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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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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר משה יהודא שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל הפ"נ שלו בעדו וכל ב"ב שיחיו, של יום ההילולא, ובל"נ אקראהו בעת רצון על 

הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ז' על מרז"ל אבוך במאי הוי זהיר טפי, שאף שכל נפש מישראל  ידוע המבואר באגה"ק סי' 

צריכה לקיים כל תרי"ג מצות, אעפ"כ בדרך פרט יש לכל אחד מצוה מיוחדת, ודרך מצוה זו עולים 

ונמשכים התומ"צ שלו )עיין ספר השיחות קיץ ה'ת"ש עמוד כ"ב(.

והנה אצל כמה אנשים ברורה המצוה המשמשת שער זה וע"פ מרז"ל אפי' ריש גרגותא משמיא 

קא ממני לי' ובפרט מי שזכה להיות משפיע על בני ישראל לקרב את לבם לאבינו שבשמים ע"י מאור 

ולכל ב"ב אפילו בענינים  לו  זוהי תורת החסידות, ובמילא מובן אשר גם ההמשכות בנוגע  שבתורה 

)במצוה  ומכופלת  כפולה  עז  ויתר  ביתר שאת  יתירה  וזריזות  וזהירות  בהעדפה  תלוים הם  הגשמים 

פרטית שלו( למעלה מעלה משאר המצות - לשון אגה"ק הנ"ל - והשי"ת יצליחו שהתבוננותו בכל זה 

תומשך תומ"י בענינים של פועל בכל מושפעיו שיהי' חינוכם מתאים לרצון נשיאנו הק' זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

בברכה - המחכה לבשו"ט ושלום.
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‰Ê הּׁשקל מחצית הּפקּודים על העֹובר ּכל יּתנּו ∆ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מחצית  הּׁשקל ּגרה עׂשרים הּקדׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּבׁשקל

להוי' ּתרּומה להבין 1הּׁשקל וצרי ּדכיון 2. , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבלבד, הּׁשקל מחצית רק היא לּקדׁש ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּנתינה

ּגּבי  נאמר קדׁש ׁשהּלׁשֹון הּטעם מהּו ּכן, ֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאם

הּׁשקל), ּגרה עׂשרים הּקדׁש (ּבׁשקל הּׁשלם ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשקל

נאמר  לא לּקדׁש) (ׁשּנּתן הּׁשקל מחצית ּגּבי ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹואּלּו

ּתרּומה  הּׁשקל מחצית אם ּכי קדׁש, ְֲִִִֶֶֶַַַָָֹהּלׁשֹון

מחצית  הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי ּגם ְֲֲִִִִַַַַָָָָָלהוי'.

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה הּקדׁש, ּבׁשקל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשקל

lwXnאֹומרֹו ּומהּו WcTd.הּקדׁש, lwWA ¦¤¤ְֶַַֹ§¤¤©Ÿ¤

היּוÔÈÚ‰Âב) הּׁשקל מּמחצית ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

צּבּור  קרּבנֹות ּבּזמן 3קֹונים ׁשּזהּו , ְְְִִֶֶַַָ

ּכנגד  ּתפּלֹות ועכׁשו קּים, היה הּמקּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבית

ּתּקנּום  ׁשּלמּטה 4ּתמידין הּתפּלה ענין והּנה, . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

הּמלכּות, ּבספירת ׁשּלמעלה הּתפּלה ּכנגד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֻמכּון

ּׁשּכתּוב  מה הוי',5ׁשּזהּו לפני נפׁשי את ואׁשּפ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּׁשּכתּוב  ּומה הּמלכּות, ספירת על קאי ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָּדנפׁש

ׁשּבספירת  הּתפּלה ענין הּוא נפׁשי את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹואׁשּפ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו קאי וא 6הּמלכּות, ּדאני תפּלה, ני ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּתפּלה  ּבבחינת ׁשהיא הּמלכּות ּבחינת ,7על ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

ׁשּבבחינת  וצּמאֹון הרצֹוא ענין והּוא להקּב"ה, ּומתחּננת מתּפּללת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּמלכּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו קארי 8הּמלכּות, ּתּתאה נהֹורא גֹו', יּדם ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשכי ולא עּלאה לנהֹורא מלכּות,9ּתדיר ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי הּתפּלה ּומענין . ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

נפׁש ּולכל יׂשראל נפׁשֹות לכללּות ּגם הּתפּלה ענין נמׁש יׂשראל, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכנסת
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epziו df

ּבספירת  הּתפּלה ענין מהּו להבין וצרי ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָּבפרט.

הרי  למּטה, לּנׁשמה ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָהּמלכּות.

מּמׁש מּמעל אלקה חלק היֹותּה ֿ 10עם מּכל , ֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

עד  מדרגֹות ּכּמה וירדה ׁשּנסעה לאחרי ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָמקֹום

הּזה, ּובעֹולם ּובּגּוף הּבהמית ּבּנפׁש ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנתלּבׁשה

ּברצא  היא הרי ּביֹותר, ּגדֹול והסּתר העלם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּזהּו

הּמלכּות  ּבספירת אבל למעלה. לעלֹות ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָוצּמאֹון

נאמר  ׁשעליהם ספירֹות מעׂשר איהּו11ׁשהיא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַ

מה  מּובן אינֹו חד, וגרמֹוהי איהּו חד ְְְִִִֵַַַַַָוחּיֹוהי

צּמאֹון  ּובפרט וצּמאֹון, רצֹוא ׁשל ענין ּבּה ְְְִִִִֶַָָָָָָָׁשּי

ּתדיר. קארי ּתמידי, ּבאפן ׁשהּוא ּכזה ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדֹול

ׁשּכתּוב Ô·eÈÂג) מה ּתחּלה ּבהקּדים ּכי 12זה ¿»ְְְִִִֶֶַַָָ

הּדּיּוק  וידּוע חּיים, מקֹור 13עּמ ְְְִִִַַַָ

ׁשהרי  חּיים, מקֹור אּתה ּכי למימר ליּה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּדהוה

העֹולמֹות, ּכל ׁשל החּיים מקֹור הּוא יתּבר ְְִִֵֶַַָָָָהּוא

ׁשּכתּוב  עּמ14ּכמֹו ּכי נאמר ולּמה הּכל, מּמ ּכי ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹ

עצמּותֹו אינֹו חּיים ׁשּמקֹור ּדמׁשמע חּיים, ְְְְְִִֵֶַַַַַמקֹור

הּט ּדבר אם ּכי מּמׁש, יתּבר.ל ּובטל פל ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

היא  ההתהּוּות ׁשאמּתית היֹות ּדעם הּוא, ְְְְֱֲִִִִִִֶַַָָוהענין

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ,יתּבר ׁשּכל 15מעצמּותֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּמצאֹו, מאמּתת אּלא נמצאּו לא כּו' ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹהּנמצאים

ההתהּוּות  אבל הענין, ּבאמּתית הּוא ּכן ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָהּנה

ּדסדר  וענינים ממּצעים ּכּמה עלֿידי היא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבפעל

הּוא  יתּבר ׁשעצמּותֹו לפי והינּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָההׁשּתלׁשלּות,

אם  ּכי סתם, ּבאיןֿערֹו רק ולא ,ְְְְֲֲִִֵֵַָֹּבאיןֿערֹו

ולכן  לעֹולמֹות, ּכלל וׁשּיכּות ער ׁשּום לֹו ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין

מעצמּותֹו ההתהּוּות להיֹות אפׁשר היה ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא

ׁשּיׁש ּדוקא, ממּצע עלֿידי אם ּכי מּמׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻיתּבר

מּמּנּו. הּמתהּוה לּדבר וׁשּיכּות ער קצת איזה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלֹו
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רפ"ב.10) ס"כ.11)תניא אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה יו"ד.12)תקו"ז לו, פ'13)תהלים לקו"ת א. לו, מקץ תו"א ראה

ובכ"מ. ג. יט, יד.14)ראה כט, הימיםֿא יסוה"ת.15)דברי הל' ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÓÏL·c .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ‰lÙz‰ ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿¿ƒ¿»»

מובן  hÓÏ‰הדבר ‰ÓLpÏ Ú‚Baכי בתפילה, צורך לה יש ‰¯Èמדוע ¿≈««¿»»¿«»¬≈
LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ d˙BÈ‰ ÌÚ10 היא מהותה עצם ומצד ƒ¡»≈∆∆…«ƒ«««»

בקדושֿברוךֿהוא, nk‰דבוקה ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒpL È¯Á‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«¬≈∆»¿»¿»¿»«»
˙B‚¯„Ó לדרגה מדרגה Ú„וירדה «¿≈«
כך  LÙpaכדי ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»«∆∆

Ûeb·e ˙ÈÓ‰a‰ הגשמיÌÏBÚ·e ««¬ƒ«»»
‰f‰,הגשמיÌÏÚ‰ e‰fL «∆∆∆∆¿≈

¯˙BÈa ÏB„b ¯zÒ‰Â הנפש על ¿∆¿≈»¿≈
הרוחנית, ‰È‡האלוקית È¯‰ הנפש ¬≈ƒ

ÔB‡nˆÂתשוקהa¯ˆ‡האלקית ¿»…¿ƒ»
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ קרובה ולהיות «¬¿«¿»

והסתרים. העלמות ללא «¬‡·Ïלאלוקות
‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿∆ƒ

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ העליונות הקדושות ≈∆∆¿ƒ
¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL 11בזוהרe‰È‡ ∆¬≈∆∆¡«ƒ

„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ „Á È‰BiÁÂ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
הם  ממנו הבאים החיות ועניני הקב"ה

ממנו  הבאים והכלים הקב"ה וכן אחד,

הכלים) CiL(היינו ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡≈»««»
,ÔB‡nˆÂ ‡Bˆ¯ ÏL ÔÈÚ da»ƒ¿»∆»¿ƒ»

„b ÔB‡nˆ Ë¯Ù·e‰Êk ÏB ƒ¿»ƒ»»»∆
È„ÈÓz ÔÙ‡a ‡e‰L,הפסק ללא ∆¿…∆¿ƒƒ

שהאור  לעיל שהובא הזוהר כלשון

המלכות) (ספירת ≈̃«‡¯Èהתחתון
¯È„z?תמיד קורא »ƒ

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»
·e˙kL ‰Ó12¯B˜Ó EnÚ Èk «∆»ƒƒ¿¿

˜eic‰ Úe„ÈÂ ,ÌÈiÁ13 זה בפסוק «ƒ¿»««ƒ
החסידות  dÈÏבתורת ‰Â‰c«¬»≈

¯ÓÈÓÏ עמך "כי (לא לומר לו שהיה ¿≈«
נאמר  כאילו שמשמעו חיים" מקור

 ֿ הקדושֿברוך עם הוא החיים שמקור

אלא) אליו, הטפל דבר היינו Èkƒהוא,
,ÌÈiÁ ¯B˜Ó ‰z‡ שמשמעו «»¿«ƒ

החיים. מקור הוא שהקדושֿברוךֿהוא

C¯a˙È ‡e‰ È¯‰L רק ולא בעצמו ∆¬≈ƒ¿»≈
אליו הטפל  B˜Ó¯דבר ‡e‰¿

BÓk ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk ÏL ÌÈiÁ‰««ƒ∆»»»¿
·e˙kL14EnÓ Èk ממך היינו ∆»ƒƒ¿

Ó‡¯בעצמך ‰nÏÂ Ïk‰הלשון ÌÈiÁ,בפסוק ¯B˜Ó EnÚ Èk «…¿»»∆¡«ƒƒ¿¿«ƒ
ÚÓLÓcשמשמעו C¯a˙Èביטוי B˙eÓˆÚ BÈ‡ ÌÈiÁ ¯B˜nL ¿«¿«∆¿«ƒ≈«¿ƒ¿»≈

?EÏ ÏË·e ÏÙh‰ ¯·c Ì‡ Èk ,LnÓ«»ƒƒ»»«»≈»≈¿

B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ ˙ÈzÓ‡L ˙BÈ‰ ÌÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¡∆¬ƒƒ«ƒ¿«ƒ≈«¿
,C¯a˙È נתהוו הנבראים וכל העולמות שכל ספק אין דבר, של לאמיתו ƒ¿»≈

ושלום) חס אחר מקור משום (ולא בעצמו ¿BÓÎeמהקדושֿברוךֿהוא
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL15ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL הקיימים Ï‡הנבראים 'eÎ ∆»«»«¿«∆»«ƒ¿»ƒ…

B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓƒ¿¿∆»≈¬ƒ«ƒ»¿
 ֿ הקדושֿברוך של האמיתית ממציאותו

מקור  את מייחסים לא זאת ובכל הוא,

כי  בעצמו לקדושֿברוךֿהוא החיים

‰p‰ אמנם˙ÈzÓ‡a ‡e‰ Ôk ƒ≈≈»¬ƒƒ
ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ Ï·‡ ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»¬»«ƒ¿«¿…«

מוגבלים ונבראים עולמות È‰ƒ‡של
ÌÈÚvÓÓ ‰nk È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿À»ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
 ֿ מהקדוש אמנם היא ההתהוות כלומר,

שיהיו  כדי אבל בעצמו, ברוךֿהוא

וגשמיים, רוחניים ונבראים, עולמות

 ֿ הקדושֿברוך שונות, ובדרגות ברמות

שבו  השתלשלות סדר יצר האור הוא

והדרגות  לדרגה מדרגה יורד האלוקי

וחוליו  כטבעות מזו זו ת משתלשלות

בזו  זו האחוזות (שרשרת) שלשלת של

הקדושֿברוךֿהוא  ההשתלשלות ובסדר

הספירות  (כמו שונים כוחות קבע

לירידת  'ממוצעים' שהם העליונות)

האלוקי. האור ולמה eÈ‰Âוהשפעת ¿«¿
הללו? ב'ממוצעים' צורך ÈÙÏיש ,¿ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚL בעצמו הקב"ה ∆«¿ƒ¿»≈
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ יחס ללא כל ¿≈¬

ודמיון  להשוואה מקום כל ,וללא
Èk ,Ì˙Ò CB¯ÚŒÔÈ‡a ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿≈¬¿»ƒ
C¯Ú ÌeL BÏ ÔÈ‡L Ì‡ƒ∆≈∆∆

˙BÓÏBÚÏ ÏÏk ˙eÎiLÂ רק לא ¿«»¿»»»
ויחס  ערך כל לקדושֿברוךֿהוא שאין

כל  לו אין אלא לעולמות ודמיון

הוא  שאמנם זה במובן אליהם שייכות

בין  הערך ריחוק אבל אותם הבורא

של  המהות ובין ועצמותו מהותו

שום  שאין כך כדי עד הוא הנבראים

שונה  במהות ומדובר ביניהם שייכות

‡LÙ¯לחלוטין, ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…»»∆¿»
LnÓיכול C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰Ï ישיר Èkבאופן , ƒ¿«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈«»ƒ

,‡˜Âc ÚvÓÓ È„ÈŒÏÚ Ì‡ כזה הוא ‡ÊÈ‰וה'ממוצע' BÏ LiL ƒ«¿≈¿À»«¿»∆≈≈∆
˙eÎiLÂ C¯Ú כלשהו˜ˆ˙ Ì‚‰Âודמיון .epnÓ ‰e‰˙n‰ ¯·cÏ ¿»∆∆¿«»«»»«ƒ¿«∆ƒ∆«¬«
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ז i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

,איןֿערֹו ּבדר הּוא ההתהּוּות ׁשענין ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַוהגם

ער איזה לֹו להיֹות הּמהּוה צרי ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום,

רֹואים  ׁשאנּו וזהּו הּמתהּוה. עם קצת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָוׁשּיכּות

יׁש ּוכמֹו ּבּמתהּוים, מדרגֹות חּלּוקי ּכּמה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשּיׁש

וטעם  ּדעׂשּיה, הּיׁש עד הּנברא ויׁש ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּנאצל

ההתחּלקּות  מּצד הּוא ּבּמתהּוים ְְְְְִִִִִַַַַַַַההתחּלקּות

הּנאצל  ּדיׁש הּמהּוה, ּובמקֹור  ּבׁשרׁש ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשנּה

קדמֹון', ּד'אדם מלכּות מּבחינת היא ְְְְְִִִִַַַַָָהתהּוּותֹו

מלכּות  מּבחינת היא התהּוּותֹו הּנברא ְְְְְִִִִִֵַַַַָויׁש

רק  ׁשּי ההתחּלקּות ענין ׁשּכל והינּו, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָּדאצילּות.

והרי  והתּפּׁשטּות, המׁשכה ּבגדר ׁשהּוא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּבדבר

מתּפּׁשט, ּובלּתי נמׁש ּבלּתי עצם ׁשּכל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָידּוע

ההתהּוּות  ענין להיֹות אפׁשר היה לא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹולכן

הּמתהּוים  ׁשּבּדברים ּדמאחר ,יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמעצמּותֹו

ׁשהחּלּוקים  ּובפרט מדרגֹות, חּלּוקי ּכּמה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׁשנם

שּבמהּוה  ההתחּלקּות מּצד הם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַׁשּבּמתהּוים

ההתהּוּות  להיֹות אפׁשר היה לא ּכן אם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ(ּכּנ"ל),

ּדוקא. ממּצעים עלֿידי אם ּכי ,יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻמעצמּותֹו

ּתעׂשה  מה ל יאמר מי אׁשר ּכן ,16והגם ואם ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַֹ

מעצמּותֹו ההתהּוּות להיֹות אפׁשר היה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהרי

 ֿ אףֿעל ּבּמתהּוים חּלּוקים ׁשּיהיּו היינּו ,ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָיתּבר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ד.16) ח, קהלת ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,CB¯ÚŒÔÈ‡ C¯„a ‡e‰ ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚL שכל בחסידות כמבואר ∆ƒ¿««ƒ¿«¿∆∆≈¬

ערוך  אין של בדרך הוא שה'אין' כזו בצורה היא מ'אין' 'יש' של התהוות

כמו  ותוצאה) (סיבה ועלול' 'עילה בדרך מהתהוות (בשונה ה'יש' לעומת

והמתהווה  המהווה בין והיחס הקשר שבה מהשכל המידות התהוות למשל

טיבה  שזה וכן קרוב) ויחס קשר של הם

המהווה  בין שהמרחק התהוות, של

כל  וללא ערוך באין הוא והמתהווה

הנבראים  בהתהוות כן אם מדוע יחס,

צורך  יש מהקדושֿברוךֿהוא

כי, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,ב'ממוצעים'?
המהווה  בין הערך ריחוק למרות

זאת בכל ‰e‰n‰והמתהווה CÈ¯»̂ƒ«¿«∆
˙eÎiLÂ C¯Ú ‰ÊÈ‡ BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈∆∆∆¿«»

מסויימת ˜ˆ˙ במידה ÌÚלפחות ¿»ƒ
‰e‰˙n‰ ביניהם אין כאשר ואילו «ƒ¿«∆

צורך  יש כלל יחס ושום ערך שום

למתהווה  יותר קרוב ב'ממוצע'

דרכו. תהיה שההתהוות

ה'ממוצעים' שפעולת ומבאר והולך

בגלל  רק לא היא ההתהוות בשביל

והמתהווה  המהווה בין הערך ריחוק

נוסף: עניין גם בזה יש אלא

‰nk LiL ÌÈ‡B¯ e‡L e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ∆≈«»
ÌÈe‰˙na ˙B‚¯„Ó È˜elÁƒ≈«¿≈«ƒ¿«ƒ
 ֿ הקדוש שברא והנבראים העולמות

שכן  שונות, בדרגות הם ברוךֿהוא

המהווה, הקדושֿברוךֿהוא, כאמור

מוגדרת  שלא מהות כלומר 'אין' הוא

לנו, המוכרים המציאות בגדרי

היינו  'יש', מתהווה האלוקי ומה'אין'

וב'יש' ענינו) לפי אחד כל גשמית, או (רוחנית מוגדרת מציאות עם נבראים

שונות דרגות ‰Ïˆ‡pלמשלBÓÎeקיימות LÈ שהוא כפי 'יש' המושג ¿≈«∆¡»
מובן  שני מצד אך ה'אין' לעומת 'יש' אכן הוא אחד שמצד האצילות בעולם

הגשמיים  במושגים שהיא כפי המציאות לגדרי שייכות כל לו ≈¿LÈÂשאין
‡¯·p‰ מאשר ו'מציאות' 'יש' יותר שהוא הבריאה בעולם שהוא כפי ה'יש' «ƒ¿»

גשמיים לנבראים ערך וכל דמיון כל לו אין עדיין אבל הנאצל', »Ú„ה'יש
‰iNÚc Li‰,גשמית מציאות של ההגדרות כל עם גשמי יש שהוא «≈«¬ƒ»

ÌÈe‰˙na ˙e˜lÁ˙‰‰ ÌÚËÂ ובבחינה אחת בדרגה הם כולם שלא ¿«««ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ
מזו זו מאד רחוקות ושונות רבות דרגות בהם יש אלא vÓ„אחת ‡e‰ƒ«

dLiL ˙e˜lÁ˙‰‰שקיימת‰e‰n‰ ¯B˜Ó·e L¯La וההבדלים «ƒ¿«¿∆∆¿»«…∆«»«¿«∆
בשורש  שקיימים לחילוקים בהתאם הם השונים, הנבראים בין והחילוקים

אותם, המהווה eÎÏÓ˙ומקור ˙ÈÁaÓ ‡È‰ B˙ee‰˙‰ Ïˆ‡p‰ LÈc¿≈«∆¡»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««¿
'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c ידי על נמשכת התהוות שכל וחסידות בקבלה מבואר ¿»»«¿

ומהווים  למטה יורדים העליונות והמידות המוחין של והאורות הספירות, עשר

של  והרגשות השכל שהתגלות לכך (בדומה המלכות ספירת באמצעות בפועל

וההת  הדיבור) באמצעות היא חוץ כלפי ופעולתם שונה האדם והבריאה הוות

של  בחינה איזו הבדלים יש הדרגות להבדלי ובהתאם ועולם, עולם בכל

האצילות  עולם היינו הנאצל, היש התהוות: אותה את ומגלה פועלת 'מלכות'

הימנו  שלמעלה האלוקי לאור שביחס

יש  זה אין אבל 'יש' לו לקרוא ניתן

מאד  קרוב היינו נאצל, רק אלא 'נברא'

כך  כדי ועד למקורו ודומה למקורו

העולמות  (לגבי נקרא שאצילות

ממש" "אלוקות ממנו) שלמעלה

כפי  המלכות מבחינת היא והתהוותו

היינו  קדמון', 'אדם בבחינת שהיא

שבה  ממנו שלמעלה האלוקות בחינת

ספירות  עשר של התחלקות אין עדיין

ברורה  בצורה מזו זו וחלוקות מוגדרות

הנבראים  וכל העולמות כל אלא

שגם  (אלא אחת בסקירה בה נסקרים

ובכלל  ספירות מסוים במובן יש, שם

המלכות, ספירת ‰p·¯‡זה LÈÂ¿≈«ƒ¿»
הבריאה  בעולם שהם כפי הנבראים

האצילות  עולם לאחר שבא

˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ B˙ee‰˙‰ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««¿
.˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ

˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚ ÏkL ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿««ƒ¿«¿
בין  וההבדלים שונות לדרגות החלוקה

ואחרות כאלה לו CiLדרגות יש «»
a‚„¯מקום ‡e‰L ¯·„a ˜«̄¿»»∆¿∆∆

‰ÎLÓ‰ התגלות˙eËMt˙‰Â «¿»»¿ƒ¿«¿
עצמה, המהות ואיננו ≈¬»È¯‰Âמהמקור

ÌˆÚ ÏkL Úe„È הדבר נקודת »«∆»∆∆
CLÓעצמו ÈzÏa מתגלה ËMt˙Óאיננו ÈzÏ·e שהרי לעצמו מחוץ ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈

עצמו, הדבר איננה וההתפשטות ‡LÙ¯ההתגלות ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ יכול ¿»≈…»»∆¿»
C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï,'ממוצעים' ללא ישירות ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈

ÌÈ¯·caL ¯Á‡Ócוהנבראים nk‰העולמות ÌLÈ ÌÈe‰˙n‰ ¿≈««∆«¿»ƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»«»
˙B‚¯„Ó È˜elÁ,ושונות רבות ÌÈ˜elÁ‰Lדרגות Ë¯Ù·e ƒ≈«¿≈ƒ¿»∆«ƒƒ

Ôk Ì‡ ,(Ï"pk) ‰e‰Óa˘ ˙e˜lÁ˙‰‰ „vÓ Ì‰ ÌÈe‰˙naL∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ««ƒ¿«¿∆«¿«∆««ƒ≈
¯LÙ‡ ‰È‰ ‡ÏיכולˆÚÓ ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰ÏÈk ,C¯a˙È B˙eÓ …»»∆¿»ƒ¿«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈ƒ

‡˜Âc ÌÈÚvÓÓ È„ÈŒÏÚ Ì‡ לחילוקים מקום אין בעצמותו כי ƒ«¿≈¿À»ƒ«¿»
שונות. דרגות בעלי נבראים יהיו מהם שכתוצאה והבדלים

כך: על לשאול מקום יש ולכאורה

¯L‡ Ì‚‰Âכתוב הגבלה מכל ונעלה יכול כל שהוא לקב"ה ÈÓביחס «¬«¬∆ƒ
‰NÚz ‰Ó EÏ ¯Ó‡È16,ברצונו יעלה אשר כל לעשות ביכולתו אלא …«¿««¬∆

¯LÙ‡ ‰È‰ È¯‰ Ôk Ì‡ÂיכולB˙eÓˆÚÓ ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰Ï ¿ƒ≈¬≈»»∆¿»ƒ¿«ƒ¿«≈«¿
C¯a˙È,'ממוצעים' ללא ÌÈe‰˙naישירות, ÌÈ˜elÁ eÈ‰iL eÈÈ‰ ƒ¿»≈«¿∆ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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epziח df

 ֿ מּכל ,יתּבר מעצמּותֹו היא ׁשהתהּוּותם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּפי

יתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה ידּוע הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָָָמקֹום,

להיֹות  ׁשאפׁשר ּכּמה עד ּתהיה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשההתהּוּות

אן  האּבן קען עס וויפל (אֹויף הּׂשכל ְְִִֵֶֶֶַַַָעלּֿפי

להיֹות  איֿאפׁשר  הּׂשכל ועלּֿפי ׂשכל), אין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָארט

יתּבר מעצמּותֹו התחּלקּות ׁשּבגדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהתהּוּות

חּלּוקים  ׁשּיהיּו יתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה וכיון ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכּנ"ל,

לכן  הּׂשכל, עלּֿפי ההתהּוּות וׁשּתהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּנבראים ,

מעצמּותֹו ההתהּוּות להיֹות אפׁשר היה ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא

סדר  ׁשל ממּצעים עלֿידי ּדוקא אם ּכי ,ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻיתּבר

ׁשעלֿידּה הּמלכּות לספירת עד ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

ּד'אדם  מלכּות מּבחינת אם ההתהּוּות, ְְְְִִִִִַַַַָָהיא

ּבכל  אבל ּדאצילּות, מלכּות מּבחינת אֹו ְְְְֲֲִִִַַַַָָקדמֹון'

ספירת  עלֿידי היא ּבפעל ההתהּוּות ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹאפן,

התהּוּות  ׁשאמּתית היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְֱֲִִִִֶַַַַהּמלכּות.

רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ,יתּבר מעצמּותֹו היא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּיׁש

הּקדׁש' ּדוקא 17ּב'אּגרת היא ׁשההתהּוּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹ

הּוא  ּבר ּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו ְְֲִִֶַַַַָמּמהּותֹו

וסּבה  עּלה לֹו ואין מעצמּותֹו הּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָׁשּמציאּותֹו

ההתהּוּות  מּכלֿמקֹום, חסֿוׁשלֹום, לֹו ְְְִִֶַַַָָָָָׁשּקדמה

ּדספירת  לּממּצע עד ממּצעים עלֿידי היא ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹֻֻּבפעל

חּיים, מקֹור עּמ ּכי ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְְְִִִֶֶַַַַָהּמלכּות.

ּבלבד  מהארה היא ּבפעל ׁשההתהּוּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלפי

ענין  יּובן  ועלּֿפיֿזה  .ל ּובטלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּטפלה

ׁשהּמלכּות  ּדכיון הּמלכּות, ׁשּבספירת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּצּמאֹון

ּבאיןֿערֹו היא הארה וכל ּבלבד, הארה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהיא

וצּמאֹון  ּברצא היא לכן ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹלעצמּותֹו
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כ.17) סימן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ Ì˙ee‰˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ שכאמור ולמרות ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ≈«¿ƒ¿»≈

בשורשם  מההבדלים נובעת בנבראים הדרגות ולחילוקי להבדלים הסיבה

אלה  הרי הבדלים, אין בעצמו בקדושֿברוךֿהוא ואילו אותם המהווה ומקורם

מבחינת  אבל לנו, המוכרים הכללים ולפי הסדר לפי  בהתהוות הדברים פני הם

כל  שהוא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

היה  בוודאי הגבלה, כל בו ואין יכול

נבראים  ממנו שייבראו להיות יכול

ללא  גם שונות, דרגות בעלי שונים,

הביאור  פשר מה כן, ואם 'ממוצעים'.

להשתמש  כביכול, הכרח, שהיה

הביאור: אלא «ŒÏkÓƒב'ממוצעים'?
‰ÏÚL Úe„È È¯‰ ,ÌB˜Ó»¬≈»«∆»»

˙ee‰˙‰‰L C¯a˙È BBˆ¯a של ƒ¿ƒ¿»≈∆«ƒ¿«
הנבראים  וכל העולמות ∆¿È‰zƒ‰כל

ŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡L ‰nk „Ú««»∆∆¿»ƒ¿«
ÒÚ ÏÙÈÂÂ ÛÈB‡) ÏÎO‰ Ètƒ«≈∆ƒ¿∆
ÏÎN ÔÈ‡ Ë¯‡ Ô‡ Ôa‡‰ ÔÚ∆̃»¿«»¿ƒ≈∆
מקום  לכך להיות שיכול כמה עד

שעצם ),בשכל  למרות כלומר,

לא  דבר היא מ'אין' 'יש' של ההתהוות

שרק  ודבר האנושי בשכל כלל מובן

הרי  יכול, בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

הבריאה  וצורת לאופן בנוגע

רצה  הקדושֿברוךֿהוא וההתהוות,

בצורה  יהיה הדבר שאפשר כמה שעד

האנושי בשכל ÈtŒÏÚÂ¿«ƒמובנת
¯LÙ‡ŒÈ‡ ÏÎO‰ יכול לא «≈∆ƒ∆¿»

¯„‚aL ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«∆¿∆∆
Á˙‰C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙e˜l ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿»≈
,Ï"pk שהקדושֿברוךֿהוא כיוון ««

חלוקה  מכל שנעלית מהות הוא בעצמו

שונות ÏÚL‰לדרגות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»
ÌÈ˜elÁ eÈ‰iL C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ
˙ee‰˙‰‰ ‰È‰zLÂ ,ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿«

ÔÎÏ ,ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ שמצד למרות «ƒ«≈∆»≈
כל  הוא שהקדושֿברוךֿהוא העובדה

ממנו  להתהוות יכולה הייתה יכול

וכיוון  להגיון לחלוטין מנוגדת כזו התהוות אבל שונות דרגות עם בריאה

בהגיון המובן באופן תהיה כן שההתהוות רצה ‰È‰שהקדושֿברוךֿהוא ‡Ï…»»
‡˜Âc Ì‡ Èk ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏL ÌÈÚvÓÓ È„ÈŒÏÚ האור יורד שדרכם «¿≈¿À»ƒ∆≈∆«ƒ¿«¿¿
דרגה אחרי דרגה הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו מעצמותו »Ú„האלוקי

d„ÈŒÏÚL ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏובאמצעותהÌ‡ ,˙ee‰˙‰‰ ‡È‰ ƒ¿ƒ«««¿∆«»»ƒ«ƒ¿«ƒ
˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ B‡ 'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿¿»»«¿ƒ¿ƒ««¿

,˙eÏÈˆ‡cלעיל שהוסבר ÏÚÙaכפי ˙ee‰˙‰‰ ,ÔÙ‡ ÏÎa Ï·‡ «¬ƒ¬»¿»…∆«ƒ¿«¿…«
˙ÈzÓ‡L ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿ƒ«««¿¿«¿¿ƒ¡∆¬ƒƒ
ea¯ ·˙kL BÓÎe ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ Li‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««≈ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿∆»««≈

'L„w‰ ˙¯b‡'a17B˙eÓˆÚÂ B˙e‰nÓ ‡˜Âc ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰L ¿ƒ∆∆«…∆∆«ƒ¿«ƒ«¿»ƒ«¿«¿
ÏÈˆ‡n‰ ÏLהקדוש‡e‰ Ce¯a ∆««¬ƒ»

B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ≈«¿
 ֿ חס מחודש נברא איננו עצמו והוא

aÒÂ‰ושלום  ‰lÚ BÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿ƒ»
ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL וכיוון ∆»¿»«¿»

שקדמה  מסיבה נברא לא עצמו שהוא

לברוא  והיכולת הכוח את לו יש לו,

מ'אין' 'יש' להיות נבראים ולהוות

כי  להם סיבה מהווה אינו שלכאורה

זה  בערך הם וה'אין' שה'יש' מאחר

הוא  שה'אין' וניכר נראה לא לזה

 ֿ הקדוש רק אופן, ובכל ל'יש'. המקור

עילה  לו קדמה שלא בעצמו ברוךֿהוא

להוות  ויכולתו בכוחו לבדו הוא וסיבה,

ברור  שכך וכיוון ואפס מאין ונברא יש

מעצמותו  היא ההתהוות כל סוף שסוף

‰‰˙‰ee˙ומהותו ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«ƒ¿«
ÏÚÙa שבאמצעותה הפעולה ¿…«

בפועל  למציאות הפכו È‰ƒ‡הנבראים
ÌÈÚvÓÓ È„ÈŒÏÚ של כוחות «¿≈¿À»ƒ

האלוקי  שהאור הקדושֿברוךֿהוא

שדרכם  ''ממוצעים'" והם בהם מלובש

רצונו  את מבצע הקדושֿברוךֿהוא

ירידת  ידי על ונבראים עולמות לברוא

לדרגה מדרגה האלוקי »Ú„האור
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc ÚvÓnÏ«¿À»ƒ¿ƒ«««¿
ההתהוות  כאמור, היא, שבאמצעותה

Èkבפועל. ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»ƒ
ÌÈiÁ ¯B˜Ó EnÚ"אתה" ולא ƒ¿¿«ƒ

חיים, ee‰˙‰‰L˙מקור ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿«
ÏÚÙa גילוי כפי לדי בא שהדבר ¿…«
Ïa·„למעשה  ‰¯‡‰Ó ‡È‰ אור ƒ≈∆»»ƒ¿«

אור  והוא רבות דרגות שירד אלוקי

רב  באור שמאיר גדול אור מקור של מועטת להארה שדומה ביותר מועט

אלא בעצמך אתה שאיננה המועטת וההארה EÏ.ועצום ‰ÏË·e ‰ÏÙhL∆¿≈»¿≈»¿
ÔB‡nv‰ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ האלוקות אל להתקרב והתשוקה ¿«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

ממנה ‰È‡שלמעלה ˙eÎÏn‰L ÔÂÈÎc ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ«««¿¿≈»∆««¿ƒ
CB¯ÚŒÔÈ‡aמועטת ‰‡¯‰ ‡È‰ ‰¯‡‰ ÏÎÂ ,„·Ïa יחס כל ללא ∆»»ƒ¿«¿»∆»»ƒ¿≈¬

C¯a˙Èודמיון  B˙eÓˆÚÏ מאד ממנו a¯ˆ‡ורחוקה ‡È‰ ÔÎÏ , ¿«¿ƒ¿»≈»≈ƒ¿»…
‰ˆB¯L ÔB‡nˆÂ איבוד כדי עד בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב ¿ƒ»∆»
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ט i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ענין  וזהּו . יתּבר ּבעצמּותֹו להתּכּלל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשרֹוצה

ּובפרט  ּבאצילּות. ׁשהיא ּכפי ּבמלכּות ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָהּתפּלה

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, יֹורדת הּמלכּות ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָּכאׁשר

ׁשּכתּוב  הם 18ּכמֹו ׁשהּנבראים יּפרד, ּומּׁשם ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּפֹועל  ּכח יׁשנֹו ּבהם ּגם ּומּכלֿמקֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנפרדים,

ּבכל אֹותם ּומקים מחּיה ׁשּמהּוה רגע ּבּנפעל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבספירת  הּצּמאֹון ענין הּוא זה ּומּצד ְְִִִִִֶֶַַַַַָָורגע,

נכללת  ולהיֹות למעלה לעלֹות ׁשרֹוצה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָהּמלכּות,

.יתּבר ְְְִֵַָּבעצמּותֹו

BÓÎe ּדמאחר ּבּנׁשמה, הּתפּלה ּבענין הּוא כן ¿ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּבּנפׁש ונתלּבׁשה למּטה ירדה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּנׁשמה

מּמעל  אלקה חלק היֹותּה עם הּנה ֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבהמית,

אּתֹו ּבאמנה היא החטא ּבׁשעת וגם ְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמׁש,

ּבּנפׁש19יתּבר התלּבׁשּותּה מּצד מּכלֿמקֹום, , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

וגם  ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּמׁשקעת ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֻהּבהמית

נפׁש ּבׁשם ׁשּנקראת ׁשּזהּו חמרּיים, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּבדברים

ׁשּיכּות  לּה ׁשאין  ּבהמה ּכמֹו להיֹותּה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּבהמית,

ּגׁשמּיים  לדברים אם ּכי רּוחנּיים לענינים ְְְְְִִִִִִִִִִַָָָָּכלל

וצּמאֹון  רצֹוא נעׂשה זה מּצד הּנה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָוחמרּיים,

ׁשּתהיה  עד למעלה לעלֹות ׁשרצֹונּה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָּבּנׁשמה,

ׁשּבענין  ּדכׁשם והינּו, .יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָנכללת

ׁשהּמלכּות  לעיל נתּבאר ׁשּבמלכּות, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּתפּלה

ּוצמאה  מתּפּללת היא ולכן ּבלבד, הארה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיא

ענין  ּגם ּכ ,יתּבר ּבעצמּותֹו נכללת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלהיֹות

נכלל  להיֹות הּוא ׁשּבּנׁשמה והּצּמאֹון ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתפּלה

את  ואׁשּפ ׁשּכתּוב  מה וזהּו , יתּבר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבעצמּותֹו

להיֹות  ׁשרֹוצה ּדיקא), (לפני הוי' לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָנפׁשי

.יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְִִֵַָָנכלל
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יו"ד.18) ב, ספכ"ד.19)בראשית תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  ושאיפתה ורצונה העצמית C¯a˙È.המציאות B˙eÓˆÚa Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿»≈

˙eÏÈˆ‡a ‡È‰L ÈÙk ˙eÎÏÓa ‰lÙz‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ נאמר זה (שעל ¿∆ƒ¿««¿ƒ»««¿¿ƒ∆ƒ«¬ƒ
שעניינו  למרות אשר לעיל) כאמור תפילה", "ואני ה'", לפני נפשי את "ואשפוך

האור  על המסתירים נבראים בו אין ועדיין אלוקות הוא האצילות עולם של

שבעולם  כיון זאת בכל האלוקי,

עשר  של הגדרות יש כבר האצילות

ספירת  ו'כלים), 'אורות' (עם ספירות

ושואפת  ריחוק מרגישה המלכות

באלוקות. ולהיכלל «¿Ë¯Ù·eƒלהתקרב
˙„¯BÈ ˙eÎÏn‰ ¯L‡k«¬∆««¿∆∆

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
האצילות  עולם לאחר הבאים העולמות

עולמות  הם ההשתלשלות בסדר

מהם  אחד שבכל עשייה יצירה, בריאה,

ובכל  ו'מציאות' 'יש' יותר הם הנבראים

ומסתתרת  נעלמת האלוקות מהם אחד

ועד  שלפניו, בעולם מאשר יותר

שבו  גשמי עולם נברא העשיה שבעולם

אלוקות גילוי e˙kL·אין BÓk18 ¿∆»
Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰L ,„¯tÈ ÌMÓeƒ»ƒ»≈∆«ƒ¿»ƒ≈

ÌÈ„¯Ù שמהווה האלוקי מהמקור ƒ¿»ƒ
להם  אין שבלעדיו ולמרות אותם ומחיה

שום  להם אין ובעצם אמיתי קיום

הם  זאת בכל משלהם, עצמאית מציאות

מכירים  ואינם מאלוקות נפרדים

שמהווה  האלוקי האור את ומרגישים

אותם, למרות ÌB˜ÓŒÏkÓeומחיה ƒ»»
'יש' עצמם בעיני ונראים נפרדים שהם

Ákו'מציאות' BLÈ Ì‰a Ìb«»∆∆¿…«
ÏÚBt‰ הבוראÏÚÙpa הנברא «≈«ƒ¿»

Ì˙B‡ ÌÈ˜Óe ‰iÁÓ ‰e‰nL∆¿«∆¿«∆¿«≈»
Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa כמבואר מחדש ¿»∆«»∆«

יש  הנברא שבדבר בהרחבה בחסידות

של  מתמדת בהתחדשות צורך יש מאין

אפילו  ייפסק הוא ואם המהווה הכוח

ואפס  אין להיות יחזרו הנבראים לרגע,

הבריאה, לפני Ê‰כמו „vÓe מפני ƒ«∆
הפירוד ותחושת הגדול ‰e‡הריחוק

˙¯ÈÙÒa ÔB‡nv‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ‰ˆB¯L ,˙eÎÏn‰ הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב ««¿∆»«¬¿«¿»

C¯a˙Èבעצמו B˙eÓˆÚa ˙ÏÏÎ ˙BÈ‰ÏÂ.מציאותה של איבוד תוך ¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈
‰ÓLpa ‰lÙz‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎ BÓÎe אף המלכות לספירת שבדומה ¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»«¿»»

מהקדושֿברוךֿהוא, גדול ריחוק חשה È¯„‰היא ‰ÓLp‰L ¯Á‡Óc¿≈««∆«¿»»»¿»
‰hÓÏ"עמיקתא לבירא רמא ("מאיגרא ביותר גדולה בירידה מדובר וכאמור ¿«»

עמוק) לבור גבוה מגג –˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ‰LaÏ˙Â שמעלימה ¿ƒ¿«¿»«∆∆««¬ƒ
שת  בהרחבה בחסידות וכמבואר האלוקות על של ומסתירה הירידה כלית

(ואת  הבהמית הנפש את גם לקדושה ולהעלות לברר כדי היא האלוקית הנפש

היא  הבהמית הנפש על האלוקית הנפש של הפעולה וצורת הגשמי) הגוף

קירוב  מתוך 'התלבשות', בדרך

ישירה, ‰d˙BÈוהתעסקות ÌÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¡»
הנשמה ÏÚnÓשל ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ««

‡È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ì‚Â ,LnÓ«»¿«ƒ¿««≈¿ƒ
C¯a˙È Bz‡ ‰Ó‡a19 כמבואר ¿»¿»ƒƒ¿»≈

בתורת  רבים ובמקומות בתניא

קשורה  האלוקית שהנפש החסידות

בעצם  בקדושֿברוךֿהוא ודבוקה

שלה  חיצוניים ברבדים אם וגם מהותה

הרי  חטא, בעקבות פגם להיווצר יכול

בדבקות  נשארת הנפש פנימיות

לקדושֿברוךֿהוא  מלאה ובנאמנות

לכאורה  כן ואם החטא בשעת אפילו

כך, כל בה פוגעת לא «ŒÏkÓƒהירידה
d˙eLaÏ˙‰ „vÓ ,ÌB˜Ó של »ƒ«ƒ¿«¿»

האלוקית ‰ÈÓ‰a˙הנפש LÙpa«∆∆««¬ƒ
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˙Ú˜LnL∆À¿««ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈi¯ÓÁ ÌÈ¯·„a Ì‚Â יותר שהם ¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
גשמיים, דברים מאשר ומגושמים גסים

LÙ ÌLa ˙‡¯˜pL e‰fL∆∆∆ƒ¿≈¿≈∆∆
‰Ó‰a BÓk d˙BÈ‰Ï ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿»¿¿≈»
ÏÏk ˙eÎiL dÏ ÔÈ‡L∆≈»«»¿»
Ì‡ Èk ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚÏ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒƒƒ
,ÌÈi¯ÓÁÂ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

‰Ê „vÓ ‰p‰ הפירוד תחושת מתוך ƒ≈ƒ«∆
מהירידה שנובעת ∆¬»NÚ‰והריחוק
‰ÓLpa ÔB‡nˆÂ ‡Bˆ¯,האלוקית »¿ƒ»«¿»»

„Ú ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ dBˆ¯L∆¿»«¬¿«¿»«
B˙eÓˆÚa ˙ÏÏÎ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿«¿

.C¯a˙Èƒ¿»≈
‰lÙz‰ ÔÈÚaL ÌLÎc ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿««¿ƒ»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,˙eÎÏÓaL∆¿«¿ƒ¿»≈¿≈
,„·Ïa ‰¯‡‰ ‡È‰ ˙eÎÏn‰L∆««¿ƒ∆»»ƒ¿«
‰‡Óˆe ˙Ïlt˙Ó ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒƒ¿«∆∆¿≈»

ÏÏÎ˙ומשתוקקת ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿∆∆
‰ÓLpaL ÔB‡nv‰Â ‰lÙz‰ ÔÈÚ Ìb Ck ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈»«ƒ¿««¿ƒ»¿«ƒ»∆«¿»»
·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÏÏÎ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈¿∆«∆»
˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯L ,(‡˜ÈÈc ÈÙÏ) 'ÈÂ‰ ÈÙÏ ÈLÙ ˙‡ CtL‡Â»∆¿…∆«¿ƒƒ¿≈¬»»ƒ¿≈«¿»∆∆ƒ¿

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÏÏÎ בשם הנרמזת האלוקות מבחינת למעלה שהיא ƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈
"כי הוי  הכיפורים ביום הכתוב לגבי המבואר דרך (על הוי'" "לפני ונקראת '
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epziי df

e‰ÊÂּתּקנּו (ׁשּכנגדם הּקרּבנֹות ענין ּכן ּגם ¿∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכתיב  ׁשּבהם ניחֹוח 20ּתפּלֹות) ריח אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶַַָ

למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ריח אּׁשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָלהוי',

למּטה, מּלמעלה המׁשכה הּוא להוי' ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָוניחֹוח

מּלׁשֹון  הּוא ּדרּגא 21ּדניחֹוח ּוכמֹו22חּות . ְְְְִִַַָ

לגּני  ּבאתי ּבהמׁש ּבארּכה ׁשני 23ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

למעלה  מּלמּטה העלאה ׁשּבּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהענינים

ענין  הּוא ּדקרּבנֹות למּטה. מּלמעלה ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָוהמׁשכה

רזא  עד עֹולה הּקרּבנֹות וריח כּו', הּכחֹות ְְֵֵֶַַַַָָָָֹקרּוב

מּלמּטה 24ּדאיןֿסֹוף  העלאה ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

נעׂשה  ואחרּֿכ ריח, אּׁשה ׁשּזהּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָלמעלה,

להוי', ניחֹוח ׁשּזהּו למּטה, מּלמעלה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהמׁשכה

רצֹוני  ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח וזהּו25נחת . ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָ

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב סּלם 26מה הּכבׁש,27והּנה זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לי  ּתעׂשה אדמה מזּבח מזּבח, זה ארצה ,28מּצב ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשריחן  הּקרּבנֹות אּלּו הּׁשמימה מּגיע ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוראׁשֹו

ענין  הּוא ׁשּבּתחּלה והינּו, לּׁשמים, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָעֹולה

הּׁשמימה, ׁשעֹולה עד הּסּלם ׁשעלֿידי ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻההעלאה

ארצה, מּצב הּסּלם נׁשאר ההעלאה אחרי ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָֻֻוגם

ימׁש ההעלאה ׁשאחרי הּוא הּכּונה ׁשעּקר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻלפי

היתה  ׁשּבּה הּמדרגה ׁשאֹותּה והינּו למּטה, ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהאֹור

למּטה. ּתמׁש עצמּה זֹו מדרגה הּנה ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻההעלאה,

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם צלֹותא,29וזהּו ּדא סּלם ְְֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ענינּה הּקרּבנֹות ׁשּכנגד הּתפּלה ׁשּגם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוהינּו,

הּוא  ׁשּבּתפּלה ההעלאה ּדענין והמׁשכה, ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָהעלאה

למעלה  לעלֹות ׁשרֹוצה והּצּמאֹון הרצֹוא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָענין

וראׁשֹו וזהּו ּכּנ"ל, יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּולהתּכּלל

למעלה  ׁשהּוא הּידיעה, ּבה"א הּׁשמימה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמּגיע

הּׁשמים  ּוׁשמי הרצֹוא 30מּׁשמים ענין והּוא , ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
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יי i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ענין  יׁשנֹו ואחרּֿכ .יתּבר לעצמּותֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוהּצּמאֹון

ׁשּלאחרי  הּכּונה, עּקר ׁשּזהּו למּטה, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָההמׁשכה

היתה  ׁשּבּה הּבחינה מאֹותּה הּנה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָההעלאה,

ימׁש למּטה.ההעלאה, האֹור  ְְֲַַַַָָָָֻ

ּדוקא,p‰Â‰ד) לאדם נּתנה הּקרּבנֹות עבֹודת ¿ƒ≈ְְְֲִַַַָָָָָָָ

לעליֹון  אּדמה ׁשם על אדם ,31ׁשּנקרא ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ

למעלה  ההעלאה ׁשּתהיה ׁשּבכדי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו

ההעלאה  להיֹות צריכה מּׁשם, ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָוההמׁשכה

נּתנה  ולכן לזה. ׁשּי ׁשהּוא מי ֿ ידי על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהמׁשכה

אּדמה  ׁשּלהיֹותֹו ּדוקא, לאדם הּקרּבנֹות ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָעבֹודת

מּׁשם. ּולהמׁשי למעלה להעלֹות ּבכחֹו ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָֹלעליֹון,

הרי  לעליֹון, אּדמה אדם ענין מהּו להבין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָוצרי

ּכן, ואם הּבֹורא, לגּבי ּבאיןֿערֹו הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָהּנבראים

לעליֹון. אּדמה ׁשהּוא נברא על לֹומר אפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי

אדם  ּבפרּוׁש ּדגמתּה קׁשיא ּבהקּדים זה ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֻֻויּובן

נאמר  יתּבר עליו הרי אדם 32העליֹון, לא ּכי ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אדם. ּתאר עליו לֹומר אפׁשר אי ּכן ואם ְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא,

יׁש למּטה הּתחּתֹון אדם ּדהּנה הּוא, הענין ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָא

ׁשרמ"ח  וידּוע ּגידים, וׁשס"ה אברים רמ"ח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבֹו

וׁשס"ה  מצֹותֿעׂשה, רמ"ח ּכנגד הם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָאברים

לאּֿתעׂשה  מצֹות ׁשס"ה ּכנגד ולכן,33ּגידים , ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ

רמ"ח  הּמצֹות, ּבקּיּום האדם עבֹודת ְְְְֲִִֵַַַַָָָעלֿידי

ּדמלּכא  איברין רמ"ח ּדאינּון נעׂשה 34ּפּקּודין , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

לא  עצמֹו ׁשּמּצד ׁשאף והינּו, העליֹון, אדם ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹצּיּור

הּמצֹות  קּיּום עלֿידי מּכלֿמקֹום, הּוא, ְְִִִֵַַָָָָאדם

ּכמראה  ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ּבחינת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַנעׂשה

ּׁשּכתּוב 35אדם  מה ׁשּזהּו אּתם 36, אֹותם, ועׂשיתם ֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

 ֿ ועלּֿפי עׂשאּוני. ּכאּלּו עליכם אני מעלה ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָּכתיב,
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א. שיט, ועוד.31)ח"ב ב. שא, ב. רסח, ב. כ, של"ה סל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה טו,32)ספר שמואלֿא

ב.33)כט. קע, סע"א).34)זח"א עד, – ת"ל תקו"ז (ראה התיקונים בשם רפכ"ג כו.35)תניא א, כו,36)יחזקאל בחוקותי

א. קיג, זח"ג ו. פל"ה, ויק"ר ג.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השמים  ושמי "השמים המקדש בית לגבי המלך שלמה שאמר (כפי עומק]

כי  ואף הקדושֿברוךֿהוא] את אותך, להכיל 'כלים' יהיו [לא יכלכלוך לא

השכינה], השראת את להכיל ראוי מקום יהיה כן המקדש, [בית הזה הבית

ÔB‡nv‰Â ‡Bˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰Â שנמשכות באלוקות דרגות לאותן רק לא ¿ƒ¿«»»¿«ƒ»
אלא  השתלשלות בסדר לדרגה מדרגה

ותשו  ולהתעלות שאיפה להתקרב קה

CkŒ¯Á‡Â .C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿»≈¿««»
ההעלאה ÔÈÚלאחר BLÈ∆¿ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰וההתגלות,‰hÓÏ ««¿»»¿«»
e‰fL כאמור,‰ek‰ ¯wÚ ∆∆ƒ«««»»

‰p‰ ,‰‡ÏÚ‰‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈««¬»»ƒ≈
‰˙È‰ daL ‰ÈÁa‰ d˙B‡Ó≈»«¿ƒ»∆»»¿»
¯B‡‰ CLÓÈ ,‰‡ÏÚ‰‰««¬»»À¿«»

.‰hÓÏ¿«»
˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‰p‰Â („¿ƒ≈¬««»¿»
‡¯˜pL ,‡˜Âc Ì„‡Ï ‰zƒ¿»»»»«¿»∆ƒ¿»
ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ ÌL ÏÚ Ì„‡31 »»«≈∆»∆¿∆¿

אומר  הכתוב מקרא של פשוטו לפי

כך  כדי עד שהתגאה לנבוכדנצר מוסר

ראוי  לא מעלתו שלפי בליבו שאמר

על  "אעלה אלא אדם בני בין שיגור

דומה) (אהיה אדמה (ענן), עב במתי

מפורש  הכתוב ובחסידות לעליון",

על  זה בשם נקרא שהאדם למעליותא

 ֿ לקדוש מסוים דמיון לו שיש שם

בריאת  לגבי שכתוב (וכמו ברוךֿהוא

בצלמנו  אדם "נעשה הראשון אדם

È‰zL‰כדמותנו") È„ÎaL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎLÓ‰‰Â ‰ÏÚÓÏ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»¿«¿»¿««¿»»

ÌMÓ הייתה אליה שעד דרגה מאותה ƒ»
BÈ‰Ï˙ההעלאה, ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»¿«¿»»«¿≈
‰ÊÏ CiL ‡e‰L ÈÓ ומסוגל ƒ∆«»¿∆

הזו. וההמשכה ההעלאה את לפעול

˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‰z ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¬««»¿»
‰Óc‡ B˙BÈ‰lL ,‡˜Âc Ì„‡Ï»»»«¿»∆ƒ¿∆»∆

ÔBÈÏÚÏ לו שיש הדמיון בגלל ¿∆¿
כביכול, …¿BÁÎaלקדושֿברוךֿהוא,

˙BÏÚ‰Ï הגשמיות ÏÚÓÏ‰את ¿«¬¿«¿»
CÈLÓ‰Ïe אלוקותÌMÓ.למטה מלמעלה ¿«¿ƒƒ»

ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ האמירהמהי של הפנימית ‡„Ìהמשמעות ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»»
ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ ֿ והקדושֿברוך האדם בין כלשהו דמיון שקיים זה במובן ∆»∆¿∆¿

ביותר‰ÌÈ‡¯·pכל ‰¯Èהוא, הנעלים Èa‚Ïגם CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ ¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈¬¿«≈
‡¯Ba‰ ביניהם שהמרחק לחלוטין שונה מהות הם ו'נברא' 'בורא' שכן «≈

יחסי, ולא ‡אבסלוטי CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â‡¯· ÏÚ ¯ÓBÏ ¯LÙ כלשהו ¿ƒ≈≈∆¿»««ƒ¿»
ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ ‡e‰L שייך הוא מהותו שמעצם 'בורא' הוא העליון והרי ∆∆»∆¿∆¿

מאשר  לחלוטין אחרת להגדרה

ה'נברא'?.

‡ÈL˜ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒÀ¿»
d˙Ó‚c זה לקושי  דומה קושי À¿»»
Le¯Ùa הביטויÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ ¿≈»»»∆¿

בתואר  נקרא שהקדושֿברוךֿהוא היינו

שראה  המרכבה במעשה כאמור 'אדם'

הכסא, דמות "ועל הנביא יחזקאל

אדם", כמראה ÂÈÏÚדמות È¯‰¬≈»»
¯Ó‡ C¯a˙È32Ì„‡ ‡Ï Èk ƒ¿»≈∆¡«ƒ…»»

¯LÙ‡ CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,‡e‰¿ƒ≈≈∆¿»
,Ì„‡ ¯‡z ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ תואר «»»…«»»

 ֿ הקדושֿברוך כאילו משמעות לו שיש

לבן  מסוים במובן כביכול, דומה, הוא

אדם?

C‡ביאור‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ «»ƒ¿»¿ƒ≈
‰hÓÏ ÔBzÁz‰ Ì„‡ בןֿאדם »»««¿¿«»

(248)גשמי  Á"Ó¯ Ba LÈ≈¿«
,ÌÈ„Èb (365) ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿»»ƒƒ
Ì‰ ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯L Úe„ÈÂ¿»«∆¿«≈»ƒ≈
,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ „‚k¿∆∆¿«ƒ¿¬≈
‰"ÒL „‚k ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ¿»»ƒƒ¿∆∆»»

‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓ33,ÔÎÏÂ , ƒ¿…«¬∆¿»≈
Ìei˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»¿ƒ

ÔÈ„ewt Á"Ó¯ ,˙Bˆn‰,פקודות «ƒ¿¿«ƒƒ
¯Á"Óשהם ÔeÈ‡cציוויים  ¿ƒ¿«

‡kÏÓc ÔÈ¯·È‡34 של אבריו ≈»ƒ¿«¿»
כביכול, הקדושֿברוךֿהוא המלך,

¯eiˆ ‰NÚ דמותÌ„‡ «¬∆ƒ»»
„vnL Û‡L ,eÈ‰Â ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿∆«∆ƒ«

BÓˆÚ הקדושֿברוךֿהואÌ„‡ ‡Ï «¿…»»
È„ÈŒÏÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡e‰ƒ»»«¿≈

‰NÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ נוצרת ƒ«ƒ¿«¬∆
‡qk‰ ˙eÓc ÏÚÂ ˙ÈÁa¿ƒ«¿«¿«ƒ≈

Ì„‡ ‰‡¯Ók ˙eÓc35e‰fL , ¿¿«¿≈»»∆∆
·e˙kM ‰Ó36,Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ בפסוק כתובה "אותם" שהמילה ומכך «∆»«¬ƒ∆»

וא"ו, È˙k·,בלי Ìz‡ ז"ל חכמינו el‡kדרשו ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ «∆¿ƒ«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ
Èe‡NÚ מעלה הקדושֿברוךֿהוא אותם") ("ועשיתם המצוות עשיית בזכות ¬»ƒ
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epziיב df

אּדמה  הּוא הּתחּתֹון ׁשאדם מה ּכן ּגם יּובן ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה

נעׂשה לעליֹון, העליֹון אדם ּדמּות ׁשּבחינת ּדכיון ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וכּנ"ל  הּתחּתֹון, האדם ׁשל הּמצ ֹות קּיּום ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָעלֿידי 

אדם  ענין וכל הּוא, אדם לא הרי עצמֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמּצד

לאדם  ׁשּנתנּו ּכח' ה'ּנתינת עלֿידי הּנה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעליֹון

'יעׂשה' הּמצֹות ּבקּיּום עבֹודתֹו ׁשעלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָלמּטה

הּׁשּיכּות  היא ּגּופא ּבזה הרי העליֹון, אדם ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאת

נקרא  ולכן העליֹון, להאדם הּתחּתֹון ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָּדהאדם

לעליֹון. אּדמה ׁשם על ְְֵֶֶֶַָָָאדם

e‰ÊÂ ּׁשּכתּוב מה ּכן מל37ּגם הוי' אמר ּכה ¿∆ֲֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמלּוכה  ׁשענין וידּוע וגֹואלֹו, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָיׂשראל

ּבין  ההפרׁש ׁשּזהּו ,ׁשּבער ּדבר על רק ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּי

אּלּו על ּגם היא ׁשּממׁשלה לממׁשלה, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָמלּוכה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,ּבּכל 38ׁשּבאיןֿערֹו ּומלכּותֹו ְְְֲֵֶֶַַָֹ

 ֿ מה ּכּלם, על הּוא הּממׁשלה ּדענין ְְְִֶַַַַָָָָָָֻמׁשלה,

.ּבער ׁשהּוא מי על ּדוקא הּוא מלּוכה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשאיןּֿכן

ׁשּי הּממׁשלה ׁשענין למּטה רֹואים ׁשאנּו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָּוכמֹו

הרי  הּמלּוכה, ענין אבל וחּיֹות, ּבהמֹות על ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָּגם

עם  ּבלא מל ֿ 39אין ּדאףֿעל לֹו, ּבדֹומה ׁשהם , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַֹ

ּדברים  ׁשהם עֹוממֹות, מּלׁשֹון הּוא ׁשעם ְְְִִִֵֶֶַָּפי

הּמל מּמעלת ּורחֹוקים וזרים ֿ 40נפרדים מּכל , ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

עליהם  ׁשּי ולכן אליו, ער להם יׁש ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום,

הּמלּוכה  ענין מהּו מּובן אינֹו ועלּֿפיֿזה ְְְְִִֵֶַַַַָָָמלּוכה.

וחּיֹות  הּבהמֹות מּׁשאיןֿערֹו יֹותר הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָלמעלה,

הּנבראים  ּבחיר ּגם הּנבראים, איןֿערֹוך ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָלהאדם,

ׁשּלא  ּכׁשם ּכן, ואם הּבֹורא, אל האדם, ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהּוא

הרי  וחּיֹות, ּבהמֹות על ימל ׁשהאדם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּי

על  למעלה הּמלּוכה ענין ׁשּי ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּכלֿׁשּכן

עלֿידי  ׁשהאדם ּדכיון הּוא, הענין א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּנבראים.

ּומּׁשּום  ּכּנ"ל, העליֹון האדם את 'עֹוׂשה' ְֲִֶֶֶַַָָָָָעבֹודתֹו

ׁשהּוא  לפי לעליֹון, אּדמה ׁשם על אדם נקרא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
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ו.37) מד, יט.38)ישעי' קג, ובכ"39)תהלים רפ"ז. שעהיוה"א תניא בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב תניא 40)מ.בחיי

שם. שעהיוה"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מכוון  המצוות שקיום כיוון כלומר, כביכול, אותו, עשו כאילו ישראל בני על

המצוות  קיום הרי דמלכא") אברין ("רמ"ח באלוקות שונים עניינים כנגד

המצוות  וקיום עשאוני" "כאלו באלוקות, אלה בעניינים תוספת כביכול, גורם,

באלוקות. העליון' 'אדם בחינת של היצירה את גורם ישראל בני של

‰Ó Ôk Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«≈«
‰Óc‡ ‡e‰ ÔBzÁz‰ Ì„‡L∆»»««¿∆»∆

ÔBÈÏÚÏ דמיון כל אין שאכן למרות ¿∆¿
ובין  והקדושֿברוךֿהוא האדם בין

מוחלט, הערך ריחוק קיים ונברא בורא

Ì„‡ ˙eÓc ˙ÈÁaL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒ«¿»»
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬∆«¿≈ƒ
ÔBzÁz‰ Ì„‡‰ ÏL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»»»««¿
את  (כביכול) היוצר הוא שהאדם

באלוקות, הזו »»¿Ï"pÎÂהבחינה
È¯‰ BÓˆÚ „vnL ֿ הקדושֿברוך ∆ƒ««¿¬≈

ÔÈÚהוא ÏÎÂ ,‡e‰ Ì„‡ ‡Ï…»»¿»ƒ¿«
‰p‰ ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ נעשה הוא »»»∆¿ƒ≈

Ák'ונוצר ˙È˙p'‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ«…«
È„ÈŒÏÚL ‰hÓÏ Ì„‡Ï e˙pL∆»¿»»»¿«»∆«¿≈
˙Bˆn‰ Ìei˜a B˙„B·Ú¬»¿ƒ«ƒ¿
,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ ˙‡ '‰NÚÈ'«¬∆∆»»»∆¿
לאדם  ניתנה שמלמעלה ומאחר

את  כביכול, לעשות, אפשרות התחתון

העליון' 'אדם Êa‰בחינת È¯‰¬≈»∆
‡Ùebעצמו˙eÎiM‰ ‡È‰ »ƒ««»

Ì„‡‰Ï ÔBzÁz‰ Ì„‡‰c¿»»»««¿¿»»»
‡¯˜ ÔÎÏÂ ,ÔBÈÏÚ‰ האדם »∆¿¿»≈ƒ¿»

‡Óc‰התחתון  ÌL ÏÚ Ì„‡»»«≈∆»∆
.ÔBÈÏÚÏ¿∆¿

Ôk Ìb e‰ÊÂ בענין הפנימי הביאור ¿∆«≈
·e˙kM ‰Ó37'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ‰k «∆»…»«¬»»

Úe„ÈÂ ,BÏ‡B‚Â Ï‡¯NÈ CÏÓ∆∆ƒ¿»≈¿¬¿»«
ÏÚ ˜¯ CiL ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»«»««

C¯ÚaL ¯·c יחס שקיים היינו »»∆¿∆∆
הוא  שעליהם ומי המלך בין מסוים

‰‰L¯Ùמולך, e‰fLההבדלÔÈa ∆∆«∆¿≈≈
‰ÏLÓnL ,‰ÏLÓÓÏ ‰ÎeÏÓ¿»¿∆¿»»∆∆¿»»

Ú Ìb ‡È‰CB¯ÚŒÔÈ‡aL el‡ Ï ƒ««≈∆¿≈¬
המלך, אל וערך יחס כל להם ואין

·e˙kL BÓk38B˙eÎÏÓe של ¿∆»«¿
ÏLÓ‰,הקדושֿברוךֿהא  Ïka«…»»»

Ìlk ÏÚ ‡e‰ ‰ÏLÓn‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««∆¿»»«À»
ערוך, באין מרחק מהמלך שרחוקים אלא ובין למלך יחס להם שיש אלה בין

BÓÎe .C¯Úa ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ ‰ÎeÏÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»«¿»«ƒ∆¿∆∆¿
‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ e‡L הזה ‰ÏLÓn‰בעולם ÔÈÚL בשר מושל  של ∆»ƒ¿«»∆ƒ¿««∆¿»»

BiÁÂ˙ודם ˙BÓ‰a ÏÚ Ìb CiL בהמות על ולשלוט למשול יכול ואדם «»««¿≈¿«
כרצונו, אותן ולהנהיג CÏÓוחיות ÔÈ‡ È¯‰ ,‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ Ï·‡¬»ƒ¿««¿»¬≈≈∆∆

ÌÚ ‡Ïa39Ì‰L העם , בני ¿…«∆≈
BÏ ‰ÓB„a ובין בינם דמיון ויש ¿∆

‰e‡המלך, ÌÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆«
ÌÈ¯·c Ì‰L ,˙BÓÓBÚ ÔBLlÓƒ¿¿∆≈¿»ƒ
ÌÈ˜BÁ¯e ÌÈ¯ÊÂ ÌÈ„¯Ùƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

CÏn‰ ˙ÏÚnÓ40 לשון (וכהמשך ƒ«¬««∆∆
היחוד  בשער זה, בעניין הזקן רבנו

"כי  ז: פרק התניא, שבספר והאמונה

לא  מאד רבים בנים לו היו אפילו אילו

על  אפילו וכן עליהם מלוכה שם שייך

הדרת  דווקא עם ברוב רק לבדם, שרים

שהם ÌB˜ÓŒÏkÓ,מלך"), למרות ƒ»»
מהמלך ונפרדים Ì‰Ïזרים LÈ לבני ≈»∆

CiLהעם ÔÎÏÂ ,ÂÈÏ‡ C¯Ú∆∆≈»¿»≈«»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰ÎeÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿«ƒ∆
‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ e‰Ó Ô·eÓ BÈ‡≈»«ƒ¿««¿»

,‰ÏÚÓÏ מלכותו עניין מהו היינו ¿«¿»
האדם  בני על הקדושֿברוךֿהוא של

CB¯ÚŒÔÈ‡MÓ ¯˙BÈ È¯‰¬≈≈ƒ∆≈¬
ŒÔÈ‡ ,Ì„‡‰Ï ˙BiÁÂ ˙BÓ‰a‰«¿≈¿«¿»»»≈
¯ÈÁa Ìb ,ÌÈ‡¯·p‰ ÍB¯Ú¬«ƒ¿»ƒ«¿ƒ
Ï‡ ,Ì„‡‰ ‡e‰L ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆»»»∆

‡¯Ba‰ בין וההשוואה הדמיון חוסר «≈
מאשר  יותר גדול לבורא הנבראים

האדם  בין וההשוואה הדמיון חוסר

וחיות, ÌLkלבהמות ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¿≈
ÏÚ CÏÓÈ Ì„‡‰L CiL ‡lL∆…«»∆»»»ƒ¿…«

˙BiÁÂ ˙BÓ‰a אדם כאשר וגם ¿≈¿«
אלא  מלוכה זו אין וחיות בהמות מנהיג

כאמור, ÔkLŒÏkÓממשלה, È¯‰¬≈ƒ»∆≈
‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ CiL ‡lL∆…«»ƒ¿««¿»

ÌÈ‡¯·p‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ומהי ¿«¿»««ƒ¿»ƒ
 ֿ הקדושֿברוך של המלוכה משמעות

בכלל? העולם ועל ישראל בני על הוא

ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈»
B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰L∆»»»«¿≈¬»

'‰NBÚ' כביכול בחינת ‡˙ויוצר ∆∆
ÌeMÓe ,Ï"pk ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰»»»»∆¿««ƒ
CiL ‡e‰L ÈÙÏ ,ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ ÌL ÏÚ Ì„‡ ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»»»«≈∆»∆¿∆¿¿ƒ∆«»
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יג i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

הּמלּוכה ׁשּי ענין ׁשּי לכן ּכּנ"ל, העליֹון לאדם  ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

מל הוי' הראׁשֹון אדם ׁשאמר וזהּו האדם. ְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָָעל

לבׁש ענין 41ּגאּות היה לא האדם ּבריאת ּדקדם , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּכּנ"ל, לּבֹורא נברא ׁשאיןֿערֹו לפי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּמלּוכה,

נתּגּלה  לעליֹון אּדמה ׁשהּוא האדם ּבבריאת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָורק

ׁשהּקּב"ה  יׂשראל, מל הוי' וזהּו הּמלּוכה. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָענין

אדם  ּבחינת ׁשהם לפי יׂשראל, מל ,42נקרא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

יׂשראל, על הּמלּוכה ועלֿידי לעליֹון. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאּדמה

ּכמֹו הּנבראים, ׁשאר על ּגם הּמלּוכה ענין ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָנמׁש

יצּור,43שּכתּוב  ּכל ויבין כּו' ּפעּול ּכל וידע ְְְִֵֶַָָָָָ

הּמלּוכה  ענין  ּתחּלה ׁשּיׁשנֹו ׁשעלֿידיֿזה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהינּו,

ּכל  על ּגם הּמלּוכה ענין נמׁש אזי יׂשראל, ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָעל

העשּיה  ּדעֹולם לּנבראים עד ּופעּול, .44יצּור ְְְֲִִִַַָָָָָ

ׁשם ‡ÌÓה) קריאת הרי להבין, צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

האדמה, מן ׁשּנברא לפי הּוא ְְֲִִִֶָָָָָָאדם

ּבּמדרׁש למלאכי 45ּכדאיתא (הּקּב"ה להן אמר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

מרּבה  הראׁשֹון) אדם (ׁשל חכמתֹו ְְִֵֶַָָָָָָָֻהּׁשרת)

החּיה  ואת הּבהמה את לפניהם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּלכם,

היּו ולא ׁשמֹו, מה זה להם אמר העֹוף, ְְְֶֶֶַַָָָָֹואת

זה  ׁשֹור זה אמר כּו' אדם לפני העבירן ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָיֹודעין,

הראׁשֹון) לאדם הּקּב"ה לֹו (אמר וכּו'. ְְֲִַַָָָָָָחמֹור

אדם, להּקרא נאה אני לֹו, אמר ,ׁשמ מה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָואּתה

לֹו, אמר ּׁשמי, מה ואני האדמה. מן ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּנבראתי

הוי' להּקראֹות נאה לכל 46ל אדֹון ׁשאּתה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָ

ּדכּתיב  הּוא הדא ׁשם, ּומסּים ,אני 47ּברּיֹותי ְְְֲֲִִִִֵֶַָָ

אדם  לי ׁשּקרא ׁשמי הּוא ׁשמי, הּוא ְְֲִִִֶָָָָָָהוי'

מן  ׁשּנברא לפי הּוא אדם ׁשּׁשם ונמצא, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָהראׁשֹון.

לגריעּותא, הּוא זה ׁשּׁשם הּוא הענין ּומׁשמעּות זה האדמה, הרי ולכאֹורה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ויׁש לעליֹון. אּדמה היֹותֹו על מֹורה אדם ׁשּׁשם לעיל ּׁשּנתּבאר מּמה ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהפ

זה  הרי האדמה, מן ׁשּנברא ׁשם על אדם ׁשּנקרא הּטעם לפי ׁשּגם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹומר,

ּכתיב  ּדהּנה הּמעלה, ואם 48ׁשם רּוח, ּוׁשפל ּדּכא ואת אׁשּכן וקדֹוׁש מרֹום ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
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פי"א.41) פדר"א וראה א. צג, רע"א.42)תהלים סא, יבמות נוראים.43)ראה דימים מוסף תפלת סידור 44)נוסח ראה

במקומו. כג.45)האריז"ל רמז בראשית יל"ש ד. פי"ז, שם:46)ב"ר ובב"ר בדא"ח). בכ"מ (וכ"ה שם ביל"ש (הוי') כ"ה

שם. לב"ר מפרשים ועוד יוסף עץ וראה ח.47)אדנֿי. מב, טו.48)ישעי' נז, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡‰ ÏÚ ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ CiL ÔÎÏ ,Ï"pk ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ï כי »»»»∆¿««»≈«»ƒ¿««¿»«»»»

התחתון. באדם כביכול, תלויים, ומציאותה עניינה שכל באלוקות בחינה יש

L·Ï ˙e‡b CÏÓ 'ÈÂ‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ¯Ó‡L e‰ÊÂ41Ì„˜c , ¿∆∆»«»»»ƒ¬»»»»≈»≈¿…∆
‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï Ì„‡‰ ˙‡È¯a הקדושֿברוךֿהוא של ¿ƒ«»»»…»»ƒ¿««¿»

·¯‡בעולם, CB¯ÚŒÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬ƒ¿»
Ï"pk ‡¯BaÏ של ששליטה וכשם «≈««

מלוכה, איננה וחיות בהמות על אדם

כך  ביניהם, קשר אין מהותם מעצם כי

על  מלך היה לא הקדושֿברוךֿהוא

‰‡„Ìהנבראים  ˙‡È¯·a ˜¯Â¿«ƒ¿ƒ«»»»
ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ ‡e‰L כמבואר ∆∆»∆¿∆¿

בהרחבה ÔÈÚלעיל ‰lb˙ƒ¿«»ƒ¿«
‰ÎeÏn‰.הקדושֿברוךֿהוא של «¿»

e‰ÊÂבפסוק הפנימי ‰ÈÂ'הפירוש ¿∆¬»»
‡¯˜ ‰"aw‰L ,Ï‡¯NÈ CÏÓ∆∆ƒ¿»≈∆«»»ƒ¿»

Ì‰L ÈÙÏ ,Ï‡¯NÈ CÏÓ בני ∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈
‡„Ìישראל  ˙ÈÁa42‰Óc‡ , ¿ƒ«»»∆»∆

ÏÚ ‰ÎeÏn‰ È„ÈŒÏÚÂ .ÔBÈÏÚÏ¿∆¿¿«¿≈«¿»«
‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ CLÓ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿««¿»

כך  ‰ÌÈ‡¯·p,אחר ¯‡L ÏÚ Ìb««¿»«ƒ¿»ƒ
·e˙k˘ BÓk43ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ ¿∆»¿≈«»»

'eÎ פעלתו אתה ÔÈ·ÈÂ¯eˆÈכי Ïk ¿»ƒ»¿
של  במלכותו וההכרה יצרתו אתה כי

של  נחלתם תהיה לא הקדושֿברוךֿהוא

כל  של אלא בלבד ישראל בני

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰הנבראים, ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈∆
‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ ‰lÁz BLiL∆∆¿¿ƒ»ƒ¿««¿»
ÔÈÚ CLÓ ÈÊ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈¬«ƒ¿»ƒ¿«
¯eˆÈ Ïk ÏÚ Ìb ‰ÎeÏn‰«¿»««»¿

,ÏeÚÙe העולמות שבכל הנבראים כל »
ÌÏBÚc ÌÈ‡¯·pÏ „Ú««ƒ¿»ƒ¿»

‰i˘Ú‰44 התחתונים הנבראים שהם »¬ƒ»
תהיה  בהם וגם ביותר, והגשמיים

הקב"ה. של מלכותו ניכרת

ÌÓ‡ לעיל ‰) המבואר כל לאחר »¿»
כך  כדי עד האדם, של מעלתו אודות

את  כביכול, והיוצר, העושה שהוא

העליון' 'אדם ˆ¯CÈבחינת ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒ
Ì„‡ ÌL ˙‡È¯˜ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬≈¿ƒ«≈»»
,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡¯·pL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»¬»»

L¯„na ‡˙È‡„k45Ô‰Ï ¯Ó‡ ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»«»∆
(˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‰"aw‰)«»»¿«¿¬≈«»≈

‡È·‰ ,ÌÎlMÓ ‰a¯Ó (ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL) B˙ÓÎÁ ֿ הקדוש »¿»∆»»»ƒ¿À»ƒ∆»∆≈ƒ
המלאכים Ì‰ÈÙÏברוךֿהוא  Â‡˙לפני ‰iÁ‰ ˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ƒ¿≈∆∆«¿≈»¿∆««»¿∆

Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÛBÚ‰לפניהם שהביא החיים מבעלי אחד כל Ó‰על ‰Ê »»«»∆∆«
ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ,BÓL,החיים בעלי נקראים שם באיזה המלאכים ¿¿…»¿ƒ

Ô¯È·Ú‰ לבעלי הקדושֿברוךֿהוא ∆¡ƒ»
eÎ'החיים  Ì„‡ ÈÙÏ וכאשר ƒ¿≈»»

שמו  מה אותו שאל הקדושֿברוךֿהוא

החיים מבעלי אחד כל אדם ‡Ó¯של »«
eÎÂ'.הראשון  ¯BÓÁ ‰Ê ¯BL ‰Ê∆∆¬¿

Ì„‡Ï ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡)»««»»¿»»
,EÓL ‰Ó ‰z‡Â (ÔBL‡¯‰»ƒ¿«»«¿∆
‡¯w‰Ï ‰‡ È‡ ,BÏ ¯Ó‡»«¬ƒ»∆¿ƒ»≈
.‰Ó„‡‰ ÔÓ È˙‡¯·pL ,Ì„‡»»∆ƒ¿≈ƒƒ»¬»»
EÏ ,BÏ ¯Ó‡ ,ÈÓM ‰Ó È‡Â«¬ƒ«¿ƒ»«¿

'ÈÂ‰ ˙B‡¯w‰Ï ‰‡46‰z‡L »∆¿ƒ»¿¬»»∆«»
ÏÎÏ ÔB„‡ÌiÒÓe ,EÈ˙Bi¯a »¿»¿ƒ∆¿«≈

‰e‡במדרש  ‡„‰ ,ÌL»¬»
·ÈzÎc47 שכתוב ‰ÈÂ'זהו È‡ ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»

‡¯wL ÈÓL ‡e‰ ,ÈÓL ‡e‰¿ƒ¿ƒ∆»»
,‡ˆÓÂ .ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÈÏƒ»»»ƒ¿ƒ¿»
‡¯·pL ÈÙÏ ‡e‰ Ì„‡ ÌML∆≈»»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔÈÚ‰ ˙eÚÓLÓe ,‰Ó„‡‰ ÔÓƒ»¬»»«¿»»ƒ¿»
‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡e‰ ‰Ê ÌML ‡e‰∆≈∆ƒ¿ƒ»
הנחיתות  על מורה אדם והשם

האדם, בני של «¿B‡ÎÏÂ¿ƒ¯‰והפחיתות
¯‡a˙pM ‰nÓ CÙ‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆ƒ«∆ƒ¿»≈
ÏÚ ‰¯BÓ Ì„‡ ÌML ÏÈÚÏ¿≈∆≈»»∆«

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ B˙BÈ‰ ששם היינו ¡∆»∆¿∆¿
של  וחשיבותו מעלתו על מורה זה

האדם!

ÌÚh‰ ÈÙÏ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¿ƒ«««
‡¯·pL ÌL ÏÚ Ì„‡ ‡¯˜pL∆ƒ¿»»»«≈∆ƒ¿»

È¯‰ ,‰Ó„‡‰ ÔÓ לאמיתו בעצם, ƒ»¬»»¬≈
דבר  p‰c‰של ,‰ÏÚn‰ ÌL ‰Ê∆≈««¬»¿ƒ≈
·È˙k48:אומר הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ

‡kc ˙‡Â ÔkL‡ LB„˜Â ÌB¯Ó»¿»∆¿…¿∆«»
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epziיד df

העפר  יסֹוד ּדהינּו האדמה, מן ּׁשּלּקח מה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻּכן,

זה  הרי הּיסֹודֹות, מּכל נמּו הּיֹותר ְֲִֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

וקדֹוׁש ּדמרֹום וחׁשיבּותֹו, מעלתֹו על ְְֲֲִֶַַַָָָמֹורה

ועלּֿדר ּדוקא. רּוח ּוׁשפל ּדּכא ואת ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹאׁשּכן

ּבדברים  ׁשהם הּמצֹות מעלת ּבענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהּמבאר

ׁשעּקר  האמּור עלּֿפי אמנם, ּדוקא. ְְְִִִִֶַַַַָָָָָּגׁשמּיים

ׁשהּוא  העפר מיסֹוד התהּוּותֹו מּצד היא ְֲִִִִֶֶַַַַָָָהּמעלה

ּבׁשם  להּקרא צרי היה הּיסֹודֹות, מּכל ְְְִִִֵֵַַָָָָָָהּנמּו

אדם  ּבׁשם נקרא ולּמה העפר, על ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּמֹורה

ׁשּמּצד  זאת, ועֹוד האדמה. על ְֲִֶֶֶַַָָָֹׁשּמֹורה

העפר  מן היה הּכל הרי העפר, מן ,49ההתהּוּות ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לׁשאר  האדם ּבין ההפרׁש מהּו ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָואם

ּדוקא, אדם ּבׁשם ׁשּנקרא ּומּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנבראים.

העפר  מן התהּוּותֹו מּצד אינּה ׁשּמעלתֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמּוכח,

האדמה  מן ׁשּנברא אם ּכי הּנבראים, ׁשאר ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָּכמֹו

ְַָּדוקא.

C‡ּבּמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, ׁשמֹות 50הענין ד' «ְְְִִִִֵֵַָָָָ

ארץ, ּתקּופֹותיה, ד' ּכנגד לארץ ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָנקראּו

ניסן, ּתקּופת ּכנגד ארץ ארקא. אדמה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתבל,

ּכנגד  אדמה וכּו', ּפרֹותיה את מריצה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשהיא

ׁשהארץ  יֹורדים), ּגׁשמים (ׁשאז ּתׁשרי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּתקּופת

וכיון  אדמה. ׁשל (חתיכֹות) ּבּולין ּבּולין ְֲֲֲִִִֵֶָָָָעׂשּויה

מקּבלת  ׁשהאדמה ּתׁשרי ּבתקּופת נברא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם

ּב נקרא לכן מים, ּכן ׁשּנברא ּגם לפי אדם, ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּוא, והענין ועפר. מּמים ּדהינּו האדמה, ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָמן

עלמא  ענין הּוא ועפר ׁשּמים ידּוע ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּדהּנה

ענין  הּוא מים ּדאתּגליא. ועלמא ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָּדאתּכסיא

ּדאתּכסיא  ּדעלמא ׁשהּנבראים ּדאתּכסיא, ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָעלמא

ׁשאם  ּומרּגיׁשים ּבמקֹורם, ּובטלים ּדבּוקים ְְְְִִִִִִֵֵֶַָהם

מּמציאּותם, יתּבּטלּו אזי למקֹורם חּוץ ְְְְְֲִִִִֵַַָָיצאּו

הּוא  ועפר ּבהם. ּבגּלּוי היא ׁשהחּיּות לפי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָוהינּו

ּדעלמא  ׁשהּנבראים ּדאתּגליא, עלמא ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָענין

אלקית  מחּיּות חּיים הם ׁשּגם אף ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָֹּדאתּגליא,
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כ.49) ג, יב.50)קהלת פי"ג, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Áe¯ ÏÙLe,נדכה שהוא באדם וכן וקדוש במרום שכינתי את אשרה אני ¿««

רוח, ושפל ÁwlMעניו ‰Ó ,Ôk Ì‡ÂהאדםeÈ‰c ,‰Ó„‡‰ ÔÓ ¿ƒ≈«∆À«ƒ»¬»»¿«¿
ÏkÓ CeÓ ¯˙Bi‰ ‡e‰L ¯ÙÚ‰ „BÒÈארבעת˙B„BÒi‰,רוח אש, ¿∆»»∆«≈»ƒ»«¿

ועפר, LB„˜Âמים ÌB¯Óc ,B˙e·ÈLÁÂ B˙ÏÚÓ ÏÚ ‰¯BÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆««¬»«¬ƒ¿»¿»
Áe¯ ÏÙLe ‡kc ˙‡Â ÔkL‡∆¿…¿∆«»¿««

‡˜Âc מהיסוד שנברא בגלל ודווקא «¿»
האדם  ביותר, שפל והוא ביותר הנחות

כמו  בו תשרה שהשכינה לכך ראוי

סתירה  אין שכך וכיון וקדוש" ב"מרום

שם  על הוא אדם שהשם הביאור בין

נקרא  שהאדם לביאור לעליון" "אדמה

שנברא  העובדה בשל זה בשם

היא  פחיתותו דווקא כי מהאדמה,

גדולה. וחשיבות למעלה »¿ŒÏÚÂסיבה
˙ÏÚÓ ÔÈÚa ¯‡·n‰ C¯c∆∆«¿…»¿ƒ¿««¬«
ÌÈ¯·„a Ì‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLbנחותים‡˜Âc ולכאורה «¿ƒƒ«¿»
עבודת  לעומת פחיתות משום בכך יש

אך  והלב, המוח באמצעות רוחנית ה'

גדולה  מעלה זו דבר של לאמיתו

המצוות  באמצעות כי וחשובה

העולם.מקדש  גשמיות את ומעלים ים

ÌÓ‡ שני בין שהסתירה אף »¿»
מקום  יש עדיין מיושבת, הביאורים

wÚL¯לשאול: ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ«ƒ»»∆ƒ«
‰ÏÚn‰ האדם vÓ„של ‡È‰ ««¬»ƒƒ«

‡e‰L ¯ÙÚ‰ „BÒÈÓ B˙ee‰˙‰ƒ¿«ƒ∆»»∆
ÏkÓ CeÓp‰ארבעת,˙B„BÒi‰ «»ƒ»«¿

ÌLa ‡¯w‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ¿ƒ»≈¿≈
‰nÏÂ ,¯ÙÚ‰ ÏÚ ‰¯BnL∆∆«∆»»¿»»
ÏÚ ‰¯BnL Ì„‡ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈»»∆∆«
„vnL ,˙‡Ê „BÚÂ ?.‰Ó„‡‰»¬»»¿…∆ƒ«

È¯‰ ,¯ÙÚ‰ ÔÓ ˙ee‰˙‰‰ נאמר «ƒ¿«ƒ∆»»¬≈
כי  ÔÓבקוהלת ‰È‰ Ïk‰«…»»ƒ

¯ÙÚ‰49 ולא הנבראים לכל והכוונה ∆»»
לאדם, ‰‰L¯Ùרק e‰Ó Ôk Ì‡Â¿ƒ≈««∆¿≈

LÏ‡¯ההבדל  Ì„‡‰ ÔÈa≈»»»ƒ¿»
ÌÈ‡¯·p‰"אדם" קרוי הוא שדווקא «ƒ¿»ƒ

הנבראים  ושאר העפר מן שבא שם על

לעפר  שקשור בשם נקראים אינם

ÌLaהאדמה, ‡¯˜pL ‰fÓeƒ∆∆ƒ¿»¿≈
‡˜Âc Ì„‡ את שמבטא בשם ולא »»«¿»

לעפר, המיוחדת «ÁÎeÓ,שייכותו
B˙ee‰˙‰ „vÓ dÈ‡ B˙ÏÚnL∆«¬»≈»ƒ«ƒ¿«

‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡¯·pL Ì‡ Èk ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L BÓk ¯ÙÚ‰ ÔÓƒ∆»»¿¿»«ƒ¿»ƒƒƒ∆ƒ¿»ƒ»¬»»
.‡˜Âc האדם של המיוחד הקשר אודות ביאור בתוספת צורך יש כן, ואם «¿»

כדלהלן. לאדמה,

‡˙È‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ מובאL¯„na50˙BÓL '„ «»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»≈
'„ „‚k ı¯‡Ï e‡¯˜ƒ¿¿»»∆¿∆∆

‰È˙BÙe˜z שהם כפי השנה של ¿∆»
באדמה, ביטוי לידי ∆∆‡¯ı,באות

ı¯‡ .‡˜¯‡ ,‰Ó„‡ ,Ï·z≈≈¬»»«¿»∆∆
‡È‰L ,ÔÒÈ ˙Ùe˜z „‚k¿∆∆¿«ƒ»∆ƒ

'eÎÂ ‰È˙B¯t ˙‡ ‰ˆÈ¯Ó והשם ¿ƒ»∆≈∆»¿
הריצה, שם על הוא ««¬‡„Ó‰"ארץ"

Ê‡L) È¯Lz ˙Ùe˜z „‚k¿∆∆¿«ƒ¿≈∆»
ı¯‡‰L ,(ÌÈ„¯BÈ ÌÈÓLb¿»ƒ¿ƒ∆»»∆
(˙BÎÈ˙Á) ÔÈÏea ÔÈÏea ‰ÈeNÚ¬»ƒƒ¬ƒ
Ì„‡‰L ÔÂÈÎÂ .‰Ó„‡ ÏL∆¬»»¿≈»∆»»»
È¯Lz ˙Ùe˜˙a ‡¯·ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿≈
Ó Ôk Ìb ˙Ïa˜Ó ‰Ó„‡‰LÌÈ ∆»¬»»¿«∆∆«≈«ƒ

ÌLaמהגשמים, ‡¯˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿»¿≈
ÔÓ ‡¯·pL ÈÙÏ ,Ì„‡»»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
¯ÙÚÂ ÌÈnÓ eÈ‰c ,‰Ó„‡‰»¬»»¿«¿ƒ«ƒ¿»»

יחד  p‰c‰גם ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .¿»ƒ¿»¿ƒ≈
¯ÙÚÂ ÌÈnL Úe„È ביטוי הם »«∆«ƒ¿»»

מנוגדים, ואף שונים דברים לשני ומשל

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»
שמכוסה  ÈÏb˙‡c‡עולם ‡ÓÏÚÂ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

שגלוי  ÔÈÚעולם ‡e‰ ÌÈÓ .«ƒƒ¿«
ÌÈ‡¯·p‰L ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‰ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ¿«¿»≈

Ì¯B˜Óa ÌÈÏË·e ÌÈ˜e·c מקור ¿ƒ¿≈ƒƒ¿»
שלהם, Ì‡Lהחיות ÌÈLÈb¯Óe«¿ƒƒ∆ƒ

Ì¯B˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆÈ ויתנתקו ≈¿ƒ¿»
חיותם  eÏha˙Èממקור ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿
Ì˙e‡ÈˆnÓ,להתקיים יוסיפו ולא ƒ¿ƒ»

Èel‚a ‡È‰ ˙eiÁ‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆««ƒ¿ƒ
Ì‰a מקור את ומרגישים מכירים והם »∆

לגבי  במוחש שרואים (וכפי חיותם

את  מרגישים שהם שבים החיים בעלי

ואינם  חיותם מקור הם שהמים העובדה

למים). מחוץ לחיות ««¿ÙÚÂ¯מסוגלים
,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»
‡ÓÏÚc ÌÈ‡¯·p‰L∆«ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌÈiÁ Ì‰ ÌbL Û‡ ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»«∆«≈«ƒ
˙¯ÈÙÒc ˙È˜Ï‡ ˙eiÁÓ≈«¡…ƒƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ כפי האלוקי, שהאור היינו ««¿
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טו i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

מן  היה הּכל  ענין ׁשּזהּו הּמלכּות, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹּדספירת

ּבהעלם, היא ׁשּבהם החּיּות מּכלֿמקֹום, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעפר,

חסֿוׁשלֹום. נפרדים ׁשהם ׁשּירּגיׁשּו ׁשאפׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעד

מּמים, ּבלּול ׁשהעפר היא אדמה ּבחינת ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָאמנם

נמׁש ּדאתּגליא ּדעלמא ּבּנבראים ׁשּגם ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָוהינּו

ּדֹומה  זה אין מּכלֿמק ֹום אבל קצת, ְֲִִֵֶֶָָָָּבּטּול

הּוא  הּמים ּדבחינת ּבפניֿעצמּה, הּמים ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָלבחינת

ּבמציאּות, ּבּטּול ענין ׁשהּוא ּדאתּכסיא, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָעלמא

ּביּה ּדכתיב רּבנּו מׁשה הּמים 51ּוכמֹו מן ְְִִִִֵֵֶַַַֹ

ולכן  ּבמציאּות, ּבּטּול ּבבחינת ׁשהיה ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָמׁשיתיהּו,

לׁשֹון  ּוכבד ּפה ּכבד הּוא 52היה ׁשהּדּבּור לפי , ְְְִִֶֶַַַָָָ

מּבחינת  היה ׁשּמׁשה וכיון ּדאתּגליא, עלמא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹענין

לׁשֹון. ּוכבד ּפה ּכבד היה לכן ּדאתּכסיא, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָעלמא

ּׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם מאד 53וזהּו עניו מׁשה והאיׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּדעם  והינּו, האדמה, ּפני על אׁשר האדם ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹמּכל

ענינֹו האדמה ּפני ׁשעל האדם ּבחינת ׁשּגם ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהיֹות

ּבלּול  עפר הּוא ׁשאדמה וכּנ"ל ּבּטּול, ְֲִֶַַָָָָָהּוא

הּוא  ּדמׁשה והּבּטּול הענוה מּכלֿמקֹום, ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹמּמים,

האדמה, ּפני על אׁשר האדם ּדכל מהּבּטּול ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָיֹותר

והינּו, ּבמציאּות. ּבּטּול ּבבחינת הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹלפי

הּוא  למים אדמה ּבין ההפר ׁש ההפרׁשׁשּכללּות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנקרא  וזהּו ּבמציאּות. לבּטּול הּיׁש ּבּטּול ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָּבין

האדם  עבֹודת ענין ּכל ּכי האדמה, ׁשם על ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָאדם

ּבּטּול  לפעל היינּו, ּבעפר, מים להמׁשי ְְְְִִִִֶַַַָָֹהּוא

ּבּטּול  ּגם ׁשּיפעל ועד הּיׁש, ּבּטּול ּבתחּלה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹּבּיׁש,

ְִִּבּמציאּות.

ÌÓ‡ עבֹודת ענין מהּו להבין צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבבחינת  הּמים ּבחינת להמׁשי ְְְְִִִִִַַַַַָָָהאדם

עבֹודת  קדם ּגם יׁשנֹו זה ענין ּדלכאֹורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹהעפר,

מן  ׁשּנברא עצמּה, הּבריאה מּצד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָהאדם,

ענין  מהּו ּכן ואם מּמים, הּבלּול עפר ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהאדמה,
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יו"ד.51) ב, יו"ד.52)שמות ד, ג.53)שם יב, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיותם, מקור הוא המלכות, בספירת מתלבש ‰È‰שהוא Ïk‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««…»»

¯ÙÚ‰ ÔÓ,הנבראים בכל שוה זה Ì‰aLודבר ˙eiÁ‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ƒ∆»»ƒ»»««∆»∆
ÌÏÚ‰a ‡È‰,בהם ונרגשת ניכרת LÙ‡L¯ואיננה „Ú יתכןeLÈb¯iL ƒ¿∆¿≈«∆∆¿»∆«¿ƒ

ÌÈ„¯Ù Ì‰L משלהם עצמאית מציאות להם שיש לחשוב ויטעו ∆≈ƒ¿»ƒ
ÌBÏLÂŒÒÁ לכך מודעים יהיו ולא «¿»

חיותם  במקור תלוי קיומם שכל

‡„Ó‰באלוקות. ˙ÈÁa ÌÓ‡»¿»¿ƒ«¬»»
¯ÙÚ‰L ‡È‰(דאתגליא (עלמא ƒ∆∆»»
ÌÈnÓ ÏeÏa,(דאתכסיא (עלמא »ƒ«ƒ

הדברים  שני של שילוב ¿»¿eÈ‰Âכלומר
‡ÓÏÚc ÌÈ‡¯·pa ÌbL∆««ƒ¿»ƒ¿»¿»

‡ÈÏb˙‡c מרגישים לא כלל שבדרך ¿ƒ¿«¿»
מקורם ˜ˆ˙את Ïeha CLÓƒ¿»ƒ¿»

העצמית  יישותם את פחות שחשים

מציאות  הם כאילו התחושה ואת

‡ÔÈעצמאית, ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»≈
ÌÈn‰ ˙ÈÁ·Ï ‰ÓBc ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ«««ƒ
ÌÈn‰ ˙ÈÁ·c ,dÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«««ƒ
‡e‰L ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ‡e‰»¿»¿ƒ¿«¿»∆

,˙e‡ÈˆÓa Ïeha ÔÈÚ היינו ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
אבדן  כדי עד וכל, מכל מוחלט ביטול

לגמרי ¯eaהמציאות ‰LÓ BÓÎe¿…∆«≈
בביטול  היה אבל אדם בן היה שאמנם

לקב"ה  dÈaמוחלט ·È˙Îc51ÔÓ ƒ¿ƒ≈ƒ
e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ התייחד ובזה ««ƒ¿ƒƒ

מעפר  שהם האדם בני משאר משה

או  (כזו תחושה בעלי היינו האדמה,

הוא  ואילו עצמית מציאות של אחרת)

שקשורים  שבים הברואים כמו היה

חיותם, למקור לחלוטין ודבוקים

Ïeha ˙ÈÁ·a ‰È‰L∆»»ƒ¿ƒ«ƒ
,˙e‡ÈˆÓa ישות תחושת כל ללא ƒ¿ƒ
‰È‰ ÔÎÏÂ רבנו t‰משה „·k ¿»≈»»¿«∆

ÔBLÏ „·Îe52 קושי לו והיה ¿«»
ÔÈÚבדיבור, ‡e‰ ¯eac‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒƒ¿«

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ עניינו כל שהרי »¿»¿ƒ¿«¿»
את  חוץ כלפי לגלות הוא הדיבור של

המכוסים  הרגשות ואת המחשבות

האדם, ‰È‰בתוך ‰LnL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…∆»»
,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»

מכוסה, הכול שבו ‰È‰עולם ÔÎÏ»≈»»
Ìb e‰ÊÂ .ÔBLÏ „·Îe ‰t „·k¿«∆¿«»¿∆«

·e˙kM ‰Ó Ôk53¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â ≈«∆»¿»ƒ…∆»»¿…ƒ…»»»¬∆
ÏÚL Ì„‡‰ ˙ÈÁa ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ«¿≈»¬»»¿«¿¿ƒ¡∆«¿ƒ«»»»∆«

,‰Ó„‡‰ Èt נבראים היינו דאתגליא" "עלמא הוא שעניינו למרות ¿≈»¬»»
ומור  ניכרת ויישותם Ïehaגשת שמציאותם ‡e‰ BÈÚ מידה בו יש ƒ¿»ƒ

ביטול, של ÌÈnÓמסוימת ÏeÏa ¯ÙÚ ‡e‰ ‰Ó„‡L Ï"pÎÂ ובמובן ¿««∆¬»»»»»ƒ«ƒ
(ביטול), דאתכסיא עלמא עם (ישות) דאתגליא עלמא של שילוב - הרוחני

Ïeha‰Â ‰ÂÚ‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¬»»¿«ƒ
Ïeha‰Ó ¯˙BÈ ‡e‰ ‰LÓc¿…∆≈≈«ƒ
Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏÎc¿»»»»¬∆«¿≈
‡e‰ ‰LnL ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆…∆

˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁ·a שהוא ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
כדי  עד ביותר, ופנימי עמוק ביטול

העצמית  הישות תחושת אבדן

eÏÏkL˙לחלוטין. ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»
L¯Ù‰‰ההבדל כללי, ÔÈaבאופן «∆¿≈≈
‰Ó„‡ משולב דאתגליא (עלמא ¬»»

דאתכסיא) (עלמא ÌÈÓÏבעלמא ¿«ƒ
בלבד) ÔÈaדאתכסיא L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈
Li‰ Ïeha אמנם היש שבו מצב ƒ«≈

תחושה  בו נשארה עדיין אבל מתבטל

עצמית  ישות של Ïeh·Ï¿ƒמסוימת
˙e‡ÈˆÓa ללא מוחלט  ביטול שהוא ƒ¿ƒ

ישות. לתחושת כלשהו מקום נתינת

ÌL ÏÚ Ì„‡ ‡¯˜pL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»»»«≈
‰Ó„‡‰ שם לו ניתן ולא דווקא »¬»»

העפר, מן שבא העובדה את שמבטא

‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ Ïk Èkƒ»ƒ¿«¬«»»»
ÌÈÓ CÈLÓ‰Ï,דאתכסיא (עלמא ¿«¿ƒ«ƒ

יש),ÙÚa¯ביטול) דאתגליא, (עלמא ∆»»
,Lia Ïeha ÏÚÙÏ ,eÈÈ‰«¿ƒ¿…ƒ«≈

‰lÁ˙a ביטול של העבודה וסדר ƒ¿ƒ»
לפעול  צריך ראשון שבשלב הוא היש

‰Li,את  Ïeha יש ובהמשך ƒ«≈
ויותר  יותר הזה הביטול את להעמיק

Ïeha Ìb ÏÚÙiL „ÚÂ¿«∆ƒ¿…«ƒ
.˙e‡Èˆnaƒ¿ƒ

e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«
של הפנימי B·Ú„˙התוכן ÔÈÚƒ¿«¬«

ÌÈn‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï Ì„‡‰»»»¿«¿ƒ¿ƒ«««ƒ
¯ÙÚ‰ ˙ÈÁ·a עלמא בין ולשלב ƒ¿ƒ«∆»»

ולפעול  דאתכסיא ועלמא דאתגליא

היש, Ê‰ביטול ÔÈÚ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿»∆
LÈ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ì„˜ Ìb B ∆¿«…∆¬«»»»

‡¯·pL ,dÓˆÚ ‰‡È¯a‰ „vÓƒ««¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»
ÌÈnÓ ÏeÏa‰ ¯ÙÚ ,‰Ó„‡‰ ÔÓ נברא שהאדם העובדה ועצם ƒ»¬»»»»«»ƒ«ƒ

(ביטול, במים דאתגליא) עלמא (היש, העפר של ושילוב בלילה באמצעות
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הענין  א ּבעפר . הּמים ּבהמׁשכת האדם ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָעבֹודת

ּומים) (עפר האדמה מן האדם ׁשּבריאת ְֲִִִֶַַָָָָָָָָהּוא,

המׁשכת  להיֹות ׁשּיּוכל ּבלבד הכׁשרה רק ְְְְִִִֶַַַַַַָָָהיא

ׁשּזהּו והינּו האדם, עבֹודת עלֿידי ּבעפר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמים

העבֹודה, ענין על ּדלעילא ואתערּותא ּכח ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹנתינת

המׁשכה  נעׂשה העבֹודה עלֿידי ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָואחרּֿכ

אחר  ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר יֹותר. 54עליֹונה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּומלקֹוׁש יֹורה המׁשכה 55ּבענין ענינם ׁשּׁשניהם , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ירּית  הּוא הּיֹורה ׁשענין אּלא למּטה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָמּלמעלה

קדם  יֹותר ּובפרטּיּות החריׁשה, קדם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּגׁשמים

ּונתינת  האפׁשרּות נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּזריעה,

ּגם  אמנם ּוזריעה. החריׁשה עבֹודת על ְְֲֲִִַַַַַָָָָֹּכח

מלקֹוׁש, להיֹות צרי והּזריעה החריׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָלאחרי

ענין  וה ּוא הּצמיחה, טיב  נעׂשה ֿ זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָׁשעלֿידי

הּוא  ועלּֿדרֿזה העבֹודה. ׁשּלאחרי ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָההמׁשכה

עפר  האדמה, מן ׁשּבריאתֹו האדם, ּבענין ּכן ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָּגם

ּונתינת  ּדלעילא האתערּותא הּוא מּמים, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּבלּול

עבֹודתֹו עלֿידי ואחרּֿכ העבֹודה, ענין על ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָֹּכח

עליֹונה  המׁשכה וגם הּיׁש, ּבּטּול האדם ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּפֹועל

הּמים  ענין (ׁשּזהּו ּבמציאּות ּבּטּול ּבחינת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַיֹותר,

מ"ה, א"ד היינּו ׁשאדמה ּגם וזהּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבפניֿעצמ ֹו).

ּב"ן  מברר מ"ה לברר 56ּכי הּכח רק ׁשהּוא והינּו , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ

מּלמּטה  העלאה ענין ׁשהּוא א"ד, ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הארץ 57למעלה, מן יעלה ואד ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

ההעלאה  ענין והּוא האדמה, ּפני ּכל את ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָוהׁשקה

ׁשהּוא  מ"ה לבחינת ׁשּמּגיעים עד כּו', ְְִִִִִִֶֶַַַַָּדתפּלה

ּבמציאּות  .58ּבּטּול ְִִִ
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ואילך.54) תריד ע' עקב אוה"ת יד. יא, עקב רס"ג גם שם.55)ראה ובכ"מ.56)עקב ג. מז, בחוקותי לקו"ת ראה

ו.57) ב, ובכ"מ.58)בראשית א. נו, וארא תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היש  ביטול מהווה כבר דאתכסיא) B·Ú„˙עלמא ÔÈÚ e‰Ó Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ¿«¬«
¯ÙÚa ÌÈn‰ ˙ÎLÓ‰a Ì„‡‰ הבריאה שמצד לשילוב בתוספת »»»¿«¿»«««ƒ∆»»

(ÙÚ¯עצמה.? ‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì„‡‰ ˙‡È¯aL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ«»»»ƒ»¬»»»»
‡È‰ (ÌÈÓeהיא אלא היש לביטול הגורמת השילוב פעולת לא ¯˜עדיין «ƒƒ«

‰¯LÎ‰ והכנהÏÎeiL „·Ïa «¿»»ƒ¿«∆«
¯ÙÚa ÌÈn‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«««ƒ∆»»
eÈ‰Â ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»¿«¿
‡˙e¯Ú˙‡Â Ák ˙È˙ e‰fL∆∆¿ƒ«…«¿ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc מלמעלה ÏÚוהתעוררות ƒ¿≈»«
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ גם ואמנם ƒ¿«»¬»

פעולה  לה יש מלמעלה ההתעוררות

והכשרה, הכנה רק זו אבל מסוימת

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿≈»¬»
¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‰NÚ«¬∆«¿»»∆¿»≈
ידי  על שנפעלת ההמשכה מאשר

מלמעלה. ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂההתעוררות
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰54ÔÈÚa «¿…»¿»«≈¿ƒ¿«

‰¯BÈהראשון LB˜ÏÓe55הגשם ∆«¿
האחרון, ÌÈÚהגשם Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»»

‰ÎLÓ‰ והשפעה‰ÏÚÓlÓ «¿»»ƒ¿«¿»
‰¯Bi‰ ÔÈÚL ‡l‡ ,‰hÓÏ¿«»∆»∆ƒ¿««∆
Ì„˜ ÌÈÓLb‰ ˙i¯È ‡e‰¿ƒ««¿»ƒ…∆
¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e ,‰LÈ¯Á‰«¬ƒ»ƒ¿»ƒ≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰ÚÈ¯f‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿«¿≈∆

וכך מתרככת ≈¬»ÈNÚ˙האדמה
ÏÚ Ák ˙È˙e ˙e¯LÙ‡‰»∆¿»¿ƒ«…««

‰ÚÈ¯Êe ‰LÈ¯Á‰ ˙„B·Ú נמצא ¬««¬ƒ»¿ƒ»
הכנה  שמהווה גשם הוא שהיורה

על  ישירה השפעה לו אין אך והכשרה

והפירות. התבואה Ìbצמיחת ÌÓ‡»¿»«
‰ÚÈ¯f‰Â ‰LÈ¯Á‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»
הדרוש  כל נעשה כבר בכך שלכאורה

צמיחה  תהיה מכן שלאחר CÈ¯»̂ƒכדי
LB˜ÏÓ ˙BÈ‰Ï סוף של נוסף גשם ƒ¿«¿
הצמיחה, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰עונת
·ÈË ‰NÚ איכות,‰ÁÈÓv‰ «¬∆ƒ«¿ƒ»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰Â מלמעלה ¿ƒ¿«««¿»»
‰„B·Ú‰ È¯Á‡lL האדם של ∆¿«¬≈»¬»

בבחינת  הראשונית ההמשכה מאשר יותר נעלית המשכה שהיא למטה

דלעילא'. 'אתערותא

ÔÈÚa Ôk Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ יצירתÌ„‡‰,ועבודתו ¿«∆∆∆«≈¿ƒ¿«»»»
‡e‰ ,ÌÈnÓ ÏeÏa‰ ¯ÙÚ ,‰Ó„‡‰ ÔÓ B˙‡È¯aL פעולה אמנם ∆¿ƒ»ƒ»¬»»»»«»ƒ«ƒ

רק  זו אבל היש ביטול ÏÚשל Ák ˙È˙e ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿ƒ«…««
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ,עצמה הפעולה לא B˙„B·Úועדיין È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡Â ƒ¿«»¬»¿««»«¿≈¬»

כנ"ל  למעלה מלמטה העלאה ‰‡„Ìבדרך ÏÚBt את Ïehaבפועל ≈»»»ƒ
Li‰ עלמא בתוך (ביטול) דאתכסיא עלמא של  התגלות יש כאשר הנפעל «≈

(יש), ‰ÎLÓ‰דאתגליא Ì‚Â¿««¿»»
¯˙BÈ ‰BÈÏÚ מביטול יותר ונעלית ∆¿»≈

והיא  העבודה, בתחילת שהוא כפי היש

e‰fL) ˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ¿ƒ∆∆
BÓˆÚŒÈÙa ÌÈn‰ ÔÈÚ ללא ƒ¿«««ƒƒ¿≈«¿

העפר  ועירוב ).שילוב
eÈÈ‰ ‰Ó„‡L Ìb e‰ÊÂ אותיות ¿∆«∆¬»»«¿

Èk ,‰"Ó הקדוש ‡"„ Ó"‰השם ≈«ƒ«
במילוי  כתוב כשהוא הוי' משם הנוצר

וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות

הללו  האותיות של והגימטרייא ה"א

(45) מ"ה השם Ó·¯¯היא את ¿»≈
הוי'Ô"a56הקדוש  משם הנוצר «

ה"ה, יו"ד, היינו ה"א, אותיות במילוי

האותיות  של והגימטרייא ה"ה ו"ו,

היא  שם הללו של עניינו כי ,(52) ב"ן

ספירת  של (כעניינה ביטול הוא מ"ה

הרעיון  בה כי מה" "כוח שהיא החכמה

וכמו  בלבד כנקודה הוא השכלי

מה") "ונחנו ואהרן משה על שנאמר

ספירת  של (כעניינה ב"ן שם של וענינו

אורך  מקבל השכלי הרעיון שבה הבינה

ומציאות) מציאות ורוחב eÈ‰Âהוא ,¿«¿
‰È‰iL ¯¯·Ï Ák‰ ˜¯ ‡e‰L∆««…«¿»≈∆ƒ¿∆
ÔÈÚ ‡e‰L ,„"‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»

·e˙kL BÓk57ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â ¿∆»¿≈«¬∆ƒ
Èt Ïk ˙‡ ‰˜L‰Â ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»∆»¿≈

‰Ó„‡‰ של שילוב כאן שיש הרי »¬»»
עפר, עם והשקה") יעלה... ("ואד מים

‰lÙ˙c ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«««¬»»ƒ¿ƒ»
'eÎ הנעלית) האדם עבודת ידי על

אתערותא  בדרך המשכה מאשר

ÈÁ·Ï˙דלעילא), ÌÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒƒ¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‡e‰L ‰"Ó58 ואהרן משה עצמם על שאמרו כפי «∆ƒƒ¿ƒ

וכאמור  במציאות, ביטול בבחינת בתכלית, בטלים שהיו כיוון מה", "ונחנו

הביטול  אבל לביטול והיכולת הכוח רק נפעל מלמעלה ההמשכה ידי שעל

האדם. עבודת ידי על נפעל במציאות, לביטול ועד היש מביטול החל בפועל,
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יז i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ּבּמדרׁשe‰ÊÂו) ּׁשּכתּוב מה ּכן על 59ּגם ¿∆ְִֵֶַַַַָָ

האדמה,60ּפסּוק  את לעבד אין ואדם ְֲֲִֶַַָָָָָָֹ

ּכאלּיה  להקּב"ה הּברּיֹות את להעביד אין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָואדם

עבֹודת  את ׁשהמׁשיל היינּו, המעּגל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַּוכחֹוני

ּדהּנה, ּבזה, והענין הּנביא. לאלּיהּו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאדם

ׁשּכל  ׁשּפעל היתה הּנביא אלּיהּו ׁשל ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעבֹודתֹו

אמרּו הּוא 61יׂשראל הוי' האלקים הּוא הוי' ְְֱֲֲִִֵָָָָָָָֹ

ּדהּנה, מדרגֹות. ב' ׁשהם ּפעמים, ב' ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹהאלקים,

אחד  הוי' הּוא רּבים,62הוי' לׁשֹון הּוא ואלקים , ְֱֲֲִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ׁשּמּצד 63ּכמֹו והינּו, קדֹוׁשים. אלקים ְְְְֱִִִֶֶַַָֹ

ּכל  ׁשל ּבפעל  ההתהּוּות נעׂשית אלקים ְְֱֲִִֵֵֶַַַַָֹֹׁשם

מעׂשי רּבּו מה הן רּבּוי 64הּנבראים, על ּדקאי , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּגדלּו מה והן ׁשּלמּטה, הּתחּתֹונים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּנבראים

ׁשּלמעלה 65מעׂשי הּנבראים ּגדֹולי על ּדקאי ,66, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואפּלּו ׁשּלמּטה, הּנבראים רּבּוי ׁשּיהיּו ּבכדי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָּכי

צרי ׁשּלמעלה, הּנבראים ּגדֹולי ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבכדי

ּולחּלק  להבּדיל ּבכדי הגּבלה, ׁשל ענין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלהיֹות

ּגדלּות  מּצד ואדרּבה, לחברֹו, אחד נברא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבין

יֹותר  ּגדֹולה הגּבלה להיֹות צריכה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָהּנבראים

ׁשם  מּצד היא זֹו והגּבלה מּזה, זה לחּלקם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכדי

אמּתית  היֹות ׁשעם ונמצא, ּדוקא. ְְְֱֱֲִִִִִֶַָָֹאלקים

ּבפעל, ההתהּוּות הרי הוי', מּׁשם ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֹההתהּוּות

אלקים. ׁשם מּצד היא ּובהתחּלקּות, ְְְְְֱִִִִֵַַַָָֹּבהגּבלה

ׁשאמּתית  ׁשהגם ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָּוכמֹו

הרי  מּכלֿמקֹום ,יתּבר מעצמּותֹו היא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָההתהּוּות

ּדסדר  ממּצעים ּכּמה עלֿידי ּבפעל ּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻזה

האלקים, הּוא הוי' נאמר זה ועל ְְְְֱֱֲִִֶֶַַַָָָֹהׁשּתלׁשלּות.

אלקים, מּׁשם היא ּבפעל ׁשההתהּוּות היֹות ְְְֱֱִִִִִֵֶַַַֹֹּדעם

הּוא  הּכל הרי ׁשּבאמת לידע צרי ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּכלֿמקֹום,

ׁשּׁשם  והינּו, מהתחּלקּות, ׁשּלמעלה הוי' ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּׁשם

וזהּו הוי', לׁשם ּבלבד מגן רק הּוא ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹאלקים

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

ז.59) פי"ג, ה.60)ב"ר שם, לט.61)בראשית יח, ד.62)מלכיםֿא ו, יט.63)ואתחנן כד, כד.64)יהושע קד, תהלים

ו.65) צב, ועוד.66)שם א. נו, וארא תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L¯„na ·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ (Â59˜eÒt ÏÚ60ÔÈ‡ Ì„‡Â ¿∆«≈«∆»«ƒ¿»«»¿»»«ƒ

‰"a˜‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙‡ „È·Ú‰Ï ÔÈ‡ Ì„‡Â ,‰Ó„‡‰ ˙‡ „·ÚÏ«¬…∆»¬»»¿»»«ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿«»»
ÏÈLÓ‰L ,eÈÈ‰ ,ÏbÚÓ‰ ÈBÁÎe ‰iÏ‡k המדרש˙„B·Ú ˙‡ ¿≈ƒ»¿ƒ«¿«≈«¿∆ƒ¿ƒ∆¬«

,‡È·p‰ e‰iÏ‡Ï Ì„‡‰ של ובפעולתו בעבודתו שמצינו לעניין היינו »»»¿≈ƒ»«»ƒ
הנביא. Êa‰,אליהו ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆

e‰iÏ‡ ÏL B˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬»∆≈ƒ»
ÏkL ÏÚtL ‰˙È‰ ‡È·p‰«»ƒ»¿»∆»«∆»

e¯Ó‡ Ï‡¯NÈ61‡e‰ 'ÈÂ‰ ƒ¿»≈»¿¬»»
,ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¬»»»¡…ƒ
˙B‚¯„Ó '· Ì‰L ,ÌÈÓÚt '·¿»ƒ∆≈«¿≈
עצמו. הדבר אותו של כפילות רק ולא

„Á‡ 'ÈÂ‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ,‰p‰c62 ¿ƒ≈¬»»¬»»∆»
ה' אלוקינו ה' ישראל, "שמע ככתוב

ÔBLÏאחד", ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒ¿
·e˙kL BÓk ,ÌÈa¯63ÌÈ˜Ï‡ «ƒ¿∆»¡…ƒ

ÌL „vnL ,eÈ‰Â .ÌÈLB„¿̃ƒ¿«¿∆ƒ«≈
˙ee‰˙‰‰ ˙ÈNÚ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¬≈«ƒ¿«
Ô‰ ,ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÏL ÏÚÙa¿…«∆»«ƒ¿»ƒ≈

EÈNÚÓ ea¯ ‰Ó64ÏÚ È‡˜c , »««¬∆¿»≈«
אל ‰ÌÈ‡¯·pהמתייחס Èeaƒ̄«ƒ¿»ƒ

‰hÓlL ÌÈBzÁz‰ שהם ««¿ƒ∆¿«»
גדולה  ובכמות מאד רבים מסוגים

EÈNÚÓמאד, eÏ„b ‰Ó Ô‰Â65, ¿≈«»¿«¬∆
ÌÈ‡¯·p‰ ÈÏB„b ÏÚ È‡˜c¿»≈«¿≈«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓlL66,'אור ב'תורה כמבואר ∆¿«¿»
מעשיך... רבו "מה וארא): (פרשת

הברואים  וכל התחתונים עולמות

למיניהם  המתחלקים הזה שבעולם

רבבות  רבי התחלקות מיני בכמה

גדלו  מה חי... צומח, בדומם, מדרגות

מלאכים  עליונים העולמות מעשיך...

¯Èeaונשמות...", eÈ‰iL È„Îa Èkƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
elÙ‡Â ,‰hÓlL ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆¿«»«¬ƒ
ÌÈ‡¯·p‰ ÈÏB„b eÈ‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓlL,רוחניים שהם למרות ∆¿«¿»
‰Ïa‚‰ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»∆«¿»»
ולקיים  להוות שיורד האלוקי באור

הנבראים, את ≈¿È„Îaƒולהחיות
‡¯· ÔÈa ˜lÁÏe ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»

B¯·ÁÏ „Á‡ אור יושפע אם כי ∆»«¬≈
לא  הגדרות ובלי הגבלות בלי 'פשוט'

בהגדרות  מוגדרים נבראים יתהוו

ביניהם, כך כל גדולים הבדלים עם eÏ„b˙שונות „vÓ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ««¿
ÌÈ‡¯·p‰ מאוד הגדרות עם וחשובים גדולים נבראים שיש משום דווקא «ƒ¿»ƒ

Ê‰מסויימות  Ì˜lÁÏ È„Îa ¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰Ïa‚‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿≈¿«¿»∆
‰fÓ ה'ציו ערך פחות בנברא פחות,כי בולטים מציאותו של וההגדרה ר' ƒ∆

BÊ ‰Ïa‚‰Âהאלוקי האור ‰È‡של ¿«¿»»ƒ
‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vÓ שהוא ƒ«≈¡…ƒ«¿»

שממנה  והצמצום הגבורה מידת שם

כל  של המסוימות ההגדרות נובעות

רוחנית). ואפילו (גשמית יישות

˙ÈzÓ‡ ˙BÈ‰ ÌÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¡¬ƒƒ
'ÈÂ‰ ÌMÓ ˙ee‰˙‰‰ התהוות כי «ƒ¿«ƒ≈¬»»

בכוח  רק להיות יכולה מ'אין' 'יש'

קיומו  עצמו שהוא וממקור הבליֿגבול

אחרת, בסיבה תלוי ≈¬‰¯Èלא
‰Ïa‚‰a ,ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿…«¿«¿»»
ÌL „vÓ ‡È‰ ,˙e˜lÁ˙‰·e¿ƒ¿«¿ƒƒ«≈

ÌÈ˜Ï‡ האור על ומסתיר המעלים ¡…ƒ
להאיר  שיוכל כדי הוי' שם של

(כמבואר  מוגבלים בנבראים ולהתלבש

והאמונה' היחוד ב'שער בהרחבה

התניא). a˙pL‡¯שבספר BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
Ì‚‰L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆¬«
‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒ«ƒ¿«ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ מכל שלמעלה ≈«¿ƒ¿»≈
והגבלה, ‰¯Èמדידה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈

‰nk È„ÈŒÏÚ ÏÚÙa ‡a ‰Ê∆»¿…««¿≈«»
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ÌÈÚvÓÓ¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿
האלוקי  האור את ומגבילים שמודדים

עניינו. לפי נברא ובכל עולם »¿ÏÚÂבכל
¯Ó‡ ‰Ê וכל הנביא אליהו ידי על ∆∆¡«

אחריו  ענו ‰e‡העם 'ÈÂ‰¬»»
˙BÈ‰ ÌÚc ,ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ¡
ÌMÓ ‡È‰ ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«¿…«ƒƒ≈

ÌÈ˜Ï‡,וההעלם הצמצום של השם ¡…ƒ
Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ≈«

Ïk‰ È¯‰ ˙Ó‡aL האור גם ∆∆¡∆¬≈«…
והמצומצם ÌMÓהמוגבל ‡e‰ƒ≈

,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
˜¯ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML ,eÈ‰Â¿«¿∆≈¡…ƒ«

Ô‚Ó ונרתק'ÈÂ‰ ÌLÏ „·Ïa »≈ƒ¿«¿≈¬»»
אלוקים", ה' ומגן שמש "כי ככתוב

מגן  בבחינת הוא אלוקים ששם היינו
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epziיח df

מל הוי' מל הוי' לעֹולם 67ׁשּכתּוב ימל הוי' ְְֲֲֲִֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ׁשּנחלק 68ועד  הּזמן ׁשּמציאּות היֹות ּדעם והינּו, , ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ

מּׁשם  הּוא (וימל מל מל) ועתיד עבר ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלהוה

והאמּונה  הּיחּוד ּבׁשער ׁשּכתּוב (ּכמֹו ),69אלקים ְְְֱֱִִֶַַַָָָֹ

ׁשאמּתית  לפי ,ימל מל מל הוי' ְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָָָֹמּכלֿמק ֹום,

הּוא  הוי' ענין אמנם, הוי'. מּׁשם היא ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָההתהּוּות

ּכפי  הוי' ּבהארת אּלא אינֹו אחת ּפעם ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאלקים

אלקים  וׁשם אלקים, ּבׁשם ּבהתלּבׁשּות ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶַֹֹׁשהיא

לּׁשמׁש, הּמעלים הּמגן ּכמֹו הוי' לׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמעלים

ענין  ׁשהּוא אלקים, ׁשם רק הּוא ּׁשּבגּלּוי ְְֱִִִֵֶֶַַַֹּומה

הּב'70הּטבע  ּפעם האלקים הּוא הוי' אמנם . ְֱֲִֶַַַַַָָָָָֹ

לעתיד  ׁשּיהיה ּוכמֹו ּבגּלּוי, הּוא ׁשהוי' ְְְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָענינֹו

(מהּֿׁשאיןּֿכן  נקרא אני נכּתב ׁשאני ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹלבא,

נקרא) אני נכּתב ׁשאני ּכמֹו לא הרי ,71עכׁשו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָֹ

לבא  ׁשּלעתיד  והינּו, הּגּלּוי, ענין הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּדקריאה

ּכמֹו הּוא הראׁשֹון ׁשאדם וזהּו ּבגּלּוי. הוי' ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָיהיה

האדם  עבֹודת ענין ּכל ׁשּזהּו לפי הּנביא, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאלּיהּו

הּנבראים  את ּולקּׁשר ּבּנבראים, ּבּטּול ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלפעל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עדן 72ּבאלקּות, ּבגן וּיּניחהּו ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכי  הּקרּבנֹות, עבֹודת על ּדקאי  ּולׁשמרּה, ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָלעבדּה

קאי  לׁשמרּה וגם הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָעבֹודה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּקרּבנֹות, לי,73על להקריב ּתׁשמרּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָ

העלאה  הּוא הּקרּבנֹות ׁשענין לעיל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָונתּבאר

והּוא  למּטה, מּלמעלה והמׁשכה למעלה ְְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָמּלמּטה

ׁשענין  והינּו, ּבאלקּות, הּנבראים קּׁשּור ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָֹענין

ּבעבֹודת  ּולׁשמרּה לעבדּה הראׁשֹון אדם ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָעבֹודת

ּבּטּול  ׁשּיהיה עד הּיׁש ּבּטּול לפעל הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹהּקרּבנֹות
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א.67) צג, טז. י, יח.68)תהלים טו, ואילך.69)בשלח האהבה 70)פ"ו שער ר"ח פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא סי"ח. צבי חכם שו"ת והמרגיל). (ד"ה א.71)פ"ו עא, קדושין

ה.72) פט"ז, ב"ר טו. שם, כב.73)בראשית כח, פינחס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אורה  את מסתיר אחד שמצד וכיסוי נרתק יש שלשמש כשם הוי'. לשם

לה  יכול השמש אור לו הודות שני מצד אך עליו בעוד ומעלים בעולם איר

אותו, להכיל ניתן ולא מידי חזק האור CÏÓשבלעדיו 'ÈÂ‰ ·e˙kL e‰ÊÂ¿∆∆»¬»»∆∆
CÏÓ 'ÈÂ‰67„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ 'ÈÂ‰68˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â , ¬»»»»¬»»ƒ¿…¿»»∆¿«¿¿ƒ¡

˜ÏÁpL ÔÓf‰ ˙e‡ÈˆnL שיש ∆¿ƒ«¿«∆∆¿»
חלוקה È˙ÚÂ„בו ¯·Ú ‰Â‰Ï¿…∆»»¿»ƒ

של ( מלכותו לגבי הפסוק כלשון

- בעבר CÏÓבהווה CÏÓהקב"ה ∆∆»»
CÏÓÈÂ בעתידÌMÓ ‡e‰ ( ¿ƒ¿…ƒ≈

¯ÚLa ·e˙kL BÓk) ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿∆»¿««
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰69 שם" ז: פרק «ƒ¿»¡»

הזמן  מן למעלה שהוא מורה הוי"ה

אחד" ברגע ויהיה הווה היה ,)שהוא
CÏÓ CÏÓ 'ÈÂ‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬»»∆∆»»
˙ÈzÓ‡L ÈÙÏ ,CÏÓÈƒ¿…¿ƒ∆¬ƒƒ
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒƒ≈¬»»
שם: והאמונה היחוד בשער (כמבואר

מהמקום  למעלה ית' שהוא פי על "אף

גם  נמצא הוא כן פי על אף והזמן,

שם  יעויין וזמן", במקום למטה

באריכות).

‡e‰ 'ÈÂ‰ ÔÈÚ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿«¬»»
‡l‡ BÈ‡ ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ««««≈∆»

'ÈÂ‰ ˙¯‡‰a האינסופי אורו כאשר ¿∆»«¬»»
בהארה  בעולם הקדושֿברוךֿהוא של

ÌLa ˙eLaÏ˙‰a ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
ÌÈÏÚÓ ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿≈¡…ƒ«¿ƒ

ÌLÏשם ‰Ô‚nעל BÓk 'ÈÂ‰ ¿≈¬»»¿«»≈
LÓMÏוהנרתק ÌÈÏÚn‰ ומגביל ««¿ƒ«∆∆

אורה, את Èel‚aMומסתיר ‰Óe«∆¿ƒ
אלא‰e‡בעולם סוף אין אור ̄»˜לא

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ∆ƒ¿«
Ú·h‰70 בשער הזקן רבנו ובלשון «∆«

אלוקים  "שם ו: פרק והאמונה היחוד

ולכן  והצמצום הגבורה מידת שם הוא

לפי  הטבע, בגימטריא כן גם הוא

ומחיה  המהוה שלמעלה האור שמסתיר

עומד  העולם כאילו ונראה העולם

הוי" לשם ונרתק מגן הוא זה אלוקים ושם הטבע, בדרך ומתנהג ה [מתקיים]

יתגלה  שלא ליש מאין ומהוה הוי"ה משם הנמשך והחיות האור להעלים

במציאות". ויבטלו לנבראים

BÈÚ 'a‰ ÌÚt ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌÓ‡ איננו הוי' ששם הוא »¿»¬»»»¡…ƒ«««ƒ¿»
אלא  אלוקים שם ידי על È‰iL‰נסתר BÓÎe ,Èel‚a ‡e‰ 'ÈÂ‰L∆¬»»¿ƒ¿∆ƒ¿∆

‡·Ï „È˙ÚÏ ז"ל חכמינו וכדברי אלוקות, גילוי בעולם יהיה כאשר ∆»ƒ»…
בגילוי יהיה ה' שם לבוא ˜¯‡שלעתיד È‡ ·zÎ È‡L BÓk¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿»

‡Ï È¯‰ ÂLÎÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó)«∆≈≈«¿»¬≈…
‡¯˜ È‡ ·zÎ È‡L BÓk¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿»
ונקרא  ה"א ביו"ד אני "נכתב אלא

לא  הזה בזמן כלומר, דל"ת", באל"ף

אלא  ככתבו הוי' שם את מבטאים

"אֿדֿנֿי") אותו ,71קוראים
‰‡È¯˜c לכתיבה ביחס בפה וביטוי ƒ¿ƒ»

,eÈ‰Â ,Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿«¿
'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿∆¬»»
ÔBL‡¯‰ Ì„‡L e‰ÊÂ .Èel‚a¿ƒ¿∆∆»»»ƒ
כל  על הקדושֿברוךֿהוא את שהמליך

לבש" גאות מלך "ה' באמרו הנבראים

‡È·p‰ e‰iÏ‡ BÓk ‡e‰ שאמר ¿≈ƒ»«»ƒ
האלוקים", הוא Ïk"ה' e‰fL ÈÙÏ¿ƒ∆∆»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ הואÏÚÙÏ ƒ¿«¬«»»»ƒ¿…
ÌÈ‡¯·pa Ïeha מישותם שיתבטלו ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÌÈ‡¯·pומציאותם, ˙‡ ¯M˜Ïe¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
·e˙kL BÓÎe ,˙e˜Ï‡a72 ∆¡…¿∆»

e‰ÁÈpiÂ אדם את הקדושֿברוךֿהוא ««ƒ≈
d„·ÚÏהראשון Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆¿»¿»

c ,d¯ÓLÏe לעבדה" הביטוי ¿»¿»¿
ÏÚולשמרה" È‡˜ אל מתייחס »≈«

‰„B·Ú Èk ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»ƒ¬»
‰Ba¯w˙,"לעבדה" ˙„B·Ú ‡È‰ƒ¬««»¿»

ÏÚ È‡˜ d¯ÓLÏ Ì‚Â מתייחס ¿«¿»¿»»≈«
e˙kL·אל  BÓk ,˙Ba¯w‰73 «»¿»¿∆»

התמיד קרבן ¿¿ze¯ÓLƒלגבי
ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â ,ÈÏ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿»«¬»»

הנבראים  ÏÚÓÏ‰של ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
לאלוקות של ÎLÓ‰Â‰וקירובם ¿«¿»»

hÓÏ‰אלוקות ‰ÏÚÓlÓ אל ƒ¿«¿»¿«»
התחתונים, והנבראים הזה העולם

ÌÈ‡¯·p‰ ¯eM˜ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ
˙e˜Ï‡a,העלאה ובדרך המשכה בדרך האמורים האופנים eÈ‰Â,בשני ∆¡…¿«¿

˙„B·Úa d¯ÓLÏe d„·ÚÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙„B·Ú ÔÈÚL∆ƒ¿«¬«»»»ƒ¿»¿»¿»¿»«¬«
ÏÚÙÏ ‡e‰ ˙Ba¯w‰ התחתונים ‰Liבנבראים Ïeha מזו ויתירה «»¿»ƒ¿…ƒ«≈
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יט i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו 74ּבּמציאּות. ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ּדכתיב  הּוא הדא נברא ּכּפרתֹו מּמקֹום 28אדם ְְְֲִִִִַָָָָָָ

ענין  ׁשּכל לפי והינּו לי, ּתעׂשה אדמה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָמזּבח

ׁשענינם  הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לעסק הּוא ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

מּלמעלה  והמׁשכה למעלה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָהעלאה

הּכתּוב  ּוכהמׁש את 28למּטה, עליו וזבחּת ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ

להוי' ּכליל הּוא ּדעֹולה ,ׁשלמי ואת 75עֹולֹותי, ְְְֲִֶֶֶַָָָָָ

ּוׁשלמים  למעלה, מּלמּטה העלאה ענין ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָוהּוא

ולּבעלים  לּכהנים ענין 76נאכלים והּוא , ְְְְֱֲִִִִֶַַַָָֹ

ׁשּנאכל  ּבּבׂשר עד למּטה מּלמעלה ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָָההמׁשכה

ולּבעלים. ְְֲִִַַָֹלּכהנים

נאמר ‡ÌÓז) אבנים 77לאחריֿזה מזּבח ואם »¿»ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָ

ּדמה  הרמּב"ן ּופרׁש לי, ְְֲִֵֵֶַַַַָּתעׂשה

(אף  צּוּוי לׁשֹון ולא רׁשּות לׁשֹון ואם ְְְְְִִֶַָֹּׁשּכתּוב

חֹובה  אּלא רׁשּות אינֹו זה לפי 78ׁש'אם' ,( ְְִִֵֶֶֶָָ

והיּו אבנים, מזּבח לבנֹות נצטּוּו לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹׁשּבּמדּבר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו אדמה, מזּבח ּגם לבנֹות 79יכֹולים ְְְְֲִִִֶַַָָָ

לּוחין  חליל יֹונתן, ּבתרּגּום ּופרׁש לּוחֹות, ְְְֲִִֵֵַָָנבּוב

הּנחׁשת  מזּבח את ממּלאין ׁשהיּו עפרא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹמלי

מזּבח  לבנֹות נצטּוּו לארץ ּבכניסתם ורק ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבעפר,

הּוא, לאבנים אדמה ּבין ההפרׁש והּנה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאבנים.

קׁשה. ּדבר הם ואבנים ,ר ּדבר היא ֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאדמה

ּבּה ּדכתיב לארץ ׁשּבכניסתם אׁשר 80וזהּו ארץ ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָ

מזּבח  לבנֹות נצטּוּו ּכברזל, קׁשה ּברזל, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָאבניה

ּדבר  ׁשהיא ּדאדמה הּוא, ּבעבֹודה והענין ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָאבנים.

ּכי, ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה על מֹורה ֲִִֶֶַַַַַַַָָָר

ּבבחינת  וגם ּולכאן, לכאן נטּיה יׁש ודעת ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָּבטעם

נטּיה  היתה מּקדם הרי ׁשּלמעלה, ודעת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹטעם

הּסברא  אֹותּה מּצד הּנה ואחרּֿכ ּולדין, ְְְְִִִֵַַַַָָָָלחֹוב

ּבחינת  אמנם, ּולחסד. לזכּות נטּיה היתה ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָעצמּה

העבֹודה  על מֹורה הּקׁשה ּדבר ׁשהם ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאבנים
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e‡Èˆna Ïeha ‰È‰iL „Ú כמבואר יותר, ועמוק פנימי ביטול שהוא «∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

לעיל.

L¯„na ·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ74B˙¯tk ÌB˜nÓ Ì„‡ ¿∆«≈«∆»«ƒ¿»»»ƒ¿«»»
‡¯· עליו המקום של האדמה היא הראשון אדם נברא שממנה האדמה ƒ¿»

ובו  המקדש בית מכן לאחר עמד

בני  על המכפרים הקרבנות את הקריבו

È˙Îc·האדם  ‡e‰ זהו ‰„‡ ¬»ƒ¿ƒ
המזבח  בניית על בציווי שכתוב

ÈÏ ‰NÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ והכתוב ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ
"מזבח  הוא הוא שהמזבח מדגיש

ÔÈÚאדמה", ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿«
˙„B·Úa ˜ÒÚÏ ‡e‰ Ì„‡‰»»»«¬…«¬«

ÌÈÚL ˙Ba¯w‰ כאמור «»¿»∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

CLÓ‰Îeאותו·e˙k‰ הציווי של ¿∆¿≈«»
המזבח  בניית ÂÈÏÚעל zÁ·ÊÂ¿»«¿»»»

שונים  EÈ˙BÏBÚקרבנות ˙‡∆∆
עולה  EÈÓÏLקרבנות ˙‡Â קרבנות ¿∆¿»∆

‰e‡שלמים, ‰ÏBÚc שכולו קרבן ¿»
המזבח גבי על ונשרף כנאמר עולה

שהוא ÈÂ‰Ï'בתורה ÏÈÏk75, »ƒ«¬»»
‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â הקרבן של ¿ƒ¿««¬»»

ÏÚÓÏ‰הגשמי  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
אשר ÌÈÓÏLeלאלוקות, קרבנות הם ¿»ƒ

גבי  על ונשרף עולה מהם חלק רק

החלקים  ושאר ÌÈÏÎ‡∆¡»ƒהמזבח
ÌÈÏÚaÏÂ ÌÈ‰kÏ76‡e‰Â , «…¬ƒ¿«¿»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ האלוקות של ƒ¿«««¿»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ עד הזה לעולם ƒ¿«¿»¿«»ַ

נמשכת והקדושה ««»Naa¯שהאלוקות
ÌÈ‰kÏהגשמי  ÏÎ‡pL∆∆¡»«…¬ƒ

ÌÈÏÚaÏÂ קדושה דיני יש בו וגם ¿«¿»ƒ
מוגדרים. בתנאים נאכל הוא ולכן

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ÌÓ‡ (Ê לאחר »¿»¿«¬≈∆
לי" תעשה אדמה "מזבח הציווי

¯Ó‡77ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â ∆¡«¿ƒƒ¿«¬»ƒ
Ô"aÓ¯‰ L¯Ùe ,ÈÏ ‰NÚz«¬∆ƒ≈≈»«¿«

·e˙kM ‰Ócזה מזבח Ì‡Âלגבי ¿«∆»¿ƒ
Èeeˆ ÔBLÏ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÔBLÏ¿¿¿…¿ƒ
˙eL¯ BÈ‡ ‰Ê 'Ì‡'L Û‡)«∆ƒ∆≈¿

‰·BÁ ‡l‡78 לעשות חובה שהרי ∆»»
eÈ‰Âמזבח  ,ÌÈ·‡ ÁaÊÓ ˙B·Ï eeËˆ ‡Ï ¯a„naL ÈÙÏ ,(¿ƒ∆«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿»

·e˙kL BÓÎe ,‰Ó„‡ ÁaÊÓ Ìb ˙B·Ï ÌÈÏBÎÈ79 בתורה ¿ƒƒ¿«ƒ¿«¬»»¿∆»
המשכן  ÏÈÏÁבמלאכת ,Ô˙BÈ Ìeb¯˙a L¯Ùe ,˙BÁeÏ ·e·¿≈≈¿«¿»»¬ƒ

‡¯ÙÚ ÈÏÓ ÔÈÁeÏ,עפר מלאים חלולים ‡˙לוחות ÔÈ‡lÓÓ eÈ‰L ƒ¿≈«¿»∆»¿«¿ƒ∆
של  eeËˆחללו ı¯‡Ï Ì˙ÒÈÎa ˜¯Â ,¯ÙÚa ˙LÁp‰ ÁaÊÓƒ¿««¿…∆∆»»¿«ƒ¿ƒ»»»»∆ƒ¿«

.ÌÈ·‡ ÁaÊÓ ˙B·Ïƒ¿ƒ¿«¬»ƒ
‰Ó„‡ ÔÈa L¯Ù‰‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿≈≈¬»»
‡È‰ ‰Ó„‡L ,‡e‰ ÌÈ·‡Ï«¬»ƒ∆¬»»ƒ

·‡Â ,C¯ ¯·c¯·c Ì‰ ÌÈ »»««¬»ƒ≈»»
ı¯‡Ï Ì˙ÒÈÎaL e‰ÊÂ .‰L»̃∆¿∆∆ƒ¿ƒ»»»»∆

da ·È˙Îc80¯L‡ ı¯‡ ƒ¿ƒ»∆∆¬∆
,ÏÊ¯·k ‰L˜ ,ÏÊ¯a ‰È·‡¬»∆»«¿∆»∆¿«¿∆

ÌÈ·‡ ÁaÊÓ ˙B·Ï eeËˆ כי ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ
קשה. מזבח להקים ראוי קשה במקום

‰„B·Úa ÔÈÚ‰Â של הרוחנית ¿»ƒ¿»«¬»
c·¯האדם ‡È‰L ‰Ó„‡c ,‡e‰«¬»»∆ƒ»»

ŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BÓ C«̄∆«»¬»∆«
˙Ú„Â ÌÚË Èt שמבוססת עבודה ƒ««»««

האנושי, בשכל והשגה הבנה Èkƒ,על
Ô‡ÎÏ ‰iË LÈ ˙Ú„Â ÌÚËa¿««»««≈¿ƒ»¿»

Ô‡ÎÏe להבין מסוגל שהשכל כיוון ¿»
לזו  זו וסותרות מנוגדות דעות שתי גם

על  ה' את עובד האדם כאשר הרי

פעם  לנטות עלול הוא הגיוניים יסודות

אחר, לכיוון ופעם זה »¿Ì‚Âלכיוון
˙Ú„Â ÌÚË ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««»««

,‰ÏÚÓlL,הקדושֿברוךֿהוא אצל ∆¿«¿»
iË‰כביכול, ‰˙È‰ Ì„wÓ È¯‰¬≈ƒ…∆»¿»¿ƒ»

ÔÈ„Ïe ·BÁÏ המבול לפני כאשר ¿¿ƒ
מאחר  כי הקדושֿברוךֿהוא אמר

יצר  וכל בארץ האדם רעת ש"רבה

לכן  היום" כל רע רק לבו מחשבות

מעל  בראתי אשר האדם את "אמחה

האדמה", לאחר CkŒ¯Á‡Âפני ¿««»
‰q·¯‡המבול  d˙B‡ „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«»«¿»»

˙eÎÊÏ ‰iË ‰˙È‰ dÓˆÚ«¿»»¿»¿ƒ»ƒ¿
„ÒÁÏe הקדושֿברוךֿהוא אמר ואז ¿∆∆

אוסיף  ולא מנעריו רע האדם לב "יצר

עשיתי". כאשר חי כל את להכות עוד

השכל  מבחינת הדברים פני הם וכך

ודעת", טעם «¿«‡ÌÓ,וההיגיון,
¯·c Ì‰L ÌÈ·‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬»ƒ∆≈»»
‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‰Lw‰«»∆∆«»¬»

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ֿ הקדוש עם יותר עמוק קשר על שמבוססת ∆¿«¿»ƒ««»««
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epziכ df

ּדוקא  ֿ זה ׁשעלֿידי ודעת, מּטעם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּלמעלה

לית  ּוכמאמר ,יתּבר עצמּותֹו את ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ'לֹוקחים'

ּביּה ּתפיסא הּוא 81מחׁשבה נתּפס אבל , ְְֲֲִִֵַָָָָָ

ּדוקא  ודעת.82ּברעּותאּֿדלּבא מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

אבנים, למזּבח אדמה מזּבח ּבין ההפרׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוזהּו

הם  אדמה ׁשּבמזּבח וההמׁשכֹות ההעלאֹות ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָּדכל

להּגיע  ּבכדי אבל ּבלבד, הּגּלּויים ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָרק

,יתּבר עצמּותֹו ׁשהּוא הּמציאּות ְְְֲִִִִֵֶַַַָלאמּתית

הּנה  הּנמצאים, ּכל נמצאּו הּמציאּות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָׁשמאמּתית

ׁשּלמע  ּדוקא אבנים ּבמזּבח ודעת זהּו מּטעם לה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשעלֿזה  ּבּמדּבר, יׂשראל ּבני ּבהיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ(ולכן,

אחֹורים 83נאמר  ּבחינת ּבּמדּבר, אחרי לכּת ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

מזּבח  ּגם הסּפיק ּבפנים, ּפנים ולא ְְְְְִִִִִִַַַָָֹּבלבד

ׁשּכנגד  ּבּתפּלֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַָָאדמה).

הּתפּלה  עבֹודת ענין ׁשאמּתית ּתּקנּום, ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָּתמידין

ׁשּמתּבּטל  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא

מציאּות) אֹויס ווערט (ער לגמרי ְְְְְְִִִֵֶֶַמּמציאּותֹו

ּתפּלה  ׁשּזהּו ,יתּבר עצמּותֹו עם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּומתחּבר

חרס  ּכלי הּתֹופל ׁשּנעׂשה 84מּלׁשֹון היינּו, , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

הּיחידית  הּמציאּות ׁשהּוא ה'עצמּות' ְְְְִִִִֶַַַָמציאּות

ְֲִִָוהאמּתית.

הּׁשקל.Ê·e‰ח) מחצית ענין ּכן ּגם יּובן »∆ְֲִִֵֶֶַַַַָ

על  קאי הּׁשקל ּגרה עׂשרים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדהּנה,

ׁשהּוא  הּגלּויים, ּכחֹות ּבעׂשר העבֹודה ְְְֲִֶֶֶַָָָֹּכללּות

ּכחֹות  ועׂשר ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹענין

מּטעם  ׁשּלמעלה העבֹודה ענין ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּנעלמים,

עׂשרים  ּׁשּכתּוב מה וזהּו עׂשרים. ׁשהם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָודעת,
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א).81) (יז, בהקדמה ובכ"מ.82)תקו"ז ואילך. נז ס"ע תרס"ו המשך ובכ"מ.83)ראה ד. פד, תצוה תו"א וראה ב. ב, ירמי'

וש"נ.84) (השני). 79 ע' תש"ט סה"מ סע"ד. עט, תרומה תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עלֿשכלית, ברמה 'ÌÈÁ˜BÏ'ברוךֿהוא ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ותופסים ∆«¿≈∆«¿»¿ƒ
C¯a˙È B˙eÓˆÚ איתו,‡˙ ומתחברים בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ∆«¿ƒ¿»≈

¯Ó‡ÓÎeהזוהרdÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ81 שמסוגלת מחשבה אין ¿«¬«≈«¬»»¿ƒ»≈
בעצמו, בקדושֿברוךֿהוא בו, Œ‡˙eÚ¯a'לתפוס' ‡e‰ Òt˙ Ï·‡¬»ƒ¿»ƒ¿»

‡aÏc הלב Âc82˜‡ברצון ¿ƒ»«¿»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL בעוד כי ∆¿«¿»ƒ««»««

יותר  נחות במקום הוא הלב שרגש

כוח  הרי השכל, לעומת הנפש בכוחות

מאשר  יותר וחזק יותר נעלה הרצון

מתמסר  יהודי וכאשר והרגש השכל

שהוא  הרצון בכוח לקדושֿברוךֿהוא

זוהי  ודעת, מטעם למעלה עלֿשכלי,

אלוקות  בענייני והתחברות 'תפיסה'

החוזק  (בדוגמת ותוקף חוזק לזה שיש

רכה). אדמה לעומת קשות אבנים של

ÁaÊÓ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈ƒ¿«
ÏÎc ,ÌÈ·‡ ÁaÊÓÏ ‰Ó„‡¬»»¿ƒ¿«¬»ƒ¿»
˙BÎLÓ‰‰Â ˙B‡ÏÚ‰‰««¬»¿««¿»
˜¯ Ì‰ ‰Ó„‡ ÁaÊÓaL∆¿ƒ¿«¬»»≈«

„·Ïa ÌÈÈelb‰ ˙ÈÁ·a אותן ƒ¿ƒ««ƒƒƒ¿«
במסגרת  שהם באלוקות בחינות

סדר  של ההדרגתית ההתגלות

כ'גילויים' שנחשבות השתלשלות

לעומת  והתפשטות) הארה (התגלות,

בעצמו, ÚÈb‰Ïהקב"ה È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈¿«ƒ«
‡e‰L ˙e‡Èˆn‰ ˙ÈzÓ‡Ï«¬ƒƒ«¿ƒ∆
˙ÈzÓ‡ÓL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆≈¬ƒƒ

˙e‡Èˆn‰ הקדושֿברוךֿהוא של «¿ƒ
ועצמאי  אמיתי הוא (שקיומו בעצמו

אחרת) במציאות ושלום חס תלוי ולא

e‡ˆÓונבראוÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ
ÁaÊÓaהנבראים, e‰Ê ‰p‰ƒ≈∆¿ƒ¿«

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‡˜Âc ÌÈ·‡¬»ƒ«¿»∆¿«¿»ƒ««
˙Ú„Â וההיגיון השכל באמצעות כי »««

 ֿ לקדוש להגיע ניתן לא ודעת") (טעם

בעצמו  BÈ‰a˙ברוךֿהוא ,ÔÎÏÂ)¿»≈ƒ¿
‰ÊŒÏÚL ,¯a„na Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»∆«∆

¯Ó‡83¯a„na È¯Á‡ CzÎÏ ישראל שבני אומר הקדושֿברוךֿהוא ∆¡«∆¿≈«¬««ƒ¿»
ההליכה  שבעת ללמוד יש אחרי" "לכתך הלשון ומדיוק במדבר, אחריו הלכו

קרוב  היה לא והקדושֿברוךֿהוא ישראל בני של והיחס הקשר במדבר

אלא Ïa·„במיוחד, ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa לזולת ונותן שמשפיע אדם כמו ¿ƒ«¬«ƒƒ¿«
שמשליך  כמי אלא ישירות ההשפעה את לו מגיש ולא קירוב בדרך לא

מאחוריו  ÌÈÙa,למישהו ÌÈt ‡ÏÂ הזה ÁaÊÓובמצב Ìb ˜ÈtÒ‰ ¿…»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«

‰Ó„‡ התחברות שיוצרת ודעת טעם על שמבוססת ה' עבודת היינו ¬»»
ומצומצמת). מוגבלת במידה BlÙza˙לאלוקות Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈««¿ƒ

Ìewz ÔÈ„ÈÓz „‚kL,הקרבנות לעבודת דמיון בתפילות יש ולכן ∆¿∆∆¿ƒƒƒ¿
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ ‡e‰ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿«¬««¿ƒ»»¬»∆¿«¿»

˙Ú„Â ÌÚhÓ התבוננות רק ולא ƒ««»««
שהשכל  כמה עד והתעוררות שכלית

אלא יותר, ולא ≈»¿Ïha˙nL∆ƒמחייב
Ë¯ÚÂÂ ¯Ú) È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¿

ÒÈB‡ מלהיות חדל שהאדם ¿
ÌÚ ¯aÁ˙Óe (˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿«≈ƒ
‰lÙz e‰fL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆∆¿ƒ»

ÏÙBz‰ ÔBLlÓ ומדביק מחבר ƒ¿«≈
Ò¯Á ÈÏk84eÈÈ‰ חדל , שהאדם ¿≈∆∆«¿

אלא  עצמה, בפני מציאות מלהיות

'˙eÓˆÚ'‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰NÚpL∆«¬∆¿ƒ»«¿
˙È„ÈÁi‰ ˙e‡Èˆn‰ ‡e‰L∆«¿ƒ«¿ƒƒ

˙ÈzÓ‡‰Â כל דבר של לאמתו כי ¿»¬ƒƒ
קיימים  לא הנבראים וכל העולמות

ובטלים  משלהם עצמאית במציאות

ו"אין  וכל מכל הקדושֿברוךֿהוא לגבי

וכאשר  מלבדו", כלשהי) (מציאות עוד

 ֿ על מוחלט ביטול תוך מתפלל אדם

 ֿ הקדושֿברוך כלפי מציאותו של שכלי

רק  ולא במציאות" ("ביטול הוא

 ֿ בקדוש מתחבר הוא היש") "ביטול

בו. ו'תופס' בעצמו ברוךֿהוא

ÔÈÚ Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»«≈ƒ¿«
,‰p‰c .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿ƒ≈
È‡˜ Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ≈»«∆∆»≈

‰B·Ú„‰אל ÏÚמתייחס  ˙eÏÏk «¿»»¬»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ¯NÚa לכל ¿∆∆…«¿ƒ

שמקבילים  כוחות עשר יש נשמה

ומתחלקים  העליונות הספירות לעשר

דעת) בינה, (חכמה, לשכל כללי באופן

וכו'), תפארת גבורה, (חסד, ומידות

‡e‰L עשר באמצעות העבודה ∆
הגלויים  ‰הכוחות ÔÈÚ‰„B·Ú ƒ¿«»¬»
ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁk ¯NÚÂ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL הללו הכוחות עשר ∆«ƒ««»««¿∆∆…«∆¡»ƒ

גילוי  לידי באה תמיד שלא ברמה יותר, ופנימית עמוקה בצורה גם קיימים

הנעלמים  הכוחות את גם לגלות מצליח האדם כן אם ÔÈÚאלא ‡e‰L∆ƒ¿«
Ì‰L ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ הכוחות עשר יחד שניהם »¬»∆¿«¿»ƒ««»««∆≈

הנעלמים הכוחות ועשר ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ.הגלויים
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ בתחילת שהובאו השקל מחצית על הציווי בפסוקי ¿∆«∆»
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כי i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

היא  עבֹודתֹו ׁשּכאׁשר  הּקדׁש, ּבׁשקל הּׁשקל ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּגרה

ּגם  ׁשּיׁשנּה היינּו ּדוקא, ׁשלם ׁשקל ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבאפן

ׁשקל  הּוא אזי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָהעבֹודה

ּבגרמיּה מּלה קדׁש ּבין 85הּקדׁש, ההפרׁש ּכּידּוע , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּזהּו התחּלקּות, ּבֹו יׁש ׁשּקדֹוׁש לקדֹוׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹקדׁש

ענין  ׁשהּוא קדֹוׁש, ּפעמים ג' ּׁשּכתּוב ְְִִֶֶַַָָָמה

ּבגרמיּה מּלה הּוא קדׁש אמנם קּוין, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהתחּלקּות

היא  עבֹודתֹו ּכאׁשר ולכן, מהתחּלקּות, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

ּבחינה  ׁשּזֹוהי ׁשּבנפׁשֹו ודעת מּטעם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָלמעלה

ּגם  עלֿידיֿזה הּנה מהתחּלקּות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּלמעלה

ׁשּלמעלה  קדׁש ּבבחינת הּוא ְְְְְִִֶֶַַַָָֹלמעלה

ּובגּלּוי  ּבפעל העבֹודה ענין והּנה, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹמהתחּלקּות.

מה  וזהּו הּגלּויים, ּכחֹות עׂשר עם להיֹות ְְְִִִִֶֶֶַַָֹצרי

ׁשהעבֹודה ּׁשּכת  לפי הּׁשקל, מחצית יּתנּו זה ּוב ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אמנם  ּבלבד . הּגלּויים ּכחֹות עׂשר עם היא ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹּבפעל

הּוא  העבֹודה יסֹוד אבל ּבפעל, העבֹודה רק ְְֲֲֲֶַַָָָָָֹזהּו

מה  וזהּו ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָהעבֹודה

היֹות  ּדעם הּקד ׁש, ּבׁשקל הּׁשקל  מחצית ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּכתּוב

ּבלבד, הּׁשקל מחצית רק היא ּבפעל ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשהעבֹודה

ׁשּיסֹוד  לפי הּקדׁש, ּבׁשקל הּוא זה מחצית ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹהּנה

לייגט  (ער עצמֹו את ׁשּמּניח מה הּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָעבֹודתֹו

וזהּו ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן אוועק) ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹזי

לא  והּדל ירּבה לא העׁשיר ּׁשּכתּוב מה ְְִֶֶֶַַַַַָָֹֹּגם

עני  ואין ּבדעת אּלא עׁשיר אין ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָימעיט,

ּבדעת  ּדמאחר 86אּלא ירּבה, לא העׁשיר וזהּו , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  עצמית ההנחה היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשעּקר

ּוכמֹו רּבּוי, ׁשּי לא זה ּבענין הּנה ודעת, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹמּטעם

ּבֹו יׁש ואחד אחד ּכל ׁשהרי  ימעיט, לא הּדל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכן

ּדנפׁש נפׁש ׁשּגם ּכּידּוע ספירֹות, עׂשר ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבחינת

חכמה  מּבחינת ּבּה יׁש ּדעׂשּיה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָּדמלכּות
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ב.85) צד, ב.86)זח"ג רעג, זח"ג רע"א. מא, נדרים ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙„B·Úהמאמר ¯L‡kL ,L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ≈»«∆∆¿∆∆«…∆∆«¬∆¬»

האדם  dLiLשל eÈÈ‰ ,‡˜Âc ÌÏL Ï˜L ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ לא ƒ¿…∆∆∆∆»≈«¿»«¿∆∆¿»
אלא  ודעת טעם פי שעל העבודה ÌÚhÓרק ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ Ìb«»¬»∆¿«¿»ƒ««

dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜ ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ÈÊ‡ ,˙Ú„Â85 בפני »««¬«∆∆«…∆…∆ƒ»¿«¿≈
בקדושה  גבוהה דרגה היינו עצמה,

L¯Ù‰‰ Úe„ikההבדלÔÈa «»««∆¿≈≈
LB„wL ,LB„˜Ï L„˜ במובן …∆¿»∆»

מסויימת  למהות תואר Baשל LÈ≈
˙e˜lÁ˙‰,שונות e‰fLלדרגות ƒ¿«¿∆∆

·e˙kM ‰Ó,קדוש "קדוש, בפסוק «∆»
כבודו" הארץ כל מלא צבאות ה' קדוש

[=שלוש] ˜„LB,ג' ÌÈÓÚt¿»ƒ»
ÔÈe˜ ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L כי ∆ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ

כללי  באופן מתחלקות הספירות עשר

זה  (בקו ימין של קוין, לשלושה

חסד  חכמה, חח"נ: הספירות מצויות

הוד) גבורה, בינה, (בג"ה: שמאל נצח)

יסוד), תפארת דעת, (דת"י: ואמצע

L„˜ ÌÓ‡עצם lÓ‰כשם ‡e‰ »¿»…∆ƒ»
dÈÓ¯‚aלעצמה‰ÏÚÓlL ¿«¿≈∆¿«¿»

¯L‡k ,ÔÎÏÂ ,˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿¿»≈«¬∆
B˙„B·Ú האדם ÏÚÓÏ‰של ‡È‰ ¬»ƒ¿«¿»

È‰BfL BLÙaL ˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««∆¿«¿∆ƒ
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

דרגות, והבדלי הגדרות בה ≈p‰ƒ‰ואין
‡e‰ ‰ÏÚÓÏ Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿«¿»
‰ÏÚÓlL L„˜ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«…∆∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Ó הביטול ידי ועל ≈ƒ¿«¿
האדם  ודעת מטעם למעלה והעבודה

העליונה  הבחינה עם ומתקשר מתחבר

הזו.

ÏÚÙa ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»¬»¿…«
Èel‚·e כלפי נראים שהדברים כפי ¿ƒ

NÚ¯חוץ ÌÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ∆∆
‰Ó e‰ÊÂ ,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk…«¿ƒ¿∆«
˙ÈˆÁÓ ezÈ ‰Ê ·e˙kM∆»∆ƒ¿«¬ƒ

Ï˜M‰ ולא בלבד גרה עשר היינו «∆∆
ÏÚÙaעשרים, ‰„B·Ú‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¬»¿…«

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ¯NÚ ÌÚ ‡È‰ƒƒ∆∆…«¿ƒ
‰„B·Ú‰ ˜¯ e‰Ê ÌÓ‡ .„·Ïaƒ¿«»¿»∆«»¬»
‰„B·Ú‰ „BÒÈ Ï·‡ ,ÏÚÙa¿…«¬»¿»¬»

שלה Ó‰והבסיס e‰ÊÂ .˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ ‡e‰»¬»∆¿«¿»ƒ««»««¿∆«
·e˙kM להביא שצריך ‰L„wבפסוק Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ∆»«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆

לשקל  ביחס מופיע קודש המושג מדוע השאלה נשאלה המאמר ובתחילת

השקל, מחצית דווקא להביא הוא שהציווי בעוד דווקא ‰BÈ˙השלם ÌÚc¿ƒ¡
„·Ïa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˜¯ ‡È‰ ÏÚÙa ‰„B·Ú‰L,גרה עשר רק , ∆»¬»¿…«ƒ««¬ƒ«∆∆ƒ¿«

בלבד, הגלויים הכוחות עשר Ï˜Laגם‰p‰כנגד ‡e‰ ‰Ê ˙ÈˆÁÓ ƒ≈«¬ƒ∆¿∆∆
L„w‰ הם הגלויים כוחות עשר וגם «…∆

בגרמיה" "מילה של בדרגה 'קודש'

B˙„B·Úכנ"ל, „BÒiL ÈÙÏ¿ƒ∆¿¬»
אמנם  הגלויים Ó‰בכוחות ‡e‰«

Ë‚ÈÈÏ ¯Ú) BÓˆÚ ˙‡ ÁÈpnL∆«ƒ«∆«¿∆≈¿
˜ÚÂÂ‡ CÈÊ מתמסרÔÙ‡a ( ƒ«∆¿…∆

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ומוסר ∆¿«¿»ƒ««»««
נפשו  פנימיות את לקדושֿברוךֿהוא

הגלויים. מהכוחות שלמעלה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ על בציווי ¿∆««∆»
השקל  מחצית Ï‡נתינת ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…

ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È אלא «¿∆¿««…«¿ƒ
ולא  פחות לא השקל מחצית יתנו כולם

ז"לp‰c‰,יותר, חכמינו ‡ÔÈאמרו ¿ƒ≈≈
ÈÚ ÔÈ‡Â ˙Ú„a ‡l‡ ¯ÈLÚ»ƒ∆»¿««¿≈»ƒ

˙Ú„a ‡l‡86, הזה הציווי את וגם ∆»¿««
בדעת, ועשיר עני כלפי לפרש יש

,‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰ e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ…«¿∆
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯wÚL ¯Á‡Óc¿≈««∆ƒ«»¬»ƒ

˙ÈÓˆÚ ‰Á‰‰ ההתמסרות «¬»»«¿ƒ
הנפש  ופנימיות עצם של וההתבטלות

‰p‰ ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««ƒ≈
Èea¯ CiL ‡Ï ‰Ê ÔÈÚa כי ¿ƒ¿»∆…«»ƒ

הישות  של מוחלטת בהתבטלות מדובר

וכאשר  במציאות", "ביטול העצמית,

מוחלטת  בהתמסרות מתמסר האדם

מקום  אין סייג, וללא שיור ללא

כך, על Ï‡להוסיף Ïc‰ ÔÎ BÓÎe¿≈««…
,ËÈÚÓÈ בפחות להסתפק אפשר ואי «¿ƒ

Á‡Â„מזה  „Á‡ Ïk È¯‰L גם ∆¬≈»∆»¿∆»
ביותר  נחותה בדרגה היא שנשמתו מי

,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙ÈÁa Ba LÈ≈¿ƒ«∆∆¿ƒ
LÙc LÙ ÌbL Úe„ik«»«∆«∆∆¿∆∆

‰iNÚc ˙eÎÏÓc כמה יש בנשמה ¿«¿«¬ƒ»
נמוכה  הכי היא ו"נפש" דרגות וכמה

הספירות  בעשר השונות, הדרגות בין

נמוכה  הכי הספירה היא המלכות

העולם  הוא העשיה עולם עשיה) יצירה, בריאה, (אצילות, העולמות ובארבעת

נמוכה  כך כל בדרגה שהיא בנשמה וגם ביותר ÈÁaÓ˙הנחות da LÈ≈»ƒ¿ƒ«
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epziכב df

ּבּזהר 87ּדאצילּות  ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו על 88. ְֲִֵֶֶַַַַַַָֹ

ּבּה למׁשקל אבנא ּדא הּׁשקל, ּגרה עׂשרים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּפסּוק

ּבגׁשמּיּות  עלּֿדרֿמׁשל ּדכמֹו כּו', יּו"ד ְְְִִֶֶַַָָָּדא

ּכף  ׁשל אחד צד על מׁשקל מּניחים ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָּכאׁשר

ׁשל  הּׁשני צד על ׁשּמּנח הּדבר הּנה ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמאזנים,

ּבעבֹודה, ּגם ּכ למעלה, נגּבה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹהּמאזנים

ׁשּלֹו, הּנעלמים ּכחֹות העׂשר את מּניח ֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּכאׁשר

מּטעם  ׁשּלמעלה העצמית ההנחה ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשהּוא

הּגלּויים  ּכחֹות ּבעׂשר עבֹודתֹו ּגם אזי ְְֲֲִֶֶַַַַַָָֹודעת,

נעלה  ּבאפן נעׂשית ּבפעל) העבֹודה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ(ׁשהיא

העבֹודה  ׁשּגם להוי', ּתרּומה אֹומרֹו וזהּו ְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָּביֹותר.

ּתרּומה  להוי', ּתרּומה היא הּׁשקל ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָּדמחצית

והגּבהה  הרמה ׁשּמסּים 89מּלׁשֹון מה ּכן ּגם וזהּו . ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

החטא  על  לכּפר  ּדבכדי נפׁשֹותיכם, על ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַלכּפר

ׁשּל העבֹודה להיֹות ודעת,צרי מּטעם מעלה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

סטרא  ואתהּפכא אתּכפיא עלֿידיֿזה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּדוקא

ּבכּלהּו ֿ הּוא ּדקּודׁשאּֿברי יקרא ואסּתּלק ְְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָֻאחרא

למעלה 90עלמין  ועֹוד החטא, קדם ּכמֹו ׁשּנעׂשה , ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

יתּבר ּדירתֹו עּקר ׁשּנעׂשה ועד ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיֹותר,

 ֿ עלּֿדר ּכמֹו היינּו ּדירה ּדפרּוׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַָּבתחּתֹונים,

עצמּות  ׁשּכל למּטה ּבׂשרֿודם  מל ּבדירת ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָמׁשל

ּבגּלּוי  ּבּדירה ּדר האדם ענין 91ּומהּות הּוא וכ , ְְְִִִַַַָָָָָָ

ּדאתּכפיא  העבֹודה ׁשעלֿידי ּבתחּתֹונים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּדירה

ׁשּלמעלה  עצמית הּנחה מּתֹו אחרא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָסטרא

יתּבר ּדירתֹו עּקר נעׂשה ודעת, ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָמּטעם

ְְִַּבתחּתֹונים.
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פי"ח.87) ב.88)תניא קפז, ואילך.89)ח"ב א'שנה ס"ע תרומה אוה"ת א. קמז, זח"ב א)90)ראה (לד, פכ"ז בתניא

גם  וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל ח"ב 91)תו"א שה"ש אוה"ת – הגהות (ועם תפה ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ובכ"מ. תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓÎÁהספירות עשר מבין גבוהה הכי הכי eÏÈˆ‡c87˙הדרגה העולם »¿»«¬ƒ

מי  יהיה מישראל, ואחד אחד שבכל ונמצא העולמות, ארבעת מבין נעלה

האמורים. הכוחות עשר את לפחות יש שיהיה,

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ88‰¯b ÌÈ¯NÚ ˜eÒt ÏÚ ¿∆«≈«∆»«…««»∆¿ƒ≈»
da Ï˜LÓÏ ‡·‡ ‡c ,Ï˜M‰«∆∆»«¿»¿ƒ¿»»

בה  לשקול אבן האות c‡זו eÈ"„זו »
ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓÎc ,'eÎƒ¿«∆∆»»

‚aÌÈÁÈpÓ ¯L‡k ˙eiÓL ¿«¿ƒ«¬∆«ƒƒ
Ï˜LÓכבדה ˆ„משקולת ÏÚ ƒ¿»««

ÌÈÊ‡Ó Ûk ÏL „Á‡ צד אותו ∆»∆«…¿«ƒ
מטה, כלפי ‰c·¯יורד ‰p‰ƒ≈«»»

ÏL ÈM‰ „ˆ ÏÚ ÁpnL∆À»«««≈ƒ∆
Ck ,‰ÏÚÓÏ ‰a‚ ÌÈÊ‡n‰«…¿«ƒƒ¿∆¿«¿»»

‰„B·Úa Ìb,הרוחנית¯L‡kL «»¬»∆«¬∆
ֿ ÁÈpÓהאדם לקדוש ומבטל ומוסר «ƒ«

BÁk˙ברוךֿהוא  ¯NÚ‰ ˙‡∆»∆∆…
e‰L‡הפנימיים ,BlL ÌÈÓÏÚp‰«∆¡»ƒ∆∆

˙ÈÓˆÚ‰ ‰Á‰‰ ÔÈÚƒ¿««¬»»»«¿ƒ
וההתבטלות  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰ההתמסרות

˙Ú„Â ÌÚhÓ,עלֿשכליתÌb ÈÊ‡ ƒ««»««¬««
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ¯NÚa B˙„B·Ú¬»¿∆∆…«¿ƒ
(ÏÚÙa ‰„B·Ú‰ ‡È‰L)∆ƒ»¬»¿…«
.¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÙ‡a ˙ÈNÚ«¬≈¿…∆«¬∆¿≈
,'ÈÂ‰Ï ‰Óe¯z B¯ÓB‡ e‰ÊÂ¿∆¿¿»«¬»»
˙ÈˆÁÓc ‰„B·Ú‰ ÌbL∆«»¬»¿«¬ƒ

Ï˜M‰ בכוחות עבודה שהיא למרות «∆∆
זאת בכל בלבד, È‰ƒ‡הגלויים

ÔBLlÓ ‰Óe¯z ,'ÈÂ‰Ï ‰Óe¯z¿»«¬»»¿»ƒ¿
‰‰a‚‰Â ‰Ó¯‰89 מעלה היא כי ¬»»¿«¿»»

האמור  (כמשל האדם את גם ומרוממת

אחד  בצד כבד שמשקל המאזניים מכף

לעלות  המאזניים של השני לצד גורם

Ó‰ולהתרומם). Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«
,ÌÎÈ˙BLÙ ÏÚ ¯tÎÏ ÌiÒnL∆¿«≈¿«≈««¿≈∆
CÈ¯ˆ ‡ËÁ‰ ÏÚ ¯tÎÏ È„Î·c¿ƒ¿≈¿«≈««≈¿»ƒ

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï בחסידות כמבואר ƒ¿»¬»∆¿«¿»ƒ««»««
פוגם  לא החטא שבהם באלוקות עליונות מדרגות הוא הכפרה ששורש

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מלכתחילה, ‡˜ÂcL למעלה והמסירות ההקרבה ידי על ∆«¿»«¿≈∆
וההבנה ונכנעת‡˙ÈÙk‡מהשכל יותר Ît‰˙‡Â‡נכפית נעלה ובשלב ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

לטוב מרע מתהפכת -‡¯ËÒƒ¿»
‡¯Á‡ צד שאינו האחר, הצד «¬»
È˜¯‡הקדושה ˜lzÒ‡Â¿∆¿«≈¿»»

e‰lÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿À¿
ÔÈÓÏÚ90 ֿ הקדוש של כבודו ועולה »¿ƒ

העולמות, בכל ÚpL‰Nברוךֿהוא ∆«¬»
‡ËÁ‰ Ì„˜ BÓk שהפגם היינו ¿…∆«≈¿

לגמרי, מתוקן החטא ידי על שנוצר

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ עבודת כי ¿¿«¿»≈
אלוקי  אור ומגלה ממשיכה התשובה

והתגלה  שהאיר מהאור יותר נעלה

החטא, wÚ¯קודם ‰NÚpL „ÚÂ¿«∆«¬»ƒ«
B˙¯Èc השם C¯a˙Èשל ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a,שהוא הזה בעולם ¿«¿ƒ
תחתון  עולם התניא, בספר ככתוב

הימנו, למטה תחתון ≈¿Le¯Ùcשאין
ŒC¯cŒÏÚ BÓk eÈÈ‰ ‰¯Ècƒ»«¿¿«∆∆
Ì„ÂŒ¯Na CÏÓ ˙¯È„a ÏLÓ»»¿ƒ«∆∆»»»»
˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÏkL ‰hÓÏ¿«»∆»«¿«

Èel‚a ‰¯Èca ¯c Ì„‡‰91 וזה »»»»«ƒ»¿ƒ
כל  ללא נמצא הוא שבו המקום

והסתרים, העלמות «¿CÎÂלבושים,
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL האדם של ∆«¿≈»¬»
‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c כפיית ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

הקדושה  צד שאינו האחר, הצד

˙ÈÓˆÚ ‰Áp‰ CBzÓ התמסרות ƒ«»»«¿ƒ
מוחלטת  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והתבטלות

¯wÚ ‰NÚ ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»«««¬∆ƒ«
ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È B˙¯Èc ובכך ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

הבריאה. כוונת במילואה נשלמת
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נאמר ‡ שקלים בפרשת אחד 1. כל ש"נתנו נפשותיכם", על לכפר גו' השקל מחצית גו' יתנו "זה
ושנה" שנה כל של צבור קרבנות מהן לקנות והן השקל נפשותיכם",2מחצית על "לכפר נאמר ועלֿזה ,

בירושלמי 3דהיינו  כדאיתא העגל, חטא על הכפרה .5ובמדרש 4,

כללי  חטא היה העגל שלא 6חטא לוי, שבט גם אלא בכך, שהשתתפו אנשים באותם רק לא שפגע ,
זה  בחטא היה 7השתתפו שלא והיינו, אמות, ד' באותן כלל היה לא מעשה שבשעת רבינו, משה ואפילו ,

כו'" למחות בידו שיש ד"מי בגדר שכתוב 8אפילו  כמו החטא, פגע בו גם מכלֿמקום, ואמרו 9, רד", "לך
ז"ל  מגדולתך".10רבותינו "רד :

כלל  של שלימות בתור ישראל כלל נכשל שבו ענין היה העגל שחטא קלקול 11וכשם זה שהיה והיינו, ,
בו  שוים היו שכולם כללי, ענין עלֿידי להיות הוצרכו עלֿזה והכפרה התיקון גם לכן – כיון 12כללי ,

ישראל. כלל של ענין זה שהיה

יותר:· בפרטיות בזה והביאור .

לעולם, זוהמא ירדה הדעת עץ חטא עלֿידי הדעת. עץ חטא כמו סוג באותו היה העגל שחטא ידוע
חזר  העגל חטא ועלֿידי זוהמתן, פסקה מתןֿתורה .13ה ובשעת

התבטא  במה ההתבוננות עלֿידי העגל, חטא של ענינו את יותר בבירור להבין שיכולים מובן, ומזה
תורה: מתן של ובענינו עץֿהדעת, חטא

נברא" מילואו על "עולם – הבריאה היתה"14בתחילת בתחתונים שכינה ו"עיקר חטא 15, עלֿידי .
שקיימו  שהגם וכידוע, בגילוי. לאלקות כלי העולם היה לא זה ובגלל לעולם, זוהמא ירדה עץֿהדעת

ניתנה  שלא עד התורה כל פנימי,16האבות באופן העולם גשם עם קשור התורה קיום היה לא מכלֿמקום, ,
ובאופן  בפנימיות בגשמיות לבוא יכולה היתה לא רוחניות – מזה זה רחוקים היו וגשמיות שרוחניות כיון

קליטה  .17של

ומצוות  תורה יכולים ולכן בעולם, זיכוך שנעשה היינו, הזוהמא, שבטלה – הוא דמתןֿתורה והחידוש
לאלקות. כלי מהגשמיות לעשות בפנימיות, גשמיים בדברים להיות

העולם. בכללות עץֿהדעת חטא של הזוהמא  את ועורר שב העגל חטא ואילו

העגל  חטא לאחרי גם דמתןֿתורה החידוש נשאר בני 18בוודאי בין חילוק ישנו עכשיו גם שהרי ,
עכשיו  גם הרי ישראל, בני אצל להבדיל. העולם, לאומות בגשמיות,19ישראל ומצוות תורה נשארו

זוהמא, של מסויימת מידה חזרה אףֿעלֿפיֿכן, אבל אלקות. עם גשמיות ולאחד לחבר הוא שענינם
העולם. בכללות גם אלא פרטיים, וענינים פרטיים באנשים רק לא היא זו וזוהמא
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יגֿטו.1) ל, תשא
עה"פ.2) פרש"י
(באידית),3) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה סוס"ד עד מכאן

עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 162 ע' ח "א בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה

ה"ג.4) פ"ב שקלים
יו"ד.5) תשא תנחומא
החטא6) הזוהמא oey`xdוהוא פסקה שבו מ"ת, לאחרי –

בלתי  (מהנחה ס"ב כדלקמן הדעת, עץ חטא ע"י לעולם שירדה
מוגה).
ועוד.7) יב. ג, מט. א, במדבר פרש"י
פ"א.8) בתניא הובא ב. לט, שבועות ראה
ז.9) לב, תשא

עה"פ.10) בפירש"י הובא א. לב, ברכות

לג,11) (ברכה נאמר עליו רבינו, למשה גם נוגע זה הי' ולכן
מוגה). בלתי (מהנחה מלך" בישורון "ויהי ה)

ימעיט"12) לא והדל ירבה לא "העשיר טו) ל, (תשא כמ"ש
מוגה). בלתי (מהנחה

ב.13) נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
ו.14) פי"ב, ב"ר ראה
ז.15) פי"ט, שם
וש"נ.16) ב. כח, יומא
וש"נ.17) .231 ע' חט"ו תו"מ .41 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז ראה
ב.18) יד, לזח"ג אורות ניצוצי ראה
לג,19) (תשא כמ"ש עדים, הורד שאז העגל, חטא לאחרי

מהר  עדים את ישראל בני ויתנצלו . . עדיך הורד "ועתה הֿו)
מוגה). בלתי (מהנחה חורב"
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השקל ‚ במחצית שהיו דינים כמה יובנו עלֿפיֿזה .20:

שיתבטל  באופן ליתן צריך היה אבל מממונו, נתן אחד כל ציבור. ממון נעשה יחיד כל שנתן הממון א)
ציבור. ממון אלא יחידים, כמה של  שותפות לא וגם יחיד, ממון מתורת

דוקא. ציבור קרבנות קנו השקל מחצית של בממון ב)

א) קרבנות: של סוגים ארבעה שישנם מבאר, קדשים) (סדר המשניות לפירוש בהקדמתו הרמב"ם
דומ  ציבור קרבן ג) יחיד, קרבן ב) ציבור, ציבור.קרבנות לקרבן דומה יחיד קרבן ד) יחיד, לקרבן ה

קרבן  ומוספין. תמידין כמו ציבור, בתור אותם ומקריבים קבוע, זמן להם שיש קרבנות - ציבור קרבן
יחיד  לקרבן דומה ציבור קרבן יחיד. בתור אותם מקריב אחד וכל קבוע, זמן להם שאין קרבנות - יחיד
דומה  יחיד וקרבן דבר. העלם פר כמו קבוע, זמן להם אין אבל ציבור, בתור אותם שמקריבים קרבנות -

פסח. קרבן כמו קבוע, זמן להם יש אבל יחיד, בתור אותם שמקריבים קרבנות - ציבור לקרבן

ציבור  קרבן אודות השקל. מחצית מממון קנו לא – ציבור לקרבן שדומה יחיד קרבן גם יחיד, קרבן
פלוגתא  יש – יחיד לקרבן דוקא 21שדומה אלא השקל. ממחצית לקחו לא עבורם שגם היא וההלכה ,

השקל. ממחצית לקחו ממש ציבור קרבן עבור

ציבור, ממון להיות הוצרך – כללי ענין היה השקל שמחצית כיון הדינים: שני על הפנימי והטעם
ממש. ציבור קרבנות עבור ושימש

העגל:„ חטא על התיקון הוא השקל ומחצית .

ז"ל  רבותינו כמאמר גילוי, לשון "זה" – יתנו" "זה נאמר השקל מראה 22במחצית ואחד אחד "כל :
אֿלי". זה ואומר באצבעו

שבמקום  התפילה עבודת עלֿידי הזה, ובזמן - הקרבנות ועבודת השקל מחצית שעלֿידי והיינו,
תקנום  בעולם 23קרבנות אלקות גילוי וממשיכים וחוזרים הזוהמא, את מבטלים לפני 24– שהיה כמו ,

בימינו. במהרה צדקנו, משיח בביאת יותר, נעלה ובאופן החטא,

***

גו'.‰ יתנו זה המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Â נאמר השבוע בפרשת ואיתא 25. עמך", העני את עמי את תלוה כסף תנחומא 26"אם "מלוה 27במדרש
דל  חונן בבחינת 28ה' היא – דל" "חונן – הצדקה דנתינת שהפעולה והיינו, מלוה", הוא לה' כביכול ,

להקב"ה. הלוואה שנותנים הוי'", "מלוה

המידה לפי הוא – הקב"ה של גם elyהתשלום הוא שלו התשלום הרי גבול, בלי הוא שהקב"ה וכיון ,
גבול. בלי

שבט  דיו"ד בהתוועדות שדובר שהגם 29וכפי בתחילתו, החקירה בספר צדק' ה'צמח ביאור אודות ,
נשאר  סוףֿכלֿסוף הרי ועוד, עוד יתוסף כאשר אפילו שהרי בנבראים, שייך אינו בפועל גבול שבלי
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ס"ח 20) דאשתקד שקלים פ' פקודי, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(124 ע' חי"ט (תו"מ

א.21) נב, מנחות
ספכ"ג.22) שמו"ר
ב.23) כ, זח"ב ב. כו, ברכות
כל 24) "יתנו": להיות צריך – ד"זה" הגילוי את לפעול וכדי

היינו, וש"נ), רע"א. נג, ב"ב (ראה נותן הוא יפה בעין הנותן
להיות  צריכה החטא) על הכפרה (שפועלת התשובה שעבודת
יפה  בעין לאלקות נפשו כחות וכל עניניו כל שנותן באופן

מוגה). בלתי (מהנחה
כד.25) כב,
(באידית),26) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 160 ס"ע ח"א בלקו"ש ונדפסה
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה

טו.27) פרשתנו
יז.28) יט, משלי
וש"נ.29) .(30 ע' (לעיל בתחלתה
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אבל בנבראים, גבול בלי אין בפועל רק הנה – בהגבלה עוד gkaהדבר וליתן להמשיך הקב"ה יכול ,
קץ. אין עד דור, אחר דור ועוד,

רב  זמן מתחיל וחלישות, שינוי שלו, הסוף התחלת הנה בזמן, גבולי שהוא דבר – יותר ובעומק
הידוע  וכלשון שנבראים 30לפניֿזה. השפעה 31, שראיית מובן, מזה ומתייבשים. הולכים הבראם מיום ,

חלישות  בה אין רב זמן דהמשכת 32שבמשך הענין כללות זהו בפועל. איןֿסוף מגדרי זה הרי – ואדרבה ,
בגבול. גבול בלי

Ê"המצוות כל כנגד ש"שקולה בצדקה, עלֿפי 33. חסדים, גמילות – הוא נעלה היותר האופן הרי ,
ז"ל  רבותינו חסדים 34מאמר ו"גמילות דוקא, לעניים" ד"צדקה הצדקה", מן יותר חסדים גמילות "גדולה

לעשירים". בין לעניים בין

"חסד  – עשירים יהיו כולם אם כי, ועני, עשיר שיהיו בהכרח – צדקה ינצרוהו"35מצד מן ,36ואמת
הארץ" מקרב אביון יחדל בך 37"לא יהיה לא כי "אפס בעני, צורך אין – חסדים גמילות מצד אבל ;

לעשירים.38אביון" גם היא חסדים שגמילות כיון ,

Á שבת שומרי גמילותֿחסדים החברה של האסיפה נערכת בלילה שהיום כיון .39,

בין  חילוק להיות צריך לא שבגמילותֿחסדים כשם שהרי מכוון, אינו שבת" "שומרי שהשם היא האמת –
– מטרה בתור היא בזה הכוונה מסתמא אלא אחרים. חילוקים להיות צריכים לא כן כמו לעשירים, עניים

סכומים  להלוות הקופה תוכל שאז ארוך, היותר זמן על לקופה כסף וילוו בזה, אחד כל ישתתף
חסדים. גמילות יקיימו בזה המשתתפים כל הנה ועלֿידיֿזה יותר, ארוכים לזמנים יותר גדולים

כמו  – להם להלוות שצריכים לאלו בנוגע ועשירים עניים של הגבלה אין חסדים שבגמילות וכשם
לקופה  אחד כל יתן ולכן בזה, שישתתפו לאלו בנוגע הגבלה להיות צריכה לא .40כן

הזקן  רבינו פתגם וכידוע היום, שקורין שקלים פרשת עם מתאים זה עם 41וענין לחיות שצריכים
ישראל. בני כל השתתפו השקל במחצית שהרי – זה שבזמן בתורה הקריאה עם הזמן,

***

Ë.תרומה פרשת לקרוא מתחילים מנחה בתפלת .

לבו 42בהתחלת  ידבנו "אשר ב) תרומה"; לי "ויקחו א) פעמים: ג' "תרומה" תיבת נאמרה הפרשה
ונחושת". וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה "וזאת ג) תרומתי"; את תקחו

בירושלמי  המזבח 43ואיתא תרומת האדנים. מהם שנעשו לגולגולת בקע תרומת הם: התרומות שג'
ואחד. אחד כל נדבת המשכן תרומת ציבור. קרבנות מהם לקנות לגולגולת בקע

מהם: אחד כל מרמז תרומה איזו על – בפסוק "תרומה" תיבת שנאמרה הפעמים ג' בירושלמי ומפרש
על  קאי – תרומה" לי התרומה "ויקחו "וזאת המזבח. תרומת על – תרומתי" את "תקחו האדנים. תרומת

המשכן. תרומת על – גו'" מאתם תקחו אשר
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ע'30) תשי"א סה"מ גם (וראה פל"ג תרל"ו רבים מים המשך
עיי"ש. .(142

"במין".31) רק קיימים שהם לנבראים הכוונה
ירושלמי32) השמים ראה כו' נכנס יום ה"א: פ"א ברכות

שם  תשי"א סה"מ גם (וראה כו' עשות ביום בהבראם והארץ
שם). שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת

ב).33) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
ס"ו.34) סרמ"ט יו"ד שו"ע ב. מט, סוכה
ח.35) סא, תהלים
ט.36) שם תנחומא ה. פל"א, שמו"ר
יא.37) טו, ראה פ'
ד.38) שם,

(39– חצר) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה שבט כ"ג מכתב גם ראה
שבת". שומרי חסדים גמילות חברה "להנהלת

שכל 40) ניכר, הי' שבט יו"ד של במגבית להבהיר: ברצוני אך
יתירה. ובשמחה יותר, גדול סכום נותן יותר, מטה שלמטה מי
היותר  סכום שיתנו – הישיבה לתלמידי בנוגע להבהיר יש ולכן

מוגה). בלתי (מהנחה קטן
חשון).41) ב יום" ב"היום (נעתק 29 ע' תש"ב סה"ש
שליט"א 42) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"א עד מכאן

ואילך. 165 בע' והמשכה ,162 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא

רפ"א.43) שקלים
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הוא: מהפסוק הלימוד ואופן

הדברים  ט"ו או י"ג כל גו'", ונחושת וכסף "זהב נאמר שעלֿזה מאתם", תקחו אשר התרומה 44"וזאת

המשכן. נדבת על קאי –

ידבנו "אשר נאמר שעלֿזה תרומתי", את שבלב eal"תקחו מחשבה נוגע שבהם קרבנות, על קאי – "
תקנום  תמידין שכנגד תפילות גם כן שבלב 32(וכמו עבודה היא התפילה שהרי הוא 45– שעיקרה ,

מחשבה).

האדנים. תרומת על שקאי – תרומה" לי "ויקחו הלשון איפוא נשאר

דוקא. האדנים בתרומת נכתבה "לי" שתיבת נמצא עלֿפיֿזה

ש"ויקחו היא והמצוות,ilהאמת התורה כללות על קאי יותר ובעומק התרומות, ג' כל על קאי "
בתניא  הזהר 46כדאיתא לוקחים"47בשם אתם "אותי – לי" "ויקחו נעשה ומצוות תורה שעלֿידי אבל 48, .

דוקא. לאדנים בנוגע בפירוש "לי" תיבת נכתבה אףֿעלֿפיֿכן,

לעולם" זז אינו לי שנאמר מקום "כל – ד"לי" הענין בגילוי ישנו באדנים שדוקא .49והיינו,

È,כולו המשכן של היסוד הם דוקא היו ואףֿעלֿפיֿכן המשכן. של תחתון היותר החלק היו האדנים .
מהאדנים. למעלה שהיו אף והיריעות, הקרשים של גם

וביטול. שפלות – הוא האדם בעבודת האדנים של ענינם

כוחות  עשר כנגד אמות, עשר היו ולכן ומדות. שכל הפנימיים, הכוחות הם האדם בנפש הקרשים
המקיפים.50הנפש  הכוחות הם והיריעות .

ואףֿעלֿפיֿכן  עול. דקבלת והביטול השפלות ענין שזהו הפרטיות, העבודות מכל למטה הם האדנים
היסוד  דוקא זה אומרים היה שאנו כפי כולו, המשכן עלֿידיֿזה 51של ודוקא תהיה", לכל כעפר "ונפשי :

נפשי". תרדוף ובמצוותיך בתורתך לבי "פתח –

‡È גם היו התרומות שאר אבל הראשונה, בשנה רק היתה האדנים שתרומת לכך הטעם גם וזהו .
כי: – לאחריֿזה

ישנו  כאשר כן, ולאחרי לראש; לכל להיות שצריכים העבודה, והתחלת יסוד הם – וביטול שפלות
שבעבודה. פרטיות במדריגות לעסוק צריכים – היסוד כבר

ויסוד  התחלת הם וביטול הודאה כי, להוי'", ו"הודו אני" "מודה – היא היום עבודת תחילת ולכן,
וכו'. שמע קריאת שמע, קריאת ברכות דזמרה, פסוקי הפרטיות: המדריגות באים כן ולאחרי העבודה;

היא  – "לי" יתברך, עצמותו לקיחת דוקא: האדנים בתרומת נאמרה "לי" שתיבת הטעם גם וזהו
דקה" דממה ב"קול אם, כי הוי'", ברוח ו"לא הוי'" ברעש "לא הוי'", באש "לא דוקא. ביטול 52עלֿידי

מלכא" קאתא "תמן תער"ב 53– בהמשך אלו ענינים ד' בארוכה ).54(וכמבואר

·È וחדוה "עוז והרי לי", "ויקחו שעלֿידיֿזה האדנים, ענין הוא העבודה ושורש שיסוד וכיון .
בשמחה.55במקומו" זאת לעשות צריכים –

ש"משנכנס  אדר, חודש מברכים בשבת בעמדנו בשמחה"56ובפרט מרבין .57אדר
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וש"נ.44) .153 ע' חכ"א לקו"ש ראה
א.45) ב, תענית
פמ"ז.46)
ב.47) קמ, ח"ב
יז.48) אמור תנחומא
ג.49) ט, במדבר לקו"ת גם וראה ב. פ"ב, ויק"ר ראה
א).50) (סא, תי"ט תקו"ז ראה

א).51) יז, (ברכות כו'" נצור "אלקי בתפלת
יאֿיב.52) יט, מלכיםֿא
רע"ב).53) (ג, בהקדמה תקו"ז
ואילך.54) פשצ"ח ח"ב
כז.55) טז, דה"א
סע"א.56) כט, תענית
(57) הסיום ).l"endחסר
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מוגה  בלתי

חדשים ‡. לדברים מהם שמצפים יהודים אצל ומוסיף.1כנהוג מחדש הוא הרי חי, אדם שכל מאחר ,

פני  על אשר העם מכל ועמך אני "נפלינו שבזה ומצוות, תורה ליהדות, הקשור בענין הוא והחידוש
שהיא 2האדמה" כיון חיים", "תורת בשם נקראת התורה יהודי: כל של החיים הם ומצוות תורה כי .

הוראה) מלשון ("תורה" דרך' ומלאים 3'מורה ישרים היהודי של החיים נהיים ועלֿידה היוםֿיום, לחיי
שכתוב  כמו – ומצוות בהם".4בחיות. וחי האדם אותם יעשה "אשר

בו  ולומדים ספריֿתורה, וכמה כמה בו שיש ביתֿהמדרש, - לתורה הקשור במקום שנמצאים ובפרט
בו  מתפללים יהודים שהרי החיים, ענין מודגש בזה שגם ביתֿהכנסת, גם זה, עם וביחד תורה. שיעורי
המלאה  "מידו מקבלים הם ואז בבוקר), מיד שאומרים (כפי כו' בי" שנתת "נשמה מהקב"ה ומבקשים

ורעננים. מחודשים חיים החיים", מ"מקור והרחבה" הקדושה הפתוחה

מאורע  אלא היוםֿיום, בחיי הרגיל מאורע זה שאין זו, בהתאספות מיוחדת בהדגשה הוא החידוש ענין
מתכנסים  – למקומו איש איש חזרה והנסיעה הפרידה לפני מסויימת, תקופה יחדיו ששהינו לאחר - חדש

פרידה. להתוועדות שוב ומתאספים

זו:·. התאספות ענין ולבאר להוסיף ויש 

ומרוחקים, שונים במקומות ולמדינתו, לעירו חוזר מהם אחד וכל מרעהו, איש נפרדים יהודים כאשר
הפרידה, לפני יחד מתאספים ולכן האחדות. ענין היפך לכאורה זה הרי העמים", בין ומפורד "מפוזר

שכתוב  וכמו הפרידה. לאחר גם מאוחדים כולם נשארים ובפנימיות שבאמת להדגיש עם 5כדי "ישנו
ומפורד". "מפוזר שהוא אףֿעלֿפי אחד",

עלֿידיֿזה  מאוחדים, נשארים זאת ובכל בגשמיות, מרעהו איש שנפרדים עלֿידיֿזה דוקא - ואדרבה
בחיצוניות, שנפרדים אף ולכן אמיתית, היא שהאחדות מורה זה הרי - וכדלקמן וכו', בחבירו נזכר שאחד

מאוחדים. נשארים מכלֿמקום

שיוכלו  כדי פרטית, בהשגחה היא למקומו איש איש של שהנסיעה מתבוננים, כאשר הענין: וביאור
בתחתונים" דירה יתברך לו "לעשות העליונה הכוונה את ולמלא וכמאמר 6להשלים ומקום, מקום בכל ,

ז"ל  שליחות 7רבותינו יש בניֿישראל שבפיזור היינו האומות", לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה
ותורה  יהדות אמיתיים, בחיים שלו המקום את ויחייה ומצוות, תורה יקיים במקומו שיהודי – צדקה של

כו'; הקב"ה עלֿידי נברא שהוא בעולם ניכר שיהיה עד ומצוות,

רעיון  אותו בקיום מאוחדים כולם בפנימיות הנה בחיצוניות, שנפרדים שאףֿעלֿפי נמצא אזי
אחד". מ"הוי' שניתנו המצוות, ואותם התורה אותה של ושליחות,

בשבתות  והן החול בימי הן – הפסק כל וללא השליחות, בביצוע שמוסיפים שככל מובן ועלֿפיֿזה
(ומוסיף  חיים" "תורת לנו שנתן חיים" "אלקים עם וחיות, שמחה ומתוך נוראים, וימים וימיםֿטובים

באחדות. מתווסף וממילא והשליחות, הרעיון את בכך מדגישים - מחדש) ויום יום כל אותה ומחדש

האחדות  נשארת - החיצונית הפרידה אף שעל לסמל כדי הפרידה, לפני יחד שמתאספים הטעם וזהו
והאמיתית. הפנימית
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אדה"ר 1) (שו"ע כחדשים" בעיניך יהיו ויום יום "כל ע"ד
ס"ב). סס"א או"ח

טז.2) לג, תשא
ב.3) נג, זח"ג ראה

ה.4) יח, אחרי
ח.5) ג, אסתר
ובכ"מ.6) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ב.7) פז, פסחים
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בהיותה ‚. בתחתונים", דירה יתברך לו "לעשות של זו לשליחות מיוחדת הדגשה ישנה זו בשנה
הקהל': 'שנת

– קטנים קטני עד וטף, נשים אנשים ישראל, כל מתאספים היו קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן
ויראו  ילמדו ולמען ישמעו "למען בתורה, הקריאה אותה את כולם ושומעים בביתֿהמקדש, בגשמיות,

האדמה" על חיים אתם אשר הימים כל גו' התורה דברי כל את לעשות ושמרו אלקיכם ה' .8את

זו  בשנה השני כרמז - שמחה מתוך נעשות אלו שהוא 9ופעולות עצמו, שמחת הן וּתׂשמח. ּתׂשמח ,ְְִַַַ
והן  עושה, הוא אותם בדברים נוספים.שמח יהודים - ְַַּתׂשמח

מדה" כנגד ל"מדה זוכים ל"הקהל"10ועלֿידיֿזה ושיזכה עניניו, בכל שמחה לו שתהיה ה', ברכת ,
והשלימה. האמיתית בגאולה ישראל, כל של המלא

והשלימה. האמיתית גאולה שנת שתהיה - ובפשטות

הזקן  רבינו בשם אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, נשיא כדברי לפרשתנו, לעיל האמור את לקשר ויש 11ד.

בשבת). וקוראים השבוע, במשך (שלומדים השבוע פרשת עם הזמן" עם לחיות ש"צריכים

"ואלה  רש"י ופירש לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה נאמר: משפטים, פרשת פרשתנו, בתחילת
משה  שקיבל בתורה נכלל ש"אלה" היינו מסיני", אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים, על מוסיף

יעקב" קהלת "מורשה ירושה, של באופן "ומסרה", בסיני, ועלֿידינו 12רבינו מאתנו, ואחד אחד לכל ,
הדורות). כל סוף עד קטנים, וקטני לקטנים

ומוכן  הערוך כשולחן במשנתם, בפיהם סדורה שתהא - לפניהם תשים "אשר רש"י בפירוש וממשיך
כו' ברורים הם להתנהג , כיצד האדם את המלמדים התורה, משפטי שה"משפטים", והיינו לאכול",

ערוך. כשולחן

לפנימיותם  לפניהם", תשים ב"אשר הפירוש האדם 13וידוע את המדריכים התורה, שמשפטי היינו ,
שליחות  את מבצע שהוא חייו, של הפנימי לתוכן נעשים שהם ועד האדם, לפנימיות באים להתנהג, כיצד

היוםֿיומיים. בחייו ומצוותיה, התורה בקיום הבורא

כמוך" לרעך "ואהבת - הוא התורה במצוות גדול" ו"כלל העיקרים, אחד הוא 14והרי המצוה וקיום ,
נשמות  כל מאוחדות בפנימיות מכלֿמקום מחולקים, הגופים שבחיצוניות אףֿעלֿפי – ד"כמוך" באופן

"כמוך" - .15בניֿישראל

(הוקֿאפ ‰. בשידור הדברים את ולשומעים כאן, הנמצאים לכל פעם עוד להזכיר הזמן עתה ולכן,
בעלֿפה; הדברים את שימסרו ולאלו וכיוצאֿבזה),

ישראל  שכל האדם שיתבונן עלֿידיֿזה כמוך", לרעך "ואהבת שבתורה גדול" ה"כלל בקיום להוסיף
ועוסקים  שונים, במקומות נמצאים הם שבחיצוניות אף קטנים, קטני ואפילו וטף, נשים אנשים -

כנ"ל. אחד, עם היא כולם נשמת בפנימיות, הנה - שונים בעיסוקים

שלפניֿזה  בהתוועדות כמדובר לפועל: שני 16ובנוגע כאשר אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, נשיא וכדברי ,
להחליט  צריכים מכך, בעצמם להם שיש התועלת על נוסף הנה נפגשים, טף) או נשים (אנשים יהודים
לצדקה  חסֿושלום צריך הוא אם או עזרה, טובה, עצה הוא: בצרכיו נוסף ליהודי תועלת תצא שמפגישתם

בזה. וכיוצא בשמחה יהדות בהפצת או יפות, פנים בסבר צדקה לו לתת -
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יבֿיג.8) לא, וילך
שפה 9) שהיא הקודש", ב"לשון השנה שם - ת'ש'מ'ח'

ניכר  להיות צריך ולכן העולם, את הקב"ה ברא ובה קדושה,
שמחה. - ובנדו"ד והגימטריאות, המילים של התוכן גם בעולם,

ואילך.10) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ואילך.11) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום

ד.12) לג, ברכה
ובכ"מ.13) ג. עה, משפטים תו"א
עה"פ.14) ופירש"י ובתו"כ יח. יט, קדושים
ובכ"מ.15) פל"ב. תניא ראה
סי"ג.16) בשלח ש"פ שיחת
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שליחות  ממנו) ויותר עשיר, שהוא (אפילו לחבירו יתן שאחד יהודים, שני כשנפגשים - ובפשטות
נוסע. הוא שאליו במקום לצדקה לתת שלוחו שיהיה כדי לצדקה, שטר או מטבע מצוה,

השליחות  את לו שנתן היהודי על גם יזכר הוא שלישי, ליהודי שתהיה התועלת על נוסף - ִֵָועוד
ביניהם. באחדות (גם) חיות ויתן יוסיף וזה לצדקה,

*

.Â טובות הפעולות על הדו"חות כולל כו', והמכתבים הפדיונות קבלת את פעם עוד לאשר המקום כאן
ושלפניֿזה, שלפנינו מברכים ובשבת בשבט ט"ו שבט, (יו"ד אלו סגולה ובימי השנה במשך שעשו
נתקבלו, שכולם בפרטיות, ואחד אחד לכל לענות גרמא הזמן שאין מכיון כללי, אישור - בזה) וכיוצא

אדמו''ר. מו"ח כ"ק של הציון על  והוזכרו הובאו

במעמד  הוא שהאישור כיון בפרטיות, ואחד אחד לכל אישור על כללי, באישור עילוי שיש ובפרט
מלך" הדרת עם "ברוב צדקה.17רבים, בו שמגדלין ובית וביתֿהמדרש, ביתֿהכנסת – קדוש ובמקום ,

והרי  - אלו בענינים שליחות ועשה כו', צדקה ונתן והתפלל למד שבו דורנו, נשיא של בבית ובפרט
בתניא  שכתוב וכמו הפעולה, זכרון רק ולא נצחי, באופן קיימת נשארת ומצוות תורה בעניני פעולה 18כל

בעשירי  דורנו, נשיא של ההילולא מיום אנו שבאים ובמיוחד ועד". לעולם נצחי הוא למעלה זה "ויחוד
ימי משך כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל שבו הארץ"בחודש, בקרב ישועות פועל כו' .19חייו

תורתנו, פסקֿדין על מיוסד ודאי אישור שישנו כיון כלל, באישור צורך שאין - עיקר זה וגם ועוד
המכתבים  את להביא תפקידיו את שממלא הממשלתי 'ביתֿהדואר' על ש'חזקה' חיים, ותורת אמת תורת
מו"ח  כ"ק של הציון על לקוראם - כו' הבקשות את למלא יתברך ה' בעזרת שימשיכו ו'חזקה' כו',

הכל" הוא ו"הנשיא דורנו, נשיא ישראל 20אדמו"ר קהל כל "לב עלֿידי 21, – נתקבלו שהבקשות ובוודאי ,
בקשתו. עלֿפי ואחד אחד כל את יברך והוא הברכות", כל "מקור הקב"ה, אצל - דורנו נשיא

שלפניֿזה  בהתוועדות כמדובר הנה - כו' עצות בקשת לשאלות, של 22ובנוגע בתורתו למצוא יכולים ,
המשנה  הוראת את גם מקיים הוא שבוודאי ובפרט ה', עבודת עניני בכל ועצות תשובות דורנו 23נשיא

נכונה. ועצה תשובה למצוא לו שיעזור רב", לך "עשה

ציווי  - רפואה בעניני אור"; ב"תורה ברור מענה ישנו שבהם השאלות לשאר בנוגע ועלֿדרךֿזה
פרשתנו  ירפא"24והוראת אליו 25"ורפא יתמסר אמיתית ידידות ומתוך עניניו, כל את ששמע ידיד רופא ,

מבינים. ידידים כעצת - בזה וכיוצא פרנסה גשמיים, לענינים ובנוגע לרפאותו.

ויפעלו  בפועל, יתבצעו שהדברים בוודאי הרי כו', עם וברוב קדוש במקום הנ"ל את שהזכירו וכיון
מהקב"ה  יקבל בעצמו שהוא או מהידידים, טובה עצה יקבלו טובה לעצה שהזקוקים פעולתם, את

כו'. להתנהג כיצד נכונה מחשבה

.Ê כהן "כל כפים, נשיאת הלכות בסיום ברמב"ם היומי כשיעור והצלחה, ברכה - אלו ענינים ובכל
שנאמר  מתברך, "ואהבת 26המברך מצות יקיים יהודי שכאשר מבטיח שהקב"ה היינו מברכיך". ואברכה

בשנת לרעך  בוודאי יברכו בעצמו שהקב"ה - בתורה והלכה פסקֿדין לו יש אחר, יהודי ויברך כמוך",
וברוחניות. בגשמיות המצטרך בכל הצלחה

היהודי: שבחיי חלוקות שלושה שהם תורה", וספר מזוזה תפילין "הלכות הרמב"ם בשיעור וממשיך
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וש"נ.17) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
כה.18) פרק
סז"ךֿכח.19) אגה"ק
כא.20) כא, חוקת פירש"י
ה"ו.21) פ"ג מלכים הל' רמב"ם
ס"ז.22) בשבט ט"ו סי"ד. בשלח ש"פ שיחת
מט"ז.23) מ"ו. פ"א אבות

וש"נ.24) סע"א. ס, ברכות וראה יט. כא, משפטים
כראוי.25) היוםֿיום בחיי להתנהג הוראות נותן אמיתי ורופא

בריאים  חיים יהיו כי לרופא, יצטרכו לא שמלכתחילה כך
"ואלה  קיום ע"י - ברוחניות בריאים חיים כולל בגשמיות,

גו'". המשפטים
ג.26) יב, לךֿלך
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ראשיֿתיבות  "שֿדֿי", כתוב עליה מזוזה, יש אמיתי יהודי שבבית היהודי, בבית קשורה - מזוזה
ישראל  דלתות שבביתו.27שומר הענינים כל ועל עליו שומר  שהקב"ה דהיינו ,

מצוות  כל את בפועל מקיים והוא להקב"ה, האדם של ומוחו לבו שעבוד על מורים - תפילין
,28הקב"ה 

להתנהג. האדם על כיצד הדינים מובאים שבו) (ובפירושים שבו – ספרֿתורה

.Á,תפילין למצות בנוגע המצוות), (ובמנין ההלכות בכותרת נוסף ענין נבאר להכי, דאייתינן וכיון
היד". על לקשרם הראש, על תפילין "להיות - שלֿיד לתפילין שלֿראש תפילין הרמב"ם שהקדים

אחר  במקום הכתוב 29ונתבאר מסדר הרמב"ם ששינה ואחרֿכך 30הטעם ידך", על לאות "וקשרתם
הראש, על מונחים שיהיו תמידית, מצוה היא שלֿראש תפילין שמצוות מפני - עיניך" בין לטוטפות "והיו
הוא  המצוה קיום שלֿראש שבתפילין ונמצא היד, על לקשרם היא המצוה שלֿיד בתפילין ֿ כן מהֿשאין
ולכן  הקשירה. בעת רק הוא המצוה קיום שלֿיד, בתפילין ואילו ראשו, על מונחים שהתפילין רגע בכל

קודם". ו"תדיר תמידית, מצוה היא שלֿראש תפילין כי - שלֿיד לתפילין שלֿראש תפילין הקדים

כנגד  הראש "על מונחים שלֿראש שתפילין - הענין בפנימיות גם הענין, ולהמתיק להוסיף ויש
על  שבלב המדות של שהשליטה במוחש ורואים הלב". כנגד הזרוע "על מונחים שלֿיד ותפילין המוח",
בגלוי  ניכרת שבראש (מוח) השכל של השליטה מהֿשאיןֿכן הזמן, כל במשך בגלוי ניכרת אינה האדם,

ומחשבה). דיבור במעשה פרט, (בכל הזמן כל במשך

המוח  שעבוד על מהֿשאיןֿכן תמידית, מצוה אין הזמן) כל בגלוי ניכר (שאינו הלב שעבוד על ולכן,
תמידית  מצוה יש הזמן) כל בגלוי .31(שניכר

*

.Ë,דורנו נשיא הצעת ותתקבל שהלוואי האמורים, הענינים אודות פעם עוד להזכיר יש הסיום, לפני
נוסף. ליהודי להיטיב אפשר כיצד יחשבו יחד, נפגשים יהודים ששני שבשעה

אלו  ענינים ולכל ואחת, אחד לכל פרטי למענה צורך שאין כו', למכתבים בקשר העצות, אודות וכן
"ואלה  בפרשתנו נאמר זה שעל כנ"ל), כו' (חזקה ערוך' 'שולחן עלֿפי שהם מכיון וחיות, קיום יש

כו'" ומסרה מסיני תורה ש"קיבל רבינו, משה - לפניהם" תשים אשר ויהודי,32המשפטים יהודי לכל
- לפניהם" ו"תשים יעקב", קהלת "מורשה ירושה, של ובאופן קטנים, קטני כולל וטף, נשים אנשים
"תורה  - ומואר ברור  ובאופן יהודי, כל של לפנימיותו התורה את הוריש רבינו שמשה היינו לפנימיותם,

אור".

רוחני. אור ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גשמי, אור יביא וזה

יהודים  וּתׂשמח בעצמך, ּתׂשמח ג), סעיף (כנ"ל זו בשנה הרמז כפי בשמחה, אלו ענינים כל ְְִַַַולעשות
ובית  ספרים, מלא בית שיהיה עלֿידיֿזה שמחה, מלא בית שיהיה - בביתו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה נוספים,

שבספרֿתורה. ההוראות לפי בו שמתנהגים ובית מזוזה, בו שיש

שבהם  וספרים ספריֿתורה, כמה עם ארוןֿקודש, בו שיש במקום אלו ענינים על שמדברים ובפרט
להולדת  החמשֿמאות שנת היא זו שנה אשר ערוך', ה'שולחן ספרי כולל הספרֿתורה, על פירושים יש

הקודמות  בהתוועדויות כמדובר קארו, יוסף רבי .33המחבר,
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(27123 ע' חי"ט לקו"ש וראה מזוזה). (כוונת האריז"ל סידור
וש"נ. .22 הערה

א.28) לה, (קידושין לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה ולכן
רסל"ו). או"ח אדה"ז שו"ע וש"נ.

ואילך.29) סל"ט תשמ"ז תרומה ש"פ שיחת
ח.30) ו, ואתחנן

וראה 31) ו. ג, (משלי דעהו" דרכיך "בכל הידוע ובלשון
(אבות  שמים" לשם יהיו מעשיך ו"כל ספ"ג) דעות הל' רמב"ם

שם). רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב
רפ"א.32) אבות
ואילך.33) ס"ח ויגש ש"פ שיחת
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בהפצת  להוסיף נחושה בהחלטה יחליט ישראל, כלל בתוככי מאתנו, ואחד אחד שכל ועלֿידיֿזה
משיח  ביאת את ויזרזו ימהרו - חוצה המעיינות ובהפצת במיוחד, ומצוות תורה ובהפצת בכלל, היהדות
"לכשיפוצו  ביאורים) בתוספת דורנו, נשיא עלֿידי לנו (שנמסרו להבעלֿשםֿטוב משיח וכדברי צדקנו,

משיחא  מלכא דא מר", קאתי חוצה, .34מעיינותיך

שהוכפל  השלישי, יום - זה ליום השייך הפרשה כשיעור לצדקה, מעות בחלוקת שמסיימים ובפרט
"כיֿטוב" עמך"בו העני את עמי, את תלוה כסף "אם (איש 35: לזולת ולסייע לעזור מצוה שיש היינו ,

לו. זקוק שהשני דבר בכל בזה), וכיוצא לילד ילד לאשה, אשה לאיש,

במדרש  כדאיתא הקב"ה, עם להתאחד זוכים עמי 36ועלֿידיֿזה אתה - תלוה כסף אם הקב"ה: ִִ"אמר
כו'". אתה אף כו' אני מה (בחיריק),

הגאולה" את שמקרבת צדקה ש"גדולה מבטיחה כבר 37והתורה רב, זמן לפני שבלאוֿהכי ואףֿעלֿפי ,
הקיצין" כל כהרף 38"כלו אפילו עיכבן ו"לא מיד שתהיה הגאולה, את ומזרזת מוסיפה הצדקה הרי ,

.39עין"

עלֿמנת  דולר, של שטר מצוה, של שליחות וטף, נשים אנשים ואחת, אחד לכל בנתינה נסיים - ולכן
לבב. וטוב בשמחה למקומו כשיחזור ואחד אחד כל לצדקה, לתתו

האמיתית  גאולה - יהודי כל עם האמיתית הצדקה את יעשה שהקב"ה יותר, עוד תמהר הצדקה ונתינת
יפות  פנים בסבר להיות שצריכה הצדקה בנתינת הדין כפי הקדושה 40והשלימה, הפתוחה המלאה מידו ,

כל  קטנים, קטני עד ואחד, אחד לכל נותן הוא צדקנו, משיח ביאת עד שנשארו ברגעים וגם והרחבה,
חיים" מלך פני ו"באור לבב, וטוב שמחה ומתוך והרחבה, הקדושה הפתוחה המלאה מידו .41צרכיו

במקומו]. אחד כל לצדקה, לתת עלֿמנת דולר של שטר ואחת אחד לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•
eigiy mdixede devnÎixa zveawl "zecigi"

מוגה  בלתי

והאמהות,1השי"ת  האבות הוריהם, עם יחד והבתֿמצוה, מהברֿמצוה ואחת אחד כל את יצליח
וברוחניות. בגשמיות הענינים, בכל - והאחיות האחים

אחד  שכל וכשם ומצוות, התורה בקיום ולהתעלות להוסיף עצמכם על אתם מקבלים שבוודאי ובפרט
ברוחניות.ואח  גם להיות צריך כך בגשמיות, ולהוסיף לגדול שביכולתו, כל את ועושה רוצה, ד

רבינו, משה של (בשליחותו אתכם חינכו שהוריכם והבתֿמצוה, הברֿמצוה לפני עוד שזכיתם, ובפרט
המצוות. את לקיים - הקב"ה) של שליחו

התורה  ונותן החיים נותן מהקב"ה, מיוחדת ברכה מקבלים שאז הברֿמצוה, לגיל כשמגיעים ובמיוחד
המצוות. וקיום התורה בלימוד בקודש, ולהתעלות להוסיף - המצוות ומצוה

רבינו  משה עלֿידי – שהקב"ה לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה פרשתנו בתחילת שכתוב כמו
לפניהם" תשים אשר "המשפטים את יהודי לכל נותן מגיל 2- מתחיל לפניהם", הערוך "כשולחן ,

חינוך. מצד מדרבנן רק ולא התורה, מן במצוות החיוב זמן ברֿמצוה,
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בתחיל 34) בכש"ט נדפסה - דהבעש"ט תו.אגה"ק
כד.35) כב, משפטים
ספל"א.36) שמו"ר
ב).37) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
ב.38) צז, סנהדרין

מא.39) יב, בא ופירש"י מכילתא
ה"ד.40) פ"י עניים מתנות הל' רמב"ם ב. ט, ב"ב ראה
ובכ"מ.41) ב. צג. מסעי לקו"ת וראה טו. טז, משלי
וש"נ.1) ואילך. 577 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
עה"פ.2) פירש"י
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לפנימיותם  - ב"לפניהם" הפירוש החיות.3כולל כל ועם הפנימיות, כל עם ומצוות תורה לקיים שצריך ,

עשר  חמשה - אזלינן דמינייהו מהימים כהלימוד ואור, ומוסיף שהולך באופן קיום לעיל, וכאמור
ואחד  אחד כל וכך - הפירות ולגידול האילנות לצמיחת - לאילנות השנה ראש לצמוח 4בשבט, צריך

והמצוות. התורה - אמיתיים פירות ולהוציא

כמוך" לרעך "ואהבת מצות חברותיהן)5ולקיים על וילדות חבריהם, על (ילדים החברים על להשפיע -
המצוות. וקיום התורה בלימוד יוסיפו הם שגם

וברוחניות. בגשמיות וטוב בריאות מתוך - אלו ענינים וכל

הישיבות, ראשי - כך לגדול לכם ועזרו אתכם שחינכו לאלו אמיתי נחת תוסיפו זה, כל ועלֿידי
ישראל. כלל ולכל ולאחיות, ולאחים להורים וכמוֿכן והמדריכות, המדריכים והמלמדות, המלמדים

ועד  "למקטנם ואחד, אחד כל עם תורה ילמד ובגלוי, בעצמו שהקב"ה הזמן את יחיש זה וכל
.6גדולם"

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה, האמיתית בגאולה

*

חל ואם הצדקה. בנתינת מוסיף הברֿמצוה, ביום שהברֿמצוה המנהג השבת ידוע ביום הברֿמצוה
והידידים, האחיות האחים, ההורים, גם נוהגים וכמוֿכן ויוםֿטוב. שבת בערב מוסיפים - יוםֿטוב או

עצמם. את ולזכות הברֿמצוה, את לזכות

זה. ליום בסמיכות זאת יעשו - הברֿמצוה ביום זאת קיימו לא שתהיה, סיבה מאיזו ואם

של  שטר שליחותֿמצוה, - וקרוביהם והבתֿמצוה מהברֿמצוה ואחת אחד לכל לתת כנהוג, ובפרט,
המצוות  כל כנגד ש"שקולה צדקה" ו"גדולה לצדקה, לתתו עלֿמנת בכל 7דולר, ה' בברכת ומוסיפה ,

אלא  להביא סתם ולא הגאולה, את להביא סגולה שהיא גם כולל וברוחניות, בגשמיות טובים ענינים
הגאולה" את .8"מקרבת

בקיצור  לעיל שהוזכר ובבנותינו"9וכפי בבנינו גו' ובזקנינו ש"בנערינו "ארץ 10, הקדושה, לארצנו נלך ,
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני תמיד גו' .11אשר

הנשיאים  כאימרת עושים בריֿהמצוה, ובפרט ואחת, אחד שכל עלֿידיֿזה ארץ 12ובפרט דא "מאך
קונה" רצון לעשות שרצתה "ארץ ישראל), ארץ בחו"ל, כאן, (עשה ,13ישראל"

דורנו  ונשיא ישראל, עם כל עם והמחנכות, והמחנכים הוריהם מבריֿהמצוה, אחד כל והולכים
אחר" בן לי ה' "יוסף הוספה, מלשון "יוסף" דורנו נשיא של וכשמו הקדושה, לארצנו ,14בראשינו,

וכשמו  וּתׂשמח, ּתׂשמח השנה כסימן לבב, וטוב שמחה של ובאופן ובתֿמצוה, ברֿמצוה עוד ְְִַַַשמתווסף
ושמחה. צחוק מלשון "יצחק" דורנו, נשיא של השני

עין" כהרף אפילו עיכבן "לא מיד, יחד כולם לארצנו 15ורוקדים עמו ויחד צדקנו, משיח פני לקבל ,
ידך  כוננו אדנֿי ול"מקדש הקודש, עיר ולירושלים ".16הקדושה,
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ג.3) עה, משפטים תו"א ראה
השדה".4) עץ "האדם יט) כ, (שופטים כמ"ש
יח.5) יט, קדושים
לג.6) לא, ירמי'
(מח.7) פל"ז תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי ט, ב"ב

ב).
שם.8) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
שיחיו.9) לאורחים הכללית ביחידות

ט.10) יו"ד, בא
יב.11) יא, עקב
תפה.12) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ח.13) פ"ה, ב"ר
כד.14) ל, ויצא
מא.15) יב, בא ופירש"י מכילתא
יז.16) טו, בשלח
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eigiy zelke mipzg zveawl "zecigi"
מוגה  בלתי

וההמשך 1השי"ת  עצמה, החתונה את (- אותם עשו כבר ו(אם לחתונה ההכנות את ויצליח יברך
ומופלגה. רבה בהצלחה - לאחריֿזה

ככל  - ותתברכו טובות, ושנים ימים לאורך והמצוה, התורה יסודי על מיוסד עד, עדי בנין ותבנו
ובנות  בנים וברוחניות, בגשמיות המצטרך בכל ברכות", ה"שבע בכל - ומצוות תורה על המיוסדת חתונה

לבב, וטוב שמחה מתוך ויגדלו שיתחנכו ומצוות, בתורה עוסקים

הידוע  ובלשון הנכון, ובזמן ובשלימות, רויחי, ומזוני חיי הקדושה 2ובבני הפתוחה המלאה "מידו -
והרחבה".

בגשמיות  המצטרך בכל בשמחתכם, ושמחים שעוזרים אלו וכל משפחותיכם, את גם יברך והקב"ה
ובזמנה. בעתה ובגשמיות וברוחניות,

- ת'ש'מ'ח' השנה וכסימן סוף, לה שאין שמחה עד", "עדי שמחת שמחה, מתוך אלו ענינים וכל
נישואי  שמחת עלֿדרך נוספים, יהודים ּתׂשמח (גם) משמעותו ת'ש'מ'ח' - לעיל כאמור ועוד, ְְִַַַּתׂשמח.

הקהילה. כל ואת שבסביבתם, היהודים ואת המשפחות, את גם משמחת שהיא וכלה, חתן

והחתן  יחד, כולם והולכים הגאולה, בזמן שתהיה קץ אין עד הגדולה לשמחה הכנה מהווה זו ושמחה
פני  לקבלת - ישראל כלל בתוך והסבתות, הסבים ההורים, והמחנכות, המחנכים עם יחד בראשם, והכלה

צדקנו. משיח

קול  ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע "עוד - ברכות" ב"שבע שאומרים היעוד לקיום וזוכים
גו'" שמחה וקול ה'קולות'.3ששון חמשה כל עם יחד ,

לנישואי  ודוגמא מעין הם בישראל, שנישואין הידוע עלֿפי לפרשתנו, וכלה חתן נישואי את לקשר ויש
מתןֿתורה  בשעת וכנסתֿישראל עלֿידי 4הקב"ה ישראל עמו "מקדש הברכה בנוסח שאומרים כמו -

הפרשה  ובתחילת – וישראל" משה כדת כו' לי מקודשת את "הרי הקידושין וכנוסח וקידושין", חופה
ובסיום  מסיני", אלו אף מסיני, הראשונים מה הראשונים, על מוסיף "ואלה רש"י ופירש "ואלה", נאמר

והמצוה" והתורה האבן לוחות את לך ואתנה שם, והיה ההרה אלי "עלה .5הפרשה,

הקב"ה  (כנישואי וההצלחות הברכות כל את ממשיכים בישראל ואשה איש כל נישואי ולכן
תלכו  "בחוקותי את לבב וטוב שמחה מתוך ולקיים להצליח ולכלֿלראש מתןֿתורה), בעת וכנסתֿישראל

אותם" ועשיתם תשמרו מצוותי .6ואת

בעתם" גשמיכם "ונתתי שלאחריֿזה) ההמשך (את מקבלים הם הפירוש,7וכמוֿכן ובמיוחד כולל ,
גשמיות  מלשון ש"גשמיכם" הבעלֿשםֿטוב, בשם הרוחניות 8שאומרים הברכות לכל שבנוסף היינו, ,

בארוכה. כנ"ל בגשמיות, הענינים לכל ברכות גם בו נכללות זה, שבפסוק

*

לצדקה. לתתו עלֿמנת אחד, דולר מצוה, שליחות מכם, ואחד אחד לכל אתן כרגיל,

בנתינת  מוסיפים והאמהות, האבות ובפרט וקרוביהם, והכלה החתן החתונה, שביום המנהג וידוע
הצדקה.
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וש"נ.1) ואילך. 575 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
(2.20 הערה שם לקו"ש וראה דברהמ"ז. שלישית ברכה
יו"דֿיא.3) לג, ירמי' ע"פ
במשנה.4) - ב בו, תענית ראה

יב.5) כד,
בחוקותי.6) ר"פ
ד.7) שם,
רנו.8) סר"ז. כש"ט ראה
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הגאולה" את שמקרבת צדקה וקיום 9ו"גדולה התורה ולימוד הצדקות, כל ובצירוף באריכות), (כנ"ל
המצטרך. בכל הקב"ה ברכות קיום את מזרזים בכלל, טובים ומעשים המצוות

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה, האמיתית גאולה - העיקרית מהברכה החל

1

2

3

ב).9) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ד שבט וכן הקודם לו, אשר מפני כמה סיבות נתעכב המענה עד 

עתה. ובמה ששואל חוו"ד א( בענין החקירה אודות אתרוגי קאלאבריא. הנה באמת אין דעתי נוחה 

ממה שעוררו אצלו ספיקות בזה, אבל כיון שכבר נעשה הדבר, הרי נכונה הצעתו שיסע לשם כדי לברר 

)ידוע הסיפור מה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שפעם בליל ניטל, נכנס אחד לכ"ק  המצב על אתר 

הצמח צדק ומצאו לומד, ושאלו: רבינו, הלא ניטל היום, וענהו הצ"צ: פתח! ווער האט דיר געהייסען 

זאגען, אבל בכ"ז הנה סגר הצ"צ את הספר ופסק מלימודו(.

ב( בשאלתו בענין העתקה מאיטליא. הנה אין נראה לי הדבר כלל, וכיון שזיכהו השי"ת שנמצא 

במקום שיכול לפעול שם או אויפטאן באמת בעניני יהדות בכלל ובענינים הקשורים בחסידות בפרט, 

הנה אינו מובן כלל וכלל למה לו לחשוב ע"ד העתקה וחיפוש במדינות אחרות, ובפרט שע"פ הידיעות 

אין המצב כדבעי בגו"ר בהמקומות שמזכיר, וחששא שכותב במכתבו מפני המצב הכללי של העולם, 

הנה מלבד שאין ידוע באיזה מקום בטוח יותר, הרי לכאורה בזמן הקרוב וועט מען יוצא זיין בפחדים 

לבד. וכיון שזהו - פחד כזה - דבר התלוי ברצון, הרי ישנה הברירה שלא לפחוד ולהיות בטוח בחסדי 

השי"ת חסד חנם שלא יהי' כל ענין של עגמת נפש ח"ו.

- שצריך להיות בקרקע הראוי לבלוע אם  - המי גשמים  ג( מ"ש שבמקום שרוצים להמשיך 

מותר לעשות זה ממלט )צעמענט(, הנה כבר הובא בדרכי תשובה למקואות סימן ר"א ס"ק ר"ו בשם 

שו"ת אמרי יושר "דפשיטא דע"י צעמענט כשרה ההמשכה" )ועצ"ע ובירור אם לא נשתנה המלט מאז(.

ד( נהניתי ממ"ש שהאברך... השתתף וסייע לו בתכנית המקוה, אשר מלבד הענין עצמו, הרי 

צריך לחפש כל דבר של קירוב לחזקו במצבו ביהדות ובהשתתפותו בעניני חב"ד, וכותב אני להנ"ל עתה 

בענין הנחיצות להדפיס לעתים קבועים עניני חסידות וע"ד ה-ארום של חסידות ודוקא בשפת המדינה, 

ובטח גם כת"ר שי' מצדו יעוררו עד"ז.

ה( תקותי שלעת קבלת מכתבי כבר ירדו גשמים ויוכלו להשתמש בהמקוה ובקשר עם זה כדאי 

הי' לעשות תעמולה עוה"פ בעניני טהרת המשפחה אשר א"א בלאה"כ שבזה תלוי בריאות הילדים 

הנולדים ואפי' של הבעל ואשתו וכו' והשי"ת יזכהו לבשר בשו"ט בכל הנ"ל וכן בנוגע לבריאות זוגתו 

ושל עצמו שיחיו, והשתדלותו בקרוב לבם של בנ"י לאביהם שבשמים בודאי תמשיך לו תוספת הצלחה 

בעניניו הפרטים הן בגשמיות והן ברוחניות וע"פ המבואר בתו"א בתחלתו, אשר ע"י הצדקה נעשים 

מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.

ו( בטח קיבל הפ"ש ממר ציפעל שי' וכן מסרתי ע"י איזה שקלים ומהראוי לעשות התועדות 

בזמן המתאים ולעורר את המתועדים ע"ד עניני יהדות בכלל ועניני חסידות בפרט והשי"ת יצליחו.

בברכה.



לה

`"hily x"enc` w"k c"x .c"qa
'dray' ly oey`x meia dgpn zlitz ixg`l

r"if r"p `wyen 'ig zxn zipwcvd zipaxd zewlzqd xg`
g"nyz'd hay a"k ,mihtyn 't 'c mei -

- מאידיש תרגום -

עד  לפתוח רשאים המנחמים ש"אין הוא הדין
תחלה" האבל :1שיפתח

יום  עד אבלים בניחום להתחיל שלא נוהגים יש
באחרונים) (כמובא מצינו 2שלישי הרי אבל, -

כתובות  שני.3במסכת ביום גם שניחמו

הרשב"ץ  מזה: אבלים 4ויתירה שניחום אומר
המשנה  מדברי כמובן הראשון, ביום גם "אל 5הוא

"בשעה  דוקא לפניו", מוטל שמתו בשעה תנחמהו
לפניו" מוטל ביום 6שמתו (גם אחרֿכך מיד אבל ,

לזה  גדולה) (הכי והראיה לנחם. זמן הוא הראשון)
"מפני  - [מיד 7היא המת קבורת שאחר שמצינו

שורות  שורות נעשים היו הקבורה] גמר לאחר
רבתי  באבל שנזכר כמו האבל, ובפרק 8ומנחמים

קורא  ",9היה

ביום  מיד לנחם להאפשרות ההסברה בטעם
הרבים  כח מצד הוא זה שענין לומר, יש הראשון,
ואופן  למצב בנוגע גם מובן ומזה והציבור,

לנחם 10הנוכחי  שיכולים - והציבור הרבים במעמד ,
הראשון. ביום כבר

כולם: על ונוסף ועוד

מיוחדת  הדגשה שנדרשת בזמן עכשיו נמצאים
ד"ואהבת  בתורה" גדול ה"כלל ישראל, באהבת

כמוך" בגלל 11לרעך שבא הגלות, ענין לבטל כדי -
חנם  המיתה 12שנאת ענין לבטל - גם כולל ,

מזה  כמובן וכו', וגלות חנם בשנאת הקשורה
ה' ומחה לנצח המות "בלע יהיה הגאולה שבזמן

גו'" פנים כל מעל דמעה .13אלקים

הגלות  סיבת (לבטל לזה הדרכים אחת אשר
כפסקֿדין  – אבלים ניחום עלֿידי היא והמיתה)

מצוה 14הרמב"ם  שהיא (אףֿעלֿפי אבלים שניחום ,
"בכלל היא jenkמדבריהם) jrxl zad`e שהיא) "

התורה). מן

ההזדמנות  לנצל ביותר עכשיו נוגע ולכן
בכלל  אבלים ניחום - גרמא שהזמן לענין הראשונה

ישראל. אהבת

"והחי  עם גם קשורה שאבלות להוסיף, עוד ויש
לבו" אל אבלים.15יתן ניחום מעניני גם שזהו ,

ששמה  נפטרת אודות כשמדובר ובפרט
" - הוא ".dig(הראשון)
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ד"ס 1) יו"ד טושו"ע ה"ג. פי"ג אבל הל' רמב"ם ב. כט, מו"ק
שעו.

ס'2) .(297 (ע' נג אות ס"ב ד פרק בו כל בס' בהמובא ראה
כה  סימן חסד דרכי ס' רט). (ע' ה אות כ פרק ח"א החיים גשר

א. פי"ח, לדק"ר משה ידי פי' וראה וש"נ, ה. אות
לנחמו 3) אליו ש"הלך שמחות הל' מהרי"ל גם וראה ב. ח,

השני". ביום
שם.4) תויו"ט מכ"ב. פ"ד לאבות שמואל במדרש הובא
יח).5) משנה - אדה"ז ובסידור שלפנינו (במשניות שם אבות
וכתב 6) אבלו". בשעת תנחמהו "ואל גריס שם הרשב"ץ אלא

שמצינו  מפני הגירסא שינו לפניו, מוטל שמתו בשעה ש"הגורסים
כו', האבל ומנחמין שורות שורות נעשים היו המת קבורת שאחר
אבלו  בימי אמר שלא כך, מפני הגירסא לשנות שאין נראה אבל
שהוא  בשעה כלומר אבלו, בשעת אלא אבילותו בשעת ולא

שם. תויו"ט וראה באבלו". מתאנח
שם.7) הרשב"ץ לשון
ה"י.8) פ"א שמחות מס'
רפי"ג.9) אבל הל' רמב"ם א. יט, סנהדרין וראה ב. טז, ברכות

ועוד. סשע"ו. טויו"ד ב. כד, שם במשנה. א כז, מו"ק וראה

ב)10) ק, בב"ב רשב"ם (בשם כג תשובה ובמהרי"ל
.. האבל את לנחם ויושבים מעט הולכים הקברות מן ש"בחזרתם
עם  "הולכין הז' שבפעם שם, ובמהרי"ל פעמים", ז' עושין וכך

ezial la`d.(הרמב"ן (בשם סשע"ו טויו"ד וראה שמה". ויושבין
שם.11) (ופירש"י) ובתו"כ יח יט, קדושים
ב.12) ט, יומא
ח.13) כה, ישעי'
רפי"ד.14) אבל הל'
במעשיו 15) יפשפש ספי"ג: שם רמב"ם וראה ב. ז, קהלת

בתשובה. ויחזור



לו

g"nyz'd xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zegiyn .c"qa
- מאידיש תרגום -

מברכים ‡. שבת ענינים: כמה ישנם זו בשבת
משפטים. ופרשת שקלים, פרשת אדר, החודש

באותה  ביחד באים אלו ענינים שג' וכיון
- מזה ויתירה `cgהשבת, jynda בהמשך :

שקלים, פ' קריאת באה משפטים, פ' לקריאת
שיש  מובן - אדר חודש מברכים לזה ובהמשך

שייכות. ביניהם

חדשי ·. מי"ב חודש שכל שמכיון כמ"פ, דובר
ברכת  שגם מובן, - המיוחד ענינו בו יש השנה
ב'שבת  ממנה מתברך שהחודש הברכה החודש,

המתברך. לחודש בהתאם היא מברכים',

'שבת  בכל הוא החודש ברכת שנוסח ואע"פ
כל  ועל עלינו הקב"ה "יחדשהו - בשוה מברכים'
ולשמחה, לששון ולשלום, לחיים ישראל, בית עמו
לשונות  ששה אותם חודש כל ולנחמה", לישועה
הלשונות  מששה אחד כל הרי מ"מ - ברכה של
'שבת  ובכל ואופנים, פרטים וכמה כמה בו כולל
והאופנים  הפרטים על היא ההדגשה מברכים'

פרטי לחודש .dfהמתאימים

אדר: חודש - לעניננו ובנוגע

"החודש  - הוא אדר חודש של המיוחד ענינו
mdlאשר jtdp"ליוםֿטוב ומאבל לשמחה .1מיגון

סתם  לא היא אדר בחודש שהשמחה ומכיון
הרי  לשמחה", "מיגון שנהפך מה אלא שמחה,

עז. וביתר שאת ביתר היא השמחה

בפורים  שהשמחה מה על הטעמים אחד [וזהו
יו"ט  שבכל יו"ט, בכל מהשמחה גדולה יותר היא
היא  פורים שמחת משא"כ בהגבלה, היא השמחה

ידע" דלא נהפך 2"עד השמחה היפך כאשר כי -
בנוגע  שזה וכשם ביתרון. היא השמחה לשמחה,

אדר  חודש לכל בנוגע גם הוא עד"ז ,3לפורים,

" הנ"ל הפסוק מיגון ycegdכלשון להם נהפך אשר
גו'" ].4לשמחה

מברכים  ב'שבת אומרים שכאשר מובן, ומזה
היא  הכוונה ולשמחה", לששון כו' "יחדשהו אדר'
שמחה  אדר, לחודש בהתאם מיוחדת, לשמחה

לשמחה". מיגון ש"נהפך מזה הבאה

ע"פ  מקדשין שהיו שבזמן שאע"פ ולהוסיף,
(ד" הענין התחיל להם")ycegdהראי', נהפך אשר

הגלות,y`x-ycegמ  בזמן עכשיו, הרי - אדר
ויודעים  החשבון, ע"פ היא החדשים כשקביעות
מברכים  שלכן ראשֿחודש, יהי' מתי מלפנ"ז כבר
עניני  כל כבר נפעלים - שלפניו בשבת אותו

מברכים' ב'שבת שבת 5החודש, - לעניננו ובנוגע .
אשר  ד"החודש המיוחדת שהמעלה אדר: מברכים
זה, על והנתינתֿכח לשמחה", מיגון להם נהפך

אדר'. חודש מברכים מ'שבת כבר מתחילים

אדר,‚. בחודש נהפך" אשר "החודש בענין
נוספת: מעלה ישנה

 ֿ בלתי דבר קודם יהי' שבפועל אפשרות ישנה
ר"ל, ויגון לאבל המביא זאת k"g`eרצוי מהפכים

היגון). מתוך הבאה השמחה מעלת שתהי' (ועד
שהגזירה  באופן היתה אדר בחודש ה'אתהפכא'
כאשר  מיד פועל. לידי באה לא מלכתחילה
ולאבד  להרוג "להשמיד הקס"ד על שמעו היהודים

היהודים" כל עם 6את הקשר את חיזקו הם ר"ל,
גו' היהודים" כל את כנוס "לך והמצוות, ,7התורה

נפש  למסירת "ונהפוך 8ועד הי' אדר בי"ג ומיד ,
היהודים" "נקהלו גו', על 9הוא" "לעמוד ,
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כב.1) ט, אסתר
ב.2) ז, מגילה
פור3) שנפל "כיון ב יג, ממגילה `xcולהעיר ycega אמר . .

באדר  שבשבעה יודע הי' ולא משה, בו שמת בירח פור לי נפל
רק  שלא לומר, יש דעפ"ז – נולד" באדר ובשבעה מת

היא בפורים מזו,mbשה'אתהפכא יתירה אלא החודש, בכל
היא בפורים aaeqneשה'אתהפכא' d`vez.לטוב החודש מהפיכת

המגילה"4) לקריאת כשר (אדר) החודש ש"כל - להלכה ונוגע
ס"ז). סתרפ"ח או"ח שו"ע ה"א. פ"א מגילה (ירושלמי

מסתבר 5) אדר), ר"ח לפני (עוד מיד תהי' הגאולה ובאם
שיקומו  הסנהדרין ע"י הראי' ע"פ (גם) החודש שיקדשו לומר,
כו), א, (ישעי' כבראשונה" שופטיך "ואשיבה הגאולה, בתחילת

ר"ח. בקביעות שינוי שיהי' אפשר שאז
יג.6) ג, אסתר
טז.7) ד, שם
ד.8) קכ, תו"א ראה
אֿב.9) ט, אסתר



לז g"nyz'd xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zegiyn

ושמחה"10נפשם" צהלה שושן "והעיר .11,
בחודש  י"ד ביום .12ועאכו"כ

ה':„. בעבודת הענין

הצדיקים  עבודת - עבודה אופני ב' ישנם
מעלה  ישנה מהם אחד שבכל – התשובה ועבודת

השני: האופן לגבי

על  עבר שהאדם שאע"פ היא התשובה מעלת
ועד  תשובה, ועשה התגבר הוא אח"כ הרי חטא,

כזכיות" לו נעשו "זדונות זאת, .13שהפך

חשוכא  "אתהפכא מעלת – הידוע ובלשון
למיתקו" ומרירו בלי 14לנהורא היתה שלא מעלה ,

מן  דוקא הבא האור יתרון - והמרירות החושך
למטה 15החושך  יורד ביותר גבוה הגבוה כל שהרי ,

ביותר  ה"מטה 16מטה את שמהפכים בשעה ולכן ,
ביותר. גבוהה לדרגה מגיעים ויגון), (אבל ביותר"

מעלה  נוספת תשובה, העושה האדם וכן
עבודת  מכמו ומרץ תוקף ביתר שהיא בעבודתו,

יתיר 17צדיק  בחילא ,18.

אין  עומדין, שבעליֿתשובה "במקום ולכן
בו" לעמוד יכולין גמורין .19צדיקים

שהנהגתו  בצדיק, מעלה ישנה גיסא, לאידך
האדם את האלקים עשה "אשר ולא xyi"20באופן ,

לאחר  (אפילו בעלֿתשובה משא"כ כו', מימיו חטא
שהתנהג  זמן הי' סוףֿסוף הרי תשובה) שעשה

jtid הצער עם ירידה, של במצב ועמד ה', רצון
בזה  הקשור .21וכו'

- הוא האדם בעבודת נותן אדר שחודש והכח
עומד  הוא כאשר שאפילו ביחד, המעלות ב' חיבור
של  "אתהפכא" מעלת לו תהי' צדיק, בדרגת

והביאור: בעלֿתשובה.

מלביש  שהקב"ה - היא העולם בריאת תכלית
מלשון  עולם בעולם, ויצרֿהרע גוף בתוך נשמה

והסתר  והחומרי 22העלם הגשמי הזה לעולם ועד ,
ש"מלא  ממנו, למטה תחתון שאין תחתון ממש,

כו'" ממש ה' נגד שהן וסטראֿאחרא ,23קליפות
מתים" עם 24ה"נקראים קשורים "חיים" (שהרי
"ואתם  - חיים"25קדושה אלקיכם בה' הדבקים

אבל 26גו') של לענין וקס"ד אפשרות וישנה -
ויגון.

דירה  יעשה עבודתו ע"י שיהודי היא והכוונה
לנהורא, חשוכא אתהפכא ע"י בתחתונים, ית' לו
החושך  במקום ב"ה איןֿסוף ה' אור "שיאיר
עז  ויתר שאת ביתר כולו העולם כל של והסט"א
ממש  בגלוי שיהי' כפי כו'", החושך מן אור ויתרון

לעתידֿלבוא  ולתמיד .23ממש

בחודש  הניתנת הנתינתֿכח מתבטאת ובזה
"אתהפכא  שיהי' כדי צריכים אותו שהחושך, אדר,
"קס"ד". של באופן רק יהי' - לנהורא" חשוכא
ישנה  בו כזה בעולם נמצא שהאדם העובדה עצם
אצלו  מעורר עצמו זה - הפכי ענין לעשות אפשרות
חטא  שלא (אע"פ תשובה של יתיר" "בחילא
שחושך  רק שלא כזה בתוקף עומד והוא מימיו),
אדרבה, אלא בתומ"צ, לעבודתו מסתיר לא העולם
כך  לקדושה, העולם חושך את מהפך הוא

מן 27שמלכתחילה  האור ויתרון מעלת את לו יש
החושך.
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יא.10) ח, שם
טו.11) שם,
טו.12) ט, שם
ב.13) פו, יומא
א.14) ד, זח"א ראה
אור 15) ערך ב) (כרך חב"ד הערכים ס' וראה יג. ב, קהלת

ואילך. תקעה ס"ע לחושך ביחס
שערי 16) ד. ט, שה"ש ד. עג, בלק לקו"ת א. עג, תו"א ראה

ועוד. ואילך. פל"ב ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה
ריד.17) ע' תקס"ט סה"מ ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה
פ"ח.18) אגה"ת וראה ב. קכט, זח"א
ב.19) לד, מברכות שם. תשובה הל' רמב"ם
כט.20) ז, קהלת
אי 21) לומר וצריך מיוחדת, לזהירות בעלֿתשובה צריך ולכן

עילאה, בתשובה וגם ד). ט, ואתחנן (לקו"ת רע סורו כי אפשי,
– (42 ע' תש"ה (סה"מ אפשי לומר ויכול לגמרי מתהפך שעי"ז

רצוי*. בלתי במצב הי' התשובה, עשיית שלפני בזמן הרי

(`"rq ,et `nei i"yx) "ezligzn epeer xwrp dad`n aydy" mbdc (*

שנה.22) ע' להצ"צ ביאוה"ז ד. לז, שלח לקו"ת ראה
פל"ו.23) תניא
מתים 24) קרויים בחייהם גם רשעים וכמאחז"ל פי"ט. תניא

תניא  גם וראה פ"ז). אגה"ת וראה נח. ס"פ פירש"י ב. יח, (ברכות
פ"ד. ה'שי"ת לגני" "באתי ההילולא המשך ספכ"ד.

ד.25) ד, ואתחנן
ספל"ד.26) אדר"נ
אש 27) לא גו' המחלה "כל הקב"ה (גבי מש"נ עליך ע"ד ים

בשר  רפואת ע"י גם הוא ועד"ז כו). טו, (בשלח (מלכתחילה)"
עצמו  המנהיג "כל ה"כ) פ"ד דיעות (הל' הרמב "ם כמ"ש – ודם
ימיו  כל חולי לידי בא שאינו לו ערב אני שהורינו, אלו בדרכים

כו'".

iptly onfa la` ,ezligzn oerd z` zxwer daeyzdy dn edf ixd ±
.r"vre .ievx izla avna 'id daeyzd
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הקדושה, עם תמידי באופן קשור שהוא והגם
 ֿ הבלתי הענינים אודות דבר יודע הוא אין ולכן
שעבודתו  כיון מ"מ, - בעולם הקיימים רצויים
הכללית  ידיעתו (מצד יתיר" "בחילא היא בתומ"צ

וכו' בו גוברים שהקליפות עולם הוא ),28שעוה"ז
ההעלמות  (גם העולם עניני כל עי"ז נהפכים

לקדושה. הפרטיים) הרמב"ם והסתרים ,29וכפס"ד
עצמו  את מכריע אחד, יהודי של אחת מצוה שע"י
תשועה  ולהם לו ומביא זכות, לכף כולו העולם וכל

והצלה.

שלא ‰. הצדיק (מעלת אדר שבחודש זה עילוי
ה'אתהפכא' מעלת זה עם וביחד מימיו, עבירה עבר

השקל" "מחצית במצות גם משתקף .30דתשובה),

עניני  כל מובן: אינו שלכאורה ובהקדים,
דוקא  מקדשין שרת כלי בשלימות. צ"ל קדושה

מלאים  והכהן 31כשהם תמימים, צ"ל קרבנות ;
זו  מצוה מדוע וא"כ וכיו"ב. תמים, צ"ל המקריב

" של בנתינה השקל"?zivgnמתבטאת

בנוגע  בכ"מ בחסידות מבואר בזה: והביאור
- "מחצית" נותן שיהודי שע"י השקל", ל"מחצית
"שקל  נעשה יחד ומשתיהן השניה, במחצית נפעל

הקודש''.

ביאורים  ב' ישנם החצאים, שני ובענין
(בכללות):

ובנ"י  הקב"ה על מרמזים החצאים שני ,32(א)
שכל  ואשה, איש בדוגמת הם וכנס"י שהקב"ה כיון

גופא" "פלג הם ואשה) (איש מהם 33אחד

המגיד  הרב וכתורת לך 35עה"פ 34(מחצית). "עשה
 ֿ חצאי (מלשון חצוצורת", ש"שתי חצוצרות", שתי
אחד  ש"כל ובנ"י, הקב"ה על מרמזים צורות)
ושניהם  צורה, חצי רק ואינו בשלימות אינו בעצמו

שלימה" צורה הוי .36יחד

מחצית  גו' יתנו "זה הכתוב פי' ועפ"ז,
שלו 37השקל" ה"מחצית" עם עבודתו, ע"י שיהודי ,

הנמשכת  השניה, ה"מחצית" את גם מקבל -
.38מלמעלה 

הנפשות, שתי על מרמזים החצאים שני (ב)
יתנו  "זה הכתוב ופי' הבהמית. ונפש האלקית נפש
כחות  עשר עם עבודתו שע"י השקל", מחצית גו'
וקיום  התורה בלימוד האלקית, הנפש גרה) (עשר

) העלי' נעשית - תרומה dnexzהמצוות להוי',
והעלאה  הרמה עשר 39מלשון השניה, במחצית גם (

הבהמית  נפש של .40כחות

האלקית  (נפש החצאים שב' הטעם גם וזהו
"מחצית נקראים הבהמית) ענין lwydונפש כי - "

עבודת  ע"י הנעשית הבהמית נפש של (העלי'
משקולת  בדוגמת הוא האלקית) הנפש

("וואגשאל"):

בנפש  עלי' תפעל האלקית הנפש שעבודת בכדי
האלקית  בנפש ירידה להיות צריכה - הבהמית
שהשגת  האלקית, הנפש בכחות ובפרט בכלל,
שיורגשו  באופן יהיו שלה ואהבהֿויראה אלקות
בנפש  העלי' נפעלת אז, ודוקא הבהמית, בנפש

האלקית. הנפש עבודת ע"י הבאה הבהמית 

ירידת  אופן לפי היא הבהמית, בנפש והעלי'
גדולה, יותר היא שה'ירידה' ככל האלקית: הנפש
האלקית  הנפש של ואהבהֿויראה אלקות והשגת
בנפש  יותר נרגשים הם (שאז יותר 'יורדים'
יותר  היא הבהמית הנפש עליית כך - הבהמית)

.41נעלית 

.Â ב"מחצית הפירושים ששני לומר, ויש
שגם  ליהודי שיש הכח כי לזה: זה שייכים השקל"
של  במצב הם האלקית הנפש של הכחות כאשר
בתקפם, ישארו הבהמית, בנפש והתלבשות ירידה
ומסתירה  מעלימה אינה שנה"ב רק שלא ועד
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ספ"ו.28) תניא ראה
הי"ד.29) פ"ג תשובה הל'
יג,30) (מגילה לשקליו" שקליהם "הקדים ממארז"ל ולהעיר

ב).
א.31) פח, זבחים
ואילך.32) א'תתמז ע' תשא אוה"ת ראה
ב.33) צא, זח"א וראה רע"א. רצו, ב. קט, ב. ז, זח"ג
לתהלים 34) באוה"ת ונתבארה הובאה ואילך. ד מח, או"ת

תשצ  (ע' ואילך פשפ"ד תער"ב המשך ואילך. שנז ע' אור) (יהל
א'תתמח. ע' שם אוה"ת – ובנדו"ד ואילך).

ב.35) י, בהעלותך
שם.36) המגיד ל'

יג.37) ל, תשא
ועוד.38) א'תתמח. ע' תשא אוה"ת ד. פו, תשא תו"א ראה
א.39) קמז, זח"ב
וראה 40) ואילך). קלב ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח יתנו זה ד"ה

א'תתקלא. א'תתקז. ע' תשא אוה"ת גם
מצות 41) להצ"צ ספהמ"צ תשא. ס"פ בהוספות, תו"א ראה
בנפש מחה"ש הבירור בענין (לא מדובר ששם אלא סע"ב). (סו,

להניצוצות  עד בכלל, הניצוצות בירור בענין אלא) הבהמית,
המשל  שם בתו"א שמביא מזה כמובן ביותר, למטה שנפלו

שם).a`feדשועל ובפירש"י א לט, .y"iir(סנהדרין



לט g"nyz'd xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zegiyn

בנה"א, עלי' פועלים הם - אדרבה אלא עליהם,
ב"מחצית  הראשון הביאור עם קשור זה הרי

צורות: חצאי שני הם וישראל שהקב''ה השקל"

כתיב  להקב"ה, שבנוגע לא 42כשם הוי' "אני
להוות  כביכול, "יורד'', שהקב"ה שזה שניתי",
אין  הגשמי, לעוה"ז עד העולמות, כל את ולהחיות
בנוגע  גם הוא עד"ז - ח"ו שינוי בו פועל זה
ועד  הקב"ה, עם אחד דבר שהיא יהודי, של לנשמה

אחד  צורה"ש"כל חצי רק אינו שירידת 36בעצמו ,
שינוי  שום פועלת אינה הבהמית, בנפש הנשמה
הם  הנפה"א של כשהכחות גם ולכן מהותה, בעצם
בנפש  עלי' פועלים הם הרי ירידה, של במצב

הבהמית.

.Ê"השקל "מחצית שנתינת הביאור גם וזהו
נפשותיכם" על "לכפר חטא 43פעלה על הכפרה ,

ביותר 44העגל  חמור חטא "זוהמא"45, שהחזיר ,
הדעת  עץ (דחטא בעולם 46ומיתה (47.

הנשמה  בדרגת רק שייך ופגם, החטא ענין
כאשר  אבל לעצמה. מציאות (בחיצוניות) שהיא
הענין  בגילוי נמשך השקל" "מחצית נתינת ע"י
של  חצאים שני אחד, דבר הם והקב"ה שיהודי
הפגמים. כל בטלים ממילא הקודש", "שקל אותו

.Á מחצית נתינת שע"י שלאחרי להוסיף, ויש
גילוי  כבר נמשך הראשונה, בפעם השקל
("שתי  הקב"ה עם כנ"י של העצמית ההתקשרות
היא  השקל" "מחצית מצות הרי חצאיֿצורות"),
לענינים  מלכתחילה מקום נתינת שאין כזה באופן

.48הפכיים 

"מחצית  מענין האדם בעבודת שנוסף והעילוי
אלא) רצוי, בלתי ענין על כפרה (לא הוא השקל"
בלבד  זו לא הרי הקב"ה, עם אחד דבר שהוא מכיון
הבהמית  נפש של וההסתר מההעלם מתפעל שאינו
לקדושה. להפכם בכחו אדרבה, אלא ועולםֿהזה ,

(עכשיו) השקל" "מחצית שענין מובן, ועפ"ז
צדיק  מעלת ביחד, הנ"ל המעלות ב' שישנן - הוא
מעלת  זה עם וביחד מימיו, עבירה עבר שלא

הבהמית  הנפש בירור דתשובה, .49ה'אתהפכא'

.Ë,"לנהורא חשוכא ("אתהפכא הנ"ל ענין
גם  הוא צדיק) בדרגת שעומדים - זה עם וביחד

משפטים: פרשת של התוכן

והדי  (רובם)המשפטים הם שבפרשה, נים
עבדות  של ענינים - רצויים בלתי ענינים אודות

בגניבתו" שנמכר עבד - גופא -50(ובזה ועד ,(
ומת" איש ("מכה ר"ל נפש וכיו"ב.51לנזקי ,(

תשים  אשר המשפטים ב"ואלה והכוונה
ולהפוך 52לפניהם" לתקן איך שנדע כדי היא,

התשובה  למעלת להגיע ועי"ז אלו, .53ענינים

יותר: בעומק היא שבזה הכוונה - ועיקר ועוד
כשנמצאים  בתורה, אלו ענינים לומדים כאשר
גם  [ולומדים כאלו ענינים על קס"ד שיש בעולם

שולל, זה הרי - זה] על העונש dligzklnyאודות
הבלתיֿרצויות  התוצאות בידעו בזה, יכשל ָלא

שמזה.

