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אזיל  גופא  רישא  ובתר  דורנו דנשיא  הילולא  עניני בכל  רבה  והטף .1הצלחה  והנשים  האנשים 

שירה , שבת  להוי', קודש  ובשבת  ההילולא  ביום  ישראל , אהבת  ומתוך  פעילות  התועדויות  ובפרט  כולל 
שבת , ובמוצאי

שלאחריהם ,2והמשך  הימים  בכל  ופירותיהן שלהן

היעוד  ומעשה 3ויקויים  עלינו כוננה  ידינו ומעשה  עלינו אלקינו ה ' נועם  ויהי משיחא : מלכא  דוד  בספר 
כוננהו, ידינו

רמה  ביד  יוצאים  ישראל  ,4ובני

והשלימה . האמיתית  בגאולה  ממש  בימינו במהרה 

בברכה 

החתימה / /מקום 

1(  .א מא, עירובין
2( צ פירותיהן ע"ז) ו(נוסף  נמשכת עצמה הפעולה

(דההילולא). לגני  באתי  מרד "ה גם וכמובן בכאו"א, ומעלה

3(.(טו"ב) י "ז צ, תהלים
4(  .( ח יד , (בשלח  ההילולא יום פרשת תחלת



הד haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

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

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

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

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

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

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

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

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

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

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

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

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

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

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

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

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

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

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

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

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

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

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

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

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

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

התועדות.

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

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

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

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

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

* * *

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

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

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





כללי מפתח  

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

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

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

)ד ו ........................  י"שת'שבט ה' יה באתי לגני "מאמר ד

)ה כה  ..................................  'אות ט –י "באתי לגני תש

)ו ויהי בשלח פרעהה "מאמר ד   

וכ   .............................  ה"תשכ'ג שבט ה"י, פרשת בשלחשבת 
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ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

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

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

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

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

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

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

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

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

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

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

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

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

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

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

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

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

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

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

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

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

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

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

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

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

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

התועדות.

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

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

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

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

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

* * *

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

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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È˙‡a" ר ּבה ּבמדר ׁש ואיתא  כ ּלה ", אחתי לג ּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

א ּלא (ּבמק ֹומ ֹו) ּכאן ּכתיב  אין "ל ּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתח ּלה ", ע ּקרי ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלג ּני,

עץ  חטא  ידי ועל  היתה , ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדע ּקר 

ידי  ועל  לרקיע , מארץ  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה ּדעת 

לב ' א ' מרקיע  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא 

ג ' מרקיע  נס ּתּלקה  ה ּמּבּול  ּבד ֹור  ּכ ואחר  ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג ',

"וּיׁשמע  ּפס ּוק  על  ר ּבה  ּבמדר ׁש וכדאיתא  ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד ',

ר ּבי  אמר  – ּבּגן מתה ּל אלקים  הוי' ק ֹול  ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת 

קפץ  ,מתה ּל א ּלא  ּכאן ּכתיב  אין מה ּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא ּבא ,

צ ּדיקים  ׁשבעה  עמד ּו ּכ ואחר  ואזל ", קפץ  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל 

וה ֹוריד  זכה  אברהם  למ ּטה , ה ּׁשכינה  את  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוה ֹוריד ּו

עד  לה ', מו' ויצחק  לו', ז' מרקיע  ה ּׁשכינה  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת 

ה ּׁשביעין  (וכל  ה ּׁשביעי ׁשה ּוא  מ ׁשה  חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלק ּות  ּגּלּוי וע ּקר  ּבארץ . למ ּטה  ְְֱִִִֶַַָָָָָֹה ֹוריד ֹו

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו ּדכתיב  ה ּמק ּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית 

ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם , א ּלא  נאמר  לא  ּבת ֹוכ ֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבת ֹוכם ",

ויׁשּכנּו ארץ  ייר ׁשּו "צ ּדיקים  וזה ּו ואחד , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד 

עדן, ּגן ׁשה ּוא  ארץ  ייר ׁשּו ּדצ ּדיקים  עליה ", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד 

ממ ׁשיכים ) (הינּו מ ׁשּכינים  ׁשהם  לפי מה , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמ ּפני

עד  ׁשֹוכן ּבג ּלּוי 2ּבחינת  ׁשּיהיה  וקד ֹוׁש, מר ֹום  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, לג ּני "ּבאתי וזה ּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמ ּטה .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף  כן גם ראה ובביאורי2)- וארא פרשת ריש ב  חלק  מזוהר "עד" בענין להעיר

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

    
ËÈÈˆ‡È של להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו "ד  Bn‡ „Bk, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

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

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

הסתלקותו . ליום לפרסום

ישראל : לבני  אומר  הוא ברוך  הקדוש

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

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

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

"לגני " אלא סתם "לגן " נאמר  לא

לי  יש שבו  המקום שלי , הגן  שמשמעו 

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

בעולמות  שרתה השכינה עיקר  העולם

ראוי  כלי  היו  שעה שבאותה התחתונים

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

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

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

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

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני  לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

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

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

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

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

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

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

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

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

השביעי  ÚL‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„ÈB‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד  השביעי  מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡Ì‰בארץ, מבין  הראשון  «¿»»

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

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

ÔÈÚÈM‰1B„ÈB‰ (ÔÈÈÁ «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר  את

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

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

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

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

לומר  צריך  היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל  יחיד , בלשון  בתוכו " "ושכנתי 

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

בפסוק הפנימי  ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı‡ eLÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı‡ eLÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

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

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

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

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

לעיל  שהובאו  המדרש דברי  פירוש

המאמר  BwÚבתחילת ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»
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ז      

היתה . ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה ", ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָע ּקר ֹו

ּבבריאת  ה ּכּונה  ּתכלית  ּדה ּנה  ה ּוא , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהענין

ּדנתא ּו הע ֹולמ ֹות , ה ּוא והתה ּוּות  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ה  ְְְְִִַַַָָָָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה  ּבּתח ּתֹונים , ּדירה   ית ּבר ל ֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹות 

ידי  על  האדם , עב ֹודת  ידי על  למ ּטה  ְְְֱֲֵֵַַַַָָָָֹאלק ּות 

למ ּטה  ּתרד  ּדנׁשמה  ואתה ּפכא , ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאת ּכפיא 

יעלימ ּו והם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבג ּוף  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַלהתל ּבׁש

ּתפעל  זה  ּובכל  ה ּנׁשמה , א ֹור  על  ְְְְְִִֶַַַָָָֹויס ּתיר ּו

וגם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ה ּגּוף  וזּכּו ּבר ּור  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָה ּנׁשמה 

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו ּבע ֹולם . ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָחלק ֹו

ידי  על  וה ּוא  ואחד , אחד  ּכל  ּבת ֹו ְְְְְֵֶֶַָָָָּבת ֹוכם ",

את ּכפיא  ּבבחינת  ה ּבר ּורים  ּבעב ֹודת  ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהעב ֹודה 

"ּכד  ּוכמאמר  אחרא 3ואתה ּפכא , סטרא  את ּכפיא  ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ּדק ּוד ׁשא  יקרא  ְְְְְְְְִִֵָָָאס ּתלק 

עלמין", "ּבכ ּולה ּו ּׁשא ֹומר  מה  וה ּנה  ְְְְְִִִֵֵֶַָָעלמין".

עלמין  ּבכ ּולה ּו ּדה ּוא  הא ֹור  מדרגת  על  ְְְְְִֵַַַַַָָָָה ּכּונה 

ּבכל  ׁשּמאיר  עלמין ּכל  ה ּסֹובב  א ֹור  והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשוה ,

ח ּלּוקי  יׁש הרי ּדבע ֹולמ ֹות  ּבׁשוה , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָהע ֹולמ ֹות 

לע ֹולמ ֹות  עליֹונים  ע ֹולמ ֹות  ּדֹומה  ּדאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָמדרג ֹות ,

הא ֹור  מאיר  העליֹונים  ּדבע ֹולמ ֹות  ְְְִִִֵֶַָָָָּתח ּתֹונים ,

מאיר  אינֹו הא ֹור  ה ּתח ּתֹונים  ּובע ֹולמ ֹות  ְְִִִֵֵַַָָָּבגל ּוי,

העלם  ּבבחינת  ּבא  ׁשהא ֹור  ויׁש ,ּכ ּכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבגל ּוי

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מדרג ֹות , ח ּלּוקי ּבזה  ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהס ּתר ,
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ב .3) פרק  יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי . פרשת ריש תורה לקוטי  כז. פרק  תניא ראה

    
‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL wÚc ,"‰lÁza המשכן בניית ועם «¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

הבריאה  בתחילת שהייתה כפי  למטה להיות השכינה השראת חזרה והמקדש

הדעת. עץ חטא לפני 

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

‡e‰ Cea LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰Èc Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

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

מעלה  בחינת יתברך  לפניו  שייך 

העולם  שנברא קודם אלא... ומטה...

ומיוחד  יחיד  יתברך  לבדו  הוא היה

בו  שברא הזה המקום כל  וממלא

יתברך  לפניו  הוא כן  עתה וגם העולם

חיותו  המקבלים אל  הוא שהשינוי  רק

לבושים  ֿ ידי  על  שמקבלים יתברך  ואורו 

יתברך  אותו  ומסתירים המכסים רבים

הגשמי  הזה עולם שנברא עד  ...

במדריגה  התחתון  והוא ממש והחומרי 

הסתר  בעניין  ממנו  למטה תחתון  שאין 

השתלשלות  תכלית והנה יתברך ... אורו 

למדרגה  ממדרגה וירידתם העולמות

הואיל  העליונים, עולמות בשביל  אינו 

והתכלית  המטרה הייתה [=אם ולהם

מעלתם  מצד  העליונים לעולמות להגיע

יתברך  פניו  מאור  ירידה ב] הם הרי 

גבוה  יותר  שהוא דבר  יש [=ובמילא

הזה  עולם הוא התכלית אלא מהם)

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

והטוב  הקדושה לצד  והרע אחרא

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

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

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

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

B‡ ÏÚ eÈzÒÈÂ eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÏÎe ,‰ÓLp‰ וההסתר ההעלם eaלמרות ‰ÓLp‰ ÏÚÙz «¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»≈

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

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

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

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

לקדושה. אותם ומעלה מברר  הוא

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

בפרט  ואחד  אחד  כל  בתוך  הזה בעולם

‰BÚ„‰היא È„È ÏÚ האדם של  «¿≈»¬»
ÌÈea‰ ˙„BÚa העולם של  «¬««≈ƒ

הגשמי  ‡˙ÈÙk‡הזה ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע כפיית

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

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

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

אותה) ומבטלים עליה (כשמתגברים

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו  מתעלה

העולמות. בכל 

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

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

‡Bהעולמות eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿
È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰«≈»»¿ƒ∆≈ƒ

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

"אור  הנקראים אופנים בשני  לעולם

כל  הממלא ו "אור  עלמין " כל  הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור  עלמין ".

כל  על  שמאיר  מוגבל  הבלתי  האינסופי 

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות

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

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

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

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

‰‡Bהאלוקי  ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚe ,ÈeÏ‚a האלוקיÈ‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ
,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡a B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk ÈeÏ‚a היינו ¿ƒ»»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈

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

מקום  בכל  נמצא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בעצם כי  העולמות, בין  ההבדל  היא
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ח   

ידי ואיתא "אף  ׁשמים ", ט ּפחה  וימיני ארץ  יסדה  ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאל ֹו4ּבּמדר ׁש ונטה  ׁשמים , ּוברא  ימינֹו "נטה  ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

הא ֹור  על  מ ֹורה  ימין ּדיד  ויד ּוע  ארץ ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא 

ׁשמים ", ט ּפחה  "וימיני וזה ּו יֹותר , ְְְִִִִִִֵֶַַָָוה ּגל ּוי

ה ּגּלּוי  ׁשם  – העליֹונים  ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים "

ה ּוא  עצמ ֹו והא ֹור  הא ֹור , ּגּלּוי ׁשה ּוא  ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ו"ארץ " ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת 

הם  ּבג ּלּוי ה ּתח ּתֹונים , הא ֹור  ׁשאין ׂשמאל  מ ּבחינת  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת  ּבא  עצמ ֹו הא ֹור  וגם  ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל 

"ּכל  ּדכתיב  ע ֹולמ ֹות , ּבד ' ההפר ׁש ּכּיד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהס ּתר ,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכב ֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָה ּנקרא 

ּבריאה  אציל ּות  – ע ֹולמ ֹות  ד ' ׁשהם  ְֲֲִִִִֵֶָָע ׂשיתיו",

ׁשה ּוא  ּכמ ֹו אינֹו הא ֹור  ּבזה  – ע ׂשּיה  ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה 

ע ׂשּיה , יצירה  ּבבריאה  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאציל ּות ,

ה ּוא  ואציל ּות 5ּדאציל ּות  ההעלם , ּגּלּוי ּבבחינת  ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מ ּלׁשֹון  אציל ּות  ּפר ּוׁש וכן ,וסמ ּו אצל ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמ ּלׁשֹון

ּבחינת  היֹות ֹו עם  ּדאציל ּות  והפר ׁשה , ְְְֱֲִִִַַַַָָָָה ּצלה 

האין  ע ֹולמ ֹות  ּבכלל  ה ּוא  ּבכלל ּות ֹו אבל  ְְֲִִֵַָָָָָע ֹולם ,

התחלת  ׁשה ּוא  ּבריאה  ּכן ּׁשאין מה  ְְִֵֵֶֶַַַָָס ֹוף ,

ה ּנקרא  "ּכל  וזה ּו מאין. יׁש ּבבחינת  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹה ּמציא ּות 

ּבי  המיחד  ה ּוא  ּוכב ֹודי ּדׁשמי ולכב ֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

ע ֹולם  ׁשה ּוא  האציל ּות  ע ֹולם  על  ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,
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ב .4) פה, א. לז, א. כ, ב  חלק  זוהר יח . פרק  אליעזר דר' פרקי  ביאור 5)ראה בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

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

    
עד  הבדל  יש העולמות שמצד  אלא שווים ו "מטה" "מעלה" ומצידו  בשווה

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

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

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

,"ı‡ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש כלומר , ∆∆
ימין ' 'יד  באמצעות השמים את ברא

שמאל ' 'יד  באמצעות הארץ ואת

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

ב"פתח  מהנאמר  גם (כמובן  שמאל 

ויד  החסד  מידת היא ימין  שיד  אליהו "

החסד  והרי  הגבורה מידת היא שמאל 

והגבורה  והגילוי , הנתינה מידת היא

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

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

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

שיש  – האחד  מובנים, בשני  אלוקות

הוא  שהאור  – והשני  רב, אור  בהם

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

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

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות בין  הכללית החלוקה »«»Úe„ikאת
LÙ‰‰ ההבדל,˙BÓÏBÚ '„aהכלליים העולמות ארבעת È˙Îcבין  «∆¿≈¿»ƒ¿ƒ

בכתוב  שמרומז  ÂÈzˆÈכפי  ÂÈ˙‡a È„BÎÏÂ ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡  ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰Êa  ‰iNÚ זו BÓkבחלוקה ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ B‡‰ ¬ƒ»»∆»≈¿∆«¬ƒ¿
,‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ‡e‰L הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  לשלושת מביניהם, העליון  האצילות, עולם בין  במיוחד  גדול 

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

עם  מוגדרת מציאות היא הבריאה כי  מורגשת) מציאות שאינו  ֿ דבר , (לא

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

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

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

שהיה  מה של  גילוי  רק אלא לכן  קודם

(ולכן , ממנו  שלמעלה בדרגות נעלם

עשר  יש האצילות בעולם שגם למרות

נחשב  הוא וגם מוגדרות ספירות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל  "עולם",

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

שלמטה  בי "ע מהעולמות יותר  לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו 

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Let ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰LÙ‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון  באצילות,

רבנו  משה לגבי  בתורה שכתוב (כמו 

הרוח") מן  "ויאצל  הזקנים ושבעים

עולם  של  המיוחדת מעלתו  על  מלמד 

נפרד  בלתי  חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

כמו  אלא חדש דבר  ואינו  מהאצילות

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

יש  בו  (וגם ממנו  שלמטה לעולמות

שלא  מושג  מוגדרות, ספירות עשר 

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

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

‰‡Èa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó עולם לאחר  הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
ÔÈ‡Óהאצילות  LÈ ˙ÈÁa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L ולמרות ∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

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

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

האצילות  לעולם È„BÎeשכוונתו  ÈÓLc" וכבודי "שמי " הפסוק לשון  ƒ¿ƒ¿ƒ
אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש דרגא היינו  ביותר , גבוהה בדרגה שמדובר  מלמד 

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

ניכרת פחות בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד  עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ
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ט      

ה ּגּלּוי, ּבתכלית  ׁשם  ׁשהא ֹור  וההת ּכלל ּות , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָה ּיח ּוד 

ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ׁשה ּוא  לכמ ֹו ּכלל  ּדֹומה  ְְְְְִִֵֶֶָָָּדאינֹו

יׁש עצמן ע ׂשּיה  יצירה  ּובבריאה  ע ׂשּיה , ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָיצירה 

ּבע ֹולם  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו א ֹור ֹות  ּבה ּגּלּוי מדרג ֹות  ְְְְִִֵֵֶַַָח ּלּוקי

ה ּוא  זה  ּכל  אמנם  וע ׂשּיה . היצירה  וע ֹולם  ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָה ּבריאה 

ּבבחינת  הע ֹולמ ֹות  את  להחיֹות  ׁשּבא  ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבהא ֹור 

למעלה  ׁשה ּוא  ּבהא ֹור  אבל  עלמין, ּכל  ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָממ ּלא 

ה ּסֹובב  א ֹור  ּבחינת  וה ּוא  הע ֹולמ ֹות , אל  ְְִִֵֶַַַָָָמ ּׁשּיכ ּות 

לע ֹולמ ֹות , ּומ ּקיף  ס ֹובב  ּבבחינת  ׁשּבא  עלמין, ְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל 

"ּבכ ּולה ּו וזה ּו ּבׁשוה , הע ֹולמ ֹות  ּבכל  מאיר  ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָהרי

ה ּוא  המ ׁשכת ֹו אפן ה ּנה  זה  ׁשא ֹור  והינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעלמין",

א ֹור  להמ ׁשי ּבכדי אמנם  ּבׁשוה . הע ֹולמ ֹות  ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבכל 

ּבעב ֹודת  העב ֹודה  ידי על  ה ּוא  עלמין, ּבכ ּולה ּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָזה 

וזה ּו ּדוקא . ואתה ּפכא  את ּכפיא  ּבבחינת  ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָה ּבר ּורים 

ּפֹועל  ּכא ׁשר  ֿ אחרא ", סטרא  את ּכפיא  ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּכד 

ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  להיֹות  ְְְְֲֲִִִַַַָָָָּבעב ֹודת ֹו

ה ּוא  הא ֹור  יתר ֹון ה ּנה  לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  ְְְְְֲִִִִֵַָָָָואתה ּפכא 

לא ֹור , נה ּפ הח ׁש ּדכא ׁשר  והינּו ּדוקא , ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמהח ׁש

ׁש הא ֹור , יתר ֹון נע ׂשה  עד ה ּנה  ּבגל ּוי מאיר  הא ֹור  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

הא ֹור  ׁשּנמ ׁש והינּו מ ּמׁש, למ ּטה  יאיר  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָא ׁשר 

ּבכל  ה ּוא  המ ׁשכת ֹו אפן א ׁשר  ּכזה , ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  "ּכד  וזה ּו ּבׁשוה . ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהע ֹולמ ֹות 

ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ּדק ּוד ׁשא  יקרא  ְְְְְְְְִִֵָָָאס ּתלק 

ׁשּנמ ׁש הא ֹור , ּבחינת  ּכל 6עלמין", ה ּסֹובב  א ֹור  ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבכל  ּומ ּקיף  ס ֹובב  ּבבחינת  המ ׁשכת ֹו ׁשאפן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלמין

ּכמ ֹו למ ּטה  ּגם  מאיר  ּכן ואם  ּבׁשוה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהע ֹולמ ֹות 

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו למעלה . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשה ּוא 
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סוף 6) אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב  אור גילוי  בחינת שהוא אסתלק  לשון בזוהר זו המשכה נקראת

שם). עיין ויקהל פרשת

    
שכולן eÏÏk˙‰‰Â˙הבורא בגלל  מזו  זו  כלולות שבו  והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿

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

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

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

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

מאשר  יותר  בגילוי  מאיר  האור  הבריאה

יש  היצירה ובעולם היצירה, בעולם

העשייה, בעולם מאשר  גילוי  יותר 

שונים  עולמות יש הכול  שבסך  נמצא

שונות. בדרגות

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

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

המיוחדת B‡‰aמהותו  Ï‡¬»¿»
אור e‰L‡האלוקי  עצמו  מצד  ∆

האור  מוגבל , ולא מדוד  לא אינסופי 

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

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

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

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

מאיר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

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

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

התחתון . העשייה

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

שיורדים  אורות ויש חסד ") "חפץ ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש (כי  עצמם מצד  בעולמות

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

העולמות  ‰BÚ„‰בכל  È„È ÏÚ ‡e‰ האדם ‰ÌÈeaשל  ˙„BÚa «¿≈»¬»«¬««≈ƒ
זו  ועבודה הזה העולם ענייני  האמורים של  האופנים בשני  »ÈÁaƒ¿ƒ˙היא
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ העולם ענייני  עם המגע וההתגברות ורק ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

לגרום  בכוחה "אתהפכא" בדרך  "אתכפיא" בדרך  ֿ אחרא והסטרא הקליפה על 

הנעלה  האלוקי  האור  של  המשכתו 

עלמין ". כל  ה"סובב

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

ÏÚBt L‡kהאדםB˙„BÚa «¬∆≈«¬»
‡˙ÈÙk‡הרוחנית ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»

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

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

מן  לחכמה יתרון  שיש אני  "וראיתי 

החושך " מן  האור  כיתרון  הסכלות

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

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

לגבי  מיוחדת ומעלה יתרון  יש החושך 

של  המיוחדת המעלה וזו  סתם, אור 

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

"יתרון  את פועלת שהיא לאור  החושך 

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

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

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

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

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ עליית ¿¿»¿ƒ
בכל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו 

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

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

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

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

למעלה.
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י   

העב ֹודה  ידי על  ואחד , אחד  ּכל  ּבת ֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבת ֹוכם ",

ה ּנה  לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  ואתה ּפכא  את ּכפיא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת 

יקרא  ּדאס ּתלק  הא ֹור , יתר ֹון זה  ידי על  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנע ׂשה 

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדק ּוד ׁשא 

ה ּסֹובב . א ֹור  ְִֵֶַַּומת ּגּלה 

.ev˜ ּדכ ּונת יבאר  ּבּתח ּתֹונים . ׁשכינה  ע ּקר  ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה  הע ֹולמ ֹות  ְְִִִֶֶַָָָּבריאת 

ואתה ּפכא , את ּכפיא  ידי על  ונע ׂשה  ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתח ּתֹונים ,

עלמין  ּבכ ּולה ּו ׁשּזה ּו ה ּסֹובב , א ֹור  ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממ ׁשי

ְֶָּבׁשוה .

ּומק ּדׁשp‰Â‰ב ) ּבּמׁשּכן העב ֹודה  היתה  זאת  ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

את ּכפיא  ּדבחינת  ה ּבר ּורים , ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעב ֹודת 

ח ׁשֹוכא  אתה ּפכא  לבחינת  ּומעלה  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָה ּמביא 

ה ּוא  ּבּמק ּדׁש ׁשהיה  העב ֹוד ֹות  אחת  ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנה ֹורא ,

ר ּוחנית  עב ֹודה  ׁשה ּוא  ה ּקר ּבנֹות , עב ֹודת  ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  ה ּכהנים  ה ׁשּתּתפ ּות  ענין וזה ּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפ ׁש,

ה ּקר ּבן, הבאת  ּבעת  וזמרם  וׁשירם  ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעב ֹודתם 

ה ּקר ּבן  עב ֹודת  וענין ר ּוחנית . עב ֹודה  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזה ּו

ּדכתיב  ה ּוא , האדם  ּבנפ ׁש ּכי 7ּבעב ֹודה  "אדם  ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

ה ּבקר  מן ה ּבהמה  מן להוי', קר ּבן מ ּכם  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב 

ּכּו היתה  ּדאם  יק ׁשה  ּדלכא ֹורה  כ ּו', ּבזה ּומן" נת ֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר  ליּה הוה  ה ּקר ּבן, מ ׁשּפטי לבאר  ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק 

יהיה   וכ ּכ ה ּנה  להוי', קר ּבן יקריב  ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמ ּכם 

א ֹומר  מה  ּומ ּפני והלכ ֹותיו, ה ּקר ּבן ה ֹובאת  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמ ׁשּפט 

ּבזה  ה ּכּונה  יד ּוע  א ּלא  וכ ּו'. מ ּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם 

ה ּקר ּבנֹות  ענין ּכלל ּות  לבאר  ּגם  ׁשּבא  ְְְְִֵֶַַַָָָָָה ּוא 

יקריב ", ּכי "אדם  וזה ּו האדם , ּבנפ ׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעב ֹודה 

ה ּוא  מ ּכם  ה ּנה  לאלק ּות , יתקרב  ּכא ׁשר  ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם 
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ואילך.7) ב  פרק  סב ) (קונטרס  תש"ט  טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב . פרק  החסידות לימוד קונטרס  ראה

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

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

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

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

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

על  אבל  לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו "אתהפכא" "אתכפיא" ידי 

בעולמות.

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

היה  כך  ביותר , התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך  הבריאה בתחילת

רבנו . משה ידי  על  ≈«¿‡Èהמשכן 
˙eÎc של Èa‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש

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

ֿ הוא  ֿ ברוך  לקדוש ל 'דירה' התחתון 

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

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

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

שממשיכה  ו "אתהפכא") (ב"אתכפיא"

ביותר , נעלה אלוקי  אור  הזה לעולם

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

ÌÈea‰ ˙„BÚa בירור של  «¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה העולם ענייני 

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁc בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
"אתכפיא" מוביל ‰Èn‡של  «≈ƒ

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

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

ואילו  רע. להיות וישוב ויתעורר  יחזור  יותר  שמאוחר  ייתכן  הוכנע

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

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

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

הוא הקרבנות עבודת של  »¿ÔÈÚƒנפשי 
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
˙Úa ÌÓÊÂ ÌÈLÂ Ì˙„BÚa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰„BÚ e‰fL ,Ôaw‰ ˙‡‰¬»««»¿»∆∆¬»

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

ומזמרים  שרים היו  והלויים רוחנית

עבודה  זו  וגם במקדש העבודה בעת

רוחנית.

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון 

בכל  אדם, לכל  שייכת היא הרי  רוחנית,

ומבאר . שהולך  כפי  מקום, ובכל  זמן 

‰„BÚa Ôaw‰ ˙„BÚ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

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

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

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

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

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

מכם" יקריב כי  "אדם אומר  שהכתוב

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

אלא בפועל  BÚa„‰הקרבנות ˙Baw‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון  הפנימי  Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ˜˙È L‡k Ì„‡‰ ,"È˜È התעוררות לו  תהיה כאשר  «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי  הזה בעולם חי  שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו  ויעלה
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יי      

קר ּבן  להיֹות  ה ּדבר  ּתל ּוי ּובכם  מ ּכם  להוי', ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָקר ּבן

ּדיד ּוע  הוי', אל  קר ֹוב  להיֹות  הינּו ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָלהוי',

ּובא 8ּדקר ּבנֹות  והח ּוׁשים , ה ּכח ֹות  קר ּוב  ענין הם  ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ה ּוא  לאלק ּות , להתקרב  ּבא  ּדכא ׁשר  לבאר , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה 

אדם  יאמר  ּדאל  ּבכם , ה ּדבר  ׁשּתל ּוי והינּו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"מ ּכם ",

יֹודע  ּכא ׁשר  ּובפרט  אלק ּות , אל  אתקרב  ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאי

ּבכ ּמה   ּומלכל ּבׁשפל ּות  ׁשה ּוא  העצמי ְְְְְְִִֶַַַָָָֻמה ּות ֹו

הרח ּוק  ּבתכלית  ה ּוא  ּכן ואם  ט ֹובים , לא  ְְְְִִִִִִֵַָָֹענינים 

א ֹומר  ה ּוא  זה  ועל  לאלק ּות , אתקרב  ואי ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמאלק ּות 

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּדכל  ּתל ּוי, ה ּדבר  ּבכם  ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמ ּכם ,

לאמר  אב ֹותי 9יכ ֹול  למע ׂשי מע ׂשי יּגיע ּו מתי ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָֹ

ואין  ּכלל , הג ּבל ֹות  ּבזה  ואין ויעקב , יצחק  ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאברהם 

ּולה ּגיע  לעל ֹות  חלילה , ּומע ּכב  ה ּמֹונע  ּדבר  ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשּום 

ּבא  ה ּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ואין לאלק ּות , ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹּולהתקרב 

אחד 10ּבטר ּוניא  ּבכל  ּומאיר  ּומת ּגּלה  ּבריֹותיו, עם  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ר ּבה  ּבמדר ׁש ּכדאיתא  ויכל ּתֹו, ּכח ֹו לפי 11ואחד  ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

לפי  א ּלא  ּכחי לפי מב ּקׁש איני מב ּקׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ"ּוכ ׁשאני

זה  ידי ּדעל  ואחד , אחד  ּכל  ׁשל  ה ּכח  לפי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחן",

ל ּמדרגה  ּולה ּגיע  לעל ֹות  ואחד  אחד  ּכל  ּבכח  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה ּנה 

ּדבכדי  יקריב ", ּכי "אדם  וזה ּו נעלית . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָה ּיֹותר 

ׁשּבכם  "מ ּכם ", ה ּוא  לאלק ּות  יתקרב  ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאדם 

ּדמ ּכם  להוי", קר ּבן "מ ּכם  והינּו ּתל ּוי, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָה ּדבר 

ה ּקר ּבן  רק  ה ּכּונה  ּדאין להוי', ה ּקר ּבן את  ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריב ּו

"מן  וה ּוא  מ ּמׁש, מ ּכם  אם  ּכי ּבלבד , ה ּבהמה  ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 

ה ּנפ ׁש ׁשה ּוא  אדם , ׁשל  ׁשּבל ּבֹו ה ּבהמה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה ּבהמה ",

ה ּפרטי  ה ּמה  הן ה ּצאן", ּומן ה ּבקר  "מן ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה ּבהמית .

הענינים  וכ ּיד ּוע  ה ּבהמית , ּבּנפ ׁש ּדיׁשנם  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמדרג ֹות 
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נסמן.8) ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.9)ראה פרק  רבה אליהו דבי  ספר 10)תנא וראה א. ג זרה עבודה

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

    
מאלוקות) רחוק שהוא כך  גשמי  בגוף ÌkÓמלובשת ‰p‰ עצמכם מתוך  ƒ≈ƒ∆

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

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

את  ולמסור  לתת הקרבה, של  במובן  גם

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

שלו  והיכולות והכישרונות הכוחות את

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

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

,ÌÎa c‰, עצמו Ï‡cבאדם «»»»∆¿«
Ì„‡ Ó‡È ממצבו ‡CÈבייאושו  …«»»≈

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

ליכולתו  ומעבר  מעל  הוא שהדבר 

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

בעצם, שהוא כפי  הרוחני  ומעמדו 

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

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

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

עשוי  והוא גדול  פער  פני  על  לדלג  עליו 

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

הזה  ‡ÓBהחשש ‡e‰ שאין ≈
כי  הגדול  המרחק מפני  ∆ÌkÓƒ,לחשוש

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

ונחות  שפל  מאד  רוחני  במצב נמצא

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

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

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

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

הרוצה  הנחותBÏÚÏ˙האדם הרוחני  ˜˙‰Ïeממצבו  ÚÈb‰Ïe «¬¿«ƒ«¿ƒ¿»≈
‡ÈeËa ‡a ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï10ÌÚ ∆¡…¿≈«»»»ƒ¿¿»ƒ

,ÂÈ˙BÈa שאין דברים מהבריות דורש לא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מלכתחילה, ƒ¿»
לבצע  יכולת BÁkלהם ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ…

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

‡˙È‡„kמובאL„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a11È‡LÎe" ֿ ֿ ברוך  הקדוש «»¿∆¬ƒ

דבר LwÓהוא לעשות אדם מבני  ¿«≈
אחר  או  ÈÙÏכזה LwÓ ÈÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÈÁk, שלי ויכולות לכוחות בהתאם …ƒ
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ÈÙÏשל  ‡l‡∆»¿ƒ

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

‰Ê ֿ ֿ ברוך  שהקדוש הכוחות ֿ ידי  על  ∆
אדם לכל  נותן  Ïkהוא ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»

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

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

האבות. לדרגת אפילו  להתעלות

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

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

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

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

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

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

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

ואחד  צדיק אחד  ישראל , איש "דלכל 

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

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

ומפרט  ממשיך  והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו  את ולהעלות לקרב האדם

להיות  שעליו  הבהמה" "מן  הקרבן  ‰Ôלגבי  ,"Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈
‰n‰˙B‚„Ó ÈËt‰השונים ‰ÈÓ‰a˙,והסוגים LÙpa ÌLÈc ≈»«¿»≈«¿≈¿∆¿»«∆∆««¬ƒ
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יב   

ּדֹומה  ּדאינֹו אחד ּבזה , ּבכל  ה ּבר ּורים  האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור  ה ּוא  ׁשּלֹו ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד ,

ׁשה ּוא  צאן ׁשה ּוא  ויׁש ּביֹותר , ּגּסֹות  מ ּדֹות  ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל 

ה ּוא  אבל  ּבהמה , ּבכלל  זה  ׁשּגם  אף  ּדּקה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה 

ּבאריכ ּות  (וכמבאר  ּפנים  ּכל  על  ּבקנטרס 12ּבד ּקּות  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריב ּו א ׁשר  ׁשא ֹומר  וזה ּו תר "ס ), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָה ּתפ ּלה ,

ׁשּמביאין  ה ּוא  ה ּגׁשמי ּבה ּקר ּבן וה ּנה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקר ּבנכם ".

הא ׁש והיה  ה ּמזּבח , ּגּבי על  ּגׁשמית  ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה 

רב ּוצה  ב ) ע ּמּוד  (כא  ּביֹומא  וכדאיתא  ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה ,

ׁשלמה  ּבימי ה ּׁשמים  מן ׁשּנפלה  (ּגחלת  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּוב ּזהר  ר ׁש"י). ה ּמזּבח , על  "אריה 13והיתה  ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפ ׁש ּבעב ֹודה  ה ּוא  כן ּכמ ֹו ה ּנה  ק ּור ּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל 

א ׁש הר ׁשּפי וה ּוא  ׁשּלמעלה , א ׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם ,

א ׁש ר ׁשּפי "ר ׁשפיה  ּוכמאמר  האלקית , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפ ׁש

(ה ּובא  ר ּבה  ּבמדר ׁש ואיתא  ֿ ּה", י ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת 

ל ּמים  מכ ּבה  הא ׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכא ׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילק ּוט )

ה ּנפ ׁש ׁשּבטבע  והינּו לא ׁש, מכ ּבין ה ּמים  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלק ּות , האהבה  א ׁש ר ׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית 

מכ ּבין  ה ּמים  ׁשאין ׁשּלמעלה  א ׁש ּבד ּוגמא  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוה ּוא 

ר ּבים  מים  הם  וה ּמים  ה ּטרד ֹות 14א ֹות ֹו, ּבר ּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ

ׁשֹונֹות  ּבטרד ֹות  ׁשֹונים  ּובל ּבּולים  ה ּפרנסה  ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטר ּדת 

ּגם  ה ּנה  זה  ּובכל  ועב ֹודה , ּבת ֹורה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבל ּבלים 

האהבה  א ׁש ּדר ׁשּפי לפי יׁשטפ ּוה , לא  ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹה ּנהר ֹות 

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

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

ועוד. תרל"ו. רבים

    
ÏÎa ÌÈea‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰ Úe„iÎÂ¿«»«»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»

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

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

הבהמית  הנפש של  ותיקון  ל 'בירור '

שבה  הטוב הפרדת שעניינו  עצמה

הלא  המידות ועידון  וזיכוך  מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של  טובות

הבהמית  הנפש של  העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד  לקדושה

הפיכתה  ידי  על  האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו  ובעבודה לקדושה,

הנפש  של  ומהותה לאופייה בהתאם

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

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

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

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

ו 'דקה' עדינה היא "צאן " מסוג  בהמית

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך 

קלה  יותר  שלה והתיקון  הבירור 

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

הרבי  שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא

עוסק  הוא שם תר "ס בשנת נ "ע הרש"ב

של  שונים סוגים בביאור  בהרחבה

הבירור  ואופן  הבהמית הנפש

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

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

שלו . הפרטית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של  המשמעות לגבי  פרטים ומוסיף והולך 

האדם: של 

ÈÓLb‰ Ôaw‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡ÈnLאופן  ‡e‰ ובבית במשכן  ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a שורפים ההכנות ושאר  השחיטה תהליך  ולאחר  ¿≈»«¿ƒ

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

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

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

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

,"ÔÈae˜,קרבנות שאוכל  אריה ¿»ƒ
‰„BÚa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»

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

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

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

לאלוקות  והתשוקה הצמאון  כי  מהותה

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

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

הם  האדם שבנפש האש שרשפי  זה

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

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

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

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

מכבים  לא למעשה זאת ובכל  לאלוקות

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

לא  ונהרות האהבה את

14ÌÈÏeaÏe"ישטפוה  ‰Òt‰ ˙cËa ˙B„h‰ Èeaa¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏÓ‰ ˙BBL ˙B„Ëa ÌÈBL,מפריע גורם להוות ועלולים ƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי  מלעסוק האדם את ומבלבל  BÚÂ„‰,מטריד  ‰B˙a ולמרות ¿»«¬»

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

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

האלוקית בנפש שקיימת ה' באהבת לפגוע ‡Lהרבות ÈtLc ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰‰‡‰»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈
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יג      

ההקרבה  להיֹות  צרי ּובזה  א ֹות ּה, מכ ּבין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָה ּמים 

אהבה  ל ֹו יהיה  ה ּוא  ׁשּגם  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל 

אלקי הוי' את  "ואהב ּת ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאלק ּות ,

ּדגם  ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל  ואמר ּו ," לבב ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכל 

ּבא  ּדזה  לאלק ּות , אהבה  ל ֹו יהיה  ה ּבהמית  ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹה ּנפ ׁש

ה  ּבּנפ ׁש האלקית  ה ּנפ ׁש התל ּבׁשּות  ידי  ּבהמית ,על  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הרי  ידיעה 15ּדתח ּלה  ׁשּום  ל ֹו אין ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ידי  על  אמנם  ּכלל , אלק ּות  ּבעניני ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָֹוהר ּגׁש

ּבהת ּבֹוננּות  ּומת ּבֹונן האלקית , ה ּנפ ׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתל ּבׁשּות 

על  ה ּנה  לה ּׂשיגֹו, יּוכל  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּדגם  ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלקי

(ּוכמ ֹו ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש התקרב ּות  נע ׂשה  זה  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַידי

ּכללית  חקיקה  ׁשּנע ׂשה  אחר  ּבמק ֹום  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמבאר 

ה ּמּובן  ּדבר  ּכן ּגם  ה ּוא  ּדאלק ּות  ה ּבהמית  ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבה ּנפ ׁש

ּבכח  ּתב ּוא ֹות  "רב  ה ּוא  ּכ אחר  ה ּנה  כ ּו'), ְְְִֵַַַַָָָֹֻוה ּמּׂשג 

ּבר ׁשּפי  ונכלל  וע ֹולה  מ ּבהמ ּיּות ֹו ׁשּמתה ּפ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָׁשֹור ",

ידי  ׁשעל  ּוכמ ֹו האלקית . ׁשּבּנפ ׁש ה ּתׁשּוקה  ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹא ׁש

צ ֹומח  ּדֹומם  ה ּניצ ֹוצי מת ּברר  הרי ה ּגׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָקר ּבן

הרי  ּבר ּוחנּיּות  ההקרבה  ידי על  כן ּכמ ֹו ה ּנה  ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָחי,

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש הח ׁשֹוכא  ּומתה ּפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמת ּברר 

ּבת ֹוכם ", וׁשכנּתי מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָלנה ֹורא .

ּבבחינת  עב ֹודת ֹו ידי על  הרי ואחד  אחד  ּכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדבת ֹו

ה ּנה  כ ּו', אתה ּפכא  לידי ה ּמביא  והע ּקר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאת ּכפיא ,

ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכד 

וה ּגל ּוי, הא ֹור  ּבחינת  עלמין, ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ְְְְְְִִִִַַָָּברי

כ ּו'. עלמין ּכל  ס ֹובב  ּבחינת  ְְִִֵֶַָָׁשה ּוא 
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ואילך.15) כא יג, יב , פרק  ה'תש"י  השנה ראש מהמשך להעיר

    
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ לכבות יכול  לא דבר  ששום כזו  בעוצמה אש היינו  ««ƒ¿«ƒ»

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

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

ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»
Ï"Ê eÓ‡Â ,"EÏ שדיוק ¿»¿¿»¿««

וכאילו  "לבך " ולא "לבבך " הלשון 

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת נאמר 

שעל  מלמד  אחד  בלב רק ולא  לבבות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

פעולה  בעקבות לאלוקות הבהמית

האלוקית  הנפש של  זה מסוג 

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

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

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

,"BL ÁÎa ˙B‡ez " הרבה" היא הפסוק כוונת פשוטו  לפי  »¿¿…«
עול  עליו  המקבל  לומר  רצה בשדה, יחרוש כי  השור , כח ֿ ידי  על  באה תבואות

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

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

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

בכוחות  השליטה על  וגם הגוף באברי 

הנפש  של  והשאיפה הנפשיים.

הנפש האלוק  את להפוך  היא ית

פרק  בתניא שכתוב כמו  לטוב, הבהמית

עולם  מתענוגי  ולהפכה "לשנותה ט:

להיות  נהפך  שהרע ה'... לאהבת הזה

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

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

והתלבשו  ירדו  אלה שניצוצות וכיון 

לברר  צורך  יש וחומריות בגשמיות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

קרבנות  מקריבים וכאשר  באלוקות.

את  מבררים והחי  הצומח מהדומם,

שבהם ÏÚהניצוצות ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«
˙eiÁea ‰˜‰‰ È„È שתוכנה ¿≈««¿»»»»ƒ

הבהמית  הנפש של  התקרבות הוא

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

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

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

המשכן  את להקים ציווי  של  הפשוטה

להשראת  גם הכוונה המקדש, ובית

ואלוקות  קדושה והחדרת השכינה

"בתוכם" נאמר  שלכן  וכאמור  בנפש,

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

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

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

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

.ev˜ ּד"אדם ּבעב ֹודה  ה ּקר ּבנֹות  ענין יבאר  ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קר ּבן". "מ ּכם  להיֹות  צרי יקריב " ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפ ׁש אהבה  מ ּלמ ּטה , וא ׁש ׁשּלמעלה  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָא ׁש

ּדנפ ׁש אהבה  ה ּבהמית . ּודנפ ׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית 

האלקית  נפ ׁש התל ּבׁשּות  ידי על  ּבאה  ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּבהמית 

ה ּבהמית . ֲִֶֶַַַּבּנפ ׁש

ׁשּטים Êe‰ג ) מעצי היה  ּׁשה ּמׁשּכן מה  יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העב ֹודה  ׁשע ּקר  ּדלהיֹות  ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא ,

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאתה ּפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל  ה ּקר ּבנֹות  עב ֹודת  ענין 16ׁשּזה ּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמק ּדׁש העב ֹודה  ידי ועל  ה ּקטרת ), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמע ׂשה 

ולכן  ּבע ֹולם , אלק ּות  ּגּלּוי האיר  זה  ידי על  ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹה ּנה 

ׁשיטה  ּדה ּנה  ׁשּטים , מעצי נט ּיה ,17היה  ּפר ּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  והה ּטיה  אמצעי, ׁשה ּוא  ּדבר  ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפר ּוׁש וכן ׁשיטה , נקראת  למ ּטה , א ֹו למעלה  ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד ,

והחכמה , מהידיעה  הה ּטיה  ה ּוא  ּדׁשט ּות  ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשט ּות ,

מ ּזה  והה ּטיה  ה ּמּצּוע ,  ּדר ה ּוא  וה ּׂשגה  ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה 

ּוכמ ֹו זה , ּדלע ּמת  ׁשט ּות  יׁש וה ּנה  ׁשט ּות . ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא 

ּתט  ר ׁש"י ּופר ׁש א ׁשּתֹו", ת ׂשטה  "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכת ּוב 

ּבּׁשּטים ", יׂשראל  "וּיׁשב  ּוכתיב  ה ּצניע ּות , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמ ּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשה ּוא  ּוכמאמר  זה , ּדלע ּמת  ה ּׁשט ּות  ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

ר ּוח  ּבֹו נכנס  ּכן אם  א ּלא  עברה  ע ֹובר  אדם  ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

ׁשט ּות  ור ּוח  האמת , על  מכ ּסה  ה ּזה  ור ּוח  ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשט ּות ",

"ׁשט ּות " ונקרא  אחרא , וסטרא  ה ּקל ּפה  ר ּוח  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָה ּוא 

הא ֹור  על  המכ ּסים  והם  ּוכסיל , זקן  מל  ּדר ֿ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו וח ּיים , אמת  ה ּוא  ּדאלק ּות  ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוה ּגּלּוי,

והר ּוח  ח ּיים ", אלקים  ה ּוא  אמת  אלקים  ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'
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[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב  פרשת אור תורה ראה

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

בלק . פרשת סוף  ותנחומא רבה במדבר ספרי ,

    
‰„BÚa ˙Baw‰ ÔÈÚ ‡È .ev˜ בנ האדם הרוחנית פש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»

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

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

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

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

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

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

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

הבהמית. לנפש

‰Êe עניין ‚) לעיל  שנתבאר  לאחר  »∆
השראת  ועניין  במשכן  השכינה השראת

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

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

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

BÚ„˙אלוקי  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
ËÙe) Ï"pk ˙Baw‰16 «»¿»««ƒ¿»

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

המקדש  בבית אחרות בעבודות מאשר 

מדברים  היו  הקטורת של  הסממנים כי 

למזון  משמשים ואינם טעם בהם שאין 

מצומח  יותר  שנחות דומם בבחינת והם

נוצר  המזבח גבי  על  שעלו  ולאחר  וחי ,

היינו  לה'", אשה ניחוח "ריח מהם

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

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

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

,‰ËÈL ˙‡˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏוסטייה Letנטייה ÔÎÂ ¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»¿≈≈
˙eËLc ,˙eËL הגיון ÓÎÁ‰Â‰,חוסר  ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰ ‡e‰ ¿ƒ¿««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה,Úevn‰ Cc ‡e‰ הממוצעת הישרה הדרך  ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«

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

הקדושה  צד  שאינו  ֿ אחרא הסטרא לצד 

הכתוב  שם על  זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

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

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

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

של  לצד  המיצוע מדרך  נטייה היינו 

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

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

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

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

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

"כסיל ", נקרא עבירה לעבור  האדם את

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

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

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

הזה  שבעולם אלא הנבראים כל  של  החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות

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

בעלי  שהם בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות

עצמאית  eiÁ‰Â˙מציאות ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««
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טו      

ולכן  אלקית , והח ּיּות  האמת  על  מכ ּסה  ְְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹׁשט ּות 

על  ה ּמכ ּסה  ה ּקל ּפה  ּוכמ ֹו "קל ּפה ", ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָנקרא 

על  ּומס ּתיר  מעלים  מכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  ּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָה ּפרי,

א ׁשר  ּׁשאפ ׁשר  מה  ה ּסּבה  וזה ּו אלק ּות . ּדג ּלּוי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהא ֹור 

עברה , ע ֹובר  ֿ וׁשל ֹום  חס  להיֹות  יכ ֹול  ְְֲִֵֵַָָָָָָהאדם 

לידי  האדם  יב ֹוא  א ׁשר  ה ּדבר  אפ ׁשר  אי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדלכא ֹורה 

מר ּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק  וה ּוא  ה ּוא 19עברה , ׁשּבזה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּביהד ּות ֹו, ע ֹוד ּנּו א ׁשר  ל ֹו ונדמה  מאלק ּות , ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָֹנפרד 

החטא  ידי ׁשעל  ׁשה ּוא , ּכמ ֹו האמת  את  יֹודע  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואם 

את  ע ֹוׂשה  היה  לא  הרי  מאלק ּות , נפרד  נע ׂשה  ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוע ֹון

לפי  אפן, ּבׁשּום  ֿ ל ּצלן רחמנא  העברה  ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדבר 

ואינֹו אפן ּבׁשּום  ר ֹוצה  ׁשאינֹו יׂשראל  ּכל  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבטבע 

ּדכא ׁשר  והראיה  מאלק ּות , נפרד  להיֹות  ּכלל  ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹיכ ֹול 

ׁשל  ענין על  וׁשל ֹום  חס  א ֹות ֹו וכ ֹופין נּסיֹון לידי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבא 

ׁשאינֹו ולח ׁשב  לטע ֹות  אפ ׁשר  אי ּדאז ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכפירה ,

מ ּנגד , ח ּייו מ ׁשלי ה ּוא  הרי מאלק ּות , נפרד  ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנע ׂשה 

ּומ ֹוסר  ֿ וׁשל ֹום  חס  יּסּורין ה ּמיני ּכל  עליו ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומק ּבל 

ּבמ ּוח ׁש נראה  וכן , ית ּבר ׁשמ ֹו קד ּׁשת  על  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻנפ ׁשֹו

ה  ּבדר ּגֹות  אפ ּלּו ּגם  ׁשּבּקּלים מ ּמׁש ּבקל  ּפח ּות ֹות  ְְְְֲִִֶַַַַַַַָ

קד ּׁשת  על  נפ ׁשם  למסר  ּדעל ּולים  יׂשראל  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּופ ֹוׁשעי

ּבנפ ׁשֹו, ּומר ּגיׁש יֹודע  הרי ּדאז לפי , ית ּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמ ֹו

יׂשראל , מאלקי לה ּפרד  ֿ וׁשל ֹום  חס  ר ֹוצה  ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואינֹו

נפרד  ֿ וחלילה  וחס  ֿ וׁשל ֹום  חס  להיֹות  ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּדכזה 

אבל  יׂשראל , ּבר  ׁשּום  ּביכלת  אין יׂשראל  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמאלקי

ֿ ל ּצלן, רחמנא  עבר ֹות  ּבׁשארי הינּו ּדברים , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשארי 

זה  ידי על  ׁשּנע ׂשה  מר ּגיׁש ואינֹו יֹודע  אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

ע ֹוד  ה ּוא  ּכי ל ֹו ונדמה  , ית ּבר מאחד ּות ֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָנפרד 

ׁשט ּות  מהר ּוח  ּבא  וזה  היה , ּכא ׁשר  ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּביהד ּות ֹו

ׁשּלא  וה ּגּלּוי הא ֹור  על  ׁשּמכ ּסה  ֿ אחרא  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּדסטרא 

להאדם  ל ֹו ּגֹורם  ׁשט ּות  ּדהר ּוח  ּפר ּוׁש ּבֹו, ְְְְֵֵַַָָָָֻיר ּגׁש

החמ ּדה  ׁשּתקף  והינּו ההר ּגׁש, ּבּתאוה 20הע ּדר  ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ה ּקריר ּות  ל ֹו ּגֹורם  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַוהחמימ ּות 
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ואילך.19) ב  מאמר ומעין קונטרס  כה. כד פרק  תניא (קונטרס 20)ראה תש"ט  משה ויאמר המתחיל דיבור מ [מאמר] להעיר

    
,˙È˜Ï‡ האמור והסתר  להעלם הסיבה ÌLaוהיא ‡˜ ÔÎÏÂ ¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

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

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

BÈ‰Ï˙יתכן  ÏBÎÈ Ì„‡‰ L‡¬∆»»»»ƒ¿
,‰Ú BÚ ÌBÏLÂÒÁ«¿»≈¬≈»

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

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

"יהודי  – הזקן  רבנו  (כפתגם לניתוק

נפרד  להיות רוצה ולא יכול  לא

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

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

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

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

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

להימנע  וכדי  זאת לעשות מתאווה

ניסיונות  על  להתגבר  עליו  מעבירה

Ï‡NÈקשים  Ïk ÚËaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«»ƒ¿»≈
מהותו  ÌeLaמעצם ‰ˆB BÈ‡L∆≈∆¿

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

יכול  ולא רוצה לא שיהיה, מי  יהיה

היא  מאלוקות ולהתנתק להיפרד 

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

,‰ÈÙk מאלצים כאשר  למשל , ¿ƒ»
ֿ ושלום, חס זרה, עבודה לעבוד  יהודי 

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

נפרד  להיות לו  גורמת לא העבירה

זרה  עבודה על  כשמדובר  הרי  מאלוקות

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

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

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

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

ÌÈÏeÏÚcהם גם ÒÓÏמסוגלים «¬ƒƒ¿…
,Ca˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ ÌLÙ«¿»«¿À«¿ƒ¿»≈
כן  הם אחרות שבמצוות למרות

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

יע  שאם לספק מקום את אין  בור 

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

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

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

גם  ישראל " ו "פושעי  שבקלים" "קל 

מאלוקות  להיפרד  מסוגל  לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈc È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
‡ÓÁ ˙BÚ È‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
BÈ‡Â Ú„BÈ BÈ‡ È‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«¿≈
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL LÈbÓ«¿ƒ∆«¬∆«¿≈∆
,Ca˙È B˙e„Á‡Ó „Ùƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

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

 ֿ הקדוש עם שלו  בקשר  שינוי  שום

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

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

בו  נרגש ולא ניכר  לא הדבר  אבל 

˙eËL Áe‰c Let על שמכסה ≈¿»«¿
‰cÚהאמת Ì„‡‰Ï BÏ ÌBb≈¿»»»∆¿≈

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

‰cÓÁ‰20‰Â‡za העובדה «∆¿»««¬»
חזקה  ובתשוקה רב בתוקף הם הזה העולם לענייני  eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ˙שהתאוות
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טז   

ּדיא  ּפר ּוׁש הר ּוחנּיים , ּבענינים  ההר ּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהע ּדר 

ח ּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט  א ּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָצ ּוגע ּבּונדקייט 

ּדערהער  (ּדעם  ההר ּגׁש מקרר  זה  ּברתיחה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה 

פיל  אזֹוי איז ער  הר ּוחנּיים , ּבענינים  געפיל ) ְִִִִִִִֶֶַָָָָא ּון

ּורצ ֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבער ּגעגע ּבען

ר ּוחנית 'דיקער  ּדער  אז וה ּגׁשמ ּיים , ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמר ּיים 

וההס ּתר , ההעלם  ּבתכלית  אים  ּבא  איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהר ּגׁש

מר ּגיׁש ואינֹו ּכלל , מר ּגיׁש ּבל ּתי ׁשּנע ׂשה  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

ה ּמצוֹות , ּבק ּיּום  והע ּלּוי וה ּטֹוב  והערב ּות  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלה ּנעם 

מאלק ּות  ּברח ּוק ֹו ה ּפחית ּות  מר ּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  ה ּוא  ּכלל   ּובדר וע ֹון, חטא  ידי על  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנע ׂשה 

ּדה ּנה  האלקית , ה ּנפ ׁש על  ׁשּמכ ּסה  ה ּבהמית  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּנפ ׁש

ּובפרט  מה ּות ֹו, ּבעצם  אלק ּות  ה ּוא  האלקית  ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹה ּנפ ׁש

ׁשּבֹו ּגּופ ֹו21ה ּניצ ֹוץ  אל  ה ּׁשּי ּפרטי ה ּניצ ֹוץ  (ה ּוא  ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל  מר ּגיׁש ה ּוא  יד ֹו ׁשעל  כ ּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָה ּפרטי

מנּגד  ׁשה ּוא  ּבּדבר  מאד  ּומר ּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלק ּיים ,

אינֹו ּבג ּלּוי  אלק ּות  ׁשאינֹו ּדדבר  והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלק ּות ,

ּבד  ּובפרט  ּבֹו, אלק ּות ,ר ֹוצה  על  מנּגד  ׁשה ּוא  בר  ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

ה ּבֹורח  ּוכאדם  ה ּמּזיק , מ ּדבר  ּכב ֹורח  מ ּזה  ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוב ֹורח 

ר ּוחנית  ּדמיתה  האלקית  לה ּנפ ׁש ל ֹו ּדבר ּור  ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמ ּמות ,

חס  ּגׁשמית  מ ּמיתה  יֹותר  ק ׁשה  ה ּוא  ֿ ל ּצלן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנא 

ּבאלק ּות , ה ּוא  וחפצ ֹו ּתׁשּוקת ֹו וכל  ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשל ֹום ,

יׁשּות  וחמר ּיּות  ּגּסּות  וכל  לאלק ּות , ּכלים  ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולע ׂשֹות 

ּומס ּתיר  מכ ּסה  ה ּוא  הרי ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציא ּות 

ּובפ ׁשיט ּות  האלקית , ּדנפ ׁש ההר ּגׁש על  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים 
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יג. יב  פרק  בלקוטי21)סג) (הובא א פרק  עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי  שער חיים בעץ  שנאמר למה הכוונה אולי 

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

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

    
˙ÈÓ‰a‰ LÙc העולם לתאוות ומתלהבת BÏשמתחממת ÌBb ¿∆∆««¬ƒ≈

˙eÈw‰והאדישותLb‰‰ cÚ‰Â לחוש יכולת ÌÈÈÚaחוסר  «¿ƒ¿∆¿≈«∆¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe‰,מהם ולהתרגש ˆÚ‚eולהתלהב ‡Èc LetËÈÈ˜„ea »»ƒƒ≈ƒ∆¿¿«

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

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

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

גדולה  ֿ כך  כל  ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒבמידה
ÌÈiÓÁ‰ ÂÈ˙BBˆe ÂÈ˙BÂ‡z«¬»¿»«»¿ƒƒ
Úc Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â¿««¿ƒƒ«∆
‡a ÊÈ‡ Lb‰ Ú˜È„'˙ÈÁe¿ƒƒ∆∆¿≈ƒ«

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

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

מהם ולהתפעל  ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
˙eÚ‰Â ÌÚp‰Ï LÈbÓ«¿ƒ¿«…«¿»¬≈

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

˙e˙ÈÁt‰ LÈbÓ זה כמה עד  «¿ƒ«¿ƒ
NÚpL‰גרוע ˙e˜Ï‡Ó B˜eÁa¿ƒ≈¡…∆«¬∆

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

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

של  האמיתית מהותה כי  מהותה מצד 

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

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

ממש" BaLממעל  ıBˆÈp‰ ËÙe21CiM‰ ÈËt ıBˆÈp‰ ‡e‰) ƒ¿»«ƒ∆«ƒ¿»ƒ««»
'eÎ ÈËt‰ BÙeb Ï‡ מכתבי כאן  הגיליון  בשולי  הרבי  בהערת כמובא ∆«¿»ƒ

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

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

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

'יחידה' בבחינת שמתלבש הבורא ניצוץ לגבי  במיוחד  אמורים והדברים

B„Èשבנשמה  ÏÚL אלוקות ), ניצוץ אותו  ֿ ידי  ÏÎaעל  LÈbÓ ‡e‰ ∆«»«¿ƒ¿»

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

ֿ רוחניים אלוקיים מדברים e‰L‡ולהתרגש ca „‡Ó LÈbÓe«¿ƒ¿…¿»»∆
,˙e˜Ï‡Ï „bÓ חיובית תחושה האלוקית לנפש יש החיובי  שבכיוון  וכשם ¿À»»¡…

מעצם  לה יש כך  אלוקות, לענייני 

ושלילה  דחייה של  תחושה טבעה

לאלוקות  המנגדים לדברים ביחס

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

ÏÚ „bÓ ‡e‰L „a¿»»∆¿À»«
,˙e˜Ï‡ בלבד זו  שלא דבר  היינו  ¡…

מנגד  אפילו  אלא בגלוי  אלוקות שאינו 

רוצה  שאינו  בלבד  זו  לא הרי  לאלוקות

בתוקף  היא ממנו  הסלידה אלא בו 

בהרבה  ÁBkגדול  ‰fÓ ÁBe≈«ƒ∆¿≈«
,˜Èfn‰ cÓ אלא עוד  ולא ƒ»»««ƒ

המנגד  מדבר  והבריחה שההתרחקות

מדבר  כבורח רק לא היא לאלוקות

אלא  סתם ‰ÁBaהמזיק Ì„‡Îe¿»»«≈«
LÙp‰Ï BÏ ec ,˙ÂnÓƒ»∆¿»¿«∆∆
˙ÈÁe ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ»»ƒ

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

מאלוקות  ומתנתק ונפרד  עבירות עובר 

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

ֿ וחומר  קל  כוחו  בכל  ובורח מתרחק

בפני  ניצב הוא כאשר  כך  נוהג  שהוא

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

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

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

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם להתמודד  עליה אבל  ומהותה, מטבעה

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

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

ומעלים" ומסתיר  ש"מכסה כיסוי  אלא LÙcקל  Lb‰‰ ÏÚ««∆¿≈¿∆∆
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יז      

ׁשה ּוא  (ע ֹולם  וועלט  פ ּון גע ׁשמאק  ּדער  אז ְְֶֶֶֶַַָה ּוא 

אלקי, הר ּגׁש ּדעם  א ֹויף  ּומס ּתיר  מכ ּסה  איז ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹהעלם )

ּכּונה  ּׁשהיתה  מ ּמה  מ ּמׁש, ה ּכּונה   היפ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּזה ּו

ה ּקד ֹוׁש ּדנתא ּוה  הע ֹולמ ֹות , ּבבריאת  ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהעליֹונה 

על  ּבּתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּוא  ְְְִִִִֵַַַָָָּבר ּו

ולהיֹות  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבג ּוף  האדם  עב ֹודת  ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָידי

 להיפ ּבא  ּובפעל  ּולזּככ ֹו, ּולברר ֹו ּדוקא  זה  ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבע ֹולם 

האמת , א ֹור  על  אצל ֹו מס ּתיר  ׁשהע ֹולם  ֿ וׁשל ֹום , ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָחס 

ח ּוׁש ּכל  אצל ֹו ׁשּנחסר  עד  ּכ ּכל  ונתג ּׁשם  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתע ּבה 

ׁשּזה  הר ּוחנּיים , ּבענינים  פילען) (ה ּנקרא  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמההר ּגׁש

ּומ ׁשר ׁש קב ּוע  ׁשה ּוא  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ּבס ּבת  ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבא 

יה ּגה  ּובהם  וענינֹו, מה ּות ֹו ּכל  וזה ּו הע ֹולם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעניני

ּגר ֹויסען  א  מיט  ּבהר ּגׁש, ּבח ּיּות  ויד ּבר  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹויח ׁשב 

ענין  ּובפרט  ּבכלל ּות ֹו זה  הר ּגׁש א ׁשר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּגיׁשמאק ,

את  ׁשֹולל  ה ּוא  ּבזה  ל ֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק ) (ּדער  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹה ּנעם 

ׁשל  ה ּקריר ּות  מ ּפני ה ּוא  והע ּקר  ּבר ּוחנּיּות , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָההר ּגׁש

אין  ׁשּלֹו קאלטקייט  עצם  ּדי ה ּבהמית , ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַה ּנפ ׁש

מה ּות ֹו, ּבעצם  ּבהמי ׁשה ּוא  מ ּפני ר ּוחנּיים  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים 

ח ּיּות ֹו ּכל  ה ּבהמי, נפ ׁש עליו מ ֹוכיח  ְֲִִִֶֶַַַַָָָּדׁשמ ֹו

ּב רק  ה ּוא  ׁשאנּווהר ּגׁשת ֹו ּוכמ ֹו ּבהמ ּיים , ענינים  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

זאת  לבד  א ׁשר  ּכא ּלּו אנׁשים  ּדיׁש ּבמ ּוח ׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹר ֹואין

ה ּנה  יׁשר ֹות  ּומ ּדֹות  ּתֹורה  מחכמה  ריקים  ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהם 

ׁשּדֹורסים  מ ּמׁש, ּבהמה  ּכמע ׂשה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמע ׂשיהם 

א ׁשר  הר ּוחנּיים  מענינים  ֿ ל ּצלן רחמנא  ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומלעיגים 

מ ּמׁש, ּכבהמה  הם  והרי ּכלל , מ ּׂשג  ׁשּום  להם  ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

עפר  ה ּוא  אם  ּכלל  הבחן מ ּבלי וד ֹורסת  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהה ֹולכת 

ההר ּגׁש, הע ּדר  מ ּפני ׁשה ּוא  אדם , ּגּוף  א ֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָועץ 
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ה. פרק  העבודה קונטרס  ח . פרק  חיים דרך ה. פרק  ונקדשתי  המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה

    
,˙È˜Ï‡‰ לענייני שנמשכת האלוקית הנפש של  הטבעית התחושה על  »¡…ƒ

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

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

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

ומונע  האלוקית בנפש שקיים האלוקי 

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

הנפש  על  וההסתר  ההעלם ובמיוחד 

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

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡Èa ההעלם ƒ¿ƒ«»»
הגמור  ההיפך  הוא אלוקות על  וההסתר 

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  והמטרה מהכוונה

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

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

העולם  שדווקא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

וחומרי , גשמי  היותו  למרות הזה,

ראוי  מקום 'דירה', לו  להיות יהפוך 

יהיה  כאן  ודווקא השכינה להשראת

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

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

‡˜Âc ‰Ê ÌÏBÚaשהוא למרות ¿»∆«¿»
האלוקות  על  ומסתיר  ¿«¿BÏeמעלים

מהרע  שבו  הטוב את להפריד 

החושך  את ולהפוך  לקדושה ולהעלותו 

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

אותם, ולעדן  ייתכן ÏÚÙeולזכך  ¿…«
בניגוד  למעשה נוהג  האדם שבו  מצב

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

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

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

ÈÈÚa LLÓe Úe˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ רוחניים ֿ אלוקיים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

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

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

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

בענייני  וההשתרשות ההתחברות עצם

החומרי  ÔÈÚהעולם ËÙeƒ¿»ƒ¿«
LiL (˜‡ÓLÈb Úc) ÌÚp‰«…«∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa BÏ»∆≈∆

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

ובמיוחד  הגשמיות אחרי  הרדיפה

והאדם  גדולה הנאה מתוך  כשהיא

מוחלטת  סתירה היא עמוק בה שקוע

אלוקות  מענייני  והתרגשות להתלהבות

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

˙eÈw‰ ÈtÓ והאדישותÏL ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆

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

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

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

רב  ובעניין  בחיות עוסק הוא שבהם

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

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

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

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

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

ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb B‡ ıÚÂ ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk ÔÁ‰∆¿≈¿»ƒ»»»≈»»∆ƒ¿≈
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יח   

אנׁשים  יׁשנם  כן ּכמ ֹו ּדעת , ל ּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה 

ה ּתֹורה  על  ול ֹועגים  מ ּמׁש, ּכבהמה  ׁשהם  ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכא ּלּו

ׁשֹונים , ּדרכים  להם  ה ּבֹוחרים  (ּומהם  ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות 

לק ּימ ּה ר ֹוצים  אינם  ּובזה  מק ּימים , הם  זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה 

וה ּקריר ּות  מהע ּזּות  ּבא  ה ּוא  זה  ּדכל  וה ּדֹומה , ְְְְִֵֶֶַַַָָָכ ּו'),

מה  וה ּגֹורם  ה ּסּבה  ה ּוא  זה  א ׁשר  ה ּבהמית , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפ ׁש

ר ּוח  ׁשה ּוא  ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ּבא  ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם 

ה ּבהמית , ּדנפ ׁש וה ּכּסּוי אחרא  ּדסטרא  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשט ּות 

עד  האמת  א ֹור  על  ּומס ּתירים  מעלימים  ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם 

העליֹונה  ּדכ ּונה  העליֹונה , ה ּכּונה   היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנע ׂשה 

ּכלי  ולע ׂשֹות ֹו לברר ֹו ּבכדי הע ֹולם  ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא 

ּבא  ה ּנה  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּכּסּוי ידי ועל  ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלק ּות ,

מת ּברר  ׁשאינֹו ּדי לא  ׁשהע ֹולם  מ ּמׁש,  ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת , א ֹור  על  ּומס ּתיר  מעלים  ע ֹוד  ה ּנה  ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזד ּכ

האמת . על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזה ּו

.ev˜ונפ ׁש ה ּתאוה  ּתקף  ׁשט ּות , ּדר ּוח  יבאר  ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על  מכ ּסים  ּבכלל , ְְֱֲִִִֶַַַַָָה ּבהמית 

ה ּמצוֹות , וע ּלּוי האלק ּות  הר ּגׁש הע ּדר  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוג ֹורמים 

מהם . הרח ּוק  ְִִֵֶָּופחית ּות 

ה ּנפ ׁש‡ÌÓד ) על  מכ ּסה  ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש זה  »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות , הר ּוח  והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית ,

וואס  ּדאס  והינּו וה ּגּלּוי, האמת  א ֹור  על  ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים 

על  רק  ה ּוא  אלק ּות , א ֹויף  מעלים  איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט 

העצמ ּות  על  לא  אבל  האלקית , ּדנפ ׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹה ּמּדֹות 

נ  חבל  "יעקב  ּכתיב  ּדה ּנה  האלקית . חלת ֹו",ּדנפ ׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  ה ּוא  ּבאלק ּות  ה ּנׁשמה  ה ּׁשזּור 22התק ּׁשר ּות  ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמ ּה, ה ּנׁשמה  ה ּוא  ּדהחבל  נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמ ּתרי"ג 

ּבאלק ּות , המק ּׁשר ֹו החבל  ה ּוא  אדם  ׁשל  ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמת ֹו

נימין, מ ּתרי"ג  ׁשזּורה  עצמ ּה ה ּנׁשמה  ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת 
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ו.22) ה, פרק  התשובה אגרת ראה

    
,Lb‰‰ cÚ‰ לדרוך ראוי  מה על  ולהבחין  להרגיש היכולת חוסר  בגלל  ∆¿≈«∆¿≈

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

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

ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎc¿»ƒבעצמם,

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

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

הנפש  של  שטות" ה"רוח שבגלל 

האלוקית, הנפש על  המכסה הבהמית

עבירות  בין  אבחנה בטעות יוצר  האדם

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

לגבי  דומות מוטעות החלטות מקבלים

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

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

‡a Ì„‡M ‰Ó ÌBb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»»
,ÔÏvÏ ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»

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

בקשר  באלוקות קשורה היא עצמה

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

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

‡pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ היא BÏלמענה È„Îa »»ƒ¿≈¿»¿

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

להשראה  ראוי  מקום יהיה עצמו 

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

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

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

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

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

האלוקית ‰cÚבנפש ÌÈÓB‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb‰ הרגשה חוסר  ∆¿≈»¡…

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

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

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד 

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר 

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

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

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

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

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

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

לחוש  ביכולת פוגע האלוקית הנפש על 

ומעלתם  חשיבותם את ולהרגיש

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

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

פוגם  ולא פוגע לא דבר  ושום ולהסתיר 

ומבאר . שהולך  כפי  בה,

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

אשר  החסידות בתורת כך  על 

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

‡e‰ כמוÏÁ22 עבהÔÈÓÈ ‚"ÈzÓ eÊM‰,דקים חוטים ∆∆«»ƒ«¿«ƒƒ
ÏÁ‰c בנמשל‡e‰ Ì„‡ ÏL B˙ÓLc ,dÓˆÚ ‰ÓLp‰ ‡e‰ ¿«∆∆«¿»»«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÏÁ‰ האמצעיdÓˆÚ ‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a BM˜Ó‰ «∆∆«¿«¿∆¡…¿»…«¿»»«¿»
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יט      

ּדה ּנׁשמה  נא , ּפרק  ּבינֹונים ' ׁשל  ּב'ספר  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכדאיתא 

ּדאמר ּו ה ּוא , ה ּדבר  וטעם  ּכח ֹות , מ ּתרי"ג  ְְְְְִַַַַַָָָָֹּכל ּולה 

ל ֹומר  אדם  "ח ּיב  ה ) מ ׁשנה  ד  ּפרק  (סנהדרין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָרז"ל 

מ ּלׁשֹון  ה ּוא  ּדע ֹולם  הע ֹולם ", נברא  ְְְְִִִִִָָָָּבׁשבילי

ּדהעלם  ל ֹומר  ח ּיב  ואחד  אחד  ּדכל  ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם ,

לברר ֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא  הרא ׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָוצמצ ּום 

ּוׁשס "ה  אברים  רמ "ח  ּבצ ּיּור  ה ּוא  והאדם  ְְְְְִִֵַַָָָָָָּולזּככ ֹו,

ה ּמדרג ֹות  ּכל  ּדלכן ּתרי"ג, ּבמס ּפר  ׁשהם  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגידים 

ּגם  ה ּנה  ולכן ה ּזה , ּבּמס ּפר  הם  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבה ׁשּתל ׁשל ּות 

ׁשּבהם  ּכח ֹות , ּתרי"ג  ּכן ּגם  יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבה ּנׁשמה 

הרי  ּדנׁשמה  זה  וחבל  מצוֹות , ה ּתרי"ג  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתל ּויים 

אחד  ׁשרא ׁשֹו החבל  ּוכמ ֹו ּבאלק ּות , ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמתק ּׁשר 

הרי  למ ּטה , ק ׁשּור  ה ּׁשני ורא ׁשֹו למעלה , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹק ׁשּור 

לאחדים , להיֹות  ההתק ׁשר ּות  נע ׂשה  זה  ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָעל 

ׁשרא ׁשֹו ּדנׁשמה , ּבחבל  ּכן ּגם  ה ּוא  כן ּכמ ֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹה ּנה 

ה ' א ֹות  התק ּׁשר ּות  וה ּוא  למעלה , ק ׁשּור  ְְְְְִֶַַָָָָהאחד 

ק ׁשּור  אחד  ורא ׁשֹו יה "ו, א ֹותיֹות  ּבהג ' ְְִֶַַָָָָֹּתּתאה 

ּבג ּוף  ה ּמתל ּבׁשת  ה ּנׁשמה  ּבהארת  וה ּוא  ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמ ּטה ,

ּדגם  נחלת ֹו", חבל  "יעקב  וזה ּו להחיֹות ֹו, ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם 

ה ּנה  עקבים , ּבבחינת  ׁשהם  ה ּנמ ּוכ ֹות  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּבּמדרג ֹות 

ּבהעצמ ּות , ק ׁשּורים  הם  הרי ּדנׁשמה  חבל  ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעל 

ׁשל  נחלת ֹו יׂשראל ) (נׁשמ ֹות  ׁשהם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָוכביכ ֹול 

ּבתכלית  ק ׁשּורים  הם  זה  ידי ועל  ְְְְְְִִֵֵֶַַַָמעלה ,

א ֹו ל ּצלן רחמנא  ה ּכפירה  ענין וה ּנה  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָההתק ּׁשר ּות .

נֹוגעים  הם  הלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּבכרת  ׁשהיא  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹעברה 

ההתק ּׁשר ּות , ּבכלל ּות  הינּו ההתק ּׁשר ּות , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלעצם 

עצ  ּדכתיב ׁשהם   ּדר ֿ ועל  ה ּנפ ׁש, ועצם  ה ּנׁשמה  ם  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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לאלוקות האדם בין  ומחבר  המקשר  ÔÈÓÈ,האמצעי  ‚"ÈzÓ ‰eÊL¿»ƒ«¿«ƒƒ

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

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

כוחות  מיני  "שתרי "ג  שם: התניא

ועצמותה  במהותה בה כלולים וחיות

מההעלם, והגילוי  הפועל  אל  לצאת

גידין  ושס"ה אברין  רמ"ח להחיות

בנפש  התלבשותם ֿ ידי  על  שבגוף

ושס"ה  רמ"ח כן  גם לה שיש החיונית

הללו ". כוחות

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

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

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

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

ונבראים  עולמות יתהוו  מוגבל 

עשה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מוגבלים,

צמצומים  של  שורה האין -סוף באור 

הארה  שרק כך  האור , את שמעלימים

את  להוות ותרד  תתגלה ממנו  מועטת

היא  הצמצומים ותחילת הנבראים.

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש שבו  הראשון  בצמצום

הצידה, הגדול  אורו  את סילק הוא

ונתינת  אפשרות שתהיה כדי  כביכול ,

לדעת  חייב והאדם לעולמות. מקום

והצמצום  שהעולם לעצמו  ולומר 

,ÈÏÈLa ‡ אחד לכל  כמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
BÎkÊÏe,ואחד  BÏ È„Îaƒ¿≈¿»¿¿«¿

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

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

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

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

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

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

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

והאות  ה"א. וא"ו , ה"א, יו "ד , האותיות

עילאה" "ה' נקראת הראשונה ה"א

נקראת  האחרונה ה"א והאות (עליונה)

של  והקשר  (תחתונה) תתאה" "ה'

ה' שהאות פירושו  באלוקות הנשמה

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

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

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

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

הנשמה  של  ועצמי  פנימי  חלק בגוף,

ממנה  מועטת הארה ורק למעלה נשאר 

הגשמי . הגוף בתוך  מלובשת

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

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

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

הללו  היהודים ÌÈeL¿̃ƒגם
ומאוחדים ¿»«¿eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו  בעצמותו 

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

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

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

ומסתירים  מעלימים והקליפות הבהמית

הנפש  של  המידות ועל  ההרגש על 

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

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

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

אחרות  עבירות לגבי  זאת ועם מאלוקות ומתנתק נפרד  שהוא בבירור  יודע

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

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

,LÙp‰"ההתקשרות "עצם היא "Èkשבהם È˙Îc CcŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆ƒ¿ƒƒ
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כ   

לבין  ּביניכם  מב ּדלים  היּו ע ֹונתיכם  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם , אלק ּה ּפר ּוׁש ּדאלקיכם  ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם ",

נֹוגעים  הם  הרי א ּלּו וענינים  ׁשּבּנׁשמה , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלק ּות 

ויד ּוע  ההתק ּׁשר ּות , ה ּנׁשמה 23ּבכלל ּות  עצם  ּדעל  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומס ּתיר , ה ּמעלים  ּדבר  ׁשּום  אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התק ּׁשר ּות  ּבכלל ּות  ה ּנֹוגע  ּדבר  איזה  ּבא  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכא ׁשר 

מאלק ּות  זה  ידי על  נפרד  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפ ׁשֹו,

ר ֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכ ּנ"ל  ֿ וׁשל ֹום , ְְְְִִֵֵֶַַַָָחס 

לה ּפרד  ֿ וׁשל ֹום  חס  יכ ֹול  ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום 

ּבׁשארי  אבל  זה , ּדבר  אצל ֹו נר ּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלק ּות 

נימין  הם  הרי ּבכרת  ׁשאינם  וׁשל ֹום  חס  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעבר ֹות 

והגם  .ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁשים  אינם  ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרט ּיים ,

צ ּוה  א ׁשר  הוי' מ ּמצוֹות  אחת  על  ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעבר ֹו

מ ּמצוֹות  אחת  ׁשע ֹוׂשה  א ֹו ע ֹוׂשה , ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלע ׂשֹותן

ידי  על  הרי לע ׂשֹותן, לבל ּתי הוי' צ ּוה  א ׁשר  ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  ה ּוא  הרי זה  (ּדבפרט  ּפרטית  ה ּנימא  נפסק  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה 

ׁשּפֹועל  יֹותר  וע ֹוד  ה ּזה ), ה ּפרט  ׁשל  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמ ּות 

להיֹותם  ה ּנה  זה  ּובכל  החבל , ּבכלל ּות  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות 

,ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁש אינֹו הרי ּפרט ּיים  נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק 

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  ה ּנה  ׁשּבזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית , ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  על  ּומס ּתירים  ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים 

האלקי, והח ּיּות  הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו ֿ ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ׁשּבא  ה ּסּבה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזה ּו

על  ּומעלים  ׁשּמכ ּסה  אחרא  ּדסטרא  ׁשט ּות  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהר ּוח 

וכה  האלקי , הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו האמת , ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹא ֹור 

ׁשּבא  עד  ּדחי אל  מ ּדחי ֿ ל ּצלן רחמנא  יֹורד  ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה ּנה 

מ ּצד  וה ּוא  ֿ ל ּצלן, רחמנא  א ּסּור  ּדבר  ְְְֲֲִִִַַַַָָָלע ׂשֹות 

ּכּנ"ל . ׁשט ּות  ְַַַָהר ּוח 

.ev˜ מ ּדֹות על  רק  מכ ּסה  ׁשט ּות  ּדר ּוח  ימ ׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמ ּות ּה על  ולא  האלקית  ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפ ׁש

ְְִַַההתק ּׁשר ּות .
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ה.23) פרק  העבודה קונטרס  יט . פרק  תניא ראה

    
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈÏ ÌÎÈÈa ÌÈÏcÓ eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆

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

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

של  שבנשמתו  לאלוקות ביחס ופירוד 

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

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

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

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

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

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

לעבוד  שלא נפשו  את מוסר  שבקלים"

זרה  BÚ˙עבודה È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

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

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

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

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

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

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

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

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

כיוון  פרטית בנימא שמדובר  אף כרת ואיסורי  כפירה של  «¿ËÙc¿ƒעבירות

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

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

בסופו  פרטית, עבירה על  שמדובר  אף

כללות  על  השפעה לכך  יש דבר  של 

כד : פרק התניא, ספר  (ובלשון  הקשר 

עבירה  אפילו  לאמיתו  באמת "אבל 

רצון  על  עובר  העוברה הרי  קלה

בתכלית  והוא הוא ברוך  העליון 

יתברך ..."), ואחדותו  מייחודו  הפירוד 

˜ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ ‰Ê ÏÎe¿»∆ƒ≈ƒ¿»«
Lb BÈ‡ È‰ ÌÈiËt ÔÈÓÈƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

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

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

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

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

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

לאבד  לו  גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי  הרגש את

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

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

CÈLÓÈ .ev˜ המבואר על  ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áec¿«¿

האלוקית  הנפש על  ומסירה המעלימה

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

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ‰‰˙˜eM˙של  ÌˆÚÂ הנשמה של  וההתחברות ««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿
ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות
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כי      

ה p‰Â‰ה ) מן למ ּטה  ה ּטיה  ׁשּיׁש ּדעת ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקל ּפה , ׁשט ּות  ּבׁשם  נקרא  ְְְְִִִֵֶָָׁשה ּוא 

וה ּוא  ה ּדעת , מן למעלה  ה ּטיה  יׁשנֹו כן ּכמ ֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָה ּנה 

רז"ל  אמר ּו ּדה ּנה  ה ּוא , והענין ּדקד ּׁשה . ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻׁשט ּות 

א ) ע ּמּוד  יז יה ּודא (ּכת ּבֹות  ר ' על  עליו "אמר ּו ְְְַַָָָָֻ

ּומר ּקד  הדס  ׁשל  ּבד  נֹוטל  ׁשהיה  אילעאי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבר ּבי

מר ּקד  יצחק  רב  ּבר  ׁשמ ּואל  רב  וכ ּו', ה ּכּלה  ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָלפני

אחת , ּומק ּבל  אחת  זֹורק  ּבּדין, (ׁשלש  ְְִֵֵַַַַַַַָָֹא ּתלת 

סבא  לן מכ ּסף  קא  זירא  ר ּבי אמר  ְִִֵֵַַַַָָָָָָר ׁש"י),

ק ּלּות  ונֹוהג  חכמים  ּתלמידי ּבכב ֹוד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ(ׁשּמזלזל 

אפסיק  נפ ׁשיּה נח  ּכי ר ׁש"י), ּבעצמ ֹו, ְְְְִִִֵַַַַַֹרא ׁש

אמר  וכ ּו', עלמא  לכ ּלא  ּדידיּה ּבין ּדנּורא  ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹע ּמּודא 

הדס  ׁשל  (ׁשֹוט  לסבא  ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא  ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָר ּבי

ׁשט ּותיּה ליּה ואמרי ר ׁש"י) ּבֹו, מר ּקד  ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהיה 

ליּה ואמרי ר ׁש"י), ּכׁשֹוטה , מתנהג  (ׁשהיה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסבא 

ּדׁשט ּות  ר ׁש"י ), ּומנהג ֹו, (ׁשיטת ֹו לסבא " ְְְְִִִִִֵַָָָָׁשיטתיּה

מדרגה  ׁשה ּוא  ה ּדעת , מן למעלה  היא  הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזֹו

זכ ּו הרי וא ּׁשה  ּדאיׁש מאד , ּבמאד  ונפלאה  ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹּגב ֹוהה 

י' א ׁש ה ּוא  ּדאיׁש ּביניהם , ׁשר ּויה  ׁשכינה  ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָהרי

י"ּה הם  הרי אז זכ ּו וכא ׁשר  ה ', א ׁש ה ּוא  ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָוא ּׁשה 

זֹו הרי ּכן אם  כ ּו'), עד  עדי ּבנין ּבג ּלּוי (ּובא  ְְֲֲִִִֵֵֵַָָכ ּו',

לג ּלּויים  זכה  זה  ּבׁשביל  לכן ּגב ֹוהה , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמדרגה 

ׁשּזה ּו כ ּו', ּדנּורא  ע ּמּודא  ּדאפסיק  ּביֹותר  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָנעלים 

הענין  ּובא ּור  כ ּו'. מ ּמׁש ּבג ּלּוי א ֹור  ּגּלּוי ְְְִִִִֵַַָָָּבחינת 

מח ׁשבה  לית  הרי ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּדה ּנה  ְֲֲִֵֵֵֵַָָה ּוא ,

ּדכל  ה ּׂשגה , מ ּגדר  למעלה  וה ּוא  ּכלל , ּביּה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתפיסא 

ּבגדר  ה ּוא  הרי נעלית  ה ּיֹותר  ּגם  ה ּנה  ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה ּׂשגה 

ה ּׂשגה  ּבגדר  ּׁשאינֹו מה  אבל  ּפנים , ּכל  על  ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה ּׂשגה 

ׁשּיּתפ  אפ ׁשר  אי וכדאיתא הרי ּכלל , ּבה ּׂשגה  ס  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ּולג ּבי יח , ּפרק  ּבינֹונים ' ׁשל  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'ספר 

ולית  וה ּדעת  ה ּׂשכל  מן למעלה  ׁשה ּוא  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָה ּוא 

אצל ֹו ּכפתיים  ה ּכל  ּכלל , ּביּה ּתפיסא  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמח ׁשבה 

ּבהמ ֹות  אדע  ולא  בער  "ואני ּכדכתיב  , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹית ּבר
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,‰tÏ˜c ˙eËL,הקדושה ‰Èh‰היפך  BLÈ ÔÎ BÓk ‰p‰ נטייה ¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈∆¿«»»
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כב   

ׁשּבזה  ּכל ֹומר  וג ֹו', "ע ּמ תמיד  ואני ,ע ּמ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָהייתי

לה ּגיע  ּדבכדי ,ע ּמ ּתמיד  אני ּובהמ ֹות  ּבער  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשאני

הרצ ֹון  ּבּטּול  ידי על  ה ּוא   ית ּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמ ּות ֹו

ּבחינה  נקראת  ולכן ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה 

ּׁשה ּנביא  מה  ּכן ּגם  וזה ּו ׁשט ּות . ּבׁשם  זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּומדרגה 

ּבא  "מ ּדּוע  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מ ׁשּגע , ּבׁשם  ְְְְִֵֶַַָָָָֻנקרא 

היה  ה ּנב ּואה  הת ּגּלּות  ּבעת  ּדה ּנה  ה ּזה ", ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻה ּמׁשּגע 

ה ּגׁשמ ּיּות  ּבהפ ׁשטת  להיֹות  והינּו24צרי , ְְְְְְִִִַַַַַָָ

ולהיֹות  וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  ּבּטּול הפ ׁשטת  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפ ׁשטת  ענין ּכן ּגם  ּדזה ּו ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה 

ּבׁשא ּול  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ה ּנב ּואה , ּבעת  ְְְְְִֵֶַַָָָה ּלב ּוׁשים 

את  ה ּוא  ּגם  וּיתנּבא ",25"וּיפ ׁשט  ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  ה ּדעת , עץ  חטא  מ ּצד  ּבאים  הם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדה ּלב ּוׁשים 

ולא  כ ּו' ער ּוּמים  ׁשניהם  "וּיהיּו ּכתיב  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא 

ענין  נתח ּדׁש ה ּדעת  עץ  חטא  ידי ועל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹית ּבׁשׁשּו",

ההר ּגׁש ה ּוא  החטא  ּדע ּקר  ויד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָה ּלב ּוׁשים ,

הם ", עיר ּמם  ּכי "וּידע ּו ּוכתיב  ורע , ּבט ֹוב  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב 

ׁשּזה ּו ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ּבהם  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתח ּדׁש

ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ה ּלב ּוׁשים , ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם 

ּבעת  ולכן וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  הר ּגׁש ה ּוא  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּוב ׁשר ׁשֹו

ה ּלב ּוׁשים  הפ ׁשטת  להיֹות  צרי היה  ְְְְִִִַַַַָָָָָה ּנב ּואה 

והינּו ּומ ּדֹות , ּדׂשכל  ההר ּגׁש הפ ׁשטת  ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשה ּוא 

וכמבאר  והח ּוׁשים , ה ּכח ֹות  ּבּטּול  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות 

ה ּדת  "מיס ֹודי ה ּתֹורה , יס ֹודי ּבהלכ ֹות  ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמ ּב"ם 

וה ּנב ּואה  אדם , ּבני מנּבא   ית ּבר ֿ ל  ׁשהא  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע 

יצר ֹו ואין יצר ֹו, על  ה ּמת ּגּבר  וג ּבֹור  חכם  על  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה 

ּבאר ּכה , ׁשם  וכמבאר  ּדבר ", ּבׁשּום  עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמת ּגּבר 

הה ּטיה  ׁשּזה ּו ׁשט ּות , זֹו ּבחינה  נקראת  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעב ֹודה  ולהיֹות  והה ּׂשגה , ה ּדעת  מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה 

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאהפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמ ׁשּכן
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זוהר 24) וראה משפטים . פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ  בפרי  שכתוב  מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס  תניא

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

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

    
"CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ Ú È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»
,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰e Úa È‡L ‰ÊaL ÓBÏk ,'B‚Â¿¿«∆»∆∆¬ƒ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»
והשגה  הבנה ֿ ידי  על  איננה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אל  להתקרב הדרך  כלומר ,

הרי  דבר  של  בסופו  באלוקות ולהשיג  להבין  יצליח שהאדם ככל  שהרי 

להגיע  מסוגלת לא אנושית מחשבה

בקדוש- אמיתית והשגה להבנה

שכל  מגדר  שלמעלה ברוך -הוא

B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Îc¿ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿
Ca˙È עמו ולהתקשר  ולהתחבר  ƒ¿»≈

‡e‰ אדרבה אלא השכל  ֿ ידי  על  לא

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

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

 ֿ על  באופן  האישית המציאות ביטול 

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

,ÚbLÓ ÌLa ‡˜ ‡Èp‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈¿À»
הביטוי  משמעות כלל  שבדרך  ובעוד 

מהדעת, למטה ושכל , דעת חוסר  היא

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

אלישע  ידי  על  שנשלח הנביאים

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

שבעת  לפי  הנביא, את קראו  "כן  דוד :

להם  נדמה היה בנבואה מתבודד  שהיה

בענייני  אז  פנה לא כי  על  כמשתגע,

‰˙elb˙העולם"), ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
CÈˆ ‰È‰ ‰‡ep‰ הנביא «¿»»»»ƒ

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

BÈ‰ÏÂ˙של  ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL Ïeha ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ∆¿«¿»
Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««¿««¿∆«≈
ÌÈLel‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ

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

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

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

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

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

LcÁ˙pL ,"Ì‰ ÌnÈÚ Èkƒ≈Àƒ≈∆ƒ¿«≈
BËa ÚÓ‰ Lb‰‰ Ì‰a»∆«∆¿≈«¿…»¿
ÔÈÚ Ôk Ìb e‰fL ,ÚÂ¿«∆∆«≈ƒ¿«
ÚÓ‰ Lb‰‰ ,ÌÈLel‰«¿ƒ«∆¿≈«¿…»

BLLe ,ÚÂ BËa של השורש ¿¿«¿»¿
הגשמיים  ‰Lbהבגדים ‡e‰∆¿≈

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

שלו  ֿ נפשית הרוחנית המציאות מגדרי 

היה  כך  לאלוקות, לחלוטין  ולהתבטל 

והדמות  הבגדים את לפשוט עליו 

שלו  ‰ep‡‰הגשמית ˙Úa ÔÎÏÂ¿»≈¿≈«¿»
˙ËLÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈLel‰«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÎNc Lb‰‰ ˙ËLÙ‰«¿»««∆¿≈¿≈∆
˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï eÈ‰Â ,˙BcÓeƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ Ïeha ולאבד ƒ«…¿«ƒ
של  וה'ציור ' הדמות את לגמרי 

כל  על  שלו  האישית המציאות

שלה, «…¿»¿‡ÓÎÂההיבטים
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓa»«¿«¿ƒ¿¿≈
Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ" ,‰Bz‰«»ƒ≈««≈«
Èa ‡aÓ Ca˙È ÏŒ‡‰L∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ ‰‡ep‰Â ,Ì„‡»»¿«¿»»»«»»
ÔÈ‡Â ,BˆÈ ÏÚ ab˙n‰ Ba‚Â¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈
ÌeLa ÂÈÏÚ ab˙Ó BˆÈƒ¿ƒ¿«≈»»¿
‰k‡a ÌL ‡ÓÎÂ ,"c»»¿«¿…»»«¬À»

הנביאים, מעלת גדולה ≈«¿ÔÎÏÂכמה
מתעלה  שהנביא השכל מאחר  מגדרי 

המציאות  פרטי  שאר  וכל  המידות (וגם

לחלוטין  ומתבטל  שלו  והיישות

BÊלאלוקות) ‰ÈÁa ˙‡˜ƒ¿≈¿ƒ»
‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL נטייה ¿∆∆««»»

,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿««»»
ÔkLÓa ‰„BÚ‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»
‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óeƒ¿»¿««¿»

,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך להפוך  ¬»ƒ¿»
כך  כדי  עד  È‡È,לאור  BÓˆÚ CLÁ‰c ב כמבואר ֿ א בפרקים לעיל  ¿«…∆«¿»ƒ
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כג      

זה  ּדלע ּמת  ּדמה ּׁשט ּות  והינּו יאיר , עצמ ֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּדהח ׁש

ּדקד ּׁשה , ׁשט ּות  ּבבחינת  ה ּמׁשּכן יהיה  היה  לכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

ה ּדעת  מן ה ּלמעלה  והינּו ּדוקא , ׁשּטים  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָמעצי

וזה ּו ה ּדעת . מן ה ּלמ ּטה  מן ונע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָה ּמת ּברר 

אחד  ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם ", וׁשכנּתי מק ּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ"וע ׂשּו

ּבעב ֹודת  האדם  עב ֹודת  ידי על  ּבא  וזה  ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָואחד ,

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאהפכא  ׁשּפֹועל  ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָה ּבר ּורים 

(פ ּון  ּדע ֹולם  ה ּדעת  מן ה ּלמ ּטה  את   להפ ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹוהינּו

ּדיׁשנם  ה ּדעת , מן למעלה  מ ּזה  ׁשּיהיה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוועלט ),

וויילע  ּכן וע ֹוׂשה  נֹוהג  ׁשה ּוא  ּבאדם  ּדברים  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה 

חק  ּכמ ֹו הם  הא ּלה  וה ּדברים  וועלט , ט ּוט  ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאזֹוי

ה ּוא  ּדכן לפי מ ּמק ֹומו א ֹות ֹו מזיזים  ְְְְְִִִִִִֵֶׁשּבל ּתי

וה ּדֹומה  נּמּוס  עניני ּבכ ּמה  ּוכמ ֹו הע ֹולם , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהנהגת 

מן  ה ּלמעלה  אל  להפכ ֹו צריכים  זה  את  ה ּנה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָכ ּו',

זמ ּני  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  ּוכמ ֹו ּבעב ֹודה , ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָה ּדעת 

הם  הע ֹולם  הר ּגׁש מ ּצד  ה ּנה  ה ּׁשנה , ּוזמ ּני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאכילה 

להתע ּסק  ּכׁשּצרי וגם  ּוזמ ּנים , ּבע ּתים  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָקב ּועים 

ּפי  על  הא ּלּו זמ ּנים  ה ּנה  מק ֹום  ּומ ּכל  ּומ ּתן, ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבמ ּׂשא 

ּוזמ ּני  וע ּקר , ּכלל  נּדחים  ּובל ּתי ניזזים  ּבל ּתי ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָֹהרב 

להם  ואין נּדחים  הם  ּותפ ּלה  ּתֹורה  ׁשל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָה ּקביע ּות 

ה ּנה  לגמרי, ֿ וׁשל ֹום  חס  נּדחים  ׁשהם  ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקבע ,

יׁש האם  לנפ ׁשֹו, ח ׁשּבֹון איזה  נֹותן א ׁשר  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאדם 

ע ּתֹו ה ּיֹודע  ה ּוא  ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה  חכמה  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאיזה 

ר ּבה  ּבמדר ׁש וכדאיתא  ׁשּליט 26ּוזמ ּנֹו, אדם  "אין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ועד  ח ׁשּבֹונֹותי ׁשאע ׂשה  עד  לי המ ּתינּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַל ֹומר 

ּדבר  על  נפ ׁשֹו ּכל  יּתן ואי כ ּו', לביתי" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאצ ּוה 

ּׁשהיתה  מה  הע ּקר  ועל  ּכלל , מ ּמׁש ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

לגמרי, ׁשֹוכח  ה ּוא  למ ּטה  נׁשמת ֹו ּבירידת  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה ּכּונה 

האמת , על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  מ ּצד  רק  ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָוה ּוא 

ּדע ֹולם , זה  ׁשט ּות   להפ עב ֹודת ֹו ּתהיה  זאת  ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹה ּנה 

ה ּנה  ואז לת ֹורה , ע ּתים  ל ֹו ויק ּבע  נפ ׁשֹו על  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹויעמד 

אלקי  א ֹור  ּגּלּוי  ל ֹו ׁשּיאיר  ּבת ֹוכם ", ְְְֱִִִִֶַָָָֹ"וׁשכנּתי
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א). פרק  כו (מאמר ומעין ג.26)ב [קונטרס ] ט , פרשה רבה דברים

    
‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc eÈ‰Â ומסתירה המעלימה השכל  מן  שלמטה ¿«¿¿≈«¿ƒ¿À«∆

אלוקות  חושך על  בבחינת היא M„˜c‰ולכן  ˙eËL ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿À»
ובבחי  השכל  מן  למעלה אור ,שהיא ÌÈhLנת ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc שטות מלשון  ‰a˙n"שטים" ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ eÈ‰Â «¿»¿«¿«¿«¿»ƒ««««ƒ¿»≈
˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ ÔÓ ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ«¿«»ƒ«««
הדעת" מן  ה"למטה שחושך  לאחר 

של  לאור  והופך  ומזדכן  מתברר 

הדעת". מן  "למעלה

הדברים  משמעות את ומפרט והולך 

ואחד : אחד  כל  של  ה' בעבודת

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡ הפיכת של  זה שעניין  ∆»¿∆»
דקדושה  לשטות ֿ זה דלעומת השטות

ה' בעבודת למעשה קיים במשכן  שהיה

ואחד  אחד  כל  È„Èשל  ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„BÚa Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»«¬«

ÌÈea‰הפרטיתÏÚBtL ,BlL «≈ƒ∆∆≈
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï¿««¿»¬»ƒ¿»
ÔÓ ‰hÓl‰ ˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â¿«¿«¬…∆«¿«»ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) ÌÏBÚc ˙Úc‰ של «««¿»∆¿
ÏÚÓÏ‰העולם  ‰fÓ ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»

,˙Úc‰ ÔÓ ומבאר שהולך  כפי  ƒ«««
Ì„‡a ÌÈc ‰nk ÌLÈc¿∆¿»«»¿»ƒ»»»

‚‰B ‡e‰L מתנהגÔk ‰NBÚÂ ∆≈¿∆≈
על  המתקבלת הגיונית סיבה בגלל  לא

אלא  ËeËהדעת ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«
,ËÏÚÂÂ בעולם נוהגים כך  כי  ∆¿

˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈc‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…
ÂÓB˜nÓ B˙B‡ ÌÈÊÈÊÓ ÈzÏaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿
אלא  טעם ללא אותם עושים ואנשים

‰‰‚˙רק  ‡e‰ ÔÎc ÈÙÏ¿ƒ¿≈«¿»«
ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿¿«»ƒ¿¿≈

,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen שנהוג ƒ¿«∆
כך  כי  רק אותם בעולם לעשות נהוג 

BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה של  ∆‡Ïממצב

,‰„BÚa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««»¬»
ÈpÓÊ ÏLÓŒÍcŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»¿«≈
‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈

‰ Lb‰ „vÓÌ‰ ÌÏBÚ ƒ«∆¿≈»»≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe˜ ובדרך ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

בזמנים  וישנים אוכלים אנשים כלל 

זה  בעניין  שלהם ההרגל  את לשנות מוכנים ולא CÈvLkקבועים Ì‚Â¿«¿∆»ƒ

ÏÚ el‡‰ ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ»≈«
,wÚÂ ÏÏk ÌÈÁc ÈzÏe ÌÈÊÊÈ ÈzÏa ‰ Èt לא ואנשים ƒ»…ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

במסחר , ריווח למטרות אפילו  שינה זמן  או  ארוחה לדחות ÈpÓÊאך Âמוכנים ¿¿«≈
,Ú˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰Bz ÏL ˙eÚÈw‰«¿ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈»∆∆«

לדחות  מסוגלים של ואנשים קביעות

בשביל  תורה לימוד  וזמני  תפילה זמני 

ואחרות  כאלה Ì‰Lמטרות LÈÂ¿≈∆≈
,ÈÓ‚Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÁc ולא ƒ¿ƒ«¿»¿«¿≈

הלימוד  או  התפילה שזמן  רק

עליהם  מוותרים אלא מתאחרים

ואולם  ושלום, חס ≈p‰ƒ‰לחלוטין ,
‰ÊÈ‡ Ô˙B L‡ Ì„‡‰»»»¬∆≈≈∆
‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰ ,BLÙÏ ÔBaLÁ∆¿¿«¿«ƒ≈≈∆

,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ המתבונן »¿»¿«¿»»»
יבין  ֿ נפש חשבון  ועושה בדבר 

הגיון  חסרת היא הזו  ÈÓc¿ƒשההנהגה
BpÓÊe BzÚ Ú„Bi‰ ‡e‰ מתי «≈«ƒ¿«

העולם, מן  מובא È‡„ÎÂ˙‡יפטר  ¿ƒ¿ƒ»
‰a L„Óa26Ì„‡ ÔÈ‡" ¿ƒ¿««»≈»»

להיפטר  זמנו  ÓBÏשהגיע ËÈlL«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆¡∆∆
‰eˆ‡L „ÚÂ È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆
Ïk ÔzÈ CÈ‡Â ,'eÎ "È˙ÈÏ¿≈ƒ¿≈ƒ≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡L c ÏÚ BLÙ«¿«»»∆≈«»

,ÏÏk שלאמיתו הזה העולם ענייני  ¿»
ערך של  חסרי  הם ‰wÚדבר  ÏÚÂ¿«»ƒ»

˙„ÈÈa ‰ek‰ ‰˙È‰M ‰Ó«∆»¿»««»»ƒƒ«
‰hÓÏ B˙ÓL'ה עבודת ענייני  ƒ¿»¿«»

וקיום  התורה ‰e‡המצוות בלימוד 
„vÓ ˜ ‡e‰Â ,ÈÓ‚Ï ÁÎBL≈¿«¿≈¿«ƒ«

˙eËL Áe‰ ודעת מטעם שלמטה »«¿
הגיון  ‰‡Ó˙,וחסרת ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆

‰p‰ ההשפעה תחת נתון  שהוא כיון  ƒ≈
דקליפה" ה"שטות È‰z‰של  ˙‡Ê…ƒ¿∆

‰Ê ˙eËL CÙ‰Ï B˙„BÚ¬»«¬…¿∆
ÌÏBÚc להפוך דקדושה", ל "שטות ¿»

לאור , החושך  BLÙאת ÏÚ „ÓÚÈÂ¿«¬…««¿
‰B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ מבלי ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

אותם, לדחות אפילו  או  «¿Ê‡Âלבטל 
"ועשו  הציווי  את בעצמו  יקיים כאשר 

מקדש" הקליפה לי  חושך  את ויהפוך 

הקדושה  בפרט ‰p‰לאור  בו  יקויים ƒ≈
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שתמורת ¿»«¿ƒ¿»
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כד   

ידי  ׁשעל  אחרא , סטרא  את ּכפיא  ּכד  וזה ּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפ ׁשֹו,

א ּון  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּׁשט ּות  את   להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל 

ה ּתֹורה  ּבק ּיּום  ה ּקד ּׁשה  אל  וועלט  פ ּון  קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם 

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתלק  אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוה ּמצוֹות ,

ּכל  ה ּסֹובב  א ֹור  ּומת ּגּלה  ׁשּמאיר  עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכ ּולה ּו

ְִָעלמין.

.ev˜ ּבעת וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  הר ּגׁש הפ ׁשטת  ּוכמ ֹו ּדקד ּׁשה , ודעת  מ ּטעם  למעלה  וה ּטיה  ׁשט ּות  יבאר  ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבעב ֹודת  זה   ּדר ועל  ּדקד ּׁשה . ל ׁשט ּות  זה  ּדלע ּמת  ּדׁשט ּות  אתה ּפכא  ׁשּטים , מעצי  ה ּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻה ּנב ּואה .

ואחד . אחד  ְֶֶָָָּכל 
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e‰ÊÂ ,BLÙa È˜Ï‡ B‡ Èelb שבדברי למעשה וההוראה סיכום ƒ¡…ƒ¿«¿¿∆

בתחילת  שהובאו  ‡Á‡,המאמר הזוהר  ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙eËM‰ ˙‡ CÙ‰Ï ÏÚBtL È„È ÏÚL∆«¿≈∆≈«¬…∆«¿¿∆∆««¬ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ C‡˜ ÌÚc Ôe‡ של והלהט ההתלהבות העולם ואת ∆»∆¿
גשמיים  ‰M„w‰בעניינים Ï‡∆«¿À»

Ê‡ ,˙BÂˆn‰Â ‰Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»¿«ƒ¿»
Œ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ŒCÈa¿ƒ¿¿»¿ƒ
הוא  ברוך  הקדוש של  כבודו  מתעלה

העולמות  lb˙Óe‰בכל  È‡nL∆≈ƒƒ¿«∆
ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ האור «≈»»¿ƒ

בפרק  לעיל  (כמבואר  בשווה העולמות בכל  המאיר  האינסופי  האלוקי 

א).

