה ּובמצֹות ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָהּדּבּור,

ּבפעל, והּיראה האהבה עלֿידי הוי', ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָֹויראת

והכנה  הקּדמה רק ׁשהיא ההתּבֹוננּות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָלאחרי

[ּכמֹו ה' ויראת ה' ּדאהבת הּמצוה ְְְְְֲֲִִִַַַַַַָל'עׂשּית'

הרמּב"ם  ּבתחּלת הּנכּבד 52ׁשּכתּוב האֿל , ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

כּו', אֹותֹו ּוליראה  לאהבֹו מצוה הּזה, ְְְְְֲִִֶַַָָָָוהּנֹורא

ּבׁשעה  ויראתֹו, לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוהיא

ׁשּמבאר  ּכפי וכּו', ּבמעׂשיו האדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיתּבֹונן

מצות  לקּיּום ההכנה ּבדגמת ּבארכה], ֿ זה ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָֻֻלאחרי

הּמצוה  עׂשּית היתה אם ּגיסא, ּולאיד ְְְֲִִִִִִִַַָָָָָציצית.

היה  ׁשּתהיה) סּבה (מאיזֹו אם ּגם הּנה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבפעל,

ּכמצות  ועׂשאּה הּמצוה, ּבכּונת אצלֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָחסר
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שם.49) אוה"ת סס"ב.51)פל"ח.50)ראה או"ח טור וראה א. קנ, שבת ב. כ, ה"אֿב.52)ברכות פ"ב יסוה"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצווה, בהם (שנעשתה ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ Ìb LÈÂ הזוהר בלשון הנקרא ¿≈«ƒ¿«»»

ÔÎÂ ,‰Âˆn‰ ˙ek ÔÈÚ ‡e‰L ,Ì„‡‰ ˙·LÁÓe (‡˙eÚ¿̄»«¬∆∆»»»∆ƒ¿««»««ƒ¿»¿≈
,‰Âˆn‰ ˙k¯a ,¯eac‰ ÔÈÚ עליונה קדושה ממשיך לא עדיין זה שכל ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ¿»

של  ‰eiÁ˙המצווה בחפץ ÔÈÚ ‰È‰iL È„k Ï·‡ הקדושה של ¬»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«««
יש  שכך המצווה, בתוך האלוקית

לשון  את העניינים בפנימיות לפרש

Ì‰a",הפסוק  ÈÁÂ" כלומר »«»∆
ותחדור  תומשך האלוקית שהחיות

‰‰ÎLÓ‰במצוות ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»
'˙eÎÏÓÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚf'Ó49, ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿

'פנים  הנקראות העליונות מהמידות

הוא  במידות המאיר האור (כי זעירות'

המאיר  האור לגבי ומועט קטן

האלוקי  האור תוספת והיא במוחין),

המצוות, קיום עלֿידי ≈¬‰¯Èשנמשכת
Ì„‡‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»«¿≈¬ƒ«»»»
,("Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡")¬∆«¬∆…»»»»

Ê‡L מצוות את מקיים האדם  כאשר ∆»
בפועל ÈËeÁציצית ÌÈNÚ«¬ƒ≈

ÌÈÓi˜Óe ,Ì˙eÓÏLa ˙ÈˆÈv‰«ƒƒƒ¿≈»¿«¿ƒ
Ìbוממלאים  Ê‡Â ,Ì„È˜Ùz ˙‡∆«¿ƒ»¿»«

˙ÂˆÓc ‰ek‰Â ‰·LÁn‰««¬»»¿««»»¿ƒ¿«
˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ ˙k¯·e ˙ÈˆÈƒ̂ƒƒ¿«ƒ¿«ƒƒ
היה  לא במעשה המצווה קיום שלפני

הקדושה  המשכת את לפעול בכוחם

המצווה  של החפץ בתוך ≈‰Ìוהחיות
˙eÓÏLa היא שלהם וההשפעה ƒ¿≈

ומלאה. שלימה השפעה

¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»≈«¿
‡Èza ‰Î¯‡a Ô˜f‰50 אודות «»≈«¬À»««¿»

‰Îe¯Ú‰ ‰ÎÏ‰‰ ˜Òt¿««¬»»»¬»
¯e‰¯‰c ÌÈ˜ÒBÙe „eÓÏ˙a¿«¿¿ƒ¿ƒ¿

ÈÓc ¯ea„k Â‡Ï51, אינו הרהור »¿ƒ»ƒ
ולכן  כדיבור. נחשב) (אינו דומה

ידי  יוצאים אין שבדיבור, במצוות

המילים  של והרהור במחשבה חובה

בדיבור  המילים את לבטא חובה אלא

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜ Ì‡Â שהיא ¿ƒ»»¿ƒ«¿«
שבדיבור BaÏ·eמצווה Bz·LÁÓa¿«¬«¿¿ƒ

„·Ï,בדיבור המילים את ביטא ולא ¿«
הרהר אם B˙ek,אפילו Ák ÏÎa¿»…««»»

ÔÎÂ ,'eÎ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï…»»¿≈»¿≈
˙BiNÚÓ ˙BˆÓa בדיבור חובה ידי יוצאים לא בפועל, מעשה נדרש כאשר ¿ƒ¿«¬ƒ

בלבד בהרהור או ‰Bek˙בלבד Ïk ˙‡ Ôek Ì‡ ÌbL ,eÈ‰Â .'eÎ¿«¿∆«ƒƒ≈∆»««»
ÌÏBÚaL,זו למצוה ‰Âˆn‰השייכות Ìei˜ ÔÈ„Ú ‰NÚ ‡Ï ואין ∆»»…«¬»¬«ƒƒ«ƒ¿»

חובתו, ידי יוצא י Ì‡ŒÈkהאדם ורק אלא אך המצווה חובת ידי וצאים ƒƒ
‰iNÚa ,dÈÚa ‰ÂˆÓ Ïk ,ÏÚÙa ‰Âˆn‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ««ƒ¿»¿…«»ƒ¿»¿ƒ¿»»«¬ƒ»

dlL של ולהלכות לכללים בהתאם ∆»
בפרט, זו מצווה ¿BˆÓa¿ƒ˙קיום

˙BiNÚÓ'וכד ותפילין ציצית כמו «¬ƒ
‰iNÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈»¬ƒ»
¯ea„aL ˙BˆÓ·e ,dËeLÙkƒ¿»¿ƒ¿∆¿ƒ

שמע קריאת ‰eac¯,כמו È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ
‰·LÁÓaL ˙BˆÓ·e הלב וכוונת ¿ƒ¿∆««¬»»

,'ÈÂ‰ ˙‡¯ÈÂ 'ÈÂ‰ ˙·‰‡ BÓk¿«¬«¬»»¿ƒ¿«¬»»
הוא  הללו המצוות ≈¿»È„ÈŒÏÚקיום

,ÏÚÙa ‰‡¯i‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿«ƒ¿»¿…«
˙eBa˙‰‰ È¯Á‡Ï'ה בגדולת ¿«¬≈«ƒ¿¿

ה' אהבת את המעוררים ובדברים

ה' ¯˜ההתבוננות È‰L‡ויראת ∆ƒ«
'˙iNÚ'Ï ‰Î‰Â ‰Óc˜‰«¿»»«¬»»«¬ƒ«
'‰ ˙‡¯ÈÂ '‰ ˙·‰‡c ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿«¬«¿ƒ¿«
רגש  ידי על היא ה'עשיה' אלו ובמצוות

lÁ˙a˙הלב ·e˙kL BÓk] ספר ¿∆»ƒ¿ƒ«
של תורה' ,Ì"aÓ¯‰52'משנה »«¿«

הכנה  שהיא ההתבוננות לעניין

ה' ויראת ה' אהבת למצוות והקדמה

‰f‰ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÏŒ‡‰»≈«ƒ¿»¿«»«∆
הרמב"ם  מדבר וגדולתו מציאותו שעל

הקודמות, בהלכות «¿ÂˆÓƒ‰שם
,'eÎ B˙B‡ ‰‡¯ÈÏe B·‰‡Ï¿»¬¿ƒ¿»
B˙·‰‡Ï C¯c‰ ‡È‰ C‡È‰Â¿≈«ƒ«∆∆¿«¬»
ÔBa˙iL ‰ÚLa ,B˙‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿»»∆ƒ¿≈

ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ֿ הקדושֿברוך של »»»¿«¬»
גדולתו  את מהם ויכיר ¿eÎÂ',הוא

¯‡·nL ÈÙkהרמב"םŒÈ¯Á‡Ï ¿ƒ∆¿»≈¿«¬≈
‰Î‰‰ ˙Ó‚„a ,[‰Î¯‡a ‰Ê∆«¬À»¿À¿««¬»»

הלב וכוונת התבוננות ידי Ìei˜Ï¿ƒעל
˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ כהקדמה הבאה ƒ¿«ƒƒ

במעשה  ציצית מצוות לקיום והכנה

בפועל.

,‡ÒÈb C„È‡Ïe,שני ‡Ìמצד ¿ƒ»ƒ»ƒ
‰Âˆn‰ ˙iNÚ ‰˙È‰ במעשה »¿»¬ƒ««ƒ¿»

BÊÈ‡Ó) Ì‡ Ìb ‰p‰ ,ÏÚÙa¿…«ƒ≈«ƒ≈≈
BÏˆ‡ ¯ÒÁ ‰È‰ (‰È‰zL ‰aÒƒ»∆ƒ¿∆»»»≈∆¿

בפועל  המצווה את שקיים האדם d‡NÚÂאצל ,‰Âˆn‰ ˙eÎa¿«»««ƒ¿»«¬»»
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לכ g"lyz'd ,hay c"ei

מלּמדה  הּמצוה.53אנׁשים קּיּום חֹובת ידי יצא , ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

הּמעׂשה. ענין ּגדל רֹואים זה ְֲִִִֶֶֶַַַָֹּומּכל

ּב'ׁשערי Ô·eÈÂו) האמצעי אדמֹו"ר ּבאּור עלּֿפי ¿»ְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

נֹופל 54אֹורה' יֹותר, הּגבֹוּה "ּכל ּבענין ְְִֵֵַַַָָָ

זה  על ׁשּמביא יֹותר", מּטה למּטה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָונמׁש

ּבאּור  מֹוסיף מׁשל ׁשּכל ּומּובן מׁשלים, ְְִִֵֶָָָָָָֹׁשלׁשה

זה  ׁשּכדי 55ּבענין מאבּוקה, הּוא אחד מׁשל . ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

להיֹות  צריכה ּביֹותר, רחֹוק ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶָָָָׁשּתאיר

ואףֿעלּֿפי  ּביֹותר. ּגדֹולה אבּוקה ְְְְֲִִֵַַָָָּבמקֹומּה

ּבכּמּות  רחֹוק ּביֹותר, ואפל רחֹוק ְְְְֵֵֶַָָָָׁשּבמקֹום

וחלּוׁש, קטן אֹור רק מּגיע ּבאיכּות, ְְְִֵַַַָָָָורחֹוק

רחֹוק  ּבמקֹום מּגיע ׁשהאֹור ּגּופא הא ְִִֶַַָָָָָָָמּכלֿמקֹום 

ּביֹותר, ּגבֹוּה מּמקֹום ׁשּנמׁש מֹוכיח ְְִִִֵֶֶַַָָָָּכזה,

מים, מחבית ׁשני, ּומׁשל ּביֹותר. ּגדֹולה ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָמאבּוקה

מּמה  יֹותר  לגמרי, מלאה החבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכאׁשר

ּגדֹותיה  על הּמים עֹולים אזי להכיל, ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשּיכֹולה

 ֿ אף הּנה לחּוץ, ׁשּנׁשּפונׁשּפכים ׁשּמה עלּֿפי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּגּופא  הא מּכלֿמקֹום טּפין, טּפין רק הּוא ִִִִִַַָָָָלחּוץ

ּכדבעי, ּבׁשלמּות הּוא החבית ׁשמּלּוי ְְִִִִֵֵֶֶֶָָמֹורה

ההֹולדה, מענין ׁשליׁשי, ּומׁשל ּגדֹולה. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָׁשלמּות

אינֹו קטן (ׁשהרי ּגדֹול ּכׁשּנעׂשה רק ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשּי

ּתׁשע 56מֹוליד  ּבן עלּֿכלּֿפנים להיֹות וצרי , ְְִִִִֵֶַַָָָ

אף 57ׁשנים  הּנה זה), ּבענין הּגדלּות ׁשּזֹוהי , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

מּכלֿמקֹום  ּגׁשמית, מּטּפה הּוא ההֹולדה ְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשענין

ּבׁשלמּות, הם ׁשּלֹו ׁשהּמֹוחין מֹוכיח ּגּופא ְִִִֵֵֶֶַַָָהא

ּתׁשע  ּבן אצל ׁשהיא ּכפי הּמֹוחין מּׁשלמּות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהחל

לבן  ועד ּגדֹול, ּכׁשּנעׂשה מּזה, ויתרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשנים,

לחּפה  .58ׁשמֹונהֿעׂשרה ְְְֵֶֶָֻ

‰Ê·e ּבסֹוף) ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּגם יּובן »∆ְְֵֶַַַַָָ

מן  יֹותר אמן העֹונה ּגד ֹול נזיר) ִִֵֵֶֶֶַָָָָמּסכת

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'ּצמח ׁשּמבאר ּוכפי ,ּבכתבי 59הּמבר ׁשּכתּוב מה עלּֿפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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ובכ"מ.53) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי' ואילך.54)ע"פ א סה, ואילך. א תשי"ט 55)נח, לגני באתי ד"ה ראה

ואילך). שטו ע' ח"א לגני באתי סה"מ מנחם (תורת ואילך.56)ס"ד ב סח, סנהדרין הל'57)ראה רמב"ם ב. לב, נדה ראה

א). (קלג, פל"ד האמצעי לאדמו"ר היחוד שער א. מג, מקץ תו"א ה"ג. פי"א מכ"ב.58)אישות פ"ה אוה"ת 59)אבות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„nÏÓ ÌÈL‡ ˙ÂˆÓk53, ראויה כוונה ללא הרגל, È„Èמתוך ‡ˆÈ ¿ƒ¿«¬»ƒ¿À»»»»¿≈

‰NÚn‰ ÔÈÚ Ï„b ÌÈ‡B¯ ‰Ê ÏkÓe .‰Âˆn‰ Ìei˜ ˙·BÁ«ƒ«ƒ¿»ƒ»∆ƒ…∆ƒ¿«««¬∆
לה' ומחשבה) דיבור – קוין שני רק בה (שיש הד' הפיכת של והחשיבות

לעיל. כמבואר המעשה), ענין גם קוין, שלושה בה (שיש

Ô·eÈÂ (Â המבואר המעשה ענין גודל ¿»
‡„BÓ"¯לעיל ¯e‡a ÈtŒÏÚ«ƒ≈«¿

'‰¯B‡ È¯ÚL'a ÈÚˆÓ‡‰54 »∆¿»ƒ¿«¬≈»
ÏÙB ,¯˙BÈ dB·b‰ Ïk" ÔÈÚa¿ƒ¿«»«»«≈≈
,"¯˙BÈ ‰hÓ ‰hÓÏ CLÓÂ¿ƒ¿»¿«»«»≈
‰LÏL ‰Ê ÏÚ ‡È·nL∆≈ƒ«∆¿…»
ÏLÓ ÏkL Ô·eÓe ,ÌÈÏLÓ¿»ƒ»∆»»»

‰Ê ÔÈÚa ¯e‡a ÛÈÒBÓ55 ביחס ƒ≈¿ƒ¿»∆
שממשיך  כפי האחרים, המשלים לשני

ומפרט.

‰˜e·‡Ó ‡e‰ „Á‡ ÏLÓ של »»∆»≈¬»
ÌB˜Óaאש  ¯È‡zL È„kL ,∆¿≈∆»ƒ¿»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,¯˙BÈa ˜BÁ»̄¿≈¿ƒ»ƒ¿
dÓB˜Óa האבוקה שבו במקום ƒ¿»

BÈa˙¯.בוערת ‰ÏB„b ‰˜e·‡¬»¿»¿≈
˜BÁ¯ ÌB˜ÓaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿»»
˙enÎa ˜BÁ¯ ,¯˙BÈa ÏÙ‡Â¿»≈¿≈»¿«
האבוקה  מקום בין המרחק מבחינת

מקום  eÎÈ‡a˙לאותו ˜BÁ¯Â¿»¿≈
אפל  שהמקום העובדה מבחינת

˜ÔËוחשוך, ¯B‡ ˜¯ ÚÈbÓ«ƒ««»»
LeÏÁÂ קרוב (ורק מהאבוקה ¿»

וחזק), גדול אור יש «ŒÏkÓƒלאבוקה
‡Ùeb ‡‰ ÌB˜Ó עצם עצמו, זה »»»

ÌB˜Óaהעובדה, ÚÈbÓ ¯B‡‰L∆»«ƒ«¿»
,‰Êk ˜BÁ¯ ורחוק בכמות רחוק »»∆

ÌB˜nÓבאיכות, CLÓpL ÁÈÎBÓƒ«∆ƒ¿»ƒ»
‰ÏB„b ‰˜e·‡Ó ,¯˙BÈa dB·b»«¿≈≈¬»¿»

¯˙BÈa יותר היה האבוקה אור ואילו ¿≈
מגיע  היה לא הוא חלש, ויותר קטן

לכך  משל זה והרי רחוק כלֿכך למקום

ביותר. למטה יורד ביותר, הגבוה שכל

ÈL ÏLÓe הגבוה 'כל לעניין »»≈ƒ
מבאר  יותר' למטה יורד ביותר,

אורה', 'שערי בספרו האמצעי אדמו"ר

˙È·Á‰ ¯L‡kL ,ÌÈÓ ˙È·ÁÓ≈»ƒ«ƒ∆«¬∆∆»ƒ
‰‡ÏÓבמים‰nÓ ¯˙BÈ ,È¯Ó‚Ï ¿≈»¿«¿≈≈ƒ«

‰ÏBÎiLזו ‡ÈÊחבית ,ÏÈÎ‰Ï ∆¿»¿»ƒ¬«

‰È˙B„b ÏÚ ÌÈn‰ ÌÈÏBÚ החבית ‰p‰של ,ıeÁÏ ÌÈÎtLÂ ƒ««ƒ«¿∆»¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈
,ÔÈtË ÔÈtË ˜¯ ‡e‰ ıeÁÏ CtLpL ‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ועיקר ««ƒ∆«∆ƒ¿«««ƒƒƒƒ

החבית, בתוך נשארים המים Ùeb‡ורוב ‡‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ עצם עצמו, זה ƒ»»»»
מים, במעט שמדובר אפילו החוצה, נשפכים שמים ÈelÓLהעובדה ‰¯BÓ∆∆ƒ

,ÈÚ·„k ˙eÓÏLa ‡e‰ ˙È·Á‰∆»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
‰ÏB„b ˙eÓÏL שמעט והסיבה ¿≈¿»

('יורד  החוצה נשפכים מים טיפות

שהחבית  משום היא ביותר') למטה

ביותר'). ('הגבוה לגמרי מלאה

ÈLÈÏL ÏLÓe מביא עניין לאותו »»¿ƒƒ
האמצעי, ‰‰ÏB„‰,אדמו"ר ÔÈÚÓ≈ƒ¿««»»

CiML ייתכן‰NÚpLk האדם ¯˜ ∆«»«¿∆«¬∆
BÈ‡ ÔË˜ È¯‰L) ÏB„b»∆¬≈»»≈

„ÈÏBÓ56ŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ , ƒ¿»ƒƒ¿«
ÌÈtŒÏkהפחות ÚLzלכל Ôa »»ƒ∆≈«

ÌÈL57˙eÏ„b‰ È‰BfL , »ƒ∆ƒ««¿
ÈÚaÔÈÚL Û‡ ‰p‰ ,(‰Ê Ô ¿ƒ¿»∆ƒ≈«∆ƒ¿«

,˙ÈÓLb ‰thÓ ‡e‰ ‰„ÏB‰‰«»»ƒƒ»«¿ƒ
יורדת  אבל האדם מפנימיות שבאה

גשמית, מציאות להיות ביותר, למטה

‡Ùeb ‡‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ,עצמו זה ƒ»»»»
להוליד, מסוגל זה שאדם העובדה עצם

BlL ÔÈÁBn‰L ÁÈÎBÓ שמשם ƒ«∆«ƒ∆
הגשמית הטיפה ≈‰Ìנובעת

˙eÓÏLa,('ביותר ‰ÏÁ('גבוה ƒ¿≈»≈
‡È‰L ÈÙk ÔÈÁBn‰ ˙eÓÏMÓƒ¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ
‰¯˙ÈÂ ,ÌÈL ÚLz Ôa Ïˆ‡≈∆∆≈«»ƒƒ≈»

ÏB„b ‰NÚpLk ,‰fÓ יש שאז ƒ∆¿∆«¬∆»
לו  הייתה שלא שלימות תוספת לאדם

יותר  עוד (ונעשה תשע בגיל כשהיה

NÚŒ‰BÓL¯‰'גבוה'), Ô·Ï „ÚÂ¿«¿∆¿∆∆¿≈
‰tÁÏ58 שמכאן הגיל עיקר שהוא ¿À»

ההולדה. עניין ישנו ואילך

e¯Ó‡L ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ בגמראÛBÒa) «≈«¿

ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏB„b (¯ÈÊ ˙ÎqÓ«∆∆»ƒ»»∆»≈
C¯·n‰ ÔÓ ¯˙BÈ הברכה את ≈ƒ«¿»≈

'אמן', עונים nL·‡¯שעליה ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰59·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ «»«ƒ«∆»
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dlkלו izeg` ipbl iz`a

אדנֿי 60האריז"ל  הוי' ּבגמטרּיא ,61ׁש"אמן" ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ

אדנֿי  לׁשם הוי' ׁשם ּבין החּלּוק ּכללּות ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָּדהּנה,

יכֹול  ׁשּלכן מהעֹולם, למעלה הּוא ׁשהוי' ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָהּוא,

ּכאחד  ויהיה הוה היה ׁשּזהּו62להיֹות אףֿעלּֿפי , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מהּוה  לׁשֹון הּוא ׁשהוי' (ּומה הּזמן ּגדר 63הפ, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

וזה  העֹולם, התהּוּות נמׁשכת  ׁשּמּמּנּו רק זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי

אלקים), ּבׁשם התלּבׁשּותֹו עלֿידי רק ְְְְֱִִֵֵַַַָֹּגּופא

ּכל  אדֹון ׁשהּוא ׁשּמֹורה אדנֿי, ׁשם ֿ ּכן ֲֵֵֵֶֶֶֶַָמהֿׁשאין

ׁשם 64הארץ  ׁשּדוקא הּתחּתֹונים, לעֹולמֹות ׁשּי , ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

עם" ּבלא מל "אין ּכי האדנּות, ענין 65ׁשּי. ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

העצם  ׁשם נקרא הוי' ׁשם רק הּנה וׁשם 66ולכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ֿ 67הּמיחד  ועל הּׁשמֹות, ׁשאר מהֿׁשאיןּֿכן , ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻ

ׁשם  חּבּור  אמנם, אדנֿי. ׁשם ְְִֵֵַַַַָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה

אמירת  עלֿידי נעׂשה ּביחד, אדנֿי וׁשם ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָהוי'

הוי' ׁשם יׁשנֹו הּברכה ׁשּבאמירת והינּו, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ"אמן",

זה  אין אבל ּומלכּות), ּבׁשם היא הּברכה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ(ׁשהרי

ּבאפן  הּוא העֹולם" מל" ׁשענין ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹּבוּדאּות

מּלׁשֹון  ּבעֹולם, ּגם ּתמׁש וההׁשּפעה ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָֻׁשהּברכה

והסּתר  ּבֹו68העלם ׁשּיׁש ּבעֹולם ּובפרט , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ

ּכדאיתא  אלקּות), (ּגּלּוי הוי' ׁשם על ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָֹמקטרגים

מהרׁש"א  אּגדֹות' אמירת 69ּב'חּדּוׁשי עלֿידי א . ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ

הׁשּפעת  נמׁשכת ּביחד, ואדנֿי הוי' ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ"אמן",
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ע' צח. ע' תרל"ח (סה"מ פל"ד פ"ה. לברך אדם חייב המשך ואילך. תקיח ע' עקב א. תקסו, א. תקנב, ג כרך בראשית

צד.60)קפד). א, מאו"א פ"אֿד. אמן כוונת שער חיים' עץ (עא,61)'פרי תכ"ו א). (מ, תי"ט תקו"ז א. קעח, זח"ב ראה

א).62)ב). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, ופרדס 63)זח"ג זהר

רפ"ד. שעהיוה"א תניא רפ"ז.64)שם. שעהיוה"א תניא ד. פי"ז, ב"ר הקמח 65)ראה כד בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי

שם. שעהיוה"א תניא שעט). ע' - שאוועל (בהוצאת ועוד ד"ה (ב) יט 66)ר"ה שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה כסף

פכ"ח. ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ ד'). בן שם שם.67)(שער פרדס וראה א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה

ועוד.68) שנה. ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ד. שם, א. סה, חוקת ד. לז, שלח לקו"ת שם.69)ראה נזיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa60‡i¯ËÓ‚a "ÔÓ‡"L כמו ואחד תשעים ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆»≈¿ƒ«¿ƒ»

הקדושים השמות שתי של ‡„ÈŒהגימטריא 'ÈÂ‰61˙eÏÏk ,‰p‰c , ¬»»¿ƒ≈¿»
˜elÁ‰ ההבדל'ÈÂ‰L ,‡e‰ ÈŒ„‡ ÌLÏ 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈa שתוכנו «ƒ≈≈¬»»¿≈∆¬»»

הזמן, מגדרי למעלה היינו כאחד, ויהיה' הווה 'היה, ÏÚÓÏ‰הוא ‡e‰¿«¿»
ÌÏBÚ‰Ó בגדרי ומוגדר שמוגבל ≈»»

ה ÔÎlLהזמן, הוי' ששם וא מאחר ∆»≈
מהעולם, ‰È‰למעלה ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»»

„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰62ŒÏÚŒÛ‡ , …∆¿ƒ¿∆¿∆»««
ÔÓf‰ ¯„b CÙ‰ e‰fL Ètƒ∆∆≈∆∆∆«¿«
ÔBLÏ ‡e‰ 'ÈÂ‰L ‰Óe)«∆¬»»¿

‰e‰Ó63, השם הוא הרי כן ואם ¿«∆
עולמות  להתהוות מקור שנחשב

ואיך  ומוגבלים מוגדרים ונבראים

שלמעלה  השם שהוא לומר אפשר

זו  שאין המענה בא כך על מהעולם,

כי Ê‰קושיא, È¯‰ מלשון הוא שהוי' ¬≈∆
ÎLÓ˙מהווה epnnL ˜«̄∆ƒ∆ƒ¿∆∆

‡Ùeb ‰ÊÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»¿∆»
משם  ונובעת הנמשכת ההתהוות עצמו,

‰˙B˙eLaÏהוי' È„ÈŒÏÚ של ¯˜ ««¿≈ƒ¿«¿
הוי' ‡ÌÈ˜Ïשם ÌLa על המורה ¿≈¡…ƒ

לברוא  האלוקי האור והגבלת צמצום

שם  אבל ומוגדרים, מוגבלים נבראים

ואינו  מהעולם למעלה נשאר עצמו הוי'

הגדרים  ושאר הזמן בגדרי מוגדר

העולם), של ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óוההגבלות
‡e‰L ‰¯BnL ,ÈŒ„‡ ÌL Ôk≈≈∆∆∆

Ïkהקדושֿברוךֿהוא ÔB„‡¬»
ı¯‡‰64˙BÓÏBÚÏ CiL , »»∆«»»»

,ÌÈBzÁz‰ נבראים יש בהם ««¿ƒ
ומוגדרים, ÌLמוגבלים ‡˜ÂcL∆«¿»»

התחתונים ÔÈÚבעולמות CiL«»ƒ¿«
"ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡" Èk ,˙e„‡‰65 כאשר רק יתכן המלכות עניין »«¿ƒ≈∆∆¿…»

המלך. של למרותו נתון העם

‰p‰ ÔÎÏÂ,בהם נקרא שהקדושֿברוךֿהוא הקדושים השמות כל ¯˜מבין ¿»≈ƒ≈«
ÌˆÚ‰ ÌL ‡¯˜ 'ÈÂ‰ ÌL66האלקות לעצמיות שמתייחס ÌLÂהשם ≈¬»»ƒ¿»≈»∆∆¿≈

„ÁÈn‰67 אמירת אופן על הגמרא כדברי האלקות, לעצמיות שמיוחד השם «¿À»

אתה  המפורש, בשם ישראל בני את תברכו 'כה המקדש בבית כהנים ברכת

שמי  - שמי את ושמו לומר תלמוד בכינוי, אלא אינו או המפורש בשם אומר

כתוב  כלל שבדרך כלומר ככתבו, היינו ש'המיוחד' רש"י (ופירש לי' המיוחד

הוי', שם את ביטאו המקדש בבית כהנים בברכת אבל אדנֿי וקוראים הוי'

ככתבו) המיוחד, ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óהשם
Œ˙Á‡ŒÏÚÂ ,˙BÓM‰ ¯‡L Ôk≈¿»«≈¿«««

ÈŒ„‡ ÌL ‰nÎÂŒ‰nk שהם «»¿«»≈
בהם  נקרא שהקדושֿברוךֿהוא שמות

ובפרט  לנבראים, שלו היחס שם על

של  ליחס שקשור שם שהוא אדנֿי שם

התחתונים. לנבראים הקדושֿברוךֿהוא

¯eaÁ ,ÌÓ‡ שילוב'ÈÂ‰ ÌL »¿»ƒ≈¬»»
,„ÁÈa ÈŒ„‡ ÌLÂ אור של חיבור ¿≈¿««

גדרי  עם העולם מגדרי שלמעלה אלוקי

הארה  תהיה עצמו שבעולם כך העולם,

לעולם, שמעל ŒÏÚוהתגלות ‰NÚ«¬∆«
"ÔÓ‡" ˙¯ÈÓ‡ È„È אמירת לאחר ¿≈¬ƒ«»≈

ÈÓ‡aL¯˙ברכה, ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬ƒ«
‰Î¯a‰ עצמה'ÈÂ‰ ÌL BLÈ «¿»»∆¿≈¬»»

ÌLa ‡È‰ ‰Î¯a‰ È¯‰L)∆¬≈«¿»»ƒ¿≈
˙eÎÏÓe אתה ב'ברוך היא ותחילתה «¿

מלכות), - העולם מלך – שם – הוי'

Ï·‡ עדיין בלבד, הברכה באמירת ¬»
CÏÓ" ÔÈÚL ˙e‡cÂa ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿«»∆ƒ¿«∆∆

"ÌÏBÚ‰ הוא ותוכנו בברכה שנאמר »»
בעולם, ותתגלה תאיר ה' שמלכות

כי וודאי זה אין ÔÙ‡aעדיין ‡e‰¿…∆
‰ÚtL‰‰Â ‰Î¯a‰L אכן ∆«¿»»¿««¿»»

CLÓzותתגלה ÌÏBÚa,ותאיר Ìb À¿««»»
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ68 על ƒ¿∆¿≈¿∆¿≈

LiLהאלוקות, ÌÏBÚa Ë¯Ù·eƒ¿»¿»∆≈
'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ ÌÈ‚¯Ë˜Ó Ba¿«¿¿ƒ«≈¬»»

‡„k ,(˙e˜Ï‡ Èelb)'˙B„b‡ ÈLecÁ'a ‡˙È אגדות על פירוש ƒ¡…ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»
שכתב אידלס.L¯‰Ó69"‡התלמוד שמואל הרב È„ÈŒÏÚמורנו C‡ ««¿»««¿≈

"ÔÓ‡" ˙¯ÈÓ‡של שילוב כאמור, הוא, ו'אמן' הברכה, שמיעת ‰ÈÂ'על ¬ƒ«»≈¬»»
,„ÁÈa ÈŒ„‡Â גדרי עם העולם מגדרי שלמעלה אלוקי אור של שילוב ¿¿««

‰Î¯a‰העולם  ˙ÚtL‰ ˙ÎLÓ אלוקי אור של והתגלות הארה ויש ƒ¿∆∆«¿»««¿»»
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לז g"lyz'd ,hay c"ei

ׁשלֹום  ּד"מרּבים לאפן ועד ּבעֹולם, ּגם ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹהּברכה

וזהּו לאחריֿזה). הּגמרא ּדברי ּכהמׁש) ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבעֹולם"

ּב'המׁש ּבארכה מהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשּמבאר מה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָֻּגם

יֹום' ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם ׁשענין 70חּיב , ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

"ארֹו "מטּבע ענין ּכמֹו הּוא אמן" ְְְִֵֵֶַַַָָָ"העֹונה

ּבברּו וחֹותם ּבברּו ּפֹותח ארּכה), ,71(ּברכה ְְְְֲֵֵַָָָָָֻ

כּו', נגּה ּבקלּפת הּברּור  ּגם נעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹׁשעלֿידיֿזה 

ׁשהם  ואדנֿי, ּדהוי' ההתּכּללּות על ׁשּנֹוסף ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָוהינּו,

נגּה ּבקלּפת הּפעּולה ּגם מדּגׁשת קדֹוׁשים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻׁשמֹות

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבעֹולם

מה  ּבדּוגמת הּוא ּבזה הענין ּוכללּות ְְְְִֵֶֶַַָָָָהימּנּו.

 ֿ ועלּֿדר) ּגדֹולה לאבּוקה ּבנֹוגע לעיל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתּבאר

לגדלּות  ּובנֹוגע מים, מלאה לחבית ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָזה

האֹור  ּכאׁשר ּדוקא נּכר ׁשּבּה ׁשהעּלּוי ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהּמֹוחין),

הּזה מּגיע  העֹולם ׁשּזהּו וׁשפל , רחֹוק למקֹום ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּבמדרגה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹון

האֹור, ּבֹו מאיר ואףֿעלּֿפיֿכן הּתניא), ְְְִִִֵֵַַַַָָ(ּבלׁשֹון

כּו'. ּבגׁשמּיּות ׁשּמלּבׁש ּכפי ְְְְִִִֶַַָָָֻעלּֿכלּֿפנים

העׂשּיה BÚÂ„ז) ענין למעלת ּבנֹוגע זאת ¿ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹ

ּבעֹולם  חמרית, וגם ּגׁשמית ְְְְֲִִִַַָָָ(עׂשּיה

 ֿ ׁשעלֿידי והחמרי), הּגׁשמי הּזה עֹולם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהעׂשּיה,

הינּו, ה), סעיף (ּכּנ"ל ּבהם" "וחי נעׂשה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָזה

סדר  ּובכל ּכּלם העֹולמֹות ּבכל עּלּוי ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנעׂשה

הּמׁשל  ּכּידּוע ּכתלי 72ההׁשּתלׁשלּות, מהגּבהת ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָ

הּקֹורה  את להגּביּה להתחיל ׁשּצריכים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָּבית,

העליֹונֹות  ּגם יגּבהּו מּמילא ואז ּדוקא, ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻהּתחּתֹונה

מאמצע  מתחיל היה אם מהֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהימּנה,

הּתחּתֹונֹות. הּקֹורֹות את מגּביּה היה לא ְְִֶֶַַַַַַָָֹֹהּכתל,
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ואילך).70) קפא ע' ואילך. קעד ע' ואילך. קל ע' תרל"ח (סה"מ פל"ד פל"ב. א.71)פי"ח. מו, ברכות תו"א 72)ראה

.19 והערה קצדֿה ע' כסלו סה"מ תו"מ א. מה, נצבים לקו"ת גם וראה א. ד, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÏBÚa Ìb,אלוקות על והסתר העלם אכן הוא עצמו ÔÙ‡Ïשמצד „ÚÂ «»»¿«¿…∆

"ÌÏBÚa ÌBÏL ÌÈa¯Ó"c באה בעולם האלוקי האור שהארת היינו ¿«¿ƒ»»»
בעולם  שלום לריבוי וגורמת בפועל ביטוי ‰Ób¯‡לידי È¯·c CLÓ‰k)¿∆¿≈ƒ¿≈«¿»»

שם נזיר מסכת אמן ÊŒÈ¯Á‡Ï‰בסיום העונה 'גדול המאמר לאחר מיד ¿«¬≈∆
מהמברך' ).יותר

¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»≈«¿
CLÓ‰'a ‰Î¯‡a L"¯‰Ó«¬««¬À»¿∆¿≈
פותח  שבה שהראשון מאמרים קבוצת

ז"ל חכמינו ‡„Ìבמאמר ·iÁ«»»»
ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï¿»≈≈»¿»¿»

'ÌBÈ70"ÔÓ‡ ‰BÚ‰" ÔÈÚL ,∆ƒ¿«»∆»≈
אמן  העונה 'גדול בגמרא נאמר שעליו

לעיל, כמובא המברך', מן ‰e‡יותר
ÚaËÓ" ÔÈÚ BÓk ברכה נוסח ¿ƒ¿««¿≈«

שהוא  חכמים וטבעו «‡¯CB"שתיקנו
,(‰k¯‡ ‰Î¯a)'ארוכה' וברכה ¿»»¬À»

המברך שבה ברכה את Á˙Btהיא ≈«
וכו'Ce¯·aהברכה ה' Ì˙BÁÂאתה ¿»¿≈

הברכה את מסיים ,Ce¯·a71וגם ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL'ארוכה' ברכה עלֿידי ∆«¿≈∆

שרק  קצרה' 'ברכה על יתרון לה שיש

ב'ברוך' ‰e¯a¯פותחת Ìb ‰NÚ«¬∆««≈
לקדושה  והעלאתו מהרע הטוב הפרדת

,'eÎ d‚ ˙tÏ˜a בקבלה כמבואר ƒ¿ƒ«…«
של  (כוחות 'קליפות' שיש וחסידות

על  ומכסים המעלימים הקדושה היפך

על  המכסה קליפה כמו הקדושה אור

בהם  אין כי לגמרי' 'טמאות שהן הפרי)

(לשון  'נוגה' בקליפת ואילו כלל טוב

ורע, טוב של עירוב יש ¿»¿eÈ‰Â,אור),
˙eÏlk˙‰‰ ÏÚ ÛÒBpL השילוב ∆»««ƒ¿«¿

ÈŒ„‡Â,והחיבור 'ÈÂ‰c המבואר «¬»»¿
˜„ÌÈLB,לעיל ˙BÓL Ì‰L∆≈≈¿ƒ

‰ÏeÚt‰ Ìb ˙Lb„Ó הבירור של À¿∆∆««¿»
למקורה  הקדושה »tÏ˜aƒ¿ƒ˙והעלאת

ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL d‚…«∆»»«∆««¿
epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»≈∆
שהדברים  התניא בספר כמבואר

החיות  את מקבלים באכילה המותרים

ולהעלות  אותם לברר היא האדם ועבודת נוגה קליפת עלֿידי שלהם והקיום

לקדושה. אותם

‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe ידי על הנפעלת התחתון הזה בעולם הוי' שם הארת ¿»»ƒ¿»»∆
נוגה) קליפת (ובירור 'אמן' ÏÈÚÏאמירת ¯‡a˙pL ‰Ó ˙Ó‚e„a ‡e‰¿¿««∆ƒ¿»≈¿≈

יותר, למטה יורד ביותר' הגבוה 'כל לעניין כמשל האמצעי אדמו"ר בשם

‰‡ÏÓ ˙È·ÁÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) ‰ÏB„b ‰˜e·‡Ï Ú‚Ba¿≈««¬»¿»¿«∆∆∆¿≈«∆»ƒ¿≈»
ÔÈÁBn‰ ˙eÏ„‚Ï Ú‚B·e ,ÌÈÓ לעיל daLכמבואר ÈelÚ‰L ,( «ƒ¿≈«¿«¿«ƒ∆»ƒ∆»

הגדולה  האש ÌB˜ÓÏבאבוקת ÚÈbÓ ¯B‡‰ ¯L‡k ‡˜Âc ¯kƒ»«¿»«¬∆»«ƒ«¿»
,ÏÙLÂ ˜BÁ¯ הוא עצמו שמצד »¿»≈

ובאיכות, בכמות חשוך ∆∆e‰fLמקום
‰‚¯„Óa ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆««¿¿«¿≈»

העולמות, שאר לכל ≈∆ÔÈ‡Lביחס
ÓÏ ÔBzÁzÔBLÏa) epnÓ ‰h «¿¿«»ƒ∆ƒ¿

בספר הזקן ŒÛ‡Âאדמו"ר ,(‡Èz‰««¿»¿«
ÔÎŒÈtŒÏÚ ונחות נמוך היותו למרות «ƒ≈

Baמאד ¯È‡Ó התחתון הזה בעולם ≈ƒ
ÈÙk ÌÈtŒÏkŒÏÚ ,¯B‡‰»«»»ƒ¿ƒ

'eÎ ˙eiÓL‚a LaÏnL לפחות ∆¿À»¿«¿ƒ
יאיר  אלוקי שאור שאפשר כמה עד

בגשמיות. מלובש כשהוא בגלוי

˙‡Ê „BÚÂ (Êנוסף Ú‚Baעניין ¿…¿≈«
‰iNÚ‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓÏ עניין לגבי ¿«¬«ƒ¿«»¬ƒ»

והדיבור  ÈÓLb˙המחשבה ‰iNÚ)¬ƒ»«¿ƒ
˙È¯ÓÁ Ì‚Â יותר עוד היינו ¿«»¿ƒ

גשמית, מעשייה «¿ÌÏBÚaמגושמת
ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ,‰iNÚ‰»¬ƒ»»«∆««¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(È¯ÓÁ‰Â דווקא ¿«»¿ƒ∆«¿≈∆
בפועל המצוות מעשה ידי ∆¬»NÚ‰על

"Ì‰a ÈÁÂ" בחפץ חיות מחדירים »«»∆
המצווה נעשית ÛÈÚÒשבו Ï"pk)««¿ƒ

‰NÚpL ,eÈ‰ מעשה ‰), עלֿידי «¿∆«¬∆
נפעל בפועל, ויתרון ÈelÚהמצוות ƒ

¯„Ò ÏÎ·e Ìlk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»À»¿»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור של «ƒ¿«¿¿

מתחילת  לעולמות, ונמשך היורד

המדרגות, סוף עד »«»Úe„ikהמדרגות
ÏLn‰72 החסידות בתורת המובא «»»

ÌÈÎÈ¯vL ,˙Èa ÈÏ˙k ˙‰a‚‰Ó≈«¿»«»¿≈«ƒ∆¿ƒƒ
‰¯Bw‰ ˙‡ dÈa‚‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ«∆«»
‡ÏÈnÓ Ê‡Â ,‡˜Âc ‰BzÁz‰««¿»«¿»¿»ƒ≈»
,‰pÓÈ‰ ˙BBÈÏÚ‰ Ìb e‰a‚ÈÀ¿¿«»∆¿≈∆»
ÏÈÁ˙Ó ‰È‰ Ì‡ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ»»«¿ƒ

הבית  קירות את »¿∆≈ÚˆÓ‡Óלהגביה
˙BBzÁz‰ ˙B¯Bw‰ ˙‡ dÈa‚Ó ‰È‰ ‡Ï ,Ï˙k‰ נשארות היו והן «…∆…»»«¿ƒ«∆«««¿

אלוקית  חיות הנותן המצוות מעשה בנמשל, גם וכך מתרוממות, ולא למטה

התחתו  העולם הזה, העולם עילוי בענייני גורם הימנו, למטה תחתון שאין ן

השתלשלות'. 'סדר של עליונות הכי בדרגות גם ויתרון
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dlkלח izeg` ipbl iz`a

e‰ÊÂ סדר לכללּות ּבנֹוגע ׁשּמצינּו מה ּגם ¿∆ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבזה, טעמים ּכּמה ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

חּיים' ּב'עץ לגּלֹות 73ּכדאיתא ּבכדי ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

ּובּזהר  הּפעל), אל הּכח (מן ּכחֹותיו 74ׁשלמּות ְִֵֶַַַַַַָֹֹֹֹ

אמנם, ליּה". ּדיׁשּתמֹודעּון "ּבגין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶָָָאיתא

תרס"ו' ּב'המׁש ּבארכה אּלּו75מבאר ׁשּטעמים ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹֻ

ּבנֹוגע  וכן האצילּות, לעֹולם ּבנֹוגע רק ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָמסּפיקים

ולכן  כּו', האצילּות ּבעֹולם ׁשהם ּכפי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלּנׁשמֹות

הׁשּתלׁשלּות  ּתכלית ׁשהרי זֹו, ּבׁשלמּות ּדי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹלא

(ּכמֹו העליֹונים העֹולמֹות ּבׁשביל אינּה ְְְִִִֵֶָָָָָָהעֹולמֹות

ּפניו  מאֹור ירידה ולהם הֹואיל האצילּות) ְְֲִִִֵֶָָָָָָעֹולם

ּבּתניא  (ּכמבאר להגּביּה76יתּבר צריכים ולכן ,( ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּדוקא, מּתחּתיתֹו ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאת

ּכּונת  ּתכלית ׁשּזֹוהי הּתחּתֹון, הּזה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָמעֹולם

ּדירה הּבריא  לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה לפי ה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

.77ּבתחּתֹונים  ְְִַ

ÔÈÚÂעבֹודתֹו עלֿידי יׂשראל איׁש ּפֹועל זה ¿ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ּבפעל, ּבמעׂשה העׂשּיה ּבעֹולם ְְְְֲֲִֶַַָָָֹלקֹונֹו

ּכפּיה  מּלׁשֹון 'עׂשּיה' ׁשל מעּׂשין 78ּובאפן ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹ

הּצדקה  מּצד 79על זאת עֹוׂשה ׁשאינֹו והינּו, , ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

הּבֹורא  רצֹון ׁשּזהּו מּפני אּלא ּורגילּותֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָטבעֹו

החסד, מּדת ׁשענינֹו ּבאברהם, ׁשּמצינּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ[ּכפי

ׁשּלאחרי  אֹורחים, ּבהכנסת התעּסק ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּלכן

ׁשאכלּתם  למי ּברכּו להם: אמר וׁשתּו, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָׁשאכלּו

אֹותם  מצער היה ,לבר רצּו לא ואם ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹמּׁשּלֹו,

ּבּמדרׁש ׁשהתעּסקּותֹו80(ּכדאיתא נראה ׁשּבזה ,( ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

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

א.73) ענף ויושר) עגולים (דרוש א ב.74)שער מב, ז.75)ח"ב ע' שם וראה תמו. ל 76)ע' ע' תרנ"ח סה"מ וראה פל"ו.

ואילך. קיב ע' תרע"ח שם.77)ואילך. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא מאמרי 78)ראה ראה

ואילך. קכד ע' קכא. ע' תרע"ח רנה. ע' תרל"ח רפט. ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ואילך. תשסא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר

.191 ע' תרצ"ט קצב. אדם).79)ע' כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור ביתֿיוסף ב. ח, בבאֿבתרא ד.80)מרדכי פמ"ט, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba eÈˆnL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ¿≈«ƒ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
מלמעלה  האלוקי האור ויתגלה ירד ועלֿידו שבו הקדושֿברוךֿהוא שקבע

È‡„k˙‡למטה, ,‰Êa ÌÈÓÚË ‰nk LiL כמובא'ÌÈiÁ ıÚ'a73 ∆≈«»¿»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ
האריז"ל Bl‚Ï˙מכתבי È„Îa e‰fL את בפועל וביטוי גילוי לידי להביא ∆∆ƒ¿≈¿«

ÂÈ˙BÁk ˙eÓÏL ֿ הקדושֿברוך של ¿≈…»
לדרגה  מדרגה הירידה (שעלֿידי הוא

האלקיים  הכוחות השתלשלות' ב'סדר

‰ÏÚt),יוצאים Ï‡ Ák‰ ÔÓƒ«…«∆«…«
¯‰f·e74‡˙È‡ אחר טעם מובא «…«ƒ»

עד  למטה מלמעלה האור לירידת

גשמי עולם "ÔÈ‚aלבריאת e‰fL∆∆¿ƒ
"dÈÏ ÔeÚ„BÓzLÈc שיהיו כדי ¿ƒ¿¿¿≈

 ֿ הקדוש את ויכירו שידעו נבראים

Î¯‡a‰ברוךֿהוא. ¯‡·Ó ,ÌÓ‡»¿»¿…»«¬À»
'Â"Ò¯˙ CLÓ‰'a75 קבוצת ¿∆¿≈

הרש"ב  הרבי של חסידות מאמרי

'יום  דיבורֿהמתחיל במאמר שתחילתו

תרס"ו  משנת השנה' ראש של טוב

el‡ ÌÈÓÚhL העולמות לבריאת ∆¿»ƒ≈
לגלות  ('כדי השתלשלות' 'סדר עלֿידי

דישתמודעון  ו'בגין כוחותיו' שלמות

Ú‚Baביה') ˜¯ ÌÈ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ«¿≈«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏ העליון העולם ¿»»¬ƒ

הרוחניים  העולמות ארבעת מבין ביותר

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  הכלליים

בגלוי, מאירה האלקות ≈¿ÔÎÂשבו
˙BÓLpÏ Ú‚Ba ישראלÈÙk ¿≈««¿»¿ƒ

'eÎ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa Ì‰L∆≈¿»»¬ƒ
אלו  אין אבל אלקות, להשיג ומסוגלות

גשמי טעמים  עולם לבריאת מספיקים

,BÊ ˙eÓÏLa Èc ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…«ƒ¿≈
האצילות  בעולם רק להיות שיכולה

˙ÈÏÎz È¯‰L והמטרה הכוונה ∆¬≈«¿ƒ
של ¿¿»¿eÏLÏzL‰ƒ˙הסופית

˙BÓÏBÚ‰לדרגה ‡dÈמדרגה »»≈»
ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»»»∆¿ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ BÓk)(עליון עולם Ì‰ÏÂשהוא ÏÈ‡B‰,לגביהם ¿»»¬ƒƒ¿»∆
היא  התהוותם כל העליונים, העולמות לגבי ÂÈtהיינו ¯B‡Ó ‰„È¯È¿ƒ»≈»»

C¯a˙È יותר עוד נעלה אלוקי אור יש מאצילות שלמעלה בדרגות שהרי ƒ¿»≈
האצילות בעולם Èza‡מאשר ¯‡·Ók)76( סדר' שכל ייתכן ולא «¿…»««¿»

של  והתכלית הכוונה ובוודאי ירידה לגרום נועדו הבריאה וכל השתלשלות'

כמבואר  ולכן, עלייה, לידי תביא הירידה דבר של שבסופו היא הבריאה

יתברר  ביותר התחתון הזה שהעולם בכך דווקא היא התכלית בוודאי בתניא,

‰‰eÏLÏzL˙,ויתעלה, ¯„Ò Ïk ˙‡ dÈa‚‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆»≈∆«ƒ¿«¿¿
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÓ ,‡˜Âc B˙ÈzÁzÓ,ביותר הנחות העולם שהוא ƒ«¿ƒ«¿»≈»«∆««¿
È‰BfL העולם של וההרמה ההגבהה ∆ƒ
‰È¯a‡‰,התחתון  ˙ek ˙ÈÏÎz«¿ƒ«»««¿ƒ»

˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc BÏ77, כדברי ƒ»¿«¿ƒ

רוצה  הקדושֿברוךֿהוא המדרש,

והשגתנו  מהבנתנו שלמעלה (ברצון

שדווקא  'תאוה') נקרא הוא ולכן

מקום  יהיה ביותר התחתון הזה העולם

השראת  תהיה שבו לו, ל'דירה' ראוי

אלקות. וגילוי השכינה

‰Ê ÔÈÚÂ'ל'דירה העולם הפיכת של ¿ƒ¿»∆
התחתונים, בעולמות ≈ÏÚBtלאלוקות

Ï‡¯NÈ LÈ‡יהודי È„ÈŒÏÚכל ƒƒ¿»≈«¿≈
BB˜Ï B˙„B·Ú‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ¬»¿¿»»¬ƒ»

ÏL ÔÙ‡·e ,ÏÚÙa ‰NÚÓa¿«¬∆¿…«¿…∆∆
‰iÙk ÔBLlÓ '‰iNÚ'78, מעשה ¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»

כוונת  השלמת את הפועל המצוות

'דירה  יהיה שהעולם הבריאה

מלשון  גם 'מעשה' הוא בתחתונים'

והכרח  ÔÈOÚÓכפייה BÓk כופין ¿¿«ƒ
‰˜„v‰ ÏÚ79,eÈ‰Â בנוגע , ««¿»»¿«¿

היא הכוונה המצוות ≈∆BÈ‡Lלקיום
˙‡Ê ‰NBÚ המצוות מעשה את ∆…

B˙eÏÈ‚¯e BÚ·Ë „vÓ ומשום ƒ«ƒ¿¿ƒ
לזה, נוטה עצמו מתוך ‡l‡שהוא ∆»

האישיים  הרצונות של והכנעה ביטול

היא ¯ˆÔBוהעשייה e‰fL ÈtÓƒ¿≈∆∆¿
eÈˆnL ÈÙk] ‡¯Ba‰«≈¿ƒ∆»ƒ

Ì‰¯·‡a,אבינו˙cÓ BÈÚL ¿«¿»»∆ƒ¿»ƒ«
˜qÚ˙‰ ÔÎlL ,„ÒÁ‰«∆∆∆»≈ƒ¿«≈
È¯Á‡lL ,ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰a¿«¿»«¿ƒ∆¿«¬≈

e˙LÂ eÏÎ‡L,האורחים¯Ó‡ ∆»¿¿»»«
,BlMÓ ÌzÏÎ‡L ÈÓÏ eÎ¯a :Ì‰Ï שאכלתם שהאוכל ה' את תברכו »∆»¿¿ƒ∆¬«¿∆ƒ∆

משלו, ¯ˆeהיה ‡Ï Ì‡ÂהאורחיםÌ˙B‡ ¯ÚˆÓ ‰È‰ ,C¯·Ï ¿ƒ…»¿»≈»»¿«≈»
‡˙È‡„k) כמובאL¯„na80,'ה את לברך מסרבים היו האורחים שאם ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

במיוחד  גבוה תשלום ושתו שאכלו מה על לשלם להם אומר אברהם היה

מאד), יקר במדבר המזון שמחיר B˙e˜qÚ˙‰Lבנימוק ‰‡¯ ‰ÊaL∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

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



לט g"lyz'd ,hay c"ei

ּורגילּותֹו, טבעֹו מּצד אינּה אֹורחים ְְְְְִִִִֵַַַָָּבהכנסת

הּבֹורא  רצֹון ׁשּזהּו מּפני העׂשּיה 81אּלא ׁשאז ,[ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּתחּתֹון  הּיֹותר ׁשהּכח לפי והינּו ּבׁשלמּותּה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹהיא

הּוא  האדם, ּבכחֹות הימּנּו למּטה ּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאין

ׁשּמּגיע  ּביֹותר" מּטה ה"ּמּטה וזהּו העׂשּיה. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכח

ׁשּלמעלה  למקֹום ועד ּביֹותר", ּגבֹוּה ְְְְְֵֶַַַַַָָָָל"גבֹוּה

והגּבלה. מדידה מּכל למעלה קצוֹות, ְְְְְְִִִַַָָָָָָָמּכל

ׁשהיה e‰ÊÂח) למקֹום לגנּוני, לגּני "ּבאתי ¿∆ְְְִִִִֶַָָָָ

ׁשכינה  עּקר ּכי ּבתחּלה", ְְִִִִִִִַָָָעּקרי

חטא  היה ׁשאחרּֿכ אּלא היתה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבתחּתֹונים

הּקדׁש' ּב'אּגרת וכמבאר ׁשּמּזה 82עץֿהּדעת, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

הּוא  (ׁשּׁשרׁשם יׂשראל ׁשּגלּו מה אחרּֿכ ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנמׁש

לבין  הּקדּׁשה) ּפנימּיּות העליֹונים, ּפנים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻּבבחינת

ח  מּפני ּכפׁשּוטֹו, ּגלּות ּגלינּוהאּומֹות, טאינּו ְְֲִִִֵֵָָָָ

אדמתנּו מעל ונתרחקנּו לּגלּות 83מארצנּו ועד , ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ענין  ּגם ׁשּזהּו אּלּו, ּבימינּו ּומכּפל ּכפּול ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבחׁש

ׁשאמרּו מה ׁשּזהּו ּבּמאמר ּכמבאר ק', ְְֲֶֶֶַַַָָָָֹאֹות

ז"ל  הק')84רּבֹותינּו (קנה קנה ונעץ ּגבריאל ירד ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

(ׁשל  ּגדֹול ּכר נבנה ועליו ׂשרטֹון, ּבֹו ועלה ְְְְְִִֶַָָָָָָָָּבּים

ליׂשראל  מצר והּוא ּבהּקּב"ה, ׁשּמֹורד ).85רֹומי, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּבחיצֹונּיּות  רק הּוא הּגלּות ענין ּכללּות ְְְְִִִַַַָָָָאמנם,

אפילּו הּנה הּדברים, ּבפנימּיּות אבל ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָהּדברים.

ואדמתנּו" "ארצנּו זֹו הרי הּגלּות ּוכמֹו86ּבׁשעת , ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָ

הּנׁשמה  היתה החטא ּבׁשעת ׁשאפילּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּביׂשראל,

יתּבר אּתֹו אלקּה87ּבאמנה ׁשה"חלק לפי והינּו , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּיׂשראל, אחד ּבכל ּבׁשלמּות הּוא מּמׁש" ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּמעל
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א).81) פד, ח"א קונטרסים (סה"מ תר"ץ דעת למען ד"ה פ"ב. א מאמר ומעין קונטרס א).82)ראה (קמ, תפלת 83)סכ"ה

דיו"ט. ב.84)מוסף נו, כרך.85)שבת ד"ה - שם שבת לקו"ש 86)פירש"י - (תשל"ח) זו שנה לךֿלך מוצש"ק שיחת ראה

.309 ע' ספכ"ד.87)ח"כ תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈtÓ ‡l‡ ,B˙eÏÈ‚¯e BÚ·Ë „vÓ dÈ‡ ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰a¿«¿»«¿ƒ≈»ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈

‡¯Ba‰ ÔBˆ¯ e‰fL81 שזהו מפני רק אורחים בהכנסת עוסק היה אם כי ∆∆¿«≈
את  לברך רצו שלא אורחים לאותם צער לגרום מסוגל אברהם היה לא טבעו,

האישיים Ê‡Lה'], הרצונות והכנעת ביטול מתוך הוא המצוות קיום כאשר ∆»
.d˙eÓÏLa ‡È‰ ‰iNÚ‰»¬ƒ»ƒƒ¿≈»

eÈ‰Â המעשה שלכוח לכך והסיבה ¿«¿
המחשבה  (לגבי גדול כלֿכך יתרון יש

נעלים  יותר כוחות שהם אף והדיבור

עצמה) לנפש קרובים ÈÙÏ¿ƒויותר
ÔÈ‡L ÔBzÁz ¯˙Bi‰ Ák‰L∆«…««≈«¿∆≈
˙BÁÎa epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»≈∆¿…

של Ákהנפש ‡e‰ ,Ì„‡‰»»»…«
‰hÓ ‰hn"‰ e‰ÊÂ .‰iNÚ‰»¬ƒ»¿∆««»«»
dB·b dB·‚"Ï ÚÈbnL "¯˙BÈa¿≈∆«ƒ««»«»«

,"¯˙BÈa שהבירור לעיל כמבואר ¿≈
התחתון  הזה בעולם שנפעל והעילוי

של  גבוהות הכי בדרגות גם עילוי גורם

השתלשלות' ÌB˜ÓÏ'סדר „ÚÂ¿«¿»
רוחנית ÏkÓמדרגה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»

˙BÂˆ˜ של להגדרות כלל נתון ואינו ¿»
ו'מטה', ÏkÓ'מעלה' ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»

.‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó¿ƒ»¿«¿»»
e‰ÊÂ (Á במאמר הפנימי הפירוש ¿∆

המאמר  בתחילת שהובא ז"ל חכמינו

ישראל  לבני אומר שהקדושֿברוךֿהוא

ÌB˜ÓÏ ,Èe‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»
‰lÁ˙a È¯wÚ ‰È‰L שבו למקום ∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

השכינה  והשראת גילוי עיקר היה

הבריאה", בתחילה,Èkבתחילת ƒ
העולם, והשראת wÚ¯כשנברא גילוי ƒ«

ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL הזה בעולם ¿ƒ»¿«¿ƒ
התחתון  ‡l‡הגשמי ,‰˙È‰»¿»∆»

ŒıÚ ‡ËÁ ‰È‰ CkŒ¯Á‡L∆««»»»≈¿≈
˙Úc‰ מהארץ השכינה לסילוק שגרם «««

המאמר), בתחילת (כמובא לרקיע

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·ÓÎÂ82 ¿«¿…»¿ƒ∆∆«…∆
התניא הדעתfnL‰שבספר עץ eÏbLמחטא ‰Ó CkŒ¯Á‡ CLÓ ∆ƒ∆ƒ¿««««»∆»

˙eiÓÈt ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈt ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌL¯ML) Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿ƒ«»ƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ
eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ ,BËeLÙk ˙eÏb ,˙BÓe‡‰ ÔÈ·Ï (‰M„w‰«¿À»¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈¬»≈»ƒ

e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó83, באגרת הזקן אדמו"ר לשון וזה ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈
כולם  גילולים עובדי בארצות בהם אשר  וכל וארץ שמים ..." שם: הקודש

חשיבי  ממש כלא והשרים וקיומם. חיותם שהם השרים לגבי חשיבי ממש כלא

על  ואף מלמעלה עליהם המאיר ה' מדבר מהניצוץ להם הנמשך החיות לגבי

שלכן  בתוכם גלות בבחינת הוא זו מהארה לתוכם הנמשך החיות כן פי

הם  מהם הנשפעים גילולים העובדי ולכן אחרים... אלוקים בשם נקראים

קץ  עת עד ממש עבודהֿזרה עובדי

ואז  והסטראֿאחרא המות שיבולע

בשם  כולם לקרוא כו' עמים אל אהפוך

השכינה  גלות בשם כן גם ונקרא ה'

גלות  בבחינת אשר זה שחיות מאחר

להם  הנמשכת מהארה הוא בתוכם

שכינה  בשם הנקרא ה' מדבר מהניצוץ

הדעת  עץ מחטא נמשך זה (וגלות

לבד  אחוריים בחינת והוא ואילך

לבין  ישראל כשגלו אך דקדושה

הוא  ושורשם ישראל ואחיזת האומות

היא  זו הנה העליונים פנים בבחינת

ז"ל  רבותינו אמרו זה ועל שלימה גלות

עמהם", שכינה לאדום »¿ÚÂ„גלו
ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁa ˙eÏbÏ«»¿…∆»¿À»
ÔÈÚ Ìb e‰fL ,el‡ eÈÓÈa¿»≈≈∆∆«ƒ¿«

,'˜ ˙B‡ ֿ הסטרא את המסמלת אות

והגלות Ó‡na¯אחרא ¯‡·Ók«¿…»««¬»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó e‰fL∆∆»∆»¿«≈

Ï"Ê84Ï‡È¯·b „¯È הזה לעולם «»««¿ƒ≈
‰˜) ‰˜ ıÚÂ של הארוך הקו ¿»«»∆»∆

,ÔBË¯N Ba ‰ÏÚÂ Ìia ('˜‰««»¿»»ƒ¿
ÏL) ÏB„b C¯k ‰· ÂÈÏÚÂ¿»»ƒ¿»¿»»∆
‡e‰Â ,‰"aw‰a „¯BnL ,ÈÓB¯ƒ∆≈¿«»»¿

רומי  Ï‡¯NÈÏמלכות ¯ˆÓ85.( ≈≈¿ƒ¿»≈
˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ,ÌÓ‡»¿»¿»ƒ¿««»
.ÌÈ¯·c‰ ˙eiBˆÈÁa ˜¯ ‡e‰«¿ƒƒ«¿»ƒ

,ÌÈ¯·c‰ ˙eiÓÈÙa Ï·‡ לפי ¬»ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ
ÚLa˙האמת, eÏÈÙ‡ ‰p‰ƒ≈¬ƒƒ¿«

BÊ È¯‰ ˙eÏb‰ ישראל ארץ «»¬≈
"e˙Ó„‡Â eˆ¯‡"86BÓÎe , «¿≈¿«¿»≈¿

Ï‡¯NÈa,שלכאורה ביהודי ¿ƒ¿»≈
עבירה, עבר ‰ÓLp‰בחיצוניות, ‰˙È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLa eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ¿««≈¿»¿»«¿»»
C¯a˙È Bz‡ ‰Ó‡a87 והריחוק והפירוד באלקות מדבקותה נפרדה ולא ¿»¿»ƒƒ¿»≈

בחיצוניות, רק LnÓ"הוא ÏÚnÓ d˜Ï‡ ˜ÏÁ"‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«≈∆¡…»ƒ«««»
היהודית  שבנשמה האלוקי ‡Á„הניצוץ ÏÎa ˙eÓÏLa ‡e‰ƒ¿≈¿»∆»

,Ï‡¯NiÓ,מאלוקות התרחק שלכאורה מי ‰‰·ÁË‰גם dLiL „ÚÂ ƒƒ¿»≈¿«∆∆¿»««¿»»
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dlkמ izeg` ipbl iz`a

נּדח". מּמּנּו יּדח ׁש"ּבל ההבטחה ׁשּיׁשנּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָועד

היא  הּגלּות) (ענין ק' לאֹות הּירידה הּנה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָולכן

קרׁש מּמּנה ועֹוׂשים אֹותּה ׁשּמהּפכים ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹּבאפן

הּתבה, ּתחּלת נעׂשית ק' ׁשהאֹות ּובאפן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלּמׁשּכן,

חׁשֹוכא  אתהּפכא ענין והּוא והׁש'. הר' לפני ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָעֹוד

ׁשּנעׂשה  לאחרי ׁשּבא למתקא, ּומררּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָלנהֹורא

ּדּבּור  מחׁשבה עלֿידי ּדאתּכפיא, הענין ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּתחּלה

ועד  הּמעׂשה, עלֿידי ּובעּקר האדם, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָּומעׂשה

קּיּום  נעׂשה ׁשאז ּדאתהּפכא, הענין ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּפֹועלים

הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "את ,88הּיעּוד ְֲִִִֶֶַַַַָָָֻ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו זדֹונֹות אפילּו לזכּיֹות 89ּכי ועד , ְְְְֲֲִִִִַַֻֻ

מּקדׁש ּבעלּיה היא יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּמׁש,

ּב'אּגרת  ּבארכה ּכמבאר יֹותר, נעלה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלקדׁש

נעלי 90הּקדׁש' לׁשלמּות ׁשּבאים ועד יֹותר , ת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבתחּלת  ׁשהיה ּכפי ּבתחּתֹונים" ׁשכינה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמ"עּקר

וׁשקטה  יראה ארץ - נעׂשה 91הּבריאה זה וכל . ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּובפרט  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּפעּולת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָעלֿידי

ּכפּיה  ׁשל ּובאפן העּקר, ׁשהּוא הּמעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבענין

(מבּטלים) ּכֹופים ועלֿידיֿזה ז), סעיף ְְְְְִִִֵֶַַ(כנ"ל

ּובׁשעּתא  הּגלּות, ׁשל ּומכּפל ּכפּול החׁש ְְְֶֶֶַַַָָָָֹֻאת

חדא  ּוברגעא ּומּיד 92חדא ּתׁשּובה עֹוׂשין יׂשראל ְְְְִִִִֵָָָָָָָָ

נגאלין  עלֿידי 93הן והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

עפר  ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו צדקנּו, ּבתֹוכם,94מׁשיח ההלּולא') ('ּבעל והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה לארצנּו, קֹוממּיּות ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָויֹוליכנּו
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ב.88) יג, ב.89)זכרי' פו, א).90)יומא (קמה, עה"פ.91)סכ"ו ויל"ש ה"א) אנכי (ד"ה פכ"א פס"ר וראה ט. עו*, תהלים

פ"א  כלאים ובירושלמי שנתקללה, מפני דיראה שם, ויל"ש בפס"ר - פריו. יתן השדה ועץ ד) כו, (בחוקותי עה"פ תו"כ

יתתקן  וזה פרי", "עץ שנצטוותה אף סרק, אילני גם דהוציאה הפ"מ**) (ופי' הציווי על שעברה על דנתקללה ה"ז,

וראה  בתיובתא. לאתבא בדוגמא פרי, לעץ יתהפכו סרק דאילני - יותר ועוד אדה"ר", כ"בימי שם: כבתו"כ לעת"ל***,

לאחרי  שהי' - י) (פנ"ו, בב"ר (אבל עולם של ברייתו מתחילת - סוכו בשלם ויהי ג) שם, (תהלים עה"פ תהלים מדרש

ואכ"מ). "שלם". שם א.92)שקראו קכט, זח"א ה"ה.93)ראה פ"ז תשובה הל' יט.94)רמב"ם כו, ישעי'

ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ ראה - זו דשנה תהלים הקאּפיטל (*ַ

פליג  זה שמ"ד הירושלמי, לשון מפשטות הוא הפ"מ הכרח וכנראה זה. על הקשה קיח) ע' א' כרך - יא א, בראשית (עה"פ שלימה בתורה (**

ספ"ה. לב"ר בתו"ש ציין וכבר למעליותא. הוסיפה סרק דאילני ר"פ על

ולעת"ל. ושקטה דיראה הבריאה, יום ימים: ג' דיש א) (רעז, של"ה וראה העבר. גם יתוקן לעת"ל אבל יוגרע, שלא - ושקטה רק דבמ"ת (***

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"Ác epnÓ ÁcÈ Ïa"L חלילה יתנתק לא יהודי אף דבר של ובסופו ∆«ƒ«ƒ∆ƒ»

לאלוקות. ‰eÏb˙)מהחיבור ÔÈÚ) '˜ ˙B‡Ï ‰„È¯i‰ ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«¿ƒ»»ƒ¿««»
d˙B‡ ÌÈÎt‰nL ÔÙ‡a ‡È‰'ק האות ˜¯Lאת ‰pnÓ ÌÈNBÚÂ ƒ¿…∆∆¿«¿ƒ»¿ƒƒ∆»∆∆

,‰·z‰ ˙lÁz ˙ÈNÚ '˜ ˙B‡‰L ÔÙ‡·e ,ÔkLnÏ האות «ƒ¿»¿…∆∆»«¬≈¿ƒ««≈»
'קרש' במילה ÈÙÏהראשונה „BÚƒ¿≈
‡e‰Â .'L‰Â 'שקר'‰¯' הפיכת »¿«¿

למשכן  ל'קרש' התחתון הזה העולם

‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«¿»¬»
,‡˜˙ÓÏ e¯¯Óe ‡¯B‰Ï הפיכת ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק  ומר לאור זה Lחושך עניין ∆
לטוב, הרע הפיכת 'אתהפכא', «a‡של

ÔÈÚ‰ ‰lÁz ‰NÚpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆«¬»¿ƒ»»ƒ¿»
,‡ÈÙk˙‡c,הרע והכנעת כפיית ¿ƒ¿«¿»

¯eac ‰·LÁÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»»ƒ
ŒÏÚ ¯wÚ·e ,Ì„‡‰ ‰NÚÓe«¬≈»»»¿ƒ»«

,‰NÚn‰ È„È לעיל כמבואר ¿≈««¬∆
‰ÔÈÚבאריכות, ÌÈÏÚBtL „ÚÂ¿«∆¬ƒ»ƒ¿»

Ê‡L ,‡Ît‰˙‡c החושך כאשר ¿ƒ¿«¿»∆»
לאור, הופך ˜Ìeiעצמו ‰NÚ«¬∆ƒ

„eÚi‰ המשיח ימות על הנבואי «ƒ
ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡"∆««À¿»«¬ƒƒ

"ı¯‡‰88˙BB„Ê eÏÈÙ‡ Èk , »»∆ƒ¬ƒ¿
BÏ eNÚ בתשובה לשב «¬

˙BiÎÊk89,,זכויות ÚÂ„כמו ƒ¿À¿«
ÏL Ì˙„B·ÚÂ ,LnÓ ˙BiÎÊÏƒ¿À«»«¬»»∆

Ï‡¯NÈ קיימים לא שכבר לאחר ƒ¿»≈
רצויים, בלתי iÏÚa‰דברים ‡È‰ƒ«¬ƒ»

,¯˙BÈ ‰ÏÚ L„˜Ï L„wÓƒ…∆¿…∆«¬∆≈
בקדושה  לדרגה מדרגה עלייה היינו

b‡'a¯˙עצמה ‰Î¯‡a ¯‡·Ók«¿…»«¬À»¿ƒ∆∆
'L„w‰90 וזה) התניא שבספר «…∆

מקליפת  השכינה בצאת ..." לשונו:

הניצוצות  בירור שיושלם אחר נוגה...

בצאת  ורע דטוב אילנא שלטא ולא און פועלי כל ויתפרדו מהטוב הרע ויופרד

לייחד  כיֿאם בירורין לברר והמצוות התורה עסק יהיה לא אזי ממנה הטוב

שכתב  כמו מהאצילות יותר עליונים אורות להמשיך יותר עליונים יחודים

עליונות  בכוונות המצוות לקיים התורה פנימיות ידי על והכל ז"ל האר"י

עליונים..."), לאורות »¿ÚÂ„שמכוונות
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ˙eÓÏLÏ ÌÈ‡aL∆»ƒƒ¿≈«¬≈≈
"ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL ¯wÚ"Ó≈ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
Y ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
מתן  בעת היה שהעולם כפי והיא

ככתוב È¯‡‰תורה, ı¯‡∆∆»¿»
‰Ë˜LÂ91. ¿»»»

˙ÏeÚt È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈¿«
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‡e‰L ‰NÚn‰ ÔÈÚa Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ¿«««¬∆∆

‰iÙk ÏL ÔÙ‡·e ,¯wÚ‰ במובן »ƒ»¿…∆∆¿ƒ»
האישי  הרצון והכנעת ביטול של

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(Ê ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ¿«¿≈∆
CLÁ‰ ˙‡ (ÌÈÏh·Ó) ÌÈÙBkƒ¿«¿ƒ∆«…∆
,˙eÏb‰ ÏL ÏtÎÓe ÏeÙk»¿À»∆«»
‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚL·e¿«¿»»»¿ƒ¿»

‡„Á92 אחד וברגע אחת ובשעה »»
„iÓe ‰·eLz ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»

ÔÈÏ‡‚ Ô‰93‰l‡ba , ≈ƒ¿»ƒ«¿À»
˙ÈzÓ‡‰È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â »¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈

ep¯Â eˆÈ˜‰Â ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿
¯ÙÚ ÈÎBL94ÏÚa') ‡e‰Â ¿≈»»¿««

'‡ÏeÏ‰‰ הרבי שבט, יו"ד של «ƒ»
eÎÈÏBÈÂהריי"צ  ,ÌÎB˙a (¿»¿ƒ≈

˙eiÓÓB˜זקופה eˆ¯‡Ï,בקומה ¿ƒ¿«¿≈
.LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Ó·eƒ¿≈»¿»≈«»
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מוגה  בלתי

...‰Î"תורה "קרן לטובת מתנדבים ההילולא יום של שבהתוועדות המנהג נקבע האחרונות בשנים .126,
עצמה. התורה היא שהתכלית כך, תכלית, עניני ללא לשמה, תורה הלומדים את ולחזק לתמוך

גדול, סכום נתן שפלוני השם, את להכריז נוגע שלא באופן היא ההתנדבות גם הרי לכך, ובהתאם
בתורה. ההוספה אלא אינו שנוגע מה כל שכן, יותר, גדול סכום נתן ופלוני

הפסוק  (כסיום עוד" "ונוסף בודאי יקויים ואז מפזר", ד"יש באופן אחד כל יתנדב וכמו 127ובודאי ,(
במאמר  לעיל הסכום 128שנתבאר על ככה פעמים כמה יתוסף אלא בממונו, יחסר שלא בלבד זו שלא

לשמה. התורה לימוד עבור שנתן

רצונם; את וימלאו באקומען"), וואויל זיי ("זאל להם יערב – שמם את שיכריזו בדווקא שרוצים ַָאלו

פיתקא  עלֿגבי לכתוב יכולים האחרונות, בשנים כנהוג הנה – האוהל על שיזכירום רק שרוצים ואלו
לשמה; התורה לימוד עבור תורה" ב"קרן שהשתתף האוהל, על הציון, על ויזכירוהו אמו, ושם שמו
כפי  מאדך", "בכל שכתוב כמו יכולתו, מכפי יותר שהוא וסכום גדול, סכום שנתן גליא שמיא וכלפי

ממונך". "בכל אצלו שמתבטא

שימנה  לאחרי – הבאה המגבית שלקראת כך, דידן, בעגלא עוד" ה"נוסף שיקויים השםֿיתברך ויתן
פעמים  ג' ככה, פעמים ב' פיזר שלא יצטער ובמילא "מפזר", היותו עלֿידי עוד" ש"נוסף מה "במזומן"

שלפניֿזה. בהתוועדות בשלימות נתן שלא מה וישלים ימלא – ככה פעמים ד' ככה,

מהכסף... להפרד שמח יותר יהיה אזי – שמחה ניגון מתוך זאת יעשו וכאשר

גדרים  פורצת ששמחה דברו"129וכיון ירוץ מהרה ד"עד באופן שבפועל הענינים כל את להמשיך ,130

עוד". ד"ונוסף הענין יותר במהירות יקויים –

שינגנו  אמר ואחרֿכך ברכה"). לכם "והריקותי (וניגנו שמחה ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הלשונות  בכל והאמונה" ].131"האדרת

ÂÎ נאמר השבוע פרשת בסיום נאמר 132. ולפניֿזה דור", מדור בעמלק לה' אמחה 133"מלחמה "מחה
בעמלק" . . ד"מלחמה הענין ישנו ומאז למתןֿתורה, הכנה בתור כבר התחיל זה שענין – עמלק" זכר את

ובמדרשים  בתרגום (כדאיתא דאתי" דעלמא ו"דרא דמשיחא", ב"דרא גם ועד הדורות, ).134בכל

בזה  השאלה –135וידועה עמלק? דמחיית החיוב ליכא הזה שבזמן הטעם מהו דתורה: בנגלה
בזה. וכיוצא תקיפה, ישראל יד אין הזה שבזמן כמו, הסברות, כמה זה על ומחפשים

בזה*: הביאורים ואחד

עמלק" זכר את "תמחה כללות 136החיוב ישנה כאשר רק הוא – בעמלק") לה' ש"מלחמה (בגלל
דעמלק. האומה

ד). (י, לח"ד השלמה צפע"נ ראה] – לקמן [בהבא (*
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ע'126) חי"ט (תו"מ ס"ל דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 47

כד.127) יא, משלי
הב'128) ואילך). 17 ע' (לעיל פ"ג הא' – לגני באתי ד"ה

ואילך). 5 ע' (לעיל פ"ב
ועוד.129) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
קרח.130) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים

לז.131) ע' יג חוברת חב"ד בטאון גם ראה
טז.132) יז, בשלח
יד.133) שם,
עה"פ.134) ומכילתא תיב"ע
(135191 ס"ע חכ"א לקו"ש .109 ס"ע חט"ז תו"מ ראה

וש"נ. ואילך.
תצא.136) ס"פ
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משל  זו בהמה לומר הבהמה, על אפילו נזכר עמלק שם יהא "שלא הוא שהחיוב אףֿעלֿפי כלומר:
היתה" לכל137עמלק בנוגע הוא שהחיוב ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,mc` זה חיוב הרי – עמלק מזרע שהוא

כאשר  גם הנה שאז, במציאותה, עלֿכלֿפנים או בשלימותה, היא דעמלק האומה כללות כאשר רק חל
עמלק. באומת וחוזק כח תוספת מוסיף זה הרי אותם, מוחים שלא בהמה, אפילו או פרטי, איש ישנו

תמחה  ד"מחה החיוב נעשה זה שמצד בעמלק", לה' ד"מלחמה הענין שכללות לפי – הדבר וטעם
ישראל" עם וילחם עמלק ש"ויבוא בגלל הוא, עמלק", זכר למלחמה 138את עמלק שביאת כשם ולכן, ,

בתור על`dneהיתה הוא תמחה" ד"מחה החיוב גם כך פרטים), בתור .dne`d(ולא

האומות"אמנם, כל את ובלבל סנחריב ש"עלה (אדם 139לאחרי דעמלק פרטים שישנם אףֿעלֿפי הנה ,
כאשר  גם ולכן, במציאותה, אינה האומה כללות הרי מכלֿמקום, ומפורד, דמפוזר באופן שהם בהמה) או

שאיש בודאי מוסיפה ihxtיודעים אינה זו פרטית שמציאות כיון למחותו, חיוב אין שוב מעמלק, הוא זה
כללות בקיום דעמלק.dne`dכלל

ÊÎ:נוסף ענין לבאר יש עלֿפיֿזה .

במשנה  בגמרא 140איתא בקהל 141(והובא לבוא אני מה להם אמר . . עמוני גר יהודה בא ביום "בו (
אשור  מלך סנחריב עלה כבר הן, במקומן ומואבים עמונים וכי . . אתה מותר יהושע רבי לו אמר . .

פריש". מרובא דפריש וכל . . האומות כל את ובלבל

בתוספתא  איתא מצרית 142וכן לבני אשיא ראשונה, מצרית ונשאתי ראשון מצרי אני מנימין, "אמר :
סנחריב  משעלה הלכה, טעית, מנימין עקיבא, רבי לו אמר בקהל. לבוא מותר בני בן שיהא כדי  שניה

כו'". במקומן ואדומי מצרי ולא במקומן, ומואבים עמונים לא האומות, כל את ובלבל

מובן: אינו ולכאורה

שמדייק  וכפי הפרטים. האישים, של מציאותם נשארה האומות", כל את בלבל ש"סנחריב לאחרי גם
היינו,143ב'תוספות' כו'", לערים אותם מעביר אלא מחריב היה לא mircei"דסנחריב ep` oi`y היכן

אבל ומואבים, עמונים המצרים, האנשיםmze`ivnנמצאים dneiwaשל dx`yp.

לאיש בנוגע רק מהני פריש", מרובא דפריש ש"כל הכלל הרי שכן, כאשרinzqוכיון אבל ;mircei
xexiaa ההגבלות וכל הדינים כל עליו חלים לכאורה הרי מואב , או עמון מצרים, מזרע הוא פלוני שאיש

זו. אומה על שישנם

רבי  אמר וכיצד בקהל, לבוא אתה מותר העמוני לגר יהושע רבי אמר כיצד מובן: אינו ועלֿפיֿזה
אלו פרטיים לאנשים שבנוגע יתכן הרי – כו' טעית למנימין, xexiaaעקיבא erci?ומצרים עמון מזרע שהם

בטלה האומות, כל את בלבל סנחריב שכאשר שכיון – בזה dne`dוההסברה zellk הנה ממציאותה,
זו. אומה על שישנם וההגבלות הדינים חלים לא זה זמן במשך

ÁÎ קידושין במסכת בגמרא שכתוב ממה – קשה עדיין אך אמר,144. דרבי, נפשיה ניחא הוה "כי
שסנחריב  לאחרי היה רבי של שזמנו אףֿעלֿפי עמונאי", כולה בבבל איתא כך) ששמה (עיר הומניא

האומות? כל את בלבל

בזה: והביאור

עוד  שם נזכרו (ועלֿדרךֿזה היא" דממזירא כולה בבבל איכא "מסגריא שם: הגמרא דברי בהמשך
אודות שמדובר היינו, l`xyiמקומות), ipa הם עמונאי" כולה . . "הומניא שגם משמע הלשון ומסמיכות .

l`xyi ipa.האומות את סנחריב שבלבל קודם עמון, מבני שנתגיירו גרים של חלציהם יוצאי שהם היינו ,
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עה"פ.137) פירש"י
ח.138) יז, בשלח
דלקמן.139) ותוספתא וגמרא משנה ראה
מ"ד.140) פ"ד ידים

א.141) כח, ברכות
ה"ו.142) פ"ה קידושין
ב.143) עו, יבמות – מנימין ד"ה
(ובפירש"י).144) סע"א עב,
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חלציו  יוצאי על שחל האיסור את לבטל מהני לא סנחריב עלֿידי האומות שבלבול בפשטות, ומובן
. . ש"הומניא להודיע רבי הוצרך ולכן האומות, את סנחריב שבלבל קודם שנתגייר עמון מבני גר של

בקהל. לבוא ואסורים עמון, מבני שנתגיירו מגרים שמוצאם עמונאי", כולה

"גר  עצמו שהוא ואומר – האומות כל את בלבל שסנחריב לאחרי – עכשיו אדם בא כאשר אמנם,
אומרים  אזי האומות), בלבול קודם הקודמים בדורות שנתגייר גר של חלציו מיוצאי שהוא (ולא עמוני"
בלבל  שסנחריב לאחרי הרי עמון, בני מזרע שהוא בבירור יודע זה פרטי איש כאשר גם כי, "טעית", לו:

האומות, כל dne`dאת dlha,זו אומה על שישנם וההגבלות הדינים בטלו ובמילא ממציאותה, כולה
כנ"ל.

ËÎהמדתא בן "המן פעמים כמה שמדגישים אסתר במגילת שמצינו מה גם מובן עלֿפיֿזה .ibb`d"
פעמים? כמה זאת ולהדגיש לחזור הצורך מהו אחת, פעם יחוסו שנזכר לאחרי דלכאורה, –

בזה: והביאור

זרעו  ועל עליו חל שלא לומר מקום יש – האומות כל את בלבל שסנחריב לאחרי היה שהמן כיון
דעמלק. האומה כללות של מציאותה בטלה שכבר כיון עמלק, דמחיית החיוב

המדתא "בן הוא שהמן מדגישים היהibb`dולכן אגג כי, ,"jln במדרכי ואיתא ש"בלבול 145עמלק,
מועיל dkelndאינו rxfl."המקומות בכל ניכרים הם חשיבותם דמתוך ,

Ï:האדם בעבודת בזה והענין .

בחסידות  הוא146מבואר עמלק של תורה zexixwשענינו של לענינים קרירות יהודי אצל שנעשה היינו, ,
ומצוותיה.

זה  בשבת שקראנו בפרשה (כמסופר הקב"ה של ומופתים נסים לו מספרים כאשר שגם כך, כדי ועד
בדרך" ד"קרך הענין ופועל שבו "עמלק" בא אזי – שלפניֿזה) בצאתכם 147ובשבתות "בדרך ,

קרירות 148ממצרים" בו ופועל עמלק בא – כו' הנסים כל את בעצמו וראה ממצרים יצא שהוא למרות :149:
קריע  כמו נס להראות יכול שהקב"ה מזה שלך ההתפעלות הקב"ה מהי הרי – בזה וכיוצא סוף, ים ת

לגביו?!... זה נס נחשב ובמה יכול , כל הוא

בלתיֿרצוי, דבר לכל ומקור שורש מהווה החיּות, היפך שהוא הקרירות, שענין אומרים זה ועל
בכללותו. זה ענין ולמחות לשרש צריכים ולכן, רע, דבר לכל – ועלֿידיֿזה

כאשר – אמורים דברים במה dneiwaאמנם, `id dne`d אם אבל לגמרי; וקפוא קר הוא כאשר היינו, ,
צורך אין אזי שני, בענין וחמימות  אחד בענין קרירות אצלו זכר zegnlיש את  (למחות הקרירות את

אם כי להשתמשdzepylעמלק), :zexixwa קרירות של באופן להיות צריך אליהם שהיחס לענינים בנוגע
של ענינים –'df znerl'ולהשתמש ,zeninga של באופן להיות צריך אליהם שהיחס לענינים בנוגע

של ענינים – dizeevneחמימות dxez.חסֿושלום להיפך ולא ,

שתופסים  פרט שבכל היינו, ה"אומה", של שלימה" "קומה שישנה באופן היא הקרירות כאשר ורק
לגמרי, הקרירות ענין את ולמחות במלחמה לצאת מוכרחים אזי – כלל וחיּות חמימות של ענין אין אצלו

שריד. ממנו ישאר שלא

לדבר: דוגמא

ודעה  דעה שבכל בינונית "מדה שהיא הישרה" ב"דרך להליכה בנוגע הרמב"ם כותב דעות בהלכות
כו'" הקצוות משתי רחוקה שהיא . אבל 150. הישרה, בדרך ימיו כל שהלך מי אצל רק היא זו שהנהגה ,
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שם.145) ליבמות
סה"מ 146) ואילך. א'תשצה ס"ע זכור פ' דרושי אוה"ת ראה

רצד. ע' עטר"ת רטו. ע' תרס"ה ואילך. קצז ס"ע ח"א תרל"ב
ועוד. .73 ע' תש"א רצג. ע' פר"ת

ובפירש"י.147) יח. כה, תצא
יז.148) שם,
(149.321 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
ה"ד.150) פ"א
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האחד, לקצה רחוק היה ipyd"אם dvwl envr wigxi לדרך "יחזור לאחריֿזה ורק רב", זמן בו וינהוג ,
בינונית" מדה והיא .151הטובה

חמימות  אצלו שאין היינו, בשלימותה, עמלק אומת אצלו קיימת כאשר בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
בעצמו שיפעל בכך להסתפק יכול אינו אזי – zeningכלל hrn כזה באופן כי, במקצת, קר ישאר ועדיין ,

כלל, קרירות אצלו תהיה שלא עמלק, זכר את לגמרי למחות עליו כזה במצב עיוות; אשר את יתקן לא
של  בענינים והחיּות החמימות ענין את לנצל המיצוע, דרך על עצמו את להעמיד יוכל כן לאחרי ורק

מרע". "סור של בענינים הקרירות ענין את ולנצל טוב", "עשה

‡Ï השם ש"אין יֿה", ד"כס ומצב המעמד שתמורת פועלים עמלק דמחיית הענין כללות ועלֿידי .
שלם" הכסא ו"אין ו"ה, ללא י"ה, רק שישנו אלופו 152שלם", על שמורה האל"ף ללא "כס", רק שישנו ,

" נעשה – עולם לו"`deשל שם 153למושב "לייחדא הוי', דשם ו"ה ואותיות ד"כסא", האל"ף שניתוסף ,
בו"ה", י"ה

עמוקות' ב'מגלה כדאיתא ד"כס 154– הא' והיינו, ו"ה, א' אותיות ישנם "אוה" והאותיות `שבתיבת "
עליהם. ומסתיר מעלים שעמלק הוי', דשם ו"ה

לימוד  הוא ענינם ו"ה ואותיות האמונה; ענין הוא עולם, של אלופו על שרומז הא', בעבודה: וענינם
מצוותיה  וקיום השייכים 155התורה לכל זאת (שממשיך הצדיק שחיי – ב) (סעיף לעיל האמור ובסגנון .

ורחימו  דחילו אודות שמדובר כיון ו"ה, אותיות שהם ויראה, ואהבה הא', ענין שהוא אמונה, הם אליו)
– ו"ה אותיות שהם מצוותיה, וקיום התורה דלימוד בפועל למעשה שייכים שהם תתאין,

"אוה ונעשה שלם, והכסא שלם השם שנעשה בית"ayenlוהיינו, לשבת אדם "כתפארת – .156לו"

שכתוב  כמו דוד, בן משיח ואחרֿכך יוסף, בן משיח – צדקנו משיח עלֿידי נמשך זה "והיה 157וכל
והיתה  עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו לקש", עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית

המלוכה". לה'

בגמרא  כדאיתא – קודש שבת במוצאי נמצאים כאשר במוצאי 158ובפרט היה המקדש בית שחורבן
במדרש  איתא והרי התגלותו 159שבת, גם תהיה ובמילא ישראל", של מושיען "נולד החורבן ברגע שמיד

משיחא" מלכא דדוד ב"סעודתא קודש, שבת הגאולה 160במוצאי ולאחריֿזה הגאולה, מהתחלת החל ,
דידן. בעגלא והשלימה, האמיתית

שמחה]. ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

יתרו  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ה"ב.151) פ"ב
בשלח.152) ס"פ פירש"י תצא. ס"פ תנחומא ראה
יג.153) קלב, תהלים
אוה 154) ערך חב"ד הערכים בספר הנסמן וראה סח. אופן

קצה). ע' ב' (כרך
ובכ"מ.155) ספ"ד. אגה"ת תניא ראה

יג.156) מד, ישעי'
(ובפירש"י).157) יחֿכא א, עובדי'
א.158) כט, תענית
נא.159) פ"א, איכ"ר
הבדלה 160) בכוונת האריז"ל סי' ספכ"ד. השבת שער פע"ח

שבת. ומוצאי

העבודה דשטות דקדושה אינה עניין השייך רק ליחידי סגולה ובזמנים מיוחדים, אלא זהו הכרח גמור בכללות העבודה, כיוון שעל־ידי־
זה מתקנים את ה'רוח שטות' שנותנת מקום להיות עובר עבירה.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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דכ"ק ‡. ההילולא יום עם קשורה זה התוועדות

בשבט  בעשירי דורנו נשיא אדמו"ר שחל 1מו"ח ,
הש"ק  ביום ושלימותו והמשכו שבתֿקודש, ,2בערב

מארז"ל  בשבת".3ע"ד יאכל שבת בערב שטרח "מי

של  אחדותם ביותר מודגשת - זו ובהתוועדות
ישראל:

כל  של קיומה שבעצם האחדות ענין על נוסף
כידוע  עלֿדבר 4התוועדות, ההילולא בעל סיפור

התוועדות  של שבכוחה הזקן, רבינו של הפתגם
מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר לפעול חסידית
אבינו  אצל והנחתֿרוח השמחה גודל מצד
שלום  ואחוה באהבה בניו מהנהגת שבשמים
הדבר  מודגש זו בהתוועדות הרי, - כו' וריעות
הקשורה  התוועדות (א) ענינים: כו"כ מצד ביותר
שירה, שבת (ג) השבת, ביום (ב) הדור, נשיא עם
שבת, במנחת יתרו בפרשת הקריאה התחלת (ד)

כדלקמן.

עם·. הקשורה xecdהתוועדות `iyp:

הוא  "הנשיא - הוא הדור נשיא של ענינו
ישראל 5הכל" כל את כולל שהנשיא כלומר, ,

מציאות  שנעשים והטף, והנשים האנשים ("הכל"),
הוא זה וענין הנשיא, של מציאותו - ielibaאחת

הם  וישראל ישראל, הוא ש"משה כך כדי עד
.5משה"

של  "ניצוצו ר"ת "נשיא" אשר מהידוע ולהעיר
אבינו" כלולה 6יעקב . . ש"נשמתו - יעקב של וענינו ,

עולם" ועד מעולם שבישראל הנשמות .7מכל

ישראל  של אחדותם נעשית הנשיא ע"י ולכן,

כולה" זהב "מנורת - אחת מציאות ,8להיות
פרחה" עד ירכה עד זהב מקשה .9"המנורה

לא ‚. היא הנשיא שע"י שהאחדות לומר, ויש
כמו  שלימה, אחת קומה הם ישראל שכל באופן רק

אחד" גוף של ורגל -10ראש מזה יתירה גם אלא ,
לגמרי. מהתחלקות שלמעלה אחת נקודה

לרעך  "ואהבת מצות בביאור ובהקדמה:
ל"ב,11כמוך" פרק בתניא הזקן רבינו מבאר -

נקראו  ולכן לכולנה, אחד ואב מתאימות ש"כולן
מהירושלמי  ולהעיר ממש", אחים ישראל 12כל

בארוכה  כמבואר אחד, גוף של ידים משתי המשל
ישראל. אהבת מצות להצ"צ המצוות בספר

מודגשת  גופא כמוך" לרעך "ואהבת בציווי והנה,
- שביניהם ההתחלקות jrxeגם dz` שצ"ל אלא ,

לרעך לכולנה"jenk"ואהבת אחד "אב בלשון וכן ."
אלא  רבים, לשון ד"כולנה", ההתחלקות מודגשת

ואפילו `aשה" אחד. הוא שלהם ומקור) (שורש
הרי  אחים), רק (לא ממש אחד דגוף האחדות בדרגת

אברי שהם שלהם שהפנימיות היות mc`dעם eze`,
עד  כו', ידים שתי הגוף, אברי התחלקות ישנה מ"מ,

ורגל. ראש - הקצה אל הקצה מן לחילוק

בדרגת  הם שבנ"י כפי הוא זה שענין וי"ל,
"mipa"אלקיכם לה' בנים13אתם ,a`l כפי היינו, ,

עלי  לומר ששייך האלקות בדרגת ה שמושרשים
" (שורש,`aהתואר השייכות על המורה תואר ,"

ההתחלקות  גם ניכרת שלכן לבנים, מקור)
פרטיים. אברים ד"כולנה",

שרשם  מצד יותר, עוד הנעלית במדריגתם אבל
גם  לגמרי ונעתק שמובדל האלקות בבחינת ומקורם

לבנים  ומקור) (שורש "אב" ענין 14מבחינת -
שלמעלה  אחת נקודה של באופן הוא האחדות

לגמרי. התחלקות של מגדר
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הערה 1) לקמן ראה - בשבט לעשירי ההילולא דיום השייכות
.113

שהמתפלל 2) (79 ס"ע חב"ד המנהגים (ספר מהמנהג ולהעיר
השבת  ליום שיר מזמור שלאחר הקדיש גם אומר היאצ"ט תפילות
שכשמתפללין  (ממג"א), רסא סו"ס או"ח אדה"ז משו"ע (ולהעיר
שיר  "מזמור אמירת לאחר גם מלאכה לעשות מותר יום, בעוד
באמירת  אלא שבת תוספת מקבלים שאין מכיון השבת", ליום

ברכו).
סע"א.3) ב, פרשתנו לקו"ת וראה סע"א. ג, ע"ז
וש"נ.4) ואילך. תיא ע' ח"ג שלו אגרותֿקודש
כא.5) כא, חוקת פירש"י
(6.(18 הערה 1051 ע' ח"ד בלקו"ש (נת' רבי מע' קה"י
סע"ב).7) (קיא, ס''ז אגה"ק

ב.8) ד, זכרי'
בהעלותך.9) פ' לקו"ת וראה ד. ח, בהעלותך

ובכ"מ.10) נצבים. ר"פ לקו"ת ראה
יח.11) יט, קדושים
ה"ד.12) פ"ט נדרים
א.13) יד, ראה פ'
וההתנשאות 14) הרוממות בבחינת גם מושרשים ישראל שהרי

זה  ד"ה (ראה לו" אין ואח בן "גם ח) ד, (קהלת שעז"נ דעצמות,
וש"נ). פ"י. ח"ב) מלוקט (סה"מ תשמ"א היום
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בחינת - והחסידות הקבלה (עד wizrובלשון
פנימיות  ומתגלה מאיר שבו עתיק', ל'פנימיות
של  ענין שייך לא ששם ית'), ומהותו עצמותו
. . עתיקא בהאי שמאלא "לית כלל, התחלקות

ימינא" ח"י 15כולא בפרק גם ב'המשך 16(כמבואר
ההילולא  בעל ע"י שניתן ה'שי"ת, לגני' באתי

שלו). ההילולא יום לקראת

מהתחלקות  שלמעלה האחדות שדרגת וי"ל
הנשיא: ע"י ומתגלית נמשכת - לגמרי

ש"אין  ועד העם, את מנהיג היותו עם - "נשיא"
עם" בלא גם17מלך ה"ה ,`yepn,העם מן ומובדל

העם" מכל גבוה ומעלה .18"משכמו

הנשיא  ע"י ומתגלית שנמשכת האחדות ולכן,
והנשים  האנשים בנ"י, כל שכולל רק (לא היא
מהתחלקות  שלמעלה באופן גם) אלא והטף,

בשוה 19לגמרי  והטף" והנשים "האנשים "השוה 20, ,
וגדול" קטן .21ומשוה

השבת:„. יום

שבו - השבת יום של zn`dענינו zilbzn
כמארז"ל  משקר 22דישראל, אינו עםֿהארץ שאפילו

חיים" ו"תורת אמת" ב"תורת ההלכה שלכן בשבת,
הדמאי. על נאמן הוא שבשבת

מתגלית שכאשר מתגלה zn`dומובן, דישראל,
מציאותם  שמצד האחדות ענין (ובמיוחד) גם
האלקות  לבחי' עד לכולנה", אחד "אב - האמיתית
התחלקות  של מגדר ולמעלה "אב", מגדר שלמעלה

כנ"ל. כו',

גשמיים, בענינים גם ומתבטא מתגלה זה וענין
על  ליסב יכול שתלמידֿחכם – ושתי' לאכילה עד
על  נאמן שהוא מכיון עםֿהארץ, של שולחנו

ביחד. וסועדים הדמאי,

שירה':‰. 'שבת

הים, שירת ע"ש – שירה' 'שבת נקראת זו שבת
לה' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר "אז

,23גו'"

- ישראל וכל משה הושוו זו בשירה אשר
אמרו יחד dxiyשכולם dze`השירה" ,z`fd"24 הן ,

כל  ותצאן גו' מרים "ותקח נשים, והן אנשים
אחריה" טף 25הנשים וגם קטנים,26, לקטני עד ,

משדי  יונק ותינוק אמו ברכי על מוטל "עולל
אמן  שבמעי עוברין ו"אפילו אמרו 27אמו",
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א.15) רפט, שם ועד"ז א. קכט, זח"ג
כ"ף 16) כולל ההילולא המשך כי - זו לשנה במיוחד השייך

אחד, פרק שנה בכל ללמוד המנהג ונתפרסם כתר), (בחינת פרקים
זו, ובשנה ראשון, מפרק עוה"פ מתחילים שנה, עשרים ולאחרי
לתושיה". "כפליים - השני' ובפעם ח"י, פרק לומדים הל"ח, שנת
דבחי' השייכות ע"ד - בהתוועדות שנאמר לגני באתי ד"ה וראה

מישראל. כאו"א לעבודת עתיק
(ב).17) ר"ה ע' הקמח כד בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי

עמה"מ  פ"ב. וישועה גאולה ס' החיים ספר
ובכ"מ. רפ"ז. שעהיוה"א רפ"א. המלך שעשועי ש'

ב.18) תשסד, ד) (כרך וירא אוה"ת וראה ב. ט, שמואלֿא
ועוד. ואילך. תיד ע' ב) (כרך שה"ש

שקני 19) רק לא - כולה") זהב ("מנורת במנורה ודוגמתו
אל  ומאירים האמצעי מקנה ויוצאים נמשכים מחוברים, המנורה
באופן  ומקורם בשרשם שהם כפי - מזה יתירה אלא פניו, עבר

והתחלקות. מציור למעלה ד"מקשה",
(20- המלך ע"י ד"הקהל" הפרשיות בקריאת שמצינו וע"ד

מ"חכמים  שוים, ישראל שכל - האֿל" דברי להשמיע "שליח
לשמוע", יכול שאינו ל"מי עד כולה", התורה כל שיודעים גדולים

חגיגה). הל' סוף (רמב"ם הקודש לשון מבין שאינו
ד"מוח"21) התוארים לב' בהתאם הם הנ"ל דרגות שב' וי"ל,

עם  ה"מוח", כי: - ישראל") קהל כל ("לב ו"לב" הדור") ("ראש
אבר  לכל וכח חיות ממנו נמשך הגוף, דכל החיות כולל היותו
ה"לב" ואילו דוקא), התחלקות של (באופן ותכונתו מזגו כפי

zeigdממשיך mvrהאברים לכל הנפש", הוא "הדם ,deya ראה)
בפנים  לקמן וראה וש"נ). ס"ב. שנהֿזו בא ש"פ שיחת בארוכה

(ס"ו).

רמב"22) רפ"ד. דמאי רפי"ב.ירושלמי מעשר הל' ם
א.23) טו, פרשתנו
כולהו 24) "דאמור נחמי' ר' לדעת ובפרט ב. ל, סוטה ראה

כולם  על הקודש רוח שרתה וכך יחד, כולן "קורין הדדי", בהדי
שם). (פירש"י ככתבה" השירה את יחד וכוונו

בהפטרה 25) גם מודגש נשים שירת שעילוי ולהעיר כ. שם,
תרצה, ח"ד לקו"ד (ראה דבורה" "ותשר - הפרשה) וחותם (סיום

ואילך). 139 ע' ח"ג לקו"ש ואילך. א
הכירוהו26) "הם - ראו dligzואדרבה "הם ב), יא, (סוטה "

אֿלי" זה . . אותו זהו לאבותיהם אומרים התחילו בים, להקב"ה
ח). פכ"ג, פרשתנו (שמו"ר

שכר  ליתן באו, למה "טף – ב"הקהל" גם דוגמתו וי"ל
הטף  שע"י יב), לא, וילך פירש"י סע"א. ג, (חגיגה למביאיהם"

מביאיהם. אצל ונפלא מיוחד עילוי ניתוסף
נר 27) . . אמו במעי . . "הולד ב) ל, (נדה ממארז"ל להעיר

כולה". התורה כל אותו ומלמדין . . ראשו על לו דלוק
ענינים  בכמה נכנס העולם* לאויר בצאתו שמיד יומתק ועפ"ז
פחות  (לא שבגדולים גדול עם שוה באופן - ישראל"** בכלל

וגדול". קטן ומשוה "השוה מאחד), יותר ולא מאחד

oihib) "en` jxi" 'idy f"ptl k"`yn ,envrl ze`ivn dyrp f`y (*
.r"ta ezepnl jiiy `le ,(p"ye .a ,bk

cakeia epivny itk ,"ohad on dpnp"y ,"jln ly epeibl"c oipndk (**
d`x) "ytp miray"c oipnd i"nez dnilyde zenegd oia dclepy

.(eh ,b xacna i"yxit

g"nyz'd hay `"i ,dxiy zay ,glya t"y zegiyn

.28שירה"

ביותר  ומודגשת ניכרת 'שירה' שבפרשת ונמצא,
של ובאופן ישראל, של שלכן ielibאחדותם -
" השירה, בענין האחדות (ש)היא dgny29התבטאה

התגלות" שהיא30מבחי' ,ieliba ובאופן דוקא,
"זאת"z`fdד"השירה ואומר באצבע מראה ,"31.

חסידות  בדרושי המבואר ע"פ יותר 32ויומתק

ממש  ועצמותו מהותו התגלות הי' קי"ס ש"בשעת

מהשתלשלות  ויבשה 33שלמעלה ים ועי"ז ,
גילוי  ע"י (יבשה) גילוי נעשה (ים) שהעלם שוין.
שכמובן  די"ל, ממש", שוין וגילוי שהעלם עצמותו
האחדות  דוגמתו, ענין בישראל פעל זה גילוי
לידי  שבאה אחדות לגמרי, מהתחלקות שלמעלה

בו" נשמחה "שם – השירה בענין "בו 34ביטוי ,
ממש" ועצמותו במהותו .32ממש,

ב'שבת  ביותר מודגש זה שענין להוסיף, ויש
שנת – זו בשנה -gnyz35ושנתldwdשירה'

גם  שמתבטאת ישראל קהל) (כל של אחדותם
כו'. השמחה ע"י (ובמיוחד)

יתרו  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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להדגשת שהטעם של zecg`dוי"ל הו"ע שמנין (אף במנין

"מתוך הוא שהמנין מפני - הוא לפניו"ozaigהתחלקות)
(התחלקות  בפ"ע כ"א כשנמנים גם שלכן במדבר), ר"פ (פירש"י
ומקורם  בשרשם הדביקות מצד האחדות ומודגשת ניכרת דוקא),

חיבתן"). ש"מתוך במנין (שנתגלה
ב.28) ל, סוטה
כו'29) והתחלקות והגבלה ממדידה למעלה - גדר שפורצת

ואילך). רכג ע' תרנ"ז סה"מ בארוכה (ראה
תשמח 30) שמח המשך – ובארוכה א. סב, פרשתנו תו"א

ובכ"מ. בתחילתו. תרנ"ז
ב.31) שם, פרשתנו פירש"י ע"ד
א 32) קעח, שם תו"ח – ובארוכה סע"ב. סד, פרשתנו תו"א

ועוד. ואילך,

אלי",33) תצעק "מה כמ"ש ס"ג), לעיל (ראה עתיק בחינת
פרשתנו  תו"א וראה א. מח, פרשתנו (זהר מילתא תליא "בעתיקא

ובכ"מ). ד. ב, פרשתנו לקו"ת ואילך, ג סד,
ו.34) סו, תהלים
ה"ג)35) פי"ב ע"ז (הל' ברמב"ם היומי משיעור גם להעיר

ושמחה". "והקהל –
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.28שירה"

ביותר  ומודגשת ניכרת 'שירה' שבפרשת ונמצא,
של ובאופן ישראל, של שלכן ielibאחדותם -
" השירה, בענין האחדות (ש)היא dgny29התבטאה

התגלות" שהיא30מבחי' ,ieliba ובאופן דוקא,
"זאת"z`fdד"השירה ואומר באצבע מראה ,"31.

חסידות  בדרושי המבואר ע"פ יותר 32ויומתק

ממש  ועצמותו מהותו התגלות הי' קי"ס ש"בשעת

מהשתלשלות  ויבשה 33שלמעלה ים ועי"ז ,
גילוי  ע"י (יבשה) גילוי נעשה (ים) שהעלם שוין.
שכמובן  די"ל, ממש", שוין וגילוי שהעלם עצמותו
האחדות  דוגמתו, ענין בישראל פעל זה גילוי
לידי  שבאה אחדות לגמרי, מהתחלקות שלמעלה

בו" נשמחה "שם – השירה בענין "בו 34ביטוי ,
ממש" ועצמותו במהותו .32ממש,

ב'שבת  ביותר מודגש זה שענין להוסיף, ויש
שנת – זו בשנה -gnyz35ושנתldwdשירה'

גם  שמתבטאת ישראל קהל) (כל של אחדותם
כו'. השמחה ע"י (ובמיוחד)

יתרו  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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להדגשת שהטעם של zecg`dוי"ל הו"ע שמנין (אף במנין

"מתוך הוא שהמנין מפני - הוא לפניו"ozaigהתחלקות)
(התחלקות  בפ"ע כ"א כשנמנים גם שלכן במדבר), ר"פ (פירש"י
ומקורם  בשרשם הדביקות מצד האחדות ומודגשת ניכרת דוקא),

חיבתן"). ש"מתוך במנין (שנתגלה
ב.28) ל, סוטה
כו'29) והתחלקות והגבלה ממדידה למעלה - גדר שפורצת

ואילך). רכג ע' תרנ"ז סה"מ בארוכה (ראה
תשמח 30) שמח המשך – ובארוכה א. סב, פרשתנו תו"א

ובכ"מ. בתחילתו. תרנ"ז
ב.31) שם, פרשתנו פירש"י ע"ד
א 32) קעח, שם תו"ח – ובארוכה סע"ב. סד, פרשתנו תו"א

ועוד. ואילך,

אלי",33) תצעק "מה כמ"ש ס"ג), לעיל (ראה עתיק בחינת
פרשתנו  תו"א וראה א. מח, פרשתנו (זהר מילתא תליא "בעתיקא

ובכ"מ). ד. ב, פרשתנו לקו"ת ואילך, ג סד,
ו.34) סו, תהלים
ה"ג)35) פי"ב ע"ז (הל' ברמב"ם היומי משיעור גם להעיר

ושמחה". "והקהל –

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הגיעני מכתבו )בלי הוראת זמן הכתיבה( בו כותב אשר בקשר עם התאחדות... הנה זקוק הוא 

לברכה לביצור והגדלת מצבו שם בקשר להשנויים העלולים להתהוות לרגלי התאחדות זו.

הנה למותר להעירו על מאמר רז"ל לא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה, ובמילא ניתנים 

לכל אחד ואחד מאתנו הכוחות והאפשרויות שיוכל על ידם לבצע ולמלא שליחותו ותפקידו בעלמא דין. 

וגודל הכוחות והאפשריות הם בהתאם להתפקיד. אלא מכיון שהתפקיד המוטל על כל אחד מאתנו 

הוא דבר שבקדושה, הנה הרשות והיכולת נתונה להגדילו, ועל פי מרז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, הנה 

כשהאדם לוקח על עצמו תוספת שליחות הרי בזה גופא מגדיל הוא הצנורות והכלים דרך שם נמשכים 

אליו הכוחות והאפשריות מלמעלה.

היהדות  בהחזקת  והשתדלותו  עבודתו  להגדיל  בעצמו  יחליט  הוא  שגם  מהשי"ת  רצון  ויהי 

והפצת חיבת התורה והמצוות בכלל, ותורת החסידות מנהגי' והדרכותי' ויסודותי' בפרט, אשר סוף 

עבודתו  כן  גם  ותתחזק  תתגדל  ממילא  ובדרך  הפרטי.  תפקידו  עיקר  במילא  מחצבתו,  גזע  זהו  סוף 

וחשיבותו ב... ובעסקנותו בכלל.

בברכה.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÔÓ‰ ÔÈ·Ï ˙·˘ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó ÔÈ·‰Ï ˘È

הציוויים  בתורה מוזכרים שבה  הראשונה הפעם
שבת  של למן 1והדינים בקשר בפרשתנו, כיון 2היא .

קשר  שיש מובן מלא, הוא התורה עניני בכל שהדיוק
שבת. לבין המן בין תוכני

הרס"ג  בשם המובא מן גם נלמד זה שכאשר 3דבר ,
רחוקה  (בדרך בשבת פרשה 4נמצאים איזו יודעים ואין (

המן. פרשת את לקרוא יש זו, בשבת לקרוא יש

נאמר  זאת בכל מן, יורד לא שבשבת למרות ועוד:
ימי 5בזוהר  בששת המן ירידת על למעלה שהברכה ,

במכילתא  גם שכתוב כפי בשבת, היתה –6השבוע
במן" .7"ברכו

הקשר  מהו להבין: צריך לבין 8אםֿכן המן בין
איננו 9שבת  ביניהם שהקשר רק לא לכאורה, והרי, ?

לחלוטין  השונים ענינים נראים הם אדרבה, אלא, ניכר,
הזמנים  בכל קיימים ועניניה שבת מצוות שהרי מזה, זה
בזמן  רק היתה המן ירידת ואילו המקומות, ובכל
 ֿ בני של השנים בארבעים מוגבל, ובמקום מסויים

במדבר? ישראל במחנה ורק במדבר, ישראל

.·

˙Î‰ ÔÈÚ· ‡Â‰ ÔÓ‰ ÔÈ·Ï ˙·˘‰ ÔÈ· ¯˘˜‰
ÔÂÊÓ‰

בין  המשותפת שהנקודה לומר, היה ניתן לכאורה,

טירחה  שום אין שבשניהם היא, שבת לבין המן
צריכים  היו לא השמים", מן "לחם היה המן ועבודה:

בשבת,ל  לכך ובדומה לקבלו, כדי וכו' לזרוע חרוש,
שלא  "מצוה הרי בשבת, מלאכה עשיית לאיסור בנוסף

כאילו בעיניו יהא אלא בעסקיו כלל ezk`lnלהרהר lk
שבת".10עשויה" עונג "משום וזאת ,

שהרי: בכך, די אין לכאורה אך

כדברי  מסויימות, טירחות זאת בכל מוצאים במן א)
טחנו 11הגמרא  רשעים עוגות, בינונים לחם, "צדיקים :

על  ירד "צדיקים גם וכך במדוכה", דכו או בריחים

שטו  רשעים ללקוט, יצאו בינונים בתיהם, פתח
מלאכתו  "כל שאז לשבת, דומה אינו וזה ולקטו".

מלהרהר  אפילו להמנע היהודי על – עשויה"
.12בעסקיו 

כל  על חלה בשבת העבודה שלילת שני: ומצד ב)

"כאילו המלאכה כן lkסוגי לא אך עשויה", מלאכתו
במזונו  הקשורה הטירחה רק נשללת שבו המן, לגבי

האדם. של

הוא  שבת לבין המן בין שהקשר מסתבר, לפיכך

המזון הכנת של שבת.dlik`deבפרט של

סעודות  שלוש שחובת מזה גם מובן זה דבר

נלמדים  משנה, לחם חובת וכן הפסוקים 13שבת, 14מן

אכלוהו משה "ויאמר המן: על כי meidהמדברים
"לחם meidלה'meidשבת בשדה", תמצאוהו לא
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בראשית.1) בפ' שהוא – דשבת הסיפור משא"כ
נאמר 2) שלא – לו" שם "שם כה) (טו, בהכתוב זה לפני משא"כ

ופרש"י  מכילתא ב. נו, סנהדרין ראה – במדרז"ל כ"א שבת בכתוב מפורש
נצטוו  במרה דשבת למדין שם בגמרא א) להעיר: בזה וגם ועוד. עה"פ.
נתבאר  ב) שם). בפרש"י (הובא צוך" "כאשר יב) (ה, בואתחנן מהכתוב

מדייק פשש"מ שע"פ ס"ג) בשלח לפ' ג' שיחה חל"א (לקו"ש i"yxבמ"א
שבת) – (כולל תורה של "פרשיות שם) ולא ewqrziy(בפרשתנו בהם",

meiw.ואכ"מ אלו. מצות
(בסופו).3) סקפ"ד שבת ועונג ברכת הל' העתים ספר
הרס"ג.4) דברי שם העתים בספר כ"פ
א.5) פח, ב. סג, ח"ב
יא.6) כ, יתרו
המשך 7) תרלחֿט, ע' פרשתנו אוה"ת (ראה בדא"ח בכ"מ כ"פ

פי"א, (ב"ר והמדרש המכילתא שפי' ועוד) א'פו א'סא, ע' ח"ב תער"ב
מפרש  שם שבב"ר אף בשבת. היא (למעלה) שהמשכתו הוא במן ברכו ב)
ב, בראשית בפרש"י (ועד"ז עומרים שני ירד שבת דבערב היא דהברכה

הרמז. ע"ד וב"ר המכילתא פי' הוא בדא"ח המובא ואולי שם). יתרו ג.
ואכ"מ.
(8– ללקטו שאסור כיון כי בפשטות, מובן – בשבת ירד שלא זה

a"eik lke.ירידתו שולל ממילא בדרך ה"ז –
ה'9) ויאמר ד"ה תו"ח ג. סה, פרשתנו תו"א – החסידות ע"ד ראה

ע' (ושם וביאורו גו' אכלוהו משה ויאמר ד"ה אוה"ת ואילך). א (שב,
תער"ב  המשך נאמרו). ובבתֿאחת המן לפ' שבת פ' שנסמכה וזהו תרלט:

ואילך.ש  18 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ובכ"מ. ם.
שם).10) (פרש"י ט כ, יתרו ממכילתא סכ"א. סש"ו אדה"ז שו"ע

ס"ח. שם טושו"ע
א.11) עה, יומא
להעיר 12) אבל כו'. בינונים דצדיקים, חילוקים שבת בשביתת ואין

לקו"ש  בארוכה ראה כו'. אחד בחסיד מעשה ה"ג: פט"ו שבת מירושלמי
ואילך. 87 וע' 80 ע' חי"א

ב.13) קיז, שבת
כה.14) כב. טז,
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÔÓ‰ ÔÈ·Ï ˙·˘ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó ÔÈ·‰Ï ˘È

הציוויים  בתורה מוזכרים שבה  הראשונה הפעם
שבת  של למן 1והדינים בקשר בפרשתנו, כיון 2היא .

קשר  שיש מובן מלא, הוא התורה עניני בכל שהדיוק
שבת. לבין המן בין תוכני

הרס"ג  בשם המובא מן גם נלמד זה שכאשר 3דבר ,
רחוקה  (בדרך בשבת פרשה 4נמצאים איזו יודעים ואין (

המן. פרשת את לקרוא יש זו, בשבת לקרוא יש

נאמר  זאת בכל מן, יורד לא שבשבת למרות ועוד:
ימי 5בזוהר  בששת המן ירידת על למעלה שהברכה ,

במכילתא  גם שכתוב כפי בשבת, היתה –6השבוע
במן" .7"ברכו

הקשר  מהו להבין: צריך לבין 8אםֿכן המן בין
איננו 9שבת  ביניהם שהקשר רק לא לכאורה, והרי, ?

לחלוטין  השונים ענינים נראים הם אדרבה, אלא, ניכר,
הזמנים  בכל קיימים ועניניה שבת מצוות שהרי מזה, זה
בזמן  רק היתה המן ירידת ואילו המקומות, ובכל
 ֿ בני של השנים בארבעים מוגבל, ובמקום מסויים

במדבר? ישראל במחנה ורק במדבר, ישראל

.·

˙Î‰ ÔÈÚ· ‡Â‰ ÔÓ‰ ÔÈ·Ï ˙·˘‰ ÔÈ· ¯˘˜‰
ÔÂÊÓ‰

בין  המשותפת שהנקודה לומר, היה ניתן לכאורה,

טירחה  שום אין שבשניהם היא, שבת לבין המן
צריכים  היו לא השמים", מן "לחם היה המן ועבודה:

בשבת,ל  לכך ובדומה לקבלו, כדי וכו' לזרוע חרוש,
שלא  "מצוה הרי בשבת, מלאכה עשיית לאיסור בנוסף

כאילו בעיניו יהא אלא בעסקיו כלל ezk`lnלהרהר lk
שבת".10עשויה" עונג "משום וזאת ,

שהרי: בכך, די אין לכאורה אך

כדברי  מסויימות, טירחות זאת בכל מוצאים במן א)
טחנו 11הגמרא  רשעים עוגות, בינונים לחם, "צדיקים :

על  ירד "צדיקים גם וכך במדוכה", דכו או בריחים

שטו  רשעים ללקוט, יצאו בינונים בתיהם, פתח
מלאכתו  "כל שאז לשבת, דומה אינו וזה ולקטו".

מלהרהר  אפילו להמנע היהודי על – עשויה"
.12בעסקיו 

כל  על חלה בשבת העבודה שלילת שני: ומצד ב)

"כאילו המלאכה כן lkסוגי לא אך עשויה", מלאכתו
במזונו  הקשורה הטירחה רק נשללת שבו המן, לגבי

האדם. של

הוא  שבת לבין המן בין שהקשר מסתבר, לפיכך

המזון הכנת של שבת.dlik`deבפרט של

סעודות  שלוש שחובת מזה גם מובן זה דבר

נלמדים  משנה, לחם חובת וכן הפסוקים 13שבת, 14מן

אכלוהו משה "ויאמר המן: על כי meidהמדברים
"לחם meidלה'meidשבת בשדה", תמצאוהו לא
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בראשית.1) בפ' שהוא – דשבת הסיפור משא"כ
נאמר 2) שלא – לו" שם "שם כה) (טו, בהכתוב זה לפני משא"כ

ופרש"י  מכילתא ב. נו, סנהדרין ראה – במדרז"ל כ"א שבת בכתוב מפורש
נצטוו  במרה דשבת למדין שם בגמרא א) להעיר: בזה וגם ועוד. עה"פ.
נתבאר  ב) שם). בפרש"י (הובא צוך" "כאשר יב) (ה, בואתחנן מהכתוב

מדייק פשש"מ שע"פ ס"ג) בשלח לפ' ג' שיחה חל"א (לקו"ש i"yxבמ"א
שבת) – (כולל תורה של "פרשיות שם) ולא ewqrziy(בפרשתנו בהם",

meiw.ואכ"מ אלו. מצות
(בסופו).3) סקפ"ד שבת ועונג ברכת הל' העתים ספר
הרס"ג.4) דברי שם העתים בספר כ"פ
א.5) פח, ב. סג, ח"ב
יא.6) כ, יתרו
המשך 7) תרלחֿט, ע' פרשתנו אוה"ת (ראה בדא"ח בכ"מ כ"פ

פי"א, (ב"ר והמדרש המכילתא שפי' ועוד) א'פו א'סא, ע' ח"ב תער"ב
מפרש  שם שבב"ר אף בשבת. היא (למעלה) שהמשכתו הוא במן ברכו ב)
ב, בראשית בפרש"י (ועד"ז עומרים שני ירד שבת דבערב היא דהברכה

הרמז. ע"ד וב"ר המכילתא פי' הוא בדא"ח המובא ואולי שם). יתרו ג.
ואכ"מ.
(8– ללקטו שאסור כיון כי בפשטות, מובן – בשבת ירד שלא זה

a"eik lke.ירידתו שולל ממילא בדרך ה"ז –
ה'9) ויאמר ד"ה תו"ח ג. סה, פרשתנו תו"א – החסידות ע"ד ראה

ע' (ושם וביאורו גו' אכלוהו משה ויאמר ד"ה אוה"ת ואילך). א (שב,
תער"ב  המשך נאמרו). ובבתֿאחת המן לפ' שבת פ' שנסמכה וזהו תרלט:

ואילך.ש  18 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ובכ"מ. ם.
שם).10) (פרש"י ט כ, יתרו ממכילתא סכ"א. סש"ו אדה"ז שו"ע

ס"ח. שם טושו"ע
א.11) עה, יומא
להעיר 12) אבל כו'. בינונים דצדיקים, חילוקים שבת בשביתת ואין

לקו"ש  בארוכה ראה כו'. אחד בחסיד מעשה ה"ג: פט"ו שבת מירושלמי
ואילך. 87 וע' 80 ע' חי"א

ב.13) קיז, שבת
כה.14) כב. טז,
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עניני כלומר, – נלמדים dlik`d15משנה" שבת 16של

המן  .17מן

.‚

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÂˆÓ‰ È˙˘ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ˘È
ÔÓ‰ È·‚Ï

השמים 18הפסוק על מן לחם לכם ממטיר "הנני
ביומו יום דבר ולקטו העם הילך ornlויצא אנסנו

"למען  המילים (על רש"י אומר לא" אם בתורתי
יותירו  שלא בו התלויות מצוות ישמרו "אם אנסנו"):
היא  המן ירידת כלומר, ללקוט", בשבת יצאו ולא ממנו
לא  שהן: בו" התלויות מצוות ישמרו "אם לנסות כדי

ללקוט. בשבת לצאת ולא ממנו, להותיר

(א) הללו: המצוות שתי בין הקשר מהו להבין: יש
ללקוט", בשבת יצאו "ולא (ב) ממנו" יותירו "שלא

" מהוות המן.ornlששתיהן בירידת והכוונה הטעם "

.„

ÔÓ ÌÁÏ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÌÁÏ ÔÈ· Ï„·‰‰
ı¯‡‰

"לחם  – שבמן החידוש הבהרת עלֿידי יובן הענין
הארץ": מן "לחם פני על השמים" מן

עלֿידי  האדם: בעבודת כרוך הארץ" מן "לחם
וכו'), זריעה (חרישה, הטבע בדרך "כלים" מכין שהוא
צרכי  כל את וכולל (המסמל "לחם" הקב"ה לו נותן

וה"לבוש".zervn`aהאדם) ה"כלי"

בכלים  תלוי איננו הוא השמים. מן לחם כן לא אך
אדם. עבודת בכלל אין לגביו הטבע, דרכי של

על  השפעתם גם שונה לכך, שבהתאם מובן,
האדם: הרגשת

בתוך  ה' ברכת מתלבשת שבו הארץ", מן ב"לחם

בכך, הכרתו למרות הרי מכין, שהאדם טבעי כלי
אלא איננה שלו, ההכנה לברכת ilkשעבודת ו"לבוש"

הוא 19ה' בטבע וה"כלי" ה"לבוש" את גם מכך, ויותר ,

רק  אלא מקום, אצלו תופס שהטבע בגלל מכין איננו
שזהו eieeiveבגלל epevx'ה אלקיך"20של ה' ש"וברכך ,

תעשה" אשר "בכל על רק שיהיה 21חל עלֿידי (ולא
ובטל" שלמעשה 22"יושב כיון זאת, כל למרות – (

של  "לבוש" באמצעות הארץ", מן – ה"לחם מגיע

ש  כאן mc`dטבע יש הרי ויגיעתו, עבודתו עלֿידי יוצר
כגורם  האדם בני של עבודתם להחשבת מקום נתינת

פרנסה. המביא

התערבות  שום אין בו השמים. מן בלחם כן לא אך

האדם  פעולת של 23של הרגשה אצלו נגרמת ולפיכך ,

הקב"ה.zhlgenהסתמכות על

מצוות  ישמרו "אם שהנסיון מובן, האמור כל לפי

והכוונה  הטעם הוא ממנו" יותירו שלא בו התלויות
את  להביא כדי השמים". מן "לחם המן, בירידת

בטחון לידי זאת mlyenהיהודי (ובאמצעות בקב"ה

לחמו  שכל בכך ההכרה לידי להביאו כדי "לנסותו"),
"לבוש" שום ללא לבדו, הקב"ה מאת רק באים וצרכיו

לכך  מקום שיהיה אסור האדם, מלאכת של ו"אמצעי"

יותירו envraשאדם ("שלא מחר בשביל ללחם ידאג
בתנחומא  שכתוב כפי מי 24ממנו"). ביומו, יום "דבר

`xa mei `xay המודעי אליעזר ר' היה מכאן פרנסתו,
אוכל  מה ואומר: היום יאכל מה לו שיש מי כל אומר:

אמונה" מחוסר זה הרי .25למחר

.‰

Ì„‡‰ ˙„Â·Ú ÌÚ ¯˘˜ ÔÓÏ ˘È ˙‡Ê ÏÎ·

תלוי  איננו בעיקרו, השמים, מן שלחם למרות
ירידת  עם ביחד המן ירידת היתה ולכן האדם, בעבודת
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שבקצת 15) שכתבו יש (ממהרי"ל) סרמ"ב או"ח מרמ"א ולהעיר
אלא  למעלה. מכוסה שהי' למן זכר שבת בליל כו' לאכול נהגו מקומות
כתב  כו' מפה לפריסת בנוגע אבל לזה". לחוש ראיתי "ולא מסיים שבזה
(בשם  ק' אות פכ"ט שבת הל' (מהגמי"י סי "ז רעא סי' אדה"ז בשו"ע
על  במקדש גם נוהגין אנו וכן (ושם: סקי"ב שם ט"ז שם. טור סה"ת).
"וצריך  זה)) טעם רק הביא שם אדה"ז ובשו"ע זה). טעם פי (על הפת
כו'". טל עליו שהי' למן זכר מפות שתי בין הפת שתהא כדי כו' שתהא

ובס"ב 16) סעודות). (ג' לזה" "ורמז ס"א ער"ד ס' אדה"ז ובשו"ע
ואכ"מ. בזה. השקו"ט וידוע משנה). (לחם לזה" "וסמך

המן17) מענין הוא משנה) ולחם סעודות (ג' זה שלימוד :zayaאלא
המן  לירידת בשבת זכר עושין שבזה (15 (שבהערה בהנ"ל מזו ויתירה

llka.(החול ימי (בששת
ד.18) טז,
קונטרס 19) בסופו. מצורע תגלחת מצות להצ"צ המצות ספר ראה

ועוד. תרנ"ז. וידעת ד"ה פ"ב. כה מאמר יז, מאמר ומעין
וש"נ.20) ואילך. 294 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה ראה
יח.21) טו, ראה
(22.19 הערה שם לקו"ש וראה עה"פ. ספרי
וכמש"נ 23) בזה כלום פועלת אינה האדם פעולת מזו: ויתירה

החסיר". לא והממעיט המרבה העדיף "ולא יח) טז, (פרשתנו
לבם 24) את מכוונים כולן נמצאו א: עו, יומא גם וראה כ. פרשתנו

– ועוד. ד. טז, פרשתנו יקר כלי ב. סב, זח"ב וראה שבשמים. לאביהן
ואילך. 95 ע' חכ"ו לקו"ש ס"ט. ס"א (מהד"ת) או"ח אדה"ז שו"ע וראה

"כדי25) ר"י בדעת מתחיל עה"פ ו"כדי hewliyבמכילתא וכו'", אדם
`ly זה" פי' ראה אבל המודעי. ר"א דעת הוא למחר" מהיום אדם ילקט

לרוב  וכ"ה לחבירו. אחד מיום ללקוט אין לר"י דגם למכילתא ינחמנו"
הוצאת  מכילתא ראה במכילתא. ר"י בדעת ופירושים הגירסאות

ועוד. רבין. האראוויץֿ



glyaנ zyxt - zegiyÎihewl

מיעצר"26הטל  לא "טל נאמר שעליו אינו 27, (=הטל
כידוע  האדם, בעבודת תלוי איננו הוא שהרי ,28נעצר),

זא  כל בעבודת למרות כרוך היה המן שגם מוצאים ת
לגבי  רק לא וזאת ב'). (בסעיף לעיל כמוזכר האדם,
כדי  החוצה לצאת צריכים שהיו והבינונים, הרשעים
על  "ירד שהמן הצדיקים, אצל אפילו אלא ללקוט,
לטרוח  מוכרחים היו הם זאת ובכל בתיהם", פתח

בתיהם". ב"פתח המן בלקיטת

בעבודה  הבדלים שיש העובדה עצם מכך: ויותר
שהברכה  מוכיחה ישראל, בני של הדרגות שלוש בין

מנותקתl`במן המקבל oihelglהיתה האדם מעבודת
מגיע, הוא למי הבדל בכלל שאין "טל" כמו (לא
תלויה, היא אלא שווה), במידה ניתן הוא ולכולם
היותו  ובמידת ה"מקבל" של בהכנתו מסוימת, במידה
בינונים  אצל טרחה, פחות – צדיקים (אצל לברכה ראוי

יותר). עוד – רשעים ואצל יותר, –

"הנני  הפסוק בלשון הדיוק מובן האמור, כל לפי
xihnn לנאמר דומה שאינו השמים", מן לחם לכם

(ב"במדבר" המן ל 29בפרשת בקשר (lh."הטל "וברדת
הענינים): של (בפנימיותם סתירה כאן יש לכאורה,
עבודה  עלֿידי שבאה מלמעלה השפעה מסמל מטר

dhnly מן יעלה מ"ואד מתהווה כפשוטו שמטר (כשם
ux`d"30"ממטיר" הביטוי מתאים כיצד כך, ואם ,(

של  בעבודה תלוי שאיננו השמים", מן "לחם לגבי
דלתתא"? "אתערותא

מן  ש"לחם למרות כדלהלן: הוא לכך ההסבר
הוא מעבודת exwiraהשמים" שלמעלה השפעה ,

למטה  ההשפעה יורדת זאת בכל לטל), (בדומה המקבל
זאת, עם יחד לו, שיש כך מטר, "ממטיר", של באופן

המקבל  עבודת עם מסויים .31קשר

.Â
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מן  "לחם המן של הענין הוא: לכך ההסבר

ישראל, לארץ ישראל בני לכניסת הכנה היה השמים"
הארץ". מן "לחם של עבודה ישראל לבני היתה ששם

ישראל לבני שהראו וצרכיהם ielbaהעובדה שפרנסתם
ונתינת  הכנה היוותה בלבד הקב"ה מאת להם ניתנים
לעבודה  ובעברם נושבת", ל"ארץ בהגיעם שגם כח,
כי  ח"ו, ישכחו, לא אז גם הארץ", מן "לחם של מסוג

חיל  לעשות כח לך הנותן ".32"הוא

הכנה  רק איננו השמים" מן "לחם מכך: ויותר
נושבת": ב"ארץ ומורגש קיים גם הוא אלא כח, ונתינת
והטבע, העולם מן למעלה בעצם, הם, ישראל בני
"יורדים" הם כאשר שאפילו היא, האמת ולפיכך
אז  גם נושבת", "ארץ של מסוג לעבודה לעולם,

עם `dppiפרנסתם הענינים, ובפנימיות באמת קשורה,
הארץ", מן "לחם של הטבע דרכי

שום  אין עצמו בפני שלטבע באופן לא [ואפילו
לשמש  כדי רק בא והוא מקום, ותפיסת עצמית מציאות
עצמו  הזה ה"לבוש" את וגם ה'", ל"ברכת "לבוש"
שהוסבר  כפי ה', ציווי הוא שכך בגלל רק האדם מכין
הטבע, עם השפעה קשורה זאת עם שיחד אלא – לעיל
שהכין  הכלי באמצעות לאדם מגיעה ה' ברכת שהרי

לכך],

"מן  הפרנסה ה"לחם", ישראל, בארץ שגם אלא
והוא השמים", מן "לחם של באופן הוא ixnblהארץ",

הטבע. לדרכי קשור איננו

של  בטחונו של האמיתית השלימות זוהי ואכן,
בקב"ה: יהודי

להשגת  סיכוי רואה איננו שהוא במקרה רק לא
הטבע  בדרך פרנסה, לו 33"לחם", אין מכך וכתוצאה ,

ידאג  שהוא הקב"ה, על נשען והוא ברירה, שום
נסי  באופן –34לפרנסתו במדבר המן ירידת כמו ,

הוא כאשר גם ציוה oiknאלא כך כי בטבע, כלים
"לחם  בעיקרה, היא, שפרנסתו לו ברור אז גם הקב"ה,

מכיר minyd"35מן והוא הטבע, בדרכי תלויה ואיננה ,
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ובכ"מ.26) אֿב. יד, עקב לקו"ת ג. סה, תו"א יד. טז, פרשתנו
א.27) ג, תענית
בין 28) החילוק וכידוע ובכ"מ. ב). (יד, שם לקו"ת שם. תו"א ראה

עקב  בלקו"ת נסמן ואילך) ב (עג, בלקו"ת האזינו בדרושי – למטר טל
א). (שם,

יג.29) טז, כאן בפרש"י הובא ט. יא, בהעלותך
שם,30) (האזינו לקו"ת ראה ה. שם, מפרש"י ולהעיר ו. ב, בראשית

ב). עד, א.
ראשונים)31) (לכמה וגם הארץ) מן (כלחם כפשוטה אכילה צ"ל והי'

בס' מפאנו (הרמ"ע אחר בנוסח או השמים מן לחם המוציא לפני' ברכה
השמור  המן על לעת"ל יברכו שכן בתחלתו, ח"ב ה' שבתות מאמר

המן על תתתת"מ סי' מק"נ) (הוצאת חסידים ובס' מברכים eidבצנצנת.
ozepd בזהר מפרש שהרמ"ק ב) (סב, לזח"ב אוה"ח וראה השמים. מן לחם

ואכ"מ. המזון). ברכת ולאחריו המוציא, ברכת מברכין שהיו
יח.32) ח, עקב
תער"ב 33) המשך בארוכה ראה – הבטחון ענין אמיתית היא שאז

מו"ח  כ"ק ובמכתב 137 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה פב. פרק ח"א
(נעתק  תרנ"ד המלך לפני ובבואה ד"ה שם. 30 בהערה שנעתק אדמו"ר

.(47 הערה 307 ע' חט"ו [המתורגם] בלקו"ש
כזה 34) באופן צ"ל שההנהגה רואין כאשר שם: תער"ב המשך ראה

כו'. הנס על סומכין אין בכלל זה אין
שום 35) אין כאשר לו שיש הגמור הבטחון על והעילוי החידוש וזהו
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אשר  בכל אלקיך ה' "וברכך של שבהבטחה בכך
היא  הקב"ה שברכת לכך רק הכוונה אין תעשה"
("תעשה") ה"כלי" של ולהגבלות למידות בהתאם

" של באופן הוא השפע כאשר (גם הכין "jkxaeשהוא
היא ה' ברכת אלא – והצלחה), ברכה –jexr oi`a36.

מקום  כלל תופס איננו שהכלי .37כך

.Ê

Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ÍÂ¯Î ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÓ‰ Ì‚

מעט  כרוך להיות צריך היה שהמן לכך ההסבר זהו
האדם: בעבודת

בעבודת  כלל כרוך היה לא השמים" מן ה"לחם אם
הארץ", מן ל"לחם ודמיון קשר שום לו היה לא האדם,
אצל  מוטעית: למחשבה מקום היה מכך וכתוצאה
ובעבודתו  בהכנתו כלל תלוי שאינו השמים", מן "לחם
על  והישענות מוחלט בטחון דרוש המקבל, של
כיון  הארץ". מן "לחם לגבי כן לא אך הקב"ה,

אומרת  עצמה –38שהתורה שדך..." תזרע שנים "שש
הוכחה  שזו הרי האדם, עבודת לכאורה, נחוצה כאן
מקום  תופסת בטבע "כלי" הכנת שכאילו לכך,

הפרנסה. בהשפעת

השמים" מן ה"לחם גם ניתן זאת טעות למנוע כדי

" של ועבודת xihnnבאופן בטירחה מסויימת בתלות ,"
שישנה במקום שגם המלמדת, עובדה zcearהאדם,

mc`d איננו מלמעלה הניתן שהשפע ברור להיות צריך
מן  לחם הוא אלא האדם, בעבודת כלל קשור

.39השמים 

נושבת  לארץ בהיכנסם שגם לכך, כח נתינת וזוהי
ישראל  לבני ברור עבודה 40יהיה שם, עבודתם שגם ,

בפנימי  היא הארץ", מן "לחם מן של לחם – ותה
.41השמים 

.Á

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· È·‚Ï ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ‰Ï‡˘‰

המזון: בברכת שרואים פלא דבר יובן בזה

ברכת  המזון, ברכת של הראשונה הברכה את
את  המן". להם שירד "בשעה רבנו משה תיקן "הזן",
להם" תיקן "יהושע הארץ, ברכת השניה, הברכה

ישראל  לארץ השאלה:42בכניסתם נשאלת לכאורה, .
על  הקב"ה את ומשבח היהודי מודה המזון" ב"ברכת

לו שניתן שברכת eiykrהמזון יתכן כיצד כך, ואם ,
הארץ, מן לחם שהוא עכשיו, המזון על שמברכים הזן,
מן  "לחם – המן ירידת על משה שתיקן בנוסח היא

.43השמים"
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כלי  לעשות תורה ע"פ צריך הוא כאשר שגם להעזר, גשמי  מקום מראה
הוא בה' שלו הבטחון מ"מ לא `ezeבטבע, אם כמו בה' הגמור הבטחון

בטבע. כלי לו הי'
א).36) (ג, בהקדמה חיים דרך ראה
לאדם 37) שאין הוא האמיתי האמת תרמד: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

מי  .. ביומו יום זה כדרך .. פרנסתו יהי' ומה למחר יהי' מה כלל לדאוג
שנים  כמה על או השנה כל על מזונו שיכין להיות יוכל בזה רוצה שאינו

מפני הוא לזה הרצון באמת השתלשלות ezewgxzdאבל כמה ע"י מה'
ומתלבש שנמשך rahdעד yeala לדבקה הרוצה .. הארץ מן בלחם ..

יתברך ברוך dpigaaefלהמשיךlkeiבו להיות עילאין יומין גילוי כן גם
meiה' mei.בארוכה עיי"ש כו'.

ג.38) כה, בהר
הזן 39) דברכת המשכה עיקר כי ושם: ד. יד, עקב מלקו"ת להעיר

הזכירו  לארץ שנכנסו קודם משה בימי גם כו' הארץ ברכת בשביל ג"כ
המן. שעל הזן ברכת תוך נכללת וגם כו' היתה שאז אלא .. הארץ ברכת

ס"ח. בפנים ולקמן הבאה. הערה ראה
(40(21 ע' תש"ט (סה"מ מהר"ש אדמו"ר כ"ק דברי וידועים

מן  לחם המן, דהשפעת באופן הוא הגלות) (בזמן הזה בזמן שפרנסה
בא"י  הרי אבל הזמנים, בכל כן צ"ל בפנים המדובר ע"פ והנה השמים.
דזמן  הללו העתים בצוק משא"כ כ"כ, ניכר אי"ז כו' גפנו תחת איש שהיו
דרמ"צ  וראה ידיו. מעשי ולפי"ע ע"י באה ההשפעה שאין נראה הגלות,
כשארי  היא ה' ברכת שהשפע שמאמין יכוין במו"מ בעסקו סע"א: קז,

כמו  הגלויים ondהנסים cixedy.'כו
"ויאכילך 41) משה אמר ג) (ח, עקב שבפ' הטעם יובן כהנ"ל עפ"י

גו' המן כל ornlאת על כי האדם יחי' לבדו הלחם על לא כי הודיעך
טעם הוא שלכאורה – האדם" יחי' ה' פי בפרשתנו dpeyמוצא מהנאמר

"ornl."'כו ממנו יותירו שלא בו התלויות מצות ישמרו אם גו', אנסנו
ישראל  אצל שיהי' – המן ירידת לעצם הוא הטעם שבפרשתנו אלא

כו', מזונו בא ממנו שרק בה', הגמור והבטחון האמונה
אמר  לא"י, כניסתם לפני שנה ארבעים בסוף תורה, במשנה משא"כ
העבודה  (סדר הארץ מן ללחם בשייכות המן של ופעולתו ענינו משה להם

בארץ). שצ"ל
האדם", יחי' לבדו הלחם על ש"לא יודעים המן שע"י אמר ולכן

האלקי מחיות (רק) לא הוא האדם שחיות פירושו בהלחם yaelndשי"ל
כל על "כי ושורש),ven`הגשמי*, מקור לשון (מוצא האדם" יחי' ה' פי

הוא שחיותו א.xewnnהיינו צו, מסעי רע"ג. יג, צו לקו"ת (ראה ה' פי
שלמעלה החסידות:zeyalzdnועוד) [בלשון הטבע ודרכי גשמי בלחם

בחי'"יחי' שמצד בהבריאה, שמתלבש ממכ"ע מבחי' רק לא הוא האדם"
שלמעלה  סוכ"ע מבחי' כ"א הטבע, לדרכי מקום תפיסת יש זו

הטבע]. ודרכי להנהגת מקום תפיסת אין זו בחי' ומצד מהתלבשות,
ס"ג.42) שם אדה"ז שו"ע סקפ"ז. או"ח טור ב. מח, ברכות
א),43) קט, ואילך. ג קו, סדור וראה ב. (יד, עקב בלקו"ת הקשה כן

שטבעו  הוא "דמטבע שם) לטואו"ח בב"י (הובא ברכות הרשב"א עפמ"ש
עיי"ש. כו'", להן

xac lk ze`ivny l`xyin `"ka dheyt dpen`a df ixdy ,ondn dricid f"r jixv oi` ixd ,eheytk inybd mgldn `l `ed mc`d zeigy lelyl dpeekd m`c (*
dpen`d mda rawpy ± `zepnidnc `lkin `idy mixvnn mz`ivia dvnd elk`y xg`l 'id ond zcixiy hxtae .(ezligza `"deidry) eay iwl`d zeigd `ed

.jli`e ` ,fw xeciq .a ,ci awr z"ewl .awr 't l"fix`dl z"l d`xe .(t"dbg iyexca n"kae .jli`e b ,bi ev z"ewl d`x) 'ek mgld z` 'igny zewl`a
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נלמדת  הראשונה הברכה מכך: מן 44ויותר
שהיא 45הפסוק  הזן ברכת זו וברכת, ושבעת "ואכלת

driayeעל dlik`46 זו הארץ "על השניה והברכה ,"

הארץ" פשוטה,44ברכת היא הדברים משמעות .
איננה  המזון" ועל הארץ "על השניה בברכה שההודיה

"על  הזן לברכת שייך זה (שהרי ושביעה אכילה על
driaye dlik` ה על אלא ,("ux` לקב"ה מודים אנו –

מזון" "מפקא שהיא כזאת היא שהארץ [כדוגמת 47על

ירושלים"]. "בונה – השלישית הברכה

על  שההודיה יתכן כיצד מאד: תמוה כך, ואם

בברכה  דווקא נכללת שלנו, ושביעה" "אכילה
(מן)? השמים מן לחם הוא ותוכנה שיסודה הראשונה,

יובן  לעיל ההסבר ובכלל 48לפי הארץ", מן "לחם :

d"awdזה zkxa דמפקא "ארץ תהיה שהיא לארץ
רק למעשה הוא של yealמזון", ולמקור לשורש

ה  מן "לחם שהוא ":minyמזוננו,

איננו  למזונו שהמקור באמת, מכיר שיהודי כיון

הטבע  בלבושי לא ואפילו ובעבודתו, בהכנתו תלוי
השמים  מן לחם ורק אך זהו אלא ה', לברכת ככלי

האכילה  על הזן ברכת שנוסח מובן הרי בלבד,

מן elyוהשביעה "לחם על הברכה של הנוסח הוא
ולשביעתו. לאכילתו האמיתי המקור זהו כי השמים",

"מברך" שהוא כך על לקב"ה היהודי מודה אחרֿכך רק

אשר  בכל אלקיך ה' ("וברכך בטבע והלבוש הכלי את
מזון". דמפקא "ארץ הארץ, ברכת וזוהי – תעשה")

.Ë
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לשבת: מן שבין הקשר גם יובן לעיל האמור לפי

(א) והם: לעיל, שהוסברו במן הפרטים שלושת
השמים" מן "לחם הוא מראה ielbaהמן הוא –

הכל  כי הקב"ה, על לחלוטין להישען שיש בבהירות
גם  כרוך זה כל אבל (ב) בלבד. הקב"ה מאת ניתן
נותן  הדבר (ג) המקבל. בעבודת האדם, של בטירחתו
הארץ  מן לחם של מסוג בעבודה שגם לכך כח
לדעת  יש ול"טבע") ל"ארץ" בגלוי (שקשורה

– השמים מן לחם היא ובפנימיותה שבשרשה

שבת: של הענין בתוכן גם ישנם

שבת  לצרכי בקשר חז"ל 49(א) "לוו 50אומרים
אין, כאשר גם כלומר, פורע". ואני בי והאמינו עלי...
סיכוי  אין כאשר ואפילו שבת, צרכי לקנות במה  ח"ו,

ההלוואה  לפריעת יותר, מאוחר רווח של 51לאפשרות

"לוו הקב"ה על לגמרי להישען יש אז גם –ilr...ip`e
מן 52פורע" ל"לחם בדומה באים שבת צרכי כי ,

עבודת ללא – המקבל.השמים"

של  בטירחה בפשטותו הדבר כרוך שני, מצד (ב)
במקרה  רק נאמרה הזאת ההלכה מכך: ויותר "לוו".
אם  אבל עליהם", וילוה "ימשכנם שאז חפצים לו שיש

יפרע" ושהקב"ה ילוה "לא אז משלו" לו .53"אין
אין  למשכן חפצים לו יש כאשר שגם למרות כלומר,

עלֿידי החוב את לשלם כלשון oekyndבכוונתו אלא ,
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שם.44) ברכות
יוד.45) ח, עקב
שם.46) בגמרא כגירסתנו והוא ס"א. שם אדה"ז בשו"ע כ"ה

הזן ברכת זו (ושם: ד סה, בתו"א הובא וכן ג. יג, בא owizמכילתא dyn.(
ברכות  בירושלמי אבל ובכ"מ. סע"ג. קו, סדור סע"א. שם, עקב לקו"ת
א. מו, (שם עד בתוד"ה הביא וכן (רפ"ו), ברכות תוספתא ה"א), (פ"ז
זו  וברכת ושבעת "ואכלת (ועוד) סי"ב פ"ז רא"ש בפירקין"), מ"לקמן
ואכ"מ. שם. ברכות דק"ס וראה כו'". הזן זו  אלקיך ה' את הזימון, ברכת

הארץ 47) על רק היא שהברכה הפשוט פירוש כ"ה א. מט, ברכות
אדה"ז  שו"ע ס"א. שם או"ח לבוש שם. לטור ב"ח וראה מזון). (דמפקא
הארץ  בברכת דמזון א) (קט, שם סידור ב) (שם, עקב בלקו"ת אבל שם.
שהביא  סק"י רח סי' או"ח מברכ"י ולהעיר הארץ. מן לחם על קאי

הארץ "על בא"י דחותם ואגודה ופרח dpefnמכפתור lre."
ע"ד 48) בלשון – שם סידור ואילך), ג (יד, שם עקב לקו"ת ראה

החסידות.
שנאמר 49) שבת להוצאת אדם ישכים "לעולם ב: קיז, משבת להעיר

בשבלי  וכ"ה כו'". והכינו הששי ביום והי' ה) טז, – במן – (בפרשתנו

"להכין  (ס"א) אדה"ז ושו"ע ובטור רנ. סי' לטאו"ח בב"י הובא הלקט
כו'". שבת צרכי

סע"ב.50) טו, ביצה
(51.54 ,53 הערה לקמן ראה
בהקב"ה 52) מאמינין שהן בנ"א "אלו סע"ב: מח, מסוטה להעיר

ר"א  (כמאמר כו'" בסלו פת לו שיש מי  כל אומר הגדול ר"א כדתניא
" שם ובפרש"י למן), בנוגע שבתנחומא (ס"ד) בהקב"ה mipin`nyהנ"ל

כו' ממונם zezayלוותר ze`vedle."'כו
המהרש"ל),53) (לגירסת לוו תוד"ה (ע"פ ס"ג רמב סי' אדה"ז שו"ע

דהטור  הספק מפרש שם לטאו"ח בב"ח אבל שם). ביצה אשר"י והגהות
לא  היא דילוה (דהטור) מסקנתו אבל משכון*. לו אין באם רק שהוא
לזרז  אדם ש"צריך מפני כ"א פורע" ואני עלי "לוו הגמרא מאמר מצד

לכבד  וכנשר כנמר (דלוו עצמו שכן וכיון שמסיים: [אלא ביותר" שבתות
וראה  חובו]. לו לפרוע חובו בעל הוא נאמן כי ידאג אלא פורע) ואני עלי
ריקם  שביתו בעת בעני מדבר זה כי עלי לוו "וז"ש ג: קיד, להה"מ או"ת

עיי"ש. כו'" בבית לו ואין

.zeell inn el oi`yk :my 'qeza qixbc .my (r"eye) 'qeza `"xbd zdbdn xirdle (*
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נלמדת  הראשונה הברכה מכך: מן 44ויותר
שהיא 45הפסוק  הזן ברכת זו וברכת, ושבעת "ואכלת

driayeעל dlik`46 זו הארץ "על השניה והברכה ,"

הארץ" פשוטה,44ברכת היא הדברים משמעות .
איננה  המזון" ועל הארץ "על השניה בברכה שההודיה

"על  הזן לברכת שייך זה (שהרי ושביעה אכילה על
driaye dlik` ה על אלא ,("ux` לקב"ה מודים אנו –

מזון" "מפקא שהיא כזאת היא שהארץ [כדוגמת 47על

ירושלים"]. "בונה – השלישית הברכה

על  שההודיה יתכן כיצד מאד: תמוה כך, ואם

בברכה  דווקא נכללת שלנו, ושביעה" "אכילה
(מן)? השמים מן לחם הוא ותוכנה שיסודה הראשונה,

יובן  לעיל ההסבר ובכלל 48לפי הארץ", מן "לחם :

d"awdזה zkxa דמפקא "ארץ תהיה שהיא לארץ
רק למעשה הוא של yealמזון", ולמקור לשורש

ה  מן "לחם שהוא ":minyמזוננו,

איננו  למזונו שהמקור באמת, מכיר שיהודי כיון

הטבע  בלבושי לא ואפילו ובעבודתו, בהכנתו תלוי
השמים  מן לחם ורק אך זהו אלא ה', לברכת ככלי

האכילה  על הזן ברכת שנוסח מובן הרי בלבד,

מן elyוהשביעה "לחם על הברכה של הנוסח הוא
ולשביעתו. לאכילתו האמיתי המקור זהו כי השמים",

"מברך" שהוא כך על לקב"ה היהודי מודה אחרֿכך רק

אשר  בכל אלקיך ה' ("וברכך בטבע והלבוש הכלי את
מזון". דמפקא "ארץ הארץ, ברכת וזוהי – תעשה")
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לשבת: מן שבין הקשר גם יובן לעיל האמור לפי

(א) והם: לעיל, שהוסברו במן הפרטים שלושת
השמים" מן "לחם הוא מראה ielbaהמן הוא –

הכל  כי הקב"ה, על לחלוטין להישען שיש בבהירות
גם  כרוך זה כל אבל (ב) בלבד. הקב"ה מאת ניתן
נותן  הדבר (ג) המקבל. בעבודת האדם, של בטירחתו
הארץ  מן לחם של מסוג בעבודה שגם לכך כח
לדעת  יש ול"טבע") ל"ארץ" בגלוי (שקשורה

– השמים מן לחם היא ובפנימיותה שבשרשה

שבת: של הענין בתוכן גם ישנם

שבת  לצרכי בקשר חז"ל 49(א) "לוו 50אומרים
אין, כאשר גם כלומר, פורע". ואני בי והאמינו עלי...
סיכוי  אין כאשר ואפילו שבת, צרכי לקנות במה  ח"ו,

ההלוואה  לפריעת יותר, מאוחר רווח של 51לאפשרות

"לוו הקב"ה על לגמרי להישען יש אז גם –ilr...ip`e
מן 52פורע" ל"לחם בדומה באים שבת צרכי כי ,

עבודת ללא – המקבל.השמים"

של  בטירחה בפשטותו הדבר כרוך שני, מצד (ב)
במקרה  רק נאמרה הזאת ההלכה מכך: ויותר "לוו".
אם  אבל עליהם", וילוה "ימשכנם שאז חפצים לו שיש

יפרע" ושהקב"ה ילוה "לא אז משלו" לו .53"אין
אין  למשכן חפצים לו יש כאשר שגם למרות כלומר,

עלֿידי החוב את לשלם כלשון oekyndבכוונתו אלא ,
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שם.44) ברכות
יוד.45) ח, עקב
שם.46) בגמרא כגירסתנו והוא ס"א. שם אדה"ז בשו"ע כ"ה

הזן ברכת זו (ושם: ד סה, בתו"א הובא וכן ג. יג, בא owizמכילתא dyn.(
ברכות  בירושלמי אבל ובכ"מ. סע"ג. קו, סדור סע"א. שם, עקב לקו"ת
א. מו, (שם עד בתוד"ה הביא וכן (רפ"ו), ברכות תוספתא ה"א), (פ"ז
זו  וברכת ושבעת "ואכלת (ועוד) סי"ב פ"ז רא"ש בפירקין"), מ"לקמן
ואכ"מ. שם. ברכות דק"ס וראה כו'". הזן זו  אלקיך ה' את הזימון, ברכת

הארץ 47) על רק היא שהברכה הפשוט פירוש כ"ה א. מט, ברכות
אדה"ז  שו"ע ס"א. שם או"ח לבוש שם. לטור ב"ח וראה מזון). (דמפקא
הארץ  בברכת דמזון א) (קט, שם סידור ב) (שם, עקב בלקו"ת אבל שם.
שהביא  סק"י רח סי' או"ח מברכ"י ולהעיר הארץ. מן לחם על קאי

הארץ "על בא"י דחותם ואגודה ופרח dpefnמכפתור lre."
ע"ד 48) בלשון – שם סידור ואילך), ג (יד, שם עקב לקו"ת ראה

החסידות.
שנאמר 49) שבת להוצאת אדם ישכים "לעולם ב: קיז, משבת להעיר

בשבלי  וכ"ה כו'". והכינו הששי ביום והי' ה) טז, – במן – (בפרשתנו

"להכין  (ס"א) אדה"ז ושו"ע ובטור רנ. סי' לטאו"ח בב"י הובא הלקט
כו'". שבת צרכי

סע"ב.50) טו, ביצה
(51.54 ,53 הערה לקמן ראה
בהקב"ה 52) מאמינין שהן בנ"א "אלו סע"ב: מח, מסוטה להעיר

ר"א  (כמאמר כו'" בסלו פת לו שיש מי  כל אומר הגדול ר"א כדתניא
" שם ובפרש"י למן), בנוגע שבתנחומא (ס"ד) בהקב"ה mipin`nyהנ"ל

כו' ממונם zezayלוותר ze`vedle."'כו
המהרש"ל),53) (לגירסת לוו תוד"ה (ע"פ ס"ג רמב סי' אדה"ז שו"ע

דהטור  הספק מפרש שם לטאו"ח בב"ח אבל שם). ביצה אשר"י והגהות
לא  היא דילוה (דהטור) מסקנתו אבל משכון*. לו אין באם רק שהוא
לזרז  אדם ש"צריך מפני כ"א פורע" ואני עלי "לוו הגמרא מאמר מצד

לכבד  וכנשר כנמר (דלוו עצמו שכן וכיון שמסיים: [אלא ביותר" שבתות
וראה  חובו]. לו לפרוע חובו בעל הוא נאמן כי ידאג אלא פורע) ואני עלי
ריקם  שביתו בעת בעני מדבר זה כי עלי לוו "וז"ש ג: קיד, להה"מ או"ת

עיי"ש. כו'" בבית לו ואין

.zeell inn el oi`yk :my 'qeza qixbc .my (r"eye) 'qeza `"xbd zdbdn xirdle (*

glya zyxt - zegiyÎihewl

"לוו ip`eחז"ל ilr"ש"54פורע –`ivni d"awd לו
ו"כלי"55לפרוע" מסויימת טירחה נדרשת זאת בכל ,

"חפצים" לפחות לו שיהיו צריך הוא האדם. מצד
עליהם" .56ש"ילוה

ימות  ששת על משפיעה בשבת ההתעלות (ג)
ש"הקב"ה  בה' מלא בטחון יש שליהודי עלֿידי החול:
את  מברך שהקב"ה רואה והוא לפרוע", לו ימציא
– ה"כלי" (באמצעות עלי" "לוו של שלו ה"טירחה"
בששת  עסקיו גם אז הטבע, דרכי לפי לא ה"חפצים"),
מקבל  שהוא שהפרנסה הכרה מתוך יהיו החול ימות
של  ענין דבר, של לאמיתו היא, ועשייתו יגיעתו עלֿידי

הקב"ה פורע" את ivnn`"אני מציאה) (בדרך לו
שהברכה  אלא הטבע, מדרך שלמעלה באופן פרנסתו

טבע  של בלבוש מכוסה מהטבע .57שלמעלה

.È

„Ú ÂÓÓ ¯˙ÂÈ Ï‡" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ¯‰ÂÊ‰ ˘Â¯ÈÙ
"¯˜Â·

משתמע  בוקר", עד ממנו יותר "אל הפסוק על
הזוהר  מן 58מדברי מתברכים השבוע ימי ששת שכל ,

" שבת של דא oibaהמן יומא יוזיף ולא יהיב דלא
אחד  יום הותיר ולא נתן שלא בגלל =) לחברי"

למשנהו).

הענינים, שני בין הקשר מהו תמוה: לכאורה,

בשבת, היא המן שברכת להותיר oklשמכיון אסור
למשנהו  אחד ?59מיום

לעיל: המוסבר לפי ברורה זו לשאלה התשובה
נעשית  המן הורדת על מלמעלה שהברכה העובדה

מאת  השפעה הוא המן של שענינו מפני היא בשבת,

הטבע, של ולבושים בכלים מלובשת שאיננה הקב"ה
שהוסבר  כפי השבת, של ענינה שזהו כפי בדיוק

גם ולכן בשבת,epnfבהרחבה, הוא למעלה המן של

כאשר  גם דומה מצב להיות צריך ולפיכך כפשוטו.
אין  הזה השפע בירידת למטה: יורדת המן השפעת

חישובים  הטבע, לפי בניֿאדם של חישובים לערב
למשנהו. אחד מיום שמותירים בכך גם המתבטאים

.‡È

ÏÏÎ ÔÈ‡ ,È˙ÈÓ‡‰ Â¯Â˜Ó· ÔÓ·Â ,‰ÓˆÚ ˙·˘·
Ì„‡ ˙„Â·Ú Ï˘ ·Â¯ÈÚ

של  וההשפעה הברכה היתה האמור, כל למרות
רק בשבת למטהdlrnlהמן ואילו ,`l כי המן. ירד

שהוא  במן, שנמצא כ"טל"), (שאינו ה"מטר" ענין
ההבדלים  לעיל שהובהרו (כפי המקבל, בעבודת כרוך

"יורד" המן כאשר רק קיים וכו'), לבינונים צדיקים בין

(בבחי' "במקומו" הוא כשהמן אבל למטה, מדרגתו
שהוא  כל מקשר לחלוטין ונעלה מנותק הוא הרי שבת)

מקבל. של לפעולתו
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(והגהות 54) עלי לוו בתוס' דמ"ש אדה"ז לדברי מקור שמזה וי"ל
משכונות לו שיש מיירי "הכא שם  rextlאשר"י) ick אין מעות", לו ואין

ש" כ"א גופא, המשכון עם לפרוע ע"מ שילוה בזה ivni`הכוונה  d"awd
אז  דוקא כי – עליהם") "ללות שיוכל רק הוא (והמשכון לפרוע" לו

"והאמינו לומר ip`eמתאים ia."פורע
רק  כתבו הרי בהם" ולפרוע "למשכנם הסעיף בסוף (ומש"כ
בזה  (שפורע המשכון מטרת לבאר וכונתו חפצים", לו אין "אם בהשלילה

ילוה "לא לשונו מהמשך גם וכדמוכח לשלם). במה לו אין d"awdyeבאם
rxti.(ועצ"ע ."

מן  "לחם דוגמת הוא פורע" ואני עלי ש"לוו בפנים הנ"ל וע"פ
מן  שירויח בכוונה ולוה עסק לו כשיש (דוקא) איירי שלא מובן השמים"

ד"האמינו הענין אי"ז אז כי – שם) או"ח בערה"ש (כמ"ש ip`eהעסק ia
שם. או"ת וראה פורע".

קצובים  אדם של מזונותיו כל שם: הסוגיא מהמשך גם הוא ומוכרח
אדה"ז  (כמ"ש לו מוסיפין הוסיף ואם כו' שבתות מהוצאת חוץ מר"ה לו
כל  תוד"ה ראה כו'" שבת הוצאת שאין עלי) לוו פי' (שזהו "כלומר שם
פסקו  לא "אותה חוץ ד"ה שם פרש"י ראה דלעיל") מקראי "נפקי שם

לצרכה לו ישתכר מה אם okidneלו גם לו דמוסיפין דמשמע תבואהו"
כו'. עסק לו אין

שם.55) אדה"ז שו"ע
אדם  של מזונותיו כל שזהו"ע אדה"ז פי' ע"פ החסידות ע"ד ויומתק
שלמעלה  אלקות מבחי' בא שבתות שהוצאות כו', מר"ה לו קצובים
ה"הוצאות  בהבריאה המתלבשת בחי' (שמצד בהבריאה מהתלבשות

האדם, עבודת בלי השמים, מן מציאה בדרך בא ולכן לו"), קצובים
בארוכה. כמשנת"ל המן ענין דוגמת

ברכה56) לכם "אזמין שם ביצה ר"ח mkiciראה dyrna כדי
הערוה"ש  (כפי' עסק לו ביש שהמדובר מדבריו מוכח ולכאורה שתפרעו".
בר"ש  ר"א משום יוחנן ר' "ואמר הגמרא המשך יובן ועפי"ז הנ"ל).
מאמר  עוד גררא אגב שמביא רק שאי"ז כו'", נכסיו שיתקיימו הרוצה
מדובר  עלי" "לוו שגם הענין, בגוף המשך כ"א בר"ש, ר"א משום מר"י

עסק. כו' נכסים לו בשיש
" אדה"ז לדעת דגם י"ל בפנים הנ"ל ע"פ ע"י `ipאבל הוא פורע"

ה"מעשה "ברכה  לפי"ע לא שבא אלא שיהי') (איזה ידיכם" במעשה
ש" במוחש שנראה עד הגמרא ip`eידיכם" המשך עפ"ז וגם פורע".

מביא  שמתחלה אלא הענין. בגוף הוא כו'" נכסיו שיתקיימו "הרוצה
הוא  פורע" ש"ואני מובן שעי"ז כו'" נכסיו שיתקיימו "הרוצה הגמרא
כו'", לו קצובין אדם של מזונותיו "כל ואח"כ כו', חפצים לו יש כאשר

"(האמינו שבאמת מובן שהובא ia(ip`eשעי"ז הטור לשון וראה פורע".
שם. או"ת ועי' .53 בהערה

(57.35 הערה לעיל ראה
שם, ביצה והלל שמאי מחלוקת בביאור 37 שבהערה אוה"ת וראה
ביותר  יומתק הנ"ל וע"פ ביחו"ע, כמו ביחו"ת הגילוי לעשות ושם:

ללפנ"ז. ושמאי דהלל שם בביצה ההמשך
(58.5 הערה הנ"ל
א'פו.59) ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה



glyaנד zyxt - zegiyÎihewl

כדי  במשכון הצורך כפשוטו: בשבת, לכך ובדומה
" ilrשיהיה eelבי והאמינו ...ip`eהוא iptlפורע"

צריך  עצמה בשבת אבל שבת, צרכי בשביל שבת,
"ש  ואפילו עשויה" מלאכתו "כל lllk`להיות xdxdl

בעסקיו".

הוא  ללקוט" בשבת יצאו "ולא של הענין לפיכך
הטעם  את המבטאות בו", התלויות ה"מצוות מן אחת

כאן  גם מאירה השבת ביום כי – המן בירידת והכוונה
ולכן  "במקומו", שהוא כפי "מן" של המהות למטה
שום  תיתכן לא שכאן אחד, לכל ברור להיות צריך
"קבלה" של פעולה לא ואפילו האדם, של התערבות
בשבת  יצאו "ולא – החול ימי בששת כמו (ליקוט)

ללקוט".

f"lyz haya e"h (*xn`ne) zgiyn)
(b"lyz ziy`xa t"y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.dlx 'r `"g hweln n"dqa ezenilya qtcp (*l"end.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dxf dcear(ipy meil)

ekeza yi xakyk ezginv seqa,òøæ,rxfd z` lke`eeoia ¤©
oiicr `edyk ezginv zligza Fhwilyk÷øé,miwexi milr -eoia ¨¨
`edy zra ezginv rvn`a Fhwilykïéøéæiptn ,milerab - ¦¦

ixt xnb miaygp mleke ,elld mipte`d lka elke`l jxcdy
.xyrna eaiiglBì eøîà,minkgzLð,øîàð àìå øácä òwxnelk ¨§¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©

`id zayd zrixf xwiry itl ,jcia `id zerhe jk xaeqy in oi`¤¤
.xyrna aiig epi` oixif e` wxi `edyk hwlp m`e ,eirxf jxevl

:`xnbd dywndéúååk éà÷c øæòéìà éaø àkéàäåiax ixde - §¨¦¨©¦¡¦¤¤§¨¥§¨¥
,df oipra icnd megpk `ed s` xaeq xfril`ïðúcdpynazexyrn) ¦§©

(d"n c"t,úøOòúî úáMä ,øîBà øæòéìà éaø`idyk,÷øéå ,òøæ ©¦¡¦¤¤¥©¤¤¦§©¤¤¤©§¨¨
.ïéøéæå:`xnbd zvxzn,íúäxfril` iax xacn ,dpyna §¦¦¨¨

àúéðepâãarxf jxevl oia dze` mirxefy ,zepiba dlcbd zaya - ¦§¦¦¨
,zayd ipin lk lr xaic icnd megp la` ,oixife wxi jxevl oiae
zecya dlcbd lre ,zecya dlcbd ef oiae zepiba dlcbd ef oia
jxevl `l` zrxfp dpi` ik ,xn`p `le xacd rwzypy exn`

.dirxf
ïéøúàî àúà äaø àøáb ,ééaàì éîBéðî øa àçà áø déì øîàmegp - ¨©¥©£¨©©§¥§©©¥©§¨©¨£¨¥©§¦

ux`n xnelk ,inewnn laal ribd dxeza lecb mc` `edy icnd
e ,ip` mb iz`a dpnny icnøîàc àúléî ìkdkld xac lk - ¨¦§¨§¨©

e minkg ede`gc ,xn`yøîà .'øîàð àìå øácä òwzLð' déì éøîà̈§¦¥¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©¨©
,iia` el`l` ,eixac z` egc mewn lka `lïðéãáòc àãç àkéà¦¨£¨§¨§¦©

déúååk,ezenk dkld dwqtpe icnd megp xn`y zg` dkld yi - §¨¥
àéðúc,dlitza siqedl xzeny zetqedd oipra `ziixaaíeçð §©§¨©

åéëøö íãà ìàBL ,øîBà éãnälr ywale jix`dl i`yx -eipiipr ©¨¦¥¥¨¨§¨¨
miihxtdazkxa'älôz òîBL',dxyr dpeny zlitzaydwqtpe §¥©§¦¨

.ezenk dkld
øîà,ineipn xa `g` ax elàéääc dpéî øa,dkld dze`n ueg - ¨©©¦¨§©¦

meyn ,ef dklda ezenk ewqty dnn di`x `iadl jl oi` xnelk
éáøáø éìLàa àéìúcmiwfge milecb milaga dielz ef dkldy - §©§¨§©§¥©§§¥

iptn `ed ef dkld dlawzpy mrhd xnelk ,mwzpl dywy
,mixg` milecb minkg dexn`yàéðúc,`ziixaaøæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤

,øîBàdligzåéëøö íãà ìàBL,miihxtd eipiipr lr ywan - ¥¥¨¨§¨¨
ìltúé Ck øçàådxyr dpeny lltzi `l la` ,dxyr dpeny §©©¨¦§©¥

zlitz rvn`a eikxv l`yi `l oke ,eikxv l`yi jk xg`e dligz
,dxyr dpenyøîàpL(` aw mildz)'ä éðôìå ,óèòé éë éðòì älôz' ¤¤¡©§¦¨§¨¦¦©£Ÿ§¦§¥

,('åâå) 'BçéN CtLéslrziy epiid weqta zxkfend 'dtihr' oeyle ¦§Ÿ¦
e ,eal zb`ce ezxv lcebn mc`dïéàly dyexit'äçéN'zxkfend ¥¦¨

weqtaøîàpL ,'älôz' àlàz` owizy drya epia` wgvia ¤¨§¦¨¤¤¡©
dgpnd zlitz(bq ck ziy`xa),'äãOa çeNì ÷çöé àöiå'micnle ©¥¥¦§¨¨©©¨¤

wxe ,eizeb`ce eizexv lr eikxv mc`d l`yi dligzy weqtdn
.dlitz efy ,'egiy jetyi 'd iptl' jk xg`

òLBäé éaøe wleg,øîBàdligzìltúé,dxyr dpenyCk øçàå ©¦§ª©¥¦§©¥§©©¨
,åéëøö ìàLérvn`a e` ezlitz iptl eikxv l`yi `l la` ¦§©§¨¨

,ezlitzøîàpL(b anw mildz),'ãébà åéðôì éúøö ,éçéN åéðôì CtLà' ¤¤¡©¤§Ÿ§¨¨¦¦¨¨¦§¨¨©¦
ywa`e l`y` jk xg` wxe ,izltz eiptl lltz` dligz ,xnelk

.izxv lr epnn
iax ixac z` x`al ick ,`ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

:`xnbd dywn .ryedi iaxe xfril`áéúëä ,énð øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤©¦¨§¦
[aezk ixd-]éçéN åéðôì CBtLà'rnyne ,'ciB` eiptl izxv ¤§§¨¨¦¦¨¨¦§¨¨©¦

iaxl :`xnbd zvxzn .eikxv l`yi jk xg`e lltzi dligzy
,xfril`øîà÷ éëä,weqtdiznéçéN åéðôì CBtLà,izlitz - ¨¦¨¨©¤§§¨¨¦¦

L ïîæaokl mcew xak.ãébà åéðôì éúøv:`xnbd dywnòLBäé éaøå ¦§©¤¨¨¦§¨¨©¦§©¦§ª©
óèòé éë éðòì älôz' áéúëä ,énðrnyne ,'FgiU KRWi 'd iptle ©¦¨§¦§¦¨§¨¦¦©£Ÿ§¦§¥¦§Ÿ¦

:`xnbd zvxzn .dxyr dpeny zlitzl zncew eikxv zli`yy
,ryedi iaxlälôz éúîéà ,øîà÷ éëä[eikxv zli`y-]ïîæa ,éðòì ¨¦¨¨©¥¨©§¦¨§¨¦¦§©

Lokl mcew xak.BçéN CBtLé 'ä éðôl ¤¦§¥¦§¦
:mdipy lr `xnbd dywne zxfegéãkîixd -é÷ééc øîk àì éàø÷ ¦§¦§¨¥Ÿ§©¨§¦

é÷ééc øîk àìådf ixack `l wiicl xyt` i` miweqtd oeyln - §Ÿ§©¨§¦
e` ,mipte` ipya exiaqdl xyt` weqt lk ixdy ,df ixack `le
lre ,zncewd `id eikxv zli`yy e` zncewd `id dlitzdy
yexita dielz ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgn oi` jgxk

ok m` ,xg` mrha `l` ,o`k miweqtdéâìôéî÷ éàîadna - §©¨¦§§¦
.ewlgp

ewlgp ryedi iaxe xfril` iax :`xnbd zvxznLéøããkoipra - ¦§¨¦
ly ezyxc[éàìîN éaø Léøãc] ,éàìîN éaøzekxad xcq iabl ©¦¦§©§¨¦©¦¦§©

,dxyr dpenyaíB÷î ìL BçáL íãà øcñé íìBòìcinz rawi - §¨§©¥¨¨¦§¤¨
egaya zewqerd zekxad z` dxyr dpeny zekxa xcq y`xa

,myd zyecwe zexeab ,zea` zkxa ody ,mewn lyCk øçàå§©©¨
ìltúéikxv lr zillk dlitz oda yiy ,zekxad x`y z` ¦§©¥

.dlitz rney zkxa cr zrcd opeg zkxan ody ,xeaivd`iane
,eixacl di`x i`lny iaxïìðî,df oic epcnl okidn -äLnî §¨¨¦Ÿ¤

áéúëc ,eðéaøl`xyi ux`l qpkiy epiax dyn zlitzab mixac) ©¥¦§¦
(ck-bk,xn`l `edd zrA 'd l` oPgz`e'úBlçä äzà íéäìà 'ä ¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ¡Ÿ¦©¨©¦¨

'åâå Ecáò úà úBàøäìl` in xW` dwfgd Lci z`e LlcB z` §©§¤©§§¤¨§§§¤¨§©£¨¨£¤¦¥
igay el` lky ,'LzxEabke LiUrnk dUri xW` ux`aE minXA©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤

,`ed jexa yecwddéøúa áéúëeezywa daezk jk xg` wxe - §¦©§¥
dyn lyäáBhä õøàä úà äàøàå àp äøaòà'oCxId xarA xW` ¤§§¨¨§¤§¤¤¨¨¤©¨£¤§¥¤©©§¥

'opaNde dGd aFHd xdd(dk b my)epiax dyn xciq dligzy ixd , ¨¨©©¤§©§¨Ÿ
epnne ,eikxv l`y jk xg` wxe ,`ed jexa yecwd ly egay
iax ewlgpe .efk dxeva dxyr dpeny zlitz z` xcql cnlp
eikxv zywa iabl mb o`kn cnlp m`d xfril` iaxe ryedi

,mc` lk ly miihxtd

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

המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' ב



נכ glya zyxt - zegiyÎihewl

כדי  במשכון הצורך כפשוטו: בשבת, לכך ובדומה
" ilrשיהיה eelבי והאמינו ...ip`eהוא iptlפורע"

צריך  עצמה בשבת אבל שבת, צרכי בשביל שבת,
"ש  ואפילו עשויה" מלאכתו "כל lllk`להיות xdxdl

בעסקיו".

הוא  ללקוט" בשבת יצאו "ולא של הענין לפיכך
הטעם  את המבטאות בו", התלויות ה"מצוות מן אחת

כאן  גם מאירה השבת ביום כי – המן בירידת והכוונה
ולכן  "במקומו", שהוא כפי "מן" של המהות למטה
שום  תיתכן לא שכאן אחד, לכל ברור להיות צריך
"קבלה" של פעולה לא ואפילו האדם, של התערבות
בשבת  יצאו "ולא – החול ימי בששת כמו (ליקוט)

ללקוט".

f"lyz haya e"h (*xn`ne) zgiyn)
(b"lyz ziy`xa t"y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.dlx 'r `"g hweln n"dqa ezenilya qtcp (*l"end.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dxf dcear(ipy meil)

ekeza yi xakyk ezginv seqa,òøæ,rxfd z` lke`eeoia ¤©
oiicr `edyk ezginv zligza Fhwilyk÷øé,miwexi milr -eoia ¨¨
`edy zra ezginv rvn`a Fhwilykïéøéæiptn ,milerab - ¦¦

ixt xnb miaygp mleke ,elld mipte`d lka elke`l jxcdy
.xyrna eaiiglBì eøîà,minkgzLð,øîàð àìå øácä òwxnelk ¨§¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©

`id zayd zrixf xwiry itl ,jcia `id zerhe jk xaeqy in oi`¤¤
.xyrna aiig epi` oixif e` wxi `edyk hwlp m`e ,eirxf jxevl

:`xnbd dywndéúååk éà÷c øæòéìà éaø àkéàäåiax ixde - §¨¦¨©¦¡¦¤¤§¨¥§¨¥
,df oipra icnd megpk `ed s` xaeq xfril`ïðúcdpynazexyrn) ¦§©

(d"n c"t,úøOòúî úáMä ,øîBà øæòéìà éaø`idyk,÷øéå ,òøæ ©¦¡¦¤¤¥©¤¤¦§©¤¤¤©§¨¨
.ïéøéæå:`xnbd zvxzn,íúäxfril` iax xacn ,dpyna §¦¦¨¨

àúéðepâãarxf jxevl oia dze` mirxefy ,zepiba dlcbd zaya - ¦§¦¦¨
,zayd ipin lk lr xaic icnd megp la` ,oixife wxi jxevl oiae
zecya dlcbd lre ,zecya dlcbd ef oiae zepiba dlcbd ef oia
jxevl `l` zrxfp dpi` ik ,xn`p `le xacd rwzypy exn`

.dirxf
ïéøúàî àúà äaø àøáb ,ééaàì éîBéðî øa àçà áø déì øîàmegp - ¨©¥©£¨©©§¥§©©¥©§¨©¨£¨¥©§¦

ux`n xnelk ,inewnn laal ribd dxeza lecb mc` `edy icnd
e ,ip` mb iz`a dpnny icnøîàc àúléî ìkdkld xac lk - ¨¦§¨§¨©

e minkg ede`gc ,xn`yøîà .'øîàð àìå øácä òwzLð' déì éøîà̈§¦¥¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©¨©
,iia` el`l` ,eixac z` egc mewn lka `lïðéãáòc àãç àkéà¦¨£¨§¨§¦©

déúååk,ezenk dkld dwqtpe icnd megp xn`y zg` dkld yi - §¨¥
àéðúc,dlitza siqedl xzeny zetqedd oipra `ziixaaíeçð §©§¨©

åéëøö íãà ìàBL ,øîBà éãnälr ywale jix`dl i`yx -eipiipr ©¨¦¥¥¨¨§¨¨
miihxtdazkxa'älôz òîBL',dxyr dpeny zlitzaydwqtpe §¥©§¦¨

.ezenk dkld
øîà,ineipn xa `g` ax elàéääc dpéî øa,dkld dze`n ueg - ¨©©¦¨§©¦

meyn ,ef dklda ezenk ewqty dnn di`x `iadl jl oi` xnelk
éáøáø éìLàa àéìúcmiwfge milecb milaga dielz ef dkldy - §©§¨§©§¥©§§¥

iptn `ed ef dkld dlawzpy mrhd xnelk ,mwzpl dywy
,mixg` milecb minkg dexn`yàéðúc,`ziixaaøæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤

,øîBàdligzåéëøö íãà ìàBL,miihxtd eipiipr lr ywan - ¥¥¨¨§¨¨
ìltúé Ck øçàådxyr dpeny lltzi `l la` ,dxyr dpeny §©©¨¦§©¥
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,ryedi iaxlälôz éúîéà ,øîà÷ éëä[eikxv zli`y-]ïîæa ,éðòì ¨¦¨¨©¥¨©§¦¨§¨¦¦§©

Lokl mcew xak.BçéN CBtLé 'ä éðôl ¤¦§¥¦§¦
:mdipy lr `xnbd dywne zxfegéãkîixd -é÷ééc øîk àì éàø÷ ¦§¦§¨¥Ÿ§©¨§¦

é÷ééc øîk àìådf ixack `l wiicl xyt` i` miweqtd oeyln - §Ÿ§©¨§¦
e` ,mipte` ipya exiaqdl xyt` weqt lk ixdy ,df ixack `le
lre ,zncewd `id eikxv zli`yy e` zncewd `id dlitzdy
yexita dielz ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgn oi` jgxk

ok m` ,xg` mrha `l` ,o`k miweqtdéâìôéî÷ éàîadna - §©¨¦§§¦
.ewlgp

ewlgp ryedi iaxe xfril` iax :`xnbd zvxznLéøããkoipra - ¦§¨¦
ly ezyxc[éàìîN éaø Léøãc] ,éàìîN éaøzekxad xcq iabl ©¦¦§©§¨¦©¦¦§©

,dxyr dpenyaíB÷î ìL BçáL íãà øcñé íìBòìcinz rawi - §¨§©¥¨¨¦§¤¨
egaya zewqerd zekxad z` dxyr dpeny zekxa xcq y`xa

,myd zyecwe zexeab ,zea` zkxa ody ,mewn lyCk øçàå§©©¨
ìltúéikxv lr zillk dlitz oda yiy ,zekxad x`y z` ¦§©¥

.dlitz rney zkxa cr zrcd opeg zkxan ody ,xeaivd`iane
,eixacl di`x i`lny iaxïìðî,df oic epcnl okidn -äLnî §¨¨¦Ÿ¤

áéúëc ,eðéaøl`xyi ux`l qpkiy epiax dyn zlitzab mixac) ©¥¦§¦
(ck-bk,xn`l `edd zrA 'd l` oPgz`e'úBlçä äzà íéäìà 'ä ¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ¡Ÿ¦©¨©¦¨

'åâå Ecáò úà úBàøäìl` in xW` dwfgd Lci z`e LlcB z` §©§¤©§§¤¨§§§¤¨§©£¨¨£¤¦¥
igay el` lky ,'LzxEabke LiUrnk dUri xW` ux`aE minXA©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤

,`ed jexa yecwddéøúa áéúëeezywa daezk jk xg` wxe - §¦©§¥
dyn lyäáBhä õøàä úà äàøàå àp äøaòà'oCxId xarA xW` ¤§§¨¨§¤§¤¤¨¨¤©¨£¤§¥¤©©§¥

'opaNde dGd aFHd xdd(dk b my)epiax dyn xciq dligzy ixd , ¨¨©©¤§©§¨Ÿ
epnne ,eikxv l`y jk xg` wxe ,`ed jexa yecwd ly egay
iax ewlgpe .efk dxeva dxyr dpeny zlitz z` xcql cnlp
eikxv zywa iabl mb o`kn cnlp m`d xfril` iaxe ryedi
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ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קכג

יש ז' מלכי אדום, וי"א אלופי אדום, שעולה י"ח, וזהו 
מ"ש )תהלים קכד, ג( אז"י חיים בלעונו וכו'

יש ז' מלכי אדום שכתוב בהם1 מיתה, וי"א2 אלופי 

עשו ששרשם מתהו3.

וכן ז' ימי נדה וי"א4 ימי זיבה שעולה5 י"ח.

כו',  שטפונו  המים  אזי  בלעונו,  חיים  אזי  וזמ"ש6 

אז"י דוקא, שהוא  אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, 

ז' י"א.
אורות7,  לנגד:  י"ל  אז"י,  פעמים  ג'  כאן  וכתיב 

ניצוצין, כלים, דתהו.

בע"ח  הכתוב8  בתהו  שהיו  בחי'  הג'  לנגד  י"ל,  או 

שער דרושי נקודות סופ"ב בד"ה מ"ק ע"ש.

שבהם  דתהו,  הראשונים  מלכים  הג'9  לנגד  י"ל  או 

1( פירוש: בכל אחד מהמלכים כתוב וימלך וימת.

אהליבמה,  יתת,  עלוה,  תמנע,  אלוף  מ־מג.  פסוקים  לו  בראשית   )2

אלה, פינון, קנז, תימן, מבצר, מגדיאל, עירם. ראה לקמן סימן קעד.

3( ראה גם לעיל סימן קכא הערה 4.

4( ויקרא טו, כה. ע"ש רש"י ד"ה על נדתה . . זו אחד עשר יום שבין 

סוף נדה לתחלת נדה וכו'. וראה שלחן ערוך אדמו"ר הזקן ריש הל' 

נדה. ראה גם לקמן סימן קכז. קמח. קסח.

י"ג  ם אלקים, +  ׁשֵ אותיות  ה'  כנגד  סימן קמח, דהם  5( ראה לקמן 

אותיות המילוי, ע"ש.

6( תהלים קכד, פסוקים ג, ד, ה.

7( ראה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס — מסכת כלים 

— עמוד שכב וז"ל: מ"ש )תהלים פב, ז( "אכן כאדם תמותון" הוא 

השבירה ומיתה — דמלכי תוהו — אכ"ן ר"ת אורות כלים ניצוצין, 

שכ"ז הי' במיתת המלכים דתוהו, האורות נסתלקו כמו יציאת הנשמה 

נפלו  ועמהם  הגוף,  שבירת  כמו  ונפלו  נשברו  והכלים  ר"ל,  מהגוף 

הרפ"ח ניצוצין ע"ש.

8( שער ח.

9( ראה גם לקמן סימן קכו. קלד. קלה. קלו. קמב.

היתה שבירה גדולה ביותר, והם הכלל דתהו.

בלע,  מהמלך  דוקא  בלעונו  בלעונו,  חיים  אזי  זהו 

דעת10 דתהו.

זהו  דתהו,  חסד  יובב11  מהמלך  שטפונו,  המים  אזי 

מים שהוא חסד.

אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, כאן הוסיף לומר 

הזדונים, כי זהו מים דגבורות מהמלך12 חושם, ואכמ"ל 

בזה.

וברצות ה' אבאר מזה עוד אי"ה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שמא

10( )ראה תורה אור — הוספות — פרשת תצוה קי, ד( וז"ל: בהקדים 

וימלוך  כמ"ש  שמתו  קדמאין  מלכין  בז'  הכלים  שבירת  ענין  שרש 

הי'  רישין, דבג"ר לא  בג'  ולא  בז' תחתונים בלבד  כו'. שהוא  וימת 

נפילה  ולא בחכמה, שאין  ימותו  כא(  ד,  )איוב  וכמ"ש  כלל  שבירה 

ומיתה בחכמה כלל.

הדעת  בחי'  הוא  בלע  שנק'  הראשון  במלך  השבירה  תחלת  והנה 

ואחריו שאר המדות חו"ג ותפארת כו'. ונק' בלע ע"ד )בראשית מא, 

כ( ותבלענה שבע פרות הרעות כו' ולא נודע כי באו אל קרבנה, היינו 

שמבליע את הדעת דקדושה בעץ הדעת טוב ורע שהוא ק"נ משכא 

דחויא כו'. ומכסה ומסתיר על הדעת דקדושה וכענין שנאמר )שמות 

ה, ב( לא ידעתי את ה', ונאמר )ישעי' א, ג( ישראל לא ידע עמי לא 

התבונן.

ואמנם הנה מאחר שבבחי' החכמה עצמה לא הי' שבירה כלל, א"כ 

גם בבחי' הארת החכמה שמאירה גם בו"ק מהדעת ולמטה ג"כ לא 

יש בחי' שבירה ונפילה כ"כ, והיינו כמו בחי' חכמה שבחסד ובחי' 

חכמה שבגבורה כו' אין בבחי' החכמה שמלובשת בהן בחי' שבירה 

ונפילה ואדרבה עלי' נאמר והחכמה תחי' כלומר תחי' לבחי' מיתה 

שיש בז"ת דתהו, דלעצמות החכמה א"צ חיות אלא להחיות לזולתה 

והיינו בחי' חכמה שבחסד דתהו שהיא מחי' לבחי' מיתה שנפל בה 

וכיוצא בזה בכל פרטי חלקי המדות דתהו שנפלו למטה בבי"ע כולם 

בחי' אור החכמה שבהן מחי' אותם כו'.

והיינו בחי' הביטול במציאות שיש בכל נברא שממנו יחי' מנפילתו 

בשבירה וכמ"ש והחכמה תחי' כו'. ע"ש.

וראה תורת מנחם — ספר המאמרים מלוקט ח"ב עמוד תנב.

11( ראה עץ חיים שער )ח'( דרושי נקודות פרק ד. לקמן סימן קכח. 

קכט. קל.

12( ראה עץ חיים שם. לקמן סימן קכח. קכט. קלא. קלב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dxf dcear(oey`x meil)

'LiR lr rnXi `l ,ExiMfz.(bi bk zeny)àîìc Bàmrh `ny e` - ©§¦Ÿ¦¨©©¦¦§¨
`ed xeqi`d'ìBLëî ïzú àì øeò éðôìå' íeMî(ci hi `xwie), ¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§

`ede dnda el xken xy`k dxf dceara ixkpd z` liykny
.ely dxf dcearl ci`d meia daixwn

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìizy oia dkldl lcadd dn - §©¨§¨¦¨
ote`a `ed lcadd :`xnbd daiyn .zeaiqdäîäa déì úéàc§¦¥§¥¨

déãéãì,miakek caerl dnda xak yiy -úøîà éà`ed mrhdy §¦¥¦¨§©

,'äçååøä' íeMîdéì çååøî à÷ àälr dceie egieexn `ed ixd - ¦©§¨¨¨¨©§©¥
j` ,dxf dcearl jkúøîà éà`ed xeqi`dy' íeMîiptleàì øeò ¦¨§©¦§¦§¥¦¥Ÿ

déãéãì déì úéà àä ,'ìBLëî ïzúmiakek caerl xak yi ixd - ¦¥¦§¨¦¥§¦¥
.xaer l`xyid oi`e ,aixwdl dnda

:`xnbd dywndéì úéà éëådnda miakek caerl yiyk ike - §¦¦¥
,elyøáò àì,dnda el ozepy l`xyid' íeMîiptleïzú àì øeò Ÿ¨©¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥

àéðúäå ,'ìBLëî,`ziixaa epipy ixde -ïúð éaø øîà ¦§§¨©§¨¨©©¦¨¨
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נו

ישראל  בני  וישאו  הקריב  ופרעה   – י  יד, 
את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו 

מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'

עצמה  שהגלות  בשלח,  מפרשת  לימוד  סב. 
גורמת העלי' של הגאולה, וכל רגע בגלות אינו רגע 

של גלות, אלא רגע של הכנה לגאולה

כט... הגאולה ממצרים בפועל – היא בפרשת בא, שבה 
נאמר1 "בעצם היום הזה יצאו גו' מארץ מצרים".

שבה  וארא2,  בפרשת   – הגאולה  התחלת  באה  ולפנ"ז 
בטלה  המכות  כשהתחילו  והרי  המכות,  אודות  מסופר 
עבודה מאבותינו במצרים3. ועוד לפנ"ז – בתחילת הפרשה 
– נאמר4 "לכן אמור לבני ישראל אני הוי'", שזוהי ההודעה 
)וההתחלה( על גילוי שם הוי' דלעילא5, שקשור עם הגאולה 
האמיתית  להגאולה  ההתחלה  גם  שהיא  מצרים5,  מגלות 

והשלימה, עלי' נאמר6 "כימי צאתך מארץ מצרים וגו'"7.
ולאח"ז באה פרשת בשלח – שבה עומדים עתה:

העם".  את  פרעה  בשלח  "ויהי  היא:  הפרשה  התחלת 
פארות  משלח  "הי'  שפרעה  אור8,  בתורה  בזה  ומבואר 
וענפים ועושי פרי למעלה את העם שע"י גלותם במצרים 
אלקים  ניצוצי  בחי'  שנתעלו  גרמו  בהם  והשתעבדותם 
הצומח  כח  בחי'  הוא  והוא  הכלים,  בשבירת  שמה  שנפלו 
ואמרו  הקריב,  ופרעה  כמ"ש9  ישראל,  ישועות  להצמיח 

רז"ל10 שהקריב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים".
ועולות  זבחים  בנ"י  עם  פרעה  שלח  שבגשמיות  וע"ד 
להקריב לה' ]כפי שאמר לו משה רבינו "גם אתה תתן בידינו 
זבחים ועולות ועשינו לה' אלקינו"11, וכן הי' בפועל12[, כך גם 
בפנימיות הענינים – ששלח עמהם את ניצוצות הקדושה 

שהיו במצרים, שלקחום בנ"י עמהם בצאתם ממצרים.
של  העלי'  גורמת  עצמה  )שהגלות  זה  ענין  וידיעת  ל. 

הגאולה( פועלת שיהי' קל יותר כשנמצאים עדיין בגלות:

1( יב, מא.

וחותמה בקושי השעבוד עד לטענת משה  2( משא"כ בפרשה שלפנ"ז – שסיומה 

רבינו "למה הרעותה לעם הזה" )ה, כב(.

3( ראה הנסמן בשיחת ש"פ וארא בתורת מנחם התוועדויות חלק יו"ד ע' 322 ואילך 

הערה 27 )שם ע' 325(.

4( ו, ו.

5( ראה אוה"ת וארא ע' קכז.

6( מיכה ז, טו.

7( ראה סה"מ תש"ח ע' 164.

8( פרשתנו )בשלח( סא, ג.

9( יד, יו"ד.

10( ראה שמו"ר פכ"א, ה.

11( בא יו"ד, כה.

12( ראה פרש"י שם יב, לא.

לא זו בלבד שיודעים שבודאי יצאו מהגלות, אלא יתירה 
של  ומצב  במעמד  שנמצאים  רגע  שכל  שיודעים   – מזה 
גלות, מהוה הכנה והכשרה ליציאה מן הגלות אל הגאולה. 
ובמילא, מסתכלים על כל רגע בגלות – לא כמו רגע בגלות, 

אלא כמו רגע של הכנה לגאולה.
יום  בכל  עושה  שיהודי  פעולה  שבכל   – בזה  וההסברה 
בעוה"ז  חלק  עוד  מאיר  ה"ה  בגלות,  שהותו  במשך  ויום 
חלק  עוד  ומזכך  מברר  ה"ה  ובמילא  והחומרי,  הגשמי 
בעוה"ז הגשמי והחומרי, עוד חלק מקליפת נוגה כו', שעי"ז 
פועלים את תכלית השלימות של ימות המשיח שהוא גילוי 
אוא"ס ב"ה בעוה"ז הגשמי, כמבואר בארוכה בתניא13. וכיון 
שכן, הרי מובן שצריכים להסתכל על כל רגע שבו מוכרחים 
עדיין להיות בגלות – לא כמו רגע של גלות, אלא כמו רגע 
עם  להתמודד  יותר  נקל  ואז,  לגאולה.  והקדמה  הכנה  של 

קשיי הגלות ולעבוד עבודתו כדבעי.
זאת ועוד – שהעבודה היא באופן שהאדם מרגיש את 
והיינו,  גלות"(,  אין  ניט  שוין  איז  )"ער  חורין"  ל"בן  עצמו 
בגלות  ועבודתו  חירות,  של  ומצב  במעמד  היא  שהנשמה 
שנמצא  אחר  מישהו  להוציא  שצריך  חורין"  "בן  כמו  היא 

עדיין בשבי'.
בכל  שיבוא  המשיח  בביאת  באמונה  מתבטא  זה  וענין 
יום14 – לא אמונה בדרך מקיף, אלא אמונה שחודרת בכל 
אותו  מוציאה  גופא  זו  ואמונה  פנימי,  בדרך  נפשו  כחות 
יכול לעבוד עבודתו מבלי  ובמילא  מההגבלות של הגלות, 

להתחשב בהמיצרים וגבולים שמצד הגלות.
– וזהו הביאור בפתגם המקובל בשם הבעש"ט15, שכל 
אחד מישראל יכול לחצות נהר ע"ג מטפחת )"דורכשווימען 
בזה.  להאמין  שצריך  אלא  פַאטשיילע"(,  ַא  מיט  טייך  ַא 
והיינו, שכאשר האמונה היא )לא בדרך מקיף, אלא( בדרך 
אבריו  רמ"ח  בכל  כולו,  האדם  את  היא  מעמידה  פנימי, 
לא  ואז,  האמונה(,  )של  שלה  ומצב  במעמד  גידיו,  ושס"ה 
יפלא שהוא מושל על הטבע, כיון שמציאותו היא למעלה 
בשבילו,  אלא  נברא  לא  הטבע  מציאות  וכל  מהטבע, 
ראשית",  שנקראו  ישראל  בשביל  "בראשית,  כמארז"ל16 
וכיון שהענין ד"נקראו ראשית" הוא אצלו בגילוי, פועל הוא 

כל מה שצריך לפעול באין מפריע.
תורת מנחם התוועדויות תשי"ד ח"ב עמוד 40 ואילך, – 

משיחות יו"ד שבט ה'תשי"ד

13( פל"ז.

14( ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב ע' רלג ואילך.

15( ראה בהנעתק בס' בעש"ט עה"ת ח"א פ' לך בהגהת מקור מים חיים אות מב. 

וראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ח ס"ע 242. מכתב כ"ה ניסן שנה זו )אגרות 

קודש ח"ח ע' שנג(.

16( פרש"י בראשית א, א – מויק"ר פל"ו, ד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת בשלח

בא משה רבינו, שהוא השביעי וכל השביעין חביבין, ופעל את הדבר העיקרי – המשכת השכינה מרקיע הא' לארץ, שזוהי תכלית 
הכוונה.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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âé(æé)çlLa éäéåíéäìû íçð-àìå íòä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À
ìt õøà Cøcék àeä áBø÷ ék íézL|íéäìû øîà ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À

:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨
i"yx£ÌÁ ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑,נהגם ולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְָָֹ

לב)ּכמֹו: העם",(שמות את נחה ו)"ל "ּבהתהּלכ(משלי ְְְְְִֵֵֶֶַָָ
"אֹות ‰e‡.ּתנחה ·B¯˜ Èk∑ּבאֹותֹו לׁשּוב ונֹוח ְֶַָƒ»ְְַָ

למצרים, הרּבה הּדר יׁש אּגדה Ì˙‡¯a.ּומדרׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָƒ¿…»
‰ÓÁÏÓ∑מלחמת יד)ּכגֹון העמלקי (במדבר "וּירד ƒ¿»»ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

וגֹו'", חֹוזרים.(מכילתא)והּכנעני היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ראׁש "נּתנה אמרּו: מעּקם, ּדר ּכׁשהּקיפם אם ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹֻּומה,
 ֿ עלֿאחת ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ְְְְִִִִַַַָָָָָָונׁשּובה
הרׁשימֹות  נראה הּכתּוב סדר (לפי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכּמהֿוכּמה.
אריה  ּובגּור מזרחי, אלּיהּו ּברּבי ועּין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֻמהּפכים,

זה) על נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ÌÁpÈ.ּוברּבי Ôt∑ ְְְִִֶֶַַַָָָ∆ƒ»≈
מחׁשבה  לׁשּוב יחׁשבּו לב ויּתנּו ׁשּיצאּו .על ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

(çé)íéäìû áqiå|óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò íéLîçå©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן הסיבם ««≈ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ
לׁשֹון ∑ÛeÒŒÌÈ.העקּומה  הּוא וסּוף ליםֿסּוף. ּכמֹו ֲָָ«ְְְְַ

"קנה אגם  ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו ׁשּגדלים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
קמלּו"וסּו מזּינים ∑ÌÈLÓÁÂ.ף אּלא חמּוׁשים אין ֵָָ«¬Àƒְֲִִֵֶָָֻ

חמּוׁשים, ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ׁשהסּבתן ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָ(לפי
מה  ּכל להם מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאּלּו
למקֹום  מּמקֹום ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָּׁשּצריכים,
ּפֹורׁש ּכׁשהּוא אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּובדעּתֹו

נכּתב  לא זה וכתּוב .הּצר ּכל לזּמן צרי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלּמדּבר,
ּבמלחמת  ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹּכיֿאם
להם  היּו מהיכן ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָעמלק
הּוא  וכן יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכלי

א)אֹומר: ּתרּגם (יהושע וכן חמּוׁשים", ּתעברּו "ואּתם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַ
ּכמֹו: מזרזין, יד)אּונקלֹוס: חניכיו",(בראשית את "וּירק ְְְְְֲִִֶֶַָָָ

יצאּו, מחמּׁשה אחד חמּוׁשים, אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָוזריז.
אפלה  ימי ּבׁשלׁשת מתּו חלקים .וארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ

(èé)òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©
íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà òéaLä¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå íëúà¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«

„Ôep¯aיז  ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח  ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿
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glyaנח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהם הׁשּביעם ׁשּיׁשּביעּו «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

לארץ (מכילתא) ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה .ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ
מּיד, אני ּכנען יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אבל  לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָׁשּליט
הׁשּביעם  לכ לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ְְְֲִִִִִִַַַָָָֹּבני,

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו יג)לכׁשּיּגאלּו .(סוטה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑ הׁשּביע לאחיו ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֶַָ

עּמהם,ּכן. העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף למדנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
"אּתכם" .ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 237 'nr k jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?sqFi lW FpFx` dWn `Up rECn©©¨¨Ÿ¤£¤¥

כנען  ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ויחי ּבפרשת הּפסּוק ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָעל
אֹותֹו" יג)וּיקּברּו עתיד (נ, ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

הארֹון". את ֵֶָָָלׂשאת
ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו "וּיּקח (יג, ּכתּוב ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ

היה  הרי מׁשה ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמׁשה
נׂשא  היא" ואם־ּכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני לוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּׁשבט

יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו לוי, ׁשהיה גם מׁשה וראה כאן, הריב"א (לשון ֲִֵֵֶֶֶָָֹ
זקנים) ומושב ?חזקוני

ׁשעּבּוד  ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא וראה מצרים ד. ה, שמות (רש"י ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' כּו''שמות לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר ,ְְְִִֵֶֶָָ
חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת (תוספות עתידין ְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות זקנים ונמצא,הדר .ְְִָ

ל  "עתידין ׁשהיּו היּוׁשּמּכיון לא לכן הארֹון", את ׂשאת ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
מצרים. לׁשעּבּוד ּכלל ְְְְִִִִַַָָׁשּיכים

התחילה  אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּנה
רׁש"י ּוכדברי הּׁשעּבּוד, פרשתנו)צרת ׁשּנפטר (ריש "ּכיון ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּצרת  יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיעקב
לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו ְְְְְִִִֶַַָהּׁשעּבּוד

ּדמּכיון  הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
לכן  מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנׂשיאת
ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" לא ְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ"לוי

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד
לוי  ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּולפי־זה
ׁשאין  רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹארֹונֹו
הֹוראה  ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על הֹוראה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבזה
"ּפקֹוד  ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, הּגאּולה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל
אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, אלקים ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹיפקֹוד

שם) יֹוסף (בשלח ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ועל .ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ראׁש מּמׁשה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹיֹותר

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ
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:äìéìå̈¨«§¨
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, נקּוד «¿…»«∆∆ְֶַָָ

ּכמֹו א)להנחֹותם, ּתלכּו(דברים אׁשר ּבּדר "לראֹותכם ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָ
ל  ּכמֹו ׁשהּוא להנחֹותם בּה" ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְֶֶַַַָָָ

הענן, עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, ְִִִֵֶַַַַַָָָָעלֿידי

ּבכבֹודֹו ֿ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְְִִִִֵֶַָָָ
ׁשהרי  עלֿידֹו, להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקֹום,
אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן עּמּוד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעלֿידי

הּדר להֹורֹותם אּלא .לאֹורה, ְְֶֶֶַָָָ

(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôìô ¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ ֿהּואהענן הּקדֹוׁשּֿברּו עּמּוד את …»ƒֶֶַַָָָָ
הענן  ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָיֹומם,

לעּמּוד  מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד ְְְְְִִֵֵַַַַַָָמׁשלים
כג)הענן, זה (שבת עֹולה זה, יׁשקע ׁשּלא .ׁשעד ְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
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נט glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהם הׁשּביעם ׁשּיׁשּביעּו «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

לארץ (מכילתא) ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה .ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ
מּיד, אני ּכנען יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אבל  לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָׁשּליט
הׁשּביעם  לכ לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ְְְֲִִִִִִַַַָָָֹּבני,

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו יג)לכׁשּיּגאלּו .(סוטה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑ הׁשּביע לאחיו ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֶַָ

עּמהם,ּכן. העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף למדנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
"אּתכם" .ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 237 'nr k jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?sqFi lW FpFx` dWn `Up rECn©©¨¨Ÿ¤£¤¥

כנען  ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ויחי ּבפרשת הּפסּוק ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָעל
אֹותֹו" יג)וּיקּברּו עתיד (נ, ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

הארֹון". את ֵֶָָָלׂשאת
ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו "וּיּקח (יג, ּכתּוב ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ

היה  הרי מׁשה ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמׁשה
נׂשא  היא" ואם־ּכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני לוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּׁשבט

יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו לוי, ׁשהיה גם מׁשה וראה כאן, הריב"א (לשון ֲִֵֵֶֶֶָָֹ
זקנים) ומושב ?חזקוני

ׁשעּבּוד  ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא וראה מצרים ד. ה, שמות (רש"י ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' כּו''שמות לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר ,ְְְִִֵֶֶָָ
חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת (תוספות עתידין ְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות זקנים ונמצא,הדר .ְְִָ

ל  "עתידין ׁשהיּו היּוׁשּמּכיון לא לכן הארֹון", את ׂשאת ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
מצרים. לׁשעּבּוד ּכלל ְְְְִִִִַַָָׁשּיכים

התחילה  אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּנה
רׁש"י ּוכדברי הּׁשעּבּוד, פרשתנו)צרת ׁשּנפטר (ריש "ּכיון ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּצרת  יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיעקב
לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו ְְְְְִִִֶַַָהּׁשעּבּוד

ּדמּכיון  הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
לכן  מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנׂשיאת
ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" לא ְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ"לוי

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד
לוי  ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּולפי־זה
ׁשאין  רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹארֹונֹו
הֹוראה  ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על הֹוראה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבזה
"ּפקֹוד  ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, הּגאּולה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל
אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, אלקים ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹיפקֹוד

שם) יֹוסף (בשלח ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ועל .ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ראׁש מּמׁשה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹיֹותר

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

:äìéìå̈¨«§¨
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, נקּוד «¿…»«∆∆ְֶַָָ

ּכמֹו א)להנחֹותם, ּתלכּו(דברים אׁשר ּבּדר "לראֹותכם ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָ
ל  ּכמֹו ׁשהּוא להנחֹותם בּה" ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְֶֶַַַָָָ

הענן, עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, ְִִִֵֶַַַַַָָָָעלֿידי

ּבכבֹודֹו ֿ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְְִִִִֵֶַָָָ
ׁשהרי  עלֿידֹו, להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקֹום,
אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן עּמּוד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעלֿידי

הּדר להֹורֹותם אּלא .לאֹורה, ְְֶֶֶַָָָ

(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôìô ¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ ֿהּואהענן הּקדֹוׁשּֿברּו עּמּוד את …»ƒֶֶַַָָָָ
הענן  ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָיֹומם,

לעּמּוד  מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד ְְְְְִִֵֵַַַַַָָמׁשלים
כג)הענן, זה (שבת עֹולה זה, יׁשקע ׁשּלא .ׁשעד ְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

epxetq

éða úà òéaLä òaLä ék¦©§¥©¦§¦©¤§¥
.ìàøNédPdelr lHn xFCd aEIg ¦§¨¥§¦¥¦©ª¨©

.F`iUpk dxez §¦
(`k).íäéðôì Cìä 'äåEidW f`n ©Ÿ¥¦§¥¤¥¨¤¨

mixvn lEabl uEg `EdW zFMqA§ª¤¦§¦§©¦
.xAcOl Eqpkpeak dxez §¦§§©¦§¨

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ
eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìò©©¨«
i"yx£e·LÈÂ∑ מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּיאמר: ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹּכל
לבני  ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּתֹועים

וגֹו'" ‰ÈÁ¯˙.יׂשראל Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא) הּוא ְְִֵָ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…
ּבני ּפיתם, ׁשּנעׂשּו ׁשם על החירת, ּפי נקרא ועכׁשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

והּגיא  זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם ְְְְְְְִִִִֵֵַַָחֹורין.
הּסלעים  ּפי קרּוי ˆÔBÙ.ׁשּביניהם ÏÚa ÈÙÏ∑ ְִִֵֵֶֶַָָƒ¿≈««¿

מצרים,(מכילתא) אלהי מּכל נׁשאר להטעֹותן הּוא ּכדי ְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָֹ
אּיֹוב: ּפרׁש ועליו יראתן, קׁשה יב)ׁשּיאמרּו (איוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ

ויאּבדם" לּגֹויים ."מׂשּגיא ְְְִִֵַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - qy zxb` a"g w"b` ,g"yz oqip f"k azknn)

zFxigd iR iptl mikap l`xUi ipA Eid Ki ¥̀¨§¥¦§¨¥§ª¦¦§¥¦©¦

החירתהחירתהחירתהחירת ּפּפּפּפיייי לפנילפנילפנילפני ויחנויחנויחנויחנּוּוּוּו ב)ויויויויׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
ולא  ּגדּודּיֹות, אּלא מׁשּפעֹות היּו לא הּללּו, חירֹות היּו ְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֻמה
מרּבעֹות, אּלא עגּולֹות היּו ולא מּקפֹות, אּלא ּתרּוטֹות ְְְֲֶֶָָָָָָֹֻֻהיּו
להם  ועינים ׁשמים, מעׂשה אּלא אדם מעׂשה היּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

(מכילתא)ּפתּוחֹות ְ
נפק"מ  ּדלמאי מאד, ּתמּוהים הּמדרׁש ּדברי ריהטא, ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹלפּום

אּלּו? ׁשּבאבנים הּפרטים ְֲִִֵֶַָָָָּכל
ּפרעה, ׁשאמר מה היטב מבאר ׁשעל־ּפי־זה ליּׁשב, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹויׁש
הם  "נבכים לפיכ החירֹות" "ּפי לפני ׁשּנמצאים זה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּדמחמת

ג)ּבארץ" לברח.(שם, יכֹולים ואינם ְְְִִֵֶַָָָֹ
הּוא: ּכ הּדברים ְְִִַָָוׁשעּור

היּו הרי מׁשּפעֹות האבנים היּו ּבאם – מׁשּפעֹות היּו ְְְֲֲִִֵָָָָָָָֹֻֻלא
יׁשרֹות, ׁשהיּו – ּגדּודּיֹות אּלא ולברח, עליהם לטּפס ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיכֹולים

עליהן. לטּפס היה אפׁשר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָואי
מעט  אפילּו ּפתּוחֹות האבנים היּו לא – ּתרּוטֹות היּו ְְְֲֲִִַָָָָֹֹלא

טרוטות) ערך ערוך הּפתּוח,(ראה מּמקֹום לברח יכֹולין היּו ּדאז ,ְְְִִִַַַָָָָֹ
ּפתח. ׁשּום ּבהם היה ׁשּלא – מּקפֹות ֶֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא

אצל  זה סמּוכין עגּולים עּמּודים ּדבׁשני – עגּולֹות היּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹלא
הּקצר  חלק רק לנּתץ עליו ּביניהם לעבֹור הרֹוצה הּנה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזה,
עבים, ּבכל ּבזה זה ׁשּנגעּו – מרּבעֹות אּלא ׁשּבעּגּול, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻּביֹותר

עבים. ּכל לנּתץ צרי לברח ְְְְִִֵֵַַָָָָֹּוכדי
ּפׁשיטא  עׂשאם, אדם ּבן ּדאם – אדם מעׂשה היּו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹלא

ׁשמים. מעׂשה אּלא להרסם, יכֹול אחר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאדם
חז"ל אמרּו הרי קׁשה, - ׁשמים מעׂשה היּו אם ירושלמי,א) ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ועוד) ה"ב. פ"ג נדרים מעשרות. ימי סוף מּׁשׁשת מרּבע ְְִֵֵֵֶָֻ"אין
"מרּבעֹות"? היּו אי ּכן ואם ְְְִִֵֵֵָָֻּבראׁשית",

לא  הּסלע ּדׁשטח – ּפתּוחֹות להם עינים – מתרץ זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועל
ּובמילא  עינים, ּכמין חֹורים ּבֹו היּו אּלא לגמרי, חלק ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

וק"ל. ׁשלם. רּבּועם היה ִֵָָָָֹלא

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ ׁשבים ׁשהם ּכׁשּיׁשמע ¿»««¿…ְְִִֵֶֶַָ
Ï‡¯NÈ.לאחֹוריהם  È·Ï∑:וכן יׂשראל . ּבני על ֲֵֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַָ

עליכם, לכם", יּלחם כ)"ה' אחי (בראשית לי "אמרי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
עלי  אמרי ‰Ì.הּוא", ÌÈÎ·∑,ּומׁשּקעים ּכלּואים ְִִַָ¿Àƒ≈ְְִִָֻ

ּכמֹו: שירי"ר, פד)ּובלע"ז: הּבכא",(תהלים (איוב "ּבעמק ְְְֵֶַַַָָ
נהרֹות",כא) לח)"מּבכי הם,(שם נבכים ים". "נבכי ְְְְִִִִֵֵָָֻ

מּמּנּו לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכלּואים
ילכּו .ּולהיכן ְְֵֵָ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

:ïë-eNòiå©©«£¥«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

epxetq

ãé(b).øaãnä íäéìò øâñ.mdilr xAcOd z` xbq otv lrAc dxez ¨©£¥¤©¦§¨©©§Ÿ¨©¤©¦§¨£¥¤



glyaס zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו ¿ƒ»¿»¿«¿…ְֶַָָ

הּוא  וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָמתנּקם
לח)אֹומר: ואחרּֿכ:(יחזקאל וגֹו'", אּתֹו "ונׁשּפטּתי ְְְְְִִִֵַַַָ

והת  ואֹומר:"והתּגּדלּתי וגֹו'". ונֹודעּתי (תהלים קּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַ
"נֹודע עו) :ואחרּֿכ קׁשת", רׁשפי ׁשּבר ְְִִֵֶַַַָָָָָ"ׁשּמה

ואֹומר: אלהים". ט)ּביהּודה מׁשּפט (שם ה' "נֹודע ְְֱִִִֵַָָֹ

BÏÈÁ.עׂשה" ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ָָ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה ∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו ְְִִִֶַָָֻ««¬≈

מׁשה, לקֹול ׁשּׁשמעּו ׁשבחן היאלהּגיד אמרּו: ולא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתקרב

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו .(מכילתא)אין ְְִֵֵֶֶַָָָ

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח איקטֹורין «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְִִִֶַָָ

ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹוכיון
לפרעה  והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹוראּו

הרביעי. רדפּו(מכילתא)ּבּיֹום ּובּׁשּׁשי ּובחמּׁשי ְְֲִִִִִִַַַָָ
לּים. ירדּו ׁשביעי וליל דסוטה)אחריהם, ּבׁשחרית (פ"ק ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשביעי  יֹום והּוא ׁשירה, ּפס אמרּו אנּוׁשל לכ ח. ְְְְִִִֶֶַָָָָ

הּׁשביעי  ּבּיֹום הּׁשירה מּמה ∑CÙ‰iÂ.קֹורין נהפ ְִִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶַַ
להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, מּתֹו(לעיל ּצאּו "קּומּו ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעּמי".
ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאֹומרים:

ממֹונם  ּבׁשביל אחריהם לרּדף .ׁשהׁשאילּום נהפכּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
e„·ÚÓ∑אֹותנּו .מעבד ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו Â‡˙.(מכילתא)הּוא «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆

BnÚ Á˜Ï BnÚ∑ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «»«ƒְְְְִִִָָָָָ
עּמכם  אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹממֹוננּו
לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּכׁשאר

"ּופרעה  ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ואני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבּמלחמה,
ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהקריב",
אני  ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹׁשאר

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם .אׁשוה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑.רכב נבחרים ּכל יחיד, לׁשֹון ּבחּור, »ְְִִִֶֶָָָָ
ּבחּור  היה זה, ׁשּבמנין ÌÈ¯ˆÓ.ורכב ·Î¯ ÏÎÂ∑ ְְְִֶֶֶֶָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒ

הרכב  ׁשאר ּכל הּבהמֹות .(מכילתא)ועּמהם היּו ּומהיכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
נאמר: הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם ט)הּללּו? (לעיל ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם מצרים", מקנה ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"וּימת

נאמר: י)והלא מי (שם מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשמעֹון  רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהיּו?
רצץ  ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹומר:

מחֹו! Blk.את ÏÚ ÌLÏLÂ∑,צבאֹות ׂשרי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ
.ּכתרּגּומֹו ְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh jxk zegiy ihewl)

מחמחמחמחֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת רצץרצץרצץרצץ ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ז)טטטטֹוֹוֹוֹובבבב יד, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
הּדּיּוק  ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחז"ל

"יגיע הּפסּוק ּבפרנסה ּכּכּכּכּפּפּפּפייייּבלׁשֹון ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

להיֹות  צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח רק להעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹצריכה
הּמח  את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּתמיד

ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו יתמּסר ׁשהּמח ּכדי הרע, יצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

epxetq

(d).íòä çøá ékxAcOA Ekld `NW ¦¨©¨¨¤Ÿ¨§©¦§¨
KxC" mxn`A EcrIW FnM ,xWi ew lr©©¨¨§¤¨£§¨§¨¤¤

"xAcOA Klp mini zWlW(bk ,g lirl), §Ÿ¤¨¦¥¥©¦§¨
iYlA migxFaM mdixFg`l Exfg la £̀¨¨§©£¥¤§§¦¦§¦
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(e).Bnò ç÷ì Bnò úàåeiWxR xgan §¤©¨©¦¦§©¨¨¨
.Fligef dxez §¥

(f).íéøöî áëø ìëå.miIpFndd §Ÿ¤¤¦§¨¦©£¦¦
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.eizFlEAgzeg dxez §©§¨



סי glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו ¿ƒ»¿»¿«¿…ְֶַָָ

הּוא  וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָמתנּקם
לח)אֹומר: ואחרּֿכ:(יחזקאל וגֹו'", אּתֹו "ונׁשּפטּתי ְְְְְִִִֵַַַָ

והת  ואֹומר:"והתּגּדלּתי וגֹו'". ונֹודעּתי (תהלים קּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַ
"נֹודע עו) :ואחרּֿכ קׁשת", רׁשפי ׁשּבר ְְִִֵֶַַַָָָָָ"ׁשּמה

ואֹומר: אלהים". ט)ּביהּודה מׁשּפט (שם ה' "נֹודע ְְֱִִִֵַָָֹ

BÏÈÁ.עׂשה" ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ָָ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה ∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו ְְִִִֶַָָֻ««¬≈

מׁשה, לקֹול ׁשּׁשמעּו ׁשבחן היאלהּגיד אמרּו: ולא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתקרב

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו .(מכילתא)אין ְְִֵֵֶֶַָָָ

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח איקטֹורין «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְִִִֶַָָ

ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹוכיון
לפרעה  והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹוראּו

הרביעי. רדפּו(מכילתא)ּבּיֹום ּובּׁשּׁשי ּובחמּׁשי ְְֲִִִִִִַַַָָ
לּים. ירדּו ׁשביעי וליל דסוטה)אחריהם, ּבׁשחרית (פ"ק ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשביעי  יֹום והּוא ׁשירה, ּפס אמרּו אנּוׁשל לכ ח. ְְְְִִִֶֶַָָָָ

הּׁשביעי  ּבּיֹום הּׁשירה מּמה ∑CÙ‰iÂ.קֹורין נהפ ְִִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶַַ
להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, מּתֹו(לעיל ּצאּו "קּומּו ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעּמי".
ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאֹומרים:

ממֹונם  ּבׁשביל אחריהם לרּדף .ׁשהׁשאילּום נהפכּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
e„·ÚÓ∑אֹותנּו .מעבד ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו Â‡˙.(מכילתא)הּוא «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆

BnÚ Á˜Ï BnÚ∑ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «»«ƒְְְְִִִָָָָָ
עּמכם  אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹממֹוננּו
לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּכׁשאר

"ּופרעה  ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ואני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבּמלחמה,
ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהקריב",
אני  ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹׁשאר

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם .אׁשוה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑.רכב נבחרים ּכל יחיד, לׁשֹון ּבחּור, »ְְִִִֶֶָָָָ
ּבחּור  היה זה, ׁשּבמנין ÌÈ¯ˆÓ.ורכב ·Î¯ ÏÎÂ∑ ְְְִֶֶֶֶָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒ

הרכב  ׁשאר ּכל הּבהמֹות .(מכילתא)ועּמהם היּו ּומהיכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
נאמר: הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם ט)הּללּו? (לעיל ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם מצרים", מקנה ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"וּימת

נאמר: י)והלא מי (שם מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשמעֹון  רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהיּו?
רצץ  ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹומר:

מחֹו! Blk.את ÏÚ ÌLÏLÂ∑,צבאֹות ׂשרי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ
.ּכתרּגּומֹו ְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh jxk zegiy ihewl)

מחמחמחמחֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת רצץרצץרצץרצץ ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ז)טטטטֹוֹוֹוֹובבבב יד, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
הּדּיּוק  ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחז"ל

"יגיע הּפסּוק ּבפרנסה ּכּכּכּכּפּפּפּפייייּבלׁשֹון ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

להיֹות  צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח רק להעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹצריכה
הּמח  את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּתמיד

ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו יתמּסר ׁשהּמח ּכדי הרע, יצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

epxetq

(d).íòä çøá ékxAcOA Ekld `NW ¦¨©¨¨¤Ÿ¨§©¦§¨
KxC" mxn`A EcrIW FnM ,xWi ew lr©©¨¨§¤¨£§¨§¨¤¤

"xAcOA Klp mini zWlW(bk ,g lirl), §Ÿ¤¨¦¥¥©¦§¨
iYlA migxFaM mdixFg`l Exfg la £̀¨¨§©£¥¤§§¦¦§¦

.KxCd mircFi§¦©¤¤
.äòøt ááì CôäiådidW aWg iM ©¥¨¥§©©§Ÿ¦¨©¤¨¨

.KxAzi l`d cbp lFki otv lrA©©§Ÿ¨¤¤¨¥¦§¨©
.eðçlL ék eðéNò úàæ äî`le ©Ÿ¨¦¦¦©§§Ÿ

,Epl xfFr didW otv lrA z` EpWxc̈©§¤©©§Ÿ¤¨¨¥¨
.gNWl migxkn Epiid `lee dxez §Ÿ¨¦ª§¨¦§©¥©

(e).Bnò ç÷ì Bnò úàåeiWxR xgan §¤©¨©¦¦§©¨¨¨
.Fligef dxez §¥

(f).íéøöî áëø ìëå.miIpFndd §Ÿ¤¤¦§¨¦©£¦¦
ìLå.Blk ìò íL`NW oFndd lr mB §¨¦¦©ª©©¤¨¤Ÿ

miWilW ciwtd Flige "FOr" llkA Eid̈¦§©©§¥¦§¦¨¦¦
swY lM mpn` iM ,dngln icOln§ª§¥¦§¨¨¦¨§¨¨Ÿ¤
Fznkge `aSd xUA iElY `aSd©¨¨¨§©©¨¨§¨§¨

.eizFlEAgzeg dxez §©§¨

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ipy meil inei xeriy

(ç)ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה .ּבגבּורה ְְְְִֶֶָָֹֻ

ß hay 'e ipy mei ß

(è)íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìò©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

ïôö ìòa éðôì úøéçä: ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ

(é)íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹
íéøöî äpäå|e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð §¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬

:ýåýé-ìà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«
i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑,"קרב "ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לקּדם  ונתאּמץ עצמֹו הקריב "הקריב"? ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַמהּו
עּמהם  ׁשהתנה ּכמֹו ‡Ì‰È¯Á.לפניהם ÚÒ∑ ּבלב ְְְִִִֵֶֶֶָָ…≈««¬≈∆ְֵ

נֹוסע  מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הּׁשמים  מן נֹוסע מצרים ׁשל ׂשר ראּו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאחריהם",

למצרים. ּתפׂשּו(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)לעזר ְְֲִִַַֹ«ƒ¿¬ְָ
אֹומר: הּוא ּבאברהם אבֹותם: יט)אמנּות "אל (בראשית ְְֲֳֵֶַָָָָ

ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר כד)הּמקֹום "לׂשּוח (שם ְְֲִֶַַַָָָָָ
ּביעקב: כח)ּבּׂשדה", ּבּמקֹום"(שם ."וּיפּגע ְְֲִֶַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 52 'nr `i jxk y"ewl t"r)

dNtYd "zEpO`"ª¨©§¦¨

אלאלאלאל־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה:::: בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיצעקצעקצעקצעקּוּוּוּו
אבֹותם אּמנּות ובפרש"י)ּתפסּו י. (יד, ְֲָָָֻ

ּבׁשם  הּתפּלה לכּנֹות מתאים אי לתמּה: יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹלכאֹורה
ואּלּו האדם, ׁשל הּתמידי עּסּוקֹו היא, ׁשּמׁשמעּותּה ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ'אּמנּות'

?ּׁשּמצטר ּבׁשעה רק היא צרכיו ּבּקׁשת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתפּלה
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

להּקּב"ה  ּתחּנה היא, ּבפׁשטּות "ּתפּלה" לׁשֹון ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמׁשמעּות
הּוא  ּתפּלה ׁשל עּקרּה זה, ּפי ועל האדם. צרכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּימּלא
לֹו הּנצר ּכל את הּוא מקּבל ׁשעל־ידי־זה האדם, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלתֹועלת

ּוברּוח. ְְֶֶַּבגׁשם
ּכמֹו אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא

הרמּב"ם תפלה)ׁשּכתב להל' ׁשהמצות־עׂשה (ב"כותרת" ְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את "לעבד היא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּדתפּלה
הּתפּלה  שעל־ידי ה'", את "לעבד אלא צרכיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבּקׁשת

הּקּב"ה. עם ּומתאחד האדם ְְִִִֵֵַַָָָָָָמתקרב
ׁשאין  ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻולכן
הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה
הּתפּלה  ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּצרֹותיו,
הּבֹורא  עם מתאחדים ועל־ידּה היא, השי"ת עבֹודת ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּקרי

ּתפּל ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים ולכן ,הּתפּלה יתּבר ּכי ה, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻ
צרה). ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהיא

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

È˙י  Ï‡¯NÈ È· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

epxetq

(g)ãéa íéàöé ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥Ÿ§¦§¨
.äîø"dnx Epci" oiprM(fk ,al mixac), ¨¨§¦§©¨¥¨¨

Flige drxR z` gSpl mivO`zn Eid̈¦§©§¦§©¥©¤©§Ÿ§¥
dfaE .mzFnM xRqnA miAx Eid `NW¤Ÿ¨©¦§¦§¨§¨¨¤
oipr oircFi Eid `NW ricFd¦©¤Ÿ¨§¦¦§©

`xil iE`x did mpn` iM ,dnglOd©¦§¨¨¦¨§¨¨¨¨¦Ÿ
xzFi dngln icOln miHrOd mzF`n¥¨©§©¦§ª§¥¦§¨¨¥
oFnd lMn `xil iE`x didX dOn¦©¤¨¨¨¦Ÿ¦¨£
xg` mdixg` rqFPd mixvn¦§©¦©¥©©£¥¤©©

.KMh dxez ¨

(h).íäéøçà íéøöî eôcøiåixg` ©¦§§¦§©¦©£¥¤©£¥
."dnx ciA mi`vI"di dxez ©Ÿ§¦§¨¨¨

(i).áéø÷ä äòøôelW oFndd lig z` ©§Ÿ¦§¦¤¥¤¨¤
."mixvn akx lM"`i dxez Ÿ¤¤¦§¨¦



glyaסב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì§«¦−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑?מּׁשם לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן פלינצס"א .שיפו"ר ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ· EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא) והיכן ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ

ויׁשּפט" עליכם ה' "ירא מאׁשר ∑Óe˙n.ּדּברּו? ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ
חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ואם ְְִַָָָָָָָָנמּות,
ועּין  מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכּנֹודע
היה  יפרץ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ּפרׁשת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלקּמן

מאׁשר  נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנבאר
וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן "מי וכן: יט)נמּות, ב (שמואל ְְִִֵֵֵֵֶָָ

ּכמֹו: ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי (צפניה ְְְִִִֵֶַָָ
לעד", קּומי יח)"ליֹום ב הימים ּבׁשלֹום",(דברי ׁשּובי "עד ְְִִַַָָ

ׁשאׁשּוב  .ׁשאקּום, ֶֶָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
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glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
להּלן מה)ׁשנאמר ידי (ישעיה ועלּֿפעל "עלּֿבני : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚqÈÂ.ּתצּוני" Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא) אין ְִַֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ
עֹומד  הּים ׁשאין ליּסע, אּלא ּכדאי להם ּבפניהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכּות
הּים  להם .לקרע ְִֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 42 cenr dk jxk mgpn zxez itÎlr)

ipXd z` liSdl icM FzNtYn wiqtdl§©§¦¦§¦¨§¥§©¦¤©¥¦

אלי, ּתצעק מה מׁשה אל ה' "וּיאמר ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל
ויּסעּו" יׂשראל ּבני אל טו)ּדּבר ׁשהיה (יד, "למדנּו רׁש"י ּכתב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להארי עּתה עת לא הּקּב"ה לֹו אמר ּומתּפּלל, עֹומד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמׁשה
ּבצרה". נתּונין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֶָָָָּבתפּלה,

לא  מה למׁשה הּקּב"ה אמר מה לׁשם ּתמּוּה, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹולכאֹורה
מּיד  להֹורֹות לֹו היה לכאֹורה, אלי"; ּתצעק "מה - ְְְֲִִִֵַַַַָָָָלעׂשֹות
את  הרם ואּתה ויּסעּו, יׂשראל ּבני אל "ּדּבר - לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה

אלי"? ּתצעק "מה ּבהקּדמה הּצר ּומהּו וגֹו'", ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹמּט
זה: לבאר ְְֵֵֶָויׁש

עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה ׁשל ּבתפּלתֹו הּמעלה ּגדל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרֹות
עליו  היה יׂשראל, את להּציל צר היה ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּכל־מקֹום
להתמּסר  יׁש יׂשראל הּצלת ּבׁשביל ּכי מּתפּלתֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָלהפסיק
ׁשעה  ּובאֹותּה ּבתפּלה לעסק ממׁשי היה ואם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹלגמרי,

אזי  ,"מּט את ו"הרם יׂשראל" ּבני אל ּב"ּדּבר ּגם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוסק
היתה  לא יׂשראל" ּבני אל ו"ּדּבר "מּט את ּד"הרם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּפעּולה

הראּויה. ּבהתמּסרּות ְְְְֲִֵַַָָנעׂשית
ּגֹוברת  אזי - יהּודי להּציל ׁשּצריכים זמן מּגיע ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָולכן,
הּצלתֹו, ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכדי עד יהּודי, ׁשל הּצלתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשיבּות
זאת, עֹוד אּלא ּבּתפילה, להפסיק ׁשּמּתר ּבלבד זֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֻלא

אלי"! ּתצעק "מה צּוּוי: ְְִִֵֶֶַַָׁשּיׁשנֹו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה ללמד יׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּומּזה

על־אחת־ּכּמה־וכּמה  זֹו, הֹוראה נאמרה רּבנּו למׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאם
וקרּובֹו ּבגׁשמּיּות יהּודי ׁשהּצלת מּיׂשראל, אחד לכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבנֹוגע
מּכל  להפסיק יׁש זה ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכל חׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּברּוחנּיּות,
חׁשּובים  ענינים הם אם ּגם ּבהם, ׁשעֹוסק האחרים ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהענינים

הּׁשני  ׁשל למקֹומֹו ולרדת ּולקרבֹו.ּונחּוצים, להּצילֹו ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven)

לעֹולם  למעלה הגּביּה הרם, לֹומר: ּורצֹונֹו הּטיה, לׁשֹון ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָמּטה
אחד, לצד ויּבׁשה אחד לצד מים ׁשהּטה ההּטיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהעליֹון
ּתמׁשי ואחר־ּכ אחד, הּכל למעלה אבל מּזה, זה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹחלּוקים

,יד את ּונטה וזהּו ים, ּבמקֹום יּבׁשה הּזה לעֹולם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּׁשם
ּגילּוי  המׁשכֹות ּכל ׁשרׁש הּוא הּיּו"ד ׁשּבחינת (ּכּנ"ל כּו' "ְְְִִֶֶַַַַַָָֹיּוד

למּטה). מלמעלה הּנמׁש אין־סֹוף ְְְְִִֵַַַָָָאֹור

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

(çé)äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ
:åéLøôáe Baëøa§¦§−§¨«¨¨«

(èé)äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´
òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNéíäéðtî ïðòä ãenò ¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½

:íäéøçàî ãîòiå©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«

nÈ‡טז  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡¯ˆÓיז  ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È˙e¯wÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט  Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

epxetq
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glyaסד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ מצרים מחנה ּבין להבּדיל «≈∆≈«¬≈∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

ּובּליסטראֹות חּצים ּולקּבל יׂשראל, מחנה ׁשל ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא מקֹום ּבכל ְְְְִִֵַַַָָָמצרים.
אּלא  מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא"ְְֱֱִִֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּדין,

מצרים  עם להאבד אם להּנצל, enÚ„.אם ÚqiÂ ְְְִִִִִִֵֵֵַָָ«ƒ««
ÔÚ‰∑ הּמחנה את הענן עּמּוד והׁשלים ּכׁשחׁשכה ∆»»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

רגיל  ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלעּמּוד
לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ערבית ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלהסּתּלק

למצרים  להחׁשי .מאחריהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑למהּל מׁשל  «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵַָָ

נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ,ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּדר
נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמּלפניו
על  נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו.

:ּכ ּבהם. ונלחם יא)זרֹועֹו ּתרּגלּתי (הושע "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

עלֿזרֹועתיו" קחם CLÁ‰Â.לאפרים ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים  ליׂשראל עּמּוד הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהֹול
מצרים  לצד ערפל ‡ÊŒÏ‰.ׁשל ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑ ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆

מחנה (מכילתא) אל .מחנה ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא) ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְִִֶַָ

נפרע  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, ְִִֶֶַַַָָָָָָעּזה
הרׁש מן ׁשּנאמר:ּבּה יח)עים, קדים (ירמיה "ּכרּוח ְְֱִִִֶֶַַָָָָ

יג)אפיצם", ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא "רּוח (יחזקאל ֲִִֵַַָָֹ

יּמים", ּבלב ׁשבר כז)הּקדים ּברּוחֹו(ישעיה "הגה ְְְִִֵֵַַָָָָ
קדים" ּביֹום ‰ÌÈn.הּקׁשה eÚ˜aiÂ∑ מים ּכל ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

.(מכילתא)ׁשּבעֹולם ֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi jxk ycew zexb`)

ההההּיּיּיּיםםםם עלעלעלעל ידידידידֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה כא)ווווּיּיּיּיטטטט (יד, ֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשל  ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתרּגּום

האבֹות, האהאהאהאּמּמּמּמההההֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשלׁשת ולכאֹורה,ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
אּמהֹות  קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק  מזּכירים ּכלל ּבדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

לארּבע ב)אּלא טז, ּבלהה (ברכות ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָ
רק  לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ּבפׁשיטּות: לֹומר ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזלּפה.
ׁשם  את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשת

וׁשבט. ׁשבט ּכל ׁשל ְֵֵֵֶֶֶָָהאם

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

epxetq
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.ElWMi dOA Erci`k dxez ¥§©¤¦¨¥

(`k).äáøçì íiä úà íNiågEx ©¨¤¤©¨¤¨¨¨©
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סכ glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ מצרים מחנה ּבין להבּדיל «≈∆≈«¬≈∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

ּובּליסטראֹות חּצים ּולקּבל יׂשראל, מחנה ׁשל ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא מקֹום ּבכל ְְְְִִֵַַַָָָמצרים.
אּלא  מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא"ְְֱֱִִֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּדין,

מצרים  עם להאבד אם להּנצל, enÚ„.אם ÚqiÂ ְְְִִִִִִֵֵֵַָָ«ƒ««
ÔÚ‰∑ הּמחנה את הענן עּמּוד והׁשלים ּכׁשחׁשכה ∆»»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

רגיל  ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלעּמּוד
לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ערבית ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלהסּתּלק

למצרים  להחׁשי .מאחריהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑למהּל מׁשל  «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵַָָ

נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ,ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּדר
נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמּלפניו
על  נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו.

:ּכ ּבהם. ונלחם יא)זרֹועֹו ּתרּגלּתי (הושע "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

עלֿזרֹועתיו" קחם CLÁ‰Â.לאפרים ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים  ליׂשראל עּמּוד הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהֹול
מצרים  לצד ערפל ‡ÊŒÏ‰.ׁשל ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑ ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆

מחנה (מכילתא) אל .מחנה ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא) ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְִִֶַָ

נפרע  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, ְִִֶֶַַַָָָָָָעּזה
הרׁש מן ׁשּנאמר:ּבּה יח)עים, קדים (ירמיה "ּכרּוח ְְֱִִִֶֶַַָָָָ

יג)אפיצם", ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא "רּוח (יחזקאל ֲִִֵַַָָֹ

יּמים", ּבלב ׁשבר כז)הּקדים ּברּוחֹו(ישעיה "הגה ְְְִִֵֵַַָָָָ
קדים" ּביֹום ‰ÌÈn.הּקׁשה eÚ˜aiÂ∑ מים ּכל ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

.(מכילתא)ׁשּבעֹולם ֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi jxk ycew zexb`)

ההההּיּיּיּיםםםם עלעלעלעל ידידידידֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה כא)ווווּיּיּיּיטטטט (יד, ֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשל  ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתרּגּום

האבֹות, האהאהאהאּמּמּמּמההההֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשלׁשת ולכאֹורה,ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
אּמהֹות  קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק  מזּכירים ּכלל ּבדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

לארּבע ב)אּלא טז, ּבלהה (ברכות ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָ
רק  לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ּבפׁשיטּות: לֹומר ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזלּפה.
ׁשם  את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשת

וׁשבט. ׁשבט ּכל ׁשל ְֵֵֵֶֶֶָָהאם

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

epxetq
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glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(525 'nr ,a jxk zegiyÎihewl)

ּוּוּוּוממממׂשׂשׂשׂשמאלםמאלםמאלםמאלם כב)מימינםמימינםמימינםמימינם (יד, ְְְְִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹ ָָָָֹֹ
נסיֹון  העני. ונסיֹון העׁשר נסיֹון - נסיֹונֹות סּוגי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹֹיׁש
אּלא  לּבֹו יגּבּה לא האדם, ׁשל עׁשרֹו ׁשּלמרֹות הּוא, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעׁשר
ׁשחרף  הּוא, העני נסיֹון ה'. מאת לֹו ּבא ׁשהּכל ּתמיד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹיזּכר

ּולתֹורתֹו. לה' נאמן יּׁשאר - ודחקֹו ְְְֱֳִֵֶַָָָָָעניֹו
על  הגּנּו הּמים - חֹומה" להם "והּמים הּכתּוב: ׁשרמז ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָזהּו
"מּׂשמאלם" וגם העׁשירּות, מּנסיֹון ּגם - "מימינם" ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֹיׂשראל,

הענּיּות. מּנסיֹון -ְֲִִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(969Î970 'nr ,b jxk zegiyÎihewl)

הכנסת־  צדקה, (נתינת החסד ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָימין
וכּו'). ְְִאֹורחים

לדבר  עצמֹו (ּכפּית הּגבּורה ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹׂשמאל
וכּו'). ְְִָמצוה

וקו  החסד קו ּכאחד: הּקּוים ּבׁשני ה' את לעבד האדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

ּבלבד, אחד ּבקו ּבעבֹודה להסּתּפק יכֹול הּוא אין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּגבּורה.
זה  לצד הּטבעית נטּיתֹו מחמת נֹובעת זֹו ׁשעבֹודתֹו יּתכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכי
מּוכח  יחּדו, הּקּוים ּבׁשני ּכׁשעבֹודתֹו א הּנגּדי. לּצד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו

טבעֹו. מחמת ולא הּבֹורא ציּוּוי מּצד היא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹׁשעבֹודתֹו

(âë)äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëø¦§−¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ Ïk∑ אלא היה? אחד סּוס אחד וכי ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג הּלילה (ברכות חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְֵֶֶַַָֹ
אׁשמרת  קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹקרּויין
למׁשמרֹות  חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ואֹומר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּבקר.
לׁשלׁשה  ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשיר
אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו אׁשמרת, קרּוי לכ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹחלקים,

אליהם ∑Û˜LiÂ.מּטרת"" ּפנה ּכלֹומר, וּיּבט, ְַַ««¿≈ְֲֵֵֶַַַָָ
הּבטה, לׁשֹון הּוא אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָלהׁשחיתם.

כג)ּכמֹו סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", enÚa„."ׂשדה ְְֲִֵַַָָ¿«

ÔÚÂ L‡∑,ּכטיט אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ≈¿»»ְְִֵֶַָָ
מׁשּתּמטֹות  סּוסיהם וטלפי מרּתיחֹו אׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַועּמּוד

אשטורדישו"ן ∑Ì‰iÂ.(מכילתא) מהּומה לׁשֹון «»»ְְָ
סגנּיֹות נטל ערּבבם, ּבפרקי ּבלע"ז. וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מקֹום  'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבי
אב  וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ְְְֱֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

ז)לכּלן': א על (שמואל וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְֵַַַָָֻ
ויהּמם" .ּפלׁשּתים ְְְִִֵַֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîaô §¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְִִֵַָֹ

נעים  ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות, והּמרּכבֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגלּגּלים,
מתּפרקין  Îa·„˙.ואבריהן e‰‚‰ÈÂ∑ ּבהנהגה ְְְְִִֵֶֶָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְַָָ

לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(ck)íéøöî äðçî ìà 'ä ó÷Liå©©§¥¤©£¥¦§©¦
.ïðòå Là ãenòaEidW micEOrd ipW §©¥§¨¨§¥¨©¦¤¨

oiA xW` wgxOd rvn`A mikNdn§©§¦§¤§©©¤§¨£¤¥
,l`xUi dpgn oiaE mixvn dpgn©£¥¦§©¦¥©£¥¦§¨¥

.mixvn dpgn cvl maixwd¦§¦¨§©©£¥¦§¨¦
.íäiå:miYWlRA oiprM ,mi`lg ipinA ©¨¨§¦¥¢¨¦¨¦§©©§¦§¦

,c`n dlFcB dnEdn xirA 'd ci idYe"©§¦©¨¦§¨§¨§Ÿ
,lFcB cre ohTn xird iWp` z` KIe©©¤©§¥¨¦¦¨Ÿ§©¨

"miltr mdl ExzVIe(h ,d ` l`eny). ©¦¨§¨¤£Ÿ¦
mixvn iecn" md mi`lg ipin mzF`e§¨¦¥¢¨¦¥©§¥¦§©¦

"mirxd(eh ,f mixac)dlcBd cId" `ide , ¨¨¦§¦©¨©§Ÿ¨
"mixvnA 'd dUr xW`(`l weqt oldl), £¤¨¨§¦§©¦

aiWde" Fxn`M ,E`xie l`xUi E`xW¤¨¦§¨¥§¨§§¨§§¥¦
Yxbi xW` mixvn decn lM z` LA§¥¨©§¥¦§©¦£¤¨Ÿ§¨

"mdipRn(q ,gk mixac)ihxR mpn` . ¦§¥¤¨§¨§¨¥
mdA did `l dxFYd dxiMfdW zFMOd©©¤¦§¦¨©¨Ÿ¨¨¨¤

dxFYd dPde ,oigXd izlEf ilg mEW¢¦¨¦©§¦§¦¥©¨
dxiMfd(fk weqt my mixac)"mixvn oigW" ¦§¦¨§¦¦§©¦

decn" oM mb dxiMfde§¦§¦¨©¥©§¥
."mixvndk dxez ¦§©¦

(dk).ïôà úà øñiå.W`d cEOrA ©¨©¤Ÿ©§©¨¥
.úãáëa.hiHd gMn ¦§¥ª¦Ÿ©©¦

.íäì íçìð 'ä ékmgNi `l EpqEpaE ¦¦§¨¨¤§¥Ÿ¦¨¥
.cFr EpAek dxez ¨



glyaסו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ועבדיו", ÌÁÏ.הּוא ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓa Ì‰Ï∑,"ּבמצרים" אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. »∆¿ƒ¿»ƒְְְִִִִִֵַַַָָ
ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבארץ

ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם .לֹוקים ְְְֲִִִִֶַָ

ß hay 'g iriax mei ß

(åë)íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå:åéLøt-ìòå B §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים ׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם .יׁשּובּו ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²

:íiä CBúa íéøöî-úà¤¦§©−¦§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר .לעת ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ

B˙È‡Ï∑ הראׁשֹון B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ
הּמים  לקראת ורצין ּומטרפין ‰'.מהּממים ¯ÚÈÂ∑ ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈

למּטה  העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם

ּומׁשּתּברין  ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהּתחּתֹון
לקּבל  חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים,

ּבלׁשֹון ∑ÚÈÂ¯.הּיּסּורין  טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה .ארּמי, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e jxk y"ewl t"r)

mId rah cSn sEq-mi zrixw§¦©©¦©¤©©¨

לאיתנלאיתנלאיתנלאיתנֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבקרקרקרקר לפנלפנלפנלפנֹוֹוֹוֹותתתת ההההּיּיּיּיםםםם כז)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב (יד, ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
התניתי  ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוּיׁשב

. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה ובכ"מ)עּמֹו ו פכ"א, רבה .(שמות ְְֲִִִִֶָ
ּובוּדאי  ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקּב"ה ּביכלת הרי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹותמּוּה
מתנה  היה לא אם ּגם הּים את לבקע יתּבר ּביכלּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
ּתנאי  הצר לּמה ּכן ואם ׁשּנברא, מּקדם הּים עם זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאת

ֶזה?
לתרץ: ְְֵֵָויׁש

מנהיג  שבדר־כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנס
מיחדים  ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻֻהּקּב"ה
נקרא  וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה "מׁשּדד" הּכלל מן יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאפן

ֵ"נס".
ּובׁשביל  יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנה
ּומצֹות  ּבּתֹורה עבֹודתם על־ידי יׂשראל ׁשּבני – ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה
להיֹות  העֹולם צרי ולכן ית', לֹו לדירה העֹולם את ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָיעׂשּו
על־ידי  הּמתּגּלה מעֹולמֹות, הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכלי
לכן  'טבע', העֹולם מציאּות את ׁשֹולל ׁשּנס ּומּכיון ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּסים,
הּנבראים) ּבכל (ועל־דר־זה הּים עם להתנֹות צרי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
למציאּות  (ׁשּיסּכים יׂשראל" לפני "ׁשּיּקרע ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבבריאתֹו
הענין  מתּבּטל מקּים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּנּסים),
הּטבע  לׁשּנּוי מסּכימה ּגּופא הּים מציאּות ּכן ואם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּקרֹו,

מציאּותּה). ּתתּבּטל ּכן, לא ְְְִִִֵֵַָֹ(דאם

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

epxetq
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.mId z`xwl¦§©©¨
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"iYxrp ipvg" FnM ,mId(bi ,d dingp), ©¨§¨§¦¨©§¦
"xtrn ixrpzd"(a ,ap diryi).gk dxez ¦§©£¦¥¨¨

(gk).íénä eáLiål` miNBd zFaxA ©¨ª©©¦¦§©©¦¤
.driwAd mFwn§©§¦¨

.áëøä úà eqëéåExrpPW xg` ©§©¤¨¤¤©©¤¦§£
.mA xW` mrd mdilrn¥£¥¤¨¨£¤¨



סז glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ועבדיו", ÌÁÏ.הּוא ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓa Ì‰Ï∑,"ּבמצרים" אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. »∆¿ƒ¿»ƒְְְִִִִִֵַַַָָ
ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבארץ

ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם .לֹוקים ְְְֲִִִִֶַָ

ß hay 'g iriax mei ß

(åë)íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå:åéLøt-ìòå B §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים ׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם .יׁשּובּו ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²

:íiä CBúa íéøöî-úà¤¦§©−¦§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר .לעת ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ

B˙È‡Ï∑ הראׁשֹון B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ
הּמים  לקראת ורצין ּומטרפין ‰'.מהּממים ¯ÚÈÂ∑ ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈

למּטה  העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם

ּומׁשּתּברין  ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהּתחּתֹון
לקּבל  חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים,

ּבלׁשֹון ∑ÚÈÂ¯.הּיּסּורין  טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה .ארּמי, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e jxk y"ewl t"r)

mId rah cSn sEq-mi zrixw§¦©©¦©¤©©¨

לאיתנלאיתנלאיתנלאיתנֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבקרקרקרקר לפנלפנלפנלפנֹוֹוֹוֹותתתת ההההּיּיּיּיםםםם כז)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב (יד, ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
התניתי  ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוּיׁשב

. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה ובכ"מ)עּמֹו ו פכ"א, רבה .(שמות ְְֲִִִִֶָ
ּובוּדאי  ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקּב"ה ּביכלת הרי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹותמּוּה
מתנה  היה לא אם ּגם הּים את לבקע יתּבר ּביכלּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
ּתנאי  הצר לּמה ּכן ואם ׁשּנברא, מּקדם הּים עם זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאת

ֶזה?
לתרץ: ְְֵֵָויׁש

מנהיג  שבדר־כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנס
מיחדים  ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻֻהּקּב"ה
נקרא  וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה "מׁשּדד" הּכלל מן יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאפן

ֵ"נס".
ּובׁשביל  יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנה
ּומצֹות  ּבּתֹורה עבֹודתם על־ידי יׂשראל ׁשּבני – ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה
להיֹות  העֹולם צרי ולכן ית', לֹו לדירה העֹולם את ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָיעׂשּו
על־ידי  הּמתּגּלה מעֹולמֹות, הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכלי
לכן  'טבע', העֹולם מציאּות את ׁשֹולל ׁשּנס ּומּכיון ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּסים,
הּנבראים) ּבכל (ועל־דר־זה הּים עם להתנֹות צרי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
למציאּות  (ׁשּיסּכים יׂשראל" לפני "ׁשּיּקרע ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבבריאתֹו
הענין  מתּבּטל מקּים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּנּסים),
הּטבע  לׁשּנּוי מסּכימה ּגּופא הּים מציאּות ּכן ואם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּקרֹו,

מציאּותּה). ּתתּבּטל ּכן, לא ְְְִִִֵֵַָֹ(דאם

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

epxetq

(fk).BðúéàìKxC l` eiNb `UA §¥¨§Ÿ©¨¤¤¤
.rwaPW f`n ok dUr `NW ,driwAd©§¦¨¤Ÿ¨¨¥¥¨¤¦§©

.Búàø÷ì íéñð íéøöîeNgYOWz ¦§©¦¨¦¦§¨¤¦§¦©
.mOdl mA dzid 'd ci xwAd zxnW ©̀§Ÿ¤©Ÿ¤©¨§¨¨§ª¨

"dqEp`" Exn` f`e(dk weqt)cr Eqpe , §¨¨§¨¨§¨©
zFpR zraE ,driwAd KxC xwAd zFpR§©Ÿ¤¤¤©§¦¨§¥§

eiNB z`Ul Fpzi`l mId aW xwAŸ¤¨©¨§¥¨§¥©¨
mW EriBd xW` driwAd mFwnA¦§©§¦¨£¤¦¦¨
miqp E`vnpe ,drW DzF`A mixvn¦§©¦§¨¨¨§¦§§¨¦

.mId z`xwl¦§©©¨
.íéøöî úà 'ä øòðéå,FOre KlOd ©§©¥¤¦§©¦©¤¤§©

rwxw l` zFaMxOd lrn mzF` xrp¦¥¨¥©©¤§¨¤©§©

"iYxrp ipvg" FnM ,mId(bi ,d dingp), ©¨§¨§¦¨©§¦
"xtrn ixrpzd"(a ,ap diryi).gk dxez ¦§©£¦¥¨¨

(gk).íénä eáLiål` miNBd zFaxA ©¨ª©©¦¦§©©¦¤
.driwAd mFwn§©§¦¨

.áëøä úà eqëéåExrpPW xg` ©§©¤¨¤¤©©¤¦§£
.mA xW` mrd mdilrn¥£¥¤¨¨£¤¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכ «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ָ

ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות כז)ּדר "לכל (לקמן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וכן: נחׁשת", ּתעׂשה ּבכל (שם)ּכליו הּמׁשּכן ּכלי "לכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ד)עבֹודתֹו", ּכליהם",(במדבר לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
לׁשֹון  ּתּקּון אּלא .ואינֹו ְִֵֶָָ

(èë)íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîç íäì: ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé àøiå©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ הּים ׁשּפלטן ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְֶַָָָ
ׂשפתֹו, ׁשאנּועל ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ זה, מּצד ִִִִִֵֵֶֶַַַָָעֹולים
אחרינּו .וירּדפּו ְְְֲִֵַ

(àì)àøiåäNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³
eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ

:Bcáò äLîáe ýåýéaô ©«Ÿ̈½§¤−©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְֶַַָָ

לׁשֹונֹות  והרּבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ידֹו ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשעׂשתה
הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן 'יד', לׁשֹון על ְְְְִֵַַָָָָֻנֹופלין

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן .והּמפרׁשֹו, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָ

åè(à)äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה אז, »»ƒ…∆ְְִֵֶַָָָָָ

וכן: ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר "אז ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ז) א ּבלּבֹו(מלכים חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְֲִִֶַַַַַָֹ"ּובית

ׁשּיׁשיר  לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיעׂשה
וכן  לה'". אׁשירה לאמר "וּיאמרּו עׂשה, ְְְִֵֵֵַַָָָָֹֹוכן
וכן  ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּביהֹוׁשע,
הּבאר  ׁשירת וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹעׂשה,
"עלי  אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּפתח

לּה". ענּו יא)באר א ּבמה",(מלכים ׁשלמה יבנה "אז ְְְֱִֵֶָָָָֹֹ

ׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו ּבנה,ּפרׁשּו ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיּו"ד ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמדנּו,
 ֿ זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָליּׁשב

הּתֹורה, מן הּמתים לתחּית רמז מּכאן וכן לברכה: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לבנֹות  'ּבּקׁש ׁשּפרׁשּוהּו: ׁשלמה מּׁשל חּוץ ְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹֻּבכּלן,
ּכׁשאר  הּזה לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹולא

ּכגֹון: מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים (איוב ּדברים ְְְְְִִִִִִֵַָָָָ
אּיֹוב",א) יעׂשה ט)"ּככה יחנּו",(במדבר ה' ּפי "על ֲֲִִֶַַַָָ

ההֹווה  ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ"ויׁש

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל  Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È··e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א  Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„BÂ ÁaL¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
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glyaסח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ְְְִִֵֵֵָָָָּתמיד,
ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה ְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

הּזה  b‡‰.ּבּלׁשֹון ‰‡‚ Èk∑:אחר (ּדבר ּכתרּגּומֹו. ֶַַָƒ»…»»ְְֵַַָָ
לבׂשרֿודם  ׁשאיֿאפׁשר ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבא
מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלעׂשֹות,
וכל  ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, ְְְְִַַָָָָָֹמן
לׁשֹון  ּבֹו נֹופל זּולתֹו עלֿידי לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַָָׁשאיֿאפׁשר
ּתמצא  הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּגאּות,
איׁש "ה' ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ְְְְִִִִִִַָָָָָּכפּולה:
ּדבר  יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' ְְְְִִֵַָָָָָָָֻמלחמה,

מה  וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה ְִִֵַַַַָָָָָֹאחר:
מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּׁשאקּלס

ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין B·Î¯Â.ּבׂשרֿודם ÒeÒ∑ ְְְִֵֶַָָָָ¿…¿
לרּום  אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה קׁשּורים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשניהם

נפרדים  ואינן לעמק אֹותם ∑¯Ó‰.ּומֹורידין ְְִִִִֵֶָָָָֹ»»
וכן ,ג)הׁשלי ּומדרׁש(דניאל נּורא", אּתּון לגֹו "ּורמיו ְְְְְִִִִֵַַָ

אֹומר  אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב ְֵֵֶֶַָָָָָָָָאּגדה:
לּתהֹום, ויֹורדין לרּום עֹולין ׁשהיּו מלּמד – ְְְְִִֵֶַַָָָָ"ירה"

לח)ּכמֹו למּטה (איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה ."מי ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ּתקּפי' ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵָ
ּכמֹו "וזמרת" ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו "עּזי", ְְְְְְְְִִִִַָָֻֻותׁשּבחּתי'.