שלא  שנשמרים רק לא מזו: יתירה לומר ויש
בשלילת  בתוקף שמתגברים אלא בזה, להכשל
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ו.42) ג, מלאכי
טוֿטז.43) ל, תשא
ועוד.44) יֿיא. תשא תנחומא ה"ג. סוף פ"ב שקלים ירושלמי,
לד 45) לב, תשא (ראה כו' החטאים לכל שורש שהוא ועד

א). קב, מסנהדרין ובפירש"י.
הדעת 46) עץ מחטא יותר חמור הוא העגל חטא אחד, ובפרט

לא  דעליונים הגזירה ביטול לאחרי תורה, מתן לאחרי בהיותו –
ג). פי"ב, (שמו"ר כו' למטה ירדו

סע"ב.47) קצג, ח"ב ב. קכו, ב. נב, זח"א א. קנו, שבת
(תשא 48) נגף" בהם יהיה ש"לא פעל מחצה"ש שע"י ולהעיר

יא). שם
המשכן 49) גלוי) (ויסוד אדני נעשו מהשקלים זה: על ונוסף

העיקרית  העבודה ציבור, קרבנות בהם קנו – המקדש (ובזמן
ביהב"ח  הל' רמב"ם – קרבנות" בו להקריב מוכן "בית במקדש,
השכינה  השראת בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו – בתחילתן)
שהמשכת  לגני", "באתי ההילולא המשך וראה הגשמי, בעוה"ז

חשוכא  דאתהכפא העבודה ע"י נעשית במשכן למטה שכינה עיקר
עיי"ש. לנהורא,

ב).50) (כא, פרשתנו ריש פירש"י
יב.51) שם, פרשתנו
א).52) (שם, פרשתנו ריש
המשפטים",53) ב"ואלה גם מרומז זה שענין לומר ויש

אף כפירש"י  מסיני, הראשונים מה הראשונים, על מוסיף "ואלה
נעשה  שעלֿידם הלוחות נתינת ד"סיני" הענין מצד מסיני": אלו
שמדובר  כאלו למאורעות* מקום אין המות", ממלאך "חירות
לא  משפטים בפרשת שבדינים קס"ד שייך ולכן משפטים, בפרשת
אלו  ש"אף הלימוד בא זה ועל ד"סיני": ("חירות") העילוי ישנו
שגם  בכדי הוא כאלו, בענינים מדברת שהתורה מה דזה – מסיני"
נעשה  שעי"ז לנהורא, חשוכא אתהפכא לקדושה, יתהפכו הם

ואלה - באור ויתרון הראשונים".siqenהוספה על

" 'ebe gvxz `l" " 'ebe mixg` miwl` jl 'idi `l" k"`yn (*
md zexacd zxyraywx.ok rxi`y `le ,ieeiv
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שזה ועד המצוות, שאר ובקיום את jtdnהענינים,
ונפעלים  אלו), (בענינים שבעולם החושך

החושך. מן האור ויתרון המעלה מלכתחילה

.È ד"ואלה התוכן גם שזהו להוסיף, ויש
הענינים: בפנימיות המשפטים"

פרשתנו  ריש ש"ואלה 54בזוהר איתא,
"ואלין  (שתרגומו: לפניהם" תשים אשר המשפטים
סדורין  אינון "אלין קדמיהון") דתסדר דיניא
מבאר  ואח"כ כו'", דנשמתין דינין דגלגולא
מדברים  פרשתנו בתחילת שהפסוקים איך בארוכה
עבודתן, סיום לאחרי הנשמות עליית אודות

מעלמאֿדין. והסתלקותם

סוגי  שני ישנם שבכללות שם, הביאור ותוכן
עבד  דההוא סטרא "מההוא נשמה נשמות:
ענין  ישנו ששם בי"ע, מעולמות נשמה מטטרון",
לתקן  העבודה בהם שייכא ("ולכן טובֿורע

ולכן 55עצמם" בנשמה, פגם להיות יכול וממילא ,(
"מסטרא  ונשמה הגלגול. ע"י לתיקון צריכה

) צדיק של נשמה צדקנית דשכינתא", בחי'56או ,(
מלך"57"בת  בת . . ממלכות 58יחידה נשמה ,

חסרון"), ("מבלי רע של ענין אין ששם דאצילות,
שעבוד" בי' "לית הגלגול 59ולכן ורק 60שע"י ,

הנשמה. בעליית מתעסק בעצמו הקב"ה

וצדקנית) צדיק (של כזו בנשמה שגם ולהוסיף,
לבי"ע, ירדה הנשמה כי - 'אתהפכא' מעלת ישנה
שאין  התחתון העשי' בעולם גשמי לגוף ועד
בבירור  עבודתה עבדה ושם ממנו, למטה תחתון
(למעלה  בנשמה עלי' פעל שזה העולם, גשמיות
האור  יתרון - דאצילות) במלכות מצ"ע שהיא מכפי
בעוה"ז  בגוף נשמה עבודת ע"י שבא החושך מן

התחתון.

בזוהר  שממשיך נפקת 61כפי נשמתא האי ש"כד

לה  אנהיר קוב"ה ברירא, נקיי' זכייא עלמא, מהאי
לזוהר  בהערותיו אאמו"ר ומבאר נהורין''. ,62בכמה

לנגד  י"ל ברירא) נקיי' (זכייא הלשונות ש"ג'
שלו  בנר"ן העבודה על דקאי לומר, ויש נר"ן".

בי"ע  עולמות להיות 63כנגד צריכה לזה, ובנוסף .
ומעשה" דיבור ב"מחשבה העבודה וגם 64שלימות ,

"ג' - שלו (וכלי) בגוף בעבודה הבחי'64שלימות
פנימי" תיכון חיצון .65שבכלים,

במל"ת,64ו"גם  נקיי' מ"ע, בקיום זכייא י"ל:
התורה" בלימוד .66ברירא

(גם) מגיעה למטה בגוף הנשמה עבודת וע"י
"קוב"ה  שאז לאצילות, ועולה כשחוזרת - להעילוי
במצוות  שעסקה מפני נהורין, בכמה לה אנהיר

אור" ותורה מצוה שנר .64ותורה,

.‡È כאו"א של בעבודתו הוראה ישנה מזה
טובות: ושנים ימים לאורך בגוף, נשמה

ופ' שקלים, פ' אדר, (מברכים זו משבת
שכשנמצאים  מיוחדת, נתינתֿכח לוקחים משפטים)
(היפך  וסט"א קליפות המלא הגשמי בעוה"ז
(שלא  צדיק של בדרגה ועומדים נשארים החיים),
חושך  את מהפכים זה עם וביחד עבירה), עבר
ועושים  ליוםֿטוב", ומאבל לשמחה "מיגון העולם

בתחתונים. ית' לו דירה

מובן  הרי תיקון, הדורש ענין ישנו אם ועאכו"כ
זהיר  ד"הוה עבודתו להיות צריך שבזה מעצמו,

ביתר 67טפי" הוספה ע"י - ובפשטות לטוב, להפכו
כו'. הקדושה בצד עוז ויתר שאת

בגוף, נשמה כאו"א אצל יותר: ובפרטיות
ברירא", נקיי' ד"זכייא העבודה להיות צריכה
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ואילך.54) א צד,
שם.55) רמ"ז
בעיקר 56) קאי דשכינתא" מ"סטרא שנשמה שם, רמ"ז וראה

בנשים. גלגול שאין אשה, על
ב.57) שם, זהר
בן 58) כמו הוא מישראל א' שכל הבעש"ט, מתורת ולהעיר

סקל"ג). הוספות טוב שם (כתר זקנים להורים שנולד יחיד
סע"א.59) שם, זהר
המלוקט 60) (מק"מ, הזהר מפרשי שאר וראה כאן. רמ"ז

ועוד). החמה, באור
א.61) צז,

פח.62) ע' לוי"צ לקוטי
לי'63) יהבין אתיליד, כד "ב"נ ב): (צד, שם בזהר לעיל ראה

יהבין  יתיר זכה הקודש, אופני אתקרון דאלין מסטרא כו' נפשא
יתיר זכה הקודש, דחיות מסטרא רוחא נשמתא לי' לי' יהבין

נר"ן  בחי' האדם ממשיך העבודה ע"י היינו דכורסייא", מסטרא
בי"ע). (כנגד

שם.64) לוי"צ, לקוטי
(כל 65) ש"הכל אאמו"ר מ"ש בפשטות מובן ועפ"ז

אחד". בקנה עולה הנ"ל) הפירושים
על 66) שקאי "זנב", ר"ת ברירא" נקיי' ש"זכייא לומר, ויש

ע' מסעי (אוה"ת דאצילות דרגין דכל סופא דאצילות, מלכות
עלמא  לבי"ע, דאצילות) (ממלכות הנשמה ירידת שלאחרי א'תה),
בחי' בו שנמשכת במלכות, יותר נעלית עלי' אח"כ נעשה דפרודא,

ברירה". נקיי' "זכייא
ב.67) קיח, שבת ראה
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מצוות  במצוותֿעשה, והידור בקיום ביותר חיזוק
השלימות  ע"י התורה, ולימוד לאֿתעשה,
הגוף  עם בעבודה וגם ומעשה. דיבור במחשבה

הרי  אור", ותורה מצוה ב"נר העסק וע"י (כלי),
המשכת  - נהורין" בכמה לה אנהיר "קוב"ה

בעולם  אלקות גילוי שלמעלה, .68ה"מחצית"

1

2

3

4

5

6

ציצית):68) (בהל' ברמב"ם היומי שיעור עם זה לקשר ויש
(פירש"י  החרכים מן מציץ מל' אותו, וראיתם שם על הוא ציצית
מביאה  הציצית שראיית ציצית, מצות קיום וע"י לח) טו, שלח
מן  "מציץ מלמעלה, הגילוי גם נעשה – המצוות כל לזכירת

נהורין". בכמה לה "אנהיר החרכים",

– ויו"ט שבת של נר למצות בנוגע הוא שעד"ז לומר, ויש
היא  זו מצוה שגם מכיון – ישראל ובנות לנשי במיוחד שניתנה
"נר  כללית, מצוה (ב) וגם (והראי'), האור ענין עם קשורה (א)

בנים). ד"ה ב כג, שבת רש"י (ראה סתם מצוה"

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו ממוצש"ק בשלח עם קטע העתון ע"ד י"ט כסלו המוסגר בו, ות"ח על 

כן נתקבל בעתו מכתבו בצירוף שיחת שבת מברכים אלול העבר שנדפסה באיטלקית,  שילוחו אלי. 

וידוע אשר בענין של מצוה אין שייך לומר תודה, כי שכר מצוה מצוה, ומהראוי הי' כמו שכתבתי לו 

כמדומה מכבר, אשר לעתים קרובים ולא רחוקים כל כך אחד מחבירו, יודפס בשפת איטלקית ענינים 

מתורת החסידות מסיפורי' והדרכותי' וכמו בזמן הקרוב בנוגע לב' ניסן, חג הפסח, ל"ג בעומר וכו' 

והחומר לזה בטח ימצא בספרי השיחות ולקוטי דבורים הנדפסים, והשאר יוכל להמציא לו הרה"ג 

והרה"ח כו' מהר"מ שי' פערלאוו שבודאי נמצא אצלו כמה מהוצאות הנ"ל.

ב( בהתאם להנ"ל הנה נכון הדבר אשר רוצה להדפיס כמובן באיטלקית חוברת ע"ד עסקנות 

חב"ד, ומה טוב שיהי' זה ע"ד הנדפס פה בלה"ק ועתה ג"כ באנגלית, שבהאחרונה נמצא ג"כ ידיעות 

נוספות בנוגע לעבודתינו במרוקו, ומוסג"פ. ובטח ימצא שם מי המבין בשפת האנגלית, מובן שאם יהי' 

רק הזמן גרמא כדאי שיושלח לכאן העתק מההעתקה קודם שיודפס.

מהות  יודע  שאיני  כיון  הנה  דמילאנא,  העתון  מטעם  לאור  תצא  שהחוברת  שכותב  במה  ג( 

העתון על ברור, קשה לי להחליט בזה, וטוב הי' שיתייעץ עם הרה"ג פערלאוו והרב גאנזבורג שיחיו 

שהם נמצאים על אתר, הטוב יותר שתצא לאור החוברת בתור הוצאת ארגון חב"ד או מטעם העתון 

שיש מעלות בשתיהם, ובכל אופן כדאי שיודפס ג"כ בעתון לעתים קרובים מזמן לזמן מעניני חב"ד 

תורת החסידות  ע"ד  ידיעות  גם בשפת מדינתם  להפיץ  למי שישתדל  בזה  הזכות  גודל  ומובן  וכנ"ל. 

מנהגי' והדרכותי'.

ד( נהניתי במאד מה שכותב שכבר נגמר בנין המקוה ועשה התעלה ג"כ ממלט חלש, ובטח לעת 

קבלת מכתבי זה כבר ירדו גשמים ובמילא אפשר כבר להשתמש בה, ולבשו"ט בזה אחכה.

בענין מילי דשטותא המובא בזהר שרוצה לפרש על חכמות  ה( מה שכתב במכתבו הראשון 

חיצוניות אשר בשם סכלות יקרא לגבי חכמה דקדושה. הנה כיון אל האמת וכמבואר בארוכה בד"ה 

ויאמר משה גו' בחר לנו אנשים, בהמאמר דפורים תש"ט נדפס בקונטרס ס"ג עיין שם פ"ב ואילך.

ו( בטח קיבל הפ"ש שמסרתי לו ע"י מר ציפעל שי'.

בברכה.
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– זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית ע"ש מוסדות הקמת ע"ד -

ע"ד ‡ וכמה, כמה של ההתעוררות עם בקשר .
ומוסדות  בתיֿספר - תומ"צ דעניני מוסדות הקמת
 ֿ גמילות קרנות תורניות, ספריות לבנות, חינוך

שמה, על - וכיו"ב חסדים,

מנהג  (ע"פ שנעשים הענינים שבין כידוע -
של  לענין ובשייכות בקשר הוא) תורה ישראל

מעלמאֿדין 1הסתלקות  הנשמה ובמיוחד 2ועליית ,
צדקנית  אשה ועד"ז בישראל, לצדיק בנוגע

תומ"צ 3בישראל  דעניני מוסדות הקמת הוא, -
לזכרון  לנשמה, ונח"ר –4לעילוי וכו'

העני  ולהבהיר לעורר דלקמן.יש נים

משובח:· זה הרי הזריז כל - הזריזות ענין .
שלשה, - הזמן בענין סדר ישנו הנשמה בעליות

חודש  לי"ב עד שלושים, .5שבעה,

גרמא  שהזמן ענין - אלה שפעולות מובן ומזה
גדולה  הכי בזריזות להעשות צריכות -6:

ש"חטפו" אלה - טוב במשך 7מה כבר והתחילו
ראשונים, ימים ג'

להתחיל  – הספיקו שלא אלה - ועכ"פ
רק  לא היינו, השבעה, סיום לפני אלה בפעולות

daehקבלת dhlgd התחלת אלא המוסד, הקמת ע"ד
רבים) לשון פעולות - טוב (ומה dyrnaהפעולה

lreta.

במשך  - אלה בפעולות והולך ומוסיף
היעוד  קיום עדי כו', חודש י"ב וכל השלושים,

עפר" שוכני ורננו .8"הקיצו

הדגשת‚ עם וביחד .zefixfd יש - שבדבר
הראוי: באופן מסודר בסדר בזה לפעול

על  כו' מוסדות להקים רוצים וכמה כמה כאשר
יכולה mifxcfneשמה, הזריזות בגלל הרי, - בדבר
אותו zelitkלהיות יקימו יותר) (או ששנים בדבר,

פעולה  (א) כאן יש ובמילא מקום, באותו מוסד
zxzein ובפרט אחד, דבר לכפול צורך אין שהרי ,

קיימים  שאינם בענינים להוסיף שיכולים בשעה בה
של חשש - ועיקר ועוד (ב) leabעדיין, zbyd

וכו'. וכיו"ב

הענין  וחומר הזהירות גודל שמלבד ופשוט,
זהירות להיות צריכה בכלל, גבול dletkדהשגת

zltekne ולעילוי לנח"ר לזכרון, שנעשות בפעולות
שנמצאת heywcנשמה `nlra מן בו יארע ש"לא ,

הזה" בעולם לגופות שמארעין בהם 9הדברים שיש
התורה  הוראת היפך ח"ו, בלתיֿרצוי, לענין חשש

כו'). הנח"ר היפך - (ובמילא
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השי"ת 1) שבט* יו"ד ההילולא בהמשך מהמבואר להעיר
ד" קכח,`wlzqהענין זח"ב (ראה עלמין" בכולהו דקוב"ה יקרא

רוממות  בבחי' האור גילוי אלא ח"ו, סילוק של ענין זה שאין ב),
"צדיקא  – ההסתלקות בענין ודוגמתו ויקהל), ס"פ תו"א (ראה כו'

המעשה)`gkzyדאתפטר העולם בזה (גם עלמין xiziבכולהו
ideigan.(וביאורו ז"ך סי' באגה"ק ונתבאר הובא ב. עא, (זח"ג "

ריש2) בזהר הביאור מאריכות ואילך)להעיר א (צד, פרשתנו
כו'", דנשמתין כו' דגלגולא סדורין כו' המשפטים "ואלה
דכייא  עלמא מהאי נפקת נשמתא האי "כד א) (צז, הענין ובהמשך
לוי"צ  לקוטי (וראה נהורין" בכמה לה אנהיר קוב"ה ברירה, נקיי'

בהתוועדות). בארוכה נתבאר – פח. ע' פרשתנו
(3" ב) צד, (שם הזוהר מלשון דאינון ezaלהעיר ישראל אלו ,

שבישראל  די"ל מלך", בת איהי ואתקריאת . . יחידה דבת מסטרא
(בת) אצל יותר זה ענין מודגש שבישראל.miypגופא צדקניות

עשו 4) "וכבוד ואילך) סע"ב טז, (ב"ק ממארז"ל גם להעיר
חד  . . קברו על ישיבה שהושיבו מלמד לג) לב, (דה"ב במותו לו

שלושים". לה ואמרי שבעה, אמר וחד שלשה, אמר
יו"ד 5) שו"ע ואילך. פ"ה אבל הל' רמב"ם ב. כא, מו"ק ראה

הנפש  במציאות הדרגות חילוקי באופן ותלוי – ואילך. שפ סי'
תרנ"ט. ישראל שובה (ד"ה אלו בזמנים ההסתלקות) (לאחרי בגוף

אבלות). ערך חב"ד – הערכים ספר גם וראה

xear ,haya ixiyrc `lelidd lra i"r ozip df xn`ny xirdl (*
,r"if r"p dwax zxn zipwcvd zipaxd ezpwf en` ceak h"v`i"
en` ceak h"v`i" xear ± mipba zayeid d"c ± ekynde ,hay c"eia
,hay b"ia "r"if r"p dxy `pxrhy zxn zipwcvd zipaxd
± ezpwfe ,en` ,epxec `iyp x"enc` g"en w"k - mdly zewlzqddy
eza ly dzewlzqd f"cre) ea b"iae ixiyra ,hay ycega dzid

.(ea a"ka ± zipaxd

כך,6) כדי עד תומ"צ, עניני בכל הזריזות מעלת מגודל להעיר
(אגה"ק  כו'" לעד העומדת היא ע"ה אבינו דאברהם ש"זריזותי'

סכ"א).
ושתי,7) חטוף ואכול "חטוף א) נד, (עירובין מארז"ל ע"ד

שהסתלקות  כידוע – דמי" כהילולא מיני' דאזלינן דעלמא
הילולא  ענין להבין ד"ה (ראה "הילולא" (גם) נקרא (דצדיקים)

ועוד). עטר"ת. תרנ"ד. דרשב"י
יט.8) כו, ישעי'
ה"ב.9) פ"ח תשובה הל' – הרמב"ם לשון
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– זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית ע"ש מוסדות הקמת ע"ד -

ע"ד ‡ וכמה, כמה של ההתעוררות עם בקשר .
ומוסדות  בתיֿספר - תומ"צ דעניני מוסדות הקמת
 ֿ גמילות קרנות תורניות, ספריות לבנות, חינוך

שמה, על - וכיו"ב חסדים,

מנהג  (ע"פ שנעשים הענינים שבין כידוע -
של  לענין ובשייכות בקשר הוא) תורה ישראל

מעלמאֿדין 1הסתלקות  הנשמה ובמיוחד 2ועליית ,
צדקנית  אשה ועד"ז בישראל, לצדיק בנוגע

תומ"צ 3בישראל  דעניני מוסדות הקמת הוא, -
לזכרון  לנשמה, ונח"ר –4לעילוי וכו'

העני  ולהבהיר לעורר דלקמן.יש נים

משובח:· זה הרי הזריז כל - הזריזות ענין .
שלשה, - הזמן בענין סדר ישנו הנשמה בעליות

חודש  לי"ב עד שלושים, .5שבעה,

גרמא  שהזמן ענין - אלה שפעולות מובן ומזה
גדולה  הכי בזריזות להעשות צריכות -6:

ש"חטפו" אלה - טוב במשך 7מה כבר והתחילו
ראשונים, ימים ג'

להתחיל  – הספיקו שלא אלה - ועכ"פ
רק  לא היינו, השבעה, סיום לפני אלה בפעולות

daehקבלת dhlgd התחלת אלא המוסד, הקמת ע"ד
רבים) לשון פעולות - טוב (ומה dyrnaהפעולה

lreta.

במשך  - אלה בפעולות והולך ומוסיף
היעוד  קיום עדי כו', חודש י"ב וכל השלושים,

עפר" שוכני ורננו .8"הקיצו

הדגשת‚ עם וביחד .zefixfd יש - שבדבר
הראוי: באופן מסודר בסדר בזה לפעול

על  כו' מוסדות להקים רוצים וכמה כמה כאשר
יכולה mifxcfneשמה, הזריזות בגלל הרי, - בדבר
אותו zelitkלהיות יקימו יותר) (או ששנים בדבר,

פעולה  (א) כאן יש ובמילא מקום, באותו מוסד
zxzein ובפרט אחד, דבר לכפול צורך אין שהרי ,

קיימים  שאינם בענינים להוסיף שיכולים בשעה בה
של חשש - ועיקר ועוד (ב) leabעדיין, zbyd

וכו'. וכיו"ב

הענין  וחומר הזהירות גודל שמלבד ופשוט,
זהירות להיות צריכה בכלל, גבול dletkדהשגת

zltekne ולעילוי לנח"ר לזכרון, שנעשות בפעולות
שנמצאת heywcנשמה `nlra מן בו יארע ש"לא ,

הזה" בעולם לגופות שמארעין בהם 9הדברים שיש
התורה  הוראת היפך ח"ו, בלתיֿרצוי, לענין חשש

כו'). הנח"ר היפך - (ובמילא
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השי"ת 1) שבט* יו"ד ההילולא בהמשך מהמבואר להעיר
ד" קכח,`wlzqהענין זח"ב (ראה עלמין" בכולהו דקוב"ה יקרא

רוממות  בבחי' האור גילוי אלא ח"ו, סילוק של ענין זה שאין ב),
"צדיקא  – ההסתלקות בענין ודוגמתו ויקהל), ס"פ תו"א (ראה כו'

המעשה)`gkzyדאתפטר העולם בזה (גם עלמין xiziבכולהו
ideigan.(וביאורו ז"ך סי' באגה"ק ונתבאר הובא ב. עא, (זח"ג "

ריש2) בזהר הביאור מאריכות ואילך)להעיר א (צד, פרשתנו
כו'", דנשמתין כו' דגלגולא סדורין כו' המשפטים "ואלה
דכייא  עלמא מהאי נפקת נשמתא האי "כד א) (צז, הענין ובהמשך
לוי"צ  לקוטי (וראה נהורין" בכמה לה אנהיר קוב"ה ברירה, נקיי'

בהתוועדות). בארוכה נתבאר – פח. ע' פרשתנו
(3" ב) צד, (שם הזוהר מלשון דאינון ezaלהעיר ישראל אלו ,

שבישראל  די"ל מלך", בת איהי ואתקריאת . . יחידה דבת מסטרא
(בת) אצל יותר זה ענין מודגש שבישראל.miypגופא צדקניות

עשו 4) "וכבוד ואילך) סע"ב טז, (ב"ק ממארז"ל גם להעיר
חד  . . קברו על ישיבה שהושיבו מלמד לג) לב, (דה"ב במותו לו

שלושים". לה ואמרי שבעה, אמר וחד שלשה, אמר
יו"ד 5) שו"ע ואילך. פ"ה אבל הל' רמב"ם ב. כא, מו"ק ראה

הנפש  במציאות הדרגות חילוקי באופן ותלוי – ואילך. שפ סי'
תרנ"ט. ישראל שובה (ד"ה אלו בזמנים ההסתלקות) (לאחרי בגוף

אבלות). ערך חב"ד – הערכים ספר גם וראה

xear ,haya ixiyrc `lelidd lra i"r ozip df xn`ny xirdl (*
,r"if r"p dwax zxn zipwcvd zipaxd ezpwf en` ceak h"v`i"
en` ceak h"v`i" xear ± mipba zayeid d"c ± ekynde ,hay c"eia
,hay b"ia "r"if r"p dxy `pxrhy zxn zipwcvd zipaxd
± ezpwfe ,en` ,epxec `iyp x"enc` g"en w"k - mdly zewlzqddy
eza ly dzewlzqd f"cre) ea b"iae ixiyra ,hay ycega dzid

.(ea a"ka ± zipaxd

כך,6) כדי עד תומ"צ, עניני בכל הזריזות מעלת מגודל להעיר
(אגה"ק  כו'" לעד העומדת היא ע"ה אבינו דאברהם ש"זריזותי'

סכ"א).
ושתי,7) חטוף ואכול "חטוף א) נד, (עירובין מארז"ל ע"ד

שהסתלקות  כידוע – דמי" כהילולא מיני' דאזלינן דעלמא
הילולא  ענין להבין ד"ה (ראה "הילולא" (גם) נקרא (דצדיקים)

ועוד). עטר"ת. תרנ"ד. דרשב"י
יט.8) כו, ישעי'
ה"ב.9) פ"ח תשובה הל' – הרמב"ם לשון

g"nyz'd xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zegiyn

הנ"ל  מוסדות להקים שמתכוננים אלה כל ולכן,
או  בעיר מורהֿהוראה רב עם בהקדם יתדברו -
המצב  שמכיר המוסד) להקים רוצים (שבה בשכונה
אין  זו שבפעולה בוודאות לברר כדי כו', אתר על
שיקבלו  ומהֿטוב וכיו"ב, גבול השגת של חשש

azkaמהרב xeyi` בשם פלוני מוסד הקמת ע"ד
כמותו  מוסד להקים אחר יבוא לא ובמילא פלוני,
המוסד) לשם ובנוגע המוסד, פעולת לתוכן (בנוגע

זה. במקום

שכונות  לכמה השייך למוסד בנוגע ועד"ז
עם  יתדברו - מדינות לכמה אפילו או וערים,
לקבל  כדי אלה, למקומות השייך איגודֿרבנים

כנ"ל. זה, מוסד הקמת על בכתב אישור מהם

 ֿ ומורי הרבנים את לזרז יצטרכו לא ובוודאי
מכיון  - כו' האישור ונתינת לבירור בנוגע הוראה

כו'. הרבים ולטובת גרמא, שהזמן שזהו"ע

הזריזות  צורך שמפני ולהבהיר, ולהוסיף
- (ועאכו"כ שאלות לשאול ענין אין שבדבר,
הקמתם, אופן המוסדות, סוג (ע"ד ספקות) להרבות
באופן  אתר על להחליט כיֿאם לכאן, וכיו"ב)
המוסדות  הקמת ע"ד להודיע - ולאח"ז הנ"ל,
הרב, עם ההתדברות (לאחרי כו' ופעולותיהם

כנ"ל).

בעניני „ הנ"ל בפעולות שההוספה ויה"ר .
ועבודתינו" "מעשינו - עוד 10תומ"צ ותזרז תוסיף -

והשלימה, האמיתית הגאולה את יותר

הפעולה  אופן ע"ד ההדגשה - ובמיוחד כולל
מתוך שלום, ובדרכי נועם l`xyiבדרכי zad`

zecg`el`xyi את מבטלים שעי"ז zaiqאמיתית,

ישראל  דאהבת (היפך הסיבה,11הגלות ובהבטל ,(
ממילא  בדרך (הגלות),aaeqndבטל

לנצח  המות "בלע - המיתה ענין גם בטל ואז
פנים" כל מעל דמעה אלקים ה' ו"הקיצו 12ומחה ,

עפר" שוכני אחריהם 13ורננו שאין נצחיים חיים ,
גלות  אחרי' שאין הנצחית הגאולה (כמו ).14הפסק

" הצער, ביטול על -dgnונוסף דמעה" גו'
jtdznהקיצו'' (ע"ד לשמחה "),eppxeהצער

ביום  המתברך החודש של בתוכנו גם כמודגש
אשר "החודש - אדר חודש - הזה גו'jtdpהש"ק

ליוםֿטוב" גו' .15לשמחה

כלל  בתוככי בגופים, נשמות - לנו" תהי' ו"כן
ד" ובאופן ממש, ומיד תיכף - jnqinישראל

היינו,16גאולה" ממש, דגאולה ממש סמיכות ,
אדר, ר"ח לפני ואפילו פורים, גאולת לפני שעוד

" נגאלין"cinכיֿאם הן האמיתית 17- גאולה ,
המתים  ותחיית צדקנו, משיח ע"י -18והשלימה

דידן  בעגלא טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל
ממש.
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רפל"ז.10) תניא

ב.11) ט, יומא ראה
שבט 12) דכ"ב הר"ד גם (וראה מו"ק סוף משנה ח. כה, ישעי'

מנחה). תפלת לאחר
ב)13) יב, (דניאל אתמר והא ב: קה, פרשתנו זהר וראה

וכו'. יקיצו עפר אדמת מישני ורבים
(14– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא

ב. קטז, פסחים
שו"ע 15) ה"א. פ"א מגילה ירושלמי וראה כב. ט, אסתר

בהתוועדות. בארוכה נתבאר – וברמ"א. ס"ז סתרפ"ח או"ח
סע"ב.16) ו, מגילה
ה"ה.17) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
א.18) קמ, זח"א ראה – מיד לתחי' קמים צדיקים שהרי

ובניו  אהרן לכשיבואו . . "לעתידֿלבוא – בגמרא גם ומפורש
ב). ה, (יומא עמהם" ומשה

חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חיזוק הדת והיהדות בכלל, ובפרט בעניין טהרת המשפחה.
היום יום כא שבט
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מוגה  בלתי

גו'.‡. יתנו" "זה דיבורֿהמתחיל מאמר

***

לעיל.·. נדפסו - שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי שהוגהו השיחות

לידי ‚. להביא צריך כו', ויגון אבל עם הקשור בלתיֿרצוי שמאורע מובן - לעיל להמדובר בהמשך
בכל  ועבודתינו במעשינו שמוסיפים עלֿידיֿזה הקדושה, בצד עוז וביתר שאת ביתר ועילוי הוספה

ומצוותיה. תורה יהדות, עניני

נתינתֿכח  ישנה שאז עם", "ברוב מישראל וכמה כמה של בהתוועדות כשנמצאים - יתירה ובהדגשה
בפועל  במעשה וקיומן טובות החלטות בקבלת האמצעי 1יתירה אדמו"ר מפתגם וקלֿוחומר במכלֿשכן .2

אחת  בהמית נפש נגד אלקיות נפשות שתי שישנם יהודים, שני של פגישתם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 3אודות ,
ישראל. ואחדות ישראל אהבת מתוך כו', שלם ציבור כשישנו

בארוכה  כמדובר הזולת, על לפעולתם בנוגע גם אלא עצמם, למתוועדים בנוגע רק לא - זה וכל
שלפניֿזה  נפגשים 4בהתוועדות יהודים שני שכאשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק והוראת פתגם אודות

אחד, יהודי רק לא - טוב ומה שלישי, ליהודי וטובה תועלת תביא שפגישתם להשתדל עליהם יחדיו,
פשוט. וגם כמובן מבניֿישראל, ריבוי עוד אלא

ואחדות„. ישראל אהבת מישראל, וכמה כמה של התאחדותם ענין גם ולקשר להוסיף -ויש ישראל
השקל": "מחצית ענין עם

" נתינת מציווי שלמדים ככל zivgnמההוראות בפניֿעצמו, אחד שיהודי - דוקא מחצית השקל ",
" בבחינת אלא אינו ה', בעבודת מעלתו הקודש",zivgnשתגדל "שקל שלם, דבר להיות וכדי (השקל)",

icediעליו cer mr cg`zdl"הקודש "שקל נעשה יחדיו שניהם ובצירוף השקל", "מחצית .5שנותן

בארוכה  (כנ"ל והקב"ה ישראל על קאי השקל, חצאי ששני הפירוש עם זאת לקשר ):6ויש

"כל  - השבת ביום (כמודגש בראשית" במעשה להקב''ה "שותף להיות היא יהודי של עבודתו
במעשה  להקב"ה שותף נעשה בקידוש).. והן בתפילה (הן "ויכולו" ואומר שבת בערב המתפלל

"לתקן"7בראשית") יצטרכו שישראל באופן היתה העולם בריאת כי הכתוב 8, ובלשון בראה 9, תוהו "לא
בראשית". במעשה להקב"ה "שותף בבחינת נעשים העולם, בתיקון עבודתם ועלֿידי יצרה", לשבת

אדם" קרויין ש"אתם "10ומכיון שם על ,oeilrl dnc`"11 היא נוסף יהודי עם שההתאחדות נמצא, ,
znbece oirnעם הקב"ה d"awdההתאחדות עם להתאחדות בנוגע גם כח מתווסף עלֿידיֿזה ולכן ,

כנ"ל  צורות", חצאי "שני בבחינת שנעשים ועד בראשית", במעשה להקב"ה שותף ש"נעשה כפשוטה,
בארוכה.

ומצוות,‰. תורה עניני עם בקשר ומסיבות התוועדויות אודות להזכיר המקום כאן - לזה ובהמשך
ויזמינו  הדברים, תוכן אודות ויכריזו המשמח), (משקה משקה קנקני שהכניסו אלו עתה יגשו וכרגיל,

ויחלקו כאן, המסובים כו'.את מהמשקה
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סא).1) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י תרנ"ט החלצו קונטרס ראה
ובכ"מ.2) טבת. כ"ף יום" "היום
וש"נ),3) ב. ה, (ב"מ לו" ולא חוטא אדם ד"אין הכלל ע"פ כי

בעניניו. מתערבת אינה חבירו של שנה"ב מובן
סי"ג.4) בשלח ש"פ שיחת
ואילך.5) 189 ס"ע ח"ב לקו"ש ראה

ס"ה.6) דלעיל בשיחות
רסרס"ח.7) או"ח אדה"ז שו"ע רע"ב. קיט, שבת
ובפירש"י.8) פי"א, ב"ר ראה
יח.9) מ"ה, ישעי'

רע"א.10) סא, יבמות
ועוד.11) ב, כ. א. ג, של"ה
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וביתֿהמדרש  בביתֿהכנסת שהתחלתם מכיון - הנ"ל פעולות בכל יתווסף שעלֿידיֿזה ויהיֿרצון
על  בנוי אבל לאחריֿזה, אמנם שנתווסף (בחלק דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בארבע
בחיים  האחרונות שנים עשר במשך עבודתו כל ועבד ולמד התפלל שבהם בנין), אותו של כו' היסודות

בעלמאֿדין. חיותו

היעוד  כבר יקויים הנ"ל, והתוועדויות המסיבות זמן בוא לפני שעוד - ועיקר בתי 12ועוד "עתידין
צדקנו, משיח עלֿידי  והשלימה האמיתית בגאולה ישראל", בארץ שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות

ממש. בימינו במהרה

נשמתהֿעדן  הצדקנית הרבנית שם על מוסדות הקמת אודות  גם - וההכרזות המשקה חלוקת [לאחרי
ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל -

***

.Â.לעיל נדפס - נשמתהֿעדן הצדקנית הרבנית שם על מוסדות הקמת אודות דובד

***

.Ê ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק לבאר - השבתֿקודש ביום התוועדות בכל כרגיל
ברמב"ם. היומי בשיעור וענין השבוע, בפרשת הזוהר על אאמו''ר בהערות

אודותם: שהעירו בענינים - רש"י לפירוש בנוגע

הפסוק  על "לביתֿדין"13א) שפירושו האלקים", אל אדוניו המקרא 14"והגישו פשטני מבארים -15

מפרש  ואינו לביתֿדין", האלקים, "אל רק מפרש רש"י, ואילו "אלקים". בשם נקראים שביתֿדין הטעם
"אלקים"? בשם נקראים שביתֿדין הטעם

תשים  "אשר שכתוב מה רש"י מפרש לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה - הפרשה בתחילת ב)
שלש  או שתים וההלכה הפרק להם אשנה לומר דעתך על תעלה לא למשה, הקב"ה לו "אמר לפניהם":

סדורה שתהא עד נאמר פעמים לכך ופירושו, הדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני במשנתה, בפיהם
הפסוק  בפשטות הקושי מהו ולכאורה, האדם". לפני לאכול ומוכן הערוך כשולחן לפניהם, תשים אשר
ומוכן  הערוך מ"שולחן דוגמא להבאת ועד הביאור, לאריכות רש"י זקוק זה שבגלל לפניהם" תשים "אשר

לקמן. שיתבאר וכפי כלל?! בכתוב נזכר שלא דבר - האדם" לפני לאכול

.Á פרשתנו ריש אאמו"ר הזוהר 16בהערות מאמר מובא "וכד 17, - הגוף מן הנשמה הסתלקות בענין
נהורין". בכמה לה אנהיר קודשאֿבריךֿהוא ברירא, נקייה זכייא עלמא, מהאי נפקת נשמתא האי

טובות. ושנים ימים לאורך בגוף נשמה לקונו, האדם בעבודת וההוראה הלימוד - לקמן שיתבאר וכפי

.Ë ובלשון לקונו, האדם בעבודת הענין תוכן לבאר ויש ציצית. הלכות - הוא ברמב"ם היומי שיעור
לקמן.18הרמב"ם  שיתבאר כפי המעשים", כל וליישר הדעות לתקן . . אלא אינן התורה דיני "כל -

.È:"האלקים "אל - רש"י בפירוש הביאור

ובפרט  כו'. ולפרש לחזור צריך ואינו שלפניֿזה, בפרשיות שכתב מה על סומך שרש"י הכלל ידוע
זה  כלל לזכור צריך למקרא' חמש שה'בן בוודאי הרי התורה, לכל בנוגע כלל של בלשון כותב כאשר

התורה. כל לימוד במשך
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א.12) כט, מגילה
ד.13) כא, פרשתנו
עה"פ.14) פירש"י
ועוד.15) רמב"ן.

פח.16) ע' לוי"צ לקוטי
א.17) צז, פרשתנו
בסופן.18) תמורה הל'
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מרות" לשון שבמקרא אלקים ש"כל רש"י כתב כבר אלהות 19ובנידוןֿדידן: לשון מקומות "בהרבה ,
רבים"zexnולשון לשון שהוא 20קרוי אלהות וכן רבים.. בלשון ואדנות אלהות שם יש הרבה "במקומות ,
zexneלשון htey"רבים בלשון "לשון21נזכר הוא "אלקים" המילה שפירוש כלומר ,hteyzexne ומטעם ,"

שם על – "אלקים" בשם הקב"ה גם נקרא ומרות".dlertdזה ד"שופט

אל אדוניו "והגישו בכתוב נאמר כאשר ומרות",miwl`dולכן, שופט "לשון לפרש רש"י צריך לא ,"
הקב"ה  על (לא "אלקים" קאי שבנידוןֿדידן יש 22כיֿאם שבביתֿדין השופטים כי "ביתֿדין", על אלא) ,

כו'. הפסקֿדין ולקיים לציית לדין לפניהם שבאים האנשים על מרותם להטיל בכוחם

.‡È:"לפניהם תשים "אשר - רש"י בפירוש הביאור

ושייך  מתאים - ל"משפטים" ביחס פשוטה: שאלה יש לפניהם" תשים אשר המשפטים "ואלה בפסוק
ביחס ושייך שמתאים לפניהם", "תשים הלשון לא אבל בזה, וכיוצא לימוד של (וכיוצא dlik`lלשון

לאכול" לפניו "ויושם כמו לחם"23בזה), "שימו בזה?!24, וכיוצא ,

תעלה  לא למשה, הקב"ה לו "אמר - הלימוד ואופן דרך לבאר היא הכתוב שכוונת רש"י מפרש ולכן
כמשנתה, בפיהם סדורה שתהא עד פעמים שלש או שתים וההלכה הפרק להם אשנה לומר דעתך על

אשר נאמר לכך ופירושו. הדבר טעמי להבינם עצמי מטריח mdiptlואיני miyz,lek`l okene jexrd ogleyk
mc`d iptl" הלשון נאמר שלכן ,"mdiptl miyzשל לענין ביחס ושייך שמתאים "dlik` הערוך "כשולחן -

האדם". לפני לאכול ומוכן

.·È:אאמו"ר בהערות הביאור

לנגד  לומר יש הלשונות "ג' אאמו"ר: כותב - ברירא" נקייה "זכייא הלשונות שלושת בביאור
(ואז  פנימי תיכון חיצון שבכלים, הבחינות ג' לנגד גם ומעשה, דיבור מחשבה לנגד גם ֿ נשמה, נפשֿרוח
לומר, יש גם וכמובן. אחד בקנה עולה והכל אורות), בחינת נהורין, בכמה לה אנהיר ֿ בריךֿהוא קודשא
תורה' ב'לקוטי ועיין התורה, בלימוד ברירא לאֿתעשה, במצוות נקייה מצוותֿעשה, בקיום זכייא
במצוות  שעסקה מפני נהורין, בכמה לה אנהיר  קודשאֿבריךֿהוא ואז כו', טובו" "מה בדיבורֿהמתחיל

אור". ותורה מצוה שנר ותורה,

- אחד" בקנה עולה ש"הכל אאמו"ר שכתב כמו – האמורים פירושים כל ושייכות בקשר וההסברה
שבאדם: הענינים פרטי בכל שחודר באופן הוא בשלימותו ברירא" נקייה ד"זכייא שהענין

הדרגות נשמה;ytpayפרטי רוח נפש -iyealלבחינת ועד ומעשה; דיבור מחשבה – milkdהנפש
פנימי. תיכון חיצון - האדם גוף -

מצוות  זך) מלשון – (זכייא מצוותֿעשה הענינים בשלושה  בפועל העבודה עלֿידי נעשה זה וכל
ברור  באופן דבר כל נעשה התורה שעלֿידי (ברירא, התורה ולימוד בלתיֿרצוי) מדבר - (נקייה לאֿתעשה

כו').

.‚È של כדרכו דראשיֿתיבות, הלימוד דרך לפי – ברירא" נקייה ד"זכייא הענין ולבאר להוסיף ויש
מקומות. בריבוי אאמו"ר

נשמתוֿעדן  אדמו"ר כ"ק שכתב מה – אנושי 25ובהקדים בשכל להתערב שאין התניא, לספר בנוגע
ועלֿדרךֿזה  כו'. בפועל ועבודה שמים ביראת בדבר תועלת יש אלאֿאםֿכן כו', פירושים לומר

ה'. בעבודת יתווסף דלקמן הפירוש שעלֿידי היא שהכוונה בנידוןֿדידן
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ב.19) ו, בראשית
יג.20) כ, וירא
ז.21) לה, וישלח
לפרש 22) שייך לא - העבד הבאת - הענין תוכן מצד כי

בבית  - (ולאח"ז שבמשכן כו' המזבח לפני להביאו שצריכים
לפני  דינין) בעלי (או העבד הבאת ענין מה כי המקדש),

שניהם" דבר יבוא האלקים "עד ח) (כב, בפסוק ועד"ז המזבח?!
דינין. בעלי הבאת -

לג.23) כד, שרה חיי
לא.24) מג, מקץ
וש"נ.25) תשכ. ע' ח"ב שלו אג"ק
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" "aקייהpכיאfראשיֿהתיבות הוא: - ".apfרירא"

לשועלים" ו"ראש לאריות" "זנב בענין ז"ל רבותינו במאמר הביאור עלֿפי שני 26ויובן בזה שיש .
לאריות" זנב ולא לשועלים ראש "הוי  (ב) לשועלים'", ראש ולא לאריות זנב "הוי (א) .27אופנים:

בזה  חסידות 28והענין בדרושי כמבואר בספירת 29- מצבים שני הם לשועלים" ו"ראש לאריות" ש"זנב
בבחינת  היא - האצילות בעולם בהיותה דאצילות): מלכות - יותר ובכללות ועולם, עולם כל (של המלכות
לבריאהֿיצירהֿעשיה  כתר להיות האצילות מעולם וכשיורדת דאצילות, דרגין דכל סופא לאריות", "זנב

לשועלים". "ראש בבחינת היא -

על  קאי נקבה, לשון זאת", כל "אמונה - עלינו" וקיים זאת כל "ואמונה ענין שזהו גם וכמבואר
עלינו", "וקיים נוקבא. בחינת העליונות, מהספירות שמקבלת האצילות, בעולם שהיא כפי המלכות ספירת

זכר. בחינת לבריאהֿיצירהֿעשיה, ומשפיע כתר שנעשית כפי המלכות ספירת על קאי זכר, לשון

"הוי  הנ"ל: האופנים שני נאמרו – המלכות בספירת וישנם להיות שצריכים המצבים לשני ובהתאם
לאריות". זנב ולא לשועלים ראש "הוי  לשועלים", ראש ולא לאריות זנב

עם  העבודה האדם: בעבודת לשועלים") ו"ראש לאריות" ("זנב אלו אופנים שני יש ועלֿדרךֿזה
של באופן על lawnעצמו, משפיע של באופן הזולת, עם והעבודה לאריות". "זנב ממנו, שלמעלה מאלו

לשועלים". "ראש ממנו, שלמטה אלו

" בענין עילוי יש עצמו עם בעבודה שגם להוסיף, מדגישה y`xויש ה"ראש" שתכונת - לשועלים"
ענין "swezdאת היותו עם ביחד כלומר, בעבודה, גםapfכו' בו יש הביטול, תנועת swezdלאריות",

הנדרסת" מ"אסקופה בתכלית ההיפך שהוא העילוי 30ד"ראש", יש הזולת עם בעבודה שגם לאידך, וכן ;
"זנב  שבהם, אחרונה דרגה (אפילו "אריות" של לסוג שייך שהמשפיע יודעים שכאשר - לאריות" ד"זנב

לגמרי. אחר באופן היא הפעולה אזי לאריות"),

- "זנב") (ראשיֿתיבות ברירא" נקייה ד"זכייא מהענין והלימוד ההוראה את לבאר יש ועלֿפיֿזה
דיבור  מחשבה נשמה, רוח [נפש בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות שכנגד הענינים שלושת בכל שהעבודה
באופן  להיות צריכה התורה], ולימוד טוב" "עשה מרע" "סור עלֿידי שבכלים, הבחינות שלש ומעשה,

לאריות"). ("זנב האצילות מבחי'נת גם ומאיר שנמשך

עוד" ויחכם לחכם ו"תן זה, בכל להאריך ענין 31ויש נתבאר שבהם חסידות בדרושי העיון עלֿידי ,
המפתחות). בספרי (כמצויין כו' ואמונה" "אמת ענין וכן לאריות", "זנב

.„È נשמה בעלמאֿדין, חיותו בחיים - מישראל ואחד אחד כל בעבודת הענין בביאור להוסיף ויש
בגוף:

ז"ל  חכמינו ימיו 32אמרו כל ונמצא כו' היום ישוב כו' יודע אדם וכי מיתתך.. לפני אחד יום "שוב
בתשובה".

נקייה  "זכייא היא שנשמתו באופן להיות צריכה ויום יום בכל האדם שעבודת מובן ועלֿפיֿזה
של באופן עבודתו להמשך הקב"ה של בברכתו אצלו ניתוסף עלֿידיֿזה אשר jxe`lברירא", ,seba dnyp

zeaeh mipye mini.

כמרומז  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את בשר בעיני לראות שזוכה - ועיקר ועוד
מציין  שלום") ("בקש התורה ולימוד טוב" "עשה מרע" "סור העבודה אופני לשלושת שבנוגע בכך גם

דרוש - כו'" טובו" "מה בדיבורֿהמתחיל תורה' ב'לקוטי "ועיין wlaאאמו"ר zyxta התורה מעידה שבה ,
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ה"ח.26) פ"ד שם ירושלמי א. לז, סנהדרין מט"ו. פ"ו אבות
שם.27) ירושלמי,
סמ"ו 28) תש"מ תבוא ש"פ שיחת גם ראה - לקמן בהבא

ואילך. סצ"ג ואילך.

ואילך.29) א'ת ס"ע מסעי אוה"ת
א.30) צח, עירובין - הש"ס ל'
ט.31) ט, משלי
א.32) קנג, שבת
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מלכים  בהלכות הרמב"ם שכתב כמו המשיח, ביאת המשיח 33אודות ומלך בפרשת 34ומלחמות "אף :
את  שמושיע מבניו שעומד האחרון ובמשיח דוד.. שהוא הראשון במשיח המשיחים, בשני ניבא בלעם..

[באחרונה]". ישראל

.ÂË בה ולהתעטף טלית לקנות מחוייב אדם שאין "אףֿעלֿפי הרמב"ם: כותב - ציצית הלכות בסוף
עטוף  להיות ישתדל לעולם אלא זו, ממצוה עצמו שיפטור חסיד לאדם ראוי אין ציצית, בה שיעשה כדי
שקלה  הכתוב שהרי בציצית, זהיר אדם יהא לעולם . . זו מצוה שיקיים כדי בציצית המחוייבת בכסות

שנאמר  כולן, המצוות כל בה ה'".35ותלה מצוות כל את וזכרתם אותו וראיתם

ש"מנין  ז"ל רבותינו במדרשי כדאיתא – המצוות) כל קיום אודות מזכירה ציצית (שמצות הדבר וטעם
תרי"ג" הרי קשרים וחמשה חוטין ושמונה מאות, שש ציצית של עם 36גימטריא הציצית ראיית ולכן ,

כל מזכירה כו' "b"ixzהחוטין וגם: שםzivivהמצוות. על כמוmzi`xeהוא החרכים"uivn37אותו, ,38מן
ד" הענין יותר עוד מודגש שבזה ראיה, מלשון הוא עצמו ש"ציצית" גו'".mzi`xeכלומר,

להיות  צריך ציצית מצות שקיום – הדעות" ב"לתקן ציצית מצות תוכן בפשטות מובן ועלֿפיֿזה
"וראיתם  מצוות, תרי"ג כל זכרון את מציאותו בכל ומחדירה אים" "טורעקט הציצית שלבישת באופן
המשכת  גם נעשה שעלֿידיֿזה – ועד אותם", ועשיתם ממילא) (ובדרך ה' מצוות כל את וזכרתם אותו

והגילוי "dlrnlnהאור - ז"ל חכמינו (ובלשון החרכים" מן "מציץ ,uivd"הבירה בעל ).39עליו

אצל גם שייך זה שענין להוסיף, לחנך miphwויש ישראל מנהג שהרי הקטנים 40- הילדים את גם
ועשיתם  ה' מצוות כל את וזכרתם אותו ד"וראיתם הענין אצלם נעשה שעלֿידיֿזה טליתֿקטן, בלבישת

עוד .mzephwaאותם"

אצל  גם דוגמתו ענין שיש לומר בהכרח הרי קטנים, ילדים אצל זה ענין שמצינו שמכיון ולהעיר,
zecli בעיני מוחשית ראיה של ובאופן האור, ענין (א) בה שיש נרֿשבת, הדלקת מצות שזוהי - קטנות

אור" ותורה מצוה "נר - ומצוות התורה ענין כללות על מורה תוכנה (ב) של 41בשר, שהאור - כולל ,
באבן", או בעץ יכשל "שלא בית", "שלום נעשה שעלֿידיֿזה הגשמיים, בענינים גם חודר ומצוות תורה
"חייב.. שלכן, כלֿכך", ממנה עונג לו אין נר, בלא שכשאוכלה הלילה סעודת "עונג שבת, עונג וגם

שבת" עונג בכלל שזה הנר אור אצל באכילה 42לאכלה גם חודר אור" ותורה מצוה ד"נר שהאור היינו, ,
גשמיים. ושתיה

.ÊÈ:הגאולה ענין עם זאת לקשר וגם יותר, בעומק ציצית מצות עילוי גודל בביאור להוסיף ויש

בגדיהם" כנפי על ציצית להם "ועשו - ציצית מצות ב"כסות43חיוב הוא לה– ,44כנפים"`raxשיש
על45שנאמר  לך תעשה וידוע `rax"גדילים כסותך". חיות 46כנפות ארבע כנגד הם הציציות שארבע

לקודשאֿבריךֿהוא". כורסיה מתקין "כאילו בציצית והמתעטף המרכבה,

הבעלֿשםֿטוב  תורת לבאר יש של 47ועלֿפיֿזה (ׂשרן שבמלאכים הגדול מיכאל מלאך ַָש"אפילו
שיש 48ישראל  ציציות מארבע אחת ציצית מצות עבור רק אפילו באלקות, והשגתו עבודתו כל נותן היה (

המרכבה  מחיות אחד אלא אינו מיכאל של שענינו מכיון - מישראל" אחד ציצית 49לכל במצות ואילו ,
(כנ"ל) המרכבה חיות ארבע כנגד ציציות, ארבע ישנם יהודי .50של
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פי"ב.33) ריש
שי.34) רפד. וינציאה בדפוס הכותרת לשון
לט.35) טו, שלח
רסכ"ד.36) או"ח אדה"ז שו"ע וראה עה"פ. פירש"י
ט.37) כ, שה"ש
ש 38) שלח, ם.פירש"י
רפל"ט.39) ב"ר
הרי 40) סופרים, מדברי אלא התורה מן אינו שחינוך ואף

תורה  מדברי יותר סופרים דברי וחביבים חמורים - אדרבה
ועוד). ה"ד. פי"א שם ירושלמי ב. פח, (סנהדרין

רסרס"ג.41) או"ח אדה"ז שו"ע א. קסו, זח"ב כג. ו, משלי
שם.42) אדה"ז שו"ע
לח.43) טו, שלח
רפ"ג.44) ציצית הל' רמב"ם
יב.45) כב, תצא
בסופו.46) ת"י תקו"ז
מו.47) ע' לתניא והערות קיצורים
וש"נ.48) שם. ובהערות 506 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ועוד.49) א. רטז, זח"ג
וש"נ.50) .198 ע' חי"ג לקו"ש - בכ"ז ראה
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ארבע  בכל פועלים ציצית מצות ועלֿידי הארץ, כנפות ארבע כנגד גם הם ציציות שארבע להוסיף, ויש
ענין בהם שיומשך הארץ `zewlכנפות zii`x כל את הקב"ה יקבץ שאז העתידה, בגאולה - גלוי באופן

" ux`dבניֿישראל zetpk rax`n"51.

.ÁÈ רעוא" השבתֿקודש, יום של לסיומו קרוב בעמדנו ובפרט ממש, ומיד תיכף - לנו" תהיה ו"כן
דלעתידֿלבוא 52דרעוין" השלימות עם הקשור משיחא"53, מלכא דדוד "סעודתא - לאחריֿזה ומיד ,54.

בתוכם" ושכנתי מקדש לי ועשו גו' תרומה לי ד"ויקחו הענין לקיים זוכים ומיד שקוראין 55ותיכף (כפי
ממש. בימינו במהרה שיבנה השלישי, ביתֿהמקדש בנין - מנחה) בתפילת עתה

(ט"ו) הי"ג כל את לבניֿישראל הקב"ה נותן - לפניֿזה וכסף 56ועוד "זהב בפרשה, האמורים דברים
ישראל  לנשיאי [שניתנו מילואים" ואבני שוהם ל"אבני עד מישראל,57וגו'" ואחד אחד כל גם כולל ,

מהדברים  עושים ובניֿישראל רויחא, ובכולם רויחא, ומזונא חיי בני - ובפשטות בביתו], נשיא שהוא
מעט" "מקדש מישראל ואחד אחד כל של הפרטי וביתו אמותיו מארבע החל לה', מקדש 58הגשמיים

כפשוטו  מקדש" לי "ועשו הציווי קיום את ומזרזים ממהרים שעלֿידיֿזה בארוכה), פעמים כמה (כמדובר
השלישי. ביתֿהמקדש –

לזירוז  נוגע זה שענין מכיון - מעט" "מקדש עשיית אודות בהשתדלות האחריות גודל מובן ומזה
והשלימה האמיתית והגאולה ביתֿהמקדש l`xyiבנין mr lkl הדורות שבכל בניֿישראל גם כולל ,

ומהי  והשלימה, האמיתית לגאולה - מתי" "עד - רוח בקוצר ומצפים ממתינים הם שגם שלפניֿזה,
ד"צחצוח  האחרונה לפעולה להמתין צריכים אלא הגאולה, וזירוז לקירוב לפעול יכולים שאינם אשמתם

בגודל 59הכפתורים" יותר עוד ניתוסף זה שמצד דוקא, בגופים נשמות עלֿידי להעשות וצריכה שיכולה
ועבודתינו". "מעשינו וגמר סיום של האחריות

כל  עבור גם צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את פועלים ומיד שתיכף - והעיקר
בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו - יחדיו וכולם עפר", שוכני ורננו "הקיצו - הדורות שבכל בניֿישראל

תיכף 60ובבנותינו" בימינו, במהרה שיבנה ולביתֿהמקדש הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו באים ,
ממש. ומיד

ואחרֿכך המקדש". בית "שיבנה לנגן צוה שליט"א אדמו"ר אחרונה].[כ"ק ברכה אמירת אודות הזכיר
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בכ"מ.51) התפילה נוסח יב. יא, ישעי'
סע"ב.52) פח, זח"ב
בסופו.53) תרס"ו המשך ראה
ספכ"ד.54) השבת שער פע"ח
בֿח.55) כה, תרומה

(56.153 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
ג.57) ז, נשא כד. לה, ויקהל פירש"י ראה
א.58) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה
תרפ"ט.59) שמח"ת שיחת ראה
ט.60) יו"ד, בא
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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תקנה..." "כי הפסוק המילים 1מן את רש"י מצטט
או  עברי. שהוא "עבד ומפרש: עברי" עבד תקנה "כי

כנעני  עבד עברי, של עבדו אלא שלקחתו 2אינו

אני  ומה יעבוד, שנים שש אומר הוא ועליו מישראל,
אותם  והתנחלתם אבל 3מקיים הנכרי, מן בלקוח

לומר...". תלמוד בשש, יצא מישראל בלקוח

להבין: וצריך

בלבד, עברי" "עבד המילים על הוא זה פירוש א)
תקנה" "כי המילים את גם רש"י מצטט ?4ומדוע

שהן  כיון מצטטן שרש"י לומר, אפשר אי –
עברי" שהוא "עבד על כאן שמדובר להבין ,5מסייעות

בהמשך  רש"י שמפרש מדובר 6כפי תקנה" שב"כי

אצל  רק הקיים דין", בית "מכרוהו של אופן על בהכרח
עברי" שהוא "עבד

כאן  שמדובר רש"י שמביא ההכרח (א) כי: –
"כי  המילים מן נלמד אינו דין" בית "מכרוהו אודות

"וכי  נאמר כבר שהרי שבתורה, היתור מן אלא תקנה",

לך" ונמכר עמך אחיך הכרח 7ימוך גם אדרבה: (ב) ;
"וכי  הפסוק בגלל – ביתֿדין" ב"מכרוהו שמדובר זה,
שמדובר  הוכח שכבר לאחר רק קיים – אחיך" ימוך

"עבד אודות כפי edy`כאן עברי", "של ולא עברי",
את  המקדים רש"י, שבפירושי הסדר מן גם שמובן
"כי  על הפירוש לפני עברי" "עבד על (בעיקר) הפירוש

.8תקנה"

כ  עברי"ב) ש"עבד סברא מלכתחילה תיווצר יצד
ש"עבד  יותר פשוט לכאורה, – עברי"? של "עבדו הוא
בתורה  שמצוי כפי עברי", שהוא "עבד הוא עברי"

עברי" "נער יוסף לגבי (כנאמר מקומות :9במספר
מצרי" עבד "ולששן עבד 10ובנ"ך: לו שהיה כלומר, ,

מצרי  ).11שהיה

הנאמר  מן גם, מוכח עמלקי",12וכך לאיש "עבד
לעבדו התורה מתכוונת היא lyשכאשר אין עמלקי,

עמלקי" לאיש "עבד אלא עמלקי", "עבד .13אומרת

המפרשים  נובעת 14יש עברי" של "עבדו שהסברא ,
תקנה "כי בביטוי הדיוק נראה,carמן שממנו עברי",

סביר  ולכן לפניֿכן, עבד כבר שהיה מי את שקונים
"עבדו ixarלבאר ly."
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ב).1) (כא, פרשתנו ריש
שמז)2) מצוה המנ"ח (בל' כ"א דוקא, לאו כנעני כי אף – כנעני

בהווה, חכמים דברו כי י"ל אולי מישראל" חוץ העולם באי מכל א' "כל
לא  משנצטוו כי עצע"ג אבל יהי'. עבדים עבד כה) ט, (נח מש"נ וע"פ

הרי תקנו`daxcתחי' (מהאומות) (הכנענים le`"מהם הגרים מן
דגם  וחידוש האומות, משאר דוקא הוא והווה הרגיל וא"כ ש)בארצכם",

תקנו כנענית של אביו m`aבנה אחר שהולך ומפני האומות משאר אביו
iprpk epi`e.מה כה, לבהר הראב"ע וראה ובפרש"י). ב סז, (קידושין

רזא  פענח שדה. ד"ה ב כב, קידושין ברש"י וכ"ה (שם. בחינוך והנה
שקנהו  האומות מכל א' נקרא כנעני "ועבד כתב: כאן) פרשתנו לפרש"י
נתקלל  שכנען מפני כנען בשם העבדים כל נתיחסו אבל לעבדות ישראל
התואר  שהרי בזה, צע"ג לפענ"ד והנה – לעולם" וזרעו הוא עבד להיות
העבדים  כל נייחס ואיך – תחי' דלא הציווי לאחרי רק מצינו כנעני עבד

הוא – דיניו) כל (ובמילא עבד כשמציאות כנעני!wxלכנען כשאינו
מו.3) כה, בהר
בפרש"י4) בא זה ד"ה הי' לקמן ixg`lובמילא וראה שלאחריו. ד"ה
בפנים.
כו'".5) כתיב אמאי "חדא לדוד משכיל ראה
תקנה.6) כי הב' בד"ה
לט.7) שם, בהר
תקנה 8) כי בד"ה דוד ומשכיל גו"א כאן. ורא"ם הזכרון ספר ראה
(הב').
יב.9) מא, מקץ

לד.10) ב, דהי"א
לנדו"ד 11) ראי' אין יז) לט, (וישב העברי" "העבד מהכתוב אבל

כתובות. ריש מהרש"א וראה העבד. תיאור – העברי שנאמר כיון
יג.12) ל, ש"א
בסמוך 13) שוה פעל דמשקל (ועוד) רש"י דקדוקי רא"ם זכרון בספר

עברי עבד דסתם כיון "קשה אבל mewnובמוכרת. lka עברי שהוא פירושו
כאן. (להט"ז) דוד דברי – כנעני" עבד ולומר לעקם תיתי ומהיכא למה

מוכרת. היא עבד שתיבת מהכתובים מביא רש"י הי' אופן ובכל
ובכ"מ  א. א, יהושע ה. לד, (ברכה ה'" "עבד הכתוב לשון לכאורה
בפשטות  מובן שם, עם ביחד בא עבד כשתיבת אבל – הנ"ל סותר בנ"ך)
י"ל  ועד"ז וכיו"ב. לד) כד, שרה (חיי אברהם" "עבד וכמו סמוך. שהוא

מד. יב, בא – איש" ב"עבד
"של  קס"ד בזה שאין יד) לט, (וישב עברי" "איש (לאידך) ועד"ז
"איש  אחר ל(איש) אותו לייחס תיתא ומהיכא "איש", שנאמר כיון עברי"
לאחר, השייכות שמדגיש "עבד" (כבנדו"ד) כשנאמר משא"כ עברי". של

שייך. למי מפרש לאח"ז שהתיבה י"ל
ואולי  כיו"ב). (ועוד ו יג, דהי"ב כו. יא, מ"א בין מהשינוי ולהעיר
("אפרתי  ירבעם ביחוס מאריך במ"א עכ"פ: בדוחק – השינוי טעם י"ל

של בסגנון ממשיך ולכן אלמנה"), אשה צרועה אמו ושם הצרדה xetiqמן
נאמר  נבט", בן ירבעם "ויקם שמקצר בדה"י לשלמה": "עבד הי') (שהוא

שלמה". "עבד – התואר שם רק
יתכן 14) עוד ד"ה בתחלתו פרשתנו אלשיך וראה לדוד. משכיל גו"א

ג. קושיא
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די  אין בכך מלשון 15אך יותר מובן היה אילו כי ,
"עבדו  על כאן שמדובר – מקרא של מפשוטו – הפסוק

רש"י היה צריך עברי", jkaשל ligzdl,פירושו את

ואחרֿכך  – עברי" של עבדו "יכול לדוגמא, באמרו,
שמדובר  ומוכיח לומר...", "תלמוד זאת שולל היה

עברי" שהוא "עבד .16אודות

עברי" שהוא "עבד באמרו מיד מתחיל שרש"י מזה

ורק  הפסוק, לביאור הראשונה הסברא זוהי שאכן מובן,

עברי". של עבדו אלא אינו "או ספק מתעורר אחרֿכך

רש"י מבאר מדוע מקיים o`kג) אני "ומה

כאשר  רק מתעוררת זו שאלה הרי אותם"? והתנחלתם
ויקרא! ספר לסיום קרוב זה, לפסוק מגיעים

רש" פירוש לכל המקור במכילתא,אמנם, הוא זה י
מה  שכל פעמים, מספר כאמור ידוע, זאת למרות אך

פי  על הכרחי הוא התורה על בפירושו רש"י שכותב

שנלמד  מה עם ביחד או זה, במקום הפסוקים פשט
okכבר iptl רש"י מזכיר אין בעניננו כאשר ובמיוחד .

במכילתא. הוא לפירושו שהמקור

הכרחי כולו שהפירוש מובן lyמזה eheyt itl
epweqta `xwn.

.·

ÌÈ„·Ú ÂÈ‰ „Á‡ ÏÎÏ

בתורה  כן לפני נאמר הוא: לכך שביצ"מ 17ההסבר ,

וכדומה. זהב וכלי כסף כלי ממצרים עמם ישראל לקחו

כפי  הים, מביזת וזהב כסף עוד להם נוסף מכן לאחר

משה"i"yxשאומר "ויסע –18על קרי"ס לאחר ,
בתכשיטי  סוסיהם מצרים שעטרו כרחן, בעל "הסיען
אותם  מוצאין ישראל והיו טובות, ואבנים וכסף זהב
כלומר, מצרים". מביזת הים ביזת היתה וגדולה בים,

"רכוש בעלי היותם על נתקיימה lecb"19ההבטחה
ישראל. כל אצל

כלֿכך  רב עושר של שבמצב בפשטות, מובן מזה
שיהודי  מציאות היתה אפשרית בלתי ישראל, אצל

jtdii20 ממון ממיעוט או מעוני הנובע דבר –21לעבד,

מיד  מופיעה המשפטים" "ואלה שפרשת וכיון
מצרים  יציאת לאחר קצרה תקופה תורה, מתן לאחר
ציוה  שהקדושֿברוךֿהוא לומר, סביר סוף, ים וקריעת
על  והציוויים המשפטים את ראשיתֿכל ישראל את
ומצב, זמן באותו אצלם וקיימים חשובים שהיו ענינים

אלקי אתי תעשון "לא מזבח adfואלקיsqkכגון ...
לי" תעשה אבנים מזבח לאו 22אדמה... (או: ולא ,

היה  מהם אחד שלכל למרות – וזהב כסף מזבח דוקא)
לרוב  וזהב ,23כסף

שהוא  "עבד תחילה אומר שרש"י לאחר לפיכך,
שמשמעות בפשטות iehiadעברי", היא עברי" "עבד

"או  לסברא גם להתייחס צריך הוא עברי", שהוא "עבד
– עברי" של עבדו אלא אינו

מצד xcqeשהרי zeikynd,ההגיון מחייב הפסוקים
כנעני  עבד עברי, של "עבדו אודות כאן שמדובר

אז  היה יהודי לכל כי מישראל", לאחר 24שלקחתו מיד ,
עבדים  כולל גדול", "רכוש הים, וביזת מצרים 25ביזת
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של 15) עבדו הפירוש  שולל שרש"י אף – פירושם לפי ועיקר: ועוד
מתאים איך קושייתו מתרץ אינו הרי (עברי)".oeyld"carעברי,

דקמ"ל 16) כלומר עברי, שהוא עבד רש"י "ומשני לדוד במשכיל
קראו  התורה שהרי בזיון דרך עבד לקרותו דמותר במכילתא כדאי' קרא
בשם  הוא הרי אותו שקנית מאחר תקנה כי דכתיב והיינו כרחו על עבד
ברמז. לא אפילו ברש"י אינו כ"ז אבל עברי". שהוא אע"פ לך עבד
וראה  במכילתא). שמפרשו מזה (מכ"ש לפרשו רש"י צריך דהי' ופשיטא

כו'". לומר דקדק "עוד עה"פ אוה"ח
להֿו.17) יב, בא
כב.18) טו, בשלח
יד.19) טו, לךֿלך
(ראה 20) ע"ע לבנ"י שהי' רז"ל שדרשו – במצרים בהיותם משא"כ

(וקדמו  יג ו, לוארא תו"ת וראה ה"ה). פ"ג ר"ה ירושלמי יג. לד, ירמי'
וארא. בס"פ מילואים תו"ש שם). בירוש' בקה"ע

(ע"פ  בירמי' כמובן העברים, העבדים נשתלחו ביצי"מ אבל –
הי' (שזה מצרים ביזת הע"ע כשקיבל – עיקר וג"ז ועוד iptlהירוש'*).

תומ"י. א"ע שפדה ודאי – מצרים) את ונצלתם – בפועל יצי"מ
ימוך 21) וכי תקנה) כי (הב') בד"ה פרש"י בסיום (שהובא כהכתוב

שם. כבפרש"י ב"ד במכרוהו וכן לט). כה, (בהר לך ונמכר עמך אחיך
תחמוד  לא על עבר באם – דעשירות במצב גם להיות שיכול ואף
מצרים  דביזת המופלגה בעשירות (חמשה) לשלם לו דאין שכיח לא – גו'

והים.
ואילך).22) כ כ, (יתרו מ"ת לאחרי הראשונים ציווים
לך23) שאין ב: ה, בכורות עמו e`k"`ראה היו שלא מישראל

מצרים. של וזהבה מכספה טעונים לובים חמורים יג,i"yxtaeתשעים בא
נטל  שלא מישראל אחד לך (שאין בחצע"ג נמצא לפנינו [בדפוסים יג
וב' א' בדפוס אבל מצרים. של וזהבם מכספם טעונים חמורים) הרבה

לך. ("שאין הנ"ל תיבות – רש"י חמורים")ובכת"י .opi`.[בחצע"ג
בהר 24) כבפ' ולא הקדמה, בלי תקנה" "כי תיכף שמתחיל ובפרט

וכיו"ב. לך". ונמכר (ואז) עמך אחיך ימוך "וכי
א)25) (עה, יומא וראה כו'. צאנו מוכר מג) ל, (ויצא פרש"י ע"ד

שייך למי להם מגיד הי' .cardדהמן

('yexid t"r) 'id micar geliy ieeivc (*zligzai"payk ,mixvnl dyn zxfgmcearya`iad geliyd meiw xcrdy yxetn 'inxia .zelbzelbay l"vkre ,laa
.el`bp ixdy ieeivd eniiw ± mixvn

.'inxi xaic mdil` mixydc `"k ,f"ptly mixvna "mkizea`" epi` (my 'inxiay) "mkizea` erny `le"c oaen f"tre
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הדברות  בעשרת כן לפני שנאמר כפי 26ושפחות,

ואמתך" .27"עבדך

.‚

Ì‰¯·‡ ˙Â‚‰˙‰Ó ˙¯¯ÂÚ˙˙Ó‰ ‰¯È˙Ò‰

להתעורר  עשויה למקרא' חמש 'בן אצל אך
למדנו okהשאלה: iptl,עבד היה אבינו שלאברהם ,

הבתרים  בין ברית מלפני עוד המשיך 28אליעזר, והוא ,
כך, אחר שנים עשרות גם אברהם" "עבד להיות

אבינו  יצחק את לשדך שליחותו אודות –29כמסופר
שלא  "עד כולה התורה כל את קיים שאברהם וכיון

פירש שכבר כפי okניתנה", iptl i"yx30 ייתכן כיצד ,
בעבד  החזיק אבינו רבות,32כנעני 31שאברהם כה שנים
התורה ציווי את קיים יעבוד o`kולא שנים "שש

על  כאן מדובר אם חנם", לחפשי יצא ובשביעית
?33עברי"ly"עבדו

בפרשתנו, זה ענין להבהיר רש"י מוכרח לפיכך
עלmewnayאלא מביא zebdpzdהתמיהה הוא אברהם

מפורשת  ומצוה מפסוק יותר, חמורה בצורה זו סתירה
(ומשיב) אותם והתנחלתם מקיים אני "ומה בתורה
עבד  אליעזר לגבי גם היה שכך הנכרי", מן בלקוח

אברהם.

.„

"È¯·Ú ‡Â‰˘ „·Ú"Ï ‰ÁÎÂ‰ Y "‰˜˙ ÈÎ"

מן  רש"י מצטט מדוע מובן לעיל, האמור לפי
את  מחזקות הן כי תקנה", "כי המילים את גם הפסוק

עברי": שהוא "עבד – פירושו

מיותרת, היא תקנה" "כי ההקדמה לכאורה, שהרי,
שש  עברי "עבד עצמו בדין מיד להתחיל היה ואפשר

מקומות, במספר בתורה כמצוי יעבוד...", שנים

ומת..." איש "מכה בפרשתנו –34ולדוגמא

פעולה על מדבר תקנה" "כי הביטוי ,cizraאלא,

מכך: יותר ובעניננו בהווה, מתקיימת אינה שעדיין
היתה  כי – בהווה אפשרית בלתי שהיא פעולה

כדלעיל. הים, וביזת מצרים ביזת לישראל

שהוא  עבד קניית אודות כאן שמדובר מוכח, מזה

כנעני  עבד אודות ולא אז, אפשרית בלתי שהיתה עברי

) מתאים אין שלגביו עברי"), של לומר xzeine("עבדו (
לישראל  אז היו בודאי עושרם מרוב כי תקנה", "כי

מצוי  בלתי דבר שזהו לומר ואין כנענים, עבדים

.35ושכיח 

.‰

?‰Ê ÔÈ„· ‡˜Â„ ‰¯Â˙‰ ‰ÏÈÁ˙Ó ÚÂ„Ó

את  תורה מתחילה מדוע מובן: אינו זה לפי אך

בענין  דוקא תורה מתן לאחר מיד והמשפטים הדינים
ושכיח, מצוי בדבר ולא אז. מצוי היה שלא עברי, עבד

של  תוצאה היא עברי" עבד תקנה "כי כאשר ובמיוחד,

חמשה, פי לשלם הגנב התחייב שבגללה גניבה, פעולת
שניים  פי או ארבעה פי ונמכר 36או לו אין ו"אם

לפרט 37בגניבתו" התורה היתה צריכה ולכאורה, –
על  התשלומים חובת של הקודמים הדינים את תחילה

או  ארבעה, חמשה, פי – לשלם יש כמה פי גניבה,

שניים?
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מתגרי  שקנו א) י"ל: מהמצרים, עבדים להם שהי' מצינו שלא ואף
עבדים  להם היו יצי"מ בזמן הרי ב) למ"ת), קרי"ס זמן בין (גם אומה"ע
כנענים  עבדים שגם לומר מסתבר וא"כ ,(20 הערה לעיל (ראה עברים

גו'". כסף מקנת איש עבד "וכל מד: יב, בא וראה להם. היו
(ראה  לא"י ליכנס צריכים היו מ"ת לאחר תיכף הרי אופן ובכל
והמצוי  הרגיל דבר הוא העולם מאומות עבד ושם ב), א, דברים פרש"י

כו'.
ואמתו".26) "עבדו יד) (שם, תחמוד לא ובציווי יו"ד. כ, יתרו

כמו  אז, עבדים להם שהיו כפשוטו פירושו "עבדו" ד"עבדך" ומשמע
שורו  רעך.. "אשת בהמתך", ובתך.. "ובנך שם בהכתובים שמונה השאר
לפי  בתורה) מקומות (כבכמה העתיד ע"ש שנאמר (רק ) ולא גו'", וחמורו

לאח"ז. להם שיהי'
כנעני 27) עבד עברי של עבדו אלא אינו "או דקס"ד י"ל לכאורה

ב). כ, יתרו (פרש"י לי" "משועבדים בנ"י נעשו שבמ"ת לפי הוא כו'",
– כהנים" ממלכת לי תהיו "ואתם והפ mixyונאמר ו). יט, שם כו (פרש"י

יהי' עבדים "עבד כז) שם, פרש"י ואילך. כה ט, (נח בו שנאמר בכנען
ולהעיר  לז. כז, תולדות (וראה (לשם)" למו עבד כנען ויהי לאחיו.
כנעני. בעבד מדובר מ"ת לאחר שכאן פשוט וא"כ ב), לז, וישב מפרש"י
וכיו"ב  גדול אדם של עבדו להיות ירצה שא' שיתכן מובן כי אינו – אבל

ועבד  א), טז, לך (פרש"י לשפחה ונתנה פרעה בת שהייתה הגר (וע"ד
לכאורה. חידוש בזה ואין מלך). מלך

(אלא 28) ב טו, שם הבתרים בין בברית אברהם ובדברי יד. יד, לך
" הי' שאליעזר בפירוש בהנ"ל נזכר פרש"י carשלא טו. יד, שם וראה ,"

כד). שם,
ואילך.29) ב כד, שרה חיי
ה.30) כו, תולדות
"בן 31) וגו'" "חניכיו כ"א עבד, שם נזכר לא לך בפ' בהכתובים

"עבדו  ב) (כד, נאמר שרה חיי בפ' אבל .(28 הערה (כנ"ל ביתי" משק
ב). צב, (ב"ק גנאה מילתא – אברהם" "עבד ואמר ביתו", זקן

לט.32) כד, שרה חיי פרש"י ראה
יותר33) עבדו הי' מזו: בין laeinויתירה ברית בזמן שהרי שנים,

יצחק  ונשואי מ). יב, בא פרש"י (ראה שנה ע' בן אברהם הי' הבתרים
ונשא  שנה ק' בן כשהי' לאברהם נולד יצחק (שהרי זה לאחר שנה ע' היו

כ)). כה, (תולדות מ' בן כשהי' רבקה את
יב.34) כא,
(35.26 ,25 הערה לעיל ראה
ג.36) כב, לז. כא, לקמן פרשתנו
ב.37) שם,
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מובן, לא מקרא, של בפשוטו קושי שזהו וכיון
פשוטו  על הקושיות כל את (המפרש רש"י אין מדוע
שאכן  כפי בפירושו, זו שאלה מתרץ מקרא) של

אחרים  תורה מפרשי לכך,38מוצאים המתייחסים
לחלוטין  הפשט דרך לפי אינם שפירושיהם למרות

רש"י. כפירוש

כי  כלל, קושיא זו אין הפשט שלפי לומר אפשר אי
שבין  לסמיכות והסבר בסיבה צורך אין הפשט דרך לפי
רש"י  מדגיש פרשתנו בתחילת שהרי – המצוות ציווי
הראשונים  מה הראשונים, על מוסיף "ואלה... עצמו

ולמה מסיני, אלו אף לכך,dknqpמסיני ובנוסף ,"...
הרי לעיל, האמור ביזת zekinqלפי שאחרי למצב זו

המובאת  הסברא את המעוררת היא והים מצרים
עברי" "עבד על מדברת אינה שהתורה רש"י, בפירוש

כנעני" "עבד על בלתי 39אלא כאן – ועיקר ועוד .
פסק  לפני עברי" עבד תקנה "כי של מציאות אפשרית

בגניבתו". "ונמכר הדין

.Â
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בפירושו לכך התייחס שרש"י לומר, jyndaויש
אברים 40פרשתנו  שאר מכל להרצע אוזן ראה "ומה

על  ששמעה זאת אוזן זכאי בן יוחנן רבן אמר שבגוף,
עצמו, מוכר ואם תרצע, וגנב, והלך תגנוב לא סיני הר
עבדים, ישראל בני לי כי סיני, הר על ששמעה אוזן

תרצע". לעצמו, אדון וקנה והלך

מוצאים  אין אחרות במצוות הוא: לכך ההסבר
לשכרה. המצוה שבין הקשר את מדגישה שהתורה
יאריכון  "למען הוא ואם אב כיבוד מצות שכר לדוגמא:
לאחר  מיד ניכר אינו שהשכר לכך ובנוסף ימיך...",

זמן לאחר אלא לא axהמצוה, השכר במהות גם הרי ,
דוקא. זו מצוה לבין שבינו הקשר ניכר

קשר  רואים אין עבירות, על עונשים לגבי גם וכך
לבין  וכדומה, הכרת או המלקות עונש בין מסויים

אלו. עונשים המחייבות העבירות

עם  העונש את התורה קושרת עברי עבד לגבי אבל
את "ורצע... לו: "`epfהגורם של תוצאה היא "ofe`
סיני...". הר על ששמעה

אינה  אוזנו..." את אדוניו "ורצע שהחובה ולמרות
עברי", "עבד להיותו שגרמו הפעולות בזמן מיד באה
אדוני  את אהבתי העבד יאמר ש"אמור לאחר רק אלא

חפשי" אצא לא בני ואת אשתי אין 41את זאת, בכל ,
ש"אוזן  כך על אלא "אהבתי...", אמירתו על עונש זה
או  וגנב", והלך תגנוב לא סיני הר על ששמעה
והלך  עבדים, ישראל בני לי כי סיני הר על "ששמעה
של  במצב להיותו בגרימתו מיד – לעצמו" אדון וקנה

עברי" .42"עבד

הוא  עברי..." עבד תקנה "כי מדוע מוסבר בכך
לאחר  מיד התורה שאומרת המשפטים שבין הראשון
באופן  בעונשו ניכר עברי בעבד סיני: בהר תורה מתן

שבין הקשר הגשמי, בגוף גם "ehtynגלוי, xdלבין
ipiq."

הרי  ששמעה...") "אוזן רש"י (פירוש זה ולפי
להוראות ixwirחידוש הציות אי הוא: עברי עבד בדיני

ipiq xda גודל עקב ונמכר", לו "אין של והענין .
– חיצונית סיבה הוא עברי jnqpeהתשלומים, עבד דין

"ורצע... של בפרט נרמז לגניבה והקשר מסיני", ל"אלו
אזנו".

.Ê
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תקנה", "כי על רש"י פירוש על דלעיל ההסבר לפי
בכך: הסבר עוד נוסף

שמיד  ההוא, בזמן עברי עבד מציאות היתה אילו
לומר, היה ניתן ושכיח, רגיל דבר תורה, מתן לאחר

שדין לכך הסיבה הוא dfשזוהי כי לראשונה, נאמר
מיידי. באופן חשוב

ונדיר, עתידי ענין אז היה עברי שעבד כיון אך
בהתחלה  מיד זה דין לאמירת שהסיבה לומר הכרחי

סיני". ל"הר עברי" "עבד של המיוחד הקשר היא

.Á
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כיון  הענינים: פנימיות לפי יותר יובן זה ענין
תורה  עלֿידי ולזכך לברר היא תורה מתן שתכלית
של  ומצוות תורה (לעומת העולם עניני את ומצוות
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ה).38) פ"ל, (שמו"ר עה"פ לק"ט וראה אברבנאל, רמב"ן ראב"ע
הטעמים  ב' נרמזו כאן הרי כו' טו) (פ"ל, ברבה "ארז"ל נג'ארה ובלק"ט

ועוד. הרמב"ן". שכתב
שהתחיל 39) זה (בעיקר) מבארים ואברבנאל רמב"ן בראב"ע,

קושיא, זה שאין י"ל פשש"מ בפרש"י, אבל עברי. בעבד הראשון המשפט

הגדול  מדרש וראה פרשתנו. בריש כפירושו – למ"ת הסמיכות משא"כ
עה"פ. יקר וכלי

ו.40) כא,
ה.41) כא, פרשתנו
ואילך.42) 90 ע' חי"א לקו"ש בארוכה ראה
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שלא תורה, מתן שלפני גשמיות epiyהאבות את
הוא 43העולם) תורה מתן לאחר הראשון הציווי לכן ,

על  תורה מתן השפעת את בגלוי בו שרואים כזה,
העולם  .44גשמיות

כפי  עברי", "עבד של העבודה דרגת מתבטאת בכך
תורתֿהחסידות  עבד 45שמבארת – הדרגות שלוש את

בנפש  ה', בעבודת – עבריה ואמה עברי עבד כנעני,
האדם:

היא  אצלו הבהמית שהנפש מי הוא כנעני" "עבד
ליה  ניחא בהפקירא עבדא לו 46בתקפה, נוח (=העבד ,

כופה  אך הזה, עולם לתאוות נמשך והוא בהפקרות),
מצד  טוב" ועשה מרע ב"סור ה' את ועובד עצמו את

עליו. אשר האדון ואימת עול קבלת

אצלו  יותר: נעלית דרגה היא עברי" "עבד עבודת
אשר  עד הבהמית, בנפש האלקית הנפש מדות מאירות
לא  עדיין הוא אבל לה'. תשוקה קיימת אצלה גם
הזה. עולם תאוות יחמוד שלא כך לקדושה, התהפך

באכילה  הבית בני צרכי את לבית מביא שעבד כשם
– אדם לאכילת עדיין ראויים אינם אלה אך ושתיה,
הקודמת. ממהותם שונו ולא – וכדומה מבושלים בלתי

הנפש  ומדות שתאוות היא, עבריה" "אמה עבודת
היא  תשוקתו שכל עד לקדושה, נהפכו הבהמית

בלבד. לאלקות

מתן  לאחר המשפטים התחלת מדוע מובן בכך
היא  בעולם, תורה מתן השפעת את המבטאים תורה,
לאחר  ישראל עבודת התחלת שזוהי עברי, עבד בענין
ועניני  הבהמית הנפש על ההשפעה – תורה מתן

בכלל (בעוד zepzydlהעולם הקדושה לרשות ולהיכנס
ממשי  שינוי אין עדיין כנעני עבד בעבודת אשר

בעולם). ובחלקו האדם של במדותיו

העבודה  המשך – הפרשה המשך מופיע כך ואחר
מדות  להפיכת עבריה, אמה לעבודת מגיע היהודי –
דירה  שיהיו כך בכלל, העולם ועניני הבהמית הנפש

יתברך. לה'

(e"lyz mihtyn t"y zgiyn)
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וש"נ.43) ואילך. 227 ע' לעיל בארוכה ראה
משפטים 44) דפ' בהחידוש פעמים כמה שנתבאר מה ע"פ ויומתק

דעליונים  הגזירה ביטול עצם מ"ת, ע"ד מדובר יתרו דבפ' יתרו, פ' על
ובפ' טו). וארא (תנחומא לעליונים יעלו ותחתונים לתחתונים ירדו

ענין נתחדש mipezgzaמשפטים dxic דברים הם בפרשתנו הציווים כי ,

ה'. ציווי מצד אותם עושה ואעפ"כ מחייבם אדם של שכלו שגם
שער 45) חיים דרך ואילך). ב (עא, ימכור וכי ד"ה שמות תו"ח

אוה"ת  העברי'. אמה פדיון או יעוד מצות דרמ"צ ואילך. פס"ו התפלה
ואילך. א'קכז ע' פרשתנו

א.46) יג, גיטין

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dxf dcear(ycew zay meil)

c oeik ,dai` yyg o`kdì øîéîì äìëézil`xyid dleki - ¨§¨§¥©¨
,dl xnele miakek zcaerdn hnzydl,àúaL éøèðéîc ïãéc¦¨§¦§§¦©§¨

eäééìò ïðéìlçîepl xzen ,zayd z` zexneyy epizeyp lr - §©§¦©£©§
,dcild zra oxear dllglïðéìlçî àì ,àúaL éøèðéî àìc eëãéc¦§§Ÿ¦§§¦©§¨Ÿ§©§¦©

z` llgl epl xeq` ,zayd z` zexney opi`y okizeyp lr -
.zayd

:sqep oicäáéà íeMî éøL øëNa é÷epà ,øîéîì óñBé áø øáñ- ¨©©¥§¥©©¥§¨¨¨¦¦¥¨
,xky zxenz miakek zcaerd oa z` wipdl zil`xyil xzen

.xkya cliil exizdy enke ,dai` meynäìëé ,ééaà déì øîà̈©¥©©¥¨§¨
øîéîì,dai` yyg `ll dzegcl zil`xyid dleki -äéeðt éà §¥©¦§¨

àéädl xn`z ,d`eyp dpi` zil`xyid m` -éaeñðéàì àðéòa- ¦¨¦¨§¦§¥
ipa evxiy ick ,mixg` ipta zepbzdl dvex ipi`e ,ozgzdl ipevx

.ip`yil mc`,àéä Léà úLà éàdl xn`zétàa àðîäcæî à÷ àì ¦¥¤¦¦Ÿ¨¦§©©§¨§©¥
àøáâzewepiz dwipn ip`y jka ,ilra ipta zepbzdl dvex ipi` - ©§¨

.mixg`
:dai` meyn xkya ezeyrl xzid yi m`d sqep oica dpc `xnbd

àéðúc àä ,øîéîì óñBé áø øáñ,`ziixaa epipyy dn -éãáBòä ¨©©¥§¥©¨§©§¨¨§¥
å ,íéáëBëmdy mil`xyiïéãéøBî àìå ïéìòî àì ,äwc äîäa éòBø ¨¦§¥§¥¨©¨Ÿ©£¦§Ÿ¦¦

ea zenl miieyr mdy xeal eltp m` -,epnn mze` mi`iven oi`
c sqei ax xaqe .dfky xeal mze` micixen oi` mb j`é÷eqà©¥

éøL øëNa,xky zxenz mzelrdl xzeny -øîà .äáéà íeMî §¨¨¨¦¦¥¨¨©
,ééaà déìy oeik ,dai` yyg dfa oi`ìBëél`xyidBì øîBìeze`l ¥©©¥¨©

,xeaa `vnpd mc`àøbéàà éøa éà÷ieyre bbd y`xa cner ipa - ¨¥§¦©¦¨¨
.jlivdl il i`ck oi` xkya elit`e ,elivdl xdnn ip`e ,letiléà¦

énð,el xn`iy e` -øàBc éáì àðîéæ éì àèé÷ðil raw oehlyd - ©¦§¦¨¦¦§¨§¥©
z` hteyd weqti dzr `ea` `l m`e ,htynl eiptl `eal onf

.ciqt`e ,ipta `ly oicd
icaer iabl ,lirl dxkfedy `ziixad xwira oecl zxaer `xnbd

:dwc dnda irexe miakekïðçBé éaøc dén÷ eäáà éaø éðzdpy - ¨¥©¦£¨©¥§©¦¨¨
,opgei iax iptl ef `ziixa eda` iaxäîäa éòBøå ,íéáëBë éãáBòä̈§¥¨¦§¥§¥¨

äwcmeyn dfa yie ,mixg` zecya odizenda z` zerxl okxcy ©¨
,lefbz `lïéìòî àì,ekezl eltpy xeadn mze` Ÿ©£¦
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' א



נה

ֶ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

וצריך להבין1:

א( מהו הג' שמות הללו, מרדע, חרחור, דרבן?

ב( ולמה בדרבן נקט מלמעלן ובחרחור מלמטן?

ג( ולמה בדרבן השיעור ארבעה ובחרחור שבעה?

ד( ובאהלות ריש פרק טז כל המטלטלין מביאין את 

הטומאה כעובי 2המרדע.

דעת  והיינו  כדרז"ל,  דעה4  מורה  הוא  מרדע3  הנה 

בבחי'5  הי'  שתהו  דתהו,  דעת  היינו  עגול,  והוא  וכו', 

1( מביא כאן ד' שאלות, ולקמן מבאר עוד דיוק, דבמשנה כלים פרק 

כה משנה ב, מתחיל הדין "משבעה לחרחור", ואח"כ הדין "מארבעה 

לדרבן", והרי מבואר בפרק כט דה"דרבן" הוא מלמעלן, וה"חרחור" 

מלמעלן",  מ"דרבן  הדין  כט  פרק  ז'  במשנה  ומקדים  מלמטן,  הוא 

ואח"כ במשנה ח' הדין מ"חרחור מלמטן", וא"כ למה נקט בפרק כה 

בסדר הפוך מתחלה "חרחור" — שהוא מלמטה, ואח"כ "דרבן" — 

שהוא מלמעלה, הרי הדרבן שהוא מלמעלן הי' צריך לנקוט קודם?

את  מביאין  ה"מרדע"  כעובי  דדוקא  הענין  שורש  מהו  מקשה:   )2

הטומאה?

3( פירוש: תיבת "מרדע" הוא כמו "מורה דעה", דהוא בחי' "דעת" 

מקבל  הוא  "דעת"  דבחי'   — להלן   — כאן  ומבאר   .4 הערה  ראה 

מחכמה ובינה )ראה תניא פ"ג(, וכן הוא משפיע להמדות, נמצא דיש 

ג' בחי':

א( בחי' "דעת" עצמה.

ב( מה ש"למעלה", פי' מה ש"דעת" מקבל מספי' וכוחות שלמעלה 

והוא חו"ב.

ג( מה ש"למטה", שפועל על המדות, ומחי' אותן.

ב(  דעת,  בחי'   — מרדע  א(  שמות,  בהג'  מרומז  הוא  אלו  בחי'  וג' 

דרבן — בינה שהוא "מלמעלה", ג( חרחו"ר — המדות, ובעיקר בחי' 

"יסוד" שהוא "מלמטה", כמבואר לקמן.

א:  הלכה   — ישראל  כל   — עשירי  פרק  סנהדרין  ירושלמי  ראה   )4

)קהלת יב, יא( דברי חכמים כדרבונות . . שלש שמות יש לו, מרדע 

משרה  שהוא  דרבן  בפרה,  דעה  מורה  שהוא  מרדע  ומלמד.  דרבן 

בינה בפרה, מלמד שהוא מלמד את הפרה לחרוש בשביל ליתן חיים 

לבעלי'. אמר רבי חמא בר חנינא אם לפרתו עושה אדם דרבן, ליצרו 

אחת  על  הבא  העולם  ומחיי  הזה  העולם  מחיי  מעבירו  שהוא  הרע 

כמה וכמה.

שהוא  כדרבונות, כדרבן הזה ושלשה שמות יש לו וכו'.  פני משה: 

להטובה  בינה  בה  ומשרה  לצדדין  להטות  שלא  בפרה,  דעה  מורה 

הדרך אשר תלך ומלמד אותה כדי שתוכל לחרוש וליתן חיים לעולם, 

והזרות  הרעות  מחשבות  האדם  מלב  מסירים  חכמים  דברי  הם  כך 

לגופו  אותו לתקן  ומלמדים  ילך  איזה הדרך אשר  בינה  בו  ומשרים 

על א' כמה וכמה, שצריך תחבולה לעשות  ולנפשו בחיי הנצחיים. 

לו דרבן שלא יטה אשורו מני הדרך ודברי תורה הם דרבן ליצה"ר 

כדאמר בהשותפין בראתי יצה"ר בראתי תורה תבלין.

ראה עוד בפנים בתורת לוי יצחק ביאור הקשר בין בחי' דעת למרדע.

עיגול,  דיש בחי'  ואחד הטעמים הוא:  עיגולים.  בחי'  הוא  תהו   )5

ויש בחי' יושר, בחי' עיגול מורה שהאור אינו בא בבחי' התיישבות, 

עיגולים. והמלך הראשון דתהו הוא6 דעת בלע בן בעור, 

)והיינו מה שהדין דמרדע, הן בכאן והן באהלות, הוא 

רק לענין טומאה, ששרש הטומאה הוא מתהו(.

והוא מקל ארוך, כי דעת הוא בחי' עץ, עץ7 הדעת, 

והוא ארוך שמתפשט בכל המדות, וע"ד הבריח8 התיכון 

בקדושה שהוא ארוך.

את השרשים שבארץ  בו  לחתוך  חרחור  א'  ובראשו 

שתהא ראוי' לזריעה, הוא יסוד9 ז"א שהוא בחי' ח"ר10 

ביסוד  חור  הגבורות שביסוד העושה  והוא  יצח"ק,  גי' 

דנוקבא. כי בבתולה רחמה סתום ואטום, והוא בתולה11 

ומורה על תהו, משא"כ בחי' יושר הוא אור הבא בכלי. ראה תורת 

חיים בראשית — פרשת ויחי — עמוד רמג, ג ואילך. תורה אור פרשת 

שמות נב, א. המשך תרס"ו עמוד שצז )קה"ת תשע"א(. סה"מ תש"ל־

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן לח.  ועיין  תשל"א עמוד 542. 

קנד.

6( )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 

דחוי' 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. ע"ש.

וראה תורת מנחם — ספר המאמרים מלוקט חלק ב' עמוד תנב.

7( בראשית ב, ט. ראה לעיל סימן נט הערה 15.

8( פירוש: מבריח מן הקצה אל הקצה: לשון זה מקורו מהנאמר גבי 

היו עשויים  והתחתונים  בריחי קרשי המשכן, שהבריחים העליונים 

משתי חתיכות, כל בריח הגיע רק עד חצי הכותל )רש"י תרומה כו, 

כו(, משא"כ "הבריח התיכון גו' מבריח מן הקצה אל הקצה" )שם, 

כח( שהוא ארוך.

דעת,  בחי'  על  קאי  )האמצעי(  התיכון"  "בריח  הסוד:  ע"ד  והענין 

שהיא גם ספירת התפארת, שב"קו האמצעי", כידוע שחסד )אהבה( 

"גופא",  )רחמים(  והתפארת  בשמאל,  )יראה(  גבורה  בימין,  הוא 

באמצע )תקוני זהר בהקדמה(; ומעלת מידת התפארת־דעת ש"בקו 

עליון  היותר  מקצה  הקצה,  אל  הקצה  מן  שמבריח  היא,  האמצעי" 

לקצה היותר תחתון — בחי' ארוך, ולא קצר כשאר הבריחים )ראה 

ד"ה כנשר יעיר קנו תרע"ח לאדמו"ר הרש"ב(.

9( מדת היסוד דז"א משפיע, ביסוד הנוקבא המקבל.

10( ידוע ש"יצחק" הוא אותיות "קץ־חי", דביסוד הטפה, נמצא כל 

העצמות ומהות מכל האברים, רק הכל נתצמצם — בחי' גבורה — 

וגבורה,  צמצום  בבחי'  בא  שהכל  "קץ"  וזה  אחת.  )טפה(  בנקודה 

"חי" באבר חי שהוא ביסוד.

ליסוד  מרמז  "חר"  אותיות  נתחלק,  "חרחור"  דתיבת  שמרמז  וזהו 

דהזכר, ואותיות "חור" להנקבה.

ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן כא הערה 8.

11( ראה תורת מנחם ספר המאמרים מלוקט ח"א עמוד רעא. ספר 

ליקוטים מתורת לוי יצחק



נו

עולם  קרקע  אסתר12  קרקע,  בחי'  שהיא  מלכות,  בחי' 

היתה, והוא חותך בארץ דמלכות חור, שתהי' כלי קיבול 

אותה  שעושה  ראשונה  בהביאה13  והוא  לזריעה,  ראוי' 

כלי, שמניח בה הרוחא שהוא העטרה דגבורה כידוע.

ובראשו א' דרבן שהוא דר14 בינה בפרה15 כדרז"ל, 

הוא יסוד אבא, הדר16 בבינה וכו'.

הרוחא  כי  והוא  דז"א,  לדעת  שייכים  שניהם  הנה 

דשביק אבא באימא אתא מפתחא17 דכליל שית שהוא 

דעת שהוא כמו מקל18 אות ו', וסתים פתחהא שמתלבש 

נמשך  ומדעת  שבה,  דאבא  הרוחא  עם  אימא  יסוד  בו 

אח"כ ליסוד )כי אין19 קישוי אלא לדעת(.

וזהו שמרדע — דעת.

בראשו א' דרבן, הרוחא דיסוד אבא שברחם הבינה, 

דר בינה.

ובראשו א' חרחור יסוד ז"א שבו הרוחא שממשיכו 

למלכות.

וזהו, שדרבן הוא20 מלמעלן בראש המרדע, כי הוא 

המאמרים תשכ"א עמוד 3.

12( כתובות ג, ב. בילקוט לוי יצחק — אגרות קודש עמוד עה מביא 

עוד ראי' מגמ' תענית ו, ב "מיטרא בעלה דארעא". ראה לעיל סימן 

צו הערה 7.

13( הוא לשון הגמ' סנהדרין כב, ב אשה אינה כורתת ברית אלא למי 

שעשאה כלי.

14( דרב"ן הוא נוט' דר־בינה.

15( כנ"ל הערה 4.

תשע"א(  )קה"ת  ואילך  רמו  עמוד  תרנ"ט  המאמרים  ספר  ראה   )16

בענין וחכם בבינה".

17( ראה דרך מצותיך עמוד מו וז"ל: הדעת הוא הנקרא בזהר )חלק 

דהיינו  שית  דכליל  מפתחא  א(  קעז,  דף  דצניעותא —  ספרא  ב' — 

ונמשכים  בטילים  שהמדות  רואים  שאנו  כמו  המדות  פנימי'  שהוא 

אחר הדעת, כי כשהאדם יודע ומרגיש את עצמו הרי אנו רואים בחוש 

מתפעלים  מדותיו  אזי  מאד  וחיותו  עצמו  את  מרגיש  שהוא  שלפי 

בהתפעלות רב לאהוב הטוב ולשנוא הרע יותר מכפי שיתפעל בעת 

שאינו מרגיש עצמו כל כך, כגון כשטרוד באיזה ענין גדול שאז אינו 

מרגיש עצמו כל כך, שאז לא יתפעל כל כך במדותיו באהבה ושנאה, 

נק'  ולכן  כנ"ל,  הדעת שהוא ההרגשה  אחר  נגררים  נמצא שהמדות 

התפעלות  שפותח  המפתח  כמו  נה"י  החג"ת  המדות  לששה  מפתח 

המדה ומעוררה או סוגרה ע"י שמסיח דעתו וכו'.

שלגבי  לעיל  שנתבאר  וכמו  אימא,  דיסוד  מאחוריים  נמשך  ושרשו 

ידיעת  רק  שהוא  בלבד  אחוריים  בחי'  אלא  אינו  המהות  השגת 

המציאות לבד, ולפי שכח ההבנה הוא להבין מהותה דבר, אם כן כח 

הידיעה של המציאות הוא בחי' אחוריים שלו לבד שז"ס אחזה אלוה 

כמש"ל, ע"ש.

ועיין לקוטי תורה פרשת ואתחנן ו, ד. ביאורי הזהר להצמח צדק חלק 

א' עמוד קכז. לעיל סוף סימן כג.

18( מקל הוא בצורת אות ו'. ראה לעיל סימן נב.

19( יבמות נג, ב.

 .  . מלמעלן  "הדרבן  כלים  במשנה  הלשון  בזה  ומתרץ  מבאר   )20

יסוד אבא שלמעלה מדעת, אלא שמאיר ונמשך בדעת. 

ז"א  יסוד  כי הוא  שלמטן בסוף המרדע,  וחרחור הוא 

שלמטה מדעת, אלא שנמשך מדעת בו, וכמובן.

והנה כ"ז ישנו ג"כ בדעת21 דתהו המלך בל"ע ב"ן 

בעו"ר, שהסופי תיבות הוא22 ענ"ר.

וכן ס"ת מרד"ע דרב"ן חרחו"ר הוא ענ"ר.

והנה בשבירה דתהו נפלו23 י"א בחי' שהם הז' מלכין 

שמתו, והוא התהו המפורש בפסוק24 והארץ היתה תהו, 

שהוא  ותבונה,  סבא  וישראל  דאו"א  אחוריים  והד'25 

התהו שבר"ת והארץ היתה תהו למפרע, וכמ"ש בע"ח 

שער26 דרושי נקודות פ"ב ע"ש.

וכידוע בענין י"א סממני הקטרת, )ד'27 מהם מפורשין 

נרמזים  וז' מהם  ולבונה,  וחלבנה  ושחלת  נטף  בפסוק 

בהתיבות סמים( י"א28 ארורים י"א29 יריעות עזים, וכ"ז 

חרחור מלמטן כנ"ל שאלה ב.

21( כנ"ל הערה 6.

ש"ך,  בגי'  ענ"ר  פ"ה.  ניצוצין  רפ"ח  )יח(  שער  חיים  עץ  ראה   )22

וכידוע ש"ך )320( בגי' ה' פעמים די"ן )5 × 64 = 320( דהו"ע דינים 

וגבורה, דשורש כל הדינין הם הה' גבורות, וע"ש שמבאר החילוק 

בין "נער" )אותיות ענ"ר(, ובין "נערה" בתוספות אות ה'. וראה אור 

התורה פרשת לך לך עמוד תתרעה: בחי' מלכות כאשר מקבלת השפע 

מז"א נקראת אז נערה בה"א, וקודם שקיבלה השפע נק' נער חסר ה"א 

וכמ"ש בזהר )פרשת בא דף לא( ובע"ח, ע"ש. ועיג"כ ביאורי הזהר 

להצמח צדק עמוד שכז. ראה גם לעיל סימן צז. סוף סימן קט.

23( ראה לעיל סימן קכא הערה 4.

24( בראשית א, ב.

קיח  עמוד  ומאחז"ל  תנ"ך  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  לקוטי  ראה   )25

ואילך. ספר מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים חלק א' עמוד ח ואילך. 

ספר המאמרים תקס"ה חלק ב' עמוד תתקנא. לעיל בהקדמה כללית 

קודם סימן צו.

שלהם.  האחוריים  ונפלו  נשברו  ואו"א  וז"ל:  ב.  פרק  ח,  שער   )26

זהו הטעם שנרמז בפסוק  והנה  נפלו פנים והאחוריים שלהם,  וזו"ן 

)בראשית א, ב( והארץ היתה תהו ובהו, אשר הוא מדבר בענין מיתת 

בפסוק,  במפורש  א'  תהו,  מלת  פעמים  ב'  בו  נרמז  וכו',  המלכים 

כי  הנ"ל,  בחי'  ב'  כנגד  והוא  תהו,  היתה  והארץ  למפרע  בר"ת  וב' 

ונתבטלו  שמתו  מלכים  ז'  בחי'  הוא  בפסוק  המפורש  הישר  תהו 

ותהו שבר"ת למפרע הוא בחי' ביטול  אפי' הפנים שלהם הישרים, 

האחוריים דאו"א, כי כל למפרע הוא בחי' אחוריים. ע"ש. ראה לעיל 

סימן קטו הערה 3.

27( שמות ל, לד. כריתות ו: "אמר רב יוחנן י"א סממנין נאמרו לו 

למשה בסיני, א"ר הונא מאי קראה "קח לך סמים" תרי, "נטף ושחלת 

וחלבנה" הא חמשה, וסמים אחריני חמשה, הא עשרה, ולבונה זכה 

חד, הא חד סרי". ראה לעיל סימן קכא הערה 4.

28( דברים כז פסוקים טו־כה. וראה שם רש"י פסוק כד.

29( שמות כו, ז "ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה 

יריעות תעשה אותם". וכידוע עזים בחי' גבורות כמארז"ל )שבת עז.( 

נהורא,  מ"ט עזיא מסגי ברישא והדר אימרא ברישא, חשוכא והדר 

נו "עזים" לשון "עז"  לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד 

בחי' גבורה. וראה לקוטי תורה פרשת בלק עד, ד. אור התורה פרשת 

ליקוטים מתורת לוי יצחק



נז

מוחין  בין30  הוא  דעת  כי  דתהו,  הדעת  בשבירת  נכלל 

למדות, א"כ הוא כולל31 מוחין וכולל מדות וכו'.

א"כ  המדות,  דכל  החיות  הוא  דעת32  זאת,  ועוד 

המלכים,  כל  מיתת  ג"כ  הוא  הדעת  ושבירת  במיתת 

מאחר שנסתלק החיות. ומיתת המלכים גרמה לביטול 

האחוריים דישראל סבא ותבונה, א"כ במיתת בלע נכלל 

גם ביטול הד' אחוריים דישראל סבא ותבונה.

שנפלו  ניצוצין  הק"ב33  והוא  ק"ב,  גי'  בל"ע  והנה 

בתהו. ויש34 ב' בחי' ק"ב.

א', ק"ב35 דמלוי ע"ב, ס"ג, מ"ה, שהוא מ"ו ל"ז י"ט.

תרומה עמוד א'תקיב. ספר המאמרים תרכט סוף עמוד קיח ואילך. 

ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סוף סימן ח, רמז במספר אמות היריעות 

לבחי' גבורות ודינים.

30( ראה תניא סוף פרק ג. לקמן הערה 32.

ם "בלע בן בעור" מרומז הן המיתה והן  31( ראה לעיל סימן ק' דבׁשֵ

השבירה ע"ש.

ידע  והאדם  מלשון  הוא  והדעת  וז"ל:  ג',  פרק  סוף  תניא  ראה   )32

את חוה והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ 

וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה ואינו מסיח 

דעתו כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת א"ס ב"ה הנה אם לא יקשר 

דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא יוליד בנפשו יראה ואהבה 

אמיתית כי אם דמיונות שוא ועל כן הדעת הוא קיום המדות וחיותן 

והוא כולל חסד וגבורה פי' אהבה וענפיה ויראה וענפיה.

33( ראה גם לעיל סימן קג. קטז. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן 

רלז.

34( פירוש: מבאר, דיש ב' אופנים להחשבון מספר "קב" ניצוצין, א( 

מספר ק"ב במילוי הנק' "פנים", ב( מספר "קב" באחוריים.

35( קב דמלוי עב, סג, מה. פירוש:

והאותיות המילוי הוא   — )72( וי"ו, ה"י  יו"ד, ה"י,  ע"ב הוא,  שם 

"וד, י', יו, י'", בגי' 46־מ"ו.

שם ס"ג הוא, יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )63(, והאותיות המילוי הוא, "וד, 

י', או, י'", בגי' 37־לז.

)45(, והאותיות המילוי הוא,  יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א  מ"ה הוא,  שם 

"וד, א', או, א'", בגי' 19־יט.

ביחד האותיות דהמילוי, מו )46( + לז )37( + יט )19( = 102־קב.

עשר  סוד  נבאר  )ועתה  ז'  פרק  המצות  חג  חיים שער  עץ  פרי  וראה 

מכות( וז"ל ק"ב הם מילויין של ע"ב ס"ג מ"ה, שהם מ"ו, ל"ז, י"ט, 

הקיטע  סה.(  )שבת  וזה  לחיצונים  היוצאים  הדינין  והם  ק"ב,  עולין 

יוצא בקב שלו ע"ש.

וראה אור התורה פרשת שלח סוף עמוד תקב ואילך וז"ל: מילוי בגי' 

אלקים שהוא בחי' מלכות דאצילות, המילוי הוא המכוון העיקרי, 

הכל  הוא  העולמות  כל  שהאציל  המאציל  של  העיקרי  שהמכוון 

לצורך בי"ע, היינו שעיקר הכוונה הי', להיות דירה בתחתונים והוא 

שיתהוו עולמות בי"ע שהם יש ודבר ממש ובתוך היש יומשך בחי' 

. ועיין באוצר חיים ]מהרח"ו ז"ל[ מענין   . אין שהוא אוא"ס ב"ה 

קב חרובין ומענין רוצה אשה בקב כו' שבחי' קב הוא ג"כ המילויים 

בחי'  שהמילוי  אף  ב"ן,  שם  לנוקבא  שנמשכים  מ"ה,  ס"ג,  דע"ב, 

דין אלא לפי שעי"ז נמשך ההשפעה לבי"ע שזהו המכוון העיקרי 

כנ"ל, ע"ש.

מ"ה,  ס"ג,  ע"ב,  שמות  דהד'  דאחוריים  ק"ב36  ב', 

ב"ן, שמספר אותיותיהן הם ק"ב וכמ"ש בע"ח37 שער 

אנ"ך פ"ג ע"ש.

תוך, דהיינו מה שבתוך האות,  ומובן שמילוי הוא 

לו  יש  שמרדע  מה  וזהו  אחוריים.  הוא  והאחוריים 

דאחוריים,  הק"ב  בחי'  הוא  אחוריים  ותוך,  אחוריים 

ותוך הוא בחי' ק"ב דמילוי.
הם  הם  וחרחור  ודרבן  שמרדע  הכוונה  שאין  ודע, 

גופא הבחינות דתהו, כי אדרבה ענינם הוא לתקן בחי' 

ק"ב דאחוריים דהד' שמות. פירוש: דשם הוי' יש לו ד' אופני   )36

עם  המילוי  האותיות  דכל  והמספר  ב"ן.  מ"ה,  ס"ג,  ע"ב,  מילוי, 

האחוריים הם מספר ק"ב, והוא:

שם ע"ב "המילוי והאחוריים", הוא: יו"ד, + יו"ד, ה"י, + יו"ד, ה"י, 

וי"ו, + יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י = 26 אותיות.

שם ס"ג "המילוי והאחוריים" הוא: יו"ד, + יו"ד, ה"י, + יו"ד, ה"י, 

וא"ו, + יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י = 26 אותיות.

שם מ"ה "המילוי והאחוריים" הוא: יו"ד, + יו"ד, ה"א, + יו"ד ה"א, 

וא"ו, + יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א = 26 אותיות.

שם ב"ן "המילוי והאחוריים" הוא: יו"ד, + יו"ד, ה"ה, + יו"ד, ה"ה, 

ו"ו, + יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה = 24 אותיות.

סך הכל 26 + 26 + 26 + 24 = 102.

ראה אור התורה שיר השירים עמוד רג וז"ל: להבין איך תוכל השפע 

דקדושה לירד בירידת המדרגה כ"כ למטה אל החיצונים ממש . . ., 

איך תוכל השפע לירד כל כך למטה אליהם אשר אין לה כלי שיכיל 

אותה שתתלבש שאין השפע דקדושה ממקום גבוה מאד נעלה יכולה 

להתלבש בחיצוניות וקליפות אשר לא יגורך רע כתיב.

הענין הוא ע"ד דאיתא בעץ חיים שער אנ"ך פ"ג בפי' המשנה פ"ו 

דשבת הקיטע יוצא בקב שלו . . . , בקב שלו הם האחוריים של הד' 

חרובין  קב  ונק'  אותיות  ק"ב  בהם  שיש  ב"ן  מ"ה  ס"ג  ע"ב  שמות 

שנשארו חרובין ויבשין אבל מן השמות עצמן אינן יכולים להתפרנס 

כו' ועיין מזה באוצר חיים ]מהרח"ו ז"ל[ שזהו ענין המלך הראשון 

מז' מלכין דתהו בלע גימט' קב כו', ועיין במאמר הפסיעות להרח"ו 

שנדפס בסוף ספר חסד לאברהם.

וביאור הענין הנה פי' קב הוא כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום 

בו ראש שוקו בתוכו ומשום הכי יוצא בקב שלו דמנעל דידי' הוא, 

והנה ההפרש בין דריסת הרגל ממש לרגל עץ הלזו הוא שהרגל ממש 

הוא המנשאת ומעמידו ומוליכו ממקום למקום, משא"כ רגל זו של 

עץ אינה מנשאה את האדם מעצמה כי אם אדרבה הקיטע הוא מנשא 

ומגביה אותה בכוחו ואחר שאין בה חיות רוחני כלל כ"א הוא דומם 

ממש שאינה ממהות בחי' עצמיות רגל האדם כלל ואעפי"כ הקיטע 

ומנשאה  המגביה  הוא  רק  למקום  ממקום  עליה  והולך  עליה  עומד 

אותה ממקום למקום כו'.

דחירו  מעלמא  שלמעלה  השפע  לירד  כשמצטרך  למעלה  עד"מ  כך 

שהוא חירות לכל שמשם תרד השפע לכולם )בחינם בלא מצוות( אל 

החיצונים שרש עובדי כוכבים שלמטה שאין יכולה השפע להתלבש 

בכלים דקדושה ממש לירד אליהם מאחר שאין להם כלים כלל לכך 

היא תתלבש בכלי אחרת שאינה ממהות הכלים דקדושה כלל וע"י 

הכלים ההיא תשפיע השפע עליהם, והיינו ענין הנזכר במשנה הקיטע 

יוצא בקב שלו כו'. ע"ש ביאור כל הענין.

37( שער יט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



נח

תהו, כי תהו הוא מ"ש והארץ היתה תהו, שתרגומו38 

דרבן  ומרדע  הארץ,  ועבודת  חרישה  שום  בלי  צדיא 

וחרחור אדרבה ענינם ופעולתם הוא לתקן את התהו, 

הצדיא דהארץ.

אך הכוונה הוא מאחר שפעולתם וענינם הוא בתיקון 

מתנוול  מנוול  עם  המתאבק  כל39  הנה  דהארץ,  התהו 

אחוריים  בחי'  טומאה,  בהם  להיות  שיכול  זהו  ג"כ, 

ותוך לדעת ר' יהודה.

והשיעור40 הוא:

משבעה לחרחור הוא, לנגד הז' מלכים שמתו, כי 
החרחור הוא עטרת יסוד ז"א שהוא העושה חור ביסוד 

ספירות,  ז'  הוא  היסוד  עטרת  עד  מדעת  הנה  דנוקבא, 

דעת חג"ת נה"י, וסימנך עטר"ת )דהיינו41 עטרת היסוד( 

ַצְדָיא  ַהָות  "ְוַאְרָעא  ובהו",  היתה תהו  "והארץ  אונקלוס  38( תרגום 

ְוֵריַקְנָיא".

39( תניא פרק כח.

40( מבאר עפ"י פנימיות התורה, דמ"ש בתחילת המשנה "אחוריים 

מארבעה  לחרחור,  "משבעה  במשנה  אח"כ  מש"כ  זהו  ותוך", 

זהו  ו"אחוריים"  לחרחור",  "משבעה  זהו  "תוך"  בחי'  לדרבן", 

"מארבעה לדרבן". וד"ל.

וזהו שמפרש בסוף דטעם שהקדים השבעה לחרחור לארבעה לדרבן, 

דבסיבת השבירה דז' תחתונים נעשה הביטול באחוריים, כדלקמן.

41( ראה אור התורה דרושים לשמיני עצרת וז"ל: עטרת יסוד, ופי' 

גי' ז'42 פעמים טפ"ח במכוון.

דאב  אחוריים  הד'  לנגד  הוא,  לדרבן  ומארבעה 
ואם וישראל סבא ותבונה שכללותם הוא בינה, כי בינה 

כוללת כל המוחין. זהו דרבן דר בינה, גם דר בינה הוא 

חכמה הדר דבינה, והיינו חו"ב בכלל, ובפרט הוא כל 

הד' בחי' או"א וישסו"ת.

)אם  לדרבן  להארבעה  לחרחור  השבעה  והקדים 

הרי  כי  מלמטן(,  והחרחור  מלמעלן  הוא  הדרבן  כי 

בסיבת השבירה דהז"ת נעשה ביטול האחוריים דאו"א 

וישסו"ת, )וכמ"ש במ"א בס"ד בענין43 ויה"י לשון צער 

דמל'(  נקודה44  י'  ז"א,  )ו'  דהז"ת  ו"י השבירה  שקדם 

לה"י ביטול האחוריים דחו"ב.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שכ ואילך

בחי'  זהו  העליון  פרק  פרקין,  ב'  יש  ביסוד  כי  הענין,  יסוד  עטרת 

התקשרות לקבל ההשפעה ממקורו, ופרק ב' זהו התקשרות להשפיע 

והוא  ויצא קס"ב,  ונקרא ראש צדיק, בזהר  יסוד  וזהו הנקרא עטרת 

נקרא מלכות שבז"א דהיינו בחי' הגילוי וההשפעה כו', ע"ש.

42( וזהו השיעור ד"חרחור" הוא דוקא ז' טפחים, ז' פעמים טפח" )7 

× 97( = 679, כמספר עטר"ת.

43( ראה לעיל סימן קטו, ובהערה 3 שם.

44( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי )פרשת בלק( עמוד ק, א. 

מנחם  תורת  שא.  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  תורת 

התוועדויות ה'תשמ"ו חלק א' עמוד 33.
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נט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת משפטים

כא, ח – אם רעה בעיני אדוניה אשר לא 
למכרה  ימשל  לא  נכרי  לעם  והפדה  יעדה 

בבגדו בה

אשר  המשפטים  "ואלה   – היא  הפרשה  התחלת  א. 
תשים לפניהם", ובוא"ו המוסיף, "ואלה המשפטים", "מה 
הראשונים מסיני אף אלו מסיני"1 – דקאי על כללות עניני 

התורהנ ומצוותי'.

וסיום הפרשה הוא – "ואל משה אמר עלה אל ה' וגו'"2, 
נתבארו  ובה  הדברות",  עשרת  קודם  נאמרה  זו  "פרשה 

פרטי הענינים דמתן תורה.

ובזה נכלל גם הענין דפנימיות התורה:

"מעשה  גילוי   – דמתן-תורה  הענין   – הפרשה  בסיום 
מלשון  תשים",  "אשר   – הפרשה  ובהתחלת  מרכבה"3. 
בפנימיותם  שנמשך  כפי  דתורה,  נסתר  ואוצר4,  סימה 
לפניהם"(, בחכמה בינה ודעת שבנפש, ע"י משה  )"תשים 
 .  . ישראל  בכנסת  דעת  בחי'  ומשפיע  "שממשיך  רבינו, 
וידעת5  להיות  באלקות  והרגשה  דעת  בחינת  בהם  שיהי' 

היום גו' דע6 את אלקי אביך" )כמבואר ב'תורה אור'7(.

"מיסמך   – הגאולה  עם  גם  קשור  זה  שענין  ולהוסיף, 
המשכת  שמצד  אור'  ב'תורה  כמבואר   – לגאולה"  גאולה 
וגואל  גואל ראשון  "לכך הוא  רבינו,  בחי' הדעת ע"י משה 
אחרון, פירוש גואל ראשון שהוא המשפיע להם בחי' הדעת 
כי  הוי8,  אני  כי  וידעתם  להם  אמר  שלו  הדבור  שבתחלת 
מקודם כתיב9 ויאמן העם, והוא יהי' ג"כ גואל אחרון, להיות 

בחינת ומלאה10 הארץ דעה כו', כי11 כולם ידעו אותי וכו'".

ראשון  לאדר  הקשר  מודגש  זה  בענין  שגם  לומר,  ויש 
דוקא – כאמור, שלידת משה רבינו, "גואל ראשון הוא גואל 

אחרון", היא באדר ראשון12.

אומות  על  ההשפעה  פעולת  גם  נכללת  שבזה  ומובן, 
גו'"(  "ורבים מעמי הארץ מתיהדים  ודוגמת  )מעין  העולם 
– כפס"ד הרמב"ם13 ש"צוה משה רבינו מפי הגבורה )במתן 

1( פירוש רש"י על הפסוק.

2( כד, א.

3( ראה לקוטי שיחות חלק א סוף עמוד 149 ואילך. ועוד.

4( ירושלמי ע"ז פ"ב סה"ש ובהפני משה שם.

5( ואתחנן ד, לט.

6( דברי הימים-א כח, ט.

7( פרשתנו עה, ב-ג.

8( וארא ו, ז.

9( שמות ד, לא.

10( ישעי' יא, ט.

11( ירמי' לא, לג.

12( להעיר גם מהוספת רש"י )בענין "משנכנס אדר מרבין בשמחה"( "ימי נסים היו 

לישראל פורים ופסח" – שגם הגאולה דפסח התחלתה וסיבתה ב)שבעה ב(אדר – 

נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק טז ז' אדר – תצוה עמוד 342.

13( הלכות מלכים פרק ח הלכה י.

בני  תורה( לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו 
אל  אהפוך  "אז  היעוד  קיום  את  ממהרים  עי"ז  אשר  נח", 
כך,  כדי  עד  אחד"14,  שכם  לעבדו  גו'  ברורה  שפה  עמים 
אלא  העולם(  אומות  )אפילו  העולם  כל  עסק  יהי'  ש"לא 
לדעת את ה' בלבד . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' 

כמים לים מכסים"15.

הגאולה  דענין  והשייכות  הקשר  בביאור  להוסיף  ויש  ו. 
התורה  בעניני  ועבודתינו  דמעשינו  השלימות  )תכלית 

ומצוותי'( לפרשת משפטים:

עבד  תקנה  ד"כי  בענין  היא  משפטים  פרשת  התחלת 
עברי"16, ובהמשך הענין – פרטי הדינים דאמה העברי', עד 

למצות יעוד, אשר "מצות יעוד קודמת למצות פדי'"17.

והנה, ידוע הדרוש של רבינו הזקן ]כפי שכותב אדמו"ר 
הגדול  מרבינו  הזה  שהדרוש  התורה18  באור  הצמח-צדק 
כו' הוא דרוש נכבד מאד כו'[ בביאור פרטי הדרגות דעבד 
 – לקונו  האדם  בעבודת  העברי'  ואמה  עברי  עבד  כנעני, 
ואח"כ  שהתחלת העבודה היא העבודה דבחי' עבד עברי, 
אמה  דבחי'  לעבודה  עד  עברי,  עבד  דבחי'  העבודה  באה 

העברי' )כמבואר בארוכה פרטי הענינים בזה(19.

ותכלית העילוי דאמה העברי' הוא – כאמור – שהאדון 
מייעדה לו, שנעשית מיוחדת עם האדון )הקב"ה( ככלה20.

לה  שיש  למי  אלא  נמכרת  העברי'  אמה  ש"אין  וכשם 
עליו . . קידושין, כדי שתהא ראוי' ליעוד"21, כן הוא בעבודה 
דעבודת  הדרגות  פרטי  )בכל  ועבודתינו  מעשינו  שכל   –
עבד, "אני נבראתי לשמש את קוני"22( בזמן הזה אינם אלא 
ישראל  דכנסת  הנישואין   – היעוד  ענין  שיהי'  וכדי  בתנאי 

עם הקב"ה.

כללות  ע"י  )שנפעלת  הגאולה  ענין  עם  הקשר  וזהו 
הזה  "העולם  במדרש23  כדאיתא   – ועבודתינו(  מעשינו 
אירוסין היו . . אבל לימות המשיח יהיו נישואין", וכמ"ש24 

"והי' ביום ההוא גו' תקראי אישי".

 תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו ח"ב,

משיחות ש"פ משפטים סעיפים ה, ו

14( רמב"ם שם ספי"א.

15( שם ספי"ב )סיום וחותם ספר הי"ד(. וראה לקוטי שיחות חכ"ז )הדרן על ספר 

משנה תורה להרמב"ם( ע' 246 ואילך.

16( כא, ב.

17( רמב"ם הלכות עבדים פרק ד הלכה ז.

18( עמוד א'קכז.

19( ראה גם ד"ה ואלה המשפטים תשל"ח פ"ד ואילך. וש"נ.

20( אור התורה שם עמוד א'קלה.

21( רמב"ם שם הלכה יא.

22( ומשנה וברייתא סוף מסכת קידושין.

23( שמו"ר ספט"ו.

24( הושע ב, יח. – הובא באור התורה שם.
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i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה ׁשּנאמר (שמות מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒֱֶֶַָָ

על  מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָ"אּלה",
מּסיני.הראׁשֹונים, אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ִִִִִִִִֵַַַַָָ

ל לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָולּמה
אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתׂשים

ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו: Ì‰ÈÙÏ.הּמזּבח, ÌÈNz ¯L‡∑ ְֲִֵֵַַָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆
על  ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ְֲֶֶַַַַָָָֹֹאמר
ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָּדעּת
ואיני  ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפעמים,
לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם עצמי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָמטריח

ּומּוכן  הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנאמר:
האדם  לפני פח)∑Ì‰ÈÙÏ.לאכל לפני (גיטין ולא ְֱִֵֶָָָֹƒ¿≈∆ְְִֵֹ

ּכֹוכבים, ּדנין עֹובדי ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותֹו
הּׁשם  את מחּלל ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהּמביא
אחרים: (ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומיּקר

ׁשּנאמר: לב)להחׁשיבם), צּורם,(דברים כצּורנּו לא "ּכי ְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹ
עדּות  זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹואיבינּו

יראתם  .לעּלּוי ְְִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(899 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים א)אאאאּלּלּלּלהההה (כא, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּסיני  אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים ...מה הּמׁשּפטים: ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָואּלה

(רש"י)

האנֹוׁשי  ׁשהּׂשכל אּלה - 'מׁשּפטים' המכּנֹות הּמצֹות את ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּגם
מהּקּב"ה  לנּו ׁשּנּתנּו מּפני ורק א לקּים עלינּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמחּיבן

ׁשּבהן. והּׂשכל ההּגיֹון ּבגלל ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבסיני,

ּדינין  ּפרׁשת נסמכה "ולּמה רׁש"י: ׁשּכֹותב מה ּגם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָזה
הּמקּדׁש". אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפרׁשת
"אצל  (ּדינין) והּיׁשר הּצדק את לבּסס ׁשּצריכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹוהינּו,
הּׂשכל  על ולא הּבֹורא, וצּוּוי הּתֹורה קדּוׁשת על - ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמקּדׁש"

ֱִָהאנֹוׁשי.
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ּתׂשים  אׁשר הּמׁשּפטים "ואּלה ּפרׁשתנּו ּבריׁש הּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
ואפילּו עּכּו"ם, לפני ולא "לפניהם רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹלפניהם",
ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידעּת

ׁשּלהם". ְְֶֶַָָּבערּכאֹות
מה  יׂשראל", ּכדיני אֹותֹו "ּדנין אם הרי ּבאּור, צרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָולכאֹורה
ּכ ּגם הרי עּכּו"ם, יהיּו ּבפעל הּדין את ׁשּיפסקּו ׁשאּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבכ

הּתֹורה? ּדיני על־ּפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי הּדין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָיצא
ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה על־ּפי הּדברים לבאר קה,ויׁש (שבת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּולמחר ב) ,ּכ עׂשה לֹו אֹומר ׁש"הּיֹום הּיצר־הרע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדרכי
כ"ק  ּופרׁש עבֹודה־זרה", עבד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' לֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַָָָֹאֹומר

נׁשמתֹו־עדן מוהריי"ץ 124אדמו"ר עמ' תרפ"ט המאמרים (ספר ְִֵֶָ
רצֹון ואילך) על לעבר לאדם אֹומר הּיצר־הרע אין ּדבתחּלה ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

להתנּתק  לֹו יקׁשיב ּפתי מי ּדהרי חס־וׁשלֹום, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּקּב"ה
הּיצר־  לֹו אֹומר ּבתחּלה אּלא אחד. לרגע אפילּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּקּב"ה

לא  א הּמצֹות, את לקּים ׁשּימׁשי והינּו, ,"ּכ "עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהרע
הּיצר־הרע  ׁשּגם מּפני אּלא הּקּב"ה, רצֹון הּוא ׁשּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני

ּכן. לעׂשֹות לֹו ואֹומר זֹו, לעׂשּיה ּומסּכים ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָמבין
מּכל־  הּמצֹות, ּבקּיּום ממׁשי הּוא הרי ׁשלפעל אף ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹואזי,
מּפני  ולא הּיצר ׁשל רצֹונֹו ּבגלל ּכן ׁשעֹוׂשה מּכיון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקֹום
רחמנא־  מהּקּב"ה מתנּתק ּבזה הרי הּקּב"ה, רצֹון הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכן
ׁשהן  ּדברים לעׂשֹות לֹו לֹומר לּיצר־הרע נקל ּוכבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָליצלן,

עבֹודה־זרה". ל"עבד ועד ,יתּבר רצֹונֹו נגד ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמּמׁש
ׁשל  ּבערּכאֹות ּכאׁשר ׁשּגם לזה הּטעם יּובן ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
לפניהם, הּדין את להביא אסּור יׂשראל, ּכדיני ּדנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעּכּו"ם
אּלא  הּבֹורא רצֹון מּצד הּדין את ּפֹוסקים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדמּכיון
הּדין  את מנּתקים ּבכ הּנה ּבׂשכלם, מּובן ׁשּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּפני
על  ּגם לעבר לאדם לֹומר לּיצר הּפתח נפּתח ואזי ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמהּקּב"ה,

חס־וׁשלֹום. יתּבר הּבֹורא רצֹון נגד ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדברים

˜„ÔB‰ÈÓ:א  ¯cÒ˙ Èc ‡iÈc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈
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סי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr h zegiy ihewl)

ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה אאאאֹוֹוֹוֹו א)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כא, אמרּו(רׁש"י (ערּובין רז"ל ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹֹ

ב) ּוכפי נג, ּפעמים, ארּבע לתלמידיו לׁשנֹות אדם ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשחּיב
(מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם ׁשּכל ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמצינּו
זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹמאהרן,

לב)ּבפרּוׁשֹו לד, תּׂשא מדּיק(ּכי לכן ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה. אאאאֹוֹוֹוֹו ּפעמים,ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ ְִָָָָָֹֹ
ּכּמה  עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכי

רׁש"י! ּדברי ְְִִִֵַָֻמדּיקים

ã ycew zegiyn zecewp ã291 'nr `"ig y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

micarl micar `le md icar£¨©¥§Ÿ£¨¦©£¨¦

עבד עבד עבד עבד  תקנהתקנהתקנהתקנה ּכּכּכּכיייי לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה
ְְְְִִִִִִִִעברי עברי עברי עברי 

אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים. על מֹוסיף ְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָואּלה
ובפרש"י)מּסיני א־ב. .(כא, ִִַ

ּדהּנה  ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָויׁש
זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבמּתן

אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"
חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולכן
ׁשאמרּתי  ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנרצע,

זה  והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ּבני לי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכי
ירצע" לעצמֹו אדֹון ב)וקנה כב, .(קידושין ְְְֵַַָָָָ

ׁשעבד  ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָולכן
צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאמּתי
לאדם  ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים רק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָלהתעּנג
ׁשּמתעּנג  ּבני", ואת אׁשּתי את אדֹוני את "אהבּתי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלהּגיד
לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל  אּלא הזה, עֹולם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמעניני

ְַלבּדֹו.

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְִִֶֶֶ
ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאינֹו
ּומה  יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹמּיׂשראל

מקּים כה)אני מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
ּתלמּוד  ּבׁשׁש? יצא מּיׂשראל ּבלקּוח אבל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּכנענים,

טו)לֹומר: לא (דברים העברי", אחי ל יּמכר "ּכי ְְִִִִִֵַָָָֹ
אּלא  ˙˜‰.ּבאחיאמרּתי Èk∑ ּביתּֿדין מּיד ְְִִֶַָָָƒƒ¿∆ִִֵַ

ּבגנבתֹו, ונמּכר ׁשּמכרּוהּו לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָּבגנבתֹו".
אֹומר  ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָֹאבל
עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"וכי
תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָמּפני

ּבביתּֿדין  .לחרּות ∑ÈLÙÁÏ.ּבנמּכר ְְְִִֵָ«»¿ƒְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(970 'nr ,a jxk n"cyz zeiecreezd)

עבריעבריעבריעברי עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ב)ּכּכּכּכיייי (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ
עברי  עבד ּבדיני מׁשּפטים ּפרׁשת את הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלּמה
ּדבר  הּוא והלֹוא - ּבגנבתֹו ּבית־ּדין ׁשּמכרּוהּו יׂשראל איׁש -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

רגיל? ְִִִָּבלּתי
מּלׁשֹון  הּוא ׁש'ּמׁשּפטים' החסידּות ּבתֹורת מבאר ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹאּלא

הּפסּוק על הּתרּגּום ּוכפירּוׁש מ)'הליכה', "ּכּמׁשּפט (בראשית ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
ׁשל  הראׁשֹונה ההליכה קדמיתא". "ּכהלכתא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון"
ׁשל  עבּדֹו עברי", "עבד ׁשהּוא ההּכרה - להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיהּודי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ְְִֵֶֶַַַָָָמל־מלכי־הּמלכים

ã ycew zegiyn zecewp ã(256Î257 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

אּלא  העֹולם, לתאוֹות נטּיה ּבעל אדם מסּמל - ּכנעני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבד
מּצד  להן. נכנע ואינֹו ּבקּבלת־עֹול עצמֹו את ּכֹופה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכנעני, עבד נקרא הּוא ׁשני מּצד א (לה'), עבד הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

ּבתקּפּה. היא הּבהמית נפׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָּכי
נפׁשֹו ׁשל ׁשהּמּדֹות למּצב ׁשהּגיע אדם מסּמל - עברי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעבד
הּבהמית, נפׁשֹו על מׁשּפיעֹות ויראתֹו) ה' (אהבת ְְְְֱֲֲִִִִַַַַַַַָָֹהאלקית
הּוא  עדין (ּובכל־זאת לאלקּות ּותׁשּוקה רצֹון ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָֹֹּומעֹוררֹות

לגמרי, נהפכה טרם הּבהמית ׁשּנפׁשֹו מּכיון "עבד", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנקרא
עליה). להׁשּפיע ּכדי עבד" ל"עבֹודת זקּוק עדין ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשל  והּמּטרה הּכּונה ּכי עברי, עבד ּבדיני הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
ּבאֹור  - הּתחּתֹון הּזה העֹולם את להאיר היא ְְְִִֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
עבד  ּבדין ּבֹולטת ּבצּורה ּבטּוי לידי ּבא זה ּדבר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה.
הּנפׁש על האלקית הּנפׁש הׁשּפעת את המסּמל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹעברי,

ֲִַַהּבהמית.

ÁÏÙÈב  ÔÈL zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
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mihtynסב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 251 'nr fh jxk y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

ixar lW FCar `le ixar `EdW car¤¤¤¦§¦§Ÿ©§¤¦§¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּכּכּכּכיייי
אינ  אֹו עברי. ׁשהּוא ּכנעני עבד עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

אחי ל יּמכר ּכי ּתלמּוד־לֹומר כּו' מּיׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּלקחּתֹו
ּבאחי אּלא אמרּתי לא ובפרש"י)העברי, ב. (כא, ְְְִִִִֶַָָָָֹ

עברי  עבד ּדסתם ּכיון "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּב'דברי
לעּקם  ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבכל
ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". עבד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָולֹומר

ׁשֹונים ּכאן)ּבאֹופּנים לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְִִִִַַַָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
מצרים  יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָצּוּוי

הרּבה  נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוקריעת־ים־סּוף,
מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים יג,חמֹורים בא (רש"י ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

פטר) ד"ה מפלגה.יג ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ואם־ּכן ,ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואם
ׁשּמּצד  ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה ּתֹורה מּתן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחרי
ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ענּיּותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגדל

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּכלל
אחרי  ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוא־אמינא ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָולכן
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּכתבה

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑,אּׁשה נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְִֶָָָֹ
ּבכנפֹו, "ּבגּפֹו", ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ְְְְְְִִִִַַָּכתרּגּומֹו:

לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּכמֹות אּלא ּבא ּבכנף ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
Èˆ‡.ּבגּדֹו Bt‚a∑,מּתחּלה נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְִ¿«≈≈ְִִִִֶַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו עבדים אין מּמּנה להֹוליד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

כ) ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית. ƒ««ƒ»ְְִִֵ
BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑ אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ¿»¿»ƒ¿ƒְְִִִִֵֵֶֶָָ

אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּגיד
כב)ּובניו .(קידושין ָָ

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑ ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְִֶַָָ
עבדים. מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָֹרּבֹו
"האּׁשה  לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? אּלא אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוילדיה

לפני  ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם טו)ׁשׁש (דברים ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָ

העברּיה  ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו העברי אחי"ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשׁש .יֹוצאה ְְֵָ

(ä)-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
éLôç àöà àì éða-úàå ézLà: ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

ימי  ׁשׁשת ּבמׁש הּגׁשמּיים ּבעסקיהם ּכל־ּכ הּטרּודים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש
ּכאדם  הּגׁשמי, לרצֹונם לעבדים", "עבדים ׁשהם עד ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהחל,
יֹום  ּבבא וגם ׁשנים, ׁשׁש למׁש לעצמֹו אדֹון הּקֹונה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
לׁשּבֹות  חפׁשי, לצאת צרי ׁשּבֹו הׁשּבת־קדׁש יֹום ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"הּׁשביעי"
ּולׁשחרר  חפׁשי לצאת רֹוצים אינם - חל עניני מּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹולנּוח
ּוטרּודים  הּגׁשמּיים, לעניניהם וׁשעּבּודם מאהבתם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמם

העֹולם. ּבעניני הם ְְְְִִֵֵָָָֻּומטרדים
עבדים" יׂשראל ּבני לי "ּכי צּוה הּקּב"ה ההֹוראה: ּבאה זה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָועל
הּתֹורה  ּבלּמּוד יתּבר ה' עבֹודת הּוא האדם ׁשל ענינֹו -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

נׁשמתֹו ירידת ּתכלית זֹוהי נֹוצרּת", לכ "ּכי הּמּצֹות), ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָ(וקּיּום
ּומהּוה  המחּיה הּקּב"ה ציּוּוי ׁשּזהּו ּומּכיון ּבעֹולם, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשליחּותֹו
למּלאת  הּדרּוׁשים והּיכלת הּכח לֹו יּתן ּבוּדאי הרי הּכל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹאת
ּבעניניו  ּבעסקֹו החל ּבימי ׁשּגם ּדהינּו ּבעֹולם, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליחּותֹו
"עבד  ׁשל ּבאפן עסקֹו אין להם, מׁשעּבד אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּגׁשמּיים
האמיּתי, לצרּכֹו - ּבהם מׁשּתּמׁש אּדרּבא אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלעבדים"
מקּדׁש, הּוא הׁשּבת־קדׁש יֹום ּוכׁשּבא להּקּב"ה. עבד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהיֹות
- הּוא ועסקֹו חל, מעניני לגמרי עצמֹו את ּומגּביה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹמבּדיל

.יתּבר ה' ועבֹודת הּתֹורה ְֲִִֵַַַָָלּמּוד

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈

Ì‡ÔÈaד  dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ dBa¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰Ba¯Ï È‰z ‡‰·e ‡˙z‡ Ô· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ

¯ÈBaה  ˙È ‡ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ



סג mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
האדם  יֹוצא (והּמצֹות) הּתֹורה ּבעסק זֹו הנהגה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל־ידי
הּיציאה  את ּגם מקרב ועל־ידי־זה הּפרטי, מּגלּותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחפׁשי
זּכאי  ּבן יֹוחנן ּברּבן ׁשּמצינּו ועל־ּדר - הּכללי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמהּגלּות
ׁשּיּתנּו ּבית־הּמקּדׁש מחריבי אצל ּפעל עצמֹו החרּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבׁשעת
העסק  ועל־ידי - ּגדֹולה סנהדרי ּתֹורת וחכמיה, יבנה את ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹו

הּמׁשיח  לביאת נזּכה ּובמהרה ּבן־חֹורין, האדם נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּתֹורה
ּבמצרים) עדים (ׁשהיּו והּמזּוזה" ו"הּדלת הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולבנין
ּבית־  ּבנין את ויׁשלימּו יתּגּלּו ׁשעריה", ּבארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"טּבעּו

ּבמילּואֹו. ְְִִַָהּמקּדׁש

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
Bãáòå òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

ñ :íìòì§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ׁשּיּמל צרי לביתּֿדין. ∆»¡…ƒְִִִֵֵֶָָ

לֹוּבמֹוכריו ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ְְְֶָָ∆«∆∆∆«¿»
ּתלמּוד  עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

טו)לֹומר: ּובּד(דברים ּבאזנֹו ולא "ונתּתה ּבּדלת לת", ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה הא ְְְֶַַַַַָָָּבּמזּוזה.
ּדלת  אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻהּקיׁש

כב)מעּמד ‡BÊ.(קידושין ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑.הימנית ְָֻ¿»«¬…»∆»¿ְִַָ
"אזן" "אזן" לֹומר: ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו ְְֵֶֶֶֶַַָֹֹֹאֹו
אזנֹו", את אדניו "ורצע ּכאן: נאמר ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹלגזרהֿׁשוה.

ּבּמצרע: יד)ונאמר מה (ויקרא הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְֱִֶַַַַָָָֹ
להרצע  אזן ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּלהּלן

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר ּבן (מכילתא)מּכל יֹוחנן רּבן אמר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
תגנב", "לא סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת 'אזן ְְִִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹזּכאי:
ׁשּׁשמעה  'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהל

וקנה  והל עבדים" יׂשראל בני לי "ּכי סיני: הר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָעל
מקרא  ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאדֹון
ׁשּתֹולין  מבּׂשם, צרֹור קׁשר לֹומר: (רצה חמר ּכמין ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻזה
ּכלים  מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּצּואר
ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּבית?
ׁשּתי  ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעדים

ואמרּתי: כה)הּמזּוזֹות, עבדים",(ויקרא יׂשראל בני  לי "ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ
אדֹון  וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹעבדי

ּבפניהם' ירצע ÌÏÚÏ.לעצמֹו, B„·ÚÂ∑.הּיֹובל עד ְְְִֵֵֶַַָ«¬»¿…»ֵַַ
לעֹולם אּלא אינֹו טו)אֹו ּתלמּוד (קידושין ּכמׁשמעֹו? ְְְְֵֶַַָָָ

כה)לֹומר: מּגיד (ויקרא ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו אל "ואיׁש ְְְִִִֶַַַָ
ּכל  עֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹׁשחמּׁשים
ּבין  סמּו ּבין הּיֹובל, עד עֹובדֹו אּלא ׁשנה, ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָחמׁשים

.מפלג  ְָֻ
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ּדגניבה  העֹון הרי ,ּכל־ּכ חמּור ּבענׁש יענׁש לּמה ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹסֹוף־סֹוף
וגם  ּדחקֹו; מּצד ּגֹונב ׁשהרי תגנב", "לא ּכסתם חמּור אינֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹזֹו
חמּור  ענׁש לענׁשֹו קׁשה אדֹוני" את "אהבּתי אֹומרֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹעל
ּבני", ואת אׁשּתי את גֹו' "אהבּתי ּכן ּגם טֹוען ׁשהרי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל־ּכ

כנ"ל,
זּכאי": ּבן יֹוחנן "רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם רׁש"י ֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמביא

היה  רּבן) ׁשּנקרא (לאחרי זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשל ענינֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכל
ׁשהיה הגם הּתֹורה, היה לּמּוד ׁשאז ּולאחריו החרּבן ּבעת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

"(ארּבעים  ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר וכּו', וענּיּות ּדחקּות ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָמּצב
ׁשנה  וארּבעים למד ׁשנה ארּבעים ּבפרקמטיא), עסק ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשנה
אדם  קּדמֹו ולא כּו', ּתֹורה ּבלי אּמֹות ד' הל ו"לא ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹלּמד",
ּביׂשראל  ּתֹורה ׁשּתתקּים ּדאג החרּבן ּובׁשעת הּמדרׁש", ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבבית

וחכמיה". יבנה לי "ּתן ְֲִִֵֵֶֶַַָָּובּקׁש
ּוכמֹו ואחד, אחד לכל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן הֹורה זה ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָודבר
טֹובה  ּתחזיק אל הרּבה, ּתֹורה למדּת "אם ּב'אבֹות' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשנה
אדם, ּכל ׁשל ּתכליתֹו ׁשּזהּו והינּו נֹוצרּת". לכ ּכי ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָלעצמ

ּבחּיים. ענינֹו ועיּקר עסק, ּבעל ׁשל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָּגם
(ׁשענינֹו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן זה ּדבר רׁש"י: ׁשּמדּגיׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוזהּו

ואמרה  אּׁשה, לׂשאת צּותה ּדהּתֹורה והינּו, אמרֹו. ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּתֹורה)
ּומּכל־מקֹום  ּכּנ"ל, כּו' האּׁשה אהבת זֹו - ויהי ' אמר ֲִִִֶַַַַַַָָָָָ'הּוא

לחפׁשי, יצא ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עליו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָצּותה
הארץ", מּקרב אביֹון יחּדל לא "ּכי הֹודיעה הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

תגנב". "לא צּותה ְְִִִָָָֹֹּומּכל־מקֹום
ּגמילּות  ענין מאד ׁשהפליא זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן מצינּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹועֹוד
זּכאי  ּבן יֹוחנן ׁשרּבן נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות וכמסּפר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻחסדים,
ּבית  וראּו הּמקּדׁש מקֹום ליד עברּו יהֹוׁשע רּבי ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻותלמידֹו
ׁשהּוא  זה על לנּו "אֹוי יהֹוׁשע רּבי אמר ּבחרּבנֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמקּדׁש
ּכּפרה  לנּו יׁש ,ל ירע "אל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ענהּו ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָחרב",
ענין  הׁשוה - ּגמילּות־חסדים" זה ואיזה ּכמֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאחת

הּמקּדׁש. ּבית לענין ְְְְֲִִִִֵַַָָּגמילּות־חסדים
זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם ּבהביאֹו רׁש"י מרּמז ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוזה
ׁשּנמצא  מי ּגם ׁשּנרצע: הּדבר טעם יֹותר מּובן על־ידי־זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכי
ּכסף  "אם וצּותה הּתֹורה לֹו ּדאגה וענּיּות, ּדחקּות ׁשל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבמּצב
היה  ּבוּדאי הרי חֹובה, ׁשּזה ּומּכיון חֹובה", - עּמי את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלוה
וללֹות  להׁשּתּדל לֹו והיה ׁשּילּוּוהּו, וכּמה ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמֹוצא

אּלּו. צּוּויים על לעבר ולא ְְֲֲִִִִֵַַָֹֹּגמילּות־חסדים

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
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i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין (מכילתא. ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»
סימנים? הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּבקטּנה
יֹוצאה  לכן קדם ּמכּורה ּומה קלֿוחמר. ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאמרּת:
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבסימנין,
אינֹו מכּורה, ׁשאינּה - נערּות לסימני אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּדֹורׁשים

ּתּמכר? ׁשּלא ‰ÌÈ„·Ú.ּדין ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ִִֵֶָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים ּתצא עבדים לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

עד  אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבׁשן
ונֹותן  לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּתביא
תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי ְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹלּה

"ּכי  לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכצאת
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל ְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָיּמכר

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל ּוביֹובל,לעברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ
ּכצאת  תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹאף
ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹהעבדים?
ּתלמּוד  – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) ְְְִִִֵֵֵַַָָָָיכֹול
לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָלֹומר:
הּוא  אף אברים, ּבראׁשי יֹוצאה אינּה העברּיה ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָמה

איברים  ּבראׁשי יֹוצא .אינֹו ְִֵֵֵֵָָ

(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
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i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑ ּבעיניו חן נׂשאה ׁשּלא ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְֵֵֶָָָֹ
d„ÚÈ.(מכילתא)לכנסּה ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה  ְְָָ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ

קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּולהכניסּה
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז ׁשאינּהוכאן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אחרים  קּדּוׁשין מקֹום ∑dcÙ‰Â.צריכה לּה יּתן ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ִֵָָ
ּבפדיֹונּה. מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, הּוא להּפדֹות ּומה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשנים  ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמקֹום
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשעׂשתה

ׁשנים, ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה לֹוׁשּקנאּה אֹומרים ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָ
נמצא  ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיֹודע
ועׂשתה  הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּקנית
ׁשליׁשּיֹות  ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹאצל

מאצל ותצא d¯ÎÓÏ.הּמנה ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ∑ ְְְֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»
האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי (קידושין ׁשאינֹו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ּבּה∑d·ŒB„‚·a.יח) לקּים ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא אם ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַָָָֹֹ
לזה  ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. .מצות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«

i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑.ּבנֹוהאדֹון ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְֵֶַַָָ
לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָקם

אחרים, לי קּדּוׁשין מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

!'ּבדמי אבי ׁשּקּבל ‰Ba˙.ּבּכסף ËtLÓk∑ ְִִִֵֶֶֶַַָָ¿ƒ¿««»
ועֹונה  ּכסּות .ׁשאר, ְְְֵָ

(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

epxetq

(f).íéãáòä úàök àöú àìoi` Ÿ¥¥§¥¨£¨¦¥
dIxar zFpwl xWM mc`l iE`ẍ§¨¨¨¥¦§¦§¦¨
didY la` ,DYrCn `NW dgtWl§¦§¨¤Ÿ¦©§¨£¨¦§¤

Fl dX`l DYgwl Fzpwn(g weqt)F` ¦§¨§©§¨§¦¨
Fpal(h weqt)mipEzp Eidi dinC sqke , ¦§§¤¤¨¤¨¦§§¦

itM ,mdA i`Mf `EdW dia`l oiWECwl§¦¦§¨¦¨¤©©¨¤§¦
mpFxkf ,mzlAwA `AX dn©¤¨§©¨¨¨¦§¨

.dkxalg dxez ¦§¨¨

(g).äéðãà éðéòa äòø íàiR lr s` ¦¨¨§¥¥£Ÿ¤¨©©¦
,dP`Vi `l eipirA xWiY `l m` ok¥¦Ÿ¦©§¥¨Ÿ¦¨¤¨
a`d lCYWi la` ,d`pUi `OW¤¨¦§¨¤¨£¨¦§©¥¨¨

.DzFCtdl oFc`de§¨¨§©§¨
Bãâáa døëîì ìLîé àì éøëð íòì§©¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨§¦§

.dá,Dxknl FYaA cbFA FzFidA a`d ¨¨¨¦§¥§¦§¨§¨
iM Fl EpaWgp zFIxkp `Fld" Fxn`M§¨§£¨§¦¤§©§¦

"Epxkn(eh ,`l ziy`xa)d`xIW xg` dfe , §¨¨§¤©©¤¦§¤

Wi` dpTW ,l`xUiA ixkp Wi` lrRŸ©¦¨§¦§¦§¨¥¤¨¨¦
mWl `NW l`xUi zA z` l`xUi¦§¨¥¤©¦§¨¥¤Ÿ§¥
KM xg` Dxknl lWni `l ,zEWi ¦̀Ÿ¦§Ÿ§¨§¨©©¨

.dfM ixkp mrlh dxez §©¨§¦¨¤
(h).dl äNòé úBðaä ètLîk,FpA §¦§©©¨©£¤¨§

iR lr s` ,dpFre zEqM x`W mdW¤¥§¥§§¨©©¦
`le DzF` dpw `l `EdW¤Ÿ¨¨¨§Ÿ

.DWCwi dxez ¦§¨



סה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.d¯‡L ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»

Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk∑ האמה ּכבר מן לֹו .ׁשּיעד ¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ
d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ

d˙Ú∑ּתׁשמיׁש. …»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
ñ :óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת אם ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ִַַ
הּׁשלׁש? הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה ייעדּנה מּׁשלׁש ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹלֹו
את  לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֹלא

ÌpÁ.עצמּה ‰‡ˆÈÂ∑ יֹותר לזֹו, יציאה לּה רּבה ְַָ¿»¿»ƒ»ְְִִֵָָָ
ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָמּמה
סימנין, ׁשּתביא עד עוד עּמֹו ותׁשהה ּבסימנין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתצא
ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם

טו)ׁשּנאמר: ׁשׁש(דברים ועבד העברּיה אֹו "העברי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשאם  חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ְְִִִֶַָָָָָָָׁשנים",

ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים מכילתא)קדמּו ד. (קידושין ְְִִִֵֵֵֶָָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָאֹו
נאמרּו לא ואם ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ"אין
לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשניהם,
הּדין  לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹנאמרּו

.לחלק  ֲַֹ

(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«
i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑ ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְֱִֶַַָָָ

אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה .רֹוצחין, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר (סנהדרין לפי נאמר? לּמה «≈ƒ»≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ

כד) יּומת",(ויקרא מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְִִֶֶֶַָָָָ"ואיׁש
"מּכה  לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ּבלא הּכאה אני ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹׁשֹומע
ואם  מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאיׁש
יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", "מּכה ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר:
האּׁשה  את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהייתי

ּתלמּוד מּנין? הּקטן נפׁשואת ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו ְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָאדם",

והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", יהא "מּכה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
לֹומר: ּתלמּוד קטן (שם)חּיב, ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹ

נפלים  אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהּכה.
חּיב  ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֵֶַַַַַַָּבמׁשמע?

איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה .(מכילתא)עד ְִִֶֶֶַַַָָָָ

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
ñ :änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑'צדה' נתּכּון. ולא לֹו ארב לא «¬∆…»»ְְִֵַַָָָֹֹ
אֹומר: הּוא וכן ארב, כד)לׁשֹון א צֹודה (שמואל "ואּתה ְְְֵֵֶַַָָ

לׁשֹון  'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹאת
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ"הּצד
ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשם
ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹצֹודה,
ואין  ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה. כמן לא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָודי

מ  ׁשל אני מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹ
ּבחלק נחּברּנּו סו)צד, ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד א "על (שמואל ְְְִֵֵֶֶַַַָָ

אֹורה",כ) ז)"צּדה ימּלל".(דניאל עּלאה לצד "ּומּלין ְְִִִִִֶַַָָָ
ׁשּום  לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ּכאן ְֲִִֵֶַָָָֹֹֹאף
מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָצד

הּוא  אֹורב B„ÈÏ.לׁשֹון ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑,לידֹו זּמן ְֵ¿»¡…ƒƒ»¿»ְִֵָ
צא)לׁשֹון רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא "לא (משלי ְְֵֶֶָָֹֹֻ

און", ּכל לּצּדיק ה)יאּנה ב לי",(מלכים הּוא "מתאּנה ְְִִִֶֶֶַַַָָֻ
עּלה  לי למצא B„ÈÏ.מזּדּמן ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ ולּמה ְְִִִִֵַָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְָָ

ּדוד: ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת כד)ּתצא א "ּכאׁשר (שמואל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּומׁשל  רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹיאמר
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה היא ְְִִִֶַַַַַָָָהּקדמֹוני
ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ְְְֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבמה  לידֹו". אּנה "והאלהים רׁשע"? יצא ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"מרׁשעים
ואחד  ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכתּוב
נהרג  לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים היּו ולא מזיד, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהרג

מזּמ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגלה. לא אחד:וזה לפנּדק נן ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

epxetq

(i).òøâé àìmiWp zFAxdl xYn oi`W Ÿ¦§¨¤¥ª¨§©§¨¦
,EdiwERqA mwinl ivnc `kid `N ¤̀¨¥¨§¨¦§¥©§¦©§

iE`xd z` rxbi `NW ot`A§Ÿ¤¤Ÿ¦§©¤¨¨
.dpFW`xl`i dxez ¨¦¨

(bi).Bãéì äpà íéäìàäårWR `NW §¨¡Ÿ¦¦¨§¨¤Ÿ¨©
oilBlbO'W `N` ,df mxFB xaC zFUrl©£¨¨¥¤¤¨¤§©§§¦



mihtynסו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
ׁשֹוגג  ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב ּבמזיד ׁשהרג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

זה  על ונֹופל ּבּסּלם ועדים עֹולה והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשהרג  זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים עליו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמעידים

נהרג  - ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, - ÈzÓNÂ.ּבׁשֹוגג ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָ¿«¿ƒ
ÌB˜Ó EÏ∑ מקֹום זה ואי ׁשּמה. ׁשּינּוס ּבּמדּבר, אף ¿»ְְִֵֶֶַַָָָָָ

לוּיה מחנה זה יב)קֹולטֹו? .(מכות ְְֲִֵֶַָ

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
ñ :úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהמית  ּביתּֿדין ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוגֹו'",
הרֹודה  והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָּבמלקֹות
ולא  יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹאת

והרֹופא  ּביתּֿדין, ׁשליח ולא בערמה" "להרגֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹׁשֹוגג,
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָוהרֹודה

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה ּכהן (סנהדרין היה אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒִֵָָֹ
למּות  ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד .ורֹוצה ְֲֲִֶֶַָָָֹ

(åè)ô :úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד על (שם ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְִֶַַָ

הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהחֹובל
חּיב  ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא ּבאביו החֹובל על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָלֹומר

ּבהּכאה  חּבּורה אּלא ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו ְֵֶֶַַָָָָָ»ƒ¿ƒֶ
זה  ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ ּבחנק. ֶ»ְֶֶ

(æè)ñ :úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא) לפי נאמר? לּמה ¿…≈ƒ¿»ְֱִֶַָָ
כד)ׁשּנאמר: מאחיו".(דברים נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא לי ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻאין
איׁש "וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָאנדרֹוגינּוס
לי  אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר ּולפי ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָּומכרֹו".

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב (שם)אּלא ְִִִִֵֵֶַַַָָ
זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ נפׁש". ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ"וגֹונב

זה  ·B„È.ּגּלה ‡ˆÓÂ∑,ּומכרֹו ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ִֶָ¿ƒ¿»¿»ְְִֵֶֶָָָ
מכירה קדם ּבידֹו ּכבר פה)ונמצא ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑ ְְְְְִִֶָָָָֹ»

היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָּבחנק.
"מ  ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין אביו והפסיק ּכה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָואּמֹו"
לא  סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ְְְִִַַַַַַָָָָָָָָּדמר

שם)מּקׁשינן .(סנהדרין ְִַָ

(æé)ñ :úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑ ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ¿«≈»ƒ¿ƒְֱִֶֶַָָ

כ)אֹומר: אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
את  ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָלי
ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְִִִִִֵַַַַָָָאביה,
"איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ּבין ְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָסתם,

הּקטן  את להֹוציא יקּלל", ÓeÈ˙.אׁשר ˙BÓ∑ ְְֲִֵֶֶַַָָ»
ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָּבסקילה,

לכּלם: אב כ)ּובנין ּדמיהם (ויקרא אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל כהנים.ּבם". (תורת ְְֱִִִֵֶַַָָָָ

ל') .קידושין
(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤

:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«
i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑:ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱֱִֶֶֶַַָָ

אבל  אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"עין
למדנּו. לא ורּפּוי נא ׁשבת זֹולכ ּפרׁשה .(מכילתא)מרה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

·kLÓÏ ÏÙÂ∑ לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְֳִִֵַָָ
מּמלאכּתֹו .ׁשּמבּטלֹו ְְְְִֶַַ

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

epxetq

'aIg ici lr daFg(` ,al zay)Fxn`M , ¨©§¥©¨§¨§
"drx mFil rWx mbe"(c ,fh ilyn). §©¨¨§¨¨

.ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNåxRkl §©§¦§¨£¤¨§©¥
.FzElbA FpFrci dxez £§¨

(ci).éçaæî íòîlMW iR lr s` ¥¦¦§§¦©©¦¤¨
.xAcOA hlFw did dIel dpgn©£¥§¦¨¨¨¥©¦§¨



סז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
ñ :àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו wÂ‰.(מכילתא)וכחֹועל «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»
‰kn‰∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי ««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אם  ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָאּלא
על  והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָיתרּפא
זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, ונּקה אז ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשענּתֹו,

הּמּכה  נּקה Bz·L.לא מחמת ∑¯˜ מלאכּתֹו ּבּטּול ִֶַַָֹ«ƒ¿ְְֲִַַַ

מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע אם ְְְֳִִִִַַַַָָהחלי,
אף  ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַַַמחמת
ּכבר  והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו החלי ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָלאחר
"יד  ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָנתן

רגל" ּתחת רגל יד, t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑:ּכתרּגּומֹו ֶֶֶַַַַָָ¿«…¿«≈ְְַ
הרֹופא ׂשכר פה)יׁשּלם קמא .(בבא ְְֵֵַַָ

ß hay 'k ipy mei ß

(ë)èáMa Búîà-úà Bà Bcáò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְֶֶ
ּתלמּוד  ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכנעני,
עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְִִַַַַָָלֹומר:
"מּכה  ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאף

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא ומת"? לל איׁש ְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּתחת  מת לא ׁשאם יֹומים", אֹו "יֹום ּבדין נּדֹון ְְִִִִִֵֶַַַֹלהיֹות

ּפטּור  לעת, מעת וׁשהה ּכדי ∑Ë·Ma.ידֹו ּבֹו ּכׁשּיׁש ְְֵֵֵָָָָ«≈∆ְְֵֵֶ
ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהמית,

ּביׂשראל: לֹומר ּתלמּוד להמית? לה)ּכדי "ואם (במדבר ְְְְְְִִִֵֵַַָָ
ּבּה ימּות אׁשר יד רא"ם)ּבאבן גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי (או ְֲֶֶֶָָָ

חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ּדברים והלא ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּכהּו".
ּכדי  ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאין
עבד  - זֹו ּבהּכאה למּות ּכדי ׁשהּוא אבר ועל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהמית

ּכלֿׁשּכן  לא Ì˜pÈ.הּקל, Ì˜∑(עא סיף,(סנהדרין מיתת ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ִִַַ
אֹומר: הּוא כו)וכן ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ְְְִֵֵֶֶֶֶַ

.(מכילתא)
(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−

ñ :àeä«
i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִ

ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום ִֵֶֶַַַָָָֹעל
לעת  מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאּלא

‰e‡.מכילתא)( BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר הא …À«ƒ«¿ִֵֶַָָ
חּיב  ׁשּמת, קדם לעת מעת ׁשּׁשהה .אףֿעלּֿפי ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©

:íéììôa ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם ונתּכּון זה ¿ƒƒ»¬»ƒְְִִֵֶֶַ

האּׁשה  את והּכה חברֹו את אין ∑eÙ‚Â.להּכֹות ְְֲִִֵֶֶַָָָ¿»¿ֵ
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון אּלא צא)'נגיפה' "ּפן (תהלים ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

,"רגל ּבאבן יג)ּתּגף רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו "ּובטרם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ח) נגף"(ישעיה ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה. ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ

LÚÈ LBÚ∑אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם »≈»≈ְְְִֵֵַַַַָָָ

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

epxetq
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mihtynסח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
ּבדמיה  להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּכּמה

הריֹונּה LÚÈ.ּבׁשביל LBÚ∑מּמּנּו ממֹון,יגּבּו ְְִִֶָ»≈»≈ְִִֶָ
כב)ּכמֹו: כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְֵֶֶָָ«¬∆

'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ להׁשית ּבביתּֿדין הּבעל ּכׁשּיתּבעּנּו »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכ על ענׁש ולדֹות הּמּכה,∑Ô˙Â.עליו .ּדמי ֶַָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָ

ÌÈÏÏÙa∑ הּדּינים .עלּֿפי ƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.˙Áz LÙ ‰z˙Â ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««
LÙ∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו »∆ְְִִֵֵַַָָ

מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפׁש

מּמיתה  ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּמתּכּון
ּבּׁשּוק  נמּכר ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו .ּומׁשּלם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®µ̈©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְֲִֵֵֵֵֵ
ולא  ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻעינֹו

ּבפרק  רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנטילת
פד)"החֹובל" קמא .(בבא ֵַ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
ñ :äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְִִֵֵַַַָ
ּפחת  ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּבלה
צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָּדמים
להיֹות  לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹומדים

ּכ ׁשּפצע ∑Úˆt.מצטער ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ְִֵַָ∆«ִִֶַַַָָָָ
ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, ְְְִֶֶַַַַָֹאת
למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאם
הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנֹותן
אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָּוב"החֹובל"
אין  ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאףֿעלּֿפי נזק, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבמקֹום

יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר: הּצער, מן אֹותֹו ְְִִִֵַַַַָָָּפֹוטרין
לֹו יׁש אֹומרים: אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעליו
חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָלחּתכּה

וצערֹו ּבּה∑eaÁ¯‰.ּבברזל נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְֲִֶַ«»ְִִֶַַָָָָ
לׁשֹון  ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו

ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א יג)ח ּבּורה, חברּברתיו".(ירמיה "ונמר ְְְְֲֵַַַַָָָֹֻ
ּבלע"ז, בטדור"א חבטה, לׁשֹון מׁשקֹופי, ְְְְְֲֵַַַַָָותרּגּומֹו
ּברּוח. חבּוטֹות קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת ְְְֲִִִֵַָָָֹוכן

עליו  נֹוקׁש ׁשהּדלת ׁשם על הּמׁשק ֹוף", "על .וכן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ יֹוצא ∑‡˙ אינֹו עברי אבל ּכנעני, ∆≈«¿ְְֲֲִִִֵֵַָ
אצל ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּכצאת ּבׁשן תצא "לא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

BÈÚ.העבדים" ˙Áz∑(מכילתא) ראׁשי ּבכ"ד וכן ֲִָָ««≈ְְֵֵָ
אזנים,אברים: ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

נאמר  ולּמה האּמה. ּגיד ׁשהּוא הּגוּיה וראׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוהחטם

הייתי  ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? ְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ'ׁשן
עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף עּמֹו, ׁשּנברא עין מה ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָאֹומר:
נאמר  ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהרי
חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי ֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָעין,

עין  נאמר לכ. ְֱִֶַַָ

(æë)epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
ô :BpL úçz©¬©¦«

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

epxetq
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(çë)ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ּכל (בבא ואחד ׁשֹור אחד ¿ƒƒ«ְֶֶָָָ
ועֹוף, וחּיה ּבהוה ּבהמה הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿…

‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא "סקֹול (פסחים ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְֱִֶֶַַָָ
אסּורה  ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּסקל
את  יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה?
אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבׂשרֹו"?,

מא)ּבאכילה. קמא לֹומר:(בבא ּתלמּוד מּנין? ּבהנאה ְֲֲִִִַַַַַָָָ
ּפלֹוני  יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ"ּובעל
מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין מּנכסיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָנקי
"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָּופׁשּוטֹו

נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¥©¨

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכיוכיוכיוכי־־־־ייייּגּגּגּגחחחח
הּכתּוב  ׁשּדּבר אּלא ועֹוף, חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

ובפרש"י)ּבהוה כח. (כא, ֶַֹ
רׁש"י  (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׁש

ּפעמים ּכּמה עֹוד ל)ּבפרׁשתנּו שם, כא. שם, יז. ּבדר(כב, ( ְְְִֵֶֶַָָָָָ
והרמז: ְְֶֶַָהּדרּוׁש

מּגדר  ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאׁשר
"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרגיל,

ְַָחס־וׁשלֹום.
האדם  עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָא
הּוא  ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלחׁשב

ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל וטבעם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדרּכם
ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל
מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּדקאי
ּומקּים  הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ּכי־אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹח"ו,

ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל ְְְִִִִֶַַָָָאת

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש .(מכילתא)נגיחֹותהרי ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ

ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה לׁשֹון ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ
מג) האיׁש"(בראשית ּבנּו העיד ‡LÈ."העד ˙ÈÓ‰Â ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ

'B‚Â∑ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ¿ְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, המיתֹו ְְְְֱִִִִִִִִִַָָָָּבנגיחה.

לֹומר: ÓeÈ˙."והמית"ּתלמּוד ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ ּבידי ְְִֵַַ¿«¿»»»ִֵ
לֹומר: ּתלמּוד אדם? ּבידי יכֹול לה)ׁשמים. "מֹות (במדבר ְִִֵַַַָָָָ

הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַָָיּומת
ׁשֹורֹו רציחת על הֹורגֹו אּתה לג)ואי .(סנהדרין ְְְִִַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 329 'nr e"g y"ewl t"r)

?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

.... .... ּבּבּבּבבעליובעליובעליובעליו והוהוהוהּוּוּוּועדעדעדעד ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּתּתּתּתמלמלמלמל ההההּוּוּוּואאאא ננננּגּגּגּגחחחח ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹואםואםואםואם ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ
ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: וגםוגםוגםוגם־־־־ּבּבּבּבעליועליועליועליו ייייּסּסּסּסקלקלקלקל כט)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹורררר (כא, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ

וגם  יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ׁשֹור
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, א)ּבעליו ב, .(סנהדרין ְְְִִִַַַָָָָָ

הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָוקׁשה
נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָוהרי

נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ּדיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָויׁש
ּבעליו  וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמאחר
ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיּומת"

"וגם  – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכי־אם
נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ואם־ּכן ׁשמים), (ּבידי יּומת" ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבעליו

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש
ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם אפׁשר ּדהּנה היה ׁשֹורֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

"הּׁשֹור  ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ּדהּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלפרׁש
ׁשּלא  מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּסקל"
ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה, ּולפי ׁשֹורֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשמר

ְִִָנפרדים.
הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּדטעם לֹומר נראה יֹותר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָאבל

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

epxetq
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mihtynע zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy
אריכּתא  ּכידא ליּה הוה ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּדמּכיון
ּבדין  זה, ּולפי הּזיק. ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָּדהּבעלים,

ּפעּלה  ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּׁשֹור
ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ׁשּי ְְְִִֵֶֶַַַָָואין

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,ּתלּוי אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ִֵֶָ
זה  אׁשר לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַוהרי

ּכפר  ּביתּֿדין עליו ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t.מׁשּפטֹו, Ô˙Â ְִִִֵֶֶָָָָֹ¿»«ƒ¿…

BLÙ∑ עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי «¿ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
מּזיק ּדמי כז)אֹומר: קמא .(בבא ְִֵֵַ

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ִֶ
יכֹול  אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָקטּנה.

"אֹוֿבן  לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על אּלא חּיב ְְִֵֵֶַַַַַָָאינֹו
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", .(מכילתא)יּגח ְְְְִִִֵַַַַַָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
ñ :ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÌÈLÏL ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ
ÔzÈ ÌÈÏ˜L∑ אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזּוז,

הּיׁשר  לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָארּבעה
קלֹוני"א  .ׁשל ְְֶָ

(âì)àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ‡B.ׁשהיה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻ
‰¯ÎÈ Èk∑ על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ

ּכֹורה  אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכרּיה
נא)חּיבׁשהּוא  קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ֶַָ¿…¿«∆ִִָָ

הרּבים ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּובּפטּור, נה)ּדּבר .(שם ְְִִִֵֶַַָָָ
¯BÓÁ B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ

"ׁשֹור" אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֶֶַַָָמקֹום
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָ"ׁשֹור"
ּבמקֹום  נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָמה

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל ּכׁשֹור.אחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
אדם, ולא "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: ְְֱֲֶֶַַָָָֹֹולא

ולא " נב)ּכליםחמֹור" קמא .(בבא ְֲִֵֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
ñ :Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑ ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ִֵֶַַַַַַָָ
הּכתּוב  עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, ְֲֲִִֶֶַַַָָָָהּבֹור

ּבנזקיו  להתחּיב ÂÈÏÚ·Ï.ּבעליו, ·ÈLÈ ÛÒk∑''יׁשיב ְְְְִִֵַָָָָ∆∆»ƒƒ¿»»ִָ
סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה ז)לרּבֹות ּדכתיב (שם (והא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻ

העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ׂשדהּו", ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"מיטב
ּבריּה הּונא רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּתרץ

מּטלטלי  אבל קרקע, לגּבֹות ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻּדרב
מזּדּבן  הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל –ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

BlŒ‰È‰È.הכא) ˙n‰Â∑(ז ב''ק את לּנּזק,(מכילתא. ׁשמין ָָ¿«≈ƒ¿∆ִִֶַָָ
עליה  הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנבלה

נזקֹו .ּתׁשלּומי ְְִֵַ

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

epxetq

(l).åéìò úLeé øôk íà.xtkA mipIC EdEaIgIW ot`A micr Eciri m``l dxez ¦Ÿ¤©¨¨¦¨¦¥¦§Ÿ¤¤§©§©¨¦§Ÿ¤
(al)ìL óñk.íéì÷L íéL.`Ow wxR ,dbibgA `zi`cM ,zFvOd mEIwA card oipr dFnk iM ,dawPd KxrMbl dxez ¤¤§Ÿ¦§¨¦§¥¤©§¥¨¦¨¨¦§©¨¤¤§¦©¦§¦§¦¨©£¦¨¤¤©¨



עי mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּברגליו,
מּכה  לׁשֹון אּלא נגיפה ׁשל ׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.ׁשאין ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Â'.איׁש ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ מדּבר,ּבׁשוים תּוב ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
ּבין  מאתים, ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית מאתים ׁשוה ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
ּכׁשּנֹוטל  מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּנבלה
הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת, וחצי החי חצי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַזה
הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָנמצא,
אּתה  הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמדנּו,
לא  נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלמד
ּבדמיהן  ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחֹות
אם  ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהן
ּכׁשהּנבלה  הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ּכן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּת
הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָׁשוה
אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואי

ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפעמים
ׁשֹור  ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשחצי
על  מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָהּנּזק.
ׁשהּתם  ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכרח
ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשּלם
ּומה  הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּמׁשּתּלם
.והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּׁשּפחתּו
"יׁשּלם  אמר: ולא הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֹולּמה
ואם  מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחציֹו"?
ואם  הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנגח
מנה  ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאינּה
את  אּלא נֹוטל אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנגח
מן  לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשֹור,

כו)העלּיה קמא .(בבא ֲִָָ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

ñ :Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא אֹו «ִֶַָָָָֹ

נגיחֹות  ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא .נּגח ְְְֲִִִֵַַָָֹֹ
¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑ «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆

נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©

:äOä©¤«
i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑:זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי אמר ¬ƒ»»»¿ִֶַַַַָָָ

הּמק  ׁשהֹולחס ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ְְִֵֶֶַַָָָ
ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ולא ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֹּברגליו,
הֹואיל  ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַמׁשּלם
ּגדֹולה  ּכּמה ּוראה ּבא מאיר: רּבי אמר ּבֹו. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹונתּבּזה

מּמלאכּתֹו ׁשּבּטלֹו ׁשֹור, מלאכה: ׁשל ׂשה,ּכחּה ה'. , ְְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ד' מּמלאכּתֹו, ּבּטלֹו ‰O‰.ׁשּלא ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑ ְְְִִֶַֹ««««««∆

סז) קמא לֹומר (בבא הּכתּוב, ּתׁשלּומי ׁשנאן מּדת ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַָָָ
ּבלבד  וׂשה בׁשֹור אּלא נֹוהגת וה' .ד' ְְְְִֶֶֶֶַָ

áë(à)ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬
:íéîc Bì−¨¦«

i"yx£˙¯zÁnaÌ‡∑(סב חֹותר (סנהדרין הּבית ּכׁשהיה .את ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ
ÌÈÓc BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ

וזה  להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּכאן

עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהרג
 ֿ על ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָורֹואה
יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, .מנתּֿכן ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»
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(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין אין (מכילתא ƒ»¿»«∆∆»»ֵ
הּדבר  ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא לֹוזה ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש ,עּמ ְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשלֹום
הּממֹון  ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹּפׁשּוט
ּבידּוע  הּבן, ממֹון לגנב החֹותר אב ּכגֹון ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּכנגּדֹו,
נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב .ׁשרחמי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

BÏ ÌÈÓc∑יהרּגּנּו אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי »ƒְְְִִִֶַַַָָ

הּבית  ÌlLÈ.ּבעל  ÌlL∑ ממֹון ואינֹוהּגּנב , ׁשּגנב ִַַַַ«≈¿«≈ְֵֶַַַָָָ
דסהדיא  עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָחּיב
ׁשאם  לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָנפלת
ּבעל  ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצאּוהּו
חּיב  לֹו, ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבית
הּגּנב  אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא .הּזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²
ñ :ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ טבח ׁשּלא ּברׁשּותֹו, ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְִֶַָֹ
מכר  BÓÁŒ„Ú¯.ולא ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ְַָֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּכפל,
על  ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהרי

לרעהּו" ׁשנים יׁשּלם וגֹו' אבדה ÌÈL.ּכל ÌÈiÁ ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָ«ƒ¿«ƒ
ÌlLÈ∑ ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם ולא ¿«≈ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

.חּיים  ִַ

ß hay `"k iyily mei ß

(ã)Bøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øòáé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

ñ :ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e.,ּבהמה לׁשֹון ּכּלם ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְֵָָֻ

ּובעירנּו" "אנחנּו Ú·È¯.ּכמֹו: Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ְְְֲִֵַƒ«¿∆ְִֵָ
מּׁשּתי  ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל וכרם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבׂשדה

ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו ּופרׁשּואלה: ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ
"ּובער", רגל. ּכף מדר נזקי הּוא "וׁשּלח", ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַרּבֹותינּו:

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי ג)הּוא קמא Na„‰.(בבא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈

¯Á‡∑ אחר ּבׂשדה איׁש ÌlLÈ.ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑ «≈ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈
נזקֹו, ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשמין
יּתן  סלע, נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: מּמיטב לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָיׁשּלם
ׁשהּנּזקין  הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלֹו

ּבעּדית להם ז)ׁשמין .(ב''ק ְִִִֶָָ

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

ñ :äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒ

ּבלע"ז  LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ
לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה .עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

‰„O‰ B‡∑אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה «»∆ְֲִִִִֶֶָָָָ

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

epxetq

áë(a).Búáðâa økîðådf `lEl iM §¦§©¦§¥¨¦¥¤
Eciqti m`W ,miaPB mrd zNC ax Eid̈Ÿ©©¨¨©¨¦¤¦©§¦
,aWd xnF` oi` dElk`i F` dapBd©§¥¨Ÿ§¨¥¥¨©
ux`d `lOze ,mNWl mciA oi` ilAn¦§¦¥§¨¨§©¥§¦¨¥¨¨¤

qng(`i ,e ziy`xa t"r).b dxez ¨¨
(c)Bà äãN Léà øòáé ék¦©§¤¦¨¤

.íøë.FNW KFzA ¤¤§¤
.øçà äãNa øòáed`vIW iR lr s` ¦¥¦§¥©¥©©¦¤¨§¨

.xg` dcU l` dil`n dndAd©§¥¨¥¥¤¨¤§¥©¥
Bîøk áèéîe eäãN áèéî¥©¨¥¥©©§

.ílLézEWxA zFcrEn lbxde oXdW §©¥¤©¥§¨¤¤¨¦§
.wGPdd dxez ©¦¨



עג mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
ׁשנּיה  ‰Ú·n¯.ּפעם ÌlLÈ ÌlL∑ אףֿעלּֿפי ְִַַָ«≈¿«≈««¿ƒִַַ

עלֿידי  מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהדליק
את  ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקֹוצים

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא .ּגחלּתֹו ְְִֵֵֶַַַֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékápâå øîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

ñ :eäòøì íéðL ílLé§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑,ּבׁשבּועתֹו ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְִִֵֶַָָָ

אלהים  וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּיעידּו
העדים  e‰Ú¯Ï.עלּֿפי ÌÈL ÌlLÈ∑ הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְִֶַָ

ׁשהּוא  ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּטֹוען
ּבזמן  ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָעצמֹו
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשּבע
האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:
אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, ְְְִִִֵַָָָָקריבה
נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינֹו
נאמר  ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּיד
"ׁשבּועת  יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד, ׁשליחּות ְְְְְֱִִֶַַַָָָָּכאן

ּלהּלן  מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה'
ׁשבּועה  ּכאן אף Ê‰.ׁשבּועה, ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ ְְַָָָ¬∆…«ƒ∆

ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹלפי
ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו,
וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָויחקרּו
העדים  את ירׁשיעּו ואם ׁשנים, יׁשּלם זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָלׁשֹומר
ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשּנמצאּו
ׁשאין  ללּמד זה": הּוא "ּכי ּדרׁשּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָזכרֹונםֿלברכה
ּבמקצת, הֹודה אּלאֿאםּֿכן ׁשבּועה, אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָמחּיבין

מּמּני נגנב והּמֹותר ל חּיב אני וכ ּכ (ב''ק לֹומר: ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ
.קו)

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

זהזהזהזה ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי יאמריאמריאמריאמר ח)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר (כב, ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּבמקצת  הֹודה אּלא־אם־ּכן ׁשבּועה אֹותֹו מחיבין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָללּמד

(רש"י)

הּוא: ּברּוחנּיּות, ּבמקצת' 'מֹודה ְְְְִִִֶַָָענין
מהּותֹו ׁשּכל לֹומר יּתכן לא ּבחטא, נכׁשל ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׁשעה

נׁשארה  והיא חטאה לא הּנׁשמה עצם ׁשהרי ּבחטא, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשקּוע
החטא. ּבׁשעת ּגם ּבה' ְְְִִֵֵַַַַָּבדבקּותּה

רק  מלא זה ׁשּכח לֹומר יּתכן לא הּנׁשמה, ּכחֹות מּצד ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּגם
רז"ל  ּוכמאמר טֹוב, ריּבּוי יׁש יהּודי ּבכל ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָחטאים,

יט) ּכרימֹון".(עירובין מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָ"אפילּו

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

epxetq

(e).íéìë Bà óñkdN` mzQW ¤¤¥¦¤§¨¥¤
.mPgA xiWr Wi` mxnWif dxez ¦§§¥¦¨¦§¦¨

(f).Bãé çìL àì íàaIg ,glW m`W ¦Ÿ¨©¨¤¦¨©©¨
.oiqp`A ENt`g dxez £¦¨¢¨¦

(g).äæ àeä ék øîàé øLàok FnkE £¤Ÿ©¦¤§¥

`Ed df :rAzPd oiC lrA xn`IWM§¤Ÿ©©©¦©¦§¨¤
dcFn' Edfe ,LizFprh x`W `le ,zn ¡̀¤§Ÿ§¨©£¤§¤¤

.'zvwnA§¦§¨
.íäéðL øác àáé íéäìàä ãòraFYd ©¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©§¥¤©¥©

ciwtn mdW oiA ,drEaWl ,rAzPde§©¦§¨¦§¨¥¤¥©§¦

dcFOW ,dele deln mdW oiA ,cwtpe§¦§¨¥¤¥©§¤§¤¤¤
.zvwnílLé íéäìà ïòéLøé øLà ¦§¨£¤©§¦ª¡Ÿ¦§©¥
.íéðLmidl` EdEriWxIW in la` §©¦£¨¦¤©§¦¡Ÿ¦

,xwXl aPB zprh orFh didW ,aPbl§©¨¤¨¨¥©£©©¨©¤¤
.aPB oicM mipW mNWih dxez §©¥§©¦§¦©¨



mihtynעד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
'ּכּלֹו יהיה - ׁשּבֹו אחד ּכח אפילּו אֹו - ׁשּיהּודי יּתכן לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻולכן

ַרע'.
ולמסר  החֹוטא את להפליל ותֹובע מקטרג הרע יצר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹוכאׁשר
ּבמקצת': 'מֹודה טענת ּכנגּדֹו האדם טֹוען לרׁשּותֹו, ּכּלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻאֹותֹו

ּבלבד. ּב'מקצת' אּלא זה אין חטאּו. וכחי מהּותי ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

'מקצתֹו' - ׁשּבחטאֹו אדם ׁשבּועה". חּיב - ּבמקצת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ"מֹודה
יֹותר  יּפל ׁשּלא ּכח, לתֹוספת הּוא זקּוק הּיצר, לרׁשּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹנכנס
ׂשֹובע, מּלׁשֹון ׁשבּועה - אֹותֹו ׁשּמׁשּביעים זהּו הּיצר. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָלרׁשּות
להחזיק  ויּוכל יֹותר, יּפל ׁשּלא מיחדים ּכחֹות לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹֹֻנֹותנים

ֲַָמעמד.

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם יבאיבאיבאיבא............ האלקיםהאלקיםהאלקיםהאלקים ח)עדעדעדעד (כב, ֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
ׁשהּוא  הראׁשֹון הּדין על וקאי הּדין, ּפירּוׁשֹו - ְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"האלקים"
ׁשהּוא  ׁשּבּדֹור, הּצּדיק - ׁשּלאחריו ּובּדֹורֹות רּבנּו. ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמׁשה

ּדֹור. ׁשּבכל ּדמׁשה' ְְְְִֶֶַַָָֹה'אתּפׁשטּותא
אל  יל - יעׂשה? מה חטאֹו, לתּקן ּומבּקׁש ׁשחטא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאדם

ּכח  לֹו ויּתן לתׁשּובה הּדר את יֹורהּו והּוא ׁשּבּדֹור, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּצּדיק
ּבבחינת  ּבֹוראֹו את יעבד על־ידי־זה ׁשלמה. ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחזר
- לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם הּכתּוב ׁשאמר זהּו לתּוׁשּיה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכפלים

הּקּב"ה זה יתרו)"רעהּו" פרשת ריש .(שמות־רבה ֵֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f jxk zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ח)ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם "לרעהּו".(כב, מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַֹ
ׁשהחפץ  ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש
ּתׁשלּומי  ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגנב

ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכפל
לּמפקיד  לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשקר

ׁשנים יׁשּלם ׁשאף־על־ּפי־כן לפרׁש הּכתּוב הצר .לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו- ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻ

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑ ב''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬

ּפטר צד) לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָּפרׁשה
אם  האיׁש, מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבֹו
למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹלא
ּבׁשֹומר  אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָׁשּפֹוטר

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ּכתּוב:ׂשכר, ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו יּגנב ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ"אםּֿגנב
עלֿידי  ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָמת

¯‡‰.לסטים  ÔÈ‡Â∑ ּבּדבר .ׁשּיעיד ְִִ¿≈…∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑,ּכדבריו הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ
ׁשאם  לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהּוא

חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ּבּה Á˜ÏÂ.ּבאנסין ׁשלח ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«
ÂÈÏÚa∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ ּכלּום הּׁשֹומר .לֹו ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé)ô :ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה e‰‡·È.עלֿידי ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈
„Ú∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, ‰Ù¯h‰.ׁשּנטרפה ≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»

ÌlLÈ ‡Ï∑ אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר אינֹו …¿«≈ְְֵֵֵֵֶַָָֹ
ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"הּטרפה",

טרפת  מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול טרפת ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּלם:
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, לדּון זאב, ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹ

מיתה  מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכן?
להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול .ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

epxetq

(h).äN Bà øBL Bà øBîçdN` mzq £¤§¨¥¤
.xkUA mr iIpr mzF` ExnWii dxez ¦§§¨£¦¥¨§¨¨

(ai).ãò eäàéáémFwn lM :Exn` xaM §¦¥¥§¨¨§¨¨
mipW o`M ixd ,"cr" xn`PW(` ,a dheq). ¤¤¡©¥£¥¨§©¦

:oM m` xn`̈©¦¥
.óøhé óøè íà,drx dIg ici lr ¦¨Ÿ¦¨¥©§¥©¨¨¨



עה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(âé)åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
:ílLé ílL Bnò-ïéà¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֵֶָָ
ּבמלאכּתֹו הּׁשֹואל צד)עם .(ב''מ ְְִִֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
ñ :BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,מלאכה ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְֵֶָָָ
ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות צרי שם)אינֹו .(ב''מ ְְְִִִִִִֵַָָָ
‡e‰ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ƒ»ƒִֵֶַָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו ּכל ּבא ואין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו עלֿידי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָהנאה
ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ׁשֹואל ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַָָֹמׁשּפט
ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר ְְְְְִִִֵֵֶָָָָאם
אֹומר  מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָחכמי

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, .ּכׁשֹומר ְְְִִֵֵֵַָָָָ

(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑,לֹו ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְִֵֶַַַַַָ
ּכפּתּוי  ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָוכן

עברי  p¯‰ÓÈ‰.ּבלׁשֹון ¯‰Ó∑לּה מהר,יפסק ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְִַָֹֹ
לּה ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ויּׂשאּנה ּכמׁשּפט .ּכתּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
ñ :úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑ ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ
ׁשּנאמר: ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצל

כב) הּנערה (דברים לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ"ונתן
ּכסף" .חמּׁשים ֲִִֶָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּבביתּֿדין,(סנהדרין ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים הּכתּוב ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

epxetq

`ln eilr `xwi iM' ,d`Fx Wi DnzQW¤§¨¨¥¤¦¦§¨¨¨§Ÿ
'mirx(c ,`l diryi t"r)z` `iai f` dPd , Ÿ¦¦¥¨¨¦¤

FGW EcirIW micr bEf dfi`e ,sxhPd©¦§¨§¥¤¥¦¤¨¦¤
.qp`A dtxhPW `id¦¤¦§§¨§Ÿ¤

.äôøhä.qp`A ©§¥¨§Ÿ¤
.ílLé àìoFxqgn zFIg dElk` la` Ÿ§©¥£¨£¨¨©¥¤§

mpFxkf mxn`M ,mNWi ,dxinW§¦¨§©¥§¨§¨¦§¨
ipW ..qp` Fpi` cg` a`f :dkxal¦§¨¨§¥¤¨¥Ÿ¤§¥

qp` Fpi` mialk(dpyna a ,bv `rivn `aa), §¨¦¥Ÿ¤
mdinFce dInpE lEzg xnFl Kixv oi`e§¥¨¦©¨§¦¨§¥¤

.liSdl lFkIWbi dxez ¤¨§©¦
(ci).Bnò åéìòa íàzrWA FYk`lnA ¦§¨¨¦¦§©§¦§©

.dli`W§¦¨
.ílLé àìzrC aExwA li`Wn mzQW Ÿ§©¥¤§¨©§¦§¥©©

,xifgIW zrC lr dpYn ozFp `Ed ,dfM̈¤¥©¨¨©©©¤©£¦
xifgdl aIg Fpi` ,dpzd `NW oeike§¥¨¤Ÿ¦§¨¥©¨§©£¦
ENt`W .oirA z`vnp `idWM `N ¤̀¨§¤¦¦§¥¨¨¦¤£¦
zpn lr dpYnAW xnF`d zrcl§©©¨¥¤§©¨¨©§¨
mrHn Edf ,oiqp`A aIg xifgdl§©£¦©¨¨¢¨¦¤¦©©
z` lHan "zpn lr" lW i`pYdW¤©§©¤©§¨§©¥¤

,dfA la` .i`pYd mIwi `l m` dpYOd©©¨¨¦Ÿ§ª©©§©£¨¨¤
iYlA xifgdl zrC lr dpYn `idW¤¦©¨¨©©©§©£¦¦§¦
,dPxifgi `l m` dpYOd lHaIW i`pY§©¤§©¥©©¨¨¦Ÿ©£¦¤¨
`id lAwnd iciA `idW onf lM dPd¦¥¨§©¤¦¦¥©§©¥¦
,KM xg` dPxifgi `NW iR lr s` FNW¤©©¦¤Ÿ©£¦¤¨©©¨
DA rx`IX dn lM lr aIgzi `le§Ÿ¦§©¥©¨©¤¤¡©¨
,mW dlATd d`A okaE .driWtA ENt £̀¦¦§¦¨§¥¨¨©©¨¨¨
ENt` milraA xnFW lM xEhR didIW¤¦§¤¨¨¥¦§¨¦£¦

driWtA(` ,dv `rivn `aa).eh dxez ¦§¦¨



mihtynעו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(çé)ñ :úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑ נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒֲִִַַָָָָ
ולכּתב  לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹלאלהים
לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשו ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"אחרים",
ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אחרים",
לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּתבה,
עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצרי
לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָוכן
לאלהים  וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹואם
ּכׁשהיא  אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ּבצירי)
וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָנקּודה
ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָענין
מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכתּוב
לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע לעיר, וכן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמדּבר.
ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלאֹותם

פו) הצר(תהלים ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֻ"אין
ּפּתח  "יחרם",∑Ì¯ÁÈ.לינּקד נאמר ולּמה יּומת. ִֵַַָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו נאמרה ּכבר יז)והלא (דברים ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ
ההיא  האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את ְִִִֵֶֶַַָָָָ"והֹוצאת
חּיב  עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹו'"?
ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה,
ּזביחה, מה :ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ְְְֱֳִִֵַַַָָָָָֹל
מרּבה  אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָעבֹודה
עליהם  וחּיבין ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּמקטיר
ּבין  ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלכל

.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה ּכגֹון:ׁשאין עבֹודֹות, ׁשאר אבל ְְְְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
והמנּׁשק והמגּפף והמרּבץ ּבמיתה,-המכּבד אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָ

ּבאזהרה  .אּלא ְְֶַָָָ

(ë)õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת (קונטרליאר"ר ¿≈…∆ְִַָָ
מט)ּכמֹו: ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ְְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…

epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑ אם ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ
להֹונֹות יכֹול הּוא אף אּתה הֹוניתֹו, "אף :ל ולֹומר ְְְְֵַַַַָָ

לׁשֹון  ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמּגרים
ּבא  אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ"ּגר",

ׁשם  לגּור אחרת .מּמדינה ְִִֶֶַָָָ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑,ּכח ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לעּנֹותם  מצּוי .ודבר ְְַָָָָ

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

epxetq

(hi).íéäìàì çáæ,eCgi zEdl`d lkl Ÿ¥©¨¡Ÿ¦§¨¨¡¨©§¨
z` llkl oEki mllkAW iR lr s ©̀©¦¤¦§¨¨§©¥¦§Ÿ¤

.KxAzi l`d̈¥¦§¨©
.íøçé,md mxg iM ,xUA cre WtPn ¨¢¨¦¤¤§©¨¨¦¥¤¥

dn cSnE .mNM d`pdA mixEq £̀¦©£¨¨ª¨¦©©

mxg `Ed lAwnd ,DFl`l mlAwIX¤§©§¥¤¡©©§©¥¥¤
mxg ziide" Fxn`M ,mdA xEn`d̈¨¨¤§¨§§¨¦¨¥¤

"EdnM(ek ,f mixac). ¨Ÿ
.Bcáì 'äìmidl` sEYW `lA ©§©§Ÿ¦¡Ÿ¦

.mixg`k dxez £¥¦

(`k).Búà äpòú äpò íà .ïepòú àìŸ§©¦©¥§©¤Ÿ
Id z` dPrYWM m`LzpEM didY mFz ¦§¤§©¤¤©¨¦§¤©¨¨§

FxQil EdPrY m` la` .calA FzFPrl§©¦§©£¨¦§©¥§©§
zElinB `N` df oi` ,Fl aihidlE§¥¦¥¤¤¨§¦

.micqgak dxez £¨¦



עז mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy
i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑ ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְֲִֵֶַָָָָ

זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹולא
ּב"א  אבל יצעק", ּפרׁש,"אםֿצעק לא יצעק", לא ם ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹֹ

ּכמֹו להבין) ד)וקל ּגּזם (בראשית קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְִִֵֵַַַָָָָ

אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ּפרׁש ְְְִֵֵֵַַַַָָֹֹולא
"ּכי  לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, ְְְְִִִֶֶַָָֹלׁשֹון

וגֹו'" אלי יצעק .אםֿצעק ְְִִֵַַָֹ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
ô :íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְֱִֶֶַַַ
ּובניכם  אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ"והרגּתי
הּנׁשים  ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיתֹומים?
למיתת  עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָֹצרּורֹות

יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ותהיינה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבעליהן,
אביהם, לנכסי לירד ּביתּֿדין יּניחּום ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹיתֹומים,

נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין .לפי ְְְִִִִִֵֵֶ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑:אֹומר יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְִִֵֵַָ
וזה  מׁשלׁש, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ְְְִִִֶֶַָָָֹּכל

מהן  עא)∑‡˙ÈnÚŒ.אחד קֹודם.(ב''מ עּמי ונכרי, עּמי ֵֶֶָ∆«ƒְְִִִֵַַָ
אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעני
ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. עיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָענּיי
מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאתֿעּמי
אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאת
ׁשהּוא  ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

CnÚ.עּמי  ÈÚ‰Œ˙‡∑ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל הוי ִַ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִֵֵַַ
עני) Lk‰.אּתה BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ּתתּבעּנּו לא ִַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְִֶָֹ

עליו  ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע אּתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבחזקה.
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹ

ׁשנֹוׁשCL∑.ּתכלימהּו נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְִֵַ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ
הּוא  ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה ְְְְְְִִֵַַַַָָֹחּבּורה
מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָמבצּבץ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay)

איתא  ּדהּנה ּבזה, והענין מיּוּתרֹות. עּמי" "את ּתיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלכאֹורה
ּתלוה, ּכסף אם הּקּב"ה אמר עּמי", "את ּבפירּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמדרׁש
עּמ ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא 'עּמי' ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי ְְְִִִִִִִִֵֶֶָאת
מחּיה  אמרּו (ׁשעל־זה חּיים מקֹור ּבחינת ׁשּגם חּיים, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָמקֹור
א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') חּיים ל יּתן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָחּיים

נברא  ׁשּלא עד ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר ,עּמ הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּבּמאֹור. נכלל האֹור ׁשהיה ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם
וחסד  הּצדקה ׁשעל־ידי עּמי", את ּתלוה ּכסף "אם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

'עּמי'. ּבחינת ׁשהּוא חּיים מקֹור ּבחינת ְְְְִִִִִִִֶַַַַממׁשיכים

(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְֲֵַָָָ
ּכׁשּמּגיע  הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבׁשעת

עד הּזמן  ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ
חּיב  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ְִַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
ּדין  ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלי,

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוחׁשּבֹון,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLzLÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆

הּׁשמׁש, ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּתחזר ּכל הּׁשמׁש ּוכבא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
הּכתּוב  ּובכסּותֿיֹום מחר, ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹותּטלּנּו

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין .(מכילתא)מדּבר, ְְִֵֵֶַַַָָָ

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

epxetq

(bkÎak)äøçå .Bú÷òö òîLà òîL̈Ÿ©¤§©©£¨§¨¨
.étàlr svw`e wrFSd lr mgx` ©¦£©¥©©¥§¤§Ÿ©

didie ,mixvnA l`xUi oiprM ,dPrnd©§©¤§¦§©¦§¨¥§¦§©¦§¦§¤
z` dPrW iOW ,dCn cbpM dCn Wprd̈Ÿ¤¦¨§¤¤¦¨¤¦¤¦¨¤

lr aAqi - FpFvxA mFzie dpnl`d̈©§¨¨§¨¦§§©¥©
.eipaE FYW` iEPr FgxMck dxez ¨§¦¦§¨¨

(ck).äåìz óñk íàdf didi m` ¦¤¤©§¤¦¦§¤¤
xn`PX dn l`xUiA mIwzi `NW¤Ÿ¦§©¥§¦§¨¥©¤¤¡©

"oFia` La didi `l iM qt`",eh mixac) ¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§
(clCgi `l iM" mdA mIwzi la` ,£¨¦§©¥¨¤¦Ÿ¤§©

"oFia`(`i ,eh my)dxwi f`e , ¤§§¨¦§¤
.delYWdk dxez ¤©§¤



mihtynעח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iriax meil inei xeriy

(åë)äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë àåä ék¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
ñ :éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay a"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּכׁשּתתמּלא חֹובה ¿≈»¿ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ּבּכּורים ּת והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑,הּתרּומה ְְְְְִִִֵֵַָ¿ƒ¿¬ְַָ

ּדמע  לׁשֹון מהּו יֹודע ˙‡Á¯.ואיני ‡Ï∑ ּתׁשּנה לא ְְִֵֵֶַַַ…¿«≈ְֶַֹ
את  ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻסדר

ּומעׂשר המאחר: לבּכּורים ּתרּומה יקּדים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ
ÈÏŒÔzz.לתרּומה  EÈa ¯BÎa∑ּבחמׁש לפּדֹותֹו ְִָ¿»∆ƒ∆ƒְְִֵָ

הּכהן. מן אחר?סלעים ּבמקֹום עליו צּוה ּכבר והלא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
ּבכֹור  מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָאּלא

ׁשּנאמר: ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר יח)אדם (במדבר ְְֱִֵֶֶַַַָָֹ
ּדּקה  ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ"ּופדּויו

לּכהן  נֹותנֹו ואחרּֿכ יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו .מטּפל ְְְְִֵֵַַַַָֹֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ לכהן אזהרה זֹו ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְֵַָָֹ
ׁשמֹונה, קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשאם

זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒָ
ונאמר  "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָיהא

כב)להּלן מה (ויקרא ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אף  ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָ"ּׁשמיני"
וכן  ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ"ׁשמיני"

לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום .(מכילתא)מׁשמעֹו: ְְְִִִִַַַַַַָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
ñ :Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

epxetq

(ek).éðà ïepç ék ézòîLåiR lr s` §¨©§¦¦©¨¦©©¦
`Ed ixdW qng Lilr wrvl lkEi `NW¤Ÿ©¦§Ÿ¨¤¨¨¤£¥
lr il` wrvIWM mFwn lMn ,Ll aIg©¨§¦¨¨§¤¦§©¥©©
ilA mxr zFidl Fl mxFBd FzEIpr£¦©¥¦§¨Ÿ§¦
dOn zvw Fl oY` ,Lci lr WEal§©¨§¤¥§¨¦©
LwERq lr xzFi LzF` opFg iziidX¤¨¦¦¥§¥©¦§

.mixg` FA qpxtl lkEYW icM§¥¤©§©§¥£¥¦
.éðà ïepç ékwrFv lM opFg ippde ¦©¨¦§¦§¦¥¨¥

Ll aFh Kkitl ,izlEf opFg Fl oi`WM§¤¥¥¨¦§¦¨§
ot`A ,hFar zaWdA EdppgY dY`W¤©¨§¨§¥©£¨©£§Ÿ¤
dY` lkEYW ,iY`n ogd Ll cinzIW¤©§¦§©¥¥¦¦¤©©¨

.mixg` qpxtlE zFeldlfk dxez §©§§©§¥£¥¦
(fk).ìl÷ú àì íéäìàiR lr s` ¡Ÿ¦Ÿ§©¥©©¦

`l - oICd LpiC z` dHdW aWgYW¤©§Ÿ¤¦¨¤¦§©©¨Ÿ

daFg d`Fx mc` oi`W ,EdllwY§©§¥¤¥¨¨¤¨
.Fnvrl§©§

.øàú àì Enòá àéNðåmpn` iM §¨¦§©§Ÿ¨Ÿ¦¨§¨
axd lr didY Fzrxe KlOd zllw¦§©©¤¤§¨¨¦§¤©¨Ÿ
Fxn`M ,xEASl wGde dAx drx zAq¦©¨¨©¨§¤¥©¦§¨§
l` mipFW mre ,Klne ipA 'd z` `xi"§¨¤§¦¨¤¤§¦¦©

"axrzY(`k ,ck ilyn).gk dxez ¦§¨¨
(gk).EúàìîoiprM ,obCd znExY §¥¨§§©©¨¨§¦§©

"zFaFhe zF`ln"(ak ,`n ziy`xa). §¥§
.EòîãåxdvIde WFxiYd znExY §¦§£§©©¦§©¦§¨

.milfFPd©§¦
éða øBëa.éì ïzz E:Wcw zcFar lkl §¨¤¦¤¦§¨£©Ÿ¤

FnM ,dxFY cEnlzlE WCwOd zcFarl©£©©¦§¨§©§¨§
iM" :Fxn`M ,mipdMA KM xg` didW¤¨¨©©¨©Ÿ£¦§¨§¦

EWwai dxFze ,zrc ExnWi odk iztU¦§¥Ÿ¥¦§§©©§¨§©§
"EdiRn(f ,a ik`ln).hk dxez ¦¦

(hk)ì äNòz ïkðàöì EøL.EoYYW ¥©£¤§Ÿ§§Ÿ¤¤¦¥
,ltp llMn `vIW oeiM ,xFkAd il¦©§¥¨¤¨¨¦§©¥¤
mc`A mFi miWlW `dXW lM" mxn`M§¨§¨Ÿ¤¨¨§Ÿ¦¨¨¨
Fpi` dndAA mini dpFnW ,ltp Fpi ¥̀¥¤§¨¨¦©§¥¨¥

"ltp(a ,dlw zay).l dxez ¥¤
(l).éì ïeéäz Lã÷ éLðàådf ot`aE §©§¥Ÿ¤¦§¦§Ÿ¤¤

EWixtYWM iM .Wcw iWp` EidY¦§©§¥Ÿ¤¦§¤©§¦
,izcFarl mdizFpYnE mipAd zFxFkA§©¨¦©§¥¤©£¨¦
,mrd z` zrC EcOli zFxFkAd dPd¦¥©§§©§©©¤¨¨

"miWcw mziide mYWCwzde",`i `xwie) §¦§©¦§¤¦§¦¤§Ÿ¦
(cn..äôøè äãOa øNáeENt` ¨¨©¨¤§¥¨£¦

.llM d`Ohn Dpi`W ,dtxHd` dxez ©§¥¨¤¥¨§©§¨§¨



עט mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑ קדֹוׁשים אּתם אם ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְִִֶַ

ּוטרפֹות, נבלֹות מּׁשּקּוצי ׁשּלי,ּופרּוׁשים אּתם הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ
ׁשּלי  אינכם לאו, Ù¯Ë‰.ואם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא) ְְִִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»

ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה "ּכי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

כג) הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא ְְְֲִִֵֶֶָָָֹ"אׁשר
ואּונקלֹוס  ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּדין
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתרּגם:

מּבהמה  אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָעלֿידי
ּבחּייה  ‡˙B.ּכׁשרה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) הגֹוי אף ְְֵֶַָָ«∆∆«¿ƒ…ַַ

לֹומר  ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכּכלב.
ׁשמּוּתרת  לטרפה קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבנבלה:
לּמד 'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבכל
ּכל  ׂשכר מקּפח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב

ׁשּנאמר: יא)ּברּיה, יחרץ (לעיל לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לׁשֹונֹו". .ּכלב ְְְֶֶַַָָָָ

âë(à)òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
:ñîç ãò úéäì¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ תקּבל לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְֵַַָ
ׁשּלא  ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמע
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי .יׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ÚL¯ŒÌÚ E„È ˙LzŒÏ‡∑ ּתביעת חברֹו את הּטֹוען «»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶַַ
חמס ׁשקר, עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְֲִִִֵֶֶֶָָ

(á)áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
:úhäì íéaø éøçà úèðì¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב יׁש(סנהדרין …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ
לׁשֹון  אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּבמקרא
ׁשאין  ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן מיּׁשב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּמקרא
ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָמּטין

לה  רּבים יֹותר "אחרי ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּובדיני  לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעל
"ולא  ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹנפׁשֹות
מפלא  על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻתענה
הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּבביתּֿדין,
ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלּקטּנים

מ) הּמקרא (סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְִִִִֵֵַַָָ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּבׁשביל מיתה לחּיב …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִֵַָ

המזּכין  על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, Ú˙Œ‡ÏÂ‰.ּדּין ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ¿…«¬∆
·¯ŒÏÚ∑,יּו"ד חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, לנטֹות «ƒְְְִִִֵֶָָָ

ּכן  ּבֹו h‰Ï˙.ּדרׁשּו ÌÈa¯ È¯Á‡∑ ׁשאּתה רּבים ויׁש ְֵָ«¬≈«ƒ¿«…ְִֵֶַַָ
הּמכריעין  ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנֹוטה
 ֿ "לא ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַֹּבמחּיבין
היה  'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתהיה
מּטין  נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! ְְְִִִִֵֶַָָָָָעּמהם
ואּונקלֹוס  לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד ְְְְְְְִִִִֶַַַָָעלּֿפי

'ו  דבעינ'ּתרּגם: מה מּלאּלפא תּתמנע ולׁשֹון לא , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
נדרׁש הּוא ּכ הּתר ּגּום לפי ÏÚ.העברי ‰Ú˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«

˙ËÏ לנטֹות ∑¯· תענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָלצד
וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלאמּתֹו.

Ú¯Ï˙.ּפתרֹונֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי ת אם ְִ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ִִָָ
הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, מּטין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֹרׁשעים

אחריהם  נֹוטה B‚Â'.הנני ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ ְֲִִֵֶֶַ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

epxetq
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mihtynפ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iriax meil inei xeriy
על  ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על הּנּדֹון י ׁשאל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָואם
את  להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהריב

הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את אמר אּלא מאמּתֹו, ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשּפט
הרּבים  ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְִֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להלהלהלהּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּביםיםיםים ב)אחריאחריאחריאחרי ׁשּכאׁשר (כג, ּבאחרֹונים, איתא ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָ
הלכה  ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת על־ּפי ּפֹוסק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבית־ּדין

הּדין ּבית ּגם ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹוׁשל יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻֻ
ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּדּיני

ׁשּמבינים  עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים הם לכן  ה'. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָרצֹון
ּגם  אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּומקּבלים

ֲֵֶאליהם.

(â)ñ :Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
ñ :Bì«

(ä)zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְֲִֵֵַ
ׁשּמּוׁשי  ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבלׁשֹון
ּתחת  רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ'ּכי',

BÏ.מּׂשאֹו ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ַָ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…
BnÚ∑'וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה' א "עצּור (מלכים ƒְְְֲִֵֶָָָ

וכן ג)ועזּוב", החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּיֹוצא  החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּלאּוה

ז)ּבֹו: האּלה (דברים הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר ְְִִִִֵֶַַַָָֹ"ּכי
תירא  'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", ְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּמּני
וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהם'.
ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפעמים
נכרי  ּבהמת אֹו "וחדלּת". ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָזקן

"וחדלּת" יׂשראל, ׁשל BnÚ.ּומּׂשאֹו ·ÊÚz ·ÊÚ∑ ְְְִֵֶַַָָָָ»…«¬…ƒ
מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 130 'nr `"kg y"ewl t"r)

WtPd wExnE daEWY lW zFIprY©£¦¤§¨¥©¤¤

מעזב מעזב מעזב מעזב  וחדלוחדלוחדלוחדלּתּתּתּת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת רבץרבץרבץרבץ ׂשׂשׂשׂשנאנאנאנא חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־תראהתראהתראהתראה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ּתּתּתּתעזבעזבעזבעזב עזבעזבעזבעזב ָָָָֹֹללללֹוֹוֹוֹו ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֽֽֽֽ

זקן  ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפעמים
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו "וחדלּת", ּכבֹודֹו לפי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואינֹו

ובפרש"י)"וחדלּת" ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש כח ידּוע יֹום" "הּיֹום ּבלּוח (הּובא ְֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשּׂשֹונא שבט) הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹׁש'ּכי
ׁשהּגּוף  ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ'רֹובץ
לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיזּדּכ
ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁש'וחדלּת
זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכי־אם
לברר  – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אלא הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּדר
הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו הּגּוף ְְְְְְִִֶַַַַַַָֹאת

הרב' ערּו ּב'ׁשּולחן ּכתב ונפש והּנה גוף נזקי הל' חו"מ (חלק ְְְִֵַַָָָָ
ד) ּגּופֹו:סעיף ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֻׁשרק

לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ׁשל ּתענּיֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָא.

ה'). לפני לרצֹון ְְְִִֵֶֶָ(ׁשּיהיה
ׁשּבהם  האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻויׁש
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ"אּתה

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
ׁשל  ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
האדם  ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאֹות ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשּובה,
חמר  ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ועבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחטא
הּקלּפה  לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּגּופֹו
ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו מּכיון א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָח"ו.

בסופה) חגיגה א. יט, נכרי"(עירובין "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף ְְֲִֵֵֶַַָהרי
הּפֹוׁשע  ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכּנ"ל,

ּבהן. ֵֶָָמלא
לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן

זה  – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָזקן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָֻׁשּקנה
ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובוּדאי
ּכן  אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמתעּסק

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  d¯ÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ·¯ C‡Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈



פי mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
ּפֹוגם  זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו להיֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
להתעּסק  ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַּבׁשלמּות

ּכדי  להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבברּור
ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים ועל־ידי־זה נפׁשֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלמרק

ß hay b"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ
ׁשּמחזירין  זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּיב,
ואףֿעלּֿפי  ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִַַַַַַָֹאֹותֹו?
נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאינֹו
לּיֹוצא  ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהּוא
עליו  ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּביתּֿדין

לֹומר: ּתלמּוד לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַַָחֹובה',
 ֿ ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹ"וצּדיק

¯ÚL.ּדין  ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑ ּכי להחזירֹו, עלי אין ִƒ…«¿ƒ»»ְֲִִֵֶַָ
לי  יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹאני

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה .ׁשלּוחים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑ וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְֱֲִִֵֶֶָֹ
הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַּכדי

מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑ ב''מ) ְְֱִֶֶַַָָֹ¿«≈ƒ¿ƒ
מכילתא) ׁשּתּטרף קיא. סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאפּלּו

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, .ּדעּתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ÛlÒÈÂ∑ ּומקלקל ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ דברים ƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ

אמת, מׁשּפטי ּפתגמין המצּדקים, ּתרּגּומֹו: וכן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֻ
יׁשרים  .ּתריצין, ְְִִִָ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר, על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)Enò éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
:Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

epxetq

(e)ðéáà ètLî ähú àìE Ÿ©¤¦§©¤§Ÿ§
.Báéøadfl dWwe dfl Kx `di `NW §¦¤Ÿ§¥©¨¤§¨¤¨¤

mixRqn mipiC ilrAW hRWOd zrA§¥©¦§¨¤©£¥¦¦§©§¦

cg` `di `NW ok FnkE ,mdizFprh©£¥¤§¥¤Ÿ§¥¤¨
.mdinFce ,aWFi cg`e cnFrf dxez ¥§¤¨¥§¥¤

(f).÷çøz ø÷L øácîxaC lMn ¦§©¤¤¦§¨¦¨¨¨

mpFxkf mxn`M ,xwW aAql lkEIW¤©§©¥¤¤§¨§¨¦§¨
`OW ,LixacA xidf ied :dkxal¦§¨¨¡¥¨¦¦§¨¤¤¨

xTWl Ecnli mkFYn(h ,` zea`).g dxez ¦¨¦§§§©¥



mihtynפב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑ אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ֲִֵַַָ

ּגמּורה, מעבֹודה "ּתׁשמטּנה" אחר: ּדבר הּבעּור. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָזמן
מּלזּבל  "ּונטׁשּתּה" ּוזריעה. חריׁשה .ּומּלקׁשקׁשּכגֹון: ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

‰„O‰ ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) מאכל להּקיׁש ¿ƒ¿»…««««»∆ְֲִַַַ
מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה מה חּיה: למאכל ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹאביֹון

אין  אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹאף
ּבּׁשביעית  EÓ¯ÎÏ.מעׂשר ‰NÚzŒÔk∑ ּותחּלת ְֲִִֵַַ≈«¬∆¿«¿¿ְִַ

הּלבן, ּבׂשדה מדּבר למעלה הּמקרא ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
"ארצ את "ּתזרע .הימּנּו: ְְִֵֶֶֶַַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«
i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא) ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ַַָָ

ׁשּלא  מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹהּׁשביעית
ּתנהֹוג  לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל הֹואיל ְְְִִַַַָָָָָֹֹּתאמר:

ּבראׁשית' 'ׁשּבת E¯ÓÁÂ.ּבּה E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑ ְִֵַַָ¿««»«¿«¬…∆

ניח, לֹו מן ּתן עׂשבים ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא להּתיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהּקרקע.

צער  אּלא ניח, זה ּבעבד (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.אין ְֵֶֶַַָָ∆¬»¿ְֶֶ
מדּבר הערל, ּגר ∑b‰Â¯.הּכתּוב .ּתֹוׁשב זה ְֵֵֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈
ׁשמירה  ׁשּכל ּבאזהרה, מצותֿעׂשה ּכל ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹלעׂשֹות

לאו  ּבמקֹום היא אזהרה ˙e¯ÈkÊ.ׁשּבּתֹורה ‡Ï∑ ע''ז) ְְִִֶַַָָָָ…«¿ƒ
אלילים ג) עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ְְֱֲִִִֶַַַֹֹֹׁשּלא

ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ּתעמד אֹו ְְְֱֲֲִִִִִִַַֹּפלֹונית,
וׁשם  ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדבר

עבֹודת  ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". לא אחרים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאלהים
ּכׁשֹומר  ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאלילים

ּכּלן  ÚÓMÈ.את ‡Ï∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ ׁשּלא ֶָֻ…ƒ»«ְִִַָ«ƒֶֹ
אלילים  ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻּתעׂשה

יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם ׁשאּתה נמצאת .ׁשּלֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

epxetq

(`i).äpèîLzFxn`M ,mitqM zHnW ¦§§¤¨§¦©§¨¦§¨§
lrA lM hFnW ,dHnXd xaC dfe"§¤§©©§¦¨¨¨©©

"Fci dXn(a ,eh mixac). ©¥¨
.Enò éðéáà eìëàå dzLèðezHnWA §©§¨§¨§¤§Ÿ¥©¤¦§¦©

.miIprd mB Elk`i rwxw©§©Ÿ§©¨£¦¦
.íøúéå.miIpr lW §¦§¨¤£¦¦

.äãOä úiç ìëàz,mincFw miIprdW Ÿ©©©©¨¤¤¨£¦¦§¦
Flik`dl xEq` mc` lk`n :mxn`M§¨§¨©£©¨¨¨§©£¦

mialkl(a ,k ziprz).ai dxez ¦§¨¦
(ai).úaLzmpi`W mixaCn ENt` ¦§Ÿ£¦¦§¨¦¤¥¨

,lg KxcM gxhl md la` ,dk`ln§¨¨£¨¥§Ÿ©§¤¤Ÿ
,LikxC zFUrn FYcAke" Fxn`M§¨§§¦©§¥£§¨¤

"xaC xAce Lvtg `vOn(bi ,gp diryi). ¦§Ÿ¤§§§©¥¨¨
.Eøîçå EøBL çeðé ïòîìzAWYWM §©©¨©§©£Ÿ¤§¤¦§Ÿ

.dN` FnMn mB©¦§¥¤
.øbäå Eúîà ïa LôpéåKWOi dGnE §¦¨¥¤£¨§§©¥¦¤¦¨¥

dn Ktd lr ,xBde Lzn` oA mB WtPIW¤¦¨¥©¤£¨§§©¥©¥¤©
,car mW ziidWM mixvnA Ll dxTX¤¨¨§§¦§©¦§¤¨¦¨¨¤¤
cAkY" Fxn`M ,dgEpn Ll dzid `NW¤Ÿ¨§¨§§¨§¨§¦§©

"miWp`d lr dcard(h ,d lirl)dfaE , ¨£Ÿ¨©¨£¨¦¨¤
xn`W FnM ,mixvn z`ivi xMfY¦§Ÿ§¦©¦§©¦§¤¨©
car iM Yxkfe" dxFY dpWn zFxAcA§¦§¦§¥¨§¨©§¨¦¤¤

"ziid(eh ,d mixac).bi dxez ¨¦¨
(bi)íëéìà ézøîà øLà ìëáe§Ÿ£¤¨©§¦£¥¤

àì íéøçà íéäìà íLå eøîMz¦¨¥§¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ
.eøékæúKixv iYxn`W zFxdf`d lkA ©§¦§¨¨©§¨¤¨©§¦¨¦

la` ,odilr xarl `NW xnXdl§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ£¥¤£¨
wiRqi `l dxf dcFar zxdf`A§©§¨©£¨¨¨Ÿ©§¦
Kixv la` ,dilr xarn xnXdl§¦¨¥¥£Ÿ¨¤¨£¨¨¦

.DnW xiMfdn ENt` xnXdl§¦¨¥£¦¥©§¦§¨
ét ìò òîMé àì.Eici lr ENt` Ÿ¦¨©©¦£¦©§¥

.LznMqdA rnXi `l mixg`ci dxez £¥¦Ÿ¦¨©§©§¨¨§
(ci).éì âçzl`xUi gnUi" oiprM ¨Ÿ¦§¦§©¦§©¦§¨¥

"eiUrA(a ,hnw mildz)`xIe" Ktd lr , §Ÿ¨©¥¤©©§
"zlgnE lbrd z`(hi ,al oldl).eh dxez ¤¨¥¤§ŸŸ

(eh).øîLz úBvnä âç úàoiprM ¤©©©¦§Ÿ§¦§©



פג mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת .ׁשהּתבּואה …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ

·È·‡∑ ּפרֹות לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון »ƒְְְְִֵֵַָ
Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ּברגלים ּפני לראֹות ּכׁשּתבאּו ¿…≈»»«≈»ְְְִִֶַָָָָֹ

עֹולֹותה  לי ז)ביאּו .(חגיגה ִִָ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ חג È¯eka.ׁשבּועֹות הּוא ¿««»ƒַָƒ≈

EÈNÚÓ∑ הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא «¬∆ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
ּולהביא  למנחֹות החדׁש מּתירין היּו ּבעצרת, ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּבאין

ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, כח)ּבּכּורים הּבּכּורים (במדבר "ּוביֹום ְְֱִִִִִֶֶַַַָ

‰‡ÛÒ.וגֹו'" ‚ÁÂ∑ הּסּכֹות חג EtÒ‡a.הּוא ְ¿«»»ƒַַֻ¿»¿¿
EÈNÚÓŒ˙‡∑ מתיּבׁשת הּתב ּואה החּמה ימֹות ׁשּכל ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּובחג  מּפני ּבּׂשדֹות, הּבית אל אֹותּה אֹוספים ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.הּגׁשמים  ְִַָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑ הּפסח את ּתׁשחט לא …ƒ¿««»≈¿ְִֶֶַַַֹ
החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן סג)ּבי"ד פסחים .(מכילתא. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑ ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆
לֹומר: ּתלמּוד ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָיכֹול

ו) ּכל(ויקרא הּמזּבח על מֹוקדה, .הּלילה""על ְְְִֵַַַַַַָָָ
ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא 'לינה' אין ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶַַַַַָָ

הרצּפה  מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל אבל ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹ"עדּֿבקר",
.לּמזּבח  ְִֵַַ

(èé)éýìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ
."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָּבבּכּורים,
ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?

לסימן  ּגמי עליה אּלא ּכֹור ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבּמקרא: האמּורין הּמינין ח)מּׁשבעת חּטה (דברים "ארץ ְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וגֹו'" È„b.ּוׂשעֹורה ÏM·˙ ‡Ï∑וכבׂש עגל אף ְְָ…¿«≈¿ƒְֵֶֶֶַ

˙Ú¯Êטז  Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

epxetq

"gqR ziUre aia`d Wcg z` xFnW"¨¤Ÿ¤¨¨¦§¨¦¨¤©
(` ,fh mixac)crenl" dfA xn`W FnM ,§¤¨©¨¤§¥

WcgA didIW xnW ,"aia`d WcgŸ¤¨¨¦§¤¦§¤§Ÿ¤
mipXd ixEAr ici lr ,aia`d̈¨¦©§¥¦¥©¨¦

dlATA `AW FnM ,miWcgdedpyd y`x) §¤¢¨¦§¤¨©©¨¨
(` ,`k.fh dxez

(fh).äðMä úàöalM Etq`p xaMW §¥©¨¨¤§¨¤¤§¨
.dizF`EaYfi dxez §¤¨

(fi)ìLäðMa íéîòt L ¨Ÿ§¨¦©¨¨
.äàøélre ,zExgd lr zFcFdl ¥¨¤§©©¥§©

iM ,siq`d lre ,xivTd lre ,aia`d̈¨¦§©©¨¦§©¨¨¦¦

.lMd EPOn¦¤©Ÿ
.ïãàä éðt ìàbidpn lr "oc`" xn`i ¤§¥¨¨ŸŸ©¨Ÿ©©§¦

`EdW ,oM m` xn` .micqtPd mipipr¦§¨¦©¦§¨¦¨©¦¥¤
,hxtA mi`xPd mrd ipR oFc £̀§¥¨¨©¦§¦¦§¨
liAwOd carM md eiptl mzF`xdaE§¥¨¨§¨¨¥§¤¤©©§¦
,rwxTd oFc` oM mb `Ede ,eAx ipR§¥©§©¥£©©§©
miaWeze mixb iM ,ux`d il iM" Fxn`M§¨§¦¦¨¨¤¦¥¦§¨¦

"icOr mY`(bk ,dk `xwie)iE`x dfNWe , ©¤¦¨¦§¤¨¤¨
xivTd aia`d lr eiptl zFcFdl§§¨¨©¨¨¦©¨¦

,KkitlE .ux`d lEaiA siq`degi dxez §¨¨¦¦¨¨¤§¦¨
(hi).Eúîãà éøeka úéLàøxgan ¥¦¦¥©§¨§¦§©

mipnW ziW`xe" FnM ,mixEMAd©¦¦§§¥¦§¨¦
"EgWni(e ,e qenr)"miFBd ziW`x iawp" , ¦§¨§ª¥¥¦©¦

(` ,e my)itM mipiOd zraW ixEMA mde ,§¥¦¥¦§©©¦¦§¦
.dlATA `AX dn©¤¨©©¨¨

.Bnà áìça éãb ìMáú àìdUrY `l Ÿ§©¥§¦©£¥¦Ÿ©£¤
,zFxRd zFAxdl zFNrRd dN` FnM§¥¤©§ª§©§©¥
`N` ,dxf dcFar icaFr zaWgnM§©£¤¤§¥£¨¨¨¤¨
Fxn`M ,"`iaY Lznc` ixEMA ziW`x"¥¦¦¥©§¨§¨¦§¨§
lM znExY lke lk ixEMA lM ziW`xe"§¥¦¨¦¥Ÿ§¨§©Ÿ

"LziA l` dkxA gipdl 'ebe,cn l`wfgi) §§¨¦©§¨¨¤¥¤
(l.k dxez



mihtynפד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iyiy meil inei xeriy
ּׁשאּתה  מּמה .ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכלל
והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְִֵֶַַַָָָֻמֹוצא

ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לח)לפרׁש אׁשּלח (בראשית "אנכי ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹ
הע ּזים", ּגדי "את עּזים", כז)ּגדי עּזים",(שם ּגדיי "ׁשני ְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָ

עגל  אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָללּמד
ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובׁשלֹוׁשה ּבמׁשמע. ְְְְְְִִֶֶַַַַָָוכבׂש
לאּסּור  ואחד הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָָאחד

קטו)ּבּׁשּול חולין כז. .(פסחים ִ

ß hay c"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑נתּבּׂשרּו ּכאן ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְִַָ
להם: אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, לג)ׁשעתידין "ּכי (לקמן ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָֹ

"ּבקרּב אעלה ‰È˙Î.לא ¯L‡∑ לתת זּמנּתי אׁשר ְְְֱִֶֶֹ¬∆¬ƒ…ƒְֲִִֵֶַָ
אׁשר  הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ְְֲִֶֶֶֶַָָָלכם,

ּכבר  מן הכנתי", אחד וזה ּכנגּדֹו. נּכר מקֹומי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹ
מכּון  מעלה ׁשל ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשאֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּמקראֹות

מּטה  ׁשל ּביתֿהּמקּדׁש .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון "אׁשר (יהושע ««≈ְְְֲֶַָָ
"ּפי את ÌÎÚLÙÏ.ימרה ‡OÈ ‡Ï Èk∑ מלּמד אינֹו ְִֶֶַƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְֵָֻ

ׁשהּוא  ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבכ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו Ba¯˜a.ׁשליח ÈÓL Èk∑ ְְִִֵֶֶַָָƒ¿ƒ¿ƒ¿

ׁשמי  ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֻמחּבר
ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, ְְְְֵֶֶַָָֻמׁשּתף

ׁשּד"י  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑" .ואעיק"ּכתרּגּומֹו, ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(hp 'nr f"l ze` ,owfd x"enc` xecn ,mixac zniyx)

האמריהאמריהאמריהאמרי כג)אלאלאלאל (כג, ֱֱֱֱֶֶֶֶָָָָֹֹ ִִִִֹֹ
ּפעם: אמר הּזקן ֵֵַַַַַָָרּבנּו

ּבא  הרע יצר זאגער"). ("ּדער אמירה מּלׁשֹון הּוא ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָ"אמֹורי"

את  מטּמא הּוא ּובזה וכּו' ׁשם הּבט לֹו: ואֹומר האדם ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאל
רחמנא־ליצלן. ְְֲִַַָָָָָהּנׁשמה

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

epxetq

(`k).åéðtî øîMälNgl `NW ¦¨¥¦¨¨¤Ÿ§©¥
"Lilbx lrn Lilrp lW" oiprM ,FcFaM§§¦§©©§¨¤¥©©§¤

rWFdiA xEn`d(eh ,d). ¨¨¦ª©
.Bì÷a òîLeKtd ,eizFaTrA z`vl §©§Ÿ¨¥§¦§¨¥¤

"milr Epgp` dp`" Exn`X dn,` mixac) ©¤¨§¨¨£©§Ÿ¦
(gk.

àOé àì ék Ba ønz ìà©©¥¦Ÿ¦¨

.íëòLôìEwli `hgi cg` Wi` m` §¦§£¤¦¦¤¨¤¡¨¦§
,okrA oiprd didW FnM ,miAxd̈©¦§¤¨¨¨¦§¨§¨¨
mxgA lrn gxf oA okr `Fld" Fxn`M§¨§£¨¨¤¤©¨©©¥¤
`Ede ,svw did l`xUi zcr lM lre§©¨£©¦§¨¥¨¨¨¤§

"FpFrA reb `l cg` Wi`(k ,ak ryedi). ¦¤¨Ÿ¨©©£
.Baø÷a éîL éklgnl Fci l`l oi`e ¦§¦§¦§§¥§¥¨¦§Ÿ

.icFaM lrak dxez ©§¦

(ak)..Bì÷a òîLz òBîL íà ék¦¦¨©¦§©§Ÿ
éáéà úà ézáéàå.Emdilr qEg` `le §¨©§¦¤Ÿ§¤§Ÿ¨£¥¤

qEg` `l ip`e" Ktd lr ,iaEh ikxcM§©§¥¦©¥¤©£¦Ÿ¨
"depip lr(`i ,c dpei).bk dxez ©¦§¥

(bk)éðôì éëàìî Cìé ék.E`Vi `NW ¦¥¥©§¨¦§¨¤¤Ÿ¦¨
.miaiF`d irWtlck dxez §¦§¥¨§¦



פה mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)àìå íãáòú àìå íäéýìàì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰z Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h jxk zegiy ihewl)

להםלהםלהםלהם להלהלהלהׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחוחוחוחוֹוֹוֹוֹותתתת ממממּצּצּצּציביןיביןיביןיבין ׁשׁשׁשׁשהםהםהםהם כד)אבניםאבניםאבניםאבנים כג, רׁש"י (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּמנּסכין  אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמפרׁש
"הרס  על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודה־זרה. עליה מקריבין ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו

"לאֹותם ּפרׁש לעבֹודה־זרה אלקאלקאלקאלקּוּוּוּות ת ת ת ּתהרסם" ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְֱֱֱֱֵֵֵָָֹֹ ְֲֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבעבֹודה־  קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ּומּובן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעצמּה;

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָזרה

(äë)Eîçì-úà Cøáe íëéýìà ýåýé úà ízãáòå©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå EÒ : §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ay d"k ycew zay ßß h

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא (כג, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
.רצֹונ רצֹון, מּלׁשֹון - "ארצ"ְְְְִֶַָ

לאדם  ּכׁשּיׁש ."ארצ" ּבגלל ועקרה" מׁשּכלה תהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"לא
את  מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹורה (ּדבר מעבֹודתֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׂשביעּות־רצֹון
הּוא  עלּול ויראה), אהבה לֹו יׁש ה', עֹובד הּוא ְְְֲִִֵֵַָָָמציאּותֹו:
לפי  מגּבלת עבֹודתֹו ּבתחּלה, ּכי מּדרּגתֹו. חס־וׁשלֹום ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֻליּפֹול
אחת  עבֹודה ּבין ּבֹורר הּוא אחר־ּכ ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָׂשביעּות־הרצֹון
ּבהן, 'חּוׁש' לֹו ׁשּיׁש מצֹות סּוג רק לקּים מּוכן הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלּׁשנּיה:
לגמרי  חס־וׁשלֹום ׁשּנֹופל עד ּדחי אל מּדחי יֹורד הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכ

ְִַָמּדרּגתֹו.

עליו  :"ימי ּב"מסּפר להתּבֹונן עליו זה, רגׁש לבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי
את  למּלא וׁשנים ימים ׁשל מסּים מסּפר לֹו ׁשּנּתן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדעת
לצר אֹותֹו מנּצלים ׁשאין רגע ּכל על חבל ּבעֹולם; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשליחּותֹו
ׁשל  רגׁש ּכל מבּטלת זֹו ידיעה זה. ותפקיד ׁשליחּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמּלּוי
ׁשליחּותֹו. למּלּוי ּכל־ּכּלֹו ונתּון מסּור והאדם עצמית, ְְְְְְִִִִַָָָָָָֻמציאּות
אפילּו אמּלא": ימי מסּפר "את - הּקּב"ה לֹו מבטיח ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאז
ׁשליחּותֹו ּבמּלּוי ּבהם עסק לא ׁשהאדם ימים היּו ּבעבר ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאם
ּגם  וימּלא יׁשלים ׁשהּקּב"ה לֹו מבטח להיֹות, הראּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכפי

אּלה. ִֵֶָימים

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

epxetq

(ck).íäéäìàì äåçzLú àì`NW Ÿ¦§©£¤¥Ÿ¥¤¤Ÿ
xg` Edivn` dUrW FnM dUrY©£¤§¤¨¨£©§¨©©
ipA idl` z` `aIe" xirU z` WaMW¤¨©¤¥¦©¨¥¤¡Ÿ¥§¥

"degYWi mdiptle ..xirUa minid ixac) ¥¦§¦§¥¤¦§©£¤
(ci ,dk`NW mzFSxl aWg ilE`W ,¤©¨©§©¨¤Ÿ

z` bxdW lr eilr Etvwi¦§§¨¨©¤¨©¤
.mdicaFrdk dxez §¥¤

(dk).íëéäìà 'ä úà ízãáòådfaE ©£©§¤¥¡Ÿ¥¤§¤
Eca`IW xg` iM ,EdEcarY ot`d̈Ÿ¤©©§¦©©¤Ÿ§

zFO`d(bk ak miweqt)mdiliqtE(ck weqt) ¨ª§¦¥¤

didi `l ,mW Ecar xW` zFnFwOde§©§£¤¨§¨Ÿ¦§¤
.izcFarn giCnE ziqn mkl̈¤¥¦©¦©¥£¨¦

.Eîçì úà CøáeEcilFi `le ,EpEfIW ¥©¤©§§¤¨§Ÿ¦
.zF`ilgn zFxzFn¨©£¦

.Eaøwî äìçî éúøñäåcSn d`Ad ©£¦Ÿ¦©£¨¦¦§¤©¨¨¦©
.zkxrOd F` xie`dek dxez ¨£¦©©£¤¤

(ek).äø÷òå äìkLî äéäú àìot`A Ÿ¦§¤§©¥¨©£¨¨§Ÿ¤
.mkipA z` cOll ElkEYW¤§§©¥¤§¥¤

éîé øtñî úà.àlîà EzCnM EigYW ¤¦§©¨¤£©¥¤¦§§¦©
zEgNd `Ede ,midl` xpA xW` onXd©¤¤£¤§¥¡Ÿ¦§©©

lr dxwi df Ktde .dclFYA iWxXd©¨§¦©¨¨§¥¤¤¦§¤©
dlkIW mcw mc`d zEnIW axd̈Ÿ¤¨¨¨¨Ÿ¤¤¦§¤
rxn Exwi ,mi`lgA iWxXd zEgNd©©©¨§¦¤¢¨¦¦§¥Ÿ©
.zFcFqide zkxrOd cSn F` dxigA§¦¨¦©©©£¤¤§©§
d`xi eini xRqn mc`l z`lnA dPde§¦¥¦§Ÿ¨¨¨¦§©¨¨¦§¤
,mcOll lkEie eipal mipA axd lr©¨Ÿ¨¦§¨¨§©§©§¨
"Lipa ipale Lipal mYrcFde" Fxn`M§¨§§©§¨§¨¤§¦§¥¨¤

(h ,c mixac)ipipr mipwGd iIgA oTzie ,¦ª©§©¥©§¥¦¦§§¥
iel oiprA dxTW xRQW FnM ,zFxFCd©§¤¦¥¤¨¨§¦§©¥¦

.mxnre zdwfk dxez §¨§©§¨



mihtynפו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא מּדּוע (כג, לׁשאל, יׁש ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּיהּודי  מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמגּבלת
ּולהגּדיל  להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאת

ּגם  ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; י ׂשראל ארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻעל
רצֹון  את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – ּבחּוץ־לארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

ה').

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֶַַַָ
ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
אֹות  ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַָלדּבר

ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש גֹון:הּכפּולה ְְְְְְִִֶַַָָָ
מּגזרת כח)"והּמֹותי", עגלתֹו".(ישעיה ּגלּגל "והמם ְְְְְִִִִֶַַַַָָ
מּגזרת ז)"וסּבֹותי", א "ּדּלֹותי",(שמואל אל". ּבית "וסבב ְְְִִִִֵֵַַַַָ

יט)מּגזרת וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו ּכּפים (שם "על ְְְְִִִַַַַָָ
מּגזרת ,"ה)חּקתי לב".(שופטים יב)"חקקי א (שמואל ְְִִִִֵֵַַֹ

מּגזרת רּצֹותי", כ)"אתֿמי ּדּלים".(איוב עזב "רּצץ ְִִִִִִֶַַַַַָ
ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹוהמתרּגם:

מ"ם  ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּגזרת
"והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלּה

יד)ּכגֹון: מדּגׁשת,(במדבר והּתי"ו הּזה" העם את "והמּתה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
לפי  נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹלפי
ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין
הּתי"ו  "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ"אמרּתי",
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻמדּגׁשת,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ּתת (יהושע "ּביֹום ְְְְִִִֵַָָ
ג)ה'", לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ."מּתת ְְְֱִִִִִַַַֹ

Û¯Ú∑ ערּפם ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו …∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑ אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְִֶֶַָָָָָ
מתים, והם ארס, ּבהם ּומטילה לו)ּבעיניהם, (סוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

עברה  לא הּירּדן והּצרעה ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑ ְְְְִֵֶַַַָָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒ
לא  אּמֹות ׁשבע מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻהם

מעבר  ׁשהּוא אףֿעלּֿפי וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמנה
ׂשפת  'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּירּדן

מרה' ּבהם וזרקה עמדה .הּירּדן ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

epxetq

(fk)éáéà ìk úà ézúðåéìà EE §¨©¦¤¨Ÿ§¤¥¤
.óøòcrIW dnEdOde dni`d ipRn Ÿ¤¦§¥¨¥¨§©§¨¤¨©

."Liptl gNW` izni` z`" Fxn`A§¨§¤¥¨¦£©©§¨¤
.éúnäåmixvnA oiprd didW FnM §©Ÿ¦§¤¨¨¨¦§¨§¦§©¦

"mdl mglp 'd iM l`xUi ipRn dqEp`"¨¨¦§¥¦§¨¥¦¦§¨¨¤
(dk ,ci lirl).gk dxez



פז mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, .לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

¯‰p‰ „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ô :L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéýìà-úà¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑ ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו הרי ƒ«¬…¿ְְְֲִִִֵֵַ
'אי', לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן ׁשהּוא 'אׁשר', ְְְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּבהרּבה  מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מד' ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאחד

ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ב)מקֹומֹות (ויקרא ְְְְֲִִֵֶַ
חֹובה  ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת ּתקריב ."ואם ְְְִִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּבר ֹות, עׂשרת קדם נאמרה זֹו .ּפרׁשה ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

epxetq

(`l)õøàä éáLé úà íëãéa ïzà ék¦¥¤§¤§¤¥Ÿ§¥¨¨¤
.BîzLøâåmY`e ,mkciA xEqn xaCd §¥©§¨©¨¨¨§¤§¤§©¤

mdA cirdW FnM ,dfA ElSrzY l ©̀¦§©§¨¤§¤¥¦¨¤
miRxzn mY` dp` cr" Fxn`A rWFdi§ª©§¨§©¨¨©¤¦§©¦
mkl ozp xW` ux`d z` zWxl `Fal̈¨¤¤¤¨¨¤£¤¨©¨¤

"mkizFa` idl` 'd(b ,gi ryedi).al dxez ¡Ÿ¥£¥¤
(bl).Eöøàa eáLé àìwlgd FzF`A Ÿ¥§§©§§§©¥¤

`l ,dY` FA aWze WAkYW ux`dn¥¨¨¤¤¦§Ÿ§¥¥©¨Ÿ
cirdW FnM ,EUrX dn Ktd ,md EaWi¥§¥¥¤©¤¨§¤¥¦

"xfbA FAxwA iprpMd aWIe" Fxn`A§¨§©¥¤©§©£¦§¦§§¨¤
(hk ,` mihtey)iaWi iprpMd axwA aWIe" ,©¥¤§¤¤©§©£¦Ÿ§¥

"ux`d(bl ,` my). ¨¨¤
.L÷Bîì Eì äéäé ék,Lvx`A mYaW ¦¦§¤§§¥¦§¨§©§§

.mdidl` z` carYW mxbIW` dxez ¤¦§Ÿ¤©£Ÿ¤¡Ÿ¥¤
ãë(`).äìò øîà äLî ìàåxg` §¤Ÿ¤¨©£¥©©

ipA l` xn`z dM" Fxn` mIQW¤¦¥¨§ŸŸ©¤§¥
"mzi`x mY` l`xUi(hi ,k lirl)WxtE , ¦§¨¥©¤§¦¤¥¥

wiRqIWe ,miIrvn`A eil` Elri `NW¤Ÿ©£¥¨§¤§¨¦¦§¤©§¦

eizFvn zxinW mr ,dnc` gAfn¦§©£¨¨¦§¦©¦§¨
,mihRWOd zWxtaE zFxACA WxRW¤¥¥©¦§§¨¨©©¦§¨¦
dEve xn` dN` lMW aEzMd xn`̈©©¨¤¨¥¤¨©§¦¨
"xn` dWn l`e" ,l`xUil llkA¦§¨§¦§¨¥§¤Ÿ¤¨©
oYn mcw eil` crIW FnM ,dlrIW¤©£¤§¤¨©¥¨Ÿ¤©©
dY` zilre cx Kl" Fxn`A dxFY¨§¨§¤¥§¨¦¨©¨

"KOr oxd`e(ck my).a dxez §©£Ÿ¦¨
(b)ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨ŸŸ¤©§©¥¨¨¥¨

.'ä éøác"xn`z dM" zNgYn(b ,hi my) ¦§¥¦§¦©ŸŸ©



mihtynפח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ‡·iÂ∑ ּבּיֹום È¯·c.ּבֹו Ïk ˙‡ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈
ּפריׁשה ∑‰' ‰ÌÈËtLn.והגּבלה מצות Ïk ˙‡Â∑ ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכּבּוד ז' ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבמרה  להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, .אב ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

ּבסיון  .ּבחמּׁשה ְֲִִַָָ

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו חּלקֹו?(זבחים מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ
ּבא וחּלקֹומלא.˙b‡a∑ לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ

על  אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד עֹולה, ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּדם

לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעם.
והּזאת  ּוטבילה ּבלא ּבמילה הּזאה ׁשאין ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

.טבילה  ְִָ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ ועד ּבמרה מ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות .מּתןּֿתֹורה, ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

epxetq

"mihRWOd dN`e" cr(bk ,k). ©§¥¤©¦§¨¦
.íéètLnä ìk úàådN`e" zNgYn §¥¨©¦§¨¦¦§¦©§¥¤

"mihRWOd(` ,`k)"xn` dWn l`e" cr ©¦§¨¦©§¤Ÿ¤¨©
(bl ,bk).c dxez

(e).çaænä ìò ÷øæ ícä éöçådUr ©£¦©¨¨©©©¦§¥©¨¨
zxkl KxAzi l`d gilWM gAfOd z ¤̀©¦§¥©¦§¦©¨¥¦§¨©¦§Ÿ
Fivge ,mCd ivg lAw okaE ,zixAd©§¦§¥¦¥£¦©¨§¤§

FOr miqpkPd mrd lr wxfp xg`d̈©¥¦§©©¨¨©¦§¨¦¦
.zixAlf dxez ©§¦

(f).úéøaä øôñixaC FA azMW xtQd ¥¤©§¦©¥¤¤¨©¦§¥
,zixAd Ezxki mdilrW mihRWOde 'd§©¦§¨¦¤£¥¤¦§§©§¦

"aYkIe" dlrnl Fxn`M(c weqt). §¨§§©§¨©¦§Ÿ
.íòä éðæàa àø÷iåmd dn ErcIW ©¦§¨§¨§¥¨¨¤¥§¨¥

.mirhnM Eidi `NW ,mdilr milAwn§©§¦£¥¤¤Ÿ¦§§ª§¦

.òîLðå äNòðrnWPW zilkzl dUrp ©£¤§¦§¨©£¤§©§¦¤¦§©
axd z` miWOWnd micarM ,FlFwA§©£¨¦©§©§¦¤¨©

qxR lAwl zpn lr `NW(b ,` zea` t"r), ¤Ÿ©§¨§©¥§¨
"FxaC lFwA rnWl Fxac iUr" oiprM§¦§©Ÿ¥§¨¦§Ÿ©§§¨

(k ,bw mildz).g dxez

(h).ïøäàå äLî ìòiådn mITW xg` ©©©Ÿ¤§©£Ÿ©©¤¦¥©
xn`z dM" Fxn`A KxAzi l`d EdESX¤¦¨¨¥¦§¨©§¨§ŸŸ©



פט mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(é)äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìà úà eàøiå©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו נסּתּכלּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְִִֵַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹונתחּיבּו
עד  ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ׂשמחת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלערּבב
ּכמתאֹוננים  העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻיֹום
הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם וּתבער ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹוגֹו'

ׁשּבּמחנה  ‰Ètq¯.ּבּקצינים ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב (סוטה ְֲִִֶֶַַַ¿«¬≈ƒ¿«««ƒ

ׁשל  צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהיא
לבנים  ּבמעׂשה מׁשעּבדים ׁשהיּו ÌˆÚÎe.יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ¿∆∆

¯‰ËÏ ÌÈÓM‰∑ לפניו וחדוה אֹור היה .מּׁשּנגאלּו, «»«ƒ»…«ְְְְֲִִֶֶָָָָָ
ÌˆÚÎe∑ מראה לׁשֹון ּברּור ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, לׁשֹון ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְָ

.וצלּול  ְָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
ñ :ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב Ï‡.הם ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…
B„È ÁÏL∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל »«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑,ּגס ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְִִֵַַָ
ואּונקלֹוס  ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְְְֲִִִִַַָָָָמּתֹו

ּכמֹו: ּגד ֹולים, לׁשֹון "אצילי ", ּכן. ּתרּגם מא)לא (ישעיה ְְְְֲִִִֵֵֵֹ
,"קראתי יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן "וּיאצל ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

מא) אּצילה"(יחזקאל אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÏÚ‰.לאחר «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈

ÌL ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡∑ יֹום ארּבעים.˙ÁÏŒ˙‡ ≈«»»»∆¿≈»ְִַָ∆À…
Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â Ô·‡‰∑ »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש עׂשרת ּכל ּבכלל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
לכל  ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ורּבנּו הן. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּדּברֹות

ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ְְְִִִַּדּבּור

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

epxetq

"l`xUi ipA l`(hi ,k lirl)dn mIw , ¤§¥¦§¨¥¦¥©
'd l` dlr" Fxn`A KM xg` EdESX¤¦¨©©¨§¨§£¥¤

"oxd`e dY`(` weqt lirl).i dxez ©¨§©£Ÿ
(i).åéìâø úçúåltW `idW ,ux`A §©©©§¨¨¨¤¤¦¥¤

"ilbx mcd ux`de" Fxn`M ,lMddiryi) ©Ÿ§¨§§¨¨¤£Ÿ©§¨
(` ,eq.

.øétqä úðáì äNòîklM xCrp mvr §©£¥¦§©©©¦¤¤¤§¨¨
FnM ,mlAwl okEnE zFIlkVd zFxESd©©¦§¦¨§©§¨§
.zF`xOd lMn xCrPd oaNd xiRQd©©¦©¨¨©¤§¨¦¨©©§
,zilkVd ziWFp`d WtPd mvr `Ede§¤¤©¤¤¨¡¦©¦§¦
mlAwl zpkEnE rCn lMn zxCrPd©¤§¤¤¦¨©¨¤¤§©§¨

.iIxigA oEIrA§¦§¦¦¦
.øäèì íéîMä íöòëedGW E`xe §¤¤©¨©¦¨Ÿ©§¨¤¤

iWFp`d xngd on lCap `Ed mvrd̈¤¤¦§¨¦©Ÿ¤¨¡¦
`Ede ,minXd mvrW FnM ,EPOn xFdhe§¨¦¤§¤¤¤©¨©¦§
xng mr axrn iYlA ,lBlBd Wtp¤¤©©§©¦§¦§Ÿ¨¦Ÿ¤
iwpe xFdh la` ,llM FtEb F` lBlBd©©§©§¨£¨¨§¨¦
mvrM `Ed mvrd dGW ot`A ,EPOn¦¤§Ÿ¤¤¤¨¤¤§¤¤

zEIwPde xdHd oiprA FWtpe minXd©¨©¦§©§§¦§©©Ÿ©§©§¦
.xngn`i dxez ¥Ÿ¤

(`i)çìL àì ìàøNé éða éìéöà ìàå§¤£¦¥§¥¦§¨¥Ÿ¨©
.Bãé,E`aPIW icM mdiWEgn m`ivFdl ¨§¦¨¥¥¤§¥¤¦¨§

mdilr zFidA mi`iaPd x`WA oiprM̈¦§¨¦§¨©§¦¦¦§£¥¤
ilr lRYe" l`wfgiA Fxn`M ,"'d ci"©§¨§¦¤§¥©¦Ÿ¨©

"'d ci mW(` ,g)zFNrR ElhAi f` iM , ¨©¦¨¦¨§§ª
,F`aPdA lE`Wl dxTW FnM ,mdiWEg¥¤§¤¨¨§¨§¦¨§
`ApzIe eicbA `Ed mB hWtIe" Fxn`M§¨§©¦§©©§¨¨©¦§©¥
lM mxr lRIe l`EnW iptl `Ed mb©¦§¥§¥©¦Ÿ¨Ÿ¨

"dliNd lke `Edd mFId(ck ,hi ` l`eny). ©©§¨©¨§¨
Fci glW `l miliv`d dN`l mpn`̈§¨§¥¤¨£¦¦Ÿ¨©¨
dn biVdl icM mdiWEgn m`ivFdl§¦¨¥¥¤§¥§©¦©

.f` E`xX¤¨¨
.íéäìàä úà eæçiå.i`Eap d`xnA ©¤¡¤¨¡Ÿ¦§©§¤§¦

.ezLiå eìëàiåok ixg` dYWn EUr ©Ÿ§©¦§¨¦§¤©£¥¥
EUr dfe ,mdiWEgA zEPYWd iYlA¦§¦¦§©§¥¤§¤¨

.EbiVdX dn lr dgnUlai dxez §¦§¨©©¤¦¦

(ai).äøää éìà äìò,xdd W`xl £¥¥©¨¨¨§Ÿ¨¨
,FOr milFrd on xzFi WBPW xg ©̀©¤¦©¥¦¨¦¦

"FCal dWn WBpe" Fxn`M(a weqt)mre , §¨§§¦©Ÿ¤§©§¦
FzF`aE ,xdd W`x l` dlr `l df lM̈¤Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨§
d`xOd z` mipwGd EbiVd cnrOd©©£¨¦¦©§¥¦¤©©§¤

lFcBd(`i i miweqt)dlrIW dWnl xn` , ©¨¨©§Ÿ¤¤©£¤
cFaM d`xn did mXW ,xdd W`x l ¤̀Ÿ¨¨¤¨¨¨©§¥§
W`M 'd cFaM d`xnE" Fxn`M ,'d§¨§©§¥§§¥

"xdd W`xA zlk`(fi weqt)oYnA Kke . Ÿ¤¤§Ÿ¨¨§¨§©©
l` ipiq xd lr 'd cxIe" xn` dxFY¨¨©©¥¤©©¦©¤

xwIe ,xdd W`xl` dWn l` 'd ` Ÿ¨¨©¦§¨¤Ÿ¤¤
"xdd W`x(k ,hi lirl). Ÿ¨¨
.íL äéäå,Kx` onf dfi` mW cnr ¤§¥¨£Ÿ¨¥¤§©¨Ÿ

"'d ipEv xW`M mW EidIe" FnM,i mixac) §©¦§¨©£¤¦©¦
(d.