‡È .ev˜ של ה' בעבודת והעניין  הפנימית המשמעות eËL˙את ƒ¿»≈¿
‰Èh‰Â נטייה˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ שטות BÓÎeשהיא ,‰M„˜c ¿«»»¿«¿»ƒ««¿««ƒ¿À»¿

˙ËLÙ‰ של מהגדרים היציאה «¿»«
˙Úa ˙Bcn‰Â ÏÎO‰ Lb‰∆¿≈«≈∆¿«ƒ¿≈

.‰‡ep‰ לכןÈˆÚÓ ÔkLn‰ «¿»«ƒ¿»≈¬≈
ÌÈhL,"שטות" ‡˙‰Ît‡מלשון  ƒƒƒ¿«¿»

˙eËLÏ ‰Ê ˙nÚÏc ˙eËLcƒ¿ƒ¿À«∆ƒ¿
‰Ê Cc ÏÚÂ .‰M„˜cƒ¿À»¿«∆∆∆

.„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„BÚa«¬«»∆»¿∆»
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המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' א



כה

ה'תש "י  בט , י"ג  ְָבס "ד ,

לנה ֹוראp‰Â‰ט) חׁשֹוכא  לאהפכא  העב ֹודה  ׁשהיה  ּומק ּדׁש ּדקרּבנֹות ,כג ּבּמׁשּכן ה ּברּורים  ּבעב ֹודת  ¿ƒ≈ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

על  וה ּוא  ע ֹומדים , ּבׁשם  קרׁשים  ׁשּנקראים  עמדים ", כּו' ה ּקרׁשים  את  "וע ׂשית  ּכתיב  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלכן

ע ּמּודים נקראים  ּׁשה ּמצות  מה  18ּדר"ּתר הם  ּדרּבנן מצוֹות  וׁשבע  ּדא ֹורייתא  מצוֹות  ּדתרי"ג  , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ה ּמצות כן ּכמֹו ה ּנה  מּמׁש, ּכאחד להיֹותם  והרצ ּפה  ה ּגג  מחּבר ה ּוא  הרי הע ּמּוד ּוכמֹו א ֹור, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹע ּמּודי 

מה ּכן ּגם  וזה ּו הע ֹולמֹות . עם  ה ּוא  ּברּו ס ֹוף  אין  א ֹור ּומחּברים  ה ּממׁשיכים  ׁשהם  ע ּמּודים  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהם 

עם ה ּוא  ּברּו ס ֹוף  אין א ֹור  המחּברים  ׁשהם  לפי ּדוקא , ע ֹומדים  ׁשּטים  עצי הם  ה ּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּקרׁשי

קנה " חּית  "ּגער ּכתיב  ּדה ּנה  ה ּוא , והענין ּדקלּפה19הע ֹולמֹות . ּדכר ה ּוא  קנה  וה ּנה  קנהכד , וחּית  , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּדקלּפה נּוקבא  ּדק ֹו"ף ,כהה ּוא  ה ּקנה  ׁשה ּוא  ה ּקנה , את  להכרית  ׁשּצריכים  – קנה " חּית  ּו"גער , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

קמלּו". וס ּוף  "קנה  ּדכתיב  ּדר על וה ּוא  ה "א , נע ׂשה  אז ה ּקֹו"ף  ׁשל ה ּקנה  את  ּכֹורתים  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכא ׁשר

ׁשּכת ּוב  ּוכמֹו ה ּגּלּוי, על מֹורה  ּד"ה ּנה " "ה ּנה ", ּתבת  ה ּוא  אז ה "א , נע ׂשה  ׁשּמּקֹו"ף  קנה  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּובתבת 

ה ּוא ּדלעתיד ּדה ּגּלּוי לעתיד, ויתג ּלה  ׁשּיאיר א ֹור ה ּגּלּוי והינּו זה ", אלקינּו ה ּנה  הה ּוא  ּבּיֹום  ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ"ואמר

ה ּסֹובב  ּגּלּוי ע ּקר ולכן ּדוקא , ּדעכׁשיו העב ֹודה  ידי ּבׁשוה)על הע ֹולמ ֹות ּבכל ׁשּמאיר המ ׁשכתֹו יהיה(ּדאפן , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

למּטה יֹורדת  ׁשּנׁשמה  ּדבזה  ּדעכׁשיו, ה ּברּורים  עב ֹודת  ידי על ּבא  ׁשּזה  לב ֹוא , ּדלעתיד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּגּוף 

וק ּיּום ה ּתֹורה  לּמּוד על לּצלן רחמנא  וע ּכּובים  מניע ֹות  ּכּמה  ויׁשנם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבּגּוף  ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּומתלּבׁשת

ּבלּמּוד  ּבעב ֹודת ֹו וע ֹוסק  ּכלל מּזה  מת ּפעל אינֹו זה  ּכל ועם  ה ּתחּתֹון, ּבע ֹולם  מת ּגּבר והרע  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה ּמצות

רּבה  ועב ֹודה  מלחמה  ּבדר ּכח ּביתרֹון ּבזה  מתחּזק  ה ּוא  וא ּדרּבא  ה ּמצות , וק ּיּום  ידּוע ה ּתֹורה  (אׁשר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבעב ֹוד  ּוזריזּות הּתקף  ׁשהּוא הּנּצּוח , ע ּקר כּו')ׁשּזה וזּכּוה מּברּור ה ּנע ׂשה  הא ֹור יתרֹון ה ּוא  זה  ידי על ה ּנה  , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּדא ֹות רגלים , ּבב ' ה ּקימה  ׁשה ּוא  רגליו", "ועמדּו ּכתיב  לב ֹוא  ּדלעתיד זמן ּדעל וזה ּו כּו'. ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחׁש

סמכא ּבחד ה ּוא  ּדק ּיּומֹו ה ּקֹו"ף , ׁשל ה ּקנה  וה ּוא  אחת , רגל רק  לֹו יׁש הרי ק ּיּום ,כו 20ק ֹו"ף  ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

קאי  לא  ּדׁשקרא  קאי כז וה ּוא  ּדק ּוׁשטא  מה  ׁשה ּוא  רגלים , ב ' לֹו יׁש הרי ה "א  א ֹות  אבל וזה ּוכח, , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה ּנ"ל  מרי"ׁש ה ּנע ׂשה  ּדקלּפה  ק ֹו"ף  מא ֹות   להפ העב ֹודה  ידי על ּובא  רגלים , ּבב ' רגליו" ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"ועמדּו

ׁשעל  והינּו ה ּׁשּנּוי, והע ּדר ה ּקּיּום  על מֹורה  ּדעמידה  ׁשּטים , ּדעצי העמידה  וזה ּו ּדקדּׁשה , ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻלה "א 

מאלק ּות . חּיּות ֹו ּבֹו א ׁשר וכל ׁשהע ֹולם  ּבמּוחׁש ּדנראה  ׁשניתי", לא  הוי' "אני ענין מת ּגּלה  זה  ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹידי

.ev˜ּכֹורתים למּטה  העב ֹודה  ידי ּדעל יבאר וע ֹולמֹות . ס ֹוף  אין א ֹור ׁשּמחּברים  ע ֹומדים  קרׁשים  ƒְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשניתי". לא  הוי' "אני א ֹור, ּגּלּוי ה ּנה , ונע ׂשה  ּדק ' ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהּקנה 

ג.18) פרק  ח  שער בפרדס  הובאה נחוניא ר' בתפילת
כט . סימן הקודש באגרת נתבאר

ספר 19) ב . עמוד סוף  רנא, ג חלק  זוהר זה בכל ראה

סח . תהלים הלקוטים
ב .20) קכז, ג חלק  זוהר וראה א. קד, שבת

לאור.כג. החש הקלפה .כד .להפו של הקליפה .כה .זכר של אחד .כו .נקבה  מתקיי .כז.בעמוד  אינו  ששקר
מתקיימת.כח . שהאמת



כו

    
 

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
È‰ÈÂ'וג ֹו העם  את  ּפרעה  ּבענין 1ּבׁשּלח  ה ּנה  , «¿ƒְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

יׂשראל  ּבני את  ׁשילח  ׁשּפרעה  מצינּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה 

ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ּכרחם  יגר ׁשם 2על  חזקה  ּוביד  ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ

יׂשראל  ׁשל  ּכרחם  על  להבין,3מארצ ֹו, וצרי .( ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

יׂשראל  ּבני על  ל ׁשל ֹוט  יכ ֹול  ּפרעה  היה  ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹאי

ל ׁשליטת ֹו ּבנֹוגע  ּוב ׁשלמא  ּכרחם . על  ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָל ׁשּלחם 

ּבגלל  זה  הרי ּבמצרים , לע ּכבם  יׂשראל  ּבני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָעל 

אי מ ּובן אינֹו אבל  מלמעלה , ּגזרה  ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָׁשהיתה 

לגר ׁשם  יׂשראל  ּבני על  ׁשליטה  ל ֹו ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיתה 

ה ּתֹורה . את  לק ּבל  ּכרחם  על   ליל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ ּמצרים ,

היה  העם " את  ּפרעה  ּד"ּבׁשּלח  ׁשהענין ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּובפרט 

ׁשבירה  ׁשּפעל ּו ה ּמּכֹות  ע ׂשר  היּו ׁשּכבר  ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָלאחרי

מצרים ' ה ּגל ּות ,4ּב'קליּפת  זמן נס ּתּים  ּוכבר  , ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

יׂשראל , ּבני על  ּפרעה  ׁשליטת  נס ּתּימה  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובמילא 

אי ֿ ּכן ואם  ּכלל , ממ ׁשל ּתֹו ּתחת  היּו לא  ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכבר 

מ ּמצרים . ל ׁשּלחם  עליהם  ׁשליטה  ל ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהיתה 

יׂשראל  ּבני ׁשאצל  ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  יּוק ׁשה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּוביֹותר 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו חפ ׁשית , ּדבחירה  הענין הן 5יׁשנֹו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

ׁשר ׁשם  מ ּצד  ׁשּזה ּו ג ֹו', מ ּמּנּו ּכאחד  היה  ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָהאדם 

ענין  אמ ּתית  ה ּוא  ׁשּׁשם  העצמ ּות , ְְְֲִִִִִֶַַַָָּבבחינת 

ּבעל ּות  ׁשּתהיה  ׁשּי אי ֿ ּכן ואם  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָה ּבחירה ,

ּומה  יׂשראל . ּבני ׁשל  ה ּבחירה  על  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹלפרעה 

כ ּו' א ֹות ֹו ֿ ּכֹופין ּד הענין ׁשּיׁשנֹו הרי 6ׁשּמצינּו , ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָ

היא  ה ּכפ ּיה  ּכא ׁשר  רק  (וכן זה  יׂשראל  ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּׁשּיׂשראל  מה  ע ׂשה  ל ֹו: ואמר ּו ע ּכּו"ם  ה ּכּוה ּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָאם 

 ל ּכמ ֹו7א ֹומרים   לרע "ואהב ּת ה ּציּוּוי ׁשּיׁשנֹו לפי והינּו ּתֹוכיח 8), ו"ה ֹוכח  ," ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

" עמית את 9את  לכ ּפֹות  ליה ּודי ׁשּמס ּיע  מ ּלמעלה  ּכח  נתינת  ה ּוא  זה  וציּוּוי , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
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פרשתנו.1) שמות.2)ריש עה"פ .3)ס "פ  א.4)פירש"י  נז, וארא תו"א תשובה 5)ראה הל' רמב "ם וראה כב . ג, בראשית

ב . לח , אמור בלקו"ת הובא א.6)רפ "ה. כא, ערכין משנה ג. א, ויקרא ופירש"י  ספ "ב .7)תו"כ גירושין הל' רמב "ם

יח .8) יט , יז.9)קדושים שם,

    
'B‚Â ÌÚ‰ ˙‡ ‰Út ÁlLa È‰ÈÂ1‰Ê ÔÈÚa ‰p‰ שילוח , של  «¿ƒ¿«««¿…∆»»¿ƒ≈¿ƒ¿»∆

מצרים  מלך  פרעה ֿ ידי  על  ממצרים ישראל  ÁÏÈLבני  ‰ÚtL eÈˆÓ»ƒ∆«¿…ƒ«
ÌÁk ÏÚ Ï‡NÈ Èa ממצרים ‡˙ לצאת רצו  לא מצידם הם ואילו  ∆¿≈ƒ¿»≈«»¿»

e˙kL BÓk)2 אמר ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש שמות פרשת בסוף Èe„לעיל  ¿∆»¿»
ÌL‚È ‰˜ÊÁ פרעה,Bˆ‡Ó ¬»»¿»¿≈≈«¿

רש"י  ÏLופירש ÌÁk ÏÚ«»¿»∆
Ï‡NÈ3.( ƒ¿»≈

‰Út ‰È‰ CÈ‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈»»«¿…
Ï‡NÈ Èa ÏÚ ËBÏLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

ÌÁk ÏÚ ÌÁlLÏ בניגוד ¿«¿»«»¿»
מילאÓÏLe‡לרצונם. ,Ú‚Ba ƒ¿»»¿≈«

B˙ËÈÏLÏ מצרים מלך  פרעה של  ƒ¿ƒ»
ÌkÚÏ Ï‡NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

ÌÈˆÓa,לצאת להם לאפשר  ולא ¿ƒ¿«ƒ
‰Êb ‰˙È‰L ÏÏ‚a ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿«∆»¿»¿≈»

‰ÏÚÓÏÓ שבני ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש ƒ¿«¿»
(כפי  במצרים משועבדים יהיו  ישראל 

בין  ב'ברית אבינו  לאברהם שנאמר 

‡CÈהבתרים'), ÔeÓ BÈ‡ Ï‡¬»≈»≈
Èa ÏÚ ‰ËÈÏL BÏ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»«¿≈
,ÌÈˆnÓ ÌL‚Ï Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¿»ƒƒ¿«ƒ
˙‡ Ïa˜Ï ÌÁk ÏÚ CÏÈÏ≈≈«»¿»¿«≈∆

‰Bz‰ לאלץ הכוח לו  היה  ומאין  «»
לרצונם? בניגוד  ללכת אותם

ÁlLa"c ÔÈÚ‰L ËÙeƒ¿»∆»ƒ¿»¿¿««
,"ÌÚ‰ ˙‡ ‰Út מצרים יציאת «¿…∆»»

‰eÈבפועל , kL ÈÁ‡Ï ‰È‰»»¿«¬≈∆¿»»
ÏÚtL ˙Bkn‰ NÚ‰ÈL e ∆∆««∆»¬¿ƒ»
'ÌÈˆÓ ˙tÈÏ˜'a4, כוחות ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

נקראים  הקדושה, היפך  ֿ אחרא, הסטרא

והסתר  העלם מהווים הם כי  'קליפה'

את  המכסה קליפה כמו  האלוקות על 

המכות  ועשר  אותו , ומסתירה הפרי 

המצרים  על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שהביא

קליפת  של  (הכנעה) 'שבירה' פעלו 

‰eÏb˙מצרים ÔÓÊ ÌizÒ Îe¿»ƒ¿«≈¿««»
במצרים, ישראל  בני  «≈¿ÏÈÓe‡של 

ÏÚ ‰Út ˙ËÈÏL ‰ÓizÒƒ¿«¿»¿ƒ««¿…«
eÈ‰ ‡Ï kL ,Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆¿»…»

ÏÏk BzÏLÓÓ ˙Áz הכוח כי  ««∆¿«¿¿»
בני  על  לשלוט מלמעלה לו  שניתן 

נסתיים, כבר  ‡CÈישראל  ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈

ÌÈˆnÓ ÌÁlLÏ Ì‰ÈÏÚ ‰ËÈÏL BÏ ‰˙È‰ לא מצידם הם אם »¿»¿ƒ»¬≈∆¿«¿»ƒƒ¿«ƒ
בכך ? רצו 

ÔÈÚ‰ BLÈ Ï‡NÈ Èa Ïˆ‡L Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰L˜eÈ ˙BÈe¿≈¿∆«ƒ«»«∆≈∆¿≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿»
e˙kL BÓk ,˙ÈLÙÁ ‰ÈÁc5 עץ חטא לאחר  בראשית, בפרשת ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿∆»

Á‡k„הדעת, ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰≈»»»»»¿««
ÌLL „vÓ e‰fL ,'B‚ epnÓƒ∆∆∆ƒ«»¿»

ישראל  בני  ‰eÓˆÚ˙של  ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»«¿
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  והמהות העצם

ה'עצמות'ÌMLבעצמו , בבחינת ∆»
‰ÈÁa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰¬ƒƒƒ¿««¿ƒ»
בוודאי  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שהרי 

שירצה  ואיך  שירצה מה לבחור  יכול 

יעשה, מה לו  יאמר  ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒומי 
CiL CÈ‡ ייתכן È‰zL‰איך  ≈«»∆ƒ¿∆

˙eÏÚa שליטה שהיא ואיזו  «¬
Èa ÏL ‰ÈÁa‰ ÏÚ ‰ÚÙÏ¿«¿…««¿ƒ»∆¿≈

Ï‡NÈ מי שיש הדבר  עצם והרי  ƒ¿»≈
או  כך  לעשות אותם להכריח שיכול 

הבחירה  לעיקרון  סתירה הוא אחרת

החופשית?

ÔÈÚ‰ BLiL eÈˆnL ‰Óe«∆»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
'eÎ B˙B‡ ÔÈÙBkc6, שלפעמים ¿ƒ

המוטל  את לעשות רוצה לא אדם אם

אותו  מכריחים התורה פי  על  עליו 

ב  זאת לרצונו לעשות Ê‰ניגוד  È‰¬≈∆
ŒÏÚ ‡È‰ ‰iÙk‰ L‡k ˜««¬∆«¿ƒ»ƒ«

Ï‡NÈ È„È נתונה הזו  שהסמכות ¿≈ƒ¿»≈
התורה פי  על  ‰e‰ekלהם Ì‡ ÔÎÂ)¿≈ƒƒ

‰Ó ‰NÚ :BÏ eÓ‡Â Ì"ekÚ«¿»¿¬≈«
EÏ ÌÈÓB‡ Ï‡NiM7 זו שגם ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

על  מבוססת היא כי  אפשרית כפייה

התורה  פי  על  יהודים של  ),הוראה
ÈeeÈv‰ BLiL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆∆¿«ƒ

EBÓk EÚÏ z‰‡Â"8," ¿»«¿»¿≈¬»
"E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰"Â9, ¿≈«ƒ«∆¬ƒ∆

‰Ê ÈeeÈˆÂ והחובה ישראל  אהבת של  ¿ƒ∆
הזולת של  הרוחני  למצבו  ‰e‡לדאוג 

ÚiÒnL ‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙¿ƒ«…«ƒ¿«¿»∆¿«≈«
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כז      

אנס ּוה ּו ע ּכּו"ם  ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָחבר ֹו,

ֿ אחת ֿ ועל  ּכן, נֹותן ה ּדין אם  (אפיל ּו ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָמעצמן

ּכּדין) ׁשּלא  אנסה ּו אם  ֿ וכ ּמה  וכיון 7ּכּמה  . ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

מ ּצד  (לא  מעצמ ֹו יׂשראל  ּבני את  ׁשילח  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּפרעה 

ּבכח ֹו היה  אי אם ּֿכן ליׂשראל ), ה ּקּב"ה  ְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹציּוּוי

יׂשראל . ּבני ׁשל  ה ּבחירה  על  ְְְְִִִֵֵֶַַָָל ׁשל ֹוט 

א ֹור 'ÔeÈÂב ) ּב'ת ֹורה  המבאר  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִַַָָֹ

ה ּׁשב ּוע  חסידי'ׁשע 10ּבפר ׁשת  (ּדי ְֲִִִֶַַַָָָ

העם ", את  ּפרעה  ּבׁשּלח  "ויהי ּבפיר ּוׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹּפר ׁשה )

ה ּיד ּוע  והינּו11ּבהק ּדים  ל ּפרי', קדמה  ׁש'ּקליּפה  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

ה ּוא  ּבּקליּפֹות  המל ּוּבׁש והח ּיּות  ְְְִֶַַַַָָׁשהא ֹור 

ה 'ּתה ּו' מ ּבחינת  מאד , ונעל ֹות  ּגב ֹוה ֹות  ְְְְְֲִִִֵַַַַֹֹמ ּמדרגֹות 

יׂשראל , ּדבני ה ּׁשר ׁש ׁשה ּוא  ל 'ּתק ּון' ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּקדם 

ּברר ּו מצרים , ּבׁשע ּבּוד  היּו יׂשראל  ּבני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָוכא ׁשר 

ֿ ידי  על  ׁשם  ׁשּנפל ּו ה ּקד ּוׁשה  ניצ ֹוצ ֹות  את  ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָוהעל ּו

ניתוּסף  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּד'תה ּו', ה ּכלים  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹׁשבירת 

ּבׁשּלח  "ויהי וזה ּו כ ּו'. יֹותר  ּגד ֹול  עיל ּוי ְְְְִִֵֶֶַַַָָאצלם 

יׂשראל  ּבני עם  מ ׁשּלח  ׁשהיה  העם ", את  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפרעה 

העם ") "עם  ּכמ ֹו ה ּוא  העם " "את  ְְִֵֶָָָָ(ּדפיר ּוׁש

ניצ ֹוצ ֹות  את  ע ּמהם  ׁשּׁשלח  כ ּו', וענפים  ֲִִִֶֶֶַַָָָֹּפאר ֹות 

ּבהיֹותם  ֿ ידם  על  ונתע ּלּו ׁשּנת ּברר ּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָה ּקד ּוׁשה 

ְְִִַּבמצרים .

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבׁשּלח ּד"ויהי הענין ּגם  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

רק  (לא  ּכפ ׁשּוט ֹו העם " את  ְְִֶַַָָֹֹּפרעה 

ה ּקד ּוׁשה  ניצ ֹוצ ֹות  את  העם  עם  מ ׁשּלח  ְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה 

ּבני ׁשּנת  את  מ ּמצרים  ׁשּׁשלח  א ּלא  ּבמצרים , ּברר ּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ה ּמּכֹות  ע ׂשר  לאחרי ׁשּדוקא  עצמם ), ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל 

דמצרים , ה ּבר ּור  ענין ׁשה ּוא  ה ּׁשע ּבּוד , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַוס ּיּום 

ּד"ּבׁשּלח  להענין וההכרח  האפ ׁשר ּות  ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה 

אצל ֹו, ׁשהיּו ה ּקד ּוׁשה  ניצ ֹוצ ֹות  ונת ּגּלּו נת ּברר ּו ׁשּכבר  ּדכיון העם ", את  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפרעה 

יׂשראל  ּבני את  ל ׁשּלח  ה ּכח  ל ֹו היה  ּד'תה ּו', ה ּניצ ֹוצ ֹות  מעלת  ּגֹודל  מ ּצד  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹה ּנה 
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התורה  פי  על  Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂיהודים ,Ôk Ô˙B ÔÈc‰ Ì‡ eÏÈÙ‡)¬ƒƒ«ƒ≈≈¿««««»
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Ï‡NÈ,לצאת שלא בחרו  הם ואם ƒ¿»≈
את  עליהם לכפות הכוח לו  היה מנין 
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הרבי  עורר  תשכ "ה זו , שבשנה להעיר 
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וכלים  מרובים אורות היו  בו  התוהו '
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למצרים. הירידה קודם
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ÌÈˆÓ„ ea‰ ÔÈÚ ‡e‰L כי ∆ƒ¿««≈¿ƒ¿«ƒ
הביאו  השעבוד  והפסקת המכות עשר 

מצרים, של  וזיכוך  «¿«‰È˙‰לבירור 
ÔÈÚ‰Ï ÁÎ‰‰Â ˙eLÙ‡‰»∆¿»¿«∆¿≈«¿»ƒ¿»
,"ÌÚ‰ ˙‡ ‰Út ÁlLa"c¿¿«««¿…∆»»
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ממשלתו , תחת vÓ„ונתונים ‰p‰ƒ≈ƒ«

'e‰˙'c ˙BˆBˆÈp‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬««ƒ¿…
נתגלו , BÏשכעת ‰È‰ לפרעהÁk‰ »»«…«
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כח     

ׁשּכבר  לאחרי ּדה ּנה , ּבזה , והענין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ ּמצרים .

יׂשראל  מ ּבני ּכא ּלּו היּו דמצרים , ה ּׁשע ּבּוד  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָנס ּתּים 

ּבמיטב  מצרים , ּבארץ  לה ּׁשאר  ׁשּמּוטב  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּסבר ּו

ּגֹוׁשן  ּבארץ  מ ּתֹו12הארץ , ה ' את  ולעב ֹוד  , ְְֲִֶֶֶֶֶַָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ל ּמד ּבר  לצאת  רצ ּו לא  ולכן כ ּו', ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹמנּוחה 

ועקרב  ׂשרף  זר ּועה 13נח ׁש לא  ארץ  (ּגם 14, ְְְֶֶַַָָָָָָֹ

ּבחינת 15ּבר ּוחנּיּות  מ ּצד  ה ּוא  זה  ּכל  אמנם , .( ְְְִִִֶַַָָָָ

ּבכלים , א ֹור ֹות  והג ּבלה , ּבמדידה  ׁשה ּוא  ְְְְִִִִֵֶַַָָָה 'ּתק ּון',

ּוגב ּולים  מצרים  ּבמצרים , לה ּׁשאר  יכ ֹולים  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָולכן

מ ּבחינת  ׁשּׁשר ׁשֹו ּפרעה , ּדוקא   א ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹּדקד ּוׁשה .

נאמר  ּבכלים , מהתיּׁשב ּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹה 'ּתה ּו'

ׁשל 16עליו  ל ּבן את  ׁשהקריב  הקריב , ּופרעה  ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם  מ ּמצרים 17יׂשראל  ׁשּיצא ּו , ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ג ֹו' נע ּורי ֿ חסד  ּד ההתע ֹורר ּות  ֿ ידי על  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּדקד ּוׁשה ,

זר ּועה  לא  ּבארץ  ּבּמד ּבר  אחרי 14לכ ּת. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבמה LÈÂג ) ּגם  מצינּו ֿ זה   ּדר ֿ ׁשעל  לה ֹוסיף , ¿≈ְְִִֶֶֶֶַַַָ

ה ּפר ׁשה  ּבהמ ׁש ה 'וּי18ּׁשּכת ּוב  ֹורה ּו ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ואיתא  ה ּמים , וּימ ּתק ּו ה ּמים  אל   וּיׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעץ 

מר ,19ּבּמדר ׁש עץ  ׁשה ּוא  היה , הר ּדּופני זה  ׁשעץ  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ה ּמות  סם  הם  ה ּנה 20ׁשּפיר ֹותיו ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  , ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

והענין  ה ּמרים . ה ּמים  נמ ּתק ּו ֿ יד ֹו על  ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּדוקא 

ּפעם 21ּבזה  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ּגיל ּוי 22, מ ּצד  זה  ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

סטרא ֿ ּדאתה ּפכא  הענין א ּלא  ה ּקד ּוׁשה , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָא ֹור 

מתה ּפכת  עצמ ּה ֿ אחרא  ׁשה ּסטרא  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָאחרא ,

והינּו, ה ּתה ּו. ּבע ֹולם  ׁשר ׁשּה מ ּצד  ְְְְְִִַַַָָָָֹלקד ּוׁשה ,

ה ּׁשר ׁש הת ּגּלּות  את  ׁשּמע ֹוררת  ה ּמריר ּות , ּתכלית  הר ּדּופני, ֿ ידי על  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּדוקא 

ח ׁשֹוכא  ּדאתה ּפכא  ענין ׁשּזה ּו ה ּמרים , ה ּמים  מתיק ּות  נע ׂשית  ה ּתה ּו, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבבחינת 

למיתקא  ּומריר ּו ּומתיק ּות .23לנה ֹורא  א ֹור  נע ׂשים  עצמם  וה ּמריר ּות  ׁשהח ֹוׁש , ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ

(אף  א ֹור  ּגיל ּוי ֿ ידי על  ּׁשּנע ׂשה  ה ּבר ּור  מא ׁשר  יֹותר  למעלה  מ ּגיע  זה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוענין
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יא.12) שם, ו. מז, 13.374)ויגש ע ' ח "ב  לקו"ש וראה טו. ח , ב .14)עקב  ב , פח ,15)ירמי ' מסעי  א. כ, נשא לקו"ת ראה

יו"ד.16)ג. יד, ה.17)פרשתנו פכ"א, כה.18)שמו"ר עה"פ .19)טו, תיב "ע  ג. פ "נ, ג. פכ"ג, שמו"ר עה"פ . מכילתא

שם.20) פ "נ לשמו"ר כהונה במתנות הובא - הרדופני  ערך הערוך ע '21)ספר ואילך. א'שטו ע ' ח "ג תער"ב  המשך ראה

מנחם 22)א'שכח . (תורת תשט "ו לגני  באתי  ד"ה וראה סט ). ע ' תשי "א (סה"מ  תשי "א חודש מחר יהונתן לו ויאמר ד"ה

לח ). ע ' תשכ"ט  (סה"מ  תשכ"ט  מעשה ואנשי  חסידים ד"ה ואילך). קסב  ס "ע  לגני  באתי  המאמרים ספר א.23)- ד, זח "א

    
ÌÈˆÓ„ „eaÚM‰ ÌizÒ kL ÈÁ‡Ï ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»ƒ¿«≈«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

היציאה  זמן  eqLממצרים,והגיע Ï‡NÈ ÈaÓ el‡k eÈ‰»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈∆»¿
ı‡a ,ı‡‰ ËÈÓa ,ÌÈˆÓ ı‡a ‡M‰Ï ËenL∆»¿ƒ»≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆¿∆∆

ÔLBb12'eÎ ‰ÁeÓ CBzÓ '‰ ˙‡ „BÚÏÂ אינם , כבר  מעתה שהרי  ∆¿«¬∆ƒ¿»
והמצרים, פרעה של  לשעבוד  נתונים

a„nÏ ˙‡ˆÏ eˆ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…»»≈«ƒ¿»
˜ÚÂ ÛN LÁ Ba LiL13, ∆≈»»»»¿«¿»

Ê ‡Ï ı‡‰Úe14Ìb) ∆∆…¿»«
˙eiÁea15 בחסידות כמבואר ¿»ƒ

שרף', 'נחש', אלה כל  כיצד  בהרחבה

מבטאים  זרועה' לא ו 'ארץ 'עקרב'

הרוחני  במובן  שליליים ).עניינים
ÌÓ‡ צריכים היו  דבר , של  לאמיתו  »¿»

כי  ממצרים, Ê‰לצאת Ïk השיקולים »∆
במצרים  הישארות בעד  ‰e‡האמורים

‡e‰L ,'Ôe˜z'‰ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««ƒ∆
˙BB‡ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»

מידת לפי ÌÈÏÎaהמלובשים  ¿≈ƒ
‡M‰Ïהאורות, ÌÈÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈

,ÌÈˆÓa בתוךÌÈˆÓ ¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
‡˜Âc C‡ .‰Le„˜c ÌÈÏe‚e¿ƒƒ¿»««¿»
˙ÈÁaÓ BLML ,‰Út«¿…∆»¿ƒ¿ƒ«
˙eMÈ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL 'e‰z'‰«…∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ÌÈÏÎa דתוהו שהאורות כך  כדי  (ועד  ¿≈ƒ
הכלים'), 'שבירת »¡∆Ó‡גרמו 

ÂÈÏÚ16,È˜‰ ‰ÚÙe »»«¿…ƒ¿ƒ
Ï‡NÈ ÏL ÔaÏ ˙‡ È˜‰L∆ƒ¿ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈

ÌÈÓMaL Ì‰È‡Ï17, ודווקא «¬ƒ∆∆«»«ƒ
ישראל  לבני  גרם ¿«∆e‡ˆiLפרעה

È„ÈŒÏÚ ,‰Le„˜c ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿»«¿≈
'B‚ CÈeÚ „ÒÁc ˙eBÚ˙‰‰«ƒ¿¿¿∆∆¿»ƒ
‡Ï ı‡a a„na ÈÁ‡ CzÎÏ∆¿≈«¬««ƒ¿»¿∆∆…

‰ÚeÊ14 בגודל התבוננות ידי  על  כי  ¿»
במדבר , וההליכה מצרים יציאת עניין 

להוציא  שבכוחה להתעוררות מגיעים

וההגבלות  מהמיצרים האדם את

ממדידה  למעלה ה' את ולעבוד 

והגבלה.

ŒCcŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆«∆∆

‰Lt‰ CLÓ‰a e˙kM ‰Óa Ìb eÈˆÓ ‰Ê18,השבוע פרשת ∆»ƒ«¿«∆»¿∆¿≈«»»»
בשלח  ‰'פרשת e‰BiÂ רבינו למשהÌÈn‰ Ï‡ CÏLiÂ ıÚ המרים «≈≈««¿≈∆««ƒ

‡˙È‡Â ,ÌÈn‰ e˜zÓiÂ מובאL„na19ÈÙec‰ ‰Ê ıÚL «ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆≈∆«¿¿ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ì‰ ÂÈ˙BÈtL ,Ó ıÚ ‡e‰L ,‰È‰20ŒÏÚŒÛ‡Â , »»∆≈«∆≈»≈««»∆¿««

B„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ ÔÎŒÈtƒ≈ƒ≈«¿»«»
ÌÈn‰ ÌÈn‰ e˜zÓ ֿ על  וזהו  ƒ¿¿««ƒ«»ƒ

ידי  על  שדווקא לעיל  האמור  דרך 

במצרים  ישראל  בני  את ששעבד  פרעה

מצרים. יציאת לבסוף הייתה

‰Êa ÔÈÚ‰Â21‡a˙pL BÓk , ¿»ƒ¿»¿∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÚt22 הרבי של  חסידות במאמרי  ««
Ê‰קודמות בשנים  ÔÈ‡L המתקת ∆≈∆

על  דווקא מר המים שפריו  עץ ידי 

,‰Le„w‰ B‡ ÈeÏÈb „vÓƒ«ƒ«¿»
‡Ît‰˙‡c ÔÈÚ‰ ‡l‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

,‡Á‡Œ‡ËÒ האחר הצד  הפיכת ƒ¿»«¬»
הקדושה) צד  «¿Œ‡Ëq‰L∆«ƒ(שאינו 

˙Ît‰˙Ó dÓˆÚ ‡Á‡«¬»«¿»ƒ¿«∆∆
dLL „vÓ ,‰Le„˜Ï הגבוה ƒ¿»ƒ«»¿»

‰e‰zוהנעלה  ÌÏBÚa שלמעלה ¿»«…
ה'תיקון '. ÂcL˜‡מעולם ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»

˙ÈÏÎz ,ÈÙec‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿¿ƒ«¿ƒ
˙‡ ˙BÚnL ,˙eÈn‰«¿ƒ∆¿∆∆∆

LM‰ ˙elb˙‰ הנעלה˙ÈÁa ƒ¿««…∆ƒ¿ƒ«
ÌÈn‰ ˙e˜È˙Ó ˙ÈNÚ ,e‰z‰«…«¬≈¿ƒ««ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈn‰«»ƒ∆∆ƒ¿»
‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור  ÈÓÏ˙˜‡חושך  eÈÓe23 ¿ƒ¿ƒ¿»
למתוק, eÈn‰Â˙ומר  CLBÁ‰L∆«∆¿«¿ƒ

.˙e˜È˙Óe B‡ ÌÈNÚ ÌÓˆÚ«¿»«¬ƒ¿ƒ
ÚÈbÓ ‰Ê ÔÈÚÂ והוא 'נגיעה' לו  יש ¿ƒ¿»∆«ƒ«

ÏÚÓÏL‡Ó‰פועל  ˙BÈ ¿«¿»≈≈¬∆
ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM ea‰«≈∆«¬∆«¿≈ƒ
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כט      

מ ּגיע  א ֹור , ּגיל ּוי ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשה  ה ּבר ּור  ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַׁשּגם 

עצמ ֹו), מ ּצד  הא ֹור  ּגיל ּוי מא ׁשר  יֹותר  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָלמעלה 

מ ּגיע  ׁשּבח ֹוטם  ה ּׂשמאלי נקב  ׁשּדוקא   ּדר ֿ ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועל 

ה ּימני  מה ּנקב  למעלה  ּדח ּיין, ח ּיין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבבחינת 

ח ּיין  ּבבחינת  רק  על 24ֿׁשּמּגיע  ה ּוא  זה  וענין . ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ

ניתוּסף  ּפרעה  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  לעיל  האמ ּור   ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדר

ענין  ּכלל ּות  ּגם  וזה ּו כ ּו'. יֹותר  ּגד ֹול  ְְְִִֵֶַַָָעיל ּוי

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּכמבאר  לזריעת 10ה ּגל ּות , ׁשּנמ ׁשל  ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

זה  הרי (ׁשּלכן ונפסד  ׁשּנרקב  ּבארץ , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה ּגרעין

ּבדמעה " ּד"ה ּזֹורעים  ֿ זה 25ּבא ֹופן ֿ ידי ועל  ,( ְְְְְְְִִֵֶֶַַָ

יקצר ּו" ("ּבר ּנה  ה ּצמיחה  נע ׂשית  )25ּדוקא  ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  וריּבּוי, ּכּורי 26ּבת ֹוספת  ּכּמה  מ ֹוציא  ּכּור  ן.זֹורע  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
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ואילך).24) נח  ס "ע  תשי "א (סה"מ  תשי "א ידו והניף  ד"ה ואילך. תמח  ע ' ח "ב  תער"ב  המשך ב . קל, בזח "ג אד"ר ראה

(תורת  26 הערה ספ "ב  וישלח  דש"פ  בידו הבא מן ויקח  ד"ה וראה רכט ). ע ' תשכ"ב  (סה"מ  תשכ"ב  ההוא ביום והי ' ד"ה

.(326 ע ' חמ "א התוועדויות - ה.25)מנחם קכו, שם:26)תהלים בפסחים (ועוד). פרשתנו ריש בתו"א כ"ה ב . פז, פסחים

סאה.

    
ÚÈbÓ ,B‡ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ea‰ ÌbL Û‡) B‡«∆««≈∆«¬∆«¿≈ƒ«ƒ«

BÓˆÚ „vÓ B‡‰ ÈeÏÈb L‡Ó ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ שגם ברור  שכן  ¿«¿»≈≈¬∆ƒ»ƒ««¿
ידי  על  שנפעל  והזיכוך  שה'בירור ' אלא והשפעה פעולה לו  יש אור  גילוי 

יותר  גדולה והשפעה פעולה לו  יש הטוב והעלאת מהרע הטוב ),הפרדת
˜ ‡˜ÂcL CcŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿»∆∆

,ÌËBÁaL ÈÏ‡ÓO‰ שבדרך אף «¿»ƒ∆«∆
לעומת  לימין  חשיבות יש כלל 

ÔÈiÁהשמאל , ˙ÈÁa ÚÈbÓ«ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
ÈÓi‰ ˜p‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,ÔÈiÁc¿«ƒ¿«¿»≈«∆∆«¿»ƒ
ÔÈiÁ ˙ÈÁa ˜ ÚÈbnL24 ∆«ƒ««ƒ¿ƒ««ƒ

מריח  שהאדם שהריח בזוהר  (מובא

ויש  החיות, עצם הוא האף באמצעות

– הנקבים שני  שהם דרגות שתי  בכך 

שבאף, – הזהר  בלשון  "פרדשקא"

ודווקא  השמאלי , והנקב הימני  הנקב

ממש, החיות עצם הוא השמאלי  הנקב

בין  שההבדל  בחסידות כך  על  ומבואר 

להבדל  בדומה הוא ה"פרדשקא" שני 

הנקב  בבחינת שהם הקרבנות, ריח בין 

בבחינת  שהוא הכיפורים), יום של  הקטורת (ובמיוחד  הקטורת לריח הימני ,

השמאלי ). הנקב

‰Út È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÏÈÚÏ eÓ‡‰ CcŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆»»¿≈∆«¿»«¿≈«¿…
לקדושה  מנגד  eÎ'שהיה ˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚ ÛqÂ˙È. ישראל בבני  ƒ¿«≈ƒ»≈

,˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»ƒ¿««»
'B‡ ‰B˙'a ‡Ók10 «¿…»¿»

ÏLÓpL הגלותÔÈÚb‰ ˙ÚÈÊÏ ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«««¿ƒ
ÔÎlL) „ÒÙÂ ˜pL ,ı‡a»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆»≈
ÌÈÚBf‰"c ÔÙB‡a ‰Ê È‰¬≈∆¿∆¿«¿ƒ

"‰ÚÓ„a25 אין עדיין  הזריעה ובעת ¿ƒ¿»
שמח  ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰האדם הגירעון ), ¿«¿≈∆

ÈNÚ˙והחיסרון  ‡˜Âc«¿»«¬≈
"eˆ˜È ‰pa") ‰ÁÈÓv‰25 «¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿…

שמחה  ÈeaÈÂ,מתוך  ˙ÙÒB˙a (¿∆∆¿ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók26ÚBÊ ¿«¬««≈«≈«

ek(נפח (מידת nk‰אחד  ‡ÈˆBÓƒ«»
ÔÈek.גדולה כמות ƒ
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב



ל

      
מוגה  בלתי

 לך כמו נהגם , ולא  - נחם  "ולא  רש "י: מפרש  הפרשה  בהתהלכך 1בהתחלת  העם , את  תנחה 2נחה 
אותך ".

להבין: וצריך 

אותך "),א ) תנחה  ו"בהתהלכך  העם ", את  נחה  ("לך  פסוקים  משני ראיה  להביא  רש "י צריך  מדוע 
ואומר "? "מאי מקומות : בכמה  הגמרא  ובלשון מהם . באחד  מסתפק  ואינו

ש "נחם "ב ) ראיה  להביא  יכול  רש "י היה  לכאורה  יותר : גדולה  שכתוב קושיא  ממה  "נהגם " פירושו
הדרך " "לנחותם  - 'שני') לפני הראשונה , בפרשה  (ומיד  גופא  בשלח  מפרש :3בפרשת  עצמו שרש "י וכפי ,

מפסוק  ראיה  רש "י מביא  - בסמוך  שכתוב  ממה  להביא  ובמקום  הנהגה ; של  ענין שזהו להנחותם ", "כמו
'משלי'! בספר  מפסוק  נוספת  וראיה  זה , לאחרי פרשיות  כמה  שנאמר 

: בזה הביאור  לומר  ויש 
שהפירוש  אף  ולכן, בדיוק , הם  הסכמי) לשון (שאינו הקודש  בלשון שהם  התורה  שתיבות  - ובהקדמה 
וכיון  ("נהגם "), הנהגה  ללשון ("נחם ") הנחה  לשון בין חילוק  יש  עדיין ֿ מקום  מכל  "נהגם ", הוא  ד "נחם "
עדיין  נשארת  "נהגם ", הוא  שפירושו שלמרות  ֿ לומר , ֿ צריך  ֿ כן על  "נחם ", אלא  "נהגם ", נאמר  לא  שבכתוב 

הנהגה . מלשון שאינה  כפי הנחה  של  המשמעות  גם 

בביכורים  שכתוב  למה  בנוגע  לדבר : איתא "4וראיה  אלקיך ", ה ' אומר 5בגמרא לפני יהודה  "ר ' :
מנהיג , (כלומר : מנחה  שהוא  וגו', אלקים  נחם  ולא  לשון "והנחתו רש "י: ומפרש  תנופה ", זו והנחתו
אלא  אינו או תנופה , זו אומר  "אתה  הגמרא : דברי ובהמשך  ומוריד ". ומעלה  רוחות  לארבע  אותו מניף )

אומר  כשהוא  ממש , שגם 6הנחה  ונמצא , תנופה ". זו והנחתו, מקיים  אני מה  הא  אמור , הנחה  הרי והניחו,
לפירוש  מקום  נשאר  עדיין הנהגה , שפירושו אלקים " נחם  "ולא  מלשון "והנחתו" שמפרש  יהודה  ר ' לדעת 

ממש ". ד "הנחה 

ולא  "נחם ", הוא  הכתוב  שלשון כיון ֿ מקום  מכל  "נהגם ", הוא  ד "נחם " שהפירוש  אף  לעניננו: ובנוגע 
ֿ פי  ֿ על  שאף  והיינו, ומנוחה , נחת  של  באופן היא  שההנהגה  - הנחה  של  המשמעות  גם  נשארת  "נהגם ",

רז"ל  וכמאמר  המנוחה , היפך  היא  בדרך  ישראל 7שהליכה  בני בצאת  ֿ מקום , מכל  כו', ממעטת  שהדרך 
ומנוחה . בנחת  היתה  שהליכתם  באופן ֿ ישראל  בני את  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  הנהיג  ממצרים 

 ממה נהגם ", "לא  פירושו נחם " ש "לא  לפירושו ראיה  מביא  שרש "י הטעם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
הנהגה , של  מלשון הוא  ש "נחם " מוכח  שמזה  - אותך " תנחה  ו"בהתהלכך  העם " את  נחה  "לך  שכתוב 

מנוחה : של  באופן היא  וההנהגה 
הנחה  מלשון לפרש  אפשר  אי שהרי - הנהגה  לשון שזהו (רק ) יודעים  העם " את  נחה  "לך  מהפסוק 
ישראל , לארץ  להוליכם  במקום  במדבר , ֿ ישראל  בני את  שיניח  למשה  אמר  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  ממש ,
מנוחה  של  באופן הנהגה  זוהי אם  יודעים  לא  עדיין אבל  הנהגה ; מלשון הוא  ש "נחה " ֿ לומר  ֿ צריך  ֿ כן  ועל 
יום  הארבעים  כמו (לא  בכעס  שהיו האמצעיים  יום  בארבעים  נאמר  גו'" נחה  "לך  שהרי לא , או ונחת 

ברצון) שהיו והאחרונים  ד "לך 8הראשונים  לענין בנוגע  גם  התבטא  הכעס  שענין לומר  מקום  יש  ֿ כן, ואם  ,
ונחת . מנוחה  של  באופן היה  לא  שההנהגה  גו'", נחה 
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לי      

נחת  של  באופן הנהגה  שזוהי מוכח  שמזה  אותך ", תנחה  "בהתהלכך  הפסוק  את  גם  רש "י מביא  ולכן
כו'. מנוחה  של  באופן האדם  את  מנהיגה  שהיא  התורה  מעלת  את  לבאר  הפסוק  כוונת  שהרי - ומנוחה 

- הנהגה  מלשון ולא  מנוחה , מלשון רק  שהוא  לפרש  מקום  יש  אותך " תנחה  "בהתהלכך  בפסוק  אבל 
הכוונה  שאין לפרש  יש  "בהתהלכך ", לתיבת  בהמשך  באה  "תנחה " שתיבת  ֿ פי ֿ על  אף  עצמה ,כי

הזה אלא  דעולם  הזמן משך  דהיינו, הפסוק 9ההליכה , בהמשך  וכמו עליך ",2, תשמור  "בשכבך  :
שנה  ק "כ  לאחרי האדם  את  שומרת  שהתורה  מביאה 9שפירושו, שהתורה  אותך ", תנחה  "בהתהלכך  גם  כך  ,

אדמות . עלי חייו ימי במשך  לאדם  מנוחה 

בפסוק  לפרש  יכולים  אזי הנהגה , מלשון שזהו העם " את  נחה  "לך  מהפסוק  ראיה  שיש  לאחרי ולכן,
היא  בדרך  שההנהגה  היינו, מנוחה ), מלשון רק  (ולא  הנהגה  מלשון גם  שזהו אותך " תנחה  "בהתהלכך 

מנוחה . של  באופן הנהגה  הוא  ד "נחם " הפירוש  גם  הנה  לכך , ובהתאם  מנוחה . של  באופן

כי  הנהגה , מלשון שפירושו הדרך " "לנחותם  שכתוב  ממה  ראיה  מביא  אינו שרש "י הטעם  גם  וזהו
"לנחותם  ופירוש  מנוחה , מלשון רק  הוא  ש "לנחותם " לפרש  אפשר  כאן בדרך ,גם  שבהיותם  הוא , "

שמצינו  לאחרי ורק  מנוחה ; של  באופן תהיה  עצמה  בדרך  שההליכה  לא  אבל  מנוחה , למקום  הענן יביאם 
"לנחותם " שגם  רש "י מפרש  אזי הנהגה , מלשון שזהו - נחם " "ולא  בפרשתנו: וגם  - נוספים  במקומות 

" להנחותם ".הוא  כמו

תנופה " ש "זו בגמרא  שנתפרש  בביכורים , שנאמר  "והנחתו" מהפסוק  ראיה  רש "י מביא  לא  כן וכמו
רש "י  ובלשון להלכה , בנוגע  דרש  שזהו כיון - וגו'") אלקים  נחם  ולא  לשון "והדרשה 10("והנחתו :

מקרא . של  לפשוטו שייך  זה  ואין תדרש ",

:להבין צריך  ועדיין
וגו'". פרעה  בשלח  "ויהי התיבות  את  רש "י מעתיק  פירושו בהתחלת 

בכל  פירושו להתחיל  לו היה  כן, דאם  חדשה , פרשה  מתחילה  שכאן לציין רש "י שכוונת  לומר  ואין
הפרשה  התחלת  בהעתקת  .11פרשה 

את  תחילה  העתיק  למה  - כו'" נהגם  "ולא  נחם ", "ולא  התיבות  את  רק  מפרש  שרש "י כיון ולכאורה ,
וגו'"? פרעה  בשלח  "ויהי התיבות 

הפסוק : בכללות  שאלה  לתרץ  רש "י שכוונת  לומר , ויש 

ושבו  מלחמה  בראותם  העם  ינחם  "פן הפסוק : בהמשך  כמפורש  - הוא  גו'" נחם  ש "לא  הטעם 
מצרימה ".

צרות  סבלו במצרים  בהיותם  הרי - למצרים  לחזור  ירצו ישראל  שבני יתכן כיצד  מובן: אינו ולכאורה 
רז"ל  כמאמר  הנשים , את  גם  אלא  האנשים , את  רק  ולא  פרך , בעבודת  אותם  שיעבד  שפרעה  כיון 12רבות ,

אותם  השקיעו הקטנים , הילדים  וגם  לאנשים ", נשים  ומלאכת  לנשים  אנשים  מלאכת  מחליפין "שהיו
בדמם 13בבנין  רוחץ  היה  שפרעה  ועד  מצרימה ?!14, לשוב  שירצו לחשש  מקום  יש  איך  כן, ואם  ,

ֿ פי  ֿ על  אף  הנה  - כו'" שינחמו וידע  ספק  בלי העתידות  יודע  השם  כי "וידענו ֿ עזרא ' ה 'אבן שכתוב  ומה 
מקרא . של  בפשוטו ֿ כך  כל  מחוור  זה  אין המקרא , מפשטני הוא  ֿ עזרא ' שה 'אבן

כאלו  שהיו מובן, שמזה  - העם " את  פרעה  בשלח  "ויהי התיבות  בהעתקת  רש "י מבהיר  זו ושאלה 
ה  שפרעה  עד  ממצרים , לצאת  רצו שלא  ישראל  לעיל מבני שנתבאר  וכמו לשלחם , הפסוק 15וצרך  16בפירוש 
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לב     

ושבו  גו' העם  ינחם  "פן החשש  ישנו אליהם  ובנוגע  מארצו", יגרשם  חזקה  וביד  ישלחם  חזקה  ביד  "כי
גו'". פלשתים  ארץ  דרך  אלקים  נחם  "לא  ולכן מצרימה ",

את  שלח  (שפרעה  זה  ענין הרי - העם " את  פרעה  בשלח  "ויהי כאן נאמר  מדוע  גם  מתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל 
ממצרים  ישראל  בצאת  ויהי לומר  צריך  הכתוב  היה  כן, ואם  זה , שלפני בפרשה  כבר  נאמר  ישראל ) בני
לבאר  הקדמה  שזהו אלא  - העם ? את  שלח  שפרעה  ולכפול  לחזור  התורה  צריכה  ומדוע  בזה , וכיוצא 
ממצרים , לצאת  רצו לא  שמלכתחילה  כאלו שיש  כיון מצרימה ", ושבו העם  ינחם  פן גו' נחם  ש "לא  הטעם 

לעיל . כנזכר 

 כאשר שאפילו - ישראל  בני עם  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  הנהגתו באופן נפלא  דבר  רואים  זה  ובענין
החשש  לולי הנה  משם , אותם  שלח  שפרעה  בגלל  רק  ממצרים  שיצאו ישראל  מבני אלו אודות  מדובר 

ומנוחה . נחת  של  באופן אותם  גם  מנהיג  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  היה  גו'", ינחם  "פן
מישראל : אחד  לכל  הוראה  גם  וזוהי

הארץ " "ערות  ממצרים , לצאת  הרצון אצלו שחסר  באופן הוא  הרוחני שמצבו יהודי עדיין 17גם  -
ומנוחה ; נחת  של  באופן הטוב , בתכלית  מלמעלה  עמו מתנהגים 

ש "בראותו  החשש  בגלל  רק  שזהו לידע , צריך  בעבודתו, וקשיים  המנוחה  העדר  של  מצב  רואה  ואם 
מצרימה , וישוב  יתיירא  בלבד ), המלחמה  ראיית  אלא  בפועל , מלחמה  לידי יבוא  לא  אם  (אפילו מלחמה "

התורה . לקבלת  בדרך  שישנם  הקשיים  עם  להתמודד  ירצה  ולא 

במנוחה  אותו מנהיגים  לא  לכן הנפש , פנימיות  שמצד  העבודה  את  אצלו לעורר  רוצים  שמלמעלה  וכיון
הנפש  מפנימיות  כחות  אצלו מתעוררים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  שונים , נסיונות  בפניו מעמידים  אלא  קרובה , ובדרך 

שכתוב ל  כמו הנסיונות , תכלית  שזוהי - הקשיים  כל  על  הבט  מבלי עבודתו אלקיכם 18עבוד  ה ' מנסה  "כי
היינו  גו'", לבבכם  בכל  אלקיכם  ה ' את  אוהבים  הישכם  לדעת  אצל 19אתכם  ֿ ושלום  חס  שחסרה  בגלל  לא  ,

ההרגש  האדם  אצל  יתעורר  הנסיון ֿ ידי שעל  בכדי אלא  בנסיון, לעמוד  יוכל  אם  הידיעה  ֿ הוא  הקדוש ֿברוך 
גו'". אוהבים  ד "הישכם 

מוכן  ולהיות  כו', מקשיים  להתפעל  מבלי עבודתו לעבוד  בתוקף  להחליט  עצמו על  שיפעל  - לזה  והעצה 
ומסירות  נסיון לידי אותו להביא  צורך  יהיה  שלא  כשלעצמה , זו בהחלטה  ודי הצורך , בעת  למלחמה  אפילו
נפש , המסירות  ענין את  כבר  מחליפה  דאתכפיא , בעבודה  אוחז שהוא  העובדה  שעצם  והיינו, בפועל . נפש 

כולא " קטלא  לי מה  פלגא , קטלא  לי "מה  ומנוחה .20כי בנחת  היא  מלמעלה  עמו ההנהגה  ואז ,

(כמו  התורה  פנימיות  לגילוי לזכות  והשלימה  האמיתית  הגאולה  אל  מהגלות  יוצאים  כזה  ובאופן
הנגלית  התורה  לקבלת  זכו מצרים  גלות  ֿ ידי שכתוב 21שעל  כמו אראנו 22, מצרים  מארץ  צאתך  "כימי

שכתוב  וכמו תוושעון".23נפלאות "), ונחת  "בשובה 

***

. העם את  פרעה  בשלח  ויהי ֿ המתחיל  דבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 עצמו בפני לאור  יצא  - מכות  מסכת  על  ה "הדרן" הבא ).24המשך  בעמוד  (נדפס  .

***

 של ידו - ֿ ה  י כס  על  יד  כי משה , - "ויאמר  הפרשה , בסיום  רש "י בפירוש  הביאור 
. עולמית  בעמלק  ואיבה  מלחמה  לו להיות  בכסאו לישבע  הורמה  ֿ הוא  ֿ ברוך  ֿ ברוך ֿהקדוש  הקדוש  נשבע  .
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לג      

שלם  השם  יהיה  שמו וכשימחה  כולו, עמלק  של  שמו שימחה  עד  שלם  כסאו ואין שלם  שמו שאין הוא 
וכו'" שלם  הציווי 25והכסא  את  משה  קיים  גו'" כס  על  יד  "כי שבאמירה  (שהיה 26- יהושע " באזני "ושים 

עיכוב  ללא  מיד , לקיימו ש "ויחלוש 27צריך  לאחרי גם  גמולו, את  לו לשלם  ישראל  את  לצוות  לעוררו ,(
עמלק " את  לו 28יהושע  להיות  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  שבועתו בגלל  כולו", עמלק  של  שמו שימחה  "עד  ,

תהיה  שהמלחמה  אף  יהושע , של  בזמנו גם  בתוקף  השנאה  רגש  שיהיה  שפועלת  עולמית , ואיבה  מלחמה 
"ואיבה " תיבות  בראשי והרמז רב ; זמן ההיא "29לאחרי בעת  ה ' אל  "ואתחנן בגימטריא 30, "ואתחנן" ,

(ט "ו  מוחין חיבור  נאמר 31תקט "ו, עליו נחש , משרש  (שהיה  עמלק  של  ענינו היפך  (ת "ק ), ומדות  (32

הוגה  - שלם ) שמו יהיה  שלא  לו"ה , י"ה  בין (הפסק  למדות  מוחין בין הפסק  שגורם  גו'") אשית  "ואיבה 
ואילך . 95 עמוד  ו חלק  שיחות ' ב 'לקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על 
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(25. מזבח  של  - שמו "ויקרא שלפניו: בפסוק הביאור .וכן
(לא  קאי  ש"ויקרא" כו'", הנס את זוכר מזבח  של  שמו המזכיר
ופועל  הנס את שמזכיר מזבח , של  "שמו" על  אלא) משה, על 

נסי ". "ה' ההכרזה
יד .26) יז, פרשתנו
יד )27) (יט , יתרו בפ' רש"י  שמפרש משה כפי  הנהגת אודות

מהקב"ה, שליחות -במסירת כו'" לעסקיו פונה משה הי ' "שלא
בהיותו  שגם שכיון משה, של  עסקיו אודות מדובר כאשר אפילו
מט , נצבים לקו"ת (ראה דאצילות חכמה בדרגת הי ' למטה בעולם
את  הניח  ואעפ"כ , העילוי , בתכלית "עסקיו" היו בודאי  הרי  ב),

הקב"ה. של  שליחותו בקיום מיד  והתעסק הכל ,
(סכ "א) באגה"ק במ "ש הזקן רבינו כוונת גם שזוהי  לומר ויש
עצמה  ש"העקדה העקדה, בענין אבינו אברהם מעלת בביאור
כי בשגם ע"ה, א"א מעלת לערך  גדול  לנסיון כ "כ  נחשבת אינה

. בו דיבר קדושת ה' על  נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי  .
היא  אבינו אברהם מעלת אלא ה '", בם דיבר לא כי  גם ה',
מובן: אינו עדיין דלכאורה - כו'" נפלאה בזריזות זאת ש"עשה
הי ' בעצמו, מהקב"ה ציווי  שומע שהי ' מישראל  אחד  כל  גם הרי 
אבינו  אברהם בעבודת שהחידוש - נפלאה בזריזות זאת עושה

הוא,   בזריזות והלך  העילוי , בתכלית שהיו ,
ה'. ציווי  למלא נפלאה

יג .28) שם,
בראשית 29) באוה "ת  הובא  רח. אופן  ד .מג "ע  מז,
ואתחנן.30) ר"פ
זו31) לשנה ט "ו דמספר מהשייכות שנה להעיר ט "ו -

אדמו"ר. מו"ח  כ "ק להסתלקות
טו.32) ג , בראשית
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב



לד

     
       *-

מוגה  בלתי

כו ':... מעוררת ביותר  הירידה גודל  שדוקא בסכ "ה,

זו: במדינה  בימינו שרואים  וכפי

בחשבם  יהדות , בעניני ומצבם  ממעמדם  עיניהם  העלימו דורות  וכמה  שנים  כמה  שבמשך  יהודים  יש 
דברי  של  קל  דקדוק  מצוה , הידור  על  יוותרו אם  גם  יהודי, בתור  שנה  ק "כ  לחיות  להמשיך  שיכולים 
תשובה ... לעשות  יכולים  שהרי וכיו"ב , כשרות  כמו יותר , חמור  ענין על  אפילו או שמדרבנן, ענין סופרים ,

הם  ב "גטו"; להסתגר  ולא  כו', בהרחבה  "לחיות " הם  רוצים  חפשית , מדינה  באמריקא , בהיותם 
כו'. כולו העולם  כל  נגד  ולעמוד  "מזלות ", עם  גוים , עם  מלחמות  לנהל  במקום  במנוחה , לישון מעדיפים 
ותורה  מצוה  ה "נר  אצלם  שחסר  כיון באפילה , ממששים  - שנים  וכמה  כמה  במשך  לכך  שהתרגלו ולאחרי 

בעולם .1אור " דרכם  את  שיאיר 

ֿ אדם , בני בטבע  הקב "ה  שהטביע  [כפי שלהם  הילדים  עם  קורה  מה  לראות  התחילו דבר  של  בסופו אך 
הביתה  שמביאים  - יותר ] עוד  לילדיו ודואג  מייקר  הוא  הרי עצמו, בעיני האדם  יוקר  שיגדל  כמה  שעד 
. כמותו העריות  בכל  שאין הפסד  בו ש "יש  ֿ ליצלן, רחמנא  תערובות  נישואי לידי ובאים  ."שייגעץ "...

הכותית  מן הבן  אלא) שנאמר ה '"2), אחרי מלהיות  אותו מסיר  מאחרי, בנך  את  יסיר  .3כי

אל  בנוגע  שמדובר  זמן "חלומות "כל  לעצמו ומדמיין "תירוצים " מיני כל  לו יש  - להוריו בנוגע  או יו
כל  "כלו אזי - ֿ ליצלן רחמנא  תערובות  נישואי סף  על  שעומדים  בתו או בנו אודות  כשמדובר  אבל  כו';
גוי  להיוולד  שעלול  יודע  שהרי עצמו, את  לרמות  יכול  אינו ושוב  לתירוצים  מקום  אין שוב  הקיצין"...

שלו. ההמשך " "דור  שזהו אליו, בשייכות  האל " ב "סיטי אותו לרשום  יצטרכו וכך  ֿ ליצלן, ָרחמנא 

אלו  על  גם  פעל  זה  הרי - בעיתונים  זאת  ולהדפיס  בושה , ללא  בגלוי, זה  על  לדבר  התחילו וכאשר 
בוכין": ש "היו

הענין... גמר  לאחר  כבר  שזהו כיון מאומה , לפעול  אפשר  שאי וסבורים  התייאשו, שכבר  כאלו ישנם 
בוכים ! אנו משיבים : - משהו!... עשו להם : אומרים  וכאשר 

("שלע ּפֿאריין ") ומשוך ממקומך  צא  - בבכיה ?! התועלת  מהי  הקדשים "!...ובכן : ל "קודש  יהודים  ַ
תשב  אזי עבודה , לך  תישאר  ולא  הקדשים , לקודש  היהודים  כל  את  שתמשוך  לאחרי - לבכות  רצונך 
למשוך  עליך  - הקדשים  לקודש  מחוץ  שנמצא  ילד  ישנו ולקונן; לבכות  זמן אין - עכשיו אבל  לבכות ;
לקודש  אותה  משוך  - וכו' וכו' חלה  אודות  נרות , הדלקת  אודות  יודעת  שאינה  ילדה  יש  פנימה ; אותו

לבכות ! זמן אין הקדשים ;

ויודעים  זו, במדינה  שגדלו אלו - ממנו למטה  שאין תחתון דוקא , אדומי" ב "גר  צורך  יש  זה  ובשביל 
שהוא  והראיה , דבר , משום  להתפעל  אין אזי באמת  ֿ מה  דבר  רוצים  שכאשר  ויודעים  המדינה , תהלוכות 
אל  הקצה  מן חרטה  של  באופן ד "ניחמתנו", הענין שפועל  ה "עקיבא " זהו הנה  - התפעל  לא  בעצמו
אלא  כיהודי, יתנהג  מהיום  ומקצת  כגוי, יתנהג  מהיום  מקצת  "תוהו", קצת  אצלו שישאר  רק  לא  הקצה :
יהודי. כמו היום  כל  עתה  להתנהג  צריך  כך  גוי, כמו היום  כל  התנהג  - שהתגייר  קודם  - שאתמול  כשם 

מאתנו: אחד  לכל  נוגע  זה  וענין

לדרוש  יכולים  כיצד  לעצמו: חושב  יהודי ומצוות ,כאשר  תורה  שומרי שיהיו בישראל , עדה  לבנות 
אזי  - למהוי?! כדבעי אינו בעצמו שהוא  בשעה  בה  בבוקר , מחר  משיח  פני לקבל  לצאת  מוכנים  ויהיו
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כג .1) ו, משלי 
ד .2) ז, ואתחנן

ה"ז.3) פי "ב איסו"ב הל ' רמב"ם



לה     

ובמילא , גרים ", "בן הנך  היום  הנה  ליהודי, הראוי' בשלימות  הנהגתך  היתה  לא  אתמול  אם  גם  לו: אומרים 
הקצה . אל  הקצה  מן הנהגתם  תשתנה  שמחר  ליהודי, כראוי מתנהגים  אינם  היום  שגם  אלו על  לפעול  עליך 

אצל  ד "ניחמתנו" הענין פועלים  ֿ זה  ֿ ידי שזוכים ועל  ועד  ישראלים , אצל  והן לויים  אצל  הן כהנים ,
המלוכה " לה ' "והיתה  היעוד  .4לקיום 

הענינים  את  להפוך  אז ורק  קדושה , בעניני חדור  להיות  שצריך  העבודה , לסדר  בנוגע  שם ,
קידוש  בענין עקיבא  רבי דברי אודות  השנה ' ד 'ראש  הסוגיא  בהקדמת  כמרומז שבעולם , ֿ רצויים  הבלתי

שבעולם : ֿ רצויים  הבלתי הענינים  בהפיכת  עקיבא  רבי עבודת  אודות  דמכות  לסוגיא  החודש 

אלינו: בנוגע  ההוראה  גם  וזוהי

הענין  שם  שיהיה  תורה , למקום  אמריקא  את  לעשות  שצריכים  להם  אומרים  שכאשר  כאלו ישנם 
בתוכם " הצורך 5ד "ושכנתי מהו לטעון: מתחילים  - ֿ הוא  הקדוש ֿברוך  של  מציאותו ברחוב  ניכר  ויהיה  ,

ישראל  בני של  בספרים  להסתכל  מה  אין אמריקא , עם  "לעבוד " צריך  כאשר  ֿ ערוך ?! בשולחן לעיין
לעבוד , צריכים  דרך  באיזו לידע  כדי להבדיל , שלהם , בספרים  להסתכל  צריך  אלא  ספרים "), ("אידישע 

וכו'. וכו' זאת  ליישם  וכיצד 

ֿ רצויים  הבלתי הענינים  את  להפוך  שענינו השני, ל "עקיבא " להגיע  אפשר  שאי - זה  על  והמענה 
בעניני שבעולם , הפעולה  שזוהי ושנים , חדשים  וקביעת  סידור  שענינו הראשון, ה "עקיבא " שישנו

ֿ אם  כי הגוים , דרכי עם  עסק  לו אין וועלט "), גוי'שע  ("א  גוים  של  בעולם  לפעול  צריך  כאשר  וגם  ַיהדות ;
ֿ פי  על  הם  פעולותיו שכל  כך , ֿ ערוך , בשולחן שכתוב  מה  ויודע  זיך ") האלט  ("ער  קשור  שהוא  ַבאופן
הכנסת  "מבית  התורה , לימוד  ולאחרי התפלה  שלאחרי לו, אומר  ֿ ערוך  השולחן ֿ ערוך : השולחן הוראת 

המדרש " ארץ "6לבית  דרך  מנהג  בהן "הנהג  אזי ד "ניחמ 7, הענין ופועל  השני "עקיבא " בא  ואז תנו";
ארץ ". "דרך  בעניני

גמליאל  רבן על  גם  פעלו עקיבא  רבי של  הנחמה  שדברי מזה  (כמובן מישראל  אחד  לכל  נוגע  זה  וענין
לעיל  כמדובר  - יהושע ) ורבי עזריה  בן אלעזר  וצריך 8רבי עצמו, עם  לעסוק  צריך  מישראל  אחד  שכל 

הענין  גם  אצלו להיות  וצריך  קהילתו, ובני ביתו בני שהם  שלו, באניה  שנמצאים  אלו עם  גם  לעסוק 
רבים " במים  מלאכה  שיהודי 9ד "עושי יתכן שלא  וכאמור , עליהם , להשפיע  שיכול  יהודים  עם  להתעסק  ,

תנא  בתור  עקיבא  רבי פעולת  ישנה  שתחילה  הוא , בזה  שהסדר  - שנמצא  מקום  באיזה  להשפיע  יוכל  לא 
ברחוב , לפעול  כיצד  לידע  שכדי והיינו, בגמרא , כמו "מחשכים " של  הענין כלל  קיים  לא  ששם  במשנה ,
("א  תורני עולם  של  באופן העולם  השקפת  אצלו נעשית  וכאשר  התורה , בענין בעצמו חדור  להיות  ַצריך 

הושיבני" ד "במחשכים  ומצב  למעמד  לירד  יכול  אזי וועלט "), כו'.10תורה  שם  ולפעול  ,

,' בית ֿ 'בעל  להושיב  שלא  להזהיר  צורך  יש  ֿ דין, בבית  יהודי להושיב  צריך  שכאשר  כך , כדי ועד 
ֿ משפט  חושן ֿ ערוך  בשולחן הסמ "ע  שכתב  הפכים ":11כמו שני הם  הלומדים  ופסקי ֿ בתים  הבעלי ש "פסקי

"רב ", אלא ) ֿ בית ', 'בעל  (לא  הוא  אם  גם  הרי - הארץ " "עם  הוא  אם  הדבר : טעם  מובן אינו לכאורה 
דין?! יודע  שאינו אלא  ֿ בית ', 'בעל  שהוא  בכך  אינו החסרון כן, ואם  ֿ דין, בבית  להושיבו אסור 

לא  כן לא  (דאם  ֿ משפט , חושן ֿ ערוך  בשולחן שנאמרו התורה  דיני את  יודע  שהוא  ֿ לומר , ֿ צריך  ֿ כן ועל 
יש  העולם , בעניני שמתעסק  'בעל ֿבית ', להיותו ֿ כן, ֿ פי  ֿ על  ואף  ֿ דין), בבית  יושיבוהו שלא  להזהיר  צריך 
שרגיל  והיינו, קוק "), ֿ בית 'טישער  'בעל  א  איז וועלט  אויף  קוק  ("זיין ֿ בית ' 'בעל  של  העולם  השקפת  ַלו
יהיה  הכרעה , לידי וכשיבוא  המסחר , בעולם  הגשמי, הזה  בעולם  שהוא  כפי דבר  כל  על  להסתכל 

התורה . ֿ פי על  להיות  שצריכה  כפי העולם  מהשקפת  אותו שתסיר  שלו, העולם  מהשקפת  "משוחד "
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בסופו.4) עובדי '
ח .5) כה, תרומה
בסופה.6) ברכות
ב.7) לה, שם
התוועדויות 8) - מנחם (תורת ואילך  ס"ח  שבט  יו"ד  שיחת

ואילך ). 160 ע' חמ "ב
כג .9) קז, תהלים

א.10) כד , סנהדרין וראה ו. ג , איכה
סקי "ג .11) ס"ג 



לו    

היא  ֿ בית ' 'בעל  שדעת  - הסמ "ע  כדברי - אלא  הדין, את  לפסוק  כיצד  ידע  שלא  בלבד  זו לא  כלומר :
! תורה דעת 

ושאר  ֿ משפט  חושן ֿ ערוך  שולחן שלמד  ֿ בית ' 'בעל  חרדי, ֿ בית ' 'בעל  אודות  מדובר  מובן: אינו לכאורה 
יתכן  איך  כן, ואם  ֿ דין), בבית  שיושיבוהו ֿ דעתך  ֿ סלקא  לקא  מקום  אין כן, לא  (דאם  ֿ ערוך  השולחן חלקי

תורה ?! דעת  היפך  תהיה  שדעתו

אזי  ארץ ", "דרך  בעסקי הוא  עסוק  ֿ דין לבית  חוץ  נמצא  שבהם  שעות  שבאותם  שכיון מוכח , ומזה 
כן" גם  מתנוול  מנוול  עם  משהו 12"המתאבק  בו שיתדבק  בהכרח  העולם , עניני  עם  שמתעסק  כיון ;

זה  שאין בלבד  זו לא  הנה  דין, לפסוק  כשיבוא  ולכן, לתורה , בנוגע  גם  עליו וישפיע  העולם , מהשקפת 
תורה ! דעת  היפך  שיהיה  זאת , עוד  אלא  תורה , דעת 

 רואים הרבים  ובעוונותינו הדין, הוא  כך  אבל  הדבר , טעם  מהו ולשאול  להתווכח  יכולים  לכאורה 
ממש : בפועל  זאת 

העולם , של  ענין מתערב  כאשר , אבל  סופרים , דברי של  קל  דקדוק  על  שמקפיד  חרדי, ֿ בית ' 'בעל  ישנו
צריך  כך  ואחר  מסחר  בקשרי עמו שעומד  ֿ בית ' 'בעל  כלפי או ֿ דין, עורך  כלפי חובתו ידי לצאת  וצריך 

עם  אולהתעסק  הקונגרס , חבר  להיות  רוצה  שבו ("דיסטריקט ") מחוז באותו בית ה "מפלגה " חבר 
אומרים  ֿ ישיבות  שראשי למרות  הנה  - ("סענאטאר ") שאינו המחוקקים  בלבד  זו לא  הרי האסור , דבר  שזהו ַָ

קיבל  ובעבר  דתי, הוא  שגם  באמרו, תורה , דעת  היפך  אצלו שנעשה  זאת , עוד  אלא  תורה , דעת  מקבל 
תורה . דעת  היפך  פוסק  והוא  ֿ דין, בבית  לישב  יכול  ובמילא  לרבנות , סמיכה 

מישראל  ילדים  לרבבות  שנוגע  ענין זה  הרי אליו: טוענים  -וכאשר  הכשר  בחינוך  להתחנך  שיוכלו
לרבנות ... סמיכה  לו שיש  זה עונה , על  מחפש  אזי - אחר  באופן תורה  דעת  שהורה  רב  ישנו מאי, אלא 

תירוץ ...

הדברות , בעשרת  שנאמר  ענין הוא  ואם  אב  שכיבוד  שיודע  דתי, ֿ בית ' 'בעל  אודות  מדובר  וכאמור ,
תירוץ ! שום  אין בודאי זה  שעל  - אביו נגד  פניו מעיז ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 

במסחר , - למסחר ! שייך  שהוא  שיודע  למרות  דין, לפסוק  רוצה  ֿ בית ' 'בעל  כאשר  שקורה  מה  זה  ובכן:
ח  אודות  כשמדובר  אבל  הפוסק ; הוא  ואתה  ֿ הבית ' 'בעל  הוא  העזר אתה  אבן דעה , יורה  משפט , ושן

ֿ דין! בבית  ֿ בתים  בעלי להושיב  אסור  - חיים  ואורח 

רב !... כתב  - זה  דין הוא : טוען - זה  דין אודות  גם  שיודע  ואף 

פגע !... ולא  נגע  לא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  ברבים , שנעשה  ענין וזהו

שכתוב  וכמו זאת , יניח  לא  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  כיון הדבר , יצליח  שלא  במשיחי",13ובודאי תגעו "אל 
רז"ל  ויחנכו 14ודרשו הילדים , עבור  הכספים  שיתקבלו יפעלו שבודאי כך , רבן", בית  של  תינוקות  "אלו :

והמצוה . התורה  יסודי על  אותם 

כיון  הכספים , את  לחלק  להם  שיתנו לדרוש  ה "ברייטקייט " ֿ בתים  לבעלי תהיה  עוד  - דבר  של  ובסופו
כספים !... לחלק  יודע  ואינו "בטלן", הוא  שהרב 

שזה  בגלל  הכסף , את  לקחת  שאסור  צעק  שהוא  בשעה  בה  - זה  ֿ המדינה "וכל  "חוקת  נגד 
ילדים . רבבות  של  חינוכם  חשבון על  גם  ֿ המדינה " "חוקת  שמירת  על  להקפיד  ויש  ָ("קאנסטיטוציע "),
של  יהודי אני באמרו: דבריהם , את  שולל  - ֿ המדינה  לחוקת  בניגוד  זה  שאין ואומרים  גוים  באים  וכאשר 

פוסק  משפט " ו"חושן משפט ", דינא "...15"חושן דמלכותא  ש "דינא 

הוא  האבא  - אב  כיבוד  של  ענין ישנו "בטלנים "; הם  רבנים  - הדין את  פסקו כבר  רבנים  מאי , אלא 
שני  או מלמד  ועוד  כתה  עוד  וצריכים  ילדים , לרשום  צריכים  איד "); ֿ פעשענד  אלד  ("אן הישן ַָמהדור 
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ספכ "ח .12) תניא
טו.13) קה, תהלים

ב.14) קיט , שבת
סשס"ט .15)



לז     

ולהתעסק  כתפיו, על  ֿ המדינה " "חוקת  את  לשאת  צריך  שהוא  בשעה  לזה  יש  ֿ מקום  תפיסת  איזה  - מלמדים 
מסחר ?!... עמהם  לנהל  צריך  שלמחרת  ושלישי, שני ֿ בית ' 'בעל  ועם  ֿ דין, עורך  עם 

ענין  אבל  האמת ; אל  מכוין שהוא  לו שנדמה  כיון בשוגג , אם  כי במזיד , זאת  עושה  לא  אמנם  הוא 
שלא  כשם  שלו!... שאינו בענין להתערב  ֿ בית ' 'בעל  צריך  לא  מלכתחילה  ֿ ערוך : השולחן מבהיר  גופא  זה 

משפט "!... "חושן בעניני תתערב  אל  כך  שלך , במסחר  מתערבים 

זה  הרי הרב  בשביל  גם  שהרי - לרב  יותר  וטוב  ֿ בית ', ל 'בעל  ("געזינטער ") יותר  טוב  יהיה  ואז
 הדין "יודע " שבודאי כך , חרדי, רב  של  למשכורתו שדואג  כזה  ֿ בית ' 'בעל  דינו בבית  שישב 

זה , דין יודע  שאינו ֿ בית ' ה 'בעל  [שהרי ֿ דין בבית  לישב  ֿ בית " ל "בעל  שאסור  ֿ משפט  חושן ֿ ערוך  בשולחן
זיך ") ש ּפארט  ("ער  עצמו את  ודוחק  בו"... "מורד  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  חרדי...], לרב  משכורת  משלם  ַאינו

ֿ דין! בבית  לישב 

שזהו  הכפורים , ויום  השנה  ראש  של  בהקביעות  יתערב  ולא  שלו, בחלק  יעסוק  ֿ הבית  הבעל  כאשר 
רבנן" מלכי "מאן לרבנים , ששייך  לתינוקות 16ענין טוב  שיהיה  - והעיקר  לו, וטוב  לו טוב  יהיה  אזי -

רבן. בית  של 

שניתנה  ה "חוקה " נוגע  לראש  לכל  הנה  - וכו' וכך  כך  נאמר  ֿ המדינה  שבחוקת  האמורים , התירוצים  וכל 
לבניך " "ושננתם  סיני: התלמידים "17בהר  "אלו "ושננתם ",18, של  במצב  שאינו אחד  ילד  שישנו זמן וכל  ,

מישראל . ואחד  אחד  כל  על  מוטל  בזה  החיוב  הרי

ליתן... אחר  למישהו יניח  - מכספו ליתן רוצה  אינו ואם  מכספו, שיתן או ברירות : שתי לו שיש  אלא 
אל  אבל  לך , שנראה  ממה  היפך  לעשות  ממך  דורש  לא  אחד  אף  תתערב ; אל  - בעיניך  חן מוצא  לא 
אומר  מי ובכלל , אחרות , במצוות  תעסוק  זה  ובמקום  זו, במצוה  חלק  לך  יהיה  לא  אחר ; למישהו תקלקל 
אחד !... כתר  לו שיהיה  מספיק  - וכו' וכו' מסחר " "כתר  וגם  מלכות ", "כתר  גם  כהונה ", "כתר  גם  שצריך 

אחרים " ֿ ידי על  נעשית  ש "מלאכתן באופן זה  יהיה  סוף  כל  סוף  - אופן שכתוב 7ובכל  כמו "ועמדו 19,
גוים . ֿ ידי על  הכספית  התמיכה  את  יקבלו רבן בית  של  שהתינוקות  כך , צאנכם ", ורעו זרים 

הם  יהיו אזי הכספים , את  לקבל  יצטרכו שכאשר  לעיל , שיתנווכאמור  שידרשו בראש ", ה "קופצים 
ה "מחלקים ", יהיו והם  הכספים , את  ללמוד !להם  לימוד  ספר  ובאיזה  לבחור , מלמד  איזה  שיקבעו אלו והם 

בסיום  זה  על  שנאמרו הסימנים  ככל  משיחא ", "בעקבות  אנו נמצאים  שהרי - זה  על  לתמוה  ואין
סוטה ... מסכת 

- בש "ס  ונדפסה  שניתוספה  - יאיר  בן פינחס  דרבי בברייתא  שם  שכתוב  מה  שיקויים  ֿ רצון ויהי
גדול , ב "אמן" מפטירים  זה  ולאחרי לטוב , זכור  הנביא  אליהו בביאת  שמסיימת 

אמן". ונאמר  גואל , לציון "ובא  לסיים : רגילים  ה "מגידים " שהיו וכפי

•

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

(ברע"מ ).16) ב רנג , זח "ג  סע"א. סב, גיטין ראה
ז.17) ו, ואתחנן

עה"פ.18) ופרש"י  ספרי 
ה.19) סא, ישעי '
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ערבית - תפלת  -אחרי 

מוגה  בלתי

טוב  כי בו שהוכפל  השלישי יום  בסיום  המאורות 1בעמדנו ניתלו שבו הרביעי יום  ובהתחלת  ,2,
בתי"ו  -"ניתלו"

" - יהיו ממש  שבקרוב  רצון הגדולים "3יהי משיח 4המאורות  ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה 
צדקנו,

יותר  עוד  זאת  ויזרז ימהר  הצדקה  ממש .5ושענין ומיד  דתיכף  באופן שיהא  -

*

הראשונה  בפעם  היום  שי"ל  תרפ "ב " מאמרים  "קונטרס  מהנאספים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
לצדקה ]. חילופם ) (או אותם  לתת  דולר , של  שטרות  ב ' בצירוף  מכת "י,
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ז.)1 א, בראשית פרש"י  ראה
ואילך .)2 יד  שם, בראשית

טז.3) שם,

ואילך .)4 רטז ע' ח "א נ"ך  אוה"ת א. יו"ד , צו לקו"ת ראה
ואילך . תמד  ס"ע שם תט . ע' תרס"ו המשך 

ואילך ).5) ב (מח , פל "ז תניא א. יו"ד , ב"ב ראה

             

          
      

         
       

         
       

        
          

         
          

          
         

         
       

        
   

          
       

     
    

         
        

        

         
      

           
         

            
         

           
          

         
        

          
           

         
        

         
      

        
          
          

   
         

   



























































































המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א
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(יום א . בשבט  דהעשירי ההילולא בהקביעות 
הרביעי  ביום  דורנו) נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של 
ענינים : כמה  - זו) בשנה  וכן שנים  (בכמה  בשבוע 

בשבוע  הרביעי יום  של  מעלתו - לראש  לכל 
המאורות  "שני המאורות , נתלו שבו (מצ "ע ),

.1הגדולים "

שבתא " "קמי שנקרא  - עיקר  וג "ז כיון 2ועוד  ,
שלאחריו  השבת  ליום  ההכנה  מתחילה  שבו

בו זו דיום (שבשנה  והשלימות  העלי ' נעשית 
ד "ויכולו"ההילולא  של 3באופן בשירו כמודגש  ,(

נרננה  ב "לכו וחותמו שסיומו ,4הקטן"יום 
ראשונים ) פסוקים  (ג ' "לכו ההתחלה  דמזמור 

שבת ,5נרננה " בקבלת  היא  בשלימות  שאמירתו
שחל  ההילולא  דיום  שהשלימות  ג "כ  מודגש  שבזה 

שלאחריו. השבת  ביום  היא  הרביעי ביום 

יום  של  המיוחדת  מעלתו מצד  נוסף  ועילוי
שירה  שבת  - הרביעי) ביום  (שהתחלתו זה  הש "ק 
ושירה ), (רינה  נרננה " ד "לכו הענין מודגש  שבו -

בשירו המזמור  בהתחלת  והןהן הרביעי , יום  של 
בשלימותו שבת .ובעיקר  בקבלת 

הידוע  ע "פ  יותר  שייך 6ויומתק  ש "שיר "
השבת " ליום  שיר  ("מזמור  השבת  ליום  ),7במיוחד 

שבת  במסכת  המשנה  במאמר  בעלי 8כפירוש  "כל 
שכל  בשיר ", ונמשכין בשיר  יוצאין עלי'השיר 

מהדרגא (שיוצאים לדרגא הקודמתמדרגא
גם  ולכן שיר , ע "י היא  למעלה ), לעלות  ונמשכים 
דיש  - שיר  ע "י היא  השבת  ביום  העולמות  עליית 
היא  השיר  ע "י השבת  דיום  העלי' שעיקר  לומר ,

שירה , השבתות בשבת  בשאר  גם  נמשך  .9וממנו
ההילולא ומזה  דיום  לעליות  בנוגע  גם  מובן

ֿ ערוך 10(כידוע  באין עלי' נעשית  ההילולא  שביום 
ושלימותם  שעיקרם  זה ), שלפני העליות  כל  לגבי
בשבת  ובפרט ) השיר , ענין עם  שקשור  השבת  (ביום 

שירה .

חל  בשבט  (שהעשירי כזו בקביעות  נוסף  וענין
ההילולא  דיום  שהשלימות  - הרביעי) ביום 
שירה ) (שבת  שלאחריו השבת  ביום  שנעשית 
בשבט  הט "ו דיום  היתירה  השלימות  גם  כוללת 

שני  ראשון 11(ביום  יום  (שבת , הימים  בג ' שהוא  (
למציאות  ענינים ) (בכמה  שנחשבים  שני) ויום 

(דחודש 12אחת  סיהרא  "קיימא  שבו לכך  שנוסף  ,
באשלמותא " ג13שבט ) ה "ה  "ראש , השנה 14ם 

.15לאילן"

הידוע  .16וע "פ  השנה  כל  של  .ש "המועדים 
. דרבנן מועדי לאותן (גם ) שייכות  יש  בכולן .

הקשר  לבאר  יש  - בהן" שחלות  הפרשיות 
השבוע  פרשת  בשלח , לפרשת  דכהנ"ל  והשייכות 
ולפרשת  שלאחריו, הש "ק  ודיום  ההילולא  דיום 
שמתחילין  בשבט , דט "ו השבוע  פרשת  יתרו,

בשלח . פ ' דשבת  מנחה  בתפלת  לקרותה 
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טז.)1 א, בראשית
סע"א.2) קו, פסחים
עה"פ.3) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ועוד .
כסלו.4) כ "ג  יום" "היום רע"א. לג , ח "א לקו"ד 
המזמור 5) הוא הרביעי  יום של  ששירו - בזה והחידוש

ה' "יצמיתם עד  גו'" ה' נקמות "אל  צ"ד , (מזמור שלפניו
שלאחריו  המזמור התחלת גם ממשיכים ואעפ"כ , אלקינו"),

צ"ה). (מזמור
ג )6) (כרך  בראשית אוה"ת א. קיג , (בהוספות) תשא תו"א

ואילך . א תקיד ,
א.7) לא, ר"ה וראה א. צב, תהלים
פ"ה.8) ריש

בפרשת 9) הוא (לראשונה) השבת יום על  שהציווי  להעיר,
נתן  "במרה גו'", ומשפט  חק לו שם "שם - שירה) (פרשת בשלח 

. המן,.להם בפרשת ובפרטיות ובפרש"י ), כה (טו, כו'"
לה' קודש שבת "שבתון ה), (טז, גו'" והכינו השישי  ביום "והי '
כט ). (שם, וגו'" השבת לכם נתן ה' כי  "ראו כג ), (שם, וגו'" מחר

ואילך .10) 284 ואילך . 178 ע' ח "ב תשמ "ט  התוועדויות ראה
תחנון והתחלתו11) אומרים (שאין בשבט  ט "ו

"יום שנקרא שבת), (מוצאי  ראשון ביום - שבזה במנחה) ,"
ביום שקביעותו הש"ק ליום השייכות בחודש,מודגשת

" ".בגימטריא
אדה"ז 12) (שו"ע מהדין גם ולהעיר ועוד . שם. פסחים ראה

דמי . כלבוד  משלושה שפחות ובכ "מ ) ס"ג . סשמ "ה או"ח 
שמו"ר 13) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
רמב"ם 14) (ראה כמותם שהלכה ב"ה, כדעת - בתחלתה ר"ה

ה"ב). פ"ה מע"ש הל ' הי "א. פ"ה תרומות הל '
הראשון 15) ששמו ההילולא, לבעל  מהשייכות להעיר
הצמיחה"יוסף", שהו"ע - הוספה לקוטימלשון (ראה

ואילך . 322 ח "ב תשמ "ח  התוועדויות תיג . ע' ֿ קודש אגרות לוי "צ
ואילך ). 261 ע' ח "ב תשמ "ט 

א).16) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה



מ             

דב 'ב . המשותפת  הנקודה  הפרשיות ובהקדם 
ֿ תורה : למתן הכנה  - ויתרו בשלח 

שלימות  אודות  מדובר  שבה  - בשלח  פרשת 
סוף  ים  (בקריעת  ממצרים  שהיא 17היציאה  ,(

כמ "ש  ֿ תורה , למתן העם 18ההכנה  את  "בהוציאך 
הזה " ההר  על  האלקים  את  תעבדון .19ממצרים 

הפרשה  היותה  על  שנוסף  - יתרו ופרשת 
נקראת  זה  שם  (ועל  בתחילתה  מדובר  ֿ תורה , דמתן
מזה  (כתוצאה  יתרו הודאת  אודות  כולה ) הפרשה 
ומלחמת  סוף  ים  ד "קריעת  השמועה  ששמע 

גדול 20עמלק " כי ידעתי "עתה  בשלח ) שבפרשת 
וגו'" האלקים מכל ההכנה21ה' שהיתה ,

ֿ תורה  .22למתן

בשלח  שבפרשיות  הענינים  שבפרטי לומר , ויש 
(וג "כ  גם  נכללת  ֿ תורה  למתן ההכנה  ע "ד  ויתרו
שתהי' ֿ תורה  דמתן להשלימות  ההכנה  עיקר )

תצא  מאתי חדשה  ("תורה  לבוא  -23"לעתיד  (
כמרומז:

ים  (בקריעת  הים  בשירת  (א ) - בשלח  בפרשת 
"מקדש  וחותמה  שסיומה  כוננו 24סוף ), ֿ י אדנ

כשה ' ידים  בשתי יבנה  ואימתי ידים , "בשתי ידיך ",
ועד  לעולם  המלוכה 25ימלוך  שכל  לבוא  לעתיד  ,

עמלק  במלחמת  (ב ) בשלח ),שלו", פרשת  (בסוף 
וחותמה  .26"מחה שסיומה  עמלק  זכר  את  .אמחה 

מדור  בעמלק  לה ' מלחמה  יֿה  כס  על  יד  ,27דור "כי
שלם  שמו שאין הקב"ה  שלם 28"נשבע  כסאו ואין

שנאמר  עמלק , של  שמו שימחה  תמו 29עד  האויב 
. עמלק  זה  לנצח , אחריוחרבות  אומר  מהו 30וה '.

כונן שלם , השם  הרי ישב , כסאו,לעולם  למשפט 
שלם " כסאו ;31הרי

חסידות  בדרושי כמבואר  - יתרו 32ובפרשת 

ואתה  בתורה  אחת  פרשה  ש "יתר  ע "ש  ש "יתרו",
לעתיד 20תחזה " בתורה  (יתר ) ההוספה  על  רומז ,

ראי' של  באופן תצא ") מאתי חדשה  ("תורה  לבוא 
).33(תחזה 

ומלחמת  הים  דשירת  הענינים  תוכן ולהבין
ב)הודאת ו(המשכם ושייכותםעמלק יתרו
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"שפלטן 17) הים", שפת על  מת מצרים את ישראל  כש"וירא
זה  מצד  עולים שאנו כשם ישראל  יאמרו שלא כדי  שפתו על  הים
יד , (פרשתנו אחרינו" וירדפו ממנו רחוק אחר מצד  עולין הם כך 
לקו"ש  (ראה עליהם מצרים אימת היתה אז שעד  - ובפרש"י ) ל 

וש"נ). .34 ע' חכ "ב
ד ).18) פ"ג , (משמו"ר ובפרש"י  יב ג , שמות
דקרי "ס 19) שהענין חסידות בדרושי  המבואר ע"פ ובפרט 

- ֿ תורה למתן הכנה הוא דיצי "מ ) השלימות על  (נוסף כשלעצמו
ועלמא  דאתכסייא עלמא ויבשה, דים החיבור הי ' בקרי "ס כי ,
במ "ת  ותחתונים דעליונים להחיבור ההכנה שזוהי  דאתגלייא,
ע' פרשתנו אוה"ת ואילך . פי "ז לאדהאמ "צ האמונה שער (ראה

ועוד ). ואילך . תיז
ובפרש"י .20) יתרו ר"פ
יא.21) שם,
אסתלק 22) "כדין א) סח , ב. סז, (ח "ב בזהר כדאיתא

אוה"ת  (וראה אורייתא" יהיב ולבתר ותתא עילא קוב"ה ואתייקר
56 ס"ע תש"ט  סה"מ  ואילך . רצא ע' עטר"ת סה"מ  יתרו. ר"פ

ועוד ). ואילך . 74 ע' חי "א לקו"ש ואילך . (הב')
ג .23) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ובפרש"י .24) יז טו,
יח .25) שם,
ובפרש"י .26) ֿ טז יד  יז,

דעלמא 27) ומדרא דמשיחא ומדרא דין דעלמא "מדרא
(תיב"ע). דאתי "

יסוה"ת 28) הל ' (רמב"ם בפ"ע שם גם הוא ֿ ה" ש"י  אע"פ
ֿ ה". י  וזמרת "עזי  ב) (טו, הים בשירת וכמ "ש ה"ד ), פ"ו

ז.29) ט , תהלים
ח .30) שם,
("מקדש 31) המקדש דבית השלימות שגם - יותר ויומתק

מצות  בה"שלש כמודגש עמלק, במחיית תלוי ' ידיך ") כוננו ֿ י  אדנ
. מלך  להם למנות לארץ, בכניסתן ישראל  ולהכרית (ש)נצטוו .

. עמלק של  הלכות זרעו ריש (רמב"ם הבחירה" בית ולבנות .
השלימות  שע"י  מובן, שמזה ב) כ , מסנהדרין - ד (מנוימלכים

בית  דבנין השלימות גם נעשית עמלק, של  זרעו ו)הכרתת מלך *
הבחירה**.

"זכר" דתיבת הניקוד  אופני  בב' מרומז זה שענין לומר, ויש
(מחיית  על  רומז נקודות) (ב' בצירי  ש"זכר" בסגול *** או בצירי 
ו"זכר" שני ), ובית ראשון (בית מקדשות ל )שתי  שקדמה עמלק
ל )ביהמ "ק  שקודמת עמלק (מחיית על  רומז נקודות) (ג ' בסגול 

והמשולש****. השלישי 
(32.22 שבהע' ותש"ט  עטר"ת סה"מ 
לבוא 33) שלעתיד  (אף תרגום בלשון "תחזה" שנאמר והטעם

"לפי  - ממש) ראי ' ועיקרתהי ' התעלמות בבחי ' הוא 
ראי ') של (באופן  ותש"ט הגילוי  עטר"ת (סה"מ  לבוא" לעתיד  יהי '

שם).
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מי              

דמתן ֿתורה  להקדים להשלימות  יש  - לבוא  לעתיד 
פרעה  בשלח  "ויהי הפרשה  בהתחלת  מ "ש  ולבאר 
כי  פלשתים  ארץ  דרך  אלקים  נחם  ולא  העם  את 

קרוב  הוא  ("אשר  הוא  בדרך 34קרוב  לנחותם  וטוב 
כנען"35ההוא " בארץ  ליכנס  ישר  "דרך  ,36. ויסב ) .

הי' שלכן סוף ", ים  המדבר  דרך  העם  את  אלקים 
לזה  ובהמשך  הים ), (ושירת  סוף  ים  בקריעת  צורך 

ים 38עמלק 37מלחמת  ("קריעת  לשניהם  ובהמשך  ,
כ  יתרו, הודאת  עמלק ") ומלחמת  דלקמן.סוף 

יתרו  לפ' מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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רב 34) מרחק אינו פלשתים דרך  ירושלים עד  ממצרים "כי 
ריש  (ראב"ע הישרה" בדרך  ימים עשרה מהלך  כמו והוא

פרשתנו).
"כי35) רש"י  לפירוש שגם לומר, ויש - פרשתנו. ריש רמב"ן

הדרך  באותו לשוב ונוח  הוא שלכאורה קרוב הסיבה ,"
הדרך  שזוהי  בגלל  היא פלשתים ארץ דרך  לנחותם צריך  הי '

והקרובה הישרה " הלשון מדייק שרש"י  אלא, ,*
" (ולא הוא" שכ קרוב הוא"), הטעם שקרוב לפרש הכתוב וונת

    .

ש" זה על   זה על  הטעם (ולא פלשתים" ארץ דרך  אלקים
מפרש  ולכן פלשתים), ארץ דרך  לנחותם צריך  הי ' שלכאורה

הדרך  באותו לשוב ונוח  הוא קרוב "כי  הוא ".שהטעם
פרשתנו.36) ריש רשב"ם
וירד 37) "מלחמת משא"כ  תצא), (ובס"פ פרשתנו שבסוף

נאמר  שעלי ' מה)), (יד , שלח  (שבפרשת וגו'" והכנעני  העמלקי 
מלחמה  בראותם העם ינחם פן גו' נחם "ולא פרשתנו בהתחלת

רש"י . כפירוש גו'",
(38. רותחת לאמבטי  כאן "משל  אף אחרים, לפני  הקירה .

.. לפניהם הים (כש)קרע .. האומות כל  על  פחדן נפל  בא . .
. (בסופו)).עמלק ט  תצא (תנחומא כו'" הקירו .

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח"י טבת, בו מבשר אשר קבל משרת שוחט עופות.

שמים  ירא  צ"ל  ששו"ב  הצ"צ(  ובשו"ת  לאדה"ז  בשו"ע  )מובא  הדין  מפסק  לו  ידוע  ובודאי 

ביותר וביותר וישתדל ככל יכולתו למלאות הדרישה האמורה, והרי הבא לטהר מסייעין אותו.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, ומענין לענין באותו ענין, שיוסיף אומץ בלימוד תורה 

ברבים, שבודאי בזה גם ישנו לימוד תורת החסידות ועניני' ברבים הפצת המעינות אשר גם זה יהי' 

בהצלחה ובהוספה מזמן לזמן כהציוי לעלות בקדש,

וידוע המשל שאמר בנוגע  והרי יומא דא, בו נכתב המענה, הוא יום הילולא של רבנו הזקן, 

להפצת המעינות, מאבן טובה שבכתר המלך, שזה מלמדנו שעוד יותר גדולה האחריות בהענין לנצל 

האבן טוב שבכתר המלך, לאחר שהמלך כבר נתנו לרשות בנ"י, וק"ל. ויהי רצון שיהיו דבריו יוצאים 

מן הלב ובמילא יכנסו אל לב השומע.

בברכה לבשו"ט בענינם הכללים והפרטים.



מב

         
זה - בדורנו תחיינה ישראל  ובנות נשי מעלת -ע"ד

אדמו"ר א . מו"ח  דכ "ק  דורנו,מהחידושים  נשיא 
התעסקותו - בשבט דעשירי ההילולא בעל
ובנות נשי על גם ולהשפיע לפעול והתמסרותו

(כולל1ישראל ומצוותי' תורה יהדות, בעניני
החסידות  תורת  שפעולתו 2ובמיוחד  מזה , ויתירה  ,(

נשי  של  המיוחדת  מעלתן הדגשת  ע "י היתה  בזה 
ובכחה  הבית ", "עקרת  היא  מהן אחת  שכל  ישראל ,

והבעל  הבנים  גם  הבית , בני כל  על  לפעול  .3וביכלתה 

הידועה  בשיחתו כמבואר  - לזה  ע "ד 4והמקור 
דכלל עיקריים בענינים לאנשים הנשים קדימת

ישראל :

כמ "ש  - ֿ תורה  יעקב ",5במתן לבית  תאמר  "כה 
ישראל ", לבני "ותגיד  ואח "כ  הנשים ", "אלו

("ועשו  המשכן ובנדבת  מקדש 6"האנשים ". לי
בתוכם " כמ "ש 7ושכנתי - על 8) האנשים  "ויבואו

נטפלו  והאנשים  בראשונה  שם  היו "שהן הנשים ",
.9להן"

קדימה  (ובעיקר ) גם  בזמן, הקדימה  על  ונוסף 
רצו  לא  שהנשים  - ֿ תורה  במתן ובמעלה : בתוכן

העגל  לעשיית  זהבם  נתנו ולא  (שלא 10ליתן
דמ "ת ), ההיפך  שהוא  העגל  בחטא  השתתפו

המשכן  כמ "ש 11ובנדבת  טוו 12- גו' הנשים  "וכל 

גבי  שמעל  יתירה  אומנות  היתה  "היא  העזים ", את 
אותן" טווין .13העזים 

העיקר  והוא  ועתה  המיוחדת 14ועוד  שייכותן -
להגאולה :

חז"ל  שהיו 15אמרו צדקניות  נשים  "בשכר 
בנוגע  ועד "ז ממצרים ", ישראל  נגאלו הדור  באותו

נאמר  עלי' לבוא , העתידה  צאתך 16לגאולה  "כימי
ב  שתהי' נפלאות ", אראנו מצרים  נשים מארץ  שכר 

כמארז"ל  הדור , שבאותו הדורות 17צדקניות  "אין
בדור ". שיש  צדקניות  נשים  בשכר  אלא  נגאלים 

האריז"ל  בכתבי המבואר  ע "פ  שדור 18ובפרט 
שיצא  הדור  של  גלגול  הוא  העתידה  הגאולה 
שבדורנו הצדקניות הנשים ועפ"ז, ממצרים,
שבזכותן  הצדקניות  הנשים  הן הן נגאלים , שבזכותן

ממצרים . יצאו

הגלות  של  האחרון דור  הוא  זה  שדורנו וכיון
מו"ח  כ "ק  כדברי הגאולה , של  הראשון ודור 
עניני  כל  נשלמו שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
צדקנו  משיח  פני לקבלת  מוכנים  ועומדים  העבודה 
לפעול  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  השתדל  -
את  ולזרז למהר  כדי הנשים , על  ביותר  ולהשפיע 

שבדורנו. צדקניות  נשים  של  בזכותן הגאולה 

(לא  מודגשת  ישראל  נשי של  שמעלתן ולהוסיף ,
בהגאולה  ובעיקר ) גם  אלא  הגאולה , בהבאת  רק 
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ההתעסקות1) עיקר היתה שלפנ"ז שבדורות האנשים,אף עם
לנשים. גם ההשפעה באה  ובאמצעותם 

המצוות 2) קיום תלוי  החסידות תורת שבלימוד  כיון
כו'. ויראתו אהבתו ויחודו, ה' אמונת - תמידי  שחיובן העיקריות

לבי3) בנייהו באקרויי  זכיין במאי  "נשים - חז"ל  ובלשון
וש"נ). א. יז, (ברכות כו'" לגברייהו ונטרין כו' כנישתא

ואילך ).4) ב (תקעא, בסופו ח "ג  לקו"ד 
עה"פ.5) ופרש"י  ובמכילתא ג  יט , יתרו
ח .6) כה, תרומה
בתו 7) ד "ושכנתי  הדיוק גם אלא כולל  נאמר לא "בתוכו ,"

ההילולא  בהמשך  גם (כמובא ואחד "* אחד  כל  בתוך  בתוכם,
(בתחלתו)).

כב.8) לה, ויקהל 
עה"פ.9) רמב"ן

ועוד .10) פמ "ה. פרדר"א
נתנוהו 11) - העגל  לעשיית ליתן רצו שלא שהזהב לכך  נוסף

ליתן  סירובן יותר מודגש (שבזה המשכן לעשיית ובשמחה
העגל ). לעשיית

ובפרש"י .12) כו שם,

         ..

הפשוטים 13) מן בהרבה כי  נוסף זהר בטווי  יהי ' "למען
(ספורנו  גדולם" ממקום יעקרו כאשר איכותם מטוב קצת ימעט 
בבעל  הטווי ' שיהי ' (עי "ז) גמורה ד "טהרה המעלה וכן עה"פ),
צח , לשבת מהרש"א (חדא"ג  מחיים" כלל  טומאה שייך  דלא חי 

ממין המשכן נדבת היתה שעי "ז ועוי "ל , קרבן ב). כמעלת ,
.(452 ע' חט "ז לקו"ש (ראה הצומח  ממין קרבן לגבי  החי ** ממין

גם 14) שייך  המשכן ובנדבת במ "ת דקדימתן הטעם שהרי 
שלפנ"ז. הדורות בכל 

רע"ב.15) יא, סוטה
טו.16) ז, מיכה
רות).17) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל "ש
הליקוטים 18) וספר תורה לקוטי  כ . הקדמה הגלגולים שער

ד . ג , שמות

         
, ,"" 

    .



מג          

וחסידות  קבלה  בספרי ומבואר  כידוע  - 19עצמה 

המלכות  ספירת  מעלת  תתגלה  לבוא  שלעתיד 
הספירות  מכל  למעלה  ששרשה  אשה ) (מקבל ,

גבר " תסובב  "נקבה  כמ "ש  איש ), ,20(משפיע ,
בעלה " עטרת  חיל  .21"אשת 

בקשר ב . גם  מודגש  זה  שענין לומר , ויש 
ושלימות  גמר  - שלו ההילולא  ליום  ובשייכות 

דין: בעלמא  חיותו בחיים  עבודתו

ללמדו  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שנתן המאמר 
ד "ה  שלו), ההילולא  (יום  ה 'שי"ת  בשבט  בעשירי
כבוד  ל "יאצ "ט  בקשר  הוא , כלה , אחותי לגני באתי
נ"ע  רבקה  מרת  הצדקנית  הרבנית  זקנתו אמו

היושבת 22זי"ע " בד "ה  והמשכו שבט ), (ביו"ד 
הרבנית  אמו כבוד  ל "יאצ "ט  בקשר  הוא  בגנים ,

זי"ע " נ"ע  שרה  שטערנא  מרת  (בי"ג23הצדקנית 
והשייכות24שבט הקשר מודגש שבזה - (

עם  עבודתו) ושלימות  (גמר  שלו דההילולא 
(זקנתו  בישראל  צדקניות  נשים  של  היארצייט 

(אדמו"ר 25ואמו  ישראל  נשיאי של  נשותיהם  ,(
מהורש "ב ). ואדמו"ר  מהר "ש 

לגני  "באתי - המאמר  בהתחלת  גם  ומודגש 
כלה " כנסת 26אחותי של  והחביבות  המעלה  -

הקב "ה  אצל  כלה ") ("אחותי ודוגמתו 27ישראל  ,
כידוע  הנשים , וחביבות  מעלת  עצמה , בכנס "י

ואשה  איש  בדוגמת  הם  וכנס "י .28שהקב "ה 

. לגני "באתי - המאמר  בתוכן לגנוני וכן לגני .
שכינה דעיקר בתחלה, עיקרי שהי' למקום
למטה  אלקות  וגילוי המשכת  היתה ", בתחתונים 
דכנס "י  העבודה  ע "י בתחתונים  דירה  ית ' לו להיות 

ישראל  נשי אצל  מיוחדת  מעלה  יש  זה  שבענין -29,
לברר 30כידוע  הירידה  מודגשת  האמהות  שאצל 

עצמם  שמצד  האבות  אצל  מאשר  יותר  העולם  עניני
בעולם  האבות ) (של  ופעולתם  מהעולם , למעלה  הם 

דוקא  האמהות  ע "י היא  המתאים  .31באופן

של  עבודתו ושלימות  גמר  קצת : אחר  בסגנון
גמר  גם  הוא  שלו) ההילולא  (ביום  הדור  נשיא 
הוא  "הנשיא  (שהרי כולו הדור  עבודת  ושלימות 

ה "ז 32הכל " האחרון, דור  הוא  זה  שדור  וכיון ,(
ישראל  דכנסת  העבודה  כללות  ושלימות  גמר 
לגני  ("באתי בתחתונים  דירה  ית ' לו לעשות  (אשה )

בתחתונים ").. שכינה  עיקר  .

של  דסילוקן הענין לכללות  שבנוגע  ולהוסיף ,
ושלימות בגמר והילולא) (יארצייט צדיקים

"דודי  נאמר  "באתי 33עבודתם  (ע "ד  לגנו ירד 
שושנים " ללקוט  גו' "לסלק 34לגני") את 35,

שבישראל " נפשם 36הצדיקים  השלימו (אשר 
ובמצוות  הוא 37בתורה  שה "סילוק " ועיקר , ועוד  .(

שתהי' ֿ ערוך ) (באין יותר  גדולה  עלי' בשביל 
עפר " שוכני ורננו "הקיצו התחי', ,38בעולם 
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ובכ "מ .19) ב. מח , שה"ש לקו"ת ויגש. ס"פ תו"א ראה
כא.20) לא, ירמי '
ד .21) יב, משלי 
(22.(111 ע' ריש תש"י  (סה"מ  למאמר הכותרת לשון
(23.(119 ע' ריש (שם למאמר הכותרת לשון
הערה 24) לקמן (וראה שנה חמישים לפני  - תש"ב בשנת

.(109
חי '25) מרת הצדקנית הרבנית בתו, של  שהיאצ"ט  ָולהעיר,

שבט . כ "ב - שבט  לי "ג  ימים עשרה בתוך  הוא מושקא,
א.26) ה, שה"ש
חברים27) בגנים "היושבת המאמר בהתחלת ועד"ז

השמיעני " לקולך  שבאים מקשיבים המלאכים לגבי  כנס"י  מעלת -
מדרשות. ובתי  כנסיות בבתי  כנס"י  של  קולה לשמוע

השירים.28) שיר כל  מיוסד  זה ועל 

היתה 29) לגני ") ("באתי  למטה השכינה שהמשכת להעיר
- הענין) בהמשך  (כמבואר המשכן ועשיית ֿ תורה מתן ע"י 

שבשניהם .(ס"א (כנ"ל  לאנשים
וש"נ.30) ואילך . 383 ס"ע ח "א תשמ "ט  התוועדויות ראה
למעלה 31) הוא האמהות של  ששרשם כיון - הדבר וטעם

לעתיד  שיתגלה כפי  תחלה, במחשבה מעשה סוף ע"ד  מהאבות,
(וראה  בעלה" עטרת חיל  "אשת גבר", תסובב ש"נקבה לבוא

ס"ז). לקמן
כא.32) כא, חוקת פרש"י 
ב.33) ו, שה"ש
"שושנה"34) בשם נקראת  ישראל  שכנסת  "כשושנה כידוע  -

שהש"ר  וראה ב. ב, (שה"ש הבנות" בין רעיתי  כן החוחים בין
הלקוטים ספר ואילך).עה"פ. קצו (ע ' שושנה  ערך  להצ "צ ) (דא "ח

סה"מ וש "נ), (ראה "שושן"* בשם נקרא הגלות) (בזמן והקב"ה
מד ). ע' לזח "ב לוי "צ לקוטי  צ. ע' תקס"ח 

ועוד .35) עה"פ. שהש"ר
של 36) ליאצ "ט  ד"שושנים" מהשייכות הרבנית ולהעיר ָ

מרת (34הצדקנית שבהערה (שהש"ר במדרש כדאיתא -
ע"ד  ולהוסיף החוחים". בין כשושנה דומה (רבקה) היא "למה
הצדקנית  הרבנית של  בשמה ישנם "ששנה" שהאותיות - הרמז

מרת .
שם.37) משה וידי  קול  יפה פי '
יט .38) כו, ישעי '

" ,  , , ,
   ,  , "

         
..



מד         

בגופים  נשמות  בראשם , ("שושנים ") והצדיקים 
שכינה , דעיקר  הגילוי יהי' שבו הגשמי, בעוה "ז
האמיתית בגאולה בתחתונים, ית' לו דירה

.39והשלימה 

(ובפרט ג . השבוע  פרשת  עם  גם  זה  לקשר  ויש 
כל  קורין שבו הש "ק  ביום  היתה  שההסתלקות 

בא  פרשת  - כולה ) :40הפרשה 

בזהר  איתא  פרעה " אל  "בא  "דעייל 41בפירוש 
ודוגמתו  כו'", אדרין בתר  אדרין (למשה ) קב "ה  לי'
(למשה ) קב "ה  לי' "דעייל  דקדושה , לפרעה  בנוגע 
ד "אתפריעו  נעלית  הכי להדרגא  אדרין" בתר  אדרין

נהורין" כל  מיני' .42ואתגליין

של  להסתלקות  והשייכות  הקשר  מרומז ובזה 
שבדור  רבינו משה  הדור , לדרגא 43נשיא  עלייתו -

נהורין" כל  מיני' ואתגליין ד "אתפריעו נעלית  הכי
ההסתלקות  .44בעת 

כל  מיני' ואתגליין ש "אתפריעו - ועיקר  ועוד 
דכללות  ֿ הכל  הסך  הוא  פרעה ") אל  ("בא  נהורין"
את  להאיר  דין בעלמא  חיותו בחיים  העבודה 
מצוה  "נר  התומ "צ , בעניני העבודה  ע "י העולם 

אור " .45ותורה 

- ישראל  לנשי השייכות  מודגשת  זה  בענין וגם 
ישראל  לנשי שניתנו העיקריות  המצוות  אחת  שהרי
(ותורה  מצוה  "נר  ויו"ט , שבת  נר  מצות  היא 

שכוללת 46אור )" כללית  מצוה  ובגלוי, בפועל  גם 

כידוע  המצוות , אברין 47כל  (רמ "ח  מ "ע  שרמ "ח 
דאהבה  הכלליים  הקוין (ב ' ידים  ב ' עם  דמלכא )

המצוות48ויראה קיום נעשה ידם שעל
"נר ".49בשלימות  בגימטריא  (

בכניסת  היא  שבת  נר  הדלקת  שמצות  ולהעיר ,
היא  השבת  וקבלת  שכניסת  מזה , ויתירה  השבת ,

דהבעל ) ערבית  תפלת  (לפני שבת  נר  הדלקת  50ע "י

בכל  העבודה  דכללות  ֿ הכל  הסך  מודגש  שבזה  -
ותורה  מצוה  ב "נר  העולם  את  להאיר  השבוע  ימי

אור ".