ּתמ  ואני לוזמרתי, ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על ּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבנקּודתֹו מקֹומֹות ּכמֹוהּו ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְִִִֶַָָָָָֹ

נקּוד  מקֹומֹות ׁשאר וכל "וזמרת", אצל סמּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָׁשהּוא
טז)ׁשּורּו"ק: ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' אלי(תהלים "עּזֹו ִִֵֶָֻֻֻ

הּנקּודה  אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתיבה ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹאׁשמרה",
ואין  ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא ְְְְְֳִִִֵֶֶֶָָמלאפֹו"ם,

ּבׁשּורּו"ק,(ּבׁשו"א)הּׁשנּיה נקּודה הראׁשֹונה ּבחטף, ְְְְֲִִִַַָָָָָָ
עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – עז ְִִִִֹֹֹֹֻֻֻֻּכגֹון:
ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", ְְִִֵַָָֹֻֻֻ"יסּור
וׁשל  יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל וזמרת" "עּזי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשלׁשה:
מהם  ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתהּלים
להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא 'וזמרתי', ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָֻּכתּוב
לׁשֹון  ליּׁשב אֹומר אני לכ ליׁשּועה". לי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָ"ויהי
ּכמֹו "וזמרת" ולא עּזי ּכמֹו "עּזי" ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻהּמקרא:

ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "עּזי" אּלא קכג)וזמרתי, (שם ְְְִִִֵֶָָָָָ
ּבּׁשמים", א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי "ׁשֹוכני ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

לג) וזהּו(דברים סנה", וזמרת "ׁשֹוכני "עּזי הּׁשבח: ְְְְְִִִֶֶֶַַָָ
לתיבת  הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה. לי היה הּוא ְְְִִִֵַָָָָָָיּה",

ּכמֹו: ה)ה', ה'",(שופטים ט)"לעזרת ה'",(ישעיה "ּבעברת ְְְְְֶֶַַ
ג) לׁשֹון (קהלת 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת ְְְְְְִִֵַַָָָָ"על

כה) תזמר",(ויקרא כה)"לא לׁשֹון (ישעיה עריצים" "זמיר ְְְִִִִָֹֹ
לנּו היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹֻּכּסּוח
נאמר  ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָֹליׁשּועה.
וזה  זה, ּבלׁשֹון מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהיה,

ו)ּדגמתֹו: א להיכל (מלכים סביב הּבית קירֹות "את ְִִִֵֶַַַָָָֻ
"עׂשה  לֹומר: לֹו היה סביב", צלעֹות וּיעׂש ְְְִִַַַַַָָָָָָולּדביר

וכן סביב". ו)צלעֹות ב הימים יׂשראל (דברי "ּובני ְְְְִִֵֵֵָָָ
היה  רחבעם", עליהם וּימל יהּודה ּבערי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּיֹוׁשבים

רחבעם". עליהם מל" לֹומר: יד)לֹו "מּבלּתי (במדבר ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
"ׁשחטם". לֹומר: לֹו היה וּיׁשחטם", וגֹו' ה' ְְְְִֵֶַַָָָָָיכֹולת

לו) וּימתּו",(שם וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ְְֲֲִֶֶַַָָָָֹֻ"והאנׁשים
לֹומר. לֹו היה ח)"מתּו" אל (לעיל לּבֹו ׂשם לא "ואׁשר ֲִֵֶֶַַָָָֹ

וּיע  ה' "עזב"ּדבר לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑ ְֲַַַַַָָָֹ∆≈ƒ
ּבאצּבע: אֹותֹו מראין והיּו עליהם, נגלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבכבֹודֹו
נביאים  ראּו ּׁשּלא מה הּים, על ׁשפחה .ראתה ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

e‰Â‡Â∑,נוה לׁשֹון ּתרּגם לג)אּונקלֹוס "נוה (ישעיה ¿«¿≈ְְְְִֵֶֶָָ
סה)ׁשאנן", ואנוהּו,(שם אחר: ּדבר "לנוהֿצאן". ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹ

"מה  ּכגֹון: עֹולם, לבאי וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, ְְְְְֲִֵֵַַָָלׁשֹון
הענין  וכל ואדם". צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד.È‰Ï‡ ְְְִִִֵַָָָָֹ¡…≈

È·‡∑ וארֹוממנהּוהּוא ‡·È.זה, È‰Ï‡∑ אני לא »ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒֲִֹ
הּקדּׁשה  לי ועֹומדת מחזקת אּלא הּקדּׁשה, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻּתחּלת

אבֹותי  מימי עלי .ואלהּותֹו ֱֲִֵֶַַָֹ

d¯ÓÈÓaב  ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ
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סט glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ְְְִִֵֵֵָָָָּתמיד,
ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה ְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

הּזה  b‡‰.ּבּלׁשֹון ‰‡‚ Èk∑:אחר (ּדבר ּכתרּגּומֹו. ֶַַָƒ»…»»ְְֵַַָָ
לבׂשרֿודם  ׁשאיֿאפׁשר ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבא
מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלעׂשֹות,
וכל  ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, ְְְְִַַָָָָָֹמן
לׁשֹון  ּבֹו נֹופל זּולתֹו עלֿידי לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַָָׁשאיֿאפׁשר
ּתמצא  הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּגאּות,
איׁש "ה' ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ְְְְִִִִִִַָָָָָּכפּולה:
ּדבר  יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' ְְְְִִֵַָָָָָָָֻמלחמה,

מה  וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה ְִִֵַַַַָָָָָֹאחר:
מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּׁשאקּלס

ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין B·Î¯Â.ּבׂשרֿודם ÒeÒ∑ ְְְִֵֶַָָָָ¿…¿
לרּום  אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה קׁשּורים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשניהם

נפרדים  ואינן לעמק אֹותם ∑¯Ó‰.ּומֹורידין ְְִִִִֵֶָָָָֹ»»
וכן ,ג)הׁשלי ּומדרׁש(דניאל נּורא", אּתּון לגֹו "ּורמיו ְְְְְִִִִֵַַָ

אֹומר  אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב ְֵֵֶֶַָָָָָָָָאּגדה:
לּתהֹום, ויֹורדין לרּום עֹולין ׁשהיּו מלּמד – ְְְְִִֵֶַַָָָָ"ירה"

לח)ּכמֹו למּטה (איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה ."מי ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ּתקּפי' ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵָ
ּכמֹו "וזמרת" ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו "עּזי", ְְְְְְְְִִִִַָָֻֻותׁשּבחּתי'.

ּתמ  ואני לוזמרתי, ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על ּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבנקּודתֹו מקֹומֹות ּכמֹוהּו ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְִִִֶַָָָָָֹ

נקּוד  מקֹומֹות ׁשאר וכל "וזמרת", אצל סמּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָׁשהּוא
טז)ׁשּורּו"ק: ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' אלי(תהלים "עּזֹו ִִֵֶָֻֻֻ

הּנקּודה  אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתיבה ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹאׁשמרה",
ואין  ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא ְְְְְֳִִִֵֶֶֶָָמלאפֹו"ם,

ּבׁשּורּו"ק,(ּבׁשו"א)הּׁשנּיה נקּודה הראׁשֹונה ּבחטף, ְְְְֲִִִַַָָָָָָ
עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – עז ְִִִִֹֹֹֹֻֻֻֻּכגֹון:
ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", ְְִִֵַָָֹֻֻֻ"יסּור
וׁשל  יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל וזמרת" "עּזי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשלׁשה:
מהם  ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתהּלים
להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא 'וזמרתי', ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָֻּכתּוב
לׁשֹון  ליּׁשב אֹומר אני לכ ליׁשּועה". לי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָ"ויהי
ּכמֹו "וזמרת" ולא עּזי ּכמֹו "עּזי" ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻהּמקרא:

ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "עּזי" אּלא קכג)וזמרתי, (שם ְְְִִִֵֶָָָָָ
ּבּׁשמים", א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי "ׁשֹוכני ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

לג) וזהּו(דברים סנה", וזמרת "ׁשֹוכני "עּזי הּׁשבח: ְְְְְִִִֶֶֶַַָָ
לתיבת  הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה. לי היה הּוא ְְְִִִֵַָָָָָָיּה",

ּכמֹו: ה)ה', ה'",(שופטים ט)"לעזרת ה'",(ישעיה "ּבעברת ְְְְְֶֶַַ
ג) לׁשֹון (קהלת 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת ְְְְְְִִֵַַָָָָ"על

כה) תזמר",(ויקרא כה)"לא לׁשֹון (ישעיה עריצים" "זמיר ְְְִִִִָֹֹ
לנּו היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹֻּכּסּוח
נאמר  ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָֹליׁשּועה.
וזה  זה, ּבלׁשֹון מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהיה,

ו)ּדגמתֹו: א להיכל (מלכים סביב הּבית קירֹות "את ְִִִֵֶַַַָָָֻ
"עׂשה  לֹומר: לֹו היה סביב", צלעֹות וּיעׂש ְְְִִַַַַַָָָָָָולּדביר

וכן סביב". ו)צלעֹות ב הימים יׂשראל (דברי "ּובני ְְְְִִֵֵֵָָָ
היה  רחבעם", עליהם וּימל יהּודה ּבערי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּיֹוׁשבים

רחבעם". עליהם מל" לֹומר: יד)לֹו "מּבלּתי (במדבר ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
"ׁשחטם". לֹומר: לֹו היה וּיׁשחטם", וגֹו' ה' ְְְְִֵֶַַָָָָָיכֹולת

לו) וּימתּו",(שם וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ְְֲֲִֶֶַַָָָָֹֻ"והאנׁשים
לֹומר. לֹו היה ח)"מתּו" אל (לעיל לּבֹו ׂשם לא "ואׁשר ֲִֵֶֶַַָָָֹ

וּיע  ה' "עזב"ּדבר לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑ ְֲַַַַַָָָֹ∆≈ƒ
ּבאצּבע: אֹותֹו מראין והיּו עליהם, נגלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבכבֹודֹו
נביאים  ראּו ּׁשּלא מה הּים, על ׁשפחה .ראתה ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

e‰Â‡Â∑,נוה לׁשֹון ּתרּגם לג)אּונקלֹוס "נוה (ישעיה ¿«¿≈ְְְְִֵֶֶָָ
סה)ׁשאנן", ואנוהּו,(שם אחר: ּדבר "לנוהֿצאן". ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹ

"מה  ּכגֹון: עֹולם, לבאי וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, ְְְְְֲִֵֵַַָָלׁשֹון
הענין  וכל ואדם". צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד.È‰Ï‡ ְְְִִִֵַָָָָֹ¡…≈

È·‡∑ וארֹוממנהּוהּוא ‡·È.זה, È‰Ï‡∑ אני לא »ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒֲִֹ
הּקדּׁשה  לי ועֹומדת מחזקת אּלא הּקדּׁשה, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻּתחּלת

אבֹותי  מימי עלי .ואלהּותֹו ֱֲִֵֶַַָֹ

d¯ÓÈÓaב  ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ
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(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל (רות ƒƒ¿»»ְְִַַָָ

'ּבעל', מתרּגמין "ו"איׁש "איׁש" וכל נעמי", ְְְְֳִִִִִֵַַָָָֻ"איׁש
ב)וכן א לגּבֹור (מלכים לאיׁש", והיית ‰'."וחזקּת ְְְְְְִִִֵַָָָָ

BÓL∑ הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ¿ְְְֲִִִִֵֶַָָֹ
ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו יז)נלחם, א אלי(שמואל ּבא "ואנכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבׁשעה  אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ְְְְֵֵַַָָָָָּבׁשם
ּבמּדתֹו הּוא אֹוחז מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ְְְְִִֵֵֵֶָָָׁשהּוא
ולא  עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹלרחם
ּפֹונה  ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכמּדת

וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל .עצמֹו ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
:óeñ-íéá eòaèª§¬§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑ וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, ׁשדי »»«»ְְְְְְִִִֵַָָ
אֹומר: יט)הּוא אּונקלֹוס:(לקמן ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה ְְְִֵֶַָָֹ

ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', אׁשּתדאה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ'אֹו
יתּפעל  מרּכב,ׁשם ∑Á·Óe¯.ּבמקֹום ּכמֹו: ּדבר, ְְִִֵַƒ¿«ְְֵֶָָָ

קדׁש" "מקרא טביעה (מכילתא)∑eÚaË.מׁשּכב, אין ְְִִֶָָֹÀ¿ְִֵָ

ּכמֹו: טיט, ּבמקֹום סט)אּלא ּביון (תהלים "טבעּתי ְְְִִִִֵֶַָָ
לח)מצּולה", מלּמד (ירמיה ּבּטיט", ירמיהּו "וּיטּבע ְְְְְִִִֵַַַַָָ

את  ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה
ּובלבנים  ּבחמר .יׂשראל ְְְִִִֵֵֶָֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑ יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ּכמֹו ¿«¿Àְְְְְִֵֶַַָָָ

ּכמֹו: ,ּבכ הּמקראֹות ודר ח)ּבֹו. "ּובקר(דברים ְְְְְְִֶֶַָָָ
ירּבין", לו)וצאנ והּיּו"ד (תהלים ,"ּבית מּדׁשן "ירוין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַֹֻֻ

טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָראׁשֹונה
"יכסימּו" אֹותן. ויכּסּו הּמים ׁשּיחזרּו ּכדי סּוף, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֻּבים
ננקד  להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאין

חֹולם  להיֹות מּוכח ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם ְְְְִִַַָָָָיכסיּומֹו
ׁשּנתּבאר) ‡·Ô.ּכמֹו BÓk∑צללּו" אחר: ּובמקֹום ְְִֵֶָ¿»∆ְֲֵַָָ

הרׁשעים  ּכּקׁש". "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכעֹופרת",
- ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש -ְְְְִִִִִִֵַַָֹ

מּיד  ׁשּנחּו ּכעֹופרת - והּכׁשרים .ּכאבן, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eõòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬
:áéBà¥«

i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ׁשּתי ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְִִֵֵֶָָ
ימין  נעׂשית הּׂשמאל מקֹום, ׁשל רצֹונֹו .עֹוׂשין ְְֲִִֵֶַַָָֹ

Áka È¯c‡ '‰ EÈÓÈ∑וימינ יׂשראל, את להּציל ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְְְִִִִֵֶַָ
עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב". "ּתרעץ ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּׁשנית
ׁשּתי  לעׂשֹות לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אֹויב", ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ"ּתרעץ

ימינמל  מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְִִֶַַָָָ

ּתרעץ  היא ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּנאּדרת
ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה צב)אֹויב, הּנה (תהלים "ּכי ְְְִִִֵֵַָָָֻ

יאבדּו", אֹויבי הּנה ּכי ה', צד)אֹויבי "עדֿמתי (שם ְְִִֵֵֶֶַַָֹ
יעלזּו", רׁשעים עדֿמתי ה', צג)רׁשעים, "נׂשאּו(שם ְְְֲִִַַַָָָָֹ

לא  ה', לנּו, "לא קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', ְְְָָָָָֹֹנהרֹות,
ב)לנּו", אתֿהּׁשמים",(הושע אענה נאםֿה', "אענה, ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֻ

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

i˜ÓeÚÏ‡ה  e˙Á ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡·‡k¿«¿»

z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡Ò»¿»
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glyaע zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ה) אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי "לּולי (תהלים ִִִֵַָָָָֹֹ

אדם", עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' (שופטים ה' ְְֵֵֶָָָָָָ
ּדּבריֿׁשיר",ה) עּורי עּורי ּדבֹורה, עּורי (ישעיה "עּורי ְְִִִִִִַָ

עני",כו) רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה ארצם (תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה יתרה,∑È¯c‡.נחלה, הּיּו"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי .ּכמֹו: ְְְְִִִִַַָָָָֻ
·ÈB‡ ıÚ¯z∑.האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא ּתמיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹודֹומה
היא (י')ּב'ׁשֹופטים' ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

אֹויב  ּומלקה .מׁשּברת ְְֵֶֶַַָ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwk©©«

i"yx£EB‡b ·¯·e∑ האֹויב,אם רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְִִֵֶֶַָָָ
ּברב  ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ְְְְְְֲִִֶַָָָָֹֹֹּכׁשהּוא
ּבם  ּכׁשּׁשּלח קלֿוחמר נהרסים, אֹויביו לבד ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹּגאֹונֹו

"יאכלמֹו" אף, הֹורס ∑Ò¯‰z.חרֹון אּתה ּתמיד ְֲֵַֹ«¬…ִֵַָָ

אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד הּקמים ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקמי
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על פג)הּקמים הּנה (תהלים "ּכי ְְִִִִֵֵֵֵַַָָ

עּמ "על ההמיה? היא ּומה יהמיּון". ְְְֱִֶֶֶַַַַָָאֹויבי
מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", .יערימּו ְְֲִֵֶֶַַָָָ

(ç)étà çeøáeíéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
:íé-áìa úîäú eàô÷̈«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑.אף ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְִִִֵֵֶַַַ
 ֿ ּבׂשר מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּדּבר
ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹודם,
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהבין

יח) וכן(תהלים ּבאּפֹו", עׁשן ד)"עלה אּפֹו"ּומרּוח (איוב ְְֵֵַַַָָָָ
ׁשאמר וזהּו מח)יכלּו", אארי(ישעיה ׁשמי "למען ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ
נחה, ּכׁשזעּפֹו ּכֹועס,אּפי", ּוכׁשהּוא ארּכה, נׁשימתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

קצרה. ּולמען (שם)נׁשימתֹו ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ
חטם  אׂשים האף ּתהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

"נאקה  ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹוהרּוח
ׁשּבת, ּבמּסכת נא)ּבחטם" וכל (דף ּבעיני. נראה ּכ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו: אף", "חרה ּכן: אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאף
ל) ּומֹוקד,(איוב ׂשרפה לׁשֹון מּניֿחרב", חרה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ"ועצמי

וחרֹון  הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּנחירים
חרה, לׁשֹון מּגזרת חמה, וכן רצה, מּגזרת רצֹון ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

אֹומר: הּוא ּכן על א)חמימּות, ּבערה (אסתר "וחמתֹו ֲֲֲִֵֵַַָָָ
ּדעּתֹו נתקררה אֹומר: החמה ּובנֹוח eÓ¯Ú.בֹו", ְְְְִֵֵַַַָָָ∆∆¿

ÌÈÓ∑ צחּות ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס «ƒְְְְְְִִֵַַ
ּכמֹו ז)הּמקרא, השירים "ונּצבּו(שיר חּטים", "ערמת ְְְְֲִִִִֵַַָ

יֹוכיח  ÌÈÓ.כמֹוֿנד" eÓ¯Ú∑ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְִֵַ∆∆¿«ƒִֵֶַָָ
וכרּיֹות  ּגּלים ּכמין נעׂשּו והם הּמים, יבׁשּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמאּפ

ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה „.ׁשל BÓk∑:ּכתרּגּומֹו ְֲִֵֵֶֶָ¿≈ְְַ
ּכחֹומה  ּכמֹו∑„.ּכׁשּור, וכּנּוס, צּבּור (ישעיה לׁשֹון ְְָ≈ְְְִִ

נחלה",נז) ּביֹום קציר לג)"נד לא (תהלים ּכּנד", "ּכנס ְֲִֵֵֵַַָָֹֹ
ּכמֹו ּכנד היה ואּלּו 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכתיב

לכּת לֹו היה הכנסה, לׁשֹון וכֹונס 'מכניס ּכנאד ב ְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹ
הּוא, וצֹובר אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אּלא הּים', מי ְְְִֵֵֵֵֶַָָֹּכבנאד

ג)וכן: ואין (יהושע אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד "קמּו ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה קימה ְְְְֲִִִִֶַָָָֹלׁשֹון

ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד "נאד" מצינּו ּכמֹו(חולם)ולא ְְְִִֶָָָָֹֹ
נו) ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה נאד (שופטים "את ְְִִִֶֶָָֹֹ
י)ּכמֹו∑˜e‡Ù.החלב" ּתקּפיאני",(איוב "וכּגבינה ֶָָ»¿ְְְְִִִֵַַָ

הּמצרים  את זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָֻׁשהּקׁשּו
קׁשי  מיני ּבכל ּבם ונלחמים ּבכח האבן .על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ÌÈŒ·Ïa∑:ּכן לדּבר הּמקראֹות ודר הּים, ּבחזק ¿∆»ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשמים", יח)"עדֿלב ב לׁשֹון (שמואל האלה", "ּבלב ְְִֵֵֵַַַָָָ

ּדבר  ׁשל ותקּפֹו .עּקרֹו ְְִֶָָָָ

(è)Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
øç ÷éøà éLôð:éãé BîLéøBz éa ©§¦½¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

CnÚז  ÏÚ eÓ˜„Ï Ôez¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯ek ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
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עי glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ה) אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי "לּולי (תהלים ִִִֵַָָָָֹֹ

אדם", עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' (שופטים ה' ְְֵֵֶָָָָָָ
ּדּבריֿׁשיר",ה) עּורי עּורי ּדבֹורה, עּורי (ישעיה "עּורי ְְִִִִִִַָ

עני",כו) רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה ארצם (תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה יתרה,∑È¯c‡.נחלה, הּיּו"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי .ּכמֹו: ְְְְִִִִַַָָָָֻ
·ÈB‡ ıÚ¯z∑.האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא ּתמיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹודֹומה
היא (י')ּב'ׁשֹופטים' ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

אֹויב  ּומלקה .מׁשּברת ְְֵֶֶַַָ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwk©©«

i"yx£EB‡b ·¯·e∑ האֹויב,אם רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְִִֵֶֶַָָָ
ּברב  ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ְְְְְְֲִִֶַָָָָֹֹֹּכׁשהּוא
ּבם  ּכׁשּׁשּלח קלֿוחמר נהרסים, אֹויביו לבד ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹּגאֹונֹו

"יאכלמֹו" אף, הֹורס ∑Ò¯‰z.חרֹון אּתה ּתמיד ְֲֵַֹ«¬…ִֵַָָ

אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד הּקמים ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקמי
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על פג)הּקמים הּנה (תהלים "ּכי ְְִִִִֵֵֵֵַַָָ

עּמ "על ההמיה? היא ּומה יהמיּון". ְְְֱִֶֶֶַַַַָָאֹויבי
מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", .יערימּו ְְֲִֵֶֶַַָָָ

(ç)étà çeøáeíéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
:íé-áìa úîäú eàô÷̈«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑.אף ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְִִִֵֵֶַַַ
 ֿ ּבׂשר מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּדּבר
ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹודם,
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהבין

יח) וכן(תהלים ּבאּפֹו", עׁשן ד)"עלה אּפֹו"ּומרּוח (איוב ְְֵֵַַַָָָָ
ׁשאמר וזהּו מח)יכלּו", אארי(ישעיה ׁשמי "למען ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ
נחה, ּכׁשזעּפֹו ּכֹועס,אּפי", ּוכׁשהּוא ארּכה, נׁשימתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

קצרה. ּולמען (שם)נׁשימתֹו ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ
חטם  אׂשים האף ּתהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

"נאקה  ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹוהרּוח
ׁשּבת, ּבמּסכת נא)ּבחטם" וכל (דף ּבעיני. נראה ּכ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו: אף", "חרה ּכן: אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאף
ל) ּומֹוקד,(איוב ׂשרפה לׁשֹון מּניֿחרב", חרה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ"ועצמי

וחרֹון  הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּנחירים
חרה, לׁשֹון מּגזרת חמה, וכן רצה, מּגזרת רצֹון ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

אֹומר: הּוא ּכן על א)חמימּות, ּבערה (אסתר "וחמתֹו ֲֲֲִֵֵַַָָָ
ּדעּתֹו נתקררה אֹומר: החמה ּובנֹוח eÓ¯Ú.בֹו", ְְְְִֵֵַַַָָָ∆∆¿

ÌÈÓ∑ צחּות ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס «ƒְְְְְְִִֵַַ
ּכמֹו ז)הּמקרא, השירים "ונּצבּו(שיר חּטים", "ערמת ְְְְֲִִִִֵַַָ

יֹוכיח  ÌÈÓ.כמֹוֿנד" eÓ¯Ú∑ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְִֵַ∆∆¿«ƒִֵֶַָָ
וכרּיֹות  ּגּלים ּכמין נעׂשּו והם הּמים, יבׁשּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמאּפ

ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה „.ׁשל BÓk∑:ּכתרּגּומֹו ְֲִֵֵֶֶָ¿≈ְְַ
ּכחֹומה  ּכמֹו∑„.ּכׁשּור, וכּנּוס, צּבּור (ישעיה לׁשֹון ְְָ≈ְְְִִ

נחלה",נז) ּביֹום קציר לג)"נד לא (תהלים ּכּנד", "ּכנס ְֲִֵֵֵַַָָֹֹ
ּכמֹו ּכנד היה ואּלּו 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכתיב

לכּת לֹו היה הכנסה, לׁשֹון וכֹונס 'מכניס ּכנאד ב ְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹ
הּוא, וצֹובר אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אּלא הּים', מי ְְְִֵֵֵֵֶַָָֹּכבנאד

ג)וכן: ואין (יהושע אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד "קמּו ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה קימה ְְְְֲִִִִֶַָָָֹלׁשֹון

ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד "נאד" מצינּו ּכמֹו(חולם)ולא ְְְִִֶָָָָֹֹ
נו) ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה נאד (שופטים "את ְְִִִֶֶָָֹֹ
י)ּכמֹו∑˜e‡Ù.החלב" ּתקּפיאני",(איוב "וכּגבינה ֶָָ»¿ְְְְִִִֵַַָ

הּמצרים  את זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָֻׁשהּקׁשּו
קׁשי  מיני ּבכל ּבם ונלחמים ּבכח האבן .על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ÌÈŒ·Ïa∑:ּכן לדּבר הּמקראֹות ודר הּים, ּבחזק ¿∆»ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשמים", יח)"עדֿלב ב לׁשֹון (שמואל האלה", "ּבלב ְְִֵֵֵַַַָָָ

ּדבר  ׁשל ותקּפֹו .עּקרֹו ְְִֶָָָָ
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glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם לעּמֹו »«≈ְְְְִִִֶֶַָָֹ

ועבדי  ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ∑BÓ‡ÏÓz.ואּׂשיגם ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָƒ¿»≈
ּורצֹוני.∑ÈLÙ.מהם ּתתמלא על רּוחי ּתתמּה ואל ְִֵֵֶַ«¿ƒְְְִִִַַַ

ּתּמלא  – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת יׁשּתיבה מהם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּזה: ּכּלׁשֹון א)הרּבה נתּתני",(שופטים הּנגב ארץ "ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

לי'. 'נתּת לז)ּכמֹו לׁשלֹום",(בראשית ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְִַַָָָָֹ
עּמֹו'. 'ּדּבר י)ּכמֹו 'יצאּו(ירמיה ּכמֹו יצאּוני", "ּבני ְְְְִִֵַַָָָ

לא)מּמּני'. לֹו.(איוב אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
מהם  נפׁשי ּתּמלא 'ּתמלאמֹו' ּכאן ‡¯È˜.אף ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ

Èa¯Á∑ הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, «¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵָָָָּבׁשליפתֹו

ׂשּקיהם", מח)"מריקים ואם (ירמיה יריקּו". "וכליו ְְְִִִִֵֵֶַָָ

על  אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ְֵֵֵֵֶַַַַָֹּתאמר
לא  אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל הּׂשק ועל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּתיק,
חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

יד)ּכלׁשֹון ּבחרּבי'.(בראשית 'אזּדּין חניכיו", את "וּירק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
על אף מּוסב הּלׁשֹון א)הּיֹוצא:מצינּו השירים "ׁשמן (שיר ִֵֶֶַַַַָָָ

מח)ּתּורק", 'לא (ירמיה ּכלי", אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְִִִֶֶַַֹֹ
הּיין  הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' ְְִִִֵֶַַַַַָָֹהּורק
וכן  הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּכלי

כח) ּדחירם (יחזקאל "חכמת עלֿיפי חרבֹותם ."והריקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
BÓLÈ¯Bz∑ּכמֹו ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א (שמואל ƒ≈ְְְֵַ

ּומעׁשיר" ."מֹוריׁש ֲִִַ

(é)íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
:íéøécà©¦¦«

i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו, .ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙¯ÙBÚk∑ ּבלע"ז פלו"ס .אבר «∆∆ְֲַַָ

(àé)Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
:àìô äNò úläú àøBð¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, אילי (יחזקאל "ואת »≈ƒְְֲִֵֵֶַָ
לקח", כב)הארץ חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ."אילּותי ְְֱִִֶֶָָָָָָָ

˙l‰˙ ‡¯B∑,ימעטּו ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד יראּוי »¿ƒ…ְְְֲִִִִֶֶַָ
תהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: .ּכמֹו ְְְִִֶָָָֻ

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ נֹוטה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »ƒ»¿ƒ¿ְֶֶַָָ

ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹידֹו,
אֹומר: הּוא וכן ּבהּטיתּה. לא)ונֹופלים יּטה (ישעיה "וה' ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

זכּוכית  לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָידֹו

נֹופלים  והן מעט ידֹו מּטה אדם: ּביד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּנתּונים
‡¯ı.ּומׁשּתּברין  BÓÚÏ·z∑,לקבּורה ׁשּזכּו מּכאן ְְִִַƒ¿»≈»∆ְִִֶָָָ

הּצּדיק" "ה' ׁשאמרּו: .ּבׂשכר ְְִִֶַַָָ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

epxetq

(i).Eçeøá zôLðFnvr gExd FzF`A ¨©§¨§£§¨©©§
xarl KxC dUrpe mId rwxw `iRwdW¤¦§¦©§©©¨§©£¨¤¤©£Ÿ
mitcFxd zFQkl YtWp ,milE`B§¦¨©§¨§©¨§¦

.mcA`lE§©§¨
.íéøécàEllv mr iW`xe mixU ©¦¦¨¦§¨¥¨¨£

lr mWlX"d Eid mdnE .minA zxtFrM©¤¤§©¦¥¤¨©¨¦¦©
"FNM(f ,ci lirl)akx lM lr drxR dPOW ª¤¦¨©§Ÿ©¨¤¤

.mixvn`i dxez ¦§©¦
(`i).íìàa äëîë éîl`l gaW ozp ¦¨Ÿ¨¨¥¦¨©¤©¨¥

cbp ziWilXd FYngln lr KxAzi¦§¨©©¦§©§©§¦¦¤¤
LFnk in :xn`e ,mixvn akx oFnd£¤¤¦§©¦§¨©¦¨

mi`vnPd rah zFPWl lkEIW ,miwfgA©£¨¦¤©§©¤©©¦§¨¦
.mrahA micqtp iYlAd©¦§¦¦§¨¦§¦§¨

.Lãwa øcàðhlgnA WFcTd dPd ¤§¨©Ÿ¤¦¥©¨§ª§¨
mxn`M ,llM cqtp iYlAd `Ed©¦§¦¦§¨§¨§¨§¨
cizrW miwiCv :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨©¦¦¤¨¦
mpi` ozFigdl `Ed KExA WFcTd©¨¨§©£¨¥¨

xn`PW ,mxtrl oixfFg(b ,c diryi) §¦©£¨¨¤¤¡©
.."Fl xn`i WFcw milWExiA ..x`WPd"©¦§¨¦¨©¦¨¥¨¤
mlFrl md s` ,mIw mlFrl WFcT dn©¨§¨©¨©¥§¨

oinIw(` ,av oixcdpq)FnM oi`W ,xn` . ©¨¦¨©¤¥§
lM lr KlnE xiC`l rcFp KxAzi l`d̈¥¦§¨©¨§©¦¤¤©¨

Fl KkitlE ,miIgvpe miWFcw midl ¡̀Ÿ¦§¦§¦§¦¦§¦¨
M rah zFPWl zF`i FCal`vnp l §©¥§©¤©¨¦§¨

`l igvp lM zEIgvp iM ,cqtp iYlA¦§¦¦§¨¦¦§¦¨¦§¦Ÿ
.KxAzi FY`n izlEf didi¦§¤¨¦¥¦¦§¨©

.úläú àøBð,eizFNdY lcB rcIW inE ¨§¦Ÿ¦¤¥©Ÿ¤§¦¨
z`xi liaWA `l ,FliaWA Ed`xii¦¨¥¦§¦Ÿ¦§¦¦§©

.FY`n `FaIW WprŸ¤¤¨¥¦
.àìô äNòon `lRIX dn dUFr Ÿ¥¤¤¤©¤¦¨¥¦

cEOr oFbM ,ot` mEWA zFUrl raHd©¤©©£§Ÿ¤§©
.W`d cEOre oprdai dxez ¤¨¨§©¨¥



glyaעב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

i"yx£ÔeÊb¯È∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּכּמפרׁשמּפני ּבחזקה, ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגת  אנׁשי והרגּום הּימים', .ּב'דברי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

(åè)ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
:ïòðë éáLé ìk eâîð̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא) לא והלא «≈¡≈≈»ֲַֹֹ
הֹולכים? עליהם לא ׁשהרי ּכלּום, לירא להם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹהיה

ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו אנינּות, מּפני על אּלא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יׂשראל  ׁשל ּכמֹו∑e‚Ó.ּכבֹודם עה)נמּסּו, (תהלים ְְִֵֶָָ»…ְַָ
ּבאים  הם 'עלינּו אמרּו: ּתמגגּנה". ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ"ּברביבים

ארצנּו'לכּלֹותנּו את .ולירׁש ְְְִֵֵֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al jxk zegiy ihewl)

ארצנארצנארצנארצנּוּוּוּו אתאתאתאת לירלירלירלירׁשׁשׁשׁש .... .... ּבּבּבּבאיםאיםאיםאים הםהםהםהם טו)עלינעלינעלינעלינּוּוּוּו טו, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לאברהם  הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנראה,
וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ל)ׁשּזרעֹו "מסרת (לד, : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אֹומרים  ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים ּביד ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר (ט,עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לזרעֹוכו) הבטחתֹו לׁשמר ׁשעתיד ׁשם, אלקי ה' ּברּו" :ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּכנען". ארץ את להם ְֵֶֶֶֶַַָָלתת

(æè)eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים .על ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ
„ÁÙÂ∑,הּקרֹובים ׁשּנאמרעל ב)ּכענין "ּכי (יהושע »««ְְְֱִִִֶֶַַַָ

וגֹו'" הֹוביׁש אׁשר את ÚÈ·¯.ׁשמענּו „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ ְְֲִֵֶַָ««¬…««¬…

אּמֹות∑˜È˙.ּכתרּגּומֹו מּׁשאר הּקנּוי חּבבּת ּכחפץ ְְַ»ƒ»ְְְִִֵֶַַָָָֻ
האדם  על ׁשחביב יקרים .ּבדמים ְְִִִֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?"miaFxTd" zFpFiqPd lr mixABzn Ki ¥̀¦§©§¦©©¦§©§¦

ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת (טו, ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּקרֹובים". על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה רׁש"י ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּופירׁש

קרֹובים  ואחר־ּכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת -ְֲַַָָָ

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»

epxetq

(bi).zìàâ eæ íò Ecñçá úéçðzrn ¨¦¨§©§§©¨¨§¨¥¥
lEabl uEg mz`vFdWM dfe ,mYl`BW¤§©§¨§¤§¤¥¨¦§
mzFgpl Ylgzd ,zFMql E`aE mixvn¦§©¦¨§ª¦§©§¨©§¨
Kld 'de ..zMQn ErqIe" Fxn`M ,KxCd©¤¤§¨§©¦§¦ªŸ©Ÿ¥

"mdiptl(`k k ,bi lirl). ¦§¥¤
.Efòá zìäðdWAIA mH`l Yldp ¥©§¨§¨§¥©§¨§¦¨©©¨¨

zFndYA mkilFn" Fxn`M ,mId KFzA§©¨§¨§¦¨©§Ÿ
"ElWMi `l xAcOA qEQM(bi ,bq diryi). ©©¦§¨Ÿ¦¨¥

.ELã÷ äåð ìàl`" zkll oFkp KxcA ¤§¥¨§¤§¤¤¨¨¤¤¤

mW mWCwl ,"LWcw dep§¥¨§¤§©§¨¨
.LzcFarlci dxez ©£¨¤

(eh)éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥¡¥¥
.áàBîiR lr s` ,miQPd EN` E`xWM ¨§¤¨¥©¦¦©©¦

l`xUi dlri mdilr `NW ErcIW¤¨§¤Ÿ£¥¤©£¤¦§¨¥
.zF`xl Eldap mFwn lMn ,dnglOl©¦§¨¨¦¨¨¦§£¦§

.ãòø Bîæçàécrx Fnfg`IW oFvx idi Ÿ£¥¨©§¦¨¤Ÿ£¥©©
.Epilr EnnFwzi `le§Ÿ¦§§¨¥
.ïòðë éáLé ìk eâîð"orpk iaWi" dPd ¨ŸŸŸ§¥§¨©¦¥Ÿ§¥§©©

iM ,wtq ilA "Ebnp" dN` lM mrnWA§¨§¨¨¥¤¨Ÿ§¦¨¥¦
Fxn`M ,mWxbl Elri mdilrW Ercï§¤£¥¤©£§¨§¨§¨§
gEx cFr dnw `le Epaal qOIe rnWPe"©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨©

"mkipRn Wi`A(`i ,a ryedi).fh dxez §¦¦§¥¤
(fh)ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨¨©©¦§Ÿ

.EòBøæmdilr lRY"W oFvx idi §£§¦¨¤¦Ÿ£¥¤
EpipRn EqEpIW ot`A ,"cgte dzni ¥̀¨¨¨©©§Ÿ¤¤¨¦¨¥

InipA ipRn dqEp`" oiprM ,LrFxf z`x ¦¦§©§£§¦§©¨¨¦§¥§¥
"mglp 'd iM l`xUi(dk ,ci lirl). ¦§¨¥¦¦§¨



עג glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

i"yx£ÔeÊb¯È∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּכּמפרׁשמּפני ּבחזקה, ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגת  אנׁשי והרגּום הּימים', .ּב'דברי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

(åè)ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
:ïòðë éáLé ìk eâîð̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא) לא והלא «≈¡≈≈»ֲַֹֹ
הֹולכים? עליהם לא ׁשהרי ּכלּום, לירא להם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹהיה

ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו אנינּות, מּפני על אּלא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יׂשראל  ׁשל ּכמֹו∑e‚Ó.ּכבֹודם עה)נמּסּו, (תהלים ְְִֵֶָָ»…ְַָ
ּבאים  הם 'עלינּו אמרּו: ּתמגגּנה". ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ"ּברביבים

ארצנּו'לכּלֹותנּו את .ולירׁש ְְְִֵֵֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al jxk zegiy ihewl)

ארצנארצנארצנארצנּוּוּוּו אתאתאתאת לירלירלירלירׁשׁשׁשׁש .... .... ּבּבּבּבאיםאיםאיםאים הםהםהםהם טו)עלינעלינעלינעלינּוּוּוּו טו, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לאברהם  הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנראה,
וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ל)ׁשּזרעֹו "מסרת (לד, : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אֹומרים  ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים ּביד ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר (ט,עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לזרעֹוכו) הבטחתֹו לׁשמר ׁשעתיד ׁשם, אלקי ה' ּברּו" :ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּכנען". ארץ את להם ְֵֶֶֶֶַַָָלתת

(æè)eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים .על ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ
„ÁÙÂ∑,הּקרֹובים ׁשּנאמרעל ב)ּכענין "ּכי (יהושע »««ְְְֱִִִֶֶַַַָ

וגֹו'" הֹוביׁש אׁשר את ÚÈ·¯.ׁשמענּו „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ ְְֲִֵֶַָ««¬…««¬…

אּמֹות∑˜È˙.ּכתרּגּומֹו מּׁשאר הּקנּוי חּבבּת ּכחפץ ְְַ»ƒ»ְְְִִֵֶַַָָָֻ
האדם  על ׁשחביב יקרים .ּבדמים ְְִִִֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?"miaFxTd" zFpFiqPd lr mixABzn Ki ¥̀¦§©§¦©©¦§©§¦

ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת (טו, ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּקרֹובים". על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה רׁש"י ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּופירׁש

קרֹובים  ואחר־ּכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת -ְֲַַָָָ

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»

epxetq

(bi).zìàâ eæ íò Ecñçá úéçðzrn ¨¦¨§©§§©¨¨§¨¥¥
lEabl uEg mz`vFdWM dfe ,mYl`BW¤§©§¨§¤§¤¥¨¦§
mzFgpl Ylgzd ,zFMql E`aE mixvn¦§©¦¨§ª¦§©§¨©§¨
Kld 'de ..zMQn ErqIe" Fxn`M ,KxCd©¤¤§¨§©¦§¦ªŸ©Ÿ¥

"mdiptl(`k k ,bi lirl). ¦§¥¤
.Efòá zìäðdWAIA mH`l Yldp ¥©§¨§¨§¥©§¨§¦¨©©¨¨

zFndYA mkilFn" Fxn`M ,mId KFzA§©¨§¨§¦¨©§Ÿ
"ElWMi `l xAcOA qEQM(bi ,bq diryi). ©©¦§¨Ÿ¦¨¥

.ELã÷ äåð ìàl`" zkll oFkp KxcA ¤§¥¨§¤§¤¤¨¨¤¤¤

mW mWCwl ,"LWcw dep§¥¨§¤§©§¨¨
.LzcFarlci dxez ©£¨¤

(eh)éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥¡¥¥
.áàBîiR lr s` ,miQPd EN` E`xWM ¨§¤¨¥©¦¦©©¦

l`xUi dlri mdilr `NW ErcIW¤¨§¤Ÿ£¥¤©£¤¦§¨¥
.zF`xl Eldap mFwn lMn ,dnglOl©¦§¨¨¦¨¨¦§£¦§

.ãòø Bîæçàécrx Fnfg`IW oFvx idi Ÿ£¥¨©§¦¨¤Ÿ£¥©©
.Epilr EnnFwzi `le§Ÿ¦§§¨¥
.ïòðë éáLé ìk eâîð"orpk iaWi" dPd ¨ŸŸŸ§¥§¨©¦¥Ÿ§¥§©©

iM ,wtq ilA "Ebnp" dN` lM mrnWA§¨§¨¨¥¤¨Ÿ§¦¨¥¦
Fxn`M ,mWxbl Elri mdilrW Ercï§¤£¥¤©£§¨§¨§¨§
gEx cFr dnw `le Epaal qOIe rnWPe"©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨©

"mkipRn Wi`A(`i ,a ryedi).fh dxez §¦¦§¥¤
(fh)ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨¨©©¦§Ÿ

.EòBøæmdilr lRY"W oFvx idi §£§¦¨¤¦Ÿ£¥¤
EpipRn EqEpIW ot`A ,"cgte dzni ¥̀¨¨¨©©§Ÿ¤¤¨¦¨¥

InipA ipRn dqEp`" oiprM ,LrFxf z`x ¦¦§©§£§¦§©¨¨¦§¥§¥
"mglp 'd iM l`xUi(dk ,ci lirl). ¦§¨¥¦¦§¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
הּיצר, מלחמת על ּגם רֹומזת האּמֹות עם יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמלחמת
הרעֹות  הּמּדֹות ז' את לכּבׁש צרי מּיׂשראל ואחד אחד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּכל

הּקדּׁשה. ממׁשלת ּתחת ׁשּיהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּבֹו,
הּוא  ּכן ּו"רחֹוקים", "קרֹובים" סּוגים ׁשני יׁש ׁשּבאּמֹות ְְְְִִִֵֵֵֶָֻּוכמֹו
ׁש"רחֹוקים" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ׁשּיׁשנם האדם. אצל ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּגם
אּלא  להם, להּכנע אצלֹו מפר טבעֹו ּומּצד מהאדם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהם
ּתאוֹות  ּברּבּוי ׁשּנׁשקע ואחרי עליו, מתּגּבר יצרֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלפעמים

ּבהם. ּגם רחמנא־ליצלן להכׁשילֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָיכֹול
האפׁשרּות  יֹותר ׁש"קרֹובה" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָויׁשנם
היא  ּבּיצר הּמלחמה ועיּקר ּבהם. יּכׁשל יׂשראל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאיׁש

ה"קרֹובים". רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות על ְְְְִִִִֵַַַָלהתּגּבר

ופחד", אימתה עליהם "ּתּפל אֹומר ׁשהּכתּוב מה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזהּו
יּוכל  ׁשּלא הּיצר־הרע, על ופחד אימה מטיל ִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּקּב"ה
חז"ל  ּכמאמר יׂשראל, איׁש על חס־וׁשלֹום ולׁשלט ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹלהתּגּבר

ועוד) ב. נב, לֹו".(סוכה יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה ְְִֵֵַָָָָ"אלמלא
הרחֹוקים  על אימה נֹופלת ׁשּבתחלה מה מּובן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָועל־ּפי־זה
היא  מלמעלה העזר ּפעּולת ּכי הּקרֹובים, על ּפחד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָואחר־ּכ
יּכנע  לא ׁשהאדם זה עזר ּפֹועל ּדתחּלה ה ּכבד, אל הּקל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמן
זה  עזר ּפֹועל ואחר־ּכ מּמּנּו, רחֹוקֹות ׁשהן ּכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלתאוֹות
ׁשאין  ּבאפן הּיצר־הרע, על ּפחד הּקּב"ה ׁשּמטיל יֹותר, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעֹוד
ׁשּקרֹובֹות  ּכאּלּו ּבתאוֹות אפילּו האדם על להתּגּבר ּכח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלֹו

ּבהם. להּכׁשל לאדם ְִֵֵֶָָָָָהן

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt:E ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה לכנתנּבא לארץ, ס ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא
ּדף  נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא והכי וכּו' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ
אף  האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: ְְְְִִִִַַָָָָָֹקי"ט
נּבא  מּכלֿמקֹום, עדין, מרּגלים ּגזרת נגזרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע Ez·LÏ.ולא ÔBÎÓ∑ ְִַַָָֹ»¿ƒ¿¿
מּטה  ׁשל אׁשר מקּדׁש מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד מכּון ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

להפרידֹו∑L„wÓ.ּפעלּת ּגדֹול', 'זקף עליו הּטעם ְַָָƒ¿»ְְִֵַַַַָָָָ
,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתבת
אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית חביב ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָה'.

מט)ׁשּנאמר: ּומקּדׁש(ישעיה ארץ", יסדה ידי "אף ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּתי
הּמלּוכה  ׁשּכל לעתידֿלבא ועד", לעֹולם ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹימל

.ׁשּלֹו ֶ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא  קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו .ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

(èé)áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúaô §¬©¨«
i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

epxetq

.'ä Enò øáòé ãò ïáàk eîcéidi oke ¦§¨¨¤©©£Ÿ©§§¥§¦
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glyaעד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑?נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ
קדם אהרן, אחֹות אמרה:ּכׁשהיתה מׁשה, ׁשּנֹולד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד אּמי (דף 'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ
נפׁשֹוי''ב) ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשמֹו על נקראת ּכׁשּנצטרעה, ‰Ûz.עליה ּכלי ∑‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ
זמר  מיני ÏÁÓ·e˙.ׁשל ÌÈt˙a∑היּו מבטחֹות ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ

להם  עֹוׂשה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּבּדֹור ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz hay c"eie glya t"y zgiyn)

המלכּות  ּובספירת - המלכּות ספירת על מֹורה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמרים
ּבעצמּותו  מּוׁשרׁשת המלכּות ספירת ענינים: ב' אנּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמֹוצאים
לּה "לית המלכּות ספירת הספירֹות; מּכל למעלה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָית',
רק  ּכי־אם אליה), ׁשנמׁשלה הלבנה (ּבדּוגמת ּכלּום" ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמגרמּה
ׁשהיא  ּולפי ממנה: ׁשלמעלה מהספירֹות ׁשמקּבלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמה

ורק גמּור, ּביטּול ׁשלמעלה מקמקמקמקּבּבּבּבלת לת לת לת ּבבחינת מהספירֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
ּבאֹור  ׁשיׁשנֹו העצמּות ּכח ּבה ׁשיּורגׁש אפׁשר לכן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹממנה,

מּור  ׁשאינֹו (אף אליה ׁשלמעלה הנמׁש ּבספירֹות גׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ִֶָממנה).

הּפירּוׁשים  ּבב' הדבר ּומרּומז - ּבמרים הּוא זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעל־דר
ְִֶַׁשּברׁש"י:

מדּבר הראׁשֹון ׁשהיתה ּבּבּבּבמעלמעלמעלמעלֹוֹוֹוֹותיה תיה תיה תיה ּפירּוׁש - מרים ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לידת  ּוממׁשיכה) (ּומגלה ּומנּבאה גדֹולה ּונביאה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָנביאה,
אהרן  ׁשל ׁשמֹו" על ׁש"נקראת מבֹואר הּב' ּוּבפירּוׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמׁשה,

היינּו דאהרן ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבטלה טלה טלה טלה - נפׁש מסירּות ועל־ידי אליו ּוטפילה ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשגם  לעיל ונתּבאר וכּו'; דיּבּורּה יכּוּפר אׁשר ּפעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה
מעלת  גֹודל מדגיׁש - אחֹות" הנביאה "מרים הּב' ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלּפירּוׁש
(הּתחלת  המלכּות ספירת ּבמרים, מעלֹות ׁשיׁשנן זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמרים:
ׁשֹוׁשבינא  ּבחינת לאהרן, ׁשּבטילה לפי הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹפרש"י)

הּב'). (ּפירּוׁש ממנה ׁשלמעלה זעיר־אנּפין, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָדמטרֹוניתא,
ׁשּכמה  ׁשאף יׂשראל: ּובנֹות לנׁשי מיּוחדת הֹוראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומזה
ׁשלעתיד־לבֹוא  (עד ּבאנׁשים ׁשאין ּבהן, מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכמה

אׁשר  לדעת, עליהן מּכל־מקֹום גבר"), ּתסֹובב ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"נקבה
ּבעלה", רצֹון העֹוׂשה ּכׁשירה אׁשה "איזֹוהי רז"ל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָּכמאמר

זה זה זה זה  הנמצאֹות ועלועלועלועל־־־־ידיידיידיידי המעלֹות גלּוי לידי ּתבֹואנה דוקא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ֶָּבהן.

נראה  אׁשר המעלֹות לאֹותן ּבנֹוגע רק לא היא זֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוהֹוראה
ׁשיׁשנן  להמעלֹות - גם אלא מּבעליהן, מקּבלֹות ׁשהן ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּוי

דילן: רׁש"י ּבפירּוׁש ּכן גם וכמרּומז עצמן, מצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבנׁשים
עליה, נפׁשֹו מסר (אהרן ּבאמת למה מּובן: אינֹו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹדלכאֹורה
הטעם  אמנם דוקא? אהרן ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹולכן)
ׁשלֹום  "אֹוהב הּוא אהרן ׁשל ענינֹו ּבהם: הׁשוה צד ּכי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה,
ענינּה וכן לּתֹורה"; ּומקרבן הּבריֹות את אֹוהב ׁשלֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָורֹודף
הנׁשים  ּכדר לולד, והֹוגה ּומדּברת "ּפֹועה הּוא מרים ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
עליה, נפׁשֹו מסר הּוא ולכן - הּבֹוכה" ּתינֹוק ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהמפיסֹות

ׁשמֹו. על ְְְִֵַונקראת
מצד  הנׁשים ממעלֹות ׁשהן ּבענינים ׁשאף הרמז, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובזה

" רׁש"י וכלׁשֹון הינּוּכּכּכּכדרדרדרדרעצמן, וכּו'", המפיסֹות הנׁשים ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
גם וכּו', לקרב האׁשה "נקראת ּבּבּבּבזה זה זה זה ׁשמטבע ׁשהיא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

וכּו'. מהּבעל זה גם לקּבל ׁשצריכה אהרן, ׁשל ׁשמֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעל
ּכל  ּבּה מתגלֹות  מהּבעל, ׁשמקּבלת ׁשלאחר מּובן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּולאיד
מׁשּפעת  גם והיא מהּבעל, יֹותר נעלה ּבאֹופן עֹוד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָמעלֹותיה
ּכי  ּגלּוי, לידי הדבר יבֹוא ׁשלעתיד־לבֹוא עד אליו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעלֹותיה

גבר". ּתסֹובב ְְֵֵֶָָ"נקבה

(àë)äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
:íiá äîø Báëøå ñeññ ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר לּנׁשים מׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

(áë)-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
ìL eëìiå øeL-øaãîeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§

:íéî̈«¦
i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּבעלּֿכרחם הּסיען «««…∆ְְִִַָָָ

מ  וכסף ׁשעּטרּו זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את צרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
טֹובֹות אֹותם (מכילתא)ואבנים מֹוצאין יׂשראל והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשּנאמר: מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּים,
א) השירים הּכסף".(שיר נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ"ּתֹורי

ּבעלּֿכרחם  להּסיען הצר לפיכ. ְְְְְִִַַַָָָָֻ

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»



עכ glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑?נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ
קדם אהרן, אחֹות אמרה:ּכׁשהיתה מׁשה, ׁשּנֹולד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד אּמי (דף 'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ
נפׁשֹוי''ב) ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשמֹו על נקראת ּכׁשּנצטרעה, ‰Ûz.עליה ּכלי ∑‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ
זמר  מיני ÏÁÓ·e˙.ׁשל ÌÈt˙a∑היּו מבטחֹות ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ

להם  עֹוׂשה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּבּדֹור ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz hay c"eie glya t"y zgiyn)

המלכּות  ּובספירת - המלכּות ספירת על מֹורה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמרים
ּבעצמּותו  מּוׁשרׁשת המלכּות ספירת ענינים: ב' אנּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמֹוצאים
לּה "לית המלכּות ספירת הספירֹות; מּכל למעלה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָית',
רק  ּכי־אם אליה), ׁשנמׁשלה הלבנה (ּבדּוגמת ּכלּום" ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמגרמּה
ׁשהיא  ּולפי ממנה: ׁשלמעלה מהספירֹות ׁשמקּבלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמה

ורק גמּור, ּביטּול ׁשלמעלה מקמקמקמקּבּבּבּבלת לת לת לת ּבבחינת מהספירֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
ּבאֹור  ׁשיׁשנֹו העצמּות ּכח ּבה ׁשיּורגׁש אפׁשר לכן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹממנה,

מּור  ׁשאינֹו (אף אליה ׁשלמעלה הנמׁש ּבספירֹות גׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ִֶָממנה).

הּפירּוׁשים  ּבב' הדבר ּומרּומז - ּבמרים הּוא זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעל־דר
ְִֶַׁשּברׁש"י:

מדּבר הראׁשֹון ׁשהיתה ּבּבּבּבמעלמעלמעלמעלֹוֹוֹוֹותיה תיה תיה תיה ּפירּוׁש - מרים ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לידת  ּוממׁשיכה) (ּומגלה ּומנּבאה גדֹולה ּונביאה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָנביאה,
אהרן  ׁשל ׁשמֹו" על ׁש"נקראת מבֹואר הּב' ּוּבפירּוׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמׁשה,

היינּו דאהרן ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבטלה טלה טלה טלה - נפׁש מסירּות ועל־ידי אליו ּוטפילה ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשגם  לעיל ונתּבאר וכּו'; דיּבּורּה יכּוּפר אׁשר ּפעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה
מעלת  גֹודל מדגיׁש - אחֹות" הנביאה "מרים הּב' ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלּפירּוׁש
(הּתחלת  המלכּות ספירת ּבמרים, מעלֹות ׁשיׁשנן זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמרים:
ׁשֹוׁשבינא  ּבחינת לאהרן, ׁשּבטילה לפי הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹפרש"י)

הּב'). (ּפירּוׁש ממנה ׁשלמעלה זעיר־אנּפין, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָדמטרֹוניתא,
ׁשּכמה  ׁשאף יׂשראל: ּובנֹות לנׁשי מיּוחדת הֹוראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומזה
ׁשלעתיד־לבֹוא  (עד ּבאנׁשים ׁשאין ּבהן, מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכמה

אׁשר  לדעת, עליהן מּכל־מקֹום גבר"), ּתסֹובב ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"נקבה
ּבעלה", רצֹון העֹוׂשה ּכׁשירה אׁשה "איזֹוהי רז"ל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָּכמאמר

זה זה זה זה  הנמצאֹות ועלועלועלועל־־־־ידיידיידיידי המעלֹות גלּוי לידי ּתבֹואנה דוקא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ֶָּבהן.

נראה  אׁשר המעלֹות לאֹותן ּבנֹוגע רק לא היא זֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוהֹוראה
ׁשיׁשנן  להמעלֹות - גם אלא מּבעליהן, מקּבלֹות ׁשהן ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּוי

דילן: רׁש"י ּבפירּוׁש ּכן גם וכמרּומז עצמן, מצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבנׁשים
עליה, נפׁשֹו מסר (אהרן ּבאמת למה מּובן: אינֹו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹדלכאֹורה
הטעם  אמנם דוקא? אהרן ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹולכן)
ׁשלֹום  "אֹוהב הּוא אהרן ׁשל ענינֹו ּבהם: הׁשוה צד ּכי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה,
ענינּה וכן לּתֹורה"; ּומקרבן הּבריֹות את אֹוהב ׁשלֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָורֹודף
הנׁשים  ּכדר לולד, והֹוגה ּומדּברת "ּפֹועה הּוא מרים ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
עליה, נפׁשֹו מסר הּוא ולכן - הּבֹוכה" ּתינֹוק ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהמפיסֹות

ׁשמֹו. על ְְְִֵַונקראת
מצד  הנׁשים ממעלֹות ׁשהן ּבענינים ׁשאף הרמז, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובזה

" רׁש"י וכלׁשֹון הינּוּכּכּכּכדרדרדרדרעצמן, וכּו'", המפיסֹות הנׁשים ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
גם וכּו', לקרב האׁשה "נקראת ּבּבּבּבזה זה זה זה ׁשמטבע ׁשהיא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

וכּו'. מהּבעל זה גם לקּבל ׁשצריכה אהרן, ׁשל ׁשמֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעל
ּכל  ּבּה מתגלֹות  מהּבעל, ׁשמקּבלת ׁשלאחר מּובן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּולאיד
מׁשּפעת  גם והיא מהּבעל, יֹותר נעלה ּבאֹופן עֹוד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָמעלֹותיה
ּכי  ּגלּוי, לידי הדבר יבֹוא ׁשלעתיד־לבֹוא עד אליו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעלֹותיה

גבר". ּתסֹובב ְְֵֵֶָָ"נקבה

(àë)äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
:íiá äîø Báëøå ñeññ ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר לּנׁשים מׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

(áë)-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
ìL eëìiå øeL-øaãîeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§

:íéî̈«¦
i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּבעלּֿכרחם הּסיען «««…∆ְְִִַָָָ

מ  וכסף ׁשעּטרּו זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את צרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
טֹובֹות אֹותם (מכילתא)ואבנים מֹוצאין יׂשראל והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשּנאמר: מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּים,
א) השירים הּכסף".(שיר נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ"ּתֹורי

ּבעלּֿכרחם  להּסיען הצר לפיכ. ְְְְְִִַַַָָָָֻ

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 77 'nr `k jxk y"ewl t"r)

l`xUi ipA z` 'riQd'l Kixv didW mrHd©©©¤¨¨¨¦§©¦©¤§¥¦§¨¥

ממממּיּיּיּיםםםם־־־־ססססּוּוּוּוף ף ף ף  אתאתאתאת־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממׁשׁשׁשׁשהההה ַַַַַַַַַַַַֹֹווווּיּיּיּיּסּסּסּסעעעע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
את  מצרים ׁשעּטרּו ּבעל־ּכרחם, הסיען – מׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיּסע
יׂשראל  והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָסּוסיהם
מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָמֹוצאין
הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר

ּבעל־ּכרחם. ובפרש"י)להּסיען כב. (טו, ְְְִַַָָָ
ּבאּור: יׂשראל וצרי העם ּבני את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשמקריעת  הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמצרים
את  ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, למּתן ּבאים ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹים־סּוף
ּתפסה  הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי ּתורה, מּתן ׁשעד ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּימים

ּתורה? למּתן מההליכה יֹותר אצלם ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹמקֹום
את  "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻויש

ׁש מצרים ּבני־יׂשראל מצרים", את לרֹוקן צריכים היּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּוזהבם. זה מּכסּפם ּבים־סּוף ּולפי ראּו ׁשהּיהּודים ּבׁשעה , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
מחּיבים  ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל הּצּוּוי מּצד הּים ּבבּזת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהתעּסק
על  ּתעבדּון גֹו' העם את ׁש"ּבהֹוציא ׁשּידעּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָואף־על־ּפי

ה', צּוּוי הּוא הּזה" עד ּבכל-זאת ההר להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
"ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", מצות את ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּיסּימּו
נדחית  ּתורה) (מּתן ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהיא

ִֶָָמּפניה.
הרי  ּכן ואם הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה על־ידי ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהגם
ּולהתקּדם  ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ׁשעל־ּפי הֹוכחה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה

ּתורה, מּתן לפי ּבכל־זאת לעבר ּכי ּבעל־ּכרחן, זה היה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וכנ"ל. מּפניה נדחית ּתֹורה ּתלמּוד מצות (ּבּתֹורה) ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהבנתם

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä íéøî̈¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«

i"yx£˙¯Ó e‡·iÂ‰∑ ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְֵֵָָָ
ה"א  ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה, למ"ד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקֹום
נדּבקת  ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנׁשרׁשת
ׁשל  הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלה"א
ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל וכן לתי"ו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשרׁש

ּכמֹו ּבסמיכתּה, כז)לתי"ו לי",(ישעיה אין א)"חמה (אסתר ְְְִִִֵֵָָָָ

לתי"ו  נהפכת ׁשרׁש ׁשל ה"א הרי בֹו". ּבערה ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ"וחמתֹו
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמּפני

ל) חּיה",(בראשית "לנפׁש בלהה". אמתי לג)"הּנה (איוב ְְֲִִִֵֶֶַָָָ
"ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָָ"וזהמּתּו

.הרמתה" ָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«

i"yx£eliÂ∑ לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל לׁשֹון «ƒ…ְְְְְִֵַַַ
הּוא  "נפעל להסב : ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

האדם: אל אמר:הּדּבּור ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

שי"י  ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, ְֵֵֵֵַַֹלֹונן,
שי"י  ּבאמרֹו אליו הּדּבּור .מּוסב ְְִֵַָָָ

(äë)-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqð¦¨«
i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ּבמרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ

אדּמה  ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ודינין ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
מ) e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְִֶָָָָָָֹ

רחמים  עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹנמלכּו
נתלֹוננּו אּלא לׁשּתֹות, מים לנּו .ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

epxetq

(dk).eäqð íLål`xUil xn` mpn` iM ,did oFiQPd dfe .FxEql xfgi `le ,Fl mU xW` hRWOde wgd lAwi m`ek dxez §¨¦¨¦§©¥©Ÿ§©¦§¨£¤¨§Ÿ©£Ÿ§§¤©¦¨¨¨¦¨§¨¨©§¦§¨¥



glyaעו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה .זֹו ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ

‰NÚz∑ עׂשּיה לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה «¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ
מלÂÈwÁŒÏk∑.ּבהם  ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אּסּור  'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבלא
ואכילת  ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? לּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבאּלּו,

ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה ‡N.חזיר, ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ ְֲֲִֵֶַָָָָֻ…»ƒ»∆

הּוׂשמה  ּכלא הּוא הרי אׂשים ה'ואם אני "ּכי ְְְֲֲִִִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"אני .(מכילתא)רֹופא "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְֲִִִִֶֶָ

מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה'
ּדברים  ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכרֹופא
הּוא  וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים

ג)אֹומר לׁשר"(משלי ּתהי ."רפאּות ְְְִִֵֶָ

ß hay 'h iying mei ß

(æë)íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNò̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑ חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְֲִִֵֶַָָ
מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָזֹו,

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. רא''ם והּוצרכּו (גירסת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

המצה) סעּדֹות,משיורי ואחת ׁשּׁשים ּבט"ז – מן להם וירד ְְְְִִֶַַַָָָֻ
היה, ּבׁשּבת א' ויֹום ׁשּבתּבאּיר, ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
.פז)

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היה היה היה היה  ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת אחדאחדאחדאחד ויויויויֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר,,,, עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מןמןמןמן להםלהםלהםלהם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוירדוירדוירדוירד
א) טז, (רש"י

סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהקׁשּו
ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּבט"ו
ׁשּבת  ׁשמירת על נצטּוּו לא הּפׁשט ׁשּבדר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹלֹומר,

לעיל  רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשלמּותּה
כה) ּתֹורה(טו, ׁשל ּפרׁשּיֹות יׂשראל ּבני קּבלּו ׁשּבמרה (ׁשּבת,, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ודינין) אדּמה ׁשּבת,ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתעתעתעתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּוּפרה ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבפעל. זֹו מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹֹא

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(ek)'ä ìB÷ì òîLz òBîL íà¦¨©¦§©§
éäìà.E,Ll mVW wg FzF` eilr lAwl ¡Ÿ¤§©¥¨¨Ÿ¤¨§

dUrY eipirA xWId" Kli`e o`MnE¦¨§¥¨©¨¨§¥¨©£¤
iecn lMn hlOY f` ,'Eke "Ypf`de§©£©§¨§¨¦¨¥¦¨©§¥
dYr Lilr lAwY m` la` .mixvn¦§¨¦£¨¦§©¥¨¤©¨
dPdke dPdM Lilr miUi ,cBaY xg`e§©©¦§Ÿ¨¦¨¤¨¥¨§¨¥¨
mpFxkf mxn` oiprM did dfe .wtq ilA§¦¨¥§¤¨¨§¦§©¨§¨¦§¨
mixnF` ..xIBzdl `Ad xB" ,dkxal¦§¨¨¥©¨§¦§©¥§¦
Ff dCnl z`a `NW crW ,rcFi ied :Fl¡¥¥©¤©¤Ÿ¨¨§¦¨

YlNg ;zxM WEpr Lpi` ,alg Ylk` -¨©§¨¥¤¥§¨¨¥¦©§¨
- eWkre .dliwq WEpr Lpi` ,zAW©¨¥§¨§¦¨§©§¨
'Eke "zxM WEpr dY` ,alg Ylk`̈©§¨¥¤©¨¨¨¥§

(` ,fn zenai).
.Eàôø 'ä éðà éklAwY m`W mrHde ¦£¦Ÿ§¤§©©©¤¦§©¥

iM ,`Ed ,Wprp didY cBaY KM xg`e§©©¨¦§Ÿ¦§¤¤¡¨¦
LWtp z` z`Rxl md izFvn lM mpn`̈§¨¨¦§©¥§©Ÿ¤©§§
,zFcqtPd zFrCde zFe`Yd iilgn¥¢¨¥©©£§©¥©¦§¨
Fxn`M ,Lidl`l WFcw didY ornl§©©¦§¤¨¥Ÿ¤§¨§

"il zFidl miOrd on mkz` lCa`e"¨©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦
(ek ,k `xwie)lNgzze dlgY ,cBaY m`e .§¦¦§Ÿ¤¡¤§¦§©¥

z` lNgIW in WprIW iE`xe ,WtPd©¤¤§¨¤¥¨¥¦¤§©¥¤
.ad` xW` 'd Wcwfk dxez Ÿ¤£¤¨¥

(fk)úðéò äøNò íézL íìéàáe§¥¦§¥¤§¥¥Ÿ
.íéîdf lM mre` dxez ©¦§¦¨¤

æè(`).ïéñ øaãî ìà ..íéìàî eòñiå©¦§¥¥¦¤¦§©¦
"xAcOA ixg` KYkl" oiprM,a dinxi) §¦§©¤§¥©£©©¦§¨

(a.a dxez



עז glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה .זֹו ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ

‰NÚz∑ עׂשּיה לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה «¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ
מלÂÈwÁŒÏk∑.ּבהם  ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אּסּור  'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבלא
ואכילת  ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? לּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבאּלּו,

ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה ‡N.חזיר, ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ ְֲֲִֵֶַָָָָֻ…»ƒ»∆

הּוׂשמה  ּכלא הּוא הרי אׂשים ה'ואם אני "ּכי ְְְֲֲִִִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"אני .(מכילתא)רֹופא "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְֲִִִִֶֶָ

מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה'
ּדברים  ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכרֹופא
הּוא  וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים

ג)אֹומר לׁשר"(משלי ּתהי ."רפאּות ְְְִִֵֶָ

ß hay 'h iying mei ß

(æë)íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNò̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑ חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְֲִִֵֶַָָ
מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָזֹו,

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. רא''ם והּוצרכּו (גירסת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

המצה) סעּדֹות,משיורי ואחת ׁשּׁשים ּבט"ז – מן להם וירד ְְְְִִֶַַַָָָֻ
היה, ּבׁשּבת א' ויֹום ׁשּבתּבאּיר, ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
.פז)

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היה היה היה היה  ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת אחדאחדאחדאחד ויויויויֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר,,,, עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מןמןמןמן להםלהםלהםלהם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוירדוירדוירדוירד
א) טז, (רש"י

סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהקׁשּו
ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּבט"ו
ׁשּבת  ׁשמירת על נצטּוּו לא הּפׁשט ׁשּבדר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹלֹומר,

לעיל  רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשלמּותּה
כה) ּתֹורה(טו, ׁשל ּפרׁשּיֹות יׂשראל ּבני קּבלּו ׁשּבמרה (ׁשּבת,, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ודינין) אדּמה ׁשּבת,ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתעתעתעתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּוּפרה ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבפעל. זֹו מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹֹא

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(ek)'ä ìB÷ì òîLz òBîL íà¦¨©¦§©§
éäìà.E,Ll mVW wg FzF` eilr lAwl ¡Ÿ¤§©¥¨¨Ÿ¤¨§

dUrY eipirA xWId" Kli`e o`MnE¦¨§¥¨©¨¨§¥¨©£¤
iecn lMn hlOY f` ,'Eke "Ypf`de§©£©§¨§¨¦¨¥¦¨©§¥
dYr Lilr lAwY m` la` .mixvn¦§¨¦£¨¦§©¥¨¤©¨
dPdke dPdM Lilr miUi ,cBaY xg`e§©©¦§Ÿ¨¦¨¤¨¥¨§¨¥¨
mpFxkf mxn` oiprM did dfe .wtq ilA§¦¨¥§¤¨¨§¦§©¨§¨¦§¨
mixnF` ..xIBzdl `Ad xB" ,dkxal¦§¨¨¥©¨§¦§©¥§¦
Ff dCnl z`a `NW crW ,rcFi ied :Fl¡¥¥©¤©¤Ÿ¨¨§¦¨

YlNg ;zxM WEpr Lpi` ,alg Ylk` -¨©§¨¥¤¥§¨¨¥¦©§¨
- eWkre .dliwq WEpr Lpi` ,zAW©¨¥§¨§¦¨§©§¨
'Eke "zxM WEpr dY` ,alg Ylk`̈©§¨¥¤©¨¨¨¥§

(` ,fn zenai).
.Eàôø 'ä éðà éklAwY m`W mrHde ¦£¦Ÿ§¤§©©©¤¦§©¥

iM ,`Ed ,Wprp didY cBaY KM xg`e§©©¨¦§Ÿ¦§¤¤¡¨¦
LWtp z` z`Rxl md izFvn lM mpn`̈§¨¨¦§©¥§©Ÿ¤©§§
,zFcqtPd zFrCde zFe`Yd iilgn¥¢¨¥©©£§©¥©¦§¨
Fxn`M ,Lidl`l WFcw didY ornl§©©¦§¤¨¥Ÿ¤§¨§

"il zFidl miOrd on mkz` lCa`e"¨©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦
(ek ,k `xwie)lNgzze dlgY ,cBaY m`e .§¦¦§Ÿ¤¡¤§¦§©¥

z` lNgIW in WprIW iE`xe ,WtPd©¤¤§¨¤¥¨¥¦¤§©¥¤
.ad` xW` 'd Wcwfk dxez Ÿ¤£¤¨¥

(fk)úðéò äøNò íézL íìéàáe§¥¦§¥¤§¥¥Ÿ
.íéîdf lM mre` dxez ©¦§¦¨¤

æè(`).ïéñ øaãî ìà ..íéìàî eòñiå©¦§¥¥¦¤¦§©¦
"xAcOA ixg` KYkl" oiprM,a dinxi) §¦§©¤§¥©£©©¦§¨

(a.a dxez

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£eliÂ∑ הּלחם ׁשּכלה .לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

(â)-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©
øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈
-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤

:áòøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnäñ ©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
i"yx£e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְֵֵֶָָָ

ׁשּובנּו, חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), ְְֲֲֵֵֵֵֶָָמֹותנּו
ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות אנחנּו, ְְְְְֲֲֲֲֲַַַַַַָלעׂשֹות

מתים  והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו דמיתנא", ."לוי ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(ã)íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä-ïî¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©

:àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ
i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ יֹום אכילת ילקטּוצר ¿«¿ְְֲִִֶַֹ

מחר  לצר הּיֹום ילקטּו ולא ÔÚÓÏ.(מכילתא)ּביֹומֹו, ְְְְְִֶַָָֹֹ¿««
È˙¯B˙a CÏÈ‰ epq‡∑ הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו אם ¬«∆¬≈≈¿»ƒְְְְִִִַ

ללקט ּבֹו ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא –. ְְְְִִִֵֶֶַָֹֹֹ

(ä)äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî|:íBé ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת על ∑LÓ‰.לּיֹום ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ַ
הּׁשבּוע. ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים ְְְְִִִֶֶַַָָָֹׁשהיּו
לאחר  מׁשנה", והיה יביאּו "אׁשר אני: ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָואֹומר
וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיביאּו

היה  ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם "לקטּו וזהּו: ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָיֹוםֿיֹום,
ּבּיֹום  לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנמצא
למּלאֹות  ּבּבית ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשּׁשי

יֹומים  ללחם ּפעמים, .העמר ְֲִִֶֶֶַַַָֹ

(å)áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑ לערב ‰ÈˆB‡.ּכמֹו '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡∑ ּכי" לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֶֶַָ

הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ּתדעּו אֹותנּו", ְְֲִִִֵֵֶַַָֹהֹוצאתם
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' .אּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ÏÚב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(b)øéñ ìò eðzáLa ..eðúeî ïzé éî¦¦¥¥§¦§¥©¦
.øNaäutg KxAzi l`d did m` ©¨¨¦¨¨¨¥¦§¨©¨¥

dlmW EpzinIW Epl aFh did ,Epzin ©£¦¥¨¨¨¤§¦¥¨
Eid miaFh" oiprM ,miraU EpcFrA§¥§¥¦§¦§©¦¨

"arx illgn axg illg,c dki`) ©§¥¤¤¥©§¥¨¨
(h.c dxez

(c).íçì íëì øéèîî.oFfn ©§¦¨¤¤¤¨
.éúøBúa Cìéä epqðà ïòîìdidIWM §©©£©¤£¥¥§¨¦§¤¦§¤

mpFxkf mxn`M ,xrvA `NW qpxRzn¦§©§¥¤Ÿ§©©§¨§¨¦§¨
`N` Wxcl dxFY dpYp `l" dkxal¦§¨¨Ÿ¦§¨¨¦§Ÿ¤¨

"oOd ilkF`l(`l ,h glya `zlikn).d dxez §§¥©¨
(d)äéäå eàéáé øLà úà eðéëäå§¥¦¥£¤¨¦§¨¨

.äðLîiM ,dpWn didi dpkdd xg` mB ¦§¤©©©©£¨¨¦§¤¦§¤¦
,'Epikde' xn`e .lEWAA xqgi `lŸ¤§©©¦§¨©§¥¦
,miOrhnA zAW bPrl EfxCfIW xxFrl§¥¤¦§¨§§©¥©¨§©§©¦
axrn didi dfA mzEfixf lMWe§¤¨§¦¨¨¤¦§¤¥¤¤

.zAWe dxez ©¨
(e).ízòãéå áøòdOW oFvx idi ¤¤¦©§¤§¦¨¤©

ot`A didi oFfn mkl oYIW il xn`X¤¨©¦¤¦¥¨¤¨¦§¤§Ÿ¤
,axrd ikxv axrA mkl oYIW ,df¤¤¦¥¨¤¨¤¤¨§¥¨¤¤

`ivFd KxAzi l`dW ErcYW oiprA§¦§¨¤¥§¤¨¥¦§¨©¦
iM ,mixvn ux`n ixnbl mkz ¤̀§¤§©§¥¥¤¤¦§©¦¦
mziidW ,dibdpOn mB mk`ivFi¦£¤©¦¦§¨¤¨¤¡¦¤
onf iYlA ,xUAd xiq lr mW miaWFi§¦¨©¦©¨¨¦§¦§©
mxn`M ,zFndAM ,drEaw dcErq§¨§¨©§¥§¨§¨
l`xUi Eid dNgzA" dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨©§¦¨¨¦§¨¥
,dRW`A mixTpOW milFbpxzM oinFC¦§©§§¦¤§©§¦¨©§¨
"dcErq onf mdl rawe dWn `AW cr©¤¨Ÿ¤§¨©¨¤§©§¨

(a ,dr `nei).f dxez



glyaעח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑ והּנה" ׁשּנאמר: הּכבֹוד על לא …∆¿ƒ∆ְֱִֵֶֶַַַָֹ
נאמר, ּבענן" נראה ה' להם:ּכבֹוד אמר ּכ אּלא ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּובׂשר  ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי וידעּתם" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"ערב
ּכהגן י  ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּׁשאלּתם ׁשאלּתם  והּלחם מלאה. ּומּכרס אֹותֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹלצר
ׁשהּות  ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּיֹורידהּו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל .להכינֹו, ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ

'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ה'∑‡˙ על אׁשר eÁÂ.ּכמֹו ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿

‰Ó∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ »ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈
ּונׁשיכם  ּבניכם את הּכל, את עלינּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּתרעימּו
לפרׁש זקּוק אני ועלּֿכרחי רב. וערב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּובנֹותיכם
ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָ"תּלינּו"
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָׁשאּלּו

יז) ואין (לקמן דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּילן
לׁשֹון  מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ְְְְְִִִִָָָּבֹו
ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ'ּתתלֹוננּו'.

יד)ּבּמרּגלים: העדה (במדבר ּכל את עליו .""וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

להֹוריד  ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ:
ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ּבּבקר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם
ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאיֿאפׁשר

ׁשהיה  ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
טרח  ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאפׁשר

ּכהגן  ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ את ֶֶַֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ
מתלֹוננים  אתכם הּׁשֹומעים .האחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

(é)eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
øaãnä-ìà:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäåô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

epxetq

(f).ø÷áe.xwAd mgl mkl didi Ÿ¤¦§¤¨¤¤¤©Ÿ¤
.'ä ãBák úà íúéàøeoFvx idi oke §¦¤¤§§¥§¦¨

liAbdl `FaIW 'd cFaM z` E`xYW¤¦§¤§¤¨§©§¦
,miPnGdmd mkizFPlYW ErcY ornl ©§©¦§©©¥§¤§ª¥¤¥

mxiqdl d`xPd didi `Ede ,eilr̈¨§¦§¤©¦§¤©£¦¨
.eilrng dxez ¥¨¨

(g).íëì 'ä úúa äLî øîàiåxn` ©Ÿ¤Ÿ¤§¥¨¤¨©
mkl 'd oYIW EplNRzdX dn :dWnŸ¤©¤¦§©©§¤¦¥¨¤
l`dW ErcYW oiprA ,axrA oFfOd©¨¨¤¤§¦§¨¤¥§¤¨¥

oYIW EppFvx ,mkz` `ivFd KxAzi¦§¨©¦¤§¤§¥¤¦¥
mkl.ìëàì øNa áøòa,rAUl `le ¨¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©

iYlA mdiptl oi` xW` mixvOd bdpnM§¦§©©¦§¦£¤¥¦§¥¤¦§¦
calA mgl mkl oYi xwAAWe ;mzIeB m ¦̀§¦¨¨§¤©Ÿ¤¦¥¨¤¤¤¦§©

.mkraU iC wiRqn didIW ,rAUl¦§Ÿ©¤¦§¤©§¦¥¨§£¤
.íëéúpìz úà 'ä òîLadnE ¦§Ÿ©¤§ªŸ¥¤©

,'d cFaM z` E`xYW EplNRzdX¤¦§©©§¤¦§¤§
d`xIW oiprA dN` mkl oYIW EppFvx§¥¤¦¥¨¤¥¤§¦§¨¤©§¤
`EdWe ,eilr md mkizFPlYW mkl̈¤¤§ª¥¤¥¨¨§¤

.mkizFPlY z` rnWh dxez ¨©¤§ª¥¤
(h).úãò ìk ìà øîàrcIW oeiM ¡Ÿ¤¨£©¥¨¤¨©

`pipg iAx oiprM ,FzNtY dlAwzPW¤¦§©§¨§¦¨§¦§©©¦£¦¨
xzFi F` ,milFgd lr lNRzn didWM§¤¨¨¦§©¥©©¦¥

.dGn¦¤
.'ä éðôì eáø÷cEOrA mdiptl KlFdd ¦§¦§¥©¥¦§¥¤§©

.opri dxez ¨¨
(i).øaãnä ìà eðôiåxAcOd KxC iM ©¦§¤©¦§¨¦¤¤©¦§¨

.mrqpA KNdn oprd did`i dxez ¨¨¤¨¨§©¥§¨§¨



עט glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑ והּנה" ׁשּנאמר: הּכבֹוד על לא …∆¿ƒ∆ְֱִֵֶֶַַַָֹ
נאמר, ּבענן" נראה ה' להם:ּכבֹוד אמר ּכ אּלא ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּובׂשר  ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי וידעּתם" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"ערב
ּכהגן י  ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּׁשאלּתם ׁשאלּתם  והּלחם מלאה. ּומּכרס אֹותֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹלצר
ׁשהּות  ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּיֹורידהּו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל .להכינֹו, ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ

'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ה'∑‡˙ על אׁשר eÁÂ.ּכמֹו ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿

‰Ó∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ »ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈
ּונׁשיכם  ּבניכם את הּכל, את עלינּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּתרעימּו
לפרׁש זקּוק אני ועלּֿכרחי רב. וערב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּובנֹותיכם
ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָ"תּלינּו"
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָׁשאּלּו

יז) ואין (לקמן דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּילן
לׁשֹון  מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ְְְְְִִִִָָָּבֹו
ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ'ּתתלֹוננּו'.

יד)ּבּמרּגלים: העדה (במדבר ּכל את עליו .""וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

להֹוריד  ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ:
ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ּבּבקר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם
ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאיֿאפׁשר

ׁשהיה  ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
טרח  ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאפׁשר

ּכהגן  ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ את ֶֶַֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ
מתלֹוננים  אתכם הּׁשֹומעים .האחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

(é)eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
øaãnä-ìà:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäåô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

epxetq

(f).ø÷áe.xwAd mgl mkl didi Ÿ¤¦§¤¨¤¤¤©Ÿ¤
.'ä ãBák úà íúéàøeoFvx idi oke §¦¤¤§§¥§¦¨

liAbdl `FaIW 'd cFaM z` E`xYW¤¦§¤§¤¨§©§¦
,miPnGdmd mkizFPlYW ErcY ornl ©§©¦§©©¥§¤§ª¥¤¥

mxiqdl d`xPd didi `Ede ,eilr̈¨§¦§¤©¦§¤©£¦¨
.eilrng dxez ¥¨¨

(g).íëì 'ä úúa äLî øîàiåxn` ©Ÿ¤Ÿ¤§¥¨¤¨©
mkl 'd oYIW EplNRzdX dn :dWnŸ¤©¤¦§©©§¤¦¥¨¤
l`dW ErcYW oiprA ,axrA oFfOd©¨¨¤¤§¦§¨¤¥§¤¨¥

oYIW EppFvx ,mkz` `ivFd KxAzi¦§¨©¦¤§¤§¥¤¦¥
mkl.ìëàì øNa áøòa,rAUl `le ¨¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©

iYlA mdiptl oi` xW` mixvOd bdpnM§¦§©©¦§¦£¤¥¦§¥¤¦§¦
calA mgl mkl oYi xwAAWe ;mzIeB m ¦̀§¦¨¨§¤©Ÿ¤¦¥¨¤¤¤¦§©

.mkraU iC wiRqn didIW ,rAUl¦§Ÿ©¤¦§¤©§¦¥¨§£¤
.íëéúpìz úà 'ä òîLadnE ¦§Ÿ©¤§ªŸ¥¤©

,'d cFaM z` E`xYW EplNRzdX¤¦§©©§¤¦§¤§
d`xIW oiprA dN` mkl oYIW EppFvx§¥¤¦¥¨¤¥¤§¦§¨¤©§¤
`EdWe ,eilr md mkizFPlYW mkl̈¤¤§ª¥¤¥¨¨§¤

.mkizFPlY z` rnWh dxez ¨©¤§ª¥¤
(h).úãò ìk ìà øîàrcIW oeiM ¡Ÿ¤¨£©¥¨¤¨©

`pipg iAx oiprM ,FzNtY dlAwzPW¤¦§©§¨§¦¨§¦§©©¦£¦¨
xzFi F` ,milFgd lr lNRzn didWM§¤¨¨¦§©¥©©¦¥

.dGn¦¤
.'ä éðôì eáø÷cEOrA mdiptl KlFdd ¦§¦§¥©¥¦§¥¤§©

.opri dxez ¨¨
(i).øaãnä ìà eðôiåxAcOd KxC iM ©¦§¤©¦§¨¦¤¤©¦§¨

.mrqpA KNdn oprd did`i dxez ¨¨¤¨¨§©¥§¨§¨

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

ß hay 'i iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹
-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa øîàì¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§

ìà ýåýé éðà ék ízòãéå íçìý:íëé ¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(âé)äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰È˙‰.(יומא «¿»ְְִֵָֹ»¿»
Ïh‰ ˙·ÎL∑ אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב הּטל ƒ¿««»ְֵֵַַַַָָָ

אֹומר יא)הּוא על (במדבר יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת : ְְֵֵֶֶַַַַַ

והרי  עליו טל ויֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהארץ
ּבקּופסא ּכמּנח מכילתא)הּוא עה. .(יומא ְְְָָֻ

(ãé)÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´
:õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑,זֹורחת ּכׁשהחּמה «««ƒ¿««»¿ְֶַַַַָ
עֹולה  טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָעֹולה
טל  ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף החּמה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלקראת
מאליה  עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹותסּתם
הארץ  מן עֹולה ׁשהטל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאויר.

וראּוּבאויר, הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת "והּנה וכעלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
וגֹו' הּמדּבר" ּפני ּדק ∑c˜.על ∑ÒtÒÁÓ.ּדבר ְְְִֵַַָ«ַָָ¿À¿»

מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻֻמגּלה,
ּודלּוסקמא, חפיסה ּכׁשּנתּגּלה לׁשֹון מׁשנה. ׁשּבלׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

ּבין  ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻמּׁשכבת

לׁשֹון  'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ְְְְְְְְִִֵֵַַַָׁשּתי
הּלבן" דעדק ∑Ùkk¯."מחׂשף ּבלע"ז. גליד"א ּכפר ְַַָָֹ«¿…ְְְַַַַֹ

ּגּבי  ּכדאמרינן ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכגיר,
על  ּכגלידא ּכגיר דעדק .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָּכּסּוי

ּכגיר, היה ּדק הארץ,ארעא, על ּכקרח מגלד וׁשֹוכב ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: ּכגליד.וכן ּומחּבר קלּוׁש ׁשטּוח פר, ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻ

מלמעלה. ּדק ּגלד מגליד ׁשהיה ּבלע"ז, טינב"ׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָּדק
לׁשֹון  על הּוא ּתֹוספת אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַּוּכגיר

ּבּפסּוק  ּתבה לֹו ואין .העברית, ְְִִֵֵַָָָ

(åè)ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´
íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½

:äìëàì íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä́©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְִֶ

.ּבׁשמֹו ְִ

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

È‰eÁ‡Ïטו  ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

epxetq

(ci)øaãnä éðt ìò äpäå§¦¥©§¥©¦§¨
.÷c,wc did FNW xBxBdW xaC ©¨¨¤©©§¥¤¨¨©

"`Ed cB rxfM" Fxn`M,f ,`i xacna) §¨§¦§©©
(`l ,fh oldle.

.øôkk ÷c`NW ,wc did FzgPdA mB ©©§Ÿ©§©¨¨¨¨©¤Ÿ
.xBxB lr xBxB gPn dideh dxez ¨¨ª¨©§¥©©§¥



glyaפ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(æè)Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−
Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²

:eçwz Bìäàa øLàì©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו יׁש ««¿∆¿««¿ƒְְְֵֵֵֶַָ

מעט, איׁשׁשּלּקטּו ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
לא  ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹאיׁש

והּממעיט  ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהעּדיף
ּגדֹול  נס וזהּו לגלּגלת, מעמר חסר מצא לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט,

ּבֹו .ׁשּנעׂשה ֲֶַָ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåèéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä àì: ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: ©«Ÿ¤

(ë)-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה .ואבירם ּדתן (שמות «ƒ¬»ƒֲִַָָָ
ÌÈÚÏBz Ì¯iÂ∑רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑ זה הרי «»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵֶ

התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה :הפּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמקרא

ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין
הּמתליעים  ּכל ּדר .וכן ְְִִֵֶֶַַָ

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה נּמֹוח הּנׁשאר ¿««∆∆¿»»ְִִֶַַַַָ
ואּמֹות  ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻונעׂשה
ויֹודעים  מן טעם ּבהם וטֹועמים מהם צדין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

יׂשראל ׁשל ּׁשבחן לׁשֹון ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)מה ְְִִֵֶַָָ¿»»ְַָ

ּומפׁשיר  מתחּמם הּׁשמׁש עלֿידי ∑ÒÓÂ.ּפֹוׁשרין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ¿»»
'ארּבע  ּבסֹוף ּב'סנהדרין' ודגמתֹו ְְְְְְְִֶַַַָֻדישטנ"פריר,

.מיתֹות' ִ

b·¯טז  dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôe·qz dkLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

epxetq

(fh).'ä äeö øLà øácä äæFxn`A ¤©¨¨£¤¦¨§¨§
"mgl ErAUY xwAaE"(ai weqt). ©Ÿ¤¦§§¨¤

.epnî eè÷ìcg` ,FpFvxM cg` lM ¦§¦¤¨¤¨¦§¤¨
.hirnOd cg`e dAxOd©©§¤§¤¨©©§¦

øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦§¦¨§Ÿ¤©ª§Ÿ¤¦§©
Bìäàa øLàì Léà íëéúLôð©§Ÿ¥¤¦©£¤§¨¢

.eçwzod ,EhwlYW oipr lkA iM ¦¨¦§¨¦§¨¤¦§§¥
df didi ,EhirnYW ode hwll EAxYW¤©§¦§Ÿ§¥¤©§¦¦§¤¤
lkl oFfn hwlPd didIW mipR lM lr©¨¨¦¤¦§¤©¦§¨¨§¨
libxd z` riAUIW ,"Flk`" itM cg ¤̀¨§¦¨§¤©§¦©¤¨¨¦

xzFi oFfn oYi `le ,dAxd lk`l¤¡Ÿ©§¥§Ÿ¦¥¨¥
,hrn lk`l libx `EdW inl iE`xdn¥¨¨§¦¤¨¦¤¡Ÿ§©
hwll dAxOd ici lr od hTlIX dOWe§¤©¤§ª©¥©§¥©©§¤¦§Ÿ
xnr" idi hirnOd ici lr od¥©§¥©©§¦§¦Ÿ¤
iOWe ,xzFi `le zFgR `l ,"zlBlBl©ª§Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¥§¤¦
xnr hwli Fzia ipA lM crA hwlIW¤¦§Ÿ§©¨§¥¥¦§ŸŸ¤
xW` zFWtPd lM xRqnM ,cg` lkl§¨¤¨§¦§©¨©§¨£¤

.Bìäàafi dxez §¨¢
(k).äLî íäìò óö÷iå`l mpn` iM ©¦§Ÿ£¥¤Ÿ¤¦¨§¨Ÿ

,mraU icMn xzFi FzFid ipRn df dxẅ¨¤¦§¥¡¥¦§¥¨§¨

dNgYkl EdExizFd la £̀¨¦§©§¦¨
.zFQpl`k dxez §©

(`k).ø÷aa ø÷aaFnM ,xwA lkA ©Ÿ¤©Ÿ¤§¨Ÿ¤§
"mFi mFi sqFi l` DxAcA"(i ,hl ziy`xa), §©§¨¤¥

"zxPd z` FaihidA xwAA xwAA" oke§¥©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥Ÿ
(f ,l oldl).

.ñîðå LîMä íçåmihTln Eid Kkitl §©©¤¤§¨¨§¦¨¨§©§¦
mgA qOi `NW icM ,xwAA©Ÿ¤§¥¤Ÿ¦©§Ÿ

.WnXdak dxez ©¤¤



פי glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(æè)Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−
Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²

:eçwz Bìäàa øLàì©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו יׁש ««¿∆¿««¿ƒְְְֵֵֵֶַָ

מעט, איׁשׁשּלּקטּו ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
לא  ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹאיׁש

והּממעיט  ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהעּדיף
ּגדֹול  נס וזהּו לגלּגלת, מעמר חסר מצא לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט,

ּבֹו .ׁשּנעׂשה ֲֶַָ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåèéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä àì: ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: ©«Ÿ¤

(ë)-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה .ואבירם ּדתן (שמות «ƒ¬»ƒֲִַָָָ
ÌÈÚÏBz Ì¯iÂ∑רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑ זה הרי «»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵֶ

התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה :הפּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמקרא

ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין
הּמתליעים  ּכל ּדר .וכן ְְִִֵֶֶַַָ

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה נּמֹוח הּנׁשאר ¿««∆∆¿»»ְִִֶַַַַָ
ואּמֹות  ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻונעׂשה
ויֹודעים  מן טעם ּבהם וטֹועמים מהם צדין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

יׂשראל ׁשל ּׁשבחן לׁשֹון ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)מה ְְִִֵֶַָָ¿»»ְַָ

ּומפׁשיר  מתחּמם הּׁשמׁש עלֿידי ∑ÒÓÂ.ּפֹוׁשרין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ¿»»
'ארּבע  ּבסֹוף ּב'סנהדרין' ודגמתֹו ְְְְְְְִֶַַַָֻדישטנ"פריר,

.מיתֹות' ִ

b·¯טז  dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôe·qz dkLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

epxetq

(fh).'ä äeö øLà øácä äæFxn`A ¤©¨¨£¤¦¨§¨§
"mgl ErAUY xwAaE"(ai weqt). ©Ÿ¤¦§§¨¤

.epnî eè÷ìcg` ,FpFvxM cg` lM ¦§¦¤¨¤¨¦§¤¨
.hirnOd cg`e dAxOd©©§¤§¤¨©©§¦

øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦§¦¨§Ÿ¤©ª§Ÿ¤¦§©
Bìäàa øLàì Léà íëéúLôð©§Ÿ¥¤¦©£¤§¨¢

.eçwzod ,EhwlYW oipr lkA iM ¦¨¦§¨¦§¨¤¦§§¥
df didi ,EhirnYW ode hwll EAxYW¤©§¦§Ÿ§¥¤©§¦¦§¤¤
lkl oFfn hwlPd didIW mipR lM lr©¨¨¦¤¦§¤©¦§¨¨§¨
libxd z` riAUIW ,"Flk`" itM cg ¤̀¨§¦¨§¤©§¦©¤¨¨¦

xzFi oFfn oYi `le ,dAxd lk`l¤¡Ÿ©§¥§Ÿ¦¥¨¥
,hrn lk`l libx `EdW inl iE`xdn¥¨¨§¦¤¨¦¤¡Ÿ§©
hwll dAxOd ici lr od hTlIX dOWe§¤©¤§ª©¥©§¥©©§¤¦§Ÿ
xnr" idi hirnOd ici lr od¥©§¥©©§¦§¦Ÿ¤
iOWe ,xzFi `le zFgR `l ,"zlBlBl©ª§Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¥§¤¦
xnr hwli Fzia ipA lM crA hwlIW¤¦§Ÿ§©¨§¥¥¦§ŸŸ¤
xW` zFWtPd lM xRqnM ,cg` lkl§¨¤¨§¦§©¨©§¨£¤

.Bìäàafi dxez §¨¢
(k).äLî íäìò óö÷iå`l mpn` iM ©¦§Ÿ£¥¤Ÿ¤¦¨§¨Ÿ

,mraU icMn xzFi FzFid ipRn df dxẅ¨¤¦§¥¡¥¦§¥¨§¨

dNgYkl EdExizFd la £̀¨¦§©§¦¨
.zFQpl`k dxez §©

(`k).ø÷aa ø÷aaFnM ,xwA lkA ©Ÿ¤©Ÿ¤§¨Ÿ¤§
"mFi mFi sqFi l` DxAcA"(i ,hl ziy`xa), §©§¨¤¥

"zxPd z` FaihidA xwAA xwAA" oke§¥©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥Ÿ
(f ,l oldl).

.ñîðå LîMä íçåmihTln Eid Kkitl §©©¤¤§¨¨§¦¨¨§©§¦
mgA qOi `NW icM ,xwAA©Ÿ¤§¥¤Ÿ¦©§Ÿ

.WnXdak dxez ©¤¤

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(áë)éäéå|øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
:äLîì eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑ לקיטתם את ּכׁשּמדדּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְִֶֶָָָ
ּומדרׁשּבאהליהם, לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, מצאּו ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לׁשבח  נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, לחם ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָאּגדה:
וטעמֹו. היּו,(מכילתא)ּבריחֹו ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָ

ּבטעם  מׁשּנה אּלא לאחד? העמר ׁשני ּכתיב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוהלא
LÓÏ‰.וריח) e„ÈbiÂ∑ הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ֵַָ««ƒ¿…∆ְַַָ

להם  הּגיד לא ׁשעדין ללמד יׁש ּומּכאן ְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיֹומים?
ּבּיֹום  "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשה
להם: אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּׁשי
ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ"הּוא
ולא  מאנּתם" אנה "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹענׁשֹו

הּכלל  מן .הֹוציאֹו ְִִַָ

(âë)ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯
úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³
íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²

:ø÷aä-ãò úøîLîì§¦§¤−¤©©«Ÿ¤
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ רֹוצים ∑‡˙ ּׁשאּתם מה ≈¬∆…≈ִֶֶַַ

הּיֹום, אפּו ּבּתּנּור, ּומה לאפֹות ימים. לׁשני הּכל ְֱִִֵֵֶַַַַַָֹ
הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל צריכים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַּׁשאּתם

נֹופל  אפּיה ּבתבׁשיל לׁשֹון ּבּׁשּול ּולׁשֹון .ּבלחם, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָ
˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה. ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

(ãë)àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
Ba äúéä-àì änøå Léàáä: ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
:äãOa eäàöîú àì íBiä©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא) «…∆…∆ƒ¿«¿
לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשחרית,

לאו? אם נצא אכלּו.אם ׁשּבידכם את להם: אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אמר  לצאת? מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו ְְְֵֶֶַַָָָָָָָלערב

ּפסק  ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ראה הּיֹום". "ׁשּבת ֲִֶֶַַַָָָָָָָלהם:
תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּמן
תמצאּוהּו", לא "הּיֹום "הּיֹום"? לֹומר ּתלמּוד ְְִַַַַַָֹמה

ּתמצאּוהּו מחר .אבל ְֲִָָָָ

(åë)àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ
:Ba-äéäé¦«§¤«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑ הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)וימיםֿטֹובים ְִִָ

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

L·˙כג  ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

epxetq

(bk).eôàz øLà úàEPOn wlgd ¥£¤Ÿ©¥¤¦¤
oiprM ,xEPYA zFt`l mivtg mY`W¤©¤£¥¦¤¡©©§¦§©

"zFbr Fz` EUre"(g ,`i xacna). §¨Ÿª
.eôà.zAW axrn dYr ¥©¨¥¤¤©¨

.eìMáz øLà úàåElXaE" oiprM §¥£¤§©§§¦§©¦§

"xExRA(my). ©¨
.eìMa.dYrck dxez ©¥©¨

(dk).íBiä eäìëàmipOfn miYrl ¦§ª©§¦¦§ª¨¦
.mFId dGn¦¤©

.'äì íBiä úaL ékmFId df lk iM ¦©¨©©¦¨¤©

oOd z` lk`l xYn FNkaE ,'dl zAW©¨©§ªª¨¤¡Ÿ¤©¨
df xYn didi `le ,zAW axrn xzFPd©¨¥¤¤©¨§Ÿ¦§¤ª¨¤

.zAXd xg`l§©©©©¨
.eäàöîú àì íBiäFnM zAW mFi lkA ©Ÿ¦§¨ª§¨©¨§

."Ed`vnz `l ,mFId" `EdWek dxez ¤©Ÿ¦§¨ª



glyaפב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöîñ : ¨¨«

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, צב)עלֿידי .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ּבעיניכם ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

ׁשּבת  ערב ּבכל נעׂשה נס ׁשהרי הּׁשּבת, לתת על ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יֹומים  לחם ÂÈzÁz.לכם LÈ‡ e·L∑סמכּו מּכאן ִֶֶֶַָ¿ƒ«¿»ְִָָ

לּתחּום, חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ארּבע ׁשלׁשחכמים ְְֲִֵַַַַַָָֹ

ורגלים  ידים לפּׁשּוט ואחת B‚Â'.לגּופֹו ‡ˆÈŒÏ‡∑ ְְְְְִִִַַַַַָ«≈≈¿
ׁש אּמה אלּפים ּבמפרׁש,אּלּו ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ׁשל  ועּקרֹו סֹופרים. מּדברי אּלא ּתחּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשאין
נאמר  הּמן לֹוקטי על .מקרא, ְְֱִֵֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי:::: ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ממממּמּמּמּמקמקמקמקמֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹאלאלאלאל־־־־יצאיצאיצאיצא ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

האדם  ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
ְלקֹונֹו:

"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
ט) כ, לעסק (יתרו האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּמׁש

ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּיכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב"עֹובדין
תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה ד)הזהירה קכח, ,(תהלים ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

וכח  הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק צ"ל ׁשהעסק ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכלֹומר,
ּבעת  ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֻהּמעׂשה

ּובמצֹותיה. ּבּתֹורה ְְִֵֶֶַָָָהעסק,
וכח  ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹא
ּב"ימֹות  ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָהּמעׂשה
ּולקּיּום  הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ׁשאינֹו ּבזמן והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻהחל",

ְִֶָמצֹותיה.
הּתֹורה  ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻאבל
מחּוץ  ללכת אסּורים הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּולקּיּום
להיֹות  צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ּדלא הּקדּׁשה, ְְְְְְְִִִִִַַַָֹֹֹֻלתחּום
הּמעׂשה  וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשקּועים

לגמרי. ּבזה ׁשקּועים להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַָצריכים

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»
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(gk)ì ízðàî äðà ãò.øîLdPd ©¨¨¥©§¤¦§Ÿ¦¥
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(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöîñ : ¨¨«

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, צב)עלֿידי .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ּבעיניכם ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

ׁשּבת  ערב ּבכל נעׂשה נס ׁשהרי הּׁשּבת, לתת על ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יֹומים  לחם ÂÈzÁz.לכם LÈ‡ e·L∑סמכּו מּכאן ִֶֶֶַָ¿ƒ«¿»ְִָָ

לּתחּום, חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ארּבע ׁשלׁשחכמים ְְֲִֵַַַַַָָֹ

ורגלים  ידים לפּׁשּוט ואחת B‚Â'.לגּופֹו ‡ˆÈŒÏ‡∑ ְְְְְִִִַַַַַָ«≈≈¿
ׁש אּמה אלּפים ּבמפרׁש,אּלּו ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ׁשל  ועּקרֹו סֹופרים. מּדברי אּלא ּתחּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשאין
נאמר  הּמן לֹוקטי על .מקרא, ְְֱִֵֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי:::: ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ממממּמּמּמּמקמקמקמקמֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹאלאלאלאל־־־־יצאיצאיצאיצא ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

האדם  ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
ְלקֹונֹו:

"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
ט) כ, לעסק (יתרו האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּמׁש

ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּיכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב"עֹובדין
תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה ד)הזהירה קכח, ,(תהלים ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

וכח  הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק צ"ל ׁשהעסק ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכלֹומר,
ּבעת  ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֻהּמעׂשה

ּובמצֹותיה. ּבּתֹורה ְְִֵֶֶַָָָהעסק,
וכח  ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹא
ּב"ימֹות  ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָהּמעׂשה
ּולקּיּום  הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ׁשאינֹו ּבזמן והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻהחל",

ְִֶָמצֹותיה.
הּתֹורה  ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻאבל
מחּוץ  ללכת אסּורים הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּולקּיּום
להיֹות  צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ּדלא הּקדּׁשה, ְְְְְְְִִִִִַַַָֹֹֹֻלתחּום
הּמעׂשה  וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשקּועים

לגמרי. ּבזה ׁשקּועים להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַָצריכים

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

epxetq
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xwFr mEWn(FlECBn xaC)",fw zay) ¦¥¨¨¦¦

(a.gk dxez

(gk)ì ízðàî äðà ãò.øîLdPd ©¨¨¥©§¤¦§Ÿ¦¥
iM ,mkNM oiA dUrp dxinXA `hgd©¥§©§¦¨©£¨¥ª§¤¦
mdOr z`vi `NW iR lr s` dY ©̀¨©©¦¤Ÿ¨¨¨¦¨¤
YcOl `NW ,E`vIW YnxB ,hwll¦§Ÿ¨©§¨¤¥§¤Ÿ¦©§¨

Yxn` wx ,opipre zAW zFkld mzF`¨¦§©¨§¦§¨¨©¨©§¨
"EdhwlY mini zWW"(ek weqt)`le , ¥¤¨¦¦§§ª§Ÿ

,LiR z` Exn dfaE ,mini zraW¦§©¨¦¨¤¨¤¦
didi `l zAW iriaXd mFIaE" Yxn`e§¨©§¨©©§¦¦©¨Ÿ¦§¤

"FA(my)la` ;Lxacl Epin`d `l mde ,§¥Ÿ¤¡¦¦§¨¤£¨
dk`ln llkAW "izFvn" mYcOl `lŸ¦©§¨¦§©¤¦§©§¨¨
hwFNd DA aIgW ,oOd zhiwl didY¦§¤§¦©©¨¤©¨¨©¥
zEWxn Fz`ade ,"WlFY" mEXn¦¥©£¨¨¥§
mB zFk`lOd llMn `idW ,zEWxl¦§¤¦¦§©©§¨©

.oM¥
.éúøBúåoYnE Fnrhe zAXd oipr §Ÿ¨¦§©©©¨§©§©©

ExdGi mdircFi lM xW` ,FWpre FxkU§¨§¨§£¤¨§¥¤¦¨£
.wtq ilA zAWA zAWlhk dxez ¦§Ÿ§©¨§¦¨¥

hk)(.eàø.EppFAzd §¦§§
.úaMä íëì ïúð 'ä ékdevn Ff oi`e ¦¨©¨¤©©¨§¥¦§¨

dpYp `NW dpYn `id la` ,calA¦§©£¨¦©¨¨¤Ÿ¦§¨
dkxal mpFxkf mxn`M ,mkzlEfl§©§¤§¨§¨¦§¨¦§¨¨
zAWe ifpB ziaA il Wi daFh dpYn"©¨¨¨¤¦§¥§¨©§©¨

"l`xUil DpYl WTan ip`e ,DnWzay) §¨©£¦§©¥¦§¨§¦§¨¥
(a ,iiiFbl eYzp `le :dNtYA ExCq oke .§¥¦§©§¦¨§Ÿ§©§¥

EpMWi `l FzgEpnA mbe ..zFvx`d̈£¨§©¦§¨Ÿ¦§§
l`xUi ipa ExnWe" Fxn`M ,milxr£¥¦§¨§§¨§§¥¦§¨¥
"mzxcl zAXd z` zFUrl zAXd z ¤̀©©¨©£¤©©¨§ŸŸ¨

(fh ,`l oldl)FNMW mFi" EbiVIW `Ede ,§¤©¦¤ª
"zAW(a ,bl cinz).l dxez ©¨

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy
רז"ל א)ּוכמאמר נד, ה)עה"פ(עירובין כג, ב "ערּוכה (שמואל ְֲֲַַַַָ

– ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבּכל
הּלּמּוד  ׁשּבעת מׁשּתּמרת". אינּה – לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמרת,

ּתאמרנה" עצמֹותי "ּכל ּבבחינת י)צ"ל לה, אברי (תהלים ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
הּתֹורה. ּבעסק לגמרי ׁשקּועים ְְְְִֵֵֶַַַָהּגּוף

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîòèå ïáì ãb©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑ קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְֵֶֶ
ואינֹו לבן, היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוזרע
היה  ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד לזרע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנמׁשל

לבן  ּבדבׁש∑ÁÈtˆk˙.והּוא אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְָָ¿«ƒƒְְְִִֵֶַַָ
ׁשל  ּתרּגּום והּוא מׁשנה, ּבלׁשֹון אסקריטון לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָוקֹורין

.אּונקלֹוס  ְְ

(áì)àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä|eàøé ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´

éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬
:íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ִֵ
אּתם  אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָירמּיהּו,
מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: והם ּבּתֹורה"? ְְְְְִִִֵֵַַַַָעֹוסקים
צנצנת  להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונעסק

לא  'ׁשמעּו' ה'". ּדבר ראּו "אּתם, להם: אמר ְְְִֶֶַַַַָָָֹהּמן,
הרּבה  אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָנאמר,

ליראיו  מזֹון להכין לּמקֹום לֹו יׁש .ׁשלּוחין ְְִִִֵֵַָָָָ

(âì)-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤
ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL̈¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙ˆˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל Áp‰Â.צלֹוחית ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««

'‰ ÈÙÏ B˙‡∑ זה מקרא נאמר ולא הארֹון, לפני …ƒ¿≈ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ
ּבפרׁשת  ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, אהל ׁשּנבנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעד

.הּמן  ַָ

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãò©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà¤§¥−¤¬¤§¨«©

ÚÈ·L‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰¯Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«
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glyaפד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑ ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ֲֲֵֵֶַָֹ

ּפסק, ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָּבט"ו
ה)ׁשּנאמר: מּגיד (יהושע אּלא מּמחרת"? הּמן "וּיׁשּבת ְֱֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבהם  טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהעּוגֹות
מן  LB·˙.טעם ı¯‡ Ï‡∑ את ׁשעברּו לאחר ַַָ∆∆∆»∆ְְֶֶַַָ

לח)הּירּדן. ׁשּבעבר (קידושין ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר: וטֹובה, מיּׁשבת ג)הּירּדן, "אעּברהֿנא (דברים ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואראה

מיּׁשבת. לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֻותרּגּום
יׁשן) ÔÚk.רׁש"י ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑ הּגבּול ּבתחּלת ִַָָ∆¿≈∆∆¿»«ְְִִַַ

נמצאּו מֹואב. ערבֹות והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹקדם
ּכׁשּמת  מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָמכחיׁשין
מּמן  ונסּתּפקּו מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמׁשה
עׂשר  ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקטּו

ׁשּנאמר ה)ּבניסן, הארץ (יהושע מעבּור "וּיאכלּו : ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
הּפסח" .מּמחרת ֳִֶַַַָ

(åì)ô :àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְִֵַָָָָֹ

נמצא  ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ְְְִִִִִֵַַַַָָו'
ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, והּוא עׂשרית ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

ולמנחֹות  לחּלה .ׁשעּור ְְְִִַָָ

ß hay `"i ycew zay ß

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«

(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦
éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .ל ֹומר «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«

(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´
:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

:zëìäå Eãéa§¨«§−§¨¨«§¨

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

epxetq

æé(`)ì.íòä úzLFnM ,mrd zIzWl ¦§Ÿ¨¨¦§¦©¨¨§
"mxa` zaWl"(b ,fh ziy`xa).a dxez §¤¤©§¨

(a).éãnò ïeáéøz äîrci `ldmY ©§¦¦¨¦£Ÿ§©§¤
.dUFre dEvn ip`W¤£¦§ª¤§¤

.'ä úà ïeqðz äîiOr mkaix m`e ©§©¤§¦¦§¤¦¦
"oEQpY dn" ,gNWnd zFQpl icM `Ed§¥§©©§©¥©©§©



פכ glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑ ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ֲֲֵֵֶַָֹ

ּפסק, ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָּבט"ו
ה)ׁשּנאמר: מּגיד (יהושע אּלא מּמחרת"? הּמן "וּיׁשּבת ְֱֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבהם  טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהעּוגֹות
מן  LB·˙.טעם ı¯‡ Ï‡∑ את ׁשעברּו לאחר ַַָ∆∆∆»∆ְְֶֶַַָ

לח)הּירּדן. ׁשּבעבר (קידושין ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר: וטֹובה, מיּׁשבת ג)הּירּדן, "אעּברהֿנא (דברים ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואראה

מיּׁשבת. לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֻותרּגּום
יׁשן) ÔÚk.רׁש"י ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑ הּגבּול ּבתחּלת ִַָָ∆¿≈∆∆¿»«ְְִִַַ

נמצאּו מֹואב. ערבֹות והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹקדם
ּכׁשּמת  מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָמכחיׁשין
מּמן  ונסּתּפקּו מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמׁשה
עׂשר  ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקטּו

ׁשּנאמר ה)ּבניסן, הארץ (יהושע מעבּור "וּיאכלּו : ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
הּפסח" .מּמחרת ֳִֶַַַָ

(åì)ô :àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְִֵַָָָָֹ

נמצא  ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ְְְִִִִִֵַַַַָָו'
ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, והּוא עׂשרית ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

ולמנחֹות  לחּלה .ׁשעּור ְְְִִַָָ

ß hay `"i ycew zay ß

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«

(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦
éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .ל ֹומר «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«

(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´
:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

:zëìäå Eãéa§¨«§−§¨¨«§¨

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

epxetq

æé(`)ì.íòä úzLFnM ,mrd zIzWl ¦§Ÿ¨¨¦§¦©¨¨§
"mxa` zaWl"(b ,fh ziy`xa).a dxez §¤¤©§¨

(a).éãnò ïeáéøz äîrci `ldmY ©§¦¦¨¦£Ÿ§©§¤
.dUFre dEvn ip`W¤£¦§ª¤§¤

.'ä úà ïeqðz äîiOr mkaix m`e ©§©¤§¦¦§¤¦¦
"oEQpY dn" ,gNWnd zFQpl icM `Ed§¥§©©§©¥©©§©

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÚ‰ ÈÙÏ ¯·Ú∑ לּמה ,יסקלּו אם ּוראה ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵָָ

ּבני? על לעז Ï‡¯NÈ.הֹוצאת È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ ֵַַַַָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ולא  הּצּור, מן יֹוצאים הּמים ׁשעלֿיד ׁשּיראּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלעדּות,

קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות ‡L¯.יאמרּו: EhÓe ְְִֵֶֶַָָָֹ«¿¬∆
¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰∑ הּכית "אׁשר לֹומר ּתלמּוד מה ƒƒ»∆«¿…ְֲִִֶַַַָ

הּמּטה  על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
ּומצרים  ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינֹו
"אׁשר  נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָּכּמה
הּוא  לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּכית

.מּוכן  ָ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨
äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå øevá©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½

:ìàøNé éð÷æ éðéòì§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯eva ˙Èk‰Â∑"ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן "ּבּצּור". אּלא נאמר, לא הּצּור" על ¿ƒƒ»«ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּפניו  נבקע והּצּור .סנּפרינֹון, ְְְִִִִַַָָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå ìàøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²

:ïéà-íà eðaø÷aô §¦§¥−¦¨«¦

(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑,זה למקרא זֹו ּפרׁשה סמ «»…¬»≈¿ְְִֶַָָָָָ
צרכיכם, לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻלֹומר:
חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש אֹומרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָואּתם
ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּכלב
ויצא  ּכתפֹו על ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל אני. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיכן

טל  אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
וכן  ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָחפץ
הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשליׁשית.
היכן  יֹודע אינ' אביו: לֹו אמר אּבא'? את ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ראית

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו .אני '? ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
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אל  מׁשה וּיאמר גֹו' עמלק "וּיבא נאמר ּפרׁשתנּו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבסּיּום
אנׁשים" לנּו ּבחר ח־ט)יהֹוׁשע "לּמה (יז, ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

יֹוסף" ׁשל מּׁשבטֹו ׁשּבא מּפני ליהֹוׁשע, דרב אמר (פסיקתא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
פ"ג) .כהנא

על־ידי  להיֹות הצרכה עמלק ּׁשּמלחמת מה לבאר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻויׁש
הּפנימּיּות: ּבדר - יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַֻיהֹוׁשע

"נחׁשלים ׁשהיּו אּלּו עם רק היתה עמלק "אחריאחריאחריאחרימלחמת ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּפֹולטם" הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח "חסרי כה,- (תצא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

שם) רש"י ופירוש עם יח רק היתה ׁשהּמלחמה והינּו, .ְְְְִִֶַַַָָָָ
לא החהחהחהחֹוֹוֹוֹוטאים טאים טאים טאים  - הענן ּבתֹו ׁשהיּו ּובאּלּו לענן. מחּוץ ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכלל. לנּגע עמלק ׁשל ּביכלּתֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹהיה
- "אנׁשים" ׁשּילכּו הכרח ׁשאין לחׁשֹוב יכֹולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם־ּכן
מחּוץ  אנׁשים) לנּו ּבחר הּפסּוק על רׁש"י (לׁשֹון חטא" ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ"יראי
ּבכדי  רק ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות סּכנה מקֹום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלענן,

הענן ׁש"היה אּלּו את ".ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹולטן לטן לטן לטן להּציל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּוא  יֹוסף ׁשל ׁשמֹו ּכי ּכן. הּדבר ׁשאין מּיֹוסף, למדנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא

BÁa¯·ו  ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÈÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז  ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡¯NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡¯NÈח  ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ
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אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף ׁשם כד)על ל, ('אֹור (ויצא ּומבאר ְִֵֵֵֵַַָֹ

ּובכּמה  ואילך, א רכ, וּיצא צדק') (לה'צמח ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה'
הּוא  יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה הּפנימי ׁשהּפירּוׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמקֹומֹות)
ּכזה  יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ׁשּיהיה מ"אחר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעׂשֹות
ל"ּבן" לעׂשֹותֹו יׁש הּתֹורה, מהנהגת 'אחרת' היא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהנהגתֹו

אלקיכם". לה' אּתם מ"ּבנים ׁשהּוא ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם -ֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

את  ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻולכן
להּציל  ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח יֹוסף, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָעבֹודת
ּולהכניסם  להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ה"אחרים" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ּבתֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבחזרה

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ּכי (לשון ּבקרּבנּו", ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ
ח) יז, הם.רש"י ׁש"ּבנים" עליהם ּגם יּכירּו ואזי ,ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

(è)àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְִִִָָָ

."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָחכמים:
ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא חבר יב)ּו"כבֹוד (במדבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָ

ּגדֹול  אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן ֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹ"וּיאמר
רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה היה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָמאחיו

ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", יא)ּכמֹורא מׁשה (שם "אדני ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
הּמֹורדים  ּכליה. הם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכלאם".

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב.ÌÁl‰ ‡ˆÂ∑ ְְְְִַָָָ¿≈ƒ»≈
ּבֹו והּלחם הענן מן ּבעת ∑ÁÓ¯.(מכילתא)צא ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ

נּצב הּמלחמה, ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒִִ
ּבחר  אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויראי
ׁשּבני  לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלנּו

היּו מכּׁשפים .עמלק ְְֲִֵַָָ
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"צא  הּקּב"ה צּוה עמלק ּדבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבסּיּום
מצרים  ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יׂשראל יד)נצטּוּו .(יד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוצרי
ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מה־ּׁשאין־ּכן יּלחמּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּלא

ּבעצמם? ְְְִֵַָָלהּלחם
אינם  מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
והּידים  יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּיכים
ּבמלחמת  ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק עׂשו", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָידי

לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמצרים
ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
מּקּבלת  יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלמּתן־ּתֹורה,
ּומעּכב  מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו אז ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לעׂשֹות  וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות אין - הּתֹורה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָמּלּמּוד
לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצד־עצמֹו ּדבר אפילּו ּבֹו, הּתלּוי ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּכל
הּמֹונע  את להסיר ּכדי ּגׁשמית, מלחמה זה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואפילּו

ְְֵַַוהּמעּכב.
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לאחר  הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמתחיל
וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָמּכן
והּלחם  הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא על עּמֹו: ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָונּמּוקֹו

ּולאחרי  הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָּבֹו",
ּבתפּלת  והן יהֹוׁשע ּבמלחמת הן צר היה זֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבמלחמה
לי  – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹמׁשה,

חטא. יראי וגם ּגּבֹורים ּגם להיֹות צריכים היּו ("ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָּול
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ּבעלּה וכלב היה, מרים ׁשל .ּבנּה ְְְְִֵֶַָָָָָָ
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פז glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף ׁשם כד)על ל, ('אֹור (ויצא ּומבאר ְִֵֵֵֵַַָֹ

ּובכּמה  ואילך, א רכ, וּיצא צדק') (לה'צמח ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה'
הּוא  יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה הּפנימי ׁשהּפירּוׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמקֹומֹות)
ּכזה  יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ׁשּיהיה מ"אחר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעׂשֹות
ל"ּבן" לעׂשֹותֹו יׁש הּתֹורה, מהנהגת 'אחרת' היא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהנהגתֹו

אלקיכם". לה' אּתם מ"ּבנים ׁשהּוא ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם -ֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

את  ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻולכן
להּציל  ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח יֹוסף, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָעבֹודת
ּולהכניסם  להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ה"אחרים" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ּבתֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבחזרה

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ּכי (לשון ּבקרּבנּו", ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ
ח) יז, הם.רש"י ׁש"ּבנים" עליהם ּגם יּכירּו ואזי ,ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
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:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְִִִָָָ

."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָחכמים:
ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא חבר יב)ּו"כבֹוד (במדבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָ

ּגדֹול  אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן ֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹ"וּיאמר
רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה היה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָמאחיו

ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", יא)ּכמֹורא מׁשה (שם "אדני ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
הּמֹורדים  ּכליה. הם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכלאם".

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב.ÌÁl‰ ‡ˆÂ∑ ְְְְִַָָָ¿≈ƒ»≈
ּבֹו והּלחם הענן מן ּבעת ∑ÁÓ¯.(מכילתא)צא ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ

נּצב הּמלחמה, ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒִִ
ּבחר  אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויראי
ׁשּבני  לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלנּו

היּו מכּׁשפים .עמלק ְְֲִֵַָָ
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"צא  הּקּב"ה צּוה עמלק ּדבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבסּיּום
מצרים  ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יׂשראל יד)נצטּוּו .(יד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוצרי
ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מה־ּׁשאין־ּכן יּלחמּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּלא

ּבעצמם? ְְְִֵַָָלהּלחם
אינם  מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
והּידים  יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּיכים
ּבמלחמת  ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק עׂשו", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָידי

לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמצרים
ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
מּקּבלת  יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלמּתן־ּתֹורה,
ּומעּכב  מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו אז ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לעׂשֹות  וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות אין - הּתֹורה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָמּלּמּוד
לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצד־עצמֹו ּדבר אפילּו ּבֹו, הּתלּוי ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּכל
הּמֹונע  את להסיר ּכדי ּגׁשמית, מלחמה זה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואפילּו

ְְֵַַוהּמעּכב.
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:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

epxetq

(h).éãéa íéäìàä ähîemixcEqA mitipOd oiprM ,FOr EllRzie mAl EpEkIW icM ,FzNtY onf z` FA mrl zF`xdl ©¥¨¡Ÿ¦§¨¦§©§¨¨¤§©§¦¨§¥¤§©§¦¨§¦§©§¦§¦§©©§¦¦§¨¦
.mixvn lW d`ixCpqMl`Ai dxez ©£¤§©§§¤¨¤¦§¨¦

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(àé)øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬
:÷ìîò øáâå Bãé çéðé̈¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(áé)áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈

:LîMä àa-ãò äðeîà åéãé éäéå©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ּבמצוה ׁשּנתעּצל ּבׁשביל ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְִִִִֵֶַָ

ידיו  נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר אהרן ∑eÁ˜iÂ.ּומּנה ְְְִִֵַַַָָָָ«ƒ¿ֲַֹ
˙ÂÈzÁ.וחּור  eÓÈNiÂ Ô·‡∑ ּכר על לֹו יׁשב ולא ְ∆∆«»ƒ«¿»ְַַָָֹ

אהיה  אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת.
ּבצער' ‡eÓ‰.עּמהם ÂÈ„È È‰ÈÂ∑ ידיו מׁשה ויהי ְִֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִֶַָָֹ

נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות .ּונכֹונה ּבאמּונה, ְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָָ
LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו «…«»∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה ְְְְְְִִֵֵַָָָָהּׁשעֹות
וערּב חּמה מׁשה להם הּׁשעֹות והעמיד את .ב ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé Lô ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא).ּכּלם הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי אנּוחת מּכאן ««¬…¿À«ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה  ׁשל הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשּו .למדים ְְִִִִֵֶֶַַָָ

(ãé)øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå*(øëæ)øëæ §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥´¤

:íéîMä úçzî ÷ìîò£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑ להזּדּוג עמלק ׁשּבא ¿……ƒ»ְְֲִֵֵֶַָָ

האּמֹות לכל קדם ÈÊ‡a.(מכילתא)לי ׂשראל ÌÈNÂ ְְְִֵֶָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈
ÚLB‰È∑ את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את הּמכניס ¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

למׁשה  לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל
לארץ  יׂשראל את מכניס ÁÓ‰.ׁשּיהֹוׁשע Èk ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻƒ»…

‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי  ּכן, מזהיר אני לכ. ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל '‰∑ ֿ הּקדֹוׁש «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ
ּגדֹול  נס ּכאן לנּו עׂשה ׁשהּמזּבח ּברּוֿהּוא לא . ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּנס  את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקרּוי
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. .ׁשעׂשה ֵֶֶַָָָָ

(בצירה). זכר ובשני (בסגול) זכר הראשון זכר. מילת פעמיים שאומרים מנהגינו (*ֵֶֶֶ

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

epxetq

(bi).Bnò úàå ÷ìîò úàuAwnd ¤£¨¥§¤©©§ª¨
.mgNdl xg` mrnci dxez ¥©©¥§¦¨¥

(ci).øôqa ïBøkæ úàæ áúkzWxR §ŸŸ¦¨©¥¤¨¨©
"xFkf"(hi fi ,dk mixac). ¨

.òLBäé éðæàa íéNåoFxMf dfi` miUe §¦§¨§¥§ª©§¦¥¤¦¨
oipaA dWn dUr dfe .rWFdi ipf`A§¨§¥§ª©§¤¨¨Ÿ¤§¦§©

gAfOd(eh weqt)dOaE ,f` FzNtzaE ©¦§¥©¦§¦¨¨©¤

"Di qM lr ci iM" xn`W(fh weqt). ¤¨©¦¨©¥¨
.÷ìîò øëæ úà äçîà äçîmixg`W ¨Ÿ¤§¤¤¥¤£¨¥¤©£¦

mYnxgde" Fxn`M ,mYndA z` mB©¤§¤§¨§¨§§©£©§¤
'Eke "dU cr xFXn ..Fl xW` lM z ¤̀¨£¤¦©¤§

(b ,eh ` l`eny).eh dxez

(eh).BîL àø÷iålW FnW `xw ©¦§¨§¨¨§¤
oiprM ,FzNtzA `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§¦¨§¦§©

"'d LnW iz`xw"(dk ,b dki`). ¨¨¦¦§
.éqð 'äYzp" FnM ,izEnnFx didi 'd ¦¦¦§¤§¦§¨©¨

"qqFpzdl qp Li`xiN(e ,q mildz), ¦¥¤¥§¦§¥
izEnnFxe izlrn didi `Ed 'd :xnFlM§©¦§¤©£¨¦§§¦
qEap LnWaE" oiprM ,mnFwzn lM lr©¨¦§¥§¦§©§¦§¨

"Epinw(e ,cn my)mExY inWaE" oiprkE , ¨¥§¦§©¦§¦¨
"Fpxw(dk ,ht my).fh dxez ©§



glyaפח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcîôôô ¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶָ
לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע הּורמה ְְְְִִִַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ולא  "ּכס" ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמלחמה
נׁשּבע  לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף "ּכּסא", ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַנאמר
ׁשלם  ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻעד

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם ט)יהיה (תהלים ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּכתּוב  עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו ֲֳֵֵֶֶֶַַָָָָָ"האֹויב

א)ּבֹו: נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו "וערים (תהלים ְְְְִֶֶַָָָָ
"וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָנתׁשּת
לּמׁשּפט  "ּכֹונן ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָלעֹולם

ׁשלם: הּכּסא הרי ְֲִִֵֵֵַָּכסאֹו",

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

ãôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää
epxetq

(fh).dé ñk ìò ãé ék øîàiå:xn` ©Ÿ¤¦¨©¥¨¨©
l`dW ipRn `Ed z`f izNtY mrh©©§¦¨¦Ÿ¦§¥¤¨¥
dngln" Fl didYW rAWp KxAzi¦§¨©¦§©¤¦§¤¦§¨¨
mgNdl Ep` miaIge ,"xC xCn wlnrA©£¨¥¦ŸŸ§©¨¦¨§¦¨¥

mxn`M ,xFce xFC lkA FYngln¦§©§§¨¨§¨§¨
l`xUi ipA EEhvp zFvn WlW"¨Ÿ¦§¦§©§¥¦§¨¥
,Kln mdl cinrdl :ux`l ozqipkA¦§¦¨¨¨¨¤§©£¦¨¤¤¤
mdl zFpale ,wlnr lW Frxf zixkdlE§©§¦©§¤£¨¥§¦§¨¤

"dxigAd ziA(a ,k oixcdpq)okle , ¥©§¦¨§¨¥
izEnnFxe iQp `Ed didIW iYlNRzd¦§©©§¦¤¦§¤¦¦§§¦

.aiF`d lr©¨¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dxf dcear(iyily meil)

,ycwnd ziaaya dì äáLéå`xwpd mewn,'úeðç'dyxda di §¨§¨¨§£
.ycwnd zial uegn ziad

:`xnbd zxxanàúëìä éàîìoixcdpqd dzlb jxev dfi`l - §©¦§§¨
:`xnbd daiyn .oey`xd dnewnnøîBì ,éîécáà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¦¦©

,úBñð÷ éðéc eðc àlLia`l dztnde qpe`d mlyny qpw oebk ¤Ÿ¨¦¥§¨
`ly xg`ne .eipec`l ,car bxd exeyy in mlyny qpwe ,dxrpd

.zeqpw ipic oecl elki `l ,zifbd zkyla eayi
:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ úBñð÷ éðécjzrc lr dlrz ike - ¦¥§¨¨§¨©§¨

,zeqpw ipic oecl lkez `ly ick zifbd zkyln oixcdpqd dzlby
íøa ,áø øîà ,äãeäé áø øîàäå[la`-],áBhì Léàä BúBà øeëæ §¨¨©©§¨¨©©§©¨¨¦©

àìîìàL ,BîL àáa ïa äãeäé éaøå[`l m`y-]éðéc eçkzLð ,àeä §©¦§¨¤¨¨§¤¦§¨¥¦§©§¦¥
.ìàøNiî úBñð÷§¨¦¦§¨¥

recn :zl`eye ax ixac z` dwiqtn `xnbd,eçkzLðozip ixd ¦§©§
eäðéñøâì:`xnbd zx`an .mppyle mdilr xefgl -àlàax zpeek ¦§§¦§¤¨

`aa oa dcedi iax `lnl`y,ìàøNiî úBñð÷ éðéc eìèaxg`n ¨§¦¥§¨¦¦§¨¥
ipic oecl i`yx epi` jenq epi`y mkge ,eknqpy minkg eid `ly

.zeqpw
oa dcedi iax `lnl` recn ,ax ixac jynd z` `xnbd d`ian

itl :l`xyin zeqpw ipic elha `aaúeëìî äøæbLinexäòLøä ¤¨§¨©§¨§¨¨
äøæby ,l`xyi lrìkmkgCîBqä,mixg`âøäé,âøäé Cîñpä ìkå , §¥¨¨©¥¥¨¥§¨©¦§¨¥¨¥

ø÷òé Ba ïéëîBqL íeçúe ,áøçz da ïéëîBqL øéòådidz m` - §¦¤§¦¨¥¨¥§¤§¦¥¨¥
z` exwri ,dpnn dn` miitl` megz jeza xirl uegn dkinqd

.aiaq dnegz lkéðL ïéa áLéå Cìä ,àáa ïa äãeäé éaø äNò äî¤¨¨©¦§¨¤¨¨¨©§¨©¥§¥
,íéìBãb íéøä,mxwerl dywyúBìBãb úBøééò ézL ïéáejeza `le ¨¦§¦¥§¥£¨§

ayie ,xird z` eaixgi `l xacd rceei m`y ick ,xirdéðL ïéa¥§¥
úaL éîeçzoerhl lkez odn zg` lky ick ,zexiir izy ly §¥©¨

df dide ,dnegza df did `lyïéaxirdì àMeàíL Cîñå .íòøôL ¥¨¦§©§¨§¨©¨
,íéð÷æ äMîç,md el`eïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaøå øéàî éaø £¦¨§¥¦©¦¥¦§©¦§¨§©¦¥§©¦¦§

éñBî àéåà áøå .òenL ïa øæòìà éaøåómdnr jnqyóàz`éaø §©¦¤§¨¨¤©©§©©§¨¦©©¦

íäa eøékäL ïåék .äéîçðdíéáéBà,dkinqa miwqer mdyíäì øîà §¤§¨¥¨¤¦¦¨¤§¦¨©¨¤
,eicinlzl `aa oa dcedi iaxeöeø ,éða.mdn ehlnideBì eøîà ¨©¨§

,eicinlzéìò àäz äî äzàå ,éaø,Eleki jpi`e owf dz` ixd ©¦§©¨©§¥¨¤
.gexalïéëôBä dì ïéàL ïáàk íäéðôì ìheî éðéøä ,íäì øîà- ¨©¨¤£¥¦¨¦§¥¤§¤¤¤¥¨§¦

.dpktdiy in oi`y znnec oa`kíMî eææ àì ,eøîàmiaie`dãò ¨§Ÿ¨¦¨©
Bôeâì eöòpL`aa oa dcedi iax lyìLúBàéðìeì úBàî L- ¤¨£§§Ÿ¥¨¦

zezipgBôeâì eäeàNòå ,ìæøa ìLawepnäøáëkx`eane .[dtp-] ¤©§¤©£¨§¦§¨¨
ixdy ycwnd zia oaxeg xg`l mb mibdep zeqpw ipicy ax ixacn
jk jxevly xnel oi` ok m`e ,oaxegd xg` eid mixkfpd minkgd

.dnewnn oixcdpq dzlb
oixcdpqd dxar recn xg` mrh `xnbd zxne` ef `iyew gkn

:zepgl zifbd zkylnàîéz àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîàl` - ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ¥¨
epc `l zifbd zkyln oixcdpqd dzlby ixg`y xn`zéðéc¦¥

.úBLôð éðéc eðc àlL àlà ,úBñð÷eàîòè éàîipic oecl evx `ly §¨¤¨¤Ÿ¨¦¥§¨©©£¨
,zeytpïéçöBø eäì éLéôðc eæçc ïåékeaxzpy e`xy iptn - ¥¨©£¦§¦¦§§¦

,`edd xeca migvexdïãéîì éìëé àìåz` oecl ewitqi `le - §Ÿ¨§¦§¥©
,mlekeøîà,oixcdpqd inkgéìâð áèeî[zelba jlp-]íB÷nî ¨§¨¦§¥¦¨

eáéiçéì àìc éëéä ék ,íB÷îì.dzin migvexd eaiigzi `ly ick - §¨¦¥¦§Ÿ¦©§
oixcdpqdyk `l` zeytp ipic oecl xyt` i`y epcnl okidne

,zifbd zkylaáéúëczeytp ipica(i fi mixac)øácä ét ìò úéNòå' ¦§¦§¨¦¨©¦©¨¨
àeää íB÷nä ïî Eì eãébé øLà,''d xgai xW`íB÷näL ãnìî £¤©¦§¦©¨©£¤¦§©§©¥¤©¨

d `ed ycwnd ziaa oixcdpql cgeindíøBbaiigl mgeka `diy ¥
.epecl mileki mpi` `edd mewna mpi` m`e ,zeytp ipic

,iqei iaxa l`rnyi iax xn`y oey`xd xaca oecl zxfeg `xnbd
dpy mipenye d`n l`xyi lr dhly dryxd inex zeklny

:`xnbd dywn .ipyd ycwnd zia axgpy mceweúå íéðîLe äàî¥¨§Ÿ¦§
àìzekln oehly zgz l`xyi eid dpy mipenye d`n wx ike - Ÿ
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פט glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcîôôô ¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶָ
לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע הּורמה ְְְְִִִַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ולא  "ּכס" ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמלחמה
נׁשּבע  לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף "ּכּסא", ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַנאמר
ׁשלם  ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻעד

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם ט)יהיה (תהלים ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּכתּוב  עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו ֲֳֵֵֶֶֶַַָָָָָ"האֹויב

א)ּבֹו: נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו "וערים (תהלים ְְְְִֶֶַָָָָ
"וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָנתׁשּת
לּמׁשּפט  "ּכֹונן ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָלעֹולם

ׁשלם: הּכּסא הרי ְֲִִֵֵֵַָּכסאֹו",

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

ãôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää
epxetq

(fh).dé ñk ìò ãé ék øîàiå:xn` ©Ÿ¤¦¨©¥¨¨©
l`dW ipRn `Ed z`f izNtY mrh©©§¦¨¦Ÿ¦§¥¤¨¥
dngln" Fl didYW rAWp KxAzi¦§¨©¦§©¤¦§¤¦§¨¨
mgNdl Ep` miaIge ,"xC xCn wlnrA©£¨¥¦ŸŸ§©¨¦¨§¦¨¥

mxn`M ,xFce xFC lkA FYngln¦§©§§¨¨§¨§¨
l`xUi ipA EEhvp zFvn WlW"¨Ÿ¦§¦§©§¥¦§¨¥
,Kln mdl cinrdl :ux`l ozqipkA¦§¦¨¨¨¨¤§©£¦¨¤¤¤
mdl zFpale ,wlnr lW Frxf zixkdlE§©§¦©§¤£¨¥§¦§¨¤

"dxigAd ziA(a ,k oixcdpq)okle , ¥©§¦¨§¨¥
izEnnFxe iQp `Ed didIW iYlNRzd¦§©©§¦¤¦§¤¦¦§§¦

.aiF`d lr©¨¥

יום ראשון - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' שבט
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' שבט
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' שבט
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' שבט
מפרק נה 

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א שבט
פרק כ

מפרק ס סוף פרק סה

לשבוע פרשת בשלח 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 



hayצ 'd oey`x mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ה' ראשון יום
פרק כ  ,50 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ë ÷øô,ek 'nr cr.íäá ùáåìîä

.ë ÷øtlkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin cg`

`id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a -

,`edÎjexa seqÎoi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d zpiga

icedia gekd raep myne

cxtidl `le eytp z` xeqnl

.d"awdn melyeÎqg wzpidle

,yibxn did icedid m`

wzip `ed ,dxiar iciÎlry

did `l ,d"awdn cxtpe

lr xaermey,j` .dxiar

dncp ,jka yibxn `ed oi`

,`heg `edy drya mby ,el

.didy itk icedi x`yp `ed

eilr zetkl mi`ayk - eli`e

cearle d"awda xetkl

yibxn `ed - dxfÎdcear

eze` cixtdle wzpl mivexy

z` xqen `ed f`e ,d"awdn

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytplkdxiar

miiwlelk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxfÎdcear cearl

mi`ad miwxta mixacd exaqei - ,zeevnd lk meiwl `iadl egeka

zecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn lky dgpd ceqi lr

"dyrzÎ`l"a zexeyw dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl` 'd ikp`" - 'd

cvik ,xdaei jka ,"mixg` miwl` jl didi `l" - dxfÎdcear ly

"dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt`

."dyrzÎ`l"de

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkìly dyrd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen`úBøac éðL íäL ,äøæ-äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥¦§

,íéðBLàøä,zexaicd zxyrn -"Eì äéäé àì"å "éëðà"1,- ¨¦¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
`l" ,'d zecg`e dpen` ly dyrdÎzevn - "jiwl` 'd ikp`"

,dxfÎdcear ly dyrzÎ`ld zevn - "jl 'idiìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzä.dlek dxezd lk z` zellek od -øeac ék ©¨ª¨¦¦

ììBk "Eì äéäé àì"å ,äNò-úBöî ç"îø ìk ììBk "éëðà"¨Ÿ¦¥¨§¨¦§£¥§Ÿ¦§¤§¥
,äNòú-àì úBöî ä"ñL ìk,"llk"d od ,el` zeevn izy - ¨§¨¦§Ÿ©£¤

."llk" eze`n "mihxt" od zeevnd x`y lkeeðòîL ïëìå§¨¥¨©§
ì"æø øîàîk äøeábä étî ãáì "Eì äéäé àì"å "éëðà"2,- ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¦¦©§¨§©£©©©

,"eprny dxeabd itn jl didi `le ikp`"íäL éðtîipy - ¦§¥¤¥
,el` zexaic.dlk äøBzä úeììkitn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awd ly eitn ,"dxeabdlkipyy xg`n ,dlek dxezd
lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic

- jka .dxezdzeevn lkyly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ
ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`

xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei - dxfÎdcear
meiwl mb lvpl xyt` ,dxfÎdcearl cbpzdle dpen`d lrlk

n zerpnidle ,zeevndlkefi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard
xywd - ?dxfÎdcearl ,zexiard lk oia yi zcgein zekiiy
zeevnd lk oiay
itk ,oaen "dpen`"l

`zlikna xaqeny3lyn ,
,ux`l `ay jlnl
xefbl edeywa diyp`e
mdl dpr .zexifb mdilr
mkilr elaw dlgz :jlnd
okn xg`le ,izekln z`
jk .zexifb mkilr xefb`
zevnl qgia mb oaen
da - "jiwl` 'd ikp`"
l`xyin cg` lk deevn
ler envr lr lawl
`idy - miny zekln
ceqike dncwdk zynyn
xexa `l ,j` .l`xyi ipa z` devn d"awdy zeevnd lkl
Î`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr
zernyn :oldl mixacd exaqeie .dxfÎdcear ly "dyrz

oi`y mb `l` ,cg` `xea epyiy wx dppi` "'d zecg`"xac
`linn .d"awd mr cge`ne lha lkd ik ,d"awdl uegny
jkae ,d"awd ly epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk
xac"e "yi"l envr z` yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed
owfd epaxy itke ,dxfÎdcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp

:oldl z`f xiaqi,äæ ïéðò áèéä øàáìelk zeqgiizd - §¨¥¥¥¦§¨¤
,"dxf dcear"l zexiardéøöïéðò äøö÷a älçz øékæäì C ¨¦§©§¦§¦¨¦§¨¨¦§¨

ãéçé" àø÷pL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçà úeäîe¨©§¤©¨¨¤¦§¨¨¦
,"ãçéîeik :`id ,d"awd iabl "cgeine cigi" iehiad zernyn - §ª¨

,cigi `xea ,cg` dwel` `edy xnel xyt` " 'd zecg`" byena
jke - akxen `le heyt cg` `ed d"awdy xnel xyt` ok
:oldlck 'd zecg`a sqep oipr ybcen df iehiaa eli`e ,d`ld

,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî ìëå",mipin`n ixd mlek - §Ÿ©£¦¦¤§©
lke zenlerd lk z` `xay ixg` mb ,ecal cg` `ed d"awdy

,mi`xapdàeä äéäL ,Lnî íìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨©¨¤¨¨
,Bcáì`xay ixg` mb jk - did `l ixd ,epnn ueg xac mey - §©

.cala `ed wx miiw - mlerd z`íéøîBàL Bîëe4äzà" : §¤§¦©¨
,"'eë àøápMî àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä- ©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨¦¤¦§¨

dz`e mlerd `xap `ly cr dz`" :xnel jixv did ,mvra
?miinrt o`k zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn - "`xapyn

:zepiivn od `l` -,`ed - `ed,cigie cg` eze`Leøt- ¥
:`id ,"`ed" dlnd (oeiv) zernynLnî "àeä"-`eddidy ©¨
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äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî

íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
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צי hay 'd oey`x mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ה' ראשון יום
פרק כ  ,50 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ë ÷øô,ek 'nr cr.íäá ùáåìîä

.ë ÷øtlkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin cg`

`id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a -

,`edÎjexa seqÎoi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d zpiga

icedia gekd raep myne

cxtidl `le eytp z` xeqnl

.d"awdn melyeÎqg wzpidle

,yibxn did icedid m`

wzip `ed ,dxiar iciÎlry

did `l ,d"awdn cxtpe

lr xaermey,j` .dxiar

dncp ,jka yibxn `ed oi`

,`heg `edy drya mby ,el

.didy itk icedi x`yp `ed

eilr zetkl mi`ayk - eli`e

cearle d"awda xetkl

yibxn `ed - dxfÎdcear

eze` cixtdle wzpl mivexy

z` xqen `ed f`e ,d"awdn

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytplkdxiar

miiwlelk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxfÎdcear cearl

mi`ad miwxta mixacd exaqei - ,zeevnd lk meiwl `iadl egeka

zecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn lky dgpd ceqi lr

"dyrzÎ`l"a zexeyw dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl` 'd ikp`" - 'd

cvik ,xdaei jka ,"mixg` miwl` jl didi `l" - dxfÎdcear ly

"dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt`

."dyrzÎ`l"de

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkìly dyrd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen`úBøac éðL íäL ,äøæ-äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥¦§

,íéðBLàøä,zexaicd zxyrn -"Eì äéäé àì"å "éëðà"1,- ¨¦¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
`l" ,'d zecg`e dpen` ly dyrdÎzevn - "jiwl` 'd ikp`"

,dxfÎdcear ly dyrzÎ`ld zevn - "jl 'idiìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzä.dlek dxezd lk z` zellek od -øeac ék ©¨ª¨¦¦

ììBk "Eì äéäé àì"å ,äNò-úBöî ç"îø ìk ììBk "éëðà"¨Ÿ¦¥¨§¨¦§£¥§Ÿ¦§¤§¥
,äNòú-àì úBöî ä"ñL ìk,"llk"d od ,el` zeevn izy - ¨§¨¦§Ÿ©£¤

."llk" eze`n "mihxt" od zeevnd x`y lkeeðòîL ïëìå§¨¥¨©§
ì"æø øîàîk äøeábä étî ãáì "Eì äéäé àì"å "éëðà"2,- ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¦¦©§¨§©£©©©

,"eprny dxeabd itn jl didi `le ikp`"íäL éðtîipy - ¦§¥¤¥
,el` zexaic.dlk äøBzä úeììkitn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awd ly eitn ,"dxeabdlkipyy xg`n ,dlek dxezd
lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic

- jka .dxezdzeevn lkyly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ
ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`

xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei - dxfÎdcear
meiwl mb lvpl xyt` ,dxfÎdcearl cbpzdle dpen`d lrlk

n zerpnidle ,zeevndlkefi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard
xywd - ?dxfÎdcearl ,zexiard lk oia yi zcgein zekiiy
zeevnd lk oiay
itk ,oaen "dpen`"l

`zlikna xaqeny3lyn ,
,ux`l `ay jlnl
xefbl edeywa diyp`e
mdl dpr .zexifb mdilr
mkilr elaw dlgz :jlnd
okn xg`le ,izekln z`
jk .zexifb mkilr xefb`
zevnl qgia mb oaen
da - "jiwl` 'd ikp`"
l`xyin cg` lk deevn
ler envr lr lawl
`idy - miny zekln
ceqike dncwdk zynyn
xexa `l ,j` .l`xyi ipa z` devn d"awdy zeevnd lkl
Î`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr
zernyn :oldl mixacd exaqeie .dxfÎdcear ly "dyrz

oi`y mb `l` ,cg` `xea epyiy wx dppi` "'d zecg`"xac
`linn .d"awd mr cge`ne lha lkd ik ,d"awdl uegny
jkae ,d"awd ly epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk
xac"e "yi"l envr z` yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed
owfd epaxy itke ,dxfÎdcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp

:oldl z`f xiaqi,äæ ïéðò áèéä øàáìelk zeqgiizd - §¨¥¥¥¦§¨¤
,"dxf dcear"l zexiardéøöïéðò äøö÷a älçz øékæäì C ¨¦§©§¦§¦¨¦§¨¨¦§¨

ãéçé" àø÷pL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçà úeäîe¨©§¤©¨¨¤¦§¨¨¦
,"ãçéîeik :`id ,d"awd iabl "cgeine cigi" iehiad zernyn - §ª¨

,cigi `xea ,cg` dwel` `edy xnel xyt` " 'd zecg`" byena
jke - akxen `le heyt cg` `ed d"awdy xnel xyt` ok
:oldlck 'd zecg`a sqep oipr ybcen df iehiaa eli`e ,d`ld

,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî ìëå",mipin`n ixd mlek - §Ÿ©£¦¦¤§©
lke zenlerd lk z` `xay ixg` mb ,ecal cg` `ed d"awdy

,mi`xapdàeä äéäL ,Lnî íìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨©¨¤¨¨
,Bcáì`xay ixg` mb jk - did `l ixd ,epnn ueg xac mey - §©

.cala `ed wx miiw - mlerd z`íéøîBàL Bîëe4äzà" : §¤§¦©¨
,"'eë àøápMî àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä- ©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨¦¤¦§¨

dz`e mlerd `xap `ly cr dz`" :xnel jixv did ,mvra
?miinrt o`k zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn - "`xapyn

:zepiivn od `l` -,`ed - `ed,cigie cg` eze`Leøt- ¥
:`id ,"`ed" dlnd (oeiv) zernynLnî "àeä"-`eddidy ©¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî

íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
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ב.1. כ, א.2.שמות כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא בתפילת

hay 'e ipy mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ו' שני יום
,ek 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åîë ìùîìå,52 'nr cr:íìåòä

weica cg` eze` ,mlerd `xapy iptl`ed`xapy xg`l
,mlerdáéúëãk ,éepL íeL éìa5."éúéðL àì 'ä éðà" :- §¦¦§¦§¦£¦Ÿ¨¦¦

`l ,zenlerd z`ixa mr - d`ixad ixg` cre d`ixad iptln
zxivia ;d"awd ly ziheleqa`d ezecg`a xac mey dpzyp

mey sqep `l - zenlerd
owfd epaxy itk ,xac

:xiaqnïëå äfä íìBò ék¦¨©¤§¥
íéðBéìòä úBîìBòä ìk̈¨¨¨¤§¦
íeL íéìòBt íðéà ¯¥¨£¦
Cøaúé Búecçàa éepL¦§©§¦§¨¥
,Léì ïéàî íàøaäa§¦¨§¨¥©¦§¥
Bcáì àeä" äéäL BîkL¤§¤¨¨§©
íã÷ "ãçéîe ãéçé àeä¨¦§ª¨Ÿ¤
Bcáì àeä" ïk ,íàøaä¦¨§¨¥§©
øçà "ãçéîe ãéçé àeä¨¦§ª¨©©

,íàøaLzenler etqep ixd ,dxe`kl ?xacd ok` cvik - ¤§¨¨
- `l` ?mcew eid `ly ,mi`xapeàìk dén÷ àlëc íeMî¦§ª¨©¥§¨

,áéLç,md mleke ,xac meyl jxr oi` d"awd iabl -ïéàëe ¨¦§©¦
.Lnî ñôàå,xaqei oldl -ji``id d`ixad lk d"awd iabl ¨¤¤©¨

exeaicn zniiwe dxvep dlek d`ixad ;llk zniiw dppi` eli`k
jxr mey oi`y ,mi`ex ep` mc` ipaa mb ixde ;d"awd ly
lekiy ,ytpd ly xeaicd gek mvr iabl mc`d ly cg` xeaicl
dnkl e` ,zg` dlnl yi jxr dfi` - seq `ll miln xacl

oi`y xacd i`cee okyÎlk ,seq ila xacl gekd iabl ,miln
raep epnny ,daygnd gek iabl jxr mey xeaic eze`l
;mc`ay ytpd mvr iabl - dnkeÎdnkÎzg`Îlre ;xeaicd
xaecnyk ,llk d`eeyd ila dnkeÎdnkÎzg`Îlre okyÎlk
laben epi`y ,d"awd iabl
,eiabl yi jxr dfi` ,llk
epnny xeaic eze`l
lk miniiwe e`xap
jke .mi`xapde zenlerd

:owfd epax xne`ék¦
úBîìBòä ìk úeeäúä¦§©¨¨¨
ïéàî íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦¥©¦
íîei÷å íúeiçå ,Léì§¥§©¨§¦¨
eøæçé àlL íîi÷îä©§©§¨¤Ÿ©§§
ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤

,äéäLkz`ixa dnec dpi` ,"`ipz"a oldl xaqeiy itk ,oky - §¤¨¨
miiwzdl leki ilk :mceÎxya iciÎlr ilk zxivie ceairl mlerd
eli`e .epnn eici z` jyen exveiy ixg` mb ezipazae ezxeva

"n xvep `xapdy xg`n :xacd dpey d`ixaaoi`"l "yion ,"
`lel - ycgn cinz eze` diigie `xai iwl`d gekdy gxkdd
zeigd ,ef dxivi .qt`e oi`l xfeg `xapd did ,df iwl` gek

,mi`xapde zenlerd lk ly meiwdeçeøå 'ä øác àlà Bðéà¥¤¨§©§©
.íäa Laìîä Cøaúé åét.mi`xapae zenlera - ¦¦§¨¥©§ª¨¨¤

øeacL ,ãçà øeac øaãnLk ,íãàä Lôða Bîk ,ìLîìe§¨¨§§¤¤¨¨¨§¤§©¥¦¤¨¤¦
Bcáì äæ,`ed -BLôð úeììk éaâì elôà Lnî àìk ¤§©§¨©¨£¦§©¥§¨©§
,úøaãîä,xeaicd gek ly xewnd `idy ytpd -àeäL- ©§©¤¤¤

,xeaicd gek,dlL éòöîàä Leáì úðéça.ytpd ly - §¦©§¨¤§¨¦¤¨
,ytpd iyeal dylya
"yeal"d daygnd deedn
gek ;xzeia oeilrd
"yeal"d - dyrnd
geke ;xzeia oezgzd
"yeal"d - xeaicd

,irvn`dçk àeäL¤Ÿ©
,dlL øeacäixde - ©¦¤¨

mey el oi` cg` xeaic
gekl d`eeyda jxr

,elek xeaicdìBëiL- ¤¨
,ytpd ly xeaicd gek;úéìëúå õ÷ ïéàì íéøeac øaãì- §©¥¦¦§¥¥§©§¦

zraep ,mc`d ly eixeaicl leab yi zn`ay dcaerd ,oky
aexn miylgp ,mc`d xeaic ielz mda mc`d seb iwlgy jkn

zpigan j` .mxyek z` mica`ne xeaicgeklbeqn ,ytpd

gkepl ,cg` xeaicl yi ,jxr dfi` k"`e - seq ila xacl mc`d
!?miln ly df iteqÎoi` gekïkL-ìëåxeaicl jxr oi`y - §¨¤¥

,cg`dlL éîéðtä Leáì úðéça éaâì,ytpd ly -àeäL §©¥§¦©§©§¦¦¤¨¤
,äáLçnä"yeal"d `edy ,aeygl gekd -iniptdytpd ly ©©£¨¨

mr xzei zcge`n ytpd -
,daygndäpnnL- ¤¦¤¨

,daygndneëLîð¦§§
íéøeacämc`d ,oky - ©¦¦

`edy dn z` xacn
,ayeg;íúeiç àéäå- §¦©¨

dpicr daygndy xg`ne
,xeaicd xy`n xzei
- ytpd mr xzei dxeywe
jxr mey oi`y i`ce
iabl cg` xeaicl

,daygndéøö ïéàå,Lôpä úeîöòå úeäî éaâì øîBì C §¥¨¦©§©¥¨§©§©¤¤
,'eë úòc-äðéa-äîëç :ìéòì íéøkæpä äéúBðéça øNò ïäL¤¥¤¤§¦¤¨©¦§¨¦§¥¨§¨¦¨©©
mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn ,ytpd iyeall d`eeyda -
,zrc ,dpia ,dnkg) ytpd ly dl` zegeke zepiga xyr
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé
íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë ùîî ñôàå ïéàëå áéùç
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé

.íäá ùáåìîä 'úé åéô

íãàä ùôðá åîë ìùîìå
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
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ו.5. ג, מלאכי



hayצב 'f iyily mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ז' שלישי יום
פרק כא  ,52 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå àë ÷øô,fk 'nr cr.áìáù

- (zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg (:zecnde)
zenvr,ytpdïänL,ytpd "zecn"e "lky"n -eëLîð ¤¥¤¦§§

,øaãnLk äæ øeaãa úBLaìîä Bæ äáLçî úBiúBà,oky - ¦©£¨¨©§ª¨§¦¤§¤§©¥
iybxl xeywd oipr lr e` ,ilky oipr lr e` ayeg mc`d

`edy dne - zecnd
`ed okn xg`l ,ayeg

,xacnàéä äáLçnä ék¦©©£¨¨¦
úBiúBà úðéça ïk-íb©¥§¦©¦

ïäL ÷ø ,øeacä Bîk- §©¦©¤¥
,daygnd zeize`

.øúBé úBwãå úBiðçeø- £¦§©¥
zenyebn xeaicd zeize`
zeize` xy`n xzei
z`f lka j` ,daygnd
oial xeaicd oia oeinc yi
mdipyy jka - daygnd

,"zeize`"n miakxenìáà£¨
-äîëç úBðéça øNò¤¤§¦¨§¨
LøL ïä ,'eë úòc-äðéa¦¨©©¥Ÿ¤

,äáLçnä øB÷îe- §©©£¨¨
,lirl xkfenkíäa ïéàå§¥¨¤

"lky"d zegeka -
,"zecn"deúðéça§¦©

íã÷ ïéãò úBiúBà¦£©¦Ÿ¤
Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§

.äáLçnäxg`l wx - ©©£¨¨
zece` e` "lky"d zece` ezaygn geka ayeg mc`dyk ,okn
xg`n .zeize`d zeriten - mdn ybxzn `edy mixacd
i`ceae i`cea - zeize`n dlrnl llka md "zecn"e "lky"y
,owfd epax xiaqn oldl .cg` xeaicl jxr mey mdiabl oi`y

:zeize` oiicr oi` zecnae lkya ji`Bæéà úìôBpLk ,ìLîì§¨¨§¤¤¤¥
ìà áläî äìBòL íã÷ ,íãà ìL Baìa äcîçå äáäà©£¨§¤§¨§¦¤¨¨Ÿ¤¤¨¥©¥¤

da ïéà ¯ da øäøäìe áMçì çnä,ald zcnga -úðéça ©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥¨§¦©
øácä ìà ála ä÷éLçå èeLt õôç ÷ø ,ïéãò úBiúBà¦£©¦©¥¤¨©£¦¨©¥¤©¨¨
äåàzä äìôðL íã÷ ïkL-ìëå .Bìöà ãîçpä àeää©©¤§¨¤§§¨¤¥Ÿ¤¤¨§¨©©£¨
BìëNå Búîëç çëa äúéä ÷ø ,øác BúBàì Baìa äcîçäå§©¤§¨§¦§¨¨©¨§¨§Ÿ©¨§¨§¦§

,dpia -,Búòéãéå,zrcd gek -øác BúBà Bìöà òãBð äéäL ¦¦¨¤¨¨¨¤§¨¨
:ïBâk ,Ba ÷ácìå BâéOäì äôéå áBèå íéòðå ãîçð àeäL¤¤§¨§¨¦§§¨¤§©¦§¦¨¥§

áøò ìëàî äæéà ìëàì Bà ,äîëç Bæéà ãîìì,ixd - ¦§Ÿ¥¨§¨¤¡Ÿ¥¤©£¨¨¥

elkya wx ,iybx iehia icil oiicr d`a `l xacl dcngdyk
dpad dze`ay i`ce - xac eze`ay "aeh"d z` biyde "qtz"

.zeize` oiicr oi`äåàzäå äãîçä äìôð øákL øçàì ÷ø©§©©¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨
,Búòéãéå BìëNå Búîëç çëa Baìadzid ok iptly ixg` - §¦§Ÿ©¨§¨§¦§¦¦¨

"lkyd gek"a dcngd
dcngd dxvep epnne

,alaäøæç Ck-øçàå§©©¨¨§¨
äúìòå,dcngd -áläî §¨§¨¥©¥

da øäøäìe áMçì çnì©Ÿ©§©¥§©§¥¨
éàBúåàz àéöBäì C ¥§¦©£¨

âéOäì ìòtä ìà çkî¦Ÿ©¤©Ÿ©§©¦
úãéîì Bà ìëànä©©£¨§¦©

ìòôa äîëçäe` - ©¨§¨§Ÿ©
,dnkgd z` cenll
,dze` cneg `edy

,lretaïàëa éøäwx - £¥§¨
ji` ayeg `edyk ,f`
iciÎlr eze`z z` ynnl
cenil e` ,lk`nd zbyd

,zxg` e` ef dnkgäãìBð§¨
,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ

ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©
íòå,mr lk ztyk - ¨¨

íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦
íäa,zeize` oze`a - ¨¤

:íìBòä éðéðò ìklk - ¨¦§§¥¨¨
,j` .da xacl libx `edy dtyd zeize`a dbede ayeg cg`
dyenina aeygl ,genl aldn dlere zxfeg dcngdy iptl
,"dcn" xeza aevir ly avna diexy `id `l` - ziyrnd
iehia oiicr dcngl oi` - ala okn xg`le gena dligza
mewn f` oi` `linne cala dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a
dn oaen ,xen`l m`zda .zepeyd zetyd oia lcad lkl
"lky"l d`eeyda cg` xeaicl llk jxr oi`y ,epcnly
oi`y i`ceae .mc`d ly ytpd "zenvr"l miaygpd ,"zecn"le
iabl ,zenlerd miniiwzne e`xap ea ,xeaicl llk jxr mey
,mi`xapde zenlerd lky ,ixd .llk laben epi`y ,d"awd
iabl qt`ke oi`k md - xeaicdn `a mneiwe mzeig ,mzxiviy

"milret" mpi` ,jk meyne ,d"awdmeyly ezecg`a iepiy
.d"awd

úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©
àlL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤Ÿ

íãå øNa úcîk1;- §¦©¨¨¨¨
itk "byen"d ixnbl dpey

,mc`a `hazn `edy
itk envr "byen" eze`n
qgia ea miynzyny

:d"awdlíãàäL¤¨¨¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá
äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì
åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä

äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî
ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

א.1. מ, ברכות



צג hay 'f iyily mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ז' שלישי יום
פרק כא  ,52 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå àë ÷øô,fk 'nr cr.áìáù

- (zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg (:zecnde)
zenvr,ytpdïänL,ytpd "zecn"e "lky"n -eëLîð ¤¥¤¦§§

,øaãnLk äæ øeaãa úBLaìîä Bæ äáLçî úBiúBà,oky - ¦©£¨¨©§ª¨§¦¤§¤§©¥
iybxl xeywd oipr lr e` ,ilky oipr lr e` ayeg mc`d

`edy dne - zecnd
`ed okn xg`l ,ayeg

,xacnàéä äáLçnä ék¦©©£¨¨¦
úBiúBà úðéça ïk-íb©¥§¦©¦

ïäL ÷ø ,øeacä Bîk- §©¦©¤¥
,daygnd zeize`

.øúBé úBwãå úBiðçeø- £¦§©¥
zenyebn xeaicd zeize`
zeize` xy`n xzei
z`f lka j` ,daygnd
oial xeaicd oia oeinc yi
mdipyy jka - daygnd

,"zeize`"n miakxenìáà£¨
-äîëç úBðéça øNò¤¤§¦¨§¨
LøL ïä ,'eë úòc-äðéa¦¨©©¥Ÿ¤

,äáLçnä øB÷îe- §©©£¨¨
,lirl xkfenkíäa ïéàå§¥¨¤

"lky"d zegeka -
,"zecn"deúðéça§¦©

íã÷ ïéãò úBiúBà¦£©¦Ÿ¤
Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§

.äáLçnäxg`l wx - ©©£¨¨
zece` e` "lky"d zece` ezaygn geka ayeg mc`dyk ,okn
xg`n .zeize`d zeriten - mdn ybxzn `edy mixacd
i`ceae i`cea - zeize`n dlrnl llka md "zecn"e "lky"y
,owfd epax xiaqn oldl .cg` xeaicl jxr mey mdiabl oi`y

:zeize` oiicr oi` zecnae lkya ji`Bæéà úìôBpLk ,ìLîì§¨¨§¤¤¤¥
ìà áläî äìBòL íã÷ ,íãà ìL Baìa äcîçå äáäà©£¨§¤§¨§¦¤¨¨Ÿ¤¤¨¥©¥¤

da ïéà ¯ da øäøäìe áMçì çnä,ald zcnga -úðéça ©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥¨§¦©
øácä ìà ála ä÷éLçå èeLt õôç ÷ø ,ïéãò úBiúBà¦£©¦©¥¤¨©£¦¨©¥¤©¨¨
äåàzä äìôðL íã÷ ïkL-ìëå .Bìöà ãîçpä àeää©©¤§¨¤§§¨¤¥Ÿ¤¤¨§¨©©£¨
BìëNå Búîëç çëa äúéä ÷ø ,øác BúBàì Baìa äcîçäå§©¤§¨§¦§¨¨©¨§¨§Ÿ©¨§¨§¦§

,dpia -,Búòéãéå,zrcd gek -øác BúBà Bìöà òãBð äéäL ¦¦¨¤¨¨¨¤§¨¨
:ïBâk ,Ba ÷ácìå BâéOäì äôéå áBèå íéòðå ãîçð àeäL¤¤§¨§¨¦§§¨¤§©¦§¦¨¥§

áøò ìëàî äæéà ìëàì Bà ,äîëç Bæéà ãîìì,ixd - ¦§Ÿ¥¨§¨¤¡Ÿ¥¤©£¨¨¥

elkya wx ,iybx iehia icil oiicr d`a `l xacl dcngdyk
dpad dze`ay i`ce - xac eze`ay "aeh"d z` biyde "qtz"

.zeize` oiicr oi`äåàzäå äãîçä äìôð øákL øçàì ÷ø©§©©¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨
,Búòéãéå BìëNå Búîëç çëa Baìadzid ok iptly ixg` - §¦§Ÿ©¨§¨§¦§¦¦¨

"lkyd gek"a dcngd
dcngd dxvep epnne

,alaäøæç Ck-øçàå§©©¨¨§¨
äúìòå,dcngd -áläî §¨§¨¥©¥

da øäøäìe áMçì çnì©Ÿ©§©¥§©§¥¨
éàBúåàz àéöBäì C ¥§¦©£¨

âéOäì ìòtä ìà çkî¦Ÿ©¤©Ÿ©§©¦
úãéîì Bà ìëànä©©£¨§¦©

ìòôa äîëçäe` - ©¨§¨§Ÿ©
,dnkgd z` cenll
,dze` cneg `edy

,lretaïàëa éøäwx - £¥§¨
ji` ayeg `edyk ,f`
iciÎlr eze`z z` ynnl
cenil e` ,lk`nd zbyd

,zxg` e` ef dnkgäãìBð§¨
,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ

ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©
íòå,mr lk ztyk - ¨¨

íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦
íäa,zeize` oze`a - ¨¤

:íìBòä éðéðò ìklk - ¨¦§§¥¨¨
,j` .da xacl libx `edy dtyd zeize`a dbede ayeg cg`
dyenina aeygl ,genl aldn dlere zxfeg dcngdy iptl
,"dcn" xeza aevir ly avna diexy `id `l` - ziyrnd
iehia oiicr dcngl oi` - ala okn xg`le gena dligza
mewn f` oi` `linne cala dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a
dn oaen ,xen`l m`zda .zepeyd zetyd oia lcad lkl
"lky"l d`eeyda cg` xeaicl llk jxr oi`y ,epcnly
oi`y i`ceae .mc`d ly ytpd "zenvr"l miaygpd ,"zecn"le
iabl ,zenlerd miniiwzne e`xap ea ,xeaicl llk jxr mey
,mi`xapde zenlerd lky ,ixd .llk laben epi`y ,d"awd
iabl qt`ke oi`k md - xeaicdn `a mneiwe mzeig ,mzxiviy

"milret" mpi` ,jk meyne ,d"awdmeyly ezecg`a iepiy
.d"awd

úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©
àlL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤Ÿ

íãå øNa úcîk1;- §¦©¨¨¨¨
itk "byen"d ixnbl dpey

,mc`a `hazn `edy
itk envr "byen" eze`n
qgia ea miynzyny

:d"awdlíãàäL¤¨¨¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá
äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì
åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä

äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî
ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

א.1. מ, ברכות

hay 'f iyily mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

åéôaL øeacä ìáä éøä ,øeac øaãnLk`edy drya - §¤§©¥¦£¥¤¤©¦¤§¦
,xacn,BLøMî ìcáî Bîöò éðôa øác äàøðå ,Lbøî àeä- ª§¨§¦§¤¨¨¦§¥©§ª§¨¦¨§

,xeaicd ly.dîöò Lôpä úBðéça øNò ïäL"lky" xnelk - ¤¥¤¤§¦©¤¤©§¨
xg`ne ;xeaicd yxey md mcewd wxta xaqedy itky ,"zecn"e

,eyxeyn lcaen xeaicdy
ze`xidl leki `ed
,(xack) "ze`ivn"k
`edyky zexnl ,envrl
lha `ed ,eyxeya `vnp
.jxr mey el oi`e ixnbl
exeaicl qgia xacd jk

.mc`d ly-LBãwä ìáà£¨©¨
Bøeac ïéà àeä-Ceøä¥¦
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oi` d"awd iabl ,j` - "ze`ivn"le "yi"l mnvr z`
`lk 'inw `lek" `linn ,llk mixizqn zenlrde minevnvd
ynn md mi`xape zenler ly ze`ivnd lk - "ynn aiyg
zhlgend ezecg`a iepiy mey "milret" md oi`e ;qt`e oi`
enk zenlerd e`xapy ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly
mevnvd oi` d"awd iably epcnly dnl qgia .e`xapy iptl

oi` md mi`xapde zenlerd lk okle ,dxzqd mieedn mlrdde
mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna mpi` eli`k ,d"awd iabl qt`e
- "ze`ivn"k d`ixad z` lawl elkeiy ,dxzqdd "zlret"
ezewlzqd iptl :uipfewn cibndn xvw xetiq siqedl ie`xd on
oad qtz .llk seb xak il oi`... :epal uipfewn cibnd xn`
el dpr !seb jl yi ok`y yibxn ipixd ,`a` :el xn`e ecia
..seb yibxn dz` okl - seb mr yynn dz`y iptn - :eia`
wx ,llk seb ly ze`ivn eppi` eteb xac ly ezin`l ,xnelk

.seb miyibxn - seb mr miynynny zngny ,z`f

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl
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jiiy epi` - dhnly xeaicay "ze`ivn"de cexitd oipr eli`e .mz`eap

owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,`ad wxta .dlrnly xeaica
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úeiçä úëLîäå úãéøé,ziwl`d -,íéðBzçzìmi`xapl - §¦©§©§¨©©©©©§¦

`id ef dkynd ixd ,mipezgzd,íéîeöòå íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦©£¦
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íéàø÷ð,zetilwd -íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" ¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨
íúeiçågxkdd on xac lk ixd ik ,dyecwdn zewpei ody - §©¨

odly zeigd zwipi ,mxa .dyecwdn ezeig lawiydðéà¥¨
"íéðt" úðéçaî,d"awd ly epevx zeiniptn dppi` -àlà ¦§¦©¨¦¤¨
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שבט  י' שישי יום
,54 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,gk 'nr cr:ãéîú

`ede ,envr xacd z` mivexyk `ed "'oevxd zeinipt" .d"awd
,"oevxd zeipevig" ,eyexit "miixeg`" eli`e .beprz ly oevx
ea mivex `l` ,beprz ea oi` ik mivex `l envr xacd z`y
mdl didi epnny xg` xac iabl jkn didzy zlrezd zngn

ly epeylae - beprz
:"`ipz"dLeøôe¥

,"íéøBçà":`ed -íãàk £©¦§¨¨
BàðBNì øác ïúBpä©¥¨¨§§

,BðBöøa àlL`ly - ¤Ÿ¦§
epevxaxiyid`ed `l` ,

mrhn xacd z` el ozep
dpizpd zxev f`y ,iccv

:`idBì BëéìLnL¤©§¦
ék ,Bôúk øçàìk¦§©©§¥¦
epnî åéðt øéæçî©£¦¨¨¦¤

;BúBà BúàðOî,oky - ¦¦§¨
sebd zcepze zrepz

zniiwy xg`ne ;ytpa z`hazn `idy itk drepza oxewn
oevx jezn `ly `id el dpizpde ,yi` eze` itlk d`py ytpa

jezn `l` ,izin`zeipevigmb `hazn df ,okl - epevx
epnn eipt z` dptn `ed :dpizpd zrya ziptebd drepza

d ,oky .dyrn zryamiptezeinipt ztwzyn ea mewnd `ed
.mc`d ly ezeigeCk,mb -àeä "íéðt" úðéça ,äìòîì ¨§©§¨§¦©¨¦

Böôçå ïBéìòä ïBöøä úéîéðt'ä õôç øLà ,ézîàä §¦¦¨¨¨¤§§¤§¨£¦¦£¤¨¥
;äMã÷c àøèqî åéìà áBøwä ìëì úeiç òétLäìcvn - §©§¦©©§¨©¨¥¨¦¦§¨¦§ª¨

,dyecwd'ä úáòBz àéä äàîhäå àøçà-àøèqä ìáà£¨©¦§¨¨¢¨§©ª§¨¦£©
àðN øLà3dì òétLî Bðéàå ,,"`xg` `xhq"l -úeiç £¤¨¥§¥©§¦©¨©

ïBöøä úéîéðtî,oeilrd -øLà ,ézîàä Böôçåxn`p - ¦§¦¦¨¨§¤§¨£¦¦£¤
d"awdyda õôç,"`xg` `xhq"a -íà-ék ,íBìLå-ñç ¨¥¨©§¨¦¦

éBôúk øúa éãLc ïàîk§©§¨¥¨©§¥
,BðBöøa àlL BàðBNì- §§¤Ÿ¦§

xac jilyny ink
,etzk ixeg`n ,e`peyl
mb jk .aehd epevxn `ly
dyecwd zeig zrtyd
dpi` - `xg`Î`xhql

,aeh oevx jezn d`a÷ø©
Léðòäì éãkzervn`a - §¥§©£¦

,dtilwd,íéòLøä úà- ¤¨§¨¦
dtilwd ixg` mikynpd
"`xg` `xhq"de
,odn mzrtyd milawne

;àøçà-àøèñì ïééôkàc íé÷écvì áBè øëN ïzìå- §¦¥¨¨©©¦¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
jk myl .dilr milyene "`xg` `xhq"d z` miyaeke mitekd
d`vezke ,dxigad oipr didiy ick ,"`xg` `xhq"l miwwfp
- miwicvl mi`znd xkyde miryxl mi`znd yperd jkn

."`xg` `xhq"l "zeig" mipzep jk meynäæåly ef dxev - §¤
,drtyd.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøc "íéøBçà" úðéça àø÷ð¦§¨§¦©£©¦¦§¨¤§¨

miwl` mi`xwp md okl -mixg``id odly "zeig"d zwipi ik ,
zpigan"miixeg`".

,"íéðt" úðéçáa ïBéìòä ïBöø ,äpäå,oeilrd oevxd zeinipt - §¦¥§¨¤§¦§¦©¨¦
,envr xacd z` dvex d"awdy dnäiçîä íéiçä øB÷î àeä§©©¦©§©¤
BðéàL éôìe ,úBîìBòä ìk úà,df oevx -ìò ììk äøBL ¤¨¨¨§¦¤¥¤§¨©

íâå ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨§©
ìL "íéøBçà" úðéça§¦©£©¦¤

ïBéìòä ïBöødignd - §¨¤§
,xen`k ,oze`Laìî Bðéà¥§ª¨
,zeinipta -dëBúa- §¨

,"`xg` `xhq"a,Lnî©¨
éwî àlàäéìò ó ¤¨©¦¨¤¨

,äìòîlîenk ,cala - ¦§©§¨
,dlrnln xac mitiwny

Cëì,okl -àéä- §¨¦
,"`xg` `xhq"dB÷îí §

'ä ,äàîhäå äúénä©¦¨§©ª§¨
øòfî èòî ék ,eðøîLé,hrnd on hrnd -,úeiçå øBà ¦§§¥¦§©¦§¥§©

äMã÷c "íéøBçà" úðéçaî dëBúì úìa÷îe ú÷ðBiL¤¤¤§©¤¤§¨¦§¦©£©¦¦§ª¨

úeìb ãBña ,dëBúa Lnî úeìb úðéçáa àeä ,äìòîlL¤§©§¨¦§¦©¨©¨§¨§¨
ìéòì økæpä äðéëMä4lekiak z`vnp dyecwd "zeig"y - . ©§¦¨©¦§¨§¥
,zetilwd jeza zelba,"íéøçà íéäìà" íLa àø÷ð ïëìå- §¨¥¦§¨§¥¡Ÿ¦£¥¦

mrhd zngn wx `l
z` milawn mdy ,xen`d
zpigan "mzeig"

:m`Îik ,"miixeg`"àéäL¤¦
Lnî äøæ-äãBáò£¨¨¨©¨
ìL Búecçàa äøéôëe§¦¨§©§¤
íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦

,àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨
lka :mixacd zxaqd
ibeq ipy mi`vnp `xap
zyalznd "zeig" - zeig
`xapd ly ezeinipta .`
ezcn itl zn`zene znvnevn ,ef ziwl` zeig .ez` zcg`zne
dignd "zeig" .a .helwl leki `edy dnk cr ,`xapd ly
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã

.ä"á

íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
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`ede ,envr xacd z` mivexyk `ed "'oevxd zeinipt" .d"awd
,"oevxd zeipevig" ,eyexit "miixeg`" eli`e .beprz ly oevx
ea mivex `l` ,beprz ea oi` ik mivex `l envr xacd z`y
mdl didi epnny xg` xac iabl jkn didzy zlrezd zngn

ly epeylae - beprz
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;äMã÷c àøèqî åéìà áBøwä ìëì úeiç òétLäìcvn - §©§¦©©§¨©¨¥¨¦¦§¨¦§ª¨
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íâå ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨§©
ìL "íéøBçà" úðéça§¦©£©¦¤

ïBéìòä ïBöødignd - §¨¤§
,xen`k ,oze`Laìî Bðéà¥§ª¨
,zeinipta -dëBúa- §¨

,"`xg` `xhq"a,Lnî©¨
éwî àlàäéìò ó ¤¨©¦¨¤¨

,äìòîlîenk ,cala - ¦§©§¨
,dlrnln xac mitiwny

Cëì,okl -àéä- §¨¦
,"`xg` `xhq"dB÷îí §

'ä ,äàîhäå äúénä©¦¨§©ª§¨
øòfî èòî ék ,eðøîLé,hrnd on hrnd -,úeiçå øBà ¦§§¥¦§©¦§¥§©

äMã÷c "íéøBçà" úðéçaî dëBúì úìa÷îe ú÷ðBiL¤¤¤§©¤¤§¨¦§¦©£©¦¦§ª¨

úeìb ãBña ,dëBúa Lnî úeìb úðéçáa àeä ,äìòîlL¤§©§¨¦§¦©¨©¨§¨§¨
ìéòì økæpä äðéëMä4lekiak z`vnp dyecwd "zeig"y - . ©§¦¨©¦§¨§¥
,zetilwd jeza zelba,"íéøçà íéäìà" íLa àø÷ð ïëìå- §¨¥¦§¨§¥¡Ÿ¦£¥¦

mrhd zngn wx `l
z` milawn mdy ,xen`d
zpigan "mzeig"

:m`Îik ,"miixeg`"àéäL¤¦
Lnî äøæ-äãBáò£¨¨¨©¨
ìL Búecçàa äøéôëe§¦¨§©§¤
íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦

,àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨
lka :mixacd zxaqd
ibeq ipy mi`vnp `xap
zyalznd "zeig" - zeig
`xapd ly ezeinipta .`
ezcn itl zn`zene znvnevn ,ef ziwl` zeig .ez` zcg`zne
dignd "zeig" .a .helwl leki `edy dnk cr ,`xapd ly
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã

.ä"á

íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò
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לא.3. יב, יט.4.דברים פרק

hay `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

קודש יום שבט שבת י"א
פרק כג  ,gk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íòå âë ÷øô,56 'nr cr:íäéîé

dppi` ,ef ziwl` zeig ."dtiwn" dxeva `xapa drityne
dzxeva `l` ;ea zyalzn dpi`e `xapd icnin itl znvnevn

`idy itk ,`iddlrnldrityn `id - `xapa zeyalzdn
ibeq ipy ok mb "`xg` `xhq"le "zetilw"l .`xapd z` digne

"zeig"d beq .dl` zeig
`xhq"e zetilwa ,ipyd
`a `edy xg`n ,"`xg`
oi` ,"siwn" zpigaa odil`
,"oze`ivn"l rixtn `ed
z` wifgdl zeleki od
zekixv opi`e ,"yi"l onvr
zexnl ,ef "zeig" yigkdl
e`xap ody zercei ody
xn`py itk) ef "zeig"n
ze`xew ody ,oldl
`wl`" d"awdl
z` zeayeg od :"`iwl`c
,"ze`ivn"l onvr
ody zexnl ,"`iwl`"l
odl yiy zexikn onvr
.(oze` `xay "`wl`"
od ,ef ziwl` zeig zngn
,"mixg` miwl`" ze`xwp

beq eli`e .miixeg` zpigan ozeig z` zelawn ody iptn
`xhq"de "zetilw"d eid m`y ,zeinipta yalznd "zeig"d
"ze`ivn"l dxizq meyn jka dzid ,ef "zeig"a zecen "`xg`
- envr `xapd ly "ezenvr" ixd `id ef "zeig" ik ,odly
zpigaa oda z`vnp `ide ,oihelgl zeyigkn od ,ef "zeig"
wx `l ,"mixg` miwl`" ze`xwp od - ef "zeig" llba .zelb

,"miixeg`"n zelawn ody iptnz` zewifgn ody iptn `l`
itk - d"awd ly ezecg`a zexteke "dxf dcear"l onvr

:oldl xaqeiyäMã÷c úeiçå øBàL øçàî ék"zeig"d - ¦¥©©¤§©¦§ª¨
,ziniptdììk äìèa dðéà ¯ dëBúa úeìb úðéçáa àeä¦§¦©¨§¨¥¨§¥¨§¨

dîöò déaâî ,äaøcàå ;àeä-Ceøa-LBãwä úMã÷ éaâì§©¥§ª©©¨¨§©§©¨©§¦©©§¨
"ãBò éñôàå éðà" :øîBì ,øLpk5øîàîëe ,6:drxt xn`y - : ©¤¤©£¦§©§¦§©£©

."éðúéNò éðàå éì øàé"ip`e ,ily `ed - qelipd - "xe`i"d - §Ÿ¦©£¦£¦¦¦
,invr z` iziyrì"æø eøîà ïëìå7äìe÷L çeøä úeqbL , §¨¥¨§©©¤©¨©§¨

LøLå øwò ék ,Lnî äøæ-äãBáòklyäî àeä äøæ-äãBáò ©£¨¨¨©¨¦¦¨§Ÿ¤£¨¨¨©
áLçpM,envr z` aiygn `ed -ãøôð ,Bîöò éðôa øáãì ¤¤§¨§¨¨¦§¥©§¦§¨

,íB÷î ìL BúMãwî,d"awd ly -,éøîâì 'äa äøéôk àìå ¦§ª¨¤¨§Ÿ§¦¨©§©§¥

miaiygn wx `l` ,d"awda ixnbl mixtek `lyk mb ,xnelk -
"`xg` `xhq"de "zetilw"d enk ,envr ipta xacl mnvr z`
d"awda zextek opi` od ,epcnly itky ,"dxf dcear" ze`xwpd

`l` ,ixnblàúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8eø÷c ¦§¦¨©§¨¨§¨
,"àiäìàc àäìà" déì¥¡¨¨¤¡¨©¨
`xhq"de "zetilw"d -
d"awdl ze`xew "`xg`
ixd - "`iwl`c `wl`"
,d"awda zecen ody

`edy`wl`,`iwl`c
`xwp df z`f lkae
miwl`"e "dxf dcear"

."mixg`íä íbL àlà¤¨¤©¥
Léì íîöò íéáéLçî©£¦¦©§¨§¥
äæáe ,Bîöò éðôa øáãå§¨¨¦§¥©§¨¤
z` zeaiygn ody dna -

od ,"yi"l onvríéãéøôî©§¦¦
ìL BúMãwî íîöò úà¤©§¨¦§ª¨¤
øçàî ,àeä-Ceøa íB÷î̈¨¥©©

ïéàL,od -Bì íéìèa ¤¥§¥¦
äMã÷ ïéà ék ,Cøaúé¦§¨¥¦¥§ª¨
ìò àlà äøBL äðBéìò¤§¨¨¤¨©
Cøaúé Bì ìèaM äî©¤¨¥¦§¨¥

ìéòì økæpk9íéàø÷ð ïëìå ,,"`xg` `xhq"e zetilwd - ©¦§¨§¥§¨¥¦§¨¦
"àãeøôc éøeè",cexitd ixd -,LBãwä øäfadl` - ¥§¦¨©Ÿ©©¨

mnvr z` midiabne "ze`ivn"l mnvr z` miwifgnymixdk
mnvr z` miyibxnemicxtp.d"awdnBæ éøäåmeyn jka yi - ©£¥

,úézîàä Búecçàa äøéôk- `idy ,d"awd ly -àlëc §¦¨§©§¨£¦¦§ª¨
,áéLç àìk dén÷,melkl aygp lkd d"awd iabl -ìèáe ©¥§¨¨¦¨¥

íúBà äeäîe ílk úà äiçîä ,BðBöøìå Cøaúé Bì úîàa¤¡¤¦§¨¥§¦§©§©¤¤ª¨§©¤¨
:ãéîz Léì ïéàîd"awd ly zizin`d ezecg`y xg`n - ¥©¦§¥¨¦

- "ze`ivn"le "yi"l zeaygiddy ixd ,eil` lha lkdy `id
dey gexd zeqb okle .d"awd ly ezecg`a dxitk meyn da yi
e`xap ,mipeye miax minevnv ixg`y ,ixd ."dxf dcear"l
`xhq"e "zetilw" enk ,dl`k mi`xap ,d"awd ly exeaica
`xwp ,okl .d"awdn cxtp xack mnvr z` miyibxnd ,"`xg`
oiivnd) cexitd oipr ik ,"xeaic" mya ,dxeza dlrnly xeaicd
wx `edy `l` ,dlrnly xeaica mb miiw (dhnly xeaicd z`

ybxdle mi`xapl zekiiyamdlyiabl eli`e .myxey itlk
.epnn cxtpy xac mey oi` - d"awd

.âë ÷øtik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly exeaicly exeaic

xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic :mc`d

,iwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez` cinz cge`n

jk ,mipt zxzqde miax minevnv iciÎlr `id ,mi`xapd z` dignd

mileki - mi`xapdn zxzqen d"awd ly epevx zeiniptymd,
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íéøîà éèå÷éì
á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá

äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåë
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ח.5. מז, ג).6.ישעי' - (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות פרק



hayצח `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ybxdamzzexabzde zeaxzd mre ."ze`ivn"l mnvr z` aiygdl ,

zeyibxnd ,"`xg` `xhq"e "zetilw" mb xveeidl zelelr - minevnvd

mi`xapd zybxdy ,ixd .d"awdne dyecwdn ixnbl zecxtpk onvr z`

d"awd ly epevx zeinipty dcaerdn zraep "ze`ivn"l mnvr z`

.mdn zxzqene dqekn

xi`ny xacy oaen xen`dn

d"awd ly epevx zeinipt ea

cge`ne xeyw - zelbzda

o`k oi` ,oky .d"awd mr elek

znxebd ,mipt zxzqd

z` yibxdl lkei `xapdy

."ze`ivn"l envr

,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥
áèéä øàáéå ïáeé¨¦Ÿ¨¥¥
äî øeàa úôñBza§¤¤¥©
øäfa eøîàM1 ¤¨§©Ÿ©

-àLã÷å àúéøBà"c§©§¨§ª§¨
éøa,"ãç àlk àeä-C- §¦ª¨©

xac md d"awde dxez
,cg`'íéðewz'áe2eLøt ©¦¦¥§

ïéãewt ç"îø"c- ¦§¨¦¦
dpenye mirax` miz`ny

,dyrdÎzeevnïeðéà,od -."àkìîc ïéøáà ç"îømiz`n - ¦§¨¥¨¦§©§¨
zernyn .mlerd jln d"awd ,jlnd ixa` dpenye mirax`
myk :`id ,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`" mya zeevnd iepik
,xa` eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl ilk `ed xa` lky
`ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa` `id oird - lynl
ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd gekl cgein ilk
od ozellka zeevnd .d"awd oevxn zcgein "dkynd"l cgein

d"awd - d"awd ly epevxdvex- zeevn eniiwi l`xyi ipay
ly zcgein dkyndl cgein ilk `id ,dnvrlyk devn lke
miiwn icediy iciÎlr dhnl dribne zkynpd ,d"awd oevx
zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl d"awd deeivy devn dze`
- xaqd ,`eti` ,ywazn o`k .(jlnd ixa`) "`klnc oixa`"

pr lk) zeevndy ,`vei 'mipewiz'a xn`pd on ixdyly dpi
"`klnc mixa`" od (zeevnd zxaqde yexit `ed dxezd

cala,ea yaelnd gekd mr cge`n ,mpn` ,xa`dy s` ,epiid ,
ipy md gekde xa`d :gek eze` mr ynn cg` xac `ed oi` j`

s` lre ,micxtp mixacmzecg`zdxac md oi`cg`.ynn
xac md d"awde dxezdy ,"xdef"a xn`p ,dxezl qgia eli`e

cg`ynn,xnelk -xzeimr mixa`d zecg`zd xy`n
dxez cenil oia lcadd z` owfd epax xiaqn jk .zegekd

- zeevn meiwlïBéìòä ïBöø úeiîéðt ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦¦§¨¤§
íéðBéìòä úBîìBòä ìëa Laìîä ,ézîàä Böôçå§¤§¨£¦¦©§ª¨§¨¨¨¨¤§¦

,íúBéçäì íéðBzçúå,zenlera d"awd ly epevx :xnelk - §©§¦§©£¨
zeevnd dpd - oevx eze`a mze` digne mneiwa dvex `edy

ay zeiniptd odeze`recn ,oky .zenlera d"awdl yiy oevx

ipay ,zeevna dvex `edy iptn - ?zenlerd lka d"awd dvex
ipay dnn ,lekiak ,bprzn d"awd ;zeevn eniiwi l`xyi
meiwn el yiy beprzde oevxd zngne .zeevn miniiwn l`xyi
ink ,lynl df ixd) zenlerd lk z` dign `ed - zeevnd
ick dwegx jxca rqepy
xexa ,sqk gieexdl
`hazn driqpd mvray
- oevxd zeipevig wx
,iniptd oevxdy drya
mbe ;sqk gieexdl - `ed
oevxd oiicr eppi` geeixd
`ed oky ,izin`d iniptd
ick wx geeixa oiipern
el yexcd z` ea zepwl
epevxy ,ixd - eytp iigl
`ed izin`d iniptd
dpwi `edy mixaca
.mdn bprzie ,sqk eze`a

oevxndfepevx raep ,
mb `linne ,sqk gieexdl
.driqpd z` jexrl epevx
zenlerl qgia mb oiap jk
dvex `edy iptn ,zenlerd meiwa dvex d"awd ,zeevnle
,d"awd ly iniptd ebeprze epevx od od zeevndy ixd .zeevna
digne zenlera mb dvex `ed - zeevna df epevx llbae

.(mze`íòôLå íúeiç ìk ék,zenlerd lk ly -éeìz ¦¨©¨§¦§¨¨
,òãBpk ,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîaicediy iciÎlry - §©£¥©¦§¤©©§¦©©

.zenlerd lka rtye zeig "jiynn" `ed - devn miiwnàöîðå§¦§¨
,ixd -úéîéðôì éîéðtä Leáì àeä ïîei÷å úBönä äNònL¤©£¥©¦§§¦¨§©§¦¦¦§¦¦

,ïBéìòä ïBöø,d"awd ly -äæ äNònnL,zeevnd ly - §¨¤§¤¦©£¤¤
.úBîìBòa Laìúäì ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð- ¦§¨§©§¨¤§§¦§©¥¨¨

itk ,zeevnd dyrn mda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd
md - gieexiy sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y

.ipevigd epevxl iniptd yealdúBàø÷ð ïëìå,zeevnd - §¨¥¦§¨
,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` -éøáàL Bîk ,ìLî-Cøc ¥§¥§©§¨¤¤¨¨§¤¥§¥

ìkî äéìà éøîâì íéìèáe BLôðì Leáì íä íãàä óeb¨¨¨¥§§©§§¥¦§©§¥¥¤¨¦Ÿ
,ìëåmi`ex ep`y enk -íãà ìL BðBöøa äìBòL ãiî ék ¨Ÿ¦¦¨¤¤¦§¤¨¨

ãiîe óëz BðBöøì úBòîLð ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì¦§Ÿ¨©§¥¦§¨¦§¥¤¦¨
,ïäì äøéîàå éeeö íeL éìa,elbxl e` ecil -íeL éìáe §¦¦©£¦¨¨¤§¦

BðBöøa äìòLk Lnî òâøk àlà ,ììk äiäLeze`a - §¦¨§¨¤¨§¤©©¨§¤¨¨¦§
meyl wewf epi` mc`d ,epevx z` zervan elbxe eci rbx
lbxd e` cid z` lirtdl ick epevx ly un`ne letih
ila" milnd zernyn ef - epevx z` rval odilr ritydle
zlrtdl "gek"d ly eletih ,oky ."dxin`e ieeiv mey
rtyenl dcewt ozne ieeiv ly jxca eli`k `ed ezrtyd
md ixd ,mixa`a mi`ex ep`y itk .edyn dyriy eciÎlr

.dzi` micge`ne ytpl oihelgl milhaìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨
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צט hay `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ybxdamzzexabzde zeaxzd mre ."ze`ivn"l mnvr z` aiygdl ,

zeyibxnd ,"`xg` `xhq"e "zetilw" mb xveeidl zelelr - minevnvd

mi`xapd zybxdy ,ixd .d"awdne dyecwdn ixnbl zecxtpk onvr z`

d"awd ly epevx zeinipty dcaerdn zraep "ze`ivn"l mnvr z`

.mdn zxzqene dqekn

xi`ny xacy oaen xen`dn

d"awd ly epevx zeinipt ea

cge`ne xeyw - zelbzda

o`k oi` ,oky .d"awd mr elek

znxebd ,mipt zxzqd

z` yibxdl lkei `xapdy

."ze`ivn"l envr

,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥
áèéä øàáéå ïáeé¨¦Ÿ¨¥¥
äî øeàa úôñBza§¤¤¥©
øäfa eøîàM1 ¤¨§©Ÿ©

-àLã÷å àúéøBà"c§©§¨§ª§¨
éøa,"ãç àlk àeä-C- §¦ª¨©

xac md d"awde dxez
,cg`'íéðewz'áe2eLøt ©¦¦¥§

ïéãewt ç"îø"c- ¦§¨¦¦
dpenye mirax` miz`ny

,dyrdÎzeevnïeðéà,od -."àkìîc ïéøáà ç"îømiz`n - ¦§¨¥¨¦§©§¨
zernyn .mlerd jln d"awd ,jlnd ixa` dpenye mirax`
myk :`id ,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`" mya zeevnd iepik
,xa` eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl ilk `ed xa` lky
`ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa` `id oird - lynl
ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd gekl cgein ilk
od ozellka zeevnd .d"awd oevxn zcgein "dkynd"l cgein

d"awd - d"awd ly epevxdvex- zeevn eniiwi l`xyi ipay
ly zcgein dkyndl cgein ilk `id ,dnvrlyk devn lke
miiwn icediy iciÎlr dhnl dribne zkynpd ,d"awd oevx
zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl d"awd deeivy devn dze`
- xaqd ,`eti` ,ywazn o`k .(jlnd ixa`) "`klnc oixa`"

pr lk) zeevndy ,`vei 'mipewiz'a xn`pd on ixdyly dpi
"`klnc mixa`" od (zeevnd zxaqde yexit `ed dxezd

cala,ea yaelnd gekd mr cge`n ,mpn` ,xa`dy s` ,epiid ,
ipy md gekde xa`d :gek eze` mr ynn cg` xac `ed oi` j`

s` lre ,micxtp mixacmzecg`zdxac md oi`cg`.ynn
xac md d"awde dxezdy ,"xdef"a xn`p ,dxezl qgia eli`e

cg`ynn,xnelk -xzeimr mixa`d zecg`zd xy`n
dxez cenil oia lcadd z` owfd epax xiaqn jk .zegekd

- zeevn meiwlïBéìòä ïBöø úeiîéðt ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦¦§¨¤§
íéðBéìòä úBîìBòä ìëa Laìîä ,ézîàä Böôçå§¤§¨£¦¦©§ª¨§¨¨¨¨¤§¦

,íúBéçäì íéðBzçúå,zenlera d"awd ly epevx :xnelk - §©§¦§©£¨
zeevnd dpd - oevx eze`a mze` digne mneiwa dvex `edy

ay zeiniptd odeze`recn ,oky .zenlera d"awdl yiy oevx

ipay ,zeevna dvex `edy iptn - ?zenlerd lka d"awd dvex
ipay dnn ,lekiak ,bprzn d"awd ;zeevn eniiwi l`xyi
meiwn el yiy beprzde oevxd zngne .zeevn miniiwn l`xyi
ink ,lynl df ixd) zenlerd lk z` dign `ed - zeevnd
ick dwegx jxca rqepy
xexa ,sqk gieexdl
`hazn driqpd mvray
- oevxd zeipevig wx
,iniptd oevxdy drya
mbe ;sqk gieexdl - `ed
oevxd oiicr eppi` geeixd
`ed oky ,izin`d iniptd
ick wx geeixa oiipern
el yexcd z` ea zepwl
epevxy ,ixd - eytp iigl
`ed izin`d iniptd
dpwi `edy mixaca
.mdn bprzie ,sqk eze`a

oevxndfepevx raep ,
mb `linne ,sqk gieexdl
.driqpd z` jexrl epevx
zenlerl qgia mb oiap jk
dvex `edy iptn ,zenlerd meiwa dvex d"awd ,zeevnle
,d"awd ly iniptd ebeprze epevx od od zeevndy ixd .zeevna
digne zenlera mb dvex `ed - zeevna df epevx llbae

.(mze`íòôLå íúeiç ìk ék,zenlerd lk ly -éeìz ¦¨©¨§¦§¨¨
,òãBpk ,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîaicediy iciÎlry - §©£¥©¦§¤©©§¦©©

.zenlerd lka rtye zeig "jiynn" `ed - devn miiwnàöîðå§¦§¨
,ixd -úéîéðôì éîéðtä Leáì àeä ïîei÷å úBönä äNònL¤©£¥©¦§§¦¨§©§¦¦¦§¦¦

,ïBéìòä ïBöø,d"awd ly -äæ äNònnL,zeevnd ly - §¨¤§¤¦©£¤¤
.úBîìBòa Laìúäì ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð- ¦§¨§©§¨¤§§¦§©¥¨¨

itk ,zeevnd dyrn mda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd
md - gieexiy sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y

.ipevigd epevxl iniptd yealdúBàø÷ð ïëìå,zeevnd - §¨¥¦§¨
,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` -éøáàL Bîk ,ìLî-Cøc ¥§¥§©§¨¤¤¨¨§¤¥§¥

ìkî äéìà éøîâì íéìèáe BLôðì Leáì íä íãàä óeb¨¨¨¥§§©§§¥¦§©§¥¥¤¨¦Ÿ
,ìëåmi`ex ep`y enk -íãà ìL BðBöøa äìBòL ãiî ék ¨Ÿ¦¦¨¤¤¦§¤¨¨

ãiîe óëz BðBöøì úBòîLð ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì¦§Ÿ¨©§¥¦§¨¦§¥¤¦¨
,ïäì äøéîàå éeeö íeL éìa,elbxl e` ecil -íeL éìáe §¦¦©£¦¨¨¤§¦

BðBöøa äìòLk Lnî òâøk àlà ,ììk äiäLeze`a - §¦¨§¨¤¨§¤©©¨§¤¨¨¦§
meyl wewf epi` mc`d ,epevx z` zervan elbxe eci rbx
lbxd e` cid z` lirtdl ick epevx ly un`ne letih
ila" milnd zernyn ef - epevx z` rval odilr ritydle
zlrtdl "gek"d ly eletih ,oky ."dxin`e ieeiv mey
rtyenl dcewt ozne ieeiv ly jxca eli`k `ed ezrtyd
md ixd ,mixa`a mi`ex ep`y itk .edyn dyriy eciÎlr

.dzi` micge`ne ytpl oihelgl milhaìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון

hay `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ïîei÷å úBönä äNòî ìL úeiçä,rnyn dxe`kl - ©©¤©£¥©¦§§¦¨
,devnd revia z`e diyrd z` dignd "zeig"l o`k dpeekdy
"ze`ivn"ay "zeig"d `l ;devnd meiway miigdÎgex :xnelk

ly "zeig"d `l` ,lynl ,bexz`dzevnitk ,bexz`d
meiwa diexy "zeig"dy

zeevnd dyrnae3,àeä-
,ef zeigéaâì éøîâì ìèä¥§©§¥§©¥

,Ba Laìîä ïBéìòä ïBöø§¨¤§©§ª¨
dyrn "zeig"a -

,zeevndäNòðådze` - §©£¨
"zeig"Bìoevxl -
,oeilrdóeâk Lnî©¨§

.äîLðìLeálä ïëå ¦§¨¨§¥©§
Lôð ìL ïBöéçä©¦¤¤¤
íãàaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¨¨¨
,äåönä äNBòå íi÷îä©§©¥§¤©¦§¨
úðéçáe çk àeäL¤Ÿ©§¦©

,dlL äNònägek" - ©©£¤¤¨
ytpd ly "dyrnd
ritynd ,ziwl`d
zelertd z` lirtne
dn lk ly zeiyrnd

ytpd ly ipevigd yeal" `xwp - zeyrl d"awd deeivy
miyeal mdy ,daygnde xeaicd zegekl d`eeyda ,"ziwl`d
gek ,ixd .xf xaca lretd "dyrnd gek" xy`n xzei miinipt

df dyrnäNòðå ,äåönä äNòî ìL úeiça Laìúî àeä¦§©¥§©¤©£¥©¦§¨§©£¨
ïBéìòä ïBöøì äîLðì óeâk ïk-íbcg`zn dyrnd gek - ©¥§¦§¨¨¦§¨¤§

,dnypd mr cg`zn sebdy dcn dze`a oeilrd oevxd mr
åéìà ìèáe,oeilrd oevxl -óeb éøáà íb ,ïk ìòå .éøîâì ¨¥¥¨§©§¥§©¥©¥§¥

Lôð ìL äNònä úðéçáe çkL ,äåönä íéîi÷îä íãàä̈¨¨©§©§¦©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¤¤
íäa Laìî úéäìàä,mixa`a -íei÷å äNòî úòLa ¨¡Ÿ¦§ª¨¨¤¦§©©£¤§¦

,äåönä,mixa`d iciÎlr -íä,mixa`d -äákøî eNòð ©¦§¨¥©£¤§¨¨
Bà ,íéiðòì ä÷ãö ú÷lçîä ãiä :ïBâk ,ïBéìòä ïBöøì Lnî©¨¦§¨¤§§©¨©§©¤¤§¨¨©£¦¦

,úøçà äåöî äNBòvn meiwa zwqer cidy drya -`id ,de ¨¦§¨©¤¤
zlhazn `id :xnelk ,oeilrd oevxl "dakxn" zpigal zkted
,zcge`ne dlha zinybd cid oi` ,mxa .oeilrd oevxl ixnbl
geka dfy itk dcn dze`a ,oeilrd oevxl ,cnrn eze`a
oevxd mr ezecg`zd ,xen`ky ,ziwl`d ytpd ly dyrnd

xy`n xzei daxd - dnypd mr sebd zecg`zdk `id oeilrd
mdy zexnl ,ytpe seb ,oky ."akex"d mr "dakxn"d zecg`zd
- zeipgexe zeinyb - ipydn cg` miwegxe mipey "minvr" ipy
lha jk lk sebd ,d`ln zecg`a micg`zn z`f lka md
,ytpd iciÎlr hlype
s` ,seba wlg mey oi`y
didi `ly ,xzeia ohwd
lke ,ytpd "zeig"a xecg
ytpd ly "zeig" hxew
.miipteb miigl jted ,seba
ly ecegie elehia - mb jk

gekoevxd iabl dyrnd
cid ,z`f znerl .oeilrd
dyery ,dnvr zinybd
wx `id ,devnd z`
oevxl "dakxn" zpigaa
ok` "dakxn" .oeilrd
j` ,"akex"l ixnbl dlha
zcge`n dppi` z`f lka
qgia dfy itke .ez`
jk - devn dyery "ci"l
x`yl qgia mb `ed

- mixa`dìå ätä ïëå ,äåöî øáãì úBëläîä íéìâøåïBL §©§©¦©§©§¦§©¦§¨§¥©¤§¨
úàøéå äøBz éøáãa øäøänL çnäå ,äøBz éøác íéøaãnL¤§©§¦¦§¥¨§©Ÿ©¤§©§¥§¦§¥¨§¦§©

.àeä-Ceøa 'ä úlãâáe íéîLmiwqer mixa` mze`yk ixd - ¨©¦¦§ª©¨
oeilrd oevxl ,"dakxn"k ,ixnbl milha md ,zeevn meiwa

.zeevn oze` jezayì"æø eøîàL eäæå4ïä ïä úBáàä" : §¤¤¨§©©¨¨¥¥
,"äákønä,meyn -íéLBã÷ eéä ílk íäéøáà ìkL ©¤§¨¨¤¨¥§¥¤ª¨¨§¦

äákøî eNòð àìå ,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîemeyl - ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤§Ÿ©£¤§¨¨
,xac:íäéîé ìk Bcáì ïBéìòä ïBöøì ÷øl"f epinkgy dn - ©¦§¨¤§§©¨§¥¤

lky zngn df ixd ,d"awd l` "dakxn"k zea`d z` mipiivn
okl - d"awdl oihelgl mixeqne milha cinz eid ,mteb iwlg
."dakxn" ly d`lnde zicinzd dpigad z` mibviin md
ixyt` ,zea`d zbixcna mpi`y ,l`xyi ipal qgia eli`e
oeilrd oevxl "dakxn" `ed zg` dryay ,xa` eze`y xacd
.oeilrd oevxd itk epi`y xacl "dakxn" zxg` drya didi -

:cala zeniieqn mizrle iwlg ote`a wx df ixd ,ok m`edrya
oevxl ,devnd z` dyery xa`d lha ,devn miiwn `edy
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åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å

åì äùòðå.äîùðì óåâë ùîîïåöéçä ùåáìä ïëå
äåöîä äùåòå íéé÷îä íãàáù úéäìàä ùôð ìù

çë àåäùúåéçá ùáìúî àåä äìù äùòîä 'éçáå
ïåöøì äîùðì óåâë ë"â äùòðå äåöîä äùòî ìù

ïåéìòäíãàä óåâ éøáà íâ ïë ìòå éøîâì åéìà ìèáå
ùôð ìù äùòîä 'éçáå çëù äåöîä íéîéé÷îäúéäìàä

åùòð íä äåöîä íåé÷å äùòî úòùá íäá ùáåìî
ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä

øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì
ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù

ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù
ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä

äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷
:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø
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הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות
עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני  הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? ו.4.בלשון מז, רבה בראשית



hayק `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ipte` ipy zece` xaec o`k cr ."dakxn" zpigaa d"awd
=) "akex"l "dakxn" enk lehia (` :oeilrd oevxl lehiad
seb enk cegie lehia (a .(zeevn miniiwnd miinybd mixa`d

,xaqei oldl .(zeevnd meiw zrya dyrnd gek =) dnype
- `ide ,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr zecg`zd zniiwy

miyeald ly mcegimiiniptd.dxezd mr

1

2

3

4

5

6

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dxf dcear(iyily meil)

dligz ey`x `vi dnc`d on `viyke ,miipxw el yiy lecb xeyk
eipxw encwy `vnpe ,eteb x`y `vi jk xg`e eilr eipxw mr
,mdipxwl zencew mdizeqxty mixeey x`yk `ly ,eizeqxtl
aixwdy epcnl okidne .eclepy ixg` wx zegnev mdipxwy iptn

,df xey oey`xd mc`øîàpLezlitz lr lltzdyk cec ici lr ¤¤¡©
oevxa laewzy(al hq mildz),'ñéøôî ïéø÷î øt øBMî 'äì áèéúå'§¦©©¦¨©§¦©§¦

xey eze`n xzei 'd iptl dvexne daeh izlitz didz xnelk
did izin`d elib itl ik 'xt xey' `xwpy ,oey`xd mc` aixwdy
ie`x dide ,cg` mei oa wx didy meyn ,'xey' `xwidl ie`x
,mipy yly oa xt enk eteba mly didy meyn ,'xt' mb `xwidl

.zeqxt el eidy iptl miipxw el eid xnelk ,'qixtn oixwn' dide
a ztqep dyxc d`ian `xnbd:oipr eze`øîà(å)øîà ,äãeäé áø §¨©©§¨¨©

úçà ïø÷ ,ïBLàøä íãà áéø÷äL øBL ,ìàeîLcala[Bì] äúéä §¥¤¦§¦¨¨¨¦¤¤©©¨§¨
,Bçöîa,mgvna miipxw izy mdl yiy mixeey x`yk `leøîàpL §¦§¤¤¡©

(al hq mildz),'ñéøôî ïéø÷î øt øBMî 'äì áèéúå'rnyn ,'oixwn'e §¦©©¦¨©§¦©§¦
.cala zg` oxw lra didy

aezkd oeyl `ld :`xnbd dywnòîLî ézøz ,'ïéø÷î'oaen - ©§¦©§¥©§©
mixeey x`yl dnec did mzqd one 'miipxw lra' didy wx dpnn

:`xnbd zvxzn .my`xa miipxw izyy,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
,áéúk 'ïø÷î''oxwn' aezk eli`k yexcpy ick ,c"ei xqg ©§¦§¦¦¤¤

.cala zg` oxw drnyny
inia miakek icaer mr zzle z`yl xeq`y dpyna x`ean
zxxan `xnbd .zah ztewz ixg`y minid zpeny mdy ,`cplw

:el` minia ozne `yn xeqi` lg zenewn dfi` lr[éòa] (øîà)- ¨¥
l`y,äðzî áøxirdàcðì÷ äúNòL éîBøz` bebgl dlgdy - ©©¨¨¦¤¨§¨¨¤§¨

,dly dxf dcear myl zah ztewz xg`y minid zpenyìëå§¨
dì úBëeîqä úBøééòäod la` ef dxf dceara zecen opi` ¨£¨©§¨

dì úBãaòzLîm`d ,dikxv lk wtqle qn dl zelrdl ,inexl ¦§©§§¨
úBøeñà úBøééò ïúBàci`d ini mze`a odnr zzle z`ylBà ¨£¨£

.úBøzeî¨
:df oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîà éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©

àéä ìkì äøeñà àcðì÷lk mr zzle z`yl xeq` `cplw inia - ¨¤§¨£¨©Ÿ¦
inex ipa oia ,ci` ini mze`l zekiiy mdl yiy miakekd icaer
ixdy .mdl micareyny zexiird ipa oiae ,mnvra eze` miyery
inex ipal i`cea e`iai onf eze`a zexiird ipa epwiy zendad z`
inex ipa z` liykn mdnr ozepe `yepdy `vnpe ,oaixwdl ick

.dxf dcear cearleïðçBé éaøe wlgäéãáBòì àlà äøeñà ïéà ,øîà ©¦¨¨¨©¥£¨¤¨§§¤¨
ãáìaxird ipa mr `l` zzle z`yl xq`p `l `cplw inia - ¦§©

dl zecareynd zexiird ipa mr la` ,mnvra dze` miyery
dxf dcearl miaixwn mpi` mnvr mdy iptn ,zzle z`yl xzen

.el` minia
:`ziixan opgei iaxl di`x d`ian `xnbddéúååk àðzepipy - ¨¨§¨¥

ezhiyk `ziixaa,ïðçBé éaøc,epipy jkeeøîàL ét ìò óàxirdy §©¦¨¨©©¦¤¨§
ìëå ,àcðì÷ äúNò éîBøddì úBãaòzLî dì úBëeîqä úBøééò ¦¨§¨¨¤§¨§¨£¨©§¨¦§©§§¨

mewn lkn ,ci`d inia dikxv lk wtqle qn dl zelrdlàéä¦
ãáìa äéãáBòì àlà äøeñà dðéà dîöò`yn xeqi` ly exwir - ©§¨¥¨£¨¤¨§§¤¨¦§©

mr `le ,dxf dcear da micaerd mr wx `ed `cplw inia ozne
.opgei iax ixack epiide .mdl micareynd

ini :`ziixad meiq z` d`ian `xnbdàéìðøèñ`edy - §©§©§¨

,epizpyna xkfpd '`xepxhq'åmeiíéñèø÷inex dzyrp eay §§¨¥¦
,mlera zhleyíäéëìî ìL àéñepb íBéåly dkelnd zligz mei - §¦§¨¤©§¥¤

,miakek icaerd iklnn jln lk,Cìî Ba CìîeäL íBéålka oicd §¤§©¤¤
y miniay ,elld minidn cg`øeñà åéðôìmr zzle z`yl §¨¨¨

y minia la` ,miakek icaerdøzeî ,åéøçà.mdnr zzle z`yl ©£¨¨
ì äzLî (Ba) äNòL íéáëBk ãáBòåi`eyipøeñà ïéà ,Bða`yna §¥¨¦¤¨¨¦§¤§§¥¨

ozneå íBiä BúBà àlàmrLéàä BúBà.cala ¤¨©§¨¦
:epizpynn opgei iaxl di`x d`ian `xnbdïðà óà ,éMà áø øîà̈©©©¦©£©

àðéðz énð`yn xeqi`y ,opgei iaxk dpyna jk epipy ep` s` - ©¦§¦¨
mr `l la` ,ci`d z` dyerd miakek caerd mr wx `ed ozne

,el micareyndéðz÷c,epizpynaíBéå ,BúéøBìáe Bð÷æ úçìâz íBé §¨¨¥¦§©©§¨§¦§
BúBà àlà øeñà ïéà ,ïéøeñàä úéaî Ba àöiL íBéå ,íiä ïî Ba äìòL¤¨¨¦©¨§¤¨¨¦¥¨£¦¥¨¤¨

Léàä BúBàå ãáìa íBiä,dpynd oeyla wiicl yie .calaàîìLa ©¦§©§¨¦¦§¨¨
`l` xeq` oi`' `pzd o`k xn`y dníBiä BúBàoaen ,'cala ©

dfa ezpeeky ,xacdé÷etàìy minid z` hrnle `ivedl -åéðôì §©¥§¨¨
àlà ,åéøçàìe`pzd xn`y dn,'Léàä BúBà',dywéàî é÷etàì- §©£¨¤¨¨¦§©¥©

mr zzle z`yl xzeny heyt ixd ,dfa hrnle `ivedl `a dn
,meid eze`a mid on dlr `le glib `ly xg` iebé÷etàì åàì̈§©¥

åéãaòLîeze`l micareynd miyp`d z` hrnl ezpeek i`ce - §ª§¨¨
zniiqn .mdnr zzle z`yl xzeny ,ci`d z` dyerd yi`d

:`xnbddpéî òîL.opgei iaxl di`x o`kn yi ok` - §©¦¨
mei aygp miakek caer ly epa i`eyip meiy x`ean epizpyna
d`ian `xnbd .mei eze`a enr zzle z`yl xeq` df mrhne ,ci`

:miakek caerd i`eyip oipra sqep xeqi`àéðz,`ziixaaéaø ©§¨©¦
L ìàøNé ,øîBà ìàòîLézene`d oia mixbéãáBò ,õøàì äöeça ¦§¨¥¥¦§¨¥¤§¨¨¨¤§¥
ïä äøäèa íéáëBk úãBáòdxf dcear micaer eli`k md ixd - £©¨¦§¨¢¨¥

,jkl al eniyiy ilanì äzLî äNòL íéáëBk ãáBò ,ãöéki`eyip ¥©¥¨¦¤¨¨¦§¤§
ïnéæå ,Bðaz`,BøéòaL íéãeäéä ìk,dyry dzynd l` e`aeóà §§¦¥¨©§¦¤§¦©
L ét ìòmicedidïälL LnLå ,ïälMî ïéúBLå ,ïälMî ïéìëBà- ©¦¤§¦¦¤¨¤§¦¦¤¨¤§©¨¤¨¤

icediíäéðôì ãîBòmewn lkn ,mynyláeúkä íäéìò äìòî ¥¦§¥¤©£¤£¥¤©¨
íéúî éçáfî eìëà eléàkaezkd m`xwy dxf dcear zepaxwn - §¦¨§¦¦§¥¥¦

(gk ew mildz),'mizn igaf'øîàpLorpk ux`l l`xyi eqpkpyk ¦§¥¥¦¤¤¡©
ux`d iieb mr xagzdl mdilr xq`pe(eh cl zeny)zixA zxkY oR'¤¦§Ÿ§¦

mdidl`l Egafe 'ebe ux`d aWFil,'Bçáfî zìëàå Eì àø÷åixd §¥¨¨¤§¨§¥Ÿ¥¤§¨¨§§¨©§¨¦¦§
oeike .dxf dceara dcenk aygp miakek caerd igafn lke`dy
eli`k md ixd ,df xaca xzid ux`l dvegay l`xyi ebdpy

.dxf dcear micaer
:`xnbd dywnìéëàc ãò àîéàåwx `ed xeqi`dy xn`p ile` - §¥¨©§¨¦

Ylk`e' weqtd oeylk ,miakek caerd ly egafn my lk`i m`§¨©§¨
ly ezcerqa lek`l icedil xzen envr ly z` la` ,'FgaGn¦¦§

:`xnbd zvxzn .miakek caeràø÷ àîéð ïk íà ,àáø øîàxn`i - ¨©¨¨¦¥¥¨§¨
wx weqtd'Eì àø÷å' éàî ,'Bçáfî zìëàå'weqtd micwd recn - §¨©§¨¦¦§©§¨¨§

xak ligzn xeqi`dy cnll ick edfy jgxk lr ,'Ll `xwe' azke§¨¨§
äàéø÷ úòMîs`e ,miakek caerd ly ez`ixwl dprpy dryn - ¦§©§¦¨

.envr ilk`nn `l` miakek caerd igafn lk` `l seqa m`
:df oicn zelerd zekldd z` d`iane `xnbd zniiqnCkìä- ¦§¨

miakek caerd dyery dzyna szzydl l`xyil xeq`y oeik
,epa i`eyipl
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' א
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ipte` ipy zece` xaec o`k cr ."dakxn" zpigaa d"awd
=) "akex"l "dakxn" enk lehia (` :oeilrd oevxl lehiad
seb enk cegie lehia (a .(zeevn miniiwnd miinybd mixa`d

,xaqei oldl .(zeevnd meiw zrya dyrnd gek =) dnype
- `ide ,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr zecg`zd zniiwy

miyeald ly mcegimiiniptd.dxezd mr

1

2

3

4

5

6

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dxf dcear(iyily meil)

dligz ey`x `vi dnc`d on `viyke ,miipxw el yiy lecb xeyk
eipxw encwy `vnpe ,eteb x`y `vi jk xg`e eilr eipxw mr
,mdipxwl zencew mdizeqxty mixeey x`yk `ly ,eizeqxtl
aixwdy epcnl okidne .eclepy ixg` wx zegnev mdipxwy iptn

,df xey oey`xd mc`øîàpLezlitz lr lltzdyk cec ici lr ¤¤¡©
oevxa laewzy(al hq mildz),'ñéøôî ïéø÷î øt øBMî 'äì áèéúå'§¦©©¦¨©§¦©§¦

xey eze`n xzei 'd iptl dvexne daeh izlitz didz xnelk
did izin`d elib itl ik 'xt xey' `xwpy ,oey`xd mc` aixwdy
ie`x dide ,cg` mei oa wx didy meyn ,'xey' `xwidl ie`x
,mipy yly oa xt enk eteba mly didy meyn ,'xt' mb `xwidl

.zeqxt el eidy iptl miipxw el eid xnelk ,'qixtn oixwn' dide
a ztqep dyxc d`ian `xnbd:oipr eze`øîà(å)øîà ,äãeäé áø §¨©©§¨¨©

úçà ïø÷ ,ïBLàøä íãà áéø÷äL øBL ,ìàeîLcala[Bì] äúéä §¥¤¦§¦¨¨¨¦¤¤©©¨§¨
,Bçöîa,mgvna miipxw izy mdl yiy mixeey x`yk `leøîàpL §¦§¤¤¡©

(al hq mildz),'ñéøôî ïéø÷î øt øBMî 'äì áèéúå'rnyn ,'oixwn'e §¦©©¦¨©§¦©§¦
.cala zg` oxw lra didy

aezkd oeyl `ld :`xnbd dywnòîLî ézøz ,'ïéø÷î'oaen - ©§¦©§¥©§©
mixeey x`yl dnec did mzqd one 'miipxw lra' didy wx dpnn

:`xnbd zvxzn .my`xa miipxw izyy,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
,áéúk 'ïø÷î''oxwn' aezk eli`k yexcpy ick ,c"ei xqg ©§¦§¦¦¤¤

.cala zg` oxw drnyny
inia miakek icaer mr zzle z`yl xeq`y dpyna x`ean
zxxan `xnbd .zah ztewz ixg`y minid zpeny mdy ,`cplw

:el` minia ozne `yn xeqi` lg zenewn dfi` lr[éòa] (øîà)- ¨¥
l`y,äðzî áøxirdàcðì÷ äúNòL éîBøz` bebgl dlgdy - ©©¨¨¦¤¨§¨¨¤§¨

,dly dxf dcear myl zah ztewz xg`y minid zpenyìëå§¨
dì úBëeîqä úBøééòäod la` ef dxf dceara zecen opi` ¨£¨©§¨

dì úBãaòzLîm`d ,dikxv lk wtqle qn dl zelrdl ,inexl ¦§©§§¨
úBøeñà úBøééò ïúBàci`d ini mze`a odnr zzle z`ylBà ¨£¨£

.úBøzeî¨
:df oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîà éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©

àéä ìkì äøeñà àcðì÷lk mr zzle z`yl xeq` `cplw inia - ¨¤§¨£¨©Ÿ¦
inex ipa oia ,ci` ini mze`l zekiiy mdl yiy miakekd icaer
ixdy .mdl micareyny zexiird ipa oiae ,mnvra eze` miyery
inex ipal i`cea e`iai onf eze`a zexiird ipa epwiy zendad z`
inex ipa z` liykn mdnr ozepe `yepdy `vnpe ,oaixwdl ick

.dxf dcear cearleïðçBé éaøe wlgäéãáBòì àlà äøeñà ïéà ,øîà ©¦¨¨¨©¥£¨¤¨§§¤¨
ãáìaxird ipa mr `l` zzle z`yl xq`p `l `cplw inia - ¦§©

dl zecareynd zexiird ipa mr la` ,mnvra dze` miyery
dxf dcearl miaixwn mpi` mnvr mdy iptn ,zzle z`yl xzen

.el` minia
:`ziixan opgei iaxl di`x d`ian `xnbddéúååk àðzepipy - ¨¨§¨¥

ezhiyk `ziixaa,ïðçBé éaøc,epipy jkeeøîàL ét ìò óàxirdy §©¦¨¨©©¦¤¨§
ìëå ,àcðì÷ äúNò éîBøddì úBãaòzLî dì úBëeîqä úBøééò ¦¨§¨¨¤§¨§¨£¨©§¨¦§©§§¨

mewn lkn ,ci`d inia dikxv lk wtqle qn dl zelrdlàéä¦
ãáìa äéãáBòì àlà äøeñà dðéà dîöò`yn xeqi` ly exwir - ©§¨¥¨£¨¤¨§§¤¨¦§©

mr `le ,dxf dcear da micaerd mr wx `ed `cplw inia ozne
.opgei iax ixack epiide .mdl micareynd

ini :`ziixad meiq z` d`ian `xnbdàéìðøèñ`edy - §©§©§¨

,epizpyna xkfpd '`xepxhq'åmeiíéñèø÷inex dzyrp eay §§¨¥¦
,mlera zhleyíäéëìî ìL àéñepb íBéåly dkelnd zligz mei - §¦§¨¤©§¥¤

,miakek icaerd iklnn jln lk,Cìî Ba CìîeäL íBéålka oicd §¤§©¤¤
y miniay ,elld minidn cg`øeñà åéðôìmr zzle z`yl §¨¨¨

y minia la` ,miakek icaerdøzeî ,åéøçà.mdnr zzle z`yl ©£¨¨
ì äzLî (Ba) äNòL íéáëBk ãáBòåi`eyipøeñà ïéà ,Bða`yna §¥¨¦¤¨¨¦§¤§§¥¨

ozneå íBiä BúBà àlàmrLéàä BúBà.cala ¤¨©§¨¦
:epizpynn opgei iaxl di`x d`ian `xnbdïðà óà ,éMà áø øîà̈©©©¦©£©

àðéðz énð`yn xeqi`y ,opgei iaxk dpyna jk epipy ep` s` - ©¦§¦¨
mr `l la` ,ci`d z` dyerd miakek caerd mr wx `ed ozne

,el micareyndéðz÷c,epizpynaíBéå ,BúéøBìáe Bð÷æ úçìâz íBé §¨¨¥¦§©©§¨§¦§
BúBà àlà øeñà ïéà ,ïéøeñàä úéaî Ba àöiL íBéå ,íiä ïî Ba äìòL¤¨¨¦©¨§¤¨¨¦¥¨£¦¥¨¤¨

Léàä BúBàå ãáìa íBiä,dpynd oeyla wiicl yie .calaàîìLa ©¦§©§¨¦¦§¨¨
`l` xeq` oi`' `pzd o`k xn`y dníBiä BúBàoaen ,'cala ©

dfa ezpeeky ,xacdé÷etàìy minid z` hrnle `ivedl -åéðôì §©¥§¨¨
àlà ,åéøçàìe`pzd xn`y dn,'Léàä BúBà',dywéàî é÷etàì- §©£¨¤¨¨¦§©¥©

mr zzle z`yl xzeny heyt ixd ,dfa hrnle `ivedl `a dn
,meid eze`a mid on dlr `le glib `ly xg` iebé÷etàì åàì̈§©¥

åéãaòLîeze`l micareynd miyp`d z` hrnl ezpeek i`ce - §ª§¨¨
zniiqn .mdnr zzle z`yl xzeny ,ci`d z` dyerd yi`d

:`xnbddpéî òîL.opgei iaxl di`x o`kn yi ok` - §©¦¨
mei aygp miakek caer ly epa i`eyip meiy x`ean epizpyna
d`ian `xnbd .mei eze`a enr zzle z`yl xeq` df mrhne ,ci`

:miakek caerd i`eyip oipra sqep xeqi`àéðz,`ziixaaéaø ©§¨©¦
L ìàøNé ,øîBà ìàòîLézene`d oia mixbéãáBò ,õøàì äöeça ¦§¨¥¥¦§¨¥¤§¨¨¨¤§¥
ïä äøäèa íéáëBk úãBáòdxf dcear micaer eli`k md ixd - £©¨¦§¨¢¨¥

,jkl al eniyiy ilanì äzLî äNòL íéáëBk ãáBò ,ãöéki`eyip ¥©¥¨¦¤¨¨¦§¤§
ïnéæå ,Bðaz`,BøéòaL íéãeäéä ìk,dyry dzynd l` e`aeóà §§¦¥¨©§¦¤§¦©
L ét ìòmicedidïälL LnLå ,ïälMî ïéúBLå ,ïälMî ïéìëBà- ©¦¤§¦¦¤¨¤§¦¦¤¨¤§©¨¤¨¤

icediíäéðôì ãîBòmewn lkn ,mynyláeúkä íäéìò äìòî ¥¦§¥¤©£¤£¥¤©¨
íéúî éçáfî eìëà eléàkaezkd m`xwy dxf dcear zepaxwn - §¦¨§¦¦§¥¥¦

(gk ew mildz),'mizn igaf'øîàpLorpk ux`l l`xyi eqpkpyk ¦§¥¥¦¤¤¡©
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ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( 
ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך 

פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ַהּגִ

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  ַ "ז ְוַהּשׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ָ ּשׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ֶהם ּבְ ּלָ ְכָלל, ָעׂשּו ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך"[, ְוֵהם ּבִ ֻ אּוִרים ַעל ַה"ּשׁ ְפֵתי ּכֵֹהן", ּבֵ ]=ַה"ּטּוֵרי ָזָהב" ְוַה"ּשִׂ

ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִאיָתא ּבְ
ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְולֹא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
הּוא,  ל ׁשֶ ר ַאף ּכָ ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ
ה,  ֵהּמָ יַח  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ י  ּכִ ֲעָדתֹו  ִלְקַהל  ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ְוחֹוָבה  ּוִמְצָוה 

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ַוה' ֱאלֵֹקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ
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ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו – ַמהּו  ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ "ס ּבַ ַ "ּב[ ַהּשׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
"ַהְדָרן".

ֹחֶדׁש,  י"א  ְלסֹוף  ָנה  ִמׁשְ "ס  ׁשַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  ִסּיֵ ִאּמֹו  ַאֲחֵרי  ָהֲאֵבלּות  ַנת  ׁשְ ּבִ
"ס. ַ ל ַהּשׁ ָנה[ – ּכָ ָ ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי', סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל 
"לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת 
תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה 
לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. 
כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל 
כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען 
א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען 
זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער 
עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - )נולדה 

בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.

יֹוָמם  ּבֹות  ִיׁשְ "לֹא  "ָאְמָנם":  ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  סֹוף  ְהֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "לֹא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת  ׁשְ ּבִ  – ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ַבת  ּכְ ְהיֹוָתּה  ּבִ ֵעֶדן(,  ָמָתּה־  ִנׁשְ ִרְבָקה  ָמַרת  ִנית  )ָהַרּבָ י  ְזֶקְנּתִ י  ִאּמִ
ִלְטֹעם  ָחְפָצה  לֹא  ִהיא  ָאְמָנם  ָנָתּה,  ְ ִמּשׁ קּוָמּה  ּבְ ֶכף  ּתֵ ּתֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוֵפא  ה  ְוִצּוָ ָחְלָתה,   – תרי"א 
ָבר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ה, ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ֶנֱאַמר  ִמְצֹות  ַעל  ּכַֹח.  ּוַבַעל  ִריא  ּבָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְיהּוִדי  ָלּה:  ָאַמר  ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ְלחֹוְתָנּה, 
ְצֹות,  ּמִ ּיּוְכלּו ְלַהְכִניס ַחּיּות ּבַ ְכֵדי ׁשֶ ְצֹות. ּבִ ּמִ יר ַחּיּות ּבַ ֶהם"; ֵיׁש ְלַהְחּדִ רּוׁש "ָוַחי ּבָ ֶהם", ַהּפֵ "ָוַחי ּבָ
ֶלֱאֹכל  ָעִדיף  ֵריָקה'.  ֶטן  ּבֶ 'ַעל  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֵאיֵנְך  ם:  ְוִסּיֵ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְוִלְהיֹות  ּכַֹח  ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ
י  ְוִנְפְטָרה  ַנת תקצ"ג,  ׁשְ ּבִ )נֹוְלָדה  ָיִמים, –  ֲאִריכּות  ּבַ ּוֵבְרָכּה  ֶלֱאֹכל.  ֵדי  ּכְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ

ָבט תרע"ד(. – ׁשְ

ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ְוֵיׁש  ְוהֹוִסיף:  ְיִחידּות,  ַעל  ְלֶאָחד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ֶזה  ַמֲאָמר 
ְמָחה. ׂשִ ּבְ
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äãBîe ìéæà àìå déì úéà`le xrv jkn el yiy mixne` epiid - ¦¥§Ÿ¨¦¤
jkl ,jk lr zecedl jliàëéøöz` zepyl `pzd jxved - §¦¨

.el` mipte` lka xeqi`d
:epzpyna epipy'åë ïäî ïéòøôð ,øîBà äãeäé éaø'`ed xviny iptn ©¦§¨¥¦§¨¦¥¤

.'onf xg`l `ed gny ,eiykr `ed xviny it lr s` el exn` ,el
:`xnbd dywnäãeäé éaøì déì úéìåxaeq epi` dcedi iax ike - §¥¥§©¦§¨

minkg zxaq z`nù ét ìò óà','ïîæ øçàì àeä çîN ,åéLëò øöé ©©¦¤¥¥©§¨¨¥©§©©§©
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dipt lr ciq ozz `l,ãòBnaìeeépL éðtî[i`pb-]dì àeäonf lk ©¥¦§¥¤¦¨
eze` dxiqnyky it lr s`e ,zxrhvn `ide ,dipt lr ciqdy
dpi` ef d`pdy oeikn ,xeq` mewn lkn ,zipdpe dxya mic`n
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did epizpyna mb df itle ,eiykr ly dxrvl dcedi iax yyg `l
`edy it lr s` ik ,eaeg z` ixkpdn rextl xeq`l dcedi iax lr
z` rxty lr onf xg`l `ed gny ,oerxtd zngn eiykr xvin
zngn dcedi iax xizd recne ,dxf dcearl jk lr dceie ,eaeg

.eiykr ly exrv
:`xnbd zvxznãòBî úBëìäì çpä ,÷çöé øa ïîçð áø øîàl`e ¨©©©§¨©¦§¨©©§¦§¥

meyn ,eppiprl mdn gikezeäleëcexizdy crend zekld lk - §§
y mpipr ,dcerq ikxev oikdle hegyl oebk ,mzeyrløöéî`ed ¥¥

åéLëò,gxehd zngn mziiyr zryaj`äçîN[gny `ed-] ©§¨¦§¨
ïîæ øçàìexizd mewn lkne ,crend jeza dcerqd z` lke`yk §©©§©

a crena mzeyrl eljeza onf xg`ly dgnyd zngn ,xrv
xiqz m` ,crena ciqa ceql mb dcedi iax xizd okle ,crend
dxrvl yyg `ly meyn `le ,crend jeza epnn dpdize eze`

.crend jezay
:xg` uexiz,øîà àðéáøy xaeq dcedi iaxïéðòì íéáëBk ãáBò ©¦¨¨©¥¨¦§¦§©

øöéî íìBòì ïBòøtokle ,eaeg z` rxty lr xrhvn `ed cinz - ¦¨§¨¥¥
dcearl dceiy yyg `ll el` minia eaeg z` epnn zeabl xzen

.dxf
lirl dpyna(.a)ixkpdn rxtil xeq`y minkg zhiy d`aed

`xnbd .mdn rxtil xizdy dcedi iax zhiye ,eci` mei mcew
xaeqd dgxw oa ryedi iax zrc da z`aeny `ziixa d`ian
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àaà éaøc déøBçà,`a` iax ixeg`n sqei ax ayi -àaà éaø áéúéå £¥§©¦©¨§¨¦©¦©¨
àðeä áøc dén÷,`ped ax iptl `a` iax ayie -øîà÷å áéúéå- ©¥§©¨§¨¦§¨¨©
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,epiptlyàéðúc`ziixaa epipyy -(:w w"a),,òavì øîö ïúBpä §©§¨©¥¤¤©©¨
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קג היום יום . . . 

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם 
מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט 

גאנץ.

ל  ן ּכָ ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה,  ֶזה אֹו ּבָ ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ַהּטֻ

ֵלם. ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dxf dcear(oey`x meil)

,xeq` ozne `yn wxy mixne` epiid ,mdn le`yl xeq`y dpey
äãBîe ìéæàå eäì çååøî à÷c íeMîgiexn ixkpdy ici lry - ¦§¨©§©§§¨¦¤

,eci` meia dxf dcearl zecedl jli ,ozne `ynaì ìáàìBàL £¨¦§
eäì èòîî à÷ éèeòîc ,ïäî,dl`ydd ici lr hrnzn mpenny - ¥¤§©¥¨§©¥§

éîc øétLeprinydl `pzd jxved jkl ,xzeny mixne` epiid - ©¦¨¥
.mdn le`yl mb xeq`yàðz éàåxeq`y wx dpey did eli`e - §¦¨¨

ì,ïäî ìBàLmixne` epiid ,mdn zeell xeq`y dpey did `le ¦§¥¤
mdn le`yl wxy,xeq`àúléî déì àáéLçc íeMîipira aeyg - ¦©£¦¨¥¦§¨

,eilk z` epnn le`yl jixv l`xyidy dn ixkpdäãBîe ìéæàå- §¨¦¤
,dxf dcearl jk lr zecedl jlie(àîìòa) àøòö ,ïäî úBåìì ìáà£¨¦§¥¤©£¨§¨§¨

déì úéày meyn ,delnyk xrv miakek caerl yi -áez ,øîà ¦¥¨©
éæeæ éøãä àìdcei `le ,mpira zernd il` exfgi `l aey -jk lr Ÿ¨§¦¥

`pzd jxved jkl ,xzeny mixne` epiid jk meyne ,dxf dcearl
.epnn zeell xeqi` yiy zepylïäî úBåìì àðz éàådid eli`e - §¦¨¨¦§¥¤

xeq`y dpey did `le ,mdn zeell xeqi`d z` wx dpey `pzd
,mdn zeell xeqi` wx yiy mixne` epiid ,mdn rxtilíeMî¦

øîà÷c,ixkpdàðòøtéî déçøk ìòaz` epnn rxt` egxk lra - §¨¨©§©¨§¥¦§©§¨
,il` zernd exfgie epennäãBîe ìéæà àäéî àzLäåeiykre - §©§¨¦¨¨¦¤

,el jixv l`xyidy lr zecedl jli d`eldd zryaòøtéì ìáà£¨¦¨©
éæeæ éøãä àì eúc ,ïäî,zernd eil` exfgi `l aeyy -àøòö àîéà ¥¤§Ÿ¨§¦¥¥¨©£¨

äãBîe ìéæà àìå déì úéà`le xrv jkn el yiy mixne` epiid - ¦¥§Ÿ¨¦¤
jkl ,jk lr zecedl jliàëéøöz` zepyl `pzd jxved - §¦¨

.el` mipte` lka xeqi`d
:epzpyna epipy'åë ïäî ïéòøôð ,øîBà äãeäé éaø'`ed xviny iptn ©¦§¨¥¦§¨¦¥¤

.'onf xg`l `ed gny ,eiykr `ed xviny it lr s` el exn` ,el
:`xnbd dywnäãeäé éaøì déì úéìåxaeq epi` dcedi iax ike - §¥¥§©¦§¨

minkg zxaq z`nù ét ìò óà','ïîæ øçàì àeä çîN ,åéLëò øöé ©©¦¤¥¥©§¨¨¥©§©©§©
àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ãeñz àì äMà ,øîBà äãeäé éaø- §¨©§¨©¦§¨¥¦¨Ÿ¨

dipt lr ciq ozz `l,ãòBnaìeeépL éðtî[i`pb-]dì àeäonf lk ©¥¦§¥¤¦¨
eze` dxiqnyky it lr s`e ,zxrhvn `ide ,dipt lr ciqdy
dpi` ef d`pdy oeikn ,xeq` mewn lkn ,zipdpe dxya mic`n

.dpbzn `id crenae ,crend xg`l `l`ãéña äãeäé éaø äãBîe¤©¦§¨§¦
Bìt÷ì äìBëiLepnn zepdile ,diptn exiqdl -ãòBna,envr ¤§¨§©§©¥

BzìôBhLea dnvr z` ceql dlekiy -,ãòBnaikét ìò óà ¤©§©¥©©¦
äøéönLdfn xrv dl yiy -,åéLëòmewn lknøçàì àéä äçîN ¤§¥¨©§¨§¥¨¦§©©

ïîæonf xg`l dzgny zngny gken .eze` xiqzyk crend jeza §©
did epizpyna mb df itle ,eiykr ly dxrvl dcedi iax yyg `l
`edy it lr s` ik ,eaeg z` ixkpdn rextl xeq`l dcedi iax lr
z` rxty lr onf xg`l `ed gny ,oerxtd zngn eiykr xvin
zngn dcedi iax xizd recne ,dxf dcearl jk lr dceie ,eaeg

.eiykr ly exrv
:`xnbd zvxznãòBî úBëìäì çpä ,÷çöé øa ïîçð áø øîàl`e ¨©©©§¨©¦§¨©©§¦§¥

meyn ,eppiprl mdn gikezeäleëcexizdy crend zekld lk - §§
y mpipr ,dcerq ikxev oikdle hegyl oebk ,mzeyrløöéî`ed ¥¥

åéLëò,gxehd zngn mziiyr zryaj`äçîN[gny `ed-] ©§¨¦§¨
ïîæ øçàìexizd mewn lkne ,crend jeza dcerqd z` lke`yk §©©§©

a crena mzeyrl eljeza onf xg`ly dgnyd zngn ,xrv
xiqz m` ,crena ciqa ceql mb dcedi iax xizd okle ,crend
dxrvl yyg `ly meyn `le ,crend jeza epnn dpdize eze`

.crend jezay
:xg` uexiz,øîà àðéáøy xaeq dcedi iaxïéðòì íéáëBk ãáBò ©¦¨¨©¥¨¦§¦§©

øöéî íìBòì ïBòøtokle ,eaeg z` rxty lr xrhvn `ed cinz - ¦¨§¨¥¥
dcearl dceiy yyg `ll el` minia eaeg z` epnn zeabl xzen

.dxf
lirl dpyna(.a)ixkpdn rxtil xeq`y minkg zhiy d`aed

`xnbd .mdn rxtil xizdy dcedi iax zhiye ,eci` mei mcew
xaeqd dgxw oa ryedi iax zrc da z`aeny `ziixa d`ian

.df oiprl ze`eld ibeq oia wlig j` ,epnn rxtil xeq`y
ïéúéðúîaeg lkn rxtil xeq`y minkg zhiy xnelk ,epizpyn - ©§¦¦

,mdn rxtil xizdy dcedi iax zhiye ,mci` mei mcew ixkpdn
`idàéðúc .äçø÷ ïa òLBäé éaøk àìc,`ziixaa epipyy -éaø §Ÿ§©¦§ª©¤¨§¨§©§¨©¦

øèLa äåìî ,øîBà äçø÷ ïa òLBäéxhy dilr eazky d`eld - §ª©¤¨§¨¥¦§¤¦§¨
,aeg,ïäî ïéòøôð ïéàixkpd `xi ,eaeg z` rxt `ly onf lky ¥¦§¨¦¥¤

lr onf xg`l `ed gny okle ,eciay xhyd zngn l`xyidn
la` .eaeg z` rxtyät ìò äåìîdilr eazk `ly d`eld - ¦§¤©¤

,xhyíãiî ìévîk àeäL éðtî ,ïäî ïéòøôðlr deln ik ,aegd z` ¦§¨¦¥¤¦§¥¤§©¦¦¨¨
meyne ,melk l`xyil aiig epi`y eli`k ixkpd ipira dnec dt

.onf xg`l s` dperxta gny ixkpd oi` jk
`xnbd:`xnbd zxtqn .df oica dkldd z` d`ianóñBé áø áéúé̈¦©¥

àaà éaøc déøBçà,`a` iax ixeg`n sqei ax ayi -àaà éaø áéúéå £¥§©¦©¨§¨¦©¦©¨
àðeä áøc dén÷,`ped ax iptl `a` iax ayie -øîà÷å áéúéå- ©¥§©¨§¨¦§¨¨©

,xn`e `ped ax ayieàúëìä`id dkldd -,äçø÷ ïa òLBäé éaøk ¦§§¨§©¦§ª©¤¨§¨
,cer xn`e.äãeäé éaøk àúëìäå§¦§§¨§©¦§¨

dn :`xnbd zxne` .`ped ax ixac zpeek z` zx`an `xnbd
xn`y`ped ax,òLBäé éaøk àúëìäepiidïøîàc àädn - ¦§§¨§©¦§ª©¨©£¨¨

la` ,mdn mirxtp oi` xhya deln wxy enya o`k epxn`y
dkldy xn`y dne .mirxtp dt lr deln,äãeäé éaøkoica epiid §©¦§¨

,epiptlyàéðúc`ziixaa epipyy -(:w w"a),,òavì øîö ïúBpä §©§¨©¥¤¤©©¨
Bì òBaöìa xnvd z`,øBçL Bòáöe ,íBãàxnv el ozpy jtidl oke ¦§©¨§¨¨
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v"ndqeקד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  שבט ה' ראשון יום משקלו  שווי להקדש הנודר

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰:øîBàä̈¥
ïúBð ...øéLò äéä íà ¯ ïéî äæéàî Løt àìå ,'éìò éì÷Lî'¦§¨¦¨©§Ÿ¥¥¥¥¤¦¦¨¨¨¦¥
...Bì÷Lî ïúBð ¯ úeøéLòa âìôî Bðéà íàå ...áäæ Bì÷Lî¦§¨¨¨§¦¥ª§¨©£¦¥¦§¨

.úBøt elôà ,íB÷î BúBàa ì÷Mäì ïkøcL íéøácî¦§¨¦¤©§¨§¦¨¥§¨£¦¥
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 את  לפטור עלי' 'משקלי

וחלק היות  בכוונתו  ספק  יש  כאשר במשקל, הנמכר

משקל? לפי אותו מוכרים אינם  מהסוחרים 

ותירץ :

כאשר הזול בדבר  עצמו לפטור רשאי  עלי' 'משקלי האומר 

wlgהנודר 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  מכלֿמקום  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".

(a ,hi oikxr ,oikxray d`ltd)

ה'תשע"ח  שבט ו' שני יום 'רבעי' פירות לפדיון הקדש בין

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰úà ìæBbä©¥¤
äæ :Léc÷äì ïéìBëé ïéà ïäéðL ¯ íéìòaä eLàéúð àìå ,Bøáç£¥§Ÿ¦§¨£©§¨¦§¥¤¥§¦§©§¦¤

.BúeLøa BðéàL éôì äæå ,BlL BðéàL éôì§¦¤¥¤§¤§¦¤¥¦§
יוחנן רבי  ב)לדעת  סח, קמא להקדיש(בבא יכול אדם  אין ,

הוא ועדיין ממנו התייאש  שלא  אף ממנו, שנגזל חפץ

יכול  אינו הגזלן (וגם ברשותו " שאינו  "לפי  - בבעלותו 

שלו"). אינו  "לפי הבעלים , התייאשו  שלא  כל להקדישו,

הגמרא  המשנה (שם)ומביאה  דין  מ"א)את  פ"ה לענין(מע"ש

שני ), כמעשר  שדינם  הרביעית  השנה  (פירות  רבעי' 'כרם 

ופירותיו רבעי' 'כרם שהוא שיכירו אותו לסמן צריך שבעליו

"והצנו יפדום. או לירושלים  שיעלום  עד  באכילה  עיןאסורים

על  מחולל יהא  מזה הנלקט כל ואומרים : המעות  את  מניחים 

בלי מהכרם  יאכל אדם  שמא  מחשש  כלומר, הללו". המעות 

להפריש ורוצים במצוות  (המדקדקים  ה 'צנועים' היו  פדיון ,

ומחללים היום  בסוף כסף מניחים  העבירה ) מן  אנשים

רשות . ללא  שנלקטו  הפירות  את  עליו (פודים )

יכול  אדם  שאין  יוחנן , רבי של שדינו בגמרא  ומבואר

עם אחד  בקנה עולה  אינו  ברשותו , שאינו  דבר  להקדיש 

שאינם אף  'רבעי' פירות  פודים  הם שהרי ה 'צנועים ' מעשה

ברשותם .