.äøBzäå.dPOn ipEIrd wlgd §©¨©¥¤¨¦¦¦¤¨

.äåönäå.dPOn iUrOd wlg `Ed §©¦§¨¥¤©©£¦¦¤¨
.ézáúk øLàlbrA E`hg `lEl iM £¤¨©§¦¦¥¨§¨¥¤



mihtynצ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְִַַָֹ
הּתלמיד  ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּטיבֹו
ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד לרב ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָמלּוה
לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרּׁשאי

ונתעּכב  אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע האלהים", ְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ"אלֿהר
ּכל מׁשה:ארּבעים ׁשם ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּלא  למדנּו, ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ"וּיׁשמע
עּמהם  יהֹוׁשע .היה ְִֶַָָָֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑ה ּבצאתֹו Œe·L.ּמחנה מן ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿

‰Ê· eÏ∑ ּכאן ּבּמחנה,והתעּכב ּו העם ׁשאר עם »»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ
ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים ּבנּה∑eÁ¯.להיֹות ְְְְְִִִִִָָֹ

היה, מרים ׁשּנאמר:ׁשל יפּנה, ּבן ּכלב (דברי ואביו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ב) א חּור".הימים את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"וּיּקח
ּב'סֹוטה' ּכדאיתא מרים, זֹו ÏÚ·ŒÈÓ.אפרת, ְְְְִִִֶָָָָƒ««

ÌÈ¯·c∑ ּדין מי לֹו .ׁשּיׁש ¿»ƒִִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

(æè)ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðòä¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד ּבּדבר.(יומא חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְִֵַַָָ
ׁשּמראׁשֿחדׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹיׁש

יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום עצרת, e‰qÎÈÂ.(עד ֲִֶֶַַַַָָָ«¿«≈
ÔÚ‰∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ ∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒ

הּדּברֹות, עׂשרת עֹומדים,לֹומר יׂשראל ּבני וכל ּומׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק שם)אּלא אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עׂשרת  לאחר ימים ׁשׁשה למׁשה, – הענן" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"ויכּסהּו

ּבתחּלת היּו והם מׁשה ארּבעים הּדּברֹות, ׁשעלה יֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקּבל

ימים  ׁשּׁשה ּפריׁשה .טעּון ְִִִָָָָ

(æé)øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
ìàøNé éða éðéòì: §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז  LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

epxetq

cIn dnEzg dpEzp dxFYd lM dzid̈§¨¨©¨§¨£¨¦©
FnM ,zFgENd FnM KxAzi `xFAd©¥¦§¨©§©§
,Wcw zaaxn dz`e" Fxn`A cirdW¤¥¦§¨§§¨¨¥¦£Ÿ¤

"Fnl zC W` Fpinin(a ,bl my)f`nE . ¦¦¥¨¨¥¨
DazM la` ,Kkl Ekf `l lbrA E`hgW¤¨§¨¥¤Ÿ¨§¨£¨§¨¨
azM" KM xg` Fxn`M ,FzevnA dWnŸ¤§¦§¨§¨§©©¨§¨

"dN`d mixaCd z` Ll(fk ,cl oldl). §¤©§¨¦¨¥¤
zFgENd z` EpAx dWn `iad `le§Ÿ¥¦Ÿ¤©¥¤©
z` xAWl ,mdipirl mxAWl icM `N ¤̀¨§¥§©§¨§¥¥¤§©¥¤

.daEWzA ExfgIW icM ,dpFGd mAl¦¨©¤§¥¤©§§¦§¨
.íúøBäì.mzF` dxFYW icM Ll mpY` §Ÿ¨¤§¥§§¥¤¤¨

mxn`M ,azkA lMdW iR lr s` iM¦©©¦¤©Ÿ¦§¨§¨§¨
i`iapA icin `Mi` in" :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¦¦¨¦¥¦§¦¥
"`zixF`A dWn Dfnx `lC iaEzkE§¥§¨¨§¨Ÿ¤§©§¨

(` ,h ziprz)ax" l"f mzvw xn`nkE ,§©£©§¨¨©Ÿ
"dR lrA hErnE azkA(a ,q oihib)dPd , ¦§¨¦§©¤¦¥

`l dUrnaE oEIrA DA xW` mifnxd̈§¨¦£¤¨§¦§©£¤Ÿ
ici lr izlEf l`xUi ax lv` EpaEi§¥¤Ÿ¦§¨¥¨¦©§¥

xn`n oM mB wcv dfaE .wcv dxFn¥¤¤¨¤¨©©¥©£©
mxn`A dkxal mpFxkf EpizFAx zvw§¨©¥¦§¨¦§¨¨§¨§¨

"azkA hErnE dR lrA ax"oihib) Ÿ§©¤¦¦§¨
(my.bi dxez

(ci).øîà íéð÷fä ìàåmdn FrqpA §¤©§¥¦¨©§¨§¥¤
EdESW FnM ,xdd W`x l` zFlrl©£¤Ÿ¨¨§¤¦¨
il` dlr" Fxn`A KxAzi l`d̈¥¦§¨©§¨§£¥¥©

."dxddeh dxez ¨¨¨



צי mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(çé)éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLîôôô ¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

äôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

epxetq

(gi).øäa äLî éäéådlrW mrR lkA ©§¦Ÿ¤¨¨§¨©©¤¨¨
mFi mirAx` mdW ,Kli`e o`Mn mẄ¦¨§¥¨¤¥©§¨¦
,clEd zxivi iniM ,dlil mirAx`e§©§¨¦©§¨¦¥§¦©©¨¨
,zcAkp died mW diYgY zFpwl¦§©§¤¨¨£¨¨¦§¤¤
`NX dn axd iRn rnWl diE`x§¨¦§Ÿ©¦¦¨©©¤Ÿ
iM" Fxn`A cirdW FnM ,FzlEf EdbiVi©¦¥¨§¤¥¦§¨§¦

"FY` FxAcA eipR xFr oxw(hk ,cl oldl), ¨©¨¨§©§¦
mFi mirAx` sFqA m`hg df lwlwe§¦§¥¤¤§¨§©§¨¦
,FbiVdl iE`x didW zrA ,mipFW`x¦¦§¥¤¨¨¨§©¦

"LOr zgW iM cx Kl" Fxn`M,al oldl) §¨§¤¥¦¦¥©§
(fEidW dlATd itM ,miIrvn`aE ;¨¤§¨¦¦§¦©©¨¨¤¨

,cFdd ipxTn zFpdl Ekf `le qrkA§©©§Ÿ¨¥¨¦©§¥©
,mipFxg` mFi mirAx`A df bVde§ª©¤§©§¨¦©£¦
FnM ,oMWOd zk`ln lr dEhvp mdaE¨¤¦§©¨©§¤¤©¦§¨§
z` oYY ox`d l`e" Fxn`A x`AW¤¥¥§¨§§¤¨¨Ÿ¦¥¤

"Lil` oY` xW` zcrd(`k ,dk oldl), ¨¥ª£¤¤¥¥¤
`NW ,zFpFW`x zFgElA mIwzp `l dfe§¤Ÿ¦§©¥§¦¤Ÿ
calA mdixaW `N` oFx` mEWl E`Ä§¨¤¨¦§¥¤¦§©

dkxal mpFxkf mxn`M ,'zEcr' iYlA¦§¦¥§¨§¨¦§¨¦§¨¨
"zFgxFR zFizF`e ExAWp zFgEl"migqt) ¦§§§¦§

(a ,ftil EUre" Fxn`A x`A FnvrA dfe .§¤§©§¥¥§¨§§¨¦
"mkFzA iYpkWe WCwn(g ,dk oldl)`l , ¦§¨§¨©§¦§¨Ÿ

gAfn" Fxn`A okl mcw crIW FnM§¤¨©Ÿ¤¨¥§¨§¦§©
xW` mFwOd lkA ..iN dUrY dnc £̀¨¨©£¤¦§¨©¨£¤

"Lil` `Fa` inW z` xiMf`(`k ,k lirl), ©§¦¤§¦¨¥¤
FnvrA dfe ,mipdkl Kxhvi dYr la £̀¨©¨¦§¨¥§Ÿ£¦§¤§©§
Lil` axwd dY`e" Fxn`A x`Azd¦§¨¥§¨§§©¨©§¥¥¤

"Lig` oxd` z`(` ,gk oldl)`l dPde , ¤©£Ÿ¨¦§¦¥Ÿ
dUrn xg` cr zxWl iel haW xgap¦§©¥¤¥¦§¨¥©©©©£¥
zrA" Fxn`A cirdW FnM ,lbrd̈¥¤§¤¥¦§¨§¨¥
..ieNd haW z` 'd liCad `edd©¦¦§¦¤¥¤©¥¦

"FnWA KxalE FzxWl(g ,i mixac)xn` . §¨§§¨¥¦§¨©
xdl dWn dlrW mrR lkAW ,oM m ¦̀¥¤§¨©©¤¨¨Ÿ¤¨¨
,dlil mirAx`e mFi mirAx` ddẄ¨©§¨¦§©§¨¦©§¨
zilkYd df bVd DA xW` mrRde§©©©£¤¨ª©¤©©§¦
DAW ,mNkl dpFxg`d mrRd dzid̈§¨©©©¨©£¨§ª¨¤¨

mIQW xg`e .oMWOd zk`ln lr dEv¦¨©§¤¤©¦§¨§©©¤¦¥
zxhTde dPdk icbaE oMWOd zk`ln§¤¤©¦§¨¦§¥§ª¨§©§Ÿ¤
sFqAW x`A ,dgWOd onWe§¤¤©¦§¨¥¥¤§
zFgENd KxAzi l`d ozp mipFW`xd̈¦¦¨©¨¥¦§¨©©

zFpFW`xd(gi ,`l oldl)`Ed aAq `le , ¨¦§Ÿ¦¥
"FANn dPr `l iM" ,xEg` mEW KxAzi¦§¨©¦¦Ÿ¦¨¦¦

(bl ,b dki`)EzigWd l`xUiW `N` ,¤¨¤¦§¨¥¦§¦
"LOr zgW iM" Fxn`M mpipr,al oldl) ¦§¨¨§¨§¦¦¥©§

(fl"f EpizFAx zlAw itM miIrvn`aE ,¨¤§¨¦¦§¦©¨©©¥©
"il` xn` dY` d`x" zWxR dzid̈§¨¨¨©§¥©¨Ÿ¥¥©

(ai ,bl oldl)"Ll lqt"E ,(` ,cl oldl), §¨§
xRQW oiprd lM did ziWilXaE©§¦¦¨¨¨¨¦§¨¤¦¥
mFi mirAx` 'd mr mW idie" Fxn`A§¨§©§¦¨¦©§¨¦
"zgNd lr aYkIe ..dlil mirAx`e§©§¨¦©§¨©¦§Ÿ©©ªŸ

(gk ,cl oldl)cFdd ipxw mr f` cxie ,§¨©¨¦©§¥©
(hk ,cl oldl)oMWOd zk`ln lr dEve§¦¨©§¤¤©¦§¨

(n dl ,icewt ldwie 'xt).

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dxf dcear(iyily meil)

,legd cbpk l`xyide zayd cbpk lehi iebdy dwelgdàä̈
,àîúñ,mcew yexita epzdy `laøeñàzay dwelgd z` aygl §¨¨¨

.dfa l`xyid ly egelyl aygp iebd ok m`y ,leg cbpk
:`xnbd dgecàôéñ àîéà,`ziixad ly `tiqd z` cnle xen` ± ¥¨¥¨

,`tiqa epipyyøeñà ïBaLçì eàa íàl`xyid mi`a xy`ky ± ¦¨§¤§¨
z` mdipia welgl df itle mzcear aygl miakek caerde
zayd ini cbpk dz` leh l`xyid el xn`iy xeq` ,zexitd
,wiicl yie .izcary legd ini xear df cbpk leh` ip`e zcary

àîúñ àä`la mzqa ewlig `l` oeaygl e`ay `la la` ± ¨§¨¨
,zay cbpk leg lhepy xikfdl.øzeî¨

:`xnbd zniiqnàlàzn`aàäî,ef `ziixan ±òîLîì àkéì ¤¨¥¨¥¨§¦§©
dpéî.wtql zehiyt oi`e ,mzqa oicd didi dn dpnn cenll oi` ± ¦¨

ïäéãéà éðôì êìò ïøãä

ïéãéîòî ïéà ¯ éðù ÷øô
oke ,miakek icaer mr mzeyrl xeq`y mixaca wqer df wxt
dpey`xd dpynd .jqp oii oebk ,mdn d`pde dlik` ixeqi`a

.mdnr cgiizdle ,zenda mnr cgiil xeqi`a zwqer

äðùî
úBà÷cðeôa äîäa ïéãéîòî ïéà[mikxc ixaerl zeipqk`-]ìL ¥©£¦¦§¥¨§§§¨¤

L éðtî ,íéáëBë éãáBòmdäòéáøä ìò ïéãeLçz` elraiy - §¥¨¦¦§¥¤£¦©¨§¦¨
my dndad zcnrda yi ,gp ipal s` xeq` xacdy oeike ,dndad

'lWkn oYz `l xEr iptle' xeqi`(ci hi `xwie).äMà ãçééúz àìå §¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ§Ÿ¦§©¥¦¨
ïänò,l`xyi mr cgiizdl xzeny ote`a elit`ìò ïéãeLçL éðtî ¦¨¤¦§¥¤£¦©

å .úBéøòäokúeëéôL ìò ïéãeLçL éðtî ,ïänò íãà ãçééúé àì ¨£¨§Ÿ¦§©¥¨¨¦¨¤¦§¥¤£¦©§¦
.íéîc̈¦
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' א



צב

יום ראשון - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב שבט
מפרק קו 

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' שבט
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א שבט
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד שבט
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה שבט
פרק כ

מפרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

לשבוע פרשת משפטים 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 



צג hay h"i oey`x mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ט ראשון יום
פרק כה  ,al 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äèîìù àìà,64 'nr cr:ì"ðë

¯ ähîlL àlà,ep` epnlera¯ àeä,zecg`zdd,ïîfä úçz ¤¨¤§©¨©©©§©
¯`id ytpd zecg`zde ,onfd zgz dpezp dhnl ytpd mb ,oky

ék ,äåöîa Bà äøBza da ÷ñBòL dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨¤¥¨©¨§¦§¨¦
ïBéìòä ãeçiäî ãøôð ¯ øçà øáãa ÷ñBò íà Ck-øçà©©¨¦¥§¨¨©¥¦§¨¥©¦¨¤§

÷ñBòLk ,eðéäå] .ähîì§©¨§©§§¤¥
,éøîâì íéìèa íéøáãa¦§¨¦§¥¦§©§¥
ììk Cøö íäa ïéàL¤¥¨¤Ÿ¤§¨

¯ .['ä úãBáòì`ed ,f`y ©£©
,dhnl o`k ,cxtp
xvepy ,"oeilrd cegi"dn
.devnd e` dxezd iciÎlr
øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥
-øçà 'ä úãBáòì áLå§¨©£©©©
,älôúìå äøBúì ,Ck̈§¨§¦§¦¨
ìò 'äî äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨¥©
÷ñòì Bì øLôà äéäL¤¨¨¤§¨©£Ÿ

¯ æàwqrzdy onf eze`a ¨
,milha mixacaäøBza©¨

,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå§Ÿ¨©¦§©
ì"æø øîàîk10øáò" : §©£©©©¨©

¯ áLå äNò-úåöî ìò©¦§©£¥§¨
ïéìçBnL ãò íMî ææ àìŸ¨¦¨©¤£¦

¯ ."Bìel oilgen :xnelk
mb ,xfeg `ed f`e ,cin
mr cg`zne ,dhnl

.epevxe d"awd¯ äæìå§¨¤
zyway iptn ,okle
xfege cin zxfer dlignd

elit`y ,lirl xkfpd "cegi"ldlw drylcxtil dvex epi`
lirl xkfpke11,ìL "eðì çìñ" úkøa eðwzìëa íéîòt L ¦§¦§©§©¨¨Ÿ§¨¦§¨

¯ ,íBé,"dxyr dpeny" zlitzaäøBz ìeha ïBò ìòïéàL , ©£¦¨¤¥
¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãàlk miaixwn eidy ¨¨¦¦¤§¨§©¨¦

,mei¯ .äNò-úåöî ìò øtëî äéäLÎzevn miiw `l mc`yk ¤¨¨§©¥©¦§©£¥
zeaexw mizirl mixaer m` :le`yl ixd xyt` ,`l` .dyr
o`k yi ixd - dilr dlign miywane ,dxiard lr jkÎlk
oi`" :l"f epinkg mixne` eilry "aey`e `hg`" ly oipr dxe`kl

:owfd epax jk lr xne` - ?"daeyz zeyrl ecia oiwitqnäæ ïéàå§¥¤
¯ ïk-íà-àlà ,"áeLàå àèçà","aey`e `hg`" `xwp df izn ¤¡¨§¨¤¨¦¥

,àèBç Cëìe äáeLzä ìò CîBñ àeä Lnî àèçä úòLaL¤¦§©©¥§©¨¥©©§¨§¨¥
¯did `l - "daeyz"d `lele ;"daeyz"d lr jneq `ed ik

dnxb eli`k `id ,jneq `ed dilr "daeyz" dze`y ixd .`heg
eli`e ."daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`" zn`a okle ,`ehgl el

,dxez lehia lr "epl glq"a ixd ,eppipraoi`lr jneq `ed
`edy wx df ixd ;`hgd dyrn zrya "daeyz"dlykpmizrl

ly dywad okn xg`l zxfer jk lre - dxez lehiaa zeaexw
."epl glq"¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîk."`"it z"db` d`x" §¤¦§¨¥§¨©¥

`ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky xg`ny ,ixd
rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn cxtp zeidl
`l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi ipa ly mcegi
,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl oken didi
dxeyw dpnn zerpniddy
mixeqi zegt daxda
i`cee ;dzin ixeqi xy`n
wfgl jixv dfy ,xacd
,dgnyae une`a eze`
cg`zdl ytgl
Îlr ,d"awd mr cgiizdle
,(dyr) zeevn meiw ici
,dlrnl df cegiiy ,ercia
xeqnl ef zepekp .igvp `ed
mr ecegi myl ytpd z`
zeidl dkixv ,zewl`

dreawcinzly ezrceza
meiwa `hazdle ,icedi
lka zeevnde dxezd

.dryänì ,ïáeé äæáe¨¤¨¨¨
-åéìò eðaø äLî äeö¦¨Ÿ¤©¥¨¨
,'äøBz äðLî'a ,íBìMä©¨§¦§¥¨

¯,xacnd xecløBcì©
¯ ,õøàì eñðëpLwx `l ¤¦§§¨¨¤

,mi`ad zexeclúBø÷ì¦§
íéîòt òîL úàéø÷§¦©§©©£©¦

¯ ,íBé ìëadpipry §¨
úeëìî åéìò ìa÷ì§©¥¨¨©§

¯ ,Lôð úøéñîa íéîL:le`yl ixd xyt` ,dxe`klàìäå ¨©¦¦§¦©¤¤©£Ÿ
¯ :íäì çéèáä,l`xyi ux`l qpkpy xeclíëcçt" ¦§¦©¨¤©§§¤

"'Bâå 'ä ïzé íëàøBîe12¯ ;miwewf eid ,`eti` ,dn myl ©£¤¦¥§
edyiny llk jiiy did `ly - xacnd xec enk ?ytp zexiqnl
ixd jk - mytp z` xeqnl ekxhviy jk icil `eal mze` ul`i
dghadd zngn) jiiy did `l ,l`xyi ux`l qpkpy xeca mb

xac zeyrl mze` ul`i edyiny ,(dxen`dcbpkzekln
,`eti` ,dn myl .ytp zexiqnl mipekp eidi jk llbaye ,miny
Îz`ixw iciÎlr ytp zexiqn oipr z` epax dyn mdilr deeiv

?mei lka miinrt cere - rnyäøBzä íeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦©¨
ìò 'äì BLôð úøéñî ïéðò ãéîz økæiL äæa éeìz äéúBöîe¦§¤¨¨¨¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©§¦©©§©©

¯ ,Bãeçégxkdd on okle ,rnyÎz`ixw ly dzernyn efy ¦
,"mei lka miinrt" d`xewl,Lnî ãéîz Baìa òeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©§¦¨¦©¨

ãâð ãîòì ìëeé äæa ék ,BðBøëfî Léîé àì äìéìå íîBé¨¨©§¨Ÿ¨¦¦¦§¦¨¤©©£Ÿ¤¤
¯ ,äòL ìëáe úò ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé,dyn ixg` mb ¦§§©§¨¦§¨¥§¨¨¨

,epiax w"k oeyl - xvid zngln - "'ebe ixg` dpfe" f`yøkæpk©¦§¨
:ìéòìlr eytp z` xeqnl zicinzd ezepekp z` exkfay - §¥

.zeevnde dxezd lk z` miiwl i`cea oekp didi - myd yeciw
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íéøîà éèå÷éì
äèîìù àìà

äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù
ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà

ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì
øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå

'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì
äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå

ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì
äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú

ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ
äæáå :à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ

äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì
åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù

àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä
äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå

øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú
îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í

ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî
:ì"ðë äòù ìëáå úò
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א.10. פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ"ק כה.12.לשון יא, דברים



hayצד 'k ipy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ' שני יום
ק כו פר  ,64 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá åë ÷øô,bl 'nr cr:äæ ÷åñô

.åë ÷øt"c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icedi lkl

Îlrzxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd ici

.d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin cg` lkay

epax xiaqi mi`ad miwxta

cvik ,zevr `iyie ,owfd

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

lbeqn ald oi` mllbay

dad`d zeybx z` helwl

.d`xide

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
jixv ,df oebk xaca

,lecb llk ricedlék¦
øác çvðì ïBçvpL Bîk§¤¦¨§©¥©¨¨
íéLðà éðL ïBâk ,éîLb©§¦§§¥£¨¦
äæ íò äæ íé÷aàúnä©¦§©§¦¤¦¤
äpä ,äæ úà äæ ìétäì§©¦¤¤¤¦¥
¯ àeä ãçàä íà¦¨¤¨

,wa`znúeìöòa§©§
ì÷a çvðé ,úeãáëe§¥§ª©§©
øBab àeä íà íb ,ìtéå§¦Ÿ©¦¦

¯ Bøáçî øúBé,z`f lka ¥¥£¥
drepza oezp `edy iptn
`l - zeplyxe zelvr ly
gvepie ,eizegek z` xxeri
ylgd iciÎlr zelwa

.epnnïBçöða Lnî äëk̈¨©¨§¦§
¯ ,øöiä,zexnly ©¥¤

,mincewd miwxta epcnly itk ,rxd xvidn wfg aehd xvidy
d"awd" mb jk lr sqepe ,"jyegd on daxd dgec xe` hrn"

z`f lka ,"exfer¯ Bçvðì øLôà éà,rxd xvid z`úeìöòa ¦¤§¨§©§§©§
¯ úeãáëe,zecake zelvr ly drepza mipezpykúBëLîpä §¥©¦§¨

¯ íà-ék ,ïáàk álä íeèîèå úeáöòîz` gvpl xyt` ¥©§§¦§©¥§¤¤¦¦
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"'Bâå øaLð3¯ ,cvik ¦§¨§
- "dxayp gex"l miribn
ly dgex zxayp cvik
Îlr - ?"`xg`Î`xhq"d
xg`ne ,"xayp al" ici
zizin` zexixn iciÎlry
gex zxayp ,xayp ale
zvign znlrpe ,d`nehd
d"awd oial epiay lfxad
,`wec jk meyn -
xg`l ,ribdl ezexyt`a
- zizin` dgnyl ,okn

:"`ipz"d oeylaeéæàå©£©
¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷é§ª©¥¥¦§¨
miweqt dnk aezky dn
miwl` igaf" weqtd iptl

:"dxayp gexðòéîLz"é ©§¦¥¦
äçîNå ïBNN4,'Bâå ¨§¦§¨§

,EòLé ïBNN éì äáéLä̈¦¨¦§¦§¤
"'Bâå äáéãð çeøå5¯ .dgnyefavr"d ixg` ribn `ed dil` §©§¦¨§

- "izin`dda.dnvr zeavra `l la` ,dlrnd dpenheäæå§¤
¯ èeLtä íòè,ceqd it lry minrhd lr sqepé"øàä ïewúì ©©©¨§¦¨£¦

¯ äæ øBîæî øîBì ,ì"æmiievn ea ,mildzay `"p wxt ©©¦§¤
,mixen`d miweqtd¯ ,ãenlä íã÷ 'úBöç ïewz' øçà©©¦£Ÿ¤©¦
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úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä
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àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù

ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì
é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ

øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
âìïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì
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כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, ח"ג



צה hay `"k iyily mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"א שלישי יום
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mircei `l ,jyegd icrla ,oky - xe`ay oexzid z` miyibxn
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da yi ,dgnyd jtid `idy ,zeavrd eli`e ,zcgein zeaiyg
.'d zcearl drxtd meyn
mipipr mpyiy xg`ne
mipipr e` ,miinyb
zeb`c minxebd ,miipgex
eze` mi`iane ,mc`l
iiehian lvpidl cvik opyiy zevrd oldl dpxaqez ,zeavrl

.mipeyd zeavrd

äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨
¯ ,àîìòc élnî,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cd ¦¦¥§¨§¨©£¦
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:`id "myk" dlnd zernyn ,`l`¯ ,"äçîNa éìea÷ì"§©¥§¦§¨
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¯ Bæ íb ék ,úéàøðå úéìâpä äáBhä,mirxd mirexi`d mb ©¨©¦§¥§¦§¥¦©
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elbd aehd z` ze`xl leki epi` ,xya ipira lkzqndm

?dnl jk lke .dl` mirexi`a¯ àéä ékmelbd aehd ¦¦
`ed ,dl` mirx mirexi`a¯ "àéñkúàc àîìò"îmlern ¥¨§¨§¦§©§¨

,xzei dlrpe xzqp ipgex¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlL¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨
mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd ipgexd mlerdn dlrnly
xyad ipir mby mixac
aehd z` ze`xl zeleki

,mday¯ àeäLmler"d ¤
z` bviin "ielbd

ly drtydd¯ ä"å
,'d 'e zeize`díMî¦¥

¯ ,àeä-Ceøa ä"éåäixd £¨¨¨
rax`n akxen 'ied my
izyne ,d"e d"i :zeize`
"e" zepexg`d zeize`d
milawn ,'ied my ly "d"
,mzeige mzrtyd z` ,"`ilbz`c `nlr" ,miielbd zenlerd

¯ "àéñkúàc àîìò"å,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeä §¨§¨§¦§©§¨
'ied myny "d"i" zepey`xd zeize`d izy z` mibviin10,

áeúkL eäæå11¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLà øábä éøLà" : §¤¤¨©§¥©¤¤£¤§©§¤¨§
,'ied myny d"i zepey`xd zeize`d izy wx df weqta zexkfp
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øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá

äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä
éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã

úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê
äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä
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מז.7. כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות פרק 10.ראה התשובה", ב"אגרת
שם  של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד',
אחרי  ההבנה. בהרחבת  באה שהיא  לפני בהתעלמות , שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי',

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של התפשטות ÂÊשחכמתו בתבניתה כוללת
אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך
של  כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד"
מרומזת  היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו
הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות
ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה
למדת  עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר

- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - על ÙÒÓ·˘ÓÁ¯מלכות המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
העולמות  של דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, יב.11.הגלויים. צד, תהלים
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,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä êà,66 'nr cr:ì"ðë áöòä
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dl`l xkyk ,"ezxeaba
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dnl m`zda `l` - ?d"awd ly "eiade`" mi`xwp md recne
"n ,xzei oeilre xzqp mlern mi`a mixeqidy ,epcnly`nlr

`iqkz`cÎmlera dielb dxeva `eal leki "aeh"d oi` ,myn ,"
mc`d ly xya ipiray ,mixeqi ly yeala `wec `l` ,dfd
miyp` migny recn :jk mixaqen mixacd - drxk mi`xp
,jk lk dlecb `id d"awdl mzad`y iptn - ?mixeqia dl`
dfdÎmlerd iign xzei mdl xwi ,d"awd l` miaexw mzeidy
`nlr"a xzei dlecb dcna zniiw d"awdl daxiwe -

n mi`ad mixeqid oiprae ,"`iqkz`cmymd oi`y ,ixd .
mdipira xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd yeala miaygzn
mb ,okl ."`iqkz`c `nlr" ly drtydd - zeiniptd `ed
`xwp 'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd z`vk" :didi mxky
myk ,"miwl` 'ied obne yny ik" :aezky enk ,"yny"
xyt` i` eicrlae ,dilr xizqiy "obn,,l dkixv ynydy
jixv ,"yny" `xwpd ,'ied my mb jk - dxe` z` lawl
ick z`fe ,'ied myny drtydd z` xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l
j` .'ied myny drtydd z` lawl mi`xapl xyt` didiy

dlbzi `eal cizrl eli`e ,dfdÎmlera ,dzr wx `ed df xcq
dl` miyp`y ,dcaerd zngne .yeal ila envr 'ied my
xwi `l` ,ipevigd "yeal"a miaygzn mpi` ,mixeqia mignyd
- 'ied myn drtydd ,epiid ,"zeinipt"de "xwir"d ,mdipira
dcn" ,mxky mb didi
dlbzzy ,"dcn cbpk

"d mdlzeinipt,"
ila 'ied myn drtydd
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¯ 'ä úáø÷å,'d l` daxiwdïéàì äìòîe úàN øúéa àéä §¦§©¦§¤¤§¥©£¨§¥

¯ íL" ék ,"àéñkúàc àîìò"a õ÷,"`iqkz`c `nlr"a ¥§¨§¨§¦§©§¨¦¨
¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å "Bfò ïBéáçxzei dpeilrd dbixcnd ¤§ª§¥§¥¤¤§

dze`n mi`a mdy iptn ,eixeqia gny `ed okle .zewl`a
.d"awd l` xzei aexw mb `ed jke ,xzei dpeilr dbixcnìòå§©

àéäL ,àáì ãéúòì "Búøeáâa LîMä úàö"ì äëBæ ïk¥¤§¥©¤¤¦§¨¤¨¦¨Ÿ¤¦
,äfä íìBòa Ba äqëî àéäL ,d÷zøpî änç úàéöé§¦©©¨¦©§§¨¤¦§ª¨¨¨©¤
àîìò älbúé æàL eðéäc ,déeqkî älbúz ãéúòìå§¤¨¦¦§©¤¦¦¨§©§¤¨¦§©¤¨§¨

¯ ,àéñkúàcdlbzi ,meid xzqen `edy (dbixcnde) mlerd §¦§©§¨
,f`íìBòa Ba íéñBçä ìëì ,íeöòå áø éelâa øéàéå çøæéå§¦§©§¨¦§¦©§¨§¨©¦¨¨

àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä ìö ,Blöa íéôôBzñîe äfä©¤¦§§¦§¦¥©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ
¯ :ïéánì éãå ,úéàøð äáBèå äøBà"lv" df ,zipevig dpigan ¨§¨¦§¥§©©¥¦

- xe`e aeh o`k yi ,zinipt dpigan wxe ,xe`dn jtidd `edy
zn`a md ,laeq mc`y mixeqid lky ,df oeayg ezeyra ,ixd

aehzelbeqn mc`d ly xyad ipir oi`y dfk aeh `edy `l` ,
ze`ad ezeavrne eizeb`cn z`vl mc`l xyt` - ea yibxdl

.miinyb mipiprn mixeqid iciÎlr eilr

élnî úeáöòä Cà©¨©§¦¦¥
¯ àiîLcd`ad zeavrd ¦§©¨

ipgexd eavn llba eilr
,jixvy enk epi`yéøöC ¨¦

ìBLôða úBöò úéL ¨¦¥§©§
¯ ,äpnî øètìeilr ¦¨¥¦¤¨

xhtidl ji` zevr ytgl
.ef zeavrnéøö ïéà¯ ,äãBáò úòLa øîBì Czeavrd m` ¥¨¦©¦§©£¨

`edy drya eilr d`a
eilr ,lltzn e` cnel
cvik zevr ytgl i`cea

,dpnn xhtidléøvLC ¤¨¦
áeèáe äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨§

¯ ,ááìmb ,zeavr ,oky ¥¨
llba d`a `id m`
zeidl dkixvy 'd zceara drixtn ,ipgexd eavne ecnrn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå
øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

:ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá

úåáöòä êà
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá

'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà
àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà
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א.12. כג, לא.13.יומא ה, ד.14.שופטים סג, תהלים



צז hay b"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ג חמישי יום
פרק כז  ,66 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä íàå æë ÷øô,cl 'nr cr.'åëå àìåëî

.dgnya¯ ,õøà Cøãå íé÷ñò ìòa àeäL éî elôà àlà¤¨£¦¦¤©©£¨¦§¤¤¤¤
,dnecke dxeza ,'d zceara epi` ineiÎmeid eweqirBì ìôBð íà¦¥

¯ àiîLc élnî äâàãe áöò,miipgexd eipipr llbaúòLa ¤¤§¨¨¦¦¥¦§©¨¦§©
¯ åé÷ñò- miinybd eipipra wqrzn `edy drya¯ òeãéa £¨¨§¨©

,xacd xexaàeäL¤
¯ ,øöiä úìeaçz©§©©¥¤
zeavra eze` qipknd
mipipr llba eli`k

z`fe ,miipgexéãk§¥
Ck-øçà Bìétäì§©¦©©¨
,íBìLå-ñç úBåàúa§©£©§¨

¯ ,òãBpkytpd rah ,ik ©©
`le ,"bper" dnvrl ytgl
ly ybxa dpezp zeidl
lczyn okle ,zeavr
ipaa qipkdl rxdÎxvid
ele ,gex zekinp l`xyi
ick ,miipgex mipipr llba
jeynl lkei okn xg`ly

.zee`zl mze`àì íàL¤¦Ÿ
¯ ,ïëzrtyd o`k oi` m` ¥

,rxdÎxvidBì äàa ïéàî¥©¦¨¨
úîçî úézîà úeáöò©§£¦¦©£©

¯ .åé÷ñò òöîàa Búàøé Bà 'ä úáäàzeavr ,okyzizin` ©£©¦§¨§¤§©£¨¨
cgtde dad`d :'d z`xie 'd zad` zngn d`ad ze`hazd `id
,ipgexd eavn llba gex oexayl mc`d z` ze`ian d"awdn
`edyk mc`l `a dfk gex oexay .d"awdn eze` wgxnd xac
icil elv` ze`a d`xide dad`dyk ,miipgex mipipra wqer
ixd .miinyb mipipra weqr `edy drya `le ,ze`hazd
- rxdÎxvid zleagz `l` ,zizin` dppi` dxen`d zeavrdy

.dpnn xhtidl eilreúòLa úeáöòä Bì äìôpL ïéa ,äpäå§¦¥¥¤¨§¨¨©§¦§©
¯ äãBáòwqer `edy dryaïéáe ,älôza Bà äøBz ãeîìúa £¨§©§¨©§¦¨¥

¯ äãBáò úòLa àlL Bì äìôpLmipipra weqr `edyk `l` ¤¨§¨¤Ÿ¦§©£¨
,miinybfä ïéà ék :Baì ìà íéNé úàæ¯ àîøb ïîonfd oi` Ÿ¨¦¤¦¦¥©§©§¨¨
,mi`zn¯ elôà ,úézîà úeáöòì úòk,`lúBðBò úâàãì ¨¥§©§£¦¦£¦¦§¨©£

éøö úàæì ÷ø ,íBìLå-ñç íéøeîçúòLe íézò úeòéá÷ C £¦©§¨©§Ÿ¨¦§¦¦¦§©
éãk ,Bì àèç øLà 'ä úlãâa ïðBaúäì ,úòcä áeMéa øLkä©Ÿ¤§¦©©©§¦§¥¦§ª©£¤¨¨§¥
¯ ,úézîà úeøéøîa úîàa øaLð Baì äéäé äæ-éãé-ìòL¤©§¥¤¦§¤¦¦§¨¤¡¤¦§¦£¦¦
,"zeig" daxwa zxve`d ybx `id zexixn ,oldl xaqeiy itke

;mzq oeavr `leøàaúð íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥

éæà ¯ íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà ãiî ék ,ïk íb©¥¦¦¨©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥£©
øéáòä 'ä ék äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì Balî áöòä øéñé̈¦¨¤¤¦¦§©§¥§©£¦¡¨§¥¨¦¤¡¦

¯ .çìñì áøå Búàhçmrt ecbp mi`heg m` :lcad miiw mc`a ©¨§©¦§Ÿ©
ecbp mi`heg m` eli`e ,jk lr legni lwa - miinrt e` zg`
el dyw - minrt daxd
`ed d"awd ,la` .legnl
lgen `ede "gelql ax"
`heg mc`d m` mb gleqe
dpen` .minrt daxd ecbp
lgn d"awdy df oeghae ef
z` mc`a mixvei - el

:decgde dgnyd ybxBæå§
úézîàä äçîOä àéä¦©¦§¨¨£¦¦
,áöòä øçà äàaä 'äa©©¨¨©©¨¤¤

¯ :ìéòì økæpkzlrny ©¦§¨§¥
,cala ef `id ,zeavrd
dgnyl miribn dixg`y
mby ,ixd ;xzei dlecb

mireawd mipnfaote`ae ,
- zizin` zeavr ly
cin z`vl lczydl eilr
ribdle ,zeavr dze`n

.zizin` dgnyl
dl` ,"mixeqia migny"d zece` ,df wxta epcnly dnl xywda
xetiq siqedl ie`xd on - dgny jezn mixeqid z` milawny
:epilr obz mzekf ,`yef iax iaxd mr yhixfnn cibndn ,xvw
cvik ,eita dvr zywae yhixfnn cibnd l` `a cg` icedi
l` yhixfnn cibnd eze` dptd .dgnyae dad`a mixeqi lawl
ywae l`y icedi eze`yk .il`tip`n `yef iax wicvd ecinlz
:el xn`e ddinza `yef iax eilr lkzqd ,`yef iax ly ezvr
leki ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl ji` ,l`ey dz` ilv`
dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga mrt s`yk ,z`f zrcl
zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr exary drya ,`yef iax
:`yef iax l` icedid z` eglya yhixfnn cibnd oeekzd
yibxd `l dligzklny ,mixeqia gny jk lk did `yef iax
xn` okle .mday "aeh"a wx yibxd `ed ,mixeqi md dl`y
"aeh"de zelrnd lk ixg` ,`l` .mixeqi laq `l eininy
ozep `edy "aeh"dy ,z"iydn miywan ep` ,mixeqia mpyiy

aeh" - iaxd ly epeylk - didi ,epldlbpde d`xpdaeh - "
mipira eze`xle eze` yegl mileki ep`yeply.

.æë ÷øtmeyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl drxtd

cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra rewy ezeida

zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd zeavrdn xhtidl

ixd - zepeern db`cd enk - zeidl jixvy enk epi`y ipgexd eavnn

e` cnel `edyk ,'d z` caer `edy drya eilr dxey zeavrd m`

drixtn `id ixdy ,dpnn xhtidl lczydl i`cea eilr ,lltzn

`ly eilr dxey zeavrd m` mbe - dgnya zeidl dkixvd 'd zcearl

,opeazdl eilr - miinyb mipipra weqr `edyk `l` ,dceard zrya

dreaw dry zyxcp jkl ,oky .zeavrl mi`znd onfd df oi`y

zevr ly dxey d`a ,cenll miligzn ep`y ,df wxta .dni`zne

:zexg` zeaiqn zraepd zeavrl
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íéøîà éèå÷éì
àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå

åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá
úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà
.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéúéîà

äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá
íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá

úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì
úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì

øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá
úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà

úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà
íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà

'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé
àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä

:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá
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hayצח b"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéòø íéøeäøäî àlà ,úBðBò úâàcî dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨¦§¨©£¤¨¥¦§¦¨¦
,BzáLçîa úBìôBpL úBòø úBåàúåxaecn `ly xg`ne - §©£¨¤§§©£©§

xen`k ,zyxcp jk lry - ynn zexiar zngny zeavra o`k
zexixn ekeza xxerl dni`zne zcgein dry ,lirlzizin`

dry dze`ay `l` -
zepeirx ezaygna miltep
jkl dvrd ixd ,mirx

:zxg` `idíà äpä¦¥¦
Bì úBìôBðoze` - §

,zerx zeaygnàlL¤Ÿ
,äãBáòä úòLa`l - ¦§©¨£¨

e` cnel `edy drya
,lltznB÷ñò úòa àlà¤¨§¥¨§

õøà Cøãå åé÷ñòa©£¨¨§¤¤¤¤
àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨

ixdäaøcàef `l - ©§©¨
jixv `ed oi`y cala
:jtidl `l` ,aevr zeidl

,B÷ìça çîNì Bì Lé- ¥¦§Ÿ©§¤§
jk lke ,ipgexd eavna

- ?dnlúBìôBpL óàL¤©¤§
BzáLçîa Bì- §©£©§

,zerxd zeaygndàeä
,ïäî Bzòc çéqî,oky - ©¦©©§¥¤

ezrc giqn `ed oi` m`
`l` ,zerxd zeaygndn
df ,oda zebdl jiynn
zb`c" ly beqa f` llkp
daygnd mb ik - "zepeer
oevxa mirx mixedxda

o`k .mcewd wxta epcnl xak ,zepeer zb`c lre - dxiar `id
ezeavre ,zerxd zeaygndn ezrc giqny in lr xaecn
- dl`k mixedxd ezaygna miltepy dcaerd mvrn zraep
helyl gilvn `edy lr gny zeidl eilr ,dfk dxwnae

- dl` mixedxdaøîàpM äî íi÷ì1éøçà eøeúú àìå" : §©¥©¤¤¡©§Ÿ¨©£¥
,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéò éøçàå íëááì,ixd - §©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤

`ede ,dl`k mixedxd ezaygna miltepy dfÎiciÎlr `wec
.xen`d weqtay "dyrzÎ`l"d z` miiwn `ed - mze` dgec
mixedxd dligzkln ezaygna elri `ly ,efk dbixcn ,oky
e`eai epnny mytpa "rx" oi`y ,cala miwicva zkiiy ,mirx
.miwicva oc epi` ixd xen`d weqtde - mirxd mixedxdd
`l` - dl`k mixedxd ezaygna milery ina xacn weqtd
iciÎlre ;mixedxdd z` cin eilrn zegcl ,eilr devn dxezdy
oeylae .xen`d "e`l"d z` miiwn `ed - df ev rvan `edy

:"`ipz"d"íéðBæ" íàø÷ì íé÷écöa øaãî áeúkä ïéàå§¥©¨§©¥§©¦¦§¨§¨¦
,íBìLå-ñçmz` xy`" :xn`py enk -mipef,"mdixg`àlà ©§¨¤¨

,BzáLçîa óeàð éøeäøä Bì íéìôBpL ,Ba àöBik íéðBðéáa§¥¦©¥¤§¦¦§¥¦§©£©§

øzäa ïéa,xzid ly ote`a md mixedxdd m` mb -,'eëmbe - ¥§¤¥
,xeqi` ly mipte`a md m`Bzòc çéqnLëemze`n - §¤©¦©©§

,mixedxdd,äæ åàì íi÷î."exezz `le" ly -ì"æø eøîàå2: §©¥¨¤§¨§©©
,"äåöî äNò elàk øëN Bì íéðúBð ¯ äøáò øáò àìå áLé"¨©§Ÿ¨©£¥¨§¦¨¨§¦¨¨¦§¨

éøö ïk ìòåC,eilr - §©¥¨¦
Bîk åàlä íei÷a çîùì¦§Ÿ©§¦©¨§
äNò-úåöî íei÷a§¦¦§©£¥

.Lnîef `ly ,jk - ©¨
jixv df xac oi`y cala
m`Îik - zeavr ea xxerl
ea xxerl jixv df :jtidl

.dgny,äaøcàå§©§©¨
úeáöòädnn d`ad - ¨©§

mixedxd ea miltepy
,dl`kúeqbî àéä¦¦©

øékî BðéàL ,çeøä̈©¤¥©¦
,BîB÷îxikn `l `ed - §

,ezbixcn z`òøé ïk ìòå§©¥¥©
BðéàL ìò Bááì§¨©¤¥
,÷écö úâøãîa§©§¥©©¦
ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥
éøeäøä íäì íéìôBð§¦¨¤¦§¥

.elàk úeèLxg`ne - §¨¥
miltep ezaygnay
dxeg - dl`k mixedxd
enk `ed oi`y lr el

;miwicvdäéä elà ék¦¦¨¨
àeäL ,BîB÷î øékî©¦§¤
úâøãnî ãàî ÷Bçø̈§Ÿ¦©§¥©
äéä éàåìäå ,÷écö©¦§©§©¨¨

úçà äòL elôà åéîé ìk òLø àìå ,éðBðéaz` rci eli`e - ¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨£¦¨¨©©
didiy i`eld ,wicv zeidln c`n wegx oiicr `edy ,ezbxc

- "dzr wwezydl jixv dfl"y "ipepia"úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©
áläî äìBòä øeäøääå øöiä Laëì ,íúãBáòå íéðBðéaä©¥¦©£¨¨¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤¥©¥

,epnî éøîâì Bzòc çéqäìe ,çnì,xedxd eze`n -BúBçãìå ©Ÿ©§©¦©©§§©§¥¦¤§¦§
,íéãé ézLa,mda aeygl zevxl `ly -.ìéòì økæpk- ¦§¥¨©¦©¦§¨§¥

sweza oiicr `ed "ipepia"a zindad ytpd ly rxdy ,a"i wxta
aeygl ,iehia icil `eal "rx"l ozep epi`y `l` ,elv`oevxa

"rx"d j` - dyrnae xeaica `ehgl e` ,mirxd mixedxda
,mirx mixedxd ezaygna zelrdl ick wfg ic oiicr ,eay
lr oec` oiicr `ed oi` ,mxa .ezaygnn mzegcl eilry
.dl` mirx mixedxd ezaygna elri `l dligzklny ,envr
epnny ,llk "rx" mda oi`y ,cala miwicva xen` df xac

.el` mixedxd mi`aBzáLçnî eäçãnL äiçãe äiçc ìëáe§¨§¦¨§¦¨¤©§¥¦©£©§
,mda aeygl `ly -,àzúì àøçà-àøèñ àéôkúàmitek - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

,dhnl "`xg` `xhq"d z`¯ àzúìc àúeøòúàáe§¦§¨¨¦§©¨
,àìéòìc àúeøòúàmc`dy) dhnl zexxerzdd iciÎlr - ¦§¨¨¦§¥¨
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íéøîà éèå÷éì
íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä

úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá

äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé
íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù

àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú
'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
äáøãàå ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî
éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãéåúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà
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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין



צט hay c"k iyiy mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד שישי יום
,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì

zexxerzd dyrp ("`xg` `xhq"d z` zetkl dhnl rityn
,mipeilrd zenlera ,dlrnlàìéòìc àøçà-àøèñ àéôkúàå§¦§©§¨¦§¨¨¢¨¦§¥¨

`xhq"d z` mitek -
z` ,dlrnly "`xg`
`xhq"d ly "yxey"d

,"`xg`dîöò déaânä©©§¦©©§¨
äî íi÷ì ,øLpk©¤¤§©¥©

øîàpM3déaâz íà" : ¤¤¡©¦©§¦©
,EãéøBà íMî 'Bâå øLpk©¤¤§¦¨¦§
âéìôäL Bîëe ."'ä íàð§ª§¤¦§¦
óc] äîeøz úLøt øäfa©Ÿ©¨¨©§¨©
çeø úçð ìãâa ,[çë÷§Ÿ¤©©©

,àzúì àøçà-àøèñ àéôkúà ãk Cøaúé åéðôìmitekyk - §¨¨¦§¨¥©¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨
,dyecwl ,dhnl "`xg` `xhq"d z`àø÷é ÷lzñàc§¦§©¥§¨¨

éøa-àLã÷càeä-C §ª§¨§¦
,àlek ìò àìéòìÎlr - §¥¨©¨

ly eceak dlrzn dfÎici
,lkd lr d"awdøéúé̈¦
,àøçà àçáMîxzei - ¦§¨¨¨¢¨

,xg` gay iciÎlr xy`n
øéúé àc àúe÷lzñàå§¦§©§¨¨¨¦

.'eëå àlekîzelrzde - ¦¨§
lkn dlrnl `id ef

.zexg`d zeielrzdd

,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr
`le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede
,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz

,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìåjkn - §¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
ezaygna miltepy
mpn` .dl`k mixedxd
el ztki` zeidl jixv
didi `l m` ik ,zvw
didie llk el ztki`
xacd ,mditlk yic`
eilr ritydl lelr
mglidln lecgl dlilg
- mzegcle mixedxda
eaal rxi `l"y `l`

c`n,dfn "äéäé íà íb©¦¦§¤
,Bæ äîçìîa åéîé ìk ïkmixedxd ezaygna elri cinzy - ¥¨¨¨§¦§¨¨
l eilr didi cinze ,mirxzelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny ,dbixcn dze`l
,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkae - eil` lbxCëì éìeà ék¦©§¨

.ãéîz àøçà-àøèñì àéôkàì BúãBáò úàæå ,àøáð- ¦§¨§Ÿ£¨§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦
.cinz "`xg` `xhq"d z` zetkl:áBià øîà äæ ìòå- §©¤¨©¦

,d"awdl"íéòLø úàøa"4;:oey`xd wxta l`y jk lr - ¨¨¨§¨¦
- (xn`p `l ryxe wicv ixde) "?xn`w `l ryxe wicv `de"
:celid ly ezpekz didi dn ,dcild iptl ,dlrnl mifixknyk
didi m` mixikfn oi` ,dnecke yelg e` xeab ,yth e` mkg
dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki m` ,oky .ryx e` wicv

?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik ;mc`d ly ziytegd
dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l m`zda ,`l` -
d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk dligzkl mi`xapy
dnec avna mix`yp md miieqn oaenay ,dl`k miyp` `xa
md dl`e ,miryxl
miltep cinzy "mipepia"d
ixedxd mzaygna
- miryxa enk ,dxiar
egci mdy ,`id dpeekde
z` ervaie ,el` zeaygn
`itkz`" ly dceard
z` zetkl ,"`xg`Î`xhq
oeylae .`xg`Î`xhqd

:"`ipz"dàìåmdy - §Ÿ
,dligzkl mi`xapeéäiL¤¦§

,íBìLå-ñç úîàa íéòLøe` ,daygna ynn `ehgle - §¨¦¤¡¤©§¨
,dyrna e` xeaicaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy - ¤¨¤©¦©£¥¤
íéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa- §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay,miryx lv` dfy enk
,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäåixedxdn - §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤

,dxiard,àøçà-àøèñì àéôkàì éãk`xhq"d z` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
,mzcear ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - "`xg`àìå§Ÿ

,ìëå ìkî dìháì eìëeéz` ixnbl lhal elkei `ly - §§©§¨¦Ÿ¨Ÿ
ribdl elkei `l md :xnelk .zindad mytp ly "`xg` `xhq"d
ly mz`lrdl daiqd ody ,zee`z mda dpxxerzz `ly ,jkl

,mirxd mixedxdd.íé÷écö éãé-ìò äNòð äæ ék"dtilw"d - ¦¤©£¤©§¥©¦¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã

.'åëå àìåëî øéúé àã

àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëîçåø úçð éðéî éðùå .íé÷éãö
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיגיע" הזקן: רבנו דברי כלומר: .
מקור  לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם
מוסבר  ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א אדמו"ר שכ"ק משמע, - הלשון?

" שהביטוי יהודי,‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰לנו של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה כפי
" ביחס ÚÓ˘‰שמבחינת רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי מופרש הוא "

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך,



hayק d"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ה קודש שבת יום
,68 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,dl 'nr cr.èòî èòî

oi`y ,"aeh"l ixnbl milha ,miwicva zindad ytpd ly "rx"de
eli`e .mirx mixedxd xxerl dplkezy zee`zl llk mewn
jkl zelrzdl ozlekia oi` ,o`k micnel ep` ozece` zebixcnd

`linne ,odly "d`ixa"d cvnxyt`zebixcn ilraa dpilrzy
zeaygn ,onfl onfn el`
`id mzceare ,zerx
.el` zeaygn cbp megll

çeø úçð éðéî éðLe- §¥¦¥©©©
,l`xyi ipa ly mzceara
:äìòîì Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§©§¨
-àøèqä ìehaî ¯ ãçà¤¨¦¦©¦§¨
àëtäúàå ,éøîâì àøçà̈¢¨§©§¥§¦§©§¨

à÷úîì eøéønî- ¦§¦§¦§¨
,weznl xixnd zkitdne

,àøBäðì àëBLçîe- ¥£¨¦§¨
dyrp dfe ,xe`l jyegne

;íé÷écvä éãé-ìò- ©§¥©©¦¦
`xhq"d z` milhand
z`e ,ixnbl "`xg`
ly "rx"d ,"xixn"d
mytpny zecnd
mikted md ,zindad

md ,zindad mytp ly "lky"de oigend "jyeg" z`e ,"aeh"l
ly cg` ote` dlrnl mxeb df lk - dyecwle "xe`"l mikted

;gex zgpúéðMäå:`ed ,gex zgp ly ipyd ote`d -ãk §©¥¦©
àøçà-àøèqä àéôkúà,"`xg` `xhq"d z` mitekyk - ¦§©§¨©¦§¨¨¢¨
dúøeáâe dt÷úa dãBòalka oiicr `id "`xg` `xhq"dyk - §¨§¨§¨§¨¨

,dzxeabe dtwezíMîe ,øLpk dîöò déaâîemewnn - ©§¦©©§¨©¤¤¦¨
,dzdabdàzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBîezexxerzd i"r - ¦¨§¦§¨¨¦§©¨

zgp ly df ote` ."`xg` `xhq"d z` xeayl ,dhnl icedi ly
mxbp ,dlrnl gex.íéðBðéaä éãé-ìòzcear iciÎlr - ©§¥©¥¦

,ixd .zindad ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d
mwa`na ,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy
z`xa" :mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae zeaygna
.zicinz dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"e "miwicv

áeúkä øîàL eäæå6¯ "ézáäà øLàk íénòèî éì äNòå" : §¤¤¨©©¨©£¥¦©§©¦©£¤¨©§¦
ì "íénòèî",íéaø ïBL'd zceara ,zeipgexa dzernyny - ©§©¦§©¦

:`id,çeø úçð éðéî éðL,l`xyi ipa ly mzcearn ,dlrnl - §¥¦¥©©©

àeäå,"'ebe minrhn il dyre" -úeììk äéðáì äðéëMä øîàî §©£©©§¦¨§¨¤¨§¨
,'íéðewz'a Løôãk ìàøNé,"xdef ipewiz"a yxtny enk ¦§¨¥¦§¥©©¦¦

mzcearay zywand ,l`xyi ipal dpikyd zxne` el` milny
.gex zgp - "minrhn"l enxbi,íéiîLb íénòèîaL Bîëe§¤§©§©¦©§¦¦

éðéî éðL Lé ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¥§¥¦¥
íéìëànî ãçà :íépãòî©£©¦¤¨¦©£¨¦
éðMäå ,íéwúîe íéáøò£¥¦§ª¦§©¥¦
Bà íéôéøç íéøácî¦§¨¦£¦¦

,íéöeîçiptly - £¦
lk`nl mze` mikxery
miaeh md oi` ,axr
mzetixg z`tn lk`nl

,mzeving e`íäL ÷ø©¤¥
áèéä íéðwúîe íéìaúî§ª¨¦§ª¨¦¥¥
íépãòî eNòpL ãò©¤©£©£©¦

.Lôpä áéLäìmpyi jk - §¨¦©¤¤
zgp ibeq ipy dlrnl mb
mxbpd "gex zgp" (` :gex
"miaeh" mixacn
zcear - "miwezn"e
mikixv mpi`y ,miwicvd
`xhq"d mr mglidl xzei
(a ;xe` xzei dyecwdn "jiynd"l `id mzcear lke ,"`xg`
yi oiicry ,"mipepia"d ly mzcearn ,dlrnl mxbpd "gex zgp"
mr wa`idl ,miaehÎ`ld ,"mixn"d mixacd mr "wqr" mdl
mixedxdde zeaygnd z` zegcle zindad mytpay "rx"d

.mirxdáeúkä øîàL eäæå7òLø íâå ,eäðòîì 'ä ìòt ìk" : §¤¤¨©©¨Ÿ¨©§©£¥§©¨¨
;"äòø íBéìmeil" ryxd z` mb oke ,eprnl d"awd dyr lkd - §¨¨

,`l` - ?d"awd ornl ryxd mb `xap ,dxe`kl ,cvik ."drx
,äìòîì øBàå íBé BlL òøä äNòéå BòLøî áeLiL ,Leøt- ¥¤¨¥¦§§©£¤¨©¤§§©§¨

Îmeil ,ryx mbe" zernyn efy ,"drx"d z` "mei"l jetdiy ick
,iciÎlr z`fe ."drxàøçà-àøèñ àéôkúà ãkz` sekiyk - ©¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,"`xg` `xhq"déøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñàå.àìéòì àeä-C §¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦§¥¨
ryx mbe" aezkd yexit edf .dlrnl d"awd ly eceak dlrzie -

drx meil- xnelk ,"mei"l "drx"d z` jetdi ryxd mby - "
egena zerx zeaygn zeltepy iciÎlry ,o`k cr epcnl .xe`l
`xhq"d z` jka dtek `ed - odilr hlzyn `ede ,icedi ly

.dlrnl gex zgp mxebe "`xg`

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl
qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,
myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y
,mda mixeywd ytpd iyeal oke dl` mixac milawn - miny

wx `ed "dyecwd cv" ik ,"`xg` `xhq"dn mzeig z`
xeb`l ick - lek`l :lynl) miny myl xacd z` miyeryk
rinydl ;zay bper zevn miiwl e` lltzdle cenll gek
,dgny jezn cenll ick (dgica ixac) `zegicac `zlin
,dl` mixzen mixac zeyrln rpnp icediyk ,okle - (dnecke
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íéøîà éèå÷éì
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù
áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ
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ז.6. כז, ד.7.בראשית טז, משלי



קי hay d"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- "`xg` `xhq"d z` jka zetkl ezpeeke ,miny myl mpi`yk
:oldlcke - dlrnl gex zgp dfÎiciÎlr mxeb `ed,ãBò àìå- §Ÿ

,zerxd zeaygnd lr zehlzydd iciÎlry cala ef `l
`xhq,,d z` mitek dfÎiciÎlr ik ,dlrnl gex zgpl minxeb

"`xg`elôà àlà¤¨£¦
,éøîâì íéøznä íéøáãa¦§¨¦©ª¨¦§©§¥
çáBæ íãàäM äî ìk̈©¤¨¨¨¥©

Bøöéhleye "aixwn" - ¦§
,rxd exviaäòL elôà£¦¨¨

,äl÷xaca o`k xaecn - ©¨
`ede ,ezeyrl xzeny
`l` ,ezeyrl jxhvi
onfl eze` dgec `edy

,xzei xge`nïekúîe¦§©¥
àøçà-àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦
,alayõôçL ïBâk§¤¨¥

Búãeòñ øçàîe ,ìëàì¤¡Ÿ§©¥§¨
Bà äòL øçàì ãò©§©©¨¨
äøBza ÷ñBòå ,úBçẗ§¥©¨

,äòL dúBàam` ,oky - §¨¨¨
wqer `ed ,dry dze`a
mixg` miinyb mipipra
dvex zindad ytpdy
meyn jka oi` ,mda
ixd ik ,(ditk) "`itkz`"
oevx itl bdep `ed jk oia
m` ,wx .zindad ytpd

jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza wqer `ed ,dry dze`a
z`f .cenll jiyni dlik`d ixg` mb ik ,dxez cenil ly onf
ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi` dnvr dlik`d z` mb ,cere
`edy dcaerd mvr mewnÎlkn ,lk`i ok` - "dry" dze`

xg`nxac ,"`xg` `xhq"d ziitk meyn da yi - ezcerq z`
.dlrnl gex zgp mxebdàúéàãk,mi`ven ep`y enk - ¦§¦¨

àøîba8úéòéáø äòL" :,xwead zeryn -,íãà ìk ìëàî ©§¨¨¨¨§¦¦©£©¨¨¨
,"íéîëç éãéîìz ìëàî úéML äòLexgi` ,zn`a ,recn - ¨¨¦¦©£©©§¦¥£¨¦

?miizrya mzcerq z` minkgd icinlzeéäåicinlz - §¨
,minkgd,Bæ äðeëì úBòL ézL íîöò íéáéòøîzetkl ick - ©§¦¦©§¨§¥¨§©¨¨

,"`xg` `xhq"d z`ìk íéãîBì eéä äãeòqä øçà íbL óà©¤©©©©§¨¨§¦¨
,íBiä`l` ,cenill onf gieexdl ick z`f eyr `l md ixd - ©

ick wxe j`iyeal x`ya mb jke ."`xg` `xhq"d z` zetkl
,daygne xeaic :ytpdíéøác øaãlî åét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦¦§©¥§¨¦

,íìBòä éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalLxeaica m` mb - ¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥¨¨
jk lk dee`zn `edy zngn wx - llk xeqi` meyn oi` envr

.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn `ed - dl` mixeaic xnel
,BzáLçî éøeäøäa ïëå,inyb oipra xdxdl dee`zn `edy - §¥§¦§¥©£©§

,jkn rpnpeàøçà-àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa elôà£¦¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨
àzúì,dhnl "`xg` `xhq"d ly dhren ditka mb - §©¨

-àLã÷c àø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨§ª§¨
éøaBúMã÷e àeä-C §¦§ª¨

.äaøä àìéòìdlrzn - §¥¨©§¥
d"awd ly eceak daxda
.dlrnl ezyecwe

Bæ äMãwîe,dlrnly - ¦§ª¨
äðBéìò äMã÷ úëLîð¦§¤¤§ª¨¤§¨
Bòiñì ,ähîì íãàä ìò©¨¨¨§©¨§©§
BúãBáòì íeöòå áø òeiñ¦©©§¨©£¨

.Cøaúé'd zceara - ¦§¨¥
.elyì"æø eøîàL eäæå9: §¤¤¨§©©

èòî Bîöò Lc÷î íãà"¨¨§©¥©§§©
BúBà ïéLc÷î ¯ ähîì§©¨§©§¦
ãáì ,"äìòîlî äaøä©§¥¦§©§¨§©

íi÷nM äî,jka - ©¤§©¥
äøBz ìL äNò-úåöî10: ¦§©£¥¤¨
,"'eëå ízLc÷úäå"- §¦§©¦§¤§

,miiwn `edyLc÷nLk§¤§©¥
.Bì øzna Bîöò- ©§©ª¨

.el mixzend mixaca
,`id "mzycwzde" zevn
,mixzend mixaca mby
mzeyrln icedi rpni
,ziptebd ezee`z myl
`l ixd "mzycwzde" ly ef devn .miny myl wxe j` `l`
`l` ,"rx"l zekiiy mey mdl oi`y ,cala miwicvl dxn`p
xaqeiy itk ,"rx"d mr wqr mdl yiy miyp` mze`l `wec

:oldl;íéLBã÷ íëîöò eNòzL ¯ "ízLc÷úäå" Leøôe¥§¦§©¦§¤¤©£©§§¤§¦
,àøçà-àøèqî ìcáîe LBã÷ Bðéà úîàaL óà ,øîBìk- §©©¤¤¡¤¥¨ª§¨¦¦§¨¨¢¨

n "dyecw"."rx"dne "dtilw"dn zelcazde dyixt - drny
wgxzdle envr ycwl oiicr eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd
mey eala oi`y dbxca `ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn

,"`xg` `xhq"dn mzeig milawnd mixacl de`zàéä ék- ¦¦
,zindad eytpny "`xg` `xhq"ddt÷úadúøeáâáe §¨§¨¦§¨¨

,éìàîOä ììça dzãìBúkytpd ly dnewin eay ,alay - §©§¨¤¨¨©§¨¦
,rxd xvide zindad.Bîöò Lc÷îe Bøöé LáBkL ÷ø- ©¤¥¦§§©¥©§

ok dyer `ed m` ixd ,"`xg` `xhq"dn envr z` wzpne
ixg` xen`d meiwl ribn `ed "mzycwzde" z` jka miiwne

:jynda aezkk ,"mzycwzde""íéLBã÷ íúééäå"lr sqep - ¦§¦¤§¦
,ieeiv oeyla ,heytd yexitdeidzyyxtl mb xyt` ,miyecw
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íéøîà éèå÷éì
àìå'éôà àìà ãåò

åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá
ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì

øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä
÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá

ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá
åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî

íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

úëùîð åæ äùåã÷îå äáøä àìéòì åúùåã÷åäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷
åøöé ùáåëù ÷ø éìàîùä ììçá äúãìåúë äúøåáâáå

ùã÷îåúåéäì åôåñ øîåìë íéùåã÷ íúééäå .åîöò
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א.8. י, ב.9.שבת לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
- הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת נח"ר

וכו'". עשה) (מצות מ"ע שמקיים מה לבד



hayקב d"k ycew zay mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"mzycwzde" iciÎlr ,dghad ly oeyla "miyecw mziide"
,zeycwzd ly dietk zelirteidz" ok`y dghad dpyi

,"miyecwBôBñ ,øîBìk§©
ìcáîe LBã÷ úBéäì¦§¨ª§¨
,àøçà-àøèqäî úîàa¤¡¤¥©¦§¨¨¢¨
BúBà íéLc÷nL éãé-ìò©§¥¤§©§¦

,äìòîlî äaøäitk - ©§¥¦§©§¨
mc`y iciÎlry ,epcnly

envr ycwnhrneze` miycwn - dhnldaxd,dlrnln
dLøâì BúBà íéòiñîe"`xg` `xhq"d z` -èòî Balî §©§¦§¨§¨¦¦§©

:èòîdidi ,ealn mby - §©
`xhq"d z` yxbl ,ecia
`l eala mby ,"`xg`
dee`z mey didz
`id "mzeig"y mipiprl

."`xg` `xhq"dn
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åáìî äùøâì åúåà íéòééñîå äìòîìî äáøä
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1

2

3

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dxf dcear(iying meil)

àø÷ éàî ,óñBé áø øîà`eal cizrly weqta ep`vn okid - ¨©©¥©§¨
minid zixg`a xn`py ,'d zeevn zene`d exnyi(h b diptv)æà ék'¦¨

'åâå äøeøá äôN íénò ìà CBtäà.''d mWA mNk `xwl ¤§¤©¦¨¨§¨¦§Ÿª¨§¥
:`xnbd dywnøeãäc àeä íéáëBk úãBáòî àîìãå ,ééaà déì øîà̈©¥©©¥§¦§¨¥£©¨¦§¨

eäamlek `exwl' xn`pk ,mda exfgi miakek zcearn wx `ny - §
.exdfi `l driaxn j` ,mixg` midl` ecari `ly ''d mya

:`xnbd zvxzn,óñBé áø déì øîàweqtd seqay oeikíëL Bãáòì' ¨©¥©¥§¨§§¤
,áéúk 'ãçà.eizeevn lk eniiwi mleky rnyn ¤¨§¦

:df oipra zxg` oeyléëä éðúî àtt áø`aenk df oipr dpy - ©¨¨©§¥¨¦
,lirléëä éðúî ãéáæ áøåiaxe in` iax eayiy ,jk df oipr dpy - §©§¦©§¥¨¦
,wgviúBðaøwä ìëa ìñBt øæòéìà éaø äéä ïëå ,éøîà eäééåøúå§©§©§¨§¦§¥¨¨©¦¡¦¤¤¥§¨©¨§¨

,ieb zndaéøîà eäééåøúå,ceréaøì éäBøáç déì eáéúBà éàîe §©§©§¨§¦©¦¥©§¦§©¦
,øæòéìàweqtdn'åâå 'Cì eöáwé øã÷ ïàö ìk'eaixwi cizrly ¡¦¤¤¨Ÿ¥¨¦¨§¨

,l`rnyin zepaxwøæòéìà éaø øîà,eixaglíä íéøeøb íéøb ílek ¨©©¦¡¦¤¤¨¥¦§¦¥
,àáì ãéúòì,driaxl f` yeygp `l ok lre,äàø÷ éàîexn`py ¤¨¦¨Ÿ©§¨¨

é÷úî ,''ä íLa ílë àBø÷ì äøeøá äôN íénò ìà CBtäà æà ék'ó ¦¨¤§¤©¦¨¨§¨¦§ª¨§¥©§¦

eäa éøãäc àeä íéáëBk úãBáòî àîìãå ,óñBé áø dì`l j` ¨©¥§¦§¨¥£©¨¦§¨§¦§
,driaxn,áéúk 'ãçà íëL Bãáòì' ,ééaà déì øîàmiiebd s`e ¨©¥©©¥§¨§§¤¤¨§¦

.l`xyik zeevnd exnyi
:xfril` iaxl `xnbd dywn,éáéúéîznda xqe`d xfril` iaxl ¥¦¥

drxtl dyn xn` cvik ,oaxwl ieb(dk i zeny)äzà íb äLî øîàiå'©Ÿ¤Ÿ¤©©¨
úBìBòå íéçáæ eðãéa ïzzyeygl yi ixd ,'Epidl` 'dl EpiUre ¦¥§¨¥§¨¦§§¨¦©¡Ÿ¥
:`xnbd zvxzn .driaxléðàL äøBz ïzî íãB÷,dpey oicd did - ¤©©¨©¦
.oaxwl raxp xq`p `ly

:xfril` iaxl ztqep `iyewòîL àz,xfril` iaxk `ly di`x ¨§©
xn`py(ai gi zeny),l`xyi dpgnl exzi `aykïúç Bøúé çwiå'©¦©¦§Ÿ¥

,'íéäìàì íéçáæe äìBò äLîdriaxl eyyg `l ji`e ,did ieb ixde Ÿ¤¨§¨¦¥Ÿ¦
:`xnbd dgec .eizendaa.äåä äøBz ïzî íãB÷ énð Bøúé¦§©¦¤©©¨£¨

migafa(.fhw)ozn mcew dzid exzi z`ia m`d ,mi`xen` ewlgp
:`xnbd dywn df itl .eixg` e` dxezàçéðädf uexizïàîì ¨¦¨§©

øîàc ïàîì àlà ,äåä äøBz ïzî íãB÷ Bøúé øîàc§¨©¦§¤©©¨£¨¤¨§©§¨©
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dxf dcear(iyiy meil)

l`xyil(i bk xacna),ôð úBîz''eäBîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éL ¨©§¦§¨¦§¦©£¦¦¨
mda dxn`py awrie wgvi mdxa` zzina zen`e i`eld -

.lirl x`eanke ,'drieb'
:`xnbd zl`eyàæéîø àëéäåipay ziy`xa xtqa fenx okide - §¥¨§¦¨

awri zkxaa xn`py :`xnbd daiyn .zywa mikyen dcedi
dcedil(g hn ziy`xa)éçà EeãBé äzà äãeäé'éáéà óøòa Eãé ,E,'E §¨©¨£¤¨§§Ÿ¤Ÿ§¤

äëéøvL äîçìî àéä Bæéàåznxd,úL÷ Bæ øîBà éåä ,óøBò ãâðk ãé §¥¦¦§¨¨¤§¦¨¨§¤¤¤¡¥¥¤¤
.sxerd len epiidc ,eipir daebl eici mixn da jyendy

:'xyid xtq' xe`iaa zetqep zerc,øîBà øæòìà éaøxyid xtqäæ ©¦¤§¨¨¥¤
äøBú äðLî øôñ,mixac yneg -,'øLiä øôñ' déì eø÷ éànàå ¥¤¦§¥¨§©©¨¥¥¤©¨¨

áéúëcea(gi e mixac).''ä éðéòa áBhäå øLiä úéNòå':`xnbd zl`ey ¦§¦§¨¦¨©¨¨§©§¥¥
àæéîø àëéäåzywa mikyen dcedi ipay df ynega fenx okide - §¥¨§¦¨

hayl dyn zkxaa xn`py :`xnbd daiyn .cec xn`y itk
dcedi(f bl my)'Bì áø åéãé',dnglna ei`peyn enwpie eaixi eici - ¨¨¨

,íéãé ézL äëéøvL äîçìî àéä BæéàåúL÷ Bæ øîBà éåäda jyeny §¥¦¦§¨¨¤§¦¨§¥¨©¦¡¥¥¤¤
.eici izya

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøxyid xtqéèôBL øôñ äæeø÷ éànàå ,í ©¦§¥©©§¨¦¨©¤¥¤§¦§©©¨
áéúëc ,'øLiä øôñ' déìea(e fi mihtey),ìàøNéa Cìî ïéà íää íéîia' ¥¥¤©¨¨¦§¦©¨¦¨¥¥¤¤§¦§¨¥

.'äNòé åéðéòa øLiä Léà:`xnbd zl`eyàæéîø àëéäåxtqa ¦©¨¨§¥¨©£¤§¥¨§¦¨
xn`py :`xnbd daiyn .zywa mikyen dcedi ipay mihteymy)

(a bmxizedy ,dyeaik xg`l l`xyi ux`a exzepy miiebd iabl
'd myàéä Bæéàå ,'äîçìî íãnìì ìàøNé éða úBøBc úòc ïòîì'§©©©©§¥¦§¨¥§©§¨¦§¨¨§¥¦

,ãenéì äëéøvL äîçìî.úL÷ Bæ øîBà éåä ¦§¨¨¤§¦¨¦¡¥¥¤¤
:`xnbd zl`eyáéúk äãeäéác ïìðîex`and df weqty oipne - §¨¨§¦¨§¦

:`xnbd daiyn .dcedi ipaa xn`p zywa mgldl ecnl l`xyiy
áéúëcmihtey xtq zligza(a-` `),rWFdi zFn ixg` idie' , ¦§¦©§¦©£¥§ª©

xn`l 'dA l`xUi ipA El`WIeéðòðkä ìà (älçza) eðl äìòé éî ©¦§£§¥¦§¨¥©¥Ÿ¦©£¤¨©§¦¨¤©§©£¦
,'äìòé äãeäé 'ä øîàiå ,Ba íçläìmgli dcedi hayy xnelk §¦¨¤©Ÿ¤§¨©£¤

ipaa zwqer df xtqa dxen`d dngln mzq ok m`e ,dligz
.dcedi

jlny mcew le`y lk` xy`k :el` mi`xen` ly ztqep zwelgn
xn`p ,l`eny `iapd mr(ck h '` l`eny)÷BMä úà çahä íøiå'©¨¤©©¨¤©
.'ìeàL éðôì íNiå äéìòäå:`xnbd zl`eyéàî[edn-].'äéìòäå' §¤¨¤¨©¨¤¦§¥¨©§¤¨¤¨

:`xnbd daiyn,øîBà ïðçBé éaø`ed 'dilrde weyd',äéìàå ÷BL ©¦¨¨¥§©§¨
eäéìòäå éàîlrny dn drnyny 'dilrd' dil`d diexw recne - ©§¤¨¤¨¤¨¤¨

,weydäéìàì ÷BL àënñîcweyd lrn z`vnp dil`dy oeik - ¦§©§¨¨©§¨
.eilr zprype

:'dilrd' edn zetqep zehiy,øîBà øæòìà éaøå'dilrde weyd' §©¦¤§¨¨¥
`ed,äæçå ÷BLeäéìòäå éàî,'dilrd' dfgd iexw recne -úéçîã §¨¤©§¤¨¤¨¤¨¤¨§©¥

éôeðà éòa ék ÷BLc déåléò äæçì dìgipn dtepzd zryay oeik - ¨¤¨¤¦¨¥§¦¨¥£¥
,weyd iab lr dfgd z` odkddéì éôðîeipne -.mt ©§¦¥

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøå`ed 'dilrde weyd' xe`iaéôBLå ÷BL §©¦§¥©©§¨¦¨©§¦
e ,jxid ske -'äéìòäå' éàîoeik ,'dilrd' iteyd iexw recne - ©§¤¨¤¨

céà÷ ÷BLc déåléò éôBLlrn `ed dndad seba iteyd mewn - ¦¦¨¥§¨¥
.weyd

:dpyna epipyíänò äMà ãçééúz àìiptn ,miakek icaer mr - Ÿ¦§©¥¦¨¦¨¤
.zeixrd lr miceygy

:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîadpyn zwqer cegi ly ote` dfi`a - §©¨§¦©
,efãça àîéìéàcaer mr cgiizdl dl xeq`y dpynd zpeek m` - ¦¥¨§©

,cg` miakekéøL éî ìàøNé éab dúååëcote`a l`xyi mr ike - ¦§¨¨©¥¦§¨¥¦¨¦
,cgiizdl xzen dfïðúäå(:t oiyeciw),l`xyi iablLéà ãçééúé àì §¨§©Ÿ¦§©¥¦

ãçàelit`,íéLð ézL íòeztziy yeygl yie dlw ozrcy oeik ¤¨¦§¥¨¦
ok m`e ,zg` dy` mr cgiizi `ly i`ceae ,enr `ehgl odizy
zwqer epizpyn eli`e ,cgiizdl dy`l xeq` cg` l`xyi mr mb
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' א



קג היום יום . . . 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dxf dcear(iyiy meil)

l`xyil(i bk xacna),ôð úBîz''eäBîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éL ¨©§¦§¨¦§¦©£¦¦¨
mda dxn`py awrie wgvi mdxa` zzina zen`e i`eld -

.lirl x`eanke ,'drieb'
:`xnbd zl`eyàæéîø àëéäåipay ziy`xa xtqa fenx okide - §¥¨§¦¨

awri zkxaa xn`py :`xnbd daiyn .zywa mikyen dcedi
dcedil(g hn ziy`xa)éçà EeãBé äzà äãeäé'éáéà óøòa Eãé ,E,'E §¨©¨£¤¨§§Ÿ¤Ÿ§¤

äëéøvL äîçìî àéä Bæéàåznxd,úL÷ Bæ øîBà éåä ,óøBò ãâðk ãé §¥¦¦§¨¨¤§¦¨¨§¤¤¤¡¥¥¤¤
.sxerd len epiidc ,eipir daebl eici mixn da jyendy

:'xyid xtq' xe`iaa zetqep zerc,øîBà øæòìà éaøxyid xtqäæ ©¦¤§¨¨¥¤
äøBú äðLî øôñ,mixac yneg -,'øLiä øôñ' déì eø÷ éànàå ¥¤¦§¥¨§©©¨¥¥¤©¨¨

áéúëcea(gi e mixac).''ä éðéòa áBhäå øLiä úéNòå':`xnbd zl`ey ¦§¦§¨¦¨©¨¨§©§¥¥
àæéîø àëéäåzywa mikyen dcedi ipay df ynega fenx okide - §¥¨§¦¨

hayl dyn zkxaa xn`py :`xnbd daiyn .cec xn`y itk
dcedi(f bl my)'Bì áø åéãé',dnglna ei`peyn enwpie eaixi eici - ¨¨¨

,íéãé ézL äëéøvL äîçìî àéä BæéàåúL÷ Bæ øîBà éåäda jyeny §¥¦¦§¨¨¤§¦¨§¥¨©¦¡¥¥¤¤
.eici izya

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøxyid xtqéèôBL øôñ äæeø÷ éànàå ,í ©¦§¥©©§¨¦¨©¤¥¤§¦§©©¨
áéúëc ,'øLiä øôñ' déìea(e fi mihtey),ìàøNéa Cìî ïéà íää íéîia' ¥¥¤©¨¨¦§¦©¨¦¨¥¥¤¤§¦§¨¥

.'äNòé åéðéòa øLiä Léà:`xnbd zl`eyàæéîø àëéäåxtqa ¦©¨¨§¥¨©£¤§¥¨§¦¨
xn`py :`xnbd daiyn .zywa mikyen dcedi ipay mihteymy)

(a bmxizedy ,dyeaik xg`l l`xyi ux`a exzepy miiebd iabl
'd myàéä Bæéàå ,'äîçìî íãnìì ìàøNé éða úBøBc úòc ïòîì'§©©©©§¥¦§¨¥§©§¨¦§¨¨§¥¦

,ãenéì äëéøvL äîçìî.úL÷ Bæ øîBà éåä ¦§¨¨¤§¦¨¦¡¥¥¤¤
:`xnbd zl`eyáéúk äãeäéác ïìðîex`and df weqty oipne - §¨¨§¦¨§¦

:`xnbd daiyn .dcedi ipaa xn`p zywa mgldl ecnl l`xyiy
áéúëcmihtey xtq zligza(a-` `),rWFdi zFn ixg` idie' , ¦§¦©§¦©£¥§ª©

xn`l 'dA l`xUi ipA El`WIeéðòðkä ìà (älçza) eðl äìòé éî ©¦§£§¥¦§¨¥©¥Ÿ¦©£¤¨©§¦¨¤©§©£¦
,'äìòé äãeäé 'ä øîàiå ,Ba íçläìmgli dcedi hayy xnelk §¦¨¤©Ÿ¤§¨©£¤

ipaa zwqer df xtqa dxen`d dngln mzq ok m`e ,dligz
.dcedi

jlny mcew le`y lk` xy`k :el` mi`xen` ly ztqep zwelgn
xn`p ,l`eny `iapd mr(ck h '` l`eny)÷BMä úà çahä íøiå'©¨¤©©¨¤©
.'ìeàL éðôì íNiå äéìòäå:`xnbd zl`eyéàî[edn-].'äéìòäå' §¤¨¤¨©¨¤¦§¥¨©§¤¨¤¨

:`xnbd daiyn,øîBà ïðçBé éaø`ed 'dilrde weyd',äéìàå ÷BL ©¦¨¨¥§©§¨
eäéìòäå éàîlrny dn drnyny 'dilrd' dil`d diexw recne - ©§¤¨¤¨¤¨¤¨

,weydäéìàì ÷BL àënñîcweyd lrn z`vnp dil`dy oeik - ¦§©§¨¨©§¨
.eilr zprype

:'dilrd' edn zetqep zehiy,øîBà øæòìà éaøå'dilrde weyd' §©¦¤§¨¨¥
`ed,äæçå ÷BLeäéìòäå éàî,'dilrd' dfgd iexw recne -úéçîã §¨¤©§¤¨¤¨¤¨¤¨§©¥

éôeðà éòa ék ÷BLc déåléò äæçì dìgipn dtepzd zryay oeik - ¨¤¨¤¦¨¥§¦¨¥£¥
,weyd iab lr dfgd z` odkddéì éôðîeipne -.mt ©§¦¥

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøå`ed 'dilrde weyd' xe`iaéôBLå ÷BL §©¦§¥©©§¨¦¨©§¦
e ,jxid ske -'äéìòäå' éàîoeik ,'dilrd' iteyd iexw recne - ©§¤¨¤¨

céà÷ ÷BLc déåléò éôBLlrn `ed dndad seba iteyd mewn - ¦¦¨¥§¨¥
.weyd

:dpyna epipyíänò äMà ãçééúz àìiptn ,miakek icaer mr - Ÿ¦§©¥¦¨¦¨¤
.zeixrd lr miceygy

:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîadpyn zwqer cegi ly ote` dfi`a - §©¨§¦©
,efãça àîéìéàcaer mr cgiizdl dl xeq`y dpynd zpeek m` - ¦¥¨§©

,cg` miakekéøL éî ìàøNé éab dúååëcote`a l`xyi mr ike - ¦§¨¨©¥¦§¨¥¦¨¦
,cgiizdl xzen dfïðúäå(:t oiyeciw),l`xyi iablLéà ãçééúé àì §¨§©Ÿ¦§©¥¦

ãçàelit`,íéLð ézL íòeztziy yeygl yie dlw ozrcy oeik ¤¨¦§¥¨¦
ok m`e ,zg` dy` mr cgiizi `ly i`ceae ,enr `ehgl odizy
zwqer epizpyn eli`e ,cgiizdl dy`l xeq` cg` l`xyi mr mb
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ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות־עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא 
כו' וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם 
דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת 
המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער 
זָאל דָאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 

וכתיב: וידעת היום גו'.

ל ִנְמָצא כּו'  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות־ֲעׂשֵ
ֲהַגם  ֶכל, ְוַהְינּו ּדַ תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך", ִהיא ִמְצַות ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִויִדיַעת ּדָ
ַהּמַֹח  חֹוַבת  ה',  ִעם  ִמים  ּתָ ּוְלָבבֹו  ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה'  ּבַ ַמֲאִמין  הּוא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּדְ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יַח  ָמתֹו־ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ְ ִמּשׁ

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ְוַהּיַ ת  ַהּדָ ִחּזּוק  ל  ׁשֶ ִמְפָעל  ָכל  ּבְ ִראׁשֹוָנה  ׁשּוָרה  ּבְ ַלֲעֹמד  ִיְחיּו  ַהֲחִסיִדים  ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ חֹוַבת 
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
פון  געשַאפען  זיינען  געזעצען  מענשליכע  לעבען.  פון  בַאשַאפען  ווערט  וועלכער 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קד
לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לַאנד. 
תורת ה', איז דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת 

אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

ִמּתֹוְך  נֹוְצרּו  ֱאנֹוׁש  י  ֻחּקֵ ים.  ֵמַהַחּיִ ּנֹוָצר  ׁשֶ ֹחק  ים. ב(  ַחּיִ ּיֹוֵצר  ׁשֶ ֹחק  ים: א(  ֻחּקִ סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ִמים  ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די 
רביצין זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון 
זיך און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד־לבוא 

וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ "ׁשֶ ים:  ָנׁשִ ה  ְלַכּמָ אֹוֶמֶרת  ִנית  ָהַרּבָ יַצד  ּכֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמע  ְוׁשָ ן  ּמֵ ִהְזּדַ ֵמַחְדרֹו,  ָיְצאֹו  ּבְ ַעם,  ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך־הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵמַעְצמֹו  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ  – ּוְרֶאיָנה"  "ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת 
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאלֹקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד־ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז 
געווָארען א תנועת חיים.

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאלֹקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

רּום,  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ָתם  ּוְפֻעּלָ ים  ִהּלִ ּתְ סּוֵקי  ּפְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם   – ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר   – ם  ְיַדְעּתֶ ִאּלּו 
ִעּלּוי ַאַחר  ִחּצֹות, ְועֹוִלים ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ִעּלּוי ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי



קה היום יום . . . 

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני – ַעד  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
יד.  ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ "ׁשְ

ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו.

שבת 
קודש
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v"ndqeקו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  שבט י"ט ראשון יום הנתינה  לפני כהונה במתנות הכהן זכות

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰,ïéìáè åéúBøt ìëBàä̈¥¥¨§¨¦
äúéî ïéáiç ïäL ét ìò óà ¯ Bìáèa øNònä ìëàL éåì ïëå§¥¥¦¤¨©©©£¥§¦§©©¦¤¥©¨¦¦¨
eîéøé øLà" :øîàpL ,ïäéìòáì úBðznä ïéîlLî ïðéà ,íéîMì©¨©¦¥¨§©§¦©©¨§©£¥¤¤¤¡©£¤¨¦

.ïúBà eîéøiL ãò íeìk ïäa Eì ïéà ,"'äì©¥§¨¤§©¤¨¦¨
אריה ': ה 'לב  והקשה 

כלום בהן  לך "אין הרמב "ם  `ozeמדברי  enixiy cr"

הפירות  את  אכל  שאם  ישxg`lמשמע (הפרשה ), ההרמה 

ולכאורה , תמורתם . לשלם  ועליו  בהם , זכות  ללוי  או  לכהן 

כהונה  מתנות אכל או  שהמזיק  להלכה בסתירה  זה  (אחר הרי 

לכהן) שניתנו ולפני לושהופרשו שאין  'ממון שזהו  משום  פטור 

"לכהן לו  ולומר  לדחותו  יוכל  שיתבענו  כהן  כל כי תובעים ',

לך " ולא  נותנם אני ב)אחר  קל, הרמב "ם (חולין והרי בכורים . (הל'

הי"ד) זו !פ"ט הלכה  גם הביא 

ותירץ :

הרמב "ם  מכרן,(שם)לשון או הזיקן או ואכלן  "עבר  הוא 

mlyl aiig epi`וכתב תובע ". לו שאין ממון שהוא  מפני 

"המזיק הגמרא , מלשון שינה  שהרמב "ם  משנה ' ה 'כסף

כהונה  אדםxehtמתנות בדיני לשלם  חייב  שאינו להדגיש  ,"

תרומה  לכהן)כי הנתינה אבל (קודם תובע , לו שאין ממון  היא

שמים  ידי  לצאת  לשלם ד"ה צריך  שם, חולין התוספות דעת גם (וזו

הרמב "םואב"א) כתב  ההפרשה , קודם  טבל  באכילת  כאן , אך .

כיoinlyn"אין שמים , ידי  לצאת  לא  אפילו  היינו  המתנות ",

במתנות". ממונית  זכות  שום לכהן אין ההפרשה  קודם 

הרמב "ם : בדברי נוסף  דיוק  מבואר ובזה 

טבלים... פירותיו "האוכל הוא: ההלכה itלשון  lr s`
minyl dzin oiaiig ody."לבעליהן המתנות משלמין  אינן 

את לשלם סיבה  הוא מיתה  שחיוב היא הדברים  ומשמעות 

משלמים . אין מקום  שמכל הפסוק  ומלמדנו  לכהן  המתנות 

לפטור סיבה  הוא מיתה  חיוב אדרבא , הרי  מובן : ואינו 

אחת  דעה  לפי מיניה'מתשלומין  בדרבה ליה 'קים ?(מצד

מובן: הדבר הנ "ל ולפי

חמור איסור היא  הטבל שאכילת  מורה לשמים  מיתה  חיוב 

לשלם חייב  שהאוכל לומר מקום  שמים)והיה  שלא(מדין כדי

וקודם שמאחר  הרמב "ם  כתב  כך ועל נשכר , חוטא  יהא 

כלל. לשלם  צריך  אין  במתנות , זכות  כל  לכהן  אין  ההפרשה 

(` ,`lw oileg ,dix` al)

ה'תשע"ח  שבט כ' שני יום למעשר? קובע טוב יום

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äøîâpL úBøt¥¤¦§§¨
ïäî ìëàé àìå ;eòa÷ð ¯ úaL éìéì ïäéìò äëLçå ,ïzëàìî§©§¨§¨§¨£¥¤¥¥©¨¦§§§ŸŸ©¥¤

.øOòiL ãò ,úaMä øçàì elôà£¦§©©©©¨©¤§©¥
אפילו בשבת , פירות  לאכול  ואסור  למעשר  קובעת שבת 

"וקראת מהפסוק  נלמד הדבר  שיעשרם . קודם  עראי , אכילת

עונג " יג)לשבת נ, עונג,(ישעיה נקראת  שבת  שאכילת  וכיון .

קבע  שם אלא  עראי שם  עוד בה שאין  ביצה קבעה  ב)(רש"י .לד,

הצל "ח לב)וכתב  ונתתי ד"ה א לה, קובעת(ביצה שבת שדווקא 

חיוב בו שיש  ואף  למעשר . קובע אינו יום ֿטוב  אבל  למעשר ,

תרומות בו  שאין  שלמים , בבשר  היא  השמחה  הרי שמחה,

ומעשרות .

המלך' ה 'שער  הכ"ב)אך פ"ה קובע(מעשר טוב  יום שגם  סובר

הרמב "ם כתב  שהרי  הט"ז)למעשר , פ"ו יו"ט שמצוה(הל' "כשם 

ה ' 'לקדוש  שנאמר טובים ימים  כל  כך ולענגה שבת  לכבד

שגם וכיון  קודש ". מקרא  בהם נאמר  טובים  ימים  וכל  מכובד ',

קבע אכילת  נחשבת  היא  הרי 'עונג ' נקראת  טוב  יום  אכילת

שבת . אכילת כמו  מעשר לענין

בגמרא  מהמסופר לכך ראיה  הביא  קלצקין (פסחים והגר "א

א) ובכניסתקה, שבת  בערב  סעודתם האריכו  אמוראים שכמה 

שבת , לשם מחדש  ולקבעה  סעודתם  להפסיק ביקשו  השבת

רב להם  ואמר שבת , לסעודת  חול סעודת  בין להבדיל כדי 

אין שבת  לסעודת  חול סעודת בין להבדיל שכדי סבא  המנונא 

כי ולקדש  מפה  לפרוס  די  אלא  הסעודה  את להפסיק צורך

לקידוש". קובעת  שבת  כך  למעשר , קובעת שהשבת  "כשם 

קבע חשובה שבת  בערב  ארעי  שאכילת "כשם  רש "י : ופירש 

שיקדש". עד  לטעום  שאסור  לקידוש , קובעת כך – למעשר 

מאליה". שבת  סעודת  חשובה  היא  "משחשיכה  ולכן 

יום ֿטוב , כניסת  בעת  בסעודתם  האריכו אם  שגם וכיון

ֿ טוב יום  שגם  מוכח – ומקדש " מפה  ש "פורס היא  הלכה 

המחייבת קבע  כסעודת  הסעודה הגדרת  שהרי  למעשר , קובע 

במעשר  המחייבת קבע  כאכילת  בהיותה תלויה  (אבן בקידוש 

י"ג) סי' .הראשה

ה'תשע"ח  שבט כ"א שלישי יום כזוכה'? זוכה שאינו את חכמים 'עשו מתי

:ÂŒ‰ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úà úBòî äåìnä©©§¤¨¤
úBònä ïúBà ìò Léøôî úBéäì ,éðòä úàå éålä úàå ïäkä©Ÿ¥§¤©¥¦§¤¤¨¦¦§©§¦©¨©¨
øçà éãé ìò ïäa äkæîe ...øNòî Bà äîeøzä Léøôî ...ï÷ìçî¥¤§¨©§¦©§¨©£¥§©¤¨¤©§¥©¥
¯ äåìnä ïî äkðîe ...íåìäL éðòä Bà éålä Bà ïäkä BúBàì§©Ÿ¥©¥¦¤¨¦¤¦§¨§©¤¦©¦§¨

...BáBç ìk òøtiL ãò©¤¦¨©¨
ושמואל רב  ב)לדעת  ל, לזכות(גיטין והלוי  הכהן יכולים 

הבית לבעל ולהחזירם לידיהם , הגיעו  שלא  אף  בפירות ,

הבית בעל כאשר וזאת  הבית , מבעל שלוו הלוואה  תמורת 

אחר  ידי  על  בהם זיכם שיזכה לו ואמר שלישי לאדם הפירות את (שמסר

הלוי) או הכהן לבעל עבור מחזירם  ואז לידם  בא  כאילו שנחשב 

שרגיל  ממכריו  הם  הלוי או הכהן ואם  החוב . תמורת  הבית 

אחר". ידי על לזכות צריך "אינו להם , רק לתת 
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יוסי רבי  לשיטת  כזוכה".(שם)אבל זוכה  שאינו  את  "עשו

עשאום חכמים  קנין , עשו  לא הלוי  או שהכהן אף כלומר,

נתינה חובת ידי  יצא  הבית  ובעל ובמעשר , בתרומה  זכו  כאילו

בחובו. לגבותם  ויכול  ההפרשה בעת

ללוי או  לכהן  במזכה שרק ושמואל, כרב  הרמב "ם ופסק 

לידם בא  כאילו נחשב כהונה , במכרי או  אחר ידי (רדב"ז,על

משנה) .כסף

אחרונים ירושלמי והקשו הפנים מראה ה"ג. פ"ה בכורות משנה (לחם

ה"ב) פ"ה :פאה

טהורה  בהמה  בכור  בכורים בדיני  ה"ג)(הל' הרמב "םפ"ט כתב 

ניתן אחד  ראשון, נולד מי וספק  זכרים  שני  שילדה  שבהמה 

לבעלים ואחד ממתנותלכהן פטורה  הבעלים  שביד והבהמה 

וקיבה')כהונה  לחיים זוכה('זרוע שאינו  את  חכמים  'עשו  כי  ,

הגיעוכזוכ  כאילו נחשב הכהן  ליד המתנות  באו  שלא  ואף  ה '

לו, שניתן השניה  הבהמה  תמורת  לישראל ומכרן וחזר לידו

מום  בעל מום)ובכור בו כשיפול שוחטו לישראל (שהרי מוכר  שהכהן

שלא שהלכה  כאן  לדבריו  בסתירה  זה  והרי המתנות. מן פטור 

יוסי ! כרבי

הפנים ': ה 'מראה  ומיישב 

כאילו ייחשב  קנין ללא שגם חכמים תיקנו  בכור , בספק 

כהן " ביד  ש "חליפין כיון  הכהן, בו א)זכה יח, היינו(בכורות ,

הכהן ביד  נמצאת  הבעלים  שביד  הבכור  אחת תמורת  (בהמה

זוכהמהשתיים) שאינו את  חכמים  'עשו בידו  התמורה  וכאשר  ,

את ליטול שיוכל  כדי לוי  או לכהן מעות  המלוה  אבל כזוכה ',

התמורה נתינת  בעת  הרי ההלוואה , תמורת והמעשר התרומה

הכהן אין לעולם באה  שלא  וכיון נזרעה , לא עדיין התבואה

ידי על לכהן  לזכות  הבעלים  צריכים  ולכן בה , לזכות יכול 

ההפרשה . בעת  אחר 

ה'תשע"ח  שבט כ"ב רביעי יום ? אורחים לצורך להקל אפשר מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úà ìéëàäì øzîª¨§©£¦¤
éøöå ,éàîc íéçøBàä úàå íéiðòä,Bîöò éðòäå ;ïòéãBäì C ¨£¦¦§¤¨§¦§©§¨¦§¦¨§¤¨¦©§

.ïwúî ,ïwúì äöø íà ¯ çøBàäå§¨¥©¦¨¨§©¥§©¥
מותר מרובה' 'הפסד במקום  שלעיתים  בהלכה  מצינו

הקילו וכן  כמותה , נפסק  שלא  מקילה  שיטה  על להסתמך

ויש כיבוד. בפניהם  להגיש  שיש  אורחים  לצורך לפעמים 

שכשרות לאורחים  להודיע  צריך אלו  במקרים האם  להסתפק :

בעבורם ? מיוחד  היתר  על נשענת  לפניהם  המוגש  הכיבוד

את להאכיל שהתירו  כאן בהלכה מפורש זה  דין לכאורה 

להודיעם". "וצריך דמאי  והאורחים  העניים

אלא מדרבנן, אסור  במהותו שדמאי  לחלק יש  למעשה  אך

וכיון האיסור. את והתירו  הקילו  והאורחים העניים  שלצורך 

לעניים זאת להודיע  יש  לעשרו , זאת בכל ראוי  שלכתחילה 

הדינים בשאר  אך  לעשר, אם  בעצמם  שיחליטו כדי ולאורחים 

הדין שמעיקר  משום  זה  הרי האורחים , לצורך בהם  שהקילו

לא אורחים  ולצורך חומרא  מחמת  רק  ונאסר  מותר  הדבר 

כך  על להודיע  צורך אין ושוב גמור  היתר  הוא והרי החמירו

לאורחים .

שבת לצורך בהם  שהקלו מסוימים  בדינים  מצאנו וכן

מגדים' ה 'פרי ט)וכתב  משב"ז צד, מאכל (יו"ד כי  שמסתבר 

מהנותר לאכול מותר אלו , היתרים  פי  על שבת  לצורך שהוכן

הרמב "ם  כתב  דמאי לגבי אך השבת , לאחר  פי"ב ממנו (להלן

שהפירותה"ב) האומר  על להסתמך בשבת שהתירו שאע"פ 

השבת לאחר החול, בימות  כך על נאמן שאינו  אף מעושרים 

אותה לצורך אלא  והאמינוהו  הקילו  "שלא  לעשר, צריך

שבת".

בעצם אלו  פירות  כי  האמור, פי על מובן  החילוק  וטעם

ולכן האיסור  את  התירו שבת  שלצורך אלא מדרבנן  אסורים 

בשאר אך לעשר , מבלי מהם לאכול אין שוב  השבת  לאחר 

ונאסר מותר  הדבר  הדין מעיקר שבת , לצורך שהקילו הדינים 

ונעשה ומאחר החמירו . לא  שבת  ולצורך חומרא משום  רק

השבת . לאחר  גם בו  להשתמש  אפשר  בהיתר,

(an 'iq dyn ixac z"ey)

ה'תשע"ח  שבט כ"ג חמישי יום ממעשרות? פטורים מתי - שבדמאי' ה'קלים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïî ïú÷æçL úBøt¥¤¤§¨¨¦
ïéúéMä ïBâk ¯ ø÷ôää[מדבריות מצמח ïéîéøäå[תאנים  [פרי  ©¤§¥§©¦¦§¨¦¦

'ïðéàבר ] õøàä íò Bì øîà elôà ...éàîcä ïî ïéøeèt ...§¦¦©§©£¦¨©©¨¨¤¥¨
ïäL Bì òãeiL ãò ,úBøNònä ïî ïéøeèt elà éøä ¯ 'ïéøOòî§ª¨¦£¥¥§¦¦©©©§©¤¦¨©¤¥

.øeîMä ïî¦©¨
שבדמאי " "קלים  הם אלו  מ"א)פירות פ"א והקלו(דמאי .

שהקונה ונחלקוחכמים  לעשרם . צריך אינו הארץ  מעם  אותם 

מ"א)אמוראים  פ"א דמאי הדבר :(ירושלמי בטעם 

רק ממעשרות  פטורים  אלו פירות לקיש , ריש  לדעת

ספיקא '. 'ספק בהם  ויש  ההפקר  מן באים  רובם כי  בדמאי,

מן הם  אם  ואף  ממעשר ופטורים  ההפקר  מן באו שמא  ספק

בטבל  אבל מקילים , ספיקא ' וב 'ספק  עישרם  שמא  השמור 

לעשרם חייבים  שם)וודאי פאה להרמב"ם פיה"מ רבי(ראה ולדעת  .

" לפי וודאי בטבל  אף  פטורים  אלו פירות  ozwfgyיוחנן 
המעשרות " מן פטור  והפקר  שם).הפקר  ירושלמי משה (פני

הארץ עם  לו  אמר  "אפילו ולכן  יוחנן  כרבי פסק והרמב "ם

המעשרות " מן פטורין אלו הרי מעושרין, משנה)אינם .(כסף

ראשונה ' ה 'משנה שם)והקשה פטורים(דמאי אלו  פירות  אם :

'הקלין בלשון  המשנה  נקטה  מדוע וודאי , בטבל  אף  ממעשר 

הi`ncaש מן  "פטורין  הרמב "ם  כתב  [וכן  'i`ncוהרי ,["

הוודאי ? מן  אף הוא  הפטור

ומבאר :

ואף נאמן . – שעישרם  אלו בפירות  הארץ  עם  יאמר  אם 

וחייבים הפקר  אינם  שהפירות  היא  אמירתו שמשמעות 
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שעישרם)במעשר  מודיע לא(ולכן המעשרות על שחשוד וכיון

לשתוק יכול שהיה ב 'מיגו ' נאמן יהא  כאן שעישרם , לו נאמין

שאסר ש 'הפה  וכיון  פטורים  היו  אלו שהפירות ופירות  (באמירה

הפקר) שהתיר'אינם הפה  הפירות),הוא את שעישר הוא(באמרו הרי 

נאמן.

חייבים - עישרם  ולא  הפקר אינם  שהפירות יאמר  אם  אבל

אינם הארץ עם  לו  "אמר  שאם  הרמב "ם  שכתב  וזהו במעשר .

לו שיודע עד המעשרות  מן פטורין  אלו  הרי odyמעושרין ,
xenyd onהפקר אינם  שהפירות  לו נודע שכאשר  היינו ,"

במעשרות . חייבים  אכן  עישרם , שלא ואומר 

ה'תשע"ח  שבט כ"ד שישי יום לאיבוד  ההולך דבר על בעלות

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰Cøca àa äéä̈¨¨©¤¤
,÷çcä éãé ìò ìéväì ìBëé íà ¯ Bcâðk àa ñpàå ,Bãéa úBòîe¨§¨§©¨¨§¤§¦¨§©¦©§¥©Ÿ©
úBøt' :øîàå ,ìéväì ìBëé Bðéà íàå ;BúéáaL úBøt ïäa äãBt¤¨¤¥¤§¥§¦¥¨§©¦§¨©¥
.íeìk øîà àì ¯ 'elàä úBònä ìò ïéìlçî éúéa CBúa éì LiL¤¥¦§¥¦§ª¨¦©©¨¨¥Ÿ¨©§
לגלות אותו והכריחו לביתו פרצו ששודדים  באדם  מעשה 

רץ זמן  באותו  בבית  ששהה  אורח המזומן . הכסף  מונח היכן

ולהוציא הפורצים  את  להקדים  והצליח המסתור  למקום  מהר

לבעל  השטרות  את להחזיר  עליו האם  שטרות . חבילת  משם 

הבית ?

שודד  כנגדו ובא  מעות  שהמחזיק  נאמר  זו  בהלכה והנה ,

מחוללים ביתי בתוך לי שיש  "פירות  ואמר והקדים  לקחתם 

ובכך  מעשר  של  מעות יקח שהשודד (כדי הללו" המעות על 

אפשרות היתה  לא  כבר  החילול  בעת  אם  – הפסד) ממנו  ימנע

מאחר כי כלום , בדבריו אין  השודד , מן הכסף  את להציל 

אינו שכבר  כמו  זה הרי מיד , מרשותו לצאת  עומד  והכסף

המעשר . פירות  את  עליו  לחלל יכול ואינו ברשותו 

שהכסף שמשעה  לענייננו גם  מכאן ללמוד יש  ולכאורה 

וכל  מרשותו יצא  בוודאות , השודדים  לידי ליפול עומד

בו. זכה  הקודם

מבואר אחר : לדין  בסתירה עומדים  הדברים  לכאורה  אך

ב)בתוספות  יז, את(ב"ק ושבר  אחר  ובא  כלי  לעבר  חץ  שהיורה 

שהכלי אומרים  ואין השני חייב – שברו שהחץ  קודם  הכלי 

עומד  היה  כי  החץ  זריקת  מרגע  הבעלים  מרשות  יצא  כבר

להישבר .

חפץ על בבעלות  שכן הדינים. בין סתירה  אין כי ונראה 

מצב בכל הקיימת  הבעלות , עצם  א ) חלקים: שני  כלולים 

ב('שלו') בפועל . בו  השימוש  ואפשרות  החפץ  על השליטה  (

.('ברשותו')

בגמרא  אמרו זה  יסוד ב)ועל  סח, נתיאשו(ב"ק ולא  "גזל :

שניהם  – והנגזל)הבעלים לפי(הגזלן זה להקדיש , יכולים  אינם

להקדיש כדי  כלומר: ברשותו", שאינו  לפי וזה שלו שאינו

האמורים , החלקים  שני  את  הכוללת  שלימה  בעלות נדרשת 

אינו והנגזל שלו  אינו החפץ  כי  להקדיש  יכול  אינו  הגזלן  ולכן

ברשותו. אינו  כי להקדיש  יכול 

מעות על שני  מעשר פירות לחלל יכול אינו זה  ומטעם 

שהרי 'ברשותו' שלא  הן  כעת  כי ממנו, לקחת  עומד שהגזלן 

בוודאי הבעלות  עצם  אך כרצונו , בהן להשתמש  יכול  אינו

אם וכן לשלם  יתחייב  אלו מעות  שיזיק  מי ולכן קיימת עדיין 

אותן. להשיב חייב ולקחן  אדם קדם 

(`k 'iq n"a dxezd ihtyn)

ה'תשע"ח  שבט כ"ה קודש שבת שקול  אינו הספק כאשר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰da LnzLpL äáz¥¨¤¦§©¥¨
.ïélç ,äöçîì äöçî ...úBòî dëBúa àöîe ,éðL øNòîe ïélçª¦©£¥¥¦¨¨§¨¨¤¡¨§¤¡¨ª¦

מעות מניחים המשתמשים  מחצית אם להבין: וצריך 

ואומרים מקילים  מדוע  מעשר , מעות  ומחציתם  חולין 

ובפרט  לחומרא , דאורייתא ספיקא  והרי  חולין , הן שהמעות 

למעשר " חולין בין הנמצאות  י"ב)שב "מעות  נקט (שבהל'

לחומרא ? הרמב "ם

קורקוס : הר "י  ומבאר 

לקופת חולין של מטבעות  קופת  בין  שנמצאו במעות 

הקופות מאחת  ונפלו מעשר  י"ב)מטבעות שקול,(בהל' ספק יש 

מן ולא  נשמט  החולין  מן  שדווקא  לומר  הסתברות  ואין

במעות אבל תורה . של  ספק  ככל מחמירים  ולכן המעשר ,

מעשר  או חולין הם אם  זוכר ואינו בתיבה  י"א)שהונחו ,(בהל'

ביתר נעשה  בהן  והטיפול הם  קודש  מעשר  שמעות  כיון

ואם אלו במעות  עשה  מה  יזכור שהאדם מסתבר  לב , תשומת 

הן. חולין  מעות כנראה ספק, מתעורר 

עוד)והצל"ח ד"ה א ז, תירץ :(פסחים

שמא ספק  בהן שיפול עד חולין  בחזקת  הן  מעות סתם 

איזה שקול ספק  יש  כאשר  ולכן, מעשר , פירות  בהן נתחללו 

בתיבה  הונחו  י"א)מעות  חזקתן(בהל' על אותן מעמידים  ,

לקופת חולין  קופת בין שנמצאו מעות  משא"כ הן, וחולין

מאיזה – בקופות  אלא במעות  אינו הספק  (בהי"ב), מעשר

והולכים מאחרת, יותר  אחת לקופה  חזקה  ואין – נפלו  קופה 

תורה . של  ספק  ככל לחומרא

השלחן ' ח)וב 'ערוך קכט, סי' מבאר :(מע"ש

מניחין רוב  ואם  מעשר ... מניחין רוב  "אם  הרמב "ם מלשון 

אלו בו  שמסתפקים אחד  באדם  מדובר  שאין  משמע  חולין "

מעותיהם , כאן  המניחים  רבים  באנשים אלא  הניח, מעות 

כי להיתר , רוב  כאן יש  למחצה ' 'מחצה  הוא  הספק  וכאשר 

גם בה  משתמשים  ודאי  מעשר  למעות  בתיבה המשתמשים

חולין הוא למעות  שהשימוש שיתכן חולין למעות המשתמשים כמו (לא

בלבד) בהלכהלחולין אך חולין . אלו הרי להיתר, רוב שיש  וכיון  ,

מעשר אחת  קופותיו, בין  המעות  את שמצא  באדם מדובר  י"ב 

להחמיר . יש  השקול ובספק  חולין, ואחת 
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyhay d"kÎh"i -g"ryz

ה'תשע"ח  שבט י"ט ראשון יום

-mirxfxtq
xVrn zFkld¦§©£¥

‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ‡e‰Â ˙Á‡ ‰ÂˆÓƒ¿»««¿¿«¿ƒ«¬≈ƒ¿»»»
‰ÚÈ¯f‰ ˙MÓ ‰LÂ1.ÌiÂÏÏ BzÏÂBÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e ¿»»ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈
זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לאוכלו,1) מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר

פירותיהם  יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש ואם
פירותיו  האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם בטבלם.
להיות  מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין
על  זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ והולך אוכל
בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום
שפטורים  והדברים ידך. על מעשר הריני לחבירו האומר
מעשרים  ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר.

מעשר. הוא אם מעשר מקצת המפריש ודין באומד.

.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰ÏB„‚ ‰Óe¯z4„Á‡ LÈ¯ÙÓ ««∆«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ∆»
B·e .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .¯‡Lp‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ≈¬»»ƒ«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ
ÈÈÏ eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :¯Ó‡∆¡«ƒ∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«»

‰f‰ ¯OÚn‰Â .¯ÓB‚Â5ÌÈiÂÏÏ6˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,7; ¿≈¿««¬≈«∆«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡pL8Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ Ïk Èz˙ ‰p‰ ∆∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ»«¬≈¿ƒ¿»≈

.‰ÏÁÏ¿«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

on dxyrn cg` yixtn ,dlecb dnexz oiyixtny xg`"
."'ek xyrn `xwpd edfe ,x`ypd

התרומה  והלא תרומה, הפרשת קדמה מדוע להבין וצריך
בו  ו"אין חולין הוא מעשר ואילו לזר, שאסורה קודש היא
ומעשר  לה', מתנה היא תרומה כלומר: כלל", קדושה
הלוי  של מחייתם לצורך הם עני ומעשר (ללוי) ראשון
ובפרט  תרומה, הפרשת לאחר עד לאחרם ומדוע והעני,
כמה  עד גמזו איש נחום רבי ממעשה הידוע על־פי לעני

גדולה. הכי במהירות העני מזונות בנתינת להיזהר יש
הרי  טבל, היא הרי התרומה שקודם זאת שמלבד אלא,
הטוב  מן יאכיל רעב "האכיל המובחר מן לעשר מצוה ישנה
שבכסותו  היפה מן יכסה ערום כסה שבשולחנו... והמתוק
שכבר  מעשר ולעני ללוי לתת מוטב שעל־פי־זה ומובן כו'".
בכל  "הרמה" נעשית התרומה על־ידי כי תרומתו, הורמה
המשובח  מן היא אחר־כך המעשר נתינת וממילא הכרי,
הנה  מעשרו, נתינת למהר שיש לעני ובנוגע החלב". ו"מן
אפילו  התורה.... מן שיעור לה אין גדולה ש"תרומה מכיון
ב"רגע  תרומה להפריש יכול הכרי" את פוטרת אחת חיטה
הרי  תרומה, הפרשת על לברך גם שצריך ואף כמימרא",

כוללן  ביניהן, סח ולא מיד זה אחר זה הכל הפריש "אם
ומעשרות". תרומות להפריש ומברך אחת בברכה

וזוכה  פרנסה בענייני עוסק כשיהודי ה': לעבודת ההוראה
מפרנסתו  "מעשר" להפריש צריך לכל־לראש ה', לברכת
ועל־ידי־זה  וסיוע, לעזר שזקוקים אחרים יהודים עבור
חלק  שיגדל וככל ככה, פעמים תשע ה' לברכת זוכה

החלקים. תשע שאר בהתאם יגדלו הצדקה
(g"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ההפרשה.2) סדר הוא נתן 3)שכן לא שעדיין ואף
שנאמר: שמה ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה
סדר  על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך

הנתינות. סדר על ולא "תרומה 4)ההפרשות, נקראת
ואילו  ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס גדולה"

מחמישים. אחד היא גדולה שני 5)תרומה למעשר בניגוד
לבעלים. בן 6)שהוא אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי כדעת

לכהן. אף ראשון מעשר שאמר: לוייה 7)עזריה גם שהרי
ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, בעילת נבעלה או שנשבית
ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא

שהוא 8) אבל ללויים, שהמעשר אלא למד לא זה מפסוק
לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן

לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש

.·Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ9¯zÓe , «¬≈ƒÀ»«¬ƒ»¿ƒ¿»≈À»
‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï10ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡L ; ¿»¿¿À¿»∆≈¿À»¿»¿»»

¯OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ - ‰i„t B‡ L„˜ ˙B¯OÚÓa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿««¿…∆¿ƒ»≈∆»«¬≈
·LÁÂ :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁ ÔBL‡¯ ¯OÚnL ÔÈpÓe .ÈL≈ƒƒ«ƒ∆«¬≈ƒÀƒ∆∆¡«¿∆¿«
;·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆

·˜ÈÂ Ô¯b ‰Ó11ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Û‡ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - «…∆¿∆∆Àƒ¿»»»««¬≈ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL12CÎÈÙÏ .¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -13˙a , ∆ƒ¿»¿»Àƒ¿»»»¿ƒ»«

˙ÈaLpL ÈÂÏ14˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰ÏÚ·pL B‡15ÔÈ˙B - ≈ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿¬»¿ƒ«¿¿ƒ
˙ÏÎB‡Â ¯OÚn‰ dÏ16‰ÚÓML ÈÓ Ï·‡ .17˙nL »««¬≈¿∆∆¬»ƒ∆»¿»∆≈

„Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰ B‡ dÏÚa18˙qÂ ,19‡a Ck ¯Á‡Â , «¿»≈ƒ»≈∆»¿ƒ»¿««»»
‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ÌÈÓÎÁ d˙B‡ eÒ˜ - dÏÚa20 «¿»»¿»¬»ƒ∆ƒ¿∆¬»

.¯OÚÓa¿«¬≈

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי דלא
בכל 10) אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו

בקבר". "אפילו תרומות 11)מקום", מהם שהופרשו
באכילה 12)ומעשרות. אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת מעשר תרומת חולין.13)משום שהוא לפי
לגוי.14) נבעלה שמא כנעני.15)וחוששים לעבד או לגוי

מתרומה. נפסלת הייתה כהן בת הייתה ולא 16)שאם
שזנות  משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו

שכיחה. עד 17)אינה מפי או תומו לפי המסיח גוי מפי
אינם  אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד מפי ששמע

אחרת. לעדות עדים 18)כשרים שני לה העידו שאם נראה
שלעניין  פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת
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ניסת  שאפילו ה, הלכה י פרק שם רבינו פסק לבעלה חזרה
שהרי  קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני
שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה
ששני  ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו

שכיח]. לא זה גם שקר, העידו לא 19)העדים אם אבל
עשתה  לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת

מעשר.20)איסור. באכילת אף שאסורה משמע

.‚ÌÈiÂÏ21ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ‰ÎÂ22È„k , ¿ƒƒ¿…¬ƒ«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿≈
¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï23ÌÈ‰k‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿≈«…¬ƒ

˙BÓe¯z ¯‡L ÔÈLÈ¯ÙÓ24˙B¯OÚÓe25ÈÙÏe .ÔÓˆÚÏ «¿ƒƒ¿»¿««¿¿«¿»¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ÔÈÏËB ÌÈ‰k‰L26Ô‰È˙B¯t eÏÎ‡È ÏBÎÈ , ∆«…¬ƒ¿ƒƒ«…»…¿≈≈∆

ÈtÓ .Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏ·Ëa¿ƒ¿»«¿«≈»ƒ««∆ƒƒ
- 'Ìz‡ Ìb' ;ÌiÂÏ‰ el‡ - 'Ìz‡' :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿«∆≈«¿ƒƒ««∆

.ÌÈ‰k‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï¿«∆«…¬ƒ

מפרישים 21) לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים
כדי  ולא מעשר תרומת ממנו להפריש כדי רק ראשון מעשר
מנת  על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו

ללוי. שבישראל 22)ליתן פי על ואף לעצמן. ומשאירים
על  הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר
אין  וכהנים בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת

כן. כדי 23)הדבר המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
הלויים  ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו
לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר מפרישים
תרומת  להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו

לעצמם. שכולן 24)מעשר וביכורים, וחלה תרומה כגון
תרומה. במעשר 25)נקראות שהרי מובנים, הדברים אין

כתב  [וה"פרישה" חלק לכהן אין עני ובמעשר שני
גם  אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות
למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר שהרי מיושב לא זה
תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה
תרומות  "שאר פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו

ומעשר"]. תרומות "שאר או כלומר,26)ומעשרות"
אותן. ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים
טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, וכיוון

התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי

.„¯OÚn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÌÈ‰k‰ „iÓ28:¯Ó‡pL ; ≈ƒƒ««¬≈ƒ««…¬ƒ∆∆¡«
Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ Èk29‰p‰k ˙BzÓ Ïk ÔÎÂ .30 ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿¿À»

Ô‰ÎÏ Ô‰kÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -31˙‡ Ò˜ ‡¯ÊÚÂ . ≈ƒƒ»ƒ…≈¿…≈¿∆¿»»«∆
BpÓÊa ÌiÂÏ‰32Ô‰Ï ezÈ ‡lL33Ó‡l‡ ,ÔBL‡¯ ¯OÚ «¿ƒƒƒ¿«∆…ƒ¿»∆«¬≈ƒ∆»

ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ eÏÚ ‡lL ÈÙÏ ,ÌÈ‰kÏ Ô˙pÈ34. ƒ»≈«…¬ƒ¿ƒ∆…»ƒƒ»«ƒ

ראשון.27) מיד 28)מעשר אותו מוציאים שאין שכן וכל
מעשר 29)הלויים. נותנים "ישראל בספרי. הוא כן

הוא  וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים אין אבל ללויים,
את  לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא  בספרי
מכאן  הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר,

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין תרומות,30)אמרו
וקיבה. ולחיים שתרומה 31)זרוע שם: שאמרו [ומה

הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת
הכהנים]. מיד שדעת 32)ולא א) (הלכה למעלה ראה

לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו
כלל  [=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי על ואף
בזמנו  אלא היה לא זה חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא
יתן: שירצה שלמי אלא קנס, לא מכן לאחר אבל עזרא של
איך  שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן
שתרומות  רבינו שלדעת וכתב התורה, מן מצוה עזרא עקר

שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן אבל 33)ומעשרות
אם  בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר הלוי מן מוציאין אין
אמרו  שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן
משקל  להו, יהבינן דלא עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין

אמר". מי עימו 34)מינייהו עלו שלא לזה, והמקור
ומבני  ובכהנים בעם "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים,

שם". מצאתי לא לוי

.‰ÂÈ˙B¯t ÏÎB‡‰35ÔÈÏ·Ë36¯OÚn‰ ÏÎ‡L ÈÂÏ ÔÎÂ , »≈≈»¿»ƒ¿≈≈ƒ∆»«««¬≈
BÏ·Ëa37Èt ÏÚ Û‡ ,38ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ Ô‰L39- ¿ƒ¿««ƒ∆≈«»ƒƒ»«»«ƒ

˙Bzn‰ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡40Ô‰ÈÏÚ·Ï41¯L‡ :¯Ó‡pL ; ≈¿«¿ƒ««»¿«¿≈∆∆∆¡«¬∆
.Ô˙B‡ eÓÈ¯iL „Ú ÌeÏk Ô‰a EÏ ÔÈ‡ - '‰Ï eÓÈ¯È»ƒ«≈¿»∆¿«∆»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e42CÏB‰Â ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿»»»∆À»¿»»ƒ¿≈¿≈
.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ¿»««¿

חייב 35) אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, דווקא
מעשר 36)מיתה. או תרומה, ממנה הפריש שלא תבואה

הפריש  ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון,
מיתה. חייב אינו עני, הפריש 37)מעשר שלא כלומר,

מעשר. תרומת שחיוב 38)ממנו פי על אף לומר: ורוצה
הרי  כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה
שלא  לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא

ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם הוא 39)זכה כן
"מנין  ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין
קדשי  את יחללו ולא דכתיב במיתה שהוא הטבל את לאוכל
הכתוב  לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני
כאן  אף במיתה תרומה מה מתרומה חלול חלול ויליף מדבר
(בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה".

יחללוהו". כי בו אם 40)ומתו אבל בשוגג, כשאכל והיינו
שאינו  מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל

ומשלם. המתנות,41)לוקה בעלי הינם והלויים הכהנים
למי  אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא

רוצים. ומואב.42)שהם ועמון שנער מצרים, היינו

.Â‰Ê ÌB˜nÓ ÔÈ¯OÚÓ43CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¿«¿ƒƒ»∆«»«≈¿≈»ƒ
Ûwn‰ ÔÓ ¯OÚÏ44ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿«≈ƒ«À»¬»≈¿«¿ƒƒƒ«

BÈÓ BÈ‡L45ÔÓ ‡ÏÂ ,¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰ ÔÓ ‡ÏÂ , ∆≈ƒ¿…ƒ««»««»¿…ƒ
.¯OÚÓ BÈ‡ - ¯OÚ Ì‡Â ;·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰«»«««»¿ƒƒ≈≈¿À»

תבואה 43) על זה במקום הנמצאת מתבואה כלומר,
אחר. במקום מקיפין 44)הנמצאת "אין כמו סמוך כלומר,

ב  בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי
המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים,
המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב
בתרומה  להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו זה
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה
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אני 45) "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
תורמין  שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה
לעניין  ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה מעשרין ולא

זה.

.Ê‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L Ïk46, …∆»«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆«∆
e¯Ó‡L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ :¯OÚÓa Ck»¿«¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«∆¿…∆»«¿

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡ :‰Óe¯˙a47:¯OÚÓa Ck , ƒ¿»ƒ»«¿»¿»»¿«¬≈
¯eËt ‡e‰L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ - LÈ¯Ù‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ«¿¿»««¿¿…∆»

‰Óe¯z‰ ÔÓ48Ì¯Bz‰ ÏÎÂ ;¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt -49- ƒ«¿»»ƒ««¬≈¿»«≈
- eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï :Ô‰a e¯Ó‡L Ïk .¯OÚÓ¿«≈…∆»«¿»∆…ƒ¿…¿ƒ»¿
Ô‰È˙B¯OÚÓ - e¯OÚ Ì‡ Ck ,‰Óe¯z Ô˙Óe¯z¿»»¿»»ƒƒ¿«¿¿≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ50ÔÈ‡ Ck , ««¿¿…∆≈¿»¿»»≈
˙B¯OÚÓ Ô‰È˙B¯OÚÓ51. «¿¿≈∆««¿

פירות 46) על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון
הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת כגון 47)שנה

הטמא  מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן
בשוגג. הטהור או 48)על אדם, מאכל שאינו דבר כגון

והעוללות. והפרט והפאה והשכחה שאינו 49)הלקט זה
תרומתם  אין תרמו ואם יתרומו, שלא החמישה בכלל

ששומע 50)תרומה. והאלם שומע, ואינו המדבר כגון
והסומא. והשיכור והערום מדבר, אחד 51)ואינו כגון

שם. המנויים מהחמישה

.ÁEÈ„È ÏÚ ¯OÚÓ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰52BÈ‡ - »≈«¬≈¬≈ƒ¿«≈«»∆≈
‡Ï B‡ ¯OÚÈ Ì‡ ‰‡¯iL „Ú BnÚ „ÓÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈…

¯OÚÈ53CÈ¯ˆ - È„È ÏÚ ¯OÚ :B¯·ÁÏ ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»««¬≈«≈«»«»ƒ
BnÚ „ÓÚÏ54. «¬…ƒ

בשבילך.52) המעשרות מתקן הריני על 53)כלומר, שאף
אלא  להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין פי
אם  אבל השליח, את המשלח כשביקש היינו להחמיר,
שליחותו  עושה שליח חזקה אומרים עצמו, הציע השליח

להקל. אומרים 54)אף אין מהשליח ביקש שהוא שכיוון
שליחותו. עושה שליח חזקה

.ËÔÈ·e¯Á‰55‡l‡ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈»«»ƒ¿««¿∆»
Ì‰È¯·cÓ56·¯] ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,57.Ì„‡ [ ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»«¬«…»»

ÔÈ¯eËt - ÔË˜a ÔÈa ÔÏ„‚a ÔÈa ,ÌÈ¯n‰ ÌÈ„˜M‰Â58, ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈¿»¿»≈¿»¿»¿ƒ
ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈»…∆

מדרבנן,55) אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
מן  וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל

מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, כן 57)מדברי
הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך
שאם  הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי
דברי  ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל אינם
פירות  לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי מן רבינו
וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן,
רבינו  וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי לומר תלמוד
חרובי  נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר
שמעשר  הראב"ד דעת אבל דאורייתא. מחיוב רק צלמונה

כן  ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות
לגמרי. פטורים צלמונה יוסי 58)חרובי בר' ישמעאל כר'

וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר
קטנים. בין גדולים בין מרים בגדלן 59)שקדים כלומר,

הרי  מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם
ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים ולפיכך נגמרו. לא עדיין

ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום

.È;˙B¯OÚnÓ ¯eËt - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL ÔÏÈ‡ƒ»∆¿»¿««ƒ»ƒ««¿
‡ˆi‰ EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈¿«≈≈»¿««¿∆«…≈

‰„O‰60˙B¯OÚÓa ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «»∆¿≈»∆ƒ∆«»¿««¿
Ì‰È¯·cÓ61- ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z È¯‰L .·iÁ ƒƒ¿≈∆∆¬≈¿≈»»∆∆¿»≈«»

˙Á‡k ÔÙÒ‡ Ì‡ ‰È˙B¯t ¯OÚÏ62. ¿«≈≈∆»ƒ¬»»¿∆»

חייבים.60) בשדה מעשרות 62)מדרבנן.61)דווקא
אחת  אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק
כהנטוע  בחצר שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת
לדברי  שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה,
מן  לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי
אינו  זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה,
לדעת  אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא
דברי  סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות שמעשר הראב"ד
בהשגת  ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל המשנה

הראב"ד].

.‡ÈÌÈÏˆa63eLÈ¯L‰ elÙ‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eLÈ¯L‰L ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«∆¬ƒƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰iÏÚ Ú˜¯˜a¿«¿«¬ƒ»¿ƒƒ«««¿»¿»¬≈∆

˙ÏtÓ64‰„Oa ÔÈÚeËk el‡ È¯‰ - ÔÈl‚Ó Ô‰ È¯‰Â «…∆«¬≈≈¿Àƒ¬≈≈ƒ¿ƒ«»∆
.˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿««¿

שהפטור 63) נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך
ומכיוון  מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא
חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שאינו

שדה.64) אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט היינו

.·Èe‰„O ¯nLÓ‰65ÛÒ‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈ·Ú ÈtÓ «¿«≈»≈ƒ¿≈¬»»»«≈¿»«
‰È‰L B‡ ,‰„O d˙B‡a ˙B¯‡Lp‰ ÌÈ‡z‰ ˙‡∆«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»»∆∆»»

˙BÚÏ„n‰Â ˙B‡L˜n‰ ÈtÓ e‰„O ¯nLÓ66‡·e , ¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿»»
ÌÈ¯fÙÓ‰ ÌL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÛÒ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ»«¿À»ƒ

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚaL ÔÓÊa :‰„Oa67- «»∆ƒ¿«∆«««»∆«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe ,ÏÊb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒ»≈¿ƒ»«»ƒ¿«¬≈

‰Óe¯˙·e68ÔÈ¯zÓ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ; ƒ¿»≈««««ƒ«¿ƒ¬≈∆À»ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe ,ÏÊb ÌeMÓ69. ƒ»≈¿ƒƒ««¬≈

ענבים.65) וגם תאנים גם בו צמיחת 66)ויש מקום
והדלועין. מקפיד 67)הקישואין שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. יטלו אם 68)שלא או הפירות מן גזל אם כלומר,
השדה. בעל לו פטור 69)נתן והפקר הפקר שהן משום

המעשר. מן

.‚È:¯Ó‡pL .¯Á·n‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»ƒ«À¿»∆∆¡«
˙‡e·˙k ÌiÂÏÏ ·LÁÂ ,epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆¿∆¿««¿ƒƒƒ¿«

¯OÚnL ÌLk ;·˜È ˙‡e·˙ÎÂ Ô¯b70ÌÈLÈ¯ÙnL …∆¿ƒ¿«»∆¿≈∆«¬≈∆«¿ƒƒ
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BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ÌiÂÏ‰71ÌÈLÈ¯ÙnL ¯OÚÓ Ck , «¿ƒƒƒ«≈∆∆»«¬≈∆«¿ƒƒ
BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓe Ô¯b‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ72. ƒ¿»≈ƒ«…∆ƒ«∆∆ƒ«≈∆∆

המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת כלומר,
את 71) "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן כלומר,

ממנו". היפה.72)חלבו מן שתורמים

.„È„Ó‡a ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡73Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ‡l‡ , ≈¿«¿ƒ¿…∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈÓa B‡74ÁaLÓ - ¯eÚLa ˜c˜„Ó‰ ÏÎÂ .75. ¿ƒ¿»¿»«¿«¿≈¿ƒ¿À»

È¯‰L ,ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈ˙B¯OÚÓ - ˙B¯OÚÓa ‰a¯n‰Â¿««¿∆¿««¿«¿¿»¿À¿»ƒ∆¬≈
Ô‰a ·¯ÚÓ Ï·h‰76.ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯Ùe , «∆∆¿…»»∆≈»¿À»ƒ

ותרומת 73) באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, דווקא
כמעשר. אבל 74)מעשר בתלמוד, הרגיל הסדר תפס

והשוקל  המונה מן משובח והמודד משובח המונה להלכה
משניהם. המונה,75)משובח מן משובח המודד כלומר

משניהם. משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל
והרי 76) עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף כלומר,

טבל. הוא

.ÂË¯OÚÓ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰77¯OÚÓ BÈ‡ -78‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»«¬≈≈«¬≈∆»
‰Ó¯Ú‰ ˙‡ ˜ÏÁL ÈÓk79[LÈ¯Ù‰Ï] CÈ¯ˆ Ï·‡ ; ¿ƒ∆»«∆»¬≈»¬»»ƒ¿«¿ƒ

‡ÈˆBiL ˜ÏÁ‰ ‰fÓ80BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .BlL ¯OÚÓ ƒ∆«≈∆∆ƒ«¬≈∆≈«»
BÈ‡ - ¯OÚÓ ÌLÏ ‰MÓÁ Ì‰Ó LÈ¯Ù‰ ,‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ»¿≈«¬≈≈
¯OÚÓ ÔÈ‡Ò LÓÁ‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯OÚÓ«¬≈¿≈»¿«¿ƒ«∆»≈¿ƒ«¬≈

¯Á‡ ÌB˜Óa81Ô‰Ó LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,82‡È‰L ,‰‡Ò ÈˆÁ ¿»«≈∆»«¿ƒ≈∆¬ƒ¿»∆ƒ
.Ô‰lL ¯OÚn‰««¬≈∆»∆

שלפניו.77) התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
שאמרו  ומה ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר
מתוקנים  מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא:
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו

השלים.78) שלא הטבל 79)כיוון את שחלק כמי כלומר,
לפניו. טבל ערוגות שתי והרי חלקים, לשני סתם

ולא 80) ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש
הפטור. על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום

אחר.81) ממקום הסאין.82)כלומר, מחמשת

.ÊË‰Ê ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰83‰lÁz C¯·Ó84C¯„k , ««¿ƒ«¬≈∆¿»≈¿ƒ»¿∆∆
˙Bˆn‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL85ÈL ¯OÚÓ ÏÚ C¯·Ó ÔÎÂ . ∆¿»¿ƒ««ƒ¿¿≈¿»≈««¬≈≈ƒ

ÏÚ C¯·Ó .¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ÏÚÂ ÈÚ ¯OÚÓ ÏÚÂ¿««¿«»ƒ¿««¬≈ƒ««¬≈¿»≈«
BÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ïk86¯Á‡ ‰Ê Ïk‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; »∆»ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«…∆««

˙Á‡ ‰Î¯·a ÔÏÏBk - Ô‰ÈÈa ÁÒ ‡ÏÂ „iÓ ‰Ê∆ƒ»¿…»≈≈∆¿»ƒ¿»»««
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯Ù‰Ï :C¯·Óe87. ¿»≈¿«¿ƒ¿««¿

ראשון.83) ההפרשה.84)מעשר המצוות 85)לפני "כל
לעשייתן". עובר עליהן חמש 86)מברך לברך "צריך

המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות".

ביניהן. בהפסקה, לחוד, אחד כל במפריש זה וכל
לאחרים 87) שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק וראה

תרומה". הפרשת "על מברך

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פירותיו 1) הגומר אלא התורה מן להפריש חייב שאינו יבאר

בקוטנן  לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן
אדם  ימכור אם המעשרות. עונת היא איזו ודין הראויות. או

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו

.‡¯ÓBb‰ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒƒ«»∆»«≈
ÂÈ˙B¯t2BÓˆÚÏ ÔÏÎ‡Ï3- Ô¯ÎÓÏ Ô¯ÓBb‰ Ï·‡ . ≈»¿»¿»¿«¿¬»«¿»¿»¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt4Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ5¯OÚ :¯Ó‡pL ; »ƒ«»¿«»ƒƒ¿≈∆∆∆¡««≈
B˙‡e·z ¯ÓBb‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - zÏÎ‡Â 'B‚Â ¯OÚz¿«≈¿¿»«¿»≈«»∆»«≈¿»

.dÏÎ‡Ï¿»¿»

להלן 2) וראה ההפרשה. חיוב עליו חל שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח, הלכה לעשר,3)פ"ג חייב ואז

ומנחתֿחינוך  בגיליונו, (הגרע"א למכרם נמלך אם אפילו
שצה). שבשעת 4)מצוה כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו

שם). (מנחתֿחינוך למכרם חשב למלאכה, ברייתא 5)גמר
הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני פח. מציעא בבבא
דברי  על דבריהם שהעמידו מפני ירושלים, קודם שנים שלש
מן  היתר לו מצאו חכמים, מדברי שאסור מה (כלומר, תורה
ולא  - ואכלת תעשר עשר אומרין שהיו רש"י). - התורה
פטורים  התורה שמן הרי לוקח". ולא - זרעך תבואת מוכר,

שניהם. חייבים ומדבריהם הלוקח, וגם המוכר גם

.·˙‡e·z :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt - Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«»ƒ«»∆∆¡«¿«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ ,EÚ¯Ê«¿∆¿«»ƒƒ¿≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBÓ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ e¯Ó‚pL ¯Á‡ ÔÁ˜lLa¿∆¿»»««∆ƒ¿¿¿«¿»¿«≈¬»ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯OÚÏ ·iÁ - Á˜BÏ „Èa e¯Ó‚6. ƒ¿¿¿«≈««»¿«≈ƒ«»

ממה 6) ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן
מן  ממורחים בלתי טבלים שהלוקח יא: בבכורות שאמרו
כיון  וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב - הוא ומרחן הגוי
(תוספות  זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי הלוקח, שמרחם
התורה, מן פטור לעולם שלוקח סובר, (והראב"ד שם).
ופאה  שכחה "לקט מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו
קלא  בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
להם  שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית
שבשדה  עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט שהם ויודעים קול
אףֿעלֿפי  - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם
מבוררים). אינם שם הכסףֿמשנה (ודברי העני שמירחם
השדה, בעל כשמירחם שהמדובר נראה, רבינו ודעת
מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת על שהוא זה, שמירוח
בבבא  רש"י כתב וכן מחייב. אינו למכרם שמירוח  כשם
וראה  השדה. בעל שמירחם שהמדובר מרחו, ד"ה צד. קמא

ט). הלכה תרומות מהלכות בפ"ב רבינו בדברי

.‚˙B¯t7ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
¯Òa‰8¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ9eÏc‚iL „Ú «…∆¿«≈≈»«»ƒ¿«¬≈«∆ƒ¿¿

„Ú - ıÚ‰ È¯tÓ ı¯‡‰ Ú¯fÓ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡ eOÚÈÂ¿≈»…∆∆∆¡«ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»≈«
È¯t ‰È‰iL10˙‡ :¯Ó‡pL ;˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿≈«¿»¿«ƒ¿ƒ∆∆¡«≈

‰‡e·z ‰OÚzL „Ú - EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk11‡È‰ BÊÂ . »¿««¿∆«∆≈»∆¿»¿ƒ
˙B¯OÚn‰ ˙BÚ12˙B¯t‰Â ‰‡e·z‰ ÚÈbzL Ì„˜Â . ««««¿¿…∆∆«ƒ««¿»¿«≈

‰ˆ¯ÈM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - BÊ ‰BÚÏ13ÏÎ·e ¿»À»∆¡…≈∆»«∆ƒ¿∆¿»
‰ˆ¯iL C¯c14. ∆∆∆ƒ¿∆

א.7) משנה פ"א נתבשלו 8)מעשרות שלא ענבים היינו
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לפני  והיינו ח). משנה פ"ד לשביעית המשנה (פירוש
הלכה כדלהלן מבחוץ, שלהם חרצן וראה שייראה ה.

בפ"ט  ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ"ה למעלה
ב. הלכה שני מעשר ראה 9)מהלכות מדבריהם, אף

ט. הלכה פ"א בפירוש 10)למעלה גם רבינו כתב כן
ג. הלכה פ"א מעשרות בירושלמי ועיין שם. המשנה

שני 11) הביא רבינו [והנה ב. הלכה סוף שם ירושלמי
שיהיה  עד העץ, "מפרי לפירות: אחד זה, בענין פסוקים
בהלכה  כתב (ולכן לאכילה ראוי שיהא שצריך ומכאן פרי",
אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו:
הם  "ראויין לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה
ראויים  שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה
שני  ופסוק לאכילה"), ראוי שיהא עד - "הירק לאכילה".
תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי
ומכאן  ומצמיח". נזרע שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח.
ה). הלכה (להלן להצמיח ראוי זרעה שיהיה שצריך לתלתן,
מצמחת  אינה כן שלפני שליש, משתביא תבואה וכן
נזכר  לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי
ענין  ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל", שהוא "כל אלא
ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה
שהחכמים  לו. בסוכה רש"י כתב וכן שם. בירושלמי
אתרוגים  ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים
מצמיחים, שאינן שאףֿעלֿפי סוברים, במעשר, קטנים
להלן  רבינו כתב וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים
ראויין  שהם מפני משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה
אבל  בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה
ראויה  שהיא אףֿעלֿפי שליש, הביאה שלא תבואה
ופ"ו  ג, משנה פ"א (חלה בחלה חייבת שהרי לאכילה,
במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות

מצמחת). משנה 12)אלאֿאםֿכן פ"ד בשביעית שנזכרה
"מאימתי  ב: משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט,

וכו'". במעשרות חייבות ובין 13)הפירות רב בין כלומר,
דוקא  היא עראי שאכילת יט, הלכה פ"ג להלן ראה מעט,
ידו, לתוך וכונס מקלף אם אבל ואוכל, אחת אחת מקלף אם
כתב  שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע אכילת זו הרי
קבע). אכילת על שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו

(להלן 14) ומלח אש כגון למעשר, הקובעות דרכים לרבות
ג). הלכה פ"ג

.„ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ˙B¯t≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
˙BBÙÙÏn‰Â ÌÈ‡eMw‰15Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,16‡l‡ «ƒƒ¿«¿»¿∆≈«ƒƒ»∆»

‰lÁzÓ Ô‰ ÔÈÈe‡¯ Ï·‡ ,„·Ïa ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔË˜a ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï17; «¬ƒ»¬≈≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿»

.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ô˙‡ÈˆÈ ˙lÁznL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»»¿««««¿

והדלועים 15) הקשואים "ובירק, ושם: ד. משנה שם
וכאן  ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות"
שם, להלן רבינו הביא שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר.
שהוא  כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא

לקרקע.16)"משיתעגלו". א:17)במחובר משנה שם

שומרו  שהוא אףֿעלֿפי אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל
וגדול". קטן חייב אוכל, להוסיף

.‰‡È‰ BÊ È‡18?˙B¯OÚn‰ ˙BÚ19˙B¯t‰ eÚÈbiMÓ ≈ƒ««««¿ƒ∆«ƒ«≈
È¯t‰ ‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰ ,ÁÓˆÏÂ ÚÈ¯Ê‰20?„ˆÈk . «¿ƒ«¿ƒ¿…««…¿ƒ«∆«¿ƒ≈«

Î‡Ï ÌÈÈe‡¯ e‰iL „Ú ÌÈk¯ eOÚiMÓ - ÌÈ‡z‰‰ÏÈ «¿≈ƒƒ∆≈»«ƒ«∆¿¿ƒ«¬ƒ»
Ô˙ÙÈÒ‡ ˙ÚMÓ ˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡21. ««∆¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¬ƒ»»

ÌÈLe‡a‰Â ÌÈ·Ú‰22ÌÈwc‰ ÌÈ·Ú‰ Ì‰Â , »¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈»¬»ƒ««ƒ
˙Bi¯a„n‰23ıeÁaÓ Ì‰lL Ôˆ¯Á‰ ‰‡¯iMÓ -24. «ƒ¿»ƒƒ∆≈»∆««¿»∆»∆ƒ«

ÒniMÓ - ÌÈBn¯‰Á¯t‰25˙BÚaˆ‡‰ ÔÈa Ô‰lL »ƒƒƒ∆ƒ««∆«∆»∆≈»∆¿»
ÌÈÓ epnÓ ‡ˆÈÂ26eÁ˙tiMÓ - ÌÈ¯Óz‰ .27.¯B‡Ok ¿≈≈ƒ∆«ƒ«¿»ƒƒ∆ƒ»¿ƒ¿

ÌÈn„‡ ÌÈ„È‚ eÏÈËiMÓ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰28- ÌÈÊB‚‡‰ . »¬«¿¿ƒƒ∆»ƒƒƒ¬Àƒ»¡ƒ
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰Ó ÏÎ‡‰ L¯t˙iMÓ29ÌÈ„˜M‰ . ƒ∆ƒ¿»≈»…∆≈«¿ƒ»«ƒ»«¿≈ƒ

‰BˆÈÁ‰ Ô˙tÏ˜ L¯t˙zMÓ - ÌÈ˜e˙n‰30ÌÈ¯n‰ ; «¿ƒƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ»»«ƒ»«»ƒ
ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eËt -31˜ ÈÏÚa Ïk ¯‡Le .ÔB‚k ,˙BtÏ ¿ƒ¿»¿»»«¬≈¿ƒ¿

ÔÈÏBa¯Ëˆ‡‰32ËBl‰Â33ÌÈËa‰Â34eOÚiMÓ - »ƒ¿¿Àƒ¿«¿«»¿ƒƒ∆«¬
ÏÎ‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰BzÁz‰ ‰tÏ˜35- ÌÈ˙Èf‰ . ¿ƒ»««¿»«¿»»…∆«≈ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰M ‰nÓ ‰ÚLzÓ „Á‡ ÔÓL eOÚiMÓƒ∆«¬∆∆∆»ƒƒ¿»ƒ«∆≈¿ƒ
Ô‰lL LÈÏL ‰ÊÂ ,e¯ÓbiLk ˙BOÚÏ36ÌÈÁetz‰ .37 «¬¿∆ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»∆««ƒ

eÏbÚ˙iMÓ - ÌÈ‚B¯˙‡‰Â38ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ¿»∆¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ
- ‚B‡‰Â ÌÈ˙ez‰ .ÌÈpË˜ Ì‰Lk ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿∆≈¿«ƒ«ƒ¿»

eÓÈc‡iMÓ - ÌÈc‡‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .eÓÈc‡iMÓ39. ƒ∆«¿ƒ¿≈»∆«¿»¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ
˙B¯BÁL ˙Bc˜ ˙Bc˜ eOÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰40ÔÎÂ . ∆»ƒƒ∆«¬¿À¿À¿¿≈

¯ÈÁL‰Ï Ôk¯cL Ïk41ÌÈÒb‡‰ .e„˜piMÓ - »∆«¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ»¿»«»ƒ
eOÚiMÓ - ÔÈ„¯ÊÚ‰Â ÌÈLÈ¯t‰Â ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â¿«¿¿¿≈ƒ¿«»ƒƒ¿»À¿»ƒƒ∆«¬

Ï‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .˙B·Ï ˙BÁ¯˜ ˙BÁ¯˜- ÔÈa »¿»¿¿»¿≈»∆«¿»¿«¿ƒ
˙BÁ¯˜ eÁ¯˜iMÓ42LÈÏL ‡È·zMÓ - ‰‡e·z‰ .43. ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ
‰È‰iMÓ - ÔzÏz‰44Ú¯Ê Ì‡ ‰ÁÈÓˆÏ Èe‡¯ dÚ¯Ê45. «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«

ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â ÔÈ‡eLw‰ :˜¯i·e«»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒ
BÓk ,ÔË˜a ÔÈ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ˙BBÙÙÏÓ‰Â¿«¿»¿¿…«≈»∆«»ƒ¿»¿»¿

e¯‡aL46„Ú ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ˜¯i‰ ¯‡Le ; ∆≈«¿¿»«»»∆≈»«¬ƒ»«
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ÏÈc‚iL47. ∆«¿ƒ≈«»«∆¿≈»«¬ƒ»

Ba ÚÈb‰L ÏBkL‡48Blk - È„ÈÁÈ ¯Èb¯‚ elÙ‡49 ∆¿∆ƒƒ«¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒÀ
˙B¯OÚÓÏ ¯eaÁ50Blk ÚÈb‰ el‡Îe ,51B˙B‡ ‡ÏÂ . ƒ¿««¿¿ƒƒƒ«À¿…

ÔÙb‰ d˙B‡ da LiL Áe¯‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÏBkL‡∆¿ƒ¿«∆»»»«∆≈»»«∆∆
elÙ‡ da ÚÈb‰L ÔBn¯ ÔÎÂ .ÏBkL‡‰ da LiL∆≈»»∆¿¿≈ƒ∆ƒƒ«»¬ƒ

‰„È¯t52¯eaÁ dlk - ˙Á‡53. ¿ƒ»««À»ƒ

ב.18) משנה זו,19)שם לעונה הפירות שיגיעו שמשעה
במעשרות. שאם 20)חייבים כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

השיעורים  וכל שיעורו. לפי פרי כל להצמיח, יוכלו יזרעו
ולא  שהוא, מה לפי פרי בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו
שבשאר  משום וזיתים בתבואה אלא שליש הבאת נזכרה
(הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות
לומר, צריך י) הערה ג (הלכה למעלה שכתבנו מה [ולפי
ולהצמיח", להזריע הפירות "משיגיעו רבינו שכתב שמה
ושל  לאכילה" "ראוי של השיעורים שני כלל שבדרך  היינו
כותב  זה אחרי שהרי ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח"

לאכילה"]. ראויים כו' התאנים "כיצד ירושלמי 21)רבינו
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אחר  אלא במעשרות חייבים אינם כי ונראה ב. הלכה שם
לאכילה. ראויים אינם לכן קודם שהרי שעות, כ"ד

רוקח).22) (מעשה ליתא אחרים שנאמר 23)בספרים כמו
(פירוש  באושים" ויעש ענבים לעשות "ויקו ב) ה, (ישעיה

שם). ויזכככו 24)המשניות שיתרככו והיינו שם. ירושלמי
המים  לרוב מבחוץ הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות
צריך  האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף וראה (שם). שבתוכן

במעשר. חייב ויהא זה לשיעור רומי:25)שיגיע בדפוס
ההלכה  בסוף להלן וכן קורקוס. מהר"י הגיה וכן "הפרד",

שם.26)"פרידה". בירושלמי הוא רומי 27)כן בדפוס
הגר"י  הגיה וכן קורקוס. מהר"י בפירוש וכן "משיתפתחו".
חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא

להתבשל 28) כשיתחילו האפרסקין "כי שם. ירושלמי
המשנה  (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין

ולשון 29)שם). יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים
בפירושו  רבינו וכתב מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה:
כאילו  האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל "משיבדל למשנה:

האוצר". והוא במגורה בתוספתא 30)הוא הוא כן
שם, בירושלמי הפיסקא ולפי ב. הלכה פ"א מעשרות
פירוש  עם שבירושלמי במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש

קורקוס. ומהר"י ובריבמ"ץ שירליאו, בקטנן 31)ר"ש בין
שם. שביארנו ומה ט, הלכה פ"א למעלה וראה בגדלן, ובין

יד.).32) זרה (עבודה הארז פרי והם שם. ירושלמי
שאמרו 33) "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית הנזכר

בירושלמי,34)בירושלמי. שאמרו ה"איפסטקין" אלו
קורקוס). (מהר"י בערבי" פסתק הנקראים כן 35)ו"הם

לר' חכמים מודים אלה שבשלשה שם, בירושלמי הוא
משיעשו  והשקדים "האגוזים ב) משנה (שם האומר יהודה,

(התחתונה)". "והזיתים 36)קליפה שם: ג במשנה
"מהו  ז) הלכה (פ"ד שביעית ובירושלמי שליש". משיכניסו
מתניתא  לוג, ראב"ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש
ממה  מתשעה אחד הרי לסאה". לוגין שלשה עושין שהן

לעשות. ראויין ד.37)שהן משנה שם 38)שם במשנה
עיון, צריך אבל ניכר. הפרי אין כן לפני כי ויתכן ליתא.

(כסףֿמשנה). זה לרבינו לו והיינו 39)מניין ב. משנה שם
שם). המשניות (פירוש להאדים משנה 40)שיתחילו שם

משינקדו". "החרובין סנה 41)ג: וענבי הדס ענבי כגון
שם). מכוסין 42)(ירושלמי בוסר, כשהן הללו הפירות

מעט, מעט מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות
שם). (ר"ש לבנים והן הכל נופל בישולן כן 43)ובגמר

ג  הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא
י. משיהיה.44)והערה ואמרו 45)צ"ל: שם. משנה

קומצו  מלא נוטל בודק? "כיצד ב) (הלכה שם בירושלמי
לאו  ואם חייבת, רובה שקע אם מים, של הספל לתוך ונותן
משתצמח  ד"ה יב: ר"ה ותוס' ברש"י וראה פטורה".

ד.46)לזרעים. הלכה בירושלמי 47)למעלה הוא כן
ג. הלכה שנראה 48)שם מעשרות, לעונת הגיע כלומר,

למעלה. ראה בחוץ, שלו האשכול.49)החרצן כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב מחובר כלומר,
ב.51) הלכה שם שבתוך 52)ירושלמי קטן אחד גרגיר

שיש 53)הרימון. הרימון, אותו בה שיש הרוח כל כלומר,
- רימון" "וכן שכתב ממה נראה כן הפרידה, אותה בו

(כסףֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון שדין משמע
כוונתו  שאם הרוח, כל חיבור, "כולה" שכתב ממה נראה וכן
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו היה הרימון, על רק

.Â¯kÓÈ ‡Ï54t Ì„‡˙BÚÏ e‡aMÓ ÂÈ˙B¯ …ƒ¿…»»≈»ƒ∆»¿«
˙B¯OÚn‰55˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ56Ì‡Â . «««¿¿ƒ∆≈∆¡»««««¿¿ƒ

e¯ka57¯‡M‰ ¯kÓÏ ¯zÓe ,˙B¯eka‰ ˙‡ ÏËB - ƒ¿≈∆««À»ƒ¿…«¿»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL58¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…ƒƒ«¿««««¿¿≈…ƒ¿…

BzÙb ˙‡ Ì„‡59ÂÈbÊ ˙‡Â60ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »»∆ƒ¿¿∆«»¿ƒ∆≈∆¡»«
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯OÚn‰61ÔÈ˜Ln‰L ; «««¿¿ƒ≈∆«¿ƒ∆««¿ƒ

˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ì‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰62B·z ˙‡ ‡ÏÂ . «¿ƒ≈∆«»ƒ¿««¿¿…∆ƒ¿
‰‡e·z epnÓ Ë˜ÏÏ63‰‡e·z‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ ƒ¿…ƒ∆¿»¿ƒ∆≈∆¡»∆«¿»

.¯OÚÓa ˙·iÁ Ô·z‰ ÔÓ Ë˜lzL∆ƒ»≈ƒ«∆∆«∆∆¿«¬≈

ג.54) משנה פ"ה ואילך 55)מעשרות מכאן חייבים שהם
על 56)במעשרות. עובר לו והמוכרם יעשרם, לא שמא

(ירושלמי). מכשול" תתן לא עור חלק 57)"ולפני שבאו
מעשרות. לעונת הפירות שאשכול 58)מן ואףֿעלֿפי

אותה  כל המעשרות, לעונת יחידי גרגר אפילו בו שהגיע
כיון  מכירה, לענין החמירו לא - למעשרות חיבור הרוח
וראה  מעשר, בלי הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה

ראשונה". שלהם.59)"משנה ופסולת זיתים גרעיני
(פירוש 60) וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

בר"ש). וראה שם, הלוקח 61)המשניות שפירש כלומר,
- פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי שלוקחם
(מלאכת  לשריפה אלא עומדים אינם הסתם שמן לו, מוכרן

למי 62)שלמה). וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה
מהן  הוציא ואם משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו
"שאם  נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין
(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי וכו'", הוציא

שם). ממנו 63)אנשי "ללקוט מפורש לא שם במשנה
בפירוש  וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה",

שם. המשנה

.ÊÔÈÈ È¯ÓL64Â ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pLÔ˙ Ì‡ :ÔpÒ ƒ¿≈«ƒ∆»«¬≈∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ»«
‰LÏL65¯˙i‰ ‰fÓ ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ - ‰Úa¯‡ ‡ˆÓe66 ¿»»»«¿»»ƒ«¬≈ƒ∆«»≈

¯Á‡ ÌB˜nÓ67Ì¯Bz‰L ;‰Óe¯z ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â . ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»¿»∆«≈
Ïk‰ ÏÚ BaÏa - ‰lÁza68‰Óe¯z· e¯‡aL BÓk ,69. «¿ƒ»¿ƒ««…¿∆≈«¿«¿»

ÏÚ ¯˙È ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓ»»»≈«¿»»««ƒ∆»»»≈«
B˙cÓ70¯eËt - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â71. ƒ»¿««ƒ∆≈»∆«««ƒ»

לתירוץ 64) מב: בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות
אינו  חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד,
הפרי. של טפילה פליטה רק יין, שאינו במעשר, חייב

רמא).65) ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י מים מן 66)כוסות
הרביעית. מיניה 67)הכוס וכלֿשכן אחר, ממקום אף

הפטור, על החייב מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה,
שם). (רע"ב הוא גמור ג.68)שחיוב הלכה שם ירושלמי

כא.69) הלכה תרומות מהלכות ד יותר 70)בפרק כלומר,
שנתן. כוסות אלא 71)משלש יין של חשוב טעם זה שאין

וראה  פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י בעלמא" דפירי "קיוהא
צו: בתרא בבבא זו משנה פירושו וכן ברשב"ם).
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.ÁLÈc˜n‰72ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ˙B¯t73e‡a ‡lL „Ú ««¿ƒ≈»¿∆≈¿À»ƒ«∆…»
¯OÚn‰ ˙BÚÏ74eÚÈb‰ Ô‡„tL ¯Á‡Â ,Ô‡„Ùe75- ¿«««¬≈¿»»¿««∆¿»»ƒƒ
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ76Ì‰Â ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡Â . «»ƒ¿«¬≈¿ƒ»¿««««¿¿≈

ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊb‰ „Èa77. ¿««ƒ¿»¿««»¿»»¿ƒ

ח.72) משנה פ"ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד ונת אף
ואםֿכן  כקרקע, וחשובים לקרקע צריכים והם המעשרות,
מן  ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין

רבינו 74)המעשרות. כתב וכן ה. הלכה למעלה המבוארת
שם. ורע"ב ר"ש ועיין שם. המשנה לעונת 75)בפירוש

חובתם.76)המעשר. בשעת הקדש ביד היו ולא הואיל
לעונת 77) באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ופדאן המע  המעשרות לעונת משבאו חייבין, ופדאן שרות
באו  שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין"
הגזבר  ביד המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת
בידי  היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך
שלא  עד "הקדישן עוד: נאמר שם המשנה ובסוף הגזבר.

כה. הלכה פ"ג להלן הובא וזה וכו'", נגמרו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהגיעו 1) פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר

שאחד  ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו מעשר לעונת
מלאכתן  גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה
אוכל  אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין פירות. של
או  בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי,
פירות  המקדיש לעשר. חייב אם בזה וכיוצא גרוגרות

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים

.‡˙B¯t2˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L3eLÏ˙Â4ÔÈ„ÚÂ ≈∆ƒƒ¿««««¿¿ƒ¿¿«¬«ƒ
dL„Â d¯ˆwL ‰‡e·z ÔB‚k ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï…ƒ¿¿»¿«¿»¿¿»∆¿»»¿»»

d˙B‡ ‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ5dÁ¯Ó ‡ÏÂ6Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - «¬«ƒ…»»»¿…≈¿»À»∆¡…≈∆
È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡7ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú8¯ÓbzMÓe . ¬ƒ«¬««∆ƒ»≈¿«¿»ƒ∆ƒ»≈

ÔzÎ‡ÏÓ9È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ -10. ¿«¿»»∆¡…≈∆¬«

מ"ב.2) פ"א ה"גֿה.3)מעשרות פ"ב למעלה ראה
סב,4) (קידושין במעשרות חייבים אינם מחוברין שפירות

ה"א). שם ו'ירושלמי' מן 5)א. המוץ להפריד כדי לרוח,
ערימה  מעמיד אלא ממרח שאינו במי היינו הגרעינים.
כאן  ואין ערימה העמיד לא - זרה שלא ומכיון הי"ג), (להלן

מלאכה. שאין 6)גמר מירוח לעשות שדרכו מי היינו
עד  ערימה, והעמיד שזרה אףֿעלֿפי מלאכה, גמר אצלו

שם). (להלן מירוח וכל 7)שיעשה קבע, אכילת לא אבל
(רש"י  לקבע עראי בין הבדל אין התורה שמן מדבריהם, זה

במוץ). ד"ה לא. כנ"ל.8)בברכות במירוח, או בערימה
מ"ה.9) למכרם 10)שם, עלֿמנת בגומר שהמדובר מכיון

מדבריהם, אלא אינו החיוב שכל כרחנו על כדלהלן, בשוק,
ה"א. פ"ב למעלה כמפורש

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ô¯ÎÓÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÓB‚a «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈≈»¿»¿»
˜eMa12È¯‰ - ˙Èaa ÔÎÈÏB‰Ï B˙ek ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¬»ƒ»¿»«»»¿ƒ»««ƒ¬≈

Î‡Ï ¯zÓ ‰Ê„Ú ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡ È‡¯Ú Ô‰Ó Ï ∆À»∆¡…≈∆¬«««∆ƒ¿¿»¿«¿»«
¯OÚÓÏ eÚ·wiL13. ∆ƒ»¿¿«¬≈

שם.11) ואפשר 12)משנה, תלוי, הדבר בדעתו שלא

שמקח  למעשר, ויקבע וימכר גורנו בפתח לוקח שימצא
שם). ('ירושלמי', כדלהלן למעשר, במשנה,13)קובע

מגיע  שהוא עד עראי מהם אוכל לביתו "במוליך שם:
לרבות  למעשר, הקובעים הדברים כל כלל ורבינו לביתו".
ודעת  ה"ב. ופ"ד ה"ג, כדלהלן מדרבנן, הקובעים אלה גם
תירוש  שבדגן ה"א, בפ"ד ולהלן כאן, בהשגה הראב"ד
והם  הקובעים, הדברים ששת לכל צריך אין ויצהר

בלבד. ויקב בגורן מתחייבים

.‚˙B¯OÚÓÏ ˙B¯t‰ Ú·B˜ ÌÈ¯·„ ‰MMÓ „Á‡14: ∆»ƒƒ»¿»ƒ≈««≈¿««¿
¯ˆÁ‰15Áwn‰Â ,16L‡‰Â ,17ÁÏn‰Â ,18‰Óe¯z‰Â ,19, ∆»≈¿«ƒ»¿»≈¿«∆«¿«¿»

˙aM‰Â20‰¯Ó‚pL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ¿««»¿À»≈¿ƒ∆»¿»»∆ƒ¿¿»
BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

ה"ב.14) פ"ד להלן ראה רומי,15)מדבריהם, [בדפוס
הסמוכה: בהלכה נראה וכן "הבית". אברבנאל: ובכ"י
שכתב  שם, בפ"ד להלן אבל לבית". שיכנסו עד וכו' "כיצד
וכו' אבל וכו', לביתו בכניסתו שיקבע עד כו' לוקין "שאין
"חצר" שהנוסחא נראה וכו'", שמנינו דברים הששה בשאר
אין  זאת ובכל החצר", "הבית, צ"ל כי ויתכן הנכונה. היא
ה"ז]. שם להלן ראה בית, בכלל שחצר ששה, אלא כאן

ואילך.16) מה"א פ"ה, ואילך.17)להלן מהי"ד שם,
הי"ח.18) הי"ט.19)שם, מנה 20)שם, ולא ה"כ. שם,

הי"ד  פ"ה ולהלן מ"א, פ"ד במעשרות הנזכר "כובש" גם
במלח  הוא כובש רבינו שלדעת משום בראב"ד), (ראה
 ֿ (כסף "מלח" בכלל הוא והרי המשנה) בפירוש (עיי"ש

ורדב"ז). א 21)משנה לה, בביצה יוחנן רבי של מימרא
לענין  גם רבינו מזה ולמד ותרומה. שבת מקח, חצר, לענין -

איש'. ב'חזון וראה ומלח. אש

.„Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈaÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯t ?„ˆÈk≈«≈∆«¿¿ƒ»««ƒ««ƒ
„Ú È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ Ô‰Ó ÏÎB‡ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»≈≈∆¬ƒ«¬««

˙ÈaÏ eÒÎpL22,˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ - ˙ÈaÏ eÒÎ ; ∆ƒ¿¿««ƒƒ¿¿««ƒƒ¿¿¿««¿
¯OÚiL „Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â23B‡ ,Ô¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¡…≈∆«∆¿«≈¿≈ƒ¿»»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ B‡ ,ÁÏÓa ÔL·k B‡ ,¯e‡a ÔÏMaƒ¿»»¿»»¿∆«ƒ¿ƒ≈∆
„Ú ÏÎ‡È ‡Ï - Ì‰ÈÏÚ ˙aL ‰ÒÎ B‡ ,‰Óe¯z¿»ƒ¿¿»«»¬≈∆……««

˙ÈaÏ eÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚiL24ÔÒÈÎ‰ . ∆¿«≈««ƒ∆…ƒƒ««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ˙ÈaÏ««ƒ…∆∆ƒ»≈¿«¿»¬≈∆≈≈∆

È‡¯Ú25˙ÈaÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙‰ . ¬«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿»≈««∆ƒ¿¿««ƒ
Ïk‰ ¯OÚÏ ·iÁ -26ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜ ÒÈÎ‰ ?„ˆÈk . «»¿«≈«…≈«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ

ÛLÙLiL Ì„˜ ˙ÈaÏ27˙Á‡ ÛLÙLÏ ÏÈÁ˙iMÓ -28 ««ƒ…∆∆¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈««
Ì¯Bz‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓÏ Ïk‰ eÚa˜ƒ¿¿«…¿«¬≈¿≈…«≈»∆¿≈«≈
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»À»∆¡…≈∆

È‡¯Ú29Ì„˜ dÓ¯z Ì‡L ,ÌÈ‡z ˙lkÏkÓ ıeÁ . ¬«ƒ«¿««¿≈ƒ∆ƒ¿»»…∆
¯OÚÓÏ ‰Úa˜ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL30. ∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿¿»¿«¬≈

הקודמת.22) בהלכה ראה בית, בכלל אפילו 23)וחצר
א.24)עראי. פח, ה"ו.25)בבא ֿמציעא להלן ראה

שם.26) להלן וראה ב. שם, להלן 27)בבאֿמציעא ראה
מלאכתם. גמר שזהו כולם,28)ה"ח, לשפשף דעת על

שם. להלן כנ"ל,29)ראה מלאכתם לגמור שיתחיל עד
למעשר. הקובעים הדברים בכל פ"ב 30)וכן מעשרות
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לעזר, רבי "אמר ה"ג: שם וב'ירושלמי' כחכמים. מ"ד,
שם  בתוספתא הוא וכן מתניתין", היא דבר כל של בכלכלה
ליעזר  לרבי חכמים "ומודים :(231 10 עמ' ליברמן (הוצאת
שלא  מלאכתה, נגמרה שלא עד שתרמה פירות של בכלכלה
כו', משיחפה ש"כלכלה משום והיינו עראי". ממנה יאכל
כל  שילקט עד ממלא אינו אם וכו' משימלא מחפה אינו אם
"וכשתורם, מ"ה), פ"א מעשרות ממס' ה"י, (להלן צרכו"
מתוקן  שאינו יתן שהיאך זו, בכלכלה עוד ילקוט לא בוודאי

שם). אליהו' ('שנות מתוקן" על

.‰‡È·n‰31‰‡z ÈÎBÒ ˙ÈaÏ32È„aÎÓ ,ÌÈ‡z Ì‰·e «≈ƒ««ƒ≈¿≈»»∆¿≈ƒ«¿¿≈
‰¯Óz33ÌÈ¯Óz Ì‰·e34B‡ ˙B˜BÈz ÌeÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿»»»∆¿»ƒƒƒ¿ƒƒ

ÏÚa ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ÌÈÏÚBt¬ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈¿ƒƒ¿ƒ»««
¯OÚÓa ·iÁ - ˙Èa‰35ÒÈÎ‰ .36ÌÈÏaL37˙BOÚÏ ««ƒ«»¿«¬≈ƒ¿ƒƒ√ƒ«¬
eÚa˜ ‡Ï - ‰qÚ Ô‰Ó38˙BÏÈÏÓ ÔÏÎ‡Ï ;39eÚa˜ - ≈∆ƒ»…ƒ¿¿¿»¿»¿ƒƒ¿¿

¯OÚÓÏ40‰‡e·˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41Ï·‡ ; ¿«¬≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»
˜ ‡Ï - ˙BiË˜a¯OÚÓÏ eÚa42. ¿ƒ¿ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈

(31.(238 8 עמוד ליברמן (הוצאת פ"ג מעשרות תוספתא
תאנה.32) תמרים.33)ענפי לא 34)כפות אלה שני

זו  הלכה סמיכות מתוך נראה וכן למעשר, מלאכתם נגמרה
להלן. וראה כאן. האחרות בעל 35)להלכות כשהביאם

בבת  מלאכה, גמר עם הבית, פני ראיית באה לבית, הבית
עוד, ללקט דעתו אין בוודאי לבית שמביאם שכיון אחת,
אינה  תינוקות של מחשבה אבל הקודמת. בהלכה ראה
אינה  פועלים, והבאת מחשבה. מחשבתן שאין קובעת,
 ֿ ואףֿעל שלהם. הפירות אין שהרי הבית, בעל את מחייבת
(להלן  למעשר נקבעו מדעתו, שלא חבירו פירות שהגומר פי
נגמרו, והרי קובעת, המלאכה גמר של המעשה שם - ה"ז)
מחייבת  אחר של מחשבתו ואין קובעת, המחשבה כאן אבל
אדם. אין ד"ה ב פג, יבמות ב'תוספות' ראה הבית, בעל את
שאחד  שם, להלן שכתב ממה צריךֿעיון שעדיין אלא
שלא  למעשר קובעים למעשר, הקובעים דברים מהששה
דברים  הששה בכלל ובית חצר גם והרי הבית, בעל מדעת

איש'. 'חזון ועי' א.36)הנ"ל. יג, בביצה ברייתא
פ"ג. מעשרות במוץ 37)ותוספתא תבואה הכניס כלומר,

לא 38)שלה. שהרי ופטור, עראי, אכילת מהן ואוכל
מלאכתן. השבלים 39)נגמרה את שמשפשף כלומר,

הזרעונים. את ברבי 40)ואוכל יוסי כרבי ולא כרבי,
שאין  מלאכתן, גמר היא בשבלין שהכנסתן לפי שם. יהודה,
והריהו  שם), (רש"י גרנן וזה אחר, גורן לידי לבוא סופן

בקליפתם. אגוזים אותה 41)כמכניס כונסין שהרבה
גרנה. וזהו שם.42)למלילות, בגמרא השניה כלשון

גרנן. זה ואין למירוח, הכנסתם קטניות שסתם

.Â¯zÓ43dÒÈÎ‰Ï ‰‡e·z‰ ÏÚ ÌÈ¯Ú‰Ï44ıBna45, À»¿«¬ƒ««¿»¿«¿ƒ»«
¯OÚn‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ˙ÏÎB‡ BzÓ‰a ‰È‰zL È„k46. ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿∆∆¿»ƒ««¬≈

ËÚÓ ËÚÓ ‰¯BÊÂ47¯eËÙe B˙È·Ï ÒÈÎ‰L ¯Á‡ ¿∆¿«¿«««∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÌÏBÚÏ48BÈ‡ È¯‰L ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿»ƒ«¿»ƒ«««¿∆¬≈≈

.Ïk‰ ¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿…«…

מקומות.43) ובעוד א. ט, בפסחים אושעיא רבי של מימרא
ראה 45)לביתו.44) מלאכתה, נגמרה שלא זמן כל

מתחייב  בבית, מלאכתה שנגמרה שאחר ה"ד, למעלה
להאכיל 46)במעשרות. "ומותר רבינו כתב ה"כ להלן

ועיי"ש  הבית", בתוך ואפילו הטבל מן עראי לבהמה
מלאכתו. שנגמרה לפני לבית, כשנכנס שהמדובר שפירשנו,
אוכלת  בהמתו "שתהיה כאן אמר למה להבין יש כן ואם
שלא  זמן כל לאדם, גם מותרת עראי אכילת הרי ופטורה",
- ב סז, מנחות ב'תוספות' ועי' מלאכה. גמר לאחר נקבע
10 שורה פ"ג מעשרות כפשוטה' וב'תוספתא כדי, ד"ה

.12 שאם 47)הערה הכל, את לגמור עלֿמנת שלא היינו,
כדלהלן. למעשרות הכל הוקבע - לכך היינו,48)נתכוין

שזרו  החלק אבל ומירוח. זריה בלי בבית הנשאר החלק
ה"ד: למעלה כמבואר במעשר, מתחייב - וגמרוהו אותו
משיתחיל  שישפשף, קודם לבית ודילועין קישואין "הכניס
ה'תוספות' כדעת ולא למעשר". הכל נקבעו - אחת לשפשף

עיי"ש. משיפקסו, לא ד"ה - ב פח, בבבאֿמציעא

.Ê¯ÓBb‰49BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯t50ÔÎÂ , «≈≈»∆¬≈∆…ƒ«¿¿≈
ÌÈÚ·BwL ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ÔÓ „Á‡a ÂÈ˙B¯t Ú·Bw‰«≈«≈»¿∆»ƒ«ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ

¯OÚÓÏ51¯OÚÓÏ eÏ·Ë el‡ È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL52. ¿«¬≈∆…ƒ«¿¬≈≈»¿¿«¬≈

כריש 49) ולא ה"א, פ"ב מעשרות ב'ירושלמי' יוחנן כרבי
שעומדים 50)לקיש. כגון למעשר, קובע שהגמר באופן

ה"ב). (למעלה לבית להוליכם ולא בשוק כגון 51)להמכר
מלאכתם  שנגמרה ולאחר (שם), לבית להוליכם שעומדים

שהממרח 52)(שם). שכשם מפורש, שם ב'ירושלמי'
כמוֿכן  יוחנן, רבי לדעת נטבלו מדעתו, שלא חבירו פירות
אבל  למעשר, נקבעו - מדעתו שלא שלקם או כבשם אם
יכול  כיצד הדבר, קשה ואמנם שם. נזכרו לא הדברים יתר
להיות  יכולה וכיצד הבעלים, מדעת שלא מקח להיות
באה  השבת הרי לכאן, שבת ענין ומה מדעתו, שלא תרומה

ה"ה. למעלה עוד וראה רדב"ז, ועי' מאליה?

.Áe‰Ê È‡53?˙B¯t ÏL ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚54ÔÈ‡eMw‰ ≈∆¿«¿«¿»∆≈«ƒƒ
ÛLÙLiMÓ - ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â55¯ÈÒÈÂ B„Èa ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒƒ∆¿«¿≈¿»¿»ƒ

ÛLÙLÓ BÈ‡ Ì‡Â .˜c ¯ÚO BÓk ,Ô‰ÈÏÚL ·e‰v‰56 «ƒ∆¬≈∆¿≈»«¿ƒ≈¿«¿≈
B˙B‡ ¯ÈcÒiMÓ - ÁÈh·‡·e ;‰Ó¯Ú „ÈÓÚiMÓ -ƒ∆«¬ƒ¬≈»»¬«ƒ«ƒ∆«¿ƒ

‰ˆ˜Óa57ÁÈh·‡ „ˆa ÁÈh·‡58‰È‰ .59ÛLÙLÓ ¿À¿»¬«ƒ«¿«¬«ƒ«»»¿«¿≈
˙Á‡ ˙Á‡60‰¯Ó‚ Bk¯ˆ Ïk ¯ÓbL ÔÂÈk - ««««≈»∆»«»»¿ƒ¿¿»

ÔzÎ‡ÏÓ61ÔÈÓ¯B˙Â .62ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜63Èt ÏÚ Û‡ ¿«¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ««ƒ
.Ô‰ÈÏÚÓ ·e‰v‰ ¯ÈÒ‰ ‡lL∆…≈ƒ«ƒ≈¬≈∆

מ"ה.53) פ"א אֿג.54)מעשרות הלכות למעלה ראה
אבטיח 55) - משיפקסו והדלועים "הקישואים שם: במשנה,

שיפול  - "משישלק" היינו "משיפקסו" והיינו משישלק",
שם). המשנה, (פירוש השער אותם 56)מהם מוכרין שיש

שהם. אבטיחים.57)כמו לשטוח מקום שמקצים דרכם
על 58) זה כשהם נשברים שהם ערימה מהם עושין שאין

שם). אליהו' ('שנות פ"א.59)זה מעשרות תוספתא
בלבד,60) מהם חלק אלא כולם, לשפשף דעת על שלא

להלן. אם 61)ראה שרק (רדב"ז). שנגמרו אלא כלומר,
כולה  את לחייב התחלה היא הרי כולם, לשפשף נתכוין
אלא  קובע אינו לכך, נתכוין שלא כאן אבל ה"ד), (למעלה
עיי"ש). ורדב"ז (כסףֿמשנה צרכו כל שיגמור עד
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מדבר 62) תורמין שאין אףֿעלֿפי [כלומר, שם. תוספתא,
מהל' (פ"ה מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה
לתרום  מותר נקבעו, מהם שמקצת כיון - ה"ד) תרומות
(שם  למעלה כמפורש נקבעו, שלא אלה על שנקבעו מאלה
מקצת, ברר משיברור. - הגורן את תורמין "מאימתי ה"ה)
כסףֿמשנה  ועי' ברור", שאינו על הברור מן תורמין

למעלה].63)ורדב"ז]. ראה ודילועין, קישואין על [כלומר,

.Ë˜¯i‰64„‚‡p‰65„‚‡iMÓ -66- „‚B‡ BÈ‡ Ì‡ . «»»«∆¡»ƒ∆∆¡…ƒ≈≈
‡lÓÓ BÈ‡ [Ì‡] .ÈÏk‰ ˙‡ ‡lÓiMÓ67‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿«≈∆«¿ƒƒ≈¿«≈¬≈∆

.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú È‡¯Ú ÏÎB‡≈¬««∆¿«≈»»¿

שם.64) אגודות.65)במשנה, אגודות להמכר שדרכו
הי"ב.66) להלן מלא 67)ראה כלי שאין קטן בכפר כלומר,

הכלי. את ממלאים אינם נמכר,

.È‰ÏkÏk68‰tÁiMÓ -69ÌÈÏÚa daL ˙B¯t‰ «¿»»ƒ∆¿«∆«≈∆»¿»ƒ
‡lÓiMÓ - ‰tÁÓ BÈ‡ Ì‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈˆe‰·e¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿«∆ƒ∆¿«≈

‡lÓÓ BÈ‡ Ì‡ .ÈÏk‰ ˙‡70.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú - ∆«¿ƒƒ≈¿«≈«∆¿«≈»»¿

ה"ד.68) למעלה ראה פירות, כנ"ל.70)משיכסה.69)של

.‡ÈÏB„‚ ÈÏk71ÔÂÈk - BÈˆÁ ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚcL ¿ƒ»∆«¿¿«…∆∆¿≈»
- Blk ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚ„a ‰È‰ .ÏaË BÈˆÁ ‡lnL∆ƒ≈∆¿ƒ¿»»»¿«¿¿«…∆À

L „Ú ÏaË BÈ‡BzÚ„·e ÌÈL eÈ‰ .Blk ˙‡ ‡lÓi ≈ƒ¿»«∆¿«≈∆À»¿«ƒ¿«¿
.Ì‰ÈL ‡lÓiL „Ú eÏaË ‡Ï - Ì‰ÈL ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆¿≈∆…ƒ¿¿«∆¿«≈¿≈∆

ה"ד.71) פ"א מעשרות 'ירושלמי'

.·È„‚‡72Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Oa ÏB„b „‚‡ ˜¯i‰ »««»»∆∆»«»∆««ƒ
˜eMÏ ˙BpË˜ ˙Bc‚‡ B„‚‡Ï BzÚ„aL73‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿¿»¿¬À¿««¬≈∆

ÏaË74„¯t‰ .75ÔÈ˜env‰Â76„ÈÓÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰Â ƒ¿»«∆∆¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«¬ƒ
Bbb L‡¯a ‰Ó¯Ú77ÌÈÏÚ‰ ¯ÈÒiMÓ - ÌÈÏˆa‰Â . ¬≈»¿…«¿«¿»ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ

˙BtÏw‰Â78BÈ‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÓ ÌÎÈÏL‰Ï Bk¯cL ¿«¿ƒ∆«¿¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ≈
.‰Ó¯Ú „ÈÓÚiL „Ú - ¯ÈÒÓ≈ƒ«∆«¬ƒ¬≈»

פ"א.72) שם ותוספתא שם, להתיר 73)'ירושלמי' כלומר,
(ריבמ"ץ  קטנות אגודות ולאגדה ולחזור הגדולה האגודה

שם). אם 74)במשנה, אבל בשדה, מלאכתו נגמרה שהרי
'ירושלמי' נטבל, אינו בשדה, ולאגוד ולחזור להתיר בדעתו

ה"ט. עניים מתנות מהל' בפ"ב וראה שם.75)שם. משנה,
אותם. שמייבשים רימון גרגירי מיובשים.76)והוא ענבים

(מעשרות 77) כדתנן לייבשם, הגג בראש להעמידם "שדרך
לראש  כנס שלא עד החרובין הי"ח) להלן וראה מ"ד, פ"ג
ראה  מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות הגג"
אבל  קמב), עמוד ופסקיו, מלונדריש אליהו רבינו בפירושי
רבי  אמר לא? בשדה הא בעי: יונה "רבי שם: ב'ירושלמי'
בראש  ערימה משיעמיד אפילו לך, מימר אתא דרובה חיננא
כמו  לכאן, השייכת ה"כ דלהלן הראב"ד בהשגת וראה גגו".

שמח'. ב'אור "הבצלים 78)שכתב ע"א: שם במשנה,
'שמלה' כמו בחילוף. "משיקלף", כמו והוא משיפקל",

שם). מלונדריש, אליהו (רבינו 'שלמה'

.‚È‰‡e·z‰79‰Ê ?Á¯ÓÓ e‰Ê È‡Â .Á¯ÓiMÓ - «¿»ƒ∆¿»«¿≈∆¿»≈«∆
È¯k‰ Èt ‰tÈÓ‰80Ïk ÛBÒa ˙Á¯a ‰‡e·z ÏL «¿«∆¿≈«¿ƒ∆¿»¿««¿»

¯·c81Ì‡ .‰ÈOÚÓ Ïk ÔÈ¯ÓBbLk ÔÈOBÚL C¯„k , »»¿∆∆∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬∆»ƒ
Á¯ÓÓ BÈ‡82‰Ó¯Ú „ÈÓÚiL „Ú -83- ˙BiËw‰ . ≈¿»≈««∆«¬ƒ¬≈»«ƒ¿ƒ

¯aÎiMÓ84ÏÎB‡Â ‰¯·k‰ ˙ÁzÓ ÏËBÂ .85BÈ‡ [Ì‡] . ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«««¿»»¿≈ƒ≈
Á¯ÓiL „Ú - ¯·Bk86ÏhÏ ¯zÓ - Á¯nL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«∆¿»«¿««ƒ∆≈«À»ƒ…

ÌÈÚËBw‰ ÔÓ87ÔÈ„„v‰ ÔÓe88Ô·z‰ CB˙aM ‰nÓe89 ƒ«¿ƒƒ«¿»ƒƒ«∆¿«∆∆
ÏÎB‡Â90. ¿≈

שם.79) משיתמרח,80)משנה, "תבואה שם: 'ירושלמי'
אפוי  משייפה) =) ישפר דו מן יוחנן רבי בשם חנניא רבי

כריו)". פני =) הוא 81)דכריה זה שייפוי באופן כלומר:
קטנים, עמרים מכמה לעשות דעתו שאין המלאכה, סוף

להלן. ראה גדולה, ערימה - פניהם ייפה ודעתו 82)שכבר
אנשי  ('תוספות גדולה ערימה - הקטנים מהעמרים לעשות

(שם).83)שם'). נתכוין שלא גדולה ערימה אותה
עפר.84) עמהם נתערב עקירתן שבשעת בכברה, ינפח
נאמרו 85) טעמים ושני שם. ותוספתא 'ירושלמי'

משום  או הקרקע, על נחו לא שעדיין משום או ב'ירושלמי'.
עדיין  נקבעו לא ולכן צרכה. כל בהם עשתה לא שהרוח
הגירסא  וב'ירושלמי' האויר, מן נוטל וכוונתו למעשר,
כפשוטה' ב'תוספתא וראה הסמוכה. בהלכה ועי' "וקולט".

שם.86)שם. נידושו.87)משנה, מצד 88)שלא
שבתבן.89)הכרי. מחוסרים 90)החיטים שהקוטעים

לרוח  זריה - ושבתבן לכרי, עליה - שבצדדים ואילו דישה,
ה"ד, למעלה [וראה שם). במשנה, (ריבמ"ץ נקבעו ולא
נקבעו  - אחת לשפשף התחיל אם ודילועין, שבקישואין

וצריךֿעיון]. שופשפו, שלא אלה אף למעשר, כולם

.„ÈÔÈi‰91ÔÈbf‰ ‰ÏLÈÂ ˙Bi·Áa epÁÈpiMÓ - ««ƒƒ∆«ƒ∆∆»ƒ¿ƒ¿∆««ƒ
˙È·Á‰ Èt ÏÚÓ ÔÈpˆ¯Á‰Â92CB˙a ‡e‰Lk Ï·‡ . ¿««¿«ƒ≈«ƒ∆»ƒ¬»¿∆¿

È‡¯Ú ‰˙BL - ˙È·Áa B„ÈÓÚ‰Ï ep‰Èa‚iLk ,¯Ba‰93. «¿∆«¿ƒ∆¿«¬ƒ∆»ƒ∆¬«
‰BÈÏÚ‰ ˙b‰ ÔÓ ËÏB˜Â94¯Bpv‰ ÔÓe95ÌB˜Ó ÏkÓe ¿≈ƒ««»∆¿»ƒ«ƒƒ»»

.‰˙BLÂ¿∆

מ"ז.91) ב.92)שם צב, בבבאֿמציעא עקיבא כרבי
ועי' ורדב"ז. (כסףֿמשנה בחביות" משישלה - "יין שאמר:

איש'). שלא 93)'חזון כיון הבור, בתוך ששלה אףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). בחבית שם 94)שלה שדורכין מקום

לבור.95)הענבים. היין נשפך שדרכו

.ÂËÔÓM‰96‰˜eÚÏ „¯iMÓ -97- „¯iL Èt ÏÚ Û‡ . «∆∆ƒ∆≈≈»»««ƒ∆»«
Ï˜Ú‰ ÔÓ ÏËB98ÏÓn‰ ÔÓe99ÔÈqt‰ ÔÈaÓe100 ≈ƒ»≈∆ƒ«∆∆ƒ≈««ƒ

Ô˙BÂ101‰pË˜ ‰¯Ú˜Ï102,ÏÈL·z‰ CB˙Ï ÈeÁÓ˙Ïe ¿≈ƒ¿»»¿«»¿«¿¿««¿ƒ
ÈÏÎa ÏMa˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,ÌÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

‰È‰ Ì‡Â .ÈL¯˙BÈa ÌÁ103- „i‰ ˙‡ ‰ÂÎiL È„k ≈ƒ¿ƒ»»«¿≈¿≈∆ƒ¿∆∆«»
.ÏMa˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,BÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

שם.96) השמן 97)משנה, לתוכה שמתקבץ החפירה
שם). המשנה, בו 98)(פירוש ונותנים מחבלים עשוי כלי

להלן). (ראה הממל עלֿידי להסחט אבן 99)הזיתים
הזיתים. את לא 100)הטוחנת אלה שבכל הנסרים. מבין

מלאכה. לגמר היין עוד מה 101)הגיע על מוסב זה
- לעוקה שירד אףֿעלֿפי כלומר: שירד", "אע"פ שלמעלה
נגמרה  שלא ובממל שבעקל אלה אבל וכו'. לקערה נותן
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xyrnקיח zekld - mirxf xtq - hay h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו  שכתב כמו בישול, עלֿידי נקבעים אינם מלאכתם,
ראשונה'). ('משנה ה"ג "חמיטה"102)למעלה פירש כך

כלי 103)שבמשנה. שהם באלפס או בקדירה היה כלומר,
הט"ז, פ"ה להלן רבינו כתב וכן שם, במשנה הוא כן ראשון,

רדב"ז. ועי'

.ÊËÏebÚ‰104‰Ï·c ÏL105ep˜ÈÏÁiMÓ -106. »ƒ∆¿≈»ƒ∆«¬ƒ∆
˙B¯‚B¯b‰107Le„iMÓ -108- ‰¯e‚ÓÏ ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â . «¿»ƒ∆»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

‰¯e‚n‰ Èt ÏÚ B„Èa ÏÈbÚiMÓ109˙B¯‚B¯b‰ L„ ‰È‰ . ƒ∆«¿ƒ¿»«ƒ«¿»»»»«¿»
˙È·Á‰ ‰¯aL] ,‰¯e‚n‰ Èt ÏÚ ÏebÚ‰ B‡ ˙È·Áa∆»ƒ»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿¿»∆»ƒ

‰¯e‚n‰ ‰ÁzÙL B‡110„Ú ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - [ ∆ƒ¿¿»«¿»¬≈∆……««
¯OÚiL111. ∆¿«≈

מ"ח.104) בזו.105)שם, זו הדבוקות תאנים גוש
במשקין.106) העיגול פני תאנים 107)שמחליק

בכלי 108)מיובשות. קצתם על קצתם אותם משיכתוש
שם). המשנה, (פירוש שם להצניעם רוצה כלי 109)שהוא

דבילה. עיגולי בו שעושים הדישה 110)עגול בשעת
הדישה. מלאכת נגמרה לא שעדיין דלא 111)והעיגול,

זמן  וכל לעליונות, זקוקות שהתחתונות שאמר יוסי כרבי
אלא  נגמרו, לא התחתונות אף העליונות נגמרו שלא
לעליונות. זקוקות התחתונות שאין שאמר (שם), כתנאֿקמא
העליונות, מן אף לאכול אסור נגמרו, שהתחתונות ומכיון
למעלה  [וראה כפשוטה') 'תוספתא (ה"ד, למעלה כמבואר

פט]. הערה הי"ג

.ÊÈÌÈ‡z112‰ˆ˜naL ÌÈ·ÚÂ113Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¿≈ƒ«¬»ƒ∆«À¿∆À»∆¡…≈∆
ÔÓB˜Óa È‡¯Ú114CÈÏB‰Â ‰ˆ˜n‰ ÔÓ ÏË Ì‡ Ï·‡ . ¬«ƒ¿»¬»ƒ»«ƒ«À¿∆¿ƒ

‰¯Ó‚ È¯‰L ,È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈……«≈∆¬«∆¬≈ƒ¿¿»
Ôk¯ˆ Ïk eL·È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ115. ¿«¿»««ƒ∆…»¿»»¿»

(112.(234 44 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ב מעשרות תוספתא
והענבים.113) התאנים ליבוש שהוקצב מקום
את 114) מחזיר שהוא ועוד מלאכתן. נגמרה לא שעדיין

לייבשן. אחר,115)המותר למקום הולכתו כלומר:
צרכם. כל יבשו שלא אףֿעלֿפי מלאכה, כגמר מחשיבתו

.ÁÈÔÈ·e¯Á‰116‚b‰ L‡¯Ï ÔÒk ‡lL „Ú117- ∆»ƒ«∆…¿»»¿…««
Ô‰Ó „È¯BÓ118‰Ó‰·Ï119¯ÈÊÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;¯eËÙe ƒ≈∆ƒ¿≈»»ƒ¿≈∆«¬ƒ

È‡¯Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ˆÓÂ ,BLaÈÏ ¯˙Bn‰ ˙‡120. ∆«»¿«¿¿ƒ¿»«¬ƒ¬«

מ"ד.116) פ"ג שכבר 117)שם בחרובין אפילו מדובר
הגג, על ליבשם שדעתו אלא בשדה, ערימה מהם העמיד
ראש  על כולם שיכנס עד מלאכתן נגמרה לא עדיין ולכן

שדבר 118)הגג. לפי למעשר, שם נקבעים ואינם לחצר.
ה"ג). (למעלה בחצר נקבע אינו מלאכתו נגמרה שלא

לא 119) עוד כי הדברים ניכרים לבהמה, שנותנם שכיון
אינו  מלאכתם גמר לאחר כי מלאכתם, נגמרה ולא יבשו
כמו  בחצר, באכילה אסורים לאדם אבל לבהמה. נותנם
במקום  אלא לאכול שאין הקודמת), (בהלכה למעלה שאמר

שם.120)המוקצה. המשנה, בפירוש גם כתב כן

.ËÈÔBL‡¯ ¯OÚÓ121¯eÒ‡ - ÌÈÏaMa BÓÈc˜‰L «¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ»
B˙Óe¯z LÈ¯ÙiL Ì„˜ È‡¯Ú epnÓ ÏÎ‡Ï122Ì‡Â ; ∆¡…ƒ∆¬«…∆∆«¿ƒ¿»¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÎ‡123˙ÏÈÎ‡ ‡È‰ „ˆÈk . »««ƒ«««¿≈«ƒ¬ƒ«
?È‡¯Ú124ÏÎB‡Â ÌÈ¯BÚO Ûl˜Ó ‰È‰L ÔB‚k125- ¬«¿∆»»¿«≈¿ƒ¿≈

˙Á‡ ˙Á‡ Ûl˜Ó126·iÁ - B„È CB˙Ï ÒÎÂ ÛÏ˜ Ì‡Â . ¿«≈««««¿ƒ»«¿»«¿»«»
¯OÚÏ127ÌÈhÁ ÏL ˙BÏÈÏÓ ÏÏBÓ ‰È‰ .128‰tÓ - ¿«≈»»≈¿ƒ∆ƒƒ¿«∆

ÏÎB‡Â „ÈÏ „iÓ129·iÁ - B˜ÈÁ CB˙Ï ‰t Ì‡Â . ƒ»¿»¿≈¿ƒƒ»¿≈«»
¯OÚÏ130‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏÎa ‰t Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«≈¿≈»ƒ«ƒƒ»ƒ¿ƒ∆≈∆
È‡¯Ú131ÔÎÂ .132CB˙Ï ‰¯ÚwÏ Ô˙BÂ ÔÈi‰ ÔÓ ÏËB ¬«¿≈≈ƒ««ƒ¿≈«¿»»¿

ÏÎB‡Â ÔBˆ ÏÈL·z133ÏÚ Û‡ ‰¯„w‰ CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ≈¿≈¬»…¿«¿≈»««
ÔË˜ ¯B·k ‡È‰L ÈtÓ ,˙Bˆ ‡È‰L Èt134ÔÎÂ .135 ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈

B¯Oa ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ ËÁBÒ136B„È CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,137ÔÎÂ . ≈≈ƒ«¿»¬»…¿»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

א.121) יג, ביצה לקיש, ריש של כלומר,122)מימרא
ללוי, ונתנו תבואתו, שדש לפני ראשון מעשר הפריש ישראל

ממנ  שיפריש עד מעשרו, לאכול הלוי מעשר אסור תרומת ו
שם  כלומר: טובלו, ששמו שם:), פטור. גדולה מתרומה (אבל
עראי. באכילת ואוסרו טובלו עליו, שנקרא מעשר

שם.123) ביצה, ברש"י וראה פ"א. סוף תרומות 'ירושלמי'
מ"ה.124) פ"ד מירוח.125)מעשרות קודם בשבילם כשהן
ואף 126) הלאה, וכן ואוכל, אחת אחת מקלף כלומר:

אוכל  שבשעורים אמרו, פ"ג ובתוספתא שם שב'ירושלמי'
שמשנתנו  רבינו סובר שלש, שלש ובחיטים שתים, שתים

גמר 127)חולקת. זהו כי אומרים ויש קבע. אכילת שזוהי
הט"ו. פ"ד להלן ראה בין 128)מלאכתם, ממעכן

באש  שהבהבן שבלים הן ומלילות ידיו, וכפות אצבעותיו
שם). המשנה, כדי 129)(פירוש ליד מיד החיטים מנער

הפסולת. ב.131)כנ"ל.130)שתסור יב, ביצה
קודם 132) הבור ומן הגת מן נוטל כלומר, מ"א. שם מעשרות

כנ"ל. בחביות שאין 133)שישלה כלומר, שם. 'ירושלמי'
ונקבע  מבשל זה הרי בו סולדת היד שאם בו, סולדת היד

שם).134)למעשר. ראשונה' ('משנה קבע אכילת היא והרי
שם.135) קבע,137)לסוך.136)משנה, כאכילת שזוהי

הט"ז). פי"ג (להלן כשתייה היא סיכה שהרי

.Î˙B¯tÓ È‡¯Ú ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLÎe‰¯Ó‚ ‡lL ¿≈∆À»∆¡…¬«ƒ≈∆…ƒ¿¿»
ÔzÎ‡ÏÓ138Ck ,139‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ Ô‰Ó ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ ¿«¿»»À»¿«¬ƒ≈∆¿«»¿ƒ¿≈»

‰Ó Ïk Ô‰Ó ¯È˜ÙÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙BÙBÚÏe¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ≈∆»«
‰ˆ¯iM140e¯Ób Ì‡Â .¯OÚiL Ì„˜141Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿∆…∆∆¿«≈¿ƒ»¿««ƒ

¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡lL142ÏÈÎ‡È ‡ÏÂ ¯È˜ÙÈ ‡Ï - ∆…ƒ¿¿¿«¬≈…«¿ƒ¿…«¬ƒ
¯OÚiL „Ú Ú·˜ ˙ÏÈÎ‡ ˙BÙBÚÏe ‰iÁÏe ‰Ó‰·Ï143. ƒ¿≈»¿«»¿¬ƒ«∆««∆¿«≈

È‡¯Ú ‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓe144Ï·h‰ ÔÓ145elÙ‡Â À»¿«¬ƒƒ¿≈»¬«ƒ«∆∆«¬ƒ
ÏÈÎ‡Óe .˙Èa‰ CB˙a146¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t147ÌOÚiL „Ú ¿««ƒ«¬ƒ¿ƒ≈»ƒ«∆«¬≈

˙BÏÈ·Á148. ¬ƒ

מירח 138) ולא זרה לא ועדיין ודשה, שקצרה תבואה כגון
ה"א). מ"ו.139)(למעלה פ"א אכילת 140)פאה אפילו

ה"ג. פ"ב למעלה וראה מלאכתן.141)קבע.
ה"ב).142) (שם לבית להוליכן היתה שלא 143)כשדעתו

קביעות, הזכירו ולא מירוח קודם אלא שם במשנה התירו
שם. שם', אנשי ב'תוספות קבע 144)וראה אכילת אבל

שלא  ואףֿעלֿפי הבית, לתוך נכנס שכבר כיון אסורה,
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להלן. ראה מלאכתו, מלאכתו 145)נגמרה נגמרה שלא
הגר"י  בשם 65 שורה פ"ב, מעשרות כפשוטה' ('תוספתא

ה"כ.146)מקוטנא). שם תלתן 147)תוספתא של זירים
קבע. אפילו ומאכילם בזה, זה גמר 148)המחוברים שזהו

ובהמה  אדם שמאכל במעשר, וחייבים יג.) (ביצה מלאכתן
בהמה  מאכל אבל מ"ב, פ"ב שני, במעשר מפורש וכן הם,

כפשוטה'). ('תוספתא ממעשר פטור

.‡Î‡ˆBn‰149˙BˆÈˆ˜150‰„O „ˆa elÙ‡ ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆¬ƒ¿«¿≈
˙BˆÈˆ˜151¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -152‡ˆÓ . ¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ««¬≈»»
˙B¯‚B¯‚153Ì„‡‰ ·¯ ˙B¯‚B¯b‰ ·¯ eÒ¯c Ì‡ ,154- ¿»ƒ»¿…«¿»…»»»

¯OÚÏ ·iÁ155.ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓ Ô˙˜ÊÁL ; «»¿«≈∆∆¿»»ƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿»
‰Ï·„ ÈÁÏt ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ156¯·cÓ Ì‰L Úe„iL ; ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿≈»∆»«∆≈ƒ»»
¯eÓb‰157. «»

מ"ד.149) פ"ג מאיזה 150)מעשרות תלושים גרגירים
למעשר. מלאכתם נגמרה ולא שהוא, שיש 151)אילן

הן. השדה שמן והפקר 152)להניח הבעלים. שנתייאשו
הקודמת. בהלכה ראה המעשר, מן פטור מלאכה גמר קודם

מלאכתן 153) נגמרה כבר אם בה ניכר ולא מיובשות. תאנים
לא. רוב 154)או דרסו האדם בני שרוב כלומר,

בשדות. מלאכתן,155)גרוגרותיהם גמר דריסתן שעם
מיעוט  אלא דרסו לא אם אבל בהט"ז. למעלה כמבואר
גרוגרותיהם, רוב דרסו אדם בני מיעוט שרק או גרוגרותיהם,
אלו  באו הגרוגרות שמרוב להניח שיש לעשר, חייב אינו
הם  והרי מהם נתייאשו שהבעלים ואףֿעלֿפי (רדב"ז).
גמר  לאחר שהופקרו מאחר ממעשרות, פטורים אינם הפקר,

למעלה. ראה בעיגול,156)מלאכה. שנדרסו לאחר
תאנים  הרבה פלח ובכל פלחים, לכמה העיגול מחלקים

שם). (רש"י ברוב 157)דבוקות צורך לנו אין כן ואם
דורסים.

.·Î‡ˆÓ158˙BÎÈ¯k159„ÈÁi‰ ˙eL¯a :160·iÁ - »»¿ƒƒ¿«»ƒ«»
¯OÚÏ161˙B¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,162˙BnÏ‡‰Â .163 ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿¿»¬À

¯OÚÓa ˙B·iÁ ÌB˜Ó ÏÎa -164‡ˆÓ .165‰‡e·z ¿»»«»¿«¬≈»»¿»
‰Áe¯Ó166d˙B‡ ‰OBÚ -167˙BÓe¯z168ÏÚ ˙B¯OÚÓe ¿»∆»¿««¿«

˙B¯Á‡ ˙B¯t169LLBÁ BÈ‡Â170‡ˆÓ .171‰lkÏk ≈¬≈¿≈≈»»«¿«»
‰tÁÓ172˙B¯OÚÓa ˙·iÁ -173‡ˆÓ .174‰lkÏk175: ¿À»«∆∆¿««¿»»«¿«»

‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˜eMÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯‰L ÌB˜Óa¿»∆»…«¿ƒƒ«»∆¡…ƒ∆»
È‡¯Ú176È‡Óc dw˙Óe ,177ÔÈÒÈÎÓ ·¯‰L ÌB˜Ó·e ; ¬«¿«¿»¿«¿»∆»…«¿ƒƒ

È‡¯Ú ‰pnÓ ÏÎB‡ - ÌÈzaÏ178È‡cÂ dw˙Óe ,179; «»ƒ≈ƒ∆»¬«¿«¿»««
È‡Óc - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ180- ˙ÈaÏ dÒÈÎ‰ Ì‡Â ; ∆¡»¿∆¡»¿«¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ

BÏ ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .È‡cÂ dw˙Ó¿«¿»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Û‡ ,‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÏ LiL ¯·„a Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚¿«¿»»¬»¿»»∆≈¿«¿»»«
LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡cÂ ¯OÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆¿«≈««≈»ƒ¿«¿ƒ
‰ÚLa ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L Ô˙˜ÊÁL ,‰Óe¯z¿»∆∆¿»»∆ƒ¿ƒ≈∆¿»¿»»

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL181. ∆ƒ¿¿»¿«¿»

פ"ב.158) מעשרות קטנות.159)תוספתא אלומות
שם).160) (תוספתא גזל משום שאין 161)שאסורות

מתגלגלים  שאינם סימן, שמקומם מתייאשים, הבעלים

מהל' בפט"ו ראה שם. מצויין רבים שאין לפי ממקומן,
ה"י. ואבידה ובהמה,162)גזילה אדם ברגלי שמתגלגלים

סימן, מקומן ואין שם, שהניחם במקום נמצאים ואינם
ממעשרות. פטור - מירוח לפני והפקר הבעלים. ונתייאשו

וכבדות.163) ברשות 164)גדולות אפילו סימן שמקומן
ולא  ממקומן, מתגלגלות אינן כבדן שמחמת הרבים,

הבעלים. שם.165)נתייאשו שהיא 166)תוספתא, בין
מפוזרת, שהיא ובין הבעלים, נתייאשו שלא מכונסת
אחר  ממעשר פוטר הפקר שאין ממנה. הבעלים שנתייאשו
מעשרות  ממס' פ"ג ב'ירושלמי' הוא וכן (שם. מלאכה גמר

ה"א). "עושה 167)סוף בטעות: חדשים, בדפוסים
מתרומה 168)עושה". "פטורין : אמרו שם ב'ירושלמי'

נתרמה  אלאֿאםֿכן שתעקר לגורן שאיֿאפשר גדולה,
כוונת  אין כן ואם זו. הלכה בסוף וראה גדולה", תרומה
אלא  מעשר, ותרומת גדולה לתרומה ב"תרומות" רבינו
כמה  ממנה להוציא שאפשר והכוונה בלבד, מעשר לתרומת
"תרומה  הנוסחא: שם, ובתוספתא מעשר. תרומת פעמים

נפטרה 169)ומעשרות". לא מרוחה, היתה שכבר שכיון
למעלה. כמבואר ההפקר, עלֿידי ומעשרות מתרומה
שאסורה  כרי, היתה אם שאפילו מפורש שם ובתוספתא
להבין: ויש ומעשרות. תרומה אותה עושה כן גם גזל, משום
וצריך  אחרים? משל ומעשרות תרומות להפריש יכול האיך
להתקלקל  עומדת שהיא כשרואה שהמדובר לומר,

כפשוטה'). שמא 170)('תוספתא חושש אינו כלומר,
בבית  אלא מעשרין שאין מירוח, לאחר הבעלים עישרו

שם). שם.171)('ירושלמי' למעלה 172)תוספתא, ראה
מלאכתה. גמר זה הרי הפירות, משיחפה שכלכלה ה"י,

ההפקר 173) אין מלאכתה, ונגמר מחופה שהיתה שכיון
משום  שאסורה אמרו שם שבתוספתא אלא מעשרות, פוטרה

הפקר. שאינה שם.174)גזל, שנגמרה 175)'ירושלמי'
שם. למעלה ראה אֿב.176)מלאכתה, בהלכות כנ"ל

ומתרומה 177) הבית. בעל עישרה שמא ספק, שהוא מפני
ה"א. פ"ט להלן ראה דמאי, כדין פטור, כנ"ל 178)גדולה

ב. שלא 179)בהלכה כיון תרם, ולא עישר לא שוודאי

עוד. דמאי,180)נקבע דין לזה אין אבל מספק. [כלומר:
במכשירין  זה וכעין מספק. גדולה תרומה גם מפריש אלא
יוםֿטוב' וב'תוספות שם. ורא"ש בר"ש ראה מ"י, פ"ב

ובזיתים]. ד"ה מ"ד פ"ג שם,181)מעשרות 'ירושלמי'
למעלה. וראה

.‚ÎÈ¯„Á182elL ÌÈÏÓp‰183˙·iÁ‰ ‰Ó¯Ú‰ „ˆa184 «¿≈«¿»ƒ∆»¿«»¬≈»««∆∆
ˆÓp‰ È¯‰ -˙B¯OÚÓa ·iÁ Ô‰a ‡185Úe„iL ; ¬≈«ƒ¿»»∆«»¿««¿∆»«

.‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈ¯¯B‚ eÈ‰ ¯eÓb ¯·cnL∆ƒ»»»»¿ƒ»««¿»

הך.182) והיינו "חורי", הגירסא: ושם מ"ז. פ"ה שם
לילה.183) מלאכת 184)לינת שנגמרה כגון במעשרות.

הפטורה, הערימה בצד לנו ואם בהי"ג. כנ"ל החיטין,
ממעשר. פטור בהן גם 185)הנמצא חייבת הערימה ואם

שמצא. מה על לתרום גם חייב בתרומה,

.„Î‡ˆBn‰186˙Áz ÔÈ·e¯ÁÂ ˙Èf‰ ˙Áz ÌÈ˙ÈÊ «≈≈ƒ««««ƒ¿»ƒ««
·e¯Á‰187‰Ê ÔÏÈ‡nL Ô˙˜ÊÁL ;¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ∆»«»ƒ¿«¬≈∆∆¿»»∆≈ƒ»∆
eÏÙ188Ì‰ È¯‰ - ‰‡z‰ ˙Áz ÌÈ‡z ‡ˆÓ . »¿»»¿≈ƒ«««¿≈»¬≈≈
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˜ÙÒ189¯ÙÚa ˙BÎÏÎÏ˙Óe ˙BpzLÓ È¯‰L ;190‡nL , »≈∆¬≈ƒ¿«ƒ¿«¿¿∆»»∆»
eÏÙ BÊ ‰‡zÓ191e¯OÚ˙pL ÌÈ‡zÓ B‡192. ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿

מ"ד.186) פ"ג "והוא 187)שם שם: ב'ירושלמי' הוא כן
אם  אבל חרובים, תחת וחרובים זיתים תחת זיתים שמצא
בדא". לא - זיתים תחת וחרובין חרובין תחת זיתים מצא

הואיל 188) זית, "שאני ב: כא, בבבאֿמציעא הוא כן
ב  וחייבים עליו". מוכיח להלן.וחזותו ראה מוודאי, מעשר

"תאנה 189) : שם במשנה והנה מספק. לעשר חייב כלומר,
משום  מותרות תאנים, תחתיה ומצא דרך על נוטה שהיא
מהל' בפט"ו רבינו כתב וכן המעשרות". מן ופטורות גזל,
מספק  אפילו לגמרי שפטורות ומשמע הט"ו. ואבידה גזילה
ב'ירושלמי' אבל שם). מעשרות, המשניות' ב'פירוש (וראה
לבין  בינו הא לדרך, [הנוטה] אלא אמרו "לא : אמרו שם
הם  כאן רבינו ודברי מתייאש. אינו אז כלומר, לא", חבירו
התאנה, תחת תאנים מצא אלא כתב שלא ה'ירושלמי', דברי
ולכן  שם) גזילה בהל' שכתב (כמו לדרך" "הנוטה כתב ולא

ספק. שהיא נפילתה 190)כתב עם "תאינה שם: אמרו כן
שלא  ואףֿעלֿפי עליה. מוכיחה חזותה ואין נמאסת",
- כמותו הלכה שאין דרבא אליבא אלא זו לסברא הוצרכו

עליה. חולק ואין היא שלא 191)עובדא במעשר, וחייבים
כנ"ל. הבעלים, מספק.192)נתייאשו מעשר ולכן

.‰ÎLÈc˜n‰193ÔÈLeÏz ˙B¯t194Ì„˜ Ô‡„Ùe ««¿ƒ≈¿ƒ¿»»…∆
¯OÚÏ ·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL195‰¯Ó‚ Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿«¿»«»¿«≈¿ƒƒ¿¿»

ÔÓ ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿««∆¿≈¿««»¿»»¿ƒƒ
ÔÓ ÔÈ¯eËt eÈ‰ Ô˙·BÁ ˙ÚLaL ;˙B¯OÚn‰«««¿∆ƒ¿«»»»¿ƒƒ

˙B¯OÚn‰196ÔÓ ‰¯eËt - ˙BÁÓÏ ‰Ó˜ LÈc˜n‰ . «««¿««¿ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ
˙B¯OÚn‰197. «««¿

מ"ד.193) פ"ג וחלה מ"ח, פ"ד לעונת 194)פאה שבאו
לעונת  משבאו הגזבר ביד היו אלא כן לא שאם מעשרות,

פ"ב. סוף כנ"ל ממעשר, נפטרו שבשעת 195)מעשרות,
במעשרות. חייבין היו פטור 196)חובתן שהקדש

ממס' פ"א 'ירושלמי' הקדש, דיגון ולא מ"דגנך" ממעשר,
ה"א. כמו 197)מעשרות [והיינו פ"י. מנחות תוספתא

לכל  ונאכל נפדה העומר שמותר - א סו, במנחות שאמרו
שמחייב  שם עקיבא כרבי (ולא המעשר מן ופטור אדם
להן" לצורך אלא הקדש] [של מעות נתנו "שלא משום
נפטרו  לא ולפיכך למותר. ולא להן לצורך כלומר: (שם:).
ונותר  למנחות, קמה במקדיש כן וכמו הקדש). במירוח
ב'תוספות  וראה ממעשרות, הנותר פטור ופדאוה, ממנה

שם]. ראשונים'

ה'תשע"ח  שבט כ' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיכנס 1) עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר

אמות  ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית.
תאנים  המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע על
קובע  חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן

בחצר. הטעונה וגפן למעשר

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓÏ Úa˜ Ï·h‰ ≈«∆∆ƒ¿»¿««¿ƒ«»«
epÒÈÎiL3B˙È·Ï4ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆«¿ƒ∆¿≈∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰5eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;¯ÚM‰ C¯c epÒÈÎiL ‡e‰Â . ««ƒ¿∆«¿ƒ∆∆∆«««∆∆¡«¿»¿
EÈ¯ÚL·6˙Bbb C¯c B˙‡e·z ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .7 ƒ¿»∆¬»ƒƒ¿ƒ¿»∆∆«

˙BÙÈt¯˜Â8‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -9˙B¯OÚn‰ ÔÓe10. ¿«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ«««¿

חצר 2) שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי כר'
התורה. מן אחר.3)קובעת ובין התבואה בעל בין

אחר.4) של לבית לא כשנכנסו 5)אבל מקרא של ופשוטו
שישה  ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית

לבית. נכנס שלא פי על ואף בתבואה 6)דברים ומדובר
למעשר. קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה

שבגג.7) ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך לבית נכנסו שלא
קובע. אינו עצמו אחורית.8)והגג בדרך לבית שנכנסו

לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף
דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו:
שם  [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה
של  היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה
התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי

"תרומה".9) רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר יש
קבע.10) באכילת אסור מדבריהם אבל

.·‡ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È˙ÏÈÎ ≈»∆ƒ∆≈ƒƒ«»«¬ƒ«
ÈtÓ e¯‡aL BÓk ,B˙È·Ï B˙ÒÈÎa Ú·wiL „Ú Ï·h‰«∆∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈¿∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ¯‡La Úa˜ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚeÓM‰«¿»¬»ƒƒ¿«ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ

eÈnL11˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈ƒ»»∆»«««¿
˜eMÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯tÓ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ≈∆«¿¿ƒ»«

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡12˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ««∆ƒ¿¿»¿«¿»≈∆∆»««
·iÁ ¯kÓÏ ¯ÓBb‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,˙ec¯Ó«¿¿∆≈«¿∆≈«≈ƒ¿…«»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯OÚÓa¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈∆

מדבריהם.11) אלא למעשר קובעים הדברים ששת שאין
הדברים 12) מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים.

.‚BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««≈
Ú·B˜13˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÌÈbb‰ ÔÎÂ . ≈«¿≈««ƒ≈»¿ƒ««ƒ∆««ƒ

Ú·B˜ ‰hÓlL14ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‚ba ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«»≈«¿ƒ…»»«««¿«««
BÈ‡ - ‰ÏBÚÂ ÚtLÓ ˙Èa‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿∆»»««ƒ¿À»¿∆≈
¯ÈÂ‡ ˙ˆ˜Ók ‰Ê ‚‚ È¯‰ ‡l‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËBt≈ƒ««¬≈∆»¬≈«∆¿ƒ¿»¬ƒ

˙Èa‰15. ««ƒ

בית.13) קרוי ואינו לדירה ראוי שם:14)שאינו [במשנה
ורבינו  החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות
והכוונה  קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה
לפי  - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין
בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי
תאנים  "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו:
אבל  פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן השדה מן

שחייב]. כרבי פסק סוף 15)רבינו סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, דרך לבית נכנס לא
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.„ÔÈÙÈ¯v‰16ÔÈb¯a‰Â17‰Úa¯‡ ‡e‰Â ,ıÈw‰ Èz·e «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ»≈««ƒ¿«¿»»
ÔÎÂ ,ÌÈÏ˙k ‡Ïa ‡ˆÓpL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰¯˜˙Â ÌÈ„enÚ«ƒ¿ƒ¿»««≈∆∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿≈
,ıÈw‰ ÈÓÈa ˙Bpb‰ È·e ÌÈÓ¯k‰ Èa ÔÈOBÚL ˙BkÒÀ∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈««ƒ≈««ƒ
ÌÈÁ¯ Ì‰a LÈÂ ıÈw‰ ÈÓÈ Ïk Ô‰a ÔÈ¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆»¿≈««ƒ¿≈»∆≈«ƒ
˙kÒ ÔÎÂ .¯OÚÓÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈÏB‚¯˙Â¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ¿«¬≈¿≈À«

ÌÈ¯ˆBi‰18‰BˆÈÁ‰19‚Áa ‚Á‰ ˙kÒÂ20ÔÈ‡ - «¿ƒ«ƒ»¿À«∆»∆»≈»
c ÔÈ‡ el‡ ÏkL .ÔÈÚ·B˜Ú·˜ Ô˙¯È21. ¿ƒ∆»≈≈ƒ»»∆«

והולך 16) מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא וצריף
למטה. בדרכים.17)ומרחיב לשמור העשויים מגדלים

לפנים 18) זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
עושה  הוא ובחיצונה קדרותיו ומצניע דר הוא בפנימית מזו,

למכור. קדרותיו ומוציא הפנימית 19)מלאכתו אבל
לדור 20)קובעת. המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה
אינם 21) חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל

בהם  לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים,
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות.
היוצרים  סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים
אינה  החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה

בלבד. עראי דירת אלא

.‰ÔÈÙÈ¯v‰22ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ÔÈÏ·BË - ÔÈb¯a‰Â «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆««
Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÏ·BË ÔÈ‡L Èt23ÔÎÂ .24¯Ùq‰ ˙Èa25 ƒ∆≈»¿ƒ¿»»»¿≈≈«≈∆

L¯„n‰ ˙È·e26ÈtÓ ,„nÏÓe ·LBiL ‰ÊÏ ÔÈÏ·BË - ≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆≈¿«≈ƒ¿≈
B˙È·k Ì‰L27.ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â , ∆≈¿≈¿≈¿ƒ«¬≈ƒ

גם 22) רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין,

למי 23) טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש
פירותיו  במכניס אלא אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו
נקבע  שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית
קבע  דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו
קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע -
קבע. דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן

ובית 24) ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם ירושלמי
למשנה". לסופר טובלין מקרא.25)תלמוד בו שמלמדים

וגמרא.26) משנה בו ממש,27)שמלמדים "ביתו" ולא
לאחרים. קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי

.Â˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡ :L¯„n‰ ˙È·e ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈»∆≈
‰¯Èc28ÔÈÚ·B˜ -29.ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

˙B¯‡È¯e‡‰30ÒpÎÓÏ ˙BÈeOÚ‰ ˙B„OaL ˙B¯ˆB‡‰Â31 »¿»¿»»∆«»»¬«¿À»
ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ -32‰¯È„Ï eÈ‰ Ì‡Â ;33.ÔÈÚ·B˜ - ≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ

לשמש.28) או אותם 29)לחזן בין רבינו חילק לא כאן
לשמש  קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים
הכניסו  אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא והרי הכנסת, בית
בית  בתוך אינה שהדירה פי על ואף בקביעות, פירות בו
הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית מחסנים.30)שהוא
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם שאינן 32)לכנס

כן 33)דירה. לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הוא פשוט

.Ê˙Èa‰L ÌLk34˙Ú·B˜ ¯ˆÁ‰ Ck ,¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¿≈∆««ƒ≈«¿«¬≈»∆»≈««
¯OÚÓÏ35eÒkiMÓe ;36¯ÚM‰ C¯c ¯ˆÁÏ37,eÚa˜ ¿«¬≈ƒ∆ƒ»¿∆»≈∆∆«««ƒ¿¿

.˙Èa‰ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿ƒ»¿««ƒ

בר 34) שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי
למעשר  הקובעת חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן

למדו". הבית מן במשנה) בתוס'35)האמורים מדבריהם.
קובע  בית שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור

מדבריהם. חצר קובעת - התורה הפירות.36)מן
לעניין 37) רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

חצר.

.ÁÔÈ¯ÓL ÌÈÏk‰L Ïk ?˙Ú·Bw‰ ¯ˆÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»≈«««…∆«≈ƒƒ¿»ƒ
B˙adÎ38dÎB˙a ÏÎ‡lÓ LBa Ì„‡ ÔÈ‡L B‡ ,39B‡ . ¿»∆≈»»ƒ∆¡…¿»

‰z‡ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - dÏ Ì„‡ ÒkÈ Ì‡L ,¯ˆÁ»≈∆ƒƒ»≈»»»¿ƒ»«»
Lw·Ó40ÔÈ¯BÈ„ ÈL da LiL ¯ˆÁ ÔÎÂ ?41‡È‰L B‡ ¿«≈¿≈»≈∆≈»¿≈»ƒ∆ƒ

ÒÎÂ ‡a „Á‡Â ÒÎÂ dÁ˙Bt „Á‡L ,ÔÈÙzL ÈLÏƒ¿≈À»ƒ∆∆»¿»¿ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»
È¯‰ - ÔÈÏÚBÂ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÚBÂ ‡ˆBÈ B‡≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿¬ƒ¬≈

.˙Ú·B˜ BÊ««

בחצר 38) שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
(כל  כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו

להחמיר. שם) במשנה שאין 39)התנאים פי על ואף
בתוכה. נשמרים נשמרת 40)הכלים שאינה פי על ואף

בתוכה. לאכול בוש שכנים.41)ואדם

.Ë¯ÚL ˙Èa42‰¯„ÒÎ‡‰Â ¯ˆÁ ÏL43- ˙Òt¯n‰Â ≈««∆»≈¿»«¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
˙Ú·B˜ ‰˙È‰ Ì‡ :¯ˆÁk Ô‰ È¯‰44ÔÈÚ·B˜ -45Ì‡Â , ¬≈≈¿»≈ƒ»¿»««¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï46. «≈»¿ƒ

הוא 42) שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות כי
שער. רוחותיו.43)בית משלוש המוקף מקורה מקום

לחצר.45)למעשר.44) טפלים אינם 46)שהם שהם
כבורגנין. אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף דירה.

.È˙BÚ·B˜ Ô‰ÈzL - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ ÈzL47. ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿
˙Ú·B˜ ˙ÈÓÈt‰ - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÌÈ¯ˆBi‰ ˙kÒ48, À««¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ««

˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰Â49˙È·k ˙Ú·B˜ - ˙eÁ‰Â .50. ¿«ƒ»≈»««¿«¬««¿«ƒ

הרגל 47) דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - קבע 48)עליה שדירת

החמה. לימות אלא שאינה אף קבע 49)היא, דירת שאינה
החיצונה  אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל.
כל  חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה

שער. בית החיצונה לה להיות דר 50)כך שאינו ואף
למעשר  היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית,

כחצר.

.‡ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰51Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ≈»ƒ»¿»««ƒ
Ô‰a ÒÎ ‡e‰L52‡Ï - C¯ca ˙B¯ˆÁÏÂ ÌÈz·Ï ∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¬≈«∆∆…

eÚa˜53È‡¯Ú ÏÎB‡ ‡l‡ ,54‡e‰L ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú ƒ¿¿∆»≈¬««∆«ƒ««»∆
‰¯ÊÁa ÔÎÂ .B˙n‚Ó ÛBÒ55. ¿«»¿≈«¬»»
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פי 51) על ואף למכרם, כשמוליכם המדובר כי אומרים יש
שאינו  כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר
מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה

אם 53)עמהם.52) אלא קובעים  וחצרו חברו בית שאין
לפירותיו. סופית מגמה לו אין קבע 54)כן אכילת אבל

בו 55)אסורה. חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני היינו,
למקום  שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך

המיועד.

.·È˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰ ÔÈÏÎB¯‰56¯ˆÁÓ ÔÈÒÎ Ô‰L , »¿ƒ««¬ƒƒ»¬»∆≈ƒ¿»ƒ≈»≈
È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ - ¯ˆÁÏ57ÔÈlL ˙ÈaÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ¿»≈¿ƒ¬««∆«ƒƒ««ƒ∆»ƒ

Ba58.

לנשים.56) בשמים לאכלם 57)למכור שנטלום מפירות
למעשר. מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם,

קובע 58) אחר בית אף - אחרת מגמה לפירות שאין שכיוון
למעשר.

.‚ÈÔÓ ‰¯eËt‰ ¯ˆÁa ÔÏÎ‡Ï ‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z ‡È·n‰«≈ƒ¿≈ƒƒ«»∆¿»¿»¿»≈«¿»ƒ
˙B¯OÚn‰59¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎL , «««¿»«¿ƒ¿ƒ»¿≈¬≈∆À»

È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡ÏÂ Ô‡ÈˆB‰Ï60ÔÎÂ .61ÔÏÚ‰Â ÁÎL Ì‡ ¿ƒ»¿∆¡…≈∆¬«¿≈ƒ»«¿∆¡»
,Bbb L‡¯a ÔÏÎ‡Ï Ô‡È·‰ .È‡¯Ú ‚ba Ô‰Ó ÏÎB‡ - ‚bÏ««≈≈∆««¬«¡ƒ»¿»¿»¿…«

B¯·Á ¯ˆÁ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎLÂ62ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - ¿»«¿ƒ¿ƒ»¿¬«¬≈ƒ¿¿¿……«
.¯OÚiL „Ú«∆¿«≈

משתמרת.59) אם 60)שאינה אלא קובע הבית שאין
עראי. אפילו לאכול, אסור הבית בתוך אבל מדעת, הכניסו

הגג 61) לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
להיות  צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל ביתו בתוך אפילו
פי  על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך
בדעת, היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע שביתו

קובע. אינו בשכחה, "הבית"62)אלא להיות: צריך
חצרו  דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא
נקבעו  בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת
הוא  וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר,
לאוכלן  לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי

מחייב. רבי גגו בראש

.„È¯ˆÁ63˙¯cÚ ‡È‰L64ÔÈÏÎB‡Â ,‰p‚k ‡È‰ È¯‰ - »≈∆ƒ∆¿∆∆¬≈ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
È‡¯Ú dÎB˙a65da¯ ¯„ÚiL ‡e‰Â .66da¯ Ú¯Ê Ì‡Â . ¿»¬«¿∆≈»≈À»¿ƒ»«À»

da¯ ÚË Ì‡ ÔÎÂ .È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ -67ÚË Ì‡Â . ≈¿ƒ¬«¿≈ƒ»«À»¿ƒ»«
¯ˆÁ ÈBÏ68˙¯cÚ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,69È¯‰ -ÏÎB‡ ‰Ê ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈∆≈

˙BÏÈ‡ Ô˙B‡Ó È‡¯Ú70. ¬«≈»ƒ»

כגינה 63) היא הרי נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני
עראי. בתוכה שהחרישה 65)נחרשת.64)אוכלין

ממנה. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה
כולה,66) לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן
רובה 67) נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

הדא  חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה,
נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
רובה  (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא
קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע חייבת)

הייתה  שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא
של  [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת
חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים:
כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים שנראים מפני היינו
שנשאר  שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל
בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי
אין  לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן
אליו  לבטל בקביעות, שלא ניטע או שנזרע הרוב, של בכוחו
חצר, בתורת נשאר והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את
קובע  הוא שגם לחצר, שער כבית הוא הרי הרוב כן ואם

עצמו. החצר כמו היא 68)למעשרות זו שנטיעה
אל  נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות,

ונעדר. שניטע שהגיה 69)הרוב מה לפי שם, ירושלמי
והוא  לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י
ולהשתמש  להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא

האילנות. שסביב השטח הכניס 70)בכל אם הדין הוא
החוץ. מן פירות לתוכה

.ÂË¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z71˙Á‡ ‰pnÓ ÏÎB‡ - ¿≈»»∆∆¿»≈≈ƒ∆»««
˙Á‡72Û¯ˆ Ì‡Â ;¯eËÙe73¯OÚÓa ·iÁ -74‰na . ««»¿ƒ≈≈«»¿«¬≈«∆

Ì‡ Ï·‡ ;Ú˜¯wa „ÓBÚ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈««¿«¬»ƒ
‰‡z‰ L‡¯Ï ‰ÏÚ75B˜ÈÁ ‡lÓÓ -76ÏÎB‡Â77ÌL78; »»¿…«¿≈»¿«≈≈¿≈»

¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L79. ∆≈¬ƒ»≈≈«¿«¬≈

שלא 71) או רובה, ניטע שלא וכגון קורקוס). (הר"י החייבת
בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה.

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר כלומר,72)חייבת
חצר  שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ

מלאכתו. שנגמרה בדבר אלא שניים.73)קובעת שקצץ
כגורן.74) עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

ואין  גורנה", כעמיר קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו
משתיים. פחות אלא 75)קיבוץ דווקא, לאו התאנה וראש

החצר. כאוויר הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו  כיוון
מלאכתם.76) גמר שזהו פי על עראי.77)אף אכילת
לחצר".78) יוריד שלא הבית 79)"ובלבד שאוויר מכלל

קובע. כן

.ÊË‰˙È‰80‰p‚Ï ‰ËBÂ ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ81‰Ê È¯‰ - »¿»∆∆¿»≈¿»¿ƒ»¬≈∆
Bk¯„k ‰pba ‰pnÓ ÏÎB‡82‰ÚeË ‰˙È‰ el‡k ≈ƒ∆»«ƒ»¿«¿¿ƒ»¿»¿»

‰pba83BÊ È¯‰ - ¯ˆÁÏ ‰ËBÂ ‰p‚a ‰ÚeË ‰˙È‰ . «ƒ»»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»≈¬≈
˙Á‡ ‡l‡ ÌL ÏÎB‡ BÈ‡L ,¯ˆÁa ‰ÚeËkƒ¿»∆»≈∆≈≈»∆»««

[˙Á‡]84. ««

לגינה,80) ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה שם
ופטור". כדרכו לגינה.81)אוכל נוטים ופירותיה שענפיה

עראי.ו 82) באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף אף
בטל 83) (שהענף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

וכשנוטה  החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי
קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה

שהנוף 84) פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל
לעשר. חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל

.ÊÈ¯ˆÁa ‰ÚeËpL ÔÙb85ÏBkL‡‰ Ïk ˙‡ ÏhÈ ‡Ï - ∆∆∆¿»¿»≈…ƒ…∆»»∆¿
„Á‡ „Á‡ ¯b¯‚Ó ‡l‡ ,ÏÎ‡ÈÂ86‡Ï - ÔBn¯a ÔÎÂ . ¿…«∆»¿«¿≈∆»∆»¿≈¿ƒ…
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קכג xyrn zekld - mirxf xtq - hay 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔBn¯‰ Ïk ˙‡ ÏhÈË¯Bt ‡l‡ ,87ÔÏÈ‡a ÔBn¯‰ ˙‡88, ƒ…∆»»ƒ∆»≈∆»ƒ»ƒ»
„¯t‰ ÏÎB‡Â89B˙ÙBk - ÁÈh·‡a ÔÎÂ .ÌMÓ90 ¿≈«∆∆ƒ»¿≈«¬«ƒ«¿

Ú˜¯wa91ÌL BÏÎB‡Â92ÏBkL‡a ÏÎB‡ ‰È‰ .93 ««¿«¿¿»»»≈¿∆¿
‰pba94¯ˆÁÏ ‰pb‰ ÔÓ ÒÎÂ ,95‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»∆»≈««ƒ∆»»

¯ˆÁ‰ ÔÓ96¯OÚiL „Ú ¯Ó‚È ‡Ï -97. ƒ∆»≈…ƒ¿…«∆¿«≈

לגפן,86)החייבת.85) מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
מלאכתו. כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל

"פורד".87) כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו (פרק 90)גרגיר ובר"ש

אותו  כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב
ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת

עראי.92)במחובר.91) מאשכול.93)אכילת כלומר,
בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם בכוונה.95)שתלשו

קובעת. החצר אין - ונכנס שכח מתיר 96)שאילו אז שרק
לגמור. אליעזר לאכלו,97)ר' זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה

.ÁÈ¯aÒk98¯ˆÁa ‰Úe¯f‰99ÌÒ¯˜Ó -100‰ÏÚ ‰ÏÚ À¿»«¿»¿»≈¿«¿≈»∆»∆
BÏÎB‡Â101Û¯ˆ Ì‡Â ;102¯OÚÏ ·iÁ -103Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ≈≈«»¿«≈¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בתורה.98) האמור גד זרע מבטלת 99)והוא אינה וזריעה
החצר. מחוברת 101)תולש.100)שם כשהכסבר

והחצר 103)שניים.102)לקרקע. מלאכתן, שנגמרה
קובעתן.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
למעשר.1) נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

קובעת  המתנה אם לאכול. וזה לאכול זה חבירו עם המחליף
ודין  בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר.
עליו  להם ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא
יין  המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע. אם במים

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה

.‡ÔÈLeÏz ˙B¯t Á˜Bl‰2ÔÏÎ‡Ï3¯OÚÓÏ eÚa˜ - «≈«≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿¿«¬≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ4ÔziMÓ ?eÚ·wÈ È˙ÓÈ‡Óe . ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿≈≈»«ƒ»¿ƒ∆ƒ≈

CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙‡5È¯‰ .6Ô˙ ‡lL ∆«»ƒ««ƒ∆…»«¬≈∆…»«
Ïk elÙ‡ ,ÁÈpÓe ¯¯Ba ÁÈpÓe ¯¯Ba ‰È‰Â ,ÌÈÓc»ƒ¿»»≈«ƒ«≈«ƒ«¬ƒ»
·iÁ˙ ‡Ï - ÁwÏ BaÏa ¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡Â ,Blk ÌBi‰«À¿««ƒ∆»«¿ƒƒ«…ƒ¿«≈

¯OÚÏ7Ì‡Â .8BaÏa ¯ÓbMÓ - ÌÈÓL ‡¯È ‰È‰ ¿«≈¿ƒ»»¿≈»«ƒƒ∆»«¿ƒ
¯OÚÓ9¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯ÎBnÏ ¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,10. ¿«≈¿««»«¬ƒ«≈ƒ»»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
כבהלכה 3) למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם אבל

ב.4)הסמוכה. הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה
שיטבלו 5) מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי

שחכמים  ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח
נשרפו  ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
הלכות  מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך
אף  קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב - אֿה)

תוקף. לה אין פח.6)שמדרבנן בתרא בבבא ברייתא
(שם).7) כלל קנין פעולת אינו בלב שם.8)שגמר
להלן 9) ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן

ח. הלכה כן,10)פי"א לא שאם מסכים, שהמוכר והוא
בירא  ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה, נתכוין ולזה שמים.

.·Á˜Bl‰11Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa12LeÏz Á˜lL B‡13 «≈«ƒ¿À»««¿«∆»«»
eÚa˜ ‡Ï - B¯·ÁÏ ÁÏLÏ14Ô‰Ó ÏÎ‡Ï BÏ LÈÂ , ƒ¿…««¬≈…ƒ¿¿¿≈∆¡…≈∆
È‡¯Ú15. ¬«

פטור,11) לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
"לקח  כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט
שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו לשלוח
בתלוש  הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי
נגמרה  שלא בפירות טובל מקח ליה אית מאן - חייב
קובע  המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן,
צריך  ג), הלכה פ"ג (למעלה מלאכתן שנגמרה לאחר אלא
למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר
וקרא  ושתלה בכרי שמרחה בשיבולת נסתפקו לא כאן שעד
תרומות  מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה
היא  והרי לגמרי הטבל איסור ממנו פרח אם אלא כו), הלכה
בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות
למעשר, מלאכתם גמר כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל
בזה, הוא שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בוודאי
עראי, מהם אוכל מלאכתם, ונגמרה שנתלשו לאחר שאף
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון

לקרקע.12) המחוברים מלאכתו.13)פירות שנגמרה
(פירוש 14) לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין

אינו  התורה ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות
ולא  לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב

א. הלכה ב פרק למעלה ראה קבע,15)למכרם, לא אבל
א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע כיון

.‚¯ÓB‡‰16LÓÁ Ba ÈÏ Ô˙Â ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿ƒ»∆¿≈ƒ»≈
ÌÈ‡z17¯eËÙe ˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -18Ì‡Â ; ¿≈ƒ¬≈∆≈««««»¿ƒ

¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ19EÏ ‡‰ .20ÌÈ¯OÚa ‰Ê ¯q‡21 ≈≈«»¿«≈≈¿ƒ»∆¿∆¿ƒ
ÈÏ ¯·‡L ÌÈ‡z22ÏÎB‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ¯¯Ba -23. ¿≈ƒ∆»…ƒ≈««««¿≈

ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a epnÓ ¯b¯‚Ó - ÈÏ ¯·‡L ÏBkL‡a24. »∆¿∆»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»ƒ»¿≈
BË¯Bt - ÈÏ ¯·‡L ÔBn¯a25ÁÈh·‡a .ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a »ƒ∆»…ƒ¿»ƒ»¿≈»¬«ƒ«
Ú˜¯wa ˙ÙBk - ÈÏ ¯·‡L26ÏÎB‡Â27˙‡ ıv˜ Ì‡Â . ∆»…ƒ≈««¿«¿≈¿ƒƒ≈∆

ÌÙ¯ˆÂ ÌÈ‡z‰28ÁÈh·‡‰ B‡ ÏBkL‡‰ ıvwL B‡ , «¿≈ƒ¿≈¿»∆ƒ≈»∆¿»¬«ƒ«
¯OÚÏ ·iÁ -29LÏ˙p‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï È¯‰L ,30Ï·‡ . «»¿«≈∆¬≈…»»∆»«ƒ¿»¬»

ÈzLa ¯q‡ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡31ÈLa ,el‡ ÌÈ‡z ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈÁÈh·‡ ÈLa ,el‡ ÌÈBn¯ ÈLa ,el‡ ˙BÏBkL‡∆¿≈ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ¿≈¬«ƒƒ

el‡32Bk¯„k ıˆB˜ -33È‡¯Ú ÏÎB‡Â34‡lL ;¯eËÙe ≈≈¿«¿¿≈¬«»∆…
¯aÁÓa ÔÁ˜Ï È¯‰L ,ÁwÓa eÚa˜35. ƒ¿¿¿ƒ»∆¬≈¿»»ƒ¿À»

מאיר.16) כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שם
למעשר.17) מלאכתם נגמרה אחת 18)שלא נוטל כלומר,

הלאה. וכן ואוכל, והמקח 19)מחבירו מלאכתו גמר שזהו
חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה וראה שם 20)קובען,
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ו. שם.21)משנה שבירושלמי במשנה הוא וכן
ולא 22) התאנים, את לו כשיבור המקח שיחול כלומר,

להלן. וראה במחובר, כשהם מן 23)עכשיו תולש כלומר,
שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר שם: ובמשנה וכו' המחובר
ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר'

כנ"ל.24) אחת, אחת למעלה 25)כלומר, ראה מבקעו,
יז. הלכה שם.26)שם קמעא.27)ראה קמעא

כאחת.28) שתים מלאכתם.29)אפילו גמר שזהו
למעלה.30) "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים בדפוסים
ולאילן.32) לקרקע כאחת.33)המחוברים אחדים אפילו
מעשרות.34) לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא אבל
הקודמת).35) (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

.„ÛÈÏÁn‰36B¯·Á ÌÚ37ÏÎ‡Ï ‰ÊÂ ÏÎ‡Ï ‰Ê :38- ««¬ƒƒ¬≈∆∆¡…¿∆∆¡…
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ Ô‰ÈL39‰Ê .LeÏ˙a eÁ˜Ï È¯‰L , ¿≈∆ƒ¿¿¿««¿∆¬≈»¿¿»∆

˙Bˆ˜Ï ‰ÊÂ ˙Bˆ˜Ï40ÔÈ‡L ;eÚa˜ ‡Ï Ô‰ÈL - ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈∆…ƒ¿¿∆≈
BÓk ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c Ú·B˜ ¯În‰«∆∆≈«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿

e¯‡aL41,‰ÏÈÎ‡Ï ÛÈÏÁ‰L ˙B¯t „Á‡‰ Á˜Ï . ∆≈«¿»«»∆»≈∆∆¡ƒ«¬ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï Á˜lL ‰Ê - Ô˙Bˆ˜‰Ï Ô‰ÈÙÈÏÁ ¯Á‡‰ Á˜ÏÂ¿»«»«≈¬ƒ≈∆¿«¿»∆∆»««¬ƒ»
Úa˜ ‡Ï Ô˙Bˆ˜‰Ï Á˜lL ‰ÊÂ ,¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈¿∆∆»«¿«¿»…ƒ¿«

¯OÚÓÏ42. ¿«¬≈

מהלכות 36) בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
חבירו  קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה

משך. שלא ואףֿעלֿפי מלאכתן 37)שלו, שנגמרה פירות
מלאכתן. נגמרו הם שאף חבירו, פירות ולא 38)תחת

מלאכתן. נגמרה כן ואם והוא 39)לקצות, מקח, שזהו
אסור. אחד אחד ואפילו כדי 40)קובעם, בשדה לשטוח

מלאכתם. נגמרה לא שעדיין למעלה 41)שיתייבשו,
ג. פרק ג לה:42)הלכה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה כר'

.‰¯ÓB‡‰43ÌÈ‡z ÌÈ¯OÚ EÏ ËwÏÂ ‡ˆ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿«≈¿∆¿ƒ¿≈ƒ
ÈlMÓ44ElMÓ ÈÒ¯k ˙‡ ‡lÓ‡ È‡Â ,45L -Ì‰È ƒ∆ƒ«¬ƒ¬«≈∆¿≈ƒƒ∆¿¿≈∆

ÌÈ¯eËt46ÔÈÙÈÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,47Ì‡Â .¯ÎÓ ‰È‰iL È„k ¿ƒ∆≈∆¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ
·iÁ - ÏÎ‡Â Û¯ˆ48¯ÎÓk ˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰zn‰Â .49. ≈≈¿»««»¿««»»≈»««¿∆∆

א.43) הלכה פ"ב שם אינו 44)ירושלמי אבל מאילני.
לכשילקטם. אלא אותם הם 45)קונה שאם התלושים,

כנ"ל  במחובר, נקבעים אינם חליפין, היה אם אף מחוברים,
הראשון  שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה

שלו. העשרים "המלקט 46)את אמרו: פ"ב בתוספתא
בירושלמי  הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין
שניהם  שם, הירושלמי מסקנת לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים,

[כלומר,47) חליפין לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי
(שהסכים  בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין
בלב  [לתת שיאכל לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט
אלא  מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו
גם  זה, שלפי רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה,
מתנה. שניהם אלא חליפין זה שאין - פטור המלקט

חייב 48) צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
פטור  - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה
להלן  רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש,

יא. שסובר 49)הלכה למי שאף אמרו, שם בירושלמי
יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה
שהוא  במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה מהלכות ופי"א
מהלכות  פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם,
חילק  לא שרבינו [ומכיון במתנה. הקלו כו), הלכה תרומות
בארץ  ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין
שמקח  ג) הלכה (שם יוחנן ר' שלדברי שסובר נראה ישראל,
- ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו

במתנה]. הקלו לעולם

.Âı¯‡‰ ÌÚ50ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡Â ˜eMa ¯·BÚ ‰È‰L «»»∆∆»»≈«¿»«¿»∆
ÌÈ‡z51ÌÈÏÎB‡ -52ÔÈ¯eËÙe53‰zn‰ ÔÈ‡L , ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈««»»
˙Ú·B˜54eÒÈÎ‰ Ì‡Â .55Ì‡ :Ô‰Èz·Ï56ÌÚ‰ ·¯ ««¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ…»»

ÌÈzaÏ ÌÈÒÈÎÓ57È‡cÂ ÌÈ¯OÚÓ -58ÌÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; «¿ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ…»»
˜eMÏ ÌÈÒÈÎÓ59‡nL ,È‡Ó„ ‡l‡ ÌÈw˙Ó ÔÈ‡ - «¿ƒƒ«≈¿«¿ƒ∆»¿«∆»

Ì‡Â .˜eMÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ¯OÚ60ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡ ƒ≈¿««»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆
È‡Óc ¯OÚÓ ˙ÈaÏ ÒÈÎnLk - ÌÈzaÏ eÒÈÎ‰Â61. ¿«¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ««ƒ¿«≈¿«

Ô˙62‰a¯Ó ¯·„ BÏ63- ÏÎ‡Â ÏË :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ , »«»»¿À∆¬ƒ»«…∆¡…
ÒÎ‰Â ÏË :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰64ÏÎB‡ BÈ‡L , ¬≈∆¿ƒ∆»«…¿«¿≈∆≈≈

È‡Óc Ôw˙iL „Ú65Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . «∆¿«≈¿«¿≈ƒ»«»»∆≈«¿
ÈÁ ÏÎ‡‰Ï66ÏÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ÏB„b Ì„‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈»≈«∆»»»»»∆≈«¿∆¡…

˜eMa67È‡Óc Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ -68. «¬≈∆¿«≈¿«

א.50) משנה ב פרק עראי.52)במתנה.51)שם
התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53) שקיבלו אלו
שם.56) עד 57)ירושלמי עראי מהם לאכול שמותר

הלכות  פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו
עומד 58)אֿג). ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

המיעוט  מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם,
מהם  הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק, שמכניסים
מתעשרים  ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה

שם). אנשי (תוס' אסור 59)ודאי מלאכתם, שמשנגמרה
א). הלכה (שם עראי מהן שם.60)לאכול משנה

שהרי 61) לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי ודאי, ולא
וראה  מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא
מהם  יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה הסמוכה. בהלכה
משום  והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי",
הלכה  פ"ט (להלן נאמן עםֿהארץ גדולה תרומה שלעניין
גדולה  תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א).
(תוספות  ג הלכה שם למעלה כמפורש למעשר, קובעת והיא
[אבל  כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי
וחייב", אוכל וזה ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה
וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר:

שם.62)וכנ"ל]. תאנים.63)ירושלמי של גדולה כמות
ריבויין.64) מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית,
לשם 66)כנ"ל.65) לבית להכניסו וצריך בישול, הטעון
שלא 67)כך. [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי

(פ"ה  בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני
ב, הלכה דעות צריכה מהלכות והיא ו, הערה שם וראה

בשוק  והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון),
מהלכות  בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי הוא הרי העם בפני
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ה). הלכה לבית,68)עדות והכניסו טלו כאומר הוא שהרי
וכנ"ל.

.ÊeÈ‰69¯Ó‡ ,ÌÈL70ÏÎ‡Â ÏË :„Á‡Ï71¯Ó‡Â , »¿«ƒ»«¿∆»…∆¡…¿»«
ÒÎ‰Â ÏË :ÈMÏ72‰Ê -73ÏÎB‡74¯eËÙe75‰ÊÂ ,76 «≈ƒ…¿«¿≈∆≈»¿∆

·iÁÂ ÏÎB‡77. ≈¿«»

שם.69) הארץ.70)ירושלמי בשוק.71)עם
ואכול".73)לבית.72) "טול לו: עראי,74)שאמרו

לבית. "טול 76)ממעשר.75)מחוץ לו: שאמרו
שאמרו 77)והכניס". כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם, והכניסו "טלו שם: במשנה
הרי  והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה
גדולה  תרומה שעל ומכיון מיד, אתקן אני לו: כאומר הוא
התרומה  הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים,
שם) אנשי (תוספות ג הלכה פ"ג למעלה כמפורש הגדולה,

ו.ורא  הלכה למעלה ה

.ÁÔÎÂ78˙eÁa B‡ ¯ÚLa ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈL‡79, ¿≈¬»ƒ∆»¿ƒ¿«««¬
Ì‰Ï ¯Ó‡Â80eÏÎ‡Â eÏË :81ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -82 ¿»«»∆¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ

ÔÈ¯eËÙe83eÏÎ‡È ‡Ï ˙eÁ‰ ÏÚa B‡ ¯ÚM‰ ÏÚ·e , ¿ƒ««««««««¬……¿
eÏË :el‡Ï ¯ÓB‡k ‡ˆÓpL .È‡Ó„ e¯OÚiL „Ú«∆¿«¿¿«∆ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÌÎÈz·Ï eÒÈÎ‰Â84Ì‰Èz·k Ì‰ È¯‰L ,85¯·Îe . ¿«¿ƒ¿»≈∆∆¬≈≈¿»≈∆¿»
e¯‡a86e¯·ÚiLk BÏ Ú·B˜ BlL BÈ‡L ˙Èa‰ ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈««ƒ∆≈∆≈«¿∆««¿

BÎB˙a ˙B¯t‰87. «≈¿

יהודה.78) כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
כדלהלן.79) שלהם, אינם והחנות עםֿהארץ 80)והשער

בשוק. ואכלו.81)העובר לחנות או לשער הכניסו היינו:
בשער.82) או בחנות אפילו שלא 83)עראי, שכיון

בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו
כדלהלן. שלהם, שאינם כיון בשבילם, קובעים אינם
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם,

עבורכם.84) אעשר הלכות 85)ואני פ"ד למעלה ראה
יא.86)טֿי. הלכה שם 87)שם וראה בראב"ד, עיין

יג. הלכה

.Ë¯ÎBO‰88BnÚ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt‰ ˙‡89ÔÈa ,˙B¯Ùa «≈∆«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈
ÔÈLeÏ˙a90ÔÈ¯aÁÓa ÔÈa91ÏÎ‡Ï Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ¿ƒ≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»∆∆¡…

‰¯Bz‰ ÔÓ92ÔÈOBÚ Ô‰L ‰Óa93ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -94 ƒ«»¿«∆≈ƒ¬≈≈¿ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËÙe95Ì‡Â .96eÏÎ‡iL Ô‰nÚ ‰˙‰ ¿ƒƒ««¬≈¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆…¿

‰¯Bz Ô‰Ï ‰˙kÊ ‡lM ‰Ó97Ô‰nÚ ‰˙‰L ÔB‚k , «∆…ƒ¿»»∆»¿∆ƒ¿»ƒ»∆
BnÚ ÂÈa eÏÎ‡iL ÏÚBt‰98Ba ÏÎ‡iL B‡ , «≈∆…¿»»ƒ∆…«¿

B¯ÎOa99B‡ ,LeÏ˙a BzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ ÏÎ‡iL100- ƒ¿»∆…«««¿«¿«¿¿»
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰101ÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL „Ú ¬≈∆»∆¡…«∆¿«≈ƒ¿≈

Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ ,È‡z‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿«¬≈∆¿≈«

ז.88) משנה מלאכתן 90)מלאכה.89)שם נגמרה שלא
מהלכות  (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר,

א). הלכה ממקום 91)שכירות תלישתן היא כשמלאכתו
(שם). (בבא 92)חיבורן בברייתא למדו בתלוש, אכילה

דייש  "מה - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא
בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד

בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף
כליך  "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר, ואכילה
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא
נותן  שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה) בשעת (כלומר,
ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו

אוכל". אתה יב,93)אי הלכה ולהלן י, הלכה שם ראה
עושים. שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם

"ואכלת 94) הפסוק מן שם זאת ולמדו עראי. אכילת
(מן  ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך"

ופטור". אוכל פועל של נפשו אף ֿ 95)המעשר), אףֿעל
שהוא ונקבע פי מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף

סד"ה  פח. שם בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר
נגמרה  נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל

שם.96)מלאכתו. בדבר 97)משנה שיאכל התנה אבל
משנה  פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא

קצץ. בדין יא הלכה וראה לעצמו 98)ז). שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת רוצה

ראה 100)תחתיו.99) התורה, מן אוכל הפועל אין שאז
עראי.101)למעלה. בבבא 102)אפילו שאמרו ומה

מקח  זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא
אבל  משלו, אוכל שפועל הסברא לפי אלא זה אין ממש,
יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי
זה  הרי - התורה זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל

ממש. מקח

.ÈB¯ÎO103ÌÈ˙ÈÊa BnÚ LkÏ104ÏÚBt‰ ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«≈
˙Á‡ ˙Á‡ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙Èfa ÏÎ‡iL∆…««≈ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ»««««

¯eËÙe105·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;106. »¿ƒ≈≈«»

ג.103) משנה ג פרק הקטנים 104)שם לתלוש כלומר,
גמר  זה שאין מפני התורה, מן אוכל שאינו הגדולים, מבין
שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה
לאכול  מנת על לו אמר בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר
אנן  "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים,
נלמד  =) דבתרה מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין

בבצלים". עמו לנכש השניה) ממעשר.105)מהבבא
לאחר 106) למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי

מלאכה. גמר

.‡ÈB¯ÎO107LkÏ108ÌÈÏˆ·a109ÏÎ‡Ï ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆¡…
˜¯È110ÌÒ¯˜Ó -111- Û¯ˆ Ì‡Â ;ÏÎB‡Â ‰ÏÚ ‰ÏÚ »»¿«¿≈»∆»∆¿≈¿ƒ≈≈
·iÁ112ıv˜ .113ÏÚBt‰114ÏL ‡¯ËÈÏ ÏÎ‡iL «»ƒ≈«≈∆…«ƒ¿»∆

ÌÈ˙ÈÊ115.¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ - ≈ƒ≈««««¿ƒ≈≈«»¿«≈
Ì‡L ,Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ¯·c ÏÎB‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»»¬≈∆¿≈«∆ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ÏÎB‡ ‰È‰ ‡l‡ ,ıv˜ ‡Ï .Úa˜ - Û¯ˆ116 ≈≈ƒ¿»…ƒ≈∆»»»≈¿ƒ»
˙tÒÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â Û¯ˆÓ -117 ¿»≈¿≈»«∆ƒ¿∆¿∆…ƒ¿…

ÁÏÓa ˙ÙÒ Ì‡ Ï·‡ .ÁÏÓa118;¯zÓ - ˙Á‡ ˙Á‡ : ¿∆«¬»ƒ»«¿∆«««««À»
[ÁÏna] eÚa˜ È¯‰L ,¯eÒ‡ - ÌÈzL ÌÈzL119. ¿«ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ¿¿«∆«

שם.107) הגדולים 108)משנה מבין הקטנים לתלוש
גידולן. שאין 109)שמונעין לפי התורה, מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר הבצלים.110)זה עלי
הקודמת.112)חותך.111) בהלכה ברייתא 113)כנ"ל
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פט: מציעא ששכרו 114)בבבא כגון התורה, מן האוכל
למסוק. או שם 115)לבצור בתוס' הובא ר"ח, פירש כן

בלי  גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה
הלכה  למעלה וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי,

לפי 116)ט). כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון כלומר,
התורה. מן אלא בעל 118)יטבול.117)תנאו לו כשנתן

(בבא  במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית
שם). שנגמרה 119)מציעא בדבר למעשר קובע שהמלח

ג). הלכה פ"ג (למעלה מלאכתו

.·ÈÏÚBt120ÔÈÒ·Ïa ‰OBÚ ‰È‰L121ÏÎ‡È ‡Ï - ≈∆»»∆ƒ¿»ƒ……«
Ú·L ˙B·a122„Ú ,ÔÈÒ·Ïa ÏÎ‡È ‡Ï - Ú·L ˙B·a , ƒ¿∆«ƒ¿∆«……«ƒ¿»ƒ«

¯OÚiL123BÓˆÚ ÚÓÏ BÏ LÈ Ï·‡ .124ÚÈbiL „Ú ∆¿«≈¬»≈ƒ¿…««¿«∆«ƒ«
˙BÙi‰ ÌB˜ÓÏ125. ƒ¿«»

ח.120) משנה כ פרק גרועות 121)מעשרות תאנים
מן  מהן שאוכל מלאכתן, גמר בשעת שם). המשנה (פירוש

ענפי 122)התורה. אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
במין  כזה שבאופן הלבסין, בענפי מעורבים השבע בנות
נחשבים  כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד
מפורש  זה שדין אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני

במשנה. שם שיאכל 123)בב"מ הבית בעל עם התנה אם
עושה  שהוא במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן.
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה

הגרועות.124) בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול
לו  יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
ופי"ב  שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל

מקח. זה ואין יא), הלכה שכירות מהלכות

.‚È‡ÈˆBn‰126‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt «ƒ¬ƒ«¬¿»»
‰„Oa127˙BBÊÓ ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa :128ÔÈÏÎB‡ - «»∆ƒ¿«∆≈»∆»»¿¿ƒ

‰„OaL ˙B¯tÓ129¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe130‡e‰Â ; ƒ≈∆«»∆¿ƒƒ««¬≈¿
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL131ÂÈÏÚ Ô‰Ï LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆…ƒ¿¿»¿«¿»¬»ƒ≈»∆»»

˙BBÊÓ132‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â eÏÎ‡È ‡Ï - ¿……¿¿««ƒ∆…ƒ¿¿»
Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ;ÔzÎ‡ÏÓ133Ï·‡ . ¿«¿»∆≈¿ƒƒ«∆∆¬»

ÏÎB‡‰‡z‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈ134Ïq‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ««««ƒ«¿≈»¬»…ƒ««
‰ˆ˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰tw‰ ÔÓ ‡ÏÂ135. ¿…ƒ«À»¿…ƒ«À¿∆

ב.126) משנה פ"ג מלאכה 127)שם כל [כלומר,
התורה, מן בהן אוכל הפועל שאין כאלה ואף שבשדה,
כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך

פ"ט 128) ושם פג. מציעא (בבא לזון נהגו שלא ובמקום
א). בפירות 129)הלכה עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

רע"ב]. [ועיין התורה, מן מהם פועל 130)שאוכל כדין
ט). הלכה לו 131)(למעלה אין מלאכתם, נגמרה [שאם

שם), ולמעלה ב, הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל
שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם
תאנים  "המעביר שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר
מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים -

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על שהתנה
פ"ו 133) להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן

נותן  זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
כמוכרו  זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו
הלכה  (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח (שם),
שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג
המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו וכאן
מה  לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין
- לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה שאמרו
אוכלין  מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים
לא  אלו הרי - מזונות עליו להם יש אם אבל ופטורין,

אחת 134)יאכלו"). שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
שם). למעלה ופטור, ואמרו 135)אחת שם. משנה

מן  ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי
ואם  ואוכל, אחת אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה,
שהכוונה  [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף
אחת  אחת ש"אוכל מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק
על  למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור,

למעלה]. וכמבואר מקח, ידי

.„È„Á‡136ÏM·Ó‰137˜ÏBM‰ „Á‡Â138„Á‡Â ∆»«¿«≈¿∆»«≈¿∆»
L·Bk‰139¯OÚÓÏ Ú·B˜ -140˙‡ ÔÈLÚn‰ Ï·‡ . «≈≈«¿«¬≈¬»««¬ƒ∆

Ô¯ÈLÎ‰L „Ú ˙B¯t‰141˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -142. «≈«∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈

א.136) משנה פ"ד שם.137)שם אם 138)ירושלמי
רבינו  סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו:
אפילו  אלא קובע, בישול רק לא - זו" אף זו "לא בדרך

כבוש. ואפילו (פירוש 139)שילוק מלח במי הפירות נותן
גֿד). הלכות פ"ג למעלה וראה מדבריהם 140)המשנה,

ב). הלכה פ"ד היא 142)לאכילה.141)(למעלה בעיא
(חזוןֿאיש). נפשטה ולא א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי

.ÂËÔÓBh‰143‰Ó„‡a ˙B¯t144Ï·Êa B‡ Ô·˙a B‡145 «≈≈»¬»»¿∆∆¿∆∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L „Ú146. «∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ¿¿¿«¬≈

שם.143) שאינם 144)משנה בפירות לעשות המנהג כן
ויתבשלו  שיתרטבו כדי בעפר, אותם להטמין מבושלים,

שם). המשנה במשנה.145)(פירוש אינו שאין 146)זה
בישול. זה

.ÊËÌÁ ÏÈL·˙Ï ÔÈÈ Ô˙Bp‰147B‡ ,148ÔÓL Ô˙pL «≈«ƒ¿«¿ƒ«∆»«∆∆
ÒtÏ‡· ‰¯„˜Ï149ÔÈÁz¯Ó Ô‰Lk150eÚa˜ - ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿¿

Úa˜ - ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÈÈ ‚ÊÓ .¯OÚÓÏ151CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«¬≈»««ƒ¿«ƒ«ƒƒ¿«¿≈»ƒ
ÔÈi‰ ÏMa Ì‡ ,¯ÓBÏ152˙ba elÙ‡Â153¯eÒ‡L - «ƒƒ≈««ƒ«¬ƒ««∆»

¯OÚiL „Ú epnÓ ˙BzLÏ154. ƒ¿ƒ∆«∆¿«≈

פ"ג 147) (למעלה ביותר חם היה אם שני, לכלי אפילו
טו). שם.148)הלכה למעלה וראה ז, משנה פ"א שם

וללפס"149) "לקדרה שם: במשנה זה וכעין ואלפס". צ"ל:
ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה

להלן.150) וראה האש, מעל פ"ד 151)והעבירם שם
שם. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, על 152)משנה

שם 153)האש. (למעלה היין מלאכת עוד נגמרה שלא
יד). ג)154)הלכה הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי

אלא  קובעים אינם אש, גם בהם וכולל דברים, הששה שכל
כצירוף  הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר
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כמצרף  שהיא וכמוקצה יג) הלכה (שם במקח בידו שנים
שם]. ראשונה משנה ועיין (שם).