דורנו  נשיא  של  עבודתו לכללות  בנוגע  ועד "ז
מצוה  "נר  בעניני בדורנו) דכנס "י העבודה  (כללות 
(א ) הוא  ושלימות ) (גמר  ֿ הכל  שהסך  - אור " ותורה 

הש "ק  (ב )51ביום  שבת , נר  הדלקת  ע "י שכניסתו ,
ואתגליין  "דאתפריעו פרעה , אל  בא  פרשת  ובשבת 

נהורין". כל  מיני'

השלימות  לתכלית  ההכנה  שזוהי - ועיקר  ועוד 
רצונך " ("כמצות  אור " ותורה  מצוה  באופן 52ד "נר  (

כפי  - נהורין" כל  מיני' ואתגליין "דאתפריעו
"ליום  לבוא , לעתיד  ומנוחה שיתגלה  שבת  שכולו 

העולמים " .53לחיי

ישראל ד . נשי של  שמעלתן להוסיף , ויש 
בכמה  כהקביעות  - בשלח  בפרשת  גם  מודגשת 

בשלח  דפרשת  בשבוע  חל  ההילולא  שיום  :54שנים 

"אז  - הים  שירת  אודות  מסופר  בשלח  בפרשת 
ישראל  ובני משה  "ותקח 55וגו '"ישיר  ולאח "ז ,56

הנביאה  כל מרים  ותצאן בידה  התף  את  אהרן אחות 
מרים  להם  ותען ובמחולות  בתופים  אחרי' הנשים 
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53 (39(34 שבהערה (שהש"ר ממארז"ל  זו להעיר שושנה "מה
ישראל  של  לגאולתן אלא הצדיקים נבראו לא כך  לריח , אלא אינה

שושנה. מה ישראל . כך טובים  וימים  לשבתות  מתוקנת  זו
טוב).מתוקנים וכולו שבת שכולו (יום מחר" של  לגאולה
(40- מצרים דיציאת הפרשה היא בא שפרשת לכך  נוסף

ישראל  נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים ש"בשכר
ס"א). (כנ"ל  ממצרים"

א.41) לד , ח "ב
שבט 42) ג ' משיחות קונטרס בארוכה וראה א. רי , זח "א

ואילך ). 136 ע' (לעיל  זו שנה בא וש"פ
ז.43) פנ"ו, ב"ר תס"ט . תקו"ז ראה
שהרי ,44) ח "ו, סילוק אינו ההסתלקות שענין ולהעיר,

דאתפטר העולם "צדיקיא בזה (גם עלמין בכולהו
המעשה)  סז"ך אגה"ק תניא ב. עא, (זח "ג  "

כל  אם, כי  יקרא וביאורה), "אסתלק ב) קכח , זח "ב (ראה הזהר שון
בחי ' "שהוא ההילולא), במאמר (כמובא עלמין" בכולהו דקוב"ה

. הסוכ "ע אור עיי "ש).גילוי  ויקהל , ס"פ (תו"א רוממות" בבחי ' .
כג .45) ו, משלי 
דאיהי46) נר דא נר, מאי  מצוה, "נר א: קסו, זח "ב ראה

ב: כג , משבת ולהעיר דשבת". נר ואיהי  בי ' זכיין דנשין מצוה

מצוה  נר כי  "דכתיב חכמים", תלמידי  בנים לי ' הווין בנר "הרגיל 
. דשבת מצוה נר ע"י  אור, שם).ותורה (פרש"י  דתורה" אור בא .

ד .47) מד , שלח  ג . לג , בהעלותך  לקו"ת וראה ב. שם, זח "ב
ובכ "מ .
מרמ "ח 48) פרטיות מצוות ב' הם ויראה שאהבה לכך  נוסף

מ "ע.
תניא 49) ב). (כה, ת"י  (תקו"ז לעילא" "פרחא ידם שעל 

ובכ "מ ). פ"מ .
וש"נ.50) ס"ז. סרס"ג  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
ואילך ).51) סע"א ל , (שבת בשבת מת שדוד  להעיר,
ואילך .52) פי "ז תרל "ז וככה המשך  ויחי . ר"פ תו"ח  ראה

ועוד .
בסופה.53) תמיד 
שבט 54) לי "ג  ניתן ההילולא דהמשך  השני  שהמאמר ולהעיר

בשלח . בפרשת שחל 
א.55) טו,
ֿ כא.56) כ  שם,



מה          

וגו'" לה ' על 57שירו הנשים  מעלת  מודגשת  שבזה  ,
שמחה  מתוך  היתה  שלהן שהשירה  האנשים ,
כך, כדי ועד ובמחולות", "בתופים יתירה,
עושה  שהקב "ה  שבדור  צדקניות  היו ש "מובטחות 

ממצרים " תופים  והוציאו נסים  .58להם 

(מרים ) הנשים  ששירת  הדבר  טעם  ובביאור 
לומר  יש  - יותר  גדולה  בשמחה  :59היתה 

במדרש  המירור ",60איתא  שם  על  ש "מרים 
חייהם  את  ד "וימררו באופן השעבוד  קושי שעיקר 

בפרך " פ "ו 61גו' (במשך  מרים  משנולדה  62הי'

(ועי"ז) ולאח "ז משה ), לידת  לפני שנים  חמש  שנה ,
מרים " זו גואל  הקב "ה  .63"העמיד 

הביאו  לומר  זו ויש  "גואל  המדרש  בדברי ר 
הם  וגאולה  מירור  (דלכאורה  המירור " שם  על  מרים 
שמרים  עי"ז היתה  שהגאולה  - הפכיים ) ענינים 

הגלות . מרירות  את  ביותר  וכאבה  הרגישה 

חז"ל  דרשת  מרים 64ובהקדם  "ותקח  הפסוק  על 
אחות  ולא  אהרן "אחות  גו'", אהרן אחות  הנביאה 

. אהרן משה  אחות  כשהיא  מתנבאה  שהיתה  .
שתלד  אמי עתידה  ואומרת  משה ) נולד  לא  (ועדיין

. ישראל  את  שיושיע  ליאור בן שהשליכוהו וכיון .
היכן  בתי לה  אמר  ראשה  על  וטפחה  אבי' עמד 

דכתיב  היינו מרחוק 65נבואתך , אחותו ותתצב 
בסוף  יהא  מה  לדעת  לו), יעשה  (מה  לדעה 

הגאולה  על  היתה  מרים  של  שנבואתה  - נבואתה "
בכליון  מצפה  היתה  ומאז ישראל "), את  ("יושיע 
. מרחוק  גו' ("ותתצב  נבואתה  תתקיים  מתי .עינים 

שנתמשך  וככל  נבואתה "), בסוף  יהא  מה  לדעת 
כך  כדי ועד  הגלות , אריכות  על  התמרמרה  הגלות 
על  שמורה  בשמה  מודגשת  הגלות  על  שהמרירות 

המירור "). שם  על  ("מרים  מהותה 

שם  על  ("מרים  הגלות  על  המרירות  וע "י
גו' ("ותתצב  להגאולה  והתשוקה  והצפי' המירור ")
להגאולה  ישראל  זכו לו") יעשה  מה  לדעה 
נתקיימה  שאז מרים "), זו גואל  הקב "ה  ("העמיד 

מרים . של  נבואתה 

ברחל  גם  מודגש  זה  שענין -66[ולהוסיף ,
"יצאת  ישראל , מארץ  גלו בנ"י על 67שכאשר  רחל 

שנאמר 68קברה  רחמים , עליהם  ומבקשת  69ובוכה 

מאנה  בני' על  מבכה  (רחל  גו' נשמע  ברמה  קול 
לפעולתך  שכר  יש  משיבה  והקב "ה  גו'), להנחם 

לגבולם " בנים  ושבו וגו' ה ' ].70נאום 

על  ("מרים  הגלות  על  המרירות  גודל  ערך  ולפי
הגאולה  על  השמחה  גודל  היתה  המירור ") שם 

אגרא " צערא  את 71("לפום  גו' מרים  "ותקח  - (
בתופים  אחרי' הנשים  כל  ותצאן גו' בידה  התף 

ובמחולות ".

הגאולה  על  מרים  של  שנבואתה  יומתק  ועפ "ז
הנביאה  מרים  "ותקח  - הים  בשירת  בכתוב  נאמרה 
הנשים  כל  ותצאן גו' בידה  התף  את  אהרן אחות 
ישראל  כש "וירא  כי, - ובמחולות " בתופים  אחרי'

ע  מת  מצרים  מצרים את  אימת  ובטלה  הים " שפת  ל 
גאולת 72מעליהם  על  מרים  של  נבואתה  נתקיימה  ,

על  השמחה  גם  היתה  ובמילא  בשלימות , ישראל 
ובמחולות ". "בתופים  בשלימות , הגאולה 
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אחר 57) ישראל  אלו שרים "קדמו ז: פכ "ג , משמו"ר להעיר
קלסו  שהן הנשים אלו תופפות עלמות בתוך  המלאכים אלו נוגנים
הנשים  ששירת היינו, הנביאה", מרים ותקח  כדכתיב באמצע
האנשים  לשירת הקשיבו והמלאכים המלאכים*, שירת לפני  היתה

גו'". לקולך  מקשיבים "חברים ע"ד  - והנשים
עה"פ.58) פרש"י 
ואילך .59) 139 ע' ח "א לקו"ש גם ראה
יא.60) פ"ב, שהש"ר רפכ "ו. שמו"ר
יד .61) א, שמות
(אוה"ת 62) פנים ההסתר נמשך  שממנו אלקים שם כמנין

ועוד ). ח . ס"ע שמות
בתים",63) להם "ויעש ומרים** ביוכבד  ממ "ש ולהעיר

" ובפרש"י ), כא (שם, ממרים" ומלכות מיוכבד  ולוי ' "כהונה
העתידה  הגאולה שגם ונמצא, יז), פ"א, (שמו"ר ממרים" בא

מרים. ע"י  היא דוד , מזרע צדקנו, משיח  ע"י  לבוא
יא,64) וש"נ.מגילה א.
ד .65) ב, שמות

       
           

         

פמ "ה.66) (תניא רחל  ע"ש נקראת ישראל  שכנסת ולהעיר
ובכ "מ ).
(67236 ע' ח "ל  לקו"ש בארוכה וראה ז. מח , ויחי  פרש"י 
ואילך .
יעקב 68) עם להקבר שלא נפשה שמסרה - מזה ויתירה

כדי לחם", בית היא אפרת "בדרך  אלא והאמהות), האבות (ושאר
דרך  עוברים והיו נבוזראדן אותם כשיגלה לבני ' לעזרה "שתהא

רחמים". עליהם ומבקשת ובוכה קברה על  רחל  יצאת שם,
ואילך .69) יד  לא, ירמי '
שבמרכבה 70) הרביעי  רגל  - דוד  ע"י  היא שהגאולה ולהעיר,

פד . א, (מאו"א רחל  של  ענינה גם שזהו ועוד ), ב. רמח , (זח "א
ועוד ).

מכ "א.71) פ"ה אבות
וש"נ.72) .270 ע' ח "ז לקו"ש ראה



מו         

("בתופים ה . מרים  בשירת  הנשים  ומעלת 
(סיום  בהפטרה  יותר  עוד  מודגשת  ובמחולות ")

"ותשר  - :74דבורה "73הפרשה )

שירת  קורין עצמה  שבפרשה  האנשים אע "פ 
הנשים  שירת  וגם  ובנ"י ) ישראל),(משה  ונשי  (מרים 

מפטירין לא  של מ "מ , (כבשביעי אנשים  בשירת 
דוד  בשירת  שמפטירין בשירת 75פסח  אלא  נשים ),

לזה  ומהטעמים  דבורה ). ששירת 76(שירת  כיון -
משירת  יותר  נעלה  באופן היתה  (מרים ) הנשים 

(כנ"ל ). ובמחולות " "בתופים  האנשים ,

הגלות  ענין עם  קשורה  שההפטרה  הידוע  וע "פ 
וקראו  בתורה  יקראו שלא  ישראל  על  שמד  (ש "גזרו

הפרשה " מענין שהדגשת 77בנביאים  לומר , יש  - (
עיקרה  דבורה ") ("ותשר  בהפטרה  הנשים  מעלת 

הגלות  לזמן נשי 78בנוגע  של  עבודתן מעלת  היינו, ,
ובדוגמת  (ע "ד  הצדקניות  בזמןישראל  דבורה )

ובזכותן שבשכרן  אל הגלות , הגלות  מן יוצאים 
.79הגאולה 

שבהתחלת ו. - יותר  80ההפטרה ובפרטיות 

העיקריים  הענינים  ישראל מרומזים  נשי שבעבודת 
הגאולה : באה  שבזכותן

אשת  נביאה  אשה  "ודבורה  ,81לפידות "א )
שהיתה 82"מאי לפידות  פתילות אשת  עושה 

בה "מקדש "83למקדש " ודוגמתו שילה "). ("משכן
נשי  של  פעולתן - מישראל  כאו"א  של  שבביתו

שבת ובנות  נר  בהדלקת  להאיר 84ישראל  85(ויו"ט )

והעולם  כולה  הסביבה  את  ידו ועל  כולו, הבית  את 
דבורה  שעשתה  למקדש  הפתילות  בדוגמת  כולו,
אורה  "ממנו כולו, והעולם  המקדש  את  שהאירו

לעולם " .86יוצאה 

דבורה " תומר  תחת  יושבת  "והיא  "מאי 87ב ) ,82

. תומר  תחת  יחוד "שנא  משום  גבוה 88. ("שהוא 
למטה  ענפים  לו (אין צל  לו יכול 89ואין אדם  ואין (

הצניעות  מעלת  - בבית ") כמו עמה  שם  להתייחד 
פנימה " מלך  בת  כבודה  גם 90("כל  וכמודגש  ,(

תבורך " באוהל  "מנשים  דבורה : "מאן 91בשירת  ,
ולאה " רחל  רבקה  שרה  שבאוהל  שזהו 92נשים  ,
ישראל . בית  כל  קיום  נשען שעליו היסוד 

"ותשקוט  ההפטרה  סיום  גם  לבאר  יש  ועפ "ז
שנה " ארבעים  מדברי 93הארץ  זה  ש "אין אע "פ  ,
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א.73) ה, שופטים
שדבורה 74) "לפי  אבינועם", בן "וברק גם מוסיף ולאח "ז

עה"פ). הרד "ק (פי ' המעשה" עיקר
א.75) לא, מגילה
הכל 76) הענין): (בסיום ושם א. תשא, ח "ד  לקו"ד  ראה

העפר. מן הי ' הכל  האשה, בזכות
רפד .77) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
בישראל "78) פרזונו "צדקת נאמר דבורה שבשירת ולהעיר

(פסחים  חז"ל  כדרשת הגלות, ענין כללות על  שרומז יא), (שם,
" ב) הקב"הפז, עשה  ועוד האומות". לבין

ד " באופן הגאולה לשלימות באים שעי "ז - (פרזונו)ועיקר
ואילך ). תרע ע' בשלח  אוה"ת וראה ח . ב, (זכרי ' ירושלים" תשב

תוכן 79) - המלחמה נצחון על  היא דבורה ששירת להעיר
פרזונו  ("צדקת הגלות משך  זמן כל  ועבודתינו מעשינו כללות

שלימות בישראל ") נעשה שעי "ז כו'*, וההסתרים ההעלמות
זו  "והנצח  שזהו"ע בהגאולה, שמתגלה למעלה, והשמחה התענוג 
ענין  מביאור ולהעיר - שם). באוה"ת בארוכה (נתבאר ירושלים"

ואילך ). (פי "א ההילולא בהמשך  הנצח 
(ספר 80) גו'" נביאה אשה מ "ודבורה שמתחילים כמנהגנו

.(32 ס"ע ֿ חב"ד  המנהגים

  ""    
    , .     

.

ד .81) ד , שם
נבואת 82) ע"ד  הסוגיא (בהמשך  ובפרש"י  א יד , מגילה
מרים).
את 83) שופטת שהיתה התורה ולאור לנבואה זכתה "ובזה

הבאה. הערה וראה שם). מהרש"א (חדא"ג  ישראל "
הערה 84) (כנ"ל  דתורה" ל "אור זוכים ידו שעל  מצוה" "נר

הקודמת). (כבהערה התורה" "לאור זכתה שדבורה ע"ד  - (46
בשם85) (מצו"ד ומרומז אש" "כלפיד  - לפידות" "אשת
עה"פ).
ועוד .86) סה"ה. פ"ד  ברכות ירושלמי 
ה.87) שם,
ישראל 88) אף אחד  לב אלא לו אין זה תמר מה "ד "א ושם:

שבשמים"**. לאביהן אחד  לב אלא להם הי ' לא הדור שבאותו
מלמטה  ביושר הולך  גזעו של  אחד  "לב מהרש"א: ובחדא"ג 

והן לב, להם יש הענפים דגם אילנות שאר משא"כ  נוטים למעלה,
הראשון  הפירוש עם הקשר מודגש שבזה די "ל  - ולכאן" לכאן

מלמטה". ענפים לו אין ש"התומר
הקודמת.89) הערה וראה שם. מהרש"א חדא"ג 
יד .90) מה, תהלים
כד .91) ה, שם
בה 92) שנאמר "שרה עה"פ: ובפרש"י  - וש"נ. ב. כג , נזיר

ולאה  רחל  האהלה, יצחק ויביאה בה שנאמר רבקה באוהל , הנה
וגו'". לאה מאוהל  ויצא בהן שנאמר

לא.93) שם,

  ""  .. 
, ..    "

 .



מז          

אלא  הספר "דבורה  כותב  מרומז94מדברי שבזה  -
הצדקניות  ישראל  נשי של הנהגתן של שע "י בדרכה 

הארץ ", ד "ותשקוט  ומצב  למעמד  זוכים  דבורה ,
בהכניסה  הארץ " ד "ותשקוט  השלימות  לתכלית  ועד 

ישראל  אומות 95לארץ  עשר  (ארץ  )96בשלימותה 
"ארבעים  עם  הקשורה  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

ד "לםרבה  סתומה  מ "ם  ולשלום 97שנה ", המשרה 
קץ " .98אין

ֿ כח ז. ונתינת  והוראה  לימוד  יש  ובכהנ"ל 
זה : בדורנו ישראל  ובנות  נשי של  בעבודתן

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  ההילולא  גם יום  (כולל 
יום  גם  שהוא  ולאחריו), לפניו הסמוכים  הימים 
יום  גם  אליו ובסמיכות  זקנתו, אמו של  ההילולא 
להוספה  ביותר  מסוגל  זמן הוא  אמו, של  ההילולא 
נשי  של  העבודה  עניני בכל  עוז וביתר  שאת  ביתר 
הרבניות  של  ברוחן תהי' שהנהגתן ישראל ,
בעלות הנשיאים) של (נשותיהם הצדקניות

של היאצ "ט  החיים  המשך  גם  נעשה  שעי"ז , ָ
"מה  הצדקניות , הן 99הרבניות  אף  בחיים  זרען

נשים 100בחיים " של  שבזכותן שכיון ועיקר , ועוד  ,

האמיתית הגאולה באה שבדורנו צדקניות
כפשוטו  ובעיקר ) (גם  בחיים " "הן אזי והשלימה ,

לתחי' קמים  וצדקניות  שצדיקים  ובפרט  101ממש ,

ורננו  מיד 102("הקיצו עפר ") .103שוכני

- ר "ת  ה 'תשנ"ב , - זו בשנה  יתירה  ובהדגשה 
שנת  תהי' הי' - ויותר  יותר  ומתפרסם  ההולך 
מעלת  מודגשת  שבה  - כל  מכל  בכל  בכל , נפלאות 
ש "הטעימן  כל ") מכל  "בכל  בהם  (שנאמר  האבות 

הבא " העולם  מעין ובמיוחד 104הקב "ה  כולל  ,
("כל  האמהות  מעלת  אליך 105בהדגשת  תאמר  אשר 

בקולה " שמע  השלימות 106שרה  ודוגמת  מעין ,(
חיל  "אשת  גבר ", תסובב  ש "נקבה  לבוא  דלעתיד 

בעלה " .107עטרת 

במיוחד  קשורה  (תשנ"ב ) הנ"ב  ששנת  ולהוסיף ,
ג "ן  בגימטריא  הכולל  עם  (נ"ב  "גן" -108עם  (

לגני" בגאולה 109"באתי היא  בזה  שהשלימות  ,
הגילוי יהי' שאז והשלימה  שכינה האמיתית  דעיקר 

בתחתונים .דירה ( ית ') לו 

לענין ח . בנוגע  ועיקרית  מיוחדת  והוראה 
דבורה : ושירת  מרים  בשירת  כמודגש  - השירה 

צדקניות  היו "מובטחות  מצרים  שביציאת  כשם 
תופים  והוציאו נסים  להם  עושה  שהקב "ה  שבדור 
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עה"פ.94) פרש"י 
בהכניסה 95) גם מודגשת ישראל  נשי  של  שמעלתן להעיר

סד ). כו, פינחס (פרש"י  הארץ" את מחבבות היו "שהן - לארץ
- לאילן השנה ראש בשבט , עשר לחמשה מהשייכות ולהעיר
פירות  דאכילת בהמנהג  ישראל  ארץ של  חביבותה מודגשת שבו
ותאנה  וגפן ושעורה חטה "ארץ ישראל , ארץ בהם שנשתבחה

(תמרים)". ודבש* שמן זית ארץ ורמון
ובפרש"י .96) יט  טו, לך  לך  ראה
אותיות 97) מערכת חב"ד  הערכים ספר וראה ו. ט , ישעי '

ואילך . רב ס"ע (ב) מ "ם אות .התורה
"וישלח 98) ח ) ו, (שם הכתובים בהמשך  מ "ש יומתק ועפ"ז

אלק  ה' אמר כה להם ויאמר ישראל  בני  אל  נביא איש ישראל ה' י 
. פינחס הי ' הנביא "שזה וגו'", ממצרים אתכם העליתי  הוא אנכי  .

. .אליהו הגאולה בימי  יביאהו שהש"י  לכם . שולח  אנכי  הנה .
לא). ה, שם הרלב"ג  (פי ' וגו'" הנביא אלי ' את

ב.99) ה, תענית ע"פ
רח "ל ,100) מישראל **, אשה בפטירת "זרעהועד "ז שכאשר

אמיתיים בחיים שממשיכים על בחיים ", שנתחנכו כפי  דתומ "צ
וחסד  צדקה בעניני  הנוספות הפעולות ע"י  ובמיוחד  כולל  ידה,

" אזי  נשמתה, לעילוי  שעושים  שעי "ז ועיקר, ועוד  ,"
בחיים" ש"היא תיכף ופועלים ומזרזים ממהרים ,

(כבפנים). המתים בתחיית

        
         

     
         

         

לתחיית 101) "מניין - בשלח  לפרשת מהשייכות להעיר
. ישיר אז שנאמר התורה, מן ישיר",המתים אלא נאמר לא שר .

הבאה. הערה וראה ובפרש"י ). ב צא, (סנהדרין לעתיד " "משמע
(102- המתים . בתחיית הגאולה שלימות על  (שירה) רינה

על  (גם) שקאי  לעתיד ", "משמע ישיר", ב"אז גם שנרמז וי "ל 
"הקיצו לתחי ', כשקמים עפר" ד "שוכני  ".השירה

א.103) קמ , זח "א ראה
ואילך .104) סע"ב טז, ב"ב
שרה 105) מעלת ע"ד  לאברהם בדיבור שגם - יותר ויומתק
" היא נאמר אברהם על  שרה שמעלת מרומז שבזה די "ל , ,"

בי ' דכתיב ("אברהם העוה"ב מעין הקב"ה שהטעימו זה בכלל 
").ב 

יב.106) כא, וירא
ב.107) קכג , שרה חיי  אוה"ת ג . טו, שה"ש לקו"ת ראה
הג "ן.108) לשנת באים שממנה לכך  נוסף
שנת109) היא זו ששנה שנה)ולהעיר, (חמישים

זי "ע  נ"ע שרה שטערנא מרת הצדקנית הרבנית של  ליאצ"ט 
בהמשך  בגנים היושבת ד "ה המאמר ניתן היאצ"ט  (שלקראת
ר"ה  דרושי  לקו"ת (ראה גאולה עם קשור ש"יובל " - ההילולא)

וש"נ). ב. ס,
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א

         

האחרון, זה  מגלות  בהגאולה  גם  כך  ממצרים ",
מובטחות  להיות  צריכות  הצדקניות  ישראל  שנשי
באה  ממש  ומיד  שתיכף  הן מובטחות  ובודאי
תיכף  שמתחילות  ועד  והשלימה , האמיתית  הגאולה 

בהשירה  האחרונים ) הגלות  ובתופים 110(ברגעי
והשלימה ! האמיתית  הגאולה  בוא  על  ובמחולות ,

הבקשה  התפלה , עם  ביחד  יותר : ובפרטיות 
ומיד  תיכף  הגאולה  את  שיביא  מהקב "ה  והדרישה 
("מרים  ומרירות  צער  של  רגש  מתוך  שהיא  ממש ,
לידי  שבאה  הגלות , אריכות  על  המירור ") שם  על 
מתי, עד  מתי, "עד  עמוק  ולב  מקרב  בהצעקה  ביטוי
ברגש  ובעיקר ) (גם  הן חדורות  מתי"!... עד 

ביטוי  לידי שבאה  ביותר  גדולה  ושמחה  השמחה ,
(המלך  זה  ש "הנה  הבטחון גודל  מצד  בהשירה ,

בא " בא !111המשיח ) וכבר  ,

שרים  ממש  ומיד  שתיכף  - העיקר  והוא  ועוד 
השירה  את  והטף , והנשים  האנשים  בנ"י, כל 
("כל  זכר  בלשון שתהי' לבוא , דלעתיד  העשירית 
שהנקבה  כשם  נקבה , בלשון קרואות  כולן השירות 
שעבוד , אחריהם  הי' שעברו התשועות  כך  יולדת 
שעבוד  אחרי' אין להיות  העתידה  התשועה  אבל 
שיר  לה ' "שירו זכר "), בלשון קרואה  לכך 

.112חדש "
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8
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ס"ו).110) (כנ"ל  מדבורה כהלימוד  כמובן, הצניעות, בתכלית

עה"פ.111) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
משיחות 112) קונטרס בארוכה וראה א. טו, בשלח  מכילתא

ואילך ). 176 ע' (לעיל  ס"ו בשלח  וש"פ שבט  י "א
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

˙„ÂÚÏ ‰‡Â‰ „ÂÓÈÏ Y ˜È„ˆ‰ ˙Â˜Ï˙Ò‰ ÌÂÈ

Ì„‡‰

צדיק, של  והסתלקות הילולא יום של  משמעותו 
כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו  מעשיו  "כל  עולים שבו 

חייו " ב"מעשיו 1ימי להתבונן  בעיקר  (עבורנו ) היא ,
מכך  להסיק כדי ההילולא, בעל  של  ועבודתו " ותורתו 
מההולכים  אחד  כל  של  היוםֿיום לחיי הוראה

האדם  של  ועבודתו  תורתו  במעשיו  .2בעקבותיו ,

הנכללים  הענינים הם רבים יהודי, כל  שאצל  כיון 
חייו , ימי כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו  במעשיו 
לא  לפיכך  ישראל , נשיא אצל  ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה
שבעבודתו , העיקרית הנקודה מהי וגלוי ברור  תמיד 
בעניננו  אך  העיקרית. ההוראה את ללמוד  צריך  שממנה
הוראה  יש – הרבי מו "ח  כ "ק של  הסתלקותו  יום –

הוראה  (מלשון  תורתו  – ההילולא,3ברורה בעל  של  (
בעל  שהרבי לגני", "באתי ד "ה על  המאמר  וזהו 
זו  שמתורה הסתלקותו , ליום הכינו  בעצמו  ההילולא
ביום  העיקרית ההתבוננות להיות צריכה במה יודעים
עבודת  לגבי מכך  ללמוד  צריך  ומה שלו , ההילולא

בפועל . למעשה האדם

.

'‰ ˙„ÂÚ ÈÏÏÎ ÔÈÚ Y ˙ÂÊÈÊ‰

הזריזות  חשיבות אודות הרבי מדבר  המאמר  בסוף
היודע  הוא "מי כי והמצוות, התורה בקיום ה' בעבודת

במדרש  כנאמר  וזמנו ", עד 4עתו  לי המתינו  לומר  "אין 
לביתי", שאצוה ועד  חשבונותי שאעשה

היא  מכך  המתבקשת בעבודת 5המסקנה שהזריזות ,
של  הפשוטה כמשמעות בעבודה, פרט  רק אינה ה'

חז "ל  זהו 6מאמר  אלא המצוות", את מחמיצין  "אין 
להפס  אפשר  שבלעדיו  בכלל , לעבודה החשוב יד ענין 

לומר ..." שליט  אדם "אין  וההוראה העבודה. כל  את
עלי  חייו  ימי משך  כל  של  ורגע יום כל  לגבי אמורה

שנה. ועשרים מאה אדמות,

לעיל  שהוזכר  חז "ל  במאמר  ברמז  נאמר  מכך  ויותר 
עשה  לידך  מצוה באת אם המצוות... את מחמיצין  "אין 
במקום  הרי מצוה, בקיום מתרשלים אם מיד ". אותה

את נעשה "ושמרתם – המצוות" "את – המצות"
מן  ההיפך  .7"חמץ",

צריכה  שבו  הענין  על  מדובר  המאמר  ובתחילת
בכך  הזריזות, להיות צריכה שבו  העבודה, להיעשות
דירה  יתברך  לו  להיות הקדושֿברוך ֿהוא ש"נתאוה

.8בתחתונים"

.‚

"ÌÈÂ˙Á˙ ‰È„ ...‰Â‡˙" ÔÂ˘Ï ˜ÂÈ„‰

התורה  בקיום יהודי של  פעולה בכל  אמנם,
שמים" לשם יהיו  מעשיך  ב"כל  וכן  ו "בכל 9והמצוות,

דעהו " בתחתונים 10דרכיך  יתברך  לה' דירה מתהוה ,
הקדושֿברוך ֿהוא  "תאות" ,11ומתממשת

מיום  ללמוד  שיש שההוראה מובן  זאת בכל  אך 
הקדושֿברוך ֿהוא  "נתאוה של  הענין  לגבי ההילולא
המרצה  רק אינה בתחתונים" דירה יתברך  לו  להיות

 אלא כללי, באופן  ומצוותיה התורה לעבודת
ענין 12הוראה – להיות צריך  שהוא

אלה, בימינו  האדם עבודת עיקר 

בעל  של  ועבודתו " ותורתו  ל "מעשיו  בהתאם
ההילולא.
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בשעת 1) הוא שכן  מבואר ושם ֿ ב). א (קמז , זך סי ' אגה"ק
שנה  בכל שהרי  השנה, ליום בנוגע גם שכ"ה מובן  מזה אבל ההסתלקות,
כידוע  הראשונה, שבפעם וההמשכות ההארות וניעורות חוזרות ושנה
(להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים תיקון  בספר רמ"ז  (ראה

כו '". יורד ושנה שנה "בכל ב) (קכ, יד סי ' אגה"ק וראה פכ"ט).
על 2) מאירה אלו  עליונים אורות והארת ב): (קמז , שם אגה"ק ראה

סי ' גם וראה כו '. ועבודתו  תורתו  ידי  על ה' עובדי  שנעשו  תלמידיו  כל
כו ' למעלה בחייו  נפשו  שעמלה האדם עמל "שכל א) (קמח, שם כח
הל"ג שער סידור וראה כו '". למטה מלמעלה גילוי  בבחי ' ומאיר מתגלה

ֿ ג ). ב (דש , בעומר
ב.3) נג , זח"ג 

ג .4) פ"ט, דב"ר
(5.90 ע' ח"ו  [המתורגם] לקו "ש  גם ראה
יז .6) יב, בא ופרש "י  מכילתא
(7" שם המצהראה את מחמיצין  את שאין  מחמיצין  אין 

מיד". אותה עשה לידך מצוה באת אם אלא המצוה
ו .8) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז . נשא תנחומא
מי "ב.9) פ"ב אבות

רלא.10) סי ' או "ח טושו "ע ו . ג , משלי 
ֿ לז .11) פל"ו  תניא ראה
ועוד.12) פ"ו . העבודה קונטרס פי "ג . התפלה קונטרס ראה



נ   

הדיוק  את ולבאר  להקדים יש זאת להבין  כדי
 ֿ הקדושֿברוך  "נתאוה במאמר  הרבי שמציין  בלשון 

יתברך  לו  להיות זו 13הוא שבתאוה בתחתונים", דירה
ג) דירה, ב) יתברך , לו  א) פרטים: שלושה ישנם

בתחתונים.

לעצמותו  היא הדירה – יתברך " "לו  יתברך ,14א)
– "דירה" ב) ו "גילויים", אורות של  לדרגות רק ולא
באופן  אינה למטה יתברך  עצמותו  של  הימצאותו 

בקביעות  – "דירה" של  באופן  אלא ג)15ארעי, .
דוקא היא לעצמותו  הדירה – ,"בתחתונים"

העליונים  בעולמות .16ולא

הדרגות  מצד  בזה: זה כרוכים אלו  ענינים שלושה
כיון  הרי ביותר , הנעלים ואפילו  "גילויים" של 
הוא  שגילויים ובמיוחד  מעצמותם, אינה שמציאותם
קביעות, – "דירה" של  אפשרות בהם תיתכן  לא ברצון ,

אמיתית מציאות אינה מציאותם כי 17.

למציאות  מסויימת הגבלה שיש מובן ,18וכיון  הרי ,
לגילוי  כלי של  ענין  קיים שבו  במקום רק הוא שהגילוי
שם  כלל , לאלקות כלי שאינם בתחתונים, ואילו  אלקות.

להתגלות. האלקות יכולה אינה כביכול ,

בהעלם  מוגבל  שאינו  עצמותו , מצד  זאת לעומת
שמציאותו  כיון  ושינויים, למגבלות מעל  והוא וגילוי,

זה 19מעצמותו  מושג שקיים כמה (עד  "המשכתו " לכן  ,
בעצמות  המשכה "דירה",20של  של  באופן  היא (

.21קביעות 

– העליונים שהעולמות כיון  בתחתונים, ודוקא
הם  שהרי יתברך , לעצמותו  "כלי" אינם הגילויים,

יתברך  פניו  מאור  אינו 22ירידה ששם בתחתונים דוקא ,

דירה  להתהוות יכולה שם גילויים, של  מושג קיים
יתברך  .23לעצמותו 

.„

Ì„‡‰ ˙„ÂÚ ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ‰˘ÂÏ˘

"לו  שהעשיה האדם, עבודת לגבי גם מובן  זה לפי
כזה  באופן  להתבצע צריכה בתחתונים" דירה יתברך 
בתחתונים, דוקא יתברך  לעצמותו  דירה להיות שיתאים

להלן . כמפורט 

"לו  רק להתבצע צריכה העבודה – יתברך " "לו  א)
הרצון  ביצוע לשם רק של יתברך ", ה"נתאוה" ,

פרס  לקבל  מנת על  שלא יתברך , לא 24עצמותו  ואף
כדי לא ואף באלקות, דביקות לשם 
הקדושֿברוך ֿהוא  כוונת את כדי 25יגשים רק אלא ,

הקדושֿברוך ֿהוא  של  "תאותו " .26שתתממש

של  באופן  להתבצע חייבת העבודה – "דירה" ב)
ובתמידיות  באופן  שינויים יחולו  שלא כלומר , קביעות.
כך  על  מצביעים אלו  שינויים כי הזמן , כל  עבודתו  של 
קביעות, – "דירה" של  באופן  נעשית אינה שהעבודה

"עראי". באופן  אלא

בעיקר  להתבצע צריכה העבודה – "בתחתונים" ג)
המצוות, לגבי הן  התורה, לגבי הן  תחתונים, בענינים

בהמשך ). שיוסבר  (כפי ישראל  לגבי גם וכך 

זה  כרוכים האדם בעבודת אלו  ענינים שלושה גם
בזה:

מציאותו  לצורך  היא האדם של  עבודתו  כאשר 
אפילו  (או  באלקות להתדבק כדי ואפילו  העצמית,
אך  הבורא, רצון  את לקיים ברצונו  יותר : נעלית בדרגה

התחושה מעורבת ה')בעבודתו  רצון  את מבצע
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הלשו 13) בדא"ח) מקומות (ובכמה שם הקב"ה בתניא "נתאוה ן 
חי "ט  לקו "ש  ראה – "ית'" דתיבת ההוספה – בתחתונים דירה לו  להיות

ואילך. 27 ע'
ג ).14) (ס"ע  בתחלתו  תרס"ו  המשך תתקצז . ע' ריש  בלק אוה"ת
ובכ"מ.
לקו "ש 15) (ראה פרטים ב' יש  "דירה" בלשון  יותר, בפרטיות

שנמצא  א) שלפנ "ז ): בהערה הנסמן  וראה ועוד. .35 ע' ח"ד [המתורגם]
כל בהבה נמצא ושהעצם ב) , אלו ענינים ב' ומתאימים –

שבפנים. ו "דירה") ית'" ("לו  הענינים לב' (שב"דירה")
(1621 ע' ח"ו  [המתורגם] לקו "ש  גם לקמן  בהבא וראה שם. תניא

בפנים. לקמן  וראה שם. ובהערות ואילך
בסוכות 17) ד"ה ואילך. תלב ע' ואילך. קסט ע' תרס"ו  המשך ראה

אליהו  פתח לד"ה הגהות תרנ "ו . שמחתכם ביום ד"ה וראה  תרס"ד.
וש "נ . ֿ ד. ג  סעיף אוא"ס(א) ע' ֿ חב"ד הערכים ספר וראה ובכ"מ. תרנ "ח.

קסח.18) ע' שם המשך ראה
(19.17 בהערה בהנסמן  ובארוכה ב). (קל, כ סי ' אגה"ק
(תשי "א)20) תרצ"ד תקעו  ד"ה א'קמא. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

פ"ב.
השלישי 21) בביהמ"ק תהי ' קביעות, – ה"דירה" ענין  עיקר ולכן 

קיים  יהי ' ולכן  עצמותו , מבחי ' – דקוב"ה" "בנינא שהוא כיון  דוקא,
מבחי ' – נש " דבר "בנינא שהם וב' ראשון  בית משא"כ נצחי , בקיום
דפרשתנו  הכתוב (בפי ' א. רכא, (זח"ג  כלל" קיומא בי ' "לית  הגילויים
ח"א  ידיך"). כוננו  אדני  מקדש  הוי ' פעלת לשבתך "מכון  יז ) טו , (בשלח
ימלוך  שה' בזמן  ידים בשתי  יבנה ואימתי  עה"פ: פרש "י  וראה א). כח,
ע' ח"ט [המתורגם] לקו "ש  בארוכה ראה כו '. לבוא לעתיד ועד לעולם

וש "נ . ואילך. 27
פל"ו .22) תניא
המאמרים 23) ספר תרע"ח. החמה משתשקע מצותה ד"ה גם ראה

וש "נ . ואילך. לב ע' לגני  באתי 
מ"ג .24) פ"א אבות
וראה 25) עת"ר. התרומה וזאת ד"ה תר"ס. לי  תהיו  ואתם ד"ה ראה

בסוכות. ד"ה תקעו , סד"ה שם
ספ"י ).26) (תניא עלי ' בני  מבחי ' להעיר



ני    

לרגש  בהתאם בעבודתו , שינויים לחול  יכולים אז  –
זו  אין  זמן . באותו  בו  שמתעורר  והדביקות האהבה
היא  העבודה אם הבדל  יש וכן  דירה. – קביעות
אינו  שלגביהם תחתונים בענינים או  נעלים בענינים

ותענוג. חיות זו ) (בעבודה מרגיש

את  להשלים יתברך ", "לו  היא כשעבודתו  דוקא
הכוונה, השגת לידי המביאים הענינים כל  אז  ה', רצון 
קביעות  של  באופן  היא עבודתו  ובמילא אצלו , שווים
 ֿ הקדושֿברוך  של  שתאותו  וכיון  "דירה", – והתמדה

דירה יתברך  לו  "להיות היא עבודתו הוא ,"
תחתונים. בענינים בעיקר  היא

.‰
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המוזכרים  הפרטים שלושת בכל  כזה, עבודה אופן 
עצמו : ההילולא בעל  אצל  בגלוי היה ניכר  לעיל ,

רבות  פעמים כך  על  דובר  שכבר  וכפי ,27כידוע,
התורה  בהרבצת ההילולא בעל  של  עבודתו  היתה
נפש, מסירות של  אחת רצופה מסכת היהדות ובחיזוק

הנ "ל  המאמר  בסוף ההילולא בעל  של  –28כלשונו 
נפש  מסירות תוך  עבודה והרי ודעת". מטעם "למעלה
רוחני  שכר  למען  זאת עושה הוא שאין  כך  על  מצביעה
כדי  לא ואפילו  מציאותו , שלימות למען  וכדומה,

 ומציאותו יתברך ", "לו  רק אלא יתברך , בה'
בעבודה  קיימת אינה כפי 29העצמית כאשר , ובמיוחד , .

מנגד  חייו  "שהשליך  ההילולא בעל  אצל  ",30שהיה
היהדות  וחיזוק התורה הפצת עבור  .31כפשוטו ,

אצלו  היתה נפש ובמסירות בתוקף העבודה ודרך 
והתבטאה  נשיאותו , תקופת כל  במשך  תמידי באופן 

נפש. מסירות של  האופנים בכל 

בהרחבה  כבר  שדובר  שבין 26כפי ההבדל  אודות ,
שנות  במשך  שנים" "עשר  של  השונות התקופות שלוש
זה  השונים העבודה אופני שבכל  הזה, בעולם נשיאותו 

אצלו  היתה מזה   

אינה  נפש מסירות תוך  העבודה שעצם לכך  בנוסף
זוהי  כי שינויים, ללא בקביעות נעשית אלא עראית,

גם  – לשינויים שמעל  הנשמה, עצם מצד  עבודה
נפש, מסירות של  הגלוי באופן  העבודה התבטאה
אותה  אצלו  היתה העבודה של  השונים הסוגים שבכל 

נפש. מסירות

ועד  היהדות וחיזוק התורה הרבצת עבודת אמנם,
בכל  אצלו  נעשתה החסידות מעיינות להפצת
ב: מיוחדת השתדלות ניכרה זאת בכל  אך  התחומים,

קבוצ  ארגון  ללימוד א) ושיעורים ות 
למעשה, מוריֿהוראה להכשיר  כדי רבנות, לקראת
שונות, יהודיות ומושבות לקהלות רבנים שיגור 
סוגי  כל  בין  המעשיות המצוות קיום הפצת ב) וכדומה.
שליחים  שיגור  כגון : מעשית, פעילות ידי על  היהודים,
על  חינוך  ג) וכדומה. מוהלים, שיגור  מקואות, לבניית
חדרים, יסוד  רבן , בית של  תינוקות של  הקודש טהרת

וכדומה. מלמדים שליחת

בתורה  "תחתונים" בבחינת הם הללו  הענינים וכל 
כדלהלן . עצמן , ובמצוות

.Â
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אופנים  יש התורה בלימוד  הוא: לכך  ההסבר 
במתיבתא  למעלה אשר  התורה מלימוד  החל  שונים,

דרקיעא  ומתיבתא הקדושֿברוך ֿהוא, לאופן 32של  ועד  ,
– כגון  רבות, דרגות יש למטה וגם למטה. לימודה
תורה  "יגדיל  שכר ", וקבל  "דרוש של  באופן  לימוד 

אליבא 33ויאדיר " שמעתא "לאסוקי והלימוד  ,
.34דהילכתא"

בלימוד  "עליונים" בין  ההבדל  זהו  כללי ובאופן 
באופן  לומדים כאשר  בתורה: "תחתונים" לבין  התורה
למעשה, הלכה לצורך  ולא ויאדיר ", תורה "יגדיל  של 
והתענוג  שבתורה, בשקלאֿוטריא בעיקר  עוסקים
לומדים  כאשר  ואילו  התורה. בהבנת הם והחיות
שקועים  אין  דהילכתא", אליבא שמעתא "לאסוקי
בידיעת  בעיקר  אלא התורה, ובחכמת בשקלאֿוטריא

למעשה. מכך  הנובעת ההוראה
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ובכ"מ.27) וש "נ . ואילך, 302 ע' חי "ח לקו "ש  ראה
פ"ה.28)
רפי "ט.29) מתניא להעיר
מסנ "פ.30) לענין  – ג ) ד, ויקרא לקו "ת (וראה ב צט, תו "א
בהנ "ל 31) (המבואר השם קדוש  על המסנ "פ מענין  למעלה גם שזה

המלחמה  ניצוח שבשביל פי "א ההילולא המשך וראה הקודמת). הערה
דאברהם  מסנ "פ בין  מההפרש  ולהעיר מנגד". המלך משליך חייו  "גם

לא). ע' לגני  באתי  סה"מ וראה .30 טו . ע' ה'ש "ת (סה"מ דרע"ק ומסנ "פ
(כב,32) ב"מ בגמ' ד"ה תזריע לקו "ת ב. רג , זח"ג  א. פו , ב"מ ראה

ט, ח"א דיבורים לקוטי  וראה ד). (כד, המאמר בסוף ושם ואילך) סע"ב
א.

ב.33) סו , חולין  כא. מב, ישעי '
א.34) כו , יומא
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המצוות לגבי גם שזוהי וכך  לכך  בנוסף :
בכלל  התורה ללימוד  יחסית תחתונים של  קיים 35דרגה ,

של  לענין  בדומה התורה, "מצד " שהן  כפי פן  במצוות
עולה..." הקריב כאילו  עולה בתורת העוסק .36"כל 

המצוה  את לקיים אפשר  אי שבהם מקרים, כמה ישנם
המצוה, בתורת עוסקים זאת ובמקום ממש, במעשה

הוא בתורה שהעיסוק כך , על  נאמר  זאת ולמרות
הקריב.

וכדומה. המצוות, כוונת קיימת וכן 

יהודי  קיים, המקדש שבית בזמן  זאת, לעומת
הכהן  על  סומך  אלא קרבנות, הלכות כלל  יודע שאינו 

במעמדו ) וישראל  בדוכנו  (ולוי הקרבן  את ,37המקריב
הקרבנות  הקרבת חובת ואת המצוה את מקיים

עליו . המוטלת

בבחינת  הוא למעשה המצוות קיום פירוט : ביתר 
יחסית  יותר  ועוד  שבמצוות, לדיבור  יחסית "תחתונים"

ולב. במחשבה המצוה לכוונת

לומדים  שעמם היהודים, לגבי מובן  לכך  בדומה
ובמיוחד  רבן , בית של  תינוקות של  הלימוד  תורה:
הוא  וכדומה, בי"ת אל "ף לימוד  – הלימוד  בתחילת
שעמם  התלמידים סוגי לגבי "תחתונים" בבחינת

לומדים.
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הדרגות  בשלוש העיסוק כיצד  מובן  זה לפי
העבודה  כאשר  רק אפשרי ב"תחתונים" האמורות
ושלימות  תועלת למען  ולא יתברך ", "לו  מתבצעת

עצמית.

הוא  כלשהי, למציאות עצמו  מחשיב האדם כאשר 
שבתורה, העליונים בדרגת בעיקר  בהתלהבות עוסק
ולכן  בתורה. המאיר  האלקי באור  מכך  ויותר  בשכל ,
לסוג  מתאימים כלים שהם יהודים עם ללמוד  מוכן  הוא
ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה  שבתורה, בנגלה הן  זה, לימוד 
התפשטות  את רואים שאז  התורה. ובסודות בפנימיות

בעולם. וגילויה האלקות

וכן  דהילכתא, אליבא שמעתא לאסוקי בלימוד  אבל 
– רבן  בית של  תינוקות עם בי"ת אל "ף של  בלימוד 

את  בכך  רואה הוא אין  ומתלהב, עוסק הוא אין  בכך 
יתברך . שמו  גילוי ואת ה"עושר ",

היא  העיקרית חיותו  המצוות, קיום לגבי גם וכך 
במעשה  כך  כל  ולא יתברך , בו  לדבקה המצוות, בכוונת

העליון . רצון  בקיום המצוה,

שתתבצע  יתברך ", "לו  היא עבודתו  כאשר  רק
אינו  עצמו  העובד  כאשר  הקדושֿברוך ֿהוא, כוונת
בבחינת  בעיקר  היא עבודתו  אז  עצמאית, מציאות
"נתאוה  המטרה מושגת כך  על ֿידי דוקא כי תחתונים,

דירה יתברך  לו  להיות הקדושֿברוך ֿהוא

.Á
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מכל  פשוטות: במילים ענין  כל  להבהיר  צריך  כיום
בהם  שחלה ענינים שני יש דלעיל  הרבות ההוראות

בתקופתנו : התדרדרות

לימוד  – הוא הראשון  הענין  ,רואים .
בכמות  הן  ומתרבה, הולך  התורה לימוד  כללי שבאופן 
שמעתא  לאסוקי של  באופן  הלימוד  אבל  באיכות. והן 
לפסוק  שיוכלו  רבנים ייצאו  שממנו  – דהילכתא אליבא
(ובמיוחד  ערוך  השולחן  חלקי ארבעת בכל  שאלות
לדור  מדור  ר "ל  ופוחת הולך  – חיים) אורח  בחלק

לחודש. ומחודש לשנה ומשנה

יש  משפט , חושן  חלק של  ההלכות איֿידיעת לגבי
מכך  תצמחנה לא המדינה וחוקי מצב שעקב לקוות,
 ֿ ועל  יורהֿדעה, אבן ֿהעזר , לגבי אך  רבות. תקלות
ההלכות  – אורח ֿחיים לגבי אחתֿכמהֿוכמה
רק  ולא היוםֿיום, בחיי ממש, למעשה החשובות
כמעט  אין  – "אורח ֿחיים" כשמו  מסויימים, בזמנים

לברר . מי אצל 

בלימוד  זמנו  כל  את המשקיע למישהו  באים כאשר 
משיב: הוא הלכתית, שאלה אותו  ושואלים התורה,
תורה  "יגדיל  של  באופן  התורה בלימוד  עסוק אני
בהלכות  דין  לפסוק אך  אור . ומוסיף הולך  ויאדיר ",
קריאת  בהלכות או  תפלה, בהלכות הנהנין , ברכות

הלכות – למד !שמע לא הוא

לכך  בנוסף כפול : פגם יש חיים אורח  לגבי
נוספת  אלו , בהלכות לפסוק שיוכלו  רבנים שחסרים

לעצמו : "פוסק" ייעשה אחד  שכל  הסכנה
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פל"ז .35) תניא בארוכה ראה
מהד"ק 36) ס"ט. ס"א מהדו "ת או "ח אדה"ז  שו "ע א. קי , מנחות ראה

ואילך. סי "א שם

הזבח 37) דברים ("ששה אלו  מכל אחד לשם בלבו  הי ' שלא מי  ואף
ב). מו , (זבחים ב"ד תנאי  שהוא כשר נזבח")
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יראֿשמים, הוא אם רב, שאיננו  וסוחר , בעל ֿהבית
שאלה  בעצמו  לפסוק יכול  שהוא עצמו  את ישלה לא
דעה. יורה בהלכות שאלה לא ואפילו  גיטין , בהלכות
 ֿ ומורה רב מחפש הוא שאלה אצלו  מתעוררת כאשר 
עלול  הוא חיים אורח  בהלכות אבל  בפועל . הוראה
הוא  – "פוסק" להיות מסוגל  שהוא עצמו  את להשלות
אין  ואם הקודש, (בלשון  ערוך  שולחן  בקיצור  יעיין 
וכדומה) בצרפתית באנגלית, – הקודש לשון  מבין  הוא

שמובנת כפי שולחן וינהג בקיצור  הנאמר  משמעות
ערוך !

התעורר  יוסף" ה"בית של  ערוך  שולחן  לגבי אם
את  לדעת בלי הלכה משם לפסוק ניתן  כיצד  דיון 

הטעמים  ואת עלול 38המקורות מה מובן  מכך – לנבוע
שיפסוק  ואחד , אחד  כל  של  בידיו  נמסרת שהתורה

ערוך ! שולחן  קיצור  לפי דין  בעצמו 

לבו " אל  יתן  "והחי לקיים צריך  זה –39בענין 
למרות  עצמו , שסיכן  ההילולא, בעל  של  מעבודתו 
לייסד  ממש, נפשות בסכנת כרוכים היו  אלו  שמעשים

– לרבנים בתיֿמדרש בשם עתה שנקרא מה את

לכך  הראויים אלו  שכל  ההוראה, נלמדת ומכך 
כפי  במצב הרי ראויים, הם אם ספק יש אם (ואפילו 
של  באופן  ילמדו  לחומרא), לנהוג יש עתה שהוא

דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי

הדבר  כאשר  ובמיוחד  מסייעתם, הרבים וזכות
המצב  לפי אלא אחת, עיר  של  לציבור  רק לא חשוב
ובמדינות  בארה"ב קהלות למאות הדבר  חשוב עתה,
מוריֿהוראה  רבנים ללא כפשוטו , שנותרו , אחרות,
– בארץֿהקודש יישובים מאות גם וכך  ערוך . בשולחן 
ועד  השנה מרשית בה אלקיך  ה' עיני אשר ... "ארץ

שנה" להם 40אחרית שתהא – רבנים להם שאין  ,
להלכה  לכוון  כדי הדרושה דשמיא ולהיות 41סייעתא ,

שותף  נעשים כך  שעל ֿידי לאמיתו ", אמת דין  "דן 
בראשית  במעשה .42לקדושֿברוך ֿהוא
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– היא לתקופתנו  במיוחד  החשובה השניה הנקודה
רבן : בית של  תינוקות של  החינוך  אופן 

והדומות  ארה"ב, זו , מדינה של  המדינה חוקי עקב
בן  רק לא – ילד  שאצל  נקבע מבהיל . מצב נוצר  לה,
למשנה  עשר  בן  של  בגיל  אפילו  אלא למקרא, חמש
יכול  לא – לגמרא עשרה חמש ובן  למצוות י"ג ובן 
לימודי  לימוד  ללא הלימודים שנת במשך  יום לעבור 

חול .

מסר  אשר  ההילולא, מבעל  ללמוד  יש זאת לגבי
נפשם, למסור  אחרים יהודים שלח  ואף בפועל , נפשו 
בחדרים  ושהלימוד  יהודים, לילדים חדרים להקים כדי

יהיה אלו    דרכי את ח "ו  לשנות בלי ,
הדורות, כל  במשך  ישראל  בעם נהוגות שהיו  החינוך 

על ֿאחתֿכמהֿוכמה זו ,הרי ובמדינה אלה, בימינו 
סכנה  של  מצב ח "ו  זה שאין  לה, וכדומה ארה"ב,
ילדי  של  שהחינוך  ביותר , להשתדל  וצריך  גופנית,
עירוב  ללא הקודש, טהרת על  לגמרי יושתת ישראל 
וגם  זאת, מאפשר  אינו  החוק כאשר  מלבד  חול , לימודי

מחייב. שהוא ביותר  המועטה במדה אז 

.È
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הרי  בנסיון , לעמוד  יכולים שאינם אלו  אפילו 
חובת  ידי לצאת רבות בדרכים ניתן  דבר  של  לאמיתו 
כלל  הכרח  אין  ביותר , הקטן  ובהיקף קטן  בפרט  זה ענין 
שנהוג  כפי ובאיכות בכמות יתקיימו  החול  שלימודי
יראי  נשים, או  אנשים, של  שבהנהלה הספר  בבתי עתה

שמים.

אינה  שהשתדלותם ולעודדם, לעוררם רק צריך 
אלא  המדינה, חוקי בקיום לדייק כל ֿכך  להיות צריכה
 ֿ הקדושֿברוך  להבדיל , של , והחוקים המצוות בקיום
מהר  ועומד  "מושבע יהודי כל  לגביהם אשר  הוא,

המדינה.43סיני" חוקי בכלל  שהיו  לפני ,

דינא" דמלכותא "דינא זאת,44אמנם, בכל  אך  ,
מי  היהודים  מעלינו  "אין  יהדות שבעניני לכך  בנוסף

עלינו " דעתו  מסוגל 45שיכפה שאינו  מי אפילו  הרי ,
במסגרת  יכול  בלבד , קודש לימודי של  בנסיון  לעמוד 
של  זמנם שרוב להשתדל , המדינה, חוקי שמאפשרים
יהיו  לבם, תשומת רוב ולפחות והתלמידות, התלמידים
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ת"ת 38) להל' קו "א וראה א'. אות השו "ע כללי  מלאכי  יד ראה
רפ"ב. לאדה"ז 

שם.39) תרגום וראה ב. ז , קהלת
יב.40) יא, עקב
שם.41) יומא וראה ב. צג , סנהדרין 

א.42) י , שבת
וש "נ .43) ב. כא, שבועות
וש "נ .44) ב. י , גיטין 
מהרבנים 45) דרשה כשהמלוכה נ "ע (מהורש "ב) אדמו "ר כ"ק לשון 

בצאתו  אדמו "ר מו "ח כ"ק עליו  וחזר – כו ' בחינוך שינויים לעשות

   

יראֿשמים, הוא אם רב, שאיננו  וסוחר , בעל ֿהבית
שאלה  בעצמו  לפסוק יכול  שהוא עצמו  את ישלה לא
דעה. יורה בהלכות שאלה לא ואפילו  גיטין , בהלכות
 ֿ ומורה רב מחפש הוא שאלה אצלו  מתעוררת כאשר 
עלול  הוא חיים אורח  בהלכות אבל  בפועל . הוראה
הוא  – "פוסק" להיות מסוגל  שהוא עצמו  את להשלות
אין  ואם הקודש, (בלשון  ערוך  שולחן  בקיצור  יעיין 
וכדומה) בצרפתית באנגלית, – הקודש לשון  מבין  הוא

שמובנת כפי שולחן וינהג בקיצור  הנאמר  משמעות
ערוך !

התעורר  יוסף" ה"בית של  ערוך  שולחן  לגבי אם
את  לדעת בלי הלכה משם לפסוק ניתן  כיצד  דיון 

הטעמים  ואת עלול 38המקורות מה מובן  מכך – לנבוע
שיפסוק  ואחד , אחד  כל  של  בידיו  נמסרת שהתורה

ערוך ! שולחן  קיצור  לפי דין  בעצמו 

לבו " אל  יתן  "והחי לקיים צריך  זה –39בענין 
למרות  עצמו , שסיכן  ההילולא, בעל  של  מעבודתו 
לייסד  ממש, נפשות בסכנת כרוכים היו  אלו  שמעשים

– לרבנים בתיֿמדרש בשם עתה שנקרא מה את

לכך  הראויים אלו  שכל  ההוראה, נלמדת ומכך 
כפי  במצב הרי ראויים, הם אם ספק יש אם (ואפילו 
של  באופן  ילמדו  לחומרא), לנהוג יש עתה שהוא

דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי

הדבר  כאשר  ובמיוחד  מסייעתם, הרבים וזכות
המצב  לפי אלא אחת, עיר  של  לציבור  רק לא חשוב
ובמדינות  בארה"ב קהלות למאות הדבר  חשוב עתה,
מוריֿהוראה  רבנים ללא כפשוטו , שנותרו , אחרות,
– בארץֿהקודש יישובים מאות גם וכך  ערוך . בשולחן 
ועד  השנה מרשית בה אלקיך  ה' עיני אשר ... "ארץ

שנה" להם 40אחרית שתהא – רבנים להם שאין  ,
להלכה  לכוון  כדי הדרושה דשמיא ולהיות 41סייעתא ,

שותף  נעשים כך  שעל ֿידי לאמיתו ", אמת דין  "דן 
בראשית  במעשה .42לקדושֿברוך ֿהוא
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– היא לתקופתנו  במיוחד  החשובה השניה הנקודה
רבן : בית של  תינוקות של  החינוך  אופן 

והדומות  ארה"ב, זו , מדינה של  המדינה חוקי עקב
בן  רק לא – ילד  שאצל  נקבע מבהיל . מצב נוצר  לה,
למשנה  עשר  בן  של  בגיל  אפילו  אלא למקרא, חמש
יכול  לא – לגמרא עשרה חמש ובן  למצוות י"ג ובן 
לימודי  לימוד  ללא הלימודים שנת במשך  יום לעבור 

חול .

מסר  אשר  ההילולא, מבעל  ללמוד  יש זאת לגבי
נפשם, למסור  אחרים יהודים שלח  ואף בפועל , נפשו 
בחדרים  ושהלימוד  יהודים, לילדים חדרים להקים כדי

יהיה אלו    דרכי את ח "ו  לשנות בלי ,
הדורות, כל  במשך  ישראל  בעם נהוגות שהיו  החינוך 

על ֿאחתֿכמהֿוכמה זו ,הרי ובמדינה אלה, בימינו 
סכנה  של  מצב ח "ו  זה שאין  לה, וכדומה ארה"ב,
ילדי  של  שהחינוך  ביותר , להשתדל  וצריך  גופנית,
עירוב  ללא הקודש, טהרת על  לגמרי יושתת ישראל 
וגם  זאת, מאפשר  אינו  החוק כאשר  מלבד  חול , לימודי

מחייב. שהוא ביותר  המועטה במדה אז 
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הרי  בנסיון , לעמוד  יכולים שאינם אלו  אפילו 
חובת  ידי לצאת רבות בדרכים ניתן  דבר  של  לאמיתו 
כלל  הכרח  אין  ביותר , הקטן  ובהיקף קטן  בפרט  זה ענין 
שנהוג  כפי ובאיכות בכמות יתקיימו  החול  שלימודי
יראי  נשים, או  אנשים, של  שבהנהלה הספר  בבתי עתה

שמים.

אינה  שהשתדלותם ולעודדם, לעוררם רק צריך 
אלא  המדינה, חוקי בקיום לדייק כל ֿכך  להיות צריכה
 ֿ הקדושֿברוך  להבדיל , של , והחוקים המצוות בקיום
מהר  ועומד  "מושבע יהודי כל  לגביהם אשר  הוא,

המדינה.43סיני" חוקי בכלל  שהיו  לפני ,

דינא" דמלכותא "דינא זאת,44אמנם, בכל  אך  ,
מי  היהודים  מעלינו  "אין  יהדות שבעניני לכך  בנוסף

עלינו " דעתו  מסוגל 45שיכפה שאינו  מי אפילו  הרי ,
במסגרת  יכול  בלבד , קודש לימודי של  בנסיון  לעמוד 
של  זמנם שרוב להשתדל , המדינה, חוקי שמאפשרים
יהיו  לבם, תשומת רוב ולפחות והתלמידות, התלמידים
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ת"ת 38) להל' קו "א וראה א'. אות השו "ע כללי  מלאכי  יד ראה
רפ"ב. לאדה"ז 

שם.39) תרגום וראה ב. ז , קהלת
יב.40) יא, עקב
שם.41) יומא וראה ב. צג , סנהדרין 

א.42) י , שבת
וש "נ .43) ב. כא, שבועות
וש "נ .44) ב. י , גיטין 
מהרבנים 45) דרשה כשהמלוכה נ "ע (מהורש "ב) אדמו "ר כ"ק לשון 

בצאתו  אדמו "ר מו "ח כ"ק עליו  וחזר – כו ' בחינוך שינויים לעשות

המשך בעמוד רער



נד

יוסף בן שבע  בראשית לז, ב – אלה תלדות יעקב 
עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את 
בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את 

דבתם רעה אל אביהם

י

ביאור חילוק דיוקי הלשונות בזהר בין פרשת וישב 
ופרשת ויחי

בן1 שבע עשרה שנה, אמר רבי אבא, רמז לי' קדשא 

בן שבע עשרה שנה )הטעם שמשמיענו הכתוב  1( ]תרגום ללה"ק[ 

לו  )רמז  הוא  בריך  קדשא  לי'  רמז  אבא,  רבי  אמר  שנותיו(  מספר 

הקב"ה, ר"ל שהוא זה לעומת זה כדמפרש(, דהא כד אתאביד מני' 

שבע  בן  הי'  יוסף  נאבד  כאשר  )כי  הוה  שנין  עשרה  שבע  בן  יוסף 

עשרה שנה(, וכל אינון יומין דאשתארו דלא חמא לי' ליוסף )וכל 

אותם הימים והשנים שנשארו אחר הי"ז שנה שלא ראה את יוסף(, 

הוה בכי על אינון שבע עשרה שנין )הי' בוכה על אותם השבע עשרה 

שנה, ואמר מי יתנני ואזכה עוד להיות שמח כמו באותם הי"ז שנה 

וכמה דהוה בכי עלי' )וכנגד מה  שהי' בני יוסף חי ושמחתי עמו(, 

שהוא הי' בוכה על אותם י"ז שנה של יוסף(, קדשא בריך הוא יהב 

בריך הוא, דהא כד אתאביד מני' יוסף בן שבע עשרה 

לי'  חמא  דלא  דאשתארו  יומין  אינון  וכל  הוה,  שנין 

וכמא  שנין,  עשרה  שבע  אינון  על  בכי  הוה  ליוסף, 

דהוה בכי עלי', קדשא בריך הוא יהב לי' שבע עשרה 

שנין אחרנין, דאתקיים בארעא דמצרים בחדו וביקרא 

קמי'  בנוי  וכל  מלכא  הוה  יוסף  ברי'  דכלא,  ובשלימו 

הוו, ואינון שבע עשרה שנין הוו חיין לגבי', ובגין כך 

בן שבע עשרה שנה הוה איהו כד אתאביד מני'.
ספר הזהר חלק א דף קפ, א

לי' שבע עשרה שנין אחרנין )כנגדם נחמו הקב"ה ונתן לו שבע עשרה 

שנים אחרים של שמחה(, דאתקיים בארעא דמצרים בחדו וביקרא 

ובשלימו דכלא )שנתקיים בארץ מצרים בשמחה בכבוד ובשלימות 

דהכל, דהיינו( ברי' יוסף הוה מלכא וכל בנוי קמי' הוו )שבנו יוסף 

הי' מלך וכל בניו היו לפניו(, ואינון שבע עשרה שנין הוו חיין לגבי' 

)לכן  כך  ובגין  אצלו(,  טובים  חיים  היו  שנה  עשרה  השבע  )ואותם 

משמיענו הכתוב( בן שבע עשרה שנה הוה איהו כד אתאביד מני' 

)שהי' יוסף בן שבע עשרה שנה כאשר נאבד ממנו, להורות שכל ענין 

יוסף עם יעקב בין בתחילה בין בסוף היו שבע עשרה שנה( )רמ"ק 

רא"ג וכ"פ(. 

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  אור לכ"ד טבת, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל

מדות, עוסק בצרכי ציבור, בעל מרץ ורב

פעמים, איש המעלה, בנש"ק וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם נודעתי כי הגיע לגיל ששים, לאורך ימים ושנים טובות, ובודאי כמרז"ל עביד יומא טבא 

לרבנן, ומשתתף הנני בזה, אף כי בריחוק מקום.

ידוע המובא בראשונים )ראה מד"ש שם( כמה גרסאות במשנה סוף פ' ה' דאבות, בן ששים 

לשיבה  ששים  בן  לזקנה(  חמשים  )בן  האריז"ל  ובכתבי  לחכמה,  ששים  בן  לבינה,  ששים  בן  לזקנה, 

)מאורי אור, סוף אות ז' והוא עפ"י מש"כ בתיקוני זוהר, תקון כא', נז, עא', ובשער המצות פ' קדושים(. 

ויהי רצון שכולהו יתנהו בי' ויהיו הענינים בהידור, ועפ"י המבואר בלקו"ת לרבנו הזקן, שיר השירים, 

דף יא' סע"א ושם.

להגדיל  הן של מורשת אבות,  עצמו  הן של  ויצליחהו להשתמש בכשרונותיו,  יזכהו  והשי"ת 

תורה ולהאדירה, בגדול התלמוד וגדול המעשה, ברוח ישראל סבא, ועל פי מאור תורת החסידות.

בכבוד וברכה.



נה
ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי   – יז  יג, 
קרוב  כי  פלשתים  ארץ  דרך  אלקים  נחם 
בראותם  העם  ינחם  פן  אלקים  אמר  כי  הוא 

מלחמה ושבו מצרימה

פי”ד בנשיא השביעי, שלשה אומות  נשא  ]במד”ר[  א. 
שנאמר  ארצם  את  לירש  לארץ  לכשנכנסו  הקב”ה  אסר 
ארץ  כו'  באדום  וכן  מואב  את  תצר  אל  ט(  ב,  )דברים 
פלשתים מנין דכתיב ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי 
קרוב הוא קרובה היתה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך 
לישראל,  שלשתן  להתיר  הקב”ה  עתיד  לבא  ולעתיד  כו' 
פסוק  י”א  סי'  בישעי'  ימה  פלשתים  בכתף  ועפו  שנאמר 
די  ית פלשתאי  ויתחברון כתף חד לממחי  ומתרגמינן  י”ד 

במערבא כו', אדום ומואב משלוח ידם כו'.
ועיין ברבות לך לך ס”פ מ”ד ששלשה אומות לא נתן לו 
עד לעתיד לבא קני קניזי וקדמוני רק שבעה אומות נתן לו 
עכשיו ונתבאר במקום אחר שהשבעה אומות הם לברר ז' 
תחתונים, אבל בירור ג' ראשים עדיין לא ניתן לו בשלימות, 
אם כן לכאורה פלשתים זהו מבירור הג' ראשים כו' ועל זה 
נאמר ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, ולכן ועדיין לא 
נחם לא קיבל תנחומין בשלימות כמ”ש ברבות ר”פ בשלח, 
אבל לעתיד לבא כתיב נחמו נחמו עמי על ידי שיתן להם גם 

בירור ג' ראשים כו'.
ירושלים  תשב  פרזות  לבא  לעתיד  דלכן  לומר  ואפשר 
על ידי בירור פלשתים מבוי המפולש שלעתיד לבא ישמח 
ישראל בעושיו, משא”כ בעולם הזה אין שמחה בשלימות 
ערך  הקמח  כד  ובספר  פ”כ.  אחרי  פרשת  ברבות  עיין  כו' 

שמחה, ועמ”ש ע”פ צדקת פרזונו בישראל.
אור התורה שמות ח"ב עמוד שנ"ב

העם  ברח  כי  מצרים  למלך  ויוגד   – ה  יג, 
ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה 

זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

ב. כי ברח העם. לכאורה הוא תמוה למה היתה כזאת, 
וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חפשי לעולם לא הי' מוכרח 

לשלחם.
בתקפו  הי'  עדיין  ישראל  שבנפשות  שהרע  מפני  אלא 
רק  תורה  מתן  עד  זוהמתם  פסקה  לא  כי  השמאלי  בחלל 
מגלות  האלקית  נפשם  לצאת  היתה  וחפצם  מגמתם 
יתברך  בו  ולדבקה  מצרים  טומאת  היא  הסטרא־אחרא 
וגו'  ומנוסי  משגבי  וגו'  צרה  ביום  ומנוסי  עוזי  ה'  וכדכתיב 

והוא מנוס לי וגו'.
ולכן לעתיד כשיעביר ה' רוח הטומאה מן הארץ כתיב 

ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'.
תניא פרק ל"א

וישב  הים  על  ידו  את  משה  ויט   – כז  יד, 
נסים  ומצרים  לאיתנו  בוקר  לפנות  הים 

1( עיין לקוטי שיחות חלק ו.

לקראתו וינער ה' את מצרים בתוך הים

ג. וישב הים לפנות בקר לאיתנו וכו'. והנה רז”ל 
אתה  הקב”ה  לפני  משה  אמר  אמרו  פכ”א  רבה  בשמות 
אומר לי שאקרע הים וכו' א”ל הקב”ה וכו' כך התניתי עמו 
מתחלה שאני קורע שנאמר וישב הים לפנות בקר לאיתנו 

לתנאו שהתניתי עמו מתחילה וכו'.
ונהירנא שראיתי במכתב להרב המקובל הגדול מהר”ר 
שדקדק  כ”י  אורות  טל  בספר  זלה”ה  כ”ץ  פאפירש  מאיר 
הו”ל  הא  רז”ל  שאמרו  כמו  לתנאו  פירושו  לאיתנו  דאם 
בשם  ופירש  בחזירתם1,  לא  הים  בבקיעת  לאומרו  לכתוב 
רבו מהר”ר ישראל אשכנזי במשז”ל שקריעת ים סוף תהי' 
ים  לשון  את  ה'  והחרים  יא(  )ישעי'  כמש”ה  לבא  לעתיד 
מצרים, לכן אי כתב רחמנא גבי הבקיעה הוה אמינא דתנאי 
לאיתנו  כתב  לזה  עוד,  ולא  בפרק  בו  הקב”ה  התנה  אחד 
וחזר  הים  שנקרע  דגם אחר  להורות  בחזרת המים  לתנאו 
כמנהגו הנה זה עומד עדיין בתנאו ליקרע לישראל לעתיד, 

אלו דבריו דברי פי חכם חן.
יתבאר אצלי לשון בראשית רבה פרשה  פי דבריו  ועל 
ה' וז”ל א”ר יוחנן תנאין התנה הקב”ה עם הים שיהא נקרע 
לפני ישראל הה”ד וישב הים לאיתנו לתנאין שהתנה עמו 
וכו'  ולכאורה יפלא מה הלשון אומרת תנאין התנה  עכ”ל. 
לתנאין שהתנה וכו' ומאן נינהו תנאין לשון רבים, אין כאן 
הרב  וכבר  יחיד,  לתנאו  לאיתנו  כתוב  וכך  זה  תנאי  אלא 

מהר”ש יפה נתקשה בזה.
ועל פי דברי הרב הנזכר מה טוב ומה נעים דשפיר דייק 
רבי יוחנן לומר תנאין התנה הקב”ה עם הים וכו' תנאין תרי 
ודאי חד תמן וחד לעתיד לבא כדכתיב והחרים ה' את לשון 
ים מצרים, וז”ש הה”ד וישב הים לאיתנו כלומר דמדכתיב 
שמעינן  הים  כשנבקע  כתיב  ולא  המים  בחזרת  לאיתנו 
וז”ש לתנאין שהתנה  דאכתי פש תנאי אחד לעתיד לבא, 

עמו.
החיד"א – ראש דוד

את  ישראל  ובני  משה  ישיר  אז   – א  טו, 
השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' 

כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים

ד. השירה הזאת. ר' ברכי' בשם ר' שמואל בר נחמן, 
נכסים2  נוטלת עישור  זו  נמשלו ישראל כנקבה, מה נקבה 
עישור  שהוא  עממין  שבעה  ישראל  כך  ויוצאה,  מאבי' 
לשבעים אומות, ועל ידי שירשו ישראל כנקבה אמרו שירה 
בלשון נקבה, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 
הזאת, אבל לעתיד לבא עתידין לירש כזכר היורש כל נכסי 
אביו, הה”ד )יחזקאל מח, ג( מפאת קדימה ועד פאת ימה 
כו' והם אומרים שירה בלשון זכר, שנאמר )תהלים קמט, 

א( שירו לה' שיר חדש, חדשה אין כתוב כאן אלא חדש.
שיר השירים רבה פ"א-ח

2( עיין כתובות סח. אמר רבי בת הניזונית מן האחין נוטלת עישור נכסים וכו'.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בשלח



נו              
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ÌÁ ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Út ÁlLa È‰ÈÂ∑, נהגם ולא  «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְָָֹ

לב )ּכמ ֹו: העם ",(שמות את  נחה   ו)"ל "ּבהתה ּלכ (משלי  ְְְְְִֵֵֶֶַָָ
" א ֹות ‰e‡.ּתנחה  B˜ Èk∑ּבא ֹות ֹו ל ׁשּוב  ונֹוח  ְֶַָƒ»ְְַָ

למצרים ,  הר ּבה ה ּדר יׁש א ּגדה  Ì˙‡a.ּומדר ׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָƒ¿…»
‰ÓÁÏÓ∑ מלחמת יד )ּכג ֹון העמלקי (במדבר "וּירד  ƒ¿»»ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

וג ֹו'", ח ֹוזרים .(מכילתא)וה ּכנעני היּו יׁשר   ּדר הלכ ּו אם  ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

רא ׁש "נּתנה  אמר ּו: מע ּקם ,  ּדר ּכׁשה ּקיפם  אם  ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹֻּומה ,
ֿ אחת ֿ על  ּבפ ׁשּוטה  ה ֹוליכם  אם  מצרימה ", ְְְְִִִִַַַָָָָָָונׁשּובה 

ֿ וכ ּמה . מזרחי ,ּכּמה  אל ּיהּו ּברּבי  וע ּין מהּפכים, הרׁשימֹות נראה הּכתּוב  סדר (לפי  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

זה) על  נכ ֹון י ּׁשּוב  יפה מרדכי  ּוברּבי  אריה ÌÁpÈ.ּובג ּור Ôt∑יח ׁשב ּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ∆ƒ»≈ְְַ
ל ׁשּוב מח ׁשבה  לב  ויּתנּו ׁשּיצא ּו .על  ְְְֲִֵֶַַָָָָ
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qiÂ∑ ל ּדר ה ּפׁשּוטה   ה ּדר מן הסיבם  ««≈ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ
ל ׁשֹון ∑ÛeÒŒÌÈ.העק ּומה  ה ּוא  וס ּוף  ֿ ס ּוף . לים  ּכמ ֹו ֲָָ«ְְְְַ

"קנה אגם  ּבּסּוף ", "וּתׂשם  ּכמ ֹו: קנים , ּבֹו ׁשּגדלים  ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
קמל ּו"וס ּו א ּלא ∑ÌÈLÓÁÂ.ף  "חמ ּוׁשים " אין ֵָָ«¬Àƒֲִֵֶָ

ׁשעל ּו להם  ּגרם  ּבּמד ּבר , ׁשהס ּבתן (לפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻמזּינים 
מח ּמׁשים  היּו לא  יּׁשּוב   ּדר היה  ׁשא ּלּו ְֲִִִִֶֶֶָָָָֹֻחמ ּוׁשים ,
מ ּמק ֹום  ׁשע ֹובר  ּכאדם  א ּלא  ּׁשּצריכים , מה  ּכל  ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהם 
אבל  , ּׁשּיצטר מה  ׁשם  לקנֹות  ּובדע ּתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָלמק ֹום 

וכת ּוב  . ה ּצר ּכל  לזּמן צרי ל ּמד ּבר , ּפֹור ׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשה ּוא 
ּתתמ ּה: ׁשּלא  האזן, את  לס ּבר  ֿ אם  ּכי נכ ּתב  לא  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזה 
מהיכן  ּומדין, וע ֹוג  סיח ֹון ּובמלחמת  עמלק  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבמלחמת 
יׁשן) ּבר ׁש"י ּבחרב ? יׂשראל  ׁשה ּכּו זין, ּכלי להם  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיּו

א ֹומר : ה ּוא  א)וכן וכן (יהושע  חמ ּוׁשים ", ּתעבר ּו "וא ּתם  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ
ּכמ ֹו: מזרזין, א ּונקל ֹוס : יד )ּתר ּגם  את (בראשית "וּירק  ְְְְְְִִֵֶֶַָָ

מחמ ּׁשה  אחד  חמ ּוׁשים , אחר : ּדבר  וזריז. ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָחניכיו",
אפלה  ימי ּבׁשל ׁשת  מת ּו חלקים  ואר ּבעה  .יצא ּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
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ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהם ה ׁשּביעם ׁשּיׁשּביע ּו «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

לארץ (מכילתא) ׁשּיּׂשא ּוה ּו לבניו ה ׁשּביע  לא  ול ּמה  .ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ
מ ּיד , אני ּכנען יֹוסף : אמר  יעקב ? ׁשה ׁשּביע  ּכמ ֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אבל  לע ׂשֹות , ּבידי ס ּפק  והיה  ּבמצרים  הייתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָׁשּליט 
ה ׁשּביעם   לכ לע ׂשֹות . מצרים  יּניח ּום  לא  ְְְֲִִִִִִַַַָָָֹּבני,

ׁשּיּׂשא ּוה ּו מ ּׁשם , ויצא ּו יג )לכ ׁשּיּגאל ּו .(סוטה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑ ה ׁשּביע לאחיו ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֶַָ

ע ּמהם ,ּכן. העל ּו ה ּׁשבטים  ּכל  עצמ ֹות  ׁשאף  למדנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
"א ּתכם " .ׁשּנאמר : ְֱִֶֶֶַ

„Ôepaיז ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Út ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È‡ ‡e‰ ‡È˜ È‡ È‡zLÏÙ ‡Ú‡ Á‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈˆÓÏ Ôee˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח  ‡a„Ó Á‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú‡Ó Ï‡NÈ È e˜ÈÏÒ ÔÈÊÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓb ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
k„Ó ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓb ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

 

   
  
    

    
     
     

   

     

     
      

    
    

     
    

    

      

  
    
     
     
      

    



נז               
               

     

 כנע ארצה  ניו  ת א  א ו" ויחי  פרשת ה ס ק  ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָעל
"ת א ר ק יג )ו עתיד(נ , ה א  י א  לא  "לוי  ר"י  יר , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

."האר את ֵֶָָָלאת
ח  פרת  לה : יהמפר  יט)והק "ו ח (יג , תב  ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ

היה  מ ה  הרי  ולכא רה  ," ע  ס י עצמ ת את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמ ה 
נא   היא" ־ וא ,האר נאי  קהת מ ני  לוי  ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָמ בט

" ס י ל נאר לוי , היה  ג מ ה  וראה  ,כא הריב "א לשו) ֲִֵֵֶֶֶָָֹ
(זקני ומושב  ?חזקוני

ע ד "מלאכת צינ מה   י הק  ברי ה לבאר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוי
לוי " ל בט על היתה  לא   וראה מצרי ד . ה , שמות (רש"י ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

טז) ה , פרשה  רבה ' כ ''שמות לוי  ל בט" זה  מב אר ,ְְְִִֵֶֶָָ
"רי ח ני   הי   מ ,האר את לאת תוספות עתידי) ְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ועוד ) ד . ה , ש חזקוני ג וראה  יג . א, שמות זקני ונמצא ,הדר  .ְְִָ

ל  עתידי"  הי יו הי לא  לכ ,"האר את את ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
. מצרי לע ד  לל  כיְְְְִִִִַַָָ

התחילה  אבינ יעקב  ל מיתת אחרי  רק  מצינ ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה ה 
ר"י  כדברי  ה ע ד , פרשתנו )צרת פטר (ריש יו" ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מ רת  י ראל ל  ול  עיניה  מ נס אבינ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיעקב 
." ד על התחיל ְְְְְִִִֶַַָה ע ד 

 יו מ ,"האר את לאת עתיד  ה א  י א  לא  "לוי   ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹוזה
 לכ , מצרי ע ד  את אפרה  יעקב  ל נאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹיאת
 ואינ ,"האר את לאת "עתיד  ה א  י  י א " לא  ְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ"לוי 

. מצרי ְְְִִִַלע ד 
לוי היה  מ ה  נא   היא" ח מר' מי' רית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפי ־זה 
 אי רק  לא   ס י ל נאר ניאת י  ," ס י ל נְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹאר
ה ראה    י א רה , א א  , מצרי ע ד  על ה ראה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָזה 
"ק ד כא ר , עצמ  ס י כדברי  , צרי מ ה א לה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל
" כ א מ ה  עצמ תי  את  והעלית , אתכ  אלקי ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹיפק ד 

(ש י ס(בשלח ל נאר לניאת רא י  היה  לא   ועל .ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
י ראל. ל  אלוג לוי , ל בט  רא מ ה , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹי תר

     ©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לס ּכֹות מרעמסס  ּבא ּו ּברא ׁשֹון ׁשהרי ה ּׁשני, .ּבּיֹום  «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

      ©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
       ©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

̈¨«§¨
Cc‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמ ֹו ׁשה ּוא  ּפּתח , נק ּוד  «¿…»«∆∆ְֶַָָ

ּכמ ֹו א)להנח ֹותם , ּתלכ ּו(דברים א ׁשר   ּבּדר "לרא ֹותכם  ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָ
ל  ּכמ ֹו ׁשה ּוא  להנח ֹותם ב ּה" ּכאן אף  הרא ֹותכם . ְְְְְְֶֶַַַָָָ

הענן, ע ּמּוד  ה ּׁשליח ? ה ּוא  ּומי ׁשליח , ֿ ידי ְִִִֵֶַַַַַָָָָעל 

ּבכב ֹוד ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּומ ּכל ֿוה ּקד ֹוׁש לפניהם . מ ֹוליכ ֹו ְְְִִִִֵֶַָָָ
ׁשהרי  ֿ יד ֹו, על  להנח ֹותם  הכין הענן ע ּמּוד  את  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמק ֹום ,
אינֹו הענן ע ּמּוד  ה ֹולכים . הם  הענן ע ּמּוד  ֿ ידי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל 

 ה ּדר לה ֹור ֹותם  א ּלא  .לא ֹורה , ְְֶֶֶַָָָ

      «Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
  ¦§¥−¨¨«

LÈÓÈ ‡Ï∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ הענן ה ּקד ֹוׁש ע ּמּוד  את  …»ƒֶֶַַָָָָ
הענן  ׁשע ּמּוד  מ ּגיד  לילה . הא ׁש וע ּמּוד  ְְִֵֶֶַַַַָָָָָיֹומם ,

לע ּמּוד  מ ׁשלים  הא ׁש וע ּמּוד  הא ׁש, לע ּמּוד  ְְְְְִִֵֵַַַַַָָמ ׁשלים 
כג )הענן, זה (שבת ע ֹולה  זה , יׁשקע  ׁשּלא  .ׁשעד  ְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

a„Ó‡:כ  ËÒa Ì˙‡ BLe ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡ÁB‡a ÔB‰˙ea„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏe ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

 

    
    

     
       

       

      

     
     

     
      
    
      
     

   
    

    

    
     

    
     

    
  

     
     



נח              

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

       ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ
        ¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

©©¨«
eLÈÂ∑ מ ּקרבין היּו מצרים  לצד  לאח ֹוריהם , ¿»Àְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּיאמר : ּפרעה , את  להטע ֹות  ּכדי ה ּׁשליׁשי, יֹום  ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹּכל 
לבני  ּפרעה  "ואמר  ׁשּנאמר : ּכמ ֹו , ּבּדר הם  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּתֹועים 

וג ֹו'" ‰ÈÁ˙.יׂשראל  Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא) ה ּוא ְְִֵָ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…
ּבני ּפיתם , ׁשּנע ׂשּו ׁשם  על  החירת , ּפי נקרא  ועכ ׁשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

וה ּגיא  זק ּופים , ּגב ֹוהים  סלעים  ׁשני והם  ְְְְְְְִִִִֵֵַַָח ֹורין.
ה ּסלעים  ּפי קר ּוי ˆÔBÙ.ׁשּביניהם  ÏÚa ÈÙÏ∑ ְִִֵֵֶֶַָָƒ¿≈««¿

מצרים ,(מכילתא) אלהי מ ּכל  נׁשאר  להטע ֹותן ה ּוא  ּכדי ְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָֹ
א ּיֹוב : ּפר ׁש ועליו יראתן, ק ׁשה  יב )ׁשּיאמר ּו (איוב  ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ

ויא ּבדם " ל ּגֹויים  ."מ ׂשּגיא  ְְְִִֵַַַַ

               

       

החירתהחירתהחירתהחירת י י י י  לפני לפני לפני לפני   ויחנ ויחנ ויחנ ויחנ  ב ב ב ב ב )וי וי וי וי (יד , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
ולא  ד ד ת, א א  מ ע ת  הי לא  ,ל ה חירת  הי ְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֻמה 
מרע ת, א א  עגלת  הי ולא  מ פת, א א  רטת  ְְְֲֶֶָָָָָָֹֻֻהי
לה  ועיני , מי מע ה  א א   אד מע ה  הי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא 

(מכילתא)תח ת ְ
נפק "מ  למאי  מאד ,  הי מ דר ה ברי  ריהטא ,  ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹלפ

? א  אבני  רטי ה ְֲִִֵֶַָָָָל
רעה , אמר מה  היטב  מבאר על־י ־זה  לי ב ,  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוי
ה  נבכי"  לפיכ החירת" "י  לפני   מצאי זה  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻמחמת

" אר( ג ,לברח .(ש  לי יכ  ואינ ְְְִִֵֶַָָָֹ
ה א :   ברי ה ְְִִַָָו ע ר

 הי הרי  מ ע ת  האבני  הי  א – מ ע ת  הי ְְֲֲִִֵָָָָָָָֹֻֻלא 
י רת,  הי – ד ד ת א א  ולברח ,  עליה לטס   לי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיכ

.עליה לטס  היה  אפר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָואי 
מעט  אפיל תח ת  האבני  הי לא  – רטת  הי ְְְֲֲִִַָָָָֹֹלא 

טרוטות)  ער  ערו ה תח ,(ראה    ק מ לברח  לי יכ  הי אז ,ְְְִִִַַַָָָָֹ
תח .    ה היה  א  – מ פת ֶֶֶֶַָָָָָֹֻא א 

אצל  זה  כי סמ  ליעג  די ע ב ני  – עגלת  הי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹלא 
ה צר  חלק  רק   לנ עליו   יניה לעב ר הרצה  ה ה  ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזה ,
, עבי כל זה  זה   גע – מרע ת א א  ע ל, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻי תר

. עבי ל  לנ  צרי לברח  ְְְְִִֵֵַַָָָָֹכדי 
יטא  , א ע  אד   א –  אד מע ה   הי ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹלא 

. מי מע ה  א א  , להרס יכ ל אחר  אדְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
חז"ל אמר הרי  ק ה ,   מי מע ה   הי  א  ירושלמי,א) ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ועוד ) ה "ב . פ"ג  נדרי מעשרות.  ימיסו מ ת מרע  אי"ְְִֵֵֵֶָֻ
"מרע ת"?  הי  אי   וא ְְְִִֵֵֵָָֻרא ית",

לא  ה לע  טח  – תח ת  לה  עיני –  מתר זה  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועל
במילא  , עיני מי  רי ח   הי א א  לגמרי , חלק  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה 

וק "ל. . ל  ער היה  ִֵָָָָֹלא 

       §¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
 £¥¤−©¦§¨«

‰Út Ó‡Â∑ ׁשבים ׁשהם  ּכׁשּיׁשמע  ¿»««¿…ְְִִֵֶֶַָ
Ï‡NÈ.לאח ֹוריהם  ÈÏ∑:וכן יׂשראל . ּבני על  ֲֵֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַָ

עליכם , לכם ", יּלחם  כ )"ה ' אחי (בראשית לי "אמרי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
עלי  אמרי ‰Ì.ה ּוא ", ÌÈÎ∑, ּומ ׁשּקעים ּכל ּואים  ְִִַָ¿Àƒ≈ְְִִָֻ

ּכמ ֹו: שירי"ר , פד )ּובלע "ז: ה ּבכא ",(תהלים (איוב "ּבעמק  ְְְֵֶַַַָָ
נהר ֹות ",כא) לח)"מ ּבכי הם ,(שם נבכים  ים ". "נבכי ְְְְִִִִֵֵָָֻ

מ ּמּנּו לצאת  יֹודעין ׁשאינן ּבּמד ּבר  הם  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל ּואים 
ילכ ּו .ּולהיכן ְְֵֵָ

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  ÔeLÈÂ Ôee˙ÈÂ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈe ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ ÔeLz dÏ˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

‡Ôepג  ÔÈÏaÚÓ Ï‡NÈ Èa ÏÚ ‰Út ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

 

     
     
     
     
     
      

       
     

      
     
     
       

      
     

     
       
     

    



נט               

    §¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
     §©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

©©«£¥«
‰ÚÙa ‰„k‡Â∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ּכׁשה ּקד ֹוׁש ¿ƒ»¿»¿«¿…ְֶַָָ

ה ּוא  וכן ּומת ּכּבד , מת ּגּדל  ׁשמ ֹו ּבר ׁשעים , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָמתנּקם 
לח)א ֹומר : ֿ ּכ:(יחזקאל  ואחר  וג ֹו'", א ּתֹו "ונׁשּפט ּתי ְְְְְִִִֵַַַָ

והת  וא ֹומר :"והת ּגּדל ּתי וג ֹו'". ונֹודע ּתי (תהלים ק ּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַ
"נֹודע עו) :ּכ ֿ ואחר  ק ׁשת ", ר ׁשפי ׁשּבר  ְְִִֵֶַַַָָָָָ"ׁשּמה 

וא ֹומר : אלהים ". ט)ּביה ּודה  מ ׁשּפט (שם ה ' "נֹודע  ְְֱִִִֵַָָֹ

BÏÈÁ.ע ׂשה " ÏÎe ‰ÚÙa∑, ּבעברה התחיל  ה ּוא  ָָ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
ה ּפרענּות  התחילה  ∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומ ּמּנּו ְְִִִֶַָָֻ««¬≈

מ ׁשה , לק ֹול  ׁשּׁשמע ּו ׁשבחן היא לה ּגיד  אמר ּו: ולא  ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אמר ּו א ּלא  לברח , צריכים  אנּו ר ֹודפינּו, אל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתקרב 

עמרם  ּבן ּדברי א ּלא  לנּו .(מכילתא)אין ְְִֵֵֶֶַָָָ

       ©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
     ©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

  ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
ÌÈˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑, ע ּמהם ׁשלח  איקט ֹורין «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְִִִֶַָָ

ול ׁשּוב ,  ליל ׁשּקבע ּו ימים  ל ׁשל ׁשת  ׁשה ּגיע ּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹוכיון
לפרעה  וה ּגיד ּו ּבא ּו למצרים , ח ֹוזרין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹורא ּו

הרביעי. רדפ ּו(מכילתא)ּבּיֹום  ּוב ּׁשּׁשי ּובחמ ּׁשי ְְֲִִִִִִַַַָָ
ל ּים . ירד ּו ׁשביעי וליל  דסוטה)אחריהם , ּבׁשחרית (פ "ק  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשביעי  יֹום  וה ּוא  ׁשירה , ּפס אמר ּו אנּוׁשל   לכ ח . ְְְְִִִֶֶַָָָָ

ה ּׁשביעי  ּבּיֹום  ה ּׁשירה  מ ּמה ∑CÙ‰iÂ.ק ֹורין  נהפ ְִִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶַַ
להם : אמר  ׁשהרי יב )ּׁשהיה , מ ּתֹו(לעיל  ּצא ּו "ק ּומ ּו ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

היּו ל ׁשעבר  ׁשהרי עבדיו, לבב   ונהפ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָע ּמי".
ועכ ׁשו, למ ֹוק ׁש"? לנּו זה  יהיה  מתי "עד  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָא ֹומרים :

ממ ֹונם  ּבׁשביל  אחריהם  לר ּדף  .ׁשה ׁשאיל ּום נהפכ ּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
e„ÚÓ∑א ֹותנּו .מעבד  ≈»¿≈ֲֵָֹ

    ©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
BaÎ ˙‡ Ò‡iÂ∑ּבעצמ ֹו Â‡˙.(מכילתא)ה ּוא  «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆

BnÚ Á˜Ï BnÚ∑ונטל ּו לקינּו, ּבדברים : מ ׁשכם  «»«ƒְְְְִִִָָָָָ
ע ּמכם  אתנהג  לא  ואני ע ּמי, ּבֹוא ּו וׁשּלחנּום , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹממ ֹוננּו
ל ֹו ק ֹודמין עבדיו מלכים , ׁשאר   ּדר מלכים : ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּכׁשאר 

"ּופרעה  ׁשּנאמר : לפניכם , אק ּדים  ואני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבּמלחמה ,
 ּדר חיל ֹותיו. לפני ּומהר  עצמ ֹו הקריב  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהקריב ",
אני  ׁשּיבחר , ּכמ ֹו ּברא ׁש ּבּזה  ל ּטל  מלכים  ְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹׁשאר 

ׁשלל " "אח ּלק  ׁשּנאמר : ּבחלק , ע ּמכם  .א ׁשוה  ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

      ©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
  §¨«¦¦−©ª«

eÁa∑. רכב "נבחרים ּכל  יחיד , ל ׁשֹון ּבח ּור ", »ְְִִִֶֶָָָָ
ּבח ּור  היה  זה , ׁשּבמנין ÌÈˆÓ.ורכב  Î ÏÎÂ∑ ְְְִֶֶֶֶָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒ

הרכב  ׁשאר  ּכל  ה ּבהמ ֹות .(מכילתא)וע ּמהם  היּו ּומהיכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
נאמר : הרי מצרים , מ ּׁשל  ּתאמר  אם  ט)ה ּלל ּו? (לעיל  ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

יׂשראל , מ ּׁשל  ּתאמר  ואם  מצרים ", מקנה  ּכל  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"וּימת 

נאמר : י )והלא  מי (שם מ ּׁשל  ע ּמנּו".  יל מקננּו "וגם  ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשמע ֹון  ר ּבי היה  מ ּכאן ה '". ּדבר  את  מ "ה ּירא  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהיּו?
רצץ  ׁשּבּנח ׁשים , ט ֹוב  הרג ! ׁשּבּמצרים , ּכׁשר  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹא ֹומר :

מח ֹו! Blk.את  ÏÚ ÌLÏLÂ∑, צבא ֹות ׂשרי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ
.ּכתר ּגּומ ֹו ְְַ

ÔB‰È˙aד  ÛcÈÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙ÈLÓ ÏÎe ‰ÚÙa wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„ÚÂ ÈÈ ‡‡ È‡ È‡ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È‡ ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰BcÚÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È‡ ‡„Ú ‡„ ‡Ó eÓ‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

Èk˙ז ÏÎÂ ÔÈÁa ÔÈk˙ ‰‡Ó zL „e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈa‚Â È‡ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿
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 מח מח מח מח אתאתאתאת  רצ רצ רצ רצ  י י י י ח ח ח ח ז)טטטטב ב ב ב  יד , (רש"י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
ה ק  יד ע  וה ה  הרע ". יצר "א   ח ה על  מרי א ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחז"ל

"יגיע  ה ס ק  ל י י י י פרנסה ה גיעה  תאכל", י  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

להי ת   צרי  הרא  א ה ע ה , כח  רק  להע ת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹצריכה 
ה ח  את  צלר  י –  מח את  רצ  זה תרה . מלא  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמיד 

ולקד ה . לתרה   יתמ ר ה ח  די  הרע , יצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻל

      ©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
       ©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

‰Út Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לר ּדף ל ּבֹו את  וח ּזק  לאו, אם  לר ּדף  אם  ּתֹולה  Ó‰.ׁשהיה  „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה  .ּבגב ּורה  ְְְְִֶֶָָֹֻ

     

     ©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
      ©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

    ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ

    ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹
      §¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬

 §¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«
È˜‰ ‰ÚÙe∑," קרב "ּופרעה  לכ ּתב  ל ֹו היה  «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לק ּדם  ונתא ּמץ  עצמ ֹו הקריב  "הקריב "? ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַמה ּו
ע ּמהם  ׁשהתנה  ּכמ ֹו ‡Ì‰ÈÁ.לפניהם  ÚÒ∑ ּבלב ְְְִִִֵֶֶֶָָ…≈««¬≈∆ְֵ

נֹוסע  מצרים  "וה ּנה  אחר : ּדבר  אחד . ּכאיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד 
ה ּׁשמים  מן נֹוסע  מצרים  ׁשל  ׂשר  רא ּו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאחריהם ",

למצרים . ּתפ ׂשּו(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)לעזר  ְְֲִִַַֹ«ƒ¿¬ְָ
א ֹומר : ה ּוא  ּבאברהם  אב ֹותם : יט)אמנּות  "אל (בראשית ְְֲֳֵֶַָָָָ

ּביצחק : ׁשם ", עמד  א ׁשר  כד )ה ּמק ֹום  "ל ׂשּוח (שם  ְְֲִֶַַַָָָָָ
ּביעקב : כח)ּבּׂשדה ", ּבּמק ֹום "(שם ."וּיפ ּגע  ְְֲִֶַַַַַָָֹ

              

 

אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ יהוהיהוהיהוהיהוה:::: בני בני בני בני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל   צעק צעק צעק צעק ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַו ו ו וְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
 ת אב א נת  פס(ובפרש"י י. (יד , ְֲָָָֻ

 ה פה  לכ ת  מתאי  אי : לתמ  י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹלכא רה 
 וא , האד ל ה מידי   ק ע היא , ת מע ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ'א נת'

?צטר עה  רק  היא  צרכיו  ת היא  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָפה 

זה : לבאר  ְְֵֵֶָָוי
לה "ה  ח ה  היא , פטת "פה " ל ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמ מע ת
ה א  פה  ל ר ע זה , י  ועל . האד צרכי  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמ א 
ל צר ה ל את ה א  מק ל על־ידי ־זה  , האד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלתעלת

ברח .  גְְֶֶַ

„ÌÈˆÓח  ‡kÏÓ ‰ÚÙ„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡NÈ Èe Ï‡NÈ Èa ˙a Û„e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈa¿≈¿ƒ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È˙a È‡ˆÓ eÙ„e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰ÚÙ Èk˙ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ ÔL»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙ÈÁ Ìet ÏÚ d˙ÈMÓe È‰BLÙe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

È˙י  Ï‡NÈ È eÙ˜Êe ˜ ‰ÚÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È˙a ÔÈÏË È‡ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡NÈ È e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

 

     
    

      
    

      

     
      

      

   
     

     
      

      
       
    

    

    
      

       
     

     
       

     
  



סי               
 מ אלא  , עצמ לתעלת רק  ה פה  אי היא  האמת  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא

 " הרמ תפלה )תב  להל' המצות־ע ה (ב "כותרת" ְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
אינ ר ע תפה ",   י כל ה ' את "לעבד  היא  ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹתפה 
ה פה  שעל־ידי  ה '", את "לעבד  אלא  צרכיו  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹת

ה "ה .  ע מתאחד   האד ְְִִִֵֵַַָָָָָָמתקרב 
 אי דנלל "א נת",   להק "ה  ה עקה  את  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻולכ

ה "ה   יע ה תל, לתעלת רק  וה עקה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה פה 
ה פה  י  עת, כל  לימת י ראל ני  א א  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ רתיו ,
ה רא   ע  מתאחדי  ועל־יד היא , השי "ת עב דת ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָמע רי 

פ י  א נת  ה  מתאי ולכ ,רה יתפ ה י  ה , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻ
צרה ). עת רק  (ולא  י ראל ני  ל ה מידי   ק ע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהיא 

    ©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
     §©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

 §«¦−̈¦¦§¨«¦
ÌÈ˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑? מ ּׁשם לקח ּתנּו ׁשם , ליּקבר  ּבמצרים  קברים  ׁשאין קברים , חסר ֹון מחמת  וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלע "ז  פושי"ש  דינו"ן פלינצס "א  .שיפו"ר  ְַַ

      £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
       ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

   £´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
ÌÈˆÓ EÈÏ‡ eac L‡∑(מכילתא) והיכן ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ

ויׁשּפט " עליכם  ה ' "ירא  מא ׁשר ∑Óe˙n.ּדּבר ּו? ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ
ח ֹולם , ל ֹומר : (רצה  מלאפ ֹום  נק ּוד  היה  ואם  ְְִַָָָָָָָָנמ ּות ,
וע ּין  מלאפ ֹום , – ח ֹולם  ׁשּקרא ּו ּדק ּדּוק  לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכּנֹודע 
היה  יפרץ ") "ּפן ּפס ּוק  ּבר ׁש"י יתר ֹו ּפר ׁשת  ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלק ּמן

מא ׁשר  נבאר : ּבׁשּור ּוק  ׁשּנק ּוד  עכ ׁשו מ ּמיתתנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנבאר 
וכן: ׁשּנמ ּות , מ ּותנּו", יּתן "מי וכן: יט)נמ ּות , ב  (שמואל  ְְִִֵֵֵֵֶָָ

ּכמ ֹו: ׁשאמ ּות , דאב ׁשל ֹום , מ ּותי" יּתן ג )"מי (צפניה ְְְִִִֵֶַָָ
לעד ", ק ּומי יח)"ליֹום  ב  הימים ּבׁשל ֹום ",(דברי  ׁשּובי "עד  ְְִִַַָָ

ׁשא ׁשּוב  .ׁשאק ּום , ֶֶָָ

     ©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦§©§À§Æ
      ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
      §¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

©¨«
'B‚Â ÌÈˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡ L‡ Èk∑, א ֹותם ׁשראיתם  ה ּוא  ה ּיֹום  ה ּיֹום , א ּלא  אינֹו א ֹותם , ּׁשראיתם  מה  ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ע ֹוד  ּתֹוסיפ ּו .ולא  ְִֹ

     §Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
ÌÎÏ ÌÁlÈ ה '∑‰' "ּכי וכן: ּבׁשבילכם , ƒ»≈»∆ְְְִִִֵֶ

וכן: לכם ", יג )נלחם  וכן (איוב  ּתריב ּון", לאל  "אם  ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ
כד ) וכן(בראשית לי", ּדּבר  ו)"וא ׁשר  "הא ּתם (שופטים ְֲִִֵֶֶֶַַַ

ל ּבעל "? .ּתריב ּון ְִַַַ

ÌÈˆÓaיא  ÔÈ˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ eÓ‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„Ú ‡„ ‡Ó ‡a„Óa ˙ÓÓÏ ‡zc¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜BL ÓÈÓÏ ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï Ë È‡ È‡ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

 

   
      

      
      

    
    



סב              

     

     ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬
 ¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«

ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑ ע ֹומד מ ׁשה  ׁשהיה  למדנּו «ƒ¿«≈»ְֵֶֶַָָָֹ
ע ּתה  עת  לא  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו אמר  ְִֵֵַַַַָָָָֹּומת ּפּלל .
אחר : ּדבר  ּבצרה . נת ּונין ׁשּיׂשראל  ּבתפ ּלה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלהארי

עלי אלי", ּתצעק  ּכמ ֹו"מה  ,עלי ולא  ּתל ּוי ה ּדבר  ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ
לה ּלן מה)ׁשנאמר  ידי (ישעיה ֿ ּפעל  ועל  ֿ ּבני "על  : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚqÈÂ.ּתצ ּוני" Ï‡NÈ Èa Ï‡ ac∑(מכילתא) אין ְִַֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ
ע ֹומד  ה ּים  ׁשאין ליּסע , א ּלא  ּכדאי להם  ּבפניהם , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ויצא ּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמ ּונה  והם  אב ֹותיהם  ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכ ּות 
ה ּים  להם  .לקרע  ְִֶַַָָֹ

               

     

אלי , צעק  מה  מ ה  אל ה ' "ו אמר תנפר ה ס ק  ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל
" ע וי י ראל ני  אל טו )ר היה (יד , למדנ" ר"י  תב  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

 להארי ע ה  עת לא  ה "ה  ל אמר מתל, ע מד  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמ ה 
צרה ". נינת ראל ְְְְִִִִֵֶָָָָתפה ,

לא  מה  למ ה  ה "ה  אמר מה   ל , מ ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹולכא רה 
מ ד לה רת ל היה  לכא רה , אלי "; צעק  "מה   ְְְֲִִִֵַַַַָָָָלע ת
את   הר וא ה  , ע וי י ראל ני  אל "ר  לע ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה 

אלי "? צעק  "מה  הק מה  ר ה  מה ,"'וג  ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹמ
זה : לבאר  ְְֵֵֶָוי

, ל עליו ־ה נר מ ה  ל תתפ ה עלה  דל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרת
עליו  היה  י ראל, את לה יל צר היה  א ר   ל־מק ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמ
להתמ ר   י י ראל ה לת ביל י  .תפ מ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָלהפסיק 
עה  ת בא תפה  לעסק   י ממ היה   וא ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹלגמרי ,

אזי ," מ את  ו "הר י ראל" ני  אל "ר   ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָע סק 
היתה  לא  י ראל" ני  אל ו "ר " מ את  הר" ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹה ע לה 

הרא יה . התמ רת ְְְְֲִֵַַָָנע ית
ברת  אזי   יה די  לה יל  ריכי זמ מ יע  א ר ,ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָולכ
,לת ה ביל , די  עד  יה די , ל לת ה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָח יב ת
זאת, ע ד  א א  פילה , להפסיק  ר לבד  ז ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֻלא 

אלי "! צעק  "מה  צי : נְְִִֵֶֶַַָ
:נ לק  האד עב דת ה ראה  ללמד   י ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹמ ה 

על־אחת־ה ־וכ ה  ,ז ה ראה  נאמרה  נר למ ה   ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹא
 בוקר גמ ת יה די  ה לת מ ראל, אחד  לכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנגע 
מ ל  להפסיק   י זה  ביל , ל ח בה  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָרחנת,
בי ח  עניני  ה  א   , ה ע סק   האחרי  ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהעניני

ה ני ל  מ למק ולרדת , צי נח. לקרב יל לה די  , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

     §©º̈¨¥´¤©§À§¥¤¨«§²©©−̈
     §¨¥®§¨Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

          

ל לע למעלה   יהג , הר למר: נרצ ה יה , ל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָמ ה 
אחד , לצד  וי ה  אחד  לצד   מי ה ה  הה יה   ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהעלי
 י מ ואחר־ אחד , ה ל למעלה  אבל מ ה , זה   קיְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹחל

, יד את נטה   וזה , י   מק י ה  ה ה   ל לע   ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמ
ילי המ כ ת ל ר ה א  ה "ד  חינת ("ל ' כ " ד ְְְִִֶֶַַַַַָָֹי

למ ה ). מלמעלה   מ ה   ־סאי ְְְְִִֵַַַָָָא ר

      ©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
    §¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

ÌÚטו ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

nÈ‡טז ÏÚ C„È ˙È ÌÈ‡Â ChÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡NÈ Èa ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊe¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡ˆÓיז ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎe ‰ÚÙa wÈ˙‡Â ÔB‰È˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BLÙe È‰Bk˙a d˙ÈMÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

 

     
      

     
      

      
      

     
     

      
    

       

     

       
 
    

      
        

    



סג               

     §¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ
 §¦§−§¨«¨¨«

     ©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´
      ¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½

 ©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«
Ì‰ÈÁ‡Ó CÏiÂ∑ מצרים מחנה  ּבין להב ּדיל  «≈∆≈«¬≈∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

ּוב ּליסטרא ֹות  ח ּצים  ּולק ּבל  יׂשראל , מחנה  ׁשל ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וכאן: ה '",  מלא" א ֹומר : ה ּוא  מק ֹום  ּבכל  ְְְְִִֵַַַָָָמצרים .
א ּלא  מק ֹום  ּבכל  'אלהים ' אין האלהים ",  מלא"ְְֱֱִִֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשעה , ּבא ֹות ּה ּבדין נת ּונין יׂשראל  ׁשהיּו מל ּמד  ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּדין,

מצרים  עם  להאבד  אם  לה ּנצל , enÚ„.אם  ÚqiÂ ְְְִִִִִִֵֵֵַָָ«ƒ««
ÔÚ‰∑ ה ּמחנה את  הענן ע ּמּוד  וה ׁשלים  ּכׁשח ׁשכה  ∆»»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

רגיל  ׁשהיה  ּכמ ֹו הענן נס ּתּלק  לא  הא ׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלע ּמּוד 
ל ֹו  והל נסע  א ּלא  לגמרי, ערבית  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלהס ּתּלק 

למצרים  להח ׁשי .מאחריהם  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

       ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
       ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

̈©¨«§¨
ÌÈˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡iÂ∑למה ּל מ ׁשל  «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵַָָ

נטל ֹו ל ׁשּבֹות ֹו, לסטים  ּבא ּו לפניו. מה ּל ּובנֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּדר
נתנֹו מאחריו, זאבים  ּבא ּו לאחריו. ּונתנֹו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמ ּלפניו
על  נתנֹו מאחריו, ּוזאבים  לפניו לסטים  ּבא ּו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו.