יכול  אינו שהנגזל הרמב"ם  פסק  כאן  להבין: צריך זה  ולפי 

שני מעשר  בהלכות  ומכלֿמקום  ברשותו , שאינו דבר להקדיש 

כל (שם) ואומרים : המעות  את  מניחים  היו  שהצנועים  הביא

היינו האלו , המעות  על מחולל אלו רבעי  מפירות  הנלקט

ברשותם  שאינם  אף  הרבעי פירות את  פדו (שלטי שהבעלים 

ה"ז) פ"ט מע"ש הל' כס"מ הרי"ף, בדפי ב ג, ב"מ !הגבורים

לבאר : ויש 

שמצד  אף  כי  הגמרא ממסקנת  למד  איoicdהרמב "ם 

מיוחד  דין  חכמים  תיקנו  ברשותו , שאינם  פירות  לחלל אפשר

ממכשול  להציל  כדי לפדותם  אחר  אדם  שיכול אלו  בפירות 

הפקר ' בית ֿדין  'הפקר ומדין  מחוללים , שאינם  פירות  אכילת

ברשות אותו והעמידו המלקט מרשות הפירות  את  הפקיעו 

ה"ז)הבעלים  פ"ב גניבה הל' לח"מ שם. .(שה"ג

ה'תשע"ח  שבט ז' שלישי יום זרעים  כלאי קיום איסור

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰íi÷ì íãàì øeñàå§¨§¨¨§©¥
.ä÷Bì Bðéà ,íi÷ íàå ;ïúBà ø÷Bò àlà ,eäãNa íéòøæ éàìk¦§¥§¨¦§¨¥¤¨¥¨§¦¦¥¥¤

משנה ': ה 'כסף ומבאר 

חכמים כדעת  פסק  ב)הרמב "ם  ב, קטן לקיים(מועד שאסור ,

הכלאים איסור,את שעושה למרות ואינו אך זרוע כלאים ("שרואה

אף) ד"ה שם רש"י – בירושלמימבטלו" ומשמע  עליו . לוקים  אין

ה"א) פ"ח אין(כלאים מעשה בו  שאין ש 'לאו  משום  לוקה  שאינו 

לוקה . – מעשה  ידי על כלאים  המקיים  אך עליו ' לוקים
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מקיים אם  גם  חכמים , לדעת  כתב : קורקוס  מהר "י  אך

הזרוע שדה  סביב גדר  שעשה כגון מעשה , ידי  על כלאים

זרעים מיני שני המחפה  או שהמנכש  ואף לוקה . אינו כלאים,

הארץ על מונחין אחת ... ושעורה  אחת  חיטה  שהיתה "כגון 

לוקה " זה הרי בעפר ... אותן  ה"ב)וחיפה  משום(לעיל זה  הרי  –

rxef משום ולא  .miiwnכלאיים 

המשולש ' ה 'חוט כד)ומוסיף  :(סי'

שהרמב "ם  לומר כחכמים)אין  לקיים(שפסק שהאיסור  סובר 

משום לוקה  אינו  המקיים  ֿ מקום  ומכל  מדאורייתא  הוא  כלאים

בפירוש כותב  היה  כן  שאם  – מעשה  בו שאין לאו שהוא 

בו שאין  משום לוקה  אינו זאת  ועם  תעשה ' 'לא  על שעובר 

מעשה')מעשה  בו שאין 'לאו דין בהביאו לחלק(וכדרכו צריך היה  וגם ,

מעשה . ללא  כלאים  לקיום מעשה  ידי  על כלאים  קיום בין 

הוא האיסור  כי  לוקה  אינו הרמב "ם  שלדעת  וודאי  אלא

להלן שכתב  כמו התוספות מדרבנן, כתבו וכן ה"ז, פא,(פ"ב קמא בבא

אין) ד"ה עיןא מראית משום  כלאים  לעקור חייבו  שחכמים

שזרעם . יחשדוהו שלא

מלכו' ג)וה 'ישועות  א, כלאים הל' ארבע לק :מח (קרית

כל  כי  התורה , מן  לקיימם  אסור  באיסור שנזרעו כלאים 

זריעתו ידי  על בא  שיצמח הזריעה)מה תחילת על אלא לוקים אין ,(אך

כדי הגידול את  לעקור צריך אחר, ידי על נזרעו  אם  וגם 

התורה מן – מאליהם  שצמחו כלאים  אבל מאיסור . להפרישו 

משום לעקור , חייבוהו  חכמים אך לקיימם , איסור  אין  אכן

זרעם . שהוא  יחשדו  שלא עין  מראית 

ה'תשע"ח  שבט ח' רביעי יום גזולה  בקרקע שנזרעו כלאים

:È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰íéàìk òøfL ñpàä̈©¨¤¨©¦§©¦
eLàéúð àlL ét ìò óà ,íéìòaä eòwzLð íà ¯ Bøáç íøëa§¤¤£¥¦¦§©§©§¨¦©©¦¤Ÿ¦§¨£

.äøBzä ïî Lc÷ äæ éøä ¯£¥¤¦¥¦©¨
כלאים זרע  שאם  אע "פ  כי שביארו, יש  זו הלכה  בטעם 

נאסרת , התבואה  אין  הבעלים , ברצון שלא שלו שאינה בשדה 

עד  כך כל רב  זמן בידו  והוחזקה הקרקע  את גזל אם הרי 

התייאשו שהבעלים  ברור ממנה , הבעלים  שם  שנשתקע 

קונה שהגזלן  וכיון  לידיהם , תחזור  שהקרקע  מהאפשרות 

אוסרת  זריעתו הבעלים , ביאוש  רדב"ז אותה  ו. פ"ז, כלאים (ר"ש

.כאן)

בהלכות כתב  שהרי כן, לפרש  אין הרמב "ם  בדעת אך

הי"ד)גזילה  "הקרקע (פ"ח :olfbl mlerl zipwp dpi`אלא

הבעלים שם  השתקע  שאם כתב ולא  עומדת", בעליה ברשות 

אותה . קונה  כן הגזלן  ממנה,

אוסרת הגזלן זריעת זה במקרה  לדעתו כי לפרש  יש  ולכן 

חטאת , במי  מלאכה  שהעושה  ואף  שלו . הקרקע שאין  אע "פ 

את לאסור  כדי  כן  ואם  נאסרים, הם הרי שלו , שאינם אף 

אלא הבעלים ברצון  דווקא  צורך אין מלאכה  ידי על הדבר 

אין בכלאים  כן פי על אף  המלאכה , עושה  של ברצונו די

הקרקע . בעל  רצון  רק  אלא הזורע  של רצונו  מועיל

הרצון חטאת  במי מלאכה  שבעשיית משום  החילוק , וטעם

העושה , של ברצונו  די  ולכך הפעולה  לשעת  רק  הוא  הנדרש 

גם נדרש  אלא  עצמה  בזריעה  ברצון די לא כלאים  לגבי  אך

אין הבעלים , איננו  הזורע  ואם  מכן, לאחר  שיתקיימו  רצון

כרצונם . ויעשו הבעלים  יבואו כך  אחר  שהרי מועילה  דעתו 

שמם שנשתקע עד  הבעלים  מיד נלקחה  הקרקע  כאשר  אך

להבא גם שתישאר  מסתבר  אליה, להיכנס  יראים  והם  ממנה 

אוסרת הגזלן  זריעת  ולכן הבעלים, לידי תחזור  ולא  הגזלן ביד

שלו. איננה  שהקרקע  אע"פ 

(`rw 'r mi`lk ux` ipcrn)

ה'תשע"ח  שבט ט' חמישי יום שנפרצה  הכרם מחיצת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äöøôpL íøkä úvçî§¦©©¤¤¤¦§§¨
Làéúð .'øãb' :Bì ïéøîBà ¯ äöøôðå døãb ;'øãb' :Bì ïéøîBà ¯§¦§Ÿ§¨¨§¦§§¨§¦§Ÿ¦§¨¥

.Lc÷ äæ éøä ¯ døãb àìå ,äpnî¦¤¨§Ÿ§¨¨£¥¤¦¥
צריך  אמות , ארבע  ביניהם  ואין  לכרם  הסמוך תבואה  שדה 

יהיו שלא  כדי טפחים  עשרה  גבוהה מחיצה  ביניהם  לעשות 

(ולא הכרם  בעל  חייב  במחיצה , פרצה  נוצרה  ואם  כלאים.

אמות ארבע שהרחקת  כיון כי  הפרצה , את  לתקן השדה ) בעל 

הכרם , לעבודת  נצרכות שהן משום  נקבעה לשדה הכרם  בין 

מונע אינו ואם כלאים  לאיסור  האחראי הוא  הכרם בעל לכן 

כ'מזיק ' הוא  הרי  הכלאים  בבא את  אומר)(תוספות, ד"ה ב ק, .קמא

" כאשר הריy`iizpורק  - גדרה  ולא  הכרם ] [בעל ממנה 

שלא אף  הגדר, בבניית  מתעסק  היה  אם אבל  קידש ", זה

בין חציצה  מבלי  וגדלה  הוסיפה והתבואה לגמור , הספיק

"לא  נאמר בתורה כי  מותרת , היא  הרי - והכרם  rxfzהשדה 
אשר המלאה  תקדש פן כלאים  שרקrxfzכרמך ומכאן  ,"

נאסריםכאשר הזורע, של  ולרצונו  לדעתו היא  הזריעה 

הכלאים גידול את  למנוע  משתדל  הוא  כאשר  אך הגידולים ,

נאסרים  אינם  לרצונו, זה נתייאש)ואין  ד"ה שם .(תוס'

שם)ובגמרא את(ב"ק גדר  לא  הכרם  בעל שאם  אמרו 

מן אחד הזרע  הוציא  כך  "ובתוך שנפרצה  המחיצה

שם)המאתיים " קידש (רש"י זה "הרי -ezeixg`a aiigeהיינו ,"

(מדין לבעליה  התבואה  דמי  את  לשלם חייב הכרם  בעל 

נאסרה הכרם  את  מלגדור הימנעותו ידי על כי 'גרמי '),

התבואה .

את הרמב "ם  השמיט מדוע  המשנה ': ה 'מרכבת  והקשה 

באחריותו'? 'וחייב  הסיום 

ותירץ :

היא תנאים מ"ד)מחלוקת  פ"ז לאסור(כלאים יכול אדם  אם

והגמרא שלו שאינו שם)דבר  חייב(ב"ק הכרם  שבעל האומרת 

אך  שלו, שאינו דבר לאסור  שיכול כדעה  סוברת  לשלם 



קכ v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  שבט ה' ראשון יום משקלו  שווי להקדש הנודר

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰:øîBàä̈¥
ïúBð ...øéLò äéä íà ¯ ïéî äæéàî Løt àìå ,'éìò éì÷Lî'¦§¨¦¨©§Ÿ¥¥¥¥¤¦¦¨¨¨¦¥
...Bì÷Lî ïúBð ¯ úeøéLòa âìôî Bðéà íàå ...áäæ Bì÷Lî¦§¨¨¨§¦¥ª§¨©£¦¥¦§¨

.úBøt elôà ,íB÷î BúBàa ì÷Mäì ïkøcL íéøácî¦§¨¦¤©§¨§¦¨¥§¨£¦¥
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 את  לפטור עלי' 'משקלי

וחלק היות  בכוונתו  ספק  יש  כאשר במשקל, הנמכר

משקל? לפי אותו מוכרים אינם  מהסוחרים 

ותירץ :

כאשר הזול בדבר  עצמו לפטור רשאי  עלי' 'משקלי האומר 

wlgהנודר 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  מכלֿמקום  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".

(a ,hi oikxr ,oikxray d`ltd)

ה'תשע"ח  שבט ו' שני יום 'רבעי' פירות לפדיון הקדש בין

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰úà ìæBbä©¥¤
äæ :Léc÷äì ïéìBëé ïéà ïäéðL ¯ íéìòaä eLàéúð àìå ,Bøáç£¥§Ÿ¦§¨£©§¨¦§¥¤¥§¦§©§¦¤

.BúeLøa BðéàL éôì äæå ,BlL BðéàL éôì§¦¤¥¤§¤§¦¤¥¦§
יוחנן רבי  ב)לדעת  סח, קמא להקדיש(בבא יכול אדם  אין ,

הוא ועדיין ממנו התייאש  שלא  אף ממנו, שנגזל חפץ

יכול  אינו הגזלן (וגם ברשותו " שאינו  "לפי  - בבעלותו 

שלו"). אינו  "לפי הבעלים , התייאשו  שלא  כל להקדישו,

הגמרא  המשנה (שם)ומביאה  דין  מ"א)את  פ"ה לענין(מע"ש

שני ), כמעשר  שדינם  הרביעית  השנה  (פירות  רבעי' 'כרם 

ופירותיו רבעי' 'כרם שהוא שיכירו אותו לסמן צריך שבעליו

"והצנו יפדום. או לירושלים  שיעלום  עד  באכילה  עיןאסורים

על  מחולל יהא  מזה הנלקט כל ואומרים : המעות  את  מניחים 

בלי מהכרם  יאכל אדם  שמא  מחשש  כלומר, הללו". המעות 

להפריש ורוצים במצוות  (המדקדקים  ה 'צנועים' היו  פדיון ,

ומחללים היום  בסוף כסף מניחים  העבירה ) מן  אנשים

רשות . ללא  שנלקטו  הפירות  את  עליו (פודים )

יכול  אדם  שאין  יוחנן , רבי של שדינו בגמרא  ומבואר

עם אחד  בקנה עולה  אינו  ברשותו , שאינו  דבר  להקדיש 

שאינם אף  'רבעי' פירות  פודים  הם שהרי ה 'צנועים ' מעשה

ברשותם .

יכול  אינו שהנגזל הרמב"ם  פסק  כאן  להבין: צריך זה  ולפי 

שני מעשר  בהלכות  ומכלֿמקום  ברשותו , שאינו דבר להקדיש 

כל (שם) ואומרים : המעות  את  מניחים  היו  שהצנועים  הביא

היינו האלו , המעות  על מחולל אלו רבעי  מפירות  הנלקט

ברשותם  שאינם  אף  הרבעי פירות את  פדו (שלטי שהבעלים 

ה"ז) פ"ט מע"ש הל' כס"מ הרי"ף, בדפי ב ג, ב"מ !הגבורים

לבאר : ויש 

שמצד  אף  כי  הגמרא ממסקנת  למד  איoicdהרמב "ם 

מיוחד  דין  חכמים  תיקנו  ברשותו , שאינם  פירות  לחלל אפשר

ממכשול  להציל  כדי לפדותם  אחר  אדם  שיכול אלו  בפירות 

הפקר ' בית ֿדין  'הפקר ומדין  מחוללים , שאינם  פירות  אכילת

ברשות אותו והעמידו המלקט מרשות הפירות  את  הפקיעו 

ה"ז)הבעלים  פ"ב גניבה הל' לח"מ שם. .(שה"ג

ה'תשע"ח  שבט ז' שלישי יום זרעים  כלאי קיום איסור

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰íi÷ì íãàì øeñàå§¨§¨¨§©¥
.ä÷Bì Bðéà ,íi÷ íàå ;ïúBà ø÷Bò àlà ,eäãNa íéòøæ éàìk¦§¥§¨¦§¨¥¤¨¥¨§¦¦¥¥¤

משנה ': ה 'כסף ומבאר 

חכמים כדעת  פסק  ב)הרמב "ם  ב, קטן לקיים(מועד שאסור ,

הכלאים איסור,את שעושה למרות ואינו אך זרוע כלאים ("שרואה

אף) ד"ה שם רש"י – בירושלמימבטלו" ומשמע  עליו . לוקים  אין

ה"א) פ"ח אין(כלאים מעשה בו  שאין ש 'לאו  משום  לוקה  שאינו 

לוקה . – מעשה  ידי על כלאים  המקיים  אך עליו ' לוקים

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מקיים אם  גם  חכמים , לדעת  כתב : קורקוס  מהר "י  אך

הזרוע שדה  סביב גדר  שעשה כגון מעשה , ידי  על כלאים

זרעים מיני שני המחפה  או שהמנכש  ואף לוקה . אינו כלאים,

הארץ על מונחין אחת ... ושעורה  אחת  חיטה  שהיתה "כגון 

לוקה " זה הרי בעפר ... אותן  ה"ב)וחיפה  משום(לעיל זה  הרי  –

rxef משום ולא  .miiwnכלאיים 

המשולש ' ה 'חוט כד)ומוסיף  :(סי'

שהרמב "ם  לומר כחכמים)אין  לקיים(שפסק שהאיסור  סובר 

משום לוקה  אינו  המקיים  ֿ מקום  ומכל  מדאורייתא  הוא  כלאים

בפירוש כותב  היה  כן  שאם  – מעשה  בו שאין לאו שהוא 

בו שאין  משום לוקה  אינו זאת  ועם  תעשה ' 'לא  על שעובר 

מעשה')מעשה  בו שאין 'לאו דין בהביאו לחלק(וכדרכו צריך היה  וגם ,

מעשה . ללא  כלאים  לקיום מעשה  ידי  על כלאים  קיום בין 

הוא האיסור  כי  לוקה  אינו הרמב "ם  שלדעת  וודאי  אלא

להלן שכתב  כמו התוספות מדרבנן, כתבו וכן ה"ז, פא,(פ"ב קמא בבא

אין) ד"ה עיןא מראית משום  כלאים  לעקור חייבו  שחכמים

שזרעם . יחשדוהו שלא

מלכו' ג)וה 'ישועות  א, כלאים הל' ארבע לק :מח (קרית

כל  כי  התורה , מן  לקיימם  אסור  באיסור שנזרעו כלאים 

זריעתו ידי  על בא  שיצמח הזריעה)מה תחילת על אלא לוקים אין ,(אך

כדי הגידול את  לעקור צריך אחר, ידי על נזרעו  אם  וגם 

התורה מן – מאליהם  שצמחו כלאים  אבל מאיסור . להפרישו 

משום לעקור , חייבוהו  חכמים אך לקיימם , איסור  אין  אכן

זרעם . שהוא  יחשדו  שלא עין  מראית 

ה'תשע"ח  שבט ח' רביעי יום גזולה  בקרקע שנזרעו כלאים

:È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰íéàìk òøfL ñpàä̈©¨¤¨©¦§©¦
eLàéúð àlL ét ìò óà ,íéìòaä eòwzLð íà ¯ Bøáç íøëa§¤¤£¥¦¦§©§©§¨¦©©¦¤Ÿ¦§¨£

.äøBzä ïî Lc÷ äæ éøä ¯£¥¤¦¥¦©¨
כלאים זרע  שאם  אע "פ  כי שביארו, יש  זו הלכה  בטעם 

נאסרת , התבואה  אין  הבעלים , ברצון שלא שלו שאינה בשדה 

עד  כך כל רב  זמן בידו  והוחזקה הקרקע  את גזל אם הרי 

התייאשו שהבעלים  ברור ממנה , הבעלים  שם  שנשתקע 

קונה שהגזלן  וכיון  לידיהם , תחזור  שהקרקע  מהאפשרות 

אוסרת  זריעתו הבעלים , ביאוש  רדב"ז אותה  ו. פ"ז, כלאים (ר"ש

.כאן)

בהלכות כתב  שהרי כן, לפרש  אין הרמב "ם  בדעת אך

הי"ד)גזילה  "הקרקע (פ"ח :olfbl mlerl zipwp dpi`אלא

הבעלים שם  השתקע  שאם כתב ולא  עומדת", בעליה ברשות 

אותה . קונה  כן הגזלן  ממנה,

אוסרת הגזלן זריעת זה במקרה  לדעתו כי לפרש  יש  ולכן 

חטאת , במי  מלאכה  שהעושה  ואף  שלו . הקרקע שאין  אע "פ 

את לאסור  כדי  כן  ואם  נאסרים, הם הרי שלו , שאינם אף 

אלא הבעלים ברצון  דווקא  צורך אין מלאכה  ידי על הדבר 

אין בכלאים  כן פי על אף  המלאכה , עושה  של ברצונו די

הקרקע . בעל  רצון  רק  אלא הזורע  של רצונו  מועיל

הרצון חטאת  במי מלאכה  שבעשיית משום  החילוק , וטעם

העושה , של ברצונו  די  ולכך הפעולה  לשעת  רק  הוא  הנדרש 

גם נדרש  אלא  עצמה  בזריעה  ברצון די לא כלאים  לגבי  אך

אין הבעלים , איננו  הזורע  ואם  מכן, לאחר  שיתקיימו  רצון

כרצונם . ויעשו הבעלים  יבואו כך  אחר  שהרי מועילה  דעתו 

שמם שנשתקע עד  הבעלים  מיד נלקחה  הקרקע  כאשר  אך

להבא גם שתישאר  מסתבר  אליה, להיכנס  יראים  והם  ממנה 

אוסרת הגזלן  זריעת  ולכן הבעלים, לידי תחזור  ולא  הגזלן ביד

שלו. איננה  שהקרקע  אע"פ 

(`rw 'r mi`lk ux` ipcrn)

ה'תשע"ח  שבט ט' חמישי יום שנפרצה  הכרם מחיצת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äöøôpL íøkä úvçî§¦©©¤¤¤¦§§¨
Làéúð .'øãb' :Bì ïéøîBà ¯ äöøôðå døãb ;'øãb' :Bì ïéøîBà ¯§¦§Ÿ§¨¨§¦§§¨§¦§Ÿ¦§¨¥

.Lc÷ äæ éøä ¯ døãb àìå ,äpnî¦¤¨§Ÿ§¨¨£¥¤¦¥
צריך  אמות , ארבע  ביניהם  ואין  לכרם  הסמוך תבואה  שדה 

יהיו שלא  כדי טפחים  עשרה  גבוהה מחיצה  ביניהם  לעשות 

(ולא הכרם  בעל  חייב  במחיצה , פרצה  נוצרה  ואם  כלאים.

אמות ארבע שהרחקת  כיון כי  הפרצה , את  לתקן השדה ) בעל 

הכרם , לעבודת  נצרכות שהן משום  נקבעה לשדה הכרם  בין 

מונע אינו ואם כלאים  לאיסור  האחראי הוא  הכרם בעל לכן 

כ'מזיק ' הוא  הרי  הכלאים  בבא את  אומר)(תוספות, ד"ה ב ק, .קמא

" כאשר הריy`iizpורק  - גדרה  ולא  הכרם ] [בעל ממנה 

שלא אף  הגדר, בבניית  מתעסק  היה  אם אבל  קידש ", זה

בין חציצה  מבלי  וגדלה  הוסיפה והתבואה לגמור , הספיק

"לא  נאמר בתורה כי  מותרת , היא  הרי - והכרם  rxfzהשדה 
אשר המלאה  תקדש פן כלאים  שרקrxfzכרמך ומכאן  ,"

נאסריםכאשר הזורע, של  ולרצונו  לדעתו היא  הזריעה 

הכלאים גידול את  למנוע  משתדל  הוא  כאשר  אך הגידולים ,

נאסרים  אינם  לרצונו, זה נתייאש)ואין  ד"ה שם .(תוס'

שם)ובגמרא את(ב"ק גדר  לא  הכרם  בעל שאם  אמרו 

מן אחד הזרע  הוציא  כך  "ובתוך שנפרצה  המחיצה

שם)המאתיים " קידש (רש"י זה "הרי -ezeixg`a aiigeהיינו ,"

(מדין לבעליה  התבואה  דמי  את  לשלם חייב הכרם  בעל 

נאסרה הכרם  את  מלגדור הימנעותו ידי על כי 'גרמי '),

התבואה .

את הרמב "ם  השמיט מדוע  המשנה ': ה 'מרכבת  והקשה 

באחריותו'? 'וחייב  הסיום 

ותירץ :

היא תנאים מ"ד)מחלוקת  פ"ז לאסור(כלאים יכול אדם  אם

והגמרא שלו שאינו שם)דבר  חייב(ב"ק הכרם  שבעל האומרת 

אך  שלו, שאינו דבר לאסור  שיכול כדעה  סוברת  לשלם 
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

פסק  ה"ח)הרמב "ם  פ"ה שלו,(לעיל שאינו  דבר  אוסר אדם  שאין 

אך  כרמו, את  'קידש ' - מלגדור  נמנע  הכרם  בעל כאשר  ולכן

באחריותו '. 'חייב  לומר שייך ולא חברו, של התבואה  את  לא 

את גם  'קידש ' שלו , היא התבואה שדה  גם כאשר  ורק 

התבואה .

ה'תשע"ח  שבט י' שישי יום לחומרא' דאורייתא 'ספיקא

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰Ba ãáàL øîö ãâa¤¤¤¤¤¨©
úBàéáa eðøàa øáëe ...øzî äæ éøä ,økð àì íà ...ïzLt èeç¦§¨¦Ÿ¦¨£¥¤ª¨§¨¥©§§¦
el÷ä Cëéôìe ;íéøôBñ éøácî úB÷ôñ éøeqà ìkL ,úBøeñà£¤¨¦¥§¥¦¦§¥§¦§¦¨¥¥

.äæ ÷ôña§¨¥¤
הוא  לחומרא ' דאורייתא  'ספיקא  הרמב "ם  opaxcnלשיטת 

מותר ספק  התורה  מן אבל  תורה , של  איסור  בספק  שהחמירו 

הי"ב) פ"ט טו"מ הלי הי"ז, פי"ח איסו"ב הל' הרשב "א(ראה לשיטת  אך

א) עג, אסור(קדושין דאורייתא ' dxezd'ספיקא  on.

שמעתתא ' ה 'שב  הקשה  הרמב "ם  שיטת פ"ג)ועל (ש"א

בגמרא  א)אמרו  ז, בכור '(ב"מ 'ספק שהיא  בהמה שבהמה  (של

מהםטהורה) להפריש  כדי הטלאים  שאר  עם  לדיר  נכנסת אינה 

– קודש " יהיה  "(העשירי) אמרה  התורה  כי בהמה , מעשר

'ספק היא  בכור ' 'ספק  שבהמת  היינו  קדוש ", שכבר ולא 

במעשר . חייבת  ואינה קדוש '

יש מותר, דאורייתא ' 'ספיקא התורה  שמן הרמב"ם  ולדעת 

על  לומר יתכן  ואיך כחולין, הוא  בכור  ספק  הרי  לתמוה :

לשיטת לכאורה , ראיה  מכאן  אלא  קדוש '? 'כבר  זו בהמה 

ספק ולכן התורה מן אסור  דאורייתא ' ש 'ספיקא  הרשב "א 

קדוש '. 'כבר  הוא  בכור 

שקאפ  פ"ב)והגר "ש  הספקות שער יושר, מתרץ :(שערי

לא לקולא התורה  מן  דאורייתא' 'ספיקא  הרמב "ם לדעת

אלא להיתר  האיסור נהפך הידיעה  העלם  ידי  שעל משום 

עצמו להכניס האדם ורשאי הספק על הזהירה לא  שהתורה

אכן והדבר שנכשל לו  יתברר כך אחר אם  אבל איסור, לספק 

כפרה . צריך הוא  הרי  אסור, היה

למותר , האסור  את  הופך  אינו  דאורייתא' ש 'ספיקא  וכיון

שהיא גלוי  שמיא  שכלפי ויתכן בכור' 'ספק  שהיא  בהמה 

בכור . קדושת  עליה לחול יכולה  לא  קדוש ', 'כבר  והוא  בכור 

ה'תשע"ח  שבט י"א קודש שבת נכרי  פועל ידי על מעקה בניית

,· ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰:„ ‰ÎÏ‰äeøöwL äãN̈¤¤§¨¨
;äàtä ïî äøeèt Bæ éøä ...íéèñì äeøö÷ Bà ,ïîöòì íéBb¦§©§¨§¨¨¦§¦£¥§¨¦©¥¨

.äîwa äàtä úáBçL¤©©¥¨©¨¨
קצרו הנכרים  אם רק  מפאה  פטורה זו ששדה  מזה  מבואר 

חייבת . הבית, בעל  לצורך קצרו אם אך עצמם, לצורך

אפרים' ה 'מחנה  יא)והנה , ושותפין, שלוחין בשוכר(הל' הסתפק

קדשנו 'אשר  לברך יוכל האם  מעקה : לו לבנות  גוי פועל

משום לברך יכול אינו  או מעקה ' לעשות  וציוונו במצוותיו 

לנכרי. שליחות  אין  שהרי  המצוה את  מקיים  שאינו

הרי לנכרי, שליחות  שאין  פי על אף  כי  פועל,xkeyaוכתב

לו, הקנוי כנעני  עבד כמו הבית , בעל של כידו נחשב  הפועל 

לברך. ויכול בעצמו  בונה  כאילו  זה  הרי נכרי  הפועל אם  וגם 

מהירושלמי לכך  ראיה זו)והביא  בהלכה הרמב"ם דברי ,(מקור

אך  מפאה . פטורה עצמם , לצורך  השדה  את  נכרים  קצרו שאם 

פועל  שגם מכך ומוכח חייבת , הישראל , בשביל קצרו  אם 

הבית בעל קצר  כאילו  נחשב ולכן הבית  בעל כיד ידו נכרי

בעצמו.

איגר  הגר "ע  שם)אך המחנ"א על דברי(בהגהות על העיר 

המשניות  בפירוש  הרמב "ם  מדברי כי  אפרים ', (פאה ה 'מחנה 

מ"ז) אלאפ"ב, בשכר , בפועל דווקא  מדובר  אין  שכאן מבואר 

אף על בפאה  חייבת  הבית , בעל לצורך לקצור  שכוונתו כל 

שמעשיו משום  הטעם  אין  כן  ואם כלל, שכרו  לא  הבית  שבעל 

העובדה עצם  אלא הבית  לבעל מתייחסים  הקוצר של

קצר שלא פי על אף  בפאה  מחייבת  בעבורו נעשית שהקצירה 

בעצמו.

"שדה זו: בהלכה  גם  הרמב "ם דברי משמעות  וכן

גוים שאםmnvrlשקצרוה ומובן הפאה ", מן פטורה  זו הרי

חייבת  בציוויו , שלא  אפילו הבעלים , לצורך יעקב)קצרו .(משנת

"שדה המקרים : שני בין ההבדל  את  לבאר  יש  זה  ולפי 

onvrlשקצרוה miebשקצרוה" או "mihqilאם והרי  ,"

ליסטים ? הם  הרי  לעצמם  קצרוה 

השדה את שקנו היינו  לעצמן' גויים  ש 'קצרוה אלא 

ובמקרה לישראל, העומרים  את ומכרו  וחזרו  וקצרוה  מישראל 

פטורה ֿ מקום  ומכל  השדה בעל ידי על נעשתה  הקצירה  זה

נכרי שהוא  יעקב)משום .(משנת



קז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

פסק  ה"ח)הרמב "ם  פ"ה שלו,(לעיל שאינו  דבר  אוסר אדם  שאין 

אך  כרמו, את  'קידש ' - מלגדור  נמנע  הכרם  בעל כאשר  ולכן

באחריותו '. 'חייב  לומר שייך ולא חברו, של התבואה  את  לא 

את גם  'קידש ' שלו , היא התבואה שדה  גם כאשר  ורק 

התבואה .

ה'תשע"ח  שבט י' שישי יום לחומרא' דאורייתא 'ספיקא

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰Ba ãáàL øîö ãâa¤¤¤¤¤¨©
úBàéáa eðøàa øáëe ...øzî äæ éøä ,økð àì íà ...ïzLt èeç¦§¨¦Ÿ¦¨£¥¤ª¨§¨¥©§§¦
el÷ä Cëéôìe ;íéøôBñ éøácî úB÷ôñ éøeqà ìkL ,úBøeñà£¤¨¦¥§¥¦¦§¥§¦§¦¨¥¥

.äæ ÷ôña§¨¥¤
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שקאפ  פ"ב)והגר "ש  הספקות שער יושר, מתרץ :(שערי
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בכור . קדושת  עליה לחול יכולה  לא  קדוש ', 'כבר  והוא  בכור 
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לו, הקנוי כנעני  עבד כמו הבית , בעל של כידו נחשב  הפועל 
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מהירושלמי לכך  ראיה זו)והביא  בהלכה הרמב"ם דברי ,(מקור
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הבית בעל קצר  כאילו  נחשב ולכן הבית  בעל כיד ידו נכרי

בעצמו.

איגר  הגר "ע  שם)אך המחנ"א על דברי(בהגהות על העיר 

המשניות  בפירוש  הרמב "ם  מדברי כי  אפרים ', (פאה ה 'מחנה 

מ"ז) אלאפ"ב, בשכר , בפועל דווקא  מדובר  אין  שכאן מבואר 

אף על בפאה  חייבת  הבית , בעל לצורך לקצור  שכוונתו כל 

שמעשיו משום  הטעם  אין  כן  ואם כלל, שכרו  לא  הבית  שבעל 

העובדה עצם  אלא הבית  לבעל מתייחסים  הקוצר של

קצר שלא פי על אף  בפאה  מחייבת  בעבורו נעשית שהקצירה 

בעצמו.

"שדה זו: בהלכה  גם  הרמב "ם דברי משמעות  וכן

גוים שאםmnvrlשקצרוה ומובן הפאה ", מן פטורה  זו הרי

חייבת  בציוויו , שלא  אפילו הבעלים , לצורך יעקב)קצרו .(משנת

"שדה המקרים : שני בין ההבדל  את  לבאר  יש  זה  ולפי 

onvrlשקצרוה miebשקצרוה" או "mihqilאם והרי  ,"

ליסטים ? הם  הרי  לעצמם  קצרוה 

השדה את שקנו היינו  לעצמן' גויים  ש 'קצרוה אלא 

ובמקרה לישראל, העומרים  את ומכרו  וחזרו  וקצרוה  מישראל 

פטורה ֿ מקום  ומכל  השדה בעל ידי על נעשתה  הקצירה  זה

נכרי שהוא  יעקב)משום .(משנת

oinxge oikxr zekld - d`ltd xtq - hay 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyhay `"iÎ'd -g"ryz

ה'תשע"ח  שבט ה' ראשון יום

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
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 C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯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".

.·C¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú 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 ÂÈÏÚ·Ï 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‡ .L¯tL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

L¯tL 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.

.ÂËÈ·¯L Ô˙B - ·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :¯ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :¯Ó‡ .L¯tL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈ·¯L elÙ‡ Ô˙B - ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.L¯tL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף הואיל

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 L¯t ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ¯˙BÈa ¯ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B - ‰a¯Ó ‰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 L¯t ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B - ˙e¯ÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»

˙B¯t elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·cÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈
ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈ·¯L 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 ÈÈ·Ú ,ÈÏÚ ÈaÁ¯ B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡È·Óe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿

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



oinxgeקח oikxr zekld - d`ltd xtq - hay 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.Ë¯ÈcÓ ˙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 - ÏÊ¯a 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

עלי 27)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 ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰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∆∆»»
- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ 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¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡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 eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z 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 eÎ¯ˆ‰ 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

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰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".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ 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˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡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 Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆
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קט oinxge oikxr zekld - d`ltd xtq - hay 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.Ë¯ÈcÓ ˙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 - ÏÊ¯a 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

עלי 27)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 ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰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∆∆»»
- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ 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¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡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 eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z 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 eÎ¯ˆ‰ 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

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰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".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ 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˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡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 Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆
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L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa 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 C¯Ú 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 CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ C¯Ú15. ≈∆»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 C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ¯ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
·iÁ ÈÚ‰ È¯‰ - ÈÏÚ ‰Ê ¯Ó‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL C¯Ú ‡e‰L ,¯ÈLÚ C¯Úa17CÈ¯Ú‰L ÈÚ Ï·‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÚ ‰Ê C¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ C¯Úk18. ¿≈∆»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 C¯Úa ·iÁ‰Ï ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ

Blk ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰L19ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ
,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈLÚ‰ Ck ¯Á‡Â20·iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»
¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ C¯Ú‰ ¯‡L ¯‡MÈ - ¯ÈLÚ C¯Úa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ

.ÂÈÏÚL C¯Ú‰ 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 Èk¯Ú :¯Ó‡Â C¯Ú‰ ˙‡ L¯ÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡ - ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú 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»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ È·iÁL .24Ô¯„ eL¯t 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‡ - L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'C¯Ú ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
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ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»
ÔÈÎÈ¯Ún‰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 Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„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 ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡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
שמעֿמינה). 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 ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙e¯ÈLÚa 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
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.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
ÔLÈ¯Ù‰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 ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
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ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»
ÔÈÎÈ¯Ún‰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 Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„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 ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡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
שמעֿמינה). 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 ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙e¯ÈLÚa 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
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.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
ÔLÈ¯Ù‰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 ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
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‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…
ÔÓLÏ ÔÚ·vL 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

.ÂËÔÈÎ¯Ú 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·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.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, כלי 53)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,

.ÊËÔÈ¯È·ÚÓ - 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˙BÓk61ÌÈ·BË 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»
L¯Á ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B - ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B¯‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈa¯Ó ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰a¯Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯ÎBÓ 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 ÔÈa¯Ó‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ, להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, (ירמה ככתוב ולהחלקתם,

"ויׂשר 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

.ÁÈ¯k‡ B‡ ¯nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
‰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, כלי 71)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

.ËÈe¯Ó‡Â ,˙BiÏb¯Óe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈ¯bz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „·ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰¯Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏb¯Óe ;‰¯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˙ÚL·e BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈ¯ÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
- '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒk¯ÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL ¯·c Ïk ˙Ba¯Ï78B˙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
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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

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ 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

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»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„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡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 Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆

„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈
d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈

Ï·BÈ ˙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‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰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
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 ¯·k16¯eÓ‡‰ 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 .ÔÈ¯È„ ‰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"בֿג.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¿«∆∆
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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

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ 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

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»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„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡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 Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆

„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈
d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈

Ï·BÈ ˙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‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰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
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 ¯·k16¯eÓ‡‰ 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 .ÔÈ¯È„ ‰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"בֿג.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¿«∆∆
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ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ ¯OÚ Ô‰L28¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a29B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ B¯eaLa‰n32Úea¯a ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
·e¯˜a ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ33Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈ¯BÚO ¯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‰ C¯c „ˆÈk34È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ô˙B - Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆

ÌÈ¯BÚO36˙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 Ô¯w‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆

Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»
ÂÈL¯BiÓ „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

בחיי 41)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¯‡ Ï·BiÏ ¯‡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 Ï·Bi‰ ÔÈ·e 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 Ï·BiÏ 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
כמבואר  ופודה, רשאי - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה

ה"ט. לקמן

.Á‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
¯aÊb‰ÌÈL„Á‰ ·LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ 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
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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 Ï·Bi‰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 ,Ï·Bia56. «≈¿∆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 Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙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,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯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‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b 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 ÔÈ·MÁÓe ,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

(כסףֿמשנה). השדה

.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê 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,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜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. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) 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 L¯t ‡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»
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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 Ï·Bi‰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 ,Ï·Bia56. «≈¿∆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 Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙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,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯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‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b 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 ÔÈ·MÁÓe ,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

(כסףֿמשנה). השדה

.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê 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,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜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. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) 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 L¯t ‡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»
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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 (כסףֿמשנה).
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 Ï·Bi‰ 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¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙¯ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e¯‡aL BÓk92È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

¯ÓB‚Â96¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú 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
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"י 97)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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆

Ï·Bi‰ ¯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»»¿»»
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dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ 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‡ - Ï·Bi‰ ¯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 Ï·Bi‰ 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 - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡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 Ï·Bi‰ 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 ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ 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„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL 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
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dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ 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‡ - Ï·Bi‰ ¯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 Ï·Bi‰ 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 - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡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 Ï·Bi‰ 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 ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ 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„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL 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
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ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈ¯ÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e128- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‡B·È »»¿»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‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈ¯BÓ129¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈ¯BÓ130‰„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‡133dL¯ÈÏ 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"ח  שבט ו' שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ 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 ÔÈ¯ÓB‡ - 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 ,˙BËe¯t Úa¯‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëe¯t10. ¿»

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

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 ˙B¯Á‡ ˙B„O ¯kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯B‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL¯‰ - LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B Ï·Bi‰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 ÔÈÎ¯Ú el‡ È¯‰ - ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈

Ú¯ ÔÈ·e ·BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BL¯BÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ

ÔBL‡¯ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»
‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈ¯ˆÁ‰ 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
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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 È¯Ú ˙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 Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. 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„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰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 Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜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 לדמי 29)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˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜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

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‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ 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 - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰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
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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 È¯Ú ˙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 Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. 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„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰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 Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜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 לדמי 29)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˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜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

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‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ 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 - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰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

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

oinxge oikxr zekld - d`ltd xtq - hay 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa 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

פרטי 53) 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˙Î¯Ú BÊ È¯‰ -55˙ÈcÙÂ56:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ .¯ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk ¯Á‡«≈¿»

המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)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 ˙È·a ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â C¯ÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL ¯Á‡62¯·wz ‡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,
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
˙Òk¯ÙÓ68‰È¯·c ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È¯‰ -69.˙Î¯ÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈ¯Ú‰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
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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‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«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,

.ÊË·¯wÏ ‰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‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆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
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

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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
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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‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«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,

.ÊË·¯wÏ ‰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‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆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
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

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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
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ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו
כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚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‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da ·eˆw‰ C¯Úa 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

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
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
Ì¯Á3ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ,˙Èa‰ ˜„·Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk ¯Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„·Ï Ì¯Á B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò Ì¯Á ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È¯‰ -8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ - ÌÈÓ¯Á Ì˙qL9Ì¯Á 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„‡ ÌÈ¯ÁÓ11ÂÈ„·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 ÌÈ¯ÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ ¯L‡ ÏkÓ13ÌÈ¯Á‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓ¯ÁÓ el‡ È¯‰ - ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈ¯Á‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Á‰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,

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‡ ÌÈ¯Á‰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»¿»»∆«…∆¿≈
Ì¯Á16. ≈∆

(רש"י 15) 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 ÈÓ¯Á ÔÈa ‰Ó17ÈÓ¯ÁL ?ÌÈÓL ÈÓ¯ÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰ - ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï20ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ -21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe¯˙k22¯ÎnÈ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k Ì¯Á 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"י 19)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
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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˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á 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

.ÂÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡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,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL 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‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙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¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙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 ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡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
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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˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á 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

.ÂÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡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,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL 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‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙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¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙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 ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡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
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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

.È·ekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„·Ïa ÔÈ¯aÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . 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„‡ ÌÈ¯ÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯Á ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡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 הרי 60)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 - ÔÓÈ¯Á‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da ·iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63¯eÚL 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
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 ˙‡ ÌÈ¯Á‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È¯‰ - ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

Ì¯ÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈ¯Á‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ 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 ¯BÎ·a ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

B·B¯˜Ï ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚ¯Ï B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ ¯BÎa‰ ÁwÈ - ¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆ¯iL71. ∆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
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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,

.ÂË¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡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 ÌÈ¯eka 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.

.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú 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‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ 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 קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡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˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿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. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
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‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ 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'
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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,

.ÂË¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡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 ÌÈ¯eka 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.

.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú 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‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ 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 קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡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˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿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. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
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‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ 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'
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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˙eL¯a 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‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡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.

.‚ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 ˙eL¯a104. 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 B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
,BlL BÈ‡L ÈÙÏ - ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆

B˙eL¯a 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‡ Ïk109ÔÈ·eˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È¯‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈ·eˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eL¯a112- ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb C¯c 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«»…∆«
Ì¯Á ˙B¯t‰ 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 Èz¯ÎnL BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡ - dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eL¯a ‰‡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 שאיֿאפשר 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 ˙B¯t ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) צרכי 119)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

מעשי 122) 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˙BcÙÏ129·eˆ˜ 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.).
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.Ï‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰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",

.‡Ï¯·c 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 ‡B·iLk 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 ,B¯·c 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 ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯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 ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯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
(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‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»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
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.Ï‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰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",

.‡Ï¯·c 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 ‡B·iLk 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 ,B¯·c 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 ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯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 ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯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
(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‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»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
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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

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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˙B¯ËLa ‡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 - L¯Bi‰ 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 Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈
L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï·‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
˙aL ‚Ú18‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ e¯Èz‰ , …∆«»ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…

B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈ¯aÊb‰ 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»»
˙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‰21·iÁL ‡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 השני 24)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…∆
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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‡ LÈ¯Ùn‰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≈»∆»
‰iÚ¯Ï34BÓB˜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
(כסףֿמשנה). 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˜ ÂÈ¯·c - 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¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰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 CÈ¯ˆ 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 CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ 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 e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
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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‡ LÈ¯Ùn‰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≈»∆»
‰iÚ¯Ï34BÓB˜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
(כסףֿמשנה). 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˜ ÂÈ¯·c - 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¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰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 CÈ¯ˆ 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 CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ 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 e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
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- ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da e¯ÈÓÁ‰53e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L e¯Ó‡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
ÔÈ¯aÊb‰ 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 ÌÈ·eˆ˜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

(כסףֿמשנה). 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 , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«

Lc˜‰75„Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

Ú¯tL 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‡ - ˙B·BÁ ÈÏÚa È¯ËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80¯kÓiLk Ï·‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ - ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜¯w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È¯‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿»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
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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 ˙Ù¯BË ‡È‰L - ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי נכסי 83)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 (כסףֿמשנה). 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 Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï 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
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר 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«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ 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"טֿי. 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).
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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 ˙Ù¯BË ‡È‰L - ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי נכסי 83)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 (כסףֿמשנה). 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 Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï 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
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר 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«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ 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"טֿי. 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 -
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. 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

(כסףֿמשנה).

.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‡ - ·BÁ111ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙B·BÁ 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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na114‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È¯‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :¯Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰Úe·L ‡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
B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁ 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

(כסףֿמשנה). 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,
(כסףֿמשנה). 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). (לפי 124)יוסף', ההקדש בענין לעסוק שגמר אחר
הקדם 125)הכסףֿמשנה). 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 כדי 128)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˜‰130ÔÓÈ¯Á‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰¯e¯a ‰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

ה'תשע"ח  שבט ז' שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל
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 ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˜c·ÏÂ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4. ¿ƒ¿…«»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈

˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜„B·e¿ƒ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
ÔÈÓ¯Á‰ ˙‡Â ˙BLc˜‰‰5˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ·B‚Â , «∆¿≈¿∆«¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆

ÌÈÓc‰6„È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a ·iÁ‰ ÏkÓ «»ƒƒ»««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ˙Óe¯z 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
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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
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt 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. ¿∆»≈∆…≈

ãycew zegiyn zecewpã

."oi`iwa dyelya `l` zeycwdd z` oicet oi`"

לשון  ומסתימת סנהדרין. בריש ממשנה הוא זה, לשונו
ד"ה  בתוס' מפורש וכן תורה, דין שהוא משמע שם הגמרא
ב'קרית  אבל ועוד. שם אבן' וב'טורי ב. כג, מגילה "ואדם",
בעלמא  אסמכתא וקראי דרבנן, שהוא כתב להמבי"ט ספר'

הוא.
(26 dxrd 176 cenr a"l wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

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 ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „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 - Bc·Ï 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 È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆

„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯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

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò Ú·L ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ C¯c 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»∆
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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
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt 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. ¿∆»≈∆…≈

ãycew zegiyn zecewpã

."oi`iwa dyelya `l` zeycwdd z` oicet oi`"

לשון  ומסתימת סנהדרין. בריש ממשנה הוא זה, לשונו
ד"ה  בתוס' מפורש וכן תורה, דין שהוא משמע שם הגמרא
ב'קרית  אבל ועוד. שם אבן' וב'טורי ב. כג, מגילה "ואדם",
בעלמא  אסמכתא וקראי דרבנן, שהוא כתב להמבי"ט ספר'

הוא.
(26 dxrd 176 cenr a"l wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

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 ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „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 - Bc·Ï 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 È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆

„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯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

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò Ú·L ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ C¯c 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»∆
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?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ¯‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚa elL ‰Ê È¯‰ :ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈ¯OÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈ·iÁ 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 ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯ ‡·e ,LÏLÂ ÌÈ¯OÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡·e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ :‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ¯27. »

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,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L e¯Ó‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ¯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 ,ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
¯Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈ¯OÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ -32eˆ¯ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B - ‰Ëe¯t elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏLe33BÊ C¯c 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

.ÁÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆

B˜„a36Ì‡ :ÌÈ¯Á‰ B‡ CÈ¯Ú‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB - ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ - ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙B¯t 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 ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt - ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎ¯ÚÂ ÌÈÓc ¯‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „·Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„È¯BÓ ‡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
עובדי 42)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
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‰Ëe¯Ùa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»
ÌÒ¯ÙÏ 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 ÌÈ¯Á‰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

dÓÈ¯Á‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰„O ÌÈ¯Á‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ‡L ;Ì¯Á dÈ‡ - ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜¯˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯Á‰ . 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 כמטלטלי 47)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

.·ÈÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ 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 ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡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 ÌÈ¯ÁÈ ‡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∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
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‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

ãycew zegiyn zecewpã

ok dyerde ,eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"
."aezkd zrc lr xaer

ולא  לעצמו. להשאיר צריך נותן, שאדם מה שמכל היינו
השאר  וכל מממונו, חלק אלא ולתת להקדיש תורה ציוותה
היאך  להבין, וצריך ופרנסתו. צעדיו ויכלכל לעצמו ישאיר
היה  כשעוד ליצחק, לו אשר כל את שנתן באברהם מצינו
שנים  וחמש שלושים עוד וחי שנה וארבעים מאה בן
אשר  כל על ליצחק כתב מתנה "שטר רש"י כפירוש אח"כ,

לו".
לקראת  נעשתה ליצחק הרכוש הענקת בזה: והביאור
לאביה. להראות לאליעזר ניתן כך על והשטר חתונתו,
המוזכרים  הראשונים הנישואין שהם ורבקה יצחק נישואי
את  מבטאים שהם אלא פרטיים נישואין רק אינם בתורה,
מסר  לכן הדורות. כל סוף עד ישראל כלל של הנישואין
לכל־לראש  נוגע זה ענין כי ליצחק, לו אשר כל את אאע"ה
כל  וא"כ ישראל, כלל של הראש בהיותו עצמו באברהם
לעצמו  להשאיר יכול ואינו זה בעניין מונח אברהם של כולו

זה. לעניין שייך שאינו "חלק"
עניין  משקפים ורבקה יצחק שנישואי בחסידות, מבואר
שהוא  ותחתון, עליון וב"ן, מ"ה יחוד והוא בתורה , כללי
הגזירה  התבטלה שבו מתן־תורה של החידוש למעשה
התורה  האריכה לכן כו'", לתחתונים ירדו לא ש"עליונים
ולהמשיך  "לברר עניינו כי אליעזר, של שליחותו בתיאור
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‰Ëe¯Ùa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»
ÌÒ¯ÙÏ 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 ÌÈ¯Á‰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

dÓÈ¯Á‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰„O ÌÈ¯Á‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ‡L ;Ì¯Á dÈ‡ - ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜¯˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯Á‰ . 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 כמטלטלי 47)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

.·ÈÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ 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 ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡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 ÌÈ¯ÁÈ ‡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∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
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‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

ãycew zegiyn zecewpã

ok dyerde ,eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"
."aezkd zrc lr xaer

ולא  לעצמו. להשאיר צריך נותן, שאדם מה שמכל היינו
השאר  וכל מממונו, חלק אלא ולתת להקדיש תורה ציוותה
היאך  להבין, וצריך ופרנסתו. צעדיו ויכלכל לעצמו ישאיר
היה  כשעוד ליצחק, לו אשר כל את שנתן באברהם מצינו
שנים  וחמש שלושים עוד וחי שנה וארבעים מאה בן
אשר  כל על ליצחק כתב מתנה "שטר רש"י כפירוש אח"כ,

לו".
לקראת  נעשתה ליצחק הרכוש הענקת בזה: והביאור
לאביה. להראות לאליעזר ניתן כך על והשטר חתונתו,
המוזכרים  הראשונים הנישואין שהם ורבקה יצחק נישואי
את  מבטאים שהם אלא פרטיים נישואין רק אינם בתורה,
מסר  לכן הדורות. כל סוף עד ישראל כלל של הנישואין
לכל־לראש  נוגע זה ענין כי ליצחק, לו אשר כל את אאע"ה
כל  וא"כ ישראל, כלל של הראש בהיותו עצמו באברהם
לעצמו  להשאיר יכול ואינו זה בעניין מונח אברהם של כולו

זה. לעניין שייך שאינו "חלק"
עניין  משקפים ורבקה יצחק שנישואי בחסידות, מבואר
שהוא  ותחתון, עליון וב"ן, מ"ה יחוד והוא בתורה , כללי
הגזירה  התבטלה שבו מתן־תורה של החידוש למעשה
התורה  האריכה לכן כו'", לתחתונים ירדו לא ש"עליונים
ולהמשיך  "לברר עניינו כי אליעזר, של שליחותו בתיאור
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בין  "כשושנה ובתואל לבן אצל הייתה רבקה כי זה", יחוד
ויצחק ב"ן, בחינת מ"ה,החוחים" בחינת תמימה" "עולה

וכולל  חובק זה יחוד כי הכל, את ליצחק אברהם נתן ולכן
העולם. ענייני כל את

(f"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"..eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"

שלמעלה  תנועה על מורה "הפלאה" ספר של שמו
הוא  הספר של סיומו מדוע לבאר ויש והגבלה. ממדידה
האדמו"ר  בצדקה. ההגבלה חשיבות את המבטא בעניין
בצדקה", מאד מאד "להרבות וצריכים שיכולים כותב הזקן
תיווך  הוא ואיך מחומש", יותר יבזבז אל משום לחוש ו"אין
ישנם  בכללות ה' שבעבודת אלא ההלכה. על־פי הדברים
שייכותו  מצד והגבלה במדידה עבודה א. אופנים: שני
והגבלה  ממדידה שלמעלה עבודה ב. העולם. לגדרי

הקב"ה. עם אחת מציאות - שבנפש 'יחידה' מבחינת
ממדידה  שלמעלה באופן עבודה נדרשת בהם זמנים יש
בשאר  ואילו הכיפורים. ליום עד בעשי"ת כמו והגבלה,
"כל  והגבלה במדידה מסודרת עבודה להיות צריכה הימים,

עבידתיה". עביד ויומא יומא
זמנים  שיש הצדקה, ובנתינת התורה בלימוד הוא כן
השייכות  מיוחדות הלכות ללמוד צריך שבהם מיוחדים
לזמן  בהתאם מחומש, יותר צדקה לתת או זה לזמן

על ה  מרמז 'זרעים' לספר 'הפלאה' ספר סמיכות מיוחד.
טהורה  בי שנתת ש"נשמה שאע"פ בגוף, הנשמה חיבור
עם  הבלי־גבול לחבר גשמי בגוף ירדה זאת בכל היא",
עצם  את לחבר צריכה יהודי של עבודתו גם כך הגבול,
מדידה  של העבודה עם והגבלה ממדידה שלמעלה הנשמה
ממדידה  שלמעלה בכוח חדורה היא גם שתהיה והגבלה

והגבלה.
(f"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

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 ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙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 - ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ ¿»ƒƒ¿¿¿≈»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ƒ¿¿»ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ -‰ÓL - ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ¬»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»
.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

Èz¯Á· EÈ„ewÙ Èk ,È¯ÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿ƒ¿«ƒ
.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿«¿¬ƒƒ

.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ .‚ƒ¿¿
.˙B¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .„ƒ¿««¿

.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ .Âƒ¿ƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ

.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ .Êƒ¿¿ƒ»¿≈

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡1‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (· . ∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»

Ì¯ka ˜¯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≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
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 ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‰˜BÏ2.ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL , ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

שבהקדמתו  הגם פאה, להל' כלאים הל' הקדים הרמב"ם
פאה  מסכת את במשנה הקדים שרבי מסביר לפיה"מ

בתורה. הסדר הוא כך כי כלאים, למסכת
הלכות  הם שכלאים שכתב שם, הרדב"ז תירוץ על וקשה
וכלאי  בהמה כלאי הכרם, ככלאי הרבה פרטים הכוללות
קודם  סידר לכן פרט, כי־אם כלל אינן פאה והלכות הבגד,
הרמב"ם  סידר אילו כי דפאה. הפרט ואח"כ דכלאים הכלל
שכלל  כיון אבל כך, לתרץ היה אפשר לחוד, פאה הל' את
אלו  הלכות ייחשבו מדוע עניים, מתנות בהל' אותם
לדוכתה. קושיא הדרא וא"כ כלאים, מהל' פחות לכלליות
"הלכות  ספר הוא החזקה הי"ד שספר כיון , הוא והביאור
הצריך  האדם עבודת סדר לפי הרמב"ם סידרו הלכות",
סדר  על־פי יעשה אשר המעשה את לדעת אלו  להלכות
לפעולה  שנוגעות כלאים הל' בתחילה סידר לכן עבודתו.
סידר  להן ובהמשך זריעה, היינו השדה, בעבודת הראשונה
לזמן  הנוגעות ההלכות סידר אח"כ כלאים. דיני כל
המתנות  אלו ואחרי עניים. מתנות ושאר פאה הל' הקצירה,
לאחר  הנוגעות ההלכות סידר קצירה, בשעת הניתנות
לבסוף  וביכורים. רבעי נטע מע"ש, מעשר, תרומות, מירוח:
ויובל  שנים, בשבע פעם הנוגעות שמיטה, הלכות סידר

שנה. בחמישים פעם הנוהג
(252 cenr f"i wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

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‡ Ú¯Bf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
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(רש"י 3) 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 (כסףֿמשנה 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 (כסףֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב סופרים שמדברי
ע.). (מנחות
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בכלאי 7) 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 שאףֿעלֿפי 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
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 בכסףֿמשנה

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
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שבהקדמתו  הגם פאה, להל' כלאים הל' הקדים הרמב"ם
פאה  מסכת את במשנה הקדים שרבי מסביר לפיה"מ

בתורה. הסדר הוא כך כי כלאים, למסכת
הלכות  הם שכלאים שכתב שם, הרדב"ז תירוץ על וקשה
וכלאי  בהמה כלאי הכרם, ככלאי הרבה פרטים הכוללות
קודם  סידר לכן פרט, כי־אם כלל אינן פאה והלכות הבגד,
הרמב"ם  סידר אילו כי דפאה. הפרט ואח"כ דכלאים הכלל
שכלל  כיון אבל כך, לתרץ היה אפשר לחוד, פאה הל' את
אלו  הלכות ייחשבו מדוע עניים, מתנות בהל' אותם
לדוכתה. קושיא הדרא וא"כ כלאים, מהל' פחות לכלליות
"הלכות  ספר הוא החזקה הי"ד שספר כיון , הוא והביאור
הצריך  האדם עבודת סדר לפי הרמב"ם סידרו הלכות",
סדר  על־פי יעשה אשר המעשה את לדעת אלו  להלכות
לפעולה  שנוגעות כלאים הל' בתחילה סידר לכן עבודתו.
סידר  להן ובהמשך זריעה, היינו השדה, בעבודת הראשונה
לזמן  הנוגעות ההלכות סידר אח"כ כלאים. דיני כל
המתנות  אלו ואחרי עניים. מתנות ושאר פאה הל' הקצירה,
לאחר  הנוגעות ההלכות סידר קצירה, בשעת הניתנות
לבסוף  וביכורים. רבעי נטע מע"ש, מעשר, תרומות, מירוח:
ויובל  שנים, בשבע פעם הנוגעות שמיטה, הלכות סידר

שנה. בחמישים פעם הנוהג
(252 cenr f"i wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

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‡ Ú¯Bf‰ „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»»∆»»
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(רש"י 3) 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 (כסףֿמשנה 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 (כסףֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב סופרים שמדברי
ע.). (מנחות
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בכלאי 7) 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 שאףֿעלֿפי 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
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 בכסףֿמשנה

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
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‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ¯wÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ
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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 וכסףֿמשנה). 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 Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ?„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«»¿»

·Èk¯n‰ 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, כסףֿמשנה

.Â˙BÏÈ‡ BÏ ·Èk¯iL È¯ÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÌÈ‡Ïk21Ú¯ÊÏ ¯zÓe .22ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ Ú¯ÊÂ ÌÈÚ¯Ê ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈

EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚ¯ÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚ¯Ê ·¯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 ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰24˙BÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ÔÎÂ ,25 «≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ

¯·ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â ,‰ÏÈÎ‡a26¯Ò‡ ‡lL .ÔÚ¯Êe «¬ƒ»«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«
„·Ïa Ô˙ÚÈ¯Ê ‡l‡27¯eÁÈ ÚhÏ ¯zÓe .28ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»¿ƒ»»ƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»

.ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊpL ˜¯i‰ Ú¯fÓ Ú¯ÊÏÂ ,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

(כסףֿמשנה). ה הלכה למעלה ביאור 26)כמפורש ראה
כא. סעיףֿקטן שם, ליו"ד בכלאים 27)הגר"א הוא כן

באכילה". ומותרים ומלקיים, מלזרוע "אסורים שם:
ד.28) הלכה א פרק וירושלמי ב, פרק תוספתא

.ÁÔÈBÚ¯f‰29Ì‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ «≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
‰‡e·z ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,31,ÌÈhÁ‰ : «ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙ÈË˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â32ÌÈÚ¯Ê Ïk Ô‰Â , ¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ

Ó ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡e·z‰ Ô «∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
Ê¯‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â33ÔÈÓLÓM‰Â ¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ

ÔÈ‚¯t‰Â34¯Ètq‰Â35Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡L ÔÈBÚ¯Ê ¯‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚ¯Ê ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»

Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯36ÏÎ‡Ó Ú¯f‰ B˙B‡ ÏL È¯t‰Â , ¿ƒ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«
¯ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ Ú¯Ê ÔB‚k ,Ì„‡37 »»¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ

Áˆw‰Â38˙ÙÏ Ú¯ÊÂ39È¯‰ - ÔzLt Ú¯ÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«∆«¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈
‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÏÏÎa ‡e‰40ÌÈBÚ¯Ê ÈÈÓ Ïk eÚ¯fiLk . ƒ¿«≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ

¯k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡¯˜ - eÁÓˆÈÂ el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»
‡Lc Ú¯f‰41˜¯È ‡¯˜Â ,42. «∆«∆∆¿ƒ¿»»»

למינים 29) וביאור כהקדמה היא הפרק, סוף ועד מכאן
(כסףֿמשנה). 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"
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ס"ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע ניכר שלא זמן כל
יב).

.ËÔ‰Ó Ú¯ÊÏ Ôk¯cL ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43Ïc¯Á‰Â44ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

C¯c ÔÈ‡L ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ .ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‡l‡ Ì‰Ó Ú¯ÊÏ 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 ¯B¯n‰Â Òt¯k‰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

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
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 Ú¯Ê2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,¯Á‡ Ú¯Ê Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰·¯Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈ¯OÚa3¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,·¯ÚÓ‰ ˙‡ Ú¯ÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ¯BÚO‰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 Û¯ËˆÓ - Ú¯f‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ?„ˆÈk .‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da ·¯Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈ¯BÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ Ú¯ÊÈ ‡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 ÌÈ¯BÚO‰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,

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10‰‡e·z ÈÈÓ e·¯Ú˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰·¯Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚ¯Ê Ï·‡ ;‰‡e·˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡e·z¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
- ˙BiË˜a B‡ ‰‡e·˙a Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙È·a ÔÈÚ¯BfM ‰nÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ Ô¯eÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa ·¯Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú Ú¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»

ב.10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי 12)חיטים,

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

.„Ïc¯Á ?„ˆÈk14Ïc¯Á‰ È¯‰Â ,‰‡e·˙a ·¯Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
·˜ epnÓ ÔÈÚ¯BÊ15epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa ·w‰ ÔÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡16‰‡e·z ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ ·iÁ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚ¯BÊ ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
·˜ ÈˆÁ epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡e·z 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
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ס"ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע ניכר שלא זמן כל
יב).

.ËÔ‰Ó Ú¯ÊÏ Ôk¯cL ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43Ïc¯Á‰Â44ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

C¯c ÔÈ‡L ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ .ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‡l‡ Ì‰Ó Ú¯ÊÏ 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 ¯B¯n‰Â Òt¯k‰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

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
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 Ú¯Ê2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,¯Á‡ Ú¯Ê Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰·¯Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈ¯OÚa3¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,·¯ÚÓ‰ ˙‡ Ú¯ÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ¯BÚO‰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 Û¯ËˆÓ - Ú¯f‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ?„ˆÈk .‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da ·¯Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈ¯BÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ Ú¯ÊÈ ‡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 ÌÈ¯BÚO‰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,

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10‰‡e·z ÈÈÓ e·¯Ú˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰·¯Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚ¯Ê Ï·‡ ;‰‡e·˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡e·z¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
- ˙BiË˜a B‡ ‰‡e·˙a Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙È·a ÔÈÚ¯BfM ‰nÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ Ô¯eÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa ·¯Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú Ú¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»

ב.10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי 12)חיטים,

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

.„Ïc¯Á ?„ˆÈk14Ïc¯Á‰ È¯‰Â ,‰‡e·˙a ·¯Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
·˜ epnÓ ÔÈÚ¯BÊ15epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa ·w‰ ÔÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡16‰‡e·z ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ ·iÁ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚ¯BÊ ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
·˜ ÈˆÁ epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡e·z 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
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סאה. לבית שלהם הזרע הוא סאים, לשני וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt Ú¯Ê da ·¯Ú˙pL ‰‡e·z ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ·¯ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚ¯BÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÚLÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔzLt Ú¯Ê ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב.20) סוף שם 'ירושלמי'

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21·¯ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï·‡ ;e·¯Ú˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ Ôek˙ ‡lL·e¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

¯Á‡ Ú¯Êa Ú¯Ê ·¯ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
- ÌÈ¯BÚO ÏL È¯k CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי' כדי עירב כלומר,
(כסףֿמשנה). 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

.ÊÚ¯Bf‰24Ba ‰‡¯ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa Ú¯Ê ÌÈ‡Ïk e¯Ó‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e·˙a ˙ÈË˜Â ‰‡e·z ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚ¯Ê B‡ ,29ÈBÚ¯Ê·e ˙ÈË˜Â ‰‡e·˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

CÈ¯ˆ 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. חֿט, הלכות להלן רומי:28)שהביא [בדפוס

"תבואה  לתקן שיש ונראה בתבואה", וקטנית "תבואה
בתבואה"]. וקטנית שבתלוש 29)[בקטנית] שאףֿעלֿפי

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 ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»«¬»
ÏL BzÚcÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿«∆«¿»ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ«¿∆

eÏÚ Ô‰ÈÏ‡Ó ‡l‡ ,‰„O‰ ÏÚa30B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - «««»∆∆»≈¬≈∆»≈¿«¿ƒ
.ËÚÓÏ¿«≈

מ"ה.30) פ"ב כלאים

.ËÒÈËÒ‡ ÈÁÈÙÒ da eÏÚL ‰‡e·z ÔB‚k ?„ˆÈk31, ≈«¿¿»∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÔzÏ˙Â32Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ dÚ¯fL33ÈÈÓ da eÏÚL ¿ƒ¿»∆¿»»¿«¬«»»∆»»ƒ≈

‡e‰ „ÈÒÙÓ ‰fL ;ÌÈ·OÚ34.‰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 ‰Úe¯Ê ÔzÏz‰L Ú„eÈ ‰n·e«∆ƒ»«∆«ƒ¿»¿»¿«¬«»»
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‰Úe¯Ê ‰˙È‰Lk35.·È·Ò Ïe·b dÏÂ ¿∆»¿»¿»¬¬¿»¿»ƒ

36˙B¯b‰ ÌB˜Ó ÔÎÂ37ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ da eÏÚL ¿≈¿«¿»∆»»ƒƒ«¿≈≈
‰ˆB¯ BÈ‡L Úe„È ¯·c‰ È¯‰L ;¯˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ«¬…∆¬≈«»»»«∆≈∆

˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÁÓˆ ÁÓˆiL38Ô˙ˆ˜Ó ¯ÈÒ‰ Ì‡Â .39 ∆ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿»»
‰l‚ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈnÓ ıeÁ Ïk‰ ¯˜Ú :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -¿ƒ¬…«…ƒƒ∆»∆¬≈ƒ»

.¯‡M‰ Ìei˜a ‰ˆB¯L 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,

.‡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≈≈∆¬≈≈∆

L¯L‰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 (כסףֿמשנה 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
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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), ובכסףֿמשנה
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‰Úe¯Ê ‰˙È‰L ‰„O48e¯‡LÂ Ú¯f‰ ¯ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡a ÔÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a Ú¯BÊ ‰È‰È ‡Ï - ÌÈL ‰nk ¯Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈ¯wÚ‰ ¯˜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‰49dÚ¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ - ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈ¯BÚO¿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‰L¯ÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .¯Á‡‰ ÔÈn‰ Ú¯ÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ L¯BÁ ‡l‡ ,‰¯˜Ú ‡lL ‰hÁ ¯‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k ¯Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈL¯BÁL C¯„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰Â¯zL52. ∆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).

.„ÈÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ CÏÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â Ct‰È -53BzÓ‰a „È¯B‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL Ú¯ÊÏ ¯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 ‰MÓÁ·e56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ·aÒÓe57.˜c·Ï ¿«¿ƒƒ¿…

מ"א.55) פ"א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.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 ˙‡ ÔÈ¯È˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈ¯OÚÂ ‰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 ÔÈ¯ÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«
eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡¯Ï61ÔÈ‡ - ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈

Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈ¯È˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ
.‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

ה'תשע"ח  שבט ח' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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.
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קמי mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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), ובכסףֿמשנה
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‰Úe¯Ê ‰˙È‰L ‰„O48e¯‡LÂ Ú¯f‰ ¯ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡a ÔÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a Ú¯BÊ ‰È‰È ‡Ï - ÌÈL ‰nk ¯Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈ¯wÚ‰ ¯˜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‰49dÚ¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ - ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈ¯BÚO¿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‰L¯ÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .¯Á‡‰ ÔÈn‰ Ú¯ÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ L¯BÁ ‡l‡ ,‰¯˜Ú ‡lL ‰hÁ ¯‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k ¯Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈL¯BÁL C¯„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰Â¯zL52. ∆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).

.„ÈÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ CÏÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â Ct‰È -53BzÓ‰a „È¯B‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL Ú¯ÊÏ ¯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 ‰MÓÁ·e56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ·aÒÓe57.˜c·Ï ¿«¿ƒƒ¿…

מ"א.55) פ"א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.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 ˙‡ ÔÈ¯È˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈ¯OÚÂ ‰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 ÔÈ¯ÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«
eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡¯Ï61ÔÈ‡ - ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈

Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈ¯È˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ
.‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

ה'תשע"ח  שבט ח' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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.
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.‡„¯Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚ¯fa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙B¯eˆÏ2‰„B·Ú‰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∆»∆

מצרי 2) 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 ÌÈÚ¯fa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰¯eˆ ˙BÈ‰Ï ‰·B¯˜ Ô‰ÈL ˙¯eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯eÒ‡ 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 ÈL¯k ÌÚ ÔÈL¯k‰Â ,7ÌÚ ¯aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ¯‰ ¯aÒk8Ïc¯ÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,È¯ˆÓ Ïc¯Á ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙È¯ˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ‰ˆeÓ¯‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈ¯BÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆
ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜¯t‰Â ,¯Ètq‰14ÌÚ Ô·Ï ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ
ÌÚ ·e¯k‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ

¯B˙·B¯z‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„¯z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆
ÌÚ Ïc¯Á‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï·‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙È¯ˆÓ ˙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‰ ,˙B¯ta B‡«≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ

„¯ÊÁ‰ ÌÚ Áetz‰ ?„ˆÈk16ÔÈ˜Ò¯t‰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 ÌÈLÈ¯t‰Â ,ÌÈÏÓËÒe¯w‰«¿¿¿¿ƒ¿«¿ƒƒƒ»À¿»ƒ≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לחזירים.16) פריו ומשליכים יערי. וכשהם 17)תפוח
לשקדים. דומים צאתם, בתחילת בירושלמי 18)קטנים,

שזיפים. יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע מפרש:

.‰ÏÚ Û‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÏÈ‡Â ÌÈÚ¯Ê ÌL LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ»¬≈««
‰Ê ÏL ÔÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ·Ëa ÔÈÈÓ ÈL Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
ÏL È¯ÙÏ ‰ÓBc ‰Ê ÏL È¯t 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

ãycew zegiyn zecewpã

mi`lka oikled oi`y ,df mr df mi`lkl mdl eyyg `l..."
."oird zi`xn xg` `l`

לערבו  אסור שבכלאים שאף הוא זה בדין החידוש
הבטלים  איסורים ובשאר בתרומה כמו במאתיים לכתחילה
בכלאים  אבל לכתחילה". איסור מבטלין ש"אין בששים
כאן  אין כי יחד, אותם לזרוע מותר אחד מין כשנראים
ומלכתחילה  אותו, שמבטלים כלאים איסור של מציאות

איסור. כאן אין
יכול  עין, למראית בנוגע האדם: בעבודת מכך ההוראה
עניין  על ה"רעש" כל ומה האי"? כולי "מאי לחשוב אדם
"ולא  תורה אמרה אעפ"כ דיבור, או מעשה בו שאין
אם  וגם חומד", והלב רואה ו"עין עיניכם" אחרי תתורו...
הרי  אחריו, ימשך שלא היצר עם להילחם שיצליח בטוח
נזהר  אם אבל בנפשו. פגם עושה עצמה שהראיה
מציאות  בעולמו קיימת לא מלכתחילה העין" ב"מראית

כלל. איסור של
('a oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.Â˙Ùl‰ ?„ˆÈk19,‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔBv‰ ÌÚ ≈««∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆»∆
ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - Òetp‰ ÌÚ ˙Ùl‰Â .ÔÈÂL Ô‰È¯tL 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‰È¯t‰Â ‰ÊÏ ‰ «»««ƒ∆∆»ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ
‰Ê È¯t ÌÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - È¯tÏ ‰ÓB„∆«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˙BÈa ‰Ê È¯t 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 ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ‰nk«»«¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ eÈ‰iL È„k ?‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¬»

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡È·ea¯Úa eÚ¯ÊpL ÔÈ‡¯ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬≈∆»

.ÁÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰a LÈ ÌÈa¯ ÔÈ¯eÚLÂ¿ƒƒ«ƒ≈««¿»»«…«…¿ƒ…∆
˙B˜Bi‰ ÁelLÂ ÔÈÏÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ˙Ú¯Êp‰ ‰„O‰20. «»∆«ƒ¿««¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ««¿

הרכים.20) הענפים

.ËLw·e ,‰‡e·z ÔÈÓ ‰Úe¯Ê ‰˙È‰L e‰„O ?„ˆÈk≈«»≈∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
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mi`lkקמב zekld - mirxf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜ÈÁ¯Ó - ˙Á‡ ‰„Oa ˙¯Á‡ ‰‡e·z ÔÈÓ dcˆa Ú¯ÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ
Ú·¯ ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»

ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«
„v‰ ÔÓ ÔÈa23- ‰f‰ ¯eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆

‰ML CB˙a ÔÈ·B¯˜ 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 Ú¯ÊÏ Lw·e ,˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,¯Á‡ ˜¯È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««
BÈ‡Â ;¯eÒ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈

ÁÙË CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי
טפח".

.‡È,‰‡e·z ‰Úe¯Ê ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ B‡ ˜¯È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú·…̄«

.·ÈÔÈ¯eÚMa ‰˜Á¯‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈

ÔÈnÓ ˜¯È ÏL ‰¯eL dcˆa Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,˜¯È ‰Úe¯Ê¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰¯eM‰ ÔÈ·e ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic - ¯Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁ¯Â „·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 Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,‰‡e·z ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL elÙ‡ ,˜¯È ÏL ‰¯eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ÔÈÎazÒÓe ÌÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡e·z‰ ÔÓ ¯˜ÚÈ - da eÎazÒÂ ‰‡e·zÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL - ¯Á‡ ÔÈnÓ ‰¯eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰¯eL Ú¯Ê 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«¿»»»¿»»∆
‰‡e·z ‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»¿»
‰‡e·z‰ ÏÚ ˜¯È B‡ ,˜¯È Èab ÏÚ ˜¯È B‡ ‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»»»««≈»»»»««¿»
˜ÈÁ¯‰ È¯‰L ,¯zÓ Ïk‰ - ˜¯i‰ ÏÚ ‰‡e·z 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

.ÂË¯ea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29¯È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C¯„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‡e‰L ¯„‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚34¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

¯Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó 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¯‰ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;e‰„O CB˙a Ú¯fLa ?ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

Ú¯ÊÏ B¯·ÁÏ ¯zÓ - ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê35.ÌÈ¯BÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ¯eq‡‰ ÔÈ‡ - ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
Ú¯Ê˙ ‡Ï ı¯‡‰ :¯Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O Ú¯ÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a Ú¯Ê elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
CeÓÒ ÌÈ¯BÚO„Ú ÌÈ¯BÚO‰ Ú¯Ê CLÓe ,ÌÈhÁÏ ¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«

‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ‰Úe¯Ê ‡È‰L B¯·Á ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈ¯BÚO‰ e‡¯pL ÈtÓ ,¯zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.B¯·Á ‰„O¿≈¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

rexfl exiagl xzen ,mihg drexf edcy dzid m` la` ..."
ux`de xn`p `ly ..rxfz `l jcy xn`py ,mixery dcva

."rxfz `l

אין  שבו שביעית, מאיסור כלאיים איסור שונה זה בעניין
האדמה  את לעבוד ואסור חבירו, לשדה שדהו בין מחלקים
נאמר  שביעית באיסור כי שדהו, אינה אם גם בשביעית,

לה'". שבת הארץ "ושבתה
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קמג mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜ÈÁ¯Ó - ˙Á‡ ‰„Oa ˙¯Á‡ ‰‡e·z ÔÈÓ dcˆa Ú¯ÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ
Ú·¯ ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»

ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«
„v‰ ÔÓ ÔÈa23- ‰f‰ ¯eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆

‰ML CB˙a ÔÈ·B¯˜ 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 Ú¯ÊÏ Lw·e ,˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,¯Á‡ ˜¯È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««
BÈ‡Â ;¯eÒ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈

ÁÙË CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי
טפח".

.‡È,‰‡e·z ‰Úe¯Ê ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ B‡ ˜¯È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú·…̄«

.·ÈÔÈ¯eÚMa ‰˜Á¯‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈

ÔÈnÓ ˜¯È ÏL ‰¯eL dcˆa Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,˜¯È ‰Úe¯Ê¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰¯eM‰ ÔÈ·e ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic - ¯Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁ¯Â „·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 Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,‰‡e·z ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL elÙ‡ ,˜¯È ÏL ‰¯eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ÔÈÎazÒÓe ÌÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡e·z‰ ÔÓ ¯˜ÚÈ - da eÎazÒÂ ‰‡e·zÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL - ¯Á‡ ÔÈnÓ ‰¯eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰¯eL Ú¯Ê 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«¿»»»¿»»∆
‰‡e·z ‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»¿»
‰‡e·z‰ ÏÚ ˜¯È B‡ ,˜¯È Èab ÏÚ ˜¯È B‡ ‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»»»««≈»»»»««¿»
˜ÈÁ¯‰ È¯‰L ,¯zÓ Ïk‰ - ˜¯i‰ ÏÚ ‰‡e·z 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

.ÂË¯ea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29¯È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C¯„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‡e‰L ¯„‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚34¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

¯Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó 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¯‰ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;e‰„O CB˙a Ú¯fLa ?ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

Ú¯ÊÏ B¯·ÁÏ ¯zÓ - ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê35.ÌÈ¯BÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ¯eq‡‰ ÔÈ‡ - ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
Ú¯Ê˙ ‡Ï ı¯‡‰ :¯Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O Ú¯ÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a Ú¯Ê elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
CeÓÒ ÌÈ¯BÚO„Ú ÌÈ¯BÚO‰ Ú¯Ê CLÓe ,ÌÈhÁÏ ¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«

‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ‰Úe¯Ê ‡È‰L B¯·Á ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈ¯BÚO‰ e‡¯pL ÈtÓ ,¯zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.B¯·Á ‰„O¿≈¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

rexfl exiagl xzen ,mihg drexf edcy dzid m` la` ..."
ux`de xn`p `ly ..rxfz `l jcy xn`py ,mixery dcva

."rxfz `l

אין  שבו שביעית, מאיסור כלאיים איסור שונה זה בעניין
האדמה  את לעבוד ואסור חבירו, לשדה שדהו בין מחלקים
נאמר  שביעית באיסור כי שדהו, אינה אם גם בשביעית,
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mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהטעם  נבוכים' ב'מורה מבואר בזה: ההסבר לומר ויש
בעבודה  הקרקע את להכחיש שלא הוא שביעית באיסור
חברו, שדה או שדהו בין הבדל כל אין ולכן שנה, אחר שנה
כוחות  "שמערבב הוא בכלאיים האיסור טעם אבל
ועשב  עשב כל לך אין הצמיחה... כח הנותנים העליונים
לו  ואומר אותו המכה מלמעלה, מזל לו שאין מלמטה
שייך  שדה מזל כי ב"שדך", רק הוא האיסור ולכן גדל".

חברו. במזל היא חברו ושדה עצמו, לאדם
שדהו  בתוך זרע ש"אפילו ההלכה המשך תובן ועל־פי־זה
לשדה  סמוך השעורים זרע ומשך לחטים, סמוך שעורים
שנראו  מפני מותר, זה הרי שעורים זרועה שהיא חבירו
מאחר  כי חבירו". שדה סוף שהן שדהו שבתוך השעורים
נוגע  בשמים, המזלות לערבוב נוגע כלאים איסור שטעם
להבחין  יכולים מלאכים כי בעיניים, הדבר נראה כמה עד
ואינם  האדם), (כמו לעין שנראה כפי רק הדבר במציאות
כאן  שייך אין ולכן הקב"ה, כמו אדם מחשבות יודעים

העליונים. הכוחות ערבוב
לזרוע  אדם ימנע אל שלעולם היא, בעבודה ההוראה
רוחני  חשש מפני לזולת, להשפיע כלומר חברו, בשדה
תתערב  אל לו: ואומרים הכוחות". לערבב "שלא
לקונו  אדם שבין ובעניינים לרוחניות בנוגע בחשבונות
לאחרים  שנראה בדברים ואפילו אליך, שייכים שאינם

לזולת.. כשייכים
('a oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

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 B¯·Á ‰„Oe ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ»
ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê37ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ BÏ ¯zÓ - ¿»ƒƒÀ»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»

Ï CeÓÒ BlL ÌÈhÁ „ˆaÚ„BÈ ‰‡B¯‰L .B¯·Á ‰„O ¿«ƒƒ∆»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈«
‡ÏÂ ,ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»¿…
Ú¯ÊÏ ‡È‰ ‰Èe‡¯ Ì‡ e‰„O ˜c·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…»≈ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰˙ÁL‰Ï Ú¯BÊk ‡ˆÓÂ ,‡Ï Ì‡ ÔzLt38CÎÈÙÏ .39 ƒ¿»ƒ…¿ƒ¿»¿≈«¿«¿»»¿ƒ»
ÔÈnÓ Ô‰L el‡ ˙B¯eL ÈzL ÔÈa ¯Á‡ ÔÈÓ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«ƒ«≈≈¿≈≈∆≈ƒƒ

BlL CB˙a ˜ÈÁ¯iL „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 מפני 39)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 ÔÈÚe¯Ê dcˆaL B¯·Á ‰„Oe »¿»»≈¿≈¬≈∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
‰‡e·z ÈÈÓ42elÙ‡ ÚÈ¯ÁÂ Ïc¯Á Ì‰ÈÈa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ƒ≈¿»…ƒ¿«≈≈∆«¿»«¬ƒ«¬ƒ

„Á‡ ÌÏz el‡Ó ÌÈÚ¯BÊ ÌÚ‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÌÏz43. ∆∆∆»ƒ¿≈∆»»¿ƒ≈≈∆∆∆»
- ˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL ÔÈÚe¯Ê ˙B„O‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«»¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÛÈw‰Ï ¯znL .ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á Ô‰ÈÈa Ú¯ÊÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«≈≈∆«¿»¬ƒ«∆À»¿«ƒ
ÈtÓ ,‰‡e·z‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á«¿»¬ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿≈

d˙B‡ ÔÈ˜ÈfÓ ÔÈ‡L44˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .45Ú¯Ê ÏL ∆≈»«ƒƒ»¿≈ƒ»¿»»ƒ∆∆«
È¯‰ - e‰„O CB˙a ¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL ÚÏˆa ˙Ú‚B ‰Ê∆««¿∆«∆∆«»«≈¿»≈¬≈
ÔÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈
˙ÈÂÊa ˙Ú‚B ‰Ê Ú¯Ê ÏL ˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»¿»»ƒ∆∆«∆««¿»ƒ

‰„O ÛBÒk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;¯Á‡‰ Ú¯Ê 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
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

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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

.‡Ú¯ÊÏ ¯zÓ2,ÔÈ‡eM˜ ÏL BÊ „ˆa BÊ ˙B¯eL ÈzL À»ƒ¿…«¿≈¿«∆ƒƒ
ÔÈÚeÏc ÏL Ôcˆa ˙B¯eL ÈzLe3ÏL ˙B¯eL ÈzLe , ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿≈∆

È¯ˆn‰ ÏBt4Â ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÌÏ˙5Ú¯ÊÈ ‡Ï Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ»ƒ¬»…ƒ¿«
ÔÈÚeÏc ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ ÔÈ‡eM˜ ÏL ˙Á‡ ‰¯eL6 »««∆ƒƒ¿»««∆¿ƒ
ÌÏz‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯ˆn‰ ÏBt ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ¿»««∆«ƒ¿ƒ««ƒ∆«∆∆
ÌÈÏÚ el‡ ÔÈÈnL ÈtÓ ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÏÈc·Ó«¿ƒ≈»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒƒ≈»ƒ
‰¯eL ÔÚ¯Ê Ì‡Â ,ÔÈÎazÒÓe ÔÈÎLÓÂ ÔÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»»

Ïk‰ ·¯Ú˙È - ‰¯eL „ˆa7.‡È·ea¯Úa ÔÈÚ¯Êk 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 כלאי 4)קטן שלענין אףֿעלֿפי
שאינו  מפני יט, הלכה ה פרק להלן ראה כלאים, אינו הכרם
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mi`lkקמד zekld - mirxf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.·‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰8Lw·e ,˙B˜¯È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ¯˜BÚ - ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ˙B¯eL dÎB˙a Ú¯ÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈc·Óe ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL Ba Ú¯BfL ÌB˜Ó ˜¯i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa9ÌÈzL ·Á¯ ˜¯i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈc·Óe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰¯eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰¯OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL 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¿∆«…

.‡È·ea¯Úa Ú¯Ê 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‡ ,‰Úe¯Ê ˙ÚÏc ÏL ‰¯eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁ¯Ó - ‰‡e·z dcˆa Ú¯ÊÏ ‡·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˜ÈÁ¯nL »»∆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. אףֿעלֿפי 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‡ :ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚ¯BÊ¿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 ואףֿעלֿפי 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 ירושלמי 20)זה
ד. הלכה סוף ג פרק שם

.ÂÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯‰21¯LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ¯LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó -23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL ¯LÓe ¯LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ¯‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ¯ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚ¯Ê ‡lL ÔÈ‡¯ Ô‰ È¯‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡È·ea¯Úa24. ¿ƒ¿¿»

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 ‰ˆ¯25˙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).

וכסףֿמשנה). 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 ?˙Á¯wÏ ¯Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙Úa¯Ó ˙Á¯w‰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 Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e¯‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó Ú¯ÊÏ ¯zÓ -34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚e¯Ú CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa¯‡ Ú¯ÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁ¯ÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚e¯Ú‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
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קמכ mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.·‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰8Lw·e ,˙B˜¯È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ¯˜BÚ - ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ˙B¯eL dÎB˙a Ú¯ÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈc·Óe ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL Ba Ú¯BfL ÌB˜Ó ˜¯i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa9ÌÈzL ·Á¯ ˜¯i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈc·Óe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰¯eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰¯OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL 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¿∆«…

.‡È·ea¯Úa Ú¯Ê 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‡ ,‰Úe¯Ê ˙ÚÏc ÏL ‰¯eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁ¯Ó - ‰‡e·z dcˆa Ú¯ÊÏ ‡·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˜ÈÁ¯nL »»∆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. אףֿעלֿפי 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‡ :ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚ¯BÊ¿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 ואףֿעלֿפי 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 ירושלמי 20)זה
ד. הלכה סוף ג פרק שם

.ÂÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯‰21¯LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ¯LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó -23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL ¯LÓe ¯LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ¯‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ¯ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚ¯Ê ‡lL ÔÈ‡¯ Ô‰ È¯‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡È·ea¯Úa24. ¿ƒ¿¿»

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 ‰ˆ¯25˙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).

וכסףֿמשנה). 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 ?˙Á¯wÏ ¯Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙Úa¯Ó ˙Á¯w‰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 Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e¯‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó Ú¯ÊÏ ¯zÓ -34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚e¯Ú CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa¯‡ Ú¯ÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁ¯ÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚e¯Ú‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
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mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿
Û‡ ,Ú¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««

Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ38‰a¯‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈
‡È·ea¯Úa ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ BÊk ‰‚e¯Úa39. «¬»»¬≈≈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) ואףֿעלֿפי 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 (כסףֿמשנה). 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‰a¯Áa ‡È‰L ‰‚e¯Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
- ˙B‚e¯Ú ÔÈa ‰‚e¯Ú Ï·‡ ;dÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê ÌL ÔÈ‡Â¿≈»∆«»»¬»¬»≈¬
Áe¯ ÏÎa Ú¯ÊÈ Ì‡L ;ÔÈÈÓ ‰MÓÁ da Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«»¬ƒ»ƒƒ∆ƒƒ¿«¿»«
- ‰È˙B·È·qL ‰È˙B‚e¯ÚÓ Áe¯ ÏÎ·e BÊ ‰‚e¯ÚÓ≈¬»¿»«≈¬∆»∆¿ƒ∆»

·¯ÚÓk Ïk‰ ‰‡¯È41‰h‰ Ì‡Â .42BÊ ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚ ≈»∆«…ƒ¿…»¿ƒƒ»»ƒ∆«¬»
e‡¯iL „Ú ,Ô‡kÓ dcˆaL ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚÂ Ô‡ÎÏ¿»¿»ƒ∆«¬»∆¿ƒ»ƒ»«∆≈»

ÌÏz ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ - ÌÈÏc·Ó43‰‚e¯Ú Ïk ÔÈa À¿»ƒÀ»¿≈ƒ»»∆∆≈»¬»
.¯zÓ - ‰‚e¯ÚÂ«¬»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 (כסףֿמשנה). הקרנות שם 42)את
ה"ה. פ"ג למעלה וראה שמואל. שם.43)לדעת אסי כרב

.‡ÈÚ¯ÊÏ ¯eÒ‡Â44‡Ï·e ÌÏz ‡Ïa ‰‚e¯ÚÏ ıeÁ ¿»ƒ¿…««¬»¿…∆∆¿…
Ô‰a ÔÈ‡L ‰‚e¯Ú ÏL ˙B¯w‰ „‚k elÙ‡Â ‰iË¿ƒ»«¬ƒ¿∆∆«¿»∆¬»∆≈»∆

Ú¯Ê45˙BiÂÊ Úa¯‡a ÔÈÈn‰ ˙Úa¯‡ Ú¯ÊÈ ‡nL ‰¯Êb ; ∆«¿≈»∆»ƒ¿««¿«««ƒƒ¿«¿«»ƒ
‰‚e¯Ú46,˙BiÂf‰ „‚k dÏ ‰ˆeÁ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈÓ Ú¯ÊÈÂ , ¬»¿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 ‰‚e¯Ú‰ ‰˙È‰47Ïe·b48 »¿»»¬»ƒ»«ƒ»¿»»»¿
ÁÙË dB·b49ÁÙË ·Á¯Â50da Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ·È·Ò »«∆«¿»»∆«»ƒÀ»ƒ¿…«»

Ïe·‚e Ïe·b Ïk ÏÚ ‰LÏL ,ÔÈÈÓ ¯OÚ ‰BÓL elÙ‡¬ƒ¿»»»ƒƒ¿»«»¿¿
ÚˆÓ‡a ‰MLÂ51ÁÙË ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ , ¿ƒ»»∆¿«¿«¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆«

‰ˆÁÓe52˙Ùl‰ L‡¯ Ú¯ÊÈ ‡ÏÂ .53,Ïe·b‰ CB˙a ∆¡»¿…ƒ¿«…«∆∆¿«¿
e‰‡ÏÓÈ ‡nL54¯˙BÈ .55.Ú¯ÊÈ ‡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

.‚ÈÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰‚e¯Úa Ú¯ÊÏ ¯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 Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡Â¿≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¿«¿«¬≈

e¯‡aL BÓk ,¯zÓ ‰Ê57. ∆À»¿∆≈«¿

ב.56) משנה ט.57)שם בהלכה

.„ÈÁÙË dB·‚ ‰È‰L Ïe·b58‰a¯‰ ÔÈÈÓ Ba eÚ¯ÊÂ ¿∆»»»«∆«¿»¿ƒƒ«¿≈
Ú¯ÊpL ¯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
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¿…
,˙BÚa¯Ó ˙B‚e¯Ú ‰pb‰ Ïk ‰OBÚ - Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯È«¿ƒ≈≈∆∆»«ƒ»¬¿À»
‰MÓÁ ‰‚e¯Ú ÏÎa ‰OBÚÂ ,‰ML ÏÚ ‰ML elÙ‡¬ƒƒ»«ƒ»¿∆¿»¬»¬ƒ»
,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡a ‰Úa¯‡ ,ÔÈÏebÚƒƒ«¿»»¿«¿«∆»¿∆»»∆¿«
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ‰Úa¯‡ Ú¯BÊÂ ,ÏebÚ ÏÎa ÔÈÓ Ú¯BÊÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»»ƒƒ¬≈ƒ
ÏÎa ÔÈÈÓ ‰ÚLz e‡ˆÓ .‰‚e¯Ú ˙B¯˜ ‰Úa¯‡a¿«¿»»«¿¬»ƒ¿¿ƒ¿»ƒƒ¿»
„ÈÒÙÓ BÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰Â ‰‚e¯Ú¬»¿≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈«¿ƒ
·¯Á BÁÈpÓ ‡e‰L ,„·Ïa ÔÈÏebÚ‰ ÔÈaM ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈»ƒƒƒ¿«∆«ƒ»≈
‰Ê ÔÈÏc·Óe ˙B¯w‰ ÔÓ ÔÈÏc·Ó 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 Ú¯BÊ - È˙L ÌÈÚe¯Ê¿ƒ¿ƒ≈««∆≈≈∆≈∆¿ƒ»

Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - ·¯Ú ÔÈÚe¯Ê62e‡¯iL È„k ,È˙L ¿ƒ≈∆≈««∆≈≈∆¿ƒ¿≈∆≈»
.ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ

פה:61) בשבת יוחנן ר' של רב 62)מימרא של מימרא
שם. אשי

.ÊËÔÈa LiL ÔÓÊaL ,EÏ ¯‡a˙ ÌÈ¯·c‰ 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 ÌÈÏc·Ó e‡¯iL ÔÓÊ·e64ÌÈLLBÁ 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

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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

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



mi`lkקמו zekld - mirxf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע ואמר: בכרם ירק והרואה ירק. נקרא

הכרם. בתוך נקוב עציץ להעביר אסור ואם

.‡‰‡e·z ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰2˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k‰ Ú¯Ê4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï5EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡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‡Â6Ú¯ÊiL „Ú Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯BÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ı¯‡a7„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰¯BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ - ¯ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
˜¯È ÈÈÓ10ÔÈÓ „Á‡ Ú¯ÊÂ ˜¯È „Á‡ Ú¯Ê B‡ Ôˆ¯ÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰‡e·z¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

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. בכלאי 10)הוא להם אחד דין וירק שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚·iÁ BÈ‡Â11‰¯Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿
Ì¯k‰ ˙‡e·z ÌÚ ÌÈ¯Ó‚pL ÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰ ¯‡L Ï·‡16¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»
Ì‰È¯·cÓ17Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯ÊÏ18.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

(כסףֿמשנה). 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

(כסףֿמשנה). 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 (כסףֿמשנה).

א.17) לט, יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי"ד. פ"ח להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa] Ì¯k‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk e¯Ò‡20ÔÈ¯eÓÁ Ì¯k‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯Ê Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21e¯Ò‡ ı¯‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ"א למעלה ראה
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 È¯Îp‰ 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 ואףֿעלֿפי 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‰‡e·z ÈÈÓ ‡l‡ Ì¯k‰ È‡Ïk ÌeMÓ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜¯È ÈÈÓe25ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa26¯zÓ - ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚ¯ÊÏ27˙BÏÈ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ì¯Îa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»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 ‰‡e·z B‡ ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡e·z B‡ ˜¯i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«
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קמז mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע ואמר: בכרם ירק והרואה ירק. נקרא

הכרם. בתוך נקוב עציץ להעביר אסור ואם

.‡‰‡e·z ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰2˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k‰ Ú¯Ê4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï5EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡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‡Â6Ú¯ÊiL „Ú Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯BÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ı¯‡a7„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰¯BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ - ¯ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
˜¯È ÈÈÓ10ÔÈÓ „Á‡ Ú¯ÊÂ ˜¯È „Á‡ Ú¯Ê B‡ Ôˆ¯ÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰‡e·z¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

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. בכלאי 10)הוא להם אחד דין וירק שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚·iÁ BÈ‡Â11‰¯Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿
Ì¯k‰ ˙‡e·z ÌÚ ÌÈ¯Ó‚pL ÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰ ¯‡L Ï·‡16¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»
Ì‰È¯·cÓ17Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯ÊÏ18.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

(כסףֿמשנה). 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

(כסףֿמשנה). 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 (כסףֿמשנה).

א.17) לט, יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי"ד. פ"ח להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa] Ì¯k‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk e¯Ò‡20ÔÈ¯eÓÁ Ì¯k‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯Ê Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21e¯Ò‡ ı¯‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ"א למעלה ראה
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 È¯Îp‰ 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 ואףֿעלֿפי 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‰‡e·z ÈÈÓ ‡l‡ Ì¯k‰ È‡Ïk ÌeMÓ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜¯È ÈÈÓe25ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa26¯zÓ - ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚ¯ÊÏ27˙BÏÈ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ì¯Îa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»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 ‰‡e·z B‡ ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡e·z B‡ ˜¯i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«
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‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È¯‰ -31e¯Ò‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡e·z‰ B‡ ˜¯i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ34Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯f‰‰‡e·z ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆

ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…
¯ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏM·È ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈

.Ô˙Ù¯O¿≈»»

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
(כסףֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ"י לחםֿמשנה ועי' פ"ח. סוף להלן

ובוודאי 31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסףֿמשנה). 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 BÓ¯Îa eÁÓˆ ƒ¿«ƒ»¿¿«¿¿ƒƒ»¬≈∆ƒ≈¿≈

BlL BÈ‡L ¯·c Lc˜Ó Ì„‡41BÙb CkÒÓ‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿«≈»»∆≈∆¿ƒ»«¿«≈«¿
BÙb Lc˜ - B¯·Á ÏL B˙‡e·z Èab ÏÚ42‡ÏÂ ««≈¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿…

B˙‡e·z ÏÚ B¯·Á ÔÙb CkÒ .‰‡e·z‰ ‰Lc˜˙43- ƒ¿«¿»«¿»ƒ≈∆∆¬≈«¿»
B¯·Á ÔÙb CkÒ .B¯·Á ÔÙb Lc˜ ‡ÏÂ ‰‡e·z Lcƒ̃≈¿»¿…ƒ≈∆∆¬≈ƒ≈∆∆¬≈
,‰Ê ÈtÓe .Ô‰Ó „Á‡ Lc˜ ‡Ï - B¯·Á ˙‡e·z ÏÚ«¿«¬≈…ƒ≈∆»≈∆ƒ¿≈∆

BÓ¯k Ú¯Bf‰44Lc˜ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma45. «≈««¿«¿ƒƒ…ƒ≈

הרי 39) 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, כרבי 41)כשאחזור
פסק  ששמואל מ"דֿה, פ"ז כלאים במס' שמעון ורבי יוסי
רבינו  בו וחזר (כסףֿמשנה). 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 [אףֿעלֿפי
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 רבי 44)'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 B¯·Á Ì¯Îa »∆ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ¿»¬≈∆
Ô˙È‰a ¯eÒ‡ ‰‡B¯‰47el‡Â .Ô‰a ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ , »∆»«¬»»»¿»»»À»ƒ»∆¿ƒ

BÓk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ô˙B‡ Lc˜Ó ‰È‰ - Ì¯k‰ 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

.ÈÒp‡‰48Ú¯fL49eÚwzL Ì‡ :B¯·Á Ì¯Îa 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
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡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

רבי 52)ים.הבעל  "אמר ה"ד: שם ב'ירושלמי' הוא כן
נגזל? קרקע ויש מדבריהם. איסורו הבעלים נשתקעו אחא,
יאוש  יש נגזל, קרקע שאין אףֿעלֿפי לא: רבי אמר
אינו  - נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו לא ואם לקרקע".

(כסףֿמשנה). כלל אסור

.‡È‰¯˜ÚL Áe¯‰53˙B¯‡t54ÏÚ Ô˙B‡ ‰ÁlLÂ ÔÙb‰ »«∆»¿»…«∆∆¿ƒ¿»»«
„c‚È - ‰‡e·z‰55„iÓ Ô˙B‡56‡ÏÂ Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â . «¿»ƒ¿…»ƒ»¿ƒ≈¿…∆¿…

ÔÈ¯zÓ 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 (כסףֿמשנה).

המשנה'. ב'פירוש רבינו מאתים 56)כתב יוסיפו שלא עד
ראה 57)ויתקדשו. ברצון, נעשה אם אלא נאסר שלא

הכ"א. להלן

.·ÈÚ¯fL Òp‡58Òp‡‰ ‡ˆiLk - Ì¯k‰59Ú¯f‰ ¯ˆ˜È «»∆»««∆∆¿∆≈≈»«»ƒ¿…«∆«
„iÓ60„ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â ,61‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ƒ»«¬ƒ¿À∆≈¿ƒ…»»

Ô¯ÎOa LÈÏL „Ú Ô‰Ï ÛÈÒBÈ - ÌÈÏÚBt62eL˜a . ¬ƒƒ»∆«¿ƒƒ¿»»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÚBt ‡ˆÓ ‡lL B‡ ÔkÓ ¯˙BÈ epnÓƒ∆≈ƒ≈∆…»»¬ƒ¬≈∆

¯ˆB˜Â ˙Áa Lw·Ó63Ú¯f‰ ‡‰zL Ì‡Â .64„Ú ¿«≈¿««¿≈¿ƒƒ¿«»«∆««
ÚÈb‰LLc˜iL ˙BÚÏ65e¯Ò‡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
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(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 (כסףֿמשנה). 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‰‡e·z È˙ÓÈ‡Ó66˜¯È B‡67?ÔÈLc˜˙Ó ≈≈»«¿»»»ƒ¿«¿ƒ
eLÈ¯LiMÓ68Ô·l‰ ÏBÙk eOÚiMÓ - ÌÈ·Ú .69. ƒ∆«¿ƒ¬»ƒƒ∆≈»««»»
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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
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ב.75) טו, ומנחות פ"ד, סוף [ואףֿעלֿפי 76)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 אףֿעלֿפי 77)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
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 כסףֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,
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(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

.ÊËeL·iL ÔÙb86L·ÈzL C¯„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
¯w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡e·z B‡ ˜¯È dcˆa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï - Ú¯Ê Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
·e˜89Ì¯ka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï -91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««

˙ec¯Ó92·e˜ 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

(כסףֿמשנה). 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 (כסףֿמשנה). לזרוע
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי 92) 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.
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(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 (כסףֿמשנה). 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
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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
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ב.75) טו, ומנחות פ"ד, סוף [ואףֿעלֿפי 76)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 אףֿעלֿפי 77)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
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 כסףֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,
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(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

.ÊËeL·iL ÔÙb86L·ÈzL C¯„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
¯w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡e·z B‡ ˜¯È dcˆa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï - Ú¯Ê Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
·e˜89Ì¯ka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï -91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««

˙ec¯Ó92·e˜ 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

(כסףֿמשנה). 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 (כסףֿמשנה). לזרוע
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי 92) 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.
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.ÊÈÌ¯ka ¯·BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚ¯Ê epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏ·f‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ Ú¯BÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰¯BÊ98Ô·Ï ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Áe¯‰ ez¯ÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:¯Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - eÁÓˆÂ ,Ì¯ka ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

Ú¯Ê ‡Ï ‰ÊÂ - Ú¯Êz ¯L‡100¯˜ÚÏ ·iÁÂ .101;‰‡¯iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe¯‰ ez¯ÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚ¯f‰ ‰‡B¯Â103.Ú¯BÊk ‰Ê È¯‰ - Ì¯kÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È - ÌÈ·OÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰L¯ÁÓa104·È·‡ 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¿»»∆«¬≈»»¬≈
Û¯Oz107eÙ¯OÈ 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 כיֿתצא 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 כלאי 107)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,

.ÁÈÌ¯Îa ‰‡B¯‰109Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ·OÚ »∆¿∆∆≈∆∆≈∆∆¿≈»»
B‡ ‰Ó‰·Ï BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÊÏ¿»¿««ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈»
e‰BÓkL ¯·c Ìi˜iL „Ú ,Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¬≈∆…ƒ≈«∆¿«≈»»∆»
ÌÈˆB˜ Ìi˜Ó‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰ ·¯ ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ…»»¿»≈««¿«≈ƒ

·¯Úa Ì¯Îa110‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈlÓ‚Ï ÌÈˆBw· ÌÈˆB¯L , ¿∆∆«¬»∆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¿«««∆∆¿»
ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ115Ì¯ka ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ -116ÒBapw‰ .117 ƒ≈¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ«∆∆«««

Ò¯w‰Â118ÔÙb ¯ÓˆÂ119˙B˜¯È ÈÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿≈¿∆∆∆∆¬≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»
ÌÈ‡L„ ÈÈÓ Ïk ÔÎÂ .Ì¯ka ÌÈLc˜Óe120ÔÈÏBÚL ¿«¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ

ÏBÙe .Ì¯ka ÔÈLc˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰„Oa Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆«»∆¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆
È¯ˆn‰121Lc˜Ó BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÚ¯Ê ÔÈÓ -122. «ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«≈
ÌÈw‰123„¯e‰Â124ÔÈ„Ë‡‰Â125ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÏÈ‡ ÈÈÓ - «»ƒ¿«∆∆¿»¬»ƒƒ≈ƒ»≈¿≈»

.Ì¯ka 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 כרבי 117)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

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 ואףֿעלֿפי 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‰ ‰ÊB¯wÚÓ 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.

.‡ÎÌ¯Îa ˜¯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
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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

.·ÎÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B¯ ?‰Ê ¯eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡e·z ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜¯È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«
‰ÁÏ Ba ¯‡Mz ‡lL „Ú L·ÈiL EÓˆÚa Úb‰ .L·ÈÈƒ«««¿«¿¿∆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

.‚Î·e˜ ıÈˆÚa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡133CB˙a ˜¯È Ba Úe¯fL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı¯‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ì¯k‰«∆∆¿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,

.„ÎÌ¯Îa BÚËpL Ïˆa134Ì¯k‰ ¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ ¯wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B¯wÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ ea¯L136B˙B‡ È¯‰ - ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
B¯eq‡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

ה'תשע"ח  שבט ט' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי יקדש. גפנים
תחת  והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,Ì¯Îa ‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Bf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰¯OÚ LL ÂÈ˙B·È·qL3˙Bl‚Ú .Áe¯ ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁ¯L ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡B¯Â .˙BÚa¯Ó¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜¯È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜¯i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙ - ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡ - ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי 3)עכשיו על אף

שתי  אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י"ב 4)קרחת בפרק וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי אלו דברים מקור
ירק". עגולה האמצעית

.·ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙B¯eL ÔÈ·e «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰¯eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ÏebÚ‰ ·Á¯ el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa¯‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡B¯Â¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד

ארבעים  מקדש הרי מקיים או בכרם ירק "הנוטע במשנה:
ארבע  ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È¯‰ - BÏ CeÓÒÂ Ì¯kÏ ıeÁ Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;Ì¯k‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙B¯eL ÈzL Lc˜Ó8C¯‡a Ú¯fÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,Ú¯fÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯˙ÈÂ ,Ú¯f‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
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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

.·ÎÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B¯ ?‰Ê ¯eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡e·z ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜¯È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«
‰ÁÏ Ba ¯‡Mz ‡lL „Ú L·ÈiL EÓˆÚa Úb‰ .L·ÈÈƒ«««¿«¿¿∆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

.‚Î·e˜ ıÈˆÚa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡133CB˙a ˜¯È Ba Úe¯fL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı¯‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ì¯k‰«∆∆¿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,

.„ÎÌ¯Îa BÚËpL Ïˆa134Ì¯k‰ ¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ ¯wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B¯wÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ ea¯L136B˙B‡ È¯‰ - ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
B¯eq‡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

ה'תשע"ח  שבט ט' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי יקדש. גפנים
תחת  והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,Ì¯Îa ‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Bf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰¯OÚ LL ÂÈ˙B·È·qL3˙Bl‚Ú .Áe¯ ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁ¯L ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡B¯Â .˙BÚa¯Ó¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜¯È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜¯i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙ - ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡ - ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי 3)עכשיו על אף

שתי  אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י"ב 4)קרחת בפרק וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי אלו דברים מקור
ירק". עגולה האמצעית

.·ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙B¯eL ÔÈ·e «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰¯eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ÏebÚ‰ ·Á¯ el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa¯‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡B¯Â¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד

ארבעים  מקדש הרי מקיים או בכרם ירק "הנוטע במשנה:
ארבע  ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È¯‰ - BÏ CeÓÒÂ Ì¯kÏ ıeÁ Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;Ì¯k‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙B¯eL ÈzL Lc˜Ó8C¯‡a Ú¯fÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,Ú¯fÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯˙ÈÂ ,Ú¯f‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ì¯k ÏL ‰¯eM‰ Ïk C¯‡a ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ú¯f‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Ú¯f‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa Ú¯Ê Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

·Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È¯‰ - Ôk Ì¯k‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
גזרו  לא מטפח פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק רבינו
בין  חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף
מן  אסורים שהם ולוף, קנבוס שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר'
זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו' שנותיה
"ילדה  יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא
על  אף ככרם, דינה אין מטפח פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי
זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה

הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב שאז

.‰- Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰¯OÚ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ Ú¯BÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡L ;Ì¯kÏ ·B¯˜ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«∆∆∆¬ƒ¬»»¿»ƒ»

Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚Ï B‡ Ì¯kÏ12.ÌÈÚ¯Ê Ba «∆∆¿∆∆¿ƒƒ»ƒ¿…«¿»ƒ
˙‡ Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»∆¿»¬»∆∆¬≈∆≈«∆
ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BzÁz‰««¿»«∆«ƒ«¿«»ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

z` rxef ,mxk dieyr dpezgzd ,ef ab lr ef zepb izy"
."mxkl aexw migth dxyr xie`l ribn `edy cr dpeilrd

בדרושי  מבואר העניינים: פנימיות על־פי ההלכה ביאור
החקיקה, אותיות ובין הכתב אותיות בין שההבדל חסידות,
אחרי  וגם מהקלף, אחרת מציאות הם הכתב שאותיות
הם  החקיקה אותיות משא"כ להפרידם. אפשר שנכתבו
שאי־אפשר  באופן נחקקו, שעליהם הלוחות עם אחד דבר
שקיום  האדם: בעבודת וענינו כלל. ביניהם להפריד
שהוא  היינו חקיקה, של באופן אצלו להיות צריך התומ"צ
האדם  של הגשמי שהתענוג עד אחד, דבר נעשים והתורה
הגוף  השמנת פועל שהתענוג ועד עצמה, מהתורה הוא

שהיה  מצ'רנוביל נחום רבי על ש"אומרים (כידוע מתענוג
אמן־יהא־שמיה־רבא"). מעניית בגופו שמן

דרגות  שתי על מורה בינתיים" והירק זו, ע"ג זו גנות "שתי
הרי  האדם, גדרי מצד העליון. וג"ע התחתון ג"ע בתענוג,
היינו  בעליונה, הוא וכו' והנחת השלימות שהוא ה"כרם"
רוח  קורת של אחת שעה "יפה חז"ל כמאמר לעתיד־לבוא,
נחת־רוח  באמת אבל הזה", העולם חיי מכל הבא בעולם
להיות  הקב"ה שנתאוה מכיון מ"התחתונה" היא האמיתית

דווקא. בתחתונים דירה לו
אצלו  שגם לאדם, בנוגע הפסק־דין הרמב"ם ומקדים
העבודה  שלימות כי כרם", עשויה "התחתונה להיות צריכה
שעה  "יפה שלכן הבורא, מתענוג הוא הנברא שתענוג היא
העולם  חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת
עשוי' העליונה היתה "ואם ממשיך אחר־כך ורק הבא",
שמקדים  העבודה, לשלימות הגיע לא אם היינו כרם",
ואח"כ  הזה" בעולם ומעש"ט בתשובה אחת שעה "יפה

בעוה"ב". רוח קורת של אחת שעה "יפה מוסיף
('b oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

נאסר.12) אינו אבל

.ÂCÏÓÂ ,‰‡e·z B‡ ˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»≈¿»»»¿»¿ƒ¿«
‰L¯ÁÓa ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ CÙB‰ - ÌÈÙb da ÚhÏ13 ƒ«»¿»ƒ≈∆«¿»ƒ¿«¬≈»

‰˙È‰ .CÙ‰È Ck ¯Á‡Â ÚhÈ ‡ÏÂ ,ÚËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«¿…ƒ«¿««»«¬…»¿»
˙‡ L¯LÓ - ÌÈÚ¯Ê da Ú¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈÙ‚ ‰ÚeË¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…«»¿»ƒ¿»≈∆
ı˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ Ú¯BÊ Ck ¯Á‡Â ÌÈÙb‰«¿»ƒ¿««»≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»»»…
ÁÙhÓ ˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡lL „Ú ÌÈÙb‰ ˙‡∆«¿»ƒ«∆…ƒ»≈≈∆∆»»ƒ∆«

Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CeÓÒ14¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â »»»∆¬≈∆À»ƒ¿…«¿««»«¬…
.ÌÈÙb‰ ÔÓ ı¯‡a ¯‡Lp‰ ˙‡ L¯LÈÂƒ»≈∆«ƒ¿»»»∆ƒ«¿»ƒ

גם 13) צריך יג הלכה ב פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי
ההיפוך. לפני פחותה 14)התלעה שילדה פי על [ואף

וראה  מקדש, זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח
היינו  מקדשת" "אינה שכתב שמה שם שכתבנו למעלה

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, כאן בתורת
רוצה  שאינו דעתו גילה מטפח, פחות עד שקצץ כיוון

מותר]. ולפיכך בכלאים,

.ÊCÈ¯·n‰15CB˙a dÎÈ¯·‰ elÙ‡ ,ı¯‡a ÔÙb‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«∆∆»»∆¬ƒƒ¿ƒ»¿
ÏL ÔBÏÈÒ CB˙a B‡ ÔBÏÈÒk ˙OÚÂ ‰L·iL ˙ÚÏc‰«¿««∆»¿»¿«¬»¿ƒ¿ƒ∆

O¯Á16B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL dab ÏÚ ¯ÙÚ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆ƒ»»∆»»««»¿»¿»ƒ
ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â ;dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ≈¬≈∆À»ƒ¿…«««»¿ƒ»»«
Ú¯ÊÏ ¯zÓe ,dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dab«»»ƒ∆»ƒ¿…«««»À»ƒ¿…«

dcˆa17. ¿ƒ»

בארץ,15) טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא
אלא  אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
הרכבת  אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך,
הרכבת  שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים
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רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל
עוברים. השרשים אין יט:17)מתכת בתרא בבבא ברייתא

השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ¯·‰18dab ÏÚ ¯ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡¯ ÔÙb‰ ¯wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c19Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡¯20Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁ¯nL BÓk ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.¯‡a˙iL BÓk ,‰Î¯·‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
מפני  אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה
זמורה.20) רק שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡¯ Ì‰È¯wÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈ¯·n‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó22el‡ È¯‰ - ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ¯‡LÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ¯·‰24.˙BÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿

של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב
להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי  לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג.
לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם

אחר. באופן רבינו פירש פי 24)ולכן על אף [כלומר,
לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó27.Ú¯BÊÂ Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי 25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚È¯O‰ ˙Áz Ú¯Bf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ¯ Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.·È‰Ï„‰29˙B¯ÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï - ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯ÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ‚È¯O ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Ú¯f‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .LB¯a‰Â Ê¯‡‰ ÔB‚k ,˙B¯t≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
Ïh·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚È¯O Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙B¯ÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È¯‰ - Ú¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ Ú¯fL ¯Á‡ ÌÈ‚È¯O‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.‚È¯˙BÓ ˙Áz B‡ ˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯Bf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚È¯O eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Ú¯f‰ ¯˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚È¯O‰ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»
˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«

ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚È¯O‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ
.Ô‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס. יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות
הצומחים. כדי 38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן

אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁ¯t39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B¯ - ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
¯eÒ‡Â ,ı¯‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
- ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰¯BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz Ú¯ÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס.

.ÊË„Á‡‰ L‡¯‰ ¯L˜Â ,‰¯BÓÊa ÈÓ‚ B‡ Ï·Á ¯L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
Ï·Á‰ ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È¯‰ - ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê Ï·Á∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»
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רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל
עוברים. השרשים אין יט:17)מתכת בתרא בבבא ברייתא

השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ¯·‰18dab ÏÚ ¯ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡¯ ÔÙb‰ ¯wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c19Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡¯20Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁ¯nL BÓk ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.¯‡a˙iL BÓk ,‰Î¯·‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
מפני  אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה
זמורה.20) רק שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡¯ Ì‰È¯wÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈ¯·n‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó22el‡ È¯‰ - ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ¯‡LÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ¯·‰24.˙BÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿

של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב
להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי  לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג.
לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם

אחר. באופן רבינו פירש פי 24)ולכן על אף [כלומר,
לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó27.Ú¯BÊÂ Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי 25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚È¯O‰ ˙Áz Ú¯Bf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ¯ Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.·È‰Ï„‰29˙B¯ÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï - ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯ÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ‚È¯O ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Ú¯f‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .LB¯a‰Â Ê¯‡‰ ÔB‚k ,˙B¯t≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
Ïh·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚È¯O Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙B¯ÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È¯‰ - Ú¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ Ú¯fL ¯Á‡ ÌÈ‚È¯O‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.‚È¯˙BÓ ˙Áz B‡ ˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯Bf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚È¯O eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Ú¯f‰ ¯˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚È¯O‰ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»
˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«

ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚È¯O‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ
.Ô‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס. יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות
הצומחים. כדי 38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן

אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁ¯t39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B¯ - ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
¯eÒ‡Â ,ı¯‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
- ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰¯BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz Ú¯ÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס.

.ÊË„Á‡‰ L‡¯‰ ¯L˜Â ,‰¯BÓÊa ÈÓ‚ B‡ Ï·Á ¯L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
Ï·Á‰ ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È¯‰ - ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê Ï·Á∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»

השריגים.41) את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון
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מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק.

.‡Ú¯ÊÏ ‡a‰2Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯Ó - Ì¯k‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .Ú¯BÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó -5‰¯eL ‰˙È‰ .Ú¯BÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰¯eM‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Óe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ì¯k ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙B¯eL ÈzL eÈ‰ .Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È¯‰ - ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck ¯Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì¯k∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.Ú¯ÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ"ד א משנה פ"ו (פ"ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח. בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי כלומר, הכרם". עבודת כדי שאמרו, אמות
אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח שכל הכרם, סביב

ג.4) הלכה פ"ח להלן וראה שם, ובפ"ג 5)כלאים שם
ז. ה.6)משנה משנה פ"ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.

הסמוכה. בהלכה להלן

.·ÌÈÙb LÏL ?‰¯eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.¯˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙B¯eM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ

ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ì¯k ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏc·Ók el‡ È¯‰ - «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁ¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯Óe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי והן שלש", כנגד
שאין  פז.) ויומא יד: (ביצה אחרים במקומות אמרו וכן
(להלן  שהצריכו ומה (כסףֿמשנה). משלשה פחות שורה
אלא  זה אין זנב, יוצאה ואחת שתים כנגד שתים ז) הלכה
ביותר  אבל שם), (להלן קטן כרם שהוא גפנים בחמש
יוםֿטוב' ('תוספות זנב יוצאת באחת צורך אין מחמש

שם). ב.9)בכלאים משנה ופ"ה ח משנה פ"ד שם
(כסףֿמשנה).10) ו הלכה פ"ד שם שאפילו 11)ירושלמי

"כרם  ואומרים שם) (פ"ה שמעון ר' על החולקים חכמים
כרם" זה] [הרי אמות מארבע פחות פחות על נטוע שהוא
אינן" כאילו האמצעיות את ש"רואין מפני אלא זה אין -
הלכה  להלן (ראה שורות בשלש אלא שייך לא וזה (שם),
כאילו  אחת שורה נראה אם שהרי לא, שורות בשתי אבל ג),
('תוספות  כרם ואינה אחת שורה אלא תישאר לא אינה,

שם). יוםֿטוב'

.‚˙B¯eL LÏL eÈ‰12˙BÁt Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆≈≈≈∆»
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ,Ì¯k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó≈«¿«¬≈≈∆∆¿ƒ∆»∆¿»ƒ

ÌÈ‡ el‡k13ÔÎÂ .14˙B¯eL LÏL eÈ‰ Ì‡15Ïk ÔÈ·e ¿ƒ≈»¿≈ƒ»»≈»
Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL»¿»¿∆«≈¬≈∆≈«

˙B¯eM‰ ÔÈa16. ≈«

הלכה 12) למעלה וראה שמעון, כר' ולא כחכמים שם,
(והמדובר 13)הקודמת. דמי. כעקור ליעקר העומד שכל

ראה  הקיצוניות, השורות שתי בין אמות שמונה שאין באופן
בשנותֿאליה  ועיין ב. הלכה ד).למעלה הלכה ולהלן שם, ו

שאם 14) שורות, בשתי ב בהלכה שכתב מה על מוסב זה
כרם. זה אין אמות, שמונה לשורה שורה בין שם 15)היה

כמותם  פסק שרב מפני שמעון ור' מאיר כר' ט, משנה פ"ד
תנאֿקמא  כדעת ולא ו), הלכה שם (ירושלמי למעשה הלכה
שהלכה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ח. משנה שם

שמעון). (ור' מאיר טפחים,16)כרבי ששה בהרחקת
ד. הלכה להלן כמבואר

.„‰lÁzÓ BÓ¯k ˙‡ ÚËBp‰ ,CÎÈÙÏ17ÔÈa ˜ÈÁ¯‰Â ¿ƒ»«≈«∆«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk»»¿»¿∆«À»¿»ƒ∆«

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Óe ,BÎB˙a18.„·Ïa ¿«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒƒ¿«
‰¯eMÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - BÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»ƒ¿«¿ƒƒ»

ÌÈÓ¯k‰ ¯‡Lk ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰BˆÈÁ‰19ÔÈc ÔÈ‡Â . «ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ¿≈ƒ
BÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯Îk Ì¯k‰ ‰Ê ÏL ˙B¯eM‰ ÔÈa20, ≈«∆∆«∆∆¿∆∆∆»«¿∆¿»

.ÔÈ˜Á¯Ó ÔÚË ‰lÁzÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»¿»»¿À»ƒ

שם.17) יחידית.18)משנה רבינו 19)כגפן דברי מקור
גדול  "כרם ב: הלכה סוף פ"ז בירושלמי שאמרו ממה
הלכה  להלן (הובא מחול" לו אין שמונה, על שמונה שנטעו
לענין  כרם דין לו יש אבל לו, אין מחול שרק משמע - יג)
כתב  וכן שם, הפנים (מראה לו בחוצה להרחקה והיינו אחר,
אומרים  ויש נד). ס"ק רצו, סימן ליו"ד בביאורו הגר"א
רבי  "אמר ו הלכה פ"ד בירושלמי שאמרו ממה שמקורו
"החמירו  להיפך: וגרס לו", מחוצה יותר תוכו החמירו לעזר

(חזוןֿאיש). מתוכו" יותר לו ההרחקה 20)חוצה ששיעור
יא). הלכה (להלן אמה עשרה שש הוא

.‰BÊ ‰„Oa ‰˙È‰21‰„O·e ÌÈÙb ÏL ˙Á‡ ‰¯eL »¿»¿»∆»««∆¿»ƒƒ¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‰·B¯˜ dc‚k ˙Á‡ ‰¯eL B¯·Á¬≈»««¿∆¿»¿»»««ƒ

ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ „ÈÁi‰ C¯c Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙnL22¯„‚ B‡ ∆«¿ƒ≈≈∆∆∆«»ƒ∆∆»«ƒ»≈
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ CeÓ ‡e‰L23el‡ È¯‰ - ∆»≈¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙BÙ¯ËˆÓ24Ô‰ÈÈa ‰È‰iL ‡e‰Â .Ì¯k Ô‰ÈzL ˙BÈ‰Ï ƒ¿»¿ƒ¿¿≈∆∆∆¿∆ƒ¿∆≈≈∆
‰BÓMÓ ˙BÁt25. »ƒ¿∆

ז.21) משנה פחות 22)שם שרחבו הרבים שביל כלומר,
בסוף  להלן רבינו כתב וכן (הראב"ד). אמות משמונה
כתב  ג הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ג להלן אבל ההלכה.
וצ"ע. אמה, עשרה משש פחות הוא הרבים ששביל רבינו,

וראה 23) טפחים, עשרה גבוה אם אלא מפסיק הגדר שאין
טו. הלכה פ"ג לזרוע 24)למעלה אסור שיהיה "כדי

כמו  מהן אמות ארבע וירחיק כרם הכל ויהיה ביניהם,
של  בתוך ואחד שלו בתוך אחד שהוא ואףֿעלֿפי שביארנו,

המשנה). (פירוש למעלה.25)חבירו" ראה

.Â‰¯eLÂ ı¯‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÚË26:‰‚¯„Óa ˙Á‡ »«»««»»∆¿»««¿«¿≈»
ÌÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ı¯‡‰ ÔÓ ‰‚¯„n‰ ‰‰B·b Ì‡ƒ¿»««¿≈»ƒ»»∆¬»»¿»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ27.ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔkÓ ˙BÁt ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

חולק 26) עליו שאין ב, משנה פ"ו שם אליעזר כרבי
ה.27)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ו למעלה ראה
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mi`lkקנד zekld - mirxf xtq - hay 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
·Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -30CÈ¯ˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯‰ÏÔÚË Ì‡ Ï·‡ .Áe¯ ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰¯eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ì¯k ÌÈ‡ - ‰iL ‰¯eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó34.Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ"ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט. הלכה להלן וראה יוםֿטוב'). ('תוספות ישראל בארץ

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.Á·¯ÁL Ì¯k35ÏÎÏ ÌÈÙb ¯OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,·Ê ‰‡ˆBÈ38È¯‰ - ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê39.BlÎa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ"ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי היינו

(כסףֿמשנה). אֿב שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ì¯k40:·a¯ÚÓ ‡l‡ ˙B¯eL ˙B¯eL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ì¯k ‰Ê È¯‰ - ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆

‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ì¯k BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.Ú¯BÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב (הרדב"ז
מסתבר  יותר אבל זֿח, הלכות שלמעלה זנב, יוצאת ואחת
 ֿ שאףֿעל שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי
ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב שכרם פי
החמירו  חרב שאינו במדולדל ח), הלכה (למעלה זנב יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס, הר"ינ כוונת זוהי כי ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈ¯wÚ‰ eÈ‰42‰Ê È¯‰ - ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ì¯k BÈ‡ - ÔeÎÓ BÈ‡ ¯wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ì¯k∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È¯‰ - ˙BeÎÓ Ô‰ È¯‰Â e·Ú‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ì¯k ‰Ê44‡È·Ó - ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי פ"ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯k45ÏkÓ ÌÏL ¯‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Á¯wa LÈ Ì‡ :ÂÈ·È·Ò46‰¯OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe¯ ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Á¯w‰ ÚˆÓ‡a Ú¯BÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ"ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק מקום "שם

שם). המשנה (פירוש קרח" ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו
הכרם 47) באמצע שבזורע א, הלכה פ"ו למעלה [ראה

שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה  פ"ה

המותר".48) את וזורע עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ"ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.·ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ¯‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ì¯k‰ ÏBÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,BlL ¯„b‰ ÔÈ·e Ì¯k‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Ó - ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡.¯‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי מקום "והוא שם. פ"ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע הכרם, לגבי בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע שאחרי לשטח מצטרפות
אמות  ארבע עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי
לגבי  בטלות אינן עצמו, בפני חשוב מקום שהוא באמצע
הכרם. לגבי בטלות הן אמות, מארבע פחות הן ואם הכרם,

צג.). (עירובין בהן לזרוע ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡È·È ‡Ï - ‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰ Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53Ì¯Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï·‡ ;55˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ì¯k ÔÎÂ .¯„b‰ „Ú Ú¯BÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆
˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«

.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ"ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסףֿמשנה). - א הלכה פ"ד שם (ירושלמי שתי 55)שורה
 ֿ ועלֿאחתֿכמה שם). (ירושלמי גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם ב: הלכה פ"ז

למעלה. וראה מחול",

.„È¯„b‰ ‰È‰57‰¯OÚÓ ˙BÁt Ì¯k‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
·Á¯ Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ -59˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ·e ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ Ú¯BÊ - ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ"ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ
וראה  ס"ג, ס"ק רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז מחול
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קנכ mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
·Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -30CÈ¯ˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯‰ÏÔÚË Ì‡ Ï·‡ .Áe¯ ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰¯eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ì¯k ÌÈ‡ - ‰iL ‰¯eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó34.Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ"ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט. הלכה להלן וראה יוםֿטוב'). ('תוספות ישראל בארץ

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.Á·¯ÁL Ì¯k35ÏÎÏ ÌÈÙb ¯OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,·Ê ‰‡ˆBÈ38È¯‰ - ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê39.BlÎa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ"ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי היינו

(כסףֿמשנה). אֿב שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ì¯k40:·a¯ÚÓ ‡l‡ ˙B¯eL ˙B¯eL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ì¯k ‰Ê È¯‰ - ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆

‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ì¯k BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.Ú¯BÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב (הרדב"ז
מסתבר  יותר אבל זֿח, הלכות שלמעלה זנב, יוצאת ואחת
 ֿ שאףֿעל שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי
ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב שכרם פי
החמירו  חרב שאינו במדולדל ח), הלכה (למעלה זנב יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס, הר"ינ כוונת זוהי כי ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈ¯wÚ‰ eÈ‰42‰Ê È¯‰ - ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ì¯k BÈ‡ - ÔeÎÓ BÈ‡ ¯wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ì¯k∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È¯‰ - ˙BeÎÓ Ô‰ È¯‰Â e·Ú‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ì¯k ‰Ê44‡È·Ó - ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי פ"ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯k45ÏkÓ ÌÏL ¯‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Á¯wa LÈ Ì‡ :ÂÈ·È·Ò46‰¯OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe¯ ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Á¯w‰ ÚˆÓ‡a Ú¯BÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ"ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק מקום "שם

שם). המשנה (פירוש קרח" ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו
הכרם 47) באמצע שבזורע א, הלכה פ"ו למעלה [ראה

שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה  פ"ה

המותר".48) את וזורע עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ"ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.·ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ¯‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ì¯k‰ ÏBÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,BlL ¯„b‰ ÔÈ·e Ì¯k‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Ó - ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡.¯‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי מקום "והוא שם. פ"ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע הכרם, לגבי בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע שאחרי לשטח מצטרפות
אמות  ארבע עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי
לגבי  בטלות אינן עצמו, בפני חשוב מקום שהוא באמצע
הכרם. לגבי בטלות הן אמות, מארבע פחות הן ואם הכרם,

צג.). (עירובין בהן לזרוע ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡È·È ‡Ï - ‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰ Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53Ì¯Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï·‡ ;55˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ì¯k ÔÎÂ .¯„b‰ „Ú Ú¯BÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆
˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«

.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ"ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסףֿמשנה). - א הלכה פ"ד שם (ירושלמי שתי 55)שורה
 ֿ ועלֿאחתֿכמה שם). (ירושלמי גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם ב: הלכה פ"ז

למעלה. וראה מחול",

.„È¯„b‰ ‰È‰57‰¯OÚÓ ˙BÁt Ì¯k‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
·Á¯ Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ -59˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ·e ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ Ú¯BÊ - ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ"ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ
וראה  ס"ג, ס"ק רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז מחול
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לתוספתא  מציין והכסףֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ"ד) (תחילת

שבכרם". אמות ארבע ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב ארבעה שרחב לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ"ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק. רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע זקוק אינו

.ÂËdB·‚ ‡e‰L ¯„b60ıÈ¯Á ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜¯ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ì¯k ÚhÏ ¯zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61B¯·ÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜¯i‰Â Ì¯k‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.¯„‚k¿»≈

לכלאי 60) והואֿהדין זרעים, כלאי לענין ח, משנה פ"ב שם
ד.61)הכרם. משנה פ"ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי, כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני" למשה הלכה

.ÊË¯OÚ „Ú ı¯ÙpL ˜¯ÈÂ Ì¯k ÔÈa ÏÈc·n‰ ¯„b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡63¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ ;¯zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

¯eÒ‡ ‰ˆ¯t‰ „‚k - ¯OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ
˙Ba¯ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ù .¯eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»

ıe¯tk „ÓBÚ‰66k ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -;‰ˆ¯t ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ïk „‚k Ú¯ÊÈ ‡Ï - „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»

ÌÈˆe¯t‰ ˙BÓB˜n‰67.¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה

.ÊÈÌ¯k‰ ˙vÁÓ68‰ˆ¯ÙpL69BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -70 ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿¿»¿ƒ
'¯„b'71‰ˆ¯ÙÂ d¯„b .72'¯„b' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -73. ¿…¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿…

Lc˜ ‰Ê È¯‰ - d¯„‚ ‡ÏÂ ‰pnÓ L‡È˙74. ƒ¿»≈ƒ∆»¿…¿»»¬≈∆ƒ≈

ובבא 68) ק. קמא בבבא והובאה פ"ג, כלאים תוספתא
ב. זרוע 69)בתרא ירק היה קיימת, המחיצה וכשהיתה

גדור",70)בצדה. לו "אומר שם: בתרא ובבא קמא בבבא
שלא  הכרם בבעל מתרה הירקות בעל שהניזק יחיד, בלשון
שההרחקה  המזיק, שהוא שלו הירקות את יאסור ולא יזיקו
את  העתיק שלא רבינו אבל שלו, הכרם עבודת בגלל היא
של  בכרם מדבר שאינו לפי באחריותו, וחייב הברייתא, סוף
- להלן) (ראה אחד של שניהם אלא אחד, של וירק אחד
פ"ב  למעלה (ראה הדין בית כלומר: לו", "אומרים כתב
- בו התרו ולא לו אמרו לא שאם לו. אומרים טו) הלכה
פ"ה  למעלה וראה בכלאים, מרוצה אינו שוודאי קידש, לא
ועיין  כלל, נאסר אינו מהכלאים, מרוצה אינו שאם כא הלכה

דגרמי. דינא בקונטרס כלאים 71)רמב"ן יהיה שלא
שנית.72)בכרמו. עוד 73)פעם לו שמזכירים היינו

יודע אינו אולי אחרי 74)מזה.הפעם, מאתים הוסיף אם
אומר, ד"ה שם: קמא בבא בתוספות וראה ְִָהודעֹו.
של  בכרם מדובר שם בברייתא שם. בתרא בבא ובתוספות
דבר  אוסר "אדם סוברת שהיא לפי אחר, של ובירק אחד

אבל  באחריותו", "וחייב בה מסיים ולפיכך שלו", שאינו
פ"ה  (למעלה שלו" שאינו דבר מקדש אדם "אין פסק רבינו
השמיט  ולפיכך אחד, של וירק בכרם מדבר והוא ח) הלכה

(חזוןֿאיש). באחריותו" "וחייב שאמרו מה

.ÁÈ˙Èa75‰¯˜Ó BÈˆÁL76ÌÈÙ‚e ,‰¯˜Ó BÈ‡ BÈˆÁÂ «ƒ∆∆¿¿…∆¿∆¿≈¿…∆¿»ƒ
;¯Á‡‰ „va ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Ê „ˆa ˙BÚeË¿¿«∆À»ƒ¿…«¿»««»«≈

‰¯˜z Èt È¯‰L77Ô‰ÈÈa ‰OÚÂ ,Ì˙ÒÂ „¯È el‡k ∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿«¬»≈≈∆
‰ˆÈÁÓk78BÈe¯˜ ˙‡ ‰ÂL‰ Ì‡Â .79¯eÒ‡ -80. ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆≈»

צג.75) בעירובין בתקרה.76)ברייתא חור 77)מכוסה
הפתוח. לצד בתוספות 78)התקרה וראה כלאים. לענין

חציו. ד"ה שם).79)שם (רש"י הבית כל שקירה
(ואףֿעלֿפי 80) שם). (רש"י הרחיק אלאֿאםֿכן לזרוע,

שנאמר  משום הבית, בתוך שנטעו באילן נוהג אינו שמעשר
היוצא  זרעך תבואת כל את תעשר "עשר כב) יד, (דברים בו
סוף  פ"א ערלה (ירושלמי בית ולא שדה - שנה" שנה השדה
הגדל  בדבר נוהגת אם (שם) נסתפקו ובשביעית ב) הלכה
והכל  הארץ", "ושבתה ב) כה, (ויקרא שנאמר משום בבית,
לא  "שדך ד) (שם, שנאמר משום נוהגת, אינה או בכלל.
בית  למעט יש מ"כרמך" שגם הרי תזמור", לא וכרמך תזרע
(להלן  מדרבנן חייבים שבבית שבמעשרות כשם כי יתכן -
חייבים  - בכלאים כן כמו י), הלכה מעשרות מהלכות פ"א

מדרבנן.

.ËÈ¯ˆÁ81d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜82eÈ‰Â ,‰ÏB„‚Ï »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
‰pËwa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏB„ba ÌÈÙb‰83- Ú¯Ê Ì‡Â . «¿»ƒ«¿»»ƒ¿…««¿«»¿ƒ»«

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰84ÔÈ¯zÓ ÌÈÙb‰Â ,85ÌÈÙb‰ eÈ‰ . «¿»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ»«¿»ƒ
Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰pËwa86‰ÏB„ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‰ÏB„ba «¿«»À»ƒ¿…««¿»ƒ¿≈«¿»

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈqt87,‰pËw‰ ÔÓ ˙Ïc·Ók ‡È‰ È¯‰ - «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ«¿«»
.‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙Ïc·Ó ‰pËw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»

שם.81) במשנה והרא"ש רש"י וכגירסת צג. עירובין
לצדדים.82) הכותל, מן כלום נשאר שלא לפי 83)לרחבה

ארבע  שהרחיק ואףֿעלֿפי הגדולה. לגבי בטלה שהקטנה
כפתחה  משמשת שהקטנה מפני אסור, הגפנים, מן אמות
שם). (רש"י הוא אחד כפתח וכולה גדולה, של

הקטנים,84) את אצלה מושכת הגפנים, שבה שהגדולה,
שם). (גמרא כלאים זה את 85)והרי מושכת הקטנה שאין

הגפנים  לאסור שבקטנה הזרעים בכח ואין אצלה, הגדולה
כמבואר 86)שבגדולה. הקטנה, מן מובדלת שהגדולה

ושוה 87)להלן. מבחוץ נראה הוא הגדולה ולגבי
שבת  מהלכות ובפ"ז ט: שם עיין כלחי. ונידון מבפנים,

כב. הלכה

.ÎÌ¯ka ¯·BÚ ‡e‰L ıÈ¯Á88‰¯OÚ ˜ÓÚ89·Á¯Â »ƒ∆≈«∆∆»…¬»»¿»»
LlÙÓ ‰È‰ Ì‡ :‰Úa¯‡90- BÙBÒ „ÚÂ Ì¯k‰ L‡¯Ó «¿»»ƒ»»¿À»≈…«∆∆¿«

ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈ·k ‰‡¯ ‰Ê È¯‰91Ú¯ÊÏ ¯zÓe ¬≈∆ƒ¿∆¿≈¿≈«¿»ƒÀ»ƒ¿…«
BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈÎkÒÓ ÌÈÙb‰ eÈ‰È ‡lL „·Ï·e ;BÎB˙a¿ƒ¿«∆…ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿

e¯‡aL92LlÙÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .93˙‚k ‡e‰ È¯‰ - ∆≈«¿¿ƒ…»»¿À»¬≈¿«
‰¯OÚ ‰wÓÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ì¯k‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆∆««ƒ∆ƒ¬À»¬»»

dÎB˙a Ú¯ÊÏ BÏ ¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ‰·Á¯e94, ¿»»«¿»»»≈»ƒ¿…«¿»
˙Á¯wa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡95‰n‡ ‰¯OÚ LL96. ∆»ƒ≈»»«»««≈∆¿≈«»
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ג.88) משנה פ"ה עצמו.89)כלאים בפני רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ אחרת.91)פתוח רשות - והחריץ
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ"ו ח, הלכה פ"ה למעלה
משלש 93)כב. מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים
שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי החריץ מקום כלומר,

מעיקרי 96) שמרחיק באמצעיתו, שחרב ככרם שהוא
יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע, אמות ארבע הגפנים

.‡ÎÌ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈaL ÏÈ·L¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ·¯ÁL97‰n‡ ‰¯OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;¯˙Bn‰ ˙‡Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï - Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב, משנה פ"ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי  הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני בין יב) הלכה
מאמצעו  שחרב הכרם כדין דינו הכרמים, שני בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך

.·ÎÌ¯kaL ‰¯ÓBL98‰·Á¯e ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜¯È dL‡¯a Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Úa¯‡99‡lL „·Ï·e ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚È¯O‰ eÈ‰È100˜¯È ‰‡¯È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ì¯k‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Úa¯Óa101‰l‚Ú ‰¯ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;102- ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

¯ÙÚ ‰ÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡¯ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ"ה שם
שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה

 ֿ ואףֿעל "בראשה". מינכן: ובכת"י בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא שבחריץ פי
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע"ב הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ"ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי ולפי למעלה",
אחת". עריס מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי "אסף פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע אלא אינו כותש שער ואילו
וצ"ע. יט, הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ"ג ג, משנה פ"ב

הרי 101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי
ארבעה  חלל אין אם אף עצמו, בפני חשוב מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני בראשה לזרוע ומותר
רדב"ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב נתמעט העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי אופן בכל בה

.‚ÎÌ¯kaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa¯‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚ¯BÊ - ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

- ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜¯È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ"ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י רוקח, מעשה שביד [בכ"י

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי חסרות רומי,
ס"ק  סוף הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי עא.
שם: בירושלמי הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע, גבי ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע, גבי על חלל טפחים שלשה
שם  אין אם אבל הקרקע, בתוך שיחפור עלֿידיֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע, גבי על למעלה טפחים שלשה
הקרקע]. בתוך חפירה ידי על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó - ıÈ¯Á‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .¯BLÈÓa ‰OBÚL C¯„k ,ıÈ¯Á‰ Ïk ˙‡ Ú¯BÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰¯OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O ·Á¯ ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈ¯Á‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאףֿעלֿפי והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ"ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב, ס"ק שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע שירחיק עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdB·b ¯„b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰¯OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï - Ú¯ÊÂ ‰ML ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa¯‡ ?Ú¯ÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈ¯Á‰ ¯‡L Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,Áe¯ ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.¯„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ¯‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י 111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ"ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט,
בהלכה  שכתב למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ"ז ראה עד). ס"ק שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי  ר' מדברי נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
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ג.88) משנה פ"ה עצמו.89)כלאים בפני רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ אחרת.91)פתוח רשות - והחריץ
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ"ו ח, הלכה פ"ה למעלה
משלש 93)כב. מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים
שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי החריץ מקום כלומר,

מעיקרי 96) שמרחיק באמצעיתו, שחרב ככרם שהוא
יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע, אמות ארבע הגפנים

.‡ÎÌ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈaL ÏÈ·L¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ·¯ÁL97‰n‡ ‰¯OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;¯˙Bn‰ ˙‡Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï - Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב, משנה פ"ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי  הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני בין יב) הלכה
מאמצעו  שחרב הכרם כדין דינו הכרמים, שני בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך

.·ÎÌ¯kaL ‰¯ÓBL98‰·Á¯e ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜¯È dL‡¯a Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Úa¯‡99‡lL „·Ï·e ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚È¯O‰ eÈ‰È100˜¯È ‰‡¯È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ì¯k‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Úa¯Óa101‰l‚Ú ‰¯ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;102- ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

¯ÙÚ ‰ÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡¯ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ"ה שם
שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה

 ֿ ואףֿעל "בראשה". מינכן: ובכת"י בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא שבחריץ פי
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע"ב הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ"ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי ולפי למעלה",
אחת". עריס מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי "אסף פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע אלא אינו כותש שער ואילו
וצ"ע. יט, הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ"ג ג, משנה פ"ב

הרי 101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי
ארבעה  חלל אין אם אף עצמו, בפני חשוב מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני בראשה לזרוע ומותר
רדב"ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב נתמעט העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי אופן בכל בה

.‚ÎÌ¯kaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa¯‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚ¯BÊ - ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

- ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜¯È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ"ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י רוקח, מעשה שביד [בכ"י

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי חסרות רומי,
ס"ק  סוף הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי עא.
שם: בירושלמי הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע, גבי ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע, גבי על חלל טפחים שלשה
שם  אין אם אבל הקרקע, בתוך שיחפור עלֿידיֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע, גבי על למעלה טפחים שלשה
הקרקע]. בתוך חפירה ידי על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó - ıÈ¯Á‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .¯BLÈÓa ‰OBÚL C¯„k ,ıÈ¯Á‰ Ïk ˙‡ Ú¯BÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰¯OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O ·Á¯ ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈ¯Á‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאףֿעלֿפי והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ"ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב, ס"ק שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע שירחיק עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdB·b ¯„b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰¯OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï - Ú¯ÊÂ ‰ML ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa¯‡ ?Ú¯ÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈ¯Á‰ ¯‡L Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,Áe¯ ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.¯„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ¯‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י 111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ"ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט,
בהלכה  שכתב למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ"ז ראה עד). ס"ק שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי  ר' מדברי נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
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ארבע  שמרחיק בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע, אמות

(כסףֿמשנה). ארבעה ורחב עשרה עמוק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין.
בהמה  וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚È¯O‰ È¯‰Â ,Ô˙i¯·k eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ı¯‡a ÔÈÎÏLÓ Ô‰lL ˙BÏBkL‡‰Â¿»∆¿∆»∆À¿»ƒ»»∆≈«ƒ¿»ƒ
‰‰B·‚ ‰Î·O BÓk B‡ ‰hÓ BÓk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .Ì¯k∆∆¬»»∆¿ƒ»¿¿»»¿»
ÌÈ‚È¯O‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈ¯Ú ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
B‡ ‰hÓ Ô‰Ó ‰OÚL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈw‰ Ì˙B‡Â¿»«»ƒ¿«≈»∆∆»»≈∆ƒ»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÔÙb‰ ÛB ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï„‰Â ‰Î·O¿»»¿ƒ¿»¬≈∆∆«∆∆≈«ƒ¿»ƒ

˙B¯ÈÙÈt‡2.ÒÈ¯Úa LÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי"ב.2) פ"ו למעלה ראה

.·˙Á‡ ‰¯eL ÚËBp‰3¯˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯OÚ dB·b Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒ¯ÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯OÚ ˜ÓÚ ıÈ¯Á „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa¯‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÒÈ¯Ú ÔÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ì¯k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯nL C¯„k ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ"א.3) פ"ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואףֿעלֿפי
(למעלה  טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואינו כרם , אינה
וצריך  ככרם, הן הרי עריס, עשויות כשהן ה"א), פ"ז

אמות. ארבע להרחיק

.‚¯„b‰ ¯wÚÓ ?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Óe5.ÂÈÏÚ ÔÒ¯ÚL ≈≈»¿ƒ≈ƒ««»≈∆≈¿»»»
,‰n‡ Ï˙k‰ ÔÓ ÌÈÙb ÏL ‰¯eM‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ∆«»∆¿»ƒƒ«…∆«»
Ï˙k‰ ÔÓ „„BÓ - Ï˙kÏÂ ÌÈÙb‰ ÔÓ ÒÈ¯Ú‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒƒ«¿»ƒ¿«…∆≈ƒ«…∆

˙Bn‡ Úa¯‡6È¯wÚ ÔÈ·e Ú¯f‰ ÔÈa ‡ˆÓÂ ,Ú¯BÊÂ «¿««¿≈«¿ƒ¿»≈«∆«≈ƒ»≈
- ÌÈÙb‰ „vÓ Ú¯ÊÏ ‡a Ì‡Â .˙Bn‡ LÓÁ ÌÈÙb‰«¿»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿…«ƒ««¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó7˜BÁ¯ ‡ˆÓpL , «¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««∆ƒ¿»»
.ÒÈ¯Ú ÏÎa ÔÈ„ BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Bn‡ LÓÁ Ï˙k‰ ÔÓƒ«…∆»≈«¿«∆∆»ƒ¿»»ƒ

שם.5) במשנה, הכותל 6)כביתֿהלל מאחורי כלומר,
אמרו  מקום שבכל ואףֿעלֿפי הגפנים). מצד (שלא ולחוץ
למעלה  (ראה הוא מפסיק טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר
על  ערוסים והגפנים הואיל בעריס כאן - טו) הלכה שם,
הוא  וכן הגפנים. כעיקרי להיות עצמו על הגדר חזר הגדר,

לבין ב'ירושלמי' הגפנים (בין אמות שתי שם "היו שם:
מודדים), = ) מושחים הגפנים מעיקר מאןֿדאמר הכותל)
הגדר  מעיקר מאןֿדאמר אמות, שתי אלא אסור אינו
(כסףֿמשנה), [אחרות]" אמות שתי עד אסור מושחים,
כדעת  רבינו כתב המשנה ובפירוש חולק, והראב"ד

בו. חזר וכאן הגפנים 7)הראב"ד, מעיקרי השטח שכל

להרחיק  וצריך ככרם, הוא הרי בכלל, והכותל הכותל, ועד
צדדיו. מכל אמות ארבע

.„¯„b‰ ˙‡ ‰Ba‰ „Á‡8ÚËpL B‡ ÚË Ck ¯Á‡Â ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
.ÒÈ¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÒ¯ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,¯„b‰ ‰OÚ Ck ¯Á‡Â¿««»»»«»≈ƒ¿≈¿»¬≈∆»ƒ

¯„b‰ Ò¯‰9ÒÈ¯Ú Ô‡k ÔÈ‡ - ıÈ¯Á‰ ÌzÒ B‡10, ∆¡««»≈ƒ¿«∆»ƒ≈»»ƒ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈÙ‚k ‰¯eM‰ Ïk È¯‰ ‡l‡∆»¬≈»«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ה"ד.8) פ"ו לגמרי,9)ירושלמי נהרס דוקא ולאו שם.
כנהרס  הוא הרי רחבו, או גבהו נתמעט אם אפילו אלא

של 10)(רדב"ז). שורות שתי כשהיו [ומדובר מ"ו. פ"ו
שכנגדו, השני מצד שורות ושתי גדר, של זה מצד גפנים
גפנים  חמש היו ושורה שורה ובכל הגדר, מאחורי כלומר
אריח  גבי על ולבינה לבינה גבי על כאריח נטועות והיו
הוא  שהרי ככרם, אינן זה שבאופן ציור!!! מופיע כאן כזה:
לכרם. מחשיבו העריס ורק ה"ט), פ"ז (למעלה מעורבב כרם
ארבע  הוא: שלה, בשורה חברתה לגפן גפן בין המרחק
המרחק, ה"ב). למעלה לגפן, גפן בין הרחקה (כדין אמות
ותשע  אמות =שתי ) 2,9 השורות: שתי בין שוה, בקו
של  גפן בין האלכסוני המרחק כן ואם מאמה), עשיריות
) 4,06 - הפנימית שבשורה הגפן לבין הקיצונה השורה
החשבון  כפי מאמה), מאה חלקי וששה אמות =ארבע
אמה  חומשי ושני אמה היא ברבוע אמה שכל הידוע
(למעלה  כרם אינן אמות, ארבע ביניהן אין שאם באלכסון,
הגפנים  בעריס). שהואֿהדין ופשוט כרם, בענין ב הלכה
(=ארבעים  49/120 של מקום תופסים הפנימית שבשורה
לבין  בינה ההרחקה באמה). ועשרים מאה חלקי ותשע,
) 0,2 עצמו הגדר באמה). עשרה חלקי =שש, ) 0,6 הגדר:
שיעור  שאין הט"ו פ"ג למעלה ראה באמה, עשיריות =שתי
הפנימית  השורה לבין הגדר שבין ההפסק הגדר). של לעובי
49/120 הגפנים גוף הקודם). (כבצד 0,6 השני: שבצד
2,9 הקודם: כבצד כאן אף ההרחקה, הקודם). (כבצד
אחד  וחלק אמות =שמונה ) 8 1/60 בסךֿהכל: באמה.
מופיע  כאן גפנים בציור). למטה ראה באמה, מששים
שבשני  הפנימיות, שהשורות זמן כל כן, ואם ציור!!!
שאין  ואףֿעלֿפי אחד, לכרם מצטרף הכל קיימות, הצדדים,
וארבע  אמה = ) 1,4 של מרחק אלא האלו השורות בין
לחברתה, גפן בין בכרם, הרחקה ושיעור באמה), עשיריות
כאן  שיש כיון - ה"ב) (למעלה אמות מארבע פחות אינו
הפנימיות  השורות נעקרו אם אבל כרם. זה הרי באמצע, גדר
אחד  וחלק אמות שמונה של מרחק ויש הצדדים, שבשני
היה  ולא הגדר, היה ואלמלא מצטרפות. אינן - מששים
אמות  שמונה אלא ביניהן אין אם גם מצטרפות אינן - עריס
עוד  בשיעור הוסיפו העריס ומחמת שם), (למעלה בלבד

מששים]. אחד חלק

‰.ÌÈÙb LÓÁ Ba e¯izLÂ BÚˆÓ‡ ·¯ÁL ÒÈ¯Ú»ƒ∆»«∆¿»¿ƒ¿«¿»≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ¯„b‰ „ˆa ÌÈÙb LÓÁÂ Ô‡kÓ ¯„b‰ „ˆa¿««»≈ƒ»¿»≈¿»ƒ¿««»≈»«≈

ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡¯˜p‰ e‰Ê - Ôc‚kÓ11Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ . ƒ¿∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ≈≈≈∆
‰n‡a ÌÈMMÓ „Á‡Â ˙Bn‡ ‰BÓL12‰Ê È¯‰ - ¿∆«¿∆»ƒƒƒ»«»¬≈∆

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó13Ú¯BÊÂ14‡e‰Â ; «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«¿
e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙Áz Ú¯ÊÈ ‡lL15. ∆…ƒ¿«««»«ƒ¿»¿∆≈«¿
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עריס.11) כל 12)קטעי "ועוד המשנה: בפירוש כתב  כן
מששים  חלק שהוא הנוסף זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב'ירושלמי' אבל טפח". עשירית והוא באמה, חלק
מפורש  וכן טפח", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ"ד: בתוספתא

משנה'. ב'כסף וראה טפח), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי  נדון בעצמו הדין וזה רביעי, פרק בסוף שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס, לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק לאחר ביניהם לזרוע לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאףֿעלֿפי  ולחוץ. הגפנים לעיקרי בסמוך ובין הגדר
פ"ז  (למעלה ריוח אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח די העריס בפסקי - הי"א)

הי"ב.15) בפ"ו למעלה

.Â‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ Ú¯ÊÈ16‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ¯Ê Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰ML17¯„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
¯ÊÁ - ¯„b‰ ‰·e ¯ÊÁ .ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈ¯Ú ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú È˜Òt e¯ÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ"ג פ"ז שם
עריס". פסקי מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי'

ה"ד. למעלה וראה עריס", פסקי ולא עריס כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי'

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ Ò¯ÚÂ ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
dÏ ·È·Ò21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…

BlÒÂ ¯ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ¯ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ
¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜¯È dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ -25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ

dÎB˙a ÌÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ - ‰f‰ ¯eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜¯ÈÂ „Á‡ ÒÈ¯Úk Ïk‰ ‰‡¯pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ"ד.20) פ"ב נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי ושיעורם

ה"א). פ"ו תופש 24)כלאים שעריס אףֿעלֿפי כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ אמות ארבע
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב בפירוש
אףֿעלֿפי  הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק רבינו, כתב שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק הכרם עם הזרע נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈ¯Ú‰Â ‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ÌÈÚe¯Ê eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı¯‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B¯ - Blk ˙‡ ¯ˆB·e≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ È¯wÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««
ÒÈ¯Ú‰ ˙ÙOÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»

iL „Ú ¯ˆ·Ï¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÌlÒa B‡ ‰‚¯„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»
„·Ïa ÒÈ¯Ú‰ ˙Áz ‡l‡ Ú¯ÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ"ב.28) פ"ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי על ערוסות והן
וצריך  עריס דין לזה היה גבוה, מקום גבי על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ, הכותל מן אמות ארבע להרחיק
מקום  גבי על נטועות שהגפנים מכיון אבל בֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס יחידית בגפן גם שהרי

המשנה  ובפירוש הי"א), פ"ו (למעלה השריגין תחת לזרוע
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈ¯Ú‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯BÊÂ ¯eÚMk ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó - ‰ÏÎÂ Ô¯w‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«
Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈ¯Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«

‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈ¯Ú‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ
.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו מ"ז, פ"ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו העריס, "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי בין מקרן העריס "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב עד ומתמעט הלוך
עבודתו  שירחיק אמר ציור!!! מופיע כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אףֿעלֿפי [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע
א. טעמים: שני מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ"ז (למעלה זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן
שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס, דין כאן שיש ב.
הוא  הגפנים) מן שרחוק זה אפילו = ) הקירות שבין השטח
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע מרחיק אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע זנב) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ¯‡ BÓk ‰ÏÚÂ ¯ÊÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Ú¯f‰ ÔÈ·e ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡36‰aÎ¯‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡¯‰ ÔÙb‰ ¯wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ"א: פ"ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב: שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי' רבינו. השמיטו וכאן ב'ירושלמי', הוא וכן הראשון".

רדב"ז.

.‡Èe¯‡a ¯·k38Ú¯f‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,¯eÚMk ÔÙb‰ ÔÈ·e≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Ê .ÔÙb‰ ÏÚ ˜¯i‰ CkÒÈ B‡ ˜¯i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰ - ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ
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עריס.11) כל 12)קטעי "ועוד המשנה: בפירוש כתב  כן
מששים  חלק שהוא הנוסף זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב'ירושלמי' אבל טפח". עשירית והוא באמה, חלק
מפורש  וכן טפח", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ"ד: בתוספתא

משנה'. ב'כסף וראה טפח), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי  נדון בעצמו הדין וזה רביעי, פרק בסוף שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס, לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק לאחר ביניהם לזרוע לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאףֿעלֿפי  ולחוץ. הגפנים לעיקרי בסמוך ובין הגדר
פ"ז  (למעלה ריוח אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח די העריס בפסקי - הי"א)

הי"ב.15) בפ"ו למעלה

.Â‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ Ú¯ÊÈ16‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ¯Ê Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰ML17¯„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
¯ÊÁ - ¯„b‰ ‰·e ¯ÊÁ .ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈ¯Ú ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú È˜Òt e¯ÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ"ג פ"ז שם
עריס". פסקי מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי'

ה"ד. למעלה וראה עריס", פסקי ולא עריס כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי'

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ Ò¯ÚÂ ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
dÏ ·È·Ò21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…

BlÒÂ ¯ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ¯ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ
¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜¯È dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ -25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ

dÎB˙a ÌÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ - ‰f‰ ¯eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜¯ÈÂ „Á‡ ÒÈ¯Úk Ïk‰ ‰‡¯pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ"ד.20) פ"ב נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי ושיעורם

ה"א). פ"ו תופש 24)כלאים שעריס אףֿעלֿפי כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ אמות ארבע
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב בפירוש
אףֿעלֿפי  הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק רבינו, כתב שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק הכרם עם הזרע נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈ¯Ú‰Â ‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ÌÈÚe¯Ê eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı¯‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B¯ - Blk ˙‡ ¯ˆB·e≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ È¯wÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««
ÒÈ¯Ú‰ ˙ÙOÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»

iL „Ú ¯ˆ·Ï¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÌlÒa B‡ ‰‚¯„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»
„·Ïa ÒÈ¯Ú‰ ˙Áz ‡l‡ Ú¯ÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ"ב.28) פ"ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי על ערוסות והן
וצריך  עריס דין לזה היה גבוה, מקום גבי על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ, הכותל מן אמות ארבע להרחיק
מקום  גבי על נטועות שהגפנים מכיון אבל בֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס יחידית בגפן גם שהרי

המשנה  ובפירוש הי"א), פ"ו (למעלה השריגין תחת לזרוע
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈ¯Ú‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯BÊÂ ¯eÚMk ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó - ‰ÏÎÂ Ô¯w‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«
Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈ¯Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«

‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈ¯Ú‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ
.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו מ"ז, פ"ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו העריס, "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי בין מקרן העריס "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב עד ומתמעט הלוך
עבודתו  שירחיק אמר ציור!!! מופיע כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אףֿעלֿפי [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע
א. טעמים: שני מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ"ז (למעלה זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן
שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס, דין כאן שיש ב.
הוא  הגפנים) מן שרחוק זה אפילו = ) הקירות שבין השטח
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע מרחיק אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע זנב) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ¯‡ BÓk ‰ÏÚÂ ¯ÊÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Ú¯f‰ ÔÈ·e ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡36‰aÎ¯‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡¯‰ ÔÙb‰ ¯wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ"א: פ"ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב: שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי' רבינו. השמיטו וכאן ב'ירושלמי', הוא וכן הראשון".

רדב"ז.

.‡Èe¯‡a ¯·k38Ú¯f‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,¯eÚMk ÔÙb‰ ÔÈ·e≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Ê .ÔÙb‰ ÏÚ ˜¯i‰ CkÒÈ B‡ ˜¯i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰ - ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ¯zÓ39ÔÙb‰ ÈL¯L eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿
eÈ‰ .¯˜ÚÈ - ‰‡e·z‰Â Ì¯k‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa¯‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡e·z‰ ÈL¯L»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי"א.38) פ"ו ה"ו):39)למעלה פ"ה (שם 'ירושלמי'
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע
ד"ה  (כה. פסחים ב'תוספות' וראה ה"ז. פ"ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ"ד): בתוספתא
יוצאין  ירק). =מין ) פיאה שרשי שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס"ק רצו סי' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי הרדב"ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי אבל כגפן, הם

.·È- ÌÈ‡ÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯eÚM‰Â ˙B˜Á¯‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב ב, כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק השוחק כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי"ז וראה סחק). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע וביניהן בכרם שורות שתי היו
פ"ז  למעלה ראה כרם, זה הרי שוחקות, שאינן אףֿעלֿפי

שם. שבת ובהל' ה"ב,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡ - ˜¯i‰ B‡ ‰‡e·z‰Â45B‡ ¿«¿»«»»≈»∆»¿∆∆ƒ¿»≈

‡È¯eÒa46Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;47„ˆa ¿¿»¬»¿»»»∆À»ƒ¿…«¿«
b‰ÌÈÙ48‰ˆeÁa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰lÁzÎÏ Ì¯k‰ CB˙a «¿»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿…»¿¿»

ÌÚ ‰‡e·z B‡ ˜¯È ÈÈÓ ÈL Ú¯ÊÏ ‡l‡ ı¯‡Ï»»∆∆»ƒ¿…«¿≈ƒ≈»»¿»ƒ
„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯Á‰49¯Ó‡ Ì‡Â .50È¯Î ˜BÈ˙Ï51Ú¯ÊÏ ««¿»¿«…∆»¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ¿…«

BÏ52È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¬»……«¿»¿ƒ
Ï‡¯OÈa ÛlÁ˙È ‡lL ,ÏB„‚53. »∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

opi` ,d`eazde miptbd oia miwigxny el`d oixeriyd lk"
."'ek rexfl xzen ux`l dvega la` 'ek l`xyi ux`a `l`

סחור  נזירא "אמרי בנזיר ההרחקה גודל ידועה עיון: וצריך
תקלה, לידי יבוא שלא כדי תקרב" לא לכרמא סחור,
גם  ועפ"ז רבים. בעניינים זהירות סייגי תיקנו ועל־דרך־זה
איסור  הוא ואיסורו ממאתיים, אחד הוסיף לא כאשר
לידי  להביא העלולה פעולה כל לעשות אין בלבד, אכילה
הכרם  בתוך הגפנים בצד לזרוע מותר היאך וא"כ תקלה,

לכתחילה.
('c oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

מן 45) איסורו אם ה"ז, פ"ה למעלה וראה א. לט, קידושין

מדרבנן. רק או לענין 46)התורה שעשאוה כשם מדרבנן,
ה"ד  תרומות מהל' פ"א (להלן ושביעית ומעשרות תרומות
ה"א). ביכורים מהל' (פ"ב ביכורים ולענין והט"ו)

זה 47) באופן לוקה אינו בארץ וגם הואיל שם. קידושין,
שם). פ"ה מפני 48)(למעלה אסור, - הגפנים גבי על אבל

והרכבה  הגפנים, שרשי תוך אל נכנסים הזרעים ששרשי
ה"ה  בפ"א למעלה כמפורש לארץ, בחוצה אף אסורה
רבינו  שדעת הי"א, פ"ב למעלה [ראה (כסףֿמשנה).

אסורה]. - בשרשים שרשים שבארץ 49)שהרכבת שכיון
אף  בזה גזרו ה"ב), פ"א (למעלה מלקות חייב הוא ישראל

לארץ. א.50)בחוצה קלט, לתינוק 51)שבת אבל
להאכיל  אסור דרבנן איסור שאף שם), (שבת אסור - ישראל
הכ"ז). אסורות מאכלות מהל' (פי"ז קטן לישראל

וחרצן 52) ושעורה חיטה ה"ג), פ"א למעלה (ראה לישראל
(כסףֿמשנה). יד שם.53)במפולת שבת,

.„ÈÌ¯k‰ „ˆa ˜¯i‰ Ú¯ÊÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À»ƒ¿…««»»¿««∆∆
¯eÒ‡ ÌL Úe¯f‰ ˜¯i‰ B˙B‡ È¯‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¬≈«»»«»«»»

‰ÏÈÎ‡a54B˙B‡ ‰‡¯iL ‡e‰Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa elÙ‡Â55 «¬ƒ»«¬ƒ¿»»»∆¿∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - B˜ÙÒ Ï·‡ ;¯ÎBÓe Ë˜BÏ≈≈¬»¿≈À»¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a56. ¿ƒ¿«¬»¬

מאחר 54) לארץ, בחוצה אין זריעה שאיסור שאףֿעלֿפי
איסור  לענין כנ"ל, מלקות, חייב אינו ישראל בארץ שאף
שם) פ"ה (למעלה בהנאה אסור ישראל שבארץ כיון אכילה,
מהא  וראיה באכילה. הפחות לכל לארץ, בחוצה אסור -
והיינו  לארץ, בחוצה אף אסור לוקט, ראהו שאם דלהלן,
בקידושין  מהסוגיא שמוכח כמו גזרו, לא ובהנאה באכילה.

בכסףֿמשנה). (ראה מ"ט,55)שם פ"ג (ערלה במשנה
לארץ: בחוצה ערלה לגבי שנינו לח:) בקידושין הובאה
"ובחוצה  שנינו: בכלאים ואילו לוקט". יראנו שלא "ובלבד
= ) ילקוט שלא ובלבד הגוי) כלומר = ) ולוקט יורד לארץ
יודן, רבי "אמר ה"ז): (שם ב'ירושלמי' אבל ביד", הישראל)
(צ"ל: בקדמייתא כלאים) כלומר, היא, אף = ) היא עוד
יורד  שברישא) כערלה כלומר, כראשונה, = "כקדמייתא"
א. לט, בקידושין וראה לוקט". יראנו שלא ובלבד ולוקח,

יאֿיב.56) הלכות פ"י

ה'תשע"ח  שבט י' שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פרדות 1) וסימני מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר
חיה. או בהמה מיני בשני מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי  בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב

המוקדשין.

.‡BÈÓ BÈ‡L ‰·˜ ÏÚ ¯ÎÊ ·Èk¯n‰2‰Ó‰·a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚ·e ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È¯‰ - ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï EzÓ‰a :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

B¯·Á ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï·‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»
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ÏB˜a Ô¯¯BÚL B‡ „·Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ - ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו בגדים מכלאי כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף"
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ.5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים

תשמורו". חוקותי את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא

מין 9) להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.·‰‡¯ Ì‡Â .„Á‡ ¯‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈ¯Ù‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·B¯ Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa¯‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי  בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a ·Èk¯‰Â ¯·ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a ¯zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰¯B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰¯B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ -15˙BÏÎ‡Óa e¯‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙B¯eÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני לא,13)המדובר באכילה אבל

טמאים. הם חיה.14)שהרי עם בהמה כגון
היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך

(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה
באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈ¯aÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

È¯Ùk‰ ·Ïk‰Â ,·Ïk‰ ÌÚ ·‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡·v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ¯‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„¯t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ ¯BÓÁ‰Â ,¯BÓÁ‰ ÌÚ „¯t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„B¯Ú‰20Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס הציד מין 18)עפרים.17)כלב הם
והחמור.19)חיה. הסוס מן מדברי.20)נולד חמור

.‰¯a‰ ¯BL ÔB‚k ,È·eMÈÂ È¯a„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
¯BM‰22Cn¯‰Â ,23ÌÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

- ¯a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï·‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa - ¯a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk - ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי.21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי
הרמכים".23) "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ
„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26- ·Èk¯‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ - ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê ·Èk¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ -30¯zÓ - ¯BÓÁ Bn‡L „¯t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ B·Èk¯‰Ï31¯eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
B·Èk¯‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „¯t Ï·‡ ;¯BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

B·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ -33Ïk ÔÎÂ .¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰c¯t ÏÚ „¯t ·Èk¯‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
·ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba - ˙B„¯t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

וודאי  אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב
שהרי  לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם
שם  הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו
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ÏB˜a Ô¯¯BÚL B‡ „·Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ - ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו בגדים מכלאי כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף"
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ.5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים

תשמורו". חוקותי את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא

מין 9) להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.·‰‡¯ Ì‡Â .„Á‡ ¯‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈ¯Ù‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·B¯ Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa¯‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי  בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a ·Èk¯‰Â ¯·ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a ¯zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰¯B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰¯B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ -15˙BÏÎ‡Óa e¯‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙B¯eÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני לא,13)המדובר באכילה אבל

טמאים. הם חיה.14)שהרי עם בהמה כגון
היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך

(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה
באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈ¯aÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

È¯Ùk‰ ·Ïk‰Â ,·Ïk‰ ÌÚ ·‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡·v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ¯‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„¯t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ ¯BÓÁ‰Â ,¯BÓÁ‰ ÌÚ „¯t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„B¯Ú‰20Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס הציד מין 18)עפרים.17)כלב הם
והחמור.19)חיה. הסוס מן מדברי.20)נולד חמור

.‰¯a‰ ¯BL ÔB‚k ,È·eMÈÂ È¯a„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
¯BM‰22Cn¯‰Â ,23ÌÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

- ¯a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï·‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa - ¯a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk - ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי.21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי
הרמכים".23) "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ
„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26- ·Èk¯‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ - ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê ·Èk¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ -30¯zÓ - ¯BÓÁ Bn‡L „¯t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ B·Èk¯‰Ï31¯eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
B·Èk¯‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „¯t Ï·‡ ;¯BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

B·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ -33Ïk ÔÎÂ .¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰c¯t ÏÚ „¯t ·Èk¯‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
·ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba - ˙B„¯t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

וודאי  אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב
שהרי  לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם
שם  הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו
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רבינו  פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק
[אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע
אין  שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי האב, לזרע חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק, לוקה, ואינו

.Ê‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰¯B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -35‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
Ú¯Bf‰ B‡ L¯BÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô·‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ - ÂcÁÈ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï·‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,¯eËt - »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים
חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
תחרוש  לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך
פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב
ופרד  לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו
לארץ. בחוצה בין בארץ בין כי 36)נוהגת פרשת בספרי

את  לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש , "לא תצא:
מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש

לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי 38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה
לאו  שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי

רש"י:39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

.Á„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»

¯ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ
‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ ¯eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,O·k‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»

·ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁ‰ ÌÚ È·ˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈
ÏÏÎa ‰iÁL ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ - Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«

‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .˙B¯eÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈

„Á‡k Ô‰a L¯ÁÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
¯eÒ‡Â .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44¯eËt - ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף וחיה

"עוף". כאן שם 43)השמיט קמא בבבא אמרו שהרי
שגם  משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

סופרים. מדברי אלא אינו זה רבינו היא 44)ולדעת בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס לא העז שהרי להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי  מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק. לוקה אינו
קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם
לנו  אסר קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין
חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.Ë·LBi‰ - ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙·ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
·LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙Ó¯B‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈
elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL - ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ

.ÔÈ˜BÏ Ôlk - „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.È‰iÁ B‡ ‰Ó‰··e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ ¯BM‰ ÌÚ L¯BÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa :¯Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.¯BLÂ Ì„‡a B‡ ¯BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï -…¿»»«¬¿»»¿

.‡ÈÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk ·e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰·k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .„Á‡k ÔÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BLa L¯BÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ
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¯eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÚÈa¯n‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
.‰Ïa˜ È¯·cÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי שפדו 47)כלומר, לפני
גם  הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י כתב וכן
בשני  אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי
מינים  בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים,

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי  כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי

.‡¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa ¯eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„·Ïa3ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ Èk¯Îa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL ¯Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ·‡‰5,·‰f‰ ˙È·˙k B˙È·z , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ÔzLt‰ ÌÚ ¯eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,¯˙BÈa C¯ ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈

CÏk‰Â ÌÈ¯ÈM‰7‡¯Ó ÈtÓ ÔÈ¯eÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי צמר" אילים אלף "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ"א פ"ט כלאים
כ:4)א. ב,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ"ב (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח". "ים רבינו שכתב
א. משנה פט"ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
המלח", "ים הביא משנה סדרי לששה פירושו ובסוף
לרא"ש  יוםֿטוב' ב'מעדני ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י). אות ז סימן בגדים כלאי (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב, משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי)
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני להלן),
זה, ולפי עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב"ז). (כסףֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי שהמשי והיום
סעיף  רצח סימן יו"ד (שו"ע הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני
=) והשני הפשתים, כמו חלק השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).
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Ì‰È¯·cÓ ‡e‰ ¯eÒ‡ Ï·‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡¯Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

¯eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ ¯Óv‰ ¯aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚa11¯Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙ¯hL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„·Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ -15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙ¯Ë .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚¯‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסףֿמשנה). שלמעלה
קורקוס). (ר"י כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי או שוע, שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק" "איש והחליקם, במסרק סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע"ב). שעיע" "גבר אונקלוס: תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע סא: בנדה רש"י

הוא 14) בלבד ששוע רבינו ודעת שוע, שהם [אףֿעלֿפי
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט) יט, (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח): הלכה ד פרק קדושים (פ'
יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי או שוע או תורה
לעשות  איֿאפשר טווי, ואינו בלבד, שוע שהוא מדבר שהרי

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני אסורים "לבדים ט: משנה פ"ט בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב"ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב וכן בלבד". שוע
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי  כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי שוע
אמרו  וכן ספק, בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי מה על חולק דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
האמורה  ההיא ההלכה שכח שהוא ספק, בלבך יכנס אל
במהדורה  וכתב רבינו, בו חזר שוב אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי  מאמר אצלי וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי או שוע או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי שוע שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב"ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסףֿמשנה,
ניאפולי  דפוס המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
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.‰Ïa˜ È¯·cÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי שפדו 47)כלומר, לפני
גם  הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י כתב וכן
בשני  אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי
מינים  בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים,

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי  כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי

.‡¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa ¯eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„·Ïa3ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ Èk¯Îa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL ¯Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ·‡‰5,·‰f‰ ˙È·˙k B˙È·z , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»
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CÏk‰Â ÌÈ¯ÈM‰7‡¯Ó ÈtÓ ÔÈ¯eÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי צמר" אילים אלף "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ"א פ"ט כלאים
כ:4)א. ב,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ"ב (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח". "ים רבינו שכתב
א. משנה פט"ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
המלח", "ים הביא משנה סדרי לששה פירושו ובסוף
לרא"ש  יוםֿטוב' ב'מעדני ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י). אות ז סימן בגדים כלאי (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב, משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי)
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני להלן),
זה, ולפי עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב"ז). (כסףֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי שהמשי והיום
סעיף  רצח סימן יו"ד (שו"ע הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני
=) והשני הפשתים, כמו חלק השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).
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"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסףֿמשנה). שלמעלה
קורקוס). (ר"י כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי או שוע, שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק" "איש והחליקם, במסרק סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע"ב). שעיע" "גבר אונקלוס: תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע סא: בנדה רש"י

הוא 14) בלבד ששוע רבינו ודעת שוע, שהם [אףֿעלֿפי
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט) יט, (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח): הלכה ד פרק קדושים (פ'
יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי או שוע או תורה
לעשות  איֿאפשר טווי, ואינו בלבד, שוע שהוא מדבר שהרי

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני אסורים "לבדים ט: משנה פ"ט בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב"ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב וכן בלבד". שוע
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי  כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי שוע
אמרו  וכן ספק, בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי מה על חולק דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
האמורה  ההיא ההלכה שכח שהוא ספק, בלבך יכנס אל
במהדורה  וכתב רבינו, בו חזר שוב אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי  מאמר אצלי וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי או שוע או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי שוע שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב"ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסףֿמשנה,
ניאפולי  דפוס המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
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הירושלמי  להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י
ז). עמ' ז"ל אותם,16)להרמב"ם וטווה ערבם [כלומר,

כסףֿמשנה]. ועיין אותם, שע לא שם 17)אבל הוא כן
שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח: משנה
(ואףֿעלֿפי  ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי או שוע או =) מהם אחד ל
שבלי  לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.‚„‚a ¯Ùz18Ô¯Ùz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa ¯Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa ¯Óˆ „‚a ¯ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa ¯Óˆ ÈËeÁ ¯L˜ B‡ ,¯Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎ¯Îe23¯L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a ¯Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ¯‰L24ÚˆÓ‡a25¯Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
¯Óˆ :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - Ô¯L˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ - ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.¯Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב וכאן טווי, ודין שוע דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי, כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד  כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו
וחוט  צמר של שזור בחוט אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
נוז. אינו הצמר שהרי כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט
אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי שוע, הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח) משנה (פ"ט ואריג" טווי אלא כלאים משום אסור "אין

אסורי  "לבדים טווי. היינו (שם - שועים" שהם מפני ם
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע. היינו - ט) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור
סק"א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי -

של 19) סרט יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע" שהרצועה אףֿעלֿפי כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי מה 20)להלן (ולפי פ"ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק י: משנה שם
רבינו  כתב וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,

שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט.25)של משנה שם
שם.26) תצא פ' ספרי

.„C¯ˆ‰ È¯‰L ?‰¯Bz ÏL el‡ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ·e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙L¯ÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „·Ïa ÔÈ¯eL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk ¯eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
¯·c ‰¯Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב) כב, (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף בספרי כמפורש שזורים, [והם לט. מנחות
שוע]. ד" סא: נדה תוספות שלח,

.‰ËeÁ elÙ‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚·a ¯Óˆ ÏL31¯Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.¯eÒ‡ -»

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב? החוט יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב כשהאיסור אלא ברוב ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע"י ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט.
הוא, חשוב שחוט מפני בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס"ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.ÂÌÈÏÁ¯ ¯Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ33ÔÙ¯hL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
ÈÂË Ô‰Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰Ê34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ

ÌÈÏÁ¯‰35‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÁ¯ ¯Óˆk Ïk‰ È¯‰ - »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈
ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36- ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ

˙¯eˆ Ïk‰ ˙¯evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ B·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«
¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb ¯Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆

¯Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ"ט (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר
ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט). הלכה

א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט שכל באופן
של  חוט עירב אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב
בהם  עירב ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב שהחוט אסור, - פשתן חוטי
וראה  פ"ה, התוספתא בשם בכס"מ הוא וכן ההלכה, בסוף

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט חוט
ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,

יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב וחוט חוט כל אלא
ראה  בטל, אינו - צמר חוט ואילו גמלים, וצמר רחלים

למעלה.

.ÊÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈO·k‰ ˙B¯BÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ - ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ
ËeÁ ÏÏÎa eÎ¯ÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«

ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È¯‰L ,Ba e¯ÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»
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(ביחד)38) טווי לא (ביחד), שוע לא כאן שאין אףֿעלֿפי
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב"ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב"ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40·¯ Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙ¯hL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;¯Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚¯‡Ï ¯zÓ - ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.¯eÒ‡ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ B‡ ÌÈlÓb ¯Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚¯‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י  ועיין באמצע". עור) של =) שהרצועה "אףֿעל ֿפי ג

שם.

.ÈÌ¯ÙpL ¯Óˆ „‚a43Û¯ÙÏ ¯zÓ -44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
¯LB˜Â .ÔzLt45.¯t˙È ‡Ï Ï·‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע.
על  וקושרו סביבם החוט וכורך הקרעים, ראשי שני שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס"ק ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.‡È¯Óˆ È„‚a Ì„‡ L·BÏ46¯‚BÁÂ ÔzLt È„‚·e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»

.ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י 48)שם.47)תוספתא רומי, בדפוס
הוא  וכן כתביֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף", אברבנאל:
בגדים  כלאי הלכות פ"ט נדה הרא"ש (לפי שם בתוספתא
שני  של המשיחות שתי את יערב שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.·ÈÌ¯ÎÓÏe Ì˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „·Ïa ÔL·ÏÏ ‡l‡ ¯eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
‰LÈ·Ï C¯„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï·‡ ,¯eÒ‡ - »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»

¯zÓ - ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈ·Ï C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»
ÂÈzÁz ·LÈÏ52ÏÚ ·LÈÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«

ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53- EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆
elÙ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï·‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
- ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ ¯OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ C¯kz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.B¯Oa¿»

א.49) משנה פ"ח העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף ירושלמי

הוא  וכן (כסףֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק סוף כלאים סט.53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈ¯È ÔB‚k ,ÔÈk¯a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï·‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÔÈÎ¯Î ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ·Ò‰Ïe ·LÈÏ ¯zÓ - ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B B¯Oa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב: משנה פ"ט כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי  שם). יוםֿטוב' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Î¯t‰ ÔÎÂ58- ‰k¯ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;B¯Oa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙¯zÓ - ˙Î¯Î dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60·˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61¯zÓ - ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚¯‰ ¯BÚL ;‰Ï BL·ÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ ¯BÚ ¯‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ"ט כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב "כנגד שם) פ"ט נדה (רא"ש
לפי  כלאים משום בהם אין נמטי, אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב
מתאים  זה עקב". אלא לו ואין "שכצ"ל כתב (שם) יוםֿטוב'
שפירושו  שכתוב ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב' ה'תוספות של שהגהתו שכתב יח ס"ק

(הגה 62) קשה הנעל ואף למעלה, ראה הגאונים, כדברי
יג). סעיף שם שבכרים 63)ביו"ד אףֿעלֿפי [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈ¯ÙBz64˙eÒk65Ôk¯„k ÔÈ¯ÙBz -66‡lL „·Ï·e , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLb·e ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69È¯ÎBÓ ÔÎÂ .ı¯‡a ÌÈ¯ÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -72‰nÁa eek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
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(ביחד)38) טווי לא (ביחד), שוע לא כאן שאין אףֿעלֿפי
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב"ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב"ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40·¯ Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙ¯hL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;¯Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚¯‡Ï ¯zÓ - ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.¯eÒ‡ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ B‡ ÌÈlÓb ¯Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚¯‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י  ועיין באמצע". עור) של =) שהרצועה "אףֿעל ֿפי ג

שם.

.ÈÌ¯ÙpL ¯Óˆ „‚a43Û¯ÙÏ ¯zÓ -44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
¯LB˜Â .ÔzLt45.¯t˙È ‡Ï Ï·‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע.
על  וקושרו סביבם החוט וכורך הקרעים, ראשי שני שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס"ק ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.‡È¯Óˆ È„‚a Ì„‡ L·BÏ46¯‚BÁÂ ÔzLt È„‚·e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»

.ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י 48)שם.47)תוספתא רומי, בדפוס
הוא  וכן כתביֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף", אברבנאל:
בגדים  כלאי הלכות פ"ט נדה הרא"ש (לפי שם בתוספתא
שני  של המשיחות שתי את יערב שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.·ÈÌ¯ÎÓÏe Ì˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „·Ïa ÔL·ÏÏ ‡l‡ ¯eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
‰LÈ·Ï C¯„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï·‡ ,¯eÒ‡ - »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»

¯zÓ - ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈ·Ï C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»
ÂÈzÁz ·LÈÏ52ÏÚ ·LÈÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«

ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53- EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆
elÙ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï·‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
- ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ ¯OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ C¯kz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.B¯Oa¿»

א.49) משנה פ"ח העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף ירושלמי

הוא  וכן (כסףֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק סוף כלאים סט.53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈ¯È ÔB‚k ,ÔÈk¯a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï·‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÔÈÎ¯Î ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ·Ò‰Ïe ·LÈÏ ¯zÓ - ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B B¯Oa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב: משנה פ"ט כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי  שם). יוםֿטוב' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Î¯t‰ ÔÎÂ58- ‰k¯ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;B¯Oa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙¯zÓ - ˙Î¯Î dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60·˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61¯zÓ - ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚¯‰ ¯BÚL ;‰Ï BL·ÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ ¯BÚ ¯‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ"ט כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב "כנגד שם) פ"ט נדה (רא"ש
לפי  כלאים משום בהם אין נמטי, אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב
מתאים  זה עקב". אלא לו ואין "שכצ"ל כתב (שם) יוםֿטוב'
שפירושו  שכתוב ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב' ה'תוספות של שהגהתו שכתב יח ס"ק

(הגה 62) קשה הנעל ואף למעלה, ראה הגאונים, כדברי
יג). סעיף שם שבכרים 63)ביו"ד אףֿעלֿפי [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈ¯ÙBz64˙eÒk65Ôk¯„k ÔÈ¯ÙBz -66‡lL „·Ï·e , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLb·e ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69È¯ÎBÓ ÔÎÂ .ı¯‡a ÌÈ¯ÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -72‰nÁa eek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
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ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ
.Ô‰È¯BÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ"לא ד:) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסףֿמשנה יח מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב"פסיק ואףֿעלֿפי כט:).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי

זו". אף זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.ÊÈ‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚·a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È¯‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב.73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.ÁÈÈ‡¯Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰¯OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ¯·‰Ï79‰˜BÏ - Ôk L·Ï Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆

לכלאים".76) עראי "אין ב: משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב "דאי שם) (יבמות שאמרו [ואףֿעלֿפי

רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי ואפילו
ועיין  א, הלכה פ"ט כלאים בירושלמי הוא כן לאחוריהם,
דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני  כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסףֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב
את  להבריח כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי גם והלא המכס,

שאינם 79) לפי המכס, בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי
במוכס  והמדובר בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס מקבלים
אסור  הרי קצבה, לו שיש במוכס שאם קצבה, לו שאין
ואף  יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ"ה גזילה משום
להנאה. שאינה ואףֿעלֿפי הלבישה, מחמת האיסור כאן

למעלה. שעטנז".80)ראה תלבש "לא משום

.ËÈC¯c Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë·‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚·e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï·‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ¯¯ˆÏ Ô‰lL „È ˙È·a ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ·˙83ËeË¯ÓÒe ,84B‡ ‰iË¯ ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
C¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B B¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯zÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף תחבושת.85)וירושלמי מיני

.Î¯BÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈ·e·f‰ ÁÈ¯Ù‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ C¯c88. ∆∆ƒ¿»

(כסףֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי" "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי, שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י
קשה. דבר שהוא משום ריב"א בשם שם ובתוספות

.‡ÎÌÈÏ·Á ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ - Ôlk Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .B„È ÏÚ ÔÎ¯BkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ Ôk¯ÎÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.·ÎÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91¯ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜¯w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰¯Bz92ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ - »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎ¯Î Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È¯‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«

.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ"ט (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן
כמותו. בירושלמי שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה

הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי בדפוס
חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי שבדפוס הנוסחא לפי

מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספריֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי  והלכה אלעזר, ורבי חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר
בהם  נחלקו לא הגוף, על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף
שם), ברע"ב (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי חכמים,

וברדב"ז. קורקוס בר"י וראה רבינו, השמיטו ולכן

.‚Î˙B˙B‡94ÔÈÒ·Bk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈc¯b‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ
˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ¯ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa ¯Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ ·eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿
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mi`lkקסו zekld - mirxf xtq - hay 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

י.94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„Î¯Óˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ B¯aÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
¯eaÁ BÈ‡ - ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡¯101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102- »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע"ב).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסףֿמשנה). ראשיהם קיבץ
שבת, לענין שאמרו כמו החוט, ראשי שני קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט הלכה שבת מהלכות פ"י ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב שאינו שבת מלאכת
(רדב"ז). מתקיים שאינו אףֿעלֿפי בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ¯zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙Úc¯Ó epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

¯BÓÁÏ106‰ÈÏÚ ·LBÈÂ107B¯Oa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙Úc¯Ó ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ï·f‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

miznd lr oi`y ,znl oikixkz mi`lkd on zeyrl xzen"
."devn

לבוש  המתים בתחיית המת יקום היאך קשה, ולכאורה
הראיה  מכאן בגמרא, אחת שלדעה ואף כלאים. בבגדי
בהן, ינהגו שלא הכוונה אין לעתיד־לבוא" בטלות ש"מצוות
בטלות  ואינן הקב"ה, של ורצונו חכמתו הן המצוות שהרי
ברור  "דבר הי"ד לספר בהקדמה הרמב"ם וכדברי לעולם.
שינוי  שום בה ואין לעד קיימת הזאת שהתורה ומפורש
- בטלות מצוות - הציווי מצד יהיה לא שקיומן אלא כו'"
האמיתית, ולמציאותו העולם לטבע שיהפכו מצד כי־אם
את  יפשוט המתים בתחיית המת כשיקום שמיד ופשיטא

אחרים. בגדים וילבש שעליו, השעטנז בגדי
(25 dxrde 29 cenr `"g a"pyz 'zegiyd xtq' itÎlr)

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי  - הבגד מן נהנה המת שאין ואףֿעלֿפי אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח, הלכה למעלה

שם.106)אוכף.105) קשה,107)כלאים שהוא מפני
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה

שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111¯zÓ - ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי זה והרי

.ÊÎ¯Óˆ „‚a113Ba „·‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba „·‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

ep¯kÓÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ep¯kÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡¯OÈÏ È¯Îp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
¯BÓÁÏ ˙Úc¯Ó epOÚÈ117¯Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úc¯n‰ ÏÚÓ epÚ¯˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba ¯k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚ·Bˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

¯k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Ú·ˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â ¯Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰Â¯·Îe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È¯‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a121˙B˜ÙÒ ¯eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ:113) (רש"י 114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט,115)בפסחים שרק וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב, שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח ֿ 122)פרק בכסף ראה

יב. הלכה מת טומאת מהלכות לפ"ט משנה

.ÁÎ¯Óˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„·Ï CÈ¯ˆ - È¯Îp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈ¯eÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ"ט בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰124‰¯Bz ÏL125B¯·Á ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚ¯B˜Â BÏ ıÙB˜ - ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba¯ ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈
L¯ÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï ¯eq‡ ‰ÁBc ˙Bi¯a‰ „B·k¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»

‰¯Bza129‰„·‡ ·L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆
ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈

'B˙Á‡ÏÂ' ·e˙k‰ Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»
˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï·‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ¯·c Ï·‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bi¯a‰ „B·k ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È¯‰ ,¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi¯a‰ „B·Î ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚ¯B˜ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰¯Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt -¿ƒ»

יט:124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י אבל בשוק", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי כ. שם

אהבה, בר אדא רב של במעשה (84 עמ' שם הגאונים (אוצר
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קסז mi`lk zekld - mirxf xtq - hay 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

י.94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„Î¯Óˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ B¯aÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
¯eaÁ BÈ‡ - ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡¯101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102- »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע"ב).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסףֿמשנה). ראשיהם קיבץ
שבת, לענין שאמרו כמו החוט, ראשי שני קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט הלכה שבת מהלכות פ"י ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב שאינו שבת מלאכת
(רדב"ז). מתקיים שאינו אףֿעלֿפי בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ¯zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙Úc¯Ó epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

¯BÓÁÏ106‰ÈÏÚ ·LBÈÂ107B¯Oa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙Úc¯Ó ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ï·f‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

miznd lr oi`y ,znl oikixkz mi`lkd on zeyrl xzen"
."devn

לבוש  המתים בתחיית המת יקום היאך קשה, ולכאורה
הראיה  מכאן בגמרא, אחת שלדעה ואף כלאים. בבגדי
בהן, ינהגו שלא הכוונה אין לעתיד־לבוא" בטלות ש"מצוות
בטלות  ואינן הקב"ה, של ורצונו חכמתו הן המצוות שהרי
ברור  "דבר הי"ד לספר בהקדמה הרמב"ם וכדברי לעולם.
שינוי  שום בה ואין לעד קיימת הזאת שהתורה ומפורש
- בטלות מצוות - הציווי מצד יהיה לא שקיומן אלא כו'"
האמיתית, ולמציאותו העולם לטבע שיהפכו מצד כי־אם
את  יפשוט המתים בתחיית המת כשיקום שמיד ופשיטא

אחרים. בגדים וילבש שעליו, השעטנז בגדי
(25 dxrde 29 cenr `"g a"pyz 'zegiyd xtq' itÎlr)

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי  - הבגד מן נהנה המת שאין ואףֿעלֿפי אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח, הלכה למעלה

שם.106)אוכף.105) קשה,107)כלאים שהוא מפני
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה

שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111¯zÓ - ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי זה והרי

.ÊÎ¯Óˆ „‚a113Ba „·‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba „·‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

ep¯kÓÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ep¯kÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡¯OÈÏ È¯Îp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
¯BÓÁÏ ˙Úc¯Ó epOÚÈ117¯Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úc¯n‰ ÏÚÓ epÚ¯˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba ¯k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚ·Bˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

¯k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Ú·ˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â ¯Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰Â¯·Îe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È¯‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a121˙B˜ÙÒ ¯eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ:113) (רש"י 114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט,115)בפסחים שרק וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב, שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח ֿ 122)פרק בכסף ראה

יב. הלכה מת טומאת מהלכות לפ"ט משנה

.ÁÎ¯Óˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„·Ï CÈ¯ˆ - È¯Îp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈ¯eÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ"ט בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰124‰¯Bz ÏL125B¯·Á ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚ¯B˜Â BÏ ıÙB˜ - ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba¯ ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈
L¯ÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï ¯eq‡ ‰ÁBc ˙Bi¯a‰ „B·k¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»

‰¯Bza129‰„·‡ ·L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆
ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈

'B˙Á‡ÏÂ' ·e˙k‰ Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»
˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï·‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ¯·c Ï·‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bi¯a‰ „B·k ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È¯‰ ,¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi¯a‰ „B·Î ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚ¯B˜ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰¯Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt -¿ƒ»

יט:124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י אבל בשוק", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי כ. שם

אהבה, בר אדא רב של במעשה (84 עמ' שם הגאונים (אוצר
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ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו
בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע אינו שחבירו מכיון קורע,
רבינו  בפירושי וראה ו), סימן בגדים כלאי הלכות פ"ט

.[23 הערה ב עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי  בשוק. אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי לרב", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב"ז). (כסףֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב

חייב  ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, לפי שאינו זקן ועל
(שם). הבריות כבוד מפני נדחה והלאו האבידה, להשיב

ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן
מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות

לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב "דמעיקרא שם: ופירש"י
וכן  הקרובים". על נכתב שלא כשם נכתב, מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני", ואלֿתעשה שב פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב"שב אלא אינו הפסח הקרבת
[אבל  זאת. השמיט ורבינו ועשה". ב"קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי עיון צריך
למה  פסח, עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב"קום שהוא
מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק נלמד פסח) קרבן ביטול (מבלי

שם]. שם.134)רש"י ברכות

.Ï‰˜BÏ - Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk L·Bl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
Le·Ï136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡¯ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,B¯ÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e¯˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ e¯Ó‡Â Ba e¯˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰‡¯˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…

tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba Le·Ï ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e¯˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
בריה  אחא רב "מחוי כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש

(כסףֿמשנה). ואפוקי" עיולי איקא פעם 138)דרב ובכל
(פירושי  מלונדריש אליהו [ורבינו (כסףֿמשנה). בו התרו
שלא  אףֿעלֿפי כתב: ג) עמ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(45 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
 ֿ אלאֿאם חייב אינו וללבוש לפשוט כדי שבשהה אףֿעלֿפי
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה

כולו. פשט שלא אףֿעלֿפי חייב, - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי  רב אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב

לפשוט  כדי שהה אפילו אלא ולובש, פושט דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב לפיכך רבינו. פסק וכן חייב, וללבוש

פשוט". פשוט לו עשה 141)"אמרו שלא ואףֿעלֿפי
מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב"א כתב וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט שאינו שמה כט) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי בו, להתכסות

.‡ÏL·Bl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk B¯·Á ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ L·Bl‰ - „ÈÊÓ142ÌeMÓ ¯·BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ143L·Bl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
LÈaÏn‰ - „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ

‰˜BÏ144.¯eËt L·Bl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אףֿעלֿפי
לו  שמזמין למלביש, כמסייע שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסףֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש

"לא 144)(כסףֿמשנה). קרי תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק מכות בתוספתא רבינו דברי [ומקור תלביש".
כלאים  חבירו את "המלביש :(32"244 עמ' מנדל צוקר
כצ"ל) - (חייב מזיד שהמלביש אףֿעלֿפי הנזיר את המטמא
=) ומטמא מזיד לובש היה אם פטור, (חייב) מזיד והמטמא
(פטור) (שוגגין) שניהם (היו) פטור) (חייב מזיד ומיטמא)
כתביֿיד  (ע"פ הנ"ל בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)".
אליהו  ר' בפירושי ראה ראשון), ודפוס ווינה עהרפורט

.[65 הערה ד עמ' מלונדריש

.·Ï·lL ÌÈ‰keL145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë·‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ - Lc˜na elÙ‡ ,‰„B·Ú¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ Ba e¯z‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין
(כסףֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ"ח 146)כלאים ראה

אֿב. הלכות המקדש כלי מהלכות

ãycew zegiyn zecewpã

elit` dcear zrya `ly dpedk icba eyaly mipdk"
."'ek mi`lk `edy hpa`d iptn ,oiwel - ycwna

בשעת  שלא אפילו ש"במקדש מהגמרא הראב"ד והשיג
שלוקין  הרמב"ם שכתב מה על השיג ועוד מותר", עבודה
ובאפוד  בחושן גם והלא כלאים", שהוא האבנט "מפני רק
ורך  צמר, "מרוקם שהאבנט הרדב"ז ותירץ כלאים. יש
כלאים", ואינם קשים היו והאפוד החושן אבל היה"
דין  יש אם חולקים והראב"ד שהרמב"ם נמצא ולפי־זה
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ושתי  כהונה, בגדי בעוד גם או באבנט רק כלאים
כלאים  הותרו האם מחלוקתם כי בזו, זו תלויות הפלוגתות
במקדש, שהוא זמן כל או עבודה בשעת רק כהונה בבגדי

כהונה. בבגדי כלאים היתר בגדר תלוי
בציצית, כלאים דיחוי על־דרך הוא ההיתר הרמב"ם, לדעת
גם  כך ציצית, של מצות־עשה במקום רק והותר שנדחה
להתירו  אין ולכן כהונה, עבודת לשם באבנט כלאים הותרו
חילוק  שיש סובר הראב"ד משא"כ עבודה, בשעת רק אלא
בה  להתיר מיוחד לימוד יש ציצית לגבי כי ביניהם, עקרוני
כלאים, להתיר מיוחד לימוד אין באבנט משא"כ כלאים,
בדרך  האבנט, את לעשות התורה ציוותה שכך כיון אלא
כלאים, איסור בזה אין שמלכתחילה אנו יודעים ממילא

העבודה. בשעת שלא גם מותר ולכן
דין  היה באבנט רק האם מחלוקתם, גם נובעת מכאן
לא  שמעולם הראב"ד לדעת ובחושן: באפוד גם או כלאים
גם  כלאים לרבות מסתבר כהונה, בבגדי כלאים נאסרו
מלכתחילה, תורה ציוותה שכך להדגיש ובחושן, באפוד
לשיטת  אבל הכהונה. בגדי עשיית אופן להיות צריך שכן
ונדחה  כהונה, בבגדי כלאיים איסור שנאמר הרמב"ם
איסור  והיתר הדיחוי למעט מסתבר מצות־עשה, במקום
חושן  שלגבי הרמב"ם סובר ולכן שיותר, כמה כלאים
ואינם  קשים "היו כי האיסור להתיר צריך אין ואיפוד

כלאים".
רק  כלאים דין ישנו מדוע הטעם לבאר יש על־פי־זה

מא  ע"פ כהונה, בגדי בשאר ולא הגמרא באבנט מר
לקראת  "היכון משום בה יש התפילה בשעת שחגורה
לשם  הוא האבנט עשיית כל וא"כ ישראל", אלקיך
לראש  לכל משמשים הכהונה בגדי שאר משא"כ העבודה,
באופן  שנעשו אלא האדם, את לכסות הרגיל בתפקידם
לעבודת  קודש בגדי שהם כיון ולתפארת" "לכבוד מיוחד

הכהונה.
('e oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

miIpr zFpYn zFkld
miIprzFpYn'ld-mirxfxtq

¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
‡lL („ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL (· .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆∆…
‡lL (Â .Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆∆…
ËwÏÈ ‡lL (Á .Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê .Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈
˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ì¯k‰ Ë¯t∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»»««
ÔzÏ (·È .ÌÈiÚÏ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈
.ÌÈiÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„¿̂»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«»¬ƒƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האילן.1) או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה ושכח המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט אדם כל מותרין ומאימתי עניים. במתנות
וכמה  לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ¯ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

¯ˆBw‰ „Á‡ .E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב עוד אין - לקצור שהתחיל לפני אבל ה"א), פ"א

זק"ש). ניסן להרב מלך' פני פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה מ"א: פ"ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע, מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט"ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי"ב. פ"ב להלן וראה כג:). שבת (רש"י 'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי' א. קלז, חולין ה"ב; פ"א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ"א
כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ"ד להלן רבינו שפסק וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי בשם השולחן' ('פאת

.·˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ - Ô‰È˙B¯t8Ïk ˙‡ ¯ˆ˜Â ¯·Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ¯ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È¯‰ - «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ"א: פ"ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב'ירושלמי'
כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי וכנראה שדך".
בדגן  אלא חייב אינו התורה שמן מ"ד) פ"א (פאה הר"ש

בלבד. ויצהר פ"ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי' עי' במחובר.
הט"ו. פ"ב להלן ועי' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא

נראה  "שנתינתו", כתב להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב
חובתו  ידי יוצא אינו הפאה ואסף עבר שכבר שכיון
הלכות  פ"ב להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב"עזיבה"

מלך'). פני ('אור המצוות'10)טוֿטז ב'ספר כתב כן
א  תעזוב יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,

לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק
שם  כתב וכן אותם". תעזוב ולגר לעני אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי לעשה, ניתק זה "ולאו רי: לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע, כל
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ושתי  כהונה, בגדי בעוד גם או באבנט רק כלאים
כלאים  הותרו האם מחלוקתם כי בזו, זו תלויות הפלוגתות
במקדש, שהוא זמן כל או עבודה בשעת רק כהונה בבגדי

כהונה. בבגדי כלאים היתר בגדר תלוי
בציצית, כלאים דיחוי על־דרך הוא ההיתר הרמב"ם, לדעת
גם  כך ציצית, של מצות־עשה במקום רק והותר שנדחה
להתירו  אין ולכן כהונה, עבודת לשם באבנט כלאים הותרו
חילוק  שיש סובר הראב"ד משא"כ עבודה, בשעת רק אלא
בה  להתיר מיוחד לימוד יש ציצית לגבי כי ביניהם, עקרוני
כלאים, להתיר מיוחד לימוד אין באבנט משא"כ כלאים,
בדרך  האבנט, את לעשות התורה ציוותה שכך כיון אלא
כלאים, איסור בזה אין שמלכתחילה אנו יודעים ממילא

העבודה. בשעת שלא גם מותר ולכן
דין  היה באבנט רק האם מחלוקתם, גם נובעת מכאן
לא  שמעולם הראב"ד לדעת ובחושן: באפוד גם או כלאים
גם  כלאים לרבות מסתבר כהונה, בבגדי כלאים נאסרו
מלכתחילה, תורה ציוותה שכך להדגיש ובחושן, באפוד
לשיטת  אבל הכהונה. בגדי עשיית אופן להיות צריך שכן
ונדחה  כהונה, בבגדי כלאיים איסור שנאמר הרמב"ם
איסור  והיתר הדיחוי למעט מסתבר מצות־עשה, במקום
חושן  שלגבי הרמב"ם סובר ולכן שיותר, כמה כלאים
ואינם  קשים "היו כי האיסור להתיר צריך אין ואיפוד

כלאים".
רק  כלאים דין ישנו מדוע הטעם לבאר יש על־פי־זה

מא  ע"פ כהונה, בגדי בשאר ולא הגמרא באבנט מר
לקראת  "היכון משום בה יש התפילה בשעת שחגורה
לשם  הוא האבנט עשיית כל וא"כ ישראל", אלקיך
לראש  לכל משמשים הכהונה בגדי שאר משא"כ העבודה,
באופן  שנעשו אלא האדם, את לכסות הרגיל בתפקידם
לעבודת  קודש בגדי שהם כיון ולתפארת" "לכבוד מיוחד

הכהונה.
('e oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

miIpr zFpYn zFkld
miIprzFpYn'ld-mirxfxtq

¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
‡lL („ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL (· .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆∆…
‡lL (Â .Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆∆…
ËwÏÈ ‡lL (Á .Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê .Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈
˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ì¯k‰ Ë¯t∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»»««
ÔzÏ (·È .ÌÈiÚÏ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈
.ÌÈiÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„¿̂»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«»¬ƒƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האילן.1) או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה ושכח המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט אדם כל מותרין ומאימתי עניים. במתנות
וכמה  לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ¯ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

¯ˆBw‰ „Á‡ .E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב עוד אין - לקצור שהתחיל לפני אבל ה"א), פ"א

זק"ש). ניסן להרב מלך' פני פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה מ"א: פ"ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע, מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט"ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי"ב. פ"ב להלן וראה כג:). שבת (רש"י 'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי' א. קלז, חולין ה"ב; פ"א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ"א
כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ"ד להלן רבינו שפסק וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי בשם השולחן' ('פאת

.·˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ - Ô‰È˙B¯t8Ïk ˙‡ ¯ˆ˜Â ¯·Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ¯ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È¯‰ - «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ"א: פ"ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב'ירושלמי'
כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי וכנראה שדך".
בדגן  אלא חייב אינו התורה שמן מ"ד) פ"א (פאה הר"ש

בלבד. ויצהר פ"ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי' עי' במחובר.
הט"ו. פ"ב להלן ועי' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא

נראה  "שנתינתו", כתב להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב
חובתו  ידי יוצא אינו הפאה ואסף עבר שכבר שכיון
הלכות  פ"ב להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב"עזיבה"

מלך'). פני ('אור המצוות'10)טוֿטז ב'ספר כתב כן
א  תעזוב יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,

לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק
שם  כתב וכן אותם". תעזוב ולגר לעני אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי לעשה, ניתק זה "ולאו רי: לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע, כל
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במצותֿעשה". שביארנו כמו אותם, תעזוב ולגר לעני
מן 11) מפריש "ואף שם): (בבאֿקמא שאמר ישמעאל כרבי

כמותו. סוברת שם שהסוגיא מפני כדבריו, והלכה העיסה".
"תעזוב" בתורה פעמיים שנאמר משום שטעמו שם, ואמרו
הוא  מחויב - הפאה את ששינה לאחר שאפילו ללמד בפאה,

לעניים. "מפריש 12)לעזבה אלא הזכיר לא ישמעאל רבי
העיסה  נתרבתה ישמעאל ולרבי הואיל אבל העיסה", מן
בין  לחלק שאין רבינו סובר - למעלה) (ראה מ"תעזוב"

חייבת. היא ואף אפויה, לפת עיסה

.‚¯Èˆw‰ Ïk „·‡13Ô˙pL Ì„˜ Û¯O B‡ ¯ˆwL »«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»«
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰‡t‰«≈»¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…
.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

ולא 13) "ביטלו הסובר יוחנן שלרבי אמרו שם במכות
ל'עשה' הניתק לאו על בעבר לוקה שאינו (היינו ביטלו"
כשאכל  כאן מדובר - בידים) ה'עשה' את ביטל  אם אלא
הקציר  כל "אבד כתב: שרבינו ומכיון העיסה. את עצמו הוא
שאמר: שם לקיש ריש כדעת שסובר נראה נשרף", או שקצר
ה'עשה' ביטל לא אם שאפילו (היינו, קיימו" ולא "קיימו
המצוות' ב'ספר כתב וכן לוקה). - קיימו לא אלא בידים
מהל' בפט"ז וראה ה"ה. להלן ראה ריד), (לאֿתעשה

ה"ב. בפי"ח שם ועוד שם. ובכסףֿמשנה ה"ד, סנהדרין

.„¯ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ14Ìl‡Óe15ËwÏÈ ‡Ï - ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈
ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,¯Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰«ƒ√ƒ«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈
¯·Ú .ËwÏ˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«

‰Ù‡Â ÔÁË elÙ‡ ,ÔËwÏÂ16:¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B - ¿ƒ¿»¬ƒ»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«
Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ17¯Á‡ eÙ¯O B‡ e„·‡ . ∆»ƒ¿«≈«¬……»»¿ƒ¿¿««

.‰˜BÏ - ÌÈiÚÏ Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL∆ƒ¿»…∆∆»«»¬ƒƒ∆

פ"ד 14) (להלן קצירה" בשעת המגל מתוך הנופל "זה
ידו 15)ה"א). מתוך "הנופל זה מאלם. או כלומר,

(שם). ויקצור" השבלים ה"ב.16)כשמקבץ למעלה ראה
קצירך 17) "ולקט קכא). ('עשה' המצוות' ב'ספר כתב כן

מכות  במסכת שנתבאר כמו לעשה, שניתק לאו זה וגם וכו'
וראה  ריא, בלאֿתעשה שם עוד זה על וחזר פאה". לגבי

הסמוכה. בהלכה

.‰,‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈ·Ú‰ ÔÓ Ë¯ÙpL Ë¯Ùa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
Ë¯Ùe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
¯nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈

˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ18;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È¯‰ - B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe ¯·Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿

ÚÏBÊ - ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈi »¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆
‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÔlkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆

Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰19.‰˜BÏ - Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â , «ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

שכחה,18) – עמרים "שני רבינו: כתב הי"ד, פ"ה להלן
- כאן שכתב אחת" "אלומה כן ואם שכחה". אינם ושלשה

מלך'). פני 'אור (ועי' דוקא ב'ספר 19)לאו רבינו לשון זה
שכל  אצלנו הוא שכלל "ודע, ריד): (לאֿתעשה המצוות'

עשה  שקיים זמן כל עשה, קיום בה שיש לאֿתעשה מצוות
שאם  - הפאה כגון לוקה. יקימנו לא ואם לוקה, אינו - שבה
ליתנה  יכול אלא שיקצור בזמן מלקות יתחייב לא קצרה,
מן  נותן - ולשן וטחנן החיטים את דש אם וכן שבלים.
אירע  אם אבל הפאה, מן בו חייב שהיה מה שיעור העיסה
לוקה, זה הרי - שנשרפו או לגמרי החיטים אותן שאבדו
כגון  בידו, ביטלו אם כלֿשכן שבה, 'עשה' קיים שלא כיון
בגמרא  שאמרם תחשוב ואל החיטים. אותן כל את שאכל
שאותה  ונתקיים אחרת" ועוד זאת אלא לנו אין "אנו מכות:
בפאה  אלא זה דין יהא שלא שמשמע הפאה, היא האחרת
מה  וכל הפאה לומר: רצונו "אחרת" ענין אלא לא, - בלבד.
והעוללות, והשכחה והלקט שהפרט לפי הפאה, כדין שדינו
מה  בו ואפשר מעשה, בו שיש לאו הוא מהם אחד כל
ביטלו, ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו מענין בפאה שאפשר
הוא  'עשה' קיום בה שיש לפאה למדנו שממנו שהכתוב לפי
בפאה  נאמר וזה - אותם תעזוב ולגר לעני יתעלה: אמרו
ולקט  שדך, פאת תכלה "לא אמר ובעוללות, ובפרט ובלקט
תלקט, לא כרמך ופרט תעולל, לא וכרמך תלקט, לא קצירך
"לא  השכחה בעומר עוד ואמר אותם". תעזוב ולגר לעני
שמצאנו  וכיון יהיה", ולאלמנה וליתום לגר לקחתו, תשוב
על  ולמדו ל'עשה', שניתק לאו היא שהפאה הגמרא לשון
משמע  אותם", תעזוב ולגר "לעני שאמר ממה שבה 'עשה'

לעשה". שניתק לאו - הלאוין חמשת אלו שכל

.Â‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈ¯ÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk20Ì‡ . ¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È¯‰ - d¯ˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·za ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»

Ôlk ˙BÏÈ‡Ï21¯‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :¯Ó‡pL ; »ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈
EÈ¯Á‡22˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,23. «¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

"בשדה,20) דורש כיֿתצא פרשת וב'ספרי' מ"ז. פ"ו פאה
ר"ש  עי' ב'ירושלמי', מפורש וכן קמה". שכחת לרבות

מ"ו. פ"ד לפאה שכל 21)בפירושו רבינו, מדברי [נראה
בפאה  האמור הכלל בהם ואין בשכחה, חייבים האילנות
- כאחת לקיטתו שאין שאילן ה"א) פ"ב ולהלן מ"ד, (פ"א
ד"ה  - ב ב, בקידושין הרשב"א דעת כן ואין בה. חייב אינו
וב'אור  שם, בפאה ראשונה' 'משנה ועי' והגרע"א). אתרוג,

מלך']. זו 22)פני "אחריך, ב: קלא, בחולין ואמרו
שם).23)שכחה". (חולין, מזית לומדים

.ÊÌ¯ka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa¯‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ24: ƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»

‰‡e·za25ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ : «¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ
˙BÏÈ‡a26.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰ : »ƒ»«ƒ¿»¿«≈»

פ"ב.24) פאה ותוספתא שם, בה 25)חולין שייך שלא
הכ"א. ועיי"ש הי"ז. פ"ד להלן כמבואר עוללות,

וב'תוספות'26) עוללות. ולא פרט ולא לקט לא בהם שאין
עוללות  שלענין "אףֿעלֿפי שאלו: גמר) ד"ה שם, (חולין
שאין  אחריך", "אחריך ב'גזירהֿשוה' מכרם זית ללמוד אין
פרט  לענין נלמוד לא למה - נטף ולא כתף לא בו

זו?". ב'גזירהֿשוה'

.Áel‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk27‰È‰ ˙·BË Ô‰a ÔÈ‡ - »«¿¬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



miiprקע zepzn 'ld - mirxf xtq - hay 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏÚaÏ28ÔÁ¯k ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»

B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי לכל לתתם שהרי 29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב" אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט"ו). תרומות מהל' (פי"ב שירצה מי לכל שנותנן

לעני 30) תלקט, לא קצירך "ולקט כב) כג, (ויקרא שנאמר
לעני  תלקט "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב ולגר
הלקט  מן ללקט לו אסור העני שגם שלו", על עני להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa ¯eÓ‡‰ ¯b Ïk31¯‚ ‡l‡ BÈ‡ - »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL ¯OÚÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .33ÈÂl‰ ‡·e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙È¯a Ôa ¯b‰ Û‡ ,˙È¯a Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;¯b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב".31) ולגר ('פאת 32)"לעני תושב גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני", "במעשר כתבֿיד אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ"ד קדושים פ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי ביד ממחין "אין ב: נט, גיטין משנה,

שלום". דרכי מפני ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל
שיבואו  עד חכו : להם לומר יכול שהרי שלום, דרכי כאן אין

ה"ה]. זרה עבודה מהל' בפ"י [וראה (רדב"ז). ישראל עניי

.ÈÏk - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
Lw·Ï ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ Ô‰Ó ¯‡Lp‰ È¯‰ - Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
˙BÓe¯zk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆

'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»
‰iÁÏ Ô˙B‡ ·ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙‡ ·ÊÚz'«¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»

.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע "לוי ב: קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט, למישקל עניים הוו ולא רש"י) -
ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר לעני ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי: לעטלפים.
מפני  - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב, ממדבר

דטבלה". תרומה שאני תרומה, "והרי 39)הפסד שם:
אוסרים  (אינם טבלי דלא וקיבה) ולחיים זרוע = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני הבהמה כל
מתנות  שאני כהן, הפסד מפני ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈËwÏÓ ¯Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

- ÔÎ È¯Á‡ ¯‡Lp‰ .e‡B·ÈÂ Ì¯ka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡¯OÈ ı¯‡a45L‡¯a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡¯Ó da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆

‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓÊ47È¯eaˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈
ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆

.Ô‰È¯Á‡ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ"א.40) פ"ח להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך 
"לעני  משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי ואףֿעלֿפי שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב
שם, בפאה ה'ירושלמי' כדעת פסק - מהלקט נתייאשו
יוחאי  בן שמעון רבי של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר "לעני

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
 ֿ (בבא לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי וגם לקוטי", בתר "לקוטי שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב'פירוש משנה' ב'כסף עי' עליו, חולק

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט פרט להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף שהרי פאה, למעט בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי"ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ. בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי הארץ, על שכח
הי"ב. להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב כן

השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע, ממלת גזור
ישראל) בארץ =) הצבי בארץ שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי"ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף ממטרות הוא מרֿחשון י"ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי ליישב משנה' ב'כסף שכתב

ב. ו, א. הי"ב.48)ו, להלן ראה

.·ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı¯‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ

ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk ¯z‰ ¯·kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»
,ÏËB - ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈

ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»

זמן 49) "כל : מ"ב פ"ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו
למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה

אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ"ח פאה 'ירושלמי'
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קעי miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - hay 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏÚaÏ28ÔÁ¯k ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»

B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי לכל לתתם שהרי 29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב" אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט"ו). תרומות מהל' (פי"ב שירצה מי לכל שנותנן

לעני 30) תלקט, לא קצירך "ולקט כב) כג, (ויקרא שנאמר
לעני  תלקט "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב ולגר
הלקט  מן ללקט לו אסור העני שגם שלו", על עני להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa ¯eÓ‡‰ ¯b Ïk31¯‚ ‡l‡ BÈ‡ - »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL ¯OÚÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .33ÈÂl‰ ‡·e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙È¯a Ôa ¯b‰ Û‡ ,˙È¯a Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;¯b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב".31) ולגר ('פאת 32)"לעני תושב גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני", "במעשר כתבֿיד אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ"ד קדושים פ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי ביד ממחין "אין ב: נט, גיטין משנה,

שלום". דרכי מפני ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל
שיבואו  עד חכו : להם לומר יכול שהרי שלום, דרכי כאן אין

ה"ה]. זרה עבודה מהל' בפ"י [וראה (רדב"ז). ישראל עניי

.ÈÏk - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
Lw·Ï ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ Ô‰Ó ¯‡Lp‰ È¯‰ - Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
˙BÓe¯zk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆

'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»
‰iÁÏ Ô˙B‡ ·ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙‡ ·ÊÚz'«¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»

.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע "לוי ב: קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט, למישקל עניים הוו ולא רש"י) -
ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר לעני ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי: לעטלפים.
מפני  - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב, ממדבר

דטבלה". תרומה שאני תרומה, "והרי 39)הפסד שם:
אוסרים  (אינם טבלי דלא וקיבה) ולחיים זרוע = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני הבהמה כל
מתנות  שאני כהן, הפסד מפני ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈËwÏÓ ¯Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

- ÔÎ È¯Á‡ ¯‡Lp‰ .e‡B·ÈÂ Ì¯ka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡¯OÈ ı¯‡a45L‡¯a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡¯Ó da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆

‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓÊ47È¯eaˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈
ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆

.Ô‰È¯Á‡ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ"א.40) פ"ח להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך 
"לעני  משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי ואףֿעלֿפי שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב
שם, בפאה ה'ירושלמי' כדעת פסק - מהלקט נתייאשו
יוחאי  בן שמעון רבי של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר "לעני

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
 ֿ (בבא לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי וגם לקוטי", בתר "לקוטי שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב'פירוש משנה' ב'כסף עי' עליו, חולק

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט פרט להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף שהרי פאה, למעט בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי"ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ. בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי הארץ, על שכח
הי"ב. להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב כן

השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע, ממלת גזור
ישראל) בארץ =) הצבי בארץ שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי"ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף ממטרות הוא מרֿחשון י"ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי ליישב משנה' ב'כסף שכתב

ב. ו, א. הי"ב.48)ו, להלן ראה

.·ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı¯‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ

ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk ¯z‰ ¯·kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»
,ÏËB - ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈

ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»

זמן 49) "כל : מ"ב פ"ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו
למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה

אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ"ח פאה 'ירושלמי'
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.„ÈÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰54.˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙k , «»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿

,ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯ÓB‡ ·e˙k‰ È¯‰¬≈«»≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆
,‡¯Óba L¯t˙ ¯·Îe .E„O· E¯Èˆ˜ ¯ˆ˜˙ Èkƒƒ¿…¿ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L55‰‡¯ÈÂ . ∆«≈»∆∆¿»»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆
ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ¿»«¿¬ƒƒ≈∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B¬¿»»»∆ƒƒ¿≈∆

בארץ 54) אלא נוהגת אינה בארץ התלויה מצוה שכל
"ארצכם" בפסוק מפורש שהרי ועוד לו:), (קידושין

שמבאר. כמו ב:55)ו"בשדך", קלז, בחולין מפורש כן
כסףֿמשנה. ועי' בחו"ל", הכא בארץ, "התם

.ÂËdÏ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»
¯eÚL56.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ . ƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»

ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡57ÔÈa , ¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a58„Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe . »»∆≈¿»»»∆ƒ«»∆»

‰„O‰ Ï„‚ ÈÙÏ ÌÈMMÓ59ÌÈiÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ,60ÈÙÏe , ƒƒƒ¿ƒ…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒ
Ì‡L ,¯˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk .Ú¯f‰ ˙k¯aƒ¿««∆«≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒ
È¯‰ - ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡ ‰pnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆»∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈
ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê∆ƒ««ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒ

‰a¯‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ Ú¯Ê Ì‡Â .ÛÈÒBÓ -61È¯‰L , ƒ¿ƒ»«¿«¿»««¿≈∆¬≈
ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Î¯a‰ ÈÙÏ ÛÈÒBÓ - C¯a˙ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»«ƒ«

¯ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ - ‰‡t‰62˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â . «≈»ƒƒ»»¿≈¿∆∆…
¯eÚL63. ƒ

שם.56) וחולין מ"א, פ"א מ"ב.57)פאה שם, פאה
שם.58) שם.59)חולין, רוב 60)פאה, לפי שם:

בוי"ו; ענוה שיקרא מי "יש שם: בפיה"מ וכתב הענוה,
מעט". או רב זרע אם הארץ שתענה מה ופירושו

כאן 61) אבל מועטין". "והעניים כתב: המשנה בפירוש
להוסיף  יש מרובים, העניים היו אם שהרי זאת, השמיט

רב. בזרע בשנתברך ויותר, מצוה 62)יותר שיש כיון
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' כמפורש בהוספתו,

וכן 63) מלמעלה". שיעור לה אין "הפאה שם: 'ירושלמי'
לאחר  =) שדהו כל לעשות רצה "שאם ו:) (נדרים אמרו

עושה". - פאה הי"א) פ"ב להלן ראה לקצור, שהתחיל

ה'תשע"ח  שבט י"א ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הקרקע 1) שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר

שדהו  הקוצר בקמה. הפאה שחיוב ודין בפאה חייב שיהיה
שקצר  גוי קמה. והיא שדהו המקדיש או שתוגמר קודם
לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח"כ שדהו
הפועלים  ואם הפאה. מניחים השדה מן מקום באיזה
אותם  קוצרים אם הנקצרים, דברים פאת להניחם. מוזהרים
בכמה  ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים.
וזרקה  הפאה מקצת שנטל והעני הפאה. מחלקין ביום עתות

השאר. על

.‡B˙ËÈ˜Ïe ,¯ÓLÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,ÏÎ‡ Ïk»…∆∆ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»

;‰‡Ùa ·iÁ - Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe ,˙Á‡k BlkÀ¿«««¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈»
.ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆

.·¯Èˆ˜Ï ‰ÓBc‰ Ïk2‡e‰ - el‡ ÌÈÎ¯c LÓÁa »«∆¿»ƒ¿»≈¿»ƒ≈
ÔÈ·e¯Á‰Â ˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔB‚k .‰‡Ùa ·iÁL∆«»¿≈»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰Â ÌÈBn¯‰Â ÌÈ„˜M‰Â ÔÈÊB‚‡‰Â¿»¡ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»¬»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈk¯ ÔÈa ÌÈL·È ÔÈa ÌÈ¯Óz‰Â3el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,4. ¿«¿»ƒ≈¿≈ƒ≈«ƒ¿…«≈»≈
ÒÈËq‡ Ï·‡5ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙe ¬»ƒ»ƒ»¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈
ÏÎ‡ ÔÈ‡L6ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ∆≈»…∆¿≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡Lk ı¯‡‰ ÔÓ Ô‰ÈÏecb ÔÈ‡Lı¯‡‰ ˙B¯t ¯7ÔÎÂ . ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆ƒ¿»≈»»∆¿≈
‡e‰ È¯‰L ,ep¯ÓLiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿∆∆¬≈
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÌÈ‡z‰ ÔÎÂ .ÏkÏ ¯˜ÙÓÀ¿»«…¿≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
ÌBi‰ ¯ÓbiM ‰Ó ‰Ê ÔÏÈ‡a LÈ ‡l‡ ,˙Á‡k Ô˙ËÈ˜Ï¿ƒ»»¿««∆»≈¿ƒ»∆«∆ƒ»≈«
- ˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï ¯ÓbiM ‰Ó Ba LÈÂ¿≈«∆ƒ»≈¿«««»»ƒ¿≈»»
ÌÈÓeM‰ .Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,¯eËt»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLaÈÓ È¯‰L ,‰‡Ùa ÔÈ·iÁ - ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒ«»ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ»

˙B‰n‡‰ ÔÎÂ .Ìei˜Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe8,ÌÈÏˆa ÏL «¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»∆¿»ƒ
˙B·iÁ - Ú¯f‰ Ô‰Ó ÁwÏ ı¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»»»∆ƒ«≈∆«∆««»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰‡Ùa¿≈»¿≈…«≈»∆

ונשמר 2) אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם
ביחד  מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו

שם). - לקיום שגם 3)ומכניסו בירושלמי, חכמים כדעת
הם  שאף בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי
שם  יהודה רבי בן יוסי ר' כדברי ולא כאחת, נגמרים

כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה [במשנה 4)הפוטרם
הוא  שביהודה שהאוג ולפי אוג גם נזכר שם ובספרא
בכדי  רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים
ההפקר  שהרי ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט, להאריך שלא

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, [בשבת 5)פטור
יד  בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל אמרו: סח.
רבינו  בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד
אוכל, אינו סטיס שרק רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד
ששנינו  ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח אבל
ספיחי  בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים
כלאים  משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס",

אדם]. מאכל שיהא שצריך צבעים.6)כלל, מיני והם
יונקים 7) אינם - הארץ מן הם שגדלים פי על אף כלומר,

אילנות. כשאר הארץ לזרע.8)מן השמורים הבצלים

.‚‡e‰L Ïk Ú˜¯˜9‰˙È‰ elÙ‡Â ,‰‡Ùa ˙·iÁ - «¿«»∆«∆∆¿≈»«¬ƒ»¿»
ÏL elÙ‡ - ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;ÔÈÙzL ÏL∆À»ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿¿∆¬ƒ∆

.ÌÈa«̄ƒ

כל 9) שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא, רבי וכדעת
אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא.
שיור? כאן אין משקצר חיוב, כאן אין - קצרה שלא עד

שבלים. ה' ובו אחד קלח שהיה ומתרץ

.„ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯Î ‰e¯ˆwL ‰„O10‰e¯ˆwL B‡ , »∆∆¿»»»¿ƒ¿«¿»∆¿»»
‰eÓÒ¯˜ B‡ ,ÌÈËÒÏ11B‡ Áe¯‰ ‰z¯aL B‡ ,ÌÈÏÓ ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»ƒƒ¿«»»«
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‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙·BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»
‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא שאם פי על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו

כך. אחר מתחייב אינו

.‰È¯‰ - ¯‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜Â dÈˆÁ ¯ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ e¯ˆwL ÈˆÁa ·eiÁ‰L ;‰¯eËt BÊ14Ï·‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

- ¯‡M‰ ¯ˆ˜Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
¯eÚLk ‰‡t Ô˙B¯ˆwM ‰Ó15¯ÎÓe dÈˆÁ ¯ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰ - dÈˆÁ16dÈˆÁ ¯ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B ¯aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰ - dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ .18¯‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ - «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן
שקצרו 16) הלוקח "כשידע כתב: שם המשנה ובפירוש

לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה
 ֿ הקדוש מתנות למכור רשות לו שאין לפי שדה, לאותה
שנשאר  מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך ברוךֿהוא,
השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר בשדה

שפדה.17) החצי מן כולה הפאה את 18)יוציא כלומר,
שקצר. הזה וחיוב 19)החצי בקמה הפאה שחובת מפני

בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.Â¯ˆBa ‰È‰L Ì¯k20˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C¯„Ï ˙bÏ ¯‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„·e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ¯ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«

¯‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ¯ˆBaM22˜eMÏ ¯ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«
¯‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ˙Á‡ Áe¯Ó≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆ·e ÏÈ‡B‰ ;Ì¯k‰ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡¯Ú ¯ˆB·k BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .¯eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ ¯eËt - e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙È·Ï¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב אמר
מצידי  צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא
ייתן  הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,

מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
עראי  כבוצר הוא הרי לשוק המדל כלומר, מעט,הכל. מעט

זו  והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.
קבע. עראי.22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי

מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט
שהרי  כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.Ê¯Ó‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ¯ˆBw‰24‰‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - LÈÏL25- LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùa ÔÎÂ .˙·iÁ26Ô˙¯ÈÓ‚ LÈÏL e¯Ó‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈ·iÁ -«»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.Á‰‡Ùa ˙·iÁ - ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ d¯ˆ˜˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa ·iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ ·eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט.27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט

.ËBÊ È¯‰ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â e‰„O ¯ˆwL È¯Î»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

¯enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב בירושלמי: וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר
שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.ÈÔÈ‡L ÈtÓ ,¯ˆ˜Ï ÌÈ¯Î ÌÈÏÚBt ÔÈ¯ÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»
‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ e¯ˆ˜Â ¯ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»

‰‡Ùa ˙·iÁ BÊ È¯‰ -32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא
תלויים  ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.‡È- ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ¯ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

¯Èˆw‰ ·¯ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .¯OÚÏ33È¯‰ - ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

¯OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B -35‰¯ÊÂ Lc Ï·‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»
¯OÚÓ - BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Â ‰¯ÊÓ·e ˙Á¯a36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆
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קעג miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - hay `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙·BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»
‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא שאם פי על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו

כך. אחר מתחייב אינו

.‰È¯‰ - ¯‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜Â dÈˆÁ ¯ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ e¯ˆwL ÈˆÁa ·eiÁ‰L ;‰¯eËt BÊ14Ï·‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

- ¯‡M‰ ¯ˆ˜Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
¯eÚLk ‰‡t Ô˙B¯ˆwM ‰Ó15¯ÎÓe dÈˆÁ ¯ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰ - dÈˆÁ16dÈˆÁ ¯ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B ¯aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰ - dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ .18¯‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ - «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן
שקצרו 16) הלוקח "כשידע כתב: שם המשנה ובפירוש

לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה
 ֿ הקדוש מתנות למכור רשות לו שאין לפי שדה, לאותה
שנשאר  מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך ברוךֿהוא,
השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר בשדה

שפדה.17) החצי מן כולה הפאה את 18)יוציא כלומר,
שקצר. הזה וחיוב 19)החצי בקמה הפאה שחובת מפני

בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.Â¯ˆBa ‰È‰L Ì¯k20˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C¯„Ï ˙bÏ ¯‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„·e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ¯ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«

¯‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ¯ˆBaM22˜eMÏ ¯ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«
¯‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ˙Á‡ Áe¯Ó≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆ·e ÏÈ‡B‰ ;Ì¯k‰ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡¯Ú ¯ˆB·k BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .¯eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ ¯eËt - e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙È·Ï¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב אמר
מצידי  צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא
ייתן  הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,

מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
עראי  כבוצר הוא הרי לשוק המדל כלומר, מעט,הכל. מעט

זו  והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.
קבע. עראי.22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי

מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט
שהרי  כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.Ê¯Ó‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ¯ˆBw‰24‰‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - LÈÏL25- LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùa ÔÎÂ .˙·iÁ26Ô˙¯ÈÓ‚ LÈÏL e¯Ó‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈ·iÁ -«»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.Á‰‡Ùa ˙·iÁ - ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ d¯ˆ˜˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa ·iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ ·eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט.27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט

.ËBÊ È¯‰ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â e‰„O ¯ˆwL È¯Î»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

¯enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב בירושלמי: וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר
שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.ÈÔÈ‡L ÈtÓ ,¯ˆ˜Ï ÌÈ¯Î ÌÈÏÚBt ÔÈ¯ÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»
‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ e¯ˆ˜Â ¯ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»

‰‡Ùa ˙·iÁ BÊ È¯‰ -32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא
תלויים  ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.‡È- ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ¯ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

¯Èˆw‰ ·¯ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .¯OÚÏ33È¯‰ - ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

¯OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B -35‰¯ÊÂ Lc Ï·‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»
¯OÚÓ - BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Â ‰¯ÊÓ·e ˙Á¯a36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆
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d˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚL ÔÈ¯OÚÓ‰ ˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¿À»ƒƒ«≈»»¿»¿»
‰„O37.˙BÏÈ‡a ÔÎÂ . »∆¿≈¿ƒ»

פאה".33) אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא
- פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים  שאמרו ומה
לאו  שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה",

הזרעים.34)דווקא. מן המוץ את ברוח פיזר לא
המעשר.35) חובת עליו חלה לא המלאכה גמר שלפני
השדה.36) מן מעשר חובת עליו חלה ואינו 37)שכבר

שנתן. המעשר שיעור מנכה

.·ÈÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡38È„k ,‰„O‰ ÛBÒa ‡l‡ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»∆»¿«»∆¿≈
BÏ e‡B·iL ÌB˜Ó ÔÈÚ„BÈ ÌÈiÚ eÈ‰iL39È„Îe . ∆ƒ¿¬ƒƒ¿ƒ»∆»¿≈
„LÁÈ ‡ÏÂ ÌÈ·MÏÂ ÌÈ¯·BÚÏ ˙¯k ‰È‰zL40ÈtÓe . ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»≈ƒ¿≈

el‡Ï ¯ÓB‡Â Ïk‰ ¯ˆ˜Ï Ôek˙È ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…«…¿≈¿≈
‰„O‰ ˙lÁ˙a :‰„O‰ ÛBÒ ¯ˆB˜ B˙B‡ ÌÈ‡B¯L∆ƒ≈«»∆ƒ¿ƒ««»∆
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡L ‰ÚL ¯ÓLÈ ‡lL ,„BÚÂ .ÈzÁp‰ƒ«¿ƒ»∆…ƒ¿…»»∆≈»»»

BÏ ·B¯w‰ ÈÚÏ ‰pzÈÂ ‰pÁÈpÈÂ41‰‡t‰ ÁÈp‰Â ¯·Ú . ¿«ƒ∆»¿ƒ¿∆»¿»ƒ«»»«¿ƒƒ««≈»
‰‡t BÊ È¯‰ - dÚˆÓ‡a B‡ ‰„O‰ ˙lÁ˙a42CÈ¯ˆÂ . ƒ¿ƒ««»∆¿∆¿»»¬≈≈»¿»ƒ

‰ÓÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÁÈpiL∆«ƒ«¿«»∆¿ƒ«≈»»¿»¿«
.‰BL‡¯‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‰„Oa ¯‡LpM∆ƒ¿««»∆««∆ƒ¿ƒ∆»ƒ»

אדם 38) ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
ומפני  עניים, ביטול ומפני העניים, גזל מפני בסוף אלא פאה

הרמאין". ומפני העין יושבין 39)מראית עניים יהו שלא
עכשיו  פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין
בכל  האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא

הנ"ל. ראו 40)המקורות אומרים ושבין עוברין יהו שלא
וזהו  פאה". ממנו הניח ולא שדהו את שקצר פלוני היאך

שם. האמור העין" מראית גזל 41)"מפני "מפני זהו
מתרומות 42)עניים". ופטורה לעניים היא הרי כלומר,

מתחילת  פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות.
שנאמר  ממה בירושלמי שם ולמדו ומאמצעה". השדה

לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור"

.‚ÈÔz :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t Ô˙pL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«≈»»¬ƒƒ¿»¿∆
ÔÎÂ .‰‡t BÊÂ BÊ - ¯Á‡ „vÓ Ì‰Ï Ô˙Â ,‰Ê „vÓ eÏ»ƒ«∆¿»«»∆ƒ««≈»≈»¿≈
Ì‚Â ‰‡t BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ‰‡t LÈ¯Ù‰L ‰„O‰ ÏÚa«««»∆∆ƒ¿ƒ≈»¿»«¬≈≈»¿«

BÊ43BÊÂ ‰‡Ù BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡ ,44Ô‰ÈzL È¯‰ - ∆»«¬≈≈»»¬≈¿≈∆
.‰‡t≈»

זו",43) "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: בנדרים
פאה. היא זו 44)שוודאי אין זו", "וגם אמר שלא כיוון

בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת אמירה
ופסק  לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו

עניים. ממון בספק לחומרא רבינו

.„È¯ˆ˜Ï ÌÈÏÚBtÏ ¯eÒ‡45‡l‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡ »«¬ƒƒ¿…∆»«»∆∆»
da ÌÈiÚÏ ÔÈ‡Â .‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿≈»¬ƒƒ»

BzÚcÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰pLÈ¯ÙiL „Ú ÌeÏk46,CÎÈÙÏ . ¿«∆«¿ƒ∆»««««ƒƒ«¿¿ƒ»
ÌeMÓ da ÚbÏ ¯eÒ‡ - ‰„O ÛBÒa ‰‡t ‰‡¯L ÈÚ»ƒ∆»»≈»¿»∆»ƒ«»ƒ

.˙Èa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡e‰L BÏ Ú„eiL „Ú ÏÊb»≈«∆ƒ»«∆ƒ««««««ƒ

תכלה 45) לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי
שדך. היינו 46)פאת שם", להם שיש אלא פאה ש"אין

פאה. שם לה לקרוא שצריך

.ÂËÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÏL ‰‡t‰«≈»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
‰˙BÏÈ‡‰Â Ì¯k‰ ˙‡t ÔÎÂ ,ÌÈ¯ˆ˜p47˙z - «ƒ¿»ƒ¿≈¿««∆∆¿»ƒ»ƒ∆∆

ÔÈÊÊBa ÌÈiÚ‰Â .Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa48ÔÈ‡Â ,Ì„Èa d˙B‡ ƒ¿À»««¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈
˙BÏbÓa d˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜49d˙B‡ ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ»

ÌÈiÚ‰ eˆ¯ .e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ekÈ ‡lL È„k ,˙Bnc¯˜a¿«¿À¿≈∆…«ƒ∆≈≈»»¬ƒƒ
Ì‰ÈÈa d˜lÁÏ50ÔÈ˜lÁÓ el‡ È¯‰ -51elÙ‡ . ¿«¿»≈≈∆¬≈≈¿«¿ƒ¬ƒ

- Ê·Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â ,˜lÁÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆»≈»…
.‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L ,ÔÈÚÓBL „Á‡‰ ‰ÊÏ»∆»∆»¿ƒ∆»««¬»»

עליהם.47) בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
(48- מ"תעזוב" שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם היינו 50)בחרמשים.49)"הנח
ביניהם. יחלק הבית שם 51)שבעל שנאמר ממה כן למד

ואחד  לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה
כולם  שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר

ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים

.ÊË˙ÈÏc ÏL ‰‡t52ÔÈÚÈbÓ ÌÈiÚ ÔÈ‡L ,Ï˜c ÏLÂ ≈»∆»ƒ¿∆∆∆∆≈¬ƒƒ«ƒƒ
„È¯BÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‰ÏB„‚ ‰kÒa ‡l‡ d˙B‡ Ê·Ï»…»∆»¿«»»¿»««««ƒƒ
Ê·Ï Ôlk eˆ¯ Ì‡Â .ÌÈiÚ‰ ÔÈa d˙B‡ ˜lÁÓe d˙B‡»¿«≈»≈»¬ƒƒ¿ƒ»À»»…
‰ÚL˙Â ÌÈÚLz elÙ‡ .ÔÈÊÊBa - ÔÓˆÚÏ d˙B‡»¿«¿»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
,„Á‡Ï ÔÈÚÓBL - ˜lÁÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Ê·Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»…¿∆»≈¿«≈¿ƒ»∆»
˜lÁÏe „È¯B‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ·iÁÓe ,‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L∆»««¬»»¿«¿ƒ««««ƒ¿ƒ¿«≈

.Ô‰ÈÈa≈≈∆

גבוה.52) כותל גבי על מודלה גפן שם.

.ÊÈÌBia ˙BzÚ LÏLa53ÌÈiÚÏ ‰‡t‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓ ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«≈»»¬ƒƒ
,ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,¯ÁMa :Ê·Ï Ì˙B‡ ÔÈÁÈpÓ B‡ ‰„Oa«»∆«ƒƒ»»…««««¬ƒ«

‰Án·e54ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÔÓÊa ‡lL ‡aL ÈÚÂ . «ƒ¿»¿»ƒ∆»∆…ƒ¿«∆≈«ƒƒ
eˆa˜˙iL ÌÈiÚÏ Úe·˜ ˙Ú ‰È‰iL È„k .ÏhÏ B˙B‡ƒ…¿≈∆ƒ¿∆≈»«»¬ƒƒ∆ƒ¿«¿
?ÌBia ˙Á‡ ˙Ú dÏ eÚ·˜ ‡Ï ‰nÏÂ .ÏhÏ Ôlk BaÀ»ƒ…¿»»…»¿»≈«««
ÏÎ‡Ï ˙BÎÈ¯vL ,˙B˜ÈÓ ˙BiÚ ÌL LiL ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆¡…
ÔÈ¯BÚ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈiÚ ÌL LÈÂ .ÌBi‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿≈»¬ƒƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ

„Ú ‰„OÏ eÚÈbÈ ‡ÏÂ ¯˜aaÌL LÈÂ .ÌBi‰ ÈˆÁ «…∆¿…«ƒ«»∆«¬ƒ«¿≈»
.‰Án‰ „Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ««ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...miiprl d`td z` oiwlgn meia zezr ylya"

ביום  אבעיות "שלש פאה מס' במשנה הדברים ומקור
הכוונה  הרא"ש ולדעת כו'", ובחצות במנחה בשחר
לא  אבל מהם, באחד שנותנים היא הזמנים בשלושת
שיבואו  הרי פעמים, בשלוש יתן אם כי יחד. בשלושתם
פאה  יחלק ואיך הראשונה, בפעם הכל ויטלו העניים
שהלא  הרמב"ם דעת להבין וצריך הזמנים. בשלושת

היא. בטעמא מילתא הרא"ש קושיית
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כתב  ופאה, שכחה לקט למצות בנוגע להבין, צריך עוד
התורה  מן נוהגין אינן האלו, העניים מתנות "כל הרמב"ם
ופאה, שכחה "לקט בשו"ע הוא וכן ישראל. בארץ אלא
להניחם". צריך אין ליטלם שם מצויים ישראל עניי אין אם
שהרוב  לפי בהם, נוהגין אין "והאידנא הרמ"א וכתב
בארץ  היום יקיימו לא מדוע להבין, יש זה ולפי עכו"ם"
ובפרט  ופאה, שכחה לקט מצות ישראל בה שהרוב ישראל
הקב"ה  של בברכתו להוסיף ומשתדלים מחפשים כאשר
בקיום  להשתדל שצריכים ובוודאי בוודאי השדה, ביבול

בארץ. התלויות המצוות
('g oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

יותר.53) ולא פחות קטנה.54)לא מנחה היינו

.ÁÈ¯‡M‰ ÏÚ ˜¯ÊÂ ‰‡t‰ ˙ˆ˜Ó ÏËpL ÈÚ55B‡ , »ƒ∆»«ƒ¿»«≈»¿»«««¿»
B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL B‡ ,‰ÈÏÚ ÏÙpL∆»«»∆»∆≈≈«ƒ»∆»¿ƒ

‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe56ÔÈÁ˜BÏ ÏËpM ‰Ó elÙ‡Â , «¬ƒƒƒ∆»«¬ƒ«∆»«¿ƒ
B„iÓ B˙B‡57¯Á‡ ÈÚÏ Ô˙pÈÂ58ÔÎÂ Ë˜Ïa ÔÎÂ] . ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ«≈¿≈¿∆∆¿≈

.[‰ÁÎM‰ ¯ÓÚa¿…∆«ƒ¿»

טעות 55) אלא זה ואין השאר. את זה ידי על לקנות בכוונה
כלל. קניין זה אין האמת לפי כי העני של זה 56)מצידו
עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על זה 57)מוסב

במשנה  והנה השאר. על וזרק הפאה מקצת נטל על מוסב
כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה מקצת "נטל שם:
אומר  מאיר "ר' לזה: נוסף א הלכה ב פרק ובתוספתא
מאיר  ר' כי רבינו וסבור וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין
דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי על לחלוק בא לא
מאיר  שר' האומרים לדברי ואף המשנה. בפירוש כתב וכן
לפי  רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי על חולק
מאיר  כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק שפסק מה
כר' ש"הלכה הרי מומחה, פי על שלא שנשחט בכור בעניין

ובקנסותיו". בגזירותיו יוצא 58)מאיר השדה בעל ואין
ליתן. צריך אלא בעזיבה חובתו ידי

.ËÈ‰‡t‰ ˙‡ Á˜lL ÈÓ59LÈ‡Ï ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ƒ∆»«∆«≈»¿»«¬≈∆¿ƒ
‰ÎBfL CBzÓ - Á˜lL ‰Ê ‡e‰ ÈÚ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÈBÏt¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ∆∆»«ƒ∆∆

Ba60‡e‰ ¯ÈLÚ Ì‡Â ;ÈBÏt B˙B‡Ï Ba ‰ÎÊ BÓˆÚÏ¿«¿»»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
.ÔBL‡¯ ‡ˆÓpL ÈÚÏ ‰pzÈ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÊ ‡Ï -…»»∆»ƒ¿∆»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

לאיש 59) זו הרי ואמר הפאה את שלקט "מי ט: משנה שם
יתננה  אומרים וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני פלוני
מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני
עני, אבל לעצמו, ללקט לו שאסור עשיר המלקט כשהיה
רבינו  ופסק לאחרים. גם זוכה לעצמו, ללקט שרשאי

עולא. של פירושו ולפי שיכול 60)כחכמים מתוך כלומר,
בו. לזכות

.ÎÌÈ„ÓBÚ‰ el‡ ÌÈiÚÏ ‰‡t ÁÈp‰L ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆ƒƒ«≈»«¬ƒƒ≈»¿ƒ
;da ‰ÎÊ - dÏËe ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯Á‡ ÈÚ ‡·e ,ÂÈÙÏ¿»»»»ƒ«≈≈¬»¿»»»»»
ÏL ÚÏÒÂ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿∆«∆

B„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ‰‡ÈˆÓ61. ¿ƒ»«∆«ƒ«¿»

הקניין.61) מדרכי באחד שיקנה עד כלומר,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההפסק 1) לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר

הזורע  האילנות. בין והזורע שדות, כשתי השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.‡ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :¯Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL - E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t3- dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ"ב קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב "שדך, יא) הלכה א (פרק
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי 4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.·ÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ¯ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe·˜e9‰Ê È¯‰ - ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆

‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אףֿעלֿפי  נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי ומכאן מושך". שאינו

שם. ב.6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות
מפסקת  שם) רע"ב - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו

ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי הוא כן
היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע"פ נחל מושכת,

למעלה. כמבואר (פ"ב 9)שלולית, בירושלמי הוא כן
ונראה  מפסקת". זו הרי הקבועה המים אמת "תני, ב) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.‚„ÈÁi‰ C¯c ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10·Á¯ ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa¯‡11‰¯OÚ LL ·Á¯‰ ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈ·L Ï·‡ .13Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa¯‰ ÏÈ·L B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»

Úe·˜15;˜ÈÒÙÓ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Úe·˜ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»

.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È¯‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט:11)שם בתרא בבבא הוא כן

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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כתב  ופאה, שכחה לקט למצות בנוגע להבין, צריך עוד
התורה  מן נוהגין אינן האלו, העניים מתנות "כל הרמב"ם
ופאה, שכחה "לקט בשו"ע הוא וכן ישראל. בארץ אלא
להניחם". צריך אין ליטלם שם מצויים ישראל עניי אין אם
שהרוב  לפי בהם, נוהגין אין "והאידנא הרמ"א וכתב
בארץ  היום יקיימו לא מדוע להבין, יש זה ולפי עכו"ם"
ובפרט  ופאה, שכחה לקט מצות ישראל בה שהרוב ישראל
הקב"ה  של בברכתו להוסיף ומשתדלים מחפשים כאשר
בקיום  להשתדל שצריכים ובוודאי בוודאי השדה, ביבול

בארץ. התלויות המצוות
('g oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

יותר.53) ולא פחות קטנה.54)לא מנחה היינו

.ÁÈ¯‡M‰ ÏÚ ˜¯ÊÂ ‰‡t‰ ˙ˆ˜Ó ÏËpL ÈÚ55B‡ , »ƒ∆»«ƒ¿»«≈»¿»«««¿»
B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL B‡ ,‰ÈÏÚ ÏÙpL∆»«»∆»∆≈≈«ƒ»∆»¿ƒ

‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe56ÔÈÁ˜BÏ ÏËpM ‰Ó elÙ‡Â , «¬ƒƒƒ∆»«¬ƒ«∆»«¿ƒ
B„iÓ B˙B‡57¯Á‡ ÈÚÏ Ô˙pÈÂ58ÔÎÂ Ë˜Ïa ÔÎÂ] . ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ«≈¿≈¿∆∆¿≈

.[‰ÁÎM‰ ¯ÓÚa¿…∆«ƒ¿»

טעות 55) אלא זה ואין השאר. את זה ידי על לקנות בכוונה
כלל. קניין זה אין האמת לפי כי העני של זה 56)מצידו
עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על זה 57)מוסב

במשנה  והנה השאר. על וזרק הפאה מקצת נטל על מוסב
כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה מקצת "נטל שם:
אומר  מאיר "ר' לזה: נוסף א הלכה ב פרק ובתוספתא
מאיר  ר' כי רבינו וסבור וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין
דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי על לחלוק בא לא
מאיר  שר' האומרים לדברי ואף המשנה. בפירוש כתב וכן
לפי  רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי על חולק
מאיר  כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק שפסק מה
כר' ש"הלכה הרי מומחה, פי על שלא שנשחט בכור בעניין

ובקנסותיו". בגזירותיו יוצא 58)מאיר השדה בעל ואין
ליתן. צריך אלא בעזיבה חובתו ידי

.ËÈ‰‡t‰ ˙‡ Á˜lL ÈÓ59LÈ‡Ï ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ƒ∆»«∆«≈»¿»«¬≈∆¿ƒ
‰ÎBfL CBzÓ - Á˜lL ‰Ê ‡e‰ ÈÚ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÈBÏt¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ∆∆»«ƒ∆∆

Ba60‡e‰ ¯ÈLÚ Ì‡Â ;ÈBÏt B˙B‡Ï Ba ‰ÎÊ BÓˆÚÏ¿«¿»»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
.ÔBL‡¯ ‡ˆÓpL ÈÚÏ ‰pzÈ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÊ ‡Ï -…»»∆»ƒ¿∆»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

לאיש 59) זו הרי ואמר הפאה את שלקט "מי ט: משנה שם
יתננה  אומרים וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני פלוני
מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני
עני, אבל לעצמו, ללקט לו שאסור עשיר המלקט כשהיה
רבינו  ופסק לאחרים. גם זוכה לעצמו, ללקט שרשאי

עולא. של פירושו ולפי שיכול 60)כחכמים מתוך כלומר,
בו. לזכות

.ÎÌÈ„ÓBÚ‰ el‡ ÌÈiÚÏ ‰‡t ÁÈp‰L ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆ƒƒ«≈»«¬ƒƒ≈»¿ƒ
;da ‰ÎÊ - dÏËe ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯Á‡ ÈÚ ‡·e ,ÂÈÙÏ¿»»»»ƒ«≈≈¬»¿»»»»»
ÏL ÚÏÒÂ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿∆«∆

B„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ‰‡ÈˆÓ61. ¿ƒ»«∆«ƒ«¿»

הקניין.61) מדרכי באחד שיקנה עד כלומר,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההפסק 1) לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר

הזורע  האילנות. בין והזורע שדות, כשתי השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.‡ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :¯Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL - E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t3- dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ"ב קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב "שדך, יא) הלכה א (פרק
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי 4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.·ÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ¯ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe·˜e9‰Ê È¯‰ - ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆

‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אףֿעלֿפי  נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי ומכאן מושך". שאינו

שם. ב.6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות
מפסקת  שם) רע"ב - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו

ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי הוא כן
היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע"פ נחל מושכת,

למעלה. כמבואר (פ"ב 9)שלולית, בירושלמי הוא כן
ונראה  מפסקת". זו הרי הקבועה המים אמת "תני, ב) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.‚„ÈÁi‰ C¯c ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10·Á¯ ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa¯‡11‰¯OÚ LL ·Á¯‰ ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈ·L Ï·‡ .13Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa¯‰ ÏÈ·L B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»

Úe·˜15;˜ÈÒÙÓ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Úe·˜ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»

.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È¯‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט:11)שם בתרא בבבא הוא כן
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שם.13)שם.12) "שביל"14)פאה רבינו מפרש כן
מארבע  פחות דרך: של מרחבו פחות שהוא שם, שבמשנה
בשביל  אמה עשרה משש ופחות היחיד, בשביל אמות
אמות  ארבע אלא אינו יחיד של שדרך [ואףֿעלֿפי הרבים.
עשרה  משש פחות שהוא רבים, של לשביל לתת אין - בלבד
שהרבים  "מפני - עלֿכלֿפנים היחיד" "דרך של דין אמה,

דרכי  להם יעברו יש ולא שיניחוהו ואסור זו, מלבד רבים ם
דין  לו אין ולפיכך שם), המשנה בפירוש רבינו (לשון עליו"
מכאן  בפחות אבל אמה, עשרה שש רחב הוא אם אלא דרך
להיות  צריך בשביל להלן (ראה בלבד שביל דין לו יש
הולך  והוא אחרת דרך לו ש"אין היחיד דרך לעומת קבוע),
דרך  דין לה שיש שם), המשנה (פירוש תמיד" עליה ושב
בלבד]. אמות ארבע אלא רחבה שאינה אףֿעלֿפי

הרבים 15) בשביל שגם מפורש, שם ובירושלמי שם. משנה
רבינו. וכדברי קבוע, שיהא צריך

.„‰È‰16ı¯‡ da ˜ÈÒÙÓ17‰Úe¯Ê dÈ‡L ,‰¯ea »»«¿ƒ»∆∆»∆≈»¿»
‡ÏÂ ‰L¯ÁpL ‡È‰Â ,‰¯È ı¯‡ B‡ ,‰Le¯Á ‡ÏÂ¿…¬»∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿»¿…

¯Á‡ Ú¯Ê da ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,‰Ú¯Ê18‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»∆««≈¿∆»»
ÚˆÓ‡a ÌÈ¯BÚOe Ô‡kÓ ÌÈhÁÂ Ô‡kÓ ÌÈhÁ19B‡ , ƒƒƒ»¿ƒƒƒ»¿ƒ»∆¿«

LÈÏL ‡È·zL Ì„˜ elÙ‡ ,dÚˆÓ‡a ¯ˆwL20L¯ÁÂ , ∆»«¿∆¿»»¬ƒ…∆∆»ƒ¿ƒ¿»«
‡e‰Â .˙B„O ÈzLÏ ˙˜ÒÙ BÊ È¯‰ - ¯ˆwL ÌB˜Ó»∆»«¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»¿

ÌÈÓÏz ‰LÏLk el‡Ó „Á‡ Ïk ·Á¯ ‰È‰iL21ÏL ∆ƒ¿∆…«»∆»≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆
ÁÈ˙t22Ú·¯ ˙ÈaÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,23ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ«¿»ƒ≈…««∆¿»ƒ

ÈzL ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ‡È‰L ,‰pË˜ ‰„Oa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿»∆¿«»∆ƒ¬ƒƒ«»«¿≈
˙Bn‡24ÔÈ‡ - BÊ ÏÚ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÁt B‡ «»¬»ƒ»¿»¿≈»«≈

‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ d˜ÈÒÙÓ ¯Èp‰ B‡ ¯ea‰««ƒ«¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»¿»
˜ÈÒÙÓ - ‡e‰L Ïk ¯Á‡ Ú¯Ê Ï·‡ ;Ú·¯ ˙Èa ·Á¯ Ba…«≈…«¬»∆««≈»∆«¿ƒ

da25. »

שם.16) "שדה".17)משנה רומי: שם.18)בדפ'
(ראה 19) כלאים משום להרחיק צורך כאן כשאין [המדובר

משום  להרחיק צורך יש שאם כלאים), מהלכות בפ"ג
ט), הלכה (שם רובע בית כשיעור היא ההרחקה הרי כלאים,
להלן  (ראה בורה ארץ משיעור יותר הפסק כאן יש ואםֿכן
וראה  רובע) מבית פחות היא בורה, ארץ הפסק ששיעור

ראשונה"]. שליש 20)ב"משנה הביאה אם כלומר,
בפאה  שחיוב בוודאי ז) הלכה פ"ב (למעלה בפאה שחייבת
בלי  אפילו מאיר ר' לדעת א, הלכה פ"ב (ירושלמי מפסיק
חייבת  שאינה שליש, הביאה לא אם אפילו אלא חרישה)
(ראה  שחרש כיון מפסקת, כן גם - שם) (למעלה בפאה עוד
לפאה  כפשוטה ובתוספתא השולחן, בפאת בכסףֿמשנה,

.(43 44 עמ' שם.21)פ"א תלמים 22)ירושלמי
הרא"ש). (פירוש בפתיחתה החרישה בתחילת שעושים

הוא 23) רובע בית ושיעור (רדב"ז). שם בירושלמי נראה כך
אמה  וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר

ט). הלכה כלאים מהלכות (פ"ג שם.24)מרובע ירושלמי
בכסףֿמשנה.25) ועיין שם, רב כדעת

.‰È‡·Bb dÏÎ‡26B‡Ì‡ ,dÚˆÓ‡a ÌÈÏÓ ‰eÓÒ¯˜ ¬»»«ƒ¿¿»¿»ƒ¿∆¿»»ƒ
.˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÎ‡L ÌB˜Ó L¯Á»«»∆»¿¬≈∆«¿ƒ

שם.26) וירושלמי פ"א, פאה תוספתא

.Â¯‰a Ú¯Bf‰27ÌÈlz Ba LÈ ‡l‡ ,‰ÂL Blk BÈ‡L «≈«¿«∆≈À»∆∆»≈ƒƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BwÓÚ ˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Óe ÌÈ‰B·b¿ƒ¿¿¬À««ƒ∆≈
L¯Á ‡l‡ ,˙Á‡k BÚ¯ÊÏe Blk B˙B‡ L¯ÁÏ ÏBÎÈ»«¬À¿»¿¿««∆»∆¡»
È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa CeÓp‰Â BÓˆÚ ÈÙa dB·b‰ ÌB˜n‰«»«»«ƒ¿≈«¿¿«»ƒ¿≈«¿¬≈
Ïk ÏÚ ¯‰‰ ÛBÒa ˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓe ,˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê∆¿»∆«««ƒ«≈»««¿»»«»

.¯‰‰»»

יעדרון,27) במעדר אשר ההרים "וכל ב: משנה פ"ב פאה
פאה  נותן הוא בכליו, לעבור יכול הבקר שאין אףֿעלֿפי

המשנה. בפירוש שם וכפירושו לכל".