.ÊÈÌeM‰155ÌÈÏÁM‰Â156‰„Oa Ô˜ÁML Ïc¯Á‰Â157 «¿««¬«ƒ¿««¿»∆¿»»«»∆
ÔÓLa158¯OÚÓÏ eÏaË -159ÔÎÂ .160ÏBkL‡ ËÁBq‰ ¿∆∆ƒ¿¿¿«¬≈¿≈«≈∆¿

ÒBk‰ CB˙Ï161Úa˜ -162ÈeÁÓz‰ CB˙Ï ;163BÈ‡ - ¿«ƒ¿»¿««¿≈
Úa˜164. ƒ¿»

א.155) הלכה פ "ד שם חריף 156)ירושלמי ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים ערך הערוך, (מוסף

בית.157) מדין נקבעו לבית, הכניסן מסתימת 158)שאם
מעושר, בשמן טבל של בשום בין שהמדובר נראה, לשונו

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן [כיון 159)ובין
גרועה  שאינה בישולם, היא שחיקתם - חריפים שהם

דלהלן]. שם.160)ממולח וירושלמי א, פרק סוף תוספתא
משקה,161) שהוא יין עושה הוא זו, סחיטה [שעלֿידי

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים
גרועה 162) אינה מאוכל, משקה של חדשה [שיצירה

(ראה  כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול.
נקבע", הכוס "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה
שאףֿעלֿפי  פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות,
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול

הסמוכה]. בהלכה וראה אוכל,163)כצירוף, בו [שיש
שמשקה  משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט
ובאוכל  שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל הבא
בישול  משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן

כלומר,164)(רדב"ז). דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
משקה  של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד  אוכל

מאוכל].

.ÁÈÁÏBn‰165‰„Oa ˙B¯t166eÚa˜ -167Ï·Ë . «≈«≈«»∆ƒ¿¿»«
¯eËt - ÏÎ‡Â ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÌÈ˙Èf‰168ÚˆBt‰ .169 «≈ƒ∆»∆»¿∆«¿»«»«≈«

Û¯O‰ ‡ˆiL È„k ÌÈ˙ÈÊ170¯eËt - Ì‰Ó171ÏËBp‰ .172 ≈ƒ¿≈∆≈≈«¿»≈∆»«≈
ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ173ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ Ï·BË - ≈ƒƒ««¬»≈∆»∆»¿∆«

ÏÎB‡Â174Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÂÈÙÏ Ô˙Â ÁÏÓ Ì‡Â ; ¿≈¿ƒ»«¿»«¿»»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

א.165) משנה פ"ד במשנה 166)מעשרות הוא כן
(רדב"ז). בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי

ג.167) הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, קובעת שמליחה
כפלו 168) למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם

כאן. מלשון 169)רבינו והוא פותח, והיינו א. משנה שם
שם).170)"פצע". המשנה (פירוש לחלב הדומה הליחה

בתוספות 171) (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף [שכיון
משקה  של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא
סחט  "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב זה אין - מאוכל
משקה  ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן
מפני  השמיטה ורבינו וקובע. כבישול זה הרי מאוכל,
(וראה  פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא
- כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי שם), כפשוטה בתוספתא
בהלכה  כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר
כן, ואם שם). (עיין הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת
הקובעים  שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה

כן, הלכה ואין מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר,
ג]. הלכה פ"ג למעלה ולא 172)ראה כת"ק ג, משנה שם

אליעזר. עד 173)כר' הזיתים שם שמקבצין מקום
שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו שיתרככו

למעלה.174) כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

.ËÈÂÈ˙B¯t Ì¯Bz‰175‰È¯Á‡ Ì¯˙Ï CÈ¯vL ‰Óe¯z «≈≈»¿»∆»ƒƒ¿…«¬∆»
‰iL176¯OÚÓÏ eÚa˜ -177È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ¿¿¿«¬≈¿……«≈∆¬«

.¯OÚÈÂ ‰iM‰ ‰Óe¯z‰ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¿»«¿ƒ»ƒ«≈

אין 175) מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה
ד). הלכה שם (למעלה קובעת התורם 176)תרומה כגון

מהלכות  (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן המחוייב מן
מחמת  ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות
שהרי  זה, בכלל שאינו מסתבר - כב) הלכה (שם ספק
הרי  תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך

נקבע]. לא הרי תרם, לא ואם שהתרומה 177)תרם. כיון
מה  לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה
זיתים  על שמן תורמין "אין פ"ג תרומות בתוספתא שאמרו
וצריך  וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים
שהתרומה  היינו ומעשרות", תרומות עליהן להוציא
לירושלמי  במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה

ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות

.ÎÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ˙B¯t178ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ179 ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈
˙aL180˙aM‰ ¯Á‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - «»ƒ¿¿¿……«≈∆¬ƒ¿««««»

¯OÚiL „Ú181. «∆¿«≈

(ביצה 178) קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא שאם
משנה 179)לה.). פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין

יוחנן 180)ג. וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:
(כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי
אם  אלא קובעת אינה שחצר יג, הלכה פ"ד למעלה וראה

בכוונה. לתוכה קביעות,181)הכניסו היא שבת שאכילת
(ביצה  עונג" לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה שנאמר משום
נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:)

א]. הלכה פי"ב להלן עוד וראה קובע. יוםֿטוב שגם

.‡Î˙B˜BÈz182ÌÈ‡z eÓhL183˙aLÏ184eÁÎLÂ ƒ∆»¿¿≈ƒ¿«»¿»¿
˙aL È‡ˆBÓÏ eÏÎ‡È ‡Ï - Ô¯OÚÏ185e¯OÚiL „Ú186. ¿«¿»……¿¿»≈«»«∆¿«¿

ב.182) משנה פ"ד מלאכתם 183)מעשרות שנגמרה
בחצר. או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה

קובעת,185)לאכילה.184) ייחד לא אם אף שהרי
הקודמת. בהלכה מותרים 186)כמבואר שבת בערב אבל

בערב  גם אסורה - לשבת תאנה שייחד גדול ואילו באכילה,
(ירושלמי). כדלהלן שבת,

.·Î‰‡z187BÏ ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰L188‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¿≈»∆»¿»¿À∆∆∆¡…≈∆»
˙aLa189‰lkÏk ‰pnÓ ËwÏÂ ,190ÏÎ‡È ‡Ï -191„Ú ¿«»¿ƒ≈ƒ∆»«¿«»……««

˙B¯Ùe ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL˙aM‰Â ,˙aLÏ ÔÈ„ÁÈÓ el‡ ∆¿«≈ƒ≈≈¿À»ƒ¿«»¿««»
˙Ú·B˜192. ««

ג).187) הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין מחמת
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ונקבע 190) מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.
י. הלכה פ"ג למעלה ראה קודם 191)למעשר, אפילו

עראי. אכילת ואפילו שאין 192)השבת, באילן אבל
עליהן  משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, מיוחדין פירותיו

הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל

.‚Î‰È‰193ÏÎB‡194ÏBkL‡a195ÈÏÈÏ ÂÈÏÚ ‰ÎLÁÂ »»≈¿∆¿¿»¿»»»≈≈
˙aL196¯OÚiL „Ú ˙aLa B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚È ‡Ï -197. «»…ƒ¿…¬ƒ»¿«»«∆¿«≈

B¯ÓB‚ ‰Ê È¯‰ - ˙aL ¯Á‡Ï BÁÈp‰ Ì‡Â198. ¿ƒƒƒ¿«««»¬≈∆¿

ג.193) משנה פ"ח עראי.194)תרומות אכילת
הלכה 195) למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי ואשכול

כ.196)ג. הלכה למעלה עישר 197)ראה אם כלומר,
איש). (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם

ר'198) אמר חצר, ולענין שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי
הלכה  פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע
בפירוש  רבינו כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז,
אף  קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. המשנה
שהתחיל  כיון - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם
שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול

כוונה  כאן יש (ראה הרי לשבת להניחו רוצה שאינו הפכית,
ורבינו  ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל,
לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא
זה  הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה
על  שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת קיד. סעיף

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בטבל.1) אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר

וזכר  לחבירו פירות והמוכר מהטבל. ליהנות מותר אם ודין
שדה  והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם
או  באריסות, שדה שקבלו שנים ודין הגוי. מן או מישראל
פירות  מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו
זיתים  המקבל ודין מישראל. שדה קבלו אם או תלושין,
מנת  על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא
שדהו  והנותן ממורח, טבל שירש ישראל שלו. שהמעשר

לגוי. בקבלה

.‡ÔÈ˜ÈÏÁÓ2‰Êa ÔÈ‡Â ,Ï·Ë ÏL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a «¬ƒƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ∆∆∆¿≈»∆
„ÒÙ‰ ÌeMÓ3,‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . ƒ∆¿≈¿…∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈÈÚ¯b‰ ÔB‚k4ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆»»¿»¿ƒ
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ¯OÚn‰ ÔÓe Ï·h‰5¯OÚnÓe «∆∆ƒ««¬≈∆…ƒ¿»¿»ƒ«¬≈

BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL ÏÎÂ .ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿…∆À»¿»ƒ¿»¿
el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Óe¯˙a6¯OÚÓ·e Ï·Ëa ¯zÓ Ck - ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»À»¿∆∆¿«¬≈

.ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓe B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL∆…ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

ולהחליק 2) לשפשף מחליקין: ופירוש מ"ח. פ"א מעשרות
(כסףֿמשנה). ימהר 3)פניו שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי

(פירוש  שלהם ולא העיפוש שם, וכתנאֿקמא שם). המשנה,
את  להפסיד שאסור [שאףֿעלֿפי האוסר. יהודה כרבי
הפסד. זה אין כן, לעשות שהדרך כיון - כדלהלן הטבל,

שאמרו  וכמו כן, לעשות מותר בתרומה שגם ונראה
ה"ה): תרומות מהל' פי"א ולמלעה מ"ה, פי"א (תרומות

בחולין"]. נוהג שהוא כדרך בתרומה בכת"י 4)"ונוהג
בדבר  רוקח'). ('מעשה והחרצנין" והעלין "והקליפות נוסף:
שאסורים  גרעינין שיש הי"א, שם למעלה ראה הגרעינין,
של  עלים היינו עלין, ה"י. עיי"ש הקליפות, ובדבר לזרים.
הגרעינין  שאר בכלל הם והחרצנין ה"ה. פ"ב עיי"ש ירק,
לזר  שאסורין אותן, למצוץ לחלוחית בהן ויש שכנסן בזמן

הי"א). פי"א מעשר.5)(שם חשובים 6)תרומת שאינם 
אוכל.

.·ÔÈ‡7ÔÈ˜ÈÏ„Ó8‡ÓË Ï·Ëa9ÏÁa elÙ‡10ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ¿∆∆»≈¬ƒ¿…¿≈
˙aLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ11˙¯ÓLÓ ˙‡ :¯Ó‡pL . »ƒ«¿«»∆∆¡«∆ƒ¿∆∆

È˙Óe¯z12da EÏ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰Ó ;13‡l‡ ¿…»«¿»¿»≈¿»∆»
d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ14ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z Û‡ ,˙B‰Ï EÏ ƒ¿«¬»»»«¿»¿≈»≈¿≈»

da15.CÏÈ‡Â d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒ¿«¬»»»¿≈≈

א.7) כו, שבת להלן.8)ברייתא, ראה כהנים, אפילו
ד"ה 9) וב'תוספות' ברש"י (עיי"ש טהור לטבל והואֿהדין

כילוי. של בהנאה אסור הוא שגם מדליקין), אין
מקום 10) והיה ומעשרות, תרומות ממנו להרים [שבידו

ש"מתנות  זכות בו לו יש הרים, לא שעוד שאףֿעלֿפי לומר
הכ"א), ולהלן קלא. (חולין שהורמו" כמי הורמו שלא
הרים  שלא כיון טמא, בטבל מדליקין אין ואףֿעלֿפיֿכן

ממש]. שבת 11)בפועל לצורך שבת בערב נר הדלקת
ומעשרות  תרומות מגביהין "אין שהרי להרים, בידו [שאין
בליל  ממנו שנהנה ונמצא ה"ט), שבת מהל' (פכ"ג בשבת"
שבוודאי  להרמה, עומד שאינו בזמן כילוי, של הנאה שבת
רצה  שם, לשבת בחידושיו והרשב"א לכך. זכות לו אין
שורפין  שאין משום הוא מבחול יותר בשבת שהחומר לומר,
זו: סברא דוחה לבסוף אבל ובשבת. ביוםֿטוב קדשים
אלא  כתרומה, לתרומה הטבולים חולין למאןֿדאמר "תינח
בפ"ז  ועי' למימר". איכא מאי - כתרומה לאו למאןֿדאמר
לחלה  הטבולה ש"עיסה פסק שרבינו הי"ב, ביכורים מהל'
רבינו, דברי בביאור כתב קורקוס הר"י אולם כחלה". אינה
בהל' הרדב"ז כתב (כן הנ"ל מהטעם חמורה, ששבת
שבת  בערב חנוכה נר מדליקין שאין הי"ח, שם תרומות
בשבת). קדשים שורפין שאין לפי טמאה, תרומה של בשמן
עוד  צריךֿעיון זו, סברא הרשב"א שדחה ממה חוץ אבל
שאסור  ה"א) פ"ב (שבת ה'ירושלמי' לשיטת אלא אינו שזה
בגליון  וראה יוםֿטוב, וערב שבת מערב אף קדשים לשרוף
עד  ממנו "והנותר שנאמר ממה כן שלמדו שם, הש"ס
(שם  הבבלי לשיטת אבל לשריפתו. שני בוקר ליתן בוקר",
וכן  עצמו. ביוםֿטוב אלא קדשים לשרוף איסור אין כג:)
בשמן  מדליקין דאין הא כלל הביא שלא רבינו, מדברי נראה
כן, ואם עצמו, ביוםֿטוב אלא שאינו לפי ביוםֿטוב, שריפה
שאין  ה"ח, יוםֿטוב מהל' בפ"ג שכתב מה בכלל הוא
הדבר, טעם מפורש ששם ועוד ביוםֿטוב, קדשים שורפין

שיוםֿטוב שריפת מפני של 'עשה' ואין תעשה', ו'לא 'עשה'
אלא  שייך לא וזה תעשה', ו'לא 'עשה' דוחה קדשים
שבת]. וערב יוםֿטוב בערב ולא עצמו, ביוםֿטוב

ואחת 12) טהורה אחת מדבר, הכתוב תרומות "בשתי
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שם). (שבת, לאכול.13)טמאה" לכן 14)רשות שקודם
ה"ה. פ"א למעלה ראה מיתה, האוכלה הנאה 15)חייב

שהרי  הנאה, בשעת אותה שמכלה הדלקה דהיינו כילוי, של
ב'תוספות' וראה מותרת, אחרת הנאה אבל כאכילה, היא

אין. ד"ה שם

.‚ÔÈtÁÓ ÔÈ‡16Ï·Ëa17Ï·h‰ ˙‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â ,18. ≈¿«ƒ¿∆∆¿≈¿ƒ∆«∆∆
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t elÙ‡Â19Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «¬ƒ≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»»ƒ¿…«

¯OÚiL „Ú Ô‰Ó20?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21‰‡e·˙a ≈∆«∆¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»
˙BiË˜Â22Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23LiL ÌÈÏÈ˙L ¯˜BÚ‰ ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬»»≈¿ƒƒ∆≈

e‰„O CB˙a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙B¯t Ô‰a24‰Ê È¯‰ - »∆≈ƒ»¿»¿»≈¬≈∆
˙B¯t‰ ÛÒ‡ ‡Ï È¯‰L ,Ï·Ë Ú¯BÊk BÈ‡Â ,¯zÓ25. À»¿≈¿≈«∆∆∆¬≈…»««≈

ÔÎÂ26¯Á‡ ÌB˜Óa ÌÏ˙Le ˙BBˆe ˙ÙÏ ¯˜BÚ‰27, ¿≈»≈∆∆¿¿»»¿»«≈
ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡28È„k ÔÏ˙L Ì‡Â .¯zÓ - ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»À»¿ƒ¿»»¿≈

‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ô‰lL Ú¯f‰ ÁwÈÂ eL˜iL∆ƒ¿¿ƒ««∆«∆»∆»ƒ¿≈∆
.Ï·Ë ÏL ÌÈ¯BÚO B‡ ÌÈhÁ Ú¯BÊk¿≈«ƒƒ¿ƒ∆∆∆

שם 16) ב'ירושלמי' להיות צריך וכן פ"א. דמאי תוספתא
(רדב"ז). בעפר,17)ה"ג הזרעים את מכסין אין כלומר,

ב:). קטן (מועד כזורע הוא אינו 18)שהרי התורה מן
מוכרם  אם אבל אוכלם, אם אלא ומעשרות בתרומות חייב
תעשר  "עשר כבֿכג): יד, (דברים שנאמר פטור, זורעם או
(בבאֿמציעא  חכמים ודרשו ואכלת". - זרעך תבואת כל את
פאה  (ר"ש לאכילה שאינו כיון מוכר", ולא "ואכלת פא:)
המוכר  את גם לעשר חייבו חכמים אבל מ"ו), פ"א

הזורע. את וגם שם) נתמרחו 19)(בבאֿמציעא לא כלומר,
חֿיג). הלכות פ"ג למעלה (פאה,20)(ראה שאמרו ומה

עד  המעשרות מן ופטור וזורע הגורן מן "ונוטל שם):
עקיבא, רבי דברי אלא זה אין - עקיבא" רבי דברי שימרח,
מעשרות  ב'ירושלמי' כמפורש חביריו, עליו חלוקים אבל
טוב' יום וב'תוספות המשנה בפירוש ועי' ה"א, תחילת (פ"ה
(רדב"ז). רבים נגד עקיבא כרבי הלכה ואין שם),

שם.21) (שם).22)'ירושלמי', מלאכתן כנגמרה זה שהרי
גֿיג]. הלכות פ"ה למעלה ראה בידו, שצירפן כיון [כלומר,

מ"א.23) פ"ה [ודוקא 24)מעשרות שם. במשנה, הוא כן
שהחמירו  כשם לאחר, השתילים מכר אם אבל שדהו, בתוך
(ראה  מלאכתם כנגמרה הם צירפם שאם זורע, לענין
השתילים  עקר שאם זה, לענין במקח החמירו כן למעלה),
למעשר. קובע והמקח בידו, כמצרפם הוא הרי הפירות, עם
במחובר  "לקח הנ"ל: לדין שם במשנה הסמיכו ולפיכך
לא  אבל כנ"ל, קובע הוא בתלוש שרק פטור", - לקרקע

ראשונה']. ו'משנה ברדב"ז וראה [כלומר,25)במחובר.
החמירו  במקח ורק צירוף, כאן ואין בידו הפירות אסף לא

כמצרף]. מ"ב.26)לחשבו שדהו 27)שם, בתוך
שם). מלאכתן.28)(משנה, נגמרה שלא

.„‡¯ËÈÏ29Ïe·Ë ¯OÚÓ30È¯‰Â dÁÈaL‰Â dÚ¯fL ƒ¿»«¬≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«¬≈
ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ‡È‰31¯OÚÓa ˙·iÁ -32d˙B‡Â , ƒ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»

‡¯ËÈÏ33‰ÈÏÚ ¯OÚÓ34¯Á‡ ÌB˜nÓ35ÔBaLÁ ÈÙÏ36. ƒ¿»¿«≈»∆»ƒ»«≈¿ƒ∆¿
‡¯ËÈÏ37ÌwzL ÌÈÏˆa38ÈÙÏ ¯OÚÓ BÈ‡ - ÌÚ¯Êe ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿»¿»»≈¿«≈¿ƒ

˙ÙÒBz‰ ÔBaLÁ39Blk ÈÙÏ ¯OÚÓ ‡l‡ ,40. ∆¿«∆∆∆»¿«≈¿ƒÀ

ב.29) נח, נדרים ניטלה 30)ברייתא, שלא ראשון מעשר

מעשר. תרומת ולדעת 31)ממנו ביחד. והגידולין העיקר
כלה. זרעו שאין בדבר כאן מדובר כלומר,32)הראב"ד

שהליטרא  ואףֿעלֿפי הראשונה. הליטרא ואף התערובת, כל
- מעשר עצמה היא שהרי מעשר, חיוב עליה אין הראשונה
(רא"ש). בגידולין שבטלה לפי במעשר, חכמים חייבוהו

בטבלה.33) כשהיא עליה 34)שזרעה מפריש כלומר,
אי  התורה שמן מעשר, תרומת היינו המעשר מן ן מעשר

נפקע  לא כן ואם נתקן, שלא העיקר את מבטלים הגידולין
בבצלים  להלן וראה (שם). שזרעה לפני עליה שהיה החיוב

מפירות 35)שתוקנו. הליטרא שאף הקודמת, שנה מפירות
פירות  על זו שנה מפירות תורמין ואין היא, הקודמת שנה
(רש"י  הי"א תרומות מהל' פ"ה למעלה ראה אחרת, שנה

עשירית 36)שם). תהא המעשר שתרומת מחשב כלומר,
יוחנן.37)מהליטרא. רבי בשם מימרא ב. נז, שם

הימנה.38) ומעשרות תרומות כלומר,39)שהופרשו
פטורה. תהא עצמה נט:)40)והליטרא (שם זאת למדו

תבואת  כל את תעשר "עשר כב) י, (דברים שנאמר ממה
ותעשר, תחזור כבר, מתוקן שהוא זרעך אף כלומר, זרעך",
פירות  בשזרע אמורים, דברים במה לגידולים. שבטל לפי
שאין  טבל של פירות זרע אבל לזרעם, שהדרך  מתקונים
למעלה  אמרנו ולפיכך זה, בכלל אינו - לזרעם הדרך
התורה  מן בטלה אינה - שזרעה טבול מעשר שליטרא

בגידולין.

.‰ÌÈBÚ¯Ê41LÈÏL e‡È·‰L42ÔÁ¯Óe43Ô¯OÚÂ ≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»
ÔÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â44eÙÈÒB‰Â45È¯‰ - ‰Ïk ÌÚ¯Ê ÔÈ‡Â , ¿««»¿»»¿ƒ¿≈«¿»»∆¬≈

ÔÈ·iÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê46Ì‰È¯·cÓ ¯OÚÓa47ÏÈ‡B‰ , ∆»≈ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆ƒ
B‰ÂÌi˜ ‡e‰ ÔÈ„ÚL Ú¯f‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ B‡ ,eÙÈÒ ¿ƒ≈«»ƒ∆¬≈«∆«∆¬«ƒ«»

ÌÈÏˆ·Ï ÌÈÓB„ el‡ ÔÈ‡Â .‡e‰ ¯OÚÓ „·‡ ‡ÏÂ48, ¿…»«¿À»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ
Ú¯f‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡ ÌÈÏˆa‰L49. ∆«¿»ƒ≈«¿»¿ƒ»≈«

בזרעונים 41) והמדובר ב. סט, במנחות נפשטה, שלא בעיא
ממעשרות  פטורים הם נאכלים אינם שאם הנאכלים,

ה"ג). פ"ב שם שליש,42)(למעלה שהביאו לפני אבל
גֿה). הלכות פ"ב (למעלה במעשר חייבים אינם

ראה 43) ועשרינהו", דאמרחינהו "כגון שם: גורס רבינו
שם. גרשום' וב'רבינו כאן, משנה' זרען 44)ב'כסף אבל

לקרקע. במחובר מעשר שאין מעשר, אינו עישרן, ואח"כ
מן 46)השביחו.45) הכל לעשר חייב כלה, זרעם אבל

שם). (מנחות, התוספת 47)התורה אבל שזרע, הזרעונים
(שם). חייבת להזרע 48)ודאי דרכם שאין ואףֿעלֿפי

אפשר  בתוספת, מתבטל העיקר אין התורה ומן כדלהלן,
להזרע. שדרכו דבר זורע משום גזרו בסוף 49)שחכמים

לגבי  בטל שעיקר שתיקנם" בצלים "ליטרא הקודמת ההלכה
במעשרות. שוב ומתחייב התוספת,

.ÂÚ¯Bf‰50‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ÔÈa ,Ï·h‰ ˙‡51ÔÈa «≈«∆«∆∆≈»»∆«¿»∆≈
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c52BËwÏÏ ¯LÙ‡ Ì‡ :53ÔÈÒB˜ - »»∆≈«¿»∆ƒ∆¿»¿«¿¿ƒ

B˙B‡54B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÁÓˆ Ì‡Â ;BËwÏÓe¿«¿¿ƒ»«≈¿«¿ƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰Â .¯˜ÚÏ55BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . «¬…¿«ƒƒÀƒ¿ƒ»»»»∆≈«¿

LÏL „Ú ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ«»
˙B¯b56¯zÓ - ÈÚÈ·¯‰Â ;57ÔÈÏecb‰ ‰Ó ÈtÓe . ¿»¿»¿ƒƒÀ»ƒ¿≈»«ƒƒ
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?ÔÈ¯eÒ‡58‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙e ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈtÓ ¬ƒƒ¿≈¿««¬≈¿»¿»
daL59h ‡lL ¯OÚÓ Ú¯BÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰Ï ∆»¿≈«ƒ¿≈««¬≈∆…ƒ¿»

B˙Óe¯z60ÔÈ‡ .61C¯ˆÏ ‡l‡ Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿»≈¿ƒ∆«∆∆∆»¿…∆
¯·ÁÏe62¯·Á elÙ‡Â Ï·h‰ ˙‡ ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â . ¿»≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆«¬ƒ»≈

Ï·h‰ ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ÏÚ ‰Ê eÎÓÒÈ ‡nL ,¯·ÁÏ63. ¿»≈∆»ƒ¿¿∆«∆¿≈»≈«∆∆

כו'50) מהא הנ"ל) לבעיא =) ליה "תיפשוט אמרו: שם
היינו  לאו הכא זריעתו, היינו התם כו' שתיקנו בצל ליטרא
דרכם  "שהבצלים רבינו בדברי להיות צריך וכן זריעתו".
אלא  הביאו שלא שזרעונים היינו איש'). ('חזון להזרע"
(למעלה  מצמיחים הם זרעם שאם אףֿעלֿפי גידולם, שליש
"עשר  בכלל ואינם להזרע, דרכם אין זאת בכל - ה"ג) שם
צ"ע  [אבל שם). נדרים, (ראה זרעך" תבואת כל את תעשר
תבואת  כל "את הנ"ל מהפסוק נלמד במעשרות חיובם שהרי
שם]. למעלה ראה ומצמיח", נזרע שהוא "דבר - זרעך"

ה"ג.51) פ"א דמאי ושעורים.52)'ירושלמי' חיטים כגון
מ"ו.53) פ"ט תרומות וראה בצלים, לא 54)כגון שעדיין

בקרקע. כנ"ל 55)נשרשו טבל, זריעת איסור על שעבר
שם),56)ה"ג. (תרומות כדלהלן כלה, שזרעו בדבר

מלאכה. גמר לפני עראי באכילת מותרים היינו 57)כלומר
טבל. גידולי גידולי למעלה 58)גידולי וראה מ"ו. שם,

איש'. ב'חזון כאֿכב הלכות תרומות מהל' פי"א
כלה.59) זרעו אי 60)כשאין גידוליה שגזרו על סור

בא  ונמצא שיזרענה, כדי אצלו ישהנה שלא שם), (למעלה
(שם). תקלה מעשר,61)לידי לתרומת טבול שהוא

ואם  למעשר. מלאכתם שנגמרה לפני אף אסורים שגידוליו
ה"ד. למעלה ראה העיקר, על גידולים פ"ה 62)רבו דמאי

להפריש 63)מ"ח. וצריך בחולין, טבל שנתערב כגון
שם). ('ירושלמי' ומעשרו טבל קונה - אחר ממקום

.Ê¯ÎBn‰64B¯·ÁÏ ˙B¯t65ı¯Â ,Ï·Ë Ì‰L ¯kÊÂ «≈≈«¬≈¿ƒ¿«∆≈∆∆¿»
B‡ˆÓ ‡ÏÂ Bw˙Ï ÂÈ¯Á‡66ÔÈÓi˜ ÔÈ‡L Úe„È Ì‡ : «¬»¿«¿¿…¿»ƒ»«∆≈«»ƒ

;Ì‰ÈÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - eÏÎ‡ B‡ e„·‡ ¯·kLÂ¿∆¿»»¿∆∆¿≈»ƒ¿«≈¬≈∆
ÔÈÓi˜ Ì‰L ˜ÙÒ Ì‡Â67CÈ¯ˆ - ÔÈÓi˜ ÔÈ‡ B‡ ¿ƒ»≈∆≈«»ƒ≈«»ƒ»ƒ

‡ÈˆB‰Ï68˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ69. ¿ƒ¬≈∆««¿ƒ≈¬≈

ה"ג.64) פ"ג שם ו'ירושלמי' מעשר 65)משנה תוספתא
ה"א. פ"ז דמאי ו'ירושלמי' פ"ג, שהם 66)שני בחזקת

אחריו 67)מתוקנים. רץ זה "הרי שם: ב'ירושלמי'
שם. בתוספתא וראה וכו'". מצאו לא כלומר,68)ומתקנו.

קיימין. הם אם בתורת 69)ספק ולא הדין, מן כלומר,
כנ"ל. מתוקנים, בחזקת הפירות לו מכר שהרי כדלהלן, קנס,

.Á¯ÎBn‰70B¯·ÁÏ ˙B¯t71˙Ó ÏÚ :¯ÓB‡ ¯ÎBÓ , «≈≈«¬≈≈≈«¿»
EnÓ ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ Á˜BÏÂ ,Èz¯ÎÓ Ï·Ë Ô‰L∆≈∆∆»«¿ƒ¿≈«≈…»«¿ƒƒ¿

ÔÈ¯OÚÓ ‡l‡72‡e‰ Ò˜ .Ôw˙Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ∆»¿À»ƒƒ∆«≈¿«≈¿»
BÏ73Ï·Ë ¯ÎnL ÈtÓ74. ƒ¿≈∆»«∆∆

ולתקנן.70) ומעשרות תרומות עליהם להפריש כלומר,
הפרשתו  כן ואם קיימים, שאינם ואפשר הוא שספק ומכיון
צריך  - בטבלם האלו והמעשרות והתרומות הפרשה, אינה
תרומות  מהל' פ"ה למעלה (ראה אחר ממקום לתקנם הוא

שם.71)הט"ז). שטבל 72)תוספתא מכן לאחר והודיעו

לומר  נאמן אינו בלאוֿהכי שהרי כך, על עדים ויש הן,
אףֿעלֿפי  עצמו על ומחמיר זריז שהלוקח או טבלים, שמכר
הי"ח, פי"ב להלן ראה נאמן, המוכר שאין הדין ששורת

שם. כפשוטה' שהן 73)וב'תוספתא עלֿמנת כלומר,
שהמוציא 74)מעושרין. הוא, פטור הדין מעיקר אבל

(רדב"ז). הראיה עליו מחבירו

.ËÔÈ‡75‡e‰L ÈtÓ ,Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ≈¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆
B¯ÎBÓk76. ¿¿

חבר,75) הלוקח אם אבל ה"ו. כנ"ל איסור, על ועבר
איסור, על עבר שלא לצורך, טבל לו שמכר טוען והמוכר
(משנהֿלמלך). לתקן חייב אינו - למעלה כמבואר

הבאה.76) מההלכה נלמד

.ÈÈÓ77:ÌÈÏ·Ë Ì‰Â ÂÈ˙B¯t ˙‡ CÏn‰ ˙Èa eÁ˜lL ƒ∆»¿≈«∆∆∆≈»¿≈¿»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - Ô‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙ÓÁÓ Ì‡ƒ≈¬«∆«»»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆

˙B¯OÚÓ78Ò‡a eÁ˜Ï Ì‡Â ;79¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ««¿¿ƒ»¿¿…∆≈»ƒ¿«≈
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

זו 77) והרי הטבל, מחזיר הוא לו, שהלוה מה שתמורת
כנ"ל. אסורה, שהיא שם,78)כמכירה תוספתא

בטבל.79)ובמקבילות. חוב כפורע זה שהרי

.‡ÈÁ˜Bl‰80Ï·Ë81ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ «≈«∆∆ƒ¿≈¿¿«≈ƒ∆«
‰Ê82Ïa˜Ó‰ .83È¯Îp‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ‰„O84- ∆«¿«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ«»¿ƒ

Ï·hL Ú„iL È„k ,ÂÈÙa ‰„O‰ ÏÚ·Ï Ô˙BÂ ˜ÏBÁ≈¿≈¿«««»∆¿»»¿≈∆≈«∆∆∆
ÏË85¯ÎBÁ‰ Ï·‡ .86BÏ Ô˙ Ì‡ :Ï‡¯OiÓ ‰„O87 »«¬»«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ»«

‰„O d˙B‡ Ú¯fÓ88Ì¯Bz -89Ck ¯Á‡ÂBfÓ BÏ Ô˙B ƒ∆«»»∆≈¿««»≈ƒ
BÏ ÔzÏ ıˆwL90Ì‡Â ;BÓˆÚÏ ¯OÚÓ ‰„O‰ ÏÚ·e , ∆»«ƒ≈«««»∆¿«≈¿«¿¿ƒ

‡ÈˆBÓ - ¯Á‡ ÔÈnÓ B‡ ˙¯Á‡ ‰„O Ú¯fÓ BÏ Ô˙»«ƒ∆«»∆«∆∆ƒƒ«≈ƒ
BÏ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ¯OÚn‰91. ««¬≈¿««»≈

להם.80) חייב שהוא  מחמת מ"ח.81)ולא  פ"ה דמאי
הוא.82) שטבל שמא 83)שהודיעוהו חוששים ואין

ואין  אחרת, משנה אלו ופירות זו, שנה של אלו פירות
מהל' בפ"ה למעלה כמפורש אלו, על מאלו מעשרים

(רדב"ז). הי"א המקבל 84)תרומות והוא מ"א. פ"ו שם
ראה  הפירות, מן מסוים חלק לקחת עלֿמנת באריסות שדה

הי"ג. בעל 85)להלן של חלקו שהרי לעשר, צריך ואינו
אומרים  ויש טבל. כמוכר זה ואין שלו, היה לא השדה
חייב  גדולה תרומה אבל ממעשרות, אלא פטור שאינו
שם). במשנה, מהרי"ח (חדושי דלהלן חוכר כמו להפריש,

שידעו 86) כדי - הוא גוי ואם יעשר. - הוא ישראל אם
(רדב"ז). ממנו לשלם 87)הקונים עלֿמנת השדה מקבל

הי"ג). (להלן פירות של ידועה מדה החוכר 88)לבעליה
השדה. שם).89)לבעל (משנה, המין ֿ 90)ומאותו שאי

('ירושלמי'). גדולה תרומה בלי שתיעקר לגורן אפשר
ושלו 91) זכה, לא השדה בעל של שבחלקו ממעשר, ופטור

לו. נותן הוא

.·È¯ÎBÁ‰92¯Á‡Â ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O «≈»∆ƒ»≈»ƒ¿«≈¿««
Ò˜ .BÏ Ô˙B Ck93ÔÓ ¯kÁÈ ‡lL È„k ,‰Êa e‰eÒ˜ »≈¿»¿»»∆¿≈∆…«¿…ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰94ÂÈÙÏ ‰¯ea ‰„O‰ ˙‡ˆÓÂ ,95„Ú , »≈»ƒ¿ƒ¿≈«»∆»¿»»«
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ÔÎÂ .Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈÂ C¯ËˆiL96‰„O Ïa˜Ó‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈¿≈«¿«≈¿≈
ÂÈ˙B·‡97¯Á‡Â ¯OÚiL e‰eÒ˜ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¬»ƒ»≈»ƒ¿»∆¿«≈¿««

B˜ÏÁ ÔzÈ Ck98‡lL È„k ,¯OÚÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ »ƒ≈∆¿»≈»ƒ¿À»¿≈∆…
ÂÈ˙B·‡ ‰„O ‡È‰L ÈtÓ epnÓ dÏa˜ÈÂ ıt˜È99„Ú , ƒ¿…ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈¬»«

‰¯ea ÂÈÙÏ ¯‡MzL100Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓiL È„k ,101. ∆ƒ»≈¿»»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

נותן 92) אם המין, ומאותו שדה אותה מזרע שקצץ שכיון
שם'), אנשי ('תוספות טבל כמוכר הוא הרי תחתיהם אחרים
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה יהודה כרבי וזהו

מ"ב.93) שם.94)שם, ובמקבל 95)'ירושלמי',
יותר  רוצה שהגוי משום קנסו, לא הגוי מן באריסות

מבאריסות. הגוי.96)בחכירות שם,97)לפני משנה
ובגמרא  עליו, חולק שאין כמותו ופסק יהודה. רבי בשם
המשנה, (פירוש קא. בבבאֿמציעא בדבריו שקלאֿוטריא

הגוי.98)שם). הגוי.99)של חלק לעשר נזקיקו לא אם
ר"ח.100) בשם שם ב'תוספות' וכן שם, רבינו גורס כן
שאם 101) קנסו, לא אבותיו, שדה שאינה שדה ובמקבל

תהא  אלא ימכרנה, לא הגוי ואף מלקבל, ימנע יקנסוהו
בחוכר, אלא קנסו ולא בעצמו. יזרענה או בור א"י אדמת
שמא  הספק מחמת בעצמו לזרעה רוצה אינו שדה שהמחכיר
בטוח  שיהא מחכיר, הוא ולכן יפה, יבולו יעלה שלא יפסיד
הרבה  הקרקע תעשה בין החוכר, עם שקצץ הקצוב בדבר
שתהא  כדי החוכר, הישראל את קנסו ולכן מעט, בין
בעצמו, יזרע לא שהרי וימכרנה, העכו"ם בידי בורה האדמה
שימנע  שבידוע אבותיו, שדה במקבל קנסו וכן כנ"ל,
שהיא  מחמת בדמיה ויוסיף לעשר, חייב יהא אם מלקבלה

(רדב"ז). ויקנה עליו חביבה

.‚È¯ÎBÁL - ¯ÎBÁ ?Ïa˜Ó e‰Ê È‡Â ¯ÎBÁ e‰Ê È‡≈∆≈¿≈∆¿«≈≈∆≈
ÔÈa ,‰‡Ò CÎÂ CÎa ,Ú¯f‰ ÔÓ ·eˆ˜ ¯·„a Ú˜¯w‰««¿«¿»»»ƒ«∆«¿»¿»¿»≈
Ïa˜iL ‡e‰ - Ïa˜Ó .ËÚÓ ‰˙OÚ ÔÈa ‰a¯‰ ‰˙OÚ»¿»«¿≈≈»¿»¿«¿«≈∆¿«≈
‰Ó B‡ BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ,‰OÚzL ‰nÓ ˜ÏÁa d˙B‡»¿≈∆ƒ«∆«¬∆∆¿¿ƒ«
Ú˜¯w‰ ¯ÎBOL ‡e‰ - ¯ÎBO .Ô‰ÈÈa e˙iM∆«¿≈≈∆≈∆≈««¿«

˙BÚÓa102. ¿»

לו 102) ונותן ומעשר חובתו, פורע הוא הרי ודאי ושוכר
מ"ו, פ"ט בבבאֿמציעא וראה מישראל, בשוכר אפילו

פ"ו. שם כפשוטה' וב'תוספתא

.„ÈÌÈL103˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL104eL¯È B‡105B‡ ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ»¿
ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ „Á‡‰ ÏBÎÈ - eÙzzLƒ¿«¿»»∆»««¬≈…«»ƒƒ

ÈBÏt ÌB˜ÓaL106ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â107, ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ ‰z‡108; «»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ

‰z‡ ,ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡¬»……«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ«»
Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBnL ÈtÓ ,ÔÓL È‡Â ÔÈÈ109. «ƒ«¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆«∆∆

מ"ח.103) פ"ו כפי 104)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
שביניהם. את 105)התנאים שירשו אחים שני כלומר,

בו.106)אביהם. דר שאתה למקום הקרוב 107)הקרוב
רחוק. ממקום פירות לשאת אצטרך ולא בו, דר שאני למקום

עיקר 108) לו ואין מדרבנן, אלא אינו טבל מכירת שאיסור
זה  כמוכרים ואינם ברירה" "יש בו אומרים ולכן בתורה,

שם. וברדב"ז ה"כ, תרומות מהל' בפ"א וראה טבל , לזה
שהרי 109) למפרע, הדבר הוברר אמרו לא מינין שבשני

ומין. מין בכל חלק אחד לכל

.ÂËÔ‰k110˙B¯t eÁ˜lL ÈÂÏ B‡111¯Á‡ Ï‡¯OiÓ …≈≈ƒ∆»¿≈ƒƒ¿»≈««
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL112‰Óe¯z‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒƒ∆«¿»

Ô‰È„ÈÓ ˙B¯OÚn‰Â113ÌiÂÏÏÂ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ¿««¿¿ƒ≈∆¿¿ƒ»¿…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯Á‡114Ò˜ .115eˆt˜È ‡lL È„k ,Ì‰Ï ‡e‰ ¬≈ƒ¿»»∆¿≈∆…ƒ¿¿

˙BzbÏÂ ˙B¯bÏ116˙BzÓ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ,ÌÈÏ·Ë e˜ÈÂ «¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ««¿
ÌÈ‰k‰ Ì‰ÈÁ‡117Ì‡Â .118¯ÓbzL Ì„˜ e˜ ¬≈∆«…¬ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ»≈

ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔzÎ‡ÏÓÌ„iÓ ÌÈ‡119. ¿«¿»≈ƒƒƒ»»

מ"ו.110) פ"א מעושרים.111)פאה ֿ 112)שאינם בית
מרצונם. נותנים אינם אם חייבים 113)דין, הם גם שהרי

ה"ג). פ"א (למעלה ומעשרות תרומות להפריש
מי 114) לכל נותנם והוא לישראל, אותם נותנים כלומר,

שם. בתוספתא מפורש וכן רבי 115)שירצה, של מימרא
ה"ה. שם פאה ב'ירושלמי' שדורכים 116)יוחנן מקום

הענבים. הלויים.117)שם וכאן 119)שם.118)וכן
לגמור  להם שטורח כיון לגרנות, יקפצו שמא חששו לא

הפירות. מלאכת

.ÊËÔ‰k120Ï‡¯OÈÏ ÔÈLeÏz ˙B¯t e¯ÎnL ÈÂÏ B‡ …≈≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
e¯ÎÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„…̃∆∆ƒ»≈¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿

‰Óe¯z‰ È¯‰ - ¯aÁÓa121¯OÚn‰ B‡122Ì‰lL123. ƒ¿À»¬≈«¿»««¬≈∆»∆
‰Óe¯z‰ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿««¿«¿»»¬≈«¿»

Á˜BÏ ÏL ¯OÚn‰Â124Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ LÈ¯ÙÓe ,125B‡ ¿««¬≈∆≈««¿ƒ¿≈¿»…≈
ÈÂÏ126‰ˆ¯iL127. ≈ƒ∆ƒ¿∆

שם.120) לכהן.121)תוספתא השייכת 122)השייכת
השדה 123)ללוי. שגוף שכיון הלוי. של או הכהן של

התרומה  את לעצמם משיירים הם הרי ללוי, או לכהן שייך
וראה  דמי, שהתנו כמו התנו, שלא ואףֿעלֿפי והמעשרות,
כשמכרו  ודוקא שם. ראשונה' וב'משנה מ"ד, פ"ו בדמאי
להם  היה לעצמו, ונוטל שמפריש לכהן מכרו אבל לישראל,
ואףֿעלֿפי  שלו. הם הרי - התנו ומשלא במפורש, להתנות
כשלא  אלא קנסום לא לקנסם, לחכמים והיה טבל, שמכרו
ולא  כשידע אבל ה"ח, למעלה כמו הם, שטבל הלוקח ידע

המוכר. קנסו לא מלקנות, שנגמרה 124)נמנע שכיון
למוכרים  להם היה -מלאכתם התנו שלא ומכיון להתנות,

שלהם. המעשרות המעשר.126)התרומה.125)אין
על 127) אותם קנסו שלא לו, שמכרו ללוי או לכהן אף

קכב. בהערה כנ"ל טבל, מכירת איסור על שעברו

.ÊÈÔ‰k128Ï‡¯OiÓ ‰„O eÏawL ÈÂÏÂ129ÌLk - …≈¿≈ƒ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿»≈¿≈
;˙B¯OÚn·e ‰Óe¯za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏBÁL∆¿ƒ«Àƒ»¿ƒ«¿»««¿¿
ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁ ÏËB Ï‡¯Oi‰Â¿«ƒ¿»≈≈∆¿¿≈¿»…≈≈ƒ

‰ˆ¯iL130Ï·‡ .131B‡ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL Ï‡¯OÈ ∆ƒ¿∆¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈
‰Óe¯z‰ - ÈÂlÓ132¯OÚn‰ B‡133‰„O‰ ÏÚ·Ï134, ƒ≈ƒ«¿»««¬≈¿«««»∆

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙Bzn‰ ¯‡Le135. ¿»««»¿ƒ

מ"ג.128) פ"ו כנ"ל 129)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
ומעשרות 130)הי"ג. התרומה את לישראל נותנין כלומר,
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שאמר: (שם) אליעזר כרבי ודלא כחכמים לחלקו, השייכים
הלוי). ושל הכהן של =) שלהן" שם,131)"המעשרות

מכהן.132)מ"ד. קיבל מלוי.133)אם קיבל אם
שהתרומה 134) התנה כאילו זה הרי שלו, שהשדה שכיון

('ירושלמי'). שלו יהיו המעשר מעשר 135)או כלומר,
לשון  ומפשטות פ"ז. שם בתוספתא הוא וכן עני, או שני
שאף  משמע ה"ה, פ"ה שני במעשר וה'ירושלמי' משנתנו
כפשוטה' ב'תוספתא וראה ללוי, או לכהן, המתנות שאר
למחצה  באריסות: השדה כשקיבל אלא אינו זה וכל שם.
אם  אבל הזה, השדה מפרי לו לתת שחייב ולרביע, ולשליש
פירות  או מעות לו לתת שיכול בחכירות, או בשכר קיבל
שהתרומה  התנה כאילו שהוא אומרים אנו אין אחר, משדה

שלו. יהיו והמעשרות

.ÁÈÏa˜Ó‰136ÔÓL Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈ˙ÈÊ137ÔÈa , «¿«≈≈ƒ¿ƒ≈∆∆∆≈
ÈÂÏ B‡ Ô‰kÓ Ï‡¯OÈ138- Ï‡¯OiÓ ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÔÈa ƒ¿»≈ƒ…≈≈ƒ≈…≈≈ƒƒƒ¿»≈

ÁL ÌLk‰Óe¯˙a ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏB ¿≈∆¿ƒ¿Àƒ»¿ƒƒ¿»
‡e‰ ·eLÁ ÔÓM‰L ÈtÓ ,˙B¯OÚÓe139. ««¿ƒ¿≈∆«∆∆»

יהודה.136) כרבי ולא כחכמים מ"ה, כלומר,137)שם
לקרקע  במחוברין אבל לכתשן. עלֿמנת תלושים זיתים
שמנם, להוציא ולא לאכילה מלאכתן לגמור עליו שקיבל

הקודמת. כבהלכה הוא שם,138)הדין במשנה נראה כן
ומלוי  מכהן שקבל "ישראל שאמר: יהודה, רבי מדברי
שם  וראה זה, באופן גם מדובר שלתנאֿקמא הרי וכו'",

המשנה. שכיון 139)בפירוש מדעתו. רבינו כתב זה טעם
ואין  במפורש, להתנות ללוי או לכהן היה הוא שחשוב
לענבים  הואֿהדין כי הוא ופשוט דמי. שהתנו כמי אומרים

חשוב. ממנו שהיוצא דבר וכל יין, מהם לעשות

.ËÈÔ‰k140Ï‡¯OÈÏ ‰„O ¯ÎnL141ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â …≈∆»«»∆¿ƒ¿»≈¿»««
¯OÚn‰L ˙Ó142ÌÏBÚÏ ÈlL dlL143Ô‰ È¯‰ - ¿»∆««¬≈∆»∆ƒ¿»¬≈≈

BlL144¯iML ÈÓk ‰OÚ - ˙Ó ÏÚ ¯Ó‡L ÔÂÈk . ∆≈»∆»««¿»«¬»¿ƒ∆ƒ≈
¯OÚn‰ ÌB˜Ó145¯‡Lk B· È¯‰ - Ô‰k‰ ˙Ó Ì‡Â . ¿««¬≈¿ƒ≈«…≈¬≈¿ƒ¿»

ÈÏ ˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ»««¿»∆«««¿ƒ
Ba ÌÏhÈ - ‡e‰ ˙Ó ,È·ÏÂ146˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈¿«¿»∆«««¿

Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï d¯ÎÓ ,EÈÙÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÈlL∆ƒ»¿«∆ƒ¿»∆¿»»¿«≈««ƒ
˙B¯OÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰kÏ ÔÈ‡ - dÁ˜Ïe ¯ÊÁL147. ∆»«¿»»≈«…≈»«««¿

ה"ב.140) פ"ו דמאי ו'ירושלמי' א. סג, בבאֿבתרא ברייתא
בכהן,141) הדבר שמצוי אלא לישראל, ישראל הואֿהדין

שם). (רשב"ם שלו שהמעשר פ"א 142)כיון למעלה ראה
ללוי. בין לכהן בין שמעשר שם, משנה' וב'כסף ה"ד

והרי 143) רבינו, זאת הוסיף למה וצ"ע ליתא, שם בברייתא
מן  וא"כ כדלהלן, לעולם, הכוונה שאין לפרש המוכר צריך

לעולם. הכוונה לאחר 144)הסתם השדה מכר אם ואפילו
זו, זכות יורשים בניו אין - מת אם אבל זכותו, פקעה לא -
נאמר  אם ודי בלבד, ההכרח אלא מדבריו לחדש  לנו שאין

לא. ותו זו, זכות לעצמו לשמור כלומר,145)שהתכוון
בשדה  לעצמו המוכר שייר - ללוקח השדה שגוף אףֿעלֿפי
כמשייר  זה הרי השדה, בגוף שייר שאלמלא המעשר. מקום
יכול  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (גמרא, לעולם בא שלא דבר
לו  כמשאיל הוא שהרי זה, במעשר פירותיו לתקן הלוקח

לו. שיחזירם עלֿמנת תבואותיו, לתקן ואם 146)פירותיו
כנ"ל. הבן, זכות פקעה לא - השדה שהרי 147)מכר

הכהן, של זכותו פקעה השני, ללוקח השדה כשהגיעה
לידו. שבאה זכות כל לו מכר למוכר, שוב וכשמכרה

.ÎÏ‡¯OÈ148ÈÂÏÂ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL149BÏ ¯Ó‡Â150: ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈¿≈ƒ¿»«
˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ151- ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ ÈlL «¿»∆«««¿∆ƒ«¿«»≈»ƒ

¯zÓ152ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ÈlL Ô‰L ˙Ó ÏÚ ; À»«¿»∆≈∆ƒ¿»»∆≈
Ô‰k153Ô‰k ‰OBÚ154ÔÎÂ .155ÈÂÏ Ôa156ÂÈÏÚ ‰È‰L …≈∆…≈¿≈∆≈ƒ∆»»»»

Ï‡¯OÈÏ ·BÁ157‰·B‚ ‰Ê Ï‡¯OÈ ‰È‰È ‡Ï - ¿ƒ¿»≈…ƒ¿∆ƒ¿»≈∆∆
ÌÈ¯Á‡Ó158LÈ¯ÙÓe159ÔÈ‡L ;B·BÁ „‚k Ú¯tiL „Ú ≈¬≈ƒ«¿ƒ«∆ƒ»«¿∆∆∆≈

BÚ ‰Ê ÈÂÏ‰a‚iL ¯Á‡ ÈÂÏk BlL ·BÁ ÏÚa ‰O ≈ƒ∆∆««∆¿≈ƒ«≈∆ƒ¿∆
ÌÈ¯Á‡Ó ¯OÚÓ160. «¬≈≈¬≈ƒ

אחת.148) נוסחא לפי שם, או 149)תוספתא כלומר,
כנ"ל  השדה, לבעל המעשר או התרומה הדין שעלֿפי מלוי,
משום  רבינו, והוסיף "לוי", כתוב לא שם ובתוספתא הי"ז.

כהן. על שייך לא "מעשרות " לכהן 150)שלשון הישראל
ללוי. מכהן.151)או קיבל אם התרומה וכן

לכהן 152) ונותנן ומעשר, תרומה הישראל מפריש כלומר,
שירצה. ללוי לוי.153)או ישראל עושה לוי אין וכן

עושה 154) כהן "שאין כתוב: היה המהרי"ק, שלפני בכת"י
שממנה  שע"י והפירוש: הראב"ד. העתיק וכן כהן", ישראל
עשאו  כאילו נדמה המעשר, או התרומה לקבל במקומו אותו
שכיון  ולוי, מכהן שדה שקיבל בישראל ודוקא לוי. או כהן
שהתנה  זה תנאי ע"י השדה, לבעל והמעשר שהתרומה
שדה  שמכר בישראל אבל כהן, כעושהו נראה הישראל
בדבר, איסור אין לעולם, שלו המעשרות שיהיו והתנה לכהן
הקודמת, כבהלכה המעשר, מקום ששייר כמו הוא שהרי
 ֿ (כסף כהן הישראל, את הכהן עשה כאילו נראה ואין
שמכר  ישראל בתוספתא: וגורס חולק, והראב"ד משנה).

ב  וראה ב'ירושלמי', הוא וכן לכהן, איש'שדה 'חזון
שם. כפשוטה' שם.155)וב'תוספתא תוספתא,

באכילה 156) אסורה שתרומה זה, דין שייך לא בכהן אבל
לישראל.157)לזרים. מעות חייב שהיה כלומר,

לו.158) לתתו עלֿמנת הלוי, ברשות ראשון מעשר
כנ"ל 159) הוא, חולין ראשון שמעשר לעצמו, המעשר את

ה"ב. שבשעה 160)פ"א שאףֿעלֿפי זו, בהלכה והחידוש
זה  ללוי לתתו עלֿמנת מאחרים, מעשרות נוטל שהישראל

לוי. הישראל את כעושה נראה נוטל, הוא

.‡ÎÏ‡¯OÈ161L¯iL162Á¯ÓÓ Ï·Ë163Bn‡ È·‡Ó ƒ¿»≈∆»«∆∆¿…»≈¬ƒƒ
Ô‰k164Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡Ó BL¯È Bn‡ È·‡ B˙B‡Â ,165 …≈¿¬ƒƒ¿»≈¬ƒƒƒ¿»≈

epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -166ÂÈ˙B¯OÚÓ167BlL Ô‰Â168; ¬≈∆«¿ƒƒ∆«¿¿»¿≈∆
Û‡ ,Ô‰ eÓ¯e‰L BÓk - Ì¯zÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙Bzn‰L∆««»»¿ƒ»≈¿∆¿≈«

eÓ¯e‰ ‡lL Èt ÏÚ169. «ƒ∆…¿

א.161) יא, בבכורות אבוה, בר רבה של מימרא
שאסור 162) כיון אלא במתנה, טבל קיבל אם הואֿהדין

"ירושה". לשון נקט ה"ו), (למעלה טבל לשלוח
טבלים 163) לו "שהיו שם: בגמרא מלאכתו. שנגמרה

שאף  נראה, רבינו לשון ומפשטות ביתו". בתוך ממורחים
אומרים  זאת בכל הבית, פני ראו לא כשעוד גם שמדובר
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שהורמו". כמי הורמו, שלא שהיה 164)"מתנות כלומר,
כן, לא שאם ואמו, אביו ומתו כהן, בת ואמו ישראל, אביו
הוא  ונמצא אמו, אבי מת ואחרֿכך אמו, את יורש אביו הרי

אמו 165)יורשו. מאבי הנ"ל הכהן ירש אפילו כלומר,
 ֿ אףֿעל – ללוי ולתת מעשר להפריש חייב שהיה ישראל,
מאבי  שירשו כיון ללוי, לתת חייב הזה הישראל אין פיֿכן

שם. ברש"ש וראה כהן, הטבל.166)אמו וכן 167)מן
גדולה. לכהנים 168)תרומה למכור יכול התרומה כלומר,

בעצמו. לאכול יכול ראשון ומעשר שלו, והדמים -
כאילו 169) נעשה כהן, אמו אבי לידי הטבל שנפל וכיון

שהרי  שלו, הם והרי ומעשרות תרומה ממנו הכהן הפריש
וכיון  ה"ג), פ"א (למעלה כלום ללוי לתת חייב אינו כהן
בקידושין  וראה שם). (רש"י שלו הם הרי זה, ישראל שירשו

ה"ו. אישות מהל' ובפ"ה ב. נח,

.·ÎÔ˙Bp‰170e‰„O171‰Ïa˜a172B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «≈»≈¿«»»¿≈»ƒ
˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ173‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆≈∆¡»««««¿««ƒ∆…

˙B¯OÚÓ ˙BÚÏ e‡a174Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ -175. »¿«««¿»ƒ¿«≈«»»
ı¯‡‰ ÌÚÏ d˙176˙BÚÏ e‡a ‡lL „Ú : ¿»»¿«»»∆«∆…»¿«

˙B¯OÚn‰177Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -178; «««¿≈»ƒ¿«≈«»»
Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aMÓe179. ƒ∆»¿««««¿»ƒ¿«≈«»»

Ô¯b‰ ÏÚ „ÓBÚ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk180ÏËBÂ181BÈ‡Â , ≈«∆≈««…∆¿≈¿≈
eÏÎ‡M ‰ÓÏ LLBÁ182Ô‰Ï ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ,183. ≈¿«∆»¿∆≈»«¬»ƒ»∆

לפי 170) ה"א, פ"ו שם ו'ירושלמי' פ"ז, דמאי תוספתא
שם. הגר"א זרועה.171)גירסת כלומר,172)כשהיא

שליש  או מחצה לו: שאמר [וכגון ולרביע. לשליש למחצה,
לגוי  אין זה שבאופן שלך, יהא קוצר שאתה ממה רביע או
מחצה  לו: אמר אם אבל קצירה, לאחר אלא בפירות קנין
- בפירות קנין מיד לו שיש יהא, שלך רביע או שליש או
אחר  מירחם והוא הגוי, ביד המעשרות לעונת שבאו כיון
תרומות  מהל' פ"א (למעלה המעשרות מן הם פטורים כך,
הט"ו]. עניים מתנות מהל' בפ"ו וראה הי"ג).

וראה 173) (ראב"ד. תבואתו לעשר שלא לחשוד כלומר,
שרובם  אמרו שעליהם הארץ, עמי בכלל ואינו במהרי"ק).

הם. ה"ה.174)מעשרים פ"ב למעלה ראה
פירותיו 175) המתקן לישראל שדהו שיתן כדי קנסוהו,

אם  וכן ובמחכירה, שדהו במשכיר הואֿהדין זה ולפי כראוי,
איש', ('חזון האריס הגוי וזרעה כלל זרועה שאינה שדה נתן
לשון  ומסתימת דסיפא. ריבותא משום זרועה שדה ונקט
ובין  מצויים שישראל במקום בין שקנסוהו נראה, רבינו
יהושע  כרבי ולא יוחנן כרבי מצויין, ישראל שאין במקום

שם. ב'ירושלמי' לוי, המעשרים.176)בן רוב בכלל שהוא
וכו'.177) באו שלא עד לעםֿהארץ נתן אם כלומר,

למעלה. וראה כלל, זרועה שאינה שדה לו כשנתן וכלֿשכן
לא 178) כג.), (שבת הם מעשרין הארץ עמי שרוב כיון

המעשרות. לעונת שבאו אחר לו מסר אם אלא קנסוהו
שאם 179) כיון לקרקע, מחוברין שהפירות אףֿעלֿפי

מן  הוא זה שעםֿהארץ ואפשר במעשר, יתחייבו יתלשו
שדהו. לו לתת לו היה לא מעשרין, שאינן המיעוט

חלקו.180) אחד כל שלקחו קודם מלאכה, גמר לאחר
על 181) שחזקה נוטל, אינו גדולה תרומה אבל מעשר,

ה"א). פ"ט (להלן גדולה תרומה שמפרישים עמיֿהארצות
שלא 182) מלאכה, גמר קודם לעשר חושש אינו כלומר,

באיסור. קבע אכילת "שאין 183)יאכלו שם: בתוספתא
לפני  לאכול להם אסור שהרי כלומר, לרמאין", אחריות
במס' [וראה כפשוטה'). ('תוספתא גזל איסור מחמת חלוקה
ה"ז, שני מעשר מהל' פ"ט ולהלן מ"א, פ"ה שני מעשר

מ"ה]. פ"ג ובדמאי

ה'תשע"ח  שבט כ"א שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למפרע.1) הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר

פירות  המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע
ללוי  או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש להיות
מעשר  כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות
שתי  לפניו שהיו מי משיכה. בלי קנה אם בידי לך יש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות

.‡ÔÈÈ ÏL ‚Ï ‰‡Ó BÏ eÈ‰L ÈÓ2‰¯Bz‰ ÔÓ Ïe·Ë3, ƒ∆»≈»…∆«ƒ»ƒ«»
Ô‰ È¯‰ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡L ÔÈbÏ ÈL :¯Ó‡Â¿»«¿≈Àƒ∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬≈≈

‰Óe¯z4ÈL ¯OÚÓ ‰ÚL˙Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰¯OÚÂ ,5 ¿»«¬»»«¬≈ƒ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ
‰Óe¯z ¯eÚL ÛBqa ÁÈpiL „Ú ‰zLÈÂ ÏÈÁ˙È ‡Ï -…«¿ƒ¿ƒ¿∆«∆«ƒ««ƒ¿»
ÔÈ‡Â .‰zLÈ Ck ¯Á‡Â LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,˙B¯OÚÓe««¿∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿∆¿≈

‰lÁz ¯¯· el‡k ÛBqa ÁÈp‰L ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡6ÈtÓ , ¿ƒ∆∆ƒƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ·eiÁL7ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»««¿ƒ«»¿≈¿ƒ

¯¯· el‡k ·LÁ :‰¯Bz ÏLa8¯¯·iL „Ú ,9. ¿∆»«¿…¿ƒƒ¿««∆ƒ¿…

וכו'",2) הכותים מבין יין "הלוקח ושם: כה. בגיטין ברייתא
שגזרו  לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא
שגזרו  לאחר אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים

אסור. יינם הרי תרומות 3)עליהם שהיו בזמן כלומר,
התורה. מן נוהגות מחמישים,4)ומעשרות אחד כלומר,

בינונית. עין שהרי 5)שהיא דווקא, לאו ותשעה עשרה
ושמונה. תשעים אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר

בסוף,6) שנשתייר שמה למפרע הדבר הוברר ונאמר כלומר,
מתחילה. הופרש נראה,7)כאילו רבינו לשון מיתור

בזמן  נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו
אין  התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה

ברירה. בהם למפרע.8)אומרים הדבר הוברר כלומר,
למפרע.9) לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,

.·˙È·Á‰ ÈÙa ÂÈ˙B¯OÚÓ Ú·Bw‰10‰zLÈ ‡Ï - «≈««¿¿»¿ƒ∆»ƒ…ƒ¿∆
‰ÈÏeMÓ11ÈtÓ ,‰ÈtÓ ‰zLÈ ‡Ï - ‰ÈÏeLa , ƒ∆»¿∆»…ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ˜Ln‰L12Ú·Bw‰ Ï·‡ .13‰¯e‚n‰ ÈÙa14- ∆««¿ƒ¿…»ƒ¬»«≈«¿ƒ«¿»
‰ÈtÓ ÏÎB‡ - ‰ÈÏeLa Ú·˜ ,‰ÈÏeMÓ ÏÎB‡15. ≈ƒ∆»»«¿∆»≈ƒƒ»

התרומות 10) יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, של
החבית.11)והמעשרות. מתחתית אפילו כלומר,

ומעשרות.12) תרומות מעורבין יין טיפת שבכל ונמצא
ומעשרות.13) תבואה.14)תרומות של שהרי 15)אוצר

מתערבת. ואינה היא יבש דבר תבואה

.‚Úa˜Ï Ì„‡Ï LÈÂ16e‰„BÙe ÈL ¯OÚÓ17e‰OBÚÂ ¿≈¿»»ƒ¿…««¬≈≈ƒ≈¿≈
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˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÚ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ18¯OÚÓ ˙Óe¯z B‡19 «¬≈ƒ«»«≈¿««¬≈
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ20. ¿»«≈

כסף.17)להפריש.16) על המדובר 18)מחללו
גדולה  תרומה אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים

ממנו. הופרשה תרומה 19)כבר לעשותו שיכול הדין הוא
פרק  למעלה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה
ממעשר  וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה
שאם  הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר אבל 20)הפריש
רשאי  "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על

לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש

.„Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ˙B¯t ÁÈpn‰21˙B¯OÚÓ22 ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆««¿
,‰˙BLÂ ÏÎB‡Â ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈¿∆

iL „ÚÔ˙BÂ ¯OÚÓ ÁÈp‰L ˙B¯t‰ Ô˙B‡ Ïk eOÚ «∆≈»»»«≈∆ƒƒ««¬≈¿≈
ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

LÈ¯Ù‰L23È‡cÂ ¯OÚÓ BÈ‡Â ,24. ∆ƒ¿ƒ¿≈¿«≈««

שלפניו.21) פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן כלומר,
כאן 22) השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה

תרומה  ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה,
אפשר  לעשר אבל המוקף. מן אלא לכתחילה ניטלת אינה

המוקף. מן שלא שהתחיל 23)אף מעת למפרע, כלומר,
חושש  זה "הרי אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף להפריש,
ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי  לעת", מעת

כרבים. רבינו ופסק וכו'" חוזר 24)אלעזר אינו כלומר,
שהיו  שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר

עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות

.‰ÈÚ‰ ˙‡Â ÈÂl‰ ˙‡Â Ô‰k‰ ˙‡ ˙BÚÓ ‰ÂÏn‰««¿∆»∆«…≈¿∆«≈ƒ¿∆∆»ƒ
˙BÚn‰ Ô˙B‡ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï25B˜ÏÁÓ26LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«¿ƒ«»«»≈∆¿«¿ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ27e˙Ó ‡nL ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈≈∆»≈
ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰28ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ B‡29. «…≈«≈ƒ∆¡ƒ∆»ƒ

התרומה 25) ימכור תרומותיו כשיפריש הזה המלווה כלומר,
הכהן, על לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב
חוב  בפירעון עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב וכן

והעני. הלוי על לו "מחלקן".26)שיש להיות צריך
רשות 27) שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,

היורשין. לא 28)מן מת שמא אמר "רבא כח: שם
שכיחא".29)חיישינן". לא "עשירות ל: שם

.ÂÔ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ „ˆÈk30¯OÚÓ B‡ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ ? ≈««¿ƒ¬≈∆«¿ƒ¿»«¬≈
ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯31È„È ÏÚ Ô‰a ‰kÊÓe ,ÂÈ˙B¯tÓ ƒ«¿«≈ƒƒ≈»¿«∆»∆«¿≈

ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k B˙B‡Ï ¯Á‡32Ì‡Â . «≈¿…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‡l‡ ÔzÈ ‡lL ÏÈ‚¯ ‡e‰Â epnÓ ÏhÏ ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒƒ…ƒ∆¿»ƒ∆…ƒ≈∆»»∆

¯Á‡ È„È ÏÚ ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -33LÈ¯ÙnL ¯Á‡Â . ≈»ƒ¿««¿≈«≈¿««∆«¿ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ ‰kÓe LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÂL ‰nk ·MÁÓ34, ¿«≈«»»∆∆∆ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»

Ô‰k ÏÎÏ ‰Óe¯z‰ ¯ÎBÓe .B·BÁ Ïk Ú¯tiL „Ú«∆ƒ»«»≈«¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL35˙B¯OÚn‰ ÏÎB‡Â ,36. ∆ƒ¿∆¿≈«««¿

נתינה?30) חובת ידי יוצא איך בכתבֿיד 31)כלומר,

עני". "מעשר לו.32)אברבנאל: מחזירם אחר ואותו
הכהנים 33) כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון

שני  ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם
טובת  בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר

לבעלים. הוא 34)הנאה הרי המלוה מן מנכה אינו שאם
ריבית. מהם נוטל וגם לזרים.35)גוזלם, אסורה שתרומה

לזרים.36) שמותרים

.ÊLÈ¯Ù‰L ˙B¯t‰ ÌÈÂL ‰nk ·MÁÓ ‡e‰Lk37- ¿∆¿«≈«»»ƒ«≈∆ƒ¿ƒ
‰ ¯ÚMk ·MÁÏ BÏ LÈÏBf38ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â , ≈¿«≈««««¿≈≈ƒ

‰Ê ·BÁ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â .˙Èa¯39‡a Ì‡Â . ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ˙Èa‰ ÏÚa40el‡ eˆ¯ Ì‡ Ï·‡ ; ««««ƒ«¬…≈≈¬»ƒ»≈

ÔÈ¯ÊBÁ - ¯ÊÁÏ ˙BÚn‰ eÁ˜lL41Ô‰Ó eL‡È˙ . ∆»¿«»«¬…¿ƒƒ¿»¬≈∆
ÌÈÏÚa‰42Ô‰ÈÏÚ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ -43ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ; «¿»ƒ≈«¿ƒƒ¬≈∆∆≈«¿ƒƒ

„e·‡‰ ÏÚ44- ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰ ˙Ó . «»»≈«…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»
„Ú Bf‰ C¯ck Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ¬≈∆≈∆¿»«∆∆««

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯ ÏhiL45Ú˜¯˜ Ô‰Ï ÁÈpiL ‡e‰Â . ∆ƒ…¿ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ«»∆«¿«
ËÁÓ ‡ÏÓ elÙ‡46ÔÈ‡ - ÌÈÙÒk ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿…««¬»ƒƒƒ«¿»ƒ≈

˙ÏÚBÓ L¯Bi‰ ˙eL¯47˙Ó ÏÚ ÔÈc ˙È·a ÌÂÏ‰ Ì‡Â . ¿«≈∆∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»
ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì˜ÏÁÓ el‡ ˙BÚÓ ÏÚ LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ«»≈≈∆¿»≈»ƒƒ…

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯48ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ . ¿ƒ«¿ƒ∆¡ƒ∆»ƒ≈«¿ƒƒ
‰Óa ‰l‰ ‰ÎÊÂ ,ÔÈc ˙È·a e‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ»»««ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«»¿«

B„ÈaL49. ∆¿»

המלווה.37) מן לנכות הלוואה 38)כדי שבכל פי על אף
"אין  א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק
פירות  לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין
בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם),
עם  בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי וכו'",
כיוון  שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה
ולכן  למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא שהלוה
יצא  שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו
סאים  ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי על ואף השער.
בסלע, סאין עשרה נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע

רבית. משום חושש אלא 39)אינו משמטת שביעית שאין
אבל  יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב
חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן
של  שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא
כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה
ברשות  הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד

המעות 40)המלווה. שיישארו כדי היא חכמים תקנת
הימנו 41)בידם. משך ולא מעות לו "נתן שנינו שהרי

בו". לחזור יכול ושמעו 42)פירות שדותיו שנשתדפו כגון
שיפריש  עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר
שתבואות  ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, מיכן 43)שנה לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב על כלומר,

תרומותיו 45) הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף
מסכימים  אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות

חוב,46)לכך. לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כיוון
רשותם. אינם 47)מועטה יתומים של מטלטלים כי
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חוב  לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל משועבדים
החוב. נפקע הרי קרקע 48)אביהם, להם אין ואפילו

להטיל  דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש
היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כלומר,49)כדי
זכ  הזה על הלווה הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה 

ומכיוון  עני ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת
תקנו  שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר
שכיחה  אינה עשירות - והעני והלוי הכהן לטובת חכמים

בזה. תקנו ולא כלל

.ÁÏ‡¯OÈ50ÈÂÏ Ô·Ï ¯Ó‡L51¯OÚÓ ¯k :52EÏ LÈ ƒ¿»≈∆»«¿∆≈ƒ…«¬≈≈¿
È„Èa53È‡M¯ -54ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z B˙BOÚÏ ÈÂÏ Ôa ¿»ƒ««∆≈ƒ«¬¿««¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó55CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡56B˙ Ì‡Â . »«≈««ƒ∆…»«¿ƒ¿»
¯Á‡ ÈÂÏÏ Ï‡¯Oi‰57˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -58. «ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈≈»»∆»«¿…∆

לתת 50) חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, ודווקא
שהכוונה 51)מעשרותיהם. וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל

תורם  אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם
המוקף. מן המעשר 52)אלא כמות לו כשאמר דווקא

יוכל  לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו,
כמות  מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי מן 54)שעישרתי
מן  לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי אבל הדין.

מעשר. תרומת אפילו מנותן 55)המוקף גרוע אינו כי
(שיטה  תבואתו על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות
נתנו  שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת
יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל
זה  במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה
הוא  הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא
המקבל  של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי כנותן
אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו,

אמון. מחוסרי בבבא 56)כלומר, הברייתא העמידו כך
אמרו  מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא
ממונא  דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן:

גביה". ליה הנ"ל.57)אית חכמים דברי על שעבר
עליו 58) לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף

שכיוון  ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת
ונמצא  תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר שנתן

טבלים. באכילת שהכשילו

.Ë‰¯e‚na ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓ59ÈÂÏÏ ‰‡Ò Ô˙Â , ƒ∆»≈«¿»¿»«¿»¿≈ƒ
ÈÚÏ ‰‡Òe60ÔÈ‡Ò ‰BÓL LÈ¯ÙÈ ‡Ï -61‰¯e‚n‰ ÔÓ ¿»¿»ƒ…«¿ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

˙B¯OÚÓ ÏL ÔÈ‡Ò È˙ML Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏÎ‡ÈÂ¿…¿≈∆»ƒ≈≈«∆¿≈¿ƒ∆««¿
BÈ‡ - ÈÚ‰Â ÈÂl‰ Ô‰Ó eÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi«̃»ƒ¬»ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È˙MÓ ¯‡Lp‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ∆¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡q‰62. «¿ƒ

הפירות.59) שם שמכניסים להם:60)אוצר ואמר
אלה  יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש

עני. ומעשר ראשון מעשר שהרי 61)עליהם בדיוק זה אין
מן  עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה שנתן לאחר
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר,

לכשיפריש 62) המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין
אנו  אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע

"ברירה". אומרים

.ÈÔB‚k ,˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ Ô‰È˙BzÓ eÙÈÏÁ‰L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆∆¡ƒ«¿≈∆ƒ««««ƒ¿
¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï ÏL ‰‡Ò BÏ e˙pL∆»¿¿»∆∆∆ƒ¿»≈»«¿«

ÈÚ63Ô¯b‰ ÔÓ ‰‡Ò eÏËÂ64Ì‰Ó ÏËpL ‰Ê -65¯eËt »ƒ¿»¿¿»ƒ«…∆∆∆»«≈∆»
˙Èa‰ ÏÚa ˙eL¯a ‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ66; ƒ««¬≈««ƒ∆«¬»ƒ¿««««ƒ

epnÓ eÏËpL ‰ÊÂ67·iÁ68ÛÏÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆»¿ƒ∆«»««ƒ∆≈∆
ÔÈ¯eËt‰ Ô‰È˙BzÓ69. «¿≈∆«¿ƒ

ממעשרות.63) פטורים חייב 64)שהם שהוא
מהעניים.65)במעשרות. הבית אם 66)בעל [כלומר:

להם  שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין
מן  פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו  לעניים
בעל  של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות,
כשמצרף  למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית,
פי  על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים
הכל  שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם

ופא  שכחה לקט של שהם אין יודעים בחליפין כאן - ה
גם  ישמע מהחליפין ששמע שמי העין, למראית לחשוש
ויש  ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין
לא  בשדה, גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים

לחליפין]. יוצא קול כי הבית.67)נתחייבו, מבעל העניים
הם 68) חייבים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם במעשר.

לוקח. כדין התורה, מן לומר,69)במעשר רבינו כוונת אם
לפטרם  מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף שהוא שכיוון
לפטרם  אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו ממעשרות,

זה. מטעם

.‡È‰ÏhpL Ï·Ë ÏL ˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿»
Ô˙Óe¯z70BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡Â ,71BÊ·72‰BL‡¯‰ - ¿»»¿»««¿¿»»ƒ»
˙¯OÚÓ73- BÊ· BÊÂ BÊ· BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡ . ¿À∆∆»««¿¿»¿»

;‰iMa ‰È˙B¯OÚÓ Ú·˜ È¯‰L ,˙¯OÚÓ ‰BL‡¯‰»ƒ»¿À∆∆∆¬≈»««¿¿∆»«¿ƒ»
ÔÓ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,˙¯OÚÓ ‰iM‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»¿À∆∆∆≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ
‡È‰ ÔÈ„ÚL ‰iM‰ ÏÚ ‰¯ËÙ ¯·kL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿»ƒ¿¿»««¿ƒ»∆¬«ƒƒ

¯OÚÓa ˙·iÁ74.Ô‰ÈzL «∆∆¿«¿«¿≈∆

אינו 70) תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
בצפון  מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול
שגם  לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או
הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת
מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי

אחת.71) שנייה.72)כלכלה כי 73)בכלכלה
שנייה. בכלכלה ומעשרין 74)מעשרותיה תורמין אין כי

החיוב. על הפטור מן

.·ÈÏk ¯OÚÓ el‡ ˙BlkÏk ÈzL ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡»««¿¿¿≈«¿»≈«¿«»
ÌL ‡¯˜ - dz¯·Áa Úe·˜ Ô‰Ó ˙Á‡75Ú·˜ ¯·Îe , ««≈∆»««¬∆¿»»»≈¿»»«

BÈ‡Â ,Ô‰lL ˙B¯OÚn‰ ‡ÈˆBÓe ,Ô‰a Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆»∆ƒ«««¿∆»∆¿≈
.¯Á‡ ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¬≈∆««¿ƒ»«≈

זה75) לעניין הפרשתו, חלה להוציא כלומר, יכול שאינו
אחר. ממקום מעשרות עליהן
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xyrnקלו zekld - mirxf xtq - hay `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚È˙Á‡Ó Ô‰ÈzL ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ?Ô¯OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿»ƒ«¿«¿≈∆≈««
Ô‰Ó76eÈ‰ Ì‡ ,‰pnÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ¯OÚÓ B‡ ≈∆«¿«»««≈∆ƒ∆»ƒ»
˙BÂL77LÈ¯ÙÓ - dz¯·ÁÓ ‰ÏB„b ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»««¿»≈¬∆¿»«¿ƒ

‰ÏB„b‰ ¯OÚÓ ‰pËw‰ ÔÓ78‰ÏB„b‰ ÔÓe ,79¯OÚÓ ƒ«¿«»«¿««¿»ƒ«¿»«¿«
‰pËw‰80. «¿«»

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו זו על ומזו  זו על ומזו
אינו  שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש,
מן  שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול

החיוב. על מעשר 78)הפטור הקטנה מן מפריש כלומר,
בגדולה  ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק על

הקטנה. על יפריש שממנו טבל היתר 79)חלק מן כלומר,
טבל. עצמו.80)שנשאר ומעשר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטבל 1) נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

כד  וקבע יין כדי של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה
שורה  זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד

התכוון. חיצונה

.‡˙B¯t‰2˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ô‰Ó Ì¯e‰L «≈∆«≈∆¿»¿»¿«
ÚÓ¯O3ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -4¯‡L Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿»

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿À»ƒ¿»»

ז.2) משנה פ"ז בדמאי המשנה בפירוש רבינו כתב כן
אין 3) שלכתחילה ואףֿעלֿפי מעשרות. הפריש לא ועדיין

בדיעבד  - ראשון מעשר לפני מעשר תרומת להפריש
ה. הלכה פ"ט להלן ראה תרומה, "מפני 4)תרומתו

מהם" ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה
שם). המשנה (פירוש

.·Ï·Ë5BÈÓa ÔÈÓ ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa ·¯Ú˙pL6È‡L , ∆∆∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿À»ƒƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÚh‰ ¯Á‡ Cl‰Ï ¯LÙ‡7˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ : ∆¿»¿«≈«««««ƒ≈≈¬≈

‰Óe¯z Ï·Ë B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆBÓ -8ÈÙÏ ˙B¯OÚÓe ƒ«∆∆¿»««¿¿ƒ
ÔBaLÁ9B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ«

¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ - Ï·Ë10LÈ¯ÙiL „Ú11‡e‰LÎe . ∆∆¬≈«…»«∆«¿ƒ¿∆
˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ,LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«

Ï·haL ¯OÚÓ12. «¬≈∆«∆∆

אבל 5) מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,
וכן  שם, בירושלמי הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה

רבינו. בדברי להלן במשהו,6)משמע אוסרו שהטבל
(פט"ו  לתקנו אפשר שהרי מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני

ו). הלכה אסורות מאכלות בטל.7)מהלכות אינו ולפיכך
בששים. בטל הוא - מינו בשאינו נתערב אם אבל

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת לפי 9)כלומר, כלומר,
ט  משנה פ"ג בחלה הדברים ומקור שנתערב. הטבל כמות
98 עמ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ"ה ובתוספתא (כסףֿמשנה)

(הלכות 10)25). במשהו - במינו מין שנתערב שטבל
שם). אסורות בהלכה 11)מאכלות שמבואר כדרך

הטבל.12)הסמוכה. מן ממאה אחד כלומר,

.‚‰‡Ó ?„ˆÈk13‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ÏL ‰‡Ò ≈«≈»¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»

ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò14„Á‡ Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ¿»∆Àƒ¿À»ƒ«¿ƒƒ«…∆»
ÚL˙Â ÌÈÚL˙ ¯‡MÈÂ ,Ï·Ë - LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,‰‡Óe≈»¿…∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈«

ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ15˙Á‡ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ ,16Ì‡ ÔÎÂ . Àƒ¿À»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»««¿≈ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·Ë B˙B‡ ‰È‰»»∆∆»ƒ¿»«¿ƒƒ«Àƒ

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰17„ÈÒÙÓ ‰nÏÂ . «¿À»ƒ¿≈¿»¿««¬≈¿»»«¿ƒ
BÊ ‰‡Ò18‰‡Ó Ô‰ LÈ¯Ù‰L ‰‡Ó :¯Ó‡È ‡lL È„k ? ¿»¿≈∆……«≈»∆ƒ¿ƒ≈≈»

Ï·h‰ ‡e‰ e¯‡LpL ‰‡n‰Â ,ÔÈlÁ ÏL19Ì‡ ÔÎÂ . ∆Àƒ¿«≈»∆ƒ¿¬«∆∆¿≈ƒ
- ÔÈlÁ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙BÁt Ï·h‰ ‰È‰»»«∆∆»ƒ«Àƒ¿À∆««Àƒ
ÔÓ Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ dÈa‚Ó«¿ƒ««∆∆¿≈¿««¬≈∆«∆∆ƒ
‰È‰ Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k B‡ ;ÔÈlÁ‰«Àƒ¿≈¿»¿««¬≈ƒ»»

.‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·h‰«∆∆»ƒ¿»

שדעת 13) ונראה פ"ה. שם ותוספתא שם, בדמאי משנה
בו  המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו
מה  ד"ה בתוספות שם ועיין פו. ביבמות רש"י (וכדעת
בחולין, הטבל וכשנתערב .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה,
לאחר  שתרומה שכשם הטבל. ופקע בחולין, התרומה בטלה
כן  ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה
בטלה  אינה שלה הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא
תרומה  התורה מן הרי בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע"פ
המעורב  שאיסור לפי ואחד), במאה צורך ואין ברוב, בטלה
חרל"פ  הגרי"מ שכתב מה ראה בטל, אינו מתחילתו
'תוספות  עיין כ]. סימן הקודש לציץ אחרון בקונטרס

וחזוןֿאיש. "חולין".14)יוםֿטוב' שם דמאי במשנה
שם. יוםֿטוב' 'תוספות מהם 15)ועיין שיפריש לאחר

(חזוןֿאיש). מספק שני ומעשר ראשון שמן 16)מעשר
שבהם  ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין
תערובת  שבכל כשם מעשר, תרומת של הסאה נמצאת
שנפל  כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה

להלן. וראה יותר, שלש17)ולא שתים כלומר, סאים.
בינונית  מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה
לתרומת  ואחת ב) הלכה תרומות מהלכות פ"ג למעלה -
שלש  כאן יש הרי להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר
במאה  בטלות הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים
שלש  לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי חולין? של

ה. הלכה להלן וראה סאה! בכל 18)מאות הרי כלומר,
כמדת  אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה  תערובת

שנפלה. וזו 19)התרומה שם, המשנה בפירוש כתב כן
בלבד, המאה כשנטל יחשוב שמא חוששים "כשאנו לשונו:
של  מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה
שבתרומה  (כשם הניטל הוא שהטבל לפי כן, הדין ואין טבל,
לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה
שנאמר  מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות בפי"ג ועיין
מאה  ונוטל א), הלכה י פרק מציעא בבא (ירושלמי בגמרא
אומר  אני מאה, נוטל אני אומר אתה אם יוסי ר' ואמר ואחת,

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל

.„Ïe·Ë ¯OÚÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ20ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa21- ¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈»¿Àƒ¿À»ƒ
¯Á‡ ¯OÚÓ BÏ LÈ Ì‡ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡22‡ÈˆBÓ - ≈¿»∆ƒ≈«¬≈«≈ƒ

¯OÚÓ ˙Óe¯z Ïe·h‰ ¯OÚÓ ÏÚ B˙B‡23ÈÙÏ ««¬≈«»¿««¬≈¿ƒ
ÔBaLÁ24¯OÚn‰ dÈa‚Ó - ¯OÚÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈«¬≈«¿ƒ«««¬≈
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קלז xyrn zekld - mirxf xtq - hay `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓe ,·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«
Ïe·h‰ ¯OÚnaL ¯OÚÓ25. «¬≈∆««¬≈«»

מעשר.20) תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון מעשר
והמעשרות.21) התרומות כל מהם שלא 22)שהוצאו

מעשר. תרומת ממנו שבתערובת.23)הופרשה
שבתערובת.24) הטבול המעשר כמות לפי כלומר,
כדלהלן.25)

.‰„ˆÈk26ÔÈlÁ ‰‡Óa ·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ‰‡Ó ?27 ≈«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈¿≈»Àƒ
LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,¯OÚÂ ‰‡Ó Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ÔÈw˙Ó¿À»ƒ«¿ƒƒ«…≈»»∆∆¿…∆ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .eÈ‰Lk ÔÈlÁ Ô‰ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈÚLz‰Â ,¯OÚÓ -«¬≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈Àƒ¿∆»¿≈

Ó ÔÈlÁ‰ eÈ‰ Ì‡B‡ Ïe·h‰ ¯OÚn‰ ÏÚ ÔÈa¯ ƒ»«Àƒ¿Àƒ«««¬≈«»
¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - epnÓ ÌÈ˙eÁt¿ƒƒ∆«¿ƒ««¬≈¿≈¿««¬≈

.ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïe·h‰ ¯OÚnaL∆««¬≈«»ƒ«Àƒ

שם.26) של 27)משנה סאין עשר בטלות היאך מובן לא
וראה  כנגדם. אלף צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת

ב. הלכה למעלה

.ÂÏ·Ë28Ïe·Ë ¯OÚÓa ·¯Ú˙pL29Ï·h‰ ‰È‰ Ì‡ , ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¬≈»ƒ»»«∆∆
¯OÚnk30¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ««¬≈«¿ƒƒ«∆∆¿≈¿««¬≈

BaL31„ˆÈk .32‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ‰‡Ò ‰‡Ó ? ∆≈«≈»¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
¯OÚÓ ‰‡Ò33- LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ ,‰‡Óe „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿»«¬≈«¿ƒ∆»≈»¿∆∆ƒ¿ƒ

¯OÚÓ34‰È‰ .Ï·Ë - ˙B¯‡Lp‰ ÚL˙Â ÌÈÚL˙Â ,35 «¬≈¿ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿»∆∆»»
¯OÚn‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ï·h‰36,„·Ïa ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - «∆∆¿À∆«««¬≈«¿ƒ««¬≈ƒ¿«

˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯˜È Ì‡L ;ÌeÏk Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒƒ«∆∆¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿«
ÏaËpL ¯OÚÓ37Ún„Ó ¯OÚn‰ ‡ˆÓ ,38˙Óe¯˙a «¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»««¬≈¿À»ƒ¿«

BnÚ ‰˙ÏÚL Ï·Ë ÏL ¯OÚÓ39‰È‰ .40¯OÚn‰ «¬≈∆∆∆∆»¿»ƒ»»««¬≈
¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯B˜ - Ï·h‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆««∆∆≈≈ƒ¿««¬≈

Ï·haL41ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ LÈ¯ÙÓe , ∆«∆∆«¿ƒ«∆∆¿≈¿««¬≈∆
BÏ·Ë42ÔÓ ,‰‡nÓ „Á‡ ,43Ï·h‰ ‰È‰ÈÂ ;¯OÚn‰ ƒ¿∆»ƒ≈»ƒ««¬≈¿ƒ¿∆«∆∆

Ún„Ó Blk44ep¯kÓÈÂ ,45ÈzL ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ À¿À»¿ƒ¿¿∆¿…≈ƒ¿≈¿≈
BaL ˙BÓe¯z46„Á‡ ¯OÚn‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . ¿∆¿ƒ¿»«¿ƒƒ««¬≈∆»

Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z BÓk ‡e‰L ,BaL ‰‡nÓ47. ƒ≈»∆∆¿¿««¬≈∆«∆∆
‰‡Ó LÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÌÚ Ï·Ë ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»∆∆ƒ»«ƒ«¬≈«¿ƒ≈»
Ï·Ë ‰‡Ó ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰ LÏM‰Â ,LÏLÂ¿»¿«»≈¿««¬≈∆≈»∆∆
‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˙‡nÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ¯eÚLÂ¿ƒ¿««¬≈ƒ»«ƒ¿≈∆…»

B˙BÓÎa e·¯Ú˙ Ì‡ ˙BÚËÏ48Ì‰Â ,Ê"ˆ˜ ¯‡MÈÂ , ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
eÈ‰Lk ¯OÚÓ49. «¬≈¿∆»

ועדיין 28) גדולה, תרומה ממנו שניטלה והיינו שם. משנה
תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה ממנו 29)לא ניטלה שלא

מעשר.30)תרומתֿמעשר. ומאה טבל מאה כלומר,
ממאה.31) אחד שם.32)כלומר, טבול 33)משנה

כנ"ל. מעשר, -34)לתרומת המאה על היתר והאחד
הטבל. של מעשר שם.35)תרומת מאה 36)משנה כגון

מעשר. ותשעים יפסיד 37)טבל כלומר, "שבטבל", צ"ל:
שם. לה ויקרא שבו, תרומ"ע כשיעור הטבל מן

בטלות 39)מעורב.38) שהתרומות רבינו שדעת ואף
להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ"מ כנ"ל, בתערובת,

מקדשתן, הטבל של תרו"מ בה שישנה המעשר, הרמת הרי
תערובותיהן. ומדמעות "מאה 40)וחוזרות שם: ירושלמי

רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ"ב נוטל טבל, וצ' מעשר
עשור, פחות ואחד מעשר, ק' של תרומ"ע אחד, טבל, של צ'
התערובת. כל של מעשר תרומת הרי הטבל, של תרומ"ע

בטבל 41) מעשרֿראשון מקום שקבע לאחד כלומר,
הטבל.42)המעורב. של ממאה אחד כלומר,43)שהיא

הטבול. המעשר של ממאה שתי 44)ואחד בו שמעורבות
מעשר. הנ"ל.45)תרומות הטבל לתתן 46)את שחייב

בידו. גזל יהיו שדמיהן למכרן, לו שאינו 47)ואסור אף
החשבון  לפי המעשר מן מעשר שהרי ממש, מעשר תרומת

כדלהלן. חכמים, גזרו סאין, עשרים ק'48)יהא כלומר,
מעשר  שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק' טבל סאין
רבה  כשמעשר ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר
ממעשר  טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף
ונראה  לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש שהוא

ג. הלכה למעלה וראה וראה 49)כאוכלו, חולק, והראב"ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ביאורו

.ÊÈÓ50Èck ¯OÚ ¯OÚ ÏL ˙B¯eL ¯OÚ BÏ eÈ‰L ƒ∆»∆∆∆∆∆∆∆«≈
ÔÈÈ51‰BˆÈÁ‰ ‰¯eMÓ ˙Á‡ „k Ú·˜Â ,52ÏÚ ¯OÚÓ «ƒ¿»««««ƒ»«ƒ»«¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó53Úe„È ÔÈ‡Â ,54‡È‰ ‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL BÊ È‡ »«≈¿≈»«≈»«ƒ»ƒ
˙Bi·Á ÈzL ÏËB -55ÔBÒÎÏ‡a56Ô‰ÈzL ·¯ÚÓe57 ≈¿≈»ƒ«¬«¿¿»≈¿≈∆

Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe58. «¿ƒ≈∆

ח.50) משנה שבכל 51)שם יין כדי של רבוע כלומר,
חייבות  וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה מצלעותיו אחת

חיצונה 52)במעשר. משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,
שם  קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה קבע שלא
יוכל  ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע אלא עכשיו,
וראה  ט. הלכה בסוף להלן משמע וכן אחר, ממקום להפריש

יב. הלכה פ"ז יין.על53)למעלה כדי תשעה
נתכוון 54) לא היין בעל שאף ידוע, היה לא מעולם כלומר,

שם. וברש"י כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה
בבא 55) ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד פתח

שם. ובשיטהֿמקובצת כז. אחת 56)קמא כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית, שבמקצוע
ואחת  צפוניתֿמערבית, שבמקצוע אחת או מערביתֿדרומית,

דרומיתֿמזרחית. שכנגדה: שהמעשר 57)באלכסון ונמצא
החיצוניות. השורות ארבעת כל מיין יין 58)מעורב כמות

רבינו  שדעת ואף לעשר. רוצה שהוא היין לעשירית השוה
למעלה  (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר
מעשרו, את בדיוק לקבוע הקפיד שלא כאן - א) הלכה פ"ז

שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת משורה לא
בפ"ד  להלן וראה "ברירה", אומרים אנו זה באופן חיצונה,
שם, ובכסףֿמשנה טו, הלכה מע"ש מהלכות
רלא  עמוד ד כרך ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה

.3 77 עמוד פ"ד שני מעשר כפשוטה ותוספתא

.ÁdÚ·˜59ÔÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL ÈˆÁaBÊ È‡ Úe„È ¿»»«¬ƒ»«ƒ»¿≈»«≈
‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ60Úa¯‡Ó ˙Bi·Á Úa¯‡ ÏËB - ¬ƒ»ƒ≈«¿«»ƒ≈«¿«

˙BiÂÊ61Ô‰Ó ˙Á‡ ‰¯eLa dÚ·˜ .62BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »ƒ¿»»¿»««≈∆¿≈»«≈
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ÔBÒÎÏ‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÏËB - ‡È‰ ‰¯eL63dÚ·˜ . »ƒ≈»«««¬«¿¿»»
‰¯eL ÈˆÁa64- ‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «¬ƒ»¿≈»«≈¬ƒ»ƒ

ÔBÒÎÏ‡a ˙B¯eL ÈzL ÏËB65ÏkÓ ˙È·Á ÏË È¯‰L , ≈¿≈«¬«¿∆¬≈»«»ƒƒ»
.LÈ¯ÙÓe ·¯ÚÓe ,‰¯eL ÈˆÁ¬ƒ»¿»≈«¿ƒ

מעשר.59) שתהא החבית את קבע כלומר, שם. משנה
משמונה 60) שורה חצי איזו לכתחילה קבע לא כלומר,

החיצונות. השורות כל 61)חצאי שיין ונמצא ומערבן,
מעורב. השורות חצאי השורות.62)שמונת מעשר

שיש 63) ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,
ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה חבית, שורה מכל בידו

שברבוע.64) השורות חצאי עשר 65)מעשרים כלומר,
ועוד  למערביתֿדרומית, ממזרחיתֿצפונית אלכסון חביות
לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר

.ËÚ·˜66„Îa ¯OÚn‰67Ô‰Ó ˙Á‡68È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »«««¬≈¿«««≈∆¿≈»«≈
·¯ÚÓe ‰‡n‰ ÔÓ „ÎÂ „k ÏkÓ ÏËB - ‡È‰ BÊƒ≈ƒ»«»«ƒ«≈»¿»≈

.¯OÚÓe ˙Á‡ „k È„k LÈ¯ÙÓe«¿ƒ¿≈««««¬≈

שם.66) למעלה 67)משנה וראה "חבית". שם: במשנה
ז. הכדים.68)הלכה ממאה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כמה 1) הם. מעושרין לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

וכיצד  עליו. מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות
חבירו  את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין
על  ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל
משל  שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי.
אינו  והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי.

נאמן.

.‡ÈÓÈa2ÏB„b Ô‰k ÔÁBÈ3ÔBÚÓL ¯Á‡ ‰È‰L , ƒ≈»»…≈»∆»»««ƒ¿
˜Ècv‰4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÁÏL ,5Ïe·b ÏÎa e˜„·e ««ƒ»¿≈ƒ«»»¿¿»¿

‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ÌÈ¯È‰Ê Ïk‰L e‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»¿∆«…¿ƒƒƒ¿»¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe6ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ,7ÈL ¯OÚÓe «¿ƒƒ»¬»«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ

ÈÚ ¯OÚÓe8Ï‡¯OiÓ ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰9ÏÚ ÔÈl˜Ó «¿«»ƒ»«≈»»∆ƒƒ¿»≈¿ƒƒ«
‡lL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓˆÚ«¿»¿…»«¿ƒƒ»¿ƒ»»¿∆…
Ï·‡ ;ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‡l‡ ˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ‡‰È¿≈∆¡»««««¿∆»¬»ƒ∆¡»ƒ¬»

˜ÙÒ Ô‰È˙B¯t - ı¯‡‰ ÈnÚ10¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , «≈»»∆≈≈∆»≈¿≈∆¡»ƒ«
Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ11È‡Ó„ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .12. ¿À»ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿«

ראשון,2) ודפוס ווין כת"י לפי פי"ג סוף סוטה תוספתא
ובסוטה  א. ט, ביומא וגמרא פ"ח, סוף שני מעשר משנה

א. גדולה 3)מח, בכהונה שנה שמונים ששימש זהו
שלמה' ('מלאכת א. כט, ברכות ראה צדוקי, נעשה ולבסוף
תנאים  וב'תולדות משנה' ב'כסף ועי' שם). שני, מעשר

בסופו. הצדיק, שמעון ערך הוא 4)ואמוראים' אם [בין
בהקדמתו  רבינו שכתב כמו גדול, כהן מתתיהו של בנו
מתתיהו  של נכדו הוא אם ובין ששי) (פרק המשנה לפירוש
הצדיק. שמעון אחר היה לא - החשמונאי) שמעון של (בנו
כהןֿגדול  גם היה הצדיק ששמעון כשם כי כוונתו כי ויתכן
('תולדות  ונשיא כהןֿגדול יוחנן: גם היא כן נשיא , וגם
הדת  לצרכי לדאוג היה עליו ולפיכך שם), ואמוראים' תנאים

וראה  המקדש, לבית מחוץ גם תקנות ולתקן העם של
[יוחנן 5)להלן]. ששלח "לפי שם: ובגמרא בתוספתא

רבינו  וסובר וכו'", וראה ישראל, גבול בכל כהןֿגדול]
הסמוכה. בהלכה וראה הגדול. ביתֿדין שלחו שבפקודתו

כל 6) פוטרת אחת שחיטה שיעור, לה ואין במיתה שהיא
ה). ס"ק יד סי' השולחן' 'פאת ועי' שם, פ"א (רע"ב הכרי

ראשון,7) מעשר ממנו הופרש שלא שטבל חושבים שהם
(רע"ב  מעשר תרומת בו שיש אעפ"י מיתה, עליו חייבים אין
הי"ט, אסורות מאלכות מהל' בפ"י וראה מ"א, פ"ד שם
בפי"ב  להלן עוד [וראה הסמוכה). ובהלכה שם, וברדב"ז

והט"ו]. חכמים.8)ה"ח, לדעת מ"ג, פ"ד בדמאי הוא כן
א. יז, ומכות ב פד, בנדרים עמי 9)וראה מקצת כלומר,

יג.). (שבת מעשרים - רובם אבל אמר 10)הארץ, כשלא
הם. שמעושרים שמעושרים 11)לו אמר ואפילו כלומר,

נאמן. אינו מאי,12)הם, דא פירש: דמאי, ערך ב'ערוך'
הוא  וכן לא. או עישרוהו, טיבו, מה הפרי זה כלומר,

סוטה. מס' סוף ב'ירושלמי'

.·eÈ˜˙‰Â13LÈ¯ÙÓ Ì„‡ ‡‰È ‡lL ,14È‡Óc‰ ÔÓ ¿ƒ¿ƒ∆…¿≈»»«¿ƒƒ«¿«
‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡15, ∆»¿««¬≈ƒ¿≈∆¬ƒ»

„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,ÈL ¯OÚÓe16ÂÈÏÚa È¯‰L , «¬≈≈ƒ∆≈»∆∆¿≈∆¬≈¿»»
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡17ÈÚ ¯OÚÓe ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ;18- ¿ƒ¬»«¬≈ƒ«¿«»ƒ
LÈ¯ÙÓ ÔÈ‡19˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ20, ≈«¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈∆»≈

B‡ ÈÂlÏ ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ»≈«≈ƒ
¯OÚÓ BÈ‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :ÈÚÏ21˙B¯OÚÓ ÏËÂ22. ∆»ƒ»≈¿»»∆≈¿À»¿…««¿

וראה 13) וכו'", להם והתקין כ"ג] [יוחנן "עמד שם: בסוטה
ד. הערה ה"ה.14)למעלה כדלהלן לכהן, ונותן

אף 15) לכהן, לתתה בה החמירו ולכן ה"ה, פ"א למעלה
כדלהלן. למכרה, היה אפשר הדין שמעיקר

שני 17)בהפרשתו.16) מעשר מהל' (פ"ב בירושלים
ובשנה 18)ה"א). השלישית בשנה להפרישו שחייבין

(ראה  מיתה בטבלם אין ושניהם כדלהלן, לשמיטה, השישית
א  פו, וביבמות יטֿכ, הלכות אסורות מאכלות מהל' בפ"י
בהם  ויש שם) לנדא מהר"י ובהגהות אי, ד"ה ב'תוספות' –
ללוי  לתתם צריך יהא שהרי להפרישם, נתחייב אם הפסד,

ונותן.19)ולעני. מפריש אינו ספק 20)כלומר, כלומר,
ישראל. ממון ספק ועני, לוי שעםֿהארץ 21)ממון כלומר,

הפירות. עישר לא הימנו, שלקחתי הלוי 22)זה, כלומר,
עני. מעשר והעני ראשון, מעשר

.‚ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡23È‡Óc‰ ÔÓ ÈÚ ¯OÚÓ ««ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒƒ«¿«
CÈ¯ˆ -24È¯ÙÓ BÈ‡Â ,ÌL BÏ ˙B¯˜ÏL25¯ÓB‡Â .26: »ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ¿≈

ÈÚ ¯OÚÓ Ô‡k LiM ‰Ó ¯eOÚ27¯OÚÓ Úa˜Ï È„k . ƒ«∆≈»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿…««¬≈
ÈL28ÌB˜Óa - ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏLa ÈÚ ¯OÚnL ; ≈ƒ∆«¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿

.Úe·M‰ ÈL ¯‡L ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆¿»¿≈«»«

הקודמת.23) בהלכה ראה ונותנים, מפרישין אין כלומר,
אליעזר.24) כרבי ולא כחכמים מ"ג, פ"ד אינו 25)דמאי

שם. במשנה, הוא וכן להפריש, שהפריש 26)צריך לאחר
ה"ה). ולהלן שם, המשנה (פירוש מעשר ראה 27)תרומת

הי"ד. סוף שני מעשר מהל' פ"א כדי 28)להלן כלומר,
הפרשת  לאחר מדמאי שני מעשר בהפרשת יזלזלו שלא
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שלמעלה  ואףֿעלֿפי שם). המשנה, (פירוש מעשר תרומת
טעם  אילולא עני, מעשר על הארץ עמי שנחשדו כתב (ה"א)
עני, למעשר שם לקרוא מחייבים היו לא רבינו, שכתב זה
מאכלות  מהל' (פ"י בלבד מלקות אלא בטבלו שאין מפני
שמעשרים  הארץ עמי רוב על סומכים והיו ה "כ) אסורות

קורקוס). (ר"י הם

.„¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒƒ«¿«¿««¬≈«¬≈
ÈL29Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ -30˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙÏ ,31. ≈ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»≈

¯zÓ CÎÈÙÏ32Ì¯Ú ‡e‰Lk LÈ¯Ù‰Ï33. ¿ƒ»À»¿«¿ƒ¿∆»…

הוא 29) שאותם שני, ומעשר מעשר תרומת רק [הזכיר
שאינו  עני, ומעשר ראשון מעשר אבל במעשה, מפריש
ה"ב) (למעלה בלבד שם להם קורא אלא במעשה, מפרישם
אינו  (אם ודאי בטבל אפילו כלל, ברכה חיוב עליהם אין -
(חולין  בלבד במחשבה שם לקרוא שאפשר שכיון מפרישם),
להלן  וראה זאת, הזכיר לא שרבינו אלא נט. ובכורות ז.
כמו  באמירה, שם קרא אם אפילו מברכים אין וצ"ע), ה"ט,
סי' או"ח בשו"ע כמפורש חמץ, ביטול על מברכין שאין

ס"ב]. א.30)תלב כג, ודאי 31)שבת אביי, "אמר שם:
דדבר  ספק ברכה, בעי רבא דדבריהם ברכה. בעי לא יהם

אינו  שרבא רבינו, וסובר הן". מעשרין הארץ עמי רוב אמר,
מברכין  שאין לזה טעם עוד הוסיף אלא אביי, על חולק
פי"ג  להלן [וראה ה"ה חנוכה מהל' בפ"ג ועי' (כסףֿמשנה).

מ"ד.32)ה"כ]. פ"א שצריך 33)דמאי במקום אבל
מחניך  "והיה שנאמר: ערום, כשהוא לתרום אסור לברך,
קדושה  של דיבור אפילו דבר", ערות בך יראה ולא קדוש
בפ"ד  וראה שם, בשבת (רש"י ערוה שיש במקום אסור -

ה"ד). תרומות מהל'

.‰„ˆÈk34˙Óe¯z È„k LÈ¯ÙÓ ?È‡Óc‰ ˙‡ ÔÈ¯OÚÓ ≈«¿«¿ƒ∆«¿««¿ƒ¿≈¿«
„ˆa dÁÈpÓe ,Ïk‰ ÔÓ ‰‡nÓ „Á‡ ‡e‰L ,¯OÚÓ«¬≈∆∆»ƒ≈»ƒ«…«ƒ»¿«

˙B¯t‰35‰Ê :¯ÓB‡Â ,36¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ37CeÓÒ «≈¿≈∆«¬≈¿»«¬≈»
BÏ38‡e‰L ÂÈÏÚ Èz¯Ó‡L ‰Ê :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .¿««»≈∆∆»«¿ƒ»»∆

¯OÚn‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ ¯OÚÓ«¬≈¬≈¿««¬≈«¿»««¬≈
Ô‰kÏ d˙BÂ d˙B‡ ÏËBÂ .BÏ CeÓq‰39BÈ‡L . «»¿≈»¿¿»«…≈∆≈

È‡M¯40¯OÚn‰ Ì„˜ ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ««¿«¿ƒ¿««¬≈…∆««¬≈
‰lÁzÎÏ41.ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿ƒ»¿««»«¿ƒ«¬≈≈ƒ

מ"א.34) פ"ה שאינו 35)דמאי כתב שם, המשנה בפירוש
(ועיי"ש  בכרי מקום בקביעת לו ודי להפריש, צריך
דוקא, להפריש שצריך כוונתו אין כאן גם כי ויתכן בתוי"ט).
תרומת  כמפריש זה אין הפריש, שאפילו השמיענו אלא
שם  קרא לא עדיין שהרי ראשון, מעשר לפני מעשר
מעשר  לקבוע יכול שהיה ואף שם'). אנשי ('תוספות
הזה  הטורח וכל מעשר, תרומת אחרֿכך ממנו ולהפריש
שאסור  (אף "ראשית" נקראת מעשר שתרומת כיון - למה?
מה  במעשר לייחד צריך ראשון), מעשר קודם להפרישה
החלקים  תשעת שייחד קודם מעשר, תרומת לעשותו שעתיד
תרומות  מהל' פ"ג למעלה וראה שם. ראשונה' ('משנה

שהפריש.36)הכ"ג). ממאה, חלקי 37)האחד תשעה
נוספים. בהלכה 38)מאה ראה מקום, קביעות וזוהי

שעדיין 39)הסמוכה. ראיה הבא לכהן: לומר שיכול ואף

למכרה  היה יכול וא"כ כנ"ל, מעשר תרומת וטול תרמו לא
גזירה  למכרו, ולא אצלו לעכבו שלא חכמים החמירו לכהן,
(סוטה  מיתה מתחייב ונמצא ויאכלנה אצלו ישהנה שמא
ד"ה  ב'תוספות' ט. ביומא וראה מפריש. ד"ה ברש"י מח.
משנהֿלמלך). ראה זה, על חולק שלא, סי' וה'טור' מעשר.

בתחילה,40) ראשון למעשר שם לקרוא צריך לפיכך כלומר,
לפני  לכתחילה מעשר תרומת להפריש רשאי שאינו לפי

ראשון. מעשר כגֿכד.41)שהפריש הלכות שם למעלה
תרומתו  - קודם מעשר תרומת הפריש אם בדיעבד אבל
מאכלות  מהל' ובפ"י ה"א, בפ"ח למעלה נראה וכן תרומה.
בהלכה  ובכסףֿמשנה שם, איש' ב'חזון וראה ה"כ. אסורות

הט"ו]. פי"ב להלן עוד [וראה הסמוכה

.Â¯zÓe42ÔBL‡¯‰ Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï43 À»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ…∆»ƒ
È‡Ó„a44˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯ÓB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«¿ƒ»»≈«¬≈≈ƒ∆≈

ÌÓB¯„a B‡ ÌBÙˆa el‡45ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â , ≈ƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»«
ÔÎÂ .˙BÚn‰46ÌBzÁp‰ ÔÓ ¯kk Á˜Bl‰47LÈ¯ÙÓ - «»¿≈«≈«ƒ»ƒ««¿«¿ƒ

‰pnÓ48„Á‡ :¯ÓB‡Â ,‰lÁÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ƒ∆»¿≈¿««¬≈¿«»¿≈∆»
¯‡Le ,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ Ô‡k LiM ‰nÓ ‰‡nÓƒ≈»ƒ«∆≈»¬≈«¬≈¿»
˙Óe¯z ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
‰‡nÓ „Á‡ ÏÚ ¯˙i‰Â ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ«¬≈««¿»«»¿«»≈«∆»ƒ≈»

‰lÁ ‡e‰ È¯‰ ÈzL¯Ù‰L ‰Êa LiL49L ¯OÚÓe ;È ∆≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬≈«»«¬≈≈ƒ
.˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,dÓB¯„a B‡ dBÙˆaƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»««»

.ÏÎB‡Â¿≈

אין 42) לראשון, שני מעשר הקדים "אם מ"ד: פ"א בדמאי
לעשות  מותר שם, ב'ירושלמי' יוחנן רבי ולדעת כלום". בכך

להלן. וראה לכתחילה. אף סאין 43)כן מאה היו אם כגון
סאין  עשר יוציא ואח"כ שני למעשר סאין עשר יוציא חיטין,
שאמרו  ממה נראה וכן שם). המשנה, (פירוש ראשון למעשר
כלום". בכך אין - לראשון שני מעשר הקדים "אם במשנה:
כן  לעשות מותר יוחנן לרבי ואילו בדיעבד, שרק שמשמע
המשנה  היתה שאם אלא למעלה), (ראה לכתחילה גם
שאחר  לטעות מקום היה לכתחילה של לשון אומרת
תשעה  אלא יפריש לא שני, למעשר סאין עשרה שהפריש
ה"א), פ"ז (למעלה המעשרות כסדר ראשון, למעשר סאין
ראשון, מעשר שחובת ללמדנו, בא המשנה לשון ושינוי
שני  מעשר לו הקדים אם אף בעינו, נשאר - עשרה להפריש

שם'). אנשי ב'תוספות אם 44)(ראה ודאי, בטבל אבל
פי"א  (להלן להתוודות יכול אינו לראשון, שני מעשר הקדים

הי"ג). שני מעשר "מהו 45)מהל' שם: ב'ירושלמי'
ראשון  במקום הכרי) של בדרומו או בצפונו =) שני ליקבע
להקדים  התירו שלא לומר שאפשר ראשון, מעשר קודם =)
כתקנת  במעשר, הפריש אם אלא לראשון שני מעשר
שאול  בר יוסי רבי התירו), לא בלבד בקביעות אבל חכמים,
הדא  וכו' שני וקבע צא ליה, אמר פירי. אריסיה ליה אייתי
השולחן', ('פאת ראשון" במקום שני לקבוע שמותר אמרה

אחרת). שפירש שם הגר"א בביאור פ"ה 46)וראה שם
הי"ב 47)מ"א. ולהלן שם). המשניות, (פירוש עםֿהארץ

עיי"ש. חבר, שחובתה 48)בנחתום מעשר תרומת הקדימו
בעיסה. אחרֿכך שחובתה לחלה חלה 49)בגורן, הקדימו

"ראשית", בו נאמר שלא שני למעשר "ראשית" שנקראת
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('ירושלמי' חלה של לחובתה קודם באה שחובתו אףֿעלֿפי
הגר"א). וביאור שם,

.ÊÔÎÂ50ÔÈÓÊn‰51B¯·Á ˙‡52BÏˆ‡ ÏÎ‡iL53, ¿≈««¿ƒ∆¬≈∆…«∆¿
‡e‰Â54˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡55·¯ÚÓ ¯ÓB‡ - ¿≈«¬ƒ««««¿≈≈∆∆
˙aL56‡e‰ È¯‰ ¯ÁÓÏ LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó : «»«∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»¬≈

¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ«¬≈¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈
¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈeOÚ»¿««¬≈«¿»«»«¬≈
ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,BÓB¯„a B‡ BBÙˆa ÈL≈ƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿À»«

˙BÚn‰57ÈtÓ .58el‡ ÌÈ‡z ˙B˙‰Ï Ì„‡Ï ¯znL «»ƒ¿≈∆À»¿»»¿«¿¿»ƒ≈
È‡Óc‰ ÏÚ59È‡cÂa Ï·‡ .B˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60 ««¿«««ƒ∆≈ƒ¿¬»«««

BÈ‡ -.B˙eL¯aL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰˙Ó ≈«¿∆∆»«»»∆ƒ¿

מ"א.50) פ"ז שהזמין.51)שם עםֿהארץ כלומר,
המעשרות.52) על המקפיד להלן.53)חבר, ראה בשבת,

פ"י  (להלן עםֿהארץ אצל להתארח שאסור ואףֿעלֿפי
('משנה  בו הקילו הזמינו, שכבר כיון - אֿה) הלכות

מ"ב). פ"ב שם כלומר,55)החבר.54)ראשונה'
אבל  דמאי, פירותיו כן ואם פירותיו, מעשר אם הוא מסתפק
כדלהלן. להתנות, יכול אינו - מעשר שאינו בו יודע אם

לבית 56) לילך יכול שאינו כיון התירו, השבת לצורך ודוקא
שם. ולעשר ה"ה.57)המזמין שם 58)כנ"ל 'ירושלמי'

יוחנן. רבי מדבריהם.59)בשם אלא שאינו 60)שאינו
מעושר.

.Á?„ˆÈk61B˙È·a Ï·Ë ÏL ÌÈ‡z ‰‡Ó BÏ eÈ‰ ≈«»≈»¿≈ƒ∆∆∆¿≈
CLÁz ‡nL ‡¯È˙Óe ,‰„Oa B‡ L¯„n‰ ˙È·a ‡e‰Â¿¿≈«ƒ¿»«»∆ƒ¿»≈∆»∆¿«

˙aLa ¯OÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â62È‡L ÌÈ‡z ÈL :¯ÓB‡ - ¿≈»¿«≈¿«»≈¿≈¿≈ƒ∆¬ƒ
LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú63È‡L ¯OÚÂ ;‰Óe¯z Ô‰ È¯‰ »ƒ¿«¿ƒ¬≈≈¿»¿∆∆∆¬ƒ

È‡L ÚL˙Â ;ÔBL‡¯ ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈ƒ¿≈«∆¬ƒ
LÈ¯ÙÓ ¯ÁÓÏe .ÈL ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈≈ƒ¿»»«¿ƒ

ÏÎB‡Â64. ¿≈

דבר 61) על בוודאי, מפריש כיצד כלומר, מ"ה. פ"ז שם
בשבת 62)שברשותו. ומעשרות תרומות מגביהין שאין

אסורה, בלבד שם קריאת ואפילו הי"ד). שבת מהל' (פכ"ג
(בשבת  שאמרו ממה נראה וכן עלֿידיֿזה. מתקן שהוא כיון
מתוקן", ותקנו עבר שאם שבת, אצל הוא מוכן "טבל מג.)
ותקנו  עבר ש"אם אלא בשבת להפריש היתר שום שאין הרי

(רדב"ז). בהלכה 63)מתוקן" (ראה ליתא [ו"למחר"
(ראה  הנוסחאות רוב לפי שם במשנה הוא וכן הקודמת).
הקודמת, בהלכה שרק פישל) הערי מכון הוצאת במשנה,
להפריש  עתיד "שאני אומר: לשבת, אצלו כשהזמינו
הזמינו. למחר רק שהרי אחר, לזמן ולא למחר, - למחר",
שירצה]. זמן בכל להפריש בידו שלו, שהטבל כאן, אבל

שבדבר 64) לפי אסור, - אחרֿכך ולהפריש לאכול אבל
רבינו  ולדעת ברירה", "אין פוסקין אנו התורה מן שהוא
וראה  התורה. מן הוא אילנות מעשר ה"ט), פ"א (למעלה

המשנה. בפירוש

.ËCÈ¯ˆÂ65¯Á‡ BÊ LÈ¯ÙnL ‰ÚLa ÂÈ˙ÙOa LÁ¯Ï ¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»»∆«¿ƒ««
Ï·ËÂ .B‡z ÌÈc˜‰ È¯‰L ,˙aLa Ôw˙Ók BÈ‡Â ;BÊ66 ¿≈ƒ¿«≈¿«»∆¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆∆

˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰Ê È‡z ÂÈÏÚ LiL67Ì„˜ ∆≈»»¿«∆À»¿«¿¿¿«»…∆
LÈ¯ÙiL68¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ‰Ê „ˆa ÂÈÈÚ Ô˙BÂ .69. ∆«¿ƒ¿≈≈»¿«∆¿≈∆«¿»

רבי 65) בשם ז) שבהלכה דמאי (בדין ה"א שם 'ירושלמי'
כל  על בלחש שאומר היינו שפתיים, [ורחישת יוחנן.
משה'), ('פני אתמול שהתניתי התנאי כפי והפרשה: הפרשה
בשבת]. עכשיו מפריש כאילו ייראה כן, לא שאם

זעירא.66) רבי בשם ה"ה, שם אףֿעלֿפי 67)'ירושלמי'
שאסור  כיון בשבת, לטלטלו אסור תנאי, עליו שאין שטבל

הי"ט). שבת מהל' (פכ"ה לתקנו,68)באכילה שבידו כיון
מאחר 69)כנ"ל. בשבת, כמתקן [ואינו שם. 'ירושלמי'

שום  בה שאין (ובהפרשה כנ"ל מאתמול, תנאו שהקדים
למעלה  וראה מחשבה, בה מועיל אם רבינו הזכיר לא תנאי,
הנ"ל, כבהפרשה בשפתיו, לרחוש הצריכוהו לא וכאן ה"ד).
בשבת. כמפריש נראה אינו עיניו, נותן אלא שאינו שכיון
סומך", הוא שבלבו התנאים "על ה"ו: פ"י להלן מפורש וכן

.[25 לשורה 225 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא ועי'

.ÈÔ˙70B˙BzLÏ ÒBk ı¯‡‰ ÌÚ BÏ71¯ÓB‡ -72‰Ó : »««»»∆ƒ¿≈«
,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ ÒBk‰ ÈÏeLa ¯iLÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ¿«≈¿≈«¬≈«¬≈
ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»
ÈL ¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈««¿»«»«¬≈≈ƒ
‰˙BLÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÒBk‰ ÈÙa¿ƒ««¬≈¿À»««»¿∆

ÒBk‰ ÈÏeLa ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ÁÈpÓe73. «ƒ«¿≈¿««¬≈¿≈«

אצלו 70) לאכול שהזמינו לה"ז, המשך וזהו מ"ב. שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן שבת, מערב והתנה  בשבת

לו 71)שם. הזכיר ולא לאכול, שהזמינו [שאףֿעלֿפי
לומר  אפשר שהיה אףֿעלֿפי בשתיה, גם הקלו - שתייה
ה"ז), (למעלה שלו שאינו בדבר בדמאי להתנות התירו שלא
מערב  לו הקנהו כאילו הוא שהרי שהזמינו, בדבר אלא

הסמוכה]. בהלכה וראה ממה 72)שבת, חוץ בשבת,
אלא  כן אמרו [ולא שם). המשנה, (פירוש שבת בערב שאמר
אבל  כדלהלן, משייר, אלא במעשה מפריש שאינו בדמאי,
התירו  לא ה"ח), למעלה (ראה במעשה שמפריש ודאי בטבל

כמתקן]. שנראה בשבת, אלא 73)לומר שאינו שבדמאי
למפרע, הדבר הוברר כלומר: ברירה", "יש אמרו מדרבנן,
בטבל  אבל ההפרשה. לפני אף זה סמך על לאכול ומותר
התורה  מן שהוא שבדבר מפני כן, לעשות יכול אינו ודאי,

ה"ב. ופ"ז שם, למעלה ראה ברירה", "אין אמרו

.‡È‰˙Ó - ˙aLa ˙BzLÏ B¯·Á BnÊ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿¬≈ƒ¿¿«»«¿∆
„ÚÒiL ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙aL ·¯ÚÓ ‰Ê È‡˙kƒ¿«∆≈∆∆«»«»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿«

BÏˆ‡74ÔÎÂ .75ÏÚBt76- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ∆¿¿≈≈∆≈«¬ƒ¿««««ƒ
B˙Á‡ ˙¯‚B¯b ÏË77‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ÚL˙Â BÊ :¯ÓB‡Â ≈¿∆∆««¿≈¿≈««»«¬∆»

‰‡n‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÈeOÚ78BÊÂ ;ÏÎ‡Ï „È˙Ú È‡L ¬«¬≈««≈»∆¬ƒ»ƒ∆¡…¿
;‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ¯OÚ‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z - ˙Á‡‰»««¿««¬≈«»∆∆«»«¬∆»

¯OÚ‰ ‡e‰ ÈL ¯OÚÓe79‡e‰ È¯‰Â ,˙BB¯Á‡‰ «¬≈≈ƒ»∆∆»«¬«¬≈
,Ô‰ÎÏ LÈ¯Ù‰L ˙¯‚B¯b‰ Ô˙BÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ¿À»««»¿≈«¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿…≈

ÈL ¯OÚÓ ÈÓc BÓˆÚÏ LÈ¯ÙÓ ÏÚBt‰Â80È‡zL ; ¿«≈«¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈≈ƒ∆¿«
ÏÚa ÏMÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‰È‰zL ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿∆¿««¬≈ƒ∆««

˙Èa‰81ÏÚBt ÏMÓ ÈL ¯OÚÓe ,82. ««ƒ«¬≈≈ƒƒ∆≈
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הכוס,74) את לו במזגו שהקלו כשם כלומר: [לאכול.
לו  בנתנו הקלו כן זֿי), הלכות (למעלה לאכול כשהזמינו
אכילתו  עם ששתייה אףֿעלֿפי לשתות, כשהזמינו לסעוד,
א]. יד, שבת ראה שתייתו, עם מאכילה יותר שכיחה

מ"ג.75) תורה),76)שם, מדין (ולא בתנאו שאוכל
וראה  ה"ט, פ"ה למעלה כמבואר במעשרות, שחייב

שם. שם', אנשי ו'תוספות ישראל' כלומר,77)ב'תפארת
בשבת. ולא בחול מדובר כאן כי עכשיו, מפריש

מהם 78) שאחת פי על ואף מאה. הם המעשר עם כלומר,
תמורתה  אוכל הוא הרי - לכהן ונותנה מעשר תרומת היא
מאה. בסךֿהכל הרי כדלהלן, הבית, בעל משל

פ"ז 79) למעלה ראה "התשע". אלא דוקא, לאו "העשר"
שני". מעשר "ותשעה הפירות.80)ה"א: עליהם לחלל

תמורת 81) הבית, בעל משל אחרת גרוגרת אוכל הוא שהרי
רבי  כדעת שם, משנה למעלה. ראה לכהן, שנתן זו גרוגרת
יוסי  רבי בא שם, המשנה בפירוש רבינו דעת ולפי יוסי.

תנאֿקמא. דברי (פ"ח 82)לפרש שם התוספתא לשון
.(102 14 עמ ליברמן הוצאת

.·ÈÌÈÓBzÁp‰83LÈ¯Ù‰Ï ÌÈÓÎÁ Ìe·iÁ ‡Ï - ««¿ƒ…ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ ÈL ¯OÚÓ84,„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ , «¬≈≈ƒƒ«¿«∆»¿««¬≈ƒ¿«

‰lÁ‰ ÌÚ ‰¯‰Ëa ‰pLÈ¯ÙiL È„k85Á˜Bl‰Â . ¿≈∆«¿ƒ∆»¿»√»ƒ««»¿«≈«
ÙÓ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯86¯ÎBÓa «¿ƒ«¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

B˙eÁ Á˙t ÏÚ B‡ B˙eÁa87¯ËÏÙÏ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;88 «¬«∆«¬¬»«≈¿«¿≈
¯ËÏÙÏ ‰ÎeÓq‰ ˙eÁa B‡89Û‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - «¬«¿»¿«¿≈«»¿«¿ƒ«

.ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ

מ"ד.83) פ"ב שם המעשרות. על הנאמנים האופים
תמיד 84) אותם נוגשים עליהם הממונים שהשוטרים מפני

ע"פ  שם, המשנה (פירוש חכמים עליהם הקלו בזול, למכור
ט.). ביומא הנחתום 85)הגמרא בטומאה, נעשתה אם

להוזיל  אותם מכריחים שהשוטרים מפני הכל, מן פטור
חכמים  חייבו בטהרה, נעשתה אם אבל למעלה), (ראה
שם, ('ירושלמי' בינתיים תיטמא שמא שחששו לנחתום,
ה"א. ביכורים מהל' פ"ו להלן וראה יוחנן). רבי לדעת

שם.86) ו'ירושלמי' פ"ג, שם נוגשים 87)תוספתא שאז
כנ"ל. בזול, שימכור השוטרים נוגשים 88)בהם אין שאז

השולחן'). ('פאת לה.89)בהם בסמוך שנמצאת

.‚ÈÌÈL90Ô‰ÈÓ¯k e¯ˆaL91˙Á‡ ˙b CB˙a92, ¿«ƒ∆»¿«¿≈∆¿«««
Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ì‰Ó „Á‡‰Â¿»∆»≈∆≈∆¡»««««¿««ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ ÔÓ‡p‰ ‰Ê ¯OÚL93B˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Lk - ∆ƒ≈∆«∆¡»«∆¿¿∆≈∆¿
˜ÏÁ ÏÚ È‡Óc ¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ«»¿«¿ƒƒ∆«¿«¿««≈∆

ı¯‡‰ ÌÚ94‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .95ÏËBÂ , «»»∆≈«»∆¡»¿∆¡»¿≈
LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ‚Ï ÌÈ˙‡Ó BÈˆÁa96‚Ï epnÓ ¿∆¿»«ƒ…«ƒ¬≈∆«¿ƒƒ∆…

¯OÚÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z „Á‡97„‚k ,ÈL ¯OÚÓ ∆»¿««¬≈¿∆∆«¬≈≈ƒ¿∆∆
‚Ï ‰‡n‰98‰lÁz È‡cÂ ÏL ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ; «≈»…∆¬≈ƒ¿ƒ««¬≈∆««¿ƒ»

LÈÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙ba eÎ¯cL Ïk ÈˆÁ ÏÚ99B‡ «¬ƒ»∆»¿««¿≈ƒ»»¿ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ LÈ¯ÙÓ - ÚÈ·¯100. ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ∆¿

מ"ז.90) פ"ו כרמו.91)שם את איש כלומר,92)איש
אחת. גת בתוך ענביהם בטרם 93)דרכו ענביו על כלומר,

חבירו. ענבי עם שנטל,94)עירבם חלקו חצי על כלומר,
יינות  שנתערבו כיון שהרי כדלהלן, שוים, היו חלקיהם אם
מעושר  בוודאי מעורבת יין טיפת שכל נמצא החלקים, שני
מיין  יותר, בחלקו נפלה שמא חשש אין ולכן מעושר, ובספק

ראשונה'). ('משנה היוצא 95)חבירו שהיין ענבים נתן זה
חבירו. וכן לוג, מאתים המעשרות.96)מהן על הנאמן

הי"א.97) למעלה וראה "תשע", אלא דוקא לאו "עשר"
דמאי,98) וחציה ודאי מעושרת חציה יין, טיפת כל שהרי

יג:). השנה (ראש בילה" "יש - וביין שחלקו 99)כנ"ל.
להיפך. או שליש, שני חבירו וחלק כלומר,100)שליש

רבינו  שדעת ואף בתערובת. חבירו כמות חשבון לפי
מהל' פ"א (למעלה מדבריהם הזה בזמן ומעשרות שתרומות
היה  כן ואם ברירה", "יש אמרו: ובדרבנן הכ"ו), תרומות
שעישרו  חלקו את שקיבל למפרע הדבר שהוברר לומר, לנו
"ברירה" אומרים אין - חבירו ענבי עם שעירבו קודם ודאי,
שאומרים  שניהם, של התבואה היתה כשלכתחילה אלא
לקבל, מהשותפים אחד כל עמד זה שחלק למפרע שהוברר
"ברירה" לומר אין - ונתערבו מחולקים היו אם אבל
ובהל' הי"ד, פ"ו למעלה וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות

וצ"ע. ה"כ, שם תרומות

ה'תשע"ח  שבט כ"ב רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר

חבר  בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת אשתו או
שנתן  ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ
את  להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל

.‡˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙B¯t eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4¯ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó7ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡B·iLÎe .ÌÈa¯a el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈ¯·c ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÂ ÌÈa¯a el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ ¯ÓBÏ ÂÈ˙B¯t ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי שעל כלומר,
דמאי. פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין

מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת ולא 7)על קמא כתנא שם, משנה

התירו  לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב"א לדעת

או  להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה".
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בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן,
מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם

הארץ]. עם הוא הרי כראוי מקבל 10)פירותיו הוא ואז
נאמנות. חזקת

.·ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈ¯ˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
- [BzL‡Â] ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÂÈ¯Á‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙B¯t ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È¯‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈

ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ

"תלמיד 11) טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.‚BzL‡ B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙a13Bc·ÚÂ ,¯·ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL15˙·e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

¯kÓpL Bc·ÚÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ ¯·Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿

ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L ¯·Á ÏL Bc·Ú17- ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆
eÈ‰L ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bc·Ú B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»

BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :¯·Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈
ı¯‡‰ ÌÚk Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈ ;¯·Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.„ÂÈ„·ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ21.¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.‰ÌÈÁ˜BÏ - ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó - ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰¯‡Ó ‡B·˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»

מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.Â¯·Á LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe ¯OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ ¯·Á ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
.¯OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - B˙cÚÒa B‡ ı¯‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»

‡‰ ÈnÚ ÌÚ ·ÒÓ e‰e‡¯˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡ - ı¯ »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«
BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ¯·Á‰ ‡nL ,˙¯OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ

CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.ÊÏÚ CÓBÒÂ ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«
Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ

‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Ï·‡ .¯Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆
‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ ¯Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆

ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ·ÒÓ ‰È‰L ¯·Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ·‡ ‡nL ,˙¯OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי שאינו

.ÁÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡Â ¯·ÁÏ ‰ÚÓ Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«»»¿»≈¿»««ƒ
‡˜ÒeÏ‚ B‡ ˙Á‡ ˜¯È ˙c‚‡31BÏ Á˜BÏ - ˙Á‡32 ¬À«»»««¿¿»««≈«

Ì˙Ò33¯OÚlÓ ¯eËÙe34‰Ún‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â .35- ¿»»ƒ¿«≈¿ƒ∆¡ƒ∆«»»
¯OÚÏ ·iÁ36¯·Á‰ L¯t Ì‡Â .BÏ ‡È·È Ck ¯Á‡Â «»¿«≈¿««»»ƒ¿ƒ≈≈∆»≈

È‡L BÊ ‰c‚‡ :ÈÂÁÏ ¯Ó‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò ÔÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¿»∆»»««∆¿»ƒ¬À»∆¬ƒ
ÈÓˆÚÏ - BÊÂ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡ È¯·ÁÏ - EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿«¬≈ƒ¬ƒ∆»¿¿«¿ƒ
,d¯OÚÏ ·iÁ - BÓˆÚÏ Á˜lL BÊ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡¬ƒ∆»∆»«¿«¿«»¿«¿»
Ì‡Â .d¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - B¯·ÁÏ Á˜lL BÊÂ¿∆»««¬≈≈»ƒ¿«¿»¿ƒ

e·¯Ú˙37B¯·Á ÏL ‰‡Óa BlL ˙Á‡ ‰·¯Ú˙ elÙ‡ , ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»¿»««∆¿≈»∆¬≈
ÏML B¯·ÁÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡Óc Ïk‰ Ôw˙Ó -BÁ ¿«≈«…¿«¿««»ƒ≈«¬≈∆¿»

BÏ ÁwÏ38. ƒ«

היטב.31) מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם מעם
עבורו,33) ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו

כמו  בשבילי וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח
הגלוסקא 34)בסיפא. היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי בשליחותו, עבורו שלקח
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ עם כאילו זה שנתן 35)והרי

הארץ. עם הוא 36)לו הרי שלו במעה שקונה שכיוון
נותן  הוא הרי הארץ, לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה

ואסור. דמאי יג.37)לו הלכה ט פרק למעלה ראה
"ברירה". אומרים אין במאה,38)שבנתערבו בטל ואינו

לתקן. שאפשר מאחר

.ËLÓÁ eÏ ‡·‰Â ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿∆»≈¿»≈»»≈
‡È·‰Â ,˜¯È ÏL ˙Bc‚‡39BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¬À∆»»¿≈ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

Ô˜ÏÁ ÏÚ ‡l‡ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ô‰aL ÌÈ¯·Á -¬≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ¿«≈∆»«∆¿»
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קמג xyrn zekld - mirxf xtq - hay a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„·Ïa40·ea¯Úa Ô‰Ï ‡È·‰ .41Ì‰aL ÌÈ¯·Á - ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿¬≈ƒ∆»∆
Ïk‰ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ42. ¿ƒƒ¿«≈«…

הארץ.39) עם 40)מעם של חלקו על אחראים הם שאין
מכן 41)הארץ. ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כלומר,

זה. באופן ברירה אומרים שאין אצלו, שלא 42)נתערבו
הארץ. לעם דמאי כנותנים יהיו

.ÈÌÈ‡z ÈÏ ËwÏÂ ‡ˆ :¯·ÁÏ ¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«¿»≈≈¿«≈ƒ¿≈ƒ
È‡¯Ú ¯·Á‰ Ô‰Ó ÏÎB‡ - È˙‡zÓ43Ô¯OÚÓe ,44 ƒ¿≈»ƒ≈≈∆∆»≈¬«¿«¿»

È‡Óc]45BÏ Ë˜ÏÏ ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯·Á‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .[46, ¿«¿ƒ»«∆»≈¿«»»∆ƒ¿…
ÏÎB‡ ¯Á‡‰ ‰Ê - ¯Á‡ ¯·Á ÚÓLÂ47CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¿»«»≈«≈∆»«≈≈¿≈»ƒ

˙ÁzÓ Ôw˙Ó BÈ‡L ¯·„ ‡ÈˆBÓ ¯·Á‰ ÔÈ‡L ;¯OÚÏ¿«≈∆≈∆»≈ƒ»»∆≈¿À»ƒ««
ÏÚ Û‡ .¯Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰L B˙˜ÊÁÂ ,B„È»¿∆¿»∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«≈««

Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ÌÈ¯·Á e„LÁ ‡lL Èt48È„k , ƒ∆…∆¿¿¬≈ƒƒ¿…∆…ƒ«À»¿≈
.ÔÈÓ¯Bz ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙlÓ ÏBLÎn‰ ˜lÒÏ¿«≈«ƒ¿ƒƒ¿≈«»»∆¿ƒ

כמכר.43) למעשר קובעת המתנה אין הוא 44)שהרי אם
קבע. לאכול שם:45)רוצה בעירובין הר"ח כגירסת

מהן " אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו האומר
עראי  מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי
רבינו  השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין
שכשם  נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא
לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו
כמו  הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה
אם  ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן
זה  הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר
אינו  "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
שבעל  ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא
זמן  שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר הפירות
דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט
עד  מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם והמדובר
שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה

שי  עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר שמילא זה ידע
וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, לעם 46)את כלומר,

רשות.47)הארץ. הארץ עם לו נתן כלומר,48)אם
ש"אין  לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת
חכמים  לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין

בלבד.

.‡ÈÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ49ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â50 À»¿«¬ƒ∆»¬ƒƒ¿∆»¿ƒ
È‡Óc51Ì‡ ,Á¯B‡‰Â BÓˆÚ ÈÚ‰Â .ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿∆»ƒ«¿¿»≈«ƒ

.ÔÈw˙Ó - Ôw˙Ï eˆ»̄¿«≈¿«¿ƒ

רק 49) שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי אפילו
עמיֿהארץ. עניים בפני דלת נועל אתה ואף 50)לחבירים,

עניים. הם כאן הם, עשירים עמי 51)שבביתם שרוב
מצוות  עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ

האורחים. והכנסת הצדקה

·È.Ì˙Ò ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ È‡ab52Ì„‡ ÏkÓ53ÌÈ˜lÁÓe «»≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»¿«¿ƒ
Ì˙Ò54.Ôw˙È - Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â , ¿»¿»∆¿«≈¿«≈

העניים.52) עבור ואינם 53)מאכלים מעמיֿהארץ, אף

שקבלו  מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים
צדקה  הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ,
מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם
ייתן  ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה

לעםֿהארץ.54)יותר]". אף

.‚Èı¯‡‰ ÌÚ ‰ÏBÁÏ ÏÈÎ‡Ó ‰È‰L ¯·Á ‡ÙB¯55 ≈»≈∆»»«¬ƒ¿∆«»»∆
ı¯‡‰ ÌÚ ˙B¯tÓ56CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,B„È CB˙Ï Ô˙B - ƒ≈«»»∆≈¿»¬»…¿

ÂÈt57B„È CB˙Ï elÙ‡ - ‡ÙB¯ ÏL È‡Óc‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»»«¿«∆≈¬ƒ¿»
CB˙Ï elÙ‡ - È‡cÂ Ï·Ë ‡e‰L Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿≈ƒ»«∆∆∆««¬ƒ¿

.¯eÒ‡ B„È»»

מותר.שא 55) הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו ין
הרופא.56) של אסור 57)שאינם דרבנן שאיסור אף

אלא  גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה
פיו. לתוך בנותן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דמאי.1) לו ולשלוח לע"ה דמאי למכור שאסור יבאר

ועם  חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
ירק  נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ
בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו וככר
אצל  פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן

הגוי. אצל או הארץ עם

.‡ı¯‡‰ ÌÚÏ È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ¯eÒ‡2ÁÏLÏ B‡ »ƒ¿…∆«¿«¿«»»∆ƒ¿…«
È‡Ó„ BÏ3¯·c ÏÎ‡Ï ‰ÊÏ ÚiÒÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«ƒ¿≈∆¿«≈«»∆∆¡…»»

ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .¯eÒ‡‰4È„ÈÓÏ˙Ï B˙B‡ ÔÈÁlLÓe »»¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ5B‡ ¯OÚiL „Ú ÏÎB‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ‡L ; ¬»ƒ∆≈«¿ƒ»»≈«∆¿«≈

.¯OÚÓ ‰fL ÔÓ‡ Ì„‡ BÚÈ„BiL „Ú«∆ƒ»»∆¡»∆∆¿À»

גסה,2) במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ"ג דמאי
להלן. ראה  שם.3)אסורים, המשפיעין 4)משנה היינו

הסמוכה. בהלכה ראה גסה, בדמאי,5)במדה ודוקא
מן  שאסור ודאי, בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו
פ"ו  (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח התירו לא התורה,

ו). הלכה

.·Ïk6ÔÈÚÈtLn‰7‰q‚ ‰cÓa8˙BBËÈq‰ ÔB‚k ,9 »««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿«ƒ
È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ - ‰‡e·z È¯ÎBÓe¿≈¿»À»ƒƒ¿…∆«¿«

BÁlLÏe10‰cn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓ ;11eÈ˜˙‰ , ¿«¿ƒ¿≈∆≈ƒƒ««ƒ»ƒ¿ƒ
‡e‰ BÏ eÁlzLpL ‰Ê B‡ Á˜Bl‰ ‰È‰iL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿∆«≈«∆∆ƒ¿«¿

È‡Óc ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰12‰cÓa ÔÈ„„Bn‰ Ï·‡ . ««¿ƒ«¿«¿«¬»«¿ƒ¿ƒ»
‰w„13‡ÏÂ ,LÈ¯ÙÓ ‡e‰ - ¯kzOÓ ¯ÎBn‰Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ¿…

ÁÏLÈ ‡ÏÂ ¯kÓÈ14.Ôw˙Ó ‡l‡ ƒ¿…¿…ƒ¿«∆»¿À»

דֿה.6) משניות פ"ב וימכרו 7)שם המדה על המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה הסמוכה.8)במדה בהלכה ראה

שם).9) המשנה (פירוש גסה במדה רבים מאכלים המוכרים
בסמוך.10) ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. לתלמיד
מן 11) יותר הקונה ויקח בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו

(שם). לו לעם 12)הראוי אבל חכם. לתלמיד ודוקא
ועיין  למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ,
וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשיֿשם תוספות
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חלקו 14)חנונים.13) לא - משתכר אינו שבמתנה אף
בזה. חכמים

.‚‰nÎÂ15ÁÏ·e ,‰‡Ò ÈˆÁ - L·Èa ?‰q‚ ‰cÓ ‡È‰ ¿«»ƒƒ»«»¿»≈¬ƒ¿»¿«
.Ál‰ ¯·„ B˙B‡Ó ¯È„ ‰ÂL ˙˜ÊÁnL ‰cÓ -ƒ»∆«¬∆∆»∆ƒ»≈»»««

ה.15) משנה שם

.„ÈlÒ16ÌÈ˙ÈÊ17Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯È ÏL ˙Bt˜Â ÌÈ·ÚÂ «≈≈ƒ«¬»ƒ¿À∆»»««ƒ
‰¯ÒÎ‡ Ô¯ÎBÓ ‡e‰L18È‡Óc Ô¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ -19. ∆¿»«¿¿»»¿»¿»¿«

שם.16) המשנה בפירוש כתב וכן יוסי, כרבי ולא שם,
שלמה).17) (מלאכת שם במשנה אחרים ספרים כנוסחת
(פירוש 18) לו שיזדמן כפי אלא ומדה, שיעור בלי כלומר,

ובהגהות  ב הלכה מכירה מהלכות בפי"ג וראה המשנה).
שם. כשיעור 19)מיימוניות מוכר שאינו כיון שיתקנם, עד

שם). ראשונה (משנה למעלה האמורה גסה מדה

.‰¯Ó‡20Ô‰Ó „Á‡21ÔÈa ,el‡‰ ˙B¯t‰ Ôw˙e ‡Ba : »«∆»≈∆¿«≈«≈»≈≈
‰w„a ¯ÎBÓ ‰È‰L22‰q‚a B‡23LÈ¯ÙÓ ¯ÎBn‰ - ∆»»≈¿«»¿«»«≈«¿ƒ

‰Ê ¯·„Â .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Á˜Bl‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿«≈««¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»»∆
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡z24. ¿«≈ƒ

יהוצדק,20) בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי של מימרא
שם. להלן.21)בירושלמי ראה הלוקח, או המוכר

בתיקון,22) להשתתף הסכים והלוקח לתקן, המוכר שעל
הפירות. ונתקן בא לו: לתקן 23)ואמר הלוקח שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר להשתתף הסכים והמוכר
ההפרשה,24) על שניהם הסכמת שבאה אףֿעלֿפי כלומר,

מעשר  תרומת אלא חצי, וזה חצי זה יתן אומרים: אין
יא]. הלכה פ"ט למעלה [וראה ללוקח שני ומעשר למוכר

.Â¯·Á25ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ı¯‡‰ ÌÚÂ26 »≈¿«»»∆∆»¿∆¬ƒ∆«»»∆
‡e‰ ÏBÎÈ -27¯ÓBÏ28ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË : »«…«»ƒƒ∆ƒ¿

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt29ÔÈÈ ‰z‡ , ¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï·‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…

ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È30‰z‡ ÏË , …«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»
L·i‰ È‡Â Ál‰31È‡Óc ¯ÎBÓ ‰fL ÈtÓ ,32. «««¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆∆≈¿«

פ"ו.25) ותוספתא ט, משנה פ"ו ופירות 26)שם
דמאי. - עםֿהארץ.28)החבר.27)שהורישם לאחיו

"ברירה"29) אומרים אנו מדרבנן, שהוא שבדמאי מפני
הוברר  כלומר, יג). הלכה ופ"ט יד, הלכה פ"ו למעלה (וראה
כאן  ואין אחיו, של חלקו וזה חלקו שזה למפרע הדבר

לעםֿהארץ. דמאי אמרו 30)מכירת לא מינים שבשני
שם. פ"ו למעלה וראה הם 31)"ברירה", ממש ויבש שלח

ביותר  משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני
בירושלמי  ועיין נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי

ב). הלכה פ"ג החצי 32)פאה מהם אחד לכל שיש כיון
חיטים  אתה טול לעםֿהארץ החבר וכשאומר ומין, מין בכל
לו  מוכר נמצא היבש, ואני הלח אתה טול או שעורים ואני

ממנו. שמקבל זה תמורת לח חצי או חיטים חצי

.ÊÈÓ33˜¯È ‡OB ‰È‰L34‰ˆ¯Â ,B‡OÓ ÂÈÏÚ „·ÎÂ ƒ∆»»≈»»¿»«»»«»¿»»
‡Ï - B‡OnÓ Ï˜‰Ï È„k C¯c‰ ÏÚ epnÓ CÈÏL‰Ï¿«¿ƒƒ∆««∆∆¿≈¿»≈ƒ«»…

¯OÚiL „Ú CÈÏLÈ35ÈnÚÏ ‰Ï˜z ‡‰z ‡lL È„k , «¿ƒ«∆¿«≈¿≈∆…¿≈¿»»¿«≈
.È‡Ó„a B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L ı¯‡‰»»∆∆¿ƒƒ¿«

ולא 33) וכחכמים פ"ד, שם בתוספתא וכן ב. משנה פ"ג שם
יוסי. (רע"ב 34)כרבי למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי של

להלן. וראה אלא 35)שם), ממעשר, פוטר אינו שהפקר
פוטר  אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם
מהלכות  פ"ח המלך בשער וראה כ). הלכה פ"ג (למעלה

דמאי. של ד"ה ה"ב, לולב

.ÁÁ˜Bl‰36˜eM‰ ÔÓ ˜¯È37CLÓe38Èt ÏÚ Û‡ , «≈«»»ƒ«»«««ƒ
ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ „„Ó ‡ÏÂ Ï˜L ‡lL39CÏÓÂ , ∆…»«¿…»«¿…»«»ƒ¿ƒ¿«

˙eÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï40¯OÚiL „Ú ¯ÈÊÁÈ ‡Ï -41. ¿«¬ƒ¿«««¬…«¬ƒ«∆¿«≈

שם.36) ותוספתא מעםֿהארץ.37)משנה כלומר,
להחזיר,38) מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף הוא כן

א. הלכה פ"ה למעלה קנה.39)וראה - שמשך שכיון
להחזיר,40) יכול אינו דעתו בלי אבל החנות, בעל מדעת

אנשיֿשם). (תוס' כנ"ל המקח, חל בירושלמי 41)שהרי
אחת  דמי נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם
וראה  שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ומתקן". מהן

שם. למעלה

.Ë‡ˆBn‰42˙B¯t43C¯ca44ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡ : «≈≈«∆∆ƒ…«¿ƒƒ
Ô‰Èz·Ï45¯OÚlÓ ¯eËt -46eÚa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ¿»≈∆»ƒ¿«≈∆¬«ƒ…ƒ¿¿

˜eMa ¯kÓÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ47el‡ È¯‰ - ¿«¬≈¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…«¬≈≈
Ó„È‡48‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓe ;49È‡Óc -50. ¿«∆¡»¿∆¡»¿«

כב.42) הלכה פ"ג למעלה וראה י. משנה פ"ב מכשירין
להלן.43) וראה מלאכתם, וזכה 44)שנגמרה הפקר, שהם

לבית 45)בהם. שיכנסו עד עראי באכילת מותרים שהם
ב). הלכה (משנהֿלמלך).46)(שם עראי אוכלם אם

שם).47) (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים שהם
כדין 48) "דמאי", רבינו: ופירשה "חייב", שם: במשנה

אינו  ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ. של פירות
מלאכה  גמר לאחר אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא
בתוספתא  וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו

.658 עמ' לשוק,49)כפשוטה מכניסים חצים כלומר,
לבית. ספק 50)וחצים הוא, ספיקא שספק אףֿעלֿפי

עשרום  שמא לשוק, מכניסים אם ואף ופטור, לבית מכניסים
כדלהלן  ספיקא, בספק גם החמירו בדמאי מכלֿמקום -

בכסףֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה

.ÈÔÏË51ÔÏÎ‡Ï52ÚÈˆ‰Ï CÏÓÂ53‡‰LÈ ‡Ï - ¿»»¿»¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ«…¿«∆
¯OÚiL „Ú Ô˙B‡54‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , »«∆¿«≈¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï55e„·‡È ‡lL ‰lÁzÓ ÌÏË Ì‡Â .56È¯‰ - «¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆……¿¬≈
BÏˆ‡ Ô˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê57B‡ ÔÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL „Ú ∆À»¿«»∆¿«∆ƒ¿∆¿»¿»
Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔÁÏLÏ58È‡Óc Ô˙B‡ ¯OÚÈÂ ,59. ¿»¿»¿»¿»ƒ«≈»¿«

ג.51) משנה פ"ג בדרך,52)דמאי פירות המוצא כלומר,
בהם. זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה

אצלו.53) בסוף 54)להשהותם להלן רבינו מדברי
מכניסים  שרוב במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה
שוודאי  לבת, מכניסים שרוב במקום מצאם אם אולם לשוק.
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מעשרם  ו), הלכה ופ"ה כב, הלכה פ"ג (למעלה נתעשרו לא
קבע. יאכלום שמא - לבית הכניסום שלא אף ֿעלֿפי ודאי,

הבית.55) לבני כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין ולא
לעשר 57) חייב ולמדו ואינו לעצמו, אותם נוטל שאינו לפי ,

"עשר  כב): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי כן
ואי  מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר

אחרים". משל מעשר במדה 58)אתה אפילו הארץ לעם
אֿב. הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר רוב 59)גסה, אם

למעלה. ראה בשוק, למכור מכניסים

.‡È˙·È˜60˜¯È61‰pba ˙‡ˆÓp‰62‰¯eËt BÊ È¯‰ - ¿ƒ«»»«ƒ¿≈«ƒ»¬≈¿»
È‡Óc‰ ÔÓ63- ˙Èaa ˙‡ˆÓp‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ . ƒ«¿«¿∆««««ƒ«ƒ¿≈««ƒ

˙·iÁ64‰tL‡‰ Èab ÏÚL .65ÌB˜Ó ÏÎa -66˙¯zÓ67. «∆∆∆««≈»«¿»¿»»À∆∆

הלכה 60) פי"א תרומות בירושלמי וראה פ"ד. שם תוספתא
שם. סיריסליאו הר"ש גירסת לפי ירק 61)ד, עלי

שנתלשו. הגננים.62)מקולקלים שתלשום
ביותר,63) המעופשים את אלא מקנבים אינם שהגננים

תרומות  מהלכות בפי"א למעלה ראה לזרים, המותרים
י. המעופשים 64)הלכה אפילו מקנבים בתים שבעלי

בנקל.65)קצת. ליטלה שאפשר גבה, על אפילו כלומר,
[וכלֿשכן 66) אשפה ואפילו בתים. בעלי של אפילו כלומר,

יב.]. חולין עיין שבשוק. עליה 67)אשפה אין שמעתה
אוכל. שם

.·ÈÔ˙Bp‰68˙È˜cÙÏ69- BÏ ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï «≈¿À¿»ƒ¿«≈¿∆¡
dÏ Ô˙B ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ70‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , ¿«≈∆∆≈»¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï71ÈtÓ ,‰pnÓ ÏËB ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓe , «¬≈ƒ¿«≈∆∆≈ƒ∆»ƒ¿≈
[‰Êa] ‰Ê ÏL ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ ‡È‰L72Ï·‡ .73 ∆ƒ¬»¿«¬ƒ∆∆»∆¬»

dÒ¯‡L ÔÈa dza ‡OpL ÔÈa ,B˙BÓÁÏ Ô˙Bp‰74B‡ , «≈«¬≈∆»»ƒ»≈∆≈¿»
‡Ï LLBÁ BÈ‡ - ÏM·Ï ÏÈL·˙Â ˙BÙ‡Ï ˙t BzÎLÏƒ¿∆¿«∆¡¿«¿ƒ¿«≈≈≈…

¯OÚÓ ÌeMÓ75˙ÈÚÈ·L ÌeMÓ ‡ÏÂ76dÈ‡L ÈtÓ , ƒ«¬≈¿…ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆≈»
ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78ÔÓÊa ? ¬»¿«¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

‰¯„wÏ ÔÈÏ·˙Â ‰qÚÏ ¯B‡O dÏ Ô˙pL79Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«»¿»ƒ»¿¿»ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙B¯OÚÓ ÌeMÓ LLBÁ - Ô˙ ‡Ï80ÌeMÓ LLBÁÂ …»«≈ƒ««¿¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L81,¯eÒ‡ - ‰hÓL ˙L ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe . ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿ƒ»»
‡e‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ¯B‡O‰ ‡nL82. ∆»«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

ה.68) משנה פ"ג ומנהג 69)דמאי הפונדק. בעלת
מאכלו  אחד כל והתבשיל והבשר הקמח לה לתת הסוחרים

שם). המשנה (פירוש זה 70)ולחמו של מחליפה שהיא
כדלהלן. אחראים 71)בזה, אנו "אין אומרים ואין

ו  שם. יוסי כר' ודלא מע"ש לרמאין", מהלכות בפ"ט אף
כאן  - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי נראה ז הלכה

טז  סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה כא שנותן ס"ק
הירושלמי). טורחת 72)ע"פ שהיא שכיון שם, משנה

היפה  את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו,
התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע את לאורח ולתת

החולקים 73) דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' על

שם.74) בירושלמי שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא
מעושרים. שאינם בספיחי 76)בדברים החליפה שמא

שמיטה  מהלכות בפ"ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית
הלכה  פ"ח (שם השביעית על נחשדו הארץ [ועמי ב. הלכה

ט]. הלכה פי"ב להלן וראה תמצא 77)י) לא שחמותו
דרך  וכן ובתן חתנן עבור לטרוח דרכן שכן לעצמה, היתר
שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח השכנים

שם.78) וחולין שם שמא 80)לתבשיל.79)תוספתא
תבלין  ויש דמאי, של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה
י, ס"ק יב סימן השולחן בפאת וראה במעשר. שחייבין
אינו  ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח שהאריך

מה 81)חושש. בכלל והן אלו, תיבות ליתא רומי בדפוס
וכו'. ולפיכך יח),82)שכתב: הלכה (פי"ג להלן וראה

דמאי. תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור

.‚ÈCÈÏBn‰83ÂÈhÁ84ı¯‡‰ ÌÚ ÔÁBËÏ85Ô‰ È¯‰ - «ƒƒ»¿≈«»»∆¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa86ÔÁBËÏ ÔÎÈÏB‰ .ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ BÈ‡L , ¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒƒ»¿≈

ÔÙÈÏÁ‰ ‡nL ,È‡Óc Ì‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¬≈≈¿«∆»∆¡ƒ»
ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ÌÈhÁa87ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰ ÔÎÂ . ¿ƒƒ∆«»»∆¿≈««¿ƒ≈∆«»»∆

È‡L ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -.ÔB„wt‰ ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ B ¬≈≈¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒ«ƒ»

פ"ד.83) שם ותוספתא ד, משנה פ"ג שהופרשו 84)שם
ומעשרות. תרומות לטוחן 85)מהם "או שם: במשנה

לפי  רבינו, והשמיטו לכל כותי". כגויים עשאום הזה שבזמן
שם. המשנה בפירוש וראה "למעשרות 86)דבריהם, שם:

אצלו,87)ולשביעית". לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם
ואףֿעלֿפי  דמאי. שפירותיהם הארץ, עמי גם הוליכו כן
בשל  החליפן אם ואף החליפן, לא שמא הוא, ספיקא שספק
כיון  - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ שמא עםֿהארץ,
גם  סמכו לא הן", מעשרין הארץ עמי "רוב על סמכו שלא
על  שנתקנה חמץ בדיקת וגם (כסףֿמשנה), ספיקא ספק על
בפ"ב  וראה (רדב"ז). ספיקא ספק על בה סמכו לא הספק,
המשנה  (ובפירוש סד והערה י הלכה ומצה חמץ מהלכות
שבדמאי  בקלים שסומכים רבינו כתב א, משנה פ"א לדמאי
שבקלים  שכתב הגרע"א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק על
בחיוב  כלל ואינו הפקר, שהוא אחד ספק יש שבדמאי
ועיין  ספיקא. ספק על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות

אורֿשמח).

.„Èı¯‡‰ ÌÚ88LnzLÓ ‰È‰L89ÏL B˙eÁa «»»∆∆»»ƒ¿«≈«¬∆
¯·Á90ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯·Á‰L Èt ÏÚ Û‡ ,91‰Ê È¯‰ - »≈««ƒ∆∆»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆

ÛÈÏÁ‰ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ92. À»¿≈≈∆»∆¡ƒ

פ"ג.88) שם בברכות 89)תוספות וראה משמש. כלומר,
וראה 90)נב: משמשם. והוא בה ושותים אוכלים שהיו

קי: על 91)בפסחים עיניו ואין באומנתו מתעסק כלומר,
ואףֿעלֿפי 92)החנות. חושש. - כלל נכנס אינו אם אבל

אינו  זה - הקודמת) (בהלכה להחליף חשוד אינו שעםֿהארץ
אבל  בפקדון, יד כשולח הוא הרי שהמחליפו בפקדון אלא
את  ללקוחות יתן שמא חוששים למכירה, ניתן שהכל בחנות
סימן  השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח שלו

וחזוןֿאיש. שם כפשוטה ותוספתא לט. ס"ק טז

.ÂË„È˜Ùn‰93È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÂÈ˙B¯t ««¿ƒ≈»≈∆»≈»ƒ¬≈
ÛÈÏÁ‰Ï B˙˜ÊÁL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÂÈ˙B¯Ùk Ô‰≈¿≈»∆≈»ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ
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‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ ?ÌÈc C‡È‰Â .ÔB„wt‰«ƒ»¿≈«ƒ»ƒ»≈∆¬«ƒ…
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚94Á˜lL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â , ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈««∆»«

e¯‡aL BÓk ,ÂÈ˙B¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - ÔB„wt‰95Ì‡Â ; «ƒ»«¿ƒ«¿¿»¿∆≈«¿¿ƒ
·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÌÈÏ·Ë „È˜Ù‰L ˙B¯t eÈ‰»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»«»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ ‡Ï ‡nL ,LÈ¯Ù‰Ï96CÎÈÙÏe . ¿«¿ƒ∆»…∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ»
˜ÙÒ - LÈ¯ÙiL ˙B¯OÚn‰L ,ÈÏ ‰‡¯È97Ì‡ Ï·‡ . ≈»∆ƒ∆«««¿∆«¿ƒ»≈¬»ƒ

;ÌeÏk LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ „È˜Ù‰ƒ¿ƒÀƒ¿À»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ elÙ‡L98BÓk , ∆¬ƒ∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL99„·BÚ Ô‚„ ‡ÏÂ - E‚c : ∆≈«¿¿ƒ¿¿¿»¿¿…¿«≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

שמעון.93) כר' ולא כחכמים שם, הפריש 94)משנה ולא
ומעשרות. תרומות מהלכות 95)מהם בפ"א למעלה

הלכ  שלא תרומות פירות הגוי מן הישראל לקח שאם יא, ה
ומעשרות  בתרומות חייב ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה

ללוי. ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, שאם 96)מן
(שם). פוטר הגוי שדיגון פטור, - נותנם 97)החליף ואינו

החליף. שמא - וללוי החליף 98)לכהן שמא לחשוש ואין
בטוחן  שרק למעלה), (ראה דמאי שפירותיו עםֿהארץ בשל
חיטה  של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי לכך, חששו
המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר

שם. ירושלמי ועיין שם.99)שם),

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שבת 1) ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר

והוא  בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע לעשר. יכול שאינו
תרומת  שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו. נאמן אינו
שהוא  ממי לי קח נאמן שאינו למי האומר מפירותיו. מעשר
אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל לעיר הנכנס מעשר.
עניים  הם. ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות המוכר
נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו
אמר  ואחרֿכך פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד

הם. טבל לך שמכרתי פירות

.‡Á˜Bl‰2˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈnÓ ˙B¯t3 «≈«≈ƒƒ∆≈∆¡»««««¿
ÁÎLÂ4Ô¯OÚÏ5˙aL ‰ÒÎÂ ,6·BË ÌBÈ B‡7BÈ‡L ¿»«¿«¿»¿ƒ¿¿»«»∆≈

¯OÚÏ ÏBÎÈ8BÏ‡BL ‰Ê È¯‰ -9:BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â , »¿«≈¬≈∆¬¿ƒ»«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ≈≈«ƒ¿«»¿≈ƒ»«

„Á‡10ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ :ÔÓ‡ BÈ‡L ∆»∆≈∆¡»¿À»ƒ≈≈«ƒ
˙aL d˙B‡a11elÙ‡Â ,12ÔÈw˙Ó ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ eÈ‰ ¿»«»«¬ƒ»≈¬≈¿À»ƒ
ÔÈn‰ B˙B‡Ó13ÈtÓ .14,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ≈«ƒƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆

‰¯·Ú da ¯·BÚ BÈ‡Â15. ¿≈≈»¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

el xn` m`e ....zexyrnd lr on`p epi`y inn zexit gweld"
azk f"g`ly dkldae ."zaya eit lr lke` ,od oixyern

i`venl lk`i `l df ixd ,zaya eit lr lke` `edy t"r`y
lre zaya lk`y lr ,lkd lr i`nc xyriy cr zay

."zay dze` jxevl `l` edepin`de elwd `ly ,x`ypd

בשבת, פיו על לאכול מותר אם ממה־נפשך, להבין: וצריך
ועוד, שבת. במוצאי הפירות אותן את יאכל לא למה

צריך  שבת למוצאי פירות נשארו אם שרק משמע מלשונו
מאותן  נשאר לא אם אבל בשבת, שאכל ועל עליהם לעשר
בשבת, שאכל על לעשר צריך אינו שבת למוצאי הפירות

בזה. הטעם ומה
בשני  לפרש יש אלו פירות אכילת היתר את והביאור:
הוא  ששואלים ומה התירו, שבת כבוד שמפני א: אופנים.
להקפיד  מבלי פירות מהם שלוקחים יחשבו שלא כדי רק
שאימת  מפני אמת אומר שאכן ב: עישורם. על ולשאול
החשש  מפני הוא למוצ"ש אוכל שאינו ומה עליו, שבת
חששו  לא עצמה ובשבת עליו, שבת אימת שאין לאחד

עליו. שבת אימת שאין מאחד הרחוק לחשש
צורך  שיש היינו הדעות, כשתי פוסק שהרמב"ם ונמצא
כבוד  טעם והן שבת אימת טעם הן יחדיו, הטעמים בשני
לאימת  שבנוסף מכיון הפירות, מן לאכול מותר ולכן שבת,
חוששין  אין שבגללו שבת, כבוד של הטעם גם ישנו שבת,
שלא  כיון במוצ"ש משא"כ שבת, אימת להם שאין למיעוט
למיעוט. גם לחשוש יש שבת, כבוד של הטעם כבר שייך
שאז  שבת למוצאי הפירות מאותן כשנשארו ועל־פי־זה
שאכל  מה על גם המעשר חיוב מגלגלין לעשרן, צריך

בשבת.
(gi oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

רפ"ה.2) ותוספתא מ"א פ"ד עםֿהארץ,3)דמאי כלומר
אינו  המעשרות על החשוד אבל ההלכה. בסוף הוא וכן

רע"א). ('תוספות' בשבת ואפילו ב'ירושלמי'4)נאמן
אלא  עםֿהארץ] שאומר מה על [שסוכמין אמר "לא שם:
בשבת]". פיו על [לאכול אסור מזיד הא [ששכח], שוגג

(5- תנאי לו היה שאם שבת. מערב תנאי לו היה לא וגם
ה"ז  פ"ט למעלה כמפורש בשבת, להפריש אפשר

בינונים,6)('ירושלמי'). כוכבים שלשה נראו כלומר,
ועי' ה"ד, שבת מהל' בפ"ה שכתוב כמו ודאי, לילה שהוא
ג). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת ה"ג בסוף שם בלשונו היטב
הט"ו). פכ"ג (שם הדמאי מעשרין - השמשות בין אבל

להלן.7) וראה שם, ב'ירושלמי' הוא וכן שם. תוספתא
שם 8) שבת (הל' בשבת ומעשרות תרומות מפרישים שאין

מפני  הכ"ו), יוםֿטוב מהל' (פ"ד וביוםֿטוב והי"ד) ה"ט
ה"ט), שם שבת (הל' מתוקן היה שלא דבר כמתקן שנראה
ומטעם  הי"ד). (שם הפירות אותם למקדיש דומה שזה ועוד
שאוכל  לארץ, חוצה וחלת לארץ חוצה תרומת גם זה
להפריש  אסור הי"ב), בכורים מהל' (פ"ה מפריש ואחרֿכך
בהלכה  וראה צא). נוספת והערה הי"ב שם, שבת (הל'

בשבת,9)הסמוכה. אוכל אינו - בחול שאלו אבל בשבת.
לו 10)כדלהלן. אמר למוכר) =) מצאו "לא שם: במשנה

על  סומך אינו שלכתחילה ומשמע וכו'", נאמן שאינו אחר
מעיד  אלא בעצמו, יודע אינו אחר שאותו משום והיינו אחר,
לא  רבינו ומדברי הגרע"א) (תוספות שעישרם המוכר בשם

כן. הסמוכה.11)משמע כבהלכה שבת, במוצאי לא אבל
שחזקה  אחרים, על מעיד הדבר על החשוד שגם ואףֿעלֿפי
- הי"ז) (להלן עםֿהארץ וכלֿשכן לו, ולא חוטא אדם אין
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בשבת  מלאכול ימנע שלא כדי כך לו שאמר לחוש, יש כאן
לשבת  ואףֿעלֿפיֿכן ה"ח), עדות מהל' פי"א (כסףֿמשנה

התירו. שם.12)גופה תאב 13)'ירושלמי' שהוא שכיון
(שם). לו התירום - חנינא.14)לאלו כרבי שם, 'ירושלמי'

רבי  של טעמו גם רבינו שהזכיר הסמוכה, בהלכה וראה
לעשות 15)יוחנן. בעיניהם הוא חמור "שעמיֿהארץ

ישקר" לא לפיכך היום, כבוד מפני השבת ביום עבירה
למקדש, שבת שהוקשה אומרים [ויש שם). המשנה, (פירוש
ומקדשי  תשמורו שבתותי "את ל): יט, (ויקרא שנאמר
בשבת  גם ישנו כן במקדש, מורא שישנו כשם תיראו".
"לקראת  בחוברת וראה צח, מצוה ו'יראים' ו, סי' (סמ"ק
הוא  ביום שגם למעלה, רבינו שכתב ומכיון כד). עמ' שבת"
בין  ש"אין זה, לענין כשבת יוםֿטוב שגם נראה נאמן,
ולדעת  ז:). (מגילה בלבד" נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב
שאימת  ובתרומת) ד"ה נה: כתובות ('תוספות' האומרים
למעשר, קובעת ששבת משום היא, עםֿהארץ על שבת
קובע  יוםֿטוב שגם האומרים לדעת הוכחה מכאן תהיה
לו, האמינו ביוםֿטוב גם שהרי הכ"א), פ"ה למעלה (ראה

הכ"ב]. שם המלך' ב'שער כתב וכן כנ"ל,

.·Èt ÏÚ Û‡16È¯‰ - ˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L ««ƒ∆≈«ƒ¿«»¬≈
˙aL È‡ˆBÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê17„Ú ∆……«≈»«≈¿»≈«»«
˙aLa ÏÎ‡L ÏÚ ,Ïk‰ ÏÚ È‡Óc ¯OÚiL18ÏÚÂ ∆¿«≈¿«««…«∆»«¿«»¿«

ˆÏ ‡l‡ e‰eÈÓ‡‰Â el˜‰ ‡lL ;¯‡Lp‰d˙B‡ C¯ «ƒ¿»∆…≈≈¿∆¡ƒ∆»¿…∆»
˙aL19‰˙È‰ .20dÏ CeÓÒ ·BË ÌBÈÂ ˙aL21BÏ‡Le , «»»¿»«»¿»»¿≈

‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,ÈMa Û‡ ÏÎB‡ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆≈««≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÌÈ˙Èa ¯OÚÏ22˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ÔÎÂ .23. ¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À

שם.16) ותוספתא, "חשכה 17)משנה שם: במשנה,
שאף  להורות כנראה "חשכה", השמיט ורבינו שבת". מוצאי
את  מעשרים השמשות שבין לפי אסור, השמשות בין
מותר  שבת מוצאי של השמשות בין ואף לד.), (שבת הדמאי
המשניות  בפירוש וראה מ"ז. פ"ב שבת חדשים' ('תוספות
הערי  מכון הוצאת ובמשנה ראשונה' ב'משנה שם, בדמאי

.(1 הערה 72 עמ' "חשכה 18)פישל שם: 'ירושלמי'
שלא  [שאכל]", זה על [הנשאר] מזה מעשר שבת, מוצאי
לא  אבל טבל, חשש של האסור את אלא בשבת לו התירו
ועשאוהו  לכהן, ליתנו שצריך מעשר, תרומת של הממון את
('תוספתא  מפריש ואח"כ שאוכל לארץ חוץ כתרומת
הקודמת. הלכה וראה ,(3 הערה 245 עמ' כפשוטה'

רבי 19) בשם כחבריא חכמים, התירו השבת כבוד שמפני
רבינו  ופסק הקודמת. הלכה וראה שם, ב'ירושלמי' יוחנן
שאימת  "מפני הנ"ל שלטעם אף ולכן שם, הדעות כשתי
לפי  - שבת במוצאי גם לאכול לו היה עםֿהארץ", על שבת
אוכל  אינו השבת", כבוד מפני ש"התירו השני הטעם

כפשוטה'). שם.20)('תוספתא ֿ 21)'ירושלמי' אףֿעל
('ירושלמי' נפרדים ימים כשני ודינם הן, קדושות ששתי פי

ה"ה). עירובין מהל' ופ"ח שם.22)שם, 'ירושלמי'
אפשר 23) גליות של ימיםֿטובים שבשני [ואףֿעלֿפי שם.

מפריש  אני חול, היום אם ראשון: ביום ולומר תנאי לעשות
כלום, בדברי אין קודש היום ואם ומעשרות, תרומה עליה
אתמול  היה כן אם קודש, היום אם ואומר: חוזר שני  וביום

מפריש  הריני חול היום ואם מאתמול, הופרש והרי חול,
אין  - הי"ב) יוםֿטוב מהל' (פ"ו שני ביוםֿטוב ואוכל היום,
אלא  ראשון, ביוםֿטוב אוכל אינו אם אלא אמורים הדברים
לאכול  לו שהתירו בדמאי, כאן אבל (עיי"ש), שני ביוםֿטוב
יאמר  שהיאך להתנות, יכול אינו - ראשון ביוםֿטוב
ומיד  כלום", בדברי אין קודם היום "אם ראשון: ביוםֿטוב

או  הוא היום אחרֿכך "אם יאמר: היאך שני וביוםֿטוב כל?
אכל  שאתמול אומר ונמצא היום", מפריש הריני חול

טבלים?].

.‚ÚaLp‰24˙aLa BnÚ ÏÎ‡iL B¯·Á ÏÚ25‡e‰Â , «ƒ¿»«¬≈∆…«ƒ¿«»¿
ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â Ï‡BL - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡≈«¬ƒ««««¿≈¿≈«ƒ

„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa26ÏÚ Û‡ ,‰iL ˙aLa Ï·‡ ; ««»»ƒ»ƒ¿«¬»¿«»¿ƒ»««
‰‡‰ epnÓ ¯„pL Èt27‡Ï - BÏˆ‡ ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ƒ∆»«ƒ∆¬»»ƒ……«∆¿…

È‡Óc ¯OÚiL „Ú ÏÎ‡È28. …««∆¿«≈¿«

חבירו"24) את "המדיר אמרו: ששם ואףֿעלֿפי מ"ב. שם,
שם: המשנה בפירוש כתב וכן בשבועה, רבינו פירשה -
נמי, "שבועות ב: פ, בנדרים אמרו וכן חבירו". על "הנשבע
90 עמ' פישל הערי מכון הוצאת (משנה נדרים" היינו
(פ"ה  אחרים על חלה שבועה שאין ואףֿעלֿפי בהערות).
האחרים  נשתבחו הרי - אֿב) הלכות שבועות מהל'
(שם  שוא בשבועת להרגילו שלא דבריו את המקיימים
ראשונה  בשבת פיו על ואוכלו שואלו זה ומטעם ה"ג),

שם). המכון, שאם 25)(משנת בשבת, כשהשביעו ומדובר
ה"ז. בפ"ט כנ"ל להתנות, אפשר - שבת בערב השביעו

טבלים 26) התירו כאן אבון, רבי "אמר שם: 'ירושלמי'
החברה  לחזק כן לעשות "שצריך שלום". דרכי משום
(פירוש  עמו" יאכל לא אם ביניהם שתיפול האיבה ולהרחיק

גם 27)המשנה). בשבועתו הוסיף כלומר, שם. משנה,
ויותר  יותר כאן ויש יאכל, לא אם מנכסיו, הנאה איסור

שלום. דרכי בשבת 28)משום עםֿהארץ על סמכו ולא
ללכת  אבל הפירות, ממנו לקח כשכבר אלא ה"א), (למעלה
שלום, דרכי מפני אלא התירו לא אצלו, לאכול לכתחילה

רדב"ז). ועי' יוםֿטוב', ('תוספת הראשונה בשבת ודוקא

.„ÈÓ29ÔÓ‡ BÈ‡L30˙Óe¯z LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L , ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁL e‰eÈ‡¯e ,È‡Óc Ô‰L ÂÈ˙B¯tÓ ¯OÚÓ«¬≈ƒ≈»∆≈¿«¿ƒ∆»¿»¿»¿»

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈa ,eÈÙa31dÓB˜ÓÏ ÔÈa32¯ÊÁÂ , ¿»≈≈¿»«≈≈ƒ¿»¿»«
‰ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â33ÏÚ ÏÎB‡Â ,ÏÁa elÙ‡ ÔÓ‡ - ¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡»¬ƒ¿…¿≈«

˙ÓÈ‡ Ck ,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ÌLk .ÂÈtƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆»≈«
Úenc34.Ún„Ó‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ÔÈ„eLÁ ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ ƒ«¬≈∆¿≈»¬ƒ¿«¬ƒ∆«¿À»

פ"ה.29) ריש שם ותוספתא מ"א, ֿ 30)שם עם היינו
ההלכה  בסוף כדלהלן המעשרות, על נאמן שאינו הארץ,

ה"א). למעלה הורמה.31)(ראה שממנו למקום לא
שחזרה 32) דמאי של מעשר "תרומת אמרו: שם, במשנה

בתוספתא  אליעזר רבי כדעת זו שמשנה אלא למקומה",
נפלה  אם אלא מדמעת אינה דמאי שתרומת פ"ה, תרומות
למקום  בין למקומה "בין שם: חכמים לדעת אבל למקומה,
מהל' פט"ו למעלה וראה רבינו, דעת וכן מדמעת". - אחר

הכ"א. חזרתי 33)תרומות "ואמר שם: המשנה, בפירוש
מדומע". שהיה זה והתקנתי והוצאתיהו אותו והפרשתי
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וכמו  עמהם, נבללה ולא הפירות גבי על שנפלה כגון והיינו
פי  על שנפלה תרומה "סאה מי"א) פ"ד (תרומות ששנינו

(ר  יקפיאנה" ב'מלאכת המגורה אוחנה סלימן ור' קורקוס "י
לדין  שסמוך שם, תרומות בתוספתא נראה וכן שם). שלמה'
"סאה  נאמר: למקומה, שחזרה דמאי של מעשר תרומת
כפשוטה'). ('תוספתא וכו'" המגורה פי על שנפלה תרומה

לפני 34) מעשר לתרומת חוששים שאינם אףֿעלֿפי כלומר,
וחזרה  הופרשה אם - ה"ב) פ"ט (למעלה שהופרשה

לה. חוששים למקומה,

.‰ÈÓ35¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈
ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L ¯Ó‡Â ,el‡ ˙B¯tÓ ÔBL‡ƒ̄ƒ≈≈¿»«∆ƒ¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ -36¯Ó‡Â ,eÈÙa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰ . ∆¡»ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈¿»«
ÈM‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈∆¡»∆«≈ƒ

BlL37ÔÓ‡p‰Â .38,ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈM‰ ÏÚ ∆¿«∆¡»««≈ƒ≈∆¡»«»ƒ
ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÈM‰ ÏÚ ÔÓ‡ - ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡p‰Â¿«∆¡»«»ƒ∆¡»««≈ƒ¿ƒ»ƒ
el‡ :¯Ó‡Â B˙ÈaÓ ˙B¯t ‡ÈˆB‰L ÔÓ‡ BÈ‡L∆≈∆¡»∆ƒ≈ƒ≈¿»«≈

ÔÓ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ39Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â , «¬≈ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ≈∆
˙BÓe¯z40˙B¯OÚÓe41- ÈL ¯OÚÓ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ; ¿««¿¿ƒ»«≈«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡42˙Óe¯z Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe ,È‡Óc Ô‰ È¯‰Â , ≈∆¡»«¬≈≈¿««¿ƒƒ≈∆¿«
¯OÚÓ43‰‡¯ÈÂ .‰„Bt ‡e‰L ,ÈÏ44Ìlk ˙‡45. «¬≈¿≈»∆ƒ∆∆∆À»

ה"ג,35) פ"ד שם ו'ירושלמי' פ"ג, שני מעשר תוספתא
אליעזר. כרבי ולא אם 36)כחכמים הוא: שקלֿוחומר

שני, מעשר הפריש, - ללוי ליתנו שחייב ראשון מעשר
וראה  שם, ('ירושלמי' שהפריש כלֿשכן לא שלו, שכולו

כפשוטה'). שצריך 37)ב'תוספתא ראשון, מעשר אבל
שהפריש. ראיה לנו אין ללוי, תוספתא,38)ליתנו

שם. וכנ"ל.39)וירושלמי ללוי, נותנו בדפוס 40)שהרי
אמר  שאם מעשר, לתרומת והכוונה "תרומה". רומי:
לוי  שבן [שכשם (כסףֿמשנה). נאמן - ממנו שהפרישה
שלא  עליה, נאמן ישראל כן הט"ו), (להלן עליה נאמן
שהם  מפני ראשון, מעשר הפרישו שלא זמן כל אלא נחשדו
חיוב  אין ראשון מעשר הפרישו שלא זמן שכל חושבים
מעשר  שהפריש לאחר אבל ה"א), פ"ט למעלה (ראה מיתה
שלא  זמן כל מיתה, חיוב בו שיש הם יודעים ראשון,
גם  נכללה "תרומות", נוסחתנו ולפי מעשר]. תרומת הפרישו
(שם). עמיֿהארץ עליה נחשדו שלא גדולה תרומה

הוא 41) שנאמן שכיון שני, ומעשר ראשון מעשר היינו
מעשר  הפעם עוד להפריש צריך אינו ראשון, מעשר שזהו
אינו  שהרי ראשון, מעשר כדין שני, ממעשר ופטור ראשון.
ה"א), פ"ז (למעלה למאה תשעה אלא שני מעשר מפריש

שני. ממעשר פטור ראשון שמעשר מן 42)הרי לפטרו
זו, בהפרשה מפסיד שאינו שכיון המעשרות, ומן התרומות

(ר  שלו הוא נאמן.שהרי אינו - למעלה) [צ"ל:43)אה
להפריש  שצריך והיינו למעלה. כמו ומעשרות" "תרומות
לא  שמא שני, ומעשר מעשר ותרומת ראשון מעשר ממנו

כלל]. מעשר 44)הפריש לומר נאמן שאינו שאףֿעלֿפי
אנפשיה  "שווינהו שני", מעשר "אלו שאמר: כיון - הם שני
כמעשר  עליו קיבלם כלומר, (רדב"ז), דאיסורא" חתיכה

והמעשרות 45)שני. התרומות ואף הפירות, כל כלומר,
מהם. שהופרשו

.Â¯ÓB‡‰46ÈÏ Á˜ :˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »≈¿ƒ∆≈∆¡»««««¿«ƒ
¯OÚÓ ‡e‰L ÈnÓ47BÈ‡ - BÏ ‡È·‰Â Á˜ÏÂ CÏ‰Â , ƒƒ∆¿«≈¿»«¿»«¿≈ƒ≈

ÔÓ‡48‰Ê È¯‰ - ÈBÏt LÈ‡Ó ÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡»¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈∆
‡nL ‡¯È˙Ó È¯‰L ,ÈzÁ˜Ï epnÓ :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆»«¿ƒ∆¬≈ƒ¿»≈∆»
‡Ï :¯Ó‡Â ,ÈBÏt B˙B‡Ó BÏ ÁwÏ CÏ‰ .epÏ‡LÈƒ¿»∆»«ƒ«≈¿ƒ¿»«…

¯Á‡Ó EÏ ÈzÁ˜ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ49BÈ‡ - ÔÓ‡ ‡e‰L ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈«≈∆∆¡»≈
ÔÓ‡50. ∆¡»

כרבי 46) ולא (כחכמים פ"ה שם ותוספתא מ"ה, פ"ד דמאי
שהוא 47)יוסי). וממי נאמן, שהוא "ממי במשנה:

בפירוש  רבינו וכתב שם). בתוספתא זה (וכעין מעשר"
לפי  המעשרות על נאמן ר"ל אין נאמן, שאמר "מה המשנה:
טומאה  על נאמן איש הוא נאמן פירוש אבל מעשר, שהוא
שרמזה  וכוונתו, טמא". ולא איסור מאכיל שאינו וטהרה
"הנאמן  ה"א): (פ"ה שם ב'ירושלמי' שאמרו למה משנתנו
זאת  שהשמיט ואףֿעלֿפי המעשרות", על נאמן הטהרות על
הט"ז  ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן רמזו - כאן רבינו
על  לא חשוד אינו הטהרות על "החשוד שכתב: במה
שהוא  בוודאי הטהרות, על הנאמן כן, ואם וכו'", המעשר
כו). אות יז סי' השולחן' ('פאת המעשרות על נאמן

(48- נאמן שאינו מי אצל שקנה להתברר שיכול אףֿעלֿפי
הוא  אין לך אם לו: לומר הוא שיכול מתיירא, הוא אין
שאינו  ואף לו:). לו. (בכורות לנאמן חשבתיו אני נאמן,
לצורך  זהו כאן - הי"ז) (להלן אחרים על שקר להעיד חשוד
שהוא  מי אחר ולחפש לטרוח צריך שהוא שכיון עצמו,
מן  לקח כי ולשקר לו המצוי מן לקחת הוא חשוד נאמן,

כפשוטה'). ('תוספתא הוא.49)הנאמן מי פירש ולא
לומר 50) נאמן אינו הנאמן, אחר לחפש שטרח ואףֿעלֿפי

ישראל'). ('תפארת נאמן שהוא אחר ומצא עוד שטרח

.ÊÒÎp‰51¯ÈÚÏ52„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡ÂÌL Ì53¯Ó‡Â ,54: «ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ»»»¿»«
Ô‡k ÈÓ55?ÔÓ‡56:„Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ?¯OÚÓ Ô‡k ÈÓ ƒ»∆¡»ƒ»¿«≈¿»«∆»

È‡57ÈBÏt LÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ -58‰Ê È¯‰ - ¬ƒ≈∆¡»»«ƒ¿ƒ¬≈∆
,B¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÈBÏt B˙B‡Ó Á˜BÏÂ ;ÔÓ‡∆¡»¿≈«≈¿ƒ««ƒ∆≈«ƒ

ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â CÏB‰Â59epnÓ Á˜ÏÂ CÏ‰ .60Ï‡LÂ , ¿≈¿≈«ƒ»«¿»«ƒ∆¿»«
?ÔLÈ ÔÈÈ ¯ÎBÓ Ô‡k ÈÓ :BÏ61EÁÏML ‰Ê :BÏ ¯Ó‡ ƒ»≈«ƒ»»»«∆∆¿»¬

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏˆ‡62È¯‰ - ∆¿ƒ««ƒ∆≈¿¿ƒ∆∆∆¬≈
ÔÈÓ‡ el‡63. ≈∆¡»ƒ

שם.51) ותוספתא מ"ו, שנכנס כלומר 52)שם חבר ,
הסמוכה. בהלכה ראה בעיר, שהה לא ראה 53)ועדיין

ותוספתא 54)שם. ('ירושלמי' עמיֿהארץ אדם בני לסיעת
(פירוש 56)בעיר.55)שם). הטהרות  על  כלומר,

המעשרות  על נאמן שהוא וקלֿוחומר מ"ה), שם המשנה,
זו. פיסקא חסירה רומי ובדפוס הקודמת), הלכה (ראה

המעשרות.57) על נאמן אני על 58)כלומר, נאמן
לא 59)המעשרות. ולפיכך לו, ולא חוטא אדם "שאין

הנאה  בזה, הנאה לו שאין מפני נאמן שאינו לאיש ישלחנו
מפני  לעיר], הנכנס [על עליו להקל כדי זה וכל מיד, קרובה
וכן  המשנה). (פירוש המדינה" אנשי מכיר ואינו גר שהוא
קל  - נאמן? אחד "ועד ה"ה): תחילת (שם ב'ירושלמי' הוא
מעיד  שחשוד ואףֿעלֿפי נפש". חיי מפני באכסנאי הקלו
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על  במעיד אלא זה אין - הי"ז) (להלן אחרים של על
(תוספות  עדים שני צריך - האדם על להעיד אבל הפירות,
למעלה  וראה כפשוטה', ו'תוספתא שמח' 'אור ועי' הגרע"א,

ה"א). וכן 60)פ"י שם. שב'ירושלמי' המשנה כנוסחת
לקח  שכבר ואף שלי. ד"ה - ב כז, כתובות ב'תוספות' הוא
חוששים  אין עליו, שהעיד מזה המוסר ונהנה ממנו
ממנו". ליקח "הלך שם: שלפנינו ובמשנה ל"גומלין".

'תוספות 61) - א. כ, (קידושין החדש מן משובח שהוא
כאן  "מי שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש כן יוםֿטוב').
מפרשים, יש בשם כתב - ב נו, בכתובות ורש"י ישן". מוכר
דבריהם, ודחה "חדש", איסור בה שאין לתבואה שהכוונה

טובה.62)עיי"ש. תחת נפש 63)טובה חיי משום
ישראל'). ('תפארת

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈«ƒ»»
ÌL65ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ

‰ÁÓn‰66Ì‡Â .67Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰‰L «À¿∆¿ƒ»»»¿ƒ««ƒ
.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

שם.64) במשנה הוא וכן שם, לו 65)תוספתא הקלו ולכן
שישאל. למי לנאמן.66)להאמין ברבים הידוע

שם.67) תוספתא

.Ë‡ÏÂ68el‡ ÌÈ¯·„ e¯Èz‰69˙BÓe¯˙a ‡l‡ ¿…ƒƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
˙B¯OÚÓe70˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÚÏ Ï·‡ ;71ÔÈÚÏ B‡ ««¿¬»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ˙B¯‰Ë72. ¿»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

משום 69)שם.68) חבירו, להכשיר לעםֿהארץ להאמין
נפש. ולפיכך 70)חיי הם, מעשרים עמיֿהארץ שרוב

שמיטה 71)הקלו. מהל' (פ"ח עליהם עמיֿהארץ שנחשדו
פי"א  ולמעלה שלי, ד"ה כד. כתובות ב'תוספות' ועי' ה"י,

כנ"ל.72)הי"ב). לרבים, הידוע

.ÈÔÈ¯nÁ‰73˙B¯t :Ô‰Ó „Á‡ ¯Ó‡Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈
el‡74ÌÈw˙Ó ÌÈ‡75ÔÈw˙Ó È¯·Á ˙B¯Ùe ,76BÈ‡ - ≈≈»¿À»ƒ≈¬≈ƒ¿À»ƒ≈

Ô‰ÈÈa eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡77. ∆¡»∆»¿¿»»≈≈∆

יהודה.73) כרבי ולא כחכמים מ"ז, שם חמורים. מוליכי
=) לכרכין הזול ממקום ומוליכין תבואה "סוחרי והם:
והם  החמרים. ד"ה שם, בכתובות רש"י - היוקר)" מקום

תרומות 75)שלי.74)עמיֿהארץ. מהם הופרשו שלא
ושל 76)ומעשרות. חדש שלי אחד "אמר שם: במשנה

[ורבינו  מתוקן". חברי ושל מתוקן אינו שלי ישן, חבירי
כיש  ולא ישן, ביין שמפרשה לפי הראשונה, הבבא השמיט
שלא  וסובר ה"ז), למעלה (ראה חדש באיסור מפרשים
כלומר, נאמנים, שאמר: יהודה לרבי אלא זו בבא נאמרה
יותר  לחשוש מקום והיה היין בטיב גם שמשבחו אףֿעלֿפי
שאמרו: חכמים לדעת אבל חושש, אינו זאת ובכל לקנוניא,
חוששים  היין, בטיב משבחו אינו אם אפילו נאמנים , אינם

וכ  עיי"ש].לקנוניא. שם. בכתובות, נראה "ואע"פ 77)ן
זה  גומלים שהם חושדין שאנו מפני לזולתו, מהנה שהוא
אלא  [ואינם למדינה שהביאו במה ביניהם והסכימו לזה,
ואף  שם), (רש"י אחר במקום ואני כאן אתה אמור מערימים,
הפירות  שיביאו כדי נאמנים], שיהיו לומר מקום שיש

ושאר  והמשקין הפירות בהם נמצא ויהיה למדינות
כיון  אלא כן אומרים אין שם, יהודה [כרבי לרוב המאכלים
אין  שם) ('ירושלמי' אחרת" מעיר להתפרנס הם ש"מצויין
שבכתובות  ואף שם). המשנה, (פירוש לחמרים]" מאמינים
"חמר  כלומר, בידו", אומנותו "בשכלי משנתנו העמידו שם
מכירה, של היכר כלי בידו נושא היה למכור תבואה המביא
התבואה] [את והמביאה המידה את בה שמוחקין מחק כגון
שכלי  כגון והכא מכר, אומנות כלי בידו נושא אינו להצניע
שלמוכרה  סהדי דאנן שלו, את המזלזל זה של בידו אומנותו
בכרך  עליו יעיד וזה גומל אלא זה אין הלכך הביאה,
זאת  השמיט למה וא"כ בשכלי) ד"ה שם: (רש"י שלפניהם"
חוששין  שלחכמים כאן, כ'ירושלמי' שפסק נראה רבינו,
זאת  הזכירו שלא כיון בידו, אומנותו כלי שאין אף לגומלין,
כמו  ולא שם, אימא" ה"איבעית כוונת זוהי ושמא כלל.
מהל' שבפ"כ ואף ואיבעית. ד"ה שם ה'תוספות' שכתבו
בשנים  לגומלין חוששין שאין כתב הי"א, ביאה אסורי
וכן  כהן, שהוא חבירו על מעיד אחד וכל למדינה שבאו
אחר  לכהן שהעיד כהן אצל הי"ז, בכורות מהל' בפ"ב
(וראה  הוא חבר כהן שסתם משום זהו נפל, מאליו זה שמום
לגומלין, אצלו חוששין ואין ה"י) ובסוף בכסףֿמשנה, שם
אצלו  וחוששין עב, הערה כנ"ל בעםֿהארץ מדובר כאן אבל
שאין  כיון לגומלין, חששו לא בה"ז למעלה אבל לגומלין,
בסוף  להלן היטב ועי' נח. בהערה כנ"ל מיד קרובה הנאתו

מא). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת הי"ז

.‡È¯ÎBn‰78‡È¯eÒa ˙B¯t79¯Ó‡Â80ı¯‡ ÏMÓ : «≈≈¿¿»¿»«ƒ∆∆∆
¯OÈ¯OÚÏ Á˜Bl‰ ·iÁ - Ì‰ Ï‡81Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ .82- ƒ¿»≈≈«»«≈«¿«≈¿À»ƒ≈

¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡83¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰84ÈlMÓ . ∆¡»∆«∆∆»««∆∆ƒƒƒ∆ƒ
Ô‰85¯OÚÏ ·iÁ -86‰t‰L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ . ≈«»¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»∆«∆

¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L87Ú˜¯˜ BÏ LiL Úe„È Ì‡Â . ∆»««∆∆ƒƒ¿ƒ»«∆≈«¿«
‰È‰Â ‡È¯eÒa88Á˜Bl‰ ·iÁ - e‰„OÓ B¯kÓÓ ·¯ ¿¿»¿»»…ƒ¿»ƒ»≈«»«≈«

Ì‡È·‰ e‰„OnL B˙˜ÊÁL ;¯OÚÏ epnÓ89. ƒ∆¿«≈∆∆¿»∆ƒ»≈¡ƒ»

מי"א.78) פ"ו נכבשה 79)דמאי אשר הארץ "היא
והיא  חו"ל, כמו ולא א"י כמו ואינה דוד, במלכות ונתחלקה
וכו'" אחרים בענינים חו"ל וכמו הדינין, במקצת כא"י
ה"ג). תרומות מהל' פ"א למעלה וראה המשנה. (פירוש

עםֿהארץ.80) ישראל 81)המוכר ארץ פירות שעל דמאי.
פי"ג  (להלן בסוריא נמצאים כשהם אף דמאי, לעשרם גזרו

אלו.82)ה"ד). ארץֿישראל ֿ 83)פירות מארץ שאמר
במעשר. וחייבים הם הם.84)ישראל שמעושרים שאמר

שקנה  ש"מי הדמאי, מן אותם פוטרים היינו שותק היה ואם
(פירוש  דמאי" להוציא חייב אינו סוריא, מפירות פירות
הם  לארץ מחוצה בסוריא, הנמכרים פירות ש"רוב המשנה).
הם, גוים של פירותיה רוב - הראב"ד ולדעת (רע"ב), באים"

שם. להלן רדב"ז לי 85)ועי' שיש שלי מקרקע כלומר,
בסוריא. בה 86)כאן, למעלה ראה סופרים, ל'מדברי

ה"ד. שם היינו 87)תרומות לא שותק, היה אילו כלומר,
מן  אותם פוטרים והיינו שלו. מקרקע שהפירות יודעים

כנ"ל. חייא,88)הדמאי, בר בון "א"ר שם: 'ירושלמי'
כפשוטה' ב'תוספתא וראה משלו", מכנסו רוב שיהא והוא

.196 שהתיר".89)עמ' הפה - שאסר "הפה כאן ואין
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.·ÈÌÈiÚ90‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL el‡ ˙B¯t :e¯Ó‡L ¬ƒƒ∆»¿≈≈∆∆∆ƒ¿»
‰‡Ùe91¯‰ -Ë˜l‰L ,˙B¯b‰ ÔÓÊ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È ≈»¬≈≈∆¡»ƒ»¿««¿»∆«∆∆

‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÈeˆÓ ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â92ÔÓ ·B¯˜ ¿«ƒ¿»¿«≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
ÌBia Ba ‡B·ÈÂ ‡ˆiL È„k Ô¯b‰93ÏL :e¯Ó‡ Ì‡Â . «…∆¿≈∆≈≈¿»«¿ƒ»¿∆

Ì‰ ÈÚ ¯OÚÓ94dlk ‰M‰ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -95. «¿«»ƒ≈¬≈≈∆¡»ƒ»«»»À»
BzÏ Ì„‡ Èa C¯cL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â96. ¿≈»∆¡»ƒ∆»«»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿

ועל 90) הלקט על "נאמנים מ"ב: פ"ח פאה עמיֿהארץ.
בשעתן". הפאה ועל מתרומות 91)השכחה ופטורים

ה"ט). פ"ב (שם 'ירושלמי'93)העני.92)ומעשרות
בו  ולבוא לילך שדרכו מקום עד חנינה א"ר איכן, "עד שם:
בשדה  "ותלקט יזֿיח) ב, (רות הכתוב מן לדבר וסמך ביום".
השולחן'). ('פאת העיר" ותבוא ותשא וגו' הערב עד

שאר 94) גם הפריש בוודאי עני, מעשר שהפריש ומכיון
על  הנאמן ה"ה): (למעלה שאמרו שכשם ומעשרות, תרומות
כיון  עני, במעשר כן כמו שני, מעשר על נאמן ראשון מעשר
ברדב"ז  וראה כדין. הפירות עישר בוודאי עני, מעשר שנתן

שם. ה'ירושלמי' הששית 95)על או השלישית השנה
עני. מעשר שנות שהן שם.96)לשמיטה, משנה,

.‚È?„ˆÈk97È¯‰ - Ì‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï el‡ ÌÈhÁ ≈«ƒƒ≈∆∆ƒ¿»≈»≈¬≈
ÌÈÓ‡ el‡98‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL ‰Ê ÁÓ˜ .99 ≈∆¡»ƒ∆«∆∆∆∆ƒ¿»≈»

‡e‰100ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ -101ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈»∆¡»ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙t‰ ÏÚ ÔÈÓ‡102ÌÈiÚ ˙BznÓ ¯ÓBÏ103.‡e‰ ∆¡»ƒ««««ƒ«¿¬ƒƒ

.È‡Óc ÔÈ¯OÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«¿ƒ¿«

מ"ג.97) קרוב 98)שם, וכשהוא הגרנות, זמן כל כלומר,
כנ"ל. ואין 99)לגורן, החיטים על "נאמנין שם: במשנה,

שכחה  לקט נזכרו לא הרי הפת". על ולא הקמח על נאמנין
ורע"ב  בר"ש (ועיי"ש עני במעשר גם מדובר כן, ואם ופאה.
שלקט  שפירשו, יש רבינו ובדברי יוםֿטוב'). ו'תוספות
והא  עני. למעשר הואֿהדין אלא דוקא, לאו ופאה שכחה
('תוספות  עניים" "ממתנות בסוף: כאן כתב שהרי ראיה
המתחלקים  ופאה בלקט שהכל אומרים ויש שם'). אנשי
מתנות  מהל' (פ"ו בבית המתחלק עני מעשר אבל בשדה,
השולחן'). ('פאת קמח לו שנתן יתכן ה"י), עניים

שנתחייבו 100) [ואףֿעלֿפי השדה. בעל שטחנו כלומר,
ובמזרה  ברחת וזרה "דש אם גם שהרי עלֿידיֿזה, במעשר
המעושרים  הפירות מן להם ונותן מעשר מלאכתו, וגמר
שוודאי  אומרים אנו - הי"א) פ"ב (שם הפאה" שיעור
מאחר  נאמן, הוא עני שבמעשר שכשם השדה, בעל עישרם
זה  כן כמו הקודמת), הלכה (ראה לעניים מממונו שנותן
על  גם הוא נאמן מביתו, ופאה שכחה לקט שנותן
קמח  עשיתים ואני לי ניתנו חיטים אמר: ואם המעשרות].
רבינו  כתב וכן נאמן, - ב'ירושלמי' שלפנינו הנוסחא לפי -
לו  שהיתה ונראה זו. הלכה השמיט וכאן המשנה. בפירוש
ב'פאת  קורקוס, בר"י (עי' ב'ירושלמי' אחרת גירסא
בסוף  וראה כפשוטה') וב'תוספתא איש' ב'חזון השולחן',

הסמוכה. אלא 101)הלכה לתת אדם בני דרך שאין
קמח. ולא שם.102)חיטים אומרים 103)משנה, יש 

למעלה). (ראה עני למעשר גם שהכוונה

.„ÈÔÈÓ‡104Ê¯‡ ÏL ‰¯BÚO‰ ÏÚ105ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ««¿»∆…∆¿≈∆¡»ƒ

ÈÁ ÔÈa ,ÂÈÏÚ106ÏBt‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÏM·Ó ÔÈa107ÔÈ‡Â , »»≈«≈¿À»∆¡»ƒ««¿≈
ÔÈÒÈ¯b‰ ÏÚ ÔÈÓ‡108ÔÈÓ‡ .ÔÈÏM·Ó ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa , ∆¡»ƒ««¿ƒƒ≈«ƒ≈¿À»ƒ∆¡»ƒ

‡e‰ ÈÚ ¯OÚÓ ÏL ¯ÓBÏ ÔÓM‰ ÏÚ109ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ««∆∆«∆«¿«»ƒ¿≈∆¡»ƒ
Ûew È˙ÈÊ ÏL ¯ÓBÏ110Ì‰111ÔÈÓ‡ .112ÈÁ ˜¯i‰ ÏÚ «∆≈≈ƒ≈∆¡»ƒ««»»«

¯·„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÏM·Ó ‡ÏÂ113ËÚeÓ114ÔkL . ¿…¿À»∆»ƒ≈»»»»»∆≈
B˙¯„wÓ ÏM·Ó ˜¯È ËÚÓ ÔzÏ ÌÈza ÈÏÚa C¯c∆∆«¬≈»ƒƒ≈¿«»»¿À»ƒ¿≈»

ÈÏ B˙ ˙Èa‰ ÏÚa‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓe ;ÈÚÏ115, ¿»ƒƒ∆»««««««ƒ¿»ƒ
È˙BznÓ ÂÈzÏMa È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ116. »«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿«

שם.104) שלא 105)משנה, דישה קודם אורז של שבולת
המשנה). (פירוש בשבילם אלא לתת נוהגים היו

כנ"ל.106) דישה, וקילוף.107)לאחר טחינה קודם
המשנה).108) (פירוש ומקולפים" טחונין "פולים
עני)109) מעשר =) להוציא אדם בני ש"מנהג שם. משנה,

המשנה). (פירוש השמן" ('מלאכת 110)מן פאה זיתי הם
תרומות  מהל' פ"ב למעלה וראה מ"ט, פ"ג חלה שלמה'

דבר 111)הי"ג). לטחון או לדרוך שאיֿאפשר "לפי
המשנה). (פירוש מ"ד.112)מועט" שם פאה,

הבית 114)שם.113) בעל שכח מועט, שהוא שמתוך
בקדירה. היה כשכבר בסוף, בו ונזכר לעשרו,

מבושל.115) נאמן 116)כשהוא היה לא שאם משמע
אני  לומר: גם נאמן היה לא כך, לי נתנו בעלֿהבית לומר

הקודמת. הלכה וראה בשלתיו.

.ÂËÔÎÂ117ÈÂÏ Ôa118¯OÚnÓ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ¿≈∆≈ƒ∆»«≈≈ƒ«¬≈
ÔBL‡¯119Ì‰ B˙Óe¯z ‰ÏhpL120-ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ ƒ∆ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆¡»
ÌÏBÚÏ121Ï‡¯OiL ÌLk ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ122ÔÓ‡ ¿»«¿««¬≈¿≈∆ƒ¿»≈∆¡»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÚ123ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡ ;124B¯ËÙÏ ÂÈÏÚ «¿»¿»¬»≈∆¡»»»¿»¿
ÈL ¯OÚnÓ125. ƒ«¬≈≈ƒ

מ"ב.117) סוף שנטל 119)עםֿהארץ.118)שם,
להלן. ראה שלו, על עצמו הוא שהפרישה או מישראל.

מעשר.120) תרומת ממנו הפריש הלוי כלומר,
עליהם 121) נאמן שאינו ופאה, שכחה ללקט בניגוד כלומר,

נאמן  שאינו עני ומעשר הי"ב) (למעלה הגרנות בזמן אלא
מעשר  על - (שם) והששית השלישית בשנה אלא עליו

לעולם. הוא נאמן שנה, בכל שנוהג ֿ 122)ראשון, עם
תרומת 123)הארץ. על נאמן לוי בן כן ה"א, פ"ט למעלה

נאמנים  ישראלים שגם [ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' מעשר
מעשר, תרומת ממנו שהפרישו לומר ראשון, מעשר על
עליו  חייבים ראשון מעשר שהופרש לאחר כי הם שיודעים
הודגש  - ה"ה) למעלה (ראה מעשר תרומת מחמת מיתה
הטבול  טבל על מיתה שחייבים יודע שהוא לוי, בן כאן
ראשון, מעשר עוד הופרש שלא אףֿעלֿפי מעשר, לתרומת

להלן]. עםֿהארץ.124)ראה לוי קורקוס 125)בן [ר"י
ופירש: השני", מן לפוטרו נאמן אינו "אבל העתיק:
כמו  שני, מעשר לעשר צריך הלוי) מן =) ממנו "שהלוקח
רבינו  דברי שאין לומר, ורוצה ישראל". של בדמאי שתיקנו
מעשר  שזהו אומר לוי כשבן למעלה, שכתב למה מכוונים
ממעשר  גם הוא פטור כן שאם תרומתו, שניטלה ראשון
לוי, מבן פירות שהקונה הוא, חדש ענין אלא שני,
שהרי  ראשון, מעשר מהם שהופרשו לומר שנאמן אףֿעלֿפי
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כלום  מפסיד ואינו ה"ג), פ"א (למעלה שלו והוא מפרישו
לישראל  דומה ואינו שני, ממעשר לפוטרו נאמן אינו -
(למעלה  שני מעשר על גם שנאמן ראשון, מעשר על הנאמן
ליתנו  צריך ראשון, מעשר המפריש שישראל לפי ה"ה),
הוא  נאמן ראשון, במעשר ממונו על חס שלא וכיון ללוי,

על  בהפרשת גם כלום מפסיד אינו לוי בן אבל שני, מעשר
איש']. 'חזון ועי' כנ"ל, ראשון, מעשר

.ÊËel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡126ÌÚa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»¿«
„eLÁ ‡Ï BÈ‡L ı¯‡‰127ÔÓ‡ ‡ÏÂ128Ï·‡ ;129ÈÓ »»∆∆≈…»¿…∆¡»¬»ƒ

‰Óe¯z ¯kÓÏ „eLÁ ‡e‰L130¯eÒ‡ - ÔÈlÁ ÌLÏ ∆»ƒ¿…¿»¿≈Àƒ»
ÏÏk epnÓ ÁwÏ131‰Óe¯z ˙wÊ Ba LiL ¯·c132 ƒ«ƒ∆¿»»»∆≈ƒ«¿»

¯OÚÓe133elÙ‡ ,134Ì‰a ÔÈ˙BpL ÈtÓ ,ÌÈ‚„ È·¯˜ «¬≈¬ƒƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»∆
ÔÓL135ÔÈ‡Â .136¯eÒ‡137ÂÈÙlL Ïk ‡l‡138Ï·‡ , ∆∆¿≈»∆»…∆¿»»¬»
B¯ˆ‡139‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ;epnÓ ÁwÏ ¯zÓ - ¬»À»ƒ«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

¯·c‰ Ú„eÈ ‡nL ,B¯ˆB‡a ‰Óe¯z ·¯ÚÏ140„ÈÒÙÈÂ ¿»≈¿»¿»∆»ƒ»««»»¿«¿ƒ
Ïk‰141ÔÎÂ .142Ô¯ÎÓÏ ÈL ¯OÚÓÏ „eLÁ‰143ÌLÏ «…¿≈∆»¿«¬≈≈ƒ¿»¿»¿≈

˙wÊ ÂÈÏÚ LiL ¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈlÁÀƒ≈¿ƒƒ∆»»∆≈»»ƒ«
¯OÚÓ144Ì‰È¯·cÓ Ò˜ ‰Ê ÏÎÂ .145. «¬≈¿»∆¿»ƒƒ¿≈∆

לעשרם 126) שצריך אלא מעםֿהארץ, פירות ליקח שמותר
כדלהלן.127)דמאי. בחולין, תבואה על 128)למכור

כרבי 129)המעשרות. ולא שמעון, כרבי ב. כט, בכורות
מלח". או מים אפילו ממנו לוקחים "אין שאמר יהודה

לכהנים"130) אלא ראויה שאינה יקרים, דמיה "שאין
תרומה). ד"ה מ: בע"ז כת"י 131)(רש"י אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה לתרומה.132)"כל" שייכות
מותר 133) ראשון מעשר שהרי כדלהלן, שני, מעשר כלומר,

יוםֿטוב' ('תוספות ה"ב פ"א למעלה כמפורש לזרים,
מ"ט). פ"ד ב.134)בכורות כט, שמן 135)בכורות =

תרומה. הוא שמא חשש ויש רב 136)זית, של מימרא
שם. זרה עבודה במס' הנ"ל.137)ששת, מהחשוד לקנות

בחנות.138) או בבית שמוכר ממה הכניסו 139)כלומר,
לקנות 141)לחכמים.140)לאוצר. החכמים שיאסרו

שם  ברש"י וראה שלפניו. מה לקנות שאסור כמו הימנו,
בר"ן. הוא וכן ומפסידו, רבינו 142)ד"ה זאת למד

תרומות  זיקת בו שיש "כל שם: בבכורות במשנה מהאמור
מעשר  שהרי שני, למעשר הכוונה כרחנו ועל ומעשרות",
בפ"ח  להלן זה כעין וראה למעלה. ראה לזרים, מותר ראשון

הט"ו. שמיטה פדיה.143)מהל' כנ"ל.144)בלא שני,
לזבוני 145) חשוד דהוה טבחא "ההוא ב: ל, בבכורות

במר  רש"י] - הירך שעל הכליות [חלב דאטמא תרבא
כמאן  וכו', רבא קנסיה רש"י] - טהור חלב [בחזקת דכנתא
קנסינן  גופיה ובאיסורא שמעון ר' לעולם וכו' יהודה כרבי
('תוספות  קנס משום בו יש שמעון לרבי שגם הרי ליה".
כאן  יש שהרי זאת, לאסור אין דין, [ועלֿפי שם). יוםֿטוב'
ואם  שני, מעשר או תרומה כלל עירב לא שמא ספיקא: ספק
גם  שהרי בתערובות, כנגדו ששים יש שמא - עירב אפילו
מינם, בשאינם בששים בטלים שני מעשר וגם תרומה
שני  מעשר מהל' ובפ"ו ה"ב, תרומות מהל' בפי"ג כמפורש

במשנהֿלמלך]. ועיי"ש הי"ד,

.ÊÈ„eLÁ146ÔÓ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ „ÈÚ‰L147; »∆≈ƒ«∆¬≈ƒ∆¡»

‰˜ÊÁ148BÏ ‡ÏÂ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡149¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬»»≈»»≈¿…¿≈»ƒ«
ı¯‡‰ ÌÚ150CÎÈÙÏ .151ı¯‡‰ ÌÚ ,152‰Ê :¯Ó‡L «»»∆¿ƒ»«»»∆∆»«∆

BlLa elÙ‡ ,È‡Óc ‰ÊÂ È‡cÂ ‰Ê ,‰Óe¯z ‰ÊÂ Ï·Ë∆∆¿∆¿»∆««¿∆¿«¬ƒ¿∆
ÔÓ‡ -153- ÌÈ¯Á‡ ÏLa ,ÔÈw˙Ó ˙B¯t el‡ :¯Ó‡ . ∆¡»»«≈≈¿À»ƒ¿∆¬≈ƒ

BÓk ,‡Èe˜ ‰OBÚk e‡¯È ‡lL ‡e‰Â .ÔÓ‡∆¡»¿∆…≈»¿≈¿¿»¿
e¯‡aL154. ∆≈«¿

שבדף 146) ואף מאיר, כרבי ולא כרשב"ג א. לה, בכורות
הלכה  אין מחלוקת, ואח"כ "סתם - מאיר כרבי סתם א ל,

ה"ז.147)כסתם". למעלה ה,148)ראה בבאֿמציעא
מזה.149)ב. הנאה לו כשאין הוא 150)כלומר, שאין

ה"א. פ"ט למעלה ראה ספק, אלא ודאי, חשוד
לו.151) ולא חוטא אדם שאין לפי תוספתא 152)כלומר,

פ"ה. שהוא 153)דמאי משלו חלק על שאומר שכיון
החלק  על לומר ונאמן לשקר, חשוד שאינו נראה אסור,

מותר. שהוא חולק 154)השני והראב"ד ה"י. למעלה
הקילו  ולא אחרים, של על אף נאמן אינו שהחשוד וסובר

קנס. משום אלא האיסור שאין בבכורות, אלא

.ÁÈ¯ÎBn‰155˙ÁzÓ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ ˙B¯t «≈≈«¬≈¿««∆»¿ƒ««
B„È156¯t :Á˜BlÏ ¯Ó‡,Ô‰ ÌÈÏ·Ë EÏ Èz¯ÎnL ˙B »»««≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»ƒ≈

¯BÎa ¯Oa ¯Oa‰157CÒ ÔÈÈ ÔÈi‰ ,‰È‰158˙¯eL - «»»¿«¿»»««ƒ≈∆∆«
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰159¯·Á ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,160, «ƒ∆≈∆¡»¬ƒ»»«≈»≈

BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓ ÊÈ¯f‰Â161‰Ê È¯‰ - BÈÓ‡‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ«¿ƒ««¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
.ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ¿À»¬ƒ»»«≈«»»∆

פ"ב.155) תרומות ב.156)תוספתא נד, בגיטין כאביי
כמוהו  מעשה עשה שם, אמי רבי שהרי כרבא, ולא
הט"ו). המוקדשין פסולי מהל' פי"ט (כסףֿמשנה

מומחה.157) עלֿפי שלא בטעות וטוען 158)ונשחט
בכדי  ממכירתו, לחזור ורוצה בטעות, לו שמכר המוכר
וביעור  בטבל, ומעשרות תרומות הפרשת מצות שיקיים
בכור. בבשר וקבורה נסך) ביין =) בעבודהֿזרה

שכל 159) שם, אביי וכדעת בידו, הדברים שאין מכיון
שם. המוקדשין פסולי בהל' וראה נאמן, אינו בידו שאינו

כל 160) אלא עםֿהארץ, לבין חבר בין בזה חלקו שלא
נאמן. אינו בידו, "שורת 161)שאינו הלשון מן זאת למד

מאמינו. הדין משורת שלפנים הרי שם, שבתוספתא הדין"
שם. המוקדשין פסולי בהל' כתב וכן

ה'תשע"ח  שבט כ"ג חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הדמאי.1) מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר

שהוחזקו  הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו
והלוקח  לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי בה
לארץ  חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר
הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים בה. שנכנסו

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל

.‡¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ
ÔÈÓÈ¯‰Â4ÁeL ˙B·e ÔÈ„¯ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙B·e6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰¯Óz ˙BÏ·BÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
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¯B‡O9‰tˆp‰ ,10¯aÒk‰Â11ÔÈ¯eËt - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ12CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ

ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡ :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ .¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«««¿«

¯eÓM‰ ÔÓ Ô‰L BÏ Ú„eiL14. ∆ƒ»«∆≈ƒ«»

יוחנן 2) כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
כן  ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי

פטור. שלהם וודאי המדבריות".3)אף התאנים ממיני "מין
גרוע.4) פרי המגדל הלבנות 5)סנה התאנים ממיני "מין

שנים". לג' שנים מג' פרייה מדבריות.6)הנותנת תאנים
גופני",7) "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין

סתווניות. ענבים מן 8)כלומר, הנופלים התמרים "הם
הפקר" רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח כלומר,9)הדקל

הבישול  בעת התמרים מנהג זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין
החמץ. כלחם ונפוחים רפים וגם 10)להיות הצלף. הוא

שבדמאי. הקלים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה"
ולא 11) מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא

משמע  יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק
בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר

הוודאי.12) מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו "דמאי"
פרק 13) למעלה צריך ראה הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט

שם,14)להפרישם. משמרים ישראל שרוב ממקום היינו
בדמאי. אפילו לעשר חייב שאז

.·˙B¯eka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈ·iÁ - ‰pbaLÂ ,18.ÔÈ¯ÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú e¯kaL ˙B¯t‰ Ïk :˙B¯eka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙B¯t ¯ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ¯ÓBL e·ÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e¯‡MiL ˙B¯t‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL ¯Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20¯ÓBL ‡Ïa ÌeÁÈpÈÂ ˙B„OaL21ÔÎÂ . ««¿∆«»¿«ƒ¿…≈¿≈

ÌÈ„Óz‰ ÔÓ ÈeOÚ‰ ıÓÁ‰22È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt -23. «…∆∆»ƒ«¿»ƒ»ƒ«¿«

תחילה.15) שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות
הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו לעשר,
שעדיין 19) מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות שמייבשין 20)אינן "המחצלאות
וענבים". תאנים מהן.21)עליהן הבעלים שנתייאשו ונראה

הענבים 22) מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
נקט  ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר

רבים. בלשון "תמדים" הוודאי.23)כאן מן ואף

.‚˙B¯t ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„·Ïa Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰24·ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙B¯t‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk - dÓˆÚ ·ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ıeÁÏÂ ·ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙B¯tÓ Ô˙˜ÊÁL26. ∆∆¿»»ƒ≈»∆ƒ¿¿

שלא 24) הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה אמרו,25)החזיקו שם

והם  גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים

המעשרות. מן ארץ 26)פטורים פירות שמא נאמר "ולא
לארץ". חוצה והוציאם הם ישראל

.„Úe„iL ˙B¯t27da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡È¯eÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï·a ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„·Ïa29È‡Ó„a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -30Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL ¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z31‰Ï·c‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈ·e¯Á‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯Óz‰ ÔÎÂ ,Ï·a32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,¯˙BÈa Ô·l‰ Ê¯‡‰Â33ÔÈ¯OÚ˙Ó - ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa È‡Óc34‡È¯eÒ·e35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙B¯Ùa36. ¿≈≈

נמצאים 27) שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל
מקורם. מקום לומר",28)מאותו צריך "אין בלשון נקט

יותר  חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום
בבל.29)מסוריא. עולי בה החזיקו ולא כלומר,

פקע 30) לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון
מתעשרים 31)חיובם. דברים "ואלו ב: פרק שם משנה

האורז  והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי
מיושרים.32)והכמון". כמון 33)כלומר: "והא שם:

ישר  ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס?
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם אף 34)הוא. כלומר,

בלבד. מצרים עולי בו שהחזיקו לא 35)במקום אבל
לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ
המשנה  בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים
נגמרה  אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם:
חייבים  שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם

לארץ.36)במעשרות]. בחוצה כמותם שאין

.‰¯BˆÏ ˙B¯t e‡È·‰L ÌÈ¯nÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈ·iÁ - ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
‡È‰L ,Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ

dÏ ‰·B¯w‰38Ê¯‡‰Â .39BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -40Ïk ‡l‡ , «¿»»¿»…∆≈¿ƒ∆»»
ı¯‡Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÓp‰ Ê¯‡‰41 »…∆«ƒ¿»»»»∆∆ƒ¿»»»∆

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆»ƒ«¿«∆»ƒ≈
¯k ‰È‰42.e¯‡aL BÓk , »»ƒ»¿∆≈«¿

לארץ.37) חוץ לא 38)שהיא בשיירה, שבאו שכיוון
והיינו  אחר. ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר
לא  שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו
שיצאו  ישראל ארץ פירות ככל ממעשרות, הם פטורים כן

לארץ. לארץ.39)לחוצה חוצה נתערב 40)של "שמא
ישראל". ארץ של שהיא 41)באורז פי על אף כלומר,

בבל. עולי בה שהחזיקו לארץ לבן 42)קרובה שהיה
ביותר.

.ÂÔÓ ¯eËt - ¯Bˆa ˙B¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿»ƒ
È‡Óc‰43e¯ˆ‡ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,44. «¿«¿≈¿ƒ∆»ƒ≈»»∆»¿

- ˙B¯t ÔeÚË ‡e‰Â ¯BˆÏ ÒÎpL È„ÈÁÈ ¯BÓÁ ÔÎÂ¿≈¬¿ƒƒ∆ƒ¿«¿¿»≈
¯ÈÚ‰ ‰„OÓ Ô˙˜ÊÁL ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt45. »ƒ«¿«∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

באו.43) העיר מאותה אומרים שארץ 44)שאנו אף
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לה. קרובה שממקום 45)ישראל תולים שבשיירה ואף
הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור - באו אחר

.ÊÈtÓ ,È‡Ó„a ·iÁ - ÔB„Èˆa ¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿ƒ«»ƒ¿«ƒ¿≈
‡È‰ ‰·B¯wL46¯BvÓ ¯˙BÈ47ÔÈ¯ˆB‡L d˙˜ÊÁL , ∆¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»∆¿ƒ

ÔÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓƒ≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆¬»«≈«ƒ
Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ÔB„Èˆa ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«ƒ¿≈∆∆¿»»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ÔÈ‡È·nL48. ∆¿ƒƒƒ»»»∆

קרוב.46) ממקום להביא פירות האוצרים דברי 47)ודרך
וכבר  מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי תמוהים: רבינו
מפני  [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך מהרי"ט, זה על העיר
[אולם  וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור יותר היא שקרובה
יותר  קרובה הייתה צידון כי הוכחה ישנה בפסוקים גם
ואת  עכו יושבי את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי מצור,
מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי
שהרי  נכבשה, לא היא שאף צור, גם כאן נזכרה לא למה
כרחנו  ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה
בשם  ערים שתי שהיו שכתב, רד"ק לדברי צריכים אנו
קטנה  אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון"

רחוק.48)ממנה]. ממקום להביא החמרים שדרך

.ÁÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ»≈»ƒ»»∆∆∆¡ƒ≈
Ï·a49Á˜BlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ‰È‰ Ì‡ , »∆ƒ»»«»≈»ƒ∆≈«

Ï‡¯OiÓ50,‰BL‡¯a ,CÎÈÙÏ .È‡Óc ÂÈ˙B¯t È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈≈»¿«¿ƒ»»ƒ»
Á˜Bl‰ ,Ï‡¯OÈ „Èa Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»…∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«≈«
ÌÚÓ Á˜BÏk ,È‡Óc ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ÏkÓƒ»«»≈»ƒ¿«≈¿«¿≈«≈«

.ı¯‡‰»»∆

הדמאי.49) על בה מגויים,50)שגזרו לוקח אם אבל
בקונה  המדובר שהרי רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור
מעשר  - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי
יהודה  ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן הגוי

פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים

.ËÌÈÓÚt LÏLÂ ÌÈzL ‡È·‰L ‰Ê ?¯bz e‰Ê È‡51. ≈∆«»∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ
LÏL ‡È·‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ÌÚt ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ««««¬ƒ≈ƒ»

ÏÚBÙe B·e ‡e‰ ‡È·‰L B‡ ,˙Á‡ ˙·a ˙B‡BOÓ52- «¿«««∆≈ƒ¿≈
¯bz ˜ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú53. ¬«ƒ…À¿««»

אבל 51) שכן? כל לא בשלוש - לתגר מתחזק בפעמיים [אם
מאותן  אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה
שלוש  הן שביחד משאיות, שתי הביא הפעמים שתי
שלוש  הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות,

שם.52)משאיות]. נפשטה שלא בהביא 53)בעיא גם
אפשר  אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא
כמפריש  גדולה מתרומה ולפטרו מספק כתגר להחזיקו

וודאי. כדין מפריש אלא דמאי,

.È‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿«≈»
ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï54. »»∆∆ƒ¿¿»»∆

לאחר 54) הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני שכל מכיוון

שנכנסו  באופן מדובר וודאי כאן גם מלאכתם, שנגמרה
אינם  שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ
שאם  ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ במעשרות חייבים
מן  במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם נגמרה

דמאי. עליהם גזרו - התורה

.‡ÈÈ¯‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÏÚ ea¯L ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆∆««∆»»»∆¬≈
el‡55È‡Ó„a ÔÈ·iÁ56ÏÚ ea¯L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏLÂ . ≈«»ƒƒ¿«¿∆»»»∆∆««

‰ˆeÁÓ ¯È„z Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·c ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¿»»»ƒƒ»
˙BÚ˜ÒÓ¯„Â ÌÈÊB‚‡ ÔB‚k ,ı¯‡Ï57el‡ È¯‰ - »»∆¿¡ƒ¿«¿«¿»¬≈≈
.È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ«¿«

שבארץ.55) הפירות הרוב.56)כל אחר שהולכין
שדמשק 57) פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין

הדמאי, על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ אינה
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÌÈÓÎÁ eÎÏ‰ ‡Ï58‡Ï …»¿¬»ƒ¿≈»»»∆…
‰‡¯n‰ ¯Á‡59ÌÚh‰ ¯Á‡ ‡ÏÂ¯Á‡ ‡l‡ ,ÁÈ¯‰Â ««««¿∆¿…«««««¿»≈«∆»««

BÏ ea¯L Ïk :·¯‰60- BÏ ea¯ ‡lLÂ ,¯zÓ - »……∆«À»¿∆…«
‰È„na ‡Ï Ï·‡ ¯ÈÚa ea¯ ?„ˆÈk .¯eÒ‡61B‡ , »≈««»ƒ¬»…«¿ƒ»

ea¯ ‡ÏÂ ¯‰a ;¯ÈÚa ea¯ ‡ÏÂ ‰È„na ea¯L∆««¿ƒ»¿…«»ƒ»»¿…«
ÏÚ·Ï ‡ÏÂ ÈÂÁÏ ea¯ ;¯‰a ‡ÏÂ ‰Ú˜aa ,‰Ú˜aa«ƒ¿»«ƒ¿»¿…»»««∆¿»ƒ¿…¿««
- Ba ea¯L ‰Ê ;ÈÂÁÏ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ,˙Èa‰««ƒ¿««««ƒ¿…«∆¿»ƒ∆∆«

.È‡Ó„a ·iÁ - Ba ea¯ ‡lL ÌB˜Óe ,¯zÓÀ»»∆…««»ƒ¿«

מחוץ 58) או הארץ מן הם אם בספק שהם בפירות כלומר,
אחר 59)לארץ. אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,

הולכים. הארץ.60)הצבע, פירות על לארץ חוצה פירות
לעיר.61) מחוץ המקומות בכל

.‚È˜eMa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ea¯62¯ÊÁ - eËÚÓ˙Â «≈»»»∆«¿ƒ¿«¬»«
.È‡Ó„a ·iÁ - epnÓ Á˜Bl‰Â ,BLÈÏ ˜eM‰«¿»¿¿«≈«ƒ∆«»ƒ¿«

השוק.62) את והתירו

.„ÈÏÚ e¯ÊbL ‰ÚLa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆…»¿¬≈∆¿»»∆»¿«
˙B¯t Á˜Bl‰ :È‡Óc‰63‰ÚÈ¯ÊÏ64ÏÈÎ‡‰Ï B‡ «¿««≈«≈ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

‰Ó‰aÏ65˙B¯BÚÏ ÁÓ˜ ,66‡Ó‚eÏÓÏ B‡67B‡ «¿≈»∆«¿ƒ¿¿»
‰iË¯Ï68,ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba CeÒÏ B‡ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓL , ƒ¿ƒ»∆∆¿«¿»««≈»∆«≈ƒ

¯BÏÈ˜Ï ÔÈÈ69ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁÂ ,70Ún„Ó‰Â ,71Áe˜l‰Â , «ƒ¿ƒ¿«««»»∆¿«¿À»¿«»«
ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa72˙BÁn‰ È¯ÈLe ,73˙ÙÒB˙Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿»≈«¿»¿∆∆

ÌÈ¯eka‰74ÔÂÈÎÂ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ Ïk . «ƒƒ»≈¿ƒƒ«¿«¿≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈw˙Ó :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»∆¿À»ƒ≈≈»ƒ

¯OÚÏ75. ¿«≈

הארץ.63) מעם שעורים, או חיטים שאילו 64)כלומר,
שזורע. לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה אף 65)היה

במעשר. חייב היה וודאי טבל היה אילו "לעבד 66)כאן,
העורות". המלוגמא.67)בהם בתוך נמאס והקמח

יוונית 68) שהראשונה אלא רטייה, היא מלוגמא היא
הקודש. לשון משחת 69)והשנייה לתוך היין שנותן

לסוך  שמן קונה כאילו הוא והרי לגמרי, בטל והיין העיניים
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לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בין 70)בו
ואינו  הארץ עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה
חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר,

מצוה. אכילת על גזרו המעורב 71)שלא דבר "הוא
שאמר  מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה מחולין
אצל  שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב:
ונתנה  ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ, עם
אם  ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן.
שאוכלם  שכיוון אצלו ונדמעו הארץ מעם פירות לקח
עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת

ובין 72) שני". מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם

קמצו,73) מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
עליהם  שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר

ג 74)הכתוב". פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא
הוודאי. מן אף שפטורה אמרו ה הקלו 75)הלכה שלא

בירושלמי  שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים
השבת  כבוד מפני אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין

עילה. ידי על - שואלו? לי למה

.ÂË‰Ó‰·Ï Ì‰ÈÏÚ CÏÓÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ˙B¯t Á˜Bl‰76 «≈«≈«¬ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯kÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77ÌÏÈÎ‡È ‡ÏÂ , ¬≈∆…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ¿…«¬ƒ≈

‰Ó‰·Ï78ÌÈ¯Á‡ ˙Ó‰·Ï elÙ‡ ,79Ìw˙iL „Ú , ƒ¿≈»¬ƒ¿∆¡«¬≈ƒ«∆¿«¿≈
.È‡Óc¿«

עליהם 76) וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי
למכור 77)לזרע. ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו שכשקנה
נהנה 78)טבל. שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,

כילוי. של הנאה טבל.79)ממנו מוכר הוא שהרי בשכר,

.ÊË·¯Ú ÔÓL80B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ∆∆»≈»ƒ«¿«∆≈∆¿»
‰ÏÈÎ‡Ï81ÔÓL .82¯eËt - ¯Óva Bz˙Ï ˜¯Bq‰ Á˜lL «¬ƒ»∆∆∆»««≈¿ƒ«∆∆»

¯Óva ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ83ÔÓL Ï·‡ . ƒ«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¬»∆∆
,È‡Ó„a ·iÁ - ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa CeÒÏ ‚¯B‡‰ Á˜BlL∆≈«»≈»≈∆¿¿»«»ƒ¿«
ÏÎa ‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈÒÂ ,BÙe‚a ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»

.ÌB˜Ó»

טוב.80) ריח שסיכה 81)הנותן פי על ואף לסיכה. אלא
בשמן  אלא דמאי, לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה,

לאכילה. לאכילה 82)העומד העומד בשמן והמדובר
בסיכה. גם החמירו שסכים 83)ולפיכך כשמן הוא והרי

הכלים. את בו

.ÊÈÏ‡¯OiÓ Ï‡ML ÌÈ·ÎBk „·BÚ84BÏ ÔzÏ85ÔÓL86 ≈»ƒ∆»«ƒƒ¿»≈ƒ≈∆∆
È‡cÂa ¯eÒ‡ - B˙kÓ ÏÚ87È‡Ó„a ¯zÓe ,88Ô˙ . ««»»¿««À»ƒ¿«»«

ÔÓL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰89ÏbÚ˙‰Ï ‡Ï·Ë Èab ÏÚ90 »≈»ƒ∆∆««≈«¿»¿ƒ¿«≈
„ÓÚMÓ - ‰ÈÏÚ91È¯Á‡ ·LÈÏ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓÂ92. »∆»ƒ∆»«À»¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

גבי 85)חבר.84) על השמן יתן עצמו שהישראל כלומר,
ישראל.86)המכה. טבל 87)של של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי,
להאכיל 88) שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון

ולאורחים. לעניים וודאי.89)דמאי של ובין דמאי של בין

על 91)להתגלגל.90) השמן מן מעט ונשתייר הגוי,
תרומה 92)הטבלא. מחמת אלא טבל איסור שאין

שגם  התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת
הכהן. של גופו גבי על מתחללת תרומה

.ÁÈB¯Oa ÏÚ È‡Óc ÔÓL ÏÙpL ÈÓ93BÙLÙLÓ - ƒ∆»«∆∆¿««¿»¿«¿¿
LLBÁ BÈ‡Â94ÒÈ¯eÓÏ ÔÈÈ Á˜Bl‰ .95˙È˙eÏ‡Ï B‡96, ¿≈≈«≈««ƒ¿¿»«¬¿ƒ

ÔÈÈÁË ˙BOÚÏ ˙BiË˜ B‡97È‡Ó„a ·iÁ -98Ï·‡ . ƒ¿ƒ«¬¿ƒƒ«»ƒ¿«¬»
Á˜Bl‰99Á˜lL B‡ ,˙È˙eÏ‡ B‡ ,ÔÈÈ Ba LiL ÒÈ¯eÓ «≈«¿»∆≈«ƒ¬¿ƒ∆»«

ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈÈÁË¿ƒƒ¬≈≈¿ƒƒ«¿«∆…»¿«
È‡Ó„a ·iÁL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .È‡Óc ˙·¯Úz«¬…∆¿«¿ƒ»»«»»∆«»ƒ¿«
- ¯k BÓÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oe ÔÈÏ·z ÔB‚k ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

È‡Ó„a ˙·iÁ ˙·¯Úz‰ Ïk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÏËa ÔÈ‡100. ≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈»««¬…∆«∆∆ƒ¿«

בשרו.93) על שמן שנפל ישראל פי 94)כלומר, על ואף
נתחללה  בשרו, על שנפל כיוון - דמאי של בשמן סכין שאין

שבו. התרומה שהיו 95)קדושת דגים, של ציר הוא
יין. לתוכו שמן.96)מטילים בו שנותנים יין הוא

דבש.97) בהם ששמים טחונות פי 98)קטניות על אף
הדמאי  לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו

הארץ.99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם לפי

.ËÈ,Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt‰ el‡ Ïk»≈«¿ƒƒ«¿«∆…»¿¬≈∆
È‡Óc ÔÈ˜˙‰ Ì‡101¯OÚÓ ˙Óe¯z Ì‰Ó LÈ¯Ù‰Â ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆¿««¬≈

ÈL ¯OÚÓÂ102˙‡ Ôwz Ì‡ Ï·‡ .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - «¬≈≈ƒ«∆»»»¬»ƒƒ≈∆
È‡cÂa È‡Óc‰103‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Â «¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»

˙B¯OÚÓe104È‡Ó„a È‡ce‰ ˙‡ ÔwzL B‡ ,105‡Ï - ««¿∆ƒ≈∆«««ƒ¿«…
ÌeÏk ‰OÚ106. »»¿

דמאי.101) שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי 102)כלומר,
שני. מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא צריך 103)שם.

וודאי. כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות:
או 104) שני מעשר מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. כדין 105)מעשר כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
שני. ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי,

שהפריש 106) וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:
על  עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה
גדולה  שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי ליתנם מנת
ראשון  ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה
לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת חייב אינו עני ומעשר
הפריש  ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין
ידע  שאילו בטעות, הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו
ואינה  גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו

הפרשה.

.ÎÈ‡cÂ ÔÈ¯ÎBÓ ¯ÈÚ‰ Ïk107,È‡Óc ¯ÎBÓ „Á‡Â »»ƒ¿ƒ««¿∆»≈¿«
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È ÔÈ‡Â Á˜ÏÂ108LÈ¯ÙÓ ?Ôw˙Ó „ˆÈk - ¿»«¿≈»«ƒƒ»«≈«¿«≈«¿ƒ

‰Óe¯z109Ô‰kÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e110LÈ¯ÙÓe , ¿»¿««¬≈¿¿»«…≈«¿ƒ
„·Ïa ÈL ¯OÚÓ111ÏL ÈL ¯OÚÓk ‡e‰ È¯‰Â , «¬≈≈ƒƒ¿««¬≈¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc112. ¿«

אין 108)טבל.107) קביעותם, ממקום שלקח וכיוון
מחצה  על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים
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-109)דמי". גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף
טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, פי 110)כאן על שאף

שהן  כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק
בדמאי. הוא וכן ומעשר 111)במיתה. ראשון מעשר אבל

לה  צריך אינו כמו עני בלבד, שם להם לקרוא אלא פריש,
כמו 112)בדמאי. זה, שני במעשר שמקילים הכוונה אם

לו  ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים
מעשר  דיני למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור
מעשרים  הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני

הם.

.‡ÎÁ‡Â Ï·Ë ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ˙ ¿≈ƒ»¿»»¿≈À««∆∆¿««
Ì‰Ó ˙Á‡ ‰„·‡Â ,Ôw˙Ó113ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¿»¿»««≈∆¬≈∆«¿ƒƒ

ÏÎÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‰iM‰«¿ƒ»¿»¿»¿««¬≈¿¿»¿»
È‡Ó„a „·Ïa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓe ,‰ˆ¯iL Ô‰k114. …≈∆ƒ¿∆«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«

מהם.113) איזו יודע כדמאי.114)ואינו להיות: צריך

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שנייה.1) פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר

שלקחו  מנפולין תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח
שהיו  ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה

פרוסות. והותירו אוכלין

.‡Á˜Bl‰2ÔBËÈq‰ ÔÓ3‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ«ƒ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï -4ÔÈÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , …¿«≈ƒ∆«∆««ƒ∆ƒ

„Á‡5˙Á‡ ‰twÓ elÙ‡ ,6˙‡ ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»¬ƒƒÀ»««««ƒ∆«ƒ∆
˙È·Á‰7ÌÈL‡Ó Á˜BÏ ÔBËÈq‰L ÈtÓ .‡È‰ ‡È‰L ∆»ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆«ƒ≈«≈¬»ƒ

¯ÎBÓe ‰a¯‰8ÌÚÓ ‰lÁz ¯ÎnL ‰Ê Á˜Ï ‡nLÂ , «¿≈≈¿∆»»«∆∆»«¿ƒ»≈«
¯·ÁÓ ÛBÒa Á˜lL ‰ÊÂ ,È‡Óc ÂÈ˙B¯tL ı¯‡‰»»∆∆≈»¿«¿∆∆»«¿≈»≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯tL9ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ∆≈»¿À»ƒ¿»≈«¿∆≈¿«¿ƒƒ
Ì‡Â .·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰««»««»¿…ƒ«»«««»¿ƒ

ÔÓ‡ - Ô‰ „Á‡ ÏMÓ :ÔBËÈq‰ ¯Ó‡10. »««ƒƒ∆∆»≈∆¡»

פ"ה.2) ותוספתא ו, משנה פ"ה המוכר 3)דמאי "הוא
וכיון  המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח דבר וכל פירות
והלוקח  דמאי למכור לו מותר גסה, במדה מוכר שהוא
נאמן  שהסיטון שאמרו וממה ב. הלכה פי"א כנ"ל יתקנם,
בסיטון  שהמדובר נראה להלן), (ראה הם אחד משל לומר

שם). במשנה מהרי"ח (חידושי מהם 4)עםֿהארץ אבל
יש  אנשים, מהרבה לוקח שהסיטון אף לעשר, יכול עליהם
בהלכה  וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח

ד. הלכה וסוף שחורה 5)הסמוכה חיטה שניהם כלומר,
לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או

שהם 6) לומר מקום היה אחת, ובקופה אחד מין שהם שכיון
אחד. אדם הנ"ל.7)משל הקופה תוספתא 8)כלומר,

אףֿעלֿפי  שניה, ממנו ולקח וחזר החנוני מן הלוקח שם:
זה. על מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את שמכיר
שהיא  החבית את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי
אינוקרמיא  באילין דתימר הדא כו' עליו ממנו מעשר היא,
ברם  כפשוטה), תוספתא - יין כדי והן להיות, צריך (כן
ועשויים  מדה, כלי והם להיות, צריך (כן שפייתא באילין
לגוא  אילין מפנתין אורחא שם), - הגת מן היין לשאיבת גם

השני)". אל אחד מכלי ולהריק לפנות דרכם = ) אילין
יב.9) הלכה תרומות מהלכות ופ"ה ו, הלכה פ"א למעלה

שם).10) (משנה זה על מזה ומעשר

.·‰È‰11¯ÎBÓ12˙eLk13Ô‰Â ,˜¯È B‡14ÔÈ‡È·Ó »»≈¿»»¿≈¿ƒƒ
˙eLk ÏkÓ ¯OÚÓ epnÓ Á˜Bl‰ - ÂÈÙÏ ÔÈ¯·BˆÂ¿¿ƒ¿»»«≈«ƒ∆¿«≈ƒ»¿

‰c‚‡Â ‰c‚‡ ÏkÓe ,˙eLÎe15e ‰¯Óz ÏkÓe ,‰¯Ó˙16. ¿ƒ»¬À»«¬À»ƒ»¿»»¿»»

לשון.11) בשינוי שם, הנ"ל.12)תוספתא הסיטון
והם 13) שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתבֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א משנה פ"ב בעוקצין וראה קישואים.
למכור.14) עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה כלומר,
ירק.15) יש 16)של לפניו, מביאים שהרבה שכיון

בעל  גבי ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש
המוכר. הבית

.‚Á˜Bl‰17˙Èa‰ ÏÚaÓ18- ‰iL epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ««««ƒ¿»«¿»«ƒ∆¿ƒ»
È˙MÓ elÙ‡ ,˙Bt˜ È˙MÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ¿«≈ƒ∆«∆¬ƒƒ¿≈À¬ƒƒ¿≈

˙B¯ÈÚ19.BlMÓ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ; ¬»∆∆¿»∆≈≈∆»ƒ∆

ז.17) משנה פ"ה בהלכה 18)שם וראה מביתו. כלומר,
אחרת,19)הסמוכה. בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,

אחרים  מפירות לקח אחר במקום שמא לחשוש מקום והיה
למכרם.

.„˙Èa‰ ÏÚa20ÔÓÊa :˜eMa ˜¯È ¯ÎBÓ ‰È‰L ««««ƒ∆»»≈»»«ƒ¿«
;Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - ÂÈ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL∆¿ƒƒƒƒ»¿«≈≈∆»««…
epnÓ Á˜Ï Ì‡ ,˙B¯Á‡ ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ·eƒ¿«∆¿ƒƒƒƒ¬≈ƒ»«ƒ∆
ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï - ‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»…¿«≈ƒ∆«

‰Ê21. ∆

שם.20) ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל
וקישות  קישות מכל מפריש שסיטון שאףֿעלֿפי עליו,
ירק  מערב שאינו הבית בעל של סתמו - ב) הלכה (למעלה

(רדב"ז). אחרת גינה של ירק עם זו גינה של

.‰Á˜Bl‰22ÌBzÁp‰ ÔÓ ˙t23ÔÓ ¯OÚÈ ‡Ï - «≈««ƒ««¿…¿«≈ƒ
‰nÁ‰24˙Bv‰ ÏÚ25LÓ‡ ÏL ÌÈhÁ :¯ÓB‡ È‡L ; ««»««∆∆∆¬ƒ≈ƒƒ∆∆∆

¯Á‡ ÏMÓ ÌBi‰ ÏLÂ ,„Á‡ ÏMÓ eÈ‰26. »ƒ∆∆»¿∆«ƒ∆«≈

מאיר.22) כר' ולא יהודה כר' ג, משנה "מי 23)שם
נחתום" נקרא ואופהו, ככרות אותו ועושה הקמח שילוש

שם). המשנה היום.24)(פירוש שאפוהו החם הלחם
אחד,25) מדפוס ששניהם אף אתמול, שאפוהו הקר הלחם

הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר,
ונמצא 26) מעשר, אינו והשני מעשר מהם אחד ושמא

אבל  הפטור, על החיוב מן או החיוב על הפטור מן מפריש
אפילו  מעשר, הצוננת על הצוננת מן או החמה על החמה מן

פלטר. גבי הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני הם

.ÂÁ˜Bl‰27¯ËÏt‰ ÔÓ28Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,29ÔÈÒeÙc «≈«ƒ««¿≈««ƒ∆≈¿ƒ
„Á‡Ó ¯OÚÓ - ‰a¯‰30¯ÎBnL ÌBzÁp‰L ;Ïk‰ ÏÚ «¿≈¿«≈≈∆»««…∆««¿∆≈

ÏBtnÏ31‰a¯‰ ÔÈÒeÙc B˙qÚ ‰OBÚ32Ï·‡ .33 ««¿∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬»
ÏBtn‰ ÔÓ Á˜Bl‰34ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ -35; «≈«ƒ««¿¿«≈ƒ»¿¿

.ÔÈÓBzÁ ÈMÓ Á˜BÏ ÏBtn‰L∆««¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ
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מאיר.27) כר' ולא יהודה כר' ד, משנה "הלוקח 28)שם
המשנה  (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני למכור הנחתום מן

אחד.30)הככרות.29)שם). אחר:31)מדפוס נוסח
למנפול  שהרי נכון, וכן הרמב"ם), בגליון (הגהה "לפלטר"

רוקח. מעשה ועיין להלן, ראה אחר, אינו 32)דין והפלטר
נאפו  הככרות כשכל והמדובר אחד. מנחתום אלא לוקח
מזה  מפרישים אין הרי ימים, בשני נאפו שאם אחד, ביום

הקודמת). (בהלכה זה שם.33)על הוא 34)משנה אף
נחתומין  מהרבה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר

המשנה). דפוס,35)(פירוש מאותו וככר ככר מכל ולא
משנים. המנפול לקח שמא חוששין אין אחד שבדפוס

.Ê‰ÚLz36ÔÈÏBtÓ37,ÔÈÓBzÁ ‰¯OÚÓ eÁ˜lL ƒ¿»«¿ƒ∆»¿≈¬»»«¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡Â ÏÈ‡B‰38„Á‡Ó Á˜Bl‰ Ïk ,ÌÈMÓ Á˜Ï39 ƒ¿∆»≈∆»«ƒ¿«ƒ»«≈«≈∆»

ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ - ‰ÚLz‰ ÔÓ40. ƒ«ƒ¿»¿«≈ƒ»¿¿

שם.36) גם 37)ירושלמי זו הלכה לשנות יכול היה
שאין  אלא משנים, לקח מהם שאחד מוכח שהרי בפלטרין,

משנים. יקח שפלטר מצוי הפחות 38)זה לכל כלומר,
שבוודאי  משנים, קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם , אחד

דפוס. מכל אם 39)מעשר וכלֿשכן מאחד, אפילו כלומר,
יותר. גדול שהחשש מהם, מכמה ֿ 40)קנה אף כלומר,

הרוב, אחר הולכים אנו אין אחד, מנחתום קנו שרובם עלֿפי
על  כמחצה קבוע ו"כל "קבוע" זה הרי מהם, שקנה שכיון

כ). הלכה פי"ג (למעלה מחצה"

.ÁÁ˜Bl‰41ÈÚ‰ ÔÓ42ÈÚ‰ ÔÎÂ ,43BÏ e˙pL «≈«ƒ∆»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿
‰Ï·„ ÈÁÏt B‡ ˙t ˙BÒe¯t44˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ - ¿«ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ»««

˙Á‡Â45ÏÏBa - ˙B¯‚B¯‚·e ÌÈ¯Ó˙·e .46Ïk‰47 ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»≈«…
¯OÚÓe48È˙ÓÈ‡ .49‰a¯Ó ‰zn‰L ÔÓÊa ?50Ï·‡ ; ¿«≈≈»«ƒ¿«∆««»»¿À»¬»

‰zÓe ‰zÓ ÏkÓ ¯OÚÓ - ˙ËÚeÓa51. ¿∆∆¿«≈ƒ»«»»«»»

פ"ה.41) שם ותוספתא ה, משנה חבר.42)שם שהוא
כדלהלן. דבילה, פלחי או פת פרוסות ממנו ולקח

במתנות 44)חבר.43) ולא בצדקה שהמדובר הוא, פשוט
ממעשר. פטורים שהללו שיודע 45)עניים, העני כלומר,

ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד מכל שקבל מה
אבל  עישר. לא והשני עישר אחד שמא חוששים שאנו
(תוספתא  ופלח פרוסה מכל לעשר צריך העני, מן הלוקח

וכן 46)כפשוטה). להלן. וראה לו. שנותנן עני כלומר,
ומינכן. קמברידז' בכתביֿיד שם, במשנה כלומר,47)הוא

הכל. כולה.48)מערב על התערובת רבי 49)מן דברי
הראשון  התנא דברי לפרש שבא שם, במשנה יהודה

מתנה 50)(רדב"ז). הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי
ונאמר  המעשר, בעיניו יקשה ולא הוא נדיב איש גדולה,
דמאי" הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים
ומעשרן. הגדולות המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש
ד), הלכה תרומות מהלכות (פי"ג למעלה שפסק ואףֿעלֿפי
זה  - יג) הלכה פ"ב שם (וראה ויין בשמן אלא  בילה שאין
 ֿ משנה (ראה הקילו בדמאי אבל ודאי, בטבל אלא אינו

ופאתֿהשולחן). שהוא 51)למלך עליו ש"נחשב ביין
יפריש  שמא הכל יתערב לא ולפיכך עישר, ולא כילי עכ"פ
"מכל  רבינו כתב ולא המשנה). (פירוש הודאי" על מדמאי

מדובר  שכאן ההלכה, בתחילת שכתב כמו ואחת", אחת
מן  בלוקח ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני

למעלה. וראה העני,

.Ë˜ÁL52˙t‰ ˙‡53˙‡Â ,ÔÈ¯e¯t d‡OÚÂ »«∆«««¬»»≈ƒ¿∆
˙B¯‚B¯b‰54‰Ï·c Ô‡OÚÂ55ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - «¿»«¬»»¿≈»¿«≈≈∆»«

Ïk‰56. «…

שם.52) תוספתא שלימות,53)העני, ככרות קיבל כלומר,
מרוב. מתנה מרובה.54)שהן שעלֿידי 55)בכמות

מהן  היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה
כפשוטה). מככר 56)(תוספתא או אחד מפלח כלומר,

מרובה, במתנה בדמאי שהקלו הכל, על אחד מפורר
אלא  זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר
וראה  שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא שלם שככר

ברדב"ז).

.ÈÌÈÏÚBt57ÌÈÁ¯B‡ B‡58ÔÈÏÎB‡Â ÔÈaÒÓ eÈ‰L59, ¬ƒ¿ƒ∆»¿Àƒ¿¿ƒ
˙BÒe¯t e¯È˙B‰Â60˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ -61. ¿ƒ¿¿«≈ƒ»««¿««

אחד,57) בעלֿבית של בפועלים אף ומדובר שם. תוספתא
זה  פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואףֿעלֿפיֿכן
כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני עישר, זה, אורח או
קבע, אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב באופן והמדובר
מן  פטורה פועל של עראי אכילת שאילו במעשרות. שחייב
שנגמר  או ט) הלכה (פ"ה למעלה כמבואר המעשרות,
במעשרות  וחייב התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם
אכילת  ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל  (שם),
זה  והרי עישר, לא בוודאי המעשרות, מן שפטור עראי
הכל. על מאחד שמעשר אחד מבעלֿבית דמאי כקונה

צריכים 58) ואינם דמאי האורחים את שמאכילים אףֿעלֿפי
חומרא, מצד עישרו כי יתכן - יא) הלכה פ"י (למעלה לעשר
משנה  פ"ג (דמאי יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי כי

שם). ולמעלה שהיו 59)א "פועלין שם: בתוספתא
ורבינו  וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין
להסב  מותרים הפועלים כי להראות "מסובין" בשניהם כתב
נראה  וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול,
הם  שגם הרי עמהם", מיסב הבית "בעל טז. בברכות

(רדב"ז).60)מסובין. כנ"ל מועטת, מתנה כדין שדינן
ופרוסה.61) פרוסה כל כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe
ספרזרעים-הלכותמעשרשני

§¤©§¨¦
LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈
Ì„‡ Èa ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓ„ ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (· .ÈL≈ƒ∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈¿≈»»
BÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ıeÁ≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ .˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰‡ÓËa¿À¿»∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ¯OÚÓ«¿«ƒƒ»«ƒ∆…∆¡…
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ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ¯‰ˆÈ ¯OÚÓ«¿«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒ
¯OÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â ,L„˜ BlkÀ…∆¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈

.¯OÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë .¯·c ÏÎÏ ÈL≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מעשר 1) וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

אילנות. למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני.

עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין

ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות
המצרי  ופול יום. שלשים מים מהם שמנע הסריסים הבצלים
לירק  עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא
שנה  בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין איפכא. או
שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית.