:ּכ ּבהם . ונלחם  יא)זר ֹוע ֹו ּתר ּגל ּתי (הושע  "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ֿ זר ֹועתיו" על  קחם  CLÁ‰Â.לאפרים  ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
הא ׁש∑‡iÂ.למצרים  ליׂשראל ע ּמּוד  ה ּלילה  את  ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והח ׁש ה ּלילה . ּכל  ללכת  ּכדר ּכֹו לפניהם ,  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוה ֹול
מצרים  לצד  ערפל  ‡ÊŒÏ‰.ׁשל  ‰Ê ˜ ‡ÏÂ∑ ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆

מחנה (מכילתא) אל  .מחנה  ֲֲֶֶֶַַ

      ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
      Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

  ¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
‰fÚ ÌÈ„˜ Áea∑(מכילתא) ׁשהיא קדים  ּבר ּוח  ¿«»ƒ«»ְִִֶַָ

נפרע  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש הר ּוח  היא  ׁשּבר ּוח ֹות , ְִִֶֶַַַָָָָָָע ּזה 
הר ׁש מן ׁשּנאמר :ּבּה יח)עים , קדים (ירמיה "ּכר ּוח  ְְֱִִִֶֶַַָָָָ

יג )אפיצם ", ה '",(הושע  ר ּוח  קדים  כז)"יבא  "ר ּוח (יחזקאל  ֲִִֵַַָָֹ

יּמים ", ּבלב   ׁשבר כז)ה ּקדים  ּבר ּוח ֹו(ישעיה "הגה  ְְְִִֵֵַַָָָָ
קדים " ּביֹום  ‰ÌÈn.ה ּקׁשה  eÚ˜aiÂ∑ מים ּכל  ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

.(מכילתא)ׁשּבע ֹולם  ֶָָ

È˙ewÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È‡ È‡ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BLÙe È‰Bk˙a ‰ÚÙa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

ÈLÓ˙‡יט  Ì„˜ a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È˙aÓ ‡Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

ÈLÓ˙‡כ  ÔÈe È‡ˆÓ„ ‡˙ÈLÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡ˆÓÏ ‡Ï˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ eÈ˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ‰ Ï‡NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא  ÈÈ a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áea ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

 

    
       

    
     
    
    

      
      

      
     

     
     
      
      

  
    

      
    
    
    

      
        

        
   

  
     

    
       

   



סד              
         

    הההה על על על על   יד יד יד יד אתאתאתאת מ מ מ מ הההה כא)ו ו ו ו טטטט (יד , ֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ל   ת מ  קי חק  הי ה ה  על נאמר, נת י  תרְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

האב ת, הא הא הא הא ה ה ה ה תתתתלת ולכא רה ,ת ת ת ת  . בטי ה וי "ב  , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
א ה ת  רי ק ואי א ה ת, ד ' רק   ירימז לל דר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי 

לארע  ב )א א  טז, להה (ברכות   ה   נחקק מ ע  , ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָ
רק  לא   נחקק ה  יו מ פיטת: למר  וי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזלה .
 את   סיפ ה , בטי ה ל   א א  האב ת ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלת

ו בט. בט ל ל  ְֵֵֵֶֶֶָָהא

     ©¨Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
    ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

        

 מאל מאל מאל מאל מ מ מ מ  מימינ מימינ מימינ כב )מימינ (יד , ְְְְִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹ ָָָָֹֹ
  נסי העני .  ונסי הע ר  נסי  נסי נת ס גי  ני   ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹֹי
א א  ל יג לא  , האד ל ר ע מרת ה א , ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהע ר
חר ה א , העני   נסי ה '. מאת ל א  ה ל מיד  ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹיזר

.רתלת לה ' נאמ י אר   ודחק  ְְְֱֳִֵֶַָָָָָעני
על  הג  י ה  ח מה "  לה  י וה" ה תב : רמז   ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָזה
" מאל מ"  וג הע ירת,  סי מ    " מימינ" ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֹי ראל,

הענת.  סי מ ְֲִִִָ

        

הכנסת־  צדקה , (נתינת החסד  קו  לעב דה  רמז  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָימי
.(' וכ  רחי ְְִא

לדבר   עצמ (פת ה ב רה  קו  לעב דה  רמז  ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹמאל
.(' וכ ְְִָמצוה 

וקו  החסד  קו  אחד :  י ה ני  ה ' את לעבד   האד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

לבד , אחד  קו  עב דה  להס ק  יכ ל ה א  אי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָה ב רה .
זה  לצד  ה בעית תנט מחמת נבעת ז דת עב כ י ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָי 
מ כח  יח ו ,  י ה ני  דת עב  א ה גי . לד   ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָא

. טבע מחמת ולא  ה רא  צי י  מ ד  היא  דת עבְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ

      ©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½Ÿ´©§½Ÿ
   ¦§−¨«¨¨®¤−©¨«

‰Út ÒeÒ Ïk∑ אלא היה ? אחד  ס ּוס  אחד וכי ּכס ּוס  א ּלא  ה ּמק ֹום  לפני ח ׁשּובין ּכּלם  ׁשאין .מ ּגיד  …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

     ©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´
       ¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

˜a‰ ˙ÓL‡a∑( ג ה ּלילה (ברכות חלקי ׁשל ׁשת  ¿«¿…∆«…∆ְְְֵֶֶַַָֹ
א ׁשמרת  ק ֹורא  ה ּבקר  ׁשּלפני וא ֹות ּה א ׁשמרת , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹקר ּויין
למ ׁשמר ֹות  חל ּוק  ׁשה ּלילה  לפי אני, וא ֹומר  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹה ּבקר .
ל ׁשל ׁשה  ּכת , אחר  ּכת  ה ּׁשרת , מלאכי ׁשל  ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשיר 
א ּונקל ֹוס  ׁשּתר ּגם  זה ּו "א ׁשמרת ", קר ּוי  לכ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹחלקים ,

אליהם ∑Û˜LiÂ.מ ּטרת "" ּפנה  ּכל ֹומר , וּיּבט , ְַַ««¿≈ְֲֵֵֶַַַָָ
ה ּבטה , ל ׁשֹון ה ּוא  אף  ואס ּתכי, ותר ּגּומ ֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָלה ׁשחיתם .

כג )ּכמ ֹו סכ ּותא (במדבר לחקל  צ ֹופים ", enÚa„."ׂשדה  ְְֲִֵַַָָ¿«

ÔÚÂ L‡∑, ּכטיט א ֹות ֹו וע ֹוׂשה  יֹורד  ענן ע ּמּוד  ≈¿»»ְְִֵֶַָָ
מ ׁשּתּמט ֹות  ס ּוסיהם  וטלפי מר ּתיח ֹו א ׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַוע ּמּוד 

אשטורדישו"ן ∑Ì‰iÂ.(מכילתא) מה ּומה  ל ׁשֹון «»»ְְָ
סגנּיֹות  נטל  ער ּבבם , ּבפרקי ּבלע "ז. וׁשנינּו ׁשּלהם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מק ֹום  'ּכל  ה ּגלילי: יֹוסי ר ּבי ׁשל  ּבנֹו אליעזר , ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָר ּבי
אב  וזה  ה ּוא , ק ֹול  הרע ׁשת  "מה ּומה ", ּבֹו: ְְְֱֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר 

ז)לכ ּלן': א על (שמואל  וג ֹו' ֿ ּגד ֹול  ּבק ֹול  ה ' "וּירעם  ְְְְֵַַַָָֻ
ויה ּמם " .ּפל ׁשּתים  ְְְִִֵַֻ

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡NÈ È elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈeL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È˙ elÚÂ È‡ˆÓ eÙ„e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BLÙe È‰Bk˙ ‰Út«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡Ùˆ ˙hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡ˆÓ„ ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡ˆÓ„ ‡˙ÈLÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

 

   
    

      
     
     

   

    
       

     
     

     

      

    
     

 
     

       
     



סה               

      ©À̈©¥Ÿ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤
       ¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

 §¦§¨«¦
ÂÈ˙kÓ ÔÙ‡ ˙‡ ÒiÂ∑נׂשרפ ּו הא ׁש מ ּכח  «»«≈…««¿¿…»ְְִִֵַָֹ

נעים  ּבהם  וה ּיֹוׁשבים  נגרר ֹות , וה ּמר ּכב ֹות  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָה ּגל ּגּלים ,
מת ּפרקין  Îa„˙.ואבריהן e‰‚‰ÈÂ∑ ּבהנהגה ְְְְִִֵֶֶָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְַָָ

ל ּבֹו "וּיכ ּבד  ׁשּמדד ּו: ּבמ ּדה  להם , וק ׁשה  ּכבדה  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא 

ּבכבד ּות " "וינהגה ּו ּכאן: אף  ועבדיו", ÌÁÏ.ה ּוא  ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»
ÌÈˆÓa Ì‰Ï∑," ּבמצרים" אחר : ּדבר  ּבּמצר ּיים . »∆¿ƒ¿»ƒְְְִִִִִֵַַַָָ

ּכ ה ּים , על  ל ֹוקים  ׁשא ּלּו ׁשּכׁשם  מצרים , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבארץ 
ּבמצרים  ׁשּנׁשאר ּו א ֹותם  .ל ֹוקים  ְְְֲִִִִֶַָ

     

     ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
     §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

eLÈÂÌÈn‰∑, ּכח ֹומה וע ֹומדים  מצרים ׁשּזק ּופים  על  ויכ ּסּו למק ֹומם  .יׁשּוב ּו ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

      ©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
      ̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥§Ÿ̈²

  ¤¦§©−¦§¬©¨«
˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה  ׁשה ּבקר  .לעת  ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ

B˙È‡Ï∑ הרא ׁשֹון B˙‡˜Ï.לתק ּפֹו ÌÈÒ∑ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ
ה ּמים  לקראת  ורצין ּומטרפין ‰'.מה ּממים  ÚÈÂ∑ ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈

למ ּטה  העליֹון  וה ֹופ ה ּקדרה  את  ׁשּמנער  ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם 

ּומ ׁשּתּברין  ויֹורדין ע ֹולין היּו ּכ למעלה , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוה ּתח ּתֹון
לק ּבל  ח ּיּות , ּבהם  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים ,

ּבל ׁשֹון ∑ÚÈÂ.ה ּיּסּורין  טר ּוף  ל ׁשֹון וה ּוא  וׁשּניק , ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
א ּגדה  ּבמדר ׁש יׁש והר ּבה  .אר ּמי, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

              

    

 לאיתנ לאיתנ לאיתנ לאיתנ קרקרקרקר לפנ לפנ לפנ לפנ תתתת     הההה כז)ו ו ו ו ב ב ב ב  (יד , ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
התניתי  . . מ ח ה   ע התניתי   לתנא . .   ה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָו ב 

. .  רע ק אני  מ ח ה   ובכ"מ )ע ו  פכ"א, רבה  .(שמות ְְֲִִִִֶָ
בו אי ,נרצ  ל ע לע ת הק "ה  יכלת הרי   ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹותמ
מתנה  היה  לא   א     ה את לבקע  רית יכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה 
נאי הצר לה    וא ברא ,  ד מ   ה  ע זה  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאת

ֶזה ?
: לתר  ְְֵֵָוי

מנהיג  שבדר־כלל ה בע , מערכ ת ד  ר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנס 
מיחדי  י זמ ורק  , מי מס  גדרי  למ ע את ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻֻה "ה 
נקרא  וזה  , א  דרי ה "ה  "מ ד " ה לל מ י צא  אפְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ֵ"נס ".
ב ביל  י ראל ביל נברא   ל הע רז"ל אמר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוה ה 
מצת  רה   דת עב על־ידי  י ראל ני  – ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָה רה 
להי ת   ל הע  צרי ולכ ית', ל לדירה   ל הע את  ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָיע
על־ידי ה תה  מע למ ת, ה עלה  האלקי  לא ר   ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלי 
 לכ 'טבע ',  ל הע מציא ת את לל ס  יו מ , יְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנ
( בראי ה כל (ועל־דר־זה    ה  ע להתנת  צרי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהיה 
למציא ת   י ס) י ראל" לפני  "רע  בריאתְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
 העני מתל   מק אינ ה א  'תנאי ' י ה ,( י ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻה
ה בע לי  מס ימה  פא    ה מציא ת   וא ,ר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמע

.(ת מציא תל , לא   דא)ְְְִִִֵֵַָֹ

ÔB‰Ïכה  ÔÈa„Óe È‰Bk˙ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜BÈÚ È‡ˆÓ Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„Úc ÈÈ„ ‡z‚ ‡È‰ ‡„ È‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈˆÓa ÔÈ˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡כו ÏÚ C„È ˙È ÌÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙ ÏÚ È‡ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôee˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈLt»»≈

nÈ‡כז ˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜Ú È‡ˆÓe dt˜˙Ï ‡Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

 

     
    
     
     

  

   
     

    
    

       
  

     
     



סו              

    ©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
      §ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

 ̈¤−©¤¨«
‰Út ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â Î‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכ «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ָ

ּכמ ֹו יתרה , למ "ד  לכ ּתב  ה ּמקרא ֹות   כז)ּדר "לכל (לקמן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וכן: נח ׁשת ", ּתע ׂשה  ּבכל (שם)ּכליו ה ּמׁשּכן ּכלי "לכל  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ד )עב ֹודת ֹו", ּכליהם ",(במדבר לכל  ּומיתריהם  "ויתד ֹותם  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
ל ׁשֹון  ּתּקּון א ּלא  .ואינֹו ְִֵֶָָ

      §¥¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
    ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

      ©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦
     ©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

˙Ó ÌÈˆÓŒ˙‡ Ï‡NÈ ‡iÂ∑ ה ּים ׁשּפלטן ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְֶַָָָ
ׂשפת ֹו, ׁשאנּועל  ּכׁשם  יׂשראל : יאמר ּו ׁשּלא  ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

מ ּמּנּו, רח ֹוק  אחר  מ ּצד  ע ֹולין הם  ּכ זה , מ ּצד  ִִִִִֵֵֶֶַַַָָע ֹולים 
אחרינּו .ויר ּדפ ּו ְְְֲִֵַ

     ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³
     §Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ

   ©«Ÿ̈½§¤−©§«
‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ ה ּגד ֹולה ה ּגב ּורה  את  ∆«»«¿…»ְְֶַַָָ

ל ׁשֹונֹות  והר ּבה  ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  יד ֹו ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשע ׂשתה 
הן. מ ּמׁש יד  ל ׁשֹון וכ ּלן 'יד ', ל ׁשֹון על  ְְְְִֵַַָָָָֻנֹופלין

ה ּדּבּור  ענין אחר  ה ּלׁשֹון ית ּקן .וה ּמפר ׁשֹו, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָ

    ́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
     ©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

     ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
‰LÓ ÈLÈ Ê‡∑ּבל ּבֹו עלה  ה ּנס , ּכׁשראה  אז, »»ƒ…∆ְְִֵֶַָָָָָ

וכן: ׁשירה , י )ׁשּיׁשיר  וכן:(יהושע  יה ֹוׁשע ", יד ּבר  "אז ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ז) א ּבל ּבֹו(מלכים ח ׁשב  ּפרעה ", לבת  יע ׂשה  ְְְֲִִֶַַַַַָֹ"ּובית 

ׁשּיׁשיר  ל ּבֹו ל ֹו אמר  "יׁשיר ", ּכאן אף  ל ּה. ֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיע ׂשה 

וכן  לה '". א ׁשירה  לאמר  "וּיאמר ּו ע ׂשה , ְְְִֵֵֵַַָָָָֹֹוכן
וכן  ׁשּיד ּבר  ל ּבֹו ל ֹו אמר  ה ּנס , ּכׁשראה  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּביה ֹוׁשע ,
ה ּבאר  ׁשירת  וכן יׂשראל ". לעיני "וּיאמר  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹע ׂשה ,
"עלי  אחריו: ּפר ׁש יׂשראל ", יׁשיר  "אז ּבּה: ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּפתח 

iLt‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È˙ elÚc ‰Út ˙ÈMÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ eÎÈl‰ Ï‡NÈ Èe¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈeL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל  Ï‡NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡ˆÓ ˙È Ï‡NÈ BÊÁÂ È‡ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a ‡„È ‡˙eb ˙È Ï‡NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈˆÓa ÈÈ „Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡Èe ÈÈ„ ‡ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dcÚ«¿≈

È˙א  Ï‡NÈ Èe ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
ÓÈÓÏ eÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„BÂ ÁaL¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó dÎÂ ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ¿«»

 

   
     
     

      

   
    

   
    

      

        

      
     
    

    
    

    

       
    

    
     

      
       
      
     


    

      

    
      
      



סז               
ל ּה". ענּו יא)באר  א ּבמה ",(מלכים ׁשלמה  יבנה  "אז ְְְֱִֵֶָָָָֹֹ

ׁש יׂשראל : חכמי ּבֹו ּבנה ,ּפר ׁשּו ולא  לבנֹות  ּבּקׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
זה ּו נאמרה , ה ּמח ׁשבה  ׁשם  על  ׁשה ּיּו"ד  ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמדנּו,
זכר ֹונם ֿ ר ּבֹותינּו אמר ּו מדר ׁשֹו: אבל  ּפׁשּוט ֹו. ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָליּׁשב 

ה ּתֹורה , מן ה ּמתים  לתח ּית  רמז מ ּכאן וכן לברכה : ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לבנֹות  'ּבּקׁש ׁשּפר ׁשּוה ּו: ׁשלמה  מ ּׁשל  ח ּוץ  ְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹֻּבכ ּלן,
ּכׁשאר  ה ּזה  ל ׁשֹון ּוליּׁשב  ל ֹומר  ואין ּבנה '. ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹולא 

ּכג ֹון: מ ּיד , והן עתיד  ּבל ׁשֹון ה ּנכ ּתבים  (איוב ּדברים  ְְְְְִִִִִִֵַָָָָ
א ּיֹוב ",א) יע ׂשה  ט)"ּככה  יחנּו",(במדבר ה ' ּפי "על  ֲֲִִֶַַַָָ

הה ֹווה  ּדבר  ׁשהן לפי הענן", יהיה  א ׁשר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ"ויׁש
עבר , ל ׁשֹון ּובין עתיד  ל ׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל  ְְְִִֵֵֵָָָָּתמיד ,
ליּׁשב ֹו יכ ֹול  אינֹו ל ׁשעה , א ּלא  היה  ׁשּלא  זה  ְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָֹאבל 

ה ּזה  b‡‰.ּבּלׁשֹון ‰‡‚ Èk∑: אחר (ּדבר  ּכתר ּגּומ ֹו. ֶַַָƒ»…»»ְְֵַַָָ
ֿ ודם  לב ׂשר  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ּדבר  ׁשע ׂשה  ל ֹומר  ה ּכפל  ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבא 
מ ּפיל ֹו עליו, ּומת ּגּבר  ּבחבר ֹו נלחם  ּכׁשה ּוא  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלע ׂשֹות ,

וכל  ּבּים ", רמה  ורכב ֹו "ס ּוס  וכאן: ה ּסּוס , ְְְְִַַָָָָָֹמן
ל ׁשֹון  ּבֹו נֹופל  זּולת ֹו ֿ ידי על  לע ׂשֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָׁשאי
ּתמצא  ה ּׁשירה  ּכל  וכן ע ׂשה ", ּגא ּות  "ּכי ּכמ ֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּגא ּות ,
איׁש "ה ' ליׁשּועה ", ֿ לי ויהי יּה, וזמרת  "ע ּזי ְְְְִִִִִִַָָָָָּכפ ּולה :
ּדבר  יׁשן). ּבר ׁש"י ּכּלם . וכן ׁשמ ֹו", ה ' ְְְְִִֵַָָָָָָָֻמלחמה ,
מה  וכל  ה ּׁשיר ֹות  ּכל  על  – ּגאה " ֿ ּגאה  "ּכי ְִִֵַַַַָָָָָֹאחר :
 מל ּכמ ּדת  ולא  ּתֹוספת , ּבֹו יׁש ע ֹוד  – ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּׁשאק ּלס 

ּבֹו ואין א ֹות ֹו ׁשּמק ּלסין ֿ ודם  BÎÂ.ּבׂשר  ÒeÒ∑ ְְְִֵֶַָָָָ¿…¿
לר ּום  א ֹותם  מעלין וה ּמים  ּבזה , זה  ק ׁשּורים  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשניהם 

נפרדים  ואינן לעמק  א ֹותם  ∑Ó‰.ּומ ֹורידין ְְִִִִֵֶָָָָֹ»»
וכן ,ג )ה ׁשלי ּומדר ׁש(דניאל  נּורא ", א ּתּון לג ֹו "ּורמיו ְְְְְִִִִֵַַָ

א ֹומר  אחד  וכת ּוב  "רמה " א ֹומר  אחד  ּכת ּוב  ְֵֵֶֶַָָָָָָָָא ּגדה :
ל ּתה ֹום , ויֹורדין לר ּום  ע ֹולין ׁשהיּו מל ּמד  – ְְְְִִֵֶַַָָָָ"ירה "

לח)ּכמ ֹו למ ּטה (איוב  מלמעלה  ּפּנת ּה" אבן ירה  ."מי ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

       ̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
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dÈ ˙ÓÊÂ ÈfÚ∑ ּתק ּפי' ּתר ּגם : א ּונקל ֹוס  »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵָ
ּכמ ֹו "וזמרת " ּבׁשּור ּוק , ע ּזי ּכמ ֹו "ע ּזי", ְְְְְְְְִִִִַָָֻֻות ׁשּבח ּתי'.

ּתמ  ואני ל וזמרתי, ׁשאין ה ּמקרא , ל ׁשֹון על  ּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבנק ּודת ֹו מק ֹומ ֹות ּכמ ֹוה ּו ּבׁשל ׁשה  א ּלא  ּבּמקרא , ְְְְִִִֶַָָָָָֹ

נק ּוד  מק ֹומ ֹות  ׁשאר  וכל  "וזמרת ", אצל  סמ ּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָׁשה ּוא 
טז)ׁשּור ּו"ק : ּומע ּזי",(ירמיה ע ּזי נט)"ה ' אלי(תהלים "ע ּזֹו ִִֵֶָֻֻֻ

ה ּנק ּודה  א ֹות ּיֹות  ׁשּתי ּבת  ּתיבה  ּכל  וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹא ׁשמרה ",
ואין  ׁשליׁשית  ּבא ֹות  מארכת  ּכׁשהיא  ְְְְְֳִִִֵֶֶֶָָמלאפ ֹו"ם ,

ּבׁשּור ּו"ק ,(ּבׁשו"א)ה ּׁשנּיה  נק ּודה  הרא ׁשֹונה  ּבחטף , ְְְְֲִִִַַָָָָָָ
ע ּלי, – על  ח ּקי, – חק  ר ּקי, – רק  ע ּזי, – עז ְִִִִֹֹֹֹֻֻֻֻּכג ֹון:
וא ּלּו ּכּלֹו". על  "וׁשליׁשים  ּכּלֹו, – ּכל  ע ּלֹו", ְְִִֵַָָֹֻֻֻ"יס ּור 
וׁשל  יׁשעיה  וׁשל  ּכאן, ׁשל  וזמרת " "ע ּזי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹה ּׁשל ׁשה :
מהם  ּבאחד  אין וע ֹוד , קמ "ץ . ּבחטף  נק ּודה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתה ּלים 
להם  סמ ּו וכ ּלם  'וזמרת ', א ּלא  'וזמרתי', ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָֻּכת ּוב 
ל ׁשֹון  ליּׁשב  א ֹומר  אני  לכ ליׁשּועה ". לי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָ"ויהי
ּכמ ֹו "וזמרת " ולא  ע ּזי ּכמ ֹו "ע ּזי" ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻה ּמקרא :

ּכמ ֹו ה ּוא , ּדבר  ׁשם  "ע ּזי" א ּלא  קכג )וזמרתי, (שם ְְְִִִֵֶָָָָָ
ּבּׁשמים ", א)"ה ּיֹוׁשבי סלע ",(עובדיה ּבחגוי "ׁשֹוכני ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

לג ) וזה ּו(דברים סנה ", וזמרת "ׁשֹוכני "ע ּזי ה ּׁשבח : ְְְְְִִִֶֶֶַַָָ
לתיבת  ה ּוא  ּדב ּוק  וזמרת  ליׁשּועה . לי היה  ה ּוא  ְְְִִִֵַָָָָָָיּה",

ּכמ ֹו: ה)ה ', ה '",(שופטים ט)"לעזרת  ה '",(ישעיה "ּבעברת  ְְְְְֶֶַַ
ג ) ל ׁשֹון (קהלת 'וזמרת ', ּול ׁשֹון האדם ". ּבני ּדברת  ְְְְְְִִֵַַָָָָ"על 

כה) תזמר ",(ויקרא כה)"לא  ל ׁשֹון (ישעיה עריצים " "זמיר  ְְְִִִִָֹֹ
לנּו היה  אלהינּו ׁשל  ונקמת ֹו ע ּזֹו ּוכריתה . ְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹֻּכּסּוח 
נאמר  ׁשּלא  'ויהי' ל ׁשֹון על  ּתתמ ּה ואל  ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָֹליׁשּועה .
וזה  זה , ּבל ׁשֹון מד ּברים  מקרא ֹות  לנּו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהיה ,

ו)ּדגמת ֹו: א להיכל (מלכים סביב  ה ּבית  קיר ֹות  "את  ְִִִֵֶַַַָָָֻ
"ע ׂשה  ל ֹומר : ל ֹו היה  סביב ", צלע ֹות  וּיע ׂש ְְְִִַַַַַָָָָָָול ּדביר 

וכן סביב ". ו)צלע ֹות  ב  הימים יׂשראל (דברי  "ּובני ְְְְִִֵֵֵָָָ
היה  רחבעם ", עליהם   וּימל יה ּודה  ּבערי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹה ּיֹוׁשבים 

רחבעם ". עליהם   מל" ל ֹומר : יד )ל ֹו "מ ּבל ּתי (במדבר ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
"ׁשחטם ". ל ֹומר : ל ֹו היה  וּיׁשחטם ", וג ֹו' ה ' ְְְְִֵֶַַָָָָָיכ ֹולת 

לו) וּימת ּו",(שם וג ֹו' מ ׁשה  ׁשלח  א ׁשר  ְְֲֲִֶֶַַָָָָֹֻ"והאנׁשים 
ל ֹומר . ל ֹו היה  ח)"מת ּו" אל (לעיל  ל ּבֹו ׂשם  לא  "וא ׁשר  ֲִֵֶֶַַָָָֹ

וּיע  ה ' "עזב "ּדבר  ל ֹומר  ל ֹו היה  ‡ÈÏ.זב ", ‰Ê∑ ְֲַַַַַָָָֹ∆≈ƒ
ּבאצ ּבע : א ֹות ֹו מראין והיּו עליהם , נגלה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבכב ֹוד ֹו

dÓÈÓaב  Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ

 

      
        

       
   

    
      

       
    

      

      

 

     

        
      

     

      

      
     



סח              
נביאים  רא ּו ּׁשּלא  מה  ה ּים , על  ׁשפחה  .ראתה  ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

e‰Â‡Â∑, נוה ל ׁשֹון ּתר ּגם  לג )א ּונקל ֹוס  "נוה (ישעיה ¿«¿≈ְְְְִֵֶֶָָ
סה)ׁשאנן", ואנוה ּו,(שם אחר : ּדבר  ֿ צאן". "לנוה  ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹ

"מה  ּכג ֹון: ע ֹולם , לבאי וׁשבח ֹו נֹויֹו אס ּפר  נֹוי, ְְְְְֲִֵֵַַָָל ׁשֹון

הענין  וכל  ואדם ". צח  ּדֹודי מ ּדֹוד ?  ּדֹוד.È‰Ï‡ ְְְִִִֵַָָָָֹ¡…≈
È‡∑ ואר ֹוממנה ּוה ּוא ‡È.זה , È‰Ï‡∑ אני לא  »ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒֲִֹ

ה ּקד ּׁשה  לי וע ֹומדת  מחזקת  א ּלא  ה ּקד ּׁשה , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻּתח ּלת 
אב ֹותי  מימי עלי .ואלה ּות ֹו ֱֲִֵֶַַָֹ

    §Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמ ֹו∑‰' מלחמה , א)ּבעל  (רות ƒƒ¿»»ְְִַַָָ

'ּבעל ', מתר ּגמין "ו"איׁש "איׁש" וכל  נעמי", ְְְְֳִִִִִֵַַָָָֻ"איׁש
ב )וכן א לג ּבֹור (מלכים לאיׁש", והיית  ‰'."וחזק ּת ְְְְְְִִִֵַָָָָ

BÓL∑ ה ּוא ּבׁשמ ֹו א ּלא  זין, ּבכלי לא  מלחמ ֹותיו ¿ְְְֲִִִִֵֶַָָֹ
ּדוד : ׁשאמר  ּכמ ֹו יז)נלחם , א אלי(שמואל  ּבא  "ואנכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבׁשעה  אף  ׁשמ ֹו, ה ' אחר : ּדבר  צבא ֹות ". ה ' ְְְְֵֵַַָָָָָּבׁשם 
ּבמ ּדת ֹו ה ּוא  א ֹוחז מא ֹויביו, ונֹוקם  נלחם  ְְְְִִֵֵֵֶָָָׁשה ּוא 
ולא  ע ֹולם , ּבאי ּכל  את  ולזּון ּבר ּואיו על  ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹלרחם 
ּפֹונה  ּבמלחמה  ע ֹוסק  ּכׁשה ּוא  אדמה : מלכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכמ ּדת 

וזֹו זֹו לע ׂשֹות  ּכח  ּבֹו ואין עסקים  מ ּכל  .עצמ ֹו ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

       ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
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Ìi ‰È∑ וכן יר ּיה , ל ׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא , ׁשדי »»«»ְְְְְְִִִֵַָָ
א ֹומר : יט)ה ּוא  א ּונקל ֹוס :(לקמן ּתר ּגּום  יּירה ", ֿ ירה  "א ֹו ְְְִֵֶַָָֹ

ּבא ּלּו מ ׁשמ ׁשת  וה ּתי"ו יׁשּתדי', א ׁשּתדאה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ'א ֹו
ית ּפעל  מר ּכב ,ׁשם ∑ÁÓe.ּבמק ֹום  ּכמ ֹו: ּדבר , ְְִִֵַƒ¿«ְְֵֶָָָ

קד ׁש" "מקרא  טביעה (מכילתא)∑eÚaË.מ ׁשּכב , אין ְְִִֶָָֹÀ¿ְִֵָ

ּכמ ֹו: טיט , ּבמק ֹום  סט)א ּלא  ּביון (תהלים "טבע ּתי ְְְִִִִֵֶַָָ
לח)מצ ּולה ", מל ּמד (ירמיה ּבּטיט ", ירמיה ּו "וּיט ּבע  ְְְְְִִִֵַַַַָָ

את  ׁשּׁשע ּבד ּו ּכמ ּדתם , להם  לגמל  טיט  ה ּים  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנע ׂשה 
ּובלבנים  ּבחמר  .יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶָֹ

    §Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
eÓÈÒÎÈ∑ יתרה האמצעית  וה ּיּו"ד  יכ ּסּום , ּכמ ֹו ¿«¿Àְְְְְִֵֶַַָָָ

ּכמ ֹו: , ּבכ ה ּמקרא ֹות   ודר ח)ּבֹו. "ּובקר (דברים ְְְְְְִֶֶַָָָ
יר ּבין", לו)וצאנ וה ּיּו"ד (תהלים ," ּבית מ ּדׁשן "ירוין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַֹֻֻ

טבע ּו ּפר ׁשה ּו: ּכ עתיד , ל ׁשֹון ׁשּמׁשמע ּה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָרא ׁשֹונה 
"יכסימ ּו" א ֹותן. ויכ ּסּו ה ּמים  ׁשּיחזר ּו ּכדי ס ּוף , ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֻּבים 
ננקד  להיֹות  ודר ּכֹו ּבנק ּודת ֹו, ּבּמקרא  ל ֹו ּדֹומה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאין

ח ֹולם  להיֹות  מ ּוכח  ּכאן (ּגם  ּבמלאפ ֹו"ם  ְְְְִִַַָָָָיכסיּומ ֹו
ׁשּנת ּבאר ) ‡Ô.ּכמ ֹו BÓk∑צלל ּו" אחר : ּובמק ֹום  ְְִֵֶָ¿»∆ְֲֵַָָ

הר ׁשעים  ּכּקׁש". "יאכלמ ֹו אחר : ּובמק ֹום  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכע ֹופרת ",
- ּבינֹונּיים  ויֹורדין, ע ֹולים  ּומטרפין ה ֹולכים  ּכּקׁש -ְְְְִִִִִִֵַַָֹ

מ ּיד  ׁשּנח ּו ּכע ֹופרת  - וה ּכׁשרים  .ּכאבן, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

       §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬
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EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ ּכׁשּיׂשראל ּפעמים : ׁשּתי ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְִִֵֵֶָָ
ימין  נע ׂשית  ה ּׂשמאל  מק ֹום , ׁשל  רצ ֹונֹו .ע ֹוׂשין ְְֲִִֵֶַַָָֹ

Áka Èc‡ '‰ EÈÓÈ∑וימינ יׂשראל , את  לה ּציל  ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְְְִִִִֵֶַָ
עצמ ּה ימין א ֹות ּה נראה : ולי א ֹויב ". "ּתרעץ  ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָה ּׁשנית 

dÓL:ג  ÈÈ ‡i˜ ÔÁˆ ÈÓ ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLeד  ‡nÈ È„L d˙ÈÈMÓe ‰ÚÙ Èk˙¿ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ eÚaË‡ È‰Babƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

i˜ÓeÚÏ‡ה  e˙Á ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
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z˙ו ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
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סט               
ׁשּתי  לע ׂשֹות  לאדם  ֿ אפ ׁשר  ּׁשאי מה  א ֹויב ", ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ"ּתרעץ 

ימינמל  מקרא : ׁשל  ּופ ׁשּוט ֹו אחת . ּביד  אכ ֹות  ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּתרעץ  היא  ימינ מלאכ ּתּה? מה  ּבּכח , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹה ּנא ּדרת 

ּדגמת ֹו: מקרא ֹות  וכ ּמה  צב )א ֹויב , ה ּנה (תהלים "ּכי ְְְִִִֵֵַָָָֻ
יאבד ּו", א ֹויבי ה ּנה  ּכי ה ', צד )א ֹויבי ֿ מתי (שם "עד  ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

יעלזּו", ר ׁשעים  ֿ מתי עד  ה ', צג )ר ׁשעים , "נׂשא ּו(שם ְְְֲִִַַַָָָָֹ
לא  ה ', לנּו, "לא  ק ֹולם ", נהר ֹות  נׂשא ּו ה ', ְְְָָָָָֹֹנהר ֹות ,

ב )לנּו", ֿ ה ּׁשמים ",(הושע  את  אענה  ֿ ה ', נאם  "אענה , ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֻ
ה) א ׁשירה ",(שופטים אנכי לה ', קכד )"אנכי "ל ּולי (תהלים ִִִֵַָָָָֹֹ

אדם ", עלינּו ּבק ּום  לנּו ׁשהיה  ה ' ל ּולי וג ֹו' (שופטים ה ' ְְֵֵֶָָָָָָ
ֿ ׁשיר ",ה) ּדּברי ע ּורי ע ּורי ּדב ֹורה , ע ּורי (ישעיה "ע ּורי ְְִִִִִִַָ

עני",כו) רגלי רגל , קלו)"ּתרמס ּנה  ארצם (תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ע ּמֹו" ליׂשראל  נחלה  יתרה ,∑Èc‡.נחלה , ה ּיּו"ד  ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

יֹום " "ּגנבתי ּבמדינֹות ", "ׂשרתי עם ", "ר ּבתי .ּכמ ֹו: ְְְְִִִִַַָָָָֻ
ÈB‡ ıÚz∑. הא ֹויב ּומ ׁשּברת  ר ֹועצת  היא  ּתמיד  ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

יׂשראל ", ּבני את  וירצצ ּו "וּירעצ ּו ל ֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹוד ֹומה 
היא (י ')ּב'ׁשֹופטים ' ּבּכח  ה ּנא ּדרת  ימינ אחר : ּדבר  . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

א ֹויב  ּומלקה  .מ ׁשּברת  ְְֵֶֶַַָ

       §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
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EB‡b e∑ הא ֹויב ,אם ר ֹועצת  ּבלבד  ה ּיד  ¿…¿¿ְִִֵֶֶַָָָ
ּברב  ואם  קמיו. יהרס  אז ּגא ֹונֹו, ּברב  מרימ ּה ְְְְְְֲִִֶַָָָָֹֹֹּכׁשה ּוא 
ּבם  ּכׁשּׁשּלח  ֿ וחמר  קל  נהרסים , א ֹויביו לבד  ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹּגא ֹונֹו

"יאכלמ ֹו" אף , ה ֹורס ∑Ò‰z.חר ֹון א ּתה  ּתמיד  ְֲֵַֹ«¬…ִֵַָָ

א ּלּו ּכנג ּדֹו? ה ּקמים  הם  ּומי ,נג ּד ה ּקמים  ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקמי
א ֹומר : ה ּוא  וכן יׂשראל , על  פג )ה ּקמים  ה ּנה (תהלים "ּכי ְְִִִִֵֵֵֵַַָָ

ע ּמ "על  ההמיה ? היא  ּומה  יהמיּון". ְְְֱִֶֶֶַַַַָָא ֹויבי
מק ֹום  ׁשל  א ֹויביו א ֹותם  ק ֹורא  זה  ועל  ס ֹוד ", .יערימ ּו ְְֲִֵֶֶַַָָָ

       §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
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EÈt‡ Áee∑. אף ׁשל  נחירים  מ ּׁשני ה ּיֹוצא  ¿««∆ְְִִִֵֵֶַַַ
ּבׂשר ֿ  מל ּדגמת  ּבּׁשכינה  ּכביכ ֹול , ה ּכת ּוב , ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּדּבר 
ׁשּיּוכל ּו ההוה , ּכפי ה ּבר ּיֹות  אזן לה ׁשמיע  ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹודם ,
וכן: מ ּנחיריו, ר ּוח  יֹוצא  ּכֹועס  ּכׁשאדם  ּדבר : ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהבין

יח) וכן(תהלים ּבא ּפֹו", ע ׁשן ד )"עלה  א ּפֹו"ּומר ּוח (איוב  ְְֵֵַַַָָָָ
ׁשאמר  וזה ּו מח)יכל ּו", אארי(ישעיה ׁשמי "למען ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ
נחה , ּכׁשזע ּפֹו ּכֹועס ,א ּפי", ּוכ ׁשה ּוא  אר ּכה , נׁשימת ֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

קצרה . ּולמען (שם)נׁשימת ֹו ," ל אחטם  "ּותה ּלתי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ
חטם  א ׂשים  האף ּתה ּלתי ּבפני נחירי לס ּתם  ּבא ּפי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

"נאקה  ּכמ ֹו אחטם , , ּבׁשביל , ל יצא ּו. ׁשּלא  ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹוהר ּוח 
ׁשּבת , ּבמ ּסכת  נא)ּבחטם " וכל (דף  ּבעיני. נראה  ּכ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכמ ֹו: אף ", "חרה  ּכן: א ֹומר  אני ׁשּבּמקרא  וחר ֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאף 

ל ) ּומ ֹוקד ,(איוב  ׂשרפה  ל ׁשֹון ֿ חרב ", מ ּני חרה  ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ"ועצמי
וחר ֹון  ה ּקצף . ּבעת  ונחרים  מתח ּממים  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשה ּנחירים 

חרה , ל ׁשֹון מ ּגזרת  חמה , וכן רצה , מ ּגזרת  רצ ֹון ּכמ ֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
א ֹומר : ה ּוא  ּכן על  א)חמימ ּות , ּבערה (אסתר "וחמת ֹו ֲֲֲִֵֵַַָָָ

ּדע ּתֹו נתקררה  א ֹומר : החמה  ּובנֹוח  eÓÚ.ב ֹו", ְְְְִֵֵַַַָָָ∆∆¿
ÌÈÓ∑ צח ּות ּול ׁשֹון ערמימ ּות , ל ׁשֹון ּתר ּגם  א ּונקל ֹוס  «ƒְְְְְְִִֵַַ

ּכמ ֹו ז)ה ּמקרא , השירים "ונּצב ּו(שיר ח ּטים ", "ערמת  ְְְְֲִִִִֵַַָ
יֹוכיח  ֿ נד " ÌÈÓ.כמ ֹו eÓÚ∑ ׁשּיצא ר ּוח  מ ּמֹוקד  ְִֵַ∆∆¿«ƒִֵֶַָָ

וכר ּיֹות  ּגּלים  ּכמין נע ׂשּו והם  ה ּמים , יב ׁשּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמא ּפ
ּגב ֹוהים  ׁשהם  ערמה  „.ׁשל  BÓk∑:ּכתר ּגּומ ֹו ְֲִֵֵֶֶָ¿≈ְְַ

ּכח ֹומה  ּכמ ֹו∑„.ּכׁשּור , וכ ּנּוס , צ ּבּור  (ישעיה ל ׁשֹון ְְָ≈ְְְִִ
נחלה ",נז) ּביֹום  קציר  לג )"נד  לא (תהלים ּכּנד ", "ּכנס  ְֲִֵֵֵַַָָֹֹ

CnÚז ÏÚ eÓ˜„Ï Ôezz Ct˜˙ È‚Òeƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡ek ÔepˆÈL CÊ‚ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ÓÈÓe¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

 

    
      

    
    

    
     

       
    
    

      
      

     

     
       

     
     
     
    

   
    

      

      

    
      

    
     

       
     

      

    
     

     



ע              
ּכמ ֹו 'ּכנד ' היה  וא ּלּו 'ּכּנד ', א ּלא  ּכּנאד , ּכֹונס  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכתיב 

לכ ּת ל ֹו היה  הכנסה , ל ׁשֹון ו'כ ֹונס ' 'מכניס ּכנאד  ב  ְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹ
וצ ֹובר  א ֹוסף  ל ׁשֹון 'ּכֹונס ' א ּלא  ה ּים ', מי ְְְִֵֵֵֵֶַָָֹּכבנאד 

וכן: ג )ה ּוא , נד (יהושע  "וּיעמד ּו אחד ", נד  "קמ ּו ְְֵֵֵֶַַַָָ
א ּלא  ּבנאד ֹות  ועמידה  קימה  ל ׁשֹון ואין ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹאחד ",
א ּלא  נק ּוד  "נאד " מצינּו ולא  וצ ּבּורים , ְְְִִִֶָָָֹֹּבח ֹומ ֹות 

נו)ּכמ ֹו(חולם)ּבמלאפ ֹו"ם  ּדמעתי (תהלים "ׂשימה  ְְְִִִִָָָ

," ד )ּבנאד החלב "(שופטים נאד  ּכמ ֹו∑˜e‡Ù."את  ְֶֶֶָָֹֹ»¿ְ
י ) ּכאבנים ,(איוב  ונע ׂשּו ׁשה ּקׁשּו ּתק ּפיאני", ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֻ"וכ ּגבינה 

ונלחמים  ּבכח  האבן על  ה ּמצרים  את  זֹורקים  ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוה ּמים 
ק ׁשי  מיני ּבכל  ודר ÌÈŒÏa∑.ּבם  ה ּים , ּבחזק  ְִִֵָָֹ¿∆»ְְֶֶֶַָֹ

ה ּׁשמים ", ֿ לב  "עד  ּכן: לד ּבר  יח)ה ּמקרא ֹות  ב  (שמואל  ְְִִֵֵֵַַַַַָָ
ּדבר  ׁשל  ותק ּפֹו ע ּקר ֹו ל ׁשֹון האלה ", ."ּבלב  ְְְְִֵֵֶָָָָָָ

      ̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
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ÈB‡ Ó‡∑ אר ּדף ּבדברים : ּכׁשּפּתם  לע ּמֹו »«≈ְְְְִִִֶֶַָָֹ
ועבדי  ׂשרי עם  ׁשלל  ואח ּלק  ∑BÓ‡ÏÓz.וא ּׂשיגם  ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָƒ¿»≈

ּורצ ֹוני.∑ÈLÙ.מהם ּתתמלא  על ר ּוחי ּתתמ ּה ואל  ְִֵֵֶַ«¿ƒְְְִִִַַַ
ּתּמלא  – ּתמלאמ ֹו ּבׁשּתים . המד ּברת  יׁשּתיבה  מהם . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ה ּזה : ּכּלׁשֹון א)הר ּבה  נת ּתני",(שופטים ה ּנגב  ארץ  "ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לי'. 'נת ּת לז)ּכמ ֹו ל ׁשל ֹום ",(בראשית ּדּבר ֹו יכל ּו "ולא  ְְְְְִַַָָָָֹ

ע ּמֹו'. 'ּדּבר  י )ּכמ ֹו 'יצא ּו(ירמיה ּכמ ֹו יצא ּוני", "ּבני ְְְְִִֵַַָָָ
לא)מ ּמּני'. ל ֹו.(איוב  א ּגיד  ּכמ ֹו א ּגיד ּנּו", צעדי "מס ּפר  ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

מהם  נפ ׁשי ּתּמלא  'ּתמלאמ ֹו' ּכאן ‡È˜.אף  ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ
ÈaÁ∑ ה ּתער את  מריק  ׁשה ּוא  ׁשם  ועל  א ׁשלף , «¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַַֹ

ּכמ ֹו הרקה , ל ׁשֹון ּבֹו נֹופל  ריק , ונׁשאר  ְְְְְֲִִִֵֵָָָָּבׁשליפת ֹו
ׂשּקיהם ", מח)"מריקים  ואם (ירמיה יריק ּו". "וכליו ְְְִִִִֵֵֶַָָ

על  א ּלא  ה ּיֹוצא , על  נֹופל  ריק ּות  ל ׁשֹון אין ְֵֵֵֵֶַַַַָֹּתאמר 
לא  אבל  מ ּמּנה , ׁשּיצא  ה ּכלי ועל  ה ּׂשק  ועל  ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹה ּתיק ,
חר ּבי" "אריק  ּולפר ׁש ולדחק  ה ּיין, ועל  החרב  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל 

יד )ּכל ׁשֹון ּבחר ּבי'.(בראשית 'אזּדּין חניכיו", את  "וּירק  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
על  אף  מ ּוסב  ה ּלׁשֹון א)ה ּיֹוצא :מצינּו השירים "ׁשמן (שיר ִֵֶֶַַַַָָָ

מח)ּתּורק ", 'לא (ירמיה ּכלי", אל  מ ּכלי ֿ ה ּורק  "ולא  ְְִִִֶֶַַֹֹ
ה ּיין  ה ּורק  לא  א ּלא  ּכאן, ּכתיב  אין ה ּכלי' ְְִִִֵֶַַַַַָָֹה ּורק 
וכן  ה ּיין, על  מ ּוסב  ה ּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל  ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמ ּכלי

כח) ּדחירם (יחזקאל  " חכמת ֿ יפי על  חרב ֹותם  ."והריק ּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
BÓLÈBz∑ּכמ ֹו וד ּלּות , ריׁשּות  ב )ל ׁשֹון א (שמואל  ƒ≈ְְְֵַ

ּומע ׁשיר " ."מ ֹוריׁש ֲִִַ

      ̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
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zÙL∑וכן הפחה , מ)ל ׁשֹון ּבהם "(ישעיה נׁשף  מצ ּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם  ל ׁשֹון ועמק ּו, .ׁשּתקע ּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙ÙBÚk∑ ּבלע "ז פלו"ס  .אבר  «∆∆ְֲַַָ

      ¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
   ¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

ÌÈÏ‡a∑ּכמ ֹו יז)ּבחזקים , אילי (יחזקאל  "ואת  »≈ƒְְֲִֵֵֶַָ
לקח ", כב )הארץ  ח ּוׁשה "(תהלים לעזרתי ."איל ּותי ְְֱִִֶֶָָָָָָָ

˙l‰˙ ‡B∑,ימעט ּו ּפן ּתה ּלֹותי מ ּלה ּגיד  ירא ּוי »¿ƒ…ְְְֲִִִִֶֶַָ
תה ּלה " ּדמ ּיה   ל" ׁשּכת ּוב : .ּכמ ֹו ְְְִִֶָָָֻ

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc‡ ‰‡Ò Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
ÈaÁ ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ CÓÈÓa zÓ‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈt¿ƒ»

 

    
      

     

     
     

      

      

   
    

     
    

     

     
       

        
     
      

      
   

  



עי               

    ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
EÈÓÈ ˙ÈË∑ נֹוטה ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּכׁשה ּקד ֹוׁש »ƒ»¿ƒ¿ְֶֶַָָ

ּביד ֹו, נת ּון ׁשה ּכל  לפי ונֹופלים , ּכלים  הר ׁשעים  ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹיד ֹו,
א ֹומר : ה ּוא  וכן ּבה ּטית ּה. לא)ונֹופלים  יּטה (ישעיה "וה ' ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

זכ ּוכית  לכלי מ ׁשל  עזּור ". ונפל  ע ֹוזר  וכ ׁשל  ְְְְִִֵֵַַָָָָָָיד ֹו

נֹופלים  והן מעט  יד ֹו מ ּטה  אדם : ּביד  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָה ּנת ּונים 
‡ı.ּומ ׁשּתּברין  BÓÚÏz∑, לקב ּורה ׁשּזכ ּו מ ּכאן ְְִִַƒ¿»≈»∆ְִִֶָָָ

ה ּצּדיק " "ה ' ׁשאמר ּו: .ּבׂשכר  ְְִִֶַַָָ

      ̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
̈§¤«

zÏ‰∑ העברית ל ׁשֹון אחר  לפר ׁש ּדק ּדק  ולא  וס ֹובל , נֹוׂשא  ל ׁשֹון ּתר ּגם  וא ּונקל ֹוס  מנהל , .ל ׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

       ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

ÔeÊbÈ∑ מתר ּגזין.˙LÏt ÈLÈ∑ ה ּקץ את  ׁשּמהר ּו אפרים  ּבני את  ׁשהרג ּו ּכּמפר ׁשמ ּפני ּבחזקה , ויצא ּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגת  אנׁשי והרג ּום  ה ּימים ', .ּב'דברי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

       ̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
   ̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא) לא והלא  «≈¡≈≈»ֲַֹֹ
ה ֹולכים ? עליהם  לא  ׁשהרי ּכל ּום , לירא  להם  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹהיה 

ּומצטערים  מתא ֹוננים  ׁשהיּו אנינּות , מ ּפני על א ּלא  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יׂשראל  ׁשל  ּכמ ֹו∑e‚Ó.ּכב ֹודם  עה)נמ ּסּו, (תהלים ְְִֵֶָָ»…ְַָ
ּבאים  הם  'עלינּו אמר ּו: ּתמגג ּנה ". ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ"ּברביבים 

ארצנּו'לכ ּלֹותנּו את  .וליר ׁש ְְְִֵֵֶַַַ

         

 ארצנ ארצנ ארצנ ארצנ אתאתאתאת לירלירלירליר .... ....  אי אי אי אי  ה ה ה ה  טו )עלינ עלינ עלינ עלינ טו , (ר "י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לאברה הבטיח  ה "ה  נדע  כנע י בי  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנראה ,
ו לח  ר"י  ראה  . האר את ייר  רע(ל "מסרת (לד , : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מרי א  הי א א  יעקב , ני  יד  ל  נעני יד  ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה 

נח  מר"י  להעיר ." האר את ונחל פרה  א ר (ט,עד  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לזרע כו ) הבטחת למר עתיד  ,  אלקי  ה ' ר" :ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

."נע  אר את  לה ְֵֶֶֶֶַַָָלתת 

      ¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
      ̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרח ֹוקים .על  ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ
„ÁÙÂ∑, ה ּקר ֹובים ׁשּנאמר על  ב )ּכענין "ּכי (יהושע  »««ְְְֱִִִֶֶַַַָ

וג ֹו'" ה ֹוביׁש א ׁשר  את  ÚÈ.ׁשמענּו „Ú ÚÈ „Ú∑ ְְֲִֵֶַָ««¬…««¬…

א ּמֹות ∑˜È˙.ּכתר ּגּומ ֹו מ ּׁשאר  ה ּקנּוי ח ּבב ּת ּכחפץ  ְְַ»ƒ»ְְְִִֵֶַַָָָֻ
האדם  על  ׁשחביב  יקרים  .ּבדמים  ְְִִִֶַָָָָָָ

‡Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

z˜Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙ÂË È‰ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡È„Ï Ct˜˙ È‰BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ˙È»¿ƒƒ¿»∆

‡BÓטו ÈÙÈwz ÌB„‡ È eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ˙È BÂ‰c Ïk ea˙‡ ‡˙È˙ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

È‚Òaטז ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ aÚÈc „Ú ‡‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜Ù Èc Ô„ ‡nÚ aÚÈc „Ú ‡B‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡cÈ«¿¿»

 

    
      

     
      
      
    
      

    
  

    
      

    
    

   
     

      
        

    
    



עב              
               

    

ופחד " אימתה   עליה "ל נאמר   ה טז)ירת (טו , ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
." ביר ה על פחד  , קי הרח על "אימתה  ר"י  פירְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ביקר ואחר־ , קי רח ח ה   תב  ה דר לבאר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוי
:נ לק  האד עב דת ְֲַַָָָ

ה צר, מלחמת על   רמזת הא ת  ע י ראל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמלחמת
הרע ת  ה ת ז' את  לכ  צרי מ ראל ואחד  אחד  ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹל

ה ד ה . ממ לת חת  הי ,ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֻ
ה א   ," קי רח" " ביקר"  גי ס ני   י א ת  כמְְְְִִִֵֵֵֶָֻ
" קי רח" רע ת מ ת נסי נת  נ . האד אצל  ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
א א  , לה לה נע  אצל מפר  טבע מ ד  , מהאד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻה
או ת  רי  קע  ואחרי  עליו , מתר יצר  פעמיְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

. ה   רחמנא ־ליצל יל להכ ְְְֲִִֶַַַָָָָָיכ ל
האפרת  י תר "קרבה " רע ת מ ת נסי נת  נ ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָוי

היא  צר ה לחמה  ועי ר . ה י ל י ראל  איְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
." ביה "קר רע ת מ ת נסי נת על ְְְְִִִִֵַַַָלהתר

ופחד ", אימתה   עליה "ל א מר ה תב  מה   ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
י כל  א  ה צר־הרע , על ופחד  אימה  מטיל ִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹה "ה 
חז"ל  מאמר י ראל,  אי על  ל חס ־ו וללט ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹלהתר

ועוד ) ב . נב , ל".(סוכה  יכ ל אי ,זר ע ה "ה  ְְִֵֵַָָָָ"אלמלא 
קי הרח על אימה  נפלת תחלה  מה  ב מ ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָועל־י ־זה 
היא  מלמעלה  העזר ע לת י  , ביר ה על חד  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָואחר־
י נע לא   האד זה  עזר על תח ה  ה בד , אל ה ל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמ
זה  עזר על ואחר־ , מ רח ק ת ה  א ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלתאו ת
 אי אפ ה צר־הרע , על חד  ה "ה  טיל י תר, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹע ד 
רב ת   א תאו ת אפיל  האד על להתר ח  ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹל

. ה לה ל  לאד ְִֵֵֶָָָָָה

      §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨§¦§§²
      ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

BÓ‡z∑ יּכנ ׁשּלא  מ ׁשה  לכ נתנּבא  לארץ , ס  ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
יּכנס ּו ׁשּלא  ל ֹומר  ׁשּצרי (נראה  'ּתביאנּו'. נאמר  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא 
ּדף  נֹוחלין' 'יׁש ּפרק  ּבהדיא  איתא  והכי וכ ּו' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ 
אף  האב ֹות ' ולא  יּכנס ּו 'ה ּבנים  ּובמכילתא : ְְְְִִִִַַָָָָָֹקי"ט 
נּבא  ֿ מק ֹום , מ ּכל  עדין, מר ּגלים  ּגזרת  נגזרה  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלא 

מהר ׁש"ל ) ּנּבא . מה  ידע  EzLÏ.ולא  ÔBÎÓ∑ ְִַַָָֹ»¿ƒ¿¿
מ ּטה  ׁשל  א ׁשר מק ּדׁש מעלה  ׁשל  ּכּסא  ּכנגד  מכ ּון ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

להפריד ֹו∑L„wÓ.ּפעל ּת ּגד ֹול ', 'זקף  עליו ה ּטעם  ְַָָƒ¿»ְְִֵַַַַָָָָ
,"ידי "ּכֹוננּו א ׁשר  ה ּמק ּדׁש ׁשּלאחריו, ה ּׁשם  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ ּתבת 
אחת , ּביד  נברא  ׁשהע ֹולם  ה ּמק ּדׁש, ּבית  חביב  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָה '.

מט)ׁשּנאמר : ּומק ּדׁש(ישעיה ארץ ", יסדה  ידי "אף  ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁש"ה ' ּבזמן ידים ? ּבׁשּתי יּבנה  ואימתי ידים , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּתי
ה ּמל ּוכה  ׁשּכל  ֿ לבא  לעתיד  ועד ", לע ֹולם   ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹימל

.ׁשּלֹו ֶ

   §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑, ּפת ּוחה היא   לפיכ יס ֹוד , ּבֹו וה ּוי"ו ה ּוא , ע ֹולמית  כט)אבל ל ׁשֹון ועד "(ירמיה ה ּיֹודע  "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא  קמ ּוצה  ׁשּמּוׁש, ּבֹו .ׁשה ּוי"ו ְִִֶַָָ

       ¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¤
       §Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

  §¬©¨«
‰Út ÒeÒ ‡ Èk∑ ּבא .ּכא ׁשר  ƒ»«¿…ֲֶַָ

‡˙יז CzÒÁ‡„ ‡eËa ÔepL˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙ÈÏ¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙aיט  ‰Út ˙ÂÒeÒ elÚ È‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
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עג               

     ©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£©«£²Ÿ¤©−Ÿ
     §¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

‰‡Èp‰ ÌÈÓ ÁwzÂ∑? נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ
קדם  אהרן, אח ֹות  אמרה :ּכׁשהיתה  מ ׁשה , ׁשּנֹולד  ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּב'ס ֹוטה ' ּכדאיתא  וכ ּו'', ּבן ׁשּתלד  א ּמי (דף 'עתידה  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ
נפ ׁשֹוי ''ב ) ׁשּמסר  לפי אהרן", "אח ֹות  אחר : ּדבר  .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשמ ֹו על  נקראת  ּכׁשּנצטרעה , ‰Ûz.עליה  ּכלי ∑‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ
זמר  מיני ÏÁÓe˙.ׁשל  ÌÈt˙a∑היּו מבטח ֹות  ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ

להם  ע ֹוׂשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש ׁשּבּדֹור  ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות 
מ ּמצרים  ת ּפים  וה ֹוציא ּו .נּסים , ְְִִִִִִִַֻ

         

המלכ ת  בספירת  המלכ ת ספירת על מ רה   ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמרי
עצמ תו  מ רת המלכ ת ספירת : עניני ב ' אנ  צאי ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמ
ל "לית המלכ ת ספירת הספירת; מ ל למעלה  ְְְְְִִִֵַַַַַָָָית',
רק   י ־א אליה ), נמ לה  הלבנה  (ד גמת " ל  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמגרמ
היא  לפי  ממנה : למעלה  מהספירת מק לת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמה 

ורק  גמ ר, יטל למעלה מק מק מק מק לת לת לת לת בחינת מהספירת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
א ר  נ י העצמ ת ח  ה  רג י אפר לכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹממנה ,

מ ר  אינ  א) אליה   למעלה הנמ ספירת ג ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ִֶָממנה ).

ייר ה ב ' הדבר מרמז   מרי ה א  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעל־דר־זה 
ְִֶַר"י :

מד ר  הרא יר תיה תיה תיה תיה מעל מעל מעל מעל היתה   מרי ל ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לידת  ממ יכה ) (מגלה  מנאה  גד לה  נביאה  ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָנביאה ,
 אהר ל " מ על "נקראת מב אר ' ה פיר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמ ה ,

היינ  טלה טלה טלה טלה דאהר נפ מסירת ועל־ידי  אליו  טפילה  ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ג לעיל ונתאר ;' וכ ר די יכ ר א ר על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה 
מעלת  גדל  מדגי  אח ת" הנביאה   מרי" ' ה ירְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָל
(ה חלת  המלכ ת ספירת , מרי מעלת נ י זה  : ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמרי
בינא  חינת ,לאהר טילה  לפי  ה א  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹפרש "י )

.(' ה יר) ממנה  למעלה  ,יזעיר־אנ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָדמטרניתא ,
מה   א י ראל: בנת לני  מי חדת ה ראה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמזה 
לעתיד ־לב א  (עד   יאנ אי ,ה מעלת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכמה 

א ר  לדעת, עליה   ל־מק מ גבר"), ס בב  ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"נקבה 
,"על רצ הע ה  ירה  א ה  "איזהי  רז"ל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָמאמר

הנמצא ת ועל ועל ועל ועל ־ ־ ־ ־ ידי ידי ידי ידי ־ ־ ־ ־ זה זה זה זה  המעלת גלי  לידי  ב אנה  דוקא  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
.הֶָ

נראה  א ר המעלת ת לא נגע  רק  לא  היא   ז ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוה ראה 
 נ י להמעלת   ג אלא  ,עליה מ מק לת ה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָגלי 

:דיל ר"י  פיר   ג וכמרמז ,עצמ מצד   ינְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
עליה , נפ מסר אהר) אמת למה  :ב מ אינ ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹדלכא רה 
הטע  אמנ דוקא ? אהר ל " מ על "נקראת (ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹולכ
ל "א הב  ה א  אהר ל ענינ : ה ה וה  צד  י  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה ,
ענינ וכ לרה "; מקרב ה רי ת את א הב   ל  דְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָור
יהנ דר לולד , וה גה  מד רת "עה  ה א   מרי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָל
עליה , נפ מסר ה א  ולכ  ה כה " ינק  ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהמפיס ת

. מ על ְְְִֵַונקראת
מצד  יהנ ממעלת ה  עניני  א הרמז, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָבזה 

" ר"י  וכל ,עצמדרדרדרדרהינ ,"' וכ המפיס ת  יהנ ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
 ג ,' וכ לקרב  הא ה  "נקראת זה זה זה זה מטבע  היא   מרי א ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

.' וכ מה על זה   ג לק ל צריכה  ,אהר ל " מ ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעל
ל   מתגלת  מה על, מק לת לאחר ,ב מ  לאידְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מ עת   ג והיא  מה על, י תר נעלה  פ א ע ד  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָמעלתיה 
י לי , לידי  הדבר יב א  לעתיד ־לב א  עד  אליו , ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעלתיה 

גבר". ס בב  ְְֵֵֶָָ"נקבה 

      ©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
    ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמרה  ּומרים  אחריו, ע ֹונין והם  א ֹומר  ה ּוא  לאנׁשים : ׁשירה  אמר  ל ּנׁשים מ ׁשה  «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

     ©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
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עד              
‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא), ּכרחם ֿ ּבעל  ה ּסיען «««…∆ְְִִַָָָ

מ  וכסף ׁשע ּטר ּו זהב  ּבתכ ׁשיטי ס ּוסיהם  את  צרים  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ט ֹוב ֹות  א ֹותם (מכילתא)ואבנים  מ ֹוצאין יׂשראל  והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשּנאמר : מצרים , מ ּבּזת  ה ּים  ּבּזת  היתה  ּוגד ֹולה  ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּים ,
א) השירים ה ּכסף ".(שיר נק ּדֹות  עם   ל נע ׂשה  זהב  ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ"ּתֹורי

ֿ ּכרחם  ּבעל  לה ּסיען  הצר  לפיכ. ְְְְְִִַַַָָָָֻ

             

      

     ־ ־ ־ ־ ס ס ס ס     מ מ מ מ אתאתאתאת־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל  מ מ מ מ הההה ַַַַַַַַַַַַֹֹו ו ו ו ע ע ע ע  ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
את   מצרי ר ע , רחעל־ הסיע – מ ה  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹו ע 
י ראל   והי טב ת,  ואבני  וכס זהב  תכ יטי   סיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָס
, מצרי מ ת   ה ת היתה  גד לה  ,   ת א צאי ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָמ
הצר  לפיכ , ס ה נק ד ת  ע ל נע ה  זהב  רי  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאמר

. רחעל־ יע ובפרש"י)לה כב . (טו , ְְְִַַָָָ
א ר:  ראל וצרי י העני  את  ציא ה"  ידע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

מקריעת  ה ה ", ההר על  האלקי את  עבד  צרי ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמ
את  ספר  קת רב  עד  ורה ,  למ  אי   ־ס ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹי
פסה    ה ת להי ת יכ ל  ואי ורה ,  מ עד   מי ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה

ורה ?  למ מההליכה  י תר  אצל   ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹמק
את   לונ" מה ' צי  היה   מצרי גא ת לומר: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻויש 

 ," ראל מצרי ני ־ימצרי את קלר  צריכי  הי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

. זהב   ס זה מ י ־ס לפי  רא  די ה ה עה  , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
בי מח  ה הבינ מ ילא  וזהב ,  ס ע ד   צריל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
." מצרי את  לונ" ל ה י  מ ד    ה ב ת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהתע ק 
על   עבד 'ג  הע את  ציא ה"  דע ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָוא ־על־י 

ה ', צי  ה א  ה ה " עדכלזאת ההר י להמ   ב ח ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
" לונ" צות בפרט ," לונ" מצות את  מ סְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ
נדחית  ורה )  מ) רה  למ ד  מצות ע ברת, מצוה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהיא 

ִֶָָמ ניה .
הרי   וא ,  ה ב ת להפסיק  מ ה  על־ידי  צט  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהג
 להתק זה , להפסיק   י ה ' רצ על־י  ה כחה  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה 

ורה ,  מ לפיכל־זאת לעבר י  ,רחעל־ זה  היה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וכנ"ל. מ ניה  נדחית רה  למ ד  מצות (רה )  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהבנת

        ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬
    ̈¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«

˙Ó e‡iÂ‰∑ ּתיבה ּבס ֹוף  ה "א  למרה , ּכמ ֹו «»…»»»ְְְֵֵָָָ
ה "א  ּבמק ֹום  היא  וה ּתי"ו ּבתח ּלת ּה, למ "ד  ְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמק ֹום 
נד ּבקת  ּכׁשהיא  ּובסמיכת ּה מרה , ּבתיבת  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָה ּנׁשר ׁשת 
ׁשל  הה "א   ּתהפ ה ּלמ "ד , ּבמק ֹום  מ ֹוסיף  ׁשה ּוא  ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלה "א 
ּתתה ּפ ּבּתיבה  ׁשר ׁש ׁשהיא  ה "א  ּכל  וכן לתי"ו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשר ׁש

ּכמ ֹו ּבסמיכת ּה, כז)לתי"ו לי",(ישעיה אין א)"חמה  (אסתר ְְְִִִֵֵָָָָ

לתי"ו  נהפכת  ׁשר ׁש ׁשל  ה "א  הרי ב ֹו". ּבערה  ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ"וחמת ֹו
ואמה ", "עבד  וכן ה ּנֹוספת . ה ּוא "ו אל  ׁשּנסמכת  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמ ּפני

ל ) ח ּיה ",(בראשית "לנפ ׁש בלהה ". אמתי לג )"ה ּנה  (איוב  ְְֲִִִֵֶֶַָָָ
"ּות ׁשּובת ֹו הרמה ", "ּבין לחם ". ח ּית ֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָָ"וזהמ ּתּו

.הרמתה " ָָָָ

    ©¦Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«

eliÂ∑ ל ׁשֹון ה ּתר ּגּום  וכן ה ּוא , נפעל  ל ׁשֹון «ƒ…ְְְְְִֵַַַ
ה ּוא  "נפעל  להסב : ּתל ּונה  ל ׁשֹון  ּדר וכן ואתרעמ ּו", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

האדם : אל  אמר :ה ּדּבּור  ולא  מתר ֹועם , מתל ֹונן, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

שי"י  ישנ"ק  דקומפ "ל  ה ּלֹועז: יאמר  וכן ר ֹועם , ְֵֵֵֵַַֹל ֹונן,
שי"י  ּבאמר ֹו אליו ה ּדּבּור  .מ ּוסב  ְְִֵַָָָ

      ©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
        ©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

¦¨«

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÈÓ È‡ ‰nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰Ó»»

Ó‰כד  ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Óe ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ Êb Ônz ‡iÓ eÓÈqe«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

 

     
     
     

   

    
       

       
      

    
    

  
  



עה               
BÏ ÌN ÌL∑ ּפר ׁשּיֹות מקצת  להם  נתן ּבמרה  »»ְְִִֶַָָָָָָָ

אד ּמה  ּופרה  ׁשּבת  ּבהם : ׁשּיתע ּסק ּו ּתֹורה  ודינין ׁשל  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
מ) e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ׁשּלא ער ּפן ק ׁשי וראה  לעם , ¿»ƒ»ְְְִֶָָָָָָֹ

רחמים  עלינּו ּבּקׁש יפה : ּבל ׁשֹון ּבמ ׁשה  ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹנמלכ ּו
נתל ֹוננּו א ּלא  ל ׁשּתֹות , מים  לנּו .ׁשּיהיה  ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

     ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
     §©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
    ̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

      ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיק ּבל ּו ק ּבלה  .זֹו ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ

‰NÚz∑ ע ׂשּיה לדק ּדק ∑zÊ‡‰Â.היא  אזנים  ּתּטה  «¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ
מל ÂÈwÁŒÏk∑.ּבהם  ּגזרת  א ּלא  ׁשאינן ּדברים  ֶָ»À»ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

א ּסּור  'מה  עליהם : מקנטר  הרע  ויצר  טעם , ׁשּום  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבלא 
ואכילת  ּכלאים , לביׁשת  ּכג ֹון: נאסר ּו'? ל ּמה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבא ּלּו,

ּבהם  וכ ּיֹוצא  אד ּמה  ּופרה  ‡N.חזיר , ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ ְֲֲִֵֶַָָָָֻ…»ƒ»∆

ה ּוׂשמה  ּכלא  ה ּוא  הרי א ׂשים  ה 'ואם  אני "ּכי ְְְֲֲִִִִֵָָֹ
מדר ׁשֹו זה ּו ," אני .(מכילתא)ר ֹופא "ּכי ּפׁשּוט ֹו: ּולפי ְְְְֲִִִִֶֶָ

מהם , ּתּנצל  למען ּומצ ֹות  ּתֹורה   ּומל ּמד ," ר ֹופא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה '
ּדברים  ּתאכל  אל  לאדם : הא ֹומר  ה ּזה  ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכר ֹופא 
ה ּוא  וכן מצ ֹות . א ּזּון וזה ּו חלי, לידי  א ֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים 

ג )א ֹומר  ל ׁשר "(משלי  ּתהי ."רפא ּות  ְְְִִֵֶָ

     

      ©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
   §¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰NÚ ÌÈzL∑ להם נזּדּמנּו ׁשבטים  י"ב  ÌÈÓz.ּכנגד  ÌÈÚLÂ∑ זקנים ׁשבעים  .ּכנגד  ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

    ©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
     ¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧

      ̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ÌBÈ NÚ ‰MÓÁa∑ חנּיה ׁשל  ה ּיֹום  נת ּפר ׁש «¬ƒ»»»ְֲִִֵֶַָָ

מ ּמצרים , ׁשה ֹוציא ּו החררה  ּכלתה  ּבּיֹום  ׁשּבֹו לפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָזֹו,
ה ּבצק , מ ּׁשירי ׁשאכל ּו למדנּו, ל ּמן. רא''ם וה ּוצרכ ּו (גירסת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

המצה) סע ּדֹות ,משיורי  ואחת  ׁשּׁשים  ּבט "ז – מן להם  וירד  ְְְְִִֶַַַָָָֻ
היה , ּבׁשּבת  א ' ויֹום  ׁשּבת ּבא ּיר , ּבמ ּסכת  (דף ּכדאיתא  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
.פז)

         

היה היה היה היה  תתתת אחד אחד אחד אחד       וי וי וי וי א א א א רררר,,,, ע ע ע ע רררר הההה  מ מ מ מ  לה לה לה לה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוירד וירד וירד וירד 
א) טז, (רש"י

,סי למד ר  יאת נמצא  פי ־זה  , יפר ה  ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהק
 וי ת. אז  סע הינ ה ת,   י היתה  א ר, ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָט"ו 

„ÈÈכו ‡ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚÓ Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈˆÓ È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

ÔÈÚeaÓכז NÚ Èz Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ BLe ÔÈÏ˜c ÔÈÚLÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈe ÌÏÈ‡ ÔÈ Èc ÔÈÒ„ ‡a„ÓÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ ‡ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

 

     
     

    
    

      
     
     

      
  

   
   

     
     

     

    
     

      

  
  

    
 



עו              
ת  מירת על נצט לא  ה ט דר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹלמר,
לעיל  ר"י  ר מ ב כפי  רה .  מ עד  ת למְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

כה ) רה (טו , ל רת י ראל ני  ל ק מרה  (ת,, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

(ודיני אד ה  ת,תע תע תע תע ק ק ק ק רה  רת  למד והינ ,ה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
פעל. ז מצוה    לק נצט לא  עדי  ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹֹא

    ©¦¹¨£©§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
©¦§¨«

eliÂ∑ ה ּלחם ׁשּכלה  .לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

      ©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©
     §Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈
     §¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤

      ©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑ּכמ ֹו ּדבר  ׁשם  ואינֹו ׁשּנמ ּות , ƒƒ≈≈ְְֵֵֶָָָ

ׁשּובנּו, חנֹותנּו, ע ׂשֹותנּו, ּכמ ֹו: א ּלא  (ּבח ֹולם ), ְְֲֲֵֵֵֵֶָָמ ֹותנּו
ותר ּגּומ ֹו: אנחנּו. למ ּות  אנחנּו, לחנֹות  אנחנּו, ְְְְְֲֲֲֲֲַַַַַַָלע ׂשֹות 

מתים  והיינּו הלואי מתנּו, ל ּו ּכמ ֹו דמיתנא ", ."לוי ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
      ¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©©

   £©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ
BÓBÈa ÌBÈ c∑ יֹום אכילת   ילקט ּוצר ¿«¿ְְֲִִֶַֹ

מחר   לצר ה ּיֹום  ילקט ּו ולא  ÔÚÓÏ.(מכילתא)ּביֹומ ֹו, ְְְְְִֶַָָֹֹ¿««
È˙B˙a CÏÈ‰ epq‡∑ ה ּתל ּויֹות מצ ֹות  יׁשמר ּו אם  ¬«∆¬≈≈¿»ƒְְְְִִִַ

ללקט ּבֹו ּבׁשּבת  יצא ּו ולא  מ ּמּנּו יֹותיר ּו ׁשּלא  –. ְְְְִִִֵֶֶַָֹֹֹ

      §¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
    ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

‰LÓ ‰È‰Â∑ ול ּמחרת על ∑LÓ‰.ל ּיֹום  ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ַ
ה ּׁשב ּוע . ימ ֹות  ׁשאר  ׁשל  ֿ יֹום  יֹום  ללקט  רגילים  ְְְְִִִֶֶַַָָָֹׁשהיּו
לאחר  מ ׁשנה ", והיה  יביא ּו "א ׁשר  אני: ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָוא ֹומר 
וימ ּדּו ילקט ּו א ׁשר  על  ּבּמדידה  מ ׁשנה  ימצא ּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיביא ּו

היה  ּבלקיטת ֹו מ ׁשנה ", לחם  "לקט ּו וזה ּו: ֿ יֹום , ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָיֹום 
ּבּיֹום  לכם  נֹותן ה ּוא  ּכן "על  וזה ּו: מ ׁשנה , לחם  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנמצא 
למ ּלא ֹות  ּבּבית  ּברכה  לכם  נֹותן יֹומים ", לחם  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה ּׁשּׁשי

יֹומים  ללחם  ּפעמים , .העמר  ְֲִִֶֶֶַַַָֹ

     ©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
      ¦«©§¤¾¦§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

Ú∑ לערב ‰ÈˆB‡.ּכמ ֹו '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ
ÌÈˆÓ ı‡Ó ÌÎ˙‡∑ ּכי" לנּו: ׁשאמר ּתם  לפי ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֶֶַָ

ה ּמֹוציאים , אנחנּו לא  ּכי ּתדע ּו א ֹותנּו", ְְֲִִִֵֵֶַַָֹה ֹוצאתם 
ה ּׂשלו  את  לכם  ׁשּיגיז אתכם , ה ֹוציא  ה ' .א ּלא  ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ÏÚב  Ï‡NÈ È„ ‡zLk Ïk eÓÚ˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡a„Óa Ô‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡NÈ Èa ÔB‰Ï eÓ‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚNÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡Ò È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙ÈB‡a¿«¿ƒƒ»

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈz „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡NÈו Èa ÏÎÏ Ô‰‡Â ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓa¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

 

    
    

     

      

     
    

      
     
     
      
     
     

  
    

     
    

     
    



עז               

     ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
      §ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

Ì˙È‡e ˜e∑ וה ּנה" ׁשּנאמר : ה ּכב ֹוד  על  לא  …∆¿ƒ∆ְֱִֵֶֶַַַָֹ
נאמר , ּבענן" נראה  ה ' להם :ּכב ֹוד  אמר  ּכ א ּלא  ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוב ׂשר  ּתאותכם  ל ּתן ּביד ֹו היכלת  ּכי וידע ּתם " ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"ערב 
ּכהגן י  ׁשּלא  ּכי לכם  יּתנּנה  מאיר ֹות  ּבפנים  לא   א ּתן, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּׁשאל ּתם ׁשאל ּתם  וה ּלחם  מלאה . ּומ ּכרס  א ֹות ֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּפניו, א ֹור  ּכב ֹוד  את  ּתרא ּו ל ּבקר  ּבירידת ֹו , ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹלצר
ׁשה ּות  ׁשּיׁש – ּבּבקר  ח ּבה ,  ּדר לכם  ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּיֹורידה ּו
ּבק ּופסא  ּכמ ּנח  מלמ ּטה  וטל  מלמעלה  וטל  .להכינֹו, ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ

'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ה '∑‡˙ על  א ׁשר  eÁÂ.ּכמ ֹו ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿

‰Ó∑?ח ׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה  eÈl˙ Èk∑ »ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈
ּונׁשיכם  ּבניכם  את  ה ּכל , את  עלינּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּתרעימ ּו
לפר ׁש זק ּוק  אני ֿ ּכרחי ועל  רב . וערב  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּובנֹותיכם 
ּוקר ּית ֹו, ּדג ׁשּות ֹו מ ּפני – ּתפעיל ּו ּבל ׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָ"ת ּלינּו"
ּכמ ֹו ּתפעל ּו, ּבל ׁשֹון מפר ׁשֹו הייתי רפה  היה  ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָׁשא ּלּו

יז) ואין (לקמן דג ּוׁש היה  אם  א ֹו מ ׁשה ", על  העם  ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּילן
ל ׁשֹון  מפר ׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא  יּו"ד  ְְְְְִִִִָָָּבֹו
ּכמ ֹו אחרים , את  ּתּלינּו מ ׁשמע  ה ּוא  עכ ׁשו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ'ּתתל ֹוננּו'.

יד )ּבּמר ּגלים : העדה (במדבר ּכל  את  עליו .""וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

       ©´Ÿ¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
     §¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
     £¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

  §ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
ÏÎ‡Ï Na∑ ּדר ּתֹורה  ל ּמדה  ל ׂשבע . ולא  »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

לה ֹוריד  ראה  ּומה  ל ׂשבע . ּבׂשר  א ֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ :
ּכהגן, ׁשאל ּו ׁשה ּלחם  לפי ּבערב ? ּוב ׂשר  ּבּבקר  ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם 
ׁשאל ּו ּבׂשר  אבל  לחם , ּבלא  לאדם  ל ֹו ֿ אפ ׁשר  ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאי

ׁשהיה  וע ֹוד , להם . היּו ּבהמ ֹות  ׁשהר ּבה  ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא 
טרח  ּבׁשעת  להם  נתן  לפיכ ּבׂשר . ּבלא  להם  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאפ ׁשר 

ּכהגן  ÂÈÏÚ.ׁשּלא  ÌÈÈlÓ Ìz‡ŒL‡∑ את ֶֶַֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ
מתל ֹוננים  אתכם  ה ּׁשֹומעים  .האחרים , ְְְְֲִִִִֵֶֶַָ

     ©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
       ¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

e˜∑ ירד ׁשהענן .ל ּמק ֹום  ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

     ©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
     ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÚÈÓLז „k ÈÈ„ ‡˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡Ùˆe¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚz √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ˙‡ È‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa‡ח  ‡LÓa ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚz ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚz ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ Ó‡ Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È‡ ÈÈ Ì„˜ eÈ˜ Ï‡NÈ Ècƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚz ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡˜È ‡‰Â ‡a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

 

    
     

       
      

     
     
    
    

       
     

     
      



עח              

     ̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹
      ¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§

      ¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

     ©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®
     ©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

ÂÈÏO‰∑ מאד וׁשמן ע ֹוף , עה)מין ‰È˙‰.(יומא «¿»ְְִֵָֹ»¿»
Ïh‰ ˙ÎL∑ אחר ּובמק ֹום  ה ּמן, על  ׁשֹוכב  ה ּטל  ƒ¿««»ְֵֵַַַַָָָ

א ֹומר  יא)ה ּוא  על (במדבר יֹורד  הטל  וג ֹו'", הטל  "ּוברדת  : ְְֵֵֶֶַַַַַ

והרי  עליו, טל  ויֹורד  וח ֹוזר  עליו, יֹורד  וה ּמן ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהארץ 
ּבק ּופסא  ּכמ ּנח  מכילתא)ה ּוא  עה. .(יומא ְְְָָֻ

      ©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´
   §ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

'B‚Â Ïh‰ ˙ÎL ÏÚzÂ∑, זֹורחת ּכׁשהח ּמה  «««ƒ¿««»¿ְֶַַַַָ
ע ֹולה  טל ,  ּכדר הח ּמה , לקראת  ה ּמן ׁשעל  הטל  ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָע ֹולה 
טל  ּביצה  ׁשל  ׁשפ ֹופרת  ּתמ ּלא  אם  אף  הח ּמה . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלקראת 
מאליה  ע ֹולה  היא  ּבח ּמה , ות ּניח ּה ּפיה  את  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹותס ּתם 
הארץ  מן ע ֹולה  ׁשהטל  ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאויר .

ורא ּוּבאויר , ה ּמן, נת ּגּלה  הטל  ׁשכבת  "וה ּנה וכעל ֹות  ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
וג ֹו' ה ּמד ּבר " ּפני ּדק ∑c˜.על  ∑ÒtÒÁÓ.ּדבר  ְְְִֵַַָ«ַָָ¿À¿»

מחס ּפס , לפר ׁש: ויׁש ּבּמקרא . ל ֹו ּדֹומה  ואין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻֻמג ּלה ,
ּודל ּוסקמא , חפיסה  ּכׁשּנת ּגּלה ל ׁשֹון מ ׁשנה . ׁשּבל ׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

ּבין  ּבת ֹוכ ֹו, מחס ּפס  ּדק  ּדבר  ׁשהיה  רא ּו ה ּטל  ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻמ ּׁשכבת 

ל ׁשֹון  'מק ּלף ', ּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  ה ּטל . ׁשכב ֹות  ְְְְְְְְִִֵֵַַַָׁשּתי
ה ּלבן" דעדק ∑Ùkk."מח ׂשף  ּבלע "ז. גליד "א  ּכפר  ְַַָָֹ«¿…ְְְַַַַֹ

ּגּבי  ּכדאמרינן ׁשחר , צבע  מין וה ּוא  ּגיר , ּכאבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכגיר ,
על  ּכגלידא  ּכגיר  דעדק  .'וה ּזרני 'ה ּגיר  ה ּדם : ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָּכּסּוי

ּכגיר , היה  ּדק  הארץ ,ארעא , על  ּכקרח  מגלד  וׁשֹוכב  ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּכּכ ּדק  ּפר ּוׁשֹו: ּכגליד .וכן ּומח ּבר  קל ּוׁש ׁשט ּוח  פר , ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻ

מלמעלה . ּדק  ּגלד  מגליד  ׁשהיה  ּבלע "ז, טינב "ׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָּדק 
ל ׁשֹון  על  ה ּוא  ּתֹוספת  א ּונקל ֹוס , ׁשּתר ּגם  ְְְְְִִֵֶֶֶַּו"ּכגיר "

ּבּפס ּוק  ּתבה  ל ֹו ואין .העברית , ְְִִֵֵַָָָ

     ©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´
       ½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½

      ́©¤½¤£¤̧¨©§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
‡e‰ ÔÓ∑ּכמ ֹו ה ּוא , מזֹון א)הכנת  ה ּמל "(דניאל  להם  "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ׁשּיקרא ּוה ּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְִֶ

.ּבׁשמ ֹו ְִ

       ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−
      §¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²

  ©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
ÓÚ∑ מ ּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם  tÒÓ∑ ּגל ּגלת לכל  עמר  ּתקח ּו ּבאהל ֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפ ׁשֹות  מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

Ï‡NÈיב  Èa ˙ÓÚz ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡Ùˆe ‡Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡Ùˆe ‡˙ÈLÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙ÈLÓÏ BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú‡«¿»

È‰eÁ‡Ïטו b eÓ‡Â Ï‡NÈ È BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

bטז dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôeqz dkLÓ È„Ï b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

 

    
      

     
   

  
  

      
     

      
     
      

    



עט               

     ©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
ËÈÚÓn‰Â ‰an‰∑ויׁש הר ּבה , ׁשּלּקט ּו יׁש ««¿∆¿««¿ƒְְְֵֵֵֶַָ

מעט , איׁשׁשּלּקט ּו ּבעמר , ּומדד ּו לביתם  ּוכ ׁשּבא ּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
לא  ללקט , ׁשה ּמר ּבה  ּומצא ּו ּׁשּלּקט ּו, מה  ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹאיׁש

וה ּממעיט  ּבאהל ֹו, א ׁשר  לגל ּגלת  עמר  על  ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהע ּדיף 
ּגד ֹול  נס  וזה ּו לגל ּגלת , מעמר  חסר  מצא  לא  ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט ,

ּבֹו .ׁשּנע ׂשה  ֲֶַָ

      ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
     ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

     ©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
 ©«Ÿ¤

     §Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©
      ½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

ÌÈL‡ eÈ˙BiÂ∑(רבה .ואבירם ּדתן (שמות «ƒ¬»ƒֲִַָָָ
ÌÈÚÏBz ÌiÂ∑ר ּמה ל ׁשֹון.L‡iÂ∑ זה הרי «»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵֶ

התליע , ּולב ּסֹוף  הבאיׁש ׁשּבּתח ּלה  :הפ ּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמקרא 

ּבֹו", היתה  לא  ור ּמה  הבאיׁש "ולא  ׁשּנאמר : ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין
ה ּמתליעים  ּכל   ּדר .וכן ְְִִֵֶֶַַָ

       ©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
 ©¤−¤§¨¨«

ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה נּמֹוח ה ּנׁשאר  ¿««∆∆¿»»ְִִֶַַַַָ
וא ּמֹות  ּוצבאים , אילים  מ ּמּנּו וׁשֹותין נחלים , ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻונע ׂשה 
ויֹודעים  מן טעם  ּבהם  וט ֹועמים  מהם  צדין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהע ֹולם 

יׂשראל  ׁשל  ּׁשבחן ל ׁשֹון ּפׁשר ,∑ÒÓÂ.(מכילתא)מה  ְְִִֵֶַָָ¿»»ְַָ

ּומפ ׁשיר  מתח ּמם  ה ּׁשמ ׁש ֿ ידי על  ∑ÒÓÂ.ּפֹוׁשרין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ¿»»
'אר ּבע  ּבס ֹוף  ּב'סנהדרין' ודגמת ֹו ְְְְְְְִֶַַַָֻדישטנ"פריר ,

.מית ֹות ' ִ

ÈbÒ‡cיז eË˜Ïe Ï‡NÈ Èa ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„eיח  ÈbÒ‡c ˙B‡ ‡ÏÂ ‡ÓÚ BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ b ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡Ùˆ „Ú««¿»

‚i‡כ  e‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚e ÈÒe ‡LÁÈ LÁe ‡Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא  b Ùˆa Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

 

    
       

     
     

     
     

      

      
      
     
    

        
    
     
    

      
     

  
    

     
      

       
      

      
      
      
      
     
       
       

      
       
    

    
     
      
      
      

    
     

      
    
    
      

     



פ              

       ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
     ̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑ לקיטתם את  ּכׁשּמדד ּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְִֶֶָָָ
ּומדר ׁשּבאהליהם , לאחד . העמר  ׁשני ּכפלים , מצא ּו ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ל ׁשבח  נׁשּתּנה  ה ּיֹום  א ֹות ֹו מ ׁשּונה , לחם  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָא ּגדה :
וטעמ ֹו. היּו,(מכילתא)ּבריח ֹו ׁשּׁשנים  לה ּגיד  (ׁשאם  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָ

ּבטעם  מ ׁשּנה  א ּלא  לאחד ? העמר  ׁשני ּכתיב  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוהלא 
LÓÏ‰.וריח ) e„ÈbiÂ∑ ה ּיֹום מה  ׁשאל ּוה ּו: ֵַָ««ƒ¿…∆ְַַָ

להם  ה ּגיד  לא  ׁשעדין ללמד  יׁש ּומ ּכאן ְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמ ּיֹומים ?
ּבּיֹום  "והיה  להם : ל ֹומר  ׁשּנצט ּוה  ׁשּבת  ּפר ׁשת  ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמ ׁשה 
להם : אמר  זאת , את  ׁשּׁשאל ּו עד  וג ֹו'" והכינּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה ּׁשּׁשי
 ּולכ לכם , ל ֹומר  ׁשּנצט ּויתי ה '" ּדּבר  א ׁשר  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ"ה ּוא 
ולא  מאנּתם " אנה  "עד  ל ֹו: ׁשאמר  ה ּכת ּוב , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹענׁשֹו

ה ּכלל  מן .ה ֹוציא ֹו ְִִַָ

      ©´Ÿ¤£¥¤À£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨
      ©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³
     £¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¨¤²

 §¦§¤−¤©©«Ÿ¤
eÙ‡ eÙ‡z L‡ ר ֹוצים ∑‡˙ ּׁשא ּתם  מה  ≈¬∆…≈ִֶֶַַ

ה ּיֹום , אפ ּו ּבּתּנּור , ּומה לאפ ֹות  ימים . ל ׁשני ה ּכל  ְֱִִֵֵֶַַַַַָֹ
ה ּיֹום . ּבּׁשל ּו ּבמים , מ ּמּנּו לב ּׁשל  צריכים  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַּׁשא ּתם 

נֹופל  אפ ּיה  ּבתב ׁשיל ל ׁשֹון ּבּׁשּול  ּול ׁשֹון .ּבלחם , ְְְְְֲִִִֵֶֶַָ
˙ÓLÓÏ∑ לגניזה. ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

      ©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
    ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

      ©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
   ©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ Ó‡iÂ∑(מכילתא) «…∆…∆ƒ¿«¿
ל ׁשאל : ּבא ּו וללקט , לצאת  רגילים  ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשחרית ,

לאו? אם  נצא  אכל ּו.אם  ׁשּבידכם  את  להם : אמר  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אמר  לצאת ? מה ּו ּוׁשאל ּוה ּו: לפניו חזר ּו ְְְֵֶֶַַָָָָָָָלערב 

ּפסק  ׁשּמא  ּדֹואגים  א ֹותם  ראה  ה ּיֹום ". "ׁשּבת  ֲִֶֶַַַָָָָָָָלהם :
תמצא ּוה ּו. לא  ה ּיֹום  להם : אמר  ע ֹוד , ירד  ולא  ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹה ּמן
תמצא ּוה ּו", לא  "ה ּיֹום  "ה ּיֹום "? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ְְִַַַַַָֹמה 

ּתמצא ּוה ּו מחר  .אבל  ְֲִָָָָ

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈÓÚ ÔÈz ÔÈz „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

L˙כג  ‡˙L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏMÏ ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡Ùˆ „Ú««¿»

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈÂ ÈÒ ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

 

    
     

      
     
    
     
    

      
      
     
      
     
     

     
   

    
    

      
     
   
    
    
    

     
    

    

    
      

   
   
    

   
    

     

      
    
    

     



פי               

      ¥¬¤¨¦−¦§§ª®©©§¦¦²©−̈¬Ÿ
¦«§¤«

˙aL ÈÚÈM‰ ÌBie∑ ה ּכּפּורים יֹום  לר ּבֹות  א ּלא  ה ּכת ּוב  ּבא  ולא  ּבֹו, יהיה  לא  ה ּמן ה ּוא , ׁשּבת  ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ֿ ט ֹובים  .(מכילתא)וימים  ְִִָ

      ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
  ¨¨«

      ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
 ¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑, ּכרבא לקי ה ּוצא  ּבהדי ה ּוא : הדיֹוט  ה ּכׁשריןמ ׁשל  מת ּגּנין הר ׁשעים , ֿ ידי צב )על  .(ב ''ק  «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

       §À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
       ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

    ©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
e‡∑ אתכם מזהיר  ּבכב ֹוד ֹו ה ' ּכי ּבעיניכם  ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

ׁשּבת  ערב  ּבכל  נע ׂשה  נס  ׁשהרי ה ּׁשּבת , לתת על  ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יֹומים  לחם  ÂÈzÁz.לכם  LÈ‡ eL∑סמכ ּו מ ּכאן ִֶֶֶַָ¿ƒ«¿»ְִָָ

ל ּתח ּום , ח ּוץ  ל ּיֹוצא  א ּמֹות  אר ּבע  ׁשל ׁשחכמים  ְְֲִֵַַַַַָָֹ

ורגלים  ידים  לפ ּׁשּוט  ואחת  B‚Â'.לג ּופ ֹו ‡ˆÈŒÏ‡∑ ְְְְְִִִַַַַַָ«≈≈¿
ׁש א ּמה  אל ּפים  ּבמפר ׁש,א ּלּו ולא  ׁשּבת , ּתח ּום  ל  ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ׁשל  וע ּקר ֹו ס ֹופרים . מ ּדברי א ּלא  ּתח ּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשאין
נאמר  ה ּמן ל ֹוקטי על  .מקרא , ְְֱִֵֶַַַָָ

              

    

ההההביעי ביעי ביעי ביעי ::::       קמ קמ קמ קמ מ מ מ מ  אי אי אי אי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹאל אל אל אל ־ ־ ־ ־ יצא יצא יצא יצא  ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
ת   ח ל א ה   יאל  ובפרש"י)א כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

האד עב דת   חל   ח יציאה  א ר כ לבאר  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹי
:נ ְלק

" מלאכ כל וע ית עבד   ימי "ת רה  תה   ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹא
ט) כ, לעסק (יתרו   האד על החל ימ ת   מס זמ ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

מצתיה , לרה   כי  אינ  בעניני חל" בדי ע"ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
תאכל" י   י "יגיע  רק  רה  ד )הזהירה  קכח, תהלי), ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

וכח   די ה  ע ," י "יגיע  רק  צ"ל העסק  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלמר,
עת     עי ק להי ת  צריכי ור  ורא , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֻה ע ה 

במצתיה . רה  ְְִֵֶֶַָָָהעסק ,
וכח  " י" ה רה  ה ירה   רי אמ  ברי ה   ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹא
"ימ ת  וקא  ה "ז עוה "ז, עניני   קי עס  יהי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָה ע ה 
 לק ה רה  ללד   מק אינ זמ ,והינ ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻהחל",

ְִֶָמצתיה .
ה רה  ללד   הק  י ע והינ ה ת",   י" ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻאבל
 מח ללכת  רי אס  הרגלי   ה ה  ה צת,   לקְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
להי ת   צריכי כל וכח   רא רק  לא  ה ד ה ,   ְְְְְְִִִִִֶַַַָֹֹֹֻלתח
ה ע ה  וכח  ידיו    א א  ה רה ,  וע עסק   עי קְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לגמרי . זה   עי ק להי ת  ְְְְְִִִִֵֶַָצריכי

ÚÈL‡‰כו ‡ÓBÈe dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙ÈB‡Â È„ewt hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ‰È ÈÈ È‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈz ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ eÈzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

 

    
       

     
      
     

    

   
     

    
      

        

       

     
      
     
       

      



פב              
רז"ל א)כמאמר נד , ה )עה "פ(עירובי כג , ב  "ערכה (שמואל ְֲֲַַַַָ

–   אברי רמ "ח  ערכה   א" – מ רה " ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹל
ה ד עת מ רת". אינ – לאו   וא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמ רת,

אמרנה " עצמ תי  "ל בחינת י)צ"ל לה , אברי(תהלי ל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ה רה . עסק  לגמרי   עי ק   ְְְְִֵֵֶַַַָה

   ©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

     ©¦§§¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
    ©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«

ÔÏ „b ÚÊk ‡e‰Â∑ קוליינדר "י ׁשּׁשמ ֹו ע ׂשב  ¿¿∆««»»ְֵֶֶ
ואינֹו לבן, היה  וה ּמן לבן, ואינֹו עגל  ׁשּלֹו ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוזרע 
היה  ּגד  ּכזרע  הע ּגּול , לענין א ּלא  ּגד  לזרע  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנמ ׁשל 

לבן  ּבדב ׁש∑ÁÈtˆk˙.וה ּוא  א ֹות ֹו ׁשּמט ּגנין ּבצק  ְָָ¿«ƒƒְְְִִֵֶַַָ
ׁשל  ּתר ּגּום  וה ּוא  מ ׁשנה , ּבל ׁשֹון אסקריטון ל ֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָוק ֹורין

.א ּונקל ֹוס  ְְ

       ©´Ÿ¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ
     ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´

     ¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬
  ¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

˙ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙„Ï∑ ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ִֵ
א ּתם  אין "למה  מ ֹוכיחם : ירמ ּיה ּו ּכׁשהיה  ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָירמ ּיה ּו,
מלאכ ּתנּו נּניח  א ֹומרים : והם  ּבּתֹורה "? ְְְְְִִִֵֵַַַַָע ֹוסקים 
צנצנת  להם  ה ֹוציא  נת ּפרנס ? מהיכן ּבּתֹורה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונעסק 

לא  'ׁשמע ּו' ה '". ּדבר  רא ּו "א ּתם , להם : אמר  ְְְִֶֶַַַַָָָֹה ּמן,
הר ּבה  אב ֹותיכם . נת ּפרנס ּו ּבזה  'רא ּו', א ּלא  ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָנאמר ,

ליראיו  מזֹון להכין ל ּמק ֹום  ל ֹו יׁש .ׁשל ּוחין ְְִִִֵֵַָָָָ

      ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©¦§¤¤́©©½§¤
      ̈¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

 §¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
˙ˆˆ∑ּכתר ּגּומ ֹו חרס , ׁשל  Áp‰Â.צל ֹוחית  ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««

'‰ ÈÙÏ B˙‡∑ זה מקרא  נאמר  ולא  האר ֹון, לפני …ƒ¿≈ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ
ּבפר ׁשת  ּכאן ׁשּנכ ּתב  א ּלא  מ ֹועד , אהל  ׁשּנבנה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעד 

.ה ּמן  ַָ

      ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥©«£²Ÿ¦§¥¬
 ̈«¥ª−§¦§¨«¤

     §¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
     ©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

  ¤§¥−¤¬¤§¨«©

ÚÈL‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

kלא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡NÈ ˙È B˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L„a ÔÂËÈ˜Ò‡k dÓÚËÂ eÁ ‡cb ÚÊ¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ„Ï ‡hÓÏ dpÓ ‡ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰Âלג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ Ò Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ„Ï ˙ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈLלה  ÔÈÚa‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡NÈ Èe¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙˙È ‡Ú‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

 

    
     

   

    
      

      
    



פג               
‡‰L ÌÈÚa∑, יֹום ׁשל ׁשים  חסר  והלא  «¿»ƒ»»ְֲִֵַָֹֹ

ּובט "ו  ּתח ּלה , ה ּמן להם  ירד  ּבא ּיר  ּבט "ו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
ׁשּנאמר : ּפסק , ה)ּבניסן מ ּמחרת "?(יהושע  ה ּמן "וּיׁשּבת  ְְֱֳִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

מ ּמצרים , יׂשראל  ׁשה ֹוציא ּו ׁשהע ּוג ֹות  מ ּגיד  ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָא ּלא 
מן  טעם  ּבהם  LB˙.טעמ ּו ı‡ Ï‡∑ לאחר ֲֶַַָָָ∆∆∆»∆ְַַ

ה ּיר ּדן. את  לח)ׁשעבר ּו ׁשא ֹות ּה(קידושין אחרים : (ספרים  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר : וט ֹובה , מיּׁשבת  ה ּיר ּדן, ג )ׁשּבעבר  (דברים ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ

ּבעבר  א ׁשר  ה ּטֹובה  הארץ  את  ואראה  ֿ נא  ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ"אע ּברה 

ל ֹומר : רצה  יתבתא , נֹוׁשבת , ׁשל  ותר ּגּום  ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָה ּיר ּדן",
יׁשן) ר ׁש"י ÔÚk.מיּׁשבת . ı‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑ ְִֶֶַָָֻ∆¿≈∆∆¿»«

ערב ֹות  וה ּוא  ה ּיר ּדן, את  ׁשעבר ּו קדם  ה ּגב ּול  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבתח ּלת 
ּבערב ֹות  א ּלא  זה ? את  זה  מכחיׁשין נמצא ּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָמ ֹואב .
מ ּלירד , ה ּמן ּפסק  ּבאדר  ּבז' מ ׁשה  ּכׁשּמת  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמ ֹואב ,
העמר  ׁשהקריב ּו עד  ּבּיֹום  ּבֹו ׁשּלקט ּו מ ּמן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹונס ּתּפק ּו

ׁשּנאמר  ּבניסן, ע ׂשר  ה)ּבׁשּׁשה  מעב ּור (יהושע  "וּיאכל ּו : ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
ה ּפסח " מ ּמחרת  .הארץ  ֳִֶֶַַַָָָ

    §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
‰ÙÈ‡‰ ˙ÈNÚ∑ וה ּסאה סאין, ׁשל ׁש האיפה  ¬ƒƒ»≈»ְְְִֵַָָָָֹ

נמצא  ּביצים , ׁשּׁשה  וה ּלֹוג  ל ֹוגין, ד ' וה ּקב  ק ּבין, ְְְִִִִִֵַַַַָָו'
ּביצה , וחמ ׁש ּביצים  מ "ג  האיפה , וה ּוא ע ׂשרית  ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

ולמנח ֹות  לח ּלה  .ׁשע ּור  ְְְִִַָָ

     

   ©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¦¦§©¦²
      §©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

  ¦§¬Ÿ¨¨«

     ©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦
     §¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

 ©§©−¤§Ÿ̈«
Ôeqz ‰Ó∑? צ ּיה ּבארץ  מים  לתת  היּוכל  .ל ֹומר : «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

      ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
       ©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

   ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«

      ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´
   ©¤®¬§©−§¨ª«¦

ËÚÓ „BÚ∑ ּוסקלני מעט , ע ֹוד  אמ ּתין .אם  ¿«ְְְִִִַַָֻ

‰e‡:לו ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡ÒÚ ÔÓ „Á ‡ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ‡א  Ï‡NÈ È„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
BLe ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙaƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e‰ eÓ‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa ÈÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓbÈÂ ÔBt ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

 

   
    

     
    

      
      

      
      

    
      

  
     

      

       

    

        

    
     
     

     
    

     

    
     



פד              

       ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
       ¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

 §¨«§−§¨¨«§¨
ÌÚ‰ ÈÙÏ Ú∑ ל ּמה ,יסקל ּו אם  ּוראה  ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵָָ

ּבני? על  לעז Ï‡NÈ.ה ֹוצאת  È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ ֵַַַַָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ולא  ה ּצּור , מן יֹוצאים  ה ּמים   יד ֿ ׁשעל  ׁשּירא ּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלעד ּות ,

קדם ' מימי ׁשם  היּו 'מעינֹות  ‡L.יאמר ּו: EhÓe ְְִֵֶֶַָָָֹ«¿¬∆
‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰∑ ה ּכית "א ׁשר  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ƒƒ»∆«¿…ְֲִִֶַַַָ

ה ּמּטה  על  א ֹומרים  יׂשראל  ׁשהיּו א ּלא  ֿ היאר "? את  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
ּומצרים  ּפרעה  לקה  ּבֹו לפרענּות : א ּלא  מ ּוכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינֹו
"א ׁשר  נאמר :  לכ ה ּים , ועל  ּבמצרים  מ ּכֹות  ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָּכּמה 
ה ּוא  לט ֹובה  ׁשאף  ע ּתה  ירא ּו ֿ היאר ", את  ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָֹה ּכית 

.מ ּוכן  ָ

      ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨
        ©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½

  §¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«
eva ˙Èk‰Â∑"ּוׁשמ ֹו חזק  ּדבר  מין ׁשל  היה  ׁשה ּמּטה  מ ּכאן "ּבּצּור ". א ּלא  נאמר , לא  ה ּצּור " על  ¿ƒƒ»«ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מ ּפניו  נבקע  וה ּצּור  .סנּפרינֹון, ְְְִִִִַַָָָ

      ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
      ¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥§Ÿ̈²

  §¦§¥−¦¨«¦

    ©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡iÂ∑, זה למקרא  זֹו ּפר ׁשה   סמ «»…¬»≈¿ְְִֶַָָָָָ
צרכיכם , לכל  ּומזּמן ּביניכם  אני "ּתמיד  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻל ֹומר :
ח ּייכם , אין"?, אם  ּבקר ּבנּו ה ' "היׁש א ֹומרים  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָוא ּתם 
ותדע ּו אלי צ ֹועקים  וא ּתם  אתכם  ונֹוׁש ּבא  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשה ּכלב 
ויצא  ּכתפ ֹו על  ּבנֹו ׁשהר ּכיב  לאדם  מ ׁשל  אני. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיכן

טל  א ּבא , וא ֹומר : חפץ  ר ֹואה  ה ּבן א ֹות ֹו היה  . ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹל ּדר
וכן  ׁשנּיה  וכן ל ֹו, נֹותן וה ּוא  לי, ותן זה  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָחפץ 
ה ּבן: א ֹות ֹו ל ֹו אמר  אחד , ּבאדם  ּפגע ּו ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשליׁשית .
היכן  יֹודע  אינ' אביו: ל ֹו אמר  א ּבא '? את  ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ראית 

ּונׁשכ ֹו ה ּכלב  ּובא  מעליו ה ׁשליכ ֹו .אני '? ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

               

    

אל  מ ה  ו אמר 'ג עמלק  "ו בא  נאמר תנר   סְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
" יאנ לנ חר ח־ט)יה ע  "לה (יז, דר ואיתא  . ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

" ס י ל בט מ א  מ ני  ליה ע , דרב אמר (פסיקתא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
פ"ג ) .כהנא

CnÚה  „e ‡nÚ Ì„˜ aÚ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d ‡˙ÈÁÓ Èc CËÁÂ Ï‡NÈ ÈqÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa Ò ‡‰«¬»«ƒ»¿≈≈

BÁaו ‡pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡pË ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡NÈ ÈÒ ÈÈÚÏ ‰LÓ Ôk „ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡˙‡„ ‡ÓL ‡˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡NÈח  ÌÚ ‡˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙaƒ¿ƒƒ

 

   
  

     
        

    
       

         

      
      
      
    
    

       
     

     
      

  
    

 
  

    



פה               
על־ידי להי ת הצרכה  עמלק  לחמת מה  לבאר  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻוי

ה נימ ת: דר  " ס י ל בט מ" ְְְְִִִִֵֶֶֶַַֻיה ע 
 לי נח"  הי  א  ע רק  היתה  עמלק  "אחרי אחרי אחרי אחרי מלחמת ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
" לט הענ היה  , חטא מחמת ח  "חסרי  , כה (תצא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(ש רש"י ופירוש עיח רק  היתה  ה לחמה  ,והינ .ְְְְִִֶַַַָָָָ
טאיטאיטאיטאי לא הח הח הח הח  הענ ת  הי  בא .לענ   מח  הי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לל. לנע  עמלק  ל  יכל ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹהיה 
 " יאנ"  לכ הכרח  אי לח ב   לי יכ  הי ־ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוא
 מח ( יאנ לנ חר ה ס ק  על ר"י  ל) חטא " ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ"יראי 
כדי רק  ברחנת, גמ ת ס נה    מק ה א  ,ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלענ

הענ "היה   א את ".לטלטלטלטלה יל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ה א   ס י ל  מ י  . ה בר אי , ס מ למדנ  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא

אחר"  לי  ה '  ס י"   כד )על ל, ('א ר (ויצא מבאר ְִֵֵֵֵַַָֹ
בכ ה  ,ואיל א  רכ , ו צא  צדק ') (לה 'צמח  ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָה רה '
ה א   ס י ל ענינ ה א , זה  ה נימי  יר ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמק מ ת)
זה  יה די    ,והינ ."" היה  מ "אחר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלע ת
""ל ת לע  י ה רה , מהנהגת 'אחרת' היא  הנהגתְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

." אלקיכ לה '   א  ני" מ ה א   יר י   ֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
את  עבד  " ס י ל בט מ" ליה ע  מ ה  צ ה  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻולכ
לה יל  די  לענ   מח חטא " "יראי   א וי ח  , ס י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָעב דת
להכניס  יל לה ,"לט ה "ענ  א  " ה "אחרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
ה '  י" זה  יר י  ה   אז ,הענ ת ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחזרה 

" יכצר לכל מז  יניכ אני  "מיד  י  ,"נקר לשו) ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ
ח) יז, ה .רש"י " ני"  עליה    יר י ואזי  ,ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

     ©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
      ¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

  ©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
eÏ Áa∑אמר ּו מ ּכאן ל ֹו, ה ׁשוה ּו , ּול לי ¿«»ְְְִִִָָָ

."ּכׁשּל עלי חביב   ּתלמיד ּכב ֹוד  "יהי ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָחכמים :
ׁשּנאמר : מ ּנין? ,"ר ּב ּכמ ֹורא   חבר יב )ּו"כב ֹוד  (במדבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָ

ּגד ֹול  אהרן והלא  אדני" ּבי מ ׁשה  אל  אהרן ֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹ"וּיאמר 
ר ּב "ּומ ֹורא  ּכר ּבֹו. חבר ֹו את  וע ֹוׂשה  היה  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָמאחיו

ׁשּנאמר : מ ּנין? ׁשמים ", יא)ּכמ ֹורא  מ ׁשה (שם "אדני ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
ה ּמֹורדים  ּכליה . הם  ח ּיבין הע ֹולם , מן ּכּלם  ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכלאם ".

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּבה ּקד ֹוׁש מרד ּו ּכא ּלּו ּב.ÌÁl‰ ‡ˆÂ∑ ְְְְִַָָָ¿≈ƒ»≈
ּבֹו וה ּלחם  הענן מן ּבעת ∑ÁÓ.(מכילתא)צא  ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ

נּצב ה ּמלחמה , ‡ÌÈL.אנכי eÏ Áa∑ ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒִִ
ּבחר  אחר : ּדבר  מס ּיע ּתן. זכ ּותן ׁשּתהא  חטא  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויראי
ׁשּבני  לפי ּכׁשפים , לב ּטל  ׁשּיֹודעין אנׁשים , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלנּו

היּו מכ ּׁשפים  .עמלק  ְְֲִֵַָָ

               

       

"צא  ה "ה  צה  עמלק  במלחמת מצינ תנר   סְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
מצרי גד  תנפר מצינ , לאיד  א עמלק ".  ח ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

" חרי   וא  לכ  ח י "ה ' י ראל יד )נצט .(יד , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
" חרי   וא" נצט  מצרי מלחמת לה  א ר,  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוצרי
 הצרכ עמלק  מלחמת ־אימה ־ , חמ י ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻא 

? עצמ  ח ְְְִֵַָָלה
אינ  ד ־עצמ מ י ראל ני  ה ה  זה , ה א ר למר  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוי
די וה יעקב  ק ל "ה ל הרי  מלחמה , לעניני  לל  כיְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מלחמת  ולכ למלחמה ,  ה ה א  ע ו  רק  ע ו ", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָידי 

ללחמה .  כי  יהי א  " חרי   וא" נצט  ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמצרי
ר י ראל ני   הי אז עמלק , מלחמת ־איְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה ־
מ לת  י ראל את לע ב   נלח ועמלק  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלמ ־רה ,
מע ב מ נע   י א ר י  . ח לה נצט אז ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָה רה ,
לע ת   וצרי ח נת,   לע ת אי  ה רה  ְְֲֲִִִֵֶַַַָָמ ד 
,ת לע  אינ  ד ־עצמ בר אפיל , ה לי  ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָל
ה נע את להסיר די  מית, מלחמה  זה   א ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואפיל

ְְֵַַוה ע ב .