.Ê˙B‰B·b Ô‰L ˙B‚¯„Ó28Ô˙B - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ «¿≈∆≈¿¬»»¿»ƒ≈
˙B¯eL ÈL‡¯ eÈ‰ Ì‡Â .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ‰‡t≈»ƒ»««¿««¿ƒ»»≈

שם.28) תוספתא

ÌÈ·¯ÚÓ29˙BÁt eÈ‰ .Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B - ¿…»ƒ≈≈««««…»»
- ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯eM‰ ÈL‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯OÚÓ≈¬»»««ƒ∆≈»≈«¿…»ƒ

Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B30ÚÏÒ ‰È‰ .31Ïk Èt ÏÚ ≈≈««««…»»∆««¿≈»
‡e‰ ¯˜BÚ Ì‡ :‰„O‰32‰Ê „vÓ ‰L¯Án‰ ˙‡ «»∆ƒ≈∆««¬≈»ƒ«∆

.˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˜ÈÒÙÓ - ‰Ê „vÓ d˙BÂ¿¿»ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ

להר,29) מסביב בשיפוע עולות המדריגות כלומר, שם.
(תוספתא  מעורבים התבואה, של השורות ראשי ונמצאות

א. משנה פ"ג פאה וראה שאלו:30)כפשוטה). בירושלמי
אחר, לצד ונותנה זה מצד המחרישה את הוא עוקר הרי
שעל  סלע כי סבור רבינו כי ויתכן דלהלן. כסלע זה והרי
אבל  ורדב"ז). (כסףֿמשנה ממדריגות חמור השדה כל פני
הירושלמי. נגד לפסוק מקורו שאב מאין עיון, צריך

ב.31) הלכה שם כשחורש.32)ירושלמי לעקור צריך אם

.Á‰„O Ú¯Bf‰33‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ da LiL «≈«»∆∆≈»ƒ»««ƒ∆ƒ
˙BaÏÓ ˙BaÏÓ34·¯ÚÓ Ú¯f‰ Ïk ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡‰ ÔÈa «¿¿«¿¿≈»ƒ»¿≈»«∆«¿…»

˙Á‡ ‰‡t Ô˙B -35‰„OL Úe„È ¯·cL ;‰„O‰ ÏÎÏ ≈≈»««¿»«»∆∆»»»«∆»∆
.Ú¯f‰ ˜ÏÁ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ÈtÓe ,‡È‰ ˙Á‡««ƒƒ¿≈¿»ƒ»∆¡»«∆«

שם.33) לדפוס 34)פאה דומות מרובעות, ערוגות הן
מחולקים  הזרעים כלומר, שם). (פיה"מ הלבנים בו שעושים

מלבנות. שם.35)מלבנות כביתֿהלל

.Ë‰¯OÚ Ïk ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»»¬»»
‰‡Ò ˙Èa CB˙a36˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ Ïk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿»¬»ƒ»»¬»»ƒ»

ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»¬≈∆≈≈»ƒ»«¿≈
ÔaÏÓe37ÈtÓ ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÏÈ‡‰ È¯‰L ; «¿≈∆¬≈»ƒ»¿À»ƒ«¿≈¿…ƒ¿≈

.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ Ú¯Ê ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»««¿¿«¿¿

שם.36) המשנה על רבינו 37)ירושלמי גירסת כן
בכסףֿמשנה. ועיין מגירסתנו. היפך שם, בירושלמי

.ÈÌÈÏˆa‰ ˙BaÏÓ ÔÎÂ38˜¯i‰ ÔÈaL39‰‡t Ô˙B - ¿≈«¿¿«¿»ƒ∆≈«»»≈≈»
˙Á‡40ÏÈc·Ó ˜¯i‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏˆa‰ ÏÎÏ ««¿»«¿»ƒ¿««ƒ∆«»»«¿ƒ

Ô‰ÈÈa41.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÌÓÈOÓe ≈≈∆¿ƒ»«¿¿«¿¿

ד.38) משנה פ"ג שאין 39)שם באופן זרועים [והם
כלאים]. מחמת שם.40)איסור במשנה כחכמים
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miiprקעו zepzn 'ld - mirxf xtq - hay `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק והוא אחר, זרע הוא וירק
ומפני  היא, אחת ששדה ידוע שדבר הפסק, זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב כמו הזרע, נחלק הירק מקום

באילנות.

.‡È„Á‡ ÔÈÓ ‰Úe¯Ê dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ L·iM ‰Ó LÏz B‡ ¯˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „¯ÙÓ Ál‰ ¯‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
Ú¯ÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C¯„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
Ïc¯Á B‡ ˙·L ÔB‚k ,˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B¯‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚ¯Ê ˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú :¯ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚ¯BfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב. הלכה שם לעז 45)ירושלמי מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב ובלשון אניט,
פרודות  אותן לזרוע אדם שמנהג שינאפרי. לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ"א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני אור עקיבא.46)- כרבי ולא כחכמים, שם.

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na47L·ÈÂ Ô‡kÓ L·È ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48L·ÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï·‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈

ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa L·i‰ ÔÓ ÁÈpÓ - »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««
.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
הוא 48) שהיבש שכיון כסףֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי

שדות, כשתי נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי

.‚ÈÌÈÏˆa dÚ¯fL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó ¯kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
·iÁ - Ô¯‚ epnÓ ‰OÚÈÂ L·È ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ¯ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa L·È B˙B‡ ¯ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק ג: משנה "לאו 51)שם
פ"ב  (למעלה בפאה מיחייב לא דירק ירק, מין שהן באותן
דכלאים  בפ"ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק"

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח שסובר מי שאף
יוםֿטוב'). ('תוספות מינים שני הם וגורן ששוק

.„Èe‰„O ˙‡ Ú¯Bf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B¯‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ -55ÈL dÚ¯Ê . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

- ˙Á‡ Ô¯b d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««

ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡Ùe BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡t Ô˙B≈≈»¿ƒ∆ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈
.BÓˆÚ«¿

ה.53) משנה פ"ב כל 54)שם וקצר כשעבר המדובר
ראשונה). (משנה התלוש מן פאה ונותן כיון 55)השדה,

אחד. מין שהם

.ÂËÌÈÚ¯Ê ÈL Ú¯Ê56ÈL dÚ¯fL ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ »«¿≈¿»ƒƒƒ∆»¿∆¿»»¿≈
ÌÈhÁ ÈÈÓ57Ô¯b Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈ¯BÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B - ˙B¯‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B - ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי משנה שם

.ÊËe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B -61e¯ÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B -63e¯ˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ ¯Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê - e˜ÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈ¯ÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„·Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ e¯ÊÁ .67¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ e¯ˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL B¯·Á ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

¯ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ"ג שם הבצירה. אחד 61)לפני שלכל
שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני

פ"ב 63)(רדב"ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי
ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי לפי

ומכר  חציה כ"קצר זה והרי ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי [אףֿעלֿפי
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח לגבי - למעלה) (ראה
והקציר  מתחילה, שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה למפרע
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל
של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי חציה", ומכר חציה
למפרע) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק, מוטל אלא אצלנו, מוחלט אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח.),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ"ז
ואףֿעלֿפי  כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט), הלכה פ"ד (להלן לקט" לקט ש"ספק
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב לחומרא, - עניים במתנות
השני: אל מדחהו אחד כל אדם, בני שני בין נפל כשהספק
ברירה", ש"אין לפי הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח חציה", ומכר חציה כ"קצר זה והרי
ש"יש  לפי הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י  וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב ברירה",

מלך"]. פני וב"אור בכסףֿמשנה ירושלמי 67)קורקוס,
פני  ו"אור רדב"ז כסףֿמשנה, קורקוס, ר"י (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו וכל 68)מלך"). חלקו, ושוב
כסףֿמשנה. ראה בקמה, וחצי בקציר חצי לקח אחד
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הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק והוא אחר, זרע הוא וירק
ומפני  היא, אחת ששדה ידוע שדבר הפסק, זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב כמו הזרע, נחלק הירק מקום

באילנות.

.‡È„Á‡ ÔÈÓ ‰Úe¯Ê dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ L·iM ‰Ó LÏz B‡ ¯˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „¯ÙÓ Ál‰ ¯‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
Ú¯ÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C¯„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
Ïc¯Á B‡ ˙·L ÔB‚k ,˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B¯‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚ¯Ê ˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú :¯ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚ¯BfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב. הלכה שם לעז 45)ירושלמי מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב ובלשון אניט,
פרודות  אותן לזרוע אדם שמנהג שינאפרי. לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ"א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני אור עקיבא.46)- כרבי ולא כחכמים, שם.

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na47L·ÈÂ Ô‡kÓ L·È ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48L·ÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï·‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈

ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa L·i‰ ÔÓ ÁÈpÓ - »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««
.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
הוא 48) שהיבש שכיון כסףֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי

שדות, כשתי נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי

.‚ÈÌÈÏˆa dÚ¯fL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó ¯kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
·iÁ - Ô¯‚ epnÓ ‰OÚÈÂ L·È ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ¯ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa L·È B˙B‡ ¯ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק ג: משנה "לאו 51)שם
פ"ב  (למעלה בפאה מיחייב לא דירק ירק, מין שהן באותן
דכלאים  בפ"ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק"

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח שסובר מי שאף
יוםֿטוב'). ('תוספות מינים שני הם וגורן ששוק

.„Èe‰„O ˙‡ Ú¯Bf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B¯‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ -55ÈL dÚ¯Ê . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

- ˙Á‡ Ô¯b d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««

ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡Ùe BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡t Ô˙B≈≈»¿ƒ∆ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈
.BÓˆÚ«¿

ה.53) משנה פ"ב כל 54)שם וקצר כשעבר המדובר
ראשונה). (משנה התלוש מן פאה ונותן כיון 55)השדה,

אחד. מין שהם

.ÂËÌÈÚ¯Ê ÈL Ú¯Ê56ÈL dÚ¯fL ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ »«¿≈¿»ƒƒƒ∆»¿∆¿»»¿≈
ÌÈhÁ ÈÈÓ57Ô¯b Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈ¯BÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B - ˙B¯‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B - ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי משנה שם

.ÊËe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B -61e¯ÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B -63e¯ˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ ¯Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê - e˜ÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈ¯ÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„·Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ e¯ÊÁ .67¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ e¯ˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL B¯·Á ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

¯ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ"ג שם הבצירה. אחד 61)לפני שלכל
שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני

פ"ב 63)(רדב"ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי
ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי לפי

ומכר  חציה כ"קצר זה והרי ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי [אףֿעלֿפי
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח לגבי - למעלה) (ראה
והקציר  מתחילה, שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה למפרע
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל
של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי חציה", ומכר חציה
למפרע) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק, מוטל אלא אצלנו, מוחלט אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח.),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ"ז
ואףֿעלֿפי  כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט), הלכה פ"ד (להלן לקט" לקט ש"ספק
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב לחומרא, - עניים במתנות
השני: אל מדחהו אחד כל אדם, בני שני בין נפל כשהספק
ברירה", ש"אין לפי הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח חציה", ומכר חציה כ"קצר זה והרי
ש"יש  לפי הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י  וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב ברירה",

מלך"]. פני וב"אור בכסףֿמשנה ירושלמי 67)קורקוס,
פני  ו"אור רדב"ז כסףֿמשנה, קורקוס, ר"י (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו וכל 68)מלך"). חלקו, ושוב
כסףֿמשנה. ראה בקמה, וחצי בקציר חצי לקח אחד
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שלם 69) פאה שיעור ליתן חייב אחד שכל הכוונה אין
חבירו, חלק על לתת יכול שהוא הכוונה אלא הנ"ל, לקמה
אין  חלקוה, שאח"כ אףֿעלֿפי בשותפות, שקצרוה שמכיון

אחת. שדה אלא שדות שתי שנפטר 70)כאן שכיון
(כסףֿמשנה). ומתחייב חוזר אינו - הראשונה בחלוקה

ונש  שכשחזרו העניים [ואףֿעלֿפי יכולים עכשיו, תתפו
כל  - וחלקו שחזרו כיון - אצלכם חלקנו לשניהם: לומר

כנ"ל]. השני, אצל שוב מדחהו אחד

.ÊÈdÈˆÁ ÚÈb‰L ‰„O71‡Ï dÈˆÁÂ LÈÏL „Ú »∆∆ƒƒ«∆¿»«¿ƒ¿∆¿»…
ÚÈb‰72BÈˆÁ ÚÈb‰L ÈˆÁa ¯ˆ˜Â ÏÈÁ˙‰Â ,73¯Á‡Â , ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»««≈ƒ∆ƒƒ«∆¿¿««

ÈˆÁ‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ,LÈÏL dlk ‰‡È·‰ Ck»≈ƒ»À»¿ƒ¿««»»««≈ƒ
ÔBL‡¯‰74ÔBL‡¯‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ‰lÁza ÚÈb‰L75 »ƒ∆ƒƒ««¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÏÚ76ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,77ÏÚÂ «»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒ¿«
ÔB¯Á‡‰78. »«¬

שם.71) (למעלה 72)ירושלמי בפאה חייבת אינה שעדיין
ט]. הלכה פ"ה להלן [וראה ז), הלכה כלומר,73)פ"ב

חצייו  שני על כולו הזה החצי ונתחייב השדה. מכל רביע
הגיע  לא שעדיין השדה, של השני החצי אבל רביעיו), =)

להלן. וראה זו, בקצירה נתחייב לא כלומר,74)לשליש,
ועכשיו  מקודם. קצרו ולא שהניחו הנ"ל הרביע את גם קצר
לשליש, הגיע לא שמקודם השדה, של השני החצי שגם כיון
של  הקצירה ידי על הוא נתחייב - לשליש עכשיו הגיע

הנ"ל. (ר"י 75)הרביע בתחילה שקצר הרביע היינו
ששני 76)קורקוס). אחרֿכך, שקצרו השני הרביע היינו

אחת. שדה הם אלה שהם 77)רבעים הראשון, הרביע על
הרביע  קצירת שהרי לשליש. עכשיו כנ"ל, אחת, שדה
אחת. שדה הם ואף האחרון, החצי את בפאה חייב האמצעי

לשליש.78) הגיע שעכשיו השדה, של השני החצי היינו
לשליש  הגיע השני) הרביע =) האמצעי קצירת שבעת שכיון
נוסף: ובכ"י אחת. שדה הם - ידו על בפאה ונתחייב בישול,
הוא  וכן רוקח, (מעשה האחרון" על הראשון מן לא "אבל
והמקור  אבוהב). מהר"י הגיה וכן עתיקים, בדפוסים
הראשון", על הראשון מן מפריש אינו "אבל שם: בירושלמי
דהיינו  זה, שבצד הראשון על זה שבצד הראשון מן כלומר,
פטור  היה הזה שהאחרון שכיון קורקוס). (ר"י האחרון
שדות  כשתי הם הרי הראשון, הרביע לקצור כשהתחילו

קורקוס). (ר"י

.ÁÈ¯ÎBn‰79˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Ó80ÌÈL‡Ï e‰„OÓ «≈¿¿ƒ»≈«¬»ƒ
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk - ‰„O‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ»«»«»∆»∆»¿∆»≈

B˜ÏÁÓ ˙Á‡ ‰‡t81‰„O‰ ÏÚa ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .Á˜lL ≈»««≈∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆
¯ˆ˜Ï82˙ˆ˜Ó ¯ÎÓe83‰„O‰ ÏÚa - ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ƒ¿…»«ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»«««»∆

¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈkL ;ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t Ô˙B≈≈»»¿»«…∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿…
‰lÁz ¯ÎÓ Ì‡Â .Ïka ·iÁ˙84ÏÚ Á˜Bl‰ LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«≈«…¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ«≈««

.¯iMM ‰Ó ÏÚ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Á˜lM ‰Ó«∆»««««»∆««∆ƒ≈

שדהו".79) בתוך אילן קלחי "המוכר ה: משנה פ"ג פאה
קנו 80) לא כשהלוקחים המדובר קלח.) (חולין רש"י לדעת

להלן. וראה בלבד, קלחים אלא שם 81)קרקע כתב כן
ואחד, אחד מכל פאה נותן שאמר "ומה המשנה: בפירוש
"נותן  מפרש: שם) (חולין רש"י אבל הלקוח". על חוזר

אחד  ואין ואילן, אילן מכל פאה חבירו,לוקח פוטר מהם
נותן  היה שלו שדה היתה שאם שלו, השדה ואין הואיל
הקרקע, גם כשמכר המדובר רבינו, ולדעת כולן". על מאחד

למעלה. שם.82)ראה בחולין חסדא כרבי 83)כרב
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה לפני 84)יהודה

קצירה.

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O85dB·b ¯„‚ ‡l‡ da ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ -86 ¿≈ƒ»≈«¿ƒ»∆»»≈»«
ÏÈc·Ó ¯„b‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈»ƒ»¬»ƒ»»«»≈«¿ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯‡t‰Â ÌÈca‰Â ,‰hÓlÓ87‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿«»¿««ƒ¿«…¿…»ƒƒ¿«¿»
¯„ba ÔÈÚ‚BÂ88Ô˙BÂ ˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê È¯‰ - Bab ÏÚ ¿¿ƒ«»≈««¬≈∆¿»∆««¿≈

.ÏkÏ ‰‡t≈»«…

ג.85) משנה פ"ב מפסיק 86)פאה "ואינו שם: [במשנה
אבל  הגדר, של גבהו כמה פורש ולא גדר", אלא לאילן
מפסיק  "ואינו מפורש: ג) הלכה ב (פרק קדושים פ' בספרא
רבינו  כתב וכן טפחים", עשרה גבוה שהוא גדר אלא לאילן
פ"ד  (כלאים כלאים לענין מפורש וכן שם. המשנה בפירוש
ומכיון  טפחים". עשרה גבוה שהוא גדר הוא "איזה ג) משנה
גדר  שסתם שאףֿעלֿפי נראה כן, רבינו פירש לא שכאן
לאילן  אילן בין מפסיק והוא טפחים, עשרה אמנם, הוא,
אם  אלא זה אין - לכלאים מפסיק שהוא כשם פאה, לענין
מדובר  זה (ובאופן למעלה מעורבין והפארות הבדים אין
למעלה, מעורבים והפארות הבדים אם אבל שם), בספרא
גבוה  "גדר סתם: רבינו כתב ולכן מפסיק. הזה הגדר אין

האילנות"). בין מהלכות 87)המבדיל פ"ז למעלה ראה
וצ"ע. כאן, מלך" פני וב"אור כב, הלכה כלאים

שם:88) רבינו ופירש מפסיק", אינו כותש "שער במשנה:
ענפי  לומר ירצה והפארות, הבדים הוא כותש "שער
יהיה  ואז עליו, ומשולחין בגדר נוגעין שהיו האילנות
שינטו  ענינו במכתשת כעלי בגמרא: ואמרו כמחובר,

הקיר". על הפארות

.ÎeÁ˜lL ÌÈL89ÔÏÈ‡90‰‡t epnÓ ÔÈ˙B - „Á‡ ¿«ƒ∆»¿ƒ»∆»¿ƒƒ∆≈»
˙Á‡91‰‡t Ô˙B ‰Ê - BÓB¯c ‰ÊÂ BBÙˆ ‰Ê Á˜Ï . ««»«∆¿¿∆¿∆≈≈»

BÓˆÚÏ ‰‡t Ô˙B ‰ÊÂ BÓˆÚÏ92. ¿«¿¿∆≈≈»¿«¿

ה.89) משנה פ"ג בפאה,90)שם החייבים מהאילנות
ב. הלכה פ"ב למעלה שותפין 91)כמבואר ששניהם

אחד 92)באילן. כל של וחלקו שותפים, שאינם כיון
עצמו. בפני מסוים ואחד

.‡ÎÔÈ·e¯Á‰93‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ Ì„‡L Ïk , ∆»ƒ…∆»»≈¿«»∆
‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ B¯·ÁÂ94‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯Â95- «¬≈≈¿«»∆¿ƒ∆∆∆

Ôlk Ô‰ È¯‰96ÈL eÈ‰ .ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„O ¬≈≈À»»∆««≈»««¿À»»¿≈
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„„v‰ ÔÈ‡Â ÌÈiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ„„v‰«¿»ƒƒ∆»∆¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒƒ
ÏÚ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ „vÓ LÈ¯ÙÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê∆∆∆«¿ƒƒ«∆»ƒ»ƒƒ«
‡Ï Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,ÌÈiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒƒ¬»…

.¯Á‡‰ „v‰ ÏÚ ‰Ê „vÓ LÈ¯ÙÈ«¿ƒƒ«∆«««»«≈

שני 93) מעשר מהלכות בפ"א [וראה ד. משנה פ"ב שם
ראויים  שאינם צלמונה חרובי בין הבדל שיש ג, הלכה
מדרבנן, אלא במעשר מחויבים ואינם האדם, רוב למאכל
שכן  ונראה התורה. מן במעשר שחייבים החרובין שאר לבין
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פ"א  בפאה ראה בשניהם, אחר כלל שהרי פאה, לענין גם
א). משנה פ"א ובמעשרות ד, "והטעם 94)משנה

(ב"ב  כדתנן ומסובכים, הרבה גבוהים שהם מפני בחרובין,
(ראב"ד). אמה" חמשים ובשקמה בחרוב כד:)

ורואה 95) זה, חרוב בראש עומד שהאדם מפרש והראב"ד
אחר. שבצד כשדה.96)החרוב רומי, בדפוס

.·ÎÌÈ˙Èf‰97˙BÁe¯Ó ˙Á‡ Áe¯a Ô‰Ó LiM ‰Ó Ïk , «≈ƒ»«∆≈≈∆¿«««≈
¯ÈÚ‰98B‡ Ôlk ¯ÈÚ‰ ·¯ÚÓa LiL ÌÈ˙ÈÊ ÔB‚k , »ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¬«»ƒÀ»

.ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ È¯‰ - dÁ¯ÊÓa¿ƒ¿»»¬≈≈¿»∆««≈»««¿À»

מ"ד.97) פ"ב עיין 98)פאה העולם, מרוחות לא
לחלק  היא, מסיני למשה הלכה כי ויתכן ה"ג. שם בירושלמי

ראשונה). (משנה האילנות לשאר זיתים בין

.‚Î¯ˆBa‰99È„k Ô‡kÓe Ô‡kÓ BÓ¯k ˙ˆ˜Ó ˙‡ «≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿≈
ÁÂ¯ ˙BÏBkL‡‰ ¯‡L e‡ˆÓiL „Ú ÔÙb‰ ÏÚÓ Ï˜‰Ï¿»≈≈««∆∆«∆ƒ¿¿¿»»«¿∆«

e¯‡a ¯·Îe .Ï„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - eÙÈÒBÈÂ100, ¿ƒ«ƒ¿»≈≈¿»≈«¿
ÔÓ Ô˙B CÎÈÙÏe ,Ï„Ó BÈ‡ - ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆBa‰L∆«≈≈«««≈≈≈¿ƒ»≈ƒ

ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ¯‡Lp‰101¯ˆaL Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»≈»»¿»«…¿««ƒ∆»«
‰‡t Ô˙B BÈ‡ - ˜eMa ¯kÓÏ Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .˜eMÏ«¬»ƒ≈≈ƒ¿…«≈≈≈»

Ï„‰L ‰ÊÏ102B˙È·a ‡È·‰Ï Ï„‰ .103ÔÓ Ô˙B - »∆∆≈≈≈≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
.ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ˙Á‡ ‰‡t C¯„Ï ÁÈp‰L ¯‡Lp‰«ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ¿…≈»««»¿»«…

ג.99) משנה פ"ג ו.100)שם הלכה פ"ב למעלה
שם.101) מה 102)משנה על המשואר מן "נותן שן:

ודורך 103)ששייר". לבית מביאו כלומר, שם. ירושלמי
(רדב"ז). עראי זה ואין אותם,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלקט.1) עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח לקט. איזהו יבאר

בחורי  הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ
ישכור  אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט של ושבולת הנמלים
לעניים  מניח שאינו מי אחריו. בנו שילקט מנת על הפועל
עם  הלקט את המפקיר בשדהו. ארי המרביץ או ללקט,
כתף  ואיזהו עוללות זהו ואי פרט זהו ואי רובו. נפילת
זוכין  העניים ומאימתי עוללות. שכולו כרם נטף. ואיזהו
נודעו  שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט ליקח
לו  שהיו מי לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי העוללות.

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה

.‡?Ë˜Ï e‰ÊÈ‡2˙ÚLa Ïbn‰ CBzÓ ÏÙBp‰ ‰Ê ≈∆∆∆∆«≈ƒ««»ƒ¿«
‰ B‡ ‰¯Èˆ˜B„È CBzÓ ÏÙBp3ÌÈÏaM‰ ıa˜nLk ¿ƒ»«≈ƒ»¿∆¿«≈«ƒ√ƒ

ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ˙ÏaL ÏÙBp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ˆ˜ÈÂ4; ¿ƒ¿…¿∆ƒ¿∆«≈ƒ…∆««¿«ƒ
ÏÚ·Ï ÔzLÏL È¯‰ - „Á‡k LÏL eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿∆»¬≈¿»¿»¿««

Ïbn‰ ¯Á‡Ó ÏÙBp‰Â .‰„O‰5elÙ‡ ,„i‰ ¯Á‡Ó B‡ «»∆¿«≈≈««««»≈«««»¬ƒ
.Ë˜Ï dÈ‡ - ˙Á‡ ˙ÏaLƒ…∆««≈»∆∆

מ"י.2) פ"ד המגל".3)פאה ותוך היד "תוך שם:
מ"ה.4) פ"ו שם הלל, מ"י.5)כבית פ"ד שם

.·„ia ¯ˆB˜ ‰È‰6- B„È CBzÓ ÏÙBp‰ ,ÏbÓ ‡Ïa »»≈«»¿…«»«≈ƒ»
Ì˙B‡ ÌÈLÏBz‰ ÌÈ¯·c LÏBz‰ Ï·‡ .Ë˜Ï BÈ‡7, ≈∆∆¬»«≈¿»ƒ«¿ƒ»

LÏBz B‡ ¯ˆB˜ ‰È‰ .Ë˜Ï - B„È ˙ÁzÓ ÏÙBp‰8¯·c «≈ƒ««»∆∆»»≈≈»»

LÏz B‡ BÚB¯Ê ‡ÏÓ ¯ˆwL ¯Á‡Â ,LÏz‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט ה"ה): (שם ב'ירושלמי'
כו'7) קיטוף לקט ולא קצירך "לקט א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף). שדרכו =) דאורחיה במידי יוסי רבי מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי אין - קציר אומר, יוסי רבי
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט "איזהו : שם פ"ד בפאה נראה וכן

לקט. יש בתולש שגם הרי וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט ט) יט, (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי' ה"ה, פ"ב קדושים פ' ('ספרא' הבית בעל של הרי כו'

שם). ר"ש

.‚¯ˆB˜ ‰È‰10‰¯ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰¯‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡¯ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙B·È·qL Ïk ¯ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È¯‰ - ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט, בהלכות ונשנתה מ"ב. פ"ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי"ש בלקט עוסקת היא שאף רבינו
וכן  לקט". לקט שספק כו' שבקמה "שבולת פ"ב: בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ לר"ש המיוחס הפירוש דעת

מלך'. פני ב'אור וראה לקרקע, במחובר שמכיון 11)לקט
הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין

אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï13ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰ - ‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È¯‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰¯ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ -17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב.12) שם הבית,13)'ירושלמי' בעל של והיא
למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון

אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב זה
עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי כתב זה ועל עניים, של היא הרי הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואףֿעלֿפי המגל, מתוך

(כסףֿמשנה). במחובר לקט שיש תוספתא 16)למעלה,
פ"ב. סוף לקט,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰¯ftL Áe¯‰18ÏL ¯Èˆ˜ ·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡ - Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡e·z ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

¯Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ"א.18) פ"ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
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פ"א  בפאה ראה בשניהם, אחר כלל שהרי פאה, לענין גם
א). משנה פ"א ובמעשרות ד, "והטעם 94)משנה

(ב"ב  כדתנן ומסובכים, הרבה גבוהים שהם מפני בחרובין,
(ראב"ד). אמה" חמשים ובשקמה בחרוב כד:)

ורואה 95) זה, חרוב בראש עומד שהאדם מפרש והראב"ד
אחר. שבצד כשדה.96)החרוב רומי, בדפוס

.·ÎÌÈ˙Èf‰97˙BÁe¯Ó ˙Á‡ Áe¯a Ô‰Ó LiM ‰Ó Ïk , «≈ƒ»«∆≈≈∆¿«««≈
¯ÈÚ‰98B‡ Ôlk ¯ÈÚ‰ ·¯ÚÓa LiL ÌÈ˙ÈÊ ÔB‚k , »ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¬«»ƒÀ»

.ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ È¯‰ - dÁ¯ÊÓa¿ƒ¿»»¬≈≈¿»∆««≈»««¿À»

מ"ד.97) פ"ב עיין 98)פאה העולם, מרוחות לא
לחלק  היא, מסיני למשה הלכה כי ויתכן ה"ג. שם בירושלמי

ראשונה). (משנה האילנות לשאר זיתים בין

.‚Î¯ˆBa‰99È„k Ô‡kÓe Ô‡kÓ BÓ¯k ˙ˆ˜Ó ˙‡ «≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿≈
ÁÂ¯ ˙BÏBkL‡‰ ¯‡L e‡ˆÓiL „Ú ÔÙb‰ ÏÚÓ Ï˜‰Ï¿»≈≈««∆∆«∆ƒ¿¿¿»»«¿∆«

e¯‡a ¯·Îe .Ï„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - eÙÈÒBÈÂ100, ¿ƒ«ƒ¿»≈≈¿»≈«¿
ÔÓ Ô˙B CÎÈÙÏe ,Ï„Ó BÈ‡ - ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆBa‰L∆«≈≈«««≈≈≈¿ƒ»≈ƒ

ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ¯‡Lp‰101¯ˆaL Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»≈»»¿»«…¿««ƒ∆»«
‰‡t Ô˙B BÈ‡ - ˜eMa ¯kÓÏ Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .˜eMÏ«¬»ƒ≈≈ƒ¿…«≈≈≈»

Ï„‰L ‰ÊÏ102B˙È·a ‡È·‰Ï Ï„‰ .103ÔÓ Ô˙B - »∆∆≈≈≈≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
.ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ˙Á‡ ‰‡t C¯„Ï ÁÈp‰L ¯‡Lp‰«ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ¿…≈»««»¿»«…

ג.99) משנה פ"ג ו.100)שם הלכה פ"ב למעלה
שם.101) מה 102)משנה על המשואר מן "נותן שן:

ודורך 103)ששייר". לבית מביאו כלומר, שם. ירושלמי
(רדב"ז). עראי זה ואין אותם,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלקט.1) עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח לקט. איזהו יבאר

בחורי  הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ
ישכור  אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט של ושבולת הנמלים
לעניים  מניח שאינו מי אחריו. בנו שילקט מנת על הפועל
עם  הלקט את המפקיר בשדהו. ארי המרביץ או ללקט,
כתף  ואיזהו עוללות זהו ואי פרט זהו ואי רובו. נפילת
זוכין  העניים ומאימתי עוללות. שכולו כרם נטף. ואיזהו
נודעו  שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט ליקח
לו  שהיו מי לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי העוללות.

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה

.‡?Ë˜Ï e‰ÊÈ‡2˙ÚLa Ïbn‰ CBzÓ ÏÙBp‰ ‰Ê ≈∆∆∆∆«≈ƒ««»ƒ¿«
‰ B‡ ‰¯Èˆ˜B„È CBzÓ ÏÙBp3ÌÈÏaM‰ ıa˜nLk ¿ƒ»«≈ƒ»¿∆¿«≈«ƒ√ƒ

ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ˙ÏaL ÏÙBp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ˆ˜ÈÂ4; ¿ƒ¿…¿∆ƒ¿∆«≈ƒ…∆««¿«ƒ
ÏÚ·Ï ÔzLÏL È¯‰ - „Á‡k LÏL eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿∆»¬≈¿»¿»¿««

Ïbn‰ ¯Á‡Ó ÏÙBp‰Â .‰„O‰5elÙ‡ ,„i‰ ¯Á‡Ó B‡ «»∆¿«≈≈««««»≈«««»¬ƒ
.Ë˜Ï dÈ‡ - ˙Á‡ ˙ÏaLƒ…∆««≈»∆∆

מ"י.2) פ"ד המגל".3)פאה ותוך היד "תוך שם:
מ"ה.4) פ"ו שם הלל, מ"י.5)כבית פ"ד שם

.·„ia ¯ˆB˜ ‰È‰6- B„È CBzÓ ÏÙBp‰ ,ÏbÓ ‡Ïa »»≈«»¿…«»«≈ƒ»
Ì˙B‡ ÌÈLÏBz‰ ÌÈ¯·c LÏBz‰ Ï·‡ .Ë˜Ï BÈ‡7, ≈∆∆¬»«≈¿»ƒ«¿ƒ»

LÏBz B‡ ¯ˆB˜ ‰È‰ .Ë˜Ï - B„È ˙ÁzÓ ÏÙBp‰8¯·c «≈ƒ««»∆∆»»≈≈»»

LÏz B‡ BÚB¯Ê ‡ÏÓ ¯ˆwL ¯Á‡Â ,LÏz‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט ה"ה): (שם ב'ירושלמי'
כו'7) קיטוף לקט ולא קצירך "לקט א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף). שדרכו =) דאורחיה במידי יוסי רבי מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי אין - קציר אומר, יוסי רבי
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט "איזהו : שם פ"ד בפאה נראה וכן

לקט. יש בתולש שגם הרי וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט ט) יט, (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי' ה"ה, פ"ב קדושים פ' ('ספרא' הבית בעל של הרי כו'

שם). ר"ש

.‚¯ˆB˜ ‰È‰10‰¯ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰¯‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡¯ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙B·È·qL Ïk ¯ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È¯‰ - ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט, בהלכות ונשנתה מ"ב. פ"ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי"ש בלקט עוסקת היא שאף רבינו
וכן  לקט". לקט שספק כו' שבקמה "שבולת פ"ב: בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ לר"ש המיוחס הפירוש דעת

מלך'. פני ב'אור וראה לקרקע, במחובר שמכיון 11)לקט
הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין

אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï13ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰ - ‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È¯‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰¯ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ -17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב.12) שם הבית,13)'ירושלמי' בעל של והיא
למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון

אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב זה
עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי כתב זה ועל עניים, של היא הרי הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואףֿעלֿפי המגל, מתוך

(כסףֿמשנה). במחובר לקט שיש תוספתא 16)למעלה,
פ"ב. סוף לקט,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰¯ftL Áe¯‰18ÏL ¯Èˆ˜ ·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡ - Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡e·z ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

¯Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ"א.18) פ"ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
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miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - hay `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גבי  על קצירו כשהגדיש שקנסוהו כמו השדה, בעל את
וֿז). הלכות (להלן ראויה 21)הלקט שהשדה לקט, של

ֿ 22)לעשות. בבבא ואמרו גמליאל. בן שמעון כרבן שם,
הוא  וכן תבואה. כור ולא זרע כור שהוא - ב קה, מציעא
לבית  ליה: אמר - כור לבית או "לכור כאן: ב'ירושלמי'
הוא  כור בית ושיעור ה'ירושלמי'. לשון העתיק ורבינו כור".
סאה  בית כל הרי כי בסךֿהכל. אמה אלף וחמשה שבעים
וחמש  אלפיים דהיינו אמה, חמשים על אמה חמשים הוא

סאה. שלושים הוא כור ובית אמה, מאות

.ÂÌÈiÚ e‰eËwÏ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ÏÙpL Ë˜Ï23ÏÚa ‡·e , ∆∆∆»«»»∆¿…ƒ¿¬ƒƒ»««
k - ı¯‡‰ ÏÚ BlL ¯Èˆw‰ ˙‡ LÈc‚‰Â ‰„O‰„ˆÈ «»∆¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ∆«»»∆≈«

,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Blk BlL LÈ„b‰ ‰pÙÓ ?‰OBÚ ‡e‰∆¿«∆«»ƒ∆À¿»«≈
ÌÈiÚÏ Ôlk - ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ ÌÈÏaM‰ ÏÎÂ24ÈtÓ . ¿»«ƒ√ƒ«¿»»∆À»»¬ƒƒƒ¿≈

,Ë˜Ï ‰˙È‰L Ì‰Ó ‡È‰ BÊ È‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ≈ƒ≈∆∆»¿»∆∆
Áp‰ - ·ÊÚz :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ - ÌÈiÚ ˙BzÓ ˜ÙÒe¿≈«¿¬ƒƒ»¬ƒƒ∆∆¡««¬…««

ElMÓ Ì‰ÈÙÏ25. ƒ¿≈∆ƒ∆¿

שם.23) מי"א.24)פאה, פ"ד שם 25)שם 'ירושלמי'
פ"ד. סוף

.ÊÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ26‰Ó ÌÈiÚÏ ÔzÈÂ d˙B‡ ¿»»≈¿ƒ»¿ƒ≈»¬ƒƒ«
ÏÚ LÈc‚‰Â ¯·ÚL ÈtÓ ?Ë˜Ï ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M∆¿»«¬∆∆ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿ƒ«

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â .e‰eÒ˜ ,Ë˜l‰27‰È‰ elÙ‡Â , «∆∆¿»«¬ƒ»»≈«¬ƒ»»
ÔÈhÁ ÂÈÏÚ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO Ë˜l‰28‡¯˜ elÙ‡Â , «∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ«¬ƒ»»

‡lL ÌÈ¯Á‡ e‰eLÈc‚‰ elÙ‡ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿…»¬ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ∆…
.ÌÈiÚÏ Ô‰ È¯‰ ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ Ïk - BzÚcÓƒ«¿»«¿»»∆¬≈≈»¬ƒƒ

ה"א.26) פ"ה המחלוקת 27)שם עם קשר לזה [ואין שם.
לא  או מזיד אטו שוגג קנסו אם יהודה, ורבי מאיר רבי של
שלא  אחרים הגדישו אם גם קנסו כאן שהרי נג:), (גיטין

שם]. הפנים' ב'מראה ועי' חשש 28)מדעתו. כאן שאין
הנוגעות  החיטים שכל תיקנו זאת בכל לקט, תערובת של

לעניים. הן בארץ

.Áıa¯Ï CÈ¯v‰29ÌÈiÚ‰ eËwÏiL Ì„˜ e‰„O ˙‡ «»ƒ¿«≈∆»≈…∆∆¿«¿»¬ƒƒ
¯zÓ - Ë˜l‰ „ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B˜f‰ Ì‡ :daL Ë˜Ï∆∆∆»ƒ∆≈¿À∆«∆¿≈«∆∆À»
¯eÒ‡ - B„ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ë˜l‰ „ÒÙ‰ Ì‡Â ;ıa¯Ï¿«≈¿ƒ∆¿≈«∆∆¿À∆«∆¿≈»
„Ú ¯„b‰ ÏÚ BÁÈp‰Â Ë˜l‰ Ïk ˙‡ ı·˜ Ì‡Â .ıa¯Ï¿«≈¿ƒ»«∆»«∆∆¿ƒƒ««»≈«

˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‰Ê È¯‰ - epÏhÈÂ ÈÚ‰ ‡B·iL30. ∆»∆»ƒ¿ƒ¿∆¬≈∆ƒ«¬ƒ

ה"ג.29) שם ו'ירושלמי' פ"ב, סוף פאה תוספתא
קורקוס.30) מהר"י ראה ידוע, אינו אלה דברים מקור

אמר  הדין שמן וכנראה יהודה, רבי דברי הם שם ובתוספתא
חסידות. ממדת ולא

.ËÌÈÏÓp‰ È¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÚ¯Ê31eÈ‰ Ì‡ : ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒƒ»
,‰„O‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰Ów‰ CB˙a ÌÈ¯BÁ‰«ƒ¿«»»¬≈∆«««»∆
ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ów‰ CB˙a ‰zÓ ÌÈiÚÏ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒ«»»¿«»»¿ƒ»¿»

¯ˆ˜pL32Ë˜l‰ ÔÓ ‡nL ,ÌÈiÚ ÏL ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿«¬≈∆∆¬ƒƒ∆»ƒ«∆∆
:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯BÁL ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .e‰e¯¯b¿»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ

Ë˜Ï - Ë˜l‰ ˜ÙqL ;‰¯·ÚL ‰MÓ ‰Ê È¯‰33. ¬≈∆ƒ»»∆»¿»∆¿≈«∆∆∆∆

שם.31) הקוצרים".32)פאה, "שלאחר כרבי 33)שם:
ה"ו. למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם מאיר

.ÈË˜Ï ÏL ˙ÏaL34‰Ê È¯‰ - LÈ„‚a ‰·¯Ú˙pL ƒ…∆∆∆∆∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¬≈∆
Ó˙BÏBaL ÈzL LÈ¯Ù35Ì‡ :Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯ÓB‡Â «¿ƒ¿≈ƒ¿≈«««≈∆ƒ

- Ë˜Ï dÈ‡ Ì‡Â ,ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - BÊ ‡È‰ Ë˜l‰«∆∆ƒ¬≈ƒ»¬ƒƒ¿ƒ≈»∆∆
BÊ ˙ÏaL Ô‰a ˙·iÁL (‡È‰L) ˙B¯OÚn‰ È¯‰¬≈«««¿∆ƒ∆«∆∆»∆ƒ…∆

‰iL ˙ÏaLa ÌÈÚe·˜36˙ÏaL ÏÚ Ôk ‰˙Óe ¯ÊBÁÂ ; ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»¿≈«¿∆≈«ƒ…∆
.¯OÚÓ ‰È‰z ˙¯Á‡‰Â ÈÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙BÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈««≈∆¿»ƒ¿»«∆∆ƒ¿∆«¬≈

מ"ב.34) פ"ח ה"ב.35)שם שם שנייה 36)'ירושלמי'
ולוקח  שחוזר אלא תחילה, שהפריש מהשתים אחת אינה זו
לחשוש  שיש לפי עליה, גם ומתנה הגדיש, מן שלישית עוד
שהראשונה  ונמצא הלקט, היא המעשרות בה שקבע זו שמא

כסףֿמשנה). ועי' קורקוס, (ר"י טבל היא

.‡È¯kOÈ ‡Ï37ÏÚBt‰ ˙‡ Ì„‡38ËwÏiL ˙Ó ÏÚ …ƒ¿…»»∆«≈«¿»∆¿«≈
ÂÈ¯Á‡ Ba39Ï·‡ .40¯ÎBn‰Â ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰ ¿«¬»¬»»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«≈

B¯·ÁÏ B˙Ó˜41ËwÏÈ - ¯ˆ˜Ï42Ba43LÈÂ .ÂÈ¯Á‡ »»«¬≈ƒ¿…¿«≈¿«¬»¿≈
ÏÚBtÏ44ÂÈ·e BzL‡ ‡È·‰Ï45elÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ËwÏÏ «≈¿»ƒƒ¿»»¿«≈«¬»«¬ƒ

¯Èˆw‰ ÈˆÁ ÏhÏ B¯ÎO46BÚÈ·¯ B‡ BLÈÏL B‡ ¿»ƒ…¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ
.B¯ÎOaƒ¿»

שילקט 37) עלֿמנת הפועלים את אדם ישכור "לא מ"ו: שם
אחריו". להלן 38)בנו אבל יום. שכיר הוא פועל [סתם

מהתבואה  במקבל שהואֿהדין התוספתא, מן יתבאר
ולרביע]. לשליש למחצה גוזל 39)הנקצרת: שהוא מפני

שהרי  ב'ירושלמי'), הוא וכן שם, המשנה (פירוש העניים את
ור"ש). (הגר"א זה עבור בזול לו נשכרים העניים הפועלים

(401 עמ' ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ג פאה [בתוספתא
יוסי  ר' אחריו. בנו ילקט לא לקצור, שדה "המקבל :(50
והמוכר  והחכורות העריסין אבל אחריו, בנו ילקט אומר
שרבינו  ונראה אחריו". בנו ילקט לקצור, לחבירו קמתו
זו  (ואין הנ"ל המשנה עלֿפי התוספתא של הרישא מפרש
"המקבל  להלן): וראה יב. בבבאֿמציעא שהובאה הברייתא
שליש  או מחצה של בשכר לקצור כשקיבל - לקצור" שדה
אחריו  בנו שילקט עלֿמנת השדה בעל עם והתנה רביע, או
הוא  הרי בשכר שעובד שכיון אחריו", בנו ילקט "לא -
זה, עבור בזול לו שנשכר העניים, גזל כאן ויש אחר, כפועל
יתכן  כי (אם בזה חולק יוסי ורבי רבינו, בדברי להלן ראה
של  חשש שיש הנ"ל, למשנה הוא מודה אחר שבפועל
וכו' והחכורות העריסין "אבל הלקט). עבור שכר הורדת
עבודתם, שכר מקבלים אינם אלו שכל אחריו", בנו ילקט
את  מקבלים שהם לקצור, קמה ולוקח כחוכר האריס אלא
השדה: לבעל שכר משלמים והם אחריותם, על הקציר כל
תבואה  סכום - והחוכר ורביע, שליש למחצה, - האריס

מין מסוים שהיה ואזיל, ד"ה קג: בבאֿמציעא 'תוספות' (עי'
ראה  בשכר. הורדה של חשש כאן אין ולפיכך כזה), אריס

כפשוטה']. במשנה 41)ב'תוספתא שאמרו אףֿעלֿפי
אסור", והלוקח מותר המוכר שדהו, את "המוכר שם:
אם  אבל וקמתו, שדהו לו "כשמכר שם: ב'ירושלמי' ואמרו
קורא  אני המוכר) =) זה אצל שדה, לו ושייר קמה לו מכר
שהלוקח  הרי קצירך", קורא אני הלוקח) = ) זה ואצל שדך,
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בנו  אבל עצמו, בלוקח אלא זה אין - ללקט לו אסור קמה
כפשוטה'). ('תוספתא ומותר הקציר בעל אינו -

כנ"ל.42) שילקט, מנת על להתנות מותר כלומר,
כגופו 43) שהיא אשתו אבל הקציר, בעל  שאינו בנו דוקא

מלך'). פני ב'אור וראה כפשוטה', ('תוספתא אסורה -
שמצד  להלן, המובא פועל בדין שם, בבבאֿמציעא ואמרו
זה. באופן ילקטו בניהם גם שלמחר קפידא, אין העניים

ילקט 44) הפועל את "השוכר שם: בבבאֿמציעא ברייתא
למעלה. ראה תנאי, בלי כלומר אחריו", הוא 45)בנו כן

ללקט  מותרת אשתו גם וכאן יוסי. רבי בדברי שם בברייתא
קטנים. אפילו ובניו למעלה. ראה הקציר, בעל שאינו כיון
כאילו  חכמים עשאוהו - לאביו קטן שמציאת ואףֿעלֿפי
הקטן, הבן שילקט מזה, מרוצים שעניים לעצמו, זכה

(שם). ילקטו בניהם גם הנ"ל,46)שלמחר כאריס [אינו
לבעל  ורביע שליש מחצה משלם והוא הקציר, כל שלוקח
- שכר) מקבל שאינו לפי להתנות מותר (שלפיכך השדה
למחצה  שכר מקבל והוא השדה, בעל של הקציר כל אלא
שאסור  כשם אתו, להתנות אסור ולפיכך לרביע, או לשליש
לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי ללקט, ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי רבי וכדברי שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה  כמותו.
אחריו, בנו ילקט לא - ולרביע לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט כך, ובין כך בין אומר יוסי רבי
שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי רבי דברי (ואין
כבפועל, כאן ואף תנאי). עם מדובר ושם תנאי, בלי מדובר
שאינו  לפי כגופו, שהיא אףֿעלֿפי ללקט, אשתו גם מותרת

בני  הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס גוד
כנ"ל]. ללקט, לה

.·ÈÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ47‡e‰L B‡ ,ËwÏÏ ÌÈiÚ‰ ˙‡ ƒ∆≈«ƒ«∆»¬ƒƒ¿«≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÚiÒnL B‡ ,„Á‡ ÚBÓe „Á‡ ÁÈpÓ«ƒ«∆»≈«∆»∆¿«≈«∆∆»≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÏÚ«¬≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

שם.47) משנה,

.‚ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â48CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡ ıÈa¯‰Ï ¿»¿»»¿«¿ƒ¬ƒ¿«≈¿
ÌÈiÚ ÌL eÈ‰ .eÁ¯·ÈÂ ÌÈiÚ‰ e‡¯iL È„k ,e‰„O49 »≈¿≈∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿¿»»¬ƒƒ

Ë˜Ï ÏhÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L50˙Èa‰ ÏÚa ÏBÎÈ Ì‡ : ∆≈»¿ƒƒ…∆∆ƒ»««««ƒ
ÈtÓ ,ÔÁÈpÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÁÓÓ - Ô„Èa ˙BÁÓÏ¿«¿»»¿«∆¿ƒ»«ƒ»ƒ¿≈

ÌBÏL ÈÎ¯c51. «¿≈»

שם.48) פ"ג.49)בבאֿמציעא, פאה כגון 50)תוספתא
('תוספתא  הי"ג פ"ט להלן ראה זוז, מאתיים להם שיש אלה

וראה 51)כפשוטה'). עמו. יתקוטט ולא יריב שלא
ה"ט. פ"א למעלה

.„ÈË˜l‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰52Ba¯ ˙ÏÈÙ ÌÚ53BÈ‡ - ««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ«À≈
˙eL¯ Ba BÏ ÔÈ‡ ,Ba¯ ¯LpL ¯Á‡Ó ;¯˜Ù‰54. ∆¿≈≈««∆»«À≈¿

א.52) כה, שיצא53)תמורה הקוצר היינו יד מתחת רובו
ה"ג). פ"ז פאה ב'ירושלמי' הש"ס עם 54)(גליון שמיד

שם). (תמורה, לעניים התורה אותו זיכתה רובו, נשירת

הוא  והרי בו, חלק לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,
שם). (רש"י לכל הפקר

.ÂË?Ë¯t e‰Ê È‡55ÌÈ¯b¯‚ ÈL B‡ „Á‡ ¯b¯‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈË¯Ùp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ë¯t BÈ‡ - ˙Á‡ ˙·a ÌÈ¯b¯‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ"א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט
ה"א. למעלה וראה מ"ה. פ"ו פאה פ"ז 57)הלל, שם

מ"ג.

.ÊË¯ˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ë¯t BÈ‡ - Ë¯ÙÂ ı¯‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ¯ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı¯‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL Ë¯ÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È¯‰ - ¯ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט שלא מפני

לקט. בענין ה"ד.62)ב פ"ו שם כרבי 63)'ירושלמי'
שם. גבי 64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי

לעניים, יהיה בארץ הנוגע שכל חכמים שקנסוהו לקט,
כמבואר  לקט, של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי  שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה
הוא  הרי גרגרים, משלשה יותר בו שיש אףֿעלֿפי אשכול,

(רדב"ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף מ"ג.66)ועי' פ"ז שם לארץ, יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈ·Ú ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙B¯fÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È¯‰ - Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ - ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ì¯k‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ"ד.67) סמיך.68)שם רומי,69)עב, בדפוס הוא כן
חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה

הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰ ÌÈ·Ú ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„¯BÈÂ77ÌÈ·Ú‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ¯‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי' פ"ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי השרביט הוא

משוי 76)(שם). הטעון לכתף שדומה "כתף", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף'
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,

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



קפי miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - hay `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בנו  אבל עצמו, בלוקח אלא זה אין - ללקט לו אסור קמה
כפשוטה'). ('תוספתא ומותר הקציר בעל אינו -

כנ"ל.42) שילקט, מנת על להתנות מותר כלומר,
כגופו 43) שהיא אשתו אבל הקציר, בעל  שאינו בנו דוקא

מלך'). פני ב'אור וראה כפשוטה', ('תוספתא אסורה -
שמצד  להלן, המובא פועל בדין שם, בבבאֿמציעא ואמרו
זה. באופן ילקטו בניהם גם שלמחר קפידא, אין העניים

ילקט 44) הפועל את "השוכר שם: בבבאֿמציעא ברייתא
למעלה. ראה תנאי, בלי כלומר אחריו", הוא 45)בנו כן

ללקט  מותרת אשתו גם וכאן יוסי. רבי בדברי שם בברייתא
קטנים. אפילו ובניו למעלה. ראה הקציר, בעל שאינו כיון
כאילו  חכמים עשאוהו - לאביו קטן שמציאת ואףֿעלֿפי
הקטן, הבן שילקט מזה, מרוצים שעניים לעצמו, זכה

(שם). ילקטו בניהם גם הנ"ל,46)שלמחר כאריס [אינו
לבעל  ורביע שליש מחצה משלם והוא הקציר, כל שלוקח
- שכר) מקבל שאינו לפי להתנות מותר (שלפיכך השדה
למחצה  שכר מקבל והוא השדה, בעל של הקציר כל אלא
שאסור  כשם אתו, להתנות אסור ולפיכך לרביע, או לשליש
לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי ללקט, ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי רבי וכדברי שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה  כמותו.
אחריו, בנו ילקט לא - ולרביע לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט כך, ובין כך בין אומר יוסי רבי
שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי רבי דברי (ואין
כבפועל, כאן ואף תנאי). עם מדובר ושם תנאי, בלי מדובר
שאינו  לפי כגופו, שהיא אףֿעלֿפי ללקט, אשתו גם מותרת

בני  הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס גוד
כנ"ל]. ללקט, לה

.·ÈÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ47‡e‰L B‡ ,ËwÏÏ ÌÈiÚ‰ ˙‡ ƒ∆≈«ƒ«∆»¬ƒƒ¿«≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÚiÒnL B‡ ,„Á‡ ÚBÓe „Á‡ ÁÈpÓ«ƒ«∆»≈«∆»∆¿«≈«∆∆»≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÏÚ«¬≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

שם.47) משנה,

.‚ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â48CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡ ıÈa¯‰Ï ¿»¿»»¿«¿ƒ¬ƒ¿«≈¿
ÌÈiÚ ÌL eÈ‰ .eÁ¯·ÈÂ ÌÈiÚ‰ e‡¯iL È„k ,e‰„O49 »≈¿≈∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿¿»»¬ƒƒ

Ë˜Ï ÏhÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L50˙Èa‰ ÏÚa ÏBÎÈ Ì‡ : ∆≈»¿ƒƒ…∆∆ƒ»««««ƒ
ÈtÓ ,ÔÁÈpÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÁÓÓ - Ô„Èa ˙BÁÓÏ¿«¿»»¿«∆¿ƒ»«ƒ»ƒ¿≈

ÌBÏL ÈÎ¯c51. «¿≈»

שם.48) פ"ג.49)בבאֿמציעא, פאה כגון 50)תוספתא
('תוספתא  הי"ג פ"ט להלן ראה זוז, מאתיים להם שיש אלה

וראה 51)כפשוטה'). עמו. יתקוטט ולא יריב שלא
ה"ט. פ"א למעלה

.„ÈË˜l‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰52Ba¯ ˙ÏÈÙ ÌÚ53BÈ‡ - ««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ«À≈
˙eL¯ Ba BÏ ÔÈ‡ ,Ba¯ ¯LpL ¯Á‡Ó ;¯˜Ù‰54. ∆¿≈≈««∆»«À≈¿

א.52) כה, שיצא53)תמורה הקוצר היינו יד מתחת רובו
ה"ג). פ"ז פאה ב'ירושלמי' הש"ס עם 54)(גליון שמיד

שם). (תמורה, לעניים התורה אותו זיכתה רובו, נשירת

הוא  והרי בו, חלק לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,
שם). (רש"י לכל הפקר

.ÂË?Ë¯t e‰Ê È‡55ÌÈ¯b¯‚ ÈL B‡ „Á‡ ¯b¯‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈË¯Ùp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ë¯t BÈ‡ - ˙Á‡ ˙·a ÌÈ¯b¯‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ"א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט
ה"א. למעלה וראה מ"ה. פ"ו פאה פ"ז 57)הלל, שם

מ"ג.

.ÊË¯ˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ë¯t BÈ‡ - Ë¯ÙÂ ı¯‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ¯ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı¯‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL Ë¯ÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È¯‰ - ¯ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט שלא מפני

לקט. בענין ה"ד.62)ב פ"ו שם כרבי 63)'ירושלמי'
שם. גבי 64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי

לעניים, יהיה בארץ הנוגע שכל חכמים שקנסוהו לקט,
כמבואר  לקט, של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי  שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה
הוא  הרי גרגרים, משלשה יותר בו שיש אףֿעלֿפי אשכול,

(רדב"ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף מ"ג.66)ועי' פ"ז שם לארץ, יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈ·Ú ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙B¯fÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È¯‰ - Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ - ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ì¯k‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ"ד.67) סמיך.68)שם רומי,69)עב, בדפוס הוא כן
חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה

הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰ ÌÈ·Ú ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„¯BÈÂ77ÌÈ·Ú‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ¯‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי' פ"ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי השרביט הוא

משוי 76)(שם). הטעון לכתף שדומה "כתף", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף'
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,
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אבל  עוללות. הן ואז ידו, בפס לנגוע יכולה מהן אחת שכל
עוללות  אינן - ידו בפס לנגוע יכולות כולן אין אם

(כסףֿמשנה).

.ËÈÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ¯ˆ·Ï ·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
ÌÈiÚÏ80¯b¯‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ˆBa Ô‰ ‡l‡ , »¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈

È„ÈÁÈ81.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒƒ¬≈ƒ∆∆

הט"ו),80) פ"ב ולמעלה מ"א, (פ"ד פאה לענין ששנינו כמו
תעזוב  ולגר לעני שנאמר לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה
שם) ו'ירושלמי' (רע"ב, יבואו והם לפניהם הנח אותם,
"תעזוב" נאמר עניים, מתנות שבכל - ב קלא, בחולין ואמרו
יוםֿטוב'). 'תוספות ועי' מ"ו, פ"ז שם ראשונה' ('משנה

שאין 81) אשכול והוא יהודה, כרבי ולא כחכמים מ"ד, שם
מן  יוצאים הענבים וגרגירי קטנים) אשכולות =) פסיגים בו
אינם  זה, על זה שוכבים שהם אףֿעלֿפי עצמה, השדרה

ורדב"ז). (רע"ב כתף בכלל

.Î‰¯BÓÊ82ÏBkL‡ da ‰È‰L83‰aÎ¯‡·e84ÏL ¿»∆»»»∆¿»«¿À»∆
‰ˆ¯˜ Ì‡ :˙ÏÏBÚ ‰¯BÓÊ85‡È‰ È¯‰ - ÏBkL‡‰ ÌÚ ¿»∆∆ƒƒ¿¿»ƒ»∆¿¬≈ƒ

Ì¯k‰ ÏÚa ÏL86.ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«««∆∆¿ƒ»¬≈ƒ»¬ƒƒ

גפן.82) של גדול ענף והיא שם. האשכול 83)משנה,
והוא  עוללת, שאינו נטף, או כתף לו ויש הזמורה מן יוצא

הכרם. בעל יוצא 84)של שממנו שבזמורה הפרק הוא
האשכול. שבו הקטן "נקרצת",85)הענף : רומי בדפוס

נחתכת. שיכולה 86)כלומר, לקט של כשיבולת שהיא
פ"ד  למעלה ראה השדה, בעל של הקמה,שהיא עם להקצר

הכ"ו. להלן וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות ה"ג

.‡Î˙BÏÏBÚ BlkL Ì¯k87ÌÈiÚÏ ‡e‰ È¯‰ -88; ∆∆∆À≈¬≈»¬ƒƒ
.˙BÏÏBÚ Blk elÙ‡ - ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿¿…¿≈¬ƒÀ≈

„·Ïa Ì¯Îa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰ ÔÈ‡Â89. ¿≈«∆∆¿»≈¬ƒ∆»¿∆∆ƒ¿«

מ"ז.87) שם נטף. או כתף לו שיהא אשכול בכרם שאין
שם.88) עקיבא, פאה 89)כרבי ותוספתא א. קלא, חולין

פ"ב.

.·ÎÌÈiÚ‰ ÔÈ‡90˙BÏÏBÚÂ Ë¯t ÁwÏ ÔÈÎBÊ91„Ú ≈»¬ƒƒƒƒ«∆∆¿≈«
¯ˆ·˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;BÓ¯k ¯ˆ·Ï Ì¯k‰ ÏÚa ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒ«««∆∆ƒ¿…«¿∆∆¡«¿ƒƒ¿…

‰nÎÂ .ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯k92?Ô‰a ÔÈÎBÊ eÈ‰ÈÂ ¯ˆ·È «¿¿…¿≈¿«»ƒ¿…¿ƒ¿ƒ»∆
ÚÈ·¯ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÏBkL‡ ‰LÏL93. ¿»«¿∆≈ƒ¿ƒ«

עקיבא.90) רבי מדברי שם, הוזכר 91)משנה לא שם
בציר  אין אם "ודכוותיה, ב'ירושלמי': הוא כן אבל פרט,

פרט". ה"ו.92)אין שם רביעית 93)'ירושלמי' היינו
לוג  דהיינו הקב, רובע אומרים ויש (רע"ב). יין הלוג

אזכרי). והר"א הרא"ש, בשם שלמה' ('מלאכת

.‚Î˙BÏÏBÚ‰ eÚ„B ‡lL „Ú BÓ¯k LÈc˜n‰94ÔÈ‡ - ««¿ƒ«¿«∆…¿»≈≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰95- ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpMÓ Ì‡Â ; »≈»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰96ÌÏecb ¯ÎO ezÈÂ ,97Lc˜‰Ï98. »≈»¬ƒƒ¿ƒ¿¿«ƒ»«∆¿≈

מ"ח.94) שם פטור 95)פאה הקדש של שכרם לפי
('ירושלמי'). שאינו 96)מעוללות דבר מקדיש אדם שאין

הבציר  קודם בעוללות לעניים שאין ואףֿעלֿפי (שם). שלו
ואינו  כלום בהם לו אין הבית לבעל גם - הקודמת) (בהלכה
המשניות, בפירוש ועי' יוםֿטוב', ('תוספות להקדיש יכול

הקדש 97)שם). משעת הפרי מן האילן שהוציא מה שכר
שם). המשנה, (פירוש ונתבשלו פגיו חנטו אשר עד

של 98) והאילנות הכרם שהרי שם, במשנה יוסי כרבי
הקדש.

.„ÎÔÙb‰ ˙‡ ¯ÓBf‰99È¯‰ - ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpL ¯Á‡ «≈∆«∆∆««∆¿»≈¬≈
Bk¯„k ¯ÓBÊ ‰Ê100k ,˙BÏBkL‡‰ ˙¯BkL ÌLÎe ;C ∆≈¿«¿¿≈∆≈»«¿»

˙BÏÏBÚ‰ ˙¯Bk101. ≈»≈

מ"ה.99) של 100)שם שהן עוללות שיש ואףֿעלֿפי
לקחת 101)עניים. תורה אסרה שלא שם. יהודה, כרבי

ד"ה  ד: קטן מועד ('תוספות' בצירה בשעת אלא  עוללות
כך).

.‰ÎÈ¯Î102·iÁ - ¯ˆ·Ï Ï‡¯OÈÏ BÓ¯k ¯ÎnL »¿ƒ∆»««¿¿ƒ¿»≈ƒ¿…«»
˙BÏÏBÚa103Ì¯Îa ÌÈÙzL eÈ‰L È¯ÎÂ Ï‡¯OÈ .104- ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆»À»ƒ¿∆∆

˜ÏÁ.¯eËt È¯Î ÏLÂ ,·iÁ Ï‡¯OÈ ÏL B ∆¿∆ƒ¿»≈«»¿∆»¿ƒ»

(102.(54.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ג פאה תוספתא
ישראל 103) בארץ לגוי קנין ואין הבוצר. אחר שהולכים

יֿיא). הלכות תרומות מהל' (פ"א מקדושתה להפקיעה
לגוי  כרמו שמכר "וישראל בבא: עוד נוספה שם ובתוספתא
לפי  אותה השמיט ורבינו העוללות", מן פטור - לבצור
העוללות, בה כשנודעו גם שמדובר נראה, לשונה שמסתימת
כרמו  "המקדיש כג) (הלכה למעלה שכתב ממה נסתר וזה
במכר  כן וכמו לעניים", העוללות - העוללות משנודעו כו'

השולחן'. 'פאת ועי' לגוי, שם,104)שדהו תוספתא
שמעון. כרבי ולא כתנאֿקמא,

.ÂÎÈÂÏ Ôa105Ï·Ë ¯OÚÓ BÏ e˙pL106Ba ‡ˆÓe , ∆≈ƒ∆»¿«¬≈∆∆»»
ÈÚÏ Ô˙B - ˙BÏÏBÚ107ÏBkL‡‰ ÌÚ ˙ˆ¯˜ Ì‡Â .108 ≈¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆∆ƒ»∆¿

.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙BOÚÏ BÏ LÈ -≈«¬¿««¬≈«»«≈

(105= ) שנתמנו לוי "בן :(55.. (עמ' שם בתוספתא
של  שמא חושש אינו עוללות, בו והיו ענבים לו שנזדמנו)
שנתמנה  לוי "בן ה"ג) פ"ז (פאה ב'ירושלמי' וכן הן". עניים
אותן  עושה זה הרי עוללות, בתוכו ומצא טבל מעשר לו
לאו  "ועוללות זה: על ומקשה אחר". במקום מעשר תרומת
עם  אומר אני דתמן, רבנן בשם אבין רבי הם? עני של
אותם  עושה שאמרו מה כלומר, האשכולות", עם הנקרצות
האשכולות  עם בנקרצות היינו אחר, במקום מעשר תרומת
הלכה  רבינו הוציא ומכאן ה"כ), (למעלה הבית לבעל שהם
עם  נקרצות ואם לעני, נותנן סתם עוללות מצא שאם זו
אחר  מקום על מעשר תרומת לעשותו לו יש - האשכול

מעשר.106)(כסףֿמשנה). תרומת ממנו הופרש שלא
ומעשרות.107) מתרומות ופטורים לעניים, הם שהעוללות
ה"כ.108) למעלה ראה עמו. נחתכת

.ÊÎBÏ eÈ‰L ÈÓ109:B˙Èa CB˙Ï Ì¯ˆ·e ÌÈÙb LÓÁ ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»»¿≈
‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë¯t‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ·Ú ÏÎ‡Ï Ì‡110 ƒ∆¡…¬»ƒ»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»

ÈÚ·¯‰ ÔÓe111˙BÏÏBÚa ·iÁÂ ,112Ô¯ˆa Ì‡Â ; ƒ»¿»ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿»»
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˙BOÚÏ113¯iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka ·iÁ - ÔÈÈ «¬«ƒ«»«…∆»ƒ≈ƒ≈
Ô˙ˆ˜Ó114. ƒ¿»»

"היו 109) :(44.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"א פאה בתוספתא
ופטור  ביתו לתוך ומכניסן בוצרן גפנים, חמשה או ארבעה
בעוללות". וחייב הפאה ומן השכחה מן הפרט, מן
והוא  גפנים חמש לו "היה ה"ב): פ"ג (שם וב'ירושלמי'
ומן  הערלה ומן הפרט מן פטור ביתו, לתוך ומכניסן בוצרן
שני  מתוך דבריו הרכיב ורבינו בעוללות". וחייב הרבעי

הנ"ל. שהרי 110)המקורות הפאה, מן שפטור הואֿהדין
ולא  בשכחה ולא בלקט לא מחייבת אינה עראית בצירה
(כסףֿמשנה). ה"ו פ"ב למעלה כמפורש בפאה,

בפרט 111) כי שאם מבוררים, הדברים [ואין שם. 'ירושלמי'
מחייבת,ובש  עראית בצירה אין בצירה, בהם שנאמר כחה

מקור  ואין ספר', ב'קרית (וראה ברבעי? בצירה נאמרה היכן

מהל' (פ"ט במחובר רבעי נטע פודים שאין ומה לדבריו).
שדינו  משום אלא זה אין ה"ב), רבעי ונטעי שני מעשר
שכתב  ומה בו. נאמרה לא "בצירה" אבל (שם), שני כמעשר
מחמש  ממעט הוא העראית הבצירה שעלֿידי ספר' ב'קרית
רבינו, לדעת מתאים זה אין - כרם זה אין ושוב גפנים
"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי" ש"נטע ה"א שם  שפסק
(הוצאת  פ"ה שני מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי כרם שרק (271.. עמ' ליברמן
דברי  דבר: סוף מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי' תוספתא
שהרי  בבצירה, תלוי אינו העוללות שחיוב משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי
שם, ('ירושלמי' שהשאיר במה נשאר שהחיוב מפני פטור,

כסףֿמשנה). ועי'



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay `"iÎ'd -g"ryz

ה'תשע"ח  שבט ה' ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[האופה,1) שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל

בתי  שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז,
כדרכו  בהן רבינו ודרך והבוצע]. האורג המיסך, נירין,

בראשונות.

.‡‰ÙB‡‰2˙¯‚B¯‚k3˙‡ ‰ÙB‡‰ „Á‡ .·iÁ - »∆ƒ¿∆∆«»∆»»∆∆
,ÔÈÓÓq‰ ˙‡ B‡ ÏÎ‡n‰ ˙‡ ÏM·Ó‰ B‡ ,˙t‰«««¿«≈∆««¬»∆««¿»ƒ

„Á‡ ÔÈÚ Ïk‰ - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ B‡4.‡e‰ «¿«≈∆««ƒ«…ƒ¿»∆»
ıÁ¯Ï È„k - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ ¯eÚL5Ô‰a ƒ«¿«≈∆««ƒ¿≈ƒ¿…»∆

ÔË˜ ¯·‡6ÔÈÓÓÒ ÏM·Ó ¯eÚLÂ .7eÈ‰iL È„k - ≈∆»»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿
.BÏ Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL ¯·cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«»»∆¿«¿ƒ»

בישול 2) מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת
בישול  זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת (לצבע סממנים
שבת  מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא
נקראת  במשכן שהייתה מלאכה שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק
המשנה  כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב
אבות  בין "אופה" שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת
התנא  נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות
אפיית  עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה

(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה (תוספתא 3)הפת,
ג. הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת

דבר 4) לשנות או להרתיח האש כוח באמצעות פעולה
קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות

חדש).5) (פרי לרחיצה מים מחמם קטנה 6)סתם אצבע

ב  הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של
חדש). פרי לעשות 7)- ראוי שיהיה באיכות, השיעור זהו

יש  המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור
ח  הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות שמניחות

י). פרק שבת בתוספתא והמקור

.·Ô˙Bp‰8ÌÁn‰ „ˆa ‰ˆÈa9ÏbÏb˙zL ÏÈ·La10, «≈≈»¿««≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
- ¯e‡‰ ˙„ÏB˙a ÏM·Ó‰L ;·iÁ - ‰ÏbÏb˙Â¿ƒ¿«¿¿»«»∆«¿«≈¿∆∆»

ÔÎÂ .dÓˆÚ ¯e‡a ÏM·Ók11‚c ÔÈnÁa ÁÈ„n‰ ƒ¿«≈»«¿»¿≈«≈ƒ«¿«ƒ»
ÔLi‰ ÁÈÏÓ12ÔÈtÒ‡‰ ÒÈÏB˜ B‡13˜c ‚c ‡e‰Â , »ƒ««»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»«

‰Ê ÔÈnÁa Ô˙Á„‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈa C¯Â¿«¿≈¬≈∆«»∆¬»»»¿«ƒ∆
¯Ób ‡e‰14.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏeMa ¿«ƒ»¿≈…«≈»∆

ב).8) עמוד לח דף שבת (מסכת הכלי 9)משנה "שם
ג). פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו

(שם).10) קצת" שתתבשל (מסכת 11)"תתערב, משנה
ב). עמוד קמה דף הישן"12)שבת "מליח כתוב במשנה

משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו
ברמב"ם  וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י הפרדס ובספר

"דג". המלה חסרה התימנים יד ספרד 13)כתב מארץ דג
לאכילה. אותו ומולחים רכה שאי 14)שקליפתו מכיוון

הדחתם  נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר
במים  הדחה ידי על לאכלם שאפשר דברים אבל כבישול,

חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים,

.‚ÚÈ˜Ùn‰15˜·‡·e ÏBÁa B‡ ÌÁ „‚·a ‰ˆÈa‰ ˙‡ ««¿ƒ«∆«≈»¿∆∆«¿«¬«
LÓM‰ ÈtÓ ÌÈnÁ Ô‰L ÌÈÎ¯c16ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ∆≈«ƒƒ¿≈«∆∆««ƒ

¯eËt - ˙ÈÏˆpL17˙B„ÏB˙k ÌÈ‡ ‰nÁ ˙B„ÏBzL ; ∆ƒ¿≈»∆¿«»≈»¿¿
L‡‰18ÔÎÂ .¯e‡‰ ˙B„ÏBz ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ e¯Êb Ï·‡ , »≈¬»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿»¿≈

‰È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰19¯eËt - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20. «¿«≈¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆»
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˙BOÚÏ113¯iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka ·iÁ - ÔÈÈ «¬«ƒ«»«…∆»ƒ≈ƒ≈
Ô˙ˆ˜Ó114. ƒ¿»»

"היו 109) :(44.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"א פאה בתוספתא
ופטור  ביתו לתוך ומכניסן בוצרן גפנים, חמשה או ארבעה
בעוללות". וחייב הפאה ומן השכחה מן הפרט, מן
והוא  גפנים חמש לו "היה ה"ב): פ"ג (שם וב'ירושלמי'
ומן  הערלה ומן הפרט מן פטור ביתו, לתוך ומכניסן בוצרן
שני  מתוך דבריו הרכיב ורבינו בעוללות". וחייב הרבעי

הנ"ל. שהרי 110)המקורות הפאה, מן שפטור הואֿהדין
ולא  בשכחה ולא בלקט לא מחייבת אינה עראית בצירה
(כסףֿמשנה). ה"ו פ"ב למעלה כמפורש בפאה,

בפרט 111) כי שאם מבוררים, הדברים [ואין שם. 'ירושלמי'
מחייבת,ובש  עראית בצירה אין בצירה, בהם שנאמר כחה

מקור  ואין ספר', ב'קרית (וראה ברבעי? בצירה נאמרה היכן

מהל' (פ"ט במחובר רבעי נטע פודים שאין ומה לדבריו).
שדינו  משום אלא זה אין ה"ב), רבעי ונטעי שני מעשר
שכתב  ומה בו. נאמרה לא "בצירה" אבל (שם), שני כמעשר
מחמש  ממעט הוא העראית הבצירה שעלֿידי ספר' ב'קרית
רבינו, לדעת מתאים זה אין - כרם זה אין ושוב גפנים
"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי" ש"נטע ה"א שם  שפסק
(הוצאת  פ"ה שני מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי כרם שרק (271.. עמ' ליברמן
דברי  דבר: סוף מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי' תוספתא
שהרי  בבצירה, תלוי אינו העוללות שחיוב משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי
שם, ('ירושלמי' שהשאיר במה נשאר שהחיוב מפני פטור,

כסףֿמשנה). ועי'



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay `"iÎ'd -g"ryz

ה'תשע"ח  שבט ה' ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[האופה,1) שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל

בתי  שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז,
כדרכו  בהן רבינו ודרך והבוצע]. האורג המיסך, נירין,

בראשונות.

.‡‰ÙB‡‰2˙¯‚B¯‚k3˙‡ ‰ÙB‡‰ „Á‡ .·iÁ - »∆ƒ¿∆∆«»∆»»∆∆
,ÔÈÓÓq‰ ˙‡ B‡ ÏÎ‡n‰ ˙‡ ÏM·Ó‰ B‡ ,˙t‰«««¿«≈∆««¬»∆««¿»ƒ

„Á‡ ÔÈÚ Ïk‰ - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ B‡4.‡e‰ «¿«≈∆««ƒ«…ƒ¿»∆»
ıÁ¯Ï È„k - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ ¯eÚL5Ô‰a ƒ«¿«≈∆««ƒ¿≈ƒ¿…»∆

ÔË˜ ¯·‡6ÔÈÓÓÒ ÏM·Ó ¯eÚLÂ .7eÈ‰iL È„k - ≈∆»»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿
.BÏ Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL ¯·cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«»»∆¿«¿ƒ»

בישול 2) מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת
בישול  זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת (לצבע סממנים
שבת  מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא
נקראת  במשכן שהייתה מלאכה שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק
המשנה  כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב
אבות  בין "אופה" שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת
התנא  נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות
אפיית  עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה

(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה (תוספתא 3)הפת,
ג. הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת

דבר 4) לשנות או להרתיח האש כוח באמצעות פעולה
קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות

חדש).5) (פרי לרחיצה מים מחמם קטנה 6)סתם אצבע

ב  הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של
חדש). פרי לעשות 7)- ראוי שיהיה באיכות, השיעור זהו

יש  המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור
ח  הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות שמניחות

י). פרק שבת בתוספתא והמקור

.·Ô˙Bp‰8ÌÁn‰ „ˆa ‰ˆÈa9ÏbÏb˙zL ÏÈ·La10, «≈≈»¿««≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
- ¯e‡‰ ˙„ÏB˙a ÏM·Ó‰L ;·iÁ - ‰ÏbÏb˙Â¿ƒ¿«¿¿»«»∆«¿«≈¿∆∆»

ÔÎÂ .dÓˆÚ ¯e‡a ÏM·Ók11‚c ÔÈnÁa ÁÈ„n‰ ƒ¿«≈»«¿»¿≈«≈ƒ«¿«ƒ»
ÔLi‰ ÁÈÏÓ12ÔÈtÒ‡‰ ÒÈÏB˜ B‡13˜c ‚c ‡e‰Â , »ƒ««»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»«

‰Ê ÔÈnÁa Ô˙Á„‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈa C¯Â¿«¿≈¬≈∆«»∆¬»»»¿«ƒ∆
¯Ób ‡e‰14.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏeMa ¿«ƒ»¿≈…«≈»∆

ב).8) עמוד לח דף שבת (מסכת הכלי 9)משנה "שם
ג). פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו

(שם).10) קצת" שתתבשל (מסכת 11)"תתערב, משנה
ב). עמוד קמה דף הישן"12)שבת "מליח כתוב במשנה

משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו
ברמב"ם  וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י הפרדס ובספר

"דג". המלה חסרה התימנים יד ספרד 13)כתב מארץ דג
לאכילה. אותו ומולחים רכה שאי 14)שקליפתו מכיוון

הדחתם  נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר
במים  הדחה ידי על לאכלם שאפשר דברים אבל כבישול,

חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים,

.‚ÚÈ˜Ùn‰15˜·‡·e ÏBÁa B‡ ÌÁ „‚·a ‰ˆÈa‰ ˙‡ ««¿ƒ«∆«≈»¿∆∆«¿«¬«
LÓM‰ ÈtÓ ÌÈnÁ Ô‰L ÌÈÎ¯c16ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ∆≈«ƒƒ¿≈«∆∆««ƒ

¯eËt - ˙ÈÏˆpL17˙B„ÏB˙k ÌÈ‡ ‰nÁ ˙B„ÏBzL ; ∆ƒ¿≈»∆¿«»≈»¿¿
L‡‰18ÔÎÂ .¯e‡‰ ˙B„ÏBz ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ e¯Êb Ï·‡ , »≈¬»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿»¿≈

‰È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰19¯eËt - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20. «¿«≈¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆»
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ÏM·Ó‰21Bk¯ˆ Ïk ÏM·Ó ‰È‰L ¯·c ¯e‡‰ ÏÚ22 «¿«≈«»»»∆»»¿À»»»¿
¯eËt - ÏÏk ÏeMa CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„ B‡23. »»∆≈»ƒƒ¿»»

את 15) שובר המבקיע, במשנה) ב עמוד לה דף שבת (מסכת
בשמש.16)הביצה. אסור 17)שנתחממו אבל מעונש,

התורה.18)מדרבנן. מן דף 19)האסורות שבת (מסכת
עלֿיד  כינרת ים חוף שעל החמים המעיינות ב) עמוד מ

או 20)טבריה. בחמה לבשל בכך בישול דרך "שאין
א). עמוד לט דף שבת מסכת (רש"י חמה" בתולדות

ב).21) עמוד קמה דף שבת (מסכת דעת 22)משנה
אין  צרכו כל נתבשל לא שאפילו מהראשונים וכמה הרשב"א
חצי  שהוא דרוסאי" בן "כמאכל נתבשל אם בישול, משום בו
(ראה  רש"י לדעת בישולו ושליש רבינו לדעת בישולו

ג). בפרק בישול;23)למעלה אחר בישול שאין משום
בין  מחלוקת יש פעם, נצלה או שנאפה דבר בבישול אבל
וצלייה, אפייה אחר בישול שיש סובר הסמ"ג הראשונים,
בלילה  מצה חובת ידי יוצא אדם שאין מהדין וראייתו
(רבינו  נתבשלה כך ואחר שנאפתה במצה פסח של הראשון
בשם  המרדכי אבל ו), הלכה ו פרק ומצה חמץ בהלכות

ש  שלעניין כתב וצלייה ראבי"ה אפייה אחר בישול אין בת
רבינו  שכתב כמו לכתחילה, ומותר שיח). סימן חיים (אורח
אף  השבת, קודם שנתבשל "דבר ח): הלכה כ"ב פרק (להלן

בשבת". בחמין לשרותו מותר צונן, עכשיו שהוא פי על

.„„Á‡24¯e‡‰ ˙‡ Ô˙25,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ∆»»«∆»¿∆»»«∆»≈ƒ
‰¯„w‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â26,ÌÈn‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ¿∆»»«∆«¿≈»¿∆»»«∆««ƒ

‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â¿∆»»«∆«»»¿∆»»«∆««¿ƒ»
ÒÈ‚‰Â „Á‡27ÏkL ;ÏM·Ó ÌeMÓ ÌÈ·iÁ Ìlk - ∆»¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿«≈∆»

Ï·‡ .ÏM·Ó ‰Ê È¯‰ ,ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ¯·„ ‰NBÚ‰28 »∆»»ƒ»¿≈«ƒ¬≈∆¿«≈¬»
Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,‰lÁz ‰¯„w‰ ˙‡ „Á‡ ˙ÙL Ì‡ƒ»«∆»∆«¿≈»¿ƒ»»«≈¿»«
¯Á‡ ‡·e ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈn‰ ˙‡∆««ƒ»«≈¿»«∆«»»»«≈
‡·e ,¯e‡‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙Â¿»«∆««¿ƒ»«≈¿»«∆»»
- ÒÈ‚‰Â ¯Á‡ ‡·e ,¯e‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ Ô˙Â ¯Á‡«≈¿»«≈ƒ«»»«≈¿≈ƒ

ÌÈL29.ÏM·Ó ÌeMÓ ÔÈ·iÁ „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰ ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿««»ƒƒ¿«≈

לד.)24) דף ביצה מסכת יב; פרק שבת מסכת (תוספתא
כך 25) אחר שנעשה מה כל בתחילה, האש את שהביא כיוון

(רש"י). חייבים וכולם היא בישול הראב"ד 26)מלאכת
הקדירה  את השופת שחיוב (שם) הגמרא מדברי כאן השיג
ליבון, ידי על המתחזקת חרס, של חדשה בקדירה רק הוא
חילקה  לא שלאחריה הברייתא כי ביאר עוז מגדל בעל אבל

שם. הרי"ף פסק וכן לישנה חדשה בכף 27)בין בחש
לבשל. וסייע הייתה 28)הקדירה האש כשהבאת

פטורים. לה הקודמים מהבאת 29)האחרונה, שעסקו אלה
אבל  רבינו) (כלשון מבשל משום חייבים והלאה האש
קס"ב  משנת יד ובכתב מבעיר משום חייב האור את המביא
זה  ולפי האחרונים" "שלושה הנוסח: רוקח, במעשה מובא
בירב  יעקב הרב ומורנו מבשל, משום חייב האור את המביא
כולם  ולכן אחת בבת כולם עשו ראשונה בחלוקה כי ביאר
"ובא  זה אחר בזה עשו השנייה ובחלוקה עשו, בישול צורך
רק  בבישול נתחייבו ולא והגיס" אחר "ובא ונתן" אחר

משנה). (כסף האחרונים

.‰ÁÈp‰30‰Ïˆ Ì‡ :ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ¯Na31Ba ƒƒ«»»««≈∆»ƒƒƒ¿»
elÙ‡ ,˙¯‚B¯‚k32·iÁ - ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe ÌÈLa33; ƒ¿∆∆¬ƒƒ¿«ƒ¿»¿«»

Blk ÏMa˙ Ï·‡ ,˙¯‚B¯‚k Ba ‰Ïˆ ‡Ï34ÈˆÁ35 …ƒ¿»ƒ¿∆∆¬»ƒ¿«≈À¬ƒ
·iÁ - ÏeMa36- „Á‡ „vÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ ; ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒƒƒ«∆»

ÈMÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ÈÂ Ba CÙ‰iL „Ú ,¯eËt»«∆«¬»¿ƒ¿«≈¬ƒƒƒ¿≈
ÁÎL .ÔÈ„„ˆ37¯kÊÂ ,˙aLa ¯ep˙a ˙t ˜Èa„‰Â38- ¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«»¿ƒ¿«

¯zÓ39BÏ40È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰Ù‡zL Ì„˜ d˙Bc¯Ï À»ƒ¿»…∆∆≈»∆¿»ƒ≈
.‰Î‡ÏÓ¿»»

א).30) עמוד נז דף מנחות גמורה.31)(מסכת צלייה
שניים 32) בצירוף אלא גרוגרת, כשיעור במקום נצלה לא

מקומות. שלושה בכך.33)או צלייה כל 34)שדרך
ראש 35)החתיכה. דרוסאי", בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בחצי  מאכליהם לאכול רגילים שהיו נודדים לשודדים
פנאי 36)בישולם. לו שאין למי הוא בישול שדרך

לגמרי. שיתבשל עד עמוד 37)להמתין ד דף שבת (מסכת
ויתחייב 38)א). הפת יאפה כך יניחנו ואם שבת, שהיום

סקילה. - במזיד ואם חטאת, - בשוגג את 39)אם להוציא
מדרבנן  הוא שבות איסור הפת שרדיית ואף התנור, מן הפת
לעבור  חכמים לו התירו א), הלכה כ"ב פרק להלן (רבינו
התורה. מן האסורה מלאכה לידי יבוא שלא דרבנן איסור על

התנור 40) מן הפת את לרדות התירו לא אחר לאדם אבל
מטעם  סקילה, או חטאת איסור לידי המדביק יבוא שלא כדי
לאדם  לו אומרים "וכי א): עמוד ד דף שבת (מסכת שאמרו

חבירך". שיזכה כדי ֲֵחטא

.ÂCÈzn‰41B‡ ,‡e‰L Ïk ˙BÎzÓ ÈÈnÓ „Á‡ ««ƒ∆»ƒƒ≈«»»∆
‰ÌnÁÓ42‰Ê È¯‰ - ˙ÏÁ‚ ‰NÚzL „Ú ˙BÎzn‰ ˙‡ «¿«≈∆««»«∆≈»∆«∆∆¬≈∆

ÔÎÂ .ÏM·Ó ˙„ÏBz43‚Bc‰ ˙‡ ÒqÓÓ‰44˙‡ B‡ ∆∆¿«≈¿≈«¿«≈∆««∆
¯Ùk‰Â ˙Ùf‰ ˙‡ B‡ ·ÏÁ‰45˙È¯Ùb‰Â46Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆∆«∆∆¿«…∆¿«»¿ƒ¿«≈»∆
ÏM·Ó ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -47ÈÏk ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ , ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈«¿«≈¿≈

‰Ó„‡48BÏÏk .ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ - Ò¯Á eNÚiL „Ú ¬»»«∆≈»∆∆«»ƒ¿«≈¿»
Ûe‚ ‰L˜‰L B‡ L‡a ‰L˜ Ûe‚ ‰t¯L ÔÈa :¯·c ÏL∆»»≈∆ƒ»»∆»≈∆ƒ¿»

.ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - C«̄¬≈∆«»ƒ¿«≈

"המתיך 41) ב); הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
עמוד  ו דף יבמות (מסכת מבשל" משום חייב (עופרת) אבר

"המחמם 42)ב). אבל מבשל, תולדת הוא להתיכו כדי
תולדת  זה הרי במים, (לחסמו) לצרפו כדי הברזל את

א). הלכה י"ב בפרק להלן (רבינו (מסכת 43)מבעיר"
ב). עמוד עד דף זפת.45)שעווה.44)שבת כעין

באדמה.46) הנמצא שריפה שהוא 47)חומר פי על אף
(ר"ן). בו ניכר הבישול ואין ומתקשה (מסכת 48)חוזר

לאתונא, סיכתא דשדא מאן "האי ב) עמוד עד דף שבת
הגאונים: בשם העיתים בספר ופירש מבשל" משום חייב
יתד  "השליך פירש: רש"י אולם דקין", אדמה כלי "מבשל

שיתקשה". לייבשו החם לתנור רך עץ של

.ÊÊÊBb‰49ÔÓ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa - ¯ÚN B‡ ¯Óˆ «≈∆∆≈»≈ƒ«¿≈»≈ƒ
‰iÁ‰50ÔÓ elÙ‡ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa , ««»≈ƒ««≈ƒ«≈¬ƒƒ
ÁÏM‰51˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nk .·iÁ - Ô‰lL «∆«∆»∆«»«»ƒ¿≈ƒ¿

ËÈq‰ ·Á¯k Bk¯‡L ËeÁ epnÓ52·Á¯ ‰nÎÂ .ÏeÙk ƒ∆∆»¿¿…««ƒ»¿«»…«
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Ô‰a ÔÓ ÁzÓÏ È„k ?ËÈq‰53Úaˆ‡‰ „Ú „È ÏL «ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ…∆∆»«»∆¿«
·B¯˜ ‡e‰Â ,BÁk ÏÎa Ô‰ÈÈa ÁzÙiLk ‰BL‡¯‰»ƒ»¿∆ƒ¿«≈≈∆¿»…¿»

˙¯Ê ÈLÈÏL ÈLÏ54‰Ê È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ Ûk LÏBz‰ . ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆«≈»»ƒ»¬≈∆
ÊÊBb ˙„ÏBz55;¯eËt - ÈÁ‰ ÔÓ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ . ∆∆≈«∆∆«∆∆ƒ««»

CÎa ‰ÊÈÊb C¯c ÔÈ‡L56ÔÈ‡Â ,CÎa ıet C¯c ÔÈ‡Â , ∆≈∆∆¿ƒ»¿»¿≈∆∆ƒ¿»¿≈
.CÎa ‰iÂË C¯c∆∆¿ƒ»¿»

ט).49) פרק שבת מסכת כתוב:50)(תוספתא בתוספתא
העופות". השחיטה.51)"ומן אחר הנפשט העור

דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם מידת 52)והשמיענו שם
ב).53)האורך. עמוד קה דף שבת (מסכת אגודל

הוא 54) טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת
מציעא  בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי
אצבעות  ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא ו) פרק
אצבעות  י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן
רבינו  לשון וזה א). עמוד קו דף שבת מסכת רש"י (עיין
הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש
הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא (מסכת 55)והקדמון
ב). עמוד עד דף "הגוזז 56)שבת אמר: ולמעלה (שם)

כוונת  אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו

.ÁÏËBp‰57- B˜Ê B‡ BÓÙN B‡ B¯ÚN B‡ ÂÈ¯tˆ «≈ƒ»¿»¿»¿»¿»
·iÁÂ ,ÊÊBb ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰58;ÈÏÎa ÏhiL ,‡e‰Â . ¬≈∆∆∆≈¿«»»∆ƒ…ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .¯eËt - ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ,B„Èa ÔÏË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿»≈≈¿«≈»¿≈
C˙BÁ‰59ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,BÙebÓ ˙ÏaÈ60,¯eËt - «≈«∆∆ƒ≈«»≈ƒ¿ƒ»

˙ÏaÈ CzÁÏ ¯zÓe .¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa61Lc˜na ≈≈¿«≈À»«¿…«∆∆«ƒ¿»
„ia62ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ ,63dÎ˙BÁ - ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿»

„·BÚÂ ÈÏÎa Û‡64·Ú.‰„B «ƒ¿ƒ¿≈¬»

כחכמים 57) פסק ורבינו ב) עמוד צד דף שבת (מסכת משנה
בכלי. נטלן אם רק חייב רבינו 58)שאינו לדעת וזהו

לגופה  צריכה שאינה מלאכה יהודה: כרבי א) (בפרק שפסק
שאינה  מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב
לשער  צריך אם רק חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או

א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה
אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
שעושים  מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב
על  רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו (רש"י). בחול"
מדווינסק  להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם
ובעירובין  רבינו, שכתב כמו מגוזז פטור שבאמת כתב
הבהמה  או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו
להלן  (ראה בפטיש מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא

י"ז). הלכה י ואסור 61)פרק בכהן עובר מום הוא
להקרבה. אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה,

כלל"62) במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו כיוון
ט"ז). הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו

במקדש.63) אף האסורה היא גמורה שמלאכה
במעשה 64) וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס

לא  השמשות שבין כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח

כל  לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה
מכיוון  לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת,

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה שהייתה

.ËB¯ÚN ÏËBp‰65ÈzL ?·iÁ ‰È‰ÈÂ ÏhÈ ‰nk ,ÈÏÎa «≈¿»ƒ¿ƒ«»ƒ…¿ƒ¿∆«»¿≈
elÙ‡ ,˙B¯ÁL CBzÓ ˙B·Ï ËwÏ Ì‡Â .˙B¯ÚN¿»¿ƒƒ≈¿»ƒ¿…¬ƒ

˙Á‡66·iÁ -67ÔÈˆÈˆÂ da¯ ‰L¯tL Ô¯tˆ .68¯BÚ ÏL «««»ƒ…∆∆≈¿»À»¿ƒƒ∆
Ôa¯ eL¯tL69˙B¯ÚˆÓe ‰ÏÚÓ ÈtÏk eL¯t Ì‡ : ∆≈¿À»ƒ≈¿¿«≈«¿»¿«¬

B„Èa Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ - B˙B‡70Ì‡Â ;ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ , À»ƒ…»¿»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ
elÙ‡ - B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯eËt - ÈÏÎa ÔÏË¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿«¬¬ƒ
B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ elÙ‡ ,Ôa¯ eL¯t ‡Ï Ì‡Â .¯eÒ‡ „ia«»»¿ƒ…≈¿À»¬ƒ¿«¬

.·iÁ - ÈÏÎa ÔÏË Ì‡Â ;B„Èa ÔÏËÏ ¯eÒ‡ -»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»

ב).65) עמוד צד דף שבת כדי 66)(מסכת כן עושה שהוא
(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד כזקן נראה יהא שלא

אשה"67) שמלת גבר ילבש "ולא משום אסור בחול ואף
זה  על להקפיד הנשים שדרך ה), פסוק כב פרק (דברים
י). הלכה י"ב פרק כוכבים עבודת בהלכות (רבינו

סביב 68) האצבע מעור הפורשות דקות רצועות כעין
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (רש"י הן 69)הציפורן שאז

כבר. נתלשו וכאילו להינתק לא 70)קרובות צערו משום
בכלי  כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו
מדרבנן. אלא אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון

.ÈÔaÏÓ‰71ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡72 «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
.·iÁ - ÔaÏ˙‰Ï Ôk¯cM ‰nÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ«∆«¿»¿ƒ¿«≈«»
Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆»»¿

ËÈq‰ ·Á¯ ‡ÏÓk73‰Úa¯‡ C¯‡ ‡e‰L ,ÏeÙk ƒ¿……««ƒ»∆…∆«¿»»
.ÌÈÁÙË¿»ƒ

הצמר 71) את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת משנה
לבן. שיהיה הגזיזה לפני 72)אחרי תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה מבואר

.‡ÈÔaÏÓ ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ - ÌÈ„‚a ÒaÎÓ‰74.·iÁÂ , «¿«≈¿»ƒ¬≈∆∆¿«≈¿«»
ËÁBq‰Â75ÌÈn‰ ‡ÈˆBiL „Ú „‚a‰ ˙‡76‰ - BaLÈ¯ ¿«≈∆«∆∆«∆ƒ««ƒ∆¬≈

ÈÎ¯vÓ ‰ËÈÁq‰L ;·iÁÂ ,ÒaÎÓ ‰Ê77,‡È‰ Òeak ∆¿«≈¿«»∆«¿ƒ»ƒ»¿≈ƒƒ
¯ÚNa ‰ËÈÁÒ ÔÈ‡Â .ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰Ò‚‰‰L BÓk78. ¿∆«¬»»ƒ»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»

¯BÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â79.B˙ËÈÁÒ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ¿«ƒ¿∆≈«»ƒ«¿ƒ»

אחת.74) מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת תוספתא
טו.75) הלכה כב בפרק להלן ראה סחיטה "אמר 76)דיני

ב). עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא
הבישול 77) את מקרבת שההגסה כמו הליבון, את מקרבת

המשנה). ב)78)(מרכבת עמוד קכח דף שבת (מסכת
(רש"י). בולע" ואינו קשה דף 79)"שהוא זבחים (מסכת

א). עמוד צד

.·ÈıtÓ‰80ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81˙BÂËÏ ¿«≈»∆«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿

˙‡ ıtÓ‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓƒ∆∆»»¿«¿»»¿»ƒ¿«¿«≈∆
ÌÈ„Èb‰82È¯‰ - Ô˙B‡ ˙BÂËÏ È„k ¯Óˆk eNÚiL „Ú «ƒƒ«∆≈»¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈

.·iÁÂ ,ıtÓ ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆¿«≈¿«»
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Ô‰a ÔÓ ÁzÓÏ È„k ?ËÈq‰53Úaˆ‡‰ „Ú „È ÏL «ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ…∆∆»«»∆¿«
·B¯˜ ‡e‰Â ,BÁk ÏÎa Ô‰ÈÈa ÁzÙiLk ‰BL‡¯‰»ƒ»¿∆ƒ¿«≈≈∆¿»…¿»

˙¯Ê ÈLÈÏL ÈLÏ54‰Ê È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ Ûk LÏBz‰ . ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆«≈»»ƒ»¬≈∆
ÊÊBb ˙„ÏBz55;¯eËt - ÈÁ‰ ÔÓ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ . ∆∆≈«∆∆«∆∆ƒ««»

CÎa ‰ÊÈÊb C¯c ÔÈ‡L56ÔÈ‡Â ,CÎa ıet C¯c ÔÈ‡Â , ∆≈∆∆¿ƒ»¿»¿≈∆∆ƒ¿»¿≈
.CÎa ‰iÂË C¯c∆∆¿ƒ»¿»

ט).49) פרק שבת מסכת כתוב:50)(תוספתא בתוספתא
העופות". השחיטה.51)"ומן אחר הנפשט העור

דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם מידת 52)והשמיענו שם
ב).53)האורך. עמוד קה דף שבת (מסכת אגודל

הוא 54) טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת
מציעא  בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי
אצבעות  ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא ו) פרק
אצבעות  י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן
רבינו  לשון וזה א). עמוד קו דף שבת מסכת רש"י (עיין
הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש
הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא (מסכת 55)והקדמון
ב). עמוד עד דף "הגוזז 56)שבת אמר: ולמעלה (שם)

כוונת  אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו

.ÁÏËBp‰57- B˜Ê B‡ BÓÙN B‡ B¯ÚN B‡ ÂÈ¯tˆ «≈ƒ»¿»¿»¿»¿»
·iÁÂ ,ÊÊBb ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰58;ÈÏÎa ÏhiL ,‡e‰Â . ¬≈∆∆∆≈¿«»»∆ƒ…ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .¯eËt - ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ,B„Èa ÔÏË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿»≈≈¿«≈»¿≈
C˙BÁ‰59ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,BÙebÓ ˙ÏaÈ60,¯eËt - «≈«∆∆ƒ≈«»≈ƒ¿ƒ»

˙ÏaÈ CzÁÏ ¯zÓe .¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa61Lc˜na ≈≈¿«≈À»«¿…«∆∆«ƒ¿»
„ia62ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ ,63dÎ˙BÁ - ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿»

„·BÚÂ ÈÏÎa Û‡64·Ú.‰„B «ƒ¿ƒ¿≈¬»

כחכמים 57) פסק ורבינו ב) עמוד צד דף שבת (מסכת משנה
בכלי. נטלן אם רק חייב רבינו 58)שאינו לדעת וזהו

לגופה  צריכה שאינה מלאכה יהודה: כרבי א) (בפרק שפסק
שאינה  מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב
לשער  צריך אם רק חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או

א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה
אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
שעושים  מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב
על  רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו (רש"י). בחול"
מדווינסק  להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם
ובעירובין  רבינו, שכתב כמו מגוזז פטור שבאמת כתב
הבהמה  או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו
להלן  (ראה בפטיש מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא

י"ז). הלכה י ואסור 61)פרק בכהן עובר מום הוא
להקרבה. אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה,

כלל"62) במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו כיוון
ט"ז). הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו

במקדש.63) אף האסורה היא גמורה שמלאכה
במעשה 64) וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס

לא  השמשות שבין כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח

כל  לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה
מכיוון  לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת,

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה שהייתה

.ËB¯ÚN ÏËBp‰65ÈzL ?·iÁ ‰È‰ÈÂ ÏhÈ ‰nk ,ÈÏÎa «≈¿»ƒ¿ƒ«»ƒ…¿ƒ¿∆«»¿≈
elÙ‡ ,˙B¯ÁL CBzÓ ˙B·Ï ËwÏ Ì‡Â .˙B¯ÚN¿»¿ƒƒ≈¿»ƒ¿…¬ƒ

˙Á‡66·iÁ -67ÔÈˆÈˆÂ da¯ ‰L¯tL Ô¯tˆ .68¯BÚ ÏL «««»ƒ…∆∆≈¿»À»¿ƒƒ∆
Ôa¯ eL¯tL69˙B¯ÚˆÓe ‰ÏÚÓ ÈtÏk eL¯t Ì‡ : ∆≈¿À»ƒ≈¿¿«≈«¿»¿«¬

B„Èa Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ - B˙B‡70Ì‡Â ;ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ , À»ƒ…»¿»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ
elÙ‡ - B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯eËt - ÈÏÎa ÔÏË¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿«¬¬ƒ
B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ elÙ‡ ,Ôa¯ eL¯t ‡Ï Ì‡Â .¯eÒ‡ „ia«»»¿ƒ…≈¿À»¬ƒ¿«¬

.·iÁ - ÈÏÎa ÔÏË Ì‡Â ;B„Èa ÔÏËÏ ¯eÒ‡ -»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»

ב).65) עמוד צד דף שבת כדי 66)(מסכת כן עושה שהוא
(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד כזקן נראה יהא שלא

אשה"67) שמלת גבר ילבש "ולא משום אסור בחול ואף
זה  על להקפיד הנשים שדרך ה), פסוק כב פרק (דברים
י). הלכה י"ב פרק כוכבים עבודת בהלכות (רבינו

סביב 68) האצבע מעור הפורשות דקות רצועות כעין
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (רש"י הן 69)הציפורן שאז

כבר. נתלשו וכאילו להינתק לא 70)קרובות צערו משום
בכלי  כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו
מדרבנן. אלא אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון

.ÈÔaÏÓ‰71ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡72 «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
.·iÁ - ÔaÏ˙‰Ï Ôk¯cM ‰nÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ«∆«¿»¿ƒ¿«≈«»
Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆»»¿

ËÈq‰ ·Á¯ ‡ÏÓk73‰Úa¯‡ C¯‡ ‡e‰L ,ÏeÙk ƒ¿……««ƒ»∆…∆«¿»»
.ÌÈÁÙË¿»ƒ

הצמר 71) את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת משנה
לבן. שיהיה הגזיזה לפני 72)אחרי תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה מבואר

.‡ÈÔaÏÓ ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ - ÌÈ„‚a ÒaÎÓ‰74.·iÁÂ , «¿«≈¿»ƒ¬≈∆∆¿«≈¿«»
ËÁBq‰Â75ÌÈn‰ ‡ÈˆBiL „Ú „‚a‰ ˙‡76‰ - BaLÈ¯ ¿«≈∆«∆∆«∆ƒ««ƒ∆¬≈

ÈÎ¯vÓ ‰ËÈÁq‰L ;·iÁÂ ,ÒaÎÓ ‰Ê77,‡È‰ Òeak ∆¿«≈¿«»∆«¿ƒ»ƒ»¿≈ƒƒ
¯ÚNa ‰ËÈÁÒ ÔÈ‡Â .ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰Ò‚‰‰L BÓk78. ¿∆«¬»»ƒ»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»

¯BÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â79.B˙ËÈÁÒ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ¿«ƒ¿∆≈«»ƒ«¿ƒ»

אחת.74) מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת תוספתא
טו.75) הלכה כב בפרק להלן ראה סחיטה "אמר 76)דיני

ב). עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא
הבישול 77) את מקרבת שההגסה כמו הליבון, את מקרבת

המשנה). ב)78)(מרכבת עמוד קכח דף שבת (מסכת
(רש"י). בולע" ואינו קשה דף 79)"שהוא זבחים (מסכת

א). עמוד צד

.·ÈıtÓ‰80ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81˙BÂËÏ ¿«≈»∆«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿

˙‡ ıtÓ‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓƒ∆∆»»¿«¿»»¿»ƒ¿«¿«≈∆
ÌÈ„Èb‰82È¯‰ - Ô˙B‡ ˙BÂËÏ È„k ¯Óˆk eNÚiL „Ú «ƒƒ«∆≈»¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈

.·iÁÂ ,ıtÓ ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆¿«≈¿«»
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את 80) ומנער מפריד ב) עמוד קה דף שבת (מסכת משנה
מפסולת. לנקותו ביד ז.81)הצמר בהלכה למעלה כמו

ועיין 82) ב) הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
רוקח. מעשה

.‚ÈÚ·Bv‰83¯·„ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡L ËeÁ «≈«∆»¿«¿»»¿»ƒ»»
Ú·Bv‰ ÔÈ‡Â .·iÁ - ‰Êk ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆«»¿≈«≈«

Ìi˜˙n‰ Ú·ˆ ‡‰iL „Ú ·iÁ84BÈ‡L Ú·ˆ Ï·‡ . «»«∆¿≈∆««ƒ¿«≈¬»∆«∆≈
˜¯Ò ¯È·Ú‰L ÔB‚k ,ÏÏk Ìi˜˙Ó85¯LL B‡86Èab ÏÚ ƒ¿«≈¿»¿∆∆¡ƒ»»»«««≈
¯eËt - BÚ·ˆe ˙LÁ B‡ ÏÊ¯a87B¯È·ÚÓ ‰z‡ È¯‰L ; «¿∆¿∆¿»»∆¬≈«»«¬ƒ

BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;ÌeÏk Ú·Bˆ BÈ‡Â ,B˙ÚLÏƒ¿»¿≈≈«¿¿…∆≈¿«¿
.¯eËt - ˙aLa ˙Ói˜˙Óƒ¿«∆∆¿«»»

ב).83) עמוד קה דף שבת (מסכת וכדברי 84)משנה
חייב  "אינו כותב: לעניין ט"ו) הלכה יא פרק (להלן רבינו
דבר  על ויכתוב ועומד... הרושם בדבר שיכתוב עד
פרק  שבת (מסכת בתוספתא ומקורו עליו" הכתב שמתקיים
של  דבר על קיימא של בדבר שיכתוב עד חייב "אינו י"ב):
בשאר  גם הדין שכן ראייה משנה" ב"מגיד והביא קיימא".
הכלל  "זה ב) עמוד קב דף שבת (מסכת ממשנה מלאכות,
אבל  חייב", - בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה העושה כל
מלאכה  העושה שכל הרע"ב), (וכן זו משנה פירש הר"ן
להוסיף  צורך ואין שהיא כמות אותה שמקיימים בשבת,
ראייה  משם אין ולדבריהם חייב, - נגמרה שמלאכתה עליה,
הוא  הרמב"ם שמקור כתב עוז" "מגדל ובעל רבינו, לדעת
אוסרים  "וחכמים ב): עמוד צד דף שבת (מסכת מהגמרא
כיוון  צובעת משום חייבת ואינה שבות" משום (כוחלת)

מתקיים. אינו הכחל צהוב.85)שצבע צבע 86)צבע
יד). פסוק כב פרק (ירמי' בששר" "ומשוח אדוםֿבהיר

אם 87) אף לאדם, הרצוי צבע שכל והיראים הסמ"ג ודעת
מדברי  ראייה והביאו התורה, מן עליו חייב לשעה, רק הוא
חייב" מה משום "שוחט א): עמוד עה דף שבת (מסכת רב
אינו  הדם שצבע ואף השחיטה), (בדם צובע" משום -

מתקיים.

.„ÈÚ·Bˆ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ú·v‰ ÔÈÚ ‰NBÚ‰88, »∆≈«∆«¬≈∆∆∆≈«
ÌBz˜˜ Ô˙pL ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁÂ89ÈÓ CB˙Ï ¿«»≈«¿∆»««¿«¿¿≈

‡ˆÙÚ90ÒÈËÒ‡ Ô˙pL B‡ ;¯ÁL Ïk‰ ‰NÚpL ,91 «¿»∆«¬»«…»…∆»«ƒ¿ƒ
Ìk¯k ÈÓ CB˙Ï92‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜¯È Ïk‰ ‰NÚpL , ¿≈«¿…∆«¬»«…»…¿≈…«≈

Bk¯‡L ËeÁ Ba ÚaˆÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .‰Êa»∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿…«∆»¿
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

דבריו,88) על השיג הראב"ד א) עמוד יח דף שבת (מסכת
בכך  צביעה מלאכת נגמרה אם רק צובע משום חייב שאינו
רבינו, דברי ביאר פענח" וב"צפנת צבע. מי בעושה ולא
צבע, תערובת רק והם צביעה, נעשית לא צבע במי שבאמת
צבע  נוצר המינים שני תערובת ידי שעל כאן רבינו וכוונת
חדש. דבר נולד פעולתו ידי שעל צובע תולדת וזהו חדש,

להשחירה.89) כדי בדיו ששמים הנחושת פרי 90)חומצת
בו  ומעבדים בדיו אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון,

לצביעת 91)עורות. כחול צבע עושים שממנו צמח
ריח 92)בגדים. שלפרחיו כתום מצבע ּבצלי צמח ְִָזעפרן,

נודף.

.ÂË‰ÂBh‰93‰ÂËp‰ ¯·c ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ «∆…∆«¿»»¿»ƒƒ»»»«ƒ¿∆
B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ „Á‡ .·iÁ -«»∆»«∆∆«∆∆∆«ƒ¿»
Ïk ÔÎÂ ÔÈ„Èb‰ ˙‡ B‡ ¯ÚN‰ ˙‡ B‡ ‰ˆBp‰ ˙‡∆«»∆«≈»∆«ƒƒ¿≈…

„·l‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ .Ô‰a ‡ˆBik94˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «≈»∆»∆∆«∆∆¬≈∆∆∆
˙BÂËÏ ¯LÙ‡L ¯·c „aÏiL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,‰ÂBË∆¿«»»∆¿«≈»»∆∆¿»ƒ¿

.ÈBÈa È·Úa ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ epnÓƒ∆…∆«¿»»¿»ƒ¿…ƒ≈ƒ

ב).93) עמוד קה דף שבת מסכת טרוף 94)(משנה צמר
עשיית  מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג; בלתי וכבוש
מלובן  צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד
שנעשה  עד מוך על מוך ונותן בגד, גבי על ושוטחו ומנופץ,
עד  ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה,
כמגבן  שהוא יותר ונראה הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר
עשיית  שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת
החלקים  את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד
תולדת  - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים

הטווה.

.ÊË‰NBÚ‰95ÔÈ¯È Èza ÈL96‰Ù ‰NBÚ‰ .·iÁ -97 »∆¿≈»≈ƒƒ«»»∆»»
‰¯·k B‡98‰Î·Ò B‡ ÏÒ B‡ ,99‰hÓ ‚¯qL B‡ , ¿»»«¿»»∆»«ƒ»
ÌÈÏ·Áa100ÔÈ¯È ‰NBÚ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -101; «¬»ƒ¬≈∆∆∆∆ƒƒ

Ïk ÔÎÂ .·iÁ - el‡ ÏkÓ „Á‡a ÌÈza ÈL ‰NÚiMÓeƒ∆«¬∆¿≈»ƒ¿∆»ƒ»≈«»¿≈»
ÌÈza B˙B‡ ÔÈNBÚL ¯·„a ÔÈ¯È Èza ÈL ‰NBÚ‰»∆¿≈»≈ƒƒ¿»»∆ƒ»ƒ

.·iÁ - el‡ ÔB‚k ÌÈza»ƒ¿≈«»

ב).95) עמוד קה דף שבת חוטי 96)(מסכת המכניס
השתי  חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
כדי  השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם

בשתי. הערב חוטי נקבים 97)להכניס עשוייה רשת
והפסולת. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים,

הנפה.98) משל גדולים הראש,99)נקביה על מכסה
רשת. מעשה דבר.100)עשוי ובכל בתבן או

בראשונה 101) מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
את  בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - האורך חוטי ִֶַאת
החוטים  שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" ֶֶַחוטי
של  קליעה העושה וכן ניר, בתי שני עושה נקרא במסכת
ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני
ולא  חוטין שני יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה

.ÊÈC¯c102C¯‡a ‰lÁz ÔÈËeÁ‰ ÔÈÁ˙BnL :ÔÈ‚¯B‡‰ ∆∆»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿…∆
,Ô‡kÓ ‰ÊÂ Ô‡kÓ ‰Ê ÔÈÊÁB‡ ÌÈLe ,daÁ¯·e ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿»¿«ƒ¬ƒ∆ƒ»¿∆ƒ»

Ë·La Ë·BL „Á‡Â103‰Ê Ô˙B‡ Ôw˙Óe ÔÈËeÁ‰ ÏÚ ¿∆»≈¿≈∆««ƒ¿«≈»∆
È˙L dlk ‰NÚzL „Ú ‰Ê „ˆa104·¯Ú ‡Ïa105. ¿«∆«∆≈»∆À»¿ƒ¿…≈∆

˙ÎÒ‰ ‡È‰ ,ÔÈ‚¯B‡‰ C¯„k ÔÈËeÁ‰ ˙ÁÈ˙Óe¿ƒ««ƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»«
˙Îqn‰106ÔÈÏÙBkLÎe .CÒÓ ‡¯˜ Á˙Bn‰ ‰ÊÂ . ««∆∆¿∆«≈«ƒ¿»≈≈¿∆¿ƒ

.‚¯B‡ ‡¯˜ - ·¯Úa È˙M‰ ÒÈÎ‰Ï ÏÈÁ˙Óe d˙B‡»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿»≈

ב).102) עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
יסתבכו 103) שלא האריג של השתי חוטי את ומותח חובט

ולמטה. למעלה שבאריג 104)בתנועותיהם האורך חוטי
הערב. את מכניסים שבהם היסוד חוטי חוטי 105)הם
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שבאריג. את 106)הרוחב להכניס כדי השתי חוטי מתיחת
הערב. חוטי

.ÁÈCÒn‰107.˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ‰Î‡ÏÓ ‡e‰Â .·iÁ - «≈≈«»¿¿»»≈¬¿»
‰Ê È¯‰ - Ìw˙ÈÂ e˜¯tiL „Ú ÔÈËeÁ‰ ÏÚ Ë·BM‰Â¿«≈««ƒ«∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬≈∆
ÈzL ·Á¯ Ôw˙iMÓ ?B¯eÚL ‰nÎÂ .CÒÓ ˙„ÏBz∆∆≈≈¿«»ƒƒ∆¿«≈…«¿≈

‚¯B‡‰ ÔÎÂ .˙BÚaˆ‡108ÈzL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ∆¿»¿≈»≈¿≈ƒ¿…«¿≈
‰È‰L ÔÈa ,‰lÁza Ô‚¯‡L ÔÈa .·iÁ - ˙BÚaˆ‡∆¿»«»≈∆¬»»«¿ƒ»≈∆»»
ÈL B¯eÚL - ‚e¯‡‰ ÏÚ ‚¯‡Â ‚e¯‡ „‚a‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«∆∆»¿»««»»ƒ¿≈

„Á‡ ËeÁ ‚¯‡ Ì‡Â .ÔÈËeÁ109- „‚a‰ Ba ÌÈÏL‰Â ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÙNa ‚¯‡ .·iÁ110‰LÏL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ‰ÚÈ¯È‰ «»»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿»

‚¯B‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .·iÁ - ÔÈ¯È Èza»≈ƒƒ«»»¿»∆∆¿≈
ÏeˆÏˆ111.ÔÈ¯È Èza ‰LÏL ·Á¯a ÔË˜ ƒ¿»»¿…«¿»»≈ƒƒ

ב).107) עמוד עה דף שבת (מסכת 108)(מסכת במשנה
שלושה  האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת
בארג  (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה, חוטין
גם  אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו
בסוף  בין בתחילה בין אומרים וחכמים חייב). אחד בחוט
ממש  "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו

להלן. כמבואר האריג, בהמשך שבת 109)אלא (מסכת
ב). עמוד קד א).110)דף עמוד קה דף שבת (מסכת

חגורה.111)

.ËÈ˜c˜„Ó‰112‰‚È¯‡‰ ˙Úa Ô„È¯ÙÓe ÔÈËeÁ‰ ˙‡ «¿«¿≈∆«ƒ«¿ƒ»¿≈»¬ƒ»
ÚÏBw‰ ÔÎÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -113- ÔÈÓÈp‰ ˙‡ ¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«∆«ƒƒ

‰ÚÈÏ˜ ‰NÚiMÓ - B¯eÚLÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¬∆¿ƒ»
.˙BÚaˆ‡ ÈzL C¯‡a¿…∆¿≈∆¿»

כשיש 112) האריגה, "משווה ב) עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני

רבי 113) בשם ז) הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד
וזהו  אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן:
דף  שבת במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד,

ב). עמוד צד

.ÎÚˆBa‰114LÈ¯Ùn‰ ‡e‰ ÚˆB·e .·iÁ - ÔÈËeÁ ÈL «≈«¿≈ƒ«»≈«««¿ƒ
B‡ È˙M‰ ÔÓ ·¯Ú‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa .‚e¯‡‰ ˙‡∆»»≈∆ƒ»≈∆ƒ«¿ƒ
.·iÁÂ ÚˆBa ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú‰ ÏÚÓ È˙M‰ ¯È·Ú‰L∆∆¡ƒ«¿ƒ≈«»≈∆¬≈∆≈«¿«»

Ï˜Ï˜Ó ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â115C¯„k .Ôw˙Ï Ôek˙È ‡l‡ , »∆…¿≈¿«¿≈∆»ƒ¿«≈¿«≈¿∆∆
ÔÈÁ‡nL el‡ ÔÈNBÚL116,¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ∆ƒ≈∆¿«ƒ∆«¿»ƒ««ƒ¿≈

ÔÈËeÁ ÔÈ‚¯B‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈÁ‡Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈÚˆBaL∆¿ƒ¿««»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÌÈÚ¯w‰ ÈL B‡ ÌÈ„‚a‰ ÈL eNÚiL „Ú ,eÚˆaL∆»¿«∆≈»¿≈«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ

¯˙Bq‰Â .„Á‡117˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ‰ÚÈÏw‰ ˙‡ ∆»¿«≈∆«¿ƒ»¿«≈¬≈∆∆∆
.ÚˆBa‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .ÚˆBa≈«¿ƒ¿ƒ«≈«

"זה 114) כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת
במשנה  שנוי הוא וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש
שחותך  חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו
מן  הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב'
חייב  חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, המשוייר

זו". יז.115)בחתיכה הלכה א פרק למעלה ראה

ומחברים.116) עמוד 117)תופרים קה דף שבת (מסכת
א).

ה'תשע"ח  שבט ו' שני יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ז 1) פרק שלישיות הנמנות מלאכות ה' ביאור בו כלל

המכה  הסותר, הבונה, הקורע, התופר, המתיר, [הקושר,
והצד]. בפטיש

.‡¯LBw‰2‡ÓÈ˜ ÏL ¯L˜3Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰Â4- «≈∆∆∆¿»»¿«¬≈À»
ÔÈÏnb‰ ¯L˜ :ÔB‚k .·iÁ5ÔÈtq‰ ¯L˜Â6È¯L˜Â , «»¿∆∆««»ƒ¿∆∆««»ƒ¿ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚˆ¯‰ ÔÈ¯LBwL ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¿̄ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿«
ÏL ¯L˜ ¯LBw‰ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Ô˙iNÚ¬ƒ»»¿≈…«≈»∆¬»«≈∆∆∆

¯eËt - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ˜7BÈ‡L ¯L˜Â .8ÏL ¿»»¿≈«¬≈À»»¿∆∆∆≈∆
.‰lÁzÎÏ B¯L˜Ï ¯zÓ - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ¿̃»»¿≈«¬≈À»À»¿»¿¿«¿ƒ»

ב.2) קיא, שבת קיום 3)משנה, זמן כל להתקיים העומד
האומנים.4)החפץ. כקשרי ואמיץ חזק קשר שהוא

שבנקב 5) בטבעת בחבל וקושרים בחטמו, לגמל נוקבים
קיימא. של אל 6)קשר הספינה חברי של חזק קשר

הרא"ש 7)התורן. רש"י, שיטת אבל רבינו. דעת זוהי
הדיוט  מעשה הוא אפילו קיימא של קשר שכל היא, וה'טור'

חייב. ופירש 8)- מחוזא", בני של "כגון מובא: בגמרא
ונעליהם  לבושיהם על ומקפידים לבב, רחבי "שהם רש"י:
להתירו  וצריך בדוחק, אותו וקושרים מכוונים, להיות
קשר  שכל פורת, רבינו בשם הביא ב'מרדכי' אבל ערבית",
של  שאינו קשר הוא ימים, שבעה בתוך להתירו העשוי

לכתחילה. ומותר קיימא

.·„ˆÈk9Ï·Á‰ ˜ÒÙ ,d¯L˜e ‰Úeˆ¯ BÏ ‰˜ÒÙ ? ≈«ƒ¿¿»¿»¿»»ƒ¿««∆∆
ÔÒ¯ ¯LwL B‡ ,ÈÏ„a Ï·Á ¯LwL B‡ ,B¯L˜e¿»∆»«∆∆ƒ¿ƒ∆»«∆∆

‰Ó‰a10el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆»¿≈…«≈¿≈
Ô˙B‡ ¯LB˜ Ì„‡ ÏÎÂ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ Ô‰L ,ÌÈ¯Lw‰«¿»ƒ∆≈«¬≈∆¿¿»»»≈»
¯L˜ B¯L˜ Ì‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ÏÎÂ .‡ÓÈ˜Ïƒ¿»»¿»∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿»∆∆

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôn‡À»¬≈∆»

אומן?9) מעשה שאינו קיימא של קשר נקרא מה
כך 10) שיתקיימו ורוצה להתירם, דרכו אין אלו שכל

אומן. מעשה אינם הקשרים אבל לעולם,

.‚˙¯LB˜11LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜eÏÁ‰ ÈÁzÙÓ ‰M‡ ∆∆ƒ»ƒ¿¿≈∆»««ƒ∆≈
ÌÈÁ˙t ÈL BÏ12‰Î·Ò ÈËeÁÂ ;13‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿≈¿»ƒ¿≈¿»»««ƒ∆

ÈeÙ¯14ÔÈ¯LBwL ,ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¯e ;dL‡¯a »¿…»¿ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ
LeaÏÓ ˙ÚLa Ï‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡15,ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙B„BÂ ; »«»∆∆ƒ¿««¿¿«ƒ»∆∆
ÌÈÊ‡ ÈzL BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡16¯Na ÏL ‰¯„˜e ;17, ««ƒ∆≈¿≈»¿«ƒ¿≈»∆»»

.¯Lw‰ ¯Èzz ‡ÏÂ ¯Na‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿ƒ«»»¿…«ƒ«∆∆
‰ÁÈLÓa ÈÏc ÔÈ¯LB˜Â18Ba ‡ˆBiÎÂ Ë·‡a B‡19, ¿¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈¿«≈

dÏ‚¯a B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ÔÈ¯LB˜Â .Ï·Áa ‡Ï Ï·‡¬»…¿∆∆¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿«¿»
ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡ˆz ‡lL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆…≈≈««ƒ∆≈»¿≈

˙B¯q‡20Ï·ÁÂ .21‰¯ta ¯eL˜ ‰È‰L22B¯LB˜ , ƒ»¿∆∆∆»»»«»»¿
Òe·‡a23‡Ï Ï·‡ .‰¯ta B¯LB˜ ,Òe·‡a ¯eL˜ ‰È‰ ; »≈»»»»≈¿«»»¬»…
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שבאריג. את 106)הרוחב להכניס כדי השתי חוטי מתיחת
הערב. חוטי

.ÁÈCÒn‰107.˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ‰Î‡ÏÓ ‡e‰Â .·iÁ - «≈≈«»¿¿»»≈¬¿»
‰Ê È¯‰ - Ìw˙ÈÂ e˜¯tiL „Ú ÔÈËeÁ‰ ÏÚ Ë·BM‰Â¿«≈««ƒ«∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬≈∆
ÈzL ·Á¯ Ôw˙iMÓ ?B¯eÚL ‰nÎÂ .CÒÓ ˙„ÏBz∆∆≈≈¿«»ƒƒ∆¿«≈…«¿≈

‚¯B‡‰ ÔÎÂ .˙BÚaˆ‡108ÈzL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ∆¿»¿≈»≈¿≈ƒ¿…«¿≈
‰È‰L ÔÈa ,‰lÁza Ô‚¯‡L ÔÈa .·iÁ - ˙BÚaˆ‡∆¿»«»≈∆¬»»«¿ƒ»≈∆»»
ÈL B¯eÚL - ‚e¯‡‰ ÏÚ ‚¯‡Â ‚e¯‡ „‚a‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«∆∆»¿»««»»ƒ¿≈

„Á‡ ËeÁ ‚¯‡ Ì‡Â .ÔÈËeÁ109- „‚a‰ Ba ÌÈÏL‰Â ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÙNa ‚¯‡ .·iÁ110‰LÏL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ‰ÚÈ¯È‰ «»»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿»

‚¯B‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .·iÁ - ÔÈ¯È Èza»≈ƒƒ«»»¿»∆∆¿≈
ÏeˆÏˆ111.ÔÈ¯È Èza ‰LÏL ·Á¯a ÔË˜ ƒ¿»»¿…«¿»»≈ƒƒ

ב).107) עמוד עה דף שבת (מסכת 108)(מסכת במשנה
שלושה  האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת
בארג  (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה, חוטין
גם  אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו
בסוף  בין בתחילה בין אומרים וחכמים חייב). אחד בחוט
ממש  "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו

להלן. כמבואר האריג, בהמשך שבת 109)אלא (מסכת
ב). עמוד קד א).110)דף עמוד קה דף שבת (מסכת

חגורה.111)

.ËÈ˜c˜„Ó‰112‰‚È¯‡‰ ˙Úa Ô„È¯ÙÓe ÔÈËeÁ‰ ˙‡ «¿«¿≈∆«ƒ«¿ƒ»¿≈»¬ƒ»
ÚÏBw‰ ÔÎÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -113- ÔÈÓÈp‰ ˙‡ ¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«∆«ƒƒ

‰ÚÈÏ˜ ‰NÚiMÓ - B¯eÚLÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¬∆¿ƒ»
.˙BÚaˆ‡ ÈzL C¯‡a¿…∆¿≈∆¿»

כשיש 112) האריגה, "משווה ב) עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני

רבי 113) בשם ז) הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד
וזהו  אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן:
דף  שבת במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד,

ב). עמוד צד

.ÎÚˆBa‰114LÈ¯Ùn‰ ‡e‰ ÚˆB·e .·iÁ - ÔÈËeÁ ÈL «≈«¿≈ƒ«»≈«««¿ƒ
B‡ È˙M‰ ÔÓ ·¯Ú‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa .‚e¯‡‰ ˙‡∆»»≈∆ƒ»≈∆ƒ«¿ƒ
.·iÁÂ ÚˆBa ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú‰ ÏÚÓ È˙M‰ ¯È·Ú‰L∆∆¡ƒ«¿ƒ≈«»≈∆¬≈∆≈«¿«»

Ï˜Ï˜Ó ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â115C¯„k .Ôw˙Ï Ôek˙È ‡l‡ , »∆…¿≈¿«¿≈∆»ƒ¿«≈¿«≈¿∆∆
ÔÈÁ‡nL el‡ ÔÈNBÚL116,¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ∆ƒ≈∆¿«ƒ∆«¿»ƒ««ƒ¿≈

ÔÈËeÁ ÔÈ‚¯B‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈÁ‡Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈÚˆBaL∆¿ƒ¿««»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÌÈÚ¯w‰ ÈL B‡ ÌÈ„‚a‰ ÈL eNÚiL „Ú ,eÚˆaL∆»¿«∆≈»¿≈«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ

¯˙Bq‰Â .„Á‡117˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ‰ÚÈÏw‰ ˙‡ ∆»¿«≈∆«¿ƒ»¿«≈¬≈∆∆∆
.ÚˆBa‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .ÚˆBa≈«¿ƒ¿ƒ«≈«

"זה 114) כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת
במשנה  שנוי הוא וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש
שחותך  חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו
מן  הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב'
חייב  חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, המשוייר

זו". יז.115)בחתיכה הלכה א פרק למעלה ראה

ומחברים.116) עמוד 117)תופרים קה דף שבת (מסכת
א).

ה'תשע"ח  שבט ו' שני יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ז 1) פרק שלישיות הנמנות מלאכות ה' ביאור בו כלל

המכה  הסותר, הבונה, הקורע, התופר, המתיר, [הקושר,
והצד]. בפטיש

.‡¯LBw‰2‡ÓÈ˜ ÏL ¯L˜3Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰Â4- «≈∆∆∆¿»»¿«¬≈À»
ÔÈÏnb‰ ¯L˜ :ÔB‚k .·iÁ5ÔÈtq‰ ¯L˜Â6È¯L˜Â , «»¿∆∆««»ƒ¿∆∆««»ƒ¿ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚˆ¯‰ ÔÈ¯LBwL ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¿̄ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿«
ÏL ¯L˜ ¯LBw‰ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Ô˙iNÚ¬ƒ»»¿≈…«≈»∆¬»«≈∆∆∆

¯eËt - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ˜7BÈ‡L ¯L˜Â .8ÏL ¿»»¿≈«¬≈À»»¿∆∆∆≈∆
.‰lÁzÎÏ B¯L˜Ï ¯zÓ - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ¿̃»»¿≈«¬≈À»À»¿»¿¿«¿ƒ»

ב.2) קיא, שבת קיום 3)משנה, זמן כל להתקיים העומד
האומנים.4)החפץ. כקשרי ואמיץ חזק קשר שהוא

שבנקב 5) בטבעת בחבל וקושרים בחטמו, לגמל נוקבים
קיימא. של אל 6)קשר הספינה חברי של חזק קשר

הרא"ש 7)התורן. רש"י, שיטת אבל רבינו. דעת זוהי
הדיוט  מעשה הוא אפילו קיימא של קשר שכל היא, וה'טור'

חייב. ופירש 8)- מחוזא", בני של "כגון מובא: בגמרא
ונעליהם  לבושיהם על ומקפידים לבב, רחבי "שהם רש"י:
להתירו  וצריך בדוחק, אותו וקושרים מכוונים, להיות
קשר  שכל פורת, רבינו בשם הביא ב'מרדכי' אבל ערבית",
של  שאינו קשר הוא ימים, שבעה בתוך להתירו העשוי

לכתחילה. ומותר קיימא

.·„ˆÈk9Ï·Á‰ ˜ÒÙ ,d¯L˜e ‰Úeˆ¯ BÏ ‰˜ÒÙ ? ≈«ƒ¿¿»¿»¿»»ƒ¿««∆∆
ÔÒ¯ ¯LwL B‡ ,ÈÏ„a Ï·Á ¯LwL B‡ ,B¯L˜e¿»∆»«∆∆ƒ¿ƒ∆»«∆∆

‰Ó‰a10el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆»¿≈…«≈¿≈
Ô˙B‡ ¯LB˜ Ì„‡ ÏÎÂ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ Ô‰L ,ÌÈ¯Lw‰«¿»ƒ∆≈«¬≈∆¿¿»»»≈»
¯L˜ B¯L˜ Ì‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ÏÎÂ .‡ÓÈ˜Ïƒ¿»»¿»∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿»∆∆

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôn‡À»¬≈∆»

אומן?9) מעשה שאינו קיימא של קשר נקרא מה
כך 10) שיתקיימו ורוצה להתירם, דרכו אין אלו שכל

אומן. מעשה אינם הקשרים אבל לעולם,

.‚˙¯LB˜11LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜eÏÁ‰ ÈÁzÙÓ ‰M‡ ∆∆ƒ»ƒ¿¿≈∆»««ƒ∆≈
ÌÈÁ˙t ÈL BÏ12‰Î·Ò ÈËeÁÂ ;13‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿≈¿»ƒ¿≈¿»»««ƒ∆

ÈeÙ¯14ÔÈ¯LBwL ,ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¯e ;dL‡¯a »¿…»¿ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ
LeaÏÓ ˙ÚLa Ï‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡15,ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙B„BÂ ; »«»∆∆ƒ¿««¿¿«ƒ»∆∆
ÌÈÊ‡ ÈzL BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡16¯Na ÏL ‰¯„˜e ;17, ««ƒ∆≈¿≈»¿«ƒ¿≈»∆»»

.¯Lw‰ ¯Èzz ‡ÏÂ ¯Na‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿ƒ«»»¿…«ƒ«∆∆
‰ÁÈLÓa ÈÏc ÔÈ¯LB˜Â18Ba ‡ˆBiÎÂ Ë·‡a B‡19, ¿¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈¿«≈

dÏ‚¯a B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ÔÈ¯LB˜Â .Ï·Áa ‡Ï Ï·‡¬»…¿∆∆¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿«¿»
ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡ˆz ‡lL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆…≈≈««ƒ∆≈»¿≈

˙B¯q‡20Ï·ÁÂ .21‰¯ta ¯eL˜ ‰È‰L22B¯LB˜ , ƒ»¿∆∆∆»»»«»»¿
Òe·‡a23‡Ï Ï·‡ .‰¯ta B¯LB˜ ,Òe·‡a ¯eL˜ ‰È‰ ; »≈»»»»≈¿«»»¬»…
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Òe·‡·e ‰¯ta ¯L˜ÈÂ B˙Èa CBzÓ Ï·Á ‡È·È24Ì‡Â . »ƒ∆∆ƒ≈¿ƒ¿…«»»»≈¿ƒ
Èc¯b Ï·Á ‰È‰25BÏËÏËÏ ¯znL26‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »»∆∆«¿ƒ∆À»¿«¿¿¬≈∆≈ƒ

ÌÈ¯Lw‰ el‡ ÏkL ÈtÓ .Òe·‡·e ‰¯ta ¯LB˜Â¿≈«»»»≈ƒ¿≈∆»≈«¿»ƒ
¯LB˜ ÌÚt ‡l‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL ÔÈ‡Â Ô‰ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ«¬≈∆¿≈¿≈»∆¿»»∆»««≈
.‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ CÎÈÙÏe ,¯ÈzÓ ÌÚÙe«««ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…»¿«¿ƒ»

˙BÏ˙BÁ27¯ÈzÓ - ˙B¯‚B¯b ÏLÂ ÌÈ¯Óz ÏL28 »∆¿»ƒ¿∆¿»«ƒ
ÚÈ˜ÙÓe29C˙BÁÂ30.ÏÎB‡Â ÏËBÂ , «¿ƒ«¿≈¿≈¿≈

ב.11) קיא, שבת חלוקה 12)משנה, שפת שקושרת
שיכולה  ואף ימין, בכתף ושבשמאל שמאל, לכתף שבימין
שדרכה  משום - מותר הקשר, התרת בלי בדוחק לפשוט

(רש"י). יום בכל הקשר הראש,13)להתיר על מכסה
רשת. מעשי התרת 14)עשוי בלא משם להסירה ויכולה

על  חסה שאשה לקשרה, לה מותר זאת בכל הקשר,
שם). (גמרא, ההסרה לפני הקשר ותתיר שערותיה

אומן 15) קשר ולא קיימא, של קשר אינם בוודאי שאלו
אחד,16)(שם). קשר בהתרת בדוחק היין להוציא ויכול

קיימא  של קשר לעולם ישאר השני שהקשר אומרים אין
דד 17)(שם). כמין נקב הקדרות בצד לעשות היה "דרכם

בגד  הקדירה פי על וקושרים והבשר, המרק ממנו להוציא
כל  להוציא יכול הדחק ידי ועל נמלים, בה יכנסו שלא כדי
פי  שעל הקשר אין ואףֿעלֿפיֿכן מהדד, שבקדירה מה

רוקח'). ('מעשה קיימא" של קשר דק 18)הקדירה חבל
וכדומה. פשתים אלא 19)של מבטלו שאינו דבר בכל

שימוש. לאחר שני 20)מתירו שקושרים יש קשרים.
את  שמוציאים ובעת מזה, למעלה זה הפתח ברוחב חבלים
לצאת  יכולה והיא התחתון החבל את מתירים - הבהמה
לתמיד  השני הקשר את ישאיר שמא חוששים ואין בדוחק,

רוקח'). א.21)('מעשה קיג, יתיר 22)שבת שבוודאי
הקשר. לבהמה.ב 23)אותו מספוא בו שנותנים לי

קיים.24) ישאר אחד שקשר חוששים אורג.25)שאנו
קשר 26) ואינו החבל מבטל שאינו מפני הוא ההיתר עיקר

אפשר  היה לא בטלטול, אסור היה שאם אלא קיימא, של
טלטול. איסור מצד ולקשור א.27)להביא קמו, שבת

רעים  תמרים בתוכם ומניחים תמרים, מכפות עשויים סלים
(רש"י). בחבל.28)שיתבשלו קשור הכיסוי אם ביד,

(רש"י).29) בכלי החבל שרשרות בכלי.30)סותר

.„Ïk31B˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯L …∆»¿«¬«¿≈»À»ƒ¿…
˙ÈÏÓ¯Îa BÏcÒ ˙Úeˆ¯ ‰˜ÒÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙aLa32 ¿«»¿ƒ»ƒƒ¿¿»¿««¿»¿«¿¿ƒ

ÏËB -33ÈÓb34C¯BÎÂ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯‰ ÁÏ ≈∆ƒ«»»¿«¬«¿≈»¿≈
‰ËÓL .ÈÓb‰ ¯LB˜Â ,ÂÈÏÚ35ÏÚÓ ˙Úeˆ¯ BÏ »»¿≈«∆ƒƒ¿¿»¿«ƒ¿»

¯zÓ - Ï‚¯‰ ·¯ ËÓLpL B‡ ,ÏcÒÂ36¯ÈÊÁ‰Ï ¿«¿»∆ƒ¿«…»∆∆À»¿«¬ƒ
.¯L˜È ‡lL „·Ï·e ,ÔÓB˜ÓÏ ˙BÚeˆ¯‰»¿ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿…

א.31) קיב, בשבת 32)שבת אליו להוציא שאסור מקום
(להלן  הרבים כרשות ולא היחיד כרשות לא שאינו מדרבנן,

ה"ד  רק 33)).פי"ד הוא ההיתר כי נאמר בגמרא
סנדלו, יאבד השבת אחר עד שם יניחנו שאם בכרמלית,
בנוסח  אולם הסנדל, את לקשור אסור הנשמרת בחצר אבל
ונראה  "ככרמלית", תיבת חסרה רוקח') ('מעשה כת"י
בלא  לילך לאדם הוא גנאי "כי בחצר גם להתיר רבינו שדעת

אברהם' ('מגן הבריות" כבוד משום לקשרו והתירו מנעל,
שח). לקשירה.34)סי' חבלים ממנו שעושים צמח סוף,

פי"ג.35) שבת עשויים 36)תוספתא היו שלהם מנעלים
ומרחיבן  אותן שמהדק רצועות ידי על ומחוברים פרקים.
ממקומו, הרגל רוב שעל המנעל חלק וכשנשמט הצורך, לפי
סי' רבה (אליה הרצועות ידי על המנעל את ומהדק מחזיר

שיז).

.‰‰·ÈÚ‰37˙¯zÓ -38˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡L ÈÙÏ , »¬ƒ»À∆∆¿ƒ∆≈»ƒ¿«∆∆
ÈL ıa˜Ó - ˜ÒÙpL Ï·Á‰ ,CÎÈÙÏ .‰¯ÈL˜aƒ¿ƒ»¿ƒ»«∆∆∆ƒ¿«¿«≈¿≈

.‰·ÈÚ ·BÚÂ ,‰ÁÈLÓ ÂÈÏÚ C¯BÎÂ ,ÂÈ˙Bˆ¿̃»¿≈»»¿ƒ»¿≈¬ƒ»

להתירו.37) שקל הדק, בלי רופף קשר א. קיג, שבת
('משנה 38) תמיד כך שתתקיים ודעתו יפה מהדקה אפילו

שיז). סי' ברורה'

.Â¯zÓ39¯·„Ï ‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ¯L˜Ï À»ƒ¿…∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿«
‰ÂˆÓ40.‰¯Bz‰ È¯eÚMÓ ¯eÚL „cÓÏ ¯L˜iL ÔB‚k , ƒ¿»¿∆ƒ¿…ƒ¿…ƒƒƒ≈«»

˜ÒÙpL ¯Bpk ˙ÓÈ41ÔÈ¯LB˜ -42d˙B‡43,Lc˜na ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
‡‰È„na ‡Ï Ï·44‰lÁzÎÏ ‡ÓÈ ¯L˜È ‡ÏÂ .45 ¬»…«¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ»¿«¿ƒ»

.Lc˜na elÙ‡¬ƒ«ƒ¿»

רבי 39) של אביו בימי "מעשה מ"ה: פכ"ד שבת משנה,
המאור  את שפקקו בטנית, בן שאול אבא ובימי צדוק,
שתיה) (כלי המקידה את וקשרו חרס) (כלי בטפיח (החלון)
(ומביאה  טפח פותח גדול) (כד בגיגית יש אם לידע בגמי,
שפוקקין  למדנו: ומדבריהם הבית), אל הטומאה את
מצוה). של וקשירה (מדידה בשבת וקושרין ומודדין

התירו 40) - מדרבנן שאסור אומן מעשה הוא הקשר אם
מותר  קיימא של ואינו הדיוט מעשה הוא שאם מצוה, לצורך
קיימא", של קשר לקשור "מותר אחר: ובנוסח לכתחילה,

מפאנו). (רמ"ע אומן מעשה אינו אם מיתר 41)והכוונה
בשיר  להמשיך הלויים יוכלו ולא בשבת, שנפסק הכינור

ב.42)שלהם. קב, עירובין קרבן 43)משנה, מכשירי כי
השבת. את  למקדש.44)דוחים נפסק 45)מחוץ אם

שבת  מערב לעשותם שאפשר מצוה מכשירי כי שבת, מערב
(רע"ב). השבת את דוחים אין

.Ê¯L˜ Ïk46ÔÈ·iÁL47ÏÚ ÔÈ·iÁ Ck ,B¯eM˜ ÏÚ »∆∆∆«»ƒ«ƒ»«»ƒ«
¯Èzn‰ Ck ,¯eËt B˙B‡ ¯LBw‰L ¯L˜ ÏÎÂ .B¯z‰∆≈¿»∆∆∆«≈»»««ƒ

¯L˜ ÏÎÂ .¯eËt B˙B‡48¯zÓ Ck ,B¯L˜Ï ¯znL »¿»∆∆∆À»¿»¿»À»
.B¯Èz‰Ï¿«ƒ

כך 46) קישורן, על חייב שהוא "כשם ב: קיא, שבת משנה,
היתרן". על חייב כתבו 47)הוא עג.) (שבת ב'תוספות'

לקשור  מנת על אלא במתיר חייב שאינו חננאל, רבינו בשם
על  אלא בפותר חייב שאינו כמו קיימא, של קשר במקומו
רבינו  ומדברי הרא"ש; דעת וכן טו) הל' (להלן לבנות מנת
התירו", על חייבין "כך אומר: שהרי ר"ח, כדעת שלא יוצא
('מעשה  המתיר כן אחת, בפעולה חייב שקושר כמו כלומר:

א.48)רוקח'). בהלכה כמבואר

.ÁÏ˙Bt‰49ÔÈˆe‰‰ ÔÓ ÌÈÏ·Á50ÛÏÁ‰ ÔÓe51B‡ , «≈¬»ƒƒ«ƒƒ«≈∆
‡ˆBiÎÂ ¯ÚN ÈËeÁ B‡ ÔzLÙ ÈËeÁÓ B‡ ¯Óˆ ÈËeÁÓƒ≈∆∆ƒ≈ƒ¿»≈≈»¿«≈
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zayקפח zekld - mipnf xtq - hay 'e ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È„k - B¯eÚLÂ .·iÁÂ ,¯LB˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ¿≈
˙‡ˆÓpL ,‰¯ÈL˜ ‡Ïa B˙ÏÈ˙Ùa Ï·Á‰ „ÓÚiL∆«¬…«∆∆ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»∆ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t‰ ˙‡ „È¯Ùn‰ ÔÎÂ .˙Ói˜˙Ó BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ¿«∆∆¿≈««¿ƒ∆«»ƒ¬≈∆
Ï˜Ï˜Ï Ôek˙È ‡lL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,¯ÈzÓ ˙„ÏBz52 ∆∆«ƒ¿«»»∆…ƒ¿«≈¿«¿≈

.Ï˙Bt‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .„·Ïaƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈

שוזר.49) ה"א. פט"ו שבת ענף 50)'ירושלמי' עלה
שעושים51)התמר. פתיל כעין ארוך עשב ממנו צמח

הי"ז).52)מחצלאות. פ"א (למעלה פטור שהוא

.Ë¯ÙBz‰53‡e‰Â .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL54¯LwL ,55 «≈¿≈¿ƒ«»»∆»«
‰¯ÈÙz‰ „ÓÚzL È„k ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ËeÁ‰ ÈL‡»̄≈«ƒ»ƒ»¿≈∆«¬…«¿ƒ»
,˙B¯ÈÙz ÈzL ÏÚ ¯˙È ¯Ùz Ì‡ Ï·‡ .ËÓMz ‡ÏÂ¿…ƒ»≈¬»ƒ»«»≈«¿≈¿ƒ
˙Ói˜˙Ó È¯‰L ,·iÁ - ¯L˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»««»∆¬≈ƒ¿«∆∆

Á˙Bn‰Â .‰¯ÈÙz‰56,·iÁ - ˙aLa ‰¯ÈÙz ÏL ËeÁ «¿ƒ»¿«≈«∆¿ƒ»¿«»«»
.‰¯ÈÙz‰ ÈÎ¯vÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿≈«¿ƒ»

א.53) עג, שבת הקשו:54)משנה, עד.) (שם בגמרא
מלאכה  וכל מתקיימת, אינה התפירה (והרי קיימא לא "והא
שקשרן  והוא יוחנן: רבי אמר פטור)? מתקיימת שאינה

החוטים). ראשי שני שקשר (שבת 55)(כגון ב'ירושלמי'
קושר; ומשום תופר משום שתים, שחייב מובא ה"ב) פ"ז
אומן, קשר על רק חייב שאינו א) (בהלכה רבינו לדעת אבל
חייב  אינו ולכן הדיוט, של לקשר הכוונה שכאן לומר יש

(קובץ). תופר משום א.56)רק עה, שבת

.ÈÚ¯Bw‰57È„k58¯t˙Ï ˙Ó ÏÚ ˙B¯ÈÙz ÈzL ¯t˙Ï «≈«¿≈ƒ¿…¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿…
- d„ÈÒÙ‰Ï Ú¯Bw‰ Ï·‡ .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL¿≈¿ƒ«»¬»«≈«¿«¿ƒ»

¯eËt59B˙ÓÁa Ú¯Bw‰ .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,60B‡ »ƒ¿≈∆¿«¿≈«≈««¬»
˙Ó ÏÚ61ÈtÓ ,·ÈÁ - ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ ‡e‰L62 «≈∆«»ƒ¿…«»»«»ƒ¿≈

ÏÈ‡B‰Â ;B¯ˆÈ ÁeÈÂ ‰Ê ¯·„a BzÚc ˙‡ ·MÈnL∆¿«≈∆«¿¿»»∆¿»«ƒ¿¿ƒ
.·iÁÂ ,Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ˙ÎÎBL B˙ÓÁÂ«¬»∆∆¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿«»

Á˙Bt‰Â63.·iÁ - ˙aLa ¯‡ev‰ ˙Èa ¿«≈«≈««»¿«»«»

א.57) עג, שבת שיוכל 58)משנה, כדי הקריעה שיעור
תפירות. שתי שם ב.59)לתפור קה, שבת משנה,

בנוסח 61)בכעסו.60) וכן מתו". "על מובא: בברייתא
מת  על לקרוע חייב שלנו הנוסח ולפי רוקח', ב'מעשה אחר
מי  "כל הי"א): פי"ט אבל (הל' רבינו כדעת קרובו, שאינו
שאינו  אףֿעלֿפי נשמתו, יציאת בשעת המת עם שעמד
חייבין  הכל - שמת כשר אדם וכן לקרוע, חייב - קרובו

עליו". ה"ח.62)לקרוע פ"ח למעלה שבת 63)מבואר
חטאת", חייב חלוק) (של הצואר בית "הפותח א: מח,
לשימוש  ראוי הבגד את ועושה המלאכה את גומר שעכשיו
ודעת  הט"ז); ולהלן שם, (רש"י בפטיש מכה משום וחייב
בקורע  רק חייב שאינו ואף קורע, משום שחיובו היא רבינו
בשם  הרמב"ם בן אברהם רבינו פירש - לתפור? מנת על
שלו, הצואר בית ומתקן הבגד כשגומר החייט ש"דרך אביו,
שחתכה  המטלית משיב היה ללבישה, ראוי שיהיה עד
ארעי, תפירת ותופרה הצואר, בית על הצואר, בית ממקום
הבגד  בעל שירצה ובעת חדש, בגד שזה היכר שיהא כדי
הרמב"ם  והשמיענו החוטים, אותם מסיר אותו, ללבוש

על  חייב זאת בכל ארעית, רק שהיתה אף תפירה שאותה
רוקח'). ('מעשה פתיחתה"

.‡ÈÔÏB˜a ˙B¯BÚ B‡ ˙B¯È ˜a„Ó‰64ÌÈ¯ÙBÒ ÏL «¿«≈¿»¿»∆¿ƒ
·iÁÂ ,¯ÙBz ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ65ÔÎÂ . ¿«≈¬≈∆∆∆≈¿«»¿≈

˜¯ÙÓ‰66È˜e·c ˙B¯È‡ÏÂ ,ÔÈ˜e·c ˙B¯BÚ B‡ Ô «¿»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿…
Ôek˙67„·Ïa Ï˜Ï˜Ï68,Ú¯B˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿«¬≈∆∆∆≈«

.·iÁÂ¿«»

מקמח.64) העשוי אינו 65)דבק חתומה, אגרת הפותח
לרבינו  ואף לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא חייב,
אינו  כי פטור, כאן לגופה, צריכה שאינה במלאכה המחייב
מצד  בא והתיקון מקלקל. אלא הנייר, בגוף מאומה מתקן

לט). סי' צבי' 'חכם (שו"ת האגרת קריאת - דעת 66)אחר
מנת  על נתכוין לא אם אף לתקן, מנת על קורע שאם רבינו
מנת  על "הקורע במשנה: שנאמר ומה חייב, - לתפור
אין  אבל קלקול, ולא תיקון בקריעה שיהיה הכוונה לתפור",
ו'משנה  אדם' ('חיי לתפור מנת על דוקא שתהיה צורך

זה 67)ברורה'). הרי לקלקל, נתכוין "ולא אחר: בנוסח
אברבנאל). (כ"י לתקן" מנת על שבת 68)קורע משנה,

ב. קב,

.·È‰Ba‰69‰ÂLn‰ .·iÁ - ‡e‰L Ïk70Ú˜¯w‰ Èt «∆»∆«»««¿∆¿≈««¿«
˙Èaa71‡È‚ B‡ ‡n‚ ‡lÓ B‡ Ïz ÏÈtL‰L ÔB‚k ,72- ««ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ≈À»«¿

„Á‡ .·iÁÂ ,‰Ba ‰Ê È¯‰73Ô˙ „Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ Ô˙ ¬≈∆∆¿«»∆»»«∆»∆∆¿∆»»«
ËÈh‰ ˙‡74Ca„p·e .·iÁ ËÈh‰ Ô˙Bp‰ -75,ÔBÈÏÚ‰ ∆«ƒ«≈«ƒ«»«ƒ¿»»∆¿

ÏÚ‰ elÙ‡ËÈh‰ Èab ÏÚ dÁÈp‰Â Ô·‡‰ ˙‡ ‰76- ¬ƒ∆¡»∆»∆∆¿ƒƒ»««≈«ƒ
ÏÚ ‰Ba‰Â .¯Á‡ ËÈË ‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ«»∆¬≈≈«ƒƒ»∆»ƒ«≈¿«∆«

ÌÈÏk Èab77.¯eËt - «≈≈ƒ»

ב.69) עג, משום 70)שבת אלו על חייב - בשדה אבל
ה"א. ח' פרק למעלה ראה עמוקה.71)חורש, חפירה

פי"ב.72) שבת האבן 73)תוספתא שאין הבנין, באמצע
העיקר. הוא הטיט נותן לכן טיט, בלא טור 74)מתקיימת

בבנין. לבנים או "הדימוס"75)אבנים אחר: בנוסח
בבנין. אבנים טור ותוספתא) רוקח' ('מעשה

(76- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
אומרת) (זאת אמרה הדא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
על  בונה (ואינו הם כקרקע אדנים בנין? כלים, גבי על בנין

א.77)הכלים)". קלח, שבת

.‚È‰NBÚ‰78Úe·˜ Ï‰‡79,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - »∆…∆»«¬≈∆∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ80˙È·ÁÂ ¯epz ÔB‚k ,‰Ó„‡ ÈÏk ‰NBÚ‰81 ¿«»¿≈»∆¿≈¬»»¿«¿»ƒ

eÙ¯NiL Ì„˜82‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -83ÔÎÂ .·iÁÂ , …∆∆ƒ»¿¬≈∆∆∆∆¿«»¿≈
Ôa‚Ó‰84BÈ‡Â .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰È·b‰ ˙‡ «¿«≈∆«¿ƒ»¬≈∆∆∆∆¿≈

˙¯‚B¯‚k Ôa‚iL „Ú ·iÁ85ÒÈÎn‰ .86Ìc¯w‰ „È «»«∆¿«≈ƒ¿∆∆««¿ƒ«««¿…
Ïk ÔÎÂ .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BlL ıÚ‰ CB˙a¿»≈∆¬≈∆∆∆∆¿≈…

Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .Ba ‡ˆBik87Ú˜zL ÔÈa - ıÚa ıÚ «≈¿≈«≈«≈¿≈≈∆»«
È¯‰ - „Á‡˙pL „Ú BÓˆÚ ıÚa Ú˜zL ÔÈa ,¯ÓÒÓa¿«¿≈≈∆»«»≈«¿«∆ƒ¿«≈¬≈

.·iÁÂ ,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆∆¿«»

(78- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
(בנין  היתה לשעה ולא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
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È„k - B¯eÚLÂ .·iÁÂ ,¯LB˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ¿≈
˙‡ˆÓpL ,‰¯ÈL˜ ‡Ïa B˙ÏÈ˙Ùa Ï·Á‰ „ÓÚiL∆«¬…«∆∆ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»∆ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t‰ ˙‡ „È¯Ùn‰ ÔÎÂ .˙Ói˜˙Ó BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ¿«∆∆¿≈««¿ƒ∆«»ƒ¬≈∆
Ï˜Ï˜Ï Ôek˙È ‡lL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,¯ÈzÓ ˙„ÏBz52 ∆∆«ƒ¿«»»∆…ƒ¿«≈¿«¿≈

.Ï˙Bt‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .„·Ïaƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈

שוזר.49) ה"א. פט"ו שבת ענף 50)'ירושלמי' עלה
שעושים51)התמר. פתיל כעין ארוך עשב ממנו צמח

הי"ז).52)מחצלאות. פ"א (למעלה פטור שהוא

.Ë¯ÙBz‰53‡e‰Â .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL54¯LwL ,55 «≈¿≈¿ƒ«»»∆»«
‰¯ÈÙz‰ „ÓÚzL È„k ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ËeÁ‰ ÈL‡»̄≈«ƒ»ƒ»¿≈∆«¬…«¿ƒ»
,˙B¯ÈÙz ÈzL ÏÚ ¯˙È ¯Ùz Ì‡ Ï·‡ .ËÓMz ‡ÏÂ¿…ƒ»≈¬»ƒ»«»≈«¿≈¿ƒ
˙Ói˜˙Ó È¯‰L ,·iÁ - ¯L˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»««»∆¬≈ƒ¿«∆∆

Á˙Bn‰Â .‰¯ÈÙz‰56,·iÁ - ˙aLa ‰¯ÈÙz ÏL ËeÁ «¿ƒ»¿«≈«∆¿ƒ»¿«»«»
.‰¯ÈÙz‰ ÈÎ¯vÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿≈«¿ƒ»

א.53) עג, שבת הקשו:54)משנה, עד.) (שם בגמרא
מלאכה  וכל מתקיימת, אינה התפירה (והרי קיימא לא "והא
שקשרן  והוא יוחנן: רבי אמר פטור)? מתקיימת שאינה

החוטים). ראשי שני שקשר (שבת 55)(כגון ב'ירושלמי'
קושר; ומשום תופר משום שתים, שחייב מובא ה"ב) פ"ז
אומן, קשר על רק חייב שאינו א) (בהלכה רבינו לדעת אבל
חייב  אינו ולכן הדיוט, של לקשר הכוונה שכאן לומר יש

(קובץ). תופר משום א.56)רק עה, שבת

.ÈÚ¯Bw‰57È„k58¯t˙Ï ˙Ó ÏÚ ˙B¯ÈÙz ÈzL ¯t˙Ï «≈«¿≈ƒ¿…¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿…
- d„ÈÒÙ‰Ï Ú¯Bw‰ Ï·‡ .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL¿≈¿ƒ«»¬»«≈«¿«¿ƒ»

¯eËt59B˙ÓÁa Ú¯Bw‰ .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,60B‡ »ƒ¿≈∆¿«¿≈«≈««¬»
˙Ó ÏÚ61ÈtÓ ,·ÈÁ - ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ ‡e‰L62 «≈∆«»ƒ¿…«»»«»ƒ¿≈

ÏÈ‡B‰Â ;B¯ˆÈ ÁeÈÂ ‰Ê ¯·„a BzÚc ˙‡ ·MÈnL∆¿«≈∆«¿¿»»∆¿»«ƒ¿¿ƒ
.·iÁÂ ,Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ˙ÎÎBL B˙ÓÁÂ«¬»∆∆¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿«»

Á˙Bt‰Â63.·iÁ - ˙aLa ¯‡ev‰ ˙Èa ¿«≈«≈««»¿«»«»

א.57) עג, שבת שיוכל 58)משנה, כדי הקריעה שיעור
תפירות. שתי שם ב.59)לתפור קה, שבת משנה,

בנוסח 61)בכעסו.60) וכן מתו". "על מובא: בברייתא
מת  על לקרוע חייב שלנו הנוסח ולפי רוקח', ב'מעשה אחר
מי  "כל הי"א): פי"ט אבל (הל' רבינו כדעת קרובו, שאינו
שאינו  אףֿעלֿפי נשמתו, יציאת בשעת המת עם שעמד
חייבין  הכל - שמת כשר אדם וכן לקרוע, חייב - קרובו

עליו". ה"ח.62)לקרוע פ"ח למעלה שבת 63)מבואר
חטאת", חייב חלוק) (של הצואר בית "הפותח א: מח,
לשימוש  ראוי הבגד את ועושה המלאכה את גומר שעכשיו
ודעת  הט"ז); ולהלן שם, (רש"י בפטיש מכה משום וחייב
בקורע  רק חייב שאינו ואף קורע, משום שחיובו היא רבינו
בשם  הרמב"ם בן אברהם רבינו פירש - לתפור? מנת על
שלו, הצואר בית ומתקן הבגד כשגומר החייט ש"דרך אביו,
שחתכה  המטלית משיב היה ללבישה, ראוי שיהיה עד
ארעי, תפירת ותופרה הצואר, בית על הצואר, בית ממקום
הבגד  בעל שירצה ובעת חדש, בגד שזה היכר שיהא כדי
הרמב"ם  והשמיענו החוטים, אותם מסיר אותו, ללבוש

על  חייב זאת בכל ארעית, רק שהיתה אף תפירה שאותה
רוקח'). ('מעשה פתיחתה"

.‡ÈÔÏB˜a ˙B¯BÚ B‡ ˙B¯È ˜a„Ó‰64ÌÈ¯ÙBÒ ÏL «¿«≈¿»¿»∆¿ƒ
·iÁÂ ,¯ÙBz ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ65ÔÎÂ . ¿«≈¬≈∆∆∆≈¿«»¿≈

˜¯ÙÓ‰66È˜e·c ˙B¯È‡ÏÂ ,ÔÈ˜e·c ˙B¯BÚ B‡ Ô «¿»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿…
Ôek˙67„·Ïa Ï˜Ï˜Ï68,Ú¯B˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿«¬≈∆∆∆≈«

.·iÁÂ¿«»

מקמח.64) העשוי אינו 65)דבק חתומה, אגרת הפותח
לרבינו  ואף לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא חייב,
אינו  כי פטור, כאן לגופה, צריכה שאינה במלאכה המחייב
מצד  בא והתיקון מקלקל. אלא הנייר, בגוף מאומה מתקן

לט). סי' צבי' 'חכם (שו"ת האגרת קריאת - דעת 66)אחר
מנת  על נתכוין לא אם אף לתקן, מנת על קורע שאם רבינו
מנת  על "הקורע במשנה: שנאמר ומה חייב, - לתפור
אין  אבל קלקול, ולא תיקון בקריעה שיהיה הכוונה לתפור",
ו'משנה  אדם' ('חיי לתפור מנת על דוקא שתהיה צורך

זה 67)ברורה'). הרי לקלקל, נתכוין "ולא אחר: בנוסח
אברבנאל). (כ"י לתקן" מנת על שבת 68)קורע משנה,

ב. קב,

.·È‰Ba‰69‰ÂLn‰ .·iÁ - ‡e‰L Ïk70Ú˜¯w‰ Èt «∆»∆«»««¿∆¿≈««¿«
˙Èaa71‡È‚ B‡ ‡n‚ ‡lÓ B‡ Ïz ÏÈtL‰L ÔB‚k ,72- ««ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ≈À»«¿

„Á‡ .·iÁÂ ,‰Ba ‰Ê È¯‰73Ô˙ „Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ Ô˙ ¬≈∆∆¿«»∆»»«∆»∆∆¿∆»»«
ËÈh‰ ˙‡74Ca„p·e .·iÁ ËÈh‰ Ô˙Bp‰ -75,ÔBÈÏÚ‰ ∆«ƒ«≈«ƒ«»«ƒ¿»»∆¿

ÏÚ‰ elÙ‡ËÈh‰ Èab ÏÚ dÁÈp‰Â Ô·‡‰ ˙‡ ‰76- ¬ƒ∆¡»∆»∆∆¿ƒƒ»««≈«ƒ
ÏÚ ‰Ba‰Â .¯Á‡ ËÈË ‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ«»∆¬≈≈«ƒƒ»∆»ƒ«≈¿«∆«

ÌÈÏk Èab77.¯eËt - «≈≈ƒ»

ב.69) עג, משום 70)שבת אלו על חייב - בשדה אבל
ה"א. ח' פרק למעלה ראה עמוקה.71)חורש, חפירה

פי"ב.72) שבת האבן 73)תוספתא שאין הבנין, באמצע
העיקר. הוא הטיט נותן לכן טיט, בלא טור 74)מתקיימת

בבנין. לבנים או "הדימוס"75)אבנים אחר: בנוסח
בבנין. אבנים טור ותוספתא) רוקח' ('מעשה

(76- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
אומרת) (זאת אמרה הדא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
על  בונה (ואינו הם כקרקע אדנים בנין? כלים, גבי על בנין

א.77)הכלים)". קלח, שבת

.‚È‰NBÚ‰78Úe·˜ Ï‰‡79,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - »∆…∆»«¬≈∆∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ80˙È·ÁÂ ¯epz ÔB‚k ,‰Ó„‡ ÈÏk ‰NBÚ‰81 ¿«»¿≈»∆¿≈¬»»¿«¿»ƒ

eÙ¯NiL Ì„˜82‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -83ÔÎÂ .·iÁÂ , …∆∆ƒ»¿¬≈∆∆∆∆¿«»¿≈
Ôa‚Ó‰84BÈ‡Â .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰È·b‰ ˙‡ «¿«≈∆«¿ƒ»¬≈∆∆∆∆¿≈

˙¯‚B¯‚k Ôa‚iL „Ú ·iÁ85ÒÈÎn‰ .86Ìc¯w‰ „È «»«∆¿«≈ƒ¿∆∆««¿ƒ«««¿…
Ïk ÔÎÂ .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BlL ıÚ‰ CB˙a¿»≈∆¬≈∆∆∆∆¿≈…

Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .Ba ‡ˆBik87Ú˜zL ÔÈa - ıÚa ıÚ «≈¿≈«≈«≈¿≈≈∆»«
È¯‰ - „Á‡˙pL „Ú BÓˆÚ ıÚa Ú˜zL ÔÈa ,¯ÓÒÓa¿«¿≈≈∆»«»≈«¿«∆ƒ¿«≈¬≈

.·iÁÂ ,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆∆¿«»

(78- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
(בנין  היתה לשעה ולא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
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ע"פ  ונוסעים חונים שהיו כיון יוסי רבי אמר - ארעי)?
קבוע). (בנין לעולם" שהוא כמי עד,79)הדיבור, שבת

ויניציא).80)ב. (דפוס וחבית" כיריים "תנור אחר: בנוסח
ומכה 81) מבשל משום גם בו יש בכבשן, שרפו שאם

אם 82)בפטיש. הכוונה בכלים, בנין אין שאמרו ומה
מחדש  הכלי את כשעושה אבל לתיקונו, מפורק כלי החזיר
הגאונים). בשם (מגידֿמשנה בנין משום בו יש -

א.83) צה, שם.84)שבת ב.85)שבת, קב, שם,
א.86) מז, ב.87)שם, קב, שם,

.„È‰NBÚ‰88,ÌÈÏB‚¯z ÏL ÏeÏa ‡e‰L Ïk ·˜ »∆∆∆»∆¿∆«¿¿ƒ
‰¯B‡‰ Ô‰Ï ÒkiL È„k89.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - ¿≈∆ƒ»≈»∆»»«»ƒ∆

¯ÈÊÁn‰90˙ec ÏLÂ ¯Ba ÏL ˙Ïc91ÚÈˆÈ ÏLÂ92- ««¬ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ«
‰Ba ÌeMÓ ·iÁ93. «»ƒ∆

משום 88) חייב - אור להכניס רק ומשמש קטן כשהנקב
להכניס  עשוי שהוא נקב עושה אם אבל חלון, כעושה בונה,
גמר  שזהו בפטיש מכה משום חייב ההבל, ולהוציא האורה

פר"ח). - ה"א פכ"א (להלן ב.89)מלאכתו קב, עירובין
אבנים.90) בנויות שדפנותיו מכותל 91)בור בולט בנין

בחוץ. או בפנים בתוך 92)הבית בנינים שהם מכיון
(רש"י). כבנין דלת החזקת גם נחשבת - הקרקע

א.93) עג, שבת משנה,

.ÂË¯˙Bq‰94ÏÚ ¯zÒiL ,‡e‰Â .·iÁ - ‡e‰L Ïk «≈»∆«»»∆ƒ¿…«
˙B·Ï ˙Ó95‰˙ÁL‰ C¯c ¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ;96.¯eËt - ¿»ƒ¿¬»ƒ»«∆∆«¿»»»

Ï‰‡ ¯˙Bq‰97‰Ê È¯‰ - Úe˜z ıÚ ˜¯tL B‡ ,Úe·˜ «≈…∆»«∆≈«≈»«¬≈∆
„ÏBz·iÁÂ ,¯˙BÒ ˙98.Ôw˙Ï Ôek˙iL ,‡e‰Â . ∆∆≈¿«»»∆ƒ¿«≈¿«≈

חייב 94) - במקומו לבנות מנת על "סותר ב: לא, שבת
מלאכות  כל (הרי) מכדי לעולא: רבה לו אמר סתירה. משום
על  סותר (שם) והתם ממשכן, אותם) (לומדים להו ילפינן
בחניה  אותו סותרים (שהיו הוא במקומו שלא לבנות מנת
אמר  אותו)? ומקימים וחוזרים אחר למקום ונוסעים אחת,
יחנו", ה' פי "על יח): ט, (במדבר שכתוב כיון עולא: לו

הוא". במקומו לבנות מנת על למעלה 95)כסותר כמבואר
הי"ז. על 96)פ"א חייב בונה, משום עשייתו על שחייב

במקומו. לבנות - לתקן כוונתו אם סותר, משום סתירתו
בו 97) יש יג) בהלכה (כמבואר בנין בו שיש מה "שכל

(מגידֿמשנה). א.98)סתירה" עג, שבת משנה,

.ÊË‰kn‰99LÈhÙa100ÏÎÂ .·iÁ - ˙Á‡ ‰‡k‰ ««∆¿«ƒ«»»«««»¿»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·„ ‰NBÚ‰101 »∆»»∆¿«¿»»¬≈∆∆∆

,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa ÁtÓ‰ ?„ˆÈk .·iÁÂ ,LÈhÙa ‰kÓ«∆¿«ƒ¿«»≈««¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯eˆ ÈÏÎa ¯v‰Â102„¯‚Ó‰Â ,‰¯ev‰ ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ,103 ¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»«»¿«¿»≈

ÔÈa ,ıÚa ÔÈa - ‡e‰L Ïk ·˜ ‰NBÚ‰Â ,‡e‰L Ïk»∆¿»∆∆∆»∆≈¿≈≈
‰ - ÌÈÏÎa ÔÈa ,ÔÈ·a ÔÈa ,˙ÎzÓa‰kÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯ ¿«∆∆≈¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¬≈∆∆∆«∆

Á˙t ÏÎÂ .·iÁÂ ,LÈhÙa104ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ BÈ‡L ¿«ƒ¿«»¿»∆«∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‡ÈˆB‰Ïe105.B˙iNÚ ÏÚ ¿ƒ≈«»ƒ«¬ƒ»

מכה 99) האומן שכן מלאכה, גמר משום חייב רש"י, לדעת
שהאומן  פירש חננאל ורבינו מלאכה, גמר בשעת הסדן על
אבן  על וכן עקמימותו, להשוות הכלי, על בפטיש מכה

מלאכה. גמר משום חייב ולכן לחברותיה, להשוותה הבנין
(אמרו 100) תרוייהו דאמרי זירא ורבי "רבה ב: עה, שבת

מכה  משום חייב - מלאכה גמר בו שיש מה כל שניהם)
ב.101)בפטיש". עה, משנה'102)שבת ה'מגיד גירסת

מעשה  העושה והוא ברי"ש, "והמגרר" ה"י) פי"א (להלן
קרנות  הוא חותך בדלי"ת, "המגרד" ואילו האבן. בגוף

שם. ועיין מהאבן. א.103)היוצאות קמו, שבת
אף 104) חייב - בונה משום אבל בפטיש, מכה משום

יד). הלכה למעלה (ראה מזה א.105)בפחות קז, שבת

.ÊÈÒÈÙn‰106ÔÈÁL107,‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï È„k ˙aLa «≈ƒ¿ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒƒ««»
‰‡eÙ¯a ÔÈek˙Ó Ô‰L ,ÔÈNBÚ ÔÈ‡ÙB¯‰L C¯„k¿∆∆∆»¿ƒƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï108‰kÓ ÌeMÓ ¿«¿ƒƒ««»¬≈∆«»ƒ«∆
dÒÈÙ‰ Ì‡Â .‡ÙB¯‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BfL ,LÈhÙa¿«ƒ∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¡ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - daL ‰Ál‰ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï109. ¿ƒƒ∆»«≈»∆»¬≈∆À»

שכח).106) סי' ברורה' ('משנה ככלי אותו מבקע
כלי,107) מתקן או בונה משום חייב קז.) (שבת רש"י לדעת

כלי. כמתקן המכה לא 108)שריפוי וחולי, צער שבמקום
ואפילו  לגופה: צריכה שאינה מלאכה על חכמים גזרו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה ה"ז בפ"א רבינו לשיטת
בה  ואין מלאכה, גמר זה אין ליחה להוציא כשמפיס חייב,

שכח). סי' אברהם' ('מגן בפטיש מכה שבת,109)משום
אותה  ומחליק המלאכה, המיישר החרש הוא "מסתת ב. קב,

המשניות). בפירוש (רבינו אצלנו" הידוע בכלי

.ÁÈ˙zÒÓ‰110ÌeMÓ ·iÁ - ‡e‰L Ïk Ô·‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»∆∆»∆«»ƒ
„cˆÓ‰ .LÈhÙa ‰kÓ111,ÔÈa‰ „BÒÈa Ô·‡‰ ˙‡ «∆¿«ƒ«¿«≈∆»∆∆ƒ«ƒ¿»

·iÁ - dÏ Èe‡¯‰ ÌB˜na d·ÈLB‰Â ,B„Èa dw˙Â¿ƒ¿»¿»¿ƒ»«»»»»«»
Ë˜Bl‰ .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ112Èab ÏÚL ˙Ï·È ƒ«∆¿«ƒ«≈¿…∆∆««≈

˙BÏB·È‰ el‡ ÔB‚k ,B„Èa ÌÈ„‚a113- ¯Óˆ ÈÏÎaL ¿»ƒ¿»¿≈«¿∆ƒ¿≈∆∆
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜iL ,‡e‰Â .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ114; «»ƒ«∆¿«ƒ»∆«¿ƒ¬≈∆

˜ÒÚ C¯c Ô¯ÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡115.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¬»ƒ¡ƒ»∆∆≈∆¬≈∆»
¯ÚÓ‰116‰L„Á ˙ÈlË117d˙B‡Ï È„k ‰¯ÁL «¿«≈«ƒ¬»»¿…»¿≈¿»»

Ô·l‰ ¯Óv‰ ¯ÈÒ‰Ïe118ÔÈn‡‰L C¯„k ,da ‰Ï˙p‰ ¿»ƒ«∆∆«»»«ƒ¿∆»¿∆∆∆»À»ƒ
¯zÓ - „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ ·iÁ - ÔÈNBÚ119. ƒ«»«»¿ƒ≈«¿ƒÀ»

יסוד 110) בקרקעית שמתיישבת עד ומצדדה "מושיבה
(רש"י). יפה" ב.111)הבנין עה, קש 112)שבת

בבגד. שנארגו דקים, הבגד 113)וקסמים את לובש שאינו
שמסירן. כוונה.114)עד חייב 115)בלי א. קמז, שבת

וכסףֿמשנה). (ר"ח בפטיש מכה או (רש"י) מלבן משום
ואפילו 116) כחדשה, והיא הרבה בה נשתמש שלא זמן כל

שב). סי' או"ח מגדים' 'פרי אברהם', ('מגן נכבסה אם
רומי 117) (דפוסי הלבן" הצהוב "ולהסיר אחר: בנוסח

ואין 118)וויניציאה). נקי, בגדו אם לו איכפת שלא
ליבון. על א.119)לחייבו קו, א. עג, (שבת

.ËÈ„v‰120.·iÁ - B˙B‡ „eˆÏ BÈÓ C¯cL ¯·c «»»»∆∆∆ƒ»«»
Ô˙B‡ „eˆiL ,‡e‰Â .ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ :ÔB‚k¿«»¿¿»ƒ»∆»»
Û„¯L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰„Èˆ ¯qÁÓ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿À«ƒ»≈«¿∆»«
,¯ˆÁÏ B‡ ‰È‚Ï B‡ ˙È·Ï BÒÈÎ‰L „Ú È·ˆ È¯Á‡«¬≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»≈
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zayקצ zekld - mipnf xtq - hay 'e ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÒÈÎ‰L „Ú ÛBÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯Ù‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«∆»«∆ƒ¿ƒ
‰ÏML B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,Ïc‚ÓÏ121Ìi‰ ÔÓ ÌÈ‚„ ¿ƒ¿»¿»«¿»»∆»»»ƒƒ«»

ÁÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ ÏL ÏÙÒ CB˙a¿≈∆∆«ƒ¬≈∆«»¬»ƒƒ¿ƒ«
¯Btˆ122B¯˜ÚÂ ‚c ÁÈ¯·‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,˙È·Ï ƒ¿«ƒ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«»«¬»

„Ú È·ˆ ¯Á‡ Û„¯L B‡ ;ÌÈÓ ÏL ‰Î¯·Ï Ìi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿≈»∆«ƒ∆»«««¿ƒ«
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÏÚÂ ,·Á¯ ÔÈÏ˜¯ËÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»¿»«¿»»¬≈∆»
CÈ¯ˆ - BzÁ˜Ï ‡B·È Ì‡L ;‰¯eÓ‚ ‰„Èˆ BÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»∆ƒ»¿«¿»ƒ

È¯‡ „v‰ ,CÎÈÙÏ .ÌMÓ B˙B‡ „eˆÏÂ ÂÈ¯Á‡ Ûc¯Ï123 ƒ¿…«¬»¿»ƒ»¿ƒ»«»¬ƒ
‰tkÏ epÒÈÎiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -124¯Ò‡ ‡e‰L BlL ≈«»«∆«¿ƒ∆«ƒ»∆∆∆¡»

.da»

במקום 121)הוציא.120) "ציפור" כאן וכתב רבינו שינה
כי  עופות, לשאר דרור ציפור בין חילקו בגמרא  כי "עוף",
לזוית  מזוית נשמטת מרות", מקבלת "שאינה דרור ציפור
(הגרי"ב). לגבה לצידה נחשב בית ואין לתפסה, וקשה

אינו 122) - בשבת ארי הצד שמואל, "אמר ב: קו, שבת
כמין  לו העשוי משמר (בית לגורזקי שיכניסנו עד חייב

שלו". רש"י) - וכלא.123)תיבה למשמר צר חדר
א.124) כד, ביצה ב. קו, שבת

.ÎÏk125‰iÁLa ‰iÁÏ ÚÈbÈ Ba ıe¯È Ì‡L ÌB˜Ó »»∆ƒ»«ƒ«««»ƒ¿ƒ»
ÏtiL „Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·B¯˜ ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰L B‡ ,˙Á‡««∆»«¿»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ…
Ì‡Â ;ÔË˜ ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÚˆÓ‡Ï Ì‰ÈL Ï≈̂¿≈∆»∆¿«¿∆»¬≈∆»»»¿ƒ
‡e‰L ÌB˜Óe .·iÁ - BÎB˙Ï Ba ‡ˆBiÎÂ È·v‰ ÁÈ¯·‰ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«≈¿«»»∆

.¯eËt - BÎB˙Ï ÛBÚÂ ‰iÁ ÁÈ¯·n‰ ,‰fÓ ÏB„‚»ƒ∆««¿ƒ««»»¿»

א.125) קז, שבת משנה,

.‡Î„Á‡126‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓL127„Á‡Â ∆»¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»¿∆»
¯‡L128„v‰ ,‰„Èˆ ÔÈÓÏ LiL ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L ¿»¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«»

C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa C¯ˆÏ ÔÈa - ÔlkÓ „Á‡129˜ÁNÏ B‡ ∆»ƒÀ»≈¿…∆≈∆…¿…∆¿«≈
‰Î‡ÏnL .„ˆÂ „eˆÏ Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - Ô‰a»∆«»ƒ¿ƒ¿«≈»»»∆¿»»

ÔLi‰ ˙‡ „v‰ .‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L130 ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»«»∆«»≈
·iÁ - ‡Óeq‰ ˙‡Â131. ¿∆«»«»

והאנקה,126) והצב, והעכבר, "החולד, כטֿל: יא, ויקרא
והתנשמת". והחומט והלטאה, כמבואר 127)והכוח,

ה"ט. לגופה 128)בפ"ח צריכה שאינה מלאכה שהיא
ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי

הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
לצודו  אפשר ואי סתומה", אחת ועינו פקוחה אחת כש"עינו
חלק  שלא בבלי, תלמוד אחר נמשך רבינו אבל שינה. מחמת

חיות. לשאר צבי כשבן 130)בין ממקומו נשמט שהוא
(רש"י). אליו מתקרב ב'מגיד 131)אדם עיין ב. קו, שבת

משנה'.

.·ÎÁlLÓ‰132ÌÈ·¯‡Â ÌÈ‡·ˆ e„eˆiL È„k ÌÈ·Ïk «¿«≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ‰È‰Â ,·Ïk‰ ÈtÓ È·v‰ Á¯·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»««¿ƒƒ¿≈«∆∆¿»»
„Ú BÏÈ‰·‰Â ÂÈÙa „ÓÚL B‡ È·v‰ ¯Á‡ Û„B¯≈«««¿ƒ∆»«¿»»¿ƒ¿ƒ«

·iÁÂ ,„v‰ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BNÙ˙e ·Ïk‰ ÚÈb‰L133. ∆ƒƒ««∆∆¿»¬≈∆∆∆«»¿«»
.˙BÙBÚa Bf‰ C¯ck ‰NBÚ‰ ÔÎÂ¿≈»∆«∆∆«¿

והכלב 132) הכלב את שיסה רק כלל, בעצמו עשה לא ואם
('כלבו'). מדרבנן צידה רק זו הרי משנה,133)תפסו,

ב. קו, שבת

.‚ÎÈ·ˆ134·iÁ - ÂÈÙa „Á‡ ÏÚÂ ,˙È·Ï ÒÎpL135. ¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»«∆»¿»»«»
ÔÈ¯eËt - ÌÈL e‰eÏÚ136,ÏÚÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»¿«ƒ¿ƒƒ≈∆»»ƒ¿…
ÔÈ·iÁ - ÌÈL e‰eÏÚe137‡ÏÂ Á˙t‰ ÏÚ „Á‡ ·LÈ . ¿»¿«ƒ«»ƒ»«∆»««∆«¿…

·LÈ .·iÁ ÈM‰ - e‰‡lÓe ÈM‰ ·LÈÂ ,e‰‡lÓƒ¿»¿»««≈ƒƒ¿»«≈ƒ«»»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Bcˆa ·LÈÂ ÈM‰ ‡·e ,e‰‡lÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»»«≈ƒ¿»«¿ƒ««ƒ
‡Ï ÈM‰Â ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - BÏ CÏ‰Â ÔBL‡¯‰ „ÓÚL∆»«»ƒ¿»«»ƒ«»¿«≈ƒ…
,·¯Ú‰ „Ú BÓB˜Óa ·LÈÏ BÏ ¯zÓe .ÌeÏk ‰NÚ»»¿À»≈≈ƒ¿«»∆∆

B¯ÓLÏ B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ .È·v‰ Á˜BÏÂ138 ¿≈««¿ƒ¿»∆∆¿≈≈¿»¿
‰ÒÎ .ÌeÏk ‰NÚ ‡lL ,BÎB˙a ¯eÓL È·ˆ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆…»»¿ƒ¿¿»

ÂÈÙk ˙Áz ¯Btˆ BÏ139„Ú d¯nLÓe ·LBÈ - ƒ««¿»»≈¿«¿»«
.¯zÓe ,CLÁzL∆∆¿«À»

לצידה.134) נחשבת הדלת סגירת בידים, צדהו שלא אף
לעשותה 135) יכול אחד שכל אחת מלאכה שעשו שנים כי

הט"ו). פ"א (למעלה פטורים אין 136)לבדו, "אם כי
שניהם  שנים, שיצטרפו עד המלאכה לעשות לבדו יכול אחד

ה"טז). שם (רבינו צבי.137)חייבים" שם שיש ידע ולא
בפניה,138) שננעל לצאת יכולה ואינה כסותו כנפי תחת

עד  לשמרה לו מותר אלא שתצא חלון לה לפתוח צריך אינו
(רש"י). ב.139)שתחשך קו, שבת

.„Î„v‰140¯bÁ B‡ Ô˜Ê È·ˆ141‰ÏBÁ B‡142B‡ «»¿ƒ»≈ƒ≈∆
ÔË˜143ÔÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˜¯ÙÓ‰ .¯eËt - »»»«¿»≈¿≈»«»»ƒ

¯eËt - ‰„eˆn‰144,B˙eL¯aL ÛBÚÂ ‰iÁ „v‰ . «¿»»«»«»»∆ƒ¿
¯eËt - ‰iÏÚ ÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡ :ÔB‚k145„v‰ . ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬ƒ»»«»
ÔÈfb‰ ÌÈ·‚Á :ÔB‚k ,‰„Èˆ BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c146ÔÈÚ¯ˆ »»∆≈¿ƒƒ»¿¬»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈLBÚ¯Ùe ÔÈLezÈÂ¿«ƒ«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆»

אלא 141)פיסח.140) פטור אינו (שם) רש"י לדעת
לנצוד, ונחשב לברוח יכול שאינו עייפות, מחמת בחולה

חילק. ולא סתם ה"א,142)ורבינו פי"ד שבת 'ירושלמי'
לרוץ  עדיין יכול שאינו היינו, וקטן, פי"ג). שבת ותוספתא

כניצודים 143)('המאירי'). נחשבים שהם שם. תוספתא,
מדרבנן. אסור אבל צידה, מלאכת עכשיו עשה ולא

כן 144) לעשות אסור אבל צידה, משום לכתחילה ומותר
'מעשה  הכ"ו; פכ"ה (להלן הן מוקצים חיים שבעלי משום

דבורה.145)רוקח'). ב.146)מין קו, שבת

.‰ÎÌÈNÓ¯147ÌÈLÁ :ÔB‚k ,ÔÈ˜Èfn‰148ÌÈa¯˜ÚÂ ¿»ƒ««ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
Ôek˙iL ,‡e‰Â .˙aLa Ì˙B‡ „eˆÏ ¯zÓ - ÔÈÎLBÂ¿¿ƒÀ»»»¿«»»∆ƒ¿«≈
ÈÏk ‰ÙBk ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk .Ô˙ÎÈLpÓ Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»≈«∆∆¿ƒ
.e˜ÈfÈ ‡lL È„k ,Ô¯LB˜ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒ¬≈∆¿»¿≈∆…«ƒ

בשבת,147) ועקרב נחש לו נזדמנו שאם מובא בגמרא
בבירור  רואין כשאנו רבינו כוונת וכאן מיד, להרגם מצוה
שטז). סי' ברורה' ('משנה לנשכו האדם אחר רודפים שאין
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קצי zay zekld - mipnf xtq - hay 'e ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÒÈÎ‰L „Ú ÛBÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯Ù‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«∆»«∆ƒ¿ƒ
‰ÏML B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,Ïc‚ÓÏ121Ìi‰ ÔÓ ÌÈ‚„ ¿ƒ¿»¿»«¿»»∆»»»ƒƒ«»

ÁÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ ÏL ÏÙÒ CB˙a¿≈∆∆«ƒ¬≈∆«»¬»ƒƒ¿ƒ«
¯Btˆ122B¯˜ÚÂ ‚c ÁÈ¯·‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,˙È·Ï ƒ¿«ƒ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«»«¬»

„Ú È·ˆ ¯Á‡ Û„¯L B‡ ;ÌÈÓ ÏL ‰Î¯·Ï Ìi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿≈»∆«ƒ∆»«««¿ƒ«
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÏÚÂ ,·Á¯ ÔÈÏ˜¯ËÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»¿»«¿»»¬≈∆»
CÈ¯ˆ - BzÁ˜Ï ‡B·È Ì‡L ;‰¯eÓ‚ ‰„Èˆ BÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»∆ƒ»¿«¿»ƒ

È¯‡ „v‰ ,CÎÈÙÏ .ÌMÓ B˙B‡ „eˆÏÂ ÂÈ¯Á‡ Ûc¯Ï123 ƒ¿…«¬»¿»ƒ»¿ƒ»«»¬ƒ
‰tkÏ epÒÈÎiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -124¯Ò‡ ‡e‰L BlL ≈«»«∆«¿ƒ∆«ƒ»∆∆∆¡»

.da»

במקום 121)הוציא.120) "ציפור" כאן וכתב רבינו שינה
כי  עופות, לשאר דרור ציפור בין חילקו בגמרא  כי "עוף",
לזוית  מזוית נשמטת מרות", מקבלת "שאינה דרור ציפור
(הגרי"ב). לגבה לצידה נחשב בית ואין לתפסה, וקשה

אינו 122) - בשבת ארי הצד שמואל, "אמר ב: קו, שבת
כמין  לו העשוי משמר (בית לגורזקי שיכניסנו עד חייב

שלו". רש"י) - וכלא.123)תיבה למשמר צר חדר
א.124) כד, ביצה ב. קו, שבת

.ÎÏk125‰iÁLa ‰iÁÏ ÚÈbÈ Ba ıe¯È Ì‡L ÌB˜Ó »»∆ƒ»«ƒ«««»ƒ¿ƒ»
ÏtiL „Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·B¯˜ ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰L B‡ ,˙Á‡««∆»«¿»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ…
Ì‡Â ;ÔË˜ ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÚˆÓ‡Ï Ì‰ÈL Ï≈̂¿≈∆»∆¿«¿∆»¬≈∆»»»¿ƒ
‡e‰L ÌB˜Óe .·iÁ - BÎB˙Ï Ba ‡ˆBiÎÂ È·v‰ ÁÈ¯·‰ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«≈¿«»»∆

.¯eËt - BÎB˙Ï ÛBÚÂ ‰iÁ ÁÈ¯·n‰ ,‰fÓ ÏB„‚»ƒ∆««¿ƒ««»»¿»

א.125) קז, שבת משנה,

.‡Î„Á‡126‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓL127„Á‡Â ∆»¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»¿∆»
¯‡L128„v‰ ,‰„Èˆ ÔÈÓÏ LiL ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L ¿»¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«»

C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa C¯ˆÏ ÔÈa - ÔlkÓ „Á‡129˜ÁNÏ B‡ ∆»ƒÀ»≈¿…∆≈∆…¿…∆¿«≈
‰Î‡ÏnL .„ˆÂ „eˆÏ Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - Ô‰a»∆«»ƒ¿ƒ¿«≈»»»∆¿»»

ÔLi‰ ˙‡ „v‰ .‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L130 ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»«»∆«»≈
·iÁ - ‡Óeq‰ ˙‡Â131. ¿∆«»«»

והאנקה,126) והצב, והעכבר, "החולד, כטֿל: יא, ויקרא
והתנשמת". והחומט והלטאה, כמבואר 127)והכוח,

ה"ט. לגופה 128)בפ"ח צריכה שאינה מלאכה שהיא
ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי

הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
לצודו  אפשר ואי סתומה", אחת ועינו פקוחה אחת כש"עינו
חלק  שלא בבלי, תלמוד אחר נמשך רבינו אבל שינה. מחמת

חיות. לשאר צבי כשבן 130)בין ממקומו נשמט שהוא
(רש"י). אליו מתקרב ב'מגיד 131)אדם עיין ב. קו, שבת

משנה'.

.·ÎÁlLÓ‰132ÌÈ·¯‡Â ÌÈ‡·ˆ e„eˆiL È„k ÌÈ·Ïk «¿«≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ‰È‰Â ,·Ïk‰ ÈtÓ È·v‰ Á¯·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»««¿ƒƒ¿≈«∆∆¿»»
„Ú BÏÈ‰·‰Â ÂÈÙa „ÓÚL B‡ È·v‰ ¯Á‡ Û„B¯≈«««¿ƒ∆»«¿»»¿ƒ¿ƒ«

·iÁÂ ,„v‰ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BNÙ˙e ·Ïk‰ ÚÈb‰L133. ∆ƒƒ««∆∆¿»¬≈∆∆∆«»¿«»
.˙BÙBÚa Bf‰ C¯ck ‰NBÚ‰ ÔÎÂ¿≈»∆«∆∆«¿

והכלב 132) הכלב את שיסה רק כלל, בעצמו עשה לא ואם
('כלבו'). מדרבנן צידה רק זו הרי משנה,133)תפסו,

ב. קו, שבת

.‚ÎÈ·ˆ134·iÁ - ÂÈÙa „Á‡ ÏÚÂ ,˙È·Ï ÒÎpL135. ¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»«∆»¿»»«»
ÔÈ¯eËt - ÌÈL e‰eÏÚ136,ÏÚÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»¿«ƒ¿ƒƒ≈∆»»ƒ¿…
ÔÈ·iÁ - ÌÈL e‰eÏÚe137‡ÏÂ Á˙t‰ ÏÚ „Á‡ ·LÈ . ¿»¿«ƒ«»ƒ»«∆»««∆«¿…

·LÈ .·iÁ ÈM‰ - e‰‡lÓe ÈM‰ ·LÈÂ ,e‰‡lÓƒ¿»¿»««≈ƒƒ¿»«≈ƒ«»»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Bcˆa ·LÈÂ ÈM‰ ‡·e ,e‰‡lÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»»«≈ƒ¿»«¿ƒ««ƒ
‡Ï ÈM‰Â ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - BÏ CÏ‰Â ÔBL‡¯‰ „ÓÚL∆»«»ƒ¿»«»ƒ«»¿«≈ƒ…
,·¯Ú‰ „Ú BÓB˜Óa ·LÈÏ BÏ ¯zÓe .ÌeÏk ‰NÚ»»¿À»≈≈ƒ¿«»∆∆

B¯ÓLÏ B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ .È·v‰ Á˜BÏÂ138 ¿≈««¿ƒ¿»∆∆¿≈≈¿»¿
‰ÒÎ .ÌeÏk ‰NÚ ‡lL ,BÎB˙a ¯eÓL È·ˆ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆…»»¿ƒ¿¿»

ÂÈÙk ˙Áz ¯Btˆ BÏ139„Ú d¯nLÓe ·LBÈ - ƒ««¿»»≈¿«¿»«
.¯zÓe ,CLÁzL∆∆¿«À»

לצידה.134) נחשבת הדלת סגירת בידים, צדהו שלא אף
לעשותה 135) יכול אחד שכל אחת מלאכה שעשו שנים כי

הט"ו). פ"א (למעלה פטורים אין 136)לבדו, "אם כי
שניהם  שנים, שיצטרפו עד המלאכה לעשות לבדו יכול אחד

ה"טז). שם (רבינו צבי.137)חייבים" שם שיש ידע ולא
בפניה,138) שננעל לצאת יכולה ואינה כסותו כנפי תחת

עד  לשמרה לו מותר אלא שתצא חלון לה לפתוח צריך אינו
(רש"י). ב.139)שתחשך קו, שבת

.„Î„v‰140¯bÁ B‡ Ô˜Ê È·ˆ141‰ÏBÁ B‡142B‡ «»¿ƒ»≈ƒ≈∆
ÔË˜143ÔÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˜¯ÙÓ‰ .¯eËt - »»»«¿»≈¿≈»«»»ƒ

¯eËt - ‰„eˆn‰144,B˙eL¯aL ÛBÚÂ ‰iÁ „v‰ . «¿»»«»«»»∆ƒ¿
¯eËt - ‰iÏÚ ÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡ :ÔB‚k145„v‰ . ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬ƒ»»«»
ÔÈfb‰ ÌÈ·‚Á :ÔB‚k ,‰„Èˆ BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c146ÔÈÚ¯ˆ »»∆≈¿ƒƒ»¿¬»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈLBÚ¯Ùe ÔÈLezÈÂ¿«ƒ«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆»

אלא 141)פיסח.140) פטור אינו (שם) רש"י לדעת
לנצוד, ונחשב לברוח יכול שאינו עייפות, מחמת בחולה

חילק. ולא סתם ה"א,142)ורבינו פי"ד שבת 'ירושלמי'
לרוץ  עדיין יכול שאינו היינו, וקטן, פי"ג). שבת ותוספתא

כניצודים 143)('המאירי'). נחשבים שהם שם. תוספתא,
מדרבנן. אסור אבל צידה, מלאכת עכשיו עשה ולא

כן 144) לעשות אסור אבל צידה, משום לכתחילה ומותר
'מעשה  הכ"ו; פכ"ה (להלן הן מוקצים חיים שבעלי משום

דבורה.145)רוקח'). ב.146)מין קו, שבת

.‰ÎÌÈNÓ¯147ÌÈLÁ :ÔB‚k ,ÔÈ˜Èfn‰148ÌÈa¯˜ÚÂ ¿»ƒ««ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
Ôek˙iL ,‡e‰Â .˙aLa Ì˙B‡ „eˆÏ ¯zÓ - ÔÈÎLBÂ¿¿ƒÀ»»»¿«»»∆ƒ¿«≈
ÈÏk ‰ÙBk ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk .Ô˙ÎÈLpÓ Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»≈«∆∆¿ƒ
.e˜ÈfÈ ‡lL È„k ,Ô¯LB˜ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒ¬≈∆¿»¿≈∆…«ƒ

בשבת,147) ועקרב נחש לו נזדמנו שאם מובא בגמרא
בבירור  רואין כשאנו רבינו כוונת וכאן מיד, להרגם מצוה
שטז). סי' ברורה' ('משנה לנשכו האדם אחר רודפים שאין
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ה'תשע"ח  שבט ז' שלישי יום

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ז 1) פרק רביעיות הנמנות מלאכות ח' ביאור בו כלל

הכותב, המחתך, הממחק, המעבד, המפשיט, [השוחט,
והמשרטט]. המוחק

.‡ÁBM‰Ë2Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ËÁBL ‡ÏÂ .·iÁ - «≈«»¿…≈ƒ¿«∆»»
‰ÓL ÏËBp‰3ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï «≈¿»»¿∆»ƒ»ƒ≈«»¿≈»¿

‰¯ÈÁa B‡ ‰ËÈÁLa ÔÈa ,ı¯LÂ ‚„Â4- ‰‡k‰a B‡ ¿»¿∆∆≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«»»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙eÓiL „Ú ÈÁ‰ ˙‡ ˜BÁ‰ .·iÁ«»«≈∆«««∆»¬≈∆∆∆

CÎÈÙÏ .ËÁBL5ÌÈÓ ÏL ÏÙqÓ ‚„ ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,6 ≈¿ƒ»ƒ∆¡»»ƒ≈∆∆«ƒ
„Ú ‡ÏÂ .˜BÁ ÌeMÓ ·iÁ - ˙nL „Ú BÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆≈«»ƒ≈¿…«

ÚÏÒk Ba L·iL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙eÓiL7- ÂÈ¯ÈtÒ ÔÈa ∆»∆»≈»∆»«¿∆«≈¿«ƒ»
ËÈLB‰ .˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ „BÚL ,·iÁ8ÈÚÓÏ B„È «»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÏcÏ„Â ‰Ó‰a‰9·iÁ - ‰ÈÚÓaL ¯aÚ10. «¿≈»¿ƒ¿≈À»∆¿≈∆»«»

א.2) עג, שבת משום 3)משנה, שוחט א. עה, שבת גמרא,
אמר  רב המשכן), במלאכת שחיטה מצאנו (במה חייב? מה
וצביעה  השחיטה, בית צואר את בדם (שצובע צובע משום
נטילת  משום אמר: ושמואל במשכן). חשובה מלאכה היתה
תחש  מאדמים, אילים לשחוט או להרוג (שהוצרכו נשמה
מפורש  שהרי כאן, הקשו הרמב"ם מפרשי וחילזון);
הכלל  ולפי צובע", משום "אף שחייב סובר רב כי בתלמוד,
וכשמואל  באיסורין, כרב "הלכה מט:): (בכורות לנו שיש
- צובע? משום גם שחייב רבינו כתב לא למה בדינין",
עד  חייב הצובע "אין הי"ג): (פ"ט רבינו דברי לפי אולם
פטור", - מתקיים שאינו צבע אבל המתקיים, צבע שיהא
מתקיים  אינו הדם צבע שהרי כלל צובע דין בשחיטה אין

בצואר.4)(אחרונים). דקירה ידי על החי המתת
ב.5) קז, מן 6)שבת הדג את הוציא שאם צידה, בו שאין

למעלה  ראה ב. שם, ('תוספות' צידה משום חייב - המים
הי"ט). (רש"י).7)פ"י סלע ב.8)כרוחב קז, שבת

בגוף.9) חיבורו ממקום העובר את נטילת 10)ניתק משום
רבינו. בשם ברמב"ן וכ"ה נשמה.

.·ÌÈNÓ¯11ÔÈ¯t Ô‰L12B‡ ,‰·˜e ¯ÎfÓ ÔÈ·¯Â ¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»¿≈»
ÔÈÂ‰13ÔÈLBÚ¯t‰ BÓk ,¯ÙÚ‰ ÔÓ14- Ô˙B‡ ‚¯B‰‰ , ∆¡ƒƒ∆»»¿««¿ƒ«≈»
·iÁ15ÔÓ Ô˙ÈÂ‰L ÌÈNÓ¯ Ï·‡ .‰iÁÂ ‰Ó‰a ‚¯B‰k «»¿≈¿≈»¿«»¬»¿»ƒ∆¬»»»ƒ

ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eLÈ‡·‰L ˙B¯t‰ ÔÓe ÌÈÏÏb‰«¿»ƒƒ«≈∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿
Ô‚¯B‰‰ ,˙BiËw‰ CB˙aL ÌÈÚÏB˙Â ¯Na ÏL ÌÈÚÏBz»ƒ∆»»¿»ƒ∆¿«ƒ¿ƒ«¿»

¯eËt -16. »

ב.11) קז, בעלי 12)שבת הריגת על אלא חייב שאינו
בעורותיהם  שהשתמשו מאדמים, לאילים הדומים חיים

(שם). ורבים פרים שהם המשכן נבראים,13)במלאכת
חייב  "ואינו רבינו: כתב פי"ד) (שבת המשניות ובפירוש

ונקבה". מזכר הנולד על ומנתר.14)אלא העוקץ רמש
שאינה 15) שמלאכה הסובר ה"ז) (פ"א רבינו לדעת זהו

הראשונים  שאר לדעת אבל עליה, חייב לגופה צריכה
חייב  אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה

לצורך. הורגם אם הרי 16)אלא - פטור שנכתב מקום כל

פ"א  (למעלה מדרבנן כן לעשות אסור אבל מעונש, פטור זה
ה"ג).

.‚‰lÙÓ‰17ÂÈÏk18ÌÈpk‰ ˙‡ ÏÏBÓ - ˙aLa «¿«∆≈»¿«»≈∆«ƒƒ
¯zÓe .Ô˜¯BÊÂ19Ô‰L ÈtÓ ,˙aLa ÌÈpk‰ ˙‡ ‚¯‰Ï ¿¿»À»«¬…∆«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

.‰Úf‰ ÔÓƒ«≈»

א.17) יב, מבגדיו.18)שבת כינים "אסור 19)מבער
הלל  ובית שמאי, בית דברי בשבת, המאכולת את להרוג

מקום. בכל הלל כבית והלכה מתירין".

.„‰iÁ20:ÔB‚k ,È‡cÂ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈÎLB Ô‰L NÓ¯Â «»»∆∆∆≈¿ƒ¿ƒƒ««¿
·È„ÁaL ·¯˜ÚÂ ,‰ÂÈaL ‰Ú¯ˆÂ ,ÌÈ¯ˆÓaL ·e·Ê21, ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈¿«¿»∆¿«¿»

- ÌB˜Ó ÏÎa ‰ËBL ·ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL LÁÂ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆∆¿»»
e‡¯iLk ˙aLa Ô‚¯B‰Ï ¯zÓ22¯‡Le .23:ÔÈ˜Èfn‰ Ïk À»¿¿»¿«»¿∆≈»¿»»««ƒƒ
¯zÓ - ÂÈ¯Á‡ ÔÈˆ¯ eÈ‰ Ì‡24ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â ,Ô‚¯‰Ï ƒ»»ƒ«¬»À»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ

¯eÒ‡ - ÂÈÙlÓ ÔÈÁ¯Ba B‡ ÔÓB˜Óa25Ì‡Â .Ô‚¯‰Ï ƒ¿»¿ƒƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ
Bnz ÈÙÏ ÔÒ¯Bc26.¯zÓ - Ô‚¯B‰Â BÎel‰ ˙ÚLa ¿»¿ƒÀƒ¿«ƒ¿¿»À»

ב.20) קכא, הנוסח:21)שבת הרי"ף, בהגהות
(ר"ן).22)"שביריחו". מזיקים רבי "אמר23)שסתם

(שבת  בשבת" נהרגין (ההורגין) המזיקין כל לוי: בן יהושע
הונא:24)קכא:). בר רבא (לפני) קמי תנא (שנה) "תני

הימנו  נוחה חסידים רוח אין בשבת, ועקרבים נחשים ההורג
בעיניהם  הגון שאין עמו, מעורבת אינה חסידים של (דעתם
רוח  אין חסידים ואותם - לתנא) (רבא לו אמר שעשה), מה
החסידים  מאותם נוחה חכמים רוח (אין מהם נוחה חכמים

בשבת)". נחשים להרוג היזקם 25)החוששים אין אלה כי
(הר"ן). הראשונים כמו כך כל "לא 26)מצוי פירש: רש"י

עקרב  או נחש הולך היה שאם אלא ויהרגנו, עליו שיעמוד
דבר  כי והולך, דורסו אלא ממנו, להשמט צריך אינו לפניו,
מותר". נזק במקום שאסר, למי ואפילו מותר. מתכוין שאינו
אפילו  משמע "דורסו" הלשון כי עליו, השיג הר"ן אבל
צריכה  שאינה מלאכה שהיא משום מותר וכאן בכוונה,
"לפי  ואמר לכתחילה. מותר - נזק ובמקום ופטור. לגופה

משנים. - לשנות אפשר אם כי תומו",

.‰ËÈLÙn‰27˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ28ÚÈÓ˜29- ««¿ƒƒ»¿≈«¬»≈«
ÔÎÂ .·iÁ30- ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ „aÚÓ‰ «»¿≈«¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈«

„aÚÓ‰ „Á‡Â ÁÏBn‰ „Á‡Â .·iÁ31ÔÈÓ ‰ÁÈÏn‰L , «»¿∆»«≈«¿∆»«¿«≈∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÏÎ‡a „eaÚ ÔÈ‡Â .‡e‰ „eaÚ32ÔÓ ˜ÁBn‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿≈«≈ƒ

Á - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰‰Ê ?˜ÁBÓ e‰Ê È‡Â .·i »¿≈«¬»≈««»¿≈∆≈∆
„Ú ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ¯BÚ‰ ÏÚÓ ¯Óv‰ B‡ ¯ÚN ¯È·Ún‰««¬ƒ≈»«∆∆≈«»««ƒ»«

.¯BÚ‰ Èt ˜ÈÏÁiL∆«¬ƒ¿≈»

א.27) עה, שבת הקמיע 28)משנה, את בו לכסות
לסגולה 29)(רע"ב). ופסוקים שמות בו שכתובים קלף

הנעשות 30)ולרפואה. המלאכות בכל הוא הזה השיעור
(מגידֿמשנה). היינו 31)בעור מולח, "היינו ב: עה, שבת

(רש"י). היא עיבוד צורך שמליחה - בר 32)מעבד" "רבה
אמר: רבא מעבד. משום חייב - בשר המולח אמר: הונא רב
ה'תוספות' וכתבו כרבא. והלכה באוכלין", עיבוד אין
לפני  כשמולחם מדרבנן, אוכלין למלוח אסור שמכלֿמקום
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לאכלם  אבל מרובה. לזמן שיתקיימו ורוצה לדרך צאתו
שכא). סי' (או"ח מותר - ביומם

.ÂÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆
˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ ˙„ÏBz34È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ∆∆«¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈

Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ35„Ú BÏ‚¯a ¯BÚ‰ ÏÚ «¬»≈««»«≈«»¿«¿«
,B˙B‡ ‰ÂLÓe BÎLBÓe B„Èa BÎk¯Ó‰ B‡ ,‰M˜˙iL∆ƒ¿«∆«¿«¿¿»¿«¿∆
,„aÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈNBÚ ÔÈÚˆ¯‰L C¯„k¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆∆∆¿«≈

‰¯·‡‰ ÔÓ ‰ˆB Ë¯Bn‰ .·iÁÂ36˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -37 ¿«»«≈»ƒ»∆¿»¬≈∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ ,˜ÁBÓ38Á¯ÓÓ‰39B‡ ,‡e‰L Ïk ‰iË¯ ≈¿«»¿≈«¿»≈«¿ƒ»»∆

„Ú ,ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÙÊ B‡ ‰ÂÚL«¬»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
ÛM‰ ÔÎÂ .˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - Ì‰Èt ˜ÈÏÁiL40B„Èa ∆«¬ƒ¿≈∆«»ƒ≈¿≈«»¿»

.˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Áe˙n‰ ¯BÚ‰ ÏÚ«»«»«≈»«ƒ«»ƒ≈

לשנים 33) בעביו אותו וחילקו שערו, שהעבירו אחר "העור
הוא  דק אחד עורות, שני שיהיו עד עושים שהעבדנים כמו
נקרא  הבשר שממול ואחד קלף, נקרא השיער שממול

ה"ז). פ"א תפילין הל' (רבינו כל 34)דוכסוסטוס"
ישנות. בנוסחאות חסרה א.35)הפיסקא יא, ביצה

העוף.36) העור,37)כנף כנף "התולש ב: עד, שבת
חטאות: שלש חייב ומורטו, הנוצה) ראש (חותך קוטמו
מורט  מחתך, משום חייב קוטם גוזז, משום חייב תולש

ממחק". משום חייב הגוף) שלצד הנוצה שבת 38)(קצה
ב. משיחה,39)עה, "סיכה, 'הערוך': בעל נתן רבינו כתב

הוא". אחד ענין שיעה, מריחה, 'ירושלמי'40)טיחה,
שפין  שהיו במשכן? היתה מחיקה "מה ה"ג): פ"ז (שבת

להחל  (כדי העמוד גבי על העור בין את העור את יק
העמודים  בין "השף עה:): (שבת ו'בבלי' העמודים)".
עמודי  "כגון רש"י: ופירש ממחק". משום חייב בשבת,
הבנין  קרקעית והשף חלונות, חלונות העשויות אכסדראות
והשיגו  ממחק", משום חייב - חלקה שתהא כדי שביניהם
בונה  משום בבית חייב זה שבענין והר"ן ב'תוספות' עליו
רב'נו  ודעת חורש: משום ובשדה הי"ב), בפ"י (למעלה
את  ושפים מוחקים היו העמודים שבין גאון, האי רב כדעת

רוקח'). ('מעשה ומצוחצח נקי קלף לעשותו העור

.ÊCzÁÓ‰41.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»
CzÁÈÂ BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓÏ Ôek˙iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿¿«¿…
B‡ „ÒÙ‰ C¯c C˙Á Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ‡È‰L ,‰eÎa¿«»»∆ƒ¿»»¬»ƒ»«∆∆∆¿≈
È¯‰ - ˜ÁNÓk B‡ ˜qÚ˙Ók ‡l‡ ,B˙cÓÏ ‰ek ‡Ïa¿…«»»¿ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¬≈

¯eËt ‰Ê42ÌËBw‰ .43˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ûk‰ ˙‡ ∆»«≈∆«»»¬≈∆∆∆
„¯‚Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ ,CzÁÓ44Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈL‡¯ ¿«≈¿«»¿≈«¿»≈»≈¿»∆∆∆

CzÁiL ‰ÎÈ˙Á Ïk ÔÎÂ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ -«»ƒ¿«≈¿≈»¬ƒ»∆«¿…
- ˙BÎzn‰ ÔÓ ˙ÎzÓŒL¯Á B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ıÚŒL¯Á»«≈ƒ»≈ƒ»««∆∆ƒ««»

ÏËBp‰ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ45ÌÒÈ˜46ÂÈÙlÓ ıÚ ÏL «»ƒ¿«≈«≈≈»∆≈ƒ¿»»
BÓË˜e47ıˆÁÏ48- ˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ B‡ ÂÈpL Ba ¿»«¬…ƒ»ƒ¿…«∆«∆∆

.·iÁ«»

(אם 41) אמשחתא קפיד אי אשי: רב "אמר ב: עד, שבת
מחתך". משום חייב במידה) לחתוך כמו 42)מקפיד

למידה) מתכוין (אם אמשחתא קפיד "אי למעלה שכתוב

זו  אין - למידה מכוין אינו אם אבל מחתך, משום חייב
ראשו 43)מלאכה. קוטם הנוצה, את שתולש "לאחר

עד:). שבת (רש"י וכסת" בכר להניחו וראוי דק, שיהא
ולא 44) מהם, להרחיקם הכלונסאות ראשי החותך הוא

(לעיל  מגרר או מסתת אבל הכלונסאות. בגוף מעשה עשה
אלא  חייב אינו האבן, בגוף מעשה שעושה הט"זֿיח) פ"י
מפירוש  שם רוקח' 'מעשה (הקדמת בפטיש מכה משום
שבת). מס' לתלמוד בפירושו רבינו בשם פרחיה רבינו

א.45) לג, בהמה.46)ביצה למאכל ראוי שאינו
חרש 47) על הקודמת בהלכה כמו מגידֿמשנה) (עיין בכלי

בכלי. העובדים מתכת וחרש האוכל 48)עץ שירי להוציא
השיניים. מבין

.ÁÏk49Ô·z :ÔB‚k ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ¯·c »»»∆»¿«¬«¿≈»¿∆∆
ÔÈˆe‰Â ÌÈÁÏ ÌÈ·NÚÂ50ÌË˜Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 «¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆À»ƒ¿…

La Ô˙B‡ÌÈÏk Ôewz Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙a52¯zÓe .53 »¿«»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ≈ƒÀ»
ÌË˜Ï54ÁÈ¯‰Ï ÌÈÓN· ÈˆÚ55Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ƒ¿…¬≈¿»ƒ¿»ƒ«»∆««ƒ∆≈
ÌÈL˜56ÁMÙÓe .ÔÈL·ÈÂ57ÔÈa ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó »ƒƒ≈ƒ¿«≈«≈∆»«∆ƒ¿∆≈

ÏB„b ıÚ ÁMtL58.ÔË˜ ıÚ ÁMtL ÔÈa ∆ƒ«≈»≈∆ƒ«≈»»

ב.49) לג, התמר.50)ביצה ענף בסכין.51)עלי אפילו
שהוא  כיון מחתך, משום בזה אין המדה, על מקפיד אם וגם

שכב). סי' (או"ח לאוכל "תיקון 52)ראוי אחר: ובנוסח
רוקח'). ('מעשה פ"ו.53)כלום" שבת תוספתא

כדי 54) אצבעותיו בין ומוללו בכלי. ולא ביד לחתוך
ריחו. כמבואר 55)להוציא אסור, - שיניו בו לחצוץ אבל

שלפנינו. מכיוון 56)בהלכה כלי, ומתקן מחתך שהוא אף
מותר. לזה מתכוון (ביצה 57)שאינו תלושים ענפים שובר

ברש"י). ורבין 58)לג: אדא רב בר "רבא ב: לג, ביצה
רב  בי הוינן כד אמרו) (שניהם תרווייהו דאמרי אדא רב בר
רב  אצל (כשהיינו אלותא" אלותא לן מפשח הוי יהודה

מקלות). מקלות בשבילנו מסעף היה יהודה,

.Ë·˙Bk‰59ÏÚ ·˙k ˜ÁBn‰ .·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL «≈¿≈ƒ«»«≈¿»«
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˜Án‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙Ó¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿≈ƒ«»

ÌÈzLk ‰ÏB„b ˙Á‡ ˙B‡ ·˙Bk‰60˙B‡ ˜ÁÓ .¯eËt - «≈««¿»ƒ¿«ƒ»»«
·iÁ - ÌÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈÂ ‰ÏB„b ˙Á‡61. ««¿»¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿«ƒ«»

˙Á‡ ˙B‡ ·˙k62ÌÈÏL‰Â63·iÁ - ¯Ùq‰ ˙‡ da64. »«««¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆«»
·˙Bk‰65B·eiÁ ÔÈ‡L ;·iÁ - ¯BÚ‰ Ï˜Ï˜Ï ˙Ó ÏÚ «≈«¿»¿«¿≈»«»∆≈ƒ

‰ ÌB˜Ó ÏÚÏÚ ˜ÁBn‰ Ï·‡ .·˙k‰ ÏÚ ‡l‡ ,·˙k «¿«¿»∆»««¿»¬»«≈«
¯eËt - Ï˜Ï˜Ï ˙Ó66˜ÁÓe ¯ÙÒ Èab ÏÚ BÈ„ ‰ÏÙ . ¿»¿«¿≈»»¿»¿««≈≈∆»«

Ì‡ ,d˙B‡ ˜ÁÓe Ò˜t‰ Èab ÏÚ ‰ÂÚL ‰ÏÙ ,d˙B‡»»¿»«¬»««≈«ƒ¿»»«»ƒ
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈ≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿≈ƒ«»

א.59) עג, שתים 60)שבת המשכן, שבקרשי ב. עה, שבת
כותב  אם לכן לזווגם, כדי בזה ואחת בזה אחת כותבין היו
(רש"י). ופטור המשכן למלאכת דומה אינו משתים, פחות

לכתוב,61) מנת על אלא חשובה מחיקה מלאכת "שאין
(רש"י). אותיות" שתי לכתוב כדי בה יש בנוסח 62)והרי

רוקח'). ('מעשה והשלים גדולה אחת אות כתב אחר:
ב.63) קד, משום 64)שבת אומרים ויש כותב. משום 

מגדים'). ('פרי בפטיש פי"ב:65)מכה שבת תוספתא
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קצג zay zekld - mipnf xtq - hay 'f iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לאכלם  אבל מרובה. לזמן שיתקיימו ורוצה לדרך צאתו
שכא). סי' (או"ח מותר - ביומם

.ÂÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆
˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ ˙„ÏBz34È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ∆∆«¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈

Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ35„Ú BÏ‚¯a ¯BÚ‰ ÏÚ «¬»≈««»«≈«»¿«¿«
,B˙B‡ ‰ÂLÓe BÎLBÓe B„Èa BÎk¯Ó‰ B‡ ,‰M˜˙iL∆ƒ¿«∆«¿«¿¿»¿«¿∆
,„aÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈNBÚ ÔÈÚˆ¯‰L C¯„k¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆∆∆¿«≈

‰¯·‡‰ ÔÓ ‰ˆB Ë¯Bn‰ .·iÁÂ36˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -37 ¿«»«≈»ƒ»∆¿»¬≈∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ ,˜ÁBÓ38Á¯ÓÓ‰39B‡ ,‡e‰L Ïk ‰iË¯ ≈¿«»¿≈«¿»≈«¿ƒ»»∆

„Ú ,ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÙÊ B‡ ‰ÂÚL«¬»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
ÛM‰ ÔÎÂ .˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - Ì‰Èt ˜ÈÏÁiL40B„Èa ∆«¬ƒ¿≈∆«»ƒ≈¿≈«»¿»

.˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Áe˙n‰ ¯BÚ‰ ÏÚ«»«»«≈»«ƒ«»ƒ≈

לשנים 33) בעביו אותו וחילקו שערו, שהעבירו אחר "העור
הוא  דק אחד עורות, שני שיהיו עד עושים שהעבדנים כמו
נקרא  הבשר שממול ואחד קלף, נקרא השיער שממול

ה"ז). פ"א תפילין הל' (רבינו כל 34)דוכסוסטוס"
ישנות. בנוסחאות חסרה א.35)הפיסקא יא, ביצה

העוף.36) העור,37)כנף כנף "התולש ב: עד, שבת
חטאות: שלש חייב ומורטו, הנוצה) ראש (חותך קוטמו
מורט  מחתך, משום חייב קוטם גוזז, משום חייב תולש

ממחק". משום חייב הגוף) שלצד הנוצה שבת 38)(קצה
ב. משיחה,39)עה, "סיכה, 'הערוך': בעל נתן רבינו כתב

הוא". אחד ענין שיעה, מריחה, 'ירושלמי'40)טיחה,
שפין  שהיו במשכן? היתה מחיקה "מה ה"ג): פ"ז (שבת

להחל  (כדי העמוד גבי על העור בין את העור את יק
העמודים  בין "השף עה:): (שבת ו'בבלי' העמודים)".
עמודי  "כגון רש"י: ופירש ממחק". משום חייב בשבת,
הבנין  קרקעית והשף חלונות, חלונות העשויות אכסדראות
והשיגו  ממחק", משום חייב - חלקה שתהא כדי שביניהם
בונה  משום בבית חייב זה שבענין והר"ן ב'תוספות' עליו
רב'נו  ודעת חורש: משום ובשדה הי"ב), בפ"י (למעלה
את  ושפים מוחקים היו העמודים שבין גאון, האי רב כדעת

רוקח'). ('מעשה ומצוחצח נקי קלף לעשותו העור

.ÊCzÁÓ‰41.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»
CzÁÈÂ BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓÏ Ôek˙iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿¿«¿…
B‡ „ÒÙ‰ C¯c C˙Á Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ‡È‰L ,‰eÎa¿«»»∆ƒ¿»»¬»ƒ»«∆∆∆¿≈
È¯‰ - ˜ÁNÓk B‡ ˜qÚ˙Ók ‡l‡ ,B˙cÓÏ ‰ek ‡Ïa¿…«»»¿ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¬≈

¯eËt ‰Ê42ÌËBw‰ .43˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ûk‰ ˙‡ ∆»«≈∆«»»¬≈∆∆∆
„¯‚Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ ,CzÁÓ44Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈL‡¯ ¿«≈¿«»¿≈«¿»≈»≈¿»∆∆∆

CzÁiL ‰ÎÈ˙Á Ïk ÔÎÂ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ -«»ƒ¿«≈¿≈»¬ƒ»∆«¿…
- ˙BÎzn‰ ÔÓ ˙ÎzÓŒL¯Á B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ıÚŒL¯Á»«≈ƒ»≈ƒ»««∆∆ƒ««»

ÏËBp‰ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ45ÌÒÈ˜46ÂÈÙlÓ ıÚ ÏL «»ƒ¿«≈«≈≈»∆≈ƒ¿»»
BÓË˜e47ıˆÁÏ48- ˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ B‡ ÂÈpL Ba ¿»«¬…ƒ»ƒ¿…«∆«∆∆

.·iÁ«»

(אם 41) אמשחתא קפיד אי אשי: רב "אמר ב: עד, שבת
מחתך". משום חייב במידה) לחתוך כמו 42)מקפיד

למידה) מתכוין (אם אמשחתא קפיד "אי למעלה שכתוב

זו  אין - למידה מכוין אינו אם אבל מחתך, משום חייב
ראשו 43)מלאכה. קוטם הנוצה, את שתולש "לאחר

עד:). שבת (רש"י וכסת" בכר להניחו וראוי דק, שיהא
ולא 44) מהם, להרחיקם הכלונסאות ראשי החותך הוא

(לעיל  מגרר או מסתת אבל הכלונסאות. בגוף מעשה עשה
אלא  חייב אינו האבן, בגוף מעשה שעושה הט"זֿיח) פ"י
מפירוש  שם רוקח' 'מעשה (הקדמת בפטיש מכה משום
שבת). מס' לתלמוד בפירושו רבינו בשם פרחיה רבינו

א.45) לג, בהמה.46)ביצה למאכל ראוי שאינו
חרש 47) על הקודמת בהלכה כמו מגידֿמשנה) (עיין בכלי

בכלי. העובדים מתכת וחרש האוכל 48)עץ שירי להוציא
השיניים. מבין

.ÁÏk49Ô·z :ÔB‚k ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ¯·c »»»∆»¿«¬«¿≈»¿∆∆
ÔÈˆe‰Â ÌÈÁÏ ÌÈ·NÚÂ50ÌË˜Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 «¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆À»ƒ¿…

La Ô˙B‡ÌÈÏk Ôewz Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙a52¯zÓe .53 »¿«»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ≈ƒÀ»
ÌË˜Ï54ÁÈ¯‰Ï ÌÈÓN· ÈˆÚ55Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ƒ¿…¬≈¿»ƒ¿»ƒ«»∆««ƒ∆≈
ÌÈL˜56ÁMÙÓe .ÔÈL·ÈÂ57ÔÈa ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó »ƒƒ≈ƒ¿«≈«≈∆»«∆ƒ¿∆≈

ÏB„b ıÚ ÁMtL58.ÔË˜ ıÚ ÁMtL ÔÈa ∆ƒ«≈»≈∆ƒ«≈»»

ב.49) לג, התמר.50)ביצה ענף בסכין.51)עלי אפילו
שהוא  כיון מחתך, משום בזה אין המדה, על מקפיד אם וגם

שכב). סי' (או"ח לאוכל "תיקון 52)ראוי אחר: ובנוסח
רוקח'). ('מעשה פ"ו.53)כלום" שבת תוספתא

כדי 54) אצבעותיו בין ומוללו בכלי. ולא ביד לחתוך
ריחו. כמבואר 55)להוציא אסור, - שיניו בו לחצוץ אבל

שלפנינו. מכיוון 56)בהלכה כלי, ומתקן מחתך שהוא אף
מותר. לזה מתכוון (ביצה 57)שאינו תלושים ענפים שובר

ברש"י). ורבין 58)לג: אדא רב בר "רבא ב: לג, ביצה
רב  בי הוינן כד אמרו) (שניהם תרווייהו דאמרי אדא רב בר
רב  אצל (כשהיינו אלותא" אלותא לן מפשח הוי יהודה

מקלות). מקלות בשבילנו מסעף היה יהודה,

.Ë·˙Bk‰59ÏÚ ·˙k ˜ÁBn‰ .·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL «≈¿≈ƒ«»«≈¿»«
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˜Án‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙Ó¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿≈ƒ«»

ÌÈzLk ‰ÏB„b ˙Á‡ ˙B‡ ·˙Bk‰60˙B‡ ˜ÁÓ .¯eËt - «≈««¿»ƒ¿«ƒ»»«
·iÁ - ÌÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈÂ ‰ÏB„b ˙Á‡61. ««¿»¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿«ƒ«»

˙Á‡ ˙B‡ ·˙k62ÌÈÏL‰Â63·iÁ - ¯Ùq‰ ˙‡ da64. »«««¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆«»
·˙Bk‰65B·eiÁ ÔÈ‡L ;·iÁ - ¯BÚ‰ Ï˜Ï˜Ï ˙Ó ÏÚ «≈«¿»¿«¿≈»«»∆≈ƒ

‰ ÌB˜Ó ÏÚÏÚ ˜ÁBn‰ Ï·‡ .·˙k‰ ÏÚ ‡l‡ ,·˙k «¿«¿»∆»««¿»¬»«≈«
¯eËt - Ï˜Ï˜Ï ˙Ó66˜ÁÓe ¯ÙÒ Èab ÏÚ BÈ„ ‰ÏÙ . ¿»¿«¿≈»»¿»¿««≈≈∆»«

Ì‡ ,d˙B‡ ˜ÁÓe Ò˜t‰ Èab ÏÚ ‰ÂÚL ‰ÏÙ ,d˙B‡»»¿»«¬»««≈«ƒ¿»»«»ƒ
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈ≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿≈ƒ«»

א.59) עג, שתים 60)שבת המשכן, שבקרשי ב. עה, שבת
כותב  אם לכן לזווגם, כדי בזה ואחת בזה אחת כותבין היו
(רש"י). ופטור המשכן למלאכת דומה אינו משתים, פחות

לכתוב,61) מנת על אלא חשובה מחיקה מלאכת "שאין
(רש"י). אותיות" שתי לכתוב כדי בה יש בנוסח 62)והרי

רוקח'). ('מעשה והשלים גדולה אחת אות כתב אחר:
ב.63) קד, משום 64)שבת אומרים ויש כותב. משום 

מגדים'). ('פרי בפטיש פי"ב:65)מכה שבת תוספתא
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(בענין  מבכותב במוחק חומר יוסי, ברבי מנחם רבי  "אמר
מקלקל). (לענין מבמוחק בכותב וחומר גדולה), אחת אות
ובירושלמי  פטור". לקלקל והמוחק חייב, לקלקל שהכותב

להיפך. הובאה ה"ב דשבת ונראה 66)פ"ז שם. תוספתא
שהוא  כתוב היה כגון תיקון, היה עצמה במחיקה שאם מזה
במחיקה  חייב למחקו, עכשיו וצריך להיפך, או לחבירו חייב
מגדים'). ('פרי אותיות שתי עליו לכתוב כדי היה שלא אף

.È·˙Bk‰67„Á‡ ÌL ‡e‰Â ,ÌÈÓÚt ‰ÏeÙk ˙B‡68, «≈¿»«¬«ƒ¿≈∆»
„c :BÓk69.·iÁ - ÁÁ ,ÒÒ ,LL ,¯¯ ,‚b ,˙z , ¿«≈«»≈»»«»

·˙k ÏÎa ·˙Bk‰Â70ÈMÓ elÙ‡Â ,·iÁ - ÔBLÏ ÏÎ·e ¿«≈¿»¿»¿»»«»«¬ƒƒ¿≈
˙BiÓÈÒ71. ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"...gg qq yy xx bb zz cc enk cg` my `ede..."

וכתב  גדולה תיבה לכתוב כשהתכוון גם הוא זה חיוב
אחר, במקום כתיבה מתקיימת מקצת ואותו מקצתה,
אחד  שם והן כפולות אותיות שתי אלא כתב לא ואפילו

חייב.
בכל־כך  הרמב"ם הפליג מדוע תמוה, עניין להבין וצריך
הדבר  הרי אחד", "שם שהיא כפולה לאות דוגמאות הרבה
הרבות. הדוגמאות בהבאת הרמב"ם רצה ומה לכל, ברור
הנ"ל, מהדוגמאות חלק הובאו גם־כן שבגמרא אמת הן
לזה, צריך אין הלכות" "הלכות ספר שהוא ברמב"ם אבל
- שבגמרא הדוגמאות על עוד שהוסיף מה תמוה וביותר

ו"סס". "דד"
חייב  אינו ש"כותב פענח' ה'צפנת דברי להבין, צריך עוד
דומים  אם או לזה, זה דומים שאינם אותיות שתי או רק

רש"י דברי ביאר ועפ"ז משמעות". איזה בהם יש (שבת אם

ע"ב) חייב ק"ד יהיה - זיינין" שני ועשאו חי"ת  של לגג "נטלו
כאן, אין כותב משום כי לכך, צריך היה הסופר אם רק
עצמה. בפני תיבה בו ואין דומות אותיות שתי דהוה
של  משמעות בהן יש זיינין שתי והרי תמוה, שלכאורה

וכד'. משם" זז "לא - עצמה בפני תיבה
(b 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב.67) קג, מיוחד.68)שבת מובן לו בנוסח 69)שיש
לרסן  טבעת - חח "ריר"; מלשון "רר" גג"; תת "רר אחר:

בצמר. הנמצא קטן תולע - סס ולמשכה; של 70)הבהמה
ועי' פי"ב, שבת המשניות בפירוש (רבינו ואומה אומה  כל

שמ). סי' אברהם' קג.):71)ב'מגן (שבת פירש רש"י
שהיה  כנראה בהיר)". אדום (צבע בסיקרא ואחת בדיו "אחת
האי  ורבינו הב"ח; הגיה וכן סממניות", "בשני הנוסח לפניו
נונין  כגון בכתב, ידועות שאינן אותיות שהן פירש גאון
המשניות  בפירוש כתב ורבינו מספרים). ציוני (או הפוכות
סימנים  והם סימן, של רבים לשון הם "סימניות (שם):
שיורה  וב' אחד, על שיורה א' לכתוב: אדם בני שרגילים

כתיבה". ובכל לשון בכל שנים, על

.‡È·˙Bk‰72CeÓÒ ˙Á‡ ˙B‡73ÏÚ ·˙k B‡ ,·˙kÏ «≈««»«¿»¿»«

Èab74·˙k75ÈL ·˙ÎÂ ˙"ÈÁ ·zÎÏ Ôek˙n‰Â ; «≈¿»¿«ƒ¿«≈ƒ¿…≈¿»«¿≈
Ô"ÈÈÊ76·˙Bk‰Â ;˙Bi˙B‡ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ , «¿ƒ¿≈«≈»∆ƒ¿»ƒ¿«≈

ı¯‡a ˙Á‡ ˙B‡77ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯Bwa ˙Á‡ ˙B‡Â ««»»∆¿«««»∆¬≈≈
ÔÈb‰78ÈLa ˙Bi˙B‡ ÈzL ·˙kL B‡ ;‰Ê ÌÚ ‰Ê79 ∆¿ƒ∆ƒ∆∆»«¿≈ƒƒ¿≈

Ô·˙k .¯eËt - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ ÔÈ‡Â ,Ò˜t Èt„«≈ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ∆ƒ∆»¿»»
˙ÈÂÊ ÈÏ˙k ÈLa80Èt„ ÈLa B‡81ÔÈb‰ Ô‰Â ,Ò˜t ƒ¿≈»¿≈»ƒƒ¿≈«≈ƒ¿»¿≈∆¿ƒ

.·iÁ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆«»

ב.72) קד, שבת אחת 73)משנה, אות כתובה שהיתה
התיבה. ונשלמה בצידה אחת אות וכתב מאתמול,

וחידשן,74) כבר הכתובות אותיות על הקולמוס שהעביר
מבתחילה. יפה נעשה שהכתב גבי 75)אף על דיו ודוקא

אחת  - שתים חייב סיקרא, גבי על דיו העביר אם אבל דיו,
טז). בהלכה (להלן מוחק משום ואחת כותב משום

יחד.76) המחברן גג עשה גבי 77)שלא על אחת אות
התקרה. על אחת ואות יחד.78)רצפה נקראות אין

הלוח.79) של עבריו נוגעים 80)בשני שהכתלים בזוית
בזה. שבספר.81)זה סמוכים גליונות שני על שכתבן

.·ÈÁ˜Ï82ÏÈÂb83˙Á‡ ˙B‡ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ »«¿ƒ¿«≈¿»«»»««
‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ ÌBi‰ B˙B‡a CÏ‰Â ,BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»¿»«¿«¿»«¿ƒ»
ÔÓÊaL ;·iÁ - ˙¯Á‡ ‰l‚Óa ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆«»∆ƒ¿«

NÚÓ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ Ô·¯˜nL‰84 ∆¿»¿»∆¿ƒ∆ƒ∆¿≈»¿À»ƒ«¬∆
.Ô˙·È¯˜Ïƒ¿ƒ»»

בטבריה 82) אחת אות כתב אמי, ר' "אמר ב: קד, שבת
שמחוסרת  אלא היא כתיבה חייב, בציפורי אחת ואות

מלחוהו 83)קריבה". שערו, שהעבירו לאחר בהמה עור
ה"ו). פ"א תפילין הל' (רבינו גויל נקרא ועיבדוהו

שלמעלה,84) מהלכה סתירה תהיה שלא זה דין מנמק רבינו
פטור, שהוא בקורה אחת ואות בארץ אחת אות בכותב
יהיו  מיד יחד, יקרבן אם וכאן לקרבן, מעשה מחוסר ששם

שם). (בגמרא, נקראות

.‚È·˙Bk‰85‰pnÓ ÌÈ¯BwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ˙B‡ «≈««««ƒ∆ƒƒ∆»
‰ÓÏL ‰·z86Ïk‰Â ,Ó ·˙kL ÔB‚k ?„ˆÈk .¯eËt - ≈»¿≈»»≈«¿∆»«¿«…

È¯‰L ,ÔÈÓ ÌB˜Óa d·˙kL B‡ ;¯NÚÓ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»«¬≈∆¿»»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
dÈbn‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ·˙kL BÓk ‡È‰87 ƒ¿∆»««¿»ƒ¬≈∆»««ƒ«

˙"ÈÁ‰ ‚b ˜lÁL ÔB‚k ,ÌÈzL d˙B‡ ‰NÚÂ ˙Á‡ ˙B‡««¿»»»¿«ƒ¿∆ƒ≈««≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - Ô"ÈÈÊ ÈL ‰NÚÂ¿«¬»¿≈«¿ƒ«»¿≈…«≈»∆

ב.85) קד, שבת -86)משנה, נוטריקון אחת אות "כתב
זה  ידי ועל האות, על נקודה סימן "עשה פוטרים"; חכמים
כתב  - נוטריקון וביאור (רש"י); שלימה" כתיבה נקראת
ודרכם  נוטארי, לסופר: קורים ורומי יון בלשון כי - התישבי
דרך  כלומר נוטריקון, לסימנים קוראים לכן בקצרה, לכתוב

רוקח'). ('מעשה עוד:87)סופרים אמרו ושם ב. קד, שבת
את  בזה והגיה רי"ש", ועשאו דל"ת של תגו שנטל "כגון
ודומה  הספר, תיקון וזהו הואיל חייב מועט ובדבר הספר,
קד:). שבת (רש"י שחייב הספר את והשלים אחת אות לכותב

.„ÈBÏ‡ÓNa ·˙Bk‰88B„È ¯Á‡Ï B‡89ÂÈÙa ,BÏ‚¯a , «≈ƒ¿…¿««»¿«¿¿ƒ
B˜t¯Ó·e90¯eËt -91¯h‡ .92‡È‰L ,BÈÓÈa ·˙kL ¿«¿≈»ƒ≈∆»«ƒƒ∆ƒ
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- BÏ‡ÓNa ·˙k Ì‡Â .¯eËt - Ì„‡ Ïk Ï‡ÓNk BÏƒ¿…»»»»¿ƒ»«ƒ¿…
·iÁ93BÈÓÈa ÔÈa ·˙ÎÂ ,‰ÂLa ÂÈ„È ÈzLa ËÏBM‰Â . «»¿«≈ƒ¿≈»»¿»∆¿»«≈ƒƒ

ÊÁB‡ ÏB„‚Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÔË˜ .·iÁ - BÏ‡ÓNa ÔÈa≈ƒ¿…«»»»≈«À¿¿»≈
ÊÁB‡ ÔË˜Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÏB„b ;·iÁ - ·˙BÎÂ B„Èa¿»¿≈«»»≈«À¿¿»»≈

¯eËt - ·˙BÎÂ B„Èa94. ¿»¿≈»

א.88) קג, שבת הקולמוס 89)משנה, שאחז ידו, "בגב
קד:). שבת (רש"י וכתב" ידו והפך פרק 90)באצבעותיו

של  העליון והחלק התחתון החלק בין החיצון החיבור
וכתב. קולמוס שם ואחז כתיבה 91)הזרוע, דרך שאין

כל92)בכך. כשאר ימינו ביד שולט אלא שאינו אדם
בפירוש 93)בשמאלו. אביי של אוקימתא לפי שם, שבת

חייב. בשמאלו שהכותב ששנינו שם תוספתא 94)המשנה
לחיוב  לכתיבה הגורם אחרי הולכים אנו כי פי"ב, שבת

ולפטור.

.ÂË·˙Bk‰ ÔÈ‡95ÌLB¯‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ96 ≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈
¯BÁLe BÈc :ÔB‚k ,„ÓBÚÂ97‡¯˜ÒÂ98ÒBÓe˜Â99 ¿≈¿¿¿¿ƒ¿»¿

ÌBz˜˜Â100Ìi˜˙nL ¯·c ÏÚ ·zÎÈÂ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«¿¿«≈»∆¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«≈
.Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚÂ ¯Èe ÛÏ˜e ¯BÚ :ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ·˙k‰«¿»»»¿¿»¿»¿≈¿«≈»∆
ÔB‚k ,„ÓBÚ BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·„a ·˙Bk‰ Ï·‡¬»«≈¿»»∆≈ƒ≈¿

ÔÈ˜LÓ101ÏÚ B· ‡ˆBiÎÂ BÈ„a ·˙kL B‡ ;˙B¯Ù ÈÓe «¿ƒ≈≈∆»«ƒ¿¿«≈«
.¯eËt - „ÓBÚ BÈ‡L ¯·c Ïk ÏÚÂ ˙B˜¯È ÈÏÚ¬≈¿»¿«»»»∆≈≈»

BÈ‡102¯·c ÏÚ „ÓBÚ‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ ≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈«»»
·˙k ˜ÁÓiL „Ú ·iÁ ˜ÁBn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÓBÚ‰»≈¿≈≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»

„ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚÓ „ÓBÚ‰103. »≈≈«»»»≈

ב.95) קד, שבת מתקיים.96)משנה, שרישומו
המתקיימים.97) כבשן פיח או אדום 98)עשן עפר מין

בו. בו 99)שצובעים שמשתמשים מעץ היוצא שרף כופר,
להשחירה.100)לדיו. בדיו ששמים הנחושת חומצת
תותים.101) כמיץ ומשחירים, מפירות שנסחטו
"זה 102) ה"ד: פי"ב שבת ו'ירושלמי' פי"ב, שבת תוספתא

דבר  על קיימא של בדבר כתב אם אלא חייב אינו הכלל,
קיימא". עלֿמנת 103)של אלא במוחק חייב אינו כי

מתקיימת. כתיבה לכתוב

.ÊË·˙Bk‰104.¯BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - B¯Na ÏÚ «≈«¿»«»ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ·˙k‰ ˙¯·ÚÓ B¯Na ˙eÓÈÓÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬ƒ¿»«¬∆∆«¿»¿««

Ë¯NÓ‰ Ï·‡ .˜ÁÓpL ·˙ÎÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ105 ¿«¬≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¬»«¿»≈
Ú¯Bw‰ .¯eËt - ·˙k ˙¯eˆ B¯Na ÏÚ106¯BÚ‰ ÏÚ «¿»«¿»»«≈««»

¯‰ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ - ·˙k ˙È·˙kÌLB107¯BÚ‰ ÏÚ ¿«¿ƒ¿»«»ƒ≈»≈«»
¯È·Ún‰ .¯eËt - ·˙k ˙È·˙k108‡¯˜Ò Èab ÏÚ BÈc ¿«¿ƒ¿»»««¬ƒ¿««≈ƒ¿»

ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·˙Bk ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ≈¿««ƒ
¯È·Ú‰ .˜ÁBÓ109Èab ÏÚ ‡¯˜ÒÂ ,BÈc Èab ÏÚ BÈc ≈∆¡ƒ¿««≈¿¿ƒ¿»««≈

.¯eËt - BÈ„ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò B‡ ,‡¯˜Òƒ¿»ƒ¿»««≈¿»

ב.104) קד, שבת צורת 105)משנה, בבשרו שחתך
פי"ב.106)אותיות. שבת הוא 107)תוספתא הקורע

חייב  ואינו מתקיים. שאינו דבר והרושם המתקיים, דבר
הקודמת. בהלכה כמבואר המתקיים בדבר אלא

סיקרא 108) גבי על דיו המעביר "איתמר, א: יט, גיטין

חייב  (שניהם) תרווייהו אמרו לקיש וריש יוחנן רבי בשבת,
דעת  וזוהי כותב", משום ואחת מוחק משום אחת שתים,
יוחנן: מרבי לקיש ריש שאל עוד: מובא שם אולם רבינו:
שיכתבו  (הדין) מה הגט), (על לחתום יודעים שאין עדים
כתב  (נחשב) עליון כתב בדיו, עליו ויחתמו בסיקרא  להם
הלא  לו: אמר כתב. אינו לו: אמר לא? או גיטין לענין
אמר  שבת? לענין כתב (נחשב) עליון כתב רבינו, לימדתני
רש"י: ופירש מעשה? נעשה - מדמין שאנו מפני וכי לו,
נעשה  לבנו, מאומד שבת לענין מחמירים שאנו מפני "וכי
לא  המקדש בית בזמן שבת, לענין אפילו להקל? מעשה
מדברי  מוכח לעזרה". חולין להביא עצמי על סומך הייתי
רבינו  פסק ואיך כתב, שהוא אמרו לחומרא שרק הגמרא,
פ"ג) גיטין ('ירושלמי' העדה' ב'קרבן חייב? שהוא בפשטות
ודאי  שבת לענין אלא כרש"י, שלא הגמרא דברי את מבאר
וב'בנין  לשבת. גיטין לדמות שאין הגמרא וכוונת שחייב,
סיקרא  - זה באופן כתב גבי על כתב שבאמת מבאר, שלמה'
וגבי  חייב, שבת ולענין כתב נחשב - להיפך או דיו גבי על
משום  ופסול חוצץ התחתון שהכתב משום פסול גיטין

א.109)חציצה. יט, גיטין

.ÊÈÌLB¯110˙„ÏBz -111ÌLB¯‰ ?„ˆÈk .‡e‰ ·˙Bk ≈∆∆≈≈«»≈
¯LL·e Ï˙Bka ˙B¯eˆÂ ÌÈÓL¯112C¯„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«∆¿»«¿«≈»∆¿∆∆

ÔÈ¯iv‰L113ÔÎÂ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLB¯ ∆««»ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ≈¿≈
,˜ÁBÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ÌeL¯‰ ˙‡ ˜ÁBn‰«≈∆»»¿«≈¬≈∆∆∆≈

ËË¯NÓ‰ .·iÁÂ114˙Áz ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k ¿«»«¿«¿≈¿≈ƒ¿…¿≈ƒ««
ËeÁ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈˆÚ‰ ÈL¯Á .·iÁ - ËeË¯N B˙B‡ƒ¿«»»»≈»≈ƒ∆«¬ƒƒ
È¯‰ - ‰ÂLa ¯ÒiL È„k ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò ÏL∆ƒ¿»««≈«»¿≈∆ƒ¿…¿»∆¬≈

ÌÈÏab‰ ÔÎÂ .ËË¯NÓ ˙„ÏBz ‰Ê115Ôk ÌÈNBÚL ∆∆∆¿«¿≈¿≈««»ƒ∆ƒ≈
ËË¯NÓ‰ „Á‡Â .‰ÂLa Ô·‡‰ ÏvÙiL È„k ÌÈ·‡a»¬»ƒ¿≈∆¿«≈»∆∆¿»∆¿∆»«¿«¿≈

Ú·ˆa116.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú·ˆ ‡Ïa B‡ ¿∆«¿…∆«¬≈∆«»

א.110) קג, מעצמו.111)שבת שבדה סימן רושם אפילו
בהיר.112) אדום ה"ג:113)צבע פ"ז שבת 'ירושלמי'

חייב  בדיו) או באבר הציור (שעושה הראשון צורה, "הצר
משום  חייב עליו) הצבע (המעביר והשני כותב, משום

ב.114)צובע". עה, על 115)שבת אבנים; מסתת
העצים  ויכינו והגבלים שלמה... בוני "ויפסלו הפסוק:
הרד"ק: פירש לב) ה, (מלכיםֿא הבית" לבנות והאבנים
בשרטוט  משרטטים או ובמידה... בקו האבן פוסלי "הם

האבן". יפסלו בלא 116)ומשם או "באצבע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אצבע"

ה'תשע"ח  שבט ח' רביעי יום

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
והמכבה]1) [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור  בו כלל

עד  מרובים, וענייניה לרשות, מרשות ההוצאה מהן ואחרונה
זה  בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא

תולדותיה. ומהות מהותה קצת

.‡¯ÈÚ·n‰2‡e‰L Ïk3CÈ¯ˆ ‡‰iL ,‡e‰Â .·iÁ - ««¿ƒ»∆«»»∆¿≈»ƒ
¯Ù‡Ï4ÈtÓ ,¯eËt - ‰˙ÁL‰ C¯c ¯ÈÚ·‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈∆¬»ƒƒ¿ƒ∆∆«¿»»»ƒ¿≈
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קצכ zay zekld - mipnf xtq - hay 'g iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- BÏ‡ÓNa ·˙k Ì‡Â .¯eËt - Ì„‡ Ïk Ï‡ÓNk BÏƒ¿…»»»»¿ƒ»«ƒ¿…
·iÁ93BÈÓÈa ÔÈa ·˙ÎÂ ,‰ÂLa ÂÈ„È ÈzLa ËÏBM‰Â . «»¿«≈ƒ¿≈»»¿»∆¿»«≈ƒƒ

ÊÁB‡ ÏB„‚Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÔË˜ .·iÁ - BÏ‡ÓNa ÔÈa≈ƒ¿…«»»»≈«À¿¿»≈
ÊÁB‡ ÔË˜Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÏB„b ;·iÁ - ·˙BÎÂ B„Èa¿»¿≈«»»≈«À¿¿»»≈

¯eËt - ·˙BÎÂ B„Èa94. ¿»¿≈»

א.88) קג, שבת הקולמוס 89)משנה, שאחז ידו, "בגב
קד:). שבת (רש"י וכתב" ידו והפך פרק 90)באצבעותיו

של  העליון והחלק התחתון החלק בין החיצון החיבור
וכתב. קולמוס שם ואחז כתיבה 91)הזרוע, דרך שאין

כל92)בכך. כשאר ימינו ביד שולט אלא שאינו אדם
בפירוש 93)בשמאלו. אביי של אוקימתא לפי שם, שבת

חייב. בשמאלו שהכותב ששנינו שם תוספתא 94)המשנה
לחיוב  לכתיבה הגורם אחרי הולכים אנו כי פי"ב, שבת

ולפטור.