שיקבעו. קודם מעשר מהן שהוציא ופירות

.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ4 ««∆«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»»»
ÈL ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ5Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆∆¡««≈¿«≈≈»

˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏL ‰L·e .EÚ¯Ê ˙‡e·z6ÔÈLÈ¯ÙÓ ¿««¿∆¿»»¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ÛÏÁ ÈÚ ¯OÚÓ7. «¿«»ƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

ipy xyrn oiyixtn dpy lka oey`x xyrn oiyixtny xg`"
."ipr xyrn oiyixtn ziyye ziyily dpyae 'ek

מחוייבת, ההפרשה סדר על שההקפדה משמע מלשונו
להבין, וצריך אחר. באופן להיות יכולה בפועל הנתינה אבל
הנתינה  ולא ההפרשה הוא העיקר המעשרות בשאר הניחא
אבל  טבל, מגדר התבואה את מוציאים ההפרשה על־ידי כי
שהעני  להיות צריך העיקר צדקה נתינת שגדרו עני במעשר
לבדה  שההפרשה לומר אפשר ואיך לו, הצריך את יקבל
כאשר  שגם זה, בדין החידוש שזהו אלא עיקרי. ענין היא
הפרשת  של חיוב ישנו עניים, בו שאין במקום נמצא
להפריש  שצריך לצדקה בנוגע מובן ועד"ז עני. מעשר

כשימצאנו. לעני ימסור ואח"כ לצדקה ממונו
שגם  אחר, יהודי על בהשפעה היינו רוחנית, בצדקה גם כך
עצמו  את ולהכין להיערך חייב בדעת, עני בסביבתו אין אם
אחר  יהודי על לפעול יוכל הראשונה שבהזדמנות כדי
העני  את לחפש להשתדל גם שיש ומובן המתקבל. באופן
מצרפה  הקב"ה טובה ש"מחשבה ומכיון לו, ולעזור
ההפרשה, את אצלו כשיש ועל־אחת־כמה־וכמה למעשה",
הנתינה  את גם לקיים שיוכל סיבות כמה הקב"ה לו מסבב

בפועל.
(h"i 'iq mirxf xtq ycgd 'zekln oii' itÎlr)

הכ"ג.2) תרומות מהל' בפ"ג למעלה אחר 3)ראה כלומר,
פ"א  למעלה ראה הנתינה, לפני שהוא אףֿעלֿפי ההפרשה,

ה"א. מעשר כל 4)מהל' את תעשר "עשר הכתוב: כלשון
שנה  שבכל לך לומר שנה". שנה השדה היוצא זרעך תבואת
שבשנה  אלא ראשון. למעשר נוסף מעשר להפריש צריך
ובשנה  שני", "מעשר הוא וששית רביעית ושניה ראשונה

כדלהלן. עני", "מעשר במקומו מפרישים וששית שלישית
פ"ו 5) (למעלה ראשון מעשר הפרשת לאחר הנשאר מן

פטור  עצמו ראשון מעשר אבל ה"ג), עניים מתנות מהל'
שם. מעשר בהל' למעלה ראה שני, משנות 6)ממעשר

ובפ"ט 7)השמיטה. ה"ד, שם עניים מתנות בהל' למעלה
ה"ג. מעשר מהל'

.·È¯L˙a „Á‡a8˙B‡e·z ¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ ‡e‰9 ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿«¿«¿
˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â10‰M‰ L‡¯ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .11, ¿ƒ¿ƒƒ»¿»»∆∆¡«…«»»

„Á‡ ‡e‰¯OÚ ‰MÓÁ·e .È¯L˙a12L‡¯ ‡e‰ Ë·La ∆»¿ƒ¿≈«¬ƒ»»»ƒ¿»…
‰‡e·z ?„ˆÈk .˙BÏÈ‡‰ ¯OÚÓÏ ‰M‰13˙BiË˜Â14 «»»¿«¿«»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿ƒ

˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L15‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ16ÏL ∆ƒƒ¿««««¿ƒ¿≈…«»»∆
˙ÈLÈÏL17- ˙ÈLÈÏMa eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿«¿ƒƒ

ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ18˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿ƒ…»¿«
˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B¯OÚn‰19- «««¿∆»¿««…«»»∆¿ƒƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÎÂ .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ20e‡aL «¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿≈≈»ƒ»∆»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ21ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ ¿««««¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»∆

ÛBÒa Ôk ¯Á‡ eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿««≈¿
Óe ,¯·ÚLÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó - ˙ÈLÈÏL ‰LÔ‰Ó ÔÈLÈ¯Ù »»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿∆»««¿ƒƒ≈∆

e‡a Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ¯OÚÓ22Ì„˜ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ «¬≈≈ƒ¿≈ƒ»¿««««¿…∆
e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿
Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙ÈÚÈ·¯a eÙÒ‡Â¿∆∆¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿ƒ
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a»¿««««¿««¬ƒ»»»ƒ¿»

.‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«»

א.8) ב, השנה לשון 9)ראש וכן "תבואה". רומי: בדפוס
להלן. אבל 10)רבינו ירקות, אלא נזכרו לא שם במשנה

ובגמרא  ולמעשרות". "לירקות אמרו: יב.) (שם בברייתא
=) דאורייתא וקתני ירקות), =) דרבנן "תנא ביארו: שם

תבואה)". פעמים,11)מעשר כמה פ"ב בשביעית כגון
ה"ט. שמיטה מהל' בפ"ד וראה ועוד. שם, השנה ובראש

שמאי.12) כבית ולא הלל כבית שם, השנה ראש
שהביאו 13) והקטניות "התבואה פ"ב: שביעית תוספתא

וכו'". לשעבר מתעשרין השנה, ראש לפני שליש
וכאן 14) וירקות", וקטניות "תבואות רבינו כתב למעלה

ה"ד), (להלן עישורן לקטיתן שבשעת לפי "ירקות", השמיט
כתבואה  המעשרות לעונת מגיעים שהם בשעה ולא
ה"ח, להלן ראה זה. בכלל קטניות מיני כל ולא וקטניות,

פרי. גמר אחר הולכים ובדוחן התבואה 15)שבאורז
ראוי  זרעו משיהיה קטנית, שהוא והתלתן שליש, משתביא
ה"ה). מעשר מהל' פ"ב (למעלה יזרע אם לצמיחה

בתשרי.16) ההלכה 17)אחד ראה עני, מעשר שנת שהיא
מעשר 18)הקודמת. בשנת המעשרות, לעונת שהגיעו כיון

הקודמת.19)שני. בשנה בקרקע שנשרשו בין 20)אף
העושה  אילן ובין בשנה, אחת פעם פירות העושה אילן
טו:). (שם נחמיה כרבי ולא וכתנאֿקמא, בשנה. פעמיים

בחידושי 21) ועי' שם. מעשר בהל' ראה עונתו, לפי פרי כל
להרמב"ם. איגר עקיבא בטעות:22)רבי רומי, בדפוס

באו". לא "אם

.‚Ô‰È˙B¯t eËÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯Á‰Â23Ì„˜ ¿∆»ƒ««ƒ∆»¿≈≈∆…∆
‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Ó - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ24ÏÈ‡B‰ , ¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ
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ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙Óe25ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈»∆ƒ∆≈
‰BÓÏˆ È·e¯Áa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰26‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¬ƒ∆»¿»≈«¿»¿«≈

Ô‰ Ô‰Â ,Ì„‡‰ ·¯ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,Ô‰a»∆∆≈¿ƒ¿«¬«…»»»¿≈≈
- ÔÈ·e¯Á‰ ¯‡L Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¬»¿»∆»ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡Lk Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È27. ≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»≈»ƒ»

משיעשו 23) שהיא שלהם, מעשרות לעונת הגיעו כלומר,
ברדב"ז. וראה שם), מעשר (הל' שחורות נקודות נקודות

בה.24) שנלקטו כשנה  ב:25)כלומר, טו, השנה בראש
(הסובר  נחמיה כרבי בחרובין העם נהגו יוחנן, רבי "אמר
וכו' לקיטתו) אחר הולכים בשנה, אחת שנלקט אילן שכל
שם  ברש"י והנה דרבנן". חרובין מעשר אנא, לך אמינא כי
אבל  דרבנן. במעשרות חכמים שהקלו מפני שזהו נראה
היא  זו לפעמים ואדרבה, החלטית, קולא זו שאין צריךֿעיון

האילנ  שכל רבינו, לדעת [אבל במעשר חומרא. חייבים ות
שאמרו  מה כי יתכן - מדרבנן הם חרובין ורק התורה, מן
לירק  חכמים שהשוום הוא לקיטה, אחר הלך בחרובין:
(בהלכה  לקיטה אחר בו והלכו מדרבנן, שמעשרותיו
חנטה, אחר בהם שהולכים לאילנות השוום ולא הסמוכה),

מדאורייתא]. שהם לדברים 26)מפני ראה פ' ב'ספרי' [עי'
כב]. בהם 27)יד, והולכים התורה, מן במעשרות שחייבין

לזה  והמקור הקודמת. בהלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר
אחר  ובירק המעשרות עונת אחר באילן הולכים שאנו
עקיבא  "רבי יד: שם בברייתא הוא סמוכה), (בהלכה לקיטה
מיוחדין  ויקב גורן מה ומיקבך. מגרנך באספך אומר,
על  גדלים זרעים שרוב גשמים מי (הם מים רוב על שגדילין
על  שגדילין כל אף שעברה, שנה על ומתעשרין רש"י) ידםֿ
על  שגדילין ירקות יצאו שעברה, לשנה מתעשרין מים רוב
כענין  תמיד, אותן ומשקין שדולין שאובין, על (אף מים כל
גן  סתם הירק", כגן ברגלך "והשקית י) יא, (דברים שנאמר
הבאה  לשנה ומתעשרין רש"י) - בהשקאה דרכו הירק
שחרובי  וסובר חולק והראב"ד לקיטה)". שנת (כלומר,
חרובין  "מעשר שם שאמרו ומה לגמרי, פטורין צלמונה
ויצהר, תירוש מדגן חוץ האילנות, לכל הואֿהדין דרבנן",
חוץ  התורה, מן מתעשרין האילנות שכל סובר ורבינו
ה"ט, מעשר מהל' פ"א למעלה וראה צלמונה, מחרובי

ה"ו. תרומות מהל' ובפ"ב

.„B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - ˜¯i‰28?„ˆÈk .29Ì‡ «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈«ƒ
‰M‰ L‡¯ ÌBÈa Ë˜Ï30Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL ÏL ƒ¿«¿…«»»∆¿ƒƒ««ƒ
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡aL31¯Ó‚Â32ÔÈLÈ¯ÙÓ - ‰iMa ∆»¿««««¿¿ƒ¿««¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÈL ¯OÚÓ - ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ epnÓƒ∆«¿«»ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«¬≈≈ƒ

א 28) יב, שם בברייתא הוא וכן ב. יג, שם רבה של מימרא
הקודמת. בהלכה ראה הדברים, ומקור להלן. שהובאה -

שם.29) ד"ה 30)ברייתא, שם: ('תוספות' גוי עלֿידי
ה'ירושלמי'). ע"פ תבואה 31)משתבא, של שיעור שהוא

ה"ב). (למעלה שיעור 32)ואילנות שהוא לגמרי, בישולו
ה"ח). (להלן קטניות של

.‰ÔÎÂ33È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡MÓ „·Ïa ‚B¯˙‡‰ ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈»ƒ»¬≈
˜¯Èk ‡e‰34ÔÈa ¯OÚÓÏ ÔÈa ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â «»»¿¿ƒ««¿ƒ»≈¿«¬≈≈
˙ÈÚÈ·LÏ35?„ˆÈk .36¯Á‡ ˙ÈLÈÏMa Ë˜Ï Ì‡ ƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿««¿ƒƒ««

Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ37,ÈÚ ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒ
˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰iMa ¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ
¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï .ÈÚ»ƒƒ¿«»¿ƒƒ««¬ƒ»»»ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ38. «¿ƒƒƒ∆«¬≈≈ƒ

האתרוג.33) דין - הירק כדין גדל 34)כלומר, שהוא לפי
ג.). (קידושין כירק מים כל שנמנו 35)על כרבותינו

בין  לקיטתו, "אחר שאתרוג ואמרו טו.) (ר"ה באושא
ב'תוספות' ועי' שם, רש"י (כנוסחת לשביעית" בין למעשר
(שם) יוחנן רבי בשם שאמר וכרבין ורבותינו), ד"ה
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת ש"אתרוג
אחר  בו שהלכו מה כן ואם טבל". משום עליה חייבין ככר
לפטרו  לא אבל לחומרא, אלא זה אין בשביעית, לקיטה
הי"ב  שמיטה מהל' בפ"ד להלן וראה (רדב"ז). ממעשרות

שם. כתב 36)ובהערות לשביעית, וכיצד למעשר. כלומר,
שם. לענין 37)להלן - לקיטה לענין כירק שדינו שאע"פ

שם). השנה (ראש כאילן דינו השנה, שנגמר 38)ראש אף
עני. מעשר שנת שהיא בשלישית לגמרי

.Â‚B¯˙‡ ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L Èt ÏÚ Û‡Â39˙a ¿««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»∆¿«
˙ÈÊk ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·LÏ ‰ÒÎpL ˙ÈML40˙OÚÂ ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¬ƒ»¿»¿«ƒ¿«¬»

˙B¯OÚÓa ˙·iÁ - ¯kÎk41. ¿ƒ»«∆∆¿««¿

(שם:).39) יוחנן רבי בשם כשנכנסה 40)כרבין,
(ראה  כנ"ל המעשרות, לעונת הגיע כלומר, לשביעית,
ועי' איש'). וב'חזון ולשביעית, ד"ה סוף יד: שם ב'תוספות'

ה"ה. מעשר מהל' בפ"ב עני.41)למעלה מעשר ומפריש
שם. שמיטה בהל' ראה

.Ê˙BBi·‡‰42ÛÏˆ ÏL43ÔÈ˙B -44È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ »¬ƒ∆»»¿ƒ¬≈∆À¿≈
ÔÏÈ‡45ÌÈÚ¯Ê È¯ÓÁÂ46‰iL ‰MÓ eÈ‰ Ì‡L : ƒ»¿À¿≈¿»ƒ∆ƒ»ƒ»»¿ƒ»

¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eË˜ÏÂ ,˙ÈLÈÏLÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿…∆¬ƒ»»»
Ë·La47LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ƒ¿»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿««»«¿ƒ

¯Á‡ ¯OÚÓ48e‰„BÙe49B˙B e‰„BtL ¯Á‡Â , «¬≈«≈≈¿««∆≈¿
ÌÈiÚÏ50‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓ ˙¯B˙a BBÈ„t ÏÎB‡Â »¬ƒƒ¿≈ƒ¿¿««¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

.ÈÚ ¯OÚÓe ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ

ור"מ 42) מ"ו, פ"ד (מעשרות הצלף של הפרי עיקר הם
החלקים  אבל במעשרות, חייבים הם ורק שם) ור"ש
תרומות  מהל' (פ"ב ממעשרות פטורים שבצלף, האחרים

מהל'43)ה"ד). פ"ה למעלה רבינו בדברי ונזכר אילן. מין
שם. תרומות ובהל' ה"כ, מעשרות 44)כלאים 'ירושלמי'

וחומרי  אילן חומרי עליהן נותנין "אביונות ה"ה: סוף פ"ד
שאם  - כן?) אמרו דבר ולאיזה =) מילה וליידה זרעים,
ונותנו  ופודהו מפריש שהוא לשלישית, נכנסת שנייה היתה
אילן  שוודאי הלל, בית לדברי שאפילו רבינו וסובר לעני",
- שם) כלאים ובהל' לו. (ברכות בכרם כלאים ואינו הוא
הגר"א  ביאור ועי' (כסףֿמשנה. הוא ספק מעשרות לענין

קצב). ס"ק שלא סי' חנטה.45)יו"ד אחר בו שהולכים
לקיטה.46) אחר בהם שלפנינו 47)שהולכים הנוסחא

שום  אין בשבט, טו קודם היתה הלקיטה גם שאם תמוהה,
איש'). 'חזון (ראה הקודמת השנה אחר שהולכים ספק
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במקום  ("אחר" בשבט" טו "אחר בגליון כאן שתקנו [ונראה
שלאחריה  בשורה "אחר" המלה נכנסה ובטעות "קודם"),
במקומו]. נשאר "קודם") =) והשיבוש להלן) (ראה

והמלה 48) שני) מעשר ב, מעשר =) ב מעשר כתוב [היה
הגהה  היתה שבו הגליון מן בטעות כאן נכנסה "אחר"

שלמעלה]. "קודם" המילה שני.49)לתיקון מעשר כדין
עני.50) מעשר בתורת

.ÁÊ¯‡‰51ÔÁc‰Â52ÔÈ‚¯t‰Â53ÔÈÓLÓM‰Â54ÏÚ Û‡ , »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ««
Ô‰a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ eLÈ¯L‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ…∆…«»»≈¿ƒ»∆

È¯t‰ ¯Ób ¯Á‡ ‡l‡55‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óe ,56ÔÎÂ . ∆»««¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈
ÏBt57È¯ˆn‰58ÈÙÏ LÈ¯L‰ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

ÂÈ¯Á‡Ï B˙ˆ˜Óe ‰M‰ L‡¯59BÎB˙Ï B¯b ¯·Bˆ -60 …«»»ƒ¿»¿«¬»≈»¿¿
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L ,„Á‡k Ïk‰ ÔÓ ¯OÚÓe Ì¯B˙Â¿≈¿«≈ƒ«…¿∆»∆«…≈««

È¯t‰ ¯Ób61. ¿««¿ƒ

לז,51) לברכות ב'תוספות' ראה אשכנז. בלשון ריי"ז הוא
מ"ז. פ"ב לשביעית המשנה ובפירוש רש"י, ד"ה - א

(שם).52) מי"ל ונקרא קטנית, בר,53)מין צמח זרעוני
המשמשים  ונאים, גדולים אדומים פרחים בעל ותרבות
אחרים. מאפה מיני ולתיבול לאפיה כיסונים למילוי

שמן 54) ממנו ועושים "סומסום". ההמון: בפי נקרא כן
שלהם  השנה שראש הם, קטניות מיני וכולם שומשמים.

ה"ב. כנ"ל בתשרי, השנה 55)באחד בראש שמואל כדעת
אחר  בהם שהולכים שם, בשביעית התנא כדעת ולא ב. יג,

מעשר 56)השרשה. או הבאה, לשנה פירות כמו כלומר,
עני. מעשר או נתונים 57)שני שגרגריו מזון צמח

פאסולי"ס. ונקרא מבושלים. כשהם נאכלים והם בתרמילים,
רבי 58) בשם שביעית, ותוספתא כמשנה ולא שם, כשמואל

אם  אבל זרע, ממנו לקחת שזרעו ומדובר שזורי. שמעון
ה"י, (להלן לקיטה אחר בו שהולכים כירק דינו - לירק זרעו

הי"א). שמיטה מהל' בפ"ד הוא שמעון 59)וכן ורבי
שם). (משנה, השרשה אחר שהולכין סובר שזורי

שהשרישו 60) אלו הזרעים: כל את לערב לו מותר כלומר,
שצריך  ולא לאחריו. שהשרישו ואלו השנה, ראש לפני
ה"ד), תרומות מהל' בפי"ג (למעלה רבינו פסק שהרי לערב,
שמעון  כרבי ולא שם, (כשמואל ויין בשמן אלא בילה שאין
שכל  נמצא הפרי, גמר אחר שהולכים שכיון אלא - שזורי)

זה. על מזה ומעשרין אחת בשנה נגמרו להלן 61)הזרעים
שליש, הבאת אחר הולכים המצרי שבפול רבינו כתב (ה"י)
כיון  לזרע, שבזרעו לפי כאן, שכתב ממה סתירה ואין
ראוי  הוא שמאז הפרי, גמר זה הרי בישולו, לשליש שהגיע
הראב"ד  - ה"ה) מעשר מהל' פ"ב למעלה (ראה לזריעה

שם. להלן בהשגה

.ËÌÈÏˆa‰62ÌÈÒÈ¯q‰63ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ∆»«≈∆«ƒ¿ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌBÈ64ÏÚa ÏLÂ ,65Ì‰Ó ÚnL ƒ¿≈…«»»¿∆««∆»«≈∆

˙BBÚ LÏL66ÔÈ¯OÚ˙Ó - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ »ƒ¿≈…«»»ƒ¿«¿ƒ
¯·ÚLÏ67Ô‡kÓ ˙BÁt Ì‰Ó ÚÓ .68Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆»«»«≈∆»ƒ»««ƒ

„˜ L·ÈÏ eÏÈÁ˙‰L‰M‰ L‡¯ Ì69ÔÈ¯OÚ˙Ó - ∆ƒ¿ƒƒ…∆…«»»ƒ¿«¿ƒ
‡a‰Ï70. ¿«»

מאיר.62) כרבי ולא כחכמים מ"ט, שם "ענין 63)שביעית

ויוציאו  יצמחו הארץ מן אותם שיעקרו אחר הבצלים,
הלחות  בהשפעת עצמם, מתוך (כלומר, מבפנים פרחים
בצלים  נקרא והוא כך דרכו שאין מין ממנו ויש שבתוכם),
המין  יזרעו ולא מוליד, שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
של  (בסיפא בהפכו אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה
שם  ובמשנה שם). המשנה, (פירוש בעל" ושל זו) הלכה
רבינו. השמיטו מדוע וצ"ע המצרי, פול גם נזכר

אותם 64) לעקור וירצו נגמרים כשיהיו המים מהם "מונעים
מים  מהם שמנע "כיון שם: וב'ירושלמי' (שם). הארץ" מן

להלן). (הנזכר כבעל" נעשו שאין 65)וכו' בצלים כלומר,
אלא  הנ"ל, הסריסים כמו משקה במקום אותם מניחין

בעל. כשדה לפרקים, אותם שלש 66)משקים כלומר,
שנגמרו. מוכיח וזה גמר 67)השקאות, אחר שהולכין

הקודמת. כבהלכה יום 68)הפרי, משלושים פחות כלומר,
בעל. בשל עונות משלוש ופחות ויכול 69)בסריסים,

לו  היה לא כן, לא שאם שנגמרו, בזה שמוכח לומר, הייתי
מים. מהם שנה 70)למנוע שהיא הבאה, השנה לפי

בו. שנגמרו

.ÈÏBt71‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰L È¯ˆn‰72: «ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡73- ˜¯ÈÏ BÚ¯Ê , ƒ¿»¿∆«ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿»»

‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó74Ú¯ÊÏ BÚ¯fL B‡ ,˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê . ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»»∆¿»¿∆«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ75B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ - ¿»«»»¿»»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»

BÚ¯Ê ÏÚ76Ì‡ :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï . ««¿…≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»ƒ
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê77˙ÚLa B˜¯ÈÂ , ¿»¿∆««¿ƒ¿«≈¿∆»«ƒ»ƒ¿«

L‡¯ ÈÙÏ epnÓ ËwlL ‡e‰Â .B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï¿ƒ»ƒ¿∆ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈…
‰M‰78ÔÈa - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ epnÓ ËwÏ Ì‡ Ï·‡ ; «»»¬»ƒƒ≈ƒ∆««…«»»≈

Ï BÚ¯Ê .‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È·LÁÂ Ú¯Ê ¿»≈«¿ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ79Bz·LÁÓ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -80˜¯ÈÏ BÚ¯Ê . »»¿»»¿ƒ«««¬«¿¿»¿»»

Ú¯ÊÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ81ÂÈÏÚ ‰ÏÁ Ú¯Ê ˙·LÁÓ ÔÈ‡ -82, ¿»«»»¿∆«≈«¬∆∆∆«»»»»
˙Bi¯‡ LÏL epnÓ ÚÓ Ôk Ì‡ ‡l‡83‡È·‰L ‡e‰Â . ∆»ƒ≈»«ƒ∆»¬ƒ¿∆≈ƒ

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL84LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒƒ¿≈…«»»¬»ƒ…≈ƒ¿ƒ
˙B¯‡lÓ ÚÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡l‡85 ∆»¿«¬»««ƒ∆…ƒ¿«ƒ∆¡

ÔÈˆˆ˜ Blk ‰OÚÂ Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê .˙Bi¯‡ LÏL epnÓƒ∆»¬ƒ¿»¿∆«¿»»À¿»ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌÈ¯eÓb86,¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - ¿ƒƒ¿≈…«»»«¿ƒ¿«≈¿∆»«

B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa B˜¯ÈÂ87ÔÈ¯eÓ‚ ÔÈˆˆ˜ ‰OÚ B˙ˆ˜Ó . ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»»»¿»ƒ¿ƒ
‰OÚ ‡Ï B˙ˆ˜Óe88e¯Ó‡L ‰Ê -89B¯b ¯·Bˆ :90 ƒ¿»…»»∆∆»¿≈»¿

ÏÚ B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ ‡ˆÓÂ ,BÎB˙Ï¿¿ƒ¿»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»«
BÚ¯Ê91. «¿

בתוספתא 71) וראה ה"ה. פ"ב שביעית ב'ירושלמי' ברייתא
כפשוטה'. וב'תוספתא וראה 72)שם פריו, גמר שזהו

ב. בהשגה כאן הראב"ד שכתב מה וראה ה"ח. למעלה
הזרע,73) אגב בטל ירקו ואף שעברה, השנה אחר כלומר,

לזרע. היתה שמחשבתו הבאה,74)כיון השנה אחר
כיון  הירק, אגב מתבטלים הזרעים ואף לקיטתו. כשעת

לירק. כתב 75)שחשב הרי כן, לא שאם לירק, אף כלומר,
מחשבתו. אחר שהולכין מתבטל 76)להלן הזרע כלומר,

ומתעשר  לירק, הוא המצרי פול של שעיקרו מפני הירק אגב
ראש  לפני שליש כשהביא זה וכל קורקוס). (ר"י להבא

כדלהלן. לפני 77)השנה, שליש הביא לא הרי עיון: צריך
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הפרי. נגמר ולא השנה, כיון 78)ראש עיון, צריך זה גם
לומר  שייך מה אחת, בשנה היו והלקיטה שהזריעה
ליישב  ובכדי ב. השגה בראב"ד וראה לשעבר". "מתעשר
דברי  לתקן איש' 'חזון בעל מציע רבינו, בדברי הקשיים כל
ומירקו  ירקו על מזרעו "מעשר כדלהלן: זו בהלכה רבינו
זרעו  לזרע, זרעו אם ר"ה לפני שליש הביא (לא זרעו על
שליקט  והוא עישורו) לקיטתו בשעת וירקו לשעבר מתעשר
ירקו  (בין ר"ה אחר ממנו ליקט אם אבל ר"ה. לפני ממנו
בשעת  וירקו לשעבר מתעשר [זרעו להבא מתעשר זרעו בין
בין  ירקו בין ר"ה] לפני שליש הביא לא עישורו. לקיטתו

להבא". מתעשר בהערה 79)זרעו וראה לירק. רק כלומר,
הזרע 80)עד. בטל השנה, ראש קודם שליש שהביא אף

לירק. רק היתה שמחשבתו הירק, לזרע.81)אגב רק
שכוונתו 82) ממעשיו מוכח אלאֿאםֿכן לירק, שזרעו כיון

שאינו 83)לזרע. מוכח שבזה השקאות, שלש כלומר,
ובמשנה: בירק. ולא בזרעים ורצונו יותר, בגידולו חפץ
"מריעות". ובתוספתא: "מורביות". וב'ירושלמי': "עונות".

שנה 84) אחר מתעשר והכל מחשבתו, מועילה שאז
בכלל. הירק ואף כלומר,85)שעברה, וסלו", "אורה כמו:

השקאות. מהם מונע הכוונה, וכאן כלומר,86)קוטף.
כדלעיל. שליש, רק ולא לגמרי, הזרעים שאין 87)נגמרו

נגמר  לא עדיין כשהזרע אלא הזרע, אגב מתבטל הירק
מצרפם, המשותף גידולם גדל, לא עוד שהזרע שכיון לגמרי,
הזרע  שנגמר כיון אבל לזרע. שזרעו כיון מתבטל, והירק
בראב"ד. ועי' מתבטל. אינו גידול, צריך עדיין והירק לגמרי,

נגמר.88) לא עדיין ומקצתו נגמר, הזרע מקצת אם כלומר,
ב.89) יג, השנה ראש לערבבם 90)ראה לו מותר כלומר,

כאחד. טעון 91)ולעשרם עדיין הזרע שמקצת שכיון
ב'חזון  זה כל (ראה הזה המקצת אגב הירק מתבטל גידול,

איש').

.‡È˙B¯t92‰iL ‰L93˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ≈»»¿ƒ»∆ƒ¿»¿¿≈
˙ÈLÈÏL94¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙ÈÚÈ·¯a ˙ÈLÈÏL ÏL B‡ , ¿ƒƒ∆¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ««

·¯‰95‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .96ÔÓ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - »…∆¡»¿∆¡»«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ïk‰97¯eÓÁ ÈL ¯OÚnL ;98, «…¬»…«¿«»ƒ∆«¬≈≈ƒ»

L„˜ ‡e‰ È¯‰L99Ô‰L ˙B¯t ÔÎÂ .ÏÁ ÈÚ ¯OÚÓe , ∆¬≈…∆«¿«»ƒ…¿≈≈∆≈
LÈ¯ÙÓ - ˙ÈLÈÏL ˙B¯t B‡ Ì‰ ‰iL ˙B¯t Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ≈¿ƒ»≈≈¿ƒƒ«¿ƒ

.ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó≈∆«¬≈≈ƒ

מי"א.92) פ"ב שני.93)מכשירין מעשר שנת שהיא
הכוונה 94) ואין עני. מעשר שנת שהיא שלישית שנה

בדברי  הראב"ד שהבין כפי באלו, אלו נתערבו שהפירות
ברוב, ביטול שייך לא שא"כ שני רבינו, לפניו שהיו אלא

פירות  והשני שניה, שנה פירות האחד פירות: של אוצרות
ידוע  ואינו האוצרות, שני ליד פירות ונמצאו שלישית, שנה
המשניות  כל כטעם משנתנו וטעם נפלו. מהם מאיזה

איש'). ('חזון למעלה שם כל 95)השנויות ואומרים:
הי"א). אסורות מאכלות מהל' (פ"ח פריש מרובא דפריש,

שוה.96) האוצרות שני פירות הכוונה 97)שכמות אין
שנת  של הפירות אם שהרי לחוד, שני מעשר שמפריש
תנאי, על שמפריש כוונתו, אלא כלום. תיקן לא עני, מעשר
של  ואם שני. מעשר יהא הם, שני מעשר שנת פירות אם

כבמעשר  זה במעשר ונוהג עני, מעשר יהא עני, מעשר שנת
שלמעלה  ואף כדלהלן. מקום, הבאת או פדיה, שטעון שני,
זה  מספק, לעניים נותנו פדיה שלאחר רבינו כתב ז, בהלכה
דינו  יודעים אנו שאין שם כמו דדינא, בספיקא אלא אינו
בספק  אבל מחמירים. ולכן כאילן, או כזרעים מהו, צלף של
בביאור  וראה מספק, לתת צריך אין כאן, כמו תערובת, של

קצד. ס"ק שלא סי' יו"ד שו"ע מפורש 98)הגר"א בן
מ"ג. פ"ד ידים ועוד 99)במס' מקום, הבאת טעון שהוא

הי"ז. בפ"ג כדלהלן גבוה, ממון שהוא

.·ÈÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ¯eËt‰ Ïk100ÔÓ ¯eËt - »«»ƒ«¬≈ƒ»ƒ
ÈM‰101·iÁ - ÔBL‡¯a ·iÁL ÏÎÂ ;ÈÚ‰ ÔÓe «≈ƒƒ∆»ƒ¿…∆«»»ƒ«»
LaÌ¯Bz‰ ÏÎÂ .Ì‰È102¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ -103ÏÎÂ ; ƒ¿≈∆¿»«≈ƒ«¬≈¿…

Ì¯Bz BÈ‡L104Ì‡L ÈÓ Ïk .‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ∆≈≈≈ƒ«¬≈∆»ƒ∆ƒ
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z105‰Ê ¯OÚÓ ¯OÚ Ì‡ Ck ,106 »«¿»¿»»ƒƒ≈«¬≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ -107, ¬≈«¬≈¿»ƒ∆≈¿»¿»
.¯OÚÓ BÈ‡ - ‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ck»ƒƒ«¬≈∆≈«¬≈

ראשון.100) ממעשר הפטורים פירות או תבואה כל כלומר,
כב)101) יד, (דברים ראה פרשת שב'ספרי' ואףֿעלֿפי

על  רמב"ן (ועי' התורה מן בירק נוהג שני שמעשר נראה
וה'יראים' וקסא) קלו (עשין הסמ"ג דעת וכן שם), התורה
ומעשר  ראשון ומעשר שתרומות אףֿעלֿפי קעב), (מצוה
ב'ירושלמי' הרי - דרבנן אלא בירק נוהגים אינם עני
ושם  שב'ספרי', הנ"ל הברייתא הובאה ה"א) פ"א (מעשרות
לירקות  "המעשרות ואומר: יהודה בן איסי זה על חולק
להלכה  שתפס שם, ה'ירושלמי' מדברי ונראה מדבריהם",
ב. לט, פסחים בבבלי נראה וכן יהודה. בן איסי כדעת
אינו  בירק שני שמעשר הרי דרבנן", "במרור שם שאמרו
כעין  וד"ה מרור, ד"ה שם רש"י ועי' מדרבנן, אלא
איש'. וב'חזון במשנהֿלמלך וראה דאורייתא.

בפ"ד 102) רבינו שמנה החמישה, בכלל שאינו לכתחילה.
ה"ד. תרומות מעשר 103)מהל' או שני מעשר כלומר,

מעשר  מהל' בפ"א רבינו כתב כבר ראשון, מעשר ולגבי עני.
בהל'104)ה"ז. הרשומים מהחמישה שהוא לכתחילה,

שם. שם.105)תרומות רבינו שמנה אלה הם בדיעבד.
למעלה.106) ראה עני, או שני אפילו 107)כלומר,

ה"ב. שם הרשומים והם בדיעבד.

.‚È˙B¯t108Ì„˜ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰L ≈∆ƒ≈∆«¬≈ƒ…∆
¯OÚÓÏ eÚ·wiL109Ì„˜ È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ»¿¿«¬≈¬≈∆≈≈∆¬«…∆

.ÈMÏ Ú·B˜ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ‡ÈˆBiL∆ƒ«¬≈≈ƒ∆≈»ƒ≈««≈ƒ
¯OÚÓÏ eÚa˜pMÓ Ï·‡110˙‡ ‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿¿«¬≈««ƒ∆ƒ∆

˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ»∆¡…≈∆¬««∆ƒ∆
ÈÚ ¯OÚÓ ˙‡ B‡ ÈM‰111. «≈ƒ∆«¿«»ƒ

שיטבול 108) מהו "ראשון ה"ג): פ"ב (שם [ב'ירושלמי'
והבעיא  גדולה, לתרומה ראשון מעשר כשהקדים (מדובר
וראה  גדולה. בתרומה לחייבו לעצמו, טובל הוא אם היא
היינו  עצמו, תרומת שלגבי הי"ט, מעשר מהל' פ"ג למעלה
עליו  שקרא כיון בשבלים, אפילו קובע הוא מעשר, תרומת
בכרי  אם עוסקים), אנו (במה קיימין נן מה  מעשר), שם
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בתרומת  גם חייב הוא (שהרי אסור הכל דברי - שנתמרח
הפריש  ואם לתרומתֿמעשר, טבול הוא כן ואם מעשר,
שכשם  התרומתֿמעשר, מצד טבול הוא מעשר, תרומת
ואם  קובעת). מעשר תרומת כמוֿכן קובעת, גדולה שתרומה
(שהרי  מותר הכל דברי בשבלין, שהקדימו ראשון במעשר
אם  ה"ג, פ"א בחלה כמפורש גדולה, מתרומה פטור הוא
לפני  הפריש ואם מירוח, לאחר מעשר תרומת הפריש
לתרומה  נטבל לא גדולה בתרומה הוא שמתחייב מירוח,
אינה  תרומה למאןֿדאמר התרומתֿמעשר, עלֿידי גדולה
עתיד  והוא בתמרים קיימין אנן כי אלא מירוח), לפני טובלת
נגמרה  לא (כלומר, לדושן עתיד והוא בגרוגרות לדורסן,
ולתרום  לחזור (שצריך גדולה תרומה מהן והפריש מלאכתן)
כאן) משה' וב'פני מ"ח, פ"א בתרומות ראה שנייה, תרומה
מלאכתן, שנגמרה עכשיו (ונמצא שהן כמות להניח ונמלך
בטל, לא ויתרום" ויחזור "תרומה של הדין ואףֿעלֿפיֿכן
ראשון  מהן והפריש ועבר להלן) ראה נתחייב, שכבר כיון
שצריך  גדולה לתרומה ראשון מעשר והקדים עבר (כלומר,
(שאנו  נטבלו למפרע תימר אין כנ"ל), ולתרום, לחזור
היו  ראשונה תרומה הפרשת בשעת גם שכאילו אומרים
גם  בטל, לא ואףֿעלֿפיֿכן מלאכה, גמר לאחר הפירות
שכבר  כיון ויתרום", ויחזור "תרומה של הדין עכשיו,
התרומה  (כלומר, טובלת שהיא תרומה להלן) ראה נתחייב,
קובעת  היא למפרע, מלאכה גמר שהוא שכיון קובעת,
בפ"ה  ראה ותורם, שחוזר השנייה גדולה, בתרומה לחייבו
זה  אין (כלומר, ולבא מכאן תימר ואין הי"ט), מעשר מהל'
התרומה  כן ואם ולהבא, מכאן אלא למפרע, מלאכה גמר
בדבר  אלא קובעת התרומה שאין קבעה לא הראשונה
לדעת  מ"ד פ"ב מעשרות במס' כמפורש מלאכתו, שנגמרה
את  טובל ראשון (מעשר טובל שהוא הוא ראשון חכמים),
למעלה), וכמבואר מלאכה, גמר לאחר שהפרישו כיון עצמו,
כל  את לחייב (כלומר, לשני שיטבול מהו ראשון וכו', וכו'
גדולה  תרומה כשהפריש והמדובר שני, במעשר הפירות
הפריש  ראשון ומעשר קובעת, שאינה מלאכה, גמר לפני
שני  זיקת עליה שיש בשעה אם מה מלאכה). גמר לאחר
עראי, (באכילת מותר אמר את ושני) ראשון =) מעשרות
הקובעים), הדברים מששת באחד למעשר שנקבע לפני

זיקת אלא עליה שאין כלֿשכן".בשעה לא אחד, מעשר
האחרונים, ה'ירושלמי' מדברי רבינו דברי שמקור נמצא
כנ"ל. הם, פשוטים כי השמיט הראשונים הדברים את ואילו
מתיישבים  רבינו דברי אין פירושו שלפי שם, ברידב"ז וראה

(ראה 109)כאן]. מלאכה גמר לפני הופרשה והתרומה
כנ"ל. קובעת, ואינה הדברים 110)למעלה), מששת באחד

ה"ג. מעשר מהל' בפ"ג מהל'111)הנזכרים בפ"י ראה
שם. משנה' וב'כסף ה"כ, אסורות מאכלות

.„ÈÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ112ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒƒ¿»¬»«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó113‰Ó‰a ¯BÎ·k ,114. ¿ƒƒƒ»»»∆ƒ¿¿≈»

CÎÈÙÏ115‡Ï116e·iÁ117ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ¿ƒ»…ƒ¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
‡È¯eÒa118ÌÈLÈ¯ÙnL ÈL ¯OÚnL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿»¿≈»∆ƒ∆«¬≈≈ƒ∆«¿ƒƒ

ÌÈ¯ˆÓ·e ¯ÚL ı¯‡a119B˙B‡ ÔÈ„Bt -120ÔÈ‡È·Óe ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÂÈÓc121e·iÁ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .122 »»ƒ»«ƒ¿≈≈»∆ƒ∆…ƒ¿

el‡ ˙BÓB˜Ó123¯OÚÓ Úa˜Ï È„k ‡l‡ ÈL ¯OÚÓa ¿≈¿«¬≈≈ƒ∆»¿≈ƒ¿…««¿«
ÈÚ124Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,125. »ƒ¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ¬≈∆

ה"א.112) פ"ב כדלהלן ירושלים, מחומת אף 113)לפנים
להלן. ראה להפרישו. שחייב מביאין 114)באופן שאין

ואףֿעלֿפי  ה"ה). בכורות מהל' (פ"א לארץ מחוצה אותו
מביא  שאתה "ממקום ממעשרות בכור להיפך: למדו ששם

דג  מביא מעשר אתה שאין וממקום וכו'. בכור מביא אתה ן,
שם  - כא:) בתמורה (וראה בכור" מביא אתה אי דגן, מעשר
לארץ, בחוצה נוהג אינו דגן שמעשר ממה אלא למדו לא
אבל  לארץ, מחוצה אותו מביאין שאין לבכור למדו ומזה
ישראל  ארץ פירות כגון לארץ, בחוצה שנוהג שכזה מעשר
אומרים  שיש בארץ, מירוחם לאחר לארץ לחוצה שיצאו
בכסףֿמשנה  (וראה לארץ בחוצה אף במעשרות שחייבים
לומר  מקום היה - ה"ד) מעשר מהל' פי"ג למעלה ורדב"ז
וזהו  לארץ, מחוצה אותו ומביאים שני במעשר גם שחייבים
מחוצה  שני מעשר מביאין אין שלעולם רבינו לימדנו אשר
אותו. מביאים שאין מבכור שני מעשר למדו ובזה לארץ,
ומצרים. בשנער כדלהלן להביאו, חייב מדרבנן כי ויתכן

מחוצהֿלארץ.115) אותו מביאין שאין לפי
ה"ה.116) פ"ז רצו 118)חכמים.117)'ירושלמי' שלא

הבאה. חיוב בלי הפרשה פ"א 119)לחייב למעלה ראה
ה"א. תרומות עצמו,120)מהל' שני מעשר מביאין ואין

הי"ז. פ"ב שם וראה העמים, מארץ טמא הוא שהרי
כעין 121) להפריש, וחכמים נביאים שתיקנו שכיון

מקום. והבאת פדיה טעון ולכן תיקנו, דאורייתא
וחכמים.122) ומצרים.123)נביאים ראה 124)שנער

ה"ג. מעשר מהל' פ"ט שני.125)למעלה מעשר על

ה'תשע"ח  שבט כ"ד שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
זמן.1) בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר

בירושלים  אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין
שני  מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל הזה. בזמן
שנגמרה  פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס
שני  מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך ועברו מלאכתן
החומה  מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו

לחומה. חוץ נוטה ונופו

.‡ÏÎ‡ ÈL ¯OÚÓ2ÂÈÏÚ·Ï3˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ «¬≈≈ƒ∆¡»ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈«
ÌB˜na EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆«»
˙Èa‰ ÈÙa ‚‰BÂ .¯ÓB‚Â ÌL BÓL ÔkLÏ ¯Á·È ¯L‡¬∆ƒ¿«¿«≈¿»¿≈¿≈ƒ¿≈««ƒ

˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ4‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¬»≈∆¡»ƒ»«ƒ∆»
˙Èa‰ ÈÙa5E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ ¯Ó‡pL . ƒ¿≈««ƒ∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆

¯BÎa ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e¿……¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿«¿
ÏÎ‡È ‡Ï ÈL ¯OÚÓ Û‡ ,˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡≈∆¡»∆»ƒ¿≈««ƒ««¬≈≈ƒ…≈»≈

.˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈««ƒ

יוציאוהו 2) שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין הוא
צרכים. צריך 3)לשאר אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,

הדין  הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או לכהן ליתנו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



ipyקסב xyrn zekld - mirxf xtq - hay c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לאחר. במעשר 4)שנאכל למדו קרח פרשת ובספרי
הבית  בפני נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר ממה ראשון
ושלא  הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא

הבית". רבינו 5)בפני שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי
ש"מקריבין  ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק
מזבח  היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות
"ושלושה  ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי
מקום  על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים
להן  העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח
שם  שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין

בית".

.·‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtL ,˙e„ÈÒÁ ˙cÓƒ«¬ƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
BÈÂLa6e¯B‰Â .˙Èa‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ„BtL C¯„k , ¿»¿¿∆∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰7 «¿ƒ∆ƒ»»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»
ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .‰„Bt - ‰f‰ ÔÓfa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿««∆∆…ƒ¿∆∆»ƒ

L„w‰8ÏB„b‰ ÌiÏ ‰Ëe¯t‰ CÈÏLÓe .9. «…∆«¿ƒ«¿»«»«»

לומר 6) אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
בית  שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא
ולדעת  משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש
כך  ומתוך הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו
החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח

מפרוטה.7) בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר
בפרוטה. ואפילו מאכלות 9)לכתחילה מהלכות י בפרק

פדיון  של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות
הלכה  ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי) נטע
שאינה  מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב
זורקו  אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה

שחיקה. טעון - לנהר

.‚ÔÎÂ10ÏlÁ Ì‡11‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL ¯OÚÓ ¿≈ƒƒ≈«¬≈»∆»∆«»∆¿»
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ12ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -13Û¯BOÂ .14˙‡ ƒ≈¬≈¬≈∆¿À»¿≈∆

‰Ïw˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ ÏlÁL ˙B¯t‰«≈∆ƒ≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï15BÓk ,‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ÔBÈ„Ùk . «¬≈ƒ¿ƒ¿∆«¿»ƒ«¿««∆¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

הגאונים 10) מהוראת זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון
אינו  משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא,

כן. על 11)מפרש שני מעשר מחללין להלן שכתב ומה
מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות
הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל

המין.12) מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין כלומר,
פחות 13) על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף

חילול  חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל משוויין,
כתרומה 14)בדיעבד. ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. שהיא -15)טמאה בירושלים בטומאה שהאוכלן
לוקה.

.„‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
ÌÈÏLe¯Èa16ÔÈ„Bt ÔÈ‡ Ck ,17ÌL B˙B‡18ÔÈ‡Â , ƒ»«ƒ»≈ƒ»¿≈

B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ19B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â20ÒÎ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓfa Û‡ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ««¿««∆≈ƒƒ

ÌMÓ21·˜¯iL „Ú ÌL B˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,22Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«ƒƒ»«∆≈»≈¿≈ƒ
·˜¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ÌMÓ B‡ÈˆB‰Â ¯·Ú23. »«¿ƒƒ»«ƒƒ«∆≈¿«

CÎÈÙÏ24ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÌÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ«¿«
,¯ÈÚÏ ıeÁ ÔÏ·Ëa ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ¿»»ƒ

e‰„BÙe ÌL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe25ÌL BLÈ¯Ù‰ Ì‡Â .26 «¿ƒƒ»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.·˜¯È - ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈»≈

מזבח.16) שם שאין מעות.17)כיוון מפני 18)על
שאין  וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים
ולעתיד  לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו ורבינו
הן  כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא,
אף  בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל ובנויות. עולות
זה  וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור
אותו  פודין שנטמא, שני מעשר אבל טהור, שני במעשר

בירושלים. פירות.19)אפילו דמ 20)על לו שיש ים,אף
על  ואף אותו מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי

ירושלים,21) מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שלחומרא
עולות. הן כאילו מחיצות,22)שרואין שקלטוהו שכיוון

שירקב. עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו
אם23) אף מחיצות, שקלטוהו יחזור שכיוון יצא,

ירקב. לפדותו, יכול שאינו וכיוון כלומר,24)לירושלים,
בירושלים. אותו פודין שאין ואוכלו.25)לפי

בירושלים.26)

.‰‰˙ML B‡ ÈL ¯OÚÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk27epnÓ »»≈¿«ƒ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ∆
ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯28ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ29;‰˜BÏ - ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»«ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ .¯ÓB‚Â E¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈¿∆«»∆»¿∆»

ÔzLÏL ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa30ıeÁ ƒ¿≈«¿¿ƒ»ƒ»«¿»¿»
‰ÓBÁÏ31zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - «»∆»«¿À∆∆¡«¿»«¿»

:¯Ó‡Â ,E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿∆¡«
‰nÏ .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈»»
Ïk ÏÚ ·iÁÏ ?EÈ¯ÚLa ÌÏÎ‡˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÔË¯t¿»»¿…»«……¿≈ƒ¿»∆¿«≈«»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡32. ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

לוקה.27) שהסך רבינו כתב מהלכות 28)לא  י בפרק 
בכזית  תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב הלכה תרומות

בכזית". שתייה לתוכה.29)כך שנכנס אחר יצא כלומר,
ויצהר.30) תירוש מן 31)דגן, לפנים שנכנסו לאחר

דאכולה 32)החומה. כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
- שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי,
כל  את כולל (שהלאו אש" צלי אם כי תאכל "לא כגון
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול צורות

.Â¯Á‡ epÏÎ‡iL „Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ÒÎpL ≈∆ƒ«»«∆…¿∆««∆ƒ¿«
EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ¿«¿»«ƒ∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆
ÌB˜ÓÏ ÒÎpL ÔÂÈk ;EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â¿≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿
Ì„˜ BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - ıeÁa BÏÎ‡Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«∆¬»ƒ¬»…∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ33. ƒƒ¿≈∆
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פי 33) על אף אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו

אסור. פדיון שבלי

.Ê˙ˆ˜Ó34ÏÎB‡‰ :ıeÁaÓ B˙ˆ˜Óe ÌÈÙa ¯OÚÓ ƒ¿»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰fÓ35; ƒ∆∆¬«ƒ…ƒ¿««ƒ«««¿

ÒÎpL ‰fÓ ıeÁa ÏÎB‡‰Â36‰˜BÏ -37. ¿»≈«ƒ∆∆ƒ¿«∆

שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, ברייתא
בפנים.35) נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס נכנס 37)ואחר לא שמקצת פי על אף

עדיין.

.ÁÔk Ì‡ ‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ∆»ƒ≈
‡ÓË38¯Ó‡pL ;39˜eÁ¯a - ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯È Èk : ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«ƒ¿«»¿ƒ

‰È‰ .ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰cÙ BÈ‡Â ,‰cÙ ‡e‰ ÌB˜Ó»ƒ¿∆¿≈ƒ¿∆¿≈»»»
ıeÁa B‡OÓe ÌÈÙa ‡e‰40B˙B‡ ÊÁB‡ ‰È‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«»«¬ƒ»»≈

‰˜a41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚn‰ ÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿»∆ƒ¿…ƒ¿«««¬≈¬≈∆À»
.‰ÓBÁ‰ „ˆa ÌL B˙BcÙÏƒ¿»¿««»

ונתת 38) וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו
משאות  "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף",

פניו". פודין 39)מאת שאין ההלכה, ראש על מוסב זה
בירושלים. טהור שני מחוץ 40)מעשר "הוא אמרו שם:

כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו
שוב  ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו
ההוא  להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו
- המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא
שכיוון  לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
עוד  בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא
בפנים  הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם:
שם  ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ  המשא ואוחז
ותפשוט  בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ.
בית  דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב בעיא
נפשטה  זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל

לקולא. ומשאו 41)הבעיא בפנים כשהוא רק לא [כלומר,
צריך  החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ,
כי  גו' הדרך ממך ירבה "וכי בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא
בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק
ברגל, הליכה בלי החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר
כן  פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא

לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל

.ËÈ‡Óc ÏL elÙ‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈL ¯OÚÓ42, «¬≈≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¬ƒ∆¿«
¯eÒ‡43˙BvÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·kL ;ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï44. »¿ƒƒ»∆¿»¿»¿ƒ

¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ïp‰ ˙B¯t ÔÎÂ45zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈∆∆¡«¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ46- ‰‚‚La e‡ˆiL B‡ Ô‡ÈˆB‰Â ¯·Ú . ƒ¿≈¿»¡…∆»«¿ƒ»∆»¿ƒ¿»»

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e¯ÊÁÈ47- ˙BˆÈÁÓ ˙ËÈÏ˜e . «¿¿¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L ¯OÚÓ elÙ‡ .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈∆≈¿À¿»∆

‰Ëe¯t48B˙B‡ ˙BËÏB˜ ˙BˆÈÁÓ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L , ¿»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿
ÔÈÒÎ - ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ Ï·‡ .B‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¬»»«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ

ÔÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ49. ƒ»«ƒ¿¿ƒ

ויוצא 42) לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה

אבל  לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה
מחיצות. תפסוהו דמאי, של שני מדרבנן.43)ממעשר

י 44) חומות אסור 45)רושלים.כלומר, לירושלים, שנכנסו
"מעות  שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם. להוציאם
הרי  יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות
אינם  פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא
שעצם  ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים,
בכסף  לקוח שהרי פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה
מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר

ואין 46) משם. להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא שם:47)זו

וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב,
וחזרו  למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך

למזיד. שוגג בין חילקו ולא שאין 48)מותרין", כלומר,
פרוטה. מלגיו, שחומשן פרוטות, ד' שווה המעשר

בפירות.49) אלא חכמים החמירו שלא

.È˙B¯t50ÌÈÏLe¯È CB˙a e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿¿¿»«ƒ
˙B¯tÓ ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - e‡ˆÈÂ¿»¿≈»¿ƒ¬≈∆«¬≈≈ƒƒ≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡51¯OÚÓ ¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¬≈∆…ƒ¿¿ƒ»«ƒ∆»«¬…«¬≈
ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ÈÂ Ô‰lL ÈL52ıeÁa ‰cÙ BÈ‡Â ,53. ≈ƒ∆»∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿∆«

el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk ‰OÚ elÙ‡54¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ ¬ƒ»»»«≈»≈«¬≈≈ƒ««
e¯ÊÁÈ - eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ e‡ˆiL55 ∆»¿«≈¬≈∆…ƒ¿¿«¿¿

,ÌÈÏLe¯È ˙BˆÈÁÓa ‡e‰ ¯ÓÁ .ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ
.eËÏ˜ - eËÏ˜Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¿

שני.50) מעשר מהם הופרש בחוץ.51)שלא ולפדותם
ויצא.52) לירושלים שנכנס שני מעשר כדין
תרומות 53) מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות

שהורמו. כמו הן הרי לירושלים 54)ומעשרות) שנכנסו
ופסקה  נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו,

דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, כל 55)רבינו
המעשרֿשני. וגם הפירות,

.‡ÈÌÈÏLe¯Èa e¯·ÚL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿ƒ»«ƒ
˙bÏ ÌÈ·Ú ÈlÒ ÔB‚k ,e‡ˆÈÂ56‰ˆ˜Óa ÌÈ‡z ÈlÒÂ57 ¿»¿¿«≈¬»ƒ««¿«≈¿≈ƒ¿À¿∆

ıeÁa Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ ˙BcÙÏ ¯zÓ -58˙B¯t ÔÎÂ . À»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«¿≈≈
È‡Óc59‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó ¿«««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿

.ıeÁa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt - e‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ∆»∆«

וסחיטה.56) לדריכה וכן 57)שעומדים למוקצה, כלומר,
לייבוש. והכוונה במשנה, נגמרה 58)הוא שלא שכיוון

לומר  שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן,
שהורמו. כמו הם שלהם הופרש 59)שמתנות לא שעדיין

ויאכלהו  יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם
בירושלים.

.·ÈÔ‡„Ùe ÌÈÏLe¯Èa e‡ÓËpL ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t60: ≈«¬≈≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ¿»»
‰‡Óh‰ „ÏÂa e‡ÓË Ì‡61Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ -62‡l‡ , ƒƒ¿¿ƒ¿««À¿»»¿ƒ»∆»

ÌÈÙa eÏÎ‡È63Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏeL ÈtÓ ;64. ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿««À¿»ƒƒ¿≈∆
e‡ÓË Ì‡Â65‰‡Óh‰ ·‡a66ıeÁa e‡ÓËpL B‡ , ¿ƒƒ¿¿¿««À¿»∆ƒ¿¿«

‰‡Óh‰ „ÏÂa elÙ‡Â67eÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ , «¬ƒƒ¿««À¿»««ƒ∆ƒ¿¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏÎ‡Â ÔÈcÙ el‡ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ68. ƒ»«ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»»
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בירושלים.60) אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
כדלהלן,61) מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

באב  שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון
אלא  לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה,

ויצאו 62)מדבריהם. פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
לירושלים  שנכנס שני מעשר ראינו יאמרו: שלא לחולין,

בטהרה.63)ויצא. חולין אוכל שאינו למי פדייתם לאחר
הפירות 64) היו בכניסתם א. חסרונות: שני כאן וישנם

מדרבנן  ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים.
נשתייר  שעדיין לפי המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם
יתפשום  שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם
נטמא  אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות,

נכנס. כך ואחר בטומאה 66)הפירות.65)בחוץ כלומר ,
קדושת  מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא,
יכול  תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף מעשר,

בחוץ. ולאכלם שכיוון 68)מדרבנן.67)לפדותם
מדבריהם  אלא שאינה אף בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם
ונאכלים  בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל

שם.

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na69‡lL ˙Ó ÏÚ ÔÒÈÎ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¿»∆…
˙BˆÈÁn‰ ÌOt˙z70ÏÈ‡B‰ ,‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿¿≈«¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿»ƒ

„ÏÂ ÔÈ‡L] ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ ÒÎÂ71 ¿ƒ¿«¬≈»ƒ«»∆≈»»
ÈL ‡nËÓ72˙BˆÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·Îe ,[‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«≈≈ƒƒ«»¿»¿»¿ƒ

‡ˆBÈ BÈ‡Â73. ¿≈≈

ונכנסו,69) הטומאה בוולד אפילו בחוץ, שנטמאו שפירות
בחוץ. ונאכלים אבל 70)נפדים הטומאה, בוולד זה וכל

להוציאם. יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה
במשקין.71) שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה אלא

.„È‡Ï ¯zÓ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔzÏzÔÈBÁÓˆ dÏÎ74, ƒ¿»∆«¬≈≈ƒÀ»¿»¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ CkL75¯OÚÓ ÈÈL¯k ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈«¿ƒ≈«¬≈

ÈL76ÔÈBÁÓˆ eÏÎ‡È -77Ì‡Â .78Ì‰Ó ‰OÚ79‰qÚ ≈ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»
d‡ÈˆB‰Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏ Òk‰Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -80, ¬≈À∆∆¿ƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡L81˙B¯t‰ ÏÏÎa82e‡ÓË Ì‡Â .83- ÌÈÏLe¯Èa ∆≈»ƒ¿««≈¿ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ
.ıeÁa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈƒ»¿≈»¿«

בתחילתו.74) כשהוא אבל 75)כלומר, אדם, לאכילת
אדם. לאכילת ראוי אינו מאכל 76)כשנתקשה שאינם

רעבון. בשני אלא כלל, ידי 77)אדם על הם נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה שלהם הפת אבל ירושלמי 78)הדחק,

ולחזור  עיסה לעשות כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם:
לעשותם  כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר,
מתניתא  בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה
אף  אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
הוא  קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות
ולמסקנא  כאן, מודים חכמים [שאף בכרשינין שהקלו
קודם  עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה
מחיצות"]. קלטום כבר כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו,

ממנו 79) עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
אוכלים  אדם בני רוב בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה

כלל  נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו,
כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם

אם 80) אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
אם  אף יוצאים אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן

בפנים. עיסה שנעשתה 81)עשאם הכרשינים, כלומר,
מהם. שהכרשינים 82)העיסה כיוון מחיצות, שקלטום

החמירו  לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם עצמם
בטומאה 83)בעיסתם. ואפילו הכרשינים, כלומר,

מדבריהם.

.ÂËıeÁ ‰ËB BÙBÂ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»¿∆
ÈL ¯OÚÓ BÙB ˙Áz ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰ÓBÁÏ84¯OÚÓe . «»≈¿ƒ«««¬≈≈ƒ«¬≈

‡e‰ È¯‰L ,B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - BÙB ˙Áz ÒÎpL ÈL≈ƒ∆ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

הוא 84) הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אומרים, ואין
אכילה. לגבי הדין הוא כירושלים,

.ÊË‰ÓBÁ‰ „ˆaL ÌÈza85ÔÓ ÌÈÙÏ Ì‰ÈÁ˙tL , »ƒ∆¿««»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ
‰ÓBÁ‰86ÔÏÏÁÂ87- ÌÈÙÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ «»«¬»»«ƒ¿∆∆«»¿ƒ¿ƒ

¯·c ÏÎÏ ÌÈÙÏk88ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ;89ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿∆∆«»¿«≈
ÔÈÏÎB‡90¯ÈÓÁ‰Ï ÌL ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â ÌL91ÔÏÏÁ ‰È‰ . ¿ƒ»¿≈ƒ»¿«¿ƒ»»¬»»

- ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ Ì‰ÈÁ˙Ùe ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿∆∆«»¿«
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â Ba ÔÈ„Bt ,ıeÁÏk92‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ; ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆«»

Bt ÔÈ‡Â ÌL ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÙÏÂ.¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ„ ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â93ÌÈÙÏk -94. ¿««»√ƒ«»¿ƒ¿ƒ

אחד 85) רק אלא החומה, בעובי ופתחו הבית חלל שאין
החומה.86)מהם. עובי בתוך כלומר, ירושלים. חומת

חלול.87) שתוכו עצמו, מעשר 88)הבית לאכול ומותר
לפדותו  ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח תחת שני
שהוא  מקום וחומרי קולי הפתח מקום על נותנים שאנו שם.

הבית.89)שם. בחלל  חוץ 90)כלומר, כדין שני, מעשר
הפתח 91)לעיר. אחרי הולכים שאנו העיר, תוך כדין

דינו  החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם  להחמיר,
לקולא. אף דבר, לכל צד לקולא 92)כאותו בין כלומר,

לחומרא. זו 93)בין משנה העמידו שם שבפסחים ואף
השווה  ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא
רבינו  פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע
החלונות  "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות
שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי
קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים
קדשים  קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות גגים נתקדשו
לשון  וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת

שם. בפסחים י"ב 94)הברייתא בפרק שלהלן ואף
הבנוי  שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות
לב. בערכין יהודה כר' חומה, ערי כבתי דינו אין בחומה,

ש  כר' ירושלים ולא חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,
מעשרות  בירושלמי וראה לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד,
כלפנים  אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף
ערי  בתי שבפרשת מיוחד מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי

החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה,
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעשר 1) והאוכל לוקה. בטומאה שני מעשר שהאוכל יבאר

לעם  שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני
אסור  שני מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ.
דבר  שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד
של  שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול שדרכו
לתוכו  שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני מעשר
בו  מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם שני מעשר ודין דבש.
הבית. לבדק שלו שני מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה

.‡ÏÎB‡‰2‰˜BÏ - ‰‡ÓËa ÈL ¯OÚÓ3:¯Ó‡pL ; »≈«¬≈≈ƒ¿À¿»∆∆∆¡«
Èz¯Ú· ‡ÏÂ4‡ÓË ¯OÚn‰L ÔÈa .‡ÓËa epnÓ ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈≈∆««¬≈»≈

.‡ÓË ÏÎB‡‰Â ¯B‰Ë ¯OÚn‰L ÔÈa ,¯B‰Ë ÏÎB‡‰Â¿»≈»≈∆««¬≈»¿»≈»≈
ÌÈÏLe¯Èa epÏÎ‡iL ‡e‰Â5‰„tiL Ì„˜6BÈ‡L , ¿∆…¿∆ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆∆≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡ÓËa B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ7; ∆«¬ƒ»¿À¿»∆»ƒ¿¬ƒ»
‰‡ÓËa BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡8ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ9ÔÈkÓ - ¬»ƒ¬»¿À¿»ƒ»«ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡10. «««¿

יט:2) ובמכות עג : ביבמות יג.3)ברייתא במכות משנה
יט: שם המבואר ובמכות 4)לפי וביבמות כד. פסחים

וגו'", בשעריך לאכול תוכל "לא הפסוק מן כן למדו שם,
שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה

(ששנינו 5) רישא וכו' חנינא בר יוסי רבי "אמר שם: מכות
טמא  שני במעשר לוקה) - נפדה שלא שני מעשר שהאוכל
ליה  אכיל וקא תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא

חולין.6)בירושלים". הוא הרי - שפדהו שלאחר
ובפירוש 7) טהור. כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,

שנאמר  מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה
דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב, (דברים
ללמדך  תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
שתאכל  כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא
שם, במכות הרש"ש דעת ולפי בשעריך". בטומאה בכור
מן  ללאו המקור נשאר זה, ולפי שם. בגמרא רבינו כן גרס

למעלה. ראה בטמא", ממנו בערתי "ולא אבל 8)הפסוק
ה"ו. פ"ב למעלה לוקה, - שנכנס 9)בטהרה אחר אפילו

ויצא. (אינו 10)לירושלים ויצא לירושלים נכנס אם בין
שם) למעלה (ראה לחומה חוץ שני מעשר אוכל משום לוקה
נכנס  לא אם ובין חזוןֿאיש), לאכילה. ראוי שאינו כיון -

שם. למעלה ראה עדיין,

.·elÙ‡Â11[Ba] ˜ÈÏ„‰Ï12‡ÓËpL ¯Á‡ ¯p‰ ˙‡13 «¬ƒ¿«¿ƒ∆«≈««∆ƒ¿»
¯eÒ‡ -14epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰„tiL „Ú »«∆ƒ»∆∆∆¡«…ƒ«¿ƒƒ∆

.‡ÓËa¿»≈

שם.11) שני.12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
שהרי  שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו
כתב  וכן י. בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור
בר"ש  וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, ד"ה רש"י
שם. הגרע"א ובתוספת וברע"ב ב, משנה פ"ח לשביעית

בין 14) מה עיון צריך לוקה, ואינו אסור לומר: הכוונה אם
ולוקה  הנ"ל, מהפסוק נלמד הוא שאף בטומאה, לאוכל זה
הרמב"ם  ובגליון קורקוס, בר"י וראה הקודמת), (בהלכה

להגרע"א.

.‚e¯‡a ¯·k15elÙ‡ ,‡ÓËpL ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈∆ƒ¿»¬ƒ
ÌÈÏLe¯Èa16ÏÎ‡ÈÂ ÔÈ„Bt -17ÂÈÓc ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â . ƒ»«ƒƒ¿≈»≈¿¿ƒ∆»»

¯OÚÓ ˙B¯t ˙¯B˙a ‰¯‰Ëa18¯‡a˙iL BÓk ,19. ¿»√»¿«≈«¬≈¿∆ƒ¿»≈
elÙ‡20LÈ¯ÙÓ - Ï·Ë Ô‰Lk Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË ¬ƒƒ¿¿«≈À»¿∆≈∆∆«¿ƒ

ÈL ¯OÚÓ21e‰„BÙe ‰‡ÓËa22. «¬≈≈ƒ¿À¿»≈

ח.15) הלכה פ"ב מעשר 16)למעלה בה פודין שאין
(שם). לאדם 17)טהור פדייתו, לאחר הטמא המעשר

או  בטהרה.טמא חולין אוכל שאינו כן 18)לטהור שהרי
לא  וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה) יד, (דברים נאמר
- טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל
בבקר  וגו' הכסף ונתת וגו' בכסף ונתתה וגו' שם) מכות
שני  שמעשר הרי אלקיך". ה' לפני שם ואכלת וגו' ובצאן
וצאן  בקר בו וקונים כסף, על בירושלים אותו פודין שנטמא
שני. מעשר כפירות ה', לפני בקדושה אותם ואוכלים וכו'

ועיין 19) שני. מעשר אכילת דיני יֿיא הלכות [להלן
"ר'20)כסףֿמשנה]. ג: הלכה פ"ג שני מעשר ירושלמי

לה'". ופדה המעשרֿשני) את מטמא (היה לה מסאב פנחס
קודש, קרוי הוא שהרי שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא
ובפ"ח  ח הלכה להלן ראה לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה

טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב, לולב ואין 21)מהלכות
טמא, המעשר היה כבר הפרשתו, קודם שאף שכיון אומרים,
להפרישו  צורך ואין מע"ש, קדושת המעשר על תחול לא
ובמפרשים  יב משנה ה פרק שני במעשר וראה ולפדותו.

וצ"ע. לפדותו,22)שם. שחייב [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל
שני. מעשר פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי
מה  וזהו שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה
"אם  טו): הלכה פי"א (להלן שם שני במעשר שאמרו
שהפרישו  היינו להתוודות", יכול אינו בטומאה הפרישו

חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה

.„‡Óhk - Ï¯Ú‰23‰˜BÏ - ÈL ¯OÚÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ∆»≈«»≈¿ƒ»««¬≈≈ƒ∆
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ,‰¯Bz‰ ÔÓ24; ƒ«»¿∆∆∆∆«¬ƒ«¿»

,L„˜ Èe¯˜ ÈL ¯OÚÓe ,L„˜ ‰Èe¯˜ ‰Óe¯z‰L∆«¿»¿»…∆«¬≈≈ƒ»…∆
ÈÈÏ L„˜ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L25‡ÓËÂ .26ÏÎB‡ - Ï·hL ∆¬≈∆¡«…∆«»¿»≈∆»«≈

BLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÈL ¯OÚÓ27. «¬≈≈ƒ««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

תרומות 23) מהלכות בפ"ז וראה עד. ביבמות עקיבא כרבי
ובלחםֿמשנה  א הלכה סוף חגיגה מהלכות ובפ"ב י, הלכה

(משנהֿלמלך). שם.24)שם תרומות הלכות
בתרומה,25) אוכל אינו שערל עקיבא, רבי למד שם ביבמות

יאכל" לא בקדשים וגו' אהרן מזרע איש "איש הפסוק מן
אסור  ערל עקיבא שלרבי בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות

זאת. למדו מהיכן אמרו ולא מעשר, נגעים 26)באכילת
שם: ביבמות והובאה ג, משנה שלמדו 27)פי"ד ואף

אכילה  היתר לענין כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני מעשר
מהם, אחד לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא

ב. הלכה שם תרומות בהלכות ראה

.‰ÏÎB‡‰28‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÈL ¯OÚÓ29- »≈«¬≈≈ƒ«¬ƒ∆»
epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ30‡e‰Â . ∆∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆¿

ÌÈÏLe¯Èa ,B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa epÏÎ‡iL31Ì‡ Ï·‡ ; ∆…¿∆ƒ¿¬ƒ»ƒ»«ƒ¬»ƒ
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ıeÁa BÏÎ‡32˙eÈ‡a33˙eÈ‡a ÌÈÙa BÏÎ‡L B‡ , ¬»««¬ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ
Ì‰È¯·c ÏL34˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35. ∆ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

ב.28) משנה פ"ב הסמוכה.29)ביכורים בהלכה ראה
מקום 30) שכל ח, כלל סוף המצוות בספר לשיטתו רבינו

מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו שהוטל בתורה
הוא  הרי ופלוני, פלוני מעשה מעצמנו שנשלל כלומר,
(כסףֿמשנה), עליו השיג שם והרמב"ן לאֿתעשה. כמצוות
עיין  ב, הלכה פ"ה סוטה בירושלמי רבינו לדברי ומקור

שמח). (אור קרבן מאיסור 31)בשירי נלמד זה דבר
שהאיסורים  שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו
(כסףֿמשנה). שוים שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים

ויצא.32) בירושלים שהיה לאחר שלא 33)אפילו אבל
ו. הלכה בפ"ב כנ"ל לוקה, - בהלכה 34)באנינות ראה

הכסף 35)הסמוכה. "וצרת קיים שלא על בחוץ, האוכל
על  שעבר על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה בידך"

חכמים. דברי

.ÂÌÈ·B¯w‰ ÔÓ „Á‡ ÏÚ Ïa‡˙n‰ ‰Ê ?ÔB‡ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆«ƒ¿«≈«∆»ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L36‡e‰ - ‰˙Èn‰ ÌBÈ·e . ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»

Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ - ‰ÏÈl·e ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔB‡37. ≈ƒ«»««¿»≈ƒƒ¿≈∆
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â :¯Ó‡pL38; ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»

¯zÓ - ‰ÏÈÏÂ ,¯eÒ‡ - ÌBi‰39ÌÈÓÈ ˙n‰ ‰‰zL . «»¿«¿»À»ƒ¿»»«≈»ƒ
ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈa«̄ƒ¿««»ƒ¿«»»«»ƒ∆««
ÔÈ‡Â .Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰¯e·w‰ ÌBÈ „Ú ‰˙Èn‰«ƒ»««¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz ‰¯e·w‰ ÌBÈ40. «¿»≈≈

א.36) הלכה אבל מהלכות בפ"ב וראה התורה. מן
וכן 37) יהודה, כר' ולא שמעון ורבי כרבי וק: צט: זבחים

שם. וברי"ף טז: ובברכות צב. בפסחים הוא 38)הוא כן
וברי"ף  ק: בזבחים וראה יא. הלכה ב פרק שמיני פ' בסיפרא

ב. פרק סוף בברכות יונה אבל 39)ורבינו התורה. מן
הקבורה. עד אונן הוא הרי בזבחים 40)מדרבנן, ברייתא

אותו  כל עליו מתאונן הוא מתי עד הכי, תריץ "אלא שם:
מן  ימים עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום
שלא  זמן כל אומר, רבי לילו. בלא שם) רש"י - המיתה
ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי נקבר
כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס נקבר ואם כנ"ל)
וצריך  מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי הלכה שאין
בברייתא  הנזכרים חכמים על חולקים אלו שחכמים לומר
אותו  אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם
מהלכות  בפ"ב להלן וראה המיתה. יום כלומר, בלבד", היום

שם. וכסףֿמשנה טֿי, הלכות מקדש ביאת

.ÊÔlk ÌÈL„w‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ41 ¿…«¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«√»ƒÀ»
‰˜BÏ - ‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÔÏÎ‡ Ì‡42ÏL ˙eÈ‡·e ; ƒ¬»»«¬ƒ∆»∆«¬ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰È¯·c43. ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

בקדשים.41) מדובר הנזכרים איסור 42)במקומות שאף
אכלתי  "לא הכתוב בכלל הוא באנינות קדשים אכילת
קנא. לאֿתעשה המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני",

ה.43) הלכה למעלה ראה

.ÁÔÈ‡44ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈ˙B45‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ≈¿ƒ≈«¬≈≈ƒ¿«»»∆¿…

¯OÚÓ ˙BÚÓ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ˙BÚÓa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙B¯t46, ≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿…¿«¬≈
‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰L ÈtÓ47¯zÓe .48¯OÚÓ ÏÎ‡Ï ƒ¿≈∆¿∆¿«À¿»À»∆¡…«¬≈

˙eÈ‡a È‡Óc ÏL ÈL49ı¯‡‰ ÌÚÏ BzÏÂ ,50‡e‰Â ; ≈ƒ∆¿««¬ƒ¿ƒ¿¿«»»∆¿
Bc‚k ÏÎ‡iL51ÔÈ‡ .52ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„È˜ÙÓ53elÙ‡ ∆…«¿∆¿≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¬ƒ

¯·Á Ïˆ‡54Ba „È ˙Áz ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ ˙eÓÈ ‡nL , ≈∆»≈∆»»¿ƒ¿»««¬≈«««¿
ı¯‡‰ ÌÚ55Ï·‡ ;56È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ ÌÈ„È˜ÙÓ «»»∆¬»«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆¿«

ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡57. ≈∆«»»∆

סוף 44) פ"א ובדמאי שם. וירושלמי ג, משנה פ"ג מע"ש
ד. הלכה שם ובפ"ב ב ראה 45)הלכה ודאי, פירות של

ד.46)להלן. פרק בראש כדלהלן שני, מעשר כדין שדינם
קודש,47) קרוי שהוא שני, למעשר טומאה לגרום ואסור

ג. הלכה למעלה ראה ב.48)כתרומה, משנה פ"א דמאי
נאכל 49) "תני שם: ובירושלמי תורה. של באנינות אפילו

(כן  בטומאה נאכל ואינו באנינה דמאי) של שני (מעשר
הרי  לעםֿהארץ, שנותנו להלן, שאמרו ממה גם נראה
אנינה  בין מה שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו
אינה  אנינה מצויה, טומאה נחמן רב אמר טומאה. בין מה
שאינו  דבר על גזרו ולא מצוי שהוא דבר על וגזרו מצויה,

שם.50)מצוי". משנה טומאה. בחזקת שהוא אףֿעלֿפי
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל

שנתן)51) (הפירות שהם מה כפי מנכסיו להוציא ש"יצטרך
ואוכל  וכו'"שוים, (בטהרה שני מעשר כמעות בירושלים ם

לעםֿהארץ, בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש -
ונראה  כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא שלא
שביד  מה על שבידו דמאי של שני מעשר שבמחלל
יג, הלכה פ"ח להלן ראה חכמים, החמירו לא עםֿהארץ,

ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב"משנה מע"ש 52)וראה תוספתא
ודאי.53)פ"ד. שם.54)של קרויא, בן חלפי כאבא
לא 55) אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב הראב"ד

כוונת  גם כן כי שייתכן הכסףֿמשנה וכתב מועט, לזמן
כפשוטה. בתוספתא ועיין חסרה 56)רבינו. רומי בדפוס

רבינו. בדברי כן שגרס נראה הראב"ד מלשון אבל זו, פיסקא
אחרת 57) נוסחא לו היתה והראב"ד שם. בתוספתא הוא כן
שם.

.ËÈL ¯OÚÓ58BËeÚÓ elÙ‡ „a‡Ï ¯eÒ‡59 «¬≈≈ƒ»¿«≈¬ƒƒ
ÂÈÓc CÈÏBÓ B‡ ‡e‰L Ïk BÎÈÏBÓ ‡l‡ ,ÌÈÎ¯ca«¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ»»

ÌÈÏLe¯ÈÏ60¯zÓe .61ÏL ÈL ¯OÚÓ ËeÚÓ „a‡Ï ƒ»«ƒÀ»¿«≈ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÌÈÎ¯ca È‡Óc62˙BÁt ?ËeÚÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿««¿»ƒ¿«»ƒ»

Òe¯Ùa ÔÈa ÌÏL ÏÎ‡a ÔÈa ,˙¯‚B¯‚kÓ63Ï·‡ . ƒƒ¿∆∆≈¿…∆»≈≈¿»¬»
‰Â .B˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - ˙¯‚B¯‚kÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ùn ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ¿««¿ƒ«¬≈≈ƒ

˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt È‡Óc ÏL64ÌÚÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ∆¿«»ƒƒ¿∆∆¬≈∆¿¿«
Bc‚k ÏÎB‡Â ı¯‡‰65Ï·‡ ;66epLÈ¯ÙÈ ‡Ï67‰lÁzÎÏ »»∆¿≈¿∆¿¬»…«¿ƒ∆¿«¿ƒ»

B„a‡Ï68„a‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,69. ¿«¿∆≈«¿ƒƒ¿«≈

ודאי.58) להלן.59)של ראה מכגרוגרת, פחות אפי'
פ"א 60) (דמאי במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין

ראה  דמאי. של שני מעשר מיעוט לאבד אלא ב) משנה
שם.61)להלן. שהקלו 62)משנה לירושלים, המובילות

הדרך. קושי מחמת יוחנן 63)בדמאי, "ר' שם: ירושלמי
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גרוגרת". עד בשלם בין בפרוס בין יהוצדק, בן ר"ש בשם
התירו 64) שבדרכים מכגרוגרת, פחות אפילו כלומר,

אם  אלא לעםֿהארץ, ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו,
כנגדו. דמאי 65)אוכל של שני במעשר שעושה כשם

שמה  רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא
מוסב  זה כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ "ונותנו במשנה שאמרו
וראה  מיעוטו". את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, אנשיֿשם. בעיא 66)בתוספות
שם. בירושלמי הושעיא, ר' שני 67)של מעשר כלומר,

מכגרוגרת. פחות דמאי, ֿ 69)בדרכים.68)של אףֿעל
עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה שלא פי
אלא  אינו דמאי של שני מעשר איבוד איסור כל הרי

מדרבנן.

.ÈÈL ¯OÚÓ70:¯Ó‡pL ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï Ôz «¬≈≈ƒƒ»«¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â71‰i˙Lk - ‰ÎÈÒÂ .72¯eÒ‡Â .73 ¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈ„‚·e ÌÈÏk Ba ÁwÏ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ74˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;75,¯ÓBÏk . «¬»ƒ∆∆¡«…»«ƒƒ∆¿≈¿«

Ûeb‰ ˙‡ Ìi˜Ó BÈ‡L ¯·„a B˙B‡ È˙‡ˆB‰ ‡Ï76. …≈ƒ¿»»∆≈¿«≈∆«
,‰ÂˆÓ ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈ¯·c ¯‡La epnÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿»

˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ Á˜lL ÔB‚k77‰ÂˆÓ78- ¿∆»«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
‰Ê È¯‰79¯OÚÓ ˙¯B˙a Bc‚k ÏÎB‡80. ¬≈∆≈¿∆¿¿««¬≈

א.70) משנה פ"ב היא 71)מע"ש אכילה בכלל ושתיה
עו:). יומא ובבלי שם, קט,72)(ירושלמי (תהלים שנאמר

בשבת  (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא יח):
תורה  שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי דברי ולפי פו.).
שאסרה  במקום אבל בכלל. סיכה אף ועשה, בקום לאכול
מכתוב  נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה
עשור  שביתת מהלכות בפ"א וראה שמח). (אור מיוחד
ב. הלכה תרומות מהלכות פ"י ולמעלה דֿה, הלכות

כמו 73) שלוקה, כאן רבינו כתב ולא כדלהלן. התורה, מן
ועיין  ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב

אלא 74)רדב"ז. במשנה נזכרו ולא ז. משנה פ"א שם
וכן  להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים.
ולסיכה  ולשתיה לאכילה חוץ שהוא "כל שם: משנה מפורש

כבגדו". יאכל שני, מעשר זאת 75)מדמי למד רבינו
המצוות. בספר רבינו בלשון וראה הרי 76)מדעתו. לכן

נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה
(כסףֿמשנה). "מת" ולא "חי" קרוי זה הרי באיברים, ונבלע

יבמות 77) ועיין כיֿתבא. לפרשת וספרי יב, משנה פ"ה שם
קנב): (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו לשון וזו עד.
שהיא  אע"פ יאמר כאילו לחיזוק, המת את (הכתוב) "והזכיר
שכיון  לי ונראה שני, מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה,
כמו  בלבד, במזון שני מעשר דמי להוציא יתעלה שצוה
המזון  בזולת אותו המוציא הרי וכו'" הכסף "ונתת שאמר
לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, נתנו כאילו

להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין "ולא דוקא
בשמן  מותרת וסיכה נתתי", - לחי "הא - למת" ממנו נתתי
אף  ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני טמא, שני מעשר של
זאת), השמיט שרבינו עיון וצריך (שם. טהור שני במעשר
חי  "הא לדרוש אפשר אי ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן

מצוה  שהוא במת שאם לאסור, ממת חי למדו אלא מותר",
ובחידושי  שם ביבמות ועיין אסור. שלחי כלֿשכן אסור,
העליר  הגר"ח ובהערת בכסףֿמשנה וראה שם. הרמב"ן

שם. המצוות מצוה",78)לספר "מת נאמר לא במשנה
קורקוס). (ר"י מצוה מת גם כולל ש"מת" רבינו סבור אבל
אחרת  ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק [ואףֿעלֿפי

עבורו]. איסור לעשות לו הותר לא - ג:) שם 79)(מגילה
ז. משנה הכלים 80)פ"א את לו שמכר כשהמוכר זה, כל

לפנינו  קיים הוא אם אבל מת, או ברח והתכריכים, והבגדים
פ"ז  כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר

טז. הלכה

.‡È¯OÚÓ81‰˙BLÂ ,ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡ - «¬≈≈»»∆«¿¿≈»≈¿∆
˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„82‡ÏÂ .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CÒÂ , »»∆«¿ƒ¿¿»»»∆«¿»¿…

ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ83‡ÏÂ .84 »«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…
ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ ËÁÒÈƒ¿«∆«≈¿ƒ≈∆«¿ƒƒ≈ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ85ÔÈ‡Â] .86ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ87Ï·‡ ,88 «¬»ƒƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆¬»
ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ89ÔÈ‡Â [.90˙t ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¡…«

ÏÎ‡Ó ÏÒÙpL ÔÂÈk ‡l‡ ,Á¯ÒpL ÔÓLÂ ‰LtÚL∆ƒ¿»¿∆∆∆ƒ¿«∆»≈»∆ƒ¿«≈…∆
epnÓ ‰M„˜ ‰Ú˜t Ì„‡91. »»»¿»¿À»ƒ∆

שני,81) במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה פ"ב שם
"במעשר. העתיק: קורקוס והר"י וכו'. אוכל ומפרש,

שני". "מעשר העתיק: לא 82)והכסףֿמשנה שם במשנה
תרומה  לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה
(פ"ח  שם במשנה והרי שם), (פ"ו בשביעית פ"ט) (תרומות
לשביעית. שני ומעשר תרומה השוו ב) משנה

דרכו 83) אין וזה לסוך) (שמן לכן דרכו "זה שם: בירושלמי
לסוך)". וחומץ (יין "כל 84)לכן ג: משנה פי"א תרומות

שני, ובמעשר בתרומה מברייתן אותם משנים אין הפירות
בלבד". וענבים זיתים הפירות 85)אלא לשנות שאין

שמיטה  מהלכות ופ"ה ג, הלכה פ"ט להלן וראה מברייתם,
ב. הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ג, הלכה ויובל

זו.86) פיסקא חסירה רומי ובדפוס שם. שני במעשר משנה
יוםֿטוב'. ב'תוספות שהוא 87)וראה כיון מרקחת, במיני

המשנה. (פירוש באכילתו וממעט כך, ידי על טעמו מפסיד
לקנות  אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות וראה

שם). (משנה שני מעשר בדמי מפוטם משנה 88)שמן
אדרבא 89)שם. אלא כך, משום נפסד היין טעם שאין

היא 90)משתבח. [וכן א הלכה שם שני מעשר ירושלמי
ב]. הלכה פ"ז שביעית שם.91)בתוספתא ירושלמי

.·ÈÏk92‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL93¯zÓ Ck , …∆À»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»À»
ÔÈlÁ ˙¯B˙a BÏÎ‡Ï ÈL ¯OÚÓa94ÌÈ¯ÓL .95ÏL ¿«¬≈≈ƒ¿»¿¿«Àƒ¿»ƒ∆

ÔBL‡¯ - ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÈL ¯OÚÓ96¯eÒ‡ «¬≈≈ƒ∆»«¬≈∆«ƒƒ»
ÈLÂ ,¯OÚnk97ÔÈlÁk ¯zÓ98elÙ‡ - È‡Óc ÏLÂ . ¿«¬≈¿≈ƒÀ»¿Àƒ¿∆¿«¬ƒ

¯zÓ ÔBL‡¯99. ƒÀ»

שם.92) שני מעשר וירושלמי פ"י. תרומות תוספתא
שמח).93) (אור יֿיג הלכות שם תרומות בהלכות כמבואר
בירושלים.94) טמא או לירושלים מחוץ כלומר,
צז.95) בתרא בבא בבבלי והובאה שם. תרומות תוספתא
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מאיר. כרבי ולא הראשונים 96)כתנאֿקמא המים כלומר,
השמרים. מן לאחר 97)שהוציא שהוציא המים כלומר,

בשניה. השמרים על החמירו,98)שנתנם בתרומה אבל
יג. הלכה שם תרומות בהלכות למעלה בבא 99)ראה

הקלו. שבדמאי שם. בתרא

.‚ÈÔÈÈ100¯OÚÓ ÏL101ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL102 «ƒ∆«¬≈∆»«¿¿«¿«¿ƒ
eÁÈaL‰Â103ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ -104ÔÎÂ .105ÌÈ‚c ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿¿≈»ƒ

˙BËBÏÙ˜ ÌÚ eÏMa˙pL106ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆«¬≈≈ƒ
eÁÈaL‰Â107.ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿

שם.100) שני בדברי 101)מעשר כן נוסף ובכתבֿיד שני.
קורקוס. בר"י הוא וכן רוקח). (מעשה צ"ל:102)רבינו

הוא  רומי בדפוס אבל בכסףֿמשנה. הוא וכן "ותבלין".
אחר. אדם של חולין של ותבלין בדבש ומדובר כלפנינו.

כדלהלן.103) ובטעמו, במדתו הוסיפו כלומר,
טו.104) בהלכה להלן שם.105)נתבאר משנה
מנוקדת:106) במשנה מצא שלמה' 'מלאכת בעל

(פירוש  הצבי" בארץ הנעשה החציר והם: ֵָ"קפלוטֹות".
פ"א  כלאים בירושלמי כמפורש שדה, כרישי והם המשנה).

ב. למעלה.107)הלכה כמבואר

.„È‰qÚ108- ‰ÁÈaL‰Â d‡Ù‡L ÈL ¯OÚÓ ÏL ƒ»∆«¬≈≈ƒ∆¬»»¿ƒ¿ƒ»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÈMÏ Á·M‰109¯k BÁ·ML Ïk :110Ì‡ : «∆««≈ƒ∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»ƒ

‰cna ¯È˙B‰111¯È˙B‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ƒ«ƒ»«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ…ƒ
‰cn‰112BÁ·L ÔÈ‡L ÏÎÂ ;„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - «ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«¿…∆≈ƒ¿

„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - ‰cn‰ ¯È˙B‰ elÙ‡ ,¯k113. ƒ»¬ƒƒ«ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«

וכו'108) "עיסא זו פיסקא ליתא רומי ובדפוס שם. משנה
שם.109)לשני". במשנה 111)בטעם.110)משנה

חשבון". לפי השבח ניכר, ששבחו כל הכלל "זה שם:
השבח  מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי
במדה  המותיר "כל פ"ו: סוף שם בתוספתא הוא וכן לשני".
גם  שניהם: שצריך הרי חשבון", לפי השבח ניכר, שבחו

קורקוס. בר"י ראה בטעם. ניכר וגם במדה אף 112)הוסיף
בטעם. ש"אין 113)שהשביח שכל שם, במשנה כמפורש

מדברת  שהמשנה אףֿעלֿפי לשני", השבח - ניכר שבחו
ועיין  שם. בירושלמי יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר

ראב"ד.

.ÂËÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ „ˆÈk114¯OÚÓ ÏL ÔÈÈ ? ≈««∆«¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈
‰LÏL ‰ÂML115ÊeÊ ‰ÂL ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL , ∆»∆¿»∆»«¿¿«¿«¿ƒ»∆
eÙÈÒB‰Â ,„Á‡116e‰eÁÈaL‰Â B˙cÓa117Ïk‰ È¯‰Â , ∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¬≈«…

ÚÈ·¯e ‰Úa¯‡a Ïk‰ ÔÈ·LBÁ - ‰MÓÁ ‰ÂL118ÔÎÂ . »∆¬ƒ»¿ƒ«…¿«¿»»¿ƒ«¿≈
.ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿»ƒ

הקודמות.114) בהלכות בדפוס 116)זוזים.115)הנזכר
והתבלין. הדבש כלומר, "והוסיפו", בטעמו.117)רומי

הוא 118) וכן רביעי". פחות "בארבעה ווינציאה: בדפוס
המשנה. בפירוש וראה וברדב"ז. קורקוס בר"י

.ÊËÈL ¯OÚÓ119‰ÎÈÒÏ ÔzpL Èt ÏÚ Û‡ ,120ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈
˙Èpˆ Èab ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B121Èab ÏÚ ‡ÏÂ ¿ƒ…««≈ƒƒ¿…««≈

˙ÈÊÊÁ122ÚÈÓ˜ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,123,Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ¿≈ƒƒ∆»≈«¿«≈
‰‡eÙ¯Ï Ôz ‡Ï È¯‰L124. ∆¬≈…ƒ«ƒ¿»

מעשר 119) של שמן והיינו א. פרק שני מעשר תוספתא
התוספתא  דברי לפרש אפשר היה רבינו, דברי ולולא שני.
שם. כפשוטה בתוספתא ראה שני, מעשר של בסלע

י.120) הלכה מלמטה"121)למעלה ברגל שיוצאת "מכה
.(36 עמוד התשובות חלק שבת, למסכת הגאונים (אוצר

בתרגום 122) וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי ילפת
כ. כא, לויקרא קמיעים 123)אונקלוס גם עושים היו כי

סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין אלא 124)של
וראה  לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה
"לאכלה  שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ה

לרפואה". ולא

.ÊÈ‡e‰ dB·b ÔBÓÓ - ÈL ¯OÚÓ125ÈÈÏ :¯Ó‡pL , «¬≈≈ƒ»»«∆∆¡««»
‡e‰126‰zÓa ‰˜ BÈ‡ CÎÈÙÏ .127Ôk Ì‡ ‡l‡ ,128 ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«»»∆»ƒ≈

Ï·h‰ BÏ Ô˙129ÔÈ‡Â .¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ Ïa˜Ó‰Â »««∆∆¿«¿«≈«¿ƒ««¬≈¿≈
‰M‡‰ ˙‡ Ba ÔÈLc˜Ó130ÔÈ‡Â ,131ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿≈

ÔÈkLÓÓ132ÔÈÙÈÏÁÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡133ÔÈ‡Â ,B˙B‡134 ¿«¿¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó135.B˙B‡ «¿ƒƒ

מעות 125) וגם יהודה. כרבי ולא מאיר כרבי נב: קידושין
להלן  וראה יט. הלכה פ"ז להלן גבוה, ממון הן שני מעשר

כ. נג:126)הלכה נג. ניתן 127)שם "אינו כתב לא
פ"ט  להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
ההלכה  בסוף (ראה במתנה לתת איסור שאין ב, הלכה
נקנה  אינו אלא א), משנה פ"א שני במעשר הסמוכה
שמח). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי למקבל,
שני. מעשר ד"ה 862 עמ' נד: קידושין במאירי וראה

נד:128) כמי 129)שם הורמו שלא ש"מתנות ואףֿעלֿפי
ופ"ו  ו, הלכה אישות מהלכות פ"ה (למעלה שהורמו"
אין  - י) הלכה פ"ב ולמעלה כא, הלכה מעשר מהלכות
וזוהי  ההפרשה. לאחר אלא גבוה וממון קודש שני המעשר
שלא  שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא כוונת
עמ' שם בקידושין ומאירי קורקוס (ר"י כמורמות אינן הורמו

שם). למי, נודע לא ושיטה אינה 130)762 קדשה ואם
שם  אישות בהלכות הוא וכן שם. מאיר כרבי מקודשת,

ד. וראה 131)הלכה א. פרק תחילת שני מעשר תוספתא
כ. הלכה הסמוכה.132)להלן בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין ראה 135)תוספתא
הסמוכה. בהלכה

.ÁÈ„ˆÈk136B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï ?B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿¿ƒ…ƒ»≈¿≈
BlL ÈL ¯OÚÓ epkLÓÈÂ137- BkLÓe ¯·Ú . ƒ«¿¿∆«¬≈≈ƒ∆»«ƒ¿¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ138‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÈ‰¯Ó ÔÈ‡ „ˆÈk . ƒƒƒ»≈«≈«¿ƒƒ…
E„Èa ‰È‰ÈÂ ‰Ê ¯OÚÓ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È139ÈÏ Ô˙Â , …«≈¿«¬≈∆¿ƒ¿∆¿»¿¿≈ƒ

˙BÚÓ ÂÈÏÚ140„ˆÈk .141Ó ÔÈ‡‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÙÈÏÁ »»»≈«≈«¬ƒƒ…
¯OÚÓ ÔÓL ÈÏ Ô˙Â ¯OÚÓ ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È142. …«≈¿≈«¬≈¿≈ƒ∆∆«¬≈

ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡143Ì‡Â ,ÔÓL ÈÏ ÔÈ‡L ¬»≈≈¿«ƒ∆≈ƒ∆∆¿ƒ
ÛÈÏÁ‰ ‡Ï È¯‰L ;¯zÓ - ÔÓL BÏ ÔzÏ B¯·Á ‰ˆ»̄»¬≈ƒ≈∆∆À»∆¬≈…∆¡ƒ
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BÏ ÔÈ‡L BÚÈ„B‰ ‡l‡ ,BnÚ144ÔzÏ ‰l‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â , ƒ∆»ƒ∆≈¿ƒ»»«»ƒ≈
.ÔzÈ -ƒ≈

שם.136) ליכנס 137)תוספתא שמותר באופן (היינו
שכר  חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו
ונוטל  לביתו ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה
ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין"
והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם למשכון 139)ירושלמי
הוא 140)ולבטוחות. וכן "חולין", רומי: בדפוס

שם. שם.141)בתוספתא אפילו 142)תוספתא כלומר,
שהרי  בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן

כמכר. שני.143)זה "ואין 144)מעשר שם: ירושלמי
היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור
חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את (כלומר להוציאו
שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא
הייתי  (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =) משח לי הות דאילו
דבריו  לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן
היין, עבור שמן לו יתן שחבירו דבריו לפרש יכול אינו - כך

כדין. ולהוציאו

.ËÈÈL ¯OÚÓ145elÙ‡ Bc‚k ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡ -146 «¬≈≈ƒ≈¿ƒ¿∆¿¬ƒ
·‰Ê È¯È„147ÈL ¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ elÙ‡Â , ƒ¿≈»»«¬ƒ¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ

¯Á‡148‰¯Êb .149‡Ï ‡nL150BÏ˜LÓ epnÓ ÔeÎÈ151, «≈¿≈»∆»…¿«≈ƒ∆ƒ¿»
˙BÚÓ Ô‰a Ï˜BL ‡e‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙B¯t‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«≈¬≈ƒ¿≈»∆»
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ובמאירי 145) כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן ומדובר שם.

הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כן 146)כדלהלן.
גורר. ד"ה שם המאירי ואףֿעלֿפי 147)גורס חולין. של

משקלם  ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין
בזיון  שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין - שם) מאירי - גדול
אבני  ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים
בהלכה  וראה א, משנה פ"א שם המשנה (פירוש משקל"

שני 148)הסמוכה). מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל
להלן. ראה מותר, - כנגדו שוקל שהוא [בגמרא 149)זה,

חנוכה  נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם
מדליקין  אין שסובר למי אבל קיסם, ידי על גם חנוכה מנר
זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא
ואףֿעלֿפי  המעשר, כנגד חולין של דינרים שוקל הוא שהרי

ע  הפירות מחלל הוא נר שאחרֿכך כמדליק הוא הרי - ליהם
שלמי  שם, אמרו שכן קיסם. ידי על חנוכה מנר חנוכה
אפילו  להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר
יהיה  עצמו זה שנר ואףֿעלֿפי חנוכה, מנר חנוכה  נר
הגמרא  דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך
שהוא  בעת חל החילול אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל
שהרי  כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל
שכל  בזיון, אינו - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם

יודע  שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון
המשקל, יודע שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל,
מנר  חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה,

ט]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי בדפוס
ובכתביֿיד  של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים
 ֿ ובלחם במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה): (תוספתא
שם  שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. משנה

קכג). עמוד ו כרך חדשים 151)("סיני" בדפוסים
"משקולות". הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו",

קורקוס).152) בר"י (ראה הפירות שחסרו שיידע מבלי
הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי
- שם) בלחםֿמשנה (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל
חוץ  באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים,
עומדים  חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין ובינתיים

למשקלות]. ולא אותו 153)לאכילה, עליהם מחלל [שאם
ממנו  יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות,

למעלה]. ראה

.ÎÌÈÁ‡‰154ÈL ¯OÚÓ e˜ÏÁL155ÔÈ‡ -156ÔÈÏ˜BL »«ƒ∆»¿«¬≈≈ƒ≈¿ƒ
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(רדב"ז 154) ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי בעיא
קורקוס). להלן.155)ור"י וראה שני, מעשר של פירות

בר"י 156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי בדפוס
ובכסףֿמשנה. מעשר 157)קורקוס נגד שני מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני.
בהלכה  (ראה שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי
משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת),

שם]. ולא 158)ראה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א
עליו  לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר
חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר נראה
זה  ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר
בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי להוכיח יש
עליו  לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי
מה  גם כן, ואם שם). (למעלה גזירה משום שני, מעשר
ואין  אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו
פירות  ודין שני. מעשר של במעות מדובר - אותו" מחליפין
שם  בתוספתא הוא יזֿיט), הלכות (למעלה שני מעשר  של

א]. פרק חולין,159)תחילת של מעות או פירות [היינו
בזיון  כאן שאין שני, מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל.
חנוכה  מנר חנוכה נר כמדליק זה שהרי שני, מעשר של
ממנו  יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה
אלא  במעות שייך לא כן גם שם) (למעלה משקלות"

לחסור]. שדרכם בבא 160)בפירות, חסירה רומי, בדפוס
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האשה,161)זו. את בהן מקדשין שאין רבינו כתב לא
שאין  ברור אבל פירות, לגבי יז הלכה למעלה שכתב כמו
ועיין  יט. הלכה פ"ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק

ז. לפסחים אינה 162)צל"ח זו [והלכה שם. למעלה ראה
מעשר  של פירות לגבי שם, בתוספתא אלא שם, במשנה

ההלכה 163)שני]. שבתחילת [ואףֿעלֿפי שם. תוספתא
זה  בדין - למעלה ראה שני, מעשר של בפירות מדובר שם

במעות]. מדובר לשולחני", יתנם "ולא כלומר,164)של
ומתוך  הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני
ראש  מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. באים רבים כך

ואסור 165)פ"ד. הבריות. בעיני עשיר להראות כלומר,
מוציא  הלוה אין אם ואף שני, מעשר בזיון משום כן לעשות

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, שמתוך 166)את
חלודה. מעלים אינם לכולם, מראן תוספתא 167)שהלה

בהן. להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם.

.‡ÎÔÈ‡Â168Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt169‰ÂÏn‰ ˙‡170ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿≈
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ÌÈ„ÒÁ176ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .177. ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

מהלכות 168) פ"ו סוף למעלה וראה פ"ז. שביעית תוספתא
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ"ו ולהלן עניים, מתנות

להלן.169) וראה שני, מעשר מפירות או שני מעשר ממעות
שלו.170) ואינם הן, גבוה ממון ממעות 171)שהרי

להלן. ראה שני, לחתן 172)מעשר נישואין מתנת כלומר,
ולהלן  קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה, או
להם  כמלוה הוא והרי ב) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ז
אלא  בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את
נגבים  ואינם שושבינות דין אין בפירות אבל במעות,
ואם  טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין,
לכלה. או לחתן שני מעשר של פירות בנתינת איסור אין כן,

נז. נוספת בהערה שם לו 173)וראה שלח אם כלומר,
לו, לשלם חייב שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו
תמורתם, אחר, שני מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל,
והרי  לו, לשלם ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי

חוב. כפורע צדקה 174)הוא לשלם יכול שאינו
גבוה. ממון הכנסת, בבית עליו [בתוספתא 175)שפסקו

בהלכות  רבינו בדברי הוא וכן נכון. וכן "משלחין", שם:
שם  עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל שמיטה

י). נגבית 176)הלכה שאינה פירות, של שושבינות כגון
כנ"ל. שני 177)בביתֿדין, שמעשר לו, שולח שהוא למי

בו  שינהוג ועוד מדי, יותר טובה לו יחזיק שלא הוא,
שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב ולא קדושה.
בהלכות  למעלה שכתב כשם שבויין, בהן פודין שאין
שני  מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט שם, עניים  מתנות
(פ"ה  לגוי שביעית פירות מאכילים אין שהרי לגוי, ושביעית
מעשר  לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל שמיטה מהלכות

שם). בשביעית כפשוטה (תוספתא שני

.·Î‡Ï178˙B¯t‰ ˙‡ ÏÚ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È179 ……«»»«¬≈««∆«≈
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ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙‡·‰ ÏÚ ÈL ¯OÚnÓ ¯ÎO ÏËBk181. ¿≈»»ƒ«¬≈≈ƒ«¬»»ƒ»«ƒ
ÌÏÎ‡pL ÌÏÚ‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡182ÌzLpLÂ ¬»≈«¬≈∆…¿≈¿∆ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯Èa183. ƒ»«ƒ

א.178) משנה פ"ג שני שני.179)מעשר מעשר של
לירושלים.180) הבאתם עבור המגיע שהרי 181)כשיעור

סב: זרה בעבודה וראה שני. במעשר חובו כפורע הוא
שם. בשכר 182)ובמאירי לא (אבל שנאכלם כדי כלומר,

וכבר 183)שנאכלם). חנם, מתנת כעין אלא אינו "שזה
חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ"א אמרו
בין  "מה אמרו: שם ובירושלמי בתויו"ט). וראה שם, (מאירי
מהן  טול (כלומר, לחלק לאומר ונשתם שנאכלם האומר
היא" עמעום של מהלכות יונתן רבי בשם זעירא רבי חלקך),
היה  צריך "שנאכלם", באומר שאף טעם, להם אין (כלומר
סוף  למעלה רבינו שכתב למה דומה זה ואן (רדב"ז), לאסור
אבל  תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח, הלכה

ההעלאה). בשכר ש"נאכלם" לפרש הוא קרוב כאן

.‚Î¯ÓB‡184ÌÈÏLe¯Èa B¯·ÁÏ Ì„‡185B˙B‡ CeÒÏ ≈»»«¬≈ƒ»«ƒ»
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B˙ÎÈÒ ¯ÎOa ‰Ê187. ∆ƒ¿«ƒ»

וכפירוש 184) שמעון, כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
שם. כלל,185)רבינו לסוך אסור לירושלים חוץ שהרי

הלכה  ובפ"ב י, הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה
השמן.186)ה. את משיחתו אגב הסך, "שאין 187)של

הסך, יד על שנשפך השמן מעט (כלומר, ידו למשיחת דמים
חנם  כמתנת השמן, מעט ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו
שני  שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת)
בשמן  אבל ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר
ה"ח) (פי"א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע"ג אותו לסוך
התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם
הש"ס, ובגליון שם בירושלמי וראה המשנה. פירוש -

שם. למעלה ובמשנהֿלמלך

.„Îe¯‡a ¯·k188.‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈»»«
ÌÈ¯ÓB‡ e‡ CÎÈÙÏ189·Bb‰L ,190BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ¿ƒ»»¿ƒ∆«≈«¬≈≈ƒ≈

ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ191BÏÊBb‰Â ,192ÌlLÓ BÈ‡ - ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈¿«≈
LÓÁ193. …∆

יז.188) בהלכה אומר".189)למעלה "אני רומי: בדפוס
פ"ז) קמא (בבא בתוספתא שאמרו שמה לומר, כוונתו
האומר  דעת לפי הוא כפל, לשלם חייב שני מעשר שהגונב

שמח). (אור הוא הדיוט ממון שני הוא 190)מעשר
(פ"א  יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח

ג). הלכה גניבה שהרי 191)מהלכות משלם. - קרן אבל
א). הלכה פ"ב (שם הקדש כגונב "לקח 192)הוא כלומר:

עליו  ונשבע וכפר שם). (פ"א יד" בחוזק ובפרהסיא בגלוי
גזילה  מהלכות (פ"ז בחומש חייב אחר שבגזלן והודה,

א). כהקדש,193)הלכה הרי גבוה ממון שהוא שכיון
שם  בפ"ח ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע שהגוזלו
נשבעין  שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי יד), (הלכה
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אין  עליהן שאף להקדשות, שהואֿהדין ופשוט עליהם,
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"ה נשבעין

.‰ÎLÈc˜n‰194BlL ÈL ¯OÚÓ195˙Èa‰ ˜„·Ï196 ««¿ƒ«¬≈≈ƒ∆¿∆∆««ƒ
e‰„BtL ÈÓ B˙B‡ ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -197ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ¬≈∆∆ƒ∆≈«¿»ƒ≈

BlL ˙‡ ÈL ¯OÚÓÏe BlL ˙‡ Lc˜‰Ï198. «∆¿≈∆∆¿«¬≈≈ƒ∆∆

ה.194) פרק שני מעשר של 195)תוספתא לא אבל
מהלכות  (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו,

כא). הלכה שמפורש 196)ערכין כמו חל, שההקדש
וצ"ע  שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ"ב שם בתוספתא
פ"ז  (להלן למזבח. הואֿהדין הרי הבית, בדק דוקא מדוע
קנו  לא לשלמים מעשר שהמתפיס רבינו כתב יט, הלכה
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים,
סוף  מנחתֿחינוך ועיין וצע"ג. הוא גבוה ממון שהמעשר
קא  עמוד תרצ"ט) (ירושלים "אמנה" ובמאסף תעג, מצוה

ז"ל). סטרליץ הר"ש בזה שכתב מה שכל 197)ואילך,
בפ"ז  וראה המקדיש. רק ולא הקדש, לפדות יכול אחד

בֿד. הלכות ערכין בעליו 198)מהלכות אותו פדו ואם
שני, למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני ליתן צריך
(תוספתא  צ"ע הרדב"ז ודברי פב. במנחות כמפורש

כפשוטה).

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר

פירות  מחללין המחלל ואם מברך. מאי הפודה פירות. על
מעשר  פודין כסף זה באי אחרות. מעות על מעשר מעות
מי  שני. מעשר עליהם מחלל להיות מעות המניח שני.
שני  מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד
מעשר  הפודה זה. מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל יהיה

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני

.‡‰ˆB¯‰2ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ˙BcÙÏ3Ô˙B‡ ‰„Bt - »∆ƒ¿≈«¬≈≈ƒ∆»
Ô‰ÈÓ„a4¯ÓB‡Â5el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :6˙Áz7˙B¯t‰ ƒ¿≈∆¿≈¬≈«»»≈«««≈
el‡‰8.el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ˙BÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ B‡ , »≈«≈»≈¿À»««»»≈

˙B¯t‰ „‚k „·Ïa ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡l‡ L¯t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆«≈
ÔÈlÁÏ ˙B¯t‰ e‡ˆÈÂ .L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÈc -9, «¿≈»ƒ¿»≈¿»¿«≈¿Àƒ

ÌL Ì‡ÈˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÚn‰ eÏÚÈÂ10:¯Ó‡pL . ¿«¬«»ƒ»«ƒ¿ƒ≈»∆∆¡«
.B˙‡O ÏÎe˙ ‡Ï Èk C¯c‰ EnÓ ‰a¯È ÈÎÂ¿ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ…«¿≈

יהודה.2) כרבי ולא יוסי כרבי מ"ז, פ"ד שני מעשר
יוסי" כרבי הלכתא יוסי, ורבי יהודה "רבי ב: מו, ובעירובין

כדלהלן.3)(רדב"ז). לירושלים, להעלותם לו שטורח
שבזמן 4) ה"ב, פ"ב למעלה וראה הי"ח. להלן ראה בשויין,

חסידות. מדת אלא אינה הזה ובזמן הדין, מן כן עושה הבית
פדיונו 5) אם בדיעבד, אלא שם במשנה יוסי רבי נחלק שלא

(ביאור  לפרש שצריך מודה הוא אף לכתחילה אבל פדיון,
רו). אות שלא, סי' ליו"ד שהמעות 6)הגר"א דוקא לאו

הלכות  (להלן בהן פודה ברשותו שהן כל אלא ממש, בידו
ולא  כשהפריש הסיפא משום זו לשון רבינו ונקט יאֿיג).

הפירות 7)פירש. "תחת המילים חסרות רומי, בדפוס
מעשר  של מעות במחלל כאן שמדובר יוצא זה ולפי האלו".
השמטה  שזוהי ברור אבל שני. מעשר של ופירות שני

שני, מעשר של בפירות רבינו התחיל שהרי הדומות, בטעות
מעות  מחללין שאין כתב, ה"ה שלהלן ועוד במעות. ולא
יוסף  ר' הרב בתשובת וראה אחרות. מעות על שני מעשר
קלז. סעי' שם ביו"ד יוסף' ה'ברכי שהביא קארו

זו)8) תחת זו (כלומר, תחת אביי, "אמר ב: כו, בתמורה
מהל' בפ"ז וראה חילול). לשון =) דאחולי" ולישנא וכו'

ה"ז. המשנה).9)ערכין (פירוש עליו" יורה שהענין "מפני
ובפ"א  קידושין), (לענין ה"ח אישות מהל' שבפ"ג ואף
אינו  שאם רבינו כתב גירושין), (לענין הי"א גירושין מהל'
גירושין, לשם והגט קידושין, לשם הכסף נותן שהוא מפרש
זהו  ענין, באותו עסוקים היו כן אם אלא כשר, הדבר אין
שתהא  צריך וכן מדעתה, אלא מתקדשת האשה שאין משום
מתגרשת  שהיא (אף מגירושיה יודעת המתגרשת האשה
אחרת  דעת כאן שאין שני, מעשר בפדיון אבל בעלֿכרחה),
מורה  שהענין כיון בלבד, הפודה של עצמו דעת אלא כלל,
ענין  באותו עסוק שיהא צריך אין לפדות, מתכוין שהוא
בפדיון  שאף (שם) הר"ש ודעת שם). יוםֿטוב' ('תוספות
וכן  מפרש. כשאינו ענין באותו עסוק שיהא צריך שני מעשר

הרמב"ם. בגליון מאכל 10)הוא שהוא דבר בהם יקח
ה"ג). פ"ז (להלן הארץ מן וגידוליו אדם

.·˙B¯t ÏÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t ÏlÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿«≈≈««¬≈«≈
˙B¯Á‡11˙BiM‰ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -12eÏÎ‡ÈÂ ¬≈«¬«≈«¿ƒ¿≈»¿

ÌÈÏLe¯Èa13‡ÏÂ .14,BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÏlÁÈ ƒ»«ƒ¿…¿«≈ƒƒ«∆≈ƒ
‡ÏÂ15Ì‡Â .ÔÈn‰ B˙B‡a elÙ‡Â Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ¿…ƒ«»∆«»««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ

˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ÏlÁ16. ƒ≈¬≈≈¿À»

הדפוס)11) נוסחת (לפי פ"ז שביעית בתוספתא הוא כן
נראה  וכן בלבד". מין באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר
פודין  "אין שאמרו: ה"א) פ"ד שני (מעשר ב'ירושלמי'
פודין  אמרין אנן מה כן דלא מינו, על במין אלא שני מעשר
הרי  החיטין", על השעורין ומן השעורין על החיטים מן
- השעורין על השעורין מן או החיטים על החיטים שמן
ה'ירושלמי' דברי ומפרש רבינו, על חולק (והראב"ד פודין
מעשר  בתוספתא נראה וכן דמאי). של שני במעשר הנ"ל,
אדם  אומר וכו' קרחה בן יהושע רבי "אמר ה"ג: פ"ד שני
ואומר  וחוזר במתנה, לך נתונים האלו הפירות הרי לחבירו,
למעלה  וראה בבית". לי שיש פירות על מחוללין הן הרי לו
פירות  מחללין שאין א מא, בסוכה שאמרו ומה ה"ג. פ"ב
במחלל  מדובר הרי שם - בלבד כסף על אלא שני מעשר
ולכן  מינו. שאינו על מין שהוא ועוף, חיה בהמה על פירות
שאמרו  מה וכן (כסףֿמשנה). כסף על אלא לחלל אין
אין  פירות, של דין לו יש זהב שאם - ב מד, בבאֿמציעא
שפירות  משום כן גם הוא עליו, שני מעשר פירות מחללים

מינו. שאינו על מין הוא זהב הראשונות 12)על אבל
ראב"ד. ועי' שני.13)נתחללו, מעשר תוספתא 14)כדין

שם. ו'ירושלמי' שם, שני שם:15)מעשר ב'ירושלמי'
מן  אפילו וכו' מינו על במין אלא שני מעשר פודין "אין

ע  לבנה) חיטה =) אדומה)האגרו = (שחמתית השמתית ל
רעה, היא חברתה לגבי אחת שכל האגרו", על השמתית ומן
 ֿ בבא ראה באגרו. הרוצים ויש בשחמתית, הרוצים שיש

קורקוס. מהר"י ראה שם, וברשב"ם פג: [כן 16)בתרא
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על  אלא מחללין שאין שם, סוכה במס' שאמרו ממה נראה
ליה  תיפוק - זה לטעם הוצרכו ולמה צורה, בו שיש כסף
שהמחלל  כרחנו על אלא מינו, שאינו על מין דחילל משום
המחלל  ואילו בדיעבד, חילול חילולו - מינו שאינו על מין
וכן  חילול. חילולו אין בדיעבד אף צורה, בו שאין כסף על
אלא  שני מעשר פודין "אין שם: ה'ירושלמי' מלשון נראה
ברם  לכתחילה. משמע פודין" "אין לשון - מינו" על מין
מין  באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר התוספתא לשון

חילול]. חילולו אין בדיעבד שאפילו נראה בלבד",

.‚‰„Bt‰17ÈL ¯OÚÓ18C¯·Ó -19eLc˜ ¯L‡ : «∆«¬≈≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿»
ÔÏlÁ Ì‡Â .ÈL ¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa20 ¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈≈ƒ¿ƒƒ¿»

ÏlÁL B‡ ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ21- ˙B¯t‰ ÏÚ ˙BÚÓ «≈¬≈∆ƒ≈»««≈
¯OÚÓ ÏelÁ ÏÚ :C¯·ÓÏlÁÓ‰ B‡ ‰„Bt‰Â .ÈL ¿»≈«ƒ«¬≈≈ƒ¿«∆«¿«≈

‰Î¯a CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ22. «¬≈≈ƒ∆¿«≈»ƒ¿»»

שני 17) מעשר =) "ודאי ה"ד): פ"א (דמאי 'ירושלמי'
מברך? הוא כיצד כו'. אותו) כשפודים =) ברכה טעון ודאי)
מעשר  חילול על פירות) על מעות (כלומר: פירות היו אם
מברך  - כסף) על פירות =) כסף על כשפודה כלומר: שני".
או  פירות, על פירות =) פירות על וכשמחלל פדיון", "על
להלן. וראה חילול", "על מברך - פירות) על מעות

כסף.18) על פירות לפדותו,19)כדרכו: כשבא כלומר,
מעשר  מהל' פ"א כנ"ל לעשייתן, עובר תחילה, לברך שצריך

(כנ"ל 20)הט"ז. פירות על פירות מחללין לכתחילה אף
=) השניה הבבא בגלל דיעבד, לשון כאן ונקט ה"ב),

להלן. וראה הפירות"), על מעות בדיעבד.21)"שחילל
ה"ו. להלן ראה כן, לעשות אין לכתחילה אבל

מחללין 22) שאול, בן חלפתא רבי "תני שם: 'ירושלמי'
ברכה". טעון שאינו במרחץ, דמאי

.„ÔÈ„BtLk23ÌLÏ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ¯OÚn‰ ˙‡ ¿∆ƒ∆««¬≈≈ƒ¿≈
¯OÚÓ24ÔÈÂL ‰nk :ÔÈ¯ÓB‡Â .ÔÈlÁ ÌLÏ ‡l‡ ,25 «¬≈∆»¿≈Àƒ¿¿ƒ«»»ƒ

Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡Â ?el‡ ÔÈlÁ ˙B¯t≈Àƒ≈¿««ƒ∆«…¿ƒ∆≈
‰fa˙È ‡lL È„k ,¯OÚÓ26. «¬≈¿≈∆…ƒ¿«∆

מעשר 23) פודין אין "תני, פ"ד: ראש שני מעשר 'ירושלמי'
עצמך  הגע בעי, שאול רבי חולין. לשם אלא שני לשם שני
וראה  כן". אפילו - שני? שהוא בו יודעין הכל שהיו

הי"א. פ"ד שם לפרש 24)בתוספתא צריך שהרי
ה"א. כנ"ל של 25)לכתחילה. מחירם שהרי המעשר.

יאמר: ואם חיטין, לפירות ביחס הוא ירוד שני מעשר פירות
את  מבזה זה הרי אלו", שני מעשר פירות שוים "כמה

ראב"ד. ועי' המעשר.26)המעשר.

.‰ÔÈ‡27˙BÚÓ ÏÚ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈≈ƒ«»
el‡Â el‡ B‡ ,ÛÒk el‡Â el‡ eÈ‰L ÔÈa .˙B¯Á‡¬≈≈∆»≈»≈∆∆≈»≈

˙LÁ28B‡] ,29˙LÁ ˙BiM‰Â ÛÒk ˙BBL‡¯‰30, ¿∆»ƒ∆∆¿«¿ƒ¿∆
ÛÒk ˙BiM‰Â ˙LÁ ˙BBL‡¯‰ [B‡31Ì‡Â .32¯·Ú »ƒ¿∆¿«¿ƒ∆∆¿ƒ»«

.ÔÈÏlÁÓ el‡ È¯‰ - ÏlÁÂ¿ƒ≈¬≈≈¿À»ƒ

מ"ב)27) פ"א (דמאי ששנינו ממה רבינו דברי מקור
על  נחושת כסף, על כסף אותו ומחללים וכו' "הדמאי

מינכן. כת"י - כסף על [ונחושת נחושת על כסף נחושת,
בדמאי  שרק הרי הפירות". על ונחושת ה"ח] להלן וראה

(כסףֿמשנה). בוודאי ולא תועלת 28)התירו שום שאין
שם. להלן וראה מחללין. אין הדחק בשעת אף ולכן בדבר,

נחושת")29) והשניות וכו' הראשונות ("או זו פיסקא
הדומות. בטעות רומי בדפוס חריפות 30)נשמטה שהן

בשוק. יותר שיוצאות כסף, ואין 31)משל יותר שחשיבות
שם. להלן ראה זה, באופן מחללים ובדמאי מחלידות.
ומה  ה"ז. סוף להלן ראה זה, באופן גם התירו הדחק ובשעת
(מעשר  כסף של סלע על נחושת של מעות לפרוט שהתירו
(ראה  הדרך משאוי מחמת אלא זה אין מ"ח), פ"ב שני
כשעת  זה והרי הפורט), ד"ה מה. בבאֿמציעא ברש"י
על  תמה להרמב"ם, ומקורים בחידושים [והרש"ש הדחק.
כאן  אין שכתבנו מה ולפי הנ"ל, מהמשנה הנ"ל רבינו דברי
רבינו  בדברי משנה' ה'כסף שפירש מה ולפי כלל. תמיהה
בשיש  שמדובר הנ"ל), מהמשנה (שדבריו הי"ד פ"ה להלן
לכאן, שייך זה אין נחושת, של על ומחללו כסף של סלע לו
על  כסף מחלל כדין הדחק, בשעת שם מדובר כרחנו ועל
שמחללין  שאף היא רבינו שדעת ונראה ה"ז]. להלן נחושת,
יותר  קל הוא שזהב כיון זהו הי"ג) פ"ה (להלן זהב על כסף
אבל  בשוק, הרבה מצויים ואינם יקרים ושניהם למשא,
התירו  לא בשוק, מצויה שנחושת כיון כסף, על נחושת
וראה  ה"ז. כדלהלן הדחק, בשעת אלא כסף על לחללה

איש'. שאמרו 32)ב'חזון "כל ה"ג: פ"ב מע"ש 'ירושלמי'
מחוללין". וחיללן, עבר בוודאי מחללין, בדמאי

.ÂÔÈ‡33ÔÈÏlÁÓ34Ì‡Â ;˙B¯t‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÚÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈««≈¿ƒ
ÏlÁ35ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -36‡ÏÂ .37 ƒ≈«¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿…

‡Ï - ÏlÁ Ì‡Â ;ÔÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ ÌÏlÁÈ¿«¿≈«¿≈»«»»«ƒ¿ƒƒ≈…
¯OÚÓ ‰˜38ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚È ‡nL ,39Ï·‡ . »»«¬≈∆»¿«≈≈∆¬»ƒ¬»ƒ¬»

˙B¯t‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌÈËeÁL ÏÚ ÏlÁ Ì‡40, ƒƒ≈«¿ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈
ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ41. ¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈¿«»¿Àƒ

בדמאי 33) שרק שם, בדמאי נראה וכן מ"ה. פ"א שני מעשר
שם  וב'ירושלמי' בוודאי, ולא הפירות על מעות לחלל התירו
כהֿכו) יד, (דברים שנאמר ממה זאת למדו פ"א סוף
הכסף  ונתת בו אלקיך ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת
אתה  ואי מחללו, אתה מקום בקירוב - וגו' ובצאן בבקר וגו'

מקום". בריחוק להלן 34)מחללו ראה לירושלים. חוץ
הט"ו. שם.35)פ"ז להלן וראה (כסףֿמשנה). במזיד

והט"ו.36) ה"א שם להלן וראה שם. שני, מעשר משנה,
וכפירושו 37) מאיר. כרבי ולא כחכמים ב. מ, סוכה ברייתא,

במסקנה. אשי רב חכמים 38)של הימנו הפקיעו כלומר,
המעות  ונשארו המעשר, עליהם יחול שלא כדי הבהמה את

משהה 39)בקדושתן. ונמצא ולדות לגדל אצלו "ישהם
בעלת  בבהמה שמדובר לומר וצריך שם), (רש"י מעשרותיו"
שאינם  ועוף לחיה בדומה לקרבן, ראויה שאינה מום,
שמא, ד"ה שם, (סוכה ה'תוספות' כתבו וכן לקרבן, ראויים
יגדל  שמא מעשר, קנה לא ולכן במזיד) ד"ה נו. ובקידושין
אותה  שלוקחים תמימה בבהמה אבל עדרים. עדרים מהם
עדרים  יגדל שמא חוששים אין הי"ב), שם (להלן לשלמים
בירושלים, ותאכל תעלה במזיד, כן עשה אם ולכן עדרים,
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ראשונה' ב'משנה ועי' הט"ז. שם להלן רבינו שכתב כמו
מ"ו. שם שני ההלכה.40)מעשר בראש ראה 41)הנ"ל

לז. הערה

.Ê˙ÚLa42˜Ác‰43ÏL ÏÚ ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏlÁÏ ¯zÓ ƒ¿««¿»À»¿«≈¿«∆∆«∆
˙LÁ44Ôk Ìi˜iL ‡Ï .45ÁÂ¯ ‡ˆÓiL „Ú ‡l‡ ,46 ¿∆…∆¿«≈≈∆»«∆ƒ¿»∆«

ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏÚ ˙LÁp‰ ˙BÚÓ ÏlÁÈÂ ¯ÊÁÈÂ47. ¿«¬…ƒ«≈¿«¿∆«¿«∆∆

מ"ו.42) פ"ב ה"ב.43)שם פ"ו להלן שהן 44)כגון
הדחק. בשעת התירו ולכן בשוק, יותר שבזיון 45)יוצאות

כך  וישאר נחושת על כסף שיתחלל הוא שני מעשר
נו. בבאֿמציעא (רש"י מחלידה שהנחושת ועוד בקביעות,

מפני). בידו.46)ד"ה מצויות כסף מעות כשיהיו כלומר,
חילול 47) דרך ולכן מחלידות, ואינן יותר חשובות שהן

נחושת  כששניהם לא אבל הדחק. בשעת כן והתירו בכך,
יוחנן, רבי בשם כהן בר בא כרבי ה"ה. כנ"ל כסף, או
וראה  יוחנן. רבי בשם חגי כרבי ולא ה"ג, שם בירושלמי

שם. וברש"י שם, בבאֿמציעא

.ÁÈ‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ48B˙B‡ ÌÈÏlÁÓ - «¬≈≈ƒ∆¿«¿«¿ƒ
‰lÁzÎÏ49ÛÒk ÏÚ ÛÒk50˙LÁ ÏÚ ÛÒÎÂ ,51, ¿«¿ƒ»∆∆«∆∆¿∆∆«¿∆

ÏÚ ˙LÁe ,˙LÁ ÏÚ ˙LÁeeÏÚÈÂ .˙B¯t‰52Ô˙B‡ ¿∆«¿∆¿∆««≈¿«¬»
˙B¯t‰53ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ54. «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ

מ"ב.48) פ"א ראה 49)דמאי הדחק, בשעת  שלא אף
הקודמת. שהקלו 50)בהלכה בכך, תועלת שאין אף

המשנה). (פירוש כאן:51)בדמאי נוסף רומי, בדפוס
ודאי  שבמעשר בה"ה, למעלה כתב ולכן כסף". על "ונחושת
שם. בהערות וראה לכתחילה, כסף על נחושת מחללין אין
סופרים' ב'דקדוקי וראה מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן

מאיר.52)שם. כרבי ולא כחכמים התירו 53)שם, ולא
בבאֿמציעא  ה'תוספות' כדעת רבינו ודעת ולפדותם, לחזור
בכסף  לקוח וכדין שם. כרש"י ולא ויחזור, ד"ה - ב נה,
והט"ו. ה"א פ"ז להלן מקום, בריחוק נפדה שאינו מעשר,
מעות  על הפירות לחלל התירו שלא דברים, של וטעמם
יותר, ולא העלאתם טורח מעליו להקל כדי אחת, פעם אלא
ולא  אותם ישהה זה, על זה ושוב זה  על זה יחלל שאם

שם). דמאי ראשונה', ('משנה לירושלים ואם 54)יעלה
הט"ו). שם (להלן שירקבו עד יניחם מקדש, אין

.ËÔÈ„Bt ÔÈ‡55¯OÚÓ ˙B¯t56ÛÒÎa ‡l‡57, ≈ƒ≈«¬≈∆»¿∆∆
ÛÒk‰ z¯ˆÂ :¯Ó‡pL58BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ ÔÎÂ .59 ∆∆¡«¿«¿»«∆∆¿≈ƒ»»¿«¿

Ô¯wk ,ÛÒÎ ‡l‡ LÓÁ‰ ‰È‰È ‡Ï - LÓÁ ÛÈÒB‰Â60. ¿ƒ…∆…ƒ¿∆«…∆∆»∆∆«∆∆
ÔÈ‡Â61ÚaËÓ BÈ‡L ÛÒÎa ÔÈ„Bt62ÛÒÎa ‡l‡ , ¿≈ƒ¿∆∆∆≈«¿≈«∆»¿∆∆

ÁzÙÓ63¯Ó‡pL] ;·˙k B‡ ‰¯eˆ ÂÈÏÚ LiL64: ¿À»∆≈»»»¿»∆∆¡«
z¯ˆÂ65‡ˆBiÎÂ ÛÒk ÏL ÔBLÏa ‰„t Ì‡Â .[ÛÒk‰ ¿«¿»«∆∆¿ƒ»»¿»∆∆∆¿«≈

ÔBÓÈÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ba66ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -67. ¿«ƒ¿»¬ƒ…»»¿
ÔÈ‡Â68‰Ëe¯tÓ ˙eÁÙa ÔÈ„Bt69‰„BÙk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆

ÔBÓÈÒ‡a70. «¬ƒ

כדלהלן.55) התורה, מחללים 56)מן מעשר מעות אבל
מעשר  מעות לחלל אסרו ולא הנחושת, על אף התורה מן
עבר  אם ולפיכך מדרבנן, אלא (ה"ה), אחרות מעות על

(שם). מחולל זה הרי על 57)וחילל כשפודה כלומר,
על  לפדותם יכול אבל בכסף, אלא פודה אינו מטבעות
ברדב"ז. וראה ה"ב), (כנ"ל ירצה אם אחרים, פירות

שם.58) ובר"ח א. מא, בסוכה וראה ראה. פרשת 'ספרי'
שלו 59) שאינו שני מעשר שהפודה שלו. מעשר כלומר,

אֿח). הלכות פ"ה (להלן חומש מוסיף בבא 60)אינו
(וחמישיתו  עליו קרא, אמר (רבא) להו "אמר א: נד, מציעא
בפ"י  וראה הקרן)". (כמו כמותו חומשו לרבות עליו) יוסף

ה"ב. ערכין מהל' ובפ"ז הט"ו, תרומות מז,61)מהל' שם
ישמעאל. ורבי דוסא כרבי ולא עקיבא, ורבי כחכמים ב.
פ"א. שני מעשר ובתוספתא שם, ב'ספרי' וראה

כדלהלן.62) כסף, של לשון הפסוק 63)כלומר, מלשון
חותם". "פתוחי יא): כח, בסוגרים 64)(שמות המוקף

רומי. בדפוס אין צורה"65)מרובעים, עליו שיש "דבר
המשנה). כלומר,66)(פירוש מפותח, שאינו הסלע "הוא

(שם). צורה" בו אלא 67)שאין פודין שאין זה, דין שהרי
בדיעבד  אף ולכן התורה, מן הוא צורה, לו שיש כסף על
מעות  על מעשר פירות פדה אם שאף ונראה כלום. עשה לא
מהפסוק  נלמד זה גם שהרי כלום, עשה לא נחושת, של

רב 68)הנ"ל. "ואמר ה"א: פ"ד שני מעשר 'ירושלמי'
שלא  פרוטה, חצי על מחלל יהא לא מחלל שהוא זה חזקיה,
(כלומר, פרוטה שוה עד אלא אסימון, על כמחלל  יהא
שיעור)". לו יש למטה אבל שיעור, לו אין למעלה

כמה 69) על פרוטות כמה ששוה שני מעשר שפודה כלומר,
מפרוטה  פחות אלא אינו מהן אחת כל ששווי כסף, מטבעות

כאן 70)(כסףֿמשנה). אין מזה וחוץ שם. 'ירושלמי'
צורה, בה שיש כסף של במטבע המדובר שהרי אחר, חסרון
ליותר  הן ומצטרפות כאלו, מטבעות כמה כאן שיש ומכיון
משנה' ב'כסף וראה כסף, מדין למעטן אין מפרוטה,

ורדב"ז.

.ÈÔÈ‡71ÔÓÊ B˙B‡a ‡ˆBÈ BÈ‡L ÚaËÓa ÔÈ„Bt72 ≈ƒ¿«¿≈«∆≈≈¿¿«
ÌB˜Ó B˙B‡·e73¯L‡ ÏÎa ÛÒk‰ z˙Â :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«¿»«»«∆∆¿…¬∆

‰‡ˆB‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú - ELÙ ‰e‡z74ÚaËÓe .75 ¿«∆«¿¿«∆ƒ¿∆»¿»»«¿≈«
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÎÏÓ76ÌÓMÓ ‡ˆBÈ Ì‡ ,77ÔÈ„Bt - ¿»ƒ»ƒƒƒ≈ƒ¿»ƒ

Ba78.

שם.71) בר 72)משנה, (מתקופת כוזביות מעות כגון
יותר). יוצאות שאינן (עתיקות ירושלמיות ומעות כוכבא)

ה"ו. פ"א שם בתוספתא שם:73)וראה 'ירושלמי'
אחר  (במקום מקבלתו והמלכות זה) (במקום שנפסל "מטבע
וראה  כאסימון" יונתן, רבי בשם יוסי רבי שלטונה), שתחת

שם. הש"ס המשנה 74)בגליון בפירוש גם רבינו כתב כן
ידוע. לא חז"ל בדברי ומקורו תוספתא 75)שם.

שם. שמתו,76)ו'ירושלמי' רומי מלכי של מטבעות כגון
יותר. אותן טובעים ולא 77)ואין זכרונם על גזרו שלא

של  כמטבעות אותן מקבלים אדם ובני צורתם, את פסלו
הראשונים. אלא 78)המלכים משמם, יוצא אינו אם אבל

פודין  אין המלכות, ידיעת בלא בהם משתמשים אדם שבני
וראה  מוציאתו, שהמלכות זה אלא יוצא, נקרא שאינו בו,

שם. כפשוטה' ב'תוספתא

.‡ÈBÈ‡79B˙eL¯a ÔÈ‡L ˙BÚÓa ‰„Bt80:¯Ó‡pL ; ≈∆¿»∆≈»ƒ¿∆∆¡«
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E„Èa ÛÒk‰ z¯ˆÂ81ÏÙ .82BÒÈk83ÏBÎÈ ‡e‰Â ¯B·Ï ¿«¿»«∆∆¿»¿»«ƒ¿¿»
B˙eL¯a ‡e‰L ÈtÓ ,Ba ‰„Bt - B‡ÈˆB‰Ï84. ¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿

א.79) צח, ובבאֿקמא שם, ותוספתא ו'ירושלמי' משנה
שם).80) (בבאֿקמא הגדול לים כיסו שנפל כגון
(81 ֿ ובבא ו'ירושלמי' ראה, פרשת 'ספרי' ברשותך. - בידך

שם. ה"א 82)קמא סוף שם ב'ירושלמי' שנפשטה בעיא
שם). הפנים' בכדי 83)('מראה בהם והיה מעות. ובו

(שם). הבור מן להוציאם הטורח עבור ומה 84)לשלם
אותו  מחללין אין כו' לבור כיסו "שנפל בתוספתא: שאמרו
בכיס  כשאין מדובר - מעשר" קנה לא חילל ואם עליהן,
כפשוטה'). ('תוספתא הבור מן להוציאו הטורח בכדי מעות

.·È‰È‰85Bc‚k ‡a Òp‡Â ,B„Èa ˙BÚÓe C¯ca ‡a86: »»»«∆∆»¿»¿«»»¿∆¿
˙B¯t Ô‰a ‰„Bt - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»¿«ƒ«¿≈«¿»∆»∆≈

B˙È·aL87CB˙a ÈÏ LiL ˙B¯t :¯Ó‡Â ,Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿≈¿ƒ«¿»«≈∆≈ƒ¿
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - eÏl‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ È˙Èa≈ƒ¿À»ƒ««»«»…»«¿

ב.85) קטו, ובבאֿקמא שם, ישדדם 86)תוספתא ובוודאי
להלן. ראה ואין 87)ממנו, שם. בבבאֿקמא פירשו כן

שם  בתוספתא שהרי לכתחילה, פודה לומר: רבינו כוונת
ורק  כן, לעשות אין שלכתחילה מפורש שם ובבבאֿקמא
וראה  וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קיימין דבריו בדיעבד

הי"ז. סוף תרומות מהל' פ"ג למעלה

.‚ÈÁÈpn‰88ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÓ ˙BÈ‰Ï ˙BÚÓ ««ƒ«»ƒ¿¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ
ÌÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰a ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -89Ô‡ˆÓ . ¬≈∆∆»∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿»»

.Ú¯ÙÓÏ Ô‰a ‰„tM ‰Ó ÏÎÏ LLBÁ - e„·‡L∆»¿≈¿»«∆»»»∆¿«¿≈«

א.88) לא, גיטין כרבי 89)משנה, ולא כחכמים שם:
ה"ד. מעשר מהל' פ"ז למעלה וראה אלעזר.

.„È(Ï·a) ˙BÚÓ BÏ LÈÂ ‡È¯·Ëa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ90 ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿»¿≈»»∆
Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ BÈ‡ - Ï··a91ÚaËnÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰ . ¿»∆≈¿«≈¬≈∆»»ƒ«¿≈«

·ËÏ··a ‡È¯92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ - ¿∆¿»¿»∆¿«≈¬≈∆¿≈…«≈»∆

וכוונתו 90) בבל", ממטבע "מעות אברבנאל: [בכת"י
להלן]. וראה בטבריא, אצלן היו בבל [מקור 91)שמעות

להלן]. ראה וה'ירושלמי', התוספתא לפי רבינו, דברי
על 92) לא אותו מחללין "אין פ"א): שני (מעשר [בתוספתא

[כן], שבבבל מעות [על] ולא בבבל, כאן) של =) שכן מעות
אותו  מחללין בבבל, מעות לו והיו כאן) =) כן היה אם אבל
אותו  מחללין "אין ה"א): פ"א (שם וב'ירושלמי' עליהן".
כאן  שיש =) בבבל בעומד - בבבל שכן המעות על לא כו'
ב. יוצאות, שאינן במקום הן שהמעות א. ריעותות: שתי
המעות  על ולא יוצאות). שאינן במקום הוא שהמחלל
כנ"ל)". ריעותות, שתי כאן שאף =) כן בעומד - כן, שבבבל
כאן  לו ויש בטבריא שהעומד רבינו: לדברי מקור ומכאן
על  "ולא מפורש שכן עליהן, מחלל אינו בבל, של מעות
של  מטבעות לו היו ואם כן". בעומד - כן שבבבל המעות
מפורש: שכן עליהם, מחלל - בטבריא והוא בבבל טבריא
שבעומד  הרי בבבל", בעומד - בבבל שכן המעות על "לא
"אין  ב: צז, בבבאֿקמא שאמרו מה וכן מחללים. - כאן
הבעלים  שגם היינו בבבל", והן כאן של מעות על מחללין

בארץ  הבעלים אם אבל שם, רש"י פירש וכן וכנ"ל. בבבל,
ובכסףֿמשנה]. בראב"ד ועי' כנ"ל. מחללים, - ישראל

.ÂË¯ÓB‡‰93‰ÏÚzL ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ÈL ¯OÚÓ : »≈«¬≈≈ƒ¿À»«∆«∆«¬∆
‰Ê ÒÈkÓ È„Èa94,‰Ê ·‰Ê ¯ÈcÓ Ë¯Ù‡L ÚÏÒ ÏÚ , ¿»ƒƒƒ∆«∆«∆∆¿…ƒƒ»»»∆

ÚÏÒÂ ,ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÚÏqÓ Ë¯Ù‡L ÔBÈ„et ÏÚ«¿¿∆∆¿…ƒ∆«∆¬≈∆ƒ≈¿∆«
¯OÚÓ È‰z Ë¯ÙiL B‡ B„Èa ‰ÏÚzL95. ∆«¬∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ«¬≈

ב.93) לז, ועירובין פ"ד, שם סלעים 94)תוספתא בו שיש
למפרע.95)אחרים. ולא ומשיפרוט, משתעלה כלומר,

- ברירה" "אין שסובר שלמי שם, בעירובין שאמרו ומה
ולהבא  מכאן אבל מחולל, אינו שלמפרע היינו מחולל, אינו
רבינו  שפסק למה סתירה מכאן ואין ל"ברירה". צורך אין
ברירה" "אין - תורה שבשל ה"א) שם מעשר (הל' למעלה

איש'). ('חזון

.ÊË¯Ó‡96„Èa ‰˙È‰L ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ¯OÚÓ È¯‰ : »«¬≈«¬≈¿À»«∆«∆»¿»¿«
Èa97.‰ÚL d˙B‡a B„Èa ‰˙È‰ ‡Ï ‡nL ,ÏlÁ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈∆»…»¿»¿»¿»»»

שם.96) בשעה 97)תוספתא, בידו שהיתה כלומר,
היא  אם יודע האב אין ועתה לאחרונה, בידו.שראיתיו

.ÊÈ‰„Bt‰98ÔB‚k ,epLÈ¯ÙiL Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ «∆«¬≈≈ƒ…∆∆«¿ƒ∆¿
˙BÚÓa Èe„t el‡ ˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡L∆»««¬≈≈ƒ∆≈≈»¿»

el‡99¯OÚÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -100Ì‡ Ï·‡ . ≈…»«¿¿…»««¬≈¬»ƒ
ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡Â Ú·»̃«¿»««¬≈≈ƒ∆»∆¿»¿»

˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ101.Èe„t ‰Ê È¯‰ - el‡ ¿À»««»≈¬≈∆»

שמעון.98) כרבי ולא כחכמים פ"ג שם תוספתא
הר"ש 99) בשם כפשוטה' ב'תוספתא וראה בידו, המסוימות

נתקדש 100)סיריליאו. שלא לפי חילול כאן אין כלומר:
ואין  הי"ז. פ"ג למעלה וראה הורם, שלא זמן כל המעשר
מהל' פ"ג למעלה ראה מקום, קבע שלא לפי הפרשה כאן

ה"ח. "מעות".101)תרומות רומי: בדפוס

.ÁÈÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtLk102BÈÂLa B˙B‡ ÔÈ„Bt -103. ¿∆ƒ«¬≈≈ƒƒ¿»¿
LÈÂ104ÏBf‰ ¯ÚMa ˙BcÙÏ BÏ105ÈÂÁ‰L ˙BÓk : ¿≈ƒ¿««««¿∆«∆¿»ƒ

¯ÎBÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡ÏÂ ,Á˜BÏ106˙BÚn‰ Ô˙BÂ .107 ≈«¿…¿∆≈¿≈«»
Ë¯Bt ÈÁÏM‰L ˙BÓk108Û¯ˆÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡Ï ,109. ¿∆«À¿»ƒ≈…¿∆¿»≈

‰ÂL ÏlÁ B‡ ,‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ‰„Ùe ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«»»»∆»∆ƒ¿»ƒ≈»∆
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó110ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -111. »∆«»∆¿»¬≈∆¿À»

חסידות,102) מדת נוהג הוא אם הזה בזמן או הבית, בזמן
ה"ב. פ"ב למעלה שכתבה 103)ראה המשנה מן נראה כן

(כסףֿמשנה). ב נב, בבבאֿמציעא הוא וכן בסמוך. רבינו
מ"ב.104) פ"ד בשווי 105)מע"ש מעות על כלומר,

כדלהלן. בזול, כשהן יותר 106)הפירות נוטל שהוא
"מפני  דברים של וטעמם משתכר. הוא שהרי מששילם,
ולפיכך  ה"ג). בתחילת שם ('ירושלמי' ברכה" בו שכתוב
וראה  שם, משה' ('פני הזול כשער לפדותו בפדיונו, הקילו

שם'). אנשי חילול 107)ב'תוספות עבור חולין של מעות
ורע"ב). ר"ש ועי' שם, המשנה (פירוש שני מעשר של סלע

פחות.108) שנותן - עבורו מעות ונותן סלע מקבל
(ראה 109) יותר שמקבל - עבורו מעות ומקבל סלע נותן
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קורקוס). ובר"י המשנה פירות 110)בפירוש על כלומר,
ה"ב. למעלה ראה פרוטה, מעשר 111)שוה יהא שלא

"הקדש  נז.): מציעא (בבא בו שאמרו ההקדש, מן חמור שני
למעלה  וראה מחולל". פרוטה, שוה על שחיללו מנה שוה

שם. פ"ב

.ËÈ‰˙È‰112‰¯ÒÁ ÚÏq‰113˙e˙L114˙BÁt B‡ »¿»«∆«¬≈»¿»
Ì‡ ,˙e˙MÓ115ÏlÁÓ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ˙‡ˆBÈ ‰˙È‰ ƒ¿ƒ»¿»≈«¿≈«¿»¿«≈

ÚÏÒ ‰ÂLa ‰lÁzÎÏ ‰ÈÏÚ116‰„t .LLBÁ BÈ‡Â117 »∆»¿«¿ƒ»¿»∆∆«¿≈≈»»
ÚÏÒa118‰Ú¯ ˙‡ˆÓÂ119‰pÙÈÏÁÈ -120. ¿∆«¿ƒ¿≈»»«¬ƒ∆»

ב.112) נב, ודף א. נב, שם מחמת 113)משנה, שנשחקה
הוצאתה. וראה 114)ריבוי שם. במשנה, שמעון כרבי

מכי  מהל' ה"י.בפי"ב דסגי 115)רה הוא מילי "והני שם:
סופרים' ('דקדוקי אחד ובכת"י יוצאות)", שהן =) להו
שם. ברי"ף וכן הדחק", ידי על דנפיק מילי, "והני שם):

הי"ב. שם, מכירה בהל' "כשהוא 116)וראה שם:
- חסרון בלא יפה, הוא כאילו =) ביפה מחללה מחללה,
הגמרא, בה חזרה המסקנה, שלפי שם שמשמע ואף רש"י)".
הוא  וכן שם, ב'תוספות' כריב"ן הסוגיא את מפרש רבינו
פרץ. רבינו תלמיד בשם שם, מקובצת' ב'שיטה

ה"ב.117) פ"ד שני מעשר שהיא 118)תוספתא בחזקת
שתות.119)שלימה. היא שחסירה כלומר,

שכיון 120) השלמה. סלע על החסרה הסלע חילל כלומר:
לגבי  כפירות היא הרי השניה, מן פחותה הראשונה שהסלע

כפשוטה'). ('תוספתא לחללה ומותר כסף,

.ÎÔÈ‡121‰¯ÒÎ‡ ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt122˜c˜„Ó ‡l‡ , ≈ƒ«¬≈≈ƒ«¿¿»∆»¿«¿≈
Ì‡ .ÂÈÓc Ô˙BÂ BÏ˜LÓa B‡ B˙cÓa123ÂÈÓ„ eÈ‰ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»ƒ»»»

„Á‡ Èt ÏÚ ‰„tÈ - ÌÈÚe„È124ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯·c Ì‡Â ; ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»¿ƒ»»∆≈»»
˙B¯Ùe ,ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

e„ÈÏÁ‰L ˙BÚÓ B‡ ,e·È˜¯‰L125Èt ÏÚ ‰„tÈ - ∆ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒƒ»∆«ƒ
ÌÈ¯bz ‰LÏL126elÙ‡Â ,127„·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¿»«»ƒ«¬ƒ»»∆»≈∆≈

B‡ ÌÈ·ÎBk128elÙ‡ .¯OÚn‰ ÏÚa129ÂÈL ÈzLe LÈ‡ »ƒ««««¬≈¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈÙBÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÔÈ„Bt -130ÁzÙÏ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ƒ«ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿…«

ÔBL‡¯131Lc˜‰‰ ÔÓ ¯OÚÓa ¯ÓÁ ‰ÊÂ .132. ƒ¿∆…∆¿«¬≈ƒ«∆¿≈

פ"ג.121) שם ותוספתא שם, שני "כלומר,122)מעשר
(פירוש  לו" שיזדמן מה כפי אלא ומדה, שיעור בלא באומד
מהל' פי"א למעלה וראה פ"ב. סוף ובדמאי כאן, המשנה
מדקדק  שאינו שכיון נראה, דברים של וטעמם ה"ד). מעשר
משוויים, בפחות לפדותם יבוא הפירות, של בשיעורים
הי"ח). (למעלה בשוויים לפדותם צריך ולכתחילה

ב.123) יד, בסנהדרין והובאה שם. במשנה,124)משנה,
"על  שם שב'ירושלמי' במשנה אבל אחד". עד פי  "על שם:
זה  ולפי שלמה'). ('מלאכת יוסף הר"ר הגיה וכן אחד". פי
שם', אנשי 'תוספות ועי' לכך, כשר המעשר בעל גם כי יתכן
שבהקדש  רבינו כתב ה"ב, ערכין מהל' שבפ"ח ואף שם.
דומה  מעשר אין - ידועים כשדמיו אף בשלשה, פודין
מרויח, נמצא בפדיונו יזלזל שאם מתוך שההקדש, להקדש.
אלא  בעלים, של הכל הרי שני מעשר אבל בכך, לחוש יש
אין  שלו, שהכל ומאחר לירושלים, המעות להעלות שצריך
שם). סנהדרין ('מאירי' זלזול חשש כאן

שכשיעור 125) לפי ערכו, יודע לא להפסד ש"כשהתחיל
המשנה). (פירוש הערך" ישתנה בתוספתא 126)ההפסד

תגרים  ופירוש: לקוחות". "שלושה שם: ובסנהדרין שם,
כ'יש  ולא שם. ה'מאירי' פירש וכן סחורה. בשומת הבקיאים

בשלשה. ד"ה שם ב'תוספות' תוספתא 127)מפרשים'
ה"א. סוף שם שני מעשר וב'ירושלמי' שם, וסנהדרין שם,

(בעיא 128) בעלים שניהם או גויים, כששניהם לא אבל
שם). ב'ירושלמי' רבי 129)שנפשטה "בעי שם: סנהדרין

מהו  שותפים) שהם =) אחד לכיס ומטילין שלשה ירמיה,
שמע, תא ידועים). המעשר דמי כשאין בפניהם, פודין (האם
דילמא  ידועין, דמיו שאין שני מעשר פודין נשיו ושתי איש
לט.) (כתובות פפא רב (אשת סוראה אבא ובת פפא רב כגון
לכיס  כמטילין הם ואין רש"י. - לעצמה עושה והיתה
 ֿ (כסף בעלמא דחיה אלא זו שאין רבינו ודעת אחד)".
רבינו  סתם ולכן כהר"ח. ולא שם, ב'מאירי' הוא וכן משנה),
אחד. לכיס מטילים שאינם באופן דוקא פירש ולא

שם.130) שני, מעשר מחיר 131)תוספתא את להציע
אדם  וכל ה"א) פ"ה (להלן חומש נותנים שהבעלים המעשר.
הקדש). לענין כז. (ערכין חומש נותנין אין

אם 132) ראשון. לפתוח הבעלים את "כופין שם: בתוספתא
בהקדש  חומר זה בו. לחזור יכול באיסר שליח היא הרי אמר
את  "כופין בתוספתא: גרס שרבינו וכנראה שני". מבמעשר
ההקדש". מן במעשר חומר וזה ראשון, לפתוח הבעלים
בזמן  אלא לפתוח, הבעלים את כופין אין שבהקדש [וכוונתו
אותו  כופין אין - נוהג שהיובל בזמן אבל נוהג, היובל שאין
שני, במעשר ואילו ה"א), וחרמין ערכין מהל' בפ"ה (ראה
וברדב"ז]. בראב"ד וראה נוהג, שהיובל בזמן אפילו כופין

.‡ÎÔÈ‡133¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈÎÈÏBÓ134ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈ƒƒ≈«¬≈ƒ»¿»
ÌL Ì˙BcÙÏ135CÈÏBn‰Â .136ÌB˜ÓÏ ¯˜i‰ ÌB˜nÓ ƒ¿»»¿«ƒƒ¿«…∆ƒ¿

¯ÚLk ‰„Bt - ¯˜i‰ ÌB˜ÓÏ ÏBf‰ ÌB˜nÓ B‡ ÏBf‰«ƒ¿«ƒ¿«…∆∆¿««
‰i„t‰ ÌB˜Ó137Ì‡Â .138B˙B‡ ÔÈ„Bt - È‡Ó„ eÈ‰ ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ

ÏÈ‡B‰ ,ÏBf‰ ¯ÚMk139ÏBÊa ¯În‰Ï e‡¯Â140. ««««ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈¿

ממקום 133) שני מעשר פירות "המוליך מ"א: שני במעשר
היוקר". למקום הזול ממקום או הזול למקום היוקר
('ירושלמי' אסור לכתחילה אבל דיעבד, משמע ו"המוליך"
ב]. המניח ד"ה ג. חולין ב'תוספות' [וראה רדב"ז). ועי' שם.

מוליכין,134) מעשר מעות אף 135)כדלהלן.אבל
הנ"ל. המשנה מן שמשמע כמו היוקר. למקום הזול, ממקום
מאשר  יותר היוקר במקום הפירות יוזלו שמא משום והיינו
כך  כדי עד להוזיל דרכן אין מעות אבל הזול, במקום

.(751 עמוד כפשוטה' שם.136)('תוספתא משנה,
(רדב"ז),137) מפסידן להוליכם, כדי הוצאות הוציא ואם

הסמוכה. הלכה בסוף שם.138)וראה 'ירושלמי'
במסקנה.139) שם הוא פני 140)כן הפירות שראו כלומר,

הזול. שער מקום

.·ÎeÈ‰141‡ÈˆB‰Â ,Ô¯ba ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t BÏ »≈«¬≈≈ƒ«…∆¿ƒ
- eÁÈaL‰Â ¯ÈÚÏ Ô‡È·‰L „Ú B˙ÈaÓ ˙B‡ÈˆÈ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒƒ≈«∆¡ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÈÚ‰ ¯ÚLk ‰„Bt142ÂÈ˙B‡ÈˆÈ „ÈÒÙ‰Â143. ∆¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

שם.141) ביוקר.142)משנה, של 143)כלומר, וטעמו
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שני, מעשר ברשות הן הפירות, את פדה שלא זמן שכל דבר,
ניכוי  בלי חשבונו, על לירושלים ולהביאם בהם לטפל וחייב
או  ישרה בדרך לירושלים מוליכן אם הבדל ואין ההוצאות.
הזול  ממקום או לעיר, הגורן מן מוליכן ואם עקלתון. בדרך
והוצאות  לירושלים, הפירות את כמוליך דינו היוקר, למקום

.(758 עמוד כפשוטה' ('תוספתא חשבונו על הדרך

ה'תשע"ח  שבט כ"ה ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האשה 1) ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר

מעשר  והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת
מותר  ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו. על ביותר
שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים
מעות  החומש. את נתן ולא לעצמו שני מעשר והפודה
מעשר  כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר

הכסף. על מעשר פירות עם

.‡BÓˆÚÏ B¯OÚÓ ‰„Bt‰2BlL ‡e‰L ÔÈa -3ÔÈa , «∆««¿¿«¿≈∆∆≈
‰M¯Èa BÏ ÏÙpL4‰zÓ BÏ·Ëa BÏ ÔzpL ÔÈa ,5BÓk ∆»«ƒÀ»≈∆ƒ«¿ƒ¿«»»¿

‰ÂL ‰È‰ Ì‡ .LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - e¯‡aL∆≈«¿¬≈∆ƒ»»…∆ƒ»»»∆
‰MÓÁ Ô˙B - ‰Úa¯‡6Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿»»≈¬ƒ»∆∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«

.ÂÈÏÚ ÛÒÈ B˙ÈLÓÁ ,B¯OÚnÓ LÈ‡ƒƒ««¿¬ƒƒ…≈»»

שלו,2) הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
גם  אם אלא חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל

שלו. הם המעות) =) הפדיון וגם שהפרישו 3)הפירות
שהרי  לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות
התורה  שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה ממון

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, כלומר,4)שעשאתו
- הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו המעשר
והרי  המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה

השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, שם:5)הוא במשנה
מאיר  שלרבי נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן
דיהיב  "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני שמעשר הסובר

בטבליה". אמרו 6)ניהליה וכן מלבר" "חומש היינו
(=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא
מלבר  חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר
ובמסקנא  אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר (=מבחוץ,

מלבר". "חומשא החליטו:

.·‰M‡Â7dÓˆÚÏ dlL ÈL ¯OÚÓ ˙„tL8dÈ‡ - ¿ƒ»∆»»«¬≈≈ƒ∆»¿«¿»≈»
B¯OÚnÓ LÈ‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .LÓÁ ‰ÙÈÒBÓƒ»…∆ƒƒ«¿»»¿ƒƒ««¿

‰M‡ ‡ÏÂ -9ÔÎÂ .10Ì‡11¯OÚn‰ ˙B¯t ÔBÈ„t ‰„t12 ¿…ƒ»¿≈ƒ»»ƒ¿≈««¬≈
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ13. ¿«¿ƒ…∆

רחמנא 7) אמר איש דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין
אשה". שלה,8)ולא המעות וגם הפירות גם כלומר:

זה. באופן חומש מוסיף של 9)שהאיש הפירות ואם
של  ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה והיא הבעל,

כמותו. שני 10)אדם מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,
חומש. מוסיף המעשר, פדיון הפודה כן כמו חומש, מוסיף

שני 11) מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא

אחת  חומשין, שני עליהן מוסיף פודן כשהוא לשלמים,
למעשר". ואחד שני,12)לקודש, מעשר מעות כלומר,

עליהן. המעשר, פירות על 13)שפדה ולא הקרן, על
הראשון. החומש

.‚‰„Ùe ¯ÊÁÂ ,LÓÁ ÛÈÒB‰Â B¯OÚÓ ˙B¯t ‰„t»»≈««¿¿ƒ…∆¿»«»»
‰iL ÌÚt BÓˆÚÏ ÔBÈ„t‰14ÏÚ ÈL LÓÁ ÛÈÒBÓ - «ƒ¿¿«¿««¿ƒ»ƒ…∆≈ƒ«

LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯w‰15. «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆««…∆

חומש.14) מוסיף תרומה 15)שהוא לאוכל בניגוד
חומש. על חומש שמוסיף בשוגג,

.„ÈL ¯OÚÓ16‰Ëe¯t ‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L17BÈ‡ - «¬≈≈ƒ∆≈¿À¿»∆¿»≈
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ18ÔÈÚe„È ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯OÚÓ ÔÎÂ .19 ƒ»»…∆¿≈«¬≈∆≈»»¿ƒ

¯Ó‡iL Bic -20‰f‰ ÚÏq‰ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ :21. «∆…«¿À¿¿À»««∆««∆
ÏÎÂ22BlMÓ e‰„Bt BÈ‡ ‡e‰L ¯OÚÓ23BÈ‡ - ¿»«¬≈∆≈≈ƒ∆≈

LÓÁ ÛÈÒBÓ24ÛÈÒBÓ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓe . ƒ…∆«¬≈≈ƒ∆¿«≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ25. »»…∆

ממעשרו 16) ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם
פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא
במעשר  פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר
כרב  רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני
אינו  פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי.
שאין  שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר
רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו

והחומש 17) פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו כשהמעשר
מבחוץ). =) מלבר קדוש 18)הוא עצמו הוא אבל

שחילל  מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה ועיין מדבריהם.
על  מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן

הראשונות". פרוטות,19)מעות ארבע בו שאין ואפשר
מדבריהם. אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז

כמו 20) תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,
מן  כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה
אלא  אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה,
שיהא  עד להמתין צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם
שווה  בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו

מעשר 21)פרוטה. עליו, חיללו שכבר סלע על כלומר,
אחר  יוחנן,22).שני ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי

ר' חומש. מוסיף אינו משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל
גאל  ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי
יוסיף  משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי מעשה 23)עליו, בכתבֿיד
הירושלמי. וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח:

התורה.24) מן חל הפדיון עיקר שהחומש 25)אבל כיוון
שני  מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו
כדרך  אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי, של
אמרו  ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש
לו  אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני יפריש, שלא
"ויאכלנו  עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש,

פדיון". בלא לירושלים חוץ

.‰¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ BÏ ‰È‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰«∆«¬≈≈ƒ¿»»«¬≈≈ƒ«≈
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BLÓÁa ÔÈ‡ Ì‡ ,‰cÙ ‡lL26Bic - ‰Ëe¯t ‰ÂL ∆…ƒ¿»ƒ≈¿À¿»∆¿»«
¯Ó‡iL27;˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ : ∆…«¿À¿¿À»«»»ƒ

.ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈∆¿»

נפדה.26) שלא המעשר אמרינן 27)של "ולא כלומר,
עם  שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין

אחר".

.ÂÂÈÓc ÏÚ ¯˙BÈa ¯OÚÓ ‰„Bt‰28‰Òt˙ ‡Ï - «∆«¬≈¿≈«»»…ƒ¿¿»
.¯OÚÓÏ ˙ÙÒBz‰«∆∆¿«¬≈

יותר 28) שווים פודה, הוא שעליהם הדמים, כלומר,
ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות.
שני  מעשר הכל, את תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן
מה  הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו
מרבה  להיות מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין
שנאכל  שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף לבעליו,

.Êa‰ ÏÚa¯ÓB‡ ˙È29ÚÏÒa30¯Á‡Â ,31ÚÏÒa ¯ÓB‡ ««««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«
ÏÚa .LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ˙Èa‰ ÏÚa -««««ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ…∆««

‰Ëe¯Ùe ÚÏÒa ¯ÓB‡ ¯Á‡Â ,ÚÏÒa ¯ÓB‡ ˙Èa‰32- ««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«¿»
Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBnL ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯Á‡‰33. »«≈≈ƒ¿≈∆ƒ««∆∆

ראשון.29) לפתוח אותו כופין המעשר.30)שהרי לפדיון
שאחר 31) שם, משנה ובכסף ז הלכה ט פרק להלן ראה

הפירות. בעל מדעת שלא לחלל שם:32)יכול במשנה
ואיסר". זה 33)"בסלע של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

אבין  רבי אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית)
ולפוטרו  המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא

החומש". מן

.ÁÌÈ¯Ú‰Ï ¯zÓ34¯ÓB‡ ?„ˆÈk .B¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ À»¿«¬ƒ«ƒ¿««¿≈«≈
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏe ÌÈÏB„b‰ Bz·Ïe B·Ï Ì„‡35‡‰ : »»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

EÏ36È„k ,¯OÚn‰ Ô‰a EÏ ‰„Ùe el‡‰ ˙BÚn‰ ˙‡ ¿∆«»»≈¿≈¿»∆««¬≈¿≈
Ô‰a ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL37. ∆…ƒ…∆¬»……«¿≈ƒ»∆

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ElMÓ ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿≈ƒƒ∆¿≈ƒ
LÓÁ38. …∆

תיקרא 34) להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר "תחבולת
ידיו 35)מרמה". מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

משנה  כי יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו והוא בלבד.
שאין  שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר
אוכל  והבעל קנתה - להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו
פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות.
נותן, הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין
מהלכות  א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה
במתנה  מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין

היא 36)גמורה]. שזו סה. בגיטין רש"י מדברי [נראה
להחזיר]. מנת על אלא 37)מתנה מתנה לשון זו שאין

בחומש. וחייב שליחות מעות 38)לשון לך הא כלומר:
שאמר  שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה

מתנה. זו הרי - שלך" המעות "על לו:

.Ë˙BcÙÏ ˙BÚn‰ ÔzÈ ‡Ï Ï·‡39Bz·Ïe B·Ï ¬»…ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈpËw‰40Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÏe «¿«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈∆»»
B„Èk41‰Ê ÈL ¯OÚÓ Ì‡ ,‰i¯·Ú‰ B˙ÁÙLÏ Ô˙ . ¿»»«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ∆

ÂÈ¯·c - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ ‰È‰L ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆»»≈»ƒ∆≈»¿»»
‰ÎBÊ ÔËw‰ ÔÈ‡Â ,‡È‰ ‰pË˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ;ÔÈÓi«̃»ƒ∆»»»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿≈«»»∆

ÌÈ¯Á‡Ï42Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ‡l‡43. «¬≈ƒ∆»¿»»∆ƒƒ¿≈∆

לעונת 40)עליהן.39) בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת
פדיון. שפדיונו הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים,

בחומש.41) וחייב ברשותו, שהמעות כלומר,42)ונמצא
אחרת  שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף
לפדות  כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן מקנה

אחרים. של שני מן 43)מעשר שהוא בדבר לא אבל
התורה.

.ÈBÏ·Ëa ‡e‰Lk ‰zÓ ¯OÚn‰ Ô˙BÂ ÌÈ¯ÚÓ ÔÎÂ44, ¿≈«¬ƒ¿≈««¬≈«»»¿∆¿ƒ¿
˙BÚÓ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :Ô˙Bp‰ ¯ÓB‡Â¿≈«≈¬≈«≈»≈¿À»ƒ«»

˙ÈaaL45. ∆««ƒ

שכיוון 44) מכן, לאחר ולא הכרי, מן שהפריש קודם
במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר

מקנה 45) היה (כלומר, במעות כן עושין היו "בראשונה
נוטלין  היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות
בפירות  כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן

ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם

.‡ÈB·e ·‡] ,ÔÈÙzL ÈL B‡ ÔÈÁ‡ ÈL46ÔÈ„Bt - [ ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ»¿ƒ
‰M‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL È„k ,ÈL ¯OÚÓ ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¬≈≈ƒ¿≈∆…ƒ…∆ƒ»
ÔBÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»¿«¿»«¬≈≈ƒƒ¿»

dB·bÌ‡ ,CÎÈÙÏ .ÏÚa ‰˜ ‡Ï - e¯‡aL BÓk »«¿∆≈«¿…»»««¿ƒ»ƒ
e‰„t47LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ -48. »»≈ƒ…∆

פודה 46) שבן ח), הלכה (למעלה רבינו כתב שכבר ואף
פי  על אף לבנו, פודה האב שאף כאן, וכתב הוסיף לאביו,

לבנו. קרוב משהאב יותר אביו, ללב קרוב על 47)שהבן
שלו. מוסיפה 48)מעות אינה האשה, פדתה אם כן וכמו

חומש.

.·ÈÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰49‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙Â ,BÓˆÚÏ «∆«¬≈≈ƒ¿«¿¿»«∆«∆∆¿…
È¯‰Â ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙»«∆«…∆««ƒ∆≈«…∆¿«≈«¬≈
.˙aLa elÙ‡Â ,LÓÁ‰ ÔziL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÏlÁ˙ƒ¿«≈……««∆ƒ≈«…∆«¬ƒ¿«»

.ÔzÈ ‡ÏÂ ÚLÙÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿«¿…ƒ≈

חומש.49) מוסיף שהוא

.‚ÈÌÙ¯ˆÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ50·‰Ê È¯È„a ¿«¬≈≈ƒƒ»»¿»¿»¿ƒ»≈»»
BÈ‡ - BÓˆÚÏ ÔÙ¯ˆ Ì‡Â .ÔÙ¯ˆÓ - Ô‡OÓ Ï˜‰Ï È„k¿≈¿»≈«»»¿»¿»¿ƒ≈¿»¿«¿≈

.‰i„t C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ,LÓÁ ÛÈÒBÓƒ…∆∆≈∆∆∆¿ƒ»

לפרטם.50)

.„ÈÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ÚÏÒ Ë¯Bt‰51ÔÈa , «≈∆«ƒ»«¬≈≈ƒ≈
‰pÙ¯ˆÈ ‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa52dlk ƒ»«ƒ≈ƒ»«ƒ…¿»¿∆»À»

˙LÁ ˙BÚÓa53Ï˜L·e ÛÒk ˙BÚÓ Ï˜La ‡l‡ , ƒ¿¿∆∆»¿∆∆¿∆∆¿∆∆
˙LÁ ˙BÚÓ54. ¿¿∆
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על 51) לפרטו ורוצה שני מעשר של סלע לו יש כלומר:
נחושת. של שאינו 53)יפרטנה.52)מעות שכיוון

במעות  כולו לפרוט התירו לא אחת, בבת הכסף כל מוציא
כסף. על מחולל כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת,

אין 54) שהרי הדחק, בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
כסף  וכשמחלל הדחק. בשעת אלא נחושת על כסף מחללין
מחללין  שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על
זו  משנה נמנתה לא ולכן הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף
שמאי  ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות
לחלל  שהתירו קולא, הלל בית בדברי שיש כיוון לקולא,

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על כסף

.ÂËÏÚ ¯OÚÓ ˙B¯t ÌÚ ¯OÚÓ ÛÒk ÏlÁÏ ¯zÓÀ»¿«≈∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈«
ÛÒk‰55‡e‰Â .56¯È„ ‰ÂMÓ ˙BÁt ˙B¯ta e‰iL57; «∆∆¿∆¿«≈»ƒ»∆ƒ»

¯È„ ‰ÂL Ô‰a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡58ÌÚ ÌÏlÁÈ ‡Ï - ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ»…¿«¿≈ƒ
ÛÒk‰59‰ÂL ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÓˆÚ ÈÙa ‡l‡ , «∆∆∆»ƒ¿≈«¿»≈«»≈»∆

ÏlÁÓ BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ¯È„ƒ»¿»ƒ»ƒ∆«¬≈≈ƒ≈¿«≈
˙B¯t ¯È„ ÈˆÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ÚÏÒ ÏÚ Ïk‰«…«∆«««¬»ƒ»»¬ƒƒ»≈
.„Á‡ ¯Èc ÏÚ Ì‰ÈL ÏlÁÓ - ˙BÚÓ ¯È„ ÈˆÁÂ«¬ƒƒ»»¿«≈¿≈∆«ƒ»∆»

עם 55) ביחד - כסף על מחללין אין לבדו מעשר שכסף אף
מותר. לקיש 56)הפירות, בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

כסף  כדי בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי פליגין אוקמה
חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם (כלומר,
(שאין  מודו רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל
מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי עמהם). כסף מחללין
ושני  כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר

שאסור". פירות עצמם.57)דינרי בפני לחללם שקשה
עצמם.58) בפני לחללם כסף 59)שאפשר מחללים שאין

כסף. על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכאן 1) ולקט שנתפזרו מעשר ומעות חולין מעות יבאר

האומר  שנתערבו. חולין ושל שני מעשר של סלע ומכאן.
או  שנשתתק מי אחרת. בזוית ונמצא זו בזוית מעשר לבנו
פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי
בפניהם  מעות טמן או פלונית בזוית תגעו אל לבניו האומר
או  ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר
תיבה  ודין בירושלים. הנמצאות ומעות ק'. או ת' או ט'
ושל  ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה שנשתמש
לירושלים. שנכנס אחר שני מעשר הזורע שנתערבו. דמאי

.‡˙BÚÓ2ÔkÓ ËwÏÂ ,e¯ft˙pL ¯OÚÓ ˙BÚÓe ÔÈlÁ ¿Àƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»
ÔkÓe3¯OÚÓÏ ËwÏ ËwlM ‰Ó -4ÌÈÏLiL „Ú ,5, ƒ»«∆ƒ≈ƒ≈¿«¬≈«∆«¿ƒ

ÔÈlÁ ¯‡M‰Â6ÔÙÁÂ ÏÏa Ì‡Â .7B‡8„vÓ ËwlL ¿«¿»Àƒ¿ƒ»«¿»«∆ƒ≈ƒ«
„Á‡9Á ‡ˆÓeeÈ‰ ?„ˆÈk .ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ - ¯Ò ∆»»»»≈¬≈∆¿ƒ∆¿≈«»

ÔÙÁÂ ÔÏÏ·e e¯ft˙ ,ÔÈlÁ ‰‡Óe ÈL ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ≈»Àƒƒ¿«¿¿»»¿»«
ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó e‡ˆÓ ,Ïk‰10ÌÈBÓLe ‰‡Ó È¯‰ - «…ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈≈»¿ƒ

ÔÈËwÏ˙n‰ :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈlÁ ÌÈÚL˙Â ,¯OÚÓ Ô‰Ó11 ≈∆«¬≈¿ƒ¿ƒÀƒ∆«¿»«ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÏ·p‰Â ,ÈL ¯OÚÓÏ -12‰˙Ó .ÔBaLÁ ÈÙÏ -13 ¿«¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿∆

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ¯OÚn‰ Ô‰ È„ÈaL el‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â14; ¿≈ƒ≈∆¿»ƒ≈««¬≈«¿»Àƒ

ÔÈlÁ Ô‰ Ì‡Â15Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯OÚn‰ ˙BÚÓ È¯‰ - ¿ƒ≈Àƒ¬≈¿««¬≈¿»»∆≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ16. ¿À»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה פ"ב שני רבי 3)מעשר "אמר שם: ירושלמי
למעשר") לקט שלקט "מה במשנה: שאמרו (זה והוא יונה,
אחד, ממקום מלקט שאינו (שכיון ומכאן מכאן שליקט
להתנות, צריך ומכלֿמקום המעשר. מעות בידו שעלו ייתכן
בידו, חולין מעות ואולי ברור, הדבר אין שהרי כדלהלן,
(כלומר, אומן על לקט אם אבל הקרקע), גבי על ומעשר

הוא". וחופן כבולל אחד) מצד שם:4)בשורה, ירושלמי
"לקט  שאמרו מה (כלומר, שני לשכר כדי זעירא רבי "אמר
השאר  יאבדו שמא ישתכר), שני שמעשר כדי הוא למעשר",
השני  על תפוסין שבידו אלו ויהיו עדיין) לקט (שלא

להלן). וראה שני, כבמעשר בהן וינהוג "מנין 5)(כלומר,
המשנה). (פירוש שני" מעשר של מהן 6)- נאבד "ואם

(שם). נאבד" חולין של ולקטן 7)דבר, יחד עירבן כלומר,
חפניו. למעלה.8)מלא שהוא בירושלמי ראה

ביחד.9) שני וממעשר מחולין שחפן שאבדו 10)שוודאי
כנ"ל.11)שלשים. ומכאן, מצד 12)מכאן שנלקטו או

כנ"ל. שזה 13)אחד, רבינו, מדברי ונראה שם. ירושלמי
רוקח  (מעשה הנבללים על וגם המתלקטים על גם מוסב

רע"ב). ועיין הפנים, חולין.14)ומראה הן ממילא כלומר,
חלקן.15) או כסף 16)כולן מחללים אין הרי עיון: צריך

כמפורש  הדחק, בשעת אף נחושת, על נחושת או כסף על
התיר  [ושמא יוםֿטוב). (תוספות הֿז הלכות פ"ד ו למעלה

כשם  המעשר, הן שבידו אלו שמא ספק, שהדבר מפני כאן
כתב  רוקח ומעשה ח]. הלכה שם כמפורש בדמאי, שהתירו
ועיין  בדיעבד. זה הרי וכאן לכתחילה. אלא אסרו שלא

חולין. ד"ה י: בביצה תוספות

.·ÚÏÒ17- e·¯Ú˙pL ÔÈlÁ ÏLÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆«∆«¬≈≈ƒ¿∆Àƒ∆ƒ¿»¿
˙BÚÓ ÚÏÒa ‡È·Ó18˙LÁ ˙BÚÓ elÙ‡Â ,19:¯ÓB‡Â , ≈ƒ¿∆«»«¬ƒ¿¿∆¿≈

ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ∆«∆«¬≈≈ƒ¿»»∆ƒ¿À∆∆«
Ô‰ÈzLaL ‰Ùi‰ ˙‡ ¯¯Ba Ck ¯Á‡Â ;el‡‰ ˙BÚn‰20 «»»≈¿««»≈∆«»»∆ƒ¿≈∆

‰Ùi‰ ÚÏq‰ ¯ÊÁ˙Â ,‰ÈÏÚ ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ ÏlÁÓe¿«≈«»∆¿∆»∆»¿«¬…«∆««»»
.¯OÚÓÏ¿«¬≈

ו.17) משנה הקודמת 18)שם בהלכה וראה כסף. של
לקחת  יכול ואינו כסף. על כסף לחלל כאן התירו מה משום
שמא  גזירה - בתנאי ולחלל הנ"ל הסלעים משני אחד סלע
שנתערבו  הקודמת, ובהלכה (רע"ב). תנאי בלי ויקח ישכח
שם  לו שיש מכיון ישכח, שמא חששו לא מעות, הרבה
יוםֿטוב). (תוספות ייזכר - מעות הרבה ללקט רבה טירחא

עיון,19) צריך וזה קל, יותר כסף של מעות שעל נראה
בשעת  אפילו מחללים אין כסף על כסף אדרבה שהרי
(למעלה  הדחק בשעת מחללין נחושת על כסף ואילו הדחק,

קורקוס. בר"י וראה וֿז). הלכות היתה 20)פ"ד היא שמא
שני. מעשר של

.‚¯ÓB‡‰21‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa ÈL ¯OÚÓ :B·Ï »≈ƒ¿«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa22ÌL È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»ƒ«∆∆¬≈≈Àƒ»«¬≈»

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ,‰Ó23ÌL È¯‰ . »∆¿ƒ¿»»«ƒ«¿»Àƒ¬≈»
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÌÈ˙‡Ó24ÁÈp‰ .25‰Ó »«ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈Àƒƒƒ«»∆
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elÙ‡ ,‰Ó ‡ˆÓÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ¯OÚÓ26 «¬≈¿ƒ¿»»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»∆¬ƒ
Ô‰27ÔÈlÁ Ïk‰ - ÔÈÒÈk ÈLa28. ≈ƒ¿≈ƒƒ«…Àƒ

יב.21) משנה פ"ד פי 22)שם אומר מעשר שאני רות
הם. אחרים ואלו היה 23)נלקחו, יודע אומרים: שאנו

לו  להזכיר הוצרך לא אבל חולין, מנה עוד שם שיש האב
בקדושה, שיאכלו להזהירו בכדי שני, מעשר של המנה אלא
שוודאי  דלהלן, מאתים, ונמצא מנה בהניח מהֿשאיןֿכן

חולין. והכל הן, "הכל 24)אחרים שם: שלפנינו במשנה
מינכן  בכתבֿיד אבל הראב"ד. השיגו ועלֿפיֿזה מעשר",
בתוספתא  וכחכמים כפשוטה), (תוספתא חולין, "הכל שם:
וראה  מוטל", ומנה מונח "מנה שאמר: כרבי ודלא שם,

שם.25)למעלה. וביצה שם שם:26)תוספתא בביצה
(רבי  מחלוקת כיסין בשני אמר חד אלעזר, ור' יוחנן "דרבי
שנטל  (שכיון חולין הכל דברי אחד בכיס אבל וחכמים),
אחד  בכיס אמר וחד הם). אחרים ואלו שניהם, נטלו הכיס,
ומנה  מונח מנה הכל דברי כיסין בשני אבל מחלוקת,
בשני  שהמחלוקת הראשון, כמאןֿדאמר רבינו ופסק מוטל".
שרב  ואף חולין. הכל זה באופן שאפילו וכחכמים, כיסין,
רבינו  דעת מקושרים, בכיסים התוספתא העמיד שם אשי
על  שם שהקשו מה לתרץ אלא זאת אשי רב אמר שלא

וכן  מחלוקת. אחד בכיס ולא האומר ובמאירי, ברש"י הוא
לא  שם שאף ו, הלכה יו"ט מהלכות בפ"ב וראה כהר"ח.
יג. סי' אורחֿחיים ובביתֿיוסף "מקושרים", רבינו הזכיר

המנים.27) ומצא 28)שני במנה שאמר שם, כרבי שלא
(וראה  בזה" זה מעורבין שני ומעשר "חולין - מאתים
מונח  "מנה - מנה ומצא ובמאתים עיון), וצריך למעלה,
הנ"ל: האופנים בשני שאמרו כחכמים אלא מוטל", ומנה
אחרים  ואלו ניטלו, מעשר של אומר: שאני חולין", "הכל

הם.

.„¯Ó‡29ÈL ¯OÚÓ ÒÈk :ÂÈ·‡ BÏ30CÏ‰ ,˙Èaa ÈÏ »«»ƒƒ«¬≈≈ƒƒ««ƒ»«
¯OÚÓ ÔlÎaL ÏB„b‰ - ÌÈÒÈk ‰LÏL ÌL ‡ˆÓe31, »»»¿»ƒƒ«»∆¿À»«¬≈

ÌÈpËw‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈlÁ ¯‡M‰Â¿«¿»Àƒ¿««ƒ≈……«ƒ«¿«ƒ
ÏB„b‰ ÏÚ ÌÏlÁiL „Ú32. «∆¿«¿≈««»

ה.29) הלכה פ"ה שם שני,30)תוספתא מעשר פירות
להלן. אומרים,31)וראה אין לבנו, המצווה באב שהרי

הקודמת), (בהלכה הם אחרים ואלו ניטל, שהיה מה שמא
ואם  מתחילה. שהניח המעשר על הוסיף ודאי אומרים, אלא
הוא  לגדול ודאי בבית", לי מעשר "כיס סתם כשאומר כן,

ואינו 32)מתכוין. תנאי, בלא שמחלל נראה, זה מלשון
עליו" מחוללים הללו יהיו מעשר, אינו זה כיס "ואם אומר
בתוספתא  וראה המעשר, הוא שהגדול לוודאי שקרוב כיון

כפשוטה.

.‰ÈÓ33˜zzLpL34ElL ÈL ¯OÚÓ :BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿«¬≈≈ƒ∆¿
ÈBÏt ÌB˜Óa35LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»

ÌÈÓÚt36ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k ,37ÂÈ¯·„ È¯‰Â , ¿»ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ«¬≈¿»»
ÔÈÓi˜38. «»ƒ

ח.33) הלכה אבל 34)שם הדיבור, כח ממנו ניטל כלומר,
שומע. שאלה.35)הוא בלשון "שירמוז 36)כלומר,

לגיטין  המשנה (פירוש לשאלה" נכונה תשובה וכו' בראשו
א). משנה וראה 37)פ"ז טז. הלכה גירושין מהלכות פ"ב

ג. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ט עמד 38)גם אם כלומר,
בבדיקות.

.Âe¯Ó‡39ÌBÏÁa BÏ40‰z‡L EÈ·‡ ÏL ÈL ¯OÚÓ : »¿«¬«¬≈≈ƒ∆»ƒ∆«»
‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ‡e‰ È¯‰ Lw·Ó¿«≈¬≈ƒ¿¿ƒ««ƒ∆»»

¯OÚÓ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡pM ‰Ó ÌL41˙BÓBÏÁ È¯·c . »«∆∆¡«≈«¬≈ƒ¿≈¬
ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï42. …«¬ƒ¿…ƒƒ

ל.).39) בסנהדרין (הובאה ט הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא בלי 41)ראה לכתחילה ואוכלו

שצודקת 42)חילול. אףֿעלֿפי המדמה "שפועלת
עד  לו חוששין ואין עמו, מתערב פסולת הרבה במקצת,
מהלכות  בפ"י וראה .(821 עמוד לסנהדרין (מאירי שיתברר"
בהגהות  ו סעיף רנט סי' וביו"ד ז, הלכה ומתנת זכיה

שם. תשובה ובפתחי הרמ"א,

.Ê¯ÓB‡‰43ÌÈ˙Ó Ìz‡ elÙ‡ :ÂÈ·Ï44eÚbz Ï‡ »≈¿»»¬ƒ«∆≈ƒ«ƒ¿
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÓ ÌL e‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa45. ¿»ƒ¿ƒ¿¿»»¬≈≈Àƒ

ÔÓË46B‡ ,Ô‰ ÈBÏt ÏL :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰ÈtÓ ˙BÚÓ »«»ƒ¿≈∆¿»«»∆∆¿ƒ≈
ÌÈ¯ÚÓk Ì‡ ,Ô‰ ÈL ¯OÚÓ ÏL47ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ∆«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒ

Ôek˙Ók Ì‡Â ,ÂÈ¯·„Ï48ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -49. ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»«»ƒ

י.43) הלכה שם, (תוספתא 44)תוספתא ברעב כלומר,
אףֿעלֿפי 45)כפשוטה). להלן), (ראה כמערים שהוא

זאת, לפרש לו היה מעשר, המעות היו שאם כן, נראה שאינו
להלן. יא.46)וראה הלכה שלא 47)שם, "שעושה

מרדכי  (הגהות בניו" יקחו שלא כדי או כעשיר, יחזיקוהו
תרנח). סי' סוף פ"א בתרא עדות.48)לבבא להם למסור

שם,49) ומתנת זכיה ובהלכה כפשוטה, בתוספתא וראה
שם  שכתב מה כאן, רבינו כתב לא מדוע וצ"ע, ה. הלכה

ו. בהלכה

.Á‡ˆBn‰50ÈÏk51‰Ó È¯‰ - 'Ó ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ «≈¿ƒ¿»»»¬≈«
ÈL ¯OÚÓ BÎB˙aM52- '˙ .Ï·Ë - 'Ë .È‡Óc - '„ . ∆¿«¬≈≈ƒ¿«∆∆
Ôa¯˜ - '˜ .‰Óe¯z53Ì‡Â .54‡e‰ ? ˙ÎzÓ ÏL ‰È‰ ¿»»¿»¿ƒ»»∆«∆∆
Ôa¯˜ BÎB˙aM ‰Óe55ÔkL .56˙Á‡ ˙B‡ ÔÈ·˙Bk eÈ‰ «∆¿»¿»∆≈»¿ƒ««

‰kq‰ ˙ÚLa ÌM‰ ÔÓ57. ƒ«≈ƒ¿«««»»

כחכמים 50) פ"ה, שם ותוספתא יא, משנה פ"ד שני מעשר
יוסי. כרבי להלן.51)ולא וראה חרס. ואין 52)של

הם  שהרי שני, למעשר או ראשון למעשר שהכוונה לומר
תרומת  משום ואם כלל. עליו יכתוב ומדוע לזרים מותרים
שני, למעשר הכוונה ודאי אלא ת"מ. כותב היה שבו, מעשר
כתבו  לירושלים מחוץ באכילה בו יכשל שמא החשש ומפני

שם). אנשי (תוס' ש"דמי 53)כן חולין. עצמו, הכלי אבל
כל  גרוע אדם בני אצל והוא הכלי, מדמי יותר שבתוכו מה
שחלקו  ומה הבית. לבדק אדם שום אותם מקדיש שאין כך,
מתכת  של בכלי הוא י), משנה (שם יהודה רבי על (חכמים)
פירוש  - חולין" שהוא בו שמודים חרס בכלי לא (אבל

יהודה.54)המשנה). כרבי ולא כחכמים שכלי 55)שם,
להקדיש. אדם בני דרך מתכת וזה 56)של יא. משנה שם
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ההלכה. כל על ה 57)מוסב על ופחדו שגזרו מצוות
הסכנה  שעת "ומשום ברמז. רק כתבו ולכן במפורש, לכתוב
(משנה  השם" מן אחת אות לכתוב לעולם, בכך הורגלו

ראשונה).

.Ë˙BÚÓ58ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰59·‰Ê È¯È„ elÙ‡ , »«ƒ¿»ƒ»«ƒ¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚn‰ ÌÚÂ ÛÒk‰ ÌÚ60ÏÈ‡B‰ ,61 ƒ«∆∆¿ƒ«»¬≈≈Àƒƒ

ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ak˙Ó ÌÈÏLe¯È È˜eLÂ62‡ˆÓ .63ÔÎB˙a ¿≈¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»¿»
ÈL ¯OÚÓ el‡ È¯‰ - ¯OÚÓ Ba ·e˙ÎÂ Ò¯Á64‰na . ∆∆¿»«¬≈¬≈≈«¬≈≈ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La66Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»¬»
Ï‚¯a67¯OÚÓ Ïk‰ -68. »∆∆«…«¬≈

שקלים 58) פי על בירושלים, רבינו ופירשה ט, משנה שם
(מלאכת  במשנתנו כן כתוב נוסחאות ובקצת ב, משנה פ"ז

לשקלים 59)שלמה). המשנה (פירוש השווקים" "בכל
דלהלן. בהמה, סוחרי לפני ולא מעשר 60)שם), ירושלמי

כן  לעשות אדם בני דרך ואין הואיל תאמר "שלא שם: שני
לפום  שני, (מעשר) יהא מטבעות) של שונים מינים (לערב
שמא  ונאמר נחוש ("ולא חולין" מימר, צריך (לפיכך) כן
- הזהב" על או הזה הכסף על וחיללן חזר המעות אלו
פירוש  - הרגל משעת כאן שנשתיירו הן מעשר ומעות

להלן. וראה שם), שני למעשר ז.61)המשנה פסחים
זירא. בר שמעיא רבי בשם כו. מציעא ולכן 62)ובבא

אזלי  ברגל) שנפלו המעשר (מעות קמאי "קמאי אומרים:
רבינו  ודעת ושם). (שם נינהו" אחריני והני נתכבדו) (כבר
ירושלים  ושווקי "הואיל לטעם שמעיא רב הוצרך שלא היא,
עם  זהב דינרי מצא אם לומר, כדי אלא יום", בכל מתכבדים
שהם  לומר מקום שיש אף חולין, שהם מעות, ועם כסף
פשוט  מעות, סתם מצא אם אבל למעלה), (ראה מעשר
כדעת  ולא הנ"ל. לטעם צורך ואין הרוב, אחר שהולכין
יא. בהלכה להלן וראה שם. בפסחים והמאירי רש"י

שם.63) שני וזה 64)מעשר חולין, הן שמא נאמר "ולא
עליו  וכתבו בתוכו נתון מעשר בו שהיה מכלי הוא החרס
שם). המשנה (פירוש הקודמת כבהלכה - מעשר"

הרישא.65) על וקאי שם. המעות 66)שקלים שרוב
הן. חולין מי 67)שבעיר וכל לרגל, עולין ישראל "שכל

(פירוש  עמו" אותן מעלה שני, מעשר מעות אצלו שיש
עליו:68)המשנה). שכתוב חרס היה כשלא אף כלומר,

וראה  שבתערובת. המעות ואף המעות, בין "מעשר",
הירושלמי. על המשנה פירוש בשם נב הערה למעלה

.È˙BÚÓ69ÌÈÏLe¯Èa ‰Ó‰a È¯ÁBÒ ÈÙÏ ˙B‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈¿≈»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÏ -70˙BÚÓ ÔÈ‡È·Ó ÌÚ‰ ·¯ ˙˜ÊÁL ;¯OÚÓ ¿»«¬≈∆∆¿«…»»¿ƒƒ¿

˙BÓ‰a Ba ÔÈB˜Â ¯OÚÓ71- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰Â . «¬≈¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿«««ƒ
ÌÏBÚÏ72ÔÈlÁ73Ô˙˜ÊÁL ;74‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ¿»Àƒ∆∆¿»»ƒ¿««ƒ¿»

‰Ó‰a ÏÚ ÔÈ¯aÊb‰ ÌeÏlÁL75. ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»

שם.69) השנה.70)שקלים ימות בשאר אף
תאוה 71) אשר בכל הכסף "ונתת כו): יד, (דברים שנאמר

ז. לפסחים ובר"ח ברש"י וראה וגו'". ובצאן בבקר נפשך
לפני  שימצא מה "וכל שם. גרשום וברבינו פב. ובמנחות
וכאן  ספק, (לשון שמא נאמר וצאן, בקר הבהמות סוחרי
מיד  נפלו שני מעשר ממעות ודאי) מעשר שהן משמע

על  המעות קדושת ונתחללה הבהמות שקנו (קודם הקונה
בתוס' כו. מציעא בבבא וראה המשנה. פירוש - הבהמות)"

לעולם. ברגל.72)ד"ה יהא 73)אף אומרים: ואין
(רשב"ם  להקדש חצר שאין חצר, מדין המעות קונה הקדש
ר  סימן בקצותֿהחושן וראה עט. בתרא בבבא ותוספות

א). רבי 74)סעיף בשם חייא רבי בא "רבי שם: ירושלמי
מחללן  שהוא עד מעות הלשכה מן מוציא הכהן שאין יוחנן,

הבהמה". באו 75)על שהמעות רבינו, כתב שלא ומזה
ובבא  (פסחים הבית להר בצינעא שהכניסום אדם מבני
שמה  נראה הבית), בהר ד"ה ותוספות ברש"י שם מציעא
אדם  יכנס "לא ב, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז שכתב
בין  כוונתו בסדינו", לו הצרורין במעות וכו' הבית להר
ברכות, מסכת סוף בירושלמי וראה בצינעא. ובין בפרהסיא
של  1 נוספת הערה 67 עמ' שם פישל הערי מכון ובמשנת

זק"ש. הגרמי"ל

.‡È‰·z76‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓe ÔÈlÁ da LnzLpL ≈»∆ƒ¿«≈»Àƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
¯OÚÓ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡ :˙BÚÓ dÎB˙a77˙BÚn‰ È¯‰ - ¿»»ƒ…«ƒƒ«¬≈¬≈«»

¯OÚÓ78‰ˆÁÓ ;ÔÈlÁ - ÔÈlÁ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡Â ;79 «¬≈¿ƒ…«ƒƒÀƒÀƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ80ÔÈlÁ -81. ¿∆¡»Àƒ

שם.76) בפסחים והובאה פ"ב, שני מעשר תוספתא
בה 77) מניחין זו, בתיבה המניחין אדם בני רוב כלומר,

חולין. רוב אם ד"ה שם ברש"י וראה מעשר. מעות
מעשר,78) מהמניח יותר מניח חולין, שהמניח אףֿעלֿפי

המעות  רוב הסתם מן מעשר, מכניסין שרוב כיון מכלֿמקום
בברייתא.79)מעשר. אינה זו כלומר,80)פיסקא

מעשר. ומחציתם חולין, מניחין המשתמשים, מחצית
ובסוף 81) כאן, ברדב"ז וראה חולין. המעות שרוב כיון

רבינו, בדברי כתביֿהיד בכל הגירסא וכן הסמוכה. ההלכה
המהרי"ק  ברם שם. לפסחים המאירי רבינו, בדברי גרס וכן
מחצה  על מחצה בהן כתוב ישנות השגות "מצאתי כתב:
מעשר  אחרים, ספרים (הראב"ד) אברהם אמר חולין.
שם), כפשוטה תוספתא - רבינו בדברי הגירסא כך (כלומר,
שם, ובפסחים וכו'". האמיתית הנוסחא שהיא ובוודאי
ולא  אחרון, אחר שהולכים שם, לנאמר זו מברייתא הקשו
ורבינו  שונות, באוקימתות הברייתא והעמידו הרוב, אחר

(כסףֿמשנה). למה עיון וצריך השמיטן,

.·È‡ˆÓ82- ‰Óe¯z ˙B¯ÙÏ ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈa ˙B¯t »»≈≈≈«¬≈¿≈¿»
·B¯wÏ eÏtÈ83È¯ÓÁk eÏÎ‡È - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ . ƒ¿«»∆¡»¿∆¡»≈»¿¿À¿≈

ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ÔÈeÚËe ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ :Ô‰ÈL84·¯Ú‰Â ¿≈∆¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿∆¡≈
‰Óe¯˙k - LÓL85˙‡·‰ ÌÈeÚËe ÔB‡Ï ÌÈ¯eÒ‡Â ; ∆∆ƒ¿»«¬ƒ¿≈¿ƒ¬»«
¯OÚÓk - ÌB˜Ó86ÔÎÂ .87ÔÈlÁ ÔÈa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ »¿«¬≈¿≈«»«ƒ¿»≈Àƒ

¯OÚÓÏ88. ¿«¬≈

שם.82) מאחת 83)תוספתא הפירות כשנפלו המדובר אין
היה  לא כן לא שאם מהן, מאיזה יודעים אנו ואין הערימות
הולכים  וקרוב רוב שהרי הקרוב, אחר שהולכים פוסק רבינו
מהלכות  ופט"ו וֿז, הלכות רוצח מהלכות (פ"ט הרוב אחר
פירות  להוסיף שרצו באופן המדובר אלא יח), הלכה גזילה
מה  יודעים אנו ואין זה, של מידו ונפלו הללו הערימות על
ערימת  על אותם לתת רצה ואםֿכן שני, מעשר אם בידו היו
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התרומה, ערימת על להוסיפם ורצה תרומה, או שני, מעשר
נראה  וכן הרוב. אחר ולא הקרוב אחר ללכת בזה פסקו ולכן
בסוף  רבינו (שכתב מ"א פ"ז לשקלים המשנה מפירוש
בין  הנולד הספק (התנא) שזכר "לפי שם: שכתב זו) הלכה
השקלים  שופרות בין שנמצאו מעות (כלומר, השופרות
חולין  מעות בין לאדם בו כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה),
ברדב"ז  וראה שיהיה". מקום באיזה שני מעשר מעות ובין

שם. כפשוטה תרומות 84)ובתוספתא מהלכות פי"א
ז. ב.85)הלכה הלכה פ"ז הלכה 86)שם פ"ב למעלה

ה. הלכה ופ"ג א.87)א, משנה סוף פ"ז שקלים
פב.88) בהערה למעלה ראה

.‚ÈÈL ¯OÚÓ89e·¯Ú˙pL È‡cÂ ÏLÂ È‡Óc ÏL90- «¬≈≈ƒ∆¿«¿∆««∆ƒ¿»¿
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שם.89) את 90)תוספתא לבטל מהם באחד שאין באופן
כמו 91)חבירו. שניהן" "כחומרי כאן: רבינו כתב (לא

שכאן  לפי שבהן", "כחמור אלא הקודמת, בהלכה שכתב
ודאי, של שני במעשר ורק אך אלא בשניהם חומר אין
שם), פ"ג (למעלה באנינות נאכל שאינו בזה וחומרתו
(שם  באנינות ונאכל קל שהוא דמאי של שני למעשר בניגוד
בפ"ו  גם זה וכעין כפשוטה). בתוספתא וראה ח, הלכה
קדשי  של בחתיכות כב, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
ליום  הנאכלין או קלים, קדשם בחתיכות שנתערבו קדשים
שם  שגם - שבהן כחמור שיאכלו ימים, לשני בנאכלין אחד
ולא  אחד, ליום כנאכלין או קדשים כקדשי לאכלו הכוונה
חומר  שום אין קלים בקדשים שהרי שבשניהם, כחמור
חומר  שום אין ימים לשני ובנאכלים קדשים, בקדשי שאינו

אחד). ליום בנאכלין שאינו

.„ÈÔÈlÁ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ˙B¯t92ÏÎ‡È - ≈«¬≈∆ƒ¿»¿¿≈Àƒ≈»≈
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חבירו,92) את לבטל באחד שאין ובאופן לירושלים. חוץ
הוא  הרי המעשר, את לבטל כדי בחולין יש אם אבל כנ"ל.
לירושלים, מחוץ באכילה אסור שהמעשר שכיון מבטלו,
שהוא  ואף מתבטל. שהוא מתירין, לו שאין כדבר הוא הרי
כיון  באכילה, מותר הוא ושם לירושלים, להעלותו עומד
(רע"ב  מתירין" לו "יש קרוי זה אין בהעלאתו, טורח שיש
המשנה  בפירוש רבינו דברי עלֿפי ב, משנה פ"ב לביכורים
מתירין, לו שיש כדבר אינו לפדותו, שאפשר ומשום שם).
וראה  שם). שם, אנשי (תוספות בפדייתו מצוה שאין כיון

א.93)להלן. הלכה פ"ג למעלה כלומר,94)ראה
א). הלכה פ"ב (למעלה לפי 95)בירושלים כלומר

בירושלים. נאכל שם.96)שהמעשר פירות 97)ביכורים
כנ"ל. חולין בפירות "במנין".98)מעשר רומי: בדפוס

ביכורים  מהלכות בפ"ד להלן כתב וכן "במינן", וצ"ל:
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו פסק וכן טו. הלכה
זה  אין בטל, אינו מתירין לו שיש דבר שאמרו: שמה יב,
כאן). ומשנהֿלמלך שם, יוםֿטוב (תוספות במינו במין אלא

לירושלים 99) חוץ נתערבו אם אבל אכילתו. מקום שהוא
להלן. ועיין למעלה. ראה מתירין, לו שיש כדבר אינו

אסורות 100) מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שאוסר
שם).
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שם.101) ראה 102)ביכורים כלה, שזרעו בדבר אפילו
שם. חד 103)בירושלמי "אתא ב: הלכה שם בירושלמי

גידוליהן  אמר את ד) משנה פ"ט (תרומות תמן וכו' שאל סב
אמר  את שם) (בכורים והכא מותרין, שני) מעשר (של
שמעון  רבי בשם אימי רבי ירמיה רבי וכו' אסורין גידוליהן
מחיצה  איסור אסורין גידוליהן דתימר הן לקיש, בן
היתר  מותרין, גידוליהן דתימר והן לירושלים), (כשנכנס
של  וטעמם כסףֿמשנה. - לירושלים)" שיכנס (קודם זרות
מעשר  של דינו שבירושלים למעלה, כמבואר הוא, דברים
כדבר  אינו לירושלים חוץ אבל מתירין, לו שיש כדבר שני

בגידולין. הזרע ומתבטל מתירין, לו ירושלמי 104)שיש
ב. הלכה שם ובתרומות שם, שם.105)ביכורים תרומות

המעשר.106) לפדותו 107)את צריך לכתחילה כלומר,
איסור  "מבטל בכלל הוא הרי כן, לא שאם הזריעה, בשעת
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות (פט"ז שאסור לכתחילה"
כמו  חולין, הגידולין - פדה לא בדיעבד אם אולם יב).
הקדש, לענין יא, הלכה מעילה מהלכות בפ"ה רבינו שכתב
במסכת  זה בענין יחד נשנו הקדש, ודין שני מעשר דין שהרי

שם. תרומות
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נג.108) מציעא בבבא במסקנת 109)ברייתא שם:
אם  לבין מחיצות ישנן אם בין חכמים חילקו שלא הגמרא,
שוב. נפדה ואינו במחיצות הוא נקלט לעולם אלא אינן,

שאין 110) מירושלים, אחת פסיעה רק כשיצא המדובר
מתירין, לו שיש דבר אינו ואףֿעלֿפיֿכן להחזירו, טורח
נפלו  לא אם אבל להחזירו. אפשר ואי מחיצות, שנפלו כיון
הוציאוהו  ואם מתירין. לו שיש דבר הוא הרי מחיצות,
שיש  דבר אינו מחיצות, נפלו לא אם אפילו רחוק, למקום
שכתבנו  כמו בהעלאתו, רב טורח שיש כיון מתירין, לו
ס"ק  קב סימן ליו"ד בפריֿחדש וראה יד, בהלכה למעלה

לו 111)ח. שיש כדבר דינו לפדותו, יכול שאם משמע
מדברי  נראה שם, למעלה שהרי עיון, צריך וזה מתירין.
מצד  לא מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים שחוץ רבינו
לפי  פדייה, של אפשרות מצד ולא העלאה של אפשרות
מעמוד  לוין לרב"מ היובל בספר וראה בפדייתו, מצוה שאין

ואילך. שוה 112)מו (בחומשו בו יש מיבעיא "לא שם:
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בו  אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה)
לא  אימא מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו)
ט. הלכה פ"ב למעלה וראה קאֿמשמעֿלן". מחיצות, קלטו

שם. כנ"ל.113)ובהערות בחומשו, פט"ו.114)כלומר,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) עצמם, מפירות מעשר מכסף הלקוח חומר יבאר

תרומות  לוקחין אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף לוקחים
חוץ  בהמה או פירות הלוקח בזה. וכיוצא מעשר בכסף
בה  ונפל לשלמים בהמה לקח ואם מעשר. בכסף לירושלים

חולין. בתורת שני מעשר האוכל מום.
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מהלכה  העולה לקונו, האדם בעבודת ההוראה לבאר ויש
ניתן  אחד שמצד קצוות, שני חיבור רואים שני, במעשר זו:
עיר  בירושלים לאוכלו יש השני ומצד הבעלים, לאכילת
בעלים  אכילת היינו, ה'". יבחר אשר "המקום - הקודש
ישנה  גופא ובזה הרוחניות. בתכלית מצוה אכילת שהיא
תוכל  לא כי הדרך ממך ירבה "כי הטבע בדרכי התחשבות
שהתורה  כלומר כו'", בכסף "ונתתה אז גו'" שאתו
הגבלה  ישנה אעפ"כ והגבלותיו. הטבע בלבושי מתחשבת
אין  שני מעשר בכסף פירות כבר נלקחו שאם אחת:

בירושלים". ויאכלו עצמן הן "יעלו אלא שוב לפדותן
בדרך  כבר נעשה שהדבר שאף היא, בזה הביאור ונקודת
הטבע. בלבושי יותר עמוק ולהורידו להוסיף אסור הטבע,
הטבע  בדרכי מלובשת להיות צריכה האדם עבודת גם כך
וישתכל  שיבין אפשר "אי שהרי כו'", בריא הגוף "היות
הברכות  כל את ה' נותן ולכן כו'", וחולה רעב והוא בחכמות
ההוראה  באה וכאן רויחי, ומזוני חיי  בבני המצטרך בכל
הטבע  בדרכי יותר לעומק ענייניו את עוד להוריד שלא
בתכלית  ית', מאתו הברכות כל עם להישאר אלא

והקדושה. השלימות
(`"k oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

מ"ה.2) ופ"א מ"י, פ"ג שני לירושלים,3)מעשר חוץ
הט"ו. ולהלן ה"ו, פ"ד למעלה ראה כן, לעשות ואסור

כדלהלן.4) יהודה.5)מדרבנן, כרבי ולא כחכמים שם,
ייפדה".6) שנטמא, מעשר בכסף "הלקוח שם: במשנה

ההלכה  בסוף ראה הטומאה, באב רבינו אותה ופירש
נטמאו.7)הסמוכה. לא להם 8)אם אמר שם: במשנה

שהוא  שני במעשר אמרתם אם לא, לחכמים): יהודה (רבי
בלקוח  תאמרו מקום, בריחוק טהור) (כשהוא בטהור נפדה
ופירש  מקום". בריחוק בטהור נפדה שאינו מעשר בכסף
– א לח, בפסחים וראה הכל", לדברי "וזה שם: רבינו

וראה  שם. הש"ס ובגליון יהודה, רבי ד"ה סוף ב'תוספות'
פירות  שפדה כיון דבר: של וטעמו ה"ח. פ"ד למעלה עוד
וכיון  לירושלים, הכסף להעלות לו היה כסף, על המעשר
כאילו  חכמים עשאום פירות, בכסף לקח אלא כן עשה שלא
לו  התירו ולא הסמוכה), בהלכה (וראה בירושלים קנאם
ד"ה  ה"ד, פ"ד איש' וב'חזון ברדב"ז, וראה שוב . לפדותם

ובלקוח.
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בכסף 9) הנלקחים פירות שאין למעלה. הנזכר בדין כלומר,
להלן. הנזכר בדין וכן מקום, בריחוק נפדין מעשר

ב:10) מח, בזבחים שאמרו למה רבינו כיוון זה, בלשון
כלום  אהבה, בר אדא לרב ליה קשיא הא רבינא, "אמר
דרב  בריה זוטרא מר ליה אמר העיקר, מן חמור טפל מצינו
מקום  (בריחוק נפדה דהוא מעשר והרי ולא, לרבינא, מרי
וכו'" נפדה אינו מעשר בכסף לקוח ואילו בפ"ד), כנ"ל

שמח'). טפל.11)('אור לו.12)שהוא כעיקר שהם
כן 13) ללוקח אף בעי, יונה "רבי ה"ה: סוף שם 'ירושלמי'

נפדים  שאינם מעשר, בכסף פירות בלוקח האם (כלומר,
הטומאה, באב נטמאו אם בין חילקו כנ"ל, מקום, בריחוק
בוולד  נטמאו אם לבין מקום, בכל ונאכלים שנפדים
בפירות  שחילקו כמו בירושלים, ויאכלו יפדו שאז הטומאה,
מנא, רבי אמר לא). או הי"ב, בפ"ב כנ"ל עצמן, מעשר
תופס  והלוקח ה"ט) שם כנ"ל (מדבריהם, תופסת מחיצה
ראה  בירושלים, הפירות לקח כאילו שעשאוהו (מדבריהם,
אלאֿאםֿכן  תופסת, (שאינה במחיצה שנאמר כשם למעלה),
בלוקח". נאמר כך הטומאה), באב המעשר פירות נטמאו

וברידב"ז. שמח' ב'אור בכסף 14)וראה שלקח הפירות
שלפנינו 15)מעשר. ולגירסא זו. מילה ליתא רומי, בדפוס

לטומאה), ראשון (כלומר: הטומאה ולד שאין הכוונה,
הי"בֿיג, בפ"ב וראה מדרבנן, אלא לטומאה שני עושה

ופירות 16)ובהערות. טהורים, הפירות התורה שמן שכיון
חכמים  החמירו כנ"ל, מקום, בריחוק נפדים אינם טהורים

מקום. בקירוב ויאכלם שיפדם שלהם, בטומאה אף
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ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL19ÂÈÏec‚ ÈÏecb B‡ ,20,ı¯‡‰ ÔÓ ∆ƒ»ƒ»»∆ƒ≈ƒ»ƒ»»∆

Ë¯t‰ ÔB‚k21ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa :‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¿«¿»«¿…»«»«»»«…««ƒ
.¯ÎM·e«≈»

תאוה 17) אשר בכל הכסף "ונתתה ב: כז, בעירובין ברייתא
אשר  ובכל פרט. ובשכר, וביין ובצאן בבקר כלל. נפשך,
אלא  דן אתה אי כלל, ופרט כלל וכלל. חזר נפשך, תשאלך
גידולי  (כלומר, מפרי פרי מפורש, הפרט מה הפרט. כעין
קרקע". וגידולי מפרי פרי כל אף קרקע, וגידולי גידולין)

ושכר)18) יין וצאן בקר =) בתורה המפורש הפרט שהרי
שני  שמעשר הי"א, פ"ג למעלה וראה אדם. מאכל הם
קלֿוחומר  כן ואם ממנו, קדושה פקעה אדם מאוכל שנפסל
בקדושתו, ולקדשו שני מעשר בכסף אותו ליקח שאין הוא
ב'ספרי  הוא וכן מ"ה). פ"א (שביעית המשנה בפירוש ועי'
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תשמח) רמז שלח, פ' שמעוני' ב'ילקוט (הובא זוטא'
עיסת  וכו' חייבת אינה חיה של כו' עריסותיכם "ראשית
ונקחית  וכו' בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים הכלבים
הרועים  אין ואם אוכלין, טומאת ומטמא מעשר בכסף
נא, בנדה אמרו [וכן וכו'". בחלה חייבת אינה ממנה אוכלין
אוכלין, טומאת בדין תלויה מעשר במעות שלקיחה - ב
ושאינו  מעשר, בכסף נלקח אוכלין, בטומאת שהמיטמא
(וראה  מעשר בכסף נלקח אינו אוכלין, בטומאת מיטמא
אוכלין  בטומאת מיטמא אינו והרי אם). ד"ה שם ב'תוספות'
מהל  בפ"א ראה בהמה, מאכל ולא אדם, מאכל 'אלא

הי"ד]. ובפ"ב ה"א, אוכלין מן 19)טומאת שניזונים
המחובר. מן שאוכלות בהמות, כמו הוא 20)הקרקע,

הנ"ל. בברייתא הנזכר מפרי", פסק 21)"פרי שרבינו הרי
"ריבוי  ולא וכלל", ופרט "כלל שדרשו הנ"ל, כהברייתא
להלן  וראה שם. בגמרא קודמת (כברייתא וריבוי" ומיעוט

ה"ח.

.„ÁÏÓÂ ÌÈÓ ¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ22, ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¬≈«ƒ»∆«
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók23ı¯‡‰ ÔÓ Ì‰ÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,24. ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆

‡ÏÂ25ÔÈ‡L ˙B¯t ‡ÏÂ ,Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ¿…≈¿À»ƒ««¿«¿…≈∆≈»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈ26¯˜·Ï ÔÈÓBc ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»

Ô‡ˆÂ27. »…

מ"ה.22) פ"א שני מעשר במס' וכן ב. כו, עירובין משנה,
להלן  ראה (רדב"ז), מעורבין והמלח כשהמים אף והכוונה

ובהערות. ה"י מברכים 23)בסוף שהרי מאכל, שהם אף
מ:). (ברכות ויקרא 24)עליהם פרשת תחילת 'ספרא'

שהוא  דבר כל אלא לי אין וכו', וכלל ופרט "כלל ז) (הלכה
ופטריות". כמהין יצאו קרקע, וגידולי הארץ וולדות וולד
רבי  לדעת ה"ג פ"א שני מעשר ב'ירושלמי' הוא וכן
א. כז, בעירובין גם כן מפורש הגר"א ולדעת ישמעאל.

שהרי עיי" צ"ע אבל רנשבורג. מהר"ב בהגהות ש
וכן  ופטריות, ככמהין דינם שדגים מפורש שם ב'ירושלמי'
מערבים  שאין - א כח, שם בבבלי הגמרא במסקנת הוא
שמח'). ו'אור ראשונה' ('משנה זאת השמיט ורבינו בהם,
ציר  שהוא במורייס, שמערבין ה"ח להלן שכתב [ומה
ראה  יין, גם בו כשמעורב היינו דגים, קרבי בו שמעורבים

ב]. כט, זרה ועבודה א. ו, שני,25)בחולין מעשר מס'
בדרך.26)שם. ירקבו והם 27)אלא הארץ, מן שגדלים

טעם  שזה מקום בשום נזכר שלא ואף קיימא. ובני תלושים
ממה  רבינו, זאת למד שם'), אנשי ב'תוספות (ראה משנתנו
ומלח", מים "הלוקח של הדין גם זו במשנה שנסמכה
גם  זהו כן, אם וכלל, ופרט מכלל זאת למדו שם ובעירובין

המשנה. בפירוש ועיי"ש במשנה. המנויים ליתר טעם

.‰L·c‰28;Ô‡ˆÂ ¯˜·k Ô‰ È¯‰ - ·ÏÁ‰Â ÌÈˆÈa‰Â «¿«¿«≈ƒ¿∆»»¬≈≈¿»»»…
ÈÏecb Ô‰ È¯‰ ,Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»ƒ≈«¿«¬≈≈ƒ≈

.‰ÈÏec‚ƒ∆»

הי"ח.28) ופ"ב ה"י, פ"א שני מעשר בתוספתא מפורש כן
את  כונסין שהדבורים לפי הוא שהטעם הרדב"ז וכתב
ואינו  בכוורת, אותו ומקיאין פיהן בתוך העשבים מן הדבש
מאכלות  מהל' בפ"ג רבינו שכתב כמו גופן, מתמצית

מן  אוכלים הדבורים גם הרי מזה, וחוץ ה"ג. אסורות
מדברי  נראה וכן וצאן, כבקר הם והרי לקרקע, המחובר

רבינו.

.Â„Óz‰29ÛÒÎa Á˜Ï BÈ‡ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú , «∆∆«∆…∆¿ƒ≈ƒ¿»¿∆∆
ÌÈÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ30Á˜Ï - ıÈÓÁ‰MÓe ; «¬≈ƒ¿≈∆¿«ƒƒ∆∆¿ƒƒ¿»

¯ÎLÎe ÔÈÈk31BÁ˜Ï .32- ıÈÓÁ‰Â ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú ¿«ƒ¿≈»¿»«∆…∆¿ƒ¿∆¿ƒ
.¯OÚÓ ‰»̃»«¬≈

הענבים 29) פסולת היא "התמד, מ"ג. שם, שני מעשר מס'
חומץ" ונעשה ידוע זמן אותם ומניחים מים, עליהם שנותנין

המשנה). למדו 31)שם.30)(פירוש - ב כז, בעירובין
"ובשכר". המילה מייתור רבה 32)זאת "אמר שם: חולין

קנה  - החמיץ ולבסוף מעשר בכסף שלקחו תמד אבוה, בר
הוא  דפירא למפרע מילתא איגלאי טעמא: מאי מעשר,
וחילול  נגמר, לא שעדיין אלא החרצנים, כח במים (שנכנס
לעולם  מחמיץ היה לא בחרצנים יין היה לא שאם הוא, טוב

רש"י)". -

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33Ô˙a34ÌÈÓ ‰LÏL35 «∆¿»ƒ¬ƒ¿»«¿»«ƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓe36‰LÏL Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ; »»»≈«¿»»¬»ƒ»«¿»

ÛÒÎa Á˜ÏÂ ‚eÊÓ ÔÈÈk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«¿»»¬≈∆¿«ƒ»¿ƒ¿»¿∆∆
¯OÚÓ37. «¬≈

מעשר.33) בכסף נלקח אינו החמיץ, שלא עד שתמד
א.34) צז, ודף ב. צו, מדות 35)בבאֿבתרא שלש

מים. של ממה 36)מסוימות יותר שמצא ואףֿעלֿפי
יין. ולא "קיוהא", אלא זה אין יין, טעם בו ויש שנתן,

ה"ז.37) מעשר מהל' בפ"ב וראה החמיץ. שלא אף

.ÁÈ·ÏeÏ38ÔÈ„¯Ê39ÔÈ·e¯Á‰Â40e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ,41 ¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…«¿ƒ
ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ -42e˜ÈzÓiL ¯Á‡ ;43ÔÈÁ˜Ï -44Ï·‡ .45 ≈ƒ¿»ƒ««∆«¿ƒƒ¿»ƒ¬»

Ûel‰46ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â47,ÌÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le «¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÁ˜Ï - e˜ÈzÓ‰ ‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓiMÓ ÔÈa48. ≈ƒ∆«¿ƒ≈«∆…ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

¯Bw‰Â49¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï -50. ¿«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

הי"ג.38) פ"א שני מעשר הענפים 39)תוספתא קצוות
ע"י  אותם אוכלים והיו קנה. מין והם הזרדים, של הרכים
לעוקצין  המשנה בפירוש וראה מלח. במי או בחומץ כבישה

מ"ד. החרובים.40)פ"ג של הלולבים כלומר,
אדם.41) בידי (כלומר, בכבישה הלולבים) (של "טעמם

(פירוש  עפיצותן" ותסור מתמתקים), אינם מעצמם אבל
להלן. וראה שם). אינם 42)המשנה, מרירותם שמחמת

אבל  החרובים. של בלולבים דוקא זה וכל לאכילה, ראויים
מעשר. בכסף ונלקחים הם, אדם מאכל עצמם, החרובים

ה"ג. פ"א למעלה כנ"ל.43)וראה אדם, לא 44)בידי
קנה  והמתיקו, המתיקו שלא עד "לקחם כאן רבינו כתב
אמרו  שלא תמד, לענין ה"ו סוף למעלה שכתב כמו מעשר",
אלא  להחמיץ, שעמד למפרע הדבר שנתברר בתמד, אלא כן
אלא  מתמתקים שאינם כאן אבל הדבר, נגמר לא שעדיין
ובפי"ח  למפרע". מילתא "איגלאי לומר שייך לא אדם, בידי
פ"ט  שבת במס' התוספתא לפי רבינו כתב ה"ו, שבת מהל'
והחרובין  זרדין "לולבי (120 עמ' פ"ח צוקרמנדל ד' (לפי
גדי". פי כמלא ומשימתיקו כגרוגרת, – ימתיקו שלא עד
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הם  ימתיקו שלא עד כאן: שכתב ממה להיפך כתב הרי
הרי  ומשימתיקו ה"א) (שם כגרוגרת ששיעורו אדם אוכל
[וראה  ה"ג). (שם גדי פי כמלא ששיעורו בהמה כאוכל הם
אנונימי  מפירוש שהביא רוקח' 'מעשה ספר בהקדמת
רב) בי מהר"י שזהו קבעו ישראל" "פרדס הוצאת (ברמב"ם
וזה  שם), עה בהערה קצת (הובא שם רבינו דברי שעל
ראויין  ואינן מתוקים, אינן בתחילתם "החרובין שם: לשונו
ראויים  שהם ואפשר בהמה, למאכל ולא אדם למאכל לא
 ֿ אףֿעל שימתיקו, ואחר כגרוגרת. שיעורם לפיכך לרפואה,
ברוב  אותם אוכל ואין הואיל אדם, למאכל ראויין שהם פי
אין  זה ולפי גדי". פי כמלא שיעורן לפיכך הבהמות, אלא
שמשימתיקו  כאן שכתב ומה רבינו, בדברי סתירה כל
למאכל  גם ראויים שהם משום היינו מעשר, בכסף נלקחין
שלא  "עד שם: כתוב ששון, כת"י הרמב"ם ובספר אדם.
"עד  כלומר גדי", פי כמלא ימתקו שלא ומי כגרוגרת, ימתקו
אדם, כאוכל הם הרי להמתקה, ראויים אבל ימתקו", שלא
אלה  כלומר, ימתקו", שלא "ומי בכגרוגרת, עליהם וחייבים
סוף  כן, ואם גדי". פי "כמלא - להמתקה ראויים שאינם
תחילת  אבל כאן, רבינו לדברי סותרים אינם הדברים
בכסף  קנייה שלעניין לומר שאין ליישב, קשה הדברים
ראוי  שיהיה ולא אוכל, יהא קנייה שבשעת צריך מעשר
בסוף  להלן שכתבנו ממה נסתר זה שהרי המתקה, לאחר
מס' כפשוטה' ב'תוספתא וראה "קור". בענין זו הלכה

שם]. שני, שם.45)מעשר בצל"46)תוספתא, "מין
שם). ועוקצין מ"א, פ"ז שביעית המשנה, (פירוש

כמין 47) עגול קטנית והוא "מין קטנה, כמעה ורחב עדשה
וטוב  מתוק ונעשה פעמים שבע אותו ששולקין עד מאד מר
ד"ה  כה: ביצה (רש"י סעודה" בקינוח למטעמים שיאכל עד

ולענין 48)תורמוס). שם), שבת, (הל' שבת לענין הוא כן
הט"ו). שם אוכלין טומאת (הל' אוכלין טומאת

דבר,49) לכל כעץ הוא הרי "הקור מ"ז: פ"ג עוקצין משנה,
מס' בתוספתא הוא וכן מעשר". בכסף נלקח שהוא אלא
לבן  עץ והוא דקל, ראש "הוא והקור ה"יד. שם שני מעשר
ואוכלין  יבשה גבינה בדמות הדקל מעלי אותו כורתין רך,

שם). המשנה, (פירוש אדם" בני ואףֿעלֿפי 50)אותו
(ראה  דבר" לכל כעץ הוא ש"הרי טומאה, מקבל שאינו
לאכילה  ראוי הוא וטיגון שליקה שעלֿידי כיון - למעלה)
וצאן, מבקר גרוע אינו ה"י), שם אוכלין טומאת בהל' (ראה
ובישול, שחיטה עלֿידי אלא לאכילה ראויים אינם הם שאף
למעלה  וראה שם). הרא"ש, (פירוש מעשר בכסף ונלקחים

וחרובין. זרדין לולבי לענין זו בהלכה

.ËÌBk¯k‰51Á˜Ï BÈ‡ -52‰‡¯ÓÏ ‡l‡ BÈ‡L ,53. ««¿≈ƒ¿»∆≈∆»¿«¿∆
ÏÈ‡B‰ ,ÌÚËÂ ‰‡¯Óe ÁÈ¯ È˙BpÓ Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ54 ¿≈…«≈ƒ¿≈≈««¿∆¿««ƒ

ÔÈ‡ - ÔÈ˙BpL ÌÚËÏ ‡l‡ ,ÔÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈ‡Â¿≈»«¬ƒ«»∆»¿««∆¿ƒ≈»
ÌÈÓOa ÈL‡¯ ,CÎÈÙÏ .¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï55 ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ»»≈¿»ƒ

ËLw‰Â ÔÈÏtÏt‰Â56˙ÈzÏÁ‰Â57ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ58ÏÎÂ ¿«ƒ¿¿ƒ¿«¿¿¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¿…
.¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ - el‡a ‡ˆBik«≈»≈≈»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈

יד)51) (ד, השירים בשיר שנאמר מה והוא שם. תוספתא
זאפראן. לו וקוראים וכרכום". מעשר.52)"נרד בכסף

('תוספתא 53) לאוכלין צבע לתת כדי בו משתמשים

ובתוספתא: לנוי. באגרטל אותו שנותנים או כפשוטה'),
את  רבינו והשמיט למראה". אלא טעם, בו שאין "לפי
ולא  לטעם שהוא דבר אפילו שלדעתו, כיון הרישא,
להלן. שכתב כמו מעשר, בכסף נלקח אינו לאכילה,

שאני 54) "יכול :(78 עמוד (סוף ראה לפרשת תנאים מדרש
תלמודֿלומר: והפלפלין, חריע וחלות וכו' הקושט מרבה
לאכילת  כל [אף גופו, לאכילת אלו מה וכו', ובצאן בבקר
ריח  או לטעם אלא גופן, לאכילת שאינן אלו יצאו גופו].

שם. כפשוטה' ב'תוספתא וראה "צמחי 55)שבהן".
הבושם, קצות לומר, רצונו בשמים. ראשי נקראים הבושם
וכיוצא  וכו' ונרד הבושם ואגוז והקנמון הקנה כגון וזה

שם). המשנה, (פירוש הצמחים" בושם,56)באלו מין
א. ו, בכריתות בברייתא נזכר חריף.57)והוא פרי מין

שם. המשנה ובפירוש מ"ו, פ"ב זרה בעבודה וראה
ועושין 58) אותו ושוחקין תוכו) =) לבו שמוציאין "זה

המשנה, (פירוש בטעמם" בו ומשתמשים עוגות ממנו
כרבי  פסק ורבינו כפשוטה'. ב'תוספתא וראה שם). עוקצין
וכמו  עקיבא, כרבי ולא מ"ה, שם בעוקצין נורי בן יוחנן
שם  אוכלין טומאת בהל' וראה ב. נא, בנדה וגמרו שנמנו

ה"ו.

.È˙·M‰59˙Á˜Ï dÈ‡ - ‰¯„˜a ÌÚË ÔzÏ Ì‡ , «∆∆ƒƒ≈««ƒ¿≈»≈»ƒ¿««
¯OÚÓ ÛÒÎa60Ì‡Â ;61CÓÎÏ62‡e‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆«¬≈¿ƒ¿»»¿«≈∆

·¯Ú .¯OÚÓ ÛÒÎa ˙Á˜Ï - dÙeb ÏÎB‡63ÌÈÓ ≈»ƒ¿««¿∆∆«¬≈≈≈«ƒ
ÒÈ¯eÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÓL BÎB˙Ï Ô˙ Ì‡ ,ÁÏÓÂ64, »∆«ƒ»«¿∆∆¬≈≈¿¿»

¯OÚÓ ÛÒÎa Ô‰Ó Á˜BÏÂ65ÌÈn‰ ÈÓc ÚÈÏ·Óe . ¿≈«≈∆¿∆∆«¬≈«¿ƒ«¿≈««ƒ
ÔÓM‰ ÈÓ„a ÁÏn‰Â66. ¿«∆«ƒ¿≈«∆∆

הי"ב.59) תרומות מהל' בפט"ו ראה "אניס", הוא
הקודמת.60) בהלכה הנזכרים אלו ככל שם. נדה,
שם.61) ומי 62)נדה, לחם מתערובת הנעשה מאכל הוא

כמך. ערך ב'ערוך' ראה "כותח". גם ונקרא חלב,
יוסף.63) רב של מימרא ב. כז, הנזכר 64)עירובין

אותו  שלוקחין הי"ח), ופ"ב ה"י, פ"א שני (מעשר בתוספתא
[וראה  שם). כפשוטה' ב'תוספתא (וראה מעשר בכסף
אם  אלא אמורים הדברים שאין שכתבנו, כג בהערה למעלה

יין]. בו אף 65)עירב מהם, לוקח אינו שמן בלי אבל
שם. ובהערות ה"ד, למעלה וראה מעורבים, כשהם

הריני 66) לו, ואומר איסר, חצי לבדו השמן ששוה "פירוש,
בחינם" והמלח והמים באיסר, לבדו השמן מאצלך קונה

שם). עירובין, (ר"ח

.‡ÈÔÈ‡67ÔÈÁ˜BÏ68ÈtÓ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙BÓe¯z ≈¿ƒ¿¿∆∆«¬≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡e‰L69d˙ÏÈÎ‡Â70ÔÈ‡L .71ÔÈÏÎB‡ ∆¿«≈¬ƒ»«¬ƒ»»∆≈¿ƒ

‰k ‡l‡ d˙B‡LÓL È·¯ÚÓ ÌÈ72ÔB‡Ï ˙¯zÓe ,73, »∆»…¬ƒ¿…¿≈∆∆À∆∆¿≈
Ïe·ËÏÂ ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ¯OÚn‰Â ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÏÎ‡Â¿∆¡∆∆¿»»¿««¬≈À»¿»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈ74ÔB‡Ï ¯eÒ‡Â ,75ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,76; ¿»¿≈¿≈∆¡»∆»ƒ»«ƒ
‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Â ¯OÚÓ ˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡ˆÓ77. ƒ¿»¿«≈¬ƒ««¬≈«¬ƒ««¿»

שמעון.67) כרבי ולא כת"ק מ"ב, פ"ג שני מעשר
וה'משנה 68) אין, ד"ה עו. זבחים (רש"י כהנים אפילו

להלן. וראה מדעתו). כן כתב המעשר.69)ראשונה' של
"מפני 70) אלא: אמרו לא שם במשנה והנה התרומה. של
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"וכשם  אמרו: שם ב'ירושלמי' אבל אכילתו", ממעט שהוא
וכו'. באכילתה ממעט הוא כך באכילתו, ממעט שהוא
וראה  ומאכילתה". מאכילתו ממעט שהוא מפני תני, אשכח

שם. במשנה שלמה' שם.71)ב'מלאכת 'ירושלמי'
ה"ב.72) תרומות מהל' פ"ז למעלה ראה טבילתם. אחר
הט"ו.73) הטומאות אבות מהל' ולא 74)פי"ב שטבל

ה"ד. סוף פ"ג למעלה ראה שמשו, ה"ה.75)העריב שם
ה"א.76) פ"ב קדשים 77)למעלה מביאין שאין וכשם

מהל' בפ"ו וראה באכילתן. ממעטין אין כן הפסול , לבית
הי"ב. סוף המוקדשין פסולי

.·ÈÔÈÁ˜BÏ78ÛÒkÓ ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ∆∆
¯OÚn‰79ÌÈ¯ÊÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰L ,80‰BL‡¯a .81 ««¬≈∆«¿»ƒ∆¡»ƒ¿»ƒ»ƒ»

,ÈL ¯OÚÓ ÛÒkÓ ÔÈlÁ ÔÏÎ‡Ï ˙BÓ‰a ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰»¿ƒ¿≈¿»¿»Àƒƒ∆∆«¬≈≈ƒ
ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÌÁÈ¯·‰Ï È„k82ÔÈ‡L ,ÔÈc ˙Èa e¯Êb ; ¿≈¿«¿ƒ»≈««ƒ¿≈«»¿≈ƒ∆≈

Ï·‡ .ÌÈÓÏLÏ ‡l‡ ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿»ƒ¬»
ÔÈÁ˜BÏ - ÛBÚÂ ‰iÁ83ÌÈÓÏLÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,84. «»»¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»ƒ

בכל 78) הכסף "ונתת כו): יד, (דברים תורה אמרה שהרי
ושמחת  אלקיך ה' לפני שם ואכלת וגו' נפשך תאוה אשר
'ילקוט  (לפי שם ב'ספרי' זה על ואמרו וביתך", אתה
להלן  ונאמר שמחה, כאן "נאמר תתצז): רמז שם שמעוני'
ושמחת  שם ואכלת שלמים "וזבחת =) שמחה ז) כז, (שם
אף  שלמים, - להלן האמורה שמחה מה אלקיך"). ה' לפני
שם. שני במעשר הוא וכן שלמים", - כאן האמורה שמחה

בהמה  לוקחין שאין שנינו מ"ד, אלא ובפ"ב תאוה לבשר
בלוקח  ומדובר רבינו. בדברי כדלהלן שלמים, לזבחי
מטעם  וחיה, בהמה קונים אין לה מחוצה אבל בירושלים,

הט"ז. ולהלן ה"ו פ"ד למעלה ראה על 79)אחר, וחלו
המעשר. וקדושת השלמים קדושת הקדושות: שתי הבהמה

הי"ט. להלן אוכלי 80)וראה ממעט שאינו ונמצא
זה  אין המזבח, גבי על נקטרים שהאימורים ומה המעשר.
מים  כעירב בבשר, האימורים דמי הוא מבליע אלא מיעוט,
(להלן  עורו גב על בקר וכקונה ה"י), (למעלה ושמן ומלח
הרי  צ"ע, אבל שם). פ"ג ישראל' 'תפארת – ה"א פ"ח
כן  ואם אחד, ולילה ימים לשני אלא נאכלים אינם השלמים
שביעית  כבפירות המעשר, אכילת זמן ממעט הוא הרי

שם. שלמה' ב'מלאכת וראה שם 81)דלהלן. 'ירושלמי'
לבשר  בהמה לוקחין אומרין היו "בראשונה ה"ב: סוף פ"א
לא  לומר חזרו המזבח. גבי מעל אותה מבריחין והיו תאוה,
רבי  בשם ירמיה רבי וכו', עופות אפילו חיה אפילו יקחו
ירעו  שלא ועופות) (חיה אותן גזרו יצחק רב בר שמואל

ליר  (מחוץ עדרים עדרים אבל אותן ה"ו, פ"ד כנ"ל ושלים,
משנה' ב'כסף וראה כדלהלן)". ועוף חיה קונים בירושלים

שם. הפנים' כהונה 82)וב'מראה מתנות יפסידו שלא
המזבח. על כשמקריבים ליתן חולין.83)שצריכין לאכלן

עופות  שלוקחים - א כח, בעירובין אחת ברייתא וכדעת
שני. מעשר הנ"ל.84)בכסף הגזירה, בכלל ואינם

.‚ÈÔÈ‡85ÈÙÏ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏ ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ ‡e‰L86¯‡a˙iL BÓk ,87. ∆«»¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ה"ב.85) פ"ג שם השביעית 86)'ירושלמי' פירות את

אינו  שני מעשר כסף ואילו השמיטה. שנת שלאחר בשנה
ה"ג). פי"א (להלן הרביעית בשנה אלא בפ"ז 87)מתבער

המעשר. אכילת ממעט ונמצא ה"א. ויובל שמיטה מהל'

.„ÈÁ˜Bl‰88˙B¯t B‡ ,ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t B‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ «≈««ƒ»∆«≈¿À»ƒ≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L89‰˜ ‡Ï - ∆≈»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ…»»

¯OÚn‰90ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,91. ««¬≈««ƒ∆»¿«»¿Àƒ

מ"ה.88) פ"א שני מעשר אינם 89)מס' אלה שכל
כמהין  שגם ואףֿעלֿפי ה"ד. כנ"ל מעשר, בכסף נלקחים
המשנה  כלשון רבינו כתב - (שם) אלה ככל דינם ופטריות

המעשר.90)והשמיטם. קדושת עליהם חלה לא כלומר,
אלא 91) והמלח, המים על המעות שנתחללו כלומר,

בתורה, המפורש כפרט שאינם כיון מהם, הקדושה שפקעה
יצאו  שהמעות כן, רבינו ולמד איש'). ('חזון שם כנ"ל
אמרו: ולא מעשר", קנה "לא שם: המשנה, מלשון לחולין,
שאין  משמע שם, השניה בבא כמו למקומם", דמים "יחזרו
והמעות  המעשר, קנה לא ואףֿעלֿפיֿכן חוזרים, הדמים
ממנה  שנראה ה"ג) תחילת (שם ב'ירושלמי' והסוגיא חולין.
מים  "הלוקח על סובבת אינה למקומם, חוזרים שהדמים
(רדב"ז). וכו'" פירות "לוקח הסיפא על אלא וכו'", ומלח

.ÂËÁ˜Bl‰92:¯OÚÓ ÛÒÎa ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ˙B¯t «≈«≈ƒ»«ƒ¿∆∆«¬≈
‚‚BLa93ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆«≈¿«¬ƒ«»ƒ

ÌÈÏÚaÏ94Ô‰Â ,95eÈ‰L ˙BÓk ¯OÚÓ96„ÈÊÓa ;97- «¿»ƒ¿≈«¬≈¿∆»¿≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ98Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .99 «¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»

e·˜¯iL „Ú ÌÁÈpÈ -100. «ƒ≈«∆≈»¿

למקומן".92) דמים יחזרו שוגג, פירות "הלוקח שם: משנה,
בירושלים  שהרי לירושלים, חוץ בלוקח רבינו אותה ומפרש
רבינו  וכתב (רדב"ז). פירות לקנות המצוה, עיקר זהו
כן, לעשות אסור שלכתחילה מפני דיעבד, לשון "הלוקח"

ה"ו. פ"ד למעלה שכתב מ 93)כמו שהן ידע עות "שלא
המשנה). (פירוש שני" פירותיו 94)מעשר [המוכר] "ויקח

(שם). טעות,96)המעות.95)שמכר" כמקח שהוא
בהם  לוקח היה לא מעשר, דמי שהם הלוקח יודע היה שאם

שם). (רע"ב הללו המעות 97)הפירות שאלו יודע "שהוא
המשנה). (פירוש שני" מעשר מעות הפקיעו 98)הן שלא

יעלו  אלא ה"א), (למעלה לפדותם אסור אבל המקח, חכמים
בירושלים. רוקח').99)ויאכלו ('מעשה מזבח כלומר,

ה"א. פ"ב למעלה למעלה 100)וראה וראה שם. משנה,
ה"ד. שם

.ÊËÔÈ‡ ÔÎÂ101‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ102ıeÁ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿≈≈¿ƒ¿≈»¿∆∆«¬≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ103Ì‡Â .104‚‚BLa :Á˜Ï105e¯ÊÁÈ - ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈«¿¿

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰106.ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡˙Â ‰ÏÚz „ÈÊÓa ; «»ƒƒ¿»¿≈ƒ«¬∆¿≈»≈ƒ»«ƒ
d¯BÚÂ ‡È‰ ¯·wz - Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â107. ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»

ב.101) נח, בקידושין הברייתא תמימה 102)לשון בהמה
שמא  חשש אין ובזה הי"ב). למעלה (ראה שלמים לזבחי
אם  ולפיכך ה"ו), פ"ד למעלה (ראה עדרים עדרים יגדל

בירושלים. ותאכל תעלה - במזיד כן כשם 103)עשה
הקודמת). (בהלכה לירושלים חוץ פירות לקנות שאסור

מ"ו.104) וכתביֿהיד,105)שם, הישנים הדפוסים ברוב
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הגירסא  היתה וכן "בשוגג", ולהלן "במזיד", כאן הגירסא
וצריך  היא, סופר וטעות ,(270 עמ' (קידושין 'המאירי' לפני
וראה  (כסףֿמשנה. בדפוס לפנינו שהוא כמו להיות

.(73 הערה 727 עמ' כפשוטה' שהמקח 106)ב'תוספתא
כנ"ל. בטעות, תקבר 107)היה מקדש, אין "ואם במשנה:

בעורה  שתקבר "ענינה, רבינו: שם ופירש עורה". ידי על
בעורה". אדם יהנה שלא כדי מתה, אם

.ÊÈÁ˜Ï108ÌÈ„·Ú109‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â110ÔÈa , »«¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»≈
‚‚BLa ÔÈa „ÈÊÓa111Ì‡ ,112‰Ê È¯‰ - ¯ÎBn‰ Á¯a ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»««≈¬≈∆

ÏÎ‡È113Ún‰ Ô˙B‡ „‚k˙B114˙¯B˙a ÌÈÏLe¯Èa …«¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿«
¯OÚÓ115ÏÏk‰ ‰Ê .116‰ÏÈÎ‡Ï ıeÁ ‡ÈˆB‰L Ïk : «¬≈∆«¿»…∆ƒ«¬ƒ»

‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le117¯OÚÓ ÈÓcÓ118B‡ ¯ÎBn‰ Á¯·e , ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈«¬≈»««≈
˙Ó119Bc‚k ÏÎ‡È -120Ìi˜ ¯ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;121- ≈…«¿∆¿¿ƒ»»«≈«»

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰ e¯ÊÁÈ122ÔÎÂ .123˙BÏBÚ ‡È·‰ Ì‡124 «¿¿«»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ
Ôc‚k ÏÎ‡È - ¯OÚÓ ÈÓcÓ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ125. ¿«»«¬»ƒ¿≈«¬≈…«¿∆¿»

מ"ז.108) גם:109)שם, שם, שלפנינו במשנה
בחילופי  וראה איננה, נוסחאות בכמה אבל "ושפחות".

שלמה'. וב'מלאכת שם אותם 110)גרסאות ליקח שאין
לפי  מעשר, פ"ג בכסף למעלה ראה למאכל, ניתנים שאינם

כמו 111)ה"י. ומזיד, שוגג בין כאן חילקו לא שהרי
מפירושו  רבינו בו וחזר להלן. וראה הקודמות. במשניות

חדשים'. ב'תוספות וראה ב:112)למשנה, נו, קידושין
יחזרו  ואמאי, כנגדן. יאכל לקח אם (במשנתנו), מר "אמר
שם  בתוספתא שאמרו כמו (כלומר, התם כי למקומם, דמיו
בשוגג  בין מום, בעלת בהמה היתה "אם הט"ו: סוף פ"א
בין  טמאין, פירות היו אם למקומם. דמים יחזרו במזיד בין
בהגהות  ועיי"ש למקומם", דמים יחזרו במזיד בין בשוגג
מעשר  ב'ירושלמי' הוא וכן כשברח". שמואל אמר הגר"א)

ה"ג. שם שביד 114)הלוקח.113)שני המעשר, של
העבדים,115)המוכר. על המעות נתחללו שלא ואף

ועבדים  טמאה בהמה ש"הרי במזיד, המקח היה אם אפילו
מתחללין  שני מעשר מעות שאין יודע דאדם וקרקעות
מעות  על המוכר שביד המעות לחלל יכול הוא ואין עליהן",
מכלֿמקום  הי"א), פ"ד (למעלה ברשותו שאינן כיון שבידו
להקל  יבואו שלא כדי חכמים, אותו שקנסו כנגדן, אוכל
איש'. ה'חזון בשם שהעירונו מה ה"חֿט, בפ"ג וראה בכך.

שם.116) בהם.117)משנה, וכיוצא עבדים כגון
כנ"ל.118) במזיד, בין בשוגג בגמרא 119)בין זה אין

בידם, המעות כשאין ומדובר מדעתו. רבינו והוסיפו שם,
ראשונה' 'משנה ועי' להחזיר, אותם כופים - בידם הן שאם

ברחו.121)כנ"ל.120)שם. ולא בין 122)לפנינו
כנ"ל. טעות, מקח שהוא משום בשוגג, במזיד. ובין בשוגג
(שאוכל  דברח "וטעמא ב: נו, בקידושין אמרו ובמזיד,
ונקנסיה  למוכר. קנסינן ברח, לא הא המעות). כנגד הלוקח

כל  מסתברא וכו', בירושלים) כנגדן (שיאכל היכא ללוקח
זה  וכל קנסינן". התם, המעשר) (מעות איסורא דאיכא
פירות  לקח אם אבל וסיכה, ושתיה לאכילה חוץ כשהוציא
בהלכות  כנ"ל לירושלים, חוץ מעשר בכסף ובהמה
אותם  לקחת שאסור אלא לאכילה, ראויים שהם הקודמות,
לאכול  הלוקח את לחייב החמירו לא כנ"ל, אחרת, מסיבה

אם  וכן בשוגג, היה והמקח המוכר כשברח המעות, כנגד
למקומם, הדמים להחזיר אותו קנסו לא לפנינו, המוכר

במזיד. היה שם.123)כשהמקח "אין 124)משנה, שם:
יולדות, וקיני (כשנטהרו), זבות וקיני זבים קיני מביאין
כנגדם". יאכל הביא ואם שני, מעשר מדמי ואשמות חטאות
בני  שני או תורים שתי (הקינים) "הם שם: רבינו ופירש
אחד  והם בהם, חייבים הם והיולדות) (הזבים שאלו יונה,
בעליהם, אותם אוכלים אין אלו וכל לעולה. ואחד לחטאת
כן  וכמו החטאת, אוכלין והכהנים נשרפות, העולה אבל
קונים  שאין ביארנו, וכבר הכהנים, אותו אוכלין האשם
וכו'". ולשתיה לאכילה הראוי דבר אלא שני מעשר במעות
חטאות, בכלל הוא הרי חטאת, הוא התורים שאחד וכיון

"עולות". כאן כתב ולכן הוא, עולה כשברח 125)והשני
למקומם, הדמים יחזרו קיים, הוא אם אבל מת, או המוכר

כנ"ל.

.ÁÈÁ˜Ï126ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰iÁ127‰Ó‰·e ,128¯O·Ï »««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿«
‰Â‡z129‰Ê È¯‰ -130‰LÈ¯ÁÏ ¯BL ‰wL ÈÓk131, «¬»¬≈∆¿ƒ∆»»«¬ƒ»

‰˜ ‡ÏÂ132ÌÈÓÏL133Á˜Ï .134ÌÈÓÏLÏ ‰Ó‰a135 ¿…»»¿»ƒ»«¿≈»ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙M„˜ ‰pnÓ ‰Ú˜t - ÌeÓ da ÏÙÂ136, ¿»«»»¿»ƒ∆»¿À««¬≈

d˙B‡ ‰„BÙe137ÔÈ‡Â138Èt ÏÚ Û‡Â .¯OÚÓ ÌÈÓc‰ ∆»¿≈«»ƒ«¬≈¿««ƒ
ÔÎ139BÓˆÚÏ d‡„t Ì‡ ,140.LÓÁ ÛÈÒBÓ - ≈ƒ¿»»¿«¿ƒ…∆

מ"ד.126) מן 127)שם, בא אינו הקרבן כי אסור, "וזה
ומן  הבקר מן ב) א, (ויקרא יתברך השם למאמר החיה,

המשנה). (פירוש לשלמים.128)הצאן" הראויה תמימה
הי"ב).129) (למעלה כן לעשות פב,130)שאסור מנחות

רבה. בשם - שאין 131)א שכיון שני, מעשר בכסף
(וקדוש  לחולין" העור "יצא בו אמרו לא כן, לעשות
אלא  לחולין", העור "יצא אמרו שלא שני), מעשר בקדושת
מ"ג), (שם תאוה לבשר חיה או שלמים לזבחי בהמה בלוקח
כדין, שלא בלוקח אבל וכתורה, כדין עשה אלה שבשני
לבשר  ובהמה שלמים לזבחי חיה או לחרישה, שור כלוקח
וראה  לחולין", העור "יצא שלא חכמים קנסוהו תאוה,

שם. ראשונה' ו'משנה קנו".132)רדב"ז "ולא צ"ל אולי
שלמים".133) לזבחי "חיה על מוסב וזה שם. מנחות,
בכסף 134) שלקחן "שלמים ה"ב: סוף פ"ג שם 'ירושלמי'

רבינו  אותה ומפרש מעשר", קדושת מהן פקע מעשר,
ראה  שלמים, לעשותה מעשר מכסף חולין בהמת כשקנה

כדלהלן. כשהוממה, ומדובר לקח 135)להלן. כלומר,
קדושות: שתי עליה וחלו מעשר, מכסף חולין בהמת

שלמים. וקדושת מעשר אותה 136)קדושת קנה [שלא
לפדותה  דעת על לא אבל שלמים, להקריבה דעת על אלא
ממנה]. המעשר קדושת פקעה ולכן חולין, ולאכלה

שהוממו.137) שלמים כדין שלמים, שם:138)מקדושת
בכסף  שלקחן שלמים יוחנן, רבי בשם חייא רבי בא "רבי
המעות) =) חוזרין אין עוד ופדאן, הוממו שני מעשר
פוקעת  המעשר שקדושת שני", להיעשות שהיו לכמות

כנ"ל. פדיה, קודם אף מום, בה שנפל כלומר,139)לאחר
ולא  ראשון בהקדש אלא חומש מוסיפין שאין אףֿעלֿפי
לוי  בן יהושע כרבי ה"ד, ערכין מהל' (פ"ז שני בהקדש
השלמים  שקדושת לומר מקום והיה שם), ב'ירושלמי'
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שני, כהקדש היא הרי המעשר, קדושת עם ביחד שחלה
נמצאת  פקעה, המעשר שקדושת שכיון קאֿמשמעֿלן
שם  הפנים' ב'מראה (ראה ראשון כהקדש השלמים קדושת

שלמים). מוסיף 140)ד"ה אינו לאחר, פודה אם אבל
שם. ערכין בהל' ראה חומש,

.ËÈÒÈt˙n‰141ÌÈÓÏLÏ ¯OÚÓ ˙BÚÓ142e˜ ‡Ï - ««¿ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ…»
ÌÈÓÏL143˙M„˜ ÏÚ ‰ÏÁ dÈ‡ ÌÈÓÏL ˙M„wL ; ¿»ƒ∆¿À«¿»ƒ≈»»»«¿À«

‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L ,¯OÚÓ144CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¬≈∆««¬≈»»«¿≈»ƒ
ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ÒÈt˙‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ145‡lL - ÌÈÓÏLÏ «ƒƒ¿ƒ««¬≈«¿»ƒ¿»ƒ∆…
ÌÈÓÏL e˜146. »¿»ƒ

יוחנן.141) כרבי ולא אמי ורבי אלעזר כרבי א. פב, מנחות
משנה'. ב'כסף שלמים.142)וראה לשם הקדישן כלומר,

שירצה.143) מה כל בהן לקנות שם.144)ויכול מנחות,
ממון  הן שני מעשר מעות שאף [ומכאן הי"ז . בפ"ג וראה
אלה]. רבינו דברי הביא לא - א ז, בפסחים והצל"ח גבוה,

נראה,145) ומכאן פדום. לא שעדיין הפירות כלומר,
כתב  וכן המעשר. קדושת את ומקלישה גורעת שהפדיה

ולקוח. ד"ה סוף ה"ב, פ"ד איש' ודוקא 146)ה'חזון
שקדושת  רוצה אינו שאז לשלמים, המעשר מעות כשהתפיס
בהמה  כשלוקח אבל השלמים, קנו לא ולכן תפקע, המעשר
שוב  המעשר, קדושת שפוקעת כיון לשלמים, מעשר, בכסף
אזי  מתפיס, שכשהוא ועוד, לחול. השלמים קדושת יכולה
ולכן  ייתכן, לא וזה זו, אחר זו לחול צריכות הקדושות שתי
ששתי  לשלמים, בהמה כשלוקח אבל השלמים, קנו לא

ברדב"ז. וראה השלמים. קנו אחת, בבת חלות הקדושות

.ÎÏÎB‡‰147ÔÈlÁ ˙¯B˙a ÈL ¯OÚÓ148elÙ‡ , »≈«¬≈≈ƒ¿«Àƒ¬ƒ
„ÈÊÓa149È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡ ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t Ì‡ : ¿≈ƒƒ≈««¬≈«¿»»«»»¿≈

ÌÈÓL150ÏÎ‡ ¯OÚÓ ÛÒk Ì‡Â ;151ÌÈÓ„ e¯ÊÁÈ - »«ƒ¿ƒ∆∆«¬≈»««¿¿»ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ ÌÓB˜ÓÏ152Ôc‚k ÏÎ‡È B‡ , ƒ¿»¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ…«¿∆¿»

ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏLe¯Èa153.ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ƒ»«ƒƒ≈»¿«¬ƒ∆«»ƒ

שם 147) ב'ירושלמי' הובאה ה"ט, פ"ג שני מעשר תוספתא
ה"א. לירושלים.148)פ"א חוץ 'ירושלמי'149)כלומר,

(שהאוכל  במעות כרבי הלכה חזקיה, בשם זריקא "רבי שם:
למקומן), דמים יחזרו מזיד, בין שוגג בין מעשר, מעות
מעשר, פירות (שהאוכל בפירות גמליאל בן שמעון וכרבן

לשמים). יצעק מזיד, בין שוגג ב'ירושלמי'150)בין
בספרים  הנוסחא וכן לשמים", "יצעק שם: ותוספתא
כתביֿיד  ובכמה קורקוס) (מהר"י רבינו בדברי מדוייקים
 ֿ (כסף הנכונה הגירסה היא וכך כפשוטה'). ('תוספתא
ורוצה  רומי). בדפוס (וראה הראב"ד. הגיה וכן משנה),
לו, אין אחרת תקנה אבל לו, שימחול מהשי"ת יבקש לומר:
אכל, מעשר כסף ואם בעולם, אינם כבר הפירות שהרי

כדלהלן. קנסוהו, בעין, עדיין בכסף 151)שהמעות שקנה
יצאו  ולא חוב בכסף ששילם או חולין, בתורת ואכלם פירות
ובשני  שם). ה'ירושלמי' על הניר (ספר לחולין המעות
הראשון  שבאופן אלא בעולם, המעות ישנן הנ"ל האופנים
קנסוהו  ולפיכך נתחללו, לא - השני ובאופן נתחללו, -
ראה  במזיד, בין בשוגג בין ומדובר להלן. ראה  חכמים.

המעשר,152)למעלה. בכסף פירות שקנה באופן
לקדושת  שיחזרו א) כפול: קנס כאן יש המעות, שנתחללו
שני. כמעשר בירושלים ויאכלום שיעלום ב) שני; מעשר
הוא  שדין למעלה), (ראה נתחללו שלא בחוב, שילמם ואם
לירושלים. שיעלם אחד: קנס אלא כאן אין קודם, שהם

יכול".153) "אם בטעות: רומי, בדפוס
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ה'תשע"ח  שבט י"ט ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ועׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שבותין,1) להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי נתבארו

הסדר. על וכולן ארבע, והן

.‡‰NBÚ‰2- ‡ÈˆB‰Ïe ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ·˜ »∆∆∆∆»¿«¿ƒ¿ƒ
ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ,ÔÈÏB‚¯z‰ ÏeÏaL ·˜ ÔB‚k¿∆∆∆¿««¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

Ï·‰‰ ‡ÈˆB‰Ïe ‰¯B‡‰3‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»¿ƒ«∆∆¬≈∆«»ƒ«∆
LÈhÙa4ÈeNÚ ‰È‰ elÙ‡ - ·˜ Ïk ÏÚ e¯Êb CÎÈÙÏ . ¿«ƒ¿ƒ»»¿«»∆∆¬ƒ»»»

˙BNÚÏ ‡B·È ‡nL - „·Ïa ÒÈÎ‰Ï B‡ „·Ïa ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«¿«¿ƒƒ¿«∆»»«¬
·˜ ˙È·Áa ÔÈ·˜B ÔÈ‡ ‰Ê ÈtÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ·˜∆∆∆«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»ƒ∆∆
ÔLÈ ·˜ ÔÈÁ˙Bt Ï·‡ .Ba ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,L„Á5. »»¿≈ƒƒ¬»¿ƒ∆∆»»

Ì‡L ;ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·˜p‰ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â»∆…ƒ¿∆«∆∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆ƒ

˜fÁÏ ÈeNÚ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‰È‰6, »»¿«»ƒ«¿»ƒ¬≈∆»¿«≈
.BÁ˙ÙÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿

א.2) קמו, ימותו 3)שבת שלא רע וריח חום אדי
טז.4)התרנגולים. והלכה יד הלכה י' פרק למעלה ראה

ונסתם.5) מכבר שם שהיה יצא 6)נקב שלא הכלי, את
נשען  היין כובד שכל שוליו, אצל השמרים מן למטה יינו
כפותח  חשוב כשפותחו, לפיכך מעולה, סתימה וצריך שם,

(רש"י). חדש נקב

.·‰Ùe‚Ó ÔÈ·˜B7,ÔÈÈ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙È·Á ÏL ¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ∆»«ƒ
dcvÓ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏÓ ‰p·˜iL „·Ï·e8,¯eÒ‡ - ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»ƒ¿«¿»¬»ƒƒ»»

¯·BL .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ9˙È·Á‰ ˙‡ Ì„‡ ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»»∆∆»ƒ
¯‚ ‰pnÓ ÏÎ‡Ï˙BNÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙B¯‚B ∆¡…ƒ∆»¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬

ÈÏk10dL‡¯ ˙‡ ÊÈzÓe ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Ì„‡ ‡È·Óe . ¿ƒ≈ƒ»»»ƒ∆«ƒ«ƒ∆…»
ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÙÏ ÛÈÒa11LLBÁ BÈ‡Â ,12B˙ek ÔÈ‡L ; ¿«ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈≈∆≈«»»

BaÏ ˙·È„ ˙B‡¯‰Ï ‡l‡13. ∆»¿«¿¿ƒ«ƒ
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וכשלא 7) מטיט, עשויה היתה החבית סתימת א. קמו, שבת
כל  את מסירים היו לא שבחבית, היין לכל צריכים היו
חור  נוקבים היו אלא מתקלקל, מגולה יין כי המגופה,

המגופה. המגופה,8)בראש את לפתוח רוצה כשאינו
הצד. מן פתח בה עושה ביין, פסולת או עפר יפלו שלא

א.9) קמו, שבת (רש"י).10)משנה, נאה בפה יפה לנקבה
רוקח').11) ('מעשה האורחין" "לצורך אחר: בנוסח
עושה 12) אם (רש"י) בשבת" איסור שום במקלקל "שאין

(ר"ן). שבת לצורך הכלי.13)כן לתקן כוונתו ואין

.‚ÌLÎe14·˜ Ïk ÁzÙÏ ¯eÒ‡L15ÌzÒÏ ¯eÒ‡ Ck , ¿≈∆»ƒ¿…«»∆∆»»ƒ¿…
elÙ‡Â ,˙È·Á‰ ·˜ ÌzÒÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .·˜ Ïk»∆∆¿ƒ»»ƒ¿…∆∆∆»ƒ«¬ƒ

Á¯Ó˙Ó BÈ‡L ¯·„a16ÔB‚k ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ¿»»∆≈ƒ¿»≈«¿≈»ƒ≈¿ƒ»¿
ÔË˜ ¯B¯ˆa B‡ ÌÒÈ˜a ÌzÒiL17ÌL ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿…¿≈»ƒ¿»»¬»ƒƒƒ«»

¯zÓe .¯zÓ - ÌzÒ ·˜p‰ ‡ˆÓÂ ,BÚÈˆ‰Ï È„k ÏÎ‡…∆¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»À»À»
‰Ê ¯·„a ÌÈ¯Ú‰Ï18. ¿«¬ƒ¿»»∆

ב.14) קלט, ולהוצ 15)שבת להכניס עשוי אינו יא,אפילו
בה"א. וכיוצא 16)כמבואר זפת או בשעוה "ממרח אם כי

משום  חייב - פניהם שיחליק עד המתמרחים מדברים בהן
ה"ו). בפי"א (רבינו המילה 17)מוחק" חסרה אחר, בנוסח

רוקח'). ('מעשה אסור 18)"קטן" שאינו בדבר הערמה כי
הט"ז  בפכ"ב מבואר וכן קלט:). (שבת מותר - מדרבנן רק

ה"ח. פ"ז יוםֿטוב ובהלכות

.„ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿«¿»»«»»»ƒ
LÈhÙa ‰kÓ19¯¯Bb‰ ,‰Ê ÈtÓe .20B‡ ‡e‰L Ïk «∆¿«ƒƒ¿≈∆«≈»∆

¯·„ ‰ÊÈ‡a ÈÏk Ôw˙Ó‰21CÎÈÙÏ .·iÁ - Ôw˙iL22 «¿«≈¿ƒ¿≈∆»»∆¿«≈«»¿ƒ»
,¯ÈL ÈÏÎa ÔÈa - ˙aLa ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ«∆ƒ¿«»≈ƒ¿≈ƒ
elÙ‡ .ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈa ,ÌÈÏ·e ˙B¯Bpk ÔB‚k¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬ƒ
˙Á‡ B‡ ,Áel‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ Úaˆ‡a ˙Bk‰Ï¿«¿∆¿««««¿««««««
ÊB‚‡‰ ˙‡ L˜L˜Ï B‡ ,ÌÈ¯¯BLÓ‰ C¯„k ,˙Á‡ „‚k¿∆∆««¿∆∆«¿¿ƒ¿«¿≈∆»¡

‚BÊa Ba ˜ÁNÏ B‡ ,˜BÈ˙Ï23‰Ê Ïk .˜zLiL È„k , «ƒ¿«≈¿¿≈∆ƒ¿…»∆
.¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ

הסדן 19) על בקורנס מכה האומן "שכן א: עג, שבת
פירש: חננאל ורבינו (רש"י), מלאכה" בגמר להחליקו
על  וכן עקמימותו, להשוות הכלי על בפטיש מכה "שהאומן
מלאכה". גמר וזהו לחברותיה, להשוותה שבבניין האבן

(20- ממחק משום שחייב רש"י לדעת ובניגוד ב. קג, שבת
אחר: ובנוסח בפטיש. מכה משום חייב רבינו לדעת

הט"ז. בפ"י מובא וכן (ויניציאה). בנוסח 21)"הגורד"
רוקח'). ('מעשה חייב" משתיהם דבר "באיזה אחר:

א.22) קד, פעמון.23)עירובין

.‰ÔÈ‡24ÔÈ˜tÒÓ25ÔÈÁtËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ26 ≈¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
¯Á‡Ïk ˜tÒÏe .¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa¿«»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿««

¯zÓ - „È27b ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÔÈËL ÔÈ‡ .‡nL ‰¯Ê »À»≈»ƒ«¿≈««ƒ¿≈»∆»
Ôw˙È28ÔÈËiL ÏL ˙È·Á29‰Î¯a .30¯zÓ - ¯ˆÁaL ¿«≈»ƒ∆«»ƒ¿≈»∆¿»≈À»

.ÔÈËiL ÏL ˙È·Á ˙BNÚÏ ‡a BÈ‡L ;dÎB˙a ËeLÏ»¿»∆≈»«¬»ƒ∆«»ƒ
‰pnÓ ¯˜ÚÈ ‡lL ,˙ÙwÓ ‰ÙN dÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆»»»À∆∆∆…≈»≈ƒ∆»

Ìi‰ ÔÈ·e dÈa L¯Ù‰Â ¯k‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈn‰31. ««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿∆¿≈≈»≈«»

אמרו:24) ז) פרק (אחרי וב'ספרא' ב. לו, ביצה משנה,
לומר: תלמוד - ירקד ולא יטפיח ולא יספוק שלא "מנין

(פירוש 25)שבתון". בצלצל" וההכאה הניגון "הוא
הירך. על ביד להכות (שם) רש"י ולדעת המשניות).

המשניות).26) (פירוש יד" על יד 'ירושלמי'27)"ההכאה
בנו, שמעון לרבי אשה משיא היה "רבי ה "ב: פ"ה ביצה
מאיר  רבי שם עבר בשבת, ידיהם באחורי מטפחים  והיו
השבת? הותרה רבותינו! אמר: מטפחים, שהם קולם ושמע
רבי  שמע משנה'). 'כסף – כדרכם שמטפחים (=חשב
שמע  - ביתינו? בתוך (לייסרנו) לרדותינו שבא זה מי ואמר:

וברח". רבי של קולו מאיר "יעשה"28)רבי אחר: בנוסח
רוקח'). לשייט 29)('מעשה חבית, כעין ארוג גומא כלי

המים. פני על לשחות בו ב.30)ללמוד מ, שבת
של 31) חבית יעשה שמא בה גזרו שלא כאמבטיא, ודינה

שייטין.