         

חטא חטא חטא חטא  ויראי ויראי ויראי ויראי   רי רי רי רי(ט יז, (ר "י ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַ

לאחר  ;" ח ה "וצא   מ לאחר ;"לנ "חר מבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמתחיל
 וטעמ ." יאנ לנ "חר לפר ח זר   ב "מחר";  ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָמ
ח וה הענ מ "צא  ר " ח ה "וצא  על : ע  קְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָונ

לאחרי ה לחמה ". "עת מפר "מחר" ועל ,"ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ
תפת  וה יה ע  מלחמת ה צר היה  ז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמלחמה 
לי – לנ ("חר ללחמה  בחר  יהאנ ב מ ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹמ ה ,

חטא . יראי   וג  רי   להי ת  צריכי  הי ("לְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָ

‚i‡ט  ‡Ï Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ÁÓ ˜ÏÓÚ ‡˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d e„ÈÚ˙‡c ‡ËÁÂ ‡˙Ó LÈ≈»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

 

              



פו              

     ©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−
      ©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

eÁÂ Ô‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית  ׁשר ּויים מ ּכאן היּו ׁשּבתענית  ה ּתבה , לפני לעבר  ׁשל ׁשה  ∑eÁ.יכים  …∆«¬…¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבעל ּה וכלב  היה , מרים  ׁשל  .ּבנּה ְְְְִֵֶַָָָָָָ

       §¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬
   ̈¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

B„È ‰LÓ ÌÈÈ L‡k∑' השנה ּב'רא ׁש ּכדאיתא  וכ ּו'"? ה ּמלחמה  היּו נֹוצח ֹות  מ ׁשה  ׁשל  ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

      ¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
        ̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈

    ©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
ÌÈ„k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ּבמצוה ׁשּנתע ּצל  ּבׁשביל  ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְִִִִֵֶַָ

ידיו  נתיּקר ּו ּתח ּתיו, אחר  אהרן ∑eÁ˜iÂ.ּומ ּנה  ְְְִִֵַַַָָָָ«ƒ¿ֲַֹ
˙ÂÈzÁ.וח ּור  eÓÈNiÂ Ô‡∑ ּכר על  ל ֹו יׁשב  ולא  ְ∆∆«»ƒ«¿»ְַַָָֹ

אהיה  אני אף  ּבצער , ׁשר ּויין 'יׂשראל  אמר : ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת .
ּבצער ' ‡eÓ‰.ע ּמהם  ÂÈ„È È‰ÈÂ∑ ידיו מ ׁשה  ויהי ְִֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִֶַָָֹ

נאמנה  ּבתפ ּלה  ה ּׁשמים  ּפר ּוׂשֹות  .ּונכ ֹונה ּבאמ ּונה , ְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָָ
LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ את מח ּׁשבין עמלקים  ׁשהיּו «…«»∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

נֹוצחים , הם  ׁשעה  ּבאיזֹו ּבאיצטר ֹול ֹוגיא "ה  ְְְְְְִִֵֵַָָָָה ּׁשע ֹות 
וער ּב ח ּמה  מ ׁשה  להם  ה ּׁשע ֹות והעמיד  את  .ב  ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

     ©©«£§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא). ּכּלם הרגם  ולא  ׁשּבהם  ח ּלׁשים  א ּלא  ה ׁשאיר  ולא  ּגּבֹוריו רא ׁשי  אנּוחת מ ּכאן ««¬…¿À«ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה  ׁשל  ה ּדּבּור  ֿ ּפי על  ׁשע ׂשּו .למדים  ְְִִִִֵֶֶַַָָ

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
      §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥´¤

  £¨¥½¦©−©©¨¨«¦
ÔBkÊ ˙‡Ê ˙k∑להזּדּוג עמלק  ׁשּבא  ¿……ƒ»ְְֲִֵֵֶַָָ

הא ּמֹות  לכל  קדם  ÈÊ‡a.(מכילתא)לי ׂשראל  ÌÈNÂ ְְְִֵֶָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈
ÚLB‰È∑ את ׁשּיצ ּוה  לארץ , יׂשראל  את  ה ּמכניס  ¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

למ ׁשה  ל ֹו נרמז ּכאן ּגמ ּול ֹו, את  ל ֹו ל ׁשּלם  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל 
לארץ  יׂשראל  את  מכניס  ÁÓ‰.ׁשּיה ֹוׁשע  Èk ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻƒ»…

‰ÁÓ‡∑למח ֹות ֹו אני חפץ  ּכי ּכן,  מזהיר אני  לכ. ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(בצירה). זכר ובשני  (בסגול ) זכר הראשון זכר. מילת פעמיים שאומרים מנהגינו (*ֵֶֶֶ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ eÁÂ Ô‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó LÈÏ¿≈»»»

ÔÈab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈÈ „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡NÈ ˙Èc¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙Èc¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡‡ eÈÒe ‡˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ eÁÂ Ô‰‡Â dÏÚ ˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈt¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:Ác¿»∆

ÙÒa‡יד  ‡Îe„ ‡c ˙k ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

 

    
 

    

 
      

  

     

      
    

     
 
   

    
      

      
     
     

    

             

         
         

     
        

         
       

       
       

        
            

         
        

   
       

       
       

  
       

       
         

   
        

        
         

         
       

         
          

       
        


        

        
           

  
          

         
        

     

















































































פז               

      ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

BÓL ‡˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל  ה ּקד ֹוׁשֿ∑‰' «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ
ּגד ֹול  נס  ּכאן לנּו ע ׂשה  ֿ ה ּוא  ׁשה ּמזּבח ּבר ּו לא  . ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ה ּנס  את  זֹוכר  מזּבח , ׁשל  ׁשמ ֹו ה ּמזּכיר  א ּלא  ה ', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקר ּוי
ׁשּלנּו נס  ה ּוא  ה ' ה ּמק ֹום . .ׁשע ׂשה  ֵֶֶַָָָָ

      ©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
  ¦−Ÿ«Ÿ

Ó‡iÂ∑ מ ׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ ׁשל יד ֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶָ
ל ֹו להי ֹות  ּבכסא ֹו, ליּׁשבע  ה ּורמה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְִִִַַָָָָה ּקד ֹוׁש
ולא  "ּכס " ּומה ּו ע ֹולמית . ּבעמלק  ואיבה  ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמלחמה 
נׁשּבע  לחציֹו? נחלק  ה ּׁשם  ואף  "ּכּסא ", ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַנאמר 
ׁשלם  ּכסא ֹו ואין ׁשלם  ׁשמ ֹו ׁשאין ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָה ּקד ֹוׁש
ׁשמ ֹו, ּוכ ׁשּיּמחה  ּכּלֹו, עמלק  ׁשל  ׁשמ ֹו ׁשּיּמחה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻעד 

ׁשּנאמר : ׁשלם , וה ּכּסא  ׁשלם  ה ּׁשם  ט)יהיה  (תהלים ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּכת ּוב  עמלק  זה ּו – לנצח " חרב ֹות  ּתּמּו ֲֳֵֵֶֶֶַַָָָָָ"הא ֹויב 

א)ּבֹו: נצח ".(עמוס  ׁשמרה  שם)"ועברת ֹו "וערים (תהלים ְְְְִֶֶַָָָָ
"וה ' אחריו? א ֹומר  מה ּו ה ּמה ", זכרם  אבד  ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָנת ׁשּת
ל ּמׁשּפט  "ּכֹונן ׁשלם , ה ּׁשם  הרי יׁשב ", ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָלע ֹולם 

ׁשלם : ה ּכּסא  הרי ְֲִִֵֵֵַָּכסא ֹו",

.סימ סנא"ה  .סימ אמונ "ה  י"ד  ,פסוקי בשלח קי "ו  פרשת חסלת

ÈÈטו Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז ÔÓ ‡„ ‡ÈÓ‡ ‰ÚeLa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d˜È ÈÒk ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È„a ÈÈ Ì„˜ ‡˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ ÈcÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

       

 

    
       

      

        
   

  

      
 

   

             

         
         

     
        

         
       

       
       

        
            

         
        

   
       

       
       

  
       

       
         

   
        

        
         

         
       

         
          

       
        


        

        
           

  
          

         
        

     















































































המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב



פח

יום ראשון - ז' שבט
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' שבט
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' שבט
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א שבט
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג שבט
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

לשבוע פרשת בשלח  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



פט              

שבט  ז' ראשון  יום 
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יד .1. ל , דברים



צ             

שבט  ח' שני יום 
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יט .2. ג , כד .3.משלי  קד , תהלים



צי              

שבט  ט ' שלישי יום 
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יב.4. ז, א.5.קהלת ג , זרה טו.6.עבודה יד , משלי 



צב             

י' רביעי שבט יום 
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כב.7. עג , כז.1.תהלים כ , א.2.משלי  סא, יבמות
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ו.3. קלו, תהלים
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ו.4. טו.5.פרק ל , ל .6.משלי  כה, ב.7.בראשית יח , יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד , יז.10.איוב א.11.פרק ג , סוטה
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' א



היום יום . . . ק

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְולֹא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
הּוא,  ל ׁשֶ ר ַאף ּכָ ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ
ה,  ֵהּמָ יַח  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ י  ּכִ ֲעָדתֹו  ִלְקַהל  ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ְוחֹוָבה  ּוִמְצָוה 

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ַוה' ֱאלֵֹקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו – ַמהּו  ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ "ס ּבַ ַ "ּב[ ַהּשׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
"ַהְדָרן".

ֹחֶדׁש,  י"א  ְלסֹוף  ָנה  ִמׁשְ "ס  ׁשַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  ִסּיֵ ִאּמֹו  ַאֲחֵרי  ָהֲאֵבלּות  ַנת  ׁשְ ּבִ
"ס. ַ ל ַהּשׁ ָנה[ – ּכָ ָ ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל 
"לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת 
תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה 
לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. 
כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל 
כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען 
א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען 
זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער 
עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - )נולדה 

בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קי היום יום . . . 
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.

יֹוָמם  ּבֹות  ִיׁשְ "לֹא  "ָאְמָנם":  ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  סֹוף  ְהֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "לֹא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת  ׁשְ ּבִ  – ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ַבת  ּכְ ְהיֹוָתּה  ּבִ ֵעֶדן(,  ָמָתּה־  ִנׁשְ ִרְבָקה  ָמַרת  ִנית  )ָהַרּבָ י  ְזֶקְנּתִ י  ִאּמִ
ִלְטֹעם  ָחְפָצה  לֹא  ִהיא  ָאְמָנם  ָנָתּה,  ְ ִמּשׁ קּוָמּה  ּבְ ֶכף  ּתֵ ּתֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוֵפא  ה  ְוִצּוָ ָחְלָתה,   – תרי"א 
ָבר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ה, ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ֶנֱאַמר  ִמְצֹות  ַעל  ּכַֹח.  ּוַבַעל  ִריא  ּבָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְיהּוִדי  ָלּה:  ָאַמר  ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ְלחֹוְתָנּה, 
ְצֹות,  ּמִ ּבַ ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְצֹות.  ּמִ ּבַ ַחּיּות  יר  ְלַהְחּדִ ֵיׁש  ֶהם;  ּבָ ָוַחי  רּוׁש  ַהּפֵ ֶהם",  ּבָ "ָוַחי 
ֶלֱאֹכל  ָעִדיף  ֵריָקה'.  ֶטן  ּבֶ 'ַעל  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֵאיֵנְך  ם:  ְוִסּיֵ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְוִלְהיֹות  ּכַֹח  ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ
י  ְוִנְפְטָרה  ַנת תקצ"ג,  ׁשְ ּבִ )נֹוְלָדה  ָיִמים, –  ֲאִריכּות  ּבַ ּוֵבְרָכּה  ֶלֱאֹכל.  ֵדי  ּכְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ

ָבט תרע"ד(. – ׁשְ

ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ְוֵיׁש  ְוהֹוִסיף:  ְיִחידּות,  ַעל  ְלֶאָחד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ֶזה  ַמֲאָמר 
ְמָחה. ׂשִ ּבְ

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם 
מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט 

גאנץ.

ל  ן ּכָ ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה,  ֶזה אֹו ּבָ ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ַהּטֻ

ֵלם. ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ָ ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבְ ֶרְך  ּדֶ ֶכל – ְלמֹוֶרה  ְוַהּשֵׂ ִאיָפה,  ִלׁשְ ֶכת  ֶנְהּפֶ ָהָלה  ַהּבֶ ְוָאז  ַלֲאָחִדים.  ִלְהיֹות  ָרם  ְלַחּבְ ָהָאָדם, 

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ ָ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשׁ

ְוִיְתרֹון  ַהֶחֶסד  ַבע:  ׁשֶ ֶבן  ּכְ ְהיֹותֹו  ּבִ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ַעל  הֹוֵלְך  ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ְזקּוָפה הּוא,  קֹוָמה  ּבְ ִלְהיֹות הֹוֵלְך  ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהֱאלִֹקים  ר  ֲאׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ

א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, לֹא ֵכן ּבְ ָ ל־ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשׁ ָהָאֶרץ, ִמּכָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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כיון  פלח, ומכל פרוסה מכל  לעשר צריך העני  מן הלוקח 

לא ואחד עישר שאחד  ויתכן שונים מאנשים  קיבלם  שהעני 

על הפטור מן  שיעשר  יתכן יחד מכולם יעשר ואם עישר

נותן  מכל  שקיבל מה לעשר  צריך עצמו העני  אבל  החיוב ,

יכול פלחים כמה או פרוסות כמה  אחד מנותן קיבל  ואם 

גם לו, נתערבו שקיבל המתנות  ואם  כולם. על  מאחד לעשר 

פלח  ומכל  פרוסה  מכל לעשר  צריך שם העני  אנשי  פ"ה (תוס' דמאי 

.מ"ה)

היינו  ומעשר", הכל בולל ובגרוגרות  "בתמרים ומדוע 

כולה ? על התערובת  מתוך שמעשר

למלך ' ה 'משנה  י "ח)מבאר סי ' ח"א המהרי "ט לדעת(בשם :

ולכן  ביבש , גם  'בילה' יש  ודקים  קטנים בדברים הרמב "ם,

הרי מהמעורב  ומפריש  גרוגרות או תמרים תערובת  המעשר 

אבל הפטור, על  הפטור ומן החיוב  על החיוב  מן מעשר הוא 

או  אחת  פרוסה שמפריש  כיון  דבילה, פלחי  או פת בפרוסות 

או  החיוב  על מהפטור מעשר שמא  לחשוש  יש  אחד פלח

ומה ואחת ". אחת  מכל "מעשר ולכן הפטור, על  מחיוב 

בגמרא  ב)שאמרו יג, הוא(ר "ה ושמן", ביין אלא בילה "אין

ושמן. ליין ודומה הנבלל דבר בכל הדין 

אלא יבשים , בדברים 'בילה' אין הרא"ש  לדעת  אך 

בדברים רק  וזאת  ביבש , אף  'בילה ' יש  ואמרו הקילו שבדמאי

דבלה . פלחי או פת בפרוסות  ולא היטב  המתערבים  קטנים 

ראשונה ' שם)וה 'משנה המשך(דמאי  את  ומבאר  מוסיף 

אבל מרובה , שהמתנה  בזמן "אימתי ? הרא "ש : לדברי  ההלכה 

'בילה ' יש  ואם  ומתנה". מתנה  מכל  מעשר - מועטת במתנה 

הרי מרובה, למתנה  מועטת  מתנה  בין ההבדל מה יבש  בדבר

ומפריש משניהם יש  בתערובת 'משהו ' שבכל פועלת  הבלילה 

שמעיקר אלא הפטור? על  מהפטור והן  החייב  על  מהחייב  הן

ביבש , גם  'בילה' שיש  הקילו ובדמאי  ביבש , 'בילה' אין הדין

שווה במידה  נותנים וכולם  מרובה' כש 'המתנה  זה כל אך 

כי מועטת', כש 'המתנה  אבל במעשר . חלק  יש הנותנים ולכל 

לחשוש יש  שוות , אינן והמתנות יכולתו כפי  נותן  אחד כל

מרובא דפריש  "כל  (כי יותר  הגדולה  מהמתנה רק  שיפריש 

על מהחיוב  או  החיוב  על מהפטור הפרשה  זו  ותהיה פריש "),

ומתנה". מתנה מכל "מעשר ולכן הפטור,

ה'תשע"ט  שבט ח' שני יום         
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יוסי  רבי דעת מ"ז )זו  פ"ד  שני  שני(מעשר  מעשר ש "הפודה

שם" קרא  שני ')ולא  מעשר  פדיון  הן  האלו  'המעות אמר  נתפסו (לא

גירושין  בדיני  גם  דעתו  וכן שני . מעשר בקדושת המעות 

איש  וקידושין:     לה ונתן

או גיטך' זה  'הרי  לה  אמר  ולא  גט    
הרי – לי' מקודשת  את 'הרי  לה  אמר  ולא  כסף  בידה  ונתן

מקודשת .ה או מגורשת יא

הר "ש  אם(שם)וכתב  וגירושין, קידושין שלענין כשם  כי 

לשם הגט ואת  קידושין לשם הכסף  את  שנתן פירש  לא 

'עסוקים היו אם רק  הגירושין או הקידושין חלים גירושין ,

ענין' גירשה)באותו או  קידשה ואז  זה בענין  פדיון (שדיברו  גם כך ,

שינויי ובילקוט ענין. באותו עסוק  היה  אם רק  חל שני  מעשר

פרנקל )נוסחאות  בדברי(מהדורת הוסיף  המגיה שהרב  כתב 

לענין  מענין או ענין באותו שעסוקין "והוא כאן הרמב "ם

ענין ". באותו

פדיון  הרמב "ם  לשיטת טוב ', יום  ה 'תוספות לדעת  אך 

ענין. באותו  עסוק  היה ולא פירש  לא אם גם  חל שני  מעשר

האשה דעת  את  צריך  שם  כי וגירושין לקידושין דומה ואינו

דעת אין  שני  מעשר בפדיון אבל  המתגרשת , או המתקדשת 

כנגד מעות  שהפריש  וכיון עצמו, הפודה דעת רק  אלא אחרת 

הפדיון. לשם זאת  שעשה הוכיח הפירות ,

עדים צריכים  וגירושין קידושין הוסיף : קורקוס  ומהר"י 

עדים , ללא נעשו כאילו זה  הרי  לעדים, ברור אינו הענין  ואם 

להם מתברר ענין באותו עסוקים והאשה  האיש  כאשר ורק 

נעשה שני  מעשר  פדיון ואילו הגט. או הכסף  נתינת  של ענינה

המשנה וגם עדים . שם)ללא  שני(מע"ש  מעשר בפדיון כתבה 

שהנתינה נקטה  וקידושין בגיטין ואילו שם" קרא  "ולא  שפדה 

וקידושיה". גיטה עסקי על  מדבר "היה  כאשר היתה

ה'תשע"ט  שבט ט' שלישי יום  ?        
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המשנה בדברי  הוא ההלכה  מ"ב)מקור פ"ב שפירות(בכורים

בכל אסורין  חולין, בפירות שנתערבו וביכורים  שני  מעשר

זה . בדין המשנה  מפרשי נחלקו אולם  שהן.



קג             

הרמב "ם המשניות)לדעת כשהפירות(בפירוש  מדברת המשנה 

"לפי בטלה  אינה  והתערובת  דווקא, בירושלים נתערבו

אכילת מקום והוא  בירושלים  שאתה  כיון לבעליו, שנאמר

לו  שיש  דבר זה והרי  מעשר" בתורת  הכל  אכול .. המעשר 

מחוץ  נתערבו הפירות ואם באלף . אפילו בטל שאינו מתירין

טורח  ויש  הואיל שהוא, בכל אוסרין "אינן לירושלים ,

מתירין" לו שיש  דבר  מקרי  לא שם)להעלותן .(הרע"ב

הר"ש  לדעת  מחוץ (שם)אך בתערובת גם  מדברת המשנה 

מתירין  לו שיש  דבר התערובת נחשבת מקום  ומכל לירושלים ,

כמעשר . שם ולאכלה לירושלים  להעלותה  אפשר  כי 

חדש ' ה'פרי  סק"ח)והקשה קב סי ' :(יו "ד 

וכתב  המשנה, בפירוש  כשיטתו פוסק  הרמב "ם זו בהלכה 

נתערבו הפרק "אם בסוף  אך  שהן", בכל אסורין

אמרו,(הט"ז ) מעשר  באיזה  ברוב , בטל שני  "מעשר כתב :

שם אין שהרי  מחיצות , ונפלו ויצא לירושלים  שנכנס  במעשר

שנכנס ...". מאחר לפדותו אפשר ואי  לשם , להחזירו מחיצות 

להחזירו  מחיצות  שם  "אין כאשר  שדווקא  לדייק  יש ומזה 

לאכול המאפשרות  מחיצות היו אם  אבל בטל , המעשר לשם"

ולאכול להעלות  אותו מטריחים  היו בירושלים , המעשר  את 

נקראת לירושלים חוץ  גם כן ואם  בירושלים , התערובת  את 

מתירין! לו שיש  דבר התערובת

נג,א)ותירץ  ב"מ התוספות, דברי  :(ע"פ

זה הרי  מירושלים , מועט במרחק  נמצאת התערובת כאשר 

להעלות האפשרות  מחמת  מתירין לו שיש  דבר נחשב 

גדול טורח  ויש  מירושלים  הרבה ברחוק  אבל לירושלים ,

מבאר זה ולפי מתירין. לו  שאין דבר נקרא  לירושלים להעלות 

מפרשי בין  מחלוקת שאין חדאגם  אמר "מר  אלא  המשנה,

גדול במרחק  מדבר הרמב "ם  כי  פליגי ", ולא  חדא  אמר ומר

בטלה)מירושלים  התערובת מועט (ואז  במרחק  מדבר  הר "ש  ואילו ,

מתירין )מירושלים  לו  שיש  דבר  זה הרי  .(ואז 

ה'תשע"ט  שבט י' רביעי יום         
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המיועד באילן רק  נוהג ערלה  שאיסור זו בהלכה  מבואר

כקורות האילן בענפי  שימוש  לצורך הנוטע  אך  למאכל,

הרדב "ז כתב  זה  ולפי  ערלה . איסור בו אין ח"א,וכדומה, (שו "ת

היאמד ) נטיעתו ועיקר מאחר בוורד נוהג ערלה  איסור שאין

מאכל אינו למאכל , גם ראוי  שהוא פי  על  אף  כי  והוסיף  לריח.

מאכל ' 'עץ  בכלל אינו ולכן רפואה למטרת  רק  אלא  בריאים

ערלה . איסור בו ואין

הנצי"ב  פד )אך סי ' ח"ב, דבר  לריח (משיב הנוטע  שאף  כתב 

להלן שהרי  בערלה , אתרוג(ה"ז )חייב  עץ  שהנוטע  מבואר

כוונתו  אם  שגם הרי  בערלה, חייב  המינים  ארבעת למצות 

איסור בו  יש  אכילה , לצורך שלא  אפילו בפרי  להשתמש 

ערלה .

שניהם הרי  למצוה, לנוטע  לקורות  הנוטע  בין  ההבדל ומה 

אכילה ? לצורך  אינם 

ה'ירושלמי ' ה"א)מבאר  פ"א אינו (ערלה לקורות הנוטע  כי 

דווקא זקוק  לאתרוג הנוטע  אך לעץ , אלא לפרי  כלל זקוק 

בערלה . חייב  הוא  ולכן לפרי 

שלמה ' ד )וה 'מנחת עא, סי ' הפוטרים(ח"א, לדעת גם כי  כתב 

אינם שפירותיו בעץ  היינו לריח, העומדים  עצים  מערלה 

יש למאכל, ראויים שפירותיו עץ  אך למאכל , כך  כל טובים 

לריח. שנטעו אע "פ  ערלה בו

ריח  לשם  רק  האילן את שנטעו ניכר  אם  כי  שכתבו, ויש 

ערלה . דין  בו שאין לקורות  כנוטע  זה הרי הפירות, לשם  ולא

בהם אין ריח , לשם  וכדומה  ציבורי  בגן  הנטועים עצים ולכן

ריח, לשם  היא  העץ  שנטיעת  ניכר אין  אם  אך  ערלה , איסור 

ערלה איסור  בו מצוות יש  – יוסף ילקוט לח. רצד , יו "ד  השלחן  ערוך  (ראה

סגֿד ) עמ' ב, בארץ .התלויות

ה'תשע"ט  שבט י"א חמישי יום        
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ב)בגמרא  קלב, מודה (חולין  שאינו כהן "כל ,נאמר 

רש "י ופירש  בכהונה ". חלק  לו מודה)אין ינו  שא "אמר(ד "ה

בדה משה  אלא קרבנות לו להקריב  המקום ציוה  לא בלבו...

ציווה שהקב "ה שמודה  אף  חמדה', ה'כלי  ומבאר מלבו".

לה ' שמקריבים קרבנות  אבל  כהונה, מתנות לכהנים לתת

חלק  לו אין ולכן ה '. שציוה  מצוה בגדר  שאינם  הוא  סבור

כי לכהנים, ניתנות  שהמתנות  שמודה  אף  כהונה במתנות 

לכם הוא שכר  "כי  ככתוב  עבודתם , תמורת ניתנו המתנות 

עבודתכם" לא).חלף  יח, אין (במדבר  בעבודה , מודה  שאינו וכיון

במתנות . חלק  לו

שאינו  כהן "כל וכתב  הגמרא  מלשון שינה  הרמב "ם  אבל

לכהנים .מודה ניתנו כהונה  שמתנות  מודה  שאינו  היינו ,"

דברי ממשמעות הרמב "ם  שינה  מדוע  משנה': ה 'כסף  ותמה

הגמרא ?

לבאר: ויש 

בגמרא ב)מבואר עב, נקראת(פסחים תרומה שאכילת

זה וכהן המקדש . בבית  הקרבנות  כעבודת  היא  כי 'עבודה',

מתנות שאכילת מודה  שאינו היינו בעבודה ', מודה  'שאינו 

מודה 'אינו הרמב "ם שכתב  וזהו מ 'עבודה '. חלק  הן כהונה 

לא "אין ולכן כעבודה, הן כהונה  מתנות  שאכילת – בהן'

מהן ". מתנה  לו נותנין ואין בכהונה חלק 

הרמב "ם  כתב  זה  הכ "ב)וכעין פט"ו  תרומות גם(הל ' שמברכים 

הגבול קדשי  אכילת  "גם כי חוצה ֿלארץ , חלת אכילת  על

כהונתכם ' את  אתן מתנה 'עבודת  שנאמר  יח,כעבודה , (במדבר 

".ז )
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מצוה ? המקיים  אדם בפני לעמוד צריך  האם

בפני עומדים היו ירושלים  שאנשי  זו בהלכה מבואר

ובגמרא  הביכורים. א)מביאי  לג, שני(קידושין  כך על  נאמרו

הקימה ובאמצעות בשעתה" מצוה "חביבה א . הסברים :

עלולים הם כראוי , יכבדום לא  אם  כי  ב . חביבותה . את  מראים

זה , טעם  ולפי  שבדבר. הטרחה  מחמת  בעתיד, מלבוא  להימנע 

המצוות . בשאר ולא ביכורים  בהבאת  מיוחד  בדין מדובר 

הפוסקים  כתבו הראשון  הטעם פי רסה,ועל יו "ד  הגדולה (כנסת

ב) ב"י  מילה ,הגהות לברית התינוק  נושאי  מפני  לעמוד שיש 

כתב  והט "ז וכלה . חתן של ברכות' 'שבע  ברכת (יו "ד ובשעת 

ס"ב) שסא, ישסי ' בה, ומתעסק  הולך  שאדם  מצוה דבר ש "בכל

לפניו ". לעמוד

בציצית הלבוש  אדם מפני לעמוד צריך שאין פשוט אך 

סוף  לדבר אין כן שאם שמע , קריאת הקורא  או תפילין או

בדבר: נאמרו חילוקים וכמה היום. כל לעמוד  עלינו ויהא

ביהודה' כז )ה'נודע  או "ח מצוה(מהדו "ק ש 'חביבה  כתב 

אלא בתדירות  מתקיימת  שאינה במצוה  רק  נאמר  '

הנוהגות במצוות  ולא ביכורים, הבאת  כגון רחוקים , לפרקים 

ותפילין. שמע  כקריאת  יום  בכל

חיים ' ס"ד )וב 'מחנה או "ח אדרבה(ח"ג שהרי כך, על השיג

ושאינו  שתדיר יותר חביבה  בתדירות הנוהגת שמצוה  מצאנו

המקיים בפני  לעמוד  יצטרכו  לא ומדוע  קודם, תדיר תדיר 

תדירה ? מצוה 

מצוה המקיים  בפני לעמוד צריך אדם  שאין ביאר  ולכן

או  זמן באותו המצוה את  מקיים אינו  עצמו הוא  כאשר  אלא

בפני עמדו  שבירושלים  האומניות בעלי  ולכן יום . באותו

אך ביכורים , אז הביאו לא  עצמם  הם שהרי  הביכורים  מביאי 

אינו  תפילין , מניח  או שמע  קריאת קורא  חברו את  הרואה

יום . באותו זו מצוה מקיים הוא גם  כי  בפניו לעמוד צריך

צריך בעצמו  המצוה מקיים כאשר  שרק  שכתבו ויש 

שיכולה במצוה אך מפניו, לעמוד הרואה גם צריך לעמוד,

אם אפילו המקימה מפני  לעמוד  צריך אין בישיבה  להתקיים 

אין  בישיבה , לקיימה ויכול מאחר כי בעמידה , מקיימה הוא 

מפניו לעמוד  ח)צריך קב, או "ח חיים .(תורת

ה'תשע"ט  שבט י"ג  קודש  שבת       

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ÌÈÂÎ ˙ÂÎÏ‰   
    

א)בגמרא לז , שני:(פסחים מעשר  של בעיסה תנאים נחלקו

החלה מן  ופטורה  גבוה ממון שני מעשר  מאיר , רבי לדברי 

כ )שנאמר טו , ודרשו (במדבר  תרימו" חלה עריסותיכם "ראשית 

לדברי ואילו גבוה, של עיסה  ולא  משלכם " - "עריסותיכם

בחלה . חייבת זו ועיסה  הדיוט ממון שני מעשר חכמים

האחרונים ועוד )ותמהו ה"ח פ"ו  חו "מ הל ' המלך  משנה,שער  :(כסף

שני  מעשר בהלכות פסק  הי "ט)הרמב "ם ממון (פ"ז  שני  שמעשר

בחלה ? חייבת שני  מעשר  שעיסת  כאן פסק  איך  כן, ואם גבוה 

פוסק  שהרמב "ם קורקוס , הר"י  בשם משנה' ה'כסף  וביאר 

אבין בר  חייא  א)כרב  לה, מאיר(סוכה רבי  לדעת  שגם  הסובר

נחשבת שני  מעשר עיסת  גבוה , ממון שני  שמעשר

לו  שיש  כיון עליה, ממונית בעלות  לו שאין אף  'עריסותיכם ',

לולב  בהלכות פסק  זה ומטעם אכילה . היתר ה"ב)בה (פ"ח

נאמר מינים  שבד ' (אף  כשר שני  מעשר  של  שאתרוג

בבעלות צורך אין שם  גם כי 'משלכם '), - לכם " "ולקחתם

בה . לו שיש  האכילה  בהיתר די  אלא  ממונית 

להבין : צריך  ועדיין

היתר לו שיש  מה הרי גבוה , ממון הוא  שני שמעשר כיון

נחשיבו  ואיך גבוה ' מ'שולחן לאכול  זכות  הוא  אכילה

ל'עריסותיכם'?

והביאור:

לבעלים שניתנה  הזכות גבוה, ממון  הוא  שני  מעשר אם גם

גמורה בעלות  לו נתנה  שהתורה  משמעה  בירושלים , לאכלו

ו'לכם ' חלה, לענין 'עריסותיכם' נחשבת זו והרי זה, לענין

אתרוג פט"ז )לענין ש "ו  יושר  .(שערי 
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ה'תשע"ט  שבט  ז' ראשון  יום 


 
    1 

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 ˙Bt2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ
ÔÈÓÈ‰Â4ÁeL ˙Be ÔÈ„ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙Be6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰Óz ˙BÏBÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
B‡O9‰tˆp‰ ,10aÒk‰Â11ÔÈeËt  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ

È‡Óc‰ ÔÓ12CÈˆ BÈ‡  ı‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ
ÈL OÚÓ ‡ÏÂ OÚÓ ˙Óez Ô‰Ó LÈÙ‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈

ÌÈ‡ :ı‡‰ ÌÚ BÏ Ó‡ elÙ‡ .˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙BOÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ È‰  ÔÈOÚÓ¿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

.˙Beka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈeËt  ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈiÁ  ‰pbaLÂ ,18.ÔÈÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú ekaL ˙Bt‰ Ïk :˙Beka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙Bt ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ÓBL eÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e‡MiL ˙Bt‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20ÓBL ‡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 

.‚˙Bt ÏÚ ‡l‡ eÊ‚ ‡Ï  È‡Óc‰ ÏÚ eÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„Ïa Ïa ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı‡‰24ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙Bt‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk  dÓˆÚ ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈeËt  ıeÁÏÂ ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙BtÓ 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 ˙Bt27da e˜ÈÊÁ‰L ı‡‰ ˙BtÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡ÈeÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı‡a ÓBÏ CÈˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„Ïa29È‡Ó„a ÔÈiÁ el‡ È‰ 30Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL OÚÓe OÚÓ ˙Óez31‰Ïc‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈeÁ‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓz‰ ÔÎÂ ,Ïa32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,˙BÈa Ôl‰ Ê‡‰Â33ÔÈOÚ˙Ó  ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa È‡Óc34‡ÈeÒe35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙BÙa36. ¿≈≈

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 ˙Bt e‡È‰L ÌÈnÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈiÁ  ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
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‡È‰L ,Ïa ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ
dÏ ‰Bw‰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  Ïa 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
כן  לא שאם ישראל, בארץ  מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו
לחוצה  שיצאו ישראל ארץ  פירות ככל ממעשרות, הם פטורים

לארץ .39)לארץ . חוצה של 40)של באורז נתערב  "שמא
ישראל". לארץ 41)ארץ  קרובה שהיא פי  על אף  כלומר,

בבל. עולי  בה ביותר.42)שהחזיקו לבן שהיה

.ÂÔÓ eËt  Bˆa ˙BˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿»ƒ
È‡Óc‰43eˆ‡ ı‡‰ ˙BtÓ ‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,44. «¿«¿≈¿ƒ∆»ƒ≈»»∆»¿

 ˙Bt 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 
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‰ ‰BwL46BvÓ ˙BÈ47ÔÈˆB‡L d˙˜ÊÁL , ∆¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»∆¿ƒ

ÔÓ Á˜Bl‰ Ï‡ .Ïa ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı‡‰ ˙BtÓƒ≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆¬»«≈«ƒ
Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ eËt  ÔB„Èˆa ÌÈnÁ‰««»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«ƒ¿≈∆∆¿»»

ı‡Ï ‰ˆeÁÓ ÔÈ‡ÈnL48. ∆¿ƒƒƒ»»»∆

קרוב .46) ממקום להביא פירות האוצרים דברי47)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 ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ»≈»ƒ»»∆∆∆¡ƒ≈
Ïa49Á˜BlL ÌÈÎBk „BÚ bz ‰È‰ Ì‡ , »∆ƒ»»«»≈»ƒ∆≈«

Ï‡OiÓ50,‰BL‡a ,CÎÈÙÏ .È‡Óc ÂÈ˙Bt È‰  ƒƒ¿»≈¬≈≈»¿«¿ƒ»»ƒ»
Á˜Bl‰ ,Ï‡OÈ „Èa Ï‡OÈ ı‡  ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»…∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«≈«
ÌÚÓ Á˜BÏk ,È‡Óc OÚÓ  ÌÈÎBk „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 Be ‡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 ˙Bt ÏÚ eÊ‚ ‡Ï  È‡Óc‰ ÏÚ eÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿«≈»
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 eaL ı‡‰ ˙Bt≈»»∆∆««∆»»»∆¬≈
el‡55È‡Ó„a ÔÈiÁ56ÏÚ eaL ı‡Ï ‰ˆeÁ ÏLÂ . ≈«»ƒƒ¿«¿∆»»»∆∆««

‰ˆeÁÓ È„z Ô˙˜ÊÁL ÌÈc ÔÎÂ ,ı‡‰ ˙Bt≈»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¿»»»ƒƒ»
˙BÚ˜ÒÓ„Â ÌÈÊB‚‡ ÔB‚k ,ı‡Ï57el‡ È‰  »»∆¿¡ƒ¿«¿«¿»¬≈≈
.È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈeËt¿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 ˙BÙa ÌÈÓÎÁ eÎÏ‰ ‡Ï58‡Ï …»¿¬»ƒ¿≈»»»∆…
‰‡n‰ Á‡59ÌÚh‰ Á‡ ‡ÏÂÁ‡ ‡l‡ ,ÁÈ‰Â ««««¿∆¿…«««««¿»≈«∆»««

BÏ eaL 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 eaL∆««¿ƒ»¿…«»ƒ»»¿…«
ÏÚÏ ‡ÏÂ ÈÂÁÏ ea ;‰a ‡ÏÂ ‰Ú˜aa ,‰Ú˜aa«ƒ¿»«ƒ¿»¿…»»««∆¿»ƒ¿…¿««
 Ba eaL ‰Ê ;ÈÂÁÏ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚÏ ,˙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 ˙Bt ea62ÊÁ  eËÚÓ˙Â «≈»»»∆«¿ƒ¿«¬»«
.È‡Ó„a iÁ  epnÓ Á˜Bl‰Â ,BLÈÏ ˜eM‰«¿»¿¿«≈«ƒ∆«»ƒ¿«

השוק .62) את והתירו
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קז                
         

.„ÈÏÚ eÊbL ‰ÚLa Ô‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡lL ÌÈ„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆…»¿¬≈∆¿»»∆»¿«
˙Bt Á˜Bl‰ :È‡Óc‰63‰ÚÈÊÏ64ÏÈÎ‡‰Ï B‡ «¿««≈«≈ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

‰Ó‰aÏ65˙BBÚÏ ÁÓ˜ ,66‡Ó‚eÏÓÏ B‡67B‡ «¿≈»∆«¿ƒ¿¿»
‰iËÏ68,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‰ ÈÈLe ,73˙ÙÒB˙Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿»≈«¿»¿∆∆

ÌÈeka‰74ÔÂÈÎÂ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÌÈeËt el‡ Ïk . «ƒƒ»≈¿ƒƒ«¿«¿≈»
CÈˆ 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
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 ˙Bt Á˜Bl‰76 «≈«≈«¬ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈»
ÌÈÎBk „BÚÏ ÌkÓÈ ‡Ï ‰Ê È‰ 77ÌÏÈÎ‡È ‡ÏÂ , ¬≈∆…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ¿…«¬ƒ≈

‰Ó‰Ï78ÌÈÁ‡ ˙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,

.ÊËÚ ÔÓL80B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc‰ ÔÓ eËt  ∆∆»≈»ƒ«¿«∆≈∆¿»
‰ÏÈÎ‡Ï81ÔÓL .82eËt  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 ÌÈÎBk „BÚ84BÏ ÔzÏ85ÔÓL86 ≈»ƒ∆»«ƒƒ¿»≈ƒ≈∆∆
È‡cÂa eÒ‡  B˙kÓ ÏÚ87È‡Ó„a zÓe ,88Ô˙ . ««»»¿««À»ƒ¿«»«

ÔÓL ÌÈÎBk „BÚ‰89ÏbÚ˙‰Ï ‡ÏË Èab ÏÚ90 »≈»ƒ∆∆««≈«¿»¿ƒ¿«≈
„ÓÚMÓ  ‰ÈÏÚ91ÈÁ‡ LÈÏ Ï‡OÈÏ zÓÂ92. »∆»ƒ∆»«À»¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

גבי85)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

.ÁÈBOa ÏÚ È‡Óc ÔÓL ÏÙpL ÈÓ93BÙLÙLÓ  ƒ∆»«∆∆¿««¿»¿«¿¿
LLBÁ BÈ‡Â94ÒÈeÓÏ 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 ÒÈeÓ «≈«¿»∆≈«ƒ¬¿ƒ∆»«

ÏÚ eÊ‚ ‡lL ;È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ È‰  ÔÈÈÁË¿ƒƒ¬≈≈¿ƒƒ«¿«∆…»¿«
È‡Ó„a iÁL c‰ ‰È‰ Ì‡Â .È‡Óc ˙Úz«¬…∆¿«¿ƒ»»«»»∆«»ƒ¿«
 k BÓÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,B‡Oe ÔÈÏz 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 פי94)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 פי98)קטניות על אף 
הדמאי לידו שבא כיוון - דמאי " "תערובת הוא שעכשיו

הארץ .99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם לפי 

.ËÈ,Ì‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡lL È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈeËt‰ el‡ Ïk»≈«¿ƒƒ«¿«∆…»¿¬≈∆
È‡Óc ÔÈ˜˙‰ Ì‡101OÚÓ ˙Óez Ì‰Ó LÈÙ‰Â ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆¿««¬≈

ÈL OÚÓÂ102˙‡ Ôwz Ì‡ Ï‡ .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó  «¬≈≈ƒ«∆»»»¬»ƒƒ≈∆
È‡cÂa È‡Óc‰103‰ÏB„‚ ‰Óez epnÓ LÈÙ‰Â «¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»

˙BOÚÓe104È‡Ó„a È‡ce‰ ˙‡ ÔwzL B‡ ,105‡Ï  ««¿∆ƒ≈∆«««ƒ¿«…
ÌeÏk ‰OÚ106. »»¿

דמאי .101) שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי102)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
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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 ÔÈÎBÓ ÈÚ‰ Ïk107,È‡Óc ÎBÓ „Á‡Â »»ƒ¿ƒ««¿∆»≈¿«
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È ÔÈ‡Â Á˜ÏÂ108LÈÙÓ ?Ôw˙Ó „ˆÈk  ¿»«¿≈»«ƒƒ»«≈«¿«≈«¿ƒ

‰Óez109Ô‰kÏ Ô˙BÂ OÚÓ ˙Óe˙e110LÈÙÓe , ¿»¿««¬≈¿¿»«…≈«¿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

-109)דמי ". גדולה מתרומה פטור שהדמאי  פי  על שאף 
טבל. ספק  שהוא מפני  מפרישה, פי110)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 ÏË ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ˙ ¿≈ƒ»¿»»¿≈À««∆∆¿««
Ì‰Ó ˙Á‡ ‰„‡Â ,Ôw˙Ó113ÔÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰  ¿À»¿»¿»««≈∆¬≈∆«¿ƒƒ

ÏÎÏ Ô˙BÂ OÚÓ ˙Óe˙e ‰ÏB„‚ ‰Óez ‰iM‰«¿ƒ»¿»¿»¿««¬≈¿¿»¿»
È‡Ó„a „Ïa ÈL OÚÓ LÈÙÓe ,‰ˆiL Ô‰k114. …≈∆ƒ¿∆«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«

מהם.113) איזו יודע  כדמאי .114)ואינו להיות: צריך

     1 
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∆
˙ÈÁ‰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˙BtL ı‡‰»»∆∆≈»¿«¿∆∆»«¿≈»≈

e‡a Îe ,ÔÈw˙Ó ÂÈ˙BtL9ÔÓ ÔÈOÚÓ 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,

אף ֿעלֿפי 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‰11ÎBÓ12˙eLk13Ô‰Â ,˜È B‡14ÔÈ‡ÈÓ »»≈¿»»¿≈¿ƒƒ
˙eLk ÏkÓ OÚÓ epnÓ Á˜Bl‰  ÂÈÙÏ ÔÈBˆÂ¿¿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", בכתב ֿיד:

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¿≈

˙BÈÚ19.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‡ÈnL∆¿ƒƒƒƒ»¿«≈≈∆»««…
epnÓ Á˜Ï Ì‡ ,˙BÁ‡ ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡ÈnL ÔÓÊeƒ¿«∆¿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 שאף ֿעלֿפי  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
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‰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 "מי23)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‰27ËÏt‰ ÔÓ28Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,29ÔÈÒeÙc «≈«ƒ««¿≈««ƒ∆≈¿ƒ
„Á‡Ó OÚÓ  ‰a‰30ÎBnL 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

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 ˙BÒet44˙Á‡ ÏkÓ OÚÓ  ¿«ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ»««

˙Á‡Â45ÏÏBa  ˙B‚B‚e ÌÈÓ˙e .46Ïk‰47 ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»≈«…
OÚÓe48È˙ÓÈ‡ .49‰aÓ ‰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' בכתבי ֿיד שם, במשנה כלומר,47)הוא

הכל. כולה.48)מערב  על התערובת רבי49)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  ואף ֿעלֿפי 
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 ,ÔÈet d‡OÚÂ »«∆«««¬»»≈ƒ¿∆
˙B‚Bb‰54‰Ïc Ô‡OÚÂ55ÏÚ „Á‡Ó OÚÓ  «¿»«¬»»¿≈»¿«≈≈∆»«

Ïk‰56. «…

שם.52) תוספתא שלימות,53)העני , ככרות קיבל כלומר,
מרוב . מתנה מרובה.54)שהן שעלֿידי55)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).

.ÈÌÈÏÚBt57ÌÈÁB‡ B‡58ÔÈÏÎB‡Â ÔÈaÒÓ eÈ‰L59, ¬ƒ¿ƒ∆»¿Àƒ¿¿ƒ
˙BÒet eÈ˙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 ואף ֿעלֿפי ֿכן
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 אף ֿעלֿפי 
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 
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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¿«»

  
 
ספרזרעים-הלכותמעשרשני


LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
OÚÓ LÈÙ‰Ï (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈
Ì„‡ Èa ÈÎˆ ‡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 .ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê .ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ LBÈz OÚÓ«¿«ƒƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÈÚ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á .ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ‰ˆÈ OÚÓ«¿«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒ
OÚÓk ÂÈÏÚÏ ÌÈÏLeÈa 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≈

 1 
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‡2ÔÈLÈÙnL3‰L ÏÎa ÔBL‡ OÚÓ4 ««∆«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»»»
ÈL OÚÓ ÔÈLÈÙÓ5Ïk ˙‡ OÚz OÚ :Ó‡pL , «¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆∆¡««≈¿«≈≈»

˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏL ‰Le .EÚÊ ˙‡ez6ÔÈLÈÙÓ ¿««¿∆¿»»¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ
e‡aL BÓk ,ÈL OÚÓ ÛÏÁ ÈÚ OÚÓ7. «¿«»ƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿∆≈«¿

  

        
      

מחוייבת, ההפרשה  סדר על שההקפדה  משמע  מלשונו 
,להבי וצרי אחר. באופ להיות יכולה  בפועל הנתינה  אבל
הנתינה  ולא  ההפרשה  הוא  העיקר המעשרות בשאר הניחא 
אבל  טבל, מגדר התבואה  את  מוציאי ההפרשה  על־ידי  כי 
שהעני להיות צרי העיקר צדקה  נתינת שגדרו  עני  במעשר
לבדה  שההפרשה  לומר אפשר ואי לו , הצרי את יקבל
כאשר   שג זה , בדי החידוש  שזהו  אלא  עיקרי . עני היא 
הפרשת  של חיוב  ישנו  , עניי בו  שאי  במקו נמצא 
להפריש  שצרי לצדקה  בנוגע  מוב ועד "ז עני . מעשר

כשימצאנו . לעני  ימסור ואח "כ  לצדקה  ממונו 
שג אחר, יהודי  על בהשפעה  היינו  רוחנית, בצדקה   ג כ
עצמו  את ולהכי להיער חייב  בדעת, עני  בסביבתו  אי  א
אחר  יהודי  על לפעול יוכל הראשונה  שבהזדמנות כדי 
העני את לחפש  להשתדל  ג שיש  ומוב המתקבל. באופ
מצרפה  הקב "ה  טובה  ש "מחשבה  ומכיו לו , ולעזור
ההפרשה , את אצלו  כשיש  ועל־אחת־כמה ־וכמה  למעשה ",
הנתינה  את  ג  לקיי שיוכל סיבות כמה  הקב "ה  לו  מסבב 

בפועל.
      

הכ"ג.2) תרומות מהל' בפ "ג למעלה אחר 3)ראה כלומר,
פ "א  למעלה ראה הנתינה, לפני  שהוא אף ֿעלֿפי  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'

.ÈL˙a „Á‡a8˙B‡ez OÚÓÏ ‰M‰ L‡ ‡e‰9 ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿«¿«¿
˙B˜ÈÂ ˙BiË˜Â10‰M‰ L‡ Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .11, ¿ƒ¿ƒƒ»¿»»∆∆¡«…«»»

„Á‡ ‡e‰OÚ ‰MÓÁe .ÈL˙a12L‡ ‡e‰ ËLa ∆»¿ƒ¿≈«¬ƒ»»»ƒ¿»…
‰‡ez ?„ˆÈk .˙BÏÈ‡‰ OÚÓÏ ‰M‰13˙BiË˜Â14 «»»¿«¿«»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿ƒ

˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L15‰M‰ L‡ ÈÙÏ16ÏL ∆ƒƒ¿««««¿ƒ¿≈…«»»∆
˙ÈLÈÏL17 ˙ÈLÈÏMa eÙÒ‡Â eÓ‚pL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿«¿ƒƒ

ÈL OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓ18˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿ƒ…»¿«
˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡ Á‡Ï ‡l‡ ˙BOÚn‰19 «««¿∆»¿««…«»»∆¿ƒƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÔÎÂ .ÈÚ OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓ20e‡aL «¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿≈≈»ƒ»∆»
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ21ÏL ËLa OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ ¿««««¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»∆

ÛBÒa Ôk Á‡ eÙÒ‡Â eÓ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿««≈¿
Óe ,ÚLÏ ÔÈOÚ˙Ó  ˙ÈLÈÏL ‰LÔ‰Ó ÔÈLÈÙ »»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿∆»««¿ƒƒ≈∆

e‡a Ì‡ ÔÎÂ .ÈL OÚÓ22Ì„˜ ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ «¬≈≈ƒ¿≈ƒ»¿««««¿…∆
eÓ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ ÏL ËLa OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿
Ì‡Â .ÈÚ OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓ  ˙ÈÚÈa eÙÒ‡Â¿∆∆¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿ƒ
 ËLa OÚ ‰MÓÁ Á‡ ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a»¿««««¿««¬ƒ»»»ƒ¿»

.‡a‰Ï ÔÈOÚ˙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
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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

בחידושי21) ועי ' שם. מעשר בהל' ראה עונתו, לפי  פרי  כל
להרמב "ם. איגר עקיבא בטעות:22)רבי  רומי , בדפוס 

באו". לא "אם

.‚Ô‰È˙Bt eËÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÁ‰Â23Ì„˜ ¿∆»ƒ««ƒ∆»¿≈≈∆…∆
‡a‰Ï ÔÈOÚ˙Ó  ËLa OÚ ‰MÓÁ24ÏÈ‡B‰ , ¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙BOÚ˙Óe25ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈»∆ƒ∆≈
‰BÓÏˆ ÈeÁa ‡l‡ ÔÈeÓ‡ ÌÈc‰26‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¬ƒ∆»¿»≈«¿»¿«≈

Ô‰ Ô‰Â ,Ì„‡‰  ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ,Ô‰a»∆∆≈¿ƒ¿«¬«…»»»¿≈≈
 ÔÈeÁ‰ ‡L Ï‡ ;ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙BOÚ˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¬»¿»∆»ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ‡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 

.„BeOÚ B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa  ˜i‰28?„ˆÈk .29Ì‡ «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈«ƒ
‰M‰ L‡ ÌBÈa Ë˜Ï30Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL ÏL ƒ¿«¿…«»»∆¿ƒƒ««ƒ
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ ‡aL31Ó‚Â32ÔÈLÈÙÓ  ‰iMa ∆»¿««««¿¿ƒ¿««¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÈL OÚÓ  ˙ÈÚÈa 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‡‰ ˙Bt ‡MÓ „Ïa ‚B˙‡‰ ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈»ƒ»¬≈
˜Èk ‡e‰34ÔÈa OÚÓÏ ÔÈa ,B˙ËÈ˜Ï Á‡ ÔÈÎÏB‰Â «»»¿¿ƒ««¿ƒ»≈¿«¬≈≈
˙ÈÚÈLÏ35?„ˆÈk .36Á‡ ˙ÈLÈÏMa Ë˜Ï Ì‡ ƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿««¿ƒƒ««

ËLa OÚ ‰MÓÁ37,ÈÚ OÚÓ epnÓ ÔÈLÈÙÓ  ¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒ
˙ÈÚÈa Ë˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰iMa Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ
OÚÓ epnÓ ÔÈLÈÙÓ  ËLa OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«
 ËLa OÚ ‰MÓÁ Á‡ ˙ÈÚÈa Ë˜Ï .ÈÚ»ƒƒ¿«»¿ƒƒ««¬ƒ»»»ƒ¿»

ÈL OÚÓ epnÓ ÔÈLÈÙÓ38. «¿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‡ ,˙ÈÚÈLÏ ‰ÒÎpL ˙ÈML40˙OÚÂ ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¬ƒ»¿»¿«ƒ¿«¬»

˙BOÚÓa ˙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 44ÈÓÁ Ô‰ÈÏÚ »¬ƒ∆»»¿ƒ¬≈∆À¿≈
ÔÏÈ‡45ÌÈÚÊ ÈÓÁÂ46‰iL ‰MÓ eÈ‰ Ì‡L : ƒ»¿À¿≈¿»ƒ∆ƒ»ƒ»»¿ƒ»

OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eË˜ÏÂ ,˙ÈLÈÏLÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿…∆¬ƒ»»»
ËLa47LÈÙÓ Ck Á‡Â ,ÔBL‡ OÚÓ ÔÈLÈÙÓ  ƒ¿»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿««»«¿ƒ
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קיב                
         

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 LÈÙ‰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 ' (כסף ֿמשנה. 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 
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„˜ eLÈL‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ…∆…«»»≈¿ƒ»∆

Èt‰ Ób Á‡ ‡l‡55‡a‰Ï ÔÈOÚ˙Óe ,56ÔÎÂ . ∆»««¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈
ÏBt57Èˆn‰58ÈÙÏ LÈL‰ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ï B˙ˆ˜Óe ‰M‰ L‡59BÎB˙Ï Bb Bˆ 60 …«»»ƒ¿»¿«¬»≈»¿¿
Á‡ CÏB‰ Ïk‰L ,„Á‡k Ïk‰ ÔÓ OÚÓe ÌB˙Â¿≈¿«≈ƒ«…¿∆»∆«…≈««

Èt‰ 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,
רבי58) 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‰62ÌÈÒÈq‰63ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ∆»«≈∆«ƒ¿ƒ
‰M‰ L‡ ÈÙÏ ÌBÈ64ÏÚa ÏLÂ ,65Ì‰Ó ÚnL ƒ¿≈…«»»¿∆««∆»«≈∆

˙BBÚ LÏL66ÔÈOÚ˙Ó  ‰M‰ L‡ ÈÙÏ »ƒ¿≈…«»»ƒ¿«¿ƒ
ÚLÏ67Ô‡kÓ ˙BÁt Ì‰Ó ÚÓ .68Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆»«»«≈∆»ƒ»««ƒ

„˜ LÈÏ eÏÈÁ˙‰L‰M‰ L‡ Ì69ÔÈOÚ˙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 Èˆn‰72: «ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»
ÚLÏ OÚ˙Ó  ÚÊÏ BÚÊ Ì‡73 ˜ÈÏ BÚÊ , ƒ¿»¿∆«ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿»»

‡a‰Ï OÚ˙Ó74ÚÊÏ BÚfL B‡ ,˜ÈÏe ÚÊÏ BÚÊ . ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»»∆¿»¿∆«
˜ÈÏ ÂÈÏÚ LÁÂ75B˜ÈÓe B˜È ÏÚ BÚfÓ OÚÓ  ¿»«»»¿»»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»

BÚÊ ÏÚ76Ì‡ :‰M‰ L‡ ÈÙÏ LÈÏL ‡È‰ ‡Ï . ««¿…≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»ƒ
ÚLÏ OÚ˙Ó BÚÊ  ÚÊÏ BÚÊ77˙ÚLa B˜ÈÂ , ¿»¿∆««¿ƒ¿«≈¿∆»«ƒ»ƒ¿«

L‡ ÈÙÏ epnÓ ËwlL ‡e‰Â .BeOÚ B˙ËÈ˜Ï¿ƒ»ƒ¿∆ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈…
‰M‰78ÔÈa  ‰M‰ L‡ Á‡ epnÓ ËwÏ Ì‡ Ï‡ ; «»»¬»ƒƒ≈ƒ∆««…«»»≈

Ï BÚÊ .‡a‰Ï OÚ˙Ó BÚÊ ÔÈa B˜ÈLÁÂ ÚÊ ¿»≈«¿ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»«
˜ÈÏ ÂÈÏÚ79BzLÁÓ Á‡ ÔÈÎÏB‰ 80˜ÈÏ BÚÊ . »»¿»»¿ƒ«««¬«¿¿»¿»»

ÚÊÏ ÂÈÏÚ LÁÂ81ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ÚÊ ˙LÁÓ ÔÈ‡ 82, ¿»«»»¿∆«≈«¬∆∆∆«»»»»
˙Bi‡ LÏL epnÓ ÚÓ Ôk Ì‡ ‡l‡83‡È‰L ‡e‰Â . ∆»ƒ≈»«ƒ∆»¬ƒ¿∆≈ƒ
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‰M‰ L‡ ÈÙÏ LÈÏL84LÈÏL ‡È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ¿ƒƒ¿≈…«»»¬»ƒ…≈ƒ¿ƒ
˙B‡lÓ ÚÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡  ÂÈÁ‡Ï ‡l‡85 ∆»¿«¬»««ƒ∆…ƒ¿«ƒ∆¡

ÔÈˆˆ˜ Blk ‰OÚÂ ÚÊÏ BÚÊ .˙Bi‡ LÏL epnÓƒ∆»¬ƒ¿»¿∆«¿»»À¿»ƒ
‰M‰ L‡ ÈÙÏ ÌÈeÓb86,ÚLÏ OÚ˙Ó BÚÊ  ¿ƒƒ¿≈…«»»«¿ƒ¿«≈¿∆»«

B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa B˜ÈÂ87ÔÈeÓ‚ ÔÈˆˆ˜ ‰OÚ B˙ˆ˜Ó . ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»»»¿»ƒ¿ƒ
‰OÚ ‡Ï B˙ˆ˜Óe88eÓ‡L ‰Ê 89Bb Bˆ :90 ƒ¿»…»»∆∆»¿≈»¿

ÏÚ B˜ÈÓe B˜È ÏÚ BÚfÓ OÚÓ ‡ˆÓÂ ,BÎB˙Ï¿¿ƒ¿»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»«
BÚÊ91. «¿

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. לפני77)השנה, שליש הביא לא הרי  עיון: צריך
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˙Bt92‰iL ‰L93˙BÙa eÚ˙pL ≈»»¿ƒ»∆ƒ¿»¿¿≈

˙ÈLÈÏL94Á‡ ÔÈÎÏB‰  ˙ÈÚÈa ˙ÈLÈÏL ÏL B‡ , ¿ƒƒ∆¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ««
‰95‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .96ÔÓ ÈL OÚÓ LÈÙÓ  »…∆¡»¿∆¡»«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ

ÈÚ OÚÓ ‡Ï Ï‡ ,Ïk‰97eÓÁ ÈL OÚnL ;98, «…¬»…«¿«»ƒ∆«¬≈≈ƒ»
L„˜ ‡e‰ È‰L99Ô‰L ˙Bt ÔÎÂ .ÏÁ ÈÚ OÚÓe , ∆¬≈…∆«¿«»ƒ…¿≈≈∆≈

LÈÙÓ  ˙ÈLÈÏL ˙Bt B‡ Ì‰ ‰iL ˙Bt 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 שנירבינו, 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‰101iÁ  ÔBL‡a iÁL ÏÎÂ ;ÈÚ‰ ÔÓe «≈ƒƒ∆»ƒ¿…∆«»»ƒ«»
LaÌBz‰ ÏÎÂ .Ì‰È102OÚÓ ‡ÈˆBÓ 103ÏÎÂ ; ƒ¿≈∆¿»«≈ƒ«¬≈¿…

ÌBz BÈ‡L104Ì‡L ÈÓ Ïk .‰Ê OÚÓ ‡ÈˆBÓ BÈ‡  ∆≈≈≈ƒ«¬≈∆»ƒ∆ƒ
‰Óez B˙Óez  Ìz105‰Ê OÚÓ OÚ Ì‡ Ck ,106 »«¿»¿»»ƒƒ≈«¬≈∆

‰Óez B˙Óez 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 ' ואף ֿעלֿפי 

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 אף ֿעלֿפי  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.
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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˙Bt108Ì„˜ ÔBL‡ OÚÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰L ≈∆ƒ≈∆«¬≈ƒ…∆
OÚÓÏ eÚwiL109Ì„˜ È‡Ú Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ∆ƒ»¿¿«¬≈¬≈∆≈≈∆¬«…∆

.ÈMÏ ÚB˜ 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
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 ואף ֿעלֿפי ֿכן
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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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‡ÈÓ113‰Ó‰a BÎk ,114. ¿ƒƒƒ»»»∆ƒ¿¿≈»

CÎÈÙÏ115‡Ï116eiÁ117ÈL OÚÓ LÈÙ‰Ï ¿ƒ»…ƒ¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
‡ÈeÒa118ÌÈLÈÙnL ÈL OÚnL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿¿»¿≈»∆ƒ∆«¬≈≈ƒ∆«¿ƒƒ

ÌÈˆÓe ÚL ı‡a119B˙B‡ ÔÈ„Bt 120ÔÈ‡ÈÓe ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÏLeÈÏ ÂÈÓc121eiÁ ‡lL ,ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .122 »»ƒ»«ƒ¿≈≈»∆ƒ∆…ƒ¿

el‡ ˙BÓB˜Ó123OÚÓ 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

ואף ֿעלֿפי 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
בכסף ֿמשנה  (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"ט  שבט  ח' שני יום 

   1 
זמן.1) בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני  מעשר יבאר
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קטו                 
         

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 OÚÓ2ÂÈÏÚÏ3˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ «¬≈≈ƒ∆¡»ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈«
ÌB˜na EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :Ó‡pL ;ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆«»
˙Èa‰ ÈÙa ‚‰BÂ .ÓB‚Â ÌL BÓL ÔkLÏ ÁÈ L‡¬∆ƒ¿«¿«≈¿»¿≈¿≈ƒ¿≈««ƒ

˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ4‡l‡ ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡ BÈ‡ Ï‡ , ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¬»≈∆¡»ƒ»«ƒ∆»
˙Èa‰ ÈÙa5E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ Ó‡pL . ƒ¿≈««ƒ∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆

BÎa ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;E‡ˆÂ E˜a ˙Îe¿……¿»¿¿…∆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
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«¿««∆
BÈÂLa6eB‰Â .˙Èa‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ„BtL C„k , ¿»¿¿∆∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿

‰ËeÙa ‰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 ‰Ëet‰ 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‰Ëet ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL OÚÓ ¿≈ƒƒ≈«¬≈»∆»∆«»∆¿»
˙BÁ‡ ˙BtÓ12ÏlÁÓ ‰Ê È‰ 13ÛBOÂ .14˙‡ ƒ≈¬≈¬≈∆¿À»¿≈∆

‰Ïw˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ ÏlÁL ˙Bt‰«≈∆ƒ≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿«»»

ÌÈÁ‡Ï15BÓk ,‰f‰ ÔÓfa ÈÚ ÚË ÔBÈ„Ùk . «¬≈ƒ¿ƒ¿∆«¿»ƒ«¿««∆¿
.˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙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«¿««∆
ÌÈÏLeÈa16ÔÈ„Bt ÔÈ‡ Ck ,17ÌL B˙B‡18ÔÈ‡Â , ƒ»«ƒ»≈ƒ»¿≈

B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ19B˙B‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â20ÒÎ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰f‰ ÔÓfa Û‡ ÌÈÏLeÈaƒ»«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 ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ÌÈLÈÙÓ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ«¿«
,ÈÚÏ ıeÁ ÔÏËa ˙Bt‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ¿»»ƒ

e‰„BÙe ÌL B˙B‡ ÔÈLÈÙÓe25ÌL BLÈÙ‰ Ì‡Â .26 «¿ƒƒ»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˜È  ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈»≈

מזבח .16) שם שאין מעות.17)כיוון מפני18)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 ˙ÈÚÈ28ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ ıeÁ29;‰˜BÏ  ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»«ƒ∆

E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ .ÓB‚Â E‰ˆÈÂ ELÈzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈¿∆«»∆»¿∆»

ÔzLÏL ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa30ıeÁ ƒ¿≈«¿¿ƒ»ƒ»«¿»¿»
‰ÓBÁÏ31zÏÎ‡Â :Ó‡pL .˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ  «»∆»«¿À∆∆¡«¿»«¿»

:Ó‡Â ,E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿∆¡«
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‰nÏ .ÓB‚Â E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈»»
Ïk ÏÚ iÁÏ ?EÈÚLa ÌÏÎ‡˙ ‡Ï Ó‡ ‡ÏÂ ,ÔËt¿»»¿…»«……¿≈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

.ÂÁ‡ epÏÎ‡iL „Ú ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ÒÎpL ≈∆ƒ«»«∆…¿∆««∆ƒ¿«
EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL .ÌÈÏLeÈ ˙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¬»…∆
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÌÈÏLeÈÏ eÒkiL∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒ«««¿

Ì‰ÈcÓ33. ƒƒ¿≈∆

פי33) 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«»≈
˙ecÓ ˙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‡ ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ∆»ƒ≈
‡ÓË38Ó‡pL ;39˜eÁa  ÌB˜n‰ EnÓ ˜ÁÈ 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»»≈

‰˜a41zÓ ‰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‡ ,ÌÈÏLeÈÏ ÒÎpL ÈL OÚÓ42, «¬≈≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¬ƒ∆¿«
eÒ‡43˙BvÈÁÓ e‰eËÏ˜ kL ;ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï44. »¿ƒƒ»∆¿»¿»¿ƒ

OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ïp‰ ˙Bt ÔÎÂ45zÏÎ‡Â :Ó‡pL ; ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈∆∆¡«¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ46 ‰‚‚La e‡ˆiL B‡ Ô‡ÈˆB‰Â Ú . ƒ¿≈¿»¡…∆»«¿ƒ»∆»¿ƒ¿»»

ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ eÊÁÈ47 ˙BˆÈÁÓ ˙ËÈÏ˜e . «¿¿¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L OÚÓ elÙ‡ .Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈∆≈¿À¿»∆

‰Ëet48B˙B‡ ˙BËÏB˜ ˙BˆÈÁÓ  Ì‰ÈcÓ ‡e‰L , ¿»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿
ÔÈÒÎ  ÈL OÚÓ ˙BÚÓ Ï‡ .B‡ÈˆB‰Ï eÒ‡Â¿»¿ƒ¬»»«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ

ÔÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÏLeÈÏ49. 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
י44) 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˙Bt50ÌÈÏLeÈ CB˙a eÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿¿¿»«ƒ
˙BtÓ ÈL OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  e‡ˆÈÂ¿»¿≈»¿ƒ¬≈∆«¬≈≈ƒƒ≈

ÌÈÏLeÈÏ eÒÎ ‡lL ˙BÁ‡51OÚÓ ÊÁÈ ‡l‡ , ¬≈∆…ƒ¿¿ƒ»«ƒ∆»«¬…«¬≈
ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡ÈÂ Ô‰lL ÈL52ıeÁa ‰cÙ BÈ‡Â ,53. ≈ƒ∆»∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿∆«

el‡‰ ˙Bt‰ Ïk ‰OÚ elÙ‡54Á‡ ÈL OÚÓ ¬ƒ»»»«≈»≈«¬≈≈ƒ««
eÊÁÈ  eÒÎ ‡lL ˙BÁ‡ ˙Bt ÏÚ e‡ˆiL55 ∆»¿«≈¬≈∆…ƒ¿¿«¿¿

,ÌÈÏLeÈ ˙BˆÈÁÓa ‡e‰ ÓÁ .ÌÈÏLeÈa 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,
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דרבנן. לקלוט  שמחיצה פי  על אף  לחומרא, כל 55)רבינו
המעשרֿשני . וגם הפירות,

.‡ÈÌÈÏLeÈa eÚL ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL ˙Bt≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿ƒ»«ƒ
˙bÏ ÌÈÚ ÈlÒ ÔB‚k ,e‡ˆÈÂ56‰ˆ˜Óa ÌÈ‡z ÈlÒÂ57 ¿»¿¿«≈¬»ƒ««¿«≈¿≈ƒ¿À¿∆

ıeÁa Ì‰lL ÈL OÚÓ ˙BcÙÏ zÓ 58˙Bt ÔÎÂ . À»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«¿≈≈
È‡Óc59‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,eÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó ¿«««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿

.ıeÁa Ô‰lL ÈL OÚÓ ÔÈ„Bt  e‡ˆÈÂ ÌÈÏLeÈaƒ»«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 ÌÈÏLeÈa e‡ÓËpL ÈL OÚÓ ˙Bt60: ≈«¬≈≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ¿»»
‰‡Óh‰ „ÏÂa e‡ÓË Ì‡61Ô‡ÈˆB‰Ï eÒ‡ 62‡l‡ , ƒƒ¿¿ƒ¿««À¿»»¿ƒ»∆»

ÌÈÙa eÏÎ‡È63Ì‰ÈcÓ ‰‡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‰  ÌÈÏLeÈÏ68. ƒ»«ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»»

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.

.‚ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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‰ CkL75OÚÓ ÈÈLk ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈«¿ƒ≈«¬≈

ÈL76ÔÈBÁÓˆ eÏÎ‡È 77Ì‡Â .78Ì‰Ó ‰OÚ79‰qÚ ≈ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»
d‡ÈˆB‰Ïe ÌÈÏLeÈÏ Òk‰Ï ˙zÓ BÊ È‰ 80, ¬≈À∆∆¿ƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡L81˙Bt‰ ÏÏÎa82e‡ÓË Ì‡Â .83 ÌÈÏLeÈa ∆≈»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, ידי77)אדם על הם  נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה שלהם הפת אבל ירושלמי78)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‡  ‰ÓBÁÏ84OÚÓe . «»≈¿ƒ«««¬≈≈ƒ«¬≈

‡e‰ È‰L ,B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  BÙB ˙Áz ÒÎpL ÈL≈ƒ∆ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
.ÌÈÏLeÈÏ 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‡90ÈÓÁ‰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‰ ÈÚÂ ˙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 
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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,

   1 
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¿»∆∆∆¡«
ÈzÚ ‡ÏÂ4‡ÓË OÚn‰L ÔÈa .‡ÓËa epnÓ ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈≈∆««¬≈»≈

.‡ÓË ÏÎB‡‰Â B‰Ë OÚn‰L ÔÈa ,B‰Ë ÏÎB‡‰Â¿»≈»≈∆««¬≈»¿»≈»≈
ÌÈÏLeÈa 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‡8ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ9ÔÈkÓ  ¬»ƒ¬»¿À¿»ƒ»«ƒ«ƒ

˙ecÓ ˙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 ÈzÚ ‡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
ÌÈÏLeÈa16ÏÎ‡ÈÂ ÔÈ„Bt 17ÂÈÓc ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â . ƒ»«ƒƒ¿≈»≈¿¿ƒ∆»»

OÚÓ ˙Bt ˙B˙a ‰‰Ëa18‡a˙iL BÓk ,19. ¿»√»¿«≈«¬≈¿∆ƒ¿»≈
elÙ‡20LÈÙÓ  ÏË Ô‰Lk Ôlk ˙Bt‰ 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  י ֿיא הלכות [להלן
"ר'20)כסף ֿמשנה]. 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
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.„‡Óhk  ÏÚ‰23‰˜BÏ  ÈL OÚÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ∆»≈«»≈¿ƒ»««¬≈≈ƒ∆
‰Óez ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL C„k ,‰Bz‰ ÔÓ24; ƒ«»¿∆∆∆∆«¬ƒ«¿»

,L„˜ Èe˜ ÈL OÚÓe ,L„˜ ‰Èe˜ ‰Óez‰L∆«¿»¿»…∆«¬≈≈ƒ»…∆
ÈÈÏ L„˜ :Ba Ó‡ È‰L25‡ÓËÂ .26ÏÎB‡  ÏhL ∆¬≈∆¡«…∆«»¿»≈∆»«≈

BLÓL ÈÚ‰ ‡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∆¿

ÌÈÏLeÈa ,B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa epÏÎ‡iL31Ì‡ Ï‡ ; ∆…¿∆ƒ¿¬ƒ»ƒ»«ƒ¬»ƒ
ıeÁa BÏÎ‡32˙eÈ‡a33˙eÈ‡a ÌÈÙa BÏÎ‡L B‡ , ¬»««¬ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ

Ì‰Èc ÏL34˙ecÓ ˙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,
(כסף ֿמשנה), 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
(כסף ֿמשנה). 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 

.ÂÌÈBw‰ ÔÓ „Á‡ ÏÚ Ïa‡˙n‰ ‰Ê ?ÔB‡ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆«ƒ¿«≈«∆»ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ ‡e‰L36‡e‰  ‰˙Èn‰ ÌBÈe . ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»

Ô‰ÈcÓ ÔB‡  ‰ÏÈle ,‰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‰ÈcÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰ew‰ ÌBÈ „Ú ‰˙Èn‰«ƒ»««¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz ‰ew‰ 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. וכסף ֿמשנה ט ֿי , 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∆

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  Ô‰Èc43. 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 ˙Bt ÔÈ˙B45‡ÏÂ ,ı‡‰ ÌÚÏ ≈¿ƒ≈«¬≈≈ƒ¿«»»∆¿…
OÚÓ ˙BÚÓ ‡ÏÂ ,OÚÓ ˙BÚÓa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙Bt46, ≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿…¿«¬≈

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰L ÈtÓ47zÓe .48OÚÓ 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 אף ֿעלֿפי 
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
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כוונת  גם כן כי  שייתכן הכסף ֿמשנה 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‡ ,ÌÈÎca«¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ»»

ÌÈÏLeÈÏ60zÓe .61ÏL ÈL OÚÓ ËeÚÓ „a‡Ï ƒ»«ƒÀ»¿«≈ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÌÈÎca È‡Óc62˙BÁt ?ËeÚÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿««¿»ƒ¿«»ƒ»

ÒeÙa ÔÈa ÌÏL ÏÎ‡a ÔÈa ,˙‚B‚kÓ63Ï‡ . ƒƒ¿∆∆≈¿…∆»≈≈¿»¬»
‰Â .B˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡  ˙‚B‚kÈL OÚÓ LÈÙn ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ¿««¿ƒ«¬≈≈ƒ

˙‚B‚kÓ ˙BÁt È‡Óc ÏL64ÌÚÏ B˙B ‰Ê È‰  ∆¿«»ƒƒ¿∆∆¬≈∆¿¿«
Bc‚k ÏÎB‡Â ı‡‰65Ï‡ ;66epLÈÙÈ ‡Ï67‰lÁzÎÏ »»∆¿≈¿∆¿¬»…«¿ƒ∆¿«¿ƒ»

B„a‡Ï68„a‡Ï ÔÈLÈÙÓ 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 
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. דמאי65)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. בכסף ֿמשנה, אנשי ֿשם. בעיא 66)בתוספות
שם. בירושלמי  הושעיא, ר' שני67)של מעשר כלומר,

מכגרוגרת. פחות דמאי , ֿ 69)בדרכים.68)של אף ֿעל
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 .72eÒ‡Â .73 ¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈ„‚e ÌÈÏk Ba ÁwÏ ÔB‚k ,ÂÈÎˆ ‡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‡ ,ÌÈc ‡La epnÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿»

˙ÓÏ ÔÈÎÈÎ˙Â ÔB‡ epnÓ Á˜lL ÔB‚k77‰ÂˆÓ78 ¿∆»«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
‰Ê È‰79OÚÓ ˙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 הרי76)מדעתו. לכן

נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה
(כסף ֿמשנה). "מת" ולא "חי " קרוי  זה הרי  באיברים, ונבלע 

יבמות 77) ועיין כי ֿתבא. 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 בכסף ֿמשנה 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  [ואף ֿעלֿפי 

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

.‡ÈOÚÓ81‰˙BLÂ ,ÏÎ‡‰Ï BkcL c ÏÎB‡  «¬≈≈»»∆«¿¿≈»≈¿∆
˙BzLÏ BkcL „82‡ÏÂ .CeÒÏ BkcL c CÒÂ , »»∆«¿ƒ¿¿»»»∆«¿»¿…

ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ83‡ÏÂ .84 »«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…
ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙Bt‰ ˙‡ ËÁÒÈƒ¿«∆«≈¿ƒ≈∆«¿ƒƒ≈ƒ

„Ïa ÌÈÚÂ85ÔÈ‡Â] .86ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ87Ï‡ ,88 «¬»ƒƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆¬»
ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ89ÔÈ‡Â [.90˙t ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ ¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¡…«

ÏÎ‡Ó ÏÒÙpL ÔÂÈk ‡l‡ ,ÁÒpL 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)והכסף ֿמשנה 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
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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 ÌÈÊÏ znL93zÓ Ck , …∆À»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»À»
ÔÈlÁ ˙B˙a BÏÎ‡Ï ÈL OÚÓa94ÌÈÓL .95ÏL ¿«¬≈≈ƒ¿»¿¿«Àƒ¿»ƒ∆

ÔBL‡  ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÈL OÚÓ96eÒ‡ «¬≈≈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 י ֿיג הלכות שם תרומות בהלכות כמבואר
בירושלים.94) טמא או לירושלים מחוץ  כלומר,
צז.95) בתרא בבא בבבלי  והובאה שם. תרומות תוספתא

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

.‚ÈÔÈÈ100OÚÓ ÏL101ÔÈÏ˙Â L„ BÎB˙Ï ÏÙpL102 «ƒ∆«¬≈∆»«¿¿«¿«¿ƒ
eÁÈaL‰Â103ÔBaLÁ ÈÙÏ ÁM‰ 104ÔÎÂ .105ÌÈ‚c ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿¿≈»ƒ

˙BËBÏÙ˜ ÌÚ eÏMa˙pL106ÈL OÚÓ ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆«¬≈≈ƒ
eÁÈaL‰Â107.ÔBaLÁ ÈÙÏ ÁM‰  ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿

שם.100) שני  בדברי101)מעשר כן נוסף  ובכתב ֿיד שני .
קורקוס . בר"י  הוא וכן רוקח ). (מעשה צ "ל:102)רבינו

הוא  רומי  בדפוס  אבל בכסף ֿמשנה. 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: ֵָ"קפלוט ֹות".
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 ÁM‰109k BÁML Ïk :110Ì‡ : «∆««≈ƒ∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»ƒ

‰cna È˙B‰111È˙B‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBaLÁ ÈÙÏ ÁM‰  ƒ«ƒ»«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ…ƒ
‰cn‰112BÁL ÔÈ‡L ÏÎÂ ;„Ïa ÈLÏ ÁM‰  «ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«¿…∆≈ƒ¿

„Ïa ÈLÏ ÁM‰  ‰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 אף ֿעלֿפי  לשני ", השבח  - ניכר שבחו
ועיין  שם. בירושלמי  יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר

ראב "ד.

.ÂËÔBaLÁ ÈÙÏ ÁM‰ „ˆÈk114OÚÓ 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«¬≈«…

ÚÈe ‰Úa‡a Ïk‰ ÔÈLBÁ  ‰MÓÁ ‰ÂL118ÔÎÂ . »∆¬ƒ»¿ƒ«…¿«¿»»¿ƒ«¿≈
.ÌÈc‰ ‡La ‰Ê Cc 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∆»≈«¿«≈
‰‡eÙÏ 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‰ dBb ÔBÓÓ  ÈL OÚÓ125ÈÈÏ :Ó‡pL , «¬≈≈ƒ»»«∆∆¡««»
‡e‰126‰zÓa ‰˜ BÈ‡ CÎÈÙÏ .127Ôk Ì‡ ‡l‡ ,128 ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«»»∆»ƒ≈

Ïh‰ BÏ Ô˙129ÔÈ‡Â .OÚn‰ LÈÙÓ Ïa˜Ó‰Â »««∆∆¿«¿«≈«¿ƒ««¬≈¿≈
‰M‡‰ ˙‡ Ba ÔÈLc˜Ó130ÔÈ‡Â ,131ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈÎBÓ ¿«¿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) כמי129)שם הורמו שלא ש"מתנות ואף ֿעלֿפי 
ופ "ו  ו, הלכה אישות מהלכות פ "ה (למעלה שהורמו"
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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˙ÈÏ 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 BÁ ‰ˆ»»¬≈ƒ≈∆∆À»∆¬≈…∆¡ƒ

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 ÈÈ„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 ,ÌÈÒÁ ˙Bt‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«≈¬≈ƒ¿≈»∆»

OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ152Á‡153OÚÓ ‡ÈˆBÓ ‡ˆÓ , ¿«≈¬≈∆«¬≈«≈ƒ¿»ƒ«¬≈
.ÂÈÓcÓ ˙BÁÙa ÔÈlÁÏ¿Àƒ¿»ƒ»»

ובמאירי145) 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  ואף ֿעלֿפי147)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"

שני148)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
ואף ֿעלֿפי 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 ואף ֿעלֿפי  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, ואף ֿעלֿפי ֿכן חנוכה,

ט ]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי  בדפוס 
ובכתבי ֿיד  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 [ואף ֿעלֿפי 
- 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
‰Ê „‚k ‰Ê157˙BÚÓ ÔÎÂ .158ÔÈ‡  ÈL OÚÓ ∆¿∆∆∆¿≈¿«¬≈≈ƒ≈

Ôc‚k ÌÈÏ˜BL159ÔÈ‡Â ,160Ì˙B‡ ÔÈÎBÓ161ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈
ÔÈÈ‰Ó ‡ÏÂ ,ÔÈÙÈÏÁÓ162‡ÏÂ .163ÈÁÏLÏ ÌzÈ «¬ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À¿»ƒ

˙B‡˙‰Ï164Ô‰a Ïcb˙‰Ï Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰a165. ¿ƒ¿»»∆¿…«¿∆»¿ƒ¿«≈»∆
‰„eÏÁ ‰ÏÚÈ ‡lL ÔÂÏ‰ Ì‡Â166zÓ 167. ¿ƒƒ¿»∆…«¬∆¬»À»

(רדב "ז 154) ונפשטה א הלכה פ "א שם בירושלמי  בעיא
קורקוס ). להלן.155)ור"י  וראה שני , מעשר של פירות

בר"י156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי  בדפוס 
ובכסף ֿמשנה. מעשר 157)קורקוס  נגד שני  מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי  שני , מעשר בזיון משום זה [ואין שני .
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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 
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 [ואף ֿעלֿפי  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 ÔÈÚBt169‰ÂÏn‰ ˙‡170ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿≈
Ô‰Ó ÔÈOBÚ171˙eÈLBL172Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â , ƒ≈∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓb‰173˙Èa ‰˜„ˆ Ì‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»¿≈
˙Òk‰174ÔÈÓlLÓ Ï‡ ;175˙eÏÈÓb Ô‰L ÌÈc Ô‰Ó «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ176ÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ .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. שני177)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˙Bt‰ ˙‡ ÏÚ‰ :BÁÏ Ì„‡ Ó‡È179 ……«»»«¬≈««∆«≈
E˜ÏÁ Ô‰Ó ÏËÂ ÌÈÏLeÈÏ el‡‰180‰Ê ‡ˆÓpL ; »≈ƒ»«ƒ¿…≈∆∆¿¿∆ƒ¿»∆

ÌÈÏLeÈÏ B˙‡‰ ÏÚ ÈL OÚnÓ ÎO ÏËBk181. ¿≈»»ƒ«¬≈≈ƒ«¬»»ƒ»«ƒ
ÌÏÎ‡pL ÌÏÚ‰ :BÏ ÓB‡ Ï‡182ÌzLpLÂ ¬»≈«¬≈∆…¿≈¿∆ƒ¿≈

ÌÈÏLeÈa183. ƒ»«ƒ

א.178) משנה פ "ג שני  שני .179)מעשר מעשר של
לירושלים.180) הבאתם עבור המגיע  שהרי181)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

.‚ÎÓB‡184ÌÈÏLeÈa BÁÏ Ì„‡185B˙B‡ CeÒÏ ≈»»«¬≈ƒ»«ƒ»
B„È ‰ÎBqpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈL OÚÓ ÔÓLa186ÔÈ‡Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ»»¿≈

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
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קכד                
         

הש"ס , ובגליון שם בירושלמי  וראה המשנה. פירוש -
שם. למעלה ובמשנהֿלמלך

.„Îe‡a k188.‡e‰ dBb ÔBÓÓ OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈»»«
ÌÈÓB‡ e‡ CÎÈÙÏ189Bb‰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 שהרי191)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
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

ב ֿד. 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).

   1 
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 ˙Bt ˙BcÙÏ3Ô˙B‡ ‰„Bt  »∆ƒ¿≈«¬≈≈ƒ∆»
Ô‰ÈÓ„a4ÓB‡Â5el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ :6˙Áz7˙Bt‰ ƒ¿≈∆¿≈¬≈«»»≈«««≈

el‡‰8.el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ˙BÏlÁÓ el‡‰ ˙Bt‰ B‡ , »≈«≈»≈¿À»««»»≈
˙Bt‰ „‚k „Ïa ˙BÚÓ LÈÙ‰ ‡l‡ Lt ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆«≈
ÔÈlÁÏ ˙Bt‰ e‡ˆÈÂ .LÙÏ CÈˆ BÈ‡Â ,BÈc 9, «¿≈»ƒ¿»≈¿»¿«≈¿Àƒ

ÌL Ì‡ÈˆBÈÂ ÌÈÏLeÈÏ ˙BÚn‰ eÏÚÈÂ10:Ó‡pL . ¿«¬«»ƒ»«ƒ¿ƒ≈»∆∆¡«
.B˙‡O ÏÎe˙ ‡Ï Èk Cc‰ EnÓ ‰aÈ 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

.˙Bt ÏÚ OÚn‰ ˙Bt ÏlÁÏ ‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿«≈≈««¬≈«≈
˙BÁ‡11˙BiM‰ ˙Bt‰ eÏÚÈ 12eÏÎ‡ÈÂ ¬≈«¬«≈«¿ƒ¿≈»¿

ÌÈÏLeÈa13‡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
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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 (כסף ֿמשנה). 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
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 OÚÓ18CÓ 19eLc˜ L‡ : «∆«¬≈≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿»
ÔÏlÁ Ì‡Â .ÈL OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa20 ¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈≈ƒ¿ƒƒ¿»

ÏlÁL B‡ ˙BÁ‡ ˙Bt ÏÚ21 ˙Bt‰ ÏÚ ˙BÚÓ «≈¬≈∆ƒ≈»««≈
OÚÓ ÏelÁ ÏÚ :CÓÏlÁÓ‰ B‡ ‰„Bt‰Â .ÈL ¿»≈«ƒ«¬≈≈ƒ¿«∆«¿«≈

‰Îa CÈˆ BÈ‡  È‡Óc ÏL ÈL OÚÓ22. «¬≈≈ƒ∆¿«≈»ƒ¿»»

שני17) 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 :ÔÈÓB‡Â .ÔÈlÁ ÌLÏ ‡l‡ ,25 «¬≈∆»¿≈Àƒ¿¿ƒ«»»ƒ

Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡Â ?el‡ ÔÈlÁ ˙Bt≈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 .˙BÁ‡¬≈≈∆»≈»≈∆∆≈»≈

˙LÁ28B‡] ,29˙LÁ ˙BiM‰Â ÛÒk ˙BBL‡‰30, ¿∆»ƒ∆∆¿«¿ƒ¿∆
ÛÒk ˙BiM‰Â ˙LÁ ˙BBL‡‰ [B‡31Ì‡Â .32Ú »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

(כסף ֿמשנה). 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 ;˙Bt‰ ÏÚ OÚÓ ˙BÚÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈««≈¿ƒ
ÏlÁ35ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ˙Bt‰ 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¬»

˙Bt‰ ‡Lk Ô‰ È‰  ÌÈËeÁL ÏÚ ÏlÁ Ì‡40, ƒƒ≈«¿ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈
ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ,ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ41. ¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈¿«»¿Àƒ
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בדמאי33) 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 (כסף ֿמשנה). 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,
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 .˙Bt‰52Ô˙B‡ ¿∆«¿∆¿∆««≈¿«¬»
˙Bt‰53ÌÈÏLeÈa 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, כתב ֿיד 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‡55OÚÓ ˙Bt56ÛÒÎa ‡l‡57, ≈ƒ≈«¬≈∆»¿∆∆
ÛÒk‰ zˆÂ :Ó‡pL58BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ ÔÎÂ .59 ∆∆¡«¿«¿»«∆∆¿≈ƒ»»¿«¿

Ôwk ,ÛÒÎ ‡l‡ LÓÁ‰ ‰È‰È ‡Ï  LÓÁ ÛÈÒB‰Â60. ¿ƒ…∆…ƒ¿∆«…∆∆»∆∆«∆∆
ÔÈ‡Â61ÚaËÓ BÈ‡L ÛÒÎa ÔÈ„Bt62ÛÒÎa ‡l‡ , ¿≈ƒ¿∆∆∆≈«¿≈«∆»¿∆∆

ÁzÙÓ63Ó‡pL] ;˙k B‡ ‰eˆ ÂÈÏÚ LiL64: ¿À»∆≈»»»¿»∆∆¡«
zˆÂ65‡ˆBiÎÂ ÛÒk ÏL ÔBLÏa ‰„t Ì‡Â .[ÛÒk‰ ¿«¿»«∆∆¿ƒ»»¿»∆∆∆¿«≈

ÔBÓÈÒ‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Ba66ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 67. ¿«ƒ¿»¬ƒ…»»¿
ÔÈ‡Â68‰ËetÓ ˙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)(כסף ֿמשנה). 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‡e73L‡ ÏÎa ÛÒk‰ z˙Â :Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«¿»«»«∆∆¿…¬∆
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‰‡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˙eLa ÔÈ‡L ˙BÚÓa ‰„Bt80:Ó‡pL ; ≈∆¿»∆≈»ƒ¿∆∆¡«
E„Èa ÛÒk‰ zˆÂ81ÏÙ .82BÒÈk83ÏBÎÈ ‡e‰Â BÏ ¿«¿»«∆∆¿»¿»«ƒ¿¿»

B˙eLa ‡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' בכדי83)('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 Cca ‡a86: »»»«∆∆»¿»¿«»»¿∆¿
˙Bt Ô‰a ‰„Bt  ˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»¿«ƒ«¿≈«¿»∆»∆≈

B˙ÈaL87CB˙a ÈÏ LiL ˙Bt :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  וכסף ֿמשנה). 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¿»»

.ÚÙÓÏ Ô‰a ‰„tM ‰Ó ÏÎÏ LLBÁ  e„‡L∆»¿≈¿»«∆»»»∆¿«¿≈«

א.88) לא, גיטין כרבי89)משנה, ולא כחכמים שם:
ה"ד. מעשר מהל' פ "ז למעלה וראה אלעזר.

.„È(Ïa) ˙BÚÓ BÏ LÈÂ ‡ÈËa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ90 ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿»¿≈»»∆
Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ BÈ‡  Ïa91ÚaËnÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰ . ¿»∆≈¿«≈¬≈∆»»ƒ«¿≈«

ËÏa ‡È92.‰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,

ובכסף ֿמשנה]. בראב "ד ועי ' כנ"ל. מחללים, - ישראל

.ÂËÓB‡‰93‰ÏÚzL ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ÈL OÚÓ : »≈«¬≈≈ƒ¿À»«∆«∆«¬∆
‰Ê ÒÈkÓ È„Èa94,‰Ê ‰Ê ÈcÓ ËÙ‡L ÚÏÒ ÏÚ , ¿»ƒƒƒ∆«∆«∆∆¿…ƒƒ»»»∆

ÚÏÒÂ ,ÏlÁ ‰Ê È‰  ‰Ê ÚÏqÓ ËÙ‡L ÔBÈ„et ÏÚ«¿¿∆∆¿…ƒ∆«∆¬≈∆ƒ≈¿∆«
OÚÓ È‰z ËÙiL 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

.ÊËÓ‡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 ,epLÈÙiL Ì„˜ ÈL OÚÓ «∆«¬≈≈ƒ…∆∆«¿ƒ∆¿
˙BÚÓa Èe„t el‡ ˙Bt ÏL ÈL OÚÓ :Ó‡L∆»««¬≈≈ƒ∆≈≈»¿»

el‡99OÚÓ 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
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ÎBÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡ÏÂ ,Á˜BÏ106˙BÚn‰ Ô˙BÂ .107 ≈«¿…¿∆≈¿≈«»
ËBt ÈÁÏM‰L ˙BÓk108ÛˆÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡Ï ,109. ¿∆«À¿»ƒ≈…¿∆¿»≈

‰ÂL ÏlÁ B‡ ,‰ËeÙa ‰Ó ‰ÂL ‰„Ùe Ú Ì‡Â¿ƒ»«»»»∆»∆ƒ¿»ƒ≈»∆
‰Ëet ‰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

(כסף ֿמשנה). ב  נב , בבבאֿמציעא הוא וכן בסמוך. רבינו
מ "ב .104) פ "ד בשווי105)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

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  דסגי115)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»»∆≈»»
˙BÙe ,ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

e„ÈÏÁ‰L ˙BÚÓ B‡ ,eÈ˜‰L125Èt ÏÚ ‰„tÈ  ∆ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒƒ»∆«ƒ
ÌÈbz ‰LÏL126elÙ‡Â ,127„BÚ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¿»«»ƒ«¬ƒ»»∆»≈∆≈

B‡ ÌÈÎBk128elÙ‡ .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 ' רבי129)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‡133OÚÓ ˙Bt 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»≈¿
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קכט                 
         

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 פני140)כן הפירות שראו כלומר,

הזול. שער מקום

.ÎeÈ‰141‡ÈˆB‰Â ,Ôba ÈL OÚÓ ˙Bt 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
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"ט  שבט  ט ' שלישי יום 

   1 
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 BOÚÓ ‰„Bt‰2BlL ‡e‰L ÔÈa 3ÔÈa , «∆««¿¿«¿≈∆∆≈
‰MÈa BÏ ÏÙpL4‰zÓ BÏËa 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 ,BOÚnÓ 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∆»¿«¿»≈»
BOÚnÓ LÈ‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .LÓÁ ‰ÙÈÒBÓƒ»…∆ƒƒ«¿»»¿ƒƒ««¿

‰M‡ ‡ÏÂ 9ÔÎÂ .10Ì‡11OÚn‰ ˙Bt 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. שני10)אדם מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,
חומש. מוסיף  המעשר, פדיון הפודה כן כמו חומש, מוסיף 

שני11) 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 BOÚÓ ˙Bt ‰„t»»≈««¿¿ƒ…∆¿»«»»
‰iL ÌÚt BÓˆÚÏ ÔBÈ„t‰14ÏÚ ÈL LÓÁ ÛÈÒBÓ  «ƒ¿¿«¿««¿ƒ»ƒ…∆≈ƒ«

LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„Ïa Ôw‰15. «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆««…∆

חומש.14) מוסיף  תרומה 15)שהוא לאוכל בניגוד
חומש. על חומש שמוסיף  בשוגג,

.„ÈL OÚÓ16‰Ëet ‰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,
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קל                
         

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, בכתב ֿיד
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«≈
BLÓÁa ÔÈ‡ Ì‡ ,‰cÙ ‡lL26Bic  ‰Ëet ‰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‰ ÏÚaÓB‡ ˙È29ÚÏÒa30Á‡Â ,31ÚÏÒa ÓB‡ ««««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«
ÏÚa .LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ˙Èa‰ ÏÚa ««««ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ…∆««

‰ËeÙe ÚÏÒa ÓB‡ Á‡Â ,ÚÏÒa ÓB‡ ˙Èa‰32 ««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«¿»
Ôw‰ 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

.ÁÌÈÚ‰Ï zÓ34ÓB‡ ?„ˆÈk .BOÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ À»¿«¬ƒ«ƒ¿««¿≈«≈
ÈÚ‰ BcÚÏe ÌÈÏB„b‰ BzÏe BÏ 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‡39BzÏe BÏ ¬»…ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÌÈpËw‰40Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ BcÚÏe «¿«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈∆»»

B„Èk41‰Ê ÈL OÚÓ Ì‡ ,‰iÚ‰ B˙ÁÙLÏ Ô˙ . ¿»»«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÂÈc  e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ ‰È‰L ÔB‚k ,Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿∆»»≈»ƒ∆≈»¿»»
‰ÎBÊ ÔËw‰ ÔÈ‡Â ,‡È‰ ‰pË˜ ‰iÚ‰ ‰Ó‡L ;ÔÈÓi«̃»ƒ∆»»»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿≈«»»∆

ÌÈÁ‡Ï42Ì‰ÈcÓ ‡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.

.ÈBÏËa ‡e‰Lk ‰zÓ OÚn‰ Ô˙BÂ ÌÈÚÓ ÔÎÂ44, ¿≈«¬ƒ¿≈««¬≈«»»¿∆¿ƒ¿
˙BÚÓ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙Bt‰ 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

.‡ÈBe ‡] ,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 dÏÚÏ ‰ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»¿«¿»«¬≈≈ƒƒ¿»

dBbÌ‡ ,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
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קלי                 
         

שלו. מוסיפה 48)מעות אינה האשה, פדתה אם כן וכמו
חומש.

.ÈÈL OÚÓ ‰„Bt‰49‡ÏÂ Ôw‰ ˙‡ 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

.‚ÈÌÙˆÏ ‰ˆ Ì‡ ,ÈL OÚÓ ˙BÚÓ50‰Ê ÈÈ„a ¿«¬≈≈ƒƒ»»¿»¿»¿ƒ»≈»»
BÈ‡  BÓˆÚÏ ÔÙˆ Ì‡Â .ÔÙˆÓ  Ô‡OÓ Ï˜‰Ï È„k¿≈¿»≈«»»¿»¿»¿ƒ≈¿»¿«¿≈

.‰i„t Cc ‰Ê ÔÈ‡L ,LÓÁ ÛÈÒBÓƒ…∆∆≈∆∆∆¿ƒ»

לפרטם.50)

.„ÈÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ÚÏÒ ËBt‰51ÔÈa , «≈∆«ƒ»«¬≈≈ƒ≈
‰pÙˆÈ ‡Ï  ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÔÈa ÌÈÏLeÈa52dlk ƒ»«ƒ≈ƒ»«ƒ…¿»¿∆»À»

˙LÁ ˙BÚÓa53Ï˜Le ÛÒk ˙BÚÓ Ï˜La ‡l‡ , ƒ¿¿∆∆»¿∆∆¿∆∆¿∆∆
˙LÁ ˙BÚÓ54. ¿¿∆

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 ˙Bt ÌÚ OÚÓ ÛÒk ÏlÁÏ zÓÀ»¿«≈∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈«
ÛÒk‰55‡e‰Â .56È„ ‰ÂMÓ ˙BÁt ˙Bta e‰iL57; «∆∆¿∆¿«≈»ƒ»∆ƒ»

È„ ‰ÂL Ô‰a ‰È‰ Ì‡ Ï‡58ÌÚ ÌÏlÁÈ ‡Ï  ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ»…¿«¿≈ƒ
ÛÒk‰59‰ÂL ˙Bt BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÓˆÚ ÈÙa ‡l‡ , «∆∆∆»ƒ¿≈«¿»≈«»≈»∆

ÏlÁÓ BÈ‡  ÈL OÚÓ ÏL ÔÈÈ„ ‰LÏLe È„ƒ»¿»ƒ»ƒ∆«¬≈≈ƒ≈¿«≈
˙Bt 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

   1 
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 ,eft˙pL OÚÓ ˙BÚÓe ÔÈlÁ ¿Àƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»
ÔkÓe3OÚÓÏ 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 ÔÏÏe eft˙ ,ÔÈlÁ ‰‡Óe ÈL OÚÓ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ≈»Àƒƒ¿«¿¿»»¿»«
ÌÈÚLÂ 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
ÔÈÏÏp‰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  רבי3)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 eÚ˙pL ÔÈlÁ ÏLÂ ÈL OÚÓ ÏL ∆«∆«¬≈≈ƒ¿∆Àƒ∆ƒ¿»¿
˙BÚÓ ÚÏÒa ‡ÈÓ18˙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¿≈∆
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קלב                
         

‰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 :BÏ »≈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«»∆

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 פי22)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  בכתב ֿיד אבל הראב "ד. השיגו ועלֿפי ֿזה 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 ' אורח ֿחיים 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 eÓ‡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.

.ÂeÓ‡39ÌBÏÁa BÏ40‰z‡L EÈ‡ ÏL ÈL OÚÓ : »¿«¬«¬≈≈ƒ∆»ƒ∆«»
‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ‡e‰ È‰ LwÓ¿«≈¬≈ƒ¿¿ƒ««ƒ∆»»

OÚÓ BÈ‡  BÏ Ó‡pM ‰Ó ÌL41˙BÓBÏÁ Èc . »«∆∆¡«≈«¬≈ƒ¿≈¬
ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï42. …«¬ƒ¿…ƒƒ

ל.).39) בסנהדרין (הובאה ט  הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא בלי41)ראה לכתחילה ואוכלו

שצודקת 42)חילול. אף ֿעלֿפי  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,

.ÊÓB‡‰43ÌÈ˙Ó Ìz‡ elÙ‡ :ÂÈÏ44eÚbz 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≈
ÌÈÚÓk Ì‡ ,Ô‰ ÈL OÚÓ ÏL47ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ∆«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒ

Ôek˙Ók Ì‡Â ,ÂÈ„Ï48ÔÈÓi˜ ÂÈc 49. ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»«»ƒ

י .43) הלכה שם, (תוספתא 44)תוספתא ברעב  כלומר ,
אף ֿעלֿפי45)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
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קלג                 
         

.Á‡ˆBn‰50ÈÏk51‰Ó È‰  'Ó ÂÈÏÚ e˙ÎÂ «≈¿ƒ¿»»»¬≈«
ÈL OÚÓ BÎB˙aM52 '˙ .ÏË  'Ë .È‡Óc  '„ . ∆¿«¬≈≈ƒ¿«∆∆
Ôa˜  '˜ .‰Óez53Ì‡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"דמי53)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 שכלי55)שם,
להקדיש. אדם בני  דרך מתכת וזה 56)של יא. משנה שם

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˙BÚÓ58ÌÈÏLeÈa ˙B‡ˆÓp‰59‰Ê ÈÈ„ elÙ‡ , »«ƒ¿»ƒ»«ƒ¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈlÁ el‡ È‰  ˙BÚn‰ ÌÚÂ ÛÒk‰ ÌÚ60ÏÈ‡B‰ ,61 ƒ«∆∆¿ƒ«»¬≈≈Àƒƒ

ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ak˙Ó ÌÈÏLeÈ È˜eLÂ62‡ˆÓ .63ÔÎB˙a ¿≈¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»¿»
ÈL OÚÓ el‡ È‰  OÚÓ Ba e˙ÎÂ ÒÁ64‰na . ∆∆¿»«¬≈¬≈≈«¬≈≈ƒ«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc65‰M‰ ˙BÓÈ ‡La66Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»¬»
Ï‚a67OÚÓ 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 מי67)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˙BÚÓ69ÌÈÏLeÈa ‰Ó‰a ÈÁBÒ ÈÙÏ ˙B‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈¿≈»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÏ 70˙BÚÓ ÔÈ‡ÈÓ ÌÚ‰  ˙˜ÊÁL ;OÚÓ ¿»«¬≈∆∆¿«…»»¿ƒƒ¿

˙BÓ‰a Ba ÔÈB˜Â OÚÓ71 ˙Èa‰ ‰a ˙B‡ˆÓp‰Â . «¬≈¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿«««ƒ
ÌÏBÚÏ72ÔÈlÁ73Ô˙˜ÊÁL ;74‰kLl‰ ˙ÓezÓ ¿»Àƒ∆∆¿»»ƒ¿««ƒ¿»

‰Ó‰a ÏÚ ÔÈaÊb‰ 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). רבי74)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  אף ֿעלֿפי 

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  כתבי ֿהיד 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.
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קלד                
         

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

(כסף ֿמשנה). למה עיון וצריך השמיטן,

.È‡ˆÓ82 ‰Óez ˙BÙÏ OÚÓ ˙Bt ÔÈa ˙Bt »»≈≈≈«¬≈¿≈¿»
BwÏ eÏtÈ83ÈÓÁk eÏÎ‡È  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ . ƒ¿«»∆¡»¿∆¡»≈»¿¿À¿≈

ÌÈ„È ˙ˆÈÁ ÔÈeÚËe ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡ :Ô‰ÈL84Ú‰Â ¿≈∆¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿∆¡≈
‰Óe˙k  LÓL85˙‡‰ ÌÈeÚËe ÔB‡Ï ÌÈeÒ‡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
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 OÚÓ89eÚ˙pL È‡cÂ ÏLÂ È‡Óc ÏL90 «¬≈≈ƒ∆¿«¿∆««∆ƒ¿»¿
Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È91. ≈»¿∆»∆»∆

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 ˙BÙa eÚ˙pL OÚÓ ˙Bt92ÏÎ‡È  ≈«¬≈∆ƒ¿»¿¿≈Àƒ≈»≈
‰‰Ëa Ïk‰93ÌB˜na94.OÚn‰ ˙‡ ‰cÙÈ B‡ «…¿»√»«»ƒ¿∆∆««¬≈

CÎÈÙÏ95Ì‡ ,96eÚ˙97ÏÎa ÔÈeÒ‡  ÌÈÏLeÈa ¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿»

ÔÈÓk Ô‰L98ÌÈÏLeÈa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;99‡e‰ È‰ , ∆≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¬≈
ÔÈÈzÓ BÏ LiL „k100.‰‰Ëa Ïk‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿≈»≈«…¿»√»

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 לפי95)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).

.ÂËÚBf‰101 ÌÈÏLeÈÏ ÒÎpL Á‡ ÈL OÚÓ «≈««¬≈≈ƒ««∆ƒ¿«ƒ»«ƒ
ÈL OÚÓ ÌÈÏecb‰102ÔÈÏecb‰  ÒkiL Ì„˜ BÚÊ . «ƒƒ«¬≈≈ƒ¿»…∆∆ƒ»≈«ƒƒ

ÔÈlÁ103elÙ‡Â ,104ÔÈ„BÙe .‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L „a105 Àƒ«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆ƒ
B˙B‡106B˙ÚÈÊ ˙ÚLa107. ƒ¿«¿ƒ»

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 כסף ֿמשנה. - 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 ירושלמי104)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

.ÊËÈL OÚÓ108?eÓ‡ OÚÓ ‰ÊÈ‡a .a ÏËa «¬≈≈ƒ»≈¿…¿≈∆«¬≈»¿
˙BˆÈÁÓ eÏÙÂ ,‡ˆÈÂ ÌÈÏLeÈÏ ÒÎpL OÚÓa109. ¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»»¿»¿¿ƒ

È‡ È‰LÌLÏ BÈÊÁ‰Ï ˙BˆÈÁÓ ÌL Ô110LÙ‡ È‡Â , ∆¬≈≈»¿ƒ¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆¿»
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ÒÎpL Á‡Ó B˙BcÙÏ111Èt ÏÚ Û‡Â112Ba ÔÈ‡L113 ƒ¿≈««∆ƒ¿«¿««ƒ∆≈
ÏËe ,ÔÈÈzÓ BÏ ÔÈ‡L „ ‡ˆÓÂ ;‰Ëet ‰ÂL»∆¿»¿ƒ¿»»»∆≈«ƒƒ»≈

˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,a114. ¿…¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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 בפרי ֿחדש 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:
בו  אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה)
לא  אימא מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו)
ט . הלכה פ "ב  למעלה וראה קאֿמשמע ֿלן". מחיצות, קלטו

שם. כנ"ל.113)ובהערות בחומשו, פט "ו.114)כלומר,

   1 
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.

.‡˙Bt2˙BÁ˜Ïp‰3ÔÈcÙ ÔÈ‡  ÈL OÚÓ ÛÒÎa4 ≈«ƒ¿»¿∆∆«¬≈≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ˜eÁa5‰‡Óh‰ ‡a e‡ÓË6; ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿¿¿««À¿»

eÏÚÈ ‡l‡7ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ÔÓˆÚ Ô‰8. ∆»«¬≈«¿»¿≈»¿ƒ»«ƒ

  

       
      

מהלכה  העולה  לקונו ,  האד בעבודת ההוראה  לבאר ויש 
 נית אחד  שמצד  קצוות, שני  חיבור  רואי שני , במעשר זו :
עיר   בירושלי לאוכלו  יש  השני  ומצד  , הבעלי לאכילת
בעלי אכילת היינו , ה '". יבחר אשר  המקו"  הקודש 
ישנה  גופא  ובזה  הרוחניות. בתכלית מצוה  אכילת שהיא 
תוכל  לא  כי  הדר ממ ירבה  "כי  הטבע  בדרכי  התחשבות
שהתורה  כלומר כו '",  בכס "ונתתה  אז גו '" שאתו 
הגבלה  ישנה  אעפ"כ  והגבלותיו . הטבע  בלבושי  מתחשבת
 אי שני  מעשר  בכס פירות כבר נלקחו   שא אחת:

." בירושלי ויאכלו  עצמ ה "יעלו  אלא  שוב  לפדות
 בדר כבר נעשה  שהדבר  שא היא , בזה  הביאור ונקודת
הטבע . בלבושי  יותר עמוק  ולהורידו   להוסי אסור הטבע ,

הטבע בדרכי  מלובשת להיות צריכה   האד עבודת  ג כ
וישתכל  שיבי אפשר "אי  שהרי  כו '", בריא   הגו "היות
הברכות  כל את ה ' נות ולכ כו '", וחולה  רעב  והוא  בחכמות
ההוראה  באה  וכא רויחי , ומזוני  חיי  בבני  המצטר בכל
הטבע בדרכי  יותר לעומק  ענייניו  את עוד  להוריד  שלא 
בתכלית  ית', מאתו  הברכות כל  ע להישאר אלא 

והקדושה . השלימות
      

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 .

.‰Ê9ÓÁ10OÚÓ ÛÒÎa Áe˜Ïa11OÚÓ ˙BtÓ ∆…∆¿»«¿∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈
ÔÓˆÚ12Ì‡Â .13‡ÓË14Ì‰ÈcÓ ‰‡Óh‰ „ÏÂa15 «¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿««À¿»ƒƒ¿≈∆

ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈ16. ƒ»¿≈»¿ƒ»«ƒ

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,
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הי "ב ֿיג, 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 

.‚ÔÈ‡17Ì„‡ ÏÎ‡Ó ‡l‡ OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï18 ≈ƒ¿»¿∆∆«¬≈∆»«¬«»»
ı‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL19ÂÈÏec‚ ÈÏecb B‡ ,20,ı‡‰ ÔÓ ∆ƒ»ƒ»»∆ƒ≈ƒ»ƒ»»∆

Ët‰ ÔB‚k21ÔÈie Ô‡ve ˜aa :‰Bza LÙÓ‰ ¿«¿»«¿…»«»«»»«…««ƒ
.ÎMe«≈»

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 '
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»∆«
˙BiËÙe ÔÈ‰Ók23ı‡‰ ÔÓ Ì‰ÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,24. ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆

‡ÏÂ25ÔÈ‡L ˙Bt ‡ÏÂ ,Ú˜wÏ ÔÈaÁÓ ˙Bt ¿…≈¿À»ƒ««¿«¿…≈∆≈»
ÌÈÏLeÈÏ 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.