.ÂË·˙Bk‰ ÔÈ‡95ÌLB¯‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ96 ≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈
¯BÁLe BÈc :ÔB‚k ,„ÓBÚÂ97‡¯˜ÒÂ98ÒBÓe˜Â99 ¿≈¿¿¿¿ƒ¿»¿

ÌBz˜˜Â100Ìi˜˙nL ¯·c ÏÚ ·zÎÈÂ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«¿¿«≈»∆¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«≈
.Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚÂ ¯Èe ÛÏ˜e ¯BÚ :ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ·˙k‰«¿»»»¿¿»¿»¿≈¿«≈»∆
ÔB‚k ,„ÓBÚ BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·„a ·˙Bk‰ Ï·‡¬»«≈¿»»∆≈ƒ≈¿

ÔÈ˜LÓ101ÏÚ B· ‡ˆBiÎÂ BÈ„a ·˙kL B‡ ;˙B¯Ù ÈÓe «¿ƒ≈≈∆»«ƒ¿¿«≈«
.¯eËt - „ÓBÚ BÈ‡L ¯·c Ïk ÏÚÂ ˙B˜¯È ÈÏÚ¬≈¿»¿«»»»∆≈≈»

BÈ‡102¯·c ÏÚ „ÓBÚ‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ ≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈«»»
·˙k ˜ÁÓiL „Ú ·iÁ ˜ÁBn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÓBÚ‰»≈¿≈≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»

„ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚÓ „ÓBÚ‰103. »≈≈«»»»≈

ב.95) קד, שבת מתקיים.96)משנה, שרישומו
המתקיימים.97) כבשן פיח או אדום 98)עשן עפר מין

בו. בו 99)שצובעים שמשתמשים מעץ היוצא שרף כופר,
להשחירה.100)לדיו. בדיו ששמים הנחושת חומצת
תותים.101) כמיץ ומשחירים, מפירות שנסחטו
"זה 102) ה"ד: פי"ב שבת ו'ירושלמי' פי"ב, שבת תוספתא

דבר  על קיימא של בדבר כתב אם אלא חייב אינו הכלל,
קיימא". עלֿמנת 103)של אלא במוחק חייב אינו כי

מתקיימת. כתיבה לכתוב

.ÊË·˙Bk‰104.¯BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - B¯Na ÏÚ «≈«¿»«»ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ·˙k‰ ˙¯·ÚÓ B¯Na ˙eÓÈÓÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬ƒ¿»«¬∆∆«¿»¿««

Ë¯NÓ‰ Ï·‡ .˜ÁÓpL ·˙ÎÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ105 ¿«¬≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¬»«¿»≈
Ú¯Bw‰ .¯eËt - ·˙k ˙¯eˆ B¯Na ÏÚ106¯BÚ‰ ÏÚ «¿»«¿»»«≈««»

¯‰ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ - ·˙k ˙È·˙kÌLB107¯BÚ‰ ÏÚ ¿«¿ƒ¿»«»ƒ≈»≈«»
¯È·Ún‰ .¯eËt - ·˙k ˙È·˙k108‡¯˜Ò Èab ÏÚ BÈc ¿«¿ƒ¿»»««¬ƒ¿««≈ƒ¿»

ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·˙Bk ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ≈¿««ƒ
¯È·Ú‰ .˜ÁBÓ109Èab ÏÚ ‡¯˜ÒÂ ,BÈc Èab ÏÚ BÈc ≈∆¡ƒ¿««≈¿¿ƒ¿»««≈

.¯eËt - BÈ„ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò B‡ ,‡¯˜Òƒ¿»ƒ¿»««≈¿»

ב.104) קד, שבת צורת 105)משנה, בבשרו שחתך
פי"ב.106)אותיות. שבת הוא 107)תוספתא הקורע

חייב  ואינו מתקיים. שאינו דבר והרושם המתקיים, דבר
הקודמת. בהלכה כמבואר המתקיים בדבר אלא

סיקרא 108) גבי על דיו המעביר "איתמר, א: יט, גיטין

חייב  (שניהם) תרווייהו אמרו לקיש וריש יוחנן רבי בשבת,
דעת  וזוהי כותב", משום ואחת מוחק משום אחת שתים,
יוחנן: מרבי לקיש ריש שאל עוד: מובא שם אולם רבינו:
שיכתבו  (הדין) מה הגט), (על לחתום יודעים שאין עדים
כתב  (נחשב) עליון כתב בדיו, עליו ויחתמו בסיקרא  להם
הלא  לו: אמר כתב. אינו לו: אמר לא? או גיטין לענין
אמר  שבת? לענין כתב (נחשב) עליון כתב רבינו, לימדתני
רש"י: ופירש מעשה? נעשה - מדמין שאנו מפני וכי לו,
נעשה  לבנו, מאומד שבת לענין מחמירים שאנו מפני "וכי
לא  המקדש בית בזמן שבת, לענין אפילו להקל? מעשה
מדברי  מוכח לעזרה". חולין להביא עצמי על סומך הייתי
רבינו  פסק ואיך כתב, שהוא אמרו לחומרא שרק הגמרא,
פ"ג) גיטין ('ירושלמי' העדה' ב'קרבן חייב? שהוא בפשטות
ודאי  שבת לענין אלא כרש"י, שלא הגמרא דברי את מבאר
וב'בנין  לשבת. גיטין לדמות שאין הגמרא וכוונת שחייב,
סיקרא  - זה באופן כתב גבי על כתב שבאמת מבאר, שלמה'
וגבי  חייב, שבת ולענין כתב נחשב - להיפך או דיו גבי על
משום  ופסול חוצץ התחתון שהכתב משום פסול גיטין

א.109)חציצה. יט, גיטין

.ÊÈÌLB¯110˙„ÏBz -111ÌLB¯‰ ?„ˆÈk .‡e‰ ·˙Bk ≈∆∆≈≈«»≈
¯LL·e Ï˙Bka ˙B¯eˆÂ ÌÈÓL¯112C¯„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«∆¿»«¿«≈»∆¿∆∆

ÔÈ¯iv‰L113ÔÎÂ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLB¯ ∆««»ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ≈¿≈
,˜ÁBÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ÌeL¯‰ ˙‡ ˜ÁBn‰«≈∆»»¿«≈¬≈∆∆∆≈

ËË¯NÓ‰ .·iÁÂ114˙Áz ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k ¿«»«¿«¿≈¿≈ƒ¿…¿≈ƒ««
ËeÁ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈˆÚ‰ ÈL¯Á .·iÁ - ËeË¯N B˙B‡ƒ¿«»»»≈»≈ƒ∆«¬ƒƒ
È¯‰ - ‰ÂLa ¯ÒiL È„k ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò ÏL∆ƒ¿»««≈«»¿≈∆ƒ¿…¿»∆¬≈

ÌÈÏab‰ ÔÎÂ .ËË¯NÓ ˙„ÏBz ‰Ê115Ôk ÌÈNBÚL ∆∆∆¿«¿≈¿≈««»ƒ∆ƒ≈
ËË¯NÓ‰ „Á‡Â .‰ÂLa Ô·‡‰ ÏvÙiL È„k ÌÈ·‡a»¬»ƒ¿≈∆¿«≈»∆∆¿»∆¿∆»«¿«¿≈

Ú·ˆa116.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú·ˆ ‡Ïa B‡ ¿∆«¿…∆«¬≈∆«»

א.110) קג, מעצמו.111)שבת שבדה סימן רושם אפילו
בהיר.112) אדום ה"ג:113)צבע פ"ז שבת 'ירושלמי'

חייב  בדיו) או באבר הציור (שעושה הראשון צורה, "הצר
משום  חייב עליו) הצבע (המעביר והשני כותב, משום

ב.114)צובע". עה, על 115)שבת אבנים; מסתת
העצים  ויכינו והגבלים שלמה... בוני "ויפסלו הפסוק:
הרד"ק: פירש לב) ה, (מלכיםֿא הבית" לבנות והאבנים
בשרטוט  משרטטים או ובמידה... בקו האבן פוסלי "הם

האבן". יפסלו בלא 116)ומשם או "באצבע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אצבע"

ה'תשע"ח  שבט ח' רביעי יום

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
והמכבה]1) [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור  בו כלל

עד  מרובים, וענייניה לרשות, מרשות ההוצאה מהן ואחרונה
זה  בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא

תולדותיה. ומהות מהותה קצת

.‡¯ÈÚ·n‰2‡e‰L Ïk3CÈ¯ˆ ‡‰iL ,‡e‰Â .·iÁ - ««¿ƒ»∆«»»∆¿≈»ƒ
¯Ù‡Ï4ÈtÓ ,¯eËt - ‰˙ÁL‰ C¯c ¯ÈÚ·‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈∆¬»ƒƒ¿ƒ∆∆«¿»»»ƒ¿≈
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zay zekld - mipnf xtq - hay 'g iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÈÚ·n‰Â .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L5B‡ B¯·Á ÏL BLÈ„b ∆¿«¿≈¿««¿ƒ¿ƒ∆¬≈
;˙ÈÁLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - B˙¯Èc Û¯BN‰«≈ƒ»«»««ƒ∆«¿ƒ
BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰Â ,B‡BNÓ Ì˜p‰Ï B˙ekL ÈtÓƒ¿≈∆«»»¿ƒ»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»¿»«¿
B˙ÓÁa B‡ B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜k ‰NÚÂ ,B˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ¿»¿»¬»¿«¬∆¿≈««≈«¬»
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ÌnÁÓ‰ .·iÁ7BÙ¯ˆÏ È„k ÏÊ¯a‰ ˙‡8ÌÈna9È¯‰ - «»«¿«≈∆««¿∆¿≈¿»¿««ƒ¬≈
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הוא  מבעיר מלאכת שגדר הרמב"ם בדעת האדה"ז שיטת
אינו  שהמבעיר "דאע"פ האש", שמרבה או האש "הוצאת
משום  אינו החיוב עיקר אעפ"כ לאפר, צריך אא"כ חייב
זאת  ומוכיח האש". ריבוי משום אלא העצים וכליון שריפת
הברזל  את "המחמם זו: הלכה בסיום הרמב"ם שכתב ממה
אע"פ  וחייב", מבעיר תולדת זה הרי במים, לצרפו כדי
גם  משמע שכן וממשיך כליון. שום אין הברזל שבחימום
שא"צ  אע"פ הנר "דהמדליק כאן) ברמב"ם (שהובא מהדין

חייב". לאפר
להתחיל  לו היה הרמב"ם סובר כך אם להבין, וצריך
שחמימות  הנר...כו'" את "המדליק אח"כ שהביא מהדוגמא
"צריך  של מהדוגמא מתחיל ומדוע הגוף, צורך הוא ואור
י"ל  בפשטות העצים. כליון על־ידי נוצר שהאפר לאפר"
שלא  מבעיר במלאכת שתנאי להדגיש רוצה שהרמב"ם
צריך  "שיהא באופן בהבערה התחיל ולכן מקלקל, יהיה
של  עניין שום כאן שאין יותר מודגש בזה כי לאפר"
החיוב  שעיקר כיון סוף־סוף הרי מ"מ וקלקול, השחתה
מלאכת  תיאור להתחיל לו היה האש, ריבוי מצד הוא

זו. מלאכה של למהותה המתאים באופן מבעיר
שנאסרו  המלאכות ל"ט העניינים: פנימיות על־פי והביאור
מובן  גופא ומזה במשכן, שנעשו המלאכות הן בשבת,
הן  ומקורן בשורשן מ"מ חול, של עבודות שהן שאף
איש  של העיקריות העבודות הן אלו מלאכות בקדושה.
לה', ומשכן דירה מהעולם לעשות לקונו בעבודתו ישראל
שבת  מלאכות של והגדרים התנאים בפרטי הוא וכן
ועיקרם  יסודם עליה. שחייבים מלאכה היא מה הקובעים
ומהם  לקונו. האדם בעבודת מלאכות שהם כפי הוא
אלו  וגדרים תנאים שבלי שבת, למלאכות אח"כ השתלשל

בשבת. עליה שחייבים מלאכה היא אין
הנשמה, נר הדלקת עניינה ה', בעבודת מבעיר מלאכת
ב"תניא" ומבואר לה'. אש כרשפי באהבה בוער שיהיה

בטב  למעלה תמיד "מתנענע הנר שאור משום שכשם עו

אף  למעלה, בשורשו ולידבק מהפתילה ליפרד שחפץ
בשורשו  למעלה וגם למטה, כלום יאיר לא שעל־ידי־זה
חפצה  האדם... נשמת כך בשורשו... במציאות אורו יתבטל
בשורשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
מבעיר  מלאכת מדוע הפנימי הביאור זהו בה'", ומקורה
התנועה  היא ה' בעבודת כי שיעור, לה ואין בכלשהו היא
כל  יש בכלשהו גם כי שיעור בה אין ולכן נפש, למסירות

הנפש. נקודת של) (האיכות
גם  יהיה "מבעיר" שכל צריך ה' בעבודת זה, עם יחד אבל
דבר  שבכל חומרי היותר החלק הוא האפר כי לאפרו, צריך
שורפים  שכאשר אדה"ז ומסביר יסודות, מארבעה המורכב
והלכו  "חלפו שבו ומים רוח אש היסודות ג' שכל הרי עץ,
שבו  העפר הוא הנשאר, האפר משא"כ בעשן". וכלו להם
קיים... הנשאר הוא בו שולטת האש ואין למטה, היורד

מכולן". יותר חומרי הוא
מהגוף  להיפרד בכדי לא היא הנשמה אש הבערת תכלית
תוספת  בו תביא אש כרשפי באהבה שההתעוררות אלא
כאן  בגוף נשמה בהיותו המצוות, ובקיום ה' בעבודת חיזוק
הוא  מבעיר במלאכת גדול תנאי לכן הגשמי. הזה בעולם

לאפרו. צריך שיהיה
(187 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

אש 2) תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה כתוב
(מסכת  ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל
ל"ט  (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא א) עמוד ע דף שבת
ולמה  מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות
ללאו  הבערה סובר יוסי רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת
אלא  מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת
כל  בכלל "הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים
אליה  (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות
מלאכה  אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר
בפני  לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה וחייב
עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה),
בשוגג  עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן
ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה
ומכאן  עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף
הרבה  בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק
אף  ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות
כל  המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם
לפי  - (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא
יהא  אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח
ולעשות  החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי
יהיו  מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת? מדורה
שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות
לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל מלאכות שמותרות כמו
מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא
(מצוה  המצוות" וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל
החוטא  על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב)
תבערו  לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר
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שנתחייב  מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש
לדעת  (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה".

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו שהבערה יוסי רק 3).רבי
תחת  המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר
לבשל  כדי בו יש אם אלא חייב אינו בישול, לצורך תבשילו
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה

רבי 4) לפני אבוה רבי "תני ב): עמוד קו דף שבת (מסכת
(שהם  ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן,
הבערה  יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים
לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול
לכלבו  הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם
שצריך  כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך - ומבעיר

צורך). לאיזה האפר שמיני 5)את פרק למעלה מבואר
ח. והלכה ז א).6)הלכה עמוד כ דף כריתות (מסכת

ב).7) עמוד מא דף שבת ולחזקו 8)(מסכת לחסמו
צירוף  בכוונת שלא כיבה שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר
ראוי  אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור.
א  פרק (למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר
מלאכה  עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה
רוצה  אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו
יא  פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו לעשות
פי  על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה
כלי  תיקון מפני שהוא שכל פטור, - בקטימתו לכך שראוי
רמב"ן  ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך

ב. עמוד קיא דף שבת או 9)מסכת לעקמו כדי אם אבל
ט  (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו
כאן  הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה

רוקח). עמוד 10)(מעשה מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
ודעת  בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב)
כאן  חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, הראב"ד

מבשל. משום הוא

.·‰aÎÓ‰11·iÁ - ‡e‰L Ïk12˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡ . «¿«∆»∆«»∆»«¿«∆∆
‰aÎÓ‰ Ï·‡ .ıÚ ÏL ˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡Â ¯p‰«≈¿∆»«¿«∆∆««∆∆∆≈¬»«¿«∆

¯eËt - ˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb13;·iÁ - Û¯ˆÏ Ôek˙ Ì‡Â . «∆∆∆«∆∆»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»
„Ú ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÌÈnÁÓ :ÌÈNBÚ ÏÊ¯a‰ ÈLËBÏ ÔkL∆≈¿≈««¿∆ƒ¿«ƒ∆««¿∆«
e‰ÊÂ .BÓÒÁÏ È„k ÌÈna B˙B‡ ÔÈaÎÓe ,˙ÏÁ‚ ‰NÚiL∆≈»∆«∆∆¿«ƒ««ƒ¿≈¿»¿¿∆
.‰aÎÓ ˙„ÏBz ‡e‰Â ,·iÁ B˙B‡ ‰NBÚ‰L ,Û¯ˆÏ¿»≈∆»∆«»¿∆∆¿«∆

¯zÓe14˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb ˙BaÎÏ15,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿««∆∆∆«∆∆ƒ¿»«ƒ
Ô˙Bp‰ .ÌÈa¯ da e˜BfÈ ‡lL È„k16¯p‰ CB˙Ï ÔÓL ¿≈∆…ƒ»«ƒ«≈∆∆¿«≈

ÔÓM‰ ÔÓ ˜tzÒn‰Â ,¯ÈÚ·Ó ÌeMÓ ·iÁ - ˜ÏBc‰«≈«»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ«∆∆
‰aÎÓ ÌeMÓ ·iÁ - ¯paL17. ∆«≈«»ƒ¿«∆

ב).11) עמוד כט דף שבת (פרק 12)(מסכת סובר רבינו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה כרבי ז) הלכה  א
לגוף  צריך שאינו פי על "אף לכבות והמתכוון חייב,
מפני  או הכלי מפני או השמן מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,
ובכללם  - הראשונים רוב אבל חייב". זה הרי הפתילה,
פסקו  - והרי"ף חננאל רבינו בשם והטור הרשב"א הרמב"ן,
כן  אם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון כרבי
כיבוי  או פחמין, לעשות כדי כיבה אם רק בכיבוי חייב אינו
הוא  שאז יפה שיבעיר האור את להאחיז פתילה הבהוב של

פטור. - הנ"ל לצורך שלא כיבה אבל הכיבוי. לגוף צריך
התורה 13) מן עליו חייב עץ של גחלת דכיבוי והטעם

עיקר  מדרבנן, אלא עליה חייב אין מתכת של גחלת וכיבוי
לדבר  ישתנה וכשיכבה אש שתחילתו דבר כל כי זה: דבר
אבל  מדאורייתא, האסור הכיבוי הוא זה פחם ותעשה אחר
מתכת  היא וכשתכבה מתכת שתחילתה מתכת של גחלת
זה  שאין לפי התורה מן כיבוייה אין בתחילה כשהייתה
(שהוא) [ה]ברזל אלא בברזל נתלית האש גוף שאין כיבוי
כיבוי  הילכך צונן ברזל הוא הכיבוי אחר ועכשיו היה חם
אוקספורד) יד (כתב בפירושו פרחיה (רבינו מדרבנן [זה]
בפירושו  הרמב"ם רבינו בשם א עמוד מב דף שבת למסכת
רוקח). מעשה ספר בהקדמת הובא וכן לתלמוד

רבנן.14) גזרו לא לרבים נזק שבמקום לכתחילה,
שם.15) שבת א).16)מסכת עמוד כב דף ביצה (מסכת
(הרא"ש),17) הכיבוי את ממהר זה ידי שעל משום

ד), הלכה (להלן ומותר כיבוי גרם רק שזה כתבו והתוספות
קצת  מכבה ממנו שמסתפק שעה "דבאותה הוא הטעם אלא

בנר". שמן מעט כשיש יפה הנר אור שאין אורו, ומכסה

.‚„ea‡ ÈtÓ d˙B‡ ‰aÎÓ‰ ,˙aLa ‰ÏÙpL ‰˜Ïc¿≈»∆»¿»¿«»«¿«∆»ƒ¿≈ƒ
·iÁ - ÔBÓÓ18‡l‡ ,˙aL ‰ÁBc ÔBÓÓ „ea‡ ÔÈ‡L ; »«»∆≈ƒ»∆«»∆»
˙BLÙ „ea‡19‡lL È„k Ì„‡ Èa e‡ˆÈ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿¿≈»»¿≈∆…

B˙¯Èc Ïk ˙Ù¯BN elÙ‡Â ,Ë‰Ïz L‡‰ eÁÈpÈÂ ,e˙eÓÈ»¿«ƒ»≈¿«≈«¬ƒ∆∆»ƒ»
.dlkÀ»

לרוב 18) אבל יהודה, כרבי שפסק למעלה רבינו לסברת
צריכה  שאינה במלאכה שמעון כרבי הסוברים הפוסקים

דרבנן. איסור רק כאן אין דבר 19)לגופה, לך שאין
ובמה  א. הלכה ב בפרק וראה נפש, פיקוח בפני העומד
כתבו  כולה" המדינה כל שורפת "ואפילו רבינו שכתב
אבל  אדמתם, על שישראל בזמן אלא אינו שזה הפוסקים
שיש  מפני בשבת דליקה לכבות מותר הגויים בין שהם בזמן
חוטפים  הם מתגברת שכשהדליקה נפשות סכנת בה
חיים  (אורח אותו הורגים נגדם עומד וכשאדם ושוללים
גויים  שם אין שאפילו שכתבו ויש כז). סעיף שלד סימן
לברוח  יכולים שאינם חולה או זקן שם נשאר שמא מותר

ברורה). (משנה

.„¯zÓ20ÌÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ÏÎa ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»¿»«≈ƒ≈¿≈ƒ
ÈÏk elÙ‡ .‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k ,ÌÈ˜È¯ ÔÈa≈≈»ƒ¿≈∆…«¬…«¿≈»¬ƒ¿≈
,‰vÁÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á N¯Á∆∆¬»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ≈∆¿ƒ»
Èeak Ì¯bL ;ÔÈaÎÓe ÔÈÚwa˙Ó È‡ceL ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒ

¯zÓ22‰¯Ú˜ ÔÈÙBÎÂ .23‡lL ÏÈ·La ¯p‰ Èab ÏÚ À»¿ƒ¿»»««≈«≈ƒ¿ƒ∆…
.‰¯Bwa ÊÁ‡z…««»

א).20) עמוד קכ דף שבת מסכת הדין 21)(משנה הוא
שלד). סימן ברורה (משנה מלאכות "לא 22)בשאר

שרי" גרמא הא דאסור, הוא עשייה מלאכה, כל תעשה
המרדכי  וכתב ב). עמוד קכ דף שבת מסכת - מותר (=גרם
גרם  אף אחר באופן אבל הפסד, למנוע רק מותר שגרם

א).23)אסור. עמוד קכא דף שבת (מסכת

.‰‰·z24‰cL25Ïc‚Óe26‡È·Ó - ¯e‡‰ Ô‰a ÊÁ‡L ≈»ƒ»ƒ¿»∆»«»∆»≈ƒ
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שנתחייב  מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש
לדעת  (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה".

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו שהבערה יוסי רק 3).רבי
תחת  המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר
לבשל  כדי בו יש אם אלא חייב אינו בישול, לצורך תבשילו
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה

רבי 4) לפני אבוה רבי "תני ב): עמוד קו דף שבת (מסכת
(שהם  ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן,
הבערה  יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים
לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול
לכלבו  הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם
שצריך  כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך - ומבעיר

צורך). לאיזה האפר שמיני 5)את פרק למעלה מבואר
ח. והלכה ז א).6)הלכה עמוד כ דף כריתות (מסכת

ב).7) עמוד מא דף שבת ולחזקו 8)(מסכת לחסמו
צירוף  בכוונת שלא כיבה שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר
ראוי  אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור.
א  פרק (למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר
מלאכה  עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה
רוצה  אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו
יא  פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו לעשות
פי  על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה
כלי  תיקון מפני שהוא שכל פטור, - בקטימתו לכך שראוי
רמב"ן  ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך

ב. עמוד קיא דף שבת או 9)מסכת לעקמו כדי אם אבל
ט  (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו
כאן  הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה

רוקח). עמוד 10)(מעשה מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
ודעת  בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב)
כאן  חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, הראב"ד

מבשל. משום הוא

.·‰aÎÓ‰11·iÁ - ‡e‰L Ïk12˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡ . «¿«∆»∆«»∆»«¿«∆∆
‰aÎÓ‰ Ï·‡ .ıÚ ÏL ˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡Â ¯p‰«≈¿∆»«¿«∆∆««∆∆∆≈¬»«¿«∆

¯eËt - ˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb13;·iÁ - Û¯ˆÏ Ôek˙ Ì‡Â . «∆∆∆«∆∆»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»
„Ú ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÌÈnÁÓ :ÌÈNBÚ ÏÊ¯a‰ ÈLËBÏ ÔkL∆≈¿≈««¿∆ƒ¿«ƒ∆««¿∆«
e‰ÊÂ .BÓÒÁÏ È„k ÌÈna B˙B‡ ÔÈaÎÓe ,˙ÏÁ‚ ‰NÚiL∆≈»∆«∆∆¿«ƒ««ƒ¿≈¿»¿¿∆
.‰aÎÓ ˙„ÏBz ‡e‰Â ,·iÁ B˙B‡ ‰NBÚ‰L ,Û¯ˆÏ¿»≈∆»∆«»¿∆∆¿«∆

¯zÓe14˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb ˙BaÎÏ15,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿««∆∆∆«∆∆ƒ¿»«ƒ
Ô˙Bp‰ .ÌÈa¯ da e˜BfÈ ‡lL È„k16¯p‰ CB˙Ï ÔÓL ¿≈∆…ƒ»«ƒ«≈∆∆¿«≈

ÔÓM‰ ÔÓ ˜tzÒn‰Â ,¯ÈÚ·Ó ÌeMÓ ·iÁ - ˜ÏBc‰«≈«»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ«∆∆
‰aÎÓ ÌeMÓ ·iÁ - ¯paL17. ∆«≈«»ƒ¿«∆

ב).11) עמוד כט דף שבת (פרק 12)(מסכת סובר רבינו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה כרבי ז) הלכה  א
לגוף  צריך שאינו פי על "אף לכבות והמתכוון חייב,
מפני  או הכלי מפני או השמן מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,
ובכללם  - הראשונים רוב אבל חייב". זה הרי הפתילה,
פסקו  - והרי"ף חננאל רבינו בשם והטור הרשב"א הרמב"ן,
כן  אם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון כרבי
כיבוי  או פחמין, לעשות כדי כיבה אם רק בכיבוי חייב אינו
הוא  שאז יפה שיבעיר האור את להאחיז פתילה הבהוב של

פטור. - הנ"ל לצורך שלא כיבה אבל הכיבוי. לגוף צריך
התורה 13) מן עליו חייב עץ של גחלת דכיבוי והטעם

עיקר  מדרבנן, אלא עליה חייב אין מתכת של גחלת וכיבוי
לדבר  ישתנה וכשיכבה אש שתחילתו דבר כל כי זה: דבר
אבל  מדאורייתא, האסור הכיבוי הוא זה פחם ותעשה אחר
מתכת  היא וכשתכבה מתכת שתחילתה מתכת של גחלת
זה  שאין לפי התורה מן כיבוייה אין בתחילה כשהייתה
(שהוא) [ה]ברזל אלא בברזל נתלית האש גוף שאין כיבוי
כיבוי  הילכך צונן ברזל הוא הכיבוי אחר ועכשיו היה חם
אוקספורד) יד (כתב בפירושו פרחיה (רבינו מדרבנן [זה]
בפירושו  הרמב"ם רבינו בשם א עמוד מב דף שבת למסכת
רוקח). מעשה ספר בהקדמת הובא וכן לתלמוד

רבנן.14) גזרו לא לרבים נזק שבמקום לכתחילה,
שם.15) שבת א).16)מסכת עמוד כב דף ביצה (מסכת
(הרא"ש),17) הכיבוי את ממהר זה ידי שעל משום

ד), הלכה (להלן ומותר כיבוי גרם רק שזה כתבו והתוספות
קצת  מכבה ממנו שמסתפק שעה "דבאותה הוא הטעם אלא

בנר". שמן מעט כשיש יפה הנר אור שאין אורו, ומכסה

.‚„ea‡ ÈtÓ d˙B‡ ‰aÎÓ‰ ,˙aLa ‰ÏÙpL ‰˜Ïc¿≈»∆»¿»¿«»«¿«∆»ƒ¿≈ƒ
·iÁ - ÔBÓÓ18‡l‡ ,˙aL ‰ÁBc ÔBÓÓ „ea‡ ÔÈ‡L ; »«»∆≈ƒ»∆«»∆»
˙BLÙ „ea‡19‡lL È„k Ì„‡ Èa e‡ˆÈ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿¿≈»»¿≈∆…

B˙¯Èc Ïk ˙Ù¯BN elÙ‡Â ,Ë‰Ïz L‡‰ eÁÈpÈÂ ,e˙eÓÈ»¿«ƒ»≈¿«≈«¬ƒ∆∆»ƒ»
.dlkÀ»

לרוב 18) אבל יהודה, כרבי שפסק למעלה רבינו לסברת
צריכה  שאינה במלאכה שמעון כרבי הסוברים הפוסקים

דרבנן. איסור רק כאן אין דבר 19)לגופה, לך שאין
ובמה  א. הלכה ב בפרק וראה נפש, פיקוח בפני העומד
כתבו  כולה" המדינה כל שורפת "ואפילו רבינו שכתב
אבל  אדמתם, על שישראל בזמן אלא אינו שזה הפוסקים
שיש  מפני בשבת דליקה לכבות מותר הגויים בין שהם בזמן
חוטפים  הם מתגברת שכשהדליקה נפשות סכנת בה
חיים  (אורח אותו הורגים נגדם עומד וכשאדם ושוללים
גויים  שם אין שאפילו שכתבו ויש כז). סעיף שלד סימן
לברוח  יכולים שאינם חולה או זקן שם נשאר שמא מותר

ברורה). (משנה

.„¯zÓ20ÌÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ÏÎa ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»¿»«≈ƒ≈¿≈ƒ
ÈÏk elÙ‡ .‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k ,ÌÈ˜È¯ ÔÈa≈≈»ƒ¿≈∆…«¬…«¿≈»¬ƒ¿≈
,‰vÁÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á N¯Á∆∆¬»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ≈∆¿ƒ»
Èeak Ì¯bL ;ÔÈaÎÓe ÔÈÚwa˙Ó È‡ceL ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒ

¯zÓ22‰¯Ú˜ ÔÈÙBÎÂ .23‡lL ÏÈ·La ¯p‰ Èab ÏÚ À»¿ƒ¿»»««≈«≈ƒ¿ƒ∆…
.‰¯Bwa ÊÁ‡z…««»

א).20) עמוד קכ דף שבת מסכת הדין 21)(משנה הוא
שלד). סימן ברורה (משנה מלאכות "לא 22)בשאר

שרי" גרמא הא דאסור, הוא עשייה מלאכה, כל תעשה
המרדכי  וכתב ב). עמוד קכ דף שבת מסכת - מותר (=גרם
גרם  אף אחר באופן אבל הפסד, למנוע רק מותר שגרם

א).23)אסור. עמוד קכא דף שבת (מסכת

.‰‰·z24‰cL25Ïc‚Óe26‡È·Ó - ¯e‡‰ Ô‰a ÊÁ‡L ≈»ƒ»ƒ¿»∆»«»∆»≈ƒ
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È„b ¯BÚ27˙Ë‰ÏÓ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿«∆∆
‡lL È„k ,Û¯N ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰ˆw‰ ÏÚ BN¯BÙe ,Ô˙B‡»¿««»∆∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆…

L‡‰ ÌL ¯·Úz28. «¬…»»≈

א).24) עמוד קכ דף שבת מסכת קטנה 25)(משנה תיבה
לרמב"ם). המשניות מן 26)(פירוש הנפתחת גבוהה תיבה

לשמירה. דברים בה ושמים עור 27)הצד פריסת "תועלת
אל  מהגיע האש וימנע יתלהב ולא יתחרך הוא כי - גדי של

המשניות). (פירוש עיון 28)העץ" צריכים רבינו [דברי
וכל  מותר כיבוי שגרם ד בהלכה למעלה כתב כבר שהרי
זו]. הלכה להביא הוצרך ולמה הדליקה לעכב שמותר שכן

.Â˙ÈlË29,da ‰qk˙Óe dËLBt - ¯e‡‰ da ÊÁ‡L «ƒ∆»«»»¿»ƒ¿«∆»
‰˙·k - ‰˙·k Ì‡Â30¯e‡‰ Ba ÊÁ‡L ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿»»¿»¿≈≈∆»∆»«»

Ô˙BÂ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,Ba ‡¯B˜Â BËLBt -31ÌÈÓ ¿¿≈¿ƒ»»»»¿≈«ƒ
- ‰˙·k Ì‡Â ,¯e‡‰ Ba ‰Ï˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL „v‰ ÔÓƒ««∆¬«ƒ…ƒ¿»»¿ƒ»¿»

ÁÎL .‰˙·k32¯ÚÓ - ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ˜eÏc ¯33˙‡ »¿»»«≈»««≈«¿»¿«≈∆
BÁÈp‰ Ï·‡ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,ÏÙB ‡e‰Â ‡Ï·h‰««¿»¿≈¿ƒ»»»»¬»ƒƒ

BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯ÚaÓ34. ƒ»∆∆««ƒ∆»»»¿«¿¿

י"ד).29) פרק שבת מסכת כיבוי 30)(תוספתא שגרם
א).31)מותר. עמוד קכ דף שבת (מסכת 32)(מסכת

ב). עמוד קכ דף כשמנער 33)שבת הרי הקשו: הראשונים
הנר  מן שמן שהמחסר למעלה כתב ורבינו השמן, נשפך
"פסיק  זה הרי לזה מתכוון אינו אם וגם מכבה, משום חייב
הערוך, בעל נתן רבינו לדעת אולם א)? בפרק (ראה רישיה"
מותר, מהדבר) נהנה (שאינו לו ניחא שלא רישיה שפסיק
אומרים  ויש מהשמן. נהנה אינו שהרי לנער מותר כאן גם
שמנו. שכלה בנר או שעווה, של בנר מדובר שכאן

במניח 34) אבל בשוכח, אלא שנו לא ינאי: רבי דבי "אמרי
לדבר  בסיס נעשתה (הטבלא אסור" לדבר בסיס נעשה
דף  שבת מסכת רש"י - לנערה כדי לטלטלה ואסור האסור,

ב). עמוד קכ

.ÊÈ¯Î35ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL36'‰ak' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ »¿ƒ∆»¿«≈¿ƒ«≈
Ï‡'Â37ÔË˜ Ï·‡ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,'‰aÎz ¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¬»»»

‰NBÚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL∆»¿«≈¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
ÂÈ·‡ ˙Úc ÏÚ38ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚ ˙ÚcÓ Ï·‡ ; «««»ƒ¬»ƒ«««¿≈≈ƒ

ÔÈeˆÓ39¯ÓBÏ e¯Èz‰ ‰˜Ï„·e .BLÈ¯Ù‰Ï40Ïk : ¿Àƒ¿«¿ƒƒ¿≈»ƒƒ«»
.„ÈÒÙÓ BÈ‡ ‰aÎÓ‰«¿«∆≈«¿ƒ

א).35) עמוד קכא דף שבת מסכת ש"אמירה 36)(משנה
א. הלכה ו פרק למעלה כמבואר שבות", אין 37)לנכרי

עצמו  דעת על עושה הנכרי כי תכבה, אל לו לומר צריך
יעשה. אם יפסיד שלא בדעתו עצמו, שיודע 38)להנאת

(מסכת  בשבילו. ועושה לאביו נוח הזה שהכיבוי להבחין
שם). מעשה 39)שבת א) עמוד קיד דף יבמות (מסכת

המדרש  בית מפתחות לו שאבדו ביסני בר יצחק ברבי
לעשות  מה (לשאול פדת רבי לפני בא הרבים, ברשות
שם  שישחקו ותינוקת תינוק לשם הנהג לו: אמר בשבת)
נבלות  אוכל "קטן מינה: שמע לך, ויביאו המפתחות וימצאו
ישמעאל  דרבי ובמכילתא להפרישו". מצּווין דין בית ְִאין

- נאמר? למה מקדשכם, ד' אני כי "לדעת מובא: (תשא)
אני  שומע השבת, את ישראל בני ושמרו אומר שהוא לפי
לא  - ד' אני כי לדעת לומר תלמוד וקטן, שוטה חרש אפילו

דעת". לו שיש במי אלא (מסכת 40)אמרתי הגויים בפני
א). עמוד קכא דף שבת

.Á‰‡ˆB‰41‰ÒÎ‰Â42‰Î‡ÏÓ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó »»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿»»
Ïk ÌÚ ‰Ê ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‡È‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó≈¬¿»ƒ¿««ƒ∆»»∆ƒ»
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,e¯Ó‡ ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ ‰¯Bz ÈÙeb≈»ƒƒ∆ƒƒ«∆∆¿¬≈≈
˙Óe¯˙Ï ‰Î‡ÏÓ „BÚ eNÚÈ Ï‡ ‰M‡Â LÈ‡ :‰¯Bza«»ƒ¿ƒ»««¬¿»»ƒ¿«

z„ÓÏ ‡‰ ;‡È·‰Ó ÌÚ‰ ‡ÏkiÂ ,L„w‰43‰‡·‰‰L , «…∆«ƒ»≈»»≈»ƒ»»«¿»∆«¬»»
d˙B‡ ‡¯B˜ ‰Î‡ÏÓ -44‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ÔÎÂ .45, ¿»»≈»¿≈»¿ƒƒ«¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯È·Ún‰L46ÛBÒÏ ∆««¬ƒƒ¿»«ƒƒ¿ƒ««¿«¿
.·iÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡e‰ È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»

הלכה 41) א (פרק ובירושלמי ב) עמוד צו דף שבת (מסכת
העם  וייכלא - וכו' מלאכה? קרוייה שהוצאה "מניין א)
לגזברים... וליתן מבתיהן מלהוציא העם נמנע מהביא,
כך  לגזברים, וליתן מבתיהן מלהוציא העם שנמנעו וכשם
ללשכה. ולהכניס לידם מלקבל הגזברים נמנעו

הוצאה 42) (איסור הוצאה "מצינו אמרו: שם בגמרא
הרבים  (מרשות הכנסה הרבים). לרשות היחיד מרשות
מרשות  (הרי) מכדי הוא, סברא - מניין? היחיד) לרשות
שהרי  קשה אבל מכניס". לי מה מוציא לי מה הוא, לרשות
שהכנסה  נראה רבינו ומדברי תולדה" "הכנסה שם: אמרו
"והכנסה" המלה כאן חסרה התימנים יד בכתב אולם אב.

משנה). במגיד נראה עמוד 43)(וכן צו דף שבת (מסכת
במסכת 44)ב). הסוגיא בפירוש חננאל רבינו כשיטת

ואף  וכו'". קאי דבשבת "וממאי גורסים: ולא שם, שבת
כמבואר  מלאכות, כשאר במשכן הייתה הוצאה שמלאכת
אלא  חייבין "אין ב): עמוד מט דף שבת (מסכת בברייתא
אל  ואתם זרעו הם במשכן, הייתה בה שכיוצא מלאכה על
לא  ואתם לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תזרעו...
את  הורידו הם היחיד, לרשות הרבים מרשות תכניסו
היחיד  מרשות תוציאו לא ואתם לקרקע, מעגלה הקרשים
עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות
דומה  (שאינה שאני הוצאה - בכתוב? רמז לנו שאין אף
השכל  ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר
שהיא  מהכתוב ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב
מסכת  (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שלא 45)שבת דבר
מפי  איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב
"הלכה  הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש
כז  דף ראשונים הוצאת - המאור" ("ספר מסיני" למשה

א). א).46)עמוד עמוד צז דף שבת (מסכת

.Ë‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈¿ƒ¿«»«∆ƒ
¯eÚLk47„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÏÈÚBn‰48B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¿ƒ«ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

¯˜ÚÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó49BÊ ˙eL¯Ó ≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿«¬…≈¿
Ï·‡ .‰iL ˙eL¯a ÁÈpÈÂ50B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ»¬»ƒ»«¿…ƒƒ«

˙BÁt ‡ÈˆB‰L B‡ ,¯˜Ú ‡ÏÂ ÁÈp‰51- ¯eÚMkÓ ƒƒ«¿…»«∆ƒ»ƒ«ƒ
ÔÎÂ .¯eËt52Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ¯È·Ún‰ »¿≈««¬ƒƒ¿ƒ««¿«¿«¿«
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‰Ê „vÓ ¯eÚMk ¯˜ÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈«»«∆«¬…«ƒƒ«∆
.˙¯Á‡ „vÓ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ««∆∆

בשבת.47) ההוצאה שיעורי מבוארים י"ח פרק להלן
הרשויות.48) מהות על א הלכה י"ד פרק להלן ראה
והנחה.49) עקירה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה
א).50) עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה (משנה
ב).51) עמוד צג דף שבת במסכת (מסכת 52)(משנה

ב). עמוד ה דף שבת

.È˜¯Bf‰53‰Ê È¯‰ - ËÈLBn‰ B‡ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó «≈≈¿ƒ¿«ƒ¬≈∆
·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ ˙„ÏBz54B„Èa ËÈLBn‰ B‡ ˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆∆ƒ¿«»¿≈«≈«ƒ¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ55˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡ ÛBÒÏ ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«¬≈∆∆∆
„È ¯Á‡Ïk ˜¯Bf‰Â .·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ56.¯eËt - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿««»»

א).53) עמוד צו דף שבת במסכת הייתה 54)(משנה שכך
המשכן  את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת

גמירי 55)(רש"י). "גמרא ב): עמוד צו דף שבת (מסכת
מסיני. למשה הלכה והיא - זריקה 56)לה" כדרך "שלא

עמוד  קנג דף שבת מסכת (רש"י ולאחוריו" מכתפיו כגון
ב).

.‡È‡ÈˆBn‰57˙BiL¯ È˙MÓ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó «ƒƒ¿»«≈∆≈¿ƒ¿≈¿À
el‡58‰iL ˙eL¯Ï59Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - ≈ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ∆»

‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰t˜ .BÊ ˙eL¯Ï BÊ ˙eL¯Ó Blk ıÙÁ‰«≈∆À≈¿ƒ¿À»∆ƒ¿≈»
Ïc¯Á ‰‡ÏÓ elÙ‡ ,ÌÈˆÙÁ60˙eL¯Ó da¯ ‡ÈˆB‰Â , ¬»ƒ¬ƒ¿≈»«¿»¿ƒÀ»≈¿

‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - BÊ ˙eL¯Ï BÊ61.‰tw‰ Ïk ˙‡ ƒ¿»«∆ƒ∆»«À»
Ba LiL Ïk ÌÈNÓ ÈÏk‰L .‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»∆∆«¿ƒ≈ƒ…∆≈

„Á‡ ıÙÁk62. ¿≈∆∆»

ב).57) עמוד צא דף שבת במסכת היחיד 58)משנה רשות
ט. בהלכה שנזכרו הרבים היחיד 59)ורשות מרשות

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים שיש 60)לרשות
בחוץ. כבר מהחרדל אחר 61)הרבה אם אבל אחת, בפעם

עקרה  זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח
עקירה  בשעת הייתה שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר

משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה פסק 62)שנייה רבינו
כל  ונחשבים - אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי
שהכלי  מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים
השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם

שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו

.·È‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ ˙BÚÓa ‡ˆiL B‡ ,B˜ÈÁ CB˙a65- ¿≈∆»»¿»¿ƒƒ¿ƒ

‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ ÈB‡Nn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - BÙ˙k ÏÚ«¿≈«»««ƒ∆««¿«¿»

ÔkL ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ66‡NÓ ‰È‰ ≈¬»»¿»ƒƒ¿»«ƒ∆≈»»«»
Û˙ka :¯Ó‡pL ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔkLna ˙‰˜ Èa¿≈¿»«ƒ¿»¿«¿»≈¬»»∆∆¡««»≈

Ô˙B‡ ÔÈ„ÓBÏ ÔkLnÓ ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ ,e‡NÈ67. ƒ»¿»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»

א).63) עמוד צב דף שבת במסכת בתלמוד 64)(משנה
פרק  (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי
המאור  שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד,

המאור  שמן המשחה", ושמן התמיד ומנחת הסמים וקטורת
יום  של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו -

בזרועו". עמוד 65)תלוייה קמז דף שבת במסכת (ברייתא
עד 66)א). אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר

פרק  (להלן פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה
לסבלים  אלא בכך הוצאה דרך שאין ואף ג), הלכה י"ד
עבודה  בתורה שנקראה כיוון חייב מקום מכל בהם, וכיוצא
רוקח). (מעשה ישאו" בכתף עליהם הקודש עבודת "כי

ז.67) בפרק ראה

.‚È‡ÈˆBn‰ Ï·‡68ÂÈÙa BÏ‚¯a ,B„È ¯Á‡Ï69 ¬»«ƒ¿««»¿«¿¿ƒ
ÈÙe B„‚·a ¯eÙzL ÒÈÎ·e ,B¯ÚN·e BÊ‡a ,B˜t¯Ó·e¿«¿≈¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ

‰hÓÏ ÒÈk‰70BÏÚÓa ,B„‚· ÈÙa ,„‚·Ï „‚a ÔÈa , «ƒ¿«»≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
.ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt - BÏcÒ·e¿«¿»»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ

א).68) עמוד צב דף שבת במסכת בדבר 69)(משנה
הוציאו  אם אף חייב אוכל שהוא בדבר אבל אוכל, שאינו
משנה"). ("מגיד א עמוד קב דף שבת במסכת הוא וכן בפיו,

שאין 70) פטור, ממנו נופל החפץ שאין צר הכיס אם אף
בכך. הוצאה דרך

.„È‡ÈˆBn‰71ÈB‡NÓ ‰È‰ Ì‡ :BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ «ƒ««…ƒ»»«
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Óe ‰·z B‡ ‡ÏÓ ˜N ÔB‚k ,„·k»≈¿«»≈≈»ƒ¿»¿«≈»∆
ÔkL ;·iÁ - B„Èa NÙB˙Â BL‡¯ ÏÚ ÌÈNÓ ‡e‰L∆≈ƒ«…¿≈¿»«»∆≈
.B„Èa B‡ BÙ˙k ÏÚ ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈¿»
¯ÙÒ B‡ „‚a ÁÈp‰L ÔB‚k ,Ï˜ ıÙÁ Á˜Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆«¿∆ƒƒ«∆∆≈∆
B„Èa ÊÁB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,B‡ÈˆB‰Â BL‡¯ ÏÚ ÔÈkÒ B‡72 «ƒ«…¿ƒ¿≈≈¿»

ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ∆≈
ÏÚ ÔÈÁpÓ ÔÈˆÙÁ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÌÏBÚ‰ ·¯ C¯c∆∆…»»¿ƒ«¬»ƒÀ»ƒ«

¯È·Ún‰ .Ì‰ÈL‡¯73Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ıÙÁ »≈∆««¬ƒ≈∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«
BL‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ B¯È·Ú‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««ƒ∆∆¡ƒ¿«¿»≈…

.·iÁ -«»

המוציא 71) חייא: רבי "אמר א) עמוד צב דף שבת (מסכת
- כן עושין הוצל אנשי שכן חייב, בשבת ראשו על משאוי
אמרו: כך אלא העולם)? (רוב דעלמא רובא הוצל וכי
אנשי  לומר: תמצא ואם פטור, ראשו על משאוי המוציא
רבינו, וסובר אדם" כל אצל דעתם בטלה - כן? עושין הוצל
חייב, בידו תופסו ואם להוציא אדם כל דרך כבד שמשא
בתלמוד  ועיין ראשו, על הוציאו אם פטור קל ומשא

ג. הלכה י פרק שבת מסכת אין 72)ירושלמי כלומר:
פירושו  שלמעלה בידו" "ותופש ואילו בידו, המשאוי

משנה). (לחם ראשו על דף 73)שהמשאוי שבת (מסכת
לסוף  ארבע מתחילת חפץ המעביר רבא: "אמר א) עמוד ט
אבל  חייב"; עליו דרך והעבירו הרבים, ברשות ארבע
ונוטל  במקומו עומד שהאדם אחר, באופן פירש הראב"ד

שמאלו. בצד ונותנו ימינו מצד חפץ

.ÂË¯zÓ74ÏËÏËÏ Ì„‡Ï75CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿»»¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿
LÈÂ ,Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆≈¿ƒ»¿≈

BlL ‰n‡·e .‰f‰ Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ76.ÔÈ„„BÓ ¿«¿≈¿»«¿À»«∆¿«»∆¿ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - ÂÈ¯·È‡a Òp ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«»¿≈»»¿ƒ«¿««
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‰Ê „vÓ ¯eÚMk ¯˜ÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈«»«∆«¬…«ƒƒ«∆
.˙¯Á‡ „vÓ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ««∆∆

בשבת.47) ההוצאה שיעורי מבוארים י"ח פרק להלן
הרשויות.48) מהות על א הלכה י"ד פרק להלן ראה
והנחה.49) עקירה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה
א).50) עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה (משנה
ב).51) עמוד צג דף שבת במסכת (מסכת 52)(משנה

ב). עמוד ה דף שבת

.È˜¯Bf‰53‰Ê È¯‰ - ËÈLBn‰ B‡ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó «≈≈¿ƒ¿«ƒ¬≈∆
·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ ˙„ÏBz54B„Èa ËÈLBn‰ B‡ ˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆∆ƒ¿«»¿≈«≈«ƒ¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ55˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡ ÛBÒÏ ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«¬≈∆∆∆
„È ¯Á‡Ïk ˜¯Bf‰Â .·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ56.¯eËt - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿««»»

א).53) עמוד צו דף שבת במסכת הייתה 54)(משנה שכך
המשכן  את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת

גמירי 55)(רש"י). "גמרא ב): עמוד צו דף שבת (מסכת
מסיני. למשה הלכה והיא - זריקה 56)לה" כדרך "שלא

עמוד  קנג דף שבת מסכת (רש"י ולאחוריו" מכתפיו כגון
ב).

.‡È‡ÈˆBn‰57˙BiL¯ È˙MÓ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó «ƒƒ¿»«≈∆≈¿ƒ¿≈¿À
el‡58‰iL ˙eL¯Ï59Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - ≈ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ∆»

‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰t˜ .BÊ ˙eL¯Ï BÊ ˙eL¯Ó Blk ıÙÁ‰«≈∆À≈¿ƒ¿À»∆ƒ¿≈»
Ïc¯Á ‰‡ÏÓ elÙ‡ ,ÌÈˆÙÁ60˙eL¯Ó da¯ ‡ÈˆB‰Â , ¬»ƒ¬ƒ¿≈»«¿»¿ƒÀ»≈¿

‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - BÊ ˙eL¯Ï BÊ61.‰tw‰ Ïk ˙‡ ƒ¿»«∆ƒ∆»«À»
Ba LiL Ïk ÌÈNÓ ÈÏk‰L .‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»∆∆«¿ƒ≈ƒ…∆≈

„Á‡ ıÙÁk62. ¿≈∆∆»

ב).57) עמוד צא דף שבת במסכת היחיד 58)משנה רשות
ט. בהלכה שנזכרו הרבים היחיד 59)ורשות מרשות

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים שיש 60)לרשות
בחוץ. כבר מהחרדל אחר 61)הרבה אם אבל אחת, בפעם

עקרה  זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח
עקירה  בשעת הייתה שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר

משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה פסק 62)שנייה רבינו
כל  ונחשבים - אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי
שהכלי  מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים
השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם

שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו

.·È‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ ˙BÚÓa ‡ˆiL B‡ ,B˜ÈÁ CB˙a65- ¿≈∆»»¿»¿ƒƒ¿ƒ

‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ ÈB‡Nn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - BÙ˙k ÏÚ«¿≈«»««ƒ∆««¿«¿»

ÔkL ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ66‡NÓ ‰È‰ ≈¬»»¿»ƒƒ¿»«ƒ∆≈»»«»
Û˙ka :¯Ó‡pL ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔkLna ˙‰˜ Èa¿≈¿»«ƒ¿»¿«¿»≈¬»»∆∆¡««»≈

Ô˙B‡ ÔÈ„ÓBÏ ÔkLnÓ ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ ,e‡NÈ67. ƒ»¿»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»

א).63) עמוד צב דף שבת במסכת בתלמוד 64)(משנה
פרק  (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי
המאור  שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד,

המאור  שמן המשחה", ושמן התמיד ומנחת הסמים וקטורת
יום  של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו -

בזרועו". עמוד 65)תלוייה קמז דף שבת במסכת (ברייתא
עד 66)א). אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר

פרק  (להלן פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה
לסבלים  אלא בכך הוצאה דרך שאין ואף ג), הלכה י"ד
עבודה  בתורה שנקראה כיוון חייב מקום מכל בהם, וכיוצא
רוקח). (מעשה ישאו" בכתף עליהם הקודש עבודת "כי

ז.67) בפרק ראה

.‚È‡ÈˆBn‰ Ï·‡68ÂÈÙa BÏ‚¯a ,B„È ¯Á‡Ï69 ¬»«ƒ¿««»¿«¿¿ƒ
ÈÙe B„‚·a ¯eÙzL ÒÈÎ·e ,B¯ÚN·e BÊ‡a ,B˜t¯Ó·e¿«¿≈¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ

‰hÓÏ ÒÈk‰70BÏÚÓa ,B„‚· ÈÙa ,„‚·Ï „‚a ÔÈa , «ƒ¿«»≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
.ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt - BÏcÒ·e¿«¿»»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ

א).68) עמוד צב דף שבת במסכת בדבר 69)(משנה
הוציאו  אם אף חייב אוכל שהוא בדבר אבל אוכל, שאינו
משנה"). ("מגיד א עמוד קב דף שבת במסכת הוא וכן בפיו,

שאין 70) פטור, ממנו נופל החפץ שאין צר הכיס אם אף
בכך. הוצאה דרך

.„È‡ÈˆBn‰71ÈB‡NÓ ‰È‰ Ì‡ :BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ «ƒ««…ƒ»»«
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Óe ‰·z B‡ ‡ÏÓ ˜N ÔB‚k ,„·k»≈¿«»≈≈»ƒ¿»¿«≈»∆
ÔkL ;·iÁ - B„Èa NÙB˙Â BL‡¯ ÏÚ ÌÈNÓ ‡e‰L∆≈ƒ«…¿≈¿»«»∆≈
.B„Èa B‡ BÙ˙k ÏÚ ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈¿»
¯ÙÒ B‡ „‚a ÁÈp‰L ÔB‚k ,Ï˜ ıÙÁ Á˜Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆«¿∆ƒƒ«∆∆≈∆
B„Èa ÊÁB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,B‡ÈˆB‰Â BL‡¯ ÏÚ ÔÈkÒ B‡72 «ƒ«…¿ƒ¿≈≈¿»

ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ∆≈
ÏÚ ÔÈÁpÓ ÔÈˆÙÁ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÌÏBÚ‰ ·¯ C¯c∆∆…»»¿ƒ«¬»ƒÀ»ƒ«

¯È·Ún‰ .Ì‰ÈL‡¯73Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ıÙÁ »≈∆««¬ƒ≈∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«
BL‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ B¯È·Ú‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««ƒ∆∆¡ƒ¿«¿»≈…

.·iÁ -«»

המוציא 71) חייא: רבי "אמר א) עמוד צב דף שבת (מסכת
- כן עושין הוצל אנשי שכן חייב, בשבת ראשו על משאוי
אמרו: כך אלא העולם)? (רוב דעלמא רובא הוצל וכי
אנשי  לומר: תמצא ואם פטור, ראשו על משאוי המוציא
רבינו, וסובר אדם" כל אצל דעתם בטלה - כן? עושין הוצל
חייב, בידו תופסו ואם להוציא אדם כל דרך כבד שמשא
בתלמוד  ועיין ראשו, על הוציאו אם פטור קל ומשא

ג. הלכה י פרק שבת מסכת אין 72)ירושלמי כלומר:
פירושו  שלמעלה בידו" "ותופש ואילו בידו, המשאוי

משנה). (לחם ראשו על דף 73)שהמשאוי שבת (מסכת
לסוף  ארבע מתחילת חפץ המעביר רבא: "אמר א) עמוד ט
אבל  חייב"; עליו דרך והעבירו הרבים, ברשות ארבע
ונוטל  במקומו עומד שהאדם אחר, באופן פירש הראב"ד

שמאלו. בצד ונותנו ימינו מצד חפץ

.ÂË¯zÓ74ÏËÏËÏ Ì„‡Ï75CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿»»¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿
LÈÂ ,Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆≈¿ƒ»¿≈

BlL ‰n‡·e .‰f‰ Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ76.ÔÈ„„BÓ ¿«¿≈¿»«¿À»«∆¿«»∆¿ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - ÂÈ¯·È‡a Òp ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«»¿≈»»¿ƒ«¿««
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˙BiBÈ·k77‰fL ,e¯Ó‡ ‰Ïaw‰ ÈtÓe .Ì„‡ Ïk ÏL ¿≈ƒ∆»»»ƒƒ««»»»¿∆∆
"ÂÈzÁz LÈ‡ e·L" ‰¯Bza ¯Ó‡pL78ÏËÏËÈ ‡lL - ∆∆¡««»¿ƒ«¿»∆…¿«¿≈

C¯‡ ˙cÓk ‡e‰L ,‰Ê Úa¯Óa ‡l‡ ;‰Ê Úa¯ÓÏ ıeÁƒ¿À»∆∆»ƒ¿À»∆∆¿ƒ«…∆
.ÏËÏËÏ LÈ „·Ïa Ba ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiLk Ì„‡»»¿∆ƒ¿…»»¿«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈

י.74) הלכה י"ג פרק להלן במסכת 75)ראה משנה
ובלבד  - הרבים ברשות "ומטלטל ב עמוד צח דף עירובין
ברשות  לטלטל שמותר הרי אמות", מארבע חוץ יוציא שלא
ח  דף שבת במסכת נראה (וכן אמות ארבע בתוך הרבים
טלטול  ידי על אמות מארבע חוץ להוציא ואילו א). עמוד
שהחשיך  במי אלא התירו לא אמות מארבע פחות פחות
באורח  משנה ומגיד ראב"ד ועיין ז). הלכה כ פרק (להלן

א. קטן סעיף שמט סימן הזה 76)חיים האיש היה ואם
אדם. בני שאר משל גדולות אמותיו ד' ביותר, ארוך

הלכה 77) י"ז פרק להלן כמבואר טפחים, שישה בת אמה
ובמכילתא)78)ל"ו. א עמוד מח דף עירובין (מסכת

אורך י  - "תחתיו" כשיעור תהיה השבת ביום איש כל שיבת
ידיו  לפשוט כדי אמה ועוד אמות, שלוש שהוא גופו כל
ממקום  חפצים לטלטל אדם יכול זה ובשיעור ורגליו,

שמט). סימן חיים (אורח למקום

.ÊËeÈ‰79ÌÈL80CB˙Ï ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ ˙ˆ˜Ó , »¿«ƒƒ¿»«¿««∆∆¿
.ÚˆÓ‡a ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ‡È·Ó - ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ»∆¿«
.B¯·Á ÏL CB˙Ï BlL CBzÓ ‰Ê ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ∆ƒ∆¿∆¬≈

ÚÏ·Ó ÈÚˆÓ‡‰Â ,‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â81‡e‰ - ÌÈ˙Èa ¿ƒ»¿»¿»∆¿»ƒÀ¿»≈¿«ƒ
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ,BnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â Ô‰nÚ ¯zÓÀ»ƒ»∆¿≈À»ƒƒ¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡82.‰Ê ÌÚ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆

א).79) עמוד מה דף עירובין (מסכת אחד 80)משנה שכל
אמה, שש הפסק יש וביניהם אמותיו, בד' מונח מאכל לו יש
אלו. בתוך אלו מובלעות אחד, כל של אמות ששתי נמצא

מונח 81) ידו ועל האמות, שמונה באמצע עומד שהוא
שניהם. בתוך מובלעות אמותיו ארבע ונמצא מאכל,

אמות.82) לארבע חוץ יוציאו שלא

.ÊÈCÎÈÙÏ83¯zÓ84ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ ¯˜ÚÏ Ì„‡Ï ¿ƒ»À»¿»»«¬…≈∆≈¿»«ƒ
CB˙a BnÚL B¯·ÁÏ BzÏÂ85B¯·Á ÔÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿««¿≈¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BcˆaL ¯Á‡‰ B¯·ÁÏ«¬≈»«≈∆¿ƒ¬ƒ≈≈»¿««ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk CÏB‰ ıÙÁ‰L86ÈtÓ ,¯zÓ - ˙aLa ∆«≈∆≈«»ƒƒ¿«»À»ƒ¿≈

˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡ ÏËÏË ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆…ƒ¿≈∆»¿«¿««
.BlL∆

אמות.83) ארבע תוך הרבים ברשות חפץ לטלטל שמותר
א).84) עמוד צה דף עירובין (מסכת הוא 85)משנה אם

אחת  מרשות להוציאו אסור אבל אחת, רשות בתוך
הוא  שאז אמות, ארבע בתוך אף אחרת לרשות ולהעבירו
כן  "על אסור. לכרמלית ואפילו לרשות מרשות מוציא
שנותנים  בשבת, קהילות באיזה שראיתי מה על תגר, קראתי
מארבע  בפחות הרחוב דרך והולכים הכנסת לבית תורה ספר
לרחוב, הבית מן שמוציאים במה איסור ועושים אמות,
שמט). סימן זהב (טורי הושטה" מועילה לא שלזה

מותר 86) שלבעליו ממה יותר חפץ להוליך שאסור ואף
קונים  הפקר שחפצי נורי בן יוחנן כרבי רבינו דעת ללכת,

הלכה  ה פרק טוב יום בהלכות להלן (ראה במקומם שביתה
י).

.ÁÈÏÈ‡B‰87Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ Ì„‡Ï BÏ LÈÂ ƒ¿≈»»»¿«¿≈¿»«¿À»
ÏËÏËÓ ‡ˆÓ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡e‰L∆«¿««««¿««ƒ¿»¿«¿≈
‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ ‰Ê Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡ C¯‡a¿…∆¬«¿∆¿À»∆»≈«¿»

‰n‡ ÈLÓÁ88˙eL¯a ˜¯Bf‰ B‡ ¯È·Ún‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . À¿≈«»¿ƒ»≈««¬ƒ«≈ƒ¿
·iÁ ÌÈa¯‰89‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁÏ ıeÁ ¯È·ÚiL „Ú »«ƒ«»«∆«¬ƒ¿»≈«¿»
‰n‡ ÈLÓÁ90Úa¯‡ ˙lÁzÓ :e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ . À¿≈«»¿»»∆»«¿ƒ¿ƒ««¿«

‡e‰ - ·iÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯È·Ún‰ :B‡ ,Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«««¬ƒ«¿«««»
BÙBÒ „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL ÔBÒÎÏ‡‰ ˙lÁzÓ91Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«»¬«¿∆«¿«««¿ƒ

.¯eËt - ‰fÓ ˙BÁt ¯È·Ú‰∆¡ƒ»ƒ∆»

א).87) עמוד נא דף עירובין "כל 88)(מסכת הכלל לפי
אמה  (כל באלכסונא" חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא
מסכת  - באלכסונה חמישיות ושתי אמה היא - בריבועה

א). עמוד נז דף בפחות 89)עירובין אף יש איסור אבל
ד'90)מזה. מעביר כשהוא הסוברים מהראשונים ויש

בלבד. אמות בד' אף חייב פניו, כנגד היינו,91)אמות
החפץ  מקצת אם אבל זה, לשיעור מחוץ תהיה שההנחה
ארבע  החפץ העביר לא שהרי פטור, זה שיעור בתוך מונח

יא. בהלכה כמבואר בשלימות, ואלכסונן הן אמות

.ËÈıÙÁ ¯˜BÚ‰ ?„ˆÈk :˙BcÓ LÏL Ô‡k ‡ˆÓƒ¿»»»ƒ≈«»≈≈∆
¯Á‡ ÌB˜Óa BÁÈp‰Â ‰Ê ÌB˜nÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ»∆¿ƒƒ¿»«≈
„Ú ˙BÓB˜n‰ ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»»≈¿≈«¿«
Úa¯‡Ó ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¬≈∆À»»»≈≈∆»≈≈«¿«
ÈLÓÁ ‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ CB˙a Ô‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Bn‡««¬«ƒ≈¿»≈«¿»À¿≈

¯eËt - ‰n‡92‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ Ô‰ÈÈa ‰È‰ ; «»»»»≈≈∆»≈«¿»
n‡ ÈLÓÁ¯È·Ú‰ È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂLa ‰ À¿≈«»¿»∆¬≈∆«»∆¬≈∆¡ƒ

.Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡Ï ıeÁ ıÙÁ‰«≈∆«¬«¿∆¿À»

נא 92) דף עירובין (מסכת שאמרו ממה ומקורו אסור, אבל
הן  שמעביר עד חייב אינו אמות ארבע "המעביר א): עמוד
כן. לעשות אסור אבל חייב" ש"אינו הרי ואלכסונן"
עמוד  ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת
אמות  מארבע בפחות לטלטל לכתחילה אף שמותר נראה א
פחות  בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה
חומשים  ושלושה חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין

ה'תשע"ח  שבט ט' חמישי יום

עׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בהם 1) המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר

והפטור.

.‡ÔÈ‡2¯È·Ún‰ B‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ≈«ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒ
¯˜ÚiL „Ú ,·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3 ƒ¿»«ƒ¿«¿«««»«∆«¬…

‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ıÙÁ4ÌÈÁÙË5ÏÚ ≈∆≈««≈»∆≈«¿»»¿»ƒ«
ÁÈpÈÂ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡6LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚ «¿»»¿»ƒ»≈¿«ƒ«««≈»∆≈

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»¿»ƒ
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zayר zekld - mipnf xtq - hay 'h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.2) ד, מזה 4)יגביה.3)שבת פחות שהוא מה "כי
יתקיימו, לא המונחים החפצים כי בו, יניחו לא השיעור
בפירוש  (רבינו הדקים" החפצים אותם יהיו אם אלא
תם, רבינו בשם כתבו וב'תוספות' פ"א), שבת המשניות
רק  עקירה (ואין מארבעה בפחות החפץ להניח רגילות שאין

הנחה). ממקום הגביהו להלן 5)אם ראה המדויק, שיעורו
הל"ו. או 6)פי"ז הרבים ברשות דוקא שזה הר"ן ודעת

החפץ  אם אבל אדם, ידי על נעקר והחפץ היחיד ברשות
היחיד, ברשות נעוץ בקנה כגון עצמה היחיד ברשות הוא

משהו. גבי על אפילו אלא ארבעה במקום צורך אין

.·B„È7Ì„‡ ÏL8.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡k BÏ ‰·eLÁ »∆»»¬»¿«¿»»««¿»»
CÎÈÙÏ9BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ‰ Ì„‡ „iÓ ıÙÁ‰ ¯˜Ú Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»««≈∆ƒ«»»»≈ƒ¿

.·iÁ - ‰iL ˙eL¯a „ÓBÚ‰ ¯Á‡ Ì„‡ „Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿«»»«≈»≈ƒ¿¿ƒ»«»
ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
Ì„‡ „iÓ B‡ ‰pnÓ ıÙÁ‰ ¯˜ÚÂ ,‰iL ˙eL¯Ï B„È»ƒ¿¿ƒ»¿»««≈∆ƒ∆»ƒ«»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ - ÂÈÏ‡ B„È ¯ÈÊÁ‰Â ,da „ÓBÚ‰»≈»¿∆¡ƒ»≈»«»¿««ƒ
ÏÈ‡B‰ ,Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ««≈∆¿»∆≈ƒ

.ı¯‡a ÁpÓk ‡e‰ È¯‰ - B„Èa ‡e‰Â¿¿»¬≈¿À»»»∆

א.7) ה, החפצים 8)שבת בה יניחו האדם שיד "לפי
והאחיזה. והפישוט הקיבוץ מתכונת בה שיש ומה הגדולים,
ד'. על ד' בו שיש במקום היא כאילו אותה נחשוב זה מפני
במקום  בארץ הניחו כאילו האדם, ביד שנותן מי ולפיכך

שם). המשניות (בפירוש עליו" עומד אדם שבת 9)שאותו
בה  (שיש ידו את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב,
הבית  בעל של ידו לתוך ונתן היחיד), (לרשות לפנים חפץ)
העני  והוציא, מתוכה שנטל או היחיד), ברשות (העומד

חייב".

.‚‰È‰10·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»…∆∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈

Bz·LÁnL11ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ÂÈt dÓÈNÓ ∆«¬«¿¿ƒ»ƒ¿«¿»»««ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL12„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ ∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈ƒ∆»»≈

˜˜¯ B‡ ÌÈÓ ÔÈzL‰Â el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a¿««ƒ¿≈¿À≈¿ƒ¿ƒ«ƒ»«
ÁÈp‰Â BÊ ˙eL¯Ó ¯˜Ú È¯‰L ;·iÁ - ‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«»∆¬≈»«≈¿¿ƒƒ«
¯˜Ú el‡k B˙B‡ ‰NBÚ Bz·LÁÓe ,‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«¬«¿»¿ƒ»«
ÈÙe ,BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ≈««≈¿«¿»»»»≈ƒ¿ƒ

¯eËt - da ÔÈzL‰Â ,‰iL ˙eL¯a ‰n‡13. «»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

א.10) קב, והחשיב 11)שבת בהליכתו, לאכלה "שצריך
(רש"י). שבפיו" זו ב.12)להוצאה צח, עירובין משנה,

א.13) צט, עירובין

.„„ÓBÚ ‰È‰14B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a »»≈¿««ƒ¿≈¿À»«»
‰‡ÏÓ ‡n‚ Èab ÏÚÓ ÌÈÓ ÌMÓ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ»«ƒ≈««≈À»¿≈»

·iÁ - Ô‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ15‰ el‡k Ôlk ÌÈn‰L ,ÔÈÁpÓ Ô «ƒ¿ƒ»«»∆««ƒÀ»¿ƒ≈À»ƒ
ÌÈÓ Èab ÏÚ Ûˆ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ı¯‡‰ ÏÚ16 «»»∆¬»ƒ»»¿ƒ»««≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙a ˙B¯Ùe17˙B¯t‰ ÔÓ Á˜ÏÂ B„È ËLÙe , ≈¿«¿ƒ»«»¿»«ƒ«≈
Èab ÏÚ ˙B¯t‰ eÁ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ»∆¬≈…»«≈««≈
.‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ¯˜Ú ‡lL ‡ˆÓÂ ,ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»∆…»«≈««≈¿«¿»»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â18Èt ÏÚ ÔÈÙˆ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«≈»ƒ«¿≈

¯eËt ‡e‰L ,Ì‡ÈˆB‰Â ÌÈn‰19ÔÓL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿ƒ»∆»¿≈ƒ»»∆∆
- B‡ÈˆB‰Â ÔÓM‰ ÔÓ ËÏ˜Â ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Û»̂«¿≈««ƒ¿»«ƒ«∆∆¿ƒ

¯eËt20. »

ב.14) ה, במצב 15)שבת היו לא בידו שנטל שהמים אף
(רש"י). זורמים אלא מנוחה הסתפקו 16)של שם, בגמרא

שאנו  או הכלי, בתוך הנח הפרי אחרי הולכים אנו אם
פסק  ולכן בתיקו, והעלו - נח שאינו הכלי אחרי הולכים

(מגידֿמשנה). מספק שפטור על 17)רבינו אחר: בנוסח
התימנים). (כ"י הכלי ספק,18)גבי שום היה לא בזה כי

ש"אמר  כמונחים, יחשבו מים גבי על הצפים שהפירות
הנחתו". זו) (אין היינו לאו מים, גבי על אגוז רבא,

שהוא 19) דוקא העפר יסוד על הנחה להיות "שצריכה
(הרש"ש). נוזל" שהוא המים יסוד על ולא גושי,

נורי.20) בן יוחנן דרבי כרבנן ב. ה, שבת

.‰·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈«ƒ≈¿ƒ¿«»
ÁÈp‰ B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÁÈpÈÂ ¯˜ÚiL „Ú«∆«¬…¿«ƒ«¬»ƒ»«¿…ƒƒ«ƒƒ«

CÎÈÙÏ .¯eËt - ¯˜Ú ‡ÏÂ21˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ , ¿…»«»¿ƒ»ƒ∆»»≈¿««
,B„Èa ıÙÁÂ ‰iL ˙eL¯Ï B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓƒ¿≈¿À»«»ƒ¿¿ƒ»¿≈∆¿»
¯ÈÊÁ‰Â ,ıÙÁ B„ÈÏ ¯Á‡ Ô˙pL B‡ ;epnÓ ¯Á‡ BÏËe¿»«≈ƒ∆∆»««≈¿»≈∆¿∆¡ƒ

ÁÈp‰ ‰ÊÂ ¯˜Ú ‰fL ,ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÂÈÏ‡ B„È22. »≈»¿≈∆¿ƒ∆∆»«¿∆ƒƒ«

ידו 21) את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב, שבת
מתוכה  הבית בעל ונטל היחיד), (לרשות לפנים חפץ) (ובה

פטורים". שניהם אדם 22)- כשהתחיל אצלנו: העיקר "כי
אותה  וגמר אחר אדם ובא אותה, גמר ולא בשבת מלאכה
ידי  על נגמרת שהמלאכה לפי פטורים, שניהם מלאכה,
מה  וזה גמורה, מלאכה מהם אחד עשה ולא שניהם,
שעשאוה  שנים חייב, אותה ועשה "יחיד הגמרא: שאמרה
- "בעשותה" ה'ֿיתברך: מאמר זה על והרמיזה פטורים",
בפירוש  (רבינו מקצתה" העושה ולא כולה את העושה

שם). המשניות

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23‰ÏÚÓÏ B„È ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿«¿»
‰LÏMÓ24ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏL CB˙a B„È ‰˙È‰ Ï·‡ , ƒ¿»¬»»¿»»¿¿»»»»∆

·iÁÂ ,ı¯‡a ÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ -25. ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ«»»∆¿«»

אחרת.23) לרשות שהכניס חפץ מידו אחר נטל אם שפטור
אבל 24) החפץ, את והכניס השניה לרשות ידו שנכנסה אף

הנחה. נעשתה פחות 25)לא הנמצא חפץ א. צב, שבת
דומה. בארץ כמונח לארץ, טפחים משלשה

.Ê‰È‰26ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
„ÓBÚ‰ ‰Ê „iÓ ıÙÁ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ó „È B¯·Á¬≈»≈¿¿ƒ»¿»«≈∆ƒ«∆»≈
,BÏˆ‡Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L B‡ ;BÏˆ‡ BÒÈÎ‰Â ,BÊ ˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿∆ƒ≈∆≈∆¿

ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï „ÓBÚ‰ ‰Ê - „ÓBÚ‰ ‰Ê „Èa ÁÈp‰Â27, ¿ƒƒ«¿«∆»≈∆»≈…»»¿
B„Èa Ô˙ È¯‰L28È¯‰L ,·iÁ B¯·ÁÂ ;B„iÓ ÏË B‡ ∆¬≈»«¿»»«ƒ»«¬≈«»∆¬≈

.ÁÈp‰Â ¯˜Ú»«¿ƒƒ«

א.26) ב, שבכל 27)שבת ואף פטור, אמרו: במשנה
אבל  מעונש פטור הכוונה "פטור", שבת בדיני שנאמר מקום
פטור  כאן ה"ג), פ"א (למעלה כן לעשות מדרבנן אסור
כל  את עשה חבירו אלא כלום, עושה שאיננו כיון ומותר
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רי zay zekld - mipnf xtq - hay 'h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.2) ד, מזה 4)יגביה.3)שבת פחות שהוא מה "כי
יתקיימו, לא המונחים החפצים כי בו, יניחו לא השיעור
בפירוש  (רבינו הדקים" החפצים אותם יהיו אם אלא
תם, רבינו בשם כתבו וב'תוספות' פ"א), שבת המשניות
רק  עקירה (ואין מארבעה בפחות החפץ להניח רגילות שאין

הנחה). ממקום הגביהו להלן 5)אם ראה המדויק, שיעורו
הל"ו. או 6)פי"ז הרבים ברשות דוקא שזה הר"ן ודעת

החפץ  אם אבל אדם, ידי על נעקר והחפץ היחיד ברשות
היחיד, ברשות נעוץ בקנה כגון עצמה היחיד ברשות הוא

משהו. גבי על אפילו אלא ארבעה במקום צורך אין

.·B„È7Ì„‡ ÏL8.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡k BÏ ‰·eLÁ »∆»»¬»¿«¿»»««¿»»
CÎÈÙÏ9BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ‰ Ì„‡ „iÓ ıÙÁ‰ ¯˜Ú Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»««≈∆ƒ«»»»≈ƒ¿

.·iÁ - ‰iL ˙eL¯a „ÓBÚ‰ ¯Á‡ Ì„‡ „Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿«»»«≈»≈ƒ¿¿ƒ»«»
ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
Ì„‡ „iÓ B‡ ‰pnÓ ıÙÁ‰ ¯˜ÚÂ ,‰iL ˙eL¯Ï B„È»ƒ¿¿ƒ»¿»««≈∆ƒ∆»ƒ«»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ - ÂÈÏ‡ B„È ¯ÈÊÁ‰Â ,da „ÓBÚ‰»≈»¿∆¡ƒ»≈»«»¿««ƒ
ÏÈ‡B‰ ,Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ««≈∆¿»∆≈ƒ

.ı¯‡a ÁpÓk ‡e‰ È¯‰ - B„Èa ‡e‰Â¿¿»¬≈¿À»»»∆

א.7) ה, החפצים 8)שבת בה יניחו האדם שיד "לפי
והאחיזה. והפישוט הקיבוץ מתכונת בה שיש ומה הגדולים,
ד'. על ד' בו שיש במקום היא כאילו אותה נחשוב זה מפני
במקום  בארץ הניחו כאילו האדם, ביד שנותן מי ולפיכך

שם). המשניות (בפירוש עליו" עומד אדם שבת 9)שאותו
בה  (שיש ידו את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב,
הבית  בעל של ידו לתוך ונתן היחיד), (לרשות לפנים חפץ)
העני  והוציא, מתוכה שנטל או היחיד), ברשות (העומד

חייב".

.‚‰È‰10·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»…∆∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈

Bz·LÁnL11ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ÂÈt dÓÈNÓ ∆«¬«¿¿ƒ»ƒ¿«¿»»««ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL12„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ ∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈ƒ∆»»≈

˜˜¯ B‡ ÌÈÓ ÔÈzL‰Â el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a¿««ƒ¿≈¿À≈¿ƒ¿ƒ«ƒ»«
ÁÈp‰Â BÊ ˙eL¯Ó ¯˜Ú È¯‰L ;·iÁ - ‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«»∆¬≈»«≈¿¿ƒƒ«
¯˜Ú el‡k B˙B‡ ‰NBÚ Bz·LÁÓe ,‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«¬«¿»¿ƒ»«
ÈÙe ,BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ≈««≈¿«¿»»»»≈ƒ¿ƒ

¯eËt - da ÔÈzL‰Â ,‰iL ˙eL¯a ‰n‡13. «»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

א.10) קב, והחשיב 11)שבת בהליכתו, לאכלה "שצריך
(רש"י). שבפיו" זו ב.12)להוצאה צח, עירובין משנה,

א.13) צט, עירובין

.„„ÓBÚ ‰È‰14B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a »»≈¿««ƒ¿≈¿À»«»
‰‡ÏÓ ‡n‚ Èab ÏÚÓ ÌÈÓ ÌMÓ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ»«ƒ≈««≈À»¿≈»

·iÁ - Ô‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ15‰ el‡k Ôlk ÌÈn‰L ,ÔÈÁpÓ Ô «ƒ¿ƒ»«»∆««ƒÀ»¿ƒ≈À»ƒ
ÌÈÓ Èab ÏÚ Ûˆ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ı¯‡‰ ÏÚ16 «»»∆¬»ƒ»»¿ƒ»««≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙a ˙B¯Ùe17˙B¯t‰ ÔÓ Á˜ÏÂ B„È ËLÙe , ≈¿«¿ƒ»«»¿»«ƒ«≈
Èab ÏÚ ˙B¯t‰ eÁ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ»∆¬≈…»«≈««≈
.‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ¯˜Ú ‡lL ‡ˆÓÂ ,ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»∆…»«≈««≈¿«¿»»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â18Èt ÏÚ ÔÈÙˆ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«≈»ƒ«¿≈

¯eËt ‡e‰L ,Ì‡ÈˆB‰Â ÌÈn‰19ÔÓL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿ƒ»∆»¿≈ƒ»»∆∆
- B‡ÈˆB‰Â ÔÓM‰ ÔÓ ËÏ˜Â ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Û»̂«¿≈««ƒ¿»«ƒ«∆∆¿ƒ

¯eËt20. »

ב.14) ה, במצב 15)שבת היו לא בידו שנטל שהמים אף
(רש"י). זורמים אלא מנוחה הסתפקו 16)של שם, בגמרא

שאנו  או הכלי, בתוך הנח הפרי אחרי הולכים אנו אם
פסק  ולכן בתיקו, והעלו - נח שאינו הכלי אחרי הולכים

(מגידֿמשנה). מספק שפטור על 17)רבינו אחר: בנוסח
התימנים). (כ"י הכלי ספק,18)גבי שום היה לא בזה כי

ש"אמר  כמונחים, יחשבו מים גבי על הצפים שהפירות
הנחתו". זו) (אין היינו לאו מים, גבי על אגוז רבא,

שהוא 19) דוקא העפר יסוד על הנחה להיות "שצריכה
(הרש"ש). נוזל" שהוא המים יסוד על ולא גושי,

נורי.20) בן יוחנן דרבי כרבנן ב. ה, שבת

.‰·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈«ƒ≈¿ƒ¿«»
ÁÈp‰ B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÁÈpÈÂ ¯˜ÚiL „Ú«∆«¬…¿«ƒ«¬»ƒ»«¿…ƒƒ«ƒƒ«

CÎÈÙÏ .¯eËt - ¯˜Ú ‡ÏÂ21˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ , ¿…»«»¿ƒ»ƒ∆»»≈¿««
,B„Èa ıÙÁÂ ‰iL ˙eL¯Ï B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓƒ¿≈¿À»«»ƒ¿¿ƒ»¿≈∆¿»
¯ÈÊÁ‰Â ,ıÙÁ B„ÈÏ ¯Á‡ Ô˙pL B‡ ;epnÓ ¯Á‡ BÏËe¿»«≈ƒ∆∆»««≈¿»≈∆¿∆¡ƒ

ÁÈp‰ ‰ÊÂ ¯˜Ú ‰fL ,ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÂÈÏ‡ B„È22. »≈»¿≈∆¿ƒ∆∆»«¿∆ƒƒ«

ידו 21) את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב, שבת
מתוכה  הבית בעל ונטל היחיד), (לרשות לפנים חפץ) (ובה

פטורים". שניהם אדם 22)- כשהתחיל אצלנו: העיקר "כי
אותה  וגמר אחר אדם ובא אותה, גמר ולא בשבת מלאכה
ידי  על נגמרת שהמלאכה לפי פטורים, שניהם מלאכה,
מה  וזה גמורה, מלאכה מהם אחד עשה ולא שניהם,
שעשאוה  שנים חייב, אותה ועשה "יחיד הגמרא: שאמרה
- "בעשותה" ה'ֿיתברך: מאמר זה על והרמיזה פטורים",
בפירוש  (רבינו מקצתה" העושה ולא כולה את העושה

שם). המשניות

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23‰ÏÚÓÏ B„È ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿«¿»
‰LÏMÓ24ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏL CB˙a B„È ‰˙È‰ Ï·‡ , ƒ¿»¬»»¿»»¿¿»»»»∆

·iÁÂ ,ı¯‡a ÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ -25. ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ«»»∆¿«»

אחרת.23) לרשות שהכניס חפץ מידו אחר נטל אם שפטור
אבל 24) החפץ, את והכניס השניה לרשות ידו שנכנסה אף

הנחה. נעשתה פחות 25)לא הנמצא חפץ א. צב, שבת
דומה. בארץ כמונח לארץ, טפחים משלשה

.Ê‰È‰26ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
„ÓBÚ‰ ‰Ê „iÓ ıÙÁ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ó „È B¯·Á¬≈»≈¿¿ƒ»¿»«≈∆ƒ«∆»≈
,BÏˆ‡Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L B‡ ;BÏˆ‡ BÒÈÎ‰Â ,BÊ ˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿∆ƒ≈∆≈∆¿

ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï „ÓBÚ‰ ‰Ê - „ÓBÚ‰ ‰Ê „Èa ÁÈp‰Â27, ¿ƒƒ«¿«∆»≈∆»≈…»»¿
B„Èa Ô˙ È¯‰L28È¯‰L ,·iÁ B¯·ÁÂ ;B„iÓ ÏË B‡ ∆¬≈»«¿»»«ƒ»«¬≈«»∆¬≈

.ÁÈp‰Â ¯˜Ú»«¿ƒƒ«

א.26) ב, שבכל 27)שבת ואף פטור, אמרו: במשנה
אבל  מעונש פטור הכוונה "פטור", שבת בדיני שנאמר מקום
פטור  כאן ה"ג), פ"א (למעלה כן לעשות מדרבנן אסור
כל  את עשה חבירו אלא כלום, עושה שאיננו כיון ומותר
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מכלֿמקום  אולם ג.); (שבת וההנחה העקירה - המלאכה
(ויקרא  מכשול" תתן לא עור "לפני משום כן, לעשות אסור
יסבב  או לעבירה שיעזור מי את כולל זה "שלאו יד) יט,
ובעזרתו  לעוון, ההוא האיש את יביא הוא כי אותה,

רצט). מל"ת המצוות' ב'ספר (רבינו בנוסח 28)הכשילו"
התימנים). (כ"י בידו נתן חבירו שהרי אחר:

.ÁÈ˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰B¯·Á Ô˙Â ,el‡ ˙BiL¯ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈¿»«¬≈
ÂÈab ÏÚ B‡ B„Èa ıÙÁ29˙eL¯Ï ıÙÁ‰ B˙B‡a ‡ˆÈÂ , ≈∆¿»««»¿»»¿«≈∆ƒ¿

ıÙÁa BÙeb ˙¯È˜ÚL ÈtÓ ;·iÁ - ÌL „ÓÚÂ ,‰iL¿ƒ»¿»«»«»ƒ¿≈∆¬ƒ«¿≈∆
B˙„ÈÓÚÂ ,˙eL¯ d˙B‡Ó ıÙÁ ˙¯È˜Úk - ÂÈÏÚL∆»»«¬ƒ«≈∆≈»¿«¬ƒ»
.da „ÓÚL Ú˜¯wa ıÙÁ‰ ˙Áp‰k - ıÙÁ‰ B˙B‡a¿«≈∆¿«»««≈∆««¿«∆»«»

CÎÈÙÏ30‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ B‡ B„ÈaL ıÙÁa ‡ˆÈ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈∆∆¿»««»¿…
,B„Èa ‡e‰Â ÒÎÂ ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰iL ˙eL¯a „ÓÚ»«ƒ¿¿ƒ»∆»»«¿ƒ¿«¿¿»
- ÌBi‰ ‡ˆiL „Ú Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆÈ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ¿«»«À«∆»»«
Ôw˙Ï „ÓÚ elÙ‡Â .ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜ÚL ÈÙÏ ,¯eËt»¿ƒ∆»«¿…ƒƒ««¬ƒ»«¿«≈

¯eËt ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈÏÚL ÈB‡Nn‰31„ÓÚiL „Ú , ««∆»»¬«ƒ»«∆«¬…
.ÁeÏ»«

והוציאם 29) ומשקין אוכלין חבירו "הטעינו א: ג, שבת
ממקומו  חפץ כעקירת גופו שעקירת חייב, רבי: אמר לחוץ,
מלאכה  שהיא והנחה עקירה בעצמו הוא ועשה הוא,
ונתן  לחוץ, וגופו לפנים (הפשוטה לידו דומה ואינו שלימה,
מאי  לחוץ), שהוציאה לעני אף בו שפטר לתוכה הבית בעל
הוציאה  כי הלכך - נחה (לא נייח לא ידו טעם?) (מה טעמא
והנחה). עקירה בלא הוצאה דרך ואין דבר, שום עקר לא

עקירה). וזוהי קרקע, גבי (על נייח" גופו שבת 30)אבל
ב. (רש"י).31)ה, עמידה זו שאין

.ËÔÎÂ32elÙ‡ da ı¯Â BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·Á ‰˙È‰L ÈÓ ¿≈ƒ∆»¿»¬ƒ»«¿≈¿»»¬ƒ
ı¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .„ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk»«≈«»«∆«¬…»∆ƒ¿∆»
¯˜BÚk ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ ;da»¬»ƒ»«¿«¿«¬≈∆¿≈

¯eÒ‡Â ,ÁÈpÓe33ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„wL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆»«»»«
d˜¯BÊÂ B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú da ı¯ - BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·ÁÂ«¬ƒ»«¿≈»»«∆«ƒ«¿≈¿¿»

„È ¯Á‡Ïk ÌL34. »ƒ¿««»

ב.32) קנג, אף 33)שבת שהרי חייב, אינו מדרבנן אבל
כמבואר  לנוח, שיעמוד עד פטור משאו לתקן כדי עמד אם

ח'. ולאחוריו 34)בהלכה מכתפיו כגון זריקה, בדרך שלא
כדרך  הניחה אם אבל הי"ג), (פי"ב פטור שהוא (רש"י)
כן  ואם מבחוץ, קצת עמד שלא שאיֿאפשר חייב, הנחה

שם). (גמרא, והנחה עקירה עשה

.È¯˜Ú35˙BÁt Ba CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ »««≈∆≈¿»«ƒ¿»«»
Úa¯‡Ó ˙BÁt CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««¿»«¿»«¿»«»≈«¿«

¯eËt - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡36‰na . «¿»«¬ƒ»«À»«∆
Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ „ÓÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»«¬»ƒ»«¿«≈
Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiLÎe ,Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - B‡NÓ«»¬≈∆ƒ¿«≈¿∆«¬…¿«¿«
˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiL ,‡e‰Â .·iÁ - ˙Bn‡37 ««»»∆«¬…¿«¿««

‡e‰ ÔÈ„Ú - B‡NÓ Ôw˙Ï „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ»«¬»ƒ«¬…¿«≈«»¬«ƒ
Úa¯‡Ï ıeÁ ÁeÏ „ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Cl‰Ókƒ¿«≈¿≈«»«∆«¬…»«¿«¿«

.˙Bn‡«

ב.35) ה, הט"ו.36)שבת פי"ב למעלה כמו 37)ראה
לרשות. מרשות במוציא ח' בהלכה

.‡È‰È‰38,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ »»»∆…«¿«≈À»«»»∆
,ı¯‡a ÁpÓ ÈM‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,„Á‡‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â¿ƒ¿ƒ««»∆»∆»¿»»«»∆«≈ƒÀ»»»∆
‰È‰L ÈM‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â ¯ÊÁÂ ,ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿ƒ««»∆«≈ƒ∆»»
¯È·Ú‰L „Ú ,BÊ C¯c ÏÚ ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â ı¯‡a ÁpÓÀ»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»»«∆∆«∆∆¡ƒ
ıÙÁ‰ ¯˜Ú ‡lL ÈÙÏ ,¯eËt - ÔÈÏÈÓ ‰nk ıÙÁ‰«≈∆«»ƒƒ»¿ƒ∆…»««≈∆

ı¯‡‰ Èab ÏÚÓ Blk39Ì‡Â .40Ú B¯¯‚e ıÙÁ‰ CLÓÏ À≈««≈»»∆¿ƒ»««≈∆¿»«
,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿««»

ÏbÏ‚Ó‰L41‡e‰ ¯˜BÚ42. ∆«¿«¿≈≈

ב.38) ח, כזה 39)שבת באופן להעבירם הדרך שזו ואף
('תוספות'). פטור מכלֿמקום למשא, קלים שאינם מפני

ב.40) צא, ('מעשה 41)שבת "שהמגרר" אחר: בנוסח
מגלגל 42)רוקח'). אבל כמגרר, שהוא חייב חבית ומגלגל

קצת  נחה תהא שלא אפשר שאי פטור, מרובעת תיבה
('תוספות').

.·È¯˜Ú43˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰Ï BÊ ˙ÈÂfÓ ıÙÁ‰44, »««≈∆ƒ»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«∆∆
CÏÓÂ ,˙¯zn‰ ‰¯È˜Ú ‰¯È˜Ú‰ BÊ ˙‡ˆÓpL45C¯ca ∆ƒ¿≈»¬ƒ»¬ƒ»«À∆∆¿ƒ¿««∆∆

‰iL ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â46¯eËt -47‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ; ¿ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈∆…»¿»
‡Ïa ‰Áp‰ Ô‡k ˙‡ˆÓÂ ,CÎÏ ‰BL‡¯ ‰¯È˜Ú¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿≈»«»»¿…

ÔÎÂ .‰¯È˜Ú48‡e‰Lk B¯·Á ÏÚ BÁÈp‰Â ıÙÁ ¯˜BÚ‰ ¬ƒ»¿≈»≈≈∆¿ƒƒ«¬≈¿∆
Èab ÏÚÓ BÏË „ÓÚÏ B¯·Á ‰ˆ¯iL ˙Ú·e ,Cl‰Ó¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¬≈«¬…¿»≈««≈
‡Ïa ‰¯È˜Ú Ô‡k LÈ È¯‰L ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯·Á¬≈¬≈∆»∆¬≈≈»¬ƒ»¿…

.‰Áp‰«»»

ב.43) ה, היחיד.44)שבת רשות חזר 45)באותה
הראשונה. הרבים.46)מדעתו היתה 47)לרשות "שלא

לזוית  אלא חיוב, במקום בחוץ להוציאן בכוונה עקירה
חננאל). (רבינו חיוב" בה "אמר 48)שאין ב: קנג, שבת

בעצמו  עשה (אילו חטאת חייב שבגופו כל פפא, רב
חבירו  עם המלאכה עשה (אם בחבירו עליה), חייב המלאכה

אסור". אבל פטור - ביחד)

.‚È˜¯Bf‰49˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ50Úa¯‡ ˙lÁzÓ B‡ «≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ««¿«
¯Á‡ BËÏ˜ ÁeiL Ì„˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«ƒ¿»«ƒ¿…∆∆»«¿»«≈

BËÏ˜ B‡ ,B„Èa51ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - Û¯N B‡ ,·Ïk ¿»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈
˙ÚLa Ôek˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏ Ôek˙pL ‰Áp‰ BÊ«»»∆ƒ¿«≈»¿ƒ»ƒƒ¿«≈ƒ¿«

CÎÏ ‰˜È¯Ê52·iÁ -53. ¿ƒ»¿»«»

א.49) קב, אמות.50)שבת ארבע תוך אפילו
עומד 51) האחר שאם (רש"י), וקיבלה ממקומו אחר שנעקר

שלמה, מלאכה שעשה הזורק חייב וקיבלה, במקומו
טו. בהלכה כבשן.52)כמבואר בפי או כלב בפי שינוח

בהלכה 53) כמבואר ארבעה, מקום גבי על לנוח שצריך ואף
היה  כאילו ונחשב למקום", אותו עושה "מחשבתו כאן א',

ארבעה. מקום

.„È˜¯Bf‰54Ï·Áa ¯eL˜ ‰È‰Â ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ «≈≈∆≈¿ƒ¿¿»»»¿∆∆
;¯eËt - BÏˆ‡ ıÙÁ‰ CLÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,B„Èa B„‚‡Â¿¬»¿»ƒ»ƒ¿…«≈∆∆¿»

‰Áp‰ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L55¯˜ÚL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓ‚ ∆¬≈≈»«»»¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»«
.ÁÈp‰ ‡ÏÂ¿…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

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51



zayרב zekld - mipnf xtq - hay 'h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.54) קב, ֿ 55)שבת לחם (ראה כאן יש עקירה אבל
משנה).

.ÂË˜¯Bf‰56„ÓÚ Ì‡ :B¯·Á ÏL B„È CB˙a ‰ÁÂ «≈¿»»¿»∆¬≈ƒ»«
·iÁ ˜¯Bf‰ - dÏa˜Â BÓB˜Óa B¯·Á57¯˜Ú È¯‰L , ¬≈ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»∆¬≈»«

¯eËt - dÏa˜Â BÓB˜nÓ B¯·Á ¯˜Ú Ì‡Â ;ÁÈp‰Â58. ¿ƒƒ«¿ƒ∆¡«¬≈ƒ¿¿ƒ¿»»
B„Èa BÏa˜Â ıÙÁ‰ ¯Á‡ BÓˆÚ ˜¯Bf‰ ı¯Â ,˜¯Ê»«¿»«≈«¿«««≈∆¿ƒ¿¿»

¯eËt - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ B‡ ˙¯Á‡ ˙eL¯a59el‡k , ƒ¿«∆∆¿«¿««»¿ƒ
ÁeiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰Áp‰‰ ÔÈ‡L .BÏa˜Â ¯Á‡ ¯˜Ú∆¡««≈¿ƒ¿∆≈««»»¿»«∆»«

ÌB˜na ıÙÁ‰.‰¯È˜Ú ˙ÚLa Ba ÁeÏ BÏ ‰È‰L «≈∆«»∆»»»«ƒ¿«¬ƒ»

א.56) ה, ביד 57)שבת שתנוח נתכוון לא "שאפילו
העומד  חבירו ביד לנוח סופה זריקתו שעלֿידי מכיון חבירו,
ארבעה, על כארבעה חשובה אדם של שידו מפני חייב, שם
לנוח  סופה שהיה וקיבלה, חבירו כשנעקר מהֿשאיןֿכן
אחרת  הנחה זו הרי בידו, נחה עקירתו ידי ועל בארץ,
רוקח'). ('מעשה פטור" ולכן העקירה, אחר שנתחדשה

את 58) עשה והשני עקירה, רק הנחה עשה שלא הזורק,
(רש"י). ונעקר 59)ההנחה חפץ זרק יוחנן: רבי "בעי

כאדם  - אחד באדם כחות שני מהו? וקיבלה, וחזר ממקומו
(כלומר: ופטור? דמי אדם בני כשני או וחייב, דמי אחד
למקומו, להגיע החפץ את הניח ולא בהילוכו, שחטפו כיון
עשה  שהוא מכיון או ופטור, הוא אחר אדם קיבלו כאילו
רבינו  בפירוש וחייב). הוא אחד כאדם - והנחה עקירה
כאילו  - וחייב דמי אדם בני "כשני אחר: נוסח מובא חננאל,
או  - בעצמו קיבלה אם גם כך וקיבל, במקומו חבירו עמד
לשמאלו  מימינו כנותן שהוא - ופטור הוא אחד כאדם
לא  הבעיה פטור": אמות ארבע שהעבירה שאףֿעלֿפי
דרכו  כך כי שפטור, רבינו ופסק ב"תיקו" ונשארה נפשטה

(מגידֿמשנה). בספיקות לפסוק

.ÊË˜¯Bf‰60˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰61¯ÈÂ‡a ıÙÁ‰ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÚˆÓ‡a »«ƒ»∆¿«««ƒ∆»««≈∆«¬ƒ

¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯62‰ÏÚÓÏ ¯·ÚiL ,‡e‰Â . ¿»«ƒ»»∆«¬…¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ63 ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ¿»

¯˜ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»««≈«∆««ƒ∆∆¡«
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙ B‡64˙eL¯Ï ƒ¿«¿≈¿»»«≈∆≈¿«»ƒƒ¿

˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ „ÈÁi‰«»ƒ«∆∆¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈa¯‰65ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰ »«ƒ¿ƒ»«»¿≈«≈≈¿»«ƒ

Ì‡Â .¯eËt - ÚˆÓ‡a „ÈÁi‰ ˙eL¯e ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿«»ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa ıÙÁ‰ ¯·Ú»««≈∆¿»ƒ¿»»»»∆¿»«
˙eL¯Ï ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙Â ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab«≈«∆««ƒ∆»«¿ƒ¿«¿≈¿»»ƒ¿
˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰»«ƒ«¿ƒ»¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿

.·iÁ CÎÈÙÏe ,„ÈÁi‰«»ƒ¿ƒ»«»

א.60) צו, שבת כי 61)משנה, טפחים, עשרה בתוך
הבאה) הערה (להלן עקיבא לרבי אף פטור מזה למעלה
ה"ז. פי"ד להלן כמבואר פטור" "מקום אלא שאינו

(כמו)62) כמי "קלוטה משום חייב, עקיבא רבי לדעת
כאילו  נחשב באויר שנקלט חפץ - (דומה)" דמיא שהונחה
ברשות  והנחה היחיד ברשות עקירה עשה כן ואם שם, נח
היחיד, ברשות והנחה הרבים ברשות עקירה ושוב הרבים,

על  החולקים כחכמים פסק רבינו אבל שתים. חייב זה ולפי
ופטור. עקיבא פחות 63)רבי שכל מסיני, למשה הלכה

(ראה  ממש הקרקע אל (מחובר) כ'לבוד' – טפחים משלושה
לב). בדף 'ראשונים' הוצאת - המאור' בנוסח 64)'ספר

(ויניציה). אחרת" "לרשות א.65)אחר: צז, שבת

.ÊÈ¯È·Ún‰66ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡67ÌÚ BÊ ««¬ƒ«¿««ƒ¿»«ƒƒ
˙Bn‡ Úa¯‡L ÈtÓ ;·iÁ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿≈∆«¿««
Á ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈa¯‰ ˙BiL¯ ÈzLaƒ¿≈¿À»«ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆…»

.Ô‰ÈÈaL ˙eL¯a ıÙÁ‰«≈∆ƒ¿∆≈≈∆

הרבים 66) מרשות בזורק הדין נשנה ושם א. צח, שבת
חייב, אמות ארבע - באמצע היחיד ורשות הרבים לרשות

למ  זה דין השווה ורבינו מצטרפות, רשויות ארבע כי  עביר
משלשה 67)אמות. למטה אבל טפחים. משלשה למעלה

כנח. הוא הרי - טפחים

.ÁÈËÈLBn‰68˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
¯ÈÂ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ËÈLB‰ elÙ‡Â .·iÁ - ÚˆÓ‡a ÌÈa¯‰»«ƒ»∆¿««»«¬ƒƒ¿«¿»≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯69:ÔkLna ÌiÂÏ‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkL . ¿»«ƒ∆≈»¿»¬««¿ƒƒ«ƒ¿»
ÔÈËÈLBÓ70˙eL¯e ,‰Ï‚ÚÏ ‰Ï‚ÚÓ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ƒƒ∆«¿»ƒ≈¬»»«¬»»¿

˙eL¯ ‰Ï‚ÚÂ ‰Ï‚Ú ÏÎÂ ,˙BÏ‚Ú‰ ÈzL ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿≈»¬»¿»¬»»«¬»»¿
.‡e‰ „ÈÁi‰«»ƒ

א.68) צז, שבת טפחים,69)משנה, מעשרה למעלה
אלא  חייב מושיט שאין משמע ד.) (שבת ה'תוספות' מדברי
למטה  מושיט במשכן מצאנו שלא כיון מעשרה, למעלה
מדברי  אבל עשרה; גבוהות היו הלויים שעגלות מעשרה,
 ֿ שכל נראה הרבים", רשות מאויר למעלה "ואפילו רבינו

חייב. שהוא מעשרה למטה (שבת 70)שכן ב'ירושלמי'
שנים  ידי על בלבד מיישא. רבי בשם אחא "רבי ה"ב): פי"א
אחד  אבל לזה, זה מושיטים כששנים דוקא חייב, (מושיט
(בכל  אמר את אתר בכל פטור), - למקום ממקום המושיט
אמר  את והכא פטורים, שעשו שנים אומר) אתה מקום
(כאן  היא שניי - חייבין? שעשו שנים אומר) אתה (וכאן
(שנים  מועד באוהל הלויים עבודת היתה שכך שונה),

העגלות)". על קרשים לזה, זה מושיטים

.ËÈ‰na71ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72˙BiL¯ ÈzL eÈ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¿À
˙BÎl‰Ó ˙BÏ‚Ú‰L BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯‡a „ÈÁi‰«»ƒ¿…∆¿»«ƒ¿∆»¬»¿«¿
ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««¬»ƒ»¿≈
ËÈLBn‰ Û‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ˙BiL¯‰»¿Àƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ««ƒ

¯eËt dc‚kL „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó73. ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ∆¿∆¿»»

א.71) צו, שבת המושיט.72)משנה, שלא 73)שחייב
ורשות  היחיד, לרשות היחיד מרשות הושטה במשכן מצאנו

צו.). בשבת רש"י (ראה ביניהם מפסיק ברוחב הרבים

.ÎÁÎL74d‡ÈˆB‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â B„È ËLÙe »«»«»¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»
Ì„˜ ¯kÊÂ ,dcˆaL ¯ˆÁÏ dÒÈÎ‰Ï BÊ ¯ˆÁÓ≈»≈¿«¿ƒ»¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«…∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰ÈeÏz B„È È¯‰Â ,ÒÈÎiL75- ∆«¿ƒ«¬≈»¿»«¬ƒ¿»«ƒ
¯zÓ76d˙B‡Ï dÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;B¯ˆÁÏ ÂÈÏ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï À»¿«¬ƒ»≈»«¬≈¬»¿«¿ƒ»¿»

Bz·LÁÓ ‰NÚÈ ‡lL È„k ,¯eÒ‡ - ‰iM‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«¿ƒ»»¿≈∆…«¬∆«¬«¿
‰‚‚L ˙ÚLa ·LÁL77B„È ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .78- „ÈÊÓa ∆»«ƒ¿«¿»»¿ƒƒ»¿≈ƒ
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רג zay zekld - mipnf xtq - hay 'h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.54) קב, ֿ 55)שבת לחם (ראה כאן יש עקירה אבל
משנה).

.ÂË˜¯Bf‰56„ÓÚ Ì‡ :B¯·Á ÏL B„È CB˙a ‰ÁÂ «≈¿»»¿»∆¬≈ƒ»«
·iÁ ˜¯Bf‰ - dÏa˜Â BÓB˜Óa B¯·Á57¯˜Ú È¯‰L , ¬≈ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»∆¬≈»«

¯eËt - dÏa˜Â BÓB˜nÓ B¯·Á ¯˜Ú Ì‡Â ;ÁÈp‰Â58. ¿ƒƒ«¿ƒ∆¡«¬≈ƒ¿¿ƒ¿»»
B„Èa BÏa˜Â ıÙÁ‰ ¯Á‡ BÓˆÚ ˜¯Bf‰ ı¯Â ,˜¯Ê»«¿»«≈«¿«««≈∆¿ƒ¿¿»

¯eËt - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ B‡ ˙¯Á‡ ˙eL¯a59el‡k , ƒ¿«∆∆¿«¿««»¿ƒ
ÁeiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰Áp‰‰ ÔÈ‡L .BÏa˜Â ¯Á‡ ¯˜Ú∆¡««≈¿ƒ¿∆≈««»»¿»«∆»«

ÌB˜na ıÙÁ‰.‰¯È˜Ú ˙ÚLa Ba ÁeÏ BÏ ‰È‰L «≈∆«»∆»»»«ƒ¿«¬ƒ»

א.56) ה, ביד 57)שבת שתנוח נתכוון לא "שאפילו
העומד  חבירו ביד לנוח סופה זריקתו שעלֿידי מכיון חבירו,
ארבעה, על כארבעה חשובה אדם של שידו מפני חייב, שם
לנוח  סופה שהיה וקיבלה, חבירו כשנעקר מהֿשאיןֿכן
אחרת  הנחה זו הרי בידו, נחה עקירתו ידי ועל בארץ,
רוקח'). ('מעשה פטור" ולכן העקירה, אחר שנתחדשה

את 58) עשה והשני עקירה, רק הנחה עשה שלא הזורק,
(רש"י). ונעקר 59)ההנחה חפץ זרק יוחנן: רבי "בעי

כאדם  - אחד באדם כחות שני מהו? וקיבלה, וחזר ממקומו
(כלומר: ופטור? דמי אדם בני כשני או וחייב, דמי אחד
למקומו, להגיע החפץ את הניח ולא בהילוכו, שחטפו כיון
עשה  שהוא מכיון או ופטור, הוא אחר אדם קיבלו כאילו
רבינו  בפירוש וחייב). הוא אחד כאדם - והנחה עקירה
כאילו  - וחייב דמי אדם בני "כשני אחר: נוסח מובא חננאל,
או  - בעצמו קיבלה אם גם כך וקיבל, במקומו חבירו עמד
לשמאלו  מימינו כנותן שהוא - ופטור הוא אחד כאדם
לא  הבעיה פטור": אמות ארבע שהעבירה שאףֿעלֿפי
דרכו  כך כי שפטור, רבינו ופסק ב"תיקו" ונשארה נפשטה

(מגידֿמשנה). בספיקות לפסוק

.ÊË˜¯Bf‰60˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰61¯ÈÂ‡a ıÙÁ‰ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÚˆÓ‡a »«ƒ»∆¿«««ƒ∆»««≈∆«¬ƒ

¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯62‰ÏÚÓÏ ¯·ÚiL ,‡e‰Â . ¿»«ƒ»»∆«¬…¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ63 ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ¿»

¯˜ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»««≈«∆««ƒ∆∆¡«
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙ B‡64˙eL¯Ï ƒ¿«¿≈¿»»«≈∆≈¿«»ƒƒ¿

˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ „ÈÁi‰«»ƒ«∆∆¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈa¯‰65ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰ »«ƒ¿ƒ»«»¿≈«≈≈¿»«ƒ

Ì‡Â .¯eËt - ÚˆÓ‡a „ÈÁi‰ ˙eL¯e ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿«»ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa ıÙÁ‰ ¯·Ú»««≈∆¿»ƒ¿»»»»∆¿»«
˙eL¯Ï ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙Â ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab«≈«∆««ƒ∆»«¿ƒ¿«¿≈¿»»ƒ¿
˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰»«ƒ«¿ƒ»¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿

.·iÁ CÎÈÙÏe ,„ÈÁi‰«»ƒ¿ƒ»«»

א.60) צו, שבת כי 61)משנה, טפחים, עשרה בתוך
הבאה) הערה (להלן עקיבא לרבי אף פטור מזה למעלה
ה"ז. פי"ד להלן כמבואר פטור" "מקום אלא שאינו

(כמו)62) כמי "קלוטה משום חייב, עקיבא רבי לדעת
כאילו  נחשב באויר שנקלט חפץ - (דומה)" דמיא שהונחה
ברשות  והנחה היחיד ברשות עקירה עשה כן ואם שם, נח
היחיד, ברשות והנחה הרבים ברשות עקירה ושוב הרבים,

על  החולקים כחכמים פסק רבינו אבל שתים. חייב זה ולפי
ופטור. עקיבא פחות 63)רבי שכל מסיני, למשה הלכה

(ראה  ממש הקרקע אל (מחובר) כ'לבוד' – טפחים משלושה
לב). בדף 'ראשונים' הוצאת - המאור' בנוסח 64)'ספר

(ויניציה). אחרת" "לרשות א.65)אחר: צז, שבת

.ÊÈ¯È·Ún‰66ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡67ÌÚ BÊ ««¬ƒ«¿««ƒ¿»«ƒƒ
˙Bn‡ Úa¯‡L ÈtÓ ;·iÁ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿≈∆«¿««
Á ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈa¯‰ ˙BiL¯ ÈzLaƒ¿≈¿À»«ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆…»

.Ô‰ÈÈaL ˙eL¯a ıÙÁ‰«≈∆ƒ¿∆≈≈∆

הרבים 66) מרשות בזורק הדין נשנה ושם א. צח, שבת
חייב, אמות ארבע - באמצע היחיד ורשות הרבים לרשות

למ  זה דין השווה ורבינו מצטרפות, רשויות ארבע כי  עביר
משלשה 67)אמות. למטה אבל טפחים. משלשה למעלה

כנח. הוא הרי - טפחים

.ÁÈËÈLBn‰68˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
¯ÈÂ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ËÈLB‰ elÙ‡Â .·iÁ - ÚˆÓ‡a ÌÈa¯‰»«ƒ»∆¿««»«¬ƒƒ¿«¿»≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯69:ÔkLna ÌiÂÏ‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkL . ¿»«ƒ∆≈»¿»¬««¿ƒƒ«ƒ¿»
ÔÈËÈLBÓ70˙eL¯e ,‰Ï‚ÚÏ ‰Ï‚ÚÓ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ƒƒ∆«¿»ƒ≈¬»»«¬»»¿

˙eL¯ ‰Ï‚ÚÂ ‰Ï‚Ú ÏÎÂ ,˙BÏ‚Ú‰ ÈzL ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿≈»¬»¿»¬»»«¬»»¿
.‡e‰ „ÈÁi‰«»ƒ

א.68) צז, שבת טפחים,69)משנה, מעשרה למעלה
אלא  חייב מושיט שאין משמע ד.) (שבת ה'תוספות' מדברי
למטה  מושיט במשכן מצאנו שלא כיון מעשרה, למעלה
מדברי  אבל עשרה; גבוהות היו הלויים שעגלות מעשרה,
 ֿ שכל נראה הרבים", רשות מאויר למעלה "ואפילו רבינו

חייב. שהוא מעשרה למטה (שבת 70)שכן ב'ירושלמי'
שנים  ידי על בלבד מיישא. רבי בשם אחא "רבי ה"ב): פי"א
אחד  אבל לזה, זה מושיטים כששנים דוקא חייב, (מושיט
(בכל  אמר את אתר בכל פטור), - למקום ממקום המושיט
אמר  את והכא פטורים, שעשו שנים אומר) אתה מקום
(כאן  היא שניי - חייבין? שעשו שנים אומר) אתה (וכאן
(שנים  מועד באוהל הלויים עבודת היתה שכך שונה),

העגלות)". על קרשים לזה, זה מושיטים

.ËÈ‰na71ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72˙BiL¯ ÈzL eÈ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¿À
˙BÎl‰Ó ˙BÏ‚Ú‰L BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯‡a „ÈÁi‰«»ƒ¿…∆¿»«ƒ¿∆»¬»¿«¿
ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««¬»ƒ»¿≈
ËÈLBn‰ Û‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ˙BiL¯‰»¿Àƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ««ƒ

¯eËt dc‚kL „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó73. ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ∆¿∆¿»»

א.71) צו, שבת המושיט.72)משנה, שלא 73)שחייב
ורשות  היחיד, לרשות היחיד מרשות הושטה במשכן מצאנו

צו.). בשבת רש"י (ראה ביניהם מפסיק ברוחב הרבים

.ÎÁÎL74d‡ÈˆB‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â B„È ËLÙe »«»«»¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»
Ì„˜ ¯kÊÂ ,dcˆaL ¯ˆÁÏ dÒÈÎ‰Ï BÊ ¯ˆÁÓ≈»≈¿«¿ƒ»¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«…∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰ÈeÏz B„È È¯‰Â ,ÒÈÎiL75- ∆«¿ƒ«¬≈»¿»«¬ƒ¿»«ƒ
¯zÓ76d˙B‡Ï dÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;B¯ˆÁÏ ÂÈÏ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï À»¿«¬ƒ»≈»«¬≈¬»¿«¿ƒ»¿»

Bz·LÁÓ ‰NÚÈ ‡lL È„k ,¯eÒ‡ - ‰iM‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«¿ƒ»»¿≈∆…«¬∆«¬«¿
‰‚‚L ˙ÚLa ·LÁL77B„È ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .78- „ÈÊÓa ∆»«ƒ¿«¿»»¿ƒƒ»¿≈ƒ
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B˙B‡ eÒ˜ ‡l‡ ,BÏˆ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¬ƒ»∆¿∆»»¿
.CLÁzL „Ú ‰ÈeÏz B„È ‡‰zL∆¿≈»¿»«∆∆¿»

ב.74) ג, מעשרה 75)שבת למעלה כי טפחים, עשרה תוך
ה"ז. בפי"ד כמבואר פטור, מקום רק הרבים רשות אויר אין

לרשות 76) להוציא היחיד ברשות עקירה איסור שעשה אף
עשה. שבשוגג כיון - חכמים קנסוהו לא זאת בכל הרבים,

מותר 77) הרבים, לרשות להוציא חשב בתחילה אם אבל
('מגן  מחשבתו נעשתה לא שהרי אחרת, לחצר להכניס
נתקיימה  שעלֿכלֿפנים כיון אסור, רש"י ולדעת אברהם').

מחצרו. החפץ לפנות שרצה בזה לדעת 78)מחשבתו
שבת, מערב ידו שהוציא כאן מדובר והרשב"א הרמב"ן
שבת, חילול לידי יבוא לא מידו הפירות ישליך אם שאפילו
רבנן, קנסוהו לא בשבת הוציאו אם אבל רבנן. קנסוהו לכן
הפירות  שישליך חטאת, חיוב לידי יבוא עלֿידיֿזה שמא
בתנור, פת הדביק שאם ה"ה בפ"ט למעלה כמבואר מידו,

איסור. לידי יבוא שלא לרדותה לו התירו

.‡ÎÔek˙n‰79,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ ‰ÓL ˜¯ÊÏ «ƒ¿«≈ƒ¿…¿…∆«ƒ¿»«ƒ
¯eÚLk ‰NÚ È¯‰L ,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿«¿««»∆¬≈«¬»¿ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ,Bz·LÁÓ ˙ÈNÚÂ ;‰Î‡Ïn‰«¿»»¿«¬≈«¬«¿∆«»»»«∆≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÏÚ ¯·ÚiL „Ú ‰BÓL ÛBÒÏ ÚÈbÓ ıÙÁ‰«≈∆«ƒ«¿¿∆«∆«¬…«»»

‰ÓM‰ ÏkÓ ÌB˜Óe80,Úa¯‡ ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»«¿…∆¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿«
ÌB˜Óa ÁpL ÈÙÏ ;¯eËt - ‰ÓL ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿¿…∆»¿ƒ∆»¿»

CÎÈÙÏ .ÁezL ÔkL ÏÎÂ ,Ba ¯·ÚzL ·LÁ ‡lL81, ∆…»«∆«¬…¿»∆≈∆»«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ıÙÁ‰ ÁeiL ‰˜È¯Ê ˙Úa ·LÁ Ì‡ƒ»«¿≈¿ƒ»∆»««≈∆¿»»

‰ˆ¯iL82.·iÁ - ∆ƒ¿∆«»

ב.79) צז, "פשיטא,80)שבת שם): (שבת בגמרא לפנינו
משמעון  שם כתב הרי ארבע, וזרק שמונה לזרוק נתכוין
על  ומקשה מזה, הגמרא בה חזרה ולבסוף חטאת]". [וחייב
זה  (האם דמי מי משמעון, שם כתב הרי "ומדקאמרת זה:
שמעון  ליה מכתיב לא שם כתיב דלא כמה התם דומה?)
שם  יכתוב שלא כמה כל משמעון, שם בכתב ָ(ֿׁשם
לא  ארבע זריק דלא כמה הכא שמעון), לכתוב איֿאפשר

שלא כמה כל כאן, ֿ) תמני ליה בארבעה Á‰מיזדרקו
מה  נדחה זה ולפי שמונה?). לזרוק אפשר אי האם - אמות,
שמונה  לזרוק נתכוון שאם הדבר שפשוט בתחילה, שאמרו
רבינו  פירשו כן שפטור. היא והמסנקא - שחייב, ארבע וזרק
שמה  הגאונים, דעת אבל שם. ו'תוספות' ורש"י חננאל
קושיא, בלשון ולא שאלה בלשון "ענינו - דמי" "מי שאמרו
כתב  דלא כמה התם וכו' משמעון לשם דמיון מה וביאורו:
לא  ארבע זריק דלא כמ[ה] נמי והכא שמעון, כתוב לא שם
בסוף  שתנוח איֿאפשר כלומר - ('מאירי') תמני" זריק

כן אם אלא היא Ú·¯‰שמונה וזו (רשב"א), ארבע בתוך
שם). (רשב"א רבינו תלוי 81)דעת שהדבר מכיון

שחייבים  מלאכה שיעור עשה אם בזה ולא במחשבתו,
מחשבה 82)עליה. קיום יש הרי לו, איכפת שלא "וכיון

(רש"י). אופן" בכל

.·Î˜¯Ê83Úa¯‡Ï ıeÁ ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï »«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈¿«¿«
¯eËt - ˙Bn‡84ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê . «»»«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈

ıeÁ e‰MÓ Èab ÏÚ Á Ì‡ :˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï¿«¿««ƒ»««≈«∆
Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎÂ ÏbÏb˙ Ck ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿««»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«¿«

Á ‡Ï Ì‡Â ;·ÈÁ - ˙Bn‡85.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ««»¿ƒ…»¿»¬≈∆»

א.83) ק, שבת של 84)משנה, לזריקה נתכוון לא "שהרי
מחשבת". "מלאכת בזה ואין (רע"ב). זוהי 85)חיוב"

רש"י  אבל משהו, גבי על ממש נח להיות שצריך רבינו דעת
על  מעט באויר נתעכב אם שמספיק סוברים פוסקים ושאר

הרוח. ידי

ה'תשע"ח  שבט י' שישי יום

עׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
וההעתקה 1) הוצאה תהיה בהן אשר הרשויות מהות לבאר

קצת  בהכרח לזה ונמשך גדריהן. ולבאר לרשות, מרשות
ההוצאה. מתולדות תולדתה איכות לבאר דינים

.‡˙BiL¯ Úa¯‡2˙aLÏ3„ÈÁi‰ ˙eL¯ :4˙eL¯e , «¿«¿À¿«»¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰5˙ÈÏÓ¯ÎÂ ,6˙eL¯ ‡È‰ BÊ È‡ .¯eËt ÌB˜Óe , »«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿

˙B¯a„Ó ?ÌÈa¯‰7˙B¯ÈÚÂ8ÌÈÎ¯„e ÌÈ˜ÂLe9 »«ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»ƒ
ÔÈLlÙÓ‰10LL C¯c‰ ·Á¯ ‰È‰iL „·Ï·e .Ô‰Ï «¿À»ƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆…««∆∆≈

‰¯NÚ11‰n‡12‡ÏÂ ,13BÊ È‡Â .‰¯˜z ÂÈÏÚ ‰È‰È ∆¿≈«»¿…ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯14Ïz ?15·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL ¿«»ƒ≈∆»«¬»»¿»ƒ¿»»

.Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«≈
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»…¬»»¿»»«¿»»«
Úa¯‡ ÛwÓ ‡e‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡«¿»»»≈«≈¿≈»∆À»«¿«
B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ Ô‰·b ,˙BvÁÓ¿ƒ»¿»¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»

ÔÈÏÈÓ ‰nk Ba LÈ elÙ‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È16Ûw‰ Ì‡ , »≈«≈¬ƒ≈«»ƒƒƒÀ«
‰È˙B˙ÏcL ‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ‰È„Ó ÔB‚k ,‰¯È„Ï¿ƒ»¿¿ƒ»«À∆∆»∆«¿∆»

‰ÏÈla ˙BÏÚ17˙B‡B·Óe ,18‰LÏL Ô‰Ï LiL ƒ¿»««¿»¿∆≈»∆¿»
¯È„Â ¯ˆÁ ÔÎÂ ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ÈÁÏe ÌÈÏ˙k19¯‰ÒÂ20 ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»««

‰¯È„Ï eÙw‰L21‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ôlk -22.Ô‰ ∆À¿¿ƒ»À»¿«»ƒ¿»≈

א.2) ו, "מקום 3)שבת רבינו: מביא ה"א) (פט"ז להלן
גינות  כגון לאויר, תשמישו שיהיה אלא לדירה הוקף שלא
כרשות  הוא הרי סאתים בית על יתר בו היה אם ופרדסים,
או  הרבים לרשות ממנו והזורק המוציא לחייב היחיד,
אמות  בארבע אלא בו לטלטל ואסור לתוכו, הרבים מרשות
רשויות  חמש שנמנה עצמה בפני רשות זו אין ככרמלית"
שלענין  אלא היחיד, רשות באמת שהיא משום לשבת,
וכרמלית  ברה"י נכללת היא והרי ככרמלית, דינה - טלטול

שם). (רבינו 4)('תוספות' שבת" בדיני המקומות "שינויי
המשניות). רבים"5)בפירוש בו דורכים שאין "מקום

שם".6)(שם). דורכים העם וכל לרבים, מעבר "מקום
ולא 7) הרבים רשות תנאי לא בו נשלמו לא אשר "מקום

זו  כאלמנה - כארמלית השם ואמיתת היחיד. רשות תנאי
המשניות), בפירוש (רבינו בעל" בעולת ולא בתולה שאינה
וכרמלו, יערו יח) י, (ישעיה "לשון פירש: ג:) (שבת ורש"י
היחיד", רשות תשמיש ולא לרבים תמיד הילוך לא שאינו
רך  - כרמל חייא רבי "תני ה"א): פ"א (שבת וב'ירושלמי'
הכתוב  כרמל - בינוני" אלא יבש ולא לח לא אינו מלא,
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אלא  לגמרי, יבש ולא לח אינו יד), ב, (ויקרא בתורה
רשות  אינה "כרמלית וכך מתרכך, הוא ביד אותו כשמוללים

הרבים". רשות ולא ב 8)היחיד ברייתא יסוד גמרא על
שם  בגמרא אולם הרבים, כרשות הוא שמדבר ו.) (שבת
ואמר  ככרמלית, הוא שהמדבר אחרת ברייתא גם מובאה
השניה); על אחת מברייתא קושיא (אין קשיא "לא אביי:
הרבים, רשות (חשוב במדבר שרויין שישראל בזמן כאן
מקום  (אינו הזה" בזמן כאן רש"י). בו. הולכים רבים שהרי
ודינו  בו, שכיחים אין מדברות שהולכי לרבים, הילוך
שמדבר  הפוסק רבינו על תמהו המפרשים רש"י). ככרמילת.
בן  אברהם רבי ופירש בזמננו, גם הרבים רשות הוא
היו  שישראל בזמן כי הגמרא, את אחר באופן הרמב"ם
כבוד), ענני (ומוקפים בו סדורים ומחנותיהם במדבר, חונים
שאין  הזה בזמן אבל ושדה, כבקעה - ככרמלית דינו היה
דינו  בתוכו, ועובר הולך שירצה מי כל אלא בו דרים ישראל
אבל  (כסףֿמשנה). רבינו של טעמו הוא וזה הרבים, כרשות
לומר  אפשר איך כי זה. טעם על תמהו הרמב"ם מבארי
רשות  ישראל מחנה היה לא במדבר ישראל שהיו שבזמן
והושטה  וזריקה והכנסה הוצאה איסור עיקר הלא הרבים,
שבת  (ראה במדבר שהיתה המשכן ממלאכת למדים אנו
מקרקע  הקרשים את (במשכן) העלו "הם וצו.): מט:
הם  היחיד. לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה,
תוציאו  לא ואתם לקרקע, מהעגלה הקרשים את הורידו
(שמות  התורה אזהרת וכן הרבים", לרשות היחיד מרשות
פירשו  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל כט): טז,
המן  את ללקוט בידו הכלי עם איש יצא אל יז:): (עירובין
"ויצו  ו) לו, (שמות שכתוב מה וכן הוצאה, איסור משום
עוד  יעשו אל ואשה איש לאמר, במחנה קול ויעבירו משה
(שבת  פירשו מהביא", העם ויכלא הקודש לתרומת מלאכה
משה  שאמר התורה, מן בשבת הוצאה לאיסור מכאן צו:)
חז"ל  אמרו וכן למשכן, להביא מביתם יוציאו שלא לישראל
לב) טו, (במדבר השבת" ביום עצים "מקושש כי צו:) (שבת
נראה  זה מכל הרבים", ברשות אמות ארבע "מעביר היה
בו, שרויין היו שישראל בזמן הרבים רשות היה שהמדבר
בכל  שהכוונה [ונראה שמה). סי' (או"ח מגדים' ב'פרי וראה
והוא  בו סדורים ישראל מחנות היו שלא לויה למחנה אלה
"ומחנה  שם: בשבת מפורש וכן הדיעות, לכל הרבים רשות

הרבים"]. רשות ויערים 9)לויה "מדברות אחר: בנוסח
אחר: ובנוסח התימנים). (כ"י המפולשין" ודרכים ושדות

ודרכים "מדברות  ושווקים ויערות וכרמים ושדות
לים  דומה היער "ואין רוקח') ('מעשה להן" המפולשים
כיער, נוח תשמישו אין שהים ככרמלית, שדינם ובקעה
כרמלית, כן גם שהן זוויות וקרן והאצטוונית והבקעה
צורך  להם אין לתוכן, להכנס לרבים רשות שיש אףֿעלֿפי
כמדבר" עליו דרך ולהם לעצים, צריכים שהכל כיער בהן

לשואל 10)(כסףֿמשנה). ענה הרמב"ם בן אברהם רבי
שהרחיב  אלא הדרכים הן "השווקים זו: הלכה על
סי' הרמב"ם בן ר"א (תשובות לשניהם אחד ודין בדברים",

פריימן). הוצאת שאפשר 11)קיא עבריהם משני פתוחים
בהם. שבת 12)לעבור ובגמרא ב. צט, בבאֿבתרא משנה

זו  הולכות היו עגלות שתי המשכן: ממלאכת למדו א צט,
לעגלה  עגלה ובין אמות. חמש עגלה כל ורוחב זו, בצד

ההולך  לוי לבן רווח אמה ועוד ט"ו, הרי עגלה כמלא רווח
ביחד  הרי שעליהן, הקרשים את לסדר וביניהן העגלה אחרי
אמה  עשרה שש של מהתנאי, שחוץ אומרים ויש אמה. ט"ז
אלף) מאות (ֿשש רבוא ששים שיהיו תנאי עוד יש רוחב,
ו:). שבת ו'תוספות' גדולות' ו'הלכות (רש"י בו בוקעים
הרבים  רשות הוא הזה בזמן שמדבר הרמב"ם ולדעת
תנאי. אינו הנזכר שהתנאי כרחנו על - ז) הערה (למעלה
(רמב"ן  בתלמוד מקום בשום זה דבר הוזכר לא ובאמת
חוברת  כז שנה האמריקאי ב'הפרדס' [וראה נט.). בעירובין
ו. שבת בגמרא חדש קטע לפי זה לתנאי מקור שיש ו'
מינכן, כתבֿיד בגליון גם והיה רומי, בכתבֿיד שנשמר
.[276 עמוד ר"א סי' ובראבי"ה שם ב'מאירי' והובא

לו).13) הלכה יז פרק (להלן טפחים ששה היא אמה כל
מקורה 14) הרבים ברשות אמות ארבע "המעביר א: ה, שבת

מדבר". לדגלי דומה שאינו פטור, לטלטל 15)– שמותר
חייב. - הרבים לרשות מתוכו והמוציא והמכניס בתוכו,

א.16) ו, אמה.17)שבת אלפים הוא עירובין 18)מיל
ננעלות  דלתותיה אלמלא ירושלים יוחנן, רבי "אמר ב: ו,
שרשות  הרי הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה,
שדלתותיה  עלֿידיֿזה היחיד רשות נעשית גמורה הרבים
היא  שירושלים קא.) (עירובין שאמרו ומה בלילה. ננעלות
רבינו  שכתב למה סותר אינו - בה לטלטל ואסור כרמלית
היא  - בלילה ננעלות שדלתותיה המוקפת "שמדינה כאן
לא  בעיר דיורים הרבה שישנם שכיון גמורה", היחיד רשות
עירבו  שלא זמן וכל חצרות, עירובי שצריכה חצר אלא תהא
רש"י  פירש וכן ככרמלית, בה לטלטל אסור - אותה

(כסףֿמשנה). קא. פרק 19)בעירובין בתחילת להלן ראה
הצאן.20)יז. לעדר שמירה מוקפת 21)מקום רחבה

לצאן. גדרה כעין המשמשת שבעיר, לא 22)גדר אם אבל
בתוכם  לטלטל אסור - היחיד רשות שהם אף לדירה, הוקפו

ה"א). בפט"ז (להלן אמות לארבע מחוץ
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בכולם.23) לטלטל גם ב.24)שמותר ק, שבת
א.25) לד, לעשיית 26)עירובין דבורים משכן א. ח, שבת

ועגולים 27)דבש. ומגדל, כספינה מרובעים כלים
הרבים.28)ככוורת. ברשות עומדים בכוורת 29)אפילו

חומשי  וג' טפחים חמשה בחללה להיות צריך עגולה, שהיא
ראה  ח.); (שבת ד' על ד' מחללה לרבע אפשר שאז טפח,

הי"ח. פי"ב הרקיע 30)למעלה עד גבה על בין בתוכה בין
שמה). סי' (או"ח היחיד רשות כשאר
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אלא  לגמרי, יבש ולא לח אינו יד), ב, (ויקרא בתורה
רשות  אינה "כרמלית וכך מתרכך, הוא ביד אותו כשמוללים

הרבים". רשות ולא ב 8)היחיד ברייתא יסוד גמרא על
שם  בגמרא אולם הרבים, כרשות הוא שמדבר ו.) (שבת
ואמר  ככרמלית, הוא שהמדבר אחרת ברייתא גם מובאה
השניה); על אחת מברייתא קושיא (אין קשיא "לא אביי:
הרבים, רשות (חשוב במדבר שרויין שישראל בזמן כאן
מקום  (אינו הזה" בזמן כאן רש"י). בו. הולכים רבים שהרי
ודינו  בו, שכיחים אין מדברות שהולכי לרבים, הילוך
שמדבר  הפוסק רבינו על תמהו המפרשים רש"י). ככרמילת.
בן  אברהם רבי ופירש בזמננו, גם הרבים רשות הוא
היו  שישראל בזמן כי הגמרא, את אחר באופן הרמב"ם
כבוד), ענני (ומוקפים בו סדורים ומחנותיהם במדבר, חונים
שאין  הזה בזמן אבל ושדה, כבקעה - ככרמלית דינו היה
דינו  בתוכו, ועובר הולך שירצה מי כל אלא בו דרים ישראל
אבל  (כסףֿמשנה). רבינו של טעמו הוא וזה הרבים, כרשות
לומר  אפשר איך כי זה. טעם על תמהו הרמב"ם מבארי
רשות  ישראל מחנה היה לא במדבר ישראל שהיו שבזמן
והושטה  וזריקה והכנסה הוצאה איסור עיקר הלא הרבים,
שבת  (ראה במדבר שהיתה המשכן ממלאכת למדים אנו
מקרקע  הקרשים את (במשכן) העלו "הם וצו.): מט:
הם  היחיד. לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה,
תוציאו  לא ואתם לקרקע, מהעגלה הקרשים את הורידו
(שמות  התורה אזהרת וכן הרבים", לרשות היחיד מרשות
פירשו  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל כט): טז,
המן  את ללקוט בידו הכלי עם איש יצא אל יז:): (עירובין
"ויצו  ו) לו, (שמות שכתוב מה וכן הוצאה, איסור משום
עוד  יעשו אל ואשה איש לאמר, במחנה קול ויעבירו משה
(שבת  פירשו מהביא", העם ויכלא הקודש לתרומת מלאכה
משה  שאמר התורה, מן בשבת הוצאה לאיסור מכאן צו:)
חז"ל  אמרו וכן למשכן, להביא מביתם יוציאו שלא לישראל
לב) טו, (במדבר השבת" ביום עצים "מקושש כי צו:) (שבת
נראה  זה מכל הרבים", ברשות אמות ארבע "מעביר היה
בו, שרויין היו שישראל בזמן הרבים רשות היה שהמדבר
בכל  שהכוונה [ונראה שמה). סי' (או"ח מגדים' ב'פרי וראה
והוא  בו סדורים ישראל מחנות היו שלא לויה למחנה אלה
"ומחנה  שם: בשבת מפורש וכן הדיעות, לכל הרבים רשות

הרבים"]. רשות ויערים 9)לויה "מדברות אחר: בנוסח
אחר: ובנוסח התימנים). (כ"י המפולשין" ודרכים ושדות

ודרכים "מדברות  ושווקים ויערות וכרמים ושדות
לים  דומה היער "ואין רוקח') ('מעשה להן" המפולשים
כיער, נוח תשמישו אין שהים ככרמלית, שדינם ובקעה
כרמלית, כן גם שהן זוויות וקרן והאצטוונית והבקעה
צורך  להם אין לתוכן, להכנס לרבים רשות שיש אףֿעלֿפי
כמדבר" עליו דרך ולהם לעצים, צריכים שהכל כיער בהן

לשואל 10)(כסףֿמשנה). ענה הרמב"ם בן אברהם רבי
שהרחיב  אלא הדרכים הן "השווקים זו: הלכה על
סי' הרמב"ם בן ר"א (תשובות לשניהם אחד ודין בדברים",

פריימן). הוצאת שאפשר 11)קיא עבריהם משני פתוחים
בהם. שבת 12)לעבור ובגמרא ב. צט, בבאֿבתרא משנה

זו  הולכות היו עגלות שתי המשכן: ממלאכת למדו א צט,
לעגלה  עגלה ובין אמות. חמש עגלה כל ורוחב זו, בצד

ההולך  לוי לבן רווח אמה ועוד ט"ו, הרי עגלה כמלא רווח
ביחד  הרי שעליהן, הקרשים את לסדר וביניהן העגלה אחרי
אמה  עשרה שש של מהתנאי, שחוץ אומרים ויש אמה. ט"ז
אלף) מאות (ֿשש רבוא ששים שיהיו תנאי עוד יש רוחב,
ו:). שבת ו'תוספות' גדולות' ו'הלכות (רש"י בו בוקעים
הרבים  רשות הוא הזה בזמן שמדבר הרמב"ם ולדעת
תנאי. אינו הנזכר שהתנאי כרחנו על - ז) הערה (למעלה
(רמב"ן  בתלמוד מקום בשום זה דבר הוזכר לא ובאמת
חוברת  כז שנה האמריקאי ב'הפרדס' [וראה נט.). בעירובין
ו. שבת בגמרא חדש קטע לפי זה לתנאי מקור שיש ו'
מינכן, כתבֿיד בגליון גם והיה רומי, בכתבֿיד שנשמר
.[276 עמוד ר"א סי' ובראבי"ה שם ב'מאירי' והובא

לו).13) הלכה יז פרק (להלן טפחים ששה היא אמה כל
מקורה 14) הרבים ברשות אמות ארבע "המעביר א: ה, שבת

מדבר". לדגלי דומה שאינו פטור, לטלטל 15)– שמותר
חייב. - הרבים לרשות מתוכו והמוציא והמכניס בתוכו,

א.16) ו, אמה.17)שבת אלפים הוא עירובין 18)מיל
ננעלות  דלתותיה אלמלא ירושלים יוחנן, רבי "אמר ב: ו,
שרשות  הרי הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה,
שדלתותיה  עלֿידיֿזה היחיד רשות נעשית גמורה הרבים
היא  שירושלים קא.) (עירובין שאמרו ומה בלילה. ננעלות
רבינו  שכתב למה סותר אינו - בה לטלטל ואסור כרמלית
היא  - בלילה ננעלות שדלתותיה המוקפת "שמדינה כאן
לא  בעיר דיורים הרבה שישנם שכיון גמורה", היחיד רשות
עירבו  שלא זמן וכל חצרות, עירובי שצריכה חצר אלא תהא
רש"י  פירש וכן ככרמלית, בה לטלטל אסור - אותה

(כסףֿמשנה). קא. פרק 19)בעירובין בתחילת להלן ראה
הצאן.20)יז. לעדר שמירה מוקפת 21)מקום רחבה

לצאן. גדרה כעין המשמשת שבעיר, לא 22)גדר אם אבל
בתוכם  לטלטל אסור - היחיד רשות שהם אף לדירה, הוקפו

ה"א). בפט"ז (להלן אמות לארבע מחוץ
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.‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿»

בכולם.23) לטלטל גם ב.24)שמותר ק, שבת
א.25) לד, לעשיית 26)עירובין דבורים משכן א. ח, שבת

ועגולים 27)דבש. ומגדל, כספינה מרובעים כלים
הרבים.28)ככוורת. ברשות עומדים בכוורת 29)אפילו

חומשי  וג' טפחים חמשה בחללה להיות צריך עגולה, שהיא
ראה  ח.); (שבת ד' על ד' מחללה לרבע אפשר שאז טפח,

הי"ח. פי"ב הרקיע 30)למעלה עד גבה על בין בתוכה בין
שמה). סי' (או"ח היחיד רשות כשאר

.‚È·Ú31;„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏL ÌÈÏ˙k‰ √ƒ«¿»ƒ∆¿«»ƒƒ¿«»ƒ
¯ÈÂ‡ .ÔkLŒÏk ‡Ï BÓˆÚÏ ,‰vÁÓ ‰NBÚ ÌÈ¯Á‡Ï32 «¬≈ƒ∆¿ƒ»¿«¿…»∆≈¬ƒ
Ï·‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ,„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯33 ¿«»ƒƒ¿«»ƒ«»»ƒ«¬»

„Ú ‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡¬ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿»«ƒ∆»«
˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ¿«¿»≈¬»»«¬ƒ¿

‡e‰ ¯eËt ÌB˜Ó ,ÌÈa¯‰34. »«ƒ¿¿
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ב.31) צט, היחיד 32)שבת ברשות קנה נעץ א. ז, שבת
חייב. - גביו על ונח הרבים מרשות וזרק אמה, מאה גבוה

א.33) ק, שבת שם.34)משנה, להשתמש ומותר

.„‡È‰ BÊ È‡35˙ÈÏÓ¯k36‰Úa¯‡ Ba LiL Ïz ?37ÏÚ ≈ƒ«¿¿ƒ≈∆≈«¿»»«
‰¯NÚ „ÚÂ ‰LÏMÓ B‰·‚Â Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡38. «¿»»»≈«≈¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

dÈ‡Â ,‰¯NÚ „Ú ‡l‡ ˙NÙBz dÈ‡ ˙ÈÏÓ¯k‰L∆««¿¿ƒ≈»∆∆∆»«¬»»¿≈»
˙BÁt ‰·Á¯39LiL ıÈ¯Á ÔÎÂ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¿»»»≈«¿»»««¿»»¿≈»ƒ∆≈

‰LÏMÓ ˜ÓÚÂ Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»»≈«≈¿»…ƒ¿»
Ô‰·b ,˙BvÁÓ Úa¯‡a Ûw‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰¯NÚ „Ú«¬»»¿≈»∆À«¿«¿«¿ƒ»¿»

LÏMÓB‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ „ÚÂ ‰ ƒ¿»¿«¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È»≈«≈¿≈∆∆»ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ

ÛwnL ÌB˜n‰ ‡e‰Â40˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰Â ˙BvÁÓ LÏL ¿«»∆À»»¿ƒ¿»«»¿ƒƒ
‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ BÏ ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔB‚k ,ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ¿»∆≈¿ƒ»

ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a41˙BÓÈa ÔÈa ,‰Ú˜a‰Â ÌÈni‰ ¿«¿ƒƒ¿≈««ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ
.Ô‰ ˙ÈÏÓ¯k el‡ Ïk - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ‰nÁ‰««»≈ƒ«¿»ƒ»≈«¿¿ƒ≈

א.35) ו, בתוכה 36)שבת לטלטל אסור שמדרבנן
בה"א. ראה אחרת, לרשות ולהוציא טפחים.37)ולהכניס

דין 38) לה יש - ארבעה ורחבה עשרה גבוהה היא שאם
בה"א. כמבואר היחיד, פחותה 39)רשות היא שאם

פטור. מקום נקראת משלשה, ולמעלה מארבעה
הרבים 40) לרשות שנפרצה "חצר א: צד, עירובין משנה,

או  הרבים לרשות מתוכה חכמים, אמרו אחת), (מרוח
ככרמלית" שהיא מפני - פטור לתוכה, הרבים מרשות
דין  לה יש התורה שמן אחרים, מפרשים ודעת  (הגר"א).

(מגידֿמשנה). חייב לתוכה והזורק היחיד, "כל 41)רשות
הרבים  רשות הוא כך שבת, לענין הרבים רשות שהוא מקום
הגשמים, בימות גדר המוקפת הבקעה אבל טומאה, לענין
הרי  מוקפת, היתה לא ואם ולטומאה. לשבת היחיד רשות
אבות  בהל' (רבינו בלבד" לטומאה היחיד רשות היא

ו). ה"א, פ"כ הטומאה

.‰¯ÈÂ‡42‰¯NÚ „Ú ˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯k‰ ¬ƒ««¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ«¬»»
˙ÈÏÓ¯k‰ ¯ÈÂ‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«¿»≈¬»»¿»ƒ«¬ƒ««¿¿ƒ

ÙÏ .¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰CÎÈ43ÏÚÓ ,44ÌÈn‰ Èt ¬≈¿¿¿ƒ»≈«¿≈««ƒ
¯ÈÂ‡k - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú :˙B¯‰paLÂ ÌÈniaL∆««ƒ¿∆«¿»«¬»»¿»ƒ«¬ƒ
Ïk Ï·‡ .¯eËt ÌB˜Ó - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»¿¿¬»»

˜ÓÚ‰45.‰·Ú Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈÓ ‰‡Ïn‰ »…∆«¿≈»«ƒ¬≈¿«¿«»∆

ב.42) ז, ב.43)שבת ק, עשרה 44)שבת מודדים שאין
(ראה  ולמעלה המים מפני אלא הים מקרקעית טפחים

סז). סי' פריימן הרמב"ם' מאה 45)'תשובות עמוק אפילו
כרמלית. לגבי בטל שהוא ארבעה, רחב ואינו אמה

.Â˜ÓÚ elÙ‡ ,˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎaL ¯Ba∆¿«¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ¬ƒ»…
ÔÈ‡ Ì‡ ,‰n‡ ‰‡Ó46‰Úa¯‡ Ba47ÌÈa¯‰ ˙eL¯ . ≈»«»ƒ≈«¿»»¿»«ƒ
‰¯˜z ‰ÈÏÚ ‰˙È‰L48‰¯NÚ LL daÁ¯a ÔÈ‡L B‡ , ∆»¿»»∆»ƒ¿»∆≈¿»¿»≈∆¿≈

‡aËˆ‡ .˙ÈÏÓ¯Îk ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡49ÔÈaL50 «»¬≈ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«»∆≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÈ„enÚ‰51‡È‰ È¯‰ - »«ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈ƒ

ÈcˆÂ .˙ÈÏÓ¯Îk52ÌÈa¯‰ ˙eL¯53Ï·‡ .˙ÈÏÓ¯Îk - ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿ƒ¬»

Ô‰ÈÈa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa54È¯‰ - ≈»«ƒƒ¿«ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ô‰≈¿»«ƒ

יש 46) "אפילו כתוב היה הראב"ד, שלפני ההלכה בנוסח
רוחב  בו שיש שכיון רבינו, על תמה לכן ארבעה", בו
ולא  היחיד רשות זה הרי מעשרה, יותר ועמוק ארבעה
אין  "אם שלפנינו בנוסח אבל א. בהלכה כמבואר כרמלית,
כיון  פטור למקום נחשב ולא ככרמלית, דינו ולכן ד'" בו
שאנו  עשר, עד רק כרמלית אין שהרי מעשר, יותר שהוא
נמצא  שהבור (כיון וניעור" מינו את מין "מצא  אומרים:
הי"א. בפי"ז להלן ראה ככרמלית), דינו בכרמלית,
כתב  לוניל לחכמי יט) סי' (פריימן, הרמב"ם' וב'תשובות
שלכם  בספר שיש מדבריכם, לי "יראה זו: הלכה על רבינו
הוא  הרי שבכרמלית בור הספר: נוסח וזה דברים, חסרון
הואיל  ארבעה, בו אין אם אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית

לעצמ  רשות חלק תשובה ולא ובאותה ככרמלית". הוא הרי ו
בבור  "נתנו לב: בעירובין זו להלכה המקור גם נמסר
ובגמרא  עירוב". עירובו - אמה מאה עמוק אפילו (לעירוב
שדינו  שבכרמלית בבור המשנה את מעמידים לד:

ורחב 47)בכרמלית. אמה מאה עמוק אפילו אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אמה (וראה 48)מאה א. צח, שבת

.(71 עמ' סט סי' הרמב"ם ידי 49)תשובות על אבנים בנין
עליו. לשבת ספסל כעין שאיֿאפשר 50)הקיר א. ז, שבת

ברווח. שם ותולים 51)ללכת ברחבה, עמודים "שהיו
לפניהם  היו אצטבאות וגם סחורותיהם, את הסוחרים בהם

(רש"י). שם" צד.)52)לשבת הסמוך 53)(עירובין בית
הרבים  רשות בני את ומעכבים בולטים שכתליו לרה"ר

תדיר. שם לעמוד 54)להלוך עמוד בין שאין "אףֿעלֿפי
שם, הולכים שרבים כיון הרבים, רשות נחשב - אמה ט"ז

('תוספות'). אמה" ט"ז רחב העמודים לבין ומחוץ

.Êe‰Ê È‡55˙BÁt Ba LiL ÌB˜Ó ?¯eËt ÌB˜Ó ≈∆¿¿»∆≈»
‰Úa¯‡Ó56,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰LÏL B‰·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ≈«¿»»««¿»»¿»¿¿»«»»ƒ«

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL57elÙ‡ .ı¯‡k ‡e‰ È¯‰58 ∆»»ƒ¿»¬≈»»∆¬ƒ
ÌÈˆB˜59ÌÈ˜¯·e60ÌÈÏÏ‚ B‡61Ô‰·b ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»«ƒ»¿»

Ô‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯ ÔÈ‡Â ‰LÏL¿»¿≈»¿»«¿»»««¿»»¬≈≈
È¯Á ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜ÓÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ı ¿¿¿≈»ƒ∆≈«¿»»«

‰Úa¯‡62ÌB˜Ó ÔÎÂ .ÌB‰z‰ „Ú ‰LÏMÓ B˜ÓÚÂ «¿»»¿»¿ƒ¿»««¿¿≈»
Bk¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L Ûwn‰«À»∆≈«¿»»««¿»»¬ƒ»»»¿
B‰·‚Â ,‰¯BÚN ˙BÁt ‰Úa¯‡ BaÁ¯Â ÏÈÓ ÛÏ‡∆∆ƒ¿»¿«¿»»»¿»¿»¿
¯ÈÂ‡ ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ‰LÏMÓƒ¿»¿«¿»¬≈∆¿¿¿≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯63˙ÈÏÓ¯k ¯ÈÂ‡ B‡64‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»«ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»
¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰ -65. ¬≈¿¿

א.55) ו, אמה,56)שבת מאה ארוך ואפילו רוחב,
אברהם'). ('מגן מרובעים ארבעה על ארבעה שצריכים

הלכה 57) - לקרקע) (מחובר כלבוד הוא הרי משלשה פחות
מסיני. או 58)למשה הדוקרים אלה אפילו כלומר,

שלשה  בגובהם יש אם אלא פטור מקום אינם המאוסים
א.59)טפחים. ז, (שופטים 60)שבת עקצים מלא  שיח

ז). בקר.61)ח, נחשב 62)צואת ארבעה בו היה שאם
היחיד. א.63)לרשות ק, שבת ב.64)משנה, ז, שבת,
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או 65) הרבים ברשות רק פטור למקום מציאות אין אולם
כיון  פטור, מקום דין אין היחיד ברשות אבל בכרמלית,
החלל  כל את וממלאה לרקיע עד עולה היחיד שרשות

(מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Ó66,ÌÈÓˆÓˆÓ ÌÈÁÙË ‰ÚLz B‰·‚a LiL »∆≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿À¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï…»¿…»≈ƒ¿»«ƒ¬≈

ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k67˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓ ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿≈«¿ƒƒ«ƒ«»¿ƒ«
ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯L ÈtÓ ,¯ˆ˜ ÔÈa ·Á¯ ÔÈa ,BaÁ¯68 »¿≈»»≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ69Ì‡ :˙BÁt B‡ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»»»≈«ƒ¿»»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ‰È‰»»«¿»»««¿»»»≈¬≈
‡e‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»¬≈

¯eËt ÌB˜Ó70. ¿¿

א.66) ח, דעת 67)שבת אבל רש"י, דעת גם זוהי
ארבעה. רחב אם לרה"ר נחשב אז שרק הראב"ד

כתפיהם.68) שעל המשא את לתקן שם ונסמכים עומדים
בין 69) רחב בין הוא הרבים רשות לרבים, בו שצורך וכיון

(רש"י). הוא 70)קצר ארבעה, ורחב עשרה גבוה היה ואם
היחיד. רשות

.Ë‚b71ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓq‰ ««»ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ -72‚ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ , ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»»¿«¿≈«»

Úe·˜ ÌlÒ Bl ‰NÚiL „Ú73„enÚ .B¯Èz‰Ï74˙eL¯a «∆«¬∆À»»«¿«ƒ«ƒ¿
˙eL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰»«ƒ»«¬»»¿»»«¿»»¬≈∆¿

B‰·‚a ıÚ .„ÈÁi‰75dÈ‡ elÙ‡ ,‡e‰L Ïk „˙È «»ƒ»«¿»¿»≈»∆¬ƒ≈»
‰‰B·‚76„˙ia ˙BÏ˙Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‰LÏL ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«»≈

.˙ÈÏÓ¯k ‰NÚÂ BËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - Ba LnzL‰Ïe¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¬¿«¬∆«¿¿ƒ
elÙ‡Â .‰ÏÚÓÏe „˙i‰ ÔÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ«»≈¿«¿»«¬ƒ

Blk e‰‡ÏÓ77È¯‰L ,B‰·b ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B„˙È ƒ¿»À¿≈¬≈∆¿«≈»¿∆¬≈
.Ô‰a ÌÈLnzLÓe ˙B„˙È‰ Ô˙B‡a ÔÈÏBzƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆

ב.71) פד, נראה 72)עירובין ולפיכך בו. משתמשים
הרבים. את 73)כרשות סילק ובזה לשבת, בין לחול בין

(רשב"א). לו מיוחד הגג ונעשה ממנו, עירובין 74)הרבים
א. לרש"י 75)עח, (בניגוד לארץ למטה לצידו כלומר,

גביו). על כלומר בראשו, בו נעץ שפירשו והראב"ד
שאינה 76) אע"פ אמר, אשי "רב שם: חננאל רבינו כגירסת

משנה'. 'מגיד ועיין מידי", ביה [דתלי] אפשר ג' גבוה
(מגידֿמשנה,77) שלשה גבוהים ואינם לארץ למטה כלומר,

לחםֿמשנה). ועיין

.ÈÈ¯BÁ78„ÈÁi‰ ˙eL¯79.„ÈÁi‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈¿«»ƒ¬≈≈ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ È¯BÁ Ï·‡80,ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÌÈ‡ - ¬»≈¿»«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

˙eL¯ „ˆa ¯BÁ ?„ˆÈk .Ô˙cÓ ÈÙk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈¿ƒƒ»»≈«¿«¿
‰¯NÚ dB·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈa¯‰»«ƒƒ≈«¿»»««¿»»¿»«¬»»

;„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ -81- ‰¯NÚ dB·b ÔÈ‡ Ì‡Â ¬≈¿«»ƒ¿ƒ≈»«¬»»
- ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙ÈÏÓ¯k ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»
ÏkL ;‰LÏL dB·bL ,‡e‰Â .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿»∆»«¿»∆»

ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏMÓ ˙BÁt‰82. «»ƒ¿»¬≈»»∆

ב.78) ז, או 79)שבת היחיד, רשות לצד שבכותל חורים

לעבר. מעבר מפולשים לצד 80)שהם שבכותל חורים
לפנים. מפולשים ואינם הרבים כרמלית 81)רשות וחורי

(רשב"א). מדתם כפי ג"כ לבוד.82)נידונים ונקרא

.‡È˙eL¯83ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¯eËt ÌB˜Óe „ÈÁi‰ ¿«»ƒ¿¿À»¿«¿≈
ÔÈÏÈÓ ‰nk Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ .ÔlÎa¿À»¬ƒ»»…∆»««ƒ¿≈∆«»ƒƒ
- ˙ÈÏÓ¯k‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ï·‡ .dlÎa ÏËÏËÓ -¿«¿≈¿À»¬»¿»«ƒ¿««¿¿ƒ
¯È·Ú‰ Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ô‰a ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡≈¿«¿¿ƒ»∆∆»¿«¿««¿ƒ∆¡ƒ
˙eL¯a :˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê B‡ ËÈLB‰ B‡ƒ»«¿«¿««ƒ¿

¯eËt - ˙ÈÏÓ¯Î·e ,·iÁ - ÌÈa¯‰84¯eq‡L . »«ƒ«»¿«¿¿ƒ»∆ƒ
‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÏÓ¯k‰85˙eL¯Ï ««¿¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÛlÁ˙z ‡nL ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ
ÔB‚k ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï86ıB˜ ¯È·Ú‰L …»»»ƒ¿«»»¿∆∆¡ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿≈∆…ƒ«ƒ¬≈∆À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Bn‡ ‰nk B¯È·Ú‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ«»«¿≈…«≈»∆

א.83) ו, "ומי 84)שבת רבינו: כותב המשניות ובפירוש
יתחייב  מהם, לאחד משם או לכרמלית, מהם מאחד שיוציא
(שבת  מכלום" פטור שוגג הוא ואם מזיד, הוא אם מלקות
פ"א): (שבת טוב' יום ב'תוספות זה על וכתב מ"א); פ"א
ארבעים  מלקות לומר שרוצה ותחשוב תטעה "ואל
ורגיל  ה"ג), בפ"א (ראה מדרבנן מרדות מכת אלא שבתורה,

מלקות". בשם דרבנן מרדות למכת לקרוא בזה 85)רבינו
מחיצות. לו קוץ 86)שאין רבינא: "אמר א: מב, שבת

(עד  אמות מארבע פחות פחות מוליכו הרבים ברשות
אמות  מד' פחות לטלטל כי הרבים, רשות לצדי שיסלקנו
שטלטול  (יותר, טובא אפילו ובכרמלית מדרבנן) איסור הוא

אחת)". בעקירה יעבירנו מדרבנן שלו

.·ÈÌLk87Ck ,¯eËt ÌB˜Ó ÏÎa ÏËÏËÏ ¯znL ¿≈∆À»¿«¿≈¿»¿¿»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï epnÓ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯Ó BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙ÈÏÓ¯ÎÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿«¿¿ƒƒƒ≈¿
ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Óe „ÈÁi‰«»ƒ≈¿»«ƒ¿≈»ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯k‰««¿¿ƒ

א.87) ו, שבת

.‚ÈÌLk88¯eÒ‡ Ck ,˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿«¿≈¿»««¿¿ƒ»»
B‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ˙ÈÏÓ¯kÏ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ««¿¿ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«ƒ

.¯eËt - ÒÈÎ‰ B‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿ƒ»

שם.88)

.„È‡ÈˆBn‰89B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ
- ÚˆÓ‡a ˙ÈÏÓ¯ÎÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿«

¯eËt90˙ÈÏÓ¯ÎÂ BÊÏ BfÓ ˜¯Bf‰ B‡ ËÈLBn‰ ÔÎÂ . »¿≈«ƒ«≈ƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÈˆBn‰ .¯eËt - ÚˆÓ‡a91ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ »∆¿«»«ƒ≈∆≈¿»«ƒ

˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆ƒ≈¿«»ƒ
˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
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רז zay zekld - mipnf xtq - hay 'i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

או 65) הרבים ברשות רק פטור למקום מציאות אין אולם
כיון  פטור, מקום דין אין היחיד ברשות אבל בכרמלית,
החלל  כל את וממלאה לרקיע עד עולה היחיד שרשות

(מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Ó66,ÌÈÓˆÓˆÓ ÌÈÁÙË ‰ÚLz B‰·‚a LiL »∆≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿À¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï…»¿…»≈ƒ¿»«ƒ¬≈

ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k67˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓ ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿≈«¿ƒƒ«ƒ«»¿ƒ«
ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯L ÈtÓ ,¯ˆ˜ ÔÈa ·Á¯ ÔÈa ,BaÁ¯68 »¿≈»»≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ69Ì‡ :˙BÁt B‡ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»»»≈«ƒ¿»»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ‰È‰»»«¿»»««¿»»»≈¬≈
‡e‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»¬≈

¯eËt ÌB˜Ó70. ¿¿

א.66) ח, דעת 67)שבת אבל רש"י, דעת גם זוהי
ארבעה. רחב אם לרה"ר נחשב אז שרק הראב"ד

כתפיהם.68) שעל המשא את לתקן שם ונסמכים עומדים
בין 69) רחב בין הוא הרבים רשות לרבים, בו שצורך וכיון

(רש"י). הוא 70)קצר ארבעה, ורחב עשרה גבוה היה ואם
היחיד. רשות

.Ë‚b71ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓq‰ ««»ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ -72‚ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ , ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»»¿«¿≈«»

Úe·˜ ÌlÒ Bl ‰NÚiL „Ú73„enÚ .B¯Èz‰Ï74˙eL¯a «∆«¬∆À»»«¿«ƒ«ƒ¿
˙eL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰»«ƒ»«¬»»¿»»«¿»»¬≈∆¿

B‰·‚a ıÚ .„ÈÁi‰75dÈ‡ elÙ‡ ,‡e‰L Ïk „˙È «»ƒ»«¿»¿»≈»∆¬ƒ≈»
‰‰B·‚76„˙ia ˙BÏ˙Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‰LÏL ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«»≈

.˙ÈÏÓ¯k ‰NÚÂ BËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - Ba LnzL‰Ïe¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¬¿«¬∆«¿¿ƒ
elÙ‡Â .‰ÏÚÓÏe „˙i‰ ÔÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ«»≈¿«¿»«¬ƒ

Blk e‰‡ÏÓ77È¯‰L ,B‰·b ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B„˙È ƒ¿»À¿≈¬≈∆¿«≈»¿∆¬≈
.Ô‰a ÌÈLnzLÓe ˙B„˙È‰ Ô˙B‡a ÔÈÏBzƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆

ב.71) פד, נראה 72)עירובין ולפיכך בו. משתמשים
הרבים. את 73)כרשות סילק ובזה לשבת, בין לחול בין

(רשב"א). לו מיוחד הגג ונעשה ממנו, עירובין 74)הרבים
א. לרש"י 75)עח, (בניגוד לארץ למטה לצידו כלומר,

גביו). על כלומר בראשו, בו נעץ שפירשו והראב"ד
שאינה 76) אע"פ אמר, אשי "רב שם: חננאל רבינו כגירסת

משנה'. 'מגיד ועיין מידי", ביה [דתלי] אפשר ג' גבוה
(מגידֿמשנה,77) שלשה גבוהים ואינם לארץ למטה כלומר,

לחםֿמשנה). ועיין

.ÈÈ¯BÁ78„ÈÁi‰ ˙eL¯79.„ÈÁi‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈¿«»ƒ¬≈≈ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ È¯BÁ Ï·‡80,ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÌÈ‡ - ¬»≈¿»«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

˙eL¯ „ˆa ¯BÁ ?„ˆÈk .Ô˙cÓ ÈÙk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈¿ƒƒ»»≈«¿«¿
‰¯NÚ dB·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈa¯‰»«ƒƒ≈«¿»»««¿»»¿»«¬»»

;„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ -81- ‰¯NÚ dB·b ÔÈ‡ Ì‡Â ¬≈¿«»ƒ¿ƒ≈»«¬»»
- ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙ÈÏÓ¯k ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»
ÏkL ;‰LÏL dB·bL ,‡e‰Â .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿»∆»«¿»∆»

ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏMÓ ˙BÁt‰82. «»ƒ¿»¬≈»»∆

ב.78) ז, או 79)שבת היחיד, רשות לצד שבכותל חורים

לעבר. מעבר מפולשים לצד 80)שהם שבכותל חורים
לפנים. מפולשים ואינם הרבים כרמלית 81)רשות וחורי

(רשב"א). מדתם כפי ג"כ לבוד.82)נידונים ונקרא

.‡È˙eL¯83ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¯eËt ÌB˜Óe „ÈÁi‰ ¿«»ƒ¿¿À»¿«¿≈
ÔÈÏÈÓ ‰nk Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ .ÔlÎa¿À»¬ƒ»»…∆»««ƒ¿≈∆«»ƒƒ
- ˙ÈÏÓ¯k‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ï·‡ .dlÎa ÏËÏËÓ -¿«¿≈¿À»¬»¿»«ƒ¿««¿¿ƒ
¯È·Ú‰ Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ô‰a ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡≈¿«¿¿ƒ»∆∆»¿«¿««¿ƒ∆¡ƒ
˙eL¯a :˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê B‡ ËÈLB‰ B‡ƒ»«¿«¿««ƒ¿

¯eËt - ˙ÈÏÓ¯Î·e ,·iÁ - ÌÈa¯‰84¯eq‡L . »«ƒ«»¿«¿¿ƒ»∆ƒ
‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÏÓ¯k‰85˙eL¯Ï ««¿¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÛlÁ˙z ‡nL ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ
ÔB‚k ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï86ıB˜ ¯È·Ú‰L …»»»ƒ¿«»»¿∆∆¡ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿≈∆…ƒ«ƒ¬≈∆À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Bn‡ ‰nk B¯È·Ú‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ«»«¿≈…«≈»∆

א.83) ו, "ומי 84)שבת רבינו: כותב המשניות ובפירוש
יתחייב  מהם, לאחד משם או לכרמלית, מהם מאחד שיוציא
(שבת  מכלום" פטור שוגג הוא ואם מזיד, הוא אם מלקות
פ"א): (שבת טוב' יום ב'תוספות זה על וכתב מ"א); פ"א
ארבעים  מלקות לומר שרוצה ותחשוב תטעה "ואל
ורגיל  ה"ג), בפ"א (ראה מדרבנן מרדות מכת אלא שבתורה,

מלקות". בשם דרבנן מרדות למכת לקרוא בזה 85)רבינו
מחיצות. לו קוץ 86)שאין רבינא: "אמר א: מב, שבת

(עד  אמות מארבע פחות פחות מוליכו הרבים ברשות
אמות  מד' פחות לטלטל כי הרבים, רשות לצדי שיסלקנו
שטלטול  (יותר, טובא אפילו ובכרמלית מדרבנן) איסור הוא

אחת)". בעקירה יעבירנו מדרבנן שלו

.·ÈÌLk87Ck ,¯eËt ÌB˜Ó ÏÎa ÏËÏËÏ ¯znL ¿≈∆À»¿«¿≈¿»¿¿»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï epnÓ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯Ó BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙ÈÏÓ¯ÎÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿«¿¿ƒƒƒ≈¿
ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Óe „ÈÁi‰«»ƒ≈¿»«ƒ¿≈»ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯k‰««¿¿ƒ

א.87) ו, שבת

.‚ÈÌLk88¯eÒ‡ Ck ,˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿«¿≈¿»««¿¿ƒ»»
B‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ˙ÈÏÓ¯kÏ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ««¿¿ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«ƒ

.¯eËt - ÒÈÎ‰ B‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿ƒ»

שם.88)

.„È‡ÈˆBn‰89B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ
- ÚˆÓ‡a ˙ÈÏÓ¯ÎÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿«

¯eËt90˙ÈÏÓ¯ÎÂ BÊÏ BfÓ ˜¯Bf‰ B‡ ËÈLBn‰ ÔÎÂ . »¿≈«ƒ«≈ƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÈˆBn‰ .¯eËt - ÚˆÓ‡a91ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ »∆¿«»«ƒ≈∆≈¿»«ƒ

˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆ƒ≈¿«»ƒ
˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
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חפץ"89) המוציא או "המושיט אחר: בנוסח א; צז, שבת
רוקח'). ביחד 90)('מעשה רה"ר בשתי העביר לא אם

הכרמלית  צירוף בלא - בשתיהן העביר אבל אמות, ארבע
בפי"ג  כמבואר מצטרפות, שרשויות - חייב אמות ארבע -

היחיד)91)הי"ז. (רשות מחנות "המוציא ב: ה, שבת
(מכיון  חייב (כרמלית), סטיו דרך הרבים) (רשות לפלטיא
כעומד)". (מהלך - פוטר עזאי ובן בכרמלית), עמד שלא

הניח. וכלֿשכן לרבנן אף פטור - עמד אבל

.ÂË‡ÈˆBn‰92¯·ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿»«
,·iÁ - B˙ÎÈÏ‰a Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯eËt ÌB˜Ó ÏÚ«¿¿∆»»≈≈∆«¬ƒ»«»

˜¯BÊa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .„ÓBÚk BÈ‡ Cl‰nL93, ∆¿«≈≈¿≈¿≈»ƒ«¿≈
ÁpL ÈÓk ·eLÁ BÈ‡L ,¯eËt ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ¯·ÚL∆»««≈∆ƒ¿¿∆≈»¿ƒ∆»

‰È‰ .ÌL94˙eL¯Ó ıÙÁ ÏËÂ ,¯eËt ÌB˜Óa „ÓBÚ »»»≈ƒ¿¿¿»«≈∆≈¿
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÈp‰Â ,ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡Ó B‡ „ÈÁi‰«»ƒ≈»»»≈»¿ƒƒƒ¿»«ƒ
ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt - ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡ „Èa B‡¿«»»»≈»»¿≈ƒƒ¿ƒ
¯eËt ÌB˜Óa „ÓÚÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ¿¿

.¯eËt -»

דומה,93)שם.92) כעומד מהלך הסובר עזאי בן שאפילו
ו.). (שבת שחייב ארבע לסוף ארבע מתחילת בזורק מודה

ב.94) ח, שבת

.ÊË„enÚ95·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a «ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»»
B¯wÚa ÔÈ‡Â ,‰Úa¯‡96LÈÂ ,‰Úa¯‡97d·ba98¯ˆw‰ «¿»»¿≈¿ƒ»«¿»»¿≈«…««»»

˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏL BlL∆¿»¬≈¿«»ƒ¿ƒ»«
Ïz .·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó99ËwÏ˙n‰100 ≈¿»«ƒ¿»««»«»≈«ƒ¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡ C¯‡ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b101È¯‰ - …«¬»»¿»ƒƒ…∆«¿««¬≈
ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰¿«»ƒ¿ƒ»«≈¿»«ƒ¿»«

.·iÁ - ÂÈab«»«»

א.95) קא, בארץ.96)שבת הנוגע בדפוס 97)בחלקו
"ואין". הנוסח: בקצר 98)שונצינו, "ויש שם: בגמרא

וזהו  שלשה". גובה בו "יש רש"י: ופירש שלשה", שלו
שכלה  ממקום "לבוד" כאן לומר שאין שאףֿעלֿפי החידוש
שאנו  מפני היחיד רשות הוא זאת בכל לקרקע, רחבו
למטה. המחיצה והוריד (ֿמשוך מחיצתא אחית גוד אומרים
הקצר  בגובה אין אם זה, ולפי שם). רש"י דברי מתוכן
'לבוד'. בו שאומרים מפני היחיד רשות הוא בוודאי שלשה,

שיש היינו שלשה" שלו בקצר "יש מפרשים ·È·ÂÚויש
הם  הגמרא דברי זה, ולפי ('תוספות'). שלשה הקצר
אחית'. 'גוד בו אומרים לא שלשה שם אין שאם בדווקא,

א.99) ק, מעט 100)שבת ומתלקט והולך במדרון שהוא
כאילו  הוא הרי אמות. ד' מתוך עשרה שמגביה עד מעט
מרשות  זרק ואם גבהו, במקום היחיד רשות והוא כולו זקוף

(רש"י). חייב - גביו על ונח היה 101)הרבים אם אבל
הרבים, כרשות הוא הרי אמות, חמש מתוך עשרה הגובה

(רש"י). שם להלוך אפשר שהרי

.ÊÈıÚ102‰‡Ó dB·‚ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˜ »«»∆ƒ¿«»ƒ¬ƒ»«≈»
·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯ÊÂ ,‰n‡103, «»¿»«≈¿»«ƒ¿»««»«»

ÔÏÈ‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚ „ÈÁi‰ ˙eL¯L104‡e‰L ∆¿«»ƒ»«»»ƒ«ƒ»∆
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ËB BÙBÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚ≈ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ

˜¯ÊÂ105BÙB ÏÚ ÁÂ106CÏB‰ ÛBp‰ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¿»«¿»«»∆≈«≈
.¯wÚ‰ ¯Á‡««»ƒ»

ב.102) קז, גבי 103)שבת על והנחה עקירה שצריך ואף
רש"י  מדברי נראה ה"א), (פי"ג ארבעה על ארבעה מקום
מקום  צריך אין - היחיד ברשות שבהנחה גאונים, וקצת

ארבעה. על א.104)ארבעה ח, מרשות 105)שבת
ענפיו.106)הרבים.

.ÁÈıÚ107Ï˜Ò¯Ë BL‡¯·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜108, »«»∆ƒ¿»«ƒ¿…¿«¿»
‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,¯eËt - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ˜¯ÊÂ¿»«¿»««»»∆≈¿»«ƒ∆»

‰¯NÚ „Ú109˜¯Bf‰ .110,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ «¬»»«≈«¿««ƒ¿»«ƒ
·ÏÁ ˜¯fL ÔB‚k ,Ï˙Îa ıÙÁ‰ ÁÂ111B‡˜a„Â ˜ˆa ¿»«≈∆¿…∆¿∆»«≈∆»≈¿ƒ¿«

˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜a„ Ì‡ :Ï˙Îa¿…∆ƒƒ¿«¿«¿»≈¬»»¿»ƒ¿≈
ÌB˜Ó ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL ,¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆¿«¿»≈¬»»ƒ¿»«ƒ¿
˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ˜a„ ;‡e‰ ¯eËt¿ƒ¿«¿«»≈¬»»¿»ƒ¿≈
Ïk ¯BÁa ÁÂ ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Ê .·iÁÂ ,ı¯‡a»»∆¿«»»«¿«¿»≈¬»»¿»¿»

¯eËt - ‡e‰L112. ∆»

א.107) קא, עשרה 109)סל.108)שבת ש"גבוה ואף
(הלכה  היחיד" לרשות נחשב הרבים ברשות ארבעה ורחב
כאן  אבל למטה, גם ארבעה רחב הוא אם רק זהו א').
אין  למעלה, הוא והסל דק קנה רק יש עשרה שבתוך

" ÈÁÓˆ˙‡אומרים ˙ÈÁ‡ „Â‚ בוקעים שהגדיים מחיצה שכל "
מחיצה. אינה - א.110)בה ק, שבת שם 111)משנה,

שהואֿהדין  רבינו וסובר שנינו", שמינה "בדבילה נאמר:
הנדבק. דבר ארבעה,112)בכל רחב החור שאין שכיון

פטור. כמקום אלא היחיד כרשות נחשב אינו

.ËÈ˜¯Ê113‰˜114Ú˜˙Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÁÓ¯ B‡ »«»∆…«≈¿«»ƒ¿ƒ¿«
B˙ˆ˜Ó È¯‰L ,¯eËt - „ÓBÚ ‡e‰Lk ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿∆≈»∆¬≈ƒ¿»

¯eËt ÌB˜Óa115˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÈÏk ˜¯Ê . ƒ¿¿»«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿
ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈÂ ÏB„b ÈÏk B˙B‡ ‰È‰Â ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿ƒ»¿≈«¿»»«
˙eL¯ ‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ;¯eËt - ‰¯NÚ d·‚a ‰Úa¯‡«¿»»¿…«¬»»»ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈¿«»ƒ

„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï116. ƒ¿«»ƒ

א.113) ח, עשרה.114)שבת חייב 115)גבוה שאינו
(רש"י). הרבים ברשות כולו נח אם דעת 116)רק גם זוהי

אמות  ארבע הכלי את העביר שאם מזה ויוצא ה'תוספות',
זה  "שכלי אחרת: הסביר רש"י אבל חייב. – הרבים ברשות
זורקים  שהיו למדים, ממשכן ואנו לעצמו. רשות הוא
פטור  אופן ובכל רשויות". זורקים היו ולא לזה זה מחטים

כאן.

.Î¯Ba117‰ÚLz118‡ÈÏÁ ¯˜ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a119 ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»«À¿»
‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Â B˙ÈÚ˜¯wÓ120˙¯È˜ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»»««ƒ∆¬ƒ«

ÈtÓ ,¯eËt - ˙Á‡k ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˙iNÚÂ ıÙÁ‰«≈∆«¬ƒ««¿ƒ»»ƒ¿««»ƒ¿≈
¯Ba‰ ‰È‰ .‰lÁza ‰¯NÚ ‰vÁn‰ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»«¿ƒ»¬»»«¿ƒ»»»«

‰¯NÚ121CÈÏL‰Â ,122‰¯NÚÓ BËÚÓe ‡ÈÏÁ Ba123- ¬»»¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¬≈¬»»
ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˜elÒÂ ıÙÁ‰ ˙Áp‰ È¯‰L ,¯eËt»∆¬≈«»««≈∆¿ƒ«¿ƒ»»ƒ

˙Á‡k124. ¿∆»
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ב.117) צט, כרמלית.118)שבת עפר 119)שהוא
הרבים. לרשות והשליכו משפתו, או הבור מקרקעית

היחיד.120) רשות נעשה רשות 121)ועכשיו שהוא
הרבים.122)היחיד. נעשה 123)מרשות ועכשיו

אם 124)כרמלית. בגמרא נסתפקו אלה, מקרים בשני
שפטור  רבינו פסק - הבעיה נפשטה שלא וכיון לא, או חייב

מספק.

.‡Î˜¯Bf‰125Ûc126˙B„˙È Èab ÏÚ ÁÂ127˙eL¯a «≈«¿»««≈¿≈ƒ¿
Èab ÏÚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¬»¿«»ƒ¬ƒ»»¿ƒ««≈

Ûc‰128¯eËt -129˙Áe ÌÚ ‰vÁn‰ ˙iNÚ È¯‰L , ««»∆¬≈¬ƒ««¿ƒ»ƒ«
.˙Á‡k ÔÈ‡a ÈÏk‰«¿ƒ»ƒ¿∆»

ב.125) צט, ארבעה.126)שבת שהיו 127)רחב דקות,
- ארבעה הרחב זה ודף ארבעה, רחבות ואין עשרה גבוהות

(רש"י). היחיד רשות הדף 128)עשאה נח שבוודאי ואף
החפץ. נח ואחריֿזה היתדות על בעיה 129)תחילה זוהי
מספק. פטור ולכן בגמרא, נפשטה שלא

.·Î¯Ba130‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L131‰ÓL ·Á¯Â ∆»…¬»»¿»»¿…»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙ÏˆÁÓ ˜¯ÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a132 ƒ¿»«ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿»«ƒ

¯eËt - ÌÈLÏ BaÁ¯a ¯Ba‰ ‰˜lÁÂ133ÌÚ È¯‰L ; ¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ
Ô‰Ó ÌB˜Ó Ïk ‰NÚÂ ,˙BvÁn‰ eÏËa ÈÏk‰ ˙Áp‰«»««¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¬»»»≈∆

.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt»≈«¿»»««¿»»

א.130) ק, היחיד.131)שבת רשות בנוסח 132)שהוא
רוקח'). ('מעשה נכון והנוסח הרבים", "מרשות אחר:

משנה'.133) 'מגיד ועיין (שם). יוחנן כרבי ולא כאביי

.‚Î¯Ba134‰¯NÚ ˜ÓÚ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a135·Á¯Â ƒ¿»«ƒ»…¬»»¿»»
ıÙÁ BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ ÌÈÓ ‡lÓ ,‰Úa¯‡136Èab ÏÚ ÁÂ «¿»»ƒ≈«ƒ¿»«¿≈∆¿»««≈

‰È‰ .˙BvÁn‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,·iÁ - ÌÈn‰««ƒ«»∆≈««ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»»
˙B¯t ‡ÏÓ137eËÚÓ È¯‰L ,¯eËt - BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ »≈≈¿»«¿»∆¬≈ƒ¬

B¯eÚL ˙‡ ˙B¯t‰138. «≈∆ƒ

א.134) ק, היחיד.135)שבת רשות כבד 136)שהוא
(רש"י). אבן כגון בתוכו נח אלא גביו על צף שאינו

שאסור 137) טבל, של בפירות כאן מדובר הרשב"א לדעת
את  מבטלים ולכן מהבור, ולהוציאם בשבת לטלטלם

שאינו 138)המחיצות. נוזל דבר בכל שהואֿהדין נראה
 ֿ (מגיד כפירות דינם יבשים דברים אבל מחיצות, מבטל

משנה).

.„ÎÌÈÓ ˜˜¯139ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚ ‡e‰L ¿««ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÎl‰Ó140È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡ Ì‡ :Ba ¿«¿ƒƒ≈¿»¿¬»»¿»ƒ¬≈

Úa¯‡ elÙ‡ ·Á¯ ‰È‰L ÔÈa ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ‡e‰ƒ¿»«ƒ≈∆»»»»¬ƒ«¿«
˙Bn‡141‡lL ÔÈa ,142,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a ‰È‰ «≈∆…»»¿»¿«¿»»¿»ƒ

,BÎB˙a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈ‚l„Ó ÌÚ‰ ·¯ È¯‰L∆¬≈…»»¿«¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»¿¬»»¬≈¿»«ƒ
˙ÈÏÓ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰¯NÚ B˜ÓÚa LÈ Ì‡Â¿ƒ≈¿»¿¬»»»≈¬≈¿«¿¿ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ,‡e‰Â .ÌÈni‰ ¯‡Lkƒ¿»««ƒ»∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ
.‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ˙ÈÏÓ¯k ÔÈ‡L ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡»≈«≈∆≈«¿¿ƒ¿»≈«¿»»

מים 139) בצה, שם) חננאל רבינו ופירוש ב. ק, שבת משנה,

בהם. עוברים שרבים בעפר מעורבים עמוקים לא
ברגל.140) בו ללכת אלא 141)רגילים בו מהלכים ואין

הדחק. מדלגים 142)עלֿידי או בתוכו עוברים אדם ובני
עליו.

ה'תשע"ח  שבט י"א ש"ק יום

עׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ההוצאה 1) בדיני דבריהם של גזירות בו נתבארו

באפשר  (שהיה שמותר מה ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.
שם. כמבואר להם), דמיון קצת לו מהיות לו לחוש

.‡„ÓBÚ2ÏËÏËÓe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡3˙eL¯a ≈»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙eL¯a ÏËÏËÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚÂ .dlk „ÈÁi‰«»ƒÀ»¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿≈ƒ¿
Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«¿««¿ƒ

¯eËt - ‡ÈˆB‰4ÈtÓ ,5ÔÎÂ .˙¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L6 ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈
Á˙BÙe „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓBÚ7,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ≈»»ƒ¿«»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ

Á˙BÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a8‰Ó‰a .„ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿«»ƒ¿≈»
da¯ ‰˙È‰L10ÔÈÒ·B‡ - ÌÈÙa dL‡¯Â ıeÁa11 ∆»¿»À»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÏÓ‚·e ;d˙B‡12,ÌÈÙa Ba¯Â BL‡¯ ‡‰iL „Ú - »¿»»«∆¿≈…¿Àƒ¿ƒ
C¯‡ B¯‡eˆÂ ÏÈ‡B‰13. ƒ¿«»»…

ב).2) עמוד צח דף עירובין במסכת דברים 3)(משנה
הלכה  להלן (ראה הרבים לרשות יוציאם שמא לחוש שאין

שבגמרא 4)ב). שמכיוון רבינו, על כאן השיג הראב"ד
ארבע  מתחילת חפץ "המעביר רבא: לדברי זה דין דימו
ההלכה  ונפסקה חייב", - עליו דרך והעבירו ארבע לסוף
כאן  גם ולכן - י"ד הלכה י"ב בפרק למעלה כמובא - כרבא
אחר: נוסח מביא משנה" ה"מגיד ובעל חייב, להיות צריך
"אף  לכתוב: צריך היה זה שלפי אלא חייב" הוציא "ואם

משנה). (מגיד אחרת" ברשות שהוא פי כן 5)על כתב
הלכה  י"ב בפרק למעלה שכתב למה מכאן הסתירה ליישב
אחרת  ברשות שהוא שכאן שלמעלה) בהערה (ראה י"ד
במסכת  התוספות שכתבו (וכמו פטור כמקום ידו נחשבת
מרכבת  - יעמוד) לא המתחיל דיבור א עמוד כ דף עירובין

"מעשה 6)המשנה. א עמוד קא דף עירובין במסכת משנה
שהיה  למכירה) עופות (המפטמים ּפטמים של ִַָבשוק
ברשות  ועומדים חנותם (פתח נועלים שהיו בירושלים,
הפתח" גבי שעל בחלון המפתח את ומניחים הרבים),

משנה"). ("מגיד כחכמים המפתח 7)והלכה נוטל
(רש"י). החנות את שם ופותח הרבים במפתח 8)שברשות

שם. ב).9)המונח עמוד כ דף עירובין (מסכת
יד 10) (כתב בחוץ" שהייתה "בהמה אחרת: בנוסחה

ואין 11)אברבנאל). כורחה, על הרבה אותה מאכילים
החוצה  הדלי את ויוציא פרתו אחרי יימשך שמא חוששים

הרבים. לפיו,12)לרשות המאכל את (מכניסים מלעיטים
שבת  (מסכת שנינו שהרי להחזיר). יכול שהוא למקום עד
(תוספות). מלעיטין" אלא הגמל את אובסים "אין קנה:) דף

אם 13) הרבים לרשות שיוציא וחוששים צווארו אחר יימשך
(מער"ק). בפנים ורובו ראשו אין

.·‡Ï14˙eL¯a ‰zLÈÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓÚÈ …«¬…»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿
‡l‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰zLÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿«»ƒ∆»
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ב.117) צט, כרמלית.118)שבת עפר 119)שהוא
הרבים. לרשות והשליכו משפתו, או הבור מקרקעית

היחיד.120) רשות נעשה רשות 121)ועכשיו שהוא
הרבים.122)היחיד. נעשה 123)מרשות ועכשיו

אם 124)כרמלית. בגמרא נסתפקו אלה, מקרים בשני
שפטור  רבינו פסק - הבעיה נפשטה שלא וכיון לא, או חייב

מספק.

.‡Î˜¯Bf‰125Ûc126˙B„˙È Èab ÏÚ ÁÂ127˙eL¯a «≈«¿»««≈¿≈ƒ¿
Èab ÏÚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¬»¿«»ƒ¬ƒ»»¿ƒ««≈

Ûc‰128¯eËt -129˙Áe ÌÚ ‰vÁn‰ ˙iNÚ È¯‰L , ««»∆¬≈¬ƒ««¿ƒ»ƒ«
.˙Á‡k ÔÈ‡a ÈÏk‰«¿ƒ»ƒ¿∆»

ב.125) צט, ארבעה.126)שבת שהיו 127)רחב דקות,
- ארבעה הרחב זה ודף ארבעה, רחבות ואין עשרה גבוהות

(רש"י). היחיד רשות הדף 128)עשאה נח שבוודאי ואף
החפץ. נח ואחריֿזה היתדות על בעיה 129)תחילה זוהי
מספק. פטור ולכן בגמרא, נפשטה שלא

.·Î¯Ba130‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L131‰ÓL ·Á¯Â ∆»…¬»»¿»»¿…»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙ÏˆÁÓ ˜¯ÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a132 ƒ¿»«ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿»«ƒ

¯eËt - ÌÈLÏ BaÁ¯a ¯Ba‰ ‰˜lÁÂ133ÌÚ È¯‰L ; ¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ
Ô‰Ó ÌB˜Ó Ïk ‰NÚÂ ,˙BvÁn‰ eÏËa ÈÏk‰ ˙Áp‰«»««¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¬»»»≈∆

.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt»≈«¿»»««¿»»

א.130) ק, היחיד.131)שבת רשות בנוסח 132)שהוא
רוקח'). ('מעשה נכון והנוסח הרבים", "מרשות אחר:

משנה'.133) 'מגיד ועיין (שם). יוחנן כרבי ולא כאביי

.‚Î¯Ba134‰¯NÚ ˜ÓÚ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a135·Á¯Â ƒ¿»«ƒ»…¬»»¿»»
ıÙÁ BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ ÌÈÓ ‡lÓ ,‰Úa¯‡136Èab ÏÚ ÁÂ «¿»»ƒ≈«ƒ¿»«¿≈∆¿»««≈

‰È‰ .˙BvÁn‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,·iÁ - ÌÈn‰««ƒ«»∆≈««ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»»
˙B¯t ‡ÏÓ137eËÚÓ È¯‰L ,¯eËt - BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ »≈≈¿»«¿»∆¬≈ƒ¬

B¯eÚL ˙‡ ˙B¯t‰138. «≈∆ƒ

א.134) ק, היחיד.135)שבת רשות כבד 136)שהוא
(רש"י). אבן כגון בתוכו נח אלא גביו על צף שאינו

שאסור 137) טבל, של בפירות כאן מדובר הרשב"א לדעת
את  מבטלים ולכן מהבור, ולהוציאם בשבת לטלטלם

שאינו 138)המחיצות. נוזל דבר בכל שהואֿהדין נראה
 ֿ (מגיד כפירות דינם יבשים דברים אבל מחיצות, מבטל

משנה).

.„ÎÌÈÓ ˜˜¯139ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚ ‡e‰L ¿««ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÎl‰Ó140È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡ Ì‡ :Ba ¿«¿ƒƒ≈¿»¿¬»»¿»ƒ¬≈

Úa¯‡ elÙ‡ ·Á¯ ‰È‰L ÔÈa ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ‡e‰ƒ¿»«ƒ≈∆»»»»¬ƒ«¿«
˙Bn‡141‡lL ÔÈa ,142,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a ‰È‰ «≈∆…»»¿»¿«¿»»¿»ƒ

,BÎB˙a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈ‚l„Ó ÌÚ‰ ·¯ È¯‰L∆¬≈…»»¿«¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»¿¬»»¬≈¿»«ƒ
˙ÈÏÓ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰¯NÚ B˜ÓÚa LÈ Ì‡Â¿ƒ≈¿»¿¬»»»≈¬≈¿«¿¿ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ,‡e‰Â .ÌÈni‰ ¯‡Lkƒ¿»««ƒ»∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ
.‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ˙ÈÏÓ¯k ÔÈ‡L ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡»≈«≈∆≈«¿¿ƒ¿»≈«¿»»

מים 139) בצה, שם) חננאל רבינו ופירוש ב. ק, שבת משנה,

בהם. עוברים שרבים בעפר מעורבים עמוקים לא
ברגל.140) בו ללכת אלא 141)רגילים בו מהלכים ואין

הדחק. מדלגים 142)עלֿידי או בתוכו עוברים אדם ובני
עליו.

ה'תשע"ח  שבט י"א ש"ק יום

עׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ההוצאה 1) בדיני דבריהם של גזירות בו נתבארו

באפשר  (שהיה שמותר מה ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.
שם. כמבואר להם), דמיון קצת לו מהיות לו לחוש

.‡„ÓBÚ2ÏËÏËÓe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡3˙eL¯a ≈»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙eL¯a ÏËÏËÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚÂ .dlk „ÈÁi‰«»ƒÀ»¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿≈ƒ¿
Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«¿««¿ƒ

¯eËt - ‡ÈˆB‰4ÈtÓ ,5ÔÎÂ .˙¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L6 ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈
Á˙BÙe „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓBÚ7,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ≈»»ƒ¿«»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ

Á˙BÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a8‰Ó‰a .„ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿«»ƒ¿≈»
da¯ ‰˙È‰L10ÔÈÒ·B‡ - ÌÈÙa dL‡¯Â ıeÁa11 ∆»¿»À»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÏÓ‚·e ;d˙B‡12,ÌÈÙa Ba¯Â BL‡¯ ‡‰iL „Ú - »¿»»«∆¿≈…¿Àƒ¿ƒ
C¯‡ B¯‡eˆÂ ÏÈ‡B‰13. ƒ¿«»»…

ב).2) עמוד צח דף עירובין במסכת דברים 3)(משנה
הלכה  להלן (ראה הרבים לרשות יוציאם שמא לחוש שאין

שבגמרא 4)ב). שמכיוון רבינו, על כאן השיג הראב"ד
ארבע  מתחילת חפץ "המעביר רבא: לדברי זה דין דימו
ההלכה  ונפסקה חייב", - עליו דרך והעבירו ארבע לסוף
כאן  גם ולכן - י"ד הלכה י"ב בפרק למעלה כמובא - כרבא
אחר: נוסח מביא משנה" ה"מגיד ובעל חייב, להיות צריך
"אף  לכתוב: צריך היה זה שלפי אלא חייב" הוציא "ואם

משנה). (מגיד אחרת" ברשות שהוא פי כן 5)על כתב
הלכה  י"ב בפרק למעלה שכתב למה מכאן הסתירה ליישב
אחרת  ברשות שהוא שכאן שלמעלה) בהערה (ראה י"ד
במסכת  התוספות שכתבו (וכמו פטור כמקום ידו נחשבת
מרכבת  - יעמוד) לא המתחיל דיבור א עמוד כ דף עירובין

"מעשה 6)המשנה. א עמוד קא דף עירובין במסכת משנה
שהיה  למכירה) עופות (המפטמים ּפטמים של ִַָבשוק
ברשות  ועומדים חנותם (פתח נועלים שהיו בירושלים,
הפתח" גבי שעל בחלון המפתח את ומניחים הרבים),

משנה"). ("מגיד כחכמים המפתח 7)והלכה נוטל
(רש"י). החנות את שם ופותח הרבים במפתח 8)שברשות

שם. ב).9)המונח עמוד כ דף עירובין (מסכת
יד 10) (כתב בחוץ" שהייתה "בהמה אחרת: בנוסחה

ואין 11)אברבנאל). כורחה, על הרבה אותה מאכילים
החוצה  הדלי את ויוציא פרתו אחרי יימשך שמא חוששים

הרבים. לפיו,12)לרשות המאכל את (מכניסים מלעיטים
שבת  (מסכת שנינו שהרי להחזיר). יכול שהוא למקום עד
(תוספות). מלעיטין" אלא הגמל את אובסים "אין קנה:) דף

אם 13) הרבים לרשות שיוציא וחוששים צווארו אחר יימשך
(מער"ק). בפנים ורובו ראשו אין

.·‡Ï14˙eL¯a ‰zLÈÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓÚÈ …«¬…»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿
‡l‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰zLÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿«»ƒ∆»
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‰na .‰˙BL ‡e‰L ÌB˜nÏ Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈ƒ¿ƒ…¿À«»∆∆«∆
‡e‰L ,ÌÈ‡ ÌÈÏÎa ‰˙BL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈ƒ»ƒ∆

Ô‰Ï CÈ¯ˆ15ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì‡ÈˆBÈ ‡nL ‰¯Êb , »ƒ»∆¿≈»∆»ƒ≈¬»ƒ»≈ƒ
¯Ba‰ ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ,ÌÈ‡ ÔÈ‡L∆≈»»ƒ∆≈»ƒ»∆∆»»«

˙ÈÏÓ¯Îa16ÒÈÎÓ - ÌÈ‡ ÌÈÏk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡17 ¿«¿¿ƒ««ƒ∆«≈ƒ»ƒ«¿ƒ
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÓB˜Óa ‰˙BLÂ „·Ïa BL‡…̄ƒ¿«¿∆ƒ¿¿««ƒ∆…

.Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À

א).14) עמוד צט דף עירובין במסכת דעת 15)(משנה
דבר  בכל להרשב"א אבל נאים. בכלים אלא גזרו שלא רבינו
כן  אם אלא לרשותו, יכניסם שמא חוששים לו, צריך שהוא
("מגיד  שותה שהוא למקום ורובו ראשו יכניס או יוציא

לרשות 16)משנה"). דומה שהיא "מפני איסורה שעיקר
י"ד  בפרק (רבינו הרבים" ברשות תתחלף שמא הרבים,
שנאמר  "משום לגזירה, גזירה גוזרין ואין י"א), הלכה
כלומר: למשמרתי. משמרת עשו משמרתי, את ושמרתם
ביצה  מסכת (רש"י למשמרת" משמרת ולא לתורתי, גזירה
ב) עמוד י"א דף שבת (מסכת כרבא וזהו ב) עמוד ב דף
גזירה  לגזור ב"הוצאה" שהחמירו שסובר כאביי ולא

א).17)לגזירה. עמוד יא דף שבת (מסכת

.‚„ÓBÚ18ËÏB˜Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡19¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ≈»»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»¬ƒ
,Ï˙k‰ ÔÓ B‡ ¯Bpv‰ ÔÓ ÔÈÁl˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿«¿ƒƒ«ƒƒ«…∆

‰˙BLÂ20ÚbÈ ‡lL „·Ï·e .21ËÏ˜ÈÂ Ï˙ka B‡ ¯Bpva ¿∆ƒ¿«∆…ƒ««ƒ«…∆¿ƒ¿…
‰ÏÚÓÏ Ba Ú‚pL ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ :Ú‚ Ì‡Â .Ôab ÏÚÓ≈««»¿ƒ»«ƒ»»»∆»«¿«¿»

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ‰¯NÚÓ22CeÓÒ‰Ê È¯‰ - ‚bÏ ≈¬»»¿»ƒ¿»»«»¬≈∆
¯˜BÚk ‡ˆÓpL ;¯eÒ‡23˙eL¯ ‡e‰L ,‚b‰ ÏÚÓ »∆ƒ¿»¿≈≈««»∆¿

ÔÈa ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ¯Bpva ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„ÈÁi‰«»ƒ¿≈ƒ»»«ƒ«¿»»««¿»»≈
CB˙a ¯Bpv‰ ‰È‰L24‰ÏÚÓÏ ‰È‰L ÔÈa ‰¯NÚ25 ∆»»«ƒ¿¬»»≈∆»»¿«¿»

‰ÓÏÂ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ epnÓ ËÏ˜Â ,‰¯NÚÓ≈¬»»¿»«ƒ∆«ƒ¬≈∆»¿»»
·iÁ BÈ‡26ÈtÓ ?27eÁ ‡lL28Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈn‰ ≈«»ƒ¿≈∆…»««ƒ∆»¬≈≈

.ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ב).18) עמוד צט דף עירובין במסכת תופס 19)(משנה
הנזחלים. המים מן בכלי למעלה 20)ומקבל אוויר כי

בפרק  (ראה הוא פטור מקום הרבים ברשות טפחים מעשרה
רשות  שהיא מעשרה למטה הוא אם ואפילו ז), הלכה י"ד
היא. הרבים ברשות כן גם ידו הלא גמורה, הרבים

לצינור.21) הכלי את משלושה 22)לקרב פחות שכל
הגג מן קלט כאילו הוא והרי (כמחובר), רשות כלבוד שהוא

מרשות 23)היחיד. הוציא כאילו נחשב לא מקום ומכל
ההלכה). בסוף (כמבואר של 24)היחיד מקום שכל

עשרה, ועד משלושה הגבוה הרבים ברשות טפחים ארבעה
הרבים  לרשות בה להשתמש מדרבנן ואסור ככרמלית, דינו

י"ג). הלכה י"ד ורחב 25)(פרק עשרה גבוה שמקום
היחיד. רשות הוא הרבים ברשות אם 26)ארבעה חטאת,

מים. ממנו וקלט בצינור מסכת 27)נגע ירשלמי (תלמוד
ו). הלכה י פרק מרשות 28)עירובין במוציא חייב ואינו

בפרק  כמבואר החפץ, שנח ממקום עקר אם אלא לרשות,
ד. הלכה י"ג

.„ÊÈÊ29˙eL¯ ÏÚL ¯ÈÂ‡a ‡ˆBÈ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ƒ∆ƒ¿≈««≈»¬ƒ∆«¿

‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈa¯‰30¯zÓ - ÌÈÁÙË »«ƒƒ»»¿«¿»≈¬»»¿»ƒÀ»
LnzL‰Ï31‡l‡ ˙ÒÙBz ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ¿ƒ¿«≈»»∆≈¿»«ƒ∆∆∆»

¯zÓ CÎÈÙÏ .ÌÈÁÙË ‰¯NÚ32Ï˙k‰ ÏÎa LnzL‰Ï ¬»»¿»ƒ¿ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿»«…∆
.ÌÈBzÁz‰ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú«¬»»¿»ƒ««¿ƒ

ד 29) עירובין במסכת היוצא (משנה "קצה ב). עמוד צח ף
בפירוש  (רבינו זולתם" או אבן או עץ או מבניין הכותל , מן

פטור.30)המשניות). מקום בהלכה 31)שהוא כמבואר
הלכה 32)ז. י"ד (פרק להשתמש מותר פטור" ב"מקום כי

ז).

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33‡ˆBÈ „Á‡ ÊÈÊ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ∆»≈
‰Ê ÔÈÊÈÊ ÈL Ï˙ka ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a»¬ƒ¬»ƒ»¿ƒ«…∆¿≈ƒƒ∆
,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰fÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆««ƒ∆¿≈∆¿«¿»≈¬»»
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ÔBÈÏÚ‰ ÊÈfa LÈ Ì‡ƒ≈«ƒ»∆¿∆ƒ¿≈««…««¿»»«
˙eL¯ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿≈∆¿

˙¯Á‡ ˙eL¯ ÂÈzÁzL ÊÈf‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa34‰Ê e¯Ò‡Â , ƒ¿≈«¿¿«ƒ∆«¿»¿«∆∆¿»¿∆
.˙Á‡ ˙eL¯a ˙BLnzLÓ ˙BiL¯ ÈzL ÔÈ‡L .‰Ê ÏÚ«∆∆≈¿≈¿Àƒ¿«¿ƒ¿∆»

עירובין 33) (מסכת ירושלמי תלמוד בזיז; להשתמש שמותר
אסור  בשתיים אבל באחד, אלא אמר "לא ד ): הלכה י פרק

אחת". ברשות משתמשות רשויות שתי "הזיזין 34)שאין
שבזכות  שלו, אינם הרבים רשות כלפי הכותל מן הבולטים
רשות  אוויר אין התורה שמן ואף עומדים, הרבים רשות בני
הזיזים  אותם כל מקום מכל מעשרה, למעלה עולה הרבים
הרבים  רשות מבני אחד לכל רשות ויש הם, שלהם
רשות  בני מזה, למעלה זה זיזים שני וכשיש בהם, להשתמש
רק  וכשיש העליון), על (ואוסרים בתחתון משתמשים הרבים
בו" תדיר שתשמישם החלון לבני הוא הרי אחד זיז
רבינו  דברי את משווה משנה" ב"מגיד אולם (הריטב"א);
לשני  השייכים זיזים בשני מדובר שכאן הרשב"א, לשיטת

מותר. אחד באדם אבל זה, על זה אוסרים ולכן אדם בני

.ÂÔÈ‡35- ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡ ÔBÈÏÚa ≈»∆¿«¿»»¿≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú Ï˙k‰ ÏÎa ÔÎÂ ,Ô‰ÈLa LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿»«…∆«¬»»¿»ƒ

ÌÈBzÁz‰36Ba ÔÈ‡ ÔBÈÏÚ·e ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ‰È‰ . ««¿ƒ»»««¿«¿»»»∆¿≈
BBlÁ „‚k ‡l‡ ÔBÈÏÚa LnzLÓ BÈ‡ - ‰Úa¯‡37 «¿»»≈ƒ¿«≈»∆¿∆»¿∆∆«

¯eÒ‡ - ÔBlÁ‰ È„„ˆ ÈLaL ÊÈf‰ ¯‡La Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿≈««»
BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁL ÂÈzÁzL ‰Ê ÈtÓ ,LnzL‰Ï38. ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆«¿»∆»«¿¿«¿

ב).35) עמוד צח דף עירובין מקום 36)(מסכת שהוא
ודינו 37)פטור. (רש"י) והרחבתו החלון כזווית שהוא

י. הלכה י"ד פרק למעלה כמבואר היחיד, רשות כחורי
"לפי 38) החלון, כנגד שלא להשתמש העליון על ואוסר

לרקיע, עד עולה היחיד רשות שהוא התחתון שאוויר
למוציא  - דומה? הדבר למה תחתון, של באווירו והעליון
בתוך  ששבתו בכלים בו להשתמש שאסור חבירו, לחצר זיז

ח. בהלכה וראה (רשב"א) שיערבו" עד ביתו

.ÊÏk39ÊÈÊ40¯znL ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡ ÏÚ ‡ˆBi‰ »ƒ«≈«¬ƒ¿»«ƒ∆À»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Ba LnzLÓ ‡e‰Lk ,ÂÈÏÚ LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»»¿∆ƒ¿«≈≈¿ƒ
˙ÈÎeÎÊe Ò¯Á ÈÏk ‡l‡ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈¿ƒƒ∆∆»¿≈∆∆¿ƒ
;e¯·MÈ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏtÈ Ì‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆ƒƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»¿
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ÌÈ¯eÒ‡ - ÔÈÏÎ‡Â ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡41eÏtÈ ‡nL , ¬»¿»≈ƒ»√»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿
.Ì‡È·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒƒ≈

ב).39) עמוד צח דף עירובין רחב 40)(מסכת שהוא בין
ארבעה. רחב שאינו בין וכיוצא 41)ארבעה בזיז ודווקא

הכלי, עם שם עומד שהמשתמש כגג, רחב דבר אבל בו,
אורח  ערוך ושולחן (ריטב"א, הכלים בכל להשתמש מותר

שנג). סימן חיים

.ÁÈL42˜¯Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza43BfÓ ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ»«ƒ
¯eËt - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÏ44Ì‰ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â . »¿«¿»≈¬»»»»∆ƒ¿¿≈∆

·e¯Ú Ì‰ÈÈa ‰È‰iL B‡ BlL45ÈÏÎe ÌÈ„‚a elÙ‡Â . ∆∆ƒ¿∆≈≈∆≈«¬ƒ¿»ƒ¿≈
˙BÎzÓ46˜¯ÊÏ ¯zÓ47‡ÏÂ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»À»ƒ¿…¿ƒ»»∆¿«¿»ƒ∆¿…

ÏtÈ ‡nL ,Ba ‡ˆBiÎÂ „‚a ˜¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÂLa ‰È‰»»¿»∆»ƒ¿…∆∆¿«≈∆»ƒ…
ep‡È·ÈÂ48.˜¯BÊ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á ÈÏk Ï·‡ ; ƒƒ∆¬»¿≈∆∆¿«≈»∆≈

ב).42) עמוד פה דף עירובין אחרת:43)(מסכת בנוסחה
(מער"ק  פטור" והוא מעשרה למעלה לזו מזו "זורק

שמותר 44)ושונצינו). נכון וכן מותר אחרת: בנוסחה

אדם 45)לכתחילה. בני לשני שייכים הבתים היו שאם
היחיד, ברשות לטלטל סופרים מדברי אסור עירוב, עשו ולא

אֿב. הלכות עירובין מהלכות א בפרק אף 46)כמבואר
ירד  שמא חוששים אין יישברו, לא הרבים לרשות יפלו שאם

אליו. זה,47)ויביאם מול זה מכּוונים שהמקומות ְִָכיוון
למטה  החפץ יפול שלא לזריקה ידיו לאמן צריך אינו

הרבים 48)(בגמרא). רשות היה לא שביניהם המקום ואם
("מגיד  מחבירו גבוה אחד בית אפילו מותר כרמלית, אלא

הרשב"א). בשם משנה"

.Ë¯Ba49ÔBlÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a50¯Ba‰ - ÂÈab ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿«««»«
B˙ÈÏÁÂ51.˙aLa epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓe ,‰¯NÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ ¿À¿»ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿«¿ƒƒ∆¿«»

CB˙a Ï˙kÏ CeÓÒ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«…∆¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡52Ï·‡ ;ÌL ¯·ÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L , «¿»»¿»ƒ∆≈»»»«¬…»¬»

ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‚ÏÙÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»À¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆»ƒ≈
‡ˆiLk ,ÈÏc‰ ‡ˆÓpL ;‰¯NÚ ‰‰B·b B˙ÈÏÁ ‰˙È‰»¿»À¿»¿»¬»»∆ƒ¿»«¿ƒ¿∆»»

¯eËt ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ ,‡ÈÏÁ‰ ÔÓ53. ƒ«À¿»»»ƒ¿¿

ד 49) עירובין במסכת מכונסים.(משנה מים א) עמוד צט ף
אחרת:50) בנוסחה אבל במשנה, הוא וכן הבור, מול בכותל

ומער"ק). (ויניציאה גביו" על העפר 51)"וחוליא צבור
הבור. לשפת מסביב מארבעה 52)אשר פחות שבהפסק

פטור. למקום ונחשב רבים, שם הולכים ומותר 53)אין
פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל

.È‰tL‡54‰¯NÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a55ÌÈÁÙË «¿»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»¿»ƒ
˙aLa ÌÈÓ dÏ ÔÈÎÙBL - dab ÏÚ ÔBlÁÂ56‰na . ¿«««»¿ƒ»«ƒ¿«»«∆

dk¯c ÔÈ‡L ,ÌÈa¯ ÏL ‰tL‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆«ƒ∆≈«¿»
‡nL ;‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - „ÈÁÈ ÏL Ï·‡ ;˙Bt‰Ï¿ƒ»¬»∆»ƒ≈¿ƒ»∆»∆»

‰pt˙z57Ôk¯„k ÔÈÎÙBL e‡ˆÓÂ ,58.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ

ב).54) עמוד צט דף עירובין במסכת אבל 55)(משנה
הרבים  מרשות לזרוק ואסור כרמלית, היא מעשרה פחותה

לרשות 56)לכרמלית. היחיד מרשות לטלטל שמותר

פטור. מקום דרך לפני 58)בחול.57)היחיד כהרגלם
הפינוי.

.‡È˙n‡59ÌÈn‰60˙¯·BÚ ‡È‰L61LÈ Ì‡ :¯ˆÁa ««««ƒ∆ƒ∆∆¿»≈ƒ≈
d‰·‚a62¯˙BÈ B‡ ,‰Úa¯‡ daÁ¯·e ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ¿»¿»¬»»¿»ƒ¿»¿»«¿»»≈

˙Bn‡ ¯NÚ „Ú Ôk ÏÚ63,˙aLa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - «≈«∆∆«≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ dÏ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

‰‡ÈˆÈ·e ‰ÒÈka64ÔÈ‡L B‡ ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ≈¿»¿»¬»»∆≈
‰vÁÓ ‡Ïa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ - ‰Úa¯‡ daÁ¯a65. ¿»¿»«¿»»¿«¿ƒƒ∆»¿…¿ƒ»

א).59) עמוד פז דף עירובין במסכת תעלה 60)(משנה
מהמעיין. היוצאת רחבה האחד 61)לא מצד לחצר נכנסת

הכתלים. שתחת בתעלה השני מצד בעומק 62)ויוצאת
לעצמם 63)המים. כרמלית רשות המים נעשו זה בשיעור

ממנה. מים למלא ואסור החצר, בתוך כמבואר 64)גם
יג. (של 65)בהלכה גביו שעל כותל אומר: יהודה "רבי

מיוחדת), במחיצה צורך (ואין מחיצה משום תדון החצר)
מאבל  באה שהייתה המים באמת מעשה יהודה: רבי אמר
פי  על בשבת הימנה ממלאין והיו לציפורי, מקום) (שם
(שלא  כשיעור בה היה שלא מפני חכמים: לו אמרו הזקנים.
רשות  חולקת שאינה ארבעה ורחבה עשרה עמוקה הייתה

היחיד)". רשות בתוך כרמלית להיות לעצמה

.·È‰È‰66daÁ¯a67ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Bn‡ ¯NÚÓ ¯˙È »»¿»¿»»≈≈∆∆«««ƒ
„Ú ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L∆≈¿»¿»¬»»≈¿«¿ƒƒ∆»«
,‡È‰ ‰ˆ¯t - ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ÏkL .‰vÁÓ dÏ ‰NÚiL∆«¬∆»¿ƒ»∆»»≈«∆∆ƒ¿»ƒ
Ì‡ ?¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ e‰Óe .˙BvÁn‰ ˙„ÒÙÓe«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿≈¿»∆»≈ƒ

Òt ‰ˆ¯t‰ „vÓ ¯‡L68ÏÎa Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ ƒ¿«ƒ««ƒ¿»«ƒ»«ƒ»¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt B‡ ,‡e‰L∆«…««¿»»¿»ƒ≈«««
˙‡lÓÏ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿≈¿»∆»≈¿≈»∆»¿«…

„·Ïa ‰n‡‰ ÔÓ69- ÏÏk Òt ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»«»ƒ¿«¬»ƒ…ƒ¿««¿»
ÌÈÏ ¯ˆÁ ‰ˆ¯Ù È¯‰L ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡»¿«¿≈¿»∆»≈∆¬≈ƒ¿¿»»≈¿»

.˙ÈÏÓ¯k ‡e‰L∆«¿¿ƒ

לחצר 66) הנכנס ים "לשון א): עמוד יב דף עירובין (מסכת
כן  אם אלא בשבת, הימנו ממלאין אין הכותל) פירצת (דרך
אמורים, דברים במה טפחים, עשרה גבוהה מחיצה לו יש
כלום", צריך אין עשר אבל אמות, מעשר ביותר שפירצתו
שיש  הראב"ד דעת אבל אלה, עניינים שני השווה ורבינו
ים  לשון לבין בחצר העוברת המים אמת דין בין חילוק
בחצר  ועוברת ממעיין הזורמת המים שאמת לחצר, הנכנס
מיוחדות, מחיצות צריכה ולכן עצמה, בפני רשות היא
לכללה  כדי תחתיהן, עוברת שהיא החצר מחיצות מלבד
מכיוון  לחצר, הנכנס ים בלשון כן שאין מה היחיד, ברשות
ואינם  שנשפכו כמים הם הרי בחצר, עומדים שהמים
יכולות  שאינן החצר, מחיצות נפרצו אלאֿאםֿכן אסורים
וב"מגיד  ראשונים, ושאר הריטב"א דעת וכן אותם, להתיר
בהם". להאריך כדי מצויים אלה דברים "ואין כתב: משנה"

המשמש 67) כפתח הפירצה נחשבת אמות עשר עד כי
הלכה  ט"ז (פרק המחיצות פריצת כאן ואין ויציאה, לכניסה

נקרא 68)ט"ז). במבוי מחיצה, להיכר הנעשה עמוד
יב  דף עירובין במסכת (תוספות "פס" נקרא ובחצר "לחי"
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ÌÈ¯eÒ‡ - ÔÈÏÎ‡Â ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡41eÏtÈ ‡nL , ¬»¿»≈ƒ»√»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿
.Ì‡È·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒƒ≈

ב).39) עמוד צח דף עירובין רחב 40)(מסכת שהוא בין
ארבעה. רחב שאינו בין וכיוצא 41)ארבעה בזיז ודווקא

הכלי, עם שם עומד שהמשתמש כגג, רחב דבר אבל בו,
אורח  ערוך ושולחן (ריטב"א, הכלים בכל להשתמש מותר

שנג). סימן חיים

.ÁÈL42˜¯Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza43BfÓ ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ»«ƒ
¯eËt - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÏ44Ì‰ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â . »¿«¿»≈¬»»»»∆ƒ¿¿≈∆

·e¯Ú Ì‰ÈÈa ‰È‰iL B‡ BlL45ÈÏÎe ÌÈ„‚a elÙ‡Â . ∆∆ƒ¿∆≈≈∆≈«¬ƒ¿»ƒ¿≈
˙BÎzÓ46˜¯ÊÏ ¯zÓ47‡ÏÂ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»À»ƒ¿…¿ƒ»»∆¿«¿»ƒ∆¿…

ÏtÈ ‡nL ,Ba ‡ˆBiÎÂ „‚a ˜¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÂLa ‰È‰»»¿»∆»ƒ¿…∆∆¿«≈∆»ƒ…
ep‡È·ÈÂ48.˜¯BÊ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á ÈÏk Ï·‡ ; ƒƒ∆¬»¿≈∆∆¿«≈»∆≈

ב).42) עמוד פה דף עירובין אחרת:43)(מסכת בנוסחה
(מער"ק  פטור" והוא מעשרה למעלה לזו מזו "זורק

שמותר 44)ושונצינו). נכון וכן מותר אחרת: בנוסחה

אדם 45)לכתחילה. בני לשני שייכים הבתים היו שאם
היחיד, ברשות לטלטל סופרים מדברי אסור עירוב, עשו ולא

אֿב. הלכות עירובין מהלכות א בפרק אף 46)כמבואר
ירד  שמא חוששים אין יישברו, לא הרבים לרשות יפלו שאם

אליו. זה,47)ויביאם מול זה מכּוונים שהמקומות ְִָכיוון
למטה  החפץ יפול שלא לזריקה ידיו לאמן צריך אינו

הרבים 48)(בגמרא). רשות היה לא שביניהם המקום ואם
("מגיד  מחבירו גבוה אחד בית אפילו מותר כרמלית, אלא

הרשב"א). בשם משנה"

.Ë¯Ba49ÔBlÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a50¯Ba‰ - ÂÈab ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿«««»«
B˙ÈÏÁÂ51.˙aLa epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓe ,‰¯NÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ ¿À¿»ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿«¿ƒƒ∆¿«»

CB˙a Ï˙kÏ CeÓÒ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«…∆¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡52Ï·‡ ;ÌL ¯·ÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L , «¿»»¿»ƒ∆≈»»»«¬…»¬»

ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‚ÏÙÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»À¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆»ƒ≈
‡ˆiLk ,ÈÏc‰ ‡ˆÓpL ;‰¯NÚ ‰‰B·b B˙ÈÏÁ ‰˙È‰»¿»À¿»¿»¬»»∆ƒ¿»«¿ƒ¿∆»»

¯eËt ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ ,‡ÈÏÁ‰ ÔÓ53. ƒ«À¿»»»ƒ¿¿

ד 49) עירובין במסכת מכונסים.(משנה מים א) עמוד צט ף
אחרת:50) בנוסחה אבל במשנה, הוא וכן הבור, מול בכותל

ומער"ק). (ויניציאה גביו" על העפר 51)"וחוליא צבור
הבור. לשפת מסביב מארבעה 52)אשר פחות שבהפסק

פטור. למקום ונחשב רבים, שם הולכים ומותר 53)אין
פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל

.È‰tL‡54‰¯NÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a55ÌÈÁÙË «¿»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»¿»ƒ
˙aLa ÌÈÓ dÏ ÔÈÎÙBL - dab ÏÚ ÔBlÁÂ56‰na . ¿«««»¿ƒ»«ƒ¿«»«∆

dk¯c ÔÈ‡L ,ÌÈa¯ ÏL ‰tL‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆«ƒ∆≈«¿»
‡nL ;‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - „ÈÁÈ ÏL Ï·‡ ;˙Bt‰Ï¿ƒ»¬»∆»ƒ≈¿ƒ»∆»∆»

‰pt˙z57Ôk¯„k ÔÈÎÙBL e‡ˆÓÂ ,58.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ

ב).54) עמוד צט דף עירובין במסכת אבל 55)(משנה
הרבים  מרשות לזרוק ואסור כרמלית, היא מעשרה פחותה

לרשות 56)לכרמלית. היחיד מרשות לטלטל שמותר

פטור. מקום דרך לפני 58)בחול.57)היחיד כהרגלם
הפינוי.

.‡È˙n‡59ÌÈn‰60˙¯·BÚ ‡È‰L61LÈ Ì‡ :¯ˆÁa ««««ƒ∆ƒ∆∆¿»≈ƒ≈
d‰·‚a62¯˙BÈ B‡ ,‰Úa¯‡ daÁ¯·e ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ¿»¿»¬»»¿»ƒ¿»¿»«¿»»≈

˙Bn‡ ¯NÚ „Ú Ôk ÏÚ63,˙aLa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - «≈«∆∆«≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ dÏ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

‰‡ÈˆÈ·e ‰ÒÈka64ÔÈ‡L B‡ ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ≈¿»¿»¬»»∆≈
‰vÁÓ ‡Ïa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ - ‰Úa¯‡ daÁ¯a65. ¿»¿»«¿»»¿«¿ƒƒ∆»¿…¿ƒ»

א).59) עמוד פז דף עירובין במסכת תעלה 60)(משנה
מהמעיין. היוצאת רחבה האחד 61)לא מצד לחצר נכנסת

הכתלים. שתחת בתעלה השני מצד בעומק 62)ויוצאת
לעצמם 63)המים. כרמלית רשות המים נעשו זה בשיעור

ממנה. מים למלא ואסור החצר, בתוך כמבואר 64)גם
יג. (של 65)בהלכה גביו שעל כותל אומר: יהודה "רבי

מיוחדת), במחיצה צורך (ואין מחיצה משום תדון החצר)
מאבל  באה שהייתה המים באמת מעשה יהודה: רבי אמר
פי  על בשבת הימנה ממלאין והיו לציפורי, מקום) (שם
(שלא  כשיעור בה היה שלא מפני חכמים: לו אמרו הזקנים.
רשות  חולקת שאינה ארבעה ורחבה עשרה עמוקה הייתה

היחיד)". רשות בתוך כרמלית להיות לעצמה

.·È‰È‰66daÁ¯a67ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Bn‡ ¯NÚÓ ¯˙È »»¿»¿»»≈≈∆∆«««ƒ
„Ú ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L∆≈¿»¿»¬»»≈¿«¿ƒƒ∆»«
,‡È‰ ‰ˆ¯t - ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ÏkL .‰vÁÓ dÏ ‰NÚiL∆«¬∆»¿ƒ»∆»»≈«∆∆ƒ¿»ƒ
Ì‡ ?¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ e‰Óe .˙BvÁn‰ ˙„ÒÙÓe«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿≈¿»∆»≈ƒ

Òt ‰ˆ¯t‰ „vÓ ¯‡L68ÏÎa Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ ƒ¿«ƒ««ƒ¿»«ƒ»«ƒ»¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt B‡ ,‡e‰L∆«…««¿»»¿»ƒ≈«««
˙‡lÓÏ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿≈¿»∆»≈¿≈»∆»¿«…

„·Ïa ‰n‡‰ ÔÓ69- ÏÏk Òt ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»«»ƒ¿«¬»ƒ…ƒ¿««¿»
ÌÈÏ ¯ˆÁ ‰ˆ¯Ù È¯‰L ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡»¿«¿≈¿»∆»≈∆¬≈ƒ¿¿»»≈¿»

.˙ÈÏÓ¯k ‡e‰L∆«¿¿ƒ

לחצר 66) הנכנס ים "לשון א): עמוד יב דף עירובין (מסכת
כן  אם אלא בשבת, הימנו ממלאין אין הכותל) פירצת (דרך
אמורים, דברים במה טפחים, עשרה גבוהה מחיצה לו יש
כלום", צריך אין עשר אבל אמות, מעשר ביותר שפירצתו
שיש  הראב"ד דעת אבל אלה, עניינים שני השווה ורבינו
ים  לשון לבין בחצר העוברת המים אמת דין בין חילוק
בחצר  ועוברת ממעיין הזורמת המים שאמת לחצר, הנכנס
מיוחדות, מחיצות צריכה ולכן עצמה, בפני רשות היא
לכללה  כדי תחתיהן, עוברת שהיא החצר מחיצות מלבד
מכיוון  לחצר, הנכנס ים בלשון כן שאין מה היחיד, ברשות
ואינם  שנשפכו כמים הם הרי בחצר, עומדים שהמים
יכולות  שאינן החצר, מחיצות נפרצו אלאֿאםֿכן אסורים
וב"מגיד  ראשונים, ושאר הריטב"א דעת וכן אותם, להתיר
בהם". להאריך כדי מצויים אלה דברים "ואין כתב: משנה"

המשמש 67) כפתח הפירצה נחשבת אמות עשר עד כי
הלכה  ט"ז (פרק המחיצות פריצת כאן ואין ויציאה, לכניסה

נקרא 68)ט"ז). במבוי מחיצה, להיכר הנעשה עמוד
יב  דף עירובין במסכת (תוספות "פס" נקרא ובחצר "לחי"
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א). למחיצה 69)עמוד נחשב הפס אם הקשו: בתוספות
למלא  להתיר מחיצה ייחשב לא למה בחצר, טלטול לעניין
לבני  ניכרת המחיצה טלטול שלעניין ותירצו: ממנו? מים
שהבתים  אסור, לבתים ולהכניס מים למלא אבל החצר,

להתיר. היכר ואין מהמחיצה רחוקים

.‚ÈC‡È‰Â70‰˙È‰ Ì‡ ?ÌÈna ‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿≈««¬ƒƒ∆«¿ƒ»««ƒƒ»¿»
‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»

„¯BÈ71˙„¯BÈ dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰ CB˙a72 ≈¿««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»∆∆
‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈

‰ÏÚÓÏ73¯ˆÁaL ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ¿«¿»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ∆∆»≈
„Ú ˙ÚbÓ ‰vÁn‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»««««

Ú˜¯w‰74BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ««¿«ƒ¿≈»¬»»¿»ƒ¬≈
;„·Ïa ÌÈÓa ‡l‡ ‰ÈeÏz ‰vÁÓ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒƒ¿ƒ»¿»∆»¿«ƒƒ¿«
‰vÁÓa el˜‰Â ,Ì‰È¯·cÓ - ÌÈÓa ÏeËÏË ¯eq‡L∆ƒƒ¿¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈ƒ¿ƒ»

.¯k‰ ˙BNÚÏ È„k ‡l‡ dÈ‡L∆≈»∆»¿≈«¬∆≈

א).70) עמוד פו דף עירובין כדי 71)(מסכת בתוכם שוקע
שבפנים. למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין לחלק

(מער"ק).72) המים" בתוך "כולה אחרת: בנוסחה
המפסיקה.73) המחיצה ניכרת ונקראת 74)שתהיה

תלוייה  מחיצה "אין בגמרא: ואמרו תלוייה", "מחיצה
במים". חכמים שהקילו הוא קל במים, אלא מתרת

.„È˙n‡75˙B¯ˆÁ‰ ÔÈa ˙¯·BÚ‰ ÌÈn‰76˙BBlÁÂ ««««ƒ»∆∆≈«¬≈¿«
¯eÚMk da ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÏ‡ ˙BÁe˙t77ÔÈÏLÏLÓ - ¿≈∆»ƒ≈»«ƒ¿«¿¿ƒ

‰na .˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓe ˙BBlÁ‰ ÔÓ ÈÏc¿ƒƒ««¿«¿ƒƒ∆»¿«»«∆
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ dÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ¬»ƒ»¿»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
ÔÈqt eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË¿»ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»∆»ƒ≈»«ƒ
‰n‡‰ ‡ˆÓpL ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒ»∆ƒ¿»»«»

.¯ˆÁ‰ CB˙a ˙¯·BÚ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ∆∆¿∆»≈

א).75) עמוד פז דף עירובין מכאן 76)(מסכת ובתים
שפתה. על שאינה 77)ומכאן ארבעה ורוחב עשרה עומק
כרמלית. נחשבת

.ÂË‰¯ˆeˆk78‡È‰L79ÔBlÁÂ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¿¿»∆ƒ¿«¿»ƒ«»¿«
˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ dÎB˙a80, ¿»««≈««ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»

ÏÚ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ«
ÔBlÁ‰ „‚k ÌÈn‰ Èab81‰È‰z B‡ ;‰¯ˆeˆkaL «≈««ƒ¿∆∆««∆«¿¿»ƒ¿∆

˙„¯BÈ ‰vÁn‰82ÔÈ‡B¯Â ,ÌÈn‰ „‚k ‰¯ˆeˆk‰ ÔÓ «¿ƒ»∆∆ƒ«¿¿»¿∆∆««ƒ¿ƒ
ÌÈn‰ „Ú ‰Ú‚Â ‰„¯È el‡k d˙B‡83ÌLÎe . »¿ƒ»¿»¿»¿»«««ƒ¿≈

‰pnÓ ÔÈÎÙBL Ck ,‰vÁÓ dÏ eNÚL BfÓ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒƒ∆»»¿ƒ»»¿ƒƒ∆»
˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÚ È¯‰L ,Ìi‰ ÏÚ84.ÔÈÎÙBL Ô‰ ««»∆¬≈«««¿¿ƒ≈¿ƒ

"גזוזטרה":78) ובמשנה "כצוצטרה" התימנים: בכתבֿיד
מעיינות  על היחיד רשות מכותל יוצא מקורה מקום "והוא
וממלאים  נקב בו ונוקבים זיז, או עץ כמו והנהרות המים
בפירוש  (רבינו הנהר" או המעיין מן הנקב מאותו

ב).79)המשניות). עמוד פז דף עירובין במסכת (משנה
היחיד.80) לרשות כרמלית שהוא הים מן לטלטל שאסור

והעלה 81) משוך - מחיצתא" אסיק "גוד אומרים אנו שאז
המחיצה  הגיעה "וכאילו הגזוזטרא עד למעלה המחיצה את
תוך  השאיבה ותהיה בה, ודבקה שבגזוזטרא הנקב אל

(שם). אחית 82)המחיצה" "גוד אומרים אנו שאז
בספר  (ראה הנחל עד המחיצה את והורד משוך - מחיצתא"

לב). דף ראשונים הוצאת כתבו,83)המאור בתוספות
כיוון  המים, בתוך המחיצה טפח שיהיה צריך אין שכאן
טפח  שיהיה צריך אבל בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש
בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש כיוון המים, בתוך המחיצה
משמע, שנה) סימן חיים (אורח יוסף" ה"בית מדברי אבל
התנאים  כל להיות צריכים אלו שבמחיצות רבינו שדעת

רוקח). (מעשה יג בהלכה למעלה וכיוון 84)המבוארים
זו  במחיצה די מדרבנן רק הוא לכרמלית השפיכה שאיסור

(שם). בלבד

.ÊË¯ˆÁ85Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‡È‰L »≈∆ƒ¿»≈«¿««««¿«
˙aLa ÌÈÓ dÎB˙a ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ˙Bn‡86Ô‰L ÈtÓ , «≈¿ƒ¿»«ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

˙BNÚÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰¯‰Óa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿≈»¿ƒ»»ƒ«¬
ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‡nb87˙eL¯a B‡ ,¯ˆÁ‰ CB˙a À»«¬∆∆»«ƒ¿∆»≈ƒ¿

ÌÈˆa˜ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,¯ˆÁ‰ „ˆa ÌÈa¯‰»«ƒ¿«∆»≈¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ
dÎB˙a88‰tk ‰ÈÏÚ ˙B·Ï CÈ¯ˆÂ .89È„k ,ıeÁaÓ90 ¿»¿»ƒƒ¿»∆»ƒ»ƒ«¿≈

‰˜eÚ‰ ‰‡¯z ‡lL91¯ˆÁ‰Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙‡f‰ ∆…≈»∆»»«…ƒ¿»«ƒ¿∆»≈
‡e‰ ‰nÎÂ .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰¯„ÒÎ‡‰Â¿»«¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿««¿«»
‰n‡ ÈˆÁ ÏÚ ‰n‡ ÈˆÁ ?ÌÈ˙‡Ò ˜ÈÊÁnL ÌB˜n‰«»∆«¬ƒ»«ƒ¬ƒ«»«¬ƒ«»

.‰n‡ ÈLÓÁ ‰LÏL Ìe¯a¿¿»À¿≈«»

א).85) עמוד פח דף עירובין במסכת שיערו 86)משנה
מים  סאתיים יום בכל לתשמישו צריך אדם שכל חכמים
החצר  אם אבל אמות, ד' של בקרקע נבלע זה ושיעור בערך,
הרבים  ברשות שותתים "המים זה משיעור פחותה היא

המשניות). בפירוש (רבינו הוא 87)מכוחו" סאה שיעור
ובמידת  האיפה, שלישית ביצים, קמ"ד שהם קבים שישה

בערך. ליטר 13 לרשות 88)זמננו יצאו אם אפילו ואז
לכך. כוונתו אין שהרי כלום, בכך אין כיסוי 89)הרבים

קשת. בצורת ֿ 90)עשוי שעל הסבירו והריטב"א הראב"ד
שדינם  היחיד, רשות כחורי הגומא נעשית הכיסוי ידי
וב"דרכי  המים, את שמה לשפוך ומותר היחיד כרשות
לא  כיסוי, לעשיית טעם נתן שנז) סימן חיים (אורח משה"
הרבים  ברשות בור תקלת משום אלא שבת, איסור משום

בה. ייכשלו שם 91)שלא שמתקבצים "החפירה הגומא,
(שם). המים"

.ÊÈ‰˙È‰92dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˜eÚ‰ »¿»»»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
d‡BÏÓa93elÙ‡ dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‰˙È‰ . ƒ¿»»¿»«¬∆∆»«ƒ¿ƒ»¬ƒ

ÌÈÓ ÏL ‰‡Ò ÌÈML94e¯ab˙È ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ıeÁÏ ‡nb‰ ÏÚÓ eˆeÙÈÂ¿»≈««À»««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BÏ˜Ï˜˙Ó ˙B¯ˆÁ‰L ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa95Ì˙Òe , ƒ«¿»ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿¿¿»
‰fL ¯ÓBÏ ÌÈ‡B¯‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ¿…»»ƒ«∆∆
BÁkÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿««ƒ¿ƒƒ…
‰˙È‰ Ì‡ :‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¬»ƒ««»ƒ»¿»
;ÌÈ˙‡Ò ‡l‡ dÏ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆»«ƒ≈¿ƒ»∆»»«ƒ

ÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰¯wÚ Ïk dÏ Ô96. »¿»¿»ƒ»«ƒ≈¿ƒ»»ƒ»
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ב).92) עמוד פח דף שתתמלא.93)(עירובין עד
אם 94) גם החצר לתוך לשפוך איסור אין התורה שמן כיוון

את  ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק הרבים, לרשות יצאו
ולא  היכר לו יש גומא שעשה וכיוון הרבים, לרשות המים

ואינו 95)ישכח. חצירו לכלוך על מקפיד אדם ואין
החוצה. שיצאו כמידה 96)מתכוון לא ואפילו כלל,

שיעור  - סאתיים לשפוך יבוא שמא הגומא, שמכילה
ליום. בינוני אדם של תשמישו

.ÁÈ·Èa97ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ BÏ ÔÈÎÙBML ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯Bpˆ ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ Ú˜¯w‰ ˙Áz««««¿«¿¿ƒƒ¿»«ƒ¿≈ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ Ï˙k‰ ÏÚ ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««…∆¿¿ƒ
C¯c‰ C¯‡ B‡ Ï˙k‰ C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¬ƒ»»…∆«…∆…∆«∆∆

¯eÒ‡ - ‰n‡ ‰‡Ó ı¯‡‰ ˙ÁzL98Èt ÏÚ CtLÏ ∆««»»∆≈»«»»ƒ¿…«ƒ
BÁkÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰L ÈtÓ ,¯Bpv‰ Èt ÏÚ B‡ ·Èa‰«ƒ«ƒ«ƒƒ¿≈∆««ƒ¿ƒƒ…
ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,·ÈaÏ ıeÁ CÙBL ‡l‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ∆»≈«ƒ¿≈¿ƒ

.·ÈaÏ«ƒ

הרבים 97) לרשות שבחצר שופכים לקלח העשוי חריץ
א). עמוד פח דף עירובין במסכת פוסק 98)(רש"י רבינו

אליעזר  כרבי פסקו ראשונים ושאר הרא"ש אבל כחכמים,
ברשות  אמות ארבע (מכוסה) קמור שהוא "ביב יעקב: בן
האחרונים  דעת וכן בשבת", מים לתוכו שופכים הרבים

שנז). סימן חיים (אורח

.ËÈ‰na99Ï·‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
Ì˙qL ;ÚÓ BÈ‡Â ‰BLÂ CÙBL - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈¿∆¿≈ƒ¿»∆¿»
ÌÈn‰ eÚÏaiL ‰ˆB¯ Ì„‡Â ,Ô‰ ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ≈¿»»∆∆ƒ»¿««ƒ

‰È‰ .ÔÓB˜Óa100ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ·Èa‰ Èt ÏÚ CÙBL ƒ¿»»»≈«ƒ«ƒ¿««ƒ¿ƒ
‡lL ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒƒ««»∆…

˙ÈÏÓ¯Îa BÁk ÏÚ e¯Ê‚101ÏÚ CtLÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . »¿«…¿«¿¿ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…«
ÌiÏ ÔÈ„¯BÈ Ì‰Â ,‰ÈÙq‰ ÈÏ˙k102. »¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»

יז.99) בהלכה ב).100)כמבואר עמוד ק דף שבת (מסכת
מותר 101) יעקב, בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי

הקודמת. בהלכה כמבואר הרבים ברשות "ומותר 102)גם
או  לים ממנה יורדים והם הספינה שפת על מים לשפוך
הרמב"ם  (תשובות גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר,

סז). סימן פריימן

.Î‡Ï103‡lÓÈ104Ìi‰ ÔÓ ÌÈÓ Ì„‡105CB˙a ‡e‰Â …¿«≈»»«ƒƒ«»¿¿
‰ÈÙq‰106ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,107‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ‰NÚ108ÏÚ «¿ƒ»∆»ƒ≈»»»«¿»»«

ÌÈ¯·c ‰na .Ìi‰ ÏÚ ‰ÈÙq‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‰Úa¯‡«¿»»≈ƒ«¿ƒ»««»«∆¿»ƒ
,‰¯NÚ CBz ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ¬ƒ¿∆»»¬»»¬»ƒ»»¿«¿»

Ìi‰ ÔÓ ‰¯NÚÓ109ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ -110‡e‰L Ïk ≈¬»»ƒ«»ƒƒ»∆
C¯c È¯‰L ;‡lÓÓe111BÈ‡Â ,‡lÓÓ ¯eËt ÌB˜Ó ¿«≈∆¬≈∆∆¿¿¿«≈¿≈

.¯k‰ ÌeMÓ ‡l‡ ‰Ê ÊÈÊÏ CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆≈

ב).103) עמוד ק דף שבת אחרת:104)(מסכת בנוסחה
התימנים). (כתבֿיד כן" אם אלא הספינה מן ימלא "לא

כרמלית.105) "והטלטול 106)שהוא היחיד. רשות שהיא
בין  גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר הספינה בכל
סימן  פריימן הרמב"ם" ("תשובות בעמידתה" בין בהליכתה

שיעור 107)סז). אחת דעה לפי דעות, שתי יש בגמרא
מן  נמדד ד) הלכה י"ד (פרק טפחים עשרה עד הכרמלית
הוא  מעשרה למעלה שהוא המים שטח זה ולפי הקרקע,
דרך  היחיד לרשות מכרמלית מטלטל והרי פטור מקום
סוברת  לפנינו, להלכה שנפסקה אחרת, ודעה פטור. מקום
אסור  עשרה ובתוך המים, משפת נמדדים טפחים שעשרה

היחיד. לרשות מכרמלית המקום 108)לטלטל צדדי
והכול  המים עד למחיצות ונמשכים למטה נכפפים כאילו
מחיצות  הצריכו טו) (הלכה שלמעלה ואף היחיד, רשות
ביכולתו  ואין בביתו הוא שאין כיוון הקילו, בספינה עשרה,
עירובין  (מסכת חנניה שיטת על סמכו כראוי, הכול לסדר
חוקק  אמות ד' על ד' בה שיש "גזוזטרא ב) עמוד פז דף

גאון). האי (רב וממלא" ד' על ד' מטלטל 109)בה שאז
פטור. מקום דרך היחיד לרשות בו 110)מכרמלית ועושה

רוקח). (מעשה באמצעיתו,111)נקב חלול שהזיז משמע
דעת  אבל משנה"), ("מגיד וממלא כליו משלשל ודרכו
שכל  כיוון שנה) סימן חיים באורח ועוד, (הב"ח האחרונים
במקומו. שלא אפילו למלא יכול להיכר, רק הוא הזיז עיקר
על  "ההולך רבינו: כתב סז) (סימן הרמב"ם" וב"תשובות
מן  הנהר או הים ממי לדלות אסור כרמלית שהוא מים
לפי  לים, הספינה מן זולתו או מים לשפוך או הספינה,
לרשות  מכרמלית או לכרמלית היחיד מרשות טלטול שהוא
עד  שהוא כל זיז שיוציא אלא אסור הוא ולפיכך היחיד,
ובין  הזיז בין שיהא ובלבד עליו, וישתמש היתר בו שיהא
התשמיש  שיהיה כדי טפחים מעשרה יותר המים שטח
שטח  ובין הזיז בין היה אם אבל פטור, למקום מכרמלית
ד', על ד' בו להיות צריך פחות או טפחים עשרה המים
מים  שופך או באמצעיתו, מים לדלות מותר יהיה כך ואחר

לים". ממנו

.‡Î‡¯Bw‰112ÏbÏb˙Â ,˙ÈÏÓ¯Îa ¯ÙÒa113˙ˆ˜Ó «≈¿≈∆¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¯Ùq‰114ÏbÏb˙ Ì‡ :B„Èa B˙ˆ˜Óe «≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈

ıeÁÏ115BÎÙB‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï116;BÁÈpÓe ·˙k‰ ÏÚ ¿¿«¿««¿««¿»«ƒ
.˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,B„iÓ Blk ËÓMÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ»≈Àƒ»¿«¬ƒ∆«¿««
Ì‡ ÔÎÂ .BÏˆ‡ BÏÏBb - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈¿«¿««¿∆¿¿≈ƒ
‡¯B˜ ‰È‰ .BÏˆ‡ BÏÏBb - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»≈
da Á Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«ƒƒ»»

·˙k‰ ÏÚ BÎÙB‰ -117ÈeÏz ‰È‰ ‡l‡ ,Á ‡Ï Ì‡Â ; ¿««¿»¿ƒ…»∆»»»»
ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a118BÏÏBb - «¬ƒ¿»«ƒ¿…ƒƒ«»»∆¿

.BÏˆ‡∆¿

ב).112) עמוד צז דף עירובין (במסכת משנה
תורה 113) כספר מגילות עשויים היו התלמוד בימי הספרים

שם.114)שלנו. שאפילו 115)ונח והטור הרא"ש דעת
ספק  וכן אצלו לגוללו מותר אמות לארבע חוץ נתגלגל אם

שנב. סימן חיים אורח ערוך פי 116)בשולחן על אף
עמוד  צח דף עירובין (מסכת הקודש כתבי את להפוך שאסר
(שם). מזה גדול בזיון למנוע כדי כאן להפוך התירו - א)

היחיד.117) לרשות הרבים מרשות אצלו להביאו שאסור
חשוב 118) לארץ סמוך טפחים שלושה תוך הגיע ואם

(הרמב"ן). הארץ על כמונח

.·Î¯È·Ún‰119ıB˜120Ì‡ :ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ««¬ƒ¿≈∆…ƒ«ƒƒ
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ב).92) עמוד פח דף שתתמלא.93)(עירובין עד
אם 94) גם החצר לתוך לשפוך איסור אין התורה שמן כיוון

את  ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק הרבים, לרשות יצאו
ולא  היכר לו יש גומא שעשה וכיוון הרבים, לרשות המים

ואינו 95)ישכח. חצירו לכלוך על מקפיד אדם ואין
החוצה. שיצאו כמידה 96)מתכוון לא ואפילו כלל,

שיעור  - סאתיים לשפוך יבוא שמא הגומא, שמכילה
ליום. בינוני אדם של תשמישו

.ÁÈ·Èa97ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ BÏ ÔÈÎÙBML ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯Bpˆ ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ Ú˜¯w‰ ˙Áz««««¿«¿¿ƒƒ¿»«ƒ¿≈ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ Ï˙k‰ ÏÚ ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««…∆¿¿ƒ
C¯c‰ C¯‡ B‡ Ï˙k‰ C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¬ƒ»»…∆«…∆…∆«∆∆

¯eÒ‡ - ‰n‡ ‰‡Ó ı¯‡‰ ˙ÁzL98Èt ÏÚ CtLÏ ∆««»»∆≈»«»»ƒ¿…«ƒ
BÁkÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰L ÈtÓ ,¯Bpv‰ Èt ÏÚ B‡ ·Èa‰«ƒ«ƒ«ƒƒ¿≈∆««ƒ¿ƒƒ…
ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,·ÈaÏ ıeÁ CÙBL ‡l‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ∆»≈«ƒ¿≈¿ƒ

.·ÈaÏ«ƒ

הרבים 97) לרשות שבחצר שופכים לקלח העשוי חריץ
א). עמוד פח דף עירובין במסכת פוסק 98)(רש"י רבינו

אליעזר  כרבי פסקו ראשונים ושאר הרא"ש אבל כחכמים,
ברשות  אמות ארבע (מכוסה) קמור שהוא "ביב יעקב: בן
האחרונים  דעת וכן בשבת", מים לתוכו שופכים הרבים

שנז). סימן חיים (אורח

.ËÈ‰na99Ï·‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
Ì˙qL ;ÚÓ BÈ‡Â ‰BLÂ CÙBL - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈¿∆¿≈ƒ¿»∆¿»
ÌÈn‰ eÚÏaiL ‰ˆB¯ Ì„‡Â ,Ô‰ ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ≈¿»»∆∆ƒ»¿««ƒ

‰È‰ .ÔÓB˜Óa100ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ·Èa‰ Èt ÏÚ CÙBL ƒ¿»»»≈«ƒ«ƒ¿««ƒ¿ƒ
‡lL ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒƒ««»∆…

˙ÈÏÓ¯Îa BÁk ÏÚ e¯Ê‚101ÏÚ CtLÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . »¿«…¿«¿¿ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…«
ÌiÏ ÔÈ„¯BÈ Ì‰Â ,‰ÈÙq‰ ÈÏ˙k102. »¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»

יז.99) בהלכה ב).100)כמבואר עמוד ק דף שבת (מסכת
מותר 101) יעקב, בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי

הקודמת. בהלכה כמבואר הרבים ברשות "ומותר 102)גם
או  לים ממנה יורדים והם הספינה שפת על מים לשפוך
הרמב"ם  (תשובות גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר,

סז). סימן פריימן

.Î‡Ï103‡lÓÈ104Ìi‰ ÔÓ ÌÈÓ Ì„‡105CB˙a ‡e‰Â …¿«≈»»«ƒƒ«»¿¿
‰ÈÙq‰106ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,107‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ‰NÚ108ÏÚ «¿ƒ»∆»ƒ≈»»»«¿»»«

ÌÈ¯·c ‰na .Ìi‰ ÏÚ ‰ÈÙq‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‰Úa¯‡«¿»»≈ƒ«¿ƒ»««»«∆¿»ƒ
,‰¯NÚ CBz ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ¬ƒ¿∆»»¬»»¬»ƒ»»¿«¿»

Ìi‰ ÔÓ ‰¯NÚÓ109ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ -110‡e‰L Ïk ≈¬»»ƒ«»ƒƒ»∆
C¯c È¯‰L ;‡lÓÓe111BÈ‡Â ,‡lÓÓ ¯eËt ÌB˜Ó ¿«≈∆¬≈∆∆¿¿¿«≈¿≈

.¯k‰ ÌeMÓ ‡l‡ ‰Ê ÊÈÊÏ CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆≈

ב).103) עמוד ק דף שבת אחרת:104)(מסכת בנוסחה
התימנים). (כתבֿיד כן" אם אלא הספינה מן ימלא "לא

כרמלית.105) "והטלטול 106)שהוא היחיד. רשות שהיא
בין  גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר הספינה בכל
סימן  פריימן הרמב"ם" ("תשובות בעמידתה" בין בהליכתה

שיעור 107)סז). אחת דעה לפי דעות, שתי יש בגמרא
מן  נמדד ד) הלכה י"ד (פרק טפחים עשרה עד הכרמלית
הוא  מעשרה למעלה שהוא המים שטח זה ולפי הקרקע,
דרך  היחיד לרשות מכרמלית מטלטל והרי פטור מקום
סוברת  לפנינו, להלכה שנפסקה אחרת, ודעה פטור. מקום
אסור  עשרה ובתוך המים, משפת נמדדים טפחים שעשרה

היחיד. לרשות מכרמלית המקום 108)לטלטל צדדי
והכול  המים עד למחיצות ונמשכים למטה נכפפים כאילו
מחיצות  הצריכו טו) (הלכה שלמעלה ואף היחיד, רשות
ביכולתו  ואין בביתו הוא שאין כיוון הקילו, בספינה עשרה,
עירובין  (מסכת חנניה שיטת על סמכו כראוי, הכול לסדר
חוקק  אמות ד' על ד' בה שיש "גזוזטרא ב) עמוד פז דף

גאון). האי (רב וממלא" ד' על ד' מטלטל 109)בה שאז
פטור. מקום דרך היחיד לרשות בו 110)מכרמלית ועושה

רוקח). (מעשה באמצעיתו,111)נקב חלול שהזיז משמע
דעת  אבל משנה"), ("מגיד וממלא כליו משלשל ודרכו
שכל  כיוון שנה) סימן חיים באורח ועוד, (הב"ח האחרונים
במקומו. שלא אפילו למלא יכול להיכר, רק הוא הזיז עיקר
על  "ההולך רבינו: כתב סז) (סימן הרמב"ם" וב"תשובות
מן  הנהר או הים ממי לדלות אסור כרמלית שהוא מים
לפי  לים, הספינה מן זולתו או מים לשפוך או הספינה,
לרשות  מכרמלית או לכרמלית היחיד מרשות טלטול שהוא
עד  שהוא כל זיז שיוציא אלא אסור הוא ולפיכך היחיד,
ובין  הזיז בין שיהא ובלבד עליו, וישתמש היתר בו שיהא
התשמיש  שיהיה כדי טפחים מעשרה יותר המים שטח
שטח  ובין הזיז בין היה אם אבל פטור, למקום מכרמלית
ד', על ד' בו להיות צריך פחות או טפחים עשרה המים
מים  שופך או באמצעיתו, מים לדלות מותר יהיה כך ואחר

לים". ממנו

.‡Î‡¯Bw‰112ÏbÏb˙Â ,˙ÈÏÓ¯Îa ¯ÙÒa113˙ˆ˜Ó «≈¿≈∆¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¯Ùq‰114ÏbÏb˙ Ì‡ :B„Èa B˙ˆ˜Óe «≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈

ıeÁÏ115BÎÙB‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï116;BÁÈpÓe ·˙k‰ ÏÚ ¿¿«¿««¿««¿»«ƒ
.˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,B„iÓ Blk ËÓMÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ»≈Àƒ»¿«¬ƒ∆«¿««
Ì‡ ÔÎÂ .BÏˆ‡ BÏÏBb - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈¿«¿««¿∆¿¿≈ƒ
‡¯B˜ ‰È‰ .BÏˆ‡ BÏÏBb - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»≈
da Á Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«ƒƒ»»

·˙k‰ ÏÚ BÎÙB‰ -117ÈeÏz ‰È‰ ‡l‡ ,Á ‡Ï Ì‡Â ; ¿««¿»¿ƒ…»∆»»»»
ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a118BÏÏBb - «¬ƒ¿»«ƒ¿…ƒƒ«»»∆¿

.BÏˆ‡∆¿

ב).112) עמוד צז דף עירובין (במסכת משנה
תורה 113) כספר מגילות עשויים היו התלמוד בימי הספרים

שם.114)שלנו. שאפילו 115)ונח והטור הרא"ש דעת
ספק  וכן אצלו לגוללו מותר אמות לארבע חוץ נתגלגל אם

שנב. סימן חיים אורח ערוך פי 116)בשולחן על אף
עמוד  צח דף עירובין (מסכת הקודש כתבי את להפוך שאסר
(שם). מזה גדול בזיון למנוע כדי כאן להפוך התירו - א)

היחיד.117) לרשות הרבים מרשות אצלו להביאו שאסור
חשוב 118) לארץ סמוך טפחים שלושה תוך הגיע ואם

(הרמב"ן). הארץ על כמונח

.·Î¯È·Ún‰119ıB˜120Ì‡ :ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ««¬ƒ¿≈∆…ƒ«ƒƒ
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BÎÈÏBÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰121Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt »»ƒ¿»«ƒƒ»»≈«¿«
˙Bn‡122;˙ÈÏÓ¯Îa ‰È‰ Ì‡Â123Bk¯„k BÎÈÏBÓ -124 «¿ƒ»»¿«¿¿ƒƒ¿«¿

ÔÎÂ .‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡125¯˙È ‰fa˙Â ÁÈ¯Ò‰L ˙Ó ¬ƒ≈»«»¿≈≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»≈
ÌÈÎL eÏÎÈ ‡ÏÂ ,ÈcÓ126„ÓÚÏ127B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ«¿…»¿¿≈ƒ«¬…ƒƒ

„¯Bi‰ .˙ÈÏÓ¯ÎÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó128,Ìia ıÁ¯Ï ≈¿«»ƒ¿«¿¿ƒ«≈ƒ¿…«»
ÌÈÓ ¯È·ÚÈ ‡nL ,BÓˆÚ ·bÓ - ‰ÏBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿«≈«¿∆»«¬ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯Îa ˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈÏÚL∆»»«¿««¿«¿¿ƒ

א).119) עמוד מב דף שבת למעלה 120)(מסכת ראה
ז. הלכה א הרבים"121)פרק רשות לצידי שיסלקנו "עד

(רש"י).122)(רש"י). דרבנן איסור רק שהוא

מדרבנן.123) בה טלטול אחת.124)שאיסור בעקירה
ב).125) עמוד צד דף שבת אחרת:126)(מסכת בנוסחה

(מער"ק). עימו" לעמוד שכנים יכלו "ונמצא 127)"ולא
הבריות  כבוד וגדול ממנו, מתבזים והם החיים בין מתבזה
אשר  הדבר מן תסור לא שהוא שבתורה, תעשה לא שדוחה
לכן  כ"ג) הלכה כ"ו בפרק (להלן ושמאל" ימין לך יגידו

זה. בלאו הנכלל דרבנן איסור כאן (מסכת 128)התירו
ריבוי  יש הרחיצה מן שהעולה לפי א). עמוד קמא דף שבת
עליו  סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל גופו על מים
אורח  ערוך (שולחן מועטים שעליו שהמים בו, הקפידו לא

ז). סעיף שכו סימן חיים



zeevnd xtq m"anx ixeriyhay `"iÎ'd -g"ryz

ה'תשע"ח  שבט ה' ראשון יום

קיז. קטז. קטו. עשה מצות
― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּכהן לפני ֿ הּבהמה את "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,
אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ

ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש ֿ ּביתֹו את ֿ יקּדיׁש ּכי "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" bi)והעריכֹו ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים .(l`.)ּבמּסכת ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו fh)והּוא ,my); ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ

וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ֿ ׂשדה את (my,ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
(ak"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ

."הערּכ מכסת את הּכהן ֿ לֹו "וחּׁשב מקנתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׂשדה
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוכבר

g)ערכים wxte f wxt)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 myyאנּו s`) ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
(mlekl szeyn "oaxw".ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ

ה'תשע"ח  שבט ו' שני 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 ּכלֿחרם א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם ֿ לֹו ֿ אׁשר gk)מּכל ,fk `xwie)על לנּו ורמז . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
"ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, חרמים ׁשּסתם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

אחּזתֹו" ּתהיה לּכהן k`)החרם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה aּובריׁש wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn.