.ÂÔÈ‡32‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL ÔÈÎ˙BÁ33‡e‰L ÈtÓ , ≈¿ƒ¿∆∆∆»∆ƒ¿≈∆
dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Îe˙Á ‰˙È‰ .ÈÏk Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ»¿»¬»««ƒ∆≈»

‰ ·˜a dÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ˙w˙Ó‡ÈˆB‰Ï ˙aLa ˙È·Á ¿À∆∆À»¿«¿ƒ»¿∆∆∆»ƒ¿«»¿ƒ
ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .Ôw˙È ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈ ‰pnÓƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«≈¿»¿«ƒ«

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ34˙È·Á ÏL ·˜p‰ CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ »∆∆¬«¿«≈¿«∆∆∆»ƒ
·Ê¯Ó ‰NBÚk ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈi‰ ˙‡ Ál˜iL È„k¿≈∆¿««∆««ƒƒ¿≈∆¿∆«¿≈

˙aLa35ÔÈ‡Â .36˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,Ò¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ¿«»¿≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆
¯Èp‰37.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

ב.32) קמו, כדי 33)שבת החבית בנקב שנותנים חלול,
מתוכה. היין את של 34)להוציא הנקב על "שנותנים

החבית" בדפני שותת יהיה ולא היין בו מקלח להיות חבית,
הוא 35)(ר"ח). האיסור שטעם אשי, כרב הרא"ש ודעת

ובמקום  תלוש, לו יהיה לא אם הדס של עלה יקטום שמא
שיד). (סי' מותר קטומים הרבה לו ביצה 36)שיש משנה,

ב. שוברים 37)לב, או קנים חותכים דגים, "כשצולים
הנייר  את ומסדרים במים ושורים נייר, חותכים או חרסים
(רש"י). הדג" את תשרוף לא שהמתכת כדי התנור, גב על

.Ê‰¯BÓÊ38ÁÈÙËa ‰¯eL˜ ‡È‰L39da ÔÈ‡ÏÓÓ - ¿»∆ƒ¿»¿»ƒ«¿«¿ƒ»
‰¯Êb ;da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â ,˙aLa¿«»¿ƒ≈»¿»≈¿«¿ƒ»¿≈»

‰Ú˜˙ÈÂ d˙B‡ ÌË˜È ‡nL40¯eÒ‡ .41ÛÁÏ42ÛÒÎ ÈÏk ∆»ƒ¿…»¿ƒ¿»∆»»»…¿≈∆∆
ÔB˜z¯‚a43ÔÈn‡‰L C¯„k ÔaÏÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«¿¿ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆∆»À»ƒ

.˙aLa BzÎ‡ÏÓ ¯ÓB‚Â ÈÏk Ôw˙Ók ‡ˆÓÂ ,ÔÈNBÚƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«¿¿«»
¯˙·e ÏBÁa B˙B‡ ÔÈÙÙBÁ Ï·‡44ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ . ¬»¿ƒ¿¿∆∆¿≈»«≈ƒ
¯eÒ‡Â .¯·c ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÙÙBÁ45˙B¯Ú˜ ÁÈ„‰Ï ¿ƒ»¿»»»¿»¿»ƒ«¿»

ÔÈÒtÏ‡Â46Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ47‡l‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆»
.˙aL d˙B‡a ˙¯Á‡ ‰cÚÒ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÁÈ„‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈¡ƒ»∆¡…»∆¿À»«∆∆¿»«»
¯zÓ - ˙BB˙È˜Â ˙BÒBk ÔB‚k ,‰i˙L ÈÏk Ï·‡¬»¿≈¿ƒ»¿¿ƒÀ»

ÔÈ‡Â .‰i˙LÏ Ú·˜ ÔÈ‡L ;˙Ú ÏÎa ÔÁÈ„‰Ï48ÔÈÚÈvÓ «¬ƒ»¿»≈∆≈∆«ƒ¿ƒ»¿≈«ƒƒ
˙aL È‡ˆBÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ˙aLa ˙Bhn‰ ˙‡49, ∆«ƒ¿«»¿≈ƒ…¬≈∆¿»≈«»

.˙aLÏ ˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈÚÈvÓ Ï·‡¬»«ƒƒƒ≈≈«»¿«»

ארוך.38) גפן ענף ב. קכה, שבת קטן,39)משנה, פך
ולשאוב  לדלות כדי בדלי, חבל כעין בו קשורה שהזמורה
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מהמעיין. או מהבור שיש 40)מים אלא קשורה אינה "אם
הטפיח, את בו לתלות ראוי מזלג כעין בראשה עקמומית
כלי, עושה ונמצא רכה שהיא מתוך יתקנה שמא חוששים
"שמא  אחר: ובנוסח (רש"י). בפטיש" מכה משום וחייב

(ויניציאה). ויתקננה" אותה א.41)יקטום נ, שבת
ולצחצח.42) כרתים,43)לשפשף מאי לבן טיט

כסף. כלי בו חריף,44)שמצחצחים מלח כעין עפר מין
כתמים. להסיר בו "קערות 45)משתמשים א: קיח, שבת

שחרית, שחרית; בהם לאכול מדיחן ערבית, בהם שאכל
בהן  לאכול מדיחן בצהרים, ; בצהרים בהן לאכול מדיחן

מדיח". אינו שוב - ואילך המנחה מן מחבות 46)במנחה;
ובישול. לטיגון ֿ 47)עמוקות (מגיד חול יום לצורך

א.48)משנה). קיג, לחול.49)שבת משבת טורח שהוא

.Á¯eÒ‡50ÈtÓ ,˙aLa ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï »¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈
,ÏaËÏ ¯zÓ ‡ÓË Ì„‡ Ï·‡ .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»»»≈À»ƒ¿…

¯˜Ók ‰‡¯pL ÈtÓ51ÔÈ‡Â .52ÔÈfÓ53.˙aLa ÂÈÏÚ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈≈¿≈«ƒ»»¿«»
ÏÈaËn‰54,Ô‰a LnzLÈ - ‚‚BLa :˙aLa ÌÈÏk ««¿ƒ≈ƒ¿«»¿≈ƒ¿«≈»∆

˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï - „ÈÊÓa55. ¿≈ƒ…ƒ¿«≈»∆«¿»≈«»
¯zÓe56„ˆÈk .˙aLa ÌÈ‡Óh‰ ÌÈn‰ ˙‡ ÏÈaË‰Ï À»¿«¿ƒ∆««ƒ«¿≈ƒ¿«»≈«

ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa Ô˙B ?‰NÚÈ«¬∆¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ
ÌÈ·‡57ÈÓ ‰ÏÚiL „Ú ,‰Â˜Óa ÌÈÏk‰ ÏÈaËÓe , ¬»ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»«∆«¬∆≈

n‰.e¯‰ËÈÂ Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜ «ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¬

ב.50) יז, ביצה ולא 51)משנה, ולהצטנן, לתענוג רוחץ
מטומאתו. ('מעשה 52)להטהר ב סה, בפסחים משנה

מת 53)רוקח'). טמא לטהר ושביעי שלישי הזאת
יט). (במדבר מ"ג.54)מטומאתו פ"ב תרומות

הכ"ג.55) בפ"ו הטבלה 56)כמבואר ב. יז, ביצה משנה,
ונטמאו, לשתות יפה מים לו שיש "מי "השקה", נקראת זו
מים  שמשיק עד מים, במקוה ונותנים אבן כלי מהם ממלא
ובטלים  מקוה, למי ומחוברים זרועים אלו ונמצאו למים,

שם). (רש"י ונטהרים" אותם 57)בהם נותן היה "שאילו
שמקבלים  הכלים מן בו וכיוצא עץ בכלי הטמאים המים
שבתוכו" הטמאים המים באותם הכלי נטמא היה טומאה,

המשניות). (פירוש

.ËÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡58ÈtÓ ,˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿¿«»ƒ¿≈
.Ôw˙Ó ‰È‰ ‡lL ¯·c Ôw˙Ók ‰‡¯pL∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»»∆…»»¿À»

ומעשרות.58) תרומות מפרישים אין ב. לו, ביצה משנה,

.ÈCk¯Ó‰Â .‡e‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - „aÚÓ59¯BÚ ¿«≈≈¬¿»¿«¿«≈
,„aÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈNBÚ ÌÈ„aÚ‰L C¯„k ,ÔÓMa¿∆∆¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆¿«≈

CÎÈÙÏ .·iÁÂ60CB˙a ‡e‰Â ÔÓLa BÏ‚¯ Ì„‡ CeÒÈ ‡Ï ¿«»¿ƒ»…»»»«¿¿∆∆¿¿
ÏÚn‰61˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ;ÌÈL„Á‰ Ïcq‰ CB˙a B‡ «ƒ¿»¿««¿»«¬»ƒ¬»»∆

L·BÏÂ ÔÓL BÏ‚¯62Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏcÒ B‡ BÏÚÓ «¿∆∆¿≈ƒ¿»«¿»««ƒ∆≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe ÔÓL BÙeb Ïk CÒÂ .ÌÈL„Á¬»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·Ë˜63ÌÈ¯·c ‰na .LLBÁ BÈ‡Â ,‰L„Á ¿«¿¿»¬»»¿≈≈«∆¿»ƒ
¯BÚ‰ ÁˆÁˆiL È„k ,ËÚeÓ ÔÓM‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆∆»¿≈∆¿«¿«»
Ck¯iL È„k ,‰a¯‰ ÔÓL B¯N·a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ»»ƒ¿»∆∆«¿≈¿≈∆¿«≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰64Ïk‰Â .B„aÚÓk ‡e‰L ÈtÓ , »¬≈∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«…
ÌÈLÈa Ï·‡ ,ÌÈL„Áa -65.¯zÓ - «¬»ƒ¬»ƒ»ƒÀ»

וה"ו.59) ה"ה בפי"א ב.60)מבואר קמא, שבת
(רש"י).61) מעבדו" ונמצא ממנו נהנה שהמנעל "מפני
מותר.62) - בעור השמן נגע לא הסיכה שבשעת כיון
ולמיטה"63) לשולחן משטחות ממנו שעושים "עור

שם).64)(רש"י). (גמרא, לזה מתכוון שאינו אף
עיבוד.65) חשש משום בהם אין

È.‡Á¯ÓÓ‰66˙‡ ˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa ‰iË¯ «¿»≈«¿ƒ»¿«»«»ƒ≈∆
‰ÂÚLa ·˜ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯BÚ‰67,da ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»≈¿ƒ∆∆¿«¬»¿«≈»

Á¯ÓÈ ‡nL68,·˜p‰ ˙‡ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ ÔÓeL· elÙ‡Â . ∆»¿»««¬ƒ¿∆≈¿ƒ∆«∆∆
.‰ÂÚL ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒ«¬»

ה"ו.66) בפי"א "ואם 67)כמבואר א: קמו, שבת משנה,
אמר  ממרח. שהוא מפני שעוה עליה יתן לא נקובה, היתה
(שם  בערב זכאי בן יוחנן רבן לפני בא מעשה יהודה, רבי
השעוה  מירח (שמא מחטאת לו חוששני ואמר: מקום),

הנקב)". סביב הכלי בדפני איסור 68)לדבקה מלבד
חייב  - בשעוה סתמו אם ג', בהלכה שנזכר הנקב סתימת

(כסףֿמשנה). ממרח משום גם

.·ÈCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ·˙Bk69ÏÁÎÏ ¯eÒ‡70 ≈≈¬¿»¿ƒ»»ƒ¿…
CeÙa71·˙BÎk ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa Ba ‡ˆBiÎÂ72. ¿¿«≈¿«»ƒ¿≈∆¿≈
¯eÒ‡Â73·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ,˙BÂÏ‰Ïe ˙BÂÏÏ74ÔÎÂ . ¿»ƒ¿¿«¿¿≈»∆»ƒ¿…¿≈

¯kÓÏÂ ˙B˜Ï ¯eÒ‡75‡nL ‰¯Êb ,¯ÈkN‰Ïe ¯kNÏÂ »ƒ¿¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»
‡Ï .·zÎÈ76¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙aLa ÌÈÏÚBt Ì„‡ ¯kNÈ ƒ¿……ƒ¿…»»¬ƒ¿«»¿……«

- ÏÈ‡L‰Ïe Ï‡LÏ Ï·‡ .ÔÈÏÚBt BÏ ¯kNÏ B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿…¬ƒ¬»ƒ¿…¿«¿ƒ
¯zÓ77Ï‡BL .78,ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÓ Ì„‡ À»≈»»≈¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆

."ÈÂÏ‰" BÏ ¯Ó‡È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆……««¿≈ƒ

ב.69) צד, שבת כחול,71)לצבוע.70)משנה, אבק מין
עיניהן. סביבות הנשים המכחול 72)שנותנות "שמוליך

וכן  (רש"י); האות" סביב קולמוס המוליך כאדם העין, סביב
[וכן  ככותב הוא הרי כוחל כי המשנה, בפירוש רבינו כתב
"כוחלת  מינכן) כת"י לפי צה. (שבת הגמרא מסקנת היא

כותבת"]. א.73)משום קמח, שלא 74)שבת החוב את
ישבו 75)ישכח. "והצורים טזֿיז) (יג, בנחמיה מפורש וכן

יהודה  לבני בשבת ומוכרים מכר וכל דג מביאים בה,
מה  להם: ואומרים יהודה, חורי את ואריבה וירושלים,
השבת"; יום את ומחללים עושים אתם אשר הזה הרע הדבר
מגיד  - לכם" היא קודש "כי תשא): (פרשת ובמכילתא
חנותו  שפלוני מה ישראל, על קדושה מוספת שהשבת
שאמר  למי מעיד . . . השבת את משמר שהוא - נעולה?
ביום  ונח ימים בששה עולמו את שברא העולם והיה

א.76)השביעי". קנ, לזמן 77)שבת היא השאלה
לזמן  היא הלוואה אבל יכתוב, שמא גזרו לא ולכן מועט,

אלפס'). ('רב יכתוב שמא וחוששים משנה,78)מרובה,
א. קמח, שבת

.‚È„Á‡79‰ta ¯ÎBn‰80¯eÒ‡Â] .¯eÒ‡ - ‰¯ÈÒÓa B‡ ∆»«≈«∆ƒ¿ƒ»»¿»
L ÔÈa ,ÌÈÊ‡Óa ÔÈa - [Ï˜LÏÌLÎe .ÌÈÊ‡Óa ‡l81 ƒ¿…≈¿…¿«ƒ≈∆…¿…¿«ƒ¿≈

„cÓÏÂ ˙BÓÏ ¯eÒ‡ Ck ,Ï˜LÏ ¯eÒ‡L82ÈÏÎa ÔÈa - ∆»ƒ¿…»»ƒ¿¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒ
.Ï·Áa ÔÈa ,„ia ÔÈa ,‰cÓƒ»≈«»≈¿∆∆

וב'.79) הי"ט פ"ד יוםֿטוב הל' על 80)ראה שהחליטו
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לו. מסרו ולא ב.81)המקח קנז, שבת אבל 82)משנה,
של  כלי שהוא אף זה, כלי לי מלא לחבירו: לומר מותר
יו"ט  מהלכות (פ"ד מידה שם לו מזכיר שאינו כיון מידה,

כא). הלכה

.„ÈÔÈ‡83ÔÈc84ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,˙aLa85ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ86 ≈»ƒ¿«»¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ
ÔÈLc˜Ó ‡ÏÂ87ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â .·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;88 ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿…¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ89ÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ90ÁwÓk ‡e‰L ÈtÓ , ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»

¯kÓÓe91‰fL ,˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ¿««¿∆∆
LÈc˜ÓÏ ‰ÓB„92ÈtÓ ,„BÚÂ .LÈ¯Ù‰L ˙B¯t Ô˙B‡ ∆¿«¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙aLa Ô˙B‡ Ôw˙Ók ‡e‰L93˙‡ ÔÈ¯NÚÓ ∆ƒ¿«≈»¿«»¿≈¿«¿ƒ∆
‰Ó‰a‰94‡¯˜Òa ÌL¯È ‡nL ‰¯Êb ,95LÈc˜Óe .96 «¿≈»¿≈»∆»ƒ¿…¿ƒ¿»«¿ƒ

BÁÒt Ì„‡97˙aLa98B˙‚È‚ÁÂ ,99- BfL ;·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿«»«¬ƒ»¿∆
ÔÈ‡ Ck ,ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡L ÌLÎe .‡È‰ ÌBi‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

˙‡hÁ ÈÓ ÔÈLc˜Ó100. ¿«¿ƒ≈«»

ב.83) לו, ביצה פסקֿדין.84)משנה, יכתוב שמא
אחיו 85) אשת את לייבם רוצה שאינו היבם, נעל חליצת

חליצה. שטר יכתוב שמא ואסור יכתוב 86)המת, שמא
ליבמה. כתובה אירוסין 87)שטר שטר יכתוב שמא אשה,

לה'.88)וקידושין. של 89)חפץ נפשו ערך להעריך
כז). (ויקרא שנותיו לפי להקדש הרי 90)הנודר האומר:
המקדש. בית לבדק - חרם זו הכוונה 91)בהמה אין

וממכר  מקח שהרי וממכר, מקח לידי יבוא שמא שאסרו
שטעם  אלא לגזירה, גזירה גוזרים ואין היא, חכמים גזירת

יכתוב. שמא וממכר: למקח שוה באלה, ראה 92)האיסור
לארץ  חוץ לתרומת זה טעם הוסיף [וכאן ט הלכה למעלה
הטעם  בה ואין כז.) (בכורות מפריש כך ואחר והולך שאוכל
ט.]. ביצה עיין מקדיש, משום להפרישה ואסור מתקן, של

ב.93) נז, בכורות מעשר 94)משנה, "וכל בהמה מעשר
קודש  יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר

לב). כז, (ויקרא את 95)לה'" בו שרושמים אדום צבע
בפ  שיצא כבכל העשירי בזה אסרו שלא (ומה הדיר תח

סקרא). משום ד"ה ח. חגיגה 'תוספות' עיין מקדיש,
ב.96) קמח, הפסח.97)שבת פסח 98)קרבן בערב

השבת. את דוחה הפסח שהקרבת בשבת, שחל
ביוםֿטוב 99) שלמים שיקריב היא בתורה האמורה "חגיגה

פ"א  חגיגה (הל' המקדש" לבית בבואו חג של הראשון
"צפנת 100)ה"א). - סה פיסקא בהעלותך (פ' 'ספרי'

הנקרא  הוא שנתמלאו המים על הפרה אפר "נתינת פענח");
הנקראים  הם האפר עליהם שניתן האלה והמים "קידוש",
הטמאים  את מטהרים היו ובהם מקודשים", ומים חטאת מי

ה"א). פ"ו אדומה פרה בהל' (רבינו

.ÂËdÈa‚n‰101ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ««¿ƒ«¿««¿¿«»¿
‡Ï - „ÈÊÓa ,ÔÈ˜˙‰M ‰nÓ ÏÎ‡È - ‚‚BLa :·BË¿≈…«ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ…

˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÏÎ‡È102Ôwz Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .103 …««»≈«»≈»≈»ƒ≈
LÈc˜n‰ ÔÎÂ .˙B¯t‰ ˙‡104ÌÈ¯Án‰ B‡ CÈ¯Ún‰ B‡ ∆«≈¿≈««¿ƒ««¬ƒ««¬ƒ

;ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa - ˙aLa¿«»≈¿≈≈¿≈ƒ«∆»»»
‰˜n‰ ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â105B¯·ÁÏ ¿≈»ƒ«¿¿≈««¿∆«¬≈

ÔÈ¯NÚÓ .‰˜ - ˙aLa106È‡Óc‰ ˙‡107ÔÈa ¿«»»»¿«¿ƒ∆«¿«≈
˙BLÓM‰108È‡ce‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,109. «¿»¬»…∆«««

מ"ג.101) פ"ב ח.102)תרומות בהלכה כמבואר
טבל.103) מכלל בשם 104)שיצאו ה פרק ביצה רי"ף

א.105)ה'ירושלמי'. ע, שבת 106)בבאֿקמא משנה,
א. שמעון 107)לד, אחר שהיה גדול כהן יוחנן "בימי

ישראל, גבול בכל ובדקו הגדול ביתֿדין שלחו הצדיק,
אבל  אותה, ומפרישים גדולה בתרומה זהירים שהכל ומצאו
הארץ  עמי היו עני, ומעשר שני ומעשר ראשון מעשר
לפיכך  אותם, מפרישים היו ולא לעצמם מקילים מישראל
נאמנים, אנשים אלא המעשרות על נאמנים יהיו שלא גזרו
מעושרין  לומר נאמנים ואין ספק פירותיהן הארץ עמי אבל
וראה  ה"א). פ"א מעשר בהל' (רבינו דמאי" הנקרא וזהו הן,

ה"כ. ברכות מהל' פ"א לילה 108)למעלה ספק יום ספק
בזמן  ספק שיש משום בו גזרו ולא ה"ד), בפ"ה (כמבואר

טבל.109)ובפירות.

.ÊËÈÓ110ÌL ‡¯wL111¯NÚÓ ˙Óe¯˙Ï112È‡Óc ÏL ƒ∆»»≈ƒ¿««¬≈∆¿«
ÌÏhÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏL ÈÚ ¯NÚÓÏ B‡113,˙aLa ¿«¿«»ƒ∆««…ƒ¿≈¿«»

Ô‰ È¯‰Â ,˙aM‰ Ì„wÓ ÔÓB˜Ó „ÁiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈¿»ƒ…∆««»«¬≈≈
ÈÚ B‡ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯t‰ „ˆa ÔÈÁpÓe ÔÈÚe„È¿ƒÀ»ƒ¿««≈¿ƒ»»…≈»ƒ

ÌÈ„eÓÏ114„·Ï·e ;eÏÎ‡ÈÂ e‡B·È - BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¿ƒ∆¡…∆¿»¿…¿ƒ¿«
ÍÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,Ô‰kÏ ÚÈ„BiL,¯NÚÓ ˙Óe¯z ∆ƒ««…≈∆∆¬ƒ«¬ƒ¿»¿««¬≈

ÚÈ„BÈÂ115.ÈÚ ¯NÚÓ EÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,ÈÚÏ ¿ƒ«∆»ƒ∆∆¬ƒ«¬ƒ¿«¿«»ƒ

מ"ד.110) פ"ד שאני 111)דמאי מה שבת: בערב שאמר
הפירות, צבור של בדרומו או בצפונו יהיה להפריש חייב
אחר. למקום והמעשרות התרומות את הוציא לא אבל

שהוא 112) ממעשר לכהן תרומה להפריש צריך שהלוי
מיד  לתתה רגילים גדולה תרומה אבל מישראל, מקבל
שם  שקרא אחר ישראל בבית להשאירה הדרך ואין לכהן,

המתנות 113)עליה. לתת שאסור לעני, או לכהן ליתנם
שם). המשניות בפירוש (רבינו לאכול 114)בשבת רגילים

שולחנו. שמשלו 115)על סבורים הם מודיעם, אינו שאם
ומעשרות  תרומות לאורחיו להאכיל ואסור מאכילם, הוא
הבריות  דעת שגונב ועוד: ורע"ב). המשניות (פירוש

ישראל'). ('תפארת

.ÊÈ¯eÒ‡116ÒÈÙ‰Ï117‡È·˜a ˜ÁNÏe118ÈtÓ ,˙aLa »¿»ƒ¿«≈¿À¿»¿«»ƒ¿≈
Èa ÌÚÂ ÂÈa ÌÚ Ì„‡ ÒÈÙÓe .¯kÓÓe ÁwÓk ‡e‰L∆¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿≈

B˙Èa119ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰pË˜ ‰Ó „‚k ‰ÏB„‚ ‰Ó ÏÚ ≈«»»¿»¿∆∆»»¿«»ƒ¿≈∆≈
ÔÈ„Èt˜Ó120. «¿ƒƒ

ב.116) קמח, שבת גורלות.117)משנה, להטיל
בעצמות 118) או בצרורות או בעצים שמשחקים "אלו

חבירו  את הנוצח שכל ביניהם תנאי ועושים בהן, וכיוצא
גזילה  מהל' בפ"ו (רבינו וכך" כך ממנו יקח שחוק, באותו
מדבריהם  גזל משום אסור בחול אף זה ודבר ה"י) ואבידה

(פירוש 119)(שם). בשבת השולחן יד על משחק דרך
שהרי 120)המשניות). ומשקל, מדה לידי יבואו ולא

משלו. הכל להם נותן אביהם

.ÁÈ¯eÒ‡121,Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ,˙BBaLÁ ·MÁÏ »¿«≈∆¿∆»ƒ»∆
˙aLa122‰¯Êb - ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ÔÈa ,¯·ÚL ÔÈa - ¿«»≈∆»«≈∆»ƒƒ¿¿≈»

¯zÓ - C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ˙BBaLÁ ,CÎÈÙÏ .·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…¿ƒ»∆¿∆≈»∆…∆À»
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‰La eÏ ‰È‰ ‰‡e·z ÔÈ‡Ò ‰nk ?„ˆÈk .Ô·MÁÏ¿«¿»≈««»¿ƒ¿»»»»¿»»
‡ˆBiÎÂ ,Ba ˙e˙Áa ‡ÈˆB‰ ÔÈ¯Èc ‰nk ,˙ÈBÏt¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«¿¿¿«≈
C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ,‰ÏËa ‰ÁÈN ÏÏÎa Ô‰L ;el‡a»≈∆≈ƒ¿«ƒ»¿≈»∆≈»∆…∆

ÏÁa ·MÁÓk - ˙aLa Ô˙B‡ ·MÁÓ‰ .ÏÏk123. ¿»«¿«≈»¿«»ƒ¿«≈¿…

א.121) קנ, מתייחסת 122)שבת "בשבת" המילה
צריך  שהוא חשבונות לחשב בשבת אסור ההלכה: לתחילת
רוקח'). ('מעשה להיות לעתיד בין לשעבר בין להן,

(123 ֿ (מגיד חטא ליראי ראויה בטלה שיחה אין אבל
משנה).

.ËÈ¯eÒ‡124˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ˙B¯˜Ï125;˙aLa »ƒ¿ƒ¿»≈∆¿¿«»
‰BÓ .˜ÁÓÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁ C¯„k ‡‰È ‡lL126Ì„‡ ∆…¿≈¿∆∆…¿»ƒ¿…∆»»

ÂÈ˙B¯t¯t127ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈtÓ ÂÈÁ¯B‡ ˙‡Â «¿¿»¿∆¿»ƒƒ¬»…ƒ
·˙k‰128,CÎÈÙÏ .˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ‡¯˜È ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿¿ƒ»

- Ï˙k‰ ÏÚ B‡ ‡Ï·h‰ ÏÚ ÔÈ˜e˜Á ˙BÓM‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«≈¬ƒ«««¿»««…∆
¯eÒ‡Â .¯ËLa ÛlÁ˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,Ô˙B¯˜Ï ¯zÓ129 À»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»¿»

‰¯ev‰ ˙Áz Cl‰Ó‰ ·˙Îa ˙B¯˜Ï130È˜BÈc‰ ˙Á˙Â ƒ¿ƒ¿»«¿«≈«««»¿«««¿¿ƒ
˙aLa131ÌÈ·e˙ka ˙B¯˜Ï Û‡ .132˙Èa ˙ÚLa ˙aLa ¿«»«ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

L¯„n‰133;L¯„n‰ ˙Èa Ïeha ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - «ƒ¿»»¿≈»ƒƒ≈«ƒ¿»
˙ÈaÓ ÚnÈÂ ,‡¯B˜Â B˙È·a ·LBÈ „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆»≈¿≈¿≈¿ƒ»«ƒ≈

.L¯„n‰«ƒ¿»

ב.124) קטז, וחשבונות.125)שבת חובות שטרי
ב.126) קמז, שבת מעדנים.127)משנה, "כי 128)מיני

 ֿ ויום בשבת לקרוא אסור ופירושיהן, הנבואות ספרי לבד
(פירוש  החכמות" מן בחכמה הספר אותו היה ואפילו טוב,

א.129)המשניות). קמט, אדם 130)שבת בני "כגון
אדם  בני של דיוקנות או משונות, חיות בכותל המציירים
זו  תחתיה: וכותבין וגלית, דוד מלחמת כגון מעשים, של
(רש"י). ופלונית" פלוני דיוקנית וזו פלונית, חיה צורת

להסתכל 131) בחול אף אסור עבודהֿזרה לשם עשאם ואם
(גמרא  האלילים" אל תפנו "אל ד) יט, (ויקרא שנאמר בהם,

שם). יקרא 132)ו'תוספות' שלא לומר, "רוצה
ואחד  אחד כל ועוד) ואיוב משלי (תהלים ב"כתובים"
הקריאה  אסרו ולא המדרש, בית יבטל שלא כדי בביתו,
המשניות). (פירוש בלבד" המדרש בשעת אלא בהם

ומלמדים 133) בשבתות, לעם דורשים שהיו היה "דרכם
לכולם  גדולה תועלת והיתה ותורותיו, האלהים חוקי לעם
החכמים  על ואפילו אכילה, קודם עושים היו וזה בזה,
דבריו, לשמוע באים היו כשלא מקפיד הרב היה הגדולים
גדריו  ושמירת הדת חיזוק היה עם ברוב ההוא שהקיבוץ לפי

(מגידֿמשנה).

.Î‰ÏÙ134¯ˆÁa ‰˜Ï„135Ïk ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙aLa »¿»¿≈»¿»≈¿«»≈«ƒ»
,ÈB·Ó‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ¯ˆÁa LiM ‰Ó«∆≈∆»≈¿»≈«∆∆∆¿«»
È„k ‰˜Ïc‰ ‰aÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;e·¯ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿¿≈»∆»¿«∆«¿≈»¿≈
,e¯Êb CÎÈÙÏ .BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,ÏÈviL∆«ƒƒ¿≈∆»»»«»¿ƒ»»¿
,˙aL B˙B‡Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ‡l‡ ÏÈvÈ ‡lL∆…«ƒ∆»»∆»ƒ¿«»
ÏBÎiL ÌÈ„‚·e ,˙aLa Ô‰a LnzL‰Ï CÈ¯vL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«»¿»ƒ∆»

;LaÏÏÈ„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ,Ïk‰ ÔÓ L‡È˙Ó ‡ˆÓpL ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ«…¿≈»ƒ≈
.ÏÈvÓ BÈ‡ ÂÈÏÎÂ BBÊÓ Û‡ - e·¯Ú ‡Ï Ì‡Â .Èeakƒ¿ƒ…≈¿«¿¿≈»≈«ƒ

ב.134) קיז, שבת שאין 135)משנה, אחרת בחצר אבל
הדליקה  מחשש הכל להציל ומותר בהול, אינו הדליקה בה

(מגידֿמשנה). הסמוכה שבחצר

.‡Î‰Óe136‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ?BBÊÓÏ ÏÈvÓ ‡e‰ ««ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈»
˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ˙aL ÈÏÈÏa137Èe‡¯‰ , ¿≈≈«»«ƒƒ¿»¿À»»

Ì„‡Ï - Ì„‡Ï138‰Ó‰·Ï - ‰Ó‰·Ï Èe‡¯‰Â ,139; ¿»»¿»»¿»»«¿≈»«¿≈»
˙È¯ÁLa ‰ÏÙ140;˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - »¿»¿«¬ƒ«ƒƒ¿¿≈¿À

.˙Á‡ ‰cÚÒ ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ‰ÁÓa¿ƒ¿»«ƒƒ¿¿À»««

ב.136) קיז, שבת שלש 137)משנה, לאכול אדם שחייב
ה"ט. בפ"ל כמבואר בשבת, שלש 138)סעודות מזון

מגדים'). ('פרי ביתו מבני אחד כל עבור סעודות
עצמן"139) לסעודת והעבדים הבהמות מזון "שמקדימים

ה"ח). פ"ט עבדים בהל' הסעודה 140)(רבינו לפני
השניה.

.·Î‰na141‰a¯‰ ÌÈÏÎa ÏÈvÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c142, «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ«¿≈
‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ ,‰¯ÚÓe B‡ÈˆBÓe ÈÏk ‡lÓÓ ‰È‰L B‡∆»»¿«≈¿ƒƒ¿¬∆¿≈¿«≈
CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‡l‡ ÏÈvÓ ÔÈ‡L ‡e‰ - ˙ÈL B˙B‡≈ƒ∆≈«ƒ∆»«∆»ƒ
ŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ‰‡ˆB‰a „Á‡ ÈÏk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ¬»ƒƒ¿ƒ∆»¿»»««««

.¯zÓ - ˙BcÚÒ ‰nk Ba LiL Ètƒ∆≈«»¿ÀÀ»

א.141) קב, שבת אחת.142)משנה, בפעם אפילו

.‚ÎLiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯kÎ ‡ÏÓ ÏÒ ÏÈvÓ ?„ˆÈk≈««ƒ«»≈ƒ»««ƒ∆≈
‰Ï·c ÏL ÏebÚÂ ,˙BcÚÒ ‰nk Ba143.ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁÂ , «»¿À¿ƒ∆¿≈»¿»ƒ∆«ƒ

ÏBÎiM ‰Ó Ïk da ıa˜Â B˙ÈlË N¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««ƒ¿ƒ≈»»«∆»
.¯zÓ - ˙Á‡ ˙·a ‰‡ÏÓ d‡ÈˆB‰Â ,‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿«««À»

עיגול.143) בצורת כבושות מיובשות תאנים

.„Î¯ÓB‡Â144ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï145ÏÎÂ ! ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆¿»
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ÏÈvÓ „Á‡Â „Á‡146ÈÏk B‡ , ∆»¿∆»«ƒ»∆»ƒ¿ƒ

.ÏÈvÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â .ÏB„b ¯·c elÙ‡ ˜ÈÊÁnL „Á‡∆»∆«¬ƒ¬ƒ»»»«¬≈∆«ƒ
¯zÓ - ÂÈÏÚ·Ï B˙e BzÁ˜Ï ÏÈvn‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»««ƒ¿«¿¿»ƒ¿»»À»

BÏÓÚ ¯ÎN ˙aM‰ ¯Á‡ epnÓ ÏhÏ BÏ147‰Ê ÔÈ‡Â ; ƒ…ƒ∆««««»¿«¬»¿≈∆
˙aL ¯ÎN148,¯eq‡ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¿««»∆¬≈≈»¿»»¿…ƒ

·¯ÚÓ ÌB˜Óa ‡l‡ B‡ÈˆB‰ ‡lL149. ∆…ƒ∆»¿»¿…»

א.144) קב, שבת שלא 145)משנה, בשבילו, לא אבל
סעודות. שלש אלא לו בואו 146)הותרו שאמר: כיון

הכל. את הפקיר לכם, שם:147)והצילו במשנה כמפורש
השבת. אחר חשבון עמו עושין פקחין, היו "ואם

שלו,148) הוא הרי הכל - לעצמו לקחת המציל רצה שאילו
עבודת  שכר נוטל אינו והוא ההפקר, מן בכל זכה שהרי
(גמרא  מרצונו מחזירם שהוא החפצים שכר כיֿאם ההצלה,

המשניות). כמו 149)ופירוש הדבר הרי אחרים, שלגבי
הכ"ב) פ"ו למעלה (ראה איסור שום בה התירו שלא מציאה
שם. השקל' ו'מחצית סקי"ג של"ד סי' אברהם' 'מגן ועיין

.‰ÎÏÈv‰150‰i˜ ˙t151˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ƒƒ«¿ƒ»≈≈«ƒ«
- ‰i˜ dÈ‡L ˙t ÏÈv‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰i˜ dÈ‡L∆≈»¿ƒ»¬»ƒƒƒ«∆≈»¿ƒ»
‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÈvÓe .‰i˜ ˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ≈«ƒ«¿ƒ»«ƒ¿«ƒƒ«
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·¯Úa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰È‰ Ì‡ ,˙aLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M∆»ƒ¿«»ƒ»»«ƒƒ¿∆∆
˙aL152ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ˙aLa ÏÈvÓ BÈ‡ Ï·‡ ;153, «»¬»≈«ƒ¿«»¿«ƒƒ

˙aMÏ BÊ ˙aMÓ ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿¿…ƒ«»««»
‰‡a‰154‰Ó Ïk L·BÏ - LaÏÏ ÏÈvÓ ‡e‰M ‰Óe . «»»«∆«ƒƒ¿≈»«

ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó Ïk ÛËBÚÂ ,LaÏÏ ÏBÎÈ ‡e‰M∆»ƒ¿¿≈»«∆»
eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â .‡ÈˆBÓe ,ÛËÚÏ«¬…ƒ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ
,ÂÈÏÎa ÛhÚ˙Óe L·BÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ !ÌÎÏ»∆¿»∆»¿∆»≈ƒ¿«≈¿≈»
ÔÓ È¯‰L ,ÏÎ‡n‰ BÓk BlL ‡e‰ È¯‰Â .‡ÈˆBÓeƒ«¬≈∆¿««¬»∆¬≈ƒ

.ÔÈÎBÊ Ô‰ ¯˜Ù‰‰«∆¿≈≈ƒ

ב.150) קיז, הדין 151)שבת וכן סעודות. שלש מזון
אחד, מין כבר הציל אם אוכלין, מיני ושאר ודגים בבשר
שלד). סי' (או"ח חפץ אני השני במין לומר יכול

אין 152) בזמננו אבל הראיה, פי על מקדשים שהיו בזמן
בשבת, באחד ולא שבת בערב לא חל הכיפורים יום

ה"א. פ"ז החודש קידוש בהל' יום 153)כמבואר למוצאי
משום  להתיר, טעם שיש אףֿעלֿפי (רש"י). הכיפורים
שם). ('תוספות' הכיפורים יום במוצאי לאכול שמצוה

בשבילו.154) אוכל להכין זמן לו יש שהרי

.ÂÎ¯zÓ155L„w‰ È·˙k Ïk ÏÈv‰Ï156¯ˆÁa LiL À»¿«ƒ»ƒ¿≈«…∆∆≈∆»≈
;e·¯Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈB·n‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ¿»≈«∆∆∆¿«»¿««ƒ∆…≈¿

„Á‡ ÈÁÏe ˙BvÁÓ LÏL ÈB·nÏ ‰È‰iL „·Ï·e157. ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿ƒ¿ƒ∆»
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k eÈ‰iL ,‡e‰Â158Ï·‡ ;L„w‰ ÔBLÏ·e »∆ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿«…∆¬»

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ·˙Îa B‡ ÔBLÏ ÏÎa ÔÈ·e˙k eÈ‰ Ì‡ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿»«≈≈«ƒƒ
Ì‰a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ÏÁ·e .·e¯Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ ,Ô˙B‡159, »¬ƒ»»»≈¿…»ƒ¿»∆
.Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈ„a‡˙Ó Ô‰Â Û¯z‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒ»ƒ¿«…∆¿≈ƒ¿«¿ƒ≈¬≈∆

א.155) קטו, שבת וכתובים.156)משנה, נביאים תורה
ה"ב.157) בפי"ז שבספרי 158)כמבואר הכתב הוא

שלנו. חלפתא 159)התורה באבא "מעשה א: קטו, שבת
יושב  שהיה ומצאו לטבריה, בריבי גמליאל רבן אצל שהלך
בו. קורא והוא תרגום, איוב ספר ובידו . . . שולחנו על
על  עומד שהיה אביך, אבי גמליאל ברבן אני זכור לו: אמר
ואמר  תרגום, איוב ספר לפניו והביאו בהרֿהבית, מעלה גבי
הוא  אף הבנין), אבני (שורת הנדבך תחת שקעהו לבנאי:
במקום  מניחן - אומר יהודה ברבי יוסי רבי וגנזו. עליו ציוה

מאליהן". מרקיבין והן גלוי) (=מקום התורפה

.ÊÎeÈ‰160ÌÒa ÔÈ·e˙k161‡¯˜Ò·e162ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »¿ƒ¿«¿ƒ¿»««ƒ
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡Ói˜ ÏL ·˙k BÈ‡L∆≈¿»∆«»»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

ÔBÈlb .Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - L„˜ ÔBLÏ·e163,ÌÈ¯ÙÒ ÏL ƒ¿…∆«ƒƒ»ƒ»∆¿»ƒ
Ûc ÔÈaLÂ ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaLÂ ‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿∆¿«»¿∆≈»»»¿»»»¿∆≈«
ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Ùq‰ ÛBÒaLÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aLÂ Û„Ï¿«¿∆ƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«≈∆≈«ƒƒ

˙BÎ¯a‰ .Ô˙B‡164ÔÈÚÓw‰Â165Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »«¿»¿«¿≈ƒ««ƒ∆≈»∆
ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰a¯‰ ˙BÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆≈≈ƒ¿»«¿≈∆»≈

.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»

ב.160) קטו, לכתיבה.161)שבת אדום 162)צבע צבע
תורה. ספר לכתיבת כשרים אינם ושניהם בהיר,

הכתב.163) את המקיף כתוב, הבלתי "מטבע 164)החלק
ברכות" ושאר עשרה' 'שמונה כגון חכמים, שתיקנו הברכות

שלנו. תפילה סידורי כעין - בהם 165)(רש"י) שכתובים
ולרפואה. לסגולה תורה של (פרשיות) מעניינות פסוקים

.ÁÎ¯ÙÒ166‰¯Bz167LÓÁÂ ÌÈBÓL ËwÏÏ Ba LiL ≈∆»∆≈¿«≈¿ƒ¿»≈
¯‚È" ÔÏÏÎa elÙ‡Â ,˙BÓÏL ˙B·z CBzÓ ˙Bi˙B‡ƒƒ≈¿≈«¬ƒƒ¿»»¿«

"‡˙e„‰N168da ÔÈ‡L ‰L¯t da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¬»¿≈ƒ»¿»»»»»∆≈»
ÈÂ ˙Bi˙B‡ LÓÁÂ ÌÈBÓL˙B¯kÊ‰ da L169ÔB‚k , ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈»«¿»¿

Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ"170.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - " «¿ƒƒ¿…«»»…«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»
˜Èz ÔÈÏÈvÓe171ÌÚ ÔÈlÙz ˜È˙Â ,¯Ùq‰ ÌÚ ¯Ùq‰ «ƒƒƒ«≈∆ƒ«≈∆¿ƒ¿ƒƒƒ

ÔÎB˙a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈlÙz‰172.˙BÚÓ «¿ƒƒ««ƒ∆≈¿»»

א.166) קטז, ולא 167)שבת האותיות, צורות שנטשטשו
בנסוע" "ויהי כמו אותיות, וחמש שמונים אלא נשארו
אלא  בה ואין עצמה, בפני כספר החשובה לה), י, (במדבר

אותיות. וחמש לשון 168)שמונים ולא תרגום שהוא אף
אותיות 169)הקודש. פ"ה בהם שאין אף קדושים, שמות

קטו:). כמה 170)(שבת זו מפרשה ונטשטשו שנמחקו
מתשמישי 171)אותיות. שהתיק ב. קטז, שבת משנה,
התיק.172)קדושה. לגבי בטלות שהמעות התיק, בתוך

ה'תשע"ח  שבט כ' שני יום

ועׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בהם 1) שאין בדברים דבריהם, של איסורים בו נתבארו

צרכי  או מצוה, במקום מהם, שהותר ומה מלאכה. חשש
את  דוחין ביתֿדין עונשי שאין ביאור לזה ונמשך רבים,
בהקדמת  הפרק ונסתיים מצוה. שהם פי על אף השבת,
מצד  בשבת, דברים מקצת טלטול איסור סיבות הודעת
מטולטלין. הדברים שבהן הרשויות מצד לא הדברים, מהות

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈¬ƒ¿«»««ƒ
.‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‡Â ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÓBc ÌÈ‡L∆≈»ƒƒ¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈¿»»
˙aMÓ ·ÈLz Ì‡ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»∆∆¿ƒ∆∆¡«ƒ»ƒƒ«»
Bz„aÎÂ :¯Ó‡Â .ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ EÏ‚«̄¿∆¬¬»∆¿»¿ƒ¿∆¡«¿ƒ«¿

¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡ˆnÓ EÈÎ¯c ˙BNÚÓ2CÎÈÙÏ . ≈¬¿»∆ƒ¿…∆¿¿¿«≈»»¿ƒ»
¯a„Ï elÙ‡Â ,˙aLa ÂÈˆÙÁa Cl‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈«¬»»¿«»«¬ƒ¿«≈

ÓÏ ¯kÓi ‰Ó BÙzL ÌÚ ¯a„iL ÔB‚k ,Ô‰a‰Ó B‡ ¯Á »∆¿∆¿«≈ƒÀ»«ƒ¿…¿»»«
CÏÈ ‰¯BÁÒ ‰Ê È‡·e ,‰Ê ˙Èa ‰·È C‡È‰ B‡ ,‰˜iƒ¿∆≈«ƒ¿∆«ƒ∆¿≈∆¿»≈≈
:¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk .ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ»∆¿«≈»∆∆¡«

¯zÓ ¯e‰¯‰ ,¯eÒ‡ ¯eac - ¯·c ¯a„Â3. ¿«≈»»ƒ»ƒ¿À»

רבי 2) "אמר ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי
אלהיך  לה' שבת השביעי "ויום י) כ, (שמות כתיב אבהו:
בעשרה  (שהרי ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה –
(שלא  ממאמר" שבות אתה אף העולם), נברא מאמרות

חול). דברי בשבת עמוד 3)תדבר ק"נ דף שבת (מסכת
א').

.·¯eÒ‡4È„k ˙aLa ÂÈ˙B„Ne ÂÈ˙Bpb „˜ÙÏ Ì„‡Ï »¿»»ƒ¿…«»¿»¿«»¿≈
‰Ê È¯‰L ;Ô‰È˙B¯t Ô‰ C‡È‰ B‡ ,ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ ‰Ó ˙B‡¯Ïƒ¿»≈¿ƒƒ≈«≈≈≈∆∆¬≈∆
„Ú ˙aLa ‡ˆiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BˆÙÁ ˙BNÚÏ Cl‰Ó¿«≈«¬∆¿¿≈»¿»»∆≈≈¿«»«

ÌeÁz‰ ÛBÒ5·B¯˜ ‰È‰iL È„k ,CLÁzL „Ú ÌL ·LÈÂ , «¿¿≈≈»«∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆»
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BÎel‰ ‡ˆÓ È¯‰L ;˙aL È‡ˆBÓa ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ«¬¬»»¿»≈«»∆¬≈ƒ¿»ƒ
.ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ ˙aLa¿«»«¬¬»»

ב').4) עמוד ל"ח דף עירובין אמה 5)(מסכת אלפיים
א'. הלכה כ"ז בפרק כמבואר מהעיר

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ÌeÁz‰ ÏÚ CÈLÁ‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ««¿
CÈLÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙BNÚÏ ˙aLa ¯eÒ‡L ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆»¿«»«¬¬»ƒ∆¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLa B˙BNÚÏ ¯znL ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆À»«¬¿«»¬≈∆À»
ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‡È·‰Ï ÌeÁz‰ ÏÚ ÔÈÎÈLÁÓ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈«¿ƒƒ««¿¿»ƒ≈¿À»ƒ
;˙B¯t ¯ÓLÏ ‡e‰ CÈLÁÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÚBt ¯kNÏ B‡ƒ¿…¬ƒ¬»«¿ƒƒ¿…≈

˙aLa ¯ÓLÏ ¯zÓ È¯‰L7B‡ ‰Ó‰a ‡È·‰Ï CÈLÁÓe . ∆¬≈À»ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
ÔÈLeÏz ˙B¯t8ŒÛ‡ ,‰‡a ‡È‰Â dÏ ‡¯B˜ - ‰Ó‰a‰L ; ≈¿ƒ∆«¿≈»≈»¿ƒ»»«

eÈ‰ el‡ - ÔÈLeÏz ˙B¯Ùe ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡È‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ«¿≈¿ƒƒ»
Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ .˙aLa Ô‡È·‰Ï ¯zÓ ‰È‰ ,˙BvÁÓ ÌL»¿ƒ»»À»«¬ƒ»¿«»¿≈≈»»

ÈBÏt C¯ÎÏ :B¯·ÁÏ9ÌL eÈ‰ Ì‡L ;¯ÁÓÏ CÏB‰ È‡ «¬≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈¿»»∆ƒ»»
ÌÈb¯a10.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙aLa ÌLÏ CÏB‰ ‰È‰ , À¿»ƒ»»≈¿»¿«»¿≈…«≈»∆

להחשיך 6) שאסור א'). עמוד ק"נ דף שבת מסכת (משנה
התחום. ח'.7)על הלכה להלן מערב 8)ראה שנתלשו

באכילה  שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת
אין  – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק (למעלה
ב'). עמוד ק"נ דף שבת (מסכת עבורם מחשיכים

לתחום.9) מחוץ שעל 10)שהוא שומרים, של סוכות
הן  אם לתחום, מחוץ אפילו בשבת ללכת יוכל  ידיהן
טפחים, וארבעה אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות

וב'. א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר

.„¯zÓ11ÈnÚ „ÓÚzL ‰‡¯‰ :ÏÚBÙÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»«¿≈¬ƒ¿∆∆«¬…ƒƒ
?·¯ÚÏ12;·¯ÚÏ ÈÏ ÔBÎ ‰È‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ »∆∆¬»……«¡≈»ƒ»∆∆

¯eÒ‡Â .˙aLa BˆÙÁ ‰NBÚ ‡ˆÓpL13‚l„Ïe ıe¯Ï ∆ƒ¿»∆∆¿¿«»¿»»¿«≈
CÎel‰ ‡‰È ‡lL - EÈÎ¯c ˙BNÚÓ :¯Ó‡pL ,˙aLa¿«»∆∆¡«≈¬¿»∆∆…¿≈ƒ»

„¯BÈÂ .ÏÁ ÏL CÎel‰k ˙aL ÏL14¯B·Ï Ì„‡ ∆«»¿ƒ»∆…¿≈»»¿
ÁÈLÂ15„¯BÈÂ ÒtËÓe ,‰n‡ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰¯ÚÓe ¿ƒ«¿»»¬ƒ≈≈»«»¿«≈¿≈

‰˙BLÂ16‰ÏBÚÂ ÒtËÓe ,17¯eÒ‡Â .18˙Ba¯‰Ï ¿∆¿«≈¿∆¿»¿«¿
‰ÁÈNa19‰ÏËa20‡‰È ‡lL - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ»¿≈»∆∆¡«¿«≈»»∆…¿≈

˙aL ÏL C¯ea„.ÏÁ ÏL C¯ea„k ƒ»∆«»¿ƒ»∆…

א').11) עמוד ק"נ דף שבת אם 12)(מסכת נראה "עכשיו
פי  על אף לכשתחשך, אלי תבא אם לערב, עמי תעמוד
מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם
זה  הרי רמז, בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון
אסור  דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור,
"הנראה  פירש: ובהגה"מ שם). רש"י (ועיין מותר" הרהור

בעיניך". טוב א').13)– עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
א').14) עמוד ק' דף עירובין ארוכה.15)(מסכת חפירה
שיש 16) "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר רש"י לדעת

מים". בהן שאין בין מים של 17)בהן חשש כאן ואין
כתב  של"ו סימן חיים אורח ובטור חול, כדרך הילוך איסור
קרקע  יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש

ועלייתו. א').18)בירידתו עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
שמעון 19) "רבי ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי

אמי  לה: אמר הרבה, מדברת אמו את כשראה יוחאי בן
היום". י 20)שבת (מסכת ב'):בתלמוד עמוד י"ט דף ומא

חולין  שיחת השח רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא
בם" "ודברת ז') פסוק ו', פרק (דברים שנאמר בעשה, עובר
שהמדובר  שם פירש הר"ח אבל בטלים". בדברים ולא –
מהלכות  ב' בפרק לעיל ועיין לימודו. באמצע המפסיק על

ד'. הלכה דעות

ãycew zegiyn zecewpã

"zaya blcle uexl xeq`"

כו'", מצוה לדבר בשבת לרוץ "מותר ה' בהלכה וממשיך
לתלמיד־  כשבאים ה': לעבודת בנוגע זו מהלכה וההוראה
השליחות  את לו ומוסרים שבת, בבחינת שהוא חכם
טוען  חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק שיש הדור, מנשיא
לרוץ  יכול אינו וממילא שבת" איקרי "תלמיד־חכם הוא
ולדלג  לרוץ "מותר ההוראה באה זה על בשבת, ולדלג
מותר  היינו שמותר, בלבד זו ולא מצוה". לדבר בשבת
לבית  לרוץ "מצוה כן לפני שפסק כמו אלא לכתחילה,
נעלה, הכי עניין הוא התורה שלימוד אף כי כו'" הכנסת
בית  לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין ש"אין עד
נפש' 'פיקוח של בעניין מדובר כאשר אעפ"כ המקדש",
הוא  וכך בשבילו, השבת את לחלל שצריך התורה אומרת
תורה  מלימוד להפסיק שיש ברוחניות נפש' ב'פיקוח גם
ש'מת  אחר במקום ומבואר אחר. יהודי להציל כדי (שבת)
בו  אין אבל הזה, בעולם החי אדם הוא ברוחניות מצוה'
על  כלל יודע שאינו מכיון - מצוה' 'מת - למצוות חיות
כהן־גדול  אפילו חייב מצוה' שב'מת כשם ולכן המצוה,
כדי  שבתון) (שבת יוה"כ עבודות באמצע להפסיק
לעזוב  שיש ברוחניות מצוה' ל'מת בנוגע כך בו , להתעסק
וכלשון  זה, יהודי להחיות כדי נעלית הכי העבודה את
הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו "חלל הידוע
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‰˙È·Ï ıe¯iL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aLa ıe¯Ï ¯zÓÀ»»¿«»ƒ¿«ƒ¿»¿∆»¿≈
L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰21ÔÈ·MÁÓe .22ÏL ˙BBaLÁ «¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ∆¿∆

‰ÂˆÓ23ÔÈ„„BÓe ,24- ‰Â˜Ó ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„È„Ó ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
¯eÚMk LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ25Ïa˜Ó Ì‡ Ú„ÈÏ - „‚a B‡ , ≈«ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ¿«≈

‰‡ÓË26ÔÈ˜ÒBÙe .27Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â .ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ À¿»¿ƒ¿»»«¬ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‡ÈË¯ËÏ elÙ‡Â - ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ28 ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¬ƒ¿«¿ƒ»

ÔÈÏ˜¯Ëe29ÁwÙÏ - ÌÈ˙ek ÏL30ÌÈa¯ È˜ÒÚ ÏÚ31 ¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«ƒ
Ò¯‡Ï ˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈÎcLÓe .˙aLa32˜BÈz‰ ÏÚÂ , ¿«»¿«¿ƒ««ƒ≈»≈¿««ƒ

˙en‡ B„nÏÏe ¯ÙÒ B„nÏÏ33ÔÈ¯w·Óe .34ÔÈÏBÁ ¿«¿≈∆¿«¿À»¿«¿ƒƒ
:¯ÓB‡ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰Â .ÌÈÏ·‡ ÌÈÓÁÓe¿«¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿»¿«≈∆«∆≈

‡B·Ï ‰·B¯˜ ‰‡eÙ¯e ,˜ÚÊlÓ ‡È‰ ˙aL35. «»ƒƒƒ¿…¿»¿»»
ÔÈÎÈLÁÓe36ÁwÙÏ ÌeÁz‰ ÏÚ37ÏÚÂ ‰lk È˜ÒÚ ÏÚ «¿ƒƒ««¿¿«≈««ƒ¿≈«»¿«
˙n‰ È˜ÒÚ38¯Î˙Â ÔB¯‡ BÏ ‡È·‰Ï ,:BÏ ¯ÓB‡Â .ÔÈÎÈ ƒ¿≈«≈¿»ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.ÈBÏt ÌB˜nÓ ‡·‰ ,ÌL ˙‡ˆÓ ‡Ï .ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ≈ƒ¿¿ƒ…»»»»»≈ƒ¿¿ƒ
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BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e .ÌÈ˙‡Óa ‡·‰ ,‰Óa ˙‡ˆÓ ‡Ï…»»»¿»∆»≈¿»«ƒƒ¿«∆…«¿ƒ
ÁwÓ ÌeÎÒ39,Ô‰ ‰ÂˆÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL . ¿ƒ»∆»≈¿«≈»∆ƒ¿»≈

ÈˆÙÁ ,ÔÈ¯eÒ‡ EÈˆÙÁ - 'eÎÂ EÈˆÙÁ ˙BNÚ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬¬»∆¿¬»∆¬ƒ∆¿≈
.ÔÈ¯zÓ ÌÈÓL»«ƒÀ»ƒ

זירא:21) רבי "אמר ב'): עמוד ו' דף ברכות (מסכת
לבית  הדרשה את לשמוע רצים חכמים כשראיתי בתחילה
כיון  השבת! את מחללים חכמים אמרתי: המדרש,
אדם  ירוץ לעולם לוי: בן יהושע רבי שאמר מה ששמעתי

מהרתי. אני גם בשבת, ואפילו הלכה (מסכת 22)לדבר
א'). עמוד ק"נ דף לסעודת 23)שבת ההוצאות כחשבון

ש"ו). אברהם (מגן וכדומה שבת 24)מצוה (מסכת משנה
א'). עמוד קנ"ז סאה.25)דף בו 26)ארבעים שיש בגד

בגדים  טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש
א'). הלכה כ"ב פרק כלים בהלכות (מסכת 27)(רבינו

כסף. סכומי מקציבים א') עמוד ק"נ דף שבת
חדרים.29)לתיאטראות.28) שמסביבו מרווח אולם
המשניות).30) (פירוש ולחקור רבים 31)לשאול צרכי

מצוה. לדבר רבינו:32)נחשבים כתב המשנה בפירוש
והבנות". הבנים בשדוכי – מצוה (מסכת 33)"דבר

לפדותו, למולו, בבנו: חייב "האב א') עמוד כ"ט קדושין
אומנות". וללמדו אשה להשיאו תורה, (מסכת 34)ללמדו

א'). עמוד י"ב דף שלא 35)שבת דעתם להרחיב "צריך
(רש"י). עמוד 36)יצטערו" קנ"א דף שבת (מסכת משנה

המשניות).37)א'). (פירוש ולחקור" שכל 38)"לשאול
הם. מצוה צרכי יוסיף,39)אלו לא שעליו מסוים סכום

ממונו. חסכון אם כי מצוה זו בהקצבה שאין מכיון

.ÂÔÈ‚ÈÏÙÓ40ÏB„b‰ Ìia41,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aL ·¯Úa «¿ƒƒ«»«»¿∆∆«»ƒ¿«ƒ¿»
˜ÒBÙe42˙·BL BÈ‡Â - ˙aLÏ BnÚ43ÔÈ¯ÈÙÓe .44 ≈ƒƒ¿…¿≈≈¿ƒƒ
ÌÈ¯„45˙aL C¯ˆÏ ÔÈa - ˙aLa46C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa , ¿»ƒ¿«»≈¿…∆«»≈∆…¿…∆
˙aL47ÔÈÏ‡LÂ .48C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯„p‰ ÏÚ ÌÎÁÏ «»¿ƒ¿»ƒ¿»»««¿»ƒ∆≈¿…∆

Ô¯Èz‰Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓe ,˙aM‰««»«ƒƒ««ƒ∆»»»∆¿«¿«ƒ»
Ô‰ ‰ÂˆÓ - el‡ ÌÈ¯·cL ;˙aM‰ Ì„˜49. …∆««»∆¿»ƒ≈ƒ¿»≈

א').40) עמוד י"ט דף שבת ל'41)(מסכת בפרק להלן
בספינה) (לנסוע להפליג שאסור רבינו, מביא י"ג הלכה
הנוסעים  צער משום השבת, קודם ימים משלושה פחות
לפני  ימים שלשה יפליג לכן כשיכור", וינועו "יחוגו אשר
יצטער  ולא השבת קודם עליו דעתו "שתתיישב כדי שבת,
פטור  במצוה העוסק כי מותר, מצוה ולדבר מדאי". יותר
מצוה  ו"שליחות רמ"ח) הרב, ערוך" ("שלחן אחרת ממצוה

ט"ז). פרשה שלח רבה, (במדבר שבת" מתנה 42)דוחה
שישבות. הנכרי בכך 43)עם אין שובת אינו כך אחר ואם

א').44)כלום. עמוד קנ"ז דף (שבת בעל 45)משנה
בתו  נדרי – והאב אשתו, נדרי את שמעו ביום להפר יכול

נשאת). ולא בגרה שלא לאכול 46)(עד שלא נדר כגון
(רש"י). להפר 47)בשבת יוכל לא היום, יפר לא אם כי

עליו.48)עוד. מתחרט הנודר אם נדר להתיר יכול החכם
עד 49) להתירם ימתין השבת לצורך שאינן נדרים אבל

למחר.

.ÊÔÈ‡50˙ÂˆÓ LÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙aLa ÔÈLBÚ ≈¿ƒ¿«»««ƒ∆»…∆ƒ¿«

‰NÚ51˙È·a ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aL ‰ÁBc dÈ‡ , ¬≈≈»»«»≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿≈
ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ B‡ ˙e˜ÏÓ ÔÈcƒ«¿ƒ»≈«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;˙aLa B˙B‡¿«»∆∆¡«…¿«¬≈¿…
‡lL ÔÈcŒ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ - ˙aM‰ ÌBÈa ÌÎÈ˙·LÓ¿…≈∆¿««»«¿»»¿≈ƒ∆…
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Ù¯N ·iÁ˙pL ÈÓ ˙aLa eÙ¯NÈƒ¿¿¿«»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»¿«ƒƒ¿»

ÔÈLÚ52. √»ƒ

ב').50) עמוד ל"ה דף המצוות 51)(סנהדרין בספר ראה
לשרוף  רכ"ח: מצוה ברצועה. להכות רכ"ד: עשה מצות

הסמוכות. במצוות עוד שם ועיין כו' בגמרא 52)העוברים
כגון  שבת, חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע (שם)
שבת  חילול בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה
ונזכר  ו' הלכה ד' (פרק סנהדרין בירושלמי אולם מצאנו. לא
(שמות  כאן "נאמר מפורש: שכ"ב) מל"ת המצוות" ב"ספר
ונאמר  מושבותיכם" בכל אש תבערו לא ג') פסוק ל"ה, פרק
לחוקת  לכם אלה "והיו כ"ט) פסוק ל"ה, פרק (במדבר להלן
(מושבות) להלן מה מושבותיכם", בכל לדורותיכם משפט
מדבר, הכתוב דין בבית כאן אף מדבר, הכתוב דין בבית
שכל  משמע בשבת", דנין יהיו שלא דינים לבתי מכאן

זה. באיסור נכללים העונשים

.Á¯zÓ53ÔÈa - ˙aLa ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏ Ì„‡Ï À»¿»»ƒ¿…≈»¿«»≈
B‡ ,Ô‰Ó ÏhÏ Ì„‡ ‡a Ì‡Â .ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ,ÌÈLeÏz¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»»»ƒ…≈∆

¯ÚBb - Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a54Ì‰a ‰kÓe Ô‰a ¿≈»¿«»∆¡…≈∆≈»∆«∆»∆
‡e‰ ‰ÓÏÂ ,‡e‰ ÂÈˆÙÁÓ ‰Ê ¯·„ ‡BÏ‰Â .Ô˜ÈÁ¯Óe«¿ƒ»«¬»»∆≈¬»»¿»»
ÌÈˆÙÁ BÓˆÚÏ ˙B˜Ï ‡l‡ ¯Ò‡ ‡lL ÈtÓ ?¯zÓÀ»ƒ¿≈∆…∆¡«∆»ƒ¿¿«¿¬»ƒ
Ïth‰Ïe ÁÈÂ¯‰Ïe ¯kzN‰Ï B‡ ,ÌÈÈeˆÓ ‰zÚ ÔÈ‡L∆≈»«»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒ«≈
‡a ¯·kL BBÓÓ ¯ÓLÏ Ï·‡ ;B„ÈÏ ‡B·zL ‰‡‰a«¬»»∆»¿»¬»ƒ¿…»∆¿»»
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .¯zÓ - ‡e‰L ˙BÓk „ÓÚiL „Ú B„ÈÏ¿»«∆«¬…¿∆À»»¿»∆

B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓB„55.ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ∆¿≈≈ƒ¿≈««»ƒ

על 53) הוא "מחשיך א' עמוד ק"נ דף שבת מסכת משנה
(שם  בגמרא ואמרו בידו" פירות ומביא לשמור התחום
לשמור  שמותר הרי מחוברים. בפירות שהמדובר ב') עמוד
זה  על להחשיך אסור כן לא שאם מחוברים פירות גם

ג'. הלכה ט'54)כדלעיל בהלכה שבסמוך ממה נלמד
מותר. שלגעור משמע כו' יספק בגמרא 55)שלא הוא [כן

לשומרו" ביתו את "לנועל ב': עמוד ק"ו דף שבת מסכת
הוא]. ומותר שפטור זה בענין אמרו א' עמוד ק"ז דף ושם

.Ë¯nLÓ‰56ÂÈ‡L˜Óe ,˙BÙBÚ‰ ÈtÓ ÂÈÚ¯Ê57 «¿«≈¿»»ƒ¿≈»ƒ¿»»
ÂÈÚÏ„Óe58˜tÒÈ ‡Ï - ‰iÁ‰ ÈtÓ59„w¯È ‡ÏÂ60 ƒ¿»»ƒ¿≈««»…¿«≈¿…¿«≈

¯B¯ˆ ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÏÁa ‰NBÚL C¯„k61˜¯ÊÈÂ ¿∆∆∆∆¿…¿≈»∆»ƒ…¿¿ƒ¿…
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ

א').56) עמוד ק"ד דף עירובין קשואין.57)(מסכת שדה
דלועין.58) כף.59)שדה אל כף כדי 60)יכה ברגל

והחיות. העופות את כ"ג 61)להבריח פרק לעיל עיין
שמא  גזירה בשבת מרקדין ולא מספקין "שאין ה' הלכה
כן  עשה אם שדוקא משנה במגיד שם ועיין שיר" כלי יתקן

זו. גזירה גזרו לשיר

.ÈÏk62˙e·L ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c‰63‡Ï , »«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿…
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˙BLÓM‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚64ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ; »¿¬≈∆≈«¿»∆»¿«¿∆
,‡e‰Â .ÔÈ¯zÓ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‡ ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ‡e‰∆≈¬ƒ¬»≈«¿»À»ƒ»

˜Á„ B‡ ‰ÂˆÓ ¯·c ÌL ‰È‰iL65BÏ ¯zÓ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿∆»¿«ƒ¿»…«≈«À»
ÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙BLÓM‰ ÔÈa66Èt ÏÚ ËeLÏ B‡ ≈«¿»«¬¿ƒ»»«¿≈

ÌÈn‰67·ÏeÏ ‡È·‰Ï68¯ÙBL B‡69ÔÓ „È¯BÓ ÔÎÂ . ««ƒ¿»ƒ»»¿≈ƒƒ
˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓ B‡ ÔÏÈ‡‰70·e¯Ú71ÔÎÂ .‰NÚL »ƒ»ƒƒ««¿¿ƒ≈∆»»¿≈

ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„Ï C¯ˆÂ ,ÊtÁÂ „e¯Ë ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿∆¿»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙e·L¿≈«¿»¬≈∆À»¬»ƒ…
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ - ‰ÂˆÓ ¯·c ‡ÏÂ ˜Ác ÌL ‰È‰»»»…«¿…¿«ƒ¿»»¿ƒ»≈

È‡ce‰ ˙‡ ÔÈ¯NÚÓ72ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ¿«¿ƒ∆«««≈«¿»««ƒ
Ï·‡ ;˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ¯NÚn‰ ˙L¯Ù‰ ¯eq‡L∆ƒ«¿»«««¬≈¿«»ƒ¿¬»

È‡Óc‰ ˙‡ ÌÈ¯NÚÓ73. ¿«¿ƒ∆«¿«

דבר 62) כל אומר: "רבי ב'): עמוד ל"ב דף עירובין (מסכת
וסובר  השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא
מהמשנה  יקשה שלא כדי מצוה, דבר על נאמר שזה רבינו
אינו  ספק חשיכה "ספק א'): עמוד ל"ד דף שבת (מסכת
הכלים" את מטבילין ואין הפירות את מעשרין אין חשיכה,
רבינו  זה על (ורמז ט"ו הלכה כ"ג בפרק להלכה ונפסק
אלא  שבות, משום אלא וטבילה במעשר שאין אף בסמוך),
מצוה  לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי

משנה"). וחכמים 63)("מגיד התורה מן המותרים דברים
כ"א. פרק בתחלת כמבואר עליהם ספק 64)גזרו שהוא

ד'. הלכה ה' בפרק כמבואר לילה ספק צורך 65)יום
יתלוש 66)גדול. שמא גזירה משום חכמים שאסרו

ו'. הלכה כ"א בפרק גזירה 67)כמבואר חכמים שאסרו
ה'). הלכה כ"ג (פרק שייטין של חבית יעשה שמא

נטילה.68) תקיעה.69)למצות שאיסור 70)למצות
י"א. הלכה י"ד בפרק כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול

מצוה"71) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין "שאין
לשבות  "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק עירובין (הלכות
בכרמלית, עירובו והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות
(עירובֿתחומין) עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוון או
שבשעת  עירוב, זה הרי – הרבים ברשות או היחיד ברשות

להוצ  מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב, ולהכניס קניית יא
דבר  שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות משתי אחת מכל
במקום  השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי שהוא

ט'). הלכה (שם ממנה 72)מצוה" הופרשה שלא תבואה
ומעשר. הפריש 73)תרומה אם שספק הארץ עם פירות

ט"ו). הלכה כ"ג פרק (ראה מעשרות מהם

.‡ÈÔË˜74‰NÚL75ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c ˙aLa »»∆»»¿«»»»∆ƒ
˙e·L76ÏËÏË B‡ ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ LÏzL ÔB‚k , ¿¿∆»«≈»ƒ∆≈»ƒ¿≈

BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - ˙ÈÏÓ¯Îa77Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
B„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ BÁÈp‰78. ƒƒ»ƒ≈¿«ƒ¿»

בר 74) יצחק "לרבי א'): עמוד קי"ד דף יבמות (מסכת
בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני
לשם  הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי לפני בא
יביאו  המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק
מצווין  דין בית אין נבילות אוכל "קטן מינה: שמע לך.

בסמוך. להלן וראה הגיע 75)להפרישו" שלא בקטן
בין  להבדיל מבין (שהוא לחינוך הגיע אם אבל  לחינוך,
שכן  כל במצוות לחנכו אביו שחייב כיון להיתר), איסור
א'). עמוד ק"כ דף שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך

צריך 76) אינו אביו שגם ההלכה, סוף על נאמר זה
להפרישו  צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו
מאכלות  בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם גם

משנה). (כסף כ"ז הלכה י"ז פרק "במה 77)אסורות
בחילול  להרגילו אסור אבל מעצמו בשעשה אמורים דברים
(הלכות  שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת

שם). אסורות דין 78)מאכלות בית שאין פי על "אף
בו  לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין
פי  על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו,

(שם). וגו'" דרכו

.·ÈC¯„k ˙aLa ÌÈ¯·c ˙ˆ˜Ó ÏËÏËÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L79?‰Ê ¯eq‡a eÚ‚ ‰Ó ÈtÓe . ∆∆¿…ƒ¿≈»»¿¿ƒ∆

‰È‰È ‡lL eeˆÂ ÌÈ‡È· e¯È‰Ê‰ Ì‡ ‰Óe :e¯Ó‡»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆
˙aM‰ ˙ÁÈN ‡ÏÂ ,ÏÁa CÎel‰k ˙aLa CÎel‰ƒ»¿«»¿ƒ»¿…¿…ƒ«««»
‡lL ¯ÓÁÂ Ï˜ - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL ,ÏÁ‰ ˙ÁÈNk¿ƒ««…∆∆¡«¿«≈»»«»…∆∆…
‰È‰È ‡lL È„k ;ÏÁa ÏeËÏËk ˙aLa ÏeËÏË ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿«»¿ƒ¿¿…¿≈∆…ƒ¿∆

Â ,ÂÈÈÚa ÏÁ ÌBÈk‰ptÓ ÌÈÏk Ôw˙Ïe dÈa‚‰Ï ‡B·È ¿…¿≈»¿»¿«¿ƒ«¿«≈≈ƒƒƒ»
‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÚÈˆ‰Ï B‡ ,˙È·Ï ˙ÈaÓ B‡ ‰pÙÏ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·c Lw·ÈÂ ,B˙È·a ·LBÈÂ ÏËa ‡e‰ È¯‰L ;Ô‰a»∆∆¬≈»≈¿≈¿≈ƒ«≈»»
ÌÚh‰ ÏË·e ,˙·L ‡lL ‡ˆÓÂ ,Ba ˜qÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«»««««

.ÁeÈ ÔÚÓÏ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿««»«

הדינים 79) ופרטי "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה
טלטול  איסור ומקור כ"ו. ובפרק כ"ה בפרק להלן יבוארו
עמוד  קכ"ג דף שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה
משנה  נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא: רבי "אמר ב'):
"בימים  י"ג): (נחמיה שכתוב מוקצה), טלטול (איסור זו
ומביאים  בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי ההמה
גדר  לגדור כדי כלים, הרבה טלטול (וגזרו הערימות"
רש"י). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי להחמיר

היו  בראשונה הכל: אסרו כלים ומתחלה שלשה אומרים
סכין  לשימוש: מאד להם זקוק (שאדם בשבת ניטלים
ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף דבילה, בה לחתוך
שבת), באסורי להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו וחזרו
הכלים  כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו
בהלכות  להלן המפורשים מאלה חוץ בשבת, ניטלים
המוקצה  טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו.
טעם  כי וכתב בהשגה הראב"ד חלק י"ג ובהלכה זו בהלכה
הוצאה  איסור לידי יבוא שמא משום הוא טלטול איסור
שבת  (מסכת בגמרא כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות
היא  הוצאה גזירת שמשום פי על ואף ב'), עמוד קכ"ד דף
גוזרים  שאין משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא –
בה  לעמוד יכולים הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה
שמה  היא רבינו ודעת א'). עמוד י"ד דף ביצה (רש"י
לפי  אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
שרוב  אחרונה משנה לפי אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה
הוא  שהטעם לומר אפשר אי בטלטול, מותרים הכלים
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כרחנו  על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום
(ועיין  בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו אחרים שטעמים

מ"מ).

.‚È,¯eq‡Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk ÏËÏËÈÂ ¯w·iLk ,„BÚÂ»¿∆¿«≈ƒ«¿≈≈ƒ∆¿«¿»¿ƒ
,„BÚÂ .‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ËÚÓ Ô‰a ˜qÚ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»∆¿«¿»ƒ≈¿»»»
ÔÈÏËa ‡l‡ ,˙Bin‡ ÈÏÚa ÌÈ‡ ÌÚ‰ ˙ˆ˜nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈»«¬≈À»À∆»¿≈ƒ
Ô‰ÈÓÈ ÏkL ,˙B¯˜ È·LBÈÂ ÔÈÏih‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÓÈ Ïk»¿≈∆¿««»ƒ¿¿≈¿»∆»¿≈∆
¯a„Ïe Cl‰Ï ¯zÓ ‰È‰È Ì‡Â ;‰Î‡ÏnÓ ÌÈ˙·BL Ô‰≈¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆À»¿«≈¿«≈
‰˙È·L ˙·L ‡lL ‡ˆÓ ,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ÏËÏËÏe¿«¿≈ƒ¿»«»ƒƒ¿»∆…»«¿ƒ»
‰˙È·L ‡È‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰˙È·L CÎÈÙÏ .˙¯kp‰«ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»
¯eq‡a eÚ‚ el‡ ÌÈ¯·c ÈtÓe .Ì„‡ ÏÎa ‰ÂM‰«»»¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿¿ƒ
‡l‡ ˙aLa Ì„‡ ÏËÏËÈ ‡lL e¯Ò‡Â ,ÏeËÏh‰«ƒ¿¿»¿∆…¿«¿≈»»¿«»∆»

.¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰Ï CÈ¯v‰ ÌÈÏk≈ƒ«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈

ה'תשע"ח  שבט כ"א שלישי יום

ועׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הפרק.1) בזה נשלמו ולא טלטול דיני מקצת בו נתבארו

.‡¯znL ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈ≈¿ƒ∆¿«¿¿∆≈¿«¿ƒ∆À»
ÒBk :ÔB‚k .ÏÁa BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ«¬¿«»»»∆«¬»¿…¿
¯Na Ba CzÁÏ ÔÈkÒÂ ,da ÏÎ‡Ï ‰¯Ú˜e ,Ba ˙BzLÏƒ¿¿»»∆¡…»¿«ƒ«¿…»»

Ò¯˜Â ,˙ÙÂ2ÚˆÙÏ3.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡ Ba »«¿À¿»ƒ¿…«¡ƒ¿«≈»∆

לפצח.3)פטיש.2)

.·¯eÒ‡L ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»
˙LzÎÓ ÔB‚k .BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ4 «¬¿«»»»∆«¬»¿«¿∆∆

ÌÈÁÈ¯Â5.˙aLa ÔÁËÏÂ LzÎÏ ¯eÒ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈«ƒ¿«≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ¿…¿«»

יבשים.4) דברים לכתישת טחנתֿיד.5)כלי

.‚Ïk6B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa - ¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk »¿ƒ∆¿«¿¿∆≈≈»»∆≈
BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ,Ô·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL∆∆∆∆∆∆∆«∆∆À»¿«¿¿

ÈÏk ÏL BÓˆÚ ÏÈ·La ÔÈa ,˙aLa7C¯ˆÏ ÔÈa , ¿«»≈ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ≈¿…∆
BÓB˜Ó8BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,9¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk ÏÎÂ . ¿≈¿…∆¿»¿ƒ∆¿«¿¿ƒ

B‡ ,ÌÈ·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa -≈»»∆≈∆∆∆∆¬»ƒ
BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL10, ∆«∆∆À»¿«¿¿¿«»≈¿…∆

BÓˆÚ ÏÈ·La Ï·‡ ;BÓB˜Ó C¯ˆÏ ÔÈa11- ÈÏk ÏL ≈¿…∆¿¬»ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ
.¯eÒ‡»

בשבת,6) טלטול איסור ויסוד קכד.) קכב: (שבת משנה
וי"ב. י"א הלכה הקודם בפרק או 7)מבואר ישבר שלא

ד'. הלכה כדלהלן יגנב, במקום 8)שלא להשתמש שצריך
מונח. משמע 9)שהכלי הכלי. בגוף להשתמש שצריך

אלא  להיתר, מלאכתו אם אפילו כלי שום לטלטל שאין
אבל  כלי, של עצמו בשביל או מקומו או גופו לצורך דוקא
(מגידֿמשנה). לטלטל אסור - כלל לצורך שלא

נפחים 10) של פטיש כגון הכלי, בגוף היתר של לשימוש
ז'. הלכה כדלהלן אגוזים, בו או 11)לפצוע ישבר שלא

כנ"ל. יגנב שלא

.„‡e‰ ÏËÏËÓ ?„ˆÈk12ÏÎ‡Ï ıÚ ÏL ‰¯Úw‰ ˙‡ ≈«¿«¿≈∆«¿»»∆≈∆¡…
Óa ·LÈÏ B‡ da‡e‰ ‰ÊÂ - ·bz ‡lL È„k B‡ ,dÓB˜ »≈≈ƒ¿»¿≈∆…ƒ»≈¿∆

È„k ‰nÁ‰ ÔÓ d˙B‡ ÏËÏË Ì‡ ÔÎÂ .dÓˆÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»¿≈ƒƒ¿≈»ƒ««»¿≈
‡lL È„k ÌÈÓLb‰ ÔÓ B‡ ,¯·M˙Â LaÈ˙z ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆…

Át˙z13dÓˆÚ ÏÈ·La ÏËÏËÓ ‰Ê È¯‰ - „Òt˙Â ƒ¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»
.¯z‰Ï dzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,¯zÓeÀ»ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆≈

בשביל 12) או ומקומו גופו לצורך להיתר שמלאכתו כלי
ותתקלקל.13)עצמו. מרטיבות תתנפח

.‰˙LzÎn‰ B‡ ÌÈÁÈ¯‰ ‡e‰ ÏËÏËÓ ÔÎÂ14¯aLÏ ¿≈¿«¿≈»≈«ƒ««¿∆∆¿«≈
‡e‰ ‰ÊÂ - ‰hnÏ ‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ B‡ ÌÈÊB‚‡ ‰ÈÏÚ»∆»¡ƒ«¬»∆»«ƒ»¿∆
dÏËÏËÓ BÈ‡ Ï·‡ ;BÓB˜Óa ·LÈÏ B‡ BÙeb C¯ˆÏ¿…∆≈≈ƒ¿¬»≈¿«¿¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·bz ‡lL È„k ‡ÏÂ ,¯·Mz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈¿…¿≈∆…ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאיסור.14) שמלאכתם

.ÂÏÎÂ15˙B¯B˜Â ÌÈ˜Â ˙BÚÓe ÌÈ·‡ ÔB‚k ,ÈÏk BÈ‡L ¿…∆≈¿ƒ¿¬»ƒ»¿»ƒ¿
Ô·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ16‰¯B˜ B‡ ‰ÏB„b ¿«≈»∆»¿«¿¿»∆∆¿»»

,Ì„‡ Èa ‰¯NÚa ˙Ïh ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÏB„‚¿»««ƒ∆ƒƒ∆∆«¬»»¿≈»»
d˙B‡ ÌÈÏËÏËÓ - ‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡17˙B˙Ïc .18 ƒ≈«¿ƒ»∆»¿«¿¿ƒ»«¿

.ÏËÏËÏ eÎe‰ ‡Ï ,ÌÈÏk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰««ƒ««ƒ∆≈≈ƒ…¿¿«¿≈
˙aLa elÙ‡ e˜¯t˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ19ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¬ƒ¿«»≈¿«¿¿ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡20˙n‰Â ÏBÁ‰Â ¯ÙÚ‰21Ô˙B‡ ÔÈÊÈÊÓ ÔÈ‡ - »¿≈∆»»¿«¿«≈≈¿ƒƒ»
‰BÓL Ô·e .ÔÓB˜nÓ22¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ ƒ¿»∆¿»«¬≈»∆∆¿»

.BÏËÏËÏ¿«¿¿

ב.15) קכג, א.16)שבת קב, נתבטל 17)עירובין לא כי
וכבדה. גדלה מפני ממנה כלי קכב,18)שם שבת משנה,

ונעל,19)ב. כשפתח מטלטלן היה השמשות שבין אף
שעומדים  מכיון אותן, מטלטלים אין כשנתפרקו עכשיו

שח). סי' אברהם' 'מגן (ראה הבית עם שבת 20)להתחבר
א. ב.21)לט, קנא, שבת א.22)משנה, קלה, שבת

צפרניו  ואין לקוי ושערו לעיבורו חדשים שמונה שנולד
ויצא  התשיעי בחודש להוולד ראוי שהיה כברייתן שלימין
שאינו  כמת ונחשב הי"ג) מילה מהלכות (פ"א שנגמר קודם

לחיות. יכול

.Ê¯zÓ23ËÏ,BLÈÓLz C¯ˆÏ ‡lL elÙ‡ ÈÏk‰ ÏËÏ À»¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ∆…¿…∆«¿ƒ
.dLÈÓL˙Ï ‰NÚ ‡lL ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»∆…«¬»¿«¿ƒ»

Ò¯˜ Ì„‡ ÏËB ?„ˆÈk24Ìc¯˜ ;ÌÈÊB‚‡ Ba ÚˆÙÏ25 ≈«≈»»À¿»ƒ¿…«¡ƒÀ¿…
‰Ï·c Ba CzÁÏ -26;‰¯‚Ó27¯¯‚Ï -28˙‡ da «¿…¿≈»¿≈»¿»≈»∆

‰Ù¯‚Ó ;‰È·b‰29˙B¯‚B¯b‰ ˙‡ da Û¯‚Ï -30˙‡ ; «¿ƒ»«¿≈»ƒ¿…»∆«¿»∆
˙Á¯‰31˙‡ ;ÔË˜Ï ÏÎ‡ ÂÈÏÚ ˙˙Ï - ‚ÏÊn‰ ˙‡Â »««¿∆««¿≈»≈»»…∆¿»»∆
LBk‰32¯k¯k‰ ˙‡Â33·Á˙Ï -34ÏL ËÁÓ ;Ba «¿∆«ƒ¿»ƒ¿…««∆
ÔÈ‡wÒ35·LÈÏ - ˙LzÎn‰ ˙‡ ;˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ - «»ƒƒ¿…«∆«∆∆∆««¿∆∆≈≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ»∆»¿≈…«≈»∆

ב.23) קכב, שבת צורפי 24)משנה, של או נפחים של
להלן  ראה - בשמים של קורנס ואילו קכג.) (שבת זהב

ט. עצים.25)הלכה בו לחטוב העשוי תאנה 26)גרזן
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שנים.27)יבשה. שנים עשוי שפיה סכין כעין
ולחלקה.28) בה 29)לחתכה שגורפים יד כעין כלי

יבשות.30)דברים. דגן 31)תאנים בו לזרות עץ כלי
התבן. מן הבר את להבר כדי עשוי 32)ברוח קטן שיפוד

הפה. לתוך האוכל את בו שמכניסים מנול 33)עץ חלק
הארג. על בו מכה שהאורג הכלי בנוסח 34)האורגים,

(שונצינו). "לדחוף" והמחט 35)אחר: שקים עושים
גדולה. שלהם

.ÁÏËÏËÓe36„È ÏL ËÁÓ Ì„‡37da ÏhÏ ‰ÓÏM‰ ¿«¿≈»»««∆»«¿≈»ƒ…»
ıBw‰ ˙‡38B‡ ,dlL ·e˜p‰ ‰ˆw‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬»ƒƒ««»∆«»∆»

d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - dlL „Á‰ ‰ˆw‰39‰˙È‰ Ì‡Â . «»∆««∆»≈¿«¿¿ƒ»¿ƒ»¿»
ÌÏb40dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ41. …∆«¬«ƒ…ƒ¿»À»¿«¿¿»

ב.36) קכב, שבת ומלאכתה 37)משנה, בה לחפור עשויה
שנכנס 38)לאיסור. מה להוציא שמותר ראיה, "מכאן

מותר  כן וכמו בשבת, והברקנים הקוצים מן האדם בבשר
להרחיב  לא אבל ממנה הליחה שתצא כדי החבורה לסחוט
הי"ז. בפ"י למעלה וראה המשניות). (פירוש הפה"

כלי.39) שם מהם עדיין.40)שבטל נגמרה שלא
מלאכתה 41) שם אין עדיין, ניקבה שלא שכיון שאףֿעלֿפי

לפעמים  יש - לתפירה ראויה ואינה עליה, לאיסור
הקוצים  את להוציא בה ומשתמשים כך אותה שמשאירים

שם). ורש"י קכג. שבת (גמרא ביד הנתחבים

.ËÏk42ÔB‚k ,ÂÈÓ„ e˙ÁÙÈ ‡nL ÂÈÏÚ „Èt˜nL ÈÏk »¿ƒ∆«¿ƒ»»∆»ƒ¿¬»»¿
ÌÈˆ˜n‰ ÌÈÏk43,¯˙BÈa ÌÈ¯˜È‰ ÌÈÏÎÂ ‰¯BÁÒÏ ≈ƒ«À¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e„ÒtÈ ‡nL Ô‰ÈÏÚ „Èt˜nL∆«¿ƒ¬≈∆∆»ƒ»¿»¿«¿¿»
.ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙aLa¿«»¿∆«ƒ¿»À¿∆≈¬«∆¿ƒ

¯qn‰ :ÔB‚k44„˙ÈÂ ,ÏB„b‰45ÔÈkÒÂ ,‰L¯ÁÓ ÏL ¿««»«»¿»≈∆«¬≈»¿«ƒ
ÌÈÁaË ÏL46·¯ÁÂ ,47ÌÈÙkL‡ ÏL48ÔÈvÁÂ , ∆«»ƒ¿∆∆∆À¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÈL¯Á‰49ÌÈÓNa ÏL Ò¯˜Â ,50.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»»ƒ¿À¿»∆«»ƒ¿«≈»∆

ב.42) קכג, שבת נגר 44)המיוחדים.43)משנה, כלי
עצים. בו לחפירה 45)לנסר שבמחרישה החדה המתכת

הבשר 46)באדמה. את בו מקצבים שהקצבים סכין
שחיטה. של סכין ה'תוספות' ולדעת (רש"י), באטליז

את 49)סנדלרים.48)סכין.47) לחתוך הנגרים קרדום
של  "וחצין אחר: ובנוסח דנגרי"). "חצינא (בגמרא: הקורות

רוקח'). ('מעשה של 50)חרשין" "קורנס אחר: בנוסח
שח  בסי' יוסף' ה'בית זה על ותמה (ויניציאה). נפחים"
חסרון  מחמת מוקצה שאינו מודים הכל נפחים של שבקורנס

שם). (שבת, כיס

.ÈÏk51¯eÒ‡ - ¯eq‡‰ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜‰L ÈÏk »¿ƒ∆À¿»≈¬«»ƒ»
BÏËÏËÏ52¯ :ÔB‚k .53‰¯Bn‰Â ,˙aLa Ba e˜ÈÏ„‰L ¿«¿¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»

‰È‰L54- ˙BÚÓ ÂÈÏÚ eÈ‰L ÔÁÏLÂ ,‰ÈÏÚ ¯p‰ ∆»»«≈»∆»¿À¿»∆»»»»
ÏÚŒÛ‡¯eÒ‡ - ˙BÚn‰ eÏÙpL B‡ ¯p‰ ‰·kL ÈtŒ ««ƒ∆»»«≈∆»¿«»»

ÔÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÈÏk ÏkL ;ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»∆»¿ƒ∆»»»¿«¿¿≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk BÏËÏËÏ ¯Ò‡ ,˙BLÓM‰«¿»∆¡«¿«¿¿»««»À»««

¯eq‡‰ BÏ Ì¯bL ¯·c‰ CÏ‰L Èt55. ƒ∆»««»»∆»«»ƒ

א.51) קנז, מקומו 52)שבת לצורך או גופו לצורך אפילו

א.53)(כסףֿמשנה). מד, עליו 54)שבת שהניחו
(מגידֿמשנה). לבין 55)בכוונה דאיתקצאי "מיגו

שנעשה  מפני (=מתוך, יומא" לכולי איתקצאי השמשות,
היום). לכל הוקצה השמשות, לבין מוקצה

.‡ÈÏ·‡56¯ ÔB‚k ,BÒe‡Ó ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜n‰ ÈÏk57ÔLÈ ¬»¿ƒ«À¿∆≈¬«ƒ¿≈»»
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡Bv‰ ÈÏÎe ËÙ ÏL∆≈¿¿¿ƒ«»¿«≈»∆À»¿«¿¿»

.Ô‰Ï C¯ˆ‰ Ì‡ ,˙aLa¿«»ƒÀ¿«»∆

א.56) קנז, חרס.57)שבת של

.·ÈÏk58,Ô‰È˙B˙Ïc e˜¯t˙pL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ »«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿»¿«¿≈∆
Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ˙B˙Ïc ÔB‚k59e˜¯t˙pL ÔÈa - ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿

˙aLa60ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aM‰ Ì„˜ e˜¯t˙pL ÔÈa , ¿«»≈∆ƒ¿»¿…∆««»À»¿«¿≈
ÔÎÂ .˙B˙Ïc Ô˙B‡61e¯aLpL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ Ïk »¿»¿≈»«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿¿

,‡e‰Â .ÔÈÏh Ô‰È¯·L - ˙aLa ÔÈa ,˙aM‰ Ì„˜ ÔÈa -≈…∆««»≈¿«»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈNBÚ Ô‰È¯·L eÈ‰iL62È¯·L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈≈¿«¿»≈«ƒ¿≈

‰·¯Ú63- ˙ÈÎeÎÊ È¯·L ;˙È·Á‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ - ¬≈»¿«»∆∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ct‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ¿«»∆∆ƒ««¿≈…«≈»∆¬»ƒ

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ ÔÈ‡64. ≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿»»¿«¿¿»

ב.58) קכב, שבת הכ"ה.59)משנה, בפכ"ב מבואר
מוכנים 60) הם שהרי מותרים, בשבת נתפרקו רק לא

אלא  לכלי, מחוברים עדיין כשהיו השמשות, מבין ועומדים
שעומדים  כיון לטלטלם, מותר - השבת קודם נתפרקו אפילו

לכלי. ולחברם לחזור ב.61)לכך קכד, שבת משנה,
שהרי 62) נכונה, זו ונוסחא מלאכה". "מעין אחר: בנוסח

החבית  פי את בהן לכסות עריבה שברי "כיצד רבינו מפרש
('מעשה  שם בשבת יהודה רבי של תנאֿקמא וכדעת וכו'"
כתנאֿקמא. פסק שרבינו משנה' ה'מגיד כתב וכן רוקח'),

שונים.63) לתשמישים ושטוח גדול נשברו 64)כלי "ואם
(רמ"א  מותר" - זכוכית שברי כגון להזיק, שיכולים במקום

ס"ו). שח סי'

.‚ÈÏk65LiL ,‡e‰Â .˙aLa ÌÈÏh ÌÈÏk‰ ÈÈeqk »ƒ≈«≈ƒƒ»ƒ¿«»»∆≈
ÈÏk ˙¯Bz66ÔB‚k ,Ú˜¯wa ¯aÁÓ ÈÏk ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ «¿ƒ¬≈∆»»¿ƒ¿À»««¿«¿

‰eÓh‰ ˙È·Á67˙Èa dlL Èeqka LÈ Ì‡ :ı¯‡a »ƒ«¿»»»∆ƒ≈«ƒ∆»≈
‰ÊÈÁ‡68ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ¬ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ

ÔÈˆÈ¯ÁÂ ˙B¯Ba ÔB‚k ,˙BÚ˜¯w‰ ÈÈeqk ÔÎÂ .B˙B‡69- ¿≈ƒ≈««¿»¿«¬ƒƒ
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡70˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,Ô‰lL Èeqk ≈¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆»ƒ≈≈≈

¯epz‰ Èeqk .‰ÊÈÁ‡71˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬ƒ»ƒ««««ƒ∆≈≈
.BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»À»¿«¿¿

ב.65) קכו, שבת אסורים 66)משנה, - כן לא שאם
אחיזה 67)בטלטול. לבית צריכים אנו בארץ בטמונה

בארץ  טמון אינו אם אבל שם), יוסי רבי של (וכתנאֿקמא
בן  אליעזר וכרבי - אחיזה בית צריכים אנו אין התנור, כמו

קכה.). (שם כלי 68)יעקב שזהו שמוכיח בו, לאחוז
ולהחזירו. לקחתו בקרקע.69)העשוי ארוכות חפירות

אותו,70) מכסה אם לבונה דומה קרקע, כיסוי שהוא מכיון
הכיסוי. את נוטל אם כסותר מחוברים 71)או שוליו רק

גזרו  לא לכן מגולה, וחציו בה טמון כולו אין אבל לקרקע,
(מגידֿמשנה). וחריץ בבור כמו עליו, חכמים
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.„ÈÌÈ¯·„ ÈL72¯zÓ „Á‡Â BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»»¿«¿¿¿∆»À»
‰Ê B‡ ‰Ê ÏÚ ‰Ê B‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ,BÏËÏËÏ¿«¿¿¿≈¿ƒ∆»∆∆«∆∆
Ì‡ :ÈM‰ ÏËÏhÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈÏËÏËnL ÔÓÊ·e ,‰Êa»∆ƒ¿«∆¿«¿¿ƒ∆»≈∆ƒ«¿≈«≈ƒƒ
ŒÛ‡Â ,BÏËÏËÓ - BÏËÏËÏ ¯znL ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ«»»∆À»¿«¿¿¿«¿¿¿«

Ì‡Â ;BnÚ ÏËÏhÓ ¯eÒ‡‰ ¯·cL ÈtŒÏÚCÈ¯ˆ «ƒ∆»»»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
¯·„ B˙B‡a epÏËÏËÈ ‡Ï - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏËÏËÏ¿«¿≈»»»»…¿«¿¿∆¿»»

.¯zn‰«À»

דבר 72) ידי (=על הצד מן טלטול בידינו: הוא זה כלל
המותר  דבר לצורך ואם אסור, - המוקצה דבר לצורך אחר)

דכ"ע). ד"ה מג: שבת 'תוספות' (וראה מותר -

.ÂË„ˆÈk73‰bt ?74‰eÓË ‰˙È‰L75Ô·˙a76, ≈««»∆»¿»¿»¿∆∆
‰¯¯ÁÂ77ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ‰˙È‰L78LBÎa Ô·ÁBz -79 «¬»»∆»¿»««≈∆»ƒ¬»¿

¯k¯Îa B‡79ÌÈÏÁb‰Â Ô·z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÏËBÂ ¿ƒ¿»¿¿»¿««ƒ∆«∆∆¿«∆»ƒ
˙ÚLa ˙aLa ÌÈ¯Ú80˙ÙÏ ÔÎÂ .‰ÏÈË81˙BBˆ B‡ ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆∆¿

ÌÈl‚Ó ÌÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Óe ,¯ÙÚa ÌÈeÓË eÈ‰L82- ∆»¿ƒ¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ
ÔËÓBL83¯ÙÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ô‰lL ‰ÏÚa ˙aLa ¿»¿«»∆»∆∆»∆¿««ƒ∆∆»»

B‡ Ô·‡‰ Èab ÏÚ ˜BÈz B‡ ¯kk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Úƒ¿»¬»ƒ»»ƒ»ƒ««≈»∆∆
ÏËÏËÈ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ84¯kka ‰¯Bw‰ B‡ Ô·‡‰ ««≈«»…¿«¿≈»∆∆«»«ƒ»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ LiL ˜BÈza B‡«ƒ∆≈»∆»¿≈…«≈»∆

א.73) קכג, צרכה.74)שבת כל בשלה שלא תאנה
היא 75) כן לא שאם בכוונה, טמנה שהוא ולא טמונה, היתה

שבת  'תוספות' ועיין יז, הלכה (להלן לתבן בסיס נעשית
פגה). ד"ה טיט.76)קכג. לעשית ומיוחד המוקצה

גחלים.77) גבי על אפויה דקה טמונה 78)עוגה ואינה
"מכבה  בשבת, גחלים חותה הוא הרי כן לא שאם בתוכם,
שגגות  בהל' (כמבואר התחתונות" את ומדליק העליונות את

משנה'. 'כסף – הי"ב) ז'.79)פ"ז בהלכה מבואר
רוקח').80) ('מעשה בשעת" "ננערים אחר: בנוסח
מ"ט.81) פ"א אם 82)כלאים מכוסים, העלים אם אבל

בשבת  גומא כעושה נראה כרכר, או כוש בהם תוחב
אותם.83)(מגידֿמשנה). "לא 84)מושך ב: קמב, שבת

הכ"א). פכ"ו (להלן בלבד" למת אלא ותינוק כיכר התירו

.ÊËÏËB85Ba ˙‡ Ì„‡86ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚ BÏ LiL87 ≈»»∆¿∆≈«¿ƒ»»
Ô·‡‰Â88B„Èa89,¯Èc‰ ÏtÈ Ì‡L ;¯È„ ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆∆¿»¬»…ƒ»∆ƒƒ…«ƒ»

‰ÏkÏk .B„Èa ·‡‰ epÏhÈ90Ì˙ÒÂ ,‰·e˜ ‰˙È‰L ƒ¿∆»»¿»«¿«»∆»¿»¿»¿»«
Ô·‡‰ È¯‰L ;dÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô·‡a dlL ·˜∆∆∆»»∆∆À»¿«¿¿»∆¬≈»∆∆

ÔÙ„k ˙ÈNÚ91Ô·‡‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰lkÏk‰ ‰˙È‰ . «¬≈¿…∆»¿»««¿«»¿≈»≈¿»∆∆
ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈaË¯ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ - ˙B¯t‰ CB˙a¿«≈ƒ»«≈¿Àƒ¿¬»ƒ

‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÏËB - ÌÈ˙e˙Â92¯ÚÈ Ì‡L ; ¿ƒ≈»¿∆ƒ∆ƒ¿«≈
.e¯Ê‚ ‡Ï „ÒÙ‰ ÌB˜Ó·e ,¯ÙÚa eÙhÈ - ˙B¯t‰«≈ƒ»¿∆»»ƒ¿∆¿≈…»¿

ב.85) קמא, שבת בה.86)משנה, לטלטל שמותר בחצר
יקחנו.87) לא אם ויתעצב לאביו, משתוקק שהבן
מוקצה.88) מוקצה.89)שהיא סל.90)ויטלטל
(פירוש 91) הסל" מן כחלק "והיא יפה מהודקת היא אם

ולהיתר,92)המשניות). לאיסור בסיס נעשתה "שהכלכלה
בסיס  אינו כאילו לגבו, האיסור ובטל יותר, חשוב וההיתר

שט). סי' אברהם' ('מגן להיתר" רק

.ÊÈ˙È·Á93‰Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÎML94dcˆ ÏÚ dhÓ - »ƒ∆»«∆∆«ƒ»«»«ƒ»
˙Bi·Á‰ ÔÈa ‰˙È‰ .˙ÏÙB ‡È‰Â95- ‰ÈÏÚ Ô·‡‰Â ¿ƒ∆∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆∆»∆»

d‰Èa‚Ó96Ô·‡‰Â ,ÌL dcˆ ÏÚ dhÓe ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ «¿ƒ»¿»«≈«»«ƒ»»¿»∆∆
¯kÏ CÈ¯ˆÂ ¯k‰ ÏÚ ˙BÚÓ ÁÎBM‰ ÔÎÂ .˙ÏÙB97- ∆∆¿≈«≈«»«««¿»ƒ««

¯k‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ Ì‡Â .˙BÏÙB Ô‰Â ¯k‰ ˙‡ ¯ÚB≈∆««¿≈¿¿ƒ»ƒƒ¿««
ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙BÚn‰Â ¯k‰ ˙‡ ÏËB -98 ≈∆««¿«»»»¬»ƒƒƒ«

˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰Èt ÏÚ Ô·‡‰ ÁÈp‰ B‡ ,¯k‰ ÏÚ «»≈∆∆«»«««ƒƒ«»∆∆«ƒ
eÏh elÙ‡Â ,ÔÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ˙È·Á‰∆»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿¿»«¬ƒƒ¿
.¯eÒ‡‰ ¯·„Ï ÒÈÒa eNÚ È¯‰L ;Ô·‡‰Â ˙BÚn‰«»¿»∆∆∆¬≈«¬»ƒ¿»»»»

ב.93) קמב, שבת מהיין 94)משנה, לקחת צריך והוא
שמא 95)שבתוכה. במקומה, אותה להטות יכול שאינו

ותשברנה. החבית על האבן לחבית.96)תיפול
עליו.97) בכוונה.98)לשכב

.ÁÈÔ·‡‰99‰Èe¯waL100dÈ‡Â da ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‡ : »∆∆∆«≈»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˙ÏÙB101‰Èe¯w‰ ˙ˆ˜Ók ‡È‰ È¯‰ -102¯zÓe , ∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿»«≈»À»

Â‡Ï Ì‡Â ;da ˙‡lÓÏ103„‚a .da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ -104 ¿«…»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆∆
BËÓBL - ‰w‰ ÏÚL105‰w‰ ÏÚÓ106. ∆««»∆¿≈««»∆

א.99) קכה, שבת המשניות'100)משנה, ב'פירוש רבינו
בו  ותולים מים, בו ששואבים חרס כלי היא "קרויה ביאר:
בהל' פירש (וכן המעיין" לתחתית וירד שיכבד כדי אבן,
יבשה  דלעת היא "קרויה פירש: רש"י אבל ה"א), פ"כ כלים
שואבת  אינה קלה שהיא ומתוך מים, בה וממלאים חלולה

להכבידה". כדי אבן בה ונותנים צפה, שהיא 101)אלא
יפה. הקרויה.102)קשורה של אינה 103)כחלק אם

בסיס  ונעשית האבן לגבי מתבטלת הקרויה יפה, קשורה
האסור. א.104)לדבר קמ, הבגד 105)שבת את מוריד

שאינו  לפי הבגד, מתוך הקנה את לקחת אסור אבל מהקנה.
להסקה. רק ועומד תולים 106)כלי כביסה, לאחר בגד

לייבשו. קנה על אותו

.ËÈ˙B¯t107ÌÈ‡L ˙B¯t ÔB‚k ,ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈∆»∆¡…¿≈∆≈»
ÔÈ¯NÚÓ108Ì‰È¯·cÓ ¯NÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‰ elÙ‡ ,109B‡ , ¿À»ƒ¬ƒ≈«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆

B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ110‰Óe¯z B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»¿»
‰‡ÓË111¯NÚÓ B‡ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¿≈»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

Ô˙ÎÏ‰k112È‡Óc‰ Ï·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -113ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»»»¿«¿¿»¬»«¿«ƒ
ÌÈiÚÏ Èe‡¯Â114,Ô‡„tL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ ; ¿»«¬ƒƒ¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆¿»»

LÓÁ‰ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡115.ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - ««ƒ∆…»««…∆À»¿«¿¿»

ב.107) קכו, שבת מהם 108)משנה, הפרישו שלא
ומעשרות. ראויים 109)תרומות אינם חכמים מדברי שרק

(פירוש  נקוב שאינו בעציץ שצמחו כפירות לאכילה,
ולקח 110)המשניות). הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה

ממנה  שהפרישו קודם התבואה, שנתמרחה אחר המעשר
הפריש  ולא מעשר תרומת ממנו והפריש גדולה, תרומה

(רע"ב). גדולה לאכילת 111)תרומה אפילו ראויה שאינה
כהן. של שיפדה 112)בהמתו כגון כהלכה, נפדו "שלא

ולא  הגון אינו הפדיון וזה כסף, של חתיכה על שני מעשר
לומר: רוצה מפותח. כסף על שיפדה עד כהלכתו נעשה
יד, (דברים בידך" הכסף "וצרת שכתוב כמו מצויירים מעות
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הקרקע. על ההקדש שיחלל או צורה, עליו שיש דבר - כה)
הניתן  דבר שיהיה - במטלטלין אלא שיפדה הקדש דין ואין

המשניות). (פירוש ליד" מעמי 113)מיד לקוחים פירות
בפכ"ג  כמבואר מעשרות, בהפרשת זהירים שאינם הארץ

בהל'114)הט"ז. (רבינו דמאי" העניים את לאכיל "מותר
הי"א). פ"י והקדש 115)מעשר שני מעשר בפדיון

אינו  אבל לא), כז, (ויקרא הקרן מלבד חומש מוסיפים
באכילה. ומותרים - מעכב

.ÎÏËÏËÓ116dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z‰ Ï‡¯NÈ ¿«¿≈ƒ¿»≈«¿»««ƒ∆≈»
BÏ ‰Èe‡¯117‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈÏËÏËÓe ; ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»

‰na .„Á‡ ÈÏÎa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ B‡ƒ«Àƒƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ∆»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c118‰hÓÏ ‰¯B‰h‰ ‰˙È‰La ?119, ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿»¿«»

Ô˙B‡ ¯ÚÈ Ì‡L ,Ú˜¯wa ÔÈÙpË˙n‰ ˙B¯t eÈ‰Â¿»≈«ƒ¿«¿ƒ««¿«∆ƒ¿«≈»
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e„ÒtÈƒ»¿¬»ƒ»¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
ÁÈpÓe ,ÔÈlÁ‰ B‡ ‰¯B‰h‰ ÏËBÂ ,ÈÏk‰ ¯ÚB≈«¿ƒ¿≈«¿»«Àƒ«ƒ«
ÔÈa - ÈÏk‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈
ÏËÏËÓ - ‰hÓÏ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ‰¯B‰h‰L∆«¿»¿«¿»≈∆»¿»¿«»¿«¿≈

.„Á‡k Ïk‰«…¿∆»

ב.116) קמא, שבת לכהן.117)משנה, שראויה כיון
טז.118) הלכה למעלה שנתבאר אם 119)כמו אבל

לטלטל  לו אסור הטהורה, את לקחת שיכול למעלה טהורה
למטה" הטמאה "כשהיתה אחר: ובנוסח הכלי. את

הנדפס. הנוסח את מבכר משנה' וב'כסף (ויניציאה)

.‡ÎÍa„120:ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·MÁL ÌÈ·‡ ÏL ƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿
Ìe„nÏ Ì‡121Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÁÓÏ Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯zÓ - ƒƒ¿À»≈≈¬≈∆¿»»¿ƒ»

˙Bi¯Á .¯eÒ‡ -122Ô¯„bL Ï˜c ÏL123ÌÈˆÚÏ124, »¬ƒ∆∆∆∆¿»»¿≈ƒ
¯zÓ - ‰·ÈLÈÏ ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ¿ƒ¿«¬≈∆≈∆∆«»ƒƒ»À»

ÔÏËÏËÏ125¯zÓ - ÌBÈ „BÚaÓ Ô‰ÈÏÚ ·LÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¿≈ƒ»«¬≈∆ƒ¿À»
.ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»

רבי 120) הלך אחת פעם חנינא: רבי "אמר ב: קכה, שבת
בנין), אבני (שורת אבנים של נדבך ומצא אחד, למקום
למחר". עליהם שנשב כדי וחשבו צאו לתלמידיו: ואמר

מערב 121) והכינום מעשה שעשו עליהם, לישב כדי סדרום
ענפים.122)שבת. א . נ, בנוסח 123)שבת שלקטן;

(שונצינו). "שגרדן" באש.124)אחר: להסיקן
מכיון 125) אבנים, בנדבך כמו מעשה, צריך אין וכאן

ואף  להסקה, ויש לישיבה, העומדות מהן יש שחריות
לישיבה, לייחדן לבד במחשבה די להסקה, מתחילה שחשב
אבנים  של בנדבך אבל מחשבה, מידי מוציאה שמחשבה
להכינם  מיוחד מעשה צריך לישיבה, ולא לבנין העומד

(מגידֿמשנה). לישיבה

.·ÎLw‰126B„Èa eÚÚÈ ‡Ï - ‰hn‰ ÏÚL127Ï·‡ , ««∆««ƒ»…¿«¿¿∆¿»¬»
BÙe‚a BÚÚÓ128¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¿¿¿¿ƒ«¬«¿≈»À»

ÔÈ„Ò B‡ ¯k ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏËÏËÏ129‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿≈ƒ»»»»«»ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ·LiL ÈÓk ‰NÚ È¯‰L ;B„Èa BÚÚÓ - Ô‰a»∆¿«¿¿¿»∆¬≈«¬»¿ƒ∆»«»»

ÒÈÎn‰ .ÌBÈ „BÚaÓ130¯ÙÚ ÏL ‰t˜131Ì‡ ,B˙È·a ƒ¿««¿ƒÀ»∆»»¿≈ƒ
˙aLa BÏËÏËÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ dÏ „ÁÈ132, ƒ≈»∆∆»ƒ≈∆∆«»¿«¿¿¿«»

.ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ‰NBÚÂ¿∆»¿»»

להסקה.126) עומד והוא א. קמא, שבת משנה,
מוקצה.127) לטלטל טלטול 128)שאסור כי בכתפיו,

מותר. שינוי) (=בדרך יד והסדין 129)כלאחר הכר
להסקה. ולא לשכיבה הקש את שהקצה מוכיחים

א.130) נ, רוק.131)שבת בו לא 132)לכסות אם אבל
לטלטלו  ואסור הבית, עפר אגב בטל זוית, קרן לו ייחד

שח). סי' (או"ח

.‚ÎBk‰Ó ÈÏk Ïh·Ï ¯eÒ‡133‡e‰L ÈtÓ , »¿«≈¿ƒ≈∆≈ƒ¿≈∆
¯˙BÒk134Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔzÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈≈«…ƒ≈¿ƒ«««≈¿«»¿«≈

,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ¯paL ÔÓM‰L ;ÛËBp‰ ÔÓM‰ ˙‡∆«∆∆«≈∆«∆∆∆«≈»¿«¿¿
ÔÎÂ .¯zÓ ‰È‰L ÈÏk‰ ÏeËÏË ¯Ò‡È - ÈÏkÏ ÏtiLÎe¿∆ƒ…«¿ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ∆»»À»¿≈
˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ««

d˙ˆÈa Ïa˜Ï ˙Ï‚¯z‰135ÈÏk‰ ‡e‰ ‰ÙBk Ï·‡ , ««¿¿…∆¿«≈≈»»¬»∆«¿ƒ
‰ÈÏÚ136ÔÎÂ .137¯eÒ‡L ¯·c Ïk ÏÚ ÈÏk‰ ‰ÙBk »∆»¿≈∆«¿ƒ«»»»∆»

.epÏhÈ - ıtÁÈ Ì‡L ,BÏha ‡Ï È¯‰L ;BÏËÏËÏ¿«¿¿∆¬≈…ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ¿∆

יום.133) מבעוד מוכן שהיה ממה ב. מב, שבת משנה,
אוסרו 134) ועכשיו הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה

אבל  ב. קכח, בשבת רש"י פירש וכן שיבאר. כמו בטלטול
ומחברו  מקום לו כקובע "שהוא פירש שם, ב מב, בדף

למלאכה". ודומה בשבת 135)בטיט שנולדה ביצה כי
הי"טֿה"כ). פ"א יו"ט הל' (ראה ובטלטול באכילה אסורה

יגע 136) שלא "ובלבד ה'ירושלמי': בשם הביא הראב"ד
ולא  בטלטול אלא אסור אינו שמוקצה ואף בביצה",
הכלי" ידי על הביצה ינענע "שמא חוששים בנגיעה,

האומר 137)(מגידֿמשנה). יצחק רבי לדעת בניגוד
מג.). (שבת בטלטול שאסור דבר לצורך כלי לטלטל שאסור

.„ÎÔÈ˙B138ÛÏc‰ ˙Áz ÈÏk139ÈÏk‰ ‡lÓ˙ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ
CÙBL -140‰BLÂ141ÚÓ BÈ‡Â ,142‰È‰iL ,‡e‰Â . ≈¿∆¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆

‰ˆÈÁ¯Ï Èe‡¯ ÛÏc‰143ÔÈ‡ - Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆»ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈»≈
ÔÈÒe‡n‰ ÌÈna BÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô˙ Ì‡Â .ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒ»«À»¿«¿¿««ƒ«¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ÔÈ‡L .BaL144. ∆∆≈ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ»

ב.138) לה, ביצה הגגות 139)משנה, מן הנוזלים "מים
לקבל  כלי ונותנים המשניות), (פירוש הגשם" ירידת בעת

הבית. את יטנפו שלא המים לחוץ.140)את
הדלף.141) תחת הכלי את שוב כל 142)מחזיר מלשנות

(רש"י). לכך צריך אם ראויים 143)היום אינם שאם
תחתם  כלי לתת לכתחילה ואסור מוקצה הם לרחיצה
לכתחילה. רעי של גרף עושה הוא שהרי לקבלם,

להוציא.144) מותר - ונתן עבר אבל ב. לו, ביצה

.‰Î˙È·Á145Ï·Ë ÏL146ÈÏk ‡È·Ó - ‰¯aLpL »ƒ∆∆∆∆ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz ÁÈpÓe147Ôw˙Ó - Bw˙Â ¯·Ú Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ;148, «ƒ««¿∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿¿À»

ÔÈ˙BÂ .Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰149ÈÏk150Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ¬≈ƒ¿À»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈
˙BˆBˆÈ151Ó Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÏËÏËÏ ¯zÓe ,Ln ƒƒ¿≈∆≈»∆«»À»¿«¿≈

‰¯B˜ .ÈÏk‰152ÏÒÙÒa d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ‰¯aLpL «¿ƒ»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿«¿»
‰hn‰ ˙Bk¯‡a B‡153ÌÈÁeÂ¯ eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,154 «¬À«ƒ»∆»ƒ≈»¿ƒ

.Bk‰Ó ÈÏk Ïh·È ‡lL È„k ,ÌÏËÈ ıtÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆«¿…ƒ¿≈¿≈∆…¿«≈¿ƒ≈∆≈
ÌÈ·‡ Èab ÏÚ ˙ÏˆÁÓ ÔÈÒ¯Bt155Èab ÏÚ B‡ ˙aLa ¿ƒ«¿∆∆««≈¬»ƒ¿«»««≈
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zayר zekld - mipnf xtq - hay a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ÌÈÓLb·e ,‰nÁ‰ ÈtÓ - ‰nÁa ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek«∆∆¿ƒ««»ƒ¿≈««»«¿»ƒ
„eˆÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÓLb‰ ÈtÓ156È¯‰L ; ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈»∆¬≈

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa dÏËB157ÔÈÙBÎÂ .158˙aLa Ïq‰ ˙‡ ¿»¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆««¿«»
ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÈÙÏ159È¯‰L ;e„¯ÈÂ ÂÈÏÚ eÏÚiL ÏÈ·La ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿ƒ∆«¬»»¿≈¿∆¬≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚÓ e„¯iLk BÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿¿∆≈¿≈»»¿≈…«≈»∆

א.145) מג, תרומות 146)שבת ממנו הופרשו שלא
שהוא 147)ומעשרות. זמן כל לאכילה ראוי שאינו אף

תרומות  מגביהין אין כי היום, לתקנו אפשר ואי טבל,
מתוקן  היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני בשבת, ומעשרות

ה"ט). "המגביה 148)(פכ"ג הט"ו: בפכ"ג כמבואר
את  תיקן - - - ביוםֿטוב או בשבת ומעשרות תרומות

ב.149)הפירות". מז, שבת בשבת.150)משנה, אפילו
שעל 151) במפה האש תאחז שלא הנר, מן היוצאים

א.152)השולחן. מג, שני 153)שבת שבין הלוחות
לארכה. המיטה מותר 154)כרעי ברפיון, כשסמוכים

שתעלה  כדי לא אבל לרדת, תוסיף לא שהקורה כדי לסמכם
שיג). סי' (או"ח כבונה ימחו 155)שהוא "שלא בנין אבני

שומרת  והמחצלת (רש"י). במים" ששרויות מאחר בגשמים
הגשמים. מפני יהדק 156)עליהן לא וגם הדבורים, את

איסור  על ויעבור לצאת, יוכלו לא שהדבורים המחצלת את
בפ"א). (כמבואר ימות" ולא רישיה "פסיק משום צידה

מהיכנו.157) כלי מבטל ב.158)ואינו קכח, שבת משנה,
היום 159) ראויים שאינם לפי הם, מוקצים חיים שבעלי

(מגידֿמשנה).

.ÂÎ‰Ó‰a160ÌÈn‰ ˙n‡Ï B‡ ¯B·Ï ‰ÏÙpL161Ì‡ : ¿≈»∆»¿»¿¿««««ƒƒ
‰Ò¯t dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ162„Ú d˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ - dÓB˜Óa »ƒ≈»«¿»»ƒ¿»¿«¿¿ƒ»«

Â‡Ï Ì‡Â ;˙aL È‡ˆBÓ163ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - »≈«»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
ÈÏk Ïh·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰˙ÏÚ - ‰˙ÏÚ Ì‡Â ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ»¿»»¿»¿««ƒ∆¿«≈¿ƒ
¯Úˆ ÈtÓ - ÌÈn‰ CB˙Ï ¯BaÏ BÎÈÏLÓ È¯‰L ,Bk‰Ó≈∆≈∆¬≈«¿ƒ«¿««ƒƒ¿≈««

ÌÈiÁ ÈÏÚa164ÔÎÂ .B„Èa d˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡Â .e¯Ê‚ ‡Ï «¬≈«ƒ…»¿¿»¿«¬»¿»¿≈
ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡165ÔÈÁBc Ï·‡ ,¯ˆÁa ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ≈¿ƒ¿≈»¿«»»∆»≈¬»ƒ

ÔÈc„Óe .eÒkiL „Ú Ô˙B‡166˙Ï‚¯z .ÌÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú »«∆ƒ»¿¿«ƒ¬»ƒ¿»ƒ«¿¿…∆
ÔÓ ˙ËÓL ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈc„Ó ÔÈ‡ - ‰Á¯aL∆»¿»≈¿«ƒ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆ƒ

ÔÈLÏ˙ ‰Èt‚‡ e‡ˆÓÂ ,„i‰167„Ú d˙B‡ ÔÈÁBc Ï·‡ ; «»¿ƒ¿¿¬«∆»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«
.ÒkzL∆ƒ»≈

ב.160) קכח, בשבת,161)שבת הם מוקצים חיים ובעלי
למעלה. שנזכר ומשקין.162)כמו אוכלין לה להוריד

שם.163) לפרנסה אפשר ואי עמוקים, שהמים
"כי 164) ה): כג, (שמות שכתוב כמו התורה, מן שהוא

עמו", תעזוב עזוב . . . משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה
דבר  מפני ונדחה דרבנן איסור רק הוא מהיכנו כלי וביטול
בעלי  שצער רבינו שדעת אומרים ויש הגולה'). ('באר תורה
מהלכות  בפי"ג מדבריו שנראה (כמו מדרבנן אלא אינו חיים
מהיכנו  כלי לבטל אסרו לא ואףֿעלֿפיֿכן ה"ט), רוצח
מנוחת  על התורה שקדה שהרי חיים, בעלי צער  במקום
וחמורך" שורך ינוח "למען שנאמר כמו בשבת, החיים בעלי
אחד  נייח הכתוב לו "הוסיף שם: ובמכילתא יב). כג, (שמות
אינו  או בא לכך אומר אתה ואוכל, הקרקע מן תולש להיות

צער" אלא נייח זה אין אמרת ביתו, בתוך יחבשנו אלא
שמח'). מוקצה.165)('אור משום אוחז 166)להגביהם

(מגידֿמשנה). ומוליכם ובצדדים לדעת 167)בצוארם
משום  האיסור וטעם ומותר. מתכוון שאינו דבר זהו הראב"ד

בשבת. ומטלטלם שנשמטים

ה'תשע"ח  שבט כ"ב רביעי יום

ועׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הטלטול.1) דיני בו נשלמו

.‡ÈÏk Ïk2¯zÓ - BlL ÌÈ˜Â ÂÈÏ·ÁÂ ‚¯B‡‰ »¿≈»≈«¬»»¿»ƒ∆À»
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ,ÔÏËÏËÏ3„·kÓ ıeÁ , ¿«¿¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿ƒƒ…∆

ÔBzÁz‰ „·ÎÂ ÔBÈÏÚ‰4ÔÈÏh ÔÈ‡L ÈÙÏ ;5Ô‰L ÈtÓ , »∆¿¿…∆««¿¿ƒ∆≈ƒ»ƒƒ¿≈∆≈
ÔÈÚe˜z6,ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‚¯B‡ ÏL ÌÈ„enÚ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈»¿«¿¿»

Ô‰lL ˙Bnb‰ Ôw˙È ‡nL7.ÔÈ¯zÓ - ‚¯B‡‰ ÈÏk ¯‡Le . ∆»¿«≈«À∆»∆¿»¿≈»≈À»ƒ

א.2) קיג, בפכ"ח 3)שבת כמבואר ומקומו, גופו לצורך
רוקח') ('מעשה להיתר" "שמלאכתו אחר: ובנוסח ה"ג.

שם. רש"י קורות 4)וכדעת שתי הן האריגה מכונת יסוד
שניהם  בין עמודים; הנקראים - הצדדים משני חזקות
עליון, כובד הנקראת מלמעלה אחת קורות, שתי מונחים
לכובד  מסביב תחתון; כובד הנקראת - מלמטה ואחת
מניחים  התחתון הכובד ועל השתי, חוטי את שמים העליון

הארג. כלי 5)את תורת עליהן אין לפיכך בחול, אף
מפני 6)(מגידֿמשנה). ליטלם וקשה העמודים בתוך

את 7)כבדם. יזיז בה, תקועים שהם הקרקע מן כשחולצם
בונה  משום ויתחייב העמוד במקום גומא ויעשה העפר

(רש"י).

.·‰¯Óz ÏL ˙B„aÎÓ8Ô‰a ÔÈ„aÎnL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿¿∆¿»»¿«≈»∆∆¿«¿ƒ»∆
È¯‰L ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈∆¬≈

¯zÓ˙aLa „aÎÏ9e¯‡LpL ÌÈ·Ï .10- ÔÈa‰ ÔÓ À»¿«≈¿«»¿≈ƒ∆ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»
·Ò‰Ï ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿»≈

Ô˙B‡ ÔÈÙL È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ11¯·ˆ Ì‡Â .Ô˙B‡ ÔÈw˙Óe ¬≈∆∆¬≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»«
Ô˙B‡12Ìˆ˜‰ È¯‰ -13ÌÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,14. »¬≈ƒ¿»¿»¿«¿¿»

"ושמה 8) בו תלויים שהתמרים הקנה ב. קכד, שבת
וגם  למטה, ונתלה כבד עליה שתלוי שהפרי משום מכבדות,
האי  (רב הבית" את (לטאטא) לכבד עשוי שהוא משום

כגון 9)גאון). גומות, ישווה שמא חשש שאין במקום
ה"ג. בפכ"א כמבואר אבנים, שהשלים 10)ברצפת אחר

בנין. לצורך בהן להתמש בדעתו ואין מבואר 11)בנינו,
הכ"א. זה.12)בפכ"ה על זה לבנין.13)סדרן

ה"ו.14) בפכ"ה כמבואר

.‚‰pË˜ Ò¯Á15˙eL¯a elÙ‡ dÏËÏËÏ ¯zÓ - ∆∆¿«»À»¿«¿¿»¬ƒƒ¿
ÈÏk Èt da ˙BqÎÏ ¯ˆÁa ‡È‰ ‰Èe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»ƒ∆»≈¿«»ƒ¿ƒ

ÔË˜16˙Ùe‚Ó .17‰˙zk˙pL ˙È·Á18‡È‰ -19 »»¿«»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
‰È¯·Le20dÏËÏËÏ ¯zÓ21‰tL‡Ï d˜¯Ê Ì‡Â ; ¿»∆»À»¿«¿¿»¿ƒ¿»»»«¿»

ÌBÈ „BÚaÓ22-dÏËÏËÏ ¯eÒ‡23ÚÚB¯˙pL ÈÏk .24- ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿≈«
LÏ˙È ‡Ï25.Ba CÓÒÏ B‡ Ba ˙BqÎÏ Ò¯Á epnÓ …ƒ¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿…
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חרס.15) כלי שבר ב. קכד, שהיתה 16)שבת כיון
אבנים  או צרורות כגון כלי, שאינו דבר אבל כלי, מתחילה
- לטלטלם אסור כלי, בהם לכסות שראויים אףֿעלֿפי

ה"ו. בפכ"ה בטיט.17)כמבואר החבית פי סתימת
החבית.18) החבית.20)המגופה.19)שנשברה של
קטן.21) כלי פי בהם לכסות זרקה 22)שראויים אם אבל

מותר  עליה כלי תורת היה השמשות שבין כיון בשבת,
כלי.23)(מגידֿמשנה). עוד מהיות שבטלה

ופירש 25)שנשבר.24) יספות". "לא מובא: בגמרא
יחתוך. לא הרי"ף:

.„¯zÓ26ÌÈ·‡ LÏL ‡qk‰ ˙È·Ï ÒÈÎ‰Ï27 À»¿«¿ƒ¿≈«ƒ≈»¬»ƒ
˙BÏÊ¯˜Ó28.„i‰ ‡ÏÓk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ô‰a Áp˜Ï ¿À¿»¿«≈«»∆¿«»ƒ»ƒ¿…«»

¯eÒ‡ - C¯t˙‰Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ‰Ó„‡ Ï·‡¬»¬»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
dÏËÏËÏ29‚bÏ ÌÈ·‡ ˙BÏÚ‰Ï ¯zÓe .da Áp˜Ï ¿«¿¿»¿«≈«»À»¿«¬¬»ƒ«»

Ô‰a Áp˜Ï30- ËÈËa eÚwzLÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È . ¿«≈«»∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ
¯k ÔÓeM¯ Ì‡31ÏËÏËÏ ¯zÓ ,32‰ÈÏÚ LiL Ô·‡ . ƒƒ»ƒ»À»¿«¿≈∆∆∆≈»∆»

elÙ‡Â ,dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‡È‰ Áp˜Ï È‡ceL ,ÛepËƒ∆««¿«≈«ƒÀ»¿«¿¿»«¬ƒ
.‰ÏB„‚ ‡È‰ƒ¿»

א.26) פא, כמבואר 27)שבת בטלטול, אסורות שהן אף
שדוחה  הבריות כבוד שגדול משום - ה"ו בפכ"ה, למעלה

לו:). בסוכה ו'תוספות' (רש"י דרבנן חדות,28)איסור
(מגידֿמשנה). לקינוח ראויה.29)הראויות שאינה מפני

מפני 30) - התירו גדולה, טירחא כאן שיש ואףֿעלֿפי
פא:). (שבת דרבנן איסור שדוחה הבריות כבוד שגדול

מן 31) למעלה ניכר ורישומן לגמרי, בקרקע נטבעו שלא
סותר.32)הקרקע. משום איסור ואין

.‰‰È‰33¯B¯ˆ ÂÈÙÏ34N¯ÁÂ35¯B¯va Áp˜Ó -36. »»¿»»¿»∆∆¿«≈««¿
È‚‡Ó N¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â37N¯Áa Áp˜Ó - ÌÈÏk38eÈ‰ . ¿ƒ»»«∆∆≈»¿≈≈ƒ¿«≈««∆∆»

Áp˜Ó - ÌÈk¯ ÌÈ·NÚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·NÚÂ ¯B¯ˆ ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ¿«≈«
Ô‰a39¯B¯va Áp˜Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,40. »∆¿ƒ»¿«≈««¿

א.33) פב, מוקצה.34)שבת שהיא קטנה אבן
ג.35) בהלכה כמבואר מוקצה, אףֿעלֿפי 36)שאינו

סכנה. בו ויש חד שהוא בחרש מקנח ואינו מוקצה, שהוא
('ערוך').37) חוצה מהכלי הבולטת הכלי לפי השפה

הכלי. צואר פירש: מ"ג פ"יא, כלים המשניות ובפירוש
הבשר.38) את מקרע ואינו חלק שאינם 39)שהוא

בהם,40)"מוקצה". שולטת האור יבשים שעשבים לפי
שם). (שבת, נושרות הטבעת פי שיני בהם והמקנח

.ÂÈ¯ÈL41eÏaL ˙B‡ÏˆÁÓ42ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»≈«¿¿»∆»¬≈≈ƒ¿ƒ
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL43a ˙BqÎÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;Ô‰ ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿«»∆

Ûeph‰44‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ,eÏaL ÌÈ„‚a È¯ÈL Ï·‡ . «ƒ¬»¿»≈¿»ƒ∆»∆≈»∆¿»
‰LÏL ÏÚ45ÔÈ‡L ;ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -46‡Ï ÔÈÈe‡¯ «¿»»¿«¿¿»∆≈»¿ƒ…

¯epz‰ È¯·L .ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ47¯zÓ - «¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈««À»
.¯z‰Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»«¬≈≈¿»«≈ƒ∆¿«¿»¿∆≈

‰¯Èk48‰È˙BÎ¯iÓ ˙Á‡ ‰ËÓLpL49¯eÒ‡ - ƒ»∆ƒ¿¿»««ƒ«¿∆»»
Ú˜˙È ‡nL ,dÏËÏËÏ50. ¿«¿¿»∆»ƒ¿«

א.41) קכה, ישנה.42)שבת ממחצלת ונפרדו שנרקבו

התימנים). (כת"י "שבלו" המילה חסרה אחר, ובנוסח
ה"ג.43) בפכ"ה השלמה 44)מבואר המחצלת גם שהרי

האבק. יעלה שלא והלכלוך, הבית עפר את לכסות עומדת
על 45) אצבעות שלש כלומר שלש", על "שלש לתקן יש כן

(כבדפוסים  שלשה" על "שלשה שאילו אצבעות, שלש
עשירים, לבגדי שיעור הוא טפחים, שלשה כלומר חדשים)
אצבעות  שלש על אצבעות בשלש שיעורם עניים בגדי ואילו
ופחות  כו:), שבת ומסכת כלים, מהל' בפכ"ב (כמבואר

לעשירים. ולא לעניים לא ראויין אינן - ודעת 46)משלוש
נזהר  שאדם מצוה, של בטלית נשנה זה שדין הראב"ד
לכן  שנקרעה, אחר אף מגונה תשמיש בה מלהשתמש
לטלטלן, מותר מטלניות בשאר אבל אצבעות, שלש שיעורה
וחרס. צרור שמטלטלים כמו שלש, על שלש בהן שאין אף

שלנו.47) כקדירות מטלטלים היו שלהם תנורים
שמלאכתה 48) ואף לבישול, תנור כעין ב. קלח, שבת

כמבואר  מקומה או גופה לצורך לטלטלה מותר לאיסור,
ה"ג. בחזקה 50)רגילה.49)בפכ"ה הרגל את יחבר

בפטיש. מכה או בונה משום ויתחייב בכירה,

.ÊÌlÒ51‰iÏÚ ÏL52BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -53ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ; À»∆¬ƒ»»¿«¿¿∆≈»»
C·BL ÏLÂ .ÈÏk ˙¯Bz54B˙Bh‰Ï ¯zÓ -55‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ¿∆»À»¿«¬»…

‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;C·BLÏ C·BMÓ BÎÈÏBÈƒƒ»¿»∆…«¬∆¿∆∆∆
„eˆÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ56Ba ÔÈ˜ÒBnL ‰˜ . ∆¿…¿»»»∆∆¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰57¯Bz ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ -ÈÏk ˙58ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰ , «≈ƒƒ≈»»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL59‰˜ .60˙Èa‰ ÏÚa BÈ˜˙‰L ∆¿«¿¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ««««ƒ

È¯‰ ,ÂÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡ - Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ïƒ¿≈«¿≈ƒ≈«¿ƒ»»¬≈
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ‡e‰61. ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈

ב.51) ט, גגו.52)ביצה בו להטיח ועשוי גדול שהוא
ומקומו.53) גופו לצורך יונים.54)אפילו של קן
למקום.55) אבל 56)ממקום הי"ג. בפכ"ד כמבואר

לטלטלם  מותר בבית, לשימוש העשויים שבבית סולמות
תקיח). סי' אורחֿחיים (ט"ז למקום משנה,57)ממקום

ומהפכים  הזיתים, את בו לחבוט מקל "עושים ב: קכג, שבת
המקלות  אותם בראשי ועושים בביתֿהבד, כשהם הזיתים בו
מרימים  הזיתים בו וכשמהפכים קשר, או עגול רימון כעין
לא" או שמנונית בו יש אם ברימון ומביטים המקל, את

המשניות). (ראה 58)(פירוש תשמיש לאיזה ראוי שהוא
הי"ג). ומקומו,59)בפכ"ה גופו לצורך לטלטלו ומותר

עצמו. לצורך פט"ו.60)ולא שבת ומותר 61)תוספתא
ה"ג). (פכ"ה כלי של עצמו לצורך אף לטלטל

.Á˙Ïc62¯Èˆ dÏ ‰È‰L63dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆∆»»»ƒ««ƒ∆≈»
‰ˆ˜Ó ÌB˜Ó da ÌzÒÏ dÈÎ‰L ,¯Èˆ ‰zÚ64‡È‰Â , «»ƒ∆¡ƒ»ƒ¿…»»À¿∆¿ƒ

ÌÈ˜„Á ÔÎÂ ,da ÔÈÓ˙BÒÂ d˙B‡ ÔÈÏËBpL ,˙¯¯‚65 ƒ¿∆∆∆¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈¬»ƒ
ÔÓÊa :˙¯¯‚p‰ ˙ÏˆÁÓ ÔÎÂ ,‰ˆ¯t‰ Ô‰a ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ»∆«ƒ¿»¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆ƒ¿«

ÔÈ¯eLwL66ÌÈÏÚBÂ Ô‰a ÔÈÓ˙BÒ - Ï˙ka ÔÈÈeÏ˙e ∆¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ»∆¿¬ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚB ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ì‰a67ÌÈ‰B·‚ eÈ‰ Ì‡Â . »∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚB - ı¯‡‰ ÏÚÓ68. ≈«»»∆¬ƒ»∆

א.62) קא, עירובין שהדלת 63)משנה, ברזל של יתד
עליה. בה 64)סובבת שמניחים הבתים, מאחורי חצר
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הבית  בעל ואין תדיר, בה משתמשים ואין ועצים, סחורה
אלא  כראוי, בציר ותלויה קבועה דלת לה לעשות חושש
ויש  לארץ, מטילה פותח וכשהוא הפתח, כנגד זוקפה

(רש"י). לארץ נגררות אבל קושרים 65)שתלויות "קוצים,
פירצת  בהם ונועלים לוח, מהם ועושים בקנים, הקוצים
המשניות). (פירוש חיות" או גנבים שם יכנסו שלא הגינות,

וכשנועלים 66) כדלת שהם ניכר בכותל, ותלויים בחבל
בונה. משום חייב אינו עכשיו 67)בהם כבונה שנראה

זה. בזה.68)דופן בנין דרך שאין

.Ë˙Ïc69„Á‡ ÁeÏ dÏ ‰È‰L70d˙B‡ ÔÈËÓBML , ∆∆∆»»»«∆»∆¿ƒ»
Ôk ‰hÓÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :da ÔÈÏÚBÂ71BÓk ¿¬ƒ»ƒ…»»»¿«»≈¿

‰t˜Ò‡72- ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡È‰L ‰ÈÏÚ ÁÈÎBnL , «¿À»∆ƒ«»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
da ÔÈÏÚB ÔÈ‡73Ì‡Â ;74ÌÈÏÚB - ‰t˜Ò‡ ‰hÓÏ LÈ ≈¬ƒ»¿ƒ≈¿«»«¿À»¬ƒ
¯‚ ÔÎÂ .da75‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a LiL76˙ÁÎBnL , »¿≈∆∆∆≈¿…¿¿»»∆««

Ïk ¯‡Lk ‰¯B˜ BÈ‡Â ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡e‰L ÂÈÏÚ»»∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»»
Ba ÔÈÏÚB - ˙B¯Bw‰77.˙aLa «¬ƒ¿«»

תדיר.69) ויציאה לכניסה העשויה א. קא, עירובין
דלת.70) היכר בה  ואין אחד קרש רק בה יסוד.71)שיש
דלתות,73)מפתן.72) כשאר הדלת תיקוני לה שאין לפי

כבונה. ונראה בלבד כסתימה היא אחר,74)הרי בנוסח
בה" נועלים אסקופה למטה יש "ואם הזה המשפט כל חסר

אותה 75)(שונצינו). שעושים קורה "הוא א. קב, עירובין
השערים, בה ונועלים בדלתות אותה ונותנים וערב, בשתי
(פירוש  הכותל" אל הכותל מן מבריח בריח כמו ועניינו

ממה 76)המשניות). בו, וכיוצא טבעת או רימון "דמות
בשבת" בטלטול האסורה קורה ואינו כלי שהוא עליו שיורה

המשניות). שהיו 77)(פירוש שבטבריא, בכנסת "מעשה
והתירו  והזקנים גמליאל רבן שבא עד איסור, בו נוהגים

קא:). שם (משנה להם"

.È¯‚78¯eL˜ ‰È‰ Ì‡ :‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a ÔÈ‡L ∆∆∆≈¿…¿¿»»ƒ»»»
Bc‚‡Â Ïh ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;Ba ÔÈÏÚB - ˙Ïca ÈeÏ˙Â¿»«∆∆¬ƒ¿≈ƒ»»ƒ»¿«¿

BnÚ79;¯‚p‰ ‰È‰Â ,˙Ïca Úe·˜ Bc‚‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ƒ¬»ƒ»»«¿»««∆∆¿»»«∆∆
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,˙ÈÂÊa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,‰¯B˜ BÓk ËÓLƒ¿»¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ
;Ba ÏÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆB¯L ˙Úa Ba ÔÈÏÚBÂ¿¬ƒ¿≈∆ƒ¬≈∆»ƒ¿…

ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L80„‚‡ Ba ÔÈ‡Â ,„e‚‡ BÈ‡Â , ∆≈»»«¿ƒ¿≈»¿≈∆∆
ÂÈÏÚ ÁÈÎB‰Ï81. ¿ƒ«»»

בראשו 78) (שאין הנגרר "נגר א. קב, עירובין משנה,
במקדש), שבות איסור (שאין במקדש בו נועלים גלוסטרא),
כלל  קשור (שאינו והמונח כבונה), (שנראה במדינה לא אבל

אסור". וכאן כאן בארץ) מונח קשור 79)אלא שהיה
האגד. ע"י ליטלו ויכול חזק בראשו 80)בחבל שאין כיון

ה"ו, בפכ"ה כמבואר תשמיש, לשום ראוי ואינו גלוסטרא
כנועץ 81)והכ"ג. – כבונה נראה ולכן לנעול, שעשוי

בכותל. ויתד נגר עכשיו

.‡È‰¯BÓ82˙BÈÏÁ ÏL83- ‰pË˜ ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa - ¿»∆À¿≈¿»≈¿«»
d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡84˙aLa ‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;85eÈ‰ . ≈¿«¿¿ƒ»∆»«¬ƒ∆»¿«»»

ÌÈ˜„Á da86‰˙È‰ Ì‡ :˙BÈÏÁ ˙ÏÚ·k ˙È‡¯ ‡È‰Â »¬»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«¬«À¿ƒ»¿»

ÈtÓ dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ,‰ÏB„‚¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿≈
dc·k87.dÏËÏËÏ ¯zÓ - BfÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ ; »¿»»¿»¿«»ƒÀ»¿«¿¿»

א.82) מו, פרקים.83)שבת מפרקים מורכבת
בה,84) הדליק שאם שבת. באותה בה הדליקו לא אפילו

בפכ"ה  כמבואר לאיסור, מוקצה שהיא מפני בטלטול אסורה
כלי 85)ה"י. עושה ונמצא ויחזירנה, ותתפרק תיפול שמא

לפרקים.86)בשבת. הדומים מסביב אין 87)חריצים
(פכ"ה  רבינו כתב שהרי כבדה, משום הוא שהאיסור הכוונה
ניטלת  שהיא אףֿעלֿפי כלי, תורת עליו שיש שכל ה"ו)
גדולה  שהיא מכיון אלא אותה, מטלטלים אדם בני בעשרה
שהרואה  משום ואסורה פרקים כשל נראית חריצים, בה ויש
הדרך  שאין קטנה במנורה אבל פרקים. של שהיא יחשוב
חדקים, בה יש אם איסור בה אין פרקים, של לעשותה

רוקח'). ('מעשה פרקים של שאינה יודעים שהכל

.·ÈÏÚÓ88Ìen‡‰ Èab ÏÚL89ÔÈËÓBL -90B˙B‡ ƒ¿»∆««≈»ƒ¿ƒ
LaÎÓ .˙aLa91ÏLÌÈza ÈÏÚa92ÔÈ¯ÈzÓ -93Ï·‡ , ¿«»«¿≈∆«¬≈»ƒ«ƒƒ¬»

ÔÈL·Bk ‡Ï94‡e‰L ÈtÓ ,Ba ÚbÈ ‡Ï - ÔÈÒ·Bk ÏLÂ . …¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒ«ƒ¿≈∆
ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó95¯Óˆ Èfb ÔÎÂ .96ÔÈ‡ - À¿∆≈¬«∆¿ƒ¿≈ƒ≈∆∆≈

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ97. ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬≈∆
ÔÈÁÏM‰Â .ÔÈ¯zÓ - LÈÓL˙Ï Ô„ÁÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ98- ¿ƒ»ƒƒ¬»¿«¿ƒÀ»ƒ¿«¿»ƒ

ÏL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰L ÔÈa ,ÔÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿»≈∆»∆««««ƒ∆
Ôn‡99.Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ , À»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ¬≈∆

א.88) קמא, לנעל.89)שבת עץ מורידים 90)דפוס
ששם  כיון לאיסור, שמלאכתו אףֿעלֿפי מהאימום, אותו
שם). (או"ח מקומו לצורך לטלטלו מותר עליו, כלי

ושמים 91) - לוחות שני "עשוי א. קמא, שבת משנה,
קושרים  כך ואחר ומקופלים, המכובסים הבגדים את ביניהם
ויהיה  הבגדים שיתיישרו כדי אותם, ומהדקים הלוחות את

המשניות). (פירוש נאה" תחוב 92)הקיפול שאינו
לצורך 93)בחזקה. בגדים ממנו ליטול המכבש את
חול 94)השבת. צורך שהוא ולהדקם בגדים בו להכניס
פירש 95)(רש"י). ורש"י ט. הלכה כה פרק למעלה ראה

לסתירה. דומה והתרתו בחזקה, תחוב שהוא משום
מהצאן.96) הגזוז הצמר א. מט, שבת לשמרם 97)משנה,

מעובדים;98)לטוויה. בלתי ובהמה חיה של עורות
המשניות). (פירוש וישלח ו) א, (ויקרא "והפשיט" תרגום

ומשתמש 99) עליהם מקפיד אינו למכירה העומדים אף
בהם.

.‚È¯·c Ïk100‡ˆBiÎÂ ‰‡BˆÂ ‡È˜Â ÈÚ¯ ÔB‚k ,ÛpËÓ »»»¿À»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a101Ô‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - da ÔÈ·LBiL ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡ : »∆ƒ»¿»≈∆¿ƒ»À»¿ƒ»

ÏL Û¯b ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡qk‰ ˙È·Ï B‡ ‰tL‡Ï¿«¿»¿≈«ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿»∆
ÈÚ¯102˙¯Á‡ ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡Â ;103,ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBk - ¿ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆ƒ¬≈∆¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÏÚL ˜¯ .Ô‰a CÏÎÏ˙ÈÂ ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈«»»¿ƒ¿«¿≈»∆…∆«««¿«
Bnz ÈÙÏ BÒ¯Bc -104‡Bk ÔÈÏËÏËÓ .CÏB‰Â105ÈtÓ ¿¿ƒÀ¿≈¿«¿¿ƒ»»ƒ¿≈

B¯Ù‡106ÈtÓ ,ÌÈˆÚ È¯·L ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆¿««ƒ∆≈»»ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
LÔÈ‡Â .ÈÚ¯ ÏL Û¯‚k ‡e‰107ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ∆ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿»∆¿ƒ

¯·ÚL B‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ ;˙aLa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿«»¬»ƒ«¬»≈≈»∆»«
.B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - e‰NÚÂ¿»»ƒƒ
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רג zay zekld - mipnf xtq - hay a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.100) קכא, מאוס.101)שבת דבר מבואר 102)כל
הכ"ד. להוציאם.103)בפכ"ה שאסור שם דר שאינו

ה"ד.104) בפי"א נחושת 105)כמבואר כלי א . מז, שבת
בהן. להתחמם כדי בוערות גחלים בו ששמים

ודעת 106) ומגידֿמשנה); (רש"י צואה" או רוק בו "לכסות
דבר  בו שיש מכיון הוא הכנונא טלטול שהיתר הראב"ד
בסיס  הוא הרי האפר, - היתר ודבר עצים, שברי - איסור
מן  יותר חשוב ההיתר אם לטלטלו, ומותר ולהיתר, לאיסור
שם  אינו וכאילו ההיתר, לגבי האיסור בטל שאז האיסור,

הכ"ד.107)כלל. בפכ"ה מבואר

.„ÈÔÓL108„a‰ ˙Èa ÏL ‰¯Bw‰ ˙ÁzÓ ‡ˆBiL ∆∆∆≈ƒ«««»∆≈««
- ‰¯BÁÒÏ ÌÈÎen‰ ÌÈ„˜Le ÌÈ¯Óz ÔÎÂ ,˙aLa¿«»¿≈¿»ƒ¿≈ƒ«»ƒƒ¿»

elÙ‡Â .˙aMa ÌÏÎ‡Ï ¯zÓ109B‡ ‰‡e·z ÏL ¯ˆB‡ À»¿»¿»¿«»«¬ƒ»∆¿»
.˙aMa ‰pnÓ ˜tzÒ‰Ï ÏÈÁ˙Ó - ‰¯e·ˆ ‰‡e·z¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«»

ÏÎ‡ ÌeL ÔÈ‡L110‡l‡ ,ÏÏk ˙aLa ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ∆≈…∆∆À¿∆¿«»¿»∆»
‡e‰ ÔÎeÓ Ïk‰111˙B¯‚B¯bÓ ıeÁ ,112ÔÈ˜enˆÂ113 «…»ƒ¿»¿ƒƒ

‰ˆ˜naL114ÏÈ‡B‰ ;Ì˙B‡ ÌÈLaÈnL ÔÓÊa ∆«À¿∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡Â ÌÈ˙Èa ˙BÁÈ¯ÒÓe«¿ƒ≈»«ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¬≈≈

ÔÈ¯eÒ‡115˙È·Á .‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ˙aLa116‰˙lb˙pL ¬ƒ¿«»ƒÀ¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯aLpL ÁÈh·‡Â117ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - «¬«ƒ«∆ƒ¿¿»««ƒ∆≈»¿ƒ

Úˆn‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓe ÔÏËB ,‰ÏÈÎ‡Ï118Ba ‡ˆBik . «¬ƒ»¿»«ƒ»¿»«À¿»«≈
ÚÈÓ˜119ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÁÓÓ BÈ‡L120 »≈«∆≈À¿∆««ƒ∆≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ,Ba121¯˙BÓ .122¯paL ÔÓM‰ ¿«¿¿ƒ««∆∆∆«≈
¯eÒ‡ - ˙aL d˙B‡a Ô‰a e˜ÈÏ„‰L ,‰¯ÚwaLÂ¿∆«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆¿»«»»
‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL d˙B‡a epnÓ ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»«»ƒ¿≈∆À¿∆

.¯eq‡ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ

א.108) יט, א.109)שבת קכז, אפילו 110)שבת
לאכילה. עומד ואינו ולסחורה למכירה המיוחד

טז,111) (שמות התורה כציווי לאכילה, בידים הכינו כאילו
וכרבי  יביאו". אשר את והכינו הששי ביום "והיה ה):
מגרוגרות  חוץ בשבת בטלטול מותר שמוקצה שאמר שמעון
(שבת  שבת בליל שדלק ונר שבסמוך, מה:) (שבת וצימוקים

ההלכה. שבסוף יבשות.112)מה.) ענבים 113)תאנים
לסחורה 114)יבשים. המיוחדת הבתים שמאחורי חצר
א.115)ועצים. מה, פט"ו.116)שבת שבת תוספתא

משקין. בה חוששים 117)שיש מצויים, שנחשים במקום
ארס, בהם והטיל מהאבטיח, ואכל מהמים שתה נחש שמא
פי"א  הנפש ושמירת רוצח בהל' כמבואר בהנאה, ואסורים
בו  שניקר כלומר שניקרה" "אבטיח אחר: ובנוסח ה"ח.
רוקח'). 'מעשה ועיין (מגידֿמשנה, עיקר זו ונוסחא הנחש.

ויבואו 118) מהאבטיח ויאכלו מהמים ישתו לא שאחרים
סכנה. פ"ה.119)לידי שבת כמבואר 120)תוספתא

הי"ד. ('צפנת 121)בפי"ט כלי תורת עליו שיש לפי
א.122)פענח'). מד, שבת

.ÂË¯ˆB‡123ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÈÈ Èck ÏL B‡ ‰‡e·z ÏL »∆¿»∆«≈«ƒ««ƒ
epnÓ ˜tzÒ‰Ï ¯znL124Ba ÏÈÁ˙‰Ï ¯eÒ‡ , ∆À»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«¿ƒ

B˙BpÙÏ125˙ÒÎ‰Ï e‰ptL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ¿«∆»ƒ¿«ƒ¿»¿∆ƒ»¿«¿»«
ÔÈÁ¯B‡126L¯„n‰ ˙Èa Ba Úa˜Ï B‡127ÔÈpÙÓ „ˆÈÎÂ . ¿ƒƒ¿…«≈«ƒ¿»¿≈«¿«ƒ

,˙Bt˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ ‡lÓÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ?B˙B‡»∆»¿∆»¿«≈«¿«»≈À
ÔÈ¯ÓBbL „Ú128B˙ÈÚ˜¯˜ e„aÎÈ ‡ÏÂ .129,¯ˆB‡ ÏL «∆¿ƒ¿…¿«¿«¿»ƒ∆»
e¯‡aL BÓk130ÒÎ ‡l‡ ;131‰NBÚÂ ,Ba ‡ˆBÈÂ ¿∆≈«¿∆»ƒ¿»¿≈¿∆

.B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÂÈÏ‚¯a ÏÈ·L¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»

א.123) קכו, שבת הקודמת.124)משנה, בהלכה כמבואר
סק"מ).125) שלג סי' אברהם' ('מגן טירחא משום
(רבינו 126) שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "שגדולה

ה"ב). פי"ד אבל לשמוע 127)בהל' הבאים לתלמידים
קופות 128)דרשה. וחמש ארבע אפילו (במשנה) "אמרו

ובתנאי  גדול, מנין אפילו אמר: כאילו הריבוי, דרך על -
דבר" שום יניח שלא עד כולו, האוצר אותו יפנה שלא

המשניות). גומות,129)(פירוש להשוות יבוא שמא
בונה. משום ה"ב.130)ויתחייב כ"א זה 131)בפרק

הרשות, לדבר באוצר להתחיל שאסור שלמעלה למה מוסב
וכו'. שביל" ועושה בו ויוצא נכנס "אלא כתב זה ועל

.ÊËÏk132‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L133ÛBÚÂ ‰iÁÂ …∆»¿«¬«¿≈»¿«»»
ÔÈÈeˆn‰134?„ˆÈk .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - «¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«»≈«

ÒBÓ¯z‰ ˙‡ ÔÈÏËÏËÓ135ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ,L·i‰ ¿«¿¿ƒ∆«À¿«»≈ƒ¿≈∆«¬»
Ál‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈfÚÏ136·ˆÁ‰ ˙‡ .137ÈtÓ , »ƒƒ¬»…∆««∆∆»»ƒ¿≈

Ïc¯Á‰ ˙‡ .ÌÈ‡·ˆÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L138‡e‰L ÈtÓ , ∆«¬»ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,˙BÓˆÚ‰ ˙‡ .ÌÈBÈÏ ÏÎ‡ÓÏÎ «¬»¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆≈«¬»

ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈ·ÏÎÏƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ»¿ƒ¿«¬«
˙‡ ÏÎB‡ - ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a¿≈»¿«¿¿ƒ»¿∆≈»¿ƒ≈∆
ÔÈÏËÏËÓ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,ÂÈ¯Á‡Ï Ô˜¯BÊÂ ÏÎ‡‰»…∆¿¿»¿«¬»¿»¿«¿¿»¿«¿¿ƒ

ÁeÙz ¯Na139ÔÈÏËÏËÓe .‰iÁÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ , »»»«ƒ¿≈∆«¬»¿«»¿«¿¿ƒ
ÏÙz ÔÈa - ÈÁ ¯Na140Èe‡¯L ÈtÓ ,ÁÈÏÓ ÔÈa , »»«≈»≈≈»ƒ«ƒ¿≈∆»

¯eÒ‡ - ÏÙz‰ Ï·‡ ;ÁÈÏÓ ‚c ÔÎÂ .Ì„‡Ï¿»»¿≈»»ƒ«¬»«»≈»
BÏËÏËÏ141. ¿«¿¿

ב.132) קכו, שבת למאכל 133)משנה, ראוי שאינו אף
מצוי 134)אדם. שאינו לבעלֿחי אלא ראוי אינו אם אבל

מאותו  לו יש אלאֿאםֿכן לטלטל אסור אדם, בני רוב אצל
שח). סי' (או"ח בעלֿחי שגרעיניו 135)מין בתרמיל צמח

לפול. ביותר.136)דומים מר ממין 137)שהוא ירק
ישר. בקו באדמה עמוק בוקעים ששרשיו הבצלים

משמשים 138) העגולים שגרגיריו הטעם, חריף צמח
מלח 140)סרוח.139)לרפואה. חסר א. קכח, שבת
כלל.141)ותבלין. לאכילה ראוי שאינו

.ÊÈÔÈ‡142Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÎeÎÊ È¯·L ÔÈÏËÏËÓ ≈¿«¿¿ƒƒ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈
˙BiÓÚÏ ÏÎ‡Ó143˙B¯BÓÊ ÈÏÈ·Á ‡ÏÂ ;144ŒÏÚŒÛ‡ , «¬»¿«¬ƒ¿…¬ƒ≈¿««

Ûel‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÌÈÏÈÙÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt145ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ∆≈«¬»¿ƒƒ¿…∆«««ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ·¯BÚÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L∆≈«¬»¿¿ƒƒ¿≈∆≈≈¿«≈»∆

.Ì„‡ Èa ·¯ Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ≈∆…¿≈»»

פט"ו.142) שבת הקומה 143)תוספתא גבה עוף יענה,
הכוח. הגפן.144)ורב עלים 145)ענפי בעל עשב

מתפשטים. רחבים

.ÁÈÈÏÈ·Á146L˜147ÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ148ÔÈ˜˙‰ Ì‡ :149 ¬ƒ≈««¬ƒ≈¿»ƒƒƒ¿ƒ»
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Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ150ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¬«¿≈»¿«¿¿ƒ»¿ƒ»≈
ÈÏÈ·Á .Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ151·BÊ‡Â ‰‡et ‰‡ÈÒ ¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»»¿≈

˙È¯B˜Â152ÌÈˆÚÏ ÔÒÈÎ‰ :153Ì‰Ó ˜tzÒÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿«≈≈∆
ÔÎÂ .Ô‰Ó ˜tzÒÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ;˙aLa¿«»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆¿≈

‡zÈÓ‡a154Ì‚ÈÙa ÔÎÂ ,155ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ , «¬ƒ¿»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿»ƒ≈
ÔÈÏ·z156. ¿»ƒ

ב.146) קכו, שבת קש 147)משנה, "חבילי אחר: בנוסח
במשנה. הוא וכן זרדין" וחבילי עצים ענפי 148)חבילי

המשניות). (פירוש הזמיר בשעת שכורתים רכים אילן
הלכה 149) כה פרק למעלה וראה שבת, מערב לכך שהזמינן

מעשה. צריך דבר באיזה עומדים 150)כא שסתמם
מוקצה. והם א.151)להסקה קכח, מבואר 152)שבת

למאכל  וגם להסקה הראויים צמחים אלה כל הי"ט; בפכ"א
(מגידֿמשנה); מחשבתו אחר הולך הכל לפיכך בהמה,
התימנים). (כת"י וקורנית" ואזוב "סיאה אחר: בנוסח

הם.153) ומוקצים בשבת ראויים אינם להסקה,
(רש"י 154) מינט"א והיינו קכח.), (שבת ניניא" - "אמיתא
ריח 155)שם). לו ויש ריחניים. קטנים עלים בעל צמח

בפ"ט  רבינו ביאר וכן שם, (רש"י רודא בערבית ונקרא טוב,
א'). משנה בהם 156)דשביעית לתבל הכניסם שאם

הרי  האש) על ראשון בכלי אותם לתת (שהדרך התבשילים
מהם  מסתפק ואין לעצים שהכניסם סיאה כחבילי הם

בשבת.

.ËÈÔÈ‡157ÏÎ‡Ó ÔÈÙ¯Bb158ÌËt‰ ÈÙlÓ159ÔÈa - ≈¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«¿»≈
Òe·‡a160ÔÈ‡Â - Ú˜¯˜ ÏL Òe·‡a ÔÈa ,ÈÏk ÏL »≈∆¿ƒ≈»≈∆«¿«¿≈
ÔÈ˜lÒÓ161ÈÚ¯‰ ÈtÓ ÔÈ„„ˆÏ162‰ÂLÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈»∆»«¿∆

˙Bn‚163ÔÈ˙BÂ ¯BÓÁ‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB .164ÈÙÏ À¿ƒƒƒ¿≈«¬¿¿ƒƒ¿≈
¯BM‰165ÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ¯BM‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬»≈¿ƒƒƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿≈

,B¯È¯a ÛpËÓ ¯BM‰ ÈÙlL ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ;¯BÓÁ‰«¬ƒ¿≈∆««¬»∆ƒ¿≈«¿À»¿ƒ
ÌÁÈ¯L ÌÈÏÚ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¬«¿≈»«∆∆¿≈»ƒ∆≈»

Òe‡Óe Ú¯.ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÔzÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ «¿ƒ¿≈«¿≈»«¿»»¿«¿¿»
È‡Ïz :CÎÈÙÏ166ÏLÂ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ‚c ÏL ¿ƒ»¿«∆»ƒ»¿«¿¿¿∆

¯zÓ - ¯Na167.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»À»¿≈…«≈»∆

ב.157) קמ, שבת נקי 158)משנה, בלתי מאכל מוציאים
שם). ר"ח (ועיין אחר מאכל במקומו שור 159)להכניס

אותו. בו 160)שמפטמים שנותנים אבן כלי או עץ כלי
לבהמה. ידרסנו 161)מאכל שלא לצדדין, המאכל את

המשניות).162)ברעי. (פירוש ויתחייב 163)הגללים
באבוס  אף גזרו זה ומטעם ה"א, בפ"ה כמבואר בונה, משום

כלי. התימנים).164)של (כת"י "ומניחין" אחר: בנוסח
ריר.165) בו שאין החמור במאכל קץ השור שאין
שכל 166) לפי כלי, תורת עליו אין דגים, עליו שתולין העץ

 ֿ (מגיד השימוש אחרי העצים לבין זורקו בו המשתמש
קלט:).167)משנה). (שבת ו'תוספות' (שם) רש"י

.Î˙aLa ˙n‰ ˙‡ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡168, ««ƒ∆»¿«¿≈∆«≈¿«»
ÔÈÎÒ169ÔÈÁÈ„Óe B˙B‡170B˙B‡171eÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e , »ƒ¿ƒƒƒ¿«∆…»ƒ

¯·È‡ Ba172ÔÈËÓBLÂ .173È„k ÂÈzÁzÓ ¯k‰ ˙‡ ≈»¿¿ƒ∆««ƒ«¿»¿≈
‡ÏÂ ÔÈzÓiL ÏÈ·La ,ÏBÁ‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿…

ÁÈ¯ÒÈ174¯˜Ó ÈÏk ÔÈ‡È·Óe .175ÔÈÁÈpÓe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe «¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒ«»«ƒƒ
Át˙È ‡lL È„k BÒ¯k ÏÚ BÏ176ÔÈ˜˜BÙe .177˙‡ «¿≈¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ∆

ÈÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯LB˜Â .Áe¯‰ Ô‰a ÒkÈ ‡lL ,ÂÈ·˜178; ¿»»∆…ƒ»≈»∆»«¿¿ƒ∆«∆ƒ
‰ÏÚiL ‡Ï179‡ ,ÔÈˆnÚÓ ÔÈ‡Â .ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l180˙‡ …∆«¬∆∆»∆…ƒ¿≈¿«¿ƒ∆

˙aLa ÂÈÈÚ181. ≈»¿«»

א.168) קנא, שבת בשמן.169)משנה, מושחים
נאסר 171)במים.170) ולא נגיעה, אלא טלטול זה שאין

טלטול. אלא או 172)במוקצה רגלו או ידו לו יגביה "לא
(רש"י). עיניו" החום 174)מושכים.173)ריסי עלֿידי

('מעשה  יטריח" "ולא חסר אחר, בנוסח וכסתות; כרים של
קרירות.175)רוקח'). יתנפח.176)הגורם

ונפתח 178)וסותמים.177) הולך פיו שהיה מת "של
(רש"י). יותר" פיו יפתח שלא כדי לחיו, את קושרים

שלא 179) אלא אבר, בו מזיז כן שאם שנפתח, מה להסגר
(רש"י). להפתח בשבת.180)יוסיף עינים עצימת

המעמץ 181) אבל מוקצה, טלטול משום ואסור שמת, לאחר
מיתתו  את שמקרב דמים, שופך זה הרי הנפש יציאת לפני

קנא:). (שבת

.‡Î˙Ó182B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ‰nÁa Ïhn‰ ≈«À»««»«ƒ«»»ƒ»
˜BÈz183BÏËÏËÓe ,184¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«¿¿¿≈ƒ»¿»¿≈»¿»≈

.BÏËÏËÓe ,˜BÈz B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ˙Ó da LiL∆≈»≈«ƒ«»»ƒ»ƒ¿«¿¿
ÔÓ B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - ˜BÈz ‡ÏÂ ¯kk ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ»¿…ƒ«ƒƒƒ

ÌB˜Ó ÏkÓ ‰˜Ïc‰185ÈtÓ ,˙BaÎÏ ‡B·È ‡nL ; «¿≈»ƒ»»∆»»¿«ƒ¿≈
ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .Û¯NÈ ‡lL B˙Ó ÏÚ Ïe‰a ‡e‰L∆»«≈∆…ƒ»≈¿…ƒƒ¿«¿≈
Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ˜BÈz B‡ ¯kÎa¿ƒ»ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»»»

.B˙Ó ÏÚ«≈

ב.182) מג, מת 183)שבת המלך "דוד ב: ל, שבת
מה  בחמה, ומוטל מת אבא לחכמים: שלמה ושלח בשבת,
וטלטלו". תינוק או כיכר עליו הנח לו: שלחו אעשה?

בטלטול.184) המותר הכיכר אגב המת את מטלטל
המת 185) את שמצילין שמעתי לוי: בן יהושע רבי "אמר

מג:). (שבת הדליקה" מפני

.·Î‰È‰186ÏhÓ187‰nÁa188ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â189 »»À»««»¿≈»∆»
BÏËÏËÏ190ÔÈ‡a - BÓB˜nÓ BÊÈÊ‰Ï eˆ¯ ‡lL B‡ , ¿«¿¿∆…»«¬ƒƒ¿»ƒ

ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÌÈ·LBÈÂ Ì„‡ Èa ÈL191Ì‰Ï ÌÁ . ¿≈¿≈»»¿¿ƒƒ¿≈¿»»«»∆
‰hÓlÓ192B˙hÓ ‡È·Ó ‰Ê -193‰ÊÂ ,‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ƒ¿«»∆≈ƒƒ»¿≈»∆»¿∆

‰Ê - ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰Ï ÌÁ .‰ÈÏÚ ·LBÈÂ B˙hÓ ‡È·Ó≈ƒƒ»¿≈»∆»«»∆ƒ¿«¿»∆
˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó194˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,ÂÈab ÏÚ N¯BÙe ≈ƒ«¿∆∆≈««»¿∆≈ƒ«¿∆∆

B˙hÓ Û˜BÊ ‰Ê .ÂÈab ÏÚ N¯BÙe195,BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ ≈««»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰vÁÓ ‡ˆÓÂ - BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ B˙hÓ Û˜BÊ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÈÏ‡Ó ‰ÈeNÚ196‰Ê ˙ÏˆÁÓe ‰Ê ˙ÏˆÁÓ È¯‰L ; ¬»≈≈∆»∆¬≈«¿∆∆∆«¿∆∆∆
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰È˙Bˆ˜ ÈLe ,BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ Ô‰Èbb«≈∆¿»¿≈¿≈∆«««¿«

.˙n‰ Ècˆ ÈMÓƒ¿≈ƒ≈«≈

ב.186) מג, להסריח 188)המת.187)שבת וקרוב
ולמת. לחיים בזיון עלֿידי 190)בצל.189)ויגרם לשם

ותינוק. מחום 191)כיכר שיצטערו כדי הקרקע, "עלֿגבי
יהיו  והמיטות עליהן, לשבת מיטות להביא ויצטרכו הקרקע,
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(רש"י). מהשמש.192)למחיצה הוחם שהקרקע
בחום.193) ישב שלא הקרקע, לבין בינו שתפסיק
ולאוהל.194) לצל לפרוש קנים, או קש של שטיח
נמצאת 195) - השני וכן עליה, מונחת המחצלת "שתהא

להם". והולכים נשמטים ולכשירצו מאליה, עשויה מחיצה
שאין  אסור, – אוהל לעשות מיטות לכתחילה ולהביא

(רש"י). בשבת בתחילה ארעי אוהל אי 196)עושים ואם
שלא  לכתחילה, אוהל לפרוש מותר זו, תקנה לעשות אפשר

שיא). סי' אברהם' ('מגן המת יסריח

.‚ÎÓ˙197ÁÈ¯Ò‰L198ÔÈa ‰fa˙Ó ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ≈∆ƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈
B‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - epnÓ ÌÈfa˙Ó Ì‰Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆À»¿ƒ

˙ÈÏÓ¯ÎÏ199‡Ï ˙‡ ‰ÁBcL ,˙Bi¯a‰ „B·k ÏB„b . ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ∆∆∆…
‰¯BzaL ‰NÚ˙200¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‡e‰L , «¬∆∆«»∆…»ƒ«»»¬∆

¯Á‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ EÏ e„ÈbÈ«ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»»»∆»«≈
B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ba ˙‡ˆÏ»≈≈ƒƒ∆»«ƒƒ

.Ì‰ ÔÈ‡ˆBÈÂ BÓB˜Óaƒ¿¿¿ƒ≈

ב.197) צד, סי'198)שבת (או"ח להסריח שקרוב או
מדרבנן,199)שיא). אלא אסור אינו לשם שהטלטול

הי"ג. בפי"ד לאו 200)כמבואר כי היא, דרבנן אסמכתא
כמבואר  הדורות, בכל ותיקנו חכמים שגזרו מה כולל זה
התורה, מן האסור דבר אבל ה"ב; ממרים מהל' בפ"א
חכמה  "אין נאמר: זה ועל הבריות, כבוד מפני נדחה אינו
"כל  - ל) כא, (משלי ה'" לנגד עצה ואין תבונה ואין
(ברכות  לרב" כבוד חולקין אין - השם חילול יש מקום

יט:).

ה'תשע"ח  שבט כ"ג חמישי יום

ועׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
מהן 1) המוגבלים, לתחומין חוץ ההליכה דיני בו נתבארו

התחומין, שיעורי בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר
מדידתן. איכות לא אבל

.‡‡ˆBi‰2‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ3‰˜BÏ - ˙aLa4, «≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»∆
.ÈÚÈ·M‰ ÌBia BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…««¿ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÌeÁz ‡e‰ ‰Ê 'ÌB˜Ó'5¯eÚL ‰¯Bz ‰˙ ‡ÏÂ . »∆¿»ƒ¿…»¿»»ƒ
‡e‰ ‰Ê ÌeÁzL ,e˜ÈzÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;‰Ê ÌeÁ˙Ïƒ¿∆¬»¬»ƒ∆¿ƒ∆¿∆

ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈLÏ ıeÁ6Ï‡¯NÈ ‰ÁÓ „‚k ,7CÎÂ . ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆«¬≈ƒ¿»≈¿»
.‰ÁnÏ ıeÁ e‡ˆ˙ ‡Ï :ea¯ ‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆«≈…≈¿««¬∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe8¯ÈÚÏ ıeÁ Ì„‡ ‡ˆÈ ‡lL ,9‡l‡ ƒƒ¿≈¿ƒ∆…≈≈»»»ƒ∆»
;¯eÒ‡ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ Ï·‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡ „Ú««¿«ƒ«»¬»¿«¿«ƒ«»»

¯ÈÚ‰ L¯‚Ó ‡e‰ ‰n‡ ÌÈtÏ‡L10. ∆«¿«ƒ«»ƒ¿«»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

כתב  השבת", ביום ממקומו איש יצא "אל הציווי בטעם
קדמון", ולא מחודש שהעולם ונדע ש"נזכור החינוך' ב'ספר
לו  ראוי כך העולם, בריאת ממלאכת ה' ששבת וכשם

אחד. במקום לנוח לאדם
הלכות  בלימוד מתבטאת השבוע ימות בכל השבת זכירת

זכירת  על מצוה שיש וכשם החול, ימות במשך שבת
שכולו  ל"יום בנוגע מצוה ישנה כך שבוע, שבכל השבת
הגלות  של החולין בימי שגם העולמים", לחיי ומנוחה שבת
ההכנה  על שיודעים ועל־ידי־זה אליה, ולהתכונן לזוכרה יש

יותר. בנקל הגלות בזמן העבודה תהיה - הגאולה לזמן
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."...dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

י"ב  הוא מהתורה תחומין שאיסור היא כאן הרמב"ם דעת
שכתב  ממה בו וחזר אמה. אלפיים סופרים ומדברי מיל,
תחומין  שאיסור שכ"א) (לא־תעשה המצוות' ב'ספר
דעה  וישנה ר"ע), (כדברי אמה אלפיים הוא מהתורה
שצ"ו) סי' ריש שבת (הל' אדמוה"ז בשו"ע המובאת נוספת
אינו  מיל מי"ב יותר וגם כלל, מהתורה עיקר לתחומין שאין

מהתורה. אסור
ואלפיים  התורה, מן הוא מיל שי"ב כאן הרמב"ם ובדעת
האם  ביו"ט, תחומין לאיסור בנוגע לחקור יש מדרבנן, אמה
הרמב"ם, לשון את הרוגוצו'בי ומבאר לא. או מהתורה הוא
הגם  ביו"ט, ולא בשבת רק הוא שהאיסור משמע שממנו
שמצוות־  בלבד", נפש אוכל אלא ליו"ט שבת בין ש"אין
מלאכה  שאינם מדברים וגם בשבת ממלאכה לשבות עשה
ולא  בשבת רק הוא שביתה של זה ציווי והרי טירחא, אלא
אלא  מלאכה אינה לתחום חוץ יציאה ובנידון־דידן ביו"ט,
הציווי  גם בה שיש בשבת רק אסורה ולכן בלבד, טירחא
רק  שאסור ביו"ט מה־שאין־כן מטירחא. גם "תשבות"
אלא  התורה מן תחומין איסור אין בטירחא ולא במלאכה
אלא  ליו"ט שבת בין "אין הכלל כן ועל בלבד. מדרבנן

מלאכה". ל"איסור בנוגע הוא בלבד" נפש אוכל מלאכת
צריך  יהודי ה', בעבודת הוראה ללמוד יש אלו מהלכות
אוהל  שבמרכזו ישראל, במחנה הוא שמקומו תמיד לזכור
עליו  ומגינים אותו המקיפים הכבוד ענני ומסביבו מועד
הציווי  כך ועל ישראל. למחנה שייך שאינו עניין כל מפני
ליהודי  ואסור מצב ובכל זמן בכל ממקומו" איש יצא "אל
והגם  ומצוותיה. תורה היהדות, היינו - ממקומו לצאת
את  ממשיך יהודי אבל לשבת, בקשר נאמר זה שציווי
את  מקיים אז וגם השבוע, ימי כל על השבת של קדושתה
של  במצב תמיד ונמצא ממקומו", איש יצא "אל הציווי

השביעי". "ביום - קדושה
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').2) עמוד י"ז דף עירובין היישוב 3)(מסכת או העיר
בתוכו. גר תעשה 4)שהוא לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות כמבואר שבתורה,
המינים 5) שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין

חדש  מדי "והיה כ"ג): פסוק ס"ו, פרק (ישעיה נאמר שהרי
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לפני  להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו
מיימוניות). (הגהות ה'" אלפים 6)אמר הוא המיל שיעור

רבינו  כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה.
לאלפים  מחוץ להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה
פרשה  (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה
רבינו  כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה)
ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
שיטת  שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד
"בו  במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת  עקיבא רבי
רבי  את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום
דרש  א'), עמוד כ"ח דף בברכות כמובא עזריה בן אלעזר
אבל  התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי
מקומות  בהרבה שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל
שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת
ששיטת  הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין
בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא התלמוד

יומא 7) (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא
הלכה  ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב'). עמוד ע"ה דף
לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד')
כרסנא  בר שמעון רבי תורה: דבר שבת תחומי על לוקין
תחום  אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם
פוסקים  הרבה ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים
פעם  אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין משנה 8)איסור
א'). עמוד מ"ה דף עירובין כ"ח 9)(מסכת בפרק להלן

אמה. אלפים למדוד מתחילים מהיכן שנאמר 10)מבואר
יהיה  זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים קדמה פאת "את
ועיי"ש  ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם

ברש"י).

.·„ÓÏ ˙‡ˆÓ11nL ,Ïk ˙‡ Cl‰Ï ˙aLa Ì„‡Ï ¯z ƒ¿≈»»≈∆À»¿»»¿«»¿«≈∆»
‰ÂÈk ‰˙È‰ elÙ‡ ,dlk ¯ÈÚ‰12‰˙È‰L ÔÈa - »ƒÀ»¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈∆»¿»

¯zÓ ÔÎÂ .‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ,‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»≈∆…»¿»À∆∆»¿≈À»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÈÚÏ ıeÁ Cl‰Ï BÏ13,Áe¯ ÏÎÏ ¿«≈»ƒ«¿«ƒ«»¿»«

˙Úa¯Ó ‡Ï·Ëk ˙BÚa¯Ó14˙‡ ¯kN ‰È‰iL È„k , ¿À»¿«¿»¿À««¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙BiÂf‰15B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â . «»ƒ¿ƒ»»¿«¿«ƒ«»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ16‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL „Ú , «««¿«¿≈»»ƒ¬»ƒ»»
elÙ‡ ,ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈«¿≈»»ƒ¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰n‡17. «»««∆ƒ«»

ב').11) עמוד מ"ט דף עירובין (מסכת סמל 12)משנה
בה  יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר
י"א). ד', (יונה אדם" רבוא עשרה משתים הרבה

שיעור 13) היא: המטרית המדה לפי שבת תחום מדידת
אמה  שבעים ועוד – אמה ואלפים ס"מ 528 תורה של אמה
אמה  אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי ושני
"חיי  ולפי מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר
השיטות, על לסמוך יש הדחק שבשעת ע"ו) (כלל אדם"
להלן  (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר
תחומין  עירובי מניח ואם מטר, 1516 להלך יכול זו) בהלכה
בהלכות  כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז
בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול ו', פרק עירובין

הילוך  הוא מיל ששיעור תנט) חיים אורח (שו"ע הדין ולפי
ובשעת  דקות, 36 עירוב ידי על להלוך יכול דקות, 18
ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק
למעלה  שהבאנו המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות
להלוך  יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק

דקות). 48 עירוב ידי בעיגול 14)על מודדים שאין כלומר
אלפים  לצפון וכן אמה, אלפים למזרח אלא העיר, סביב
שהרבוע  אמה, מאות ושמונה אלפים יוצא ובאלכסון אמה,
אמה  ברבועה אמה "כל – חומשים בשני העיגול על עודף
א'). עמוד נ"ז דף עירובין (מסכת באלכסונה" חומשים ושני

שאומר 15) מי יש הדברים, בבאור המפרשים "ונחלקו
כמדת  אמה, מאות ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם
מי  ויש הזויות, אל ולא פניו לעבר כשהולך גם האלכסון,
כשהולך  אלא אמה, מאות ושמונה אלפים לו שאין שהורה
אין  פניו לעבר הולך אם אבל העיר, תחומי בכל באלכסון
("מגיד  רבינו" דעת נראה וכן בלבד, אמה אלפים אלא לו

כבמואר 16)משנה"). דרבנן, איסור על העובר כדין
ג'. הלכה א' שכמה 17)בפרק א' בהלכה בארנו כבר

אלא  אינו תחומין איסור שכל סוברים ראשונים פוסקים
ביום  ממקומו איש יצא אל תורה: שאמרה ומה מדרבנן,
לאיסור  אלא תחומין, לאיסור הכוונה אין – השביעי"
המן, ללקוט בידו הכלי עם יצא שלא בשבת, הוצאה

הלכ  ז' בפרק א'.כמבואר ה

.‚Cl‰Ó‰18,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌeÁzÏ ıeÁ «¿«≈«¿¿«¿»≈¬»»¿»ƒ
ÔÈ‡Â ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL ÌÈ„enÚ Èab ÏÚ ıÙwL ÔB‚k¿∆»«««≈«ƒ∆¿ƒ¬»»¿≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆«¿»»««¿»»¿»ƒ¬≈∆

˜ÙÒ19ÔÈ‡ B‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz LÈ Ì‡ , »≈ƒ≈¿ƒ¿«¿»≈¬»»≈
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz20ÌB˜Ó ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿«¿»≈¬»»¬»ƒ»««»

ÏÚ Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»»««¿»»¬≈∆ƒ¿«≈«
.ÌL ÔÈÓeÁz ¯eq‡ LÈÂ ,ı¯‡‰»»∆¿≈ƒ¿ƒ»

א').18) עמוד מ"ג דף עירובין האסור 19)(מסכת בדבר
אסור  שאינו ובדבר להחמיר, בספקו הולכים התורה, מן
טומאת  בהלכות (כמבואר לקולא ספקו חכמים, מדברי אלא

ובראב"ד). י"ב הלכה ט' פרק ונהרות 20)מת בימים אבל
ספק  הוא לא, או מעשרה מלמעלה אם ספק יש אם גם
לפי  דאורייתא, תחומין איסור ובנהרות בימים "שאין דרבנן,
ולא  מדרבנן, אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית, שהם
והמהלך  מדרבנן, אסור המים פני על המעביר שיהיה יתכן
אמות  ארבע שהמעביר שאמרו וכמו התורה, מן לוקה
א'), הלכה י"ד בפרק (כמבואר פטור מקורה הרבים ברשות
שנים  המהלך ספק בלי כן מדבר, לרגלי דומה שאינו לפי
למחנה  דומה שאינו לפי פטור, המים פני על מיל עשר
ו"כסף  ס"ט סימן פריימן הרמב"ם (תשובות ישראל"

משנה").

.„ÈÓ21¯È„a ˙·ML22¯‰Òa B‡ ,¯a„naL23B‡ ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ¿»¿««
˙‡ Cl‰Ó - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰¯ÚÓaƒ¿»»¿«≈»∆≈¿«»ƒ¿«≈∆

Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk24. À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«
ÔÎÂ25ÒÎpL ‰ÚLa ÔLÈ ‰È‰ elÙ‡ - ‰Ú˜·a ˙·BM‰ ¿≈«≈¿ƒ¿»¬ƒ»»»≈¿»»∆ƒ¿«

‰˜ ‡lL ,˙aM‰26BÓB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈ - ‰˙È·L ««»∆…»»¿ƒ»≈¿«≈ƒ¿
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‰n‡ ÌÈtÏ‡27‰È‰ .Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ28Cl‰Ó «¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«»»¿«≈
ÌÈtÏ‡ Cl‰Ó - ˙aL ÌeÁz Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰Ú˜·a¿ƒ¿»¿≈≈«¿«»¿«≈«¿«ƒ

˙BiBÈa ˙BÚÈÒt29.˙aL ÌeÁz ‡e‰ ‰ÊÂ , ¿ƒ≈ƒ¿∆¿«»

ב').21) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת מקום 22)משנה
הצאן. לשמירת הצאן 23)בנוי לשמירת גדר מוקף מגרש

ב'). עמוד כ"ב דף עירובין (ר"ח פירות הכנסת או
בעיר.24) שובת מ"ה 25)כדין דף עירובין (מסכת משנה

א'). לקנות.26)עמוד התכוון לא הואיל 27)כלומר
(גמרא). קונה נמי ישן קנה, ניעור היה (מסכת 28)ואילו

א'). עמוד מ"ב דף מצב 29)עירובין מקום אמה חצי
לרגל. רגל בין אמה וחצי הרגל

.‰Cl‰Ó‰30‰ÓÏLÂ ,Cl‰Ï BÏ LiL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ «¿«≈«¿«ƒ«»∆≈¿«≈¿»¿»
‰È„n‰ CB˙a B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ¯‰Ò B‡ ¯Èc CB˙a B˙cÓƒ»¿ƒ««¿»»¿«¿ƒ»
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡ -≈¿«≈∆»«ƒ»¿≈¿ƒ
˙‡ Cl‰Ó ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a B˙cÓ ‰˙ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ»¿¿«»ƒ¿«≈∆
˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙ÏkLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dlkÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»ƒ»¿ƒ¿»
d˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ún‰ ˙ˆ˜Óa B‡ ¯ÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿»«¿»»¬»ƒ»¿»»
- BlL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a ˙ÚÏ·Ó „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒÀ¿««¿«¿«ƒ«»∆
,˙Bn‡ Úa¯‡k ˙eL¯‰ d˙B‡ Ïk BÏ ·LÁz≈»≈»»»¿¿«¿««

¯‡M‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÈÏLÓe31. «¿ƒƒ∆«¿»

ב').30) עמוד ס' דף עירובין לו 31)(מסכת שנשאר
שטח  כי מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים
אמות  ארבע אפילו מפחית ואינו כלל נחשב אינו העיר

האמה. מאלפים

.ÂB‡ B˙˙È·L ÌB˜nÓ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»∆∆«»ƒ¿¿ƒ»
¯ÈÚÏ ıeÁÓ32dk¯‡a LiL ,‰¯ÚÓ B‡ ‰È„Ó „Ú ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»»∆≈¿»¿»

‰È„n‰ Ïk ˙‡ Cl‰Ó - ÛÏ‡Ó ˙BÁt B‡ ‰n‡ ÛÏ‡∆∆«»»≈∆∆¿«≈∆»«¿ƒ»
da Ú‚tL ‰¯Ún‰ B‡33‰n‡ ÛÏ‡ dÏ ‰ˆeÁ Cl‰Óe , «¿»»∆»«»¿«≈»»∆∆«»

˙Bn‡ Úa¯‡ ˙BÁt34. »«¿««

כמיותרות 32) והן לעיר" מחוץ "אם המילים חסרות בנ"א
בתוך 33)(מער"ק). נמצאות המדינה או שהמערה מכיון

אמה. אחת 34)אלפים כל נחשבות המדינה או המערה
אמות. כארבע

.ÊCB˙a Ba Ú‚tL ,‰¯Úna B‡ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¿ƒ»«¿»»∆»«¿
‰n‡Â ‰n‡ ÛÏ‡ ,B˙cÓ35‡l‡ da Cl‰Ó BÈ‡ - ƒ»∆∆«»¿«»≈¿«≈»∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌeÏLz ‡e‰L ,„·Ïa ‰n‡ ÛÏ‡36LiL ∆∆«»ƒ¿«∆«¿«¿«ƒ«»∆≈
.BÏ

מבליע 35) ואינו המערב, בתוך נגמר שבת שתחום ונמצא
אמה. אלפים בתוך שבת.36)אותו תחום של

.ÁÈÓ37ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÈÚ‰ ÈˆÁa B˙cÓ ‰˙ÏkL ƒ∆»¿»ƒ»«¬ƒ»ƒ««ƒ
ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»«ƒ»À»¿«¿≈¿»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ ¯ÈÚ‰38ÔÎÂ .39,‰Ú˜·a ˙·ML ÈÓ »ƒ«¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»«¿ƒ¿»
‰vÁÓ ÌÈ¯Î e‰eÙÈw‰Â40˙aLa41da Cl‰Ó BÈ‡ - ¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡42‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»«¿«ƒ«»¿»«««ƒ∆
ÏÚ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ ¯zÓe ;‰vÁn‰ CB˙a¿«¿ƒ»À»¿«¿≈¿»«¿ƒ»«

‰¯Èc ÌLÏ ‰eÙÈw‰ Ì‡ ,‰˜È¯Ê È„È43. ¿≈¿ƒ»ƒƒƒ»¿≈ƒ»

ב').37) עמוד מ"ב דף עירובין גזרו 38)(מסכת ולא
החפץ. אחר ימשך שמא דף 39)חכמים עירובין (מסכת

א'). עמוד דירה.40)מ"ב מחיצה 41)לשם כי
כ"ב). הלכה ט"ז (פרק מחיצה שמה בשבת העשוייה

קנין 42) זמן - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא לפי
אין 43)השביתה. דירה, לשם שלא הקיפוה שאם

אמות. ארבע אלא בתוכה מטלטלים

.ËÈÓ44‰È‰L ÔÈa - ‰È„ÓÏ ÒkÏ C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈∆»»
‰·¯Áa ‡a ‰È‰L ÔÈa ,Ìia ‡a45CB˙a ÒÎ Ì‡ - »«»≈∆»»»∆»»»ƒƒ¿«¿

ŒÛ‡ ,˙aM‰ ÒkiL Ì„˜ ¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»»»ƒ…∆∆ƒ»≈««»«
‰Ê È¯‰ - ˙aLa ‡l‡ ‰È„nÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚ«ƒ∆…ƒƒ««¿ƒ»∆»¿«»¬≈∆
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,ÒkÈƒ»≈ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»

.Áe¯«

אחת 44) פעם ב'): עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
ורבי  יהושע ורבי אליעזר, ורבי גמליאל (רבן נכנסו לא
לרבן  לו אמרו שחשכה, עד הים) שפת (שעל לנמל עקיבא)
שבאנו  כיון העיר, לתוך (מהאניה לירד אנו מה גמליאל:
הייתי  שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ
חשכה". שלא עד התחום בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל

ביבשה.45)

.È‰È‰46‡l‡ ¯BÚ ‡ÏÂ ,C¯ca ÔLÈÂ ,‰È„ÓÏ ‡a »»»ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆¿…≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÌeÁz‰ CB˙a BÓˆÚ ‡ˆÓ ¯BÚpLÎe ,˙aLa¿«»¿∆≈»»«¿¿«¿¬≈∆
‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,dÏ ÒkÈƒ»≈»ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
,BÊ ‰È„ÓÏ Cl‰Ï ‰˙È‰ BzÚcL ÈtÓ ;Áe¯ ÏÎÏ¿»«ƒ¿≈∆«¿»¿»¿«≈ƒ¿ƒ»

k ‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰˙È·L ‰˜ CÎÈÙÏeÈ¯‰L ,Ô˙BÓ ¿ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»¿»∆¬≈
.ÌeÁza Ô‰nÚ ÒÎƒ¿«ƒ»∆«¿

א').46) עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת משנה

.‡ÈÈÓ47˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL48- ƒ∆»»«¿¬ƒ«»««
Ô˙lÁz ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙Bn‡ Úa¯‡‰L .ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈∆»«¿««∆≈»»»¿ƒ»»
ıeÁ ‡ˆiL ÔÂÈk ,CÎÈÙÏ ;Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜nÓƒ»∆≈¿ƒ»≈»∆»»
Cl‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,BÓB˜Óa ·LÈ - ¯˙È B‡ ‰n‡ BÓeÁzÓƒ¿«»»≈≈≈ƒ¿¿≈¿«≈

ıeÁÏÂ ÂÈÏ‚¯ ˙„ÈÓÚÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡49ÔÎÂ . ∆»¿«¿««≈¬ƒ««¿»¿«¿≈
CÈLÁ‰L ÈÓ50‰n‡ elÙ‡ ‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ƒ∆∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ«»

˙Á‡51ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡l‡ ,dÏ ÒkÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆…ƒ»≈»∆»¿«≈ƒ»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ba „ÓBÚ ‡e‰Â ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÒÎpL∆ƒ¿«»»««»¿≈«¿«ƒ«»

¯ÈÚ‰ ˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙Ïk Ì‡Â .„·Ïa52„Ú Cl‰Ó - ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈«
CB˙a ˙Á‡ BÏ‚¯ ‰˙È‰ .e¯Ó‡L BÓk ,B˙cÓ ÛBÒƒ»¿∆»«¿»¿»«¿««¿

ÒkÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Á‡ BÏ‚¯Â ÌeÁz‰53. «¿¿«¿«««¿¬≈∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

אל  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי כתב ובהמשך
מחוץ  אחת ורגלו התחום בתוך אחת רגלו היתה יכנס...
מסכת  בסוף הוא הדברים ומקור יכנס". זה הרי לתחום,
או  "אמה היציאה לשיעור בנוגע והנה במשנה. עירובין
שיעור  שהרי להבין צריך אחת, מאמה פחות לא אבל יותר"
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וממילא  מסיני", למשה "הלכה השיעורים ככל הוא תחומין
מדוע  וא"כ יותר, ולא פחות לא הדיוק בתכלית הוא גם
מדוייק  הוא תחומין שיעור והלא אמה, הוא היציאה שיעור
מאמה. פחות של יציאה על גם יתחייב לא ומדוע ביותר,
אחת  שרגלו למי להכנס התירו מדוע להבין, יש ועד"ז
ששיעור  כיון לתחום, מחוץ אחרת ורגלו התחום בתוך
נחשב  לא בחוץ האחת כשרגלו מדוע מדוייק, הוא תחומין

לתחום. מחוץ כנמצא
(ci 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת דעת 48)משנה
לו  מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד
לחזור  רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך וליכנס לחזור
העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך
היא". מילתא תחומין "הבלעת הפוסקים בלשון נקרא וזה

שמעון,49) כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד
יכנס, – לתחום מחוץ אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו
את  (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין
הטועין  מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות
לסימן  מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים

לתחום.50)התחום)". מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) אפשר 52)מתחום איך תמהו: המבארים

והוא  לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה
רבינו  דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום מסוף רחוק
העיר  בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על
שהחשיך" מי "וכן של להלכה כהמשך הדברים נאמרו ולא

שלא 53)(מער"ק). בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד
בעירובין  המקיל כדברי שהלכה רבינו דעת אבל יכנס,

משנה") ("מגיד

.·ÈÈÓ54ÔB‚k ,BzÚ„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿«¿¿
‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e‡ÈˆB‰L55- ‡ˆÈÂ ‚‚ML B‡ , ∆ƒ»¿ƒ«»»∆»«¿»»
¯ÊÁ .˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡56‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï ≈∆»«¿««»«¿««≈∆»

e‰e¯ÈÊÁ‰ .˙Bn‡ Úa¯‡57‡ˆÈ ‡Ï el‡k -58Ì‡Â . «¿««∆¡ƒ¿ƒ…»»¿ƒ
¯È„a ÌÈ¯Î e‰e˙pL ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a e‰e˙¿»ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ
˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰¯ÚÓe ¯‰ÒÂ¿««¿»»¿ƒ«∆∆≈¿«≈∆
‡e‰Â ¯kÊÂ ,‰‚‚La el‡Ó „Á‡Ï ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .dlkÀ»¿≈ƒ»»¿∆»≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿

.dlk ˙‡ Cl‰Ó - ÔÎB˙a¿»¿«≈∆À»

ב').54) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
(רש"י).55) דעתו "חזר 56)שנטרפה המשפט: חסר בנ"א

(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין התחום.57)לדעת
כאלפים 58) לה וחוצה אמות, כארבע לא העיר כל והרי

רוח. לכל אמה

.‚È‡ˆÈ59‡lL ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ »»«¿¿««««ƒ∆»«∆…
BÏ ÔÈ‡ - ‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e¯ÈÊÁ‰L ÔB‚k ,˙Ú„Ï¿««¿∆∆¡ƒ»¿ƒ«»»≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡60- ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿««¿≈ƒ»»«¿¿««
ŒÏÚŒÛ‡- ¯‰ÒÂ ¯Èc ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a ‡e‰L Èt ««ƒ∆¿¿«»ƒ¿ƒ»««

˙Bn‡Úa¯‡‡l‡BÏ ÔÈ‡61L¯ÙÓ‰.62ÏB„b‰Ìia63ŒÛ‡ , ≈∆»«¿«««¿»≈«»«»«

Ïk ˙‡ Cl‰Ó - Ba ˙·ML ÌeÁzÏ ıeÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿∆»«¿«≈∆»
dlk ‰ÈÙq‰64.dlÎa ÏËÏËÓe , «¿ƒ»À»¿«¿≈¿À»

ב').59) עמוד מ"א דף עירובין שיציאתו 60)(מסכת כיון
לדעת. היתה התחום כרחו 61)מן על הוציאוהו אם רק כי

בהלכה  כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך
-62)הקודמת. ב') עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת משנה

באניה. מפרנדיסין 63)המפליג (חכמים) שבאו "מעשה
והפליגה  לרומא) בדרך התיכון הים חוף שעל ברינדיזי (היא
ורבי  גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים ספינתם
מחוץ  בשבת שיצאה (אף כולה את הלכו עזריה בן אלעזר
עקיבא  ורבי יהושע רבי מחיצות) לספינה שיש כיון לתחום,
והלכה  עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע זזו לא

עזריה. בן אלעזר ורבי גמליאל ושבת 64)כרבן הואיל
הספינה  בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר
בהליכתה  בין גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר, הוא

ס"ז). סימן פריימן הרמב"ם, (שו"ת בעמידתה" בין

.„ÈÈÓ65Ûw‰Â ,˙Ú„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿««¿À«
˙aLa ‰vÁÓa66;‰vÁn‰ d˙B‡ Ïk Cl‰Ï BÏ LÈ - ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»»«¿ƒ»

ÏÚ ¯˙È ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â‰È‰ Ì‡Â .‰n‡ ÌÈtÏ‡ »∆…ƒ¿∆»≈««¿«ƒ«»¿ƒ»»
‰vÁn‰ CB˙a B˙ˆ˜Ó ÚÏ·Ó epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆À¿»ƒ¿»¿«¿ƒ»
Ïk ˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - BzÚ„Ï ‡lL ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈∆»

BÓeÁ˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ ,‰vÁn‰67- ÒkiL ÔÂÈÎÂ ; «¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ»≈
‡ˆÈ ‡Ï el‡k ‡e‰ È¯‰68. ¬≈¿ƒ…»»

ב').65) עמוד מ"ג דף עירובין בריה 66)(מסכת "נחמיה
ושכח) בלימודו (השתקע שמעתא משכתיה חנילאי דרב
נחמיה  נחמן: לרב חסדא רב לו אמר לתחום , חוץ ויצא
חוץ  שיצא כיון ליכנס לו (שאסור בצער שרוי תלמידך
ויכנס" אדם בני של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום).
שנעשית  מחיצה לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת
הלכה  ט"ז בפרק למעלה רבינו בדברי המבואר לפי בשבת

שנעשתה 67)כ"ב. המחיצה בתוך מובלע שבת שתחום
בשבת. אלפים 68)מסביבו לה וחוצה כולה את ומהלך

אמה.

.ÂËÈÓ Ïk69BÓB˜nÓ ÊeÊÏ BÏ ÔÈ‡L70CB˙a ‡l‡ »ƒ∆≈»ƒ¿∆»¿
ÂÈ·˜Ï C¯ˆ Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡71‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - «¿««ƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈∆≈

˜ÈÁ¯Óe72˙ˆ˜ÓÏ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ‰ÙÂ «¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ - ˙Bt‰Ï ˜Á¯˙iL ˙Úa epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ

ÒkÈ - ÒÎÂ73‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe , ¿ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ…»»»∆…»»
˙Ú„Ï ‰lÁza74ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ; «¿ƒ»¿««¬»ƒ»»¿««««ƒ

.˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ ,ÒÎpL∆ƒ¿«≈∆»«¿««

ב').69) עמוד מ"א דף עירובין חוץ 70)(מסכת שיצא
לדעת. שלא שבני 71)לתחום ממקום להתרחק וצריך

פרק  דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם
ו'. הלכה לא 72)ה' את שדוחה הבריות כבוד "גדול

ותשובות  כ"ג הלכה כ"ו בפרק כמבואר שבתורה" תעשה
ס"ז. סימן (אם 73)הרמב"ם הוא פקח "אי אמרו ובגמרא

דעל  וכיון התחום), לתוך (יכנס לתחומא עייל הוא), פקח
נכנס). שנכנס (וכיון משום 74)על" להתרחק לו מותר
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נכנס  אם אף העיר, לתוך נכנס אינו אבל  הבריות, כבוד
בתחומו.

.ÊËÈÓ Ïk75ÌÈ„Ú‰ ÔB‚k ,ÔÈcŒ˙Èa ˙eL¯a ‡ˆiL »ƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰·l‰ ˙i‡¯ ÏÚ „ÈÚ‰Ï e‡aL76ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»¿»ƒ«¿ƒ««¿»»¿«≈»∆ƒƒ

‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙‡ˆÏ BÏ ¯znL77‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈ - ∆À»»≈ƒ¿«ƒ¿»≈«¿«ƒ«»
BÏ ÚÈb‰L ÌB˜Ó B˙B‡a Áe¯ ÏÎÏ78ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿»«¿»∆ƒƒ«¿ƒƒƒ«

¯ÈÚ‰ ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰È„ÓÏ79ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ , ƒ¿ƒ»¬≈¿«¿≈»ƒ¿≈«¿«ƒ
.‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡«»¿»««¿ƒ»

ב').75) עמוד כ"ג דף השנה (ראש שהרי 76)משנה
להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים
במועדם" אותם תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו

ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש "הבא 77)(הלכות כמו
הלכה  כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל

(מפני 78)י"ז. היום כל משם זזין היו לא "בראשונה
שיהיו  הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ שיצאו

שם). (משנה רוח" לכל אמה אלפים "שכיון 79)מהלכין
בו  קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי ברשות, שהלכו

משנה"). ("מגיד השמשות" בין שביתה

.ÊÈ‰È‰80CÏB‰ ‡e‰Â BÏ e¯Ó‡Â ,˙eL¯a ‡ˆBÈ »»≈ƒ¿¿»¿¿≈
C¯ca81LÈ - ˙BNÚÏ ˙‡ˆiL ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ ¯·k : «∆∆¿»«¬≈«ƒ¿»∆»»»«¬≈

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÓB˜nÓ BÏ82‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»
ÌÈtÏ‡ CB˙a ÚÏ·Ó ˙eL¯a epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz ˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆»»ƒ∆ƒ¿À¿»¿«¿«ƒ
,BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÓB˜nÓ BÏ LiL ‰n‡«»∆≈ƒ¿¬≈∆≈ƒ¿

ÔÈ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe83˙BLÙ ÏÈv‰Ï ¿ƒ…»»¿»«¿ƒ¿«ƒ«¿
B‡ ,¯‰p‰ ÔÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „iÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿≈»ƒ«»ƒ«»»

˙Ïtn‰ ÔÓ84Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï LÈ - ƒ««…∆≈»∆«¿«ƒ«»¿»«
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ Ì‡Â .Ba eÏÈv‰L ÌB˜nÓƒ»∆ƒƒ¿ƒ»¿»«»¿≈»ƒ
ÌB˜na ˙aLÏ ÌÈ„ÁÙÓ eÈ‰Â ,‰ÙÈwz ˙BÏfÓe«»«ƒ»¿»¿«¬ƒƒ¿…«»
ÈÏÎ·e ÔÓB˜ÓÏ ˙aLa ÔÈ¯ÊBÁ el‡ È¯‰ - Ba eÏÈv‰L∆ƒƒ¬≈≈¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈÊ85. ≈»

ב').80) עמוד מ"ד דף עירובין (מסכת כשכבר 81)משנה
לעשותו, שיצאת הדבר נעשה כבר לו: אמרו בדרך היה

ללכת. צריך כאילו 82)ואינך הוא הרי ברשות, שיצא כיון
שביתה. שם כ"ג 83)קנה דף השנה ראש (מסכת משנה

ב'). אדם.84)עמוד בני על שנפל (מסכת 85)קיר
זיינן  כלי מניחין היו "בראשונה א'): עמוד מ"ה דף עירובין
אחת  פעם מהמלחמה), (כשחזרו לחומה הסמוך בבית
כלי  ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו האויבים, בהם הכירו
באותה  . . . זה את זה והרגו אחריהם, אויבים  ונכנסו זיינן,
ומבואר  זיינן". בכלי למקומן חוזרין שיהיו התקינו שעה

וכ"ה. כ"ג הלכות ב' בפרק למעלה

ה'תשע"ח  שבט כ"ד שישי יום

ועׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
ואיכות 1) התחומין, בחשבון עולה שאינו מה בו נתבאר

ביאור  בזה ונכלל ובגיאיות, ובהרים העיירות סביב המדידה
נסמוך. מי על המודדין נחלקו ואם סומכין, מודד זה אי על

.‡˙Èa Ïk2‰¯Èc3‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L4Ì‡ , »≈ƒ»∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ
ÈLÈÏL ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¿≈¿ƒ≈

‰n‡5ÚÏˆ ‡e‰L ,6˙Úa¯Ó‰ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa7˙BÁt B‡ , «»∆∆«≈»«ƒ«¿À««»
‰È„nÏ Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ‰fÓ8;‰pnÓ ·LÁÂ ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»¿∆¿»ƒ∆»

ıeÁ ÔÈ„„BÓ ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ
.‰Ê ‰¯Èc ˙ÈaÓƒ≈ƒ»∆

נז.).2) (עירובין ('מעשה 3)משנה בתוכו דרים אין אפילו
בתוכו.4)רוקח'). שובת שהוא אמה 5)הישוב שבעים

(בפט"ז  טפחים וארבעה אמה שבעים על טפחים וארבעה
שביעיות  וחמש אמה "שבעים . . . שם משנה' וב'מגיד ה"א,

המרובע.6)בקירוב"). של אחד -7)צד סאה "בית
חמשת  - סאתים בית נמצא אמה, חמשים על אמה חמשים
שבעים  של הריבוע ושטח ה"ג). בפט"ז (רבינו אמה" אלפים
אמה  שלישי ושני אמה שבעים על אמה שלישי ושני אמה
למעלה. בפט"ז כמבואר בקירוב, אמה אלפים חמשת הוא -

יוחנן 8) רבי שאמר כעיר, ונחשב עיר" של "עיבורה ונקרא
יהושע  בהיות "ויהי יג): ה, (יהושע קרא אמר נו:) (נדרים
כתוב  והרי ממש, ביריחו אי - ביריחו? מאי ביריחו",
ישראל, בני מפני ומסוגרת סוגרת "ויריחו א): ו, (יהושע
דרשו  וכן בעיבורה. - שמעֿמינה אלא בא" ואין יוצא אין
וחוצה, העיר "מקיר ד) לה, (במדבר מהכתוב יז.) (עירובין
מחוץ  יתנו וכמה מדוד!". ואחרֿכך חוצה תן תורה: אמרה
המשכן  בחצר שכתוב ממה כג:) (עירובין למדו לעיר,
חמשים  ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח): כז, (שמות
ועיין  (הריב"ש. סאתים בית שיעור שהוא בחמשים",

מגידֿמשנה).

.·‰È‰9‰È„nÏ ·B¯˜ ‰Ê ˙Èa10‰n‡ ÌÈÚ·La11, »»«ƒ∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»
˙È·e ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÔBL‡¯ ˙È·Ï ·B¯˜ ÈL ˙È·e«ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
CÏ‰Ó „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÈMÏ ·B¯˜ ÈLÈÏL¿ƒƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿≈««¬«

˙Á‡ ‰È„Ók Ïk‰ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰nk12,ÔÈ„„BnLÎe ; «»»ƒ¬≈«…ƒ¿ƒ»««¿∆¿ƒ
‡e‰Â .ÔB¯Á‡‰ ˙ÈaÏ ıeÁÓ ÔÈ„„BÓ13˙Èa ‰È‰iL , ¿ƒƒ««ƒ»«¬»∆ƒ¿∆≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰Ê ‰¯Èc14.¯˙È B‡ ƒ»∆«¿««««¿««»≈

א.9) כא, בתוכו.10)עירובין ששובת לישוב
שקיצר 11) אלא - טפחים" וארבעה אמה ל"שבעים כוונתו

ושיריים". אמה "שבעים הפוסקים: ובדברי בלשון,
מפוזרים.12) ב.13)שבתיה ג, שבפחות 14)סוכה

דירה. שם עליו אין מזה,

.‚˙Òk‰ ˙Èa ÔÎÂ15ÔÈfÁÏ ‰¯Èc ˙Èa Ba LiL16, ¿≈≈«¿∆∆∆≈≈ƒ»««»ƒ
‰¯Èc ˙Èa Ba LiL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e≈¬«»ƒ«»∆≈≈ƒ»

Ì‰È‰ÎÏ17˙B¯ˆB‡‰Â ,18‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL19, ¿…¬≈∆¿»»∆≈»∆≈ƒ»
˙BvÁÓ LÏLÂ ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL ¯·w‰Â ¯Lb‰Â¿«∆∆¿«∆∆∆≈»∆≈ƒ»¿»¿ƒ

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L20Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ Ô‰a LÈÂ ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈»∆«¿«««¿«
ÔÈb¯a‰Â ,˙Bn‡21Ìia Èea‰ ˙Èa‰Â ,22ÈzLe , «¿«À¿»ƒ¿««ƒ«»«»¿≈

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ LiL ˙BvÁÓ23ÏÚ ÔÈa LiL ‰¯ÚÓe , ¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿»»∆≈ƒ¿»«
,dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ Ïk - ‰¯Èc ˙Èa da LÈÂ ‰Ètƒ»¿≈»≈ƒ»»≈ƒ¿»¿ƒƒ»

‰n‡ ÌÈÚ·L CB˙a eÈ‰ Ì‡˙Èa‰ B˙B‡Óe .ÌÈ¯ÈLÂ ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ≈««ƒ
‰È„n‰ Ïk Èt ÏÚ Áe˙Ó ËeÁ el‡k ÔÈ‡B¯ ‡ˆBi‰24, «≈ƒ¿ƒ»««¿≈»«¿ƒ»

.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ËeÁ‰ B˙B‡Ï ıeÁ ÔÈ„„BÓe¿ƒ¿««¿«ƒ«»
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zayרי zekld - mipnf xtq - hay c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתוכו.15) לדור עשוי אינו שסתמו ב. נה, עירובין
פרשת 16) ב'סיפרי' (ראה התיבה לפני העומדים ציבור שלוחי

כתב ˘‰ÔÊÁנשא כפים מנשיאות ובפי"ד להם, לומר צריך
להם). אומר ששליחֿציבור של 18)לכמריהם.17)רבינו

לשומר. דירה בית בהם שיש ושמן, יין לגובה 19)תבואה
דירה" בו "שיש אחר: בנוסח הקברות; בית ולשומר המכס

התימנים). -20)(כת"י ונהרס תחילה, דירה בית שם שהיה
תקרה. בלא מחיצות שלש שומרים 21)ונשארו סוכות

לעיר,22)בגינה. ושירים אמה שבעים בתוך הים, באיי
שבספינה. כלים בו לפנות דירה 23)ועשוי בית שהיה

ותקרה. מחיצות שתי ממנו ונשארו ונהרס, על 24)בתחילה
הבנין. נמצא שבו העיר של הצד כל פני

.„dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L el‡Â25ÔÈ‡L ˙BvÁÓ ÈzL : ¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿≈¿ƒ∆≈
¯Lb‰Â ,Ô‰ÈÈa ÔÈ¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ26 ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆»ƒ≈≈∆¿«∆∆

¯·w‰Â27˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e ˙Òk‰ ˙È·e ¿«∆∆≈«¿∆∆≈¬«»ƒ«»
ÁÈM‰Â ¯Ba‰Â ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ˙B¯ˆB‡‰Â28 ¿»»∆≈»∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«

‰¯Ún‰Â29C·BM‰Â30‰ÈÙÒaL ˙È·e31el‡ Ïk - ¿«¿»»¿«»«ƒ∆ƒ¿ƒ»»≈
.dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»

דירה.25) בית שם עליהם השומר 26)שאין שם שגר אף
המכס. את הקברות.27)הגובה שומר שם אם גם

ארוכה.28) בו 29)חפירה יסתתרו סלע, או הר בתוך חלל
אדם. יונים.30)בני שפעמים 31)קן קבוע, שאינו כיון

אמה. לשבעים מחוץ הספינה הולכת

.‰eÈ‰32˙B¯ÈÚ ÈzL33LÈ Ì‡ - BÊÏ ‰ÎeÓÒ BÊ , »¿≈¬»¿»»ƒ≈
‰È‰iL È„k ,LÈÏLe ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·L34ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·LÂ BÊÏ ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ
¯ÈÚ Ïk ‡ˆÓÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚk Ô‰ÈzL ÔÈ·LBÁ - BÊÏ»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ‰iM‰ ¯ÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Îl‰Ó Ô‰Ó≈∆¿«∆∆∆»»ƒ«¿ƒ»¿»»«¿«ƒ

ÔÈLlLÓ ÌÈ¯Ùk ‰LÏL eÈ‰ .‰n‡35ÔÈa LÈ Ì‡ - «»»¿»¿»ƒ¿À»ƒƒ≈≈
ÌÈtÏ‡ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ·e ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ«ƒƒ«¿«ƒ

‰n‡36ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈM‰ ÔÈ·e ,Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ «»»ƒ»≈«¿«ƒ«ƒƒ
LÈÏL ˙BÁt ÌÈBÓLe LÏL ÌÈ˙‡Ó37‰È‰iL È„k , »«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

B˙B‡ ‰‡¯zLk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈa≈»∆»≈∆≈»∆¿»ƒ¿∆ƒ¿∆
‰n‡ ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ,Ô‰ÈÈa ‡e‰ el‡k¿ƒ≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿«««»
ÌÈtÏ‡ ÔÈ„„BÓe ,˙Á‡ ‰È„Ók ÔzLÏL È¯‰ - LÈÏLe¿ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»««¿ƒ«¿«ƒ

¯ÈÚ .ÔzLÏLÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡38‰Ùw‰L39 «»¿»«ƒƒ¿»¿»ƒ∆À¿»
‰·LÈ ÛBq·Ïe40d˙·ÈLÈÓ dÏ ÔÈ„„BÓ -41‰·LÈ ; ¿«»¿»¿ƒ»ƒƒ»»»¿»

‰È˙BÓBÁÓ dÏ ÔÈ„„BÓ - ‰Ùw‰ ÛBq·Ïe42. ¿«À¿»¿ƒ»≈∆»

ב.32) נז, ארבע 33)עירובין או שלש היו אם הדין וכן
רוקח'). ('מעשה בשורה לזו זו סמוכות וכולן עיירות,

אמה.34) שלישי שלפנינו:35)שני כבציור
רואים 36) עירוב, בלי לשניהם מהאמצעי לבוא שאפשר

אחת. בשורה החיצונים שני בין נתון האמצעי כאילו
האמצעי.37) הכפר רוחב א.38)מלבד כו, עירובין
תושבים.39) עדיין בה היו ולא מסביב, בחומה
החומה.40) עד כולה מיושבת ואינה כיון 41)נתיישבה

כל  את לעשות חשובה החומה אין לדירה, הוקפה שלא
מן  אמה אלפים מודדים ואין אמות, כארבע כולה העיר

המיושבים. הבתים מן אלא רחוקה 42)החומה היא אפילו
שהעיר  אחרי הוקפה שהחומה מכיון הבתים, מן הרבה

מיושבת. היתה

.Â¯ÈÚ43‰k¯‡ ‰˙È‰L44Úa¯Ó B‡dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ˙ ƒ∆»¿»¬À»¿À««ƒ¿≈»
,‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ,˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡«¿«»ƒ»«ƒƒ»¿∆ƒ
.‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«≈«¿«∆»

˙BiÂÊ dÏ ÔÈNBÚ - ‰l‚Ú ‰˙È‰45el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , »¿»¬À»ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
Úa¯Ó B˙B‡ ˙BÚÏvÓ ıeÁ ÔÈ„„BÓe ,Úa¯Ó‰ CB˙a ‡È‰ƒ¿«¿À»¿ƒƒ«¿¿À»
.˙BiÂf‰ ¯kzNÓ ‡ˆÓpL ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

א.43) נה, ואין 44)עירובין אמה אלפים ארכה שהיה
שתהיה  עד ירחיבנה אומרים אין אמה, אלף אלא ברחבה

שהיא. כמות אותה מניח אלא יפה, ממלאים 45)מרובעת
ומודדים  מרובעת, היתה כאילו אותה ומרחיבים הקרנות את
יוצא  ואם א), (ציור שלפנינו כבציור מהעיגול ולא מהריבוע

בהליכתו. מרוויח הוא העיר קרנות דרך

.ÊÔÎÂ46˙LlLÓ ¯ÈÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡47dÏ LiL B‡ , ¿≈ƒ»¿»»ƒ¿À∆∆∆≈»
˙Ba¯ ˙BÚÏˆ48d˙B‡ ÔÈÚa¯Ó -49ÔÈ„„BÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿«¿ƒ»¿««»¿ƒ

dÚa¯Ó ‡e‰LÎe .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Úa¯ÓÏ ıeÁ«¿À»«¿«ƒ«»¿»«¿∆¿«¿»
ÌÏBÚ‰ Úea¯a dÚa¯Ó -50Áe¯ Ïk ‡‰zL È„k , ¿«¿»¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»«

˙eÎÓe ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ „‚k ‰ÎeLÓ ‰pnÓƒ∆»¿»¿∆∆«≈»»¿À∆∆
.dc‚k¿∆¿»

מרובעת.46) אותה ב).47)עושין (ציור משולש כצורת
ג).48) (ציור שלפנינו את 49)כבציור ומשווים מושכים

הארוך. כפי הקצר צפונה 50)הצד "נותן א: נו, עירובין
אחר: בנוסח העולם"; לדרום ודרומה העולם, לצפון

(שונצינו). העולם" "כריבוע

.Á‰˙È‰51‰·Á¯52- „Á‡ „vÓ ‰¯ˆ˜e „Á‡ „vÓ »¿»¿»»ƒ«∆»¿»»ƒ«∆»
‰ÈeNÚ ‰˙È‰ .‰·Á¯ dlk ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»¿ƒƒÀ»¿»»»¿»¬»

Ì"b ÔÈÓk53˙L˜k ‰ÈeNÚ ‰˙È‰L B‡ ,54ÔÈa LÈ Ì‡ : ¿ƒ«∆»¿»¬»¿∆∆ƒ≈≈
˙BÁt ‰ÈL‡¯ ÈL55ÔÈ„„BÓ - ‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Ó ¿≈»∆»»≈«¿««¬»ƒ«»¿ƒ

¯˙i‰ ÔÓ dÏ56¯˙i‰ ÔÈaL ·Á¯‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯Â , »ƒ«∆∆¿ƒ∆»»…«∆≈«∆∆
˙Lw‰Â57ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈza ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k ¿«∆∆¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»»≈¿≈

ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ‰ÈL‡¯58ÔÓ ‡l‡ dÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - »∆»«¿««¬»ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ
.˙Lw‰«∆∆

א.51) נה, בצד 52)עירובין התחומין את למדוד כשבא
על  תחילה מוסיפים אלא החומה, מן מודדים אין הקצר,
מתחילים  ולהלן ומשם הרחב, הצד עם שוה שתהא עד העיר

התחומין. יוונית,53)למדוד שלישית אות היא "גממא"
(רש"י). שלנו" ך כעין כחצי 54)"וצורתה בנויים הבתים

פנוי. המקום ראשיה שני ובין ראשה 55)עיגול, שתחום
האחר, ראשה תחום בתוך מובלע אמה), (אלפים זו של

זה. ידי על אחת כעיר החבל 56)נעשית נקרא - יתר
אותה. ומותח הקשת קצות בשני שני 57)האוחז ובין

הג"ם. בזה.58)ראשי זה מובלעים התחומים שאין

.Ë¯ÈÚ59ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙·LBiL60‰ÈÙÏ LÈ Ì‡ : ƒ∆∆∆«¿««««ƒ≈¿»∆»
‰wc61È„k ,ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ «»…««¿«««¿««««¿≈
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ÏÁpa eLnzLÈÂ ‰ÈÏÚ e„ÓÚiL62ÏÁp‰ ‡ˆÓ - ∆««¿»∆»¿ƒ¿«¿«««ƒ¿»«««
ÏÁp‰ ˙ÙNÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe ,¯ÈÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ¿ƒ»«¿«ƒ«»ƒ¿««««
ÈtÓ ‰È„n‰ ÏÏÎa Blk ÏÁp‰ ‰NÚÈÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿≈»∆«««Àƒ¿««¿ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ‡ - ‰wc ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BcvÓ ‰Èea‰ ‰wc‰««»«¿»ƒƒ¿ƒ…»»»«»≈

Ô‰Èza Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ63ÏÁp‰ ‡ˆÓÂ , ¿ƒ»∆∆»ƒ∆«»≈∆¿ƒ¿»«««
Ì‰lL ÌÈtÏ‡‰ ÔÓ „cÓ64. ƒ¿»ƒ»«¿«ƒ∆»∆

א.59) סא, בימי 60)עירובין באפיק שוטפים מים מקום
הקיץ. בימי ומתייבש או 61)הגשמים, קטנה במה כעין

הכ"ד). פ"ה עירובין בהל' רבינו (כלשון בעת 62)"מצבה"
(ריטב"א). מים מלא העיר.63)שהנחל זוהי 64)מקיר

רש"י  דעת אבל הגאונים, דעת וכן זו, בהלכה רבינו שיטת
מפחד  קבועה, ישיבתה אין הנחל, שפת על היושבת שעיר
בגובה  (מחיצה דקה עשו אם לפיכך הנחל, של השטפונות
ישיבת  נחשבת השטפון, מפני הישוב על להגן אמות) ארבע
לא  ואם התחומין, את העיר מקיר לה ומודדים קבועה, העיר
אלא  אחד לכל מודדים ואין קבועה, ישיבתה אין דקה, עשו
נחשב  אופן בכל אבל י'. בהלכה הצריפין כדין ביתו, מפתח

(מגידֿמשנה). אמה אלפים בתוך הנחל

.ÈÔÈÙÈ¯ˆ È·LBÈ65Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆∆»ƒ∆«
Ô‰Èza66ÌÈza ÈL ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL ÌLLÈ Ì‡Â .67 »≈∆¿ƒ≈»»¬≈∆¿≈¿≈»ƒ

Ìlk eÚa˜‰ -68ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,d˙B‡ ÔÈÚa¯Óe , À¿¿À»¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆«¿«ƒ
ÏÎÏ ‰n‡.˙B¯ÈÚ‰ ¯‡Lk Áe¯ «»¿»«ƒ¿»»¬»

בצריפין 65) וחונים הם מקנה "אנשי ב: נה, עירובין
בהם  וחונים ערבה) וענפי מקנים עשויים ארעיים (מעונות
משם  ונוסעים לבהמות, המרעה שכלה עד חדשים, או חודש

(רש"י). אחר" במקום קבועים 66)ונקבעים שאין לפי
עיר. דין להם ואין אחד, אבן.67)במקום או עץ בתי

קבע.68) למקום הצריפין את גם עושים הקבועים הבתים

.‡ÈÔÈ‡69‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏL Ï·Áa ‡l‡ ÔÈ„„BÓ70, ≈¿ƒ∆»¿∆∆∆¬ƒƒ«»
˙BÁt ‡Ï71¯˙È ‡ÏÂ72ÔzLt ÏL Ï·Á·e ;73È„k , …»¿…»≈¿∆∆∆ƒ¿»¿≈

‡È‚Ï ÚÈb‰ .ÈcÓ ¯˙BÈ CLnÈ ‡lL74BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ - ∆…ƒ»≈≈ƒ«ƒƒ«¿«¿ƒ»»»¿
BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎiL ,‰n‡ ÌÈMÓÁ75- ‰cn‰ Ï·Áa ¬ƒƒ«»∆»¿«¿ƒ¿∆∆«ƒ»

BÚÈÏ·Ó76˙Úa¯‡Ó ˙BÁt B˜ÓÚa ‰È‰iL ,‡e‰Â . «¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»≈«¿««
ÌÈÙÏ‡77. ¬»ƒ

נז:).69) (עירובין "אורך 70)משנה יח): כז, (שמות כתוב
תורה: אמרה בחמשים", חמשים ורוחב באמה מאה החצר
נח.). (עירובין מדוד" אמה חמשים של בחבל

"שהוא 71) שם) (עירובין, מרבה" שהוא "מפני מחמשים.
קצר  כשהחבל ה"ג) פ"ה עירובין ('ירושלמי' ונשכר" נמתח

(רש"י). המדה ומאריך למתחו שממעט"72)יכול "מפני
שם) ('ירושלמי' ומפסיד" נקמז "שהוא שם). (עירובין,

באמצעיתו. ומתקצר כבדו, מפני רבי 73)מתקפל "אמר
בנביאים  וכתוב אעשה מה אבל כו' מדה לך אין יהושע,
המדה" וקנה בידו פשתים "ופתיל ג): מ, (יחזקאל חבלים

שם). בחשבון 75)בקעה.74)('ירושלמי' להכניסו
(פירוש  הגיא" עומק למדידת יצטרך "ולא מלמעלה

משפתו 76)המשניות). אמה חמשים רחב אינו "אם
מאלפים, יותר במדרונו שיש אףֿעלֿפי מלמעלה, לשפתו

יעמוד  אלא התחום, למדת מדרונו מדת יעלה אומרים אין
ויבליע  מכאן שפתו על ואחד מכאן הגיא שפת על אחד

(רש"י). אחד" בחבל כקשת 77)מדרונו העשויה עיר כדין
(רשב"א). ח' בהלכה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na78˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰L ?79 «∆¿»ƒ¬ƒ∆»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ80Ì‡ Ï·‡ ;Ba LnzL‰Ï ¯LÙ‡ È‡L , ≈¿∆¿∆ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬»ƒ

BÚÈÏ·Ó BÈ‡ - Bc‚k „¯BÈ ˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ÔÈ‡81, ≈«ƒ¿…∆≈¿∆¿≈«¿ƒ
kÓ ˙BÁt B‡ ÌÈtÏ‡ B˜ÓÚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡.Ô ∆»ƒ≈»»»¿«¿«ƒ»ƒ≈

המדה.78) בחבל העמוק הגיא את שמבליע א. נח, עירובין
בו.79) תלויה הבנאים של האנך שאבן שהיה 80)החוט

משפתו  המשקולת חוט משליכים שאם עד ישר, הגיא עומק
להלוך  ראוי הגיא שאין נמצא עיכוב, בלי יורד ולמטה,

(רש"י). בו בגיא,81)ולהשתמש להשתמש שנוח מכיון
ומודדו. בתוכו נכנס

.‚È‰È‰82ÌwÚÓ ‡Èb83¯c˜Ó -84¯c˜Ó ,‰ÏBÚÂ »»«¿¿À»¿«≈¿∆¿«≈
ÏBÎÈ BÈ‡L ,ÌÈMÓÁÓ ·Á¯ ‡È‚ ‰È‰ .„¯BÈÂ¿≈»»«¿»»≈¬ƒƒ∆≈»

ÌB˜ÓÏ CÏB‰ - BÚÈÏ·‰Ï85ÏBÎÈ ‡e‰L86,BÚÈÏ·‰Ï ¿«¿ƒ≈¿»∆»¿«¿ƒ
B˙cÓ „‚k ‰ÙBˆÂ ,BÚÈÏ·Óe87.¯ÊBÁÂ , «¿ƒ¿∆¿∆∆ƒ»¿≈

א.82) נח, נוח 83)עירובין אבל משופע, מדרונו "שהיה
רוקח'). ו'מעשה (רש"י מודד 84)להילוך" המדה, "מחתך

(פיר  וקירוב" ט"ז באומד בהלכה ולהלן המשניות). וש
ובגיאיות. בהרים מקדרים כיצד שאפשר 85)מפורש אחר

למדוד. משם של 86)לו בחבל אלא מודדים שאין מכיון
אמה. שמדתו 87)חמשים המקום כנגד ומביט "מכוון

(רש"י). התחום" סימני ומציין הגיא, בתוך העיר כנגד כלה

.„ÈÚÈb‰88·wÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ï˙ÎÏ89Ï˙k‰ ˙‡90; ƒƒ«¿…∆≈¿ƒƒ…∆«…∆
„ÓB‡ ‡l‡91LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BaÁ¯ ∆»≈»¿¿≈¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈

‰ÙÈ ‰„È„Ó B„„BÓ - Ba92˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ»»»¿ƒ»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ93.‰ÙÈ ‰„È„Ó BaÁ¯ „„BÓ - ≈¿∆¿≈»¿¿ƒ»»»

א.88) נח, כמבואר 89)עירובין קידור, ידי על ימדוד
טז. שאיֿאפשר 90)בהלכה וישר, זקוף כשהכותל

בו. עליו 91)להשתמש לעלות טורח כשיש מעריך,
(רש"י).92)(הרא"ש). חלקה" "כיון 93)"כקרקע

הכותל" בראש רחבו למדוד יכול כך, כל זקוף שהוא
(מגידֿמשנה).

.ÂËÚÈb‰94ËwÏ˙Ó ¯‰ ‰È‰ Ì‡ :¯‰Ï95dB·b epnÓ ƒƒ«¿«ƒ»»«ƒ¿«≈ƒ∆»«
˙Bn‡ LÓÁ C¯‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚ96BÚÈÏ·Ó -97 ¬»»¿»ƒ¿…∆»≈««¿ƒ

ËwÏ˙iL „Ú ‰a¯‰ dB·‚ ‰È‰ Ì‡Â ;B˙cÓÏ ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ»¿ƒ»»»««¿≈«∆ƒ¿«≈
n‡ Úa¯‡ CLÓ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ- ˙B ƒ∆¬»»¿»ƒƒ∆∆«¿««

B„ÓB‡98ÔB‚k ,BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â ¿¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿
B¯c˜Ó - ÌÈMÓÁÓ ¯˙È BaÁ¯ ‰È‰L99.ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿»≈≈¬ƒƒ¿«¿¿«¿«

.ÌÈ¯‰a ÔÈ¯c˜Ó :e¯Ó‡L ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆∆»¿¿«¿ƒ∆»ƒ

שבת.94) תחום של אמה אלפים במדידת א, נח, עירובין
ההר 96)מגביה.95) עולה רוחב, אמות חמש שבהילוך

בגובה. טפחים מודד 97)עשרה ואינו השיפוע, את מבליע
ההר. בתחתית למטה רחבו לפי זקוף 98)אלא שהוא כיון
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לו. והולך מעריכו המדה,99)מאד, בחיתוך מודדו
יז. בהלכה כמבואר

.ÊË„ˆÈk100ÔÈ¯c˜Ó101BÈ‡L ˙BÈ‡‚a B‡ ÌÈ¯‰a ≈«¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»∆≈
,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL Ï·Á ÌÈL ÔÈÊÁB‡ ?ÔÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»¬ƒ¿«ƒ∆∆∆«¿««

B˙ˆ˜ ÊÁB‡ ÔBÈÏÚ‰102ÔBzÁz‰Â ,ÂÈ˙BÏb¯Ó „‚kÓ »∆¿≈¿»ƒ¿∆∆«¿¿»¿««¿
BaÏ „‚k ÈM‰ ‰ˆwa ÊÁB‡103„ÓÚÏ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÊBÁÂ ; ≈«»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»∆¿«¬…

˙cÓ epnÓ ˜ÈÁ¯Óe „¯BÈ ÔBzÁz‰Â ,ÔBzÁz‰ ÌB˜Óaƒ¿««¿¿««¿≈«¿ƒƒ∆ƒ«
˙‡ ÔÈ„„BnL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏbÏb˙Ó ÔÎÂ ;Ï·Á‰«∆∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ∆

Blk104ÚÈÏ·‰Ï „„Bn‰ CÏiLÎe .‡Ï - ‡Èb‰ B‡ ¯‰‰ À¿∆≈≈«≈¿«¿ƒ«»»««¿…
,ÌÈ¯·BÚ‰ B˙B‡ e‡¯È ‡lL ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ≈≈«¿∆…ƒ¿»¿ƒ

Ô‡ÎÏ ‰‡a ÔÈÓeÁz ˙cÓ :e¯Ó‡ÈÂ105. ¿…¿ƒ«¿ƒ»»¿»

בזו 100) להבליעו, יכול אינו "אם א: נח, בעירובין משנה,
שמעתי  מאיר, רבי משום ינאי רבי בשם דוסתאי רבי אמר

בהרים". בחבל 101)שמקדרין שמודד המדה את מחתכים
המשניות), (פירוש אמה חמשים בשל ולא אמות ארבע של
נקוב  הוא כאילו ההר מדת משוה "נוקבים" פירש: ורש"י

שיתבאר. וכמו העליון, רגלי מעמד קצה 102)במקום
ארבע 103)החבל. כל של מדרונו מתמעט עלֿידיֿזה

(רש"י). איש קומת בחצי (עירובין 104)אמות בתוספתא
מישור, שם היה שלא אמורים, דברים "במה מובא: ד) פרק
את  ומניח המישור, את מודד ומישור הר שם היה אם אבל

נשכר". ונמצא אדם 105)ההר, בני ויטעו כאן. עד מגיעה
לתחום. מחוץ בשבת לצאת

.ÊÈÔÈ‡106‰ÁÓÓ Ì„‡ ˙„È„Ó ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ107, ≈¿ƒ∆»«¿ƒ«»»À¿∆
˙aL ÈÓeÁz eÏ eÈ‰ .Ú˜¯w‰ ˙cÓ Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«ƒ«««¿«»»¿≈«»

Ô‰Ó ÌeÁza ‰a¯ ,„„Óe ‰ÁÓÓ ‡·e ,ÔÈ˜ÊÁÓ108 À¿»ƒ»À¿∆»«ƒ»«¿≈∆
‰a¯L ÌeÁza BÏ ÔÈÚÓBL - ÌeÁza ËÚÓe109ÔÎÂ . ƒ≈«¿¿ƒ«¿∆ƒ»¿≈

‰a¯ „Á‡ ,ÌeÁz‰ e„„Óe ÔÈÁÓÓ ÌÈL e‡a Ì‡ƒ»¿«ƒÀ¿ƒ»¿«¿∆»ƒ»
‰a¯ÓÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓ „Á‡Â110‰a¯È ‡lL „·Ï·e . ¿∆»ƒ≈¿ƒ«¿«∆ƒ¿«∆…¿«∆
dBÒÎÏ‡ ˙cnÓ ¯˙È111.¯ÈÚ ÏL »≈ƒƒ«¬«¿»∆ƒ

נח:).106) (עירובין "אין 107)משנה המשנה לשון
החכם  האדם הוא "מומחה", המומחה": מן אלא מודדין
מן  בחכמה או שתהיה, מלאכה באיזו במלאכתו המהיר
מהיר  בתשבורת, חכם שיהיה בכאן ורוצה החכמות,

המשניות). (פירוש קרקעות" "כשאומר 108)במדידת
עכשיו" עד חושבים שהיינו ממה יותר הוא שבת שתחום

המשניות). הדבר 109)(פירוש את חכמים אמרו "שלא
יט. בהלכה וראה (משנה), להקל" אלא להחמיר

במדידה.110) טעה השני - אומרים מפורש 111)שאנו
יח. בהלכה

.ÁÈÔBL‡¯‰ ‡nL :¯Ó‡ ,‰Ê ‰a¯iL ˙Úa ?„ˆÈk≈«¿≈∆¿«∆∆…«∆»»ƒ
ÔBÒÎÏ‡ Ô¯wÓ112CÎÈÙÏe ,ÌÈtÏ‡‰ „„Ó ¯ÈÚ ÏL ƒ∆∆¬«¿∆ƒ»«»«¿«ƒ¿ƒ»

‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ÌeÁz‰ ÚÏˆ ‡ˆÓÂ ,B˙cÓ ËÚÓƒ≈ƒ»¿ƒ¿»∆««¿≈≈«¿ƒ»
ÚÏvÓ ÌÈtÏ‡ „„Ó ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ;ÌÈtÏ‡Ó ˙BÁt»≈«¿«ƒ¿∆»«¬»««¿«ƒƒ∆«

‰È„n‰113¯˙BÈa ‰ÚhL ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆»»¿≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ¯˙È ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‰a¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ê ÏÚ«∆¿ƒ»ƒƒ»∆»«¬»≈«»ƒ

·e¯˜a ‰n‡ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó LÓÁa elÙ‡114- ¬ƒ«¬≈≈¿ƒ«»¿≈
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈa ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈«∆≈¿ƒ

כזה.112) באלכסון, העיר של מהקרן שמדד 113)שמדד
כזה: ישר, בקו העיר חמש 114)מאמצע לומר רוצה

מאלף  חמשיות שתי שיעור אמה, ושתים ושבעים מאות
שלפי  אלפיים). ביחד (שהם ושתים ועשרים מאות וארבע
אמה  שהרי מהמדה, חמישיות שתי הפסיד באלכסון, שמדד
משנה'. 'מגיד – באלכסון חמישיות ושתי אמה היא בריבוע

.ËÈelÙ‡115‰ÁÙL elÙ‡ ,„·Ú116¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ,117: ¬ƒ∆∆¬ƒƒ¿»∆¡»ƒ«
ÏB„b‰ ÔÓ‡Â .˙aM‰ ÌeÁz Ô‡k „Ú118¯eÎÊ :¯ÓBÏ «»¿««»¿∆¡»«»«»

‡;ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk ˙aLa ÌÈ‡a eÈÈ‰ Ô‡k „ÚL ,È ¬ƒ∆«»»ƒ»ƒ¿«»¿∆»ƒƒ»»
B˙e„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ119‡lL .‰Ê ¯·„a120e¯Ó‡ ¿¿ƒ«≈¿»»∆∆…»¿

¯eÚML ÈtÓ ;Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈ƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡121. «¿«ƒ«»ƒƒ¿≈∆

נח:).115) (עירובין כנענים,116)משנה ושפחה עבד
פ"ט  עדות בהל' (כמבואר דברים בשאר לעדות הפסולים

את 117)ה"ד). מדדו שהם להם להאמין הכוונה אין
נאמנים  אלא המומחה, על אלא סומכין אין שהרי התחומין,
בפעם  ובוודאי כאן, עד בשבת ללכת מוחזקים שהיו לומר
סי' ברורה' ('משנה מומחה ידי על התחום נעשה ראשונה

להעיד 118)שצט). נאמנים "ואלו כח. בכתובות משנה
אלא  כזאת עדות מקבלים ואין בקטנם", שראו מה בגדלם

בהם. והקילו דרבנן שהיא תחומין על 119)לענין אבל
שצט). סי' או"ח ושו"ע ('טור' סמכו לא קטן של עדותו

נח:).120) (עירובין הוא 121)משנה מיל עשר שנים אבל
פרק  (למעלה התורה מן הוא מיל עשר שנים השיעור, מן

ה"א). כז

ה'תשע"ח  שבט כ"ה ש"ק יום

ועׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
זכירת 1) כולל שהוא זכור של מצותֿעשה בו נתבאר

מן  שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש
הפרק. נסתיים ובזה דבריהם, ושל התורה

.‡˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«≈∆««»
ÌÈ¯·„a2.BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ :¯Ó‡pL , ƒ¿»ƒ∆∆¡«»∆««»¿«¿

e‰¯ÎÊÏ CÈ¯ˆÂ .Lec˜Â Á·L ˙¯ÈÎÊ e‰¯ÎÊ ,¯ÓBÏk¿«»¿≈¿ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈
,ÌBi‰ Lec˜a - B˙ÒÈÎa :B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

B˙‡ÈˆÈ·e3.‰Ïc·‰a - ƒƒ»¿«¿»»

בספרא:2) הוא וכן הלב. בהרהור די ולא דווקא בדברים
אומר  כשהוא בלבך, יכול לקדשו. השבת יום את "זכור
זכור, מקיים אני מה הא אמורה, הלב שמירת הרי שמור,
הוא  וכן ג). הלכה בחקותי פרשת (ריש בפיך" שונה שתהיה
בכניסתו  דברים "ולאמור קנה: מצוה המצוות' ב'ספר
אינו  היין על שקידוש ו' הלכה להלן וראה וביציאתו".

דרבנן. מצוה אלא התורה מן רבינו 3)מצותֿעשה כתב כן
קדשהו  כן גם "ואמרו קנה) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר גם
נמצאה  ולא הבדלה". כלומר ביציאתו, וקדשהו בכניסתו
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דרב  בשאילתות אלא שלפנינו התלמודית בספרות זו מימרא
לרש"י  המיוחס בפירוש (וראה הברכה וזאת בפ' גאון אחאי

י'). סי' התשובות חלק שם הגאונים ובאוצר א', ד' נזיר

.·eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌBi‰ Lec˜ ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«ƒ«»«»¡…≈
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ4e· ‰ˆ¯Â ÂÈ˙BˆÓa5, ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»»

BL„˜ ˙aLÂ6ÔBˆ¯Â ‰·‰‡a7ÔB¯kÊ ,eÏÈÁ‰ ¿««»¿¿«¬»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ8‰lÁz .9L„˜ È‡¯˜ÓÏ10¯ÎÊ , ¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆≈∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ11z¯Á· e· Èk .12zLc˜ e˙B‡Â13 ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»
EL„˜ ˙aLÂ ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ14ÔBˆ¯·e ‰·‰‡a15 ƒ»»«ƒ¿««»¿¿¿«¬»¿»

ezÏÁ‰16˙aM‰ Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .17. ƒ¿«¿»»«»¿«≈««»

ביוםֿטוב 4) כמו בנו" בחר "אשר בשבת אומרים ואין
ישראל, לבחירת קדמה ששבת משום יט), הלכה (להלן
יב): ה, (דברים שכתוב נו:) (סנהדרין במרה ניתנה שבת
היכן  אלהיך", ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור
חוק  לו ׂשם "ׁשם כה) טו, (שמות שכתוב כמו במרה, - צוך?
במתן  התחילה האומות מכל ישראל ובחירת ומשפט".
מכל  סגולה לי "והייתם ה): יט, (שמות ה' כשאמר תורה,

('אבודרהם'). "כי 5)העמים" ד): קמט, (תהילים שנאמר
אתכם". "ורציתי כז) מג, (יחזקאל וכתוב בעמו", ה' רוצה

להם".6) הודעת קדשך שבת "ואת יד): ט, (נחמיה שנאמר
בכפיית 7) בסיני ניתנו - המועדים ובכללם המצוות, כל

ההר", בתחתית "ויתיצבו יז): יט, (שמות שכתוב כמו ההר,
ההר  את הקב"ה עליהם "שכפה פח.): (שבת חז"ל ודרשו
ואם  מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,
במרה  ניתנה שבת מצות אבל קבורתכם", תהיה שם - לאו

ברצון. כיֿאם אונס חֿיא):8)בלי כ, (שמות שנאמר
את  ה' עשה ימים ששת כי לקדשו... השבת יום את "זכור
ביום  וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים
ויקדשהו". השבת יום את ה' ברך כן על השביעי,

יום 9) הוא "כי הנוסחא: ווניציאה, שונצינו בדפוסי
ז:). (כתובות ברש"י וכ"ה נאמרה 10)תחילה", שבת
כג). (ויקרא המועדים בפרשת (דברים 11)תחילה שנאמר

ה' ויוציאך מצרים, בארץ היית עבד כי "וזכרת טו): ה,
אלהיך  ה' צוך כן על נטויה, ובזרוע חזקה ביד משם אלקיך
"כי  שם: הרמב"ן שהסביר וכמו השבת", יום את לעשות
מחדש, קדמון, אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור
המורה  השבת על ספק בלבך יעלה ואם . . . ויכול חפץ,
ביציאת  עיניך שראו מה תזכור והיכולת, והחפץ החידוש על
"צריך  אמרו: קיז: ובפסחים לראיה. לך שהוא מצרים,
טז, (דברים הכא כתיב היום, בקידוש מצרים יציאת להזכיר
התם  וכתיב מצרים, מארץ צאתך יום את תזכור למען ג):
שם  ועיין לקדשו", השבת יום את זכור ח): כ, (שמות

למען. ד"ה (דברים 12)ב'תוספות' בכם" "ויבחר שנאמר
ז). יט).13)ז, כו, (דברים קדוש" עם "ולהיותך

להלן 14) וראה קד.). (פסחים הפתיחה מעין לחתימה סמוך
כמו 15)הכ"ב. עוונות המזכיר חטאת קרבן אין שבשבת

לרצון  שהיא עולה אלא כט.) כח. (במדבר במועדים שיש
('מעשה  ובששון" "בשמחה אחר: ובנוסח ג). א, (ויקרא
שמחתכם  "וביום בהעלותך פרשת ב'ספרי' וכ"ה רוקח').
עמ' ח"ב מו"ק על שיטה [ועיין השבתות" אלו ובמועדיכם,

מט.]. לברכות הרא"ש ותוס' שנאמר:16)סב. כמו
טז). לא, (שמות עולם" ברית קיז,17)"לדורותם פסחים

"מקדש  וביוםֿטוב השבת", "מקדש אומרים בשבת ב.
ימי  מששת ועומדת קבועה שבת כי והזמנים", ישראל
אבל  דין. בבית ולקדשה לקבעה צריך ואין בראשית,
ובמסכת  החדשים. את הקובע דין, בבית תלוי יוםֿטוב
אלא  ישראל, בחתימה מזכיר אינו "בשבת (פי"ג): סופרים

לישראל" קדמה שהשבת השבת, מקדש

.‚‰ÊÂ18CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰Ïc·‰‰ ÁÒ ¿∆…«««¿»»»«»¡…≈∆∆
ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,ÌÏBÚ‰19CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,20, »»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆

ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·21ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e , ≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
‰NÚn‰22.ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ««¬∆»«»««¿ƒ≈…∆¿…

ב.18) קג, "ולהבדיל 19)פסחים י.): י. (ויקרא שנאמר
החול". ובין הקודש ד):20)בין א, (בראשית שנאמר

במוצאי  נברא והאור החושך", ובין האור בין אלהים "ויבדל
נד.). (פסחים "ואבדיל 21)שבת כו): כ, (ויקרא שנאמר

יג): לא, (שמות בשבת וכתוב לי", להיות העמים מן אתכם
ה' אני כי לדעת לדורותיכם, וביניכם ביני היא אות "כי
האומות. מן ישראל נבדלים שבשבת הרי מקדשכם",

לומר 22) שצריך מפני תקנוהו אלא הבדלות, ממנין אינו זה
להלן  וראה קד.). (פסחים לחתימה סמוך הפתיחה מעין

שם. ובהערה כב הלכה

.„¯wÚ23‰ÏÈla - Lecw‰24- ‰ÏÈla Lc˜ ‡Ï Ì‡ . ƒ««ƒ««¿»ƒ…ƒ≈««¿»
.Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Lc˜Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa≈¿≈≈¿≈ƒ¿«≈¿≈»«À

‰ÏÈla ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â25¯ÁÓÏ ÏÈc·Ó -26ÏÈc·Óe ; ¿ƒ…ƒ¿ƒ««¿»«¿ƒ¿»»«¿ƒ
ÍÏB‰ÂÈLÈÏL ÌBÈ ÛBÒ „Ú27ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿«¿ƒƒ¬»≈¿»≈«

.„·Ïa ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏa ‡l‡ ¯B‡‰»∆»¿≈»≈«»ƒ¿«

א.23) קו, השבת 24)פסחים יום את "זכור שכתוב
(הרשב"ם). היום כשמתקדש השבת כניסת בשעת לקדשו",

יום 25) את "זכור שכתוב בלילה, היא ההבדלה שעיקר
- השבת ויציאת וביציאתו, בכניסתו זכרהו לקדשו", השבת

הבדיל 26)בערב. שלא "מי קז. פסחים במסכת הוא כן
כולו". היום כל והולך מבדיל שבת, שלשה 27)במוצאי

(פסחים  שעברה לשבת שייכים שבוע, של ראשונים ימים
ותנו  כתבו לעדים: "האומר גיטין: לענין שאמרו כמו קו.),
אמר  שלישי. יום סוף עד כותבין שבת! לאחר לאשתי גט
מיום  כותבין השבת! קודם לאשתי גט ותנו כתבו להם:
הכ"ג). פ"ט גירושין בהל' (רבינו ששי" יום סוף עד רביעי
ושונצינו). (ויניציאה הרביעי" יום סוף "עד אחר: ובנוסח
[ומה  הנכונה היא שלנו שהנוסחא משנה' ה'כסף וכתב
סוף  עד והולך ומבדיל למחר "מבדיל וכתב רבינו שחילק
ראשון  ביום שההבדלה נראה ביחד, כללם ולא שלישי" יום
הוא  ראשון יום כי תשלומין, משום ולא בזמנה הבדלה היא
חלאוה  מהר"ם בחידושי הובא הרמב"ן, (וכ"כ שבת מוצאי
הוא  שלישי יום סוף עד ההבדלה ואילו קו:), לפסחים
סי' או"ח לשו"ע הגרע"א בהגהות וראה תשלומין. מטעם
במוצאי  הבדלה שכח שאם לפסוק שרוצה ו' סעיף רצ"ט

דין יוםֿטו  אין שביו"ט אףֿעלֿפי למחר, להבדיל יכול ב,
יוםֿטוב]. אחר ימים שלשה של
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.‰¯eÒ‡28ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï29L„wMÓ »¿»»∆¡…ƒ¿«ƒƒ∆»«
BÏ ¯eÒ‡ - ÌBi‰ ‡ˆiMÓ ÔÎÂ .Lc˜iL „Ú ÌBi‰««∆¿«≈¿≈ƒ∆»»«»

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰Ï30ÌÚËÏ B‡ ¿«¿ƒ∆¡…¿ƒ¿¿«¬¿»»ƒ¿…
¯zÓ - ÌÈÓ ˙BzLÏÂ .ÏÈc·iL „Ú ,ÌeÏk31ÁÎL .32B‡ ¿«∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒÀ»»«

- ÏÈc·iL Ì„˜ B‡ Lc˜iL Ì„˜ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ¯·Ú»«¿»«¿»»…∆∆¿«≈…∆∆«¿ƒ
.ÏÎ‡L ¯Á‡ ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿ƒ««∆»«

א.28) קה, לאכול 29)פסחים לאדם "אסור אחר: בנוסח
ה'ירושלמי' בשם הרשב"א כתב וכן (ויניציאה), לשתות" או
"אסור  רבינו כתב שלא מובן ובזה לשתות, אסור מים שגם
התיר  שבהבדלה מכיון בהבדלה, שפסק כמו כלום" לטעום
שאסור  בקידוש אבל טעימה. איסור כתב מים, לשתות
טעימה  איסור לכתוב הוצרך לא מים, אף ולשתות לאכול

ב.30)(מהרי"א). קנ, לא 31)שבת אשי, רב דבי "רבנן
שם). (פסחים מים) לשתות (התירו אמיא" קפדי

אסי,32) רב לבית נזדמן אבא בר ירמיה "רב ב: קו, פסחים
והבדיל". כוס לו נתנו הבדלה, קודם מאכל דבר וטעם שכח

.ÂÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ33ÏÚ ÏÈc·‰Ïe ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈«««ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙza ÏÈc·‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÔÈi‰««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÒBk ÏÚ34¯Á‡Óe .35"ÏÁÏ L„˜ ÔÈa" ¯Ó‡ÈÂ ÏÈc·iL «≈««∆«¿ƒ¿…«≈…∆¿…
ÏÈc·‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ ¯zÓ -À»«¬¿»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ

C¯·Óe .ÒBk‰ ÏÚ36‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ37Ck ¯Á‡Â , ««¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
Lc˜iL „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB BÈ‡Â .Lc˜Ó38. ¿«≈¿≈≈∆»»«∆¿«≈

לקדשו,33) השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו ומה
הוא  היין על שקידוש ראיה מכאן אין - היין" על זוכרהו
אסמכתא  אלא גמורה דרשה זו אין כי התורה, מן מצוה
במסכת  בפירש"י וראה זוכרהו). ד"ה שם ('תוספות' בעלמא
התורה. מן מצוה היא היין על שקידוש שדעתו ד. נזיר

מן 34) (כשעלו בתחילה יוחנן: רבי "אמר א: לג, ברכות
(לקנות  העשירו בתפילה, הבדלה קבעו דחוקים) והיו הגולה
להבדיל  עזרא תקנת נשתכחה (ואז הכוס על קבעוה יין)
אמרו: והם בתפילה, קבעוה - והענו חזרו בתפילה),

הכוס". על להבדיל צריך בתפילה קנ,35)המבדיל שבת
נא:).משנ 36)ב. (ברכות לקידוש 37)ה גורם "שהיין

שתדיר  ועוד: קידוש), אין - פת או יין אין (שאם ֵֵָשּתאמר
ששותה  עת שבכל תדיר, הוא (יין קודם" תדיר תדיר, ושאינו

שבת). בליל אלא אינו קידוש אבל עליו, מברך כי 38)יין
קו:), (פסחים המוציא לברכת נטילה בין הפסק הוא הקידוש
לקדש  שיכול הסובר לרב דוקא שזה הרשב"ם דעת אבל
קידוש  שאין שפוסקים מה לפי אבל סעודה, במקום שלא
הקידוש  כן אם ח), בהלכה (כמבואר סעודה במקום אלא
ידיו  שנטל הרא"ש נהג וכן הפסק, כאן ואין לסעודה שייך

רעא). סי' ורמ"א או"ח ('טור' קידוש קודם

.Ê„ˆÈk39˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,ÒBk Á˜BÏ ?‰NBÚ ‡e‰ ≈«∆≈«∆«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯40BÁÈ„Óe ,¯˙È B‡41BÙËBLÂ ÌÈÙaÓ ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿ƒ¿¿
ıeÁaÓ42BÈÓÈa BÊÁB‡Â ,ÔÈÈ e‰‡ÏÓÓe ,43B‰Èa‚Óe , ƒ«¿«¿≈«ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ44ÁÙË45Ï‡ÓNa ÚiÒÈ ‡ÏÂ ,¯˙È B‡46, ƒ««¿«∆«»≈¿…¿«≈ƒ¿…
ËeLt ‚‰Óe .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Óe¿»≈««∆∆¿««»¿«≈ƒ¿»»

"elÎÈÂ" ˙L¯t ‰lÁza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ ÏÎa47¯Á‡Â , ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»««¿À¿««

‡BÏÓ ‰˙BLÂ .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó Ck»¿»≈«««ƒ¿««»¿«≈¿∆¿
ÂÈÓ‚Ï48‰¯e·Á Èa ÏÎÏ ‰˜LÓe ,49ÏËB Ck ¯Á‡Â . À¿»«¿∆¿»¿≈¬»¿««»≈

.ÏÎB‡Â "‡ÈˆBn‰" C¯·Óe ,ÂÈ„È»»¿»≈«ƒ¿≈

ב.ברכ 39) נא, שיעור 40)ות שהוא הלוג, רביעית הוא
וחומש  אצבע וחצי אצבעים, ברום אצבעים על אצבעים
עשר  מעוקבות, אצבעות 10.8 שהן קט.) (פסחים אצבע
ומחצה  ביצה שיעור והוא חמישיות וארבע אצבעות
קידוש  של הכוס תהא לא ולכתחילה ה"ב), בפ"ח (כמבואר

גרם. מתשעים ברכות 41)פחותה מהל' בפ"ז כמבואר
נקיה 42)הט"ו. שתהיה ומבחוץ מבפנים במפה מקנחו או

קפג). סי' החשובה.43)(או"ח מיסב 44)בידו הוא ואם
שכתוב  משום טפח, השולחן מן מגביהו השולחן, על
אקרא". ה' ובשם אשא ישועות "כוס יב): קטז , (תהלים

סנטימטרים.45) כעשרה עליו 46)שהוא יראה שלא
כל 47)כמשא. המנונא, רב "דאמר ב: קיט, שבת

הכתוב  עליו מעלה - ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל
בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה כאילו

לצד 48) מסלקו שאילו כל כלומר לוגמיו", "כמלוא היינו
"מלוא  ואילו רביעית. רוב והוא לוגמיו כמלוא יראה אחד,
בפ"ז  רבינו בדברי ועיין מרביעית. יותר הוא לוגמיו"
הוא  השתיה ששיעור מדבריו שנראה ה"ט, מצה מהלכות
אם. ד"ה קז. פסחים 'תוספות' ועיין רביעית. רוב

צריכים 49) החבורה בני כל שאין נראה, הגאונים "מדברי
(מגידֿמשנה). לוגמם" מלוא

.ÁÔÈ‡50‰cÚÒ ÌB˜Óa ‡l‡ Lec˜51‡Ï ?„ˆÈk . ≈ƒ∆»ƒ¿¿À»≈«…
¯Á‡ ˙È·a ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ˙È·a Lc˜È52Lc˜ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«ƒ∆¿…«¿«ƒ«≈¬»ƒƒ≈

‰iL ˙ÈÂÊa ÏÎB‡ - BÊ ˙ÈÂÊa53˙È·a ÔÈLc˜Ó ‰nÏÂ . ¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ¿≈
˙Òk‰54ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈtÓ ?55.ÌL «¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ»

א.50) קא, "וקראת 51)פסחים יג): נח, (ישעיה "שכתוב
בקריאה  כלומר לשבת, קורא שאתה במקום עונג", לשבת
משום  וגם הוא, חכמים ומדרש עונג, יהא שם קידוש, של
היין  על בוודאי היין", על "זכריהו היין: על קידוש שנקבע
(הרשב"ם). חשוב" שהוא נקבע הסעודה שבשעת

כי 52) אחרות, דיעות ויש זו. הלכה בשיטת רבינו דעת זוהי
הקידוש  אחרי יצא אפילו הראשון, מקומו את הרואה כל
רעג). סי' (או"ח אחד מקום חשוב לחצר, מהבית

לסעודה.53) קידוש בין להפסיק ולא מיד לאכול וצריך
רעא). סי' קידוש 54)(רמ"א ואין שם, אוכלים אין שהרי

סעודה. במקום ממש,55)אלא הכנסת בבית הכוונה אין
ה"ו), תפילה מהל' בפי"א (כמבואר בו לאכול אסור שהרי
ושומעים  הכנסת, לבית הסמוך בבית אוכלים שהיו אלא
קנא), סי' (או"ח ובט"ז (מגידֿמשנה), הכנסת, בבית קידוש
או  להאכיל העיר בני הוצרכו שאם רמב"ן בשם הביא
תנאי  שעל מותר, הכנסת, בבית זמני באופן אורחים להשכיב

נבנה. זה

.Ë‰È‰56‰È‰ ‡lL B‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó »»ƒ¿«∆¿«≈ƒ««ƒ∆…»»
C¯·Óe ,‰lÁz ÂÈ„È ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ BÏ«ƒ¬≈∆≈»»¿ƒ»¿»≈
ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ÚˆBa Ck ¯Á‡Â ,Lc˜Óe ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ¿«≈¿««»≈«¿≈¿≈

˙t‰ ÏÚ ÔÈÏÈc·Ó57ÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ,58. «¿ƒƒ«««∆»««
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ב.56) קו, ומר 57)פסחים ינוקא "מר א: קז, פסחים
בא  אחת פעם אשי: לרב סיפרו חסדא רב של בניו קשישא
שכר  לו הבאנו להבדלה, יין לנו היה ולא למקומנו אמימר
יין; לו להביא טרחנו למחר טעם, ולא הבדיל ולא להבדיל
להבדלה  יין לנו היה ולא אצלנו, נזדמן שוב אחרת לשנה
אצלכם  הוא השכר כן אם אמימר, אמר שכר; לו ונתנו
השכר", על והבדיל היין), במקום (משקה מדינה" "חמר
שלא  כיון יין, אין אם גם הפת על מבדילים שאין הרי
קו:). פסחים ('תוספות' הפת על אמימר הבדיל

שמקדשים 58) כיון שבת, במוצאי יוםֿטוב חל אם "אמנם
גם  מבדילים הקידוש אגב העיקר, הוא והקידוש הפת, על

מי  ('הגהות הפת" ימוניות').על

.ÈÈÓ59ÁÎLÂ ,˙aL ÈÏÈÏa ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï Ôek˙pL ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈«««ƒ¿≈≈«»¿»«
,˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - Lc˜iL Ì„˜ ÂÈ„È ÏËÂ¿»«»»…∆∆¿«≈¬≈∆¿«≈«««
.‰cÚÒÏ ÂÈ„È ÏËpL ¯Á‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈«««ƒ««∆»«»»ƒ¿À»
„ÚÒiL Ì„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»≈«««ƒ¿««»…∆∆ƒ¿…

‰iL ‰cÚÒ60"‰a¯ ‡Lec˜" ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .61. ¿À»¿ƒ»¿∆«ƒ¿»ƒ»«»
Ck ¯Á‡Â ,‰˙BLÂ „·Ïa "ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó¿»≈≈¿ƒ«»∆ƒ¿«¿∆¿««»
Ì„˜ ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â .„ÚÒÈÂ ÂÈ„È ÏhÈƒ…»»¿ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿…¿…∆

Lc˜iL62ÌB˜Óa ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Lec˜ Ì‚Â . ∆¿«≈¿«ƒ∆…ƒ¿∆∆»ƒ¿
.‰cÚÒ¿À»

(59- ידיו הנוטל רב, אמר ברונא רב "אמר א: קו, פסחים
נטילה  בין הפסק הוא שהקידוש רשב"ם ופירש יקדש"; לא

ה"ו. למעלה וראה רז"ל:60)ל"המוציא", שאמרו כמו
אלא  לי אין היין, על זוכרהו לקדשו, השבת יום את "זכור
השבת" יום את זכור תלמודֿלומר – מנין? ביום בלילה,
בכניסת  אלא התורה מן קידוש חיוב ואין קו.) (פסחים

מדרבנן. רק הוא היום קידוש אבל בלילה, כמו 61)השבת
שהיא  יום של קידוש גם כך נהור", "סגי לעיור שקוראים
אותה  כינו בלבד, הגפן פרי בורא ברכת אלא שאינה קצרה

(מגידֿמשנה). רבה" "קידושא שתיקנו 62)בשם: שכל
ביום, קידוש שתיקנו וכיון תיקנו, תורה בדבר כמו - רבנן
ולקדש  קידוש, קודם לטעום שלא בלילה, כמו בו נוהגים
שלא  וסובר רבינו, על חולק הראב"ד אבל סעודה. במקום
בלילה, קידש לא אם אלא קידוש קודם ביום לטעום אסרו

ביום  לקדש חייב שהחסיר שאז מה להשלים התורה מן
בלילה.