שהריעיי " 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

.‰Lc‰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?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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 ואף ֿעלֿפי 
יין. ולא "קיוהא", אלא זה אין יין, טעם בו ויש שנתן,

ה"ז.37) מעשר מהל' בפ "ב  וראה החמיץ . שלא אף 

.ÁÈÏeÏ38ÔÈ„Ê39ÔÈeÁ‰Â40e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ,41 ¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…«¿ƒ
ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ 42e˜ÈzÓiL Á‡ ;43ÔÈÁ˜Ï 44Ï‡ .45 ≈ƒ¿»ƒ««∆«¿ƒƒ¿»ƒ¬»

Ûel‰46ÔÈÒBÓz‰Â ÏcÁ‰Â47,ÌÈLaÎp‰ Ïk ‡Le «¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
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ÔÈÁ˜Ï  e˜ÈzÓ‰ ‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓiMÓ ÔÈa48. ≈ƒ∆«¿ƒ≈«∆…ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
Bw‰Â49OÚÓ 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
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
 ֿ אף ֿעל 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  ואף ֿעלֿפי50)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

.ËÌBkk‰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‰Â57ÚÈÁ ˙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,

שאני54) "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 "צמחי55)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
ÒÈeÓk Ô‰ È‰  ÔÓL BÎB˙Ï Ô˙ Ì‡ ,ÁÏÓÂ64, »∆«ƒ»«¿∆∆¬≈≈¿¿»

OÚÓ ÛÒÎa Ô‰Ó Á˜BÏÂ65ÌÈn‰ ÈÓc ÚÈÏÓe . ¿≈«≈∆¿∆∆«¬≈«¿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) ומי62)נדה, לחם מתערובת הנעשה מאכל הוא

כמך. ערך ב 'ערוך' ראה "כותח ". גם ונקרא חלב ,
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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

הריני66) 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 ˙BÓez ≈¿ƒ¿¿∆∆«¬≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡e‰L69d˙ÏÈÎ‡Â70ÔÈ‡L .71ÔÈÏÎB‡ ∆¿«≈¬ƒ»«¬ƒ»»∆≈¿ƒ

‰k ‡l‡ d˙B‡LÓL ÈÚÓ ÌÈ72ÔB‡Ï ˙zÓe ,73, »∆»…¬ƒ¿…¿≈∆∆À∆∆¿≈
ÏeËÏÂ ÌÈÊÏ zÓ OÚn‰Â ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÏÎ‡Â¿∆¡∆∆¿»»¿««¬≈À»¿»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈ74ÔB‡Ï eÒ‡Â ,75ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,76; ¿»¿≈¿≈∆¡»∆»ƒ»«ƒ
‰Óez‰ ˙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
"מפני70) אלא: אמרו לא שם במשנה והנה התרומה. של

"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‰ ÈÁÊÏ ‰Ó‰a ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ∆∆
OÚn‰79ÌÈÊÏ 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 eÊb ; ¿≈¿«¿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 אוכלי80)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 ˙ÈÚÈL ˙Bt ÔÈÁ˜BÏ ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ
ÚÏ 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˙Bt B‡ ,ÔÈaÁÓ ˙Bt B‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ «≈««ƒ»∆«≈¿À»ƒ≈
ÌÈÏLeÈÏ 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 ואף ֿעלֿפי  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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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 ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ˙Bt «≈«≈ƒ»«ƒ¿∆∆«¬≈
‚‚BLa93ÌÈÓc‰ ÈÊÁ‰Ï ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk  ¿≈ƒ∆«≈¿«¬ƒ«»ƒ

ÌÈÏÚaÏ94Ô‰Â ,95eÈ‰L ˙BÓk OÚÓ96„ÈÊÓa ;97 «¿»ƒ¿≈«¬≈¿∆»¿≈ƒ
ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ˙Bt‰ 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
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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¿≈»¿∆∆«¬≈
ÌÈÏLeÈÏ103Ì‡Â .104‚‚BLa :Á˜Ï105eÊÁÈ  ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈«¿¿

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰106.ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡˙Â ‰ÏÚz „ÈÊÓa ; «»ƒƒ¿»¿≈ƒ«¬∆¿≈»≈ƒ»«ƒ
dBÚÂ ‡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) וכתבי ֿהיד,105)שם, הישנים הדפוסים ברוב 
הגירסא  היתה וכן "בשוגג", ולהלן "במזיד", כאן הגירסא
וצריך  היא, סופר וטעות ,(270 עמ ' (קידושין 'המאירי ' לפני 
וראה  (כסף ֿמשנה. 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‰ Áa ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»««≈¬≈∆

ÏÎ‡È113Ún‰ Ô˙B‡ „‚k˙B114˙B˙a ÌÈÏLeÈa …«¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿«
OÚÓ115ÏÏk‰ ‰Ê .116‰ÏÈÎ‡Ï ıeÁ ‡ÈˆB‰L Ïk : «¬≈∆«¿»…∆ƒ«¬ƒ»

‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le117OÚÓ ÈÓcÓ118B‡ ÎBn‰ Áe , ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈«¬≈»««≈
˙Ó119Bc‚k ÏÎ‡È 120Ìi˜ ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;121 ≈…«¿∆¿¿ƒ»»«≈«»

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰ eÊÁÈ122ÔÎÂ .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"ח ֿט , 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 ÈÁÊÏ ‰iÁ127‰Ó‰e ,128OÏ »««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿«
‰Â‡z129‰Ê È‰ 130‰LÈÁÏ 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 
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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 אף ֿעלֿפי 
לוי בן יהושע  כרבי  ה"ד, ערכין מהל' (פ "ז שני  בהקדש
השלמים  שקדושת לומר מקום והיה שם), ב 'ירושלמי '
שני , כהקדש היא הרי  המעשר, קדושת עם ביחד שחלה
נמצאת  פקעה, המעשר שקדושת שכיון קאֿמשמע ֿלן
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‰ dBb ÔBÓÓ OÚn‰L ,OÚÓ144CÈˆ 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‰ ˙Bt Ì‡ : ¿≈ƒƒ≈««¬≈«¿»»«»»¿≈
ÌÈÓL150ÏÎ‡ OÚÓ ÛÒk Ì‡Â ;151ÌÈÓ„ eÊÁÈ  »«ƒ¿ƒ∆∆«¬≈»««¿¿»ƒ

ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ ÌÓB˜ÓÏ152Ôc‚k ÏÎ‡È B‡ , ƒ¿»¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ…«¿∆¿»
ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏLeÈa153.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
כתבי ֿיד  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 

ה'תשע"ט  שבט  י' רביעי יום 

   1 
והלוקח 1) תגר. שאינו ממי  לשלמים בהמה הלוקח  יבאר

יין  לו שהיה מי  כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי 
שלקחו  צבי  מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני  מעשר של
כנגדו  אוכל להיות מעשר דינר והמניח  ומת. מעשר בכסף 
הפירות  ומשך מעשר של פירות הלוקח  לחולין. שיצא עד
חולין  פירות לו שהיו מי  שהוקרו. עד הסלע  נתן ולא
מעשר  לחלל מותר אם ממנה. חוץ  מעשר ומעות בירושלים
שהיו  וטהורים טמאים מעותיו. על או ע "ה פירות על שני 

בירושלים. כאחד שותים או אוכלים

.‡‰Â‡z OÏ ‰iÁÂ ÌÈÓÏL ÈÁÊÏ ‰Ó‰a Á˜Bl‰2 «≈«¿≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬»
ÈnÓ3˜c˜„Ó BÈ‡Â bz BÈ‡L4ÔÈlÁÏ BÚ‰ ‡ˆÈ 5, ƒƒ∆≈«»¿≈¿«¿≈»»»¿Àƒ

Oa‰ ÈÓc ÏÚ ÔÈaÓ BÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡6Ï‡ . ¬ƒ»¿≈»¿Àƒ«¿≈«»»¬»
ÔÈlÁÏ BÚ‰ ‡ˆÈ ‡Ï  bz‰ ÔÓ Á˜Bl‰7. «≈«ƒ««»…»»»¿Àƒ

עשה.2) וכתורה "אמר 3)וכדין א: הלכה שם ירושלמי 
לחולין) והקנקן העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי 
חושב  אינו כי  בסחורה, יודע  (שאינו הדיוט  המוכר כשהיה
העור  על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא  שמכר,
מעשר  במעות קנאם שלא לפי  לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן.
הבשר  דמי  שיודע  (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני ).
(ולא  עצמו בפני  וזה עצמו בפני  זה כמוכר נעשה והעור),

לחולין)". העור.4)יצאו על מקפיד אינו כלומר,
לפי5) בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין כלומר,

כמתנה  הוא שהרי  שני , מעשר בקדושת כלל נתקדש שלא
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קמי                 
         

העור  ודין כך, על מקפיד המוכר שאין הלוקח , בידי 
סתומות. חביות כדין הבהמה, לגוף  שנבלעים 6)המחובר

הבשר. בדמי  העור וקרקעות 7)דמי  עבדים כלוקח  ודינו
טמאה. ובהמה

.˙BÓe˙Ò ÔÈÈ Èck Á˜Bl‰ ÔÎÂ8ÌkcL ÌB˜nÓ ¿≈«≈««≈«ƒ¿ƒ»∆«¿»
˙BÓe˙Ò În‰Ï9Ô˜w‰ ‡ˆÈ  bz BÈ‡L ÈnÓ ¿ƒ»≈¿ƒƒ∆≈«»»»««¿«

ÔÈlÁÏ10CÎÈÙÏ .11CÈˆ12ÈL‡ ÁzÙÏ ÎBn‰ ¿Àƒ¿ƒ»»ƒ«≈ƒ¿…«»≈
ÌÈck‰13ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,14‰ˆ Ì‡Â .15 ««ƒ¿≈∆…≈≈««¿«¿Àƒ¿ƒ»»

‰cÓa kÓÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ÈÓÁ‰Ï16Ô˜w‰ ‡ˆÈ  ¿«¿ƒ««¿¿ƒ¿…¿ƒ»»»««¿«
ÔÈlÁÏ17. ¿Àƒ

לחולין.8) הקנקן יצא לא פתוחות, הלוקח 9)אבל אבל
לחולין. הקנקן יצא לא פתוחות, להימכר שדרכם במקום

שבתוכו.10) היין אגב  בחינם ונותנו עליו, מקפיד אינו שאז
ומכר 11) תגר, אינו המוכר שאם שאמרנו לפי  כלומר,

הקנקנים  יצאו סתומות, להימכר שדרכם ובמקום סתומות
שאמרו:12)לחולין. הלל כבית יג. משנה ג פרק  שם

שמאי כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח ), "מפתח 
היין. את לערות גם שדרכה 13)שהצריכו במקום ומדובר

הוא  פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר
בכסף  משלם והלוקח  עליהם, מקפיד שהוא דעתו מגלה

הכדים. עבור גם שיתרבה 14)המעשר כדי  זה וכל
שהוא  ונראה הקנקן, כנגד בקדושה יאכל שהרי  המעשר,
בפני העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין

לחולין. יצא שלא כדי  תגר.15)עצמו, שאינו המוכר
להונות 16) יבוא שלא כדי  בדיוק , היין את למדוד כלומר,

פחות  לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את
עבורו. משלם שהוא ממה פותח 17)יין שהוא פי  על אף 

אין  זה שבנידון היין, את למדוד כדי  הכדים ראשי  את
הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך הוכחה הכדים ראשי  פתיחת

.‚˙BÁe˙t ÔÁ˜Ï18˙BÓe˙Ò B‡19ÔkcL ÌB˜Óa ¿»»¿¿¿»∆«¿»
˙BÁe˙t În‰Ï20˜c˜„nL bz‰ ÔÓ Á˜lL B‡ , ¿ƒ»≈¿∆»«ƒ««»∆¿«¿≈

ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡Ï  B˙ÈÎÓa21ÌÈ‡z ÈlÒ Á˜Ï . ƒ¿ƒ»…»»««¿«¿Àƒ»««≈¿≈ƒ
ÈÏk‰ ÌÚ ÌÈÚÂ22ÔÈlÁÏ ÈÏk‰ ÈÓ„ e‡ˆÈ ‡Ï 23. «¬»ƒƒ«¿ƒ…»¿¿≈«¿ƒ¿Àƒ

לחוד.18) הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
בפני20) אחד כל שמוכרין הוכחה היא פתוחות, שמכירתן

עבור 21)עצמו. גם המעשר בכסף  הלוקח  ששילם ונמצא
בירושלים. כנגדו לאכול וצריך שמניחים 22)הקנקן,

בתוכו. אף 23)הסלים עצמו בפני  הכלי  הוא מוכר שוודאי 
הסלים  אבל פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי  תגר, אינו אם

תגר. הוא אם אף  עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו

.„Ô˙tÏ˜ e‡ˆÈ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ Á˜Ï»«¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆»¿¿ƒ»»
ÔÈlÁÏ24Ï˙BÁ Á˜Ï .25Ï˙BÁ‰ ‡ˆÈ  ÌÈÓz ÏL ¿Àƒ»«»∆¿»ƒ»»«»
ÔÈlÁÏ26˙BÒec Ì‡ ,ÌÈÓz ÏL ‰t˜ .27e‡ˆÈ  ¿ÀƒÀ»∆¿»ƒƒ¿»¿

˙Btw‰28ÔÈlÁÏ29ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï  Â‡Ï Ì‡Â ,30. «À¿Àƒ¿ƒ»…»¿¿Àƒ

תגר.24) הוא אם אף  עליהם, מקפיד המוכר אין שוודאי 
כסלי26)סל.25) הוא והרי  עליו, מקפיד המוכר שאין

וענבים. מחמת 27)תאנים לקופה מחוברות הן שאז

לו. וצריכות בלשון 28)דריכתן, וסיים יחיד בלשון פתח 
מקפיד 29)רבים. המוכר ואין לתמרים, הקופות שטפלות

בסוף 30)עליהן. הנזכר התאנים סלי  של הכלי  כדין ודינן
הקודמת. ההלכה

.‰ÔÈÈ BÏ ‰È‰L ÈÓ31ÈL OÚÓ ÏL32ÏÈ‡L‰Â , ƒ∆»»«ƒ∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
OÚÓ B˙B‡Ï ÂÈp˜˜33Ì‰Èt ˙‡ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ ,34 «¿«»¿«¬≈««ƒ∆»«∆ƒ∆

ÌÈp˜w‰ ˙‡ OÚÓ ‰˜ ‡Ï 35ÔÈi‰ Òk .36ÔÎB˙Ï …»»«¬≈∆««¿«ƒ»«««ƒ¿»
Ì˙Ò37OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡˜ Ì‡ ,38Ì˙Ò ‡lL „Ú ¿»ƒ»»≈¿»»«¬≈«∆…»«

ÌÈp˜w‰ ˙‡ OÚÓ ‰˜ ‡Ï  Ì‰Èt ˙‡39Ì‡Â ; ∆ƒ∆…»»«¬≈∆««¿«ƒ¿ƒ
OÚÓ ‰˜  OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡˜ Ô‰Èt Ì˙qMÓƒ∆»«ƒ∆»»≈¿»»«¬≈»»«¬≈

Ô˜w‰ ˙‡40ÔÈlÁ ˙ÈÚÈ Ô˜w‰ CB˙Ï „È˜Ù‰ .41B‡ , ∆««¿«ƒ¿ƒ¿««¿«¿ƒƒÀƒ
ÒkL42ÔÓL ÔÎB˙Ï34Èˆ B‡ ıÓÁ B‡44ÏL L„ B‡ ∆»«¿»∆∆…∆ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÈL OÚÓ45ÔÈa ,46Ì˙qMÓ47‡lL „Ú ÔÈa «¬≈≈ƒ¿»≈ƒ∆»«≈«∆…
ÌÈp˜w‰ ˙‡ OÚÓ ‰˜ ‡Ï  Ì˙Ò48. »«…»»«¬≈∆««¿«ƒ

יין.31) אחר.32)דווקא יין על שני  מעשר שעשאו
שני .33) מעשר בהם להוליך מושאלים שהם במפורש אמר
אם 34) שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, של

הקנקנים. משאילם,35)ייפתחו רק  שהוא שפירש כיוון
ואחר  קליפתם, בלי  פירות מעשר כמפריש הוא שהרי  ועוד
הפרי כנגד אלא פודה אינו שבוודאי  לקליפתם, הכניסם כך

לגריעותא. תרתי  כאן והרי  יין 36)גרידא עתה שהוא
שני . ולא 37)מעשר הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני . למעשר טבול כשהוא כנסו אלא עדיין, שם לו קרא
אחר.38) יין היין 39)על צריך הסתימה שלאחר אף 

מש  אלא שאינו פירש שלא ואף  בכל לקנקן, הקנקנים, איל
מעשר  כמפריש הוא שהרי  הקנקן את מעשר קנה לא זאת
לקליפתם. מכניסם כך ואחר קליפתם, בלי  פירות

רמון 40) כמפריש הוא הרי  לקנקן, היין שצריך שכיוון
הוא  פשוט  אבל הקליפה. עם הפרי  כל את שפודה בקליפתו,
שלאחר  אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס  הקנקן שאין
מקליפות  הוא עדיף  שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית

הפירות. מן יפריש 41)שנקלפו (שלבסוף  טבל כלומר,
הוסיף  זו רביעית ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה
הקנקן, פי  שסתם לאחר מעשר ועשאו שם קרא ואפילו יין,
טבל  יין רביעית לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא
המעשר. לגבי  הקנקן בטל לא המעשר, מן חוץ 

את 42) המעשר (שקנה אמורים דברים "במי  שם: בתוספתא
ציר, של אבל כנ"ל) לקנקן, צריך (שהיין יין בשל הקנקן),
שלא  בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס , של חומץ , של

מעשר". קנה בלי43)גפם "רימון אמרו: קח : בכתובות
קנקנים". בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר לא קליפתו

נזכר 44) ולא במעשר, כלל חייב  ואינו דגים. שמן הוא
(תוספתא  שם א מפרק  באשגרה אלא שם בתוספתא

זית. שמן בו שעירבו או שהוא 45)כפשוטה). פירש שלא
עדיין. שם קרא ולא הקנקנים שם.46)משאיל שקרא

הקנקנים.47) פי  הצריך 48)את כיין אינם  אלו שכל
בקליפתו. פרי  כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן,

.ÂBÁ˜lL Èˆ49wÈ  ˙ÓÂ OÚÓ ÛÒÎa ¿ƒ∆¿»¿∆∆«¬≈»≈ƒ»≈
BBÚa50BËÁLe ÈÁ BÁ˜Ï .51‰Ê È‰  ‡ÓËÂ ¿¿»«¿»¿ƒ¿»¬≈∆
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קמב                
         

e‡ÓËpL ˙Bt ‡Lk ‰„tÈ52OÚÓ Èc ÁÈpn‰ . ƒ»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿¿««ƒ«ƒ»«¬≈
Bc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÈL53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54, ≈ƒƒ¿≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ

‰ÚÓ ÌÈOÚa ‡ˆBÈ Èc‰ ‰È‰Â55ÂÈÏÚ ÏÎ‡ , ¿»»«ƒ»≈¿∆¿ƒ»»»«»»
‰ÚÓ OÚa56eÏÊe‰Â57È‰Â ÔÓÊ Á‡Ï ˙BÚn‰ ¿∆∆»»¿¿«»¿««¿««¬≈

‰ÚÓ ÌÈÚa‡a ‡ˆBÈ Èc‰58ÏÎ‡Ï CÈˆ 59 «ƒ»≈¿«¿»ƒ»»»ƒ∆¡…
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ‰ÚÓ ÌÈOÚa ÂÈÏÚ60. »»¿∆¿ƒ»»¿««»≈≈¿Àƒ

 ÔÈÚÓ OÚa ‡ˆBÈ Èc‰ È‰Â ˙BÚn‰ e˜e‰¿«»«¬≈«ƒ»≈¿∆∆»ƒ
ÔÈÚÓ LÓÁa ÂÈÏÚ ÏÎB‡61.ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ≈»»¿»≈»ƒ¿««»≈≈¿Àƒ

תאווה.49) הקדשים 50)לבשר את פודין "שאין
פי על ואף  "קדש". קרוי  שני  ומעשר לכלבים", להאכילם
ממי תאווה לבשר חיה שהלוקח  א, בהלכה רבינו שכתב 
כשרה  כשהיא אלא אינו זה לחולין, העור יצא תגר, שאינו
כשמת, אבל לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה,
ולכן  בעור, עיניו נתן כאילו זה הרי  לאכילה, ראוי  שאינו

עורו. עם לקברו פודה 51)החמירו ואינו לאכילה, שראוי 
שחוט . כשלקחו וחומר וקל לכלבים. שהם 52)להאכיל

מחלל 53)נפדים. בירושלים פירות שכשקונה כלומר,
הפירות. על שבדינר המעשר כשיאכל 54)מעות כלומר,

הדינר. כל של בשוויו עשרים 55)פירות היו כלומר,
בדינר. חולין.56)מעות וחציו מעשר הדינר חצי  ונמצא

אכל  אם אבל הדינר, של חציו כנגד אלא אכל כשלא ודווקא
כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב  נתחלל, הרי  כולו, כנגד

ששם 57) ולפי  וכו'". אחר למקום "והלך שם: במשנה
רבינו  דברי  ואילו לירושלים, וחוץ  חולין של באיסור מדובר
זו  בבא השמיט  ולפיכך בירושלים, שני  מעשר של בדינר

ירושלים. לחומת חוץ  להוציאו אסור והשאלה 58)שהרי 
וכפי בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק  יאכל  אם היא

עליו שחלל לפני  שווה שיאכל שהיה או המעשר, פירות את
המעשר  ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי  מעות, כ' כנגד

חולין.59)נפסד. בתורת מעשר מוציא יהא כן לא שאם
אחר 60) הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין שכשם

הפדייה. "צריך",61)זמן רבינו כתב  לא וכאן יותר, ולא
מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון

מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז

.ÊÁ˜Bl‰62˙Bt63CLÓe ,OÚÓ ÛÒk ÏL ÚÏÒa «≈«≈¿∆«∆∆∆«¬≈»«
˙Bt‰64‰ ‡ÏÂÚÏq‰ ÔzÏ ˜ÈtÒ65e˜e‰L „Ú «≈¿…ƒ¿ƒƒ≈«∆««∆¿

ÚÏÒ Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ‰Ê È‰  ÌÈzLa e„ÓÚÂ ˙Bt‰«≈¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆«
„Ïa66˙È˙a  BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ«

‰B˜ ÛÒk‰67OÚnÏ ÎO‰Â ,68. «∆∆∆¿«»»««¬≈

בירושלים.62) בלוקח  דעת 63)והמדובר על חולין של
שבידו. שני  מעשר של סלע  עליהם לא 64)לחלל ואילו

כדין  במשיכה אותם קונה היה לחלל, דעת על משך
דעת  על שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין
הכסף . בנתינת אלא החילול, לגבי  נגמר הקניין אין לפדות,

בקדושת 65) הפירות אז ונתפסו מייד, הסלע  נתן ואילו
שני . למעשר נתייקרו נתייקרו, שאם ספק  כל אין המעשר,

מקח 66) דין שגבי  לפי  בלבד, סלע  למוכר נותן כלומר,
ובזה  המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר,
שהם  פי  על אף  הפירות, כל על הסלע  קדושת נתפסה

אין  המעשר קדושת שלגבי  לפי  סלעים, שני  עתה שווים
בכסף . אלא נגמר, המחלל) (שהוא קידושין 67)המקח 

כמותו. והלכה גבוה, ממון שני  שמעשר מאיר לרבי  נד:
נתפסים 68) סלעים, שני  עתה ששווים הפירות, כל כלומר,

המעשר. בקדושת

.ÁÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ˙Bt CLÓ»«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈
BÈ‡  ÚÏÒa e„ÓÚÂ ˙Bt‰ eÏÊe‰L „Ú ˙BÚn‰«»«∆¿«≈¿»¿¿∆«≈

Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ69ÚÏÒ ‡l‡ ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ «¿ƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«
˙Á‡70ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰iL ÚÏÒ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓe ,71Ô˙BÂ ««ƒ»∆»∆«¿ƒ»ƒ«Àƒ¿≈

ÎBnÏ72ı‡‰ ÌÚ ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â .73‰Ê È‰  «≈¿ƒ»»«≈«»»∆¬≈∆
ÏL ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ‰iL ÚÏÒ ÔzÏ zÓ74 À»ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc75BÏ Ô˙ .76˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,OÚÓ ÏL ÚÏÒ ¿«»«∆«∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó  ÌÈzLa e„ÓÚL „Ú ˙Bt‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿«ƒ«∆»»

‰„t77Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,78. »»¿«ƒ≈≈∆

עליהם.69) מחלל אינו בשעת 70)כלומר, עתה, שהרי 
אחד. סלע  אלא שווים הפירות אין לא 71)החילול אבל

אחד  סלע  אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי  המעשר, מן
ששוויו  מעשר ולא חולין לקבל צריך המוכר והרי  בלבד,

חולין. של משוויו וממכר 72)פחות מקח  לעניין שהרי 
סלעים. שני  שווים היו ואז במשיכה, אבל 73)קנה

יכול  אינו דמאי , של שני  מעשר בקדושת הנזהר לחבר
שנתחייב . כפי  בחולין, אלא בדמאי  עצמו לפטור

וחזקתו 74) המכשול, בזה ברוב  נופל הארץ  שעם "לפי 
[כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי , משמש שהוא
שהוא  וכיוון מספק , דמאי  של מעשר מעות מחלל אינו
לו  נמציא אם כלום בכך אין בדמאי , מזלזל וכה כה בין
אלא  הארץ , לעם דמאי  למכור אסרו ולא דמאי ]". מעות

במעות. לא אבל עצמן, לא,75)בפירות וודאי  של אבל
הארץ . לעם וודאי  של שני  מעשר מעות מוסרין שאין לפי 

למוכר.76) כי77)הלוקח  למעשר, השכר כלומר,
מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע , אז שווים שהיו הפירות
בו. לחזור המוכר שיכול אף  משיכתו, היא מעשר שפדיית

כמו 78) היא ההלכה הרי  הפירות, קניין לעניין כלומר,
ואם  במשיכה, אלא נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין
את  ללוקח  לו מחזיר שפרע ", "מי  לקבל רוצה המוכר
של  בשווי  מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע 
הממון  בקנייני  קשור המעשר פדיון שאין סלעים, שני 

הרגילים.

.Ë˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,OÚÓ ÏL ÌÈzL ÌÈÚÏÒ BÏ Ô˙»«¿»ƒ¿«ƒ∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó  ÚÏÒa ˙BÈ‰Ï eÊÁL „Ú ˙Bt‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿¿∆««∆»»

‰„t79t  ÈL OÚn‰L .Ì‰ÈÈa ÔÈc‰ ˙cÓe ,B˙i„ »»ƒ««ƒ≈≈∆∆««¬≈≈ƒ¿ƒ»
B˙ÎÈLÓ ‡È‰80. ƒ¿ƒ»

שווים 79) שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד מעשר, פירות הם אחד, סלע 

המשיכה 80) כמו קונה, שני  במעשר הכסף  נתינת כלומר:
בחולין.

.È˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,ÌÈÏLeÈa ÔÈlÁ ˙Bt BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»≈Àƒƒ»«ƒ¿»¿
ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÈL OÚÓ81˙BÚn‰ È‰ :ÓB‡  «¬≈≈ƒƒ»«ƒ≈¬≈«»
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קמג                 
         

ÌL ÌÏÎ‡ÈÂ ;el‡‰ ˙Bt‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ Ì‰‰82 »≈¿À»ƒ««≈»≈¿…¿≈»
ÔÓB˜Óa ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ e‡ˆÈÂ ,‰‰Ëa83. ¿»√»¿≈¿»«»¿Àƒƒ¿»

ופירש 81) במדינה". ומעות בירושלים "פירות במשנה:
ארץ  ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו

מירושלים". לבד אנו 83)בירושלים.82)ישראל שאין
בשעת  אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים

החילול.

.‡ÈBÏ LÈÂ ,ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰»¿«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿≈
˙Bt84ÓB‡  ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ85el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ : ≈ƒ»«ƒ≈¬≈«»»≈

eÏÚÈÂ ,ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ;Ì‰‰ ˙Bt ÏÚ ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ«≈»≈¿≈¿«»¿Àƒ¿«¬
ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ˙Bt‰86˙BÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡L . «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ∆≈»ƒƒ¿

.ÏelÁ‰ ˙ÚLa „Á‡ ÌB˜Óa ˙Bt‰Â ˙BÚn‰«»¿«≈¿»∆»ƒ¿««ƒ

הלכה 85)חולין.84) ד בפרק  למעלה רבינו שכתב  ומה
חולין  של פירות על שני  מעשר מעות מחללין שאין ו,
מעשר  של המעות שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ 
כן  ולמדו לירושלים, מחוץ  חולין של הפירות וגם שני 
את  ונתת וגו' המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי 
מקום  בקירוב  אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף 
מעשר  מעות אם אבל מקום. בריחוק  ולא (=בירושלים)
- לה מחוצה חולין שפירות פי  על אף  בירושלים, שני 
מחוץ  שני  מעשר המעות אם שמחללים כשם מחללים,

בירושלים. חולין ופירות כשפירות 86)לירושלים ודווקא
פירות  אם אבל בירושלים, שני  מעשר מעות או חולין
מעות  על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני  מעשר

לה. שמחוצה ולא שבירושלים חולין

.ÈCÈˆÂ ÌÈÏLeÈa OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï87ÔÈlÁ ˙Bt BÁÏ LÈÂ ,88ÔÏÎ‡Ï ‰ˆBL89 »∆¿≈«¬≈≈Àƒ∆∆¿»¿»

ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ :BÁÏ ÓB‡ ≈«¬≈¬≈«»»≈¿À»ƒ«
ÛÒÎa ˙BÁe˜Ï ˙Bt‰ Ì˙B‡ e‡ˆÓÂ .EÈ˙Bt≈∆¿ƒ¿¿»«≈¿¿∆∆

‰‰Ëa BÁ Ì˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ,OÚÓ90„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ «¬≈¿…«»¬≈¿»√»¿…ƒ¿ƒ
ÌeÏk91.ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ , ¿¿≈¿«»¿Àƒ

שאסור 87) וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם לדברים
שני . מעשר מעות עבורם ובין 88)להוציא בירושלים בין

לה. אחרים,89)מחוצה דברים בהם ולקנות למכרם ולא
שאינו  שני  מעשר בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם

לאכילה. אלא מעשר 90)עומד בכסף  שנקנו פירות כדין
שאף 91)שני . שני , מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

טבל  אם אלא שני , במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי  על
שני . מעשר לשם

.‚ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na92ÏÚa BÁ ‰È‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬≈««
Á ˙Bt‰93ÈL OÚÓ ÏL ˙Bt ÔÈÒBÓ ÔÈ‡L ; «≈»≈∆≈¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÁÏ ‡l‡ È‡cÂ ÏL94CÎÈÙÏ .95ÏL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆««∆»¿»≈¿ƒ»ƒ»«»∆
ı‡‰ ÌÚÏ Û‡ Ôk ÓB‡  È‡Óc96ÏlÁÏ zÓe . ¿«≈≈«¿«»»∆À»¿«≈

ÈL OÚÓ97˙Bt ÏÚ98ÂÈ˙BÚÓ ÏÚÂ ı‡‰ ÌÚ99, «¬≈≈ƒ«≈«»»∆¿«¿»
Ì‰ ÈL OÚÓ ÏL ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â100. ¿≈¿ƒ»∆∆»∆«¬≈≈ƒ≈

של 92) חולין פירות על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו

של 93)חבירו. שני  במעשר ליתן אסור הארץ  לעם אבל
טומאה.94)וודאי . בחזקת שהוא הארץ , לעם לא אבל

של 95) כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא לפי 
וודאי . פירותיו.96)מעשר על מחלל פירות 97)כלומר,

דמאי . של שני  מעשר ד 98)ומעות פרק  למעלה ראה
ב  פירות.הלכה על פירות מחללים רבינו שלדעת

(מעות 99) מחללין אומרים, היו "בראשונה שם: במשנה
על  אף  לומר, חזרו הארץ . עם פירות על דמאי ) מעשר של

קודש".100)מעותיו". פודה קודש "ואין

.„ÈBc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï OÚÓ ÏL Èc ÁÈpn‰101 ««ƒ«ƒ»∆«¬≈ƒ¿≈¿∆¿
‡l‡ epnÓ ‡L ‡lL „Ú ÂÈÏÚ ÏÎ‡L ÔÂÈk  CÏB‰Â¿≈≈»∆»«»»«∆…ƒ¿«ƒ∆∆»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‰ËetÓ ˙BÁt»ƒ¿»»»¿Àƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

È‡Óc ÏLa102„Ú ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï  È‡cÂ ÏLa Ï‡ ; ¿∆¿«¬»¿∆««…»»¿Àƒ«
ÔÈÙÈÒBnL Á‡ ‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁt epnÓ ‡MiL∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ»∆¿»««∆ƒƒ
‰Úa‡Ó ˙BÁt epnÓ ‡LpL ÔB‚k ,LÓÁ‰ ˙‡∆«…∆¿∆ƒ¿«ƒ∆»≈«¿»»

‰Ëet ‰ÂL ÈLÓÁ103. À¿≈»∆¿»

שם.101) ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו כלומר,
חומש.102) עליו מוסיף  בו 103)שאינו יש אם אבל

פירות  עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה חומשי  ארבעה
שהוא  מלבר, חומש עליו מוסיף  הוא שהרי  פרוטה, בשיווי 

שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי  מלגיו, רובע 

.ÂËÔÈ˙BL B‡ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÔÈB‰Ëe ÔÈ‡ÓË104 ¿≈ƒ¿ƒ∆»¿ƒƒ
ÔÈÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÔÈB‰h‰ eˆÂ ,ÌÈÏLeÈa „Á‡k¿∆»ƒ»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ
ÈL OÚÓ ÏL ÚÏÒ ÔÈÁÈpÓ  Ì‰lL ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»∆«ƒƒ∆«∆«¬≈≈ƒ
BÊ ÚÏÒ  ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡ ÌÈB‰h‰L Ïk :ÔÈÓB‡Â¿¿ƒ…∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«
e˙LÂ eÏÎ‡ È‰L ,ÔÈlÁÏ ÚÏq‰ ‡ˆ˙Â .ÂÈÏÚ ÏlÁÓ¿À»»»¿≈≈«∆«¿Àƒ∆¬≈»¿¿»

‰‰Ëa dÈÂLa105ÌÈ‡Óh‰ eÚbÈ ‡lL „Ïe . ¿»¿»¿»√»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿≈ƒ
.e‰e‡nËÈ ‡lL ,ÏÎ‡na¿«¬»∆…¿«¿

מקבל 104) שאינו חרס , של בכד כשהמעשר המדובר
שמטמאים  זבים היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה
מערה  מהם אחד וכל מת. טמאי  אלא בהיסט  חרס  כלי  גם
אל  הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי  אל מהכד
או  אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי 
ביחד  לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים אינם

טמאים]. חולין וזה טהור, שני  מעשר [מכאן 105)זה
שאם  טמאים, פירות על שני  מעשר של מעות חילל שאם
מעשר  כדין באכילה, אסורים יהיו מעשר בקדושת יתפשו
טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה הרי  - טמא שני 

למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם

   1 
ואם 1) להאכל, דינו והיכן קודש, הוא רבעי  שנטע  יבאר

ואם  מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים
כרם  מעלים יום שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין
רבעי נטע  לו שהיה מי  אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי 
לערלה  ר"ה הוא אימתי  הערלה. בשני  או השמיטה בשנת
אם  והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי  ולרבעי ,

וברבעי . בערלה מותרין

.‡ÈÚ ÚË2‰Me :Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È‰  ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
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קמד                
         

BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈt Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ
ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚÏ4ÈL OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈

‡ÈeÒa ÈL OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ
‡ÈeÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ ÚËe . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»

‰Bza BÈc Lt˙ ‡lL L„˜ EÏ ÔÈ‡L ;eÈ‰È BÏƒ¿∆≈¿…∆∆…ƒ¿»≈ƒ«»
‡e‰L ÈÓÏ8ÈÚ ÚËpÓ ıeÁ9. ¿ƒ∆ƒ∆«¿»ƒ

לה.2) ובברכות א). משנה פ "א (פרה שנים ארבע  בת נטיעה
וחד  רבעי , כרם תני  חד ברבי : שמעון ורבי  חייא "רבי  אמרו:
ופסק  רש"י ) - רבעי  בתורת האילן פירות (כל רבעי  נטע  תני 
הפנים  במראה וראה רבעי ". "נטע  כמאןֿדאמר רבינו

חייא. רבי  ד"ה פ "ו ראש פרשת 3)לברכות, בספרי  הוא כן
ב . משנה פ "ה שני  במעשר וראה י ), ה, (לבמדבר נשא

ג 4) פרשה קדושים פרשת ובספרא שם, בספרי  הוא כן
קיט . עשה המצוות, בספר וראה ט . פ "ב 5)הלכה למעלה

שם. בספרי  הוא כן א. הלכה 6)הלכה פ "א למעלה ראה
הלכה 7)יד. פ "ז פאה (ירושלמי  שני  למעשר הוקש שהרי 

ב ). הלכה פ "ה שני  ומעשר צריך 8)ה, שהוא למי  כלומר,
ספרי ,9)להנתן. "ולשון רבינו: כתב  שם, המצוות בספר

ונתנם  הקדשים כל הכתוב  משך יהיו, לו קדשיו את ואיש
ומעשר  ופסח  ושלמים תודה אלא מהם שייר ולא לכהן,

לבעלים". שיהיו רבעי , ונטע  שני  ומעשר בהמה

.OÚÓk ,e‰„Bt  ÈÚ ÚË ˙BcÙÏ ‰ˆB‰»∆ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿«¬≈
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dBb ÔBÓÓ15OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆
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שם.10) כביתֿהלל 11)ספרי  ג, משנה פ "ה שני  מעשר
א. הלכה בפ "ה למעלה וראה כביתֿשמאי . ספרא 12)ולא

תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י : הלכה שם
לעונת  שיבוא עד הרבעי  את פודין אין אמרו מכאן
גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ "ב  למעלה וראה המעשרות".
ואין  פודה, אתה פרי  "תני , א: פרק  סוף  ערלה ובירושלמי 
שאין  ענבים הם ובוסר פגים". ולא בוסר לא פודה אתה
'תוספות  - שם (למעלה מבחוץ  נראה שלהם החרצן
זמן  כל או דבריו). בסוף  ה משנה שם, שני  מעשר יוםֿטוב '
בפ "ה  וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא

יד). הלכה כלאים פ "ה 13)מהלכות שני  מעשר תוספתא
שאין  וביתֿהלל), (ביתֿשמאי  מודים "הכל יט : הלכה סוף 
בירושלמי משמע  וכן לקרקע ". במחובר רבעי ) (נטע  פודין

ב . הלכה פ "א 14)שם בתרומות כמפורש במחובר, שאינו
בדיעבד  אפילו כן, ואם ד. משנה פ "ב  ובביכורים ה, משנה
ה. משנה שם שני  במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי , אינו

כביתֿהלל.15) שם, הלכה 16)מע "ש פ "ג למעלה ראה
גבוה.17)יז. ממון שהוא לפי  למעלה 18)כלומר, ראה

שלו 19)שם. רבעי  נטע  הפודה שמע , "תא נד: בקידושין
מני , במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, עליו מוסיף 

מי הוא), גבוה ממון שני  מעשר (הסובר, מאיר רבי  אילימא
ממעשר, קודש קודש גמרי  והא (במתנה), ליה יהיה מצי 
דיהיב  כגון עסקינן, במאי  והכא מאיר, רבי  לעולם וכו'.
- הפרח  שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
גדול  שהוא בוסר אבל פרי , אינו סמדר שרק  הרי  רש"י )".
והספרא  הירושלמי  על סמך ורבינו פרי . הוא הרי  מסמדר
מאירי ועיין וצ "ע . יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו
וחזוןֿאיש. ובכסף ֿמשנה (862 (עמ ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי 

.‚‰„Bt‰Â21ÌÈÚ e‰„Bt ‰ˆ  ÈÚ Ìk22‰ˆ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
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Ô˙iaÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני  מעשר ֿ 22)תוספתא כבית ולא כביתֿהלל,
שומת  שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין שמאי ,
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים

כפשוטה. מזיתים,23)בתוספתא לעשות מותר שהרי 
ג. משנה פי "א בתרומות כמפורש שם.24)שמן, תרומות

של 25) אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור
שני , מעשר של או ב ) הלכה תרומות מהלכות (פי "א תרומה
חלב  כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן
וחייב  ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב  וקראו
בין  משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה
ולמדו  שם). המשנה (פירוש שני " מעשר או תרומה שיהיו

כנ"ל. בגזירהֿשוה, שני  ממעשר רבעי  נטע 

.„ÈÚ Ìk26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ 27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
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ולא 26) כביתֿהלל ו, משנה פ "ז ופאה שם, שני  מעשר
עניים.27)כביתֿשמאי . מתנות מהלכות בפ "ה ראה

פ "א.28) שם טו.29)ראה הלכה פ "ד שם 30)שם
ארבע  ישנן שבכרם מפני  רבעי ", "כרם רבינו ונקט  יז. הלכה

ז. הלכה פ "א שם ראה לעניים, אלו "לפי31)מתנות
שם  בירושלמי  וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון שהוא
(לכרם  לו יש אומרים "ביתֿשמאי  ובמשנה: ב , הלכה סוף 
הלל  ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש פרט  רבעי )
אלא  במשנה נזכר שלא ואף ֿעלֿפי  לגת". כולו אומרים,
ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט  פטור רבעי  שכרם
שני כמעשר המתנות מכל שפטור משמע  לגת", "כולו

שם). לפאה שם, אנשי  בשבלים 32)(תוספות שהקדימו
לתרומות  בר"ש ראה המעשרות, ומן התרומות מן שפטור

ה. משנה פ "א
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רבינו 33) והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב , משנה שם
בסוף  להלן ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני  "ענבים",

שני ,34)ההלכה. במעשר ולא ברבעי  אלא התקינו לא
ההלכה. בסוף  להלן רבעי35)ראה כרם "והא ה: בביצה

רש"י )". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה דרבנן
במעות.36) יפדם ולא עצמם, ותוספתא 37)הפירות שם.

שם. שני  החנויות 38)מעשר לבעלי  אותם ימכרו כלומר,
אסור  שני  שמעשר ואף ֿעלֿפי  בשוק . אותם ימכרו והם
(וכן  לרבעי  והואֿהדין יז) הלכה פ "ג (למעלה במכירה
במשנה  וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש
אבל  בקדושתם, למכרם אלא אינו זה כל - שם) ראשונה
ראה  מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם
עיטור  ומשום דרבנן". - לקלוט  ש"מחיצה נג: מציעא בבבא
כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי 

שם. רע "ב  לא 39)ועיין - האויבים ביד ניתנה והעיר
במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו
סמוך  נפדה שיהא התקינו (בירושלים) הפירות "ומשרבו
צורך  שאין לקדמותו, הדין את החזירו (כלומר, לחומה
אומר, יוסי  רבי  וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות
רבינו  והביא וכו'". הזה התנאי  היה המקדש בית משחרב 
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי  והשמיט  יוסי  כרבי 
כרם. ד"ה ב  הלכה שם לירושלמי  הפנים ומראה שם,

האילן,40) כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ "ה (שם בתוספתא
רבעי נטע  האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה זה הרי 
לענבים, הפירות שאר בין החילוק  וטעם שני ". כמעשר
עושין  היו בראשונה הילא, רב  "אמר שם: בירושלמי  מצאנו
שיהו  התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין
הרי וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים (הענבים) עולין
כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט 
התקינו  שלא ומה הפירות. בשאר ולא בענבים אלא זה אין
עומדים  שסתמם שענבים מפני  הוא, שני , במעשר גם כן
אלא  לכתחילה, ומעשרות, תרומות מהם מפרישים אין ליין,
פ "ה  למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר
שוקי עיטור ואין יח ). ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות

שם. לביצה צל"ח  ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים
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ד.41) משנה כדלהלן.42)שם בו, לשער רבעי , פירות עם
אם  שוה, הוא כמה פי  על ומשערים ריק , סל מפרשים ויש

ישראל). (תפארת מלא בשומא.43)הוא הבקיאים אנשים,

ואחד  תגרים שלשה על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש
הלכה  פ "ד למעלה ראה שני , במעשר שאמרו כמו וכו', גוי 
ידועים  הפירות דמי  אם בין רבינו חלק  ולא קורקוס ). (ר"י  כ
שני . מעשר לענין שם למעלה שחילק  כמו ידועים, אינם או
אותו  מפרישין שאין כיון שני  שמעשר הוא, הדבר וטעם
פני ראה אלאֿאםֿכן חל חיובו אין בתלוש ואף  במחובר,
והפועלים, החמרים השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית,
נטע  פירות אבל כב , הלכה שם המעשר, חשבון על אינם
על  ההוצאות אין באילן מחוברים בעודם שקדושים רבעי ,
(ראה  כדלהלן הפירות, חשבון על אלא המלקט , חשבון
ומה  ראשונה). ומשנה יוםֿטוב  תוספות קורקוס , בר"י 
שאין  שני  ומעשר רבעי  "נטע  ב .): (סנהדרין במשנה שאמרו
אלא  ידועים") דמיו "אין =) הזה התנאי  אין - ידועים" דמיו
ד"ה  יד: שם תוספות (ועיין רבעי  בנטע  ולא שני , במעשר
דמיו" "שאין שאמרו: המשנה לשון מוכיח  וכן נטע ).
גרס  ב . שם ורש"י  דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון

דמיהן". שם 44)"שאין ובמשנה "ואומרין", רומי : בדפוס 
שם. ראשונה" ב "משנה ראה כמה 45)"ואומר". כלומר,

פירות. עם את 46)סלים פודה אדם היה אלו כלומר,
את  עליהם שהוציאו לפני  מחוברים, כשהם הפירות
עם  בהתחשב  פודה, היה פירות כמה דלהלן, ההוצאות

(שם). להוציא שעליו הפירות 47)ההוצאות כמות כלומר,
אחד. סלע  זו.48)עבור שם:49)משדה במשנה

לכל 50)"האלו". כן אחד, לסלע  מתחילה שאמדו כפי 
שישנם. הסלים כמספר וסלע , ה,51)סלע  משנה שם

שם). המשנה (פירוש נשמרת ואינה נעבדת אינה שהארץ 
הפירות,52) של הרביעית השנה חלה אם הרבעי , נטע  את

הנ"ל.53)בשביעית. ההוצאות ניכוי  בלי  כלומר,
השנים,54) כל שקוצרין כדרך בשביעית קוצרין אין שהרי 

שמיטה  מהלכות (פ "ד ואוכל וחובט  מעט  מעט  קוצר אלא
מלקט  אחד שכל לפי  כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה
שם. ראשונה במשנה וראה שם). המשנה (פירוש לעצמו
נטע  שהרי  הקדש, של בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן
בתוספתא  הוא וכן ב ) הלכה (למעלה גבוה ממון הוא רבעי 
להקדש  שהנוטע  ז הלכה פ "ז שם ובירושלמי  פ "ג, פאה
שומרי ]. ד"ה פד. מנחות בתוספות וראה בשביעית. חייב 

(לא 56)שם.55) השנים שבשאר רבעי  פירות כלומר:
הפקר. שהיו השמיטה) בשנת

.ÊBÏ ‰È‰L ÈÓ57ÈÚ ÚË58‰hÓM‰ ˙La59„iL , ƒ∆»»∆«¿»ƒƒ¿««¿ƒ»∆«
‰ÂL Ïk‰60BiˆÏ CÈˆ 61‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a62È„k , «…»»»ƒ¿«¿¿¿¬»»¿≈

ecÙiL „Ú epnÓ eÏÎ‡È ‡ÏÂ Ba eÈkiL63‰È‰ Ì‡Â .64 ∆«ƒ¿……¿ƒ∆«∆ƒ¿¿ƒ»»
‰ÏÚ ÈL CB˙a65ÌÈÒÁa B˙B‡ ÔÈiˆÓ 66È„k , ¿¿≈»¿»¿«¿ƒ«¬»ƒ¿≈

epnÓ eLÙiL67‡nL ,‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a Biˆ Ì‡L . ∆ƒ¿¿ƒ∆∆ƒƒ¿¿¿¬»»∆»
et˙È68‡È‰L ,‡e‰ eÓÁ ‰ÏÚ eq‡L ;69‰eÒ‡ ƒ¿»¿∆ƒ»¿»»∆ƒ¬»
‰È‰a70ÔÈÚev‰Â .71˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰72˙La «¬»»¿«¿ƒ»«ƒƒ∆«»ƒ¿«
‰hÓL73Ë˜Ïp‰ Ïk :ÔÈÓB‡Â74el‡ ÈÚ ˙BtÓ ¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈
ÏlÁÓ75B˙BcÙÏ LÙ‡ È‡ È‰L ;el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ¿À»««»»≈∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿

e‡aL BÓk ,aÁÓa76. ƒ¿À»¿∆≈«¿

א.57) משנה פסק 58)שם, ורבינו רבעי ", "כרם במשנה:
רבעי ". "נטע  כמאןֿדאמר א) הלכה שם,59)(למעלה
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קמו                
         

גמליאל. בן שמעון אבל 60)כרבן הפקר. הפירות שכל
צורך  אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר
סט .), קמא (בבא וימות" לרשע  "הלעיטהו אלא לציין,
לידי יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר:
המשנה). (פירוש גדול" יותר הגזלנות שעוון לפי  מכשול,

האדמה"62)לסמנו.61) מן עפר] של [גושים "תלותיות
המשנה). ֿ 63)(פירוש אף  באכילה, הוא אסור אז שעד

הלכה  פ "ב  למעלה ראה לירושלים, נכנס  לא שעוד עלֿפי 
גם  שעבר אומרים ושיש מרדות, מכת זה על שלוקה ו,

הראשונות 65)שם.64)בעשה. השנים  בשלש
המשנה).66)לנטיעות. (פירוש השרוף " הטיט  "הוא

הערלה.67) נטע  מן (מעשר 68)כלומר, בירושלמי  [מקורו
אדמה  בקזוזות אותו מציינים רבע  "כרם א) הלכה פ "ה שני 
שהוא  לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא
יותר  שהוא בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי 
במפרשים]. וראה יותר), מחזיק  הזה הציון (כלומר, מיכן"
מציינין  היו רבעי  "כרם בזה: אמרו סט . קמא בבא ובבבלי 
איכא  אדמה מה אדמה, כי  סימנא אדמה. בקזוזות אותו
מינה". לאיתהנויי  שרי  מפרקא כי  נמי  האי  אף  מינה, הנאה
היא  הוספה אלא הגמרא, מגוף  זה אין כי  אומרים יש אבל
פרשת  לשאילתות שאלה (העמק  גדולות הלכות מבעל

טז). אות ק  שאילתא הערלה.69)קדושים כלומר,
ולהלן 70) י , הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ "י  למעלה

למעט  ורוצה כ. הלכה ממנו,פ "י  קל שהוא רבעי  נטע  איסור
בפירוש  (כמפורש בהנאה ולא באכילה אלא אסור שאינו
להלכות  המלך שער - ח  משנה פ "א לערלה המשנה
התוספות  שכתבו [ומה טז). הלכה שם אסורות מאכלות
אינו  - בהנאה אסור שרבעי  והואֿהדין) ד"ה לח . (קידושין
אבל  באכילה אלא אסור שאינו חדש, לאיסור ביחס  אלא
שדינו  רבעי , ואילו שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר
צרכיו, בשאר להוציאו אסור א), הלכה (למעלה שני  כמעשר
במעשר  שאסור כשם ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח  כגון
נמצא  אם בין בזה הבדל ואין י ), הלכה פ "ג (למעלה שני 
שם, המלך בשער וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים

שם). שאלה שהם 71)ובהעמק  אדם "בני  והם שם. משנה
המשנה). (פירוש בדת" עצמם על כלומר,72)מדקדקים

שמא  - אדמה בקזוזות מסתפקין היו ולא חולין. מעות
-73)יתפררו. שבוע  שני  בשאר אבל שוה, הכל שיד

בתוס ' שם קמא בבבא וראה כנ"ל, וימות", לרשע  "הלעיטהו
והצנועין. הווה 74)ד"ה גם מתפרש שהוא נפעל, בינוני 

מה  כל כלומר, עתיד. הפירוש, וכאן עבר. וגם עתיד גם
אפשטיין  להרי "נ המשנה לנוסח  במבוא וראה שיילקט .

.145 לדין 75)עמוד ענין שום לזה אין ולפיכך כשיתלקט .
(רדב "ז). למפרע  הדבר לברר אלא שאינו "ברירה",

גזל 76) יוחנן, רבי  "אמר אמרו: שם קמא ובבבא ב . בהלכה
לפי זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא
יוחנן  רבי  אמר ומי  ברשותו. שאינו לפי  וזה שלו, שאינו
רבעי כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי  והאמר הכי ,
הפירות  את מחללים הצנועין והרי  משנתנו. (כלומר, וכו'
אחרינא  סתמא יוחנן ורבי  ברשותם), אינם אז לכשילקטו,
רבינו  שסמך ונראה משנתנו)". נגד עליה, (וסמך וכו' אשכח 
יוחנן  רבי  דאמר לאו אי  רבא, "אמר שם: שאמרו מה על

אמר  לאו היא, מאיר רבי  צנועין תנא מאן אמינא, הוא וכו'
פדייה  לעניין הכי  ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי 

ל  אדם (שיכול ברשותיה רחמנא שניאוקמיה מעשר פדות
אע "ג  וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי  רבעי  כרם וכו', שלו)
שאינו  דבר (לחלל אחולי  לענין הוא דידיה ממון דלאו
דהא  ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו,
ממון  (שהרי  הוא דידיה לאו הא נמי  ברשותיה, איתיה כי 
אחיל  מצי  הכי  משום אחיל, מצי  והא כמעשר) הוא, גבוה
אלמלא  אלא רבא כן אמר שלא ואף  ברשותו)". כשאינו (אף 
ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי  יתכן יוחנן, רבי  דברי 
וראיה  יוחנן. ר' על הוא חולק  דבר של לאמיתו אבל יוחנן,
של  כסברא אמרו שם שגם שם, שני  מעשר מירושלמי  לכך
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק  שיש רבא,
"אמר  א: הלכה סוף  שם הירושלמי  לשון וזה רבעי . כרם
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי , מקשי  דאת עד ירמיה, רבי 
שהפירות  אף  בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
(לכשילקטו, ערב  לעיתותי  דאמר למאן קשייתה מחוברים)
ליה  דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות אין הרי 
הפירות  אין שהרי  קשייתא" לאילין ליה לית ערב , לעיתותי 
להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק  ויש מחוברים,
פודין  אין הרי  להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול

ובחזוןֿאיש. בכסף ֿמשנה, וראה משה). פני  - במחובר

.Á„Á‡a77‰ÏÚÏ ‰M‰ L‡ ÈL˙a78ÈÚÏÂ79. ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe80‰ÚÈË ˙ÚMÓ ?81‰BÓ BÈ‡Â . ≈≈»«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆

‰M‰ L‡Ï ‰M‰ L‡Ó82‡ ,‡l83ÌBÈ ÌÈLÏL ≈…«»»¿…«»»∆»¿ƒ
Ì„˜ ‰ÚÈËp‰ ËÏwzL ‡e‰Â .‰L ÔÈeLÁ ‰La84 ¿»»¬ƒ»»¿∆ƒ»≈«¿ƒ»…∆

Ì˙Ò ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL85ÏÎÏ ‰ËÈÏw‰ ¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ»¿»
˙B˙aL ÈzL ?˙BÏÈ‡‰86. »ƒ»¿≈«»

וכו'77) השנה ראש בתשרי  "באחד ב . השנה בראש משנה
לרבעי , והואֿהדין (רש"י ). ערלה" שני  "למנין - לנטיעה"
הוא  בשבט  "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד  שבא
אלא  זה אין - ב ) הלכה פ "א (למעלה לאילנות" השנה ראש
י .). שם (רש"י  נטיעות אלא אינן ואלו באילנות,

השנה 78) מראש אותן שמונים הערלה, שנות לשלש
י ֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, לשנה 79)במקרים

לאחריהן. הבאה כשנוהגים 80)רביעית הערלה, לשנות
יב . בהלכה כדלהלן שלמות, שנים תוספתא 81)שלש

בתוספתא  ראה ווין, כ"י  (לפי  ערלה מסכת בתחילת
ללמד  ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ ' וספרא כפשוטה)
(רבינו  פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין
אב  נתן רב  כתב  וכן קלז, סימן פריימן הוצאת בתשובה,

כב ). עמ ' בשביעית אומרים 82)הישיבה אין כלומר,
מראש  שלמות שנים שלש ימנה השנה, מאמצע  שהנוטע 

הבא. הנוטע 83)השנה אחד רבנן, "תנו ט : השנה ראש
(למנין  שנה לו עלתה השנה, ראש לפני  יום שלשים וכו'

רש"י )". - ערלה לה,84)שני  עולין אין הקליטה "וימי 
בבית), הנטיעה מונחת (כאילו דמיא בביתא דמנח  דכמאן
שלשים). ד"ה י : שם (רש"י  קלטה" שלא זמן כל

רוקח ).85) (מעשה "זמן" שבועות 86)בכ"י : שני  כלומר,
ש  יום. עשר ארבעה שאינה = הרכבה כל אומר, "ר"י  י : ם
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קמז                 
         

שמעון  ורבי  יוסי  רבי  קולטת. אינה שוב  ימים, בג' קולטת
לדברי וכו', אבוה בר נחמן רב  ואמר שבתות. שתי  אומרים,
שנה, לנטיעה שתעלה (כדי  צריך שבתות, שתי  האומר
פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי  כנ"ל),
באנדרוגינוס  יוסי  כרבי  הלכה דרב , משמיה רב  בי  "אמרי 
היינו  ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ "ב 
ובראש  לדברי , ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין
ר' דברי  שלכאורה ואף ֿעלֿפי  שלשים). ד"ה שם השנה
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי  יוסי ,
להגרמי "ל  "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין לחלק 

ואילך. קט  מע ' זק "ש

.Ë„ÓÏ ˙‡ˆÓ87ÌBÈ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡ ÚËBp‰L ,88 ƒ¿≈»»≈∆«≈««¿»»¿«¿»ƒ
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰L BÏ ‰˙ÏÚ  ‰M‰ L‡ Ì„…̃∆…«»»»¿»»»¿««ƒ≈

ÔÈ‡89˙‡f‰ ‰ÚÈËp‰ ˙Bt90‰ÏÚa ˙BzÓ91‡l‡ ≈≈«¿ƒ»«…À»¿»¿»∆»
˙ÈÚÈ92ËLa OÚ ‰MÓÁ „Ú93L‡ ‡e‰L , ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»»»ƒ¿»∆…

˙BÏÈ‡Ï ‰M‰94. «»»»ƒ»

כשנה.87) חשובים בשנה יום ששלשים הנ"ל, מההלכה
של 88) ושלשים קליטה של שבתות שתי  היינו: לעת. מעת

יום  מד עד בשבט  מטו כשנטע  והואֿהדין ראשונה. שנה
בביאור  רצד, סימן יו"ד בשו"ע  וראה השנה. ראש קודם

יג. אות זו 89)הגר"א נטיעה "ופירות שם. השנה ראש
ערלה, ערלה) שני  (בתוך לערלה אם בשבט , טו עד אסורין
אבא  בא חייא ר' אמר מילי , הני  מנא רבעי . - לרבעי  אם
מוסיף  (וי "ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
- רביעית שנה בתוך אף  ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על
ענין  על מוסיף  וי "ו כאן (אף  החמישית ובשנה רש"י )
משום  אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון,
רבעי ". משום אסורה ועדיין בחמישית ופעמים ערלה,

מיד,90) המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי  זאת, דווקא
כדלה  השנה, יא.בראש הלכה ערלה.91)לן מאיסור

וטעות 92) ברבעי ". "אלא רומי : ובדפוס  ברביעית. בשנה
(ראה  ברבעי " לאלא) נשתבשה זו (תיבה "או וצ "ל: היא,
"וברבעי " ובכתב ֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב "ם בגליון
מדברי נראה וכן שם, בברייתא הוא וכן רוקח ). (מעשה

להלן. בהלכה 93)רבינו (ראה נחנטו אם כלומר,
ואילך. בכלל) בשבט  (וטו בשבט  מטו הסמוכה)

נטיעתו 94) שבתחילת ואף ֿעלֿפי  ב . הלכה פ "א למעלה
כאילן  הוא הרי  שגדל כיון בתשרי , אחד אחר בו הלכו
הלכה  פ "א השנה ראש ובירושלמי  שם). השנה בראש (רש"י 
רב  אמר בשבט ). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי  ב 
מטו  (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

שנתו". משלים בשבט ), לטו בשבט 

.È„ˆÈk95ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ ?96OÚ ‰MÓÁa ≈««≈«ƒ««¬»«¬ƒ»»»
‡a97‡e‰ È‰  ÏBia ˙ÈÈOÚ ‰MÓ98ÈL CB˙a ¿»ƒ»»¬ƒƒ«≈¬≈¿¿≈

,‰OÚ LÏL ˙MÓ ËLa OÚ ‰MÓÁ „Ú ‰ÏÚ»¿»«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈
‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È‰  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈

‰ÏÚ100eÓ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ
ËLa OÚ ‰MÓÁÓe103ÏBia ‰OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈

‡e‰  ‰OÚ Úa‡ ˙MÓ ËLa OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈

ÈÚ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È‰  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈
Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈˆÂ ÈÚ ‡e‰106 ‰M‰ ‰aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»

‰ÏÚÏ ‰aÚ˙107.ÈÚÏ B‡ ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

כנ"ל.95) בשבט , טו עד הן אסורות אופן באיזה כלומר,
מאכל 96) עץ  כל "ונטעתם כג): יט , (ויקרא שנאמר כמו

הרביעית  ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם
ב ). הלכה פ "י  (להלן למאכל שייטע  גם וצריך קודש". וגו'
ט . הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ "י  וראה

וארבעה 97) ארבעים שישנם היום, בסוף  אפילו כלומר,
יום  ושלשים לקליטה, יום עשר ארבעה =) לעת מעת ימים
טו  מסוף  היינו בתשרי , האחד לפני  כנ"ל) שנה, שיחשבו
וכן  ימים, שני  - יז סוף  עד אחד , יום בו, טז סוף  עד באב 
סוף  עד כח , כז, כו, כה, כד, כג, כב , כא, כ, יט , יח , הלאה:
אב  (שחודש באב  ל סוף  עד לקליטה. עשר ארבעה הרי  כט ,
ד, ג, ב , באלול, א אחד, הרי  יום) שלשים = מלא לעולם
כא, כ, יט , יח , יז, טז, טו, יד, יג, יב , יא, י , ט , ח , ז, ו, ה,
אלול  חודש (שהרי  כט  סוף  עד כח , כז, כו, כה, כד, כג, כב ,
הרי ימים), ותשעה עשרים אלא בו ואין חסר, לעולם
סימן  ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני  יום שלושים

ח ). קטן סעיף  הפירות 99)האילן.98)רצד, שהגיעו
מעשר  (לענין ב  הלכה בפ "א למעלה וכן המעשרות. לעונת
(לענין  ט  הלכה שמיטה בהלכות בפ "ד ולהלן שני ),

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש עונת שביעית),
צ "ע . כאן החזוןֿאיש ודברי  להלן. וראה המעשרות,

שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה ואסור
המעשרות.101) לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט .103)בשבט . מטו האילן שיוציא מה כלומר,
צא.104) הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,

ובמעשר  שני , למעשר הוקש רבעי  נטע  שהרי  המעשרות,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה ירושלמי106)שני ,

שלשים  נטעו ואפילו כיני , ואין ליה "אמר שם: השנה ראש
ראש  לפני  יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני  יום
שלש  אין והרי  שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר, השנה
פ "ב  ביכורים ובירושלמי  ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים
(כפי שנים של כסדרן יונתן, לרבי  שאל יוחנן "רבי  ה"ד:
של  כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו
בפני ֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע  אין כלומר,
העיבור.

.‡ÈBÚË108OÚ ˙MÓ ‡a OÚ ‰MLa109‡Ï  ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰ÏÚ ‡e‰ È‰ ‡l‡ , »¿»¿«∆∆∆»¬≈»¿»¿«

dlk ‰OÚ LÏLe ‰OÚ ÌÈzLe ‰OÚ ˙Á‡111; ««∆¿≈¿≈∆¿≈¿∆¿≈À»
Úa‡ ˙L ÏL ‰M‰ L‡Ó ÈÚ ÚË ‡e‰ È‰Â«¬≈∆«¿»ƒ≈…«»»∆¿««¿«

.dÙBÒ „Ú ‰OÚ∆¿≈«»

המאכל.108) אילן כנ"ל.109)את שהרי110)ביובל,
גידול  של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר

זו. השנה 111)בשנה ראש מירושלמי  רבינו זאת למד
זעירא, רבי  לפני ) =) קומי  ממל בר בא רבי  "אמר שם:
בשנטע  בשבט ), טו עד אסורים (שהפירות דברים נראים
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קמח                
         

משלשים  פחות נטע  אם אבל השנה, ראש לפני  יום שלשים
(כגירסת  לו" מונין שלימה שנה השנה, ראש לפני  יום
אין  שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי  ונמצא הראב "ד.
סימן  ביו"ד הגר"א בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין

רבינו. לדברי  נוספות ראיות בראב "ד וראה יג). אות רצד

.È‰MÓÁ „Ú ÈLz L„Á L‡Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ  ËLa OÚ112 »»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡Â .ÈÚÏ ÌBÈÏ ÌBiÓe ,‰ÏÚÏ113 ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ

CÈ‡‰Ï Èe‡ ÔÈ‡ ,ÈÚe ‰ÏÚ ÔBaLÁa ÌÈc¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ
˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈÙBÒ ˙eÚË È‡cÂe ,Ô‰ÈÏÚ ÈL‰Ïe¿»ƒ¬≈∆¿««»¿ƒ≈¿»¡∆

.dk„ e‡a k¿»≈«¿«¿»

למעלה 112) וראה הקליטה. קודם אף  ממש, הנטיעה משעת
הוא  "מאימתי  כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח  בהלכה
פ "א  ערלה בירושלמי  הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה
אלא  קליטה ימי  מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור
שבהלכה  וצ "ע , י . בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין
שנים  ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין הקודמת,
בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע  שלמות,

בה"ג 113) בשם ופירות, ד"ה י . השנה ראש בתוס ' ראה
הלכות  אסורות מאכלות מהלכות בפ "י  וראה (כסף ֿמשנה).

יח . טו,

.‚ÈÔÈÏÚ‰114ÔÈÏel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116„Óq‰Â117 ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚe ‰ÏÚa ÔÈzÓ118ÌÈÚ‰Â .119ÌÙOL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆÁ‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚb‰Â128‰ÏÚa ÔÈeÒ‡ 129ÔÈzÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚa130˙BÏBp‰Â .131˙BeÒ‡ Ôlk 132. ƒ¿»ƒ¿«¿À»¬

ז.114) משנה פ "א הרכים 115)ערלה הענפים "הם
(פירוש  מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי  היוצאים

שם). כשפוצעין 116)המשנה הגפנים מן היוצאים "המים
(שם). ניסן" בימי  הזמורות או הגפן "הוא 117)וחותכין

כרבי ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק  הפרי  יהיה שממנו הפרח 
אמר  יתברך והשם אסור, שהוא חולק  אין בבוסר אבל יוסי ),
בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם כג) יט , (ויקרא
פרי " ("שאינם וסמדר גפנים ומי  ולולבים לעלים פרט  פריו,
מפירושו  רבינו בו שחזר ונראה שם). המשנה פירוש -
וכתב  ב ), בהלכה (כנ"ל פרי  אינו בוסר שאף  ודעתו למשנה,
המשנה. לשון שנקט  משום "בוסר", ולא "סמדר", כאן:
אבל  פרי , קרוי  סמדר אף  יוסי  שלרבי  לחדש רצו ובמשנה
כנ"ל. פרי , אינו בוסר אף  שלתנאֿקמא, נמי  הכי  אין

בלא 118) רבעי  מנטע  הדברים אלו כל לאכול "שמותר
קודש  פריו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי  פדיון,

(שם). פרי " אינם ואלו לה', א:119)הולולים משנה שם
ענבים  רב , בשם וכו' זעירא "רבי  ובירושלמי : "ענקוקלות".
אמר  שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו,
שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי  בי  יוסי  רבי 

האילנות.120) את המפסדת מזרחית קודם 121)רוח  בין
בירושלמי יוסי  כרבי  מכן, לאחר ובין שליש שהביאו

להלן 122)(רדב "ז). וראה הענבים, (של הגרעינים" "הם

המשנה). פירוש גרגירי123)- על שהם "הקליפות
וראה  א. משנה פ "ו בנזיר יוסי  כרבי  ופסק  (שם). הענבים"
שם. ובהערות ב , הלכה נזירות מהלכות בפ "ה

(שם).124) במים" והזגים החרצנים "השריית
(שם).125) החיצונה" "קליפתו אפילו כלומר,
(שם).126) לפי127)"הפרח " שלהם", "והנץ  כתב : ולא

ובביאור  א, סעיף  שם יו"ד בשו"ע  וראה פרח . להם שאין
ג. אות וש"ך ד, אות מכל 128)הגר"א הפרי , "שבתוך

והאפרסקים  והזיתים התמרים כגון גרעינים, לו שיש דבר
את  רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן"
הגרעינים, כל בכלל כללם ולא עצמם. בפני  הענבים גרעיני 

בכלל. והתמד הזגים אף  שבענבים "וטעם 129)כיון
שהם  מפני  לא וכו', בערלה וכו', הדברים אלו כל איסור
ראויים  שאינם (ואלו לצבוע  ראויים שהם לפי  אלא פרי ,
ואמר  בערלה, לצבוע  ואסור אחרת), להנאה ראויים לצביעה,
יצבע  שלא מנין יאכל, שלא אלא לי  אין יאכל, "לא בספרי :
את  לרבות ערלים, ערלתו וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא
שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם"
הטפל  לרבות "את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם

הקליפות. כלומר, אינו 130)לפרי ", רבעי  שנטע  "לפי 
וכו', לבעליו, ונאכל שני  כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור
(שם). לאכילה" הראוי  פרי  אלא בו יתקדש ולא

שיגמר 131) קודם הפרי , מן האילנות "מן הנופלות כלומר,
המלה  בביאור ז, משנה סוף  שם וראה (שם). בישולו"

ח . הלכה ברכות מהלכות ובפ "ח  "אסורות 132)"פגין",
המשנה  (פירוש וכו'" וברבעי  בערלה לומר, רצונו בכל,
לא  שעדיין אף  פרי , נקראים שהם לפי  הדבר, וטעם שם).
אות  ובש"ך ט , אות שם הגר"א בביאור וראה בישולם. נגמר

ה.

   1 
אילן 1) הנוטע  רבעי . לו יש בערלה חייב  שהוא שכל יבאר

הנוטע  למאכל. עליו וחשב  לסייג נטעו או לסייג מאכל
שנטעו. גזלן או ונכרי  בר"ה. והנוטע  שדהו, בתוך לרבים
גוי איפכא. או נטעו, ואח "כ הקדישו או למצוה , הנוטע 
או  גרעינה הנוטע  סרק . אילן גבי  על מאכל אילן שהרכיב 
מטפח . פחותה ילדה ערלה. לעניין ממקומו האילן מן ייחור
ונטע  עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין

ערלה. של אגוז

.‡Ïk2iÁ ‡e‰L3ÈÚ BÏ LÈ  ‰ÏÚa4ÏÎÂ , …∆«»¿»¿»≈¿»ƒ¿…
ÈÚa iÁ BÈ‡  ‰ÏÚ‰ ÔÓ eËtL5Ó‡pL ;6: ∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«

‰Me ,ÓB‚Â ÌÈÏÚ ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»
.˙ÚÈ‰»¿ƒƒ

רבי2) דברי  יוחנן, רבי  "אמר ה"א: פ "א ערלה 'ירושלמי '
רבעי ". לו אין ערלה לו שאין כל כל 3)ישמעאל, כלומר,

רבינו  כוונת אין אבל רבעי . לו יש בערלה, שחייב  אילן
ערלה  שהרי  ברבעי , חייב  בערלה שחייב  מקום שכל לומר,
ורבעי מסיני , למשה הלכה עלֿפי  לארץ  בחוץ  אף  נוהגת
וט "ו). ה"י  אסורות מאכלות מהל' (פ "י  כלל שם נוהג אינו
ברבעי , אסור בערלה, האסור שכל לומר, כוונתו אין וכן
בערלה  שאסורים דברים נזכרו הי "ג, בפ "ט  למעלה שהרי 
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קמט                 
         

ברבעי . שרבעי4)ומותרים רבעי , לו יש ממילא כלומר,
שדיניהם  אלא הערלה, שנות לשלש המשך אלא אינו
נאכל  או נפדה ורבעי  בהנאה, אסורה ערלה שונים:

למעלה:5)בירושלים. וכן מרבעי ", "פטור רבינו כתב  לא
אלא  מערלה, נפרד דין רבעי  שאין כיון ברבעי ", "חייב 
דין  כאן יש ממילא בערלה חייב  אם ולכן כנ"ל, לו המשך
כלל. רבעי  חיוב  שייך לא מערלה פטור אם וכן רבעי ,

הפסוק .6) מן זאת למדו לא שם ב 'ירושלמי '

.ÚËBp‰7ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡8ÂÈÏÚ BzÚ„Â9‚ÈÒ ‰È‰iL «≈«ƒ««¬»¿«¿»»∆ƒ¿∆¿»
BÚËpL B‡ ,‰È‚Ï10‰Ê È‰  ˙BÙÏ ‡Ï ˙BB˜Ï ¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆

BÚË .‰ÏÚ‰ ÔÓ eËt11ÊÁÂ ‚ÈÒÏ12ÂÈÏÚ LÁÂ »ƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»
‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ LÁÂ ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡ ,ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»

ÔÂÈk 13Ba ÚL14iÁ eiÁ ˙LÁÓ15BÚË .16 ≈»∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»
ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏ ÌÈL LÏL17BÏ ÔÈ‡  »»ƒƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈

ÈÚ18‰ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÏkL ;19ÈÚ BÏ ÔÈ‡ 20. ¿»ƒ∆…∆≈»¿»≈¿»ƒ

יתברך,7) השם "אמר שם: רבינו ופירש מ "א. פ "א ערלה
כשנתכוון  ולפיכך, ערלתו. וערלתם מאכל, עץ  כל ונטעתם
בשעת  נתכוון אם אבל בערלה, יתחייב  אז לאכילה, בנטיעתו
קורות  ממנו ליקח  או לגינה), (גדר סייג שיהיה האילן נטיעת
חייב  אינו טוב '), יום 'תוספות – (להסקה עצים או (לבנין)

שם. ב 'ירושלמי ' זה וכל נוהגת 8)בערלה". ערלה שאין
אל  תבואו "וכי  כג) יט , (ויקרא שנאמר מאכל, באילנות אלא
פריו". את ערלתו וערלתם מאכל, עץ  כל ונטעתם הארץ 

ה"ט . שם אסורות מאכלות בהל' נטיעה,9)וראה בשעת
אכילת 10)כנ"ל. בשביל נטיעתו עיקר היתה לא כלומר,

('בית  חייב  - לעצים גם חישב  אם אף  כזה שבאופן הפירות,
מאכל). עץ  הנוטע  ד"ה רצד, סי ' יורהֿדעה ל'טור' יוסף '

ה'ירושלמי '. בדברי  ה"ז להלן שם.11)וראה 'ירושלמי '
לנטיעתו.12) שנים שלש תוך זמן, שם.13)לאחר
('ספרא'15)באילן.14) נטיעתו משעת לו ומונה בערלה.

שלש  תוך למאכל שחשב  שכיון ה"ג), פ "ג קדושים פ '
נטיעה  בשעת למפרע  הערלה חיוב  חל הראשונות, השנים
ב 'חזון  וראה כג. סעיף  שם יו"ד בשו"ע  המחבר בלשון (ועי '

שם.16)איש'). שלש 17)'ירושלמי ' ולאחר כלומר,
איש'). ('חזון כנ"ל למאכל, עליו וחישב  חזר שנים

שלש 18) בתוך למאכל עליו חשב  אם אבל הרביעית. בשנה
למפרע  שמתחייב  אז אומרים אנו שהרי  רבעי , לו יש שנים,

שם. וראה כנ"ל, נטיעה, החיוב 19)משעת מחשבת שהרי 
מה  על ערלה לחיוב  ואין ראשונות, שנים שלש לאחר באה

שם. המחבר בלשון ועי ' ההלכה 20)לחול. בראש כנ"ל,
הקודמת.

.‚ÚË21BlL ÈÓÈt‰ „v‰ ‰È‰iL LÁÂ ÔÏÈ‡ »«ƒ»¿»«∆ƒ¿∆«««¿ƒƒ∆
ÏÎ‡ÓÏ22‰È‰iL B‡ ,‚ÈÒÏ ÔBˆÈÁ‰Â23ÔBzÁz‰ „v‰ ¿«¬»¿«ƒƒ¿»∆ƒ¿∆««««¿
ÏÎ‡ÓÏ24 ‚ÈÒÏ ÔBÈÏÚ‰ÂÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ LÁL ‰Ê ¿«¬»¿»∆¿ƒ¿»∆∆»«»»¿«¬»

ÌÈˆÚÏ B‡ ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ LÁL ‰ÊÂ ,‰ÏÚa iÁ«»¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz c‰L ;eËt25 »∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»

˙BBi‡‰ ‰ÏÚa iÁ26ÔÈÒÈÙw‰ Ï‡ ,„Ïa27 «»¿»¿»»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒ
˙BzÓ28. À»

שבא 21) המשנה, מלשון שנראה ואף  יוסי . כרבי  שם, משנה

ששקלוֿוטרו  כיון כמותו, רבינו פסק  חכמים, על לחלוק 
וברדב "ז, משנה' ב 'כסף  וראה שם. ב 'ירושלמי ' בדבריו
טוב ' יום וב 'תוספות נט , אות שם ליו"ד הגר"א ובביאור
"ואין  שם: שכתב  למשנה, מפירושו רבינו בו וחזר שם.

יוסי ". כרבי  לסייג 22)הלכה שהחיצוני  להיפך, והואֿהדין
בשו"ע  וראה כן. לעשות דרך שאין אלא למאכל, והפנימי 

רבי23)שם. קומי  בעא יקים, בן "ר"ש שם: 'ירושלמי '
התחתון  צד למאכל, והעליון לסייג תחתון צד נטעו יוחנן,
הדא  היא הדא היא ליה, אמר לסייג. והעליון למאכל
למאכל  הפנימי  צד וחשב  הנוטע  כדין זה דין (כלומר,
זעירא: ר' הקשה ששם ואף  וכו'". הנ"ל לסייג, והחיצוני 

ג  לסייג, והעליון למאכל תחתון ואת "צד איסור, מתוך דל
עלו  שלא כיון יוחנן, כרבי  רבינו פסק  וכו'", הכין אמרת
ד"ה  - ב  נב , בבאֿבתרא ברשב "ם וראה בתיובתא. דבריו
כלאים  מהל' שבפ "ה ואף  ס . אות שם הגר"א ובביאור ופסק ,
הרי מאיסור, הגדל שהיתר רבינו כתב  הט "ז, ולהלן ה"ד,
שייך  והולך שגדל שמה במקום אלא אינו זה – איסור הוא
אילן  ואינו לסייג עשוי  שיגדל שמה כאן אבל  האיסור, בו
יוחנן  שרבי  לדבר, וראיה ערלה. איסור בו שייך לא מאכל,
שכתב  המימרא בעל הוא זו, הלכה של המימרא בעל שהוא

איש'). ('חזון בהט "ז להלן אפילו 24)רבינו כלומר,
מן  גדל שההיתר כיון לאסור, מקום שיש שכזה באופן
יודע  הוא "כיצד שם: וב 'ירושלמי ' למעלה ראה האסור,
זמורה  מביא יונה, רבי  אמר התחתון), מסתיים (היכן

למאכל". ואילך מכאן לסייג, כאן עד עץ .25)ומסיים, מין
ויש 26) קפריסין, הנקרא והוא עלין ממנו יש וכו' "הצלף 

אביונות" הנקרא והוא וכו' צרכו כל מבושל פרי  ממנו
מ "ו). פ "ד מעשרות המשנה, כנ"ל.27)(פירוש עלין,

הי "ג. בפ "ח  ולא 28)וראה עקיבא כרבי  שם, מעשרות
עקיבא  כרבי  רב  פסק  - א לו, שבברכות ואף  אליעזר. כרבי 
בחוץ ֿלארץ , כמותו הלכה בארץ  שהמיקל בחוץ ֿלארץ , רק 
רב  בר כמר פסק  רבינו - אסורות הקפריסין אף  בארץ  אבל
וראה  בארץ . אף  עקיבא כרבי  כסובר שנראה שם, אשי 

יא. אות הגר"א ובביאור ס "ג שם בשו"ע 

.„ÚËBp‰29ÌÈaÏ30e‰„O CB˙a31;‰ÏÚa iÁ  «≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈaÏ elÙ‡  ÌzÚËe :Ó‡pL32ÌÈc ‰na . ∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡33 ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡ ;Ï‡OÈ ı‡a ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»»»∆
eËt34. »

יהודה.29) כרבי  ולא כחכמים מ "ב , פ "א "ענינו 30)ערלה
כוונתו  אלא לעצמו, ולא שלו בתוך אילנות נוטע  אדם שיהא
הצומח  הפרי  אותו הפקיר וכאילו כולם, אדם בני  שיאכלוהו

שם). המשנה, (פירוש שנטע " אילן 'ירושלמי '31)באותו
בנוטע  אבל שלו". בתוך בנוטע  חייב , לרבים "הנוטע  שם:
כדלהלן. מערלה, פטור לחכמים אף  הרבים, ברשות לרבים

"לכם"32) מהמילה כן למדו - א כג, ודף  ב  כב , בפסחים
משמע  ליחיד "ונטעתם, שם: אמרו שכן ערלים), לכם (יהיה
כתב  משמע . לא לרבים רש"י ), - לנטוע  רבים דרך (שאין
ב 'ספרא' הוא וכן לרבים". הנטוע  את לרבות "לכם", רחמנא

המשנה. בפירוש וראה ה"ד). (פ "ג קדושים שחייב 33)פ '
ישראל 34)בערלה. בארץ  גם פוטר יהודה רבי  שהרי 

בחוץ ֿלארץ " כמותו הלכה בארץ , המיקל "וכל שם), (משנה
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שכנים  הל' שמח ' וב 'אור איש' ב 'חזון וראה לו.). (ברכות
ההלכה  בסוף  וראה שם. לפסחים ב 'מאירי ' הוא וכן פ "ד,

הקודמת.

.‰ÚËBp‰35ÌÈa‰ ˙eLa36‰ÈÙÒa B‡37‰ÏBÚ‰Â , «≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÂÈÏ‡Ó38„ÈÁi‰ ˙eLa39ÔÈa ,ÚËpL ÌÈÎBk „BÚÂ , ≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈

BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡OÈÏ40ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,41ÔÈiÁ  ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ
.ÈÚe ‰ÏÚa¿»¿»ƒ¿»ƒ

שם.35) הרבים 36)משנה, לצורך אבל עצמו. לצורך
הקודמת. בהלכה וראה כן. לנטוע  דרך שאין מערלה, פטור

כדין 37) דינה זרעים שלענין בקרקע , גוששת שאינה אף 
לענין  - הכ"ג) תרומות מהל' בפ "א (ראה נקוב  שאינו עציץ 

ה"ח . כדלהלן נקוב , כעציץ  היא הרי  "הצומח 38)אילן,
המשנה). (פירוש אדם" שום נטעו שלא שאז 39)מאליו,

הרבים, ברשות מאליו העולה אבל השדה, בעל של האילן
כוונת  וזוהי  בערלה. חייב  אינו שהפקר מערלה, פטור
היינו  מאליו", לעולה פרט  "ונטעתם, (ה"ב ): שם ה'ספרא'
שם, בתוספתא וראה (כסף ֿמשנה). כנ"ל הרבים, ברשות

כפשוטה'. פטרו 40)וב 'תוספתא לא שם, בערלה שהרי 
ישראל  שנכנסו לפני  גויים ידי  על שניטעו אילנות אלא
חייב  לארץ , משבאו הגויים שנטעו שמה משמע  לארץ ,
פ "ג  (שם ב 'ירושלמי ' מפורש וכן ה"ט , להלן וראה בערלה.
אף  תנינן לא ולמה יוסי , רבי  קומי  בעי  יונה "רבי  ה"ז):
בחוץ  שנוהגים וכלאים ערלה עם (כלומר, עמהן החלה
נוהג  שהוא דבר אלא מתניתא אתינן לא ליה אמר לארץ ),
גויים. בשל גם נוהגת שערלה הרי  וכו'". ובגויים בישראל
ב 'תוספתא  וראה הי "ג). פ "ב  (תרומות בתוספתא הוא וכן
אות  שם הגר"א ובביאור ס "ח , שם ובשו"ע  שם, כפשוטה'
בפירוש  שכתב  ממה רבינו בו וחזר איש'. וב 'חזון לא,

פטור. לעצמו שנטע  שגוי  נתייאשו 41)המשנה, אם בין
נתייאשו, לא אם ובין שלו, שהוא שגזל, השתיל מן הבעלים

הבעלים. של שהוא

.Â‰ÏBÚ‰42ÌÈLË ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó43eËt 44elÙ‡ . »∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
ÚËBp‰45eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa46‡lL ‡e‰Â .eËt  «≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
‰È‰È47‰OBÚ48ÏetË È„k49Ú ÂÈ˙BÙa ÏtËnL„ ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«

eMÈÏ Ô‡ÈnL50BÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ∆¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ»»∆¿≈ƒ
.‰ÏÚa iÁ «»¿»¿»

שמעון 42) רבי  בשם יוחנן "רבי  ה"א: פ "א ערלה 'ירושלמי '
גרס  רבינו כי  (ויתכן חורשין במקום שעלתה גפן יוצדק , בן
רבי אמר הערלה. מן פטורה קורקוס ), ר"י  - "טרשין" שם
תמן  בערלה, חייב  מאליו העולה והתנינן, נטעה. אפילו יוסי ,
חורשין. במקום שנוטעה הכא ברם יישוב , במקום בשנטעה
טפילתה, כדי  עושה כשאינה דתימר, הדא ליעזר, רבי  אמר
להלן. וראה חייבת". טפילתה, כפי  עושה היתה אם אבל

שאילו 43) שלו. שהמקום אף  ישוב , בו שאין במקום כלומר,
מקום  הוא אם אפילו מאליו, העולה פטור - הרבים ברשות
רבינו  בלשון הביא משנה' וה'כסף  (רדב "ז). כנ"ל ישוב ,
למעלה  וראה רדב "ז. הגיה וכן יערות. היינו "חורשין",

ה'ירושלמי '. אין 44)בלשון טובה, הקרקע  שאין שכיון
להתעסק  כדאי  שאין מועטים פירות אלא מגדלים האילנות

איש'). ('חזון למאכל שאינו אילן כנוטע  הוא והרי  בהם,
שם.45) או 46)'ירושלמי ' טרשים, במקום כלומר,

כנ"ל. כלומר,49)פירות.48)האילן.47)חורשין,
בו. לטפל כדאי  גם 50)שיהא מתעסק  שהנוטע  ואף 

ואין  אדם, כל אצל דעתו בטלה שגדלו, המועטים בפירות
מאכל. אילן קרוי  זה אילן

.ÊÚËBp‰51‚B˙‡ ÚËpL ÔB‚k ,‰ÂˆÓÏ52ÏeÏÏ53B‡ «≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»
˙ÈÊ54‰BnÏ55‰ÏÚa iÁ 56LÈc˜‰ .57Ck Á‡Â «ƒ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»

‰ÏÚ‰ ÔÓ eËt  ÚË58 LÈc˜‰ Ck Á‡Â ÚË ; »«»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ
‰ÏÚa iÁ59. «»¿»¿»

שנטעו 51) אתרוג ואמר, הונא רב  "חזר שם: 'ירושלמי '
לעצים  פירותיו למשמר בינו מה וכו', בערלה חייב  למצוותו
הוא  כך בפריו, רוצה שהוא כשם בערלה), חייב  (שאינו
בשביל  נטיעתו עיקר אין (כלומר: [בעצו] (בעצמו) רוצה
בפריו  הוא רוצה הכא ברם ה"ב ), למעלה ראה הפירות,
עיקר  (כלומר, [בעצו]" (בעצמו) רוצה ואינו (האתרוג),

הפירות). בשביל אתרוג.52)נטיעתו עץ  כלומר,
העיקר 53) שהלולב  המינים, ארבעת של לאגודה כלומר,

"על  עליהם מברכים שכן שמו, על נקראים וכולם שבהם
פ "א) ערלה (הלכות [והרא"ש לז:). (סוכה לולב " נטילת
גרס  כן כי  ויתכן חייב " ולאתרוג, ללולב  למצוה "נטעו כתב :
[ל]אתרוג  שנטע  כגון למצוה, "הנוטע  רבינו: בדברי 
סוכה  (ראה כעץ  אלא אינו שהלולב  ואף ֿעלֿפי  [ו]לולב ".
חובתו  ידי  יוצא אדם אין שהרי  לעצים, כנוטע  אינו מ .),
(ויקרא  שנאמר משום פירות, עושה הדקל אם אלא בלולב 
(פ "ז  ה'צפנתֿפענח ' שכתב  כמו תמרים", "כפות מ ) כג,
ולפירות, עצים כנוטע  הוא הרי  כן ואם ה"א), לולב  מהל'
- שם) למעלה (ראה חייב  אינו זה באופן שגם ואף ֿעלֿפי 
זה  הרי  המצוה, לקיום כתנאי  הם האלו שהפירות כיון
ו"אור  עה, עמ ' "זמנים" בספרי  מש"כ ראה לפירות. כעיקרו

.[31ֿ21 עמ ' א' חוברת ב  שנה 'ירושלמי '54)המזרח "
המקדש.55)שם. בבית המנורה  שאינו 56)לשמן אף 

שעיקר  כיון השמן, את שותה ואינו האתרוג את אוכל
חייב  לאכלו, רוצה שאינו אף  לעצים, ולא לפרי  נטיעתו

ה"ד.57)בערלה. פ "א שם ותוספתא ה"ג, שם 'ירושלמי '
כג)58) יט , (שם שנאמר משום בערלה, חייב  אינו שהקדש

קורקוס ). (ר"י  "לכם" אינו והקדש ערלים", לכם "יהיה
בשעת 59) שחל הערלה חיוב  להפקיע  בהקדש כח  שאין

שמח ' וב 'אור ה"ג, שחיטה מהל' בפי "ד וראה הנטיעה.
כפשוטה'. ו'תוספתא

.ÁÚËBp‰60Û‡ .‰ÏÚa iÁ  e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa «≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»«
ÌÈÚÊÏ ı‡k BÈ‡L Èt ÏÚ61ı‡k ‡e‰ È‰ , «ƒ∆≈»»∆ƒ¿»ƒ¬≈»»∆
˙BÏÈ‡Ï62. ¿ƒ»

ה"ב .60) סוף  שם לינוק 61)'ירושלמי ' בכוחם שאין
נקוב . בעציץ  אלא מפני62)מהארץ  אמר, יוסי  "רבי  שם:

מן  יונקים שהאילנות והכוונה, אותו". מפעפעין שהשרשין
ספינה. לענין בה"ה, למעלה וכן הארץ .

.ËÔÏÈ‡63‰Ê .‰ÏÚa iÁ  ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL64 ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı‡Ï eÈ˙B‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈÎBk È„BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆
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eËt 65ı‡Ï e‡aMÓ Ï‡ ;66eÚËpM ‰Ó Û‡ , »¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿
iÁ  ÌÈÎBk È„BÚ67ı‡‰ Ï‡ e‡˙ Èk :Ó‡pL ; ¿≈»ƒ«»∆∆¡«ƒ»…∆»»∆

‰‡Èa ˙ÚMÓ  ÌzÚËe68. ¿«¿∆ƒ¿«ƒ»

שנטעו 63) אילן ינאי , רבי  בשם יוחנן "רבי  שם: 'ירושלמי '
עשר  דכתיב , המעשרות. מן ופטור בערלה, חייב  הבית בתוך
לא  בערלה [אבל השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשר
בפ "א  וראה חייב ]". בבית הנטוע  אף  ולכן כלל, "שדה" נזכר

ה"י . מעשר מ "ב .64)מהל' פ "א [ונפקאֿמינה 65)שם
לארץ  ויבואו ישראל גליות כל שכשיתקבצו בדורנו, גם
חייב  אינו כולם, ביאת לפני  מקודם, נטוע  וימצאו ישראל
תרומות  מהל' (בפ "א רבינו דעת כן כי  התורה, מן בערלה
ל"ביאת  הכוונה תבואו", "כי  שנאמר שבמקום הכ"ו),
חייב , אינו מסיני  למשה מהלכה גם כי  ויתכן כולכם".
מסיני למשה מהלכה בערלה חייב  לארץ  שחוצה אף ֿעלֿפי 
לארץ  חוצה כי  שיתכן ה"י ), אסורות מאכלות מהל' (פ "י 
מן  חייבת ישראל כשארץ  אלא ההלכה, מצד חייבת אינה
אינה  ישראל שארץ  כולכם ביאת לפני  כן ואם  התורה,
גם  מההלכה, חייבת אינה לארץ  וחוצה התורה, מן חייבת
חינוך' 'מנחת וראה מדרבנן. אלא חייבת אינה ישראל ארץ 

כאן]. ישראל' וב 'תפארת ח , אות רמו אפילו 66)מצוה
וחילקו. שכבשו בה"ה.67)קודם למעלה ועל 68)ראה

שבאו  לאחר שנטעו גויים על גם מדבר שהפסוק  כרחנו
למה  שנטע , ישראל אלא לחייב  בא לא שאם לארץ , ישראל
שיבואו? קודם יטעו איך וכי  תבואו", "כי  לכתוב  הוצרך
דרשו: ה"ב ) פ "ג קדושים (פ ' וב 'ספרא' שם). אליהו' ('שנות
יכול  או לארץ . באו שלא עד גויים לשנטען פרט  "ונטעתם,
לומר, תלמוד לארץ . משבאו גוים שנטעו את מוציא  שאני 
ומצאו  לארץ  אבותינו שבאו [עת] (עד) אמרו: מכאן עץ , כל

חייב ". - כיבשו שלא אף ֿעלֿפי  נטעו פטור, - נטוע 

.ÈÌÈÎBk „BÚ69ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ Èk‰L ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
˜Ò70‰ÏÚa iÁ 71LÈÂ .72ÚË ÌÈÎBk „BÚÏ73 ¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«

‚‰Ï ‡a Ì‡L .ÈÚ74L„˜ ‡e‰ È‰  BÊ ‰ÂˆÓa ¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿»¬≈…∆
Ú ÚËkÈ75.Ï‡OÈ ÏL ¿∆«¿»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.69) שייך 70)'ירושלמי ' לא מאכל, על בסרק  אבל
פירות. לו אין סרק  שהרי  הי "ד,71)ערלה, להלן כמבואר

אמרו: שם ב 'ירושלמי ' והנה חדשה. כנטיעה היא שהרכבה
שאין  אף ֿעלֿפי  סרק , אילן גבי  על מאכל אילן שהרכיב  "גוי 
השמיט  ורבינו בערלה", חייב  - כן לעשות ראוי  ישראל
מאכל  אילן הרכבת איסור כתב  ולא ה"ה) (פ "א כלאים בהל'
הרכבת  אלא שם, ב 'ירושלמי ' הנאמר בישראל, סרק , באילן
(פ "א  כלאים ב 'ירושלמי ' הנאמר מאכל, באילן סרק  אילן
כאן  שכתב  שמה הרי  אלה, בשני  להיתר דעתו ואם ה"ז),

נקט . ה'ירושלמי ' ולשון דוקא, לאו הוא תרומות 72)"גוי "
יהודה. כרבי  ולא כחכמים מ "ט , "כרם 73)פ "ג שם:

(למעלה  שפסק  כיון המשנה, מלשון רבינו ושינה רבעי ".
רבעי ". "נטע  ה"א) ה"י .74)פ "ט  מלכים מהל' בפ "י  ראה

ה"א).75) (למעלה רבעי  לו יש בערלה, חייב  שהוא שכל

.‡È‰ÈÚb ÚËBp‰ „Á‡76eÁÈ B‡77B‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
BÓB˜nÓ ÔÏÈ‡‰ Ïk ˙‡ ˜ÚL78Á‡ ÌB˜Óa BÚËe79 ∆»«∆»»ƒ»ƒ¿¿»¿»«≈

‰ÏÚa iÁ ‰Ê È‰ 80.B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe . ¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»
BÚÊÚÊ81B˜Ú ‡ÏÂ82ÙÚ ÂÈ˙BÈÒ ‡lÓ Ck Á‡Â83: ƒ¿¿¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»

‰Ê È‰  ÂÈ˙BÈÒ ‡lÓ ‡Ï el‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿ƒ…ƒ≈¿ƒ»¬≈∆
eËt84.iÁÂ ,ÚËÂ ˜ÚL BÓk ‰Ê È‰  Â‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ«¬≈∆¿∆»«¿»«¿«»

שלש 76) בתוך פרי  שעושה החמות, בארצות ומדובר גרעין.
(רדב "ז). אלא 77)שנים לי  "אין שם: וב 'ספרא' ענף .

עץ ". כל תלמודֿלומר: מנין, ייחור נטע  ושקד, אגוז שנטע 
לקרקע ,78) מחובר אחד שורש אפילו ממנו נשאר ולא

שם. כדלהלן הסלע , אתו נשאר וכשלא הסמוכה, כבהלכה
וראה 79) כדלהלן. חייב , במקומו, נטעו אם  אף  הרי  צ "ע ,

מ "ג. פ "א ערלה ראשונה' כנטיעה 80)ב 'משנה שהיא
המשנה.81)חדשה. בסוף  פשוט 82)שם עקרו, שאם

כנ"ל. ונטעו, חזר אם בערלה, שחייב  לכסות 83)הוא כדי 
הזעזוע . מן שנוצרו לא 84)הבקעים כאילו הוא שהרי 

כשהיה. נטוע  אלא כלל, זעזעו

.ÈÔÎÂ85,„Á‡ LL epnÓ ‡LÂ ˜ÚpL ÔÏÈ‡ ¿≈ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆…∆∆»
ËÁÓk elÙ‡86,ÈM‰ ˙‡ ÔÈÓ˜B‰ ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ¬ƒ¿««∆¿«¿ƒ»»»¿ƒ∆«»ƒ

ÏBÎiL ÈtÓ ,eËt  BÚËe BÓB˜ÓÏ BÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»
˙BÈÁÏ87˜Ú .88ÚÏq‰ ‰˜ÚÂ Blk89da ÂÈLML ƒ¿∆¡«À¿∆∆¿»«∆«∆»»»»

‡e‰L ‰Ók BÚËe ÊÁÂ ,BnÚ90‰Ó„‡‰ ÏÎa ƒ¿»«¿»¿»∆¿»»¬»»
d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :ÂÈLL ˙BÈqL∆¿ƒ»»»ƒ»»»ƒ¿≈»

ÚË ‡Ï el‡ ‰Ó„‡91˜Ú ‡lL ÈÓk ‡e‰ È‰ 92; ¬»»ƒ…»«¬≈¿ƒ∆…∆¡«
.iÁ  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«»

מ "ד.85) מיתון".86)שם, של "כמחט  שם: במשנה,
קצותיו  בשתי  עץ , או קנה האורגים "אצל שם: רבינו ופירש
דקים  שניים כמו מהם אחד לכל ויש ארוכים, ברזלים שני 
וכו'". אותו כשאורגין הבגד רוחב  בו ומותחין כמחט ,

נוטעו.87) היה לא אם מ "ג.88)אף  "העפר 89)שם,
זה  קראו והם סלע , אותו קורין האילן, עיקר על המתעבה
לחפור, אדם שמעמיק  אחר היוצא הקשה שהעפר לפי  השם,
שרשיהם  שיימשכו האילנות וממנהג אצלם, סלע  נקרא
האילן  סביב  שיהיה עד העפר, עליהם ויתעבה הרבה, בארץ 
שם). המשנה, (פירוש עקירתו" אחר אפילו האבן, כמו

בעפר.90) סביבותיו למלא בלא לא 91)כלומר, כלומר,
ונטע . ופטור.92)חזר

.‚ÈÔÏÈ‡93ÛÈÏÁ‰Â ı‡‰ ÌÚÓ BˆvwL94iÁ  ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»
‰ÏÚa95‰ˆÈˆ˜ ˙ÚMÓ BÏ ÔÈBÓe .96. ¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

בר 93) שמואל רבי  "דאמר פ "א: סוף  שביעית 'ירושלמי '
את  (הקוצץ ) הגומם יעקב , בן אליעזר רבי  בשם וכו' נחמן
מפני בערלה, חייב  כך), נשתייר (אם מטפח  פחות כרמו,
עד  אומרים) וחכמים (כלומר, חכמים דברי  העין. מראית
חוששין  אין הקרקע , פני  עד (כלומר, הארץ  מעם שיגום
כחכמים. רבינו ופסק  מערלה)". ופטור העין למראית

וגדל.94) האילן מחדש.95)שחזר כנטוע  הוא שהרי 
בהי "ט . כדלהלן השרשים, מן החדש האילן ביוצא ומדובר

ה"ח ,96) שמיטה מהל' שבפ "ג ואף ֿעלֿפי  כנטיעתו. שהיא
נשתייר  אם שאף  שם, בשביעית שמעון כרבי  רבינו פסק 
כיון  שביעית, לענין שם - כנטיעה הוא הרי  מטפח  פחות
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קנב                
         

כנטיעה  דינו נטיעה, ונקרא קציצה לאחר מאד נמוך שהוא
לענין  אבל אילן. שם עליו ואין בשביעית, חרישה לגבי 
ונטיעה  חדשה, נטיעה היא אלאֿאםֿכן לחייב  אין ערלה
שם, ה'ירושלמי ' על הש"ס  בגליון וראה אינה. - חדשה

שם. שמיטה להל' איש' וב 'חזון

.„È„Á‡97 Èkn‰ „Á‡Â CÈn‰ „Á‡Â ÚËBp‰ ∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
„a C˙ÁLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .iÁ98ÔÓ „Á‡ «»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ

Ï‡ ;Á‡ ÔÏÈ‡ BÈk‰ B‡ ı‡a BÎÈ‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¬»
Á˙Ó Ì‡99ı‡a CÈ‰Â Ô˜f‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ „a ƒ»««∆»ƒ»ƒ»«»≈¿ƒ¿ƒ»»∆

ÔÏÈ‡a ‰ÚÓ „a‰ wÚÂ ,Á‡ ÔÏÈ‡a BÈk‰ B‡ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ«««¿…∆»ƒ»
eËt ‰Ê È‰  Ô˜f‰100. «»≈¬≈∆»

הנוטע 97) אחד רבנן, "תנו ב : ט , השנה בראש הוא כן
בעפר  ומכסהו בארץ  הזמורות את (כופף  המבריך ואחד
שלשים  בחבירו), (אילן המרכיב  ואחר בארץ ) משריש והוא
ערלה)". שנת (כלומר שנה לו עלתה השנה, ראש לפני  יום

על 99)ענף .98) וסיפוק  הגפנים, "סיפוק  מ "ה: פ "א ערלה
פטור  (כלומר, מותר בארץ , שהבריכן אף ֿעלֿפי  סיפוק , גבי 
מזו  ענף  אדם שיקח  "הוא, שם: רבינו ופירש מערלה)".
בה. קצתו וירכיב  אחרת, בגפן שיגיע  עד אותו וימתח  הגפן,
וטמנו  הענף  לקח  אפילו לומר, רצונו בארץ , הטמינו אפילו
זה  ענף  קצת שירכיב  הוא סיפוק  גבי  על וסיפוק  בארץ .
האילן, בזה האילן זה ענף  וקצץ  האחר, האילן בזה האילן
ונטעתם, ב 'ספרא': ואמר הערלה. מן פטור הענין זה וכל
וכו', הגפנים סיפוק  אמרו, מכאן וכו', ולמרכיב  למבריך פרט 
חייבין  שאין ב 'ספרא', שזכר וההרכבה ההברכה וזו מותר.
הטמינו  או באילן והרכיבו ענף  פסק  אם אבל וכו'. בערלה
שם, השנה לראש בר"ן וראה בערלה". חייב  זה הרי  בארץ ,

מח . אות רצד סי ' ליו"ד הגר"א שכיון 100)ובביאור
חדשה. נטיעה זו אין הזקן, לאילן מחובר שהוא

.ÂËÏ„b101„Ïi‰ ‰Ê102Á‡Â ,˙Bt ‰OÚÂ CÈ‰L »«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««
‰BÓ  Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰ÚÓ ‡e‰L BwÚ ˜Òt Ck»»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆

˜ÒÙpL ‰ÚMÓ103ÈtÓ ,ÔÈzÓ  ˙Bt‰ Ô˙B‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈
z‰a eÏ„bL104Ì‡Â .105wÚ‰ ˜ÒÙpL Á‡ ÔÁÈp‰ ∆»¿¿∆≈¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»

ÌÈ˙‡Óa eÙÈÒB‰L „Ú106ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ 107. «∆ƒ¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ

בקרקע )101) שהבריך (ענף  בריכה "וכן שם: ערלה
חוזר  "וזהו פירות". מלאה והיא הזקן), האילן (מן שנפסקה
(פירוש  שנפסקה" משעה מונה ההלכה בתחילת מאמרם על

שם). שכתבו 102)המשנה, הזה, האילן מן שמתח  הבד
בתורה  נקרא הוא [וכן הקודמת. ההלכה בסוף  רבינו
ראה  וגו'", פורה "ענף  - יוסף " פורת "בן כב ) מט , (בראשית

רצב ]. סי ' שם שלמה' נטעו 103)ב 'תורה שלא אף ֿעלֿפי 
עצמו, בפני  לאילן זו פסיקה ידי  על שעשאו כיון עכשיו,

בהי "ז. להלן וראה חדשה, כנטיעה הוא בהיותם 104)הרי 
הזקן. לאילן חלק 106)שם.105)מחוברים כלומר,

העיקר, פסיקת בשעת הפירות שהיו ממה ממאתיים אחד
זה. שיעור משערין כיצד הכ"ב , כלאים מהל' בפ "ה וראה

אבל 107) בטיל. ראשון) (ראשון, קמא קמא אומרים: ואין
מאכלות  מהל' בפט "ו ראה נאסר, לא ממאתיים בפחות

בערלה. האוסר שיעור שזהו הי "ד, אסורות

.ÊË‰cÏÈ108dÎaqL109‰˜Êa110˙Bt eÈ‰Â ,111 «¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈
eÙÈÒB‰ elÙ‡ ,‰cÏia112ÌÈ˙‡Ó113˙Bt‰ el‡ È‰  ««¿»¬ƒƒ»«ƒ¬≈≈«≈

ÔÈeÒ‡ ‰cÏÈ ÏL114˙‡ ÔÈÏÚÓ z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L , ∆«¿»¬ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆
eÒ‡‰ wÚ‰115. »ƒ»»»

ב .108) נז, בנדרים יוחנן רבי  בשם אבהו רבי  של מימרא
שנים. שלש לה מלאו לא שעדיין והכוונה

שנים.110)שהרכיבה.109) שלש לה של 111)שמלאו
הזקנה, לגבי  היא בטילה פירות, בה היו לא אם אבל ערלה.

להלן. שסיבכוה.הפיר 112)ראה לאחר שבילדה, ות
הפירות 113) שהיו מה כנגד מאתיים יש שעתה כלומר,

הילדה. את שסיבכו מתבטלת 114)בשעה הערלה ואין
ב : מג, בסוטה אבהו רבי  שאמר ומה תמיד. כמו במאתיים,
דין  בה ואין בזקינה, ילדה בטלה בזקינה, שסיבכה "ילדה
שם). (ר"ן כלל פירות בילדה שאין המדובר ערלה",

וטפל 115) עיקר שאין תערובת בכל אבל עיקר. שהוא כיון
בפ "ו  וראה ממאתיים. באחד הערלה מתבטלת בה, שייך

ובהערות. הכ"א תרומות מהל' ובפי "א ה"ו, מעשר מהל'

.ÊÈÔÏÈ‡116˜Ú Ck Á‡Â ,ı‡a „a epnÓ CÈ‰L ƒ»∆ƒ¿ƒƒ∆«»»∆¿««»∆¡«
 ı‡a CÈ‰L „a‰ ÔÓ ÈÁ ‡e‰ È‰Â Blk ÔÏÈ‡‰»ƒ»À«¬≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»»∆

‰ÏÚa iÁÂ ,Úh ‰zÚ el‡k ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OÚ117. «¬»ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿«»¿»¿»
‰BÓe118vM ‰ÓÏe ÔÏÈ‡Ï‰ÚMÓ ‰Î‰‰ ÔÓ ÁÓ ∆»ƒ»¿«∆»«ƒ««¿»»ƒ»»

.˜ÚpL∆∆¡«

מ "ה.116) פ "א שכתב 117)ערלה מה לגבי  כאן והחידוש
בפני אילן האילן, היה שנעקר לפני  שגם שאף  בהט "ו,
והבד  לו, טפל הוא הרי  הבד, מן חי  הוא שעתה כיון עצמו,

שם. כנ"ל מחדש, כנטוע  הוא ערלה.118)הרי  שנות שלש

.ÁÈÈ‰119„a CÈ‰Â ,ÁÓˆÂ ı‡a „a CÈ‰L ¬≈∆ƒ¿ƒ«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«
ÔÓ CÈ‰Â ÊÁÂ ,ÁÓˆÂ ı‡a ÁÓvM ‰nÓ „Á‡∆»ƒ«∆»«»»∆¿»«¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‰Ê ÔÈÚÓ [‰‡Ó] Ô‰ elÙ‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¬ƒ≈≈»¿…ƒ∆»∆ƒ

zÓ Ïk‰  ÔBL‡‰ wÚ‰ ÔÓ e˜ÒÙ ‡ÏÂ120Ì‡Â .121 ¿…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ«…À»¿ƒ
.˜ÒÙpL ‰ÚMÓ ÏkÏ ‰BÓ  ÔBL‡‰ wÚ ˜ÒÙƒ¿«ƒ«»ƒ∆«…ƒ»»∆ƒ¿«

הבדים 120)שם.119) הם שרבים כיון אומרים: ואין
וימנה  לאילן, טפלים יהיו לא שוב  זה, אחר זה שהבריכו
מותר. הכל אלא ממנו, שנפסקו קודם אף  ערלה שנות

שם.121)

.ËÈÔÏÈ‡122ÚÊb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰123ÔÓ eËt  ƒ»«≈ƒ«∆«»ƒ
‰ÏÚ‰124iÁ  ÌÈLM‰ ÔÓ ;125‰cÏÈ .126‰˙eÁt »»¿»ƒ«»»ƒ«»«¿»¿»
ÁÙhÓ127‰È˙BL Ïk ‰ÏÚa ˙iÁ 128ÈtÓ , ƒ∆««∆∆¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈

d˙L ˙ ‰ÚÈËk ˙È‡pL129ÌÈc ‰na . ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿»»«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡130˙Á‡ ‰ÚÈËa131ÌÈzL „‚k ÌÈzL B‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ

Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â132˙BÁt Blk Ìk‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿««¿»»»¬»ƒ»»«∆∆À»
ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È‰  ÁÙhÓ133ÔÈBnL C„k ÔÈBÓe , ƒ∆«¬≈∆≈ƒ¿∆∆∆ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ‡LÏƒ¿»»ƒ»

כרבי122) קיט .), בבבאֿמציעא (הובאה ערלה תוספתא
מאיר. כרבי  ולא "היכי123)יהודה א: פב , בבבאֿבתרא

כל  יוחנן, רבי  אמר השרשין. מן דמי  והיכי  הגזע , מן דמי 
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קנג                 
         

- הקרקע  מן חוץ  האילן כל (היינו, חמה פני  שרואה
מתחת  (היינו, חמה פני  רואה ושאינו הגזע . מן זהו רשב "ם),
עברו  שכבר באילן ומדובר השרשין", מן זהו שם) - לקרקע 
בהי "ג. כנ"ל לקרקע . עד ונקצץ  ערלה, שנות עליו

מן 124) כהמשך הוא הרי  הגזע , מן יוצא שהוא שכיון
כנ"ל. ערלה, שנות עליו עברו שכבר הקודם, האילן

כנ"ל.125) חדשה, כנטיעה  הוא שם,סו 126)שהרי  טה
יעקב . בן אליעזר רבי  קומה,127)בשם שפל[ת] "שהיא

שם). (רש"י  טפח " עד לעולם תגבה מדרבנן.128)ולא
(שם). הערלה שנוח  עליה שעברו "והרואה 129)אף 

(שם). מותרין" ערלה שפירות אומר פירותיה, שאוכלין
שם.130) כרם.131)סוטה, בתוך או עצמה, בפני 
זנב 132) יוצאה ואחת שתים כנגד שתים מילי , "והני  שם:

כרם  כולו אבל ה"ז), כלאים מהל' פ "ז - קטן כרם (שהוא
רש"י הוכרח  הגמרא דברי  פשטות ולפי  ליה". אית קלא
לה.) (ברכות רבעי  נטע  ולא רבעי  כרם שלמאןֿדאמר לפרש,
רבינו  אבל אחת, בנטיעה ולא בכרם אלא נוהגת ערלה אין
שתים  או אחת בנטיעה אמורים, דברים "במה וכתב : הוסיף 
שתים", כנגד "שתים שאמרו מה ולפי "ז וכו'", שתים כנגד
מראית  משום איסור יש קטן בכרם שגם חידוש, להשמיענו

אחת. בנטיעה וכלֿשכן כרם 133)העין, אומרים, "הכל
(רש"י זקינה" שהיא ויודעין הכרמים מכל משונה לפלוני  יש

שם).