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' ֿ חרם "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.

ה'תשע"ח  שבט ז' שלישי יום

רטו. קיא. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שלישי ה 'ֿ ז 'שבט 

― הקי"א סתםהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ֿ ּכן, ּגם הארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחרמי

(gk ,fk `xwie)ֿ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

(:gk):אמרּו וׁשם לּכהנים. חרמין ׁשּסתם נתּבאר וׁשם .ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם אין ּכהנים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"חרמי

ְַָּכּתרּומה".

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
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ּכלאים" ֿ תזרע לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹּכלאים,
(hi ,hi my)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"ח  שבט ח' רביעי יום

רטז. תעשה לא מצות
― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

ֿ הּכלאים מן זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתבּואה
ּכרמ ֿ תזרע "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנקרא:

h)ּכלאים" ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt): ְְְִִִֵָ
ּ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 mxkd)ּוׂשעֹורה ilecib יד(= `zg)ּבמּפלת zaa). ְְְְֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם אסּור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָּומּדרּבנן

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה mxkd)לארץ ilecib 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

ה'תשע"ח  שבט ט' חמישי יום

ריח. ריז. תעשה לא מצות
― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ
ּכלאים" ֿ תרּביע לא ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ

אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּכׁשהם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ְִִִָח'

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ֿ תחרׁש "לא אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכה

יחּדו" ֿ ּובחמר i)ּבׁשֹור ,ak mixac)ּבהם עׂשה ואם . ְְְֲִֶַַָָָָֹ
― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה,
ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
מלקּות חּיב אינֹו ֿ הּתֹורה מן ֿ הּמלאכֹות. מן מלאכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבׁשּום
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
מינים ֿ ׁשני ּכל על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהנהיג
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו.

ה'תשע"ח  שבט י' שישי יום

מב. תעשה לא מצות
רי. תעשה לא מצות קכ. עשה מצות

― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
dcya)ּפאה dvw)והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ֿ הּתבּואה מן ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: i)אמרֹו ,hi `xwie)ׁשהזּכיר אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר היא(fh:)הּפאה. ׁשהּפאה , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹלאו
"ׂשד(ix dyrz `l)אמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda): ְְְֲֵָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לעני
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבמּסכת

― הר"י ּכלֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזרּוע,

"ּבקצר ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו (myוהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
(ak ,bkוקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ הּקציר, מן הּפאה ּכׁשעּור לענּיים יּתן ֿ הּזרּוע, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: ׁשּבארנּו(my)אמרֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עׂשה lirl)ּבמצות Ð kw dyr zevn)ּגם חֹובה והּפאה . ְְְֲִֵֵַַָָֹ
מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ּכמֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָָלאילן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה .("d`t")ּבּמּסכּתא
יום רביעי ֿ ש "ק ח 'ֿ י "א שבט 

ְְֶֶַַָָָֻ

ה'תשע"ח  שבט י"א ש"ק יום

ריא. תעשה לא מצות קכא. עשה מצות
ריב. תעשה לא מצות קכג. עשה מצות

― הקכ"א ֿ הּלקטהּמצוה את להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
(hwld zrya zeltepd milay)קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָוהּוא

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט ak)לא ,bk `xwie)זה וגם , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ix`)לאו dyrz `l)ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זֹו(fh:)מּכֹות מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּפאה c)ּבמּסכת wxt)אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ֶָָּבארץ.
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רטו hay `"iÎ'g w"yÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכלאים" ֿ תזרע לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹּכלאים,
(hi ,hi my)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"ח  שבט ח' רביעי יום

רטז. תעשה לא מצות
― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

ֿ הּכלאים מן זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתבּואה
ּכרמ ֿ תזרע "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנקרא:

h)ּכלאים" ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt): ְְְִִִֵָ
ּ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 mxkd)ּוׂשעֹורה ilecib יד(= `zg)ּבמּפלת zaa). ְְְְֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם אסּור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָּומּדרּבנן

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה mxkd)לארץ ilecib 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

ה'תשע"ח  שבט ט' חמישי יום

ריח. ריז. תעשה לא מצות
― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ
ּכלאים" ֿ תרּביע לא ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ

אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּכׁשהם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ְִִִָח'

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ֿ תחרׁש "לא אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכה

יחּדו" ֿ ּובחמר i)ּבׁשֹור ,ak mixac)ּבהם עׂשה ואם . ְְְֲִֶַַָָָָֹ
― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה,
ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
מלקּות חּיב אינֹו ֿ הּתֹורה מן ֿ הּמלאכֹות. מן מלאכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבׁשּום
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
מינים ֿ ׁשני ּכל על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהנהיג
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו.

ה'תשע"ח  שבט י' שישי יום

מב. תעשה לא מצות
רי. תעשה לא מצות קכ. עשה מצות

― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
dcya)ּפאה dvw)והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ֿ הּתבּואה מן ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: i)אמרֹו ,hi `xwie)ׁשהזּכיר אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר היא(fh:)הּפאה. ׁשהּפאה , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹלאו
"ׂשד(ix dyrz `l)אמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda): ְְְֲֵָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לעני
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבמּסכת

― הר"י ּכלֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזרּוע,

"ּבקצר ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו (myוהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
(ak ,bkוקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ הּקציר, מן הּפאה ּכׁשעּור לענּיים יּתן ֿ הּזרּוע, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: ׁשּבארנּו(my)אמרֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עׂשה lirl)ּבמצות Ð kw dyr zevn)ּגם חֹובה והּפאה . ְְְֲִֵֵַַָָֹ
מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ּכמֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָָלאילן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה .("d`t")ּבּמּסכּתא
יום רביעי ֿ ש "ק ח 'ֿ י "א שבט 

ְְֶֶַַָָָֻ

ה'תשע"ח  שבט י"א ש"ק יום

ריא. תעשה לא מצות קכא. עשה מצות
ריב. תעשה לא מצות קכג. עשה מצות

― הקכ"א ֿ הּלקטהּמצוה את להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
(hwld zrya zeltepd milay)קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָוהּוא

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט ak)לא ,bk `xwie)זה וגם , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ix`)לאו dyrz `l)ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זֹו(fh:)מּכֹות מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּפאה c)ּבמּסכת wxt)אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ֶָָּבארץ.
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hay `"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הרי"א מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַַָָָֻהּׁשּבלים

תלּקט" לא קציר "ולקט יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
לעׂשה נּתק kw`)זה dyr zevn).ּבּפאה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו i)ּוכבר dpyn c wxt). ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

― הקכ"ג לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ֿ הּׁשארּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן hi,וגם my) ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(iמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ העֹוללֹות. את ׁשהזּכיר אחר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפאה ּבמּסכת f)זֹו wxt)אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ֶָָּבארץ.

― הרי"ב אתֿהּמצוה מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו ּבׁשעת zellerd)הּכרם z` xeval `l)אמרֹו והּוא , ְְְְִִֶֶַַָָ

ת לא וכרמ" האׁשּכֹולֹות(my)עֹולל"יתעּלה: יּנחּו אּלא , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ
dvwa)הּקיצֹונּיֹות ze`vnp zellerd)אין אבל לענּיים. ― ֲֲִִִִֵַָָ

לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה `dxdfּדבר idefe) ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
(mxka zicegiלא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

"אחרי k)תפאר ,ck mixac)הּׁשכחה ֿ את יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּדין נלמד ֿ הּזית wxe)ּומן j`).האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ

זה "zeller")וגם ly e`ld)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו c)מצוה dpyn f wxt). ְְִֵֶֶַָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,   ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

על  אקראהו   - בל"נ   - אשר  בו,  המוסגר  הפ"נ  עם  וארא  ממוצש"ק  מכתבו  נתקבל  עתה  זה 

ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעת רצון, והשי"ת יזכהו לבשר טוב בכל הענינים 

שנזכרים בהפ"נ.

ב( ומה ששואל, כיון שאומר הוא קדיש דרבנן קודם הודו, אם יש להפסיק בשביל זה באמצע 

פסוקי דזמרה. הנה לדעתי )כי אין הזמן גרמא לעיין בזה, וגם לכאורה פשוט הוא - ש(כיון שאין זה 

חיוב פרטי שלו, כ"א מוטל על המנין, הרי אין בזה היתר שיפסיק הוא במקום שאין להפסיק.

ג( בנוגע לשאלתו שיש נערים המאחרים שאם לא יאמרו להם לדלג הסדר שקודם הודו, אזי לא 

יוכלו להתפלל בצבור ואיך להתנהג בזה.

הנה ידוע מרז"ל איזהו חכם הרואה את הנולד, והוא שייך בכל ענין וענין במילא גם בנדון זה, 

ואף שהדין )בס' שערי תפלה לר' יעקב רקח הביאצא דעות שס"ל כן( ברור שמדלגים, אבל יש לראות 

את הנולד ובמשך זמן קצר, וכבר ראינו זה במוחש שההיתר לדלג מביא תומ"י להעדר חשיבות ענין 

התפלה, ותחלה מדלגין על הסדר שקודם התפלה דהודו, ואח"כ פסוד"ז ואח"כ וכו' ובפרט בשאלתו 

שהוא בנוגע לנערים וכו'. ובמילא בהנוגע לפועל, הנה אף שא"א לפסוק ובפרסום נגד הדין, אבל יש 

לצדד בכל האפשרי והאופנים שגם לא ידעו מההיתר לדלג, והוא ע"ד מאמר רז"ל אמרה תורה חלל 

שבת אחת כדי שישמור אחר שבתות הרבה )שבת קנא, ב(. ומכש"כ בנדו"ד שב' הדברים הם באיש א'.

בענין השגות מרע"ה ששאל מכבר - מבואר ממאמרי רע"מ שבזהר. ועיין זח"ב קטז, ב ושם. 

ובד"ה ויצא תרס"ו.

מרז"ל  וע"פ  בכלל  ומושפעיו  זו  בעבודה  חביריו  כל  ופ"ש  בקדש  בעבודתו  הצלחה  בברכת 

ומתלמידי יותר מכולם.

נ"ב: הצעתי בהנהגות ביום ההילולא זוהי דאשתקד.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר.
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äð ÷øô äéòùébiÎ`i

àéøLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬
:åézçìLáéäãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék §©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−

:óë-eàçîéâéì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå (úçú) LBøá äìòé õeöòpä úçzúBàì íL ¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§©−©£¤´£©®§¨¨³©«¨Æ§¥½§¬
(ô) :úøké àì íìBò−̈¬Ÿ¦¨¥«
åð ÷øô äéòùéeÎ`

à:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äkáLBðà éøLà µŸ¨©´§½̈¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ
òé(ñ) :òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNâøëpä-ïa øîàé-ìàå ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpäã| äë-ék ©¦§¨³¤§¨Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§−̈¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ
:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì ýåýé øîàäíäì ézúðå ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹
(ñ) :úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáaåøëpä éðáe §¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈

ì ýåýé-ìò íéåìpäíé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ©¦§¦³©§¨Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§½̈¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−
:éúéøáa¦§¦¦«

i"yx
.éôî àöé øùà éøáã äéäé ïë (àé) ע"י להודיעכם

להם: תשמעו אם לכם ייטיב אך ריקם ישוב לא הנביאים
.åàöú äçîùá éë (áé):הגלות åçöôéמן úåòáâäå íéøää

.äðø íëéðôì(ירוננו) ויהנו וצמחם פריים לכם שיתנו
åâå'.יושביהם: õåöòðä úçú (âé) תחת דרשו רבותינו

צדיקים: יעלו הם õåöòð.ãôøñå.הרשעים קוצים מיני

ממשלתם: יטלו והצדיקים יאבדו הרשעים כלומר
.úàæ äùòé (á):'וגו שבת ä'שומר éðìéãáé ìãáä (â)

.åîò ìòî עמו מעל יבדילני הקב"ה הלא אתגייר למה
שכרם: ñéøñä.כשישלם øîàé ìàå דרכי איטיב למה

זכרון: מאין יבש כעץ אני הן íé÷éæçîå.ומעללי (ã)
אוחזים:

cec zcevn
(‡È).Ì˜È¯ ÈÏ‡ ·Â˘È ‡Ïואחז ההוא הדבר יעשה  מבלי

ריקם לפעמים וחוזר דבר  לעשות  מי השולח  אדם בן בלשון 
לזה ישוב לא ושמה  במשל שאמר  ולפי השליחות  גמר  ולא

ישוב : לא לשון Ú˘‰.אמר Ì‡ ÈÎומוסב וכו' יעשה הדבר
הבטחתי: תתקיים  שבודאי לומר ÂÎÂ'.למעלה  ÁÈÏˆ‰Â כפל

שונות: במלות ˙ˆ‡Â.(È·)הדבר  ‰ÁÓ˘· ÈÎההבטחה וזהו
בשלום: לארצכם  ותובלון בשמחה  הגולה  מן תצאו  אשר

.'ÂÎÂ ÂÁˆÙÈלו דומה בשמחה  כשהאדם כי מליצה ענין היא
עמו: שמח  העולם ÛÎ.שכל Â‡ÁÓÈוגם לשמוח בכפיהם יכו

מליצה: ענין  ‰ıÂˆÚ.(È‚)זה  ˙Á˙ממשלת במקום  ר"ל 
ישראל: ימשלו ‰Ù¯Ò„.העכו"ם  ˙Á˙Â:במ "ש הדבר כפל

.‰È‰Â:גבורה לשם  לה' יהיה  הזה  ÌÏÂÚ.הדבר  ˙Â‡Ïויהיה
הזה: הדבר יכרת  ולא עולם עד  יהיה שכן ולסימן לאות

(‡).ËÙ˘Ó Â¯Ó˘:זה עם  זה  צדקה ועשו התורה משפטי ˜¯Â·‰.שמרו ÈÎלכם וצדקתי לבוא  קרובה תשועתי  תהיה  עי "ז
כל : לעין נגלה להיות  קרובה Ê‡˙.(·)תהיה ‰˘ÚÈ על מוסד יסוד  הוא כי מלחללו השבת את שישמור למטה האמור את 

העולם חידוש בורא :אמונת  שיש  ומאמין  הואיל  רע כל מעשות ידו  ישמור בודאי בזה  אל ‰ÂÏ‰.(‚)וא"כ  עצמו המתחבר
בו: להאמין ÈÏÈ„·È.ה ' Ï„·‰:אצדק למה כן ואם  עמהם  אקבל ולא הטובה  יקבלו  בעת  מישראל  נבדל  È·˘.אהיה ıÚ È‡ Ô‰

דרכי: איישר מה ועל לזכרון  שמי ישאר ולא זרע  מבלי  אני כן פרי מגדל  שאין  יבש עץ È˙ˆÙÁ.(„)כמו  אשר·‡˘¯ בהדבר
אני : ישראל:ÌÈ˜ÈÊÁÓÂ.חפצתי עם ברית  עליה  כרתי  אשר  בתורתי È˙ÂÓÂÁ·Â.(‰)אוחזים È˙È··לחומת מבפנים המקדש בבית 

ושם מקומו יהיה  שם  ר"ל שם  וזכרון  מקום לו אתן שם והזקנים הסנהדרין מושב  למשפט  כסאות ישבו שמה אשר הבית  הר
ובנות : מבנים  הבא מזכרון יותר הטוב דבר והוא  לטובה  ÂÏ.יזכר Ô˙‡ ÌÏÂÚ Ì˘יכרת לא  אשר לטובה יזכר עולם עד  ר"ל 

שמו: ‰'.(Â)זכרון ÏÚ:' ה אל  ˘·˙.כמו ¯ÓÂ˘ ÏÎהנתונה בתורתו האוחזים וכל  מלחללו השבת  את  ישמור  אשר  בהם מי כל 
בברית:

oeiv zcevn
(·È).ÔÂÏ·Â˙שי יובל  כמו  הבאה  יח)ענין  עניןÂÁˆÙÈ.:(לעיל

רנה הרים  פצחו כמו קול בהרמת הפה מד)פתיחת  :(לעיל
.Â‡ÁÓÈ יד מחאך  כמו שמחה דרך כף אל  כף  הכאה  ענין 

כה) הנעצוצים‰ıÂˆÚ.(È‚):(יחזקאל בכל  כמו קוץ אילן מין
ז) חשוב:·¯Â˘.:(לעיל סרק  אילן  גרוע:‰Ù¯Ò„.שם  צמח  שם 

.Ò„‰: המריח אילן שם
(·).˘Â‡:אדם משמות  כמוÂÏÏÁÓ.יאחז:ÈÊÁÈ˜.שם 

הגר‰ÂÏ‰.(‚)מלחללו: ונלוה כמו והריעות החברה ענין
י) ופירוד :‰·„Ï.:(לעיל הפרשה מי‰ÒÈ¯Ò.ענין יקרא כן

מוליד : לך È„.(‰)שאינו תהיה ויד כמו  כג)מקום :(דברים
(Â).Â˙¯˘Ï:ושמוש עבדות ענין 
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(øçù):Bî÷î øçMä zòcéâé:äpnî íéòLø eøòpéå õøàä úBôðëa æçàìãéíúBç øîçk Ctäúz ¦©−§¨©©´©§Ÿ«¤ −¡Ÿ§©§´¨¨®¤§¦¨£−§¨¦´¦¤«¨¦ −§©¥§´Ÿ¤¨®
:Leáì Bîk eávéúéååè:øáMz äîø òBøæe íøBà íéòLøî òðnéåæèíBäz ø÷çáe íé-éëáð-ãò úàáä §¹¦«§©§À§´§«§¦¨©´¥§¨¦´¨®§¬©¹̈À̈¦¨¥«£−¨¨©¦§¥¨®§¥¬¤§¹À

:zëläúäæé:äàøz úåîìö éøòLå úåî-éøòL Eì eìâðäçézòãé-íà ãbä õøà-éáçø-ãò zððaúä ¦§©¨«§¨£¦§´§ −©£¥¨®¤§©£¥−©§¨´¤¦§¤«¦ −§Ÿ©§¨©©£¥¨®¤©¹¥À¦¨©¬§¨
:dlëèé:Bî÷î äæ-éà CLçå øBà-ïkLé Cøcä äæ-éà ª¨«¥¤´© −¤¤¦§¨®§¹ÀŸ¤¥¤¬§Ÿ«

i"yx
(Á).íé íéúìãá:לו גבול יוצא åçéâá.חול בהמשכתו

מושכי: מבטן גוחי כמו התהום ïðò.(Ë)מן éîåùá
ועננים  העולם היקף שהוא אוקיינוס ים סביבות

כלבוש: לו לא åúìåúç.סובבים והחתל כמו תכריכו
טז)חתלת סביב øåáùàå.(È):(יחזקאל שברים לו עשיתי

וירדפם  כמו יעברם לא אשר חוק לו והם בתוכם לעכבו
השברים עד השער ז)לפני סביב (יהושע תועלות והם

שנולדת:êéîéîä.(È·)לעיר: æåçàì(È‚)מיום
.õøàä úåôðëá הארץ בכנפי לאחוז צוית המימיך ועוד

לאחוז  עתיד אני כן ומנערה הטלי' בכנפי שאוחז כאדם
יטה  וה' אומר הוא וכן הרשעים את ולנער בכנפותיה

עוזר וכשל ידו לא)את דבר (ישעיה בידו האוחז כאדם
נופל: והוא ידו øîåçëבציורין:êôäúú.(È„)ומטה

.íúåç יחיו המתים ובתחיית במותן האדם צורת מטבע
בלבושיהם: וכן òðîéå.(ÂË)ויעמדו אורם מרשעים אז

תשבר: רמה וזרוע אומר íé.(ÊË)הוא éëáð ים מסגרי
בארץ הם נבוכים יד)כמו úåî.(ÊÈ):(שמות éøòù זה

גיהנם:

cec zcevn
(Á).ÍÒÈÂהעשוי בצורה כחומה הים מול מחיצה עשה מי  וכן 

גבול  שהוא  יאמר  החול ועל יסוגרו כאשר לבוא שאין בדלתים
יעברנהו: לבל  מן·‚ÂÁÈ.לים  לצאת מימיו  ימשך כי בעבור 

העולם ישטוף ופן  עת בכל ומתרבה  התהום עומק הוא הרחם 
הלא הזה הגבול  לו עשה ומי הגבול אל הוא  מהצורך ולזה

מטבעו: דבר לשנות המערכת  ביד איפה·˘ÈÓÂ.(Ë)אין
כאילו ור "ל  מערפל  ותכריך  מענן  מלבוש  לים בשומי  היית
וכאומר ולחוץ  הגבול  מן  לצאת יראה  לבל  וערפל  בענן כסיתיו
שם: הייתי כאילו אלה כל  העושה שאני לדעת תשכיל  הלא

(È).¯Â·˘‡Âמסביב עליו עשיתי  כאילו  עליו  גזרתי חוק
כאשר סגורים ודלתים  בריח שמתי  וכאילו וחריצים  שברים 

מבצר: עיר בתקון  מקוםÓÂ‡Â¯.(È‡)יעשו עד  עליו גזרתי
לצאת תוסיף ולא  תבוא שם  עד  ודלתים לבריח לו שהוא  החול 

לו: חוצה ולא  וגאון בהרמה  גליו  ישים ובמקומו להאיר‰ÍÈÓÈÓ.(È·)להלאה ניצוציו  המשליך השמש את מימיך  צוית האתה
ולא ישקוט  ולא עת בכל  יתנועע מעצמו הלא וכאומר  ינוח  ולבלי ללכת מעולם  צויתו האם הארץ  פני על  הוא יגלה  טרם הבקר

הזמנים: מן בזמן לנוח  לו ראוי א"כ  היה גזרתי לקיים לי  נכנע היה לא ואם  איהÚ„È˙.ינוח  השחר  המביא השמש  את הידעת 
במ"ש: ענין כפל  והוא מנוח  מקום  לו אין הלא וכאומר שם  ישכן אשר  הלאÊÂÁ‡Ï.(È‚)מקומו  אמר וכאילו קצר מקרא הוא 

נח  אך  וישאר  נאבדו הכל  אשר יאמר המבול  ועל בה נשאר  והצדיק ממנה  הרשעים  וינערו לנערם הארץ בקצוות לאחוז צויתי
זו: היא השגחה אין  חוצות˙˙‰ÍÙ.(È„)וכי וכטיט  כחומר  להיות מותו בעת  האדם צורת  חותם  תתהפך  כי  עם תדע  אלה  ומכל 

אמריו על להשיב  ובא  כבראשונה הוא והרי ונפשט  וחוזר יקופל אשר המלבוש וכמו כבראשונה ויהיו בתחיה  יעמדו  עכ "ז
אם המקום לו אמר ולזה הטבע  אצל  נמנע  הוא ותח "ה  הטבע ולפי המערכה  מצד  בא שהכל  בחשבו המתים  בתחית שכפר

תח "ה: על  להפליא אין שוב משגיח  שאני כיÚÓÈÂ.(ÂË)אמנם  הרשעים  לו יוכלו  לא הצדיקים על  הצלחה תהיה כי עם  ואז 
אז לומר  והעונש הגמול  בעבור תלונתו על  בזה ישיב וכאילו הזרוע בעלי של הרמה  זרוע תשבר  ואז הצלחתם  אור ימנע מהם 

כמפעלו: כ "א הים‰·‡˙.(ÊË)יקבל נבכי עד  השכלת האם  מצאת חכמה הרבה וכי אחרי להרהר לבך מלאך  איך  כאומר 
התהום: בחקירות  בעיונך  התהלכת וכי בה  מה  כמ"ש‰ÂÏ‚.(ÊÈ)לדעת  המתי' יחיו שלא שתשפוט  עד  מות שערי לך  נגלו האם

יעלה לא  שאול יורד  וילך ענן ז)כלה Â‚Â'.:(לעיל È¯Ú˘Â: במ "ש הדבר סוף‰˙·Â˙.(ÁÈ)כפל  עד  הנעשים הדברים תבין  וכי
הנהגתי: לדעת תחקור ואיך  בארץ הנעשה  מה  ידעת  לא  הלא  וכאומר  ידעת  אם הגד הכל ידעת תאמר ואם  הארץ  ‡È(ËÈ)רוחב

.‰Êזה ואנה  האור שם  ישכון  אשר מקום אל  הדרך  זה אנה תבין האם  ולומר שלפניו במקרא  האמור  התבוננת  מלת על  חוזר
החשך : מקום 

oeiv zcevn
(Á).ÍÒÈÂ בעדו אלוה ויסך  כמו וגדר מחיצה ג)ענין :(לעיל

.ÂÁÈ‚·ירדן יגיח  כי כמו המשכה נו)ענין Â˙ÏÂ˙Á.(Ë):(לקמן
חתלת לא והחתל כמו  ועטיפה כריכה טז)ענין :(יחזקאל

(È).¯Â·˘‡Âבו לסגור  עשוי  מטה כעין  בהרמת כי גאוה מל '
הדלתות: Ù‰.(È‡)את  „Ú:הנה כי·‚‡ÔÂ.עד גאוה מל '

למעלה יגבהו כי  מתגאים  כאילו נראים  הגלים  בהרמת
גדול : קול בוקר:‰˘Á¯.(È·)ומשמיעים  כמו היא

(‚È).Â¯ÚÈÂכמו רב בכח  ינענעו  אשר  הדבר מן הנפילה ענין
נערתי חצני ה)גם תכניתÌ˙ÂÁ.(È„):(נחמיה חותם כמו צורה

כח) ונשאה:¯Ó‰.(ÂË):(יחזקאל היםÈÎ·.(ÊË)גבוה  עומק 
נהרות מבכי  כח)כמו ˆÂÓÏ˙.(ÊÈ):(לעיל È¯Ú˘Â ˙ÂÓ È¯Ú˘ על

במ "ש: הדבר  וכפל  יאמר  Ê‰.(ËÈ)הקבר È‡:זה אנה 
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äð ÷øô äéòùébiÎ`i

àéøLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬
:åézçìLáéäãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék §©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−

:óë-eàçîéâéì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå (úçú) LBøá äìòé õeöòpä úçzúBàì íL ¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§©−©£¤´£©®§¨¨³©«¨Æ§¥½§¬
(ô) :úøké àì íìBò−̈¬Ÿ¦¨¥«
åð ÷øô äéòùéeÎ`

à:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äkáLBðà éøLà µŸ¨©´§½̈¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ
òé(ñ) :òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNâøëpä-ïa øîàé-ìàå ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpäã| äë-ék ©¦§¨³¤§¨Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§−̈¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ
:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì ýåýé øîàäíäì ézúðå ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹
(ñ) :úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáaåøëpä éðáe §¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈

ì ýåýé-ìò íéåìpäíé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ©¦§¦³©§¨Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§½̈¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−
:éúéøáa¦§¦¦«

i"yx
.éôî àöé øùà éøáã äéäé ïë (àé) ע"י להודיעכם

להם: תשמעו אם לכם ייטיב אך ריקם ישוב לא הנביאים
.åàöú äçîùá éë (áé):הגלות åçöôéמן úåòáâäå íéøää

.äðø íëéðôì(ירוננו) ויהנו וצמחם פריים לכם שיתנו
åâå'.יושביהם: õåöòðä úçú (âé) תחת דרשו רבותינו

צדיקים: יעלו הם õåöòð.ãôøñå.הרשעים קוצים מיני

ממשלתם: יטלו והצדיקים יאבדו הרשעים כלומר
.úàæ äùòé (á):'וגו שבת ä'שומר éðìéãáé ìãáä (â)

.åîò ìòî עמו מעל יבדילני הקב"ה הלא אתגייר למה
שכרם: ñéøñä.כשישלם øîàé ìàå דרכי איטיב למה

זכרון: מאין יבש כעץ אני הן íé÷éæçîå.ומעללי (ã)
אוחזים:

cec zcevn
(‡È).Ì˜È¯ ÈÏ‡ ·Â˘È ‡Ïואחז ההוא הדבר יעשה  מבלי

ריקם לפעמים וחוזר דבר  לעשות  מי השולח  אדם בן בלשון 
לזה ישוב לא ושמה  במשל שאמר  ולפי השליחות  גמר  ולא

ישוב : לא לשון Ú˘‰.אמר Ì‡ ÈÎומוסב וכו' יעשה הדבר
הבטחתי: תתקיים  שבודאי לומר ÂÎÂ'.למעלה  ÁÈÏˆ‰Â כפל

שונות: במלות ˙ˆ‡Â.(È·)הדבר  ‰ÁÓ˘· ÈÎההבטחה וזהו
בשלום: לארצכם  ותובלון בשמחה  הגולה  מן תצאו  אשר

.'ÂÎÂ ÂÁˆÙÈלו דומה בשמחה  כשהאדם כי מליצה ענין היא
עמו: שמח  העולם ÛÎ.שכל Â‡ÁÓÈוגם לשמוח בכפיהם יכו

מליצה: ענין  ‰ıÂˆÚ.(È‚)זה  ˙Á˙ממשלת במקום  ר"ל 
ישראל: ימשלו ‰Ù¯Ò„.העכו"ם  ˙Á˙Â:במ "ש הדבר כפל

.‰È‰Â:גבורה לשם  לה' יהיה  הזה  ÌÏÂÚ.הדבר  ˙Â‡Ïויהיה
הזה: הדבר יכרת  ולא עולם עד  יהיה שכן ולסימן לאות

(‡).ËÙ˘Ó Â¯Ó˘:זה עם  זה  צדקה ועשו התורה משפטי ˜¯Â·‰.שמרו ÈÎלכם וצדקתי לבוא  קרובה תשועתי  תהיה  עי "ז
כל : לעין נגלה להיות  קרובה Ê‡˙.(·)תהיה ‰˘ÚÈ על מוסד יסוד  הוא כי מלחללו השבת את שישמור למטה האמור את 

העולם חידוש בורא :אמונת  שיש  ומאמין  הואיל  רע כל מעשות ידו  ישמור בודאי בזה  אל ‰ÂÏ‰.(‚)וא"כ  עצמו המתחבר
בו: להאמין ÈÏÈ„·È.ה ' Ï„·‰:אצדק למה כן ואם  עמהם  אקבל ולא הטובה  יקבלו  בעת  מישראל  נבדל  È·˘.אהיה ıÚ È‡ Ô‰

דרכי: איישר מה ועל לזכרון  שמי ישאר ולא זרע  מבלי  אני כן פרי מגדל  שאין  יבש עץ È˙ˆÙÁ.(„)כמו  אשר·‡˘¯ בהדבר
אני : ישראל:ÌÈ˜ÈÊÁÓÂ.חפצתי עם ברית  עליה  כרתי  אשר  בתורתי È˙ÂÓÂÁ·Â.(‰)אוחזים È˙È··לחומת מבפנים המקדש בבית 

ושם מקומו יהיה  שם  ר"ל שם  וזכרון  מקום לו אתן שם והזקנים הסנהדרין מושב  למשפט  כסאות ישבו שמה אשר הבית  הר
ובנות : מבנים  הבא מזכרון יותר הטוב דבר והוא  לטובה  ÂÏ.יזכר Ô˙‡ ÌÏÂÚ Ì˘יכרת לא  אשר לטובה יזכר עולם עד  ר"ל 

שמו: ‰'.(Â)זכרון ÏÚ:' ה אל  ˘·˙.כמו ¯ÓÂ˘ ÏÎהנתונה בתורתו האוחזים וכל  מלחללו השבת  את  ישמור  אשר  בהם מי כל 
בברית:

oeiv zcevn
(·È).ÔÂÏ·Â˙שי יובל  כמו  הבאה  יח)ענין  עניןÂÁˆÙÈ.:(לעיל

רנה הרים  פצחו כמו קול בהרמת הפה מד)פתיחת  :(לעיל
.Â‡ÁÓÈ יד מחאך  כמו שמחה דרך כף אל  כף  הכאה  ענין 

כה) הנעצוצים‰ıÂˆÚ.(È‚):(יחזקאל בכל  כמו קוץ אילן מין
ז) חשוב:·¯Â˘.:(לעיל סרק  אילן  גרוע:‰Ù¯Ò„.שם  צמח  שם 

.Ò„‰: המריח אילן שם
(·).˘Â‡:אדם משמות  כמוÂÏÏÁÓ.יאחז:ÈÊÁÈ˜.שם 

הגר‰ÂÏ‰.(‚)מלחללו: ונלוה כמו והריעות החברה ענין
י) ופירוד :‰·„Ï.:(לעיל הפרשה מי‰ÒÈ¯Ò.ענין יקרא כן

מוליד : לך È„.(‰)שאינו תהיה ויד כמו  כג)מקום :(דברים
(Â).Â˙¯˘Ï:ושמוש עבדות ענין 

gl wxt aei` - miaezk

çì ÷øô áåéàhiÎg

ç:àöé íçøî Bçéâa íé íéúìãa Cñiåè:Búlúç ìôøòå BLáì ïðò éîeNaéå éwç åéìò øaLàåíéNà ©¨´¤¦§¨©´¦¨®§¹¦À¥¤¬¤¥¥«§¦´¨¨´§ª®©¹£¨¤À£ª¨«¨¤§´Ÿ¨¨´ª¦®¨«¹¨¦À
:íéúìãe çéøaàééñú àìå àBáú ät-ãò øîàåélb ïBàâa úéLé-àôe ó:Eáééîiîäø÷a úéeö E(äúòãé) §¦´©§¨¨«¦¨Ÿ©À©´Ÿ¨ −§´ŸŸ¦®¬Ÿ¹̈¦À¦§¬©¤«§« −¦¨¤¦¦´¨®Ÿ¤

(øçù):Bî÷î øçMä zòcéâé:äpnî íéòLø eøòpéå õøàä úBôðëa æçàìãéíúBç øîçk Ctäúz ¦©−§¨©©´©§Ÿ«¤ −¡Ÿ§©§´¨¨®¤§¦¨£−§¨¦´¦¤«¨¦ −§©¥§´Ÿ¤¨®
:Leáì Bîk eávéúéååè:øáMz äîø òBøæe íøBà íéòLøî òðnéåæèíBäz ø÷çáe íé-éëáð-ãò úàáä §¹¦«§©§À§´§«§¦¨©´¥§¨¦´¨®§¬©¹̈À̈¦¨¥«£−¨¨©¦§¥¨®§¥¬¤§¹À

:zëläúäæé:äàøz úåîìö éøòLå úåî-éøòL Eì eìâðäçézòãé-íà ãbä õøà-éáçø-ãò zððaúä ¦§©¨«§¨£¦§´§ −©£¥¨®¤§©£¥−©§¨´¤¦§¤«¦ −§Ÿ©§¨©©£¥¨®¤©¹¥À¦¨©¬§¨
:dlëèé:Bî÷î äæ-éà CLçå øBà-ïkLé Cøcä äæ-éà ª¨«¥¤´© −¤¤¦§¨®§¹ÀŸ¤¥¤¬§Ÿ«

i"yx
(Á).íé íéúìãá:לו גבול יוצא åçéâá.חול בהמשכתו

מושכי: מבטן גוחי כמו התהום ïðò.(Ë)מן éîåùá
ועננים  העולם היקף שהוא אוקיינוס ים סביבות

כלבוש: לו לא åúìåúç.סובבים והחתל כמו תכריכו
טז)חתלת סביב øåáùàå.(È):(יחזקאל שברים לו עשיתי

וירדפם  כמו יעברם לא אשר חוק לו והם בתוכם לעכבו
השברים עד השער ז)לפני סביב (יהושע תועלות והם

שנולדת:êéîéîä.(È·)לעיר: æåçàì(È‚)מיום
.õøàä úåôðëá הארץ בכנפי לאחוז צוית המימיך ועוד

לאחוז  עתיד אני כן ומנערה הטלי' בכנפי שאוחז כאדם
יטה  וה' אומר הוא וכן הרשעים את ולנער בכנפותיה

עוזר וכשל ידו לא)את דבר (ישעיה בידו האוחז כאדם
נופל: והוא ידו øîåçëבציורין:êôäúú.(È„)ומטה

.íúåç יחיו המתים ובתחיית במותן האדם צורת מטבע
בלבושיהם: וכן òðîéå.(ÂË)ויעמדו אורם מרשעים אז

תשבר: רמה וזרוע אומר íé.(ÊË)הוא éëáð ים מסגרי
בארץ הם נבוכים יד)כמו úåî.(ÊÈ):(שמות éøòù זה

גיהנם:

cec zcevn
(Á).ÍÒÈÂהעשוי בצורה כחומה הים מול מחיצה עשה מי  וכן 

גבול  שהוא  יאמר  החול ועל יסוגרו כאשר לבוא שאין בדלתים
יעברנהו: לבל  מן·‚ÂÁÈ.לים  לצאת מימיו  ימשך כי בעבור 

העולם ישטוף ופן  עת בכל ומתרבה  התהום עומק הוא הרחם 
הלא הזה הגבול  לו עשה ומי הגבול אל הוא  מהצורך ולזה

מטבעו: דבר לשנות המערכת  ביד איפה·˘ÈÓÂ.(Ë)אין
כאילו ור "ל  מערפל  ותכריך  מענן  מלבוש  לים בשומי  היית
וכאומר ולחוץ  הגבול  מן  לצאת יראה  לבל  וערפל  בענן כסיתיו
שם: הייתי כאילו אלה כל  העושה שאני לדעת תשכיל  הלא

(È).¯Â·˘‡Âמסביב עליו עשיתי  כאילו  עליו  גזרתי חוק
כאשר סגורים ודלתים  בריח שמתי  וכאילו וחריצים  שברים 

מבצר: עיר בתקון  מקוםÓÂ‡Â¯.(È‡)יעשו עד  עליו גזרתי
לצאת תוסיף ולא  תבוא שם  עד  ודלתים לבריח לו שהוא  החול 

לו: חוצה ולא  וגאון בהרמה  גליו  ישים ובמקומו להאיר‰ÍÈÓÈÓ.(È·)להלאה ניצוציו  המשליך השמש את מימיך  צוית האתה
ולא ישקוט  ולא עת בכל  יתנועע מעצמו הלא וכאומר  ינוח  ולבלי ללכת מעולם  צויתו האם הארץ  פני על  הוא יגלה  טרם הבקר

הזמנים: מן בזמן לנוח  לו ראוי א"כ  היה גזרתי לקיים לי  נכנע היה לא ואם  איהÚ„È˙.ינוח  השחר  המביא השמש  את הידעת 
במ"ש: ענין כפל  והוא מנוח  מקום  לו אין הלא וכאומר שם  ישכן אשר  הלאÊÂÁ‡Ï.(È‚)מקומו  אמר וכאילו קצר מקרא הוא 

נח  אך  וישאר  נאבדו הכל  אשר יאמר המבול  ועל בה נשאר  והצדיק ממנה  הרשעים  וינערו לנערם הארץ בקצוות לאחוז צויתי
זו: היא השגחה אין  חוצות˙˙‰ÍÙ.(È„)וכי וכטיט  כחומר  להיות מותו בעת  האדם צורת  חותם  תתהפך  כי  עם תדע  אלה  ומכל 

אמריו על להשיב  ובא  כבראשונה הוא והרי ונפשט  וחוזר יקופל אשר המלבוש וכמו כבראשונה ויהיו בתחיה  יעמדו  עכ "ז
אם המקום לו אמר ולזה הטבע  אצל  נמנע  הוא ותח "ה  הטבע ולפי המערכה  מצד  בא שהכל  בחשבו המתים  בתחית שכפר

תח "ה: על  להפליא אין שוב משגיח  שאני כיÚÓÈÂ.(ÂË)אמנם  הרשעים  לו יוכלו  לא הצדיקים על  הצלחה תהיה כי עם  ואז 
אז לומר  והעונש הגמול  בעבור תלונתו על  בזה ישיב וכאילו הזרוע בעלי של הרמה  זרוע תשבר  ואז הצלחתם  אור ימנע מהם 

כמפעלו: כ "א הים‰·‡˙.(ÊË)יקבל נבכי עד  השכלת האם  מצאת חכמה הרבה וכי אחרי להרהר לבך מלאך  איך  כאומר 
התהום: בחקירות  בעיונך  התהלכת וכי בה  מה  כמ"ש‰ÂÏ‚.(ÊÈ)לדעת  המתי' יחיו שלא שתשפוט  עד  מות שערי לך  נגלו האם

יעלה לא  שאול יורד  וילך ענן ז)כלה Â‚Â'.:(לעיל È¯Ú˘Â: במ "ש הדבר סוף‰˙·Â˙.(ÁÈ)כפל  עד  הנעשים הדברים תבין  וכי
הנהגתי: לדעת תחקור ואיך  בארץ הנעשה  מה  ידעת  לא  הלא  וכאומר  ידעת  אם הגד הכל ידעת תאמר ואם  הארץ  ‡È(ËÈ)רוחב

.‰Êזה ואנה  האור שם  ישכון  אשר מקום אל  הדרך  זה אנה תבין האם  ולומר שלפניו במקרא  האמור  התבוננת  מלת על  חוזר
החשך : מקום 

oeiv zcevn
(Á).ÍÒÈÂ בעדו אלוה ויסך  כמו וגדר מחיצה ג)ענין :(לעיל

.ÂÁÈ‚·ירדן יגיח  כי כמו המשכה נו)ענין Â˙ÏÂ˙Á.(Ë):(לקמן
חתלת לא והחתל כמו  ועטיפה כריכה טז)ענין :(יחזקאל

(È).¯Â·˘‡Âבו לסגור  עשוי  מטה כעין  בהרמת כי גאוה מל '
הדלתות: Ù‰.(È‡)את  „Ú:הנה כי·‚‡ÔÂ.עד גאוה מל '

למעלה יגבהו כי  מתגאים  כאילו נראים  הגלים  בהרמת
גדול : קול בוקר:‰˘Á¯.(È·)ומשמיעים  כמו היא

(‚È).Â¯ÚÈÂכמו רב בכח  ינענעו  אשר  הדבר מן הנפילה ענין
נערתי חצני ה)גם תכניתÌ˙ÂÁ.(È„):(נחמיה חותם כמו צורה

כח) ונשאה:¯Ó‰.(ÂË):(יחזקאל היםÈÎ·.(ÊË)גבוה  עומק 
נהרות מבכי  כח)כמו ˆÂÓÏ˙.(ÊÈ):(לעיל È¯Ú˘Â ˙ÂÓ È¯Ú˘ על

במ "ש: הדבר  וכפל  יאמר  Ê‰.(ËÈ)הקבר È‡:זה אנה 
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„úaL áøòa úBéäì äìçL úøöò,éànL úéaíéøîBà:Báè íBéúaMä øçà ç;ìlä úéáeíéøîBà:íBé ïéà £¤¤¤¨¨¦§§¤¤©¨¥©©§¦§©©©©©¨¥¦¥§¦¥
úaMä øçà çBáè;úaMa úBéäì äìç íàL íéãBîe,úaMä øçà çBáè íBiL.åéìëa Laìúî ìBãb ïäk ïéàå, §©©©©©¨¦¤¦¨¨¦§©©¨¤§©©©©©¨§¥Ÿ¥¨¦§©¥§¥¨

úéðòúáe ãtñäa ïéøzîe,ïéøîBàä éøác íi÷ì àHL:úaMä øçà úøöò. ª¨¦§¤§¥§©£¦¤§©¥¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨
‰äîeøzìå øNònìå ïélçì íéãiì ïéìèBð;ïéìéaèî Lãwìå;úàhçìå,åéãé eàîèð íà–Bôeb àîèð. §¦©¨©¦©ª¦§©©£¥§©§¨§©Ÿ¤©§¦¦§©©¨¦¦§§¨¨¦§¨
Âïélçì ÷æçäå ïélçì ìáBhä–øNònì øeñà.øNònì ÷æçäå øNònì ìáè–äîeøzì øeñà.äîeøzì ìáè ©¥©ª¦§ª£©©ª¦¨©©£¥¨©©©£¥§ª£©©©£¥¨©§¨¨©©§¨

cccc.geah mei:è"åé ìù äéàø úåìåò úèéçù íåé.zayd xg`l:úåëåñå çñôë äòáù ìë ïéîåìùú äì ùé úøöòå .úáùá àìå è"åéá àì íéáø÷ ïéàùd"ae
.geah mei dl oi` mixne`åìéôàã àðú ïðéòîùàå .è"åéá úåìåòå íéîìù ïéàéáî éøîàã åäééîòèì ä"áå .è"åéá ïáéø÷äì øúåîù ,çåáè íåé äëéøö äðéà

:úáùä øçàì ãò äì åçãå è"åéá äáéø÷ äéàø úìåò ïéàã ù"á éøîà àäá åìéôà úáù áøòá úøöò ìçã ïåâë ,øçîì ãáòéîì øùôà àìã àëéäodk oi`
.yalzn lecb:è"åé íåéä ïéàù ìëä åðéáéù ,íåéä åúåàá äàðúé àìù éãë .úáùä øçàù úøöò ìù çåáè íåéá ,åìù íéàð íéìëáixac miiwl `ly

.zay xg` zxvr mixne`döò íìåòì íéøîåà íé÷åãöä åéäùáéúëã ,úáù øçà úø(â"ë àø÷éå)úáù úøçîî íéøîåà ïäå ,úáùä úøçîî íëì íúøôñå
:úáùá ãçàá úøöò ìç íìåòì ë"àå úéùàøá

dddd.dnexzle xyrnle oilegl micil oilhep:íéî úéòéáø àìà åá ïéàù éìëá äìéèð íäì éã äîåøúå éðù øùòîå ïéìåç.oiliahn ycewleìåëàì ùåøéô
óåâä ìë úà äàîèîä äàîåèá åòâð àìù ,íéãé íúñ àìà íðéàù ô"òàå .äàñ 'îá íéãéä úà ìéáèäì êéøöù ,äøéúé äìòî ùé íùàå úàèçå íéîìù

:àúééøåàãî.z`hgleíéøáãä ïî 'àá åéãé åàîèð íàù ,äøéúé äìòî ùé ,íéúî éàîè ìò íäî úåæäì äîåãà äøô øôàá íéùãå÷îä íéî ,úàèç éîá òâéì
ìëå .äìéáè êéøö óåâä ìëå ,óåâä íâ àîèð ,íéøôåñ éøáãîù úåàîåè ìëå íéàîè ïé÷ùîå íéàîè ïéìëåàå øôñ ïåâë ,óåâä úà àìå íéãéä úà íéàîèîä
,ìâøá íéøåäè íéáåùç õøàä éîòù ,ìâøä úåëìä ïôåñá ùéù éôì ,äâéâç úåëìä éáâ àëä åäì è÷ðã éàäå .íä íéøôåñ éøáãî ,äæî äåáâ äæù åììä úåìòî

:ùãå÷á øîåç óåñá .äðùä úåîé øàùá àìå
eeee.oilegl wfgede ,oilegl lah:ïéìåç íùì øåäè ÷æçåî úåéäì ìåáèì ïéåëúðå ïéìåç ìåëàì ìáåèä .äìòî åæ ãåòå.xyrnl xeq`éðù øùòî ìåëàì øåñà

`xephxa yexit
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úøöò,השבועות חג –úaL áøòa úBéäì äìçL,ששי ביום – ÂÆÆÆÈÈÄÀÀÆÆÇÈ
çBáè íBé :íéøîBà éànL úéaשל ראייה עולות שחיטת יום – ÅÇÇÀÄÀÇ

טוב, úaMäיום øçà אין שמאי  בית לדעת שהרי ראשון , ביום – ÇÇÇÇÈ
ולמחר הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  טוב, ביום ראייה עולות מביאים

ו), א, (לעיל  למדנו וכבר השבת, את דוחות שאינן לפי  קרבות, אינן
ראשון; ביום אותן  מקריבים הלכך  שבעה, כל  תשלומים לה יש  שעצרת

úaMä øçà çBáè íBé ïéà :íéøîBà ìlä úéáe:גורסים ויש – ÅÄÅÀÄÅÀÇÇÇÇÇÈ
,geah mei dl oi`הלל בית לשיטת שכן טבוח, ביום צורך  אין כלומר 

עצמו; טוב ביום קרבות הראייה עולות הקודמת), íéãBîeÄ(במשנה
הלל, בית –äìç íàL– עצרת –çBáè íBiL ,úaMa úBéäì ÆÄÈÈÄÀÇÇÈÆÀÇ

úaMä øçà חגיגה ושלמי  ראייה עולות אין הלל  בית לדעת שאף – ÇÇÇÇÈ
השבת. את åéìëaדוחים Laìúî ìBãb ïäk ïéàå בבגדיו – ÀÅÙÅÈÄÀÇÅÀÅÈ

טבוח ימי בשאר  רגיל שהיה כדרך ובשוק, בביתו  כדי((((רש רש רש רש """"יייי))))הנאים ,

מפרשים: ויש  לקמן ; הטעם כמבואר  טוב, יום זה שאין  eilkaלפרסם
עבודתו בהם עובד שהוא כהונה בגדי בשמונה כלומר((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),–

טבוח שאינו ביום לובשם, אינו ראשון  ביום להיות שחל עצרת של 
טוב יום כמו  ייראה שלא כדי כלל , יום באותו  ïéøzîeËÈÄ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).עובד 

úéðòúáe ãtñäa,זה טבוח ביום –:ïéøîBàä éøác íi÷ì àHL ÀÆÀÅÀÇÂÄÆÀÇÅÄÀÅÈÀÄ
úaMä øçà úøöòוכתוב שהואיל טוטוטוטו):):):):– כגכגכגכג,,,, לכם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וספרתם ÂÆÆÇÇÇÇÈ

מתחילה  אינה העומר שספירת אומרים, הצדוקים היו השבת" ממחרת
פי על חכמים שפירשוהו כמו פסח, של הראשון  טוב יום במוצאי

של הראשון טוב יום שלאחר  הראשונה שבת במוצאי  אלא הקבלה,
נמצאת  זו  ולשיטתם השבת", "ממחרת הכתוב של  כמשמעו פסח,

צדוקים, של מלבם להוציא וכדי  בשבוע, ראשון  ביום לעולם חלה עצרת
חול יום בשבוע ראשון  ביום להיות שחל טבוח שיום חכמים קבעו

מתלבש אינו  הגדול  הכהן  גם ומכאן ובתענית, בהספד ומותר  הוא,
נוהגים  היו  טבוח ימי  בשאר ברם, לעיל . שבארנו כמו  בכליו , יום באותו 

ובתענית בהספד המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).איסור ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

ה ה נ ש מ ר ו א ב

טומאה  הלכות באות מסכתנו סוף ועד שמכאן למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
לבוא  כדי  עצמם, מטהרים הארץ, עמי  ואפילו ישראל , כל היו ברגל  שכן  וטהרה,
(להלן לרגל  השייכים וטהרה טומאה ענייני  ואגב הקרבנות. מבשר ולאכול  למקדש 

וטהרה. טומאה של  כלליים דינים כאן נישנו  ו-ז ) ג,

íéãiì ïéìèBð מים רביעית בו  שיש הכלי  מן הידיים את רוחצים – ÀÄÇÈÇÄ
,(a ,g zekxa dpyn xe`al epzncwd oiir)ïélçìשל פת לאכילת – ÇËÄ

שני,øNònìåחולין , מעשר של פת ולאכילת –äîeøzìå בין – ÀÇÇÂÅÀÇÀÈ
בלי אסורה בתרומה הנגיעה ואף פירות; לאכילת בין פת לאכילת

ידיים. לישראלLãwìåנטילת שלמים בשר כגון קדשים, לאכילת – ÀÇÙÆ
לכהנים, ואשם חטאת בשר את ïéìéaèîאו  להטביל  צריכים – ÇÀÄÄ

יודעים  שאין ידיים, בסתם ואפילו סאה, ארבעים של  במקווה הידיים
לטומאה. שניות להיות ידיים סתם על  חכמים שגזרו לפי נטמאו , אם

היינו  וודאית, טומאה שנטמאו  בידיים דווקא משנתנו  מפרשים ויש 
כולו , הגוף את ולא הידיים את סופרים מדברי  המטמאה בטומאה
צורך אין  ידיים בסתם אבל לקודש, טבילה הן  צריכות זה ובכגון 

לקודש  אפילו המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בטבילה לנגוע úàhçìå((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ;;;; הבא – ÀÇÇÈ
מהם  להזות אדומה פרה באפר המקודשים במים היינו חטאת, במי 

מתים, טמאי  åéãéעל  eàîèð íàמדברי אותן המטמאה בטומאה – ÄÄÀÀÈÈ
בלבד שהידיים בספר , או  לטומאה בראשון שנגעו כגון  סופרים,

חטאת, מי  לענין  מקום מכל  הגוף, ולא Bôebנטמאות àîèðכל – ÄÀÈ
די שלתרומה המעלות, אותן כל  ברם, טבילה. צריך  וכולו נטמא גופו 

צריך הגוף כל ולחטאת טבילה, צריכות ולקודש  הידיים, בנטילת
הן . סופרים מדברי  טבילה,
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לכוון צריך שהטובל  בטבילה, מעלה עוד חכמים שעשו ללמד, מוסיפה משנתנו
לאכילת  או חולין  לאכילת כגון  הקל , דבר  לשם שטבל ומי טובל , הוא מה לשם
במשנה  שנינו  וכבר  חמור. דבר לאכילת לו מועילה זו  טבילתו אין  שני, מעשר 

בקודש : הן  מדרגות שחמש שני;a.חולין;`.הקודמת, c.תרומה;b.מעשר
חטאת.d.קרבנות; מי

ïélçì ìáBhä,בטהרה חולין  לאכול כדי –ïélçì ÷æçäå– ÇÅÇËÄÀËÂÇÇËÄ
חולין , לאכילת טהור מוחזק להיות בטבילתו øNònìוהתכוון  øeñàÈÇÇÂÅ

שני. מעשר  אכילת לשם שיטבול  עד שני מעשר  לאכול לו אסור –

øNònì ìáè,שני מעשר  לאכול  –øNònì ÷æçäå והתכוון – ÈÇÇÇÂÅÀËÂÇÇÇÂÅ
שני , למעשר  טהור  מוחזק äîeøzìלהיות øeñàלאכול לו  אסור  – ÈÇÀÈ

כהן. הוא אם äîeøzìתרומה, ÷æçäå äîeøzì ìáè שהתכוון – ÈÇÇÀÈÀËÂÇÇÀÈ
לתרומה, טהור מוחזק להיות Lãwìבטבילתו  øeñà טבילתו אין – ÈÇÙÆ
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äîeøzì ÷æçäå–Lãwì øeñà.Lãwì ÷æçäå Lãwì ìáè–úàhçì øeñà.øeîçì ìáè–ìwì øzî.ìáè §ª£©©§¨¨©Ÿ¤¨©©Ÿ¤§ª£©©Ÿ¤¨©©¨¨©¤¨ª¨©©¨©
÷æçä àGå–ìáè àG elàk. §ª£©§¦¨©

ÊïéLeøtì ñøãî õøàä íò éãâa.äîeøú éìëBàì ñøãî ïéLeøô éãâa.Lãwì ñøãî äîeøú éìëBà éãâa.éãâa ¦§¥©¨¨¤¦§¨©§¦¦§¥§¦¦§¨§§¥§¨¦§¥§¥§¨¦§¨©Ÿ¤¦§¥
úàhçì ñøãî Lã÷.øæòBé ïa éñBéäpäkaL ãéñç äéä,Lãwì ñøãî Bzçtèî äúéäå.ãbãb ïa ïðçBéàäéä Ÿ¤¦§¨©©¨¥¤¤¤¨¨¨¦¤©§ª¨§¨§¨¦§©§¦§¨©Ÿ¤¨¨¤ª§§¨¨¨

åéîé ìk Lãwä úøäè ìò ìëBà,úàhçì ñøãî Bzçtèî äúéäå. ¥©©£©©Ÿ¤¨¨¨§¨§¨¦§©§¦§¨©©¨
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡äîeøzaî Lãwa øîç:äîeøzì íéìk CBúa íéìk ïéìéaènL,Lãwì àG ìáà.äèéávä úéáe CBúå íéøBçà Ÿ¤©Ÿ¤¦©§¨¤©§¦¦¥¦§¥¦©§¨£¨©Ÿ¤£©¦§¥©§¦¨

:íìåë ïëå .øùòî íùì ìåáèéù ãò ,íéìùåøéá ìëàðä.z`hga xeq`:äøô øôàá íéùãå÷îä íéîá.wfged `leàìà ,äøäè úìéáè íùì ïéåëúð àì
:àîìòá äöéçøìh `l eli`k.la:äðååë åòá àì ïéìåçã ,ïéìåçì àéä äìéáè ìáà .ùãå÷ìå äîåøúì ù"ëå ,øùòîì

ffff.qxcnáéúëãë ,íéìëå íãà àîèîù áæä ñøãîë íéìëå íãà àîèì äàîåèä áà(å"è àø÷éå):åéãâá ñáëé äáëùîá òâé øùà ìëå.miyextléìëåàì
:ïéìåç úøäèá íäéìåç.dnexz ilke`l qxcn miyext icbaéãâá .éðù øùòî éìëåàì ñøãî íéùåøô éãâá ,éðúîì äéì éòáà éëäå .úçà äìòî øñç ïàë

äøéîù äáåùç åìà ìù ïúøäè úøéîù ïéà åøîàù ,åäðéð íéøôåñ éøáãî úåìòî éðä ìëå .ïúîåøúá íéðäëì åðééäã ,äîåøú éìëåàì ñøãî éðù øùòî éìëåà
:äãðä ñøãî ïä éøäå ,äãð åúùà íäéìò äáùé àîù íäéãâáá åøæâ ,íåøîù àì åìéàë åìà ìöà ïäù êåúîå .åìà ìöà.ycewd zxdh lr lke` didäéä

:ùãå÷ä úà àîèîä äàîåè ìëî ïäá øäæð äéäù .ùãå÷ äéä åìéàë äøäèá åìù ïéìåç ìëåà.z`hgl qxcn ezgthn dzideøáñ÷ã .ùãå÷ì àì ìáà
úëñî óåñá àúéàãë .íéøáãä ìëì åîã ùãå÷ë åàì ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçã .äëìä ïë ïéàå .åîã ùãå÷ë ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåç àðú éàä

:äãð
b`̀̀̀.ilk jeza ilk oiliahny .ycewa xneg:íéàîè íäéðùùë.ycewl `l la`çðåî àåäù ïåöéçä ìò ãéáëîä éîéðôä éìë ìù åãáåë ïðéøîàã

`xephxa yexit

קרבנות. לגבי  טהור בחזקת להיות לו æçäå÷מועילה Lãwì ìáèÈÇÇÙÆÀËÂÇ
Lãwì,לקרבנות טהור מוחזק להיות בטבילתו שהתכוון  –øeñà ÇÙÆÈ

úàhçìבאפר המקודשים במים היינו חטאת, במי לנגוע לו אסור – ÇÇÈ
חטאת. לשם שיטבול  עד  האדומה, øeîçìהפרה ìáèדבר לשם – ÈÇÆÈ

ìwìהחמור, øzî גם טהור  בחזקת הריהו לקודש, טבל  אם כגון – ËÈÇÇ
לכל . טהור הוחזק לחטאת, טבל ואם שני , ולמעשר ìáèÈÇלתרומה

÷æçä àGåטהור מוחזק להיות התכוון  ולא סתם שטבל כלומר – ÀËÂÇ
אלא  טהרה לטבילת כוונתו  היתה שלא לעיל , שנימנו  מהדברים לאחד

ìáèלרחיצה, àG elàk מקום ומכל  כוונה. צריכה שהטבילה – ÀÄÈÇ
בטהרה, חוליהם האוכלים לגבי  היינו  חולין , לאכילת זו  טבילה מועילה

כוונה צריכים אינם בבבב).).).).שחולין יגיגיגיג,,,, הטומאות הטומאות הטומאות הטומאות  אבותאבותאבותאבות הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
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המשנה  ולהבנת בטומאה. חכמים שעשו  אחרות במעלות ללמד  מוסיפה משנתנו
בתורה  כתוב הבאה. במשנה וכן  במשנתנו, החוזר  "מדרס" הביטוי את לבאר  נקדים
ישב  אשר  הכלי וכל יטמא, הזב עליו  ישכב אשר המשכב "כל ד ): טו , (ויקרא
יטמא". הזב עליו  ירכב אשר המרכב "וכל  ט): שם, (שם נאמר  כן יטמא"; עליו 
המיוחדים  כלים מטמא והוא הטומאה אב הוא שהזב ללמדנו , באה זו פרשה
וכלים  אדם לטמא הטומאה, אב אותם גם ועושה לרכיבה, או  לישיבה או לשכיבה
או לשכיבה המיוחדים הכלים את מטמא שהזב חכמים, ולמדו ה-י). שם, (שם
זבים  (משנה ונשען נתלה שוכב, יושב, עומד , דרכים: בחמש  לרכיבה או  לישיבה

הוא אלו דרכים לחמש הכולל השם ד). q"ב, x c n."

õøàä íò éãâa,וטהרה טומאה בדיני  נזהר שאינו  –ñøãî– ÄÀÅÇÈÈÆÄÀÈ
וכלים  אדם לטמא הטומאה אב שהם היינו מדרס, טומאת טמאים

הזב, ומקפידים ïéLeøtìכמדרס הארץ, מעמי  הפורשים לאלה – ÇÀÄ
בבגדי נגעו הם שאם בטהרה, חוליהם את ואוכלים טומאה, דיני על 

הטומאה. באב היינו הזב, במדרס נגעו  כאילו  הארץ ïéLeøôעם éãâaÄÀÅÀÄ
äîeøú éìëBàì ñøãî,אחת מעלה כאן  שחסרה מבואר  בגמרא – ÄÀÈÀÀÅÀÈ

במשנתנו : להגיה צריך  icbaוכך .ipy xyrn ilke`l qxcn miyext icba
dnexz ilke`l qxcn ipy xyrn ilke` ביתם ובני לכהנים היינו  –

נקראת  הקלים אלו של  שמירתם שאין  הוא והטעם תרומה. האוכלים
נשמרו , לא כאילו  החמורים לגבי  הם והרי  החמּורים, אצל שמירה

הם  והרי נידה, אשתו עליהם ישבה שמא בבגדיהם גזרו כך  ומתוך 
הנידה Lãwì((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מדרס ñøãî äîeøú éìëBà éãâaלאוכלי – ÄÀÅÀÅÀÈÄÀÈÇÙÆ

÷Lãקדשים. éãâa,קדשים אוכלי בגדי –úàhçì ñøãî– ÄÀÅÙÆÄÀÈÇÇÈ
הפרה  באפר המקודשים במים היינו  חטאת, במי  לעוסקים הם טמאים

øæòBéהאדומה. ïa éñBéלעיל הנזכר הראשון , מהזוג הנשיא הוא – ÅÆÆÆ
ב, äpäkaLבמשנה ãéñç äéä כאילו בחולין אף נזהר  והיה – ÈÈÈÄÆÇÀËÈ

תרומה, Bzçtèîהם äúéäå,בסעודה ידיו  בה שקינח –ñøãî ÀÈÀÈÄÀÇÀÄÀÈ
Lãwì שמרו מקום מכל  שבכהונה, חסיד  שהיה פי על אף כלומר – ÇÙÆ

קדשים. לאוכלי כמדרס היתה ומטפחתו  הקודש, מעלות ïðçBéÈÈעל
ìëBà äéä àãbãb ïa,שלו חולין –Lãwä úøäè ìò בטהרה – ÆËÀÀÈÈÈÅÇÇÂÇÇÙÆ

בקדשים, åéîéהנוהגת ìkמכל חוליו  את שומר תמיד  שהיה – ÈÈÈ
קדשים, המטמאה úàhçìטומאה ñøãî Bzçtèî äúéäå– ÀÈÀÈÄÀÇÀÄÀÈÇÇÈ

במ  לא לעוסקים אבל לחטאת, ודווקא לעיל; שבארנו כמו  חטאת, י 
טהרת  על שנעשו חולין  משנתנו  של התנא שלדעת עצמו , לקודש

טהרת  על שנעשו  שחולין היא ההלכה ברם, כקודש. הם הרי הקודש 
דבר  לכל כקודש אינם zexdhהקודש zkqnae dcip zkqn seq oiir)

.(a wxt seq
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אחת  מנויות הראשונות המשניות ובשלש וטהרה, טומאה בהלכות ממשיך זה פרק
התרומה. על לקודש  שיש  מעלות עשרה

íéìk CBúa íéìk ïéìéaènL :äîeøzaî Lãwa øîçÙÆÇÙÆÄÇÀÈÆÇÀÄÄÅÄÀÅÄ
äîeøzìבתוך כשאחד טמאים כלים שני במקווה להטביל  מותר – ÇÀÈ

לתרומה, שימוש לשם Lãwìחברו , àG ìáà עולה זו  טבילה אין – ÂÈÇÙÆ
בפני כלי כל להטביל צריכים אלא לקדשים, שימוש לשם הכלים לשני

הכלי על מכביד הפנימי  שהכלי  מפני  הטעם, מבואר בגמרא עצמו.
לגבי החמירו הלכך הכלים, שני בין יפה נכנסים המים ואין  החיצון,

שם  מגיעים מקום מכל  שהרי  החמירו , לא תרומה לגבי  ואילו  הקודש ,
א א א א ).).).).המים כבכבכבכב,,,, גמראגמראגמראגמרא בית íéøBçà((((עייןעייןעייןעיין להם שיש הכלי אחורי – ÂÇÄ

הכלי, של החיצוניים הצדדים מפרשים: ויש  חללו CBúåקיבול ; – À
הכלי , äèéáväשל úéáe:גורסים ויש  הכלי; של  האחיזה בית – ÅÇÀÄÈ

driavd zia שמכניסים הכלי  בדופן שקע כעין היינו אצבע, מלשון  –

זה  והרי  מתוכו , ולשתות הכלי את לאחוז כדי האצבעות את לתוכו 
קיבול, נחשבים äîeøzaבית הכלי  של  הללו החלקים שלושת – ÇÀÈ

לא  דרבנן  בטומאה מהם אחד נטמא שאם תרומה, לענין  כנפרדים
במשקים  האחוריים נטמאו  אם כגון החלקים, שאר טמאים,נטמאו 

ואם  הכלי , תוך נטמא לא סופרים, מדברי אלא כלים מטמאים שאינם
והוא  הצביטה. בית נטמא לא וכן טהורה, היא הרי  בתוכו  תרומה
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„úaL áøòa úBéäì äìçL úøöò,éànL úéaíéøîBà:Báè íBéúaMä øçà ç;ìlä úéáeíéøîBà:íBé ïéà £¤¤¤¨¨¦§§¤¤©¨¥©©§¦§©©©©©¨¥¦¥§¦¥
úaMä øçà çBáè;úaMa úBéäì äìç íàL íéãBîe,úaMä øçà çBáè íBiL.åéìëa Laìúî ìBãb ïäk ïéàå, §©©©©©¨¦¤¦¨¨¦§©©¨¤§©©©©©¨§¥Ÿ¥¨¦§©¥§¥¨

úéðòúáe ãtñäa ïéøzîe,ïéøîBàä éøác íi÷ì àHL:úaMä øçà úøöò. ª¨¦§¤§¥§©£¦¤§©¥¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨
‰äîeøzìå øNònìå ïélçì íéãiì ïéìèBð;ïéìéaèî Lãwìå;úàhçìå,åéãé eàîèð íà–Bôeb àîèð. §¦©¨©¦©ª¦§©©£¥§©§¨§©Ÿ¤©§¦¦§©©¨¦¦§§¨¨¦§¨
Âïélçì ÷æçäå ïélçì ìáBhä–øNònì øeñà.øNònì ÷æçäå øNònì ìáè–äîeøzì øeñà.äîeøzì ìáè ©¥©ª¦§ª£©©ª¦¨©©£¥¨©©©£¥§ª£©©©£¥¨©§¨¨©©§¨

cccc.geah mei:è"åé ìù äéàø úåìåò úèéçù íåé.zayd xg`l:úåëåñå çñôë äòáù ìë ïéîåìùú äì ùé úøöòå .úáùá àìå è"åéá àì íéáø÷ ïéàùd"ae
.geah mei dl oi` mixne`åìéôàã àðú ïðéòîùàå .è"åéá úåìåòå íéîìù ïéàéáî éøîàã åäééîòèì ä"áå .è"åéá ïáéø÷äì øúåîù ,çåáè íåé äëéøö äðéà

:úáùä øçàì ãò äì åçãå è"åéá äáéø÷ äéàø úìåò ïéàã ù"á éøîà àäá åìéôà úáù áøòá úøöò ìçã ïåâë ,øçîì ãáòéîì øùôà àìã àëéäodk oi`
.yalzn lecb:è"åé íåéä ïéàù ìëä åðéáéù ,íåéä åúåàá äàðúé àìù éãë .úáùä øçàù úøöò ìù çåáè íåéá ,åìù íéàð íéìëáixac miiwl `ly

.zay xg` zxvr mixne`döò íìåòì íéøîåà íé÷åãöä åéäùáéúëã ,úáù øçà úø(â"ë àø÷éå)úáù úøçîî íéøîåà ïäå ,úáùä úøçîî íëì íúøôñå
:úáùá ãçàá úøöò ìç íìåòì ë"àå úéùàøá

dddd.dnexzle xyrnle oilegl micil oilhep:íéî úéòéáø àìà åá ïéàù éìëá äìéèð íäì éã äîåøúå éðù øùòîå ïéìåç.oiliahn ycewleìåëàì ùåøéô
óåâä ìë úà äàîèîä äàîåèá åòâð àìù ,íéãé íúñ àìà íðéàù ô"òàå .äàñ 'îá íéãéä úà ìéáèäì êéøöù ,äøéúé äìòî ùé íùàå úàèçå íéîìù

:àúééøåàãî.z`hgleíéøáãä ïî 'àá åéãé åàîèð íàù ,äøéúé äìòî ùé ,íéúî éàîè ìò íäî úåæäì äîåãà äøô øôàá íéùãå÷îä íéî ,úàèç éîá òâéì
ìëå .äìéáè êéøö óåâä ìëå ,óåâä íâ àîèð ,íéøôåñ éøáãîù úåàîåè ìëå íéàîè ïé÷ùîå íéàîè ïéìëåàå øôñ ïåâë ,óåâä úà àìå íéãéä úà íéàîèîä
,ìâøá íéøåäè íéáåùç õøàä éîòù ,ìâøä úåëìä ïôåñá ùéù éôì ,äâéâç úåëìä éáâ àëä åäì è÷ðã éàäå .íä íéøôåñ éøáãî ,äæî äåáâ äæù åììä úåìòî

:ùãå÷á øîåç óåñá .äðùä úåîé øàùá àìå
eeee.oilegl wfgede ,oilegl lah:ïéìåç íùì øåäè ÷æçåî úåéäì ìåáèì ïéåëúðå ïéìåç ìåëàì ìáåèä .äìòî åæ ãåòå.xyrnl xeq`éðù øùòî ìåëàì øåñà

`xephxa yexit
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úøöò,השבועות חג –úaL áøòa úBéäì äìçL,ששי ביום – ÂÆÆÆÈÈÄÀÀÆÆÇÈ
çBáè íBé :íéøîBà éànL úéaשל ראייה עולות שחיטת יום – ÅÇÇÀÄÀÇ

טוב, úaMäיום øçà אין שמאי  בית לדעת שהרי ראשון , ביום – ÇÇÇÇÈ
ולמחר הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  טוב, ביום ראייה עולות מביאים

ו), א, (לעיל  למדנו וכבר השבת, את דוחות שאינן לפי  קרבות, אינן
ראשון; ביום אותן  מקריבים הלכך  שבעה, כל  תשלומים לה יש  שעצרת

úaMä øçà çBáè íBé ïéà :íéøîBà ìlä úéáe:גורסים ויש – ÅÄÅÀÄÅÀÇÇÇÇÇÈ
,geah mei dl oi`הלל בית לשיטת שכן טבוח, ביום צורך  אין כלומר 

עצמו; טוב ביום קרבות הראייה עולות הקודמת), íéãBîeÄ(במשנה
הלל, בית –äìç íàL– עצרת –çBáè íBiL ,úaMa úBéäì ÆÄÈÈÄÀÇÇÈÆÀÇ

úaMä øçà חגיגה ושלמי  ראייה עולות אין הלל  בית לדעת שאף – ÇÇÇÇÈ
השבת. את åéìëaדוחים Laìúî ìBãb ïäk ïéàå בבגדיו – ÀÅÙÅÈÄÀÇÅÀÅÈ

טבוח ימי בשאר  רגיל שהיה כדרך ובשוק, בביתו  כדי((((רש רש רש רש """"יייי))))הנאים ,

מפרשים: ויש  לקמן ; הטעם כמבואר  טוב, יום זה שאין  eilkaלפרסם
עבודתו בהם עובד שהוא כהונה בגדי בשמונה כלומר((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),–

טבוח שאינו ביום לובשם, אינו ראשון  ביום להיות שחל עצרת של 
טוב יום כמו  ייראה שלא כדי כלל , יום באותו  ïéøzîeËÈÄ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).עובד 

úéðòúáe ãtñäa,זה טבוח ביום –:ïéøîBàä éøác íi÷ì àHL ÀÆÀÅÀÇÂÄÆÀÇÅÄÀÅÈÀÄ
úaMä øçà úøöòוכתוב שהואיל טוטוטוטו):):):):– כגכגכגכג,,,, לכם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וספרתם ÂÆÆÇÇÇÇÈ

מתחילה  אינה העומר שספירת אומרים, הצדוקים היו השבת" ממחרת
פי על חכמים שפירשוהו כמו פסח, של הראשון  טוב יום במוצאי

של הראשון טוב יום שלאחר  הראשונה שבת במוצאי  אלא הקבלה,
נמצאת  זו  ולשיטתם השבת", "ממחרת הכתוב של  כמשמעו פסח,

צדוקים, של מלבם להוציא וכדי  בשבוע, ראשון  ביום לעולם חלה עצרת
חול יום בשבוע ראשון  ביום להיות שחל טבוח שיום חכמים קבעו

מתלבש אינו  הגדול  הכהן  גם ומכאן ובתענית, בהספד ומותר  הוא,
נוהגים  היו  טבוח ימי  בשאר ברם, לעיל . שבארנו כמו  בכליו , יום באותו 

ובתענית בהספד המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).איסור ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
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טומאה  הלכות באות מסכתנו סוף ועד שמכאן למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
לבוא  כדי  עצמם, מטהרים הארץ, עמי  ואפילו ישראל , כל היו ברגל  שכן  וטהרה,
(להלן לרגל  השייכים וטהרה טומאה ענייני  ואגב הקרבנות. מבשר ולאכול  למקדש 

וטהרה. טומאה של  כלליים דינים כאן נישנו  ו-ז ) ג,

íéãiì ïéìèBð מים רביעית בו  שיש הכלי  מן הידיים את רוחצים – ÀÄÇÈÇÄ
,(a ,g zekxa dpyn xe`al epzncwd oiir)ïélçìשל פת לאכילת – ÇËÄ

שני,øNònìåחולין , מעשר של פת ולאכילת –äîeøzìå בין – ÀÇÇÂÅÀÇÀÈ
בלי אסורה בתרומה הנגיעה ואף פירות; לאכילת בין פת לאכילת

ידיים. לישראלLãwìåנטילת שלמים בשר כגון קדשים, לאכילת – ÀÇÙÆ
לכהנים, ואשם חטאת בשר את ïéìéaèîאו  להטביל  צריכים – ÇÀÄÄ

יודעים  שאין ידיים, בסתם ואפילו סאה, ארבעים של  במקווה הידיים
לטומאה. שניות להיות ידיים סתם על  חכמים שגזרו לפי נטמאו , אם

היינו  וודאית, טומאה שנטמאו  בידיים דווקא משנתנו  מפרשים ויש 
כולו , הגוף את ולא הידיים את סופרים מדברי  המטמאה בטומאה
צורך אין  ידיים בסתם אבל לקודש, טבילה הן  צריכות זה ובכגון 

לקודש  אפילו המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בטבילה לנגוע úàhçìå((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ;;;; הבא – ÀÇÇÈ
מהם  להזות אדומה פרה באפר המקודשים במים היינו חטאת, במי 

מתים, טמאי  åéãéעל  eàîèð íàמדברי אותן המטמאה בטומאה – ÄÄÀÀÈÈ
בלבד שהידיים בספר , או  לטומאה בראשון שנגעו כגון  סופרים,

חטאת, מי  לענין  מקום מכל  הגוף, ולא Bôebנטמאות àîèðכל – ÄÀÈ
די שלתרומה המעלות, אותן כל  ברם, טבילה. צריך  וכולו נטמא גופו 

צריך הגוף כל ולחטאת טבילה, צריכות ולקודש  הידיים, בנטילת
הן . סופרים מדברי  טבילה,

i p y m e i
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לכוון צריך שהטובל  בטבילה, מעלה עוד חכמים שעשו ללמד, מוסיפה משנתנו
לאכילת  או חולין  לאכילת כגון  הקל , דבר  לשם שטבל ומי טובל , הוא מה לשם
במשנה  שנינו  וכבר  חמור. דבר לאכילת לו מועילה זו  טבילתו אין  שני, מעשר 

בקודש : הן  מדרגות שחמש שני;a.חולין;`.הקודמת, c.תרומה;b.מעשר
חטאת.d.קרבנות; מי

ïélçì ìáBhä,בטהרה חולין  לאכול כדי –ïélçì ÷æçäå– ÇÅÇËÄÀËÂÇÇËÄ
חולין , לאכילת טהור מוחזק להיות בטבילתו øNònìוהתכוון  øeñàÈÇÇÂÅ

שני. מעשר  אכילת לשם שיטבול  עד שני מעשר  לאכול לו אסור –

øNònì ìáè,שני מעשר  לאכול  –øNònì ÷æçäå והתכוון – ÈÇÇÇÂÅÀËÂÇÇÇÂÅ
שני , למעשר  טהור  מוחזק äîeøzìלהיות øeñàלאכול לו  אסור  – ÈÇÀÈ

כהן. הוא אם äîeøzìתרומה, ÷æçäå äîeøzì ìáè שהתכוון – ÈÇÇÀÈÀËÂÇÇÀÈ
לתרומה, טהור מוחזק להיות Lãwìבטבילתו  øeñà טבילתו אין – ÈÇÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyily wxt dbibg zkqn

äîeøzì ÷æçäå–Lãwì øeñà.Lãwì ÷æçäå Lãwì ìáè–úàhçì øeñà.øeîçì ìáè–ìwì øzî.ìáè §ª£©©§¨¨©Ÿ¤¨©©Ÿ¤§ª£©©Ÿ¤¨©©¨¨©¤¨ª¨©©¨©
÷æçä àGå–ìáè àG elàk. §ª£©§¦¨©

ÊïéLeøtì ñøãî õøàä íò éãâa.äîeøú éìëBàì ñøãî ïéLeøô éãâa.Lãwì ñøãî äîeøú éìëBà éãâa.éãâa ¦§¥©¨¨¤¦§¨©§¦¦§¥§¦¦§¨§§¥§¨¦§¥§¥§¨¦§¨©Ÿ¤¦§¥
úàhçì ñøãî Lã÷.øæòBé ïa éñBéäpäkaL ãéñç äéä,Lãwì ñøãî Bzçtèî äúéäå.ãbãb ïa ïðçBéàäéä Ÿ¤¦§¨©©¨¥¤¤¤¨¨¨¦¤©§ª¨§¨§¨¦§©§¦§¨©Ÿ¤¨¨¤ª§§¨¨¨

åéîé ìk Lãwä úøäè ìò ìëBà,úàhçì ñøãî Bzçtèî äúéäå. ¥©©£©©Ÿ¤¨¨¨§¨§¨¦§©§¦§¨©©¨
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡äîeøzaî Lãwa øîç:äîeøzì íéìk CBúa íéìk ïéìéaènL,Lãwì àG ìáà.äèéávä úéáe CBúå íéøBçà Ÿ¤©Ÿ¤¦©§¨¤©§¦¦¥¦§¥¦©§¨£¨©Ÿ¤£©¦§¥©§¦¨

:íìåë ïëå .øùòî íùì ìåáèéù ãò ,íéìùåøéá ìëàðä.z`hga xeq`:äøô øôàá íéùãå÷îä íéîá.wfged `leàìà ,äøäè úìéáè íùì ïéåëúð àì
:àîìòá äöéçøìh `l eli`k.la:äðååë åòá àì ïéìåçã ,ïéìåçì àéä äìéáè ìáà .ùãå÷ìå äîåøúì ù"ëå ,øùòîì

ffff.qxcnáéúëãë ,íéìëå íãà àîèîù áæä ñøãîë íéìëå íãà àîèì äàîåèä áà(å"è àø÷éå):åéãâá ñáëé äáëùîá òâé øùà ìëå.miyextléìëåàì
:ïéìåç úøäèá íäéìåç.dnexz ilke`l qxcn miyext icbaéãâá .éðù øùòî éìëåàì ñøãî íéùåøô éãâá ,éðúîì äéì éòáà éëäå .úçà äìòî øñç ïàë

äøéîù äáåùç åìà ìù ïúøäè úøéîù ïéà åøîàù ,åäðéð íéøôåñ éøáãî úåìòî éðä ìëå .ïúîåøúá íéðäëì åðééäã ,äîåøú éìëåàì ñøãî éðù øùòî éìëåà
:äãðä ñøãî ïä éøäå ,äãð åúùà íäéìò äáùé àîù íäéãâáá åøæâ ,íåøîù àì åìéàë åìà ìöà ïäù êåúîå .åìà ìöà.ycewd zxdh lr lke` didäéä

:ùãå÷ä úà àîèîä äàîåè ìëî ïäá øäæð äéäù .ùãå÷ äéä åìéàë äøäèá åìù ïéìåç ìëåà.z`hgl qxcn ezgthn dzideøáñ÷ã .ùãå÷ì àì ìáà
úëñî óåñá àúéàãë .íéøáãä ìëì åîã ùãå÷ë åàì ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçã .äëìä ïë ïéàå .åîã ùãå÷ë ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåç àðú éàä

:äãð
b`̀̀̀.ilk jeza ilk oiliahny .ycewa xneg:íéàîè íäéðùùë.ycewl `l la`çðåî àåäù ïåöéçä ìò ãéáëîä éîéðôä éìë ìù åãáåë ïðéøîàã
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קרבנות. לגבי  טהור בחזקת להיות לו æçäå÷מועילה Lãwì ìáèÈÇÇÙÆÀËÂÇ
Lãwì,לקרבנות טהור מוחזק להיות בטבילתו שהתכוון  –øeñà ÇÙÆÈ

úàhçìבאפר המקודשים במים היינו חטאת, במי לנגוע לו אסור – ÇÇÈ
חטאת. לשם שיטבול  עד  האדומה, øeîçìהפרה ìáèדבר לשם – ÈÇÆÈ

ìwìהחמור, øzî גם טהור  בחזקת הריהו לקודש, טבל  אם כגון – ËÈÇÇ
לכל . טהור הוחזק לחטאת, טבל ואם שני , ולמעשר ìáèÈÇלתרומה

÷æçä àGåטהור מוחזק להיות התכוון  ולא סתם שטבל כלומר – ÀËÂÇ
אלא  טהרה לטבילת כוונתו  היתה שלא לעיל , שנימנו  מהדברים לאחד

ìáèלרחיצה, àG elàk מקום ומכל  כוונה. צריכה שהטבילה – ÀÄÈÇ
בטהרה, חוליהם האוכלים לגבי  היינו  חולין , לאכילת זו  טבילה מועילה

כוונה צריכים אינם בבבב).).).).שחולין יגיגיגיג,,,, הטומאות הטומאות הטומאות הטומאות  אבותאבותאבותאבות הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
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המשנה  ולהבנת בטומאה. חכמים שעשו  אחרות במעלות ללמד  מוסיפה משנתנו
בתורה  כתוב הבאה. במשנה וכן  במשנתנו, החוזר  "מדרס" הביטוי את לבאר  נקדים
ישב  אשר  הכלי וכל יטמא, הזב עליו  ישכב אשר המשכב "כל ד ): טו , (ויקרא
יטמא". הזב עליו  ירכב אשר המרכב "וכל  ט): שם, (שם נאמר  כן יטמא"; עליו 
המיוחדים  כלים מטמא והוא הטומאה אב הוא שהזב ללמדנו , באה זו פרשה
וכלים  אדם לטמא הטומאה, אב אותם גם ועושה לרכיבה, או  לישיבה או לשכיבה
או לשכיבה המיוחדים הכלים את מטמא שהזב חכמים, ולמדו ה-י). שם, (שם
זבים  (משנה ונשען נתלה שוכב, יושב, עומד , דרכים: בחמש  לרכיבה או  לישיבה

הוא אלו דרכים לחמש הכולל השם ד). q"ב, x c n."

õøàä íò éãâa,וטהרה טומאה בדיני  נזהר שאינו  –ñøãî– ÄÀÅÇÈÈÆÄÀÈ
וכלים  אדם לטמא הטומאה אב שהם היינו מדרס, טומאת טמאים

הזב, ומקפידים ïéLeøtìכמדרס הארץ, מעמי  הפורשים לאלה – ÇÀÄ
בבגדי נגעו הם שאם בטהרה, חוליהם את ואוכלים טומאה, דיני על 

הטומאה. באב היינו הזב, במדרס נגעו  כאילו  הארץ ïéLeøôעם éãâaÄÀÅÀÄ
äîeøú éìëBàì ñøãî,אחת מעלה כאן  שחסרה מבואר  בגמרא – ÄÀÈÀÀÅÀÈ

במשנתנו : להגיה צריך  icbaוכך .ipy xyrn ilke`l qxcn miyext icba
dnexz ilke`l qxcn ipy xyrn ilke` ביתם ובני לכהנים היינו  –

נקראת  הקלים אלו של  שמירתם שאין  הוא והטעם תרומה. האוכלים
נשמרו , לא כאילו  החמורים לגבי  הם והרי  החמּורים, אצל שמירה

הם  והרי נידה, אשתו עליהם ישבה שמא בבגדיהם גזרו כך  ומתוך 
הנידה Lãwì((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מדרס ñøãî äîeøú éìëBà éãâaלאוכלי – ÄÀÅÀÅÀÈÄÀÈÇÙÆ

÷Lãקדשים. éãâa,קדשים אוכלי בגדי –úàhçì ñøãî– ÄÀÅÙÆÄÀÈÇÇÈ
הפרה  באפר המקודשים במים היינו  חטאת, במי  לעוסקים הם טמאים

øæòBéהאדומה. ïa éñBéלעיל הנזכר הראשון , מהזוג הנשיא הוא – ÅÆÆÆ
ב, äpäkaLבמשנה ãéñç äéä כאילו בחולין אף נזהר  והיה – ÈÈÈÄÆÇÀËÈ

תרומה, Bzçtèîהם äúéäå,בסעודה ידיו  בה שקינח –ñøãî ÀÈÀÈÄÀÇÀÄÀÈ
Lãwì שמרו מקום מכל  שבכהונה, חסיד  שהיה פי על אף כלומר – ÇÙÆ

קדשים. לאוכלי כמדרס היתה ומטפחתו  הקודש, מעלות ïðçBéÈÈעל
ìëBà äéä àãbãb ïa,שלו חולין –Lãwä úøäè ìò בטהרה – ÆËÀÀÈÈÈÅÇÇÂÇÇÙÆ

בקדשים, åéîéהנוהגת ìkמכל חוליו  את שומר תמיד  שהיה – ÈÈÈ
קדשים, המטמאה úàhçìטומאה ñøãî Bzçtèî äúéäå– ÀÈÀÈÄÀÇÀÄÀÈÇÇÈ

במ  לא לעוסקים אבל לחטאת, ודווקא לעיל; שבארנו כמו  חטאת, י 
טהרת  על שנעשו חולין  משנתנו  של התנא שלדעת עצמו , לקודש

טהרת  על שנעשו  שחולין היא ההלכה ברם, כקודש. הם הרי הקודש 
דבר  לכל כקודש אינם zexdhהקודש zkqnae dcip zkqn seq oiir)

.(a wxt seq
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אחת  מנויות הראשונות המשניות ובשלש וטהרה, טומאה בהלכות ממשיך זה פרק
התרומה. על לקודש  שיש  מעלות עשרה

íéìk CBúa íéìk ïéìéaènL :äîeøzaî Lãwa øîçÙÆÇÙÆÄÇÀÈÆÇÀÄÄÅÄÀÅÄ
äîeøzìבתוך כשאחד טמאים כלים שני במקווה להטביל  מותר – ÇÀÈ

לתרומה, שימוש לשם Lãwìחברו , àG ìáà עולה זו  טבילה אין – ÂÈÇÙÆ
בפני כלי כל להטביל צריכים אלא לקדשים, שימוש לשם הכלים לשני

הכלי על מכביד הפנימי  שהכלי  מפני  הטעם, מבואר בגמרא עצמו.
לגבי החמירו הלכך הכלים, שני בין יפה נכנסים המים ואין  החיצון,

שם  מגיעים מקום מכל  שהרי  החמירו , לא תרומה לגבי  ואילו  הקודש ,
א א א א ).).).).המים כבכבכבכב,,,, גמראגמראגמראגמרא בית íéøBçà((((עייןעייןעייןעיין להם שיש הכלי אחורי – ÂÇÄ

הכלי, של החיצוניים הצדדים מפרשים: ויש  חללו CBúåקיבול ; – À
הכלי , äèéáväשל úéáe:גורסים ויש  הכלי; של  האחיזה בית – ÅÇÀÄÈ

driavd zia שמכניסים הכלי  בדופן שקע כעין היינו אצבע, מלשון  –

זה  והרי  מתוכו , ולשתות הכלי את לאחוז כדי האצבעות את לתוכו 
קיבול, נחשבים äîeøzaבית הכלי  של  הללו החלקים שלושת – ÇÀÈ

לא  דרבנן  בטומאה מהם אחד נטמא שאם תרומה, לענין  כנפרדים
במשקים  האחוריים נטמאו  אם כגון החלקים, שאר טמאים,נטמאו 

ואם  הכלי , תוך נטמא לא סופרים, מדברי אלא כלים מטמאים שאינם
והוא  הצביטה. בית נטמא לא וכן טהורה, היא הרי  בתוכו  תרומה

izdw - zex`ean zeipyn
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–äîeøza,Lãwa àG ìáà.ñøãnä úà àNBpä–äîeøzä úà àNBð,Lãwä úà àG ìáà.éìëBà éãâa ©§¨£¨©Ÿ¤©¥¤©¦§¨¥¤©§¨£¨¤©Ÿ¤¦§¥§¥
Lãwì ñøãî äîeøú.äîeøzä úcî Lãwä úcîk àG,øLB÷ Ck øçàå ìéaèîe ábðîe øézî ùãwaL,äîeøzáe §¨¦§¨©Ÿ¤§¦©©Ÿ¤¦©©§¨¤©Ÿ¤©¦§©¥©§¦§©©¨¥©§¨

ìéaèî Ck øçàå øLB÷. ¥§©©¨©§¦
·äøäèa ïéøîâpä íéìk–Lãwì äìéáè ïéëéøö,äîeøzì àG ìáà.Lãwì BëBúaM äî óøöî éìkä,ìáà ¥¦©¦§¨¦§©£¨§¦¦§¦¨©Ÿ¤£¨©§¨©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤£¨

äîeøzì àG.ìeñt Lãwa éòéáøä,äîeøza éLéìMäå.äîeøzáe:åéãiî úçà úàîèð íà–äøBäè dzøáç; ©§¨¨§¦¦©Ÿ¤¨§©§¦¦©§¨©§¨¦¦§¥©©¦¨¨£¤§¨§¨

.äàîåèä éðôá õöåç ,åëåúá(àøîâá é"ùøá àåä ïëå ,íéîä éðôá ì"ö):äæì àìå äæì àì äìåò äìéáè ïéàå.dnexzl dhiavd ziae jeze miixeg`éåàøä éìë
ïðáøã úåàîåèáå .äæ àîèð àì äæ àîèð íàù ,äîåøú ïéðòì åîöò éðôá éìë áåùç ,åáù ùéîùúå ùéîùú ìë .åúèéáö úéáå åéøåçàáå åëåúá ùîúùäì

÷ùîá åéøåçà åàîèð íàù ,øîà÷úéá ,äèéáöä úéá 'éôå .åëåúå åéøåçà åàîèð àì åúèéáö úéá àîèð íàå ,åúèéáö úéá àìå åëåú àîèð àì íéàîè íé
.éì÷ äì èáöéå ïåùì .äæéçà('á úåø)ñéðëé àìù éãë ,äúåù àåäùë åëåúá åòáöà ñéðëäì äæéçà úéá éìëì ïéùåòù ,òáöà ïåùì ,äòéáöä úéá éñøâã úéàå .

:éìëä êåúì åãé.ycewl `l la`:ùãå÷ì àîè åìåë ,ïðáøã úåàîåèá íäî ãçà àîèð íàù.qxcnd z` `yepd:áæ ìù ìòðî.dnexzd z` `yepíà
:äøéåàá òâåð åðéàù ,ñøç ìù úéáçá ,äöøé.ycewd z` `l la`ìù äòåöø åì ä÷ñôðå íéëñð ìù ïéé úéáç àùåð äéäù ãçà íãàá äéäù äùòî íåùî

äùòîù éôìå .ùãå÷ä úà àùé àì ñøãîä úà àùåðä åøîà äòù äúåàá .ùãå÷ä àîèðå úéáçä øéåàì äìôð êë êåúîå åãéá äìèðå áæä ñøãî äéäù ìãðñ
:äîåøúá àìå ùãå÷á àìà åøæâ àì êëéôì ,äéä ùãå÷á äéäù.ycewd zcnk `l:äîåøúä úãî ,åéúåìéáè úöéöçá.ycewayàáå àîè ãâá ùé íà

:äöéöçì éîãã íåùî ,åøù÷ úà øéúî àåä øåù÷ íà ,åìéáèäì.abpne:õöåçë éåä åéìòù úéðåðîùã ,äìçú åáâðî àåä çì íà.dnexzaeäöøé íà
:íåìë êëá ïéàå øåù÷ àåäùë ìéáèî ë"çàå åøùå÷

aaaa.dxdha mixnbpd milkë"ôòà .äàîåè ìá÷ì ïééåàø íäù ïøîâì áåø÷ åàáùî íäá øäæðå ,øáç ïøîâù.ycewl dliah oikixv÷åø æúð àîù ïðéùééç
éåàø äéäå øîâðù øçàì àîù ,äàîåè ìá÷î äéä àìå éìëä øîâð àì ïééãò äòù äúåàáù ô"òàå .åá æçåà øáçä äéäù äòùá éìëä ìò õøàä íò éôî

:íéçì ïéàîèî ÷åøäå áåæä äãð úëñîá ïðúã ,àîèîå çì ÷åøä äéä ïééãò äàîåè ìá÷ì.ekezay dn sxvn ilkdéìëá ïéìëåà ìù äáøä úåëéúç åéä
áéúëã ,ïìåë åìñôðå úçà äëéúçë íéáåùç ïìåë úåéäì ïôøöî éìëä ,ïäî úçàá äîåøúä úà ìñåô àåäù íåé ìåáè òâðå ãçà( 'æ øáãîá)äøùò úçà óë

:úçà óëáù äî ìëì åàùò áåúëä ,áäæ.dnexzl `l la`:úåøåäè øàùäå ,äìåñô àéä äá òâðù äëéúç äúåà àìà.leqt ycewa iriaxd:ìñåô åðéàå

`xephxa yexit

והתוך; האחוריים נטמאו לא הצביטה, בית נטמא אם àGהדין  ìáàÂÈ
Lãwa בטומאה אפילו הכלי , של מהחלקים אחד נטמא שאם – ÇÙÆ

בטומאה  מהם אחד  נטמא אם ברם, לקדשים. טמא הכלי  כל  דרבנן ,
הברייתא  (לפי  סוברים ויש  לתרומה. אף טמא הכלי כל תורה, של

נטמא  דרבנן, בטומאה אפילו  הכלי  של תוכו  נטמא שאם שבגמרא)
לתרומה. אף הכלי  ñøãnäכל úà àNBpä או דרס שהזב כלי – ÇÅÆÇÄÀÈ

עליו נשען או  שכב או  mcewd),ישב wxta f dpyn xe`al epzncwd oiir)
äîeøzä úà àNBð,כאחת המדרס עם תרומה לישא לו  מותר  – ÅÆÇÀÈ

הוא שבידו (yepd`)כשאין חרס כלי  בתוך  שנושאה כגון  בתרומה, נוגע
יכניס  שמא גוזרים ואין מאווירו , אלא מגבו מיטמא שאינו השנייה,

הכלי; של לאווירו המדרס Lãwäאת úà àG ìáà בגמרא – ÂÈÆÇÙÆ
באחד שהיה מעשה משום הטעם, קודשמבואר יין של  חבית שהעביר 

סנדלו  של  רצועה ונפסקה למקום, afdממקום qxcn dzidy)רש רש רש רש """"יייי ––––,(
באותה  ונטמאה. החבית לאוויר  ונפלה החבית פי  על  והניחה ונטלה
והמעשה  והואיל הקודש ; את ישא לא המדרס את הנושא אמרו: שעה

בתרומה. לא אבל  בקודש אלא גזרו  לא לפיכך בקודש, éãâaÄÀÅהיה
äîeøú éìëBà,הטומאות מן ונזהרים טהורים שהם פי על  אף – ÀÅÀÈ
Lãwì ñøãîלאוכלי מדרס טומאת הם טמאים מקום מכל – ÄÀÈÇÙÆ

הקודמת. במשנה זו מעלה שנינו  וכבר Lãwäקדשים, úcîk àGÀÄÇÇÙÆ
äîeøzä úcî,בתרומה לנהוג צריכים בקודש  שנוהגים כמו לא – ÄÇÇÀÈ
øézî ùãwaLמתיר קשר , בו  יש  אם טמא, בגד להטביל  הבא – ÆÇÙÆÇÄ

ייכנסו  ולא חוצץ, הקשר יהיה שמא שחוששים תחילה, קשרו את
לתוכו, ידיábðîeהמים שעל  (לפי  תחילה מנגבו  הוא, לח ואם – ÀÇÅ

חציצה), משום בזה ויש  בבגד, קמטים נעשים –ìéaèîeהלחות ÇÀÄ
הבגד, ÷øLBאת Ck øçàå את וקושר  חוזר הטבילה ואחרי  – ÀÇÇÈÅ

ìéaèîהבגד, Ck øçàå øLB÷ äîeøzáeלקשור רצה אם – ÇÀÈÅÀÇÇÈÇÀÄ
שאין  שכן וכל  קשור, כשהוא מטבילו כך  ואחר קושרו , הבגד  את

אלה  בדברים חוששים אין שלתרומה הטבילה, לפני  לנגבו  צורך 
רש רש רש רש """"יייי....לחציצה. מפרש מפרש מפרש מפרש  שהוא הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםםאבל כך כך כך כך  בכלי  זה ענין מפרש

אם  בה, וכיוצא מיטה כגון מקושרים, וקורותיו  ולוחותיו מפוצל,
להטבילו  הוא יכול  מטבילו, לתרומה אם להטבילו, וצריך נטמא

ומנגב מתיר לקודש, אבל  מקושר, כשהוא כאחד  edwpnyכולו  xnelk)
eizegel oia qepkd xtrnהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי ומטביל),–––– החוצץ, דבר  שם יש  שמא

קושר  כך ה ה ה ה ).).).).ואחר יביביביב,,,, הטומאותהטומאותהטומאותהטומאות אבותאבותאבותאבות ((((הל הל הל הל ''''
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äøäèa ïéøîâpä íéìk ראויים ונעשו מלאכתם שנגמרה שבשעה – ÅÄÇÄÀÈÄÀÇÂÈ
היה  שהאומן  וכגון  ייטמאו , שלא האומן  בהם נזהר טומאה לקבל

וטהרה, טומאה בדיני להיזהר  היודע mewn"חבר", lknïéëéøöÀÄÄ
ì äìéáèLãw ניתז שמא חכמים, שגזרו בגמרא, מבואר הטעם – ÀÄÈÇÙÆ

וכשנגמרה  בעשייתו, עסק שהאומן בשעה הכלי על  הארץ עם מפי רוק

הכלי צריך  הלכך  הכלי, את וטימא לח הרוק היה עדיין מלאכתו
לקודש, äîeøzìטבילה àG ìáà לתרומה להשתמש שמותר – ÂÈÇÀÈ

אין  תרומה שלגבי  בטהרה, ונגמרו  הואיל  טבילה בלא אלו  בכלים
שצריכים  בגמרא, מבואר  קודש לענין ואף הארץ. עם של לרוק חוששים

שמש . הערב לא אבל בלבד zebdepdטבילה ,zelrn yy epyip o`k cr
dpynd dpen jli`e o`kn .ycewd zxdh lr eyrpy oilega oia ycewa oia

xenb ycewa `l` opi`y ,zelrn yng cer.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))äî óøöî éìkäÇÀÄÀÈÅÇ
Lãwì BëBúaM ונגעה אוכלין  של הרבה חתיכות בכלי  יש שאם – ÆÀÇÙÆ

כולן  להיות מצרפן  שהכלי לקודש , כולן  נטמאו  מהן, באחת טומאה

שנאמר במה רמז לכך מצאו ובגמרא אחת, ידידידיד):):):):כחתיכה ז ז ז ז ,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

"z g ` s k,"zxehw d`ln adf dxyr:ודרשוzg` sk עשה הכתוב –

כאחת, שבכף מה äîeøzìלכל  àG ìáà חתיכה אותה שבתרומה – ÂÈÇÀÈ
בהן  נגעה שלא שבכלי החתיכות ושאר נטמאה, הטומאה בה שנגעה

טהורות. äîeøzaהטומאה éLéìMäå ,ìeñt Lãwa éòéáøä– ÈÀÄÄÇÙÆÈÀÇÀÄÄÇÀÈ
שנטמא  שכל הטומאה, דרגות בענין אחדים במקומות בארנו  כבר

נקרא כלים, בין  אדם בין נגיעה, ידי על כגון  המת, "`aמחמת
:"d`nehdומצורע זב נבלה, מת, שרץ d`nehdוכן zea` והנוגע הם;

נעשה הטומאה d`nehl";באב oey`x" מטמא לטומאה ראשון ואין
נעשה  זה הרי לטומאה בראשון אוכל נגע ואם ומשקים, אוכלים אלא

."d`nehl ipy",וקודש תרומה אלא חולין  מטמא לטומאה שני ואין
נגעה  תרומה ואם טהורים, הם הרי לטומאה בשני נגעו  חולין  שאם

נעשית היא הרי לטומאה, d`nehl",בשני  iyily" שהתרומה כלומר 
תרומה  מטמא לטומאה שלישי אין  אבל  הטומאה, מחמת פסולה

הרי לטומאה בשלישי שנגע הקודש  אבל  לטומאה"; "רביעי  לעשותה
נעשה d`nehl",זה iriax"קודש מטמא אינו  ברם, פסול, גופו  והוא

izdw - zex`ean zeipyn
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Lãwáe–ìéaèîïäézL;Lãwa dzøáç úà ànèî ãiäL,äîeøza àG ìáà. ©Ÿ¤©§¦§¥¤¤©¨§©¨¤£¤§¨©Ÿ¤£¨©§¨
‚äîeøza úBáàñî íéãéa ïéáeâð íéìëà ïéìëBà,Lãwa àG ìáà.Lãwì äìéáè ïéëéøö íéøetk øqçîe ïðBàä, §¦Ÿ¨¦§¦§¨©¦§Ÿ¨©§¨£¨©Ÿ¤¨¥§ª©¦¦§¦¦§¦¨©Ÿ¤

äîeøzì àG ìáà. £¨©§¨
„äîeøza øîç,äðMä úBîé ìk ïîLå ïéé úøäè ìò íéðîàð äãeäéaL,ìò óà íécaäå úBzbä úòLáe Ÿ¤©§¨¤¦¨¤¡¨¦©©£©©¦¨¤¤¨§©¨¨§¨©©¦§©©¦©©

.eicin zg` z`nhp m`:óåâä úà àìå íéãé àìà ïéàîèî ïéàù ,ïäá àöåéëå íéàîè ïé÷ùîå ïéìëåàá ïåâë ,ïðáøã úåàîåèá.odizy z` liahn ycewae
:äá òâúù ãò äàîè úøçàä ãéä ïéà äàîèä ãéá úéçåìçì äéä àì ìáà .äàîèðù äòùá äàîèä ãéá úéçåìçì øàùúù àåäå

bbbb.dnexza zea`eqn micia miaebp milke` oilke`éî .ùãå÷ä íò àì ìáà äîåøúä íò úåáàåñî íéãéá ïéáåâð ïéìåç ìù íéìëåà ïéìëåà ,øîà÷ éëä
ù÷áå ,øëøë åà ùåë é"ò åéôá ùãå÷ ìù ïéìëåà åîöò àåä áçúù åà ,úåáàåñî åéãé ìëåàä äæå ,úåøåäè íéãéá åéôá ùãå÷ ìù ïéìëåà åøéáç åì áçúù
åéãéá òâé àîù ,ùãå÷ä íò íìëàé àìù ïðáø øåæâ ä"ôà ,ïéìåçä úà úåàîèî äàîåèì úåéðùä úåáàåñî íéãé ïéàù ,ïäîò ïéìåç ìù ìöá åà ïåðö ìåëàì
,íéáåâð è÷ð éëäìå .òâð àìå øéäæ ïðéøîà àìà ,åæ äìòî åùò àì ,úåìñåô úåáàåñîä íéãéäù ô"òà ,äîåøú ïéðòìå .åéôáù ùãå÷ ìù ïéìëåàá úåáàåñî

ïéìåçä úà ïéùåòå íéãéä úîçî íéðåùàø íéùòð ïé÷ùîä åéä ,íäéìò ïé÷ùî åéùëò äéä åìéàù:äúåà íéìñåô åéôáù äîåøúá ïéòâåðùëå ,íééðùe`d.op
:åúîá àîèð àìùxqegne.mixetk:åéúåðáø÷ àéáä àìå åùîù áéøòäå ìáèù.dliah oikixvãòã ïåéë .ùãå÷ ìåëàì äöø íà åðáø÷ àéáéù øçàì

:äòéâðá ìñåô åðéà ìåëàì øåñàù ô"òà ïðåàäå .äòéâðá ùãå÷ä úà ìñåô íéøåôë øñåçîå .äìéáè ïðáø åäðéëøöà ùãå÷á íéøåñà åéä àðãéàä`l la`
.dnexzaùãå÷ ìëàé àì øæ ìëåî äéì ïðéáøîã ,äîåøúá àåä øúåî ,éðù øùòîá øåñà ïðåàã â"òàå .äîåøúá íéøúåî ïðåàå íéøåôë øñåçîã(á"ë àø÷éå),

:úåðéðà àìå êì éúøîà úåøæ
cccc.'eke oipn`p dcediayøùôà äéä àìå ,äúéä äãåäé õøà íéìùåøéå ,äãåäéì ìéìâ ïéá ú÷ñôî äúéä íééúåë õøà ìù äòåöøù éôì ,äãåäéá è÷ð éëäì

`xephxa yexit

במשנתנו : ששנינו  זהו  "חמישי". לעשותו  leqtאחר ycewa iriaxd
פסול, לטומאה הרביעי  אף בקודש –dnexza iyilyde בתרומה ואילו –
לטומאה. השלישי אלא פסול  úçàאינו  úàîèð íà :äîeøzáeÇÀÈÄÄÀÅÇÇ

åéãiî כגון בלבד, היד את סופרים מדברי המטמאה בטומאה – ÄÈÈ
טמאים, ומשקים באוכלים השנייה,dzøáçשנגעה היד  –äøBäè ÂÆÀÈÀÈ

בתרומה, בה ליגע ומותר –ïäézL ìéaèî ,Lãwáe כשהוא אבל – ÇÙÆÇÀÄÀÅÆ
ידיו , שתי את להטביל הוא צריך בקודש, ליגע ànèîבא ãiäLÆÇÈÀÇÈ

Lãwa dzøáç úà;הקודש את פוסלת להיות מבאר,הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם – ÆÂÆÀÈÇÙÆ
לא  האחרת שידו פי על אף שנטמאה, בשעה לחה היתה היד שאם
להטביל וצריך לקודש, מיד נטמאת היא גם מקום מכל בה, נגעה

אין  לחה, היתה לא שנטמאה היד  אם אבל בקודש, ליגע כדי שתיהן
בה נגעה כן  אם אלא לקודש טמאה האחרת המשניות המשניות המשניות המשניות היד  ((((פירוש פירוש פירוש פירוש 

הראבהראבהראבהראב""""דדדד),),),), השגת השגת השגת השגת  ועייןועייןועייןועיין יביביביב;;;; יביביביב,,,, הטומאות הטומאות הטומאות הטומאות  אבותאבותאבותאבות הל הל הל הל '''' àGלהרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ;;;; ìáàÂÈ
äîeøza אם אף חברתה, את מטמאת הטמאה היד אין שלתרומה – ÇÀÈ

להטביל צורך  ואין לחלוחית. עליה תהא שלא ובלבד בזו, זו  נגעה
בתרומה ונוגע בלבד  נוטלה אלא שנטמאה, היד אבות אבות אבות אבות את הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

שם שם שם שם ).).).). הטומאותהטומאותהטומאותהטומאות

i r i a x m e i
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התרומה. על לקודש  חכמים שעשו  במעלות ממשיכה משנתנו

ïéìëBà, לאכול מותר  –ïéáeâð íéìëà שלא יבשים, מאכלים – ÀÄÙÈÄÀÄ
טומאה, לקבל  הוכשרו  ולא מים עליהם úBáàñîבאו íéãéa– ÀÈÇÄÀÙÈ

ולא äîeøzaטמאות, הואיל  אותה, מטמאות אינן  הידיים שהרי – ÇÀÈ
טומאה, לקבל האוכלים Lãwaהוכשרו àG ìáàמקבל שהקודש – ÂÈÇÙÆ

שכן  מים, עליו  באו  לא אפילו ezxyknטומאה ycewd zaigלקבל
לאכול לו אסור  טמאות שידיו  מי  ולפיכך מים, הכשר  בלא אף טומאה,
ללמדנו  כאן  באה לא שמשנתנו מבואר, בגמרא יבשים. קדשים אפילו

שחיבת  היא ידועה זו  הלכה שהרי נגובים, קודש  מאכלי  לאכול שאסור 
להשמיענו  היא באה אלא מים, בלא אף טומאה לקבל  מכשרת הקודש 

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ),),),), פירושפירושפירושפירוש שאדם ((((לפי לפי לפי לפי  כגון  קודש , של  באוכלים נגע לא שאפילו
אסור, מקום מכל במזלג, נטלם שהוא או פיו, לתוך  תחבם טהור

אותם  ויטול במים, שהדיחם חולין מאכלי  עמהם יאכל שמא גזירה
הקודש את יטמאו פיו  לתוך וכשיכניסם ויטמאם, הטמאות בידיו 

של  פירושו  לפי  ברם, – לפי רשרשרשרש""""יייישבפיו. (וכן  )הברטנורא הברטנורא הברטנורא הברטנורא בגמרא
לאוכלים  המשנה כוונת שאין לגמרי, אחרת בדרך  משנתנו מתפרשת

באוכלים הוא המדובר אלא טומאה, לקבל  הוכשרו  שהוכשרו שלא

המשנה  ופירוש  הקודש, חיבת מחמת אם מים ידי על אם טומאה לקבל

הוא: miaebpכך  milke` oilke`כלומר יבשים, חולין  לאכול  מותר  –
רטובים, אינם zea`eqn,שעכשיו micia עם יחד לטומאה, שניות שהן 

קודש של האוכלין  את שנטל  כגון  הקודש, עם לא אבל התרומה,
של בצל או צנון  לאכול ורצה פיו  לתוך  חבירו  לו שתחב או במזלג

מסואבות ידיים שאין פי על שאף עמהם, לטומאה)חולין  שניות (שהן
הקודש, עם יאכלם שלא חכמים גזרו  מקום מכל החולין, את מטמאות
לענין  אבל שבפיו . קודש של  באוכלין  המסואבות בידיו יגע שמא

פוסלות  המסואבות שהידיים פי  על שאף זו, מעלה עשו לא תרומה
שלישי עושה לטומאה ששני למעלה ששנינו  כמו  התרומה, את

באוכלין  יגע שמא חכמים גזרו  לא מקום מכל  בתרומה, לטומאה
יגע. ולא שייזהר  בתרומה אומרים שאנו  פיו , שבתוך תרומה של

היו  עכשיו, לחים היו שאילו  נגובים", "אוכלים המשנה ונקטה
על חכמים שגזרו הידיים, מחמת ראשונים נעשים שעליהם המשקים

"ראשון  נעשים הם הרי לטומאה, בשני נוגעים שאפילו  המשקים
מטמא  התרומה את הפוסל "כל ז): ח, (פרה, ששנו כמו לטומאה",

תחילה להיות d`nehl),משקים oey`x epiid)שני החולין  את ועושים
אותה. פוסלים הם הרי פיו  שבתוך בתרומה נוגעים וכשהם לטומאה,

ïðBàä,עליהם להתאבל חייב שהוא מקרוביו  אחד לו שמת מי – ÈÅ
בקדשים, לאכול ואסור התורה מן "אונן" נקרא הוא המיתה יום כל

אבל מדרבנן, אלא אונן אינו  המיתה יום שלאחר  בלילה ואמנם
בלילה, אף קדשים יאכל שלא גזרו  íéøetkחכמים øqçîe– ÀËÇÄÄ

בקדשים  לאכול  לו שאסור  שמשו , והעריב שטבל מצורע או זב כגון
טבילתו , למחרת לכפרתו קרבנות שיביא Lãwìעד  äìéáè ïéëéøöÀÄÄÀÄÈÇÙÆ

פי על אף אנינותו , זמן  שנגמר  לאחר האונן במתו ,– נטמא שלא
כדי טבילה צריכים קרבנותיו, שהביא לאחר כפורים מחוסר  וכן

קדשים, באכילת אסורים היו  עכשיו ועד שהואיל  בקדשים, לאכול
הצריכום  לפיכך ידעו, לא והם ונטמאו  דעתם הסיחו שמא חוששים

לקודש. טבילה äîeøzìחכמים àG ìáàלאכול מותר  שהאונן  – ÂÈÇÀÈ
לאכול הכיפורים למחוסר מותר  וכן אנינותו, בזמן  אף התרומה את

כפרתו . קרבנות שהביא קודם בתרומה
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משנתנו באה התרומה, על  בקודש  חכמים שעשו  המעלות למעלה שנשנו לאחר 
בקדשים. שאינן  חומרות בתרומה שיש ללמד,

äîeøza øîç,מבקודש –äãeäéaL,יהודה בארץ –íéðîàð ÙÆÇÀÈÆÄÈÆÁÈÄ
הארץ, עמי  –ïîLå ïéé úøäè ìò,קדשים לענין –úBîé ìk ÇÇÂÇÇÄÈÆÆÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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–äîeøza,Lãwa àG ìáà.ñøãnä úà àNBpä–äîeøzä úà àNBð,Lãwä úà àG ìáà.éìëBà éãâa ©§¨£¨©Ÿ¤©¥¤©¦§¨¥¤©§¨£¨¤©Ÿ¤¦§¥§¥
Lãwì ñøãî äîeøú.äîeøzä úcî Lãwä úcîk àG,øLB÷ Ck øçàå ìéaèîe ábðîe øézî ùãwaL,äîeøzáe §¨¦§¨©Ÿ¤§¦©©Ÿ¤¦©©§¨¤©Ÿ¤©¦§©¥©§¦§©©¨¥©§¨

ìéaèî Ck øçàå øLB÷. ¥§©©¨©§¦
·äøäèa ïéøîâpä íéìk–Lãwì äìéáè ïéëéøö,äîeøzì àG ìáà.Lãwì BëBúaM äî óøöî éìkä,ìáà ¥¦©¦§¨¦§©£¨§¦¦§¦¨©Ÿ¤£¨©§¨©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤£¨

äîeøzì àG.ìeñt Lãwa éòéáøä,äîeøza éLéìMäå.äîeøzáe:åéãiî úçà úàîèð íà–äøBäè dzøáç; ©§¨¨§¦¦©Ÿ¤¨§©§¦¦©§¨©§¨¦¦§¥©©¦¨¨£¤§¨§¨

.äàîåèä éðôá õöåç ,åëåúá(àøîâá é"ùøá àåä ïëå ,íéîä éðôá ì"ö):äæì àìå äæì àì äìåò äìéáè ïéàå.dnexzl dhiavd ziae jeze miixeg`éåàøä éìë
ïðáøã úåàîåèáå .äæ àîèð àì äæ àîèð íàù ,äîåøú ïéðòì åîöò éðôá éìë áåùç ,åáù ùéîùúå ùéîùú ìë .åúèéáö úéáå åéøåçàáå åëåúá ùîúùäì

÷ùîá åéøåçà åàîèð íàù ,øîà÷úéá ,äèéáöä úéá 'éôå .åëåúå åéøåçà åàîèð àì åúèéáö úéá àîèð íàå ,åúèéáö úéá àìå åëåú àîèð àì íéàîè íé
.éì÷ äì èáöéå ïåùì .äæéçà('á úåø)ñéðëé àìù éãë ,äúåù àåäùë åëåúá åòáöà ñéðëäì äæéçà úéá éìëì ïéùåòù ,òáöà ïåùì ,äòéáöä úéá éñøâã úéàå .

:éìëä êåúì åãé.ycewl `l la`:ùãå÷ì àîè åìåë ,ïðáøã úåàîåèá íäî ãçà àîèð íàù.qxcnd z` `yepd:áæ ìù ìòðî.dnexzd z` `yepíà
:äøéåàá òâåð åðéàù ,ñøç ìù úéáçá ,äöøé.ycewd z` `l la`ìù äòåöø åì ä÷ñôðå íéëñð ìù ïéé úéáç àùåð äéäù ãçà íãàá äéäù äùòî íåùî

äùòîù éôìå .ùãå÷ä úà àùé àì ñøãîä úà àùåðä åøîà äòù äúåàá .ùãå÷ä àîèðå úéáçä øéåàì äìôð êë êåúîå åãéá äìèðå áæä ñøãî äéäù ìãðñ
:äîåøúá àìå ùãå÷á àìà åøæâ àì êëéôì ,äéä ùãå÷á äéäù.ycewd zcnk `l:äîåøúä úãî ,åéúåìéáè úöéöçá.ycewayàáå àîè ãâá ùé íà

:äöéöçì éîãã íåùî ,åøù÷ úà øéúî àåä øåù÷ íà ,åìéáèäì.abpne:õöåçë éåä åéìòù úéðåðîùã ,äìçú åáâðî àåä çì íà.dnexzaeäöøé íà
:íåìë êëá ïéàå øåù÷ àåäùë ìéáèî ë"çàå åøùå÷

aaaa.dxdha mixnbpd milkë"ôòà .äàîåè ìá÷ì ïééåàø íäù ïøîâì áåø÷ åàáùî íäá øäæðå ,øáç ïøîâù.ycewl dliah oikixv÷åø æúð àîù ïðéùééç
éåàø äéäå øîâðù øçàì àîù ,äàîåè ìá÷î äéä àìå éìëä øîâð àì ïééãò äòù äúåàáù ô"òàå .åá æçåà øáçä äéäù äòùá éìëä ìò õøàä íò éôî

:íéçì ïéàîèî ÷åøäå áåæä äãð úëñîá ïðúã ,àîèîå çì ÷åøä äéä ïééãò äàîåè ìá÷ì.ekezay dn sxvn ilkdéìëá ïéìëåà ìù äáøä úåëéúç åéä
áéúëã ,ïìåë åìñôðå úçà äëéúçë íéáåùç ïìåë úåéäì ïôøöî éìëä ,ïäî úçàá äîåøúä úà ìñåô àåäù íåé ìåáè òâðå ãçà( 'æ øáãîá)äøùò úçà óë

:úçà óëáù äî ìëì åàùò áåúëä ,áäæ.dnexzl `l la`:úåøåäè øàùäå ,äìåñô àéä äá òâðù äëéúç äúåà àìà.leqt ycewa iriaxd:ìñåô åðéàå
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והתוך; האחוריים נטמאו לא הצביטה, בית נטמא אם àGהדין  ìáàÂÈ
Lãwa בטומאה אפילו הכלי , של מהחלקים אחד נטמא שאם – ÇÙÆ

בטומאה  מהם אחד  נטמא אם ברם, לקדשים. טמא הכלי  כל  דרבנן ,
הברייתא  (לפי  סוברים ויש  לתרומה. אף טמא הכלי כל תורה, של

נטמא  דרבנן, בטומאה אפילו  הכלי  של תוכו  נטמא שאם שבגמרא)
לתרומה. אף הכלי  ñøãnäכל úà àNBpä או דרס שהזב כלי – ÇÅÆÇÄÀÈ

עליו נשען או  שכב או  mcewd),ישב wxta f dpyn xe`al epzncwd oiir)
äîeøzä úà àNBð,כאחת המדרס עם תרומה לישא לו  מותר  – ÅÆÇÀÈ

הוא שבידו (yepd`)כשאין חרס כלי  בתוך  שנושאה כגון  בתרומה, נוגע
יכניס  שמא גוזרים ואין מאווירו , אלא מגבו מיטמא שאינו השנייה,

הכלי; של לאווירו המדרס Lãwäאת úà àG ìáà בגמרא – ÂÈÆÇÙÆ
באחד שהיה מעשה משום הטעם, קודשמבואר יין של  חבית שהעביר 

סנדלו  של  רצועה ונפסקה למקום, afdממקום qxcn dzidy)רש רש רש רש """"יייי ––––,(
באותה  ונטמאה. החבית לאוויר  ונפלה החבית פי  על  והניחה ונטלה
והמעשה  והואיל הקודש ; את ישא לא המדרס את הנושא אמרו: שעה

בתרומה. לא אבל  בקודש אלא גזרו  לא לפיכך בקודש, éãâaÄÀÅהיה
äîeøú éìëBà,הטומאות מן ונזהרים טהורים שהם פי על  אף – ÀÅÀÈ
Lãwì ñøãîלאוכלי מדרס טומאת הם טמאים מקום מכל – ÄÀÈÇÙÆ

הקודמת. במשנה זו מעלה שנינו  וכבר Lãwäקדשים, úcîk àGÀÄÇÇÙÆ
äîeøzä úcî,בתרומה לנהוג צריכים בקודש  שנוהגים כמו לא – ÄÇÇÀÈ
øézî ùãwaLמתיר קשר , בו  יש  אם טמא, בגד להטביל  הבא – ÆÇÙÆÇÄ

ייכנסו  ולא חוצץ, הקשר יהיה שמא שחוששים תחילה, קשרו את
לתוכו, ידיábðîeהמים שעל  (לפי  תחילה מנגבו  הוא, לח ואם – ÀÇÅ

חציצה), משום בזה ויש  בבגד, קמטים נעשים –ìéaèîeהלחות ÇÀÄ
הבגד, ÷øLBאת Ck øçàå את וקושר  חוזר הטבילה ואחרי  – ÀÇÇÈÅ

ìéaèîהבגד, Ck øçàå øLB÷ äîeøzáeלקשור רצה אם – ÇÀÈÅÀÇÇÈÇÀÄ
שאין  שכן וכל  קשור, כשהוא מטבילו כך  ואחר קושרו , הבגד  את

אלה  בדברים חוששים אין שלתרומה הטבילה, לפני  לנגבו  צורך 
רש רש רש רש """"יייי....לחציצה. מפרש מפרש מפרש מפרש  שהוא הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםםאבל כך כך כך כך  בכלי  זה ענין מפרש

אם  בה, וכיוצא מיטה כגון מקושרים, וקורותיו  ולוחותיו מפוצל,
להטבילו  הוא יכול  מטבילו, לתרומה אם להטבילו, וצריך נטמא

ומנגב מתיר לקודש, אבל  מקושר, כשהוא כאחד  edwpnyכולו  xnelk)
eizegel oia qepkd xtrnהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי ומטביל),–––– החוצץ, דבר  שם יש  שמא

קושר  כך ה ה ה ה ).).).).ואחר יביביביב,,,, הטומאותהטומאותהטומאותהטומאות אבותאבותאבותאבות ((((הל הל הל הל ''''
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äøäèa ïéøîâpä íéìk ראויים ונעשו מלאכתם שנגמרה שבשעה – ÅÄÇÄÀÈÄÀÇÂÈ
היה  שהאומן  וכגון  ייטמאו , שלא האומן  בהם נזהר טומאה לקבל

וטהרה, טומאה בדיני להיזהר  היודע mewn"חבר", lknïéëéøöÀÄÄ
ì äìéáèLãw ניתז שמא חכמים, שגזרו בגמרא, מבואר הטעם – ÀÄÈÇÙÆ

וכשנגמרה  בעשייתו, עסק שהאומן בשעה הכלי על  הארץ עם מפי רוק

הכלי צריך  הלכך  הכלי, את וטימא לח הרוק היה עדיין מלאכתו
לקודש, äîeøzìטבילה àG ìáà לתרומה להשתמש שמותר – ÂÈÇÀÈ

אין  תרומה שלגבי  בטהרה, ונגמרו  הואיל  טבילה בלא אלו  בכלים
שצריכים  בגמרא, מבואר  קודש לענין ואף הארץ. עם של לרוק חוששים

שמש . הערב לא אבל בלבד zebdepdטבילה ,zelrn yy epyip o`k cr
dpynd dpen jli`e o`kn .ycewd zxdh lr eyrpy oilega oia ycewa oia

xenb ycewa `l` opi`y ,zelrn yng cer.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))äî óøöî éìkäÇÀÄÀÈÅÇ
Lãwì BëBúaM ונגעה אוכלין  של הרבה חתיכות בכלי  יש שאם – ÆÀÇÙÆ

כולן  להיות מצרפן  שהכלי לקודש , כולן  נטמאו  מהן, באחת טומאה

שנאמר במה רמז לכך מצאו ובגמרא אחת, ידידידיד):):):):כחתיכה ז ז ז ז ,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

"z g ` s k,"zxehw d`ln adf dxyr:ודרשוzg` sk עשה הכתוב –

כאחת, שבכף מה äîeøzìלכל  àG ìáà חתיכה אותה שבתרומה – ÂÈÇÀÈ
בהן  נגעה שלא שבכלי החתיכות ושאר נטמאה, הטומאה בה שנגעה

טהורות. äîeøzaהטומאה éLéìMäå ,ìeñt Lãwa éòéáøä– ÈÀÄÄÇÙÆÈÀÇÀÄÄÇÀÈ
שנטמא  שכל הטומאה, דרגות בענין אחדים במקומות בארנו  כבר

נקרא כלים, בין  אדם בין נגיעה, ידי על כגון  המת, "`aמחמת
:"d`nehdומצורע זב נבלה, מת, שרץ d`nehdוכן zea` והנוגע הם;

נעשה הטומאה d`nehl";באב oey`x" מטמא לטומאה ראשון ואין
נעשה  זה הרי לטומאה בראשון אוכל נגע ואם ומשקים, אוכלים אלא

."d`nehl ipy",וקודש תרומה אלא חולין  מטמא לטומאה שני ואין
נגעה  תרומה ואם טהורים, הם הרי לטומאה בשני נגעו  חולין  שאם

נעשית היא הרי לטומאה, d`nehl",בשני  iyily" שהתרומה כלומר 
תרומה  מטמא לטומאה שלישי אין  אבל  הטומאה, מחמת פסולה

הרי לטומאה בשלישי שנגע הקודש  אבל  לטומאה"; "רביעי  לעשותה
נעשה d`nehl",זה iriax"קודש מטמא אינו  ברם, פסול, גופו  והוא

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iyily wxt dbibg zkqn

Lãwáe–ìéaèîïäézL;Lãwa dzøáç úà ànèî ãiäL,äîeøza àG ìáà. ©Ÿ¤©§¦§¥¤¤©¨§©¨¤£¤§¨©Ÿ¤£¨©§¨
‚äîeøza úBáàñî íéãéa ïéáeâð íéìëà ïéìëBà,Lãwa àG ìáà.Lãwì äìéáè ïéëéøö íéøetk øqçîe ïðBàä, §¦Ÿ¨¦§¦§¨©¦§Ÿ¨©§¨£¨©Ÿ¤¨¥§ª©¦¦§¦¦§¦¨©Ÿ¤

äîeøzì àG ìáà. £¨©§¨
„äîeøza øîç,äðMä úBîé ìk ïîLå ïéé úøäè ìò íéðîàð äãeäéaL,ìò óà íécaäå úBzbä úòLáe Ÿ¤©§¨¤¦¨¤¡¨¦©©£©©¦¨¤¤¨§©¨¨§¨©©¦§©©¦©©

.eicin zg` z`nhp m`:óåâä úà àìå íéãé àìà ïéàîèî ïéàù ,ïäá àöåéëå íéàîè ïé÷ùîå ïéìëåàá ïåâë ,ïðáøã úåàîåèá.odizy z` liahn ycewae
:äá òâúù ãò äàîè úøçàä ãéä ïéà äàîèä ãéá úéçåìçì äéä àì ìáà .äàîèðù äòùá äàîèä ãéá úéçåìçì øàùúù àåäå

bbbb.dnexza zea`eqn micia miaebp milke` oilke`éî .ùãå÷ä íò àì ìáà äîåøúä íò úåáàåñî íéãéá ïéáåâð ïéìåç ìù íéìëåà ïéìëåà ,øîà÷ éëä
ù÷áå ,øëøë åà ùåë é"ò åéôá ùãå÷ ìù ïéìëåà åîöò àåä áçúù åà ,úåáàåñî åéãé ìëåàä äæå ,úåøåäè íéãéá åéôá ùãå÷ ìù ïéìëåà åøéáç åì áçúù
åéãéá òâé àîù ,ùãå÷ä íò íìëàé àìù ïðáø øåæâ ä"ôà ,ïéìåçä úà úåàîèî äàîåèì úåéðùä úåáàåñî íéãé ïéàù ,ïäîò ïéìåç ìù ìöá åà ïåðö ìåëàì
,íéáåâð è÷ð éëäìå .òâð àìå øéäæ ïðéøîà àìà ,åæ äìòî åùò àì ,úåìñåô úåáàåñîä íéãéäù ô"òà ,äîåøú ïéðòìå .åéôáù ùãå÷ ìù ïéìëåàá úåáàåñî

ïéìåçä úà ïéùåòå íéãéä úîçî íéðåùàø íéùòð ïé÷ùîä åéä ,íäéìò ïé÷ùî åéùëò äéä åìéàù:äúåà íéìñåô åéôáù äîåøúá ïéòâåðùëå ,íééðùe`d.op
:åúîá àîèð àìùxqegne.mixetk:åéúåðáø÷ àéáä àìå åùîù áéøòäå ìáèù.dliah oikixvãòã ïåéë .ùãå÷ ìåëàì äöø íà åðáø÷ àéáéù øçàì

:äòéâðá ìñåô åðéà ìåëàì øåñàù ô"òà ïðåàäå .äòéâðá ùãå÷ä úà ìñåô íéøåôë øñåçîå .äìéáè ïðáø åäðéëøöà ùãå÷á íéøåñà åéä àðãéàä`l la`
.dnexzaùãå÷ ìëàé àì øæ ìëåî äéì ïðéáøîã ,äîåøúá àåä øúåî ,éðù øùòîá øåñà ïðåàã â"òàå .äîåøúá íéøúåî ïðåàå íéøåôë øñåçîã(á"ë àø÷éå),

:úåðéðà àìå êì éúøîà úåøæ
cccc.'eke oipn`p dcediayøùôà äéä àìå ,äúéä äãåäé õøà íéìùåøéå ,äãåäéì ìéìâ ïéá ú÷ñôî äúéä íééúåë õøà ìù äòåöøù éôì ,äãåäéá è÷ð éëäì

`xephxa yexit

במשנתנו : ששנינו  זהו  "חמישי". לעשותו  leqtאחר ycewa iriaxd
פסול, לטומאה הרביעי  אף בקודש –dnexza iyilyde בתרומה ואילו –
לטומאה. השלישי אלא פסול  úçàאינו  úàîèð íà :äîeøzáeÇÀÈÄÄÀÅÇÇ

åéãiî כגון בלבד, היד את סופרים מדברי המטמאה בטומאה – ÄÈÈ
טמאים, ומשקים באוכלים השנייה,dzøáçשנגעה היד  –äøBäè ÂÆÀÈÀÈ

בתרומה, בה ליגע ומותר –ïäézL ìéaèî ,Lãwáe כשהוא אבל – ÇÙÆÇÀÄÀÅÆ
ידיו , שתי את להטביל הוא צריך בקודש, ליגע ànèîבא ãiäLÆÇÈÀÇÈ

Lãwa dzøáç úà;הקודש את פוסלת להיות מבאר,הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם – ÆÂÆÀÈÇÙÆ
לא  האחרת שידו פי על אף שנטמאה, בשעה לחה היתה היד שאם
להטביל וצריך לקודש, מיד נטמאת היא גם מקום מכל בה, נגעה

אין  לחה, היתה לא שנטמאה היד  אם אבל בקודש, ליגע כדי שתיהן
בה נגעה כן  אם אלא לקודש טמאה האחרת המשניות המשניות המשניות המשניות היד  ((((פירוש פירוש פירוש פירוש 

הראבהראבהראבהראב""""דדדד),),),), השגת השגת השגת השגת  ועייןועייןועייןועיין יביביביב;;;; יביביביב,,,, הטומאות הטומאות הטומאות הטומאות  אבותאבותאבותאבות הל הל הל הל '''' àGלהרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ;;;; ìáàÂÈ
äîeøza אם אף חברתה, את מטמאת הטמאה היד אין שלתרומה – ÇÀÈ

להטביל צורך  ואין לחלוחית. עליה תהא שלא ובלבד בזו, זו  נגעה
בתרומה ונוגע בלבד  נוטלה אלא שנטמאה, היד אבות אבות אבות אבות את הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

שם שם שם שם ).).).). הטומאותהטומאותהטומאותהטומאות
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התרומה. על לקודש  חכמים שעשו  במעלות ממשיכה משנתנו

ïéìëBà, לאכול מותר  –ïéáeâð íéìëà שלא יבשים, מאכלים – ÀÄÙÈÄÀÄ
טומאה, לקבל  הוכשרו  ולא מים עליהם úBáàñîבאו íéãéa– ÀÈÇÄÀÙÈ

ולא äîeøzaטמאות, הואיל  אותה, מטמאות אינן  הידיים שהרי – ÇÀÈ
טומאה, לקבל האוכלים Lãwaהוכשרו àG ìáàמקבל שהקודש – ÂÈÇÙÆ

שכן  מים, עליו  באו  לא אפילו ezxyknטומאה ycewd zaigלקבל
לאכול לו אסור  טמאות שידיו  מי  ולפיכך מים, הכשר  בלא אף טומאה,
ללמדנו  כאן  באה לא שמשנתנו מבואר, בגמרא יבשים. קדשים אפילו

שחיבת  היא ידועה זו  הלכה שהרי נגובים, קודש  מאכלי  לאכול שאסור 
להשמיענו  היא באה אלא מים, בלא אף טומאה לקבל  מכשרת הקודש 

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ),),),), פירושפירושפירושפירוש שאדם ((((לפי לפי לפי לפי  כגון  קודש , של  באוכלים נגע לא שאפילו
אסור, מקום מכל במזלג, נטלם שהוא או פיו, לתוך  תחבם טהור

אותם  ויטול במים, שהדיחם חולין מאכלי  עמהם יאכל שמא גזירה
הקודש את יטמאו פיו  לתוך וכשיכניסם ויטמאם, הטמאות בידיו 

של  פירושו  לפי  ברם, – לפי רשרשרשרש""""יייישבפיו. (וכן  )הברטנורא הברטנורא הברטנורא הברטנורא בגמרא
לאוכלים  המשנה כוונת שאין לגמרי, אחרת בדרך  משנתנו מתפרשת

באוכלים הוא המדובר אלא טומאה, לקבל  הוכשרו  שהוכשרו שלא

המשנה  ופירוש  הקודש, חיבת מחמת אם מים ידי על אם טומאה לקבל

הוא: miaebpכך  milke` oilke`כלומר יבשים, חולין  לאכול  מותר  –
רטובים, אינם zea`eqn,שעכשיו micia עם יחד לטומאה, שניות שהן 

קודש של האוכלין  את שנטל  כגון  הקודש, עם לא אבל התרומה,
של בצל או צנון  לאכול ורצה פיו  לתוך  חבירו  לו שתחב או במזלג

מסואבות ידיים שאין פי על שאף עמהם, לטומאה)חולין  שניות (שהן
הקודש, עם יאכלם שלא חכמים גזרו  מקום מכל החולין, את מטמאות
לענין  אבל שבפיו . קודש של  באוכלין  המסואבות בידיו יגע שמא

פוסלות  המסואבות שהידיים פי  על שאף זו, מעלה עשו לא תרומה
שלישי עושה לטומאה ששני למעלה ששנינו  כמו  התרומה, את

באוכלין  יגע שמא חכמים גזרו  לא מקום מכל  בתרומה, לטומאה
יגע. ולא שייזהר  בתרומה אומרים שאנו  פיו , שבתוך תרומה של

היו  עכשיו, לחים היו שאילו  נגובים", "אוכלים המשנה ונקטה
על חכמים שגזרו הידיים, מחמת ראשונים נעשים שעליהם המשקים

"ראשון  נעשים הם הרי לטומאה, בשני נוגעים שאפילו  המשקים
מטמא  התרומה את הפוסל "כל ז): ח, (פרה, ששנו כמו לטומאה",

תחילה להיות d`nehl),משקים oey`x epiid)שני החולין  את ועושים
אותה. פוסלים הם הרי פיו  שבתוך בתרומה נוגעים וכשהם לטומאה,

ïðBàä,עליהם להתאבל חייב שהוא מקרוביו  אחד לו שמת מי – ÈÅ
בקדשים, לאכול ואסור התורה מן "אונן" נקרא הוא המיתה יום כל

אבל מדרבנן, אלא אונן אינו  המיתה יום שלאחר  בלילה ואמנם
בלילה, אף קדשים יאכל שלא גזרו  íéøetkחכמים øqçîe– ÀËÇÄÄ

בקדשים  לאכול  לו שאסור  שמשו , והעריב שטבל מצורע או זב כגון
טבילתו , למחרת לכפרתו קרבנות שיביא Lãwìעד  äìéáè ïéëéøöÀÄÄÀÄÈÇÙÆ

פי על אף אנינותו , זמן  שנגמר  לאחר האונן במתו ,– נטמא שלא
כדי טבילה צריכים קרבנותיו, שהביא לאחר כפורים מחוסר  וכן

קדשים, באכילת אסורים היו  עכשיו ועד שהואיל  בקדשים, לאכול
הצריכום  לפיכך ידעו, לא והם ונטמאו  דעתם הסיחו שמא חוששים

לקודש. טבילה äîeøzìחכמים àG ìáàלאכול מותר  שהאונן  – ÂÈÇÀÈ
לאכול הכיפורים למחוסר מותר  וכן אנינותו, בזמן  אף התרומה את

כפרתו . קרבנות שהביא קודם בתרומה
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משנתנו באה התרומה, על  בקודש  חכמים שעשו  המעלות למעלה שנשנו לאחר 
בקדשים. שאינן  חומרות בתרומה שיש ללמד,

äîeøza øîç,מבקודש –äãeäéaL,יהודה בארץ –íéðîàð ÙÆÇÀÈÆÄÈÆÁÈÄ
הארץ, עמי  –ïîLå ïéé úøäè ìò,קדשים לענין –úBîé ìk ÇÇÂÇÇÄÈÆÆÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøzä.äîeøz ìL ïéé ìL úéáç Bì eàéáäå íécaäå úBzbä eøáò–epnî äpìa÷é àG;úâì dçépî ìáà ©§¨¨§©¦§©©¦§¥¦¨¦¤©¦¤§¨§©§¤¨¦¤£¨©¦¨§©
äàaä.Bì øîà íàå:Lã÷ úéòéáø dëBúì ézLøôä–ïîàð.úBònãîä ïîL écëå ïéé éck–íäéìò ïéðîàð ©¨¨§¦¨©¦§©§¦§¨§¦¦Ÿ¤¤¡¨©¥©¦§©¥¤¤©§ª¨¤¡¨¦£¥¤

íécaäå úBzbä úòLa,íBé íéòáL úBzbì íã÷å. §¨©©¦§©©¦§Ÿ¤©¦¦§¦
‰íéðôìå úéòéãBnä ïî–ñøç éìk ìò ïéðîàð;õeçìå úéòéãBnä ïî–íéðîàð ïéà.ãöék?øëBî àeäL øcwä ¦©¦¦§¦§¦¤¡¨¦©§¥¤¤¦©¦¦§©¥¤¡¨¦¥©©©¨¤¥

úBøãwä,úéòéãBnä ïî íéðôì ñðëð,íéç÷Blä ïäå úBøãwä ïäå øcwä àeä–ïîàð;àöé–ïîàð Bðéà. ©§¥¦§©¦§¦¦©¦¦©©¨§¥©§¥§¥©§¦¤¡¨¨¨¥¤¡¨

:íéëñðì åàéáäì øùôà äéä àì ìéìâáù íéøáç ìù åìéôàå ,íéîòä õøà ìò äàîåè åøæâù éôì äãåäéì ìéìâä õøàî ùãå÷ àéáäìoii zxdh lr oipn`p
.dpyd zeni lk onye.ø÷ùî àìå øäãæî ùãå÷ã àøîåç íåùîã ,íìåòì ïîàð ,úåçðîì àåäå øåäè äæ ïîù ,íéëñðì àåäå øåäè äæ ïéé øîàù õøàä íò

:äá éø÷ùî àîìã ïðéùééçå õøàä éîò éðéòá øåîç äîåøú úàîåè øåñà ïéàù ,ïîàð åðéà ,äîåøúì ïäå íéøåäè åìà ïîùå ïéé øîà íà ìáàzezbd zryae
.micadeíéøöåòù úòáå øéöáä úòáùéøôäì éãë ïîùäå ïééä úééùò úòá íäéìë úà íéøäèî íãà éðá ìëù éôì ,äîåøúä ìò óà ïéðîàð ,ãáá íéúéæä

:äøäèá äîåøúä.'eke zezbd exarøáòù øçàìäîåøú ìù ïîù ìù åà ïéé ìù úéáç õøàä íò àéáäå ,ãáä úéáá íéúéæä úøéöò ïîæ åà øéöáä ïîæ
.äøåäè àéäù øîåàå øáç ïäëìepnn dplawi `l:ïîàð åðéà íéãáäå úåúéâä øçàìã ,äøåäè ú÷æçá.d`ad zbl dgipn la`øçàìù òãåéù õøàä íò

:äéìò ïîàð àåä äòù äúåàáã ,ïäëì äðúåð æàå äàáä úâì åæ úéáç çéðî ,ïîàð åðéà íéãáäå úåúâä.ziriaxíéëñðì ïéé âåìäon`p.úéáçä ìë ìò
:äîåøúà éîð ïîéäî ùãå÷à ïîéäîã åâîã.zernecnd ony icke oii ickïéòîåãîå ïéáøåòî ùãå÷å äîåøúå ïéìåç àëéà àúùäå ,íéëñðì åìáè úà øäèîä

íãå÷ åìéôà íéãëä ìò äéì ïðéðîäî àðãéàä ,úåúâä úòùá åìéôà íéãëä ìò ïîàð åðéà õøàä íòã â"òà ,íéøåäè ïäù íéãëä ìò íâ øîåì àáå ,äæá äæ
.áø÷ àåäå äàîåè ú÷æçá íäî åäåøéòù íéãëä åéäéù ùãå÷ì àåä éàðâã ,íéãëàå äîåøúà éîð ïîéäî ùãå÷à ïîéäîã åâîã ,íåé íéòáù úåúâä úòù

:úåúâä íãå÷ íåé íéòáù íøäèìå íéìëä úà ïéîæäì àåä àîìòã àçøåàã íåùî ,è÷ðã íåé íéòáùå
dddd.miptle ziricend onïåâë ,íé÷ãä ñøç éìë ïäî ç÷éì õøàä éîò íéøã÷ íéðîàð ,íéìùåøé ãöì ,íéðôìå åðîî .ìéî å"è íéìùåøéî ÷åçø êøë úéòéãåî

ïéàù ,íäéìò åøæâ àìå íåðéîàä êëéôì ,úåøã÷ì àìå ãéñì àì ,ïùòä éðôî ,úåðåùáë ïéùåò ïéà íéìùåøéáå .íä àìá à"àù éôì .úåðåúé÷å úåøã÷ úåñåë
:äá ãåîòì ïéìåëé ïéàù øåáöä ìò äøéæâ íéøæåâ.xcwd `edãéì íøñî íà ìáà ,åðéîàäì àìù à"àù éôì ,åðéîàä ãáìá åì úéòéãåîì õåçî ïàéáäù éî

:åäåðéîàä àì ,íéðôì åà úéòéãåîá áùåéä õøàä íò øçà øã÷.zexcwd odeìù úåøã÷ íäîò óøöì ïîàð åðéàå .ïîàð àåä àéáäù úåøã÷ ïúåà ìò

`xephxa yexit

äðMäנסכי לשם בטהרה שמרתיו  זה "יין  לומר : הארץ עם שנאמן  – ÇÈÈ
חומרת  שמשום מנחות", לשם בטהרה שמרתיו  זה "שמן  המזבח",

שאמר : הארץ עם אבל  משקרים. ואינם הארץ עמי  נזהרים הקודש 
טומאת  איסור  שאין נאמן , אינו  לתרומה", והם טהורים, אלו  ושמן "יין 

מבואר, בגמרא בה. משקרים שמא וחוששים בעיניהם חמור  התרומה
שרצועה  לפי בגליל , לא אבל  קדשים, לענין  נאמנים ביהודה שדווקא

היה  אפשר  ואי  ליהודה, גליל  בין מפסקת היתה הכותים ארץ של
על טומאה שגזרו מפני נסכים, לשם לירושלים ושמן יין משם להביא

העמים. íécaäåארץ úBzbä úòLáe בגת הענבים דריכת בזמן – ÀÈÇÇÄÀÇÇÄ
הבד , בבית הזיתים עצירת mipn`päîeøzäובזמן  ìò óàלומר – ÇÇÇÀÈ

תרומה  להפריש  כדי כליהם, את מטהרים הכל שאז  לפי  טהורה, שהיא
íécaäåטהרה.ב  úBzbä eøáò הענבים דריכת זמן  שעבר  לאחר  – ÈÀÇÄÀÇÇÄ

הבד, בבית הזיתים עצירת זמן או Bìבגת eàéáäå הארץ עמי – ÀÅÄ
התרומה), טהרת על (השומר "חבר" ìLלכהן ïéé ìL úéáçÈÄÆÇÄÆ

äîeøz,טהורה שהיא ואמרו –epnî äpìa÷é àGיקבל לא – ÀÈÀÇÀÆÈÄÆ
והבדים  הגתות שלאחר טהורה, בחזקת הארץ מעם החבית את הכהן 

נאמן; äàaäאינו  úâì dçépî ìáàשלאחר היודע הארץ עם – ÂÈÇÄÈÀÇÇÈÈ
בגת  הענבים דריכת לזמן  זו חבית מניח נאמן, אינו  והבדים הגתות
על ואף עליה. נאמן שעה שבאותה לכהן, יתננה ואז הבאה, בשנה

משום  גזרו שלא ממנו, יקבלנה אשתקד של  שהיא מכירה שהכהן פי 
והבדים הגתות בשעת ב ב ב ב ).).).).טומאה יא יא יא יא ,,,, ומושבומושבומושבומושב משכב משכב משכב משכב  מטמאימטמאימטמאימטמאי íàåÀÄ((((הלהלהלהל''''

Bì øîà:הגתות בשעת שלא לכהן הארץ עם –dëBúì ézLøôä ÈÇÄÀÇÀÄÀÈ
Lã÷ úéòéáø,המזבח לנסכי הלוג רביעית זו חבית בתוך  הפרשתי – ÀÄÄÙÆ

רביעית  ועוד להפריש צריך שהיה התרומה כשיעור  בחבית שיש כלומר
בתוכה היא ועדיין לנסכים, שהפרישה עלïîàð((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),יתירה – ÆÁÈ

כמו  שבה, הקודש  על נאמן  שהוא שמתוך טהורה, שהיא החבית, כל
התרומה. על אף נאמן ברישא, úBònãîäששנינו ïîL écëå ïéé éckÇÅÇÄÀÇÅÆÆÇÀËÈ

ומעשרות, תרומה מהם הופרשו לא שעדיין שמן, או  יין מלאים כדים –
לנסכי יין  מהם להפריש כדי טהרתם על  שמר הארץ שעם וראינו

מדומעים  וקודש  ותרומה חולין ונמצא למנחות, שמן או  המזבח
(miaxern)אלו ורשורשורשורש""""יייי),),),),בכדים íäéìò((((גמראגמראגמראגמרא ïéðîàð,הארץ עמי  – ÆÁÈÄÂÅÆ

íécaäå úBzbä úòLa עצמם הכדים על  גם הם שנאמנים כלומר – ÀÈÇÇÄÀÇÇÄ
נאמנים  שבכדים, הקודש על שנאמנים שמתוך טהורים, שהם לומר 

מהם  שעירוהו  הכדים שיהיו  לקודש  הוא שגנאי הכדים, על  גם הם
המזבח, על קרב והוא טומאה, íBéבחזקת íéòáL úBzbì íã÷åÀÙÆÇÄÄÀÄ

על הם נאמנים יום, שבעים עד והבדים הגיתות שעת קודם ואפילו  –
בשביל ולטהרם הכדים את להכין היה שדרכם לפי הללו, הכדים טהרת

והבדים הגיתות קודם יום שבעים והשמן רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).היין ורשורשורשורש""""יייי;;;; ((((גמראגמראגמראגמרא

i y i n g m e i
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מבקודש. בתרומה שיש  אחרת בחומרה ללמד  מוסיפה משנתנו 

úéòéãBnä ïîעשר חמשה מירושלים הרחוקה המודיעים, מעיר – ÄÇÄÄ
בבבב),),),),מיל  צגצגצגצג,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  ירושלים,íéðôìå((((גמרא גמרא גמרא גמרא  לצד –ïéðîàð קדרים – ÀÄÀÄÆÁÈÄ

הארץ, ñøçעמי  éìk ìò וכיוצא וכוסות קדרות כגון  הדקים, – ÇÀÅÆÆ
נאמנים  אינם אבל לקודש , הם וראויים בטהרה שעשאם לומר בהן,
שהיה  לפי במפרשים, מבואר  הטעם לתרומה. טהורים שהם לומר 

או  שבישלו חרס כלי  שכל הקדשים, בשביל  הרבה חרס בכלי צורך 
בהם  שנבלע הקודש מחמת אותם שוברים היו קדשים בהם שאפו 

שכתוב כמו  נותר , כא כא כא כא ):):):):ונעשה וווו,,,, בו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תבושל אשר  חרש  "וכלי
הכלים  את קונים היו  "חברים", קדרים מוצאים היו שלא וכיון  יישבר",
שכן  לירושלים, המודיעים בין יושבים שהיו הארץ, עמי קדרים אצל 

ה  מפני  כבשונות, עושים היו לא לקדרות,בירושלים ולא לסיד  לא עשן ,
ולפנים, המודיעים מן שהם הקדרים לאותם להאמין חכמים הקלו הלכך 

הציבור, על  גזירה גוזרים שאין  קודש , לענין  טומאה עליהם גזרו  ולא
בה לעמוד יכולים המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שאין  õeçìå((((רש רש רש רש """"יייי;;;; úéòéãBnä ïî– ÄÇÄÄÀÇ

ולחוץ, המודיעים מעיר  íéðîàðאבל ïéàואסור הכלים, טהרת על  – ÅÆÁÈÄ
הקודש . לשם מהם úBøãwä,ליקח øëBî àeäL øcwä ?ãöékÅÇÇÇÈÆÅÇÀÅ

ïäå úBøãwä ïäå øcwä àeä ,úéòéãBnä ïî íéðôì ñðëðÄÀÇÄÀÄÄÇÄÄÇÇÈÀÅÇÀÅÀÅ
ïîàð ,íéç÷Blä– מפרש :רש רש רש רש """"י י י יxcwd `ed שהביא קדר  אותו  – ÇÀÄÆÁÈ

טהורות, שהן  לומר  עליהם נאמן  בלבד  הוא למודיעים, מחוץ קדרותיו
ולפנים, המודיעים מן  או במודיעים היושב אחר לקדר  מסרן  אם אבל 

נאמן ; האחר zexcwdאין ode עליהם הביאן, שהוא הקדירות אותן  –
היושב  אחר  קדר  של  קדירות עמהן  לצרף נאמן  ואינו נאמן , הוא בלבד

ולפנים; המודיעים מן  או  migweldבמודיעים ode את שראו  אותם –
שלא  אחרים אצל  לא אבל  אצלם, הוא נאמן  קדירותיו , עם בא הקדר

izdw - zex`ean zeipyn
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Âúéaä CBúì eñðëpL ïéàabä,íéìkä úà eøéæçäL íéápbä ïëå–øîBì ïéðîàð:eðòâð àG.ïéðîàð íéìLeøéáe ©©¨¦¤¦§§§©©¦§¥©©¨¦¤¤¡¦¤©¥¦¤¡¨¦©¨©§¦¨©¦¤¡¨¦
Lãwä ìò,äîeøzä ìò óà ìâøä úòLáe. ©©Ÿ¤§¨©¨¤¤©©©§¨

ÊBúqòa ìéçúnäå Búéáç úà çúBtä,ìâøä áb ìò–äãeäé éaøøîBà:øîâé.íéîëçåíéøîBà:øîâé àG. ©¥©¤¨¦§©©§¦§¦¨©©¨¤¤©¦§¨¥¦§Ÿ©£¨¦§¦¦§Ÿ
äøæòä úøäè ìò ïéøéáòî eéä ìâøä øáòMî.éML íBéa ìâøä øáò,ïéøéáòî eéä àG,úaMä ãBák éðtî.éaø ¦¤¨©¨¤¤¨©£¦¦©©£©¨£¨¨¨©¨¤¤§¦¦¨©£¦¦¦§¥§©©¨©¦

äãeäéøîBà:éLéîç íBéa àG óà,ïééeðt íéðäkä ïéàL. §¨¥©§£¦¦¤¥©Ÿ£¦§¦

:íéðôì åà úéòéãåîá áùåéù øçà øã÷.oigweld ode:íéøçà íéç÷åì ìöà àìå .íìöà øã÷ä ïîàð ,íàéáäù åäåàøù íéøáç.`viáåùì úéòéãåîä ïî
:ïîàð åðéà ,åéøåçàì

eeee.mi`abd:åèåáò èåáòì úéáä êåúì åñðëðå .úåéðåðøàå íéñî ìàøùéî úåáâì íìåòä úåîåà éëìîì íéàáâ ïäù ìàøùé.miapbd okeñøç éìë åáðâù
:íåøéæçäå.eprbp `l xnel mipn`p:äàøé úîçî àì ,íîöòî åùòù äáåùú úîçî íåøéæçäù àåäå .åëåúì.ycewd lr mipn`p milyexiaeìò íéðîàð

:íäéìò åøæâ àìå íåðéîàä êëéôì ,íéìùåøéá úåðåùáë ïéùåò ïéàù éôì ,ùãå÷ì ïéøåäè ïäù øîåì ,íéðè÷ ïéá íéìåãâ ïéá ñøç éìë ìëlr s` lbxd zryae
.dnexzdàø÷ øîàã(à"é 'ë íéèôåù)äôéñà úòù ìâøå ,íéøáç íìåë äôéñà úòùá íàø÷ áåúëä ,íéøáç ãçà ùéàë øéòä ìà ìàøùé ùéà ìë óñàéå

:àéä
ffff.eziag z` gzetd:õøàä éîò åá åùîùîå ,ìâøá íéìùåøéá ïéé øåëîì åúéáç çúôù øáç.xenbi `lïéøåäè ïä ìâøä úòùáù ô"òàù .ìâøä øçàì

,äøæòä éìë ïéìéáèî ìâøä øçàì ïéúéðúîá ïðéøîàãë ,òøôîì ïòâî àîè ìâøä øçàì ìáà ,íéøáç ìëä ìâøä úòùáù àìà ,úéîìåò äøäè ïúøäèù àì
:é"øë äëìä ïéàå .íéìâø éìåòì éåöî ïåæî ïéàå ìéçúé àì àåä óà øåîâé àì øîåà äúà íà ,øáñ øåîâé øîàã é"øå .ìâøá õøàä éîò ïäá åòâðù éðôî

.dxfrd zxdh lr oixiarn:ìâøá ïäá åòâðù õøàä éîò úàîåèî äøæòä úà øäèìå ïìéáèäì ïîå÷îî íéìëä úà ïéøéáòî.zayd ceak iptnåéäù

`xephxa yexit

ולחוץ,àöéראוהו . המודיעים מן –ïîàð Bðéà. קדירותיו על שם – ÈÈÅÆÁÈ
אחרת: בדרך  הסיפא את מפרשים ed`ויש  ziricend on miptl qpkp

migweld ode zexcwd ode xcwd והן הקדר אותו  שהוא פי  על  אף –
נאמן  היה לא למודיעים שמחוץ הלוקחים, אותם והם הקדירות אותן 

מן  לפנים משנכנס מקום מכל טהורות, שהן  לומר  הקדרות על 
הוא הרי  vi`המודיעים, .on`pשוב ולחוץ, המודיעים on`p,מן  epi`

מקום  ובכל  נאמן , זה שבמקום במקום, אלא תלויה הנאמנות שאין
נאמן  אינו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אחר  ((((הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם;;;;

בגמרא: ברייתא מובאת עצמה מודיעים minrtבדין miptlk minrt miricen"
`vei xcw ?cvik .ueglk(למודיעים ונכנס המודיעים מן  qpkp(מלפנים xage שבא)

– למודיעים) ונכנס למודיעים לומרmiptlkמחוץ במודיעים הוא שנאמן  (היינו
ואם  לאחוריו, עוד יחזור  לא שהקדר  לפי לקודש, טהורות שהן  קדירותיו  על 

עוד ). ימצאהו  לא עכשיו יקח ueglk,לא ± oi`vei mdipy e` miqpkp mdipy שאם
עד להמתין אפשר הרי למודיעים, ונכנסים למודיעים מחוץ באים שניהם
ומצא  הואיל  יוצאים, שניהם ואם ולפנים; המודיעים מן ויהיו דרכם שימשיכו
אף  ממנו  יקח לא שוב ממנו , לקח ולא ולפנים המודיעים מן  הקדר  את
לפנים  להיכנס עומד  והקדר הואיל  יוצא, וחבר נכנס קדר  שכן וכל במודיעים;

שם. ממנו  ויקח החבר יחזור המודיעים, מן
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ïéàabä,הארץ עמי והם המלכות, מטעם המסים גובי –eñðëpL ÇÇÈÄÆÄÀÀ
úéaä CBúì,המס על  משכון  ליטול  –eøéæçäL íéápbä ïëå ÀÇÇÄÀÅÇÇÈÄÆÆÁÄ
íéìkä úà,לבעליהם והחזירום תשובה ועשו חרס כלי  שגנבו  – ÆÇÅÄ

eðòâð àG :øîBì ïéðîàð שלא לומר נאמנים שהגבאים כלומר – ÆÁÈÄÇÈÇÀ
וכן  טהורים; הכלים שאר ונמצא כמשכון, שנטלו  בכלים אלא נגעו 

והרי בתוכם, נגעו  שלא שהחזירום, הכלים על  לומר נאמנים הגנבים
יש מגבם. מיטמאים אינם חרס שכלי  לפי  טהורים, מפרשים,הם

בענין  ללמד מוסיפה ומשנתנו לתרומה, לא אבל  לקודש שנאמנים
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))"dnexza"חומר אף ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; נאמנים שאלו מפרשים, ויש .

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לתרומה Lãwä((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ìò ïéðîàð íéìLeøéáe– ÄÈÇÄÆÁÈÄÇÇÙÆ
כלי כל על  בירושלים הארץ עמי שנאמנים מבואר, בגמרא בברייתא
במשנה  שכן  לקודש ; טהורים שהם לומר קטנים, בין גדולים בין  חרס,

קטנים  חרס כלי על  הארץ עמי  נאמנים ולפנים המודיעים שמן שנינו, ה
על אף הם נאמנים עצמה שבירושלים ללמד , משנתנו ובאה בלבד,

חרס  כלי  ואין בירושלים כבשונות עושים שאין לפי  גדולים, חרס כלי 
גדולים, חרס בכלי גם במקדש צורך  שהיה וכיון הרבה, בה מצויים

לכלים  צריכה שאינה לתרומה, אבל  עליהם. חכמים שם גזרו  לא הלכך 
הארץ  עמי הקודש חומרת שמשום ביארנו, וכבר נאמנים; אינם הרבה,

בטהרתה. שמקילים בתרומה, כן  שאין מה משקרים, ואינם נזהרים
ìâøä úòLáeעמי נאמנים לרגל, ועולים עצמם מטהרים שהכל  – ÀÈÇÈÆÆ

בירושלים, äîeøzäהארץ ìò óà הכתוב על זה סמכו  בגמרא – ÇÇÇÀÈ
יא יא יא יא ):):):): ככככ,,,, mixag"((((שופטים שופטים שופטים שופטים  cg` yi`k xird l` l`xyi yi` lk sq`ie"–

כולם אסיפה בשעת הכתוב היא,"mixag",קראם אסיפה שעת ורגל 
ה"חברים". כמו ברגל  טהורים הארץ עמי  שאף ומכאן
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ואף  הרגל, בשעת כ"חברים" נחשבים ישראל  שכל הקודמת, במשנה ששנינו לאחר 
ועולים  עצמם מטהרים שהכל לפי הם, טהורים ומאכליהם וכליהם הארץ עמי 
הארץ  עמי  בהם שנגעו בירושלים "חבר " חנווני  של  באוכלים משנתנו  דנה לרגל ,

לא  מהם לו ונשתייר  הרגל.ברגל חר 

Búéáç úà çúBtä ממנה למכור חביתו את שפתח "חבר " חנווני  – ÇÅÇÆÈÄ
בחבית, נוגעים הארץ עמי  לקוחות והיו הרגל , לעולי בירושלים יין

ìâøä áb ìò ,Búqòa ìéçúnäåשהתחיל "חבר " אופה וכן – ÀÇÇÀÄÀÄÈÇÇÈÆÆ
עיסתו  dt`n)למכור ixac),בה נוגעים הארץ עמי  והיו  éaøÇÄברגל,

øîâé :øîBà äãeäéיגמור העיסה, מן  או  היין מן  נשתייר אם – ÀÈÅÄÀÙ
ברגל הארץ עמי של שנגיעתם טהרה, בחזקת הרגל  לאחר גם למכרם

ובגמרא טהורים. הכל שברגל  לפי מטמאה, ב ב ב ב ))))אינה יא יא יא יא ,,,, מבואר((((ביצהביצהביצהביצה
ומעיסתו  מיינו למכור יתחיל לא אף לגמור , לו נתיר  לא שאם טעמו,

יהא  לא כך ידי  ועל הרגל, לאחר מהם לו יישאר  שמא מחשש  ברגל,
הרגלים. לעולי מצוי øîâéמזון àG :íéøîBà íéîëçåלמכור – ÇÂÈÄÀÄÄÀÙ

בהם  שנגעו לפי טהרה, בחזקת הרגל לאחר  העיסה את או היין  את
כטהורים, נחשבו  הרגל שבשעת פי  על  ואף הרגל , בשעת הארץ עמי 

חוששים  הרגל, משעבר  אבל  שעה, לאותה אלא נוהג טהרתם דין  אין 
למפרע. גם minkgk.לטומאתם dkldeïéøéáòî eéä ìâøä øáòMîÄÆÈÇÈÆÆÈÇÂÄÄ

ממקומם המקדש כלי  את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– äøæòä((((רש רש רש רש """"יייי;;;; úøäè ìò– ÇÇÂÇÈÂÈÈ
הארץ  עמי  מטומאת העזרה את ולטהר  הכלים את להטביל  כדי  כלומר

לטומאתם  חוששים שכן הבאה), במשנה (כמבואר ברגל בהם שנגעו
לעיל . שבארנו כמו  oixiarnמפרש:המאיריהמאיריהמאיריהמאירילמפרע, eid שהיו –

קול " "ויעבירו מלשון העזרה, את לטהר ביניהם לולולולו,,,,מכריזים ((((שמות שמות שמות שמות 

מפרשים:וווו)))) שיש המאירי מביא אחרmixiarnכן דבר  כל שמניחים –
הכלי בטבילת וישועוסקים המצוות". על  מעבירין  "אין  מלשון ם,

"עובר מלשון  זו, למלאכה מיד שמקדימים כלומר מקדימים, מפרשים:
éMLלעשייתן". íBéa ìâøä øáòשל האחרון טוב שיום כלומר  – ÈÇÈÆÆÀÄÄ

חמישי , ביום היה ïéøéáòîהרגל eéä àG ביום העזרה טהרת על  – ÈÇÂÄÄ
úaMäששי , ãBák éðtîצרכי בהכנת טרודים הכהנים שהיו  – ÄÀÅÀÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøzä.äîeøz ìL ïéé ìL úéáç Bì eàéáäå íécaäå úBzbä eøáò–epnî äpìa÷é àG;úâì dçépî ìáà ©§¨¨§©¦§©©¦§¥¦¨¦¤©¦¤§¨§©§¤¨¦¤£¨©¦¨§©
äàaä.Bì øîà íàå:Lã÷ úéòéáø dëBúì ézLøôä–ïîàð.úBònãîä ïîL écëå ïéé éck–íäéìò ïéðîàð ©¨¨§¦¨©¦§©§¦§¨§¦¦Ÿ¤¤¡¨©¥©¦§©¥¤¤©§ª¨¤¡¨¦£¥¤

íécaäå úBzbä úòLa,íBé íéòáL úBzbì íã÷å. §¨©©¦§©©¦§Ÿ¤©¦¦§¦
‰íéðôìå úéòéãBnä ïî–ñøç éìk ìò ïéðîàð;õeçìå úéòéãBnä ïî–íéðîàð ïéà.ãöék?øëBî àeäL øcwä ¦©¦¦§¦§¦¤¡¨¦©§¥¤¤¦©¦¦§©¥¤¡¨¦¥©©©¨¤¥

úBøãwä,úéòéãBnä ïî íéðôì ñðëð,íéç÷Blä ïäå úBøãwä ïäå øcwä àeä–ïîàð;àöé–ïîàð Bðéà. ©§¥¦§©¦§¦¦©¦¦©©¨§¥©§¥§¥©§¦¤¡¨¨¨¥¤¡¨

:íéëñðì åàéáäì øùôà äéä àì ìéìâáù íéøáç ìù åìéôàå ,íéîòä õøà ìò äàîåè åøæâù éôì äãåäéì ìéìâä õøàî ùãå÷ àéáäìoii zxdh lr oipn`p
.dpyd zeni lk onye.ø÷ùî àìå øäãæî ùãå÷ã àøîåç íåùîã ,íìåòì ïîàð ,úåçðîì àåäå øåäè äæ ïîù ,íéëñðì àåäå øåäè äæ ïéé øîàù õøàä íò

:äá éø÷ùî àîìã ïðéùééçå õøàä éîò éðéòá øåîç äîåøú úàîåè øåñà ïéàù ,ïîàð åðéà ,äîåøúì ïäå íéøåäè åìà ïîùå ïéé øîà íà ìáàzezbd zryae
.micadeíéøöåòù úòáå øéöáä úòáùéøôäì éãë ïîùäå ïééä úééùò úòá íäéìë úà íéøäèî íãà éðá ìëù éôì ,äîåøúä ìò óà ïéðîàð ,ãáá íéúéæä

:äøäèá äîåøúä.'eke zezbd exarøáòù øçàìäîåøú ìù ïîù ìù åà ïéé ìù úéáç õøàä íò àéáäå ,ãáä úéáá íéúéæä úøéöò ïîæ åà øéöáä ïîæ
.äøåäè àéäù øîåàå øáç ïäëìepnn dplawi `l:ïîàð åðéà íéãáäå úåúéâä øçàìã ,äøåäè ú÷æçá.d`ad zbl dgipn la`øçàìù òãåéù õøàä íò

:äéìò ïîàð àåä äòù äúåàáã ,ïäëì äðúåð æàå äàáä úâì åæ úéáç çéðî ,ïîàð åðéà íéãáäå úåúâä.ziriaxíéëñðì ïéé âåìäon`p.úéáçä ìë ìò
:äîåøúà éîð ïîéäî ùãå÷à ïîéäîã åâîã.zernecnd ony icke oii ickïéòîåãîå ïéáøåòî ùãå÷å äîåøúå ïéìåç àëéà àúùäå ,íéëñðì åìáè úà øäèîä

íãå÷ åìéôà íéãëä ìò äéì ïðéðîäî àðãéàä ,úåúâä úòùá åìéôà íéãëä ìò ïîàð åðéà õøàä íòã â"òà ,íéøåäè ïäù íéãëä ìò íâ øîåì àáå ,äæá äæ
.áø÷ àåäå äàîåè ú÷æçá íäî åäåøéòù íéãëä åéäéù ùãå÷ì àåä éàðâã ,íéãëàå äîåøúà éîð ïîéäî ùãå÷à ïîéäîã åâîã ,íåé íéòáù úåúâä úòù

:úåúâä íãå÷ íåé íéòáù íøäèìå íéìëä úà ïéîæäì àåä àîìòã àçøåàã íåùî ,è÷ðã íåé íéòáùå
dddd.miptle ziricend onïåâë ,íé÷ãä ñøç éìë ïäî ç÷éì õøàä éîò íéøã÷ íéðîàð ,íéìùåøé ãöì ,íéðôìå åðîî .ìéî å"è íéìùåøéî ÷åçø êøë úéòéãåî

ïéàù ,íäéìò åøæâ àìå íåðéîàä êëéôì ,úåøã÷ì àìå ãéñì àì ,ïùòä éðôî ,úåðåùáë ïéùåò ïéà íéìùåøéáå .íä àìá à"àù éôì .úåðåúé÷å úåøã÷ úåñåë
:äá ãåîòì ïéìåëé ïéàù øåáöä ìò äøéæâ íéøæåâ.xcwd `edãéì íøñî íà ìáà ,åðéîàäì àìù à"àù éôì ,åðéîàä ãáìá åì úéòéãåîì õåçî ïàéáäù éî

:åäåðéîàä àì ,íéðôì åà úéòéãåîá áùåéä õøàä íò øçà øã÷.zexcwd odeìù úåøã÷ íäîò óøöì ïîàð åðéàå .ïîàð àåä àéáäù úåøã÷ ïúåà ìò

`xephxa yexit

äðMäנסכי לשם בטהרה שמרתיו  זה "יין  לומר : הארץ עם שנאמן  – ÇÈÈ
חומרת  שמשום מנחות", לשם בטהרה שמרתיו  זה "שמן  המזבח",

שאמר : הארץ עם אבל  משקרים. ואינם הארץ עמי  נזהרים הקודש 
טומאת  איסור  שאין נאמן , אינו  לתרומה", והם טהורים, אלו  ושמן "יין 

מבואר, בגמרא בה. משקרים שמא וחוששים בעיניהם חמור  התרומה
שרצועה  לפי בגליל , לא אבל  קדשים, לענין  נאמנים ביהודה שדווקא

היה  אפשר  ואי  ליהודה, גליל  בין מפסקת היתה הכותים ארץ של
על טומאה שגזרו מפני נסכים, לשם לירושלים ושמן יין משם להביא

העמים. íécaäåארץ úBzbä úòLáe בגת הענבים דריכת בזמן – ÀÈÇÇÄÀÇÇÄ
הבד , בבית הזיתים עצירת mipn`päîeøzäובזמן  ìò óàלומר – ÇÇÇÀÈ

תרומה  להפריש  כדי כליהם, את מטהרים הכל שאז  לפי  טהורה, שהיא
íécaäåטהרה.ב  úBzbä eøáò הענבים דריכת זמן  שעבר  לאחר  – ÈÀÇÄÀÇÇÄ

הבד, בבית הזיתים עצירת זמן או Bìבגת eàéáäå הארץ עמי – ÀÅÄ
התרומה), טהרת על (השומר "חבר" ìLלכהן ïéé ìL úéáçÈÄÆÇÄÆ

äîeøz,טהורה שהיא ואמרו –epnî äpìa÷é àGיקבל לא – ÀÈÀÇÀÆÈÄÆ
והבדים  הגתות שלאחר טהורה, בחזקת הארץ מעם החבית את הכהן 

נאמן; äàaäאינו  úâì dçépî ìáàשלאחר היודע הארץ עם – ÂÈÇÄÈÀÇÇÈÈ
בגת  הענבים דריכת לזמן  זו חבית מניח נאמן, אינו  והבדים הגתות
על ואף עליה. נאמן שעה שבאותה לכהן, יתננה ואז הבאה, בשנה

משום  גזרו שלא ממנו, יקבלנה אשתקד של  שהיא מכירה שהכהן פי 
והבדים הגתות בשעת ב ב ב ב ).).).).טומאה יא יא יא יא ,,,, ומושבומושבומושבומושב משכב משכב משכב משכב  מטמאימטמאימטמאימטמאי íàåÀÄ((((הלהלהלהל''''

Bì øîà:הגתות בשעת שלא לכהן הארץ עם –dëBúì ézLøôä ÈÇÄÀÇÀÄÀÈ
Lã÷ úéòéáø,המזבח לנסכי הלוג רביעית זו חבית בתוך  הפרשתי – ÀÄÄÙÆ

רביעית  ועוד להפריש צריך שהיה התרומה כשיעור  בחבית שיש כלומר
בתוכה היא ועדיין לנסכים, שהפרישה עלïîàð((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),יתירה – ÆÁÈ

כמו  שבה, הקודש  על נאמן  שהוא שמתוך טהורה, שהיא החבית, כל
התרומה. על אף נאמן ברישא, úBònãîäששנינו ïîL écëå ïéé éckÇÅÇÄÀÇÅÆÆÇÀËÈ

ומעשרות, תרומה מהם הופרשו לא שעדיין שמן, או  יין מלאים כדים –
לנסכי יין  מהם להפריש כדי טהרתם על  שמר הארץ שעם וראינו

מדומעים  וקודש  ותרומה חולין ונמצא למנחות, שמן או  המזבח
(miaxern)אלו ורשורשורשורש""""יייי),),),),בכדים íäéìò((((גמראגמראגמראגמרא ïéðîàð,הארץ עמי  – ÆÁÈÄÂÅÆ

íécaäå úBzbä úòLa עצמם הכדים על  גם הם שנאמנים כלומר – ÀÈÇÇÄÀÇÇÄ
נאמנים  שבכדים, הקודש על שנאמנים שמתוך טהורים, שהם לומר 

מהם  שעירוהו  הכדים שיהיו  לקודש  הוא שגנאי הכדים, על  גם הם
המזבח, על קרב והוא טומאה, íBéבחזקת íéòáL úBzbì íã÷åÀÙÆÇÄÄÀÄ

על הם נאמנים יום, שבעים עד והבדים הגיתות שעת קודם ואפילו  –
בשביל ולטהרם הכדים את להכין היה שדרכם לפי הללו, הכדים טהרת

והבדים הגיתות קודם יום שבעים והשמן רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).היין ורשורשורשורש""""יייי;;;; ((((גמראגמראגמראגמרא
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מבקודש. בתרומה שיש  אחרת בחומרה ללמד  מוסיפה משנתנו 

úéòéãBnä ïîעשר חמשה מירושלים הרחוקה המודיעים, מעיר – ÄÇÄÄ
בבבב),),),),מיל  צגצגצגצג,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  ירושלים,íéðôìå((((גמרא גמרא גמרא גמרא  לצד –ïéðîàð קדרים – ÀÄÀÄÆÁÈÄ

הארץ, ñøçעמי  éìk ìò וכיוצא וכוסות קדרות כגון  הדקים, – ÇÀÅÆÆ
נאמנים  אינם אבל לקודש , הם וראויים בטהרה שעשאם לומר בהן,
שהיה  לפי במפרשים, מבואר  הטעם לתרומה. טהורים שהם לומר 

או  שבישלו חרס כלי  שכל הקדשים, בשביל  הרבה חרס בכלי צורך 
בהם  שנבלע הקודש מחמת אותם שוברים היו קדשים בהם שאפו 

שכתוב כמו  נותר , כא כא כא כא ):):):):ונעשה וווו,,,, בו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תבושל אשר  חרש  "וכלי
הכלים  את קונים היו  "חברים", קדרים מוצאים היו שלא וכיון  יישבר",
שכן  לירושלים, המודיעים בין יושבים שהיו הארץ, עמי קדרים אצל 

ה  מפני  כבשונות, עושים היו לא לקדרות,בירושלים ולא לסיד  לא עשן ,
ולפנים, המודיעים מן שהם הקדרים לאותם להאמין חכמים הקלו הלכך 

הציבור, על  גזירה גוזרים שאין  קודש , לענין  טומאה עליהם גזרו  ולא
בה לעמוד יכולים המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שאין  õeçìå((((רש רש רש רש """"יייי;;;; úéòéãBnä ïî– ÄÇÄÄÀÇ

ולחוץ, המודיעים מעיר  íéðîàðאבל ïéàואסור הכלים, טהרת על  – ÅÆÁÈÄ
הקודש . לשם מהם úBøãwä,ליקח øëBî àeäL øcwä ?ãöékÅÇÇÇÈÆÅÇÀÅ

ïäå úBøãwä ïäå øcwä àeä ,úéòéãBnä ïî íéðôì ñðëðÄÀÇÄÀÄÄÇÄÄÇÇÈÀÅÇÀÅÀÅ
ïîàð ,íéç÷Blä– מפרש :רש רש רש רש """"י י י יxcwd `ed שהביא קדר  אותו  – ÇÀÄÆÁÈ

טהורות, שהן  לומר  עליהם נאמן  בלבד  הוא למודיעים, מחוץ קדרותיו
ולפנים, המודיעים מן  או במודיעים היושב אחר לקדר  מסרן  אם אבל 

נאמן ; האחר zexcwdאין ode עליהם הביאן, שהוא הקדירות אותן  –
היושב  אחר  קדר  של  קדירות עמהן  לצרף נאמן  ואינו נאמן , הוא בלבד

ולפנים; המודיעים מן  או  migweldבמודיעים ode את שראו  אותם –
שלא  אחרים אצל  לא אבל  אצלם, הוא נאמן  קדירותיו , עם בא הקדר
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Âúéaä CBúì eñðëpL ïéàabä,íéìkä úà eøéæçäL íéápbä ïëå–øîBì ïéðîàð:eðòâð àG.ïéðîàð íéìLeøéáe ©©¨¦¤¦§§§©©¦§¥©©¨¦¤¤¡¦¤©¥¦¤¡¨¦©¨©§¦¨©¦¤¡¨¦
Lãwä ìò,äîeøzä ìò óà ìâøä úòLáe. ©©Ÿ¤§¨©¨¤¤©©©§¨

ÊBúqòa ìéçúnäå Búéáç úà çúBtä,ìâøä áb ìò–äãeäé éaøøîBà:øîâé.íéîëçåíéøîBà:øîâé àG. ©¥©¤¨¦§©©§¦§¦¨©©¨¤¤©¦§¨¥¦§Ÿ©£¨¦§¦¦§Ÿ
äøæòä úøäè ìò ïéøéáòî eéä ìâøä øáòMî.éML íBéa ìâøä øáò,ïéøéáòî eéä àG,úaMä ãBák éðtî.éaø ¦¤¨©¨¤¤¨©£¦¦©©£©¨£¨¨¨©¨¤¤§¦¦¨©£¦¦¦§¥§©©¨©¦

äãeäéøîBà:éLéîç íBéa àG óà,ïééeðt íéðäkä ïéàL. §¨¥©§£¦¦¤¥©Ÿ£¦§¦

:íéðôì åà úéòéãåîá áùåéù øçà øã÷.oigweld ode:íéøçà íéç÷åì ìöà àìå .íìöà øã÷ä ïîàð ,íàéáäù åäåàøù íéøáç.`viáåùì úéòéãåîä ïî
:ïîàð åðéà ,åéøåçàì

eeee.mi`abd:åèåáò èåáòì úéáä êåúì åñðëðå .úåéðåðøàå íéñî ìàøùéî úåáâì íìåòä úåîåà éëìîì íéàáâ ïäù ìàøùé.miapbd okeñøç éìë åáðâù
:íåøéæçäå.eprbp `l xnel mipn`p:äàøé úîçî àì ,íîöòî åùòù äáåùú úîçî íåøéæçäù àåäå .åëåúì.ycewd lr mipn`p milyexiaeìò íéðîàð

:íäéìò åøæâ àìå íåðéîàä êëéôì ,íéìùåøéá úåðåùáë ïéùåò ïéàù éôì ,ùãå÷ì ïéøåäè ïäù øîåì ,íéðè÷ ïéá íéìåãâ ïéá ñøç éìë ìëlr s` lbxd zryae
.dnexzdàø÷ øîàã(à"é 'ë íéèôåù)äôéñà úòù ìâøå ,íéøáç íìåë äôéñà úòùá íàø÷ áåúëä ,íéøáç ãçà ùéàë øéòä ìà ìàøùé ùéà ìë óñàéå

:àéä
ffff.eziag z` gzetd:õøàä éîò åá åùîùîå ,ìâøá íéìùåøéá ïéé øåëîì åúéáç çúôù øáç.xenbi `lïéøåäè ïä ìâøä úòùáù ô"òàù .ìâøä øçàì

,äøæòä éìë ïéìéáèî ìâøä øçàì ïéúéðúîá ïðéøîàãë ,òøôîì ïòâî àîè ìâøä øçàì ìáà ,íéøáç ìëä ìâøä úòùáù àìà ,úéîìåò äøäè ïúøäèù àì
:é"øë äëìä ïéàå .íéìâø éìåòì éåöî ïåæî ïéàå ìéçúé àì àåä óà øåîâé àì øîåà äúà íà ,øáñ øåîâé øîàã é"øå .ìâøá õøàä éîò ïäá åòâðù éðôî

.dxfrd zxdh lr oixiarn:ìâøá ïäá åòâðù õøàä éîò úàîåèî äøæòä úà øäèìå ïìéáèäì ïîå÷îî íéìëä úà ïéøéáòî.zayd ceak iptnåéäù

`xephxa yexit

ולחוץ,àöéראוהו . המודיעים מן –ïîàð Bðéà. קדירותיו על שם – ÈÈÅÆÁÈ
אחרת: בדרך  הסיפא את מפרשים ed`ויש  ziricend on miptl qpkp

migweld ode zexcwd ode xcwd והן הקדר אותו  שהוא פי  על  אף –
נאמן  היה לא למודיעים שמחוץ הלוקחים, אותם והם הקדירות אותן 

מן  לפנים משנכנס מקום מכל טהורות, שהן  לומר  הקדרות על 
הוא הרי  vi`המודיעים, .on`pשוב ולחוץ, המודיעים on`p,מן  epi`

מקום  ובכל  נאמן , זה שבמקום במקום, אלא תלויה הנאמנות שאין
נאמן  אינו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אחר  ((((הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם;;;;

בגמרא: ברייתא מובאת עצמה מודיעים minrtבדין miptlk minrt miricen"
`vei xcw ?cvik .ueglk(למודיעים ונכנס המודיעים מן  qpkp(מלפנים xage שבא)

– למודיעים) ונכנס למודיעים לומרmiptlkמחוץ במודיעים הוא שנאמן  (היינו
ואם  לאחוריו, עוד יחזור  לא שהקדר  לפי לקודש, טהורות שהן  קדירותיו  על 

עוד ). ימצאהו  לא עכשיו יקח ueglk,לא ± oi`vei mdipy e` miqpkp mdipy שאם
עד להמתין אפשר הרי למודיעים, ונכנסים למודיעים מחוץ באים שניהם
ומצא  הואיל  יוצאים, שניהם ואם ולפנים; המודיעים מן ויהיו דרכם שימשיכו
אף  ממנו  יקח לא שוב ממנו , לקח ולא ולפנים המודיעים מן  הקדר  את
לפנים  להיכנס עומד  והקדר הואיל  יוצא, וחבר נכנס קדר  שכן וכל במודיעים;

שם. ממנו  ויקח החבר יחזור המודיעים, מן
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ïéàabä,הארץ עמי והם המלכות, מטעם המסים גובי –eñðëpL ÇÇÈÄÆÄÀÀ
úéaä CBúì,המס על  משכון  ליטול  –eøéæçäL íéápbä ïëå ÀÇÇÄÀÅÇÇÈÄÆÆÁÄ
íéìkä úà,לבעליהם והחזירום תשובה ועשו חרס כלי  שגנבו  – ÆÇÅÄ

eðòâð àG :øîBì ïéðîàð שלא לומר נאמנים שהגבאים כלומר – ÆÁÈÄÇÈÇÀ
וכן  טהורים; הכלים שאר ונמצא כמשכון, שנטלו  בכלים אלא נגעו 

והרי בתוכם, נגעו  שלא שהחזירום, הכלים על  לומר נאמנים הגנבים
יש מגבם. מיטמאים אינם חרס שכלי  לפי  טהורים, מפרשים,הם

בענין  ללמד מוסיפה ומשנתנו לתרומה, לא אבל  לקודש שנאמנים
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))"dnexza"חומר אף ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; נאמנים שאלו מפרשים, ויש .

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לתרומה Lãwä((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ìò ïéðîàð íéìLeøéáe– ÄÈÇÄÆÁÈÄÇÇÙÆ
כלי כל על  בירושלים הארץ עמי שנאמנים מבואר, בגמרא בברייתא
במשנה  שכן  לקודש ; טהורים שהם לומר קטנים, בין גדולים בין  חרס,

קטנים  חרס כלי על  הארץ עמי  נאמנים ולפנים המודיעים שמן שנינו, ה
על אף הם נאמנים עצמה שבירושלים ללמד , משנתנו ובאה בלבד,

חרס  כלי  ואין בירושלים כבשונות עושים שאין לפי  גדולים, חרס כלי 
גדולים, חרס בכלי גם במקדש צורך  שהיה וכיון הרבה, בה מצויים

לכלים  צריכה שאינה לתרומה, אבל  עליהם. חכמים שם גזרו  לא הלכך 
הארץ  עמי הקודש חומרת שמשום ביארנו, וכבר נאמנים; אינם הרבה,

בטהרתה. שמקילים בתרומה, כן  שאין מה משקרים, ואינם נזהרים
ìâøä úòLáeעמי נאמנים לרגל, ועולים עצמם מטהרים שהכל  – ÀÈÇÈÆÆ

בירושלים, äîeøzäהארץ ìò óà הכתוב על זה סמכו  בגמרא – ÇÇÇÀÈ
יא יא יא יא ):):):): ככככ,,,, mixag"((((שופטים שופטים שופטים שופטים  cg` yi`k xird l` l`xyi yi` lk sq`ie"–

כולם אסיפה בשעת הכתוב היא,"mixag",קראם אסיפה שעת ורגל 
ה"חברים". כמו ברגל  טהורים הארץ עמי  שאף ומכאן
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ואף  הרגל, בשעת כ"חברים" נחשבים ישראל  שכל הקודמת, במשנה ששנינו לאחר 
ועולים  עצמם מטהרים שהכל לפי הם, טהורים ומאכליהם וכליהם הארץ עמי 
הארץ  עמי  בהם שנגעו בירושלים "חבר " חנווני  של  באוכלים משנתנו  דנה לרגל ,

לא  מהם לו ונשתייר  הרגל.ברגל חר 

Búéáç úà çúBtä ממנה למכור חביתו את שפתח "חבר " חנווני  – ÇÅÇÆÈÄ
בחבית, נוגעים הארץ עמי  לקוחות והיו הרגל , לעולי בירושלים יין

ìâøä áb ìò ,Búqòa ìéçúnäåשהתחיל "חבר " אופה וכן – ÀÇÇÀÄÀÄÈÇÇÈÆÆ
עיסתו  dt`n)למכור ixac),בה נוגעים הארץ עמי  והיו  éaøÇÄברגל,

øîâé :øîBà äãeäéיגמור העיסה, מן  או  היין מן  נשתייר אם – ÀÈÅÄÀÙ
ברגל הארץ עמי של שנגיעתם טהרה, בחזקת הרגל  לאחר גם למכרם

ובגמרא טהורים. הכל שברגל  לפי מטמאה, ב ב ב ב ))))אינה יא יא יא יא ,,,, מבואר((((ביצהביצהביצהביצה
ומעיסתו  מיינו למכור יתחיל לא אף לגמור , לו נתיר  לא שאם טעמו,

יהא  לא כך ידי  ועל הרגל, לאחר מהם לו יישאר  שמא מחשש  ברגל,
הרגלים. לעולי מצוי øîâéמזון àG :íéøîBà íéîëçåלמכור – ÇÂÈÄÀÄÄÀÙ

בהם  שנגעו לפי טהרה, בחזקת הרגל לאחר  העיסה את או היין  את
כטהורים, נחשבו  הרגל שבשעת פי  על  ואף הרגל , בשעת הארץ עמי 

חוששים  הרגל, משעבר  אבל  שעה, לאותה אלא נוהג טהרתם דין  אין 
למפרע. גם minkgk.לטומאתם dkldeïéøéáòî eéä ìâøä øáòMîÄÆÈÇÈÆÆÈÇÂÄÄ

ממקומם המקדש כלי  את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– äøæòä((((רש רש רש רש """"יייי;;;; úøäè ìò– ÇÇÂÇÈÂÈÈ
הארץ  עמי  מטומאת העזרה את ולטהר  הכלים את להטביל  כדי  כלומר

לטומאתם  חוששים שכן הבאה), במשנה (כמבואר ברגל בהם שנגעו
לעיל . שבארנו כמו  oixiarnמפרש:המאיריהמאיריהמאיריהמאירילמפרע, eid שהיו –

קול " "ויעבירו מלשון העזרה, את לטהר ביניהם לולולולו,,,,מכריזים ((((שמות שמות שמות שמות 

מפרשים:וווו)))) שיש המאירי מביא אחרmixiarnכן דבר  כל שמניחים –
הכלי בטבילת וישועוסקים המצוות". על  מעבירין  "אין  מלשון ם,

"עובר מלשון  זו, למלאכה מיד שמקדימים כלומר מקדימים, מפרשים:
éMLלעשייתן". íBéa ìâøä øáòשל האחרון טוב שיום כלומר  – ÈÇÈÆÆÀÄÄ

חמישי , ביום היה ïéøéáòîהרגל eéä àG ביום העזרה טהרת על  – ÈÇÂÄÄ
úaMäששי , ãBák éðtîצרכי בהכנת טרודים הכהנים שהיו  – ÄÀÅÀÇÇÈ
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Áäøæòä úøäè ìò íéøéáòî ãöék?Lc÷na eéäL íéìkä úà ïéìéaèî,íäì ïéøîBàå:eòbz àHL eøäfä ¥©©£¦¦©©£©¨£¨¨©§¦¦¤©¥¦¤¨©¦§¨§§¦¨¤¦¨£¤¦§
eäeànèúe (äøBðnáe) ïçìMa.Lc÷na eéäL íéìkä ìk,íéLéìLe íéiðL íäì Lé,íéðBLàøä eàîèð íàL ©ª§¨©§¨§©§¨©¥¦¤¨©¦§¨¥¨¤§¦¦§¦¦¤¦¦§§¨¦¦

ïäézçz íéiðL eàéáé.äìéáè ïéðeòè Lc÷na eéäL íéìkä ìk,úLçpä çaæîe áäfä çaænî õeç,ïäL éðtî ¨¦§¦¦©§¥¤¨©¥¦¤¨©¦§¨§¦§¦¨¦¦§©©¨¨¦§©©§Ÿ¤¦§¥¤¥
ò÷øwk;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:ïétöî ïäL éðtî. ©©§©¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¦§¥¤¥§ª¦
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‡ïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö úBøèBt íéLð äøNò Lîç,íeaiä ïîe äöéìçä ïî,íìBòä óBñ ãò.ïä elàå: £¥¤§¥¨¦§¨¥¤§¨¨¥¤¦©£¦¨¦©¦©¨¨§¥¥

:åúéáá ùéà úáù éëøöá ÷ñòúäì ïéëéøö íéðäëä.'d meil `l s`ïééåðô íéðäëä ïéàù éôì .úáùä øçàì ãò ïúåà ïéìéáèî ïéà ,'ä íåéì ìâøä øáò íà óà
:é"øë äëìä ïéàå .äëøòîä ìù ïùã ìë ìâøä úåîé ìë íù åöá÷ù ,çáæîä òöîàá çåôúä ìòù ïùãä úà àéöåäì ïéãåøèù ,ïìéáèäì áåè íåé éàöåî íåéì

gggg.mdl oixne`e.ìâøá õøàä éîòì.oglya erbz `ly exdfdäéá áéúëã åîå÷îî å÷ìñì à"àù ,ìâøä øçàì åìéáèäì åìëåé àìù éôì(ç"ë úåîù)íçì
:ãéîú éðôì íéðô.dliah miperh:ìâøä úàîåè éðôî.rwxwk ody iptn zyegpd gafne adfd gafnn ueg.äîãà çáæî åúàø÷ äøåúäù úùåçðä çáæî

áéúë áäæä çáæîå('â øáãîá):åá åòâð àìã ïøîà àä ïçìùå .äæì äæ úåçáæî ù÷úà ,úåçáæîäå äøåðîä.oitevn ody iptnïéàîèî íéîëçå ,øîà÷ éëä
äìéáè ïéëéøö ïéàã àîòèã à"ëçå øçà 'éô .úçðì ïééåùòä õò éìë íåùî ïøäèì ùé ïéôåöî ååä àì éàã ,ïéôåöî ïäù éðôî íä íâ äìéáè ïéëéøöù ïéøîåàå
'éô êë .ãáìá àúìîã àîòèá àìà à"ø ìò éâéìô àìå ,ïéàîèî ïðéàù úçðì ïééåùòä õò éìëë ååäå ,ïäéáâì ìéèá ïééåôöå úùçðå áäæ ïéôåöî íäù éôì

:áùåîå áëùî éàîèî úåëìäá í"áîøä
z e n a i z k q n

``̀̀̀.odizexv zexhet miyp dxyr yngøîàðù ,úåøåèô ïäéúù ,íéðá àìá úîå íéùð éúù åìå åéçàì äàåùð ïäî úçà äúéä íàù(ç"é àø÷éå)äùàå

`xephxa yexit

השבת. לאחר עד הכלים טהרת את דוחים הלכך בבתיהם, éaøÇÄהשבת
éLéîç íBéa àG óà :øîBà äãeäé ביום הרגל  עבר  אם אף – ÀÈÅÇÀÂÄÄ

מעבירים  היו לא רביעי , ביום היה האחרון  טוב שיום כלומר חמישי ,
השבת, לאחר  עד  העזרה טהרת ïééeðtעל  íéðäkä ïéàL ביום – ÆÅÇÙÂÄÀÄ

בהוצאת  טרודים שהיו בגמרא ומבואר הכלים; בטבילת לעסוק החמישי 
אותו  מדשנים היו  שלא לפי  הרגל , ימות כל במזבח שנצטבר הדשן

כבוד מפני  בכך עוסקים היו לא הרי  הששי וביום ב); ב, (תמיד  ברגל
dcedi.השבת. iaxk dkld oi`e

ח ה נ ש מ ר ו א ב
על מעבירין היו הרגל "משעבר הקודמת: במשנה ששנינו מה לבאר באה משנתנו

העזרה". טהרת

íéìkä úà ïéìéaèî ?äøæòä úøäè ìò íéøéáòî ãöékÅÇÇÂÄÄÇÇÂÇÈÂÈÈÇÀÄÄÆÇÅÄ
Lc÷na eéäL,ברגל בהם שנגעו הארץ עמי  מטומאת לטהרם כדי  – ÆÈÇÄÀÈ

הקודמת, במשנה שבארנו íäìכמו  ïéøîBàå הארץ עמי  לכהנים – ÀÀÄÈÆ
(äøBðnáe)((((רשרשרשרש""""יייי),),),),ברגל  ïçìMa eòbz àHL eøäfäלפי – ÄÈÂÆÄÀÇËÀÈÇÀÈ

"ובמנורה" תיבת במשנתנו גורסים אין בבבב),),),),הגמרא כו כו כו כו ,,,, חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  ((((עייןעייןעייןעיין

eäeànèúe,הרגל לאחר השולחן את להטביל  אפשר  שאי לפי  – ÀÇÀ
בו  שנאמר  לללל):):):):משום כהכהכהכה,,,, פנים((((שמות שמות שמות שמות  לחם השולחן על  i"ונתת p t l

c i n z רגע אפילו  מהשולחן יסור  שלא הפנים לחם שמצוות וכיון  ,"
טבילה. לשם ממקומו לסלקו היה אפשר אי הרי íéìkäאחד , ìkÈÇÅÄ

íéLéìLe íéiðL íäì Lé ,Lc÷na eéäLעוד היה כלי לכל – ÆÈÇÄÀÈÅÈÆÀÄÄÀÄÄ
ברזרבה), (כלים כמותו  שניים או  íéðBLàøäאחד eàîèð íàLÆÄÄÀÀÈÄÄ

ïäézçz íéiðL eàéáéאחר מביאים היו הכלים אחד  נטמא אם – ÈÄÀÄÄÇÀÅÆ
שהרי אחד, עוד היה שולחן שאפילו כותבים, יש  תחתיו. (מהרזרבה)

טבילה טעון נטמא ישראלישראלישראלישראל")")")")אם שולחן ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת שאמנם סוברים, ויש  ,

אחד אלא היה מפרשים מפרשים מפרשים מפרשים ).).).).לא קצתקצתקצתקצת בשםבשםבשםבשם eéäL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי íéìkä ìkÈÇÅÄÆÈ
äìéáè ïéðeòè Lc÷naעמי מטומאת לטהרם כדי הרגל , לאחר  – ÇÄÀÈÀÄÀÄÈ

השנה  ימות בכל נטמאו אם הדין והוא ברגל , בהם שנגעו הארץ
áäfä((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), çaænî õeç,בהיכל שעמד  –çpä çaæîeúL ÄÄÀÇÇÈÈÄÀÇÇÀÙÆ

בעזרה, שעמד  –ïäL éðtîò÷øwk כתוב הנחושת שבמזבח – ÄÀÅÆÅÇÇÀÇ
כא כא כא כא ):):):): כ כ כ כ ,,,, il",((((שמותשמותשמותשמות dyrz dnc` gafn" טומאה מקבל שאינו  ומכאן

שנאמר  הנחושת, למזבח הושווה הזהב ומזבח לא לא לא לא ):):):):כאדמה, גגגג,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

לזה,zegafnde"המנורה זה המזבחות הוקשו – "éìà éaø éøác.øæò ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

:íéøîBà íéîëçåïétöî ïäL éðtî נאמרו פירושים שני  – ÇÂÈÄÀÄÄÀÅÆÅÀËÄ
החכמים: בדברי `cg,בגמרא yexitאליעזר רבי  על חולקים שהחכמים

טבילה, צריכים המזבחות שאף oitevn,וסוברים, ody iptnכלומר
שכל טומאה, מקבלים היו  לא ובנחושת בזהב מצופים היו לא שאילו 

לנחת העשוי עץ lhlhidl),כלי  `le enewna cinz gepl)מקבל אינו 
שנאמר לבלבלבלב):):):):טומאה, יא יא יא יא ,,,, מהם((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יפול  אשר (mivxydn)"וכל 

יטמא urבמותם ilk lknאו עור  או  בגד  מיטלטלwyאו שק מה – "
מצופים  שהמזבחות כיון אבל  וריקם, מלא מיטלטל  כל אף וריקם מלא

הלכך מתכת, ככלי  טומאה מקבלים הם הרי  ונחושת), (זהב מתכת
הרגל . לאחר טבילה טעונים הם `xg,אף yexit חולקים אינם שחכמים

טבילה, טעונים שאינם לדבריו , אחר  טעם נותנים אלא אליעזר , רבי  על 
mitevn mdy iptn אלא כקרקע שהם מפני לטעם צורך  אין  כלומר –

ואינם  לנחת העשוי  עץ כלי שהם מפני  טומאה, מקבלים שאינם הטעם
מבארים  ויש  לגביהם. בטל  וציפויים ובנחושת, בזהב מצופים אלא

מקבלים  אינם חכמים שלדעת משנתנו, של  כפשוטה זה, פירוש לפי
הטומאה  בהם וכשנוגעת ובנחושת, בזהב מצופים שהם מפני טומאה

טומאה מקבל  אינו עצמו  והציפוי בציפויים, אלא נוגעת ((((עיין עיין עיין עיין אינה

דדדד).).).). דדדד,,,, כלים כלים כלים כלים  הלהלהלהל'''' מהרמב מהרמב מהרמב מהרמב """"םםםם שמביאשמביאשמביאשמביא מה מה מה מה  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות

במשנתנו  ששנינו  ogleya"מה erbz `ly exdfd :mdl mixne`e",רש"י לפי  בארנו
עומד השולחן שהרי בכלל, הארץ לעמי ולא הארץ, עמי  לכהנים שאומרים

מפרש: הרמב"ם אבל שם. להיכנס אסורים וישראלים mdlבהיכל  mixne`e"
erbz `ly exdfd :milbx ilerl ogleyd z` mi`xny drya ux`d inr l`xyil

..."ogleya"למלך "משנה בעל שם ומבאר  יא), יא, ומושב משכב מטמאי  (הל '
לעולי אתו ומראים להיכל מחוץ השולחן את מוציאים היו  הרמב"ם שלדעת

בירושלמי. מפורש וכן  רגלים.

y c e w z a y
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ומן הייבום מן  פטורה ערווה, משום היבם על האסורה שיבמה הקדמנו , כבר 
מן המת, האח של הנשים שאר את היינו  צרותיה, את היא פוטרת ואף החליצה,
ואת  צרותיהן את הפוטרות עריות, עשרה חמש  מונה משנתנו החליצה. ומן הייבום

החליצה. ומן הייבום מן  צרותיהן , צרות

íéLð äøNò Lîç משום ליבם אסורות שהן  להלן , המנויות – ÂÅÆÀÅÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt zenai zkqn

Bza,Bza úáe,Bða úáe,BzLà úa,dða úáe,dza úáe,BúBîç,BúBîç íàå,åéîç íàå,Bnàî BúBçà, ¦©¦©§©¦§©§¨©¦¨£§¥£§¥¨¦£¥¦
Bnà úBçàå,BzLà úBçàå,Bnàî åéçà úLàå,BîìBòa äéä àHL åéçà úLàå,Búlëå;ïäéúBøö úBøèBt elà éøä ©£¦©£¦§§¥¤¨¦¥¦§¥¤¨¦¤¨¨§¨§©¨£¥¥§¨¥¤

ïäéúBøö úBøöå,íeaiä ïîe äöéìçä ïî,íìBòä óBñ ãò.eúî íà ïlëå,eðàî Bà,eLøbúð Bà,eàöîpL Bà §¨¨¥¤¦©£¦¨¦©¦©¨¨§ª¨¦¥¥£¦§¨§¤¦§§

äá øîàðù åúîáé åìéôàù êãîìì àìà ,äéìò øîåì ãåîìú ïéàù ,äéìò äúåøò úåìâì øåøöì ç÷ú àì äúåçà ìà(ä"ë íéøáã)àéä íà ,äéìò àáé äîáé
àì òîùîã .øåøöì ì"ú ,ïéðî äúøö úøö .øåöì ì"ú ,ïéðî äúøö ,àéä àìà éì ïéàå .úøë ïäá ùéù úåéøò øàùì ïéãä àåäå .ç÷ú àì ,äúåçà ìà äùà

:äúøö úøö àìå äúøö àìå àéä àì ç÷ú.'eke eza zae ezaáéúëã ïåéëã .åúùà úá åðééä åúùàî åúá åìéàã ,åðá úáå åúá úá ïëå ,åúñåðàî åúáá
(ç"é àø÷éå)à÷ôð àìà ,òîùî ïéùåã÷ éãé ìò äùàã ,àø÷ éàäî ÷éôð àì åúñåðàî åúá ìáà .øçà ùéàî àðù àìå åðîéä àðù àì ,äúáå äùà úåøò

êúá úá åà êðá úá úåøòî(:íù):.eing m`e zeng m`e ezengùéå ,äúá úá úàå äðá úá úà äìâú àì äúáå äùà úåøò íåùî ,åì úåøåñà åìà ìë
:åéîç íàå åúåîç íàå åúåîç äæ ììëá.en`n ezeg`äåçà äåçà ïðéôìéã ,áàä ïî åéçàá àìà íåáé ïéàù .åîà úåçà ïëå .úîå åéáàî åéçàì úàùéðù

:àðù àì éîð àëä íàä ïî ïéàù éô ìò óà áàä ïî ïìäì äî ,á÷òé éðáî.en`n eig` zy`eàìá úîå ,åìöà úéøëð äúéäù ,åéáàî åéçà äàùéðå úîù
áéúëã ,úéîìåò åì äøåñàå åîàî åéçà úùà äìçú äúéäù éôì åì äøåñàå .íåáéì åéðôì äìôðå íéðá(íù)áàä ïî ïéá êéçà ïðéùøãå ,êéçà úùà úåøò

:íàä ïî ïéáid `ly eig` zy`e.enlera dúøçà äùà åìå åúùà úà ïåòîù íáéå ,éåì åîùå äúéî øçàì çà åì ãìåðå ,íéðá àìá úîù ïáåàø ïåâë
øîàðù ,éåì íåáéî áåúëä äèòéîù éôì ,úøëá éåìì äøåñà ïåòîùì úàùéðù ïáåàø úùàù éôì ,úåøåèô ïäéúù ,éåì éðôì ïäéúù åìôðå ,íéðá àìá úîå

(ä"ë íéøáã)äúòù ô"òàå .íéðá åì ùéù çà úùàë íìåò øåñéà éåì ìò äøñàð ïáåàø úîùë êëìä .íìåòá úçà äáéùé íäì äúéäù ,åéãçé êéçà åáùé éë
:äøåñà äúøö êë äøåñà àéäù íùëå .ïáåàø úîçî åì äøåñà ,åîìåòá äéäù ïåòîù éàåùéð çëî äìôð.ezlkeäøåñà åúìëå .åéçà äàùðå ,åðá úîù
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ïîeערווה, äöéìçä ïî ,ïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö úBøèBtÀÈÅÆÀÈÈÅÆÄÇÂÄÈÄ
íeaiä מהן אחת היתה שאם למסכתנו , בפתיחה שבארנו  כמו – ÇÄ

הן נקראות והרי  אחרת, אשה לו  והיתה לאחיו , z"נשואה e x v" לזו זו 

וווו),),),), א א א א ,,,, א א א א  לייבום,((((שמואלשמואלשמואלשמואל לפניו  הנשים שתי ונפלו  בנים, בלא אחיו ומת
משום  פטורה והאחת שהואיל הייבום, ומן החליצה מן פטורות שתיהן

אח, עוד לו היה ואם צרתה. את גם פוטרת היא הרי  ערווה, איסור 
אחרת, אשה ולו  הערווה, צרת לו ונתייבמה קרובותיו, היבמות שאין

מן  פטורות שתיהן  לייבום, לפניו נשיו ונפלו בנים, בלא הוא אף ומת
פוטרת  וזו הערווה, צרת היתה מהן  אחת שהרי  הייבום, ומן  החליצה

הערווה, של צרתה צרת את היינו האחרת, את íìBòäגם óBñ ãòÇÈÈ
למסכתנו  בפתיחה הבאנו  וכבר  וכו'. צרותיהן צרות צרות אפילו –

(ולא  הייבום" ומן  החליצה "מן  נקטה משנתנו  כך. על  אחדים טעמים
היא  שכן למסכתנו), בפתיחה שנקטנו כמו החליצה", ומן  הייבום "מן 

ששנו  כמו ייבום, למצוות קודמת חליצה שמצוות להשמיענו , רוצה
בראשונה, – חליצה למצוות קודמת ייבום "מצוות ז ): א, (בכורות

מצוה, לשם מתכוונים שאין  ועכשיו  מצוה; לשם מתכוונים שהיו
ייבום" למצוות קודמת חליצה מצוות """"תוספות תוספות תוספות תוספות אמרו : ועייןועייןועייןועיין ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

טובטובטובטוב").").")."). אף יוםיוםיוםיום פטורה הייבום מן תורה מדין שפטורה כל מקום מכל
למסכתנו . בפתיחה הטעם כבר  שבארנו כמו החליצה, ïäמן  elàåÀÅÅ

ומן  החליצה מן וכו ' צרותיהן את הפוטרות העריות עשרה חמש  –
Bðaהייבום: úáe ,Bza úáe ,Bza–eza שנולדה בתו  בין : היינו ÄÇÄÇÀ

מ"אנוסתו "; לו  שנולדה בתו ובין  בקידושין , לו  הנשואה מאשתו  לו 
epaוכן  zae eza za"מ"אנוסתו אפילו נשא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))– אם כגון  ;

נשים  גם והניח בנים, בלא ומת אחיו , ראובן  של בתו את שמעון

פטורות, כולן כך  הייבום, ומן  החליצה מן  פטורה שבתו  כשם אחרות,
אח. אשת באיסור עליו  dzaונאסרות úáe ,dða úáe ,BzLà úaÇÄÀÇÀÈÇÄÈ

של בתה ואף עליו, אסורה הבת הקודם, מבעלה בת לאשתו  כשיש –
הבן  של  בתו  הקודם, מבעלה בן  לאשתו כשיש  וכן  עליו ; אסורה הבת

שנאמר עליו , יז יז יז יז ):):):):אסורה יח יח יח יח ,,,, את ((((ויקראויקראויקראויקרא תגלה, לא ובתה אשה "ערות
ערותה". לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה שמה רשרשרשרש""""ייייבת מפרש,

במשנתנו  וכן "eza"ששנינו  מ"אנוסתו", בתו  epa"היינו zae eza za",
היינו בקידושין לו הנשואה מאשתו בתו `ezy"שאילו  za" שכיון ,

dlbz"שכתוב: `l dzae dy` zexr" לה שיש בתה אפילו משמע ,
מ"אנוסתו " בתו ברם, ממנו . שילדה בתה שכן ומכל  הקודם, מבעלה

שנאמר ממה יייי):):):):למדים שםשםשםשם,,,, תגלה ((((שם שם שם שם  לא בתך  בת או  בנך בת "ערות
אחיו BúBîçערותן ". ומת לאחיו , ונישאה בעלה, שמת אשתו, אם – Â

לראובן  בעלה) מות (אחרי  שמעון של חמותו שנישאה כגון  בנים, בלא
לפני נפלה שמעון של שחמותו ונמצא בנים, בלא מת והוא אחיו ,

מן  פטורה שחמותו  כשם נשים, עוד ראובן  הניח אם לייבום, שמעון
הייבום; ומן  החליצה מן  פטורות צרותיה כך  הייבום, ומן החליצה

לפרש רוצים של"ezeng"יש בתו  את שמעון שנשא כגון כפשוטו,

חמותו  ונמצאת בנים, בלא ראובן מת כך ואחר ומתה, אחיו ראובן
לייבום שמעון  לפני  נופלת שמעון תוספות תוספות תוספות תוספות של ועייןועייןועייןועיין ישראל ישראל ישראל ישראל ",",",", ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

איגראיגראיגראיגר);););); עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  åéîçרבירבירבירבי íàå ,BúBîç íàå;אשתו של  אביה ואם – ÀÅÂÀÅÈÄ
אלו eing)כל m`e ,ezeng m`e ,ezeng) אשה "ערות משום לו  אסורות

שמפורשת  שכשם בתה..." בת ואת בנה בת את תגלה, לא ובתה
שלמעלה  דורות על האזהרה מוסבה כך שלמטה, דורות על  אזהרה

א א א א );););); עה עה עה עה ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין גמרא גמרא גמרא גמרא  Bnàî((((עייןעייןעייןעיין BúBçà, מאביו לאחיו  שנישאה – ÂÅÄ
בנים, בלא אחיו  מת ואם אחותו; ואינה הואיל  לו , מותרת היא שהרי 

לו , אסורה שהיא וכיון  לייבום, לפניו נופלת מאמו  אחותו  נמצאת
הייבום; ומן החליצה מן צרותיה את אף פוטרת Bnàהריהי úBçàåÇÂÄ

מאביו, לאחיו  שנישאה –Bnàî åéçà úLàå ,BzLà úBçàå– ÇÂÄÀÀÅÆÈÄÅÄ
נישאה  לוי, וכשמת האם, מצד רק שמעון  של אחיו לוי שהיה כגון

ומת  לו, מותרת היא שהרי מאביו, שמעון של אחיו  לראובן, אשתו 
גם  וביניהן  לייבום, אחיו שמעון  לפני  נשיו ונפלו  בנים, בלא ראובן

היינו  לוי , אשת תחילה שהיתה en`n,זו eig` zy`, לו אסורה והיא
טז טז טז טז ):):):):שנאמר  יח יח יח יח ,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תגלה", לא אחיך אשת `jig"ערות

אשת  את מוציאה ייבום מצוות ואמנם האם; מן  ובין  האב מן  בין  –
ייבום  מצוות אין אבל ערווה, איסור  מכלל  בנים) בלא (שמת האח

ולא  למסכתנו , בפתיחה כבר  שהבאנו כמו  האב, מן אח באשת אלא
ואם  לעולם, לו אסורה מאמו  אחיו שאשת ומכאן  האם; מן אח באשת
את  ופוטרת פטורה היא הרי לעיל , שבארנו כמו לייבום, לפניו  נפלה

הייבום. ומן החליצה מן  BîìBòaצרותיה äéä àHL åéçà úLàåÀÅÆÈÄÆÈÈÀÈ
בתורת  אינו  וזה נולד , שהוא קודם בנים בלא אחיו שמת היינו –

שנאמר ה ה ה ה ):):):):ייבום, כהכהכהכה,,,, mdn"((((דבריםדבריםדבריםדברים cg` zne ecgi mig` eayi ik"
אחת  ישיבה להם שהיתה לאחים אלא ייבום שאין  חכמים, ודרשו וגו ',

בלא  מת הוא ואף בעולמו , עמו שהיה אחר  אח ייבמה ואם בעולם.
עכשיו  נפלו וכולן  שייבמה, אחיו  אשת מלבד  נשים עוד  והניח בנים,

לו , אסורה וזו  הואיל  הראשון, האח של בעולמו  היה שלא האח לפני 
(כמבואר הייבום ומן  החליצה מן צרותיה את אף פוטרת היא הרי

א). ב, בנו )Búlëåלהלן (אשת וכלתו ראובן , של בנו  שמת כגון  – ÀÇÈ
בנים, בלא שמעון ומת נשים, עוד לשמעון והיו  אחיו , לשמעון נישאה

משום  לו  אסורה וכלתו  הואיל  לייבום, ראובן לפני  שמעון נשי ונפלו 
הייבום; ומן  החליצה מן צרותיה את גם פוטרת היא הרי éøäÂÅערווה,

elà, במשנתנו שנימנו  העריות עשרה חמש  –ïäéúBøö úBøèBt ÅÀÈÅÆ
íìBòä óBñ ãò ,íeaiä ïîe äöéìçä ïî ,ïäéúBøö úBøöåÀÈÈÅÆÄÇÂÄÈÄÇÄÇÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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gggg.mdl oixne`e.ìâøá õøàä éîòì.oglya erbz `ly exdfdäéá áéúëã åîå÷îî å÷ìñì à"àù ,ìâøä øçàì åìéáèäì åìëåé àìù éôì(ç"ë úåîù)íçì
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áéúë áäæä çáæîå('â øáãîá):åá åòâð àìã ïøîà àä ïçìùå .äæì äæ úåçáæî ù÷úà ,úåçáæîäå äøåðîä.oitevn ody iptnïéàîèî íéîëçå ,øîà÷ éëä
äìéáè ïéëéøö ïéàã àîòèã à"ëçå øçà 'éô .úçðì ïééåùòä õò éìë íåùî ïøäèì ùé ïéôåöî ååä àì éàã ,ïéôåöî ïäù éðôî íä íâ äìéáè ïéëéøöù ïéøîåàå
'éô êë .ãáìá àúìîã àîòèá àìà à"ø ìò éâéìô àìå ,ïéàîèî ïðéàù úçðì ïééåùòä õò éìëë ååäå ,ïäéáâì ìéèá ïééåôöå úùçðå áäæ ïéôåöî íäù éôì
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`xephxa yexit

השבת. לאחר עד הכלים טהרת את דוחים הלכך בבתיהם, éaøÇÄהשבת
éLéîç íBéa àG óà :øîBà äãeäé ביום הרגל  עבר  אם אף – ÀÈÅÇÀÂÄÄ

מעבירים  היו לא רביעי , ביום היה האחרון  טוב שיום כלומר חמישי ,
השבת, לאחר  עד  העזרה טהרת ïééeðtעל  íéðäkä ïéàL ביום – ÆÅÇÙÂÄÀÄ

בהוצאת  טרודים שהיו בגמרא ומבואר הכלים; בטבילת לעסוק החמישי 
אותו  מדשנים היו  שלא לפי  הרגל , ימות כל במזבח שנצטבר הדשן

כבוד מפני  בכך עוסקים היו לא הרי  הששי וביום ב); ב, (תמיד  ברגל
dcedi.השבת. iaxk dkld oi`e

ח ה נ ש מ ר ו א ב
על מעבירין היו הרגל "משעבר הקודמת: במשנה ששנינו מה לבאר באה משנתנו

העזרה". טהרת

íéìkä úà ïéìéaèî ?äøæòä úøäè ìò íéøéáòî ãöékÅÇÇÂÄÄÇÇÂÇÈÂÈÈÇÀÄÄÆÇÅÄ
Lc÷na eéäL,ברגל בהם שנגעו הארץ עמי  מטומאת לטהרם כדי  – ÆÈÇÄÀÈ

הקודמת, במשנה שבארנו íäìכמו  ïéøîBàå הארץ עמי  לכהנים – ÀÀÄÈÆ
(äøBðnáe)((((רשרשרשרש""""יייי),),),),ברגל  ïçìMa eòbz àHL eøäfäלפי – ÄÈÂÆÄÀÇËÀÈÇÀÈ

"ובמנורה" תיבת במשנתנו גורסים אין בבבב),),),),הגמרא כו כו כו כו ,,,, חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  ((((עייןעייןעייןעיין

eäeànèúe,הרגל לאחר השולחן את להטביל  אפשר  שאי לפי  – ÀÇÀ
בו  שנאמר  לללל):):):):משום כהכהכהכה,,,, פנים((((שמות שמות שמות שמות  לחם השולחן על  i"ונתת p t l

c i n z רגע אפילו  מהשולחן יסור  שלא הפנים לחם שמצוות וכיון  ,"
טבילה. לשם ממקומו לסלקו היה אפשר אי הרי íéìkäאחד , ìkÈÇÅÄ

íéLéìLe íéiðL íäì Lé ,Lc÷na eéäLעוד היה כלי לכל – ÆÈÇÄÀÈÅÈÆÀÄÄÀÄÄ
ברזרבה), (כלים כמותו  שניים או  íéðBLàøäאחד eàîèð íàLÆÄÄÀÀÈÄÄ

ïäézçz íéiðL eàéáéאחר מביאים היו הכלים אחד  נטמא אם – ÈÄÀÄÄÇÀÅÆ
שהרי אחד, עוד היה שולחן שאפילו כותבים, יש  תחתיו. (מהרזרבה)

טבילה טעון נטמא ישראלישראלישראלישראל")")")")אם שולחן ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת שאמנם סוברים, ויש  ,

אחד אלא היה מפרשים מפרשים מפרשים מפרשים ).).).).לא קצתקצתקצתקצת בשםבשםבשםבשם eéäL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי íéìkä ìkÈÇÅÄÆÈ
äìéáè ïéðeòè Lc÷naעמי מטומאת לטהרם כדי הרגל , לאחר  – ÇÄÀÈÀÄÀÄÈ

השנה  ימות בכל נטמאו אם הדין והוא ברגל , בהם שנגעו הארץ
áäfä((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), çaænî õeç,בהיכל שעמד  –çpä çaæîeúL ÄÄÀÇÇÈÈÄÀÇÇÀÙÆ

בעזרה, שעמד  –ïäL éðtîò÷øwk כתוב הנחושת שבמזבח – ÄÀÅÆÅÇÇÀÇ
כא כא כא כא ):):):): כ כ כ כ ,,,, il",((((שמותשמותשמותשמות dyrz dnc` gafn" טומאה מקבל שאינו  ומכאן

שנאמר  הנחושת, למזבח הושווה הזהב ומזבח לא לא לא לא ):):):):כאדמה, גגגג,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

לזה,zegafnde"המנורה זה המזבחות הוקשו – "éìà éaø éøác.øæò ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

:íéøîBà íéîëçåïétöî ïäL éðtî נאמרו פירושים שני  – ÇÂÈÄÀÄÄÀÅÆÅÀËÄ
החכמים: בדברי `cg,בגמרא yexitאליעזר רבי  על חולקים שהחכמים

טבילה, צריכים המזבחות שאף oitevn,וסוברים, ody iptnכלומר
שכל טומאה, מקבלים היו  לא ובנחושת בזהב מצופים היו לא שאילו 

לנחת העשוי עץ lhlhidl),כלי  `le enewna cinz gepl)מקבל אינו 
שנאמר לבלבלבלב):):):):טומאה, יא יא יא יא ,,,, מהם((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יפול  אשר (mivxydn)"וכל 

יטמא urבמותם ilk lknאו עור  או  בגד  מיטלטלwyאו שק מה – "
מצופים  שהמזבחות כיון אבל  וריקם, מלא מיטלטל  כל אף וריקם מלא

הלכך מתכת, ככלי  טומאה מקבלים הם הרי  ונחושת), (זהב מתכת
הרגל . לאחר טבילה טעונים הם `xg,אף yexit חולקים אינם שחכמים

טבילה, טעונים שאינם לדבריו , אחר  טעם נותנים אלא אליעזר , רבי  על 
mitevn mdy iptn אלא כקרקע שהם מפני לטעם צורך  אין  כלומר –

ואינם  לנחת העשוי  עץ כלי שהם מפני  טומאה, מקבלים שאינם הטעם
מבארים  ויש  לגביהם. בטל  וציפויים ובנחושת, בזהב מצופים אלא

מקבלים  אינם חכמים שלדעת משנתנו, של  כפשוטה זה, פירוש לפי
הטומאה  בהם וכשנוגעת ובנחושת, בזהב מצופים שהם מפני טומאה

טומאה מקבל  אינו עצמו  והציפוי בציפויים, אלא נוגעת ((((עיין עיין עיין עיין אינה

דדדד).).).). דדדד,,,, כלים כלים כלים כלים  הלהלהלהל'''' מהרמב מהרמב מהרמב מהרמב """"םםםם שמביאשמביאשמביאשמביא מה מה מה מה  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות

במשנתנו  ששנינו  ogleya"מה erbz `ly exdfd :mdl mixne`e",רש"י לפי  בארנו
עומד השולחן שהרי בכלל, הארץ לעמי ולא הארץ, עמי  לכהנים שאומרים

מפרש: הרמב"ם אבל שם. להיכנס אסורים וישראלים mdlבהיכל  mixne`e"
erbz `ly exdfd :milbx ilerl ogleyd z` mi`xny drya ux`d inr l`xyil

..."ogleya"למלך "משנה בעל שם ומבאר  יא), יא, ומושב משכב מטמאי  (הל '
לעולי אתו ומראים להיכל מחוץ השולחן את מוציאים היו  הרמב"ם שלדעת

בירושלמי. מפורש וכן  רגלים.

y c e w z a y
ú å î á é ú ë ñ î

א ה נ ש מ ר ו א ב

ומן הייבום מן  פטורה ערווה, משום היבם על האסורה שיבמה הקדמנו , כבר 
מן המת, האח של הנשים שאר את היינו  צרותיה, את היא פוטרת ואף החליצה,
ואת  צרותיהן את הפוטרות עריות, עשרה חמש  מונה משנתנו החליצה. ומן הייבום

החליצה. ומן הייבום מן  צרותיהן , צרות

íéLð äøNò Lîç משום ליבם אסורות שהן  להלן , המנויות – ÂÅÆÀÅÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt zenai zkqn

Bza,Bza úáe,Bða úáe,BzLà úa,dða úáe,dza úáe,BúBîç,BúBîç íàå,åéîç íàå,Bnàî BúBçà, ¦©¦©§©¦§©§¨©¦¨£§¥£§¥¨¦£¥¦
Bnà úBçàå,BzLà úBçàå,Bnàî åéçà úLàå,BîìBòa äéä àHL åéçà úLàå,Búlëå;ïäéúBøö úBøèBt elà éøä ©£¦©£¦§§¥¤¨¦¥¦§¥¤¨¦¤¨¨§¨§©¨£¥¥§¨¥¤

ïäéúBøö úBøöå,íeaiä ïîe äöéìçä ïî,íìBòä óBñ ãò.eúî íà ïlëå,eðàî Bà,eLøbúð Bà,eàöîpL Bà §¨¨¥¤¦©£¦¨¦©¦©¨¨§ª¨¦¥¥£¦§¨§¤¦§§

äá øîàðù åúîáé åìéôàù êãîìì àìà ,äéìò øîåì ãåîìú ïéàù ,äéìò äúåøò úåìâì øåøöì ç÷ú àì äúåçà ìà(ä"ë íéøáã)àéä íà ,äéìò àáé äîáé
àì òîùîã .øåøöì ì"ú ,ïéðî äúøö úøö .øåöì ì"ú ,ïéðî äúøö ,àéä àìà éì ïéàå .úøë ïäá ùéù úåéøò øàùì ïéãä àåäå .ç÷ú àì ,äúåçà ìà äùà

:äúøö úøö àìå äúøö àìå àéä àì ç÷ú.'eke eza zae ezaáéúëã ïåéëã .åúùà úá åðééä åúùàî åúá åìéàã ,åðá úáå åúá úá ïëå ,åúñåðàî åúáá
(ç"é àø÷éå)à÷ôð àìà ,òîùî ïéùåã÷ éãé ìò äùàã ,àø÷ éàäî ÷éôð àì åúñåðàî åúá ìáà .øçà ùéàî àðù àìå åðîéä àðù àì ,äúáå äùà úåøò

êúá úá åà êðá úá úåøòî(:íù):.eing m`e zeng m`e ezengùéå ,äúá úá úàå äðá úá úà äìâú àì äúáå äùà úåøò íåùî ,åì úåøåñà åìà ìë
:åéîç íàå åúåîç íàå åúåîç äæ ììëá.en`n ezeg`äåçà äåçà ïðéôìéã ,áàä ïî åéçàá àìà íåáé ïéàù .åîà úåçà ïëå .úîå åéáàî åéçàì úàùéðù

:àðù àì éîð àëä íàä ïî ïéàù éô ìò óà áàä ïî ïìäì äî ,á÷òé éðáî.en`n eig` zy`eàìá úîå ,åìöà úéøëð äúéäù ,åéáàî åéçà äàùéðå úîù
áéúëã ,úéîìåò åì äøåñàå åîàî åéçà úùà äìçú äúéäù éôì åì äøåñàå .íåáéì åéðôì äìôðå íéðá(íù)áàä ïî ïéá êéçà ïðéùøãå ,êéçà úùà úåøò

:íàä ïî ïéáid `ly eig` zy`e.enlera dúøçà äùà åìå åúùà úà ïåòîù íáéå ,éåì åîùå äúéî øçàì çà åì ãìåðå ,íéðá àìá úîù ïáåàø ïåâë
øîàðù ,éåì íåáéî áåúëä äèòéîù éôì ,úøëá éåìì äøåñà ïåòîùì úàùéðù ïáåàø úùàù éôì ,úåøåèô ïäéúù ,éåì éðôì ïäéúù åìôðå ,íéðá àìá úîå

(ä"ë íéøáã)äúòù ô"òàå .íéðá åì ùéù çà úùàë íìåò øåñéà éåì ìò äøñàð ïáåàø úîùë êëìä .íìåòá úçà äáéùé íäì äúéäù ,åéãçé êéçà åáùé éë
:äøåñà äúøö êë äøåñà àéäù íùëå .ïáåàø úîçî åì äøåñà ,åîìåòá äéäù ïåòîù éàåùéð çëî äìôð.ezlkeäøåñà åúìëå .åéçà äàùðå ,åðá úîù

`xephxa yexit

ïîeערווה, äöéìçä ïî ,ïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö úBøèBtÀÈÅÆÀÈÈÅÆÄÇÂÄÈÄ
íeaiä מהן אחת היתה שאם למסכתנו , בפתיחה שבארנו  כמו – ÇÄ

הן נקראות והרי  אחרת, אשה לו  והיתה לאחיו , z"נשואה e x v" לזו זו 

וווו),),),), א א א א ,,,, א א א א  לייבום,((((שמואלשמואלשמואלשמואל לפניו  הנשים שתי ונפלו  בנים, בלא אחיו ומת
משום  פטורה והאחת שהואיל הייבום, ומן החליצה מן פטורות שתיהן

אח, עוד לו היה ואם צרתה. את גם פוטרת היא הרי  ערווה, איסור 
אחרת, אשה ולו  הערווה, צרת לו ונתייבמה קרובותיו, היבמות שאין

מן  פטורות שתיהן  לייבום, לפניו נשיו ונפלו בנים, בלא הוא אף ומת
פוטרת  וזו הערווה, צרת היתה מהן  אחת שהרי  הייבום, ומן  החליצה

הערווה, של צרתה צרת את היינו האחרת, את íìBòäגם óBñ ãòÇÈÈ
למסכתנו  בפתיחה הבאנו  וכבר  וכו'. צרותיהן צרות צרות אפילו –

(ולא  הייבום" ומן  החליצה "מן  נקטה משנתנו  כך. על  אחדים טעמים
היא  שכן למסכתנו), בפתיחה שנקטנו כמו החליצה", ומן  הייבום "מן 

ששנו  כמו ייבום, למצוות קודמת חליצה שמצוות להשמיענו , רוצה
בראשונה, – חליצה למצוות קודמת ייבום "מצוות ז ): א, (בכורות

מצוה, לשם מתכוונים שאין  ועכשיו  מצוה; לשם מתכוונים שהיו
ייבום" למצוות קודמת חליצה מצוות """"תוספות תוספות תוספות תוספות אמרו : ועייןועייןועייןועיין ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

טובטובטובטוב").").")."). אף יוםיוםיוםיום פטורה הייבום מן תורה מדין שפטורה כל מקום מכל
למסכתנו . בפתיחה הטעם כבר  שבארנו כמו החליצה, ïäמן  elàåÀÅÅ

ומן  החליצה מן וכו ' צרותיהן את הפוטרות העריות עשרה חמש  –
Bðaהייבום: úáe ,Bza úáe ,Bza–eza שנולדה בתו  בין : היינו ÄÇÄÇÀ

מ"אנוסתו "; לו  שנולדה בתו ובין  בקידושין , לו  הנשואה מאשתו  לו 
epaוכן  zae eza za"מ"אנוסתו אפילו נשא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))– אם כגון  ;

נשים  גם והניח בנים, בלא ומת אחיו , ראובן  של בתו את שמעון

פטורות, כולן כך  הייבום, ומן  החליצה מן  פטורה שבתו  כשם אחרות,
אח. אשת באיסור עליו  dzaונאסרות úáe ,dða úáe ,BzLà úaÇÄÀÇÀÈÇÄÈ

של בתה ואף עליו, אסורה הבת הקודם, מבעלה בת לאשתו  כשיש –
הבן  של  בתו  הקודם, מבעלה בן  לאשתו כשיש  וכן  עליו ; אסורה הבת

שנאמר עליו , יז יז יז יז ):):):):אסורה יח יח יח יח ,,,, את ((((ויקראויקראויקראויקרא תגלה, לא ובתה אשה "ערות
ערותה". לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה שמה רשרשרשרש""""ייייבת מפרש,

במשנתנו  וכן "eza"ששנינו  מ"אנוסתו", בתו  epa"היינו zae eza za",
היינו בקידושין לו הנשואה מאשתו בתו `ezy"שאילו  za" שכיון ,

dlbz"שכתוב: `l dzae dy` zexr" לה שיש בתה אפילו משמע ,
מ"אנוסתו " בתו ברם, ממנו . שילדה בתה שכן ומכל  הקודם, מבעלה

שנאמר ממה יייי):):):):למדים שםשםשםשם,,,, תגלה ((((שם שם שם שם  לא בתך  בת או  בנך בת "ערות
אחיו BúBîçערותן ". ומת לאחיו , ונישאה בעלה, שמת אשתו, אם – Â

לראובן  בעלה) מות (אחרי  שמעון של חמותו שנישאה כגון  בנים, בלא
לפני נפלה שמעון של שחמותו ונמצא בנים, בלא מת והוא אחיו ,

מן  פטורה שחמותו  כשם נשים, עוד ראובן  הניח אם לייבום, שמעון
הייבום; ומן  החליצה מן  פטורות צרותיה כך  הייבום, ומן החליצה

לפרש רוצים של"ezeng"יש בתו  את שמעון שנשא כגון כפשוטו,

חמותו  ונמצאת בנים, בלא ראובן מת כך ואחר ומתה, אחיו ראובן
לייבום שמעון  לפני  נופלת שמעון תוספות תוספות תוספות תוספות של ועייןועייןועייןועיין ישראל ישראל ישראל ישראל ",",",", ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

איגראיגראיגראיגר);););); עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  åéîçרבירבירבירבי íàå ,BúBîç íàå;אשתו של  אביה ואם – ÀÅÂÀÅÈÄ
אלו eing)כל m`e ,ezeng m`e ,ezeng) אשה "ערות משום לו  אסורות

שמפורשת  שכשם בתה..." בת ואת בנה בת את תגלה, לא ובתה
שלמעלה  דורות על האזהרה מוסבה כך שלמטה, דורות על  אזהרה

א א א א );););); עה עה עה עה ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין גמרא גמרא גמרא גמרא  Bnàî((((עייןעייןעייןעיין BúBçà, מאביו לאחיו  שנישאה – ÂÅÄ
בנים, בלא אחיו  מת ואם אחותו; ואינה הואיל  לו , מותרת היא שהרי 

לו , אסורה שהיא וכיון  לייבום, לפניו נופלת מאמו  אחותו  נמצאת
הייבום; ומן החליצה מן צרותיה את אף פוטרת Bnàהריהי úBçàåÇÂÄ

מאביו, לאחיו  שנישאה –Bnàî åéçà úLàå ,BzLà úBçàå– ÇÂÄÀÀÅÆÈÄÅÄ
נישאה  לוי, וכשמת האם, מצד רק שמעון  של אחיו לוי שהיה כגון

ומת  לו, מותרת היא שהרי מאביו, שמעון של אחיו  לראובן, אשתו 
גם  וביניהן  לייבום, אחיו שמעון  לפני  נשיו ונפלו  בנים, בלא ראובן

היינו  לוי , אשת תחילה שהיתה en`n,זו eig` zy`, לו אסורה והיא
טז טז טז טז ):):):):שנאמר  יח יח יח יח ,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תגלה", לא אחיך אשת `jig"ערות

אשת  את מוציאה ייבום מצוות ואמנם האם; מן  ובין  האב מן  בין  –
ייבום  מצוות אין אבל ערווה, איסור  מכלל  בנים) בלא (שמת האח

ולא  למסכתנו , בפתיחה כבר  שהבאנו כמו  האב, מן אח באשת אלא
ואם  לעולם, לו אסורה מאמו  אחיו שאשת ומכאן  האם; מן אח באשת
את  ופוטרת פטורה היא הרי לעיל , שבארנו כמו לייבום, לפניו  נפלה

הייבום. ומן החליצה מן  BîìBòaצרותיה äéä àHL åéçà úLàåÀÅÆÈÄÆÈÈÀÈ
בתורת  אינו  וזה נולד , שהוא קודם בנים בלא אחיו שמת היינו –

שנאמר ה ה ה ה ):):):):ייבום, כהכהכהכה,,,, mdn"((((דבריםדבריםדבריםדברים cg` zne ecgi mig` eayi ik"
אחת  ישיבה להם שהיתה לאחים אלא ייבום שאין  חכמים, ודרשו וגו ',

בלא  מת הוא ואף בעולמו , עמו שהיה אחר  אח ייבמה ואם בעולם.
עכשיו  נפלו וכולן  שייבמה, אחיו  אשת מלבד  נשים עוד  והניח בנים,

לו , אסורה וזו  הואיל  הראשון, האח של בעולמו  היה שלא האח לפני 
(כמבואר הייבום ומן  החליצה מן צרותיה את אף פוטרת היא הרי

א). ב, בנו )Búlëåלהלן (אשת וכלתו ראובן , של בנו  שמת כגון  – ÀÇÈ
בנים, בלא שמעון ומת נשים, עוד לשמעון והיו  אחיו , לשמעון נישאה

משום  לו  אסורה וכלתו  הואיל  לייבום, ראובן לפני  שמעון נשי ונפלו 
הייבום; ומן  החליצה מן צרותיה את גם פוטרת היא הרי éøäÂÅערווה,

elà, במשנתנו שנימנו  העריות עשרה חמש  –ïäéúBøö úBøèBt ÅÀÈÅÆ
íìBòä óBñ ãò ,íeaiä ïîe äöéìçä ïî ,ïäéúBøö úBøöåÀÈÈÅÆÄÇÂÄÈÄÇÄÇÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBiðBìéà–úBøzî ïäéúBøö.åéîç íàáe BúBîç íàáe BúBîça øîBì ìBëé äzà éàå:úBiðBìéà eàöîpL,Bà: ©§¦¨¥¤ª¨§¦©¨¨©©£§¥£§¥¨¦¤¦§§©§¦
eðànL. ¤¥£
·ïäéúBøö úBøèBt ãöék?åéçàì äàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéä,úøçà äMà Bìå,úîå– ¥©§¨¥¤¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥§¨§¨¦§¦¨©¤¤¨¥

äøeèt BzaL íLk,äøeèt dúøö Ck.éðMä åéçàì úàOðå Bza úøö äëìä,úøçà äMà Bìå,úîå–íLk §¥¤¦§¨¨¨¨¨§¨¨§¨¨©¦§¦¥§¨¦©¥¦§¦¨©¤¤¨¥§¥
äøeèt Bza úøvL,äøeèt dúøö úøö Ck,äàî ïä elôà.úBøzî ïäéúBøö eúî íà ãöék?Bà Bza äúéä ¤¨©¦§¨¨¨©¨¨¨§¨£¦¥¥¨¥©¦¥¨¥¤ª¨¨§¨¦

:åðá úîù øçà åìéôàå íìåò øåñéà åéìò.ezn m` olekeäåàéùäù äðè÷ äîåúéá àìà ïåàéî ïéàù ô"òàå .åá äðàéîù åà åéçà úúéî íãå÷ åúá äúîù ïåâë
äãåòá äéáà éçàì úàùéðå ,äá úåùø äéáàì ïéà áåùù ,äðè÷ äãåòá äùøâúðå øçàì äéáà äàéùäù ïåâë ,äéáà ééçá äðàéîù äì úçëùî ,äéçàå äîà
äúéä àì åìéàëå úåòè ç÷î äç÷îù úéðåìéà äàöîð åà ,åðîî äùøâúð åà åéçàá äðàéî íàå .áàä ééçá äîåúé ïî÷ì äì ïðéø÷ã ,ïåàéîá äàöåé æà ,äðè÷

:úîáéúî äúøö ,íìåòî åéçà úùà.zipeli`ïéàå ùéàë äáò äìå÷å íéðîéñ äì ïéàå íéùðë íéãù äì ïéàù ,íéùøåôî äéðîéñå .ïàöä ïî øëæä .ìéà ïåùì
:íéùðä øàù úåøòë äôåâî èìåá åðéà íå÷î åúåàù øîåìë íéùðë íéòî éìåôéù äì.'eke xnel leki dz` i`e,åéçàì åàùéðù íãå÷ øçàî åãìé øáëù

øáñ ,ïäéúåøö úåøèåôù íéùðä ììëá åîà áéùç àìã ïãéã àðúå .äðè÷ àìà úðàîî ïéàå ,ïä úåìåãâ éøäù ,àëéì éîð ïåàéîå .åäðéð úåéðåìéà åàì êëìä
åéçàì åîà àùðúðù øùôà ,äëìä àéäå ,åéáà úúåôîå åéáà úñåðà íãà àùåð øîåàä éøáãì ìáà .åéáà úúåôîå åéáà úñåðà àùåð íãà ïéàù ã"îë äì

:äëìä ïëå .ïäî úçà åîàå ,ïäéúåøö úåøèåô íéùð æ"è åàöîðå .íåáéì äðá éðôì úìôåð åîà úàöîð íéðá àìá úåîéùëå ,åéáàî
aaaa.dxeht ezay myk.àåä àìà çà íù ïéàå ,åì äøåñà éøäù:äøåèô äúøö êë.ipyd eig`l z`yipe eza zxv dkldïäéúùù øçà çà ùéã àëéä

áéúëã ,äøåèô äéðùäå úçàä úîáéúîå ,íåáé úåöî ïàë ùé éøäù ,úåøåèô ïðéàå ,åì úåøúåî(ä"ë íéøáã)äðåá ïéàå äðåá àåä ãçà úéá ,åéçà úéá úà
:åéðôì åìôðå åøæçå íéðá àìá úîå úøçà äùà åìå åúá úøö úà éðùä åéçà íáé íàå .íéúá éúù.dxeht eza zxvy mykúìéôð úòùî åéìò äøñàðù

:äúøö úøèåô äåøò úøöù ,äúøèåô åæù ,äøåèô ,úøçàä éðùä åéçà úùà ,äúøö úøö êë .ïåùàøä åéçà.d`n md elit`eäúøö úøö äëìäå ,íéçà

`xephxa yexit

לעיל. שבארנו  כמו –ïlëå, הללו העריות כל –eúî íàבחיי – ÀËÈÄÅ
בחייו , מתו אבל לאחיו , נשואות שהיו  כלומר  eðàîאחיו , Bà שכן – ÅÂ

חכמים  תקנת לפי אחיה, או  אמה שהשיאוה מאביה יתומה קטנה

לחיות  רוצה שאינה ולומר בבעלה למאן  קטנה, בעודה בידה, הרשות
היו  שהעריות מדובר , כאן ואף גט; בלא ממנו  יוצאת והיא בעלה, עם

אחיהן , או  אמותיהן  ידי על לאחיו ונתקדשו מאביהן יתומות קטנות
ונתגרשה  לאחד  אביה שהשיאה כגון מיאון ייתכן בבתו ואף בו . ומיאנו 

נקראת היא והרי  קטנה, בעודה a`d"ממנו iiga dnezi" אין ששוב ,
ויצאה  קטנה, בעודה אביה לאחי ונישאה והלכה בה, רשות לאביה
כל בבעלה למאן יכולה זה בכגון שאף במיאון , מיתתו  קודם ממנו 

קטנה; שהיא eLøbúðזמן  Bà,בגט מאחיו –úBiðBìéà eàöîpL Bà ÄÀÈÀÆÄÀÀÇÀÄ
–zipelii` והיא ברייתה, מטבע ללדת מסוגלת שאינה אשה היינו

שהיא  וכל  אשה. סימני לה שאין  לפי  (זכר ), "איל" מלשון כך  מכונה
שנאמר  ייבום, בת אינה וווו):):):):איילונית כה כה כה כה ,,,, הבכור ((((דבריםדבריםדבריםדברים `xy"והיה

clz היא הרי ייבום, בת שאינה וכל  יולדת, שאינה לאיילונית פרט ,"
כאן: ששנינו  וזהו  החליצה, מן  גם `zeipeliiפטורה e`vnpy e`–

הללו  המקרים בכל  ייבום; בנות ואינן  איילוניות נמצאו  שהעריות היינו 
úBøzî ïäéúBøö,לייבום לפניו שנופלות שבשעה לו, להתייבם – ÈÅÆËÈ

עריות בענין ערווה. של צרותיה הן `zeipelii,אין e`vnpy מדייקים יש
המשנה הכיר"e`vnpy",בלשון שלא בכגון  כאן  שמדובר ומפרשים,

היא  והרי  טעות, מקח מקחו ונמצא איילונית, שהיא מתחילה בה
ערווה  צרות אחיו של  הנשים שאר אין  הלכך  אשתו , היתה לא כאילו 

רש רש רש רש """"יייי)))) אחיו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; בה הכיר שאפילו  היא שהלכה בגמרא, פסקו אבל .
צרותיה  מקום מכל טעות, מקח מקחו  היה שלא ונמצא כשנשאה,

קרויות  הנשים שאר אין ייבום, בת אינה ואיילונית שהואיל  מותרות,
ייבום. לענין BúBîçצרותיה íàáe BúBîça øîBì ìBëé äzà éàåÀÄÇÈÈÇÇÂÀÅÂ

eðànL :Bà ,úBiðBìéà eàöîpL :åéîç íàáe יכולים אין  – ÀÅÈÄÆÄÀÀÇÀÄÆÅÂ
לאחיו , שנישאו קודם ילדו  כבר שהרי  איילוניות", "שנמצאו  בהן לומר 
שהואיל "שמיאנו ", בהן  לומר אפשר אי  וכן יולדת; איילונית ואין

ו  הן , גדולות הרי  ילדו , קטנה.וכבר אלא ממאנת אין 

אביו אנוסת נושא אדם שאין א), יא, (להלן יהודה רבי כדעת היא משנתנו 
צרותיהן. את שפוטרות הנשים בכלל "אמו" מונה אינה הלכך  אביו , ומפותת
ומפותת  אביו  אנוסת אדם שנושא (שם), הסוברים כחכמים היא ההלכה אבל 
אנוסת  את ראובן  שנשא כגון  אחיו , אשת אמו  שתהיה אפשר  זה ולפי  אביו,
בלא  ראובן וכשמת אנוסה, אותה לו  שילדה מאביו , אחיו הוא ושמעון  אביו,

ההלכה  שלפי הרי  לייבום. שמעון  לפני שמעון של  אמו נופלת נמצאת בנים,
צרותיהן , את הפוטרות נשים עשרה שש מהן.en`eיש אחת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שערווה  שם, ששנינו מה להדגים באה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו  משנה

הייבום. ומן  החליצה מן  צרתה וצרת צרתה את פוטרת

úBøèBt ãöék,הקודמת במשנה שנימנו העריות, עשרה חמש – ÅÇÀ
ïäéúBøö?הייבום ומן החליצה מן  צרותיהן, וצרות –Bza äúéä ÈÅÆÈÀÈÄ

åéçàì äàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà Bàשל בתו כגון  – ÇÇÄÈÈÂÈÈÅÀÈÀÈÄ
אחיו, לשמעון נשואה úøçàראובן äMà Bìå היתה ולשמעון – ÀÄÈÇÆÆ

ראובן , של  בתו  מלבד  אשה ונפלו úîåעוד  בנים, בלא שמעון  – ÈÅ
לייבום, ראובן  לפני וצרתה, ראובן  של בתו  היינו  שמעון , של נשיו שתי

äøeèt BzaL íLk היא אסורה שהרי  הייבום, ומן החליצה מן – ÀÅÆÄÀÈ
ערווה, משום äøeètלו  dúøö Ck כמו הייבום, ומן החליצה מן  – ÈÈÈÈÀÈ

למסכתנ  בפתיחה הטעם åéçàìו.שבארנו úàOðå Bza úøö äëìäÈÀÈÈÇÄÀÄÅÀÈÄ
éðMä, לו מותרות היבמות ושתי  לשמעון, אחר  אח היה אם שכן – ÇÅÄ

למסכתנו), בפתיחה שבארנו  (כמו  מהן אחת לייבם חייב הוא הרי

ראובן  של בתו  צרת הלכה שמעון, של  השני  אחיו  הוא שלוי  וכגון 
ללוי, úøçàונתייבמה äMà Bìåמלבד אשה עוד ללוי  והיתה – ÀÄÈÇÆÆ

ראובן úîåיבמתו, לפני  לוי  של נשיו שתי ונפלו  בנים, בלא לוי גם – ÈÅ
äøeètלייבום, Bza úøvL íLk,הייבום ומן החליצה מן – ÀÅÆÈÇÄÀÈ

משמעון , לייבום לו שנפלה בשעה עליו dúøöשנאסרה úøö CkÈÈÇÈÈÈ
לוי, של האחרת אשתו  –äøeètוכבר הייבום; ומן  החליצה מן – ÀÈ

מצרת  ראובן זיקת שנפקעה שכיון למסכתנו), (בפתיחה הטעם בארנו
הפוטרת  ערווה ככל ודינה אחיו, אשת משום עליו  נאסרה היא הרי בתו,

מן  זה למדים ויש  צרתה. את פוטרת ערווה צרת הלכך צרתה; את
למסכתנו ; בפתיחה כבר שהבאנו  כמו äàîהמקרא, ïä elôà– ÂÄÅÅÈ

ראובן , בת של צרתה צרת היינו לוי , של  האחרת אשתו  אם כגון  אחים,
בנים, בלא יהודה ומת אחרת, אשה ולו  אחיהם, ליהודה נתייבמה

את  היא אף פוטרת בתו  של צרתה שצרת ראובן, על  אסורות שתיהן
הייבום  ומן החליצה מן יהודה, של האחרת האשה את היינו  צרתה,

לעולם. וכן  לעיל ), שבארנו  ïäéúBøö(מהטעם eúî íà ãöékÅÇÄÅÈÅÆ
úBøzî:א במשנה ששנינו  כפי  –,'eke eyxbzp e` ep`n e` ezn m` ËÈ

?zexzen odizexvelàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéäÈÀÈÄÇÇÄÈÈÂÈÈÅ
åéçàì äàeNð ראובן של בתו  שהיתה כגון  לעיל , שבארנו  כמו – ÀÈÀÈÄ
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åéçàì äàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà,úøçà äMà Bìå;Bza äúî,äLøbúð Bà,åéçà úî Ck øçàå– ©©¦¨¨£¨¨¥§¨§¨¦§¦¨©¤¤¥¨¦¦§¨§¨§©©¨¥¨¦
úøzî dúøö.äðàî àGå ïàîì äìBëéä ìëå–úîaéúî àGå úöìBç dúøö. ¨¨¨ª¤¤§¨©§¨§¨¥§¥£¨¨¨¨¤¤§¦§©¤¤

:íìåòì ïëå .äæ ìò úåøåñà ïäéúù ,íéðá àìá úîå úøçà äùà åìå ,éùéìùä åéçàì äîáéúðå åúá ìù.zxzen dzxvíåáé ú÷éæ úòùá éøäù .íáéúäì
:äúøö äðéà.o`nl dlekid lke,ïðáøãî àìà äðéà äìù ä÷éæå ïðáøãî àìà ïðéà äéùåãé÷å ìéàåä ,åéçà úîå ,äðàéî àìå ïàîì äìåëéå ,äåøòä äðè÷ àéäù

:äåøò úøöë úéàøðù ,äøåñà íáéúäìå ,äöéìçä ïî äúøö úøèåô äðéà

`xephxa yexit

אחיו, לשמעון  úøçàנשואה äMà Bìå,אשה עוד ולשמעון – ÀÄÈÇÆÆ
ראובן; של בתו  Bzaמלבד äúî, ראובן של  בתו שמעון  על מתה – ÅÈÄ

äLøbúð Bà,משמעון –åéçà úî Ck øçàå בלא שמעון מת – ÄÀÈÀÈÀÇÇÈÅÈÄ
ראובן ,dúøöבנים, של בתו צרת תחילה שהיתה שמעון  של אשתו – ÈÈÈ

úøzî אין לייבום, לו שנזקקה שבשעה לפי  לראובן, להתייבם – ËÆÆ
ממנו , שנתגרשה או  אחיו , בחיי מתה שכבר  בתו, של צרתה ìëåÀÈהיא

ïàîì äìBëéä יכולה והיתה היא, קטנה עדיין  הערווה שהיבמה – ÇÀÈÀÈÅ

בעלה, בחיי äðàîלמאן àGå,בעלה ומת –úöìBç dúøö– ÀÅÂÈÈÈÈÆÆ
מדברי אלא אינם קטנה יתומה שקידושי  החליצה, מעשה עושה

אינה  הלכך  סופרים, מדברי אלא אינה לייבום זיקתה ואף סופרים,
החליצה. מן צרתה את úîaéúîפוטרת àGå הטעם כמבואר – ÀÄÀÇÆÆ

גזרו  ולכן  בתו , כצרת נראית לייבום נפילה שמשעת לפי  בגמרא,
יבואו  שלא מתייבמת, צרתה אין  ביבם, ממאנת בתו  שאפילו חכמים

ערווה. בצרת לזלזל 

izdw - zex`ean zeipyn
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úBiðBìéà–úBøzî ïäéúBøö.åéîç íàáe BúBîç íàáe BúBîça øîBì ìBëé äzà éàå:úBiðBìéà eàöîpL,Bà: ©§¦¨¥¤ª¨§¦©¨¨©©£§¥£§¥¨¦¤¦§§©§¦
eðànL. ¤¥£
·ïäéúBøö úBøèBt ãöék?åéçàì äàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéä,úøçà äMà Bìå,úîå– ¥©§¨¥¤¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥§¨§¨¦§¦¨©¤¤¨¥

äøeèt BzaL íLk,äøeèt dúøö Ck.éðMä åéçàì úàOðå Bza úøö äëìä,úøçà äMà Bìå,úîå–íLk §¥¤¦§¨¨¨¨¨§¨¨§¨¨©¦§¦¥§¨¦©¥¦§¦¨©¤¤¨¥§¥
äøeèt Bza úøvL,äøeèt dúøö úøö Ck,äàî ïä elôà.úBøzî ïäéúBøö eúî íà ãöék?Bà Bza äúéä ¤¨©¦§¨¨¨©¨¨¨§¨£¦¥¥¨¥©¦¥¨¥¤ª¨¨§¨¦

:åðá úîù øçà åìéôàå íìåò øåñéà åéìò.ezn m` olekeäåàéùäù äðè÷ äîåúéá àìà ïåàéî ïéàù ô"òàå .åá äðàéîù åà åéçà úúéî íãå÷ åúá äúîù ïåâë
äãåòá äéáà éçàì úàùéðå ,äá úåùø äéáàì ïéà áåùù ,äðè÷ äãåòá äùøâúðå øçàì äéáà äàéùäù ïåâë ,äéáà ééçá äðàéîù äì úçëùî ,äéçàå äîà
äúéä àì åìéàëå úåòè ç÷î äç÷îù úéðåìéà äàöîð åà ,åðîî äùøâúð åà åéçàá äðàéî íàå .áàä ééçá äîåúé ïî÷ì äì ïðéø÷ã ,ïåàéîá äàöåé æà ,äðè÷

:úîáéúî äúøö ,íìåòî åéçà úùà.zipeli`ïéàå ùéàë äáò äìå÷å íéðîéñ äì ïéàå íéùðë íéãù äì ïéàù ,íéùøåôî äéðîéñå .ïàöä ïî øëæä .ìéà ïåùì
:íéùðä øàù úåøòë äôåâî èìåá åðéà íå÷î åúåàù øîåìë íéùðë íéòî éìåôéù äì.'eke xnel leki dz` i`e,åéçàì åàùéðù íãå÷ øçàî åãìé øáëù

øáñ ,ïäéúåøö úåøèåôù íéùðä ììëá åîà áéùç àìã ïãéã àðúå .äðè÷ àìà úðàîî ïéàå ,ïä úåìåãâ éøäù ,àëéì éîð ïåàéîå .åäðéð úåéðåìéà åàì êëìä
åéçàì åîà àùðúðù øùôà ,äëìä àéäå ,åéáà úúåôîå åéáà úñåðà íãà àùåð øîåàä éøáãì ìáà .åéáà úúåôîå åéáà úñåðà àùåð íãà ïéàù ã"îë äì

:äëìä ïëå .ïäî úçà åîàå ,ïäéúåøö úåøèåô íéùð æ"è åàöîðå .íåáéì äðá éðôì úìôåð åîà úàöîð íéðá àìá úåîéùëå ,åéáàî
aaaa.dxeht ezay myk.àåä àìà çà íù ïéàå ,åì äøåñà éøäù:äøåèô äúøö êë.ipyd eig`l z`yipe eza zxv dkldïäéúùù øçà çà ùéã àëéä

áéúëã ,äøåèô äéðùäå úçàä úîáéúîå ,íåáé úåöî ïàë ùé éøäù ,úåøåèô ïðéàå ,åì úåøúåî(ä"ë íéøáã)äðåá ïéàå äðåá àåä ãçà úéá ,åéçà úéá úà
:åéðôì åìôðå åøæçå íéðá àìá úîå úøçà äùà åìå åúá úøö úà éðùä åéçà íáé íàå .íéúá éúù.dxeht eza zxvy mykúìéôð úòùî åéìò äøñàðù

:äúøö úøèåô äåøò úøöù ,äúøèåô åæù ,äøåèô ,úøçàä éðùä åéçà úùà ,äúøö úøö êë .ïåùàøä åéçà.d`n md elit`eäúøö úøö äëìäå ,íéçà

`xephxa yexit

לעיל. שבארנו  כמו –ïlëå, הללו העריות כל –eúî íàבחיי – ÀËÈÄÅ
בחייו , מתו אבל לאחיו , נשואות שהיו  כלומר  eðàîאחיו , Bà שכן – ÅÂ

חכמים  תקנת לפי אחיה, או  אמה שהשיאוה מאביה יתומה קטנה

לחיות  רוצה שאינה ולומר בבעלה למאן  קטנה, בעודה בידה, הרשות
היו  שהעריות מדובר , כאן ואף גט; בלא ממנו  יוצאת והיא בעלה, עם

אחיהן , או  אמותיהן  ידי על לאחיו ונתקדשו מאביהן יתומות קטנות
ונתגרשה  לאחד  אביה שהשיאה כגון מיאון ייתכן בבתו ואף בו . ומיאנו 

נקראת היא והרי  קטנה, בעודה a`d"ממנו iiga dnezi" אין ששוב ,
ויצאה  קטנה, בעודה אביה לאחי ונישאה והלכה בה, רשות לאביה
כל בבעלה למאן יכולה זה בכגון שאף במיאון , מיתתו  קודם ממנו 

קטנה; שהיא eLøbúðזמן  Bà,בגט מאחיו –úBiðBìéà eàöîpL Bà ÄÀÈÀÆÄÀÀÇÀÄ
–zipelii` והיא ברייתה, מטבע ללדת מסוגלת שאינה אשה היינו

שהיא  וכל  אשה. סימני לה שאין  לפי  (זכר ), "איל" מלשון כך  מכונה
שנאמר  ייבום, בת אינה וווו):):):):איילונית כה כה כה כה ,,,, הבכור ((((דבריםדבריםדבריםדברים `xy"והיה

clz היא הרי ייבום, בת שאינה וכל  יולדת, שאינה לאיילונית פרט ,"
כאן: ששנינו  וזהו  החליצה, מן  גם `zeipeliiפטורה e`vnpy e`–

הללו  המקרים בכל  ייבום; בנות ואינן  איילוניות נמצאו  שהעריות היינו 
úBøzî ïäéúBøö,לייבום לפניו שנופלות שבשעה לו, להתייבם – ÈÅÆËÈ

עריות בענין ערווה. של צרותיה הן `zeipelii,אין e`vnpy מדייקים יש
המשנה הכיר"e`vnpy",בלשון שלא בכגון  כאן  שמדובר ומפרשים,

היא  והרי  טעות, מקח מקחו ונמצא איילונית, שהיא מתחילה בה
ערווה  צרות אחיו של  הנשים שאר אין  הלכך  אשתו , היתה לא כאילו 

רש רש רש רש """"יייי)))) אחיו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; בה הכיר שאפילו  היא שהלכה בגמרא, פסקו אבל .
צרותיה  מקום מכל טעות, מקח מקחו  היה שלא ונמצא כשנשאה,

קרויות  הנשים שאר אין ייבום, בת אינה ואיילונית שהואיל  מותרות,
ייבום. לענין BúBîçצרותיה íàáe BúBîça øîBì ìBëé äzà éàåÀÄÇÈÈÇÇÂÀÅÂ

eðànL :Bà ,úBiðBìéà eàöîpL :åéîç íàáe יכולים אין  – ÀÅÈÄÆÄÀÀÇÀÄÆÅÂ
לאחיו , שנישאו קודם ילדו  כבר שהרי  איילוניות", "שנמצאו  בהן לומר 
שהואיל "שמיאנו ", בהן  לומר אפשר אי  וכן יולדת; איילונית ואין

ו  הן , גדולות הרי  ילדו , קטנה.וכבר אלא ממאנת אין 

אביו אנוסת נושא אדם שאין א), יא, (להלן יהודה רבי כדעת היא משנתנו 
צרותיהן. את שפוטרות הנשים בכלל "אמו" מונה אינה הלכך  אביו , ומפותת
ומפותת  אביו  אנוסת אדם שנושא (שם), הסוברים כחכמים היא ההלכה אבל 
אנוסת  את ראובן  שנשא כגון  אחיו , אשת אמו  שתהיה אפשר  זה ולפי  אביו,
בלא  ראובן וכשמת אנוסה, אותה לו  שילדה מאביו , אחיו הוא ושמעון  אביו,

ההלכה  שלפי הרי  לייבום. שמעון  לפני שמעון של  אמו נופלת נמצאת בנים,
צרותיהן , את הפוטרות נשים עשרה שש מהן.en`eיש אחת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שערווה  שם, ששנינו מה להדגים באה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו  משנה

הייבום. ומן  החליצה מן  צרתה וצרת צרתה את פוטרת

úBøèBt ãöék,הקודמת במשנה שנימנו העריות, עשרה חמש – ÅÇÀ
ïäéúBøö?הייבום ומן החליצה מן  צרותיהן, וצרות –Bza äúéä ÈÅÆÈÀÈÄ

åéçàì äàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà Bàשל בתו כגון  – ÇÇÄÈÈÂÈÈÅÀÈÀÈÄ
אחיו, לשמעון נשואה úøçàראובן äMà Bìå היתה ולשמעון – ÀÄÈÇÆÆ

ראובן , של  בתו  מלבד  אשה ונפלו úîåעוד  בנים, בלא שמעון  – ÈÅ
לייבום, ראובן  לפני וצרתה, ראובן  של בתו  היינו  שמעון , של נשיו שתי

äøeèt BzaL íLk היא אסורה שהרי  הייבום, ומן החליצה מן – ÀÅÆÄÀÈ
ערווה, משום äøeètלו  dúøö Ck כמו הייבום, ומן החליצה מן  – ÈÈÈÈÀÈ

למסכתנ  בפתיחה הטעם åéçàìו.שבארנו úàOðå Bza úøö äëìäÈÀÈÈÇÄÀÄÅÀÈÄ
éðMä, לו מותרות היבמות ושתי  לשמעון, אחר  אח היה אם שכן – ÇÅÄ

למסכתנו), בפתיחה שבארנו  (כמו  מהן אחת לייבם חייב הוא הרי

ראובן  של בתו  צרת הלכה שמעון, של  השני  אחיו  הוא שלוי  וכגון 
ללוי, úøçàונתייבמה äMà Bìåמלבד אשה עוד ללוי  והיתה – ÀÄÈÇÆÆ

ראובן úîåיבמתו, לפני  לוי  של נשיו שתי ונפלו  בנים, בלא לוי גם – ÈÅ
äøeètלייבום, Bza úøvL íLk,הייבום ומן החליצה מן – ÀÅÆÈÇÄÀÈ

משמעון , לייבום לו שנפלה בשעה עליו dúøöשנאסרה úøö CkÈÈÇÈÈÈ
לוי, של האחרת אשתו  –äøeètוכבר הייבום; ומן  החליצה מן – ÀÈ

מצרת  ראובן זיקת שנפקעה שכיון למסכתנו), (בפתיחה הטעם בארנו
הפוטרת  ערווה ככל ודינה אחיו, אשת משום עליו  נאסרה היא הרי בתו,

מן  זה למדים ויש  צרתה. את פוטרת ערווה צרת הלכך צרתה; את
למסכתנו ; בפתיחה כבר שהבאנו  כמו äàîהמקרא, ïä elôà– ÂÄÅÅÈ

ראובן , בת של צרתה צרת היינו לוי , של  האחרת אשתו  אם כגון  אחים,
בנים, בלא יהודה ומת אחרת, אשה ולו  אחיהם, ליהודה נתייבמה

את  היא אף פוטרת בתו  של צרתה שצרת ראובן, על  אסורות שתיהן
הייבום  ומן החליצה מן יהודה, של האחרת האשה את היינו  צרתה,

לעולם. וכן  לעיל ), שבארנו  ïäéúBøö(מהטעם eúî íà ãöékÅÇÄÅÈÅÆ
úBøzî:א במשנה ששנינו  כפי  –,'eke eyxbzp e` ep`n e` ezn m` ËÈ

?zexzen odizexvelàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéäÈÀÈÄÇÇÄÈÈÂÈÈÅ
åéçàì äàeNð ראובן של בתו  שהיתה כגון  לעיל , שבארנו  כמו – ÀÈÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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åéçàì äàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà,úøçà äMà Bìå;Bza äúî,äLøbúð Bà,åéçà úî Ck øçàå– ©©¦¨¨£¨¨¥§¨§¨¦§¦¨©¤¤¥¨¦¦§¨§¨§©©¨¥¨¦
úøzî dúøö.äðàî àGå ïàîì äìBëéä ìëå–úîaéúî àGå úöìBç dúøö. ¨¨¨ª¤¤§¨©§¨§¨¥§¥£¨¨¨¨¤¤§¦§©¤¤

:íìåòì ïëå .äæ ìò úåøåñà ïäéúù ,íéðá àìá úîå úøçà äùà åìå ,éùéìùä åéçàì äîáéúðå åúá ìù.zxzen dzxvíåáé ú÷éæ úòùá éøäù .íáéúäì
:äúøö äðéà.o`nl dlekid lke,ïðáøãî àìà äðéà äìù ä÷éæå ïðáøãî àìà ïðéà äéùåãé÷å ìéàåä ,åéçà úîå ,äðàéî àìå ïàîì äìåëéå ,äåøòä äðè÷ àéäù

:äåøò úøöë úéàøðù ,äøåñà íáéúäìå ,äöéìçä ïî äúøö úøèåô äðéà

`xephxa yexit

אחיו, לשמעון  úøçàנשואה äMà Bìå,אשה עוד ולשמעון – ÀÄÈÇÆÆ
ראובן; של בתו  Bzaמלבד äúî, ראובן של  בתו שמעון  על מתה – ÅÈÄ

äLøbúð Bà,משמעון –åéçà úî Ck øçàå בלא שמעון מת – ÄÀÈÀÈÀÇÇÈÅÈÄ
ראובן ,dúøöבנים, של בתו צרת תחילה שהיתה שמעון  של אשתו – ÈÈÈ

úøzî אין לייבום, לו שנזקקה שבשעה לפי  לראובן, להתייבם – ËÆÆ
ממנו , שנתגרשה או  אחיו , בחיי מתה שכבר  בתו, של צרתה ìëåÀÈהיא

ïàîì äìBëéä יכולה והיתה היא, קטנה עדיין  הערווה שהיבמה – ÇÀÈÀÈÅ

בעלה, בחיי äðàîלמאן àGå,בעלה ומת –úöìBç dúøö– ÀÅÂÈÈÈÈÆÆ
מדברי אלא אינם קטנה יתומה שקידושי  החליצה, מעשה עושה

אינה  הלכך  סופרים, מדברי אלא אינה לייבום זיקתה ואף סופרים,
החליצה. מן צרתה את úîaéúîפוטרת àGå הטעם כמבואר – ÀÄÀÇÆÆ

גזרו  ולכן  בתו , כצרת נראית לייבום נפילה שמשעת לפי  בגמרא,
יבואו  שלא מתייבמת, צרתה אין  ביבם, ממאנת בתו  שאפילו חכמים

ערווה. בצרת לזלזל 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי שני מכתביו )הא' בלי הוראת זמן הכתיבה, והשני מב' שבט( ובמענה על שאלותיו:

א( כמו שכותב גם הוא במכתבו, הוראה ששמע מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר בשעתו, הנה הברית 

מילה צריך לעשות כשיהי' מצב בריאות בניו שיחיו בשלימות ואם יש איזה ספק או ס"ס, הרי אפשר 

וידוע לשון הרמב"ם ספ"ג דמילה דמפרשו בצפנת פענח דס"ל דמילה  לעשות למחר או למחרתיים. 