.‡ÈÌ„‡Ï BÏ LÈ63„BÚaÓ ˙aL ·¯Ú ÒBk‰ ÏÚ Lc˜Ï ≈»»»¿«≈««∆∆«»ƒ¿
ÏÈc·Ó ÔÎÂ ;˙aM‰ ‰ÒÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ64ÏÚ ««ƒ∆…ƒ¿¿»««»¿≈«¿ƒ«

;˙aL ‡È‰ ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ ÒBk‰«ƒ¿««ƒ∆¬«ƒƒ«»
B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈk ˙ÚLa ÔÈa d¯Ó‡Ï - ‰¯ÈÎÊ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»

ËÚÓk BÊ ‰ÚLÏ Ì„˜ ÔÈa65. ≈…∆¿»»ƒ¿«

שבת 63) ערב של אדם מתפלל שמואל, "אמר ב: כז, ברכות
הכוס". על קדושה ואומר שם:64)בשבת, בברכות,

הכוס". על הבדלה ואומר שבת, מוצאי של אדם "מתפלל
התימנים).65) (כת"י "במעט" אחר: בנוסח

.·ÈÈÓ66ÂÈÏÚ L„˜Â ,˙aL ·¯Úa ÏÎB‡ ‰È‰L ƒ∆»»≈¿∆∆«»¿»«»»
ÌBi‰67‰tÓ Ò¯Bt - ‰cÚq‰ CB˙a ‡e‰Â68ÏÚ «¿¿«¿À»≈«»«

C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,B˙cÚÒ ¯ÓB‚Â ,Lc˜Óe ÔÁÏM‰«À¿»¿«≈¿≈¿À»¿««»¿»≈
‰È‰ .ÔBÊn‰ ˙k¯a69‡e‰Â ˙aM‰ ‡ˆÈÂ ,˙aLa ÏÎB‡ ƒ¿««»»»≈¿«»¿»»««»¿

B˙cÚÒ ¯ÓBb - B˙cÚÒ CB˙a70ÂÈ„È ÏËBÂ ,71C¯·Óe , ¿¿À»≈¿À»¿≈»»¿»≈
ÂÈÏÚ ÏÈc·Ó Ck ¯Á‡Â ,ÒBk‰ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a72Ì‡Â . ƒ¿««»««¿««»«¿ƒ»»¿ƒ

‰i˙M‰ CB˙a ‰È‰73˜ÒBt -74Ck ¯Á‡Â ,ÏÈc·Óe »»¿«¿ƒ»≈«¿ƒ¿««»
.B˙i˙LÏ ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ»

א.66) ק, שאסור 67)פסחים אכילתו, את להפסיק צריך
קידוש. קודם בשבת לאחר 68)לאכול עד הפת את לכסות

השבת  לכבוד סעודה עכשיו שהביא היכר שיהיה הקידוש,
צריך  היין על קידוש בכל וכן רעא); סי' אברהם' ('מגן
עליה  לברך צריך מכוסה, הפת אין שאם הפת, את לכסות
"ארץ  ח): ח, (דברים בפסוק הקודם כל "כי היין, קודם
ברכות  בהל' (רבינו לברכה" קודם וגפן", ושעורה חיטה

מיימוניות'). ו'הגהות הי"ג א.69)פ"ח קה, פסחים
חכמים 70) שדרשו סעודתו, באמצע להפסיק צריך ואינו

"שמור" ח) כ, (שמות "זכור" ז) פרשה יתרו (מכילתא
אמרו  מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו זכור יב) ה, (דברים
שילך  רוצה שאינו כאדם הקודש", על מחול שמוסיפים
נראה  - באמצע מפסיק ואם שיכול, זמן כל מאצלו אוהבו

המלך. את אחר 71)כמגרש הידים את ליטול שצריך
פ"ז  ברכות בהל' (כמבואר המזון ברכת לפני הסעודה

אסור 72)הי"ב). כוסות, שני לו יש שאם סובר הראב"ד
עושין  שאין מפני אחד, כוס על והבדלה המזון ברכת לברך
נפש  ושמירת רוצח בהל' (כמבואר חבילות חבילות מצוות
אבל  כמשא, עליו המצוות קיום נראה יהא שלא ה"ה), פ"ו
קידוש  אחד כוס על לומר רוצה אם שרק - רבינו דעת
כי  מזה, זה ונפרדים שונים ענינים שני שהם המזון, וברכת
על  המזון וברכת השבת), (קדושת להבא על הוא  הקידוש
הבדלה  אבל קב:), פסחים (ראה שאכל) (הסעודה העבר
כוס  על לומר מותר נתקנו, העבר על ששניהם המזון וברכת

(מגידֿמשנה). מותר 73)אחד מים שאילו יין, שתיית
ה"ה). (למעלה הבדלה לפני א.פסחים74)לשתות קה,

בה. מפסיק ולפיכך חשובה, אינה ששתייה

.‚È‰È‰75- ˙aL ˙ÒÎ‰ ÌÚ B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚Â ÏÎB‡ »»≈¿»«¬ƒ»ƒ«¿»««»
C¯·Ó76ÏÚ Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔBÊn‰ ˙k¯a ¿»≈ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿«≈«

ÔÈ‡L ,„Á‡ ÒBk ÏÚ Lc˜ÈÂ C¯·È ‡ÏÂ .ÈL ÒBk≈ƒ¿…¿»≈ƒ«≈«∆»∆≈
„Á‡ ÒBÎa ˙BˆÓ ÈzL ÔÈNBÚ77Lec˜ ˙ÂˆnL ; ƒ¿≈ƒ¿¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‰¯Bz ÏL ˙BˆÓ ÈzL ÔBÊn‰ ˙k¯a ˙ÂˆÓe78.Ô‰ ƒ¿«ƒ¿««»¿≈ƒ¿∆»≈

ב.75) קב, בברכת 76)פסחים שבת של להזכיר וצריך
(שו"ע  שבת שעכשיו כיון - עדיין קידש שלא אף המזון,

רעא). סי' חבילות 77)או"ח מצוות עושים שאין לפי
שונים  ענינים שני שהם הקודמת, בהלכה כמבואר חבילות,
כוס  על לומר מותר וקידוש הבדלה אבל מזה, זה ונפרדים
כב, בהלכה כמבואר שבת, במוצאי יוםֿטוב כשחל אחד,

הקודמת. שהן 78)ובהלכה נישואין ברכות להוציא
עוז'). ('מגדל אחד כוס על ונאמרות מדרבנן,

.„ÈÔÈ‡79ÏÚ CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ≈¿«¿ƒ∆»«««ƒ»»¿«≈«
,¯B‡N B‡ L·c Ba ·¯Ú˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿«¿
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ˙È·Áa Ïc¯Á‰ ˙tËk elÙ‡¬ƒ¿ƒ«««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ
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ÂÈÏÚ80·¯Ún‰ ÏÎa ÔÈ¯BÓ e‡ Ck .81¯ÈznL ÈÓ LÈÂ . »»»»ƒ¿»««¬»¿≈ƒ∆«ƒ
ÂÈÏÚ Lc˜Ï82CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰' ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡Â , ¿«≈»»¿≈…∆¡«««ƒ»»¿«≈

B‡ ,Ú¯ BÁÈ¯L ÔÈÈ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»¿ƒ«ƒ∆≈«
‰l‚Ó83Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ,ÏM·Ó B‡ ,84. ¿À∆¿À»∆≈¿«¿ƒ«∆»≈∆

א.79) צז, יא):80)בבאֿבתרא ב, (ויקרא התורה שאמרה
לה'", אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי
ה"א. פ"ה מזבח איסורי בהל' כמבואר שהוא, בכל ואוסרים

ה"י 81) פי"א אסורות מאכלות בהל' רבינו כתב זה וכעין
גאוני  "הורו לשונו: וזה גוי, של יין שאם באיסור המערב,

למזבח, ראוי ואינו הואיל דבש, מעט ישראל ביין נתערב
הגוי". עם לשתותו ומותר מתנסך 'ירושלמי'82)אינו

המעורב  יין והוא קונדיטון" ביין "יוצאין ה"א: פ"י פסחים
פ"ה. ח"א בתשב"ץ ראה מהם 83)בדבש, שתה "שמא

רוצח  בהל' (רבינו וימות" עפר, מזוחלי וכיוצא נחש
ה"ו). פי"א נפש לנסכים 84)ושמירת פסולין שכולן

מחמת  ופסולם וה"י) ה"ט מזבח מאיסורי פ"ו (רמב"ם
(מגידֿמשנה). עצמם

.ÂËÔÈÈ85ÁÈ¯ BÁÈ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ıÓÁ ÌÚË BÓÚhL «ƒ∆«¿««…∆««ƒ∆≈≈«
ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ86Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ . «ƒ≈¿«¿ƒ»»¿≈¿»ƒ∆»«¬≈∆

ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ«ƒ««ƒ∆≈»∆«««ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ87ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚ Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿»ƒ

‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿»»¬»ƒƒ
‰Úa¯‡88.ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ,‚eÊÓ ÔÈÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»»¬≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»»

א.85) צז, וכיון 86)בבאֿבתרא הטעם, אחר הולך שהכל
להלן  וראה צו.), (ב"ב עליו מקדשים אין - חומץ שטעמו

יז. הגפן"87)הלכה פרי "בורא עליהם מברכים שאין כיון
ה"ט. פ"ח ברכות בהל' כמבואר "שהכל", אלא -

בהל'88) כמבואר הגפן", פרי "בורא עליהם מברכים שאז
והוציא  מים) (מדות שלשה עליהם שנתן "שמרים ברכות:
עליהם  מברך המים), עם השמרים יין (שנמזג ארבעה מהם
מים  חלקים (שלשה הוא מזוג יין שזה הגפן, פרי בורא
טעם  בהם שיש אףֿעלֿפי מארבעה פחות הוציא יין), ואחד

תחילה". שהכל עליהן מברך - יין

.ÊËÈÏk89‰nk ˜ÈÊÁÓ elÙ‡ ,ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ¿ƒ∆»»»≈«ƒ¬ƒ«¬ƒ«»
BÓ‚t ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ epnÓ ‰˙L Ì‡ ,˙BiÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»ƒ∆¿«¬≈∆¿»

¯‡M‰ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,ÏÒÙÂ90‡e‰L ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««¿»ƒ¿≈∆
˙BÒBk È¯eiLk91. ¿ƒ≈

א.89) קו, לקדש 90)פסחים יכול אחר, יין לו אין ואם
(הרשב"ם). שאינו 91)עליו יין קצת לתוכו שופכים ואם

(פוסקים). הראשון להכשרו חזר מים, קצת או פגום

.ÊÈÔÈÈ92ÔÈÈ ÌÚË BÓÚËÂ ıÓÁ‰ ÁÈ¯ BÁÈ¯L93- «ƒ∆≈≈««…∆¿«¿«««ƒ
ÔÈÈ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó94ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ ÔÎÂ .‚eÊÓ95- ¿«¿ƒ»»¿≈«ƒ»¿≈≈ƒƒ

Ô‰a LiL ÌÈ˜enˆ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒƒ∆≈»∆
C¯„È Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏÔL·c Ô‰Ó ‡ˆÈ Ô˙B‡96ÔÎÂ . «¿ƒ∆ƒƒ¿…»≈≈≈∆ƒ¿»¿≈

BzbÓ L„Á ÔÈÈ97Ì„‡ ËÁBÒÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó - «ƒ»»ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈»»
B˙ÚLa ÂÈÏÚ Lc˜Óe ,ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡98‰È„Ó .99 ∆¿∆¬»ƒ¿«≈»»ƒ¿»¿ƒ»

Lec˜Ï ÏeÒt ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÎL dÈÈ ·¯L100, ∆…≈»≈»««ƒ∆»¿ƒ
‰È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ ÏÈc·‰Ï ¯zÓ101. À»¿«¿ƒ»»ƒ¿¬«¿ƒ»

א.92) צז, בריח,93)בבאֿבתרא ולא בטעם, תלוי שהכל
טו. הלכה למעלה יהיה 94)וראה לפחות אולם במים,

רד). סי' (או"ח במים בששה מאחד יותר ענבים 95)היין
הענבים.96)מיובשים. ראשונים 97)מיץ ימים ארבעים
סי'98)לדריכתו. (או"ח ישן ביין המובחר מן מצוה אבל

א.99)רעב). קז, על 100)פסחים לקדש שיכול כיון
ט'. בהלכה כמבואר המדינה 101)הפת, שתיית שעיקר

יין. במקום שכר הוא

.ÁÈÈ‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe ˙aL ÈÏÈÏa ÔÈLc˜nL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ¿≈≈«»«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈÏÈÏa ÔÈLc˜Ó Ck ,˙aL102ÔÈÏÈc·Óe «»»¿«¿ƒ¿≈≈»ƒƒ«¿ƒƒ

˙B˙aL ÌlkL ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e Ô‰È‡ˆBÓa¿»≈∆¿»≈«ƒƒ∆À»«¿
Ô‰ '‰103ÏL BlÁÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe . ≈«¿ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿À∆

ÌÈÏÈc·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ˙aL È‡ˆBÓ·e ,„ÚBÓ≈¿»≈«»¿¬»≈«¿ƒƒ
˙aLÏ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa104. ¿»≈¿«»

לקדשו"102) השבת יום את "זכור ז): פרשה (יתרו מכילתא
לי  אין - בכניסתו. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה,
לז) כג, (ויקרא תלמודֿלומר מנין? ימיםֿטובים שבת, אלא
הקידוש  אין אבל לשבת, מועדים הוקשו ה'". מועדי "אלה

(מגידֿמשנה). התורה מן (חולין 103)ביוםֿטוב משנה
הכ"א.104)כו:). פ"א למעלה מבואר

.ËÈCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :·BË ÌBÈ Lec˜ ÁÒ…«ƒ»«»¡…≈∆∆
ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰105eÓÓB¯Â ,ÌÚ ÏkÓ106ÏkÓ »»¬∆»«»ƒ»»¿¿»ƒ»

LÏÔB107ea ¯Áa .108e¯‡ÙÈÂ e· ‰ˆ¯ ,eÏc‚ÈÂ109. »»«»«¿«¿≈»»»«¿»¬≈
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ ‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ110, «ƒ∆»¡…≈¿«¬»¬ƒ¿ƒ¿»

L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ˙‡ ,ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»…∆
‰f‰111‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ˙‡ ,112˙BÚe·M‰ ‚Á B‡ «∆∆««««∆««»

˙Bkq‰ ‚Á B‡113e˙e¯Á ÔÓÊ ,114e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ B‡ ««À¿«≈≈¿«««»≈
e˙ÁÓN ÔÓÊ B‡115ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,116. ¿«ƒ¿»≈¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á· e· Èk117È„ÚBÓe , ƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¬≈
EL„˜118,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ezÏÁ‰ ÔBNN·e ‰ÁÓNa »¿¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»»«»
Lc˜Ó119Ï‡¯NÈ120ÌÈpÓf‰Â121˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿

:‰lÙza Ì˙BÁL C¯„k Ì˙BÁÂ ,˙aL ¯ÈkÊÓ - ˙aLa¿«»«¿ƒ«»¿≈¿∆∆∆≈«¿ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó122. ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

אלקיך,105) לה' אתה קדוש עם "כי ז): ז, (דברים שנאמר
אשר  העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלקיך ה' בחר בך

האדמה". פני אתכם 106)על "רק ב): ג, (עמוס שנאמר
(תהילים  שם על רוממות האדמה", משפחות מכל ידעתי
('אבודרהם'). צדיק" קרנות "תרוממנה יא) עה,

יחזיקו 107) אשר ההמה "בימים כג): ח, (זכריה שנאמר
איש  בכנף והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה

(כת"י 108)יהודי". עם" מכל קדשנו "אשר אחר: בנוסח
שתי  בנו" "בחר להזכיר שאין נכון, והנוסח התימנים),

רוקח'). ('מעשה בנו 109)פעמים רצה "ויגדלנו המלים:
מאוחרת  הוספה אלא הברכה ממטבע אינן ויפארנו",

ההגדה). בפירוש טז,110)('אבודרהם' (דברים שנאמר
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בחגך". "ושמחת "אלה 111)יד): ד): כג, (ויקרא שנאמר
קודש". מקראי ה' (דברים 112)מועדי בתורה שנקרא כמו

חצות  עד רק היא פסח אכילת כי הפסח", "חג ולא טז), טז,
כ  - מצות אכילת אבל הראשון, שבעה.הלילה ל

יג.113) טז, ממצרים.114)דברים יצאנו שבפסח
יד):115) טז, (דברים הסוכות בחג מפורשת החג שמחת

החגים. לשאר למדים ומשם בחגך", בפסח 116)"ושמחת
מיום  שבועות שבעה אחרי השבועות חג ממצרים, יצאו
ידעו  "למען מג): כג, (ויקרא שנאמר וסוכות, מצרים. יציאת
אותם  בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם
זכר" קודש מקרא "באהבה אחר: בנוסח מצרים"; מארץ

התימנים). ב.117)(כת"י בהלכה פסחים 118)מבואר
החתימה. מעין לפתיחה סמוך לומר שצריך ב. קד,

ב.119) קיז, "כי 120)פסחים כח): לז, (יחזקאל שנאמר
ישראל". את מקדש ה' את 121)אני מקדשים שישרא

אשר  . . . ה' מועדי "אלה ד): כג, (ויקרא שנאמר המועדים,
במועדם". אותם תלויים 122)תקראו התורה מועדי "כל

קציר  בזמן שבועות שעורים, קציר בזמן פסח בזמנים,
בא). פ' בחיי (רבינו האסיף" בזמן וסוכות חיטים,

.Î‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ :¯ÓB‡ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»≈«ƒ∆»¡…≈¿«¬»
·BË ÌBÈ ˙‡123L„˜ ‡¯˜Ó124ÔB¯ÎÊ ,‰f‰125,‰Úe¯z ∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,L„˜ ‡¯˜Ó126e· Èk . ƒ¿»…∆¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»
˙Ó‡ E¯·„e ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á·127 »«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¿»¿¡∆

Ìi˜Â128,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .„ÚÏ ¿«»»«»«»∆∆«»»»∆
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿«»
C¯„k ,ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó :Ì˙BÁ -≈¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿∆∆

‰lÙza Ì˙BÁL129. ∆≈«¿ƒ»

בכלל 123) הוא גם שהרי ראשֿחודש, להזכיר צריך ואינו
שמחתכם  "וביום י): י, (במדבר שנאמר הזכרון, יום
לפני  לזכרון לכם והיו . . חדשיכם ובראשי ובמועדיכם

מ.). (עירובין יום 124)אלהיכם" "את אחר: בנוסח
שונצינו). (ויניציאה, הזה" גם 125)הזכרון רבינו כתב כן

סופרים  במסכת אבל 'אהבה'. ספר בסוף התפילות בסדר
תרועה", "זכרון ובשבת תרועה", "יום יאמר בחול פי"ט:
וכן  ה"ו). פ"ב שופר בהל' (כמבואר בשבת תוקעים שאין

הפוסקים. השנה 126)הסכימו בראש ב: יא, השנה ראש
ו): (שמות כאן כתוב במצרים, מאבותינו עבודה בטלה
(תהלים  שם וכתוב מצרים", סבלות מתחת אתכם "והוצאתי

שכמו". מסבל "הסירותי קיט,127)פא): (תהלים שנאמר
אמת". דברך "ראש הגאולה 128)קט): הבטחת שיאמת

('אבודרהם'). הנביאים ובדברי כמבואר 129)שבתורה
השנה. לכל תפילות בסדר 'אהבה' ספר בסוף

.‡Î˙aL·k ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa130Ì‡Â . ¿≈≈¿«≈«««ƒƒ¿«»¿ƒ
.˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó - ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó ‰È‰L B‡ ,ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡≈«ƒ∆»»ƒ¿«∆¿«¿«≈«««
Lc˜nL C¯„k ,‡a¯ ‡Lec˜ Lc˜Ó ·BË ÌBÈa ÔÎÂ¿≈¿¿«≈ƒ»«»¿∆∆∆¿«≈

.˙aLa¿«»

וראה 130) ז. פרשה יתרו (מכילתא לשבת מועדים שהוקשו
הי"ח). למעלה

.·Î„ˆÈk131˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈÎ¯·Ó ≈«¿»¿ƒ¿≈≈∆»ƒ¿

˙aLa „Á‡a132ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza ?133Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«»«¿ƒ»¿»≈««∆∆¿««»
Lc˜Ó134,¯p‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,·BË ÌBÈ Lec˜ ¿«≈ƒ¿««»¿»≈««≈

·Ó Ck ¯Á‡ÂÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a Ì˙BÁÂ ,ÏÈc135ÔÈa ¿««»«¿ƒ¿≈««¿»»««¿ƒ≈
L„˜Ï L„˜136."eÈÁ‰L" C¯·Ó Ck ¯Á‡Â , …∆¿…∆¿««»¿»≈∆∆¡»

א.131) קג, לשבת,132)פסחים הבדלה לעשות שצריך
ליוםֿטוב. שם:133)וקידוש בתלמוד סימן לזה ונתנו

(=שהחיינו, ז'מן ה'בדלה נ'ר, ק'ידוש, י'יין, = "יקנה"ז"
הכ"ג). יוםֿטוב.134)להלן בכניסת למהר שמצוה

השבת.135) יציאת את לאחר קדושת 136)שמצוה בין
לשון  ומצאנו ממנה, הקלה יוםֿטוב לקדושת החמורה שבת
ובין  הקודש בין לכם הפרוכת "והבדילה זה מעין הבדלה
שצריך  רבינו הביא [ולא לג). כו, (שמות הקדשים" קודש
יוםֿטוב  לקדושת שבת קדושת "בין החתימה לפני לומר
צריך  שאין קד.) (פסחים כפומבדיתאי שסובר לפי הבדלת",
ב"בירור  מש"כ ראה הפתיחה. מעין אלא לחתימה לסמוך
יב, והערה ב הלכה ולמעלה ד ציון יז. ביצה למסכת הלכה"

יט]. והערה ג והלכה

.‚ÎÈÏÈÏ Ïk137·BË ÌBÈ138ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÈÏ·e139 »≈≈¿≈«ƒƒ
"eÈÁ‰L" ÌÈ¯ÓB‡140ÔÈ‡ ÁÒt ÏL ÈÚÈ·L·e . ¿ƒ∆∆¡»ƒ¿ƒƒ∆∆«≈

,BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ BÈ‡L ÈtÓ ;"eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ∆∆¡»ƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿≈«¿
C¯a ¯·Îe141.ÁÒt‰ ˙lÁ˙a ÔÓf‰ ÏÚ ¿»≈«««¿«ƒ¿ƒ««∆«

ב.137) מ, בתפילה.139)בקידוש.138)עירובין
"זמן".140) התלמוד: בלשון זו ברכה ונקראה
לאמרו 141) יכול - ראשון ביום אמרו לא שאם משמע,

מז:). (סוכה החג כל במשך

.„Î‰Ïc·‰ ¯„Ò142,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó :˙aL È‡ˆBÓa ≈∆«¿»»¿»≈«»¿»≈«««ƒ
„ˆÈÎÂ .¯p‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓNa‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â¿««»««¿»ƒ¿««»««≈¿≈«

È¯B‡Ó ‡¯Ba - ?¯p‰ ÏÚ C¯·Ó143Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ¿»≈««≈≈¿≈»≈¿««»
ÏÈc·Ó144. «¿ƒ

נ'ר 142) ב'שמים, י'יין, - "יבנה" וסימנה ב. נא, ברכות
רצו). סי' (או"ח גוונים 143)ה'בדלה שהרבה רבים, לשון

נב:). (ברכות באור כמבואר 144)יש הבדלה, ברכת אומר
ג. בהלכה

.‰ÎÔÈ‡145e˙B‡iL „Ú ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó146B¯B‡Ï ≈¿»¿ƒ««≈«∆≈¿
‰È„Ó ÚaËÓÏ BÊ ‰È„Ó ÚaËÓ ÔÈa ¯ÈkiL È„k¿≈∆«ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈«¿ƒ»

ÔÈ‡Â .˙¯Á‡147ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó148 «∆∆¿≈¿»¿ƒ««≈∆¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô˙aÒÓ Ì˙qL ;˙BÏfÓe«»∆¿»¿ƒ»»«¬«»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿»¿ƒ…««≈∆¬«»ƒ

fÓeÌÈ˙Ó ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,˙BÏ149. «»¿…««≈∆≈ƒ

ב.145) נא, ברכות משנה,147)יהנו.146)משנה,
ב. נא, ותקרובת 148)ברכות ומשמשיה "עבודתֿכוכבים

ולא  שנאמר: בהנאה, אסורים בשבילה, הנעשה וכל שלה
פ"ז  כוכבים עבודת בהל' (רבינו ביתך" אל תועבה תביא

המת.149)ה"ב). לכבוד אלא להאיר נעשה שלא

.ÂÎB‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˜ÈÏ„‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈»ƒ«»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - Ï‡¯NiÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ150; ≈»ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿ƒ»»
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ÔÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»≈≈»ƒ«»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó151:¯B‡ ‰‡¯Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . ¿»¿ƒ»»»»¿«≈«¿»¿»»

·¯ Ì‡152BÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ C¯k‰ ÈL‡ ƒ…«¿≈«»»¿≈»ƒ«»≈
Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ,C¯·Ó153,ÔL·k ÏL ¯B‡ .C¯·Ó - ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»

‰lÁzÎÏ - ÌÈ¯Èk ÏLÂ ¯epz ÏL154ÂÈÏÚ C¯·È ‡Ï155. ∆«¿∆ƒ«ƒ¿«¿ƒ»…¿»≈»»
- ÂÈÏ‡Ó ˜ÏBc Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎiLk Ì‡ ,ÌÈÏÁb‰«∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈∆≈≈≈»

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó156L¯„n‰ ˙Èa ÏL ¯B‡ .157LÈ Ì‡ , ¿»¿ƒ¬≈∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈
;ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏÈ·La ÌÈ˜ÈÏ„nL ·eLÁ Ì„‡ ÌL»»»»∆«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»
- ÌL ¯„ ‡e‰L ÔfÁ ÌL LÈ Ì‡ ,˙Òk‰ ˙Èa ÏL∆≈«¿∆∆ƒ≈»«»∆»»

‰˜e·‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó158ÔÓ ‰ÂˆÓ - ‰Ïc·‰Ï ¿»¿ƒ»»«¬»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
¯B‡‰ ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â .¯Á·n‰159¯„kÔÈ¯fÁnL C «À¿»¿≈¿«¿ƒ«»¿∆∆∆¿«¿ƒ

.ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏ LÈ Ì‡ ‡l‡ ,˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿∆»ƒ≈¿»¿ƒ»»

מסיבתם 150) סתם שהרי גויים, של במסיבה היה לא אם
(מגידֿמשנה). על 151)לעבודהֿזרה אלא מברכים שאין

- בשבת הגוי שהדליק ואור עבירה, ממלאכת ששבת אור
עליו. מברכים אין לפיכך עובר, ישראל הדליקו שאם כיון

(מגידֿמשנה).152) מחצה על מחצה אפילו או
הוא.153) ישראל של שהאור תולים בתחילת 154)שאנו

הלבנים. לשרוף 155)שריפת אלא להאיר, עשוי שאינו
הלבנים. עשויים 156)את אם אבל להאיר, עשויים אם

עליהן. מברכים אין - לכבוד 157)לחמם נרות מדליקים
להאיר. ולא נרות 158)המקום או עץ קסמי ב. קג, פסחים

ביחד. דולקים ב.159)רבים נג, ברכות

.ÊÎ¯B‡160‰ÏBÁÏ ˙aLa ˜Ï„‰L161‰iÁÏe162- ∆À¿«¿«»¿∆¿«»
Ác˜‰L ¯B‡ .˙aL È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó163ÔÓ ¿»¿ƒ»»¿»≈«»∆À¿«ƒ

È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ·‡‰ ÔÓe ÌÈˆÚ‰»≈ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»»¿»≈
˙aL164Ì„‡ È„Èa B˙i¯a ˙lÁz ‰˙È‰ ‡È‰L ;165. «»∆ƒ»¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈»»

ÔÈ‡L ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿»¿ƒ»»¿»≈«ƒƒ∆≈
¯B‡ ÏÚ ‡l‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿»≈«ƒƒ∆»«

˙·ML166ÌBÈa ‰iÁÏ B‡ ‰ÏBÁÏ ˜Ï„‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ∆»«««ƒ∆À¿«¿∆¿«»¿
‰¯·ÚÓ ˙·L È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯etk‰167. «ƒƒ¿»¿ƒ»»∆¬≈»«≈¬≈»

א.160) נג, ב 161)ברכות פרק (למעלה סכנה בו שיש
ב). יא).162)הלכה הלכה ב פרק (למעלה יולדת

ואבנים.163) מעצים נר 164)שהוצא צריכים בשבת כי
- שבת במוצאי שהוציאו וזה עבירה, ממלאכת ששבת

החמה במדרש165)מותר. ששקעה "כיון מובא:
החושך  התחיל הראשון), אדם (לבריאת במוצאיֿשבת
הקב"ה? עשה מה . . . הראשון אדם ונתיירא ובא, ממשמש
ובירך  אור, מהן ויצא לזה זה והקישן רעפים שני לו זימן -
וכעין  יב). פרשה רבה (בראשית האש" מאורי בורא עליה

נד. פסחים במס' יום 166)זה מערב דלוק שהיה
שם). (פסחים, ושבת אחר:167)הכיפורים בנוסח

התימנים). (כת"י "מעבודה"

.ÁÎ·BË ÌBÈ168˙aL ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL169¯ÓB‡ , ∆»ƒ¿¿∆¿««»≈
,CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a««¿»»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e ,ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·e≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
¯„qL ;˙aL È‡ˆBÓa ¯ÓB‡L C¯„k - ‰NÚn‰««¬∆¿∆∆∆≈¿»≈«»∆≈∆
ÏÚ ‡Ï C¯·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰BÓ ‡e‰ ˙BÏc·‰‰««¿»∆¿≈»ƒ¿»≈…«

ÌÈÓNa‰170ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÎÂ .¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ «¿»ƒ¿…««≈¿≈≈»ƒ¿»≈«
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰«¿»ƒ¿»≈«ƒƒ

ב.168) כו, בשבת 169)חולין חל יוםֿטוב מוצאי שאם
יח). הלכה (למעלה מבדילים איסור,170)- בזה אין אבל

הבשמים. על ומברך נהנה רוצה ואם

.ËÎ?˙aL È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ¿»»¿»¿ƒ««¿»ƒ¿»≈«»
˙·‡Bc LÙp‰L ÈtÓ171ÔÈÁnNÓ ,˙aL ˙‡ÈˆÈÏ ƒ¿≈∆«∆∆∆∆ƒƒ««»¿«¿ƒ

.·BË ÁÈ¯a d˙B‡ ÔÈ·MÈÓe d˙B‡»¿«¿ƒ»¿≈«

יתירה 171) נשמה לקיש, בן שמעון רבי "אמר א: טז, ביצה
שבת  ולמוצאי שבת, ערב באדם הקדושֿברוךֿהוא נותן

ממנו". אותה נוטלין
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ה'תשע"ח  שבט י"ט ראשון יום

קכז. עשה מצות
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשע"ח  שבט כ' שני יום

קכז. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  שבט כ"א שלישי יום

קכז. עשה מצות
יוםראשוןֿ שלישיי"טֿ כ"אשבט

ראשון. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
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ה'תשע"ח  שבט כ"ב רביעי יום

קכז. עשה מצות
ראשון. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  שבט כ"ג חמישי יום

קכח. קכז. עשה מצות
קנב. תעשה לא מצות

ראשון. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

ֿ תבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(d`x zyxt)אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ
לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ

(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ
מע ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, לֹומר,ּדּבר ּתלמּוד ׂשרֹות? ְְְְִִִֶַַַַַַַָָ

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה

hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין ֿ ּדבריהם את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ֿ ירחק ck)"וכי ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל ֿ ּגאל "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו ֿ נתּתי "ולא ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ

מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק ֿ הּמת את ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ

ה'תשע"ח  שבט כ"ד שישי יום

קנא. קנ. תעשה לא מצות
― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו .(hi:)ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו ֿ בערּתי "ולא אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

(ci ,ek mixac)ּבּקּבלה ּובא ,(my ,zekn)טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, (lek`l)נתּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּובתנאי לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻמהם
ואז ּפדיֹון ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיאכל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָילקה,

.(my)מּכֹות ַ

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות aiigׁשני mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִִֵָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני ֿ אכלּתי הּמׁשנה(my)"לא ּולׁשֹון ,wxt mixeka) ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

(a dpyn aמקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
(milyexil)אסּור ֿ אֹונן ּכל וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

hi)ה'" ,i `xwie)'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחים(v`:)מּפסחים ב' אֹו(fh.)ּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני מעׂשר
יוםרביעיֿ שבתקודשכ"בֿ כ"השבט

ֲֲִִֵֵֶַַ

ה'תשע"ח  שבט כ"ה ש"ק יום

קמא. תעשה לא מצות
קמג. קמב.

― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my)חּוץ ֲִֵֵֶַָָ

לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,
ּד מעׂשר ּבׁשערי"גנ(fi ,ai mixac)ׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּבתנאי ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבלי
(:hi)ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,(milyexil)ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,
הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין vi`מאימתי jk xg`e) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני אמרֹו(oii)מעׂשר והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹיתעּלה:
(my)ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ;ְְְְְִֵֶֶַַָָ

ּדגן. ְְַַָָּבמעׂשר
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― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל zif)ׁשני ony):אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ

"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לא
(my)ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב והאֹוכל ;ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה וׁשּמא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדגן.
ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש יצהר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומעׂשר
זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ֿ אחת ּכל על לֹוקה ―ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ֿ אחת ּכל על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? xzeinלאו weqt ep`vn) ְְְִִִֶַָָָָ
(dwely cnllמּכדי .(dpd)'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי(bk ,ci my) ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ

לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי hxtneּולמה xfeg dn jxevl) ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ
(?mlek z`"לחּלק מינּה sqepd,ׁשמע hexta ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ

(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl".
א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל ֿ תּוכל (xfegלא ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ

(yxtneליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאו(cgil)לכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ
ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ֿ מה ׁשּכל נתּבאר הרי וחד". ֿ חד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ֿ ענין ּכל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל ִֶַַַָָָָהּלאוין
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i"yx
.ãáà ÷éãöä (à):יאשיהו áì.כגון ìò íù ùéà ïéàå

נסתלק: ïéáî.למה ïéàá ראה מה מבין בנותרים אין
לסלקו: äòøä.הקב"ה éðôî éë הדור אל לבא העתידה

הצדיק: íåìù.נאסף àáé (á) יבא הקב"ה אמר כן כי
ברעה: יראה ואל בשלום אבותיו אל הזה åçåðéהצדיק

íúåáëùî ìò נכוחו הולך שהיה זה הרעה בהיות .
ג): (עמוס נכוחה עשות כמו ÷åáø(â)ביושרו íúàå

.äðä משנסת ותקבלו הנותרים הצדיקים לקו
äððåò.פורענותיכם: éðá:כשפים óàðî.בני òøæ

הנקבה: ותזנה מנאף, åâðòúú.שהזכיר éî ìò (ã)

בטובה  להתענג תשענו מי על מאחרי ששבתם מאחר
מי  על עכשיו אבל ה' על תתענגו אז זכיתם אילו

äô.תתענגו: åáéçøú éî ìò מתעתעים כשאתם
בנביאיו: íéìàá.ומלעיבים íéîçðä (ä) המתחממין

ואלון: אלה  תחת íéãìéä.בש"ז éèçåù:עכו"ם לקרבן
.éôéòñ:סלע סעיף אל טו) (שופטים וכן הצורים נקרת

.ìçð é÷ìçá (å):בנחל אשר ירגמו ê÷ìç.אבנים בהם
êìøåâ.אותך: íä íä להם גם כי למה בהם להתעצב

נסך: íçðà.שפכת äìà ìòä:לך úîùמלהרע (æ)
.êáëùî:'הרמי ההרים על לעכו"ם ניאופך משכב

cec zcevn
(‡).„·‡ ˜È„ˆ‰שם איש  אין העולם מן נאבד  הצדיק  כאשר

עשה : מה  הומת למה בדבר להתבונן לב ÒÁ„.על  È˘‡Âעי"ז
מפני אשר מבין  מי שאין בעבור חסד  אנשי הרבה נאספו 
המעותדת בהרעה יראה לא  למען הראשון  הצדיק  נאסף הרעה 
לזה לה ' שב ולא בדבר מדגיש מי  היה לא כי על  כי לבוא
המה גם  יראו  לא למען או ירגישו למען  עוד למות הרבו

˘ÌÂÏ.(·)בהרעה : ‡Â·Èאמר כן כי לומר למעלה  מוסב
יראה ולא הקבר אל בשלום ויבוא הצדיק  יאסף המקום 

משכבותםÂÁÂÈ.בהרעה: על  במנוחה  ישכבו החסד  אנשי
ÂÁÂÎ.בקבר: ÍÏÂ‰ואין הנכוחה בדרך הולך  היה אחד  כל כי

בהרעה: שיראה הצדיקיםÌ˙‡Â.(‚)מהדין ונסתלקו הואיל
הרעה: ולקבל  למשפט  הנה אתם  ÂÚ‰.קרבו È·בני אתם
בנשים: הכישוף  נמצא ברוב  כי  Ê˙Â‰.מעוננה Û‡Ó Ú¯Êזרע

זונה: היתה  והאם נואף היה האב  כי ותזנה מנאף  ÏÚ(„)של 
.ÈÓ: תבטחו מי על עכשיו אבל  עלי בוטחים  הייתם זכיתם  אם כי בטובה  להתענג תבטחו  מי על מעלי ששבתם ÈÓמאחר  ÏÚ

.‰Ù Â·ÈÁ¯˙:המחסור כל לשאול פה  להרחיב  תשענו מי ÔÂ˘Ï.על ÂÎÈ¯‡˙במ"ש ושלש  פעמים  הדבר וכפל  הצורך כל לשאול 
הנבואה : Ú˘Ù.וכדרך  È„ÏÈ: בכם הנמצא  הזנות ומהו ושקר פשע מעשיכם כל  ר"ל  שקר וזורעי פשע ‰ÌÈÓÁ.(‰)מולידים

לעכו "ם: העשוי אלה  אילן תחת  עצמן  ¯ÔÚ.המתחממים ıÚ ÏÎ ˙Á˙ שהמשיל ולפי לעכו "ם עצמן את שחברו לומר  ורצה
נא): (תהלים אמי יחמתני ובחטא כמ "ש האשה  במשכב הנופל לשון אמר  לזונה  כוכבים העבודת עובדי ‰ÌÈ„ÏÈ.המקרא ÈËÁÂ˘

כוכבים : העבודת סעיף·ÌÈÏÁ.לפני על העמידו  כוכבים העבודת  כי הסלעים סעיפי תחת  אשר בעמקים  לשחטם דרכם  היה  כן
גבוה: במקום Í˜ÏÁ.(Â)הסלע ÏÁ È˜ÏÁ·:אלהות עבודת  לעבדם  הנחל באבני חלק לך ÂÎÂ'.בחרת  Ì‰:במ "ש הדבר כפל

.ÍÒ ˙ÎÙ˘:מנחה להם והעלית יין לפניהם מנסך  ‡ÌÁ.היית  ‰Ï‡ ÏÚ‰ יתהפך כאלה  מעשים העושים שעל מהראוי וכי
לטובה : מרעה Í·Î˘Ó.(Ê)מחשבתי ˙Ó˘אמר לזונה  שנמשלה  ולפי  כוכבים  עבודת העמדת שם ר"ל  לזנות משכב עשית

בזונה: הנופל ˘Ì.לשון Ì‚:ההר גובה על

oeiv zcevn
(‡).ÌÈÙÒ‡אהרן יאסף כמו מיתה כ)ענין :(במדבר
(·).Â‰ÂÎיעול נכוחות  בארץ כמו יושר כו)ענין :(לעיל
(‚).‰‰:לפה.‰ÂÚ ומנחש מעונן כמו כישוף (דברים ענין 

חמימה:‰ÌÈÓÁ.(‰):יח) כמו·‡ÌÈÏ.מלשון סרק  אילן שם
וכו' מאלים  יבושו א)כי כמו¯ÔÚ.:(לעיל ורטיבות  לחות  ענין

רענן צב)בשמן ויחפרו·ÌÈÏÁ.:(תהלים וכן וגיא עומק ענין
בנחל יצחק  כו)עבדי כמוÈÙÈÚÒ.:(בראשית הסלע  שן נקרא  כן

סלע  סעיף טו)אל  האילן(שופטים מן היוצא  מענף  מושאל  והוא 
סעיפיה  וכלה  כמ"ש סעיף יקרא  כז)אשר ·È˜ÏÁ(Â):(לעיל

.ÏÁחמשה כמ "ש  חלקים שהמה  ע"ש  כן ויקראו נחל באבני 
הנחל  מן אבנים  יז)חלקי על (ש"א וסמך  אבני אמר לא  ולקצר

לבוזזינו‚ÍÏ¯Â.המבין : וגורל  וכן חלק כמו יז)ענינו ע "ש(לעיל
בגורל : יחולק  רוב מחשבה:‡ÌÁ.שע"פ היפוך  ענין 

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

אף כי באיחור זמן הנני בזה לאשר קבלת שלשת מכתביו מערב חנוכה, ט' וח"י שבט עם הפ"נ 

המוסגר שקראתיו בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע...

אודות  וכן  הזקן  דרבינו  הילולא  יום  העבר  טבת  בכ"ד  הש"ס  חלוקת  ע"ד  ממ"ש  נהניתי  ג( 

לימודו ברבים, וידוע פסק רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו.

נ"ע, הנה אם  )מוהרש"ב(  ד( מ"ש שיוכל לסדר מקוה טהרה מתאים להוראת כ"ק אדמו"ר 

בטוח הדבר שיבוא לפועל, הרי בטח תעזור בזה אגו"ח ת"ו בהסכום שמזכיר היינו לערך ק"ן לא"י.

ה( בטח ממשיך בלימודו דא"ח בביה"נ שמזכיר במכתבו...

בשאלתו בבני חו"ל הבאים לאה"ק ת"ו ודעתם לחזור איך ינהגו ביו"ט שני, ושהוא הורה להם 

שינהגו כמנהג מקומם עתה היינו כבני אה"ק ת"ו ע"פ המבואר בשו"ע רבינו מהדו"ת סי' א' סעיף ח' 

ודלא כמ"ש במשמרת שלום סי' לב - להרה"צ מקיידאנוב - ומציין ג"כ למ"ש בשער הכולל פרק א'.

הנה אנו אין לנו אלא הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר הורה לכמה 

מבני ארץ ישראל שבאו לכאן ודעתם היתה לחזור, שינהגו כמנהג בני ארץ ישראל ומובן אשר במילא 

כן הוא הדין ג"כ להיפך.

בברכת הצלחה ולבריאות הנכונה.
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ברעה: יראה ואל בשלום אבותיו אל הזה åçåðéהצדיק
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.äðä משנסת ותקבלו הנותרים הצדיקים לקו
äððåò.פורענותיכם: éðá:כשפים óàðî.בני òøæ

הנקבה: ותזנה מנאף, åâðòúú.שהזכיר éî ìò (ã)

בטובה  להתענג תשענו מי על מאחרי ששבתם מאחר
מי  על עכשיו אבל ה' על תתענגו אז זכיתם אילו

äô.תתענגו: åáéçøú éî ìò מתעתעים כשאתם
בנביאיו: íéìàá.ומלעיבים íéîçðä (ä) המתחממין

ואלון: אלה  תחת íéãìéä.בש"ז éèçåù:עכו"ם לקרבן
.éôéòñ:סלע סעיף אל טו) (שופטים וכן הצורים נקרת

.ìçð é÷ìçá (å):בנחל אשר ירגמו ê÷ìç.אבנים בהם
êìøåâ.אותך: íä íä להם גם כי למה בהם להתעצב

נסך: íçðà.שפכת äìà ìòä:לך úîùמלהרע (æ)
.êáëùî:'הרמי ההרים על לעכו"ם ניאופך משכב

cec zcevn
(‡).„·‡ ˜È„ˆ‰שם איש  אין העולם מן נאבד  הצדיק  כאשר

עשה : מה  הומת למה בדבר להתבונן לב ÒÁ„.על  È˘‡Âעי"ז
מפני אשר מבין  מי שאין בעבור חסד  אנשי הרבה נאספו 
המעותדת בהרעה יראה לא  למען הראשון  הצדיק  נאסף הרעה 
לזה לה ' שב ולא בדבר מדגיש מי  היה לא כי על  כי לבוא
המה גם  יראו  לא למען או ירגישו למען  עוד למות הרבו

˘ÌÂÏ.(·)בהרעה : ‡Â·Èאמר כן כי לומר למעלה  מוסב
יראה ולא הקבר אל בשלום ויבוא הצדיק  יאסף המקום 

משכבותםÂÁÂÈ.בהרעה: על  במנוחה  ישכבו החסד  אנשי
ÂÁÂÎ.בקבר: ÍÏÂ‰ואין הנכוחה בדרך הולך  היה אחד  כל כי

בהרעה: שיראה הצדיקיםÌ˙‡Â.(‚)מהדין ונסתלקו הואיל
הרעה: ולקבל  למשפט  הנה אתם  ÂÚ‰.קרבו È·בני אתם
בנשים: הכישוף  נמצא ברוב  כי  Ê˙Â‰.מעוננה Û‡Ó Ú¯Êזרע

זונה: היתה  והאם נואף היה האב  כי ותזנה מנאף  ÏÚ(„)של 
.ÈÓ: תבטחו מי על עכשיו אבל  עלי בוטחים  הייתם זכיתם  אם כי בטובה  להתענג תבטחו  מי על מעלי ששבתם ÈÓמאחר  ÏÚ

.‰Ù Â·ÈÁ¯˙:המחסור כל לשאול פה  להרחיב  תשענו מי ÔÂ˘Ï.על ÂÎÈ¯‡˙במ"ש ושלש  פעמים  הדבר וכפל  הצורך כל לשאול 
הנבואה : Ú˘Ù.וכדרך  È„ÏÈ: בכם הנמצא  הזנות ומהו ושקר פשע מעשיכם כל  ר"ל  שקר וזורעי פשע ‰ÌÈÓÁ.(‰)מולידים

לעכו "ם: העשוי אלה  אילן תחת  עצמן  ¯ÔÚ.המתחממים ıÚ ÏÎ ˙Á˙ שהמשיל ולפי לעכו "ם עצמן את שחברו לומר  ורצה
נא): (תהלים אמי יחמתני ובחטא כמ "ש האשה  במשכב הנופל לשון אמר  לזונה  כוכבים העבודת עובדי ‰ÌÈ„ÏÈ.המקרא ÈËÁÂ˘

כוכבים : העבודת סעיף·ÌÈÏÁ.לפני על העמידו  כוכבים העבודת  כי הסלעים סעיפי תחת  אשר בעמקים  לשחטם דרכם  היה  כן
גבוה: במקום Í˜ÏÁ.(Â)הסלע ÏÁ È˜ÏÁ·:אלהות עבודת  לעבדם  הנחל באבני חלק לך ÂÎÂ'.בחרת  Ì‰:במ "ש הדבר כפל

.ÍÒ ˙ÎÙ˘:מנחה להם והעלית יין לפניהם מנסך  ‡ÌÁ.היית  ‰Ï‡ ÏÚ‰ יתהפך כאלה  מעשים העושים שעל מהראוי וכי
לטובה : מרעה Í·Î˘Ó.(Ê)מחשבתי ˙Ó˘אמר לזונה  שנמשלה  ולפי  כוכבים  עבודת העמדת שם ר"ל  לזנות משכב עשית

בזונה: הנופל ˘Ì.לשון Ì‚:ההר גובה על

oeiv zcevn
(‡).ÌÈÙÒ‡אהרן יאסף כמו מיתה כ)ענין :(במדבר
(·).Â‰ÂÎיעול נכוחות  בארץ כמו יושר כו)ענין :(לעיל
(‚).‰‰:לפה.‰ÂÚ ומנחש מעונן כמו כישוף (דברים ענין 

חמימה:‰ÌÈÓÁ.(‰):יח) כמו·‡ÌÈÏ.מלשון סרק  אילן שם
וכו' מאלים  יבושו א)כי כמו¯ÔÚ.:(לעיל ורטיבות  לחות  ענין

רענן צב)בשמן ויחפרו·ÌÈÏÁ.:(תהלים וכן וגיא עומק ענין
בנחל יצחק  כו)עבדי כמוÈÙÈÚÒ.:(בראשית הסלע  שן נקרא  כן

סלע  סעיף טו)אל  האילן(שופטים מן היוצא  מענף  מושאל  והוא 
סעיפיה  וכלה  כמ"ש סעיף יקרא  כז)אשר ·È˜ÏÁ(Â):(לעיל

.ÏÁחמשה כמ "ש  חלקים שהמה  ע"ש  כן ויקראו נחל באבני 
הנחל  מן אבנים  יז)חלקי על (ש"א וסמך  אבני אמר לא  ולקצר

לבוזזינו‚ÍÏ¯Â.המבין : וגורל  וכן חלק כמו יז)ענינו ע "ש(לעיל
בגורל : יחולק  רוב מחשבה:‡ÌÁ.שע"פ היפוך  ענין 
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áì:íçðú äéða-ìò Léòå Bzòa úBøfî àéöúäâì:õøàá BøèLî íéNz-íà íéîL úBwç zòãéä £Ÿ¦´©¨´§¦®§¹©À¦©¨¤¬¨©§¥«£−¨©§¨ª´¨¨®¦¦¨¦−¦§¨´¨¨«¤
ãì:jqëz íéî-úòôLå EìB÷ áòì íéøúääì:eðpä Eì eøîàéå eëìéå íé÷øa çlLúäåìúL-éî £¨¦´¨¨´¤®§¦§©©¬¦§©¤«¨©«§©©´§¨¦´§¥¥®§Ÿ§−§´¦¥«¦¨ −

:äðéá éåëOì ïúð-éî Bà äîëç úBçhaæì:áékLé éî íéîL éìáðå äîëça íé÷çL øtñé-éîçìú÷öa ©ª´¨§¨®³¦«¨©−©¤´§¦¦¨«¦«§©¥´§¨¦´§¨§¨®§¦§¥¬¹̈©À¦¦´©§¦«§¤´¤
:e÷aãé íéáâøe ÷öenì øôòèì:àlîz íéøéôk úiçå óøè àéáìì ãeöúäîeáLé úBðBòná eçLé-ék ¨−¨©¨®§¨¦¬§ª¨«£¨´§¨¦´¨®¤§©©−§¦¦´§©¥«¦¨¬Ÿ©§®¥§−

:áøà-Bîì äkqáàî-ék Bãéö áøòì ïéëé éî(åãìé):ìëà-éìáì eòúé eòeLé ìà-ìà åéãìé ©ª¨´§¨«¤¦³¨¦¬¨Ÿ¥À¥Å¬¦«§−¨¨¤¥´§©¥®¦¹§À¦§¦«Ÿ¤

i"yx
(·Ï).úåøæî:מזלות שאר גדול ùéòå.כל כוכב

כוכבים  שני ונטל בו קבועים כוכבים והרבה שבכימה
ועתיד  טלה במזל ונבקעו המבול ארובות לפתוח ממנה

תנחומא: לה. להחזירם שטירת åøèùî.(Ï‚)הקב"ה
קיץ  וחום קור הארץ על להביא הממונים המזלות

÷êìå.(Ï„)וחורף: áòì íéøúä להתקשר עליו לצוות
קדירת  והוא מתכסך מים שפעת להיות מים בחשכת

תראה לא חשך או כמו כב)העבים או(לעיל ..íéî úòôù
השמים: מן יכסך פיך êì.(Ï‰)על åøîàéå במקום

צריכין  שאין שליחותך עשינו הננו שם שנשתלחו
מקום: בכל שהשכינ' שלוחן ולהשיב למקומן לחזור

(ÂÏ).úåçåèá:הכליות לשון éåëùì.אלו תרנגול זה
את  ומחשב וצופה שוכה שהוא הלב זה וי"א חכמים

תפקיד':øôñé.(ÊÏ)הנולדות: ויזהיר éìáðå.ידבר
יין: נבל כמו שם, בו כנוסים והגשמים כנודות עשויין

(ÁÏ).øôò ú÷öá:עפר שיצקתי ליסוד öåîì÷.ביום
באמצעיתו: å÷áåãé.עולם íéáâøå עד לצדדין סביבותיו

ורחבו: ארכו נתמלא צפופי':åçåùé.(Ó)כי עומדי'
.áøà åîì עצמן ולכוף לשוח האורבי' דרך כן לארוב

בהם: יכירו שלא ìëà.(Ó‡)כדי éìáì åòúé שאביהם
מצואתן  נבראים יתושין להם מזמן הקב"ה שונאם

פיהם: לתוך ונכנסין

cec zcevn
(·Ï).‡ÈˆÂ˙‰יעבור ולא בעתו כ"א המזלות את תוציא האם 

כוכבים קבוצת  והם בניה עם עיש  מזל תנהג  אתה  וכי המועד
מזה: זה יתפרדו לא אשר שעמו האם‰Ú„È˙.(Ï‚)קטנים 

תשים אתה  האם בארץ  ישפטו אשר השמים  צבא גזרות תדע
מי לרעב מי לחרב  מי מה על  ימשול מי בארץ כ "א  ממשלת

וכדומה: להוריד ‰˙¯ÌÈ.(Ï„)לשלום קולך לעב תרים האם
המטר: מי שפעת ויכסך לך  ישמע והוא ‰˙˘ÁÏ.(Ï‰)המטר

ונעשה הננו ויאמרו ישיבו והם ילכו אשר ברקים תשלח האם
˘˙.(ÂÏ)דבריך: ÈÓבינה נתן  מי או בכליות  חכמה שם  מי

ÙÒÈ¯.(ÊÏ)בלב: ÈÓבהירים השמים  את יעשה אשר הוא מי
מתחת ופורש  המשכיב הוא ומי העננים מן טהורים כספיר 

העננים: והם  השמים נבלי את מוסב·ˆ˜˙.(ÁÏ)לשחקים 
הוא מי לומר שלפניו המקרא בסוף  האמור ישכיב  מי על
יציקה להיות העפר ניצק היה בעת  הארץ את ופורש המשכיב
אחד  גולם  להיות אחת  אל  אחת  דבוקים יהיו  והרגבים אחת
א "כ  ומדוע  זולתי ולא  אלה  כל את העושה  אני הלא וכאומר

אחרי: מלהרהר תירא תצוד ‰˙ˆÂ„.(ËÏ)לא  אתה  האם
החיוני נפשם  את לכפירים  תמלא  אתה האם טרף  ללביא 

ÂÁÂ˘È.(Ó)והמתאוה: ÈÎהחיות בהם ירגישו לבל במדורם  קומתם  יכפפו אשר טרף למצוא בהמה חכמה נתתי אני הלא כאומר
טרף: לטרוף החיות על לארוב  בסוכה המה ויושבים ÔÈÎÈ.(Ó‡)ויברחו ÈÓהעורב ילדי כי  זולתי לעורב מזון המכין  הוא מי

המה העורב  בני  כי על  וארז"ל להם המכין  הוא  ואני אוכל  להם שאין על  לעשות  מה יודעים ואינם  תועים  והמה ה' אל  יצעקו
בהם ימאס לזה אמם על  בא אחר שמין  זנונים בני שהמה וחושב לבנים והמה שחור עצמו רואה  ואביהם בילדותם  לבנים
בשפלים: משגיח  שאינני תאמר א "כ  איך  וכאומר  למאכל' פיהם  לתוך ונכנסין מצואתם  יתושים  להם  מזמין והמקום לזונם  וממאן

oeiv zcevn
(·Ï).˙Â¯ÊÓוממזרים וכן הלמ "ד במקום  הרי "ש מזלות כמו
לו)קרה  ·È‰.:(לעיל ÏÚויבאו וכן להם וסמוך  בניה עם

הנשים על  לה)האנשים נחם˙ÌÁ.:(שמות ולא כמו תנהיגם 
יג)אלהים ממשלהÂ¯Ë˘Ó.(Ï‚):(שם ענין והוא  שוטר מל '

גמלים ÚÙ˘Â˙.(Ï„)מה: שפעת כמו ריבוי  ס)ענין :(ישעיה
(ÂÏ).˙ÂÁÂË·ומכסות טוחות  שהם  ע "ש  כן ויקראו בכליות

הבית  את וטח מל' והוא יד)בחלב נקראÈÂÎ˘Ï.:(ויקרא הלב
ותרג הנולדות  את ומביט צופה שהוא לפי שדהכן של ומו

כג)צופים  משכיות(במדבר עברו נאמר וכן סכותא חקל הוא
עג)לבב יקרÙÒÈ¯.(ÊÏ):(תהלים אבן שם והוא ספיר מל '

כספיר: בהירים אותם עושה ור"ל  מאד  ונודותÈÏ·Â.הבהיר
ינפצו ונבליהם  מח)כמו שאלה:(ירמיה בל' יאמר העננים ועל 

(ÁÏ).˙˜ˆ·:והתכה יציקה כמו¯‚·ÌÈ.מל ' עפר חתיכות הם 
נחל כא)רגבי קודרÂÁÂ˘È.(Ó):(לעיל כמו  קומתם  יכופפו

לה)שחותי ומדור :·ÂÂÚÓ˙.:(תהלים מעון ‡¯·.מל ' ÂÓÏ
פי  למו וכן מ)לארוב  לחםˆÂ„È.(Ó‡):(לקמן כמו  מזון  ענין

ט)צידם :(יהושע
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‚äåøò øeqà äæ ìò äøeñà ïäî úçà äúéä,äåøò øeqà äæ ìò äøeñà äiðMäå–úøzî äæì äøeñàä ¨§¨©©¥¤£¨©¤¦¤§¨§©§¦¨£¨©¤¦¤§¨¨£¨¨¤ª¤¤
äæì,äæì úøzî äæì äøeñàäå.eøîàL àéä Bæå:dzîáé àéäLk dúBçà,úîaéúî Bà úöìBç Bà. ¨¤§¨£¨¨¤ª¤¤¨¤§¦¤¨§£¨§¤¦§¦§¨¤¤¦§©¤¤
„GLïéçà äL:úBéçà ézL ïéàeNð ïäî íéðL,dzáe äMà Bà,dza úáe äMà Bà,dða úáe äMà Bà– §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨¦¨¦¨¦¨©¦¨¦¨©§¨

úBîaéúî àGå úBöìBç elà éøä;ïBòîL éaøåøèBt.äåøò øeqà åéìò äøeñà ïäî úçà äúéä–da øeñà £¥¥§§¦§©§§©¦¦§¥¨§¨©©¥¤£¨¨¨¦¤§¨¨¨
dúBçàa øzîe;äMã÷ øeqà Bà äåöî øeqà–úBîaéúî àGå úBöìBç. ª¨©£¨¦¦§¨¦§ª¨§§¦§©§

‰GLïéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL,äðôî ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà úî,äðôî da äNòå §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨ª§¤¥¤¨¦©£¥£¨§¨¨¨ª§¤
øîàî,éðMä åéçà úî Ck øçàå;éànL úéaíéøîBà:Bnò BzLà,äMà úBçà íeMî àöz äläå.ìlä úéáe ©£¨§©©¨¥¨¦©¥¦¥©©§¦¦§¦§©¨¥¥¦£¦¨¥¦¥

íéøîBà:äöéìçáe èâa BzLà úà àéöBî,äöéìça åéçà úLàå.eøîàL àéä Bæ:ìò Bì éBàå BzLà ìò Bì éBà §¦¦¤¦§§¥©£¦¨§¥¤¨¦©£¦¨¦¤¨§©¦§§©
åéçà úLà. ¥¤¨¦

bbbb.dznai `idyk dzeg`:íåáéì äîò úìôåðùë ,äìòá éçà úùà äúîáé àéäùë äåøò ìù äúåçà.znaizn e` zvleg e`àéä ,åú÷å÷æ úåçà åàìã
:äéî÷ àéîø àì äåøòã

cccc.xhet y"xeáéúëã ,ù"øã àîòè(ç"é àø÷éå)àì ,íåáéì åì úå÷å÷æ ïäéúùù àëä ïåâë ,åæì åæ úåøö åùòðù äòùá ,øåøöì ç÷ú àì äúåçà ìà äùàå
:ù"øë äëìä ïéàå .åæá àìå åæá àì ïéçå÷ì êì àäé

dddd.dpten cg`e:äùà àìá.enr ezy`úåçà íåùî äøñúî àì ïë øçàì äúåçà äìôðùëå ,äñåðëë äáåùç àéä øîàî úìòá éàîù úéá éøáñ÷ã
:ä÷å÷æ.`vz dlde:äùà úåçà íåùî .äöéìçä ïî óà.hba ezy` `ivenäëéøöå .ä÷å÷æ úåçà íåùî äúøñåà åæå ,äñåðëë äéåùì øîàî íéìà àìã

äöéìç äëéøöå àéä åú÷å÷æ ïééãò ïéøåîâ ïéùåã÷ øîàî éåä àìå ìéàåäã äöéìç äëéøöå ,èâ àìá ïéùåã÷ éò÷ô àìå úö÷îá ïéùåã÷ éåäã øîàîä éðôî èâ
:äëìä ïëå .äì õéìç øãäå ,àèéâ äì áéäé àùéøáå .äú÷éæì

`xephxa yexit
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(לוי אחים שני  לפני ורחל) (לאה אחיות שתי שנפלו בכגון  לדון מוסיפה משנתנו
לייבום. ויהודה)

äøeñà äiðMäå ,äåøò øeqà äæ ìò äøeñà ïäî úçà äúéäÈÀÈÇÇÅÆÂÈÇÆÄÆÀÈÀÇÀÄÈÂÈ
äåøò øeqà äæ ìò היתה ורחל  לוי  של חמותו היתה שלאה כגון – ÇÆÄÆÀÈ

יהודה, של  äæìחמותו  úøzî äæì äøeñàäללוי האסורה לאה – ÈÂÈÈÆËÆÆÈÆ
ואחותה, הואיל  זקוקתו , אחות היא אין שהרי  ליהודה, להתייבם מותרת

בערווה; ייבום זיקת ואין  ערווה משום לו אסורה äøeñàäåÀÈÂÈרחל ,
äæì úøzî äæì,ללוי להתייבם מותרת ליהודה האסורה ורחל – ÈÆËÆÆÈÆ

זקוקתו . אחות היא שאין דלעיל, eøîàLמהטעם àéä Bæåלעיל – ÀÄÆÈÀ
ג: משנה ב ערווה,dúBçàבפרק של –dzîáé àéäLk אשת – ÂÈÀÆÄÀÄÀÈ

אחיות  ששתי  בענייננו , כמו  לייבום, עמה נופלת כשהיא בעלה, אחי 
ערווה  משום עליו אסורה ולאה לוי, לפני  לייבום נפלו ורחל לאה

(ezeng `idy),לאה של  ויבמתה אחותה היא שרחל  והרי ,úöìBç BàÆÆ
úîaéúî Bà זיקת שאין  לפי כלל, זקוקה אחות איסור  כאן  שאין – ÄÀÇÆÆ
בערווה. ייבום

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLïéçà äL:ולוי שמעון  ראובן, –ïäî íéðL, ושמעון ראובן – ÀÈÇÄÀÇÄÅÆ
úBéçà ézL ïéàeNð ושמעון לאה של בעלה ראובן  , ורחל  לאה – ÀÄÀÅÂÈ

רחל, של dzáeבעלה äMà Bà,לאה של  בתה היא שרחל כגון – ÄÈÄÈ
dða úáe äMà Bà ,dza úáe äMà Bà בת היא שרחל כגון  – ÄÈÇÄÈÄÈÇÀÈ

לאה  ונפלו  בנים, בלא ושמעון ראובן  ומתו  לאה; של בנה בת או  בתה

לייבום, לוי לפני  úBîaéúîורחל  àGå úBöìBç elà éøäלפי – ÂÅÅÀÀÄÀÇÀ
מקום  ומכל  זקוקתו. קרובת אחת כל ונמצאת לו, זקוקות ששתיהן 
חברתה  שתיפטר  ממש, כנשואה לייבום הזקוקה שאין להן , הוא חולץ

כלום øèBt((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בלא ïBòîL éaøå מן אף שתיהן את – ÀÇÄÄÀÅ
בגמרא בברייתא מבואר וטעמו בבבב),),),),החליצה, כח כח כח כח ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא שנאמר ((((יבמותיבמותיבמותיבמות

יח יח יח יח ):):):): צרות יח יח יח יח ,,,, שנעשו בשעה – לצרור " תקח לא אחותה אל "ואשה
ליקוחין  לך יהא לא לייבום, לו זקוקות ששתיהן  כאן , כגון לזו , זו 

מן  אף הן פטורות הייבום, מן פטורות שהן  וכיון  מהן , באחת אפילו
øeñàהחליצה. ,äåøò øeqà åéìò äøeñà ïäî úçà äúéäÈÀÈÇÇÅÆÂÈÈÈÄÆÀÈÈ

dúBçàa øzîe da משום לוי  על  אסורה היתה לאה אם כגון – ÈËÈÇÂÈ
הואיל זקוקתו, קרובת היא שאין  רחל , את לייבם לו מותר  ערווה,

שמשנתנו  אלא ב, במשנה לעיל זה דין  נישנה וכבר  בערווה; זיקה ואין
ואין  באחותה, זה בכגון מותר שמעון רבי לדעת שאף להשמיע, באה

היבם  על אסורה מהן אחת שאין  סתם אחיות שתי  משום בה גוזרים
ערווה. ÷äMãמשום øeqà Bà äåöî øeqà מהן אחת היתה – ÄÄÀÈÄÀËÈ

או  לעריות", "שניות מדין היינו  מצוה, איסור משום היבם על  אסורה
ד ), ב, לעיל (כמבואר לכהן גרושה כגון  קדושה, איסור úBöìBçÀמשום

úBîaéúî àGå. בפרקנו ב במשנה לעיל הטעם שבארנו כמו – ÀÄÀÇÀ
i p y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

GLïéçà äL: ולוי שמעון  ראובן, –íäî íéðL, ושמעון ראובן  – ÀÈÇÄÀÇÄÅÆ
úBéçà ézL íéàeNð ושמעון לאה של בעלה ראובן ורחל ; לאה – ÀÄÀÅÂÈ

רחל, של  äðôîבעלה ãçàå; נשוי אינו לוי  היינו אשה, בלא – ÀÆÈËÀÆ
אחיו; לנשי  קרובה שאינה נכרית, אשה נשוי  הוא אם הדין úîÅוהוא

úBéçà éìòaî ãçà, ראובן כגון בנים, בלא –äðôî da äNòå ÆÈÄÇÂÅÂÈÀÈÈÈËÀÆ
øîàî אלו וקידושין  בשטר, או  בכסף יבמתו  את לוי  שקידש – ÇÂÈ

א), (ב, לעיל שבארנו  כמו  "מאמר", åéçàנקראים úî Ck øçàåÀÇÇÈÅÈÄ
éðMä נפלה לאה, של אחותה רחל , שגם ונמצא בנים, בלא שמעון , – ÇÅÄ

לייבום; Bnòלפניו  BzLà :íéøîBà éànL úéa ועשה הואיל  – ÅÇÇÀÄÄÀÄ
עמו, לקיימה רשאי והוא אשתו, היא הרי  בלאה, –äläåמאמר ÀÇÈ

כך, אחר לייבום לפניו  שנפלה רחל , כלום,àözאחותה, בלא – ÅÅ
החליצה, מן אף היא äMàשפטורה úBçà íeMî שהיא מפני – ÄÂÄÈ

לעשותה  ביבמה מועיל  המאמר  שאף סוברים, שמאי בית אשתו . אחות
כאשתו , נעשתה בלאה, מאמר  שעשה מאחר לפיכך  היבם, של  כאשתו

עליו  אסורה שהרי  לו , זקוקה אינה שוב אחותה, רחל  לפניו  וכשנפלה
אשה. אחות משום ערווה ìläבאיסור  úéáeàéöBî :íéøîBà ÅÄÅÀÄÄ

äöéìçáe èâa BzLà úà קונה המאמר  שאין  סוברים, הלל  בית – ÆÄÀÀÅÇÂÄÈ
לייבום, לפניו  רחל כשנפלה ולכן כאשתו, לעשותה גמור קניין  ביבמה
בה  שעשה אף אחותה, לאה את עליו  ואסרה לו, זקוקה נעשתה הרי

עמו , לקיימה רשאי שאינו כלומר רחל, לפניו  שנפלה קודם מאמר 
אלא  לייבום, שנפלו אחיות שתי כדין  חליצה, צריכות ששתיהן ומכאן

לפיכך סופרים, מדברי קניין מקצת בו שיש מאמר , בלאה ועשה הואיל 
dvilgae hba ezy` z` `iven שאין המאמר , את להפקיע בא שהגט ,

הייבום, זיקת את ממנה מסלקת והחליצה גט, בלא קידושין הפקעת
åéçà úLàå, כך אחר  לייבום לו  שנפלה רחל , –äöéìça מוציאה – ÀÅÆÈÄÇÂÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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áì:íçðú äéða-ìò Léòå Bzòa úBøfî àéöúäâì:õøàá BøèLî íéNz-íà íéîL úBwç zòãéä £Ÿ¦´©¨´§¦®§¹©À¦©¨¤¬¨©§¥«£−¨©§¨ª´¨¨®¦¦¨¦−¦§¨´¨¨«¤
ãì:jqëz íéî-úòôLå EìB÷ áòì íéøúääì:eðpä Eì eøîàéå eëìéå íé÷øa çlLúäåìúL-éî £¨¦´¨¨´¤®§¦§©©¬¦§©¤«¨©«§©©´§¨¦´§¥¥®§Ÿ§−§´¦¥«¦¨ −

:äðéá éåëOì ïúð-éî Bà äîëç úBçhaæì:áékLé éî íéîL éìáðå äîëça íé÷çL øtñé-éîçìú÷öa ©ª´¨§¨®³¦«¨©−©¤´§¦¦¨«¦«§©¥´§¨¦´§¨§¨®§¦§¥¬¹̈©À¦¦´©§¦«§¤´¤
:e÷aãé íéáâøe ÷öenì øôòèì:àlîz íéøéôk úiçå óøè àéáìì ãeöúäîeáLé úBðBòná eçLé-ék ¨−¨©¨®§¨¦¬§ª¨«£¨´§¨¦´¨®¤§©©−§¦¦´§©¥«¦¨¬Ÿ©§®¥§−

:áøà-Bîì äkqáàî-ék Bãéö áøòì ïéëé éî(åãìé):ìëà-éìáì eòúé eòeLé ìà-ìà åéãìé ©ª¨´§¨«¤¦³¨¦¬¨Ÿ¥À¥Å¬¦«§−¨¨¤¥´§©¥®¦¹§À¦§¦«Ÿ¤

i"yx
(·Ï).úåøæî:מזלות שאר גדול ùéòå.כל כוכב

כוכבים  שני ונטל בו קבועים כוכבים והרבה שבכימה
ועתיד  טלה במזל ונבקעו המבול ארובות לפתוח ממנה

תנחומא: לה. להחזירם שטירת åøèùî.(Ï‚)הקב"ה
קיץ  וחום קור הארץ על להביא הממונים המזלות

÷êìå.(Ï„)וחורף: áòì íéøúä להתקשר עליו לצוות
קדירת  והוא מתכסך מים שפעת להיות מים בחשכת

תראה לא חשך או כמו כב)העבים או(לעיל ..íéî úòôù
השמים: מן יכסך פיך êì.(Ï‰)על åøîàéå במקום

צריכין  שאין שליחותך עשינו הננו שם שנשתלחו
מקום: בכל שהשכינ' שלוחן ולהשיב למקומן לחזור

(ÂÏ).úåçåèá:הכליות לשון éåëùì.אלו תרנגול זה
את  ומחשב וצופה שוכה שהוא הלב זה וי"א חכמים

תפקיד':øôñé.(ÊÏ)הנולדות: ויזהיר éìáðå.ידבר
יין: נבל כמו שם, בו כנוסים והגשמים כנודות עשויין

(ÁÏ).øôò ú÷öá:עפר שיצקתי ליסוד öåîì÷.ביום
באמצעיתו: å÷áåãé.עולם íéáâøå עד לצדדין סביבותיו

ורחבו: ארכו נתמלא צפופי':åçåùé.(Ó)כי עומדי'
.áøà åîì עצמן ולכוף לשוח האורבי' דרך כן לארוב

בהם: יכירו שלא ìëà.(Ó‡)כדי éìáì åòúé שאביהם
מצואתן  נבראים יתושין להם מזמן הקב"ה שונאם

פיהם: לתוך ונכנסין

cec zcevn
(·Ï).‡ÈˆÂ˙‰יעבור ולא בעתו כ"א המזלות את תוציא האם 

כוכבים קבוצת  והם בניה עם עיש  מזל תנהג  אתה  וכי המועד
מזה: זה יתפרדו לא אשר שעמו האם‰Ú„È˙.(Ï‚)קטנים 

תשים אתה  האם בארץ  ישפטו אשר השמים  צבא גזרות תדע
מי לרעב מי לחרב  מי מה על  ימשול מי בארץ כ "א  ממשלת

וכדומה: להוריד ‰˙¯ÌÈ.(Ï„)לשלום קולך לעב תרים האם
המטר: מי שפעת ויכסך לך  ישמע והוא ‰˙˘ÁÏ.(Ï‰)המטר

ונעשה הננו ויאמרו ישיבו והם ילכו אשר ברקים תשלח האם
˘˙.(ÂÏ)דבריך: ÈÓבינה נתן  מי או בכליות  חכמה שם  מי

ÙÒÈ¯.(ÊÏ)בלב: ÈÓבהירים השמים  את יעשה אשר הוא מי
מתחת ופורש  המשכיב הוא ומי העננים מן טהורים כספיר 

העננים: והם  השמים נבלי את מוסב·ˆ˜˙.(ÁÏ)לשחקים 
הוא מי לומר שלפניו המקרא בסוף  האמור ישכיב  מי על
יציקה להיות העפר ניצק היה בעת  הארץ את ופורש המשכיב
אחד  גולם  להיות אחת  אל  אחת  דבוקים יהיו  והרגבים אחת
א "כ  ומדוע  זולתי ולא  אלה  כל את העושה  אני הלא וכאומר

אחרי: מלהרהר תירא תצוד ‰˙ˆÂ„.(ËÏ)לא  אתה  האם
החיוני נפשם  את לכפירים  תמלא  אתה האם טרף  ללביא 

ÂÁÂ˘È.(Ó)והמתאוה: ÈÎהחיות בהם ירגישו לבל במדורם  קומתם  יכפפו אשר טרף למצוא בהמה חכמה נתתי אני הלא כאומר
טרף: לטרוף החיות על לארוב  בסוכה המה ויושבים ÔÈÎÈ.(Ó‡)ויברחו ÈÓהעורב ילדי כי  זולתי לעורב מזון המכין  הוא מי

המה העורב  בני  כי על  וארז"ל להם המכין  הוא  ואני אוכל  להם שאין על  לעשות  מה יודעים ואינם  תועים  והמה ה' אל  יצעקו
בהם ימאס לזה אמם על  בא אחר שמין  זנונים בני שהמה וחושב לבנים והמה שחור עצמו רואה  ואביהם בילדותם  לבנים
בשפלים: משגיח  שאינני תאמר א "כ  איך  וכאומר  למאכל' פיהם  לתוך ונכנסין מצואתם  יתושים  להם  מזמין והמקום לזונם  וממאן

oeiv zcevn
(·Ï).˙Â¯ÊÓוממזרים וכן הלמ "ד במקום  הרי "ש מזלות כמו
לו)קרה  ·È‰.:(לעיל ÏÚויבאו וכן להם וסמוך  בניה עם

הנשים על  לה)האנשים נחם˙ÌÁ.:(שמות ולא כמו תנהיגם 
יג)אלהים ממשלהÂ¯Ë˘Ó.(Ï‚):(שם ענין והוא  שוטר מל '

גמלים ÚÙ˘Â˙.(Ï„)מה: שפעת כמו ריבוי  ס)ענין :(ישעיה
(ÂÏ).˙ÂÁÂË·ומכסות טוחות  שהם  ע "ש  כן ויקראו בכליות

הבית  את וטח מל' והוא יד)בחלב נקראÈÂÎ˘Ï.:(ויקרא הלב
ותרג הנולדות  את ומביט צופה שהוא לפי שדהכן של ומו

כג)צופים  משכיות(במדבר עברו נאמר וכן סכותא חקל הוא
עג)לבב יקרÙÒÈ¯.(ÊÏ):(תהלים אבן שם והוא ספיר מל '

כספיר: בהירים אותם עושה ור"ל  מאד  ונודותÈÏ·Â.הבהיר
ינפצו ונבליהם  מח)כמו שאלה:(ירמיה בל' יאמר העננים ועל 

(ÁÏ).˙˜ˆ·:והתכה יציקה כמו¯‚·ÌÈ.מל ' עפר חתיכות הם 
נחל כא)רגבי קודרÂÁÂ˘È.(Ó):(לעיל כמו  קומתם  יכופפו

לה)שחותי ומדור :·ÂÂÚÓ˙.:(תהלים מעון ‡¯·.מל ' ÂÓÏ
פי  למו וכן מ)לארוב  לחםˆÂ„È.(Ó‡):(לקמן כמו  מזון  ענין

ט)צידם :(יהושע
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‚äåøò øeqà äæ ìò äøeñà ïäî úçà äúéä,äåøò øeqà äæ ìò äøeñà äiðMäå–úøzî äæì äøeñàä ¨§¨©©¥¤£¨©¤¦¤§¨§©§¦¨£¨©¤¦¤§¨¨£¨¨¤ª¤¤
äæì,äæì úøzî äæì äøeñàäå.eøîàL àéä Bæå:dzîáé àéäLk dúBçà,úîaéúî Bà úöìBç Bà. ¨¤§¨£¨¨¤ª¤¤¨¤§¦¤¨§£¨§¤¦§¦§¨¤¤¦§©¤¤
„GLïéçà äL:úBéçà ézL ïéàeNð ïäî íéðL,dzáe äMà Bà,dza úáe äMà Bà,dða úáe äMà Bà– §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨¦¨¦¨¦¨©¦¨¦¨©§¨

úBîaéúî àGå úBöìBç elà éøä;ïBòîL éaøåøèBt.äåøò øeqà åéìò äøeñà ïäî úçà äúéä–da øeñà £¥¥§§¦§©§§©¦¦§¥¨§¨©©¥¤£¨¨¨¦¤§¨¨¨
dúBçàa øzîe;äMã÷ øeqà Bà äåöî øeqà–úBîaéúî àGå úBöìBç. ª¨©£¨¦¦§¨¦§ª¨§§¦§©§

‰GLïéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL,äðôî ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà úî,äðôî da äNòå §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨ª§¤¥¤¨¦©£¥£¨§¨¨¨ª§¤
øîàî,éðMä åéçà úî Ck øçàå;éànL úéaíéøîBà:Bnò BzLà,äMà úBçà íeMî àöz äläå.ìlä úéáe ©£¨§©©¨¥¨¦©¥¦¥©©§¦¦§¦§©¨¥¥¦£¦¨¥¦¥

íéøîBà:äöéìçáe èâa BzLà úà àéöBî,äöéìça åéçà úLàå.eøîàL àéä Bæ:ìò Bì éBàå BzLà ìò Bì éBà §¦¦¤¦§§¥©£¦¨§¥¤¨¦©£¦¨¦¤¨§©¦§§©
åéçà úLà. ¥¤¨¦

bbbb.dznai `idyk dzeg`:íåáéì äîò úìôåðùë ,äìòá éçà úùà äúîáé àéäùë äåøò ìù äúåçà.znaizn e` zvleg e`àéä ,åú÷å÷æ úåçà åàìã
:äéî÷ àéîø àì äåøòã

cccc.xhet y"xeáéúëã ,ù"øã àîòè(ç"é àø÷éå)àì ,íåáéì åì úå÷å÷æ ïäéúùù àëä ïåâë ,åæì åæ úåøö åùòðù äòùá ,øåøöì ç÷ú àì äúåçà ìà äùàå
:ù"øë äëìä ïéàå .åæá àìå åæá àì ïéçå÷ì êì àäé

dddd.dpten cg`e:äùà àìá.enr ezy`úåçà íåùî äøñúî àì ïë øçàì äúåçà äìôðùëå ,äñåðëë äáåùç àéä øîàî úìòá éàîù úéá éøáñ÷ã
:ä÷å÷æ.`vz dlde:äùà úåçà íåùî .äöéìçä ïî óà.hba ezy` `ivenäëéøöå .ä÷å÷æ úåçà íåùî äúøñåà åæå ,äñåðëë äéåùì øîàî íéìà àìã

äöéìç äëéøöå àéä åú÷å÷æ ïééãò ïéøåîâ ïéùåã÷ øîàî éåä àìå ìéàåäã äöéìç äëéøöå ,èâ àìá ïéùåã÷ éò÷ô àìå úö÷îá ïéùåã÷ éåäã øîàîä éðôî èâ
:äëìä ïëå .äì õéìç øãäå ,àèéâ äì áéäé àùéøáå .äú÷éæì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

(לוי אחים שני  לפני ורחל) (לאה אחיות שתי שנפלו בכגון  לדון מוסיפה משנתנו
לייבום. ויהודה)

äøeñà äiðMäå ,äåøò øeqà äæ ìò äøeñà ïäî úçà äúéäÈÀÈÇÇÅÆÂÈÇÆÄÆÀÈÀÇÀÄÈÂÈ
äåøò øeqà äæ ìò היתה ורחל  לוי  של חמותו היתה שלאה כגון – ÇÆÄÆÀÈ

יהודה, של  äæìחמותו  úøzî äæì äøeñàäללוי האסורה לאה – ÈÂÈÈÆËÆÆÈÆ
ואחותה, הואיל  זקוקתו , אחות היא אין שהרי  ליהודה, להתייבם מותרת

בערווה; ייבום זיקת ואין  ערווה משום לו אסורה äøeñàäåÀÈÂÈרחל ,
äæì úøzî äæì,ללוי להתייבם מותרת ליהודה האסורה ורחל – ÈÆËÆÆÈÆ

זקוקתו . אחות היא שאין דלעיל, eøîàLמהטעם àéä Bæåלעיל – ÀÄÆÈÀ
ג: משנה ב ערווה,dúBçàבפרק של –dzîáé àéäLk אשת – ÂÈÀÆÄÀÄÀÈ

אחיות  ששתי  בענייננו , כמו  לייבום, עמה נופלת כשהיא בעלה, אחי 
ערווה  משום עליו אסורה ולאה לוי, לפני  לייבום נפלו ורחל לאה

(ezeng `idy),לאה של  ויבמתה אחותה היא שרחל  והרי ,úöìBç BàÆÆ
úîaéúî Bà זיקת שאין  לפי כלל, זקוקה אחות איסור  כאן  שאין – ÄÀÇÆÆ
בערווה. ייבום

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLïéçà äL:ולוי שמעון  ראובן, –ïäî íéðL, ושמעון ראובן – ÀÈÇÄÀÇÄÅÆ
úBéçà ézL ïéàeNð ושמעון לאה של בעלה ראובן  , ורחל  לאה – ÀÄÀÅÂÈ

רחל, של dzáeבעלה äMà Bà,לאה של  בתה היא שרחל כגון – ÄÈÄÈ
dða úáe äMà Bà ,dza úáe äMà Bà בת היא שרחל כגון  – ÄÈÇÄÈÄÈÇÀÈ

לאה  ונפלו  בנים, בלא ושמעון ראובן  ומתו  לאה; של בנה בת או  בתה

לייבום, לוי לפני  úBîaéúîורחל  àGå úBöìBç elà éøäלפי – ÂÅÅÀÀÄÀÇÀ
מקום  ומכל  זקוקתו. קרובת אחת כל ונמצאת לו, זקוקות ששתיהן 
חברתה  שתיפטר  ממש, כנשואה לייבום הזקוקה שאין להן , הוא חולץ

כלום øèBt((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בלא ïBòîL éaøå מן אף שתיהן את – ÀÇÄÄÀÅ
בגמרא בברייתא מבואר וטעמו בבבב),),),),החליצה, כח כח כח כח ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא שנאמר ((((יבמותיבמותיבמותיבמות

יח יח יח יח ):):):): צרות יח יח יח יח ,,,, שנעשו בשעה – לצרור " תקח לא אחותה אל "ואשה
ליקוחין  לך יהא לא לייבום, לו זקוקות ששתיהן  כאן , כגון לזו , זו 

מן  אף הן פטורות הייבום, מן פטורות שהן  וכיון  מהן , באחת אפילו
øeñàהחליצה. ,äåøò øeqà åéìò äøeñà ïäî úçà äúéäÈÀÈÇÇÅÆÂÈÈÈÄÆÀÈÈ

dúBçàa øzîe da משום לוי  על  אסורה היתה לאה אם כגון – ÈËÈÇÂÈ
הואיל זקוקתו, קרובת היא שאין  רחל , את לייבם לו מותר  ערווה,

שמשנתנו  אלא ב, במשנה לעיל זה דין  נישנה וכבר  בערווה; זיקה ואין
ואין  באחותה, זה בכגון מותר שמעון רבי לדעת שאף להשמיע, באה

היבם  על אסורה מהן אחת שאין  סתם אחיות שתי  משום בה גוזרים
ערווה. ÷äMãמשום øeqà Bà äåöî øeqà מהן אחת היתה – ÄÄÀÈÄÀËÈ

או  לעריות", "שניות מדין היינו  מצוה, איסור משום היבם על  אסורה
ד ), ב, לעיל (כמבואר לכהן גרושה כגון  קדושה, איסור úBöìBçÀמשום

úBîaéúî àGå. בפרקנו ב במשנה לעיל הטעם שבארנו כמו – ÀÄÀÇÀ
i p y m e i
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GLïéçà äL: ולוי שמעון  ראובן, –íäî íéðL, ושמעון ראובן  – ÀÈÇÄÀÇÄÅÆ
úBéçà ézL íéàeNð ושמעון לאה של בעלה ראובן ורחל ; לאה – ÀÄÀÅÂÈ

רחל, של  äðôîבעלה ãçàå; נשוי אינו לוי  היינו אשה, בלא – ÀÆÈËÀÆ
אחיו; לנשי  קרובה שאינה נכרית, אשה נשוי  הוא אם הדין úîÅוהוא

úBéçà éìòaî ãçà, ראובן כגון בנים, בלא –äðôî da äNòå ÆÈÄÇÂÅÂÈÀÈÈÈËÀÆ
øîàî אלו וקידושין  בשטר, או  בכסף יבמתו  את לוי  שקידש – ÇÂÈ

א), (ב, לעיל שבארנו  כמו  "מאמר", åéçàנקראים úî Ck øçàåÀÇÇÈÅÈÄ
éðMä נפלה לאה, של אחותה רחל , שגם ונמצא בנים, בלא שמעון , – ÇÅÄ

לייבום; Bnòלפניו  BzLà :íéøîBà éànL úéa ועשה הואיל  – ÅÇÇÀÄÄÀÄ
עמו, לקיימה רשאי והוא אשתו, היא הרי  בלאה, –äläåמאמר ÀÇÈ

כך, אחר לייבום לפניו  שנפלה רחל , כלום,àözאחותה, בלא – ÅÅ
החליצה, מן אף היא äMàשפטורה úBçà íeMî שהיא מפני – ÄÂÄÈ

לעשותה  ביבמה מועיל  המאמר  שאף סוברים, שמאי בית אשתו . אחות
כאשתו , נעשתה בלאה, מאמר  שעשה מאחר לפיכך  היבם, של  כאשתו

עליו  אסורה שהרי  לו , זקוקה אינה שוב אחותה, רחל  לפניו  וכשנפלה
אשה. אחות משום ערווה ìläבאיסור  úéáeàéöBî :íéøîBà ÅÄÅÀÄÄ

äöéìçáe èâa BzLà úà קונה המאמר  שאין  סוברים, הלל  בית – ÆÄÀÀÅÇÂÄÈ
לייבום, לפניו  רחל כשנפלה ולכן כאשתו, לעשותה גמור קניין  ביבמה
בה  שעשה אף אחותה, לאה את עליו  ואסרה לו, זקוקה נעשתה הרי

עמו , לקיימה רשאי שאינו כלומר רחל, לפניו  שנפלה קודם מאמר 
אלא  לייבום, שנפלו אחיות שתי כדין  חליצה, צריכות ששתיהן ומכאן

לפיכך סופרים, מדברי קניין מקצת בו שיש מאמר , בלאה ועשה הואיל 
dvilgae hba ezy` z` `iven שאין המאמר , את להפקיע בא שהגט ,

הייבום, זיקת את ממנה מסלקת והחליצה גט, בלא קידושין הפקעת
åéçà úLàå, כך אחר  לייבום לו  שנפלה רחל , –äöéìça מוציאה – ÀÅÆÈÄÇÂÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂGLïéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà úî,úéøëð éeNð ñðëå §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©¨¨§¦
BzLà úà,úîå–äMà úBçà íeMî äàöBé äðBLàøä,dúøö íeMî äiðLe.øîàî da äNò,úîå–úéøëð ¤¦§¨¥¨¦¨§¨¦£¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥¨§¦

úîaéúî àGå úöìBç.GLíéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úéøëð éeNpä úî, ¤¤§¦§©¤¤§¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥©¨¨§¦
BzLà úà úBéçà éìòaî ãçà ñðëå,úîå–é äðBLàøääMà úBçà íeMî äàöB,dúøö íeMî äiðLe.äNò §¨©¤¨¦©£¥£¨¤¦§¨¥¨¦¨§¨¦£¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨

øîàî da,úîå–úîaéúî àGå úöìBç úéøëð. ¨©£¨¨¥¨§¦¤¤§¦§©¤¤
ÊGLíéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà úî,úéøëð éeNð ñðëå §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©¨¨§¦

BzLà úà,éðL ìL BzLà äúîe,úéøëð éeNð úî Ck øçàå–úéîìBò åéìò äøeñà Bæ éøä,äøñàðå ìéàBä ¤¦§¥¨¦§¤¥¦§©©¨¥¨¨§¦£¥£¨¨¨¨¦¦§¤¤§¨
úçà äòL åéìò.GLíéçà äL:úBéçà ézL ïéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà Løb ¨¨¨¨©©§¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¥¤¨¦©£¥£¨

BzLà úà,úéøëð éeNð úîe,Løâîä dñðëe,úîå–eøîàL àéä Bæ:eúnL ïlëå,eLøbúð Bà,úBøzî ïäéúBøö. ¤¦§¥¨¨§¦§¨¨©§¨¥¨¥¦¤¨§§ª¨¤¥¦§¨§¨¥¤ª¨

eeee.zixkp:åæì àìå åæì àì äáåø÷ äðéàù.znaizn `le zvleg zixkp,äîáéî àì éîåáé äöìç õìçî úéøëð ,úîå ,øîàî äá äùò àìã â"òà ïéã àåä
äëéøöã ì"î÷ ,éòáéú àì éîð äöéìç åìéôàå øåîâ ïéð÷ äðå÷ øîàî éøîàã éàîù úéáãî é÷åôàì ,øîàî éðú÷ã éàäå .ä÷éæá äùà úåçà úøö äì àéåäã

:äöéìç
ffff.zg` dryàì úéøëðä äúøöå .íéðá åì ùéù çà úùàë åéìò äøåñà úàæ äúéäå úîéé÷ åúùà äúéä æàù ,ïåùàøä åéçàî äìôðùë äðåùàø äìéôðá

:úîáéúî àìå úöìåçã àøáúñîå ,äðéã ùøôúà

`xephxa yexit

BzLàבחליצה. ìò Bì éBà :eøîàL àéä Bæ להוציאה שצריך  – ÄÆÈÀÇÄÀ
לקיימה, יכול  ואינו  åéçàבגט úLà ìò Bì éBàå לחלוץ שצריך  – ÀÇÅÆÈÄ

פשיעתו . בלא שתיהן מפסיד ונמצא לייבמה, יכול ואינו  לה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

GLïéçà äL:ולוי שמעון  ראובן, –ïäî íéðL, ושמעון ראובן – ÀÈÇÄÀÇÄÅÆ
úBéçà ézL íéàeNð, ורחל לאה –úéøëð éeNð ãçàå אשתו – ÀÄÀÅÂÈÀÆÈÈÈÀÄ

ולרחל ; ללאה קרובה שאינה כלומר  נכרית, היא שרה, לוי , úîÅשל 
úBéçà éìòaî ãçà בלא לאה, של בעלה ראובן, שמת כגון – ÆÈÄÇÂÅÂÈ

BzLàבנים, úà úéøëð éeNð ñðëå,לאה את לוי וייבם –úîå ÀÈÇÈÈÀÄÆÄÀÈÅ
לייבום, שמעון לפני ולאה, שרה נשיו , שתי ונפלו בנים, בלא לוי גם –

äðBLàøä,לאה –äàöBé,כלום בלא –äMà úBçà íeMî– ÈÄÈÀÈÄÂÄÈ
שמעון. של אשתו  אחות שהיא שרה,äiðLeמפני  –dúøö íeMî ÀÄÈÄÈÈÈ

של צרתה שהיא משום הייבום ומן  החליצה מן היא אף פטורה –

צרתה. את פוטרת ערווה שכל  מסכתנו, בתחילת ששנינו  כמו לאה,
øîàî da äNò היינו בלבד , מאמר לאה, ביבמתו , עשה לוי אם – ÈÈÈÇÂÈ

עליה, בא ולא בשטר , או בכסף בנים,úîåשקידשה בלא –úéøëð ÈÅÈÀÄ
שרה, אשתו , –úîaéúî àGå úöìBç פטורה שלאה פי על אף – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

צריכה  שרה מקום מכל  אשה, אחות משום הייבום ומן החליצה מן
נחשבת  אינה ולכן  גמור, קניין ביבמה קונה המאמר  שאין חליצה,

עשה  שהמאמר  לפי מתייבמת, אינה אבל ממש , אשתו אחות כצרת
מאמר בה עשה לא שאפילו  מבואר , בגמרא במקצת. צרתה אותה

בזיקה, אשה אחות צרת שהיא לפי מתייבמת, ולא חולצת הריהי ומת,
הלכה  שאין להשמיענו  כדי אלא מאמר" בה "עשה המשנה נקטה ולא

מן  אף ופטורה גמור, קניין  עושה שמאמר  הסוברים שמאי בית כדעת
קניין  מקצת אלא עושה אינו  שהמאמר היא ההלכה אלא החליצה,

חליצה. היא צריכה ולפיכך  הלל, בית כדעת סופרים, GLäLמדברי  ÀÈ
å ,úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL :íéçàúéøëð éeNð ãçà ÇÄÀÇÄÅÆÀÄÀÅÂÈÀÆÈÈÈÀÄ

לעיל , שהדגמנו  כמו  –úéøëð éeNpä úî,בנים בלא לוי מת – ÅÇÈÈÀÄ
úBéçà éìòaî ãçà ñðëå, ראובן כגון  –BzLà úà,לוי של  – ÀÈÇÆÈÄÇÂÅÂÈÆÄÀ

שמעון úîåשרה, לפני  ושרה, לאה נשיו , ונפלו  בנים, בלא ראובן – ÈÅ
ראובן;äðBLàøäלייבום, של  לנישואין  ראשונה שהיא לאה, היינו  – ÈÄÈ

גורסים: לייבום,diipyd,ויש לנפילה שנייה שהיא íeMîלפי  äàöBéÀÈÄ
äMà úBçà,שמעון של אשתו אחות שהיא מפני  –äiðLe היינו – ÂÄÈÀÄÈ

גורסים: (ויש dpey`xde,(dúøöשרה íeMî,כלום בלא יוצאה – ÄÈÈÈ
אשתו. אחות צרת שהיא øîàîמפני  da äNò עשה ראובן אם – ÈÈÈÇÂÈ

עליה, בא ולא בשטר, או  בכסף אותה שקידש שרה, ביבמתו מאמר 

úîå,בנים בלא –úîaéúî àGå úöìBç úéøëð שבארנו כמו  – ÈÅÈÀÄÆÆÀÄÀÇÆÆ
לעיל. הטעם

i y i l y m e i
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GLíéçà äL: ולוי שמעון  ראובן, –ïäî íéðL, ושמעון ראובן  – ÀÈÇÄÀÇÄÅÆ
úBéçà ézL íéàeNð, ורחל לאה –ãçàå, לוי –úéøëð éeNð ÀÄÀÅÂÈÀÆÈÈÈÀÄ

לאחיות; קרובה שאינה שרה, –úBéçà éìòaî ãçà úî בלא – ÅÆÈÄÇÂÅÂÈ
לאה, של  בעלה ראובן, כגון  úéøëðבנים, éeNð ñðëå,לוי וייבם – ÀÈÇÈÈÀÄ

שרה, של BzLàבעלה úà,לאה –éðL ìL BzLà äúîe– ÆÄÀÅÈÄÀÆÅÄ
רחל , שמעון , של úéøëðאשתו  éeNð úî Ck øçàå בלא לוי  מת – ÀÇÇÈÅÈÈÀÄ

שמעון , לפני  ולאה, שרה נשיו , שתי ונפלו  Bæבנים, éøä,לאה – ÂÅ
המתה, אשתו של úéîìBòאחותה åéìò äøeñàפי על  אף – ÂÈÈÈÈÄ

על אסורה לאה מקום מכל מותרת, אשתו מיתת לאחר  אשה שאחות

לעולם, úçàשמעון äòL åéìò äøñàðå ìéàBä שמת בשעה – ÄÀÆÆÀÈÈÈÈÈÇÇ
היתה  והיא קיימת, אשתו  רחל  כשהיתה לייבום לו  ונזקקה ראובן,

שאין  יבמה שכל  אח, אשת משום לו  אסורה עכשיו  אף אשתו , אחות
כאשת  היא הרי עליה", יבוא "יבמה נפילה בשעת בה לקיים יכולים

לעולם היא שאסורה בנים, לה שיש  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אח שלאה ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; וכיון ;
שהיא  משום הייבום ומן החליצה מן פטורה שרה אף לשמעון, אסורה

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))צרתה יאיאיאיא;;;; ז ז ז ז ,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ברם,((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא;;;; בפירוש בפירוש בפירוש בפירוש . הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

לאחדהמשנה המשנה המשנה המשנה  דבר  ולא בגמרא דין  בה מצינו לא צרתה "אבל כותב:

מתי ולא חולצת שהיא בה אצלי והדין  הגאונים, שאנימן לפי יבמת,
אסורה אם מן (d`l)מסופק, פטורה צרתה ותהיה ערווה, משום

ונאסרה  הואיל שאמרו: מדרבנן, עליו אסורה או  הייבום, ומן החליצה
שנייה, וצרת שנייה כמו  והיא עולמית, עליו נאסרה אחת, שעה עליו

ואף להחמיר". תחלוץ לפיכך  מתייבמת, או  חולצת מברטנורא מברטנורא מברטנורא מברטנורא או הרבהרבהרבהרב

ומסתבר דינה, נתפרש  לא הנכרית "וצרתה הרמב"ם: בעקבות כן  כותב

מתייבמת". ולא GLïéàeNðשחולצת ïäî íéðL :íéçà äL ÀÈÇÄÀÇÄÅÆÀÄ
úéøëð éeNð ãçàå ,úBéçà ézL,למעלה שהדגמנו  כמו  –Løb ÀÅÂÈÀÆÈÈÈÀÄÅÅ
BzLà úà úBéçà éìòaî ãçà אשתו את גירש שראובן  כגון – ÆÈÄÇÂÅÂÈÆÄÀ

úéøëðלאה, éeNð úîe,בנים בלא שרה, של בעלה לוי, מת – ÅÈÈÀÄ
Løâîä dñðëe,שרה את ראובן וייבם –úîå בלא ראובן גם – ÀÈÈÇÀÈÅÈÅ

אחות  היא רחל , אשתו , והרי  שמעון, של  זקוקתו שרה ונעשתה בנים,
ראובן , של eøîàLגרושתו àéä Bæ:א משנה א בפרק –ïlëåכל) ÄÆÈÀÀËÈ

שם) במשנה שנימנו  úBøzîהעריות ïäéúBøö ,eLøbúð Bà ,eúnLÆÅÄÀÈÀÈÅÆËÈ
לאחר ראובן  שייבמה לפי לשמעון , להתייבם שרה מותרת ומכאן  –
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Á÷ôña ïéLeøb Bà ïéLec÷ ïäa eéäL ïlëå–úBîaéúî àGå úBöìBç úBøö elà éøä.ïéLec÷ ÷ôñ ãöék?÷øæ §ª¨¤¨¨¤¦¦¥¦§¨¥£¥¥¨§§¦§©§¥©§¥¦¦¨©
ïéLec÷ dì,dì áBø÷ ÷ôñ Bì áBø÷ ÷ôñ–ïéLec÷ ÷ôñ eäæ.ïéLeøb ÷ôñ?íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa áúk, ¨¦¦¨¥¨¨¥¨¨¤§¥¦¦§¥¥¦¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦

ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Lé,ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé–ïéLeøb ÷ôñ eäæ. ¥¨¨¥¦§¥§©¤§©§¥¤¨¥¤¨¤§¥¥¦
ËGLGL ïéàeNð ïéçà äLúBiøëð L,ïäî ãçà úîe,øîàî éðMä da äNòå,úîå–àGå úBöìBç elà éøä §¨©¦§¦¨¨§¦¥¤¨¥¤§¨¨¨©¥¦©£¨¨¥£¥¥§§

úBîaéúî,øîàpLíéøáã)(ä ,äë:íäî ãçà úîe"..."äéìò àáé dîáé–ãçà íáé úwæ äéìòL,äéìòL àGå ¦§©§¤¤¡©¥©©¥¤§¨¨¨Ÿ¨¤¨¤¨¤¨¦©¨¨¤¨§¤¨¤¨
ïéîáé éðL úwæ.ïBòîL éaøøîBà:äöøiL Bæéàì íaéî,äiðMì õìBçå.ì ïéàeNð ïéçà éðLúBéçà ézL,úîe ¦©§¥§¨¦©¦¦§¥§©¥§¥¤¦§¤§¥©§¦¨§¥©¦§¦¦§¥£¨¥

ïäî ãçà,éðL ìL BzLà äúî Ck øçàå–úéîìBò åéìò äøeñà Bæ éøä,úçà äòL åéìò äøñàðå ìéàBä. ¤¨¥¤§©©¨¥¨¦§¤¥¦£¥£¨¨¨¨¦¦§¤¤§¨¨¨¨¨©©
ÈíéLð ézL eLcwL íéðL,ätçì ïúñéðk úòLáe,äæì äæ ìL úàå äæì äæ ìL úà eôéìçä–elà éøä §©¦¤¦§§¥¨¦§¨©§¦¨¨©ª¨¤¡¦¤¤¤¨¤§¤¤¤¨¤£¥¥

gggg.oleke:äåøò úøö ÷ôñ àéåäã ,÷ôñ éùåøéâ åà ÷ôñ éùåã÷ åéçàì ïäá åéäù ,úåéøò å"è.zvleg:àéä äåøò úøö åàì àîìéãã ,íåìë àìá äøèôî àìå
.el aexw wtq:äéúåîà òáøàá ÷ôñ åéúåîà òáøàá ÷ôñ å÷øæå ,íù åì úåðå÷ íãà ìù úåîà 'ãå ,íéáøä úåùøá ïäéðéá úåîöîåöî úåîà 'ç åéäù

hhhh.oinai ipy zwif:ïéîáé éðù ú÷éæ äéìò åøúåð úîùëå ,øîàîä ìéáùá éðù ú÷éæ åéìò äôñåúðå ,åéìò ïåùàø ú÷éæ ïééãò äæ äñðë àìù ïîæ ìëãy"x
.'eke xne`àì øîàî éàå ,éðù ú÷éæ àìà äìò éåä àì éð÷ øîàî éàã ,äöøéù åæéàì íáéî êëì ,ììë éð÷ àì åà éøîâì äðå÷ øîàî éà ïì à÷ôñî øáñ÷ã

:ïåùàøä ú÷éæ àìà äìò éåä àì éð÷.dipyl ulegeéîåáéå .íéúá 'áî úåàáä úåîáé éúù ååäå éð÷ àì øîàî àîìãã ,êãéà úàéáá äøèôî àì àãçã
äîáéã àø÷î àúééøåàã ïéîáé éðù ú÷éæã ïéúéðúîá ïðéøîàã â"òàå .ù"øë äëìä ïéàå .ãçà úéáî úåàáä úåîáé 'á ååäå éð÷ øîàî àîìéãã ,àì åäééååøú

:úåîáéúî ãçà úéáî úåàáä úåîáé éúù åøîàé àîù äøéæâ ,àéä ïðáøã ïéîáé éðù ú÷éæã çëåî àøîâá ,äéìò àáé

`xephxa yexit

מעולם אשתו אחות צרת לשמעון היתה ולא אשתו, את ((((עיין עיין עיין עיין שגירש 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות
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ïlëå הפוטרות א, משנה א בפרק שנימנו  העריות עשרה חמש  כל  – ÀËÈ
הייבום, ומן  החליצה מן צרותיהן וצרות aצרותיהן  eéäLïä לאח – ÆÈÈÆ

ôña÷שמת, ïéLeøb Bà ïéLec÷ גירשן או בספק שקידשן  – ÄÄÅÄÀÈÅ
במשנתנו, להלן  כמבואר  úBöìBçבספק, úBøö elà éøä,מספק – ÂÅÅÈÀ

קידושיה  היו  לא שמא או  הערווה נתגרשה שמא שחוששים לפי

ערווה, צרות הן ואין úBîaéúîקידושין , àGå נתקדשה שמא – ÀÄÀÇÀ
ערווה. צרות הן  והרי נתגרשה, לא או  ÷ïéLec?הערווה ÷ôñ ãöékÅÇÀÅÄÄ

ïéLec÷ dì ÷øæ, הקידושין שטר או  כסף –÷ôñ Bì áBø÷ ÷ôñ ÈÇÈÄÄÈÅÈÈÅ
dì áBø÷ אמות ושמונה הרבים, ברשות עומדת שהיתה כגון – ÈÈ
קונות (zewiiecn)מצומצמות אדם של  אמותיו וארבע לבינו, בינה היו 

ארבע  לתוך ספק אמותיו  ארבע לתוך ספק הקידושין  ונפלו  שם, לו 

÷ïéLecאמותיה, ÷ôñ eäæ שמשנתנו אלא בגירושין , הדין והוא – ÆÀÅÄÄ
בקידושין שאינו  גירושין" "ספק לבאר  ïéLeøb((((גמראגמראגמראגמרא).).).).מוסיפה ÷ôñÀÅÅÄ

כיצד ? –íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa áúk הגט את הבעל כתב – ÈÇÄÀÇÈÀÅÈÈÅÄ
עדים; עליו חתמו  לא אבל ידו , Baבכתב ïéàå íéãò åéìò LéÅÈÈÅÄÀÅ

ïîæ בו נרשם לא אבל  עדים, עליו וחתמו הגט את הסופר כתב – ÀÇ
כתיבתו ; çàזמן ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Léã גיטין שלושה – ÆÀÇÀÅÆÈÅÆÈ

בדיעבד אבל  ד ), ט, גיטין  במסכת (כמבואר  סופרים מדברי  פסולים אלו 

כשר; הולד  הללו, הגיטין באחד נישאה ïéLeøbאם ÷ôñ eäæ– ÆÀÅÅÄ
סופרים, מדברי  הם שפסולים אלא הם, כשרים התורה ומן שהואיל

גירושין" "ספק נקראים הם יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").הרי  ("("("("נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי 
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GLïéçà äL,ולוי שמעון  ראובן , –GL ïéàeNðúBiøëð L– ÀÈÇÄÀÄÈÈÀÄ
ביניהן, קרובות שאינן  נשים ïäîשלש  ãçà úîe, ראובן כגון  – ÅÆÈÅÆ

בנים, øîàîבלא éðMä da äNòå אשתו את שמעון וקידש – ÀÈÈÈÇÅÄÇÂÈ
עליה, בא ולא בשטר , או  בכסף ראובן  בלא úîåשל שמעון גם – ÈÅ

לייבום , לוי לפני המאמר ובעלת אשתו ונפלו  úBöìBçבנים, elà éøäÂÅÅÀ
úBîaéúî àGå סופרים מדברי קניין  מקצת עושה שמאמר לפי  – ÀÄÀÇÀ

שני מכוח באה המאמר  בעלת שזיקת ונמצא גמור , קניין  לא אבל 
עליה, ראובן  של  הזיקה עדיין שמעון ייבמה שלא זמן  שכל  אחים,

שמעון , של  הזיקה אף עליה ניתוספה מאמר , שמעון  בה וכשעשה
מתייבמות, ולא חולצות שתיהן íäî...הלכך  ãçà úîe" :øîàpLÆÆÁÇÅÇÇÅÆ

"äéìò àáé dîáéאת ודורשים: –ãçà íáé úwæ äéìòL– ÀÈÈÈÙÈÆÈÆÈÆÈÄÇÈÈÆÈ
אחד, אח מכוח באה לייבום שזיקתה éðLכלומר  úwæ äéìòL àGåÀÆÈÆÈÄÇÀÅ

ïéîáé,אחים שני מכוח באה כשזיקתה מתייבמת, היא אין אבל  – ÀÈÄ
שלימוד מבואר , בגמרא כך . דינה צרתה אף מתייבמת, אינה שהיא וכיון

מאמר אין  התורה מן  שכן בלבד , אסמכתא אלא אינו הכתוב מן  זה
כי  יבמים שני זיקת כאן  ואין  ביבמה, שנפלו קונה יבמות שתי  אם

הדין  ומן שמעון , של  ואשתו ראובן  של  אשתו היינו אחים, משני 
מאמר שתיקנו  מאחר  גזרו , שחכמים אלא שתיהן , את לוי מייבם

וזה  מתייבמות, אחד  מבית הבאות יבמות שתי יאמרו: שמא ביבמה,
מתייבמות ולא חולצות לפיכך  יא); ד , להלן (כמבואר ((((עיין עיין עיין עיין אסור 

אאאא).).).). לבלבלבלב,,,, בבבב;;;; לאלאלאלא,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות Bæéàìגמראגמראגמראגמרא íaéî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÇÅÀÅ
äiðMì õìBçå ,äöøiL קונה ספק שהמאמר  סובר  שמעון רבי  – ÆÄÀÆÀÅÇÀÄÈ

שאם  שירצה, לאיזו לוי  מייבם לפיכך כלל, קונה אינו ספק גמור קניין 
שמעון , זיקת אלא המאמר  בעלת על  אין  שוב גמור , קניין קונה המאמר 

הראשון; בעלה ראובן, זיקת אלא עליה אין קונה, אינו  המאמר ואם
d i p y l u l e g e זקוקה מהן אחת שכל ונמצא קונה, המאמר  אין  שמא ,

אין  אבל שתיהן , את לייבם חייב הוא והרי אחר , אח מכוח לייבום

שתי לייבם ואסור קונה, המאמר שמא שתיהן את לייבם רשאי  הוא
לשנייה. חולץ הלכך לעיל, שהזכרנו  כמו  אחד  מבית הבאות יבמות

.oerny iaxk dkld oi`eúBéçà ézLì ïéàeNð ïéçà éðL ראובן – ÀÅÇÄÀÄÄÀÅÂÈ
לרחל , ושמעון ïäîללאה ãçà úîe,בנים בלא ראובן , כגון – ÅÆÈÅÆ

éðL ìL BzLà äúî Ck øçàå,רחל שמעון , של אשתו –éøä ÀÇÇÈÅÈÄÀÆÅÄÂÅ
Bæ,לאה –åéìò äøeñà– שמעון על –äøñàðå ìéàBä ,úéîìBò ÂÈÈÈÈÄÄÀÆÆÀÈ

úçà äòL åéìò שהיתה לייבום, לפניו  ונפלה ראובן  שמת בשעה – ÈÈÈÈÇÇ
(משנה  לעיל  כבר שבארנו  כמו  אשה, אחות משום שמעון  על  אסורה

ז).
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ועושה  עדים, בפני  תחילה מקדשה היה אשה, לישא איש  כשעמד המשנה בזמן
לחופה  כונסה היה הנישואין  זמן  וכשהגיע אביה; בבית ומשאירה ארוסתו, אותה
אחת, בבת והנישואין הקידושין  לסדר נוהגים בימינו ברם, לביתו . כאשתו ומביאה

החופה. בשעת

íéLð ézL eLcwL íéðLקידש ומשה דינה את קידש  ראובן – ÀÇÄÆÄÀÀÅÈÄ
צפורה, eôéìçäאת ätçì ïúñéðk úòLáe,בשוגג –ìL úà ÀÈÇÀÄÈÈÇËÈÆÁÄÆÆ

úàå äæì äæäæì äæ ìL,דינה את ומשה צפורה את כנס ראובן – ÆÈÆÀÆÆÆÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂGLïéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà úî,úéøëð éeNð ñðëå §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©¨¨§¦
BzLà úà,úîå–äMà úBçà íeMî äàöBé äðBLàøä,dúøö íeMî äiðLe.øîàî da äNò,úîå–úéøëð ¤¦§¨¥¨¦¨§¨¦£¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥¨§¦

úîaéúî àGå úöìBç.GLíéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úéøëð éeNpä úî, ¤¤§¦§©¤¤§¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥©¨¨§¦
BzLà úà úBéçà éìòaî ãçà ñðëå,úîå–é äðBLàøääMà úBçà íeMî äàöB,dúøö íeMî äiðLe.äNò §¨©¤¨¦©£¥£¨¤¦§¨¥¨¦¨§¨¦£¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨

øîàî da,úîå–úîaéúî àGå úöìBç úéøëð. ¨©£¨¨¥¨§¦¤¤§¦§©¤¤
ÊGLíéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà úî,úéøëð éeNð ñðëå §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©¨¨§¦

BzLà úà,éðL ìL BzLà äúîe,úéøëð éeNð úî Ck øçàå–úéîìBò åéìò äøeñà Bæ éøä,äøñàðå ìéàBä ¤¦§¥¨¦§¤¥¦§©©¨¥¨¨§¦£¥£¨¨¨¨¦¦§¤¤§¨
úçà äòL åéìò.GLíéçà äL:úBéçà ézL ïéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà Løb ¨¨¨¨©©§¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¥¤¨¦©£¥£¨

BzLà úà,úéøëð éeNð úîe,Løâîä dñðëe,úîå–eøîàL àéä Bæ:eúnL ïlëå,eLøbúð Bà,úBøzî ïäéúBøö. ¤¦§¥¨¨§¦§¨¨©§¨¥¨¥¦¤¨§§ª¨¤¥¦§¨§¨¥¤ª¨

eeee.zixkp:åæì àìå åæì àì äáåø÷ äðéàù.znaizn `le zvleg zixkp,äîáéî àì éîåáé äöìç õìçî úéøëð ,úîå ,øîàî äá äùò àìã â"òà ïéã àåä
äëéøöã ì"î÷ ,éòáéú àì éîð äöéìç åìéôàå øåîâ ïéð÷ äðå÷ øîàî éøîàã éàîù úéáãî é÷åôàì ,øîàî éðú÷ã éàäå .ä÷éæá äùà úåçà úøö äì àéåäã

:äöéìç
ffff.zg` dryàì úéøëðä äúøöå .íéðá åì ùéù çà úùàë åéìò äøåñà úàæ äúéäå úîéé÷ åúùà äúéä æàù ,ïåùàøä åéçàî äìôðùë äðåùàø äìéôðá

:úîáéúî àìå úöìåçã àøáúñîå ,äðéã ùøôúà
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BzLàבחליצה. ìò Bì éBà :eøîàL àéä Bæ להוציאה שצריך  – ÄÆÈÀÇÄÀ
לקיימה, יכול  ואינו  åéçàבגט úLà ìò Bì éBàå לחלוץ שצריך  – ÀÇÅÆÈÄ

פשיעתו . בלא שתיהן מפסיד ונמצא לייבמה, יכול ואינו  לה
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GLïéçà äL:ולוי שמעון  ראובן, –ïäî íéðL, ושמעון ראובן – ÀÈÇÄÀÇÄÅÆ
úBéçà ézL íéàeNð, ורחל לאה –úéøëð éeNð ãçàå אשתו – ÀÄÀÅÂÈÀÆÈÈÈÀÄ

ולרחל ; ללאה קרובה שאינה כלומר  נכרית, היא שרה, לוי , úîÅשל 
úBéçà éìòaî ãçà בלא לאה, של בעלה ראובן, שמת כגון – ÆÈÄÇÂÅÂÈ

BzLàבנים, úà úéøëð éeNð ñðëå,לאה את לוי וייבם –úîå ÀÈÇÈÈÀÄÆÄÀÈÅ
לייבום, שמעון לפני ולאה, שרה נשיו , שתי ונפלו בנים, בלא לוי גם –

äðBLàøä,לאה –äàöBé,כלום בלא –äMà úBçà íeMî– ÈÄÈÀÈÄÂÄÈ
שמעון. של אשתו  אחות שהיא שרה,äiðLeמפני  –dúøö íeMî ÀÄÈÄÈÈÈ

של צרתה שהיא משום הייבום ומן  החליצה מן היא אף פטורה –

צרתה. את פוטרת ערווה שכל  מסכתנו, בתחילת ששנינו  כמו לאה,
øîàî da äNò היינו בלבד , מאמר לאה, ביבמתו , עשה לוי אם – ÈÈÈÇÂÈ

עליה, בא ולא בשטר , או בכסף בנים,úîåשקידשה בלא –úéøëð ÈÅÈÀÄ
שרה, אשתו , –úîaéúî àGå úöìBç פטורה שלאה פי על אף – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

צריכה  שרה מקום מכל  אשה, אחות משום הייבום ומן החליצה מן
נחשבת  אינה ולכן  גמור, קניין ביבמה קונה המאמר  שאין חליצה,

עשה  שהמאמר  לפי מתייבמת, אינה אבל ממש , אשתו אחות כצרת
מאמר בה עשה לא שאפילו  מבואר , בגמרא במקצת. צרתה אותה

בזיקה, אשה אחות צרת שהיא לפי מתייבמת, ולא חולצת הריהי ומת,
הלכה  שאין להשמיענו  כדי אלא מאמר" בה "עשה המשנה נקטה ולא

מן  אף ופטורה גמור, קניין  עושה שמאמר  הסוברים שמאי בית כדעת
קניין  מקצת אלא עושה אינו  שהמאמר היא ההלכה אלא החליצה,

חליצה. היא צריכה ולפיכך  הלל, בית כדעת סופרים, GLäLמדברי  ÀÈ
å ,úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL :íéçàúéøëð éeNð ãçà ÇÄÀÇÄÅÆÀÄÀÅÂÈÀÆÈÈÈÀÄ

לעיל , שהדגמנו  כמו  –úéøëð éeNpä úî,בנים בלא לוי מת – ÅÇÈÈÀÄ
úBéçà éìòaî ãçà ñðëå, ראובן כגון  –BzLà úà,לוי של  – ÀÈÇÆÈÄÇÂÅÂÈÆÄÀ

שמעון úîåשרה, לפני  ושרה, לאה נשיו , ונפלו  בנים, בלא ראובן – ÈÅ
ראובן;äðBLàøäלייבום, של  לנישואין  ראשונה שהיא לאה, היינו  – ÈÄÈ

גורסים: לייבום,diipyd,ויש לנפילה שנייה שהיא íeMîלפי  äàöBéÀÈÄ
äMà úBçà,שמעון של אשתו אחות שהיא מפני  –äiðLe היינו – ÂÄÈÀÄÈ

גורסים: (ויש dpey`xde,(dúøöשרה íeMî,כלום בלא יוצאה – ÄÈÈÈ
אשתו. אחות צרת שהיא øîàîמפני  da äNò עשה ראובן אם – ÈÈÈÇÂÈ

עליה, בא ולא בשטר, או  בכסף אותה שקידש שרה, ביבמתו מאמר 

úîå,בנים בלא –úîaéúî àGå úöìBç úéøëð שבארנו כמו  – ÈÅÈÀÄÆÆÀÄÀÇÆÆ
לעיל. הטעם

i y i l y m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GLíéçà äL: ולוי שמעון  ראובן, –ïäî íéðL, ושמעון ראובן  – ÀÈÇÄÀÇÄÅÆ
úBéçà ézL íéàeNð, ורחל לאה –ãçàå, לוי –úéøëð éeNð ÀÄÀÅÂÈÀÆÈÈÈÀÄ

לאחיות; קרובה שאינה שרה, –úBéçà éìòaî ãçà úî בלא – ÅÆÈÄÇÂÅÂÈ
לאה, של  בעלה ראובן, כגון  úéøëðבנים, éeNð ñðëå,לוי וייבם – ÀÈÇÈÈÀÄ

שרה, של BzLàבעלה úà,לאה –éðL ìL BzLà äúîe– ÆÄÀÅÈÄÀÆÅÄ
רחל , שמעון , של úéøëðאשתו  éeNð úî Ck øçàå בלא לוי  מת – ÀÇÇÈÅÈÈÀÄ

שמעון , לפני  ולאה, שרה נשיו , שתי ונפלו  Bæבנים, éøä,לאה – ÂÅ
המתה, אשתו של úéîìBòאחותה åéìò äøeñàפי על  אף – ÂÈÈÈÈÄ

על אסורה לאה מקום מכל מותרת, אשתו מיתת לאחר  אשה שאחות

לעולם, úçàשמעון äòL åéìò äøñàðå ìéàBä שמת בשעה – ÄÀÆÆÀÈÈÈÈÈÇÇ
היתה  והיא קיימת, אשתו  רחל  כשהיתה לייבום לו  ונזקקה ראובן,

שאין  יבמה שכל  אח, אשת משום לו  אסורה עכשיו  אף אשתו , אחות
כאשת  היא הרי עליה", יבוא "יבמה נפילה בשעת בה לקיים יכולים

לעולם היא שאסורה בנים, לה שיש  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אח שלאה ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; וכיון ;
שהיא  משום הייבום ומן החליצה מן פטורה שרה אף לשמעון, אסורה

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))צרתה יאיאיאיא;;;; ז ז ז ז ,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ברם,((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא;;;; בפירוש בפירוש בפירוש בפירוש . הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

לאחדהמשנה המשנה המשנה המשנה  דבר  ולא בגמרא דין  בה מצינו לא צרתה "אבל כותב:

מתי ולא חולצת שהיא בה אצלי והדין  הגאונים, שאנימן לפי יבמת,
אסורה אם מן (d`l)מסופק, פטורה צרתה ותהיה ערווה, משום

ונאסרה  הואיל שאמרו: מדרבנן, עליו אסורה או  הייבום, ומן החליצה
שנייה, וצרת שנייה כמו  והיא עולמית, עליו נאסרה אחת, שעה עליו

ואף להחמיר". תחלוץ לפיכך  מתייבמת, או  חולצת מברטנורא מברטנורא מברטנורא מברטנורא או הרבהרבהרבהרב

ומסתבר דינה, נתפרש  לא הנכרית "וצרתה הרמב"ם: בעקבות כן  כותב

מתייבמת". ולא GLïéàeNðשחולצת ïäî íéðL :íéçà äL ÀÈÇÄÀÇÄÅÆÀÄ
úéøëð éeNð ãçàå ,úBéçà ézL,למעלה שהדגמנו  כמו  –Løb ÀÅÂÈÀÆÈÈÈÀÄÅÅ
BzLà úà úBéçà éìòaî ãçà אשתו את גירש שראובן  כגון – ÆÈÄÇÂÅÂÈÆÄÀ

úéøëðלאה, éeNð úîe,בנים בלא שרה, של בעלה לוי, מת – ÅÈÈÀÄ
Løâîä dñðëe,שרה את ראובן וייבם –úîå בלא ראובן גם – ÀÈÈÇÀÈÅÈÅ

אחות  היא רחל , אשתו , והרי  שמעון, של  זקוקתו שרה ונעשתה בנים,
ראובן , של eøîàLגרושתו àéä Bæ:א משנה א בפרק –ïlëåכל) ÄÆÈÀÀËÈ

שם) במשנה שנימנו  úBøzîהעריות ïäéúBøö ,eLøbúð Bà ,eúnLÆÅÄÀÈÀÈÅÆËÈ
לאחר ראובן  שייבמה לפי לשמעון , להתייבם שרה מותרת ומכאן  –

izdw - zex`ean zeipyn
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Á÷ôña ïéLeøb Bà ïéLec÷ ïäa eéäL ïlëå–úBîaéúî àGå úBöìBç úBøö elà éøä.ïéLec÷ ÷ôñ ãöék?÷øæ §ª¨¤¨¨¤¦¦¥¦§¨¥£¥¥¨§§¦§©§¥©§¥¦¦¨©
ïéLec÷ dì,dì áBø÷ ÷ôñ Bì áBø÷ ÷ôñ–ïéLec÷ ÷ôñ eäæ.ïéLeøb ÷ôñ?íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa áúk, ¨¦¦¨¥¨¨¥¨¨¤§¥¦¦§¥¥¦¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦

ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Lé,ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé–ïéLeøb ÷ôñ eäæ. ¥¨¨¥¦§¥§©¤§©§¥¤¨¥¤¨¤§¥¥¦
ËGLGL ïéàeNð ïéçà äLúBiøëð L,ïäî ãçà úîe,øîàî éðMä da äNòå,úîå–àGå úBöìBç elà éøä §¨©¦§¦¨¨§¦¥¤¨¥¤§¨¨¨©¥¦©£¨¨¥£¥¥§§

úBîaéúî,øîàpLíéøáã)(ä ,äë:íäî ãçà úîe"..."äéìò àáé dîáé–ãçà íáé úwæ äéìòL,äéìòL àGå ¦§©§¤¤¡©¥©©¥¤§¨¨¨Ÿ¨¤¨¤¨¤¨¦©¨¨¤¨§¤¨¤¨
ïéîáé éðL úwæ.ïBòîL éaøøîBà:äöøiL Bæéàì íaéî,äiðMì õìBçå.ì ïéàeNð ïéçà éðLúBéçà ézL,úîe ¦©§¥§¨¦©¦¦§¥§©¥§¥¤¦§¤§¥©§¦¨§¥©¦§¦¦§¥£¨¥

ïäî ãçà,éðL ìL BzLà äúî Ck øçàå–úéîìBò åéìò äøeñà Bæ éøä,úçà äòL åéìò äøñàðå ìéàBä. ¤¨¥¤§©©¨¥¨¦§¤¥¦£¥£¨¨¨¨¦¦§¤¤§¨¨¨¨¨©©
ÈíéLð ézL eLcwL íéðL,ätçì ïúñéðk úòLáe,äæì äæ ìL úàå äæì äæ ìL úà eôéìçä–elà éøä §©¦¤¦§§¥¨¦§¨©§¦¨¨©ª¨¤¡¦¤¤¤¨¤§¤¤¤¨¤£¥¥

gggg.oleke:äåøò úøö ÷ôñ àéåäã ,÷ôñ éùåøéâ åà ÷ôñ éùåã÷ åéçàì ïäá åéäù ,úåéøò å"è.zvleg:àéä äåøò úøö åàì àîìéãã ,íåìë àìá äøèôî àìå
.el aexw wtq:äéúåîà òáøàá ÷ôñ åéúåîà òáøàá ÷ôñ å÷øæå ,íù åì úåðå÷ íãà ìù úåîà 'ãå ,íéáøä úåùøá ïäéðéá úåîöîåöî úåîà 'ç åéäù

hhhh.oinai ipy zwif:ïéîáé éðù ú÷éæ äéìò åøúåð úîùëå ,øîàîä ìéáùá éðù ú÷éæ åéìò äôñåúðå ,åéìò ïåùàø ú÷éæ ïééãò äæ äñðë àìù ïîæ ìëãy"x
.'eke xne`àì øîàî éàå ,éðù ú÷éæ àìà äìò éåä àì éð÷ øîàî éàã ,äöøéù åæéàì íáéî êëì ,ììë éð÷ àì åà éøîâì äðå÷ øîàî éà ïì à÷ôñî øáñ÷ã

:ïåùàøä ú÷éæ àìà äìò éåä àì éð÷.dipyl ulegeéîåáéå .íéúá 'áî úåàáä úåîáé éúù ååäå éð÷ àì øîàî àîìãã ,êãéà úàéáá äøèôî àì àãçã
äîáéã àø÷î àúééøåàã ïéîáé éðù ú÷éæã ïéúéðúîá ïðéøîàã â"òàå .ù"øë äëìä ïéàå .ãçà úéáî úåàáä úåîáé 'á ååäå éð÷ øîàî àîìéãã ,àì åäééååøú

:úåîáéúî ãçà úéáî úåàáä úåîáé éúù åøîàé àîù äøéæâ ,àéä ïðáøã ïéîáé éðù ú÷éæã çëåî àøîâá ,äéìò àáé
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מעולם אשתו אחות צרת לשמעון היתה ולא אשתו, את ((((עיין עיין עיין עיין שגירש 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות
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ïlëå הפוטרות א, משנה א בפרק שנימנו  העריות עשרה חמש  כל  – ÀËÈ
הייבום, ומן  החליצה מן צרותיהן וצרות aצרותיהן  eéäLïä לאח – ÆÈÈÆ

ôña÷שמת, ïéLeøb Bà ïéLec÷ גירשן או בספק שקידשן  – ÄÄÅÄÀÈÅ
במשנתנו, להלן  כמבואר  úBöìBçבספק, úBøö elà éøä,מספק – ÂÅÅÈÀ

קידושיה  היו  לא שמא או  הערווה נתגרשה שמא שחוששים לפי

ערווה, צרות הן ואין úBîaéúîקידושין , àGå נתקדשה שמא – ÀÄÀÇÀ
ערווה. צרות הן  והרי נתגרשה, לא או  ÷ïéLec?הערווה ÷ôñ ãöékÅÇÀÅÄÄ

ïéLec÷ dì ÷øæ, הקידושין שטר או  כסף –÷ôñ Bì áBø÷ ÷ôñ ÈÇÈÄÄÈÅÈÈÅ
dì áBø÷ אמות ושמונה הרבים, ברשות עומדת שהיתה כגון – ÈÈ
קונות (zewiiecn)מצומצמות אדם של  אמותיו וארבע לבינו, בינה היו 

ארבע  לתוך ספק אמותיו  ארבע לתוך ספק הקידושין  ונפלו  שם, לו 

÷ïéLecאמותיה, ÷ôñ eäæ שמשנתנו אלא בגירושין , הדין והוא – ÆÀÅÄÄ
בקידושין שאינו  גירושין" "ספק לבאר  ïéLeøb((((גמראגמראגמראגמרא).).).).מוסיפה ÷ôñÀÅÅÄ

כיצד ? –íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa áúk הגט את הבעל כתב – ÈÇÄÀÇÈÀÅÈÈÅÄ
עדים; עליו חתמו  לא אבל ידו , Baבכתב ïéàå íéãò åéìò LéÅÈÈÅÄÀÅ

ïîæ בו נרשם לא אבל  עדים, עליו וחתמו הגט את הסופר כתב – ÀÇ
כתיבתו ; çàזמן ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Léã גיטין שלושה – ÆÀÇÀÅÆÈÅÆÈ

בדיעבד אבל  ד ), ט, גיטין  במסכת (כמבואר  סופרים מדברי  פסולים אלו 

כשר; הולד  הללו, הגיטין באחד נישאה ïéLeøbאם ÷ôñ eäæ– ÆÀÅÅÄ
סופרים, מדברי  הם שפסולים אלא הם, כשרים התורה ומן שהואיל

גירושין" "ספק נקראים הם יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").הרי  ("("("("נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי 
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GLïéçà äL,ולוי שמעון  ראובן , –GL ïéàeNðúBiøëð L– ÀÈÇÄÀÄÈÈÀÄ
ביניהן, קרובות שאינן  נשים ïäîשלש  ãçà úîe, ראובן כגון  – ÅÆÈÅÆ

בנים, øîàîבלא éðMä da äNòå אשתו את שמעון וקידש – ÀÈÈÈÇÅÄÇÂÈ
עליה, בא ולא בשטר , או  בכסף ראובן  בלא úîåשל שמעון גם – ÈÅ

לייבום , לוי לפני המאמר ובעלת אשתו ונפלו  úBöìBçבנים, elà éøäÂÅÅÀ
úBîaéúî àGå סופרים מדברי קניין  מקצת עושה שמאמר לפי  – ÀÄÀÇÀ

שני מכוח באה המאמר  בעלת שזיקת ונמצא גמור , קניין  לא אבל 
עליה, ראובן  של  הזיקה עדיין שמעון ייבמה שלא זמן  שכל  אחים,

שמעון , של  הזיקה אף עליה ניתוספה מאמר , שמעון  בה וכשעשה
מתייבמות, ולא חולצות שתיהן íäî...הלכך  ãçà úîe" :øîàpLÆÆÁÇÅÇÇÅÆ

"äéìò àáé dîáéאת ודורשים: –ãçà íáé úwæ äéìòL– ÀÈÈÈÙÈÆÈÆÈÆÈÄÇÈÈÆÈ
אחד, אח מכוח באה לייבום שזיקתה éðLכלומר  úwæ äéìòL àGåÀÆÈÆÈÄÇÀÅ

ïéîáé,אחים שני מכוח באה כשזיקתה מתייבמת, היא אין אבל  – ÀÈÄ
שלימוד מבואר , בגמרא כך . דינה צרתה אף מתייבמת, אינה שהיא וכיון

מאמר אין  התורה מן  שכן בלבד , אסמכתא אלא אינו הכתוב מן  זה
כי  יבמים שני זיקת כאן  ואין  ביבמה, שנפלו קונה יבמות שתי  אם

הדין  ומן שמעון , של  ואשתו ראובן  של  אשתו היינו אחים, משני 
מאמר שתיקנו  מאחר  גזרו , שחכמים אלא שתיהן , את לוי מייבם

וזה  מתייבמות, אחד  מבית הבאות יבמות שתי יאמרו: שמא ביבמה,
מתייבמות ולא חולצות לפיכך  יא); ד , להלן (כמבואר ((((עיין עיין עיין עיין אסור 

אאאא).).).). לבלבלבלב,,,, בבבב;;;; לאלאלאלא,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות Bæéàìגמראגמראגמראגמרא íaéî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÇÅÀÅ
äiðMì õìBçå ,äöøiL קונה ספק שהמאמר  סובר  שמעון רבי  – ÆÄÀÆÀÅÇÀÄÈ

שאם  שירצה, לאיזו לוי  מייבם לפיכך כלל, קונה אינו ספק גמור קניין 
שמעון , זיקת אלא המאמר  בעלת על  אין  שוב גמור , קניין קונה המאמר 

הראשון; בעלה ראובן, זיקת אלא עליה אין קונה, אינו  המאמר ואם
d i p y l u l e g e זקוקה מהן אחת שכל ונמצא קונה, המאמר  אין  שמא ,

אין  אבל שתיהן , את לייבם חייב הוא והרי אחר , אח מכוח לייבום

שתי לייבם ואסור קונה, המאמר שמא שתיהן את לייבם רשאי  הוא
לשנייה. חולץ הלכך לעיל, שהזכרנו  כמו  אחד  מבית הבאות יבמות

.oerny iaxk dkld oi`eúBéçà ézLì ïéàeNð ïéçà éðL ראובן – ÀÅÇÄÀÄÄÀÅÂÈ
לרחל , ושמעון ïäîללאה ãçà úîe,בנים בלא ראובן , כגון – ÅÆÈÅÆ

éðL ìL BzLà äúî Ck øçàå,רחל שמעון , של אשתו –éøä ÀÇÇÈÅÈÄÀÆÅÄÂÅ
Bæ,לאה –åéìò äøeñà– שמעון על –äøñàðå ìéàBä ,úéîìBò ÂÈÈÈÈÄÄÀÆÆÀÈ

úçà äòL åéìò שהיתה לייבום, לפניו  ונפלה ראובן  שמת בשעה – ÈÈÈÈÇÇ
(משנה  לעיל  כבר שבארנו  כמו  אשה, אחות משום שמעון  על  אסורה

ז).
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ועושה  עדים, בפני  תחילה מקדשה היה אשה, לישא איש  כשעמד המשנה בזמן
לחופה  כונסה היה הנישואין  זמן  וכשהגיע אביה; בבית ומשאירה ארוסתו, אותה
אחת, בבת והנישואין הקידושין  לסדר נוהגים בימינו ברם, לביתו . כאשתו ומביאה

החופה. בשעת

íéLð ézL eLcwL íéðLקידש ומשה דינה את קידש  ראובן – ÀÇÄÆÄÀÀÅÈÄ
צפורה, eôéìçäאת ätçì ïúñéðk úòLáe,בשוגג –ìL úà ÀÈÇÀÄÈÈÇËÈÆÁÄÆÆ

úàå äæì äæäæì äæ ìL,דינה את ומשה צפורה את כנס ראובן – ÆÈÆÀÆÆÆÈÆ
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Léà úLà íeMî íéáiç.ïéçà eéä–çà úLà íeMî.úBéçà eéä íàå–dúBçà ìà äMà íeMî.eéä íàå ©¨¦¦¥¤¦¨©¦¦¥¤¨§¦¨£¨¦¦¨¤£¨§¦¨
úBcð–äcð íeMî.GL ïúBà ïéLéøôîeíéLãç äL,ïä úBøaòî ànL;ãìéì úBéeàø ïðéàL úBpè÷ eéä íàå ¦¦¦¨©§¦¦¨§¨¢¨¦¤¨§ª¨¥§¦¨§©¤¥¨§¥¥

–ãiî ïúBà ïéøéæçî.úBðäk eéä íàå–äîeøzä ïî eìñôð. ©£¦¦¨¦¨§¦¨Ÿ£¦§§¦©§¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡Bzîáéì õìBçä,äãìéå úøaòî úàöîðå;àîi÷ ìL ãìeäL ïîæa–äéúBáBø÷a øzî àeä,úøzî àéäå ©¥¦¦§§¦§¥§ª¤¤§¨§¨¦§©¤©¨¨¤©¨¨ª¨¦§¤¨§¦ª¤¤
åéáBø÷a,äpäkä ïî dìñt àGå;àîi÷ ìL ãìeä ïéà–äéúBáBø÷a øeñà àeä,àéäååéáBø÷a äøeñà,dìñôe ¦§¨§§¨¨¦©§ª¨¥©¨¨¤©¨¨¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨

äpäkä ïî. ¦©§ª¨
·Bzîáé úà ñðBkä,äãìéå úøaòî úàöîðå;àîi÷ ìL ãìeäL ïîæa–àéöBé,ïaøwa ïéáiçå;ãìeä ïéà íàå ©¥¤§¦§§¦§¥§ª¤¤§¨§¨¦§©¤©¨¨¤©¨¨¦§©¨¦©¨§¨§¦¥©¨¨

àîi÷ ìL–íi÷é.ïBLàøì äòLz ïa ÷ôñ,ïBøçàì äòáL ïa ÷ôñ–àéöBé,øLk ãìeäå,éeìz íLàa ïéáiçå. ¤©¨¨§©¥¨¥¤¦§¨¨¦¨¥¤¦§¨¨©£¦§©¨¨¨¥§©¨¦§¨¨¨

iiii.oig` eidéñåî øåñéàå ììåë øåñéàáã àðú éàäì äéì úéà ,øåñéà ìò ìç øåñéà ïéà ì"éé÷ã â"òà .'åëå çà úùà íåùî óà,àëä éë úçà úá øåñéàå ó
:øåñéàå øåñéà ìë ìò ïáø÷ àéáäì áééçå ,øåñéà ìò ìç øåñéà.oze` oiyixtne:ïäéìòáì øåæçì àìù.od zexaern `nyäðçáä ïðéòáå ,íéøæîî úåãìåäå

:ïäéìòáá íéøáåòä åìúé àìù ìåñô òøæì øùë òøæ ïéá.zepdk eid m`e:íéðäë úåðá.dnexzn elqtpúúéî øçà åìéôà äéáà úéá úîåøúá ìåëàìî
:äñðàðù ô"òàå ,äìòá

c`̀̀̀.dizeaexwa xzen `ed .eznail ulegdúîçî ùéàä ìò úåøñàðã êðä åðééä ïéúéðúîã íéáåø÷å úåáåø÷å .äöéìç àéòá àì àäã ,àéä äöéìç åàìã
:äìòá úîçî äùà ìò íéøñàðä íéáåø÷å åúùà.`niiw ly cled oi` m`:ìôð àåäù

aaaa.oaxwa oiaiige:êùôð äîî øùë ãìåäå .äåöî íå÷îá àìù çà úùà ìòáù.ielz my` oiaiige,úàèç åúââù ìòå úøë åðåãæ ìò ïéáééçù øáã ìëù
:éåìú íùà åìù òãåä àì ìò ïéáééç

`xephxa yexit

íéáiç elà éøä ק חטאת,– Léàרבן úLà íeMîאחד שכל  – ÂÅÅÇÈÄÄÅÆÄ
חברו . אשת את ïéçàכנס eéä,אחים היו ומשה ראובן  אם –íeMî ÈÇÄÄ

çà úLàאיסור שאין  פי על ואף אח; אשת משום אף הם חייבים – ÅÆÈ
שקידש שבשעה כאחד , בא איסורן הרי כאן מקום מכל  איסור , על  חל 
אח  אשת ומשום איש  אשת משום משה על  נאסרה דינה את ראובן

úBéçàכאחד . eéä íàå,אחיות היו  וצפורה דינה אם –íeMî ÀÄÈÂÈÄ
dúBçà ìà äMà,אשה אחות איסור משום גם הם חייבים – ÄÈÆÂÈ

יח יח יח יח ):):):):שנאמר  יח יח יח יח ,,,, חל((((ויקראויקראויקראויקרא זה ואיסור תקח"; לא אחותה אל  "ואשה
האחיות  כל כלל  צפורה את משה שכשקידש  כולל , איסור מדין  עליהם

עליו  אסורה שהיתה דינה, לגבי  שגם ונמצא אשה, אחות באיסור שלה
אשה  אחות איסור עכשיו  נוסף אח, אשת ומשום איש  אשת משום

כולל . איסור  úBcð,מחמת eéä íàå אף עליהן  äcðחייבים íeMî ÀÄÈÄÄÄÈ
בעלה, לגבי  זה איסור עליה ונוסף שהואיל מוסיף, איסור  מדין –

האחר לגבי גם טובטובטובטוב").").").").נוסף יוםיוםיוםיום וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ïéLéøôîeÇÀÄÄ((((עייןעייןעייןעיין
GL ïúBàíéLãç äL, לבעליהן שיחזרו קודם –úBøaòî ànL ÈÀÈÃÈÄÆÈÀËÈ

ïäכשר זרע בין להבחין  וצריך  ממזרים, זו  מביאה שיוולדו  ובניהם – Å
פסול. ïéøéæçîלזרע ,ãìéì úBéeàø ïðéàL úBpè÷ eéä íàåÀÄÈÀÇÆÅÈÀÅÅÇÂÄÄ
ãiî ïúBà.חדשים שלושה להפרישן צורך ואין לבעליהן, –íàå ÈÄÈÀÄ
úBðäk eéä, נתגרשו או ונתאלמנו לישראל, הנשואות כהנים בנות – ÈÙÂ

אביהן , בבית תרומה לאכילת חוזרות הדין שמן  זרע, להם eìñôðÄÀÀואין 
äîeøzä ïî שאשת פי  על  שאף אביהן, בית בתרומת מלאכול  – ÄÇÀÈ

צורך ואין  לכהונה; נפסלה מקום מכל לבעלה, מותרת שנאנסה ישראל

לבעלה. נאסרה שהרי התרומה, מן  שנפסלה כהן , אשת היא אם לומר 

i y i n g m e i
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úøaòî úàöîðå ,Bzîáéì õìBçä– המת מבעלה –;äãìéå ÇÅÄÄÀÀÄÀÅÀËÆÆÀÈÀÈ
àîi÷ ìL ãìeäL ïîæa שכלו שנתברר או נפל, מספק שיצא – ÄÀÇÆÇÈÈÆÇÈÈ

חדשיו , ולדלו ויש הואיל  לצורך, שלא היתה שהחליצה ונמצא

כלל , חליצה היתה לא כאילו  זה והרי המת, øzîלאחיו  àeäËÈ
äéúBáBø÷a האסורה קרובה וכל  כגרושה, דינה החלוצה שכן  – ÄÀÆÈ

חליצתו  מחמת החולץ על היא אסורה גרושתו, מחמת אדם על 
אינה  שחליצתה כאן אבל  ז), משנה להלן הוא (כמבואר  הרי חליצה

בקרובותיה, åéáBø÷aמותר  úøzî àéäå אח לו היה אם כגון – ÀÄËÆÆÄÀÈ
חליצתה  שאין לו , מותרת היא המת, בעלה של  אחיו שאינו  האם, מן

עליו , אוסרתה äpäkäזו ïî dìñt àGå,החליצה ידי על – ÀÀÈÈÄÇÀËÈ
כלל. היתה לא כאילו בה צורך  היה ולא שהואיל  שבארנו , מהטעם

àîi÷ ìL ãìeä ïéàלצורך שהחליצה ונמצא נפל, שהוא – ÅÇÈÈÆÇÈÈ
åéáBø÷aהיתה, äøeñà àéäå ,äéúBáBø÷a øeñà àeä מחמת – ÈÄÀÆÈÀÄÂÈÄÀÈ

זו, äpäkäחליצה ïî dìñôe, לכהן להינשא היא שאסורה – ÀÈÈÄÇÀËÈ
אחרת, פעם חליצה היא שצריכה בגמרא, דעה יש  ברם, גרושה. כדין 

בלבד. לחומרה מדרבנן אלא חליצה אינה מעוברת שחליצת לפי 
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המת  מבעלה מעוברת ונמצאה ליבמתו  שחלץ במי הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
מעוברת  כך  אחר ונמצאה יבמתו, את שייבם במי לדון  משנתנו מוסיפה וילדה,

המת. מבעלה

Bzîáé úà ñðBkä,אותה שייבם כלומר  –úøaòî úàöîðå– ÇÅÆÀÄÀÀÄÀÅÀËÆÆ
– המת ÷àîiמבעלה ìL ãìeäL ïîæa ;äãìéå שבארנו כמו – ÀÈÀÈÄÀÇÆÇÈÈÆÇÈÈ

ייבום, מצוות במקום שלא אח אשת על שבא ונמצא הקודמת, במשנה

àéöBéבגט משמע "יוציא" שהלשון מפרשים, יש אותה; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;– Ä
יפריש יפריש יפריש יפריש "),"),"),"), קתניקתניקתניקתני """"ולאולאולאולא המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  דיבורדיבורדיבורדיבור תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, בבבב;;;; לו לו לו לו ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות גמרא גמרא גמרא גמרא  ועייןועייןועייןועיין

ערווה  והיא שהואיל  גט, לה ליתן צריך שאינו  היא הפוסקים דעת אבל 
בה תפסו  לא הקידושין  הרי א א א א ,,,,עליו, וחליצהוחליצהוחליצהוחליצה ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

והיבמה,ïéáiçåכבכבכבכב).).).). היבם –ïaøwaעל שחייבים עבירה שכל – ÀÇÈÄÇÈÀÈ
חטאת. שגגתה על  חייבים כרת ÷àîiזדונה ìL ãìeä ïéà íàåÀÄÅÇÈÈÆÇÈÈ

נפל, שהוא –íi÷éשיחזור אמרו, ובגמרא שכנס. יבמתו  את היבם – ÀÇÅ
ביאה. שמה לא מעוברת שביאת לפי ייבום, מצוות לשם עליה ויבוא

ïBøçàì äòáL ïa ÷ôñ ,ïBLàøì äòLz ïa ÷ôñ,ילדה אם – ÈÅÆÄÀÈÈÄÈÅÆÄÀÈÈÇÂ
נתעברה  ספק אלא שמת, הראשון מבעלה מעוברת שהיתה ידוע ואין
היבם  מן נתעברה ספק הריון, חדשי  תשעה בן  והולד  הראשון מבעלה

הריון , חדשי  שבעה בן  הוא מספק,àéöBéוהולד בגט אותה –ãìeäå ÄÀÇÈÈ
øLk שלא בין הראשון, בעלה של וולדו שהוא בין  נפשך, ממה – ÈÅ

היבם. של הוא והולד כדין , ונתייבמה הראשון לבעלה ולד ïéáiçåÀÇÈÄהיה
éeìz íLàaעבירה ספק על  שמביאים אשם בקרבן  ה ה ה ה ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÈÈÈ

העובריז יז יז יז ----יח יח יח יח ),),),), חטאת, שגגתה ועל  כרת זדונה על  שחייבים עבירה שכל
תלוי. אשם חייב עבירה אותה של ספק על בשוגג
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‚íéñëð dì eìôpL íáé úøîBL–íéãBîìlä úéáe éànL úéa,úðúBðå úøëBnL,íi÷å.äúî,eNòi äî ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦¦¥©©¥¦¥¤¤¤§¤¤§©¨¥¨©©£
dnò ïéàöBéå ïéñðëpä íéñëðáe dúaúëa?éànL úéaíéøîBà:áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Gçé.ìlä úéáe ¦§ª¨¨¦§¨¦©¦§¨¦§§¦¦¨¥©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨¥¦¥

íéøîBà:ïú÷æça íéñëð,ìòaä éLøBé ú÷æça äaúk,áàä éLøBé ú÷æça dnò íéàöBéå íéñðëpä íéñëð. §¦§¨¦§¤§¨¨§ª¨§¤§©§¥©©©§¨¦©¦§¨¦§§¦¦¨§¤§©§¥¨¨
„dñðk–øác ìëì BzLàk àéä éøä,ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaúk àäzL ãáìáe. §¨¨£¥¦§¦§§¨¨¨¦§©¤§¥§ª¨¨©¦§¥©£¨¨¦
‰íaéì ìBãba äåöî.äöø àG–ïéçàä ìk ìò ïéëläî.eöø àG–Bì íéøîBàå ìBãbä ìöà ïéøæBç:éìòE ¦§¨©¨§©¥¨¨§©§¦©¨¨©¦¨§¦¥¤©¨§§¦¨¤

äåöî;!íaé Bà õGç Bà ¦§¨£©¥
ÂìécâiL ãò ïèwa äìz,ãò ìBãba Bàíiä úðéãnî àáiL,Bà Løça BàäèBMa–Bì ïéòîBL ïéà;àlà ¨¨©¨¨©¤©§¦©¨©¤¨Ÿ¦§¦©©¨©¥¥©¤¥§¦¤¨

bbbb.mai zxney:íáéì äôöîå úðúîî àéäù.miqkp dl eltpy:äéáà úéáî.dzaezka eyri dnåéìò ìá÷å åì äñéðëäù àéðåãðå úôñåúå íéúàîå äðî
:úåéøçà.mi`veie miqpkpd miqkpae:äîò ïéàöåé äìòáî úàöåéùëå äîò ïéñðëð úñðëð àéäùëù .âåìî éñëðlrad iyxei ewelgi mixne` i`ny zia

.a`d iyxei mr:àâìôá äëåæ åìöà àéä äàåùð ÷ôñù äæå ,åúùà úà ùøåé ìòáäù ,÷ôñî äúùåøé éöçá íáéä äëåæå àéä äàåùð ÷ôñã.ozwfga miqkp
å÷åìçé àðéã ïéðòìå .åéìò íúåéøçàù ìòáä éùøåé ú÷æçá éà ,äìù íéñëðä åéäù äùàä éùøåé ú÷æçá éà ììä úéá åùøéô àìå .ïú÷æçá ,ìæøá ïàö éñëð

:ììä úéá éøáãì åìéôà
cccc.xac lkl ezy`k:äéìò àøñúéî àìå äöøéùë äøéæçîå ,äöéìç àéòá àìå èâá äùøâîù.oey`xd dlra iqkp lrïåùàøä äìòá ìù úåò÷ø÷ åéäéù

:ãáìá äðî àéäå ,åéñëð ìò äáåúë íáéä äì áúåë ïåùàøä äìòáî äáåúë äì úéì éàå .äúáåúë ìò ïéàáøòå ïéàøçà
dddd.mail lecba devn:øåëáä äéäåî ïðéôìéãë
eeee.lecbae:éðîî ìåãâ àåäù ,åì åðéúîä øîåì åá åðéðôìù ïéçàä ìåãâ äìúå ,íéä úðéãîá íéçàä ìåãâ äéäù.dheyae yxgae]ïéòîåù ïéà .åàéøáéù ãò
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בכתובה  "כתובה". הנקרא התחייבות שטר לאשתו הבעל כותב הנישואין בשעת
מסויים  כסף סכום הוא הכתובה עיקר  אך לאשתו. הבעל  חובות כל  מפורטות

(dpnl`l d`ne dlezal xpic miiz`n)מכאן ימות. או  יגרשנה אם אשתו שתקבל
הכתובה. כסף לרוב: משמעותה "כתובה"

מתחלק  בעלה לבית מביאה שהאשה סוגים:הנכסים לשני  ים
,"beln iqkp" בכתובה.`. נרשמים ואינם אביה, מבית עמה מביאה שהיא הנכסים והם

הנישואין. לאחר  במתנה או  בירושה לה שנופלים הנכסים גם שייכים זה לסוג
פירות  אכילת אלא בהם לו שאין  באחריותם, חייב הבעל ואין  שלה הם אלו נכסים

בלבד.
,"lfxa o`v iqkp" .a רושם והוא בנדוניה לבעלה מכניסה שהאשה הנכסים והם

שלו, הם ושבחם והפסדם כרצונו , בהם משתמש  הבעל  אלו , נכסים בכתובה, אותם
באחריותם. חייב והוא

בעלה  שמת אשה היינו  יבם, שומרת של  והנכסים הכתובה דין ללמד באה משנתנו
ייבום. מצוות בה שיקיים לייבם ממתנת והיא בנים בלא

íáé úøîBL,שייבמנה ליבם הממתנת –íéñëð dì eìôpL– ÆÆÈÈÆÈÀÈÀÈÄ
יבם, שומרת בעודה אביה ìläמבית úéáe éànL úéa íéãBî– ÄÅÇÇÅÄÅ

ביניהם, מחלוקת אין íi÷åכלומר ,úðúBðå úøëBnL שרשאית – ÆÆÆÀÆÆÀÇÈ
קיימים. ומעשיה במתנה ליתנם או  למכרם שומרת äúîהיא כשהיא – ÅÈ

dúaúëaיבם, eNòi äî"ברזל צאן  וב"נכסי כתובתה בכסף – ÇÇÂÄÀËÈÈ
לעיל, שבארנו כמו  בכתובה, ïéàöBéåהרשומים ïéñðëpä íéñëðáeÄÀÈÄÇÄÀÈÄÀÀÄ

dnò ונוטלת לבעלה בכניסתה אותם שמביאה מלוג" "נכסי היינו  – ÄÈ
של נכסיה כל את יורש  מי  כלומר  ממנו , ביציאתה שהם כמות אותם

שמתה? יבם ìòaäשומרת éLøBé e÷Gçé :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÂÀÅÇÇÇ
áàä éLøBé íò האב שכן  אביה, יורשי עם המת בעלה יורשי – ÄÀÅÈÈ

בתו את ברם,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))יורש מבארים מבארים מבארים מבארים . המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים  הגמרא),רוב רוב רוב רוב  פי (על
ולכן  נשואה, כספק דינה שהיבמה כלומר  היבם, היינו הבעל שיורשי

היבם lrad)זוכה iyxein `edy)שהרי הספק, מכוח ירושתה במחצית
בחצי זוכה אצלו היא נשואה שספק והיבם אשתו, את יורש  הבעל 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). ïú÷æça((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ,íéñëð :íéøîBà ìlä úéáeכלומר – ÅÄÅÀÄÀÈÄÀÆÀÈÈ
יורשי בחזקת עומדים: הם היורשים שני  בחזקת ברזל " צאן  "נכסי
לפי הבעל , יורשי  ובחזקת האשה, של  הם שהנכסים משום האב,

יורשי יחלוקו  ברזל צאן בנכסי הלכך  הבעל , על הנכסים שאחריות
הבעל יורשי עם בבבב););););האב קנח קנח קנח קנח ,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבא בבא בבא בבא  הגמראהגמראהגמראהגמרא מסקנת מסקנת מסקנת מסקנת  äaúkÀËÈ((((לפילפילפילפי

בכתובה, בעלה לה שכתב הכסף –ìòaä éLøBé ú÷æça שאחריות – ÀÆÀÇÀÅÇÇÇ
הבעל; על היא dnòהכתובה íéàöBéå íéñðëpä íéñëðנכסי" – ÀÈÄÇÄÀÈÄÀÀÄÄÈ

áàäמלוג", éLøBé ú÷æça הללו שהנכסים לפי  האשה, של – ÀÆÀÇÀÅÈÈ
הלל שבית מפרשים, יש  באחריותם. חייב הבעל  שאין  הם, ברשותה

כלל: תחילה ozwfgaקובעים miqkp המוחזק לפי נידונים הנכסים כל  –

והולכים: הם ומפרטים שבכתובה,daezkבהם, ההתחייבויות כל –
בנדוניה  לבעל  שהכניסה ברזל צאן  ונכסי  הבעל , לה שכתב הכסף היינו 

באחריותם, חייב lradוהוא iyxei zwfga מוחזק היה שהבעל לפי –
לגמרי; dnrבהם mi`veie miqpkpd miqkp,"מלוג "נכסי –iyxei zwfga

`daביותר בהם מוחזקת שהאשה מפני  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).– ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שנתייבמה. לאחר  היבמה של  דינה ללמד באה משנתנו

dñðk,היבמה את היבם שייבם לאחר  –ìëì BzLàk àéä éøä ÀÈÈÂÅÄÀÄÀÀÈ
øác וכן חליצה; עוד  צריכה ואינה בגט, מגרשה לגרשה בא שאם – ÈÈ

באיסור עוד  עומדת ואינה שגירשה, לאחר כאשתו להחזירה לו  מותר

שנאמר אח, ה ה ה ה ):):):):אשת כה כה כה כה ,,,, שלקחה ((((דברים דברים דברים דברים  כיון  – לאשה" לו "ולקחה
כאשתו , היא כאשתו ,ãáìáeהרי אינה זה ובדבר  –dúaúk àäzL ÄÀÇÆÀÅÀËÈÈ

ïBLàøä dìòá éñëð ìò המת אחיו  נכסי אלא היבם נכסי  שלא – ÇÄÀÅÇÂÈÈÄ
לה  תיקנו  נכסים, הניח לא אחיו אם ברם, לכתובתה. הם משועבדים

היבם מן כתובה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).חכמים
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íaéì ìBãba äåöî,שם בארנו  וכבר ח), (ב, לעיל ששנינו  כמו – ÄÀÈÇÈÀÇÅ
הבכור". "והיה הייבום: בפרשת שכתוב ממה זה äöøשלמדים àGÈÈ

לחלוץ, אלא לייבם רצה שלא מבואר , בגמרא לייבם; הגדול  –ïéëläîÀÇÀÄ
ïéçàä ìk ìò שהולכים היינו  קודם, גדול  שגדול מבואר, בגמרא – ÇÈÈÇÄ

לשלישי הולכים רוצה אינו הוא ואם באחים, הגדול שלאחר לשני

לייבם. מהם אחד יסכים שמא eöøוכו', àG,לחלוץ אלא לייבם – È
Bà õGç Bà ;äåöî Eéìò :Bì íéøîBàå ìBãbä ìöà ïéøæBçÀÄÅÆÇÈÀÀÄÈÆÄÀÈÂ

!íaé שמצוות למדים, ממשנתנו  בגדול. מצוותה החליצה שאף – ÇÅ
שבהם.יי הגדול  מן  אפילו  חליצה ממצוות עדיפה שבאחים בצעיר בום
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ìécâiL ãò ïèwa äìz שימתינו אמר , שבאחים הגדול אם – ÈÈÇÈÈÇÆÇÀÄ
ייבמנה, הוא שמא שיגדל , עד  הקטן  ìBãbaלאחיו Bà שתלה או  – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéáiç elà éøä ק חטאת,– Léàרבן úLà íeMîאחד שכל  – ÂÅÅÇÈÄÄÅÆÄ
חברו . אשת את ïéçàכנס eéä,אחים היו ומשה ראובן  אם –íeMî ÈÇÄÄ

çà úLàאיסור שאין  פי על ואף אח; אשת משום אף הם חייבים – ÅÆÈ
שקידש שבשעה כאחד , בא איסורן הרי כאן מקום מכל  איסור , על  חל 
אח  אשת ומשום איש  אשת משום משה על  נאסרה דינה את ראובן

úBéçàכאחד . eéä íàå,אחיות היו  וצפורה דינה אם –íeMî ÀÄÈÂÈÄ
dúBçà ìà äMà,אשה אחות איסור משום גם הם חייבים – ÄÈÆÂÈ

יח יח יח יח ):):):):שנאמר  יח יח יח יח ,,,, חל((((ויקראויקראויקראויקרא זה ואיסור תקח"; לא אחותה אל  "ואשה
האחיות  כל כלל  צפורה את משה שכשקידש  כולל , איסור מדין  עליהם

עליו  אסורה שהיתה דינה, לגבי  שגם ונמצא אשה, אחות באיסור שלה
אשה  אחות איסור עכשיו  נוסף אח, אשת ומשום איש  אשת משום

כולל . איסור  úBcð,מחמת eéä íàå אף עליהן  äcðחייבים íeMî ÀÄÈÄÄÄÈ
בעלה, לגבי  זה איסור עליה ונוסף שהואיל מוסיף, איסור  מדין –

האחר לגבי גם טובטובטובטוב").").").").נוסף יוםיוםיוםיום וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ïéLéøôîeÇÀÄÄ((((עייןעייןעייןעיין
GL ïúBàíéLãç äL, לבעליהן שיחזרו קודם –úBøaòî ànL ÈÀÈÃÈÄÆÈÀËÈ

ïäכשר זרע בין להבחין  וצריך  ממזרים, זו  מביאה שיוולדו  ובניהם – Å
פסול. ïéøéæçîלזרע ,ãìéì úBéeàø ïðéàL úBpè÷ eéä íàåÀÄÈÀÇÆÅÈÀÅÅÇÂÄÄ
ãiî ïúBà.חדשים שלושה להפרישן צורך ואין לבעליהן, –íàå ÈÄÈÀÄ
úBðäk eéä, נתגרשו או ונתאלמנו לישראל, הנשואות כהנים בנות – ÈÙÂ

אביהן , בבית תרומה לאכילת חוזרות הדין שמן  זרע, להם eìñôðÄÀÀואין 
äîeøzä ïî שאשת פי  על  שאף אביהן, בית בתרומת מלאכול  – ÄÇÀÈ

צורך ואין  לכהונה; נפסלה מקום מכל לבעלה, מותרת שנאנסה ישראל

לבעלה. נאסרה שהרי התרומה, מן  שנפסלה כהן , אשת היא אם לומר 
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úøaòî úàöîðå ,Bzîáéì õìBçä– המת מבעלה –;äãìéå ÇÅÄÄÀÀÄÀÅÀËÆÆÀÈÀÈ
àîi÷ ìL ãìeäL ïîæa שכלו שנתברר או נפל, מספק שיצא – ÄÀÇÆÇÈÈÆÇÈÈ

חדשיו , ולדלו ויש הואיל  לצורך, שלא היתה שהחליצה ונמצא

כלל , חליצה היתה לא כאילו  זה והרי המת, øzîלאחיו  àeäËÈ
äéúBáBø÷a האסורה קרובה וכל  כגרושה, דינה החלוצה שכן  – ÄÀÆÈ

חליצתו  מחמת החולץ על היא אסורה גרושתו, מחמת אדם על 
אינה  שחליצתה כאן אבל  ז), משנה להלן הוא (כמבואר  הרי חליצה

בקרובותיה, åéáBø÷aמותר  úøzî àéäå אח לו היה אם כגון – ÀÄËÆÆÄÀÈ
חליצתה  שאין לו , מותרת היא המת, בעלה של  אחיו שאינו  האם, מן

עליו , אוסרתה äpäkäזו ïî dìñt àGå,החליצה ידי על – ÀÀÈÈÄÇÀËÈ
כלל. היתה לא כאילו בה צורך  היה ולא שהואיל  שבארנו , מהטעם

àîi÷ ìL ãìeä ïéàלצורך שהחליצה ונמצא נפל, שהוא – ÅÇÈÈÆÇÈÈ
åéáBø÷aהיתה, äøeñà àéäå ,äéúBáBø÷a øeñà àeä מחמת – ÈÄÀÆÈÀÄÂÈÄÀÈ

זו, äpäkäחליצה ïî dìñôe, לכהן להינשא היא שאסורה – ÀÈÈÄÇÀËÈ
אחרת, פעם חליצה היא שצריכה בגמרא, דעה יש  ברם, גרושה. כדין 

בלבד. לחומרה מדרבנן אלא חליצה אינה מעוברת שחליצת לפי 
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המת  מבעלה מעוברת ונמצאה ליבמתו  שחלץ במי הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
מעוברת  כך  אחר ונמצאה יבמתו, את שייבם במי לדון  משנתנו מוסיפה וילדה,

המת. מבעלה

Bzîáé úà ñðBkä,אותה שייבם כלומר  –úøaòî úàöîðå– ÇÅÆÀÄÀÀÄÀÅÀËÆÆ
– המת ÷àîiמבעלה ìL ãìeäL ïîæa ;äãìéå שבארנו כמו – ÀÈÀÈÄÀÇÆÇÈÈÆÇÈÈ

ייבום, מצוות במקום שלא אח אשת על שבא ונמצא הקודמת, במשנה

àéöBéבגט משמע "יוציא" שהלשון מפרשים, יש אותה; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;– Ä
יפריש יפריש יפריש יפריש "),"),"),"), קתניקתניקתניקתני """"ולאולאולאולא המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  דיבורדיבורדיבורדיבור תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, בבבב;;;; לו לו לו לו ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות גמרא גמרא גמרא גמרא  ועייןועייןועייןועיין

ערווה  והיא שהואיל  גט, לה ליתן צריך שאינו  היא הפוסקים דעת אבל 
בה תפסו  לא הקידושין  הרי א א א א ,,,,עליו, וחליצהוחליצהוחליצהוחליצה ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((עייןעייןעייןעיין

והיבמה,ïéáiçåכבכבכבכב).).).). היבם –ïaøwaעל שחייבים עבירה שכל – ÀÇÈÄÇÈÀÈ
חטאת. שגגתה על  חייבים כרת ÷àîiזדונה ìL ãìeä ïéà íàåÀÄÅÇÈÈÆÇÈÈ

נפל, שהוא –íi÷éשיחזור אמרו, ובגמרא שכנס. יבמתו  את היבם – ÀÇÅ
ביאה. שמה לא מעוברת שביאת לפי ייבום, מצוות לשם עליה ויבוא

ïBøçàì äòáL ïa ÷ôñ ,ïBLàøì äòLz ïa ÷ôñ,ילדה אם – ÈÅÆÄÀÈÈÄÈÅÆÄÀÈÈÇÂ
נתעברה  ספק אלא שמת, הראשון מבעלה מעוברת שהיתה ידוע ואין
היבם  מן נתעברה ספק הריון, חדשי  תשעה בן  והולד  הראשון מבעלה

הריון , חדשי  שבעה בן  הוא מספק,àéöBéוהולד בגט אותה –ãìeäå ÄÀÇÈÈ
øLk שלא בין הראשון, בעלה של וולדו שהוא בין  נפשך, ממה – ÈÅ

היבם. של הוא והולד כדין , ונתייבמה הראשון לבעלה ולד ïéáiçåÀÇÈÄהיה
éeìz íLàaעבירה ספק על  שמביאים אשם בקרבן  ה ה ה ה ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÈÈÈ

העובריז יז יז יז ----יח יח יח יח ),),),), חטאת, שגגתה ועל  כרת זדונה על  שחייבים עבירה שכל
תלוי. אשם חייב עבירה אותה של ספק על בשוגג
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‚íéñëð dì eìôpL íáé úøîBL–íéãBîìlä úéáe éànL úéa,úðúBðå úøëBnL,íi÷å.äúî,eNòi äî ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦¦¥©©¥¦¥¤¤¤§¤¤§©¨¥¨©©£
dnò ïéàöBéå ïéñðëpä íéñëðáe dúaúëa?éànL úéaíéøîBà:áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Gçé.ìlä úéáe ¦§ª¨¨¦§¨¦©¦§¨¦§§¦¦¨¥©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨¥¦¥

íéøîBà:ïú÷æça íéñëð,ìòaä éLøBé ú÷æça äaúk,áàä éLøBé ú÷æça dnò íéàöBéå íéñðëpä íéñëð. §¦§¨¦§¤§¨¨§ª¨§¤§©§¥©©©§¨¦©¦§¨¦§§¦¦¨§¤§©§¥¨¨
„dñðk–øác ìëì BzLàk àéä éøä,ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaúk àäzL ãáìáe. §¨¨£¥¦§¦§§¨¨¨¦§©¤§¥§ª¨¨©¦§¥©£¨¨¦
‰íaéì ìBãba äåöî.äöø àG–ïéçàä ìk ìò ïéëläî.eöø àG–Bì íéøîBàå ìBãbä ìöà ïéøæBç:éìòE ¦§¨©¨§©¥¨¨§©§¦©¨¨©¦¨§¦¥¤©¨§§¦¨¤

äåöî;!íaé Bà õGç Bà ¦§¨£©¥
ÂìécâiL ãò ïèwa äìz,ãò ìBãba Bàíiä úðéãnî àáiL,Bà Løça BàäèBMa–Bì ïéòîBL ïéà;àlà ¨¨©¨¨©¤©§¦©¨©¤¨Ÿ¦§¦©©¨©¥¥©¤¥§¦¤¨

bbbb.mai zxney:íáéì äôöîå úðúîî àéäù.miqkp dl eltpy:äéáà úéáî.dzaezka eyri dnåéìò ìá÷å åì äñéðëäù àéðåãðå úôñåúå íéúàîå äðî
:úåéøçà.mi`veie miqpkpd miqkpae:äîò ïéàöåé äìòáî úàöåéùëå äîò ïéñðëð úñðëð àéäùëù .âåìî éñëðlrad iyxei ewelgi mixne` i`ny zia

.a`d iyxei mr:àâìôá äëåæ åìöà àéä äàåùð ÷ôñù äæå ,åúùà úà ùøåé ìòáäù ,÷ôñî äúùåøé éöçá íáéä äëåæå àéä äàåùð ÷ôñã.ozwfga miqkp
å÷åìçé àðéã ïéðòìå .åéìò íúåéøçàù ìòáä éùøåé ú÷æçá éà ,äìù íéñëðä åéäù äùàä éùøåé ú÷æçá éà ììä úéá åùøéô àìå .ïú÷æçá ,ìæøá ïàö éñëð

:ììä úéá éøáãì åìéôà
cccc.xac lkl ezy`k:äéìò àøñúéî àìå äöøéùë äøéæçîå ,äöéìç àéòá àìå èâá äùøâîù.oey`xd dlra iqkp lrïåùàøä äìòá ìù úåò÷ø÷ åéäéù

:ãáìá äðî àéäå ,åéñëð ìò äáåúë íáéä äì áúåë ïåùàøä äìòáî äáåúë äì úéì éàå .äúáåúë ìò ïéàáøòå ïéàøçà
dddd.mail lecba devn:øåëáä äéäåî ïðéôìéãë
eeee.lecbae:éðîî ìåãâ àåäù ,åì åðéúîä øîåì åá åðéðôìù ïéçàä ìåãâ äìúå ,íéä úðéãîá íéçàä ìåãâ äéäù.dheyae yxgae]ïéòîåù ïéà .åàéøáéù ãò
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בכתובה  "כתובה". הנקרא התחייבות שטר לאשתו הבעל כותב הנישואין בשעת
מסויים  כסף סכום הוא הכתובה עיקר  אך לאשתו. הבעל  חובות כל  מפורטות

(dpnl`l d`ne dlezal xpic miiz`n)מכאן ימות. או  יגרשנה אם אשתו שתקבל
הכתובה. כסף לרוב: משמעותה "כתובה"

מתחלק  בעלה לבית מביאה שהאשה סוגים:הנכסים לשני  ים
,"beln iqkp" בכתובה.`. נרשמים ואינם אביה, מבית עמה מביאה שהיא הנכסים והם

הנישואין. לאחר  במתנה או  בירושה לה שנופלים הנכסים גם שייכים זה לסוג
פירות  אכילת אלא בהם לו שאין  באחריותם, חייב הבעל ואין  שלה הם אלו נכסים

בלבד.
,"lfxa o`v iqkp" .a רושם והוא בנדוניה לבעלה מכניסה שהאשה הנכסים והם

שלו, הם ושבחם והפסדם כרצונו , בהם משתמש  הבעל  אלו , נכסים בכתובה, אותם
באחריותם. חייב והוא

בעלה  שמת אשה היינו  יבם, שומרת של  והנכסים הכתובה דין ללמד באה משנתנו
ייבום. מצוות בה שיקיים לייבם ממתנת והיא בנים בלא

íáé úøîBL,שייבמנה ליבם הממתנת –íéñëð dì eìôpL– ÆÆÈÈÆÈÀÈÀÈÄ
יבם, שומרת בעודה אביה ìläמבית úéáe éànL úéa íéãBî– ÄÅÇÇÅÄÅ

ביניהם, מחלוקת אין íi÷åכלומר ,úðúBðå úøëBnL שרשאית – ÆÆÆÀÆÆÀÇÈ
קיימים. ומעשיה במתנה ליתנם או  למכרם שומרת äúîהיא כשהיא – ÅÈ

dúaúëaיבם, eNòi äî"ברזל צאן  וב"נכסי כתובתה בכסף – ÇÇÂÄÀËÈÈ
לעיל, שבארנו כמו  בכתובה, ïéàöBéåהרשומים ïéñðëpä íéñëðáeÄÀÈÄÇÄÀÈÄÀÀÄ

dnò ונוטלת לבעלה בכניסתה אותם שמביאה מלוג" "נכסי היינו  – ÄÈ
של נכסיה כל את יורש  מי  כלומר  ממנו , ביציאתה שהם כמות אותם

שמתה? יבם ìòaäשומרת éLøBé e÷Gçé :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÂÀÅÇÇÇ
áàä éLøBé íò האב שכן  אביה, יורשי עם המת בעלה יורשי – ÄÀÅÈÈ

בתו את ברם,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))יורש מבארים מבארים מבארים מבארים . המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים  הגמרא),רוב רוב רוב רוב  פי (על
ולכן  נשואה, כספק דינה שהיבמה כלומר  היבם, היינו הבעל שיורשי

היבם lrad)זוכה iyxein `edy)שהרי הספק, מכוח ירושתה במחצית
בחצי זוכה אצלו היא נשואה שספק והיבם אשתו, את יורש  הבעל 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). ïú÷æça((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ,íéñëð :íéøîBà ìlä úéáeכלומר – ÅÄÅÀÄÀÈÄÀÆÀÈÈ
יורשי בחזקת עומדים: הם היורשים שני  בחזקת ברזל " צאן  "נכסי
לפי הבעל , יורשי  ובחזקת האשה, של  הם שהנכסים משום האב,

יורשי יחלוקו  ברזל צאן בנכסי הלכך  הבעל , על הנכסים שאחריות
הבעל יורשי עם בבבב););););האב קנח קנח קנח קנח ,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבא בבא בבא בבא  הגמראהגמראהגמראהגמרא מסקנת מסקנת מסקנת מסקנת  äaúkÀËÈ((((לפילפילפילפי

בכתובה, בעלה לה שכתב הכסף –ìòaä éLøBé ú÷æça שאחריות – ÀÆÀÇÀÅÇÇÇ
הבעל; על היא dnòהכתובה íéàöBéå íéñðëpä íéñëðנכסי" – ÀÈÄÇÄÀÈÄÀÀÄÄÈ

áàäמלוג", éLøBé ú÷æça הללו שהנכסים לפי  האשה, של – ÀÆÀÇÀÅÈÈ
הלל שבית מפרשים, יש  באחריותם. חייב הבעל  שאין  הם, ברשותה

כלל: תחילה ozwfgaקובעים miqkp המוחזק לפי נידונים הנכסים כל  –

והולכים: הם ומפרטים שבכתובה,daezkבהם, ההתחייבויות כל –
בנדוניה  לבעל  שהכניסה ברזל צאן  ונכסי  הבעל , לה שכתב הכסף היינו 

באחריותם, חייב lradוהוא iyxei zwfga מוחזק היה שהבעל לפי –
לגמרי; dnrבהם mi`veie miqpkpd miqkp,"מלוג "נכסי –iyxei zwfga

`daביותר בהם מוחזקת שהאשה מפני  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).– ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;
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שנתייבמה. לאחר  היבמה של  דינה ללמד באה משנתנו

dñðk,היבמה את היבם שייבם לאחר  –ìëì BzLàk àéä éøä ÀÈÈÂÅÄÀÄÀÀÈ
øác וכן חליצה; עוד  צריכה ואינה בגט, מגרשה לגרשה בא שאם – ÈÈ

באיסור עוד  עומדת ואינה שגירשה, לאחר כאשתו להחזירה לו  מותר

שנאמר אח, ה ה ה ה ):):):):אשת כה כה כה כה ,,,, שלקחה ((((דברים דברים דברים דברים  כיון  – לאשה" לו "ולקחה
כאשתו , היא כאשתו ,ãáìáeהרי אינה זה ובדבר  –dúaúk àäzL ÄÀÇÆÀÅÀËÈÈ

ïBLàøä dìòá éñëð ìò המת אחיו  נכסי אלא היבם נכסי  שלא – ÇÄÀÅÇÂÈÈÄ
לה  תיקנו  נכסים, הניח לא אחיו אם ברם, לכתובתה. הם משועבדים

היבם מן כתובה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).חכמים

y c e w z a y
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íaéì ìBãba äåöî,שם בארנו  וכבר ח), (ב, לעיל ששנינו  כמו – ÄÀÈÇÈÀÇÅ
הבכור". "והיה הייבום: בפרשת שכתוב ממה זה äöøשלמדים àGÈÈ

לחלוץ, אלא לייבם רצה שלא מבואר , בגמרא לייבם; הגדול  –ïéëläîÀÇÀÄ
ïéçàä ìk ìò שהולכים היינו  קודם, גדול  שגדול מבואר, בגמרא – ÇÈÈÇÄ

לשלישי הולכים רוצה אינו הוא ואם באחים, הגדול שלאחר לשני

לייבם. מהם אחד יסכים שמא eöøוכו', àG,לחלוץ אלא לייבם – È
Bà õGç Bà ;äåöî Eéìò :Bì íéøîBàå ìBãbä ìöà ïéøæBçÀÄÅÆÇÈÀÀÄÈÆÄÀÈÂ

!íaé שמצוות למדים, ממשנתנו  בגדול. מצוותה החליצה שאף – ÇÅ
שבהם.יי הגדול  מן  אפילו  חליצה ממצוות עדיפה שבאחים בצעיר בום

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ìécâiL ãò ïèwa äìz שימתינו אמר , שבאחים הגדול אם – ÈÈÇÈÈÇÆÇÀÄ
ייבמנה, הוא שמא שיגדל , עד  הקטן  ìBãbaלאחיו Bà שתלה או  – ÇÈ
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Bì íéøîBà:éìòäåöî E;!íaé Bà õGç Bà §¦¨¤¦§¨£©¥

:[åì.devn jilr:ïðéäùî àì äåöî ééåäùã ,äåöî êéìò åðéðôìù ïéçàä ìåãâ äúàù ïåéë ,êîî ìåãâ àåä íéä úðéãîáù êéçàù éô ìò óà
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האחים, íiäבגדול  úðéãnî àáiL ãò שבאחים הגדול  שהיה – ÇÆÈÙÄÀÄÇÇÈ
האח  שיבוא עד  שימתינו  אמר שלפנינו האחים וגדול הים, במדינת

ממנו , äèBMaהגדול Bà Løça Bà, שיבריאו עד  –ïéòîBL ïéà ÇÅÅÇÆÅÀÄ

Bì; להמתין –Bà õGç Bà ;äåöî Eéìò :Bì íéøîBà àlàÆÈÀÄÈÆÄÀÈÂ
!íaéגדול על  מוטלת והיא הייבום, מצוות את משהים שאין – ÇÅ

לייבם. הראוי שלפנינו האחים
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס חו"ב וכו' 

מוה"ר דובעריש שי'

שלום וברכה!

קבלתי הגאליס הערות על המאירי )כנראה למס' מקואות( ואף שאין הזמן גרמא לעיין בזה 

כדבעי ובפרט שאין אצלי ספר המאירי על מקואות ונדה הנה לחביבותא דמילתא ומפני כבודו עברתי 

בהם עכ"פ כפי רשיון הזמן ואסתפק בשתי הערות:

א( בתחלתו במה שהעיר על המאירי פ"ב משנה א', הנה לדידי צ"ע בהערתו. דהנה בכלל שני 

ענינים במקוה: איך שצ"ל הטבילה שיטבול כל גופו בב"א, ובהא כולי עלמא לא פליגי שזהו מן התורה. 

ב( בענין שיעור המקוה אם זה קבוע מ' סאה או שיש בזה חילוק מקטן לגדול ובינוני, ובזה השקו"ט 

בראשונים ואחרונים אם מספיק לקטן פחות ממ' סאה ואם הוצרך לגדול יותר ממ' סאה. ופשיטא 

במקוה,  ענין  הוא   - השיעור  בב"א.  גופו  כל  טובל  אם  דוקא  ה"ז  סאה  במ'  לגדול  המתירים  שלאלו 

ושיתכסה כל גופו בב"א - הוא ענין בטבילה. ובמילא כשכתב במאירי לנדה ואם הוא גדול כ"כ שאין כל 

גופו עולה בהם או שהיו מימיו מרודדין אינו כלום, הרי בטח שבא להשמיענו שאף אם נתכסה כל גופו 

בב"א, אינו כלום. ולא כמ"ש כת"ר שי'.

ובאמת י"ל שזהו דיוק מרז"ל שכל גופו עולה בהם, ולא מתכסה בהם, כי זה שהטבילה צ"ל 

בב"א נלמד מפסוק אחר )תו"כ ויקרא כב, יו"ד( וכאן הדיוק הוא עולה, אם כמ"ש החת"ס שמתבטל 

בשנים, או אם נפרש באופן אחר, אבל בכ"א אין בזה הכוונה נתכסה. גם פשיטא שכדי שהגוף יוכל 

ורק  גוף הטובל,  לציור  ציור המקוה מכוון  יהי'  כי באם  כל שיעור,  לזה  להתכסות בב"א, אין צריך 

במשהו רחבה וארוכה יותר מגוף הטובל, הרי אפשר להתכסות כל הגוף בטפה אחת של מים. ולהעיר 

ממה שמדקדקים באחרונים בשינוי הלשונות בזה בתו"כ, בש"ס ופוסקים. שבתו"כ הלשון הוא, שכל 

בשרו עולה בהם וכמה הם אמה על אמה ברום שלש אמות )תו"כ ויקרא טו, טז( נמצא אתה אומר 

שיעור המקוה מ' סאה, היינו שהשיעור הוא אמה על אמה ברום ג' אמות. ובש"ס )עירובין ד, ע"ב( אמה 

על אמה ברום ג' אמות ושיערו חכמים מי מקוה מ' סאה, ובשו"ע יו"ד התחלת סימן ר"א, בסדר הפוך, 

ארבעים סאה ושיעורו אמה על אמה ברום ג' אמות.

ועיין כל הדיעות בהנ"ל  ז' פסקא א'.  וכבר עמד ע"ז בגולות עליות למקואות פרק א' משנה 

שנקבצו בספר שיעור מקוה להרב נאה מירושלים עמוד ג' ואילך.

ועוד להעיר שלדעת האומרים שלגדול די במ' סאה, הנה לכאורה הלימוד דכל גופו עולה בהם, 

הרי זה סימן ולא דין. ויש להאריך בזה ואכ"מ.

ב( דא"ג מ"ש, ולכאורה להמאירי שוב קשה אמאי לא חשב מקוה בהדי הנך דפי"ז דכלים.

המשך בעמוד רנר
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במשנה: åëå'.שנינו ìbònä éðBçì eçìML äNòî©£¤¤¨§§¦©§©¥
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ולהצמיח EúòeáLכדיàlàהאדמה øézäì.ממקומך תזוז ה',חוני øîàשלא ézìàLלפני Ck àì,גשמים כשביקשתי ¤¨§©¦§¨§¨©Ÿ¨¨©§¦
àlàלבקש úBøòîe,התכוונתי ïéçéL úBøBa éîLbכך וכשביקש הממלאם. רב גשם óòæaכלומר eãøé,[בחוזק ]ìkL ãò ¤¨¦§¥¦¦§¨¨§§©©©¤¨

ätèå ätèהיתהî äúeçt ätè ïéàL íéîëç eøòéLå ,úéáç ét àìîkשיעורEeðéàø ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîà .âBl ¦¨§¦¨¦§Ÿ¦¨¦§¦££¨¦¤¥¦¨§¨¦¨§©§¦¨©¦§¦
úeîð àìå,אלו זעף íéîLbמגשמי ïéàL eðà ïéneãîkהללוàì ,åéðôì øîà .íìBòä ãaàì àlà ïéãøBé,ézìàL Ck §Ÿ¨¦§¦¨¤¥§¨¦§¦¤¨§©¥¨¨¨©§¨¨Ÿ¨¨©§¦

àlàלבקש äáãðe.התכוונתי äëøa ïBöø éîLbואזíéîLbä éðtî úéaä øäì íòä ìk eìòL ãò ,ïð÷éúk eãøé ¤¨¦§¥¨§¨¨§¨¨¨§§¦§¨©¤¨¨¨¨§©©©¦¦§¥©§¨¦
הנמוכים. המקומות את Bìשמלאו eøîà,תלמידיוíäì eëìéå ìltúä Ck ,eãøiL zìltúäL íLk ,éaø יכולים שאיננו ¨§©¦§¥¤¦§©©§¨¤¥§¨¦§©¥§¥§¨¤

ריבוים. את äáBhäלסבול áBø ìò ïéìltúî ïéàL ,éðìae÷î Ck ,íäì øîàאולם לעולם, תושפע ïk,שלא ét ìò óà ¨©¨¤¨§§©¦¤¥¦§©§¦©©¨©©¦¥
äàãBä øt él eàéáä,הטובה רוב על äàãBä,להודות øt Bì eàéáä וåéìò åéãé ézL Cîñ והקריבו הודאה דבר ואמר ¨¦¦©¨¨¥¦©¨¨¨©§¥¨¨¨¨

מכן åשלמים, לאחר ïéìBëéרק ïðéà ,íéøönî úàöBäL ìàøNé Enò ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîàלעמודáBøa àì §¨©§¨¨¦¤¨©§¦§¨¥¤¥¨¦¦§©¦¥¨§¦Ÿ§
íäéìò zñòk ,úeðòøet áBøa àìå äáBè,כשחטאו ãBîòìבמדבר ïéìBëé ïðéàומאידך כעסך, íäéìòבפני zòtLä ¨§Ÿ§§¨¨©§¨£¥¤¥¨§¦©£¦§©§¨£¥¤

äáBè,ניסים ועוד המן ãBîòìבירידת ïéìBëé ïðéàבשליו שהיה כפי השפע, רוב לג)בפני יא בדרך (במדבר בישראל תנהג ולכן , ¨¥¨§¦©£
ו  éðôlîממוצעת, ïBöø éäéíìBòa çåéø àäéå íéîLbä e÷ñtiL E.לבריותäçøæå ,íéáòä eøftúðå çeøä äáLð ãiî §¦¨¦§¨¤¤¦¨§©§¨¦¦¥¤©¨¨¦¨¨§¨¨©§¦§©§¤¨¦§¨§¨

úBiøèôe ïéäîk íäì eàéáäå ,äãNì íòä eàöéå ,änçä.ברכה גשמי שהיו וידעו הגשמים, מלחות שצמחו ©©¨§¨§¨¨©¨¤§¥¦¨¤§¥¦¦§¦
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קיימים שני סוגי חוקים: א( חוק שיוצר חיים. ב( חוק שנוצר מהחיים. חוקי אנוש נוצרו מתוך החיים, לכן הם שונים בכל מדינה, לפי 
תנאי המדינה. תורת ה', היא החוק האלוקי שיוצר חיים, תורת ה' היא תורת אמת, התורה היא בכל מקום ובכל זמן זהה, התורה היא 

נצחית.
היום יום כב שבט
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milecbe miaeyga mze` dlez `hiyt - dle`bd

.xzeiéàårici `lc izxz ipd opirny`

opirnyil :opgl` epiax axd dywde - ediigay

!oli` oky lke ,`cqtc dnwe ,`gay ricic zgy

.ipzw "ef s` ef `l"c il d`xpeäîäázpn lr

iax ibilt i`ne ira i`n :dniz - edn hegyl

mzqa elit` `d ?jenqa dcedi iaxe xi`n

yexitle !dpaf dhigyl xeni` :lirl opixn`

`l` lirl ixiin `lc xi`n oa l`eny epiax

qxhpewd yexitl :xnel yie .`gip ,`wec dxta

.mdl xeknl xeq`y migiiqe milbra ixiin `kdc
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äøBîça àìå øBîça àìå ,äMà [ìL] òáö éãâáa àìå§Ÿ§¦§¥¤©¤¦¨§Ÿ©£§Ÿ©£¨
äæ ïé÷÷æpL ïîæa úBôBòa àìå äøéæça àìå øéæça àìå§Ÿ©£¦§Ÿ©£¦¨§Ÿ§¦§©¤¦§¨¦¤
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Búøéèt úòLa ,íéðéò àìî BlekL úånä Càìî ìò©©§©©¨¤¤¨¥¥©¦¦§©§¦¨
Bãéa äôeìL Baøçå ,åéúBLàøî ìòî ãîBò äìBç ìL¤¤¥¥©§©¨§©§§¨§¨
,BúBà äàBø äìBçL ïåék .Ba äéeìz äøî ìL ätéèå§¦¨¤¨¨§¨¥¨¤¤¤
,úî äpnî .åét CBúì d÷øBæå ,åét çúBôe òæòãæî¦§©£¥©¥©¦§§¨§¦¦¤¨¥

!úB÷éøBî åéðt äpnî ,çéøñî äpnî¯.éàåä úéåæ ïø÷ ¦¤¨©§¦©¦¤¨¨¨¦¤¤¨¦£©
øîà äãeäé áø øîà ."äMà [ìL] òáö éãâáa àìå"§Ÿ§¦§¥¤©¤¦¨¨©©§¨¨©
:àtt áø øîà .ìúBë éab ìò ïéçeèL eléôà :ìàeîL§¥£¦§¦©©¥¤¨©©©¨
àìå" :éðú÷c ,éîð à÷éc :àáø øîà .ïäéìòa øékîáe§©¦©£¥¤£©¨¨©§¨©¦§¨¨¥§Ÿ
,"ïéðBòáö éãâáa àìå" éðú÷ àìå ,"äMà òáö éãâáa§¦§¥¤©¦¨§¨¨¨¥§Ÿ§¦§¥¦§¦
ìáà ,é÷ézòa éléî éðä :àcñç áø øîà .dpéî òîL§©¦¨£©©¦§¨¨¥¦¥§©¦¥£¨
àðî ïðà ,éëä àîéz àì éàc ;da ïì úéì éúãça©£©¥¥¨¨§¦¨¥¨¨¦£©¨¨

!ìkzñî à÷ àä ?ïðéáäé éëéä éøetLàì¯éîòèìe,C §©§¥¥¦¨£¦©¨¨¦§©¥§©£¥
ìBçëîk ñéðëäì øzeî Bðéîa ïéî :äãeäé áø øîàc àä̈§¨©©§¨¦§¦¨§©§¦§¦§
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øîà ,ìàeîLc deáà øîàc ,ìàeîLc deáàc àâéìt§¦¨©£¦§¥§¨©£¦§¥¨©
,àúéiøác àø÷éì àðLééçc àì éà :úånä Càìî éì¦©§©©¨¤¦¨§¨¥§¨¦¨¨¦§¦¨¨

?äîäák äèéçMä úéa àðòøt äåä¯àéää àîìc £¨¨©£¨¥©§¦¨¦§¥¨¦§¨©¦
òéiñî ."çéøñî äpnî" .ïéðîéñì eäì äëzçî ätéè¦¨§©§¨§§¦¨¦¦¤¨©§¦©§©©©
çéøñé àlL äöBøä :áø éa éøîà ,àðäk øa àðéðç éaø øîàc ,àðäk øa àðéðç éaøì déì¥§©¦£¦¨©¨£¨§¨©©¦£¦¨©¨£¨¨§¦¥©¨¤¤Ÿ©§¦©

"òø øác ìkî zøîLðå" :ïðaø eðz .åéðt ìò epëôäé ,Búî¯àBáéå íBia íãà øäøäé àlL ¥©©§¤©¨¨¨©¨©§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¤Ÿ§©§¥¨¨©§¨
úeøéäæ ,úeøéäæ éãéì äàéáî äøBz :øéàé ïa ñçðt éaø øîà ïàkî .äìéla äàîeè éãéì¦¥§¨©©§¨¦¨¨©©¦¦§¨¤¨¦¨§¦¨¦¥§¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dxf dcear(oey`x meil)

àìålkzqiòáö éãâáamiiperav micba -øBîça àìå ,äMà [ìL] §Ÿ§¦§¥¤©¤¦¨§Ÿ©£
ïé÷÷æpL ïîæa ,úBôBòa àìå ,äøéæça àìå øéæça àìå ,äøBîça àìå§Ÿ©£¨§Ÿ©£¦§Ÿ©£¦¨§Ÿ§¦§©¤¦§¨¦

äæì äæ.mibeecfn dawpde xkfdy -eléôàåz` yeakl el dyw m` ¤¨¤©£¦
`ed eli`k ,eipir mevrle exvi,úånä Càìîk íéðéò àìîepi`y ¨¥¥©¦§©§©©¨¤

,zeend j`ln xkfedy jk ab` .zg` zaa eipir lk mevrl leki
epipra `xnin `ziixad d`ianBlekL ,úånä Càìî ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©§©©¨¤¤

,íéðéò àìîeäìBç ìL Búøéèt úòLa`edåéúBLàøî ìòî ãîBò ¨¥¥©¦¦§©§¦¨¤¤¥¥©§©£¨
,[ey`x zgpd mewn-]äøî ìL ätéèå ,Bãéa äôeìL Baøçå[qx`-] §©§§¨§¨§¦¨¤¨¨

çúBôe òæòcæî BúBà äàBø äìBçL ïåék .Ba äéeìzz`e ,åétj`ln §¨¥¨¤¤¤¦§©§¥©¥©¦
zeendd÷øBæ[dtihd z`],çéøñî äpnî ,úî äpnî ,åét CBúì §¨§¦¦¤¨¥¦¤¨©§¦©

eúB÷éøBî åéðt äpnî`ziixaa x`ean mipt lk lr .zeend xg`l ¦¤¨¨¨¦
cvik dyw ok m`e ,dy` lr lkzqdl xeq`yoa oerny oax

.lkzqd l`ilnb
,df dyrn :`xnbd daiynaéàåä úéåæ ïø÷ieann dptyke ,[did-] ¤¤¨¦£©

rpndl lki `le ,dy` my z`vnpy rci `l ipyd ieanl cg`
.dze`xln

epipy .lirl d`aedy `ziixad ixac z` xxal zxaer `xnbd
:`ziixaaàìå'lkzqiøîà ,äãeäé áø øîà .'äMà [ìL] òáö éãâáa §Ÿ§¦§¥¤©¤¦¨¨©©§¨¨©

,ìàeîL`idyk wx epi` dy` ly rav icba lr lkzqdl xeqi`d §¥
`l` ,mda dyealeléôàmdyk,ìúBk éab ìò ïéçeèLlry oeik £¦§¦©©¥¤

xedxd icil `ae ,oda dtiizne dyeal `idyk dy`a xkfp jk ici
.dxiar

kîáe ,àtt áø øîàïäéìòa øéz` xiknyk wx `ed df xeqi` - ¨©©¨¨§©¦©£¥¤
.da xdxdiy mrhd jiiy f`y ,el` micba yeall dlibxd dy`d

:`tt ax ixack `ziixadn zwiicn `xnbdénð à÷éc ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨©¦
,`ziixad oeyln ok wiiecn s`,'äMà [ìL] òáö éãâáa àìå' éðz÷c§¨¨¥§Ÿ§¦§¥¤©¤¦¨

,dxikny znieqn dy`a xaecny rnyneéðz÷ àìåxeviw jxca §Ÿ¨¨¥
,'ïéðBòáö éãâáa àìå'lkzqdl xeq`y mircei epiid ef oeylny §Ÿ§¦§¥¦§¦

zniiqn .md miyp ly miperav icba mzq ixdy dy` icbaa
ok` :`xnbddpéî òîLdy`a wx `ed xeqi`dy `ziixad oeyln §©¦¨

.dxikn `edy
mpi`yk dy` icba ze`xl xeqi`a i`pz cer dtiqen `xnbd

:dilréléî éðä ,àcñç áø øîàlkzqdl xeq`y ,epipyy df oic - ¨©©¦§¨¨¥¦¥
xaecn ,dilr mpi`yk s` dy` icbaaé÷ézòaxaky micbaa - §©¦¥

xedxdl yegl yi df ote`ay ,mda dyeal dze` d`xe dyal
.ef dy`a xkfie micbad z` aey d`xiykézãça ìáàmicbaa - £¨§©§¥

,mlern ozyal `ly miycgda ïì úéìlkzqdl xeqi` oi` - ¥¨¨
oeik ,dl mikiiy el` micbay dy`d z` xikn `edy s` ,mdilr

.xedxd yyg dfa oi`y
:eixac z` `cqg ax gikeneéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

`di ,lkzqdl xeqi` yi miycg micbaa s`y xeaqz `l` ,jk
,dywïðéáäé éëéä éøBtLàì àðî ,ïðàmicba mi`ian ep` ji` - £©¨¨§©§¥¥¦¨£¦©

ixdy ,xeqi`a eze` miliykn ep` `lde opwzl qaekl miycgàä̈
ìkzñî à÷.mdilr lkzqn `ed -micba `iadl xzeny dfne ¨¦§©¥

lkzqdl xeqi` oi`y gken qaekl.dy` ly miycg micba lr
:dgkedd z` `xnbd dgecéîòèìeCxzidd mrhy ,jzhiyle - §©§¨

did m` la` ,miycg micba mdy zngn wx `ed qaekl xeqnl
z` x`az cvik ,eil` m`iadl xeq` did xedxd yyg dfaàä̈

øîàcxn`y dn -,äãeäé áømdy [daiwpe xkf] zenda izy iabl §¨©©§¨
Bðéîa ïéîy ,mi`lk xeqi` mda oi`e ,oind eze`n -øzeîmc`l ¦§¦¨

ñéðëäìxkfd xa` z` miciaúøôBôLa ìBçëîk,[mriaxdl-]àä §©§¦§¦§¦§¤¤¨
z`f dyery in ixde -ìkzñî à÷,dfalirl `ziixaa epipye ¨¦§©¥

.dfl df miwwcfn myk miig ilra lr lkzqdl xeq`yàlài`ce ¤¨
ok dyerdy xnel yiãéøè dézãéáòaick ezceara cexh - ©£¦§¥§¦

,mixeq` mixedxd xdxdl iept epi`e ,zecle el zeaxdléîð àëä̈¨©¦
qaekd ,o`k s` -ãéøè dézãéáòaz` owzl ezceara cexh - ©£¦§¥§¦

micba lr lkzqdl xzeny di`x ef oi`e ,xedxd yyg oi`e cbad
.miycg

:dtih ici lr bxed zend j`lny `ziixad ixaca dpc `xnbd

øî øîàeitl dxn ly dtihd z` wxef zend j`lny ,`ziixaa ¨©©
,dlegd lyeäpnî`ed.úî:`xnbd zl`eydeáàc àâéìt àîéð ¦¤¨¥¥¨§¦¨©£©

ìàeîLcly eia` ixac lr zwleg ef `ziixay xn`p `ny - ¦§¥
,l`enyàì éà ,úånä Càìî éì øîà ,ìàeîLc deáà øîàc§¨©£©¦§¥¨©¦©§©©¨¤¦Ÿ

àúéiøác àø÷éì àðLééçc,zeixad ceakl yyeg iziidy `l m` - §¨¦§¨¦¨¨¦§¦¨¨
äîäák äèéçMä úéa àðòøt äåämipniqd z` dlbn iziid - £¨¨©§¨¥©§¦¨¦§¥¨

ceak meyne ,mikezg mdyk [mihgey myy ,hyeede dpwd-]
jezig ici lr bxed `edy rnyne .ok zeyrln xdfp ip` zeixad

.dtih ici lr `le
:`xnbd daiynàîìc`ny -ätéè àéää`idy dzbixd ote` ¦§¨©¦¦¨

ïéðîéñì eäì äëzçî.mipniqd z` zkzeg - §©§¨§§¦¨¦
:`ziixaa epipyäpnî[dtih dze`n-].çéøñî:`xnbd zxne` ¦¤¨©§¦©

ef `ziixaa xn`pdéaø øîàc ,àðäk øa àðéðç éaøì déì òéiñî§©¥©¥§©¦£¦¨©©£¨§¨©©¦
áø éa éøîà ,àðäk øa àðéðçmc` ,ax ly eyxcn ziaa exn` - £¦¨©©£¨¨§¦¥©

åéðt ìò epëôäé ,Búî çéøñé àlL äöBøäici lre ,zny xg`l cin ¨¤¤Ÿ©§¦©¥©©§¤©¨¨
.eitn `veid oegxqa eyegi `l jk

ixedxde di`x ixeqi`a zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:dxiar,ïðaø eðzdxeza xn`p(i bk mixac)Liai` lr dpgn `vz iM' ¨©¨¨¦¥¥©£¤©Ÿ§¤

,'òø øác ìkî zøîLðåweqtdn cenll yieíãà øäøäé àlL §¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¤Ÿ§©§¥¨¨
mixeq`d mixedxdàBáéå ,íBiajk ici lr,äìéìa äàîeè éãéì ©§¨¦¥§¨©©§¨

.ixw d`xiy
,`ziixad dkiynnïàkîdf ceniln -,øéàé ïa ñçðt éaø øîà ¦¨¨©©¦¦§¨¤¨¦

äøBzmc`d cnelyäàéáîeze`,úeøéäæ éãéìecil `eai m`y ¨§¦¨¦¥§¦
.ea lyki `l `hgdeäàéáî úeøéäæeze`,úeæéøæ éãéìxnyp zeidl §¦§¦¨¦¥§¦

jk ici lre meia xdxdi `ly oebke ,dxiar icil llk ribi `ly
.dlila d`neh icil `eai `lúei÷ð éãéì äàéáî úeæéøæ`hgn §¦§¦¨¦¥§¦

.ixnblúeLéøt éãéì äàéáî úei÷ð,mixzend mixacn elit` §¦§¦¨¦¥§¦
.envr lr xingdläøäè éãéì äàéáî úeLéøtoaelne gv `diy - §¦§¦¨¦¥¨¢¨

.zeiwpn ddeab dbxc efe ,`hg lknúåãéñç) éãéì äàéáî äøäè̈¢¨§¦¨¦¥
,äMeã÷] (úåãéñçe,äåðò éãéì äàéáî [äMeã÷lflfn `edy jezny §¨§¨§¦¨¦¥£¨¨

.depr icil `a ,eciay dna d`bzn epi`e dfd mlerd ipiipraäåðò£¨¨
,àèç úàøé éãéì äàéáî.aie`n cgtny enk `hgdn cgtiy §¦¨¦¥¦§©¥§

e,úeãéñç] (äùåã÷ äùåã÷) éãéì äàéáî àèç úàøélk dyriy ¦§©¥§§¦¨¦¥£¦
,miny myl eiyrne,LãBwä çeø éãéì äàéáî [úeãéñçdxyzy £¦§¦¨¦¥©©¤

e .dpikyd eilr.íéúnä úéiçz éãéì äàéáî LãBwä çeøzniiqn ©©¤§¦¨¦¥§¦©©¥¦
:`ziixaded zcnúeãéñçd `idäìBãbdaeygdeøîàpL .ïlekî £¦§¨¦¨¤¤¡©

(k ht mildz)éãéñçì ïBæçá zøac æà','E'ji`xil' xn`p `ly jkne ¨¦©§¨§¨©£¦¤
.deprne `hg z`xin dlecb zeciqgdy gken 'jieprl' e`

:`ziixad lr zwlegy dhiy `xnbd d`ianå,xi`i oa qgpt iax §
,mlekn dlecbd dcind `id zeciqgy xne`dàâéìtlr wleg - §¦¨

eixac,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøcdäìBãb äåðò §©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§¨
øîàpL ,ïlekî(` `q diryi)à 'ä çeø'éúBà 'ä çLî ïòé éìò íéäì ¦¨¤¤¡©©¡Ÿ¦¨©©©¨©¦
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dxf dcear(oey`x meil)

àìålkzqiòáö éãâáamiiperav micba -øBîça àìå ,äMà [ìL] §Ÿ§¦§¥¤©¤¦¨§Ÿ©£
ïé÷÷æpL ïîæa ,úBôBòa àìå ,äøéæça àìå øéæça àìå ,äøBîça àìå§Ÿ©£¨§Ÿ©£¦§Ÿ©£¦¨§Ÿ§¦§©¤¦§¨¦

äæì äæ.mibeecfn dawpde xkfdy -eléôàåz` yeakl el dyw m` ¤¨¤©£¦
`ed eli`k ,eipir mevrle exvi,úånä Càìîk íéðéò àìîepi`y ¨¥¥©¦§©§©©¨¤

,zeend j`ln xkfedy jk ab` .zg` zaa eipir lk mevrl leki
epipra `xnin `ziixad d`ianBlekL ,úånä Càìî ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©§©©¨¤¤

,íéðéò àìîeäìBç ìL Búøéèt úòLa`edåéúBLàøî ìòî ãîBò ¨¥¥©¦¦§©§¦¨¤¤¥¥©§©£¨
,[ey`x zgpd mewn-]äøî ìL ätéèå ,Bãéa äôeìL Baøçå[qx`-] §©§§¨§¨§¦¨¤¨¨

çúBôe òæòcæî BúBà äàBø äìBçL ïåék .Ba äéeìzz`e ,åétj`ln §¨¥¨¤¤¤¦§©§¥©¥©¦
zeendd÷øBæ[dtihd z`],çéøñî äpnî ,úî äpnî ,åét CBúì §¨§¦¦¤¨¥¦¤¨©§¦©

eúB÷éøBî åéðt äpnî`ziixaa x`ean mipt lk lr .zeend xg`l ¦¤¨¨¨¦
cvik dyw ok m`e ,dy` lr lkzqdl xeq`yoa oerny oax

.lkzqd l`ilnb
,df dyrn :`xnbd daiynaéàåä úéåæ ïø÷ieann dptyke ,[did-] ¤¤¨¦£©

rpndl lki `le ,dy` my z`vnpy rci `l ipyd ieanl cg`
.dze`xln

epipy .lirl d`aedy `ziixad ixac z` xxal zxaer `xnbd
:`ziixaaàìå'lkzqiøîà ,äãeäé áø øîà .'äMà [ìL] òáö éãâáa §Ÿ§¦§¥¤©¤¦¨¨©©§¨¨©

,ìàeîL`idyk wx epi` dy` ly rav icba lr lkzqdl xeqi`d §¥
`l` ,mda dyealeléôàmdyk,ìúBk éab ìò ïéçeèLlry oeik £¦§¦©©¥¤

xedxd icil `ae ,oda dtiizne dyeal `idyk dy`a xkfp jk ici
.dxiar

kîáe ,àtt áø øîàïäéìòa øéz` xiknyk wx `ed df xeqi` - ¨©©¨¨§©¦©£¥¤
.da xdxdiy mrhd jiiy f`y ,el` micba yeall dlibxd dy`d

:`tt ax ixack `ziixadn zwiicn `xnbdénð à÷éc ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨©¦
,`ziixad oeyln ok wiiecn s`,'äMà [ìL] òáö éãâáa àìå' éðz÷c§¨¨¥§Ÿ§¦§¥¤©¤¦¨

,dxikny znieqn dy`a xaecny rnyneéðz÷ àìåxeviw jxca §Ÿ¨¨¥
,'ïéðBòáö éãâáa àìå'lkzqdl xeq`y mircei epiid ef oeylny §Ÿ§¦§¥¦§¦

zniiqn .md miyp ly miperav icba mzq ixdy dy` icbaa
ok` :`xnbddpéî òîLdy`a wx `ed xeqi`dy `ziixad oeyln §©¦¨

.dxikn `edy
mpi`yk dy` icba ze`xl xeqi`a i`pz cer dtiqen `xnbd

:dilréléî éðä ,àcñç áø øîàlkzqdl xeq`y ,epipyy df oic - ¨©©¦§¨¨¥¦¥
xaecn ,dilr mpi`yk s` dy` icbaaé÷ézòaxaky micbaa - §©¦¥

xedxdl yegl yi df ote`ay ,mda dyeal dze` d`xe dyal
.ef dy`a xkfie micbad z` aey d`xiykézãça ìáàmicbaa - £¨§©§¥

,mlern ozyal `ly miycgda ïì úéìlkzqdl xeqi` oi` - ¥¨¨
oeik ,dl mikiiy el` micbay dy`d z` xikn `edy s` ,mdilr

.xedxd yyg dfa oi`y
:eixac z` `cqg ax gikeneéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

`di ,lkzqdl xeqi` yi miycg micbaa s`y xeaqz `l` ,jk
,dywïðéáäé éëéä éøBtLàì àðî ,ïðàmicba mi`ian ep` ji` - £©¨¨§©§¥¥¦¨£¦©

ixdy ,xeqi`a eze` miliykn ep` `lde opwzl qaekl miycgàä̈
ìkzñî à÷.mdilr lkzqn `ed -micba `iadl xzeny dfne ¨¦§©¥

lkzqdl xeqi` oi`y gken qaekl.dy` ly miycg micba lr
:dgkedd z` `xnbd dgecéîòèìeCxzidd mrhy ,jzhiyle - §©§¨

did m` la` ,miycg micba mdy zngn wx `ed qaekl xeqnl
z` x`az cvik ,eil` m`iadl xeq` did xedxd yyg dfaàä̈

øîàcxn`y dn -,äãeäé áømdy [daiwpe xkf] zenda izy iabl §¨©©§¨
Bðéîa ïéîy ,mi`lk xeqi` mda oi`e ,oind eze`n -øzeîmc`l ¦§¦¨

ñéðëäìxkfd xa` z` miciaúøôBôLa ìBçëîk,[mriaxdl-]àä §©§¦§¦§¦§¤¤¨
z`f dyery in ixde -ìkzñî à÷,dfalirl `ziixaa epipye ¨¦§©¥

.dfl df miwwcfn myk miig ilra lr lkzqdl xeq`yàlài`ce ¤¨
ok dyerdy xnel yiãéøè dézãéáòaick ezceara cexh - ©£¦§¥§¦

,mixeq` mixedxd xdxdl iept epi`e ,zecle el zeaxdléîð àëä̈¨©¦
qaekd ,o`k s` -ãéøè dézãéáòaz` owzl ezceara cexh - ©£¦§¥§¦

micba lr lkzqdl xzeny di`x ef oi`e ,xedxd yyg oi`e cbad
.miycg

:dtih ici lr bxed zend j`lny `ziixad ixaca dpc `xnbd

øî øîàeitl dxn ly dtihd z` wxef zend j`lny ,`ziixaa ¨©©
,dlegd lyeäpnî`ed.úî:`xnbd zl`eydeáàc àâéìt àîéð ¦¤¨¥¥¨§¦¨©£©

ìàeîLcly eia` ixac lr zwleg ef `ziixay xn`p `ny - ¦§¥
,l`enyàì éà ,úånä Càìî éì øîà ,ìàeîLc deáà øîàc§¨©£©¦§¥¨©¦©§©©¨¤¦Ÿ

àúéiøác àø÷éì àðLééçc,zeixad ceakl yyeg iziidy `l m` - §¨¦§¨¦¨¨¦§¦¨¨
äîäák äèéçMä úéa àðòøt äåämipniqd z` dlbn iziid - £¨¨©§¨¥©§¦¨¦§¥¨

ceak meyne ,mikezg mdyk [mihgey myy ,hyeede dpwd-]
jezig ici lr bxed `edy rnyne .ok zeyrln xdfp ip` zeixad

.dtih ici lr `le
:`xnbd daiynàîìc`ny -ätéè àéää`idy dzbixd ote` ¦§¨©¦¦¨

ïéðîéñì eäì äëzçî.mipniqd z` zkzeg - §©§¨§§¦¨¦
:`ziixaa epipyäpnî[dtih dze`n-].çéøñî:`xnbd zxne` ¦¤¨©§¦©

ef `ziixaa xn`pdéaø øîàc ,àðäk øa àðéðç éaøì déì òéiñî§©¥©¥§©¦£¦¨©©£¨§¨©©¦
áø éa éøîà ,àðäk øa àðéðçmc` ,ax ly eyxcn ziaa exn` - £¦¨©©£¨¨§¦¥©

åéðt ìò epëôäé ,Búî çéøñé àlL äöBøäici lre ,zny xg`l cin ¨¤¤Ÿ©§¦©¥©©§¤©¨¨
.eitn `veid oegxqa eyegi `l jk

ixedxde di`x ixeqi`a zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:dxiar,ïðaø eðzdxeza xn`p(i bk mixac)Liai` lr dpgn `vz iM' ¨©¨¨¦¥¥©£¤©Ÿ§¤

,'òø øác ìkî zøîLðåweqtdn cenll yieíãà øäøäé àlL §¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¤Ÿ§©§¥¨¨
mixeq`d mixedxdàBáéå ,íBiajk ici lr,äìéìa äàîeè éãéì ©§¨¦¥§¨©©§¨

.ixw d`xiy
,`ziixad dkiynnïàkîdf ceniln -,øéàé ïa ñçðt éaø øîà ¦¨¨©©¦¦§¨¤¨¦

äøBzmc`d cnelyäàéáîeze`,úeøéäæ éãéìecil `eai m`y ¨§¦¨¦¥§¦
.ea lyki `l `hgdeäàéáî úeøéäæeze`,úeæéøæ éãéìxnyp zeidl §¦§¦¨¦¥§¦

jk ici lre meia xdxdi `ly oebke ,dxiar icil llk ribi `ly
.dlila d`neh icil `eai `lúei÷ð éãéì äàéáî úeæéøæ`hgn §¦§¦¨¦¥§¦

.ixnblúeLéøt éãéì äàéáî úei÷ð,mixzend mixacn elit` §¦§¦¨¦¥§¦
.envr lr xingdläøäè éãéì äàéáî úeLéøtoaelne gv `diy - §¦§¦¨¦¥¨¢¨

.zeiwpn ddeab dbxc efe ,`hg lknúåãéñç) éãéì äàéáî äøäè̈¢¨§¦¨¦¥
,äMeã÷] (úåãéñçe,äåðò éãéì äàéáî [äMeã÷lflfn `edy jezny §¨§¨§¦¨¦¥£¨¨

.depr icil `a ,eciay dna d`bzn epi`e dfd mlerd ipiipraäåðò£¨¨
,àèç úàøé éãéì äàéáî.aie`n cgtny enk `hgdn cgtiy §¦¨¦¥¦§©¥§

e,úeãéñç] (äùåã÷ äùåã÷) éãéì äàéáî àèç úàøélk dyriy ¦§©¥§§¦¨¦¥£¦
,miny myl eiyrne,LãBwä çeø éãéì äàéáî [úeãéñçdxyzy £¦§¦¨¦¥©©¤

e .dpikyd eilr.íéúnä úéiçz éãéì äàéáî LãBwä çeøzniiqn ©©¤§¦¨¦¥§¦©©¥¦
:`ziixaded zcnúeãéñçd `idäìBãbdaeygdeøîàpL .ïlekî £¦§¨¦¨¤¤¡©

(k ht mildz)éãéñçì ïBæçá zøac æà','E'ji`xil' xn`p `ly jkne ¨¦©§¨§¨©£¦¤
.deprne `hg z`xin dlecb zeciqgdy gken 'jieprl' e`

:`ziixad lr zwlegy dhiy `xnbd d`ianå,xi`i oa qgpt iax §
,mlekn dlecbd dcind `id zeciqgy xne`dàâéìtlr wleg - §¦¨

eixac,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøcdäìBãb äåðò §©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§¨
øîàpL ,ïlekî(` `q diryi)à 'ä çeø'éúBà 'ä çLî ïòé éìò íéäì ¦¨¤¤¡©©¡Ÿ¦¨©©©¨©¦
,'íéåðò øOáìmeiq lr ezngp ixacy xne` ediryi `iapdy §©¥£¨¦

z`f xyaiy edpin 'd `l` eailn mpi` dcizrd dle`bde zelbd
xyai'y ,wiicl yie ,mieprløîàð àì 'íéãéñçweqta,'íéåðò' àlà £¦¦Ÿ¤¡©¤¨£¨¦

zãîì àädf xacn.ïlekî äìBãb äåðòL ¨¨©§¨¤£¨¨§¨¦¨
:dpyna epipy'åëå ïäì ïéøëBî ïéà`ed xken la` ,rwxwl xaegna ¥§¦¨¤

.uewl zpn lr `ed xken xne` dcedi iax .uvwiyn [oli`d z`]
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïäì ïéøëBî ,ïðaø eðz[miebl-] ¨©¨¨§¦¨¤

ïìéà,rwxwl xaegnõB÷ì úðî ìò,oli`d z`åiebdõöB÷z` ¦¨©§¨¨§¥
,dxiknd xg`l oli`dïéøëBî ïéà ,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥¥§¦

ïäìiebl ozpy `vnpe epvvwi `l `ny ,uewiy enir dpznyk s` ¨¤
,rwxwa dipge aeyiàlàxzenmdl xeknldxew wx.äöeö÷ ¤¨§¨

iebl xeknl xzen okeúçL[hrn genvl dligzdy d`eaz-] ©©
xken m` ,rwxwl zxaegndæBæâì úðî ìò,gnvzy mcew ,cin ©§¨¦§
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dxf dcear(ipy meil)

àì ìáà ,íéza íäì ïéøékNîmdl mixikyn,õøàì õeçáe .úBãN ©§¦¦¨¤¨¦£¨Ÿ¨§¨¨¤
ïéøékNîe íéza íäì ïéøëBîmdléñBé éaø .øéàî éaø éøác ,úBãN §¦¨¤¨¦©§¦¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥

e wlegíéza íäì ïéøékNî ìàøNé õøàa ,øîBàmeyn exfb `le ¥§¤¤¦§¨¥©§¦¦¨¤¨¦
,dxiknàì ìáàmdl mixikynïéøëBî àéøeñáe .úBãNmdl,íéza £¨Ÿ¨§§¨§¦¨¦

.elàå elà ïéøëBî õøàì õeçáe .úBãN ïéøékNîe©§¦¦¨§¨¨¤§¦¥¨¥
dkiynn .ixkpl zia xikydl xzen ote` dfi`a zcnln dpynd

:dpyndeøîàL íB÷îa óàxzeny minkgøékNäì,ixkpl ziaàì ©¦§¤¨§§©§¦Ÿ
ìjxeveøîà äøéc úéá,okúãBáò BëBúì ñéðëî àeäL éðtî §¥¦¨¨§¦§¥¤©§¦§£©

,íéáëBk,xeq` df xaceøîàpL(ek f mixac)e'ìà äáòBú àéáú àì ¨¦¤¤¡©Ÿ¨¦¥¨¤
,'Eúéaxzen `l` ,xeqi` dfa yi ,l`xyid zelraa ziady oeike ¥¤

.mivr e` oaz my xenyiy ick wx el xikydl
zia ixkpl xikydl xeqi`d z` zcnln dpynd:ugxnìëáe§¨

íB÷î,ux`l uega elit` -L éðtî ,õçønä úà Bì øékNé àìs` ¨Ÿ©§¦¤©¤§¨¦§¥¤
ezxkyd xg`BîL ìò àø÷ð àeämc` ipa eaygie ,l`xyid ly ¦§¨©§

.il`xyid eilra zegilya zaya min my minngny

àøîâ
jixv oi`e ,l`xyi ux`a miza mdl oixikyn oi`' :dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .'zecy xneléøö ïéà éàîøîBì Coixikyn oi`y ©¥¨¦©
,úBãN.zia zxkydn dxeng dcy zxkydy heyt recn ,xnelk ¨

:`xnbd daiynàîéìéàedfy xn`p m` -c íeMîdcy zxikna ¦¥¨¦§
ézøz da úéà,mixeqi` izy yi -àãçzpizp ,cg` xeqi` -úééðç ¦¨©§¥£¨£¨©

ò÷ø÷'mPgz `l' ly e`l edfy iebl(a f mixac).àãçåcg` xeqi`e - ©§©Ÿ§¨¥©£¨
,[sqep]øNònî dì ò÷ôî à÷c`ived ixkpl dxiknd ici lry - §¨©§©¨¦©£¥

jkle ,l`xyid cia `idyk da yiy xyrn zevnn dcyd z`
yi iebl ezxiknay s` ,zia zxkyd lr minkg exfb m`y heyt
,dcya ok exfby xnel jixv oi` ,mpgz `l ly xeqi` wx

.mixeqi` ipya mixaer dzxiknay
:`xnbd zl`eyéëä éàcg` xeqi` oia `ed weligdy ,jk m` - ¦¨¦

zxikna ixd ,mixeqi` ipylénð íéza[mb-]ézøz àkéàipy yi - ¨¦©¦¦¨©§¥
,mixeqi`,àãçiebl ozepyò÷ø÷ úééðç,l`xyi ux`aà÷c ,àãçå £¨£¨©©§©©£¨§¨

äæeænî dì ò÷ôî.dfefn zevnn ziad z` riwtny - ©§©¨¦§¨
:`xnbd daiyn,àéLøLî áø øîàzevnäæeæîlr daeg dpi` ¨©©§¨§§¨§¨

`l` ,ziadúáBçmc`d,àeä øcälr aeig did `l mlerny oeike ©©¨
xcyk `l` ,dfefn zevnn eriwtdy xnel jiiy `l ,envr ziad
aeig mey eilr oi` ieb my xcyke ,dfefn reawl eilr icedi ea

.llk
:dpyna epipyïéøékNî àéøeñamdl,'åë íézamixken `l la` §§¨©§¦¦¨¦

.miza mdl
:`xnbd zl`ey,zxzen `ixeqa miza zxkydy oeikàðL éàî- ©§¨

dpey dnaäøéëî,`ixeqa miza lyàìc.mdl mixken oi`y - §¦¨§Ÿ
`ixeqa miza zxikn lr exfb :`xnbd daiyníeMîyygäøéëî ¦§¦¨

àøNé õøàc,ì'mPgz `l' xeqi` yi dfay(a f mixac). §¤¤¦§¨¥Ÿ§¨¥
:`xnbd zl`eyøBæâð énð úeøéëOî ,éëä éàzxkyd xeq`p - ¦¨¦¦§¦©¦¦§

exfb xak dfay ,l`xyi ux`a dxkyd yygn ,`ixeqa miza
edfy ,l`xyi ux`a miza mdl xeknl e`eaiy yygn exq`e

.dxez xeqi`
:`xnbd daiyndôeb àéädxeq` l`xyi ux`a miza zxkyd - ¦¨

meyn wx,äøæb,xeknl `eai `nyäøæâì äøæb øBæâéðå íe÷éð ïðàå- §¥¨©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
yygn [`ixeqa dxkyd lr] ztqep dxifb xefbpe mewp ep` ike
oi` ixde ,[l`xyi ux`a dxkyd] dpey`xd dxifbd lr exariy
,`ziixe`c dxiarl yyg yiy mewna `l` xeqi` mixfeb minkg

.ozxifbl dxifb miyer oi`e
.dxifbl dxifb mixfeby xi`n iaxl epivny zl`ey `xnbd

:`xnbd zl`eyà÷å ,àéä äøæâì äøæâc ,àéøeñác äãN úeøéëN àäå§¨§¦¨¤¦§§¨¦§¥¨¦§¥¨¦§¨
,ïðéøæbmeyn dxifb `ed `ixeqa dcy zxkyd xeqi` ixdy ¨§¦©

ux`a dxikn yygn dxifba edexq`y ,l`xyi ux`a dxkyd
.mixfeb oi` miza zexikya recne ,l`xyi

:xg` ote`a xi`n iax zhiy z` zx`an `xnbd,íúäiabl ¨¨
,`ixeqa dcy zxkydàeä äøæb åàìmeyn opaxcn xeqi`d oi` - ¨§¥¨

c meyn `ed mrhd `l` ,dxifbøáñ÷y xi`n iaxLeaékly,ãéçé ¨¨©¦¨¦
Leaék déîLcec ici lr dyakpy `ixeq mb okle ,yeaik aygp - §¥¦

da yi ,xeaicd it lr `lye l`xyin `eaix miyiy `ll jlnd
.zecye miza da xeknl dxezdn xeq` okle ,l`xyi ux` zyecw
dxikn meyn zexiky xeq`l mixfeby xaeq l`xyi ux`ay s`e
,mzxifba minkg eliwd `ixeqa mewn lkn ,zecya oiae mizaa oia

a `weeceézøz déa úéàc ,äãNm` mixeqi` ipy da yiy - ¨¤§¦¥©§¥
,ixkpl dpxkniïðaø déa eøæbzxikn la` ,dxikn meyn zexiky ¨§¥©¨¨

,ézøz eäa úéìc ,íéza,mpgz `l ly cg` xeqi` wx `l`eøæb àì ¨¦§¥§©§¥Ÿ¨§
ïðaø eäa.dxikn meyn zexiky §©¨¨

e :dpyna epipy'åëå õøàì õeçamixikyne miza mdl mixken §¨¨¤
.xi`n iax ixac ,zecy mdl

wx xzen zecye ,xeknl s` xzen miza recn zxxan `xnbd
:`xnbd zx`an .xikydlc ,äãNl`xyi ux`aézøz déa úéà- ¨¤§¦¥©§¥

,mixeqi` ipy da yiïðaø eäa eøæb,dxkenl `ly ,ux`l uega ¨§§©¨¨
.xikydl wx exizde ,l`xyi ux`a mb xeknl e`eaiy yygn

la`c ,íéza,l`xyi ux`a elit`ézøz eäa úéìipy mda oi` - ¨¦§¥§©§¥
,cg` `l` ,mixeqi`,ïðaø eäa eøæb àì.xeknl s` exizde Ÿ¨§§©¨¨

:dpyna epipy'åëå íéza íäì ïéøékNî ìàøNé õøàa øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¤¤¦§¨¥©§¦¦¨¤¨¦
.zecy `l la`

xl lcadd dn zxxan `xnbdzl`ey .zecyl miza oia iqei ia
:`xnbdàîòè éàîxikydl xizny iqei iax ly mrhd dn - ©©£¨

zecyae ,dxikn meyn yyeg `le l`xyi ux`a ixkpl miza
:`xnbd zx`an .xikydl xqe`e yyegc ,úBãNl`xyi ux`a ¨§

ézøz eäa úéà,mixeqi` ipy mda yi -ïðaø eäa eøæbdxkyd ¦§©§¥¨§§©¨¨
la` .dxikn meync íézaelit`l`xyi ux`a,ézøz eäa úéì ¨¦§¥§©§¥

,cg` xeqi` wx `l`ïðaø eäa eøæb àì.dxikn meyn dxkyd Ÿ¨§§©¨¨
'eke xne` iqei iax :dpyna epipy'åëå ïéøëBî àéøeñáemiza §§¨§¦

.zecy oixikyne
:`xnbd zl`eyàîòè éàîxizny iqei iax ly enrh dn - ©©£¨

daiyn .zecy my xeknl xqe` la` ,`ixeqa miza ixkpl xeknl
:`xnbdøáñ÷y iqei iaxLeaék déîL àì ãéçé Leaék`ixeql oi`e ¨¨©¦¨¦Ÿ§¥¦

,zecye miza da xeknl xzen dxezdne ,l`xyi ux` zyecw
c ,äãNål`xyi ux`aézøz da úéà,mixeqi` ipy da yi -eøæb §¨¤§¦¨©§¥¨§
ïðaø dala` .l`xyi ux` meyn `ixeqa dzxikn z` xeq`l ¨©¨¨

zxiknc ,íézal`xyi ux`a elit`ézøz eäa úéìipy mda oi` - ¨¦§¥§©§¥
,cg` xeqi` `l` ,mixeqi`ïðaø eäa eøæb àìmzxikn xeq`l Ÿ¨§§©¨¨

.`ixeqa
xne` iqei iax :dpyna epipy cer'åëå ïéøëBî õøàì õeçáe'el` §¨¨¤§¦

.zecye miza epiide ,'el`e
:`xnbd zxxanàîòè éàîux`l uega xeknl xizny ,iqei iaxc ©©£¨

:`xnbd zx`an .zecy elit`÷çøîc ïåék`id ux`l uegy - ¥¨¦§©©
,l`xyi ux`n dwegxïðéøæb àìyyg oi`y ,my xeq`l llk Ÿ¨§¦©

.l`xyi ux`a mb xizdle zencl erhiy
:dkldd z` zxxan `xnbdäëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨

éñBé éaøkmixken `ixeqae ,zecye miza mixken ux`l uegay §©¦¥
.miza mixikyn wx l`xyi ux`ae ,zecy mixikyne mizaøîà̈©

äðeëL äpNòé àlL ãáìáe óñBé áø`le `ixeqa xekni `ly - ©¥¦§©¤Ÿ©£¤¨§¨
ici lry mixkpl [dxey dze`a] miza dnk l`xyi ux`a xikyi

:`xnbd zxxan .mixkp ly dpeky my `dz jkänëåmiza §©¨
l miaygp.äðeëLitn epipyy :`xnbd zx`anàðz,cnilyïéà §¨¨¨¥

ìMî äúeçt äðeëL,íãà éða äLmizy e` zia wx xeknl xzene §¨§¨¦§Ÿ¨§¥¨¨
.dyly `le

ji` mixkp ly dpeky zeyrl xeqi` yi m` :`xnbd zl`ey
,cg` ixkpl cg` zia xeknl epxzdìàøNé éàä ìéæà àîìc Leçìå§¦¦§¨¨¦©¦§¨¥

íéáëBk ãáBò ãçì ïéaæîezia xeknie l`xyid jli `ny yeygp - §©¥§©¥¨¦
[xzida] cg` ixkpl cg`éøúì dì ïéaæîe Càéä ìéæàåixkpd jlie - §¨¦¥§©¥¨¦§¥
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המשך בעמוד נח

oifge` mipy` cenr `k sc ± iying wxtzereay
íéúá íäì ïéøéëùîxar `l dxikn icil iz` inp i`c ,dxikn eh` opixfb `le -

.dziipg `aiygc ,aizk l`xyi ux`a - diipge og mdl ozz `l aizk ikc ,`ziixe`c`

.l`xyi ux`c dxikn meyn opixfbc ,`l dligzkl dxikn edineúåãù àì ìáà`ki`c -

.`xeqi`l izxzõøàì äöåçåux`c dxikn eh` mzdc dxikn xfbinl `kile ,wgxnc -

.l`xyiúåãù ïéøéëùîå íéúá ïéøëåîla` -

.opixfb - izxz `ki`c oeik ,`l zecyc dxikn

.`xnba yxtn iqei iaxc `nrhíå÷îá óà
øéëùäì åøîàù,exn` dxic zial `l ,miza -

.`paize iaiva eda iyenzy`l `l`éðôî
åîù ìò úàø÷ðùzaya oinngny d`exde -

.od l`xyi ly oigely miplady xne`àøîâ
àåä øãä úáåç`kil jkld ,ziad zaeg `le -

`nl` ,jz`ia jxc - "jzia" aizkc ,`zrwt`

.`pngx xdf` dkezl `veie qpkpy inlàéä
äøéæâ àôåâ.dxikn eh` zexiky -úåøéëù àäå

àéä äøéæâì äøéæâã àéøåñã úåãù`wlq `wc -

.xqzi` l`xyi ux`c zexiky meyn oizrc

ùåáéë äéîù`xeqi` `ki` `ixeqc dxiknae -

zecy zexiky jkld ,zecy oia miza oia

ux`c zexiky meyn `id dxifb e`l `ixeqc

dxifb e`lc ,zecy zexikn meyn `l` ,l`xyi

xeng` `l edine .`ziixe`c `xeqi` `l` `id

.dxikn eh` mizac zexiky xfbinl opax da

åøæâ éúøú àëéàã úåãù ìáàeh` zexiky -

.dxiknåäá úéàã úåãù 'åë õøàì äöåçáå
ïðáø åäá åøæâ éúøú,oixken `le oixikync -

.l`xyi ux`c dxikn meynøîåà éñåé éáø
íéúá íäì ïéøéëùî ìàøùé õøàáopixfb `le -

.dxikn eh`úåãù ìáàozxikna `ki`c -

.dxikn eh` zexiky opixfb - `xeqi`l izxz

ùåáéë äéîù åàì ãéçé ùåáéë øáñ÷ :ïðéñøâ éëä
.miza zxikna `xeqi` `kil jkld -úåãù

ïðáø åäá åøæâ éúøú åäá úéàãozxikn -

.l`xyi ux`c dxikn eh` `ixeqaàîìã ùåçéðå
ìàøùé éàä ìéæà,ieb cgl ipeafl dil zixyc -

.cigi i`dl oiafneìéæàådl oiafne ieb i`d -

,envrl ziyilyd akrne ,ixzl iblt izxzl

.dpeky `ki`eïðéã÷ôéî.opiqxb -éðôìã éðôìà
'åë.opiyiig `l i`d ilekl ,xnelk -

àîúñå
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àäzexiky eda xefbl oi` ok m`e :yexit - `id xcd zaeg dfefn `iyxyn ax xn`

.xyrnn edl rwtn dxikna zecya la` ,dfefnn dl rwtn `l dxiknc ,dxikn eh`

xyrn cin riwtdl l`xyi ux`a iebl oipw oi` xn`c o`nl elit` `iz`c miyxtn yie

`ede ieb cia dzr `idy dn drwtd daeyg mewn lknc ,(` ,fn oihib) "gleyd" seqa

oi`y `vnp ,xyrn dpnn yixtn epi`y ,drxef

zia la` .da dielzd devn dcyd dfa oiniiwn

oeik aiig envr ziad oi`y iptn ,drwtd o`k oi`

i`n ok m`c ,`xidp `le .ekeza xc l`xyi oi`y

izxz dia zi`c dcy :iqei iaxl jenqa xn`w

zexikya `ld ?dxikn eh` zexiky opax exfb

drwtd `ki` diteb zexikyac ,izxz `ki` `teb

cere !d`eaz dze`n iebd xyri `ly ,xyrnn

aeigd riwtny rnyn drwtd oeylc ,`iyw

oeik dxenb drwtd oi` o`ke ,rwxwd on ixnbl

m` iebd cia `edy dzr mb ixdy ,oipw oi`c

yxtl d`xp jkl !xyrl aiigzz l`xyi da rxfi

iebl dxkenyke ,oipw yi xn`c o`nk `iz`c

l`xyi rxfi elit`y ,xyrnn ynn driwtn `ed

riwtn epi` i`ce zia la` .xyrna aiigzi `l

`ly `l` iebl epxkni `l elit`c ,dfefnd on

,dxezd on dfefn aeig o`k oi` - l`xyi ea xeci

ikdc .dkeza xce xg` l`xyi dxky m` elit`e

zegpn) "zlkzd" wxt opixn` `dc ,ol `niiw

mei miyly lk ux`l uega zia xkeyd :(` ,cn

ux`a ,zaiig jli`e o`kn ,dfefnd on dxeht

df aeig oi` mewn lkn - cin zaiig l`xyi

aizkck mlerl dxeht `ziixe`cnc ,dxezd on

opiyxcc ab lr s`e .mixg` ly `le "jzia"

lkn ,d`ia jxc oinia dgipdl ,jz`ia - "jzia"

edeaiigc `ed opax la` ,iaizk "jzia" ixz mewn

icin .elyk zi`xp `idy iptn mei miyly xg`l

dxeht mei miyly lkc ,dle`y zilh` dedc

meyn ,dxezd on mlerl oicd `ede ,zivivd on

exfbc `ed opaxe ,mixg` ly `le "jzeqk" aizkc

.elyk zi`xpy iptn mei miyly xg`l

øáñ÷axd dywd - yeaik diny cigi yeaik

(` ,g) oihibc `nw wxtac ,opgl` epiax

ux`l `ixeq dzeey mikxc ylya :ipzwc `kid

i`n` ,ux`l dvegl mixac dylyae l`xyi

`zlin `d aiyg `lmiza zxiknac ,`kdc

zexikyae ,l`xyi ux`l zeey) zecy zexikye

`cga elit` `dc ?ux`l dvegl zeey (miza

ux`l dvegk `nh dxtr :xn`wc ,mzd bilt

!l`xyi ux`k qpki dxdha dl qpkil dvexde

zigpc ab lr s`e .xiiye ipzc wgvi epiax xne`e

xiiye `pz xninl `ki` mewn lkn ,`piipnl `pz

.zenewn daxda `pgky`ckùåáéë- cigi

mineze mixe` my did `ly :qxhpewd yxit

yeaik iexw df oi` - `ed l`xyi ux`n i`c ,`iyw la` .l`xyi ux` epi` dypn oa xi`i oebk cigi yaky dn lkc ,hetxdn wgvi epiax axd yxity enk d`xp xzeie .`eax miyye

el did `l l`xyi ux` lk yak `ly onf lkc ,ux`l dveg `xwp yakl zeyx el oi`y lk :d`xp jkl !cigi yeaik iexw `eax miyy my eid elit` - `ed ux`l dvegn m`e ,cigi

dveg yakne jled dz`e ,zyak `l jly oihltl jenq :`ed jexa yecwd el xn` ,daev mx`e mixdp mx` cec yakyk :"awr" zyxt ixtqa `zi` ikde .ux`l dveg yeakl zeyx

.'ebe "milyexi ayei iqeaid z`e" xn`py ?ux`léðôìàwfid `ai `ly dpeky xeqi`c oeik ,inp i` .opiyiig `l i`d ilekl ,xnelk ,`ed `nlra `pniq i`d - opicwtn `l iptlc

.xer iptl leykn dil ixw ,l`xyil

óà`ipzcn xizdl di`x `iadl mivex yie .dxic zial s`e miebl miza xikydle xeknl mc` ipa mikneq dn lr wtwtl yi - 'eke exn` dxic zial `l xikydl exn`y mewna

qipkny reciy it lr s` ze`wcpete zexve`e zeex` mdl oixikyn ikd elit` ,dxf dcear dkezl qipkny reciy iptn iebl ezia mc` xikyi `l o`ke o`k :(ipy wxt) `ztqeza

miebdy zra df itle .ixy zeriawa dxf dcear qipkn epi` xne`y jpdae ,qipkn epi`y oia zeriawa dxf dcear qipkny mewn oia wlgny meyn mrhd rnyn .dxf dcear ekezl

mrh zelzl yi ik ,dxenb di`x oi` myn ,ok` .xzen - mze` oicaer opi` dry dze` mbe ,zenl dhepy e` zn my yiyk `l` zeriawa dxf dcear mdizal oiqipkn mpi` epipiay

dxicl mieyr mpi`y miza mze` la` ,xeq` i`xr jxc elit` myle ,"jzia l` darez `iaz `l" :aizkc dxicl dieyrd ziaa `l` dxezd dxq` `l `nyc zexve`e zeex`c xzid

xeknl ebdpy mewna `d ,exn` dxic zial `l xikydl exn`y mewna s` :inlyexia opiqxbcn ,xizdl di`x `ian did odk miig epiaxe .zexve`e zeex` ixy ikdle ,dxez dxq` `l

uega l`xyi rxbiy wgvi epiaxl d`xp oi` ik ,`cg :`aeh da eywe .ux`a `l` ,"jzia" ixwin `l ux`l uegac ,mrhd el d`xp dide .dxic zial s` xikyne ,dxic zial s` xken -

dvega zia el yiy inc `niz inp ikd ,"jzia" aizkc dfefn iabc ,dcedi iaxl dyw cere !oipw el yi `din ux`l dvega ,l`xyi ux`a iebl oipw oi` xn`c o`nl elit`c ,iebn ux`l
ux`l
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õøàì äöeçáe ,úBãN àì ìáà íéza íäì ïéøékNî©§¦¦¨¤¨¦£¨Ÿ¨§¨¨¨¤
;øéàî éaø éøác ,úBãN ïéøékNîe íéza íäì ïéøëBî§¦¨¤¨¦©§¦¦¨¦§¥©¦¥¦
íéza íäì ïéøékNî ìàøNé õøàa :øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¤¤¦§¨¥©§¦¦¨¤¨¦
ïéøékNîe íéza ïéøëBî àéøeñáe ,úBãN àì ìáà£¨Ÿ¨§§¨§¦¨¦©§¦¦
íB÷îa óà .elàå elà ïéøëBî õøàì äöeçáe ,úBãN̈§¨¨¨¤§¦¥¨¥©§¨

øékNäì eøîàL¯àeäL éðtî ,eøîà äøéc úéáì àì ¤¨§§©§¦Ÿ§¥¦¨¨§¦§¥¤
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äãN ;Leaék déîL ãéçé Leaék :øáñ÷ ,àeä äøæb§¥¨¨¨©¦¨¦§¥¦¨¤

ézøz déa úéàc¯eäa úéìc íéza ,ïðaø déa eøæb §¦¥©§¥§©¥©¨©¨¦§¥§
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רלה oifge` mipy` cenr `k sc ± iying wxtzereay
íéúá íäì ïéøéëùîxar `l dxikn icil iz` inp i`c ,dxikn eh` opixfb `le -

.dziipg `aiygc ,aizk l`xyi ux`a - diipge og mdl ozz `l aizk ikc ,`ziixe`c`

.l`xyi ux`c dxikn meyn opixfbc ,`l dligzkl dxikn edineúåãù àì ìáà`ki`c -

.`xeqi`l izxzõøàì äöåçåux`c dxikn eh` mzdc dxikn xfbinl `kile ,wgxnc -

.l`xyiúåãù ïéøéëùîå íéúá ïéøëåîla` -

.opixfb - izxz `ki`c oeik ,`l zecyc dxikn

.`xnba yxtn iqei iaxc `nrhíå÷îá óà
øéëùäì åøîàù,exn` dxic zial `l ,miza -

.`paize iaiva eda iyenzy`l `l`éðôî
åîù ìò úàø÷ðùzaya oinngny d`exde -

.od l`xyi ly oigely miplady xne`àøîâ
àåä øãä úáåç`kil jkld ,ziad zaeg `le -

`nl` ,jz`ia jxc - "jzia" aizkc ,`zrwt`

.`pngx xdf` dkezl `veie qpkpy inlàéä
äøéæâ àôåâ.dxikn eh` zexiky -úåøéëù àäå

àéä äøéæâì äøéæâã àéøåñã úåãù`wlq `wc -

.xqzi` l`xyi ux`c zexiky meyn oizrc

ùåáéë äéîù`xeqi` `ki` `ixeqc dxiknae -

zecy zexiky jkld ,zecy oia miza oia

ux`c zexiky meyn `id dxifb e`l `ixeqc

dxifb e`lc ,zecy zexikn meyn `l` ,l`xyi

xeng` `l edine .`ziixe`c `xeqi` `l` `id

.dxikn eh` mizac zexiky xfbinl opax da

åøæâ éúøú àëéàã úåãù ìáàeh` zexiky -

.dxiknåäá úéàã úåãù 'åë õøàì äöåçáå
ïðáø åäá åøæâ éúøú,oixken `le oixikync -

.l`xyi ux`c dxikn meynøîåà éñåé éáø
íéúá íäì ïéøéëùî ìàøùé õøàáopixfb `le -

.dxikn eh`úåãù ìáàozxikna `ki`c -

.dxikn eh` zexiky opixfb - `xeqi`l izxz

ùåáéë äéîù åàì ãéçé ùåáéë øáñ÷ :ïðéñøâ éëä
.miza zxikna `xeqi` `kil jkld -úåãù

ïðáø åäá åøæâ éúøú åäá úéàãozxikn -

.l`xyi ux`c dxikn eh` `ixeqaàîìã ùåçéðå
ìàøùé éàä ìéæà,ieb cgl ipeafl dil zixyc -

.cigi i`dl oiafneìéæàådl oiafne ieb i`d -

,envrl ziyilyd akrne ,ixzl iblt izxzl

.dpeky `ki`eïðéã÷ôéî.opiqxb -éðôìã éðôìà
'åë.opiyiig `l i`d ilekl ,xnelk -
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àäzexiky eda xefbl oi` ok m`e :yexit - `id xcd zaeg dfefn `iyxyn ax xn`

.xyrnn edl rwtn dxikna zecya la` ,dfefnn dl rwtn `l dxiknc ,dxikn eh`

xyrn cin riwtdl l`xyi ux`a iebl oipw oi` xn`c o`nl elit` `iz`c miyxtn yie

`ede ieb cia dzr `idy dn drwtd daeyg mewn lknc ,(` ,fn oihib) "gleyd" seqa

oi`y `vnp ,xyrn dpnn yixtn epi`y ,drxef

zia la` .da dielzd devn dcyd dfa oiniiwn

oeik aiig envr ziad oi`y iptn ,drwtd o`k oi`

i`n ok m`c ,`xidp `le .ekeza xc l`xyi oi`y

izxz dia zi`c dcy :iqei iaxl jenqa xn`w

zexikya `ld ?dxikn eh` zexiky opax exfb

drwtd `ki` diteb zexikyac ,izxz `ki` `teb

cere !d`eaz dze`n iebd xyri `ly ,xyrnn

aeigd riwtny rnyn drwtd oeylc ,`iyw

oeik dxenb drwtd oi` o`ke ,rwxwd on ixnbl

m` iebd cia `edy dzr mb ixdy ,oipw oi`c

yxtl d`xp jkl !xyrl aiigzz l`xyi da rxfi

iebl dxkenyke ,oipw yi xn`c o`nk `iz`c

l`xyi rxfi elit`y ,xyrnn ynn driwtn `ed

riwtn epi` i`ce zia la` .xyrna aiigzi `l

`ly `l` iebl epxkni `l elit`c ,dfefnd on

,dxezd on dfefn aeig o`k oi` - l`xyi ea xeci

ikdc .dkeza xce xg` l`xyi dxky m` elit`e

zegpn) "zlkzd" wxt opixn` `dc ,ol `niiw

mei miyly lk ux`l uega zia xkeyd :(` ,cn

ux`a ,zaiig jli`e o`kn ,dfefnd on dxeht

df aeig oi` mewn lkn - cin zaiig l`xyi

aizkck mlerl dxeht `ziixe`cnc ,dxezd on

opiyxcc ab lr s`e .mixg` ly `le "jzia"

lkn ,d`ia jxc oinia dgipdl ,jz`ia - "jzia"

edeaiigc `ed opax la` ,iaizk "jzia" ixz mewn

icin .elyk zi`xp `idy iptn mei miyly xg`l

dxeht mei miyly lkc ,dle`y zilh` dedc

meyn ,dxezd on mlerl oicd `ede ,zivivd on

exfbc `ed opaxe ,mixg` ly `le "jzeqk" aizkc

.elyk zi`xpy iptn mei miyly xg`l

øáñ÷axd dywd - yeaik diny cigi yeaik

(` ,g) oihibc `nw wxtac ,opgl` epiax

ux`l `ixeq dzeey mikxc ylya :ipzwc `kid

i`n` ,ux`l dvegl mixac dylyae l`xyi

`zlin `d aiyg `lmiza zxiknac ,`kdc

zexikyae ,l`xyi ux`l zeey) zecy zexikye

`cga elit` `dc ?ux`l dvegl zeey (miza

ux`l dvegk `nh dxtr :xn`wc ,mzd bilt

!l`xyi ux`k qpki dxdha dl qpkil dvexde

zigpc ab lr s`e .xiiye ipzc wgvi epiax xne`e

xiiye `pz xninl `ki` mewn lkn ,`piipnl `pz

.zenewn daxda `pgky`ckùåáéë- cigi

mineze mixe` my did `ly :qxhpewd yxit

yeaik iexw df oi` - `ed l`xyi ux`n i`c ,`iyw la` .l`xyi ux` epi` dypn oa xi`i oebk cigi yaky dn lkc ,hetxdn wgvi epiax axd yxity enk d`xp xzeie .`eax miyye

el did `l l`xyi ux` lk yak `ly onf lkc ,ux`l dveg `xwp yakl zeyx el oi`y lk :d`xp jkl !cigi yeaik iexw `eax miyy my eid elit` - `ed ux`l dvegn m`e ,cigi

dveg yakne jled dz`e ,zyak `l jly oihltl jenq :`ed jexa yecwd el xn` ,daev mx`e mixdp mx` cec yakyk :"awr" zyxt ixtqa `zi` ikde .ux`l dveg yeakl zeyx

.'ebe "milyexi ayei iqeaid z`e" xn`py ?ux`léðôìàwfid `ai `ly dpeky xeqi`c oeik ,inp i` .opiyiig `l i`d ilekl ,xnelk ,`ed `nlra `pniq i`d - opicwtn `l iptlc

.xer iptl leykn dil ixw ,l`xyil

óà`ipzcn xizdl di`x `iadl mivex yie .dxic zial s`e miebl miza xikydle xeknl mc` ipa mikneq dn lr wtwtl yi - 'eke exn` dxic zial `l xikydl exn`y mewna

qipkny reciy it lr s` ze`wcpete zexve`e zeex` mdl oixikyn ikd elit` ,dxf dcear dkezl qipkny reciy iptn iebl ezia mc` xikyi `l o`ke o`k :(ipy wxt) `ztqeza

miebdy zra df itle .ixy zeriawa dxf dcear qipkn epi` xne`y jpdae ,qipkn epi`y oia zeriawa dxf dcear qipkny mewn oia wlgny meyn mrhd rnyn .dxf dcear ekezl

mrh zelzl yi ik ,dxenb di`x oi` myn ,ok` .xzen - mze` oicaer opi` dry dze` mbe ,zenl dhepy e` zn my yiyk `l` zeriawa dxf dcear mdizal oiqipkn mpi` epipiay

dxicl mieyr mpi`y miza mze` la` ,xeq` i`xr jxc elit` myle ,"jzia l` darez `iaz `l" :aizkc dxicl dieyrd ziaa `l` dxezd dxq` `l `nyc zexve`e zeex`c xzid

xeknl ebdpy mewna `d ,exn` dxic zial `l xikydl exn`y mewna s` :inlyexia opiqxbcn ,xizdl di`x `ian did odk miig epiaxe .zexve`e zeex` ixy ikdle ,dxez dxq` `l

uega l`xyi rxbiy wgvi epiaxl d`xp oi` ik ,`cg :`aeh da eywe .ux`a `l` ,"jzia" ixwin `l ux`l uegac ,mrhd el d`xp dide .dxic zial s` xikyne ,dxic zial s` xken -

dvega zia el yiy inc `niz inp ikd ,"jzia" aizkc dfefn iabc ,dcedi iaxl dyw cere !oipw el yi `din ux`l dvega ,l`xyi ux`a iebl oipw oi` xn`c o`nl elit`c ,iebn ux`l
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רלו
oifge` mipya cenr `k sc ± iying wxtzereay

øéàî éáøë àîúñåoi` l`xyi ux`a :xn`c -

.oixikynéúåëla` ,zaya dk`ln ciar `l -

`l mixteq yxcnlc ,ciar cren ly elega

.iyiigãòåî ìù åìåçámgdl ixy inp ocicl -

.ze`vgxnéøù éåâì åäãù ìáàxikydl -

dvega oebk ,rwxw ziipgl yginl `kilc `kid

icyg `l eny lr z`xwpy it lr s`e .ux`l

,`ed `qix` :ixn` `l` ,egely ieb iedilc dil

eilre ,riaxle yilyl dvgnl eilr dlaiwe

.zeyrl lhen
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mlerd mixaeqy ,lirl ziyixtck mrhde ,zaiig jli`e o`kn ,dfefnd on dxeht mei miyly lk ux`l uega zia xkeyd :(` ,cn zegpn) "zlkzd" wxta xn` `d ?dfefnd on xhti ux`l

oi`e ,minxke zecy `le miza mdl oixikyn (oi`) :`yix ipzwc ,lirl iz`ady `ztqez dze`n inlyexid lr wgvi epiaxl `iyw cere !cin zaiig ely `id m`c rnyn ,ely `idy

xikyi `l o`ke o`k .el`e el` oixken ux`l uegae ,zecy oixikyne miza oixken `ixeqae ,l`xyi ux`a - mixen` mixac dna .miebd cg`e mizekd cg` ,zelawe zeaxr mdl oipzep

`ztqezd one .`id dxenb di`x miig epiax `iady inlyexidc wgvi epiaxl d`xp edin !xikydl xeq` xeknl xzeny mewna s` ,`nl` .dxf dcear ekezl qipkny reciy iptn ,iebl ezia

l`xyi ux`` i`w "o`ke o`k"c ,icin `iyw `l

ikd xaq inp oizipznc `nw `pz s`e ,`ixeqe

dvega la` ,miza zxikn ediiexza xeq`c

`zi`ck ,xikydl xzen - xeknl exizdy ux`l

`l` ,miig epiaxc dinrhn e`le .inlyexia

dxn`yk iptn ,opgl` epiax axd yxtn mrhd

xninl `ki` "jzia l` darez `iaz `l" dxez

xc `edy envr l`xyid ziaa `l` xeq` `l

enk .l`xyi ux`a elit`e ,ea xc ecera ekeza

,ea xc ecera eziaa `l` da aiig epi`y ,dfefna

on xeht l`xyi ux`a s` zia xkeyd la`

`ly exfbc `ed opaxe ,dxezd on dfefnd

.dxf dcear ekezl qipkny iptn iebl xikydl

mpi` la` dxicl miieyrd miza `wecc `zyde

xikydl exizd jkle ,exfb `l dxicl miieyr

epi` dxic zia zexikyc oeike ,zexve`e zeex`

dvega ok m` ,ux`a s` opaxcn `l` xeq`

.elwd ux`léàîmilk oipzep eidy `a` zia ly eid oibdep :l`ilnb oa oerny oax xn` ,(` ,gi) zayc `nw wxta opzc `iddn dcedi epiax dywd - ciar `w dizeqix` `qix` `nrh

`l` ,ok dkldy xaeqy `l :uxize !ciar dizeplaw `plaw l`ilnb oa oerny oaxl dil zil `nl` ,ynyd mr xzeny mzd ixn`c lld zia` bilte ,zayd mcew mini dyly ieb qaekl

`l i`n` ,i`ny ziak l`ilnb oax ziaa oixingn eidy mixac dyly aiygwc (a ,`k) dviac ipy wxta ok m`c ,dcedi epiax dywd aey ok` .myl i"yx yxit oke .did envra xingn

dn `gip df itle .`aeh `ki` zayc ilina la` ,aeh meic icina `l` ixii` `l dviaac xne`e !l`ilnb oa oerny oax ly eia` (ia`) `ed dpaic l`ilnb oax ixdy ?`d inp aiyg `w

dkld epizpyna l`ilnb oa oerny oax dpyy mewn lk :(` ,crw `xza `aa) opixn` `dc ,zayc `nw wxtc `idda l`ilnb oa oerny oaxk ol `niiw `l i`n`c opgl` iax dywdy

.envrl `l` xingn did `l i`ce mixg`l `l` .ezenkàñéøà`w dizeqix`xizd jk jezne ,ciar `w dizeqix` `qix` :xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld mz epiax wqt - ciar

dna llk l`xyil gay ea oi`y zeplaw ,ixy dk`lna giayn l`xyid wlgy dcy zeqix` `zydc ,`ed inp xnege lwe .zaya elit` ea zepal ,zeplawa ezeyrl ezia ozpy l`xyil

ocarl zexere qaekl milk ozil lld zia ixyc (a ,fi) zayc `nw wxtc `iddn di`x mz epiax `iad cere ?ciarw dizeplaw `plaw `nipc oky lk `l ezeplaw zeyrl ixkp xdnny

`cenlz dl iwen ,mei ceran epghiy ick `l` min ly migixd jezl oihg ozil xeq`c (` ,gi) mzd `xnba dil zi`c `ziixa `idd `dc ,mzd exy `iqdxtc icin elit`e ,ynyd mr

zeyrl gipi `l iebdy ,jixv epi` :xne` l`ilnb oa oerny oax ,zeayl zpn lr enr wqet :dpitq iab (` ,hi) mzd `ipz cere .lew zrnyny it lr s`e exy lld zial la` ,i`ny ziak

dlekl dl iwen mz epiax ok` .xzen megzl ueg xeq` megzd jeza ,zleaw ilawn :l`eny xn`c (` ,ai ohw cren) "jtdy in" wxtc `idda oeir jixv df itle .l`xyid liaya ezeplaw

,mzdl `axwnc `zn `kilc `kid `l` ixyc oxn` `l inp megzl ueg elit` :`tt ax xn` .'ek xeq` megzd jeza la`a zleaw ilawn l`eny xn` :ikd dl yxtne ,la`a `zrny jd

`lc miaeh minie zezaya `l` ixyc oxn` `l inp `axwnc `zn `kil ike :zyy ax xn` .myl ekliyk ozk`ln xird ipa e`xiy itl :yexit ,xeq` mzdl `axwnc `zn `ki` la`

leg `l` ,xenb lega oky lke .xeq` `zkecl `zkecn ilf`c iypi` igikyc cren ly elega la` ,ieb zeplaw ici lr megzl ueg xzen f` :yexit ,`zkecl `zkecn ilf`c iypi` igiky

dixa zyy ax xn` ,`wxit yixa mzd gkenck xzei exingd la`ac ,`wec la`a epiid myl xqe`y dn lk df itle .xeq` i`d ilek ilf`c igiky `lc ab lr s`c ,hwp `zeaxl crend

ef xnc `caer `edde .dizeek `ipze ,ela` inia oixeq` cren ly elega mixzend mixac zxne` z`f :ici` axcmiaeh miniae zezaya megzl ueg ela` inia - `pct` dil epac `xh

dk`lne yelz `eddc oeikc ,di`x dpi` ocarl zexerc `iddnc .mz epiax zei`x lk dgec dide ,xeq` ziac zeplawc yxit wgvi iaxe .mz epiax zhiy o`k cr .epxzdy mrhne ,ded

,o`kl di`x dpi` inp migixe .dyri xg` ziaa ,dyri `l eziaa - mixg` cia ezk`ln dzid :(` ,`i) mzd `ipzc yxetny enk ,ixy `peeb i`dka zelia`a elit`c ,xzen - mixg` cia

,oizrnyc dcy zexikyc jdl inc `l mbe .zaya zeyrl el devn l`xyiy ink dnece micia dk`ln dyerd iebl inc `le ,odil`n mipghp md migixd jezl mihgd myy mzdc

inlyexiac cere .edpip mei ixiky `l` ciar dizeplaw xne` epi` d`exde ,mei mei icin xekyl zelibx zia oipaa la` ,riaxle yilyl dvgnl zeqix`a dcy lawl zelibx `ed mlerlc

oa oerny iax xn` .xzen mdiza jeza ,xeq` ezia jeza - l`xyi mr miyer eidy mieb mipne` :mzd `zi` ikde ,zaya oia la`a oia xeq` ziac zleaiwc rnyn zayc `nw wxtc

iax xn` ?"jk oiae jk oia" edne .xzen jk oiae jk oia zxg` xira .xeq` xaegna la` ,yelza - mixen` mixac dna .xeq` mei xikya la` ,zleaiwa - mixen` mixac dna :xfrl`

oa oerny iaxk dkld wiqt `nl` .xfrl` oa oerny iaxk dkld dxf dcearae la`ae zaya :xn` `g` iax mya `pqia oa oerny iax .zleaiwa calae ,xaegna oia yelza oia :`li`

eziaa elit`e dnegd on wegx elit`e ,zexewd owzle mipa`d leqtl s` `l` ,xeq`c envr oipad `iran `le .megzd jeza oicd `ede ,zleaiwa s` xeq`c xaegna exira xn`c xfrl`

,`ed l`xyi zeyxac ,xeq`c ecen opax elit` - envr oipad zeyrl eli`c ,xfrl` oa oerny iaxk dkld wiqte ibilt `peeb i`dk xaegna `dc ,`ed xaegn jxevlc oeik ,xeq` ieb ly

oaxk `l` ezenk dkld oi` dcy zeqix`a mewn lkn ,zleaiwa xfrl` oa oerny iaxk dkldy it lr s`e .ieb cia mpwzny qaekl milk oebk ,ieb ly eziaa `l` yelz s` exy `le

mieb gipd `l ezia dpayke ,envr lr xingd zleaiwa lwdy it lr s` ,mz epiaxe .ciar `w dizeqix` `qix`c :yxtn mrhde ,dizeek oizipznc `pz ol mzq `dc ,l`ilnb oa oerny

la` ,szeyl inc - rwxwd seba lhep `l` exkya zern lhep epi`y oeikc ,dcy zeqix`a xzen ikdlc ,mrh ozep did dyn epiax axde .zeplawa miyer eidy it lr s` zaya zepal

seba df lehil jiiy `le exkya zern lhepy oeikc ,iypi` icar `l ugxnl `zeqix`c xeq` ugxnc `kd xn`w ikdle .xeq`e szeyk ied `l - exkya zern lhepy ziac zeplawa

lg itl gnwa lhepy `kid iebl migix xikydl xizdl yi df itle .xeq` - ugxndi`e ewxzen epi` yelzc zleawc `kdn opirny `zrnyc `pwqne .oitzey enk iedc ,zern lhep ep

.xeq` megzl jez la` ,megzl ueg `l` xzen epi` xaegna la` ,ieb ly ezia jeza `l`ìáàrnync :xnel yie !iebl oky lke izek hwp `nlc ?wiic `w i`n :dniz - ixy i`n iebl

dia zilc ieb opirnyil - xeq` ieba i`c ,izeka ixii`cn ixy iebac xaqc dil `xiaqc :xnel yi cer .ipzw `wec ,izek hwpe oizipzne l`ilnb oa oerny oax dia ixiinc ieb waycn dil

o`n `kile iebl edcy `ixyc ,oizipznn wiicc ,opgl` epiax axd yxit cer .jenqa opixn`ck "xer iptl" inp dia zi`c ,izxz dia zi`c izek oky lke ,eny lr z`xwpc `cg `l`

la` ugxn `wecc xninl `ki` dizlina ugxn hwpc `dc ,wiic dizlin` e`lc ,ixy iebl edcy la` :l`ilnb oa oerny oaxc dizlin iab lirl xn`wc inp `gip `nrh i`dne .biltc

.crend lega dk`ln ea dyery meyn xeq` izekl elit` edcy
i`
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dxf dcear(ipy meil)

àîúñe`id ixd ,mzqa dzpypy z`f dpyne ±,øéàî éaøkxaeqd §¨¨§©¦¥¦
,ixkpl zia mixikyn oi` l`xyi ux`ayéàcxn`p m`y ± §¦

zhiya dpynd dzpypy,éñBé éaøc xaeq `ed ixdàzëec ìëa ©¦¥§¨§¨
éøâBîux`a elit` ixkpl zia xikydl xzen mewn lkay ± §¦

.l`xyi
:dpyna epipy'åëå øBkNé àì íB÷î ìëáeiptn ugxnd z` el §¨¨Ÿ¦§

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .eny lr `xwp `edyàéðz©§¨
,`ziixaaíãà øBkNé àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøz`Böçøî ©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¦§¨¨¤§¨

L éðtî ,íéáëBk ãáBòìugxnd oiicr exikydy xg`l s`ìò àø÷p §¥¨¦¦§¥¤¦§¨©
BîL,l`xyid ly,exikydy mircei oi`yäæ íéáëBk ãáBòå §§¥¨¦¤

,exkyyäëàìî Ba äNBòdxeq`d,íéáBè íéîéáe úBúaLaoebk ¤§¨¨§©¨§¨¦¦
d`xp ,l`xyid ly ugxndy xeaqd d`exde ,mind z` mngny
jka minkg xeqi` lr xar l`xyide ,egely `ed ixkpdy el

.zaya dk`ln el zeyrl miakek caerl deivy
z` hwpy `ziixaa l`ilnb oa oerny oax ixacn :`xnbd zwiicn
ea `weecy rnyn ,miakek caera `weec ugxn xikydl xeqi`d

,xeqi`d xn`péàî éúeëì ìáài`cea ,oicd dn ±éøLxzen ± £¨§¦©¨¦
mpi`e dxez ixac lr mixaer mpi` mizekd ixdy ,el xikydl
enk dxeza yxetna dxeq`d dk`ln aeh meiae zaya miyer

mind z` mngl y` xiradlixdy ,el xikydln yegl oi` okle .
äëàìî déa ãéáò øîéà ,éúekdyri `edy yeygl epl yi izn ± ¦¥©¨¦¥§¨¨

wx ,mind z` mngl ugxna dk`lnãòBî ìL Bleçaleg-] §¤¥
wx cnlpe dxeza yxetn epi` dk`ln xeqi`d df onfay ,[crend
aezk epi`y dn z` miniiwn mpi` mizekde ,minkg zyxcn
d`exd lr yeygl epl oi` z`f zngn mle` .dxeza yxetn
dk`ln el zeyrl l`xyid ly egely `ed izekdy xeaqiy

ixdy ,dxeq`ïðéãáò énð ïðà ,ãòBî ìL Bleçamiyer mb ep` ± §¤¥£©©¦¨§¦©
.xzen xacdy itl ugxna mind menig ly ef dk`ln

`ziixaa l`ilnb oa oerny oax ixacn :`xnbd zwiicn cer
rnyn ,ugxna `weec miakek caerl xikydl xeqi`d z` hwpy

,df xeqi` xn`p ugxna wxyìáàz` xikydlãáBòì eäãN £¨¨¥§¥

éàî íéáëBki`cea ,oicd dn -éøL:`xnbd zxxan .xzen ±éàî ¨¦©¨¦©
àîòèdyri miakek caerdy miyyeg oi` dcyay mrhd dn ± ©£¨

l`xyid zegilyay xeaqi d`exde zaya dxeq`d dk`ln da
:`xnbd zx`an .ok dyer `edãéáò÷ déúeñéøà àñéøàilret ± £¦¨£¦¥¨¨¦

`l` ,dligzn aevw epi` mxkyy 'miqix`' mi`xwp zecyd
.[rax e` yily e` ivg] zexitd on wlg ozcear zxenz milhep

z` zeyrl lhen eilr ok m`elr `le dcyd zecear lk
ly egely epi`e `ed qix` xkeydy xeaqi d`exd s`e ,l`xyid

.dfa ziad lra
:`xnbd zl`eyénð õçøîmrhn xizdl yi ugxn zxkyd mb - ¤§¨©¦

oky ,dfãéáò÷ déúeñéøà àñéøà ,éøîàixkpdy miyp`d exn`i - ¨§¦£¦¨£¦¥¨¨¦
dne ,ugxna miynzynd incn exky lawne zeqix`a caer
envr zrcn `l` l`xyid zegily zngn epi` zaya caery

:`xnbd daiyn .ewlg z` licbdl ickaéãáò àì õçøîc àñéøà£¦¨§¤§¨Ÿ¨§¦
éLðà`l` zeqix` ly ote`a ugxna milret wiqrdl jxc oi` ± ¦§¥

ugxnd xikydl xeq` jkitle ,zeryl e` minil zexikya wx
.caer `ed l`xyid zegilyay mi`exd exn`i oky ixkpl

:izekl dcy zxkyd iabl `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa ©§¨
íãà øékNé àì ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøz`éðtî ,éúeëì eäãN ©¦¦§¤¤§¨¨¥Ÿ©§¦¨¨¨¥§¦¦§¥

BîL ìò úàø÷pL,ely dcydy mixeaqy ±äæ éúeëåexkyyäNBò ¤¦§¥©§§¦¤¤
,ãòBî ìL Bleça äëàìî Baegly l`xyidy mixeaq mi`exde §¨¨§¤¥

.xeqi`a
,'izekl edcy xikyi `l' `ziixaa xn`py dnn :`xnbd zwiicn

,izekl wx `ed xeqi`dy rnynìáàl dcy xikydlãáBò £¨¥
éàî ,íéáëBki`cea ,oicd dn -éøLmeyn ,mrhde ,xzen ±éøîàc ¨¦©¨¦§¨§¦

,mi`exd mixne`y ±ãéáò déúeñéøà àñéøàcaer ixkpdy ± £¦¨£¦¥¨¦
`l` l`xyid zegilya epi` zaya caery dne ,zeqix`a dcya

.ewlg z` licbdl ick envr zrc lr
:`xnbd zl`eyãéáò déúeñéøà àñéøà éøîà énð éúek ,éëä éà± ¦¨¦¦©¦¨§¦£¦¨£¦¥¨¦

epi`e ,`ed qix`y exn`i edcya caer izekd z` e`xi xy`k s`
.dcy el xikydl xeq` recne ,l`xyid ly egely
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אילו ידעתם . . כוחם של פסוקי תהלים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת.
היום יום כד שבט



רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dxf dcear(ipy meil)

àîúñe`id ixd ,mzqa dzpypy z`f dpyne ±,øéàî éaøkxaeqd §¨¨§©¦¥¦
,ixkpl zia mixikyn oi` l`xyi ux`ayéàcxn`p m`y ± §¦

zhiya dpynd dzpypy,éñBé éaøc xaeq `ed ixdàzëec ìëa ©¦¥§¨§¨
éøâBîux`a elit` ixkpl zia xikydl xzen mewn lkay ± §¦

.l`xyi
:dpyna epipy'åëå øBkNé àì íB÷î ìëáeiptn ugxnd z` el §¨¨Ÿ¦§

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .eny lr `xwp `edyàéðz©§¨
,`ziixaaíãà øBkNé àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøz`Böçøî ©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¦§¨¨¤§¨

L éðtî ,íéáëBk ãáBòìugxnd oiicr exikydy xg`l s`ìò àø÷p §¥¨¦¦§¥¤¦§¨©
BîL,l`xyid ly,exikydy mircei oi`yäæ íéáëBk ãáBòå §§¥¨¦¤

,exkyyäëàìî Ba äNBòdxeq`d,íéáBè íéîéáe úBúaLaoebk ¤§¨¨§©¨§¨¦¦
d`xp ,l`xyid ly ugxndy xeaqd d`exde ,mind z` mngny
jka minkg xeqi` lr xar l`xyide ,egely `ed ixkpdy el

.zaya dk`ln el zeyrl miakek caerl deivy
z` hwpy `ziixaa l`ilnb oa oerny oax ixacn :`xnbd zwiicn
ea `weecy rnyn ,miakek caera `weec ugxn xikydl xeqi`d

,xeqi`d xn`péàî éúeëì ìáài`cea ,oicd dn ±éøLxzen ± £¨§¦©¨¦
mpi`e dxez ixac lr mixaer mpi` mizekd ixdy ,el xikydl
enk dxeza yxetna dxeq`d dk`ln aeh meiae zaya miyer

mind z` mngl y` xiradlixdy ,el xikydln yegl oi` okle .
äëàìî déa ãéáò øîéà ,éúekdyri `edy yeygl epl yi izn ± ¦¥©¨¦¥§¨¨

wx ,mind z` mngl ugxna dk`lnãòBî ìL Bleçaleg-] §¤¥
wx cnlpe dxeza yxetn epi` dk`ln xeqi`d df onfay ,[crend
aezk epi`y dn z` miniiwn mpi` mizekde ,minkg zyxcn
d`exd lr yeygl epl oi` z`f zngn mle` .dxeza yxetn
dk`ln el zeyrl l`xyid ly egely `ed izekdy xeaqiy

ixdy ,dxeq`ïðéãáò énð ïðà ,ãòBî ìL Bleçamiyer mb ep` ± §¤¥£©©¦¨§¦©
.xzen xacdy itl ugxna mind menig ly ef dk`ln

`ziixaa l`ilnb oa oerny oax ixacn :`xnbd zwiicn cer
rnyn ,ugxna `weec miakek caerl xikydl xeqi`d z` hwpy

,df xeqi` xn`p ugxna wxyìáàz` xikydlãáBòì eäãN £¨¨¥§¥

éàî íéáëBki`cea ,oicd dn -éøL:`xnbd zxxan .xzen ±éàî ¨¦©¨¦©
àîòèdyri miakek caerdy miyyeg oi` dcyay mrhd dn ± ©£¨

l`xyid zegilyay xeaqi d`exde zaya dxeq`d dk`ln da
:`xnbd zx`an .ok dyer `edãéáò÷ déúeñéøà àñéøàilret ± £¦¨£¦¥¨¨¦

`l` ,dligzn aevw epi` mxkyy 'miqix`' mi`xwp zecyd
.[rax e` yily e` ivg] zexitd on wlg ozcear zxenz milhep

z` zeyrl lhen eilr ok m`elr `le dcyd zecear lk
ly egely epi`e `ed qix` xkeydy xeaqi d`exd s`e ,l`xyid

.dfa ziad lra
:`xnbd zl`eyénð õçøîmrhn xizdl yi ugxn zxkyd mb - ¤§¨©¦

oky ,dfãéáò÷ déúeñéøà àñéøà ,éøîàixkpdy miyp`d exn`i - ¨§¦£¦¨£¦¥¨¨¦
dne ,ugxna miynzynd incn exky lawne zeqix`a caer
envr zrcn `l` l`xyid zegily zngn epi` zaya caery

:`xnbd daiyn .ewlg z` licbdl ickaéãáò àì õçøîc àñéøà£¦¨§¤§¨Ÿ¨§¦
éLðà`l` zeqix` ly ote`a ugxna milret wiqrdl jxc oi` ± ¦§¥

ugxnd xikydl xeq` jkitle ,zeryl e` minil zexikya wx
.caer `ed l`xyid zegilyay mi`exd exn`i oky ixkpl

:izekl dcy zxkyd iabl `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa ©§¨
íãà øékNé àì ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøz`éðtî ,éúeëì eäãN ©¦¦§¤¤§¨¨¥Ÿ©§¦¨¨¨¥§¦¦§¥

BîL ìò úàø÷pL,ely dcydy mixeaqy ±äæ éúeëåexkyyäNBò ¤¦§¥©§§¦¤¤
,ãòBî ìL Bleça äëàìî Baegly l`xyidy mixeaq mi`exde §¨¨§¤¥

.xeqi`a
,'izekl edcy xikyi `l' `ziixaa xn`py dnn :`xnbd zwiicn

,izekl wx `ed xeqi`dy rnynìáàl dcy xikydlãáBò £¨¥
éàî ,íéáëBki`cea ,oicd dn -éøLmeyn ,mrhde ,xzen ±éøîàc ¨¦©¨¦§¨§¦

,mi`exd mixne`y ±ãéáò déúeñéøà àñéøàcaer ixkpdy ± £¦¨£¦¥¨¦
`l` l`xyid zegilya epi` zaya caery dne ,zeqix`a dcya

.ewlg z` licbdl ick envr zrc lr
:`xnbd zl`eyãéáò déúeñéøà àñéøà éøîà énð éúek ,éëä éà± ¦¨¦¦©¦¨§¦£¦¨£¦¥¨¦

epi`e ,`ed qix`y exn`i edcya caer izekd z` e`xi xy`k s`
.dcy el xikydl xeq` recne ,l`xyid ly egely
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

ומסיים  בלוד  כותב בקצרה סדר הדברים איך שנכנס לתו"ת  בו  קבלתי מכתבו מכ"ג שבט, 

שהוא עתה בן ט"ו וחצי שנה, ושאלתו אם לצאת מהישיבה להתלמד אומנות או לא.