.ÎÔÈÚËB134eÁÈ135‰ÏÚ ÏL136ÔÈÚËB ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ
ÊB‚‡137tÓ ,‰ÏÚ ÏL‰ÏÚ ˙BÙe ,Èt ‡e‰L È ¡∆»¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»

‰‡‰a ÔÈeÒ‡138Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¬ƒ«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
˙BÏÎ‡Ó139ÚËÂ Ú Ì‡Â .140È‰  ‰ÏÚ ÏL ÊB‚‡ «¬»¿ƒ»«¿»«¡∆»¿»¬≈

zÓ ÁÓBv‰141˙BÏÈ‡‰ ‡Lk142. «≈«À»ƒ¿»»ƒ»

שם.134) ותוספתא מ "ט , פ "א ענף .135)ערלה
והטעם:136) שנים. שלש לו מלאו לא שעדיין אילן של

(פירוש  העץ " לא הפרי , אלא בהנאה אסור שאינו "לפי 
שם). האגוז.137)המשנה, האגוז 138)פרי  יטע  ואם

זרה  בעבודה וראה האגוז. מן נהנה נמצא פירות, ויצמיח 
ד"ה  מה: שם ורש"י  ב , נטע  שאם ד"ה תוספות - א מט ,

נטע . ה"ט .139)שאם שם 140)בפ "י  זרה בעבודה
שם  ב 'תוספות' וראה מותר, בדיעבד יוסי , לרבי  שאף  הסיקו,

כפשוטה'. וב 'תוספתא ואין, באכילה.141)ד"ה אף 
כבסוף 142) מותר, גורם וזה שזה כיון דבר, של וטעמו

הסמוכה. ההלכה

.‡ÎÔÎÂ143˙BiÙk ÔÈÈkÓ ÔÈ‡144‰ÏÚ ÏL ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»
ÈÙk Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈÏ˜„a145.zÓ  Èk‰Â Ú . ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»

c ÏkL146„Á‡Â eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓB‚ ÈL BÏ LiL ∆»»»∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»
ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .zÓ Ì‰ÈMÓ Ì‚p‰ ‰Ê È‰  zÓÀ»¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«

‰ÏÚ ˙BtÓ147Èt‰ ÁenvÏ Ì‚ È‰L ,zÓ  ƒ≈»¿»À»∆¬≈»««ƒ««¿ƒ
.˙zn‰ ı‡‰Â eÒ‡‰»»¿»»∆«À∆∆

שם.143) ותוספתא (פירוש 144)משנה תמרים" "לולבי 
מאן 145)המשנה). שאל, יצחק  "רבי  שם: וב 'ירושלמי '

יוסי רבי  [ומתרץ ], ערלה של כפניות מרכיבין אין תנא
שרבינו  ואף  פרי ]". משום אסור שסמדר מ "ז, בפ "א [הסובר

הי "ג, בפ "ט  כנ"ל מותר, סמדר אלא יוסי , כרבי  שלא  פוסק 
יוסי , כרבי  שמשנתנו יצחק  כרבי  סובר רבינו שאין נראה
ואף  כך). הסוברים שם ב 'ירושלמי ' (ויש עלמא ככולי  אלא
שכיון  לכתחילה, החמירו בהרכבה בערלה, מותר שסמדר
הפנים' ('מראה ערלה כנוטע  הוא הרי  מאד, ניכר שהדבר

שם.146)שם). זרה, שעבר 147)עבודה מאגוז כלומר,
הקודמת. ההלכה כסוף  ונטעו,

ה'תשע"ט  שבט  י"א חמישי יום 

   1 
ואם 1) הוידוי . הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי  מהו יבאר

ישאר  שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה
שצריך  נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת אצלו
טבלו  נשרף  יתודה. ואח "כ הסדר, על המתנות כל  להפריש
אלא  לו שאין מי  מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן אם או
פסוקי מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או ביכורים

הוידוי .

.‡˙BcÂ˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈ‡ÈˆBnL Á‡ ÈÈ ÈÙÏ3 ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»««∆ƒƒ
˙Bzn‰ Ïk4ı‡‰ ÚÊaL5‡˜p‰ e‰ÊÂ .6ÈecÂ »««»∆¿∆«»»∆¿∆«ƒ¿»ƒ

OÚÓ7. «¬≈

חטא 2) אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאן  ואף  ישראל", בני  עוונות כל את עליו "והתוודה עליה",
הוסרה  אבותינו ובעוונות בחטאינו כי  על מתוודה הוא
ומעשרות  תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה
רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו
לקרוא  הוא: והוידוי  ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי  וזהו
וגו' הבית מן הקודש "בערתי  בדברים: התורה פסוקי  את
אומר  ואינו ודבש". חלב  זבת ארץ  לאבותינו נשבעת כאשר

שני . שבמעשר מרשותו:3)הדרשות מוציאין כלומר,
ללויים, לכהנים, - ופאה שכחה ולקט  ומעשרות, תרומות
זריקה  ידי  על מבער הוא רבעי  ונטע  שני  ומעשר ולעניים,

באש. שריפה או ולוייה 4)לים כהונה מתנות היינו
שנאמר  לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני  מעשר ואף  ועניים.
קודש  הוא לה' העץ  מפרי  הארץ  מזרע  הארץ  מעשר "וכל

גבוה. ממון והוא ומעשרות 5)לה'", תרומות היינו
ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי  עניים, ומתנות

הוידוי . עם קשר כל להן חכמים.6)שאין אף 7)בלשון
הארץ , שבזרע  המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי  פי  על
במעשר  הוא הוידוי  שעיקר מפני  מעשר", "וידוי  קראוהו

שני .

.ÔÈLÈÙnL ‰M‰ Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ OÚÓ da8OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :Ó‡pL ;9zÓ‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ ÈzÚa EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ

השלישית 8) השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,
עני . מעשר שנות שהן כל 9)והשישית, "את וגומר:

עני . מעשר אף  היינו וכו', תבואתך" היא 10)מעשר וזו
מעשר. וידוי  מצוות

.‚‰ÁÓa ?ÔÈcÂ˙Ó È˙ÓÈ‡11ÏL ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆
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קנד                
         

ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :Ó‡pL .˙ÈÚÈL ÏLÂ ˙ÈÚÈ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆
Ba ÌÈÏk ˙BOÚn‰ ÏkL Ï‚a  OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈

ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙Bt «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈
ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÔÈa ,eOÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙Bt ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈

.ı‡‰»»∆

לוידוי11) איחרוהו - לוידוי " כשר היום ש"כל פי  על ואף 
אלא  טוב  ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי12)מנחה. - פסח  של ראשון טוב  ביום "ויתוודה
ונטע  שני  מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה
מערב  ביער שכבר פי  על שאף  לבעלים, נאכלים שהם רבעי 
טוב , יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב , יום
ויתוודה  הבית") מן הקודש "ביערתי  לומר יכול ואינו
של  שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית
טוב , ביום אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב  יום

במנחה)". מתוודה כבר 13)ולכן בא כשהרגל כלומר,
הקודמת. השנה של הפירות כל את לעשר הספיק 

כל 14) את לעשר מכלה הוא "אימתי  ג: הלכה שם ירושלמי 
שישית  של הדין והוא רביעית", של בפסח  הפירות,

כ 15)בשביעית. גם 16)שכל.כלומר, רבינו לדעת
התורה. מן מתעשרים האילן פירות

.„ÌBia ‡l‡ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡17ÌBi‰ ÏÎÂ ,18ÈecÂÏ Lk ≈ƒ¿«ƒ∆»«¿»«»≈¿ƒ
 ˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈe ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈe .OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ÚÏ iÁ19. «»¿«≈¿ƒ¿«

בלילה.17) שמצוותו 18)ולא דבר הכלל, שם:"זה משנה
היום". כל כשר מצוה 19)ביום, הבית שבפני  אלא

בפני שאף  וכיוון ה', לפני  שנאמר: במקדש, להתוודות
מתוודה  לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית,
זה  הרי  מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני  שלא אף 
נש  בר "חד ד: הלכה א פרק  תענית ובירושלמי  כדיעבד.
מעשרותיו  (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק  הווה
מן  הקודש ביערתי  אמור: קום מנא, רבי  ליה אמר כתיקונן),
חולק  והראב "ד הבית. בפני  שלא אף  שמתוודין הרי  הבית".

במקדש. אלא מעשר וידוי  שאין וסובר

.‰‰Ê ÈecÂ20ÔBLÏ ÏÎa Ó‡21zÓ‡Â :Ó‡pL ; ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»
„Á‡ ÏÎÂ .ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa  EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»

BÓˆÚ ÈÙa BÓB‡ „Á‡Â22˙BcÂ˙‰Ï ÌÈa eˆ Ì‡Â , ¿∆»¿ƒ¿≈«¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«
„Á‡k23.ÔÈcÂ˙Ó  ¿∆»ƒ¿«ƒ

הקודש.20) בלשון אלא אינו בכורים וידוי  אבל
וידוי21) וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב . סוטה במשנה

ד' לפני  "ואמרת דכתיב , "מנלן, שם: ובגמרא מעשר".
אמירה  (=לומד) ויליף  הבית", מן הקודש ביערתי  אלוקיך

אומר". שהוא לשון בכל שניים 22)מסוטה, שיתוודו ולא
יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת

ז"ל. חכמינו בדברי  רבינו כן מצא אחד 23)ואולי  כלומר,
שומעים. וכולם אומר

.ÂB˙ÂˆÓe24‰cÂ˙‰ Ì‡Â ;ÈÈ ÈÙÏ :Ó‡pL ,Lc˜na ƒ¿»«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«»
ÌB˜Ó ÏÎa25‡ˆÈ 26. ¿»»»»

לכתחילה.24) הוידוי , הבית.25)של בזמן אפילו
מעשר 26) שוידוי  בירושלמי , שאמרו ממה רבינו, כן למד

יצא  הבית בזמן שאף  משמע  הבית, בפני  שלא אף  נוהג
למקדש. חוץ  התוודה אם בדיעבד

.ÊMÈ ‡lL „Ú ‰cÂ˙Ó BÈ‡ÔÓ ˙Á‡ BÏˆ‡ ‡ ≈ƒ¿«∆«∆…ƒ»≈∆¿««ƒ
ÔÓ L„w‰ ÈzÚa :Èecea ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈ ÚÂ .28eÚa‰ ‰È‰29, ««ƒ¿∆∆»«¬»»«ƒ
.ÔÈcÂ˙Ó ÁÓÏe¿»»ƒ¿«ƒ

משקר.27) הוא הרי  מתנות, בידו נשתיירו של 28)ואם
לא 29)פסח . עדיין שאם עצמו, טוב  ביום מבער ואינו

בחג. להפריש אסור הפריש

.Á˙Óe˙e ‰Óez BÏˆ‡ ‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B  ÔBL‡ OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B  OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

OÚÓ ˙Bt BÏˆ‡ e‡L .ÌÈiÚÏ B˙B  ÈÚ OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È‰  ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈

OÚÓ BÏˆ‡ ‡L .ÛBO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe ÔÚÓ ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈
BÚÏ iÁ BÈ‡  È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÚa˙Ó Ô‰ È‰  ÌÈeka33. ƒƒ¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿»»

אלא 30) ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס  שלא
נטע 31)בזמנו. או שני  מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לו 32)רבעי . ואין וכו' "הדמאי  ב : משנה א פרק  דמאי 

דמאי של מעשר ותרומת שני , במעשר שם והמדובר ביעור.
ומעשר  לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו
נותנם  אינו בתחילה שאף  דמאי , של עני  ומעשר ראשון

נותנם. אינו הביעור בשעת גם אף 33)לכהן, כלומר,
בכל  לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות

הביעור. זמן כשמגיע  מקום

.ËÚÓe ÛBOL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na34e‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙Bt BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL OÚÓ ÏL ÏÈLz ‡L Ì‡ Ï‡ ;BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
ÚÓk ÏÈLz‰L ,BÚÏ CÈˆ BÈ‡  ÈÚ36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈÚÓk Ô‰ È‰  ÔÈÏ˙Â ÔÈÈ38. «ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ

לבער.34) שחייב  מבושלים.35)כלומר, ולא חיים כשהם
יפסיד".36) התבשיל), (את וישהה יישאר שאם "לפי 
צריך 37) שהוא ושמן בפת מודים "הכל שם: ירושלמי 

במים  לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער
[=במה  פליגין מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא

בתבשיל". והתבלין,38)נחלקו] יחמיץ  ישהה אם שהיין
טעמו. יפוג

.È˙ÚLa ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙Bt≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
eÚa‰39iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡  «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.ÔÚÏ¿«¬»

פסח .39) של אחרון טוב  יום בערב  כלומר,

.‡ÈÂÈ˙Bt eÈ‰L ÈÓ40ÌBÈ ÚÈb‰Â epnÓ ÔÈ˜BÁ ƒ∆»≈»¿ƒƒ∆¿ƒƒ«
ÌL ‡B˜ ‰Ê È‰  eÚa‰41Ô‰Ï ‰kÊÓe ,˙BznÏ «ƒ¬≈∆≈≈««»¿«∆»∆
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Ú˜˜ b ÏÚ Ô‰ÈÏÚÏ42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆
ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚÏ¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«

˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜˜ Èab44Ï‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»
ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈

˙BOÚn‰Â ,‰ÈÎÓk ‰‡pL45˙Bzn‰Â ˙BÓez‰Â46 ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«««¿¿«¿¿««»
‰È˙ Ô‰a Ó‡ 47.‰ÈÎÓ ‡Ï , ∆¡«»∆¿ƒ»…¿ƒ»

טבל.40) בכרי :41)שהם המתנות מקום לציין וצריך
כלום. אמר לא מקום ציון בלי  אבל בדרומו". או "בצפונו

רבן 42) מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא בבבא
להם". הקנה קרקע  אגב  מטלטלי  שזיכה 43)גמליאל, כמו
יוסף . בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל אף 44)רבן כלומר,

אינן  המתנות, כמכר זה והרי  בכסף , נקנית עצמה שהקרקע 
תמורת  הקרקע  עם יחד נקנו ולא הקרקע , אגב  מתנה אלא

מעשר.45)הכסף . ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר
עניים.46) "זה 47)מתנות ללוי " "נתתיו במעשרות:

ותרומת  תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי ". מעשר
"זה  ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר".

והפאה". והשכחה הלקט  עני , מעשר

.ÈÏk ‡ÈˆBiL „Ú ˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ¿««∆ƒ»
L„w‰ .˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ ÈzÚa :Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èew‰ ,ÈÚ ÚËÂ ÈL OÚÓ ‰Ê ∆«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ«»…∆ƒ««ƒ
ÂÈz˙ .˙Èaa ÌÈ‰k ÏL ‰zn‰ ‡È‰L ,‰lÁ BÊ «»∆ƒ««»»∆…¬ƒ««ƒ¿«ƒ
ÏÏkÓ  ÂÈz˙ Ì‚Â .ÔBL‡ OÚÓ ‰Ê  ÈÂlÏ«≈ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»

˙Á‡ ‰zÓ ezÓ„wL48‰ÏB„‚ ‰Óez ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
OÚÓ ˙Óe˙e49OÚÓ ‰Ê  ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ‰‡Ùe ‰ÁÎL52. ƒ¿»≈»¿«¿ƒ∆«ƒ

קדמה 48) שניה מעלה על יורה ללוי , נתתיו וגם "ואמרו:
כמו  תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי  ראשון], [למעשר לו

עליו". מדבר 49)הנוסף  נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
הפרשת  חלה שבדיעבד פי  על אף  שהרי  מעשר, תרומת על
הרי אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני  מעשר תרומת
תרומת  שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה

גדולה. מתרומה הבית.50)מעשר בתוך [המתחלק 
זה. פסוק  בכלל אינו בגורן המתחלק  עני  מעשר אבל

"עזיבה"51) שהרי  נתינה, מצוות בהם שאין פי  על [אף 
שלא  לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר
עני מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה
אף  עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק 

מדרבנן]. זה, בכלל "נתינה",52)הוא נאמרה שלא כיוון
בפרשת  האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא

הוידוי .

.‚ÈCk Á‡Â „q‰ ÏÚ ˙Bzn‰ LÈÙ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««»««≈∆¿««»
Ì‡ ‡‰ ;È˙Èeˆ L‡ E˙ÂˆÓ ÏÎk :Ó‡pL .‰cÂ˙Èƒ¿«∆∆∆¡«¿»ƒ¿»¿¬∆ƒƒ»ƒ»ƒ

ÔBL‡Ï ÈL OÚÓ ÌÈc˜‰53ÏBÎÈ BÈ‡  ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ≈»
˙BcÂ˙‰Ï54,˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  BÏË ÛO . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«

ÔÓfe .Ô‰ÈÏÚÏ Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈÙ‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«»¿…¿»»¿«¿≈∆«¿«

ÌÈ‰kÏ ÔBL‡ OÚÓ ÔÈ˙B eÈ‰L55eÈ‰ ‡Ï  ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«…¬ƒ…»
ÈÂlÏ ÂÈz˙ Ì‚Â :Ó‡pL ;ÔÈcÂ˙Ó56. ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿«¿«ƒ«≈ƒ

תעשה.53) לא על "עשיתי54)שעבר לומר: יכול שאינו
צויתני ". אשר עזרא.55)ככל של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא שהרי 

.„È;‰cÂ˙Ó  „Ïa ÈL OÚÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆»«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«∆
‡e‰ OÚÓa Èece‰ wÚL57BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ¿«¬≈¿≈ƒ…»»

‰cÂ˙Ó  „Ïa ÌÈeka ‡l‡58ÈzÚa :Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡‰ L„w‰  L„w‰59ÈÓ Ï‡ .ÌÈeka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡  dÓˆÚ ÈÙa ‰Óez ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óez‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי ", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף  שהביכורים

לכל. תחילה מעשר 60)אותם לו היה אם שאף  ונראה
נותנן  המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון
"ביערתי עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם

הבית". מן הקודש

.ÂËÏÚ ÔÈnÓ LÈÙ‰ ‡lL  EÈ˙BˆnÓ ÈzÚ ‡Ï…»«¿ƒƒƒ¿∆∆…ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÓ ‡ÏÂ ,aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,BÈÓ BÈ‡L∆≈ƒ¿…ƒ«»««¿À»¿…ƒ
‡ÏÂ ,ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ aÁÓ‰«¿À»««»¿…ƒ∆»»««»»¿…
ÁÎL ‡lL  ÈzÁÎL ‡ÏÂ .L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ61 ƒ«»»«∆»»¿…»»¿ƒ∆…»«

BÎlÓ62BÓL ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡ ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡  ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈÙ‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ ÈzÚ66 ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL  ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«

ÌÈÁ‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈÎ˙Â ÔB‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ B‡È‰L  È‰Ï‡ ÈÈ ÏB˜a ÈzÚÓL68. »«¿ƒ¿¿»¡…»∆¡ƒ¿≈«¿ƒ»

ÁÓOL  È˙Èeˆ L‡ ÏÎk È˙ÈOÚ69Ba ÁnOÂ70; »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ∆»«¿ƒ«
.Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»«

פושע .61) להיות הוא קרוב  ולפיכך לשכוח , לו היה ולא
המזון,62) שלאחר המזון לברכת הכוונה כי  אומרים יש

התורה. מן ברכה 63)שהיא שכל הקב "ה, של מלכותו וכן
ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה על 64)שאין

לבעלים. שהם רבעי  ונטע  שני  מעשר כגון שאכל, הפירות
מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא ומכיוון
אין  אלה שבכל לפי  הוידוי , את מעכבים שאינם נראה
קלקל  לא כן ואם מעשר, מעשרותיו ואין תרומה תרומתו

כלום. עצמם עצמה,65)במתנות במתנה שקלקל כיוון
כדין. שלא "דבר 66)שאכלה כד: הלכה שם, [בתוספתא

הבית  מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי  אחר
הבית  מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק  אתה אין

ביעורו. הבית זו מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
שני מעשר שנתן או לתיתן, שחייב  למי  המתנות ונתן
שהיו  או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו
בטומאה  המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות

לזה]. שגרם הוא הבית מן להם,67)והמפרישן נתן שאם
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ו  באנינות. באכילה הכשילם מה הרי  עבר אם כאן נאמר לא
לא. או מתוודה אם אבל 68)דינו: הביכורים. כלומר,

החומה. מן לפנים הביאו אם דיו שני , בין 69)מעשר
ובין  וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני  במעשר
הטוב ". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים

אתה 70) וגו' הטוב  בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
בקרבך". אשר והגר והלוי 

.ÊËL‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ  L„e ÏÁ ˙Ê ı‡ eÈ˙‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙Bta ÌÚË72. ∆ƒ≈«««≈

הטעם.72)הקב "ה.71) וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
מלה  הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
יודיענו  אבל הוידוי , בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה
בשעת  אבל הפרשה, זאת ענייני  הפירוש דרך על בכאן
על  שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה
רבינו  השמיט  למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא  ידי 
ישראל  עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר
(רדב "ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים

.ÊÈÌÈÊÓÓe Ï‡OÈ73ÌÈ‚ ‡Ï Ï‡ ,ÌÈcÂ˙Ó  ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈÁLÓ ÌÈ„ÚÂ«¬»ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆≈∆»»∆
ÌÈ‰k .eÏ z˙ L‡ ‰Ó„‡‰ ˙‡Â :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â«¬≈≈¿≈»¬»»¬∆»«»»…¬ƒ
˜ÏÁ eÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈcÂ˙Ó  ÌÈiÂÏe¿ƒƒƒ¿«ƒ∆««ƒ∆…»¿≈∆

.L‚Ó ÈÚ Ì‰Ï LÈ ,ı‡a»»∆≈»∆»≈ƒ¿»

זרע 73) הוא שאין כיוון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
את  אחריך ולזרעך לך "ונתתי  הכתוב : בכלל הוא אין כשר,
הרי אלא אחריך", המיוחס  "זרע  בו: שדרשו מגוריך", ארץ 

דבר. לכל כבנו הוא

ÈÚ ÚËÂ ÈL OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ

   
  




˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ‰BÓL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈¿««
ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÌÈeka LÈÙ‰Ï (‡ :ÔËÙ e‰ ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒƒƒ

ÌÈeka Ô‰k‰ ÏÎ‡È ‡lL ( .Lc˜na Ô˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»«ƒ¿»∆……««…≈ƒƒ
‰lÁ LÈÙ‰Ï („ .Ô‰ÈÏÚ ˙B˜Ï (‚ .ÌÈÏLeÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿¬≈∆¿«¿ƒ«»
ÔzÏ (Â .‰˜Â ÌÈÈÁÏe ÚBÊ Ô‰kÏ ˙˙Ï (‰ .Ô‰kÏ«…≈»≈«…≈¿«¿»«ƒ¿≈»ƒ≈
BBÈ„t ÔzÏÂ Ôa‰ BÎa ˙BcÙÏ (Ê .Êb‰ ˙ÈL‡ BÏ≈ƒ«≈ƒ¿¿«≈¿ƒ≈ƒ¿
(Ë .Ô‰kÏ BBÈ„t ÔzÏÂ BÓÁ Ët ˙BcÙÏ (Á .Ô‰kÏ«…≈ƒ¿∆∆¬¿ƒ≈ƒ¿«…≈

.B˙BcÙÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡ BÓÁ Ët ÛÚÏ«¬…∆∆¬ƒ…»»ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר

מברך. מאי  מהן והאוכל בהן.

.‡ÌÈOÚ2ÔlÎÂ ,ÌÈ‰kÏ ez ˙BzÓ Úa‡Â ∆¿ƒ¿«¿««»ƒ¿«…¬ƒ¿À»

‰Bza ÔÈLÙÓ3Ô‰‡Ï ˙Èa ‰˙Î Ôlk ÏÚÂ ,4ÏÎÂ . ¿…»ƒ«»¿«À»ƒ¿¿»¿ƒ¿«¬…¿»
Ô‰k5ÌÈ‰ka ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  Ô‰a ‰„BÓ BÈ‡L6ÔÈ‡Â , …≈∆≈∆»∆≈≈∆«…¬ƒ¿≈

Ô‰Ó ‰zÓ BÏ ÔÈ˙B7. ¿ƒ«»»≈∆

ובבבא 2) קלג: בחולין הובאה ח , הלכה פ "ב  חלה תוספתא
כתב  מדוע  טעם ליתן כדי  זה, פרק  רבינו והקדים קי :. קמא
ופטר  הבן ופדיון הגז וראשית ומתנות וחלה ביכורים הלכות

(רדב "ז). כאחד וארבע 3)חמור, "עשרים שם: בתוספתא
מלח ". ובברית ובפרט  בכלל ובניו לאהרן כהונה מתנות
יח , (במדבר שנאמר בכללן, בתורה שנתפרשו היינו "בכלל"
היינו  "ובפרט ", נתתים". לך ישראל, בני  קדשי  "לכל ח )
שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה ומתנה מתנה שכל

גאון). חנינאי  רב  "כל 4)בשם יט ) (שם, שנאמר כמו
היא". עולם מלח  ברית וגו' הקדשים בחולין 5)תרומות

שאינו  כהן כל כהונה, מתנות כ"ד חסדא, רב  "ואמר קלב :
וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה. לו נותנין אין בהן, בקי 
בכהונה. חלק  לו אין (בעבודה), בה מודה שאינו כהן וכל
בקי דאינו אף ֿעלֿגב  בה מודה הא בה, מודה דאינו טעמא,
במתנות)". בבקיאות הדבר שתלה חסדא לרב  (וקשה בהן
אלא  חסדא לרב  קשה היה שלא נראה, הגמרא ומדברי 
חסדא  רב  היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות, הדבר שתלה משום
מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל מתנות כ"ד אומר,
בעבודה, מודה שאינו מי  רק  שלא הרי  כלום. קשה היה לא
במתנות. מודה שאינו מי  אף  אלא בכהונה, חלק  לו אין

ובמעשהֿרוקח . בכסף ֿמשנה נותנים 6)וראה אין כלומר,
שהקשו  הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה. לעבוד לו

חסדא. רב  על הנ"ל.7)ממנה חסדא כרב 

.‰M„˜ da LiL ‰zÓ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ8L‡ :CÓ  ¿»»≈«»»∆≈»¿À»¿»≈¬∆
.CÎÂ Ck ÏÎ‡Ï eeˆÂ Ô‰‡ ÏL B˙M„˜a eLcƒ̃¿»ƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»∆¡…»»»

תרומות 8) מהלכות (פ "ז קודש שהן וחלה תרומה כמו
בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה
מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן קודש קרויים שאינם
מהלכות  ובפ "י  כב , הלכה תרומות מהלכות בפט "ו ראה

ואילך. א הלכה הקרבנות מעשה

.‚‰ÓL9Ì‰Ó ˙BzÓ10Ô˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ¿…∆«»≈∆≈¿ƒ»
Lc˜na ‡l‡ ÌÈ‰k‰11‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ12. «…¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»¬»»

LÓÁÂ13ÌÈÏLeÈa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ˙BzÓ ¿»≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ
ÈÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ14LÓÁÂ .15ÔÈÎBÊ ÔÈ‡  ˙BzÓ ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»≈«»≈ƒ

Ô‰a16‰Bz‰ ÔÓ17.„Ïa Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ »∆ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«
LÓÁÂ18‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa Ô‰a ÔÈÎBÊ  ˙BzÓ ¿»≈«»ƒ»∆≈»»∆≈¿»

˙Á‡ ‰zÓe .ı‡Ï19.Lc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBÊ  »»∆«»»««ƒ»ƒ«ƒ¿»

וכתבו 9) אחר, באופן המתנות את חלקו שם, בתוספתא
יב . בהלכה להלן הנ"ל.10)רבינו המתנות מכ"ד

העיר.11) בכל נשים.12)ולא עזרת ולא ישראל עזרת
לאכול  אין שלכתחילה שם, הקרבנות מעשה בהלכות וראה

ה.13)בהיכל. בהלכה להלן ועובי14)ראה והחלונות
הלכה  סוף  שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה

ו.15)ה). הלכה להלן דקדק 17)הכהנים.16)ראה
וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב 
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קנז                
         

אף  מדרבנן ונוהגות שם), (להלן הנ"ל המתנות מחמש שהן
הלכות  תרומות מהלכות פ "א למעלה ראה לארץ , בחוצה

ז.18)דֿו. הלכה להלן ח .19)ראה הלכה להלן ראה

.„?Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰ÓM‰ Ô‰ ‰Ó»≈«¿…∆∆≈∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
˙‡hÁ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ „Á‡ ,˙‡hÁ‰ Oa¿«««»∆»««»¿∆»««

‰Ó‰a‰20È‡cÂ ÔÈa ÈeÏz ÔÈa ,ÌL‡‰ Oe ;21; «¿≈»¿«»»»≈»≈««
Âeaˆ ÈÓÏL ÈÁÊ22ÓÚ‰ ˙BÓe ;23ÈÈLe ; ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«»…∆¿»≈

˙BÁÓ24Ï‡OÈ25ÌÁl‰ ÈzLe ;26ÌÁÏÂ ; ƒ¿ƒ¿»≈¿≈«∆∆¿∆∆
ÌÈt‰27ÔÓL ‚ÏÂ ;28ÔÈ‡ el‡ .ÚˆÓ ÏL «»ƒ¿…∆∆∆¿…»≈≈»

.Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»

(לבמדבר 20) קרח  לפרשת ובספרי  שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן יג בהלכה להלן אבל כ). כנ"ל.21)יח ,

ובפ "י22) ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ "א ראה
ג. הלכה סוף  הקמיצה 23)שם לאחר הנשאר כלומר,

יב . הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז וראה וההקטרה,
כנ"ל.24) וההקטרה, הקמיצה אחר אבל 25)הנשאר

(פי "ב  כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת
ט ). הלכה הקרבנות מעשה בפ "ח 26)מהלכות ראה

הי "א. ומוספין תמידין ט .27)מהלכות הלכה פ "ד שם
ג.28) הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות בפ "ד ראה

.‰?ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ29;‰„Bz‰ ÔÓ Ìen‰Â ; »∆»∆¿»ƒ¿«»ƒ«»

ÈÊ ÏÈ‡Ó Ìen‰Â30‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎe ;31; ¿«»≈≈»ƒ¿¿≈»¿»
ÌÈeka‰Â32.ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡ . ¿«ƒƒ≈≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ

דֿה.29) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ "י  ראה
שם.30) הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ "א ראה

ב . הלכה ג.32)בכורות הלכה פ "ג להלן

.Â,‰Óez‰ ?Ï‡OÈ ı‡aL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
‰lÁ‰Â ,OÚÓ ˙Óe˙e33L„˜ ÔzLÏLe .34. ¿««¬≈¿««»¿»¿»…∆

Êb‰ ˙ÈL‡Â35‰fÁ‡ ‰„Oe ,36ÔÈlÁ Ô‰ÈLe .37. ¿≈ƒ«≈¿≈¬À»¿≈∆Àƒ
ı‡a ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ el‡≈≈»ƒ»∆ƒ«»∆»¿∆∆

Ï‡OÈ38ı‡ ÏL ˙BlÁÂ ˙BÓez ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿¿«∆∆∆
Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ Ï‡OÈ39. ƒ¿»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈

יג.33) הלכה בפ "ה כדלהלן תרומה, ראה 34)שנקראת
כ. הלכה שם ופט "ו א, הלכה תרומות מהלכות בפ "ז

א.35) הלכה פ "י  ערכין,36)להלן מהלכות בפ "ד ראה
יט . אֿב , הוא,37)הלכות חולין אחוזה שהרישדה

הגז, ראשית ולענין יט ). הלכה (שם אותו פודין הכהנים
יז. הלכה פ "י  להלן ג.38)ראה בהלכה למעלה ראה

(פ "ב 39) מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ , ולא
יז). הלכה תרומות מהלכות

.ÊÏÎa ÌÈ‰k‰ Ô‰a ÔÈÎBfL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆ƒ»∆«…¬ƒ¿»
ÌB˜Ó40˙Bzn‰ ?41Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,42BÓÁ ËÙe ,43, »««»ƒ¿«≈∆∆¬

b‰ ÏÊ‚Â44ÌÈÓÁ‰Â ,45c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿∆∆«≈¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

  

 שפודי הוא  חמור פטר פדיו שגדר משמע , פשט פי  על
מיד לכה שיי חמור שפטר היינו  ,הכה מ החמור את
"כל  קורח  בפרשת  הכתובי מפשטות כדמוכח  כשנולד ,
יהיה  ובבהמה   באד לה ' יקריבו  אשר בשר לכל  רח פטר
בהמה  ופטר  אד פטר הכתוב  ממעט שאח "כ  אלא  "..ל
ונמצא  . פדיונ רק  אלא  לכה  ניתני  אינ  עצמ  שה
לו  ששיי הכה מיד  החמור פדיית הוא  חמור פטר שגדר
הל' בצפע "נ אבל אלגאזי . במהרי "ט וכ "כ  כשנולד , מיד 
רק  חל לא  כהונה  מתנות "דמצות : כתב  ד ) (יט,  כלאיי

."פדיו לאחר
 בה שזוכי "החמש  כא  " הרמב לשו דיוק  זהו  ואולי 
נקט  ולא  חמור" ופטר הב ופדיו כו '  מקו בכל  הכהני
על  שחל הוא  כהונה  מתנות גדר כי  חמור", פטר פדיו"
.(הכה מיד  אותו  לפדות  שחייבי (אלא  עצמו  חמור פטר
        

בחוץ ֿלארץ .40) בין בארץ  וקיבה 41)בין לחיים זרוע 
מקום  בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח  כל שנותן

א). הלכה פ "ט  (להלן ומצות 42)מתנות פי "א. להלן
א). הלכה פי "ב  (להלן בחוץ ֿלארץ  אף  נוהגת הבן פדיון

שם.43) מההלכה 44)להלן גזילה, מהלכות בפ "ח  ראה
ואילך. מהלכות 45)ה בפ "ו וראה כהנים. חרמי  כלומר,

ואילך. ד מהלכה כ,46)ערכין, הלכה פ "ט  להלן ראה
שם  ערכין ובהלכות ח , הלכה ראש שם גזילה ובהלכות

ה. הלכה

.ÁLc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBfL ‰zn‰Â47˙BBÚ ‡e‰ ¿««»»∆ƒ»ƒ«ƒ¿»
˙BÏBÚ‰48ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙BBÚ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »¿«ƒƒ¿»»¿≈«√»ƒ

ÌÈ‰kÏ Ôlk 49. À»«…¬ƒ

מן 47) חלקם נוטלין אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,
קדשים.48)המקדש. קדשי  בפ "ה 49)שהן ראה

יט . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

.Ë˙BzÓ ‰ÓM‰50 Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L «¿…∆«»∆≈»∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
ÈÎÊÏ ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔlkÀ»»¿≈»»ƒ≈¿≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿≈

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,‰p‰k51ÎÊ Ïk :Ó‡ Ô‰e . ¿À»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆¡«»»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka52.ÓB‚Â «…¬ƒ…«…¿≈

ד.50) בהלכה שם 51)הנ"ל הקרבנות מעשה הלכות ראה
ה"ג. ופי "ב  ה"ג, פ "י  ה"א, פ "ט  ג. אותה.52)הלכה צ "ל:

.ÈÌÈÏLeÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰  ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B˜ÏÂ ÌÈÎÊÏ54EÈÏe ÌÈz˙ EÏ :Ó‡ Ô‰e . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»∆∆¡«¿¿«ƒ¿»∆

ÌÏBÚ ˜ÁÏ Ez‡ EÈ˙ÏÂ55ÔÈz ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿…∆ƒ¿¿»»¿««ƒ≈≈ƒ»ƒ
Ô‰ ÓLÓ ÈL‡Ï È‰L ,‰p‰k ÈÎÊÏ ‡l‡56. ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆¬≈¿«¿≈ƒ¿»≈

BÎa‰Â57‡l‡ BÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,BÓ„Â BaÏÁ ÔÈÈ˜Ó  ¿«¿«¿ƒƒ∆¿¿»¿≈«¿ƒ∆»
LÈ‡58ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙BBÚ ÔÎÂ .59‰fÁ‡ ‰„Oe ,60, ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¿≈¬À»
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קנח               
         

ÌÈÓÁ‰Â61b‰ ÏÊ‚Â ,62ÈL‡ ‡l‡ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡  ¿«¬»ƒ¿∆∆«≈≈ƒ»∆∆»«¿≈
‡a˙iL BÓk ,ÓLÓ63ÈÎÊÏ  Ôa‰ ÔBÈ„t ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

ÂÈÏe Ô‰‡Ï ÛÒk‰ z˙Â :Ba Ó‡ ÔkL ;‰p‰k64. ¿À»∆≈∆¡«¿»«»«∆∆¿«¬…¿»»
Ôlk ˙BBÎa‰ ÔÈcL ;‰p‰k ÈÎÊÏ  BÓÁ ËÙe∆∆¬¿ƒ¿≈¿À»∆ƒ«¿À»

‰ÂL65.˙B˜Ï ‡ÏÂ ÌÈÎÊÏ : »∆ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿≈

ה.53) בהלכה דֿה.54)הנ"ל  הלכות  שם בפ "י ראה
ד).55) הלכה (שם שלמים של ושוק  בחזה נאמר זה פסוק 

"כל  יט ) יח , (במדבר נאמר נזיר ואיל מתודה ובמורם
לך  נתתי  לה' ישראל בני  ירימו אשר הקדשים תרומות
יזֿיח ) (שם, נאמר ובבכור ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך
וכשוק  התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך
"ביכורי יג) (שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין"
טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל

פד: מנחות ראה אשתו, פ "ג 56)לרבות להלן כמפורש
אותם  "נותנין ביכורים: סוף  במשנה הוא וכן א, הלכה
והם  המקדש", כקדשי  ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי 

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם שאינו 57)נותנים
וראה  טו). הלכה בכורות מהלכות (פ "א משמר לאנשי  ניתן

ט . משנה פ "ד לחלה המשנה את 58)בפירוש נותנים ולכן
לכהנות  יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי  הבכור

(רדב "ז). הקרבנות 59)לאכלו מעשה מהלכות בפ "ה ראה
יט ֿכ. בפ "ד 60)הלכות וראה ד. הלכה פ "ד חלה ירושלמי 

כד. הלכה ערכין והלכות 61)מהלכות שם, ירושלמי 
שם. ה.62)ערכין הלכה גזילה מהלכות בפ "ב  ראה

הנ"ל.63) רבי :64)במקומות ליה "אמר קלב . ובחולין
כהן  מנחת רק  (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן  מטונך,
כן  רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה, קרבה
התוספות  אבל (משנהֿלמלך), והרשב "א הרא"ש דעת
וסוברים  חולקים מקומות, ובעוד אמר ד"ה מט : בפסחים

לכהנות. אף  ניתן הבן ד.65)שפדיום בבכורות הוא כן
אדם. לבכור הוקשה טמאה בהמה שבכור

.‡ÈÌÈÎÊk ˙B˜Ï ÔÈzpL ˙Bzn‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆««»∆ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
OÚÓ ˙Óe˙e ,‰Óez :˙BzÓ LÓÁ 66‰lÁÂ ,67, »≈«»¿»¿««¬≈¿«»

‰Ó‰a ˙BzÓe68Êb‰ ˙ÈL‡Â ,69ÓB‡ ‰z‡ ÔÈpÓe . «¿¿≈»¿≈ƒ«≈ƒ«ƒ«»≈
E‚c ˙ÈL‡ :Ó‡pL ?˙B‰ÎÏ ˙z Êb‰ ˙ÈL‡L∆≈ƒ«≈ƒ∆∆¿…¬∆∆¡«≈ƒ¿»¿
‰Ó ;BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡Â C‰ˆÈÂ ELÈzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈ƒ≈…¿ƒ∆»

ÌÈÎÊk ˙B˜Ï ˙z Ô‚c ˙ÈL‡70˙ÈL‡ Û‡ , ≈ƒ»»ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ
Êb‰71. «≈

א.66) הלכה תרומות מהלכות בפ "ו היא 67)ראה
יג. הלכה בפ "ה כדלהלן הלכה 68)כתרומה, פ "ט  להלן

יז.69)כ. הלכה פ "י  תרומות 70)להלן בהלכות כנ"ל
כחולין,71)שם. שהיא הגז שראשית שם, פ "י  להלן ראה

ואילו  לישראל, נשואה שהיא אף ֿעלֿפי  לכהנת ניתנת
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה
משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות באכילה

.ÈÌÈÓÎÁ eÓ72:eÓ‡Â ˙Á‡ Cc ÏÚ el‡ ˙BzÓ »¬»ƒ«»≈«∆∆«∆∆¿»¿
:Ô‰ el‡Â ,Ô‰‡Ï ez ‰p‰k ˙BzÓ Úa‡Â ÌÈOÚ∆¿ƒ¿«¿««¿¿À»ƒ¿¿«¬…¿≈≈

Lc˜na OÚ73ÔÈÏeba OÚÂ ,ÌÈÏLeÈa Úa‡ ,74. ∆∆«ƒ¿»«¿«ƒ»«ƒ¿∆∆«¿ƒ

ז.72) הלכה פ "ב  חלה שאין 73)בתוספתא כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, אלא מחוץ 74)נאכלים

לה. מחוצה אף  ומהן ישראל, ארץ  בתוך מהן לירושלים.

.‚ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ,‰Ó‰a ˙‡hÁ :Lc˜na OÚ75, ∆∆«ƒ¿»««¿≈»¿««»
ÈeÏz ÌL‡Â ,ÌL‡76ÔÓL ‚ÏÂ ,eaˆ ÈÓÏL ÈÁÊ , »»¿»»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿…∆∆

,˙BÁÓ ÈÈL ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ,ÌÁl‰ ÈzL ,ÚˆÓ ÏL∆¿…»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿»≈¿»
.ÓÚ‰ ˙BÓe«»…∆

שתי75) רבינו מנה שם, ולמעלה בתוספתא. הוא כן
כאחת. מנאן 76)החטאות שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן

כאחת. רבינו

.„ÈÌeÓe ,ÌÈeka‰Â ,BÎa‰ :ÌÈÏLeÈa Úa‡77 «¿«ƒ»«ƒ«¿¿«ƒƒ»
ÌÈL„˜ ˙BBÚÂ ,ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„BzÓ78. ƒ»¿≈»ƒ¿»»ƒ

טו.77) הלכה להלן בעורות 78)ראה זוכין שכהנים אף 
מקום  בכל דמיהן את ואוכלים ח ), בהלכה (כנ"ל המקדש מן
שדרך  כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
בירושלים  דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים
ד"ה  קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה למעלה (רדב "ז

קי : קמא לבבא וברש"י  ועורות,

.ÂË,‰lÁÂ ,OÚÓ ˙Óe˙e ,‰Óez :ÔÈÏeba OÚ∆∆«¿ƒ¿»¿««¬≈¿«»
Ët ÔBÈ„Ùe ,Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,˙Bzn‰Â ,Êb‰ ˙ÈL‡Â¿≈ƒ«≈¿««»ƒ¿«≈ƒ¿∆∆
ÈÙÏe .b‰ ÏÊ‚Â ,‰fÁ‡ ‰„Oe ,ÌÈÓÁ ‰„O ,BÓÁ¬¿≈¬»ƒ¿≈¬À»¿∆∆«≈¿ƒ
‰zÓ ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ Ìen‰ Ïk LÁ ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»«»«»ƒ»»ƒ«ƒ«»»
ÌÚ ,ÌÈÓÏL ÁÊ ÏkÓ Ìen‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ :Ô‰Â .˙Á‡««»≈»∆»«»ƒ»∆«¿»ƒƒ

Ì‰nÚ Ìen‰ ÌÁl‰79‰È‰ Ì‡]80ÚBf‰ ÌÚ ,‰„Bz «∆∆«»ƒ»∆ƒ»»»ƒ«¿«
[dnÚ Ìen‰ ÌÁl‰ ÌÚ ÈÊ ÏÈ‡Ó ˙Óen‰81ÌÚ «∆∆≈≈»ƒƒ«∆∆«»ƒ»ƒ

˜BLÂ ‰ÊÁ82ÏÈ‡B‰ .83ÔzLÏLe84eLÁ ,Ô‰ ÌÈÓÏL »∆»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»
Ì‰Ó Ìen‰85.˙Á‡ ‰zÓ «»≈∆«»»««

והשוק .79) החזה עם ופיסקא 80)כלומר, השלמים. זבח 
ראשונים. בדפוסים ישנה אבל רומי , בדפוס  איננה זו

הזרוע .81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע , עם המורמים
להו 83) חשיב  להדדי , דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן

נזיר.84)כחדא". ואיל תודה משלמים,85)שלמים,
נזיר. ואיל ותודה,

.ÊËÏk ‡a˙z  ˙Ba˜a ˙BÈeÏz Ô‰L ˙Bzn‰ Ïk»««»∆≈¿¿»¿»ƒ¿»≈»
˙Ba˜ ˙BÎÏ‰a dÓB˜Óa ˙Á‡Â ˙Á‡86ÏÊb ÔÎÂ . ««¿««ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿≈∆∆

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ‡a˙È b‰87‰„O ÔÈc e‡a Îe . «≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿»≈«¿ƒ¿≈
‰Óez ÔÈ„Â ,ÔÈÎÚ ˙BÎÏ‰a ÌÈÓÁ‰ ÔÈ„Â ‰fÁ‡¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»
el‡ ˙BÎÏ‰e .˙BÓez ˙BÎÏ‰a  OÚÓ ˙Óe˙e¿««¬≈¿ƒ¿¿«¬»≈
:Ô‰Â ,˙Ba˜a ÔÈÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bzn‰ ÈËtLÓ ‡‡¬»≈ƒ¿¿≈««»∆≈¿ƒ¿»¿»¿≈

‰lÁ‰Â ,ÌÈeka‰88˙Bzn‰Â ,89Êb‰ ˙ÈL‡Â ,90, «ƒƒ¿««»¿««»¿≈ƒ«≈
Ôa‰ ÔBÈ„Ùe91BÓÁ ËÙe ,92. ƒ¿«≈∆∆¬

גֿה.86) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ח 87)פ "י  פרק 
ואילך. ה ואילך.88)הלכה ה פרק  פרק 89)להלן להלן

י .90)ט . פרק  יא.91)להלן פרק  פרק 92)להלן להלן
יב .
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קנט                
         

   1 
והיכן 1) למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

ואם  המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין.
מביאין  ואם הביכורים. מביאין אימתי  משקין. אותה מביאין
והנוטע  נקוב  בעציץ  הגדל להיפך. או החדש על הישן מן
ובעלי האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך אילן
בתוך  אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע 
המוכר  הקרקע . ולקח  תלושין פירות הלוקח  או חבירו שדה
הביכורים  שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי  שדהו
והוסיף  ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן יש אם
כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן.
ביכוריו  המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו הפריש ואם

לירושלים. בידו להעלותן

.‡ÌÈ‡Â ,Lc˜nÏ ÌÈeka ‡È‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B2„Ïa Ï‡OÈ ı‡e3; ¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

E˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡ :Ó‡pL4ÈÈ ˙Èa ‡Èz ∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»
EÈ‰Ï‡5ÔÈ‡ÈÓe .6Ì‰Èc ÏL ÌÈeka7ÔBÁÈÒ ÈÚÓ ¡…∆¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ
‚BÚÂ8‡ÈeqÓe9‰Bw‰L ;10‰B˜k  ‡ÈeÒa »ƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆

ÌÈÏLeÈa11Ï‡] .12‡BÓe ÔBnÚ13[Ïe14ÏÚ Û‡ , ƒ»«ƒ¬»«»»∆««
Ì‰ÈcÓ ˙BOÚÓe ‰Óe˙a ÔÈiÁ Ô‰L Èt15ÔÈ‡  ƒ∆≈«»ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈ‡ÈÓ16ÌÈeka Ô‰Ó17ıeÁÓ ÌÈeka ‡È‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ
ÌÈeka ÔÈ‡  ı‡Ï18. »»∆≈»ƒƒ

פרשת 2) ו'ספרי ' פ "ג, שם ותוספתא מ "ח , פ "ח  שקלים
ד). כו, (דברים קלו,3)כי ֿתבוא וחולין מ "ו, פ "א כלים

חוצהֿלארץ 4)א. יצאה לגוי . ולא לך המיוחדת משמע ,
ושם  ארצך). ד"ה שם, חולין ברש"י  (ראה לגוי  גם שהיא
וכן  מארצך". תביא "אשר ב ) (שם, שנאמר ממה כן למדו

שם. לכלים המשנה בפירוש רבינו הוא 5)הביא כן
שנאמר  ממה כן למדו שם ב 'ספרי ' אבל שם. בתוספתא
לך  שיש זמן "כל - אלקיך" ה' מזבח  לפני  "והניחו (שם):
לך  אין מזבח  לך שאין זמן וכל ביכורים, לך יש מזבח 
ה"א. שני  מעשר מהל' פ "ב  למעלה וראה ביכורים".

חובה.6) בתורת סופרים.7)לכתחילה שלא 8)דברי 
בבל  עולי  וגם מצרים עולי  גם וכבשון ומואב , עמון של  היו
בביכורים  שאמרו ומה עמון). ד"ה טז. יבמות ('תוספות'
יוסי רבי  הירדן, מעבר וכו' וקורין "מביאין מ "י : פ "א
ארץ  שאינה הירדן, מעבר ביכורים מביאין אין אומר הגלילי 
אלא  חכמים חייבו שלא רבינו סובר - ודבש" חלב  זבת
שלמה' ו'מלאכת (כסף ֿמשנה ב 'ספרי ' נראה וכן מדרבנן.
מפירוש  אבל נב ). עמוד "זמנים" בספר וראה מהרי "ק , בשם
המצוות' וב 'ספר התורה. מן שחייבים נראה שם, המשנה
שערי מפורש נראה צא), (מצוה ב 'חינוך' וכן קכה) (עשה
ל'ספר  בהערות וראה התורה, מן חייבין וסוריא ועוג סיחון
 ֿ משנה ובהערות קוק ), הרב  מוסד (הוצאת שם המצוות'

שם. ה'חינוך' על וראה 9)למלך מ "יא, סוף  פ "ד חלה
איש'. וב 'חזון שם, המשנה בפ "א 10)בפירוש וראה שם.

וט "ו. ה"ד תרומות כנ"ל.11)מהל' מדבריהם, זה וכל
רומי .12) בדפוס  אינן המוקפות שטהרו 13)המלים

כבשוה  ולא מ "ג) פ "ד לידים המשנה בפירוש (ראה בסיחון
אחרת  ובנוסחא שם. יבמות ב 'תוספות' ראה בבל, עולי 

רוקח '). ('מעשה "ומצרים" לא 14)נוסף : בתוספתא
לדין  שוה דינה שלעולם מדעתו, רבנו וכתבה "בבל", נזכרה

ומואב . שכתב 15)עמון ושנער ה"א. שם תרומות הל'
בבל. היא שם, ה"ז.16)רבינו פ "א ביכורים תוספתא

אלא 17) נאכלים אינם טהורים ביכורים גם [שהרי 
ה"גֿד), פ "ג (להלן בעזרה ההנחה אחרי  בירושלים,
באכילה  ואסורים העמים, ארץ  מחמת טמאים אלה וביכורים
ביכורים  להפריש חכמים חייבו לא ולפיכך בירושלים, גם
להביאן  צורך שאין וחלה תרומה ורק  לארץ , בחוצה
להפריש, חכמים חייבו - במקומן נאכלות והן לירושלים
טמאות  שהן אף ֿעלֿפי  נאכלות, הן בחוצהֿלארץ  שהרי 
ולהלן  ה"ח , תרומות מהל' פ "ז ראה העמים, ארץ  בטומאת
על  ולא גושה על אלא טומאה גזרו שלא וסוריא ה"י . פ "ה
טמאים, אינם שבה שהביכורים יתכן ח :), (גיטין אוירה
שתרומה  ואף ֿעלֿפי  כנ"ל. ביכורים, ממנה מביאים ולפיכך
אין  הי "ז), תרומות מהל' (פ "ב  מסוריא אפילו מביאים אין

אח  הכהנים ירדפו שמא גזירה, משום אלא וייצאו זה ריה
להביא, הבעלים על שהחיוב  ביכורים, אבל לארץ . לחוצה
דשביעית]. פ "ו סוף  ב 'ירושלמי ' ראה זה, חשש אין

ביכורים 18) חכמים תיקנו שלא למעלה, [כמבואר
לשריפה].

.ÔÈ‡19ÔÈÈn‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰ÌÈeÓ20ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı‡‰ ÁLa21, »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ

,ÌÈBn‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈÚ‰Â ,ÌÈBÚO‰Â¿«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
ÌÈÓz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â22‡È‰ Ì‡Â .23˙ÚMÓ ıeÁ ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿«

.eLc˜˙ ‡Ï  ÔÈÈn‰«ƒƒ…ƒ¿«¿

ומ "י .19) מ "ג פ "א של 20)ביכורים וטעמו ח . ח , בדברים
פרי כל "מראשית ה"ג), (שם ב 'ירושלמי ' אמרו דבר,
שנאמר  "ארץ ", אף  וכו', ראשית כל ולא מראשית, האדמה,

מדבר". הכתוב  המינים בשבעת ֿ 21)כאן, אף ֿעל וכוסמין
יהושע ' ('פני  המינים שבעת בכלל אינן חיטים, מין שהן פי 
ברכות  בתוספתא הוא [וכן בשמו). הגרע "א - ב  לו, בפסחים

שבעה"]. ממין אינן "וכוסמין נאמר:22)פ "ד: שם בפסוק 
דבש  יכול התמרים. אלו "ודבש, שם: וב 'ירושלמי ' "ודבש".
ובפירוש  ה"ד, להלן וראה התמרים". אלו אלא וכו', ממש

וצ "ע . ג, למשנה שם "פשיטא 23)המשנה שם: 'ירושלמי '
חוץ  ביכורים הפריש זה), דבר הוא פשוט  =) מילתא הדא

קדשו". לא המינים, משבעת

.‚ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡24ÌÈ‰aL ÌÈÓzÓ ‡Ï25‡ÏÂ , ≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL ˙BtÓƒ≈∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ

Án‰26‡l‡ ;27˙BtÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈÓzÓ «À¿»∆»ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈
‡È‰ Ì‡Â] .Án‰ ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ‰aL28‡lL ∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…

˙BeÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ‰aL ÌÈÓz ÔB‚k ,[Án‰ ÔÓƒ«À¿»¿¿»ƒ∆∆»ƒ¿≈ƒ
˙BwÓe29˙BMÚÓe ˙B˜a‡Ó ÌÈÚÂ ,30‡Ï  ¿À»«¬»ƒ¿À»¿À»…

eLc˜˙31. ƒ¿«¿

מ "ג.24) בהרים.25)שם, ב 'ירושלמי '26)שגדלים
נקרא  ולמה וכו'. אגורי  זה בכתוב ), (הנזכר שמן זית שם:
מאבדין  הזיתים וכל לתוכו, שמנו אוגר שהוא אגורי , שמו
במשנהֿלמלך. וראה מביכורים. פטורין אלו וכל שמנן.
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מ "י .27) ונוסף 28)שם, רומי , בדפוס  אינו המוקף 
הביא  וכן (משנהֿלמלך). להיות צריך וכן אחרים, בדפוסים
"בתמרים  שם: וב 'ירושלמי ' אחר. נוסח  בשם רוקח ' 'מעשה
קדשו, לא אמר יוחנן רבי  וכו', שבעמקים ובפירות שבהרים
ולמד  יוחנן, כרבי  והלכה קדשו". אמר לקיש בן שמעון ורבי 
ארצך". כל ולא - "מארצך" שנאמר "ממה פד:) (מנחות כן

שם. עולא אמר סוכות 29)וכן "תאנים שם: [ב 'ירושלמי '
וזה מ "ה,מנוקבות", (פ "ב  בשביעית המשנה פי  על מתפרש

הפגין  את "סכין ה"ה) שמיטה מהל' פ "א להלן והובאה
בשמן  מושחין "סכין, שם: רבינו ופירש אותם". ומנקבים
מנהג  וכן נקבים, בתאנים עושין ומנקבין, בישולן. למהר
שימשחו  עד מתבשלין שאינן אצלנו מקומות בקצת התאנים
ובדפוס  מהם". תאנה כל מקצת בו ונוקבין דק  עץ  בשמן
רוקח ' 'מעשה הביא וכן ומנוקבות", סוכות "ותאנים רומי 

הנ"ל]. כב 'ירושלמי ' וצ "ל אחר, נוסח  'ירושלמי '30)בשם
"מאבקין, מ "ב ) (שם, המשנה עלֿפי  מתפרש זה ואף  שם.
שמפזרים  היינו ו"מאבקין" שם). להלן (והובא מעשנין"
עשן  תחתיהם שעושים היינו ו"מעשנין" האבק , עליהם

שם). המשנה, (פירוש התולעים ב 'ירושלמי '31)להרוג
ומזה  שבהרים, בתמרים כן אמרו שם מנחות מס ' ובבבלי 

(כסף ֿמשנה). סורות לתאנים רבינו למד

.„ÔÈ‡32ÔÈ˜LÓ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ33ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ , ≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ
Èt :Ó‡pL ;„Ïa ÌÈÚÂ34‡ÏÂ]  ‰Ó„‡‰ «¬»ƒƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»»¿…

[‰˜LÓ35‡È‰ Ì‡Â .36.epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÔÈ˜LÓ «¿∆¿ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆

ולא 32) ב . קכ, חולין הבבלי  וכדעת מ "ג. פי "א תרומות
המשנה  בפירוש וראה ה"ג). שם (תרומות ה'ירושלמי ' כדעת

מי "א. פ "ד ביכורים 33)לחלה פירות מפריש כלומר,
המשקה. ומביא רבי34)וסוחטם, "דתני  שם: בחולין

הביא  משקה. מביא אתה ואי  מביא, אתה פרי  "פרי ", יוסף 
מזיתים  היוצאים שמשקין מנין (כלומר, מנין ודרכן, ענבים
=) תביא לומר: תלמוד ביכורים), אותם מביאים וענבים
רש"י )". - מארצך אשר לכתוב : לו והיה מארצך. תביא אשר

אלו.35) תיבות ליתא רומי , "יוסף 36)בדפוס  שם: בחלה
שרבינו  ואף  ממנו". קיבלו ולא ושמן יין ביכורי  הביא הכהן
רבינו  למד - ושמן יין שמביאין הנ"ל, תרומות כמשנת פסק 

(כסף ֿמשנה). אותם מקבלין אין משקין ששאר מכאן

.‰ÌÈBw‰37ÌÈÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡ÈÓ ÌÈÏLeÈÏ «¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
ÌÈÁÏ38Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ˜BÁ‰Â ,39˙B‚Bb40 «ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»¿»

ÔÈ˜enˆÂ41. ¿ƒƒ

מ "ג.37) פ "ג הגרוגרות 38)ביכורים מן יפים שהם
והענבים.39)והצימוקים. התאנים תאנים 40)את

בדרך 41)יבשות. יותר מתקיימים שהם מיובשים ענבים
גרוגרות  הקרובים הביאו שאם רבינו מדברי  ונראה הרחוקה.
אותם  מביאים הרחוקים שהרי  - מהם שמקבלים וצימוקים,

לכתחילה.

.ÂÔÈ‡42‚ÁÂ :Ó‡pL ;˙ˆÚÏ Ì„˜ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
Èˆw‰43EÈOÚÓ Èeka44‡È‰ Ì‡Â .45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  «»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ

‡l‡ ,epnÓ46ÌL ÌÁÈpÈ47‡˜ÈÂ ˙ˆÚ ‡BzL „Ú ƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
Ô‰ÈÏÚ48ÔÎÂ .49‰kÁ Á‡ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡50, ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»

‰MÓ ÔÈeLÁ Ô‰ ‰kÁ Á‡ ekaL ÌÈeka‰L∆«ƒƒ∆ƒ¿««¬À»≈¬ƒƒ»»
‰‡a‰51ÌÁÈpÈÂ ,52„Ú53.˙ˆÚ Á‡ «»»¿«ƒ≈«««¬∆∆

מ "י .42) פ "ד וחלה מ "ג, פ "א חג 43)ביכורים הוא
לך  תעשה שבועות "וחג כב ) לד, (שמות שנאמר השבועות,

חטים". קציר ביום 44)ביכורי  בו הקרבים הלחם שתי  הן
הלחם  שתי  כלומר, בשדה". תזרע  "אשר וגו': יז) כג, (ויקרא
בשדה, תזרע  אשר לביכורים קודמין והם מעשיך, ביכורי  הם

להלן. צבועים 45)וראה הר "אנשי  שם: וחלה ביכורים
מהם". קיבלו ולא לעצרת, קודם ביכוריהם הביאו

(כסף ֿמשנה).ת 46) ה"א פ "א ביכורים כלומר,47)וספתא
סח :, (מנחות חובתו ידי  יצא - הביאם שכבר שכיון בעזרה,

הי "ז). ומוספין תמידין מהל' אינו 48)ופ "ז לכן וקודם
- למעלה) (ראה יצא שבדיעבד אף ֿעלֿפי  עליהן, קורא
קודם  ביכורים להביא לחובה הדבר יקבעו שמא חששו

חלה). סוף  ('ירושלמי ' מ "ו:49)לעצרת שם בביכורים
החג  מן וקורא. מביא הסוכות), חג =) החג ועד "מעצרת
- ואילך שמחנוכה משמע  קורא". ואינו מביא חנוכה, ועד

(כסף ֿמשנה). מביא לפני50)אינו שביכרו אלו ואילו
כלל, יביאם ולא לגמרי , נדחו להבא, ראויים והיו חנוכה,
ועבר  לחנוכה, קודם "הפרישן שם: ב 'ירושלמי ' אמרו וכן
והכוונה, המדוייקת. הגירסא היא (כן ירקבו חנוכה, עליהן
ראויים  שהיו בזמן חנוכה קודם שהפרישם כיון שנתקדשו
(כלומר  חנוכה לאחר להביאם). שאסרו אלא להבאה,
לא  חנוכה) קודם שביכרו אף ֿעלֿפי  החנוכה, אחר הפרישם
חג  שבין הזמן את חכמים שקבעו דבר, של וטעמו קדשו".
בכלל: הוא הזה שהזמן לפי  להבאה, לחנוכה השבועות
לאחר  אבל בשדה, מצויין פירות שעדיין כיון הקציר", "וחג
כלל. מביאין אין בשדה, מצויין הפירות אין ששוב  חנוכה,

שם. ברע "ב  עתה 51)וראה להביאם שאין זה לענין
אבל  לצמוח . שהקדימו השנה כפירות הם והרי  למקדש,
שחנטו  פירות על כביכורים אותם מביאין שאין הוא פשוט 
להלן. ראה החדש, על הישן מן הוא שזה בשבט , טו לאחר

הפנים'.52) ב 'מראה וראה שם, ב 'ירושלמי ' והוא כנ"ל.
לא  חנוכה לאחר שביכרו שהפירות וסובר חולק  והראב "ד
תאנים  כדין ודינם בלבד, פסולת שהם כיון כלל, נתקדשו

בה"ג. הנ"ל ליתא.53)סורות זו תיבה רומי , בדפוס 

.ÊÔÈ‡54i‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡Ï ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ‡ÏÂ ÔL ≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ55˙BtÓ ‡ÈÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈

eËÁL ˙Bt ÏÚ ËLa OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eËÁL∆»¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿
Ba OÚ ‰MÓÁ Á‡56ÚeËp‰ „Á‡ .57‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ««¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆

.Ìˆ‡a L‡ Ïk Èeka :Ó‡pL ;ÂÈÏ‡Ó≈≈»∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»

שם.54) כב )55)'ירושלמי ' יד, (דברים במעשר שנאמר
מעשרין  שאין שנה", שנה השדה היוצא וגו', תעשר "עשר
(תרומות  החדש על הישן מן ולא הישן על החדש מן לא
עג:). (יבמות למעשר הוקשו וביכורים מ "ה), פ "א

שם).56) ('ירושלמי ' להיפך וכן החדש, על ישן הוא שזה
(פ "ה  בשבט  בטו שלהם השנה שראש האילן בפירות זה וכל
אבל  ה"ב ), שני  מעשר מהל' ופ "א הי "א, תרומות  מהל'
(שם  בתשרי  באחד שלהן השנה ראש - בהן וכיוצא תבואות

רדב "ז. ועי ' אלא 57)ושם). לי  "ואין פד: במנחות
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טז) כג, (שמות לומר תלמוד מנין, מאליהן עלו שתזרע ,
אלא  לי  ואין מאליו). בשדה הצומח  (כלומר, "בשדה"
לומר  תלמוד וכו' ושבחרובה שבגג לרבות מנין בשדה,
הביא  ורבינו בארצם". אשר כל בכורי  יג) יח , (במדבר
כולל  שהוא מאליו, עולה לגבי  גם בארצם" "אשר הפסוק 

(רדב "ז). הכל

.Á˙BÙe58ÔÈÙzL ÏL59:Ó‡pL ;ÌÈeka ÔÈiÁ  ≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡ÈÈ L‡] Ìˆ‡a L‡ Ïk Èekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

כו,58) (דברים דכתיב  אף ֿעלֿגב  "ביכורים, א: קלו, בחולין
כתב  לא, דשותפות אין, דידך יחיד) (בלשון [מ ]ארצך ב )
לרבות  רבים, (לשון בארצם אשר כל בכורי  רחמנא:

שאין 59)שותפים)". לפי  וגוי , ישראל שותפות אפילו
פ "א  (למעלה מקדושתה להפקיעה ישראל, בארץ  לגוי  קנין
בחולין  מעטו לא ולכן הט "ו). ולהלן ה"י , תרומות מהל'
ועוד  בכור לענין שם שמעטו כדרך גוי , עם שותפות שם,

רוקח '). 'מעשה כתב  וכן שמח ', ('אור דברים

.ËÏ„b‰60e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa61Ï„b‰Â , «»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
‰ÈÙÒa62:Ó‡pL ;wÚ Ïk epnÓ ‡ÈÓ BÈ‡  ƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«
Ìˆ‡a63‡ÈÓ Ï‡ .64‰aÁa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ65. ¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

א.60) פה, מנחות ריש 61)ברייתא שלדעת אף ֿעלֿפי 
סתירה  פי  על נקוב , לאינו נקוב  בין פד:) (שם חילקו לקיש,
"מביא  שבעציץ  אומרת שהאחת ברייתות, שתי  שבין
הברייתא  לפי  - קורא" ואינו "מביא אומרת והאחת וקורא",
האומרת  יוחנן, רבי  סמך שעליה פה.), (שם האחרונה
"מביא  ובחורבה ובגג עיקר", כל מביא "אינו שבעציץ 
"שאינו  נקוב , אינו בין גופו בעציץ  מחלקת ואינה וקורא",
מפורש, נראה - וקורא" ש"מביא נקוב  לבין עיקר" כל מביא
וראה  קורקוס ). (ר"י  עיקר כל מביא אינו נקוב  בעציץ  שאף 

רוקח '. וב 'מעשה ספר' הספינה 62)ב 'קרית סוגי  כל
נלמד  זה ואף  בארץ . גוששת עץ , ושל חרס  של למיניה:
כל  מביא אינו "ושבספינה וכתבה שסתמה הנ"ל, מהברייתא
ריש  לדעת פד: שם (למעלה הגמרא כסוגיית ולא עיקר"
ספינה  בין המחלקת ברייתות) שתי  שבין הסתירה ע "פ  לקיש
ואינו  שמביא עץ  של ספינה לבין וקורא, שמביא חרס , של

וראה 63)קורא. בארצכם), =) בארצכ' רומי : בדפוס 
במנחות  שהוא כמו "מארצך", שצ "ל ונראה רוקח '. ב 'מעשה
שלא  למעט  ארצך", כל ולא "מארצך, יוחנן: רבי  לדעת שם
ובספינה  בעציץ  הגדל ואף  ה"ג), למעלה (ראה המובחר מן

שם. במנחות ראה המובחר, מן כמפורש 64)אינו וקורא.
הי "ג. ובפ "ד הי "ג, סוף  להלן וראה שם. אף 65)בברייתא

חורבה  ובין בית, של לגג מערה של גג בין חילוק  אין כאן
שם  שחילקו כמו ולא עבודה, שאינה לחורבה עבודה
(ר"י ביניהם מחלקת אינה הנ"ל הברייתא שהרי  בגמרא,

קורקוס ).

.ÈÚËBp‰66BÎÈ‰Â e‰„O CB˙a ÔÏÈ‡67‰„O CB˙Ï «≈«ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
BÁ68ÌÈa‰ ˙eLÏ B‡69‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈

B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ‰Â ÌÈa‰ ˙eLa B‡ BÁ¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ˆ˜ CÈ‰Â e‰„O CB˙a BwÚ ‰È‰Le‰„O CB˙a B˙ ∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C„ B‡ ÌÈa‰ C„Â70ÔÈa ÚˆÓ‡a ¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈

‰nÓ ‡Ï ÌÈeka ‡ÈÓ BÈ‡  Cn‰ „v‰Â wÚ‰71 »ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
BÊ ˙eLa ‡ÈˆB‰M72˙eLaL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ ∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿

ÔBÁ‡‰73Ïk eÈ‰iL „Ú  E˙Ó„‡ Èeka :Ó‡pL ; »«¬∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»
E˙Ó„‡Ó ÔÈÏecb‰74. «ƒƒ≈«¿»¿

  

       

בכיבוש  תלוי  החיוב  חלות , באר התלויות המצוות ברוב 
משא "כ המצוה . חיוב  את  הגורמי  שה ובחלוקתה ,  האר
בלבד ,  לאר בביאה  תלוי  החיוב  חלות  ביכורי לגבי 
אלא  החיוב  חלות  גור אינו  בה " וישבת "וירשתה  והתנאי 
המצוה   קיו כי  עליה ", דרביע  "ארי  כהסרת רק  שהוא 
את  "הבאתי  שאומר כמו  שדה ,  לאד כשיש  רק  אפשרי 
ירושה  לאחר היינו  ה '", לי  נתת אשר האדמה  פרי  ראשית
החיוב חלות אבל , באר מבורר חלק  לו  כשיש  שלו  וישיבה 

וישיבה . בירושה  תלוי  ואינו   לאר בביאה  מיד  הוא 
     

מ "א.66) פ "א אילן 67)ביכורים של יחור הטמין כלומר,
הרבים. ברשות והוציאו שדהו ברשות.68)בתוך שלא

הסמוכה. בהלכה כן.69)וראה לעשות רשאי  שאינו
היחיד 70) שדרך באופן כן לעשות רשאי  שאינו שכשם

מפסקת, הרבים שדרך באופן כן לעשות אסור כן באמצע ,
ה"א, ('ירושלמי ' הרבים רשות תחת חלל עושין אין שהרי 
כרבי ולא הכ"ג) ממון נזקי  מהל' בפי "ג רבינו פסק  וכן
סבר  שהוא לפי  מביא", "כזה שאמר שם) (במשנה יהודה

שם). ('ירושלמי ' הרבים רשות תחת חלל שם.71)עושין
העיקר.72) מן שיצאו הפירות מן מן 73)כלומר, כלומר,

מ "ב .74)המוברך. שם,

.‡ÈÔ˙75BÁ BÏ76CÈ‰Ï ˙eL77,BlL CB˙a »«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆
‰ÚLÏ elÙ‡78ÌÈeka ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 79Ì‡Â .80‰È‰ ¬ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»

BÁ ˆÓÏ CeÓÒ ÔÏÈ‡‰81,BÁ ‰„OÏ ‰ËB B‡ »ƒ»»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈
˜ÈÁ‰Ï iÁL Èt ÏÚ Û‡82epnÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ««ƒ∆«»¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒƒ∆

Ôk ˙Ó ÏÚL ;‡B˜Â83ı‡‰ ˙‡ ÚLB‰È ÏÈÁ‰84. ¿≈∆«¿»≈ƒ¿ƒ¿À«∆»»∆

שם.75) מועילה 76)'ירושלמי ' לא הרבים ברשות [אבל
=) העיר טובי  ששבעת כו.) (מגילה אמרו שלא  רשות,
בית  למכור רשות להם יש העיר אנשי  במעמד העיר) נבחרי 
שאינו  בכרכים אבל בכפרים, אלא - (שם) רבים של הכנסת
למכור  הכרך לבני  רשות אין - ישראל לכל אלא הכפר של
ברשב "א  (הובא חננאל רבינו וכדעת (שם). הכנסת בית
למחול. רשאים אינם הרבים רשות שבני  ס .) בבאֿבתרא
רשות  בני  אחיל "אחולי  כג.) (בבאֿבתרא שאמרו ומה
אינו  וכן ברא"ש, ולא ברי "ף  לא אינו זה גביה", הרבים
לומר  יש נוסחתנו ולפי  שם). (דק "ס  שם כתבי ֿיד בשני 
ד"ה  שם ב 'תוספות' ועי ' כנ"ל. בכרך, ולא בכפר שמדובר

שנטילת 77)אחולי ]. [ונראה שם. ב 'ירושלמי ' הוא כן
בתוך  לנטיעה לא אבל להברכה, אלא מועילה אינה רשות

בהי "ג]. להלן הראב "ד דעת וכן חבירו. כלומר,78)של
שם. יונה רבי  וכדעת מסוימת. מן 79)לתקופה אפילו
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הרי רשות, לו שנתן שכיון חבירו. ברשות שגדלו הפירות
קורא, וגם מביא שהוא ופשוט  אדמתך". "ביכורי  בכלל: זה
השגת  בשם קורקוס  בר"י  (ועי ' שם ב 'ירושלמי ' מפורש וכן
הי "ג: בפ "ד להלן שכתב  מה על סמך ורבינו כ"י ). הראב "ד
עוד  וראה וקורין". מביאין - מאלו חוץ  המביאין "ושאר

קורקוס ). (ר"י  הי "ג בשם 80)להלן - ב  כז, בבאֿבתרא
יוחנן. אמות.81)רבי  ד' בתוך כמפורש 82)כלומר,

(וראה  א. כו, שם משנה וכסתם ה"ח . שכנים מהל' בפ "י 
כז, ושם גזלן) ד"ה כו: ושם אומר, ד"ה ב . שם ב 'תוספות'

יחשב 83)ב . ולא עליהם, ולקרוא ביכורים להביא שיוכל
עשרה 84)כגזלן. רבינו מנה ה"ג, ממון נזקי  מהל' בפ "ה

שם  מנה ולא הארץ , את שחלק  בשעה יהושע  שהתנה תנאים
תנאי נמנה לא מדוע  הקשו - א פב , ובבבאֿקמא זו. תקנה
כן, ואם בדבר. היא שמחלוקת ותירצו התנאים, בכלל זה
שמח ' וב 'אור (משנהֿלמלך). צריכיםֿעיון רבינו דברי 
אלו  תנאים עשרה הרי  נכון: על יישב  שם) (בבאֿקמא
אינה  זו תקנה ואילו ה"ה), (שם בחוצהֿלארץ  גם נוהגים

ישראל. בארץ  אלא ואינה ביכורים, מצות משום אלא

.ÈÔÈÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ‡‰85ÚBÊ ÈÏÚe ,86˙‡ ÔÈÒB‡L »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
˙BÁÙa Ì˙Bˆ‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰87ÔÈÏÊb‰Â ,88 «¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ 89ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙90; ≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
Ó„‡ Èeka :Ó‡pLE˙91. ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

מי "א).85) שם יהודה, כרבי  (ודלא מ "ב  פ "ב  ביכורים
או  מחצה תמורת אחרים בשדה העובדים הם האריסים
השדה  החוכרים הם והחכירין התבואה. מן רביע  או שליש
מעשר  מהל' בפ "ו וראה תבואה. של קצוב  סכום תמורת
וצ "ע . להיפך, פירש שם המשנה ובפירוש הי "ג.

והסיקריקון.86) שאנסוהו 87)במשנה: שמי אמרו ולא
המקח , דמי  כשלקח  אלא ממכר, ממכרו שדהו, שמכר עד

ה"א. מכירה מהל' בפ "י  וראה פחות. שגוזלים 88)ולא
כלל. כסף  נותנים שם.89)ואינם 'ירושלמי '

ברשות 90) אלא לגזלן, לעולם נקנית אינה ש"הקרקע 
מהל' (פ "ח  הבעלים" ונתייאשו וכו' ואפילו עומדת, בעליה

הי "ד). (משנה,91)גזילה שלהם הקרקע  אין אלו, וכל
שם).

.‚È‰Bw‰92,‡ÈÓ BÈ‡  BÁ ‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ «∆ƒ»¿¿≈¬≈≈≈ƒ
Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ93‰LÏL .94Ú˜˜ BÏ LÈ 95. ¿ƒ∆≈«¿«¿»≈«¿«

„Ïa ˙BÏÈ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â96‡e‰ È‰ , ¿««ƒ∆≈∆»ƒ»ƒ¿«¬≈
Ú˜˜ ‰wL ÈÓk97‰˜ .98BÚ˜˜Â „Á‡ ÔÏÈ‡99 ¿ƒ∆»»«¿«»»ƒ»∆»¿«¿»

‡ÈÓ ‰Ê È‰100. ¬≈∆≈ƒ

כרבי92) ולא חכמים (כדעת ה"ב  פ "א ביכורים תוספתא
ה"ו. שם ו'ירושלמי ' שאין 93)מאיר), הדבר ברור כלומר,

- אילנות שני  שבקונה ה"ד, פ "ד להלן (וראה קרקע  לו
שימוש  זכות שום לו שאין לומר ורוצה בספק ), הדבר
זה  אין ולכן חבירו, בקרקע  האילן יניקת מעצם חוץ  בקרקע 

"אדמתך". בתוך 94)בכלל אילנות שלשה קנה כלומר,
חבירו. הראוי95)שדה קרקע  כלומר, מי "א. פ "א שם

השימוש  זכות והיא ה"אֿב ). מכירה מהל' (פכ"ד להם
בזה  וכיוצא פירות לשטוח  האילנות, שבסביבות בקרקע 

הסתם  מן אילנות, שלשה לו שמכר שכיון כג), הערה (שם,
האילנות. שסביב  בשטח  השימוש זכות את גם מכר

זכות 96) אלא הקרקע , בגוף  בעלות קנין לו שאין כלומר,
ראב "ד). ועי ' (רדב "ז. בלבד בכלל 97)שימוש זה והרי 

וקורא. ומביא שם.98)"אדמתך", כלומר,99)משנה,

הקנייה. בשעת כן לו 100)התנה יש שהרי  קורא, וגם
שכתב  מה על סמך ורבינו וכסף ֿמשנה). קורקוס  (ר"י  קרקע 

עח . הערה למעלה וראה הי "ג, פ "ד להלן

.„ÈÁ˜Bl‰101ÔÈLeÏz ˙Bt102Ú˜w‰ Á˜ÏÂ103 «≈«≈¿ƒ¿»«««¿«
ÌÈeka ‡ÈÓ ‰Ê È‰104BÏ LÈ È‰L ,105Ú˜˜ ¬≈∆≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«

BÏ ÎÓ .‰È˙BÙe106Ú˜w‰ ÔÓ ıeÁ ˙Bt107elÙ‡ , ≈∆»»«≈ƒ««¿«¬ƒ
ÌÈaÁÓ108;˙Bt BÏ ÔÈ‡ È‰L ,‡ÈÓ BÈ‡ ÎBÓ  ¿À»ƒ≈≈≈ƒ∆¬≈≈≈

‡ÈÓ BÈ‡ Á˜BÏÂ109ÊÁ .Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡ È‰L , ¿≈«≈≈ƒ∆¬≈≈«¿«»«
,‡ÈÓ ‰Ê È‰  Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Bt‰ Á˜ÏÂ ÎBn‰«≈¿»««≈ƒ«≈«¬≈∆≈ƒ

˜ BÏ LÈ È‰L‰È˙BÙe Ú˜110. ∆¬≈≈«¿«≈∆»

קומי101) בעי  כהנא, בר בון "רבי  ה"ח : פ "א שם 'ירושלמי '
מהו  לקרקע ) (המחוברת בקמתה שדה לו מכר אילא, רבי 
לחה, כדון עד לאו. למה ליה אמר ביכורים, ממנה שיביא
אפילו  יבישה, אפילו ליה, אמר (בתמיה), יבישה אפילו
חיטים, אפילו מעתה תלושה), שתבואתה (כלומר, קצורה
כלומר: ביכורים". מביא השוק  מן הלוקח  אומרים אנו כך
מביא  זה הרי  - הקרקע  גם קנה ושוב  השוק , מן פירות קנה

ורדב "ז). קורקוס  (ר"י  אפילו 102)ביכורים כלומר,
למעלה.103)תלושין. ראה הפירות, שלקח  אחר אפילו

עח .104) הערה למעלה ראה הבאת 105)וקורא. בשעת
לו 106)הביכורים. ושייר פירות לו "מכר שם: 'ירושלמי '

הדא  וכו' פירות לו שאין להביא יכול אינו המוכר קרקע ,
מביא". ממנו, ולקחן חזר הוא 107)אמרה, דין כי 

שלא  אילן מקונה קלֿוחומר קרקע . קנה לא פירות, שהקונה
הי "ג). (למעלה קרקע  לגבי108)קנה הוא בזה החידוש

מביא. אינו מחוברים, שהפירות שאף ֿעלֿפי  הלוקח ,
ומקורה 109) שם, ב 'ירושלמי ' אינה לוקח , של זו בבא

מן  פירות שהלוקח  שם שאמרו - א פא, בבאֿבתרא בבבלי 
ביכורים. מביא אינו חזר 110)השוק , אם כאן כתב  ולא

למעלה  כן כתב  שכבר דינו, מה הקרקע  ולקח  הלוקח 
ההלכה. בתחילת

.ÂËÎBn‰111dÁ˜Ïe ÊÁÂ ÌÈÎBk „BÚÏ e‰„O «≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»
epnÓ112‰Bz‰ ÔÓ ÌÈeka ‰pnÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 113; ƒ∆¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»

ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ˜a ‰Âˆn‰ ÔÓ ˙Ú˜Ù dÈ‡L114, ∆≈»ƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»ƒ
e‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

לגוי ,111) שדהו "המוכר שם: וגרס  א. מז, גיטין משנה,
וכן  ביכורים". ממנו מביא הלוקח  ישראל, ממנו ולקחה וחזר

שם. במשניות את 112)הוא ממנו וקנה חזר כלומר,
קנה  לא [שאם ה"י . תרומות מהל' בפ "א כתב  וכן השדה,
בהלכה  ראה קרקע . לו אין שהרי  מביא, אינו - השדה

אבל 113)הקודמת]. העולם". תיקון "מפני  שם: במשנה
אלא  התורה, מן חייב  הוא שבאמת ביארו, (שם:) בגמרא
בכורים  יביא שלא תיקנו מתחילה היו: תקנות ששתי 
לגוי ), קנין שאין לפי  הוא, חייב  התורה שמן (אף ֿעלֿפי 
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שיביא. ותיקנו חזרו קנין 114)ואחרֿכך לו יש שאם
זה  הרי  ממנו, וקנה שחזר אף ֿעלֿפי  – ישראל בארץ 

שם). תרומות (הל' יחיד ר"י115)ככיבוש וכתב  שם.
נתמרח  אם ומעשרות, שבתרומות שכשם שאפשר קורקוס 
לענין  כן כמו הי "א), (שם ומעשרות מתרומות פטור גוי , ביד
והראב "ד  מביכורים. פטורים - גוי  ביד ביכרו אם  ביכורים,
מדרבנן. לחייב  [וכוונתו גוי ". ברשות שביכרו "אע "פ  כתב :
מרחו  אם מדרבנן, חייב  במעשרות שגם לשיטתו, הולך והוא

הראב "ד]. בהשגת הט "ו מעשר מהל' פי "א ראה הגוי ,

.ÊË‰L‡116dÏhaL117‰pnÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡  ¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»
ÌÈeka118Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈeka‰L ;119. ƒƒ∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

ה"ב .116) פ "א ביכורים באשירה 117)'ירושלמי ' מדובר
י ֿיא) ה"ח , זרה עבודה מהל' פ "ח  (ראה שביטלה גוי  של
אבל  הקודמת), בהלכה (ראה ממנו ולקחה ישראל וחזר
עבודה  (הלכות עולמית בטילה אינה ישראל של אשירה

ה"ט ). שם אחר 118)זרה, הפירות שחנטו אף ֿעלֿפי 
אסור  שבנעבד כשם ביכורים, ממנה מביאין אין שנתבטלה,
חפירות  אולם, הי "ב ֿיג). מזבח  איסורי  מהל' (פ "ג העובר גם
שכשר  שנעבדה, אחר לנתעברה דומים הבאה השנה של

רדב "ז. ועי ' הי "ג). (שם לקרבן להלן 119)הוולד ראה
ה"א. פ "ג

.ÊÈÌÈeka‰120Ï‡ ,‰Bz‰ ÔÓ eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ «ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»
Ì‰ÈcÓ121‰ˆB‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈÙ‰Ï CÈˆ122 ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆

e‰OBÚ  ÌÈeka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ123. «¬»»≈ƒƒ≈

מ "א.120) פ "א פ "ב 121)פאה (שם שבמשנה אף ֿעלֿפי 
וכו' שיעור להם ויש וכו' והמעשר "שהתרומה אמרו: מ "ג)
אינו  גדולה שבתרומה השיעור והרי  בביכורים", שאין מה
ביכורים  כן, ואם ה"אֿב ), תרומות מהל' (פ "ג מדרבנן אלא
המשניות  בפירוש (וראה מדרבנן אפילו שיעור להם אין
ביכורים  ב 'ירושלמי ' כברייתא רבינו פסק  - שם) וברע "ב 
חגיגה, 'מאירי ' ועי ' מ "ג). בפ "ב  שלמה' ('מלאכת ה"א פ "ג
שם  זק "ש ניסן הרב  ובהערת יא, עמוד "מוריה" הוצאת

סא. מ "ד.122)עמוד פ "א ב 'ירושלמי '123)ביכורים
הכל  אם (אף  כל" בכורי  כל וראשית "דכתיב , ה"ג: שם

ביכורים).

.ÁÈLÈÙ‰124ÊÁÂ ÂÈeka125B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆
ÔhÚ126ÌÈekk ˙ÙÒBz‰ È‰ 127ÌÈc ‰na . ƒ¿»¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ

Ï‡OÈ ı‡Ó ‡È‰Lk ?ÌÈeÓ‡128‡ ;‡È‰ Ì‡ Ï ¬ƒ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ
‡ÈeqÓ B‡ Ôci‰ ÚÓ129Û‡Â .ÌÈekk dÈ‡  ≈≈∆««¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿«

‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈekk dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»
‰‰Ëa130ÔÈ‡Â .131ÏÎa ÌÈeka‰ ˙‡ ÔÈhÚÓ ¿»√»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿»

ÌB˜Ó132.ÌÈÈn‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒƒ¿««ƒƒ

מי "א.124) פ "ג או 125)שם להוסיף  שנמלך כלומר,
הביכורים  על להוסיף  לא חייב  שאינו הוא ופשוט  לעטר.
ב 'תוספות  וראה מצוה, הידור אלא זה ואין לעטרם, ולא

שם. מ "י  שם' הביכורים,126)אנשי  "תוספת : מ "י  שם,
ועיטור  ביכורים). שמביא פירות מאותן (שמוסיף  במינו מין
כדלהלן)". המינים משבעת =) מינו בשאינו מין הביכורים,

נאכלת 127) - במינו מין הביכורים "תוספת שם: במשנה,
מין  ביכורים: עיטור אבל הדמאי ", מן ופטורה - בטהרה
עיטור  בדין להלן וראה עיי "ש. בדמאי , וחייב  מינו בשאינו

בטהרה. אכילה לענין שם.128)ביכורים משנה,
(למעלה 129) מדבריהם אלא מהם ביכורים מביאים שאין

ההבאה 130)ה"א). את במשנה מיעטו לא [שהרי 
(וראה  העיטור מדין ולא התוספת, מדין אלא מחוצהֿלארץ 
כמו  בטהרה נאכל שהעיטור נראה שם ובמשנה להלן),
(וראה  דמאי  מפטור אלא שם מיעטוהו לא שהרי  התוספת,
לא  שבחוצהֿלארץ  העיטור ואם שם), טוב ' יום ב 'תוספות
שלא  שבחו"ל לתוספת קלֿוחומר בטהרה, מאכילה נתמעט 
שאמרו  מה רבינו שלדעת הרדב "ז שכתב  ומה נתמעטה.
 ֿ בחוצה היינו בטהרה", נאכלת הביכורים "תוספת (מ "י )
הדמאי ", מן "פטורה אמרו בסיפא שהרי  תמוה - לארץ 
כמפורש  הדמאי , על כלל גזרו לא בחוצהֿלארץ  ואילו

קורקוס ]. בר"י  ועי ' ה"ג. מעשר מהל' שם 131)בפי "ג
עקיבא. כרבי  הביאם 132)מ "ט , אם אפילו כלומר,

אלא  סוריא לבין ישראל ארץ  בין חילוק  [שאין מסוריא.
למעלה]. ראה העיטור, לענין ולא התוספת, לענין

.ËÈ„ˆÈk133„BÈ ?ÌÈeka‰ ÔÈLÈÙÓ134CB˙Ï Ì„‡ ≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
e‰„O135‰kaL ‰‡z ‰‡BÂ136ÌÈÚ ÏBkL‡ , »≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ

ÈÓ‚a ÔLB˜  kaL ÔBn ,ekaL137È‰ :ÓB‡Â ∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈
aÁÓa ÌÈeka ÌÈOÚ Ì‰Â .ÌÈeka el‡138‡wMÓ ≈ƒƒ¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»

ÌL Ô‰Ï139Èt ÏÚ Û‡Â ,140Ïk eÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL »∆≈¿««ƒ∆¬«ƒ…»¿»
CÈˆ BÈ‡  Ú˜w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ eÓbiMÓe .Ôkˆ141 »¿»ƒ∆ƒ»¿¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ

aÁÓa ÔLÈÙ‰ ‡Ï .ÌL Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ ÊÁÏ142‡ÏÂ «¬…¿ƒ¿»∆≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…
ÌL Ì‰Ï ‡˜143Á‡ ÌLÈÙÓ ‰Ê È‰  ÌLÏ˙e »»»∆≈¿»»¬≈∆«¿ƒ»««

eLÏ˙pL144BÈ‡  Ôlk ˙Bt‰ e‡ÓË Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿«≈À»≈
LÈÙÓ145LÈÙÓ ‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈeka146ÔÓ «¿ƒƒƒ¿À¿»∆»«¿ƒƒ
B‰h‰147˙Bt BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ «»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈≈
˙BÁ‡148LÈÙÓ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È  Ô‰Ó LÈÙ‰Ï ¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈«¿ƒ

„ea‡Ï ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa149ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .150, ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆ƒ
epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡  e‡ÓËpL ÌÈeka‰L151 ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿≈«ƒ»∆««

‰‡ÓË ‰Óe˙k152Lc˜Ó ÈL„˜k Ô‰L ÈtÓ ,153. ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆≈¿»¿≈ƒ¿»

מ "א.133) פ "ג ולקרוא 134)שם להקדים חייב  כלומר,
בבבאֿבתרא  ב 'תוספות' וראה באילן. בעודם שם, לפירות

שם. למשנה שם' אנשי  וב 'תוספות א. כלומר,135)פא,
הי "ד). למעלה (ראה שלו והפירות כשהקרקע 

כדלהלן.136) צרכה, כל בשלה לא אם ואף  שבשלה,
המשנה 137) (פירוש ג ב , שבשמות עשב ) (מין גומא הוא

ראה  במחובר, הביכורים הפרשת וזוהי  מ "ב ). פ "ח  לשבת
ולא 138)להלן. חכמים כדעת שם, ופ "ג מ "ד. פ "ב  שם,

שמעון. הפירות 139)כרבי  אין שם, קריאת בלי  אבל
ביכורים. "מה 140)נעשים ה"א: פ "ג שם 'ירושלמי '

האדמה, פרי  ראשית את הבאתי  הנה ועתה דרבנין, טעמא
כל  מבושל פרי  שיהא צריך (כלומר, פרי  הבאה, בשעת
פגין". אפילו בוסר, אפילו הפרשה, בשעת הא צרכו).

שמעון.141) כרבי  ולא כתנאֿקמא שם, פ "ג משנה
כנ"ל.142) בגמי , קשרן אלו 143)שלא הרי  אמר: שלא
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קסד               
         

כנ"ל. "הפריש 144)ביכורים, ה"ה: פ "א פאה ב 'ירושלמי '
'קרית  בתלוש. הוא (ומרוח  וכו'" ממורח  מכרי  ביכורים
הפירות  "נטמאו להלן: רבינו שכתב  ממה נראה וכן מלך').
אלא  אינה וטומאה בטומאה", ביכורים מפריש אינו כולן,
וראה  ה"א). אוכלין טומאת מהל' (פ "ב  במחובר ולא בתלוש
אומרים, אנו ואין מ "ה. פ "ב  ביכורים המשנה בפירוש
ולא  במחובר דוקא הוא להפריש החיוב  חכמים שלדעת
אלא  - בתלוש דוקא הוא החיוב  שמעון רבי  ולדעת בתלוש,
להפריש, יכול במחובר שאפילו הוא, החידוש שלתנאֿקמא

בתלוש. גם להפריש שאפשר הם מודים דבר 145)אבל
שוה  מעשר "תרומת שם: במשנה שאמרו ממה נלמד זה
הטמא". על הטהור מן ניטלת וכו' דרכים בשתי  לביכורים
וטעמו  (כסף ֿמשנה). מפריש אינו עצמו הטמא שמן משמע 

להלן. ראה דבר, הנ"ל.146)של במשנה הוא כן
טהורים.147) א.149)טהורים.148)מפירות י , מעילה

הטמא  מן מפרישים שני  ומעשר תרומה אבל א. עד, ומנחות
מעשר  מהל' ופ "ג הי "דֿטו, תרומות מהל' (פ "ב  הטמא על
טמאה  תרומה שהרי  לאיבוד, הפרשתם שאין לפי  ה"ג), שני 
שם), תרומות, (הל' שריפתה בשעת בה ליהנות לכהן ניתנת
ואילו  שם), שני , מעשר (הל' לפדיון ניתן שני  ומעשר
וראה  נפדים. ואינם כדלהלן, להנות, ניתנים אינם ביכורים

להלן.150)להלן. ו'ירושלמי '151)ראה א. עג, יבמות
ה"א. פ "ב  ופי "א 152)ביכורים שם, תרומות בהל' ראה

(שם  כתרומה שהביכורים אע "פ  לומר: ורוצה ה"א. שם
כתרומה, אינם זה לענין - ה"אֿה) פ "ג ולהלן ה"כ, פט "ו

אסור 153)כדלהלן. למה הטעם נתבאר לא שם, ביבמות
שני , למעשר שהוקשו מפני  אם בטומאה, ביכורים לבער
החולק  שמעון כרבי  ולא חכמים, לדעת אלא זה אין כן ואם
(ביכורים  המקדש כקדשי  שהם מפני  או (שם:) זה היקש על
אסור  וקודש יהודה), כרבי  ולא חכמים כדעת מי "ב , פ "ג
גם  כי  יתכן זה ולפי  שם), ביבמות (עי' בטומאה בו לבער
אסור  (שם), שני  למעשר ביכורים מקיש שאינו שמעון לרבי 
מפורש: שם ב 'ירושלמי ' אבל בטומאה. ביכורים להבעיר
דברי שנטמאו, בביכורים אף ) = ) אוף  יהודה, רבי  "אמר
ביכורים  המקישים לחכמים בין היינו לבער)", אסור =) הכל
לבער  אסור מקיש, שאינו שמעון לרבי  ובין שני , למעשר
רבינו  שכתב  ומה המקדש. כקדשי  שהם מפני  בטומאה, בהם
שהן  "מפני  טעמה: על אלא ההלכה גוף  על אינו לי " "יראה
למחוק  שיש כתב  שמח ' ו'אור (כסף ֿמשנה). מקדש" כקדשי 

לי ". יראה "וכן המילים

.ÎLÈÙn‰154ewÓÂ ÂÈeka155eÊÊ B‡156e„‡ B‡ ««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
e‡ÓËpL B‡ e‚pL B‡157ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Ï iÁ  ∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ

Ì‰ÈzÁz158Ó‡pL ;159 EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡Èz : «¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆
Ô˙eÈÁ‡a iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ160‰Ï Ì‡ÈiL „Ú ¿«≈∆«»¿«¬»»«∆¿ƒ≈¿«

˙Èa‰161. ««ƒ

מ "ח .154) פ "א בשרו 155)ביכורים המק  נמסו. "כמו
רבים" ואחרים לט ), כו, (ויקרא ימקו אתם יב ), יד, (זכריה
ה"ג. למעלה רקובים, פירות מביא ואינו המשנה). (פירוש

שנסמך 156) ב 'ירושלמי ' המשנה וכגירסת נגזלו. כלומר,
טוב '. יום 'תוספות ועי ' ואבדו, לנגנבו "נבזזו"

הם 157) והרי  ה"ה) פ "ג (להלן לאכילה ראויים [שאינם
(למעלה  שבהרים ובתמרים שם) (למעלה מרוקבות כתאנים
תביא  "אשר ב ) כו, (דברים הפסוק  מן שנתמעטו ה"ב ),

במ  כמפורש ארצך", כל ולא "מארצך, - פד,מארצך" נחות
ה"ט ).158)ב ]. פ "ד (להלן קורא ואינו ומביאם

מ "ט .159) להעמיד 160)שם, חייב  מהבאה, יפסלו שאם
כנ"ל. תחתיהם, אלא 161)אחרים דוקא, לאו הבית הר

 ֿ יום ('תוספות ה"י  שם להלן נראה וכן לעזרה, הכוונה
טוב ').

.‡ÎLÈÙn‰162 ÌÈÏLeÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈeka ««¿ƒƒ»¿«¬»¿»ƒ»«ƒ
ÁÈÏL „Èa ÌÁÏLÈ ‡Ï163ÏÚ ‰lÁzÓ ÔËwÏ Ì‡Â . …¿¿»≈¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»«

ÌÁlLÏ zÓ ‰Ê È‰  ÁÈÏL „Èa ÌÁlLÏ ˙Ó164. ¿»¿«¿»¿«»ƒ«¬≈∆À»¿«¿»

יוחנן.162) רבי  בשם ה"ה, פ "א ביכורים 'ירושלמי '
אותם 163) להתיר =) ליתור שנראו הביכורים "שכל שם:

שליח  שהרי  בקרייה", אלא ניתרים אינם בקרייה, באכילה)
שהפירות  וכיון ה"ד), סוף  שם (להלן קורא ואינו מביא
יהיו  לא שוב  - בעצמו הוא להעלותם דעת על הופרשו
ביכורים. פרשת עליהם משיקרא אלא באכילה, מותרים

בקריאה.164) נתחייבו לא הפרשתם שבשעת

ה'תשע"ט  שבט  י"ב שישי יום 

   1 
ושהם 1) משמר, לאנשי  אותם נותנין שהביכורים יבאר

אחרי לירושלים, חוץ  ביכורים שאכל כהן תרומה. קרויין
מעכבת  הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי  לחומה. שנכנסו
בין  ומה וחזרו. למחיצתן חוץ  שיצאו ביכורים אכילתן.
ושלא  כלי , טעונין שהביכורים לתרומה. ביכורים אכילת
יונה  ובני  תורים לכהן. הוא הכלי  ואם בערבוביא. יביאם
לאדם  יש אם עליהם. ושיתודה הביכורים. עם שמביאין
אם  התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הביכורים ליתן רשות

לינה. טעונים הביכורים

.‡ÓLÓ ÈL‡Ï [Ô˙B‡] ÔÈ˙B ÌÈeka‰2Ô‰Â «ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ ÈL„˜k ,Ô‰ÈÈa Ô˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ3Îe . ¿«¿ƒ»≈≈∆¿»¿≈«ƒ¿»¿»
Ê ,CÎÈÙÏe .‰Óez ÔÈÈe˜ Ô‰L e‡a4ÏÎ‡L ≈«¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»«

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈeka5ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁ 6‡e‰Â . ƒƒ¿»»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿
.ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ eÒÎpL Á‡Ó ÌÏÎ‡iL∆…¿≈≈««∆ƒ¿¿¿«¿»«ƒ

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים כלומר,
בפני3) ואחד אחד כל של ביכורים לחלק  באו אם כלומר,

אין  - שני  של ביכורים כנגד אחד של ביכורים אבל עצמם,
כהן.4)מחלקים. שאינו בעזרה,5)מי  כלומר:

להן. וחוצה כתרומה.6)בירושלים

.Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰7ÌÈÙa8ÌÈÙaL ‰Ê :ıeÁa Ô˙ˆ˜Óe »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»«∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈiÁ 9Lc˜‰ ‡e‰ È‰Â ,‰˙ÈÓ10;ÂÈc ÏÎÏ «»ƒ»»ƒ»«¬≈∆¿≈¿»¿»»

.ÂÈc ÏÎÏ ÔÈlÁ ‡e‰ È‰  ıeÁaL ‰ÊÂ¿∆∆«¬≈Àƒ¿»¿»»

הביכורים.7) פירות החומה.8)של זרים 9)בתוך
מלקות. אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים
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שהרי10) ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם שהרי 
המקדש. כקדשי  הם

.‚Ô‰k11Á‡Ó ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈeka ÏÎ‡L …≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ≈««
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ eÒÎpL12.‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»∆ƒ«»

˙Óe˙e ÓB‚Â EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆¿≈¿«
.‰Óez ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,ÌÈeka‰ Ì‰Â ;E„È»∆¿≈«ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ÔÎÂ13‰ÊÚa ‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLeÈa Ô‰k‰ ÔÏÎ‡ Ì‡ ¿≈ƒ¬»»«…≈ƒ»«ƒ…∆«»»»¬»»
Ô‰L ÈÙÏ ;ıeÁa ÔÏÎ‡L ÈÓk ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ∆ƒ«»¿ƒ∆¬»»«¿ƒ∆≈
ÁaÊÓ ÈÙÏ BzÁp‰Â :Ó‡pL ,‰ÊÚa ‰Áp‰ ÔÈeÚË¿ƒ«»»»¬»»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«

.EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆

אין 11) וחומר) קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי 
המפורש  מן אלא שני , ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו

כחולין.12)בפסוק . הם לכן קודם משנה 13)שהרי 
וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות
רבי דברי  זו יוחנן רבי  "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה
הנחה  ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא
רבינו  שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת

בעזרה". הנחה "קודם וכתב  המשנה מלשון

.„ÏÚ Û‡Â Ô‰kÏ ez‰ ‰ÊÚa Ì‡Èn‰ ÌÁÈpiMÓeƒ∆«ƒ≈«¿ƒ»»¬»»À¿«…≈¿««
˙kÚÓ ‰‡Èw‰ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«»¬≈∆∆≈«¿ƒ»¿«∆∆

Ô˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ÌÈeke .Ô˙ÏÈÎ‡14eÊÁÂ15 ¬ƒ»»ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»¿»¿
‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ16. À»ƒ«¬ƒ»

אכילתם.14) מקום שהיא לירושלים, בחוץ 15)חוץ  אבל
פי 16)אסורים. על הם,ואף  מקדש כקדשי  שביכורים

התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם
דלא  הוא "בשעריך משמע : בשעריך" לאכול תוכל "לא

מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ  יצאו אבל תיכול,

.‰.ÂÈc ÏÎÏ ‰Óez ˙ÏÈÎ‡k  ÌÈeka ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«ƒƒ«¬ƒ«¿»¿»¿»»
ÌÈekaa ˙È17Ô‰L :18ÔÈeÚËe ,ÔB‡Ï ÔÈeÒ‡ »≈«ƒƒ∆≈¬ƒ¿≈¿ƒ
ÌB˜Ó ˙‡‰19Ô‰ÎÂ ,20ÌÈ‡ÓË ÌÈeka ÏÎ‡L B‰Ë ¬»«»¿…≈»∆»«ƒƒ¿≈ƒ

ÌLk ,‰˜BÏ 21OÚÓ ÏÎ‡L B‰Ë Ï‡OÈ ‰˜BlL ∆¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆»««¬≈
‰Óeza Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‡ÓËpL ÈL22. ≈ƒ∆ƒ¿»«∆≈≈«¿»

התרומה.17) "ושמת 19)הביכורים.18)על שנאמר
ה'". יבחר אשר המקום אל והלכת עג:20)בטנא ביבמות

ואילו  וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש
(שהאדם  עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור
קתני , לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור
ביכורים  האוכל שזר לפי  "כהן" וכתב  ושייר". תני  אלמא
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי  מיתה חייב  טמאים

שני .21) למעשר ביכורים הוקשו אסורה 22)שהרי  שאינה
טמאה, תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן
ביכורים  שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו

לוקה. הוא בתרומה גם שהרי  לוקה, שהוא טהורים,

.ÂÓ‡ È‰L ?ÔB‡Ï ÔÈeÒ‡ ÌÈeka‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«ƒƒ¬ƒ¿≈∆¬≈∆¡«
ÔÏÎ‡Ï iÁ ‡e‰L ÏÏkÓ ;Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ô‰a»∆¿»«¿»¿»«ƒ¿»∆«»¿»¿»

‰ÁÓOa23˙eÈ‡a ‡Ï ,24ÔÈkÓ  ˙eÈ‡a ÔÏÎB‡‰Â . ¿ƒ¿»…«¬ƒ¿»¿»«¬ƒ«ƒ
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡25. «««¿

בהיקש 23) כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני . ממעשר

שני . במעשר תורה.24)כמו של אנינות אפילו
שדינו 25) עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין כיוון

כעשה.

.Ê.‡h zÓOÂ :Ó‡pL ,ÈÏk ÔÈeÚË ÌÈeka‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»«∆∆
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‡È‰Ï Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe26ÈÙa ÈÏÎa ƒ¿»ƒ«À¿»¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ27Ì‡ÈÈ ‡ÏÂ .‡ˆÈ  „Á‡ ÈÏÎa Ì‡È‰ Ì‡Â ; «¿¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»»»¿…¿ƒ≈
eaÚa28‰hÓlÓ ÌÈBÚO ‡l‡ ,29ÏÚ ÌÈhÁÂ , ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«

,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÓ˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ˙ÈÊÂ ,Ô‰Èab«≈∆¿≈ƒ««≈∆¿»ƒ««≈∆
‰È‰ÈÂ .Ïk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈBnÂ¿ƒƒ««≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ»…¿ƒ¿∆

ÔÈˆe‰ ÔB‚k ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ „Á‡ „30ÛÏÁÂ31 »»∆»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏL ˙BÏBkL‡ ÌÈ‡zÏ ÛÈwÓe .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏÚ B‡»ƒ¿«≈»∆«ƒ«¿≈ƒ∆¿∆

ıeÁaÓ ÌÈÚ32. ¬»ƒƒ«

בביכורים.26) שחייבים המינים בתוספתא 27)משבעת
לו  כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם:

המינים. שבעת מכל יחד.28)ביכורים המינים כל
(=אינו 29) הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל)
דקל.30) מחצלאות.31)עלי  ממנו עושים שהיו בר, עשב 
מנה 32) לא עדיין (שהרי  מהמינים אחד בתורת כלומר,

ענבים).