לאח"ז מתקנת למפרע.

ב( בשאלתו אם לדחות הברית מילה עד שיהי' באפשר לעשות לשניהם ביחד, הנה איני מבין 

טעם זה, וצריך לעשות לזה כשיהי' הוא בריא ושלם, ולהשני כשיהי' הוא בריא ושלם, ואף אם לא יהי' 

בבת אחת.

ג( ע"ד ימים מיוחדים לעשות ב"מ שלא בזמנה, לא שמעתי בזה. ומוכח מכמה מקומות שאין 

בזה ימים מיוחדים. ואין לאחר מבלי טעם נכון.

ד( בנוגע להשמות שבדעתו לקרות בהם את בניו שיחיו, הנה ידענו בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר, 

נותנים להאב והאם  ניט, והענין מובן ע"פ המובא בכתבי האריז"ל, שלמעלה  אז אין דעם זאגט ער 

הרעיון איזה שם ליתן לבניהם שהוא מתאים לנשמתו. ובמילא יקרא להם שמות שיסכימו עליהם הוא 

וזוגתו שיחיו, ויהי' לאריכות ימים ושנים טובות בגשמיות וברוחניות...

ו( מטובו למסור ברכת מזל טוב לזוגתו הרבנית תחי', וגם ברכתי לו ולה גם יחד, שיכניסו את 

בניהם הנולדים לבריתו של אברהם אבינו בשעה טובה ומוצלחת, וכשם שיכניסום לברית כן יכניסום 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים ביחד עם בנם... שיחיו ויגדלום מתוך בריאות הנכונה ומתוך הרחבה.

בברכת מזל טוב.



ziprzרכח zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כא אנשים:דף של מיוחדות זכויות בענין נוסף äàæBçמעשה à÷Bøa éaø מבי] ©¦§¨¨¨

à÷eLaחוזאי] çéëL äåäבשוק מצוי היה -c הנקרא èôì,מקום éa וçéëL äåä £¨§¦©§¨§¥¤¤£¨§¦©
déab eäiìà.אצלו מצוי הנביא אליהו והיה -déì øîà,לאליהו ברוקא àkéàרבי ¥¦¨©¥¨©¥¦¨

éúàc àîìò øa à÷eL éàäa.הבא עולם בן שהוא אדם בשוק כאן יש האם -øîà §©¨©¨§¨§¨¥¨©
éëäå éëäcà .àì ,déì[בינתיים]éîëeà éðàñî íéiñ äåäc àøáb àeääì àæç ¥Ÿ©§¨¦§¨¦¨¨§©©§¨©£¨©¥§¨¥§¥

היהודים, כמנהג שלא שחורים מנעלים הלובש אדם אליהו ראה -àèeç éîø àìå§Ÿ¨¦¨
déîéìâa àzìëúã.בבגדו ציצית הטיל ולא -déì øîà,ברוקא לרבי -éàäאליהו ¦§¤§¨¦§¦¥¨©¥©

זה déøúaאדם èäø .àeä éúàc àîìò øa ו אחריו, ברוקא רבי רץ -,déì øîà ©¨§¨§¨¥¨©©§¥¨©¥
CãáBò éàî.מעשיך מה -øçîì àúå àðãéàä ìéæ ,déì øîà ובא עתה לך - ©¨¨¨©¥¦¨¦§¨§¨§¨¨

לך. ואומר מחר, déìלכאן øîà øçîì,אדם לאותו ברוקא øîàרבי .CãáBò éàî §¨¨¨©¥©¨¨¨©
àð÷eãðæ ,déìהאסורים בית שומר  -àðà,בלילותãeçì éLðå ãeçì éøáb àðøñàå ¥©§¨¨£¨§¨©§¨©§¥§§¨¥§

עצמן, בפני והנשים עצמם בפני הגברים את שם אוסר ואני -àðéîøeïéa éàééøet §¦¨§¨¦¥
éðäì éðä,לנשים הגברים בין מיטתי ומניח -àøeqéà éãéì eúéì àìc éëéä ék- ¨¥§¨¥¦¥¦§Ÿ¥¦¥¦¨

וכן איסור. לידי יבואו שלא eäééðéòכדי dìò íéøëð éáäéc ìàøNé úa àðéæç ék¦£¦¨©¦§¨¥§¨£¥¨§¦£¨¥©§
עבירה, בה לעבור עיניהם בה נתנו שהנכרים ישראל בת רואה וכשאני -éàLôð àðøñî̈©§¨©§©

dì àðìévîe ו מהם. להצילה נפשי מוסר אני -äñøBàî äøòð úååä ãç àîBé ©¦§¨¨¨©£©©£¨§¨¨
ïab,מישראל מאורסה נערה אצלנו היתה אחד יום -,eäééðéò íéøëð da eáäéc ©¨§¨£¨¨§¦¥©§

àøîçc àéécøec éì÷L,כדם אדומים יין שמרי  לקחתי -dìetéLa dì éàãLå- ©§¦§§¨§©§¨§©¨¦¨§¦¨
בגדה, בשולי לנכרים,éøîàåושפכתי אמרתי -àðzñéc[נדה]àéä.לכך ומאוסה §¨§¦¦§§¨¦

מעשיו: את מברר ברוקא déìרבי øîà,ברוקא éèeçרבי Cì úéì àîòè éàî- ¨©¥©©£¨¥¨¥
ציצית, לובש אינך éîëeàמדוע éðàñî úéîøå שלא שחורים מנעלים לובש ואתה - §¨¦§¨¥§¥

íéøëðכמנהגנו. éðéa àð÷éôðå àðìééò ,déì øîà,הנכרים בין ויוצא נכנס אני - ¨©¥¨¥§¨§¨¦§¨¥¥¨§¦
כמותם, אני לבוש àðàולכן äàãeäéc eòãéì àìc éëéä ék שיהודי ידעו שלא כדי - ¦¥¦§Ÿ¥§¦¨¨£¨

ו  ליהודים, לעשות זממם ולשמוע להקשיב ואוכל àzøéæbאני, éøæb eåä éë- ¦£¨§¦§¥§¨
היהודים, על גזירה eäìוכשגוזרים àðòãBîזאת מודיע אני -éîçø eòáe ,ïðaøì ©§¨§§©¨¨¨©£¥

eäéézøéæbì éìháîe.הנכרים גזירת ומבטלים רחמים מבקשים והם שאלו:- עוד §©§¥¦§¥§©§
éàî àðà Cì àðéîà ék àîòè éàîeCãáBò,מעשיך מה אתמול כששאלתיך ומדוע -àúå àðãéàä ìéæ éì zøîà(å) ©©£¨¦£¦¨¨£¨©¨¨§¨©§§¦¦¨¦§¨§¨

eäì òîLàå ìéæéà àLéøa ,àðéîàå ,àzøéæb éøæb àzòL àéääa ,déì øîà .øçîì הדבר ואשמיע אלך תחילה - §¨¨¨©¥§©¦©§¨¨§¦§¥§¨©£¦¨§¥¨¥¦§©§©§
àúléîc dìò éîçø éòaìc ,ïðaøì.הגזירה ותתבטל הדבר על רחמים שיבקשו - §©¨¨§¦¨¥©£¥£¨§¦§¨

המעשה: éëäåהמשך éëäcà[בינתיים]pä eúà[éçà] (éúà) éøz C.אחים שני לשוק באו -déì øîà,ברוקא לרבי אליהו ©§¨¦§¨¦¨¨¨§¥©¥¨©¥
päeäðéð éúàc àîìò éða énð C.הם הבא עולם בני אלו גם -eäééaâì ìæà ו ברוקא רבי אצלם הלך -éàî ,eäì øîà ¨¨©¦§¥¨§¨§¨¥¦§¨©§©©§¨©§©

eëééãáBò.מעשיכם מה -ïðà éçBãa éLðéà ,déì eøîà,שמחים אנשים אנו -éáéöò ïðéçcáî.עצובים אנשים ומשמחים - ¨©§¨§¥¦§¥§¥£¨§©§¦©£¦¦
eäééãäa àøâéz eäì úéàc éøz éa ïðéæç ék énð éà,ביניהם מריבה שיש שנים רואים כשאנו -eäì ïðéãáòå ïðéçøè ¦©¦¦£¦¨¥§¥§¦§¦§¨©£©§¨§¦©§©§¦¨§

àîìL.שמחה בדברי ביניהם שלום לעשות טורחים אנו - §¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' טבת בו מבאר מצבו איך שבמסחרים ועסקים שונים שעשה, הנה לע"ע 

לא הי' בהצלחה, וכנראה שתמה על זה, אף שבתחלת מכתבו כתוב כבר התירוץ, וכנראה שלא התבונן 



רכט

בזה, כי מתחיל במכתבו, שבלי שום התעוררות מצדו קבל מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע ומעתיק גם הלשון "להסתדר בשידוך טוב ויתעסק בעסק המוכשר לו" ותיכף אחר זה מבאר איך 

שהתחיל בעסקים וכו'. בה בשעה שכ"ק מו"ח אדמו"ר ברור כותב לו, שיסתדר בשידוך טוב ויתעסק 

בעסק, והתחיל הוא בענין האחרון מבלי לעשות הכנה לזה כפי הוראת צדיקו של עולם נשיא ישראל.

והנה בכלל אין מההכרח לחפש ראיות וכו' מפני מה כתב כ"ק מו"ח אדמו"ר וחיבר שני הענינים 

ביחד, ולא עוד אלא שהתחיל בענין השידוך ואח"כ העסק. אבל יש לפרשו ע"פ מאמר רז"ל המובא ג"כ 

בלקו"ת ס"פ ברכה, שהברכה לאדם הוא בשביל אשתו, עיין שם הטעם. ואף שלכמה אנשים נותנים 

פרנסתם בלא"ה או ע"ח העתיד, אבל ברכה הוא דוקא בשביל אשתו, שבמילא ברור שהי' לו לקיים 

הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר להסתדר בשידוך טוב וכמרז"ל שדרכו של איש לחזור וכו' וחתן הוא ע"ש 

נחות דרגא, ודברי צדיקים קיימים לעד, שכיון שהורה לו להסתדר בשידוך טוב, הנה אם לא יבלבל 

בבחירתו יזמין לו השי"ת, ובודאי אח"כ יקוים בו מרז"ל עה"פ להניח ברכה אל ביתך, ובודאי למותר 

להעיר אשר תומ"י צריך להוסיף הן בלימוד הנגלה דתורה והן בלימוד החסידות. וזה ישמש לו צנור 

וכלי נוספים להמשכת וקבלת ברכת השי"ת בכהנ"ל.

במה שהעיר בענין הבחירה דשרים שלמעלה בנוגע לישראל ולאומות - לא ביאר קושיתו וואס 

קוועטשט עם. ובקיצור הענין: א( השרים ומלאכים אין להם בחירה כלל ואינם אלא כגרזן ביד החוצב 

בו )דרך מצותיך מצות מילה פ"ג. ועיין ג"כ לקו"ת בהר לח, ב(.

ב( ישראל מקבלים כל עניניהם גם הגשמיים רק מצד הקדושה, היינו ממה שבטל אצלו ית' 

בפועל, כי חלק הוי' עמו )אגרת התשובה פ"ו. דרמ"צ שם(.

ג( מה שלפעמים יש מישראל שמקבלים מהיכלות הסט"א - הוא רק ע"י עשיתו הרע בעיני ה', 

וגם זה רק לפי שעה )קונטרס ומעין מ"ז(.

)מחיצוניות רצון העליון שמשם הוא חיות סטרא דלעו"ז,  עניניהם  כל  ד( האומות מקבלים 

היינו( מהיכלות הסט"א, שאין מאיר שם אלקות בגילוי כי אם בהסתר פנים ומרגישים ישותם - והא 

בהא תליא - )קונטרס ומעין מאמר ב-ג( ובדרך ממילא ובמכל שכן הוא כן באומות אשר חלק אותם 

להן. ולכן לא נצטוו על השיתוף משא"כ ישראל עם קרובו.

בברכה המחכה לבשו"ט.

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

יזכהו ואת  בו מודיע טובות מבריאות בתו... תחי' והשי"ת  בנועם קבלתי מכתבו מב' שבט, 

זוגתו שיחיו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות הנכונה.

נכון כלל וכלל,  מ"ש במכתבו שבלימוד תורת החסידות אין לו קביעות, הנה מובן שאין זה 

כי פשיטא בכ"מ במרז"ל שלימוד התורה צ"ל בקביעות וכהלשון קבעת עתים לתורה, וידוע בזה ג"כ 

פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן, שענין הקביעות צ"ל לא רק בזמן אלא גם בנפש, והא בהא תליא, וכנראה 

יותר מאשר  לומד  ע"א( שמתלמידיו אדם  ז'  )תענית  ע"פ מרז"ל  דורשים מאתנו  זאת  ועוד  במוחש. 

מחבריו ואפילו מרבו, שמוכרח שיהי' לו ג"כ מקבל, היינו שיפיץ אור תורת החסידות בסביבתו.

וכן שזוגתו תחי' תתן בכל  הי' לבדוק המזוזות בדירתו,  זוגתו תחי'. הנה מהנכון  ע"ד  להודעתו 

עש"ק איזה פרוטות לצדקת רבי מאיר בעל הנס, והוא יתחזק עכ"פ עד לאחר הלידה בשעה טובה ומוצלחת 

בשמירת שלשת השיעורים מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר השוים לכל נפש והם בחומש תהלים ותניא הידועים 

והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה.

נ"ב: בטח לקח חלק בהסדרים הקשורים ביום ההילולא שהי' שלשום.

אגרות קודש
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המשך בעמוד נה

oifge` mipy` cenr e sc ± iying wxtzereay
åéëøãá íéîú.gex ltye eipr -åéùòîá ÷éãö.qng `la -àîìòá àúååöìcenrl -

la` ,`zeevd lhae zenz `ly ,liirz `l dtixh edine .daiza miycg xyr mipy enr

.ol rnynw ,inc xity qixqe owfïäéãéàå ïä.mcew mini ipy `l` edl eed `le ,dyly -

ïä àîìã åà.ci`d cal ,dyly -ïäéøçàì äùìù éîð àðú`l` edpzilc ab lr s` -

edl ixw ,i`nw icda ci`l opiayg `dc ,mipy

.ediicda ci`l aiyg `we dyly inp i`xzal

]éøöåðdevy yi`d eze` ly zerha jledd -

[.zaya cg`a ci` mei zeyrl mdléáø éøáãì
øåñà íìåòì ìàòîùé`yn odnr zeyrl -

mini dylye ixvep mei iptl mini dyly ,ozne

.dlek zayd lk ixd ,eixg`läùîçå äòáøà-

.zaya iyinge zaya iriaxíéîé äðåîùiptl -

.dpeny lk odici` ied zah ztewzêðîéñå-

`iilpxhqe dtewzd iptl `cplw `niz `lc

.dtewzd xg`léðúøö íã÷å øåçà"xeg`" -

xg`lc ci`d ,inp oizipzne .`yixa aizk

.`yixa `pz dtewzdêúòã à÷ìñ éàåmei -

.eiptly mini mr oizipzna aiyg `w ci`äøùò
ååä íéîédyly ipzw i`n`e ,edl -?ira dxyr

jyen mini dpenyc ol `niiwc xg`n ,ipznl

.ci`d iniíéîé äùìù íéåâ ìù ïäéãéà éðúéì-

:ikd rnync ,mdnr zzle z`yl xeq`

m`yn mini dyly xeq` odici` ini oiribnyk

iptl rnync ,"iptl" ipzinl il dnle ,mpzne

dyly ci`d?éðôì àðú éëäì àîéú éëå-

ded `l `nzq ipz ded i`c ,xg`l ihernl

i` iptl i` ,izn ci`d cal mini ipy jpd opirci

.xg`l ihernl - "iptl" `pz ikdle ,xg`l

íäéðôì íéîé äùìù íéåâ ìù ïäéãéà éðúéì
ïéøåñà!ixii` odici`a ocic `pzc rnzyilc -

rny ,llk xeq`l oizipzna xkc` `lcn `l`

"iptl"` oizipzna ipzwc dyly jpd lk :dpin

,xeq`c oky lkc rnzyn `linn odici`e ,i`w

.ipzw odici` `la odeäçååøä íåùîgeexc -

meyn l`xyi xare ,dxf dcearl dcene lif`e

.(bk zeny) "jit lr rnyi `l"øåò éðôìå-

ipae ,dxf dcearl daixwne dnda dil oiafnc

zevn rayn zg` `idc ,dilr eehvp gp

:oxn`c idpe .(` ,ep) oixcdpqa "zezin rax`"a

ixdy ,jici lr exari l` edin ,oxizde cnr

e` oiniiwn oi`y lr oicd z` ozil od oicizr,oz

(ipd`e) ,oneiwa xky odl oi`y it lr s`e

`l xer iptle" meyn l`xyi xar `w [ikd`e]

jvtg `evnn meyn zay leliga) "leykn ozz

.(xac xaceäîäá äéì úéàãi`e ,aixwdl iebl -

dil glt ikd elit` l`xyi dil oiafn `l

.dicica
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àìà"igd lkn" jixhv` dicicle :yexit - xninl `ki` i`n zclei dtixh xn`c o`nl

dil zi`c o`n `d ?`xw i`dn `hrnin ikid inp dtixh :xn`z m`e .dtixh hrnl

zclei dpi` dtixh xn`c o`nl elit`c .dig dtixh inp dil zi`c oky lk ,zclei dtixh

die`x ixd ?"igd lkn"c `xwn zhrnn ikid ok m`e ,digc dil zi`c zeidl lekic xn`

lkn" :ikd `xwl yxtpc ,xnel yie !zeigl `id

,dtixhe .dleg `le fixfe `ixa elek `diy - "igd

d`ixa dpi` mewn lkn ig `edc ab lr s``l`

xity hrnne ,zklede dhrnzne dini lk dleg

eleky ,xa` xqegnn ith "igd lkn"c `xw i`dn

onwl i"yx yxit oke .cg` xa`n ueg ige `ixa

.(` ,`p) "l`rnyi iax" wxt

êúàhrnl `kil mewn lkne - jl oineca

`ly oeik ,men lrae xa` xqegn `kdn

`dc ,`iyw edine .mlerd meiwl `l` jixv did

ok m`e ,zclei dtixh xn`c o`nc `ail` opiniiw

lkn"c xnel yi `nye ?opihrnn ikid dtixh

aizk `l i`c ,xa` xqegn hrnl jixhvi` "igd

`le xa` xqegnl dil opinwen ded "jz`" `l`

xa` xqegn ihernl ith xazqnc ,dtixhl

,oexqg o`k oi`y ,dqi`n `lc dtixhn qi`nc

epiax axd .xkip opi`y zetixh daxd yi mbe

dil irain i`d :(a ,d) lirl xn`c `de .wgvi

ith xazqnc rnyn ok m` ,dtixh ihernl

,"igd lk"c herinn epiid - dtixh ihernl

oebk xa` xqegn la` ,dtixh `le `ixa rnync

,sebd x`ya `ed xenb `ixa ea `veike ofe`

.lirl ziyixtckàîìãåded dtixh diteb gp

lkn ,zeax mipy o`kn xg`l igy ab lr s`e -

dtixh did m` rcei did `l dry dze`a mewn

."jl oinec" mrhn dtixh `iadln gipiy mly e`

`l` exidfd `l jgxk lrc ,df uexiz `xidp `le

did `l xzqay zetxhac ,xkipe ielbd zetxhn

o`nk i`w `zydc xnel yi `l` .oigadl leki

oiniiw `dc ,rcz .dig dtixh xaqwc ,dig xn`c

dicicle ,zclei dtixh xn`c o`nc `ail`

.dig inp dtixhíéîú:xn`z m`e - dia aizk

on" oikixvn ep` dnl (a ,d zegpn) oaxw iab

yie !"minz"n dil wetiz ?dtixh `ivedl "xwad

`le "minz" :yxcnl `ed `xaq mzdc :xnel

,rcz .zetxhn xzei deabl dpebnc ,men lra

ilra iab aizkc ,xzeia `ed dpebn men lrac

epiide ,"jvxid jzgtl `p edaixwd" :deabl oinen

,cere .xkip epi`y yi zetxh la` .xkipc `nrh

oevxl didi minz" :dihrn `icda diteb `xwc

`l men dia zi` `d :rnyn ,"ea didi `l men lk

.minz ixwin

àúùäå:xn`z m`e - 'ek jz`n ol `wtpc

,zclei dpi` dtixh xn`c o`nl

"jz`" ok m`e ,"rxf zeigl"n dtixh ol `wtpe

`dc ,`ed `xwc digxe`c zegcl oi`e ?il dnl

oineca "jz`" (a ,el oixcdpq) opiyxc dyn iab

iy - "jz`" inp `kd opiyxcc :xnel yie !jled

.mdl lth dz` i`e ,jl milth md - "dlk`l mdle jl dide" :yixc dax ziy`xaae .jxiag iigl oincew jiig - "jnr jig` ige" :(` ,aq `rivn `aaa) opiyxcck ,jl oilth

éàåe` ,mipy e` cg` ci`d meiy minrtl `l` ,mpeayga ci`d ini oi` - oizipznc `pz aiyg `wc mini dylyac `nlya zxn` i` :yexit - eed inei dxyr odici`e od jzrc `wlq

odici` od el` :ikd xza ipzw ikid ,mini dylyd miaygn ci`d mr mlerlc zxn` i` `l` .mini dyly odnr zzle z`yl xeq` ci`d iptl mlerlc hwp `zydc ,`gip - el` oebk

yi ok m` ,eed inei dxyr :xn`wcn ,mini ipy zegtd lkl `ixepxhql `cplw oia wqtd yiy xnel jixve !eed dxyrc ,`zile ?mini dyly odnr zzle z`yl xeq` f`y rnync ,`cplw

,dtewzd xg` cin m`yr `l `nzqne ,oey`xd mc` dyry miaeh mini dpeny cbpk md `cplw ly mini dpenyy onwl opixn`c ,`ed inp `xaqe .ci` ea oi`y `cplw iptl mini ipy

.minid zekix` cin oiadl leki did `l ixdyàìàodici` iptl" :`pz ipzwcn ,odici` `la odc `wic inp oizipzn :xn`w `l i`n` :il dniz - dpin rny odici` `la od dpin rny

lw ."cg` mei odici` iptl" ipz ded `lcn ,`lc `hiyt - llka ci` ded i` dil irain ded izk`c ,`niz ike !"mini ipy odici` iptl" :ipzil - odici`e od jzrc `wlq i`c ,"mini dyly

.oeir jixve ,oiadlïäexizdl `geex dil opiway mlerl xzid el oi`c oeik :`niz `lc ,xeq` mlerl l`rnyi iax ixacl opireny`l l`eny jixhvi`c `de - dpin rny odici` `la

.mci` mei x`yk xeq`l ,ixvep mei :yexit ,ci` mei aiygc opirny` ,inp i` .eixg`l ixq` `lc opaxk `da l`rnyi iax xaqc `pin` ded ,inp i` .mrt meyaåàxer iptle meyn `nlc

zern el `ivnny ,xnel yi `nye ?`ki` "xer iptl" i`n gwn la` ,xkn gpiz :xknne gwn epiid "z`yle zzl"c yxitc ,oizipznc qxhpewd yexitl o`kn oiywn yi - leykn ozz `l

.dxf dcear ikxv zepwl
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dxf dcear(oey`x meil)

øîéîì àkéà éàî ,úãìBé äôéøè øîàc ïàîì àlàjl yi dn - ¤¨§©§¨©§¥¨¤¤©¦¨§¥©
'rxf zeigl'n dhrnzp dtixhy xnel xyt` i` ixde ,xnel
,dtixh hrnn 'igd lkn' weqtdy `vnpe ,zclei dtixh mb `ldy

.gp ipa zaxwda xa` xqegn hrnl oipne
:`xnbd daiynàø÷ øîàgpl weqta xn`p -(hi e ziy`xa)zigdl' ¨©§¨§©£Ÿ

,'CzàdpeekdeCì ïéîBãadtixh did `l gpy enke ,gpl minec - ¦¨§¦¨
dtixh hrnl jixv oi`y `vnp ,daizd l` dtixh `iai `l mb jk

.xa` xqegn epnn hrnl yi aeye ,'igd lkn' weqtdn
'jz`' xn`py dnn dtixh hrnl xyt` cvik :`xnbd zl`ey

,jl oineca eidiy jixvyäåä äôéøè déôeb çð àîìãågp `ny - §¦§¨Ÿ©¥§¥¨£¨
yi `l` ,df weqtn dtixh hrnl oi`y `vnpe ,dtixh did envr
xqegn hrnl xzein `ed oi` ok m`e ,'igd lkn' weqtdn dhrnl

:`xnbd daiyn .xa`déa áéúk 'íéîz'xn`p gp iabl -e ziy`xa) ¨¦§¦¥
(h'minz' didy xn`py dnne ,'eizxcA did minY wiCv Wi` gp'Ÿ©¦©¦¨¦¨¨§ŸŸ¨

:`xnbd zl`ey .dtixh did `ly cenll yiàîìãå`ny - §¦§¨
y dpeekd,äéä åéëøãa íéîzozip oiicre ,gex ltye eipr xnelk ¨¦¦§¨¨¨¨

idy xnelixdy ,ok xnel xyt` i` :`xnbd daiyn .dtixh d
,déa áéúk '÷écö'minz didy xnele letkl jixv weqtd did `le ©¦§¦¥

.eikxca
:`xnbd zl`eyàîìcy cnll ick weqtd ltkåéëøãa íéîzmbe ¦§¨¨¦¦§¨¨

,äåä åéNòîa ÷écöxnel ozip oiicry `vnpe ,lfb `l mby xnelk ©¦§©£¨£¨
:`xnbd daiyn .dtixh did gpydéôeb çðc Czòc à÷ìñ àìŸ¨§¨©§¨§Ÿ©¥

éàåä äôéøè,dtixh did envr gpy xnel jzrc lr dlrz `l - §¥¨£©
Czòc à÷ìñ éàcxnel,äåä äôéøè çðc'jz`'a ike ,dywidéì øîà §¦¨§¨©§¨§Ÿ©§¥¨£¨¨©¥

àðîçø,d"awd -ìéiòú àì ïéîìL ìéiò Cúååkjzenk zetixh - ©£¨¨§¨¨©¥§¥¦Ÿ§©¥
`l` ,xazqn epi` df ixde ,qipkz l` minlye daizl qipkz
minecd z` qipkdl d"awd el xn`e ,dtixh did `l gpy gxken

.dtixh mpi`y el
lirl(:d)'zclei dpi` dtixh' xaeqy inly `xnba exn`

weqtn cnel dn zxxan `xnbd ,'rxf zeigl'n dtixh zhrnzn
:`xnbd zl`ey .'zclei dtixh' xaeqy in dfàzLäå[eiykre-] §©§¨

déì à÷ôðc,zclei dtixh xaeqy inl dtixh dhrnzpy - §¨§¨¥
,'Czà'îok m`éì änì 'òøæ úBiçì'hrnl dxezd d`a dn - ¥¦¨§©¤©¨¨¦

:`xnbd daiyn .'rxf zeigl'n'Czà'î éàwx xn`p did m` - ¦¥¦¨
,'jz`'àîìòa àzååöì àðéîà äåäepiid -dehvpy dny mixne` £¨¨¦¨§©§¨§¨§¨

onfa daiza enr eidiy ick eceakl `ed daizl zenda qipkdl gp
zendad x`y j` ,daiza zenl dlelry dtixh hrnle ,leand

,zenl zelelr opi`yñéøñ eléôàå ï÷æ eléôàå,micilen mpi`y ©£¦¨¥©£¦¨¦
,leand onf lk my enr zeidl miie`xy meyn ,qipkiokláúk̈©

'òøæ' àðîçø.rxf `iadl mileki mpi`y el` hrnl ©£¨¨¤©
,mini dyly miakek icaer ly odici` iptl' epizpyna epipy

.'eke 'mdnr zzle z`yl xeq`eäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
xn`py dn m`d ,daiyidìL'íéîé äL,'mdnr zzle z`yl xeq` §Ÿ¨¨¦

dpeekd'ïäéãéàå ïä'-xq`p `le ,ci`d mei mr cgi mini dyly ¥§¥¥¤
,envr ci`d meie ci`d mei mcew mini ipy `l`àîìc Bàdpeekd ¦§¨

`id'ïäéãéà àìa ïä'xnelk ,envr ci`d mei caln mini dyly - ¥§Ÿ¥¥¤
caln ,mnr ozile `yil mini dyly xeqi` yi ci`d ini mcewy

.envr ci`d meia xeqi`d
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdòîL àzdnn di`x ¨§©

oldl dpyna epipyy(:f),ìL ,øîBà ìàòîLé éaøäLminiíäéðôì ©¦¦§¨¥¥§Ÿ¨¦§¥¤
,ci`d ini iptl -ìLeäLminiøeñà ,ïäéøçàì.mnr ozile `yil §Ÿ¨§©£¥¤¨

Czòc à÷ìñ éàdpeekdy xnel,'ïäéãéàå ïä'y `vnp ok m`éaø ¦¨§¨©§¨¥§¥¥¤©¦
ìàòîLémini dyly'e 'mdiptl mini dyly' yiy xn`y ¦§¨¥

,'mdixg`làøwéòî eäì áéMç ïäéãéà íBémei xeqi` z` dpn - ¥¥¤©¦§¥¦¨¨
,'mdiptl dyly' xn`yk envr ci`dóBqáì eäì áéMçåxfge - §©¦§§©

`l` .'mdixg`l dyly' xn`yk envr ci`d mei xeqi` z` dpne
.ci`d mei z` llek epi` 'mini dyly'y gken

iaxy denzl oi`e ,'odici`e od' dpeekdy okzi :`xnbd dgec

c meyn ,miinrt ci`d mei z` llk l`rnyiàðúc éãééàoeikn - ©§¥§¨¨
dpy l`rnyi iaxyìL'énð àðz ,'íäéðôì äLoeyl eze` dpy - §Ÿ¨¦§¥¤¨¨©¦

xn`eìL''íäéøçàì äLwx `ed xeqi`d ci`d mei xg`ly s`e §Ÿ¨§©£¥¤
.miinei

:ztqep di`x d`ian `xnbdøa àôéìçz áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©©£¦¨©
ïBLàø íBé ,ìàeîL øîà éîécáà,mixvepd ly mci` mei `edy ©§¦¦¨©§¥¦

ìàòîLé éaø éøáãìdyly xq`y,ci`d ixg`e iptl miniíìBòì §¦§¥©¦¦§¨¥§¨
øeñàixdy ,mlerl mnr zzle z`yl xeqi` didiy mxeb - ¨

`vnpe ,mixeq` eixg`l mini dylye oey`x mei iptl mini dyly
.mnr ozile `yil xeq` reayd lkyCzòc à÷ìñ éàåm`e - §¦¨§¨©§¨

md xeqi`d ini zylyy xnel jzrc lr dlrz,'ïäéãéàå ïä'yie ¥§¥¥¤
,ok m` ,mdixg`l mipye mdiptl xeqi` ini ipy wxäòaøà àkéàä̈¦¨©§¨¨

éøLc äMîçåini llka mpi`y iyinge iriax ini z` yi ixd - ©£¦¨§¨¦
:`xnbd daiyn ,mnr zzle z`yl xzen mdae ,xeqi`dàaélà©¦¨

ïäéãéà àìa ïäc éì àéòaî÷ àì ìàòîLé éaøcl`rnyi iax itl - §©¦¦§¨¥Ÿ¨¦©§¨¦§¥§Ÿ¥¥¤
mei iptl mini dyly `ed xeqi`dy i`ceae ,izwtzqd `l ok`

,envr ci`d mei `la eixg`l mini dylye ci`déì àéòaî à÷ ék¦¨¦©§¨¦
ïðaøc àaélàwx `ed izwtzqdy dn -,opax zhiyaéàîm`d - ©¦¨§©¨¨©

.'mdici` `la od' e` 'mdici`e od' mzpeek
:opax zhiya wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,àðéáø øîà̈©©¦¨

,òîL àzdpyna epipyy(.g onwl)ïä elàåiniéãáBò ìL ïäéãéà ¨§©§¥¥¥¥¤¤§¥
íéáëBë,mdnr ozne `yna exq`py.íéñèø÷e àéiðBøèñ ,àcðì÷ ¨¦¨¤§¨§¨¦¨§¨¥¦

'àcðì÷' ,àáø øa ïéðç áø øîàåjyna `idíéîé äðBîLyøçà §¨©©£¦©¨¨¨¤§¨§¨¨¦©©
äôe÷z.zah ly'àéiðBøèñ'jyna `idíéîé äðBîLyäôe÷z éðôì §¨§¨¦¨§¨¨¦¦§¥§¨

.zah lyðîéñåCmcew zipypy `cplwy xnel drhz `ly §¦¨¨
`cplw xg` zipypy `iipexhqe ,dtewzd mcew `id `iipexhq

weqtd `ed ,dtewzd xg` `id'éðzøö íã÷å øBçà'(d hlw mildz), ¨¨¤¤©§¨¦
zipyp zxge`nd `cplw mb jk dligza xn`p 'xeg`'y itke

.dpey`xCzòc à÷ìñ éàådpeekdy xnel,'ïäéãéàå ïä'df itly §¦¨§¨©§¨¥§¥¥¤
ok m` ,envr ci`d mei z` mb minid zylya `pzd llkäøNò£¨¨

xeqi` inieåäminid zylyy gikedl yi o`kn `l` .mpyi - ¨
.mnvr ci`d ini z` millek mpi`

envr ci`d mei z` mb lelkl `pzd zpeek zn`a :`xnbd dgec
y `l` ,minid zylyadéì áéMç àeä àîBé ãç àcðì÷ délek àpz©¨¥¨¤§¨©¨©¦¥

xn` okle ,cg` meik `cplw ini zpeny z` aiygd `pzd -
.ozne `yna mixeq` mini dylyy

:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz ,éMà áø øîàepipyy dnn ¨©©©¦¨§©
epizpynaìL íéáëBë éãáBò ìL ïäéãéà éðôì'íéîé äLz`yl xeq` ¦§¥¥¥¤¤§¥¨¦§Ÿ¨¨¦

.'mdnr zzleCzòc à÷ìñ éàådpeekdy xnelïä''ïäéãéàållke §¦¨§¨©§¨¥§¥¥¤
,envr ci`d mei z` mbok m`éðúéìzepyl `pzl did -ïäéãéà' ¦§¥¥¥¤

ìL íéáëBë éãáBò ìLíéîé äLdide ,'mdnr zzle z`yl xeq` ¤§¥¨¦§Ÿ¨¨¦
dyly mnr zzle z`yl xeq` ,mci` ini miribnyky rnyn
yi ci`d iptly rnyn 'mdici` iptl' `pzd dpyy dnne ,mini

.xeqi` ini dylyéðz÷c éàä àîéz éëåaezky dny xn`z m`e - §¦¥¨©§¨¨¥
dpyna'ïäéãéà éðôì'`a'ïäéãéà øçàì' éèeòîìmdici` xg`y - ¦§¥¥¥¤§©¥§©©¥¥¤

miakek icaer ly mdici`' mzqa xn`p did eli`e ,xeqi` oi`
e` mdiptl md xeqi`d ini ipy m` mircei epiid `l 'mini dyly
itl 'mdici` `la od' dpeekdy gikedl yi oiicr j` ,mdixg`l

mewn lknyéðúéìzepyl `pzd lr did -éãáBò ìL íãéà' ¦§¥¥¨¤§¥
ìL íéáëBëíäéðôì íéîé äLmircei epiid ef oeylne ,'xeq` ¨¦§Ÿ¨¨¦¦§¥¤

,ci`d iptly minia wx `ed xeqi`dydpéî òîL àlàgken - ¤¨§©¦¨
xnel `pzd zpeeky'ïäéãéà àìa ïä'odici` iptl' xn` okle ¥§Ÿ¥¥¤

,`xnbd dwiqn .envr ci`d mei z` llk `ly oeik ,'mini dyly
dpéî òîL.dpyndn ok gikedl yi ok` - §©¦¨

miakek icaer mr zzle z`yl xeqi`d zaiqa zwtzqn `xnbd
:mci` meil jenq,eäì àéòaéà`ed xeqi`d mrh m`díeMî ¦©§¨§¦

äçååøä-zcearl jk lr dceie ,gwndn giexn miakek caerdy ©§¨¨
`l mixg` midl` mWe' xeqi` lr l`xyid xearie ,miakek§¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ
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oifge` mipy` cenr e sc ± iying wxtzereay
åéëøãá íéîú.gex ltye eipr -åéùòîá ÷éãö.qng `la -àîìòá àúååöìcenrl -

la` ,`zeevd lhae zenz `ly ,liirz `l dtixh edine .daiza miycg xyr mipy enr

.ol rnynw ,inc xity qixqe owfïäéãéàå ïä.mcew mini ipy `l` edl eed `le ,dyly -

ïä àîìã åà.ci`d cal ,dyly -ïäéøçàì äùìù éîð àðú`l` edpzilc ab lr s` -

edl ixw ,i`nw icda ci`l opiayg `dc ,mipy

.ediicda ci`l aiyg `we dyly inp i`xzal

]éøöåðdevy yi`d eze` ly zerha jledd -

[.zaya cg`a ci` mei zeyrl mdléáø éøáãì
øåñà íìåòì ìàòîùé`yn odnr zeyrl -

mini dylye ixvep mei iptl mini dyly ,ozne

.dlek zayd lk ixd ,eixg`läùîçå äòáøà-

.zaya iyinge zaya iriaxíéîé äðåîùiptl -

.dpeny lk odici` ied zah ztewzêðîéñå-

`iilpxhqe dtewzd iptl `cplw `niz `lc

.dtewzd xg`léðúøö íã÷å øåçà"xeg`" -

xg`lc ci`d ,inp oizipzne .`yixa aizk

.`yixa `pz dtewzdêúòã à÷ìñ éàåmei -

.eiptly mini mr oizipzna aiyg `w ci`äøùò
ååä íéîédyly ipzw i`n`e ,edl -?ira dxyr

jyen mini dpenyc ol `niiwc xg`n ,ipznl

.ci`d iniíéîé äùìù íéåâ ìù ïäéãéà éðúéì-

:ikd rnync ,mdnr zzle z`yl xeq`

m`yn mini dyly xeq` odici` ini oiribnyk

iptl rnync ,"iptl" ipzinl il dnle ,mpzne

dyly ci`d?éðôì àðú éëäì àîéú éëå-

ded `l `nzq ipz ded i`c ,xg`l ihernl

i` iptl i` ,izn ci`d cal mini ipy jpd opirci

.xg`l ihernl - "iptl" `pz ikdle ,xg`l

íäéðôì íéîé äùìù íéåâ ìù ïäéãéà éðúéì
ïéøåñà!ixii` odici`a ocic `pzc rnzyilc -

rny ,llk xeq`l oizipzna xkc` `lcn `l`

"iptl"` oizipzna ipzwc dyly jpd lk :dpin

,xeq`c oky lkc rnzyn `linn odici`e ,i`w

.ipzw odici` `la odeäçååøä íåùîgeexc -

meyn l`xyi xare ,dxf dcearl dcene lif`e

.(bk zeny) "jit lr rnyi `l"øåò éðôìå-

ipae ,dxf dcearl daixwne dnda dil oiafnc

zevn rayn zg` `idc ,dilr eehvp gp

:oxn`c idpe .(` ,ep) oixcdpqa "zezin rax`"a

ixdy ,jici lr exari l` edin ,oxizde cnr

e` oiniiwn oi`y lr oicd z` ozil od oicizr,oz

(ipd`e) ,oneiwa xky odl oi`y it lr s`e

`l xer iptle" meyn l`xyi xar `w [ikd`e]

jvtg `evnn meyn zay leliga) "leykn ozz

.(xac xaceäîäá äéì úéàãi`e ,aixwdl iebl -

dil glt ikd elit` l`xyi dil oiafn `l
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àìà"igd lkn" jixhv` dicicle :yexit - xninl `ki` i`n zclei dtixh xn`c o`nl

dil zi`c o`n `d ?`xw i`dn `hrnin ikid inp dtixh :xn`z m`e .dtixh hrnl

zclei dpi` dtixh xn`c o`nl elit`c .dig dtixh inp dil zi`c oky lk ,zclei dtixh

die`x ixd ?"igd lkn"c `xwn zhrnn ikid ok m`e ,digc dil zi`c zeidl lekic xn`

lkn" :ikd `xwl yxtpc ,xnel yie !zeigl `id

,dtixhe .dleg `le fixfe `ixa elek `diy - "igd

d`ixa dpi` mewn lkn ig `edc ab lr s``l`

xity hrnne ,zklede dhrnzne dini lk dleg

eleky ,xa` xqegnn ith "igd lkn"c `xw i`dn

onwl i"yx yxit oke .cg` xa`n ueg ige `ixa

.(` ,`p) "l`rnyi iax" wxt

êúàhrnl `kil mewn lkne - jl oineca

`ly oeik ,men lrae xa` xqegn `kdn

`dc ,`iyw edine .mlerd meiwl `l` jixv did

ok m`e ,zclei dtixh xn`c o`nc `ail` opiniiw

lkn"c xnel yi `nye ?opihrnn ikid dtixh

aizk `l i`c ,xa` xqegn hrnl jixhvi` "igd

`le xa` xqegnl dil opinwen ded "jz`" `l`

xa` xqegn ihernl ith xazqnc ,dtixhl

,oexqg o`k oi`y ,dqi`n `lc dtixhn qi`nc

epiax axd .xkip opi`y zetixh daxd yi mbe

dil irain i`d :(a ,d) lirl xn`c `de .wgvi

ith xazqnc rnyn ok m` ,dtixh ihernl

,"igd lk"c herinn epiid - dtixh ihernl

oebk xa` xqegn la` ,dtixh `le `ixa rnync

,sebd x`ya `ed xenb `ixa ea `veike ofe`

.lirl ziyixtckàîìãåded dtixh diteb gp

lkn ,zeax mipy o`kn xg`l igy ab lr s`e -

dtixh did m` rcei did `l dry dze`a mewn

."jl oinec" mrhn dtixh `iadln gipiy mly e`

`l` exidfd `l jgxk lrc ,df uexiz `xidp `le

did `l xzqay zetxhac ,xkipe ielbd zetxhn

o`nk i`w `zydc xnel yi `l` .oigadl leki

oiniiw `dc ,rcz .dig dtixh xaqwc ,dig xn`c

dicicle ,zclei dtixh xn`c o`nc `ail`

.dig inp dtixhíéîú:xn`z m`e - dia aizk

on" oikixvn ep` dnl (a ,d zegpn) oaxw iab

yie !"minz"n dil wetiz ?dtixh `ivedl "xwad

`le "minz" :yxcnl `ed `xaq mzdc :xnel

,rcz .zetxhn xzei deabl dpebnc ,men lra

ilra iab aizkc ,xzeia `ed dpebn men lrac

epiide ,"jvxid jzgtl `p edaixwd" :deabl oinen

,cere .xkip epi`y yi zetxh la` .xkipc `nrh

oevxl didi minz" :dihrn `icda diteb `xwc

`l men dia zi` `d :rnyn ,"ea didi `l men lk

.minz ixwin

àúùäå:xn`z m`e - 'ek jz`n ol `wtpc

,zclei dpi` dtixh xn`c o`nl

"jz`" ok m`e ,"rxf zeigl"n dtixh ol `wtpe

`dc ,`ed `xwc digxe`c zegcl oi`e ?il dnl

oineca "jz`" (a ,el oixcdpq) opiyxc dyn iab

iy - "jz`" inp `kd opiyxcc :xnel yie !jled

.mdl lth dz` i`e ,jl milth md - "dlk`l mdle jl dide" :yixc dax ziy`xaae .jxiag iigl oincew jiig - "jnr jig` ige" :(` ,aq `rivn `aaa) opiyxcck ,jl oilth

éàåe` ,mipy e` cg` ci`d meiy minrtl `l` ,mpeayga ci`d ini oi` - oizipznc `pz aiyg `wc mini dylyac `nlya zxn` i` :yexit - eed inei dxyr odici`e od jzrc `wlq

odici` od el` :ikd xza ipzw ikid ,mini dylyd miaygn ci`d mr mlerlc zxn` i` `l` .mini dyly odnr zzle z`yl xeq` ci`d iptl mlerlc hwp `zydc ,`gip - el` oebk

yi ok m` ,eed inei dxyr :xn`wcn ,mini ipy zegtd lkl `ixepxhql `cplw oia wqtd yiy xnel jixve !eed dxyrc ,`zile ?mini dyly odnr zzle z`yl xeq` f`y rnync ,`cplw

,dtewzd xg` cin m`yr `l `nzqne ,oey`xd mc` dyry miaeh mini dpeny cbpk md `cplw ly mini dpenyy onwl opixn`c ,`ed inp `xaqe .ci` ea oi`y `cplw iptl mini ipy

.minid zekix` cin oiadl leki did `l ixdyàìàodici` iptl" :`pz ipzwcn ,odici` `la odc `wic inp oizipzn :xn`w `l i`n` :il dniz - dpin rny odici` `la od dpin rny

lw ."cg` mei odici` iptl" ipz ded `lcn ,`lc `hiyt - llka ci` ded i` dil irain ded izk`c ,`niz ike !"mini ipy odici` iptl" :ipzil - odici`e od jzrc `wlq i`c ,"mini dyly

.oeir jixve ,oiadlïäexizdl `geex dil opiway mlerl xzid el oi`c oeik :`niz `lc ,xeq` mlerl l`rnyi iax ixacl opireny`l l`eny jixhvi`c `de - dpin rny odici` `la

.mci` mei x`yk xeq`l ,ixvep mei :yexit ,ci` mei aiygc opirny` ,inp i` .eixg`l ixq` `lc opaxk `da l`rnyi iax xaqc `pin` ded ,inp i` .mrt meyaåàxer iptle meyn `nlc

zern el `ivnny ,xnel yi `nye ?`ki` "xer iptl" i`n gwn la` ,xkn gpiz :xknne gwn epiid "z`yle zzl"c yxitc ,oizipznc qxhpewd yexitl o`kn oiywn yi - leykn ozz `l

.dxf dcear ikxv zepwl
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.l`xyid zxikn `la s` xeqi`d
:`ziixad oeyln dixac z` dgiken `xnbdénð à÷écwiicl yi - ©§¨©¦

,`ziixad zwqer jkayéðz÷c`ziixaa aezk ixdy -àì' §¨¨¥Ÿ
,'ïzé àì' éðz÷ àìå ,'èéLBéleki epi`y rnyn dhyed oeylne ¦§Ÿ¨¨¥Ÿ¦¥

ok` :`xnbd dwiqn .envra elhildpéî òîLok gken - §©¦¨
.`ziixadn

:ci`d mei mcew ixkp mr ozpe `ype xaryk oicd dn dpc `xnbd
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -éàî ïúðå àNðm` oicd dn - ¦©§¨§¨¨§¨©©

d`pda xeq` gwnd m`d ,eci` mei mcew ixkp mr ozpe `ype xar
.`l e`

:dfa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaøxar m` ©¦¨¨¨©
eïúðå àNð,ixkpd mrøeñàe .gwndn zepdil el,øîà Lé÷ì Léø ¨¨§¨©¨¥¨¦¨©

e xar m`y,ïúðå àNðøzeî.gwndn zepdil el ¨¨§¨©¨
:yiwl yix lr `ziixan dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]éaø ¥¦¥©¦

,Lé÷ì Léøì ïðçBé,`ziixaa epipyini,íéáëBk éãáBò ìL ïäéãéà ¨¨§¥¨¦¥¥¤¤§¥¨¦
e xar m`ïúðå àNð,iebd mr mdaïéøeñàzexegq oze` d`pda ¨¨§¨©£¦

.ozpe `yp odaåàì éàîy minil dpeekd oi` ike -,ïäéãéà éðôì ©¨¦§¥¥¥¤
yiwl yixl dywe ,d`pda xeq` ozpe `yp m`y exn` jk lre

:`xnbd dgec .xizdyàìiptl ozpe `ypy `ziixad zpeek oi` - Ÿ
meia ozpe `ypy `l` ,mdici` ini.à÷åc ïäéãéàyiwl yix mbe ¥¥¤©§¨

elld zexegqd zexeq` ozpe `ype xar m` df meiay dcen
.d`pda

:ef `ziixan opgei iax lr dywdy `ed yiwl yixy mixne` yi
éøîàc àkéà,mixne` yi -déáéúéà[dywd-]Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ¦¨§¨§¦¥¦¥©¦¦§¤¨¦
,ïðçBé éaøì,`ziixaa epipy,íéáëBk éãáBò ìL ïäéãéàxar m` §©¦¨¨¥¥¤¤§¥¨¦

eøeñà ,ïúðå àNð,wiicl yie .d`pdainiaïäéãéà éðôì ,ïéà ïäéãéà ¨¨§¨©¨¥¥¤¦¦§¥¥¥¤
àì,d`pda xeq` ozpe `ype xar m` mnvr mdici` inia wx - Ÿ

iaxl dywe .xzen ,mdici` ini mcew ozpe `ype xar m` la`
:`xnbd dgec .xq`y opgeidéì éø÷ ïäéãéà éãéàå éãéà àpz- ©¨¦¦§¦¦¥¥¤¨¥¥

minia mb xq`e ,ci`d mei iptly minil mb 'odici`' `xew `pzd
.el`

:yiwl yix ixack da azkpy `ziixa d`ian `xnbddéúååk àéðz©§¨§¨¥
Lé÷ì Léøc,yiwl yix ixack `ziixa epipy -eøîàLkminkg §¥¨¦§¤¨§

dpyna(.a lirl)yíänò úúìå úàNì øeñà,mdici` iptleøñà àì ¨¨¥§¨¥¦¨¤Ÿ¨§
íéi÷únä øáãa àlàmeia ixkpd ed`xiy meyn ,ci`d mei cr ¤¨§¨¨©¦§©¥

,dxf dcearl dceie eci`íéi÷úî BðéàL øáãa ìáà,ci`d mei cr £¨§¨¨¤¥¦§©¥
,zewxi oebkàìyyg oi`y oeikn ,mdnr zzle z`yl exq` Ÿ

,`ziixad dtiqen .eilr dxf dcearl dceie eci` meia ed`xiy
,íéi÷únä øáãa eléôàåe xar m`øzeî ,ïúðå àNðzepdil el ©£¦§¨¨©¦§©¥¨¨§¨©¨

.yiwl yix ixack `ziixaa yxetny ixd .gwndn
:miiwzn epi`y xac oica ztqep `ziixaéaø éáãa ãéáæ áø éðz̈¥©§¦¦§¥©¦

àéòLBà,`irye` iax ici lr excqpy zeziixaa dpy ciaf ax - ©§¨
íéi÷úî ïéàL øác,mci` mei cr,íäì ïéøëBîdp`xi `ly meyn ¨¨¤¥¦§©¥§¦¨¤

,dxf dcearl zecedl `eai `le ,ci`d meiaïéç÷Bì ïéà ìáà£¨¥§¦
[eze` mipew-],íäîgnyi epxkniyke ,exkenl de`zn ixkpd ik ¥¤

.dl zecedl jlie
lawl xeqi` mb yi ,ozne `yn xeqi` calny d`ian `xnbd

a dyrn :mci` meia dpzn mdnàðéî àeäääoind eze`a -øãLc ©¦¨¨¦§©
äàðøñé÷ àøpéc déìycg xpic xbiyy -íBéa ,äàéNð äãeäé éaøì ¥¦¨¨¥¨§¨¨§©¦§¨§¦¨§

dén÷ Lé÷ì Léø áéúé äåä .Bãéàiax iptl ayei yiwl yix did - ¥£¨¨¦¥¨¦©¥
,onf eze`a d`iyp dcediøîà,d`iyp dcedi iaxãéáòà éëéä- ¨©¥¦¤¡¥

.bdp` cvikdéì÷Là,elh` m` -äãBîe ìéæàoind jka gnyi - ¤§§¥¨¦¤
,ely dxf dcearl dceiedéì÷Là àì,elh` `l m`e -déì àéåä Ÿ¤§§¥¨§¨¥

äáéà.oind oial ipia d`pye zwelgnl mexbi xacd -déì øîà ¥¨¨©¥
ìBè ,Lé÷ì Léøxpicd z`åéðôa øBaì BúBà ÷Bøæe.oind lyøîà ¥¨¦§©§¨¨¨©

ok dyr` m` ,d`iyp dcedi iax eldéì àéåäc ïkL ìkdidzy-] ¨¤¥§¨§¨¥
ilr [el.äáéà,yiwl yix el xn`àðéîà÷c àeä ãé øçàìk- ¥¨¦§©©¨§¨¨¦¨

`ly ote`a xnelk ,ci xg`lk xeal xpicd z` jilyzy izpeek
mbe ,dai` el didz `l jke ,dpeeka xpicd z` zwxfy oind oiai

.jnn xpicd ca`y d`xiy oeik ,gnyi `l
xeq` mini dyly miakek icaer ly odici` iptl' :dpyna epipy

'ekeìå ïìéàLäì.'åë 'ïäî ìBàLly mdinrh z` zx`an `xnbd §©§¦¨§¦§¥¤
:`xnbd zl`ey .elld mixeqi`dàîìLaexq`y dn oaen ¦§¨¨

,ïìéàLäìmeyneäì çååøî à÷cdna mze` dpdne giexny - §©§¦¨§¨©§©§
.mci` meia dxf dcearl jk lr eceie ,mli`ynyì ìáàïäî ìBàL £¨¦§¥¤

`lde ,xeq` recn oaen oi`eäì èòîî à÷ éèeòîhrnzn mpenn - ©¥¨§©¥§
.ea ynzydl mileki mpi`e ,dl`ydd ici lr

le`yl exq`y xacd mrha mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:mdnì äøæb ,ééaà øîàïìéàLäì eèà ïäî ìBàLjixv did zn`a - ¨©©©¥§¥¨¦§¥¤¨§©§¦¨

`ly ick mdn le`yl `ly exfb minkg j` ,mdn le`yl xizdl
jk ,jizl`ydy myk ,el xn`i ixkpd ik ,mdl li`ydl e`eai

.dz` mb ipli`yz
àeä äãBîe ìéæàc íeMî dlek ,øîà àáødn s`e ,dpynd lka - ¨¨¨©¨¦§¨¦¤

ixkpd jli `ly `ed xeqi`d mrh ,mdn le`yl xeq`y exn`y
jk lr gny ixkpdy itl ,eci` meia dxf dcearl zecedl

.eze` jixv l`xyidy
'eke xeq` mini dyly' :dpyna epipy.'ïäî úBåììå íúBåìäì§©§¨§¦§¥¤

:`xnbd zl`eyàîìLaexq`y dn oaen,íúBåìäìà÷c íeMî ¦§¨¨§©§¨¦§¨
eäì çååøîici lr mze` dpdne giexny -,d`elddúBåìì àlà ©§©§¤¨¦§
éànà ïäîewlgp dpynd ly df wlga mb .xeq` recn oaen oi` - ¥¤©©

:`axe iia`íúBåìäì eèà ïäî úBåìì äøæb ,ééaà øîà-exfb minkg ¨©©©¥§¥¨¦§¥¤¨§©§¨
.mdl zeeldl e`eai `ly ick mdn zeell `lydlek ,øîà àáø̈¨¨©¨

àeä äãBîe ìéæàc íeMîxeq`y exn`y dn s`e ,dpynd lka - ¦§¨¦¤
dcearl zecedl ixkpd jli `ly `ed xeqi`d mrh ,mdn zeell

.eze` jixv l`xyidy lr gny ixkpdy itl ,eci` meia dxf
'eke xeq` mini dyly' :dpyna epipy.'åë 'ïäî òBøôìå ïòøBôì§§¨§¦§©¥¤

:`xnbd zl`eyïòøBôì àîìLamdl rextl exq`y dn oaen - ¦§¨¨§§¨
,mdl miaiigy aegeäì çååøî à÷c íeMî`ed geixy meyn - ¦§¨©§©§

,mpenn z` mdl mixifgny dna mdlïäî òBøôì àlàmdy aeg ¤¨¦§©¥¤
,miaiig`ldy ,xeq` recn oaen oi`eäì èòîî éèeòîmpenn - ©¥§©¥§

dpynd ly df wlga mb .maeg z` mixifgny ici lr hrnzn
:`axe iia` ewlgpïòøBôì eèà ïäî òBøôì äøéæb ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¥¨¦§©¥¤¨§§¨

.mdl rextl e`eai `ly ick ,mdn rextl `ly exfb minkgàáø̈¨
àeä äãBîe ìéæàc íeMî dlek ,øîàdn s`e ,dpynd lka - ¨©¨¦§¨¦¤

`ed xeqi`d mrh ,mdn rextl xeq`y exn`yixkpd jli `ly
xhtpy lr gny ixkpdy itl ,eci` meia dxf dcearl dceie

.eaegn
xeqi`d z` letkl dpyna `pzd jxved recn zx`an `xnbd
`ed mlek mrh ixd ,mdn rxtilae ,mdn zeellae ,mdn le`yla

:dcei `ny meynéëéøöez` letkl jxved dpyna `pzd - §¦¦
meyn .mdn rxtilae mdn zeellae ,mdn le`yla xeqi`déàc§¦

àðzxeq`y wx dpey did eli` -,ïänò úúìå úàNìdid `le ¨¨¨¥§¨¥¦¨¤
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dxf dcear(oey`x meil)

øéæðì ïéé ìL ñBk íãà èéLBé àlL ïépî,ezezyl `eai `nyåokøáà ¦©¦¤Ÿ¦¨¨¤©¦§¨¦§¥¤
çð éðáì éçä ïî,elke`l `eai `ny ,mdl xeq` `edyøîBì ãeîìz ¦©©¦§¥Ÿ©©§©

-aezkd epcnln(ci hi `xwie)'ìBLëî ïzú àì øeò éðôìå'.zwiicn §¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§
:`xnbdàëä àäå,`ziixaa o`k ixde -déì÷L ,déì ïðéáäé àì éëc §¨¨¨§¦Ÿ¨£¦©¥¨§¥

eäéà,envra ezgwl `ed leki ,gp oal e` xifpl epzi `l m`y - ¦
åok it lr s`øáò÷[hiyend xaer-]ïzú àì øeò éðôì' íeMî §¨¨©¦¦§¥¦¥Ÿ¦¥

.'ìBLëîaixwdl lekie dnda ixkpl xak yiyk mb ,df itle ¦§
dnda el xeknl l`xyil xeq`l epl did ,elyn dxf dcearl
.'xeir iptl' xeqi` lr xearie ,dpaixwiy yygn eci` meil jenq

.minrhd ipy oia lcadd `ed df ote`y xnel ozip `l ok m`e
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäoi`yk ,zwqer o`k `ziixad - ¨¨§©¨§¦©

oebke ,xeqi`d z` mnvra lehil mileki gp oad e` xifpdéà÷c§¨¥
àøäð éøáò éøúacg` cva micner xeqi`d zkizge l`xyidy - ¦§¥¦§¥©£¨

m`y ,xdpd ly ipyd cva micner gp oad e` xifpde ,xdpd ly
iptl' meyn xaer okle ,envra ezgwl lkei `l ,el ehiyei `l
z` zeyrl leki ixd ,daxwdl dnda xak el yiy ixkp j` ,'xeir

.l`xyid zxikn `la s` xeqi`d
:`ziixad oeyln dixac z` dgiken `xnbdénð à÷écwiicl yi - ©§¨©¦

,`ziixad zwqer jkayéðz÷c`ziixaa aezk ixdy -àì' §¨¨¥Ÿ
,'ïzé àì' éðz÷ àìå ,'èéLBéleki epi`y rnyn dhyed oeylne ¦§Ÿ¨¨¥Ÿ¦¥

ok` :`xnbd dwiqn .envra elhildpéî òîLok gken - §©¦¨
.`ziixadn

:ci`d mei mcew ixkp mr ozpe `ype xaryk oicd dn dpc `xnbd
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -éàî ïúðå àNðm` oicd dn - ¦©§¨§¨¨§¨©©

d`pda xeq` gwnd m`d ,eci` mei mcew ixkp mr ozpe `ype xar
.`l e`

:dfa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaøxar m` ©¦¨¨¨©
eïúðå àNð,ixkpd mrøeñàe .gwndn zepdil el,øîà Lé÷ì Léø ¨¨§¨©¨¥¨¦¨©

e xar m`y,ïúðå àNðøzeî.gwndn zepdil el ¨¨§¨©¨
:yiwl yix lr `ziixan dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]éaø ¥¦¥©¦

,Lé÷ì Léøì ïðçBé,`ziixaa epipyini,íéáëBk éãáBò ìL ïäéãéà ¨¨§¥¨¦¥¥¤¤§¥¨¦
e xar m`ïúðå àNð,iebd mr mdaïéøeñàzexegq oze` d`pda ¨¨§¨©£¦

.ozpe `yp odaåàì éàîy minil dpeekd oi` ike -,ïäéãéà éðôì ©¨¦§¥¥¥¤
yiwl yixl dywe ,d`pda xeq` ozpe `yp m`y exn` jk lre

:`xnbd dgec .xizdyàìiptl ozpe `ypy `ziixad zpeek oi` - Ÿ
meia ozpe `ypy `l` ,mdici` ini.à÷åc ïäéãéàyiwl yix mbe ¥¥¤©§¨

elld zexegqd zexeq` ozpe `ype xar m` df meiay dcen
.d`pda

:ef `ziixan opgei iax lr dywdy `ed yiwl yixy mixne` yi
éøîàc àkéà,mixne` yi -déáéúéà[dywd-]Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ¦¨§¨§¦¥¦¥©¦¦§¤¨¦
,ïðçBé éaøì,`ziixaa epipy,íéáëBk éãáBò ìL ïäéãéàxar m` §©¦¨¨¥¥¤¤§¥¨¦

eøeñà ,ïúðå àNð,wiicl yie .d`pdainiaïäéãéà éðôì ,ïéà ïäéãéà ¨¨§¨©¨¥¥¤¦¦§¥¥¥¤
àì,d`pda xeq` ozpe `ype xar m` mnvr mdici` inia wx - Ÿ

iaxl dywe .xzen ,mdici` ini mcew ozpe `ype xar m` la`
:`xnbd dgec .xq`y opgeidéì éø÷ ïäéãéà éãéàå éãéà àpz- ©¨¦¦§¦¦¥¥¤¨¥¥

minia mb xq`e ,ci`d mei iptly minil mb 'odici`' `xew `pzd
.el`

:yiwl yix ixack da azkpy `ziixa d`ian `xnbddéúååk àéðz©§¨§¨¥
Lé÷ì Léøc,yiwl yix ixack `ziixa epipy -eøîàLkminkg §¥¨¦§¤¨§

dpyna(.a lirl)yíänò úúìå úàNì øeñà,mdici` iptleøñà àì ¨¨¥§¨¥¦¨¤Ÿ¨§
íéi÷únä øáãa àlàmeia ixkpd ed`xiy meyn ,ci`d mei cr ¤¨§¨¨©¦§©¥

,dxf dcearl dceie eci`íéi÷úî BðéàL øáãa ìáà,ci`d mei cr £¨§¨¨¤¥¦§©¥
,zewxi oebkàìyyg oi`y oeikn ,mdnr zzle z`yl exq` Ÿ

,`ziixad dtiqen .eilr dxf dcearl dceie eci` meia ed`xiy
,íéi÷únä øáãa eléôàåe xar m`øzeî ,ïúðå àNðzepdil el ©£¦§¨¨©¦§©¥¨¨§¨©¨

.yiwl yix ixack `ziixaa yxetny ixd .gwndn
:miiwzn epi`y xac oica ztqep `ziixaéaø éáãa ãéáæ áø éðz̈¥©§¦¦§¥©¦

àéòLBà,`irye` iax ici lr excqpy zeziixaa dpy ciaf ax - ©§¨
íéi÷úî ïéàL øác,mci` mei cr,íäì ïéøëBîdp`xi `ly meyn ¨¨¤¥¦§©¥§¦¨¤

,dxf dcearl zecedl `eai `le ,ci`d meiaïéç÷Bì ïéà ìáà£¨¥§¦
[eze` mipew-],íäîgnyi epxkniyke ,exkenl de`zn ixkpd ik ¥¤

.dl zecedl jlie
lawl xeqi` mb yi ,ozne `yn xeqi` calny d`ian `xnbd

a dyrn :mci` meia dpzn mdnàðéî àeäääoind eze`a -øãLc ©¦¨¨¦§©
äàðøñé÷ àøpéc déìycg xpic xbiyy -íBéa ,äàéNð äãeäé éaøì ¥¦¨¨¥¨§¨¨§©¦§¨§¦¨§

dén÷ Lé÷ì Léø áéúé äåä .Bãéàiax iptl ayei yiwl yix did - ¥£¨¨¦¥¨¦©¥
,onf eze`a d`iyp dcediøîà,d`iyp dcedi iaxãéáòà éëéä- ¨©¥¦¤¡¥

.bdp` cvikdéì÷Là,elh` m` -äãBîe ìéæàoind jka gnyi - ¤§§¥¨¦¤
,ely dxf dcearl dceiedéì÷Là àì,elh` `l m`e -déì àéåä Ÿ¤§§¥¨§¨¥

äáéà.oind oial ipia d`pye zwelgnl mexbi xacd -déì øîà ¥¨¨©¥
ìBè ,Lé÷ì Léøxpicd z`åéðôa øBaì BúBà ÷Bøæe.oind lyøîà ¥¨¦§©§¨¨¨©

ok dyr` m` ,d`iyp dcedi iax eldéì àéåäc ïkL ìkdidzy-] ¨¤¥§¨§¨¥
ilr [el.äáéà,yiwl yix el xn`àðéîà÷c àeä ãé øçàìk- ¥¨¦§©©¨§¨¨¦¨

`ly ote`a xnelk ,ci xg`lk xeal xpicd z` jilyzy izpeek
mbe ,dai` el didz `l jke ,dpeeka xpicd z` zwxfy oind oiai

.jnn xpicd ca`y d`xiy oeik ,gnyi `l
xeq` mini dyly miakek icaer ly odici` iptl' :dpyna epipy

'ekeìå ïìéàLäì.'åë 'ïäî ìBàLly mdinrh z` zx`an `xnbd §©§¦¨§¦§¥¤
:`xnbd zl`ey .elld mixeqi`dàîìLaexq`y dn oaen ¦§¨¨

,ïìéàLäìmeyneäì çååøî à÷cdna mze` dpdne giexny - §©§¦¨§¨©§©§
.mci` meia dxf dcearl jk lr eceie ,mli`ynyì ìáàïäî ìBàL £¨¦§¥¤

`lde ,xeq` recn oaen oi`eäì èòîî à÷ éèeòîhrnzn mpenn - ©¥¨§©¥§
.ea ynzydl mileki mpi`e ,dl`ydd ici lr

le`yl exq`y xacd mrha mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:mdnì äøæb ,ééaà øîàïìéàLäì eèà ïäî ìBàLjixv did zn`a - ¨©©©¥§¥¨¦§¥¤¨§©§¦¨

`ly ick mdn le`yl `ly exfb minkg j` ,mdn le`yl xizdl
jk ,jizl`ydy myk ,el xn`i ixkpd ik ,mdl li`ydl e`eai

.dz` mb ipli`yz
àeä äãBîe ìéæàc íeMî dlek ,øîà àáødn s`e ,dpynd lka - ¨¨¨©¨¦§¨¦¤

ixkpd jli `ly `ed xeqi`d mrh ,mdn le`yl xeq`y exn`y
jk lr gny ixkpdy itl ,eci` meia dxf dcearl zecedl

.eze` jixv l`xyidy
'eke xeq` mini dyly' :dpyna epipy.'ïäî úBåììå íúBåìäì§©§¨§¦§¥¤

:`xnbd zl`eyàîìLaexq`y dn oaen,íúBåìäìà÷c íeMî ¦§¨¨§©§¨¦§¨
eäì çååøîici lr mze` dpdne giexny -,d`elddúBåìì àlà ©§©§¤¨¦§
éànà ïäîewlgp dpynd ly df wlga mb .xeq` recn oaen oi` - ¥¤©©

:`axe iia`íúBåìäì eèà ïäî úBåìì äøæb ,ééaà øîà-exfb minkg ¨©©©¥§¥¨¦§¥¤¨§©§¨
.mdl zeeldl e`eai `ly ick mdn zeell `lydlek ,øîà àáø̈¨¨©¨

àeä äãBîe ìéæàc íeMîxeq`y exn`y dn s`e ,dpynd lka - ¦§¨¦¤
dcearl zecedl ixkpd jli `ly `ed xeqi`d mrh ,mdn zeell

.eze` jixv l`xyidy lr gny ixkpdy itl ,eci` meia dxf
'eke xeq` mini dyly' :dpyna epipy.'åë 'ïäî òBøôìå ïòøBôì§§¨§¦§©¥¤

:`xnbd zl`eyïòøBôì àîìLamdl rextl exq`y dn oaen - ¦§¨¨§§¨
,mdl miaiigy aegeäì çååøî à÷c íeMî`ed geixy meyn - ¦§¨©§©§

,mpenn z` mdl mixifgny dna mdlïäî òBøôì àlàmdy aeg ¤¨¦§©¥¤
,miaiig`ldy ,xeq` recn oaen oi`eäì èòîî éèeòîmpenn - ©¥§©¥§

dpynd ly df wlga mb .maeg z` mixifgny ici lr hrnzn
:`axe iia` ewlgpïòøBôì eèà ïäî òBøôì äøéæb ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¥¨¦§©¥¤¨§§¨

.mdl rextl e`eai `ly ick ,mdn rextl `ly exfb minkgàáø̈¨
àeä äãBîe ìéæàc íeMî dlek ,øîàdn s`e ,dpynd lka - ¨©¨¦§¨¦¤

`ed xeqi`d mrh ,mdn rextl xeq`y exn`yixkpd jli `ly
xhtpy lr gny ixkpdy itl ,eci` meia dxf dcearl dceie

.eaegn
xeqi`d z` letkl dpyna `pzd jxved recn zx`an `xnbd
`ed mlek mrh ixd ,mdn rxtilae ,mdn zeellae ,mdn le`yla

:dcei `ny meynéëéøöez` letkl jxved dpyna `pzd - §¦¦
meyn .mdn rxtilae mdn zeellae ,mdn le`yla xeqi`déàc§¦

àðzxeq`y wx dpey did eli` -,ïänò úúìå úàNìdid `le ¨¨¨¥§¨¥¦¨¤
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המשך בעמוד גק



xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dxf dcear(ipy meil)

Bøîö éîc Bì ïúBð ,øîBà øéàî éaøz` xnvd lral ozep ravd - ©¦¥¦¥¥§¥©§
x`yp reavd xnvde ,driavd mcew dey didy enk ,exnv inc

.elv`,øîBà äãeäé éaøzrcn dpiyy jk lr ravd z` qepwl yi ©¦§¨¥
`l` ,gaydn dpdi `le iepiya xnvd z` dpwi `ly ,xnvd lra
xnvd lra oi`e ,xnvd lral gayd mr xnvd z` xifgdl aiig

ky z` el mlyl aiiglr ravd ci `l` ,enr mkiqy ex
xear `ivedy ze`vedd z` e` el mlyn xnvd lrae ,dpezgzd

y ,giayd xnvdy gayd z` e` xnvd zriavìò øúé çáMä íà¦©§¨¨¥©
äàéöiäxzei `ed driavd ici lr xnvd gazypy gayd m` - ©§¦¨

,xnvd zriav lr ravd `ivedy ze`veddnBì ïúBðxnvd lra ¥
äàéöiä úà,`ivedy ze`vedd inc -ìò äøéúé äàéöiä íàå ¤©§¦¨§¦©§¦¨§¥¨©

çáMäopid xnvd zriav lr ravd `ivedy ze`vedd m`e - ©§¨
,driava giayd xnvdy gaydn zeaexnBì ïúBðxnvd lraúà ¥¤

inc.çáMä©§¨
détàì óñBé áø eäðéøcäà,xn`e qrka eipt z` sqei ax xifgd - ©§§¦§©¥§©¥

àîìLaoaen -yéøèöéà äçø÷ ïa òLBäé éaøk äëìäCjixv - ¦§¨¨£¨¨§©¦§ª©¤¨§¨¦§§¦
c meyn ,exne`làðéîà êzòc à÷ìñjzrc lr dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨

ixdy ,dgxw oa ryedi iax lr miwlegd minkgk dkldy xnel
ewlgpy mewnay `ed llkd,íéaøå ãéçétmiwqe,íéaøk äëìä ¨¦§©¦£¨¨§©¦

ïì òîLî à÷o`ky,ãéçék äëìä,dgxw oa ryedi iaxk epiidc ¨©§©¨£¨¨§¨¦
,eilr ewlgpy minkgk `leàlày xn`y dn,äãeäé éaøk äëìä ¤¨£¨¨§©¦§¨

éì änìixde ,z`f xnel jixv recn -àèéLt,`ed heyt df xac - ¨¨¦§¦¨
minkg exn` llky meyn(:an zenai)íúñ Ck øçàå ú÷Bìçîc- §©£¤§©©¨§¨

dpyn ,cenlza dixg`l yie ,mi`pz zwelgna diepyd dpyn
,df oica miwlegd mi`pzd cg` zrck mzqa diepyyàúëìä¦§§¨

íúñkoecpae ,mzqa jk xg` dzpypy dpynk `id dkldd - ¦§¨
dzpyp epiptlyú÷Bìçîdcedi iaxe xi`n iaxazkqnàn÷ àáá ©£¤§¨¨©¨

(:w),ådzpypíúñdixg`l dcedi iaxkazkqnàòéöî àáá(.er), §§¨§¨¨§¦¨
ïðúcdpyna(my)Bãé Ba øæBçä ìëå ,äðBzçzä ìò Bãé äpLîä ìk' ¦§©¨©§©¤¨©©©§¨§¨©¥¨

,'äðBzçzä ìò,dpezgzd lr ravd ciy dcedi iax zhiyk epiide ©©©§¨
ok m`e ,dcedi iaxk dkldy i`cee ,dpiyy oeikn ciqtn `ede

.z`f xnel `ped ax jixv did recn
iaxk dkldy ycgl `ped ax jxved recn zx`an `xnbd

:dcediàðeä áøåiax zhiyk dkld weqtle ycgl jixvy xaq §©¨
,dcediäðLnì øãñ ïéàc íeMîepi` zeipynd zaizka xcqd - ¦§¥¥¤©¦§¨

,epypy xcqk `weecCk øçàå ,àLéøa àðz íúñ øîéîì àkéàc§¦¨§¥©§¨§¨§¥¨§©©¨
ú÷Bìçîdpynd yxcnd ziaa dzpyp dligzay xnel yiy - ©£¤

d`iady dpynd dzpyp jk xg`e ,mi`pzd cg`k dnzqy
jkle ,dpyn mzqk dkld weqtl oi` aeye ,df oica zwelgn

.dcedi iaxk dkldy ycgl `ped ax jxved
:`xnbd dywn .`ped ax ixaca xe`iad lr dywn `xnbdéëä éà¦¨¦

,'dpynl xcq oi`' ok` m` -ok m`ìkyiy mewnú÷Bìçî ¨©£¤
zeipynaíúñ Ck øçàå,mi`pzd cg`k dpynøãñ ïéà àîéì §©©¨§¨¥¨¥¥¤

äðLnìmzqk dkldd z` weqtp `le 'dpynl xcq oi`'y xn`p - ©¦§¨
`xnba exn` ixde ,dpyn(:an zenai)`l` .dpyn mzqk dkldy

xg`ly mzqk dkld miwqete ,dpynl xcq yiy gxkda
iaxk dkldy xnel jixv `ped ax did `l ok m`e ,zwelgnd

.dcedi
:dziiyew lr `ped ax aiyi dn zx`an `xnbdàðeä áøåaiyi §©¨

,jlïðéøîà àì ékmixne` oi`y dn -øãñ ïéà'`l` 'dpynl ¦Ÿ¨§¦©¥¥¤
wqetwx edf ,dpyn mzqk dkld mi,àzëqî àãçaoeik ©£¨©¤§¨

la` ,mxcqk epyp i`ce zkqnd dze` ly zeipyndyéøúa¦§¥

ïðéøîà ézëqî,'dpynl xcq oi`' mixne` ep` zezkqn izya - ©¤§¥¨§¦©
mzqde zwelgnd o`ky oeike ,dpyn mzqk dkld miwqet oi`e

.dcedi iaxk dkldy ycgl jxved okl ,zezkqn izya md
:sqei ax ly ezprh dzid dn df itl x`al zxfeg `xnbdáøå§©

óñBéy ,xaqàéä àzëqî àãç ïé÷éæð dlek,`nw `aa] oiwifp lk - ¥¨§¦¦£¨©¤§¨¦
`nw `aaay oeikne ,zg` zkqn `id ,[`xza `aa ,`rivn `aa
iaxk mzqa dpyn z`aen `rivn `aaae ,zwelgnd z`aen
jixv `ped ax did `le ,dcedi iaxk `id dklddy i`ce ,dcedi

.ezenk dklddy xnel
:sqei ax zprhl sqep xaqdàîéà úéòa éàåxn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

iaxk dkldy ycgl jixv epi` `ped axy dzid sqei ax zprhy
,dcediàú÷éñt àúëìä éab dì éðz÷c íeMîdkld dpy `pzdy - ¦§¨¨¥¨©¥¦§¨¨§¦¨¨

dpyna my epipy jky ,zxg` dweqt dkld mr cgi ef(.er n"a),
,'äðBzçzä ìò Bãé Ba øæBçä ìëå ,äðBzçzä ìò Bãé äpLîä ìk'ixde ¨©§©¤¨©©©§¨§¨©¥¨©©©§¨

lk' wx zepyl `pzl did ok m`e ,dxfg oipra zwqer my dpynd
lr eci dpynd lk' z` mb dpy recne 'dpezgzd lr eci ea xfegd
`pzd dvx i`ce `l` ,my dpynd oiprn dpi`y 'dpezgzd
dweqt dkld 'ea xfegd lk'a dipyd dklddy myky eprinydl
dpey`xd dkldd mb ok enk ,dilr wlegy in oi` ixdy ,`id
did o`kne .`id dweqt dkld 'dpezgzd lr eci dpynd lk'y
`ped ax lr dnze ,dcedi iaxk `id dklddy sqei axl heyt

.z`f ycgl jxvedy
iaxk dkld mda dwqtpy mitqep mipic dyly d`ian `xnbd

:dgxw oa ryediïðaø eðz,`ziixaaBøéáçì íãà øîàé àì,zaya ¨©¨¨ŸŸ©¨¨©£¥
,'áøòì énò ãBîòzL äàøðä'el xnel dfa ezpeeke'm` d`xp dzr £¦§¤¤©£¦¦¨¤¤

xacl xeq`y meyn ,'izk`ln zeyrl `eaz zay i`venazaya
,zek`ln ipipraBøéáçì íãà øîBà ,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¨§¨¥¥¨¨©£¥

,zaya.'áøòì énò ãBîòzL äàøðä'£¦§¤¤©£¦¦¨¤¤
äçø÷ ïa òLBäé éaøk àúëìä ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦§§¨§©¦§ª©¤¨§¨

.'axrl inr cenrzy d`xpd' zaya exiagl mc` xne`y
íëçì ìàLpä ,ïðaø eðz,dxdhe d`neh zekldaànéèå,mkgdàì ¨©¨¨©¦§¨§¨¨§¦¥Ÿ

íëçì ìàMéxg`,øäèéål`ypd okeíëçì,xzide xeqi` zeklda ¦¨¥§¨¨¦©¥§¨¨
øñàå,mkgdíëçì ìàMé àìxg`íéðL eéä .øézéåz` l`y - §¨©Ÿ¦¨¥§¨¨§©¦¨§©¦

minkg ipyl dl`yddide ,zg` zaa,øäèî ãçàå ànèî ãçà¤¨§©¥§¤¨§©¥
didy e`Bøéáçî ìBãb íäî ãçà äéä íà ,øézî ãçàå øñBà ãçà¤¨¥§¤¨©¦¦¨¨¤¨¥¤¨¥£¥

,åéøçà Clä ïéðîáe äîëça,ezenk weqtz ,xnelkåàì íàåm`e - §¨§¨§¦§¨©¥©£¨§¦¨
,oipnae dnkga exiagn lecb cg` oi`éaø .øéîçnä øçà Clä©¥©©©©§¦©¦

äøBz ìLa ,øîBà äçø÷ ïa òLBäé,dxezd ipica dl`ya -Clä §ª©¤¨§¨¥§¤¨©¥
íéøôBñ ìLa .øéîçnä øçà,minkgd epwizy mipica dl`yae - ©©©©§¦§¤§¦

.ì÷énä øçà Clä©¥©©©¥¥
äçø÷ ïa òLBäé éaøk àúëìä ,óñBé áø øîàdxezd ipicay ¨©©¥¦§§¨§©¦§ª©¤¨§¨

.lwind xg` mikled opax ipicae ,xingnd xg` mikled
,ïðaø eðzlr mipn`p eidi `ly exfb epic ziae lecb odk opgei ¨©¨¨

inr eli`e ,'mixag' mi`xwpd ,mipn`p miyp` `l` zexyrnd
,mipn`p mpi` miplfbe ux`dïleëåmiplfbde ux`d inr -eøæçL §¨¤¨§

ïäa,daeyza,úéîìBò ïúBà ïéìa÷î ïéàmixag zwfga eidiy ¨¤¥§©§¦¨¨¦
,zexyrn oiprl mdilr jenql,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

m`úBiðBîèîa ïäa eøæç,xzqa -,ïúBà ïéìa÷î ïéàoi`y itl ¨§¨¤§©§¦¥§©§¦¨
mda exfg m` j` ,mly alae dnly daeyza mzxfg,àéñäøôa§©§¤§¨

éøîàc àkéà .ïúBà ïéìa÷î,dcedi iax zrca mixne` yie -eNò §©§¦¨¦¨§¨§¦¨
úBiðBîèîa íäéøác,xzqa mdizexiar z` eyr m` -ïúBà ïéìa÷î ¦§¥¤§©§¦§©§¦¨
,daeyza exfg m`
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כתוב 'רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף', והיינו, שהפסוק מבאר את סיבת הרעב והצמא )דלכאורה למה יהיה האדם רעב וצמא 
למאכל ומשקה גשמיים(, שזהו משום שנפשם בהם תתעטף, היינו, שהניצוץ האלוקי שבמאכל ומשקה )נפשם(, נמצא בהם בהעלם 

)בהם תתעטף(, והאדם צריך לגלות את הניצוץ האלוקי, מפני שניצוץ זה שייך אליו.
ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



רלכ oifge` mipy` cenr f sc ± iying wxtzereay
åøîö éîã òáöä åì åúåð`xiaqc .dvxi m` dlgzak oal xnv inc df rAv el ozep -©¨

`aaa yxtncke ,iepiya e`pwe olfb `xwp eilra zrcn dpynd lk :xi`n iaxl dil

.minca eiykr dlern `edy it lr s` envrl xnvd lhepe ,"mivr lfebd"a `nwéáø
øîåà äãåäé.dpezgzd lr eci `l` .eiepiya xkzyn df `vnp ok m` -çáùä íàå

äàéöéä ìò øúé øîöä çéáùäù`ivedy -

mipnq d`ivid z` xnvd lra el ozep ,ravd

xky `le ,mei xikyk dlert xkye mivre

dxizi d`ivid m`e .enr dpzdy enk mly

.'ek gayd lròùåäé éáøë äëìäixyc -

.dt lr delnaú÷åìçîiaxe xi`n iaxc -

ol mzq jk xg`e ,`nw `aaa "lfebd"a dcedi

zwelgn lke ,dcedi iaxk `rivn `aaa `pz

epzpyna epl mzq jk xg`e mi`pz ewlgpy

dinzqc oeikc ,ezenk dkld - odn cg`k

opax enwc dpin rny ,zwelgnd xg`

.ji`dc `nrh `xazqne ,ediinrhaøãñ ïéà
äðùîì`nye ,`wec e`l oizipznc `xciq -

ziaa dpey`x zipyp `id dpexg` dpyn

.yxcnd'åë éîð íúñ êë øçàå ú÷åìçî ìë
mzq jk xg`e zwelgn lk :ol `niiw dnl` -

,an) "ulegd" wxta zenaia ,mzqk dkld -

(a?øãñ ïéà ïðéøîà àì éëopiknq `l` -

.`zkqn cga ilin ipd ,`xciq`åäìåë ïé÷éæð
.iaa `zlz -àîéà úéòáéàåikdl -

xcq oi` inp i`c ,dit`l sqei ax edpixcd`

`l dpynl,dcedi iaxk dkld xnel jixhvi`

"dpynd lk"c ,`nzq i`d ik `zkld i`cec

,"xkeyd"a mzd diipzinl `kiiy ded `l

`l` iepiya `wxit `edda ixii` `l `dc

`w `zkld dpin rny mzd `ipzcne ,dxfga

.lif`e wiqtäàøðä`ead" oeyl ,d`xp dzr Ð

d`xpd :zaya el xn`i `l .(fl ziy`xa) "`eap

.axrl izk`lna zeyrl ,axrl inr cenrz m`

åøæçù ïìåëå.i`w ux`d inre oiplfb` Ðïéà
ïúåà ïéìá÷îjenql zexag zxeza owifgdl Ð

.odilrïäéøáã åùòexary zexiar ,xzqa Ð

.dpd cr
àéñäøôá
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éáøxn` `kdc ,xi`n iaxc` xi`n iaxc `iyw :dniz - exnv inc el ozep xne` xi`n

(` ,dv `nw `aa) [`nw] "lfebd"ae ,ipw iepiy `nl` - exnv inc el ozep xi`n iax

z`e dze` mlyn - dffbe dperh lgx ,dclie zxaern dxt lfebd :xi`n iax xn` ,opz

`wc `ed `qpwc ,mzd ip`yc :xnel yie !ipw `l iepiy xaqw `nl` ,dizeclee z`e dizefib

carc meyn ,mzd yxitck xi`n iax qipw

(a ,bp oihib) "oiwfpd"c `idda oke .`xeqi`

bbey xi`n iax qipw ,jqpne rncnde `nhndc

jiiy `l `kd la` .micia ewifnc ,cifn eh`

`ed xeaqke oiekzp milra ly ezaehlc ,eqpwl

iaxc `iyw izk` :xn`z m`e .ok zeyrl dev

dlifb dcedi iax xn` mzd ,dcedi iaxc` dcedi

eci :ipzw `kde ,ipw iepiy `nl` - dipira zxfeg

epiax xne`e !ipw `l iepiy `nl` - dpezgzd lr

bbey `kd la` ,zepwl `ed oiekzp mzdc :mz

.zepwl oiekzp `le did

àèéùô:dniz - mzq jk xg`e zwelgnc

e`la ?mzq meyn hytinl ol dnl

:(a ,en oiaexir) "ede`ivedy in" wxt opiwqt ikd

i`e !dcedi iaxk dkld - dcedi iaxe xi`n iax

jd edl zile ibiltc mzd i`xen` `ki`c meyn

ibilt inp dpyn mzqk dkld iabl - `llk

inp mzq jk xg`e zwelgna elit`e .i`xen`

iab (` ,`k) oiwxt seqa onwl ,biltc o`n `ki`

wiqte ,iqei iaxe xi`n iax ibiltc ,miza zexiky

lr s` ,iqei iaxk dkld l`eny xn` dcedi ax

yxtl d`xp jkl !xi`n iaxk mzq ikd xzac ab

dkld iedilc hytinl ira mzq gkn e`lc

mzq jk xg`e zwelgn :jixt ikd `l` .mzqk

lkn ,mzqk dkld dil zilc o`nl elit`e ,`ed

:opiqxb ikd .cigi iabl miaxk aiyg mewn

íåùî,xnelk - `zwiqt `zkld ik dl ipzwc

`le .dweqt dkld oeyl `ed "dpynd lk" ipzwc

`ki` `dc ,qxhpewd yxity enk "iab" opiqxb

xfegd lk"c `iddk dkld oi`c mzd xn`c o`n

.'ek "eaäàøðäyxit - axrl inr cenrzy

inr cenrl lkezy jipira d`xpd :wgvi epiax

?axrl
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xizdl i`yx exiag oi` ,xq`y mkg :(a ,k dcp)
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elt oicar oez` dizeek e`l `d ,xnelk .(`k ziy`xa) "ly` rhie" enk ,zelecb.'ek mixne` minkge :onwl ipzwck ,`id inp opaxc ,`zbììôúé êë øçàå.dxyr dpeny -óåèòé éë
.dxyr dpeny ,"egiy jetyi 'd iptl" - xcde ,dlgz lltzi eal zb`ce eytp ztihr -äôéèò.(a dki`) "llgk mthrzda" enk ,dxv jezn al zgixte a`k oeyl -äãùá çåùì

.(a ,ek zekxa) "xgyd zltz" wxta ,owz dgpnd zltz -ãéâà åéðôì éúøöù ïîæá.okl mcew xak -'åë é÷ééã øîë àì.ikde ikd iiepyl `ki` `dc -ùåã÷ä ìù åçáù íãà øãñé
àåä êåøá.dltze dpgz ixac yi zekxa x`ya jk xg`e ,gay `l` dltz oda oi`y ,myd zyecwe zexeab zea` ,zepey`x zekxa yly -

éáø

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

ñåñinlyexia opixn`ck ,dnglna xkf hwp ikdlc ,opgl` iax yxit - dnglna owf xkf

owfe .dnglna epec` z` bxedy xkf qeqa `l` exn` `l :qeqa xizn `xiza oa iab

did m"dian xfril` iaxe .ipzw ilin iline ,enr eilra bexdie dnglna zeni `nyc hwp inp

onwl xn`ck ,z`hg aeig da yiy dk`ln ea dyery it lr s`c ,`zeaxl hwp owfc yxtn

elit` ,migixa epighn oiwfnyky iptn :(` ,fh)

s`e ,`zeaxl hwp inp dnglna xkfe .xzen ikd

iptn :(` ,fh) onwl xn`ck ,xeq`l yiy it lr

zg`e ,oiif ilk zxez meyn zg` ,mixac ipy

.xzen ikd elit`e - dqb dnda zxez meyn

ïéàågeyl wgvi `vie aizkc dltz `l` dgiy

"xgyd zltz" wxtac :dniz - dcya

,dgpn zltz raw wgvi :opixn` (a ,ek zekxa)

dgiy oi`e ,"dcya geyl wgvi `vie" :aizkc

yie !"igiy eiptl jety`" :aizkc ,dltz `l`

df micnln ediiexzc ,jixhvi` ediiexzc :xnel

`viy `pin` ded wgvic `xwn i`c ,df z`

cenlz - dltzl `le mc` mey mr xacl dcya

dltz oeyl `nl` "igiy eiptl jety`" :xnel

`pin` ded "igiy eiptl jety`"n i`e .`ed

cenlz - reaw dltz epi` ok` ,`ed dltz oeylc

,"axr zeptl" dia aizkc wgvic `xw xnel

epiide ,axr lka ekxc did oky rnyn "zeptl"e

.dgpn zltz
m`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

àéñäøôa¯éaøå ïBòîL éaø .ïúBà ïéìa÷î ïéà §©§¤§¨¥§©§¦¨©¦¦§§©¦
,ïéìa÷î Ck ïéáe Ck ïéa :íéøîBà äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨§¦¥¨¥¨§©§¦
Léà ÷çöé éaø øîà ."íéááBL íéða eáeL" :øîàpL¤¤¡©¨¦¨¦¨©©¦¦§¨¦
.âefä BúBàk àúëìä :ïðçBé éaø øîà Bkò øôk§©©¨©©¦¨¨¦§§¨§©

äðùîìL :øîBà ìàòîLé éaøìLe íäéðôì äLäL ©¦¦§¨¥¥§¨¦§¥¤§¨
íäéøçàì¯ïäéãéà éðôì :íéøîBà íéîëçå ;øeñà §©£¥¤¨©£¨¦§¦¦§¥¥¥¤

¯ïäéãéà øçàì ,øeñà¯.øzeîàøîâáø øîà ¨§©©¥¥¤¨¨©©
éøáãì ,éøöBð :ìàeîL øîà éîécáà øa àôéìçz©§¦¨©©§¦¦¨©§¥§¦§¦§¥
éðôì :íéøîBà íéîëçå" .øeñà íìBòì ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¨¨©£¨¦§¦¦§¥
eðééä íéîëç .'åë "øzeî ïäéãéà øçàì ,øeñà ïäéãéà¥¥¤¨§©©¥¥¤¨£¨¦©§

!àn÷ àpz¯àpz ;eäééðéa àkéà ïäéãéà àìa ïä ©¨©¨¥§Ÿ¥¥¤¦¨¥©§©¨
ïä :éøáñ éàøúa ïðaøå ,ïäéãéà àìa ïä :øáñ àn÷©¨¨©¥§Ÿ¥¥¤§©¨©©§¨¥¨§¦¥
;eäééðéa àkéà ïúðå àNð :àîéà úéòaéà .ïäéãéàå§¥¥¤¦¨¥¥¨¨¨§¨©¦¨¥©§

ïúðå àNð :øáñ àn÷ àpz¯éàøúa ïðaøå ,øzeî ©¨©¨¨©¨¨§¨©¨§©¨©©§¨¥
ïúðå àNð :éøáñ¯ìàeîLc :àîéà úéòaéàå .øeñà ¨§¦¨¨§¨©¨§¦¨¥¥¨¦§¥

déì úéà àn÷ àpz ,íãéà íBé àlà øeñà ïéà äìBba :ìàeîL øîàc ;eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨©§¥©¨¥¨¤¨¥¨©¨©¨¦¥
,àéðúc ;eäééðéa àkéà éãnä íeçðc :àîéà úéòaéà .ìàeîLc eäì úéì éàøúa ïðaø ,ìàeîLc¦§¥©¨©©§¨¥¥§¦§¥¦¨¥¥¨§©©¨¦¦¨¥©§§©§¨
,éãnä íeçðc déì úéì àn÷ àpz ,ïäéãéà éðôì ãçà íBé àlà øeñà Bðéà :øîBà éãnä íeçð©©¨¦¥¥¨¤¨¤¨¦§¥¥¥¤©¨©¨¥¥§©©¨¦
ãçà íBé àlà øeñà Bðéà :øîBà éãnä íeçð ,àôeb .éãnä íeçðc eäì úéà éàøúa ïðaøå§©¨©©§¨¥¦§§©©¨¦¨©©¨¦¥¥¨¤¨¤¨

!déúååk éîéi÷c éàøúa ïðaø àkéàäå .øîàð àìå øácä òwzLð :Bì eøîà ;ïäéãéà éðôì¯ ¦§¥¥¥¤¨§¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©§¨¦¨©¨©©§¨¥§©§¦§¨¥
ï÷æå øëæ ñeñ ïäì ïéøëBî :øîBà éãnä íeçð ,Cãéà àéðz .àeä éãnä íeçð ?íéîëç ïàî©£¨¦©©¨¦©§¨¦¨©©¨¦¥§¦¨¤¨¨§¨¥

,déúååk éà÷c àøéúa ïa àkéàäå .øîàð àìå øácä òwzLð :Bì eøîà .äîçìnaïa :ïðúc ©¦§¨¨¨§¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©§¨¦¨¤§¥¨§¨¥§¨¥¦§©¤
!ñeña øézî àøéúa¯íéøëæ ïéa âéìôî à÷cî eäéà ,úBá÷ðì íéøëæ ïéa âéìôî àì àøéúa ïa §¥¨©¦§¤§¥¨¨©§¦¥§¨¦¦§¥¦¦§¨©§¦¥§¨¦

úBá÷ðì¯:øîBà éãnä íeçð ,àéðz .øîàð àìå øácä òwzLð ïðaøìe ,déì àøéáñ ïðaøk ¦§¥§©¨©§¦¨¥§©¨©¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©©§¨©©¨¦¥
øæòéìà éaø àkéàäå .øîàð àìå øácä òwzLð :Bì eøîà ;ïéøéæå ÷øéå òøæ øOòúî úáMä©¤¤¦§©¥¤©§¨¨§¦¦¨§¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©§¨¦¨©¦¡¦¤¤

!ïéøéæå ÷øéå òøæ úøOòúî úáMä :øîBà øæòéìà éaø ,ïðúc ,déúååk éà÷c¯.àúéðepâãa íúä §¨¥§¨¥¦§©©¦¡¦¤¤¥©¤¤¦§©¤¤¤©§¨¨§¦¦¨¨¦§¦¦¨
éøîà ,øîàc àúléî ìk ,ïéøúàî àúà äaø àøáb :ééaàì éîeéðî øa àçà áø déì øîà£©¥©©¨©©§¦§©©¥©§¨©¨£¨¥©§¦¨¦§¨©£©¨§¦
éãnä íeçð ,àéðúc ;déúååk ïðéãáòc àãç àkéà :øîà !øîàð àìå øácä òwzLð :déì¥¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©£©¦¨£¨§¨§¦©§¨¥§©§¨©©¨¦
;éáøáø éìLàa àéìúc ,àéääc dpéî øa :øîà ."älôz òîBL"a åéëøö íãà ìàBL :øîBà¥¥¨¨§¨¨§¥§¦¨£©©¦¨§©¦§©§¨§©§¥©§§¥
éðòì älôz" :øîàpL ,ìltúé Ck øçàå åéëøö íãà ìàBL :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥¥¨¨§¨¨§©©¨¦§©¥¤¤¡©§¦¨§¨¦
çeNì ÷çöé àöiå" :øîàpL ,älôz àlà äçéN ïéà ,'åâå "BçéN CtLé 'ä éðôìå óèòé éë¦©£Ÿ§¦§¥¦§Ÿ¦¥¦¨¤¨§¦¨¤¤¡©©¥¥¦§¨¨©
éçéN åéðôì CtLà" :øîàpL ,åéëøö ìàLé Ck øçàå ìltúé :øîBà òLBäé éaø ;"äãOa©¨¤©¦§ª©¥¦§©¥§©©¨¦§©§¨¨¤¤¡©¤§Ÿ§¨¨¦¦

!"éçéN åéðôì CtLà" :áéúëä ,éîð øæòéìà éaøå ."ãébà åéðôì éúøö¯CBtLà :øîà÷ éëä ¨¨¦§¨¨©¦§©¦¡¦¤¤©¦¨§¦¤§Ÿ§¨¨¦¦¨¦¨¨©¤§
!"óèòé éë éðòì älôz" :áéúëä ,éîð òLBäé éaøå .ãébà åéðôì éúøvL ïîæa éçéN åéðôì¯ §¨¨¦¦¦§©¤¨¨¦§¨¨©¦§©¦§ª©©¦¨§¦§¦¨§¨¦¦©£Ÿ

é÷ééc øîk àì éàø÷ éãkî .BçéN CBtLé 'ä éðôlL ïîæa ?éðòì älôz éúîéà :øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥¨©§¦¨§¨¦¦§©¤¦§¥¦§¦¦§¥§¨¥¨§¨©§¦
?éâìtéî÷ éàîa ,é÷ééc øîk àìå¯øcñé íìBòì :[éàìîN éaø Léøãc] ,éàìîN éaø Léøããk §¨§¨©§¦§©¨¦©§¦¦§¨¥©¦¦§©§¨¥©¦¦§©§¨§©¥

äzà íéäìà 'ä" :áéúëc ,eðéaø äLnî ?ïìðî ,ìltúé Ck øçàå íB÷î ìL BçáL íãà̈¨¦§¤¨§©©¨¦§©¥§¨©¦¤©¥¦§¦¡Ÿ¦©¨
."äáBhä õøàä úà äàøàå àp äøaòà" :déøúa áéúëe ,'åâå "Ecáò úà úBàøäì úBlçä©¦¨§©§¤©§§§¦©§¥¤§§¨¨§¤§¤¤¨¨¤©¨

éáø

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

עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dxf dcear(ipy meil)

mdizexiar z` eyr m` j`ïúBà ïéìa÷î ïéà ,àéñäøôaéaø . §©§¤§¨¥§©§¦¨©¦
ïéìa÷î Ck ïéáe Ck ïéa ,íéøîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøå ïBòîLmze` ¦§§©¦§ª©¤¨§¨§¦¥¨¥¨§©§¦

,daeyza exfg m`øîàpL(ak b dinxi)íéááBL íéðá eáeL'dRx` ¤¤¡©¨¦¨¦¤§¨
ok it lr s`e ,`iqdxtae micifn rnyn 'miaaey' .'mkizaEWn§Ÿ¥¤

.daeyza miay m` d"awd mlawn
.âefä BúBàk àúëìä ,ïðçBé éaø øîà ,Bkò øôk Léà ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦§©©¨©©¦¨¨¦§§¨§©
oilawn jk oiae jk oiay ,dgxw oa ryedi iaxe oerny iax epiidc

.mze`

äðùî
lirl dpyna(.a)mr zzle z`yl xeq`y ,`nw `pz zrc d`aed

dxf dcear ibg-] mdici` iptl mini dyly miakek icaer
.`nw `pz z`f xq` `l mdici` xg`ly minia j` ,[mdly

:dfa zetqep zerc d`ian epizpyn
ìL ,øîBà ìàòîLé éaøäLminiíäéðôì,mdici` iptl -ìLeäL ©¦¦§¨¥¥§Ÿ¨¦§¥¤§Ÿ¨

miniøeñà ,íäéøçàì,mdnr zzle z`yleita xeby oiicry itl §©£¥¤¨
.dxf dcearl dceie jliy yeygl yie ,dxf dcear myíéîëçå©£¨¦

e miwleg,íéøîBàwxøeñà ïäéãéà éðôìj` ,mdnr zzle z`yl §¦¦§¥¥¥¤¨
.øzeî ,ïäéãéà øçàì§©©¥¥¤¨

àøîâ
:epizpyn ly l`rnyi iax zhiya oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,ìàeîL øîà ,éîécáà øa àôéìçziptn[éøöBð] ('à) íBé-mei ©£¦¨©©§¦¦¨©§¥§¦
mei `edy ,mdly dxf dcearl reay lka mixvepd mibbegy

y `vnp ,reaya oey`xøeñà íìBòì ,ìàòîLé éaø éøáãìz`yl §¦§¥©¦¦§¨¥§¨¨
oicn mixq`p zaye iyy iying ini ixdy ,mixvepd mr zzle
mixq`p iriaxe iyily ipy inie ,mdici` iptly minid zyly
i`ce mnvr oey`x inie ,mdici` xg`ly minid zyly oicn

.envr ci`d ini md ixdy mixeq`
:epizpyna epipyïäéãéà øçàì ,øeñà ïäéãéà éðôì ,íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦¦§¥¥¥¤¨§©©¥¥¤

.'åë 'øzeî¨
zhiy dxe`kl ixd :`xnbd zl`eyeðééä íéîëçzhiyàn÷ àpz £¨¦©§©¨©¨

lirl dpyna(.a)`le mdici` iptly minid z` wx xq` `ed mby ,
.mdixg`ly minid z`

:oey`x welig .mikxc drax`a z`f zayiin `xnbdàìa ïä'¥§Ÿ
eäééðéa àkéà 'ïäéãéàminid zyly m`d `ed mdipia lcadd - ¥¥¤¦¨¥©§

,envr ci`d mei z` millek mixeq`døáñ àn÷ àpzxeqi`dy ©¨©¨¨©
`ed minid zyly lyïäéãéà àìa ïä`ll ci`d iptly minid - ¥§Ÿ¥¥¤

okle ,drax` `ed xeqi`d ini xtqn ez` cgie ,envr ci`d mei
,'mixeq` mdiptl mini dyly miakek icaer ly odici`' xn` `l
z`yl xeq` mini dyly miakek icaer ly odici` iptl' `l`

.'mdnr zzleåeli`éàøúa ïðaø[epizpyna ,mipexg`d minkg-] §©¨¨©§¨¥
éøáñ`id minid zyly lr dxifbdyïäéãéàå ïä,ci`d mei llek - ¨§¦¥§¥¥¤

iptl miinei wx mdixacle ,xaecn mini dnka efnx `l ixdy
.dyly md xeqi`d ini lk jqe ,xeqi` yi ci`d

:ipy weligàîéà úéòaéàxar m`y ,ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
eøáñ àn÷ àpz ,eäééðéa àkéà 'ïúðå àNð'm`ye xarïúðå àNðmr ¨¨§¨©¦¨¥©§©¨©¨¨©¨¨§¨©

,el` minia miakek caerdøzeîitk ,dpwy dxegqdn zepdl ¨
xeqi`dy rnyne 'mdnr zzle z`yl xeq`' epeyln wiiecny

,ozne `ynd mvra wx `edåeli`éøáñ éàøúa ïðaøm`yàNð §©¨¨©§¨¥¨§¦¨¨
øeñà ïúðårnyne ,'xeq`' exn`e enzq ixdy ,dxegqdn zepdl §¨©¨

.carica s`
:iyily welig,àîéà úéòaéàåepicøîàc ,eäééðéa àkéà ìàeîLc §¦¨¥¥¨¦§¥¦¨¥©§§¨©

a ,ìàeîLd zevx`,äìBbep`y eyibxi m`e dtiwz miiebd ciy §¥§¨
,epa erbtiy yyg yi mdnr zzle z`yln mirpnpøeñà ïéà¥¨

mdnr zzle z`ylàlàaíãéà íBé.eiptly minia `le ,cala ¤¨¥¨
ìàeîLc déì úéà àn÷ àpzoeiky ,l`enyk xaeq `nw `pz - ©¨©¨¦¥¦§¥

`l la` ,dtiwz l`xyi ciy onfa xaicy rnyn ,eixac mzqy
e ,dtiwz miakek icaer ciyk,ìàeîLc eäì úéì éàøúa ïðaø`l` ©¨¨©§¨¥¥§¦§¥

minia mdnr zzle z`yl xeq` dtiwz miakek icaer ciyk s`
.mdici` iptly

:iriax welig,àîéà úéòaéàepic,àéðúc ,eäééðéa àkéà éãnä íeçðc ¦¨¥¥¨§©©¨¦¦¨¥©§§©§¨
øeñà Bðéà ,øîBà éãnä íeçðmiakek icaer mr zzle z`ylàlà ©©¨¦¥¥¨¤¨

wx,ïäéãéà éðôì ãçà íBé.mini dyly `ledéì úéì àn÷ àpz ¤¨¦§¥¥¥¤©¨©¨¥¥
,éãnä íeçðciptl mini dyly `ed xeqi`dy yexita xn` ixdy §©©¨¦

,mdici`éàøúa ïðaøådnk eyxit `le 'xeq` odici` iptl' exn`y §©¨¨©§¨¥
,xeq` miniéãnä íeçðc eäì úéà.cg` mei wx `ed xeqi`dy ¦§§©©¨¦

:icnd megp ixaca oecl zxaer `xnbdàôebixac mvrl aeyp - ¨
,mze` x`ape ,icnd megpéãnä íeçðøeñà Bðéà ,øîBàz`yl ©©¨¦¥¥¨

miakek icaer mr zzleBì eøîà .ïäéãéà éðôì ãçà íBé àlà¤¨¤¨¦§¥¥¥¤¨§
,minkgøîàð àìå øácä òwzLð`le rwzyp zxn`y df xac - ¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©

dxifbde jcia `id zerh ,xnelk ,jk xn`y in mlern eprny
.cg` mei wx `le mdici` iptl mini dyly dzid

:`xnbd dywndéúååk éîéé÷c éàøúa ïðaø àkéàäåminkg ixde - §¨¦¨©¨¨©§¨¥§¨§¦§¨¥
cala cg` mei `ed xeqi`dy ,icnd megpk mixaeq epizpyna
eixac z` egc recne ,lirl `xnbd dcinrdy itk ,mdici` iptl

:`xnbd zvxzn .efk dhiy oi`y dprha `ziixaaïàî[md in-] ©
íéîëç,epizpynay,àeä éãnä íeçð.ezenk xaeqy in oi`e £¨¦©©¨¦

megp itn dkld da z`aeny zetqep zeziixa d`ian `xnbd
.lirl `ziixaa enk oeyl dze`a eixac z` migec eixage ,icnd

àúééøáexfb minkg .miakek caerl qeq zxikn oica zwqer ef
e`eaiy yygn ,miakek caerl dqb dnda xeknl `ly
dk`ln da dyri dlde miakek caerl dxikydl e` dli`ydl
caerde zayl jenq el dpxkni `ny eyyg oke ,zaya dxeq`d
dl `exwl l`xyid xkend on ywaie `yn dilr oirhi miakek
xaer `ed ixd ,`eaze dl `xwi m`e ,ie`xk zkled m` zeqpl ick

.'xngn' xeqi` lr
Cãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy -ïäì ïéøëBî ,øîBà éãnä íeçð ©§¨¦¨©©¨¦¥§¦¨¤

miakek icaerla ï÷æå øëæ ñeñd zry,äîçìnievn df oi`y oeik ¨¨§¨¥¦¦§¨¨
eilra z` `iadl lelre dnglnl ie`x epi`y ,dfk qeq f` epwiy

.ea exfb `l ievn epi`y xace ,dpkq icilBì eøîà,minkgòwzLð ¨§¦§©©
,øîàð àìå øácäitl ,jcia `id zerhe jk xaqy in oi` xnelk ©¨¨§Ÿ¤¡©

dywn .dnglnd zrya owf xkf qeq s` mdl xeknl xeq`y
:`xnbddéúååk éà÷c àøéúa ïa àkéàäås` xaeq `xiza oa ixde - §¨¦¨¤§¥¨§¨¥§¨¥

,miakek icaerl qeq xeknl xzeny icnd megpk `edïðúc¦§©
oldl dpyna(:ci)'eke dqb dnda mdl oixken oi`' ,øézî àøéúa ïa¤§¥¨©¦

.'ñeqa,icnd megp zhiyk dpi` `xiza oa zhiy :`xnbd zvxzn ©
ixdyúBá÷ðì íéøëæ ïéa âélôî àì àøéúa ïaibeq oia wlgn epi` - ¤§¥¨Ÿ§©¥¥§¨¦¦§¥

iptn `ed enrhe ,xirv xkf qeqae dawp qeqa s` xizde miqeqd
oeike ,eilr akxl wx `l` qeqa dk`ln zeyrl jxc oi`y
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אף שגם האדם נשתלשל ממאמר נעשה אדם כו', מכל־מקום צריך האדם למוצא פי הוי' שבלחם, לפי שמוצא פי הוי' שבדומם־צומח־

חי הוא נעלה יותר ממוצא פי הוי' כמו שהוא בנשמה וגוף.
ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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zepli`a :mixne` yie .miwfge miar milag

elt oicar oez` dizeek e`l `d ,xnelk .(`k ziy`xa) "ly` rhie" enk ,zelecb.'ek mixne` minkge :onwl ipzwck ,`id inp opaxc ,`zbììôúé êë øçàå.dxyr dpeny -óåèòé éë
.dxyr dpeny ,"egiy jetyi 'd iptl" - xcde ,dlgz lltzi eal zb`ce eytp ztihr -äôéèò.(a dki`) "llgk mthrzda" enk ,dxv jezn al zgixte a`k oeyl -äãùá çåùì

.(a ,ek zekxa) "xgyd zltz" wxta ,owz dgpnd zltz -ãéâà åéðôì éúøöù ïîæá.okl mcew xak -'åë é÷ééã øîë àì.ikde ikd iiepyl `ki` `dc -ùåã÷ä ìù åçáù íãà øãñé
àåä êåøá.dltze dpgz ixac yi zekxa x`ya jk xg`e ,gay `l` dltz oda oi`y ,myd zyecwe zexeab zea` ,zepey`x zekxa yly -
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ñåñinlyexia opixn`ck ,dnglna xkf hwp ikdlc ,opgl` iax yxit - dnglna owf xkf

owfe .dnglna epec` z` bxedy xkf qeqa `l` exn` `l :qeqa xizn `xiza oa iab

did m"dian xfril` iaxe .ipzw ilin iline ,enr eilra bexdie dnglna zeni `nyc hwp inp

onwl xn`ck ,z`hg aeig da yiy dk`ln ea dyery it lr s`c ,`zeaxl hwp owfc yxtn

elit` ,migixa epighn oiwfnyky iptn :(` ,fh)

s`e ,`zeaxl hwp inp dnglna xkfe .xzen ikd

iptn :(` ,fh) onwl xn`ck ,xeq`l yiy it lr

zg`e ,oiif ilk zxez meyn zg` ,mixac ipy

.xzen ikd elit`e - dqb dnda zxez meyn

ïéàågeyl wgvi `vie aizkc dltz `l` dgiy

"xgyd zltz" wxtac :dniz - dcya

,dgpn zltz raw wgvi :opixn` (a ,ek zekxa)

dgiy oi`e ,"dcya geyl wgvi `vie" :aizkc

yie !"igiy eiptl jety`" :aizkc ,dltz `l`

df micnln ediiexzc ,jixhvi` ediiexzc :xnel

`viy `pin` ded wgvic `xwn i`c ,df z`

cenlz - dltzl `le mc` mey mr xacl dcya

dltz oeyl `nl` "igiy eiptl jety`" :xnel

`pin` ded "igiy eiptl jety`"n i`e .`ed

cenlz - reaw dltz epi` ok` ,`ed dltz oeylc

,"axr zeptl" dia aizkc wgvic `xw xnel

epiide ,axr lka ekxc did oky rnyn "zeptl"e

.dgpn zltz
m`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

àéñäøôa¯éaøå ïBòîL éaø .ïúBà ïéìa÷î ïéà §©§¤§¨¥§©§¦¨©¦¦§§©¦
,ïéìa÷î Ck ïéáe Ck ïéa :íéøîBà äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨§¦¥¨¥¨§©§¦
Léà ÷çöé éaø øîà ."íéááBL íéða eáeL" :øîàpL¤¤¡©¨¦¨¦¨©©¦¦§¨¦
.âefä BúBàk àúëìä :ïðçBé éaø øîà Bkò øôk§©©¨©©¦¨¨¦§§¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dxf dcear(ipy meil)

mdizexiar z` eyr m` j`ïúBà ïéìa÷î ïéà ,àéñäøôaéaø . §©§¤§¨¥§©§¦¨©¦
ïéìa÷î Ck ïéáe Ck ïéa ,íéøîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøå ïBòîLmze` ¦§§©¦§ª©¤¨§¨§¦¥¨¥¨§©§¦

,daeyza exfg m`øîàpL(ak b dinxi)íéááBL íéðá eáeL'dRx` ¤¤¡©¨¦¨¦¤§¨
ok it lr s`e ,`iqdxtae micifn rnyn 'miaaey' .'mkizaEWn§Ÿ¥¤

.daeyza miay m` d"awd mlawn
.âefä BúBàk àúëìä ,ïðçBé éaø øîà ,Bkò øôk Léà ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦§©©¨©©¦¨¨¦§§¨§©
oilawn jk oiae jk oiay ,dgxw oa ryedi iaxe oerny iax epiidc

.mze`

äðùî
lirl dpyna(.a)mr zzle z`yl xeq`y ,`nw `pz zrc d`aed

dxf dcear ibg-] mdici` iptl mini dyly miakek icaer
.`nw `pz z`f xq` `l mdici` xg`ly minia j` ,[mdly

:dfa zetqep zerc d`ian epizpyn
ìL ,øîBà ìàòîLé éaøäLminiíäéðôì,mdici` iptl -ìLeäL ©¦¦§¨¥¥§Ÿ¨¦§¥¤§Ÿ¨

miniøeñà ,íäéøçàì,mdnr zzle z`yleita xeby oiicry itl §©£¥¤¨
.dxf dcearl dceie jliy yeygl yie ,dxf dcear myíéîëçå©£¨¦

e miwleg,íéøîBàwxøeñà ïäéãéà éðôìj` ,mdnr zzle z`yl §¦¦§¥¥¥¤¨
.øzeî ,ïäéãéà øçàì§©©¥¥¤¨

àøîâ
:epizpyn ly l`rnyi iax zhiya oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,ìàeîL øîà ,éîécáà øa àôéìçziptn[éøöBð] ('à) íBé-mei ©£¦¨©©§¦¦¨©§¥§¦
mei `edy ,mdly dxf dcearl reay lka mixvepd mibbegy

y `vnp ,reaya oey`xøeñà íìBòì ,ìàòîLé éaø éøáãìz`yl §¦§¥©¦¦§¨¥§¨¨
oicn mixq`p zaye iyy iying ini ixdy ,mixvepd mr zzle
mixq`p iriaxe iyily ipy inie ,mdici` iptly minid zyly
i`ce mnvr oey`x inie ,mdici` xg`ly minid zyly oicn

.envr ci`d ini md ixdy mixeq`
:epizpyna epipyïäéãéà øçàì ,øeñà ïäéãéà éðôì ,íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦¦§¥¥¥¤¨§©©¥¥¤

.'åë 'øzeî¨
zhiy dxe`kl ixd :`xnbd zl`eyeðééä íéîëçzhiyàn÷ àpz £¨¦©§©¨©¨

lirl dpyna(.a)`le mdici` iptly minid z` wx xq` `ed mby ,
.mdixg`ly minid z`

:oey`x welig .mikxc drax`a z`f zayiin `xnbdàìa ïä'¥§Ÿ
eäééðéa àkéà 'ïäéãéàminid zyly m`d `ed mdipia lcadd - ¥¥¤¦¨¥©§

,envr ci`d mei z` millek mixeq`døáñ àn÷ àpzxeqi`dy ©¨©¨¨©
`ed minid zyly lyïäéãéà àìa ïä`ll ci`d iptly minid - ¥§Ÿ¥¥¤

okle ,drax` `ed xeqi`d ini xtqn ez` cgie ,envr ci`d mei
,'mixeq` mdiptl mini dyly miakek icaer ly odici`' xn` `l
z`yl xeq` mini dyly miakek icaer ly odici` iptl' `l`

.'mdnr zzleåeli`éàøúa ïðaø[epizpyna ,mipexg`d minkg-] §©¨¨©§¨¥
éøáñ`id minid zyly lr dxifbdyïäéãéàå ïä,ci`d mei llek - ¨§¦¥§¥¥¤

iptl miinei wx mdixacle ,xaecn mini dnka efnx `l ixdy
.dyly md xeqi`d ini lk jqe ,xeqi` yi ci`d

:ipy weligàîéà úéòaéàxar m`y ,ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
eøáñ àn÷ àpz ,eäééðéa àkéà 'ïúðå àNð'm`ye xarïúðå àNðmr ¨¨§¨©¦¨¥©§©¨©¨¨©¨¨§¨©

,el` minia miakek caerdøzeîitk ,dpwy dxegqdn zepdl ¨
xeqi`dy rnyne 'mdnr zzle z`yl xeq`' epeyln wiiecny

,ozne `ynd mvra wx `edåeli`éøáñ éàøúa ïðaøm`yàNð §©¨¨©§¨¥¨§¦¨¨
øeñà ïúðårnyne ,'xeq`' exn`e enzq ixdy ,dxegqdn zepdl §¨©¨

.carica s`
:iyily welig,àîéà úéòaéàåepicøîàc ,eäééðéa àkéà ìàeîLc §¦¨¥¥¨¦§¥¦¨¥©§§¨©

a ,ìàeîLd zevx`,äìBbep`y eyibxi m`e dtiwz miiebd ciy §¥§¨
,epa erbtiy yyg yi mdnr zzle z`yln mirpnpøeñà ïéà¥¨

mdnr zzle z`ylàlàaíãéà íBé.eiptly minia `le ,cala ¤¨¥¨
ìàeîLc déì úéà àn÷ àpzoeiky ,l`enyk xaeq `nw `pz - ©¨©¨¦¥¦§¥

`l la` ,dtiwz l`xyi ciy onfa xaicy rnyn ,eixac mzqy
e ,dtiwz miakek icaer ciyk,ìàeîLc eäì úéì éàøúa ïðaø`l` ©¨¨©§¨¥¥§¦§¥

minia mdnr zzle z`yl xeq` dtiwz miakek icaer ciyk s`
.mdici` iptly

:iriax welig,àîéà úéòaéàepic,àéðúc ,eäééðéa àkéà éãnä íeçðc ¦¨¥¥¨§©©¨¦¦¨¥©§§©§¨
øeñà Bðéà ,øîBà éãnä íeçðmiakek icaer mr zzle z`ylàlà ©©¨¦¥¥¨¤¨

wx,ïäéãéà éðôì ãçà íBé.mini dyly `ledéì úéì àn÷ àpz ¤¨¦§¥¥¥¤©¨©¨¥¥
,éãnä íeçðciptl mini dyly `ed xeqi`dy yexita xn` ixdy §©©¨¦

,mdici`éàøúa ïðaøådnk eyxit `le 'xeq` odici` iptl' exn`y §©¨¨©§¨¥
,xeq` miniéãnä íeçðc eäì úéà.cg` mei wx `ed xeqi`dy ¦§§©©¨¦

:icnd megp ixaca oecl zxaer `xnbdàôebixac mvrl aeyp - ¨
,mze` x`ape ,icnd megpéãnä íeçðøeñà Bðéà ,øîBàz`yl ©©¨¦¥¥¨

miakek icaer mr zzleBì eøîà .ïäéãéà éðôì ãçà íBé àlà¤¨¤¨¦§¥¥¥¤¨§
,minkgøîàð àìå øácä òwzLð`le rwzyp zxn`y df xac - ¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©

dxifbde jcia `id zerh ,xnelk ,jk xn`y in mlern eprny
.cg` mei wx `le mdici` iptl mini dyly dzid

:`xnbd dywndéúååk éîéé÷c éàøúa ïðaø àkéàäåminkg ixde - §¨¦¨©¨¨©§¨¥§¨§¦§¨¥
cala cg` mei `ed xeqi`dy ,icnd megpk mixaeq epizpyna
eixac z` egc recne ,lirl `xnbd dcinrdy itk ,mdici` iptl

:`xnbd zvxzn .efk dhiy oi`y dprha `ziixaaïàî[md in-] ©
íéîëç,epizpynay,àeä éãnä íeçð.ezenk xaeqy in oi`e £¨¦©©¨¦

megp itn dkld da z`aeny zetqep zeziixa d`ian `xnbd
.lirl `ziixaa enk oeyl dze`a eixac z` migec eixage ,icnd

àúééøáexfb minkg .miakek caerl qeq zxikn oica zwqer ef
e`eaiy yygn ,miakek caerl dqb dnda xeknl `ly
dk`ln da dyri dlde miakek caerl dxikydl e` dli`ydl
caerde zayl jenq el dpxkni `ny eyyg oke ,zaya dxeq`d
dl `exwl l`xyid xkend on ywaie `yn dilr oirhi miakek
xaer `ed ixd ,`eaze dl `xwi m`e ,ie`xk zkled m` zeqpl ick

.'xngn' xeqi` lr
Cãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy -ïäì ïéøëBî ,øîBà éãnä íeçð ©§¨¦¨©©¨¦¥§¦¨¤

miakek icaerla ï÷æå øëæ ñeñd zry,äîçìnievn df oi`y oeik ¨¨§¨¥¦¦§¨¨
eilra z` `iadl lelre dnglnl ie`x epi`y ,dfk qeq f` epwiy

.ea exfb `l ievn epi`y xace ,dpkq icilBì eøîà,minkgòwzLð ¨§¦§©©
,øîàð àìå øácäitl ,jcia `id zerhe jk xaqy in oi` xnelk ©¨¨§Ÿ¤¡©

dywn .dnglnd zrya owf xkf qeq s` mdl xeknl xeq`y
:`xnbddéúååk éà÷c àøéúa ïa àkéàäås` xaeq `xiza oa ixde - §¨¦¨¤§¥¨§¨¥§¨¥

,miakek icaerl qeq xeknl xzeny icnd megpk `edïðúc¦§©
oldl dpyna(:ci)'eke dqb dnda mdl oixken oi`' ,øézî àøéúa ïa¤§¥¨©¦

.'ñeqa,icnd megp zhiyk dpi` `xiza oa zhiy :`xnbd zvxzn ©
ixdyúBá÷ðì íéøëæ ïéa âélôî àì àøéúa ïaibeq oia wlgn epi` - ¤§¥¨Ÿ§©¥¥§¨¦¦§¥

iptn `ed enrhe ,xirv xkf qeqae dawp qeqa s` xizde miqeqd
oeike ,eilr akxl wx `l` qeqa dk`ln zeyrl jxc oi`y
li`yiy yygn dfa exfb `l opaxcn wx dxeq` zaya daikxy

la` .zaya epqpiy e` ,iebleäéà,icnd megp -âélôî à÷cî- ¦¦§¨§©¥
wlgn `edy jknúBá÷ðì íéøëæ ïéajgxk lr ,xegal owf oiae ¥§¨¦¦§¥
déì àøéáñ ïðaøklr my dpyna miwlegd minkgk `ed xaeq - §©¨¨§¦¨¥

eilray meyn miakek icaerl qeq xeknl mixqe`e `xiza oa
eilbx zqixca dnglna mixg` bexdl eze` micnln,ìezhiy §

ïðaøzerh md icnd megp ixac i`ce ,`xiza oa lr my miwlegd ©¨¨
e,øîàð àìå øácä òwzLðqeql owf qeq oia minkg ewlig `l ik ¦§©©©¨¨§Ÿ¤¡©

.mlek z` exq`e ,xega
.zay `xwpd oilaz wxi ly xyrn aeiga zwqer d`ad `ziixad¤¤

xyrnn xeht eixt xnbpy iptl hwlpy xacy `ed llkdzexyrn)

(`"n `"tjxevl m`d ,rxfp dn myl `ed ixtd xnb edn raewde ,
dfa `veike ,eirxf jxevl e` ,eilr(d"n c"t my)jxcy xac la` .

onf lka xyrna aiig ,lecb `edyk oiae ohw `edyk oia elke`l
hwliy(`"n `"t my).

àéðz,`ziixaaøOòúî úáMä ,øîBà éãnä íeçðFhwilyk oia ©§¨©©¨¦¥©¤¤¦§©¥
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המשך בעמוד נד



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dxf dcear(iyily meil)

äLnî ïðéôìé ,øáñ òLBäé éaøepiax dyn zlitzn cenll yi - ©¦§ª©¨©¨§¦©¦Ÿ¤
lltziy ,miihxtd eipipr lr ywand mc` lkl dlitzd xcq z`
od zepey`xd dizekxa zylyy ,dxyr dpeny zlitz dligz

.eikxv l`yi jk xg`e ,mewn ly egayåeli`àì ,øáñ øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤¨©Ÿ
,äLnî ïðéôìéikéðàL`ed dpey -äLî,mc` x`yn epiaxáøc ¨§¦©¦Ÿ¤¨¦Ÿ¤§©

déøáebz` micwdl ie`x el wxe ,eznkgae eiyrna egek lecb - §¥
dyri m` mc` x`y la` ,eikxv zli`yl mewn ly egay xetiq

.xeq`e ,de`bk d`xp df ixd eznbeck
:minkg zhiy z` d`iane `ziixad ixacl zxfeg `xnbdíéîëçå©£¨¦

e miwleg,íéøîBàdkldd oi`äæ éøáãk àìå äæ éøáãk àì`l - §¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤
,ryedi iaxk `le xfril` iaxka åéëøö íãà ìàBL àlàzkxa ¤¨¥¨¨§¨¨§

älôz òîBLxa `g` ax xn` ef dhiy lre .dxyr dpenyay ¥©§¦¨
ineipn(:f lirl)zkxaa miihxt mikxv lr ywal yiy ,df oicy

exn`y minkg zngn xnelk ,miwfg milaga ielz dlitz rney
.icnd megp ly eixac zngn `le ,ok

:df oipra l`eny ly dkld wqt d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà)¨©©§¨
,ìàeîL øîàdäëìäy ,`ida åéëøö íãà ìàBLzkxa,älôz òîBL ¨©§¥£¨¨¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨

`ziixaa minkg zrck.(
:dlitza eikxv zli`y oipra sqep xn`náøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©

eøîàL ét ìò óà ,áøc déîMî ,úìéL øa ìàeîL`ziixaa minkg §¥©¦©¦§¥§©©©¦¤¨§
ya åéëøö íãà ìàBLzkxa,älôz òîBLzekxaay rnyne ¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨

oirn dpi`y dywa iabl wx edf ,eikxv lr ywal xeq` zexg`
,dkxa dze`äëøáe äëøa ìk óBña øîBì àa íà ìáàzepigz £¨¦¨©§¨§¨¨§¨¨

mdy mixac lr zetqep zeywae,äëøáe äëøa ìk ïéòîm` oebk ¥¥¨§¨¨§¨¨
,epgkyi `ly zrcd opeg zkxaa ywal dvexe ecenlz gkey did

e siqen df ixdøîBà.epevxk el` zeywa ¥
:oipr eze`a sqep xn`nét ìò óà ,áø øîà ,éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©©©©¦

eøîàLy `ziixaaa åéëøö íãà ìàBLzkxa,älôz òîBLlkn ¤¨§¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨
mewnøîBà ,Búéa CBúa äìBç Bì Lé íàez`etx lr dywaúkøáa ¦¤¤§¥¥§¦§©
`texéøö íàå ,íéìBçøîBà ,äñðøôì Cezqpxt lr dywaúkøáa ¦§¦¨¦§©§¨¨¥§¦§©

jxan','íéðMäzillk dkxa `idy ,'dltz rney'a `le. ©¨¦
:oipr eze`a sqep xn`neøîàL ét ìò óà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦©©¦¤¨§

y `ziixaa minkga åéëøö íãà ìàBLzkxaíà ìáà ,älôz òîBL ¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨£¨¦
àae siqedlBúlôz øçà øîBìeilbx xwry mceweléôàjex` iecie ¨©©©§¦¨£¦

øãñka xnel bedpyøîBà ,íéøetkä íBé.epevxk §¥¤©¦¦¥

äðùî
icaer mr zzle z`yl xeqi`d x`azd zencewd zeipyna
ini md el` zx`an epizpyn .mdici` iptly minia miakek

:mdici`,àøeðøèñe ,àcðì÷ ,íéáëBë éãáBò ìL ïäéãéà elàå§¥¥¥¤¤§¥¨¦¨¤§¨§©§¨
íäéëìî ìL àéñepb íBéå .íéñéèø÷ejln ly dkelnd zligz mei - §¨¥¦§¦§¨¤©§¥¤

,dpye dpy lka ci` mei eze` dyery ,miakek icaerd iklnn
äãélä íBéå,jlnd lyäúénä íBéåmei eze` miyery jlnd ly §©¥¨§©¦¨

,epa ini lk ci`.øéàî éaø éøácxi`n iax lr miwleg minkg ¦§¥©¦¥¦
:dzind mei oipra,íéøîBà íéîëçå`l` ,xeq` dzin mei lk `l ©£¨¦§¦

äôéøN da LiL äúéî ìkilk z` znd jlnd ceakl da etxyy - ¨¦¨¤¤¨§¥¨
e mdl daeyg `id ixd ,miklnl miyery jxck eyinyzda Lé¤¨

íéáëBk úãBáò,miakek zcearl mei eze`a micaery -ådzin lk £©¨¦§
,íéáëBk úãBáò da ïéà ,äôéøN da ïéàLzzle z`yl xzene ¤¥¨§¥¨¥¨£©¨¦

.mdnr
:dpynd dkiynnBð÷æ úçìâz íBé ìáàjxcdy ,miakek caer ly £¨¦§©©§¨

,reaw onf dfl oi` j` ,dxf dcear myl onfl onfn eglblåmei §
zglbzBúéøBìaglbne etxer ixeg`n gipny zexry zveaw - §¦

,dxf dcear myl dpya mrt dze`íiä ïî Ba äìòL íBéåltpy - §¤¨¨¦©¨
.dxegql mil xarn ezbltdn xfgy e` ,driahn lvipe milíBéå§

àöiLeaì äzLî äNòL íéáëBk ãáBòå ,ïéøeñàä úéaîi`eyip,Bða ¤¨¨¦¥¨£¦§¥¨¦¤¨¨¦§¤§§
el` lkaøeñà Bðéàozne `ynaàlàaå íBiä BúBàmrLéàä BúBà ¥¨¤¨©§¨¦

,ãáìayg el` mini oi`y iptnmiakek caerd ipira jk lk miae ¦§¨
.cala meid eze`a `l` ely dxf dcearl dceie jliy yyg oi`e

àøîâ
:epizpyn zligza mixkfpd ci`d ini milg izn zx`an `xnbd

'àcðì÷' ,àáø øa ïðç áø øîàeze` mibbeg ,dpyna xkfpdäðBîL ¨©©¨¨©¨¨¨¤§¨§¨
íéîémitevxøçàdäôe÷z,zah ztewz ea zltepy meid xg` - ¨¦©©§¨

e'àøeðøèñ'`edíéîé äðBîLmitevxéðôìdäôe÷zmeid iptl - §©§¨§¨¨¦¦§¥§¨
.zah ztewz ea zltepy `eddðîéñåCin xekfl ick oniqd - §¦¨¨

weqtd `ed ,dixg`l ine dtewzd iptl mdipianíã÷å øBçà'¨¨¤¤
'åâå 'éðzøö(d hlw mildz)jk xg`e 'xeg`' dlgz xkfed df weqtay , ©§¨¦

ixg` `edy '`cplw' dligz xkfed dpyna mb jke ,'mcw'
.dtewzd iptly '`xepxhq' jk xg`e ,dtewzd

:`xepxhqe `cplw ci`d ini xewn z` d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
øä íãà äàøL éôìïBLàztewz zligzl aexw cre ixyz ztewzn §¦¤¨¨¨¨¨¦

d z` zah,CìBäå èòîúnL íBé,mikx`zn zelilde,éì éBà ,øîà ¤¦§©¥§¥¨©¦
ézçøqL ìéáLa ànL,zrcd urn izlk`eéãòa CeLç íìBòxfbp - ¤¨¦§¦¤¨©§¦¨¨©£¦

,ixnbl dlkiy cr hrnzie jliy xe`d lråmlerdeäBúì øæBç §¥§
,íéîMä ïî éìò äñð÷pL äúéî àéä Bæå ,eäBáåxn`e 'd ilr xfbyk ¨§¦¦¨¤¦§§¨¨©¦©¨©¦

'dnc`d l` LaEW cr'(hi b ziy`xa)df iptne ,ãîòoey`xd mc` ©§¤¨£¨¨¨©
,úáè úôe÷z äàøL ïåék .[älôúáe] úéðòúa íéîé äðBîL áLéå§¨©§¨¨¦§©£¦¦§¦¨¥¨¤¨¨§©¥¥

éøànL íBé äàøå,øîà ,CìBäå Cy xacd xxaedàeä íìBò ìL Bâäðî §¨¨¤©£¦§¥¨©¦§¨¤¨
,mikx`zne mixfege mixvwzn minidyíéîé äðBîL äNòå Cìä̈©§¨¨§¨¨¦

íéáBè.mda dprzdy minid zpeny cbpkìúøçàä äðLribdyk - ¦§¨¨¨©¤¤
mikledy reaw bdpn `edy d`xe d`ad dpya mini mze`l aey
jx`zdl mixfege ixyz ztewz seq cr mixvwzne minid

,zah ztewz zligzaíéáBè íéîé elàìe elàì ïàNòz` raw - £¨¨§¥§¥¨¦¦
dixg`ly minid zpeny z`e zah ztewz iptly minid zpeny

:`ziixad zniiqn .bg inilàeäoey`xd mc` -íòá÷bg iniìíL §¨¨§¥
íäå ,íéîLmiakek icaer -ì íeòá÷.íéáëBk úãBáò íL ¨©¦§¥§¨§¥£©¨¦

dpyd y`x zkqna(:i)z`ixa dzid yceg dfi`a mi`pzd ewlgp
.oqipa xne` ryedi iaxe ,ixyza xne` xfril` iax ,mlerd

:`ziixad ixacn ryedi iax lr dywn `xnbdïàîì àîìLa¦§¨¨§©
øîàcy xaeqd xfril` iaxl zpaen `ziixad -àøáð éøLúa §¨©§¦§¥¦§¨

,íìBòäzah ztewz cre oey`xd mc` `xapy mein jkitléîBé ¨¨¥
àæç éèeæla` ,mixvw miyrpy mini wx d`x -ézkà éëéøà éîBé ¥£¨¥£¦¥©©¦

àæç àì,oiicr d`x `l fenz ztewza enk mikex` miyrpy mini - Ÿ£¨
,edeae edezl xfege jiygne jled mlerdy aeygl drh jkitl

øîàc ïàîì àlày xaeqd ryedi iaxl -àä ,'íìBòä àøáð ïñéða' ¤¨§©§¨©§¦¨¦§¨¨¨¨
éëéøà éîBéå éèeæ éîBé déì àæçztewza mixvw mini d`x ixd - £¨¥¥¥§¥£¦¥

ztewz seqa jk xg`e ,fenz ztewza mikex` mini mdixg`e ,oqip
ebdpn `ed jky oiadl el did ok m`e ,exvwzpe exfg minid fenz
ztewza xzei mixvwzn minidy aey d`xyk recne ,mler ly

:`xnbd zvxzn .edeae edezl xfeg mlerdy ayg ,ixyz[éåäc]§¨¥
àæç àì éàä élek éèeæel` mini enk ,jk lk mixvw minid eidiy - ¥¥©Ÿ£¨

cner mlerdy ayg jkitl ,d`x `l oiicr ,ixyz ztewz seq ly
.axgdl

oey`xd mc` mr didy ,dnec dyrn dae `ziixa d`ian `xnbd
:ez`ixa meiaäò÷ML ïåék ,ïBLàøä íãà Ba àøápL íBé ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¦§¨¨¨¨¦¥¨¤¨§¨

änç åéìòe axgdl mlerd cnery ayg ,mlerd jiygdeéBà ,øîà ¨¨©¨¨©
ézçøqL ìéáLaL ,éì,zrcd urn izlk`e iz`hgy llba -íìBò ¦¤¦§¦¤¨©§¦¨

øBæçéå ,éãòa CeLçdéìò äñð÷pL äúéî àéä Bæå ,eäBáå eäBúì íìBò ¨©£¦§©£¨§¨§¦¦¨¤¦§§¨¨©
íéîMä ïî'd ilr xfbyk ,i`hga(hi b ziy`xa)l`e dY` xtr iM' ¦©¨©¦¦¨¨©¨§¤

e .'aEWY xträeçå ,äìélä ìk äëBáe [úéðòúa] áLBé äéädzid ¨¨¨¨¨¥§©£¦¤¨©©§¨§©¨
L ïåék ,Bcâðk äëBae dlild miizqd,øîà ,øçMä ãenò äìòxxaed ¨§¤§¥¨¤¨¨©©©©¨©

jyegdy xacdáéø÷äå ãîò ,àeä íìBò ìL Bâäðî'dlåéðøwL øBL ¦§¨¤¨¨©§¦§¦¤©§¨
åéúBñøôì ïéîãB÷`xapy ,ziy`xa ini zyya `xapy xey - §¦§©§¨
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המשך בעמוד ג

oifge` mipy` cenr g sc ± iying wxtzereay
äùîî ïðéôìé øáñ òùåäé éáø,dlgz dxyr dpeny lltzi jkld ,dlgz gay xicqdl -

.ozlgza gay `ki`cäéøáåâ áøãgayl el d`pe ,dax eznkge eiyrn zlecb -

.`xdeik ifgin `nlra yipi` la` ,miklnd ikln jln ly egaya sicrdleìë ïéòî
äëøáå äëøá`ed daeyz lra m` ,"zrcd opeg"a jix`n - ecenlz gkyn did m` -

.olek oke ,"daeyza dvexd"a jix`n -

äðùîïäéãéà åìàåmini dyly oixeq`c -

.odiptlàøåðøèñå àãðì÷yxtn edlek -

.`xnbaäãéìä íåéåipa lk oiyer ,jln ly -

.migaf oiaixwne dpyl dpyn ci` mei ezekln

äôéøùjxck eyinyz ilk eilr etxyy -

.miklndäøæ äãåáò äá ùémeid eze` xnelk -

dpyn oke ,ci` mei odl `ede ,dxf dcear oicaer

- `kd opiaygc jpd lkae .epa ini lk dpyl

.odiptl mini dyly xeq`e ,dil iaiygíåé ìáà
'åë åð÷æ úçìâú`l` ,miaxl reaw onf oi`y -

.ci` mei dyer glbnyk cg`e cg` lkåúéøåìá
eixg`n zixela gipn daxd minrt xtqnyk -

mei dyer dglbny meie ,dpyl dpyn dglbne

.ci`íéä ïî äìòù íåéåmigaf aixwn -

epi` jpd lkae .lvipy xac lr dxf dcearl

,eixg`l `le eiptl `le ,meid eze` `l` xeq`

.i`d ilek iaiyg `lcàøîâäôå÷úä øçà-

mini dpeny oiyer eide ,zah ztewz `id

.onwlck ,ci` oitevxêðîéñå,silgz `ly -

.dtewzd iptlc oze` ixw `cplw xneløåçà
éðúøö íã÷åoizipzn .`yixa aizk "xeg`" -

.`yixa `pz dtewzd xg`lc jpd ,inpíåé
êìåäå èòîúîù.zah cre ixyzn -àæç àä

äéìe ,fenz ztewz meia ikix` inei -el did

.`ed mler ly ebdpny rcilúåîãå÷ åéúåðø÷ù
åéúåñøôìziy`xa dyrn lk :xn xn`c -

oeike ,oilcebn eipxw mr xey ,e`xap oznewa

zencew eizepxw e`vnp dlgz ey`x `viy

] .eizeqxtløô øåùî 'äì áèéúå:cec xn` -

- xey didy meiay xeyn izltz 'dl ahize

"ayk e` xey" aizkck ,clepy mei eze` epiidc

,dyly oa `edy xtk xnbpe ieyr ixd - 'ebe

[.xqg `l eipxwn elit`yàãðì÷ äúùòù éîåø
zexiir lke ,migaf aixwdl mei eze` epwz -

zecarzyn ody ep` oircei inexl dl zekenqd

,odikxv lk odl `iadle qnd ozil inexl dl

ied in ,`cplw oiyer oi` zexiir oze` la`

li`ed :`nipc ,mdnr zzle z`yl xeq`

oipew ody dn xnel yi inexl zecareyne

.inex ipa oaixwdl inexl e`iai eiykråà
úåøúåîci` mei oi`e od oiaixwn oi`e li`ed -

.odly dfäéãáåòì.inex ipa -äîöò àéä-

`l` dpi` xeqi` ly dnvr lk ,xnelk

.dicaerlíéñèø÷å àéìðøèñå.`ziixac `tiq -

.onwl yxtn edlekeéåâglt epa dzyn meia -

.jkl ribdy lr dxf dcearlàðéðú éîð ïðà óà
.zexzen zecareynd zexiirc ,opgei iaxk -

éàî éèåòîì ùéàä åúåà àìàinc `hiyt -

meia ea elr `ly mieb x`ye meid glib `ly

.oixzen mid oníéùðà éèåòîì åàì àìà
íéãáòåùî`lc ,oixzenc ,yi`d eze`l -

.gltnl dil ehnn ipafc o`n :opixn`äøäèá-

.al lr miny oi`e ,dpeek `la ,xnelkêì àø÷å
jzlik` lr ip` dlrn ,el iexw dz`y rnyn -

.egafn `ed eli`k
ìë
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íà.`l ezltz rvn`a la` :rnyn - xne` mixetkd mei xcqk s` ezltz xg` xnel `a

zegilqae ingxc iweqta jix`dl oibdepy iyinge ipy zeiprza dzr ebdpy dne

l` :(` ,cl zekxa) opixn`c `d` dedc icin ,ip`y xeaivc xninl `ki` ,"epl glq" zkxaa

ylya uaexw ebdpy onw `de ,zepexg` ylya `le zepey`x ylya `l eikxv mc` l`yi

ikd .ip`y xeavc dpin rny e`l `l` ,zepey`x

:mz epiax qxbïø÷îel d`xp oi` ik - aizk

."oixwn"n xzei zg` oxw d`xp "oxwn"c©§¨
ikn

1

2

3

4

5

6

7
:øáñ øæòéìà éaøå ,äLîî ïðéôìé :øáñ òLBäé éaø©¦§ª©¨©¨§¦©¦¤§©¦¡¦¤¤¨©
íéîëçå .déøáeb áøc äLî éðàL ,äLîî ïðéôìé àì̈¨§¦©¦¤¨¥¤§©§¥©£¨¦
ìàBL àlà ,äæ éøáãk àìå äæ éøáãk àì :íéøîBà§¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤¤¨¥

òîBL"a åéëøö íãà ìàBL :äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ."älôz òîBL"a åéëøö íãà̈¨§¨¨§¥©§¦¨¨©©§¨¨©§¥£¨¨¥¨¨§¨¨§¥©
:eøîàL ét ìò óà ,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà ."älôz§¦¨¨©©§¨§¥§©§¥©¥©¦§¥§©©©¦¤¨§
ìk ïéòî äëøáe äëøa ìk óBña øîBì àa íà ìáà ,"älôz òîBL"a åéëøö íãà ìàBL¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨£¨¦¨©§¨§¨¨§¨¨¥¥¨

äëøáe äëøa¯íãà ìàBL eøîàL ét ìò óà :áø øîà éLà øa àéiç áø øîà .øîBà §¨¨§¨¨¥¨©©¦¨©©¦¨©©©©¦¤¨§¥¨¨
Búéa CBúa äìBç Bì Lé íà ,"älôz òîBL"a åéëøö¯éøö íàå ,íéìBç úkøáa øîBàC §¨¨§¥©§¦¨¦¥¤§¥¥§¦§©¦§¦¨¦

äñðøôì¯íãà ìàBL eøîàL ét ìò óà :éåì ïa òLBäé éaø øîà .íéðMä úkøáa øîBà §©§¨¨¥§¦§©©¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦©©¦¤¨§¥¨¨
íéøetkä íBé øãñk eléôà ,Búlôz øçà øîBì àa íà ìáà ,"älôz òîBL"a åéëøö¯.øîBà §¨¨§¥©§¦¨£¨¦¨©©©§¦¨£¦§¥¤©¦¦¥

äðùîíBéå ,íäéëìî ìL àéñeðb íBéå ,íéñéèø÷å ,àøeðøèñe ,àãðì÷ :íéBb ìL ïäéãéà elàå§¥¥¥¤¤¦©©§¨§©§¨§§©¥¦§¥§¨¤©§¥¤§
äôéøN da LiL äúéî ìk :íéøîBà íéîëçå ;øéàî éaø éøác ,äúénä íBéå ,äãélä¯Lé ©¥¨§©¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨¦¨¤¥¨§¥¨¥

äôéøN da ïéàLå ,äøæ äãBáò da¯,BúéøBìáe Bð÷æ úçìâz íBé ìáà ;äøæ äãBáò da ïéà ¨£¨¨¨§¤¥¨§¥¨¥¨£¨¨¨£¨¦§©©§¨§¦
Bðáì äzLî äNòL éBâå ,ïéøeñàä úéaî àöiL íBéå ,íiä ïî Ba äìòL íBéå¯øeñà Bðéà §¤¨¨¦©¨§¤¨¨¦¥¨£¦§¤¨¨¦§¤¦§¥¨

.ãáìa Léàä BúBàå íBiä BúBà àlààøîâàcðì÷ :àáø øa ïðç áø øîà¯íéîé äðBîL ¤¨©§¨¦¦§©¨©©¨¨©¨¨©©§¨§¨¨¦
àøeðøèñ ,äôe÷z øçà¯ðîéñå ,äôe÷ú éðôì íéîé äðBîLeðz .'åâå "éðzøö íã÷å øBçà" :C ©©§¨§©§¨§¨¨¦¦§¥§¨§¦¨¨¨¨¤¤©§¨¦¨

ézçøqL ìéáLa ànL ,éì éBà :øîà ,CìBäå èòîúnL íBé ïBLàøä íãà äàøL éôì :ïðaø©¨©§¦¤¨¨¨¨¨¦¤¦§©¥§¥¨©¦¤¨¦§¦¤¨©§¦
áLéå ãîò ;íéîMä ïî éìò äñð÷pL äúéî àéä Bæå ,eäBáå eäBúì øæBçå éãòa CeLç íìBò¨¨©£¦§¥§¨§¦¦¨¤¦§§¨¨©¦©¨©¦¨©§¨©

ðòúa íéîé äðBîLéøànL íBé äàøå úáè úôe÷z äàøL ïåék .[älôúáe] úé:øîà ,CìBäå C §¨¨¦§©£¦¦§¦¨¥¨¤¨¨§©¥¥§¨¨¤©£¦§¥¨©
;àeä íìBò ìL Bâäðîelàìe elàì ïàNò úøçàä äðMì .íéáBè íéîé äðBîL äNòå Cìä ¦§¨¤¨¨©§¨¨§¨¨¦¦©¨¨¨©¤¤£¨¨§¥§¥

ì íòá÷ àeä .íéáBè íéîéì íeòá÷ íäå ,íéîL íL:øîàc ïàîì àîìLa .äøæ äãBáò íL ¨¦¦§¨¨§¥¨©¦§¥§¨§¥£¨¨¨¦§¨¨§©§¨©
ïñéða :øîàc ïàîì àlà ;àæç àì ézkà éëéøà éîBé ,àæç éèeæ éîBé ,íìBòä àøáð éøLúa§¦§¥¦§¨¨¨¥¥£¨¥£¦¥©©¦¨£¨¤¨§©§¨©§¦¨

!éëéøà éîBéå éèeæ éîBé déì àæç àä ,íìBòä àøáð¯:ïðaø eðz .àæç àì éàä élek éèeæ éåäc ¦§¨¨¨¨£¨¥¥¥§¥£¦¥§¨¥¥¥©¨£¨¨©¨©
ézçøqL ìéáLaL ,éì éBà :øîà ,änç åéìò äò÷ML ïåék ,ïBLàøä íãà Ba àøápL íBé¤¦§¨¨¨¨¦¥¨¤¨§¨¨¨©¨¨©¦¤¦§¦¤¨©§¦
äéä ;íéîMä ïî éìò äñð÷pL äúéî àéä Bæå ,eäBáå eäBúì íìBò øBæçéå éãòa CeLç íìBò¨¨©£¦§©£¨§¨§¦¦¨¤¦§§¨¨©¦©¨©¦¨¨
Bâäðî :øîà ,øçMä ãenò äìòL ïåék .Bcâðk äëBa äeçå äìélä ìk äëBáe úéðòúa áLBé¥§©£¦¤¨©©§¨§©¨¨§¤§¥¨¤¨¨©©©©¨©¦§¨
øBMî 'äì áèéúå" :øîàpL ,åéúBñøôì ïéîãB÷ åéðøwL øBL áéø÷äå ãîò ,àeä íìBò ìL¤¨¨©§¦§¦¤©§¨§¦§©§¨¤¤¡©§¦©©¦

ïBLàøä íãà áéø÷äL øBL :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ."ñéøôî ïø÷î øt¯úçà ïø÷ ¨©§¦©§¦§¨©©§¨¨©§¥¤¦§¦¨¨¨¦¤¤©©
."ñéøôî ïø÷î øt øBMî 'äì áèéúå" :øîàpL ,Bçöîa Bì äúéä¯!òîLî ézøz "ïéø÷î" ¨§¨§¦§¤¤¡©§¦©©¦¨©§¦©§¦©§¦©§¥©§©

úBøééòä ìëå ,àcðì÷ äúNòL éîBø :äðzî áø øîà .áéúk "ïøwî" :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¦¤¤§¦¨©©©¨¨¦¤¨§¨©©§¨§¨¨£¨
:øîà éåì ïa òLBäé éaø ?úBøzeî Bà úBøeñà úBøééò ïúBà ,dì úBãaòzLî dì úBëeîqä©§¨¦§©§§¨¨£¨£¨©¦§ª©¤¥¦¨©
éaøc déúååk àðz .ãáìa äéãáBòì àlà äøeñà ïéà :øîà ïðçBé éaø ;àéä ìkì äøeñà àcðì÷©©§¨£¨©Ÿ¦©¦¨¨¨©¥£¨¤¨§§¤¨¦§©¨¨§¨¥§©¦
,dì úBãaòzLî dì úBëeîqä úBøééò ìëå ,àcðì÷ äúNò éîBø eøîàL ét ìò óà :ïðçBé¨¨©©¦¤¨§¦¨§¨©©§¨§¨£¨©§¨¦§©§§¨
,íäéëìî ìL àéñeðb íBéå ,íéñèø÷e àéìðøèñ ;ãáìa äéãáBòì àlà äøeñà dðéà dîöò àéä¦©§¨¥¨£¨¤¨§§¤¨¦§©§©§¤§¨§©¥¦§¥§¨¤©§¥¤

Cìî Ba CìîeäL íBéå¯Bðáì äzLî (Ba) äNòL éBâå ;øzeî åéøçà ,øeñà åéðôì¯øeñà ïéà §¤§©¤¤§¨¨¨©£¨¨§¤¨¨¦§¤¦§¥¨
Bð÷æ úçìâz íBé :éðú÷c ,àðéðz éîð ïðà óà :éLà áø øîà .Léàä BúBàå íBiä BúBà àlà¤¨©§¨¦£©©©¦©£©©¦¨¥¨§¨¨¥¦§©©§¨

ïéøeñàä úéaî Ba àöiL íBéå ,íiä ïî Ba äìòL íBéå ,BúéøBìáe¯íBiä BúBà àlà øeñà ïéà §¦§¤¨¨¦©¨§¤¨¨¦¥¨£¦¥¨¤¨©
íBiä BúBà àîìLa ;Léàä BúBàå ãáìa¯é÷etàì Léàä BúBà àlà ,åéøçàìe åéðôì é÷etàì ¦§©§¨¦¦§¨¨©§©¥§¨¨§©£¨¤¨¨¦§©¥

ì ?éàîõøàì äöeçaL ìàøNé :øîBà ìàòîLé éaø ,àéðz .dpéî òîL ?åéãaòLî é÷etàì åà ©¨§©¥§ª§¨¨§©¦¨©§¨©¦¦§¨¥¥¦§¨¥¤§¨¨¨¤
,BøéòaL íéãeäiä ìk ïnéæå Bðáì äzLî äNòL éBb ?ãöék ,ïä äøäèa äøæ äãBáò éãáBò§¥£¨¨¨§¨¢¨¥¥©¤¨¨¦§¤¦§§¦¥¨©§¦¤§¦

íäéðôì ãîBò ïälL LnLå ,ïälMî ïéúBLå ,ïälMî ïéìëBàL ét ìò óà¯íäéìò äìòî ©©¦¤§¦¦¤¨¤§¦¦¤¨¤§©¨¤¨¤¥¦§¥¤©£¤£¥¤
!ìéëàc ãò :àîéàå ."Bçáfî zìëàå Eì àø÷å" :øîàpL ,íéúî éçáfî eìëà eléàk áeúkä©¨§¦¨§¦¦§¥¥¦¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§§¥¨©§¨¥
,Ckìä .äàéø÷ úòMî ?"Eì àø÷å" éàî ,"Bçáfî zìëàå" àø÷ àîéð ,ïk íà :àáø øîà£©¨¨¦¥¥¨§¨§¨©§¨¦¦§©§¨¨§¦§©§¦¨¦§¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dxf dcear(iyily meil)

äLnî ïðéôìé ,øáñ òLBäé éaøepiax dyn zlitzn cenll yi - ©¦§ª©¨©¨§¦©¦Ÿ¤
lltziy ,miihxtd eipipr lr ywand mc` lkl dlitzd xcq z`
od zepey`xd dizekxa zylyy ,dxyr dpeny zlitz dligz

.eikxv l`yi jk xg`e ,mewn ly egayåeli`àì ,øáñ øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤¨©Ÿ
,äLnî ïðéôìéikéðàL`ed dpey -äLî,mc` x`yn epiaxáøc ¨§¦©¦Ÿ¤¨¦Ÿ¤§©

déøáebz` micwdl ie`x el wxe ,eznkgae eiyrna egek lecb - §¥
dyri m` mc` x`y la` ,eikxv zli`yl mewn ly egay xetiq

.xeq`e ,de`bk d`xp df ixd eznbeck
:minkg zhiy z` d`iane `ziixad ixacl zxfeg `xnbdíéîëçå©£¨¦

e miwleg,íéøîBàdkldd oi`äæ éøáãk àìå äæ éøáãk àì`l - §¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤
,ryedi iaxk `le xfril` iaxka åéëøö íãà ìàBL àlàzkxa ¤¨¥¨¨§¨¨§

älôz òîBLxa `g` ax xn` ef dhiy lre .dxyr dpenyay ¥©§¦¨
ineipn(:f lirl)zkxaa miihxt mikxv lr ywal yiy ,df oicy

exn`y minkg zngn xnelk ,miwfg milaga ielz dlitz rney
.icnd megp ly eixac zngn `le ,ok

:df oipra l`eny ly dkld wqt d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà)¨©©§¨
,ìàeîL øîàdäëìäy ,`ida åéëøö íãà ìàBLzkxa,älôz òîBL ¨©§¥£¨¨¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨

`ziixaa minkg zrck.(
:dlitza eikxv zli`y oipra sqep xn`náøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©

eøîàL ét ìò óà ,áøc déîMî ,úìéL øa ìàeîL`ziixaa minkg §¥©¦©¦§¥§©©©¦¤¨§
ya åéëøö íãà ìàBLzkxa,älôz òîBLzekxaay rnyne ¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨

oirn dpi`y dywa iabl wx edf ,eikxv lr ywal xeq` zexg`
,dkxa dze`äëøáe äëøa ìk óBña øîBì àa íà ìáàzepigz £¨¦¨©§¨§¨¨§¨¨

mdy mixac lr zetqep zeywae,äëøáe äëøa ìk ïéòîm` oebk ¥¥¨§¨¨§¨¨
,epgkyi `ly zrcd opeg zkxaa ywal dvexe ecenlz gkey did

e siqen df ixdøîBà.epevxk el` zeywa ¥
:oipr eze`a sqep xn`nét ìò óà ,áø øîà ,éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©©©©¦

eøîàLy `ziixaaa åéëøö íãà ìàBLzkxa,älôz òîBLlkn ¤¨§¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨
mewnøîBà ,Búéa CBúa äìBç Bì Lé íàez`etx lr dywaúkøáa ¦¤¤§¥¥§¦§©
`texéøö íàå ,íéìBçøîBà ,äñðøôì Cezqpxt lr dywaúkøáa ¦§¦¨¦§©§¨¨¥§¦§©

jxan','íéðMäzillk dkxa `idy ,'dltz rney'a `le. ©¨¦
:oipr eze`a sqep xn`neøîàL ét ìò óà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦©©¦¤¨§

y `ziixaa minkga åéëøö íãà ìàBLzkxaíà ìáà ,älôz òîBL ¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨£¨¦
àae siqedlBúlôz øçà øîBìeilbx xwry mceweléôàjex` iecie ¨©©©§¦¨£¦

øãñka xnel bedpyøîBà ,íéøetkä íBé.epevxk §¥¤©¦¦¥

äðùî
icaer mr zzle z`yl xeqi`d x`azd zencewd zeipyna
ini md el` zx`an epizpyn .mdici` iptly minia miakek

:mdici`,àøeðøèñe ,àcðì÷ ,íéáëBë éãáBò ìL ïäéãéà elàå§¥¥¥¤¤§¥¨¦¨¤§¨§©§¨
íäéëìî ìL àéñepb íBéå .íéñéèø÷ejln ly dkelnd zligz mei - §¨¥¦§¦§¨¤©§¥¤

,dpye dpy lka ci` mei eze` dyery ,miakek icaerd iklnn
äãélä íBéå,jlnd lyäúénä íBéåmei eze` miyery jlnd ly §©¥¨§©¦¨

,epa ini lk ci`.øéàî éaø éøácxi`n iax lr miwleg minkg ¦§¥©¦¥¦
:dzind mei oipra,íéøîBà íéîëçå`l` ,xeq` dzin mei lk `l ©£¨¦§¦

äôéøN da LiL äúéî ìkilk z` znd jlnd ceakl da etxyy - ¨¦¨¤¤¨§¥¨
e mdl daeyg `id ixd ,miklnl miyery jxck eyinyzda Lé¤¨

íéáëBk úãBáò,miakek zcearl mei eze`a micaery -ådzin lk £©¨¦§
,íéáëBk úãBáò da ïéà ,äôéøN da ïéàLzzle z`yl xzene ¤¥¨§¥¨¥¨£©¨¦

.mdnr
:dpynd dkiynnBð÷æ úçìâz íBé ìáàjxcdy ,miakek caer ly £¨¦§©©§¨

,reaw onf dfl oi` j` ,dxf dcear myl onfl onfn eglblåmei §
zglbzBúéøBìaglbne etxer ixeg`n gipny zexry zveaw - §¦

,dxf dcear myl dpya mrt dze`íiä ïî Ba äìòL íBéåltpy - §¤¨¨¦©¨
.dxegql mil xarn ezbltdn xfgy e` ,driahn lvipe milíBéå§

àöiLeaì äzLî äNòL íéáëBk ãáBòå ,ïéøeñàä úéaîi`eyip,Bða ¤¨¨¦¥¨£¦§¥¨¦¤¨¨¦§¤§§
el` lkaøeñà Bðéàozne `ynaàlàaå íBiä BúBàmrLéàä BúBà ¥¨¤¨©§¨¦

,ãáìayg el` mini oi`y iptnmiakek caerd ipira jk lk miae ¦§¨
.cala meid eze`a `l` ely dxf dcearl dceie jliy yyg oi`e

àøîâ
:epizpyn zligza mixkfpd ci`d ini milg izn zx`an `xnbd

'àcðì÷' ,àáø øa ïðç áø øîàeze` mibbeg ,dpyna xkfpdäðBîL ¨©©¨¨©¨¨¨¤§¨§¨
íéîémitevxøçàdäôe÷z,zah ztewz ea zltepy meid xg` - ¨¦©©§¨

e'àøeðøèñ'`edíéîé äðBîLmitevxéðôìdäôe÷zmeid iptl - §©§¨§¨¨¦¦§¥§¨
.zah ztewz ea zltepy `eddðîéñåCin xekfl ick oniqd - §¦¨¨

weqtd `ed ,dixg`l ine dtewzd iptl mdipianíã÷å øBçà'¨¨¤¤
'åâå 'éðzøö(d hlw mildz)jk xg`e 'xeg`' dlgz xkfed df weqtay , ©§¨¦

ixg` `edy '`cplw' dligz xkfed dpyna mb jke ,'mcw'
.dtewzd iptly '`xepxhq' jk xg`e ,dtewzd

:`xepxhqe `cplw ci`d ini xewn z` d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
øä íãà äàøL éôìïBLàztewz zligzl aexw cre ixyz ztewzn §¦¤¨¨¨¨¨¦

d z` zah,CìBäå èòîúnL íBé,mikx`zn zelilde,éì éBà ,øîà ¤¦§©¥§¥¨©¦
ézçøqL ìéáLa ànL,zrcd urn izlk`eéãòa CeLç íìBòxfbp - ¤¨¦§¦¤¨©§¦¨¨©£¦

,ixnbl dlkiy cr hrnzie jliy xe`d lråmlerdeäBúì øæBç §¥§
,íéîMä ïî éìò äñð÷pL äúéî àéä Bæå ,eäBáåxn`e 'd ilr xfbyk ¨§¦¦¨¤¦§§¨¨©¦©¨©¦

'dnc`d l` LaEW cr'(hi b ziy`xa)df iptne ,ãîòoey`xd mc` ©§¤¨£¨¨¨©
,úáè úôe÷z äàøL ïåék .[älôúáe] úéðòúa íéîé äðBîL áLéå§¨©§¨¨¦§©£¦¦§¦¨¥¨¤¨¨§©¥¥

éøànL íBé äàøå,øîà ,CìBäå Cy xacd xxaedàeä íìBò ìL Bâäðî §¨¨¤©£¦§¥¨©¦§¨¤¨
,mikx`zne mixfege mixvwzn minidyíéîé äðBîL äNòå Cìä̈©§¨¨§¨¨¦

íéáBè.mda dprzdy minid zpeny cbpkìúøçàä äðLribdyk - ¦§¨¨¨©¤¤
mikledy reaw bdpn `edy d`xe d`ad dpya mini mze`l aey
jx`zdl mixfege ixyz ztewz seq cr mixvwzne minid

,zah ztewz zligzaíéáBè íéîé elàìe elàì ïàNòz` raw - £¨¨§¥§¥¨¦¦
dixg`ly minid zpeny z`e zah ztewz iptly minid zpeny

:`ziixad zniiqn .bg inilàeäoey`xd mc` -íòá÷bg iniìíL §¨¨§¥
íäå ,íéîLmiakek icaer -ì íeòá÷.íéáëBk úãBáò íL ¨©¦§¥§¨§¥£©¨¦

dpyd y`x zkqna(:i)z`ixa dzid yceg dfi`a mi`pzd ewlgp
.oqipa xne` ryedi iaxe ,ixyza xne` xfril` iax ,mlerd

:`ziixad ixacn ryedi iax lr dywn `xnbdïàîì àîìLa¦§¨¨§©
øîàcy xaeqd xfril` iaxl zpaen `ziixad -àøáð éøLúa §¨©§¦§¥¦§¨

,íìBòäzah ztewz cre oey`xd mc` `xapy mein jkitléîBé ¨¨¥
àæç éèeæla` ,mixvw miyrpy mini wx d`x -ézkà éëéøà éîBé ¥£¨¥£¦¥©©¦

àæç àì,oiicr d`x `l fenz ztewza enk mikex` miyrpy mini - Ÿ£¨
,edeae edezl xfege jiygne jled mlerdy aeygl drh jkitl

øîàc ïàîì àlày xaeqd ryedi iaxl -àä ,'íìBòä àøáð ïñéða' ¤¨§©§¨©§¦¨¦§¨¨¨¨
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ebdpn `ed jky oiadl el did ok m`e ,exvwzpe exfg minid fenz
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änç åéìòe axgdl mlerd cnery ayg ,mlerd jiygdeéBà ,øîà ¨¨©¨¨©
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øBæçéå ,éãòa CeLçdéìò äñð÷pL äúéî àéä Bæå ,eäBáå eäBúì íìBò ¨©£¦§©£¨§¨§¦¦¨¤¦§§¨¨©
íéîMä ïî'd ilr xfbyk ,i`hga(hi b ziy`xa)l`e dY` xtr iM' ¦©¨©¦¦¨¨©¨§¤

e .'aEWY xträeçå ,äìélä ìk äëBáe [úéðòúa] áLBé äéädzid ¨¨¨¨¨¥§©£¦¤¨©©§¨§©¨
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åéúBñøôì ïéîãB÷`xapy ,ziy`xa ini zyya `xapy xey - §¦§©§¨
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äùîî ïðéôìé øáñ òùåäé éáø,dlgz dxyr dpeny lltzi jkld ,dlgz gay xicqdl -

.ozlgza gay `ki`cäéøáåâ áøãgayl el d`pe ,dax eznkge eiyrn zlecb -

.`xdeik ifgin `nlra yipi` la` ,miklnd ikln jln ly egaya sicrdleìë ïéòî
äëøáå äëøá`ed daeyz lra m` ,"zrcd opeg"a jix`n - ecenlz gkyn did m` -

.olek oke ,"daeyza dvexd"a jix`n -

äðùîïäéãéà åìàåmini dyly oixeq`c -

.odiptlàøåðøèñå àãðì÷yxtn edlek -

.`xnbaäãéìä íåéåipa lk oiyer ,jln ly -

.migaf oiaixwne dpyl dpyn ci` mei ezekln

äôéøùjxck eyinyz ilk eilr etxyy -

.miklndäøæ äãåáò äá ùémeid eze` xnelk -

dpyn oke ,ci` mei odl `ede ,dxf dcear oicaer

- `kd opiaygc jpd lkae .epa ini lk dpyl

.odiptl mini dyly xeq`e ,dil iaiygíåé ìáà
'åë åð÷æ úçìâú`l` ,miaxl reaw onf oi`y -

.ci` mei dyer glbnyk cg`e cg` lkåúéøåìá
eixg`n zixela gipn daxd minrt xtqnyk -

mei dyer dglbny meie ,dpyl dpyn dglbne

.ci`íéä ïî äìòù íåéåmigaf aixwn -

epi` jpd lkae .lvipy xac lr dxf dcearl

,eixg`l `le eiptl `le ,meid eze` `l` xeq`

.i`d ilek iaiyg `lcàøîâäôå÷úä øçà-

mini dpeny oiyer eide ,zah ztewz `id

.onwlck ,ci` oitevxêðîéñå,silgz `ly -

.dtewzd iptlc oze` ixw `cplw xneløåçà
éðúøö íã÷åoizipzn .`yixa aizk "xeg`" -

.`yixa `pz dtewzd xg`lc jpd ,inpíåé
êìåäå èòîúîù.zah cre ixyzn -àæç àä

äéìe ,fenz ztewz meia ikix` inei -el did

.`ed mler ly ebdpny rcilúåîãå÷ åéúåðø÷ù
åéúåñøôìziy`xa dyrn lk :xn xn`c -

oeike ,oilcebn eipxw mr xey ,e`xap oznewa

zencew eizepxw e`vnp dlgz ey`x `viy

] .eizeqxtløô øåùî 'äì áèéúå:cec xn` -

- xey didy meiay xeyn izltz 'dl ahize

"ayk e` xey" aizkck ,clepy mei eze` epiidc

,dyly oa `edy xtk xnbpe ieyr ixd - 'ebe

[.xqg `l eipxwn elit`yàãðì÷ äúùòù éîåø
zexiir lke ,migaf aixwdl mei eze` epwz -

zecarzyn ody ep` oircei inexl dl zekenqd

,odikxv lk odl `iadle qnd ozil inexl dl

ied in ,`cplw oiyer oi` zexiir oze` la`

li`ed :`nipc ,mdnr zzle z`yl xeq`

oipew ody dn xnel yi inexl zecareyne

.inex ipa oaixwdl inexl e`iai eiykråà
úåøúåîci` mei oi`e od oiaixwn oi`e li`ed -

.odly dfäéãáåòì.inex ipa -äîöò àéä-

`l` dpi` xeqi` ly dnvr lk ,xnelk

.dicaerlíéñèø÷å àéìðøèñå.`ziixac `tiq -

.onwl yxtn edlekeéåâglt epa dzyn meia -

.jkl ribdy lr dxf dcearlàðéðú éîð ïðà óà
.zexzen zecareynd zexiirc ,opgei iaxk -

éàî éèåòîì ùéàä åúåà àìàinc `hiyt -

meia ea elr `ly mieb x`ye meid glib `ly

.oixzen mid oníéùðà éèåòîì åàì àìà
íéãáòåùî`lc ,oixzenc ,yi`d eze`l -

.gltnl dil ehnn ipafc o`n :opixn`äøäèá-

.al lr miny oi`e ,dpeek `la ,xnelkêì àø÷å
jzlik` lr ip` dlrn ,el iexw dz`y rnyn -

.egafn `ed eli`k
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l` :(` ,cl zekxa) opixn`c `d` dedc icin ,ip`y xeaivc xninl `ki` ,"epl glq" zkxaa
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:øáñ øæòéìà éaøå ,äLîî ïðéôìé :øáñ òLBäé éaø©¦§ª©¨©¨§¦©¦¤§©¦¡¦¤¤¨©
íéîëçå .déøáeb áøc äLî éðàL ,äLîî ïðéôìé àì̈¨§¦©¦¤¨¥¤§©§¥©£¨¦
ìàBL àlà ,äæ éøáãk àìå äæ éøáãk àì :íéøîBà§¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤¤¨¥

òîBL"a åéëøö íãà ìàBL :äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ."älôz òîBL"a åéëøö íãà̈¨§¨¨§¥©§¦¨¨©©§¨¨©§¥£¨¨¥¨¨§¨¨§¥©
:eøîàL ét ìò óà ,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà ."älôz§¦¨¨©©§¨§¥§©§¥©¥©¦§¥§©©©¦¤¨§
ìk ïéòî äëøáe äëøa ìk óBña øîBì àa íà ìáà ,"älôz òîBL"a åéëøö íãà ìàBL¥¨¨§¨¨§¥©§¦¨£¨¦¨©§¨§¨¨§¨¨¥¥¨

äëøáe äëøa¯íãà ìàBL eøîàL ét ìò óà :áø øîà éLà øa àéiç áø øîà .øîBà §¨¨§¨¨¥¨©©¦¨©©¦¨©©©©¦¤¨§¥¨¨
Búéa CBúa äìBç Bì Lé íà ,"älôz òîBL"a åéëøö¯éøö íàå ,íéìBç úkøáa øîBàC §¨¨§¥©§¦¨¦¥¤§¥¥§¦§©¦§¦¨¦

äñðøôì¯íãà ìàBL eøîàL ét ìò óà :éåì ïa òLBäé éaø øîà .íéðMä úkøáa øîBà §©§¨¨¥§¦§©©¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦©©¦¤¨§¥¨¨
íéøetkä íBé øãñk eléôà ,Búlôz øçà øîBì àa íà ìáà ,"älôz òîBL"a åéëøö¯.øîBà §¨¨§¥©§¦¨£¨¦¨©©©§¦¨£¦§¥¤©¦¦¥
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äôéøN da ïéàLå ,äøæ äãBáò da¯,BúéøBìáe Bð÷æ úçìâz íBé ìáà ;äøæ äãBáò da ïéà ¨£¨¨¨§¤¥¨§¥¨¥¨£¨¨¨£¨¦§©©§¨§¦
Bðáì äzLî äNòL éBâå ,ïéøeñàä úéaî àöiL íBéå ,íiä ïî Ba äìòL íBéå¯øeñà Bðéà §¤¨¨¦©¨§¤¨¨¦¥¨£¦§¤¨¨¦§¤¦§¥¨

.ãáìa Léàä BúBàå íBiä BúBà àlààøîâàcðì÷ :àáø øa ïðç áø øîà¯íéîé äðBîL ¤¨©§¨¦¦§©¨©©¨¨©¨¨©©§¨§¨¨¦
àøeðøèñ ,äôe÷z øçà¯ðîéñå ,äôe÷ú éðôì íéîé äðBîLeðz .'åâå "éðzøö íã÷å øBçà" :C ©©§¨§©§¨§¨¨¦¦§¥§¨§¦¨¨¨¨¤¤©§¨¦¨

ézçøqL ìéáLa ànL ,éì éBà :øîà ,CìBäå èòîúnL íBé ïBLàøä íãà äàøL éôì :ïðaø©¨©§¦¤¨¨¨¨¨¦¤¦§©¥§¥¨©¦¤¨¦§¦¤¨©§¦
áLéå ãîò ;íéîMä ïî éìò äñð÷pL äúéî àéä Bæå ,eäBáå eäBúì øæBçå éãòa CeLç íìBò¨¨©£¦§¥§¨§¦¦¨¤¦§§¨¨©¦©¨©¦¨©§¨©

ðòúa íéîé äðBîLéøànL íBé äàøå úáè úôe÷z äàøL ïåék .[älôúáe] úé:øîà ,CìBäå C §¨¨¦§©£¦¦§¦¨¥¨¤¨¨§©¥¥§¨¨¤©£¦§¥¨©
;àeä íìBò ìL Bâäðîelàìe elàì ïàNò úøçàä äðMì .íéáBè íéîé äðBîL äNòå Cìä ¦§¨¤¨¨©§¨¨§¨¨¦¦©¨¨¨©¤¤£¨¨§¥§¥

ì íòá÷ àeä .íéáBè íéîéì íeòá÷ íäå ,íéîL íL:øîàc ïàîì àîìLa .äøæ äãBáò íL ¨¦¦§¨¨§¥¨©¦§¥§¨§¥£¨¨¨¦§¨¨§©§¨©
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ézçøqL ìéáLaL ,éì éBà :øîà ,änç åéìò äò÷ML ïåék ,ïBLàøä íãà Ba àøápL íBé¤¦§¨¨¨¨¦¥¨¤¨§¨¨¨©¨¨©¦¤¦§¦¤¨©§¦
äéä ;íéîMä ïî éìò äñð÷pL äúéî àéä Bæå ,eäBáå eäBúì íìBò øBæçéå éãòa CeLç íìBò¨¨©£¦§©£¨§¨§¦¦¨¤¦§§¨¨©¦©¨©¦¨¨
Bâäðî :øîà ,øçMä ãenò äìòL ïåék .Bcâðk äëBa äeçå äìélä ìk äëBáe úéðòúa áLBé¥§©£¦¤¨©©§¨§©¨¨§¤§¥¨¤¨¨©©©©¨©¦§¨
øBMî 'äì áèéúå" :øîàpL ,åéúBñøôì ïéîãB÷ åéðøwL øBL áéø÷äå ãîò ,àeä íìBò ìL¤¨¨©§¦§¦¤©§¨§¦§©§¨¤¤¡©§¦©©¦

ïBLàøä íãà áéø÷äL øBL :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ."ñéøôî ïø÷î øt¯úçà ïø÷ ¨©§¦©§¦§¨©©§¨¨©§¥¤¦§¦¨¨¨¦¤¤©©
."ñéøôî ïø÷î øt øBMî 'äì áèéúå" :øîàpL ,Bçöîa Bì äúéä¯!òîLî ézøz "ïéø÷î" ¨§¨§¦§¤¤¡©§¦©©¦¨©§¦©§¦©§¦©§¥©§©

úBøééòä ìëå ,àcðì÷ äúNòL éîBø :äðzî áø øîà .áéúk "ïøwî" :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¦¤¤§¦¨©©©¨¨¦¤¨§¨©©§¨§¨¨£¨
:øîà éåì ïa òLBäé éaø ?úBøzeî Bà úBøeñà úBøééò ïúBà ,dì úBãaòzLî dì úBëeîqä©§¨¦§©§§¨¨£¨£¨©¦§ª©¤¥¦¨©
éaøc déúååk àðz .ãáìa äéãáBòì àlà äøeñà ïéà :øîà ïðçBé éaø ;àéä ìkì äøeñà àcðì÷©©§¨£¨©Ÿ¦©¦¨¨¨©¥£¨¤¨§§¤¨¦§©¨¨§¨¥§©¦
,dì úBãaòzLî dì úBëeîqä úBøééò ìëå ,àcðì÷ äúNò éîBø eøîàL ét ìò óà :ïðçBé¨¨©©¦¤¨§¦¨§¨©©§¨§¨£¨©§¨¦§©§§¨
,íäéëìî ìL àéñeðb íBéå ,íéñèø÷e àéìðøèñ ;ãáìa äéãáBòì àlà äøeñà dðéà dîöò àéä¦©§¨¥¨£¨¤¨§§¤¨¦§©§©§¤§¨§©¥¦§¥§¨¤©§¥¤

Cìî Ba CìîeäL íBéå¯Bðáì äzLî (Ba) äNòL éBâå ;øzeî åéøçà ,øeñà åéðôì¯øeñà ïéà §¤§©¤¤§¨¨¨©£¨¨§¤¨¨¦§¤¦§¥¨
Bð÷æ úçìâz íBé :éðú÷c ,àðéðz éîð ïðà óà :éLà áø øîà .Léàä BúBàå íBiä BúBà àlà¤¨©§¨¦£©©©¦©£©©¦¨¥¨§¨¨¥¦§©©§¨

ïéøeñàä úéaî Ba àöiL íBéå ,íiä ïî Ba äìòL íBéå ,BúéøBìáe¯íBiä BúBà àlà øeñà ïéà §¦§¤¨¨¦©¨§¤¨¨¦¥¨£¦¥¨¤¨©
íBiä BúBà àîìLa ;Léàä BúBàå ãáìa¯é÷etàì Léàä BúBà àlà ,åéøçàìe åéðôì é÷etàì ¦§©§¨¦¦§¨¨©§©¥§¨¨§©£¨¤¨¨¦§©¥

ì ?éàîõøàì äöeçaL ìàøNé :øîBà ìàòîLé éaø ,àéðz .dpéî òîL ?åéãaòLî é÷etàì åà ©¨§©¥§ª§¨¨§©¦¨©§¨©¦¦§¨¥¥¦§¨¥¤§¨¨¨¤
,BøéòaL íéãeäiä ìk ïnéæå Bðáì äzLî äNòL éBb ?ãöék ,ïä äøäèa äøæ äãBáò éãáBò§¥£¨¨¨§¨¢¨¥¥©¤¨¨¦§¤¦§§¦¥¨©§¦¤§¦

íäéðôì ãîBò ïälL LnLå ,ïälMî ïéúBLå ,ïälMî ïéìëBàL ét ìò óà¯íäéìò äìòî ©©¦¤§¦¦¤¨¤§¦¦¤¨¤§©¨¤¨¤¥¦§¥¤©£¤£¥¤
!ìéëàc ãò :àîéàå ."Bçáfî zìëàå Eì àø÷å" :øîàpL ,íéúî éçáfî eìëà eléàk áeúkä©¨§¦¨§¦¦§¥¥¦¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§§¥¨©§¨¥
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`oifgeרמ mipya cenr g sc ± iying wxtzereay
ïéîåé ïéúìú ìë.`leld xzac -øîà ïéádyer ip` `leld zngn :l`xyil df ieb -

.ef dcerqåì øîà àì ïéáåaixwn `leld ini lkc ,xeq`e oiekn `leldl `nzqn -

.dxf dcearlàø÷éòîåoinfd m` `leldl opiyiig zni`n ,ezy` z` qipkiy mcew -

elv` cerql miyp`?éúðéñàá éøòù åîø éëî.dzynd meil xky zeyrl -éúðéñà=

oeyl .xky zeyrl oixery oda oixeyy zeaixr

oixery my oirxefe zeaixra xtr oipzep :xg`

dlkde ozgd iptl oi`iane ,dtegd ini mcew

oixeryk eaxe ext :mdl mixne`e ,migenv odyk

.d`eazd lkn z`vl oixdnny elldíãàã
àåä áåùç.c`n iebd epnn gnye -äñôúù íåé

úåëìî éîåø åámegvpe mipei mr englpy -

.mlerd lka eklneàúëìî àøèôì÷ éîéá-

zkqna "zltnd"a xn`ck ,`ixcpqkl` ly

eqtze degvpe dnr miinex englpe ,(a ,l) dcp

.dkelnd mdåäðéôúùã ãòl`xyil i`nex -

.ediicdaåðúà éëäåopin i` :l`xyil i`nex -

.'ek iklnúéìâøî.aeh oa`k daeyg dpi` -

ñéñáayenl ,diqiqa - "epk" mebxz ok -

.dilr daiyedl dzxagêðéà,jtep `ed -

.`"lwpeaxwåäì åôë.i`peil i`nex -ïéøùò
åî÷ ïéðù úéùå.l`xyil ediizepnida i`nex -

àø÷éòî.ediizepnida i`nex enw ik -éàî
ùåøã.miinex -êãâðì äëìàåoiey eyre awri -

.dlecbaåãáò éðôì.miptl jldl xyd jxc -

äèùô.dhly -[äòùøä] úåëìî.inex -úåðçá
.eny zepge ziad xda mewn -úåñð÷ éðéã-

dxez dpzpy ,car ly miylye dztne qpe`

eayi `ly xg`ne .llefle xwil zg` davw

,zeqpw ipic elhae ,epc `l zifbd zkyla

xy`" :qpw `edy ltk inelyza aizkc

mya oikenqe oignen epiidc ,"midl` oeriyxi

epi` jenq epi`y ine ,oixcdpqa opixn`ck "iax"

.zeqpw ipic ocíåçúzeaiaq dn` mitl` -

.xird'åë íù êîñåoaxeg xza opax ipde -

.`aeh eed ziadúåàéðìåì.zezipg =éëéä éë
åáééçéì àìãipic oipc oi`c ,`lhw migvex -

`l` xir lkay dphw oixcdpqa elit` zeytp

mewnae ,dzaiyia dlecb oixcdpq dzidy onfa

.zifbd zkyl `ede ,dl cgeindíøåâ íå÷îä-

`xw i`de .epeci `l my mpi` m`e ,oecpd aiigl

zyxta ,"xac jnn `lti ik" :i`w zeytp ipica

.`xnn owfa "mixheye mihtey"
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éëîcenlzd lkac ,dywe .xky lihdl :oey`x oeyl i"yx yxit - izpiq`a ixry enx

ipy oeyl d`xp jkl !zeykn e` mixnzn `l` ,oixeryn xky oiyer eidy epivn `l

.(` ,g) `nw wxt zeaezka s` i"yx yxit el`d zepeyld ipye .i"yx yxity

íéñèø÷oeyl - "hxw" ;mizy zqitz qetz `ed oei oeyla :dirny epiax axd xne` -

yxite .mizy oeyl - "miq"e ,dqitz

opixn` `wc `d `gipe .dipy dqitz xnel dvexc

ikde ,zekln inex eqtzy meie miqhxw :onwl

yexitdqtzy mei"e ,dipy dqitz - "miqhxw" :e

.dpey`xa - "zekln

:opiqxb ikdåçëúùðopiqxb `le - edpiqxbl

oi` ixdy ,"edpiazkil"

.zekld oiazekàìà- zeytp ipic epic `ly

"zexrp el`" wxta opixn` `de :xn`z m`e

it lr s` ,ycwnd zia axgyn :(` ,l zeaezk)

`l zezin rax` oic ,zezin rax` elhay

hwp i`n`e .'ek dliwq aiigzpy in ,elhazp

dpy mirax` elit` `de ?ycwnd zia axgyn

lknc :xnel yie !zeytp ipic epc `l ziad ipta

l` oixfeg eid dry jxev oi`ex eidyk mewn

epl xn` mgpn epiax axd ixene .my oipce dkyld

i`w "ycwnd zia axgyn"c ,ozpedi iax mya

ikde ,"elha `l zezin rax` oic" xn`wc `d`

- ixnbl zezin rax` elhay it lr s` :xn`w

dpy mirax` mze`a oky lke ,mpic elha `l

.zezin rax` oic ebdpy oaxeg mcewãîìî
inp milyexi `de :xn`z m`e - mxeb mewndy

,ipy xyrne miycw zlik` iabl "mewn" ixwi`

'd xgai xy` mewna" :aizkeiablc :xnel yie !"

zifbd zkyl `l` "mewn" ixwi` `l zeytp ipic

- `nrh epiide ,lega divge ycwa divg dzidy

inp ikde .dpikyl jenq oixcdpq opirac meyn

oiic cinrnd lk :(` ,ap dxf dcear) opixn`

i`k ,oebd epi`y:aizkc ,gafn lv` dxy` rhp el

jl rhz `l" :dil jinqe "mixheye mihtey"

.zepga eayie elb jkitle ."'d gafn lv` dxy`

mewn lkn ,ziad xda did envr zepgy it lr s`

:xn`z m`e .zifbd zkylk dpikyl jenq did `l

owfa `ly zezin iaiig x`y mewna `citw olpn

yie !`xnn owfa `l` aizk `l `xwc ?`xnn

dnewna dlecb oixcdpqy onf lk :opiyxcc ,xnel

jixry lka jl ozz mihtey f` - gafn lv` oick

ipic lk elha - md ewlzqp ,zeytp ipic hetyl

.zeytp
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àì ïéáe àìelä úîçî déì øîà ïéa ,ïéîBé ïéúìz ìk̈§¨¦¦¥£©¥¥£©¦¨¥¨
àìelä úîçî déì øîà¯øîà éà ,Cìéàå ïàkî ;øeñà £©¥¥£©¦¨¨¦¨§¥¨¦£©

àìelä úîçî déì¯úîçî déì øîà àì éàå ,øeñà ¥¥£©¦¨¨§¦¨£©¥¥£©
àìelä¯?úîéà ãò ,àìelä úîçî déì øîà éëå .éøL ¦¨¨¥§¦£©¥¥£©¦¨©¥©

úîéàî àøwéòîe .àzL éçøé øñéøz ãò :àtt áø øîà£©©©¨©§¥©©§¥©¨¥¦¨¨¥¥©
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¯áeLç íãàc ,àiLøLî áøc déøa ÷çöé áø éðàL̈¥©¦§¨§¥§©§¨§¦¨§¨¨¨
äãeäé áø øîà ?íéñèø÷ éàî .'åëå "íéñèø÷e" .àeä§©¥¦©§©¥¦£©©§¨

.úeëìî éîBø Ba äñôzL íBé :ìàeîL øîà¯:àéðúäå £©§¥¤¨§¨¦©§§¨©§¨
:óñBé áø øîà !úeëìî éîBø Ba äñôzL íBéå íéñèø÷§©¥¦§¤¨§¨¦©§£©©¥
àøètì÷ éîéa úçà ,éîBø äñôz úBñéôú ézL§¥§¦¨§¨¦©©¦¥§¤©§¨
éîéc áø àúà éëc ;íéðåé éîéa äñôzL úçàå ,àúkìî©§§¨§©©¤¨§¨¦¥§¨¦§¦£¨©¦¦
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éëìî¯ãò :éàðåéì éàîBø eäì eçìLe ;éëøtä ïpéî ©§¥¦©¦©§¥§©§¨¥¦¨¨¥©

,àðéãa ãéáòð àzLä ,àáø÷a àðãéáò àðãéàä̈¦¨¨¨¥§¨¦§¨¨¨§¨©£¥§¦¨
?Bøéáçì ñéña äNòé ïäî Bæéà ,äáBè ïáàå úéìbøî©§¨¦§¤¤¨¥¥¤¥¨¤¨¦©£¥

.äáBè ïáàì úéìbøî :eäì eçìL¯péàå äáBè ïáàC §©§©§¨¦§¤¤¨¤¤¨§¦¨
?Bøéáçì ñéña äNòé ïäî Bæéà¯péàì äáBè ïáà.C¯ ¥¥¤¥¨¤¨¦©£¥¤¤¨§¦¨
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eî÷c ïéðL úéLå ïéøNò ."Bcáò éðôì éðãà àð øáòé"©£¨¨£Ÿ¦¦§¥©§¤§¦§¦§¦§¨

?ïì àðî ,ìàøNé éãäa eäééúeðîéäa:àðäk áø øîàc §¥¨©§©£¥¦§¨¥§¨¨§¨©©¨£¨
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úéaä áøç àì ãò äðL íéòaøà ,úéëeëæ éìk¯,øîBì :éîécáà øa ÷çöé éaø øîà ?àúëìä éàîì .úeðça dì äáLéå ïéøãäðñ äúìb §¥§¦©§¨¦¨¨©Ÿ¨©©©¦¨§¨©§¤§¦§¨§¨¨¤¨§©¦§§¨£©©¦¦§¨©©§¦¦©

,BîL àáa ïa äãeäé éaøå áBèì Léàä BúBà øeëæ íøa :áø øîà äãeäé áø øîàäå ?Czòc à÷ìñ úBñð÷ éðéc .úBñð÷ éðéc eðc àlL¤Ÿ¨¦¥§¨¦¥§¨¨§¨©§¨§¨¨©©§¨¨©©§©¨¨¦§§©¦§¨¤¨¨§
eçkzLð ;ìàøNiî úBñð÷ éðéc eçkzLð àeä àìîìàL¯ìò ãîL äòLøä úeëìî äøæbL ,ìàøNiî úBñð÷ éðéc eìèa àlà !eäðéñøâì ¤¦§¨¥¦§©§¦¥§¨¦¦§¨¥¦§©§¦§§¦§¤¨¨§¦¥§¨¦¦§¨¥¤¨§¨©§¨§¨¨§¨©
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dxf dcear(iyily meil)

ïéîBé ïéúìz ìkcaerd ly ezteg mei ixg`y mei miyly lk - ¨§¨¦¦
,dcerqa szzydl l`xyid z` oinfn m` ,miakekïéam`øîà ¥¨©

déìef dcerq dyery l`xyil miakek caerdàìelä úîçî- ¥¥£©¦¨
,ei`eyip zgny ceaklïéáem`àìelä úîçî déì øîà àì`l` ¥Ÿ¨©¥¥£©¦¨

,mzq epinfdøeñàdcerq lky oeik ,ezcerqa szzydl l`xyil ¨
aixwne ,ei`eyip ceakl ezpeek i`ce mei miyly mze`a dyery

.dxf dcearl migaf daCìéàå ïàkî,mei miyly exary xg`l - ¦¨§¥©
,dcerql l`xyid z` miakek caerd oinfnykdéì øîà éà¦¨©¥

ef dcerq dyeryúîçî déì øîà àì éàå ,øeñà ,àìelä úîçî¥£©¦¨¨§¦Ÿ¨©¥¥£©
éøL ,àìelämiyly xg`ly oeik .da szzydl l`xyil xzen - ¦¨¨¦

.ei`eyip ceakl ef dcerq dyer epi` mzqd on ,mei
,miakek caerd ly ezteg mei ixg` onf dnk zxxan `xnbd
szzydl l`xyil xeq` ei`eyip zngn `id dcerqdy xne`yk

:`xnbd zxxan .dadéì øîà éëåmiakek caerd xne` xy`ke - §¦¨©¥
ef dcerq dyeryúîéà ãò ,àìelä úîçîxeq` didi izn cr - ¥£©¦¨©¥©

:`xnbd daiyn .efk dcerqa szzydl l`xyilãò ,àtt áø øîà̈©©¨¨©
àzL éçøé øñéøzf` cry ,dtegd mein miycg xyr mipy cr - §¥©©§¥©¨

.oi`eyipd ceakl zecerq minrtl zeyrl jxcd oiicr
xeq` miakek caerd ly ezteg mei iptl onf dnk zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan :ezcerqa szzydlàøwéòîe,ezteg mei mcew - ¥¦¨¨
øeñà úîéàîzx`an .oi`eyipl zkiiyk dcerqd zaygp iznn - ¥¥©¨

:`xnbdézðéñàa éøòN eîø ékî ,àáøc déîMî àtt áø øîà- ¨©©¨¨¦§¥§¨¨¦¦¨§¨¥©£¦§¥
ick mina mzexyl ,zeibibd jeza mixerUd z` mipzepy zrn§
dligzn zr dze`ny ,oi`eyipd dzyn jxevl xky mdn zeyrl¥
xeq` dcerq miakek caerd f` dyer m`e ,oi`eyipd zgny xak

.da szzydl l`xyil
:`xnbd dywnéøL àzL éçøé øñéøz øúáìemipy xg`l ike - §¨©§¥©©§¥©¨¨¦

caerdyk s` dcerqa szzydl l`xyil xzen miycg xyr
,ei`eyip zgnyl dze` dyery xne` miakekdéøa ÷çöé áø àäå§¨©¦§¨§¥
íéáëBk ãáBò àeää éáì òìwéà àéLøLî áøcly ezial oncfd - §©§¨§§¨¦§©§¥©¥¨¦

miakek caeràzL éçøé øñéøz øúáìmiycg xyr mipy xg`l - §¨©§¥©©§¥©¨
,dcerq dld dyre ,miakek caerd ly ezteg meinéãBàc déòîLå§©§¥§¥

wgvi axy jk lr dxf dcearl iebd dcedy wgvi ax rny -
,ezgnya szzynLøéôedcerqdn wgvi ax,ìëà àìåmby ixd ¥©§Ÿ¨©

caerd ipira zeaiyg efk dcerql yi miycg xyr mipy xg`l
:`xnbd zvxzn .`tt ax ixack `ly ,miakekéðàL`ed dpey - ¨¦

àeä áeLç íãàc ,àéLøLî áøc déøa ÷çöé áø,zeixad ipira ©¦§¨§¥§©§¨§§¨§¨¨¨
xzen l`xyi mzql la` .xzeia epnn gny miakek caerde
xyr mipy xg`l miakek caerd dyery dcerqa szzydl

.ef dcerqa miakek caerl jk lk dgny oi` ik ,ycg
'eke miakek icaer ly odici` el`e' :dpyna epipy.'åëå 'íéñèø÷e§¨¥¦

:`xnbd zxxan'íéñèø÷' éàîeyr recne df mei ly eaih dn - ©§¨¥¦
:`xnbd daiyn .ci` mei eze`,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàedf ¨©©§¨¨©§¥

éîBø Ba äñôzL íBéd z`úeëìî,oei ly dicin mlerd lk lr ¤¨§¨¦©§
.ci` mei ede`yre

:`xnbd dywnàéðúäåly mdici` ini z` zhxtnd `ziixaa §¨©§¨
,miakek icaer,'úeëìî éîBø Ba äñôzL íBéå ,íéñèø÷'meiy ixd §¨¥¦§¤¨§¨¦©§

zvxzn .mipey ci` ini ipy md zeklnd zqitz meie miqhxw
:`xnbd,éîBø äñôz úBñéôz ézL ,óñBé áø øîàdqitzéîéa úçà ¨©©¥§¥§¦¨§¨¦©©¦¥

àúkìî àøètì÷englp inex ipay ,mixvn zkln `xhtlw inia - §¥©§¨©§§¨
z`xew mei eze`le ,mixvn ux`a dkelnd z` eqtze degvipe da

.'zekln inex ea dqtzy mei' `ziixadedqitzäñôzL úçàz` ©©¤¨§¨
zeklnd,íéðåé éîéalr zhley dzyrpe oei z` inex dgvipy ¦¥§¨¦

.'miqhxw' `xwp df meie ,elek mlerd
:oei icin zeklnd z` dqtz inexy ,eixac z` sqei ax gikenéëc§¦

àúà`a xy`ky -éîéc áø,laal l`xyi ux`nïéúìz ,øîà £¨©¦¦¨©§¨¦
éàðåé éãäa éàîBø eãáò éáø÷ ïéøúeeyr zengln mizye miyly - §¥§¨¥£©¨¥©£¥§¨¨¥

,mipeeid cbp mi`nexdeäì eìëé àìå,mgvpl egilvd `le -ãò §Ÿ¨§§©

eäééãäa ìàøNéì eäðéôzLcmr zetzey mi`nexd eyry cr - §©§¦§§¦§¨¥©£©§¦
,dkelna l`xyieäééãäa eðúà éëäåi`pz mi`nexd eyr jke - §¨¦©§©£©§

,l`xyi mréëøtä eëéépî ,éëìî ïpéî éàmlerd ikln eidi m` - ¦¦¨©§¥¦©§¦©§¥
e ,l`xyi ipa ,mknn zepicnd ilyen eidi ,inex ipa ,epz`néà¦

éëøtä ïpéî éëìî eëéépîeidi ,mknn mlerd ikln eidi m` - ¦©§©§¥¦¨¦©§¥
.epz`n zepicnd ilyenåjk xg`éàðåéì éàîBø eäì eçìLegly - §¨§§¨¥¦¨¨¥

,mdl exn`e mipeeil mi`nexdàáø÷a àðãéáò àðcéàä ãòcr - ©¨¦§¨£¦§¨¦§¨¨
la` ,zenglna mknr aix epiyr dzràðéãa ãéáòð àzLäzrk - ©§¨©£¦§¦¨

enikqde ,mlerd lk lr jelnl jixv in ,oica mknr gkeezp
mi`nexd el`y .dkelna dkfi oica gvpiy ine ,mnr oecl mipeeid

el yiy in ,mipeeid z`å ,úéìbøîmb,äáBè ïáàdxwi `idy ©§¨¦§¤¤¨
,dzxag iab lr zg`d z` zzl dvexe ,zilbxnn daeygeBæéà¥

ïäîy ie`x,Bøéáçì ñéña äNòé.eilr ayei exiag didiyeçìL ¥¤¥¨¤¨¦©£¥¨§
eäìd ,daeyz mipeeidúéìbøîayene qiqa `dz,äáBè ïáàìixdy §©§¨¦§¤¤¨

.dpnn daeyg daehd oa`din ,mipeeid z` el`ye mi`nexd exfg
el yiyå) äáBè ïáàmbðéà(Cmzqn xzei dxwi `idy ,jtep oa` - ¤¤¨§¦¨

,daeh oa`.Bøéáçì ñéña äNòé ïäî Bæéà,mipeeid mdl eaiydïáà ¥¥¤¥¨¤¨¦©£¥¤¤
äáBèqiqa dyrizðéàì,Cexfg .dpnn daeyg jpi`d ixdy ¨§¦¨

el yiy in ,mipeeid z` el`ye mi`nexdðéàå CmbBæéà ,äøBz øôñ ¦¨§¥¤¨¥
é ïäî.Bøéáçì ñéña äNòd die`x ,mipeeid mdl eaiydðéàC ¥¤¥¨¤¨¦©£¥¦¨

qiqa zeyridl,äøBz øôñì.dpnn aeyg dxezd xtq ixdyeçìL §¥¤¨¨§
eäì,mipeeil mi`nexd[ïk íà]zeidl mkl ie`xy mz` micen ixd §¦¥

ik ,epizgz mitetkïãäa ìàøNéå ,ïab äøBz øôñ ,ïðàep` - £©¥¤¨©¨§¦§¨¥©£¨
,eplv` `vnp dxezd xtq jkitle l`xyi mr epzeklna mitzey
,mipeeid z` mi`nexd egvp ef dprhae .epnn aeyg xzei mkl oi`e

eeäì eôkinex dzyrpe ,mdl micareyn zeidl mze` etk - ¨§
,mlerd ihily mi`nexd eyrpy ixg`e .elek mlerd lr zhley

ìàøNé éãäa eäééúeðîéäa eäì eî÷ ïéðL úéLå ïéøNòjyna - ¤§¦§¦§¦¨§§¥¨©§©£¥¦§¨¥
l`xyi mr mitzey zeidl mzepn`pa ecnr mipy yye mixyr

,deya dey zeklnd zbdpdala`Cìéàå ïàkîmzghad z` extd ¦¨§¥©
eeäa eãaòzLéà.l`xyia micarzyn elgd - ¦§©§§§
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xd ecnlmd mikixv mlerd lk lr jelnl icky dligza mi`ne

lr jelnl md milekiy jk xg` ecnl okidne ,l`xyi z` szyl
:`xnbd daiyn .l`xyi mr zetzey ilan mb mlerd lkàøwéòî¥¦¨¨

Leøcez`xwl `ayk awril eiyr xn`y dnn ecnl dligzn - ¨
oal zian eaeya(ai bl ziy`xa)'Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð'jlp - ¦§¨§¥¥¨§¥§¨§¤§¤

,deya cgidkixv jkitl ,dlEcbl miey eiyre awriy rnyn
.awri ipa mr seziya zeidl ,mi`nexd mdy ,eiyr ipa zekln
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.`al cizrl wx didz awri
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dxf dcear(iyily meil)

ïéîBé ïéúìz ìkcaerd ly ezteg mei ixg`y mei miyly lk - ¨§¨¦¦
,dcerqa szzydl l`xyid z` oinfn m` ,miakekïéam`øîà ¥¨©

déìef dcerq dyery l`xyil miakek caerdàìelä úîçî- ¥¥£©¦¨
,ei`eyip zgny ceaklïéáem`àìelä úîçî déì øîà àì`l` ¥Ÿ¨©¥¥£©¦¨

,mzq epinfdøeñàdcerq lky oeik ,ezcerqa szzydl l`xyil ¨
aixwne ,ei`eyip ceakl ezpeek i`ce mei miyly mze`a dyery

.dxf dcearl migaf daCìéàå ïàkî,mei miyly exary xg`l - ¦¨§¥©
,dcerql l`xyid z` miakek caerd oinfnykdéì øîà éà¦¨©¥

ef dcerq dyeryúîçî déì øîà àì éàå ,øeñà ,àìelä úîçî¥£©¦¨¨§¦Ÿ¨©¥¥£©
éøL ,àìelämiyly xg`ly oeik .da szzydl l`xyil xzen - ¦¨¨¦

.ei`eyip ceakl ef dcerq dyer epi` mzqd on ,mei
,miakek caerd ly ezteg mei ixg` onf dnk zxxan `xnbd
szzydl l`xyil xeq` ei`eyip zngn `id dcerqdy xne`yk

:`xnbd zxxan .dadéì øîà éëåmiakek caerd xne` xy`ke - §¦¨©¥
ef dcerq dyeryúîéà ãò ,àìelä úîçîxeq` didi izn cr - ¥£©¦¨©¥©

:`xnbd daiyn .efk dcerqa szzydl l`xyilãò ,àtt áø øîà̈©©¨¨©
àzL éçøé øñéøzf` cry ,dtegd mein miycg xyr mipy cr - §¥©©§¥©¨

.oi`eyipd ceakl zecerq minrtl zeyrl jxcd oiicr
xeq` miakek caerd ly ezteg mei iptl onf dnk zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan :ezcerqa szzydlàøwéòîe,ezteg mei mcew - ¥¦¨¨
øeñà úîéàîzx`an .oi`eyipl zkiiyk dcerqd zaygp iznn - ¥¥©¨

:`xnbdézðéñàa éøòN eîø ékî ,àáøc déîMî àtt áø øîà- ¨©©¨¨¦§¥§¨¨¦¦¨§¨¥©£¦§¥
ick mina mzexyl ,zeibibd jeza mixerUd z` mipzepy zrn§
dligzn zr dze`ny ,oi`eyipd dzyn jxevl xky mdn zeyrl¥
xeq` dcerq miakek caerd f` dyer m`e ,oi`eyipd zgny xak

.da szzydl l`xyil
:`xnbd dywnéøL àzL éçøé øñéøz øúáìemipy xg`l ike - §¨©§¥©©§¥©¨¨¦

caerdyk s` dcerqa szzydl l`xyil xzen miycg xyr
,ei`eyip zgnyl dze` dyery xne` miakekdéøa ÷çöé áø àäå§¨©¦§¨§¥
íéáëBk ãáBò àeää éáì òìwéà àéLøLî áøcly ezial oncfd - §©§¨§§¨¦§©§¥©¥¨¦

miakek caeràzL éçøé øñéøz øúáìmiycg xyr mipy xg`l - §¨©§¥©©§¥©¨
,dcerq dld dyre ,miakek caerd ly ezteg meinéãBàc déòîLå§©§¥§¥

wgvi axy jk lr dxf dcearl iebd dcedy wgvi ax rny -
,ezgnya szzynLøéôedcerqdn wgvi ax,ìëà àìåmby ixd ¥©§Ÿ¨©

caerd ipira zeaiyg efk dcerql yi miycg xyr mipy xg`l
:`xnbd zvxzn .`tt ax ixack `ly ,miakekéðàL`ed dpey - ¨¦

àeä áeLç íãàc ,àéLøLî áøc déøa ÷çöé áø,zeixad ipira ©¦§¨§¥§©§¨§§¨§¨¨¨
xzen l`xyi mzql la` .xzeia epnn gny miakek caerde
xyr mipy xg`l miakek caerd dyery dcerqa szzydl

.ef dcerqa miakek caerl jk lk dgny oi` ik ,ycg
'eke miakek icaer ly odici` el`e' :dpyna epipy.'åëå 'íéñèø÷e§¨¥¦

:`xnbd zxxan'íéñèø÷' éàîeyr recne df mei ly eaih dn - ©§¨¥¦
:`xnbd daiyn .ci` mei eze`,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàedf ¨©©§¨¨©§¥

éîBø Ba äñôzL íBéd z`úeëìî,oei ly dicin mlerd lk lr ¤¨§¨¦©§
.ci` mei ede`yre

:`xnbd dywnàéðúäåly mdici` ini z` zhxtnd `ziixaa §¨©§¨
,miakek icaer,'úeëìî éîBø Ba äñôzL íBéå ,íéñèø÷'meiy ixd §¨¥¦§¤¨§¨¦©§

zvxzn .mipey ci` ini ipy md zeklnd zqitz meie miqhxw
:`xnbd,éîBø äñôz úBñéôz ézL ,óñBé áø øîàdqitzéîéa úçà ¨©©¥§¥§¦¨§¨¦©©¦¥

àúkìî àøètì÷englp inex ipay ,mixvn zkln `xhtlw inia - §¥©§¨©§§¨
z`xew mei eze`le ,mixvn ux`a dkelnd z` eqtze degvipe da

.'zekln inex ea dqtzy mei' `ziixadedqitzäñôzL úçàz` ©©¤¨§¨
zeklnd,íéðåé éîéalr zhley dzyrpe oei z` inex dgvipy ¦¥§¨¦

.'miqhxw' `xwp df meie ,elek mlerd
:oei icin zeklnd z` dqtz inexy ,eixac z` sqei ax gikenéëc§¦

àúà`a xy`ky -éîéc áø,laal l`xyi ux`nïéúìz ,øîà £¨©¦¦¨©§¨¦
éàðåé éãäa éàîBø eãáò éáø÷ ïéøúeeyr zengln mizye miyly - §¥§¨¥£©¨¥©£¥§¨¨¥

,mipeeid cbp mi`nexdeäì eìëé àìå,mgvpl egilvd `le -ãò §Ÿ¨§§©

eäééãäa ìàøNéì eäðéôzLcmr zetzey mi`nexd eyry cr - §©§¦§§¦§¨¥©£©§¦
,dkelna l`xyieäééãäa eðúà éëäåi`pz mi`nexd eyr jke - §¨¦©§©£©§

,l`xyi mréëøtä eëéépî ,éëìî ïpéî éàmlerd ikln eidi m` - ¦¦¨©§¥¦©§¦©§¥
e ,l`xyi ipa ,mknn zepicnd ilyen eidi ,inex ipa ,epz`néà¦

éëøtä ïpéî éëìî eëéépîeidi ,mknn mlerd ikln eidi m` - ¦©§©§¥¦¨¦©§¥
.epz`n zepicnd ilyenåjk xg`éàðåéì éàîBø eäì eçìLegly - §¨§§¨¥¦¨¨¥

,mdl exn`e mipeeil mi`nexdàáø÷a àðãéáò àðcéàä ãòcr - ©¨¦§¨£¦§¨¦§¨¨
la` ,zenglna mknr aix epiyr dzràðéãa ãéáòð àzLäzrk - ©§¨©£¦§¦¨

enikqde ,mlerd lk lr jelnl jixv in ,oica mknr gkeezp
mi`nexd el`y .dkelna dkfi oica gvpiy ine ,mnr oecl mipeeid

el yiy in ,mipeeid z`å ,úéìbøîmb,äáBè ïáàdxwi `idy ©§¨¦§¤¤¨
,dzxag iab lr zg`d z` zzl dvexe ,zilbxnn daeygeBæéà¥

ïäîy ie`x,Bøéáçì ñéña äNòé.eilr ayei exiag didiyeçìL ¥¤¥¨¤¨¦©£¥¨§
eäìd ,daeyz mipeeidúéìbøîayene qiqa `dz,äáBè ïáàìixdy §©§¨¦§¤¤¨

.dpnn daeyg daehd oa`din ,mipeeid z` el`ye mi`nexd exfg
el yiyå) äáBè ïáàmbðéà(Cmzqn xzei dxwi `idy ,jtep oa` - ¤¤¨§¦¨

,daeh oa`.Bøéáçì ñéña äNòé ïäî Bæéà,mipeeid mdl eaiydïáà ¥¥¤¥¨¤¨¦©£¥¤¤
äáBèqiqa dyrizðéàì,Cexfg .dpnn daeyg jpi`d ixdy ¨§¦¨

el yiy in ,mipeeid z` el`ye mi`nexdðéàå CmbBæéà ,äøBz øôñ ¦¨§¥¤¨¥
é ïäî.Bøéáçì ñéña äNòd die`x ,mipeeid mdl eaiydðéàC ¥¤¥¨¤¨¦©£¥¦¨

qiqa zeyridl,äøBz øôñì.dpnn aeyg dxezd xtq ixdyeçìL §¥¤¨¨§
eäì,mipeeil mi`nexd[ïk íà]zeidl mkl ie`xy mz` micen ixd §¦¥

ik ,epizgz mitetkïãäa ìàøNéå ,ïab äøBz øôñ ,ïðàep` - £©¥¤¨©¨§¦§¨¥©£¨
,eplv` `vnp dxezd xtq jkitle l`xyi mr epzeklna mitzey
,mipeeid z` mi`nexd egvp ef dprhae .epnn aeyg xzei mkl oi`e

eeäì eôkinex dzyrpe ,mdl micareyn zeidl mze` etk - ¨§
,mlerd ihily mi`nexd eyrpy ixg`e .elek mlerd lr zhley

ìàøNé éãäa eäééúeðîéäa eäì eî÷ ïéðL úéLå ïéøNòjyna - ¤§¦§¦§¦¨§§¥¨©§©£¥¦§¨¥
l`xyi mr mitzey zeidl mzepn`pa ecnr mipy yye mixyr

,deya dey zeklnd zbdpdala`Cìéàå ïàkîmzghad z` extd ¦¨§¥©
eeäa eãaòzLéà.l`xyia micarzyn elgd - ¦§©§§§

:`xnbd zl`eyLeøc éàî óBqáìe Leøc éàî àøwéòîokidn - ¥¦¨¨©¨§©©¨
xd ecnlmd mikixv mlerd lk lr jelnl icky dligza mi`ne

lr jelnl md milekiy jk xg` ecnl okidne ,l`xyi z` szyl
:`xnbd daiyn .l`xyi mr zetzey ilan mb mlerd lkàøwéòî¥¦¨¨

Leøcez`xwl `ayk awril eiyr xn`y dnn ecnl dligzn - ¨
oal zian eaeya(ai bl ziy`xa)'Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð'jlp - ¦§¨§¥¥¨§¥§¨§¤§¤

,deya cgidkixv jkitl ,dlEcbl miey eiyre awriy rnyn
.awri ipa mr seziya zeidl ,mi`nexd mdy ,eiyr ipa zekln

Leøc óBqáìeawri el dpry dnn(ci bl my)éðôì éðãà àð øáòé' §©¨©£¨¨£Ÿ¦¦§¥
,'Bcáòipa zeklne ,awri ipa iptl dlecbl elri eiyr ipay rnyn ©§

.`al cizrl wx didz awri
:`xnbd zxxanìàøNé éãäa eäééúeðîéäa eî÷c ïéðL úéLå ïéøNò¤§¦§¦§¦§¨§¥¨©§©£¥¦§¨¥

ïì àðîz` mi`nexd exny mipy yye mixyry epcnl okidn - §¨¨
:`xnbd daiyn .zeklna miey mitzey zeidl l`xyil mzghad

,zxeqna cnlp df xacøa ìàòîLé éaø äìçLk ,àðäk áø øîàc§¨©©©£¨§¤¨¨©¦¦§¨¥©
déì eçìL ,éñBé,epnn eywiae minkgdìLe íéðL eðì øBîà ,éaøäL ¥¨§¥©¦¡¨§©¦§Ÿ¨

eðì zøîàL íéøácjcia yiyéáà íeMî,E.`ztlg oa iqei iax §¨¦¤¨©§¨¨¦¨¦
eäì øîà,el` mixac dyly l`rnyi iaxíãB÷ äðL íéðîLe äàî ¨©§¥¨§Ÿ¦¨¨¤

úéaä áøçpL,ipydäèLt[dhlzyd-]úeëìîinexìò äòLøä ¤¤¡©©©¦¨§¨©§¨§¨¨©
.ìàøNézrd dze`ne ,oixeg ipa l`xyi eid ok iptly mipyay ¦§¨¥

.mda carzydle myaekl mi`nexd eligzdeãò äðL íéðBîL§¦¨¨©
yúéaä áøç àì,ipydeøæboic minkgíénòä õøà ìò äàîeèlky Ÿ¨©©©¦¨§§¨©¤¤¨©¦

.myl z`vl milibx l`xyi eidi `ly ick ,`nh didi myl qpkpd
åexfb okúéëeëæ éìk ìò,mi`nhp eidi d`neh mda rbiz m`y §©§¥§¦

ibeq ipyy ,`ziixe`cn mz`nehy qxg ilkl md minecy meyn
e .legd on miyrp el` milkãò äðL íéòaøàyúéaä áøç àì ©§¨¦¨¨©Ÿ¨©©©¦
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dxf dcear(iriax meil)

,ñøt úeëìîdniiwzd ,ipyd ycwnd zia iptl cer dligzdy ©§¨©
úéaä éðôaipydìL,äðL òaøàå íéL.oei ipa eklne ,dlhaeúeëìî ¦§¥©©¦§Ÿ¦§©§©¨¨©§

ïåédniiwzd,äðL íéðBîLe äàî úéaä éðôa.dlhaeúeëìî ¨¨¦§¥©©¦¥¨§¦¨¨©§
éàðBîLçdniiwzdúéaä éðôajynaìLå äàîL,dlhae ,mipy ©§©¦§¥©©¦¥¨§¨Ÿ

.qecxed jlneñecøeä úéa úeëìîdniiwzdìLå äàîLf`e ,mipy ©§¥§¥¨§¨Ÿ
didy rxe`n lke .qecxed zekln dlhae ycwnd zia axgpïàkî¦¨

,Cìéàåxcq z` zepnl `ad oebk ,epnf z` oiivl jixv dz` m` §¥©
,dyrp izn aeg xhya aezkl e` ,eig izne minkgdáBLçå àö¥©£

íéðL änkrxe`n eze` did,úéaä ïaøeç øçàdidy xn`ze ©¨¨¦©©§©©©¦
,iqei iax ixacn `xnbd zwiicne .epaxegl jke jk zpya rxe`nd

eåä úéLå ïúàî àîìàlr jelnl inex dligzdy f`ny gken - ©§¨¨¨§¦¨
ax xn` ixdy ,mipy yye miz`n eid ziad oaxeg cre mlerd
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רואים אנו שכאשר באים לידי ניסיון בדבר אמונה, אזי אפילו קל שבקלים שרוב ימיו היו באופן דרבות רעות בעבירות חמורות ביותר, 
מכל־מקום כשבא לידי עניין שבו רואה שנעשה נפרד מאלוקות, אזי אין מקום לרוח שטות לנסות להעלים על האמת כו', אלא עומד 

הוא בניסיון.
ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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ellk lr dxyr yng hxt xteql el yi m`

hxt ynge miyly `pzl el yi - mipei oipnl
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cvik ,mipy ze`n rax` dxez ozn cr wgvine .dpenye mirax`e mitl` ixd - d`n wgvi cr mdxa`ne ,sl` lr dpenye mirax`e ze`n ryz ixd - miray mdxa`l gxzne?
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.illkc `zerha oniqàøôñì äéìééùéìic `llk lr azek `ed ihxt dnk ,oei zeklnl dpend -.dicäéôèðå.`xtqc `hxt lr dicic `hxta `pz -äðù éðîúå íéòáøàixdy -
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`l` ,zepnl `pz ligzdy mcew xteql el didy dpy mipye miyng ediipin xivape :xninl ivnc oicd `ede .dpenye miyng `pzl el eid - hxt mipy xyr eidyk ,ryze mirax`

[`ad cenrl jiiy o`kn] ."d`tqez `pz `xiva `xtq"c `pniq meyn `xtq` `zexiva inewe`l irac cere ,"xir dpenye mirax`" `pniq gp`c meynäàôñåú àðú`xwn `xew -

."`xw" `l` ,llk "`pz" jiiy `l `xwc d`ixw oiprlc ,xwir d`xp dfe .d`tqez ixw :`pixg` `pyil .zeize` ztqeza mly
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ziriay ol `niiwc ,ziad ipta oiklede oipen l`xyi eidy zehiny xcq oipnl i`w

dz` rwxw hnyn dz`y onfa xn`c [iaxl] (xi`n iaxl) elit`e ,`bdp dfd onfa

oiwyna"e (` ,el oihib) "hb gleyd" wxta ,`bdp opaxcnc `ed dcen ,mitqk hnyn

.(a ,a ohw cren) "oiglyd ziaàãç éôèð
àúù`edy dpy cre oaxegnc oipy lr -

:(` ,hk ziprz) `ipzc `nrh i`dn ,da cner

,aiig meil daege i`kf meil zekf oilblbn

did zay i`ven dpey`xa ziad axgyk

oke ,did a`a dryze dzid ziriay i`vene

dhnyc `zlgz` oaxegc `zy `nl` .dipya

ipn `l oaxeg ipyl ipnc o`ne ,zeed xcdnl

ipy icda `l` oaxegc ipy icda `zy `iddl

dryza `aex dil wtpe li`ed ,`zia mwc

dtqel - dhny ipnnl irac o`n jkld ,a`a

lr oaxeg zpyl.oaxeg xzac ipy oipnáùçðå
éììë,d`nl zelaei izy - ilaeia ,ze`nd -

.epiipn xvwléãùéðå éúøú äàî ìëî ìå÷ùðå
éèøôà,h dpyd y`x) xn`c dcedi iaxk -

zpy `id ,o`kle o`kl dler miyng zpy :(`

zipnpe ,d`ad dhnyd zlgz zpy `ide laei

zpy" :ixn` `d ,opaxk i`c .`ad laei y`xl

,miyng zpy `id laei zpy - "`id miyng

z`vnp ,`ad laei oipn ligzn zg`e miyngae

ztqezn dpy.laei lkl dhnyd xcq lr

ff `l oihinyd zepnl eligzdyn dcedi iaxle

.mipy rayl mipy rayn xcqdïîéñålwynl ,dcedi iaxk `l` opaxk ciarz `lc -

dcedi iaxl :opikxt (a ,ai) oikxr zkqnae ."mizpy df ik" - d`n lkn ipy izxz

dil zgkyn in ziriay i`vena ipy zia oaxeg?rax` - mw dnk ipy zia ickn

ixd - mixyr` edpicy ,ilaeic d`n rax`l ipy ipnz dil yt ,mixyre ze`n

wilqc cr oipy ziy jpd :opipyne !axg dhnyd zpyac gkzy` ,dpenye mixyr

oixyrac gkzy` ,`ziinw ipy ziy ediipn lc jkld .oihiny ipn `l yicwne `xfr

.ziriay i`ven `ide ,axg laeil izxzeç÷ú ìàxdl uawze ,dle`bd uw `idy -
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dpyd aex `vi xaky itle .epiipal mixyre ze`n rax` zpya axg ziade ,xefgl dhny

ly dipy `idy dixg` ly dpyn ligzn `l` ,dze` dpen oaxegd ipy dpend `pzd oi`

oipn lr zg` dpy siqedl yi jkitl ,dhiny

jixt (a ,ai) oikxrac yxit cere .`pzd zepy

ze`n rax` - mw dnk `zia :dcedi iaxl

meyn d`n rax`l ipy ipnz edl yt ,mixyre

mixyr edl eed - mixyr` edpicy ,ilaei

jpd :wiqne !axg dhny zpyac gkzy` ,`ipnze
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oipy mixyrac gkzy` ,aiyg `w `l zehiny
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zpyac yxity dn ,`ed wc `l ditxeg ab`c

m` ik df oi` - ziad axg mixyre ze`n rax`

`ibeqd gkenck ,zg`e mixyre ze`n rax`

yxity dn :`iyw cere .(my) oikxra `icda

jixt `lc ,`zil - dcedi iaxl jixt oikxrac
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dixg`y zg`e mixyre ze`n rax` zpye ,dpy dxyr rax`e ilaei ipnz edl eed ok m`

ze`n rax` zpyac `icda gken `nl` .axg ziriay i`venac gkzy` ,ziad axg
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d`n oei zekln ,rax`e miyly qxt zekln :lirl xn` inp ikde .mixyre ze`n rax`
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iniiwc dkldd ipniq x`yk df oi`e ,opaxk `le dcedi iaxk zeyrl oniq ozepe ,"izxz d`n lkn lewyp"` i`wc ,"mizpy df ik" jipniqe :xn`wc ,oey`x yexitl oia df yexitl oia ,mz
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mipy yng siqez e` ,zepnl dhny ligzne mipy izy mpiipnn zegti ,dhnyd zepy rcil `adc xn`w ikdle .oihinyd zepnl eligzd oipad zlgzac ,dcedi iaxl dhny ly dpey`x

lr s`e .o`kle o`kl dler miyng zpy :xn`c ,dcedi iaxk dkldc dnexzd xtqa jexa epiax wqte .zgtle ztqezl oniq `ed weqtd lky ,`gip `zyde .oeekn xacd didie ,mpiipn lr

oa oerny oaxcn iwet`l :xn`wc (` ,i) zeaezkc `nw wxt `pgky` `peeb i`dkc ,dkld jk mewn lkn ,dcedi iaxcn iwet`l :xn`w (` ,h) dpyd y`xc `nw wxtae (` ,ai) oikxrac ab

dhny zpy mda aygny ,dcedi iaxk dkldc rnyn inp dcedi epiax zetqezae .izkx`d zeaezkc `nw wxtae .`ziixe`c daezkc dkldc ab lr s` ,`ziixe`c daezk xn`c l`ilnb

,mitl` rax` enlyp oaxeg xg`l mizye miraye d`ne ,xefgl dhny dligzd mixyre ze`n rax` zpyay ,oizrnya i"yx yexitl yxit jke .laei lkl dpy ryze mirax` dfd onfay

ixd - iyy ly dxyr ynge ,elek iying sl`e .ylye miray d`n ixde ,mixyre ze`n rax` zpy mdilr siqedelewype ,ilaeia miynge d`ne sl`d `ved .dpenye mipenye d`ne sl`

- ray ray md yye miyngd ,cg`e miyy dlere ,miynge d`ne sl`d on ex`ypy dpy dpenye miyly lr `diy zelaeid oexzi dlry mipy ylye mixyr ixd - izxz d`n lkn

zlgz dzid `ide ziad axg zg`e mixyre ze`n rax` zpyac yxity ,xi`n oa l`eny epiax yexitle .xefgl dhny zlgzd iyy sl`l dxyr zg` zpy df itl ixd .mipy yng ex`yp

xg`l mizye miraye d`ne ,mipei zekln dligzd ziad ipta dpy mipenye ze`n yly aeyge `ve .mz epiax yexitl oke ,hxtl dxyr mizy zpy cr xefgl dhny dligzd `l ,dhny

- iyyd on mipy dxyr ynge ,iying sl` lke .miynge ze`n yng eide ,ipy ixz xiva :xn`wck ,mipy izy mdn zegt .mizye miynge ze`n yng ixd - mitl` zrax` enlyp oaxeg

rax` mde ,ynge mixyr ex`ype ,ray raya mikled mirax`e d`nd .ynge miyye d`n ex`yp - ray raya mikled ze`n dxyr rax`d .mipy ynge miyye ze`n dxyr yng ixd

.dhny dligzd iyy sl`l dxyr mizy zpya ixd - zeiriay xg` mipyøçàìaxl edil` dil xn` ,(a ,fv oixcdpq) "wlg"a xn`c epiid - zg`e miyly miz`ne mitl` zrax`
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oda yi zenly zeiriay dnk aygi d`nn zegt ody mipy
mipyd wx ecia ex`yie ,oeaygd on odd mipyd lk z` zigtie

,dnly dhiny ickn zegt odyéèøtà écLðå éøz äànî ì÷Lðå- §¦§Ÿ¦¥¨§¥§¦§¥©§¨¥
oeik] mipy izy gwi dligza ecia eidy mipy d`n lk cbpke
laeil laei oia oi` zn`d itle zelaei ipyk d`n lk aiygdy
odd mipyd l` oze` sxvie ,[cala mipy ryze mirax` `l`

,dnly dhiny ickn zegt eidy ,ecia exzepyéèøôì eäðéáeLçðå§¦§¦§¦§¨¥
éòeáLaoda yi zenly zeiriay dnk aygi otxviy ixg`e - ¦§¥

,oeaygd on oze` mb zigtieéåòeáMa éðL änk òãitl rcie - §¨©©¨§¥©¨©¥
.cner `ed dhinyd jeza dpy efi`a ecia xzepy xtqndéðîéñåC §¦¨¨

sqei ixaca aezkd oeyl `ed ,d`n lkn miizpy zigtdl jixvy
eig`l(e dn ziy`xa)'õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ ék'.'ebe ¦¤§¨©¦¨¨¨§¤¤¨¨¤

lirl(.h).giynd zeni oipra edil` iac `pz `xnbd d`iad
:df oipra sqep xn`n d`ian `xnbdòaøà øçà ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©©©§©

úBàîmipyúéaä ïaøeçìs` ,ipydäãN ç÷' íãà Eì øîàé íàef ¥§§©©©¦¦Ÿ©§¨¨©¨¤
`idy ux`l uegayíéøðéc óìà äåLdilr il mlye,'ãçà øðéãa ¨¨¤¤¦¨¦§¦¨¤¨

çwz àìaeyze zelbd uw ribi `edd onfa ik .epnn dcyd z` Ÿ¦©
.xpicd z` ciqtzy lage ,l`xyi ux`ay jizea` zlgpl

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdúòaøà øçà ,àðz àúéðúîa§©§¦¨¨¨©©©§©©
ìLe íéúàîe íéôìàúàéøáì äðL úçàå íéLdEì øîàé íà ,íìBò £¨¦¨©¦§Ÿ¦§©©¨¨¦§¦©¨¦Ÿ©§

äãN Eì ç÷' íãà`idy ux`l uegay efíéøðéc óìà äåLyeml ¨¨©§¨¤¨¨¤¤¦¨¦
dilrçwz ìà ,'ãçà øðéãauw ribi `edd onfa ik .dcyd z` §¦¨¤¨©¦©

.l`xyi ux`l aeyze zelbd
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîonfd oia mipyd yxtd `ed dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .`pipg iax oiivy onfd oial `ziixad dpiivy
éðL úìz àéôè àúéðúîc ,ïéðL úìz eäééðéa àkéà`ziixady - ¦¨¥©§§¨§¦§©§¦¨¨§¨§¨§¥

didz dzrcle ,`pipg iax xn`y onfd lr mipy yly dtiqen
.ziad oaxegl mipy ylye ze`n rax` xg` dle`bd

:zexhya mipyd xtqn zaizk oipra dyrn d`ian `xnbdàeää©
àøèL,cg` aeg xhya dyrn -déa áéúk äåäc §¨¨©£¨§¦¥
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רמכ oifge` mipya cenr h sc ± iying wxtzereay
øéò äðåîùå íéòáøà.aizk mield ixra -òåáùá éðù äîëá òãé àìã ïàî éàä-

ziriay ol `niiwc ,ziad ipta oiklede oipen l`xyi eidy zehiny xcq oipnl i`w

dz` rwxw hnyn dz`y onfa xn`c [iaxl] (xi`n iaxl) elit`e ,`bdp dfd onfa

oiwyna"e (` ,el oihib) "hb gleyd" wxta ,`bdp opaxcnc `ed dcen ,mitqk hnyn

.(a ,a ohw cren) "oiglyd ziaàãç éôèð
àúù`edy dpy cre oaxegnc oipy lr -

:(` ,hk ziprz) `ipzc `nrh i`dn ,da cner

,aiig meil daege i`kf meil zekf oilblbn

did zay i`ven dpey`xa ziad axgyk

oke ,did a`a dryze dzid ziriay i`vene

dhnyc `zlgz` oaxegc `zy `nl` .dipya

ipn `l oaxeg ipyl ipnc o`ne ,zeed xcdnl

ipy icda `l` oaxegc ipy icda `zy `iddl

dryza `aex dil wtpe li`ed ,`zia mwc

dtqel - dhny ipnnl irac o`n jkld ,a`a

lr oaxeg zpyl.oaxeg xzac ipy oipnáùçðå
éììë,d`nl zelaei izy - ilaeia ,ze`nd -

.epiipn xvwléãùéðå éúøú äàî ìëî ìå÷ùðå
éèøôà,h dpyd y`x) xn`c dcedi iaxk -

zpy `id ,o`kle o`kl dler miyng zpy :(`

zipnpe ,d`ad dhnyd zlgz zpy `ide laei

zpy" :ixn` `d ,opaxk i`c .`ad laei y`xl

,miyng zpy `id laei zpy - "`id miyng

z`vnp ,`ad laei oipn ligzn zg`e miyngae

ztqezn dpy.laei lkl dhnyd xcq lr

ff `l oihinyd zepnl eligzdyn dcedi iaxle

.mipy rayl mipy rayn xcqdïîéñålwynl ,dcedi iaxk `l` opaxk ciarz `lc -

dcedi iaxl :opikxt (a ,ai) oikxr zkqnae ."mizpy df ik" - d`n lkn ipy izxz

dil zgkyn in ziriay i`vena ipy zia oaxeg?rax` - mw dnk ipy zia ickn

ixd - mixyr` edpicy ,ilaeic d`n rax`l ipy ipnz dil yt ,mixyre ze`n

wilqc cr oipy ziy jpd :opipyne !axg dhnyd zpyac gkzy` ,dpenye mixyr

oixyrac gkzy` ,`ziinw ipy ziy ediipn lc jkld .oihiny ipn `l yicwne `xfr

.ziriay i`ven `ide ,axg laeil izxzeç÷ú ìàxdl uawze ,dle`bd uw `idy -

.xpicd ciqtz dnle ,jizea` zlgpl ycewdïéðù úìú àéôè àúéðúîãoeaygl -

mizye miraye d`n xg` :lirl opixn`c ,xzei mipy yly zelbd jyen `ziixad

ipzwc cg`e miyly miz`n mdilr siqed ,mitl` rax` enlyp oaxeg xg`l mipy

ze`n rax` `pipg iaxe .oaxegl ylye ze`n rax` xg`l uwd ixd - `ziixaa

.oaxegl ze`n rax` exar `l oiicr dizlinl `pipg iax xn`yk ,xn`w
úéù
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éàärnyn i"yx yexit jezn - 'ek `zy `cg ithp i`w reaya ipy dnka rci `lc o`n

zlgzny dpy xnelk ,dipya ziad axgyk did ziriay i`venc yxtl dvexy

dpyd aex `vi xaky itle .epiipal mixyre ze`n rax` zpya axg ziade ,xefgl dhny

ly dipy `idy dixg` ly dpyn ligzn `l` ,dze` dpen oaxegd ipy dpend `pzd oi`

oipn lr zg` dpy siqedl yi jkitl ,dhiny

jixt (a ,ai) oikxrac yxit cere .`pzd zepy

ze`n rax` - mw dnk `zia :dcedi iaxl

meyn d`n rax`l ipy ipnz edl yt ,mixyre

mixyr edl eed - mixyr` edpicy ,ilaei

jpd :wiqne !axg dhny zpyac gkzy` ,`ipnze

ipn `lc yicwne `xfr wilqc cr oipy ziy

oipy mixyrac gkzy` ,aiyg `w `l zehiny

d`xpe .ziriay i`ven `ide ,aixg laeil oizxze

zpyac yxity dn ,`ed wc `l ditxeg ab`c

m` ik df oi` - ziad axg mixyre ze`n rax`

`ibeqd gkenck ,zg`e mixyre ze`n rax`

yxity dn :`iyw cere .(my) oikxra `icda

jixt `lc ,`zil - dcedi iaxl jixt oikxrac

`zi` ikde .`gip dcedi iaxl eli`e ,opaxl `l`

in dipya ziriay i`ven :oikxrc ipy wxta mzd

ze`n rax` - mw dnk `zia ickn ?dl zgkyn

d`n rax` .oaxegd zpy caln :yexit ,mixyre

- oipy mixyre ,opaxck :yexit ,ilaei `ipnz

mixyr zpya :yexit ,aixg dhny zpya gkzy`

,aixg reaya ziya :iqxbc mixtq zi`e .zg`e

.dia ixii`c mixyre ze`n rax` zpy` i`we

`ipnzn `ipnz yt ,o`kle o`kl dler miyng zpy :xn`c ,`id dcedi iax ipn `d :ipyne

,ziad axg zg`e mixyre ze`n rax` zpyae ,dpnye mixyr ixd - oipy mixyre ,ilaei

`iepy - qxhpewd yxity oipy ziyc `xfrc uexiz eze`le .axg ziriay i`venac gkzy`

,aiyg `w `l `xfr wilqc cr oipy ziyc ,opaxl s` ayiil iy` ax wiqnc `ed `pixg`

dixg`y zg`e mixyre ze`n rax` zpye ,dpy dxyr rax`e ilaei ipnz edl eed ok m`

ze`n rax` zpyac `icda gken `nl` .axg ziriay i`venac gkzy` ,ziad axg

myln eiyexita o`k yxity dnn i"yx ea xfgy d`xp jkl !ziad axg zg`e mixyre

mixyre ze`n rax` zpya i`cec xne` xi`n oa l`eny epiax mbe .izyxity enk oikxra

mixyr zpy dpen `pzd oi`y itl epiid ,`zy `cg ithp :xn`wc i`de .ziad axg zg`e

zayizn df itle .`zia mwc icda `l` ,oaxeg zepy mr zg`e.yxity enk oikxra `ibeqd

`l` opipn `l `zkec lkae ,oipa zepyn zg`e mixyre ze`n rax` zpy dpeny ,`iyw ok`

d`n oei zekln ,rax`e miyly qxt zekln :lirl xn` inp ikde .mixyre ze`n rax`

enly mde ,ylye d`n qecxed zia zekln ,ylye d`n i`penyg zia zekln ,mipenye

enlyp oaxegd xg` mizye miraye d`n :xnel mlerd ita bedpy dn xwy didi df itl ik ,`iyw cere !oaxegd ipyn `id zg`e mixyre ze`n rax` zpy la` ,mixyre ze`n rax` zpyl

eze` itl lkd - ipnze oirax` ithip :lirl dkldd zibeq lkc ,cere !oipaa zg`e mixyre ze`n rax` dpeny `pzd oipnl ,zg`e miraye d`n `l` xnel mdl did `le ,mitl` zrax`

epiax dywd cere !mipy izy `l` `ith `l zg`e mixyre ze`n rax` mw m`e ,mipy yly `ith oizipzn :xn`wc ,jenqa oke .mixyre ze`n rax` m` ik dpnp `l oipnd zlgzay ,jxc

iniiwc dkldd ipniq x`yk df oi`e ,opaxk `le dcedi iaxk zeyrl oniq ozepe ,"izxz d`n lkn lewyp"` i`wc ,"mizpy df ik" jipniqe :xn`wc ,oey`x yexitl oia df yexitl oia ,mz

`lc o`n i`d :l`ppg epiax zqxibk mz epiaxl d`xp jkl !(ck mixac) "zg` dpy ezial didi iwp" iiez`l ivn dede ,"`zy `cg ithp"` m` ik oniq gipdl el did `le ,"xvaip"`e "ithp"`

`le ."xivwe yixg oi` xy` mipy yng cere ux`d axwa arxd mizpy df ik" :jipniqe ,ireaya ihxte ilaeia illk aeygpe ,oipy yng ithip e` oipy oizxz xvaip - reaya ipy dnka rci

yy ekln mipeie ,ziad ipta rax`e miyly qxt zekln ixdy .ziad oipal zg`e mirax` zpya mlera heytl mzekln zlgzdy ,mipei zekln oipn` `l` ,oaxeg xg`c mipy` llk i`w

dpy `idde ,zia oipal ylye mirax` zpy `id mzeklnl ziyily dpy ok m`e ,mzeklnl zepnl eligzd zg`e mirax` zpyae ,mirax` ixd - aiyg `lc mzekln dhyt `ly mipy

mipy yng siqez e` ,zepnl dhny ligzne mipy izy mpiipnn zegti ,dhnyd zepy rcil `adc xn`w ikdle .oihinyd zepnl eligzd oipad zlgzac ,dcedi iaxl dhny ly dpey`x

lr s`e .o`kle o`kl dler miyng zpy :xn`c ,dcedi iaxk dkldc dnexzd xtqa jexa epiax wqte .zgtle ztqezl oniq `ed weqtd lky ,`gip `zyde .oeekn xacd didie ,mpiipn lr

oa oerny oaxcn iwet`l :xn`wc (` ,i) zeaezkc `nw wxt `pgky` `peeb i`dkc ,dkld jk mewn lkn ,dcedi iaxcn iwet`l :xn`w (` ,h) dpyd y`xc `nw wxtae (` ,ai) oikxrac ab

dhny zpy mda aygny ,dcedi iaxk dkldc rnyn inp dcedi epiax zetqezae .izkx`d zeaezkc `nw wxtae .`ziixe`c daezkc dkldc ab lr s` ,`ziixe`c daezk xn`c l`ilnb

,mitl` rax` enlyp oaxeg xg`l mizye miraye d`ne ,xefgl dhny dligzd mixyre ze`n rax` zpyay ,oizrnya i"yx yexitl yxit jke .laei lkl dpy ryze mirax` dfd onfay

ixd - iyy ly dxyr ynge ,elek iying sl`e .ylye miray d`n ixde ,mixyre ze`n rax` zpy mdilr siqedelewype ,ilaeia miynge d`ne sl`d `ved .dpenye mipenye d`ne sl`

- ray ray md yye miyngd ,cg`e miyy dlere ,miynge d`ne sl`d on ex`ypy dpy dpenye miyly lr `diy zelaeid oexzi dlry mipy ylye mixyr ixd - izxz d`n lkn

zlgz dzid `ide ziad axg zg`e mixyre ze`n rax` zpyac yxity ,xi`n oa l`eny epiax yexitle .xefgl dhny zlgzd iyy sl`l dxyr zg` zpy df itl ixd .mipy yng ex`yp

xg`l mizye miraye d`ne ,mipei zekln dligzd ziad ipta dpy mipenye ze`n yly aeyge `ve .mz epiax yexitl oke ,hxtl dxyr mizy zpy cr xefgl dhny dligzd `l ,dhny

- iyyd on mipy dxyr ynge ,iying sl` lke .miynge ze`n yng eide ,ipy ixz xiva :xn`wck ,mipy izy mdn zegt .mizye miynge ze`n yng ixd - mitl` zrax` enlyp oaxeg

rax` mde ,ynge mixyr ex`ype ,ray raya mikled mirax`e d`nd .ynge miyye d`n ex`yp - ray raya mikled ze`n dxyr rax`d .mipy ynge miyye ze`n dxyr yng ixd

.dhny dligzd iyy sl`l dxyr mizy zpya ixd - zeiriay xg` mipyøçàìaxl edil` dil xn` ,(a ,fv oixcdpq) "wlg"a xn`c epiid - zg`e miyly miz`ne mitl` zrax`

xn`we ,zelaei drax`e mipeny md miz`ne mitl` zrax`e .rcei ipi` :dil xn` ?eteqa e` ezligza :dil xn` .`a cec oa oexg` laeiae zelaei dynge mipenyn `nlr zegt `l :dcedi

.dil ikq jli`e o`kn ,dil ikqz `l `kd cr :iy` ax wiqn mzde .`ai oexg` laei aex xeariyk :`kd
`xtq
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àøôñ éòè éàå ;"øéò äðîLe íéòaøà"¯déìéiLð ©§¨¦§Ÿ¤¦§¦¨¥¨§¨§©§¥
,äðBîLe íéòaøà eäéépéî øöáéðå ,éðú÷ änk àpúì§©¨©¨¨¨¥§¦§©¦©§©§¨¦§¨

éðîéñå ,déøîeçì déì çkLîeàpz ,àøéöa àøôñ :C ©§©¥§§¥§¦¨¥¨§¨§¦¨©¨
ïàî éàä :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .äàôñBz§¨¨¨©©¨§¥§©§ª©©©

ãîBò àeä òeáMa éðL änk òãé àìc¯ãç éôèéð §¨¨©©¨§¥©¨©¥¦§¥©
ì÷Lðå ,éòeáLa éèøôe éìáBéa éììk áBLçðå ,àzL©¨§©£§¨¥§§¥§¨¥¦§¥§¦§©
,éòeáLa éèøôì eäðéáBLçðå ,éèøtà écLðå éøz äànî¦§¨§¥§¦§¥©§¨¥§©§¦§¦§¨¥¦§¥

éðL änk òãéåéðîéñå ,òeáMaíéúðL äæ ék" :C §¨©©¨§¥©¨©§¦¨¥¦¤§¨©¦
òaøà øçà :àðéðç éaø øîà ."õøàä áø÷a áòøä̈¨¨§¤¤¨¨¤¨©©¦£¦¨©©©§©
äãN ç÷ :íãà Eì øîàé íà ,úéaä ïaøeçì úBàî¥§§©©¨¦¦Ÿ©§¨¨©¨¤

ãçà øðéãa íéøðéc óìà äåLàúéðúîa .çwz àì ¨¤¤¤¦¨¦§¦¨¤¨Ÿ¦¨§©§¦¨
ìLe íéúàîe íéôìà úòaøà øçà :àðzúçàå íéL ¨¨©©©§©©£¨¦¨©¦§¦§©©

Eì ç÷ :íãà Eì øîàé íà ,íìBò úàéøáì äðL̈¨¦§¦©¨¦Ÿ©§¨¨©§
ãçà øðéãa íéøðéc óìà äåL äãN¯.çwz ìà ¨¤¨¤¤¤¦¨¦§¦¨¤¨©¦©

àúéðúîc ,ïéðL úìz eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî©¥©§¦¨¥©§§¨§¦§©§¦¨
déa áéúk äåäc àøèL àeää .éðL úìz àéôè̈§¨§¨§¥©§¨¨©£¨§¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dxf dcear(iriax meil)

'øéò äðBîLe íéòaøà'(f dl xacna).àøôñ éòè éàå,jetdd dxwnae - ©§¨¦§¤¦§¦¨¥¨§¨
ze`n oeayg z` wx rceiy ,zrk `id dpy efi` wtzqn xteqdy
cner `ed mipy dnk ,hxtd z` `l la` ,oei zeklnl mipyd

,d`n dze` jezaéðz÷ änk àpúì déìééLð`pzd z` l`yi - §©§¥§©¨©¨¨¨¥
,mlerd z`ixal dzr xikfny hxtd `ed dnkeäéépéî øöáéðå- §¦§©¦©§

hxtd zepy xtqnn zigtieäðBîLe íéòaøà,mipydéì çkLîe ©§¨¦§¤©§©¥
déøîeçìjeza hxtd zrk `ed dnk ,epeayg mekq z` `vnie - §§¥

.oei zekln zepy oipnl dl dpeny d`ndéðîéñå,àøéöa àøôñ' C §¦¨¨¨§¨¨¦¨
.'äàôñBz àðz̈¨§¨¨

òeáMa éðL änk òãé àìc ïàî éàä ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©©©§Ÿ¨©©¨§¥©¨©
ãîBò àeä,cner `ed dhinyd jeza dpy efi`a rcei epi`y in - ¥

,dhinyd zpy didz izn zrcl jixv ixdeàzL ãç éôèéðsiqei - ¦§¥©©¨
,ipyd ycwnd zia oaxegl dpeny mipyd xtqn lr zg` dpy

éìáBéa éììk áBLçðåzelaei ipy od eli`k mipy d`n lk aiygie - §¦§§¨¥§§¥
,oeaygd on ze`nd lk z` zigtieéòeáLa éèøôeexzep m`e - §¨¥¦§¥

oda yi zenly zeiriay dnk aygi d`nn zegt ody mipy
mipyd wx ecia ex`yie ,oeaygd on odd mipyd lk z` zigtie

,dnly dhiny ickn zegt odyéèøtà écLðå éøz äànî ì÷Lðå- §¦§Ÿ¦¥¨§¥§¦§¥©§¨¥
oeik] mipy izy gwi dligza ecia eidy mipy d`n lk cbpke
laeil laei oia oi` zn`d itle zelaei ipyk d`n lk aiygdy
odd mipyd l` oze` sxvie ,[cala mipy ryze mirax` `l`

,dnly dhiny ickn zegt eidy ,ecia exzepyéèøôì eäðéáeLçðå§¦§¦§¦§¨¥
éòeáLaoda yi zenly zeiriay dnk aygi otxviy ixg`e - ¦§¥

,oeaygd on oze` mb zigtieéåòeáMa éðL änk òãitl rcie - §¨©©¨§¥©¨©¥
.cner `ed dhinyd jeza dpy efi`a ecia xzepy xtqndéðîéñåC §¦¨¨

sqei ixaca aezkd oeyl `ed ,d`n lkn miizpy zigtdl jixvy
eig`l(e dn ziy`xa)'õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ ék'.'ebe ¦¤§¨©¦¨¨¨§¤¤¨¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

מוהר"א חנוך שי'

שלום וברכה!