ובפרט  לישיבה  לכנוס  זכה  וכפי שכותב במכתבו,  פלא  כיון שבאופן  פשוט הדבר אשר  והנה 

לישיבה כזו שלומדים בה הן נגלה והן חסידות, הרי צריך הוא להבין איך שמסייעים בידו מלמעלה 

להעמידו באופן הטוב לפניו בגשמיות וגם ברוחניות, ומובן ג"כ שכדי לנסותו נופלים לו לפעמים מחשבות 

להפסיק לימודו, ולכן צריך לבטלם ולהתמסר להשיעורים בנגלה ובחסידות בהתמדה ושקידה גדולה, 

ג"כ  לו  ימציא  עצמו,  לפרנס את  יהי'  וצריך  ומפרנס את הכל הנה כשיבוא הזמן  הזן  ופשיטא אשר 

את פרנסתו, ואין לבלבל את עצמו בגיל שלו להתעסק עתה בהכנת הפרנסה שתלוי אך ורק בהקב"ה 

ובמילא הקישור בתורתו ובמצותיו הם עצה נפלאה להקל לאחר זמן את הפרנסה, ויציאה מאהלה של 

תורה קודם הזמן מפרעת בזה, והשי"ת יזכהו ויצליחו לתלמוד תורה ביראת שמים.

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dxf dcear(iyily meil)

:`xnbd zayiindéì úéì øæòìà ïa ïBòîL éaøì àúeñéøàiax ± £¦¨§©¦¦§¤¤§¨¨¥¥
caerl rwxw xikydl xizdl yiy xaeq epi` xfrl` oa oerny

,envrl caere qix` `edy exn`iy df mrhn miakekãáBò àlà¤¨¥
øzeî àîòè éàî íéáëBkoeikn ,el xikydldéì ïðéøîàciebl ¨¦©©£¨¨§¨§¦©¥

,llk zaya dcya ceari `ly zrc lr el mixikynyúééöå± §¨¦
.dcy el xikydl yyg oi` jkle ,zaya ceari `ly el rneye

:`xnbd zl`eyénð éúek,df mrhn dcy xikydl xzen didiy ¦©¦
okydéì ïðéøîà,cearl `lúééöå.cearl `ly el rneye ± ¨§¦©¥§¨¦

:`xnbd daiynúééö àì éúekmeyn ,l`xyil rney epi` ±øîàc ¦Ÿ¨¦§¨©
,l`xyil izekdpéî éôè àðøéîb àðàCip`e jnn xzei izcnl ip` ± £¨§¦§¨§¥¦¨

.dzeyrl xzen ef dk`lne ,ahid zeklda iwa
:`xnbd zl`eyéëä éàizekl dcy xikydl xeqi`dy jk m` ± ¦¨¦

,dk`ln zeyrl `ly l`xyil rnyi `ly iptn `edàéøéà éàî©¦§¨
mrhd z` `ziixad dhwp recn ±÷etéz ,'BîL ìò úàø÷pL éðtî'¦§¥¤¦§¥©§¦

déìel xikydl xeq`l yi df mrh `la mb `ld ±íeMîxaery ¥¦
e`ld lr dfa'ìBLëî ïzú àì øeò éðôì'(ci hi `xwie),eliykn ixdy ¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§

md mizekd xfrl` oa oerny iax zhiyle ,crend lega cearl
:`xnbd daiyn .zeevnd lk lr mieevne zn` ixibãBòå àãç£¨§

øîà÷z`fe ,xeq`l sqep xg` mrh yiy xnel `pzd zpeek ± ¨¨©
,xnelk .cg`d mrhd calnàãç,xeq`l yiy cg` mrh ±íeMî £¨¦

øeò éðôì'.'leykn ozz `lãBòå,mrh.BîL ìò úàø÷pL éðtî ¦§¥¦¥§¦§¥¤¦§¥©§
mitzey eidy miakek caere l`xyi iabl dyrn d`ian `xnbd

:zeqix`aeäðäéà÷éøBîeid ,mekxk zepb mirxefd mippb mze` ± ©§¦¨¥
da cearl ick dcy cgia elaiwy miakek caere l`xyi

,zeqix`aàúaLa èé÷ð íéáëBk ãáBòcecal cearl ewlgl gwl ± §¥¨¦¨¦§©§¨
.df mei xear zexitd lk z` ecal lawle zaya zeceard lk z`

ìàøNéåecal ceari df cbpkàúaLa ãçalawie ,oey`x meia ± §¦§¨¥§©§©§¨
.zexitd z` df mei xear ecalàáøc dén÷ì eúà`ax iptl e`a ± £§©¥§¨¨

,ok bedpl xzen m` el`eyleäì àøL.mdl xizde ± §¨§
:`xnbd dywn,àáøì àðéáø déáéúéà,`ziixaa epipyìàøNé ¥¦¥©¦¨§¨¨¦§¨¥

äãN eìaéwL íéáëBk ãáBòåzeqix`lìàøNé øîàé àì ,úeôzeLa §¥¨¦¤¦§¨¤§¨ŸŸ©¦§¨¥
úaMa E÷ìç ìBè ,íéáëBk ãáBòìdk`lnd lk z` jcal dyr ± ¨¥¨¦¤§§©©¨

,zexita df cbpk lehize zayaéðàålk z` ical df cbpk dyri ©£¦
dk`lndad zenin cg`ìBçcbpk leh`e,zexita dfitl §

ecal caer iebdyke ,mdipy lr mei lka zelhen dcyd zeceary
dyer `edy xacd aygp ,ecbpk lhep l`xyide zayd mei lka
jkl egely dyrpy enke ,ewlg z` l`xyid xeara zaya

:`ziixad dtiqen .xeq`eíàåiebde l`xyidälçzî eðúämcew §¦¦§¦§¦¨
mdipia dceard wlegz jky ,zeqix`d z` mnvr lr elaiwy

,l`xyid wx ceari oey`x meiae ,iebd wx ceari zayayøzeî¨
iebdy dn cbpk legd zenin cg`a ecal zexit lehi l`xyidy
l`xyid lr llk lhed `ly meyn ,mrhde .zaya lhepe caer
zaya dyery iebd jkitl ,zaya dcyd zk`ln z` zeyrl

:sqep oic zcnln `ziixad .egelyl llk aygp epi` dk`lníàå§¦
zaya ecal car iebdy ebdp jk wxe ,xac dligzn epzd `l md
,legd zenin cg`a ecal car l`xyide ,l`xyid edeivy `la

,zexita welgl e`ayk seqaly `l`ïBaLçì eàaeayig ± ¨§¤§
iebdy zay lk xearae ,iebd car zezay dnk yexita mdipia
leg mei ly zexit df cbpk l`xyid lhp ,zexit gwle ecal car

xacd ,ecal cary.øeñàoeikyxear zexit gwel l`xyidy ¨
iebd zceary xxazn ,zaya iebd zcear cbpk leg mei eze`
oey`xd oica x`ean mewn lkn .l`xyid zegilya dzid zaya
zaya ecal ceari iebdy xeq` ,dligza epzd `l m`y ,`ziixaa
xac zaya dyer iebdy dfay ,leg meia df cbpk l`xyide
xizdy `ax lr dywe .egely `ed eli`k ,mdipy lr lheny

.ok zeyrl mippbl
,`piax ziiyew z` rny `axyky :`xnbd zxne`éñëéàó± ¦§¦

:`xnbd dkiynn .`ziixad cbpk wqty ,yiiazdéàìâéà óBqì©¦§©
àúlîxacd dlbzd okn xg`l ±eåä àøwéòî eðúäcdyrndy ± ¦§¨§¦§¥¦¨¨£

ok m`e ,dligzkln epzdy ote`a dyrp ,xzidl dxed `ax eay
.xzen df ote`ay `ziixaa epipy ixdy ,dxed oick

:mippbd ly dyrna xg` xe`ia d`ian `xnbdéaî ääéáb áø©§¦¨¦¥
ìéúk[mewn my]eäðä ,øîàdpib elaiwy iebde l`xyid mze` - §¦¨©©§

,zeqix`a cearläåä äìøòc éìéúLelaiw zepli` da rehil ick ± §¦¥§¨§¨£¨
mixeq` zexitd zepey`xd mipyd zylyay oeike ,dpibd z`

dy mdipia epzd ,'dlxr' oicnäìøòc éðL ìéëà íéáëBk ãáBò± ¥¨¦¨¦§¥§¨§¨
,dlxrd zepy zylya ecal zexitd z` lk`ie ceariìàøNéå§¦§¨¥

z` df cbpk lk`ie ceariàøézäc éðLze`ad mipyd zyly ± §¥§¤¥¨
df xac lre .zexzen zepli`d mdayàáøc dén÷ì eúàel`eyl £§©¥§¨¨

zexit cbpk md lke` l`xyidy zexitdy oeik e` ,xzen m`d
zexitk jka zeaygp `ny ,lk` miakek caerdy dlxrd
miqix` mdy oeik ,cere .zexeq`e dlxr zexita etlgedy
`ed ixd dlxrd zepya caery miakek caerd ,zetzeya
zay iably enk xaca xeqi` yi `nye ,l`xyid ly egelyk

.xeq`e egelyk aygpeäì àøLcvny ,mrhde .`ax mdl xizd ± §¨§
,llk xeq`l jiiy oi` ,l`xyid ly egely miakek caerdy dn
xeqi`dy meyn ,cearl xzen envr l`xyil elit` ixdy
l`xyidy zexitdy zngn xeq`l oi`e .lek`l wx `ed dlxra

xit zxenz etlgedy zexitl miaygp lawnoky oeik ,dlxr ze
dze`a cary inl mikiiy zexitdy ,zeqix`a mitzeyd oic
,ziriaxd dpyd zexit z` lke` l`xyidy dn ok m`e ,dpyd
zngn `le el` mipya cary meyn df ,ziyiyde ziyingd

.dlxrd zexit
:`xnbd zl`eyàáøì àðéáø déáúBà àäålr dywd `piax ixde ± §¨§¥©¦¨§¨¨

etzey mr zepzdl l`xyil xeq`y da epipyy `ziixadn `ax
aygp iebdy oeik ,lega `ed ceari df xearae zaya ceariy iebd
dny lizk ian ddiab ax ixack m`e .l`xyid ly egelyl
dfa ixdy ,llk zpaen dpi` `iyewd ,dlxra did xizd `axy

.l`xyid mewna ceariy ieb gelyl xeqi` oi`
ick `ziixad z` `iad `piax :`xnbd daiyndéòéiñ éòeiñì± §©¥©§¥

cvn xeqi` oi` xy`ky gken `ziixadn ixdy .`axl eriiql
miakek caerdy s` zetzeydn zepdl l`xyil xzen ,zegilyd
l`xyil xzen `diy dlxr iabl oicd `ed ok m`e ,xeqi` dyer

.dlxrd zepy mewna zexg` mipy envrl gwil
:`xnbd zl`eyàäåixde ±`axéñëàó`piax m`e ,yiiazd ± §¨¦§¦

.eixacn yiiazd recn di`x el `iad:`xnbd daiyneéä àìŸ¨
,íìBòî íéøáceixacn yiiazd `axy df xac mlern did `ly §¨¦¥¨

.`piax ly
zaya car miakek caerdy ote`a weqrl zxfeg `xnbd

:`xnbd zwtzqn .lega l`xyideéàî àîúñ ,eäì àéòaéàm` ± ¦©§¨§§¨¨©
dceard z` ewlgi ji` llk epzd `l l`xyide miakek caerd

,okn xg`l `l s`e cearl eligzdy mcew `l ,mdipiajk la`
.oey`x meia ecal car l`xyide zaya ecal car iebdy rxi`
.zexita cg` lk lawi dnk rcil mzcear ini aygl mi`a dzre
iebdy dn cbpk lega cary dn z` aiygdl l`xyil xzen m`d
ly xky lhepy xikfiy ilan deya zexit gwile zaya car
aygp df s`y e` ,zaya iebd cary dn cbpk cg` mei zcear
d`xpe df cbpk lawn ixdy ,zaya car iebdy dnn dpdpy

.egely `edy
:`xnbd zhyet,òîL àzl`xyi iabl ,lirl `ziixaa epipy ¨§©

l`xyil xeq`y ,zeqix`a dcy zetzeya elaiwy miakek caere
zaya ceariy miakek caerd mr zepzdl ,dcyd zlaw xg`

y ,`ziixad dtiqede ,lega df cbpk ceari `edeeðúä íà¦¦§
,äléçzî,dcyd zecear z` zeyrl mnvr lr elaiwy iptl epiid ¦§¦¨

øzeîaygp df ote`ay itl ,dwelgd z` zeyrl l`xyil ¨
dn jkle ,l`xyid lr dlhed `l llk zayd mei zceary
,`xnbd zwiicn .egely epi` zaya ecal caer miakek caerdy
zrya aygl xzen ,dligzn yexita epzdyk wxy rnyn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד אא

oifge` mipy` cenr ak sc ± iying wxtzereay
äéì úéì øæòìà ïá ïåòîù éáøì àúåñéøà- ixy ieb `d :rnync ,izek hwpc i`de -

zaya dk`ln da dyrz `l dil opixn`c meyn `l` ,`zeqix` meyn `nrh e`l

.ziiveéëä éà.cren ly elega dk`ln da dyri izekc -àéøéà éàî:izek iab ipzwc -

eny lr z`xwpy iptn?äéì ÷åôéúxb izeke ,"xer iptl" meyn `ki` inp cyg `lac -

iebl inc `le .l`xyik zevnd lr deevne `ed

exdfed `l miebdy ,zaya dk`ln dyerd

.dilréà÷éøåî.mekxk zepb irxef =èé÷ð
àúáùá.xevwle rexfl yexgl -åìáé÷ù-

delaiwyne ,ziad lran ozeqix`a dcy

.cgia da weqrl mdipy lr dlhedøîàé àì
ìàøùédyrpy itl ,zaya jwlg dz` leh -

.eilr lhend meid ivg lr egelyåðúä íàå
äìéçúî.eilr dlhedy mcew -øúåî`dc -

iebd oi`e ,zayc dcear l`xyi dilr laiw `l

.egelyïåáùçì åàá íàåepzd`" e`l -

,`id dytp itp`a `zlin `l` ,i`w "dlgzn

iebd liire ,mzq eyre mzq elaiw m` :xnelk

e`ae ,l`xyi edeev `le lega l`xyie zaya

f xg`l oeayglzlhp zay ini dnk :xnel ,on

.legd ini ocbpk leh` ip`e ,dz`øåñàxkyc -

.did egely iebc ezrc ilbc ,lhep `ed zayáø
øîà ìéúë éáî ääéáâ.`caer ded ikd e`l -

äåä äìøòã éìéúù àìàelaiw iebe l`xyi -

,mdipy oia ivgd elhie ,drhepe zetzeya dcy

l`xyie ,olk`e dlxr ipy ekxv lk ieb wqrzpe

.olk`e ocbpk zexg` mipy yly lawåäì àøù
delaiwc ab lr s` `dc ,ded xenb xzidc -

caer dz` did :l`xyi el xn`e ,dligzkl cgi

oi` - mdixg` yly ip`e elld mipy ylya

ixy inp l`xyi `dc ,zegily xeqi` o`k

lke` l`xyiy dlik` meyn i`e .dcaerl

oi` - oxkny dlxr zexitn dpdp `vnpe ocbpk

`ed caer dfy dpy ,htynd oky ,dpdp df

.lke`àðéáø äéáúåà àäåi`n ok m`e -

`zaeiz?dn ,dk`lna zegily xeqi` zay iab

!dlxra ok oi`yäéòééñ éòåéñìepzd :ipzwcn -

zegily xeqi` `kil ik `nl` ,xzen dligzkl

d`pd `ihnc ab lr s`e ixy dk`lnc

.dlxrl oicd `ede ,l`xyiléàî àîúñ-

leh :mlern l`xyi xn` `le ,zaya cga l`xyie zaya ieb ,mzq eyre mzq elaiwy

zayd z` l`xyi xikfi `le deya mzq welgl edn ,lega ip`e zayd z` dz`?íà
ïåáùçì åàá.`ed digelyc dizrc ilbe ,dwelg dze`a zay ly l`xyi el xikfd -

àîúñ àä.xzen mzq dwelg zrya s`c -

ïäéãéà éðôì êìò ïøãä

äðùîúåà÷ãðåôá äîäá ïéãéîòî ïéàmilrne my mikxc ixaer oqk`zdl oiyery -

.milral xkyäòéáøä ìò ïéãåùçùeide" :(a ziy`xa) aizkc ,da exq`p gp ipae -

."leykn ozz `l xer iptl" o`k yie ,sere dig dnda e`vi "cg` xyalàøîâ
òáåø
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éà?"ikd i`" xn`w i`n` :wgvi epiax axd dywd - xer iptl meyn dil wetiz ikd

iptl" meyn dil wetiz :zeywdl leki did diteb xfrl` oa oerny iaxc dizln`c

,`gip - ieb oicd `ede ,`zeaxl hwp izekc zxn` i` `nlya :opgl` epiax axd yxite !"xer

ok m` ,`wec izek hwpc zxn` i` `l` .ediiexza jiiyc ,eny lr z`xwpc `nrh hwpc

."xer iptl" meyn dil wetiz

÷åôéúiaxc `ail` - xer iptl meyn dil

dil zi`c ,jixt xfrl` oa oerny

iab (` ,e) oilegc `nw wxta ,od zn` ixb mizek

iaxc `iddoafnl xi`n iaxl dixcyc oerny

dnl di`x `iadl yi o`kne .i`zek ian `xng

s` "xer iptl" xninl jiiyc ,mz epiax yxity
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!"ìLëî ïzú àì¯íeMî àãç ,øîà÷ ãBòå àãç Ÿ¦¥¦§Ÿ£¨§¨¨©£¨¦

eäðä .BîL ìò úàø÷pL éðtî ãBòå ,"øeò éðôì"¦§¥¦¥§¦§¥¤¦§¥©§¨§
,àúaLa ãça ìàøNéå àúaLa èé÷ð éBâc ,éà÷éøBî¦¨¥§¨¥§©§¨§¦§¨¥§©§©§¨
àðéáø déáéúéà .eäì àøL ,àáøc dén÷ì eúà£§©¥§¨¨§¨§¥¦¥¨¦¨
àì ,úeôzeLa äãN eìaéwL éBâå ìàøNé :àáøì§¨¨¦§¨¥§¤¦§¨¤§¨Ÿ

ìàøNé øîàé,"ìBça éðàå úaLa E÷ìç ìBè" :éBbì Ÿ©¦§¨¥©¤§§§©¨©£¦©
älçzî eðúä íàå¯ïBaLçì eàa íàå ,øzeî¯ §¦¦§¦§¦¨¨§¦¨§¤§

éñëéà !øeñààøwéòî eðúäc àúlî éàìâéà óBqì .ó ¨¦§¦©¦§©¦§¨§¦§¥¦¨¨
äìøòc éìéúL eäðä :øîà ìéúk éaî ääéáb áø .eåä̈©§¦¨¦¥¨¦£©¨§§¦¥§¨§¨
,àøézäã éðL ìàøNéå äìøòã éðL ìéëà éBb ,äåä£¨¨¥§¥§¨§¨§¦§¨¥§¥§¤¥¨

.eäì àøL ,àáøc dén÷ì eúà¯àðéáø déáúBà àäå £§©¥§¨¨§¨§§¨§¥¨¦¨
!àáøì¯.déòéiñ éòeiñì¯éñëà àäå!ó¯eéä àì §¨¨§©¥©§¥§¨¦§¦Ÿ¨

:òîL àz ?éàî àîúñ :eäì àéòaéà .íìBòî íéøác§¨¦¥¨¦©£¨§§¨¨©¨§©
äléçzî eðúä íà¯.øeñà àîúñ àä ,øzeî¯ ¦¦§¦§¦¨¨¨§¨¨¨

ïBaLçì eàa íà :àôéñ àîéà¯àîúñ àä ,øeñà ¥¨¥¨¦¨§¤§¨¨§¨¨
.dpéî òîLîì àkéì àäî àlà !øzeî¨¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
ïäéãéà éðôì êìò ïøãä

àïééðtî ,íéBb ìL úBà÷ãðeôa äîäa ïéãéîòî ¥©£¦¦§¥¨§§§¨¤¦¦§¥
äMà ãçééúz àìå ;äòéáøä ìò ïéãeLçL¤£¦©¨§¦¨§Ÿ¦§©¥¦¨
íãà ãçééúé àìå ;úBéøòä ìò ïéãeLçL éðtî ,ïänò¦¨¤¦§¥¤£¦©¨£¨§Ÿ¦§©¥¨¨

.íéîc úeëéôL ìò ïéãeLçL éðtî ,ïänòàøîâ ¦¨¤¦§¥¤£¦©§¦¨¦
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רמ
oifge` mipya cenr ak sc ± iying wxtzereay

òáåølk `le "dndad on" :(` ,n) `nw `aaa `ipzc ,oaxwl leqt carpe dvwene raxpe

- "o`vd on" ,carpd z` `ivedl - "xwad on" ,raxpde raexd z` `ivedl - dndad

.dvwend z` `ivedläö÷åî.dxf dcear zaexwzl edcgie edvwdy -ãáòðe`yry -

.el deegzyde dxf dcearãáòðå äö÷åî àîìùá`iyw `l iciyg i`cec ab lr s` -

.'ek digltc `zi` m`c ,olòáåø àìài` -

!yegil ,iciygø÷òéú àìù,dxwr ziyrp -

yiig `l ocic` la` .dl rax `l jklid

.iwcpeta zcnerykøîéîì àëéà éàî íéøëæ-

xkfe .xewir `kil `kdc !ieb drax `nlc yegip

on"c raxpc `xw `dc ,raxpa liqtin inp

:xn`we ,`ed xkf dlere ,aizk dlera "dndad

.raxpd z`e raexd z` `ivedlàîìã ùåçéìå
äòåø äòáøqg `le `id dicic e`l `dc -

.dilréããäá éòãéã åäðéàdixaga cg -

.draxinl digxe`cúúøéîi`c ,dipin drex -

,inp i` .dipin dil raz `we ieb yibxn `xwrin

.dl ifg iz` `zry lkàìâø òæá àììâ àáúëî
òãé äéøáçálfxa lye ,`"itxb oixewy azkn -

,xnelk .yiiy = llbd z` myexe rxew ,`ed

`edy itl azknd on `xi dyw `edy yiiyd

`xie exiaga xikn lrilae likx oke ,ea xikn

lbx `l" (eh mildz) enk ,[likx] = `lbx .eiptn

.(hi a l`eny) "jcara lbxie" oke ,"epeyl lr

ïåáæì àì úåá÷ðî íéøëæli`ed ,oaxwl -

`kd `kilc ,dlr dizrax` `nlc iciyge

.xya ygk `le xewirêéøñéîã ïåéëxkf -

`zzxin - el wwfiz m` dry lk dtcexe dxza

opinwen i` ,ocica la` .xaca mc` ipa epiaiy

i`wc `ed `zry metlc ,`zzxin `l dab dl

.dabàáìë éáøú àìepriaxze de`zz `ny -

.dilràæéôùåàá áø éá øá éøùú àìab`c -

.el lraz m` lew `iveiy `zzxin `l ripvc

äì òéðö.ziyixtck yginl `ki`e -àìà
àáìëdtcexe da ixbenc oeik zxn` `d -

!dy`d `zzxinéøîàx`yl `alk inc `l -

.dndaêéøñéî àöîåà äéì àéãù éëã ïåéëã-

i` :dxaqc ,`zzxin `l ,dxza `zry lk

`ed `vne` :iypi` ixn` xnin ,i`xza jixqin

.dil `icycàöîåà.xya hrn =ìöà úåá÷ð
ïðéãçééî àì àîòè éàî úåá÷ðipzwc -

elit`c (a ,eh dxf dcear) `nw wxta `ziixaa

.opicgiin `l zeawp lv` zeawpåãîòù ìàøùé
éðéñ øä ìòxiy) aizkck ,men lkn epwzpe -

."ja oi` mene izirx dti jlek" :(c
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éäðéîøåinxil ,oizipzn` `ziixan aizenc` :dniz - oaxwl dnda mdn migwel

`nl` ,"oixken xeknl ebdpy mewn" :idpinxe ,"oicinrn oi`" :iccd` oizipzn

`nw `iepiy `kd ipy `l i`n` :dyw cere !`kd ipynck inp ipyle ,driaxl opiyiig `l

dnxn xak oizipznc `inex `iddc :xnel yie ?'ek xeknl exizdy mewn :(a ,ci) lirlc axc

ab lr s`e .xity dipye ,(my) `nw wxta dl

mewn axc `nw `iepy ,iiepyl zigp inp `kdc

,`kd ipy `lc aixwdl mdn gwil exizdy

xeq` xeknl exq`y mewna `d `kdc wecizc

ok m` iywze ,iciygc `zkec `ki` `nl` ,gwil

xfril` iaxl opax ediipin iazenc i`xw jpd lk

on gwil xzeny eda rnync oizrnya onwl

mewna mcinrdl jxhvpe ,oaxwl dnda miebd

.driaxd lr miceyg mpi`y iptn xeknl ebdpy

mixvnc i`xw iziin `dc ,zeidl leki df oi`e

lr miceyg ody ol `niiwc mizylte orpke

md miiaxr mdy "xcw o`v lk" mbe ,driaxd

cg` iaxr :jenqa rnynck ,driaxd lr miceyg

mewip eh` :iywz cere .'ek weyd on jxi gwl

ebdpy mewna ediazk ik i`xwl edl `nipe

dia xcd `nrh i`dnc d`xpe ?ediazk xeknl

,'ek xeknl ebdpy mewnc `iepy i`dn lirl ax

:xnel yi cere .o`k ecinrdl leki did `ly itl

lkne ,eznda lr qg iebc `iepiy xity rcic

dizrc `wlqc ,oigwelc `kdn jixt mewn

ipyne .dxknl `ay oeik driaxl yginl `ki`c

e` dxknl leki epi` minrty ,yiig mlerlc

m`e .jenqac zct iaxle `piaxl inp `gipe ,jlnp

s` ,mewn lka oaxw xzid opinwenc oeik :xn`z

mewn lkn :ol iywiz ,xeknl `ly ebdpy mewna

driax yyg meyn oicinrn ep` oi`y dnc oeik

ebdpy mewnc :xnel yie ?exizd ji` oaxwa ,`ed

`xeqi` `d ,`ki`c `ed `bdpn - xeknl `ly

eid m`y ,`kil `bdpn elit` oaxw oiprle .`kil

oi` - oaxwl dnda mdn gwiln rpnil oibdep

ly zenda eaxrzi `ly xyt` i`c ,seq xacl

ebdpy zenda mr xeknl `ly ebdpy mewn

lr dvgnk reaw lke ,ozne `yn ici lr xeknl

l`xyi ly ezian miclepd zendane .inc dvgn

ilqtc ,inen igikyc meyn ,oaxwl gwil iic oi`

.oiray oiweca elit`

äö÷åî,dxf dcear zaexwzl ecgiy :yexit -

ipiyxk edelik`de mixnekl exqne

oi`c ,melk epi` `cixb cegi la` .dxf dcear

rnynck (a ,cn dxf dcear) dxf dcearl ycwd

wxta dxenzc :zeidl jixv] (dnexzc a"ta)

.[(` ,hk) iyiyéàoiafn ded `l diivw`c `zi`

elit` ,xnelk ,dihwp `zlinc `geexl - dil

oiafncn ,yegl oi` eglte evwnc igikyc mewna

opiyiig `l `nzqa `nrh i`d e`lac .dil

meyn `l` xeknl opixq` ,eglte evwn `nlcl

.carpe dvwend yyg meyn `le driax yyg

àìâøa "`lbx" qixb qxhpewa - rci dixaga(fh ilyn) mbxzn oky ,oxwy oeyl ,z"ilca "`lbc" :jexrd yexitk qxb mz epiaxe .(eh mildz) "epeyl lr lbx `l" enk ,libx oeyl ,y"ix

,oade` `ed jexa yecwd dklda dfl df oilibcnd minkg icinlz ipy :(` ,bq zay) "dy` dna" wxtc `edd oke .xikn exaga oxwy :xn`w ikde ,dinet lbci `l - "eit lrni `l htyna"

dax edl zile ,`zrnyc `zxev ircic `ede :xn`w ikdle ,oade` `ed jexa yecwd ikd elit` ,xwird lr micner mpi`e dfl df oiyigknd :mz epiax yxtne ,"dad` ilr elbce" :xn`py

la` ."dad` ilr elbce" xn`py ?sl`d `xwi `ly it lr s`y :yexit ,`veiy "oxd" oxd`l `xwy dxeza `xewl oipn :xn`wc ,ezlirn oeyl "elbce" rnyn inp yxcnae .ediipn xnbnl

.mewnd iptl miad`py `hiyt ?jixv di`x dn ok m`c ,`iywe .miaxa zeldw milidwny ,lbc oeyl "oilibcn" yxit i"yxøîàãepiaxl rcep `l - l`xyi ly mznda mdilr daiag xn

.df xac xwir `wtp okidn wgviíéåâ.eed ediilfn eed `l edpi`c ab lr s`c meyn epiid ,ozndef dwqtc inp qixbc d`xpe - ipiq xd lr ecnr `ly
`piax
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àì ïéLLBç ïéàå ,ïaø÷ì äîäa ïäî ïéç÷Bì :éäðéîøe§¦§¦§¦¥¤§¥¨§¨§¨§¥§¦Ÿ
äö÷eî íeMî àìå ,òaøð íeMî àìå òáBø íeMî¦¥©§Ÿ¦¦§¨§Ÿ¦§¤
àúéà íà ,ãáòðå äö÷eî àîìLa ;ãáòð íeMî àìå§Ÿ¦¤¡©¦§¨¨§¤§¤¡©¦¦¨

déçìôc àúéà íàå dééö÷àc¯,déì ïéaæî äåä àì §©§§¥§¦¦¨§©§¥¨£¨§©¥¥
áø øîà àôéìçz áø øîà !Leçì òaøðå òáBø àlà¤¨¥©§¦§¨¥¨©©©£¦¨¨©©
Bzîäa ìò ñç éBb :áøc déîMî àðéáà øa àìéL¥¨©¨¦¨¦§¥§©©©§¤§

.ø÷òz àlL¯àkéà éàî íéøëæ ,úBá÷ð çðéúä ¤Ÿ¥¨¥¨¥¨§¥§¨¦©¦¨
.øNaa ïéLéçëîe ìéàBä :àðäk áø øîà ?øîéîì¯ §¥©¨©©¨£¨¦©§¦¦©¨¨

Leçéì ,ïälL äòBøî äîäa ïéç÷Bì :àéðúc àä àlà¤¨¨§©§¨§¦§¥¨¥¤¤¨¤¥
!dì dòáø àîìc¯íeMî àøééúî ïälL äòBø ¦§¨§©¨¨¤¤¨¤¦§¨¥¦

.øëN ãñôä¯äîäa ïéøñBî ïéà :àéðúc àä àlà ¤§¥¨¨¤¨¨§©§¨¥§¦§¥¨
íeMî àøééúî ïälL äòBø :àîéì ,ïälL äòBøì§¤¤¨¤¥¨¤¤¨¤¦§¨¥¦

!BøëN ãñôä¯ïðà ,éúzøî éããäa éòãéc eäðéà ¤§¥§¨¦§§¨§¦©£¨¥¦§§¦£©
éøîàc eðééä ,äaø øîà .éúzøî àì eäa ïðéòãé àìc§¨¨§¦©§¨¦§§¦£©©¨©§§¨§¦

.òãé déøáça àìbø ,òæa àììb àázëî :éLðéà¯ ¡¨¥©§§¨§¨¨¨©©¨¨§©§¥¨©
àîìc ïðéLééçc ,ïeaæéð àì úBá÷pî íéøëæ ,éëä éà¦¨¦§¨¦¦§¥¨¦§§¨§¦©¦§¨

!dåléò déì àòaøî¯.àúzøî da éøbéîc ïåék¯ ©§§¨¥¦¨¨¥¨§¦¨¥¨¦§§¨
àaìk éaøz àì àzìîøà :óñBé áø éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¥©§©§¨¨§©¥©§¨
áø éa øa àîìLa ;àæétLeàa áø éa øa éøLz àìå§¨¦§¥©¥©§§¦¨¦§¨¨©¥©

!àúzøî da äøbéîc ïåék àaìk àlà ,dì òéðö¯ §¦©¨¤¨©§¨¥¨§¦©¨¨¦§§¨
éøñîe àöîeà déì àéãL éëc ïåékøîéî ,døúaà C ¥¨§¦¨§¨¥§¨¦§¦©©§¨¥©

éøñîc éàä :éLðéà éøîàdøúaà C¯àöîeà íeMî ¨§¦¡¨¥©§¦§¦©©§¨¦§¨
éøñî à÷càì àîòè éàî úBá÷ð ìöà úBá÷ð .C §¨¦§¦§¥¥¤§¥©©§¨¨

íéBbäL éðtî :àîç øa àá÷eò øî øîà ?ïðéãçééî§©£¦¨¨©¨§¨©¨¨¦§¥¤©¦
,dàöBî BðéàL íéîòôe ,ïäéøáç éLð ìöà ïééeöî§¦¥¤§¥©§¥¤§¨¦¤¥§¨
eléôà :àîéà úéòaéàå .dòáBøå äîäaä úà àöBîe¥¤©§¥¨§§¨§¦¨¥¥¨£¦
ïzîäa ïäéìò äáéáç :øî øîàc ,dòáBø éîð dàöBî§¨©¦§¨§¨©¨£¦¨£¥¤§¤§¨
äòLa :ïðçBé éaø øîàc ;ïäéúBLpî øúBé ìàøNé ìL¤¦§¨¥¥¦§¥¤§¨©©¦¨¨§¨¨

.àîäeæ da ìéhä äeç ìò Lçð àaL¯,éëä éà ¤¨¨¨©©¨¦¦¨£¨¦¨¦
!éîð ìàøNé¯éðéñ øä ìò eãîòL ìàøNé¯ä÷ñt ¦§¨¥©¦¦§¨¥¤¨§©©¦©¨§¨

éðéñ øä ìò eãîò àlL íéBb ,ïúîäeæ¯ä÷ñt àì £¨¨¦¤Ÿ¨§©©¦©Ÿ¨§¨
øîàc ,òîL àz ?éàî úBôBò :eäì àéòaéà .ïúîäeæ£¨¨¦©£¨§©¨§©§¨©
éúéàø éðà :àðéðç éaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥¦©¦£¦¨£¦¨¦¦

éðà :ézôécî äéîøé éaø øîàå .dìëàå dàìö ,d÷ðç ,dòáø ,÷eMä ïî æåeà ç÷lL éBb¤¨©©¨¦©§¨¨£¨¨§¨¨©£¨¨§¨©©¦¦§§¨¦¦§¦£¦
.dìëàå dàìö ,dòáø ,äòéáø éãk da ÷÷çå ÷eMä ïî Cøé ç÷lL ãçà éáøò éúéàø̈¦¦£¨¦¤¨¤¨©¨¥¦©§¨©¨§¥§¦¨§¨¨§¨¨©£¨¨
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מזמורי תהלים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם 
בחסד וברחמים.

היום יום כד שבט



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dxf dcear(iyily meil)

àøîâ
iptn miakek icaer mr dnda oicinrn oi`y dpyna epcnl

.driaxd lr miceygyéäðéîøe`ztqezd ixacn jk lr dywe - §¦§¦
(`"d a"t),ïäî ïéç÷Bìmiakek icaern -ïéLLBç ïéàå ,ïaø÷ì äîäa §¦¥¤§¥¨§¨§¨§¥§¦

,daxwdl dlqtpyòáBø íeMî àìepi`y in lr d`a `ny - Ÿ¦¥©
,dpinòaøð íeMî àìå,dpin epi`y in dze` lra `ny -àìå §Ÿ¦¦§©§Ÿ

äö÷eî íeMî,dxf dcearl daixwdl decgii `ny -íeMî àìå ¦§¤§Ÿ¦
ãáòðlky s`e ,dl deegzyde dxf dcear dilra d`yr `ny - ¤¡©

.mda dlqtpy miyyeg oi` ,oaxwl dndad z` milqet el`
:`iyewd z` `xnbd zx`anàîìLayeygl oi` dnl oaen - ¦§¨¨

`ed oaxwdy,ãáòðå äö÷eîdcear cearl ceyg iebd i`cey s` §¤§¤¡©
y oeik ,dxfdééö÷àc àúéà íàzaexwzl iebd edvwd ok` m` - ¦¦¨§©§§¥

,dxf dcearldéçìôc àúéà íàå,el deegzyd ok` m`e -äåä àì §¦¦¨§©§¥Ÿ£¨
déì ïéaæî`ed oi`y oniq exkny oeike ,exken did `l `ed - §©¥¥

,carp e` dvwenàìàly leqtd iabl,òaøðå òáBømiiebd m` ¤¨¥©§¦§©
,dpyna x`eank dnda zriax lr miceygLeçìyeygl epilr - ¦

recne ,dpin epi`y in dze` raxy e` ,dndad z` rax iebdy
.oaxwl dnda epnn zgwl xzen

:`xnbd zayiinàðéáà øa àìéL áø øîà ,àôéìçz áø øîà̈©©©£¦¨¨©©¦¨©£¦¨
ø÷òz àlL Bzîäa ìò ñç íéáëBk ãáBò ,áøc déîMîlkez `ly - ¦§¥§©¥¨¦¨©§¤§¤Ÿ¥¨¥

epi`e citwn `ed ,zxwrp dndad driaxd ici lry oeike ,zcll
epi` ely dpi`y dndaa j` ,oaxwl dzgwl xzen ok lre ,draex
l`xyil xeq` ok lre ,dze` raxiy ceyge ,xwrizy yyeg

.dpyna x`eank miakek icaer mr eznda cinrdl
:`xnbd dywnúBá÷ð çðéúädawp dnda iabl gep df uexiz - ¨¦©§¥

zepaxw iabl j` ,driaxd ici lr zxwrpyíéøëæmileki mpi`y §¨¦
,xwridløîéîì àkéà éàîmzgwl xzen recn x`ap ji` - ©¦¨§¥©

:`xnbd zayiin .eraxpy yeygl yi ixd ,miakek caernáø øîà̈©©
,àðäker,xkfd z` s` raex epi` miakek caïéLéçëîe ìéàBä ©£¨¦©§¦¦
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עבודה זרה. אין מעמידין - פרק שני דף כג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

לזכור שנקבע לו מספר קצוב של ימים, בהם עליו למלא את שליחותו בעולם, וכל רגע שמשתמש בו לדבר אחר הוא בגדר מעילה 
בשליחות זו.
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men mda mzgyn ik aizkc da lqet dxf

ot cr 'ek mewn lk l`rnyi iax iac `pze
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la` ,da lqet menc oeik dlqtc `ed driaxe

otec `veia ilqtc opaxe .`lqtin `l otec `veia

seqc ,dywe .`id gafn iycwc ixaqc meyn -
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äåøò øác ,äøæ äãBáòå äåøò øác¯ék" :áéúëc §©¤§¨©£¨¨¨§©¤§¨¦§¦¦

äãBáòå ,"õøàä ìò Bkøc úà øNa ìk úéçLä¦§¦¨¨¨¤©§©¨¨¤©£¨
äøæ¯;"ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz ït" :áéúëc ¨¨¦§¦¤©§¦©£¦¤¨¤¤¤

da ìñBt íeîe ìéàBä ,éîð äøt àäå¯äåøò øác §¨¨¨©¦¦¥¨§©¤§¨
àîòè éàî :àìéL éðz ,àôeb .da éìñt äøæ äãBáòå©£¨¨¨¨§¦¨¨¨¥¥¨©©§¨
"eç÷éå ìàøNé éða ìà øac" :áéúëc ?øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¦§¦©¥¤§¥¦§¨¥§¦§

¯,äzòî àlà .eçwé íéBbä ïéàå ,eçwé ìàøNé éða§¥¦§¨¥¦§§¥©¦¦§¤¨¥©¨
"äîeøz éì eç÷éå ìàøNé éða ìà øac"¯éîð éëä ©¥¤§¥¦§¨¥§¦§¦§¨¨¦©¦

éëä àîéz éëå ?eçwé íéBbä ïéàå ,eçwé ìàøNé éðác¦§¥¦§¨¥¦§§¥©¦¦§§¦¥¨¨¦
éaø úà eìàL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå ,éîð©¦§¨¨©©§¨¨©§¥¨£¤©¦
eàö :íäì øîà ?íàå áà ãeaék ïëéä ãò :øæòéìà¡¦¤¤©¥¨¦¨¨¥¨©¨¤§
ïa àîãå ïBì÷Làa åéáàì ãçà éBb äNò äî eàøe§¤¨¨¤¨§¨¦§©§§§¨¨¤
ãBôàì íéðáà epnî eLwa úçà íòt ,BîL äðéúð§¦¨§©©©©¦§¦¤£¨¦¨¥

íéùùá

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

עבודה זרה. אין מעמידין - פרק שני דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dxf dcear(iriax meil)

äøôa àlàdnec`,ïéø÷é äéîãcciqtdl iebd yyeg jky oeike ¤¨§¨¨§¨¤¨§¨¦
,draxl `ly exvi dteke ax oennúBðaø÷ øàLa ìáàmpi`y £¨¦§¨¨§¨

,dnec` dxtk ax sqka mipwpdéì eãBîminkg micen `ny - ¥
dnda epnn zgwl oi`e iebd mraxy yeygl yiy xfril` iaxl
zgwl dxiznd `ztqezdy zct iaxk uxzl oi` ok m`e ,oaxwl
dxta xfril` iax lr miwlegd minkgl `id ,oaxwl dnda mdn
icaern zgwl mixqe` minkg mb zepaxw x`y ixdy ,dnec`

.miakek
yi minkgl s` zepaxw x`yay xnel oi` :`xnbd zvxzn

,jk xn`z m`y ,miakek caer mrax `ny yeyglàä àlàå§¤¨¨
àéðúcy `ztqezd mya lirlïäî ïéç÷Bìmiakek icaern -äîäa §©§¨§¦¥¤§¥¨
ïaø÷ì,deraxy miyyeg oi`eépîixd ,ef `ztqez dpyy edin - §¨§¨©¦

df oi` jixacl,ïðaø àìå øæòéìà éaø àìx`ya md miceny oeik Ÿ©¦¡¦¤¤§Ÿ©¨¨
zct iaxk xnel jixv `l` ,driaxl yeygl yiy zepaxw
.`ztqezd z` epyy mde ,llk driaxl miyyeg mpi` minkgy

:zepaxw x`ya s` miwleg minkgy jkl ztqep di`xàéðz ãBòå§©§¨
àéãäa,[yxetna-]éäBøáç déì eáéúBà éàîeixiag eywd dn - §¤§¨©¦¥©§¦

øæòéìà éaøìiabl xn`py ,iebn oaxwl dnda zgwl xq`y jk lr §©¦¡¦¤¤
minid zixg`(f q diryi)ïBöøì) eìòé 'åâå Cì eöáwé øã÷ ïàö ìk'¨Ÿ¥¨¦¨§¨©£§¨

,'éçaæî (ìòiab lr zelrl l`rnyi ly mp`v cizry xnelk ©¦§§¦
miyyeg oi`e oaxwl dnda mdn milawny gkene ,gafnd
mb eilr ewlgy gken eixag eilr eywdy ef `iyewn .deraxy

.dnec` dxta wx `le ,gafnd iab lr milerd zepaxwa
lirl(`"r)zepwl xzen m`d minkge xfril` iax zwelgn d`aed

yeygl yi m`d ewlgpy `xnbd dx`iae ,iebn dnec` dxt
:`xnbd zwiicn .driaxléâéìt àì ïàk ãò,minkge xfril` iax ©¨Ÿ§¦¦

àLLça àlàdxtd z` iebd rax `ny yyg wx yiy mewna - ¤¨©£¨¨
miyyeg mpi`y epnn dzepwl xzen minkgl ok lre ,dnec`d

,jkldòáø éàcåc àëéä ìáàlkl ,iebd drax i`cey mewna - £¨¥¨§©©©§¨
zercddìñt,ef driaxaäøôc dpéî òîLdpi`y s` ,dnec` §¨¨§©¦¨§¨¨

,gafnd iab lr daxwàéä çaæî éLã÷gafn iycw oic dl yi - ¨§¥¦§¥©¦
,driaxa milqtpdéàck wx dpic m`y -éî ,úéaä ÷ãa éLã÷ §¦¨§¥¤¤©©¦¦
äòéáø äa àìñtéîiycw ixde ,da zlqet driax dzid m`d - ¦©§¨¨§¦¨

.driaxa milqtp mpi` ziad wca
,gafn iycwk `id dnec` dxty o`kn gikedl oi` :`xnbd dgec
iptn edf driaxa zlqtpy dne ,ziad wca iycwk dpic mlerly

cäøt éðàL,ziad wca iycw x`yn dnec`àðîçø dééø÷ úàhçc ¨¦¨¨§©¨©§¨©£¨¨
'z`hg' dxeza z`xwpy oeik -(h hi xacna)iycw `id z`hge ,

oebk mileqt dnec` dxta eidi m` xacd `epy ok lr ,gafn
.z`hga milqetd ,raxp

:`xnbd dywnäzòî àlàdriaxa zlqtp dnec` dxt jixacly ¤¨¥©¨
ok m` ,oaxwk dpice 'z`hg' dxeza diexwy iptnìñtézmbàöBéa ¦¨¥§¥

ïôBc,dcil jxck mgxd gztn `le ,dn` mgx otecn d`vi m` - ¤
,otec `veia leqt oaxw ixdyénð éëä àîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨¨¦©¦

,otec `veia zlqtp dnec` dxt ok`yàéðz äîlàepipy dnl - ©¨¨©§¨
,`ziixaaïôBc àöBéa dLéc÷ädxtl eyicwdy otec `vei cle - ¦§¦¨§¥¤

minkg zrcl ,dnec`,øéLëî ïBòîL éaøå ,äìeñtoi` ixde §¨§©¦¦§©§¦
ipic yi dnec` dxtly ef dyxc lr wleg oerny iaxy xazqn

.otec `vei leqtl el did ok m`e ,z`hg diexwy oeik oaxw
:`xnbd dtiqenàîéz éëåy uxzl dvxz m`e -ïBòîL éaø §¦¥¨©¦¦§

øîàc ,déîòèì(.n dcp)àeä àélòî ãìå ïôBc àöBédlern cle - §©§¥§¨©¥¤§¨§©§¨

,oaxwk dpicy s` dnec` dxtl elqtl oi` ok lre ,`edøîàäå§¨¨©
ïBòîL éaø äéä äãBî ,ïðçBé éaøotec `veia minkglíéLã÷ ïéðòì ©¦¨¨¤¨¨©¦¦§§¦§©¨¨¦

,gafnl eaixwdl -LBã÷ BðéàLrecn ok m`e ,daxwdl leqte ¤¥¨
iaxl i`ce `l` ,dnec` dxtl otec `vei oerny iax xiykn
epxn`y mrhd lr dywe ,oaxw ipic dnec` dxtl oi` oerny

.oaxwk dpice z`hg diexwy oeik driaxa zlqtp dxty
dnec` dxt leqtl xg` mrh d`iane da zxfeg `xnbd
dnec` dxta leqtd mrh oi` zn`a :`xnbd zvxzn .draxpy
dligza epcnly itk mrhd `l` ,z`hg diexwy meyn draxpy
`vei mb milqet md ok lre minkg exaq oke ,gafn iycw `idy
mdilr wleg otec `vei xiyknd oerny iaxe ,gafnl leqtd otec

,ziad wca iycw `id dxty xaeqeàlàdraxpy dxt lqety ¤¨
c oeik ,xg` mrhnäøt éðàLy ,ziad wca iycw x`ynìéàBä ¨¦¨¨¦

da ìñBt íeîeyxetnkdxeza(a hi xacna)jkitl ,äåøò øácm` - ¥¨§©¤§¨
,dxtd draxpäøæ äãBáòådxf dcearl daxwdl dzvwed m` - ©£¨¨¨
,dl ecary e`da ìñBt énð,dze` milqet el` mb -áéúëciabl ©¦¥¨¦§¦

zepaxw(dk ak `xwie)ía íeî íäa íúçLî ék','mkl Evxi `l ¦¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨¨¤
,menl dzgyd df weqta dywedeìk ,ìàòîLé éaø éác àðúå§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

äøæ äãBáòå äåøò øác àlà Bðéà ,'äúçLä' äøîàpL íB÷îielib - ¨¤¤¡§¨©§¨¨¥¤¨§©¤§¨©£¨¨¨
,dxf dcear e` zeixräåøò øácdzgyd iexwáéúëcxec iabl §©¤§¨¦§¦

leand(ai e ziy`xa),'õøàä ìò Bkøc úà øNa ìk úéçLä ék'mye ¦¦§¦¨¨¨¤©§©¨¨¤
,zeixra elwlwy mzzgyd dzidäøæ äãBáòå,dzgyd diexw §£¨¨¨

áéúëcezen iptl l`xyil dyn ixaca(fh c mixac)ïeúéçLz ït' ¦§¦¤©§¦
,'ìñt íëì íúéNòådxen`d dzgyd oeyl zpeeky `vnp ©£¦¤¨¤¤¤

dywede ,dxf dcear e` dexr xac ly dzgydl `id zepaxwa
,menl dzgyd df weqtaåok lrénð äøt àä,dnec` dxt s` - §¨¨¨©¦

íéáëBk úãBáòå äåøò øác ,da ìñBt íeîe ìéàBäe` draxp m` - ¦¥¨§©¤§¨©£©¨¦
el` mb ,dcarp.da éìñẗ§¦¨

lirl(`"r)xfril` iax ixacl mrh `liy mya `xnbd d`iad
oecl zxfeg `xnbd .miakek icaern dnec` dxt zepwl xqe`d

:`liy ixacaàôeb,`liy ixac z` x`al aeyp -éàî ,àìéL éðz ¨¨¥¦¨©
øæòéìà éaøc àîòè,iebn dnec` dxt zepwl xqe`dáéúëcxacna) ©£¨§©¦¡¦¤¤¦§¦

(a hieç÷éå ìàøNé éða ìà øac'oeyln epcnle ,'dOc` dxt Lil` ©¥¤§¥¦§¨¥§¦§¥¤¨¨£ª¨
`weecy ,efeç÷é ìàøNé éða,ycwdl dnec` dxt [exkni-]ïéàå §¥¦§¨¥¦§§¥

,eç÷é íéáëBk éãáBòä`xnbd dywn .mdn dzepwl xeq` ok lre ¨§¥¨¦¦§
:`liy ixac lräzòî àlàipa' oeyln hrnl yi ok` m` - ¤¨¥©¨

xn`py dn dzrn ,miakek icaern zepwl oi`y 'egwie l`xyi
okynd znexz iabl(a dk zeny)éì eç÷éå ìàøNé éða ìà øac'©¥¤§¥¦§¨¥§¦§¦

énð éëä ,'äîeøz,ok yexcp df weqt mb melk -eç÷é ìàøNé éðác §¨¨¦©¦¦§¥¦§¨¥¦§
,okynd ikxv z` exkni -eç÷é íéáëBë éãáBòä ïéàåikxv z` §¥¨§¥¨¦¦§

.mdn mzepwl xeq`e ,okynd
:`xnbd dtiqeneàîéz éëåc xnel dvxz m`e -énð éëäok`y - §¦¥¨¨¦©¦

mipa`e adf miakek icaern zepwl xeqi` df weqtn cenll yi
,zeywdl yi ,okynd zk`lnl zeaehøîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©

ãò ,øæòéìà éaø úà eìàL ,ìàeîLïëéäa xdfdl mc` deevnãeaék §¥¨£¤©¦¡¦¤¤©¥¨¦
åéáàì ãçà íéáëBk ãáBò äNò äî eàøe eàö ,íäì øîà ,íàå áà̈¨¥¨©¨¤§§¤¨¨¥¨¦¤¨§¨¦

ïBì÷Làa,jka deevn epi`y s` ecakl ick,BîL äðéúð ïa àîãå §©§§§¨¨¤§¦¨§
ceaka xdfdl aiig jk lr deevnd l`xyi oky lky ecnlz jkne

,dyrnd did jke ,eia`epnî eLwa úçà íòtxekniy ,l`xyi ©©©©¦§¦¤
mdlíéðáàzeaehãBôàìlecbd odkd icbaay £¨¦¨¥
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אהבה היא רוח החיים בעבודת החסידות, החוט המקשר חסידים בינם לבין עצמם, והחוט המקשר רבי עם חסידים וחסידים עם הרבי. 
הן בדרך "אור ישר", והן בדרך "אור חוזר"; אין לכך שום מחיצות, והוא נעלה מהגבלת מקום וזמן.

היום יום כו שבט



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dxf dcear(iying meil)

àBaø íéMLamixpic,øëNeeéäå ,àBaø íéðBîLa ,éðúî àðäk áø §¦¦¦¨¨©©£¨©§¥¦§¦¦§¨
åéáà ìL åéúBLàøî úçz úBçpeî úBçzôî,oyi didyBøòö àìå ©§§¨©©§©£¨¤¨¦§Ÿ¦£

.`liyk `ly ,iebn ycwd ikxv zepwl xzeny gken .exirdl epa
zepwl oi`y `liyk 'egwie'n hrnl yi zn`a :`xnbd zvxzn
e"`e dxn`p dyxt dze` lkay oeik j` ,okynd ikxv iebn

'ebe 'zlkzE zWgpE sqke' oebk ,xeaigd(c-b dk zeny)ipa`ae , ¨¤¤§¤§¥¤
xn`p okn xg`l miaezkd mdyd(f dk my)'íäL éðáà',e"`e `la ©§¥Ÿ©

df weqty `vnp÷éñôäz`ïéðòäcenll oi`e ,dyxtd zligzay ¦§¦¨¦§¨
zepwl xzene dpey epic okle ,dlrnl xen`d 'egwie'n eipic z`

.iebn mdy ipa`
:`xnbd dgecáéúk 'íéàelî éðáàå' àäåxn`p okn xg`l ixde - §¨§©§¥¦¦§¦

`vnp ,e"`ea 'mi`elin ipa`e' aeydéáøò øãäcdxezd dxfgy - ©£©¨§¥
ipa` mb hrnl yi ok m`e ,dyxtd zligz mr df weqt daxire
l`xyi evx ji` `iyewd dxfge ,iebn ozepwl oi`e ,'egwie'n mdy
`lye ,df herin yxec epi` xfril` iax i`ce `l` ,`ncn ozepwl

.`liyk
:`liy lr ztqep `iyewãBòåc ,dywàôéñ éðz÷dyrnd seqa - §¨¨¥¥¨

,`ncaìéîëç eñðëð ,Bøãòa äneãà äøt Bì äãìBð úøçà äðL §¨¨©¤¤§¨¨¨£¨§¤§¦§§©§¥
Bìöà ìàøNé,dzepwlLwáî éðà íàL íëa éðà òãBé ,íäì øîà ¦§¨¥¤§¨©¨¤¥©£¦¨¤¤¦£¦§©¥

,éì ïéðúBð ízà ,íìBòaL ïBîî ìk íkîj`íkî Lwáî éðéà åéLëò ¦¤¨¨¤¨¨©¤§¦¦©§¨¥¦§©¥¦¤
àaà ìéáLa ézãñôäL ïBîî BúBà àlàiaxy gken .eizxrd `ly ¤¨¨¤¦§©§¦¦§¦©¨

.dnec` dxt epnn zepwl xizne ,'egwie'n ieb hrnn epi` xfril`
ycwd ikxv zepwl oi`y hrnn xfril` iaxy s` :`xnbd zvxzn

,iebníúä,dnec` dxte mipa` epnn epwy `nc lv` -éãé ìò ¨¨©§¥
ïeáæ ìàøNé éøbz`ncn dpwy ,oze` epw l`xyi xgeq ici lr - ©¨¥¦§¨¥¨

dpw ycwdd ixdy xaca xeqi` oi` df ote`ae ,ycwdl oxkne
.l`xyin

herindn iebn dnec` dxt zepwl xqe` xfril` iax ,`liyl
:`xnbd dywn .driax yygn `le ,'egwie'åikàì øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤Ÿ

Lééç[yyeg epi`-]Bì eøîà ,àéðúäå ,äòéáøìminkg,øæòéìà éaøì ¨¥¦§¦¨§¨©§¨¨§§©¦¡¦¤¤
äeç÷ìe äNòîdnec` dxtléøîàå ,BîL àîãå ,íéáëBk ãáBòä ïî ©£¤§¨¨¦¨¥¨¦§¨¨§§¨§¦

dìy mixne` yie -,BîL õîø.iebn dzepwl xzeny gkeneøîà ¨¤¤§¨©
,øæòéìà éaø ïäìike,äéàø íMîy iptn xacd xzed myeéä ìàøNé ¨¤©¦¡¦¤¤¦¨§¨¨¦§¨¥¨

dúBà ïéønLî[dxtd z`-]äãìBpL äòMîzaeyzn .deraxi `ly §©§¦¨¦¨¨¤§¨
.`liyk `ly ,driax yyg meyn xqe`y gken xfril` iax

:`xnbd zayiindéì úéà ézøz ,øæòéìà éaøzepwl xqe` `ed - ©¦¡¦¤¤©§¥¦¥
n ieb hrnny iptn ,minrh ipyn iebn dxtäçé÷,`liykénð Lééçå ¦¨§¨¥©¦

äòéáøìdf did ,iebd `ncn epwy dne .driaxl yyeg `ed oke - ¦§¦¨
dgiwl xeqi` dfa oi`y ,ycwdl xkne epnn dpwy l`xyi ici lr

.draxpy yyg oi`e ,dclepy dryn dxtd dxnyp oke ,iebn
:dnec` dxta driaxl yyegd xfril` iax zhiya oecipøî øîà̈©©

`nc zxty ,xfril` iax mya lirl epipy -ïéønLî eéä ìàøNé¦§¨¥¨§©§¦
,äãìBpL äòMî dúBàm` :`xnbd dywn .draxpy eyyg `l okle ¨¦¨¨¤§¨

,driaxl miyyegLeçéðå,dexny m` s` yeygpe -éòáø àîìc §¥¦§¨¨§¦
äøaòî äåä ék ànàìzxaern dzidyk dxtd m` draxp `ny - §¦¨¦£¨§©§¨¥

lqtp xaery `xnbd dgikene .dleqt dnvr `id s` ok m`e ,da
,en` zriaxa,àáø øîàcdxeq` ,zne l`xyi dgbpy dxt §¨©¨¨

mb ok lre ,gafnløeñà úçâBpä ãìååy oeik ,daxwdldãìåe àéä §¨©©©¨¦§¨¨
dgibpd zrya dkeza didyeçâðoke ,gbepd xeyk epice cgiãìåå ¨§§¨

dndaúòaøpä,ea zxaern dzidykøeñày ,daxwdldãìåe àéä ©¦§©©¨¦§¨¨
,eòaøðdn`y eyyg `l recn dyw ok m`e ,gafnl leqt raxpe ¦§§

.zxaern dzidyk draxp dxtd ly
epwy dne ,m`d zriaxl mb yeygl yi ok` :`xnbd zvxzn

,dxt `ncnàîéà,jk xen` -äòMî dúBà ïéønLî eéä ìàøNé ¥¨¦§¨¥¨§©§¦¨¦¨¨
äøöBpL.draxp `l dn`y ercie ,oeixdd zligzn - ¤§¨

,xeaird inia dn` dxnyp m` s` :dywne `xnbd dayLeçéðå§¥
àøwéòî ànàì äeòáø àîìcmcew dn` draxp `ny - ¦§¨©§¨§¦¨¥¦¨¨

,leqt cleed df ote`a s`y ,dxarzdyéaâì ïéìeñtä ìk ,ïðúc¦§©¨©§¦§©¥
çaæî,eraxpy oebkïäéúBãìåjk xg` mda exarzdyïéøzeî ¦§¥©§¨¥¤¨¦

,gafnldìò éðúåj` ,minkg zrc efy ,jk lr epipye -øæòéìà éaø §¨¥£¨©¦¡¦¤¤
øñBàoi` recn ,xfril` iaxl dyw ok m` .mdizecle z` s` ¥

elqtpe ,dxarzdy iptl draxp dxtd ly dn`y yeygl
.dizecle

iax ewlgp ea ote`d lr mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:epixack dyw dhiy efi`l zx`ane ,minkge xfril`àáøì àçéðä̈¦¨§¨¨

zriaxl yyeg epi` xfril` iax recn `ax zhiyl xacd oaen -
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עזוב תעזוב עמו – לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים.
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,yly dl e`lny iptl xg` dcliyCìéàå ïàkîxg`l dcli m` - ¦¨§¥©
cled ,yly lib÷ôñziaa okl mcew dcli xaky okziy ,xeka ¨¥

xn`py oeike ,zclei dpi` ylyn dzegtd dxty x`ean .iebd
,yly zepa eidy gken ,mipa odl eidy oex`d e`iady zexta
eyyg `le oeaixwd cvik opgei iaxl `iyewd dxfg jk m`e

.yly odl e`lny xg` eraxpy
,ylyn zezegt el` zext eidy uxzl oi` ok` :`xnbd dwiqn

àøwéòî ïépLãk àzøåeçî àlà`ed `iyewd uexizy xexa `l` - ¤¨§©©§¨¦§©¦¥¦¨¨
dzid oex`d e`iady zextd zaxwdy ,dligzn epvxizy itk

.dpnn cenll oi`e ,dry z`xed
weqt `xnbd zyxec ,oex`d e`iady zextd exkfedy ab`

xn`p ,l`xyil oex`d z` mizylt eglyyk :oda xn`py(ai e my)

.'åâå 'LîL úéa Cøc ìò Cøca úBøtä äðøMiå':`xnbd zl`eyéàî ©¦©§¨©¨©¤¤©¤¤¥¤¤©
[edn-].'äðøMiå':`xnbd daiyn,øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ©¦©§¨¨©©¦¨¨¦©¦¥¦
eøîàLzextdeøMiL ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áøå ,äøéLzextd ¤¨§¦¨§©§¨©¦¨¨©©¤¦§

ãâðk íäéðtd,ïBøà,okelid jxcn jtidl.äøéL eøîàå §¥¤§¤¤¨§¨§¦¨
:`xnbd zl`eyéàîe[dne-].eøîà äøéL:`xnbd daiynéaø øîà ©¦¨¨§¨©©¦

,øéàî éaø íeMî ïðçBéexn` jk(` eh zeny),éðáe äLî øéLé æà' ¨¨¦©¦¥¦¨¨¦Ÿ¤§¥
ìàøNé,mizylt lr d`bzpy - 'd`B d`b iM 'dl dxiW` ,'ebe ¦§¨¥¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨

.myiprdl mdidl`ae mda ci glyedéãéc ïðçBé éaøå[envr-]øîà §©¦¨¨¦¥¨©
exn`y ,xg` ote`aBîLa eàø÷ 'äì eãBä àeää íBia ízøîàå'©£©§¤©©©¦§¦§

['åâå]'eizlilr miOra EricFd(c ai diryi). ¦¨©¦£¦Ÿ¨
:exn` dxiy efi` zetqep zerc,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåexn`y §©¦¦§¤¨¦¨©

àîúé àøBîæîepiidc ,mezi xenfn -ék Lãç øéL 'äì eøéL øBîæî' ¦§¨©§¨¦§¦©¦¨¨¦
'BLã÷ òBøæe Bðéîé Bì äòéLBä ,äNò úBàìôð(` gv mildz).øæòìà éaø ¦§¨¨¨¦¨§¦§©¨§©¦¤§¨¨

'íénò eæbøé Cìî 'ä' ,øîà(` hv my)'d mkdy lr efbx mizyltdy , ¨©¨¨¦§§©¦
.mixegh zkna'Láì úeàb Cìî 'ä' ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaømy) ©¦§¥©©§¨¦¨©¨¨¥¨¥

(` bv.
,øîà àçtð ÷çöé éaø,exn` jkéðBø[igny-]ähéMä éðBøoex` - ©¦¦§¨©¨¨¨©¦¦©¦¨

,mihiy ivr ieyrd zixadéôôBðúä[innexzd-],Cøcä áBøa ¦§§¦§©¨¥
ú÷Meçîä[dxeyw-]áäæ éî÷éøamiptan xedh adf dtevnd - ©§¤¤§¦§¥¨¨
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המשך בעמוד נח



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dxf dcear(iyiy meil)

zxiy oipra ipngp xa l`eny iaxe xfrl` iax ly mzwelgn ab`
englp xy`k :ewlgp eay sqep oipr `xnbd d`ian ,zextd
,qpa dkldnn ynyd z` ryedi cinrd ,ixen`d iklna l`xyi

my xn`pe ,xacd lr dxiy xn`e(bi i ryedi)ãîò çøéå LîMä íciå'©¦Ÿ©¤¤§¨¥©¨¨
'øLiä øôñ ìò äáeúë àéä àìä ,åéáéBà éBb íwé ãòfnxp xake - ©¦Ÿ§¨£Ÿ¦§¨©¥¤©¨¨

:`xnbd zl`ey .df qp zeyrdl cizry xyid xtqaøôñ éàî©¥¤
.øLiä:`xnbd daiynäæ ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ©¨¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¤

á÷òéå ÷çöé íäøáà øôñxa xtq -iyrn mixteqn eay ziy` ¥¤©§¨¨¦§¨§©£Ÿ
zea`d,'íéøLé' eàø÷pLe`xwp okide ,xyid xtq `xwp ok lre ¤¦§§§¨¦

,jk zea`døîàpLmrla z`eapa(i bk xacna)úBî éLôð úîz' ¤¤¡©¨Ÿ©§¦
'íéøLédxn`py ,awrie wgvi mdxa` zzina zen`e i`eld - §¨¦

.'drieb' mda
:`xnbd zl`eyàæéîø àëéäåziy`xa xtqa fenx okide - §¥¨§¦¨

awri zkxaa xn`py :`xnbd daiyn .ryedil dng dcnry
mixt`l(hi gn ziy`xa)'íéBbä àìî äéäé Bòøæå'zevx`d lk - §©§¦§¤§Ÿ©¦

,mixt` ly erxfn d`xie dni`a e`lnzi]eéúîéàdf xac miiwzp ¥¨©
yäéäéerxfòLBäéì änç Bl äãîòL äòLa ,[íéBbä àìîdidy ¦§¤§Ÿ©¦§¨¨¤¨§¨©¨¦ª©

gvipy mlek ercie ,mlerd lkl d`xp df qpy ,mixt` rxfn
.epnn e`xie dnglna

iabl xn`p :dkldnn ynyd dcnr onf dnk zx`an `xnbd
,ynyd zcinríBék àBáì õà àìå ,íéîMä éöça LîMä ãîòiå'©©£Ÿ©¤¤©£¦©¨©¦§Ÿ¨¨§

'íéîz(bi i ryedi),miinrt ynyd dcnry oeyld ltkn rnyne , ¨¦
zl`ey .driwyd iptl dipy mrte ,minyd ivga zg` mrt

:`xnbdänëådaiyn .ynyd ea dcnry meid jx` zery §©¨
:`xnbd[éòL] äòaøàå íéøNò ,éåì ïa òLBäé éaø øîà[zery-] ¨©©¦§ª©¤¥¦¤§¦§©§¨¨¨¥

meid zligza ,meid jx`úéL ìéæàyy dkxck ynyd dkld - ¨¦¦
,minyd ivg cr zeryúéL í÷åxn`py ,zery yy my dcnre - §¨¦

aeye ,'minXd ivgA WnXd cnrIe'úéL ìéæàyy cer dkld - ©©£Ÿ©¤¤©£¦©¨©¦¨¦¦
,axrd cr zeryúéL í÷å,zetqep zery yy my dcnre - §¨¦

y `vnp ,'`Fal u` `le' xn`pyàúlî dlekzelrn elek meid - §Ÿ¨¨¨¦§¨
did ,dzcinre dngd jelid onf mr ,miakekd z`v cr xgyd

'íéîz íBék'rax`e mixyr `edy mly mei epiidc ,weqta xn`py §¨¦
.mini x`ya cgi dlile meik ,zery

:df oipra zetqep zercìL ,øîà øæòìà éaøúéLå íéLmiyly - ©¦¤§¨¨¨©§Ÿ¦§¦
dligza ,meid jx` zery yyeúéL ìéæàyy ynyd dkld - ¨¦¦

,minyd ivg cr zeryøñéøz í÷ådxyr mizy my dcnre - §¨§¥©
aeye ,zeryúéL ìéæà,axrd cr zeryí÷åmyøñéøzzery ¨¦¦§¨§¥©

onf lry `vnp ,zetqepBúãéîòxn`p ynyd ly,'íéîz íBék' £¦¨§¨¦
oda zeryd dxyr mizy mr cgie ,zery rax`e mixyr epiidc

.zery yye miyely elek meid ixd ynyd dkld
íéòaøà ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøäðBîLe,meid jx` zery ©¦§¥©©§¨¦¨©©§¨¦§¤

dligzaìéæàynydúéL,minyd ivg cr zeryøñéøz í÷å- ¨¦¦§¨§¥©
aeye ,zery dxyr mizy dcnreúéL ìéæà,axrd crí÷åmy ¨¦¦§¨

ceräòaøàå íéøNò,oipne ,zery[øîàpL]dipyd dcinrd iabl ¤§¦§©§¨¨¤¤¡©
'íéîz íBék àBáì õà àìå'oeike ,zery rax`e mixyr epiidc §Ÿ¨¨§¨¦

,dipyd dcinrd iabl wx jk weqtd yxityììkî,jkn epcnl - ¦§¨
[äåä] íéîz íBék åàì àøwéòîcdkx` `l dpey`xd dcinrdy - §¥¦¨¨¨§¨¦£¨

mizy dzid `id mzqd on ok lre ,jkn zegt `l` minz mei
.dlil lka ynyd zcinr onfk ,zery dxyr
:el` mi`xen` ly mzwelgna zxg` oeyl,éøîàc àkéà`l ¦¨§¨§¦

zkild onf mr elek meid jx` zery dnk mi`xen`d ewlgp
`l` ,ynydéâéìt àzôñBúatqep zery dnk md ewlgp -meil e §¤§¨§¦¦

,ynyd zcinr ici lr dfäòaøàå íéøNò ,øîà éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©¤§¦§©§¨¨
,meil etqep zeryìéæàynydúéL,zeryøñéøz í÷ådcnre - ¨¦¦§¨§¥©

aeye ,zery dxyr mizyúéL ìéæà,zeryøñéøz í÷å,zery ¨¦¦§¨§¥©
y `vnpBúãéîòdzid ynyd lyíéîz íBék,weqta xen`d £¦¨§¨¦

zetqep zery dxyr mizyn cal ,zery rax`e mixyr `edy
.ynyd dkld oda mei eze`a

ìL ,øîà øæòìà éaøLLå íéL,meil etqep zeryìéæàynydúéL ©¦¤§¨¨¨©§Ÿ¦¨¥¨¦¦

,zeryøñéøz í÷åaeye ,dxyr mizy dcnre -úéL ìéæà,zery §¨§¥©¨¦¦
äòaøàå íéøNò í÷åxn`py edfe ,zery,'íéîz íBék àBáì õà àìå' §¨¤§¦§©§¨¨§Ÿ¨¨§¨¦

zery rax`e mixyr dzid dipyd mrta ynyd zcinry epiidc
.minz meik

äðBîLe íéòaøà ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø,meil etqep zeryìéæà ©¦§¥©©§¨¦¨©©§¨¦§¤¨¦
ynydúéL,zeryäòaøàå íéøNò í÷åaeye ,zeryúéL ìéæà ¦§¨¤§¦§©§¨¨¨¦¦
,zeryäòaøàå íéøNò í÷ådriwyd iptly df xac .zetqep zery §¨¤§¦§©§¨¨

u` `le' weqtdn epcnl ,zery rax`e mixyr ynyd dcnr
minz meik dzid dipyd dzcinry epiidc ,'minz meik `eal
dpey`xd dzcinr s`y oipne ,xfrl` iax zhiyl lirl x`eanke

,zery rax`e mixyr dzid meid ivgaBúàéáì Búãéîò Léwî- ©¦£¦¨§¦¨
'ynyd cenrie' ea xn`py weqtd zligz oia ywid miyxec ep`

,'`eal u` `le' ea xn`py eteqlBúàéa äîdkx` meid seqaíBék ©¦¨§
îò óà ,íéîzBúãédzid meid ivga dpey`xd.íéîz íBék ¨¦©£¦¨§¨¦

ipngp xa l`eny iaxe opgei iax ,xfrl` iax ly ztqep zwelgn
:xg` oipraänç Bì äãîò Ck ,òLBäéì änç Bì äãîòL íLk ,àðz̈¨§¥¤¨§¨©¨¦ª©¨¨§¨©¨

äLîì,oeayg jln oegiqa mglpykådcnr ok.ïBéøeb ïa ïBîéc÷ðì §Ÿ¤§§©§¦¤§
iabl ok` :`xnbd zxxanòLBäé,dngd cinrdyéàø÷yxetn - §ª©§¨¥

iable ,lirl `aenk miweqta xacd,ïBéøeb ïa ïBîéc÷ðàøîb- ©§¦¤§§¨¨
dcnry j` ,dngd el dcnry mi`xen`d cia `id dlaw,äLîì§Ÿ¤

.ïìðî§¨¨
:`xnbd daiynàéúàzeaiz oia dey dxifb d`a -'ìçà ìçà' ¨§¨¨¥¨¥

,dynl dng dcnry epcnllàëä áéúkdyn iabl(dk a mixac) §¦¨¨
dGd mFId'Ecçt úz ìçà,'ebe 'miOrd ipR lròLBäéa íúä áéúëe ©©¤¨¥¥©§§©§¥¨©¦§¦¨¨¦ª©

(f b)dGd mFId''Eìcb ìçàmyk dynl dng dcnry epcnle ,'ebe ©©¤¨¥©¤§
.eixg` ryedil dcnry
:df oipra zetqep zerc,øîà ïðçBé éaøådng dcnry epcnl §©¦¨¨¨©

,xg` mewnn dynlàéúàzeaizd oia dey dxifb d`a -,'úz úz' ¨§¨¥¥
àëä áéúkdynaòLBäéa áéúëe ,'Ecçt úz ìçà'(ai i)xAci f`' §¦¨¨¨¥¥©§§§¦¦ª©¨§©¥
'dl rWFdiéøîàä úà 'ä úz íBéaepcnl o`kne ,'l`xUi ipA iptl §ª©©§¥¤¨¡Ÿ¦¦§¥§¥¦§¨¥

.ryedil dcnry myk dynl dng dcnry
déì úòîL àø÷c déôebî ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøweqtd sebn - ©¦§¥©©§¨¦¨©¦¥¦§¨¨§©¥

my xn`py ,dng el dcnry epcnl dyn iabl lirl `aend
(dk a mixac)zgY miOrd ipR lr Lz`xie LCgR zY lg` dGd mFId'©©¤¨¥¥©§§§¦§¨§©§¥¨©¦©©

,minXd lMéðtî eìçå eæâøå EòîL ïeòîLé øLàéúîéà ,'Emiiwzp ¨©¨¨¦£¤¦§§¦§£§¨§§¨¦¨¤¥¨©
y df xacéðtî eìçå eæâø''E,minrd lkänç Bì äãîòL äòLa ¨§§¨¦¨¤§¨¨¤¨§¨©¨

,äLîì.epnn e`xie mlerd zene` lk z`f e`xy §Ÿ¤
éáéúéîdynl dngd dcnry okzi cvik ,daiyid ipa eywd - ¥¦¥

ryedil dngd zcinra xn`p ixd ,oenicwpleàeää íBik äéä àìå'§Ÿ¨¨©©
,'åéøçàå åéðôìzayiin .dngd dcnr cala ryedily xnelk §¨¨§©£¨

:mipte` ipya `xnbdàîéà úéòaéàlv`y ,ayiiz dvxz m` - ¦¨¥¥¨
oenicwpe dynéàä élek Léôð eåä àìc àeä úBòLdcnr `l - ¨§Ÿ£§¦¥©

bl xen`a dpeekd efe ,ryedil dcnry itk zeax zeryryedi ia
.eixg`le eiptl mei eze`k did `ly,àîéà úéòaéàåzpeek oi`y §¦¨¥¥¨

`l` ,ynyd zcinrl 'eixg`e eiptl `Edd mFIM did `le' weqtd§Ÿ¨¨©©§¨¨§©£¨
eåä àì ãøá éðáàinia `l` qpa minydn cxa ipa` ecxi `l - ©§¥¨¨Ÿ£

,ryediáéúëcixen`d iklna ryedi znglna(`i i ryedi),éäéå' ¦§¦©§¦
éìLä 'äå ,ïøBç úéa ãøBîa íä ìàøNé éða éðtî íñðaíäéìò C §ª¨¦§¥§¥¦§¨¥¥§©¥Ÿ©¦§¦£¥¤

'eúîiå ä÷æò ãò íéîMä ïî úBìãb íéðáàdid `ly `ed df qpe ,'ebe £¨¦§Ÿ¦©¨©¦©£¥¨©¨ª
.zeidl cizr `le ok iptl

:xg` oipra el` mi`xen` ly ztqep zwelgnáéúklr cec zpiwa §¦
dnglna ozpedie le`y ly mzen(gi ` 'a l`eny),éða ãnìì ,øîàiå'©Ÿ¤§©¥§¥

'øLiä øôñ ìò äáeúë äpä ,úL÷ äãeäéle`y ezny dzr - §¨¨¤¦¥§¨©¥¤©¨¨
,zywa mgldl dcedi ipa z` cnll jixv ,mixeabd ozpedie
:`xnbd zl`ey .zyw ikyen dcedi ipay xyid xtqa aezkke

.øLiä øôñ éàî:`xnbd daiynéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ©¥¤©¨¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
á÷òéå ÷çöé íäøáà øôñ äæ ,ïðçBémixteqn eay ziy`xa xtq - ¨¨¤¥¤©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

zea`d iyrn,íéøLé eàø÷pLokide ,xyid xtq `xwp ok lre ¤¦§§§¨¦
,jk zea`d e`xwpeäa áéúëcmrla zekxaa mdiabl azkpy - ¦§¦§
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המשך בעמוד קב

oifge` mipy` cenr dk sc ± iying wxtzereay
ùîùä íåãéå`kde .miperabd lr mixvd miklnd zyng mr mglpyk ,aizk ryedia -

`weqt yxcna ipngp xa l`eny iaxe xfrl` iax lirl ibiltc meyn ,dl hwp

."ynyd cnrie"c yxcna inp ibilte ,"dpxyie"cíåãéåzr lkay .dxiy xneln wzy -

xaci f`" :aizkc ,dliaya dxiy xne` ryedie ,wzey ezcinrae ,wzey epi` ezkl

.'ebe "'d zz meia 'dl ryediéåâ íå÷é ãò-

.eiaie`n l`xyi mewpiøôñ ìò äáåúë àéä àìä
øùéä.qp il zeyril cizry -'åë íäøáà øôñ

miaezk zea` dyrny ,ziy`xa xtq epiid -

.eaíéøùé úåîzeniy envr lr ywan mrla -

.ozenk drieb ly dzinàæéîø àëéäå-

ryedi ?df qpl `al ryedi cizry ziy`xaa

dhnl" :(bi xacna) aizkck ,`a mixt` hayn

erxfe" :mixt`a aizke] ,"oep oa ryed mixt`

e`lnzp zevx`d lk ,"miebd `ln [didi

`ln didi mixt` ly erxf .ezni`ne ez`xin

ipa oi`e dngln o`k gvep mc` ;miebd

el dcnry drya la` ,da oircei `iintq`

.eiptn e`xie mlerd lkl d`xp ryedil dng

äøåú äðùî øôñopiqxb `l mihtey xtqe -

,`id drawip onwlc `qxibc `hdix ab`e ,`kd

.dia `finx `l `dc ,`id `zyayeãîòéå
ùîùäivga zg` :zeakr izy drnyna yi -

jenq zg`e ,meid ivga epiide minyd

.ezriwylàåáì õà àìå áéúëãddy `l` -

meic ,zery rax`e mixyr epiidc ,minz meik

.elil mr `l` mlye minz epi`äòáøàå íéøùò
z`ivi cr xgyd zelrn mei eze` did -

,i`w `zlin dlek` "minz mei"e ,miakekd

.dcinr`e jeld`úéù ìéæà.minyd ivg cr -

úéù í÷å."ynyd cnrie" :aizkc -úéù ìéæàå
."`eal u` `le" :aizkck ,ziy mwe .axr cr -

àúìéî äìåë,minz meik ezcinre ekelid -

.mini x`yc dlile mei ly rax`e mixyr

úéùå íéùìùdcinr` - `xwc "minz mei"c -

.i`w cegläðåîùå íéòáøà"minz mei"c -

`lc `ziinwe ,i`w driwyc didy` `xwc

mipy dcinr mzq - "minz meik" dia aizk

wezyle cenrl ekxcy dcinrk ,zery xyr

.dlilaéøîàã àëéàopax jpdc ixeriy jpd -

.edl ixn`w meid lr sqezipy `ztqeza -éáø
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`oifgeרנב mipya cenr dk sc ± iying wxtzereay
àúìúá àìàixz la` ,jxca oia xira oia exy `zlza l`xyiac ,`zlz hwp ikdl -

,dexrd mr cgiizi odn cg` `vnpe eiawpl odn cg` jxhvi `ny ,`l jxca ,oi` xira -

.(` ,`t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtaéøù éî ïéöåøôá`pzl dil dnl miebe -

opireny`l?!ixiq` ediizeekc l`xyi elit` `díéöéøô äøùò äåàéöåäåyi` zy`l -

.dpefäèîáixaew oirk ,dxiarl xirl ueg -

.epiai `ly ,znåúùàá.enr ieb ly -ïéà éåâ
åúøîùî åúùàixwa edi`c ,dctw `lc -

.ipiveaa dizzi`eåúøîùî åúùà ìàøùé ìáà
ezy`y onfa :"oiqgei dxyr"a opzck ,ixy -

ezy`y iptn ,iwcpeta odnr oyi - enr

.ezxnynäéì ÷åôéúå`l inp dxiar e`la -

!minc zekity meyn ,cgiizzäáåùç äùàá-

daexwe dti dy` ,miypd oiae miyp`d oia

la` ,dl ilhw `le dpin etzqinc ,zeklnl

jixhv`e ,`id dtic `ki` zeixr meyn

.dztzz `ny opiyiig cgiizz `lc opireny`l

daeyge miyp`d oia daeyg dpi`y dy` la`

dilr `ac ,`ki` inp dgivx meyn - miypd oia

ilk dy` dil `xiaq `lc ,dbxed jk xg`e

miypd oia `le miyp`d oia daeyge .dilr dpiif

dpi`c ,`kil zeixr meyne ,cgiizdl zxzen -

.dtiäéìò äðééæ éìë äùàdpi`c ab lr s` -

oi` - miypd oia `le miyp`d oia `l daeyg

dilr `ay oeike ,dilr `a `l` ,dze` bxed

,inp zeklnl daexw dpi` elit`e .dbxed epi`

ded `l zeixrl opiyiigc opireny` `l i`

.minc zekity meyn `xqzinc `xazqnéàî
åäééðéády`a dl iwenc dinxi iaxl oia -

zekityl opiyiig daeyg e`l `d - daeyg

dilr dpiif ilk xn`c ici` axl oia ,minc

meyn mewn lkn ,minc zekity meyn `kile

.zcgiizn `le da `ki` dexråäééðéá àëéà-

,zeklnl daexw - miyp`d oia daeyg dy`

iaxl ;dti dpi` - miypd oia daeyg dpi`e

rnync ,daeyg dy`a dl iwenc dinxi

daexwc ,miypd oiae miyp`d oia daeyg

zeixr meyn la` ,dl ilhw `le `id zeklnl

oia daeyg `kd - `id dtic yginl `ki`

meync ,icegiil `ixy miypd oia `le miyp`d

,zeklnl daexw `dc `kil minc zekity

opiyiig edlekc ,icegiil `xiq` ici` axl .`id zxrekn `dc `kil inp zeixr meyne

opiwqr dti dy`a `kd :xn`w `le ,"dilr dpiif ilk dy`" :xn`w `nzq `dc ,dexrl

.dilr dpiif ilkcäîò íåìùäù éô ìò óà,dilr dpiif ilk `dc ,debxdi `l i`cec -

z` z`yep `id :rnyn "dnr melyd" ,oia` xa ici` axk epiide .'ek odnr cgiizz `l

.zekln mely dkixv dpi`e dnelyåðéîéì åìôåèm`y ,l`xyi ly epinil iebl exagn -

.ea fg`ie epini ci l`xyi glyi - ebxedl iebd dvxiééñáósiiq xebg iebd did m`c -

,l`xyi ly epini cvl ea xebg siiqdy ieb ly l`ny ci `diy ick ,epinil l`xyi elteh

.da feg`l l`xyi oinil zpnefneì÷îá.lwn ieb cia m` -åìàîùì ìàøùé åìôåè-

ly el`ny efg`z epini ci mixi m`e ,l`xyil dkenq da lwndy iebd oini ci `dzy

.l`xyi ly ecin wegx lwnd `di ,epinil elteh i`c .dl jenqd lwna l`xyiäìòîá
.rlqa e` xda -äìòîì àìà äèîì ìàøùé àäé àì,iebd iptl l`xyi jli diilra -

.eiptl iebd jilei dcixiae ,ynn eixg` ied `lc epinil eltehy `l` ,dlrnl epiidcìàå
åéðôì çåùé.melk lehil iebd iptl l`xyi dgyi l` xeyina elit` -úà õåøé àîù
åúìâìåâ.uvexi -êøãä úà åì áéçøéizy :el xn`i dqxt cr jlil el jixv did m` -

mcew epnn yexti dfe dipy dqxt cr ezekdln iebd oizni ile` ,jlil jixv ip` ze`qxt

.okläúåëñ òñð.xiry cr jld `le -åëòì.aifkn wegx -
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àì"oiqgei dxyr" wxta xn`c oerny iaxk dl iwen dxe`kl - enr ezy`a `kixv

:xn`z m`e .ezxnyn ezy`y iwcpeta odnr oyi enr ezy`y onfa :(a ,t oiyecw)

`ax xn`c ,icegil ixy l`xyia `peeb i`d ikac ,zwepiz dnr yiya dl iwen `l i`n`

dnvr zxqen dpi`e d`ia mrh zrceiy zwepize dy` mr mc` cgiizn :`xnba mzd

rnyn "cgiizz `l" oeylc :xnel yie ?d`ial

.`id `l` zil`xyi mey my oi`y

àëéàmiyp`d oia daeyg dy` ediipia

yxit - miypd oia daeyg dpi`ye

iaxl .dti dpi`e zeklnl daeyg :qxhpewd

ikd e`l `d ,zeklnl daexwa dl iwenc dinxi

`ki` `nl` - dilr dpiif ilk dy` opixn` `l

d`ial dizrc dlr ieb aidi `le dl ilhwc dy`

dpi`e zeklnl daeyg `idy `kde ,zxrekn oebk

minc zekityl yginl `kilc ,icegil `ixy dti

`kil inp d`iale ,zeklnl daexw `idy oeik

dxeq` ici` axle .dti dpi`y oeik yginl

,dexrl opiyiige odilr opiif ilk edlekc ,icegil

dc:xn`w `le dizlinl xn` `nzq ici` ax `

o`k cr ."dilr dpiif ilkc dti dy`a `kd"

daeygc `pyilc ,`cg :`iywe .qxhpewd yexit

?ied i`n inp dti dpi` ikc ,cere .dti rnyn `l

:(a ,ak dxf dcear) oiwxit yixa opixn` `d

,odizeypn xzei l`xyi ly oznda mdilr daiag

xnel yi `nye !l`xyi ly odizeypl xnege lw

dpi`c oeik dqp`l igxh `l dy`ac mewn lknc

`pz hinzyin `l dinxi iaxlc ,dyw edin .dti

dti oia dieaya wlgl mewn meya `xen` e`

yexitlc ,dyw cere .dpedkl dxizdl dti dpi`l

miyp`d oia daeyg dy`c rnyn qxhpewd

ok m`e ,`zlin `cg miypd oia daeyg dpi`ye

daeyg dpi`e miyp`d oia daeyg :xnel el did

- 'ek "daeyg dpi`ye" xn`wcn ,miypd oia

i`cec yxtl d`xp jkl !edpip ilin ixz `nl`

dilr dpiif ilk dy` xn`wc `dc ,edpip ilin ixz

`l ikd meyne d`ial ediizrcc meyn e`l -

zlra dpi`y iptn - `nrh `l` ,dl ilhw

ikde .dilr mingxn yi`k zeaixne zengln

- miyp`d oia daeyg dy` ediipia `ki` :eyexit

miyp`d mr cgiizdl zxzen m` zeklnl daexw

xn`wck cgiizdl dxeq` dinxi iaxlc ,mieb

`nrh meyn e`l i` minc zekity meyn icin ol witp `l f`e ,daeyg dy`a `nrh

dpiif ilk dy`c minc zekityl yginl `kilc `nrh xn`c ,`ixy ici` axl .zeixrc

`l zeixrl s` dpin izzxinc daeyg `idyk ,yginl `ki` zeixrl la` ,dlr ingxne

`ki` zeieb miypd oia cgiizdl zxzen `id m` - inp miypd oia daeyg dpi`ye .opiyiig

ici` axle ,ingxnc `nrh dil zilc ,dl ilhw daeyg dpi`c oeik dinxi iaxlc ,ediipia

oiwxit yixa opixn`ck zeixr meyn i`e ,dlr ingxnc xnelk ,dilr dpiif ilkc `ixy

inlyexiae .cin `vz iebd `aiy d`xzyke `id zrc za - odixag iyp lv` oiievn miebdy

elit` :xn` oea iaxe .d`ixaa xztz :dinxi iax xn` ?minc zekity llka dpi` dy` :qxb

ieb" xnele envr oinhdl leki yi`d oi`e ,"ip` dieb" xnele oinhdl dy` dleki ,dyza

la` ,gk zlrae d`ixa daeyg dy`a - inlyexid yexitk o`k s` yxtl d`xpe ."ip`

iptn dilr dpiif ilk dy` :xn` ici` axe .dl dztn `nlc opiyiigc ,yginl `ki` zeixrl

xnl oia ?ediipia i`n :irae .zeixr meyn e`l i` ixye ,dl ilhw `le dnvr oinhdl dlekiy

daeyg dy` ediipia `ki` :wiqne !`ki` zeixr meyn `kil minc zekity meyn xnl oia

ici` axe ,dztzz `ny yginl `ki`c ixiq` dinxi iaxlc ,gk zlrae d`ixa miyp`d oia

`l yegl oi` gk zlra `idy oeikc ,`ixy d`ixa i`e ,dl iqp`n `nlc `l` yiig `l

ici` axlc ,ediipia `ki` miypd oia daeyg dpi`ye ,inp i` .minc zekityl `le qpe`l

,inp zeixrle .yginl `kil minc zkityl jklid ,dnvr oinhdl dlekic cgiizdl `ixy

z m`e .eyg `l d`ixaa `wecc ,minc zekity meyn dinxi iaxle .miypd oia `idy oeikzn" dxn`e edn mlera dngln `id dwifgd :irac (a ,ciw zenai) "dkldy dy`d" wxta :xn`

`le ,dilr dpiif ilk dy` xn`c ,ici` axck mzd :igce ,`ed dngln dwifgdc ,zpn`p "oihqil epilr eltp" "mieb epilr eltp"c `iddn zpn`pc hytinl irae ,e`l e` `pnidn i` "dlra

zkneq mewn lkn ,cgiizdl `xizd oiprl `nrh i`d dil zilc idpc :xnel yi !zpn`pc heytz dpiif ilk dil zilc dinxi iaxl `zyde .zn ed`xzy cr dpiznd i`ce `l` incca opixn`

.incca cirz `le zeniy d`xzy my oizndl dnvr oinhdl dlekiy df lr
`pcxib
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.íéLpä ïéa äáeLç dðéàLå íéLðà ïéa äáeLç äMà¦¨£¨¥£¨¦§¤¥¨£¨¥©¨¦
ét ìò óà äMàä :ïéáà øa éãéà áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¦©¨¦¨¦¨©©¦

dnò íBìMäL¯ìò ïéãeLçL éðtî ,ïänò ãçééúz àì ¤©¨¦¨Ÿ¦§©¥¦¨¤¦§¥¤£¦©
ìàøNé :ïðaø eðz ."ïänò íãà ãçééúé àì" .úBéøòä̈£¨Ÿ¦§©¥¨¨¦¨¤¨©¨©¦§¨¥

Cøca éBb Bì ïncæpL¯Bða ìàòîLé éaø ;Bðéîéì BìôBè ¤¦§©¥©¤¤§¦¦©¦¦§¨¥§
ééña :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìLó¯,Bðéîéì BìôBè ¤©¦¨¨¤§¨¥§©¦§¦¦

ìwîa¯ïéãøBé Bà äìòîa ïéìBò eéä .BìàîNì BìôBè §©¥§¦§Ÿ¨¦§©£¤§¦
äãéøéa¯àlà ,äìòîì éBâå ähîì ìàøNé àäé àì ¦¦¨Ÿ§¥¦§¨¥§©¨§§©§¨¤¨

õBøé ànL ,åéðôì çeLé ìàå ;ähîì éBâå äìòîì ìàøNé¦§¨¥§©§¨§§©¨§©¨©§¨¨¤¨¨
CìBä ïëéäì BìàL .Bzìbìeb úà¯,Cøcä úà Bì áéçøé ¤§¨§§¨§¥¨¥©§¦¤©¤¤

ãò" :áéúëc ,òLøä åNòì eðéáà á÷òé äNòL Cøãk§¤¤¤¨¨©£Ÿ¨¦§¥¨¨¨¨¦§¦©
òñð á÷òéå" :áéúëe ,"äøéòN éðãà ìà àáà øLà£¤¨Ÿ¤£Ÿ¦¥¦¨§¦§©£Ÿ¨©
íéëìBä eéäL àáé÷ò éaø éãéîìúa äNòî ."äúkñªŸ¨©£¤§©§¦¥©¦£¦¨¤¨§¦
ízà ïàì :ïäì eøîà ,íéèñéì ïäa eòât ,áéæëì¦§¦¨§¨¤¦§¦¨§¨¤§¨©¤
.eLøét áéæëì eòébäL ïåék .Bkòì :ïäì eøîà ?íéëìBä§¦¨§¨¤§©¥¨¤¦¦¦§¦¥§
éaø éãéîìz :ïäì eøîà ?ízà éî éãéîìz :ïäì eøîà̈§¨¤©§¦¥¦©¤¨§¨¤©§¦¥©¦
àlL ,åéãéîìúå àáé÷ò éaø éøLà :ïäì eøîà .àáé÷ò£¦¨¨§¨¤©§¥©¦£¦¨§©§¦¨¤Ÿ
ìæà äåä äMðî áø .íìBòî òø íãà ïäa òâẗ©¨¤¨¨©¥¨©§©¤£¨¨©
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dxf dcear(iyiy meil)

:xxal `xnbd dtiqenàúìúa àlàdpynd zpeek m` s`e - ¤¨¦§¨¨
,dyw oiicr ,miieb dyely mr cgiizdl dy`l xeq`yéab dúååëc¦§¨¨©¥

éøL éî íéöeøôa ìàøNécgiizdl xzen mivext l`xyi mr ike - ¦§¨¥¦§¦¦¨¦
,df ote`aïðúäåizy mr cg` yi` cgiizi `l ,my oiyeciwa §¨§©

,miypíéLðà éðL íò úãçééúî úçà äMà ìáàdf eyiiaziy oeik £¨¦¨©©¦§©¤¤¦§¥£¨¦
,dnr `ehgl dfnìàeîL øîà äãeäé áø øîàå,df oic iableðL àì §¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨

mipy mr cgiizdl xzenyíéöeøôa ìáà ,íéøLëa àlàmpi`y ¤¨¦§¥¦£¨¦§¦
,`ehgl dfn df miyeaénð äøNò eléôà[mb-]àìmr ecgiizi £¦£¨¨©¦Ÿ

s` dxiarl yeygl yi mivextay di`x `xnbd dtiqene .dy`
:dxyraäéä äNòî,dpef yi` zy`aäøNò äeàéöBäåmivext ©£¤¨¨§¦¨£¨¨

ähîaexikiy ila dnr `ehgl ick ,mizn ixaew jxck xirl uegn §¦¨
tl .mdamr cgiizdl xeq`y ote` yi l`xyia s`y `vnp df i

`id ixdy ,df ote`a epizpyn z` yxtl oi` ok m`e ,dyly
.`weec miakek icaer mr cegi xeqi`a zwqer

:xg` ote`a dpynd ixac z` `xnbd zx`an `l`àëéøö àì- Ÿ§¦¨
`l` ,ieb mr cegi xeq`l epizpyn dkxvp `lBzLàaiebd ly §¦§

,Bnòieba j` ,mivexta elit` xzen xacd l`xyia df ote`ay ¦
,mdipia weligd edne .xeq` `edBzønLî Bzùà ïéà íéáëBk ãáBò¥¨¦¥¦§§©©§

,zxg` mr `hgi m` dcitwn dpi`y oeik `hgdnìàøNé ìáà£¨¦§¨¥
BzønLî BzLàel xzen enr `id xy`k ok lre ,`hgi `ly ¦§§©©§

.zxg` mr cegid
lr miceygy iptn odnr dy` cgiizz `l' dpyna epipy

,df yyg `la mb ixd :`xnbd dywn .'zeixrddéì ÷etéúå- §¦¥
dl xeq` mdnr cegidy cnlz,íéîc úeëéôL íeMîx`eanke ¦§¦¨¦

.mc` lk iabl dpynd jynda
:`xnbd zvxzn,äéîøé éaø øîàepizpynïðé÷ñò äáeLç äMàa- ¨©©¦¦§§¨§¦¨£¨¨§¦©

,zeklnl daexwe dti dy`a miwqer ep`dpéî éúzøéîc- §¦§§¦¦¨
yeygl oi`e ,zeklnd zni` iptn dpnn miyyeg miiebdy

.dilr e`eaiy yeygl yi dti `idy oeik j` ,debxdiy
:sqep uexiz,øîà éãéà áømr cgiizdl dy`l zxqe` epizpyn ©¦¦¨©

y oeik ,minc zekity meyn `le zeixr yygn wx iebéìk äMà¦¨§¥
äéìò dðééæ`eal dztzn iebdy epiidc ,dilr dzngln ilk - ©§¨¨¤¨

daexw dpi`e dti dpi` m` s`e ,dbxed epi` jk iptne dilr
.zeklnl

:`xnbd dywneäééðéa éàîia weligd dn -,ici` axl dinxi iax o ©¥©§
lke ,zeixr yygn ieb mr cgiizdl dy`l xeq` mdipyl ixd
yyg mb yi zeklnl daexw dpi`yk m`d `id mzwelgn

:`xnbd zvxzn .`l e` minc zekityleäééðéa àkéàwelig yi - ¦¨¥©§
a mdipiaíéLðàä ïéa äáeLç äMà,zeklnl daexw -dðéàLå ¦¨£¨¥¨£¨¦§¤¥¨

íéLpä ïéa äáeLçmr cegid dl xzen dinxi iaxl ,dti dpi`e - £¨¥©¨¦
oke ,zeklnl daexw `id ixdy dpbxdiy yeygl oi`y oeik ,ieb

dl xeq` ici` axl j` ,dti dpi` ixdy dilr `eaiy yeygl oi`
.dti dpi`y s` dilr `eaiy ,zeixr yyg meyn enr cgiizdl

:ici` ax zhiyl di`xdéúååk àéðz[ezenk-],ïéáà øa éãéà áøc ©§¨§¨¥§©¦¦©¨¦
dnò íBìMäL ét ìò óà ,äMàä,debxdiy yeygl oi`eãçééúz àì ¨¦¨©©¦¤©¨¦¨Ÿ¦§©¥

,úBéøòä ìò ïéãeLçL éðtî ïänòdpi`e dnr dy` melyy rnyne ¦¨¤¦§¥¤£¦©¨£¨
lky ici` axk epiide ,debxdi `ly ick zekln mely dkixv
dilr `a iebdy oeiky ,daeyg dpi` m` s` dilr dpiif ilk dy`

.dbxed epi`
:dpyna epipyïänò íãà ãçééúé àìiptn ,miakek icaer mr - Ÿ¦§©¥¨¨¦¨¤

.minc zekity lr oiceygy
:df oipra `ziixa,Cøca íéáëBk ãáBò Bì ïncæpL ìàøNé ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¨¥¤¦§©¥¥¨¦©¤¤

Bðéîéì BìôBèepini cvn iebd didiy epiidc ,epini cvl exagn - §¦¦
i lyepini ci z` l`xyi glyi ebxedl dvxi m`y ick ,l`xy

j` ,`nw `pz zrc ef .ea fg`ie dwfgdéaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦
,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBéxebg iebd m` ,df oica yi weligééña,ó ¨¨¤§¨¥§©¦

BìôBèl`xyiBðéîéìdaexw epini didzy ick ,lirl x`eank §¦¦
iebd dvxi m` da feg`l lkeie ,iebd ly el`nya dxebgd axgl

fge` iebd m` j` .ebxedlìwîa,epini ciaBìàîNì BìôBèjli - §©¥§¦§Ÿ
aexw lwnd didiy ick ,el`nyl iebd didie oini cvn l`xyi
el`ny ci z` l`xyi glyi lwna ezekdl iebd dvxi m`y ,eil`

.ea wifgie
eéäiebe l`xyiïéìBòcgiìàøNé àäé àì ,äãéøéa ïéãøBé Bà äìòîa ¨¦§©£¨§¦¦¦¨Ÿ§¥¦§¨¥

íéáëBk ãáBòå äìòîì ìàøNé àlà ,äìòîì íéáëBk ãáBòå ähîì§©¨§¥¨¦§©§¨¤¨¦§¨¥§©§¨§¥¨¦
ähîìdidiy ick ,eixg` jli dcixiae iebd iptl jli dilra - §©¨

.eilrnçBLé ìàå[stekzi-]åéðôìutg lehil ick xeyina elit` §©¨©§¨¨
,ux`dnõeøé ànL[xeayi-].Bzìbìeb úà ¤¨¨¤§¨§

BìàLiebdCøcä úà Bì áéçøé ,CìBä ïëéäìdqxt zkll jixv m` - §¨§¥¨¥©§¦¤©¤¤
cr ezekdln iebd oizni `ny ,ze`qxt izy jledy el xn`i zg`

,ok iptl epafri `ede ,dipyd dqxtdeðéáà á÷òé äNòL Cøãk§¤¤¤¨¨©£Ÿ¨¦
[áéúëc] ,òLøä åNòìenr ybtpyk eyrl awri ixacabl ziy`xa) §¥¨¨¨¨¦§¦

(ci'ebe iH`l dldpz` ip`e' ,áéúëe ,'äøéòN éðBãà ìà àáà øLà ãò ©£¦¤§¨£¨§¦¦©£¤¨Ÿ¤£¦¥¦¨§¦
my(fi bl),'äúBkñ òñð á÷òéå'.xiryl rqp `ly §©£Ÿ¨©ª¨

:df oipra miyrn.áéæëì íéëìBä eéäL àáé÷ò éaø éãéîìúa äNòî©£¤§©§¦¥©¦£¦¨¤¨§¦¦§¦
ïäa eòât[meybt-]íéèñéì,micediïäì eøîàmihqldízà ïàì ¨§¨¤¦§¦¨§¨¤§¨©¤

Bkòì ïäì eøîà ,íéëìBä.cgi eklde ,aifkn dwegxd xir -ïåék §¦¨§¨¤§©¥¨
eLøét ,áéæëì eòébäL.xirl eqpkpe micinlzdïäì eøîà,mihqld ¤¦¦¦§¦¥§¨§¨¤

éøLà ,ïäì eøîà .àáé÷ò éaø éãéîìz ïäì eøîà ,ízà éî [éãéîìz]©§¦¥¦©¤¨§¨¤©§¦¥©¦£¦¨¨§¨¤©§¥
,íìBòî òø íãà ïäa òât àlL åéãéîìúå àáé÷ò éaødzidy epiidc ©¦£¦¨§©§¦¨¤Ÿ¨©¨¤¨¨¨¥¨

z` mdl eaigxdy oeike ,ekrl jxca mpenn cecyl mihqld zrc
.mdn elvip jxcd

ìéæà äåä äMðî áøjled did - ©§©¤£¨¨¦
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לכאורה יש לתרץ דבמשנה דכלים הובאו אלו הענינים שגם מדרבנן אין להם שיעור לא למעלה 

ולא למטה. משא"כ במקוה דכדי שלא לחלק הזקיקו מ' סאה אף לקטני קטנים.

הערה בסוף:

י"ב כתב שצריך  יו"ד סימן ק"ך סעיף  יעלה, דבשו"ע  יהודה  מה שרצה לתרץ קושית שו"ת 

להטביל ידי הכלים סתם. ובסוף הלכות טבילה מחלק דין ידות ארוכות, ורוצה לומר דדעת השו"ע 

שצריך להטביל את כל היד אלא שחציצה פוסלת רק עד מקום המדה.

הנה לדעתי אא"ל כן בלשון השו"ע, דברור כתב מטביל עד מקום שעתיד לקוצצן ודיו.

כפי בקשתו מוחזר פה הפרובס ועוה"פ ת"ח על מה ששלחם לי לקרות בהם עכ"פ כפי מציאות 

הפנאי.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל לא כבר שבטח יעניין אותו.

בברכה לנחת חסידותי מבתו תי'.

המשך מעמוד רכח



xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dxf dcear(ycew zay meil)

éápb déa eòât ,àúøBú éáì,miapb edeybt -úìæà÷ ïàì ,déì eøîà §¥§¨¨§¥©¨¥¨§¥§¨¨¨§©
,jled dz` okidl -,àúéãaîeôì ïäì øîà.cgi ekldeàèî ék ¨©¨¤§§§¦¨¦§¨

[ribdyk-]Léøt ,àúøBú éáì.xirl qpkpe mdn yxt -déì eøîà §¥§¨¨¦¨§¥
,miapbdzà äànø äãeäéc àãéîìzdcedi ly cinlz dz` - ©§¦¨¦¨©¨¨©§

jled jpidy epzenxl zcnl dcedi axn ,xnelk ,i`nxd
jxcd mdl aigxdy oeike ,eyekx aepbl evxy epiidc ,`zicanetl

.mdn lvipeäì øîà,dypn axdéì eúéòãémz` mixikn ike - ¨©§¨§¦¥
,`ed i`nxy eze`àåòø àäé,oevx idi -éLðéà eäðä eåäéìc §¥©£¨§¤¡©§¦§¥

déúîLa.iecipa el` miyp` eidiy - ¦§¨¥
eìæà,miapb mze` ekld -ïéðL ïézøúå ïéøNò àúáéðb eãáòeapb - £¨£¨§¥¨¨¤§¦§©§¥§¦

,dpy mizye mixyr jynaeçìöà àìå.egilvd `le -eæçc ïåék §Ÿ©§¨¥¨©£
,jk e`xy oeik -eäééúîL eòáz eälek eúàax iptl mlek e`a - £§¨§§¨©§

.mdl xizde ,miecip xiziy eywae dypnàðcøéb ãç eäa äåäå- ©£¨§©¦§¨¨
,cg` bxe` mda dideì àúà àìcdéúîL déeøLxizdl `a `ly - §Ÿ£¨§©¥§¨¥

e ,eiecipàéøà déìëà:`xnbd dtiqen .dix` elk` -éøîàc eðééä ©§¥©§¨©§§¨§¦
éLðéà,mc` ipa mixne`y edf -ïæééè àìc àðcøébepi`y bxe` - ¦§¥¦§¨¨§Ÿ¨§¨
,eipréðMî øéöa àzLici lry epiidc ,eiig ipyn zxqgp dpy - ©¨¨¦¦¨¥

rpkp `ly oeik df zn o`k s`e ,epnf mcew zenl eteq eipt zefr
.eiecipl dxzd ywal

:`xnbd zniiqnéæç àz,d`xe `a -ìáa éápb ïéa äîaxa eybty ¨£¦©¥©¨¥¨¤
,lecb mc` etxge dypnìàøNé õøàc ïéèñìåiax icinlza eybty §¦§¦§¤¤¦§¨¥

,l`xyi ux` gay o`kn epcnl ,xnelk .egaya extqe `aiwr
el` mihql eidy oeik ,miapbn xzei mivext mihql mzqy s`y

.laa iapbn zegt mivext eid l`xyi ux`a

äðùî
zekity yyg meyn mixeq`y mitqep mixac d`ian epizpyn

:miakek icaerl reiq meyn mixeq`y mixac oke ,mincìàøNé úa©¦§¨¥
,íéáëBk úãáBòä úà ãlééz àì,zcll dl riiqz `l ,xnelkéðtî Ÿ§©¥¤¨¤¤¨¦¦§¥

L`id jka,íéáëBk úãBáòì ïa úãléncearl cizr oa eze` ixdy ¤§©¤¤¥©£©¨¦
.miakek zcearúãléî íéáëBk úãáBò ìáàcliil dl migipn -úa £¨¤¤¨¦§©¤¤©

.ìàøNé¦§¨¥
:sqep oic,íéáëBk úãáBò ìL dða ÷éðz àì ìàøNé úa`idy oeik ©¦§¨¥Ÿ¨¦§¨¤¤¤¨¦

,miakek zcearl oa zlcbnìL dða ä÷éðî íéáëBk úãáBò ìáà£¨¤¤¨¦§¦¨§¨¤
dúeLøa ,ìàøNémiakek zcaerd lehiz `l j` ,zil`xyid ly ¦§¨¥¦§¨

.epbxdzy yygn ,ewipdl ick dzial zil`xyid ly dpa z`

àøîâ
:dpyna mixen`d mipicd oipra zwelgn d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaúãlénL éðtî ,íéáëBk úãáBòä úà ãlééú àì ìàøNé úa©¦§¨¥Ÿ§©¥¤¨¤¤¨¦¦§¥¤§©¤¤
,ìàøNé úa úà ãlééz àì íéáëBk úãáBòå .íéáëBk úãBáòì ïa¥©£©¨¦§¤¤¨¦Ÿ§©¥¤©¦§¨¥

,my zecner zexg` zeil`xyi m` elit`ìò ïéãeLçL éðtî¦§¥¤£¦©
,íéîc úeëéôL,cled z` bexdzy yeygl yie.øéàî éaø éøác §¦¨¦¦§¥©¦¥¦

ïîæa ,ìàøNé úa úà úãléî íéáëBk úãáBò ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¤¨¦§©¤¤¤©¦§¨¥¦§©
Lzeil`xyidab ìò úBãîBò úBøçàze`exe miakek zcaerd ly ¤£¥§©©¨

,diyrn z`,dðéáì dðéa àì ìáàzcliinde zcleid wxyk £¨Ÿ¥¨§¥¨
.cled z` bexdzy yygn ,my ze`vnp

:xi`n iax zrc z` `xnbd zx`aneléôà ,øîBà øéàî éaøåm` §©¦¥¦¥£¦
dab ìò úBãîBò úBøçà,miakek zcaerd lyénðok mb -àìcliiz £¥§©©¨©¦Ÿ

,l`xyi za z`déì àìè÷å ,àúetà àãé déì àçpîc ïéðîéæcoeik - §¦§¦§©§¨¥§¨©¨§¨§¨¥
`id minrtlymewna ,cled gvn lr dwfega dci gipdl dieyr

,jka epbxdze ,qtex egenyéæçúî àìåxkip xacd `di `le - §Ÿ¦§£¥
.ezbxd `idy my ecnriy zeil`xyiläøîàc àúzéà àéää ék¦©¦¦§¨§¨§¨

dzøáçìmr dhhewzdy miakek zcaera didy dyrn enke - ©£¤§¨
i`pb oeyla dl dxn`e ,zcliin dzidy ,dzxagàúééãeäé àãìBî'§¨§¨§¨

'àúééãeäé àãìBî úa.zeicedi zcliin za zeicedi zcliin -äøîà ©§¨§¨§¨¨§¨
dì,zcliindeäéépéî àðìétLî à÷c ,àúzéà àéääc àúMéa ïéLéôð ¨§¦¦¦¨¨§©¦¦§¨§¨©§¦§¨¦©§

àøäðc àéôBà ék àîcly zecled oipnk zerx jiilr e`eai - §¨¦§¨§©£¨
lry svwk mnc izktye ,oda izbxde odn izltydy zeicedid

.xdpd iab
:minkg ziigc z` `xnbd d`ianàéä àì ,Cì eøîà ïðaøåef oi` - §©¨¨¨§¨Ÿ¦

e ,llk mdn dbxd `le ,zn`dzîé÷Bàc àeä àîìòa àúléîa- §¦§¨§¨§¨§¦§¨
.dpllwz `ly ick ,dzxag z` dzgc cala mixaca

:dpyna epipy÷éðz àì ìàøNé úa'.'miakek zcaer ly dpa ©¦§¨¥Ÿ¨¦
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àøäðã àéôåà éë.`"newy` =ïðáøå:ixaqw -
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iadi iciygc ab`c ,dil ifg `zet` `ci `gpn

,dwipn la` .`zzxine dlr ediipir zeil`xyi
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עבודה זרה. אין מעמידין - פרק שני דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

חסידים הקודמים עשו הסכם בנפשם, שכל דבר המותר, אך שיש לו איזה רצון וחמדת הלב לזה – לא יעשנו, ועל ידי זה נעשה שבירת 
התאווה.

היום יום כז שבט
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dUrY oke' dcia` zayd zyxtaéçà úãéáà ìëì'E(b ak mixac), §¥©£¤§¨£¥©¨¦

d`a 'lkl' oeyly,øîenä úà úBaøìmiaiig ezcia` z` s`y §©¤©¨
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e ,zelap lke` `ed okle xyk xyaïàk,izipyy `ziixaa - ¨
xaecn ,milrn `le micixeny mze` llka `ed xnenyøîeîa§¨
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,yxcnd ziaaéâéìt ,øîeîewlgp -áøå àçà áøàðé`ed in ¨§¦¦©£¨§©¦¨
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àeä ñéòëäìc`l` ,dpdp epi` yezi e` yerxt lke`d ixde - ¦§©§¦
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mrh `l mlerny oeik ,el` mixeqi` ly mnrh z` merhl dvxy
.mze`

:'oilrn `le oicixen' ly oicd z` zxxan `xnbdøî øîà̈©©
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(h fi ziy`xa)mdxa` l` midl` xn`Ie'øBîLú éúéøa úà äzàå ©Ÿ¤¡Ÿ¦¤©§¨¨§©¨¤§¦¦¦§

.miakek icaer hrnl ,'mzxcl Lixg` Lrxfe dY ©̀¨§©§£©£¤§ŸŸ¨
zeziixad z` zayiine ,mcewd uexizdn da zxfeg `xnbd

:xg` ote`aCetéú àì íìBòì àlàzehiyd z` jetdl oi` - ¤¨§¨Ÿ¥
caer lr xqe`d o`k xi`n iax ixacn ziywdy dne ,`ziixaay
oi` m`y xn` dipyd `ziixaa eli`e ,l`xyi z` lenl miakek
ef oi` ,izek `tex `le miakek caer `tex leni l`xyi `tex

,`iyewïðé÷ñò éàîa àëäåcaer `texl dxiznd ef `ziixa - §¨¨§©¨§¦©
,zwqer `id ote` dfi`a lenl miakek
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רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dxf dcear(ycew zay meil)

ïéãéøBî àìå,xeal mze`ïéðénä ìáàoebk ,dxf dceara miwec`d - §Ÿ¦¦£¨©¦¦
,miieb oiae micedi oia ,dxf dcear ixnekúBøBñnäåmil`xyi - §©¨

,miiebd cia mdixag oenn mixqendíéøîenäåmpi`y micedi - §©¨¦
,dxezd zeevn z` mixneyïéãéøBî (åéä),ezeniy ick xeal mze` ¦¦

åy oky lkïéìòî àì.ekezl eltp m` ,xeadn mze` §Ÿ©£¦
déì øîàxnend z`y xnel okzi cvik ,eda` iaxl opgei iax ¨©¥

ixde ,oilrn `le oicixenäðBL éðàxen`d z` eyxcy ,`ziixaa £¦¤
dUrY oke' dcia` zayd zyxtaéçà úãéáà ìëì'E(b ak mixac), §¥©£¤§¨£¥©¨¦

d`a 'lkl' oeyly,øîenä úà úBaøìmiaiig ezcia` z` s`y §©¤©¨
,xnend ly epenn lr elit` dqg dxezdy gkene ,aiydlzàå§©§

úøîàmixnend iabl `ziixaa dpey dz`e -(åéä)yïéãéøBîmze` ¨§©¦¦
,opgei iax xn` `l` .mbxedl xealïàkî énñef `ziixan wgn - ©¥¦¨

d z`,'øîeî'.'milrn `le micixen' llka `ed oi`y ¨
:`xnbd dywndéì épLéìå,jk eda` iax el uxiz `l recn -ïàk §¦©¥¥¨

xaecn ,xnenl dcia` aiydl yiy zipyy `ziixaa -øîeîa§¨
yïBáàéúì úBìéáð ìëBàel oi`y oebk ,eteb z`pdl zexiar xaer - ¥§¥§¥¨

e ,zelap lke` `ed okle xyk xyaïàk,izipyy `ziixaa - ¨
xaecn ,milrn `le micixeny mze` llka `ed xnenyøîeîa§¨

d,ñéòëäì úBìéáð ìëBàz` lke`e ,dliap xyae xyk xya el yiy ¥§¥§©§¦
:`xnbd zvxzn .zelapd xyaøáñ÷d xneny ,eda` iaxìëBà ¨¨©¥

àeä 'ïéî' ,ñéòëäì úBìéáðzceara wec`d ,oin llka `ed ixd - §¥§©§¦¦
`ziixaa epic x`azd xake ,xnen mzqn xeng `edy ,miakek

.'oilrn `le oicixen'y
:xnen oica zwelgn d`ian `xnbdøîzéàef `xnin dzpyp - ¦§©

,yxcnd ziaaéâéìt ,øîeîewlgp -áøå àçà áøàðé`ed in ¨§¦¦©£¨§©¦¨
,'xnen' dpekndãçmdn cg` -øîàzexiar dyerdy,ïBáàéúì ©¨©§¥¨

dpeknd `ed ,eteb z`pdl,'øîeî'zexiar xaerd eli`eñéòëäì ¨§©§¦
éåä 'ïéî',aygp `ed -ãçåmdneléôà ,øîàzexiar xaerd ¦¨¥§©¨©£¦

énð ñéòëäìdpekn ok mb -àlà ,øîeîeixaclãáBòä äæ ,ïéî eäæéà §©§¦©¦¨¤¨¥¤¦¤¨¥
íéáëBë éìéìà.dxf dcear - ¡¦¥¨¦

dpekn qirkdl zeliap lke`dy xaeqd zrc lr dywn `xnbd
:oinéáéúéî,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd -LBòøt ìëà ¥¦¥¨©©§

[dpik oin-]Bà ,ãçàlk`yàëä àäå ,'øîeî' äæ éøä ,ãçà Lezé ¤¨©¤¨£¥¤¨§¨¨¨
àeä ñéòëäìc`l` ,dpdp epi` yezi e` yerxt lke`d ixde - ¦§©§¦

,qirkdl ok dyeråok it lr s`éðz÷dpekn `edy `ziixaa §¨¨¥
,øîeî.oin `le ¨

:`xnbd zvxzníúäe` yerxtd z` lk` `l ,`ziixaa ,my - ¨¨
c `l` ,qirkdl ick yezidàøeqéàc àîòè íòèéîì éòaitl - ¨¥§¦§©©£¨§¦¨

mrh `l mlerny oeik ,el` mixeqi` ly mnrh z` merhl dvxy
.mze`

:'oilrn `le oicixen' ly oicd z` zxxan `xnbdøî øîà̈©©
mixnende zexeqnde oipind' ,`ziixaaàì ìáà ïéãéøBî (åéä)¦¦£¨Ÿ

.'ïéìòî:`xnbd dywnïðéúçî éúeçà ,àzLäxaky dzr - ©£¦©§¨©¥©§¦©
,ezeniy ick xeal micia mze` micixeny `ziixad epl drinyd

éòaéî é÷eqàmnvrn eltp m`y eprinydl `ziixad dkixv ike - ©¥¦¨¥
oi`y ,mzzinl mexbl xzen m`y heyt ixde ,mze` milrn oi`

.lvpidl mdl xefrl
:`xnbd zvxznàëøöð àì ,úLL áø øîà ,àîç øa óñBé áø øîà̈©©¥©¨¨¨©©¥¤Ÿ¦§§¨

,sqep yecig eprinydl ick `l` ok xnel `ziixad dkxved `l -
äìòî äúéä íàLy xtra dbxcn -,øBaadilr zelrl lekiy ¤¦¨§¨©£¨©

,myn z`vledøøâîick dbxcnd z` lhane xtrd z` `iven - §¨§¨
,z`vl lkei `lyàléò déì èé÷ðcdaiqe mrh el ozepy - §¨¦¥¦¨

,eiyrnldéålò àúåéç úeçéú àì ,øîàå`ly ick ok dyer ip` - §¨©Ÿ¥¥¨¨¦¨¥
yibxi `ly ,my zenze ,ef dbxcn jxc xeal ily dndad cxz
'milrn `l' df itle .ezbixd z` aaql ezpeeky mc` eze`

.zelrl mze` migipn oi`y epiid `ziixad dxn`y
:sqep uexiz `xnbd d`ianeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaøexn` - ©¨§©¥§¨§¦©§©§

,df uexiz mdipyàëøöð àì`l` ,df oic eprinydl `ziixad Ÿ¦§§¨
íàLe ,x`al xnen e` oin eze` ltp,øàaä ét ìò ïáà äúéä ¤¦¨§¨¤¤©¦©§¥

,x`al jenqa ,xnelkdqëîlkei `ly ,x`ad it z` da dqkn - §©¨
,zeniy ezpeeky yibxi `ly icke ,z`vløîà,elàúåéç éøeaòì ¨©§©¥¥¨¨

déåléòyyeg ip`e ,x`ad zty lr ip`v z` xiardl ipevx - ¦¨¥
.oa`a dze` dqkn ip` okle ,x`al eltiy

:sqep uexiz,øîà àðéáøycgl `ziixad d`aíleñ äéä íàL ©¦¨¨©¤¦¨¨¨
,xeaaB÷lñîz` oiai `ly icke ,zelrl epnn repnl ick myn §©§

,ezpeekøîà,elàøbéàî éøa éúeçàì àðéòaipa z` cixedl ipevx - ¨©¨¦¨§©¥§¦¥¦¨¨
.bbdn

:miakek icaerl l`xyi oiay mitqep mipic d`ian `xnbdeðz̈
ïðaø`ztqeza(d"d b"t),ìî ìàøNélenl i`yx -ãáBòä úà ©¨¨¦§¨¥¨¤¨¥

ì íéáëBkøb íeL`ziixad zpeek :`xnbd zx`an .zexb myl - ¨¦§¥
`idì é÷etàìàìc ,àðøeî íeLick eze` lenl xeq`y hrnl - §©¥§§¨§Ÿ

`ziixaa epipy ixdy ,ezlxra zrlez el yiy oebk ,eze`txl
aygp eietixe ,'oilrn `le oicixen `l'y miakek icaer iabl lirl

.elivn ixdy ,d`lrdk
:`ziixad jynd z` `xnbd d`ianìeîé àì íéáëBk ãáBòåz` §¥¨¦Ÿ¨

íéîëçå .øéàî éaø éøác ,íéîc úeëéôL ìò ïéãeLçL éðtî ,ìàøNé¦§¨¥¦§¥¤£¦©§¦¨¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦
e miwlegL ïîæa ,ìàøNé úà ìî íéáëBk ãáBò ,íéøîBàmil`xyi §¦¥¨¦¨¤¦§¨¥¦§©¤

,Bab ìò ïéãîBò íéøçà,ewifdl leki epi` f`y.àì ,Bðéáì Bðéa ìáà £¥¦§¦©©£¨¥§¥Ÿ
:xi`n iax zrc z` `xnbd zx`aníéøçà eléôà ,øîBà øéàî éaøå§©¦¥¦¥£¦£¥¦

énð Bab ìò íéãîBòok mb -àì,eze` leniàðékñ déì éìöîc ïéðîéæc §¦©©©¦Ÿ§¦§¦§©§¥¥©¦¨
,dlind zra oikqd z` zehdl miakek caerd lkei minrtly -

déì éåLîåepyrie -,äëôL úeøkmicnerde ,ciledl leki epi`y §©§¥¥§¨§¨
.jkl mail epzi `l eiab lr

:`xnbd dywnåikøéàî éaø øáñyàì íéáëBk ãáBòz` leni §¨©©¦¥¦¥¨¦Ÿ
,l`xyieäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn jk lr dyw ixde -øéò §¦§¦

ìàøNé àôBø da ïéàL,lenl rceidãáBò àôBøå éúek àôBø da Léå ¤¥¨¥¦§¨¥§¤¨¥¦§¥¥
íéáëBk,lenl mirceidéìeîd `texdìeîé ìàå íéáëBk ãáBò ¨¦¨¥¨¦§©¨

d,éúekyeygl yie ,dxf dcear myl lenl mibdep mizekdy oeik ¦
icaerd eli`e ,dxf dcear dze` myl l`xyid z` leniy
myl ef dlina mipeekn oi`e ,llk mdipa z` miln mpi` miakek

,dxf dcearìeîé ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácdìeîé ìàå éúek ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨¦§©¨
,íéáëBk ãáBòiaxy gkene .dgivxd lr ceyg miakek caery oeik ¥¨¦

.dlind zra wifi miakek caerdy yyeg epi` xi`n
:`xnbd zvxznCetéà`ziixaay zehiyd z` jetdl yi - ¥

,jk qexble ,dpexg`dãáBò àìå éúek ìeîé øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¦§Ÿ¥
,íéáëBkzekity lr miceyg miakek icaery o`k ezhiyk epiide ¨¦
e ,minc,øîBà äãeäé éaøleni.éúek àìå íéáëBk ãáBò ©¦§¨¥¥¨¦§Ÿ¦

:dywne `xnbd dkiynnåikäãeäé éaø øáñcøétL íéáëBk ãáBò §¨©©¦§¨¥¨¦©¦
éîc,l`xyid z` lenl i`yx -àéðúäå,`ziixaaäãeäé éaø ¨¥§¨©§¨©¦§¨

äìéîì ïépî ,øîBàziyrpdaciøîàpL ,äìeñt àéäL íéáëBk ãáBò ¥¦©¦§¦¨§¥¨¦¤¦§¨¤¤¡©
(h fi ziy`xa)mdxa` l` midl` xn`Ie'øBîLú éúéøa úà äzàå ©Ÿ¤¡Ÿ¦¤©§¨¨§©¨¤§¦¦¦§

.miakek icaer hrnl ,'mzxcl Lixg` Lrxfe dY ©̀¨§©§£©£¤§ŸŸ¨
zeziixad z` zayiine ,mcewd uexizdn da zxfeg `xnbd

:xg` ote`aCetéú àì íìBòì àlàzehiyd z` jetdl oi` - ¤¨§¨Ÿ¥
caer lr xqe`d o`k xi`n iax ixacn ziywdy dne ,`ziixaay
oi` m`y xn` dipyd `ziixaa eli`e ,l`xyi z` lenl miakek
ef oi` ,izek `tex `le miakek caer `tex leni l`xyi `tex

,`iyewïðé÷ñò éàîa àëäåcaer `texl dxiznd ef `ziixa - §¨¨§©¨§¦©
,zwqer `id ote` dfi`a lenl miakek
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פרוש רש"י על חומש הוא יינה של תורה, פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות. פרוש רש"י על גמרא פותח המוח ומגלה שכל עצמי.
היום יום כט שבט



אגרות קודשרנח

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע לתוכן מכתבו הנ"ל. הנה אמרתי לו בשיחתנו כאן, שבכלל אינו נכון כלל וכלל כשתלמיד 

ישיבה - איזה ישיבה שתהי' - אינו מכיר )אנערקענט ניט( בהמרות של הנהלת הישיבה, והכרח מוחלט 

שיתנהג מתאים לסדרי הישיבה... שזה גורם בלבול גדול הן בהנוגע להתלמיד עצמו והן בנוגע לחבריו 

בהכתה. וידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבהיותו מנהל פועל ישיבת תו"ת ליובאוויטש, לא הי' אביו 

כ"ק אדמו"ר נ"ע, מתערב בהנהלת הישיבה, כ"א על ידו שהוא הוא המנהל פועל, ופעם אחד כשעכ"פ 

מקרה הי' באופן אחר, הנה תומ"י תיקן וסידר פקודתו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר. מובן מעצמו ופשוט, 

שאיני מדמה הנהלת הישיבה לכ"ק מו"ח אדמו"ר כמו שאיני מדמה אותו לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( 

נ"ע. - להבדיל בין חיים לחיי החיים - )אלא שהוא ע"ד יבמות קה, ב(. וא"כ מוסר השכל הוא בשביל 

כאו"א מאתנו, שכאשר בן או קרוב נכנס לישיבה, אז מוכרה וא"א בלא"ה, להניח - אפלייגן - רצון 

עצמו... אלא... להשתמש בכל כח השפעתו על הבן שיקיים את פקודת ההנהלה בכל המאה אחוזים, 

ואף אם ישנם ענינים שאינם נראים לאבי הבן או להקרוב הנה: א( ספק בדבר עם מי הצדק, עם הנהלת 

הישיבה או עם האב.

ב( לו גם יהי' שהצדק עם האב, הרי לההנהלה ישנו הסיוע של מייסד הישיבה ושל זה שמינה 

זו  גם  וע"ד  שלהם,  השגיאות  ואפי'  בהצלחה  שיהי'  כחות  להם  ניתנו  ובמילא  משמרתם,  על  אותם 

לטובה )שזהו עוד יותר ממה דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד(.

... נוסף ע"ז הרי הדרך הוא להודיע הטענות להנהלת הישיבה ולבקשם שיעיינו בהם, ואם גם 

אחרי העיון ישארו בדעתם, יכולים לסמוך על השי"ת שבתו"ת ישיבה הנה סוכ"ס וועט זיך אויסלאזען 

לטוב... ואז יוכל להיות חזק בבטחונו שיצליח בנו בלימודו הן בנגלה והן בחסידות... ותקותי שיקח על 

עצמו הוא לנסות בזה עכ"פ משך חדשים אחדים בהנהגה דבלתי התערבות כלל וכלל ואדרבה לעשות 

יותר קל לבנו שי' המשמעת וההנהגה בסדר הישיבה.

בברכה לבריאות הנכונה ולכל טוב בגו"ר, המחכה לבשו"ט.

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

 מחות' הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

זאב דוב שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מחדש הגאולה ות"ח על הבשו"ט מההתועדות אשר נערכה וידוע מרז"ל 

תורה  בדברי  מדברים  שאינם  אף  שהוא  הזקן  רבינו  שפירש  ושכמו  שריא  ]שכינתא[  עשרה  בי  אכל 

)אגה"ק סי' כ"ג ועיין ג"כ קה"ע ירוש' עירו' פרק א' הלכה יו"ד( וכש"כ וק"ו כשהנאספים שומעים שם 

ד"ת, ובודאי נתקבלו ג"כ החלטות טובות בהנוגע לפועל, ויה"ר מהשי"ת אשר המחשבות וההחלטות 

הטובות יומשכו ג"כ לפועל במעשה.

מצו"פ סקירה קצרה ע"ד תולדות ימי חייו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

נשיא ישראל, שבטח תביא לו תועלת בהחזקת אור החסידות בסביבתו.

בברכה לנחת חסידותי מכל יו"ח וגם הוא עצמו בכלל.



רנט אגרות קודש

 ב"ה,  כ' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

שי'  אלי'  מוה"ר  וכו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הוו"ח  הרה"ח  ע"י  ממנו  פ"ש  קבלתי  בנועם 

סימפסאן, ויה"ר מהשי"ת אשר יוכל להודיע שנים רבות מבריאותם הטובה ואשר מתחזק בקביעות 

שיעורים בלימוד בנגלה ובחסידות, אשר תורתינו היא תורת חיים הנה עץ חיים היא למחזיקים וכו' 

ואורך ימים בימינה וגו'.

בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נדפסה סקירה קצרה 

מחייו ופעולותיו הטובות, אשר מעשיהם הטובים של צדיקים הם הם זכרונם וכל התומכים בפעולותיו 

הטובות הרי הם מתקשרים על ידי זה באילנא דחיי וכלשון ספר הבהיר שהעולם על עמוד עומד וצדיק 

שמו )סי' מה. זח"א רנג, ב. רסה, א( ומוסג"פ.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר טובים עם כל הפירושים לו 

ולזוגתו שיחיו.

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

שלו,  הכנסת  בבית  תניא  לימוד  שיעור  התיסדות  ע"ד  מודיע  בו  מכתבו  את  קבלתי  בנועם 

ושלומד עמהם - כפי שכותב במכתבו - לפי שכלו, וגודל הזכות בזה שמקרב את בנ"י ללימוד דא"ח 

פנימיות התורה אין לשער ואין להעריך, ומובטחים אנו בהמשכת תוספת ברכה עי"ז בכל עניניו של 

הלומד ומעורר ללימוד הנ"ל.

גם בע"פ כמה פעמים מכ"ק מו"ח  ידוע מה שכתוב וששמענו  לפי שכלו, הנה   - ומה שכותב 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר ספר התניא הנקרא תורה שבכתב של חסידות חב"ד, הוא ע"ד 

לימוד תורה שבכתב, שאפילו הגדול שבגדולים אינו יכול לרדת לסוף תכליתה, ואפילו הקטן שבקטנים 

יכול להתחיל ללמוד בה, וכמרז"ל קטן משיתחיל לדבר אביו מלמדו תורה וכו', וה"ה בלימוד התניא, 

שכל אחד לומד לפי שכלו, כי לכל אחד יש אחיזה ומקום בו, ואין שייך בזה נפילת רוח באיזה דרגא 

שימצא את עצמו, כי אפילו הגדול שבגדולים עדיין לא בא עד תכליתו, והשי"ת יזכהו להמשיך בלימוד 

זה בשביל עצמו ובשביל שומעיו ושיהי' הלימוד ע"מ לשמור לעשות ולקיים.

זוגתו  ואת  אזכירו  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  כשאהי' 

שיחיו להמצטרך להם וכפי שכתב במכתבו.

בברכה ובפ"ש כל המשתתפים בהשיעור שלו.

נ"ב: מוסג"פ קונטרס שהו"ל בקשר עם יום ההילולא השלישי של כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר 

בטח גם בתוכנו יכול להנות את קהל שומעיו והשי"ת יצליחו בכל.
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íäéìò Cîñð Bôeb ìkL) åéìòðî[en.( ¦§¨¨¤¨¦§¨£¥¤
ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

יג  סעיף תחילת כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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dkld ixe`ia
íäéìò êîñð [åî בכוחות ללכת יכול שאינו נכה, -

בכסאֿגלגלים  להסיעו וצריך בו 144עצמו יצא לא ,
גמורה  שאינה הרבים לרשות אך גמורה, הרבים לרשות

לצאת  יכול - בימינו) המקומות ברוב שהוא 145(כפי

גמורה 146בו  שאינה הרבים (ברשות יכול וכן ,147(
להוליכו  מנכרי לביתֿהכנסת 148לבקש הליכה (לצורך

אחרת) מצווה .149או

zetqede mipeiv
(על 144) אלונקה או במיטה להוליכו כשצריך הדין והוא

נפש. פיקוח שאין במקום גלגלים)
עלֿדרך 145) אליו, כטפל נחשב שהכסא לומר מקום יש

אפילו  לטלטלו מותר עצמו לו ולכך החיגר, שנושא המקל
ומחשיבים  זה על שחולקים יש אך גמורה, הרבים  ברשות
אין  ומכלֿמקום הרבים, ברשות ממש הכסא כטלטול זאת
רשות  שאינו במקום אפילו הכסא עם להוליכו אחר לישראל

(בהערה)). סכ"ז פל"ז (שש"כ גמורה הרבים
צריך 146) כשהנכה אפילו דבר שום לכסא לצרף אין אבל

שם). (שש"כ האישי שימושו לצורך לו
כרשות 147) מקום כל להחשיב המחמיר (או הדחק ובשעת

היחיד  מרשות שיוליכנו לנכרי לומר אפשר גמורה), הרבים
ברשות  עצירה שום ללא הרבים רשות דרך היחיד לרשות
דהיינו  ביחד, שניהם עלֿידי ינוע שהכסא או הרבים.

את  הנכה יסובב בזמן ובו העגלה את ידחוף שהנכרי
לבדו). אפילו זאת לעשות בכחו (אם הגלגלים

סכ"ז). פל"ד שש"כ (ע"פ
ידי 148) על אפילו - חשמלי גלגלים בכסא לצאת אין

ללא  גם בו לנסוע אפשר שאם שם, בשש"כ וראה נכרי.
מערכת  את להפעיל יבוא שלא דרך יסדר - המנוע הפעלת

ייסע. וכך החשמל,
ללא 149) גמורה הרבים ברשות (אפילו מוליכו וכשהנכרי

שיש  דברים הכסא על להשאיר רשאי לעיל), כמבואר עצירה
הכר  כגון לצרכו) שאינם דברים לא אבל (לנכה, צורך לו
אותם  שצריך קביים וכן תפילה, סידור או עליו, שיושב
(שש"כ  בידו או בכיסו דבר כל יחזיק לא אבל בבית, ללכת

שם).

•
"inei ax" gel itl - dpydÎy`x zekld owfd epax jexr ogley

ÁÈ תקיעה גם ולתקוע לחזור שצריך שנתבאר מקום כל
לאחר  עד מהטעות נזכר לא אם הבבא של ראשונה
אחרונה  תקיעה אותה הבבא, של אחרונה תקיעה שתקע
על  ואילך משם וגומר ראשונה תקיעה במקום לו עולה

הסדר.

אחר  בסדר אפילו או אחרת בבבא שעומד עד נזכר לא ואם
תש"ת  בסדר שעומד עד נזכר ולא תשר"ת מסדר שטעה כגון
אחת  בבא תוקע כך ואחר בו שנזכר הסדר כל גומר תר"ת או

בתקיעות  תשר"ת של הסדר באמצע שהפסיק ואע"פ תשר"ת
שלא  אלא תורה הקפידה שלא כלום בכך אין תש"ת של
אם  אבל ושלאחריה שלפניה לפשוטה תרועה בין להפסיק
לאותו  ראוי שאינו שופר בקול אפילו לבבא בבא בין מפסיק

כלום: בכך אין סדר

ËÈ ולתקוע לחזור צריך טעה שאם שנתבאר מקום כל
בין  חילוק אין בה, שטעה זו בבא של ראשונה תקיעה
לחזור  צריך מהן אחת בכל מיושב לתקיעות מעומד תקיעות
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השלשים  כל שתוקעין במקום ואפילו שנתבאר דרך ועל
התוקע  טעה שאם אומרים אין מעומד בתקיעות קולות
צריך  יהא ולא מעומד תקיעות על נסמוך מיושב בתקיעות
כהוגן  לעשותן צריך אלו תקיעות על שבירך דכיון לחזור

לבטלה. ברכתו תהא שלא

לפי  כלום בכך אין התפלה שאחר בתקיעות טעה אם אבל
בעלמא: מנהג רק שאינן

Îיצא לא שופר של הרחב בצד תקע מן אם לדבר ורמז
וגו': קראתי המצר

‡Î תרועה יודעי העם אשרי הש"ץ יתחיל שתקע ואחר
יתחיל  ואח"כ קרננו תרום עד לומר נוהגין ויש וגו'

למקומו: תורה הספר מחזירין ואח"כ וכו' יושבי אשרי

שופר: לתקיעת הראוי סדר תקצ סימן ד חלק

ברכות ‡ שבע מתפלל אדם טובים וימים שבשבתות אע"פ
היום  וקדושת אחרונות ושלש ראשונות שלש דהיינו
במוסף  להתפלל חכמים תיקנו השנה בראש אבל באמצע
היום  קדושת שבברכת דהיינו ברכות תשע הימים שני של
שמים  מלכות עול עלינו לקבל כדי מלכיות פסוקי כולל
כדי  זכרונות פסוקי בה ואומר זכרונות ברכת אומרים ואח"כ
לפיכך  שופר ע"י מה וע"י לטובה לפניו זכרונינו שיעלה

שופרות: פסוקי ואומר שופרות ברכת כך אחר אומר

בתפלתו · מוציא הש"ץ אין השנה ימות שבשאר אע"פ
בתפלת  יוצא אינו הבקי אבל בקי שאינו מי את אלא
אף  השנה ראש של במוסף אבל קכ"ד בסי' כמ"ש הש"ץ
והוא  ארוכות ברכות שהן לפי הש"ץ בתפלת יוצא הבקי
מראש  התפלה ממנו וישמע הש"ץ עם הכנסת בבית שיהיה
כגון  הכנסת לבית לבא יכול ואינו אנוס שהוא ומי סוף ועד
שמע  שלא אע"פ הש"ץ פוטר וחולה וזקן שבשדות עם

התפלה: ממנו

אין ‚ התפילה באמצע בפיוטים מפסיק שהש"ץ ועכשיו
שמע  לא הוא אם אפילו הש"ץ בתפילת יוצא אדם
התפילה  כל את לגמור כדי שוהה הוא מקום מכל הפיוטים,
שוהה  אינו אם ואפילו ס"ה בסי' כמ"ש לראש לחזור וצריך
מעט  אפילו לפסוק אסור לכתחילה מקום מכל כך, כל

בתפילה:

התפלה „ באמצע פיוטים אומרים שאין במקום ואפילו
מי  כי בעצמו ואחד אחד כל שיתפלל מוטב אעפ"כ
שאומר  מה לכל שיכוין צריך הש"ץ בתפלת לצאת שירצה
מהש"ץ  אותה שמע שלא אחת תיבה אפילו חיסר ואם ש"ץ
כל  נהגו לפיכך בזה לעמוד יכול אדם כל ואין יצא לא
וגם  תחלה בלחש ברכות תשע מוסף תפלת להתפלל ישראל
בסימן  כמ"ש תפלתו להסדיר כדי עמהם יתפלל הש"ץ

קכ"ד:

להז ‰ של צריך תפלות בכל המוספים קרבנות פסוקי כיר
יו"ט  של בין חודש ראש של בין שבת של בין מוסף
הזכרתן  לנו שתעלה כדי הכיפורים ויום השנה ראש של בין

שכתבת  כמו לפניך ונקריב נעשה אמר ואם הקרבתם במקום
המוספין. מקראות לומר צריך אין ושוב יצא בתורתך עלינו

אלא  המוספין פסוקי אומרים שאין בספרד נוהגין לפיכך
אבל  לטעות יבאו ולא בהם שרגילין חודש וראש בשבת
יבואו  שמא המוספין פסוקי אומרים אין המועדים בשאר

תפלתם. ותתבלבל כך ידי על לטעות

פסוקי  לומר ונוהגין לכך חוששין אין אלו במדינות אבל
ראש  מוסף פסוקי אומרים שאין אלא ביו"ט אפילו המוספין
עולת  מלבד שאומרים במה שדי לפי השנה בראש חודש
חודש  ראש מוסף של העולות כל נכללו שבזה וגו' החודש
שעירים  ושני אומרים חטאת שהוא השעיר גם להזכיר וכדי
כדי  רבים לשון הזכרון יום מוספי את אומרים וכן לכפר
בסי' כמ"ש זכרון שנקרא חודש ראש של מוסף גם לכלול

תקפ"ב.

מוספי  את אומרים אעפ"כ חודש ראש שאינו שני ביום ואף
מאחר  שני ביום יזלזלו שלא כדי לכפר שעירים ושני וכו'

השנה: ראש ואינו בחודש שני הוא שני שיום שידעו

Â בראש בפירוש חודש ראש להזכיר נוהגין אין ולמה
כמו  עיקר חדש ראש של שני יום יאמרו שלא כדי השנה
ראש  שיזכירו דכיון המועדות ממנו וימנו חודש ראש בשאר
שני  חודש שראש יאמרו שנתבאר מטעם שני ביום גם חודש
חודש  ראש הוא שהיום ידע שלא השטן לערבב ועוד ימים
ובראשי  פרשת אומרים אין לפיכך לקטרג) יבא (ולא תשרי

איזהו: קודם חדשיכם

Ê פסוקי ומשלשה מלכיות פסוקי משלשה פוחתין אין
תורה  של אחד פסוק שופרות פסוקי ומשלשה זכרונות
יצא  לא פיחת ואם נביאים של והשלישי כתובים של והשני
מלכיות  של פסוקים עשרה שיאמר צריך לכתחלה אבל
עשרה  כנגד שופרות של ועשרה זכרונות של ועשרה
של  הראשונים פסוקים שלשה העולם, נברא שבהן מאמרות
של  האחרונים ושלשה כתובים של פסוקים ושלשה תורה
בנביא  סיים ואם תורה של אחד בפסוק ומסיים נביאים

יצא: נביאים של פסוקים ארבעה שאמר

Á אחד פסוק לומר התחיל כשכבר אמורים דברים במה
צריך  אז שופרות של או זכרונות של או מלכיות של
בשום  עדיין התחיל לא אם אבל פסוקים העשרה כל להזכיר
אלא  הפסוקים כלל להזכיר צריך אינו רוצה הוא אם פסוק
כתוב  וכן בתורתך ככתוב בכבוד תמלוך עד ולעולמי אומר
אלקינו  הנביאים עבדיך ידי על נאמר וכן קדשך בדברי
בזכרונות  וכן וכו' כולו העולם כל על מלוך אבותינו ואלקי

בשופרות. וכן

אסור  הזה בזמן אבל הראשונים בימים אמורים דברים במה
עליהם  ישראל כל קבלו שכבר לפי לכתחלה כן לעשות

לשנות: ואין פסוקים העשרה כל לומר חובה

Ë בשופרות ולא בזכרונות ולא במלכיות לא אומרים אין
אומרים  אבל ישראל של פורעניות בהן שיש פסוקים

נכרים: של פורעניות בהם שיש פסוקים
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È אלהי לי זכרה כגון יחיד של זכרונות פסוק אומרים אין
עמך: ברצון ה' זכרני לטובה

‡È למנין עולה הוא אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע
שהוא  כלומר מלכות ענין הוא אחד דמלת המלכיות
אנו  ולפיכך משלה בכל ומלכותו לו דומה ואין ומיוחד יחיד

תורה: בשל לסיים כדי המלכיות בו משלימין

·È לכם יהיה תרועה יום כגון כשופרות הוא הרי תרועה
כגון  כשופרות הוא תקיעה וכן השופרות למנין עולה
אין  חצוצרות בו שכתוב ואע"פ וגו' בחצוצרות ותקעתם
שופרות  למנין עולה תקיעה לשון בו שיש כיון כלום בכך

תורה. בשל לסיים כדי השופרות בו מסיימין אנו ולפיכך

היום  יעקב של לזרעו יצחק ועקידת לומר מדקדקים יש
ויש  בכלל עשו גם יהיה תזכור לזרעו יאמר דאם תזכור
שאומרים  ואע"פ הישנה הנוסחא לשנות שאין אומרים
אתן  ולזרעך לך נאמר שהרי זה בכלל עשו אין תזכור לזרעו
נחשב  שאינו מכלל ניתן, לא ולעשו האל הארצות כל את

מ  עיקר הוא הראשונה וסברא כלל יצחק של שום מזרעו
שום  יהא שלא בענין לפרש לנו יש נוראים ימים דבתפלת

ע"ש: תקפ"ב בסי' שנתבאר כמו בבקשתינו ספק

‚È עד השנה בראש מוסף תפלת ביחיד אדם יתפלל לא
מלכיות  אומר והוא הואיל היום על שעות שלש אחר
ותדחה  במעשיו יעיינו שמא לחוש לו יש ושופרות זכרונות
משורת  לפנים עושה הקב"ה אין הללו שבשעות תפלתו
שעות  שלש אחר אבל אמת שנקרא בתורה שעוסק לפי הדין
יכול  העולם שאין שרואה וכיון כולו העולם כל את דן הוא
תדחה  ולא הדין משורת לפנים עמהם נכנס בדין לעמוד

תפלתו:

„È ראש של אפילו שחרית וכן השנה כל של מוספין אבל
הוא  ברוך הקדוש של שבחו אלא ואינן הואיל השנה
יעיינו  לא ביחיד יתפלל אם אף הקרבנות מעשה וסיפורי

במעשיו.

צרכיו  בה שמבקש פי על אף חול של שחרית תפלת וכן
שמן  הואיל מקום מכל במעשיו, יעיינו שמא לחוש ויש
מתפלל  שהוא בשעה שמתפללין אחד ציבור יש הסתם
שאין  הרבים תפלת עם תפלתו תקובל בבוקר זמנה שהרי
הן  שנאמר לעולם הרבים בתפלת מואס הוא ברוך הקדוש

ימאס. לא כביר אל

מקדימין  ויש היום כל וזמנה הואיל המוסף בתפלת אבל
מתפלל  שהוא בשעה שמא לחוש לו יש מאחרין ויש להתפלל

תפלתו. ותדחה בעולם צבור שום זו תפלה מתפללין אין

חול  של שחרית להתפלל שלא בקיץ ליזהר יש ולפיכך
שעה  באותה מתפללין הציבור אין דבודאי ראשונה בשעה
היום  על שעות שתי לאחר יאחר לא בחורף וכן הזה בזמן
שלא  ליזהר היחיד וצריך המקומות כל התפללו כבר דבודאי

השלישית. בשעה להתפלל

שלש  אחר עד מצוה תקיעת יתקע שלא היחיד יזהר וכן
שנתבאר: מטעם היום על שעות

ÂË ואין יאמר לא אבל שמך עילום לפרש ואין לומר יש
שמו: לעילום פירוש יש כי כו' פירוש

ביחיד: מוסף תפלת סדר תקצא סימן ד חלק

לתקוע ‡ חכמים תקנו בציבור מוסף תפלת כשמתפללין
ולפי  לשופרות ותר"ת לזכרונות תר"ת למלכיות תר"ת
ואין  לעצמו מתפלל ואחד אחד כל בלחש מוסף שבתפלת
אין  לפיכך מסיים שחבירו בשעה ברכותיו מסיים אחד
שיתבאר  כמו ביחיד תוקעין שאין כמו זו בתפלה תוקעין
ויש  התפלה את הש"ץ שיחזור עד מלתקוע ממתינין אלא
ואחת  לחש בתפלת אחת פעמים ב' לתקוע שנוהגין מקומות
כן  לנהוג אין מנהג שאין במקום אבל הש"ץ בחזרת

לכתחלה:

השומעין · שאף לפי מעומד תקיעות נקראים אלו תקיעות
משא"כ  הללו תקיעות שמיעת בעת לעמוד צריכין
בלבד  התוקע אלא לעמוד צריך שאין מיושב בתקיעות

תקפ"ה: בסי' כמ"ש

שיש ‚ הספיקות כל מידי לצאת חכמים לנו שתקנו ועכשיו
היה  שם, עיין תק"צ בסי' כמ"ש בתרועה להסתפק
לזכרונות  וכן למלכיות תר"ת תש"ת תשר"ת לתקוע מהראוי
לפי  אלא תרועה של הספיקות מכל לצאת כדי לשופרות וכן
תשר"ת  אלא לתקוע נוהגין אין הציבור על מטריחין שאין
הוא  זו בדרך שהרי לשופרות וכן לזכרונות וכן למלכיות
(שמא  אלא חשש כאן ואין תרועה של הספיקות כל עושה
שמא  ונמצא) לבד ותרועה לבד שברים אלא אינה התרועה
ואין  שלאחריה או שלפניה לפשוטה תרועה בין מפסיק הוא
התורה  מן חובה ידי יצאנו שכבר כיון לזה חוששין אנו
כמו  הספיקות מכל יצאנו ההם שבתקיעות מיושב בתקיעות

תק"צ: בסי' שנתבאר

אחת „ פעם תשר"ת למלכיות לתקוע נוהגין ויש
בין  התורה שמן לפי תר"ת ולשופרות תש"ת ולזכרונות
שיעשה  ואיך תרועה נקרא הכל שלנו תרועה בין שברים
ידי  יוצא הוא לבד שלנו תרועה בין לבד שברים בין אדם
לעשות  נוהגין מקומות מקצת היו הראשונים ובדורות חובתו
יוצאין  ואלו ואלו שלנו תרועה לעשות נוהגין ומקצת שברים
כמחלוקת  נראה הדבר שהיה לפי אלא התורה מן חובתן ידי
עושין  ישראל כל שיהיו לתקן חכמים ראו לכן ההמון בעיני
בעיני  כמחלוקת שנראה דבר ביניהם יראה ולא אחד מעשה
פעמים  ג' תש"ת פעמים ג' תשר"ת לתקוע התקינו ההמון
חלוקת  מחמת ההמון מספיקות לצאת כדי פעמים ג' ותר"ת

הזה כדרך לתקוע הציבור על הטריחו לא לפיכך גם מנהגים
ספיקות  שכל מעומד בתקיעות מראין אלא מעומד בתקיעות
ולכך  חובתו ידי בהם יוצא ואדם תרועה נקראים הן התרועה
תר"ת  אחת פעם תש"ת אחת פעם תשר"ת אחת פעם תוקעין
נכונים  הן הללו מסדרים ואחד אחד שכל להראות כדי

וכשרים:

פעמים ‰ ג' למלכיות תשר"ת פעמים ג' לתקוע נוהגין יש
נוהגין  ויש לשופרות תר"ת פעמים וג' לזכרונות תש"ת
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וכן  לזכרונות וכן למלכיות תר"ת תש"ת תשר"ת לתקוע
שבמנהגים: המובחר הוא זה ומנהג לשופרות

Â'וכו עולם הרת היום שתוקעין פעם בכל לומר ונוהגים
תוקעין  שאין בשבת כשחל ואפילו וכו' שפתינו ארשת

כו': ארשת אומרים אין אבל כו' הרת היום אומרים

Ê סדר לתקוע כדי מפסיק אין ביחיד מוסף המתפלל
לשומעם  מפסיק אין לו שתוקע מי לו יש ואפילו הברכות
שחייב  התקיעות מקום ומכל בציבור אלא תקנו שלא
פעמים  ג' תש"ת פעמים ג' תשר"ת דהיינו התורה מן לשמוע

מוסף. תפלת קודם אותן שישמע טוב פעמים ג' תר"ת

אין  אעפ"כ סופרים מדברי מצוה הן מעומד שתקיעות אע"פ
סופרים  מדברי מצוה כל על שמברכין כמו עליהן מברכין

מיושב. תקיעות על שבירכו בברכה שנפטרין לפי

להפסיק  שלא ליזהר יש לכן אחת בברכה נפטרין שהן וכיון
אלא  השופר על שבירך בלבד התוקע ולא בשיחה ביניהם
השופר  ברכת שמעו אלא לעצמן בירכו שלא הציבור אפילו
אחר  עד מיושב תקיעות מתחילת ישיחו לא הן אף מהתוקע

מעומד. תקיעות

על  לברך צריך אין השומעין בין התוקע בין ושח עבר ואם
ושח  אחת בברכה מצות שתי שהפוטר ואף מעומד תקיעות
ח' בסי' כמ"ש השנית מצוה על ולברך לחזור צריך ביניהם
ומיושב  מעומד התקיעות שאלו כיון מקום מכל כ"ה ובסי'
תשע  לשמוע אותנו חייבה שהתורה אחת מצוה כעין הן
סדר  על אותן לשמוע חכמים ותקנו השנה בראש  תקיעות
השטן  את לערבב כדי אלא ושופרות זכרונות מלכיות ברכות
ולא  התפלה שלפני בתקיעות מיד שיתערבב כדי (פירוש
התקיעות  את לחלק ישראל כל נהגו כן על בתפלה) יקטרג
מיושב  ותוקעין פעמים לשתי סופרים דברי ושל תורה של
את  וגומרין עליהן ומברכין התורה מן מצוה לקיים כדי
סדר  שעל מעומד בתקיעות סופרים דברי של המצוה

חכמים. שתקנו כמו הברכות

להשיח  אין לפיכך מצות כשתי ונראין אחת מצוה שהן וכיון
מעניני  ביניהם להשיח מותר אבל בטלים דברים ביניהם
עבר  אם וכן אחת מצוה באמת שהן כיון והתקיעות התפלה
שייך  דאין ולברך לחזור צריך אין בטלים דברים אפילו ושח
והלבוש  בסוכה שהיושב כמו אחת מצוה באמצע הפסק
יושב  שהוא ורגע רגע שכל אע"פ לשוח מותר תפילין

הקב"ה. מצות מקיים הוא בתפילין ולבוש בסוכה

מעניני  שח אפילו מיושב לתקיעות ברכה בין שח אם אבל
הברכה  בין שהפסיק כיון ולברך לחזור צריך התפלות
אינו  התקיעות מעניני שח אם אבל עליו שמברך להדבר
הברכה  בין לשוח אסור לכתחלה אבל ולברך לחזור צריך

לו  אפשר אי כן אם אלא התקיעות מעניני אפילו לתקיעה
השופר  לי תנו שאומר כגון ישיח לא אם המצוה לקיים

בזה: וכיוצא

Á תקיעות בין מיושב תקיעות בין עצמן התקיעות ובשעת
התקיעה  כל לשמוע שצריך לפי לרוק אסור מעומד
בסי' כמ"ש הרבה ארוכה היא אפילו סופה עד מראשה
לבית  לחינוך הגיעו שלא קטנים להביא אין ולפיכך תק"צ
אך  השומעים דעת יבלבלו שלא התקיעות בעת הכנסת
בסימן  שנתבאר כמו פטורין שהן אצלן אותן יקחו הנשים

תקפ"ט:

Ë הבימה על התוקע עולה מיושב שבתקיעות נוהגין
מעומד  בתקיעות אבל הציבור כבוד מפני שם ותוקע
עומד  אלא לעלות אותו מטריחין אין התפלה בתוך שהן כיון

ותוקע: [במקומו]

È הש"ץ אותן יתקע לא הברכות סדר שעל התקיעות
לתפלתו  לחזור יוכל ולא יתבלבל שמא מוסף המתפלל
שחוזר  בעצמו מובטח הוא אם אבל דעת טירוף בלא
הסידור  מתוך שמתפלל או דעת טירוף בלא לתפלתו
אחר  אדם יש אם אף לתקוע יוכל מובטח הוא שבודאי
כלל  הפסק אינה שהתקיעה לפי כמותו לתקוע שיודע
צורך  הוא א"כ הברכות סדר על לתקוע שצריך כיון בתפלה

התפלה.

ראו  מיושב תקיעות התוקע תקיעות ולכן ג"כ שיתקע י
כן  אם אלא גמור לו אומרים במצוה שהמתחיל מעומד
לתפלתו  שחוזר מובטח ואינו מוסף המתפלל ש"ץ שהוא

דעת: טירוף בלא

‡È נוהגים שהיו הראשונים בדורות אמורים דברים במה
של  אפילו התקיעות בכל מיד זכה וא"כ בסתם לתקוע
ממנו  המצוה להעביר ואין שנתבאר מטעם הברכות סדר
שמעומד  התקיעות ליתן מקומות בקצת שנוהגין עכשיו אבל
ומותר  מעומד בתקיעות הראשון זכה לא מעולם א"כ לאחר

מקום: בכל אחר לאדם אותן ליתן

התקיעות: וסדר רם בקול מוסף תפלת תקצב סימן ד חלק

שהן ‡ השנה ראש של במוסף שאומרים ברכות שלש
אינו  שאם זו את זו מעכבות ושופרות זכרונות מלכיות
ברכה  אותה אפילו כלום יאמר לא ברכות השלש כל יודע
את  זו מעכבות אין השנה ימות שאר של ברכות אבל שיודע

שיודע: המקצת יאמר הברכות כל יודע אינו אם אלא זו

או · זכרונות לומר הקדים שאם מעכב הברכות סדר
יצא: לא לזכרונות שופרות או למלכיות שופרות

זו: את זו מעכבות והתקיעות הברכות אם תקצג סימן ד חלק
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זה 4. ּפסּוק על וּיׁשב ּפרׁשת לעיל ּׁשּנתּבאר מה .(עּיין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

פרזונו ‰Â‰(י) א"ת דלעיל מארז"ל להבין יש מעתה
הוא  א' דענין מזה דמשמע פזרונו אלא
לפרזונו. השייך ענין אוה"ע בין בפיזור אין ולכאורה
ויש  לע"ל וקאי ירושלים תשב פרזות כתיב הנה אך
ויש  כו'. אש חומת לה אהיה ואני ממ"ש סתירה לזה
לריעותא  א' דברים ב' בה יש שהחומה תחלה להקדים
ולצפון  לדרום יתפשטו לבלתי העיר יושבי שתגביל מה
יושביה  שתשמור מה למעליותא והב' ולמערב ולמזרח
על  מגדלים ועושין זר יקרב לבלי האויב מפני ומגין
בחצים  מלחמה בכלי שומרים שם ויושבים החומה
הגבלה  נק' זה וגם לעיר השונא ביאת למנוע וקשת
תבוא  פה עד לומר התחום כמו לעיר מבחוץ שמגביל
העיר. בתוך זר ליקרב שמונע מה והוא כו' יותר ולא
חומותיך  על בה דכתיב בירושלים זו דוגמא ויובן
ציון  בת דחומת וכידוע כו' שומרים הפקדתי ירושלים
שמגביל  (להיות כו' תחום ואותיות חותם אותיות הוא
עד  וחיל חומה קדושות בי' כידוע ירושלים קדושת
בירושלים  הכלולים נ"י בכללות יובן והענין ק"ק) היכל
המקיף  בחי' הוא ברוחניו' ירושלים וחומת מעלה של
קדשו  הר אלקינו עיר שנק' העיר לכלל שמקיף הכללי
ויש  כו' אלקינו בעיר כשהוא גדול אימת וארז"ל
ובקשתי  בחרבי עמ"ש במ"א מ"ש תחלה להקדים
להרוג  מקרוב א' מלחמה מיני ב' שיש ובעותי בצלותי
שהשונא  מפני כו' פיפיות וחרב כו' רוממות כמו בחרב
רוחניות  מלחמה בבחי' זה ויובן ביותר. מקרוב נלחם
מה  והוא מקרוב א' רע מיני ב' דיש נה"ב עם דנה"א
בכל  ומקושר זרות ברצונות תמיד ולב במוח שמתפעל
טרדת  כמו מותרים דברים שהן הגם העולם בהבלי לבו
מקדש  דאינו משגל (וכתאוות דגנך ואספת שנא' פרנסה
לבו  ונתמלא קשורים ומוחו לבו מ"מ לו) במותר עצמו
ומוח  בלב לקבל יוכל בלתי אשר זר מדבר ונסתם
הדבר  ורחוק נחשב זר שכמו מפני אלקות התפעלות
הלב  טמטום ונק' ממנו רחוק ולבו כו' בפיו וכמו ביותר
שיוכל  כסלע קשה זה טימטום אין מ"מ אך כידוע ומוח
יגיעה  מחמת והוא לבי פתח כמו לפרקים להפתח

בתחל  תשובה התעוררות וע"י בא בהתבוננות שזה ה
בשר  הלב גם לעורר יוכל כנ"ל שמאיר הנשמה כח מצד
בהתפעלות  הוא גם להתפעל מסתימות ויפתח הטבעי
הלב  שפותח זו והארה כו' ירננו ובשרי לבי כמו אלקית
וה"ז  בו שנתקשר הזה הרע כח ומדחה המגרש הוא
פסד"ז  ע"י והוא מקרוב השונא שהורג החרב כמו

נעשה  עי"ז גובר אלקי שאור נרו בהילו אל רוממות
חומריות  תאוות שהן הקליפות להרוג פיפיות חרב
אך  כו' דק"ש תיבין רמ"ח וכן בהן ומוחו לבו שנתגשם
מרחוק  השונא להרוג וקשת בחיצים הוא הב' מלחמה
שבמוח  שהכוונה להיות דוקא בלחש בצלותא והוא
עוד  יש אבל כנ"ל חרב נק' וק"ש שבפסד"ז ולב
העלם  בבחי' מרחוק שהוא רע עומק שנק' ברע מדריגה
והיינו  כלל לשם מגיע הנ"ל החרב בחי' שאין ומקיף
כל  במקור שזהו מקושר הנפש עצמות שכל מה
וז"ש  כידוע זר ברצון שמתפעל טרם זר רצון התפעלות
טובות  פרות כו' בגוים ישראל נבלע וכמו הוא ברע כי
לטוב  וסובב מקיף הרע כי נודעו ולא ברעות שנבלע
שהוא  והגם כו') אלעם מיט דארטין איז ער  (בל"א
והסימן  התפעלות מבחי' למעלה הוא אבל בקרירות
כנוגע  גופו בחיי רצונו בהעדר בו שהנוגע מהיפוכו הוא
תמיד  לו שנולד ממה בזה (והעיקר כו' ממש בחייו
ממקור  נמשך שזהו זרה תאוה מיני בכל רעות מחשבות
שזורק  רע עומק הנק' והוא דקליפות כתר שנק' הרע
גשמי  לגוף ההורג כחץ אלקי' הנשמה להרוג חיצים
כזה  המזיק השונא ולהפיל לנצח והמלחמה ממש)
כו' חיצים יזרוק שלא ומקיף ובהעלם מרחוק שעומד
הרבה  להיותו ולב במוח כונה ע"י שהוא בחרב א"א
הלב  תעלומות בבחי' ורק אך התפעלות מבחי' למעלה
גדול  ועומק בהעלם ג"כ שהיא כנ"ל הלב נקודת הנק'
עצמיות  כל בבחי' שיתעורר מה והוא טוב עומק הנק'
ממנו  אלא רצון התפעלות מבחי' למעלה הרצון נקודת
להיות  הלב תעלומות הנקרא והוא רצון מיני כל יולד
כלל  יכילוהו שלא והמוח הלב בכלי בגילוי בא שאינו
שבנפשו  יחידה מבחי' רק בא עצמו הכח זה ואין
כנ"ל  הפנימי ורצון עונג מהתפעלות גם שלמעלה
גם  לבו שרחק אחר הכח זה לאדם יבא מהיכן ואמנם
דמצד  הוא הענין כנ"ל ולב במוח אלקית מהתפעלות
עומק  בחי' לנגדו מתגבר הנ"ל רע עומק שהוא המנגד
יצר  כאשר דוקא והיינו הנ"ל הלב נקודת שזהו טוב
משם  ובקשתם כו' ומצאוך לך בצר כמו ביותר לאדם
תדרשנו  כי כו' לבבך בכל תדרשנו כי כו' ה' את דוקא

פרעה וכמו דוקא לך דצר משו' הקריב ודאי הקריב
שכלתה  אדם רואה דכאשר משום כו' לאביהם לבם
בתאוות  להבלע לגמרי נפשו לשחת הרעה אליו
הלב  נקודת בחי' יתעורר אז כלל תקומה בלי חומריות
וזהו  כו' בעינן אנן בוכין מי ונקרא הניצוח מצד הנ"ל
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

נפש  מרת והיא בחנה שנאמר דנשמה מרירות ענין
שועתם  ותעל כו' בצר ויצעקו וכן לך בצר וז"ש דוקא
שכליות  כוונה בלא הלב מנקודת הדיבור יוצא ואז כו'
פשוטה  עצמית התפעלות רק אלא מה דבר בהתפעלות
לגמרי  ולב שבמוח הכונה מן למעלה כו' לבם צעק כמו
שנזרק  דמה גשמי חץ כמשל דוקא חיצים הנקרא והוא
כך  כו' בקלע שנדחק ממה החוזר מכח בא למרחוק
רע  דעומק השונא מן הנשמה של העצום המיצר מחמת
נהורא  סליק ליה דמבטשין הגוף מיצר מצד (וגם הנ"ל

נזרקו  כו') ממרקין דיסורים כו' ממנשה וראיה דנשמתא
בעומק  למרחוק שמעוררי' עד הלב מנקודת האותיות
שורש  להרוג לקליפות חיצים ונזרק כו' העליון טוב
חץ  נזרק דוקא עי"ז שבאדם וכמו למעלה יניקתם
חלל  לבי להיות השמאלי שבחלל היצה"ר להרוג
מקורו  ויופסק כו' הרע אחר כלל יומשך לבלתי בקרבי
בלחש  כו' בצלותי ובקשתי בחרבי וזהו ויבש. יחרב
בכונה  ולב המוח מהתפעלות שהוא שלמעלה דוקא

וד"ל: דוקא והשגה

t"cl .n"xa `zi` .daeyzd xry
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Â‰ÊÂ הן העיזי' ששערות ברישא מסגי עיזי מ"ש ענין
והדר  שעיר איש עשיו וכמו הקליפות מקור
ה' את מלשון וגם נקי, עמר מלשון שזהו אימרא
ואמר  נש"י, ובחי' ענין שזהו וכו' היום האמרת
שמתחילה  נהורא והדר חשוכא ברישא ש"ע כברייתו
כידוע  הפנימי' נברא הבירור ואחר חיצוני' נברא
דקדושה  עורף אותיו' פרעה ענין וזהו מהמשלים,
כחשיכה  ושם דקדושה הרצון חיצוני' זהו אבל עדיין,
ניכר  אינו שם אבל משם, לקבל יכולי' הכל שוין כאורה
בשבה"כ  כשנפלו אבל עדיין, קדושה שם כי עדיין
חיצוני' מבחי' שזהו א' טעמי' שני מחמת אזי למטה
וטעם  חיצוני', זהו אבל קדושה שהיא אעפ"י דקדושה
ונעשה  הקליפות במדור למטה בשבה"כ שנפל הב'
היו  שישראל מצרים גלות ענין וזהו לגמרי, קליפה
כי  לגמרי וההסתר החושך מחמת לפרעה עבדים
הוי' מי וכמ"ש הוי' משם למעלה ג"כ הוא למעלה
למעלה  שזהו הוי' את ידעתי לא בקולו אשמע אשר
ומקיף  חיצוני' שזהו עורף בבחי' הוא אבל הוי' משם
הכלים  בשבירת למטה וכשנפל פנימי' הוא הוי' ושם
אזי  כשנגמר האגוז וכמשל מצרים גלות מזה נעשה
וכששוברים  בפנים הוא והפרי קשה קליפה נעשה
גינת  אל מ"ש הוא כך הפרי מתגלה אזי בחזקה האגוז

החושך  מתוך אור ויתרון מצרים, גלות וזהו ירדתי אגוז
ביד  משם ויוציאנו וזהו הפנימי', נתגלה כי דווקא
שרש  שזהו עורף מבחי' למעלה שזהו חזקה ויד חזקה,
לשבור  כח בו יש אזי דקדושה מחיצוני' פנימי'
אלא  שרף ולא אני מלאך ולא אני וכמבואר הקליפות
ונתגלה  חזקה ביד וזהו ובעצמו בכבודו הקב"ה
במצרים  הבירור תכלית שהי' ענין וזהו בנש"י, הפנימי'
בלבם  נתן העולם ואת וכמ"ש בנש"י פנימי' ונתגלה
להיות  ראוים הדצ"ח אזי ג"כ דצ"ח העולם כל ונתברר
ראוים  ג"כ ישראל וכן ומשפטים וחוקים ועדות מצות
וקודם  התורה בקבלת ומשפטים וחוקים עדות להיות
נתברר  שלא מחמת לזה כלל ראוי' הי' לא מצרים גלות
תו"מ  אאע"ה שקיים וזהו העולם, ולא ישראל לא עדיין
ראוי  הי' ומס"נ עובדות ע"י הגם בגשמיות ולא ברוחני'
לכן  שבעולם הדצ"ח היינו ראוי הי' לא העולם אבל
אבל  ברוחניות רק בגשמיות תו"מ לקיים לו ציוה לא
הדצ"ח  וגם התו"מ לקבל הם ראוים הבירור לאחר
הקליפות  מקור משם הוציא ואותנו וזהו וראוי, נתברר
ממצרים  למעלה שזהו ורחבה טובה ארץ אל להביא
פנימי' אבל וגבול מיצר חיצוני' שזהו דקדושה
אלקינו  הוי' את ליראה ורחבה, טובה ארץ נק' דקדושה

פנימי'. בבחי'
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"„ÚÂ ללוחות ראשונו' לוחות שבין בההפרש יובן
בחטא  ישראל חטאו לא שאלמלא אחרונות
יהושע, וס' תורה חומשי חמשה כ"א להם ניתן לא העגל
סיני  בהר עמידתם ע"י ישראל כי עי"ז לברר די והי'
בכדי  ולכן חזרה, העגל חטא ע"י אמנם זוהמתן, פסקה
הלכות  אחרונות בלוחות יש טו"ר עה"ד בחי' לברר
אתברירו  בחכ' כי ח"ס מבחי' ושורשן ואגדות, ומדרשי'
מבחי' שיומשך מההכרח יותר לברר וכשצריכי'
בבחי' להטריחן כדי זהו וגם ח"ס. בחי' חכ' תעלומות
כו', חכמה ברוב כי וזהו הפגם, יתוקן שעי"ז הבירור
להבירור  צריך זהו כ"א נשכר חוטא בכלל זה ואין
עדיף  חכם ע"ד וזהו כו', הרע את ולגרש לברר שיוכלו
משא"כ  המהות השגת היא הנבואה ומ"מ מנביא,
הראשונות, לוחות לגבי שניות לוחות הוא ועד"ז החכם,
וישלחהו  כתי' עה"ד חטא לאחר באדה"ר שמצינו וכמו
עבודת  דהיינו משם לוקח אשר האדמה את לעבוד מג"ע
ממנה  באכלו ואח"כ וקצירה חרישה זריעה ע"י הבירורי'
ומעלה, מברר הוא ואהבת אחד האכילה בכח ואומר
יברר  ושמה יאכל ושמה משם לוקח אשר בהאדמה וזהו

החטא. לאחר שניות לוחות הוא וכמו"כ הבירורי'.
Â‰ÊÂ לברר התורה שיתלבש כדי מגשמיות לך פסל

ר"מ  ע"פ ך"ו סי' באגה"ק וכמ"ש טו"ר עה"ד
והמצות  התורה עסק שעיקר יעו"ש באריכות נשא פ'
עיקר  לכן מהאריז"ל כנודע הניצוצות לברר הוא
והיתר  באיסור הלכה ופלפול בעיון הוא הלימוד

והטמא  מהאסור והטהור המותר לברר וטהרה טומאה
בחכ' כי ודעת, בינה מחכמה הלכה ופלפול עיון ע"י

פרטי' בה שנא' שניות ובלוחות אתברירו, הוא דוקא
שהקדימו  בשעה בד"ה בלק"ת כמ"ש ח"ס מבחי'
וכן  מח"ס זהו והסוכה התפילין יהיו איך שהפרטי'
הי' לא חטאו לא אלמלא ולכן שבאגדה. מוסר הדברי
הפריעה  על אברהם נצטוה שלא כמו לכ"ז, צריכי'
חרבות  בדרוש מזה כמ"ש כו' מסתיר זה אין  שאצלו
ביום  והי' כמ"ש יתירה עלי' יהי' עי"ז ואעפ"כ צורים,
הים  אל חצים ב"ן שם מירושלי', חיים מים יצאו ההוא
דתהו, כח"ב בירור ע"י חכ', או בינה בחי' הקדמוני
ועד"ז  שבעין, בשחור דוקא מתלבש הראי' כח וכמו
האשה  בבלי, תלמוד זו הושיבני במחשכי' אמרו
כו', סתרו חשך ישת מבחי' גילוי יהי' ועי"ז הכושית,
בת  ושמחי רני וכן כושיים, כבני הלא כושי, נק' ושאול
דוקא  כו' עבדי ישכיל וכתי' אמי, מבחי' יתירה עלי'
אני  אמר דוד בעלה, עטרת חיל אשת ב"ן ש' בירור
תורה  שמחת עושי' וע"ז כו'. יתהלל בזאת כ"א אברך,
לוחות  על שמחה דוד בחי' מל' שהוא בשמע"צ
לתושי' בכפלי' חכמה תעלומות הם שמ"מ אחרונות
במקום  הרי החטא לאחר ועד"ז ותושי', עוז כענין
מאד  טוב הבירור אחר עה"ד וכמו כו', עומדי' שבע"ת
דוקא  שניות בלוחות ולכן כו', לטוב שנהפך יצה"ר זה
הבירור  לאחר מאד טוב כענין שזהו לך ייטב למען נא'

כו'. לטוב כשנהפך
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.çò
'רוח' 'נפש' של התשובה ומהות אופן  הפרק: תוכן

הפרטיים. למקיפים וההקבלה  - ו 'נשמה'
¯ íúãåáòá íé÷ìåçî äîäù íùëåהתחלקות שיש  כפי 

שנתבאר  כפי נשמה, רוח נפש של הנשמות עבודת בין 
הקודם, בפרק úåâéøãîבאריכות  é÷åìéç ùé ïë åîë

,äîùð çåø ùôð úåâéøãî 'âá äáåùúáכפי הוא והחילוק
עושה מה על גם  הוא זה, בפרק נ"ע הרבי  שיבאר

התשובה. באופן וגם תשובה,
על תשובה, להיות שצריך מהפסוקים נ"ע  הרבי  ומוכיח

- נשמה רוח נפש הדרגות ג ' ùôðכל úðéçáã äáåùú
áåúëù åîëå80åçä ùôðäúàèבדרגת חטא יש  ואם
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ד.80. יח, יחזקאל
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זו, בדרגה גם תשובה להיות צריך הרי äáåùúäåנפש 
ùôð úâéøãîù àéäשחטאה,'åë äáåùúá áåùú

áåúëù åîëå çåø úðéçáã äáåùúå81ìà áåùú çåøäå
íé÷ìàäנתנה בבחינתåë',אשר תשובה שיש ומכאן

áåúëùרוח, åîë äîùð úðéçáã äáåùúå82éúîùðå éçåø
.'åë óåñàé åéìàהתשובה ענין את רואים זה  שבפסוק
נשמה. בבחינת

נפש בחינת של הנשמה שעבודת נתבאר הקודם בפרק
אהבה ללא עול בקבלת בפועל המצוות בקיום היא
אופנים ג ' נ"ע הרבי  מבאר זה פי  ועל והתבוננות, ויראה 

נפש. בדרגת תשובה של
הראשון: úðéçáהאופן  àåä ùôð äðäã àåä ïéðòäå

ìéòì øëæðë ùîî ìòåôá äéùò,הקודם ïëבפרק åîëå
øùàë ,'åë ùîî ìòåôá òøî øåñá àåä äæá äáåùúä

åùôðá ãàî øîøîúîמאוד לו וכואב àèçäשמר ìò
ãàî ÷æç íëñä åìöà äùòðå äæî ãàî åì øöå ïåòå

¯ åáìá בליבו פנימית והחלטה éëøãîהסכמה  øåñì
áåúëù åîë òùø éëøã ìë áåæòìå òøä83òùø áåæòé

åëøã מחשבותיו און  הבסיסיתåë',ואיש  שהתשובה 
דרכיו  את עוזב והוא רשע, שנקרא  אדם של היא ביותר

ממש. בפועל הרעים
íéîãå÷ä åéëøã úåðùì ùîî ìòåôá àèçä úáéæò àø÷ðå

,'åë êôéää ìà êôéääî לו שיש ההסכמה כלומר
ממש, בפועל מעשיו את לשנות היא התמרמרות מאותה
לקבל חלילה, ה' רצון על מלעבור הקצה , אל מהקצה

הפרטים, בכל ה' רצון לקיים עצמו úåøéøîעל øùàëã
äìá÷ä æà øáòä ìò èøçúîù úîàá àåä åùôð

íëñääåהעתיד על åëøãשמחליט äðùîå éúéîà àåä
¯ .'åë éøîâìעל החלטות מקבל אדם פעמים הרבה

היא לזה והסיבה בהם, לעמוד מצליח ולא העתיד
ומאיסה אמיתית מהתמרמרות הגיעה  לא שההחלטה
מעמד, מחזיקה אינה וממילא  שלו, הקודם במצב 
הרי אמיתית , היא העבר על החרטה  כאשר זאת לעומת
אמיתית היא להבא והקבלה העתיד על ההחלטה גם

הקצה. אל מהקצה  הדרך לשינוי  וגורמת
לידי המביאה התבוננות עניינה שתשובה אף  כי  נמצא,
תשובה על שמדובר כיון הרי חרטה, של פנימי הרגש
מה של התמרמרות  הוא ההרגש הרי נפש, בבחינת

טוב. לא  בפועל שעשה

l`xyi daey
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ה'תש"ב] [אדר

‰Ë‰"1ÚÓ˘Â ÍÊ‡ È˜Ï‡"וראה עינך .2פקח
אחת, בעין הראיה שתהיה היא דניאל של בקשתו
בהאי  שמאלא ד"לית דעתיקא" פקיחא "עינא

נאמר 3עתיקא" זו דרגה שעל יישן 4, ולא ינום לא "הנה
דניאל  דברי היא הבקשה ועיקר ישראל", "והאר 5שומר

השמם". מקדשך על פניך
לו 6הגמרא  אין המקדש, בית "משחרב אומרת:

הלכה". של אמות ד' אלא להקב"ה

דניאל  של בקשתו היא כך מקדשך 5על על פניך "והאר
ועבודת  התורה ללימוד ההפרעות כל שיוסרו השמם",

יתברך. ה'
אדנֿי". "למען – הוא לבקשה הטעם

ישנו  עולם בכל העשיה. עולם 'שם' הוא אדנֿי 'שם'
הוא ' העשיה עולם של וה'שם' עולם, אותו של שם'

אדנֿי. אֿל השם
אדנֿי  אֿל בגימטריא הכולל, עם דניאל, לכן,7ה'שם' .
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כ"ק 1) [הערת אלקינו" שמע "ועתה המאמר גם ראה
ע' לעיל שם.אדמו"ר] בהערות ובנסמן ואילך. 16

יח.2) ט, דניאל
ע"ב.3) רצג, ע"א. קלז, ג חלק זוהר,

ד.4) קכא, תהלים
יז.5) שם, דניאל
ע"א.6) ח, ברכות
ע"א.7) רפד, ב חלק קונטרסים, – המאמרים ספר ראה
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אלקות  גילוי שיהיה הבקשה היתה דניאל עבודת
ממש. בפועל המקדש בית בנין ושיהיה למטה,

מאוד  ישראל בני שאז הגלות, בזמן היה הוא
שכתוב  כמו השפלות, בתכלית והם 8מושפלים,

בגלותא" "שכינתא וכביכול בנו", משלו .9"עבדים
וזמן  קיים היה המקדש שבית הזמן בין החילוק זהו

החורבן:
אלקות  גילוי היה קיים היה המקדש שבית בזמן

הרוממות. בתכלית היו ישראל ובני בעולם,
מארץ  מגורשים ישראל כשבני החורבן, בזמן אבל
דניאל, של בזמנו ובפרט גדולה, בשפלות הם ישראל,
עוד  ומושפלים דחוקים אז היו הם דריוש, המלך בזמן

נבוכנדצר. של בזמנו מאשר יותר
וביקש  דניאל התפלל מקדשך 4לכן על פניך "והאר

שזוהי  קדישא", דעתיקא "עינא גילוי שיהיה – השמם"
ביותר. הנעלית בדרגה אחת, עין

דרגות: שלוש קיימות
המדרש  אומר כך שעל אחת, עין היא –10הראשונה

עליהם  מביט מקום של רצונו עושין ישראל שאין בזמן
והסתר. העלם שענינו אלקים, שם שזהו אחת, בעין

אומר  כך שעל עינים, שתי היא השניה הדרגה
מקום 10המדרש  של רצונו עושין שישראל בזמן –

הוי' השמות הם אלו עיניו, בשתי עליהם מביט
סדר  של אור גילוי שזהו אלא אור, גילוי שזהו ואלקים,

השתלשלות.
עתיקא  של העין שזו אחת, עין היא השלישית הדרגה
הדרגה  זו ישראל". שומר יישן ולא ינום ש"לא קדישא,

ביותר. הנעלית
בתפילתו, דניאל של הבקשה היתה זו – זו דרגה גילוי
אחת, כעין הם העיניים ששתי עינך, אומר הוא שלכן
הישועות. כל הן ששם קדישא, עתיקא של העין כלומר

.¯ÂˆÈ˜,אדנֿי אֿל הוא העשיה עולם של השם
הב  בזמן הכולל. עם דניאל גילוי בגימטריא היה ית

הגלות  בזמן המעלה. בתכלית היו ישראל ובני אלקות
בקשתו  השפלות. בתכלית ישראל ובני בהעלם אלקות

דעתיקא. עינא של גילוי היא דניאל של

ב.

Â‰Ê אלא 11שהגמרא נענה לא דניאל "ואף אומרת
אברהם". בזכות

אלקות  גילוי להמשיך היתה אבינו אברהם של עבודתו
פשוטים  לאנשים אפילו – לכולם שנתן עלֿידי בעולם,

שכתוב  כמו האלקות. ענין את להבין – "ויטע 12ביותר
עולם". אל ה' בשם שם ויקרא שבע בבאר אשל

חז"ל  הוא 13אומרים ויקריא", אלא ויקרא תקרי "אל
העולם. בכל ה' בשם שיקראו גרם

ידי  על עוברֿאורח, לכל ה' שם את הכיר אברהם
תיבות  ראשי (אש"ל שנטע שתיה,14האשל אכילה, :

לויה).
ולשתות, לאכול סיימו האורח ועוברי שהאורחים לאחר
משלי  וכי – להם ענה ואז לו, להודות בקשו הם
ברא. העולם, בורא יתברך, שה' מה הכל זה אכלתם,

פרטית, והשגחה הבריאה ענין את להם מבאר היה הוא
יתברך. לה' ובירכו הודו הם ואז

במסירתֿנפש, עשה אבינו שאברהם העבודה עלֿידי
עינא  ברוךֿהוא, איןֿסוף לעצמות עד הגיע הוא

אחת. עין שזוהי – דעתיקא

יראיו  אל ה' "עין אברהם"15זהו עלֿידי 16זה כי ,
עינא  שהיא ביותר הנעלית לדרגה אברהם הגיע עבודתו

דעתיקא.
מהכתוב  ראיה מביא שהמדרש הסיבה "עתה 17זו

כתוב  זה שפסוק למרות אתה", אלקים ירא כי ידעתי
העשירי. הניסיון היא שהעקידה בעקידה,

ובפרט  וניסיונות, מסירתֿנפש של העבודה עלֿידי כי
לדרג  אבינו אברהם הגיע העקידה, הנעלית ניסיון ה

ביותר.
כתוב  בעקידה אותו 18לכן וישם בנו יצחק את "ויעקוד

לעצים". ממעל המזבח על
"וישם  פעל הוא בנו" יצחק את ש"ויעקוד כך ידי על
נעלית  שהיא לדרגה הגיע הוא לעצים", ממעל . . אותו

הדעת. ועץ החיים עץ שהם מ'העצים',
ל"תורה". מרמזים "עצים"

תורה  – הדעת ועץ שבכתב, תורה – החיים עץ
שבעלֿפה  תורה הוא הדעת עץ כיון 19שבעלֿפה. ,

עץ  חטא על תיקון הוא שבעלֿפה תורה שלימוד
הדעת.
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ח.8) ה, איכה
ע"א.9) כט, מגילה

(10.33 ע' לעיל גם וראה השירים. שיר סוף
ע"ב.11) ז, ברכות
לג.12) כא, וירא
ע"א.13) י סוטה,

(14.501 ע' טו חלק שיחות, לקוטי ראה
יח.15) לג, תהלים
א.16) מ, פרשה רבה, בראשית
יב.17) כב, וירא
ט.18) שם,
יג.19) יא, ה, פרקים החיים, עץ קונטרס
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לדרגה  אבינו אברהם הגיע העקידה ניסיון עלֿידי
– הדעת מעץ וגם החיים מעץ גם לעצים", "ממעל

עתיק. דרגת
הנעלית  הדרגה את להמשיך מוכרח היה אבינו אברהם

הידוע  הכלל כפי למטה, המשכה שתהיה כדי 20ביותר

יותר. למטה נמשך הוא יותר, נעלה שהאור ככל אשר
והשמיעה. הראיה בכוחות במוחש רואים אנו כך

כוח  זאת ובכל השמיעה, מכוח נעלה אכן הראיה כוח
וקול  קול, תופס השמיעה וכוח גשמי דבר תופס הראיה

שהאור  ככל כי בראיה, הנתפס הגשמי לגבי רוחני הוא
יותר. למטה יורד הוא יותר, נעלה

גילוי  שיהיה כדי – אבינו אברהם בעבודת גם כך
שהיא  נעלית, דרגה להמשיך עליו היה למטה, אלקות

קדישא. דעתיקא אחת העין
.¯ÂˆÈ˜ להסביר נפש מסירת היתה אבינו לאברהם

זו  עבודה ועלֿידי ביותר, הפשוטים לאנשים גם אלקות
דעתיקא. עינא – ביותר הנעלות לדרגות הגיע הוא

שבעלֿפה. ותורה שבכתב תורה – לעצים ממעל

ג.

Â‰ÊÂ אומרת דניאל 11שהגמרא של תפילתו אודות
שקראך  אברהם "למען היא שהכוונה אד'", "למען

אדון".
עינך" "פקח היתה בקשתו הגלות, בזמן שהיה דניאל
ינום  "לא אשר דעתיקא, מעינא ההמשכה שתהיה –

ישראל". שומר ישן ולא
אברהם  "למען אדנֿי", "למען – הוא הדבר טעם

אדון". שקראך
היא  למענך כי למענך, ולא אדנֿי" "למען אומר דניאל

עצמו  יתברך שה' עצמית, מה המשכה אבל משפיע,
שבאה  עצמית המשכה היא אדון, קרא אבינו שאברהם

דמסירתֿנפש. העבודה עלֿידי
משה: של לתפילתו דומה זה ואין

ועל  פנימיים, אורות ישראל לבני שיומשכו התפלל משה
שכתוב  כמו בעולם, גם ישראל בני לי 21ידי "ועשו

רז"ל  אומרים בתוכם". ושכנתי לא 22מקדש "בתוכו
מישראל", ואחד אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר

פנימית; המשכה שזוהי
המשכה  גם שתהיה היתה דניאל של תפילתו אבל
בית  בנין שיהיה ממש, בגילוי המשכה בחיצוניות,
למקדש  בנוגע גם וכן ממש, גילוי שזהו המקדש

ולעבודת 23מעט  התורה ללימוד ההפרעות כל שיוסרו ,
יתברך. ה'

יש  לאברהם כי אברהם, בעבור דניאל ביקש זאת כל
רבינו  שמשה למרות רבינו. משה לגבי מעלה יתרון
גם  אלקות. אודות ידעו זאת עם אבל הגלות, בזמן היה
שהרי  אלקות, אודות ידע מצרים מלך פרעה יוסף, בימי

קרובות. לעיתים האלקים שם את מזכיר יוסף

ולא  האלקות, אודות ידעו לא אבינו אברהם בימי אבל
כך. על לדעת רצו

אומר  שהמדרש מה העולם 24וזה היה אברהם עד :
שהיתה  להאיר, והתחיל אברהם בא באפילה, מתנהג
ביותר. הנעלית לדרגה הגיע ולכן לכך מסירתֿנפש לו 

דניאל" "ואף בזמן 11זהו היה דניאל שגם למרות –
הרי  והוא התפילה, לענין מסירתֿנפש לו והיתה הגלות
בכל  עצמו, בזכות תתקבל ותפילתו שבקשתו ראוי היה

אברהם. בזכות רק שזהו הגמרא אומרת זאת
הראשון  היה שאברהם משום ֿ 25זאת מסירת לו שהיתה

לאלקות. נפש
מסירתֿנפש  של השער את שפתח הראשון היה הוא
 ֿ המסירת ענין התאפשר זאת ובעקבות אלקות, למען

אלקות. למען נפש
שאומר  עבדך".1זהו תפלת אל אלקינו שמע "ועתה

כעת. – אחד פירוש פירושים: בשני מתפרש 'ועתה'
יתברך  ה' את בה עובד שאדם עבודה כל הגלות, בזמן
שבורים  ישראל בני הגלות בזמן כי גדולה, עבודה היא
גדולה  היא עבודה כל לכן המוחין, בקטנות והם מאוד

מאוד.
השני  תשובה.26הפירוש – הוא ב'ועתה',

קודם, שהיה כפי זה אין שכעת הוא התשובה ענין
מאשר  שונה נעשה האדם התשובה ידי שעל כלומר
ואל  עבדך תפלת אל אלקינו "שמע לכן כן. לפני

תחנוניו".
אמון  בו נתן יתברך שה' היחיד הרי הוא שדניאל מכיון

הימים  באחרית הגלות קץ את לו הוא 27וגילה לכן ,
יעשו  ישראל בני כאשר – אלקינו" "ועתה התפלל
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שערי 20) ג. יט, ראה ושם, ג-ד. לד, אמור תורה, לקוטי ראה
.129 ,115 ע' אורה,

ח.21) כה, תרומה
כ"ק 22) [הערת למ"ד אות האותיות שער של"ה ראה

אדמו"ר].

ע"א.23) כט, מגילה
כה.24) טו, פרשה רבה, שמות ג. ב, פרשה רבה, בראשית
(25.72 ע' כ, חלק שיחות לקוטי ראה
אדמו"ר].26) כ"ק [הערת ו כא, רבה בראשית
יט.27) ח, דניאל
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– עבדך" תפלת אל "שמע הימים, באחרית תשובה
ותגאל  תחנוניהם ואת תפלתם את יתברך, ה' קבל,

צדקך. משיח עלֿידי שלמה גאולה אותם
.¯ÂˆÈ˜ נפשו את שמסר הראשון היה אבינו אברהם

את  רואה דניאל עצמית. המשכה והמשיך אלקות על
התשובה  את יקבל יתברך שה' ומתפלל המשיח חבלי

צדקנו. משיח את להם וישלח ישראל בני של

rnye jpf` iwl` dhd
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ב)‚. לימודה. א) דברים: שני ישנה בתורה
חסרות  מאד. גדולה התורה לימוד מעלת שימושה.
הגדלות  את בבהירות בהן לבטא הנכונות המלים לנו
לימוד  גדלות – זה כל אחרי אך, התורה. לימוד של
לומדי  וסיפורי התורה סיפורי שימושה, הנה – התורה

יותר. גדולה וגאונים צדיקים תורה,
גוף, – הוא תורה של לימודה קצרות: במלים
זה  נשמה בלי גוף נשמה. – היא תורה של שימושה
גוף  בלי נשמה לגוף, זקוקה נשמה רחמנא־ליצלן. מת
היא  כשנשמה הם האמיתיים החיים חי. נקרא זה אין
זה  – שימושה בלי לימודה הנה התורה, בעולם בגוף.
בלי  נשמה זה – לימודה בלי ושימושה נשמה, בלי גוף
הדברים, שני כשישנם הם האמיתיים והחיים גוף,

ושימושה. לימודה
והמלמדים  החדרים בין העיקרי ההבדל זהו
לא  בזמננו. והמלמדים החדרים לבין עברו בזמנים
אלף  קמץ לומדים שאינם והמלמדים החדרים מיבעי
להבדיל  כמו בא, א, לומדים אלא בא, בית קמץ א,
בשפות  שלומדים לחול, קדושה בין הבדלות באלף
הדרת  את מחללים אלה ומלמדים חדרים אחרות.
וטהרתם  תמימותם והורסים ושוברים הקודש,
קדושת  של זה בדבר הנוער, לבבות של מלידה

והנקודות  והמלמדים 5האותיות החדרים גם אלא .
ואילו  ה"לימודה" רק בהם יש שצריך, כפי שלומדים

לגמרי. חסר ה"שימושה"
לגמרי  מיותר הרי שימושה, בלי תורה של לימודה
בתכלית  אבריו כל על שלם גוף על־דרך שזה לומר

נשמה. בלי אך – השלימות
שמים  ירא למדן, להיות יכול לימודה, של יהודי

בה  בבוקר קם הוא טובות. מדות והולך ובעל שכמה
שיעור  לומד בציבור, להתפלל הכנסת לבית מיד
בהחזקת  ועוסק הלימודים בשיעורי משתתף הלכה,
נשמה. בלי מת, הוא זה כל אך הרבים, ובטובת תורה

למדן  הוא שאין להיות יכול שימושה, של יהודי
בתענוג. בחיות, הוא עושה, שהוא מה כל אך כזה,
בחיות  זה הרי עושה שהוא מה וכל חי עצמו הוא

וברגש.
ענה „. למריענבאד, הסבא של מנסיעותיו באחת

יהודי  שבין להבדל דומה מסויימת שאלה על הסבא
שימושה: של יהודי לבין לימודה של

המעלה  בתורה אנו מוצאים האדם מעלת במהות
זה  תואר יפה מראה. יפה של והמעלה תואר יפה של
בגודלו  בתוארו, נכון אבר כל האברים, מעלת
שלכל  היא מראה יפה של המעלה הנכונים. וברוחבו

שלו. הנכון הצבע אבר
מתנת  זה – מראה ויפה תואר יפה שיהיה אדם
יפה  אינו תואר, יפה הוא אם רגילים, אנשים אלקים.
שיש  או תואר. יפה אינו מראה, יפה הוא אם מראה,
אדם  לצייר יכולים בתמונה מסויימים. חסרונות לו
החסרון  מראה, ויפה תואר יפה של המעלות כל עם
חי  אדם חי. אדם ולא בלבד, אדם תמונת זה – הוא
אבל  ובמראה, בתואר חסרונות לו שיש להיות יכול

חי. הוא
להיות ‰. יכול חי. אדם הוא – שימושה של יהודי

ביותר  הגדולה המעלה בו יש אך חסרונות, בו שיהיו
ומסביבו  בחיות, זה עושה שהוא מה וכל חי שהוא מה

פנימית. בחיות הכל חי
יהודים  והאמהות, האבות ראשי על יחולו ברכות
של  ויהודים־מלמדים בכלל, שימושה של ויהודיות
השימושה  אבות הנכון. החינוך על בפרט, שימושה
כן  – הרבה ב"ה לנו נתנו שימושה של והמלמדים
רגש  בעלי תמימים אנשים אלפים עשרות – ירבו

ישראל. ואהבת מצוות לתורה, וחמימות
רגש  בעלי ישארו שילדיהם שרוצים ההורים
צריכים  וליהודים, ליהדות ותמימים חמימים לבבות
אצל  ילמדו שילדיהם ביכלתם אשר כל לעשות
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הרדב"ז 5) שו"ת ובכ"מ. ושם). ב (צט, בתיקונים חדש זהר ושם). ב. (קד, סט תי' שם ושם). ב (ז, בהקדמה זוהר תקוני ראה: - הנקודות קדושת
ועוד. תרמ"ג. סי' ח"ג
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הדרת  של החם באויר חונכו שבעצמם מלמדים
את  לחנך לבם תשומת כל ומקדישים קודש,
הדרת  בעל החם באויר ומחונכותיהם מחונכיהם
ואהבת  ומצוות התורה חיבת של הנכון הקודש

ישראל.
.Â יוצא היה שלו, ההבראה בדרכי הסתדר כשאבי

פעמ  להוראות כמה בהתאם ארוך, לטיול בשבוע ים
הפרופסורים.

לבית  להיכנס אוהב אבי היה התפרקות, לשם

איך  לראות הערב , בשעות ל"קלויז" או הכנסת
בסיפורי  מתוועדים או ולומדים, יושבים יהודים
שעה  ולפעמים שעה במשך מתוועד היה אבי צדיקים.
או  הלומדים במהות רבות מתעניין היה יותר. ארוכה
התמימים  מהסיפורים מרוצה והיה המספרים,

והחמים.
יותר  מבקר היה ולכן אבי, את הכירו השני במחוז
החסידיים  ב"קלויז'ים" ובמיוחד הכנסת בבתי

האחרים. שבמחוזות
oqip 'a mei
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תרצ"א  טבת ח"י ב"ה,

ריגא 

יצ"ו, חב"ד כולל של שלחןֿהנשיאות אל

ת"ו  עיה"ק ירושלים יחיו, עליהם ה'

וברכה! שלום

בצרוף  כסלו, מז' מכתבם קבלת מאשר הנני בזה

ומכתב  שי', שיל"א הרה"ג הנכבד ש"ב היו"ר מכתב

הגבאים  שמות טופסים, שני בצרוף יצ"ו הכולל

נכון. אל קבלתי הכל את וכתובותיהם,

אשר  אני ומקוה מאד, שמחני יחי' שלה "נ מכתב

כולל  של המעמדות לחזק טוב פרי בעבודתם יביאו בעה"י

ולתפארת  לגאון שיהי' כזה למצב ולהביאו יצ"ו, חב"ד

בגו"ר.

אשר  האשור, במכתב א' לאות בהערה האמור

סופר, טעות הוא הכולל בחותם חתומים יהיו ההחלטות

הנשיאות". שלחן בחותם "חתומים להיות וצריך

במצב  הנה חב"ד, שכונת ליסד ההצעה ובנדון

הראשון  בתור שמוכרחים מבינים בטח עכשו שעומדים

לפתרון  לגשת קשה - ולשעה בכלל, ההכנסה מצב לתקן

זה  עם יחד אבל לפו"מ, בהנוגע חב"ד שכונת של זו שאלה

קרקעות  שטחי לסייר לזה, הראוי' הכנה לעשות צריכים

להיות, שיכולים הקני' ותנאי ואופני לקנותם, שיכולים

הכנת  וכדומה לעשות יכולים ורחובות בתים ואיזה

בהוצאות, יעלה שלא כזה באופן שצ"ל ומובן החומר,

קטנה  אפילו הוצאה עם להתחשב צריכים זו שבשעה

ביותר.

ומברכם. הדו"ש
fi jxk v"iixden w"b`
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– עבדך" תפלת אל "שמע הימים, באחרית תשובה
ותגאל  תחנוניהם ואת תפלתם את יתברך, ה' קבל,

צדקך. משיח עלֿידי שלמה גאולה אותם
.¯ÂˆÈ˜ נפשו את שמסר הראשון היה אבינו אברהם

את  רואה דניאל עצמית. המשכה והמשיך אלקות על
התשובה  את יקבל יתברך שה' ומתפלל המשיח חבלי

צדקנו. משיח את להם וישלח ישראל בני של
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ב)‚. לימודה. א) דברים: שני ישנה בתורה
חסרות  מאד. גדולה התורה לימוד מעלת שימושה.
הגדלות  את בבהירות בהן לבטא הנכונות המלים לנו
לימוד  גדלות – זה כל אחרי אך, התורה. לימוד של
לומדי  וסיפורי התורה סיפורי שימושה, הנה – התורה

יותר. גדולה וגאונים צדיקים תורה,
גוף, – הוא תורה של לימודה קצרות: במלים
זה  נשמה בלי גוף נשמה. – היא תורה של שימושה
גוף  בלי נשמה לגוף, זקוקה נשמה רחמנא־ליצלן. מת
היא  כשנשמה הם האמיתיים החיים חי. נקרא זה אין
זה  – שימושה בלי לימודה הנה התורה, בעולם בגוף.
בלי  נשמה זה – לימודה בלי ושימושה נשמה, בלי גוף
הדברים, שני כשישנם הם האמיתיים והחיים גוף,

ושימושה. לימודה
והמלמדים  החדרים בין העיקרי ההבדל זהו
לא  בזמננו. והמלמדים החדרים לבין עברו בזמנים
אלף  קמץ לומדים שאינם והמלמדים החדרים מיבעי
להבדיל  כמו בא, א, לומדים אלא בא, בית קמץ א,
בשפות  שלומדים לחול, קדושה בין הבדלות באלף
הדרת  את מחללים אלה ומלמדים חדרים אחרות.
וטהרתם  תמימותם והורסים ושוברים הקודש,
קדושת  של זה בדבר הנוער, לבבות של מלידה

והנקודות  והמלמדים 5האותיות החדרים גם אלא .
ואילו  ה"לימודה" רק בהם יש שצריך, כפי שלומדים

לגמרי. חסר ה"שימושה"
לגמרי  מיותר הרי שימושה, בלי תורה של לימודה
בתכלית  אבריו כל על שלם גוף על־דרך שזה לומר

נשמה. בלי אך – השלימות
שמים  ירא למדן, להיות יכול לימודה, של יהודי

בה  בבוקר קם הוא טובות. מדות והולך ובעל שכמה
שיעור  לומד בציבור, להתפלל הכנסת לבית מיד
בהחזקת  ועוסק הלימודים בשיעורי משתתף הלכה,
נשמה. בלי מת, הוא זה כל אך הרבים, ובטובת תורה

למדן  הוא שאין להיות יכול שימושה, של יהודי
בתענוג. בחיות, הוא עושה, שהוא מה כל אך כזה,
בחיות  זה הרי עושה שהוא מה וכל חי עצמו הוא

וברגש.
ענה „. למריענבאד, הסבא של מנסיעותיו באחת

יהודי  שבין להבדל דומה מסויימת שאלה על הסבא
שימושה: של יהודי לבין לימודה של

המעלה  בתורה אנו מוצאים האדם מעלת במהות
זה  תואר יפה מראה. יפה של והמעלה תואר יפה של
בגודלו  בתוארו, נכון אבר כל האברים, מעלת
שלכל  היא מראה יפה של המעלה הנכונים. וברוחבו

שלו. הנכון הצבע אבר
מתנת  זה – מראה ויפה תואר יפה שיהיה אדם
יפה  אינו תואר, יפה הוא אם רגילים, אנשים אלקים.
שיש  או תואר. יפה אינו מראה, יפה הוא אם מראה,
אדם  לצייר יכולים בתמונה מסויימים. חסרונות לו
החסרון  מראה, ויפה תואר יפה של המעלות כל עם
חי  אדם חי. אדם ולא בלבד, אדם תמונת זה – הוא
אבל  ובמראה, בתואר חסרונות לו שיש להיות יכול

חי. הוא
להיות ‰. יכול חי. אדם הוא – שימושה של יהודי

ביותר  הגדולה המעלה בו יש אך חסרונות, בו שיהיו
ומסביבו  בחיות, זה עושה שהוא מה וכל חי שהוא מה

פנימית. בחיות הכל חי
יהודים  והאמהות, האבות ראשי על יחולו ברכות
של  ויהודים־מלמדים בכלל, שימושה של ויהודיות
השימושה  אבות הנכון. החינוך על בפרט, שימושה
כן  – הרבה ב"ה לנו נתנו שימושה של והמלמדים
רגש  בעלי תמימים אנשים אלפים עשרות – ירבו

ישראל. ואהבת מצוות לתורה, וחמימות
רגש  בעלי ישארו שילדיהם שרוצים ההורים
צריכים  וליהודים, ליהדות ותמימים חמימים לבבות
אצל  ילמדו שילדיהם ביכלתם אשר כל לעשות
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הרדב"ז 5) שו"ת ובכ"מ. ושם). ב (צט, בתיקונים חדש זהר ושם). ב. (קד, סט תי' שם ושם). ב (ז, בהקדמה זוהר תקוני ראה: - הנקודות קדושת
ועוד. תרמ"ג. סי' ח"ג

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מביאתו צלחה לקסבלנקה, ובודאי יתן השי"ת ויהי' להצלחה בהענינים 

הכללים ובד"מ ימשיך לו ג"כ תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטיים הוא וכל ב"ב שיחיו, ובטח ימצא 

ג"כ דרכים המתאימים שיהי' הכל בשלום ובנעימות אשר זוהי דרך התורה שדרכי' דרכי נועם ובפרט 

ע"פ המבואר בתורת החסידות הרי הענין דאהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם כולא חד, ות"ח 

מראש על הבשו"ט שיבשר בקרוב.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.
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íéèôùî úùøô
àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«

áúráMáe ãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöéâàöé Btâa àáé Btâa-íà ¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®

:Bnr BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íàã-íà ¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«¦
úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

äéðãà-úà ézáäà ãárä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úàåBLébäå ¤¦§¦−§¤¨®̈¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¦³

-ìà Bà úìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà åéðãà£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−¤
Bãárå röøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

:íìòìñ(éåì)æäîàì Bza-úà Léà økîé-éëå §Ÿ¨«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨®̈
:íéãárä úàök àöú àìçéðéra ärø-íà ¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«¦¨º̈§¥¥¯

äéðãàáéúëàì-øùàéø÷dcôäå dãré Bì-øLà £Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§®̈
øëîì ìLîé-àì éøëð írì:dá-Bãâáa d §©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

è:dl-äNré úBðaä ètLîk äpãréé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
éàì dúðrå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ

:òøâéàéìL-íàåäàöéå dì äNré àì älà-L ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−®̈§¨«§¨¬
:óñk ïéà ípçñ(ìàøùé)áéúBî úîå Léà äkî ¦−̈¥¬¨«¤©¥¬¦²¨¥−¬

:úîeéâéBãéì äpà íéýìûäå äãö àì øLàå ¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®
:änL ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNåñãéãæé-éëå §©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−¨«¨§¦«¨¦¬

éçaæî írî äîørá Bâøäì eärø-ìr Léà¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½
:úeîì epçwzñåèúBî Bnàå åéáà äkîe ¦¨¤−¨«©¥¬¨¦²§¦−¬

:úîeéñæèúBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå ¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬
:úîeéñæé:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îeñ ¨«§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

çéïáàa eärø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bàèéíe÷é-íà ´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáLñ ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h jxk zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿

B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, נקט EÏלמהּותֹו הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְִֵַַַָ

ׁשּנפּגמת  האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי נֹוכח, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשֹון

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה

éðùëBúîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaàëíBé-íà Cà ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²

:àeä Btñë ék íwé àì ãîré íéîBé Bàñ ¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
áëäéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨

åéìr úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ
:íéììôa ïúðå äMàä ìraâëäéäé ïBñà-íàå ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦¨−¦«§¤®

:Lôð úçz Lôð äzúðåãëïL ïér úçz ïér §¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−
:ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçzäëäiåk ©´©¥®µ̈©´©½̈¤−¤©¬©¨«¤§¦¨Æ

úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈©−©
:äøeaçñåë-Bà Bcár ïér-úà Léà äké-éëå ©¨«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«

úçz epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©
:BðéræëéLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå ¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬

:BpL úçz epçlLéôçëLéà-úà øBL çbé-éëå §©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬¤¦²
ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà:èëçbð øBL íàå ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á©¨̧
ìL ìîzî àeäepøîLé àìå åéìráa ãreäå íL ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½

åéìra-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈
:úîeéìBLôð ïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà ¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§Ÿ́©§½

:åéìr úLeé-øLà ìëkàìçbé úá-Bà çbé ïá-Bà §¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´¦®̈
:Bì äNré äfä ètLnkáìøBMä çbé ãár-íà ©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬©−

ìL | óñk äîà Bàåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈
:ì÷qé øBMäåñâìBà øBa Léà çzôé-éëå §©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ

Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬
:øBîçãìåéìráì áéLé óñk ílLé øBaä ìra £«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®

:Bl-äéäé únäåñäìbé-éëåøBL-úà Léà-øBL ó §©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬
-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ§¨´¤

:ïeöçé únä-úà íâå BtñkåìøBL ék òãBð Bà ©§½§©¬¤©¥−¤«¡«´©À¦Â´
ìL ìBîzî àeä çbðåéìra epøîLé àìå íL ©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®

:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBL ílLé ílLñ ©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«
æìBøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®

ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ
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:äOä úçzáëàápbä àöné úøzçna-íà ©¬©©¤«¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈
:íéîc Bì ïéà úîå äkäåáLîMä äçøæ-íà §ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤

økîðå Bì ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìr̈−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´½§¦§©−
:BúáðâaâøBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà ¦§¥«¨«¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯

:ílLé íéðL íéiç äN-ãr øBîç-ãrñ ©£²©¤−©¦®§©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh jxk mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùã-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤
áéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬

:ílLé Bîøk áèéîe eäãNñäLà àöú-ék ¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧¥¹
äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®

:äøraä-úà øránä ílLé ílLñåïzé-ék ©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á
ì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léàúéaî ápâå øîL ¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàäæàì-íà ¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦¦³Ÿ
íéýìûä-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íàç-ìk-ìr ¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«©¨
-ìr äN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãr äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
íéýìû ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

:eärøì íéðL ílLéñèeärø-ìà Léà ïzé-ék §©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹
ì äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîçúîe øîL £¸¬¤²§¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²

:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bàéýåýé úráL «¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«§ª©´§Ÿ̈À
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärøàéáðbé áðb-íàå ¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−
:åéìráì ílLé Bnrîáéeäàáé óøhé óøè-íà ¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´
:ílLé àì äôøhä ãrôâéírî Léà ìàLé-éëå ¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬¦²¥¦¬

ílL Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðå eärø¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬
:ílLéãéøéëN-íà ílLé àì Bnr åéìra-íà §©¥«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´

:BøëNa àa àeäñåèäìeúa Léà äzôé-éëå ½−̈¦§¨«§¦«§©¤´¦À§¨²
Bl äpøäîé øäî dnr áëLå äNøà-àì øLà£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−

:äMàìæèóñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà §¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤
:úìeúaä øäîk ì÷Léñæé:äiçú àì äôMëî ¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«

çé:úîeé úBî äîäa-ír áëL-ìkñèéçáæ ¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«Ÿ¥¬©
Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì:ë-àì øâå ¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ

õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîàë:ïeprú àì íBúéå äðîìà-ìkáë-íà ¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«¦

rîL éìà ÷röé ÷òö-íà ék Búà äprú äpr©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷rö òîLàâëíëúà ézâøäå étà äøçå ¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−

:íéîúé íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøçaô ¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«
ãëCnr éðrä-úà énr-úà äåìz | óñk-íà¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈

:CLð åéìr ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤
äëLîMä àa-ãr Erø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤

:Bì epáéLzåëàåä ékáéúëäúåñëéø÷Búeñë §¦¤¬«¦´¦³§Æ
äéäå ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ

:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ékñ ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæëàì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ
:øàúçëéða øBëa øçàú àì Erîãå EúàìîE ¨«Ÿ§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−

éì-ïzz:èëì äNrz-ïkðàöì EøLúráL E ¦¤¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäé íéîé̈¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

ìàì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúñâëààì Ÿ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ

úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ
:ñîç ãrá-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àì ¥¬¨¨«Ÿ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ



iriayרעח ,iyy ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìr äðrúâìãå ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈
:Báéøa øcäú àìñãBà Eáéà øBL òbôú ék ¬Ÿ¤§©−§¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬

:Bì epáéLz áLä ärz Bøîçñääàøú-ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º
Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®

:Bnr áærz áærñ ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr i jxk ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîç
éùù,

åðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

:òLøçíéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåèízàå õçìú àì øâå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãéõøàa íúééä íé §©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîézôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå ¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈

:dúàeáz-úààédzLèðe äpèîLz úréáMäå ¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïkáéäNrz íéîé úLL ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´
éNrîEøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçåâé-øLà ìëáe ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤
àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà̈©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ

ét-ìr òîMé àì eøékæú:EãéìLâçz íéìâø L ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ
:äðMa éìåèúráL øîLz úBvnä âç-úà ¦−©¨¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´

Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàz íéîé̈¦ÁŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−

:í÷éøæèéNrî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¥¨«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−
-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤

éNrî:äãOä-ïî EæéìLäàøé äðMa íéîrt L ©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìkçéçaæú-àì ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬

éçáæ-íc õîç-ìr:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìå ©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
èéýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi jxk zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…
יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»
‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©¨®¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈

:Eaøwîñ ¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh jxk zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

éòéáùåëEöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EæëçlLà éúîéà-úà ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´



רעט iriay - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôìíäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå E §¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®
éáéà-ìk-úà ézúðåéìà EE:óørçëézçìLå §¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬
éðôì ärøvä-úà-úà éeçä-úà äLøâå E ¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤

éðôlî ézçä-úàå éðrðkä:EèëepLøâà àì ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²
éðtîäîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈

éìr äaøå:äãOä úiç EìepLøâà èrî èrî §©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−
éðtî:õøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãr E ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤

àììt íé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
éáLé úà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:Eáìíäì úøëú-àì ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâì-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤

-ék íäéäìà-úà ãárú ék éì Eúà eàéèçé©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦
:L÷Bîì Eì äéäéôãëàøîà äLî-ìàå ¦«§¤¬§−§¥«§¤¤̧¨©¹

àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìr£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéráLå§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

áeLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®
:Bnr eìré àì íräåâírì øtñéå äLî àáiå §¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ

àå ýåýé éøác-ìk úàïriå íéètLnä-ìk ú ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©
-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk̈¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½¨©§¨¦²£¤

:äNrð ýåýé øacãéøác-ìk úà äLî ázëiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´
øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨®̈

ì äávî äøNr íézLeéèáL øNr íéðL §¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬
:ìàøNéäeìriå ìàøNé éða éørð-úà çìLiå ¦§¨¥«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−

:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìòåçwiå Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:çaænä-ìræéðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå ©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´
äNrð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä̈®̈©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬

:òîLðåçírä-ìr ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®
íënr ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½

:älàä íéøácä-ìk ìrèïøäàå äLî ìriå ©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ
:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéeàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾

úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû úà¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íörëe øétqäàééìéöà-ìàå ©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ

íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½
:ezLiå eìëàiåñáéäìr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ§−©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬

úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå äøää éìà¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ
áàä:íúøBäì ézáúk øLà äåönäå äøBzäå ï ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«

âéäLî ìriå BúøLî rLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−
:íéýìûä øä-ìàãéeðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå ¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´

øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá̈¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ
:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënråèìriå ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©
:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ

úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤
CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé̈¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðräæéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ
:ìàøNé éða éðérì øääçéCBúa äLî àáiå ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬

íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà ìriå ïðrä¤«¨−̈©©´©¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´
:äìéì íéraøàå íBéttt ½§©§¨¦−¨«§¨

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh jxk zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ לזּכר היא לכ העצה – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּו אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, א ׁשליחּותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ



xihtnרפ - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה
פרשת שקלים 

ֶ«¿«≈«ָ

øéèôîìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´
Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´
âð íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôkó ¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬¨¤²¤−¤

:íúà ã÷ôaâéíéã÷tä-ìr øáòä-ìk eðzé | äæ ¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½
ì÷Mä äøb íéøNr Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤

:ýåýéì äîeøz ì÷Mä úéöçîãé-ìr øáòä ìk ©«£¦´©¤½¤§−̈©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©
úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬

:ýåýéåèèérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä §Ÿ̈«¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½
øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä úéöçnî¦©«£¦−©®̈¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−

:íëéúLôð-ìræèúàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå ©©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ
ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
-ìr øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôðô ©§«Ÿ¥¤«

.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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì íéì÷ù úùøô úøèôä

ú"åîùìåàé á íéëìî

àéæéïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³
írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈

:írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýéìçéõøàä ír-ìë eàáiå ©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤¥¬¨¨«©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤

`xenl iy
(æéïéáe Cìnä ïéáe 'ä ïéa¥¥©¤¤¥

,íòä.'ä éøçà íòäå Cìnä eéäiL ¨¨¤¦§©¤¤§¨¨©£¥

,íòä ïéáe Cìnä ïéáeeéäiL ¥©¤¤¥¨¨¤¦§

.Cìnì íéãáò(çéìò úc÷t £¨¦©¤¤§ªŸ©
,'ä úéaúéa úãBáò ìò íépîî ¥§ª¦©£©¥

mixn zxhr
æéòãéBäé úøëiåälçzî-úà ©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¦§¦¨¤«

ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´
ýåýéì írì úBéäì íräeéäiL ¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¤¦§

øéñäìe 'ä úãBáòì íéðîàð ílkª¨¤¡¨¦©£©§¨¦

Ck øçàå ,íéìòaäïéáe Cìnä ïéáe ©§¨¦§©©¨¥¬©¤−¤¥¬
íräíkìîì íéðîàð eéäiL: ¨¨«¤¦§¤¡¨¦§©§¨

çé-úéa õøàä ír-ìë eàáiå©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤¥«



רפי

-úàå åéúçaæî-úà eäöziå ìraä-úéa¥«©©¹©©¦§ªÀ¤¦§§Ÿ¨³§¤
ïäk ïzî úàå áèéä eøaL åéîìö§¨¨Æ¦§´¥¥½§¥À©¨ÆŸ¥´
íNiå úBçaænä éðôì eâøä ìraä©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®©¨¯¤

:ýåýé úéa-ìr úc÷t ïäkäèéçwiå ©Ÿ¥²§ª−Ÿ©¥¬§Ÿ̈«©¦©´
-úàå éøkä-úàå úBànä éøN-úà¤¨¥´©Â¥§¤©¨¦¸§¤
eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå íéöøä̈«¨¦¹§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³
Cìnä úéa íéöøä ørL-Cøc eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©¨«¨¦−¥´©¤®¤

:íéëìnä àqk-ìr áLiåëøéräå õøàä-ír-ìk çîNiå ©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«©¦§©¬¨©¨¨−¤§¨¦´
:Cìnä úéa áøçá eúéîä eäéìúr-úàå äè÷LáéàòáL-ïa ¨®̈¨§¤£©§¨²¥¦¬©¤−¤¥¬©¤«¤¤¤¬©

:Bëìîa LàBäé íéðLáLàBäé Cìî àeäéì òáL-úðLa ¨¦−§¨¬§¨§«¦§©¤³©§¥Æ¨©´§½̈
:òáL øàaî äéáö Bnà íLå íéìLeøéa Cìî äðL íéraøàå§©§¨¦´¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½¦§−̈¦§¥¬¨«©

âòãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìk ýåýé éðéra øLiä LàBäé Nriå©©̧©§¨¯©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−¨¨¨®£¤´½̈§«¨−̈
:ïäkäãíéøh÷îe íéçaæî írä ãBò eøñ-àì úBîaä ÷ø ©Ÿ¥«©¬©¨−Ÿ¨®¬¨¨²§©§¦¬§©§¦−

:úBîaaäíéLãwä óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé øîàiå ©¨«©¸Ÿ¤§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤©¢¨¦¹
Bkør úBLôð óñk Léà øáBò óñk ýåýé-úéá àáeé-øLà£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ¤´¤¥½¦¾¤¬¤©§−¤§®

:ýåýé úéa àéáäì Léà-áì ìr äìré øLà óñk-ìkåeç÷é ¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´¤¦½§¨¦−¥¬§Ÿ̈«¦§³
úéaä ÷ãa-úà e÷fçé íäå Bøkî úàî Léà íéðäkä íäì̈¤Æ©´Ÿ£¦½¦−¥¥´©¨®§¥À§©§Æ¤¤´¤©©½¦

:÷ãa íL àöné-øLà ìëìær úðLa éäéåìLå íéøNäðL L §²Ÿ£¤¦¨¥¬−̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ¨−̈
:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì LàBäé Cìnìçàø÷iå ©¤´¤§¨®«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á

recî íäìà øîàiå íéðäkìå ïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤£¥¤½©²©
úàî óñë-eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤©¨®¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´
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íäì àø÷ììåúBçôLøBøcúeøéç:èìçìLìkía-ãár ézìáì íéLôç äiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà LéàLéà íeL ¦§¬Ÿ¨¤−§¦§¨§«¥§Â©©Â¨¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦

eäéçà éãeäéaLL BãáòL øçà ¦«¦¬¨¦−©©¤£¨¥

äøBzä ètLîëe íéðL:Léà ¨¦§¦§©©¨¦«
éeòîLiåïîöò ìò eìa÷-ìë ©¦§§Á¦§©©§¨¨

eàa-øLà írä-ìëå íéøOä©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´
ì úéøaáBcár-úà Léà çlL ©§¦À§Â©©Â¦´¤©§º

íéLôç BúçôL-úà Léàå§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½
eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−

íâå ïîöò ìò eìa÷eçlLéåúà Léà ¦§©©§¨§©©§©¥«¦¤

'åëå Bcáò:àéïë-éøçà eáeLiåék ©§©¨¸Æ©«£¥¥½¦

eèøçúðeáéLiåä÷æça íúBà eøéæçä ¦§¨§©¨¦À¤¡¦¨§¨§¨

úBçôMä-úàå íéãárä-úà¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½
íeLaëiå íéLôç eçlL øLà£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½

íäì úBéäì íeNôzíéãárì §¨¦§¨¤©«£¨¦−

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 3e zFTC 9 ,miixdvA 3 drW ,'d mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWiWd mFiaE iWingd mFiA ,xc` Wcg W`xŸŸ¤£¨©©£¦¦©©¦¦©¨¨¥§¨



רפד

ìå íéãárì:úBçôLáé-ìà ýåýé-øáã éäéå ©«£¨¦−§¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸¤

:øîàì ýåýé úàî eäéîøéâéýåýé øîà-äk ¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−

-úà úéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ¤

íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

:øîàì íéãár úéaîãéíéðL òáL õwî ¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿

íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà eçlLz§©§¿¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½

:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«

åèeärøì Léà øBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä ízà eáLzå©¨ª̧©¤¹©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−¦´§¥¥®

:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzåæèeìlçzå eáLzå ©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´

ízçlL-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà eáLzå éîL-úà¤§¦½©¨¦À¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤¦©§¤¬

ðì íéLôçìå íéãárì íëì úBéäì íúà eLaëzå íLô:úBçôLæéïëì ¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½©«£¨¦−§¦§¨«¨¥»

Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´

-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤

:õøàä úBëìîî ìëì äåræì íëúà ézúðå árøäçé-úà ézúðå ¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤

øLà úéøaä éøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä̈«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½£¤¬

ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk:åéøúa ïéa eøáriå íéðLèéäãeäé éøN ¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬§¨¨«¨¥¸§¹̈

éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqä íéìLeøé éøNå§¨¥´§«¨©À¦©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨®̈¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬
:ìâräëíúìáð äúéäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ

:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîìàëäãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå §©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈

ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§®̈§©À¥µ¤´¤¨¤½

:íëéìrî íéìòäáëúàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî éððä ¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧§©¤¹§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ

ïéàî äîîL ïzà äãeäé éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬

:áLéâìäëíéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá àì-íà ýåýé øîà äk Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ§¦¦−¨´¨¨®§¨ª²¨©¬¦

`xenl iy
.íðBöøì úëìì íéiLôç(æéíëì ¨§¦¦¨¤¤¦§¨¨¤

,øBøcíéiLôç íëúà ïzà ,øîBìk §§©¤¥¤§¤¨§¦¦

.'åâå áøçä ìà íéø÷ôî úBéäì ,épnî¦¤¦¦§ª§¨¦¤©¤¤

,äåòæì.äãøçì(çéøLà ìâòä §©£¨©£¨¨¨¥¤£¤
ì eúøk,íéðL.úéøa éúøBk Cøãk ¨§¦§©¦§¤¤§¥§¦

(àë,íëéìòî íéìBòäøLà ¨¦¥£¥¤£¤

eàaL íòîLa íëéìòî åéLëò e÷lzñä¦§©§©§¨¥£¥¤§¨§¨¤¨

mixn zxhr
ìå:úBçôLáéøîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåíéøácä eëøàL éôìe 'åëå äéä øLà øácä ïéðòä úléçúa øeîàä àeä äæ ¯ 'ä øác éäéå §¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ©§¦§©¤¨¨¦§¦©¨¦§¨©¨¨£¤¨¨§¦¤¨§©§¨¦

'ä øác éäéå øîBì øæç:âéúéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äkïììëa úBönä ìk ìòíëéúBáà-úàéðéñ øä ãîòîaíBéaúòaéàöBä ¨©©©§¦§©«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ©¨©¦§¦§¨¨¤£´¥¤½§©£©©¦©§¸§¥«¦¦³
:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBàãéíéðL òáL õwîBúeãáò éîéìLL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà eçlLz ¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿¦¥©§§©§¿¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´

Cnrî éLôç BzçlLå íéðLúéòéáMä äðL úléçzíðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìåìäeìlçå àéää äåönä ìà òBîL:åèeáLzå ¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§¦©¨¨©§¦¦§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«¦§©¤©¦§¨©¦§¦§¨©¨ª̧
ízàäáeLúa ízáLeùrzå íBiä ©¤¹©§¤¦§¨©À©©«£³Ÿ

øBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−
eärøì Léàéøáòä Bcáòìeúøëzå ¦´§¥¥®§©§¨¦§¦©¦§§³

àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬
:åéìr éîLæèeìlçzå eáLzå §¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´

éîL-úàúéøaä úòeáL ìò íëøáòa ¤§¦½§¨§§¤©§©©§¦

eáLzåíëéìà ízøæçäå-úà Léà ©¨¦À§¤¡©§¤£¥¤¦³¤
-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤

ðì íéLôç ízçlLíLô ¦©§¤¬¨§¦−§©§®̈
íúà eLaëzåíäa ízNôúe ©¦§§´Ÿ½̈§©§¤¨¤

ä÷æçaíéãárì íëì úBéäì §¨§¨¦«§´¨¤½©«£¨¦−
ìå:úBçôLæéøîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´

éìà ízrîL-àì ízà ýåýé§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½
Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´
øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹
íëéìò ïBãà ãBò äéäà àìå ézàî¥¦¦§Ÿ¤§¤¨£¥¤

íéø÷ôeî eéäúå íëúà ìéväì-íàð §©¦¤§¤§¦§§¨¦§ª
-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤
ìëì äåræì íëúà ézúðå árøä̈¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ

õøàä úBëìîîeãéøçé ílek ©§§¬¨¨¤«¨©£¦

íëúà:çéíéLðàä-úà ézúðå ¤§¤§¨«©¦´¤¨«£¨¦À
-àì øLà éúøa-úà íéøárä̈«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ

úéøaä éøác-úà eîé÷äeøæçLk ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½§¤¨§

íeLáëeìârä éðôì eúøk øLà §¨£¤¬¨§−§¨®̈¨¥̧¤Æ
íB÷na ãBøîìì eúøk øLàíéðL ¦§©¨£¤´¨§´¦§©½¦

ìíé÷ìç éðLåéøúa ïéa eøáriåék ¦§¥£¨¦©©«©§−¥¬§¨¨«¦

úéøá éúøBk Cøc äéä ïk:èéíäå ¥¨¨¤¤§¥§¦§¥

íéìLeøé éøNå äãeäé éøN̈¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦
ír ìëå íéðäkäå íéñøqä©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´
:ìârä éøúa ïéa íéøáòä õøàä̈®̈¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«

ëíäéáéà ãéa íúBà ézúðå§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½
äúéäå íLôð éL÷áî ãéáe§©−§©§¥´©§®̈§¨«§¨³
íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦

õøàä úîäáìeìò íeøa÷é àì ék §¤«¡©¬¨¨¤«¦Ÿ¦§§©

ãàî eaøé ék:àëeäi÷ãö-úàå ¦¦§§Ÿ§¤¦§¦¨̧
ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´
íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§®̈

ìáa Cìî ìéç ãéáeíéáéBàä íä §©À¥µ¤´¤¨¤½¥¨§¦

íLôð éL÷áîeíëéìrî íéìòä §©§¥©§¨¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«
(æì äéîøé) íëì øBæòì íéøöî eàaL íòîLa íëéìòî e÷lzñð øLà:áëäeöî éððäíaì øéòàúàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàðúà äôì áéLà £¤¦§©§¥£¥¤§¨§¨¤¨¦§©¦©£¨¤¦«§¦̧§©¤¹¨¦¦¨§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ¨¦§Ÿ¤

ìáa Cìî ìéç:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðåäëíà ýåýé øîà äkL øieöéàì-ãBò äéäé ¥¤¤¨¤§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¨¤¬Ÿ¦§¤



רפה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

é éða-ìàLéà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøN ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−

:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦
éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦

:Búî÷àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−
:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À

åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«

:ézîù-àì õøàååëécár ãåãå áB÷ré òøæ-íb ¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦©¤´©©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹

íäøáà òøæ-ìà íéìLî Bòøfî úçwî ñàîà¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈

:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå ÷çNé¦§¨´§©«£®Ÿ¦«¨¦¬¤§−̈§¦«©§¦«

`xenl iy
øæòì íéiøöî.íëì(äë,'åâå äìéìå íîBé éúéøá àì íààì íà ,øîBìk ¦§¦¦©£Ÿ¨¤¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨§©¦Ÿ

,íìBò ÷ç úBéäì õøàå íéîL úBwç ézîN àìå ,äìéìå íîBé ézòáwL éúéøa äéäé¦§¤§¦¦¤¨©§¦¨§©§¨§Ÿ©§¦ª¨©¦¨¨¤¦§¨¨

äéäzL ïîæ ìk ìáà .íúBà ñàîàL ,ãåãå á÷òé òøæ äéäé àì ,äæ äéäé àì íà¦Ÿ¦§¤¤Ÿ¦§¤¤©©£Ÿ§¨¦¤¤§©¨£¨¨§©¤¦§¤

íîBé íòå õøàå íéîL íò éúéøa úîi÷©¤¤§¦¦¦¨©¦¨¨¤§¦¨

úBéäì á÷òé òøæ íò éúéøa äéäz ,äìéìå̈©§¨¦§¤§¦¦¦¤©©£Ÿ¦§

.ìLBîe CìBî úBéäì ãåc òøæ íòå ,énò©¦§¦¤©¨¦¦§¥¥

äøBzä úéøa ïéðòì eäeLøc ì"æøå§©©§¨§¦§©§¦©¨

eàøáð íìéáLaL ïàkî ãîìì ,äìénäå§©¦¨¦§Ÿ¦¨¤¦§¦¨¦§§

.õøàå íéîL̈©¦¨¨¤

mixn zxhr
äìéìå íîBé éúéøáíâå ,úeàéönaézîù-àì õøàå íéîL úBwç §¦¦−¨´¨®̈§¨©§¦§©ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦

øieöé æà :òáhä éwç eìhaúiL:åëñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb ¤¦§©§ª¨©¤©¨§¨©¤´©©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À
á÷réå ÷çNé íäøáà òøæ-ìà íéìLî Bòøfî úçwî,øîBì BðBöøe ¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´§©«£®Ÿ§©

úBwçå äìéläå íBiä ïîæ ìèaé àlL Bîk§¤Ÿ¦¨¥§©©§©©§¨§ª

á÷òé òøæ ñàîà àì ïk ,õøàäå íéîMä©¨©¦§¨¨¤¥Ÿ¤§©¤©©£Ÿ

ãåãåáéLà-ékíöøàì áéLà øLàk §¨¦¦«¨¦¬©£¤¨¦§©§¨

íúeáL-úàéáMä éða úà ¤§−̈¤§¥©¤¦

íézîçøåáeLz æà ,íäéìò íçøàå §¦«©§¦«©£©¥£¥¤¨¨

:ãåc òøæì äëeìnä©§¨§¤©¨¦

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר יעקב יוסף שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מה' בא, ונהניתי לקרות בו ע"ד שהתחיל להתעסק אודות ת"ת לנערים 

בביהכ"נ שהולך ללמוד שם, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם אף 

שלפעמים אין רואים הפירות על אתר הנה סו"ס יהי' דידן נצח וכידוע סיפור כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע 

אשר בגלל המס"נ של כ"ק אביו רבינו הזקן פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים 

ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה )עיין קיצורים והערות לתניא ע' קכב(.

כבקשתו הזכרתיו ואת כל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע והשי"ת יצליח לכאו"א מהם בהמצטרך לו.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.



רפו

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¤

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים 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
6:316:278:368:359:119:0910:0710:0617:1817:2417:4517:5017:0318:01באר שבע )ח(

6:336:288:368:349:129:0910:0710:0617:1817:2417:4317:4816:5317:58חיפה )ח(

6:306:268:358:339:109:0810:0610:0417:2117:2617:4317:4816:4517:58ירושלים )ח(

6:336:288:378:359:129:1010:0810:0617:1717:2317:4417:5017:0218:00תל אביב )ח(

7:197:108:568:539:429:3810:3210:2916:5917:0817:3417:4316:4917:56אוסטריה, וינה )ח(

6:376:449:219:2610:0310:0711:1511:1720:3220:2621:0120:5420:0921:06אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:177:098:588:559:429:3810:3310:3117:0517:1517:3917:4816:5518:01אוקראינה, אודסה )ח(

6:536:448:318:279:169:1210:0610:0316:3316:4317:0817:1716:2317:31אוקראינה, דונייצק )ח(

7:056:568:428:389:279:2310:1810:1516:4316:5317:1917:2816:3317:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:357:269:089:049:569:5110:4510:4217:0417:1417:4117:5016:5418:04אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:297:199:018:569:489:4410:3810:3516:5617:0617:3317:4316:4617:57אוקראינה, קייב )ח(

7:417:339:249:2110:0710:0310:5910:5617:3717:4518:0718:1617:2618:28איטליה, מילאנו )ח(

6:246:258:548:559:249:2410:2710:2718:3218:3218:5518:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

6:176:239:019:059:409:4310:5110:5319:5919:5320:2720:2119:3620:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:567:039:409:4610:2510:2911:3811:4021:0220:5521:3421:2620:3821:39ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:117:049:059:029:449:4110:3710:3517:3117:3818:0118:0717:1818:19ארה״ב, בולטימור )ח(

7:036:568:558:529:349:3110:2710:2517:1717:2517:4817:5517:0518:06ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:036:568:558:529:359:3210:2810:2617:1817:2517:4817:5517:0618:07ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:427:359:329:2910:1210:0911:0511:0317:5017:5818:2218:2917:3918:41ארה״ב, דטרויט )ח(

7:097:059:169:159:509:4810:4710:4618:0218:0718:2818:3317:4918:43ארה״ב, האוסטון )ח(

6:466:418:488:469:249:2210:2010:1817:2617:3217:5417:5917:1318:10ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:036:599:149:139:479:4510:4410:4318:0718:1118:3218:3617:5318:46ארה״ב, מיאמי )ח(

7:006:538:518:489:319:2810:2410:2217:1217:1917:4317:5017:0018:02ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:267:209:199:169:589:5510:5210:4917:4217:4918:1218:1917:3018:31ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:006:538:508:479:309:2710:2310:2117:1017:1717:4117:4816:5818:00ארה״ב, שיקגו )ח(

6:236:269:019:039:339:3410:3910:4019:1019:0719:3419:3118:5019:41בוליביה, לה-פס )ח(

8:158:059:459:4110:3410:2911:2311:2017:3817:4918:1618:2617:2918:40בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:148:049:459:4110:3410:2911:2311:1917:3917:5018:1718:2717:3018:41בלגיה, בריסל )ח(

5:485:518:288:319:029:0410:0910:1118:5818:5419:1919:1518:3719:25ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:375:408:178:208:518:539:589:5918:4018:3719:0619:0218:2019:12ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:347:249:038:599:529:4710:4110:3816:5717:0817:3317:4416:5117:58בריטניה, לונדון )ח(

7:497:389:139:0810:049:5910:5210:4816:5717:0917:3817:4916:5218:04בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:437:339:109:0510:009:5510:4810:4517:0017:1117:3717:4816:5118:02גרמניה, ברלין )ח(

7:557:459:289:2410:1510:1111:0511:0217:2417:3518:0118:1117:1518:25גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:445:488:268:299:019:0310:0910:1019:0519:0119:2419:2018:4319:30דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:127:099:299:2810:009:5910:5910:5818:3318:3618:5719:0018:1819:10הודו, מומבאי )ח(

7:077:059:259:249:569:5510:5510:5418:3018:3318:5418:5718:1419:06הודו, פונה )ח(

7:066:578:458:429:309:2610:2110:1816:4916:5917:2417:3316:3917:46הונגריה, בודפשט )ח(

7:087:019:008:579:399:3610:3210:3017:2117:2817:5217:5917:0918:10טורקיה, איסטנבול )ח(

7:277:219:239:2110:019:5810:5510:5317:5117:5818:2118:2717:3918:38יוון, אתונה )ח(

7:267:179:069:029:509:4610:4110:3917:1217:2117:4617:5517:0118:08מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים 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
7:097:079:269:269:589:5710:5610:5618:3018:3318:5418:5718:1519:07מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:285:378:138:199:049:0810:1810:2119:5719:4920:3320:2419:3320:38ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:496:458:588:569:319:3010:2810:2717:4717:5118:1218:1717:3218:27נפאל, קטמנדו )ח(

7:207:149:139:119:529:4910:4610:4417:3717:4418:0718:1417:2318:25סין, בייג'ין )ח(

7:167:179:469:4610:1510:1611:1811:1819:2019:2119:4319:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

7:127:018:398:359:299:2410:1810:1416:2816:4017:0717:1816:2017:32פולין, ורשא )ח(

6:046:068:408:429:119:1210:1610:1718:4018:3819:0319:0218:2119:11פרו, לימה )ח(

7:597:519:429:3810:2510:2111:1611:1417:5118:0018:2418:3317:4018:45צרפת, ליאון )ח(

8:178:079:539:4910:3910:3411:2911:2617:5518:0518:2918:3817:4518:52צרפת, פריז )ח(

6:126:128:408:409:099:0910:1110:1118:0818:0918:3118:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:317:239:189:149:599:5610:5110:4917:3617:4418:0518:1317:2418:25קנדה, טורונטו )ח(

7:127:038:558:529:389:3410:2910:2717:0617:1517:3917:4716:5618:00קנדה, מונטריאול )ח(

6:426:378:428:409:199:1610:1410:1217:1717:2317:4517:5117:0418:02קפריסין, לרנקה )ח(

8:418:2910:009:5510:5410:4811:4111:3717:4017:5218:2218:3317:3218:49רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:188:069:349:2910:2910:2311:1511:1117:1317:2617:5318:0517:0618:20רוסיה, מוסקבה )ח(

7:437:349:239:1910:0710:0310:5810:5517:2817:3718:0218:1117:1718:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:487:399:279:2410:1210:0811:0311:0017:3717:4618:0718:1617:2618:29שוויץ, ציריך )ח(

6:456:439:069:069:369:3610:3610:3618:1918:2218:4318:4518:0318:54תאילנד, בנגקוק )ח(
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840 Israel
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