אחרי ההפסקה הכי ארוכה נתקבל מכתבו מד' שבט, בו מודיע שבקרוב ישלח תצלום משלשה 

מכתבי כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע וכן כבר שלח תצלום עוד ממכתב א'. ות"ח ת"ח על טרחתו בזה, 

וכנראה - הוא בהמשך להמכתב ששלחתי על ידו לבנו של הרב כהן, ובטח גם להבא ישתדל בכגון אלו.

בה  ת"ו,  באה"ק  לחב"ד  בנוגע  מהנדפס  אחד  קטע  אף  נתקבל  לא  הזמן  כל  שבמשך  לפלא 

בשעה שמתאים למכתבי האחרון הנה הוטל זה עליו לקבל הקטעים ולשלחם לכאן, והאומנם במשך 

כמה חדשים לא נדפס אף פעם א' בנוגע לתורת החסידות חב"ד ועניני'? כן אינו כותב ע"ד התקדמות 

כ"ק  של  בשיחות  הנמצא  בזה  שיכנס  )היינו  ומורחבת  מתוקנת  בהוצאה  בלה"ק  רבי  הבית  בעריכת 

מו"ח אדמו"ר בנוגע לאדמו"ר הזקן(? וכן במשך הזמן גם בנוגע להאדמו"ר האמצעי וכו'. כי בל"נ הנה 

אם יצליח הנסיון בעריכת הבית רבי בנוגע לאדמו"ר הזקן, הרי בדעתי לחשוב ג"כ ע"ד בית רבי בנוגע 

להנשיאים שאחרי אדמו"ר הזקן.

שלא  סיפורים  גם  נמצאים  בו  אשר  לו  ידוע  ובטח  באידיש,  רבי  הבית  כאן  נדפס  אלו  ימים 

נכנסו בהבית רבי בלה"ק, ובודאי נמצא הבית רבי באידיש ג"כ באה"ק ת"ו ויוכל לראותו ולהכניס גם 

הסיפורים משם להבית רבי המתוקן שמכין הוא.

נתעכב מכ' זה ונתקבל מכ' מי"א עם המוסג"פ. ות"ח ת"ח על התצלומים ובפרט על הבשו"ט 

ע"ד פעולותיהם בשכון החדש שבסביבות לוד. ובטח יתאמצו עתה להמשיך הענין, אחרי "החרישה 

והזריעה", שיקצרו ויאספו ג"כ התבואה והפירות, והשי"ת יברכם בהצלחה בכ"ז.

המחכה לבשו"ט - בברכת הצלחה בכהנ"ל.
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mipy mipenye ze`n ylyl ixhyl opipnc

jpdc `nizc ,oei iklnl oizrc - oaxeg mcew

ipninl ligz`c i`d epiid `zxizi ipy ziy

`le ,ikd xninl jl `gipc .ozekln zlgzn

jxc oi`y itl ,`ed xge`n xninl jl `gip

jeza eiqkp lk df xekni `ny ,eceary legnl

.eaeg z` ciqtie xegi`d onfàîìãoia op` oia -

mipenye ze`n ylyl opipnc i`d ,`xtq `d

,oei zekln` oizrc e`l - oaxeg mcew mipy

.opipn mixvn z`ivil `l`àôìàì äé÷áùå
àî÷ipninl opilgzne ,mixvn z`ivinc -

oeil dpey`x dpy `ide ,`xza `tl` zligzn

mixvn z`ivinc .mlerd lka ozekln dhyty

:mipy mipenye ze`n ylye sl` oaxeg cre

,oey`x zia oipa cr mipy mipenye ze`n rax`

ze`n dpeny ixd - epiipac xyre ze`n rax`e

ze`n rax`e ,laa zelbc miraye ,miryze

ze`n ylye sl` ixd - ipy ziac mixyre

lka dhyt inp oei zeklne .mipy mipenye

oaxeg mcew mipy mipenye ze`n yly mlerd

.[ipy :mipyi miqetca] mipy sl` zlgz `edy

jpd ilznl `kil ,mixvn z`ivi` oizrcc oeike

xge`n xhye ,cearyd zligna `l` oipy ziy

.`edíéðåé éëìîì àìà ïéðåî ïéàoeike -

ziy jpdl ilzinl `ki`e ,opipn oei zeklnlc

dil opilz `le ,dia opilz - `pwec `xtqa oipy

.ok dyer mc` lk oi`y ,cearyd zligna

à÷éã.opipn oei zeklnlc -úåøèùìlkc -

`wlq xc` idliy ihn ikn ,`kln i`wc zni`

azkinl `pipz `zy yix oqipae ,`zy dil

.ixhyaïðéðî éøùúî àúùä ïðàåixyz lk -

iklnl ocic `piipn i`ce `nl` ,`zy miycgn

zlgzn zene`a zekln jl oi`e ,i`ed zene`d

.oei zekln `l` mcew dpy mipenye ze`n yly

ze`n ylyl opipnc i`dc jzrc `wlq i`c

z`ivi` oizrcc oaxeg mcew dpy mipenye

,`zy iyecgle ipninl era oqipn - mixvn

y`x zkqna `ziinw `zrnya ol `niiwc

.opipn oqipn mixvn z`ivilc dpydäéãéã àä
äéøáã àäeia` iiga jln oa oicinrnyk -

.ci` mei eze` dyere a`d gny ,dkelna ewifgdléî÷åî éîå`kln xa `kln miinex -?,zekln inex ea dqtzy mei :lirl `ipzck ,edpip miinexc - oizipznc odici` mei ipd lk

oeyle azk .`cplw dzyr inex :`ipze.mdixtq lk odl epwz mixg` ,odl d`a zxg` dne`n miinex lyäìàù éãé ìòepa cinrdl odn a`d ywane ,mixyd on zeyx oilhep -

.eizgzñåðéðåèðà ïá ñåøéåñà ïåâë.eia` zl`y ici lr jlnc -àéðì÷,onwlck iax ipta ynyn did envr qepipehp`e .opax da zi`c meyn ,mlerl qn ozz `ly ,oixeg za -

.opaxl ade` did ikd meyne'åëå äéáëøà àøáâ éáø éúééà.ecia dxeqn `ixah `dze ,jilre odilr jpa z` akxd ,xnelk -äéì àîéàåxnelk ,dici on dpeil dgxtilc ,jxal -
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.oei zeklnl `l` oipen oi` dlebay oeik ,sixh `l

ep` oi`y oeik ,"mler z`ixal" blc m` ,o`k s`

mbe .yegl oi` mler z`ixal m` ik dzr oipen

:jenqa xn`wcn ,yegl oi` mitl`d inp blc m`

hwpe `nw `tl`l diwayyie .`xza `tl`l di

.`hxtl dihwpe `llkl diway :oiqxeby mixtq

jke jka" xhy azky ,dyrn dyr mz epiaxe

.mler z`ixa mbe mitl`d blce "hxtlïéàù
hwlpy :qxhpewd yxit - oeyl `le azk `l mdl

l`rnyi ipa `dc :dnize .zene` oeyln mpeyl

,dbltd xec xg` ecnry a`ene oenre dxehw ipae

jkl !zxg` dne`n `l m` mpeyl mdl `a oi`n

miklndy aeyg oeyl - azk :wgvi epiax yxit

opixn`c epiide .zipei znkg oirk ,ea oiynzyn

- "my" ,"x`ye my laal izxkde" :(a ,i) dlibna

md inx` oeyla `dc ?xn`w i`ne .oeyl df

oeyl i`cea `l` !ea oiynzyn mcere ,mixtqn

ziy`xaa xn`ck xnel yi cere .xn`w zekln

daxd sivde mid dlr dbltd xecac ,dax

l`rnyin ecnr oleke zene` mirayn zegtyn

oeyl eyxi jpd lkc xninl `ki`e ,dxehw ipae

mpeyl ecnl miinex la` ,dca`y dne`e dne`

.zxg` dne`n

àéðúäåira `zydn - dcild meie `iqepb mei

,dlek jenqa iziinc `ziixa iiez`l

didy eze`e .xvewa dpin iziin `zyd `l`

rcei did `l "dixac `d dicic `d" uxzn

dn lr uxzn `l` ,jenqa `idy enk `ziixad

`ziixa i`cec ,xnel yi cer .dywnd `iady

,zeywdl leki did `l epizpynne .`id zxg`

,mc` ipa ipya ixiinc rnzyn oizipznc
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רמז oifge` mipy` cenr i sc ± iying wxtzereay
àúøéúé ïéðù úéùxzei mipy yy ea `vne ,ea azkpy dpya oic zia iptl `ay -

yng zpya :aezk did eae oei zeklnl ze`n yng zpya micner eidy oebk ,mpiipnn

.zekln mey ea aezk did `le aezk did mzqe ,ipeltn ipelt del mipy yye ze`n

àåä øçåàîin lke ,mipy yy ly zerwxw ceary el lgne daeh enr dyr deln -

,ciqtn epi` mipy yy jeza erwxw dpwiy

.xhyd ztixh onfl mcew dxikn onf ixdyãòå
éøè àì äéðîæ éèîãósexhl leki epi` -

.jli`e yyn epnn egwiy oze` `l` zegewl

äéáúë àð÷åã àøôñ,`ed zepeayga wcwcn -

zepnl oiligzn ep` oi`y ,epixg` jled epi`e

mipy yy xg`l `l` oei zekln zlgzl

,ozekln zlgzl dpen `ede ,mlira eklny

d`lde meidne `ed ezaizk mein eceariye

eply ze`n yngy itl ,dlign o`k oi`e .sexhi

.ozlgzl yye ze`n yng odéàîîi`dc -

mipy mipenye ze`n ylyl ixhyl opipnc

jpdc `nizc ,oei iklnl oizrc - oaxeg mcew

ipninl ligz`c i`d epiid `zxizi ipy ziy

`le ,ikd xninl jl `gipc .ozekln zlgzn

jxc oi`y itl ,`ed xge`n xninl jl `gip

jeza eiqkp lk df xekni `ny ,eceary legnl

.eaeg z` ciqtie xegi`d onfàîìãoia op` oia -

mipenye ze`n ylyl opipnc i`d ,`xtq `d

,oei zekln` oizrc e`l - oaxeg mcew mipy

.opipn mixvn z`ivil `l`àôìàì äé÷áùå
àî÷ipninl opilgzne ,mixvn z`ivinc -

oeil dpey`x dpy `ide ,`xza `tl` zligzn

mixvn z`ivinc .mlerd lka ozekln dhyty

:mipy mipenye ze`n ylye sl` oaxeg cre

,oey`x zia oipa cr mipy mipenye ze`n rax`

ze`n dpeny ixd - epiipac xyre ze`n rax`e

ze`n rax`e ,laa zelbc miraye ,miryze

ze`n ylye sl` ixd - ipy ziac mixyre

lka dhyt inp oei zeklne .mipy mipenye

oaxeg mcew mipy mipenye ze`n yly mlerd

.[ipy :mipyi miqetca] mipy sl` zlgz `edy

jpd ilznl `kil ,mixvn z`ivi` oizrcc oeike

xge`n xhye ,cearyd zligna `l` oipy ziy

.`edíéðåé éëìîì àìà ïéðåî ïéàoeike -

ziy jpdl ilzinl `ki`e ,opipn oei zeklnlc

dil opilz `le ,dia opilz - `pwec `xtqa oipy

.ok dyer mc` lk oi`y ,cearyd zligna

à÷éã.opipn oei zeklnlc -úåøèùìlkc -

`wlq xc` idliy ihn ikn ,`kln i`wc zni`

azkinl `pipz `zy yix oqipae ,`zy dil

.ixhyaïðéðî éøùúî àúùä ïðàåixyz lk -

iklnl ocic `piipn i`ce `nl` ,`zy miycgn

zlgzn zene`a zekln jl oi`e ,i`ed zene`d

.oei zekln `l` mcew dpy mipenye ze`n yly

ze`n ylyl opipnc i`dc jzrc `wlq i`c

z`ivi` oizrcc oaxeg mcew dpy mipenye

,`zy iyecgle ipninl era oqipn - mixvn

y`x zkqna `ziinw `zrnya ol `niiwc

.opipn oqipn mixvn z`ivilc dpydäéãéã àä
äéøáã àäeia` iiga jln oa oicinrnyk -

.ci` mei eze` dyere a`d gny ,dkelna ewifgdléî÷åî éîå`kln xa `kln miinex -?,zekln inex ea dqtzy mei :lirl `ipzck ,edpip miinexc - oizipznc odici` mei ipd lk

oeyle azk .`cplw dzyr inex :`ipze.mdixtq lk odl epwz mixg` ,odl d`a zxg` dne`n miinex lyäìàù éãé ìòepa cinrdl odn a`d ywane ,mixyd on zeyx oilhep -

.eizgzñåðéðåèðà ïá ñåøéåñà ïåâë.eia` zl`y ici lr jlnc -àéðì÷,onwlck iax ipta ynyn did envr qepipehp`e .opax da zi`c meyn ,mlerl qn ozz `ly ,oixeg za -

.opaxl ade` did ikd meyne'åëå äéáëøà àøáâ éáø éúééà.ecia dxeqn `ixah `dze ,jilre odilr jpa z` akxd ,xnelk -äéì àîéàåxnelk ,dici on dpeil dgxtilc ,jxal -
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oiazek eid mdinia ixdy ,"hxtl jkae jka" :azky wx ,ze`nde mitl`d blc

:xn`w ded i`n ,"mipei zeklnl" `icda xhya aizk ded i`c .eblc xteqde mipei zeklnl

dipnf ihnc cre ,diazk `pixg` `piipnl opixn` `l ikd elit`e ?'eke mixvn z`ivil `nlc

.oei zeklnl `l` oipen oi` dlebay oeik ,sixh `l

ep` oi`y oeik ,"mler z`ixal" blc m` ,o`k s`

mbe .yegl oi` mler z`ixal m` ik dzr oipen

:jenqa xn`wcn ,yegl oi` mitl`d inp blc m`

hwpe `nw `tl`l diwayyie .`xza `tl`l di

.`hxtl dihwpe `llkl diway :oiqxeby mixtq

jke jka" xhy azky ,dyrn dyr mz epiaxe

.mler z`ixa mbe mitl`d blce "hxtlïéàù
hwlpy :qxhpewd yxit - oeyl `le azk `l mdl

l`rnyi ipa `dc :dnize .zene` oeyln mpeyl

,dbltd xec xg` ecnry a`ene oenre dxehw ipae

jkl !zxg` dne`n `l m` mpeyl mdl `a oi`n

miklndy aeyg oeyl - azk :wgvi epiax yxit
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מתוהו שקדם לתיקון.
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dxf dcear(iyiy meil)

.äìéáç äãøtúð¦§¨§¨£¦¨
:sqep xb lr zxtqn `xnbdøéibéà ñeîéðBì÷ øa ñeì÷ðBà- §§©§¦¦©©

.xiibzddéøúaà éàîBøc àãðeb øñé÷ øcLly cecb xqiwd gly - ©©¥¨§¨§¨¥©©§¥
.ede`iaiy mi`nex miliigéàø÷a eäðéëLîz` qelwpe` jyn - ©§¦§¦§¨¥

e ,`xwnd on zeyxca maløeibéà.exiibzd -àãðeb øcL øãä ¦©£©©©§¨
øúaà [àðéøçà] éàîBøcdé,e`iadl ipy cecb eixg` glye xfg - §¨¥©£¦¨©©§¥

eeäì øîà,xqiwdéãéî àìå déì eøîéz àìmelk enr exacz l` - ¨©§Ÿ¥§¥§Ÿ¦¦
.qelwpe` z` elhpe e`a .dpen` ipipraeìæàå eì÷L eåä ékeidyk - ¦£¨§§¨§

,enr mikledeäì øîà,qelwpe`àîìòa àúléî eëì àîéàxne` - ¨©§¥¨§¦§¨§¨§¨©
,mler ly ebdpn .dxez xac epi`y xac mklàøeð è÷ð àøBéôéð¦§¨¨©¨

àøBéôét én÷z` xi`dl dwea` fge` dzegt ezeaiygy ciwt - ©¥¦§¨
e .xzei dlecb ezeaiygy ciwt iptl jxcdàøBéôétdwea` fge` ¦§¨

àñkeãìe .xyl -àñkecdwea` fge`àðBîâäì.dpicnd lyenl - §¨¨¨¨§¤§¨
eàðBîâädwea` fge`àîB÷ìla` .jlnl -àøeð è÷ð éî àîB÷ ¤§¨§¨¨¦¨©¨

éLðéà énwîx`yl jxcd z` xi`dl dwea` fge` jlnd m`d - ¦©¥¦§¥
.mc` ipaén÷ àøeð è÷ð àeä Ceøa LBãwä ,eäì øîà .àì ,déì éøîà̈§¦¥Ÿ¨©§©¨¨¨©¨©¥

áéúëc ,ìàøNémixvnn l`xyi z`va(`k bi zeny)CìBä 'äå' ¦§¨¥¦§¦©¥
íîBé íäéðôì'mdl xi`dl W` cEOrA dlile 'ebe opr cEOrA.'åâå ¦§¥¤¨§©¨¨§©§¨§©¥§¨¦¨¤

,miliigd erny .l`xyik d"awd iptl daiag mlera dne` yi ike
e[eälek] øeibéà.mlek exiibzd -déøúaà àðéøçà àãðeb øcL øãä ¦©§£©©©§¨©£¦¨©©§¥

e ,iyily cecb eixg` glye xfg -déãäa éãéî eòzLz àì ,eäì øîà̈©§Ÿ¦§©¦¦©£¥
.edelhpe e`a .melk enr exacz l` -éìæàå déì éè÷ð ékeidyk - ¦¨§¦¥§¨§¦

,miklede ea mifge`[àçútà àçpîc] àúæeæî àæçdfefn d`x - £¨§§¨§©§¨©¦§¨
,ziad gztadìò déãé áéúBà,dilr eci ozp -.éàä éàî ,eäì øîàå ¥§¥£¨§¨©§©©

zà ïì àîéà ,déì eøîà.dz` epl xen` -ìL Bâäðî ,eäì øîà ¨§¥¥¨¨©§¨©§¦§¨¤
áLBé íãå øNa Cìî ,íìBòepenx`aBúBà íéønLî åéãáòå ,íéðôaî ¨¤¤¨¨¨¨¥¦¦§¦©£¨¨§©§¦

åéãáò ,àeä Ceøa LBãwä eléàå ,õeçaîmziaa miayei,íéðôaî ¦©§¦©¨¨£¨¨¦¦§¦
õeçaî ïønLî àeäå,dfefn zevn ici lrøîàpL(g `kw mildz)'ä' §§©§¨¦©¤¤¡©

.'íìBò ãòå äzòî EàBáe Eúàö øîLéeiptl daiag dne` yi ike ¦§¨¥§¤¥©¨§©¨
.l`xyikøeibéà.exiibzd -déøúa øcL àì ezgly `l xzei - ¦©Ÿ©©©§¥

.e`iadl eixg` xqiwd
dl didyk epn` dwaxa xn`p :qepipehp`e iax oipra sqep xn`n
,dnr didi dn le`yl my ly eyxcn zial dklde xeaird xrv¥

ðèáa íéBb éðL ,dì 'ä øîàiå''C'ebek ziy`xa)(bk d.eyre awri el` , ©Ÿ¤¨§¥¦§¦§¥
'íééb' àlà 'íéBb' éø÷z ìà ,áø øîà äãeäé áø øîàmi`b - ¨©©§¨¨©©©¦§¥¦¤¨¥¦

.miaeygeñeðéðBèðà äæ,eyr ipanéaøå,awri ipanìòî e÷ñt àlL ¤©§¦§©¦¤Ÿ¨§¥©
úBîéa àìå änçä úBîéa àì ,ïBðö àìå úeMé÷ àìå úøfç àì íðçìeL§¨¨Ÿ©¤¤§Ÿ¦§Ÿ§Ÿ¦©©¨§Ÿ¦

.íéîLbä©§¨¦
:el` milk`n zeaiyg z` zx`an `xnbdCzçî ïBðö ,øî øîàc§¨©©§§©¥

d z`ìëBàeCtäî úøfçd z`ìëàîlekirl milirene ,miirna ¤©¤¤§©¥©£¨
e .oefndáéçøî úeMé÷d z`íééòî.daxd lek`l lkeiy ¦©§¦¥©¦

dywn .dliren mi`eyiwd zlik`y xne`d lr dywn `xnbd
:`xnbdéðtî ,'ïéàeMé÷' ïîL àø÷ð änì ,ìàòîLé éaø éác àðz àäå§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¦§¨§¨¦¦¦§¥

.úBáøçk íãà ìL Bôeâì ïéLwL:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ¤¨¦§¤¨¨©£¨Ÿ©§¨¨
éøèeæa àä éáøáøa`ed ,miwifny `ziixad dxn`y dn - §©§§¥¨§§¥

.miphwa `ed ,milireny o`k xn`y dne ,milecb mi`eyiwa
e 'eke odici` el`e' epizpyna epipy,äúénä íBéå äãélä íBéixac ©¥¨§©¦¨

mitxeyy] dtixy da yiy dzin lk mixne` minkge ,xi`n iax
da oi`ye ,miakek zcear da yi [miklnd jxck ,eyinyz ilk

.'miakek zcear da oi` dtixy
:`xnbd zwiicn .mzwelgn mrha dpc `xnbdììkîiaxy dnn - ¦§¨

rnyn ,jlnl miyery dtixya xeqi`d z` dlz `l xi`néaøc§©¦

da ïéàL äúéî àðL àìå äôéøN da LiL äúéî àðL àì ,øáñ øéàî¥¦¨©Ÿ§¨¦¨¤¤¨§¥¨§Ÿ§¨¦¨¤¥¨
,äôéøNote` lkaéçìt[micaer-]íéáëBk úãBáòì dajkitle §¥¨¨§¦¨©£©¨¦

.mnr zzle z`yl xq`pàéä äweç åàì äôéøN àîìàgken - ©§¨§¥¨¨¨¦
lk zzina dtixy zeyrl reaw weg mdl oi` xi`n iax zrcly
.dtixy ila mb ci` mei miyer ixdy ,dxf dcear myl jln

eììkîrnyn ,dtixy da yiy dzin wx exq` minkgy dnn - ¦§¨
àéä äweç äôéøN ,éøáñ ïðaøcdtixy zeyrl `ed reaw weg - §©¨¨¨§¦§¥¨¨¦

`ly oniq ,jk el eyr `l m`e ,dxf dcear myl jln lk zzina
.ci` mei ezzina miyer mpi`e mdilr ezekln elaiw

:`xnbd dywn .opax ixaca df xe`ia lr dywn `xnbdàéðz àäå§¨©§¨
,l`xyi ikln oipraìò ïéôøBNíéëìnä,mzzinaàìåxac aygp §¦©©§¨¦§Ÿ

dféøBîàä éëøcî.mzeyrl xeq`yàéä äweç éàådtixyd m`e - ¦©§¥¨¡¦§¦¨¦
,dxf dcear myl weg `id mdiklnl miakek icaerd miyeryïðà£©

ïðéôøN éëéä,l`xyi ikln lráéúëäå(b gi `xwie)àì íäéúBweçáe' ¥¦¨§¦©§¨§¦§¥¤Ÿ
.'eëìú¥¥

ote`a zx`ane ,oey`xd xe`iad z` `xnbd dgec ef `iyew gkne
:xg`àéä äweç åàì äôéøN àîìò éleëc àlàreaw weg mdl oi` - ¤¨§¥¨§¨§¥¨¨¨¦

,mdiklnl dtixy zeyrl dxf dceard iwegaàéä àúeáéLç àlà¤¨£¦¨¦
mdipira `edd jlnd ly ezeaiyg ze`xdl ick wx z`f miyer -

.ezzina mixrhvnyàðL àì ,øáñ øéàî éaø ,éâìôéî÷ àäa àëäå§¨¨§¨¨¦§§¦©¦¥¦¨©Ÿ§¨
,äôéøN da ïéàL äúéî àðL àìå äôéøN da LiL äúéîmewn lkn ¦¨¤¤¨§¥¨§Ÿ§¨¦¨¤¥¨§¥¨

,íéáëBk úãBáòì da éçìtci` mei zeyrl mdl `ed weg ik ¨§¦¨©£©¨¦
.jln lk zzinaeäì àáéLç ,äôéøN da LiL äúéî ,éøáñ ïðaøå- §©¨¨¨§¦¦¨¤¤¨§¥¨£¦¨§

mdl daeyg ef dziny oniqda éçìôe,dxf dcearlda ïéàLå ¨§¦¨§¤¥¨
,äôéøNy oniqàáéLç àìci` mei eze` miyer mpi`e ,mdlàìå §¥¨Ÿ£¦¨§Ÿ

da éçìt.dxf dcearl ¨§¦¨
:`ziixad ixac l` zxfeg `xnbdïéôøBN ,àôebl`xyiìò ¨§¦©

íéëìnä,mzzina.éøBîàä éëøc íeMî Ba ïéàåmeyn ,xzidd mrhe ©§¨¦§¥¦©§¥¨¡¦
øîàpLjlnd ediwcvl dinxi z`eapa(d-c cl dinxi)zEnz `l' ¤¤¡©Ÿ¨
.axgAéúBáà úBôøNîáe ,úeîz íBìLaíéëìnä ExW` mipW`xd ¤¨¤§¨¨§¦§§£¤©§¨¦¨¦Ÿ¦£¤

'Kl EtxUi oM Liptl Eid.'åâåea oi` ,aezka xewn el yiy xace ¨§¨¤¥¦§§¨
.ixen`d ikxc meynìò ïéôøBN Ck ,íéëìnä ìò ïéôøBOL íLëe§¥¤§¦©©§¨¦¨§¦©

e ïúhéî ,íéëìnä ìò ïéôøBN íä äîe .íéàéNpäx`y.ïLéîLú éìë ©§¦¦¨¥§¦©©§¨¦¦¨¨§¥©§¦¨
únL äNòîe`iypdøbä ñeì÷ðBà åéìò óøNå ,(ï÷æä) ìàéìîb ïaø ©£¤¤¥©¨©§¦¥§¨©¨¨§§©¥

.éøeö äðî íéòáL¦§¦¨¤¦
jqa sqk zerahn eilr sxy qelwpe`y d`xp `ziixad oeyln

:`ziixad lr `xnbd dywn jkitl .xkfpdïéôøBN ïä äî' úøîàäå§¨¨§©¨¥§¦
,'ïLéîLú éìëe ïúhéî ,íäéìò.df llka opi` sqk zerahne £¥¤¦¨¨§¥©§¦¨

:`xnbd zvxznàîéàilk eilr sxyy `id `ziixad zpeeky ¥¨
eyinyzaieey.éøeö äðî íéòáL §¦§¦¨¤¦

:`xnbd dywnàì àðéøçà éãéîeilk epi`y xg` xac ike - ¦¦©£¦¨Ÿ
,mzzina ezigydl xeq` myinyzàéðúäå,l`xyi ikln oipra §¨©§¨

íéëìnä ìò ïéø÷Bòz` ezzina jlnd ceakl jzege xwer - §¦©©§¨¦
didz `ly zeixeg`d dilbx izya dndad zeqxt lry micibd

,dk`lnl die`x.éøBîàä éëøc íeMî Ba ïéàå:`xnbd zvxznøîà §¥¦©§¥¨¡¦¨©
,àtt áøa zxacn ef `ziixaåéìò áëøL ñeñilk `edy ,jlnd ©¨¨¤¨©¨¨
.eyinyz

:`xnbd dywnàì äøBäè äîäáe,dilr akx `ly dnda ike - §¥¨§¨Ÿ
,ezzina dxwerl xeq` ,dxedh dnda oebkda LiL øewéò ,àéðúäå§¨©§¨¦¤¤¨

éøèäô,dtixh dndad ea ziyrpy -øeñà,ezeyrlåxewirïéàL §¥¨¨§¤¥
øzeî ,äôéøè da.ezeyrl,äôéøè da ïéàL øewéò eäæéàå ¨§¥¨¨§¥¤¦¤¥¨§¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

oifge` mipy` cenr `i sc ± iying wxtzereay
äìéáç äãøôúð.ytpa ytp dxywpy epizad` -àãðåâ.cecb =àøåð èé÷ð àøåéôéð

àøåéôéôàì.dfn dlrnl df od dxxy ipin olek .xeitit` iptl dwea`d jilene lhep -

àîå÷.jln =íééâ éðù."mieb" :opixwe ,aizk -éáøå ñåðéðåèðà`a dfe eyrn `a df -

.awrinúøæç.frla `"behiil =ïåðö.lk`nl oiliren jetide jezig .frla `"ptx =éçìô
äáepa ini lk raw ci` mei eze` oiyer -

.eizgz cnerdàîìàxi`n iax ilz `lcn -

myl `ed miebd wg e`l `nl` ,dtixya `nrh

.dxf dcearïðáøå:ixaqw ,da ediinrh elzc -

.mdl `id dwegéøåîàä éëøãî àìådpi` -

"mdiyrnk dyrz `l"l yegl ixen`d ikxcn

.(bk zeny)àåä àúåáéùçeilr oitxeyy in -

mdl `aiyg ,mdl daeyg ezziny oi`xn

.dxf dcearl iglte dlr etxyy dzind

úåîú íåìùá.aizk ediwcva -äðî íéòáù
éøåöly lwyn - ixev .sxy sqkd rnyn -

rlqde ,mirlq dynge mixyr `ede ,xev

aedf lwyn `ed xpicde ,mixpic drax`

.d"pihphyewäðî íéòáùáeid yinyz ilk -

.dpn miray oieyàì àðéøçà éãéîå,opicqtn -

eyinyz ilk `l`?ïéø÷åòcal oicibd .dnda -

.frla h"nixbet` ,jzege xwer dizeqxt lry

åéìò áëøù ñåñá.yinyz ilk `edc -øå÷éò
äôéøè äá ùéùxeq` ,ea ztxhp dndady -

,dpnn zepdil eteq oi`y it lr s`e .ezeyrl

.micia zetixh dndal mexbl xeq`
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ixii` inp `kde ,miig mlerl md zedn`dy ,"zedn`a o`k oilra o`k" :mzd iqxbc mixtq

on dpdp `l iaxy opixn`c ab lr s`e .zedn`a

ilke` mewn lkn ,dphw rav`a elit` mlerd

.miax eid epgleyàìù- oepv mpglyn ewqt
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ipa aigxdle lk`n jtdle jzgl oikixv eidy

.miirn

éàå?jixtw i`n :dniz - opitxy ikid `id dweg

`aizkc oeike ,`id dweg mlerl `nlc

wxta opixn` ikdc !ediipin opixnb `l `ziixe`a

zevn iab (a ,ap oixcdpq) "zezin rax`"

zeklndy jxck siiqa ixn` opaxc ,oibxdpd

mdl xn` ,`ipze .uitewa xaq dcedi iaxe ,dyer

`id zleepn dziny ip` rcei :minkgl dcedi iax

dxez dxn` ixdy dyr` dn la` ,ef

aizkc oeik :el exn` ."eklz `l mdizewegae"

`l i`c .ediipin opixnb `l op` ,`ziixe`a dbixd

`le miklnd lr oitxey :`ipzc `d ,ikd `niz

?opitxy ikid op` ,ixen`d ikxcnoeik `l`

,opixnb `w ediipin op` e`l ,`ziixe`a `aizkc

`l `d edine ?jixt i`n ,ok m`e .'eke inp ikd

iax epiid oizipznc opaxc xninl `ki`c ,`iyw

ok` .`ziixe`c daizkl yiig `l mzdc ,dcedi

e`l dtixy `nlr ileklc opiwqn `kdc ,`iyw

ilekl `id dwegc rnyn mzde ,`id dweg

aizkc oeikc `nrh e`l i` `xiq` dede ,`nlr

,eed dweg ipeeb ixzc wgvi epiax yxit jkl !'eke

cg`e ,dxf dcearl weg myl oiyery cg`

`kde ,mdly zehye lad zrc myl oiyery

dcear myl miyery wg eze`a ixiin oizrnya

e`l dtixy xaq xi`n iax :eyexit ikde .dxf

dweg i`e :jixt ikdl ,dxf dcearl `id dweg

:aizk `de ?opitxy ikid op` ,dxf dcearl

`aizkc ab lr s`e !"eklz `l mdizewegae"
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ded `l i` i`ce la` ,`ed dxf dcearl wg

s` bdpzdl epl did `l `ziixe`ca `aizk

`l` ,`xwa aizk epi` siiqe .zehy ly obdpna

elit`e ,uitewa eniiwl yie aizk dbixd oeyl
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.miig ilra xrv igce miax ceak iz`e ,l`xyi lkl ceak `edy jlnd ceak ip`yc :xnel yie ?xzed ji` miig ilra xrv `l` .dpn d`n

øå÷éòikid ok m` ,`ed "zigyz la" meyn i`e ?zetixh mdl mexbl xeq` `diy md miycw ike :dnize .micia dxedh dndal zetixh mexbl xeq`c :qxhpewd yxit - dtixh da yiy

.dlik`a xeq` :yxtl d`xp jkl !i`w dlik`` xzene xeq`c rnyn `ztqezac ,`iyw cere !"zigyz la" xeqi` jiiy inp d`nh dndaa elit` ?dxedh dndaa ixiinc `kdn gken

m`e .dlik`a xzen dtixh da oi`y xewir ,d`pda xzene dlik`a xeq` dtixh da yiy xewir ,ixen`d ikxcn `le miklnd lr oixwer :(ipiny wxt) zayc `ztqeza `icda `ipz ikde
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.jlnd ceak iptn xq`i `ly
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רנב
oifge` mipya cenr `i sc ± iying wxtzereay

øùðî.dilbx ipy zeqxt jzege xiyn -äèîìå äáåëøàä ïîdaekx`d on la` -

ilk i`n dxedhe ,opiwqr dxedh dndaa - dtxhl xeq`cn `nl` .dtixh dlrnle

`ki` yinyz?ïåø÷á úëùåîä äìâòá.eyinyz ilk epiidc ,jlnd ea ayeiy -íåé
åúéøåìá úçðäå åð÷æ úçìâúglbny mei .ezixela zgpd meia ea oke ,epwf glbny mei -

ixeg`n ,u"ilcet` ,zixela gipne xry epwf

.dxf dcear myl sxerdåúéøåìá úøáòäå-

.dcal zixela dze` glbny dpy seqlàéðúã
íåé åúéøåìá úçðäå åð÷æ úçìâú íåé åäééåøú

åúéøåìá úøáòäå åð÷æ úçìâúoizipzn izxze -

.edl `ipz iccd iab e`le ,edpipúøçà ãåò-

diepy dpi`y miinexl mdl yi zxg` ci` cer

.dpynaíìù íãà.eyr cbpk -øâéç íãà-

eyr oiicr xnelk ,ekixi lr rlev awri cbpk

.awri lr hleyïåùàøä íãà ìùicba ode -

.eyrl eidy zecengìàòîùé éáø ìù åìôé÷ø÷
eiti jezne ,did zekln ibexdne ,lecb odk -

dhpge eipt xer hiytde xqiw za ala qpkp

oiicre ,dpzyi `le zniiewn `dzy oenqxt`a

.inex ifpiba gpenàæéôãdxwi oa` `ede ,ft =

.mlera ievn epi`e c`n crøúñìô éøé÷ êñ=

`xwy awri z`eap [`ed] .afk oivwd oeayg

.`ed afk ,l`bil oteqy [minid] zixg`l eipal

êñ.oeayg =éøé÷.oivw =àðôééæ àðøîã äåçà
dnixy awri ,`ed otiif eyr epipec` ly eig` =

.eig`l xiab zeidl dkxa lehil ayge eyrl

éîç éîçã,ed`ex eiykr ef dgnya d`exd -

crc ,cer d`xi `l eiykr d`ex epi`y ine

.ziyrp dpi` dpy mirayäàîøì éðäà éàî-

.ezkxa z` gwle eyr z` dnixy awriléåå
ïéãì.eyrl -ïéã íå÷é ãëikd .awri mewiyk -

ipd `d aiygw `l `nrh i`n ocic `pze :opiqxb

`zy lk `zilc `d aiygw `zy lka edpzi`c

.aiygw `léàîåøã éðäodici` ini ipd -

.inex ipal `l` oixeq` oi` ,oizipzncéãøèåî
ïéøäåîå é÷ðøäåî é÷ñééøåèåodici` ini zeny -

.dpy lka odl yiy zereawøãàá øùòå-

.xc`a dxyraoireawoireaw :yxtn onwle -

mei mdicaer oiyer dpyd zeni lky ,dpyd lk

oznae `yna mixeq`e ,migaf oiaixwne ci`

.mlerlàúòøåú.dxf dcear my -âôîåmy -

.xirdúéàå åëòáù äëáãð éëá ïéòáù ãéøé
åëòáù äøáúð éøîàãzi`e .opiqxb ikd -

xicze :opiqxb ikd .ipyil ixz ipd `kti` ixn`c

.`zy dlekäìåâácinrdl mileki ep` oi` -

ep` mdipiay ,mdnr ozile `yiln epnvr

.d`xi meyn cere ,odn epzqpxte oiayeiàúâçá
éòééèãxird ixgeq lk oivawzn dpyl mei -

,zipelt dxf dcear myl begle zezyle lek`l

.`"ixcptew oixew o`keàòéá÷ àìãoi` -

.dpy lka dl oiyer oi` m` jk lk dl oiyyeg

äðùîäøæ äãåáò äá ùéù øéòci` meiy -

.xiray dxf dcearl meid xird ipal yiäöåç
øúåî äìly ci` meia epi` el` ly ci` meie ,ely z` caer dfe ely z` caer df ,bdpn oky .dxf dcear dze` xg` oikynp oi`y ,xirl ueg oiayeid mr zzle z`yl -

.el`äøæ äãåáò äì äöåç äéä.mdly d`xil oicaer meidy dxf dcear ,xnelk -øúåî äëåú.d`xi dze`l oicaer xird ipa oi`y -íùì êìéì åäîmeia xird dze`l -

.xird ipan cg` mr xtql ,mdly dxf dcearíå÷î åúåàì úãçåéî êøãäù ïîæáxird dze`l o`kn dyeakd jxce ,zxg` xirl jlil xird dze`n d`vei jxc oi`y -

.dcaerl jldnk d`xpy ,cyg iptn my jlil xeq` - dcal xird dze`l zcgeiníàå.zxg` xirl mb jled df lelqn jxc -øúåî.jled xg` mewnl :xne` d`exdc -

àøîâäì äöåç éîã éëéäåeiayei mr zzle z`yl xzen `die ,xird on dl dvegy wey eze` wegx `di dnk -?äæò ìù àæåìèòopzc ,"filhi`" enk ,dnda ly wey = `felhr -

.filhi`a oixknpe filhi`a oihgey :(` ,`l zexeka)äæò.c`n xirl jenq aeyi dl dveg dide ,dxf dcear da dide ,mizylt ly xir -äæò ìù àæåìèòedn ,c`n xirl dkenqc -?

`l e` `peeb i`dk oizipzn ixy in?øåö.da oixc miebe l`xyiy xir -
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úçìâúezixela zxard iab epwf zglbz ipzw ikdlc d`xp - ezixela zxarde epwf

.glbl oilibx eid odizyay itl ,ezgpdeì÷úî`de :xn`z m`e - `fit `fef

lka cge inexa cg ,`nlrl zigp `fit ixzqi` oixz :(` ,gp oihib) "oiwfpd" wxta opixn`

`blt - `xizq` i`n :(` ,dw `xza `aa) "xek zia" wxta exn` `xizq`e ,elek mlerd

d`xpe ?inexa `fef lwzn yi ji` ok m`e ,`fefc

xnel dvex `l` ,`wec e`l ixzq` oixzc il

,hn oiyecw) "ycwn yi`d"a opixn`ck ,zhren

.oiaw dxyr :(aêñyxit - xzqlt ixiw

`xidp `le ."ixiw" awri oixewy :qxhpewd

df :mz epiax yxit jkl .oec` awril e`xwiy

eid [mpiwf] (epiwf) didy itle ,ixiw oixewy wgvi

awril ozpy zekxad ,xnelk .ceak ea oibdep

dide" xn` `ed mby ab lr s`e .md xzqlt

lhep epi` mewn lkn ,(fk ziy`xa) "cixz xy`k

.zekxad eiykr

àæåìèòly wey :qxhpewd yxit - dfr ly

,xya ea oixkene xirl ueg `ede .dfr

ixy in dil iraine ,"filhi`a oihgyp" oeyl

ipa ly ci` meia `felhr ipa mr zzle z`yl

lk aexwa oizipzn `ixy in ,`l e` xiray mieb

`felhr :yxit xi`n oa l`eny epiaxe .`l e` jk

dze` oicaere ,dfrl uegny dxf dcear my `ed

,dpya cg` mei dfrl uegny yxbnd ipa

meia dfr ipa mr zzle z`yl xzen m` `iraine

lr opgl` epiax axdl `iywe .dl dvegy ci`

`l - xnekd enk aeyg epi` iebd m`c ,miyexitd

iebd didiy oia ,ieb cia dxf dcear incl yegip

dceard weyn epi`y oiae dxf dceard weyn

weya `kd ixiinc :wgvi epiax yxit jkl !dxf

dfl ,`ed ci` mei `le ,dxf dcear myl oiyery

df itle .dkeza ieb cia dxf dcear incl yegl yi

dvegy iebd oia i"yx wlgy dn wlgl jixv oi`

`l xird ipan `ed elit` ik ,xird ipan oia dl

.dl dveg ieb cia dxf dcear incl opiyiig
`nlc
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áø àîbøz !ähîìe äáekøàä ïî äéúBñøt øMðîä©§©¥©§¤¨¦¨©§¨§©¨¦§§¨©
."Bð÷æ úçìâz íBé" .ïBø÷a úëLBnä äìâòa :àtt©¨§¤§¨©¤¤§¨¦§©©§¨
úçpäå Bð÷æ úçìâz íBé ?éðú÷ éëéä :eäì àéòaéà¦©£¨§¥¦¨¨¥¦§©©§¨§©¨©
?BúéøBìa úøáòäå Bð÷æ úçìâz íBé àîìc Bà ,BúéøBìa§¦¦§¨¦§©©§¨§©£¨©§¦
úçpäå Bð÷æ úçìâz íBé :eäééåøz àéðúã ,òîL àz̈§©§©§¨©§©§¦§©©§¨§©¨©
áø øîà .BúéøBìa úøáòäå Bð÷æ úçìâz íBé ,BúéøBìa§¦¦§©©§¨§©£¨©§¦¨©©
,éîBøa [íäì] Lé úøçà ãBò :ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥©¤¤¥¨¤§¦

ì úçàBúBà ïéáékøîe íìL íãà ïéàéáî äðL íéòáL ©©§¦§¦¨¨§¦¦¨¨¨¥©§¦¦
,ïBLàøä íãà éãâa BúBà ïéLéaìîe ,øbéç íãà ìò©¨¨¦¥©§¦¦¦§¥¨¨¨¦
eìúå ,ìàòîLé éaø ìL Bìôé÷ø÷ BLàøa Bì ïéçépîe©¦¦§Ÿ©§¦§¤©¦¦§¨¥§¨
ïétçîe ,àféôc àæeæ [ïúàî] ì÷úî [déøàeöa] déì¥§©¨¥¦§©¨¨¨§¦¨§©¦

péàa íé÷ååMä úà,øzñìt éøé÷ Cñ :åéðôì ïéæéøëîe ,C ¤©§¨¦§¦¨©§¦¦§¨¨¨¦¦§©§¥
,éîç àì éîç àìãe éîç éîçc ,àðôééæ àðøîc deçà£§¨¨¨©§¨¨§¨¥¨¥§¨¨¥¨¨¥
,déúeðôééæa àðôééæìe déúeànøa äànøì éðäà éàî©©£¥§©¨¨§©¨¥§©§¨¨§©§¨¥
áø øîà .ïéc íe÷é ãk ïéãì éåå :éëä äa ïéîéiñîe§©§¦¨¨¦©§¥©¨¥¨©©
deçà àðôééæ" :eøîà éà ,íéòLøì íäét ïìéLëä :éLà©¦¦§¦¨¦¤¨§¨¦¦¨§©§¨¨£

"àðøîc¯"àðôééæ àðøîc" :éøîàc àzLä ,éøîà÷ãk §¨¨¨¦§¨¨§¦¨§¨§¨§¦§¨¨¨©§¨¨
¯àîòè éàî ïãéc àpúå .àeä àðôééæ déôeb àðøî̈¨¨¥©§¨¨§©¨¦¨©©§¨

?éàäì dì áéLç÷ àì¯àzLå àzL ìëa àúéàc ¨¨¨¥¨§©§¦¨§¨©¨§©¨
éðä .áéLç÷ àì àzLå àzL ìëa àúéìc ,áéLç÷̈¨¥§¥¨§¨©¨§©¨¨¨¨¥¨¥
é÷ðøäBî ,é÷ñéøeèe éãøèeî ?éàî éàñøôãe ,éàîBøc§¨¥§©§¨¥©§§¥§©§¥©§§¥
é÷ðøäBî ?éàî éàìáác ,éàîBøãe éàñøôc éðä .ïéøäBîe©¦¨¥§©§¨¥§¨¥§©§¨¥©©§§¥
áø øa ïðç áø øîà .øãàa øNòå éðeðça ,äéúéð÷àå§©§¦¥§©¥©£©©£¨¨©©¨¨©©
øîà àáø øa ïðç áø øîà dì éøîàå ,áø øîà àcñç¦§¨¨©©§¨§¦¨¨©©¨¨©¨¨¨©
àúòøz ,éñøeëá Báð úéa ,ìááa ìa úéa :ïä elà ,ïä ïéòeá÷ äøæ äãBáò éza äMîç :áø©£¦¨¨¥£¨¨¨§¦¥¥¥¥¥§¨¤¥§§§¥¦§¨¨
ïéòaL ãéøé :ïäéìò eôéñBä ,éîéc áø àúà ék .àéáøòaL àøLð ,ïBì÷LàaL àôéøö ,âtîaL¤§¨¨§¦¨¤§©§§¨§¨¤©£¨¨¨¦£¨©¦¦¦£¥¤¨¦¤§¥

.BkòaL äëaãð ,éëaãéøé :àëtéà éðúî àòcøäpî éîéc áø .BkòaL àøaúð :éøîàc àkéà ¤¦©§§¨¤§©¦¨§¨§¦©§§¨¤§©©¦¦¦§©§§¨©§¥¦§¨¨¦
øîà ?ïä ïéòeá÷ éàî :àcñç áøì àcñç áø øa ïðç áø déì øîà .éëa ïéòaL äëaãð ,BkòaL¤§©©§§¨¤§¥¤¦£©¥©¨¨©©¦§¨§©¦§¨©§¦¥£©
:ìàeîL øîà .eäì éçìt àzL dlek àøéãz ,íìBòì ïä ïéòeá÷ :Cnéàc deáà øîà éëä ,déì¥¨¦£©£§¦¨§¦¥§¨§¦¨¨©¨¨§¦§¨©§¥
déì àøL äãeäé áø àäå ?øéñà éî éîð íãéà íBéå .ãáìa íãéà íBé àlà øeñà Bðéà äìBba©¨¥¨¤¨¥¨¦§©§¥¨©¦¦£¦§¨©§¨§¨¥

ìcéb áøìe ,àøîç éðeaæì àðeøa áøì¯!éòéièc àzâça ïéhéç éðeaæì¯,éòéièc àzâç éðàL §©§¨§©¥©§¨§©¦¥§©¥¦¦§©§¨§©¨¥¨¥©§¨§©¨¥
.àòéá÷ àìcäðùîäøæ äãBáò da LiL øéò¯äøæ äãBáò dì äöeç äéä .øzeî dì äöeç §¨§¦¨¦¤¥¨£¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨£¨¨¨

¯ì Cìéì eäî .øzeî dì dëBzíB÷î BúBàì úãçeéî CøcäL ïîæa ?íL¯äéä íàå ,øeñà ¨¨¨©¥¥§¨¦§©¤©¤¤§¤¤§¨¨§¦¨¨
øçà íB÷îì da Cläì ìBëé¯.øzeîàøîâLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ?dì äöeç éîc éëéä ¨§©¥¨§¨©¥¨¥¦¨¥¨¨¨©©¦¦§¤¨¦

Lé÷ì ïa ïBòîL éaø dépéî àòa ,éøîàc àkéàå .äfò ìL àæeìèò ïBâk :àðéðç éaø íeMî¦©¦£¦¨§©§¨¤©¨§¦¨§¨§¦§¨¦¥©¦¦§¤¨¦
éîiî øBöì zëìä àì :déì øîà ?eäî ,äfò ìL àæeìèò :àðéðç éaøîéBâå ìàøNé úéàøå ,E ¥©¦£¦¨©§¨¤©¨©£©¥Ÿ¨©§¨§¦¨¤§¨¦¨¦§¨¥§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dxf dcear(iyiy meil)

øMðîäjzeg -äéúBñøtlbxdn wlg mr zeixeg`däáekøàä ïî ©§©¥©§¤¨¦¨©§¨
[dpezgzd dlecbd mvrd-]ähîìedpi`y ,dpnn dhnl e` - §©¨

ipic da yiy ,dxedha zxacn ef `ziixa jgxk lre .jka ztxhp
ixdy eyinyz ilk dppi`y s` dxwerl xzeny gkene ,dtixh

:`xnbd zvxzn .dilr akxl jxc oi`àîbøz[x`ia-]àtt áøz` ©§§¨©¨¨
,`ziixadïBø÷a úëLBnä äìâòa.ea ayei jlndy §¤§¨©¤¤§¨

'eke odici` el`e' dpyna epipyBð÷æ úçìâz íBé.'eke 'ezixelae ¦§©©§¨
:'ezixelae epwf zglbz mei' dpeekd dn zwtzqn `xnbdàéòaéà¦©§¨

,éðz÷ éëéä ,eäìl dpeekd m`dBúéøBìa úçpäå Bð÷æ úçìâz íBé- §¥¦¨¨¥¦§©©§¨§©¨©§¦
,dxf dcear myl zixela gipne ey`xe epwf glbny meiàîìc Bà¦§¨

,mini ipy mdå ,Bð÷æ úçìâz íBémeiBúéøBìa úøáòäglbny - ¦§©©§¨§©£¨©§¦
dxf dcear myl ezixela z` xiqne.

:wtqd z` zhyet `xnbd,eäééåøz àéðúc ,òîL àzzg` `ziixa ¨§©§©§¨©§©§
zxne`,BúéøBìa úçpäå Bð÷æ úçìâz íBézxne` dipy `ziixaeíBé ¦§©©§¨§©¨©§¦

.BúéøBìa úøáòäå Bð÷æ úçìâzdzxard meie dzgpd meiy ixd ¦§©©§¨§©£¨©§¦
.mixeq` mdipy

:dpyna xkfp `ly ci` mei dtiqen `xnbdøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
ãBò ,ìàeîLci`ì úçà .éîBøa [íäì] Lé úøçàïéàéáî äðL íéòáL §¥©¤¤¥¨¤§¦©©§¦§¦¨¨§¦¦
,íìL íãà,men lkn mly didy eyrkíãà ìò BúBà ïéáékøîe ¨¨¨¥©§¦¦©¨¨

,øbéçeyry ef dakxda mifnexe .ekixi lr rlev didy awrik ¦¥
.awri lr hleyBúBà ïéLéaìîea mlyd z` -ïBLàøä íãà éãâa ©§¦¦¦§¥¨¨¨¦

,eyr ly eidyBLàøa Bì ïéçépîez`Bìôé÷ø÷eipte ey`x xer - ©¦¦§Ÿ©§¦§
ìàòîLé éaø ìL,lecb odk[òaøà] ('ø) ì÷úî [déøàeöa] déì eìúå ¤©¦¦§¨¥§¨¥§©§¥©§¨©§©

àæéôc àæeæileze -rax` lwyna ft oa` dxxy jxc ex`eva el m ¨§¦¨
,fefíé÷ååMä úà ïétçîeinex lyaipa`ðéàC,zexwiåéðôì ïéæéøëîe §©¦¤©§¨¦§¦¨©§¦¦§¨¨

,[xbigd iptl-]éøé÷ Cñ'eipal xn`y df oec` ly epeayg - ©¦¦
,minid zixg`a el`biy'øzñìt.`ed afk -'àðôééæ àðøîc deçà' §©§¥£©§¨¨¨©§¨¨

z` lehil ick eyrk envr dyry ,eppec` ly otiifd eig` edf -
.eig`l xiab zeidl wgvi zkxa'éîç àì éîç àìãe éîç éîçc'- §¨¥¨¥§Ÿ¨¥Ÿ¨¥

.dze`xl aey dkfi `l d`ex epi`ye ,d`ex ,ef dgny d`exdéàî'©
'déúeðôééæa àðôééæìe déúeànøa äànøì éðäài`nxl dlired dn - ©£¥§©¨¨§©¨¥§©§¨¨§©§¨¥

.Epa `l` ea zekxad eniiwzd `l ixd ,ezeptiif otiifle eze`nx
,éëä äa ïéîéiñîe,mzfxkd miniiqn jke -'ïéc íe÷é ãk ïéãì éåå'- §©§¦¨¨¦©§¥©¨¥

.minid zixg`a [awri-] df mewiyk [eyr-] dfl ie`
:ef dfxkda lflfn iy` ax.íéòLøì íäét ïìéLëä ,éMà áø øîà̈©©©¦¦§¦¨¦¤¨§¨¦

,'àðøîc deçà àðôééæ' eøîà éàmdixac miyxtzn eidéøîà÷ãk- ¦¨§©§¨¨£©§¨¨¨¦§¨¨§¦
la` .xnel mzpeeky enkéøîàc àzLädEg`','àðôééæ àðøîcixd ©§¨§¨§¦§¨¨¨©§¨¨

,yxtl xyt`àeä àðôééæ déôeb àðøî.otiifd `ed envr eppec` - ¨¨¨¥©§¨¨
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רנג oifge` mipya cenr `i sc ± iying wxtzereay
øùðî.dilbx ipy zeqxt jzege xiyn -äèîìå äáåëøàä ïîdaekx`d on la` -

ilk i`n dxedhe ,opiwqr dxedh dndaa - dtxhl xeq`cn `nl` .dtixh dlrnle

`ki` yinyz?ïåø÷á úëùåîä äìâòá.eyinyz ilk epiidc ,jlnd ea ayeiy -íåé
åúéøåìá úçðäå åð÷æ úçìâúglbny mei .ezixela zgpd meia ea oke ,epwf glbny mei -

ixeg`n ,u"ilcet` ,zixela gipne xry epwf

.dxf dcear myl sxerdåúéøåìá úøáòäå-

.dcal zixela dze` glbny dpy seqlàéðúã
íåé åúéøåìá úçðäå åð÷æ úçìâú íåé åäééåøú

åúéøåìá úøáòäå åð÷æ úçìâúoizipzn izxze -

.edl `ipz iccd iab e`le ,edpipúøçà ãåò-

diepy dpi`y miinexl mdl yi zxg` ci` cer

.dpynaíìù íãà.eyr cbpk -øâéç íãà-

eyr oiicr xnelk ,ekixi lr rlev awri cbpk

.awri lr hleyïåùàøä íãà ìùicba ode -

.eyrl eidy zecengìàòîùé éáø ìù åìôé÷ø÷
eiti jezne ,did zekln ibexdne ,lecb odk -

dhpge eipt xer hiytde xqiw za ala qpkp

oiicre ,dpzyi `le zniiewn `dzy oenqxt`a

.inex ifpiba gpenàæéôãdxwi oa` `ede ,ft =

.mlera ievn epi`e c`n crøúñìô éøé÷ êñ=

`xwy awri z`eap [`ed] .afk oivwd oeayg

.`ed afk ,l`bil oteqy [minid] zixg`l eipal

êñ.oeayg =éøé÷.oivw =àðôééæ àðøîã äåçà
dnixy awri ,`ed otiif eyr epipec` ly eig` =

.eig`l xiab zeidl dkxa lehil ayge eyrl

éîç éîçã,ed`ex eiykr ef dgnya d`exd -

crc ,cer d`xi `l eiykr d`ex epi`y ine

.ziyrp dpi` dpy mirayäàîøì éðäà éàî-

.ezkxa z` gwle eyr z` dnixy awriléåå
ïéãì.eyrl -ïéã íå÷é ãëikd .awri mewiyk -

ipd `d aiygw `l `nrh i`n ocic `pze :opiqxb

`zy lk `zilc `d aiygw `zy lka edpzi`c

.aiygw `léàîåøã éðäodici` ini ipd -

.inex ipal `l` oixeq` oi` ,oizipzncéãøèåî
ïéøäåîå é÷ðøäåî é÷ñééøåèåodici` ini zeny -

.dpy lka odl yiy zereawøãàá øùòå-

.xc`a dxyraoireawoireaw :yxtn onwle -

mei mdicaer oiyer dpyd zeni lky ,dpyd lk

oznae `yna mixeq`e ,migaf oiaixwne ci`

.mlerlàúòøåú.dxf dcear my -âôîåmy -

.xirdúéàå åëòáù äëáãð éëá ïéòáù ãéøé
åëòáù äøáúð éøîàãzi`e .opiqxb ikd -

xicze :opiqxb ikd .ipyil ixz ipd `kti` ixn`c

.`zy dlekäìåâácinrdl mileki ep` oi` -

ep` mdipiay ,mdnr ozile `yiln epnvr

.d`xi meyn cere ,odn epzqpxte oiayeiàúâçá
éòééèãxird ixgeq lk oivawzn dpyl mei -

,zipelt dxf dcear myl begle zezyle lek`l

.`"ixcptew oixew o`keàòéá÷ àìãoi` -

.dpy lka dl oiyer oi` m` jk lk dl oiyyeg

äðùîäøæ äãåáò äá ùéù øéòci` meiy -

.xiray dxf dcearl meid xird ipal yiäöåç
øúåî äìly ci` meia epi` el` ly ci` meie ,ely z` caer dfe ely z` caer df ,bdpn oky .dxf dcear dze` xg` oikynp oi`y ,xirl ueg oiayeid mr zzle z`yl -

.el`äøæ äãåáò äì äöåç äéä.mdly d`xil oicaer meidy dxf dcear ,xnelk -øúåî äëåú.d`xi dze`l oicaer xird ipa oi`y -íùì êìéì åäîmeia xird dze`l -

.xird ipan cg` mr xtql ,mdly dxf dcearíå÷î åúåàì úãçåéî êøãäù ïîæáxird dze`l o`kn dyeakd jxce ,zxg` xirl jlil xird dze`n d`vei jxc oi`y -

.dcaerl jldnk d`xpy ,cyg iptn my jlil xeq` - dcal xird dze`l zcgeiníàå.zxg` xirl mb jled df lelqn jxc -øúåî.jled xg` mewnl :xne` d`exdc -

àøîâäì äöåç éîã éëéäåeiayei mr zzle z`yl xzen `die ,xird on dl dvegy wey eze` wegx `di dnk -?äæò ìù àæåìèòopzc ,"filhi`" enk ,dnda ly wey = `felhr -

.filhi`a oixknpe filhi`a oihgey :(` ,`l zexeka)äæò.c`n xirl jenq aeyi dl dveg dide ,dxf dcear da dide ,mizylt ly xir -äæò ìù àæåìèòedn ,c`n xirl dkenqc -?

`l e` `peeb i`dk oizipzn ixy in?øåö.da oixc miebe l`xyiy xir -
úúéôù
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úçìâúezixela zxard iab epwf zglbz ipzw ikdlc d`xp - ezixela zxarde epwf

.glbl oilibx eid odizyay itl ,ezgpdeì÷úî`de :xn`z m`e - `fit `fef

lka cge inexa cg ,`nlrl zigp `fit ixzqi` oixz :(` ,gp oihib) "oiwfpd" wxta opixn`

`blt - `xizq` i`n :(` ,dw `xza `aa) "xek zia" wxta exn` `xizq`e ,elek mlerd

d`xpe ?inexa `fef lwzn yi ji` ok m`e ,`fefc

xnel dvex `l` ,`wec e`l ixzq` oixzc il

,hn oiyecw) "ycwn yi`d"a opixn`ck ,zhren

.oiaw dxyr :(aêñyxit - xzqlt ixiw

`xidp `le ."ixiw" awri oixewy :qxhpewd

df :mz epiax yxit jkl .oec` awril e`xwiy

eid [mpiwf] (epiwf) didy itle ,ixiw oixewy wgvi

awril ozpy zekxad ,xnelk .ceak ea oibdep

dide" xn` `ed mby ab lr s`e .md xzqlt

lhep epi` mewn lkn ,(fk ziy`xa) "cixz xy`k

.zekxad eiykr

àæåìèòly wey :qxhpewd yxit - dfr ly

,xya ea oixkene xirl ueg `ede .dfr

ixy in dil iraine ,"filhi`a oihgyp" oeyl

ipa ly ci` meia `felhr ipa mr zzle z`yl

lk aexwa oizipzn `ixy in ,`l e` xiray mieb

`felhr :yxit xi`n oa l`eny epiaxe .`l e` jk

dze` oicaere ,dfrl uegny dxf dcear my `ed

,dpya cg` mei dfrl uegny yxbnd ipa

meia dfr ipa mr zzle z`yl xzen m` `iraine

lr opgl` epiax axdl `iywe .dl dvegy ci`

`l - xnekd enk aeyg epi` iebd m`c ,miyexitd

iebd didiy oia ,ieb cia dxf dcear incl yegip

dceard weyn epi`y oiae dxf dceard weyn

weya `kd ixiinc :wgvi epiax yxit jkl !dxf

dfl ,`ed ci` mei `le ,dxf dcear myl oiyery

df itle .dkeza ieb cia dxf dcear incl yegl yi

dvegy iebd oia i"yx wlgy dn wlgl jixv oi`

`l xird ipan `ed elit` ik ,xird ipan oia dl

.dl dveg ieb cia dxf dcear incl opiyiig
`nlc
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déì àøL äãeäé áø àäå ?øéñà éî éîð íãéà íBéå .ãáìa íãéà íBé àlà øeñà Bðéà äìBba©¨¥¨¤¨¥¨¦§©§¥¨©¦¦£¦§¨©§¨§¨¥

ìcéb áøìe ,àøîç éðeaæì àðeøa áøì¯!éòéièc àzâça ïéhéç éðeaæì¯,éòéièc àzâç éðàL §©§¨§©¥©§¨§©¦¥§©¥¦¦§©§¨§©¨¥¨¥©§¨§©¨¥
.àòéá÷ àìcäðùîäøæ äãBáò da LiL øéò¯äøæ äãBáò dì äöeç äéä .øzeî dì äöeç §¨§¦¨¦¤¥¨£¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨£¨¨¨

¯ì Cìéì eäî .øzeî dì dëBzíB÷î BúBàì úãçeéî CøcäL ïîæa ?íL¯äéä íàå ,øeñà ¨¨¨©¥¥§¨¦§©¤©¤¤§¤¤§¨¨§¦¨¨
øçà íB÷îì da Cläì ìBëé¯.øzeîàøîâLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ?dì äöeç éîc éëéä ¨§©¥¨§¨©¥¨¥¦¨¥¨¨¨©©¦¦§¤¨¦

Lé÷ì ïa ïBòîL éaø dépéî àòa ,éøîàc àkéàå .äfò ìL àæeìèò ïBâk :àðéðç éaø íeMî¦©¦£¦¨§©§¨¤©¨§¦¨§¨§¦§¨¦¥©¦¦§¤¨¦
éîiî øBöì zëìä àì :déì øîà ?eäî ,äfò ìL àæeìèò :àðéðç éaøîéBâå ìàøNé úéàøå ,E ¥©¦£¦¨©§¨¤©¨©£©¥Ÿ¨©§¨§¦¨¤§¨¦¨¦§¨¥§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dxf dcear(iyiy meil)

øMðîäjzeg -äéúBñøtlbxdn wlg mr zeixeg`däáekøàä ïî ©§©¥©§¤¨¦¨©§¨
[dpezgzd dlecbd mvrd-]ähîìedpi`y ,dpnn dhnl e` - §©¨

ipic da yiy ,dxedha zxacn ef `ziixa jgxk lre .jka ztxhp
ixdy eyinyz ilk dppi`y s` dxwerl xzeny gkene ,dtixh

:`xnbd zvxzn .dilr akxl jxc oi`àîbøz[x`ia-]àtt áøz` ©§§¨©¨¨
,`ziixadïBø÷a úëLBnä äìâòa.ea ayei jlndy §¤§¨©¤¤§¨

'eke odici` el`e' dpyna epipyBð÷æ úçìâz íBé.'eke 'ezixelae ¦§©©§¨
:'ezixelae epwf zglbz mei' dpeekd dn zwtzqn `xnbdàéòaéà¦©§¨

,éðz÷ éëéä ,eäìl dpeekd m`dBúéøBìa úçpäå Bð÷æ úçìâz íBé- §¥¦¨¨¥¦§©©§¨§©¨©§¦
,dxf dcear myl zixela gipne ey`xe epwf glbny meiàîìc Bà¦§¨

,mini ipy mdå ,Bð÷æ úçìâz íBémeiBúéøBìa úøáòäglbny - ¦§©©§¨§©£¨©§¦
dxf dcear myl ezixela z` xiqne.

:wtqd z` zhyet `xnbd,eäééåøz àéðúc ,òîL àzzg` `ziixa ¨§©§©§¨©§©§
zxne`,BúéøBìa úçpäå Bð÷æ úçìâz íBézxne` dipy `ziixaeíBé ¦§©©§¨§©¨©§¦

.BúéøBìa úøáòäå Bð÷æ úçìâzdzxard meie dzgpd meiy ixd ¦§©©§¨§©£¨©§¦
.mixeq` mdipy

:dpyna xkfp `ly ci` mei dtiqen `xnbdøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
ãBò ,ìàeîLci`ì úçà .éîBøa [íäì] Lé úøçàïéàéáî äðL íéòáL §¥©¤¤¥¨¤§¦©©§¦§¦¨¨§¦¦
,íìL íãà,men lkn mly didy eyrkíãà ìò BúBà ïéáékøîe ¨¨¨¥©§¦¦©¨¨

,øbéçeyry ef dakxda mifnexe .ekixi lr rlev didy awrik ¦¥
.awri lr hleyBúBà ïéLéaìîea mlyd z` -ïBLàøä íãà éãâa ©§¦¦¦§¥¨¨¨¦

,eyr ly eidyBLàøa Bì ïéçépîez`Bìôé÷ø÷eipte ey`x xer - ©¦¦§Ÿ©§¦§
ìàòîLé éaø ìL,lecb odk[òaøà] ('ø) ì÷úî [déøàeöa] déì eìúå ¤©¦¦§¨¥§¨¥§©§¥©§¨©§©

àæéôc àæeæileze -rax` lwyna ft oa` dxxy jxc ex`eva el m ¨§¦¨
,fefíé÷ååMä úà ïétçîeinex lyaipa`ðéàC,zexwiåéðôì ïéæéøëîe §©¦¤©§¨¦§¦¨©§¦¦§¨¨

,[xbigd iptl-]éøé÷ Cñ'eipal xn`y df oec` ly epeayg - ©¦¦
,minid zixg`a el`biy'øzñìt.`ed afk -'àðôééæ àðøîc deçà' §©§¥£©§¨¨¨©§¨¨

z` lehil ick eyrk envr dyry ,eppec` ly otiifd eig` edf -
.eig`l xiab zeidl wgvi zkxa'éîç àì éîç àìãe éîç éîçc'- §¨¥¨¥§Ÿ¨¥Ÿ¨¥

.dze`xl aey dkfi `l d`ex epi`ye ,d`ex ,ef dgny d`exdéàî'©
'déúeðôééæa àðôééæìe déúeànøa äànøì éðäài`nxl dlired dn - ©£¥§©¨¨§©¨¥§©§¨¨§©§¨¥

.Epa `l` ea zekxad eniiwzd `l ixd ,ezeptiif otiifle eze`nx
,éëä äa ïéîéiñîe,mzfxkd miniiqn jke -'ïéc íe÷é ãk ïéãì éåå'- §©§¦¨¨¦©§¥©¨¥

.minid zixg`a [awri-] df mewiyk [eyr-] dfl ie`
:ef dfxkda lflfn iy` ax.íéòLøì íäét ïìéLëä ,éMà áø øîà̈©©©¦¦§¦¨¦¤¨§¨¦

,'àðøîc deçà àðôééæ' eøîà éàmdixac miyxtzn eidéøîà÷ãk- ¦¨§©§¨¨£©§¨¨¨¦§¨¨§¦
la` .xnel mzpeeky enkéøîàc àzLädEg`','àðôééæ àðøîcixd ©§¨§¨§¦§¨¨¨©§¨¨

,yxtl xyt`àeä àðôééæ déôeb àðøî.otiifd `ed envr eppec` - ¨¨¨¥©§¨¨
:`xnbd zxxan .dpyna df ci` xkfed `l recn zxxan `xnbd

.dì áéLç÷ àì àîòè éàî ,ïãéc àpúå:`xnbd daiynàúéàc éàäì §©¨¦¨©©£¨Ÿ¨¨¦¨§©§¦¨
áéLç÷ àzLå àzL ìëa,`pzd dpn dpy lka mibbgpy el` z` - §¨©¨§©¨¨¨¦

la`.áéLç÷ àì ,àzLå àzL ìëa àúéìc§¥¨§¨©¨§©¨Ÿ¨¨¦
md dne ,epizpynay ci`d ini md dne` efi` ly zx`an `xnbd

:`xnbd zx`an .zetqep zene` ly ci`d iniéàîBøc éðädl` - ¨¥§¨¥
.cala mdnr zzle z`yl xeq`e ,inex ipa ly md dpynay

:`xnbd zxxanéàî éàñøôãeipal mireawd ci`d ini md dne - §©§¨¥©
minid md :`xnbd daiyn .mdnr ozne `yn xeq`l ,qxt

mi`xwpd.ïéøäBîe é÷ðøäBî ,é÷ñéøeèå éãøèeî:`xnbd zxxanéðä §§¦§§©§¦©§§¦£¦¨¥
éàìáác ,éàîBøãe éàñøôc[laa ipa ly-].éàîmd :`xnbd daiyn §©§¨¥§¨¥§©§¨¥©

mi`xwpdäiúéð÷àå é÷ðøäBîeå ,éðeðçámeiay ci`d.øãàa øNò ©§§¦§©§¦¦¨§¨¦§¤¤©£¨
:mireaw dxf dcear iza zeny zhxtn `xnbdáø øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©©

äMîç ,áø øîà ,àáø øa ïðç áø øîà dì éøîàå ,áø øîà ,àcñç¦§¨¨©©§¨§¦¨¨©©¨¨©¨¨¨©©£¦¨

ïä ïéòeá÷ íéáëBk úãBáò éza,dxf dcearl micaer mei lkay ¨¥£©¨¦§¦¥
eúéa ,ïä elàlil`d,ìááa ìaea Báð úéaxir,éñøeëziaeàzòøz ¥¥¥¥§¨¤¥§¨§¥§©§¨

aLxir,âtîziae,ïBì÷LàaL àôéøöziaeaL àøLðux`.àéáøò ¤¨©©§¦¨¤§©§§¦§¨¤§£©§¨
,éîéc áø àúà ékminkg ,xn`ïäéìò eôéñBälil`d zia z`ãéøé ¦£¨©¦¦¦£¥¤§¦

,éëa ïéòaLziae,BkòaL äëaãðeéøîàc àkéàenyyàøaúð ¤§¥¤¦¦§¨¨¤§©¦¨§¨§¦¦§¨¨
.BkòaLeàëtéà éðúî àòcøäpî éîéc áø,jetida mzeny dpey - ¤§©©¦¦¦§©§§¨©§¥¦§¨

BkòaL ãéøée.éëa ïéòaL äëaãð §¦¤§©¦§¨¨¤§¥¤¦
el` dxf dcear izay ,ax xn` oipr dfi`l zxxan `xnbd

:mireawéì øîà.'ïä ïéòeá÷' éàî ,àcñç áøì àcñç áø øa ïðç áø d ¨©¥©¨¨©©¦§¨§©¦§¨©§¦¥
íìBòì ïä ïéòeá÷ ,Cnéàc äeáà øîà éëä ,déì øîà,dxf dcearl ¨©¥¨¦¨©£¨§¦¨§¦¥§¨

eeäì éçìt àzL dlek àøéãzci` miyer cinz dpyd lk - §¦¨¨©¨¨§¦§
.mlerl ozne `yna mixeq`e ,migaf miaixwne

lirl(.a)iptl mini dyely miiebd mr zzle z`yl minkg exq`
:miey zenewnd lk `ly xaeq l`eny .mdici`,ìàeîL øîà̈©§¥

,äìBbaerbti mnr ozne `ynn rpnp m`y yyg yie dtiwz mciy §¨
,epaàlà øeñà Bðéàa.ãáìa íãéà íBémei iptl dxq`y epizpyne ¥¨¤¨¥¨¦§©

.mznc` lr l`xyiy onfa zwqer ,ci`d
:`xnbd dywn .l`eny ixac lr dywn `xnbdénð íãéà íBéå- §¥¨©¦

,envr mci` mei s`eøéñà éî,ozne `ynadéì àøL äãeäé áø àäå ¦£¦§¨©§¨§¨¥
[el xizd-]àøîç éðeaæì àðBøa áøì,oii xeknl -éðeaæì ìãéb áøìå §©§¨§©¥©§¨§§©¦§§©¥

c àúbça ,ïéhéçéòéièmrt miyery xird ixgeq ly ci`d meia - ¦¦§©§¨§©¨¥
:`xnbd zvxzn .dpyaàòéá÷ àìc ,éòéièc àúbç éðàLepi`y - ¨¦©§¨§©¨¥§Ÿ§¦¨

miwec` mpi`y ixd ,llk eze` miyer mpi`y mipy yie reaw¨
.eceie ekliy yyg oi`e dxf dcear dze`a

äðùî
ly ci`d inia mpic dn ,daiaq mixtk yiy xira zwqer epizpyn

:jtidle ,xirdda LiL øéòl ci`,íéáëBk úãBáòmixtkd ipa ¦¤¤¨£©¨¦
yøzeî dì äöeçm` oke .mnr zzle z`yläéämixtkd ipal ¨¨¨¨¨
ydì äöeçl ci`,íéáëBk úãBáòa miayeid xird ipa(äì) äëBz ¨¨£©¨¦¨

øzeîly eci` xg` df mikynp mixkpd oi` ik .mnr zzle z`yl ¨
.df

.dcal ci` mei dyerd xirl rbepd ,sqep oic zxxan dpynd
,ci` da yiy xir oa mr xAcl jxvpd :dpynd zxxanCìéì eäî©¥¥

ìíL:dpynd daiyn .df meiaCøcäL ïîæada jledyúãçeéî §¨¦§©¤©¤¤§¤¤
íB÷î BúBàì,cala,øeñàszzydl jledy edecygi `ny §¨¨

.mzcearada Cläì ìBëé äéä íàåmbà íB÷îì,øzeî ,øçik §¦¨¨¨§©¥¨§¨©¥¨
.jled `ed xg` mewnly xne` d`exd

àøîâ
zxxan .'xzen dl dveg' epizpyn zpeek dn zxxan `xnbd

:`xnbd,'dì äöeç' éîc éëéädpnn wegx miayeiyk `weec m`d ¥¦¨¥¨¨
:`xnbd daiyn .jenqa mb e` ,xzenLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦

,àðéðç éaø íeMîxirl jenq s` dpynd zpeekàæBìèò ïBâkwey-] ¦©¦£¦¨§©§¨
[zendadäfò ìLzzle z`yl xq`p `l ,c`n dil` jenq `edy ¤©¨

.xzeia dl mikenq elit` dci` inia szzydl mkxc oi`y ,mdnr
éøîàc àkéàå,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie -déðéî àòa §¦¨§¨§¦§¨¦¥

eäî äfò ìL àæBìèò ,àðéðç éaøî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø,epic dn - ©¦¦§¤¨¦¥©¦£¦¨©§¨¤©¨©
.mdnr zzle z`yl xzen m`d,déì øîàikeøBöì zëìä àì ¨©¥Ÿ¨©§¨§

éîiîúéàøå ,EmyíéáëBk ãáBòå ìàøNé ¦¨¤§¨¦¨¦§¨¥§¥¨¦
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כיוון שהאדם שבשבילו נברא העולם )החל מצמצום הראשון( הוא בציור שיש בו מספר תרי"ג, לכן גם הדרכים והצינורות וההמשכות 
שעל־ידם יכול האדם לתקן את העולם, שהם המצוות, הם גם־כן במספר תרי"ג.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dxf dcear(ycew zay meil)

eúôMLeaiyedy-][úçà äøék éab ìò úBøéã÷ ézLlk lyane ¤¨§§¥§¥©©¥¦¨©©
,ely z` cg`íéîëç íäì eLç àìå`eai `ny xacd z` xeq`l §Ÿ¨¨¤£¨¦

ly `felhr oiprl cnlz dfne .efl ef ozekinq iptn dlwz icil
zzle z`yl xzen ,c`n dfrl `ed jenqy it lr s`y ,dfr

.dfr ly ci`d meia mdnr
:`xnbd zxxan .ef ezaeyza `pipg iax zpeek dn zxxan `xnbd

'íéîëç íäì eLç àì' éàî`pipg iax xn` dilr dlwzd `id dn - ©Ÿ¨¨¤£¨¦
.dfr ly `felhr oiprl jkn cnlp dne ,dl eyg `ly

iax oiekzd dnl ,mi`xen` ly zerc yely d`ian `xnbd§
:dpey`x drc .`pipg,ééaà øîàzekinq s` lry `pipg iax zpeek ¨©©©¥

ea eyyg `l zexicwdäìéáð øNa íeMîcaerd zxicway ¦§©§¥¨
e ,miakekdéøBçàì ìàøNé détà øcäî àîìc ,ïðéøîà àìile` - Ÿ¨§¦©¦§¨©§©©¥¦§¨¥©£¥

,eixeg`l eipt l`xyid aqi leyiad zraéãLåd lihie -ãáBò §¨¥¥
íéáëBkd onäøéã÷a äìéáðdliap zlik`a epliykie ,l`xyid ly ¨¦§¥¨©§¥¨

,micnel dfne .`ziixe`cn dxeq`dénð àëä dúååëcmb jky - ¦§¨¨¨¨©¦
zern lawl exizd ,c`n dil` jenq dfr ly `felhry s` ,o`k

e mciníéáëBk úãBáò éîc íeMî íéîëç íäì eLç àìeyyg `l - Ÿ¨¨¤£¨¦¦§¥£©¨¦
zernd z` aixwdy dfr oan el` zern `felhrd oa laiw `ny
mincn d`pd xeqi`a l`xyid lykie ,dxf dcearl meid

.`ziixe`c xeqi` `edy dxf dcearl eaxwedy
:dipy drc,'íéîëç íäì eLç àì' éàî ,øîà àáøea eyyg `ly ¨¨¨©©Ÿ¨¨¤£¨¦

,íéáëBk éãáBò éìeMéa íeMîcaerd on l`xyid ywai `ny ¦¦¥§¥¨¦
xeq`d ixkp leyia zlik`a lykie ezxicw el lyaiy miakek

,cenll yi dfne .opaxcn,énð àëä dúååëcdfr ly `felhry s` ¦§¨¨¨¨©¦
,c`n dil` jenqíãéà íBé íeMî íéîëç íäì eLç àìeyyg `l - Ÿ¨¨¤£¨¦¦¥¨

,eci` mei mb `ed meide dfr ipa xg` jynp `felhrd oa `ny
meia mdnr zzle z`yl `ly opaxc xeqi` lr l`xyid xearie
eyyg `ly `pipg iax zpeeky ,iia` ixack xnel oi` j` .mci`
dxf dcear incl mb miyyeg `ly di`x dfne dliap xeqi` cvn
miakek caerl oi` ixdy ,wegx `ed yygd dliapa ik .`felhra
epqtzi `ny `xi mbe ,l`xyid zxicwa dpaxri m` d`pd
dcear incae ,ezxicw lewlw lr oicl eprazie edyrna l`xyid
ipa oevx zeyrl utg dfr oa ixdy ,xzei aexw yygd dxf
lk jkitl ,mcia zernd zzl eipira xacd xyke `felhrd
`felhrd oay d`ex m` `l` ,df meia zexeq` `felhray zernd

.lenz`n eizern da xnyy ezaizn o`iven
:ziyily drc,øîà àleò øa äaøy `pipg iax zpeekíäì eLç àì ©¨©¨¨©Ÿ¨¨¤

àøBpéö íeMî íéîëçjezl dliap ahex fzpi `ny eyyg `l - £¨¦¦¦¨
s`e fzpiy giky epi`y ,lw xeqi` `edy oeik ,l`xyid zxicw

ne .aexa lha fzpi m`,cenll yi df,énð àëä dúååëcs` ¦§¨¨¨¨©¦
mdnr zzle z`yl exizd ,c`n dil` jenq dfr ly `felhry
xzei lw xeqi` `edy ,dfr ipa ly ci`d mei iptl mini dyly

e ,envr ci`d meianïäéãéà éðôì íeMî íéîëç íäì eLç àì`l - Ÿ¨¨¤£¨¦¦¦§¥¥¥¤
ci` mdnr dyere dfr ipa xg` jynp `felhrd oa `ny eyyg
xnel oi` la` .okl mcew mini dyely enr zzle z`yl xq`pe
leyia xeqi` cvn eyyg `ly `pipg iax zpeeky ,`ax ixack
`felhra ozne `yn xeqi`l mb miyyeg `ly di`x dfne ixkp
`ed yygd ixkp leyiaay iptn .dfr ipa ly envr ci`d meia
`l aeye milgba zg` mrt dzgi l`xyidy witqn ixdy ,lw
yygd `felhra ozne `ynae ,ixkp leyia cvn ezxicw xq`z
ekyniy zeidl aexw dfr ipal mzekinq iptn ik ,xzei xeng

.mdnr ci`d z` zeyrl mdixg`
,ci` mei dyerd xir oiprl dpyna epipyì Cìéì eäî''åëå íLonfa ©¥¥§¨

jledy edecygi `ny ,'xeq` mewn eze`l zcgein jxcdy
.mzceara szzydl

`ny mrhn exn`py mipic dnk dae ,`ziixa d`ian `xnbd
:epizpyn oicl dnec oey`xd oicd .edecygiLiL øéò ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¤¤

dal ci` meiå ,dëBúì ñðkéì øeñà ,íéáëBk úãBáòelit`àìick ¨£©¨¦¨¦¨¥§¨§Ÿ
xearl,úøçà øéòì dëBzî,mzceara szzyny edecygi `ny ¦¨§¦©¤¤

BúBàì úãçeéî CøcäL ïîæ ìk ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨§©¤©¤¤§¤¤§
íB÷î,xg` mewnl dpnn ribdl xyt` i`e ci` ea miyeryøeñà ¨¨

m` la` ,da zklløzeî ,íB÷î BúBàì úãçeéî Cøcä ïéàzkll ¥©¤¤§¤¤§¨¨
xirl dkezn xearl xyt`yk ef xirl qpkidl xzen jkitl .da

xg`d xirl `ed jledy xne` d`exdy iptn ,zxg`.z
y in :cygd iptn enrhy sqep oicáLé[rwzp-]õB÷ Bìelbxa ¨©
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oifge` mipy` cenr ai sc ± iying wxtzereay
äøéã÷ úúéôùzety" oeyl ,dzity ixw dxik iab lr xe`d lv` dze` oigipnyk -

.(ck l`wfgi) "xiqdíéîëç åùç àìå`kd .c`n xzid lv` xeqi` jenqy it lr s` -

,meid dxf dcear mdl oi`y dl dveg ipal oikenq oixeq`d xird ipay it lr s` ,inp

.eyg `låùç àì éàîdzeekc `kd slilc ,zexicw izya xninl `ki` -?øùá íåùî
äìéáðxeqi`l yginl `ki`c ab lr s`e -

on zexicwa xeqi` iwefg`l eyg `l ,`ziixe`c

.`witqdéîð àëädcear inc opiwfgn `l -

xeq` :`nipc ,dl dvegay mieb icia dxf

lawn `edy elld mincy ,dnda mdl xeknl

,od dxf dcear inc ef dnda zngn odn

miaxwpe `id dkez ipa jxevl meid dndady

`ziixe`c xeqi` `ede ,dxf dcearl meid

lke .(bi mixac) 'ebe "dne`n jcia waci `l"n

wtqlc ,od dl dveg lync opircic `kid oky

i`d `nlc :`nipc ,opiyiig `l opaxc `xeqi`

,eci` mei meid iede dkez ipa xza jiiy `xab

z`yl l`xyil ixq`c opaxc` `xab i`d xare

.ci` meia mnr zzleøîà àáø`l" i`d -

dpin slipc ,xn`w dliap xyal e`l - "eyg

`l `dc .dxf dcear incl yegip `lc dzeekc

dliap icyipc iebl d`pd zil mzdc ,inc

raz l`xyi dil ifg i`c itzqinc ,dxicwl

oevx zeyrl ieb oiekzn `kd la` ,`pica dil

minkg mdl eyg `l :xn`w ikd `l` .exiag

iebl l`xyi jinq `nlc ,mieb ileyia meyn

.opaxc mieb ileya lik`we dilyaléîð àëäå
ezaiz jezn elld mincc `hiytc `kid -

`l - `ziixe`c `xeqi`l yginl `kile ,mgwl

.opaxc `xeqi` wtql minkg eygíåé íåùî
íãéàipa xza jiiy ieb i`d `nlc yginl -

meia dicda l`xyi i`d ixhe liwye ,dkez

.eci`øîà àìåò øá äáøipa ly mci` meia -

ipa mr zzle z`yl `iig iax `xy `l dfr

`kil mzdc ,zexicw izyl inc `le .`felhr

[izg] (iz`) ikn mieb ileyia meyn yginl

`ki` `kd la` ,milgba `pnif `cg l`xyi

,dkez ipa xza jiiy ieb i`d `nlc yginl

dl dvegc ipzwc oizipzne .dl dkenqe li`ed

iaxe .xn`w i`d ilek dkenqa e`l - xzen

`l :xn`w ikde ,ixyc `ed odici` iptl `iig

jezn `xepiv dfzp `nyl minkg mdl eyg

jezl ieb zxicwxeqi`e li`ed ,l`xyi zxicw

giky inp i`c cere ,giky `lc `cg ,`ed lw

dveg xeqi`l eyg `l inp `kd .`aexa liha

.ynn dl dkenqy it lr s`e dfr ipa ly dl

rnyn "dxf dcear da yiy" ipzc `kid lk

.mdly d`xil oicaer meidyñðëéì øåñà
äëåúìlif` inp edi` :ixn`c ,cyg meyn -

.gltnlõå÷ åì áùé.elbxa uew el agzp -íàå
äàøð åðéà.onwl yxtn -íéî ïéçì÷îä úåôåöøôoeliq qpkpe ,oilelg mc` zetevxt -

.mdit jxc oi`veie okezl mdixeg`l miníéëøëá,dlecba bdpzdl mikxk iayei jxc -

.mikxk hwp ikdlïåìéñ éáâ ìò.rwxwa xaegn xepiv -äðëñ éðôî,dwelr rlai `ly -

.frla `"eypyéæçúéî àìã àîéìéà.ed`ex mc` oi`y -íéîëç åøñàù íå÷î ìëxac -

.dxiar xaca ecyeg ed`exdy ,oird zi`xn iptn edexq`e xzendíéøãç éøãçá åìéôà
øåñà.edexq` d`ex mc` oi`y mewna -äåçúùîë äàøð åðéà íàåe` eixg` dpety -

.dxf dcear cvl eciväéî÷ ìæéîì.dxf dcear cbpkn xeariy cr -àëéàã ïééòî ìáà
äðëñnva ziin izy `l i`c -.`
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àîìã`veia `ixyc `nlrc mixeqi` x`yn `py i`n :xn`z m`e - dit` l`xyi xcdn

m` apbk qtzpc `kid epiid qpkpe `vei `nlra opixyc `dc :xnel yie ?qpkpe

qibdl :xn`ie ,dxicwa dlap ly skd aegzl leki `kd la` ,`picl dil raze l`xyi e`vn

.dipin zzxn `lc i`pqk` liyaza ixiin `kd ,inp i` .gicwi `ly izpeekzp jliyaz z`

elit` qpkpe `vei ixyc xninl `ki` `axle

xyan di`x iziin `l ikd meyne ,i`pqk`a

zzxn ieb mzdc ,ieb cia dxf dcear incl dlap

.`pica dil raze dil ifg `nlc

éãùå:wgvi epiax yxit - dxicwa dliap ieb

dpiny xya liwye ely dyegk xya icy

l`xyi z` liykdl ick mpga la` .giexdl ick

onwlcn di`xe .wegxnl jled elit` opiyiig `l

`lc `qiixenc `ax` `idd iab (a ,cl) ipy wxta

`qiixenc `zqiwc oeik ,`xng zaexrzl yiig

drax`a `xngc `zqiwe ,`fefa :yexit ,`nela

opiway `nrh i`dne .ifef rax`a :yexit ,inel

`le ,zeieb epizegtyl eply zexicw mei lka

.ekeza xeqi` dlihd `nlc opiyiigäúååëã
ieb cia dxf dcear incl minkg eyg `l inp `kd

gwel `edy elld minc `nipc :qxhpewd yxit -

miaxwp eid xake ,od dkez ipa ly ef xya odn

`l" :aizkc `ziixe`cn oixeq`e dxf dcearl

ded m` inp iia`lc rnyn ."dne`n jcia waci

,oixeq` - dxf dcear ly mdy i`cea opirci

elit` `axle ,eyg `lc meyn `kd ip`ye

wxta onwlc ,`iywe .xeq`e opiyiig yginl

:edl `irainwe iazi xcd ,xn`w (` ,cq) `xza

wiqne ,oixzen e` oixeq` ieb cia dxf dcear inc

ieb :oizipznn di`x iziine ,oixzenc ongp ax

dxf dcear xkne dpn l`xyi ea dyep didy

`iyw jd meyn `nye !mixzen zernd el `iade

eid miaxwpy - dxf dcear inc :qxhpewd yxit

dvexc `xza wxtc `iddl inc `le ,dxf dcearl

mpi` dxf dcear itilge ,dxf dcear itilg xnel

la` ,l`xyi mtilgdyk `l` mixeq`

eed elit`c ,`iyw edin .oixzen ieb mtilgdyk

dcear opirac ,oixeq` mpi` dxf dcearl oiaxwp

iax" wxt onwl opixn`ck ,mipt oirk ziyrpy

meyn aiig diptl lwn wxf :(` ,`p) "l`rnyi

zaexwz opirac xq`p epi` lwnde ,jka dkxcc

dibdy mixg` miyexit yie !`kile mipt oirk

onwlc oizipzn jd dil `xiaq `l iia`c ,i"yx

`axe iia`c xnel `ed wgece .(` ,cq) `xza wxt

wxtn `iyw cere .edl riny `l `ler xa daxe

dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtc `idd` `xza

l`xyi :opax epz ,"zetxzl oiklede" iab (` ,bl

oia cixil jledy ieb ,'eke mieb ly cixil jledd

dxfga oia dkilda:opixn`c ,oixzen eizern

dcear `d ,rnyn .oiaf `nilb oiaf `xng xeni`

`xza wxtc `iddc :mz epiax yxit !oixeq` dxf dcear itilg `nl` ,xeq` - oiaf dxf

dxf dcear incn eaeg rxety ieba epiid - dxf dcear itilg ixyc (` ,cq dxf dcear)

`wec epiide ,"edenk mxg ziide"n epiid dinc zqtez dxf dcearc xn`c i`dc ,xkny

dcear) "oicinrn oi`" wxtae `kd la` .jiiy `l ieb dtilgdyk la` ,l`xyi dtilgdyk

m`e .mincd oixeq` jkle ,zxg` dxf dcear jxevl mincd dvwn iebdy ixiin (` ,bl dxf

dkez ipal `d ,dxf dcear inc meyn dl dveg ipal eyg `lc `kd xn`w iia`c :xn`z

xni`"a opiwqtc (my) "oicinrn oi`" wxt onwlcn `py i`ne .dxf dcear inc meyn xeq`

xne`e !dkez ipa mdy mirecil s` xzen `die ,ikd xn`p inp `kde ,"oiaf `nilb oiaf `xng

ipal jkld ,dikxve dxf dcear iyinyz zepwl reaw `edy cixia ixiin `kdc :wgvi epiax

didy dxf dcear incl yginl ol ded i` :xn`e bilt `axe ."oiaf `nilb xni`"a zelzl yi jkitle ,jkl reaw epi`y cixia ixiin mzd la` ,dxf dcearc incl yginl `ki`c xeq` dkez

.dil `irai` mci` mei meyne ,jkl ieyr cixid oi`c xaq `ax la` ,dl dvega elit`e opiyiig - jkl ieyr cixidìëoe`b miqp ax yxit - 'eke oird zi`xn iptn minkg exq`y mewn

weyac ab lr s` xvga exq` `l `nl` ,mrd cbpk `l la` dnga oghey :(a ,enw) zaya opz cere .mipind dwgi `ly ok dyri `l weyae :(` ,`n) oilegc ipy wxt opzcn ,axk dkld oi`c

.(` ,dq) "dy` dna" wxt zaya ziyixtck ,axk `zkldc wgvi epiaxl d`xp :iz`vn dcedi epiax zetqezae .ciqgd ixen itn zaya izlaw jk .oird zi`xn iptn xeq`øîàäåax

.dcedi ax lr `ziixa jd `biltc uxzl ira `l mewn lkn (a ,cq sc zay) "dy` dna" wxta i`pz dia ibiltc ab lr s`e - 'eke ax xn` dcedi
zetevxt
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בחבל דמצוות ששזור מתרי"ג נימין, כל מצווה פרטית היא נימא פרטית, וכשהאדם עובר עבירה רחמנא־ליצלן, אז נפסקת ונכרתת רק 
נימא פרטית, אבל כללות ההתקשרות נשארת בשלימות.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



רנכ oifge` mipy` cenr ai sc ± iying wxtzereay
äøéã÷ úúéôùzety" oeyl ,dzity ixw dxik iab lr xe`d lv` dze` oigipnyk -

.(ck l`wfgi) "xiqdíéîëç åùç àìå`kd .c`n xzid lv` xeqi` jenqy it lr s` -

,meid dxf dcear mdl oi`y dl dveg ipal oikenq oixeq`d xird ipay it lr s` ,inp

.eyg `låùç àì éàîdzeekc `kd slilc ,zexicw izya xninl `ki` -?øùá íåùî
äìéáðxeqi`l yginl `ki`c ab lr s`e -

on zexicwa xeqi` iwefg`l eyg `l ,`ziixe`c

.`witqdéîð àëädcear inc opiwfgn `l -

xeq` :`nipc ,dl dvegay mieb icia dxf

lawn `edy elld mincy ,dnda mdl xeknl

,od dxf dcear inc ef dnda zngn odn

miaxwpe `id dkez ipa jxevl meid dndady

`ziixe`c xeqi` `ede ,dxf dcearl meid

lke .(bi mixac) 'ebe "dne`n jcia waci `l"n

wtqlc ,od dl dveg lync opircic `kid oky

i`d `nlc :`nipc ,opiyiig `l opaxc `xeqi`

,eci` mei meid iede dkez ipa xza jiiy `xab

z`yl l`xyil ixq`c opaxc` `xab i`d xare

.ci` meia mnr zzleøîà àáø`l" i`d -

dpin slipc ,xn`w dliap xyal e`l - "eyg

`l `dc .dxf dcear incl yegip `lc dzeekc

dliap icyipc iebl d`pd zil mzdc ,inc

raz l`xyi dil ifg i`c itzqinc ,dxicwl

oevx zeyrl ieb oiekzn `kd la` ,`pica dil

minkg mdl eyg `l :xn`w ikd `l` .exiag

iebl l`xyi jinq `nlc ,mieb ileyia meyn

.opaxc mieb ileya lik`we dilyaléîð àëäå
ezaiz jezn elld mincc `hiytc `kid -

`l - `ziixe`c `xeqi`l yginl `kile ,mgwl

.opaxc `xeqi` wtql minkg eygíåé íåùî
íãéàipa xza jiiy ieb i`d `nlc yginl -

meia dicda l`xyi i`d ixhe liwye ,dkez

.eci`øîà àìåò øá äáøipa ly mci` meia -

ipa mr zzle z`yl `iig iax `xy `l dfr

`kil mzdc ,zexicw izyl inc `le .`felhr

[izg] (iz`) ikn mieb ileyia meyn yginl

`ki` `kd la` ,milgba `pnif `cg l`xyi

,dkez ipa xza jiiy ieb i`d `nlc yginl

dl dvegc ipzwc oizipzne .dl dkenqe li`ed

iaxe .xn`w i`d ilek dkenqa e`l - xzen

`l :xn`w ikde ,ixyc `ed odici` iptl `iig

jezn `xepiv dfzp `nyl minkg mdl eyg

jezl ieb zxicwxeqi`e li`ed ,l`xyi zxicw

giky inp i`c cere ,giky `lc `cg ,`ed lw

dveg xeqi`l eyg `l inp `kd .`aexa liha

.ynn dl dkenqy it lr s`e dfr ipa ly dl

rnyn "dxf dcear da yiy" ipzc `kid lk

.mdly d`xil oicaer meidyñðëéì øåñà
äëåúìlif` inp edi` :ixn`c ,cyg meyn -

.gltnlõå÷ åì áùé.elbxa uew el agzp -íàå
äàøð åðéà.onwl yxtn -íéî ïéçì÷îä úåôåöøôoeliq qpkpe ,oilelg mc` zetevxt -

.mdit jxc oi`veie okezl mdixeg`l miníéëøëá,dlecba bdpzdl mikxk iayei jxc -

.mikxk hwp ikdlïåìéñ éáâ ìò.rwxwa xaegn xepiv -äðëñ éðôî,dwelr rlai `ly -

.frla `"eypyéæçúéî àìã àîéìéà.ed`ex mc` oi`y -íéîëç åøñàù íå÷î ìëxac -

.dxiar xaca ecyeg ed`exdy ,oird zi`xn iptn edexq`e xzendíéøãç éøãçá åìéôà
øåñà.edexq` d`ex mc` oi`y mewna -äåçúùîë äàøð åðéà íàåe` eixg` dpety -

.dxf dcear cvl eciväéî÷ ìæéîì.dxf dcear cbpkn xeariy cr -àëéàã ïééòî ìáà
äðëñnva ziin izy `l i`c -.`
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àîìã`veia `ixyc `nlrc mixeqi` x`yn `py i`n :xn`z m`e - dit` l`xyi xcdn

m` apbk qtzpc `kid epiid qpkpe `vei `nlra opixyc `dc :xnel yie ?qpkpe

qibdl :xn`ie ,dxicwa dlap ly skd aegzl leki `kd la` ,`picl dil raze l`xyi e`vn

.dipin zzxn `lc i`pqk` liyaza ixiin `kd ,inp i` .gicwi `ly izpeekzp jliyaz z`

elit` qpkpe `vei ixyc xninl `ki` `axle

xyan di`x iziin `l ikd meyne ,i`pqk`a

zzxn ieb mzdc ,ieb cia dxf dcear incl dlap

.`pica dil raze dil ifg `nlc

éãùå:wgvi epiax yxit - dxicwa dliap ieb

dpiny xya liwye ely dyegk xya icy

l`xyi z` liykdl ick mpga la` .giexdl ick

onwlcn di`xe .wegxnl jled elit` opiyiig `l

`lc `qiixenc `ax` `idd iab (a ,cl) ipy wxta

`qiixenc `zqiwc oeik ,`xng zaexrzl yiig

drax`a `xngc `zqiwe ,`fefa :yexit ,`nela

opiway `nrh i`dne .ifef rax`a :yexit ,inel

`le ,zeieb epizegtyl eply zexicw mei lka

.ekeza xeqi` dlihd `nlc opiyiigäúååëã
ieb cia dxf dcear incl minkg eyg `l inp `kd

gwel `edy elld minc `nipc :qxhpewd yxit -

miaxwp eid xake ,od dkez ipa ly ef xya odn

`l" :aizkc `ziixe`cn oixeq`e dxf dcearl

ded m` inp iia`lc rnyn ."dne`n jcia waci

,oixeq` - dxf dcear ly mdy i`cea opirci

elit` `axle ,eyg `lc meyn `kd ip`ye

wxta onwlc ,`iywe .xeq`e opiyiig yginl

:edl `irainwe iazi xcd ,xn`w (` ,cq) `xza

wiqne ,oixzen e` oixeq` ieb cia dxf dcear inc

ieb :oizipznn di`x iziine ,oixzenc ongp ax

dxf dcear xkne dpn l`xyi ea dyep didy

`iyw jd meyn `nye !mixzen zernd el `iade

eid miaxwpy - dxf dcear inc :qxhpewd yxit

dvexc `xza wxtc `iddl inc `le ,dxf dcearl

mpi` dxf dcear itilge ,dxf dcear itilg xnel

la` ,l`xyi mtilgdyk `l` mixeq`

eed elit`c ,`iyw edin .oixzen ieb mtilgdyk

dcear opirac ,oixeq` mpi` dxf dcearl oiaxwp

iax" wxt onwl opixn`ck ,mipt oirk ziyrpy

meyn aiig diptl lwn wxf :(` ,`p) "l`rnyi

zaexwz opirac xq`p epi` lwnde ,jka dkxcc

dibdy mixg` miyexit yie !`kile mipt oirk

onwlc oizipzn jd dil `xiaq `l iia`c ,i"yx

`axe iia`c xnel `ed wgece .(` ,cq) `xza wxt

wxtn `iyw cere .edl riny `l `ler xa daxe

dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtc `idd` `xza

l`xyi :opax epz ,"zetxzl oiklede" iab (` ,bl

oia cixil jledy ieb ,'eke mieb ly cixil jledd

dxfga oia dkilda:opixn`c ,oixzen eizern

dcear `d ,rnyn .oiaf `nilb oiaf `xng xeni`

`xza wxtc `iddc :mz epiax yxit !oixeq` dxf dcear itilg `nl` ,xeq` - oiaf dxf

dxf dcear incn eaeg rxety ieba epiid - dxf dcear itilg ixyc (` ,cq dxf dcear)

`wec epiide ,"edenk mxg ziide"n epiid dinc zqtez dxf dcearc xn`c i`dc ,xkny

dcear) "oicinrn oi`" wxtae `kd la` .jiiy `l ieb dtilgdyk la` ,l`xyi dtilgdyk

m`e .mincd oixeq` jkle ,zxg` dxf dcear jxevl mincd dvwn iebdy ixiin (` ,bl dxf

dkez ipal `d ,dxf dcear inc meyn dl dveg ipal eyg `lc `kd xn`w iia`c :xn`z

xni`"a opiwqtc (my) "oicinrn oi`" wxt onwlcn `py i`ne .dxf dcear inc meyn xeq`

xne`e !dkez ipa mdy mirecil s` xzen `die ,ikd xn`p inp `kde ,"oiaf `nilb oiaf `xng

ipal jkld ,dikxve dxf dcear iyinyz zepwl reaw `edy cixia ixiin `kdc :wgvi epiax

didy dxf dcear incl yginl ol ded i` :xn`e bilt `axe ."oiaf `nilb xni`"a zelzl yi jkitle ,jkl reaw epi`y cixia ixiin mzd la` ,dxf dcearc incl yginl `ki`c xeq` dkez

.dil `irai` mci` mei meyne ,jkl ieyr cixid oi`c xaq `ax la` ,dl dvega elit`e opiyiig - jkl ieyr cixidìëoe`b miqp ax yxit - 'eke oird zi`xn iptn minkg exq`y mewn

weyac ab lr s` xvga exq` `l `nl` ,mrd cbpk `l la` dnga oghey :(a ,enw) zaya opz cere .mipind dwgi `ly ok dyri `l weyae :(` ,`n) oilegc ipy wxt opzcn ,axk dkld oi`c

.(` ,dq) "dy` dna" wxt zaya ziyixtck ,axk `zkldc wgvi epiaxl d`xp :iz`vn dcedi epiax zetqezae .ciqgd ixen itn zaya izlaw jk .oird zi`xn iptn xeq`øîàäåax

.dcedi ax lr `ziixa jd `biltc uxzl ira `l mewn lkn (a ,cq sc zay) "dy` dna" wxta i`pz dia ibiltc ab lr s`e - 'eke ax xn` dcedi
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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`oifgeרנו mipya cenr ai sc ± iying wxtzereay
éì äîì úåôåöøô!xq` `we `nv zpkq `ki`c ,oiirn `pz `d -éðúéîì éòáã íåùî

ïåìéñ éáâ ìò åéô çéðé àì åá àöåéëjkld ,dt zgpd `pz `le diigy `pz oiirn iabc -

ediiab ipzinl jiiye ,dt zgpd `pz zetevxta la` .diab "ea `veik" ipzinl jiiy `l

edl wicac ,`zpkq `kil ecia zezyle zegyl eli`c ,dt zgpd inp xeq`c "ea `veik"

.diciaúçà åãéáepi`e eita wxefe xdnn -

.oiirie ecia eakrl leki eici izya la` .wcea

àîéð.dwelr `id -åì íçäìming min -

ipzwck `id zeytp zpkqc ,zaya zezyl

.ey`xa enc :`ziixaaéëäå éëäãàonf jeza -

xdni `ly ,uneg edewyi mind el oinngny

.zenlàøåáéæ.drxiv =æâîù àìç,wfg uneg =

.frla `"xbi`éøéøáùzkn lr dpennd cy -

one zexdpd on `l" `kd qxb `l .mixiepq

.milkd on inp oicd `edc ,"minb`däééøúéì-

.`in `pigv :dil `nile ,ezpyn epviwiù÷ø÷ð
àîúëðá,avgd lr `avgd ieqika ywywi -

.dicda `xabk incilcéøéøáùî øäãæéà
éøåéç éñëá éø éøé éøéø éøéøá éøéøáùygl -

`ed xy`k cyd myn jlede hrnzne ,`ed¨

oke ,"ix" cr ze` xg` ze` zeaiz herin rney

:enebxz "mixiepq" .myn egixadl ygld `ed

.(hi ziy`xa) ixixayäðùîäá ùéù øéò
äøæ äãåáòmei mdl zeidl miebd jxce -

.mci` meia cixie weyúåéåðç äá åéäå
úåøèåòîzeiepg oze`y mdl `ed oniqe -

.qkn mdn lehil ,md dxf dcear ly

úåøåñà úåøèåòî.`xnba yxtn -ïéàù
úåøúåî úåøèåòî-zexhern oi`y oze`ac

`le ,dxf dcearl `qkn ediipin ilwy `l

meyn i`e .ediipin d`pd dxf dcearl `ihn

ipeafl ilin ipd - mci` meia ozepe `yepc

aixwne lif`e dnda dil oafn `nlc ,edl

zeidl gwel jxc inp i` ,dxf dcearl dl

xac ediipin oafnl la` ,icene lif`e gny

.`ed avr xken mzqc ,ixy miiwznd

àøîâñãäå ãøååádcear zaexwz ly -

ly elld zeiepgy mdl oniq `ede ,dxf

.od dxf dcearàçéøî éðäúî à÷ãcxee -

iptl oghyl jxc qcdeoixeq`e ,dxf dcear

.dxf dcear zaexwz meynúåøéôá ìáà-

d`pd `ihnc ab lr s`e .odn gwil oixzen

.xzen dpdna :yxtnck ,da ol zil - ipiaf jpda dxf dcearl
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úåôåöøômewn lkn ,degzynk xeng epi` dxf dcearl wypnc ab lr s`c - il dnl

.xeq`c lirlc `dn dl opirny wypna `ziixe`c `xeqi` inp `ki`c oeik

òìåáärnyn (a ,cn) "oinen el`" wxt zexekaac ab lr s`e - oing el mgdl xzen `nip

oeik zayd z` eilr oillgn mewn lkn ,daxd zeigl leki `ed dwelrd dzyy xg` mby

abe cid ab lry dkn` dedc icin ,dpkq da yiy

llg ly dknk opiaygc (` ,gk dxf dcear) lbxd

`txzn minrty ab lr s` ,zayd z` llgl

dphw zrlez :yexit ,"`wxr" :qxb jexra .eil`n
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oicd z` mb aezkl `ziixad dkixv recn zxxan `xnbd
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oicl eknq jkle .eiab lr eit z` gipnyk wx `ed xeqi`d oeliqa

.eit zgpda dzeyyk wx `ed xeqi`d mdipyay zetevxtd
:`xnbd zxxan .`ziixad zxacn dpkq efi` lr zxxan `xnbd
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כשישנו גם לימוד חלק הסוד שבתורה, פנימיות התורה, שבה לא שייך העלמות והסתרים דה'רוח שטות', להיותה בחינת אילנא דחיי, 
למעלה מעניין הבירורים, אזי נעשה גם הלימוד דפשט־רמז־דרוש באופן של חיבור ודבקות כו'.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



רנז oifge` mipya cenr ai sc ± iying wxtzereay
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ediiab ipzinl jiiye ,dt zgpd `pz zetevxta la` .diab "ea `veik" ipzinl jiiy `l
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àîúëðá,avgd lr `avgd ieqika ywywi -
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éøåéç éñëá éø éøé éøéø éøéøá éøéøáùygl -

`ed xy`k cyd myn jlede hrnzne ,`ed¨

oke ,"ix" cr ze` xg` ze` zeaiz herin rney

:enebxz "mixiepq" .myn egixadl ygld `ed

.(hi ziy`xa) ixixayäðùîäá ùéù øéò
äøæ äãåáòmei mdl zeidl miebd jxce -

.mci` meia cixie weyúåéåðç äá åéäå
úåøèåòîzeiepg oze`y mdl `ed oniqe -

.qkn mdn lehil ,md dxf dcear ly

úåøåñà úåøèåòî.`xnba yxtn -ïéàù
úåøúåî úåøèåòî-zexhern oi`y oze`ac

`le ,dxf dcearl `qkn ediipin ilwy `l

meyn i`e .ediipin d`pd dxf dcearl `ihn

ipeafl ilin ipd - mci` meia ozepe `yepc

aixwne lif`e dnda dil oafn `nlc ,edl

zeidl gwel jxc inp i` ,dxf dcearl dl

xac ediipin oafnl la` ,icene lif`e gny

.`ed avr xken mzqc ,ixy miiwznd

àøîâñãäå ãøååádcear zaexwz ly -

ly elld zeiepgy mdl oniq `ede ,dxf

.od dxf dcearàçéøî éðäúî à÷ãcxee -

iptl oghyl jxc qcdeoixeq`e ,dxf dcear

.dxf dcear zaexwz meynúåøéôá ìáà-

d`pd `ihnc ab lr s`e .odn gwil oixzen

.xzen dpdna :yxtnck ,da ol zil - ipiaf jpda dxf dcearl
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úåôåöøômewn lkn ,degzynk xeng epi` dxf dcearl wypnc ab lr s`c - il dnl

.xeq`c lirlc `dn dl opirny wypna `ziixe`c `xeqi` inp `ki`c oeik

òìåáärnyn (a ,cn) "oinen el`" wxt zexekaac ab lr s`e - oing el mgdl xzen `nip

oeik zayd z` eilr oillgn mewn lkn ,daxd zeigl leki `ed dwelrd dzyy xg` mby

abe cid ab lry dkn` dedc icin ,dpkq da yiy

llg ly dknk opiaygc (` ,gk dxf dcear) lbxd

`txzn minrty ab lr s` ,zayd z` llgl

dphw zrlez :yexit ,"`wxr" :qxb jexra .eil`n

ea zilzp xyad lr zltepyke ,mina dievne

on z`lnzp `id zvveny onf lke ,mcd zvvene

ziag enk `diy cr zgtpzne zvveny dgild

dgil zvven ,mind jeza rlea mc`yke .dphw

.dav eqixk `vnpe eirna zlcbzne eirnay

(ai mildz) "zelf mexk" ,"`wlr" :mixg` mixtqe

.iypi` ipac oednc zvvenc `wlrk :opinbxzn

àìon" opiqxb `lc i"yx yxit - mc` dzyi

on oicd `edc ,"minb`d on `le zexdpd

:ok ixg` iqxbc mixtql ok yxite .milkd

iaxr"ac yxit wgvi epiaxe ."`nzkp` yiwxwp"

on" :ixixayc jda opiqxb (` ,aiw migqt) "migqt

opiqxb `le ,"dlila minb`d one zexdpd

`ki` i`" inp opiqxb `le ,"`nzkp` yiwxwp"

.'eke "`iplt dil `nil dicda `pixg` yipi`

:qixbc ,jdn lirl zxg` `ziixa my yi la`

yiwxwp" :qixbe ,"zezay ililae ziriax ilila"

."`nzkp`øéòyxit - dxf dcear da yiy

meia cixie wey odl zeidl `ed zelibx :qxhpewd

- zexzenc `nrh epiid zexhern mpi`ye .mci`

i`e .dxf dcearl d`pd ediipin `ihn `lc meyn

,ipeafl ilin ipd - mci` meia ozepe `yep meyn

zeidl gwel jxcc meyn i` zaexwz meyn i`

mzqc ,ixy ediipin oafnl la` ,icene lif`e gny

dnn i"yx ea xfgy rnyn `kd .`ed avr xken

epiid zzle z`ylc (` ,a) lirl yxtn didy

ixiin eci` meia i` ,`iyw edine .xknne gwn

`d ?mdn oigwel j`id ,ci` meia weyd didiy

ixn`epi`y xac mdn oigwel oi`c (a ,e) lirl op

axc opixn` (a ,bi) `kdc `xnba eli`e ,miiwzn

opixn` `caer `eddc dlre ,`zit cg oaf dinxi

zgwl `l z`e :dixagl cg dil xn` :inlyexia

`kdc xi`n epiax yxit jkl !jinin oiwqelb

o`k oi` zexhern mpi`ya jkle ,ixiin mci` meia `lye ,qkn ea gipdl ieyry cixia ixiin

.xeqi`àìà,`diz zan `py i`n :mz epiax dywd - `gixn ipdznwc qcde cxeea

,ea oilren oi`y idp ezevn ziyrpy xg`l s`c ,zxehw enk iede ,iniiw `gixl ediixwirc qcde cxee ip`yc ,uxize ?`id `zlin e`l `gixc meyn ixyc (a ,eq) `xza wxt onwl opixn`c

.`ki` `din `xeqi` mewn lkn ,oz`pd jxck `l` odilr oiwel oi` dxezay oixeqi` lk :(a ,ck migqt) opixn`c `dc ,xeq`l yi `ny `gixl ediixwir ied `l elit`e .`ki` `din `xeqi`

`ziixe`a dlik` da aizk `l inp dxf dcearae ,dlik` eda `aizk `lc meyn oz`pd jxck `ly s` mdilr oiwelc mxkd i`lk` dedc icin ,iwl inp zewll elit` dxf dceara `nye

gaf ywzi`c dlaw ixaca wx ,xeqi` lv` dlik` xkfed `l mewn lkn ,"elk`i enigaf alg xy`" :(al mixac) aizkc ab lr s`e ."mizn igafn elk`ie" :(ew mildz) dlaw ixaca `l`

oirkc ,ixiin jqp oiiac ab lr s` ,`diz za la` .`ki` `din `xeqi` ,`kil zewlnc xnel `vnz m` elit`e .(a ,hk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt `zi`ck ,"mizn igafn elk`ie" znl

`ede eteba qpkp gixdy ,diizyk dil aiygc meyn `l` ,gixd z`pd meyn e`l - xqe`d mrhe .ewifne enhega qpkp oiid wfeg daxc` ik ,d`pd `kil mzd - ea exingd dxf dcear xeqi`

.dpdp epi`y it lr s` ynnl dnecd gixd xeq`l yi ,dqb diizy el dzid `l envr oiid dzey did m`c oeik ,`kd ,d`pd xeqi`a zxzen dqb dizyc xnel `vnz m` elit`e .xzeia wfg

ìáàoixeq` dxfga ecia mi`vnpd zernc ,cixil jledd l`xyi :ipzc (` ,bl) "oicinrn oi`" wxt onwl :xn`z m`e .zexzen `din zexhern opi`y ,opgei iaxle - zexzen zexita zexhern

[ilzinl] (ipzinl) ol ded ?i`n`e ,xeqi`a m` ik myl jlil leki epi`y rnyn - xeqi`a my jled did `le xnelk ,dil oiafn ded `kd oiaf `nilb i`c wiqne ,oiaf dxf dcear xni`c

jd ,inp i` .zexita `din opgei iaxle qcde cxeea yiwl oa oerny iaxl ,xeqi` xacl zexhern xird zeiepg lkya ixiin mzdc :xnel yie !xeqi` xacl zexhern opi`y zeiepgc `idda

lran oafc ilz `l i`n` (` ,bi) `ziixaa onwl :xn`z m`e .dpdn oia dpdp oia xq`c jenqac ozp iaxk `iz`e ,dxhr gipdl dvex epi`y in lkn qkn oigwely cixia ixiin onwlc `ziixa

gweld on e` ,`qkin ilwy mlerlc ,xbz l`xyia ixiin `ziixaa mzdc :xnel yie ?oizrnya onwl rnynck ,lcpqe `zit s` ,xac lk dipin oafnl `nlr ilekl ixyc ,reaw epi`y ziad
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?éì änì úBôeöøt¯àöBik :éðúéîì éòá÷c íeMî ©§¨¨¦¦§¨¨¥§¦§¥©¥
éðtî ,äzLéå ïBléqä éaâ ìò åét çépé àì BaŸ©¦©¦©©¥©¦§¦§¤¦§¥
äzLé àì :ïðaø eðz .ä÷eìò ?äðkñ éàî .äðkqä©©¨¨©©¨¨£¨¨©¨©Ÿ¦§¤
àì ,íénâàä ïî àìå úBøäpä ïî àì íéî íãà̈¨©¦Ÿ¦©§¨§Ÿ¦¨£©¦Ÿ

äúL íàå ,úçà Bãéa àìå åéôa¯,BLàøa Bîc §¦§Ÿ§¨©©§¦¨¨¨§Ÿ
òéiñî .ä÷eìò úðkñ ?äðkñ éàî .äðkqä éðtî¦§¥©©¨¨©©¨¨©¨©£¨§©¥©
àîéð òìBaä :àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøì déì¥§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨©¥©¦¨

íéî ìL¯äNòîe ;úaLa ïénç Bì íçäì øzeî ¤©¦¨§¨¥©¦§©¨©£¤
äéîçð éaø øézäå ,íéî ìL àîéð òìaL ãçàa§¤¨¤¨©¦¨¤©¦§¦¦©¦§¤§¨
áø øîà ?éëäå éëäcà .úaLa ïénç Bì íçäì§¨¥©¦§©¨©§¨¦§¨¦£©©
áø øîà .àlç òîâéì :òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©¦§©©¨£©©

àøeaéæ òìác ïàî éàä :ïéáà øa éãéà¯àééçî ¦¦©¨¦©©§¨©¦¨¦§¨
ì eäéî ,éiç àìøLôà ,æbîL àlçc àzòéáø dé÷L ¨©¥¦¦§§¥§¦¦¨§©¨©§¨¤§¨

àì :ïðaø eðz .déúéaà ãé÷ôîc ãò àzøet éiçc§©¥§¨©§©§¦©¥¥¨©¨©Ÿ
äúL íàå ,äìéla íéî íãà äzLé¯,BLàøa Bîc ¦§¤¨¨©¦©©§¨§¦¨¨¨§Ÿ

,éçö íàå .éøéøáL úðkñ ?äðkñ éàî .äðkqä éðtî¦§¥©©¨¨©©¨¨©¨©©§¦¥§¦¨¥
?dézðwz éàîdééøúéì ,déãäa àðéøçà àkéà éà ©©©§¥¦¦¨©£¦¨©£¥¦§§¥

àîúëða L÷ø÷ð ,àì éàå ;"àiî àðéçö" :déì àîéìå§¥¨¥¨¥¨©¨§¦¨§©§¥§©§§¨
,àúéðìt øa àéðìt" :déLôðì eäéà àîéðå ,àaöçà©©§¨§¥¨¦§©§¥§¨§¨©§¨¦¨
éø éøé éøéø éøéøá éøéøáMî øäcæà Cnéà Cì äøîà̈§¨¨¦¨¦§©©¦©§¦¥§¦¥¦¥¦¥¥

."éøeéç éñëaäðùî,äøæ äãBáò äa LiL øéò §¨¥¦¨¥¦¤¥¨£¨¨¨
äæ ,úBøheòî ïðéàLå úBøheòî úBéeðç äa eéäå§¨¨£§¨§¤¥¨§¨¤
úBøheòîä :íéîëç eøîàå ,ïàL úéáa äNòî äéä̈¨©£¤§¥§¨§¨§£¨¦©§¨

.úBøzeî úBøheòî ïðéàLå ,úBøeñààøîâøîà £§¤¥¨§¨¨¨©
úBøheòî àlà eðL àì :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦Ÿ¨¤¨§¨
úBøheòî ìáà ,àçéøî épäúî à÷c ,ñãäå ãøååa§¤¤©£©§¨¦§©¥¥¥¨£¨§¨

úBøéôa¯àì" :àø÷ øîàc ?àîòè éàî ;úBøzeî §¥¨©©§¨§¨©§¨Ÿ
,øeñàc àeä äðäð ,"íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãé¦§©§¨§§¨¦©¥¤¤¡¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dxf dcear(ycew zay meil)

oicd z` mb aezkl `ziixad dkixv recn zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .iriaxdéì änì úBôeöøtmb `pzd dpy dnl - ©§¨¨¦

.mrh eze`n `ed mby oirn oicn ecnell xyt` ixd ,df oic
:`xnbd daiynéðúéîì éòa÷c íeMî[eixg` zepyl dvxy-] ¦§¨¨¥§¦§¥¦

,'äðkqä éðtî ,äzLéå ïBléqä éab ìò åét çépé àì Ba àöBik'm`e ©¥Ÿ©¦©¦©©¥©¦§¦§¤¦§¥©©¨¨
`veik' eixg` xnel leki did `l cala oirnd oic z` xikfn did
lr eit z` gipnya wx `ziixaa dpyp `l oirnd oic ixdy ,'ea
la` ,eicia mind zgiwl ici lr dzeye dgeya s` `l` ,oirnd
oicl eknq jkle .eiab lr eit z` gipnyk wx `ed xeqi`d oeliqa

.eit zgpda dzeyyk wx `ed xeqi`d mdipyay zetevxtd
:`xnbd zxxan .`ziixad zxacn dpkq efi` lr zxxan `xnbd

éàîd iptn'.'äðkñzpkq iptn :`xnbd daiyn,ä÷eìò`ny ©©¨¨£¨
zvven dphw zrlez `idy ,dwelr rlai oeliqd lr eit gipnyk

.eytpa okzqie ,mina z`vnpd mc
:dnec oic dae `ziixa d`ian `xnbdíãà äzLé àì ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ¦§¤¨¨

àì ,íénâàä ïî àìå úBøäpä ïî àì íéîenvr oikxiy ici lr ©¦Ÿ¦©§¨§Ÿ¦¨£©¦Ÿ
mrnbie mdil`àìå ,åéôamgwiy ici lrúçà Bãéa.eitl m`iaie §¦§Ÿ§¨©©

äúL íàå,el` mipte`a mdnBLàøa Bîclr legi ezzin oer - §¦¨¨¨§Ÿ
,ey`xäðkqä éðtî:`xnbd zx`ane .envr z` okqny -éàî ¦§¥©©¨¨©

d iptn','äðkñiptn.ä÷eìò úðkñ ©¨¨©¨©£¨
,`ziixaay df oic :`xnbd zxne`øîàc ,àðéðç éaøì déì òéiñî§©¥©¥§©¦£¦¨§¨©

íéî ìL àîéð òìBaä ,àðéðç éaø,mina digd dwelr -íçäì øzeî ©¦£¦¨©¥©¦¨¤©¦¨§¨¥
BìminúaLa ïénç.zeytp zpkq `idy iptn ,`txzie dzyiy ©¦§©¨

:`pipg iax ly epick ea eyry dyrn d`ian `xnbdäNòîe©£¤
òìaL ãçàa.úaLa ïénç Bì íçäì äéîçð éaø øézäå ,íéî ìL àîéð §¤¨¤¨©¦¨¤©¦§¦¦©¦§¤§¨§¨¥©¦§©¨

zpkd onfa zeni `ly ick rlead dyri dn zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .mindéëäå éëäcà`ly dyri dn ,miizpia - ©§¨¦§¨¦

:`xnbd daiyn .zeniàlç ònâéì ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©¦©©©¨
.epzinz `ly dwelrd z` akrl ,uneg dzyi -

:ea zeyrl yi dn ,dpkq ea yiy xg` dxwn d`ian `xnbdøîà̈©
àøeaéæ òìác ïàî éàä ,ïéáà øa éãéà áø,drxiv -ééç àì àééçî- ©¦¦©¨¦©©§¨©¦¨¦§¨Ÿ¨¥

el oi`e zeniy cr eirna uewrzy iptn ,ote` meya digi `l
.d`etxì eäéîæbîL àlçc àúòéáø déé÷Luneg ziriax edewyi - ¦©§§¥§¦£¨§©¨©§¨

,wfgdéúéaà ãéwôîc ãò àúøet ééçc øLôàleki df ici lry - ¤§¨§¨¥§¨©¦§©¥©¥¥
.eiqkp lr deviy cr hrn zeigl

iptn dxq`py min ziizya zwqer `id mby ,ztqep `ziixa
:dpkqäìéla íéî íãà äzLé àì ,ïðaø eðzminb`de zexdpd on oia ¨©¨¨Ÿ¦§¤¨¨©¦©©§¨

,milkd on oiae.äðkqä éðtî ,BLàøa Bîc äúL íàå§¦¨¨¨§Ÿ¦§¥©©¨¨
:`xnbd zxxan .ef `ziixa zxacn dpkq efi` lr zxxan `xnbd

éàîd iptn'.'äðkñiptn :`xnbd daiynéøéøáL úðkñcyd - ©©¨¨©¨©©§¦¥
dlila min dzeyy inl wifdl ekxcy ,mixiepq zkn lr dpennd

.icigi
:`xnbd zxxandézðwz éàî éçö éàåinl `nv m`e -ezpwz dn m §¦¨¥©©©§¥

:`xnbd daiyn .wfpi `le zezyl lkeiydéãäa àðéøçà àkéà éà¦¦¨©£¦¨©£¥
,oyi `ede ,enr xg` mc` yi m` -àiî àðéçö déì àîéìå dééøúéì¦§§¥§¥¨¥¨¥¨©¨

.'minl iz`nv' el xn`ie ezpyn epxiri -àì éàåxg` oi` m`e - §¦Ÿ
,enràaöçà àîzëða L÷ø÷ðick ,ckd lr ckd dqkna yiwi - §©§¥§¦§§¨©©§¨

,sqep mc` enr yiy aeygie cyd rnyiydéLôðì eäéà àîéðå- §¥¨¦§©§¥
,envrl xn`ieàúéðìt øa àéðìt',[zipelt oa ipelt-]Cì äøîà §¨§¨©§¨¦¨¨§¨¨

øäcæà ,Cnéà[xdfid-]îenyy wifndéø éøé éøéø éøéøá éøéøáM ¦¨¦§§©§©§¦¥§¦¥¦¥§¥¥
`vnpdéøeéç éñëacyd rneyy ici lre .['zeycg qxg zeqeka-] §¨¥¦¨¥

xzene ,myn gxea `ed ixd hrnzne jled 'ixixay' eny z`
.mind on zezyl

äðùî
meia mixkpd mr ozne `yn xeqi` oipra sqep oic d`ian ef dpyn

:mci`íéáëBk úãBáò da LiL øéò-ci` mei meid da mibbegy ¦¤¤¨£©¨¦
r ceakl.mci` meia cixi jexrl did mbdpne ,mxiray dxf dcea

úBøheòî úBieðç da eéäåoze`ay oniq df dide ,zehyewn - §¨¨£§¨
,dxf dcearl qkn minlyn zeiepgåeidzeiepg mb daïðéàL §¤¥¨

,úBøheòî.dxf dcearl qkn zenlyn opi`y iptnäNòî äéä äæ §¨¤¨¨©£¤
,ïàL úéáa,zexhern opi`ye zexhern zeiepg my eidyeøîàå §¥§¨§¨§

íéîëçzeiepgdyúBøeñà úBøheòîä,oda zepwl l`xyil xeq` - £¨¦©§¨£
ea miynzyny qkn epnn gwlp ,mlyiy melyzdn wlgy iptn
dxf dcear z` dpdn `vnpe ,dxf dcear ikxevl mixnekd

,xeq`e,úBøzeî úBøheòî ïðéàLådcearl qkn odn ribn oi` ik §¤¥¨§¨¨
xird ipa x`yl `l` ,dxf.

àøîâ
:zexeq` zexhernd zeiepgdy mrhd dn zx`an `xnbdøîà̈©

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø,zexeq` zexherndy epizpyna epipyy dn ©¦¦§¤¨¦
eðL àì,df oic exn` `l -àlàodykñãäå ãøååa úBøheòîmdy Ÿ¨¤¨§¨§¤¤§¨¨

xeq`y mrhde ,dxf dcear iptl mgheyl jxce ,aeh gix mipzep
meyn `ed el` zeiepga zepwlàçéøî éðäúî à÷ãdpdp `edy - §¨¦§£¥¥¥¨

,d`pda dxeq`d dxf dcear zaexwz ly gixnìáàeidúBøheòî £¨§¨
úBøéôa,miqcde micxe `la calaúBøzeî,oda zepwl zeiepgd §¥¨

z` dpdn eziipw ici lry `vnpe ,qkn zenlyny it lr s`e
.dxf dcear

:eixac mrh z` x`an yiwl yixàîòè éàî-,dfa mrhd edn ©©£¨
`l` ,dxf dcearl d`pd d`a eziipw ici lr ixdàø÷ øîàã- §¨©§¨

zgcpd xir oipra weqta xn`p(gi,fh bi mixac)lM z`e DzF` mxgd'©£¥¨§¤¨
e 'ebe 'DA xW`,'íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãé àìz` dlkz xnelk £¤¨§Ÿ¦§©§¨§§¨¦©¥¤
xira xy` lkwiicl yie .xiray dnn llk zepdil jl xeq`e

,dfnøeñàã àeä äðäð,dxezd dxq` dxf dcearn zepdil wxy - ¤¡¤§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

ומהראוי  גדולה,  בהצלחה  שיהי'  מהשי"ת  יה"ר  הנה  ביום...  יהי'  שהבאנקעט  במ"ש 

באווארענען שלא יהי' בשעת מעשה ענינים המבלבלים את ההצלחה כמו השיר הידוע שאינו מתאים 

לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר ויועיל זה להמשכת הצלחה בטהרתה במילואה והשי"ת יזכהו להודיע טובות 

ע"ד הצלחת הבאנקעט והעיקר ע"ד הגדלת והפרחת המוסד שנתמנה בו ומנהלו, הן בכמות והן באיכות 

ויה"ר שיהי' זה בנקל און אן מאטערניש.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש - המחכה לבשו"ט.



c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áéíeNì èòî Ba ÷÷Bçå ìâø ìL ñeôc ïéîk äNBòL eðéäc ,BlL á÷a àöBé åéìâø eòè÷ðL òè÷ä ïéà¥©¦¥©¤¦§§©§¨¥§©¤§©§¤¤§¦§¤¤¤§¥§©¨
BëBúa B÷BL Làø127éøö íéðt-ìk-ìò éøäL Ba Cläì éãk äæ á÷ äNBò ïéàåBì øzeîe Bì÷îì àeä C Ÿ§§¥¤©¤§¥§©¥¤£¥©¨¨¦¨¦§©§¨

øàaúéL Bîk Bì÷îa úàöì128äàøð àäé àlL ìéáMa àeä äæ á÷ úiNò àlà Bëeìéä Cøö àeäå ìéàBä ¨¥§©§§¤¦§¨¥¦§Ÿ¤¦¤¨£¦©©¤¦§¦¤Ÿ§¥¦§¤
Ba úàöì øeñàå (éBNî àeä éøä) Bëeìéä Cøö BðéàL ïåék Cëéôì ,ìâø äëð àlà ìâø øqçk129[nÎhl. ©£©¤¤¤¨§¥¤¤§¦¨¥¨¤¥Ÿ¤¦£¥©§¨¨¥

éøö BðéàL óà Ba úàöìå BLáìì øzî Leaìî úøBz åéìò LiL øác ìkL óàå)Búëéìä Cøöì BLáìì C §©¤¨¨¨¤¥¨¨©©§ª¨§¨§§¨¥©¤¥¨¦§¨§§Ÿ¤£¦¨
øçà Cøöì àlà135Cøö BðéàL ét-ìò-óà Ba àöé àì änì BlL ìòðî àeäL äæ á÷ ïécä àeä ïk íàå , ¤¨§Ÿ¤©¥§¦¥©¦©¤¤¦§¨¤¨¨Ÿ¥¥©©¦¤¥Ÿ¤

ìL àeäå ìéàBä ììk ìòðî úøBz åéìò ïéà äæ áwL éôì ,ìâø øñç äàøé àlL Ba Ntçúäì àlà Búëéìä£¦¨¤¨§¦§©¥¤Ÿ¥¨¤£©¤¤§¦¤©¤¥¨¨©¦§¨§¨¦§¤
øBò ìL àlà ìòðî àø÷ð ïéàå õò[`nã"éøú ïîéña øàaúiL Bîk137. ¥§¥¦§¨¦§¨¤¨¤§¤¦§¨¥§¦¨

ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

יב  סעיף התחלת כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה

1

2

3

4

5

6

7

8

dkld ixe`ia
åá úàöì [èì לצאת מותר (פרוטזה),130- מלאכותי באבר

להליכה  מסייעים שאינם אף עין, או אצבע רגל כגון
כלל  באופן 131וכיו"ב היטב מותאמת שתהיה צריך אך ,

ברשותֿהרבים  להסירה שיצטרכו או תיפול .132שלא
åá úàöì [î ומכסהו בו שמתבייש פצע או מום בעל -

צורך  בה שאין זו בתחבושת לצאת לו אין בתחבושת,
כלל  לצאת 133רפואי יכול כלל אחר פתרון וכשאין ,

.134בה 
øåò ìù [àî שאין כתכשיט, נחשב אינו וכן -

עץ  בבקעת .136מתקשטין

zetqede mipeiv
Ò"·עד"ז127) „È¯˙ 'ÈÒ· לו עושה רגליו שנקטעו מי :

בתוכו. שוקו ראש ומניח קיבול בית בו וחוקק רגל כמין דפוס
סי"ג.128) לקמן
(129„ÈŒ·˙Î· רמב"ם) התורה מן ע"ז חייב אינו ואעפי"כ :

הוציא  שלא מפני כז) ס"ק סוף המ"א לפ"ד הט"ו פי"ט
המוציאים. כדרך

סכ"א 130) שיד סי' להלן ראה בשבת, הרכבתה ולענין
חיישנים  ידי על המופעלת פרוטזה ולענין שמותר, שמשמע

מהפוסקים. רבים בזה הקילו - חשמליים
תותבת,131) רגל להתיר שאין לכאורה משמע בשוע"ר

כמשוי, אלא מנעל או לבוש, כקישוט, נחשבת שאינה משום
משום  א. לזה: טעמים ושני להקל, המנהג מכל ֿמקום אך
הוצאה  זו שהרי מדרבנן אלא אינו בהם היציאה שאיסור
זה, לסימן מכתבֿיד בהוספה (כמפורש כדרכה שאינה
כבוד  במקום דרבנן בהוצאה להקל ואפשר לעיל), הובאה
את  נושאים בימינו ב. סק"ט), לדוד תהלה (ראה  הבריות
ולכך  בלבד, לרחוב היציאה בשעות ולא היום כל הפרוטזה
לו  משמשת אינה (שהרי כמנעל להחשיבה שאין אף
בדוגמת  בכך (שדרכו כלבוש להחשיבה אפשר כמנעל),
לפי  בזה להחמיר יש אם שם וראה טו, שבסעיף כבלים

המהדו"ב).
כלשהו,132) לצורך האדם את משמש התותב האבר אם

כל  לכתחילה בו לצאת מותר וכיו"ב, עליו להשען כגון
רק  אלא לכלום, משמש אינו אם אך מעצמו. נופל שאינו
נופלת  שאינה בכך די לא אז האבר, חסרון ניכר יהיה שלא
נט  ס"ק הציון בשער בזה שהתיר (אף להתירה כדי מעצמה
משום  או הבריות כבוד משום להיתר גם צריך אלא ועוד),

כדלעיל. בכך שדרכו לבוש
הגוף,133) להגנת ואינה רפואי צורך בתחבושת כשאין

משום  בה אין וכן סי"ח), להלן (ראה כבגד נחשבת אינה
(כשם  פשוטה בד בחתיכת מתקשטין שאין משום תכשיט

בחתיכת  מתקשטין משקפיים שלא לחובש דומה ואינו עץ),
את  לכסות פאה לחובש או ט), סעיף על (לעיל נוי לשם
מלכתחילה  שנועדו יפים דברים שהם סב), (סעיף קרחתו
אמנם  סב), בסעיף שוע"ר לשון משינוי להלן (ראה ליופי
שנחשבת  שייתכן יפה מבד בתחבושת להקל מקום יש

לקישוט. גם כשכוונתו כתכשיט
המהודקת 134) תחבושת בכל התיר סי"ט פי"ח בשש"כ

דלעיל), תותבת ברגל המקילים על כנראה (ומסתמך היטב
חשש  כשאין גם למשוי נחשב שלשוע"ר לעיל נתבאר אך
לעיל  (שהובא ההיתר כאן אין וכן התחבושת, שתיפול
אין  (שלעולם תמיד ללובשה שרגילים תותבת) רגל בעניין
יש  אך תותבת), ברגל שרגילים כפי בתחבושת רגילים
(שהוא  הבריות כבוד במקום (דרבנן) זה איסור להתיר
והיינו  תותבת), רגל לעניין לעיל שהובא השני ההיתר

כלל. אחר פתרון לו ואין כשמתבייש
(135„ÈŒ·˙Î· אלא הליכתו לצורך לובשו שאינו אע"פ :

מלבוש  תורת שיש דבר דכל רגל, חסר נראה יהא שלא כדי
להצילו  אלא שא"צ אע"פ מלבוש דרך ללבשו מותר עליו
או  וסי"א) ס"י לעיל (ובשוע"ר וי"ד סי"ג כדלעיל מטינוף

סמ"ב). לקמן (ובשוע"ר סל"ו כדלקמן חבירו לצורך
העץ 136) את נתן לא שהאדם הוא ופירושו ה, ס"ק קו"א

ולעולם  האבר, חסרון להסתיר כדי אלא בו, להתנאות כדי
דבר  אבל עץ, בבקעות מתקשטין הרגליים שקטועי לומר אין
ואפשר  תכשיט, משום מותר בו להתנאות כדי שנותנים
ולכך  סרוק', בפשתן מתקשטים ש'הקרחים (לדוגמה) לומר
ונגעים" חטטין "בעלי המילים את שינה סב בסעיף
אינה  שמטרתו להדגיש הקרחה", ל"בעלי המחבר שבשו"ע

להתנאות. אלא מום, להסתיר
(137 ֿ ביום וכיו"ב בד של מנעל נעילת (לעניין ג סעיף

אינו  עור של שאינו וכל מנעל, אלא אסרו לא הכיפורים):
מלבוש. אלא מנעל נקרא
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‡Î שני ביום גם פוסל בשופר ראשון ביום הפוסל דבר כל
מדבריהם: אלא שאינו אע"פ

·Î מפני יו"ט עליו מחללין אין השנה ראש של שופר
ואין  תצ"ח בסי' כמ"ש תעשה ולא עשה הוא שיו"ט
בדבר  ואפילו ועשה תעשה לא את דוחה דשופר עשה
שחכמים  לפי עליו מחללין אין מדרבנן אלא אינו שאיסורו
דברי  לבטל דבריהם והעמידו תורה לשל דבריהם את השוו

תעשה: ואל בשב תורה

‚Î ואין הנהר מעבר או האילן בראש השופר היה כיצד
שט  ואינו באילן עולה אינו הוא אלא אחר שופר לו
אסור  אבנים של גל עליו נפל ואם להביאו כדי המים פני על
כדי  לתחום חוץ לילך ואין ליטלו כדי האבנים לטלטל
מחוץ  אותו מביאין שאין לומר צריך ואין שופר קול לשמוע

לתחום:

„Î מותר נכרי ע"י אבל ישראל ע"י אמורים דברים במה
סופרים  מדברי אלא אינו שאיסורו דבר כל לעשות
בזה  כיוצא וכל לתחום מחוץ ולהביאו באילן לעלות כגון

בשבילו. גמורה מלאכה לעשות לנכרי לומר אסור אבל

כגון  גמורה מלאכה מעצמו עשה הנכרי אם מקום ומכל
בשביל  שעשה ואע"פ בו לתקוע מותר ביו"ט שופר שעשה
אין  לעשותו לנכרי הישראל יאמר שמא חוששין ואין ישראל
המצות  אבל אדם לגוף הנאה שיש בדבר אלא לזה חוששין
כדי  עבירה שיעבור חוששין אין הגוף להנאת ניתנו שלא

המצוה: לקיים

‰Î שלו מקרן השופר הנכרי כשעשה אמורים דברים במה
השמשות  שבין כיון ביו"ט נולד איסור משום בו דאין
ממנו  מלעשות דעתו הקצה לא והנכרי הנכרי ביד הקרן היה

שירצה. מה ממנו לעשות הוא וברשותו בידו שהרי שופר

שבין  כיון ישראל של מקרן ביו"ט שופר נכרי עשה אם אבל
לא  שהרי שופר ממנו לעשות עומד הקרן היה לא השמשות
ביו"ט  נולד הוא השופר זה א"כ נכרי של ברשותו היה
שבות  דוחין שאין בו לתקוע כדי לטלטלו הישראל ואסור

שופר. תקיעת מפני

לתקוע  מותר הוא אלא אחר שופר שם אין אם מקום ומכל
לבטל  שלא כדי טוב ביום נולד המתירין על לסמוך ויש בו

תורה: של עשה מצות

ÂÎ בשביל לתחום מחוץ טוב ביום שופר הביא נכרי אם
בו  לתקוע מותר מיל לי"ב מחוץ הביאו אפילו ישראל
לי"ב  דחוץ להאומרים אפילו בשבילו שהובא הישראל אף
מחוץ  הבא דבר שהרי התורה מן תחומין איסור יש מיל
בהנאה  או באכילה אלא אסור ואינו בטלטול מותר לתחום
בו  שתוקע וזה תקט"ו בסי' כמ"ש בו להשתמש דהיינו
שנתבאר  כמו כלל הנאה חשובה זו אין מצוה של תקיעה

למעלה.

ועל  אמות לד' חוץ יטלטלנו שלא ליזהר צריך מקום ומכל
הסימן: בסוף שם ועיין תקט"ו בסי' שנתבאר דרך

ÊÎ זה ואין לצחצחו כדי יין או מים בתוכו ליתן יכול
מפני  אסור בחול אף רגלים מי אבל ביו"ט כלי כמתקן

הכבוד:

השנה  ראש של שופר דיני תקפו סימן ד חלק

אחר ‡ קול ערבוב בלא להיות צריכה שופר קול שמיעת
לפיכך  יצא לא בערבוביא הקול שמע אם אבל כלל
בנין  דהיינו בדות או בבור או גדולה חבית בתוך העומד
אע"פ  הקרקע מן למעלה רובו אם (אבל הקרקע תחת שרובו
המערה  בתוך העומד וכן כבית) דינו הקרקע בתוך שמקצתו
קול  ששמעו להם ברור אם מבחוץ אחרים ושמעו ותוקע
בהבל  מתבלבל שהקול לפי יצאו לא לאו ואם יצאו שופר
קול  אלא שמעו שלא ואפשר לחוץ שיצא קודם והדות הבור
לא  שמע שופר שקול לו שברור שאף להחמיר וטוב הברה
מן  שלא התקיעות שנית וישמע ויחזור בקיאותו על יסמוך
לו  ברור כן אם אלא שנית יברך לא אבל בבור התוקע

להקל: ברכות דספק הברה קול ששמע

אבל · לבור חוץ העומדים באותם אמורים דברים במה
יצאו  בבור עמו העומדים אותם וכן עצמו התוקע
ודות  בבור אמורים דברים במה שמעו. שופר קול  שבודאי

גד  בחבית אבל התוקע ומערה אף גדולה שהברתה ולה
אם  לפיכך הברה קול שישמעו אפשר בתוכה עמו והעומדים

יצאו: לא לאו ואם יצאו שופר קול ששמעו להם ברור

את ‚ וגמר לבור חוץ ועלה בבור לתקוע התחיל אם
ששמע  מה שכל חובתו ידי יצא בבור שהתחיל התקיעה
שופר  קול בודאי היה בחוץ כשהיה בין בפנים כשהיה בין
שהוציא  קודם לבור חוץ אזניו הוציא מהבור כשעלה ואם
ההיא  שברגע לו ברור כן אם אלא יצא לא לחוץ השופר
האזנים  שיוציא לצמצם אפשר שאי ולפי שופר קול שמע
לאזנים  קודם תחלה השופר שיוציא טוב לכן כאחד והשופר
במקום  בחוץ הוא שהשופר כיון שופר קול ישמע בודאי דאז

הברה. קול שם שאין

שם  לתקוע שהתחיל בשעה בבור עמו עומדים שהיו ואותם
יוצאים  הם כן פי על אף מהבור עמו יצאו שלא פי על אף
שומע  בודאי לבור חוץ והשופר בבור דכשאדם בתקיעות

שנתבאר: כמו הברה קול ולא השופר קול

כגון „ הברה קול ומקצת שופר קול תקיעת מקצת השומע
בבור  לתקוע התחיל והתוקע לבור חוץ עומד שהיה
השומע  וכן שם וגמרה לבור חוץ יצא התקיעה ובאמצע
ומקצתה  היום אור קודם דהיינו בחיוב שלא תקיעה מקצת
בלא  בתקיעות שמתעסק למי האומר וכן היום אור אחר
אמר  התקיעה ובאמצע בתקיעתו אדם שום להוציא כוונה
אלו  כל תקיעה שיעור בה ומשך ותקע להוציאני כוון לו
שבמקצתה  אע"פ כתקנה שלא הוא התקיעה שמקצת כיון
תק"צ  בסימן שיתבאר תקיעה שיעור בה יש כתקנה שהיא
בכשרות  שתהא צריכה תקיעה שכל לפי חובתו ידי יצא לא
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‡Î שני ביום גם פוסל בשופר ראשון ביום הפוסל דבר כל
מדבריהם: אלא שאינו אע"פ

·Î מפני יו"ט עליו מחללין אין השנה ראש של שופר
ואין  תצ"ח בסי' כמ"ש תעשה ולא עשה הוא שיו"ט
בדבר  ואפילו ועשה תעשה לא את דוחה דשופר עשה
שחכמים  לפי עליו מחללין אין מדרבנן אלא אינו שאיסורו
דברי  לבטל דבריהם והעמידו תורה לשל דבריהם את השוו

תעשה: ואל בשב תורה

‚Î ואין הנהר מעבר או האילן בראש השופר היה כיצד
שט  ואינו באילן עולה אינו הוא אלא אחר שופר לו
אסור  אבנים של גל עליו נפל ואם להביאו כדי המים פני על
כדי  לתחום חוץ לילך ואין ליטלו כדי האבנים לטלטל
מחוץ  אותו מביאין שאין לומר צריך ואין שופר קול לשמוע

לתחום:

„Î מותר נכרי ע"י אבל ישראל ע"י אמורים דברים במה
סופרים  מדברי אלא אינו שאיסורו דבר כל לעשות
בזה  כיוצא וכל לתחום מחוץ ולהביאו באילן לעלות כגון

בשבילו. גמורה מלאכה לעשות לנכרי לומר אסור אבל

כגון  גמורה מלאכה מעצמו עשה הנכרי אם מקום ומכל
בשביל  שעשה ואע"פ בו לתקוע מותר ביו"ט שופר שעשה
אין  לעשותו לנכרי הישראל יאמר שמא חוששין ואין ישראל
המצות  אבל אדם לגוף הנאה שיש בדבר אלא לזה חוששין
כדי  עבירה שיעבור חוששין אין הגוף להנאת ניתנו שלא

המצוה: לקיים

‰Î שלו מקרן השופר הנכרי כשעשה אמורים דברים במה
השמשות  שבין כיון ביו"ט נולד איסור משום בו דאין
ממנו  מלעשות דעתו הקצה לא והנכרי הנכרי ביד הקרן היה

שירצה. מה ממנו לעשות הוא וברשותו בידו שהרי שופר

שבין  כיון ישראל של מקרן ביו"ט שופר נכרי עשה אם אבל
לא  שהרי שופר ממנו לעשות עומד הקרן היה לא השמשות
ביו"ט  נולד הוא השופר זה א"כ נכרי של ברשותו היה
שבות  דוחין שאין בו לתקוע כדי לטלטלו הישראל ואסור

שופר. תקיעת מפני

לתקוע  מותר הוא אלא אחר שופר שם אין אם מקום ומכל
לבטל  שלא כדי טוב ביום נולד המתירין על לסמוך ויש בו

תורה: של עשה מצות

ÂÎ בשביל לתחום מחוץ טוב ביום שופר הביא נכרי אם
בו  לתקוע מותר מיל לי"ב מחוץ הביאו אפילו ישראל
לי"ב  דחוץ להאומרים אפילו בשבילו שהובא הישראל אף
מחוץ  הבא דבר שהרי התורה מן תחומין איסור יש מיל
בהנאה  או באכילה אלא אסור ואינו בטלטול מותר לתחום
בו  שתוקע וזה תקט"ו בסי' כמ"ש בו להשתמש דהיינו
שנתבאר  כמו כלל הנאה חשובה זו אין מצוה של תקיעה

למעלה.

ועל  אמות לד' חוץ יטלטלנו שלא ליזהר צריך מקום ומכל
הסימן: בסוף שם ועיין תקט"ו בסי' שנתבאר דרך

ÊÎ זה ואין לצחצחו כדי יין או מים בתוכו ליתן יכול
מפני  אסור בחול אף רגלים מי אבל ביו"ט כלי כמתקן

הכבוד:

השנה  ראש של שופר דיני תקפו סימן ד חלק

אחר ‡ קול ערבוב בלא להיות צריכה שופר קול שמיעת
לפיכך  יצא לא בערבוביא הקול שמע אם אבל כלל
בנין  דהיינו בדות או בבור או גדולה חבית בתוך העומד
אע"פ  הקרקע מן למעלה רובו אם (אבל הקרקע תחת שרובו
המערה  בתוך העומד וכן כבית) דינו הקרקע בתוך שמקצתו
קול  ששמעו להם ברור אם מבחוץ אחרים ושמעו ותוקע
בהבל  מתבלבל שהקול לפי יצאו לא לאו ואם יצאו שופר
קול  אלא שמעו שלא ואפשר לחוץ שיצא קודם והדות הבור
לא  שמע שופר שקול לו שברור שאף להחמיר וטוב הברה
מן  שלא התקיעות שנית וישמע ויחזור בקיאותו על יסמוך
לו  ברור כן אם אלא שנית יברך לא אבל בבור התוקע

להקל: ברכות דספק הברה קול ששמע

אבל · לבור חוץ העומדים באותם אמורים דברים במה
יצאו  בבור עמו העומדים אותם וכן עצמו התוקע
ודות  בבור אמורים דברים במה שמעו. שופר קול  שבודאי

גד  בחבית אבל התוקע ומערה אף גדולה שהברתה ולה
אם  לפיכך הברה קול שישמעו אפשר בתוכה עמו והעומדים

יצאו: לא לאו ואם יצאו שופר קול ששמעו להם ברור

את ‚ וגמר לבור חוץ ועלה בבור לתקוע התחיל אם
ששמע  מה שכל חובתו ידי יצא בבור שהתחיל התקיעה
שופר  קול בודאי היה בחוץ כשהיה בין בפנים כשהיה בין
שהוציא  קודם לבור חוץ אזניו הוציא מהבור כשעלה ואם
ההיא  שברגע לו ברור כן אם אלא יצא לא לחוץ השופר
האזנים  שיוציא לצמצם אפשר שאי ולפי שופר קול שמע
לאזנים  קודם תחלה השופר שיוציא טוב לכן כאחד והשופר
במקום  בחוץ הוא שהשופר כיון שופר קול ישמע בודאי דאז

הברה. קול שם שאין

שם  לתקוע שהתחיל בשעה בבור עמו עומדים שהיו ואותם
יוצאים  הם כן פי על אף מהבור עמו יצאו שלא פי על אף
שומע  בודאי לבור חוץ והשופר בבור דכשאדם בתקיעות

שנתבאר: כמו הברה קול ולא השופר קול

כגון „ הברה קול ומקצת שופר קול תקיעת מקצת השומע
בבור  לתקוע התחיל והתוקע לבור חוץ עומד שהיה
השומע  וכן שם וגמרה לבור חוץ יצא התקיעה ובאמצע
ומקצתה  היום אור קודם דהיינו בחיוב שלא תקיעה מקצת
בלא  בתקיעות שמתעסק למי האומר וכן היום אור אחר
אמר  התקיעה ובאמצע בתקיעתו אדם שום להוציא כוונה
אלו  כל תקיעה שיעור בה ומשך ותקע להוציאני כוון לו
שבמקצתה  אע"פ כתקנה שלא הוא התקיעה שמקצת כיון
תק"צ  בסימן שיתבאר תקיעה שיעור בה יש כתקנה שהיא
בכשרות  שתהא צריכה תקיעה שכל לפי חובתו ידי יצא לא
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מבית ‰ קצת רחוק בחוץ עומדים ויש הכנסת בבית התוקע
צריכים  שופר קול ששמעו להם ברור אין אם הכנסת
אבל  הברה קול ששמעו שאפשר לפי שנית התקיעות לשמוע
צריכים  אינם שמעו שופר שקול ברור להם נראה אם

שנית: ולשמוע עצמן על להחמיר

הבור: לתוך התוקע דין תקפז סימן ד חלק

ולא ‡ ביום וגו' תרועה יום שנאמר ביום שופר תקיעת זמן
עד  השחר מעלות שופר לתקיעת כשר היום וכל בלילה
שתניץ  עד להמתין הצריכו שחכמים אלא הכוכבים צאת
בעמוד  בקיאין הכל שאין לילה ספק מכלל שיצא החמה
השחר  עמוד משעלה ותקע עבר אם מקום ומכל השחר

שנית: לתקוע צריך ואין יצא החמה הנץ קודם

אחר · ומקצתה השחר עמוד קודם תקיעה מקצת שמע אם
תקפ"ז: בסימן נתבאר השחר עמוד

בני ‚ מתשע או ביום שעות בתשע תקיעות תשע שמע
תק"צ: בסימן נתבאר כאחד שתקעו אדם

תוקעין „ אין בשבת להיות שחל השנה ראש של יו"ט
ואינה  מלאכה אינה בשופר שהתקיעה אע"פ בשופר
דחול  עובדין משום סופרים מדברי אלא ויו"ט בשבת אסורה
תורה  של עשה מצות מפני כזה קל איסור דוחין אין ולמה
בו  ואין הואיל השנה ראש של יו"ט בכל אותו שדוחין כמו
הכל  ואין שופר בתקיעת חייבין שהכל לפי גמור שבות
אצל  וילך בידו יטלנו שמא גזירה שופר בתקיעת בקיאין

הרבים: ברשות אמות ד' ויעבירנו ללמוד הבקי

שבתות ‰ בכל טלטולו כדין זו בשבת השופר טלטול ודין
או  מקומו לצורך אם כי אותו מטלטלין שאין השנה
במה  בזה. וכיוצא הקערה את בו לסמוך דהיינו גופו לצורך
שמותר  אע"פ בחול חל אם אבל בשבת אמורים דברים
בו  שתוקעין כיון ומקומו גופו לצורך שלא אפילו לטלטלו
ש"ח  בסימן שנתבאר להיתר שמלאכתו ככלי ודינו ביום
כגון  ביום בו ממנו וליהנות בו להשתמש אסור מקום מכל
למצותו  הוקצה שהרי בזה וכיוצא הקערה את בו לסמוך

ע"ש: תרס"ה בסימן שיתבאר וכמו

Â אע"פ להפרישו מצווין דין בית זו בשבת התוקע קטן
ע"ש. שמ"ג בסי' כמ"ש לחינוך הגיע שלא

בלבד  קולו שמיעת היא שופר שמיעת מצות שעיקר (אע"פ
מוציא  אינו זו ממצוה פטור הוא התוקע אם מקום) מכל

בתקי  חובתן ידי ועבדים אחרים נשים הפטורים הן ואלו עתו
וקטן  ושוטה וחרש גרמא שהזמן עשה מצות שהיא מפני
חובתן  ידי הגדולים את מוציא אינו לחינוך שהגיע אע"פ

התורה: מן שחייבים

Ê בתקיעת וחייב כפיקח הוא הרי מדבר ואינו השומע חרש
ואחד  חובתן ידי אחרים מוציא הוא ולפיכך שופר
אינו  שומע ואינו המדבר אבל תוקע והוא מברך מהשומעין
המצוה  דאין הוא חיובא בר לאו שומע דאינו דכיון מוציא

בשמיעה: אלא בתקיעה

Á בכל לתקוע מוחזק היה ואם שופר בתקיעת חייב סומא

פטור  דסומא האומר לדברי שחששו מפני וסלקוהו שנה
כמוהו  בתקיעה בקי אין אם בתורה האמורות המצות מכל
שנמצא  אע"פ לסלקו אין לכתחלה אבל למינויו יחזירוהו
המצות  בכל חייב דסומא אצלינו שהעיקר לפי כמוהו בקי

בתורה: האמורות

Ë הן שמא מספק אלא חייבין אין ואנדרוגינוס טומטום
בודאי  שחייבים אחרים את מוציאין אינן לפיכך זכרים
שאינו  כמותו האנדרוגינוס את האנדרוגינוס הוא מוציא אבל
ואפילו  הטומטום את מוציא אינו אבל מספק אלא חייב
דשמא  ספק ששניהם פי על אף מוציא אינו כמותו טומטום
נקבה: תמצא זו ולכשתקרע זכר ימצא זה טומטום לכשיקרע

שופר: תקיעת זמן תקפח סימן ד חלק

חורין ‡ בן לו שיתקע צריך חורין בן וחציו עבד שחציו מי
שצד  לפי עצמו של בתקיעתו יוצא אינו אבל להוציאו
ואם  בכשרותו שלימות תקיעות בתשע נתחייב שבו חירות
חציה  מפיו שיוצאת ותקיעה תקיעה כל תהא בעצמו יתקע

שבו: עבדות צד מחמת פסולה

לתקוע · רצו אם מקום מכל פטורות, שהנשים אע"פ
בחנם  טוב ביום שהתקיעה ואע"פ בידן הרשות בעצמן
רוח  נחת לעשות כדי מקום מכל סופרים, מדברי אסורה
משום  אפילו בו שאין כזה קל איסור להן התירו לנשים

דחול. עובדין משום אלא גמור שבות

ומותר  להן לתקוע מותר חובתו ידי כבר שיצא אחר אדם וכן
להן. לתקוע כדי הרבים לרשות השופר להוציא

מצות  כל על לברך הנשים דנהגו י"[ז] בסי' נתבאר וכבר
אבל  לעצמן הנשים יברכו כאן גם כן על גרמא שהזמן עשה
ואינן  חובתם ידי יצאו כבר אם להן יברכו לא אנשים
שהרי  לבטלה ברכה שהיא לפי הנשים בשביל רק תוקעים
להוציאן  זה שיברך זו בברכה חייבות אינן בעצמן הנשים
לברך  בידן הרשות בעצמן שלהן אלא זו בברכה חובתן ידי

בחנם. יברך למה אחר אבל שם שנתבאר מטעם

שישמע  קודם להן יתקע להן ולברך לנשים לתקוע והרוצה
ידי  לצאת שלא בלבו שיכוין או הכנסת בבית התקיעות
בשביל  לברך יכול דאז הכנסת בית של בתקיעות חובתו
לתקוע  להן שהולך ואע"פ חובתו ידי יצא לא שעדיין עצמו
שעל  דמעומד התקיעות ושומע הכנסת לבית וחוזר בבתיהן
ואע"פ  עליהם ולברך לחזור צריך אינו הברכות סדר
אלו  לתקיעות ברכתו בין הכנסת לבית בהליכה שהפסיק
לחזור  צריך אינו בינתיים בשיחה הפסיק אם אפילו שהרי

תקצ"ב: בסימן שיתבאר מטעם ולברך

נהנה ‚ שאני קונם שאמר מחבירו הנאה מודר שהוא מי
שאין  מצוה של תקיעה לו לתקוע חבירו מותר מפלוני
לו  שיתקע והוא תקפ"ו בסימן כמ"ש הנאה חשובה זו
דכיון  לו שיתקע לחבירו יאמר לא הוא אבל מעצמו חבירו
שליח  חבירו לעשות לו אסור עליו הנאתו חבירו שאסר

לו: לתקוע
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

אם „ אבל עליו חבירו הנאת כשאסר אמורים דברים במה
פלוני  של תקיעתו קונם שאמר עליו חבירו תקיעת אסר

מחבירו: מצוה של תקיעה אפילו לשמוע לו אסור עליו

כן ‰ אם אלא חובתו ידי בהם יוצא אדם אין המצות כל
כמ"ש  מצוה לשם זה דבר עושה שהוא בעשייתן נתכוין
לא  להתלמד כדי שופר בתקיעת המתעסק לפיכך ס' בסי'
אע"פ  יצא לא המתעסק מן השומע וכן חובתו ידי יצא
א"כ  נתכוין לא שהתוקע כיון מצוה לשם השומע שנתכוין

שמע: פסולה תקיעה

Â נ ולא לשורר התוקע וכן וכן יצא לא מצוה לתקיעת תכוין
יצא: לא ממנו השומע

Ê ולא חובתו ידי השומע את להוציא התוקע נתכוין אם
שנתכוין  או זו בשמיעה חובתו ידי לצאת השומע נתכוין
את  להוציא התוקע נתכוין ולא חובתו ידי לצאת השומע
עד  חובתו ידי השומע יצא לא לעצמו תקע אלא השומע

ומשמיע. שומע שניהם שיתכוונו

ושמע  תקיעתו שישמע מי כל להוציא ונתכוין שתקע מי
מתכוין  התוקע שאין אע"פ חובתו ידי לצאת ונתכוין השומע
יצא  אעפ"כ כלל יודעו ואינו תקיעתו ששמע זה לפלוני
מי  לכל להוציא נתכוין התוקע שהרי חובתו ידי השומע
ביתו  בתוך יושב או בדרך מהלך שהיה מי לפיכך שישמענו
שהרי  זו בשמיעה לצאת נתכוין אם יצא מש"ץ תקיעות ושמע
בתקיעתו: חובתן ידי הרבים את להוציא מתכוין הוא הש"ץ

Á נתכוין אם לו נסתפק ואח"כ מצוה תקיעת ששמע מי
מי  אבל מספק שנית לו לתקוע צריך בשמיעתו לצאת
ואח"כ  מש"ץ התקיעות לשמוע כדי ועמד מהלך שהיה
לו  לתקוע צריך אין בשמיעתו לצאת נתכוין אם לו נסתפק
חובתו: ידי לצאת שנתכוין חזקה מהליכתו שעמד דכיון שנית

Ë מש"ץ התקיעות לשמוע כדי הכנסת לבית שבא מי
לא  ששמע שבשעה אע"פ הציבור עם חובתו ידי ולצאת
אחר  נגרר שהוא לפי יצא סתם שמע אלא כוונה שום לו היה
חובתו  ידי לצאת כדי הכנסת לבית שבא הראשונה מחשבתו
כדי  בביאתו נתכוין שלא בסתם הכנסת לבית שבא מי אבל

שמע  ואח"כ מהש"ץ התקיעות בשמיעת חובתו ידי לצאת
כדי  כוונה צריכות דמצות יצא לא כוונה שום בלא בסתם

חובתן: ידי בהן לצאת

שופר: לתקיעת הראויים הם מי תקפט סימן ד חלק

תשע ‡ השנה בראש לשמוע אדם חייב תקיעות כמה
נאמר  תרועה פעמים ששלש לפי תר"ת תר"ת תר"ת
יובל  של הכיפורים ביום ואחד השנה בראש שנים בתורה
הוא  הרי ולכך מזה זה למידין שהן למדו השמועה ומפי

ה  כל וכל כאלו מהן אחת בכל נאמרים תרועה פעמים שלש
והן  לאחריה ופשוטה לפניה פשוטה להיות צריכה תרועה
משמע  תרועה שופר והעברת שנאמר סתם תקיעות הנקראים
דלשון  התרועה, תהיה ואח"כ פשוט קול להעביר שצריך
נאמר  התרועה ואחר פשוט קול העברת משמע והעברת
להעביר  ג"כ צריך התרועה שאחר משמע וגו' שופר תעבירו
של  בין יובל של בין ותרועה תרועה בכל וכן פשוט קול

מזה: זה למדין שהן השנה ראש

בעד · וכתיב יבבא מתרגמינן בתורה האמורה זו תרועה
היא  שהיבבא משמע סיסרא אם ותייבב נשקפה החלון
אם  להסתפק ויש ומיילל בוכה כשהוא משמיע שאדם כקול
בגניחותם  שמאריכים החולים שדרך כמו היא זו יבבא
גנח  נקרא וזה קצת בהם ומאריכים קול אחר קול ומשמיעים
קצרים  קולות שמשמיע ומקונן המיילל אדם כמו שהיא או
שניהם  כמו שהיא או יליל נקרא וזה לזה זה תכופים מאד
מגנח  הבוכה דרך שכן הגניחה אחר היללה זה אחר זה ביחד

מיילל. ואח"כ

תשר"ת  לתקוע הספיקות כל ידי לצאת כדי חכמים ותיקנו
ואח"כ  ביחד ויללה גניחה היא התרועה שמא פעמים ג'
היללות  והיו לבד גניחה היא התרועה שמא פעמים ג' תש"ת
אמרה  והתורה שלאחריה להתקיעה התרועה בין הפסק
בינתיים  פשוט שאינו שופר קול הפסק בלא לאחריה פשוטה
והיו  לבד היללה היא התרועה שמא פעמים ג' תר"ת ואח"כ
לתקיעה  התרועה בין הפסק תשר"ת שבסדר הגניחה

שלפניה:

שופר: לתקיעת הראוי סדר תקצ סימן ד חלק
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ziciqgd dyxtd - glya zyxt 'xe` dxez'
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."ux`A iN diYrxfE"l"fx Exn`e2`ivFn ± xFM rxFf" : §©§¦¨¦¨¨¤§¨§©©¥©¦
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liaWA lWn KxC lr d`EaY rxFf mc`W FnM `Ede§§¤¨¨¥©§¨©¤¤¨¨¦§¦
iENib dAxzie sqFYIW 'd zFvxA KM ,gnvIW ztqFYd©¤¤¤¦§©©¦§¤¦¥§¦§©¤¦
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רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אם „ אבל עליו חבירו הנאת כשאסר אמורים דברים במה
פלוני  של תקיעתו קונם שאמר עליו חבירו תקיעת אסר

מחבירו: מצוה של תקיעה אפילו לשמוע לו אסור עליו

כן ‰ אם אלא חובתו ידי בהם יוצא אדם אין המצות כל
כמ"ש  מצוה לשם זה דבר עושה שהוא בעשייתן נתכוין
לא  להתלמד כדי שופר בתקיעת המתעסק לפיכך ס' בסי'
אע"פ  יצא לא המתעסק מן השומע וכן חובתו ידי יצא
א"כ  נתכוין לא שהתוקע כיון מצוה לשם השומע שנתכוין

שמע: פסולה תקיעה

Â נ ולא לשורר התוקע וכן וכן יצא לא מצוה לתקיעת תכוין
יצא: לא ממנו השומע

Ê ולא חובתו ידי השומע את להוציא התוקע נתכוין אם
שנתכוין  או זו בשמיעה חובתו ידי לצאת השומע נתכוין
את  להוציא התוקע נתכוין ולא חובתו ידי לצאת השומע
עד  חובתו ידי השומע יצא לא לעצמו תקע אלא השומע

ומשמיע. שומע שניהם שיתכוונו

ושמע  תקיעתו שישמע מי כל להוציא ונתכוין שתקע מי
מתכוין  התוקע שאין אע"פ חובתו ידי לצאת ונתכוין השומע
יצא  אעפ"כ כלל יודעו ואינו תקיעתו ששמע זה לפלוני
מי  לכל להוציא נתכוין התוקע שהרי חובתו ידי השומע
ביתו  בתוך יושב או בדרך מהלך שהיה מי לפיכך שישמענו
שהרי  זו בשמיעה לצאת נתכוין אם יצא מש"ץ תקיעות ושמע
בתקיעתו: חובתן ידי הרבים את להוציא מתכוין הוא הש"ץ

Á נתכוין אם לו נסתפק ואח"כ מצוה תקיעת ששמע מי
מי  אבל מספק שנית לו לתקוע צריך בשמיעתו לצאת
ואח"כ  מש"ץ התקיעות לשמוע כדי ועמד מהלך שהיה
לו  לתקוע צריך אין בשמיעתו לצאת נתכוין אם לו נסתפק
חובתו: ידי לצאת שנתכוין חזקה מהליכתו שעמד דכיון שנית

Ë מש"ץ התקיעות לשמוע כדי הכנסת לבית שבא מי
לא  ששמע שבשעה אע"פ הציבור עם חובתו ידי ולצאת
אחר  נגרר שהוא לפי יצא סתם שמע אלא כוונה שום לו היה
חובתו  ידי לצאת כדי הכנסת לבית שבא הראשונה מחשבתו
כדי  בביאתו נתכוין שלא בסתם הכנסת לבית שבא מי אבל

שמע  ואח"כ מהש"ץ התקיעות בשמיעת חובתו ידי לצאת
כדי  כוונה צריכות דמצות יצא לא כוונה שום בלא בסתם

חובתן: ידי בהן לצאת

שופר: לתקיעת הראויים הם מי תקפט סימן ד חלק

תשע ‡ השנה בראש לשמוע אדם חייב תקיעות כמה
נאמר  תרועה פעמים ששלש לפי תר"ת תר"ת תר"ת
יובל  של הכיפורים ביום ואחד השנה בראש שנים בתורה
הוא  הרי ולכך מזה זה למידין שהן למדו השמועה ומפי

ה  כל וכל כאלו מהן אחת בכל נאמרים תרועה פעמים שלש
והן  לאחריה ופשוטה לפניה פשוטה להיות צריכה תרועה
משמע  תרועה שופר והעברת שנאמר סתם תקיעות הנקראים
דלשון  התרועה, תהיה ואח"כ פשוט קול להעביר שצריך
נאמר  התרועה ואחר פשוט קול העברת משמע והעברת
להעביר  ג"כ צריך התרועה שאחר משמע וגו' שופר תעבירו
של  בין יובל של בין ותרועה תרועה בכל וכן פשוט קול

מזה: זה למדין שהן השנה ראש

בעד · וכתיב יבבא מתרגמינן בתורה האמורה זו תרועה
היא  שהיבבא משמע סיסרא אם ותייבב נשקפה החלון
אם  להסתפק ויש ומיילל בוכה כשהוא משמיע שאדם כקול
בגניחותם  שמאריכים החולים שדרך כמו היא זו יבבא
גנח  נקרא וזה קצת בהם ומאריכים קול אחר קול ומשמיעים
קצרים  קולות שמשמיע ומקונן המיילל אדם כמו שהיא או
שניהם  כמו שהיא או יליל נקרא וזה לזה זה תכופים מאד
מגנח  הבוכה דרך שכן הגניחה אחר היללה זה אחר זה ביחד

מיילל. ואח"כ

תשר"ת  לתקוע הספיקות כל ידי לצאת כדי חכמים ותיקנו
ואח"כ  ביחד ויללה גניחה היא התרועה שמא פעמים ג'
היללות  והיו לבד גניחה היא התרועה שמא פעמים ג' תש"ת
אמרה  והתורה שלאחריה להתקיעה התרועה בין הפסק
בינתיים  פשוט שאינו שופר קול הפסק בלא לאחריה פשוטה
והיו  לבד היללה היא התרועה שמא פעמים ג' תר"ת ואח"כ
לתקיעה  התרועה בין הפסק תשר"ת שבסדר הגניחה

שלפניה:

שופר: לתקיעת הראוי סדר תקצ סימן ד חלק
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c"agרסב i`iyp epizeax zxezn

"ux`d lM z` 'd cFak `lOie" ,mlFrA FzEdl`xAcOA) ¡Ÿ¨¨§¦¨¥§¤¨¨¨¤©¦§¨

(`k ,cixUA lk E`xe 'd cFaM dlbpe" d)"וגֹו', ,n EdirWi)± §¦§¨§§¨¨¨¨ְ§©§¨

dNBzi mci lrWe ,Fz`EaY md odW l`xUi z` rxFf¥©¤¦§¨¥¤¥¥§¨§¤©¨¨¦§©¤
.ztqFze iEAxA FcFak§§¦§¤¤

Edfe(gn ,ew miNdY)" :l`xUi idl` 'd KExAmlFrd on §¤§¦¦¨¡Ÿ¥¦§¨¥¦¨¨
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mEvnv KxC idl` zEIge rtW zENBzd xarn `EdW¤©£©¦§©¤©§©¡Ÿ¦¤¤¦§
mXW ,KxAzi eizFCn iR lr zFbxcOd xcq zElWlYWde§¦§©§§¥¤©©§¥©¦¦¨¦§¨¥¤¨

EklY izTgA m`" ± dxFYd ikxc iR lr `Ed'וגֹו"`xwIe) ©¦©§¥©¨¦§ªŸ©¥¥ְ©¦§¨

(b ,ek"dxF`M dkiWgM" `Ed dlrnl la` .(ai ,hlw miNdY), £¨§©§¨©£¥¨¨¨§¦¦

zFlGnE miakFM icaFr zwipi `Ed mXnE25zlitp KxC ¦¨§¦©§¥¨¦©¨¤¤§¦©
KxAzi eipR xF`n miwFgx mdW s` ,l''PM wFgxOW xF`d̈¤¥¨©©©¤¥§¦¥¨¨¦§¨¥

.l''PM dNBzOd©¦§©¤©©

"WkEFpFvx iWFrNoikiWnnE oFvxd miUFrd EpiidC " §¤§¥§§©§¨¦¨¨©§¦¦
zElWlYWdA dNBzOd xFPv KxC idl` zEIge rtW¤©§©¡Ÿ¦¤¤¦©¦§©¤§¦§©§§
mxFwnl xzFi miaFxwE mipFilr md ixdW ,zFbxcOd©©§¥¤£¥¥¤§¦§¦¥¦§¨
KxcA KxAzi eipR xF`n oikWnPW xg`n `N` .mWxWe§¨§¨¤¨¥©©¤¦§¨¦¥¨¨¦§¨¥§¤¤
`NW zElWlYWde zFbxcOd xcqA xF`d zEhXRzd¦§©§¨§¥¤©©§¥§¦§©§§¤Ÿ
dgnVd zFidl xWt` i` ,mFlWe qg dlitp KxcA§¤¤§¦¨©§¨¦¤§¨¦§©¦§¨

.l''PM dxF` zENBzdA§¦§©¨©©

ixd ,l''PM milEtPd zFvFvPd ENrzIWM cizrl la £̀¨¤¨¦§¤¦§©©¦©§¦©©£¥
`idW ,dlitPd KFzA dzidW zEIge xF` zpigA mb©§¦©§©¤¨§¨§©§¦¨¤¦
dxF` ztqFzA dNBzn ,oFvxdn dlrnl zpigAn¦§¦©§©§¨¥¨¨¦§©¨§¤¤¨

.z`U xziA mEvre ax iENbA ,dgnUe: §¦§¨§¦©§¨§¤¤§¥

Edfe:"mrd z` drxR gNWA idie" §¤©§¦§©©©§Ÿ¤¨¨
xn` drxR iM(a ,d zFnW)`Ede ,"'d z` iYrci `l" : ¦©§Ÿ¨©§Ÿ¨©§¦¤§

zpigAn mzwipie ,oFilrd oFvxC miixFg`± sxFr zpigA§¦©¤£©¦§¨¨¤§¦¦¨¨¦§¦©
.l''Pd "FpFvx ixaFr"§¥§©©

;dlrnl ixt iUFre mitpre zFx`R gNWn dide§¨¨§©¥©Ÿ©£¨¦§¥§¦§©§¨

"mrd z`mzEcArYWde mixvnA mzElB ici lrW " ¤¨¨¤©§¥¨¨§¦§©¦§¦§©§§¨
dOW EltPW midl` ivFSp zpigA ENrzPW EnxB mdÄ¤¨§¤¦§©§¦©¦¥¡Ÿ¦¤¨§¨¨
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אלקי'ÍÎÂ(ח) לנשמות שברוחניות בטו"ר יובן
תורה  ע"י שלה וטוב חיים בין זו שהבחנה
התפלה  והעדר דל"ת ורע מות ובין כו' ומצות ותפלה
אתה  מבקשים וע"ז דעת נק' לה המזיק כו' ולב במוח
והגם  אלקים בצלם אדם נק' שהנשמה דעת לאדם חונן
וטוב  בחיים ולבחור ברע למאוס עדין זו הבחנה בו שאין
רק  כו' הטוב לאהוב בנשמות בטבעיות יש כבר מ"מ כו'
הטוב  ומהות איכות ויבחין ידע לא הדעת אור שבלתי
בגרעון  כלל ירגיש ולא לה המזיק הרע ומהות ואיכות
מות  שנק' עד שעשה הרע מחמת הנשמה וחיות אור
למה  כו' שובו מעיקרו המת במות אחפוץ לא כמו ממש
ירגיש  לא הטוב במעשה וטוב בחיים ולהיפך כו' תמותו
כו' הגשמיי' חייו בתר דרדף כמאן אחריו ולימשך לרדוף
נפשו  לחיות טרף למצוא שרודף גופו בחיי (וכפרנסה
ואין  זו בפרוטה  נפשו שחיה אדם אביוני נק' בע"ת ולכך
הדעת  אור גידול וע"י במ"א) כמ"ש כו' בתו"מ עושר לו
בצערו  ירגיש ממילא ע"כ זו בהבחנה יותר ירגיש יותר
כו' למות וקרוב וטוב אור כל מנפשו שנעדר ואיך
כו' ע"ע ר"ר התעוררות שהוא בתשובה א"ע ויתעורר
מלגיו  משה בענין וכידוע חונן אתה שאחר השיבנו זהו
הרחמים  שהוא מלבר ויעקב ההבדלה שבו הדעת שהוא
אע"פ  יחשב כמזיק דיעה בו שאין (וכל מזה המסתעף
מצד  חמלה בלי שמכה כתינוק בטבעו אכזרי שאינו
עם  לא כי וז"ש כידוע) זו הכאה בצער הרגשה מיעוט
אור  מקור השבת גורם שהדעת ונמצא כו' הוא בינות
וע"כ  כו' לו ורפא ששב בתשובה ממקורה הנשמה וחיות
כו' אביך אלקי את דע וכן דוקא לדעת הראת אתה נאמר
מיעוט  מטעם חוטא גוי הוי ממילא ע"כ ידע לא ישראל
ובוחר  שרוצה ולא עול פריקת מצד ולא כנ"ל ההרגשה
אדם  יהא לעולם ארז"ל ע"ז והנה וד"ל. כו' כלל זה ברע
הרוח  כשליטת הלב על שליט המוח שיהא כקנה רך

רוחות  ותוכן לבו' תוכן כמ"ש והענין כנ"ל הרך בקנה
וכופהו  הלב את מטה באלקי' שמתפעל האדם דרוח
יטה  ולא כו' ברשותו לבו להיות הרך הקנה ינוד כאשר
הלב  טבע שיהופך ולא זרות ברצונות ההבל אחר
מכל  לבבו לאכפייא עכ"פ אך גמור בצדיק כמו לגמרי
נעשה  וזה כו' לב אבירי קשה ולא רך לבו ויהיה כו' רע
יש  התהוות מהתבוננות כמו דוקא אלקית התפעלות ע"י
הווה  והנברא העיקר הוא המהוה אלקי' שכח מאין
ע"ז  שנק' עיקר מהטפל לעשות ולא חשיב וכלא ונפסד
הטיית  יומשך בזה המוח ומהתפעלות כידוע כו' בטהרה
ובר  וזהו כו' לאביו אחד לב לבד לה' לבבו להטות הלב
בלב  התפעלות יומשך לא לפעמים ואם כידוע לבב
טוב  ועשה מרע סור במעשה להיות עכ"פ א"ע ישפיל
גדול  חכם עד"מ לנשמה בפ"מ וטוב חיים נק' שזה כו'

בכלי  יכיל שלא הקטן בנו בטובת להבין שרוצה מוחו
באופני  בפ"מ הדבר ילביש שהוא כמו הטוב פנימיות
מדבר  ויזהר וכך כך ולעשות לשמור שיצונו המעשה
אם  מ"מ כלל הטעם הנער ידע שלא שגם לנפשו המזיק
סוף  וז"ש בא ממילא בזה שיש הדעת בחי' הרי ישמור
שבבחי' האדם כל זה כי שמור מצותיו ואת כו' דבר
הענינים  שב' יובן ומעתה וד"ל. כו' ולב במוח הדעת
ולב  במוח באלקות מתפעל' שהנשמה דמה אמת הנ"ל
בהילו  כמו החיים מחיי אלקי אור תוספות בחי' שזהו
עולם  בחיי תחי' חיה האלקי הדביקות וע"י נרי תאיר נרו
להאיר  בכחה יש דוקא עי"ז כנ"ל בחיים ובחרת כמ"ש
המוח  גם ויתפעל כקנה רך שיהא דנה"ט החשך את גם
כו' אחזה מבשרי להיות הבהמה רוח הנק' הגשמי ולב
בהאי  דחוויא דמשכא חשוכא מהפך דלא ומאן כנ"ל
לחזות  עלמא בההוא לנשמה חולקא ליה לית עלמא
דוקא  בסופן תחלתן דנעוץ משום הבא בעולם ה' בנועם

וד"ל: כידוע
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ והחוקים העדות מה חכם שאלת ענין
נק' דווקא בגשמיות התו"מ שהן והמשפטים
דברים  שייכות שמה ומשפטים, וחוקים עדות בשם
בלא  המצוה של הכוונה מכוין שאם לאלקות גשמים
ואינו  מצה של הכוונות כשמכוין כלל, מצוה אינו עשי'
הגם  כלל, המצוה מקיים אינו אזי בגשמיות מצה אוכל
יש  כי כוונה לזה צריך אזי בגשמיות המצוה כשמקיים
בלא  כגוף כונה בלא ומצוה כוונה צריכות שמצות מ"ד
כשמקיים  ג"כ כוונה בלא מצוה היא אעפ"כ נשמה
קיים  לא המצוה עשיית בלא הכוונה אבל בפ"מ המצוה
והחוקים  העדות מה השאלה וזהו כלל, המצוה
וחוקים  עדות נק' דווקא בגשמיות שתו"מ והמשפטים
אברהם  הנה עליונות, מדרגות על שמורים ומשפטים
וע"י  שלו מס"נ ע"י ברוחניות התו"מ כל קיים אע"ה
תו"מ  שע"י עליונים האורות כל המשיך שלו עובדות
האורות  כל המשיך אעפ"כ המצות בגשמיות קיים ולא
בגשמיות  תו"מ ע"י דווקא הוא מ"ת ואחר עליונים,

כלום. ממשיך אינו זה ובלא
Ê"ÚÂ כי במצרים לפרעה היינו עבדים התירוץ הוא

באדם  שיש כידוע עורף, אותיות הוא פרעה ענין
הפנימיות  ניכר שבו ע"ש נק' הוא פנים ועורף, פנים
כלל, פנימיות בו ניכר ואינו חיצוניות הוא והעורף
הוא  והחפץ החיצוני' הוא רצון וחפץ, רצון יש כמו"כ
מו"מ  איזה עושה כשהאדם הוא והמשל הרצון, פנימי'
הרווח  הוא והעיקר חיצוני' הוא והטרדה העסק הנה
בלי  להרויח לבוא שא"א מחמת אבל נפשו את להחיות
טרוד  ולהיות ולנסוע לעסוק ההכרח אזי וטרדה עסק

הרוו  הוא העיקר נמצא שירוויח נק'עד לזה והרצון ח

רצון  נק' והטרדא והעסק הרצון פנימי' שזהו חפץ
כי  כתי' הנה ג"כ למעלה הוא כך הרצון, חיצוני' שהוא
גבולך  וכל בה, חפצי יקרא לך חפץ, ארץ אתם תהי'
שמאיר  הרצון פנימי' על מורה שזהו חפץ, לאבני
עורף  אותיות הוא חיצוני' הוא פרעה אבל בנש"י,
ג"כ  הוא הרצון חיצוני' למעלה אבל הרצון חיצוני'
זה  ומחמת כאורה כחשיכה ששם עד גבוה מדריגה
למטה  נעשה בשבה"כ כשנפל אבל משם מקבלין הכל
פרעה  הוא למעלה אבל דקליפה פרעה וזהו רע מזה
עולמות  בהשתלשלות רואים אנו וכמו"כ דקדושה,
בשביל  רק נברא הוא הדצ"ח הנה הגשמי בעוה"ז היינו
והחי  והדומם הצומח שע"י רואים שאנו כמו המדבר
וכמשארז"ל  האדם הוא והעיקר האדם את מחי' הוא
הוא  והאדם לזה לצוות אלא נברא לא כולו העולם כל
לזה  לצוות כי העיקר, זהו התו"מ שיקיים בשביל ג"כ
ואמר  וכמ"ש אלי זה וכמ"ש אלקות גילוי ענין זהו
באצבעו, מראה כאו"א זה, אלקינו הנה ההוא ביום
ועבודה  תורה שהן תו"מ שע"י קוין ענין הוא לו וקיוינו
הוא  העיקר שבנבראים נמצא חג"ת, קוין ג' שהן וגמ"ח
האדם  בשביל הוא דצ"ח שנבראים שהמכוון האדם
קיום  בשביל רק נברא והאדם האדם, הוא והעיקר
ושמי  השמים לה' הן וזהו אלקות, גילוי ויהי' התו"מ
הם  והחפץ הפנימי' שזהו ה' חשק באבותיך רק השמים
העסק  אבל הרווח הוא העיקר במו"מ וכמו האבות
וארץ  שמים בריאת כך וחיצוני' בהכרח הוא והטרדה
אלקו' גילוי שהמשיכו האבות הוא והעיקר חיצוני' הוא
ברישא  מסגי עיזי מה מפני מארז"ל וידוע בעולמות
נהורא. והדר חשוכא ברישא ש"ע כבריתו אימרא והדר
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Í‡'ב דך"ב דנדרי' פ"ג משארז"ל ע"ד הוא הענין
חמשה  אלא להם ניתן לא ישראל חטאו לא אלמלא
רוב  חכ' ברוב כי שנא' בלבד יהושע וספר תורה חומשי
נשכר, חוטא דא"כ צ"ל זה וגם א'), (קהלת כעס
פי' רש"י הנה אך תורה, להם ניתוסף שחטאו שמאחר

להטריחן  חכמה רוב להם נוסף וחטאו שבעטו יותר,לפי

ואתם  שניתי לא ה' אני כתי' דהנה הוא והענין עכ"ל.
ה' שאני מאחר מתמה שהנביא פי' כליתם לא יעקב בני
ע"י  כי והיינו כליתם, לא יעקב בני אתם איך שניתי לא
קודם  הוא ואתה שניתי לא ה' אני בבחי' ההתבוננות
כלל  שינוי שום בלי שנבה"ע לאחר הוא ואתה שנבה"ע
מבחי' הוא ההשתלשלות שכלליות לפי והיינו וכלל,
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צריך  הי' לזאת ואי כלל, נוגע שאינו בעלמא הארה
בבחי' להיות ית' אליו ותשוקה כליון בבחי' להיות
מאחר  חיים מקור עמך כי בחי' אפי' חפצתי, לא ועמך
ג"ע  בחי' בשמי' לי מי כי לך, וטפל בטל עמך רק שהוא
התחתון  בג"ע לא דבר בשום יחפוץ שלא העליון,
מפני  והיינו עצומ"ה, א"ס כ"א בעוה"ב ולא והעליון
כלל  שניתי שלא עד בעלמא מהארה רק הם שכולם
הנפרשת  בהארה אם יחפוץ באיזה לזאת ואי מהתהוותן,
על  הנביא מתמה וע"ז לכל. ומקור עיקר בעצמותו או
מונע  להיות הגורם הנה אך כליתם. לא מדוע ישראל
הכתוב  שהעיד כמו זה ביטול מבחי' הנפש את ומעכב
אני  בבחי' מתבונני' כי הגם כליתם לא יעקב בני ואתם
על  שמתם לא ואתם צ"ל הי' (דאל"כ שניתי לא ה'
שאין  הנפש כח חלישות הוא לזה הסיבה הנה לבכם)
בעווני  כשל מ"ש והוא ומאסרה, מנרתקה לצאת בכוחה
כי  וכמ"ש הנפש כח ונתחלש נכשל העוונות שע"י כחי
ובאמת  אלקיכם, לבין ביניכם מבדילי' היו עונותיכם אם
וחומריותו  הגוף גשמיות גם אלא ממש עוונות לא גם
וגבול  המיצר הוא שהוא מבדיל מסך שנעשה הוא
אחריה  לימשך שמורידה עד הנפש את ומלביש שמגביל

ממנה, ולצאת לעלות יכולה ואינה גשמי' בתענוגי'
בדעת  אלא עני אין במצרים אבותינו עני את ותרא ועז"נ
והתשוקה  הכוסף בחי' הוא אהוי"ר בחי' לחו"ג שנחלק
שמגביל  הגוף מיצר בחי' במצרי' שהם ע"י והוא הנ"ל
לישראל  התורה ניתנה ולזה מאד. עד הנפש ומלביש
להתגבר  לנה"א ועוז כח הנותנת שהיא עוז נק' שהתורה
אסיר, ממסגר לצאת וגסותם ונה"ב הגוף חומריות על
פי' בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' וכמ"ש
מברך  הוא עי"ז לעמו ה' שנתן עוז שנק' התורה ע"י
שלום  כמארז"ל שלום, בחי' ב' בשלום אותם
בחי' הוא שלום בפמשמ"ט, ושלום בפמשמ"ע
אוא"ס  גילוי בחי' הוא שבפמשמ"ע והשלום התקשרות,
ביטול  בבחי' ומיוחדת קשורה להיות בנה"א ממש ב"ה
הנה"א  כוחות הארת היינו בפמשמ"ט והשלום ממש,
מצד  ומעכב מונע יהי' שלא ונה"ב בגוף המלובשי'
לבחי' ומתרצי' מסכימי' כולם שיהיו רק ונה"ב הגוף
שמתשת  תושי' ג"כ נק' עוז שנק' התורה כי זה, ביטול
קם  כשזה יאמץ מלאום ולאום הגוף, שמצד הסט"א כח
בנה"א  עוז להוסיף שהיא כלל בדרך התורה וז"ע כו',

הנה"ב. כח ולהתיש
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øîåì ùé ãåòåב נוסף äðéáîביאור äëùîää ïéðò
,úåëìîì

úåëìî äðäã,האדם בנפש כלל, ÷úìáבדרך ïéðò àåä
¯ íéîù úåëìî ìåòמלכות את עצמו על מקבל שהאדם

¯ה'. íéðôåà 'á ùé íéîù úåëìî ìåò úìá÷áã òåãéå
מהותו, בכל עול קבלת או בלבד, חיצונית עול קבלת

äðùä ìëã íéîù úåëìî ìåò úìá÷ ïéá ùøôää òãåðëå
äðùä ìëáã ,äðùä ùàøã íéîù úåëìî ìåò úìá÷ì

¯ ,'åë úåìâúä äæá ïéàù íìòð çë úðéçáá àåä,כלומר
שבנפש, המקיפים מהכוחות הוא עול קבלת של הכח
בהתגלות, בא שאינו כיון נעלם", "כח נקרא זה ולכן 
באים שהן ומידות, כמוחין הפנימיים מהכוחות בשונה

בהתגלות.
¯ 'åë çøëäå ìåò êøãá äæ ïéàù úåéä íòåיכול כלומר

שרק ממש , הכרח מתוך לא  היא  שעבודתו להיות
מצד הוא עול הקבלת  גם אלא אותו , מכריח  ה'שוט'

éëרצונו, ,'åë ïåãàä éðôì ãáòë ìåèéá úðéçáá àåäå
¯ ,'åë åéìò ïåãàä úîéàå ìåò ùé ãéîúאת מרגיש הוא

ממש, הכרח לא  זה וממילא האדון  מול ìëîביטולו 
¯ ,'åë ùôðä úåìâúä äæá ïéà íå÷îהקבלת שכח כיון

שאינו  נעלם, כח נקרא שלכן מקיף, כח כנ"ל הוא עול
הפנימיים, ככוחות בהתגלות úåìâúäáבא äãåáòäã

השנה ¯במשך çåîã íéåìâä úåçëá àéä,התורה השגת
¯ áìå,ויראה äðùäאהבה ìëã úéãéîúä äãåáòä åäæù

,'åë
úåëìî ìåò úìá÷ àéä äãåáòä éøä äðùä ùàøá ìáà

,íéîù,אחר ùàøãבאופן íéîù úåëìî ìåò úìá÷ã
¯ ùôðá éîöòå éîéðô úåìâúäá àéä äðùäהנשמה עצם

עול, הקבלת ידי  על ìëáמתגלית  äøéñîå äðéúð úðéçáá
÷òååà êòæ èéâ øò ñàåå) åîöò úà ïúåðù åùôð íöò

¯ úå÷ìà åö(לאלוקות עצמו את ונותן ìëáשמוסר
,'åë éîéðô ìåèéá úðéçááå åúåäîå åîöò עיקר הוא ובזה

עצמה, בפני  ועבודה  כענין  השנה, בראש  הדגש 
והעצמיים. הגלויים כוחתיו כל על המשפיעה

¯ ùôðá úåìòôúäá åðéàù ÷øאמנם היא עול קבלת
שלמעלה משהו  אל וביטול התמסרות אךמתוך ממנו,
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הנפש, התפעלות  בזה ìåòאין  úìá÷ ïéðò ììë êøãáã
åäæù úåéäì úåìòôúäá åðéà íéîù úåëìîאת המאפיין

שהיא עול הקבלת åë',ענין  ìåèéá úðéçááוכשיש
הוא שהרי  ביטול, זה אין  עצמה, מצד בנפש התפעלות

לאלוקות. מעצמו נמשך
íâ íéîù úåëìî ìåò úìá÷á ïåøúé ùé ìåèéáä ïéðòá éë

êãàî ìëáã äáø äáäàä ìòמצד יהודי  בכל הקיימת 
נפשו, àåäעצמיות íéîù úåëìî ìåò úìá÷ù úåéäì

¯ ,'åë åúåîöò úçðä úðéçáá,רוצה שהנשמה מה  לא זה
הוא, ברוך לקדוש עצמה מוסרת שהנשמה מה אלא

íðîàלאידךáåøé÷ úðéçááå àåöøä úåìòôúä úðéçáá
äáø äáäàá ïåøúé ùé äæá úå÷ìàá åùôð úåììëúäå

¯ ,'åë àáìã àúåòøã,הנפש התפעלות  על כשמדברים
מעלה ישנה  הרי לאלוקות , שלה הקירבה הרגשת ועל
הוא האהבה ענין שהרי  מאודך, בכל של בהאהבה
המעלה עצמית, התמסרות על כשמדברים אך קירוב .

עול. בקבלת היא
úåìòôúäá äìòî ùéåבכל" של האהבה התעוררות של

¯מאודך" ùôðä úåìâúä åäæù úåéäìעצמה הנפש
זו, אהבה ידי  על יותר øúåéמתגלית  øåà éåìéâ äæá ùéå

¯ ,'åë,עול כקבלת ממש עצמית מסירה לא זה אמנם
יותר, בזה  יש  ודביקות, קירבה אור, של גילוי êøãáåאך

ììëמאודך בכל של האהבה ÷áåøéבדרגת úðéçáá àåä
,'åë øúåé

בקבלת הרי  הביטול, של הצד את בוחנים אם כלומר,
"בכל של האהבה מאשר ביטול יותר יש עצמית  עול
והקירבה בנפש ההתפעלות את בוחנים אם אך מאודך".
מאודך. בכל של בהאהבה מורגש יותר זה הרי  לאלוקות,

äéäéù äæåשל ¯השילוב íéîù úåëìî ìåò úìá÷äאף

אך בהתפעלות, ללא äðéúðáשהוא åùôð úåìâúäá
úéúéîà äøéñîåהשנה בראש שהוא ïéðòכפי  åäæ

úåëìîì äðéáî äëùîääבנפש ההתגלות זה שהבינה
מתגלית לא הנפש כלל שבדרך עול הקבלת זה והמלכות
מהבינה השפעה יש וכאן נעלם, ככח הוא  אלא בזה

מתבטא וזה úðéçáלמלכות, ïë íâ ìåò úìá÷á úåéäì
.'åë éîéðô úåìâúä

שהאדם עול הקבלת הוא עצמה מצד ה 'מלכות' לסיכום :
וזה לאלוקות, שבו העשיה כח את עצמו את מוסר
נמצאת הנפש זה ובמצב השנה, כל של עול הקבלת 
אור  גילוי  בה אין  שהרי  שלה, ביותר הנמוך במצב 
כוחות את הוא  ונותן מוסר רק אלא ותענוג , רגש פנימי,
עצמה מצד ה'בינה' לאלוקות. עול בקבלת שבו  המעשה
באהבה ומתעוררת ואור, גילוי מרגישה שהנפש  מה היא
השנה, בראש הוא למלכות' הבינה ו 'המשכת לאלוקות.
עול. הקבלת בתוך מאיר הפנימי והרצון הגילוי כאשר

ïåãà úðéçáá úåëìîä äéäúù åðæåò ïåãà ïéðò åäæå
úåéäìזכר),( úåëìîá äðéá úðéçáî êùîð øùàë åðééäã

úåëìîäבלבד וביטול עול קבלת עניינה כלל שבדרך
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הנפש, התפעלות  בזה ìåòאין  úìá÷ ïéðò ììë êøãáã
åäæù úåéäì úåìòôúäá åðéà íéîù úåëìîאת המאפיין

שהיא עול הקבלת åë',ענין  ìåèéá úðéçááוכשיש
הוא שהרי  ביטול, זה אין  עצמה, מצד בנפש התפעלות

לאלוקות. מעצמו נמשך
íâ íéîù úåëìî ìåò úìá÷á ïåøúé ùé ìåèéáä ïéðòá éë

êãàî ìëáã äáø äáäàä ìòמצד יהודי  בכל הקיימת 
נפשו, àåäעצמיות íéîù úåëìî ìåò úìá÷ù úåéäì

¯ ,'åë åúåîöò úçðä úðéçáá,רוצה שהנשמה מה  לא זה
הוא, ברוך לקדוש עצמה מוסרת שהנשמה מה אלא

íðîàלאידךáåøé÷ úðéçááå àåöøä úåìòôúä úðéçáá
äáø äáäàá ïåøúé ùé äæá úå÷ìàá åùôð úåììëúäå

¯ ,'åë àáìã àúåòøã,הנפש התפעלות  על כשמדברים
מעלה ישנה  הרי לאלוקות , שלה הקירבה הרגשת ועל
הוא האהבה ענין שהרי  מאודך, בכל של בהאהבה
המעלה עצמית, התמסרות על כשמדברים אך קירוב .

עול. בקבלת היא
úåìòôúäá äìòî ùéåבכל" של האהבה התעוררות של

¯מאודך" ùôðä úåìâúä åäæù úåéäìעצמה הנפש
זו, אהבה ידי  על יותר øúåéמתגלית  øåà éåìéâ äæá ùéå

¯ ,'åë,עול כקבלת ממש עצמית מסירה לא זה אמנם
יותר, בזה  יש  ודביקות, קירבה אור, של גילוי êøãáåאך

ììëמאודך בכל של האהבה ÷áåøéבדרגת úðéçáá àåä
,'åë øúåé

בקבלת הרי  הביטול, של הצד את בוחנים אם כלומר,
"בכל של האהבה מאשר ביטול יותר יש עצמית  עול
והקירבה בנפש ההתפעלות את בוחנים אם אך מאודך".
מאודך. בכל של בהאהבה מורגש יותר זה הרי  לאלוקות,

äéäéù äæåשל ¯השילוב íéîù úåëìî ìåò úìá÷äאף

אך בהתפעלות, ללא äðéúðáשהוא åùôð úåìâúäá
úéúéîà äøéñîåהשנה בראש שהוא ïéðòכפי  åäæ

úåëìîì äðéáî äëùîääבנפש ההתגלות זה שהבינה
מתגלית לא הנפש כלל שבדרך עול הקבלת זה והמלכות
מהבינה השפעה יש וכאן נעלם, ככח הוא  אלא בזה

מתבטא וזה úðéçáלמלכות, ïë íâ ìåò úìá÷á úåéäì
.'åë éîéðô úåìâúä

שהאדם עול הקבלת הוא עצמה מצד ה 'מלכות' לסיכום :
וזה לאלוקות, שבו העשיה כח את עצמו את מוסר
נמצאת הנפש זה ובמצב השנה, כל של עול הקבלת 
אור  גילוי  בה אין  שהרי  שלה, ביותר הנמוך במצב 
כוחות את הוא  ונותן מוסר רק אלא ותענוג , רגש פנימי,
עצמה מצד ה'בינה' לאלוקות. עול בקבלת שבו  המעשה
באהבה ומתעוררת ואור, גילוי מרגישה שהנפש  מה היא
השנה, בראש הוא למלכות' הבינה ו 'המשכת לאלוקות.
עול. הקבלת בתוך מאיר הפנימי והרצון הגילוי כאשר
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אותנו) ברא (הוא – ולא עשנו "הוא מפרש: רש"י
בעולם". היינו כשלא

בעל  הוא – האלקים "הוא מפרש: דוד המצודת
"ולו 3היכולת" ורוממנו". גדלנו הוא – עשנו "הוא .

וצאן  עמו נקראים להיות לו אנחנו מיוחדים – אנחנו
מרעיתו".

לבדו  הקב"ה שרק לדעת עלינו כי הוא, הפירושים תוכן
כאשר  אותנו עשה הוא היכולת, בעל הוא אל, הוא
והוא  לעמו אותנו עשה הוא בעולם, היינו לא עדיין

אותנו. ורומם גידל
להבין: וצריך

הוא, שכן בודאי הרי ה'? הוא ה' שרק בכך הכוונה מה
צורך  שאין דברים הם אלו היכולת. בעל שהוא ובודאי

בכך! חש אחד כל לאומרם,
הוא  – ולא" עשנו "הוא רש"י דברי את להבין צריך גם
זה  מדוע בעולם. היינו לא עדיין כאשר אותנו עשה
היינו  לא עדיין מדוע "עשנו", וכאשר "עשנו"? נקרא

בעולם?
יודעים  שכאשר בבירור, נראה הפסוק המשך מעומק
אותנו  עשה והוא היכולת בעל הוא אל, הוא ה' שרק
שאנו  אנו יודעים מכך הרי בעולם, היינו לא עוד כאשר

מרעיתו! וצאן עמו
בתורה  שכתוב מה להבין צריך לדעת 4גם הראת "אתה

כתוב  וגם וגו'", האלקים הוא הוי' היום 5כי "וידעת
וגו'". האלקים הוא הוי' כי לבבך אל והשבות

הכרמל  בהר המזבח ליד הנביא אליהו בתפלת גם
ה'6כתוב  אתה כי הזה העם וידעו ענני ה' "ענני

הודו  ישראל בני שכל ובהודאה וגו'", האלקים
כתוב  הוי' פניהם 7באחדות על ויפלו העם כל "וירא

כאן  ואילו האלקים", הוא ה' האלקים, הוא ה' ויאמרו
אלקים". הוא ה' כי "דעו כתוב

עם  "האלקים" כתוב אם בין החילוק מה להבין, צריך

הא? ללא "אלקים" או הא
"ולא" הוא הכתיב וקרי. כתיב יש אנחנו" "ולו למילה

בואו. "ולו" הוא והקרי באלף
רבה  הוא 8במדרש הוי' כי "דעו הפסוק מתבאר

– המילה של הקרי ועלֿפי הכתיב עלֿפי אלקים"
בוא"ו. "ולו" וכן באלף "ולא"

אלקים  הוא ה' כי "דעו אומר: סימון ב"ר יהודה ר'
הוא  בעצמו הקב"ה שרק דעו – אנחנו" ולא עשנו הוא

חיינו. את בראנו אנחנו ולא אותנו, עשה הוא אל.
ולו" עשנו הוא אלקים הוא ה' כי "דעו אומר: אחא ר'
אותנו, עשה הוא אל. הוא בעצמו הקב"ה שרק דעו –

חיינו. את מוסרים אנחנו ולו
שהיא  "ולא" – הכתיב לפי הפסוק את מפרש יהודה ר'

לדעת יש – אנחנו באלף ולא אותנו עשה יתברך שה'
חיינו. את בראנו

בוא"ו. "ולו" – הקרי לפי הפסוק את מפרש אחא ר'
מוסרים  אנחנו ולו אותנו עשה יתברך שה' לדעת יש

חיינו. את
הפסוק  תחילת את מפרשים אחא, ור' יהודה ר' שניהם,
כי  לדעת יש אופן. באותו אלקים", הוא ה' כי "דעו
אלקים", הוא ש"ה' יודעים וכאשר אלקים". הוא "ה'
וצאן  "עמו ישראל, עם שאנחנו, לידיעה באים אזי

מרעיתו".
ולא  עשנו "הוא את מפרשים אחא ור' יהודה שר' אלא

הקרי. ועלֿפי הכתיב עלֿפי – "ולו" אנחנו",
.¯ÂˆÈ˜ רק א) אלקים"? הוא "ה' הפירוש מה שואל

מה  יכולת. בעל הוא ב) אל. הוא בעצמו הקב"ה
כאשר  אותנו עשה הוא ולא", עשנו "הוא הפירוש
הכרמל  בהר ובהודאה בתורה בעולם. היינו לא עדיין
אלקים". הוא "ה' כתוב וכאן האלקים" הוא "ה' כתוב
ר' עלֿידי במדרש מתבאר "ולא" של והקרי הכתיב

אחא. ור' יהודה

ב.

¯˘‡Î דעו" הפסוק של התוכן בעומק דעת מעמיקים
כאן  שבאים רואים גו'", אלקים הוא ה' ביטוי 9כי לידי
"דעו". בהם להיות שצריך ענינים ארבעה

ובהבנת  בהסברים מעמיקה והתבוננות עיון זהו "דעו"
שלומדים. מה

"דעו": להיות צריך שבהם הפסוק של הענינים ארבעת

– ולו – ש"ולא עשנו", ש"הוא אלקים", הוא ש"ה'
מרעיתו". וצאן ש"עמו אנחנו",

ומדויק  מיוחד ביאור יש הענינים מארבעת אחד לכל
בכך  התבוננו – "דעו" הציווי מתייחס שאליו והסבר

האמיתית. ההבנה לידי ותבואו לעומק
ענין  מסודר. בסדר מחוברים בפסוק הענינים ארבעת כל
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שלפניו. הענין את מבהיר אחד
אלקים". הוא ה' כי "דעו הוא והיסודי הראשון הענין
של  הביטוי שהוא "האמינו", לא "דעו", הוא הלשון

השגה. היא לאמונה ההקדמה כי האמונה.
במה  ההבנה של ההכנה ידי על רק מתבססת האמונה
שהשכל  במה רק היא אמונה שכן, להבין. שניתן

להשיג. יכול אינו האנושי
בלימוד, החלשים הפשוטים, שהיהודים לומר מיותר
אצל  אבל שלימה. אמונה היא ובתורתו בה' אמונתם

לאמונה. הכנה היא ההבנה ללמוד, שיודעים אלו
האמונה  היא 10ענין שאמונה סבור שהעולם כפי אינו

הנבראים, כל ואת העולם את ברא יתברך שה' בכך
והנשמות, המלאכים שבהם, הנבראים וכל השמים ואת

האלקי. רצונו לפי אותם ומנהיג כולם את ומחיה
דעת  זוהי אמונה, איננה זו גדולה. טעות טועים הם

והבנה.
ברא, יתברך שה' עצמו ממנו היטב להבין יכול אדם
כל  עם השמים הארץ, את האלקי כרצונו ומנהיג מחיה

שכתוב  כמו ונשמות, מלאכים שבהם, 11הברואים

לראות  ביכולתי שלי מהגוף – אלקה" אחזה "ומבשרי
אלקות.

נתן  דרבי קטן 12באבות עולם הוא שהאדם נאמר
גדול. גוף הוא והעולם

הנפש  כיצד עצמו, שלו הגוף מחיי ללמוד יכול אדם
הגוף. את מחיה

בלבד  זו שלא באופן הנפש, עלֿידי מתנהל הגוף
גם  אלא הנפש, מכוח נובעים ציפורן חיי שאפילו
ביותר  הקטנה עור רקמת של ביותר הקלה התנועה

מהנפש. באה
גדול. גוף שהוא בעולם, גם כך

אותו, ומחיה העולם את ברא יתברך שה' בלבד זו לא
מאת  הוא הכל בעולם, ביותר הקטן המאורע גם אלא

יתברך. ה'

הוא  האמונה ברוךֿהוא,13ענין שהוא, ה'. באחדות –
הוא. והכל הכל הוא

ה', שברצון אלא שונים. נבראים הם והגוף הנפש
הנבראים, וכל יתברך ה' אבל הגוף, את מחיה הנפש

הכל. הוא כי מאוחדים, הם והרוחניים, הגשמיים
הבריאה, אלקים, שם – האלקים" הוא "הוי' הכוונה זו

ה'. הוא
הם  – הבריאה שזו אלקים ושם הבורא שהוא הוי' שם

אחד. דבר
רחמים, שהוא הוי' ששם פירושו, אלקים" הוא "ה'

דין  שהוא אלקים בשם .14מתלבש
היכולת  בעל הוא כי רחמים, בשביל היא הכוונה אבל
הכוונה  את לבצע לזה זה יסייעו שההפכים הפועל

העליונה.
במדרש  כתוב – עשנו" ה'15"הוא של שמחשבתו

הכוונה  וזו לכל. קדמה ישראל בני אודות יתברך
גופא  שבכך בעולם", היינו "כשלא – עשנו" ש"הוא

ורוממנו". גדלנו "הוא
אלא  נפשותינו, את יצרנו אנחנו לא – אנחנו" "ולא
למסור  עלינו ולרצונו שלו, אנחנו – אנחנו" "ולו

עצמנו. את ולהקריב
את  ולחוש אלקות להשיג יכולים שאנו עצמו, זה דבר
זהו  הוא, הכל הכל, הוא אל, הוא הקב"ה שרק האמת
ובגשמיות. ברוחניות מרעיתו" וצאן "עמו שאנו מפני

.¯ÂˆÈ˜ בהבנת העמקה פירושו ש"דעו" מבאר
א) ענינים: לארבעה ה"דעו" כוונת זה, בפסוק הלימוד.
(ולא) "ולו ג) עשנו". "הוא ב) אלקים". הוא ה' "כי
הכנה  היא הבנה מרעיתו". וצאן "עמו ד) אנחנו".
עם  העולמות כל את ברא יתברך שה' זאת את לאמונה.
ומנהיג  אותם מחיה ומלאכים, נשמות שלהם, הברואים
אמונה  הגשמיים. מחייו האדם מבין – כרצונו אותם

הוא. והכל הכל שהוא היא
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ע"א.10) מה, מצותיך, דרך ע"א. ד, ואתחנן תורה, לקוטי
ע"ב.11) לא, אמור תורה, לקוטי כו. יט, איוב
(12.136 ע' ג, חלק קונטרסים המאמרים ספר לא. פרק
ו.13) פרק והאמונה היחוד שער

חל 14) זוהר, ג. לג, א. יד, פרשה רבה, ע"ב.בראשית לט, ג ק
ע"א. סה,
ד.15) א, פרשה רבה, בראשית

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

של  הגדולה ומפלתו גזירתו היתה בבל גאולת ערב 
שלימה, גאולה שתהיה האחרונה הגאולה וערב  המן,

ר"ל. הן, גדולות הגזירות

הסכנה  את שנבין כולנו, הבנת השי"ת יחזק
לא  שב"ה והמדינות ישראל, עם על האורבת הגדולה
משיח  פני לקבל ויוכלו שלימות, תישארנה – נחרבו
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לראות  ביכולתי שלי מהגוף – אלקה" אחזה "ומבשרי
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לתשובה  הכוח לנו ויתן השלימים, בבתיהם צדקנו
בע"ה אמי  – תביא ואכן – שתביא ההכרח שמן תית

אמן. בימינו במהרה השלימה הגאולה את

***

הזקן, אדמו"ר כ"ק של הידוע הניגון את (ניגנו
אדמו"ר:) כ"ק ואמר

אל  ורפואה. סגולה עצה, של הענין ישנו הרי
שלא  והתאונן בכפר שחי חסיד פעם בא צדק" ה"צמח
לשלוח  שיוכל כדי כפרו דרך שיעברו אנ"ש לו מזדמן
"פדיון" ההמון, בעיני – הרבי. אל פדיון ידם על
מסירות  של ענין זה הרביים אצל ואילו כסף, משמעו
לך  לך, יש נחל לחסיד: צדק" ה"צמח אמר – נפש

הזקן. אדמו"ר של ניגונו ונגן פדיון וכתוב בו לטבול
צדק" שה"צמח מפני רק שזה לומר, אפילו יכולים
הזקן, רבנו אצל הסיפור שידוע כפי כך, לעשות אמר
כבר  שהרופאים מסוכן חולה על לו לספר שבאו
ושתה  בירך מים, כוס הזקן רבנו לקח מחייו, התיאשו
לחולה  נתנו הנותרים המים ואת הכוס, מחצית
רבנו  של המדרש לבית החולה בא ולמחרת לשתות,

החסידים. עם ורקד הזקן

***

צדק", ה"צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק בשם ידוע
רק  מנגנים הבבות ארבע בעל הזקן רבנו של שניגונו
הסליחות  ימי אלול, בחודש כמו ידועים, בזמנים
כשמנגנים  תורה. בשמחת וכן לתשובה המעוררים
ששון  למעלה נעשה תורה בשמחת הניגון את
אך  לנגנו, יכולים כן גם כסלו ובי"ט בפורים ושמחה.
לעורר  הדבר עלול – החול בימות הניגון את כששרים

ח"ו. קטרוגים
בכלל  הצדיק.32ניגון של המחשבה הוא

במדריגת  ההתקשרות זה הרי – סיפור כשמספרים
הרי  – שלו תורה על כשחוזרים הצדיק, של המעשה
הצדיק, של המעשה במדריגת ההתקשרות זה
ההתקשרות  זה הרי – שלו תורה על כשחוזרים
– ניגון מנגנים וכאשר הצדיק, של הדיבור במדריגת
הצדיק, של המחשבה במדריגת ההתקשרות זה הרי

אז. נמצא שהוא עולם באיזה

הכוונה  – הניגון של הכוונות כל יודעים אנו אין
לנגנו  ויש – הבבות ארבע בן הזקן רבנו של ניגונו על
בלי  לנגן הוא העיקר אך יעזור. והשי"ת בפשיטות
כוונה, שכן ובתמימות, בפשיטות אלא פרטית, כוונה
את  לנגן מוטב לכן כוונתו, ואיכות באופן תלוי הרי
בכלל  העבודה שהתחלת ובתמימות, בפשיטות הניגון

ותמימות. בפשיטות היא

***

בער  פעם 33ר' אמר – המשרת מענדל של אביו 
לפני  רבע בשעה קם אני הרה"ק: אאמו"ר לכ"ק
תהלים  חצות, תיקון אומר בלילה, עשרה שתים
כשם  בתהלים המלות פירוש יודע אני אין וזוהר.
תענוג  שבאותו אלא בזוהר, שכתוב מה יודע שאינני
בעל  הריני הזוהר. את אומר אני תהלים אומר שאני
– הסוסים את כשרותמים אני ויודע פשוט, עגלה

נוסעים.
יתן  הסגולות. כל לנצל שצריכים זמן הוא כעת
וישועה  רויחא ומזונא חיי בבני, מרובה ברכה השי"ת

אמן. בימינו במהרה ישראל לכלל כללית

***

בשושן  היה יהודי איש ד"ה הדרוש היה (כאן
אדמו"ר:)34הבירה  כ"ק אמר הדרוש, אחרי .

את  יתן וה"א במלים: חנה את בירך הכהן עלי
.35שאלתך 

וכן  שערות רגל, גוף, ראש, יש אדם בציור
כל  אותן. מייקרים יקרות, יהודי של צפרניו צפרנים.
מבקש  פשוט איש למהותו, בהתאם מבקש אחד
שהשי"ת  מבקש אחד מהותו. אופן לפי מהשי"ת
הרע  לשון ליצנות, מדברים כאשר אותו, ישמור
שתתווסף  מבקש אחד ברשתם. יפול שלא ורכילות,
מבקש  ואחד לומד. שהוא הגמרא בדף הבנה לו
שהוא  אלקית והשגה בהבנה אלקי הרגש לו שיהיה
לכל  שאלתך את ה"א יתן הברכה הרי ומשיג . מבין

מבקש. שהוא הבקשה אופן לפי אחד
התמימים  בקשת בקרוב, בקשותינו השי"ת ימלא
וברוחניות. בגשמיות בכלל ישראל כלל ובקשת בפרט
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תרצדי"ק  תמוז, כ"א ב"ה,

ברעמען  ספינה

לשם  הנודע הרה"ג ידידי כבוד אל

דוד  מוהר"ר אי"א וו"ח ותפארת תהלה

שליט"א  מאיר

וברכה! שלום

הנעלה  הרה"ג ידידינו עם דברתי הט' במחנם בהיותי

וכעת  הסביבה, ע"ד איזראליט שי' מוהריי"פ נכבד והכי

עיני  למראה יהי' בטח זה, בענין אלי מכתבו על לו עניתי

ידידי. כבוד

בזה, להתענין שי' ידידי כבוד את לבקש הנני ובזה

בשביל  הלזו ההתאגדות דבר בבא אשר תאמצני ותקותי

אפונה  ולא נרצה, תועלת בעזה"י יביא בהסביבה, לפעול

הענין. כדרישת בזה ישתתף ידידי כבוד אשר

לבבו  משאלות השי"ת וימלא בעזרו יהי' השי"ת

בגו"ר. ולברכה לטובה

ומברכו. מכבדו הדו"ש ידידו והנני

fi jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

יום  יו"ד שבט,  בו  חל  זכרוני, שכן  על  שי'  להעלות את כמ"ע  זה  שעת הכושר היתה בשבוע 

ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר צדיק יסוד עולם זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר כל ימיו מסר נפשו 

ובנות ישראל בכל אתר ואתר בדרך העולה בית א-ל, באהבת השם, אהבת התורה  בני  להדריך את 

ואהבת ישראל, עמודי התווך של תורת החסידות.

מייסד  ערוך,  והשולחן  התניא  בעל  הזקן  אדמו"ר  של  בנו  האמצעי,  מאדמו"ר  בידינו  קבלה 

"בגלל  אשר  קכב(  עמוד  בהוצאתנו,  אמרים,  לקוטי  לספר  והערות"  "קיצורים  )ראה  החב"ד  תורת 

המסירות נפש הלזו על תורת החסידות פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים 

ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה".

ומכיון שהנני מקבל ידיעות טובות מזמן לזמן על דבר הסיוע וההשתתפות של כמ"ע בעבודתנו 

הק' בחינוך הכשר במדינתו במוסדות שנוסדו על שם בעל ההילולא, הנה זכור מע"כ לטוב ובפרט בעת 

רצון זו להמשיך לו ברכה והצלחה בפועל ממש, הן בעבודתו לטובת הכלל והן בעניניו הפרטיים, הוא 

ובני ביתו שיחיו בטוב.

בריותיו" מבעל ההילולא, שהוצאנו לאור לא  מוסג"פ מאמר "אין הקב"ה בא בטרוניא עם 

כבר, ובטח ימצא בו ענין רב.

בברכה.



iyilyרעד ,ipy ,oey`x - ci ,bi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´

ìt õøà Cøc íéýìû| ék àeä áBø÷ ék íézL ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´
äîçìî íúàøa írä íçpé-ït íéýìû øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈

:äîéøöî eáLåçéCøc írä-úà | íéýìû áqiå §¨¬¦§¨«§¨©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤
õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçå óeñ-íé øaãnä©¦§−̈©®©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîèéék Bnr óñBé úBîör-úà äLî çwiå ¦§¨«¦©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á
ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà réaLä raLä©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
äfî éúîör-úà íúéìräå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−

:íëzàëäö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå ¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−
:øaãnäàëïðr ãenra íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå ©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ

íäì øéàäì Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®
:äìéìå íîBé úëììáëïðrä ãenr Léîé-àì ¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBéô(éåì) ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éðaïéa úøéçä é §¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìrâíä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå ©©¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−
:øaãnä íäéìr øâñ õøàaã-áì-úà éz÷fçå ¨®̈¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«

-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨
:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç(ìàøùé) ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

äááì Côäiå írä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ékå-úà øñàiå ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤
:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø:Blk-ìr íL ¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«
çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף לֹומר,(ירּוׁשלמי ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לא  הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים מסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלכן

לא  ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו אּלא חלק, ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

מׁשלם. ְָָָֻהיה

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©

:ïôö ìra éðôì úøéçä étéeàNiå áéø÷ä äòøôe ¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©
-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤

:ýåýéàéìà eøîàiåíéøá÷-ïéà éìaîä äLî- §Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ
úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§®̈©ŸÆ¨¦´¨

:íéøönî eðàéöBäì eðláéøLà øácä äæ-àìä ½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á
éìà eðøacäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´

eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−
:øaãnaâéeàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå ©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼

íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúä¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−
àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬Ÿ

:íìBò-ãr ãBò íúàøì eôñúãéíëì íçlé ýåýé Ÿ¦²¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®
:ïeLøçz ízàåô §©¤−©«£¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשיּֿתבֹות  היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

החּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

העֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף העֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. החּלין עניני את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותקּדׁש

,éðù
éùéìùåèéìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øacæè-úà íøä äzàå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe Ehî©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ

:äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðáæééððä éðàå §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôaçéeòãéå §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−



רעכ iyily ,ipy ,oey`x - ci ,bi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´

ìt õøà Cøc íéýìû| ék àeä áBø÷ ék íézL ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´
äîçìî íúàøa írä íçpé-ït íéýìû øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈

:äîéøöî eáLåçéCøc írä-úà | íéýìû áqiå §¨¬¦§¨«§¨©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤
õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçå óeñ-íé øaãnä©¦§−̈©®©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîèéék Bnr óñBé úBîör-úà äLî çwiå ¦§¨«¦©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á
ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà réaLä raLä©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
äfî éúîör-úà íúéìräå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−

:íëzàëäö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå ¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−
:øaãnäàëïðr ãenra íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå ©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ

íäì øéàäì Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®
:äìéìå íîBé úëììáëïðrä ãenr Léîé-àì ¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBéô(éåì) ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éðaïéa úøéçä é §¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìrâíä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå ©©¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−
:øaãnä íäéìr øâñ õøàaã-áì-úà éz÷fçå ¨®̈¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«

-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨
:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç(ìàøùé) ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

äááì Côäiå írä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ékå-úà øñàiå ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤
:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø:Blk-ìr íL ¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«
çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף לֹומר,(ירּוׁשלמי ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לא  הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים מסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלכן

לא  ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו אּלא חלק, ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

מׁשלם. ְָָָֻהיה

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©

:ïôö ìra éðôì úøéçä étéeàNiå áéø÷ä äòøôe ¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©
-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤

:ýåýéàéìà eøîàiåíéøá÷-ïéà éìaîä äLî- §Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ
úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§®̈©ŸÆ¨¦´¨

:íéøönî eðàéöBäì eðláéøLà øácä äæ-àìä ½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á
éìà eðøacäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´

eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−
:øaãnaâéeàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå ©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼

íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúä¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−
àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬Ÿ

:íìBò-ãr ãBò íúàøì eôñúãéíëì íçlé ýåýé Ÿ¦²¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®
:ïeLøçz ízàåô §©¤−©«£¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשיּֿתבֹות  היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

החּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

העֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף העֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. החּלין עניני את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותקּדׁש

,éðù
éùéìùåèéìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øacæè-úà íøä äzàå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe Ehî©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ

:äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðáæééððä éðàå §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôaçéeòãéå §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−

iriax - eh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ
ïðrä ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ

íäéøçàî ãîriå íäéðtî:ëäðçî | ïéa àáiå ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ¥´©«£¥´
CLçäå ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàëCìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤
äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà | ýåýé§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨

:íénä eò÷aiå äáøçì íiä-úà íNiåáëeàáiå ©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ
íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ

:íìàîOîe íðéîéî äîBçâëíéøöî eôcøiå ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ
åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®

:íiä CBz-ìàãëó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³
íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨

:íéøöî äðçî úàäëåéúákøî ïôà úà øñiå ¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(969 'nr b zegiy ihewl)

ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
הּימין  ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּבכל  זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ּבקו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹו

הּטבע  מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות עד ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכחֹותיו,

ׁשּנמׁשכת  האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו הּבהמית נפׁש ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טבע

התּבּטלּות  ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). עבֹודה לסּוג ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבטבעּה

– ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן להּקּב"ה, אמּתית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתמּסרּות

הפּכּיים. קּוים ּבׁשני היא העבֹודה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכאׁשר

éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−

:åéLøt-ìråæëáLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨
íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé ørðéå Búàø÷ì: ¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«

çëíéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
äòøt ìéç ìëì-àì íia íäéøçà íéàaä §ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ

:ãçà-ãr íäa øàLðèëeëìä ìûøNé éðáe ¦§©¬¨¤−©¤¨«§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
íðéîéî äîç íäì íénäå íiä CBúa äLaiá©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeì-úà àeää íBia ýåýé òLBiå ¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìr úîàìãiä-úà ìûøNé àøiå ¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´
írä eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈

:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úàô ¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«
åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³

ýåýéì äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ
:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáéfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³

eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé úøîæå§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½
:eäðîîøàå éáà éýìûâäîçìî Léà ýåýé ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®

:BîL ýåýéãíiá äøé Bìéçå äòøt úákøî §Ÿ̈−§«©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®
ìL øçáîe:óeñ-íéá eòaè åéLäúîäz ¦§©¬¨«¦−̈ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ

:ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëéåðéîéýåýé E §©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½
ðéîé çka éøcàð:áéBà õrøz ýåýé Eæáøáe ¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«§¬Ÿ

ðBàbéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwkçétà çeøáeãð-Bîë eávð íéî eîørð E ©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−

:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæðèáéBà øîà «Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬¥²
÷éøà éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨®̈¦§¨¥´©§¦½¨¦´

:éãé BîLéøBz éaøçéíé Bîqk Eçeøá zôLð ©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´¨®
:íéøécà íéîa úøôBòk eììöàéäëîë-éî ¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨

àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläúáéðéîé úéèðBîrìáz E §¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−

:õøàâézìäð zìàb eæ-ír Ecñçá úéçð ¨«¤¨¦¬¨§©§§−©´¨®̈§¨¥©¬§¨
:ELã÷ äåð-ìà Efráãéïeæbøé íénr eòîL §¨§−¤§¥¬¨§¤«¨«§¬©¦−¦§¨®

ìt éáLé æçà ìéç:úLåèéôelà eìäáð æà ¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³¦§£Æ©¥´
éáLé ìk eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ−Ÿ«§¥¬

:ïrðëæèìãâa ãçôå äúîéà íäéìr ìtz §¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ
-ãr ýåýé Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©

÷ eæ-ír øáré:úéðæéøäa Bîrhúå Bîàáz ©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´
ì ïBëî Eúìçðéðãà Lãwî ýåýé zìrt EzáL ©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈

éãé eððBk:Eçé:ãrå íìòì Cìîé | ýåýéèéék «§¬¨¤«§Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´
áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤



iyyרעו ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìr ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
:íiä CBúa äLaiáôëäàéápä íéøî çwzå ©©¨−̈§¬©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈

íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà úBçà£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ
:úìçîáe íétúa äéøçààëíéøî íäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−¦§®̈

äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬
:íiáñáëóeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå ©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½

ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiåíéîé-úL ©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²
:íéî eàöî-àìå øaãnaâëàìå äúøî eàáiå ©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ

ì eìëéïk-ìr íä íéøî ék äønî íéî úzL ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬
:äøî dîL-àø÷ãëäLî-ìr írä eðliå ¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬
:äzLp-äî øîàläëýåýé-ìà ÷röiåeäøBiå ¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³

íL íénä e÷zîiå íénä-ìà CìLiå õr ýåýé§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦©¦§§−©®̈¦¨´
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íNåëøîàiå ¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«©ŸÁ¤Á

éýìû ýåýé | ìB÷ì òîLz rBîL-íàøLiäå E ¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNrz åéðéra§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwçª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìr íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆
רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצּדיקים מתרץ - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו קרי צּדיקים, "מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבצת':

מעׂשה  ולכן למציאּות, עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבאר:

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ֲֵֵֵֶַַָָָָָָידיו

éùéîçæëúðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå íéî©−¦§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèà-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«
éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®
õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr äMîça©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤

:íéøöîááéúëåðéìéåéø÷-éða úãr-ìk eðBliå ¦§¨«¦©¦¹¨£©¯§¥«
:øaãna ïøäà-ìrå äLî-ìr ìûøNéâeøîàiå ¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸

ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ
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הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ּכׁשארי הּוא . . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּׁשפע

ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה מהר"ׁש, הרּבי ּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוידּועים
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EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆
רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצּדיקים מתרץ - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו קרי צּדיקים, "מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבצת':
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õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr äMîça©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤
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äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìrzå©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ
:äðçnì áéáñ ìhä úáëLãéìhä úáëL ìrzå ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©®̈

øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr äpäå§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ
:õøàä-ìråèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ©¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³

øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

:äìëàìæèepnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½
íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½

:eçwz Bìäàa øLàì Léàæééða ïë-eNriå ¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−§¥´
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNéçéecîiå ¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáàì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
:eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçäèéäLî øîàiå ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìà Léà íäìàë-àìå £¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ
ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL̈«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìr óö÷iå Làáiå íérìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

àëíçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMäáëíçì eè÷ì éMMä íBia | éäéå ©¤−¤§¨¨«©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ

ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLîäãr ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈
:äLîì eãébiåâëøac øLà àeä íäìà øîàiå ©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´

-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤
-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàzŸº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä́̈Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå LéàáääëäLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ

àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ
:äãOa eäàöîúåëíBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ¦§¨ª−©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯

:Ba-äéäé àì úaL éréáMäæëéréáMä íBia éäéå ©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½
:eàöî àìå è÷ìì írä-ïî eàöéñçëøîàiå ¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤

ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìà ýåýééúåöî øîL §Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−
:éúøBúåèëïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø §«Ÿ¨«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥

| eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä́Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤®̈¦§´
íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬

:éréáMäì:éráMä íBia írä eúaLéå ©§¦¦«©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«
àìòøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©

:Láãa úçétök Bîrèå ïáì ãbáìîàiåäLî ø ©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«©´Ÿ¤¤À
epnî øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½
íçlä-úà eàøé | ïrîì íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤
íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîâìç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ
çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö¦§¤´¤©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤®̈§©©³

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôì BúàãìøLàk ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²
úãrä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−

:úøîLîìäìïnä-úà eìëà ìûøNé éðáe §¦§¨«¤§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ
-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãr äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤
:ïrðk õøà äö÷-ìà íàa-ãr eìëà ïnä©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©

åì:àeä äôéàä úéøNr øîòäåô §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr al zegiy ihewl)

˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ '‰ Èk e‡¯(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»
רּבי  קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, .(זח"ג ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ּבחסידּות  וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹולּמּוד

(ולׁשֹון  ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ילּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשיח

 ֿ ּתא הּוא ּבּזהר ֿ ÈÊÁהרגיל ּתא לא ,ÚÓL הּמאמר והּנה, .( ִַַָָָֹ¬ƒָֹ¿«ְֲִֵַַָ

הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון

ּבחסידּות  ׁשּנתּגּלתה ּכפי הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות ּכאן, יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד ּביֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש

éòéáùæéà-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©
ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìr íäérñîì ïéñ¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

ì íéî:írä úzLáäLî-ír írä áøiå ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½
äLî íäì øîàiå äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnr ïeáéøz-äîâàîöiå ©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä íL̈³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
éðì÷ñe èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì: ¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦

äç÷å írä éðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬



xihtnרעח - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ
:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàåéðôì ãîò éððäE ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧

epnî eàöéå øevá úékäå áøça øevä-ìr | íM̈¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²
éð÷æ éðérì äLî ïk Nriå írä äúLå íéî©−¦§¨¨´¨®̈©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNéæäáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå ¦§¨¥«©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®
ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé éða | áéø-ìr©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ

:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léä øîàìôçàáiå ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ
:íãéôøa ìûøNé-ír íçliå ÷ìîrèøîàiå £¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤

íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé-ìà äLî¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´
ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî ÷ìîra©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬

:éãéa íéýìûäéBì-øîà øLàk rLBäé Nriå ¨«¡Ÿ¦−§¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ
eìr øeçå ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì äLî¤½§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−

:ärábä LàøàéBãé äLî íéøé øLàk äéäå ¬Ÿ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−
:÷ìîr øáâå Bãé çéðé øLàëå ìûøNé øáâå§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

áéåézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈
ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìr áLiå©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ
:LîMä àa-ãr äðeîà åéãé éäéå ãçà äfîe¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤

âéìçiå-éôì Bnr-úàå ÷ìîr-úà rLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦
:áøçôãéúàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¤©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ

äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa ïBøkæ¦¨Æ©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ
-úà äçîà*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr ø ¤§¤Æ¤¤¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦

åè:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæî äLî ïáiå©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«
æèýåýéì äîçìî dé ñk-ìr ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−

:øc øcî ÷ìîrattt ©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` bi 'mei meid')

ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz È¯·cÓ Ì‰È„È Ï‡¯NÈ eÙ¯L(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

יׁש וכאׁשר ּולקּים. לעׂשֹות עלֿמנת הּוא הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

(ראׁשי  יׂשראל עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָרפיֹון

BzÏ¯‰ּתבֹות ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ קדּׁשת את ּומקרר ( ֵ≈ƒƒƒƒ«»ְְֵֶַָֻ

– היא לכ העצה ‡ÌÈLהּתֹורה. eÏ ¯Áa,מׁשה אנׁשי , ְִֵַָָָָ¿«»¬»ƒְֵֶַֹ

ּדֹור  ׁשּבכל יׂשראל, אלפי ראׁשי מׁשה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואתּפׁשטּותא

ÏÓÚa˜ודֹור. ÌÁl‰ ‡ˆÂ היא הּתֹורה ּכי יחיד, לׁשֹון – ָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְִִִַָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל ְְְְְִִֶַָָָָנצחית

øéèôîãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
-úà äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤

*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèäLî ïáiå ¤¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−
:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæîæèãé-ék øîàiå ¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ

:øc øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî dé ñk-ìrttt ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ
.ïîéñ ä"àðñ .ïîéñ ä"ðåîà ã"é ,íé÷åñô å"é÷

.(äøéöá) øëæ éðùáå (ìåâñá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåàù åðéâäðî (*¤¤¥¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



רעט xihtn - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ
:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàåéðôì ãîò éððäE ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧

epnî eàöéå øevá úékäå áøça øevä-ìr | íM̈¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²
éð÷æ éðérì äLî ïk Nriå írä äúLå íéî©−¦§¨¨´¨®̈©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNéæäáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå ¦§¨¥«©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®
ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé éða | áéø-ìr©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ

:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léä øîàìôçàáiå ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ
:íãéôøa ìûøNé-ír íçliå ÷ìîrèøîàiå £¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤

íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé-ìà äLî¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´
ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî ÷ìîra©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬

:éãéa íéýìûäéBì-øîà øLàk rLBäé Nriå ¨«¡Ÿ¦−§¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ
eìr øeçå ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì äLî¤½§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−

:ärábä LàøàéBãé äLî íéøé øLàk äéäå ¬Ÿ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−
:÷ìîr øáâå Bãé çéðé øLàëå ìûøNé øáâå§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

áéåézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈
ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìr áLiå©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ
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תחילת זמן קידוש לבנה:
יום שלישי בערב, ז' שבט



לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:396:368:388:389:139:1310:0810:0817:0617:1117:3417:3916:5017:49באר שבע )ח(

6:416:388:388:389:149:1410:0810:0817:0517:1117:3017:3516:4017:46חיפה )ח(

6:386:358:378:369:129:1210:0610:0617:0817:1417:3117:3616:3317:47ירושלים )ח(

6:406:388:388:389:149:1410:0810:0817:0417:1017:3217:3716:4917:48תל אביב )ח(

7:367:299:029:009:499:4610:3610:3516:3716:4617:1317:2216:2617:36אוסטריה, וינה )ח(

6:216:289:109:159:549:5811:0811:1120:4220:3921:1321:0920:2121:21אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:327:279:039:029:499:4610:3710:3616:4516:5317:2017:2816:3417:42אוקראינה, אודסה )ח(

7:097:038:368:349:239:2010:1010:0916:1116:2116:4816:5716:0117:10אוקראינה, דונייצק )ח(

7:227:158:478:469:359:3210:2110:2016:2116:3016:5817:0716:1117:20אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:547:479:149:1210:0310:0110:4910:4816:4016:5017:1917:2816:3017:42אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:477:409:079:059:569:5310:4210:4116:3216:4217:1117:2016:2217:34אוקראינה, קייב )ח(

7:557:509:299:2710:1310:1111:0211:0117:1717:2517:4917:5717:0618:10איטליה, מילאנו )ח(

6:216:238:518:539:219:2310:2410:2618:2918:3118:5318:5418:1219:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:036:098:508:559:329:3610:4410:4720:0820:0520:3720:3319:4720:45ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:386:459:279:3310:1510:2011:3011:3421:1521:1021:4921:4320:5321:57ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:227:189:089:079:489:4710:3910:3917:1417:2117:4517:5217:0218:03ארה״ב, בולטימור )ח(

7:147:108:588:579:399:3710:3010:2917:0017:0717:3217:3916:4817:51ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:157:118:598:589:399:3810:3010:3017:0117:0817:3217:3916:4917:51ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:557:509:369:3510:1710:1611:0811:0717:3217:4018:0518:1217:2118:24ארה״ב, דטרויט )ח(

7:167:149:189:189:539:5210:4710:4817:5017:5618:1718:2217:3718:32ארה״ב, האוסטון )ח(

6:556:528:518:509:279:2610:2110:2117:1217:1817:4117:4616:5917:57ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:087:079:159:159:489:4810:4410:4517:5718:0118:2218:2717:4218:37ארה״ב, מיאמי )ח(

7:127:088:558:549:369:3410:2610:2616:5417:0217:2617:3316:4317:45ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:387:349:229:2110:0310:0110:5410:5317:2517:3217:5618:0317:1318:15ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:127:088:548:539:359:3410:2510:2516:5216:5917:2417:3116:4017:43ארה״ב, שיקגו )ח(

6:166:198:558:589:289:3010:3410:3619:1219:1219:3719:3618:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:348:279:529:4910:4210:3911:2711:2617:1317:2417:5318:0317:0418:17בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:338:269:529:4910:4210:3911:2711:2617:1517:2517:5418:0417:0518:18בלגיה, בריסל )ח(

5:385:428:218:248:568:5910:0410:0719:0319:0119:2419:2218:4319:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:275:318:108:138:448:479:539:5518:4518:4319:1119:0918:2619:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:547:469:109:0810:019:5810:4610:4416:3216:4217:1017:2016:2617:35בריטניה, לונדון )ח(

8:108:029:209:1710:1310:1010:5710:5516:3116:4217:1317:2316:2517:39בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:047:569:179:1410:0910:0610:5310:5216:3416:4517:1417:2316:2517:39גרמניה, ברלין )ח(

8:138:069:349:3210:2310:2011:0911:0817:0117:1117:3917:4816:5118:03גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:335:388:188:218:548:5710:0310:0619:1119:0919:3119:2818:5119:39דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:149:289:2910:0010:0110:5810:5918:2518:2918:5018:5318:1019:03הודו, מומבאי )ח(

7:107:099:249:259:569:5610:5410:5518:2218:2518:4718:5018:0718:59הודו, פונה )ח(

7:227:168:508:499:379:3410:2410:2316:2816:3717:0417:1316:1817:26הונגריה, בודפשט )ח(

7:207:169:039:029:449:4310:3510:3417:0417:1117:3517:4216:5217:54טורקיה, איסטנבול )ח(

7:377:349:269:2510:0510:0410:5710:5717:3617:4218:0618:1217:2318:24יוון, אתונה )ח(

7:427:369:119:109:579:5510:4510:4416:5116:5917:2617:3516:4017:48מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:396:368:388:389:139:1310:0810:0817:0617:1117:3417:3916:5017:49באר שבע )ח(

6:416:388:388:389:149:1410:0810:0817:0517:1117:3017:3516:4017:46חיפה )ח(

6:386:358:378:369:129:1210:0610:0617:0817:1417:3117:3616:3317:47ירושלים )ח(

6:406:388:388:389:149:1410:0810:0817:0417:1017:3217:3716:4917:48תל אביב )ח(

7:367:299:029:009:499:4610:3610:3516:3716:4617:1317:2216:2617:36אוסטריה, וינה )ח(

6:216:289:109:159:549:5811:0811:1120:4220:3921:1321:0920:2121:21אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:327:279:039:029:499:4610:3710:3616:4516:5317:2017:2816:3417:42אוקראינה, אודסה )ח(

7:097:038:368:349:239:2010:1010:0916:1116:2116:4816:5716:0117:10אוקראינה, דונייצק )ח(

7:227:158:478:469:359:3210:2110:2016:2116:3016:5817:0716:1117:20אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:547:479:149:1210:0310:0110:4910:4816:4016:5017:1917:2816:3017:42אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:477:409:079:059:569:5310:4210:4116:3216:4217:1117:2016:2217:34אוקראינה, קייב )ח(

7:557:509:299:2710:1310:1111:0211:0117:1717:2517:4917:5717:0618:10איטליה, מילאנו )ח(

6:216:238:518:539:219:2310:2410:2618:2918:3118:5318:5418:1219:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:036:098:508:559:329:3610:4410:4720:0820:0520:3720:3319:4720:45ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:386:459:279:3310:1510:2011:3011:3421:1521:1021:4921:4320:5321:57ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:227:189:089:079:489:4710:3910:3917:1417:2117:4517:5217:0218:03ארה״ב, בולטימור )ח(

7:147:108:588:579:399:3710:3010:2917:0017:0717:3217:3916:4817:51ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:157:118:598:589:399:3810:3010:3017:0117:0817:3217:3916:4917:51ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:557:509:369:3510:1710:1611:0811:0717:3217:4018:0518:1217:2118:24ארה״ב, דטרויט )ח(

7:167:149:189:189:539:5210:4710:4817:5017:5618:1718:2217:3718:32ארה״ב, האוסטון )ח(

6:556:528:518:509:279:2610:2110:2117:1217:1817:4117:4616:5917:57ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:087:079:159:159:489:4810:4410:4517:5718:0118:2218:2717:4218:37ארה״ב, מיאמי )ח(

7:127:088:558:549:369:3410:2610:2616:5417:0217:2617:3316:4317:45ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:387:349:229:2110:0310:0110:5410:5317:2517:3217:5618:0317:1318:15ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:127:088:548:539:359:3410:2510:2516:5216:5917:2417:3116:4017:43ארה״ב, שיקגו )ח(

6:166:198:558:589:289:3010:3410:3619:1219:1219:3719:3618:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:348:279:529:4910:4210:3911:2711:2617:1317:2417:5318:0317:0418:17בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:338:269:529:4910:4210:3911:2711:2617:1517:2517:5418:0417:0518:18בלגיה, בריסל )ח(

5:385:428:218:248:568:5910:0410:0719:0319:0119:2419:2218:4319:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:275:318:108:138:448:479:539:5518:4518:4319:1119:0918:2619:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:547:469:109:0810:019:5810:4610:4416:3216:4217:1017:2016:2617:35בריטניה, לונדון )ח(

8:108:029:209:1710:1310:1010:5710:5516:3116:4217:1317:2316:2517:39בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:047:569:179:1410:0910:0610:5310:5216:3416:4517:1417:2316:2517:39גרמניה, ברלין )ח(

8:138:069:349:3210:2310:2011:0911:0817:0117:1117:3917:4816:5118:03גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:335:388:188:218:548:5710:0310:0619:1119:0919:3119:2818:5119:39דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:149:289:2910:0010:0110:5810:5918:2518:2918:5018:5318:1019:03הודו, מומבאי )ח(

7:107:099:249:259:569:5610:5410:5518:2218:2518:4718:5018:0718:59הודו, פונה )ח(

7:227:168:508:499:379:3410:2410:2316:2816:3717:0417:1316:1817:26הונגריה, בודפשט )ח(

7:207:169:039:029:449:4310:3510:3417:0417:1117:3517:4216:5217:54טורקיה, איסטנבול )ח(

7:377:349:269:2510:0510:0410:5710:5717:3617:4218:0618:1217:2318:24יוון, אתונה )ח(

7:427:369:119:109:579:5510:4510:4416:5116:5917:2617:3516:4017:48מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:137:129:269:279:589:5810:5610:5618:2218:2618:4718:5018:0719:00מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:085:167:568:038:528:5710:0910:1320:1320:0720:5020:4419:5020:59ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:538:598:599:339:3310:2810:2917:3517:4018:0218:0717:2118:17נפאל, קטמנדו )ח(

7:317:279:169:169:569:5510:4810:4717:2017:2717:5117:5817:0618:10סין, בייג'ין )ח(

7:147:159:439:4410:1310:1411:1511:1719:1819:1919:4119:4219:0119:51סינגפור, סינגפור )ח(

7:327:248:468:449:389:3510:2210:2116:0316:1416:4416:5415:5417:09פולין, ורשא )ח(

5:586:018:358:389:079:0910:1210:1418:4118:4119:0519:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:148:089:469:4510:3110:2911:1911:1817:3117:3918:0618:1317:2018:27צרפת, ליאון )ח(

8:348:279:589:5710:4610:4411:3311:3217:3217:4218:0818:1717:2218:31צרפת, פריז )ח(

6:116:128:378:399:079:0910:0910:1018:0518:0618:2818:3017:4818:39קולומביה, בוגוטה )ח(

7:447:399:229:2110:0510:0310:5410:5317:1717:2517:4717:5517:0518:07קנדה, טורונטו )ח(

7:267:219:008:589:449:4210:3310:3216:4616:5517:2017:2816:3517:41קנדה, מונטריאול )ח(

6:516:488:458:449:229:2110:1510:1517:0317:0917:3217:3816:5017:49קפריסין, לרנקה )ח(

9:048:5510:0810:0511:0411:0011:4611:4517:1117:2317:5618:0617:0318:23רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:428:339:429:3910:4010:3611:2111:1916:4416:5617:2617:3716:3617:54רוסיה, מוסקבה )ח(

7:597:539:289:2610:1410:1211:0111:0017:0617:1517:4217:5116:5618:04רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:047:589:339:3110:1910:1611:0611:0517:1517:2417:4717:5517:0518:09שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:059:069:369:3610:3510:3618:1318:1618:3718:4017:5718:49תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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 הורידו את יישומון  
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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