.ÁÌ‡È‰33ÌÈeka‰ Ô‰k‰ ÏËB  ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¡ƒ»ƒ¿ƒ«»≈«…≈«ƒƒ
ÂÈÏÚÏ ÈÏk‰ ÊBÁÂ34‰Ú ÈÏÎa Ì‡È‰ Ì‡Â . ¿≈«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ¬»»

ÌÈlq‰Â ÌÈeka‰ È‰  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÛÏÁÂ¿≈∆¿«≈»∆¬≈«ƒƒ¿««ƒ
ÌÈ‰kÏ35e‡ÓË Ì‡Â .36ÌÈeka‰37ÌÈlq‰ ÔÈ‡ 38 «…¬ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒƒ≈««ƒ

ÌÈ‰kÏ39. «…¬ƒ

ביכוריהם 33) מביאים "העשירים ח : משנה שם בביכורים
בסלי אותם מביאים והעניים וכו', כסף  של (סלים) בקלתות
ובבבא  לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים
אזלא  ענייא בתר אינשי , דאמרי  מילתא הא "מנא צב . קמא
וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,
לכהן  קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י 
ולא  אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו (כלומר,
וזהב  כסף  שסלי  דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
אגב  בטלים נצרים סלי  אבל לביכורים, טפלים אינם
הטנא  הכהן "ולקח  הפסוק  מן כן שלמדו ויש הביכורים.
את  גם נוטל הכהן הרי  נצרים, של סל הוא וטנא מידך",
לא  כסף  ובכלי  זהב  בכלי  ואילו הטנא את וגם הביכורים
הטנא  הכהן "ולקח  שם: בספרי  שאמרו מה וזהו כן. נאמר
ניתנים  וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך,

מחמת 34)לכהנים". הביכורים, אגב  בטל שאינו כיוון
ד 35)יקרו. שבפרק  ואף  הביכורים. אגב  בטלים שהסלים

עשירים  חכמים שהשוו רבינו, כתב  א הלכה אבל מהלכות
תקנו  לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים
יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני  כן,
הוא  כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד,

"נטמאו 36)לעניים. ז: הלכה א פרק  ביכורים בירושלמי 
הטנא  הכהן ולקח  דכתיב : לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,
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לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס  שרבינו ונראה מידך".
נופצם.37) שהם 38)שהוא וחלף , מערבה העשויים

נתינת 39)לכהנים. אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון
כן: הוא הירושלמי  דברי  וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,
ה', לפני  כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח 
הכהן  אין מניף , שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח  אז

הטנא. לוקח 

.ËÌ„Èa ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ,ÌÈeka‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰Lk¿∆»¿ƒƒ∆«ƒƒ»¿ƒƒ¿»»
‰BÈ Èe ÔÈBz40ÌÈlq‰ ÈcvÓ ÔÈÏBz eÈ‰ ÔÎÂ .41 ƒ¿≈»¿≈»ƒƒƒ≈««ƒ

ÌÚL el‡ .ÌÈeka‰ ˙‡ hÚÏ È„k ,‰BÈ Èe ÔÈBzƒ¿≈»¿≈¿«≈∆«ƒƒ≈∆ƒ
˙BÏBÚ ÌÈ˜ eÈ‰ ÌÈlq‰42ÔÈz eÈ‰ Ô‰È„ÈaL el‡Â , ««ƒ»¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈∆»ƒ»ƒ

ÌÈ‰kÏ43. «…¬ƒ

מצוה.40) גבי41)להידור על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו שלא אינה 42)הסלין, עוף  נדבת שהרי 

עולה. אלא בעזרה,43)באה חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין כיוון

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ44˙BcÂ˙‰Ï45ÌÈeka‰ ÏÚ Lc˜na ƒ¿«¬≈¿ƒ¿««ƒ¿»««ƒƒ
Èz„b‰ :‡B˜Â ÏÈÁ˙Ó .Ì‡ÈnL ‰ÚLa46ÈÈÏ ÌBi‰ ¿»»∆¿ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ««»
Èn‡ .ÓB‚Â ı‡‰ Ï‡ È˙‡ Èk EÈ‰Ï‡47.È‡ „‡ ¡…∆ƒ»ƒ∆»»∆¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

ÈÈ Èl z˙ L‡ „Ú ‰Lt‰ Ïk Ó‚iL „Ú48ÔÈ‡Â .49 «∆ƒ¿…»«»»»«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÂ :Ó‡pL ;L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈB˜ƒ»∆»ƒ¿«…∆∆∆¡«¿»ƒ»

˙‡f‰ ÔBLla  zÓ‡Â50. ¿»«¿»«»«…

וענית 44) וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר
אלוקיך". ה' לפני  לה'.45)ואמרת להודות היינו

שכתוב 46) שמה מתחילתו, ולא הפסוק  מאמצע  מתחיל
אלא  אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם:

לפני47)ציווי . ואמרת "וענית הכתוב : על שמדלג דהיינו,
ציווי . אלא אינו הוא שאף  אלוקיך", מסיים 48)ה' ואינו

אלא  אינו הוא שאף  וגו'", אלוקיך ה' לפני  "והנחתו הפסוק :
בלשון 49)ציווי . נאמרים "ואלו לב . בסוטה משנה

לומדים  היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש,
וענו  אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני  ואמרת וענית זאת),
אף  הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים

הקודש". בלשון זאת 50)כאן למדו לג. שם בגמרא
בברכות  ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות
ידבר  "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר
כאן  אף  הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו  והאלוקים

הקודש". בלשון

.‡È˙B˜Ï Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ Ïk ,‰BL‡a51,‡B˜  »ƒ»»ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
˙B˜Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ52eÚÓ .B˙B‡ ÔÈ˜Ó  ¿»ƒ∆≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿¿

‡È‰lÓ ˙B˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L el‡53‡lL È„k , ≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆…
‡e‰L ÈÓ ˙‡ ÔÈ˜Ó eÈ‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ .eÓÏkÈƒ»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆

.Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓk Ú„BÈ≈«¿ƒ∆≈≈«

הקודש.51) בלשון ביכורים בני52)פרשת שכל "מפני 
יודעים) היו אדם בני  כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם

הקודש. ביכורים.53)לשון

.ÈÌzÏ ˙eL BÏ LÈ  ÌÈeka‰ ˙‡ ‡Èn‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈
Cc‰ ÏÎa BB˜e BcÚÏ54.˙Èa‰ ‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿«¿¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒ

‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB  ˙Èa‰ ‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿«««ƒ≈«««¿≈
BÓˆÚ55Ï‡OÈaL ÏB„b CÏÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,56, ¿«¿«¬ƒ»»∆∆»∆¿ƒ¿»≈
ÒÎÂ57ÏÚ Ïq‰ e‰„BÚÂ ‡B˜Â ,‰ÊÚÏ ÚÈbnL „Ú ¿ƒ¿»«∆«ƒ«»¬»»¿≈¿≈«««

ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÌBi‰ Èz„b‰ :BÙ˙k58Ïq‰ „ÈBÓe , ¿≈ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««
ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO BÊÁB‡Â BÙ˙k ÏÚÓ≈«¿≈¿¬ƒ¿»»¿«…≈«ƒ«»«¿»

‡B˜Â ,ÛÈÓe59‰ÓÈˆÓ „iÂ È‡ „‡ Èn‡ : ≈ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»
ÁaÊn‰ „ˆa BÁÈpÓe ,‰Lt‰ Ïk ÓBbL „Ú ,ÓB‚Â¿≈«∆≈»«»»»«ƒ¿««ƒ¿≈«

,Ô˜ ÏL dÓB„a ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a‰ÂÁzLÈÂ60 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆∆¿ƒ¿«¬∆
Ô‰L ÔÈpÓe .‡ˆÈÂ61Á˜ÏÂ :Ó‡pL ?‰Ùez ÔÈeÚË ¿≈≈ƒ«ƒ∆≈¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«

E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰62ÌÈeka‰ ˙‡ ˙BaÏ  «…≈«∆∆ƒ»∆¿«∆«ƒƒ
Ôa˜ ÔÈeÚË Ck ,‰Ùez ÔÈeÚhL ÌLÎe .‰Ùe˙Ïƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿»»¿ƒ»¿«
,Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ô‰a Ó‡pL .[ÈLÂ] ÌÈÓÏL¿»ƒ»ƒ∆∆¡«»∆¿»«¿»¿»«
‚Á‰ ˙ÁÓO ‰Ó ;EbÁa zÁÓOÂ :ÓB‡ ÌÈÏ‚e»¿»ƒ≈¿»«¿»¿«∆«ƒ¿«∆»

ÌÈÓÏLa 63Ôaw‰ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏLa  Ô‡k Û‡ , ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»
.kÚÓ¿«≈

פרשת 54) מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל
אין שאם אמרו שלא והבאתם ביכורים. הביכורים לקיחת

על  לשליח  כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי  על
יביאם  אם אפילו שאז השליח , ומת לעזרה, שיביאם מנת
ידי על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי  קורא, אינו בעצמו,
משאו, על להקל כדי  לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד.
באחד. והבאה לקיחה זו והרי  כלל, לקיחה זו אין

הביכורים 55) נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
הטנא  הכהן ולקח  יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן

אגריפס 56)מידך". רבינו: ופירש המלך, אגריפס  אפילו
רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני , בית ממלכי  המלך

הבית.57) לנו".58)להר "לתת הפסוק : סוף  עד
"והשתח 60)הבעלים.59) אלוקיך".שנאמר: ה ' לפני  וית
"ידֿיד"62)הביכורים.61) שווה בגזירה (שם) ולמדו

הטוב ,63)משלמים. בכל כאן, "נאמר שם: למדו ושיר
נגן". ומיטיב  וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר

.‚ÈeÚÈbiMÓ ?Ô‰ÈÏÚ ÈLa ÔÈB˜ È˙ÓÈ‡Â64‰ÊÚÏ ¿≈»«ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ∆«ƒ»¬»»
eÈ‰ ÌiÂÏ‰65Èk ÈÈ EÓÓB‡ :ÔÈB˜Â ÔÈÏÈÁ˙Ó «¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒ

È˙Èl„66. ƒƒ»ƒ

הביכורים.64) זה 66)הלויים.65)מביאי  מזמור
כדרך  חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו

תודה. של בשיר שאמרוהו

.„ÈÂÈeka ‡È‰ ?„ˆÈk .‰ÈÏ ÌÈeÚË ÌÈeka‰«ƒƒ¿ƒƒ»≈«≈ƒƒ»
ÂÈÓÏL È˜‰Â ‡˜Â Lc˜nÏ67B˙B‡a ‡ˆÈ ‡Ï  «ƒ¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»…≈≈¿

ÊÁÈÂ ÌL ÔÈÏÈ ‡l‡ ,BÓB˜ÓÏ ÊÁÏ ÌÈÏLeÈÓ ÌBi‰«ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿∆»»ƒ»¿«¬…
EÈÏ‰‡Ï zÎÏ‰Â ˜a ˙ÈÙe :Ó‡pL ;BÈÚÏ ÁÓÏ¿»»¿ƒ∆∆¡«»ƒ»«…∆¿»«¿»¿…»∆
BÏ ‡BzLÎÏ Lc˜n‰ ÔÓ ‰Bt ‰z‡L ˙BBt Ïk 68 »∆«»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»

˜aa ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï69ÌÈeka‰L ,ÓB‡ ˙‡ˆÓ . …ƒ¿∆»«…∆ƒ¿≈»≈∆«ƒƒ
,‰‡È˜e ,ÈÏÎe ,ÌB˜Ó ˙‡‰ :ÌÈ„ ‰ÚL ÔÈeÚË¿ƒƒ¿»¿»ƒ¬»«»¿ƒ¿ƒ»

.‰ÈÏÂ ,‰Ùe˙e ,ÈLÂ ,Ôa˜Â¿»¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
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אם 67) אלא בלינה חייב  שאינו לומר, רבינו כוונת אין
קרבן, הביא לא שאם בירושלמי  מפורש שהרי  קרבנו, הקריב 
של  הדברים סדר כתב  אלא הביכורים, משום לינה טעון
שאינם  לפי  ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא
ותנופה  בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו
שאינם  לפי  העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן.

הביכורים. את לעטר כדי  מנהג אלא אליו.68)חובה,
לינה.69) שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב  וזהו

   1 
קורא,1) ואינו מביא ושיש בכל, שוה אינו שהוידוי  יבאר

המוכר  או חבירו, שדה בתוך אילנות שני  הקונה הוא. ומי 
הבאת  וזמן כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו
נכסי הם אם והביכורים והחלה התרומות ודין הביכורים.
מעלין  וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הביכורים ממש. כהן

לירושלים. אותם

.‡‡Èn‰ Ïk2ÈLÂ Ôa˜ ÔeÚË ÌÈeka3‰Ùe˙e4 »«≈ƒƒƒ»»¿»¿ƒ¿»
‰ÈÏÂ5LiL ÈÙÏ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡ Èece‰ Ï‡ ,6 ¿ƒ»¬»«ƒ≈»∆«…¿ƒ∆≈

.Ì‰ÈÏÚ ÔÈB˜ ÔÈ‡Â ÌÈeka ‡È‰Ï ÔÈiÁL∆«»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»ƒ¬≈∆

על 2) עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
כלי " "טעונין ועל ה) הלכה פ "ג (למעלה מקום" "הבאת

קיימן. כבר שהרי  ז), הלכה יב ֿיד.3)(שם הלכות שם
ביכורים,4) ואנדרוגינוס  טומטום אשה, של ביכוריהם ואף 

מעשה  מהלכות בפ "ט  ראה להניף , יכולות אינן עצמן שהן
כהן  עלֿידי  תנופה טעון קרבנן – טז הלכה הקרבנות

שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: כן 5)(מנחות למד
ששנינו  ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו
מביאין  (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ "א (ביכורים
קריאה  לענין שרק  הרי  וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא
לא  – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק , יש

שם.6)חלקו. משנה

.‰M‡‰ :ÔÈB˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡ÈÓ el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
ÒBÈ‚Bc‡‰Â9‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ ,10ÔÈ‡Â , ¿»«¿¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ»¿≈»

ÈÈ Èl z˙ L‡ :ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ11ÔÎÂ . ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
ÔÈÙBËBt‡‰12„Ú‰Â13ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈÏM‰Â »«¿ƒ¿»∆∆¿«»ƒ«¿ƒ∆≈»

ÈÈ Èl z˙ L‡ :ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ14. ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»

וקורא,7) אשתו מנכסי  הבעל מביא אבל ה. משנה שם
ו. הלכה (פירוש 8)כדלהלן נקבה" או זכר אם ניכר "אינו

לזכר 9)המשנה). הידועים הזרע  אברי  לו שיש "מי 
(שם). מסופק " והוא וכו' מהלכות 10)ולנקבה בפ "ב  ראה

שם. הראב "ד ובהשגות ב , הלכה שארץ 11)שופר "לפי 
השם  שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך
לא  הבאה שלענין מביאות, הן [ואף ֿעלֿפי ֿכן המשנה).
בכורי "ראשית יט ) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר
בבא  ותוספות רשב "ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא אדמתך
ה'", לי  נתת אשר "האדמה והפסוק  מביא), ד"ה קלו: בתרא
אם  מספיק  שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע  מכוון אינו
מקום  בכל ישראל בארץ  לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה

שזוהי ביכורים מביאה קרקע , שקנתה האשה ולפיכך שהוא.
ש  קוראה ואינה ה'"."אדמתך", לי  נתת "אשר כאן אין

קנה  אם ספק  שהדבר חבירו, של בתוך אילנות שני  והקונה
מביא  ישראל, בארץ  חלק  לו שיש אף ֿעלֿפי  לא, או קרקע 
לי " נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, ואינו
כמשקר, נראה כלומר, פב .) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי 
ישראל  יצאו שממנה האדמה, על אומר כאילו שנראה
למה  טורי ֿאבן בשם שהביא הגרע "א בתוספות וראה כנ"ל].
גרמא, שהזמן מצותֿעשה משום מהבאה, גם פטורה אינה

שם. על 12)עיין שממנים "הממונים והם שם. משנה
ביתֿדין" או היתומים אבי  אותם שמינה בין היתומים,
טומטום  אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש
ורבינו  ושליח , עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס 
נתמעטו  הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי  חילקם,
בארץ . חלק  להם שאין לפי  ה'", לי  נתת אשר "האדמה מן
לא  – בארץ  חלק  להם שיש והשליח , האפוטרופסים ואילו
אינו  שהפרי  ה'", לי  נתת אשר האדמה מ "פרי  אלא נתמעטו
עבד  וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי  שלהם,
ויהיה  גר יהיה כשישתחרר שהרי  מ "פרי ", אלא נתמעט  לא

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ , חלק  כנעני13)לו [עבד
למעלה). (ראה מ "פרי " ונתמעט  רבו, של ביכורים המביא
קנה  עבד שקנה מה שהרי  יתכן, לא שלו, מקרקע  ולהביא
ולדעת  יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ "ג ראה רבו,
מביא  – כג:) (קידושין רבו קנה שלא מציאות שיש הסובר
הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא

למעלה.14) כמבואר שלהם, אינם הפירות כלומר,

.‚b‰15ÔBÓ‰ ‡ :Ì‰‡Ï Ó‡pL .‡B˜Â ‡ÈÓ  «≈≈ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»»«¬
ÔÈÒÎpL Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ ‡e‰ È‰  EÈz˙ ÌÈBbƒ¿«ƒ¬≈«»»»À∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÎL ÈÙk ˙Áz16‰ÚeM‰ ‰˙È‰ Ì‰‡Ïe ; «««¿≈¿ƒ»¿«¿»»»¿»«¿»
‰lÁz17ÔÎÂ .ı‡‰ ˙‡ ÂÈa eLÈiL18ÌiÂÏe ÌÈ‰k ¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»∆¿≈…¬ƒ¿ƒƒ

L‚Ó ÈÚ Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,ÔÈB˜Â ÔÈ‡ÈÓ 19. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»≈ƒ¿»

  

     

הוא  להקב "ה  אבינו   אברה של קירובו  והתחלת יסוד 
לא  שעדיי בשעה  כו '", וממולדת מארצ ־לל" הציווי 
בעבודת  גדול עיקר הוא  כי  האחרות, מעלותיו  כלל נודעו 
מוחלט  ציות על־ידי  היא  הקב "ה   ע לחיבור שהדר ה '

פשוטה . עול וקבלת באמונה  לציוויו 
קירובו  כי  , לגרי אב  הוא  אבינו   אברה מדוע  יוב ולכ
זה , לפני  הקדמה   שו בלי  חדשה  כמציאות הוא  להקב "ה 

להתגייר. שבא  גר וכמו 
       

  

        
         



חלק  היותו  מצד  לא  קורא  שהגר לומר, יש  דבריו  ובביאור
בבעלות  כי  אביו . את שיורש  ב מגדר אלא  ישראל, מכלל
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בעלות  : פרטי שני   ישנ ישראל  אר על ישראל  ע
כולו . ישראל  לע  האר כל שייכת שבגללה  כללית
פרטי חלק  לו  יש  מישראל ואחד  אחד  שכל פרטית ובעלות

אליו . רק  השיי , באר
הבעלות  : שוני  אופני בשני  בפועל באו  אלו   קנייני שני 
ירושה  על־ידי  והפרטית יהושע , על־ידי  בכיבוש  הכללית

בחלקו . אחד  כל של פרטית וחזקה 
בפרשת  אבינו   לאברה הובטחו  אלו , בעלות אופני  שני 
מדבר  הזאת"  האר את את לזרע" הפסוק  .־לל
ואילו  ישראל.  אר על ישראל  ע של הכללית בבעלות
אברה כי  הפרטית. בבעלות מדובר אתננה " ל" בפסוק 
כראש   ג היינו  , האופני בשני   האר את קיבל אבינו 
אחד כל של כאב   וג ישראל,  ע כל את הכוללת האומה 

פרטי . באופ מישראל ואחד 
 ולכ ישראל,  באר חלק  הגר יורש  זה  שמגדר לומר, ויש 

מאביו . יורש  בתור וקורא   ביכורי מביא 
      

ולא 15) מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם
לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע  אשר לומר יכול שאינו קורא,
מביא  עצמו גר יהודה, רבי  בשם "תני  שם: ובירושלמי 
אב  היית לשעבר נתתיך, גויים המון אב  כי  טעם, מה  וקורא.
רבי גויים. להמון אב  אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם,
רבינו  פסק  וכן יהודה". כרבי  הלכה אמר, לוי  בן יהושע 

בעיניים וראה מב ). סימן פריימן (הוצאת למשפט בתשובה
ובמשנהֿלמלך. יט . למכות אריאלי  יכול 16)להגר"י  ולכן

"לתת  לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע  "אשר לומר: הוא
כמפורש  בארץ , חלק  הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו",
תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב  מז, ביחזקאל
שהבטיח  כיון לי ", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה
הבטיח  שלא נשים אבל נתן, כבר כאילו זה הרי  הקב "ה,

זה]. בכלל אינן ליצחק 17)להן, שנשבע  לפני  כלומר,
לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן ואם וליעקב .
סימן  אריה (שאגת וליעקב  ליצחק  ולא לגרים, אב  שהוא

יוסי .18)מט ). כרבי  ב , הלכה פ "א ביכורים תוספתא
שנתנו 19) כיון המגרש, ערי  את לכהנים נתנו שישראל ואף 

(רדב "ז). ה'" לי  נתת "אשר בכלל: זה הרי  ה', צווי  עלֿפי 
שם. כפשוטה בתוספתא וראה

.„‰Bw‰20 BÁ ÏL [‰„O] CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿»∆∆¬≈
ÈÙÏ ,‡B˜ BÈ‡Â ‡ÈÓ21BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ c‰L ≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»»≈ƒ≈

BÏ ÔÈ‡ B‡ Ú˜˜22LÈc˜Ó ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .23Ì˙B‡ «¿«≈¿≈«∆«¿ƒ»
‰lÁz24˙Èa‰ ˜„Ï25ÔÈ‡Â ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒ»¿∆∆««ƒƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈

‰ÊÚÏ ÔÈlÁ ÔÈÒÈÎÓ26„iÓ Ô˙B‡ ‰„Bt Ô‰k‰Â , «¿ƒƒÀƒ»¬»»¿«…≈∆»ƒ«
LÈÙÓe .ÔÏÎB‡ Ck Á‡Â Lc˜‰‰27‰Óez Ô‰Ó «∆¿≈¿««»¿»«¿ƒ≈∆¿»

ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,OÚÓe28˙BOÚn‰ Ô˙BÂ .29 «¬≈ƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈«««¿
ÌÈ‰kÏ Ô‰lL30ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡Â Ì‰ ÌÈeka ‡nL ,31. ∆»∆«…¬ƒ∆»ƒƒ≈«¬ƒ¿»ƒ

ÁÈÏL „Èa ÔÁlLÓ ‡l‡ ,BÓˆÚa Ô˙B‡ ‡ÈÓ BÈ‡Â32, ¿≈≈ƒ»¿«¿∆»¿«¿»¿«»ƒ«
Ô˙B‡ kÚz ‡lL È„k33ÏkL ;ÔÏÎ‡lÓ ‰‡Èw‰34 ¿≈∆…¿«≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆…

L˙kÚÓ ‰‡Èw‰  ˜Ùq‰ ÈtÓ ‰‡ÈwÏ Èe‡ BÈ‡∆≈»«¿ƒ»ƒ¿≈«»≈«¿ƒ»¿«∆∆
.Ba

מאיר.20) כרבי  ולא כחכמים ו, משנה פ "א ביכורים
פא:21) בתרא אין 22)בבא אם שהרי  קורא, אינו ולכן

"מכדי פב . שם ושאלו כלל. בביכורים חייב  אינו קרקע , לו
הפסוקים  את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי  נינהו, פסוקי 
=) כשיקרא דמיחזי  משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של
(וראה  לי ") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר נראה
דלמא  אמר, חייא דרב  בריה משרשיא רב  א). הלכה למעלה
הם  שהביכורים (יחשוב  ומעשר מתרומה לאפקועי  אתי 
כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי ,
פא. שם (משנה קרקע  קנה לא למעשה הרי  עיון: צריך אבל
אמרו: ספק , שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד
אין  הרי  להביא, חייב  ולמה הראיה" עליו מחבירו "המוציא
שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי  "ראשית כאן

יג. הלכה לפ "ב  שמביא 24)שם.23)ובאורֿשמח  קודם
אם 25)למקדש. אבל הם. חולין שמא מספק , וקדושתם

אדם  ואין כהן, ממון הם שהרי  קודש, אינם הם, ביכורים
הלכה  וחרמין ערכין מהלכות (פ "ו שלו שאינו דבר מקדיש

שם). ורדב "ז הלכה 26)טז שחיטה מהלכות בפ "ב  ראה
דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב "ם כלומר,27)ג,

(שם). הפירות ביכ 28)מביא מתרומות אבל פטורים ורים
שהפרשת  כג, הלכה תרומות מהלכות בפ "ג ראה ומעשרות,
חיובי מכל פטורים הם כן, ואם לכל. קודמת ביכורים

שאחריהם. והמעשרות אפילו 29)התרומות כלומר,
ללוי . שהוא ראשון ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני  מעשר

לכהנים. שניתנות הוא פשוט  תרומות, בבא 30)אבל
ניתן  ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי  שם, בתרא
הלכה  מעשר, מהלכות בפ "א וראה לכהן. אף  הדין, מעיקר

א.31)ד. הלכה בפ "ג קורא,32)כנ"ל אינו והשליח 
ב . בהלכה הביכורים.33)כנ"ל שם:34)את בתרא בבא

כל  זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה
לבילה  ראוי  ושאינו בו. מעכבת בילה אין לבילה, הראוי 

בו". מעכבת בילה הספק ), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו

.‰LÈÙ‰35‡ÈÓ  e‰„O ÎÓe ÂÈeka36BÈ‡Â ƒ¿ƒƒ»»«»≈≈ƒ¿≈
ÈÈ Èl z˙ L‡ :ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;‡B˜37È‰L , ≈∆≈»«¬∆»«»ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÔÈ‡38Á˜Bl‰Â .39ÌÈeka LÈÙ‰Ï iÁ BÈ‡ ≈¿«≈«≈«»¿«¿ƒƒƒ
;ÎBn‰ epnÓ LÈÙ‰ kL ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌÈÁ‡¬≈ƒ≈«ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ∆«≈

‡ÈÓ  LÈÙ‰ Ì‡Â40‡B˜ BÈ‡Â41Á‡ ÔÈnÓ Ï‡ . ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«≈
‡B˜Â ‡ÈÓe LÈÙÓ 42. «¿ƒ≈ƒ¿≈

ובירושלמי35) ג. הלכה ותוספתא ז, משנה שם, ביכורים
למכור  דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם
מתחילה  אם אבל בקריאה. נתחייבו לא שמתחילה שדהו,
אחרי מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו
יגֿיד. בהלכות להלן וראה שיירקבו. דינם שדהו, שמכר

וראה 37)המוכר.36) בידי . ישנה ועדיין לי , נתת כלומר,
על  אלא זו, קרקע  על לא זה פסוק  שעיקר ב , הלכה למעלה
שהוא  הכוונה כאן גם כי  לפרש צריך ואםֿכן בארץ , חלקו

הקודמת. בהלכה וראה כמשקר. ואף ֿעלֿפי ֿכן 38)נראה
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נפטר. אינו שוב  נתחייב  שכיון מביא, שם,39)הוא
דרבינן  טעמון "מה ובירושלמי : יהודה. כרבי  ולא כחכמים
ואינו  מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי  מביא), השני  (שאין
ואינו  מביא הוא אחת פעם הבאתי , הנה שניה. פעם מגיד
ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא
מהם  שהביאו לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות

אחת. למעלה)40)פעם (ראה בירושלמי  כן למדו שהרי 
למ  זה ומתוך היום", "הגדתי  שנאמר שלא ממה רבינו ד

כן  וכמו אנשי ֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא
יא  הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,
ובתוספות  המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא

כן 41)הגרע "א. ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אף ֿעלֿפי 
קורא  אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין
האדמה", פרי  ראשית את הבאתי  "הנה לומר: יכול שאינו
ברדב "ז. וראה ט . בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי 

את 42) פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד, מין שביכורי 
ביכורים. מהפרשת השני  המין

.ÂÎBn‰43˙BÙÏ e‰„O44BÈ‡Â ‡ÈÓ Á˜Bl‰  «≈»≈¿≈«≈«≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙Bt ÔÈwL ;‡B˜45Ï‡ .46‡ÈÓ ≈∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««¬»≈ƒ

BzL‡ ÈÒÎpÓ Ì„‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡B˜Â ÌÈeka »»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈««ƒ∆≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÏ Ô˙ L‡ :Ó‡pL ;Ú˜w‰ Ûe‚ BÏ««¿«∆∆¡«¬∆»«¿¿»¡…∆

E˙ÈÏe48‰˙nL Èt ÏÚ Û‡ .49LÈÙ‰L Á‡ BzL‡ ¿≈∆««ƒ∆≈»ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
Cca ‡e‰Â50‡B˜Â ‡ÈÓ 51. ¿«∆∆≈ƒ¿≈

אומר 43) שרבא כיון יוחנן, כרבי  ולא לקיש כריש מז: גיטין
וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי  ומתניתא "קרא מח . שם

מוכר 44)(רדב "ז). שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן
השדה. לגוף  גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא

הסמוכה. בהלכה שאינו 45)וראה קורא, אינו ולפיכך
גם  נתן הקב "ה [שהרי  לי " נתת אשר "האדמה לומר יכול
"ביכורי אלא נאמר שלא הבאה, לענין אבל הגוף , קנין
ועיין  מביא. הוא הרי  פירות קנין לו שיש כיון אדמתך",
הפסוק  הרי  שצ "ע  אלא מביא. ד"ה קלו: בתרא בבא תוספות
זו  לקרקע  מכוון אינו ה'") לי  נתת אשר  האדמה =) הזה
ראה  ישראל, בארץ  לחלקו אלא הפירות, יצאו שממנה

ב ]. הלכה שם.46)למעלה מלוג,47)ברייתא נכסי 
אישות  מהלכות בפי "ב  וראה פירות. אלא בהם לו שאין

ג. שאוכל 48)הלכה הפירות אכילת שאין ואף ֿעלֿפי 
שכך  כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל
(בראשית  ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
(מאירי וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ ), פרשה רבה
ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ ' לגיטין

שם.49) לעלות 50)ברייתא כדי  מביתו יצא שכבר
כדלהלן.לירושלים, בדרך, שהוא בכהאי ֿגוונא ודוקא

אמרו 51) בזה, והחידוש הקרקע . גוף  גם לו יש שהרי 
יוסי דרבי  משום ליגזור אמינא, דעתך "סלקא שם: בגיטין
שליח  ומת שליח  ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר
ואינו  מביא בדרך") "והוא למעלה: רבינו נקט  (ולכן בדרך
כלומר: לן". משמע  קא וכו', ח ) הלכה להלן (ראה קורא
ולאחר  פירות, רק  לו היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון

שאין  לטעות מקום היה הקרקע , גוף  גם לו יש אשתו מיתת
רבינו, שדעת ואף ֿעלֿפי  כאחת". והבאה "לקיחה זה
נחלות  מהלכות (פ "ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת
שכיון  קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח , הלכה
ביתֿדין  "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי  הפקר",
סימן  קידושין להלכות באבני ֿמילואים וראה תורה. דין הוא

לג. את כח 

.ÊÎBn‰52e‰„O53ÎnL B‡54ÔÚ˜˜Â ˙BÏÈ‡55 «≈»≈∆»«ƒ»¿«¿»»
ÏBÈa ‡B˜Â ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«≈≈¬≈∆≈ƒ¿≈¿≈

„Ïa ÔBL‡56ÎBÓ ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ƒƒ¿«∆¬«ƒ…»¿»«¿∆≈
Ú˜w‰ BÏ ÊÁzL57ÏBÈa dÎÓe ÊÁ Ì‡ Ï‡ . ∆«¬…««¿«¬»ƒ»«¿»»¿≈

ÈL58‡B˜ BÈ‡Â ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 59‰ÎÓÒ È‰L ; ≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿≈≈∆¬≈»¿»
BzÚ„60ÔÈ˜k BÈ‡ ˙Bt ÔÈ˜Â ,˙Bt‰ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L «¿∆≈∆»«≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿«

Ûeb‰61. «

שם.52) ובין 53)גיטין לקרקע  בין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה מח .54)לפירות. שם

שהוא 55) ופירש אילנות, שני  או אחר אילן מכר כלומר,
עמהם. הקרקע  גם חסדא.56)מוכר כרב  כיון 57)שם,

גם  לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא
מן  השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע , גוף  את
שמיטה  מהלכות בפי "א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח 

א. הלכה שדותיהם 58)ויובל להחזיר הורגלו שכבר
הראשון. יוחנן.59)ביובל כרבי  ולא לקיש כריש שם,

המוכר.60) הקודמת.61)של כבהלכה

.ÁLÈÙ‰62ÔkÒÓ ‡e‰ È‰Â ‰ÏÁÂ ÂÈeka63‰Ê  ƒ¿ƒƒ»¿»»«¬≈¿À»∆
‡ÈÓ BLÈÏ Èe‡L64‡B˜ BÈ‡Â65LÈÙ‰ .66 ∆»¿»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ

ÏÚ Û‡ ,Cca ÁÈÏM‰ ˙Óe ,Á‡ „Èa ÔÁlLÂ ÂÈekaƒ»¿ƒ¿»¿««≈≈«»ƒ««∆∆««
‡e‰ ÊÁL Èt67:Ó‡pL ;‡B˜ BÈ‡  Ô‡È‰Â ƒ∆»«∆¡ƒ»≈≈∆∆¡«

‰ÁÈ˜Ï ‰È‰zL „Ú  ˙‡e zÁ˜ÏÂ68.˙Á‡k ‰‡‰Â ¿»«¿»»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬»»¿««

יוחנן.62) רבי  בשם ה, הלכה פ "א ביכורים ירושלמי 
גרס :63) ורבינו מסוכן". או "חולה בירושלמי : לפנינו

(כסף ֿמשנה). ומסוכן" רצונו 64)"חולה הסתם שמן
ולכן  הביכורים. להבאת שלוחו ליורשו, הראוי  הקרוב  שיהא
והוא  חלה אם אבל דלהלן. שליח  לדין זה דין רבינו סמך
במפורש. שליח  שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו

בזה 65) והשמיענו ב . בהלכה למעלה הנזכר שליח  כדין
היורש  מביא ההפרשה, אחר המשלח  מת שאם שאף ֿעלֿפי 
שהוא  אף ֿעלֿפי  מת, שלא זמן כל – שלו שהם וקורא,
החולה  מת ואם שם). (ירושלמי  כשליח  אלא אינו מסוכן,
היא  הלקיחה שהרי  קורא, אינו כן גם השליח , שיצא אחר
יורשו, הוא שהרי  בעלים בתורת וההבאה שליח , בתורת

כדלהלן. כאחת", והבאה "לקיחה זה של 66)ואין מימרא
מז: בגיטין חנינא בר יוסי  בעל 67)ר' המשלח , כלומר,

שם,68)הפירות. תם כרבינו הבית. מן לקיחה כלומר,
כרשב "ם. ולא בצרן ד"ה בתוס '

.ËLÈÙ‰69e„‡Â ÂÈeka70,˙Èa‰ ‰Ï ÚÈbiL Ì„˜ ƒ¿ƒƒ»¿»¿…∆∆«ƒ«¿«««ƒ
Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Â71BÈ‡Â ÌÈiM‰ ‡ÈÓ  ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קע               
         

Èt Ïk ˙ÈL‡ ˙‡ :ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ;‡B˜≈¿ƒ∆≈»«∆≈ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡  ÌÈiM‰ el‡Â .˙ÈL‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ≈

ÌÈekk LÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈiÁ72. «»ƒ¬≈∆…∆¿ƒƒ

ח .69) משנה פ "א וכיוצא 70)ביכורים נבזזו או נמקו או
על  (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ "ב  למעלה בזה,

שם. יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה רבינו). כיון 71)גליון
שם. כנ"ל באחריותם, חייב  כתרומה 72)שהוא שדינם

חומש  מוסיף  בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ "ג (למעלה
ועיין  שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות מהלכות (פ "ו

ברע "ב . שם

.È‡È‰73‰ÊÚa e‡ÓËÂ ÂÈeka74ÌˆÙB 75ÌL ≈ƒƒ»¿ƒ¿¿»¬»»¿»»
‡B˜ BÈ‡Â76. ¿≈≈

שם.73) באחריותם,74)ביכורים חייב  אינו ששוב 
שם. עיין שם, ב  פרק  הסל,75)למעלה מן מריקם  [כלומר

ג  פרק  (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן
תרומה  כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח ). הלכה
מהם  ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים
למעלה  כמפורש שמים, כקדשי  שדינם לפי  שריפה, בשעת
סובר  שם), (למעלה והראב "ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם
כאן  לפרש הוכרח  ולכן לכהנים, ניתן הכל זה באופן שאף 
ועיין  שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם"

קורקוס ]. (להלן 76)ר"י  שמחה בשעת אלא קריאה שאין
שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה

.‡È‡È‰77ÌÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ó ÂÈeka78ÊÁÂ ,‡˜Â ≈ƒƒ»≈∆»ƒ«ƒƒ¿»»¿»«
;Ô‰ÈÏÚ ‡B˜ BÈ‡  Á‡ ÔÈnÓ ÌÈeka ‡È‰Â¿≈ƒƒƒƒƒ«≈≈≈¬≈∆
,„ÈbÓ ‡e‰ ‰Ma ˙Á‡ ÌÚt  ÌBi‰ Èz„b‰ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««««««»»«ƒ

ÌÈzL ‡ÏÂ79. ¿…¿«ƒ

ט .77) משנה סוף  המינים.78)שם משבעת כלומר,
ובתוספתא 79) ה"ד פ "א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי 

שם. כפשוטה

.ÈLÈÙ‰80ÂÈeka81ÔÈÚn‰ LÈÂ82ıˆ˜pL B‡ ƒ¿ƒƒ»¿»≈««¿»∆ƒ¿«
ÔÏÈ‡‰83‡ÈÓ 84ÔÈ‡L ÈÓk ‰fL ÈÙÏ ;‡B˜ BÈ‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆∆¿ƒ∆≈

Ú˜˜ BÏ85‰„‡ È‰L ,86. «¿«∆¬≈»¿»

שבברכות 80) ואע "פ  יהודה. כרבי  ולא כחכמים מ "ו, שם
משנתנו  על רבינו סמך – יהודה כרבי  משנה סתם העמיד מ .
כסתם  זה (והרי  רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי  כאן,
ר"י בתוספות וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך
שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו

יהודה. כרבי  העמידו 81)שפסקו ה, הלכה שם בירושלמי 
כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
(ראה  וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי 
הסמוכה. בהלכה וראה שם). ראשונה" ב "משנה

המשנה).82) (פירוש שדהו" משקה היה "שממנו
ביכוריו.83) הביא ההפרשה,84)שממנו שבשעת כיון

יד. הלכה ובפ "ב  ה הלכה למעלה וראה קרקע . לו היתה
על 85) ברך אם ברכות, שלענין שם בברכות אמרו זה לפי 

מתאים  וזה יצא. לא – האדמה" פרי  "בורא העץ  פרי 

שם  ועיין ה"י , ברכות מהלכות פ "ח  רבינו בדברי  לנוסחא
קרקע 86)בכסף ֿמשנה. קרויה שאינה הקרקע . כלומר,

ולכן  בה. גדלים ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן
בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי  נתת "אשר לומר: יכול אינו

שם. לברכות ברש"י  ועיין שם. עי '

.‚È‡Èn‰87‰kÁ „ÚÂ ˙Bkq‰ ‚Á Á‡Ó ÌÈeka88, «≈ƒƒƒ≈««««À¿«¬À»
‚Á‰ Ì„˜ ÔLÈÙ‰L Èt ÏÚ Û‡89‡ÈÓ 90BÈ‡Â ««ƒ∆ƒ¿ƒ»…∆∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ;Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ó‡pL .‡B˜91‰‡È˜ ≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿≈¿ƒ»
˙BÚeM‰ ‚ÁÓ  ‰ÁÓO ˙ÚLa ‡l‡92ÛBÒ „Ú ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈««»«

‚Á‰93el‡Ó ıeÁ ÔÈ‡Èn‰ ‡Le .94ÔÈ‡ÈÓ  ∆»¿»«¿ƒƒ≈≈¿ƒƒ
.ÔÈB˜Â¿ƒ

בתירא.87) בן יהודה כרבי  ולא כחכמים שם, משנה
כנ"ל.88) ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר שהרי 
קריאה.89) זמן הוא שאז הסוכות ואף ֿעלֿפי90)חג

הושעיא, רבי  אמר אלעזר רבי  אמר יח : הפריש שבמכות
שהיו  כיון ירקבו, החג, עליהן ועבר לחג קודם ביכורים
לבילה, ראוי  שאינו שכל זירא, וכרבי  ונדחו, לקריאה ראויים
שמביא. כאן רבינו כתב  מדוע  כן, ואם בו. מעכבת בילה
רבינו  (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה,
אחר  ביד ושלחן ביכורים הפריש שאם ח ), בהלכה למעלה
הפריש  בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת
שאז  לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על
סוברת  אינה שם שהגמרא הרי  לקריאה, הביכורים נראו כבר
ה  הלכה למעלה וראה (כסף ֿמשנה). שם במכות כהגמרא

הקודמת. הוא 91)וההלכה וכן כי ֿתבוא. לפרשת ספרי 
"אמר  ז: הלכה סוף  פ "א ביכורים ובירושלמי  לו: בפסחים
"ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי  בן שמעון רבי  תני  יונתן רבי 
באורֿשמח . וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי  אומר הוי 

"ושמחת 92) בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא שמתחילין
הטוב ". לפני93)בכל "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג

המשנה. בפירוש וראה אלהיכם". בפרק 94)ה' שהזכרנו
יג. הלכה סוף  פ "ב  למעלה וראה זה.

.„ÈÌÈeka‰95˙BÓez‰Â96‰lÁ‰Â97Ôw‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
LÓÁ‰Â98‰Ó‰a ˙BzÓe99BÏ LÈ .Ô‰k ÈÒÎ Ì‰100 ¿«…∆«¿¿≈»≈ƒ¿≈…≈≈

‰‡ÓË ‰Ó‰e ˙BÚ˜˜Â ÌÈ„Ú Ô‰Ó ˙B˜Ï101ÏÚe , ƒ¿≈∆¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»««
Ô‰a ‰B˜Â ,d˙a˙Îa ‰M‡‰Â ,BBÁa ÔÏËB BÁ¿»¿¿»ƒ»ƒ¿À»»¿∆»∆

‰Bz ÙÒ102. ≈∆»

א.95) משנה פ "ב  ותרומת 96)ביכורים גדולה תרומה 
ט .97)מעשר. משנה פ "א האוכל 98)חלה זר שמשלם

תרומות  מהלכות (פ "י  כתרומה שדינם בשגגה, תרומות
קלא. חולין – טו) וקיבה 99)הלכה ולחיים זרוע  הם

יב .100)(שם). משנה פ "ג מהֿשאיןֿכן 101)ביכורים
מעשר  מהלכות בפ "ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני , במעשר

י ֿיז. הלכות וקרקעות 102)שני  עבדים רק  לא כלומר:
צרכי בדמיהם ולקנות שוב  למכרם שאפשר טמאה, ובהמה
שאסור  תורה ספר אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה,
זאת  בכל ב ), הלכה תורה ספר מהלכות (פ "י  אותו למכור

רוקח ). (מעשה לקנותו מותר

.ÂËÈeka‰L Èt ÏÚ Û‡eÒ‡ ˙BÓez‰Â Ì103 ««ƒ∆«ƒƒ¿«¿»
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ÌÈÊÏ ÏÎ‡‰Ï104ÔÈÏBÚ ÌÈeka‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈»≈¿»ƒ¿««ƒ∆«ƒƒƒ
‰‡Óe „Á‡a105‰Óe˙k106eÚ˙ Ì‡ ,107ÔÈlÁa ¿∆»≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿¿Àƒ

Ô‰L ÏÎa ÔÈeÒ‡  ÌÈÏLeÈa108ÌÈÓa109OÚÓk , ƒ»«ƒ¬ƒ¿»∆≈¿ƒ»¿«¬≈
ÈL110ÈtÓ .111Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó ‡e‰L112Ìe‡OÚ ,113 ≈ƒƒ¿≈∆¿¬ƒ»»¬»

ÔÈÈzÓ BÏ LiL „k114ÌÈeka‰L Èt ÏÚ Û‡Â ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿««ƒ∆«ƒƒ
ÌÈÏLeÈa Û‡ ÌÈÊÏ ÌÈeÒ‡115ÔÈÒB‡ Ô‰ È‰  ¬ƒ¿»ƒ«ƒ»«ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰L ÏÎa116ÌÈeka‰ ÚÊ elÙ‡ .117eÒÎpL Á‡ ¿»∆≈¬ƒ»««ƒƒ««∆ƒ¿¿
Ô‰L ÏÎa ÔÈÒB‡Â ,ÔÈeÒ‡ ÔÈÏecb‰ È‰  ÌÈÏLeÈÏƒ»«ƒ¬≈«ƒƒ¬ƒ¿¿ƒ¿»∆≈

eÚ˙ Ì‡118ÌÈÏLeÈa119ÌÈeka ÚBf‰ Ï‡ ; ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬»«≈«ƒƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰  ÌÈÏLeÈÏ eÒkiL Ì„˜120. …∆∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒƒÀƒ

אסורים.103) וראה 104)צ "ל: א, משנה פ "ב  ביכורים
הלכות 105)להלן. תרומות מהלכות בפט "ו וראה שם.
מתרומה,106)כֿכא. נלמד ומאה" "אחד דין [שעיקר

למדו  ומזה ממנו", מקדשו "את כט ) יח , (במדבר בה שנאמר
מרים  שאתה "דבר ו) הלכה פ "ד תרומות (ירושלמי  חז"ל

מקדשו"]. לתוכו נפל אם ב ,107)ממנו, משנה שם,
שמעון. כרבי  ולא אסורים 108)כחכמים לזרים כלומר:

בקדושה  לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה,
אם 109)(רדב "ז). אפילו בטל, מינו בשאינו מין שהרי 

מהלכות  בפט "ו שכתב  כמו מתירין, לו שיש דבר הוא
(כסף ֿמשנה). י  הלכה אסורות בפ "ו 110)מאכלות ראה

ובהערות. ידֿטו, הלכות שני  מעשר מהלכות
שם.111) לכהנים.112)ירושלמי  חכמים.113)כלומר,
(הלכות 114) בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

שיכולים  כהנים, שלגבי  כיון י ). הלכה שם, אסורות מאכלות
מתירין. לו שיש דבר הם בקדושה, כנ"ל 115)לאכלם

לו  שאין דבר הם הרי  כן ואם כלומר, א. הלכה בפ "ב 
בתערובת. להתבטל להם והיה שהם 116)מתירין, כיון

שם. המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים
המעשר 117) (של וגידוליהן שם: ביכורים במשנת

פ "ט  ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים)
בירושלמי והקשו חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה
ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים
איסור  אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן
דתימר  והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה
לחומה). מחוץ  (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן

בירושלים 118) מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי  וכו'
גידוליה  תרומה גם שהרי  יוםֿטוב ', ה'תוספות זה על (ותמה
בתוספות  וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי "א אסורים
והרע "ב  (הר"מ ) פירשוה זו תמיהה שליישב  שכתב , חדשים
מותרים  תרומה גידולי  זה שבאופן תערובתם, בזרע  שם
גידוליהן  וכו' "והמדומע  הכ"ב  שם תרומות (הלכות
שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין").
(הלכות  גידולין גידולי  אסרו שלא שכשם רבינו וסובר
תרומה, תערובת גידולי  אסרו שלא וכשם שם) תרומות

גידולים). תערובת אסרו לא כנ"ל.119)כמו"כ
חכמים 120) גזרו שבתרומה שאע "פ  שם. בתרומות משנה

לזרעה, אותה ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום
בביכורים  – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא

בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי  כך, כל שכיחים שאינם
מהלכות  בפ "ו וראה שם). בתרומות (רע "ב  גזרו לא המינים,

טו. הלכה שני  מעשר

.ÊË„ˆÈk121˙BÈÚ‰ Ïk ?ÌÈeka‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ≈««¬ƒ∆«ƒƒ»»¬»
„ÓÚnaL122È„k ,„ÓÚÓ ÏL BÈÚÏ ˙BÒpk˙Ó123 ∆««¬»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¬»¿≈

.CÏÓ ˙„‰ ÌÚ a :Ó‡pL ;ÌÈ„ÈÁÈ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒƒ∆∆¡«¿»»«¿«∆∆
eÒkÈ ‡ÏÂ .ÈÚ ÏL dBÁa ÌÈÏÂ ÌÈ‡e124,ÌÈzaÏ »ƒ¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿…ƒ»¿«»ƒ

‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ125eÓe˜ :ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ÁMe . ƒ¿≈…∆«À¿»««««¿À∆≈
eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ÔBiˆ ‰ÏÚÂ126BM‰Â .127CÏB‰ ¿«¬∆ƒ∆¿»¡…≈¿«≈

,BL‡a ˙ÈÊ ÏL ‰ËÚÂ ,‰Ê ÔÈtˆÓ ÂÈ˜Â ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿»¿Àƒ»»«¬»»∆«ƒ¿…
ÚÈ„B‰Ï128ÔÈÈn‰ ˙ÚMÓ ÌÈeka‰L129ÏÈÏÁ‰Â . ¿ƒ«∆«ƒƒƒƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ

.ÌÈÏLeÈÏ B˜ ÔÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ»ƒ»«ƒ
ÈÏ ÌÈÓ‡a ÈzÁÓO :ÔÈB˜Â Cc‰ ÏÎa ÔÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿»«∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿…¿ƒƒ

CÏ ÈÈ ˙Èa130eÈ‰ ‡ÏÂ .131ÌBia ÔÈÎl‰Ó132ÈzL ‡l‡ ≈¿»≈≈¿…»¿«¿ƒ«∆»¿≈
˙B„È133eÁÏL ,ÌÈÏLeÈÏ B˜ eÚÈb‰ .„Ïa »ƒ¿«ƒƒ»ƒ»«ƒ»¿

ehÚÂ ,ÌÈÏLeÈ ÈL‡Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÁeÏL Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ«¿«¿≈¿»«ƒ¿ƒ¿
eÒkÙe Ì‰Èeka ˙‡134ÁÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ô˙B‡ ∆ƒ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»∆«

Ál‰ ˙‡ ÔÈ‡Ó  LÈÂ135˙BÁt‰Â .‰ÏÚÓÏÓ136 ¿»≈«¿ƒ∆««ƒ¿«¿»¿««
ÌÈ‚q‰Â137ÌÈaÊb‰Â138.ÌÈÏLeÈÓ Ô˙‡˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ»«ƒ

ÌÈ‡a‰ ÈÙÏ139 ‰a‰ ÌÈL‡ e‡a Ì‡ .ÔÈ‡ˆBÈ Ì‰ ¿ƒ«»ƒ≈¿ƒƒ»¬»ƒ«¿≈
.ËÚÓ  ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈa Ô˙‡˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿«

eÒkiMÓe140:˙B˜Ï eÏÈÁ˙È ÌÈÏLeÈ ÈÚLa Ôlk ƒ∆ƒ»¿À»¿«¬≈¿»«ƒ«¿ƒƒ¿
.ÌÈÏLeÈ CÈÚLa eÈÏ‚ eÈ‰ ˙B„ÓÚ…¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ

ח .121) הלכה פ "ב  שם ותוספתא ב , משנה פ "ג ביכורים
ה"א.122) המקדש כלי  מהלכות בפ "ו להלן ראה
שם.123) שם.124)תוספתא ירושלמי125)משנה

מת  עם שיהיו עלֿידי  יטמאו שלא כלומר, שם . ותוספתא
שיטמאו  ועוד, לעזרה. להכנס  יוכלו ולא אחד, אהל תחת

בית 126)הביכורים. "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה
המקרא. לפי  תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". שם 127)ה'

שם.128)מ "ג. באילנות 129)ירושלמי  שאין "ולפי 
ל  הזית מענפי  העטרה עושין היו הזית, כמו (פירוש נאה בד"

ב .130)המשנה). הלכה שם תוספתא 131)ירושלמי 
היום".132)שם. "כל שם שני133)בתוספתא כלומר,

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. למעלה 134)שלישי  ראה
ט . הלכה לו 135)בפ "ג שהיו מי  תני , ובירושלמי :

מעטרן  היה וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים
היבש. מן יותר ומהודר נאה שהלח  דבר, של וטעמו ענבים.

ה. הלכה בפ "ב  למעלה וראה 136)וראה הכהנים. סגני 
כג. נא, יו"ט ).137)בירמיהו (תוס ' הלויים סגני 

(פירוש 138) נכסיו ועל ההקדש עסקי  על הממונים הם
יוצאים".139)המשנה). היו הנכנסים כבוד "לפי  במשנה:

הגר"א), גורס  (כן בישראל גדול קטן יש "וכי  ובירושלמי :
יוצאין". היו הנכנסים, רוב  לפי  וכו' ירושלמי140)אלא

ב . הלכה שם

.ÊÈÈÏÚa Ïk141ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏLeÈaL ˙Bin‡ »«¬≈À»ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ
Ì‰ÈtÓ142ÌB˜Ó ÈL‡ ,eÈÁ‡ :ÔÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ƒ¿≈∆¿¬ƒƒ¿»«≈«¿≈¿

ÌÈÏLeÈ CB˙a ÔÈÎl‰Ó Ì‰Â .ÌBÏLa ÌÎ‡Ba ,ÈBÏt¿ƒ¬∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿¿»«ƒ
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ÏÈÏÁ‰Â143‰Ï ÌÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ ¿∆»ƒ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ¿«
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏËB ,˙Èa‰ ‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰144BlÒ ««ƒƒƒ¿«««ƒ≈»∆»¿∆»«

ÔÈÓB‡Â BÙ˙k ÏÚ145'eÎÂ BL„˜a Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : «¿≈¿¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿¿
‰ÓLp‰ Ïk „Ú146ÌÈÎl‰Ó Ì‰Â .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «…«¿»»¿«≈»«¿»¿≈¿«¿ƒ

eÚÈb‰ .‰ÊÚÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ,ÔÈ‡B˜Â ˙Èa‰ ‰a¿«««ƒ¿¿ƒ«∆«ƒƒ»¬»»ƒƒ
ÌiÂÏ‰ eac ,‰ÊÚÏ147È˙Èl„ Èk ÈÈ EÓÓB‡ :ÈLa »¬»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒƒƒ»ƒ

.ÓB‚Â¿≈

שם.141) כמה 142)משנה וראה "בא לג. בקידושין
מפניהם  שהרי  בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה
אינם  חכמים תלמידי  מפני  עומדים, הביכורים) מביאי  (של
מהלכות  פ "ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים"

ב ). הלכה תורה ד.143)תלמוד משנה אפילו 144)שם,
יב . הלכה בפ "ג למעלה מלך, שם.145)היה ירושלמי 

שם 146) בירושלמי  אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל כלומר,
הנשמה". כל אומרים היו "בעזרה ראה 147)אמרו:

יג. הלכה שם למעלה

   1 
וליתנה 1) העיסה מן חלה להפריש שמצותֿעשה יבאר

באונס . או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן,
דינין  שלשה להיפך. או לארץ  שנכנסו לארץ  חוצה ופירות
ורצה  לארץ  בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה
הערומה  ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש
חלה  ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת
תחילה  לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ . בחוצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח "כ

.‡‰qÚ‰ ÔÓ ‰Óez LÈÙ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ3, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
ÌÎ˙ÒÚ ˙ÈL‡ :Ó‡pL4.‰Óe˙ eÓÈz ‰lÁ ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

‰Bz‰ ÔÓ eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡Â5LÈÙ‰ elÙ‡ . ¿≈ƒ≈»ƒƒ«»¬ƒƒ¿ƒ
‰BÚOk6‰OBÚ‰Â .‰qÚ‰ ˙‡ Ët 7‰lÁ B˙qÚ Ïk ƒ¿»»«∆»ƒ»¿»∆»ƒ»«»

B˙ˆ˜Ó iLiL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 8. …»»¿«∆¿«≈ƒ¿»

ה"ב ).2) פ "ו (להלן דגן מיני  חמשת לתתה 3)של מנת על 
רבינו  שכתב  כמו הן, אחת מצוה והנתינה וההפרשה לכהן.
ולדעת  א). הערה מד עמוד (עיי "ש יב  כלל המצוות' ב 'ספר

מצוות. שתי  הן שם, תרומות 4)הרמב "ן מהל' בפ "ג ראה
דגנך". "ראשית שנאמר ממה כן למדו שם שגם ה"א,

גדולה.5) מתרומה כן למדו ושם שלח . לפרשת 'ספרי '
(שם).6) "חיטה" רבינו כתב  גדולה, חלה 7)בתרומה

מ "ט . כלום 8)פ "א עשה שלא "מניין : שם ב 'ירושלמי '
כל  ולא מראשית, תלמודֿלומר: מקצת, שישייר עד
כתב  ביכורים ובענין ה"ה. שם תרומות בהל' וראה ראשית",
ולמדו  שדהו, כל אדם שעושה הי "ז), פ "ב  (למעלה רבינו
הערה  שם וראה כל", בכורי  כל "וראשית שנאמר ממה כן

קכב .

.‰Úa‡Ó „Á‡ ÔÈLÈÙnL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
ÌÈOÚÂ9È„k ,‰qÚ‰ ÔÓ10‰zÓ È„k da ‰È‰iL ¿∆¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈«»»

Ó‡pL ;Ô‰kÏ11BÏ Ôzz :12BzÏ Èe‡‰ c BÏ Ôz  «…≈∆∆¡«ƒ∆≈»»»»ƒ¿
„Á‡ LÈÙÓ  ˜eMa kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â .‰zÓ«»»¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»

‰aÓ B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa‡Â ‰BÓMÓ13eÚLa LÈ , ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ»¿À»≈¿ƒ
.‰zÓ È„k ‰Ê∆¿≈«»»

מ "ז.9) פ "ב  שם 10)שם, ובתוספתא שם, ב 'ירושלמי '
מתנה  כדי  בה ואין מעוטה, עיסתו הבית "בעל : ה"ז פ "א
עיסתו  נחתום מכ"ד), אחד יפריש (אלאֿאםֿכן לכהן
אחד  רק  מפריש אם (אפילו לכהן מתנה כדי  בה ויש  מרובה,
אמרו  יהודה לרבי  אבל לחכמים, הוא זה וטעם ממ "ח )".
כפשוטה' וב 'תוספתא המשנה, בפירוש וראה אחר. טעם שם

שלח .11)שם. פרשת שם:12)'ספרי ' ב 'ספרי '
לה'". תתנו עריסותיכם סי '13)"מראשית בש"ך ראה

ב . ס "ק  ס "א שכב 

.‚‰OBÚ‰14‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰zLÓÏ ‰qÚ »∆ƒ»¿ƒ¿≈¿««ƒ∆ƒ
‰aÓ15‡lL ;‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡ LÈÙÓ  ¿À»«¿ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»∆…
˜lÁÏ16‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁp‰Â .˙Èa‰ ÏÚa ˙qÚa ¿«≈¿ƒ«««««ƒ¿««¿∆»»ƒ»
‰pË˜17˜lÁÏ ‡lL ;‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡ 18 ¿«»∆»≈«¿»ƒ¿»∆…¿«≈

.ÌBzÁp‰ ˙qÚa¿ƒ«««¿

שם.14) מתנה.15)משנה, כדי  ממ "ח , באחד ויש
שם.16) עושה 17)'ירושלמי ' שהיא האשה וכן במשנה:

בשוק . וראה 18)למכור הגר"א. לגירסת שם 'ירושלמי '
ברידב "ז.

.„˙‡ÓË19‰qÚ‰20„Á‡ LÈÙÓ  Ò‡a B‡ ‚‚BLa ƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó21LÈÙÓ  ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â . ≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈∆…ƒ¿∆≈
kO22,‰˜q‰Ï (Ô‰kÏ) [˙zeÓ] ‰‡ÓË ‰lÁÂ . ƒ¿»¿«»¿≈»∆∆«…≈¿«»»

‰‡ÓË ‰Óe˙k23. ƒ¿»¿≈»

שם.19) הבית.20)משנה, בעל שאינה 21)של כיון
- כדלהלן בלבד, בה להסיק  אלא לכהן, לאכילה ראויה

בשיעורה. החוטא 22)הקילו ירויח  שלא "פירוש,
עבר  לא אילו מוציא שהיה ממה פחות ויוציא שטימאה,

המשנה). (פירוש בפ 23)וטימאה" תרומות ראה מהל' י "א
הי "ג). (להלן תרומה נקראת וחלה ה"א,

.‰ÔÈ‡24Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ ‰lÁa ÔÈiÁ ≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;ÓB‚Â ı‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :Ó‡pL ,„Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈

ÔÓÊe25˙‡Èa  ÌÎ‡a :Ó‡pL ,ÌL Ï‡OÈ ÏkL ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«¿…¬∆ƒ«
,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ ,CÎÈÙÏ .ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èa ‡ÏÂ ,ÌÎlkÀ¿∆¿…ƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒ»«»«¿««∆
‡l‡ dÈ‡ ,Ï‡OÈ ı‡a ‡ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡¬ƒƒ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»

Ì‰ÈcÓ26‰Óe˙a e‡aL BÓk ,27. ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ¿»

ה"א.24) תרומות מהל' בפ "א וראה שם. ב 'ספרי ' הוא כן
שם.25) ובראב "ד הכ"ו, שם למעלה וראה א. כה, כתובות
שם).26) (גמרא מקצתם אלא עלו שלא שם.27)כיון

.Âı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Bt28ı‡Ï eÒÎpL29ÔÈiÁ  ≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ
ı‡‰ ˙BÙe ,‰lÁa30ı‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL31 ¿«»≈»»∆∆»¿»»»∆

ÔÈeËt32 ‰nL ÌÎ˙‡ ‡ÈÓ È‡ L‡ :Ó‡pL ; ¿ƒ∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»
˙Bt ÏÚ ÔÈa ı‡‰ ˙Bt ÏÚ ÔÈa ÔÈiÁ Ìz‡ ‰nL»»«∆«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈

.ı‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆
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מ "א.28) פ "ב  בשעת 29)חלה שהיא חלה, חיוב  ושעת
הל' ובמשנהֿלמלך ברדב "ז, וראה בארץ . היתה לישה,
למשנה  איגר' עקיבא רבי  וב 'תוספות הכ"ב , שם תרומות

אליעזר.30)שם. כרבי  ולא עקיבא כרבי  שם,
הנ"ל).31) (המפרשים שם הראב "ד 32)ונילושו לדעת

תרומות  ובהל' כאן, משנה' 'כסף  ועי ' מדרבנן, הם חייבים
שם.

.ÊÔÈLÈÙÓ33ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ34,ÌÈÙBÒ ÈcÓ «¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .Ï‡OiÓ ‰lÁ ˙Bz ÁkzLz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈

ÔÈ‡ÈÓ35ÔÈ‡L ÌLk ,ı‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ ¿ƒƒ«»»»∆»»∆¿≈∆≈
‰Óez ÔÈ‡ÈÓ36ÌÈeke37 ‡È‰ Ì‡Â .ÌMÓ ¿ƒƒ¿»ƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Óe˙k ,ÛO˙Â ÁÒt‰ Ú „Ú dÁÈpÓ38. «ƒ»«∆∆«∆«¿ƒ»≈ƒ¿»

א.33) כז, שכיחה 34)בכורות שחלה הארצות, בכל היינו
שאינה  מבתרומה, יותר גזרו ולכן עיסה, העושה אדם בכל
אלא  הארצות, כל על גזרו לא ולפיכך שדות, בבעלי  אלא
וראה  ה"ו). שם תרומות הל' (ראה ובבל מצרים על
ה'תוספות'. בשם מ "ח , פ "ד חלה יוםֿטוב ' ב 'תוספות

חלותיהן 35) הביאו אלכסנדריה "אנשי  : מ "י  שם
שנטמאו  משום והיינו מהן". קיבלו ולא מאלכסנדריה

העמים. ארץ  בטומאת תרומות 36)החלות מהל' פ "ב 
העמים. ארץ  בטומאת טמאה היא שהרי  למעלה 37)הי "ז.

ביכורים  מפרישים שאין הטעם עיקר שכל [עיי "ש, ה"א פ "ב 
לארץ  טמאה תרומה מביאים שאין משום הוא לארץ , בחוצה

באכילה]. שם אסורה הביאה ואם 'ירושלמי '38)ישראל,
שם. חלה,

.Á‰LÏL39ı‡‰ Ïk :˙Bˆ‡ LÏLa ‰lÁÏ ÔÈÈ„ ¿»ƒƒ¿«»¿»¬»»»»∆
Ïa ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L40ÈÊk „Ú41da ÔÈLÈÙÓ  ∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»

˙Á‡ ‰lÁ42eÚMk43‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â , «»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
È ı‡ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡O ∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈

‰Ó‡ „ÚÂ ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ïa44ÈzL da ÔÈLÈtÓ  »∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙ÙO ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈÙÓ«¿ƒƒ»¿≈«ƒ¿≈∆««»»ƒ»

‰‡ÓË45ÈÓÈa ı‡‰ d˙B‡ ‰Lc˜˙ ‡Ï È‰L , ¿≈»∆¬≈…ƒ¿«¿»»»»∆ƒ≈
‡ÊÚ46eÏbMÓ ‰ÏËa ‰BL‡ ‰M„˜e ,47ÏÈ‡B‰Â ; ∆¿»¿À»ƒ»»¿»ƒ∆»¿ƒ

Ï‡OÈ ı‡ ‡È‰Â48„Á‡ ‰lÁ da ÔÈLÈÙÓ  ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»
‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó49ÔÈLÈÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙBOÂ ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»«¿ƒƒ

‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ«»¿ƒ»¿¿ƒ»«…≈¿»¿»¿≈∆…
eÓ‡È50‰ÙO È‰L ,˙ÙO ‰B‰Ë ‰Óez : …¿¿»¿»ƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»

‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡‰»ƒ»««ƒ∆…ƒ¿¿»À¿»¿»
ÏkÏ51‰ˆBL Ïk ‡l‡ ,eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ . «…¿¿ƒ»≈»ƒ∆»…∆∆

LÈÙÓ52Ì‰ÈcÓ ‡È‰L ÈtÓ ,53ı‡‰ ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆¿»»»∆
ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó54‡ÈeÒa ÔÈa ,55˙Bˆ‡‰ ‡La ÔÈa ≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»»¬»

‡lL È„k ,‰ÙOÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈÙÓ «¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈∆…
‰‡ÓË ‰Óez eÈ‡ :eÓ‡È56˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ …¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««

‰lÁ ˙Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï57.Ï‡OiÓ «¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈
ÏÈ‡B‰Â58Ì‰ÈcÓ BÊÂ BÊÂ59.˙ÏÎ‡pa ˙BaÏ ËeÓ , ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆

Ïk ‡l‡ ,eÚL dÏ ÔÈ‡  ‰ÙO ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»

‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡  ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L60. ∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»
ÌÈÊÏ ˙zÓe61‡LÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙BÊÏe À∆∆¿»ƒ¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË62. ¿≈ƒ

מ "ח .39) עזרא.בזמ 40)שם, לא 41)ן עצמה וכזיב 
ה"ח ). תרומות מהל' (פ "א בה פעם 42)החזיקו כלומר,

ה"ב ).43)אחת. (למעלה ממ "ח  או מכ"ד ראה 44)אחד
ה"ז. שם תרומות ראה 45)בהל' העמים. ארץ  בטומאת

ה"א. מת טומאת מהל' ה"ה.46)בפי "א שם.47)שם
העמים. ארץ  כעל טומאה עליה גזרו כלומר,48)ולפיכך

חייבת  והיתה ישראל, ארץ  היתה מצרים עולי  בה כשהחזיקו
ה"ד). שם ('ירושלמי ' התורה מן בחלה עיסה 49)אז כדין

וברע "ב  המשנה בפירוש וראה בה"ד. כנ"ל שנטמאת,
שם. שם.50)ותוי "ט  טמאה 51)'ירושלמי ' אינה שהרי 

ארץ  פעם שהיתה ובארץ  העמים, ארץ  בטומאת אלא
ידועה. זו טומאה ממש, שבחוצהֿלארץ  להלן וראה ישראל.

להלן.52) וראה נאכלת, שהיא 'ירושלמי '53)אף ֿעלֿפי 
"שלא  אלא נתקנה שלא מדבריהם, עיקרה כלומר שם.
שהיא  אף ֿעלֿפי  הזה, בזמן חלה אבל כנ"ל. יאמרו",
התורה. מן עיקר לה שיש כיון שיעור, לה יש מדבריהם,

רבינו 54) שלפני  וכנראה ולפנים". אמנה "ועד שם: במשנה,
בשם  שם שלמה' ב 'מלאכת ועי ' כנ"ל. הגירסא היתה

אליעזר.55)הרשב "א. כרבי  ולא גמליאל כרבן מ "ז, שם
חוצהֿלארץ 56) שהיא שכיון כנ"ל. העמים, ארץ  בטומאת

להלן. ראה לכל, טומאתה ידועה - כז,57)ממש בכורות
נשרפת, טהורה תרומה יאמרו שמא לגזור, שייך לא וכאן א.
לפי - (למעלה) מצרים עולי  שכבשוה בארץ  שגזרו כמו
שם). שם', אנשי  ('תוספות ידועה טומאתה שחוצהֿלארץ 

שם.58) התורה.59)'ירושלמי ', מן עיקר להן שאין
וב 'ירושלמי '60) המשנה, בפירוש וראה הקודמת, כבהלכה

משה'. ה'פני  וכפירוש "ואסורה 61)שם, שם: במשנה,
שם  גרס  שרבינו ונראה וליולדת". לנדה ולזבות, לזבים
שאמרו  מה אלא בהלכה, מחלוקת כאן אין כי  ויתכן כנ"ל.
שהיא  הנשרפת בחלה היינו וכו'", לזבות "אסורות
"מותרת  רבינו שאמר ומה בה, החמירו ולכן הראשונה,
שהיא  כיון בה שהקילו הנאכלת, בחלה מדובר וכו'", לזבים
וראה  ד. אות שכב  סי ' ליו"ד הגר"א וביאור (רדב "ז שניה

ה"ח ). תרומות מהל' הטומאה,62)בפ "ז במגע  שנטמאו
וראה  מגופם, יוצאת שהיא אלו, מטומאת קלה שטומאתם

שם. בבכורות

.Ë˙‡ÓË ÈtÓ ‰B‰Ë ‰qÚ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»ƒ»¿»ƒ¿≈À¿«
˙n‰63Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ˙Á‡ ‰lÁ ÔÈLÈÙÓ 64 «≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈

‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡65ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙBOÂ ∆»≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰Bz‰ ÔÓ ÌL dÏ LÈÂ ‰‡ÓË ‡È‰L66„Ú ÈÊkÓe . ∆ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ«»ƒ¿ƒ«

‰Ó‡67dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰kÏ ‰iL ÔÈLÈÙÓ  ¬»»«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»
Ì„wÓ c‰ ‰È‰Lk ,eÚL68. ƒ¿∆»»«»»ƒ…∆

אדומה 63) פרה אפר בידינו ואין מתים, טמאי  שכולנו
עלינו. עולי64)להזות בה שהחזיקו בארץ  אף  כלומר,

ה"ד.65)בבל. למעלה באונס , שנטמאה חלה כדין
מן 66) בחלה חייבים עליה ישראל שכל בזמן כלומר,
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ויש  כשיעור. הזה בזמן אף  מפרישים ולפיכך התורה,
יוסף ' ('ברכי  כלשהו אלא מפרישים אין הזה שבזמן אומרים

ס "ד). שם עולי67)ליו"ד בו שהחזיקו במקום כלומר,
בבל. עולי  בו החזיקו ולא אף ֿעלֿפי68)מצרים כלומר,

שייך  ולא לכל. הידועה מת טומאת טמאה היא שעתה
בהלכה  (ראה נשרפת טהורה תרומה יאמרו שמא לחשוש
ובכל  שניה, הפרשה להצריך שלא הדין מן והיה הקודמת),

שהיה. כפי  הדבר השאירו זאת

.Èı‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁ69‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,70, ««»»»∆««ƒ∆ƒ¿≈»
Ì‰ÈcÓ deiÁ wÚÂ ÏÈ‡B‰71‰eÒ‡ dÈ‡  ƒ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»

‰ÏÈÎ‡a72ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ ‡l‡ «¬ƒ»∆»«…≈∆À¿»¿»»»
BÙebÓ73˙BcÂ ˙BÊÂ ÌÈÊÂ ÔÈÈ˜ ÈÏÚa :Ì‰Â , ƒ»≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚˆÓe ˙B„ÏBÈÂ74‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ‡L Ï‡ ; ¿¿¿…»ƒ¬»¿»«¿≈ƒ¿««¿»
dÏÎ‡Ï ÌÈzÓ  ˙Ó È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰75. «À¿¬ƒ¿≈≈≈À»ƒ¿»¿»

ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ76ÔÈa ,ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔË˜ Ô‰k ¿ƒ»ƒ»»»…≈»»¿»»»∆≈
‡ÈeÒa77‰lÁ LÈÙ‰Ï ‰ˆÂ ,˙Bˆ‡ ‡La ÔÈa ¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»¿«¿ƒ«»

˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡ LÈÙÓ  ˙Á‡«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆¡∆∆
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ï B‡ È˜ ‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒƒ¿«»∆¬«ƒ…

‰c ‰˙‡78‰iL LÈÙ‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â ,79. »¬»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ומדובר 69) ה"ח . כנ"ל ולחוץ , מאמנה הארץ  כל כלומר,
למעלה. ראה ראשונה. המופרשת בחלה בטומאת 70)כאן

טומאת  מפני  התורה, מן טמאה היא הזה ובזמן העמים. ארץ 
כנ"ל. מן 71)המת, שם חלה חיוב  אין שלעולם כלומר,

שטומאה 72)התורה. למי  אפילו מותר בנגיעה אבל
שם). (בכורות, מגופו תרומות 73)יוצאה בהל' וראה שם.

לארץ 74)שם. חוץ  שחלת ה"ח , בסוף  רבינו שכתב  ומה
ס . בהערה ראה השניה, החלה היינו וזבות, לזבים מותרת

תרומת 75) ואוכל שיטבול מהו מת טמא : שם בבכורות,
בתרומת  ואוכל טובל מת טמא רב , אמר וכו'. חוצהֿלארץ 
טבילה). בלא אוכל (אלא כוותיה הלכתא ולית לארץ , חוצה

שם. תרומות בהל' לארץ .76)וראה שאינה 77)בחוץ 
בה"ח . כנ"ל חלה, לענין לארץ  שלא 78)כחוץ  שחזקתן

בלא  תמיד אוכלים הם ולכן עליהם, עדיין טומאה יצאה
שם). תרומות, (הל' נאכלת,79)בדיקה שהראשונה שכיון

ראינו  יאמרו שמא חששו ולא חלה, תורת תשתכח  לא שוב 
נאכלת. טמאה תרומה

.‡ÈÔÎÂ80ÌL ‰È‰ Ì‡81ÏB„b Ô‰k82˙ÎMÓ ÏhL ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿«
B˙ÈfÓ B‡ BÚÊ83ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,84,BLÓL «¿ƒƒ»««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

˙Ó ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â85ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ¿««ƒ∆¿≈≈¬≈∆À»∆¡…
‰BL‡‰ ‰lÁ‰86‰iL LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â ,87 ««»»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ı‡Ï ‰ˆeÁa88LÈÙn‰ Ïk .89‰lÁ90CÓ 91 ¿»»»∆»««¿ƒ«»¿»≈
‰lÁz92LÈÙ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ : ¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ
‰lÁ93ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa .94ÌLÎe .95 «»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈

.‰‡Óh‰ ÏÚ CÓ Ck ,‰B‰h‰ ÏÚ CnL∆¿»≈««¿»»¿»≈««¿≈»
CÎÈÙÏ96ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰lÁ LÈÙÓ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»∆≈»
CÏ97Ï‡ .98‰LiL ‰nÚ‰ ‰M‡‰99‰Èt ÏÎÂ100 ¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»»∆»

˙BÁeË101‰lÁ ˙LÙÓe ˙ÎÓ  Ú˜wa102. ««¿«¿»∆∆«¿∆∆«»

חלה 80) המפריש "כל להלן: מתחילה י "א שהלכה נראה

כאן. ציינוה ובטעות לארץ .81)וכו'", בחוץ 
קרי .82) עוד ראה שלא לקטן ביחס  כלומר,83)כלומר,

כנ"ל. מגופו, עליו שיצאה טמאים 84)מטומאה ואין
(הל' שמשן שיעריב  עד כתרומה) - (וחלה בתרומה אוכלים

ה"ב ). שם היום 85)תרומות לו ואי ֿאפשר הזאה, וטעון
אוכלה".86)להטהר. יום "וטבול מ "ח  פ "ד בחלה

טמאי שהרי  וטבל, מגופו טומאה עליו שיצאה למי  והכוונה
כנ"ל. כלל, טבילה טעונים אינם כנ"ל.87)מגע ,

כנ"ל.88) מדבריהם, אלא אינו בה חלה חיוב  שעיקר
שזבים  וסובר - חולק  ה"ח , שם תרומות בהל' והראב "ד
ביו"ד  וראה טבילה. לאחר אף  חלה באכילת אסורים וזבות

שם. הגר"א וביאור וט "ז ובש"ך ס "ה, שכב  נראה 89)סי '
עט . הערה ראה כאן, מתחילה י "א כלומר,90)שהלכה

כנ"ל  טומאתו, מחמת לאכלה לו שאסור אותו אפילו
הסמוכה. ההלכה בראש ח "א 91)וכדלהלן זרוע ' ה'אור

ה'ירושלמי ' בשם כן הביאו רל, סי ' והריקנטי  רכה, סי '
ה"ג. פ "ט  עובר 92)בברכות המצוות על שמברכין כדרך

הט "ז. מעשר מהל' בפ "א וראה סי '93)לעשייתן. ביו"ד
ו"חלה" הכתוב , לשון הוא שכן תרומה, להפריש ס "א: שכח 
על  להקפיד שאין כתב  הסמ "ק  אבל העוגה. שם אלא אינו
עמ ' פ "ו ברכות כפשוטה' ב 'תוספתא וראה (כסף ֿמשנה). כך

.52 הערה אלא 94)116 שם חלה חיוב  שאין אף ֿעלֿפי 
(שבת  דרבנן מצוות כל על שמברך כדרך מברך מדבריהם,
לפרשת  (שאילתות גאון אחאי  רב  בשם כתב  והראב "ד כג.).
ונראה  לחלה. שם לקרוא חייב  הברכה שמלבד עג), צו,
קורקוס ). (ר"י  שם קריאת היא עצמה שהברכה רבינו שדעת

טמאה 95) בין הבדל שאין מ "ג, פ "ב  בחלה נראה כן
(כסף ֿמשנה). על 96)לטהורה לברך שחייב  לפי  כלומר,

חלה. ברכות 97)הפרשת מהל' ופ "א מ "ו, פ "א תרומות
שם.98)ה"ט . המצוות 99)חלה, שברכת אף ֿעלֿפי 

אבל  המצוה, לעשות כשחייב  אלא אינו זה במעומד, היא
(גליון  גרידא אכילה הכשר אלא החלה הפרשת אין כאן

אברהם'). 'מגן בשם שם, ליו"ד בברכות 100)מהרש"א
משום  בהם אין אחוריים) =) עגבות הונא רב  "דאמר א. כד,
ראה  "לימא", רבינו: גורס  אינו הגר"א (לדעת לימא ערוה.
חלתה  לה וקוצה יושבת האשה הונא, לרב  ליה מסייע  להלן)
האיש. לא אבל בקרקע , פניה לכסות שיכולה מפני  ערומה

כגון יצחק , בר נחמן רב  בקרקע ".תרגמה טוחות פניה שהיו
באו"ח  אברהם' ה'מגן לדעת רבינו. בדעת אחרונים ונחלקו
רב  דחה שהרי  הונא, כרב  שלא רבינו פוסק  ה, ס "ק  רו סי '
בהם  יש עגבות אף  כן ואם ראייתו, את יצחק  בר נחמן
בקרקע ". טוחות פניה "וכל רבינו: כתב  ולכן ערוה, משום
כרב  רבינו פוסק  ג, אות שם ליו"ד בביאוריו הגר"א ולדעת
כן  ואם "לימא". המילה: את שם בברכות גורס  ואינו הונא,
ענין  הם שם נחמן רב  ודברי  הונא. לרב  ראיה הגמרא הביאה
בהל' רבינו ולשון הונא. רב  לדברי  דחיה ואינם עצמו, בפני 

הגר"א. לדעת נוטה שם ומכוסות.101)ברכות דבוקות
לברך 102) לו אסור האיש אבל מברכת, כשהיא זה וכל

ערוה. באשה טפח  שהרי  ערומה, אשה כנגד

.Èda ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰103˙lÁ ˙LÙÓe ˙ÎÓ  «ƒ»¿«≈»¿»∆∆«¿∆∆««
ı‡Ï ‰ˆeÁ104˙‰ÊÓ dÈ‡L ;105‡l‡ ,dÚbÓ ÏÚ »»»∆∆≈»À¿∆∆««»»∆»
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,ÏhL Ô‰k B‡ ÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡Â .d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ«¬ƒ»»¿ƒ»»»…≈»»…≈∆»«
e‡aL BÓk ‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ˙zÓ ‡È‰L106‰Ê È‰  ∆ƒÀ∆∆«¬ƒ»¿∆≈«¿¬≈∆

dÏÎ‡Ï zÓ107f‰ ÌÚ108ÈÙÏ ,„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ À»¿»¿»ƒ«»«À¿»∆»¿ƒ
˙Ún„Ó dÈ‡L109‰ÂLa ‰ÂL ‰Ú˙ elÙ‡Â110. ∆≈»¿««««¬ƒƒ¿»¿»»∆¿»∆

ÔÈ˙BÂ111ı‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ d˙B‡112‡È‰L ÈtÓ , ¿¿ƒ»¿…≈«»»∆ƒ¿≈∆ƒ
ÔÈ‡Â] .ÌÈnÚ‰ ı‡ ÈÂ‡a ‰‡ÓË113Ô‰k ÌeMÓ da ¿≈»«¬ƒ∆∆»«ƒ¿≈»ƒ…≈

ÚiÒÓ‰114‰ˆ Ì‡Â .eÒ‡ ‡e‰L ÂÈ˙BzÓa115ÏÎ‡Ï «¿«≈«¿«¿»∆»¿ƒ»»∆¡…
;zÓ  ı‡Ï ıeÁa ‰lÁ‰ LÈÙÈ Ck Á‡Â [‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ««»¿»»∆À»

.Ì‰ÈcÓ ‡l‡ dwÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»»∆»ƒƒ¿≈∆

מגופם,103) עליהם היוצאת בטומאה הטמאים שאר כלומר,
ה"י . אבל 104)כנ"ל העמים. ארץ  בטומאת טמאה שהיא

נדה  במגע  אפילו אסורה הזה, בזמן אפילו ישראל, ארץ  חלת
בה. א.105)וכיוצא כז, בה"י .106)בכורות

וראה 107) ראשונה. המופרשת החלה את אפילו כלומר,
ה"ח . מ "ח .108)בסוף  סוף  פ "ד חלה וראה כהן. שאינו

ואם 109) ישראל. ארץ  כחלת תערובתה אוסרת אינה כלומר,
"חד  הכהן של החלה עם הזר של לחמו יתערב  אם אף  כן,

ייאסר. לא - ברוב .110)בחד" נתערבה אם וכלֿשכן
מתניתא  זעירא, רבי  "אמר שם: ב 'ירושלמי ' זה דין ומקור
החלה  נתערבה אפילו (כלומר, באחד" אחד אפילו אמרה
שמואל, אמר שם: בבכורות, שאמרו ומה בשוה). שוה
בידיים, כשמבטל הכוונה ברוב , בטילה חוצהֿלארץ  תרומת
בשוה  שוה אפילו מעצמו, בנתערב  אבל שם, רש"י  וכפירוש
ב ). אות שכג סי ' ליו"ד הגר"א וביאור (כסף ֿמשנה,

שם.111) לתרומת 112)משנה, בניגוד שם. 'ירושלמי '
יטמאנה  שמא עםֿהארץ  לכהן ניתנת שאינה ישראל ארץ 

והואֿהדין  ה"ב ), תרומות מהל' ישראל.(פ "ו ארץ  לחלת
משנה'.113) ה'כסף  ע "פ  נוסף  בסוגריים, המוקף  כל
(114 ֿ (משנה הי "ט  תרומות מהל' בפי "ב  וראה שם. בכורות,

א.115)למלך). ט , ביצה

.‚È‰Óez ˙‡˜ ‰lÁ‰116˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .117 ««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆
‰Óe˙k ,Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡118B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh dÈ‡Â ; ∆»ƒ«À»ƒ¿»¿≈»ƒ∆∆ƒ«»
‡Óh‰ ÏÚ119‰lÁzÎÏ120. ««»≈¿«¿ƒ»

תרומה 116) מדוע  (כלומר, טעמא "מאי  ב : טו, במעילה
חולין  של עיסה לאסור זה עם זה מצטרפים וחלה וכו'
כתיב : חלה גבי  תרומה, איקרו כולהו לתוכה), שנפלו
וראה  וגו'". תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

פ "ב . תחילת ערלה, מ "ט .117)ב 'ירושלמי ' פ "א חלה
פ "ג 118) מעשר, כתרומת ולא גדולה, כתרומה כלומר:

ה"כ. ועיי "ש הי "ז. תרומות גדולה 119)מהל' כתרומה
מ "ח , ובפ "ב  שם, משנה ה"ז). פ "ה (שם מעשר כתרומת ולא

אליעזר. כרבי  ולא חלתו 120)כחכמים בדיעבד אבל
שם. למעלה ראה בתרומה, כמו חלה,

.„È Ìz Ì‡Â ,Ì˙È ‡Ï :‰Óe˙a eÓ‡L ÏÎÂ¿…∆»«¿ƒ¿»…ƒ¿…¿ƒ»«
‰Óez dÈ‡121‰lÁa Ck ,122eÓ‡L ÏÎÂ . ≈»¿»»¿«»¿…∆»«¿

‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì˙È ‡Ï :‰Óe˙a123ÏÎÂ .‰lÁa Ck , ƒ¿»…ƒ¿…ƒ∆«∆»¿«»¿…
‰Óez ÏÎB‡ BÈ‡L124ÏÎÂ ;‰lÁ ÏÎB‡ BÈ‡  ∆≈≈¿»≈≈«»¿»

‰Óez ÏÎB‡‰125.‰lÁ ÏÎB‡  »≈¿»≈«»

ה"ב ),121) פ "ד (שם בהם וכיוצא וקטן שוטה חרש כגון
ה"ב ). פ "ה (שם מינו שאינו על ממין שנקראת 122)או

כנ"ל. דבר 123)תרומה, על מלאכתו שנגמרה מדבר כגון
ה"ד). פ "ד (שם מלאכתו נגמרה (שם 124)שלא זר כגון

ה"א). פ "ז (שם טמא או ה"ה), שם.125)פ "ו

.ÂËBkM‰Â ‡Óeq‰126;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈÙÓ «»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»
ÔÓ eLÙÈÂ eeÎiL È„k ‰ÙÈÂ Ú ‰qÚa ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»«¿»∆¿≈∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ

‰Ùi‰127. «»∆

יכולים 126) שאינם מפני  גדולה, תרומה מפרישים שאינם
בשיכור  ומדובר ה"ד). פ "ד (שם היפה את ולהפריש לכוון
כשוטה  הוא הרי  - הגיע  שאם לוט , של לשכרותו הגיע  שלא

הי "ח ). מכירה מהל' (פכ"ט  דבריו ראה 127)לכל
שם. ובמפרשים ה"ג, פ "ד חלה ב 'ירושלמי '

ה'תשע"ט  שבט  י"ג ש "ק יום 

   1 
מינים 1) וכמה בחלה. חייב  הנחתום מן שהלוקח  יבאר

הביאה  שלא ותבואה ופאה שכחה לקט  בחלה. חייבים
ועיסת  נזיר ורקיקי  תודה חלות בחלה. חייבין אם שליש
כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין.
ואורז, חטים קמח  המערב  בה. שותפין וגוי  שישראל ועיסה
העשוי ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה
לעשות  אסור בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח .
קמח  בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו

בצק . לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו

.‡ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰2ÔÓ LÈÙÓe .‰lÁa iÁ  «≈«ƒ««¿«»¿«»«¿ƒƒ
‰nÁ‰3˙Bv‰ ÏÚ4elÙ‡ ,‰nÁ‰ ÏÚ ˙Bv‰ ÔÓe ««»««∆∆ƒ«∆∆«««»¬ƒ

ÔÈÒeÙcÓ5.‰a‰ ƒ¿ƒ«¿≈

חבר.2) החם".3)שהוא הלחם הלחם 4)"הוא "הוא
בין 5)הקר". ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

על  החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות
הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן.
נוטל  אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי  זה  שאין
מעשרין  שאין החמירו מעשר לגבי  ורק  ואופה. חדשה חיטה
שמעשר  כיוון אחד, בדפוס  אפילו הצוננת על החמה  מן
בידו  שיהיו הדבר מצוי  ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך
לא  ולכן הרבה, אדם מבני  קונה שהרי  ישנים, גם חדשים
אחד, בדפוס  ואפילו מנחתום בלוקח  גם והחמירו חילקו
חששו. לא - מנחתום בלוקח  אלא שייכת שאינה בחלה אבל

.,„Ïa ‰‡ez ÈÈÓ ‰MÓÁ ‡l‡ ‰lÁa ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»∆»¬ƒ»ƒ≈¿»ƒ¿«
,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈÓqk‰Â ,ÌÈBÚO‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ì‰Â»≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ¿ƒ…∆»

ı‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a :Ó‡pL ;ÔBÙÈM‰Â6ÔÈ‡Â , ¿«ƒ∆∆¡««¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
˙t ‰OBÚ‰ Ï‡ .el‡Ó ˙ÈOÚp‰ ˙t ‡l‡ ÌÁÏ Èe»̃∆∆∆»«««¬≈≈≈¬»»∆«
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ˙BiËw‰ ÔÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÁ„ B‡ Ê‡…∆…«¿«≈»∆ƒ«ƒ¿ƒ≈»«»ƒ

.ÏÏk ‰lÁa¿«»¿»

לחם 6) ונאמר עוני ), (לחם בפסח  לחם "נאמר שם: ירושלמי 
מצה  לידי  בא שהוא דבר בפסח  שנאמר לחם מה בחלה,
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קעו               
         

מצה  לידי  בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף  וחמץ ,
אלא  וחמץ  מצה לידי  בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ ,
לידי באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה

סירחון". לידי  אלא וחמץ , מצה

.‚‡lL ‰‡e˙e ˜Ù‰‰Â ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óez‰ ÔÓ ÔÈeËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈiÁ 8eÓÈc˜‰L ÔBL‡ OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óez ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óez10ÈL OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
ÓÚ‰ ˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈiÁ Ïk‰  ˙B˙Bn‰ Ô˙B‡ Ïk14. »»«»«…«»ƒ¿«»

חלק 7) לו אין כי  הלוי  ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
יצא  לו ליתן חייב  אתה לו ואין לך שיש מה עימך. ונחלה
פאה  היא שכחה היא לקט  היא בו, שווין וידו שידך הבקר
משום  פטרוה שליש הביאה שלא ותבואה הבקר". היא
נתינת  לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה
היה  אם אבל בחלה, חייב  כשיבלים, דינה שאז בקמח , המים

החלה. מן גם פטור בהפקר שבשעת 8)הגלגול כיוון
יכולה  שליש הביאה שלא אף  ותבואה הפקר. היו לא גלגול

בחלה. חייבת ולכן חמץ  לידי  מעשר.9)לבוא תרומת
מלהפרישה.10) הלוי  את 11)שפטור העמידו בירושלמי 

אלא  אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני  במעשר המשנה
שום  אין כן לא שאם הדיוט , ממון שני  מעשר להאומר:
מעשר  הפוסק : לרבינו אבל בחלה, שחייב  לדבריו חידוש
בשיבלים  הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני 
ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף  בחלה שחייב  הוא חידוש
הוא  שאילו לירושלים, מחוץ  שהוא שני  במעשר והמדובר

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב  כי12)בירושלים
שנשאר  עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו
היה  זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון

אדם. לכל ונאכל שלא 13)נפדה עד כשנטמאו המדובר
עוד  חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי  קדשו
ולפיכך  תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף , קדושת עליהם

הפנים". ולחם הלחם שתי  "מותר להם כיוון 14)קורא
הייתה  חלה, חיוב  שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שבשעת  כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה

הקדש. התבואה הייתה מירוח 

.„ÈL OÚÓ ÏL ‰qÚ15˙qÚÂ ,ÌÈÏLeÈa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈL16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï‡ .‰lÁa ÔÈiÁ  ¿ƒƒ¿≈¿À»«»ƒ¿«»¬»

Ún„Ó‰18‰lÁ‰ ÔÓ eËt 19. «¿À»»ƒ««»

ממון 15) שני  שמעשר מאיר, כר' פוסק  שרבינו פי  על אף 
אפילו  שני  מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה
מנוח  רבינו ותירצו בחלה? חייב  מדוע  כן ואם בירושלים,
לה. בסוכה חייא כר' פוסק  שרבינו כאן, קורקוס  ומהר"י 
שיהא  אלא בחלה, חייב  שיהא כדי  ממונו שיהיה צורך שאין
לאכול  לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה היתר לו
הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף  בחלה, חייב  שני , מעשר

הפקר.16) של עיסה כדין זו עיסה שדין הדבר, וטעם
חולין 17) של ואחת תרומה של אחת קופות שתי  כגון

שאנו  נפלה, לאיזו ידוע  ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה
מותרת  חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים

בחלה. היא תרומה 18)וחייבת של סאה כשנפלה והיינו
זה  שדימוע  פי  על ואף  נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות
גם  שהרי  חלה, מחיוב  הוא מפקיע  מדרבנן, אלא אוסר אינו

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה תרימו 19)חלה שנאמר:
נתרמה. שכבר ולא תרומה,

.‰ÈÊ È˜È˜e ‰„Bz ˙BlÁ20 BÓˆÚÏ Ô‡OÚ : «»¿ƒ≈»ƒ¬»»¿«¿
˘„˜ Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈeËt21˜eMa ÔÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈiÁ  ‰„Bz ÈÈ˜ÓÏe ÌÈÈÊÏƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»«»ƒ¿«»¿ƒ
.‰pÏÎ‡È  Înz ‡Ï Ì‡L ,BzÚ„aL∆¿«¿∆ƒ…ƒ»≈…¿∆»

חלות 20) מיני  שני  שישנם כיוון "חלות" לשון תפסו בתודה
מין  אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של פי21)אחד על אף 
שחיטת  בשעת אלא הגוף , קדושת מתקדשות החלות שאין

מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.ÂÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈaÏ ‰qÚ ‰OBÚ‰Â23˙iÁ  ƒ««À»ƒ¿»∆ƒ»»«ƒ«∆∆
‰lÁa24. ¿«»

ואחד 22) אחד לכל שאין פי  על שאף  בזה והחידוש
כשלא  והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים
בדעתם  היה שאם אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה

החלה. מן פטורה זו הרי  בצק , נותן 23)לחלקה כלומר,
מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות

פטורה 24) שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
הפקירה. לא שהרי  - מחלה,

.ÊÏh‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óez ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe˙Ï26‰OÚM ‰Ó  ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï  ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈÙ‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈÙ‰ Ì‡Â ;OÚÓ ˙Óe˙e ‰Óez ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï  ‰Óez ‰lÁz¿ƒ»¿»…≈»≈«∆ƒ»∆»«»

תרומות 25) מהן הוציאו לא שעדיין מחיטים כלומר,
שבזה 26)ומעשרות. וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

אין  - החלה מן פטור שמדומע  פי  על שאף  השמיעונו
הייתה  לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה
שני במעשר אבל פקע , לא ושוב  בחלה, ונתחייבה תרומה,
בחלה]. חייב  בירושלים שני  מעשר שהרי  חידוש, שום אין

שכבר 27) תרומה, להקדים שצריך פי  על אף  כלומר:
בשעת  עתה זה בה שמתחייב  לחלה, מקודם, בה נתחייב 

הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול,

Á.‰OBÚ‰28dlL ˙t‰ ÏÈÎ‡‰Ï ‰qÚ29B‡ ‰Ó‰Ï »∆ƒ»¿«¬ƒ««∆»ƒ¿≈»
ÌÈÚB‰L ÔÓÊa ,ÌÈÏk‰ ˙qÚ .‰eËt  ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ

‰lÁa ˙iÁ  ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙qÚ . ¿ƒƒ∆»«∆∆¿«»ƒ«»≈»ƒ
‰eËt 31. ¿»

חייבת,28) שלכם "עריסותיכם, שלח : לפרשת זוטא בספרי 
חייבת". אינה חיה כדרך 29)של נאפתה הפת אם אפילו

אדם. לבני  אוכלים 30)שאופים הרועים אין אם אבל
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- יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי  על אף  ממנה,
מחלה. "עריסותיכם"31)פטורה שנאמר: ממה כן למדו

ישראל. עשאה ואפילו גוי ", של ולא "עריסותיכם -

.ËÌ‡ ,‰qÚa ÔÈÙzL ÌÈÎBk „BÚÂ Ï‡OÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿≈»ƒÀ»ƒ¿ƒ»ƒ
È‰  ‰lÁa ˙iÁ‰ ‰qÚ eÚL Ï‡OÈ ˜ÏÁa ‰È‰»»¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ»««∆∆¿«»¬≈

BÊ32‰lÁa ˙iÁ33. «∆∆¿«»

שיש 32) כיוון הגוי , חלק  אף  כולה העיסה כל כלומר,
כולה. העיסה בכל של 33)לישראל בחלקו אין אם אבל

מחלה. פטורה היא הרי  עיסה, שיעור ישראל,

.È‰lÁ LÈÙ‰L ÌÈÎBk „BÚ34ı‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡OÈ35‰lÁ dÈ‡ 36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈˆ37ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈÎBk40dËÙÏ È„k41ËÙÈ  Ï‡OÈ ‰ˆÈ Ì‡L ? »ƒ¿≈¿»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿…

‰lÁ eÚMÓ ˙BÁt B˙qÚ Ï‡OÈ ‰OÚÈÂ BÓˆÚ42. «¿¿«¬∆ƒ¿»≈ƒ»»ƒƒ«»

שברשותו.34) מן 35)מעיסה בחלה בה חייב  שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שהרי 

יחשוד 37) שלא כדי  זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו ואף 38)באלו

המצוות, מן להפקיע  ישראל בארץ  לגוי  קניין שאין פי  על
לא  ברשותו, היה החיוב , שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון
שמירוח  ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב  חל

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי  לעיסה.39)של
אותה.40) ללוש לו נתנה זה 41)כלומר, וישראל כלומר,

זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב  חלה הלכות יודע  אינו
פטורה  גוי  שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל
כן  כמו גוי , של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו

גוי . לשה אפילו חייבת ישראל פי42)עיסת על ואף 
שאין  כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור
יודע . אינו זה דין אף  כנ"ל, חלה, הלכות יודע  הישראל
ידי על החלה מן להפקיע  שאסור כשם כי  עוד [וייתכן
(=כפי החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה

לגוי ]. מסירה ידי  על טעותו)

.‡ÈÔÈhÁ ÁÓ˜ ÚÓ‰43Ê‡ ÁÓ˜Â44Ô‰Ó ‰OÚÂ «¿»≈∆«ƒƒ¿∆«…∆¿»»≈∆
Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰qÚ45‰lÁa ˙iÁ 46Ì‡Â , ƒ»ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

ÌÈhÁ B‡O‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰eËt  Â‡Ï47˙qÚ CB˙Ï «¿»¬ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒ«
Ê‡48‰lÁa ˙iÁ  Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :49Ì‡Â , …∆ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

.‰eËt  Â‡Ï«¿»

בחלה.43) החייבים דגן מיני  מחמשת שאינו 44)שהם
המינים. חיטים.45)מחמשת טעם  על 46)כלומר, אף 

לבד  בחיטים שאין פי  על ואף  אורז, רוב  בעיסה שיש פי 
את  גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי 
"חיטים  המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז
אחריהן  גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז"

האורז. חלה.47)את ממנה הורמה לא שעדיין
אורז.48) עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל כלומר,
בשאינו 49) שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. בנותן מינו

.È‰qÚ50L„ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa ‰LBlpL51ÌÈÓ B‡ ƒ»∆ƒ»¿«ƒ∆∆¿««ƒ
ÌÈÁ˙B52ÔÈÏz dÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,53ÁÈz‰ B‡ , ¿ƒ∆»«¿»¿»ƒƒ¿ƒ«

d‡Ù‡ Ì‡ ,BLÏÂ BÎB˙Ï ÁÓw‰ CÈÏL‰Â ÌÈn‰54 ««ƒ¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿»ƒ¬»»
epza ÔÈa55Ú˜wa ÔÈa ,56˙Án‰ ÏÚ ÔÈa , ≈««≈««¿«≈«««¬«

˙Ána ˜ˆa‰ ˙‡ ˜Èa„‰L ÔÈa ,˙LÁn‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz‰ Ck Á‡Â ˙LÁne57‰hÓlÓ L‡a58„Ú ««¿∆∆¿««»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«»«

˜Èa„‰ Ck Á‡Â dÁÈz‰L ÔÈa ,˙t‰ ˙Ù‡pL∆∆¡»««≈∆ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ
˜ˆa‰59‰qÚ ‰OBÚ‰ Ï‡ .‰lÁa ÔÈiÁ el‡ Ïk  «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰„˜a dÏMÏ B‡ ,„Ïa61È‰  ¿«¿»««»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿≈»¬≈
ÔÈa .ÌÁÏ ‰nÁ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰ƒ¿»ƒ««»∆≈«¬≈«»∆∆≈

ÔÈ˜LÓ ‡La dLlL ÔÈa ,ÌÈÓa dLlL62ÈÏ˜ ÔÎÂ .63 ∆»»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
L„a B‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈLlL64‡Ïa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ∆»ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…

‰iÙ‡65dÙBqL ‰qÚ ‡l‡ ˙iÁ ÔÈ‡L .eËt  ¬ƒ»»∆≈«∆∆∆»ƒ»∆»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÌÁÏ ˙BÙ‡‰Ï66. ¿≈»∆∆¿«¬«»»

חוץ 50) המשקין בכל (כלומר, פירות במי  שנילושה "עיסה
מים) וכו' טל חלב  שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת

בחלה". המשקים,51)חייבת משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב . ואינו פירות מי  אלא אינו תמרים דבש אבל

ולשו.52) לקמח  המים שפך מב .53)כלומר, בברכות
תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו
זו  שפת הרי  עליה. סעודתו קבע  אם המוציא עליה מברך
רבינו  שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם
החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם
במינים  אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם
בפירושו, רבינו שם שהוסיף  כמו האפייה". ממיני  משונים
הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי  העיסה ואילו

מחלה.54) פטור אפייה בלא שאופים 55)אבל כדרך
יוחנן,56)לחם. ר' אמר רבין אתא "כי  לז: בברכות

כובא  אביי  אמר טרוקנין מאי  בחלה. חייבין טרוקנין
בה). ואופים בקרקע  חפירה (שעושין כלומר,57)דארעא"

מדביקים  מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא
-58)הבצק . בתנור כמו הצד מן אף  מהלכת האש ואם

בחלה. שחייב  מודה לקיש ריש ריש 59)אף  שאף 
בזה. מודה שפטור 60)לקיש בזה, מודה יוחנן ר' שגם

אותה.61)מחלה. לאפות  שם 62)ולא חלה ירושלמי 
מהלך  שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי  ג: הלכה
אמר  וכו' בחלה חייב  אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו
את  שמבשל (כלומר, משקה ידי  על ובלבד יוחנן, ר' ליה

אותה)". אופה ואינו הלכה 63)העיסה סוף  שם בירושלמי 
רבי בשם יוסי  רבי  בחלה. חייב  בצק  שעשאו קלי  "קמח  ד:
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן,

לש 64) אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת שהם
אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות לש 65)במי  כלומר,

לחם. יאפהו שלא כן, דעת דעת 66)על על לש כלומר,
אותה. אפה לא שלמעשה פי  על אף  כן,

.‚ÈdLlL ‰qÚ67‰lÁz68‰nÁ ‰OÚÓ d˙BOÚÏ69 ƒ»∆»»¿ƒ»«¬»«¬≈«»
dÓÈÏL‰Â70˙t ˙BOÚÏ71d˙BÙ‡Ï da ÏÈÁ˙‰L B‡ , ¿ƒ¿ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ»∆¡»

˙t72BLlL ÈÏ˜ ÔÎÂ ,‰nÁ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ dÓÈÏL‰Â «¿ƒ¿ƒ»«¬«¬≈«»¿≈»ƒ∆»
.‰lÁa ÔÈiÁ  ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»
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עבה.67) עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש התחיל
מחלה.69) פטורה  היא רבינו 70)שאז פירש שכן [כנראה

וכו' עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה
סופגנין  לעשותה חשב  הלישה שבתחילת היינו חייבת".
פי על אף  חייבת, עיסה, לעשותה חשב  הלישה ובסוף 

פת]. עשאה לא שתחילתה 71)שלמעשה "עיסה זו והרי 
עשאה  בסוף  אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
וסופה  סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי  חמה מעשה
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין,
עשה  אם ולפיכך מחייב , העיסה מעשה אלא תלוי , הדבר
ועשאה  סופגנין, לעשותה דעת על חשב  אפילו עיסה,
זה  והרי  בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין
אותה  לש לא אם ורק  סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה
אותם  אפה ולבסוף  רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה,

פטורים. הם אז וסופה 72)כסופגנין, עיסה "תחילתה זהו
שחייבת. סופגנין",

.„ÈÁ˙eÎÏ ÈeOÚ‰ ÌÁÏ73:‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ‰ÈOÚÓ  ∆∆∆»¿»«¬∆»ƒƒ»∆»
ÔÈÎÚk d‡OÚ74‰lÁa ˙iÁ 75ÔÈ„enÏk d‡OÚ ;76 ¬»»¿»ƒ«∆∆¿«»¬»»¿ƒƒ

‰lÁ‰ ÔÓ ‰eËt 77. ¿»ƒ««»

שבחלב 73) (=השיריים דחלבא נסיובי  של תערובת הוא
מנת  על אותו ואופה לחם. ופירורי  החמאה) עשיית לאחר

כותח . ממנו ולעשות דקות.74)לשוחקו עוגות
לכותח .75) ולא ללחם שעשאה בזה דעתו שגילה
נראה 76) ובזה קצתן, אל קצתן בצק  חתיכות שחיבר כלומר,

ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שאינה 77)שהוא
לחם. נקראת

.ÂËÓÚ‰ ‡ÏÓ ?‰lÁa ˙iÁL ‰qÚ‰ eÚL ‰nk78 «»ƒ»ƒ»∆«∆∆¿«»¿…»…∆
 ÔzLÓÁÓ ÔÈa ÌÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡Ó ÔÈa .ÁÓ∆̃«≈≈∆»≈¬ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ¿»

Ìlk79?ÓÚ‰ eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .eÚMÏ ÔÈÙËˆÓ À»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ»…∆
LÓÁ ˙BÁt ÔÈa˜ ÈL80‚l‰Â ,ÔÈbÏ ‰Úa‡  w‰Â . ¿≈«ƒ»…∆¿«««¿»»Àƒ¿«…

ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡  ˙ÈÚÈ‰Â ,˙BiÚÈ Úa‡ «¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ
Úaˆ‡ LÓÁÂ Úaˆ‡ ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ ÌBa81ÏÎÂ , ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ∆¿«¿…∆∆¿«¿»

„È ÏL Ï„eb Á Ì‰ ˙BÚaˆ‡‰82,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆¿»≈…«»∆»ƒ¿≈»»≈
˙BÚaˆ‡ OÚ ÏÚ ˙BÚaˆ‡ OÚ da LiL ‰cn‰L∆«ƒ»∆≈»∆∆∆¿»«∆∆∆¿»

e˜a Úaˆ‡ ÚÈL˙e ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌBa83‡e‰  ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ ÚL da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ ÚL ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ ÚL ÌBa Úaˆ‡∆¿«¿∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿«

ÓÚ‰ ˙cÓ ‡È‰ 84Ì‰ „Á‡k ˙Bcn‰ ÈzLe . ƒƒ«»…∆¿≈«ƒ¿∆»≈
ÌÈÏBÚ85LÏLÂ ÌÈÚa‡ BÓk ?BÊ ‰cÓ ‰ÏÈÎÓ ‰nÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‰ˆÈa LÓÁÂ ˙BiBÈa ÌÈˆÈa86‰ML Ï˜LÓ Ì‰Â . ≈ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿≈ƒ¿«ƒ»
ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ÚÏÒ ÈLÈÏL ÈLe ÌÈÚÏÒ ÌÈBÓLe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ∆««ƒƒ
ÊeÊ ÌÈOÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ

Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈˆÓ ÈÊefÓƒ≈ƒ¿«ƒ«¿««∆ƒ»∆¿ƒ»«ƒ¿»
ÏÎa ‰lÁÏ ÔÈ„„BÓ da  ‰f‰ ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ‰f‰«∆ƒ∆««ƒƒ«∆»¿ƒ¿«»¿»

.ÌB˜Ó»

חלה 78) עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן למדו

לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי  היינו תרימו",
האיפה. עשירית יחד,79)והעומר כשנילושו המדובר

מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי  על שהרי80)אבל
ועשירית  קבים, עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה
ארבע  שהן עשיריות, ושמונה קב  כלומר .1,8 היא מזה

מעוקבות.81)חמישיות. אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
אחד 82) שאמרו אצבע  תנא, אמרו: לט : במנחות שהרי 

האדם. כל של בטפח  פחות,83)מארבעה מעט  כלומר,
ואילו  מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח  שהרי 

.311,1 זו: 84.310,11)מדה זו: מדה שהרי  בערך.
כנ"ל.85) 866)בערך, - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי 

432 איפה בכל הרי  ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב  קבים,
- האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים,

ביצים. ולפי87)43,2 דרהם. ועשרים מאות חמש הם
אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה
עמודים  נאה חיים להרב  תורה" "שיעורי  בספר וראה

קע ֿקעג.

.ÊË˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»
‰lÁ‰ ÔÓ dËÙÏ È„k ,eÚMkÓ88‰lÁ LÈÙn‰Â . ƒ«ƒ¿≈¿»¿»ƒ««»¿««¿ƒ«»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L ‰qÚÓ89, ≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒ…»»¿
‡È‰ È‰Â90‰˙eÁt ‰qÚ ‰OÚ .‰˙È‰Lk ÔÈlÁ «¬≈ƒÀƒ¿∆»¿»»»ƒ»¿»

˙t ‰Ù‡Â ÊÁÂ ,ÏqÏ ˙t‰ Ô˙Â d‡Ù‡Â eÚMkÓƒ«ƒ«¬»»¿»«««««¿»«¿»»«
Ïq‰  ‰lÁ eÚL Ïqa ıa˜˙ Ì‡ ,ÏqÏ Ô˙Â ˙Á‡«∆∆¿»«««ƒƒ¿«≈««ƒ«»««

‰lÁÏ ÔÙˆÓ91:Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈÙÓe , ¿»¿»««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«
LÈÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ  ı‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒ

epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰ ÔÓ92‰lÁÏ ÔÙˆÓ93. ƒ»»¿≈««¿»¿»¿«»

לפטור 88) רוצה והוא חלה, שיעור כדי  לו יש כלומר,
אלא  חלה, חיוב  להפקיע  כדי  כן עושה אינו אם אבל עצמו,

שמותר. הוא פשוט  קטנה, עיסה אלא לו שאם 89)שאין
בהפרשה  נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף  כך אחר הוסיף 

מחדש. חלה להפריש וחייב  החלה 90)ראשונה,
לא 91)שהפריש. (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי  על אף 

בעיסה. בעודם רבי92)נדבקו) חולקים שם, בפסחים
מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע , ורבי  אליעזר

מצרפן. התנור יהושע , ר' דבר,93)ולדעת של וטעמו
כבר  "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי  אינו עדיין שבתנור

בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף  ואינו יצא,

.ÊÈ˙Bkk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈiÁ  ‰lÁ eÚL96.ÏÒa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ«»«»ƒ¿«»««ƒ∆≈»¿«

ËÚÓ ËÚÓ ‰Ù‡97CBz BÏ ÔÈ‡L ÁeÏ ÏÚ Ïk‰ ıa˜Â »»¿«¿«¿ƒ≈«…««∆≈
˜ÙÒ ‰Ê È‰ 98Ì‰Èc ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99 ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ

BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ ÛˆiL „Ú LÈÙ‰Ï iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«∆¿»≈¿ƒ∆≈
CBz100.

חלה.94) שיעור לבד, מהם אחד בכל בעודן 95)שאין
אמרו: ב  הלכה א פרק  טהרות בתוספתא והנה עיסה.
אפשר  אי  כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו

השני . מן קצת שיתלוש מבלי  פי96)שיפרידם על ואף 
הייתה  חלה, חיוב  שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
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שעת  אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה
היא  כן פי  על ואף  חלה. שיעור בעיסה כשיש אלא הגלגול

ליי שעשאה כגון צדדית, מסיבה וכיוצא פטורה, בחמה בשה
לכלל  באה לא הרי  חלה, שיעור בעיסה כשאין אבל בזה.
בעיסה  כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב 
בחלה. עכשיו נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת

חלה.97) מכשיעור והא 98)פחות בעינן כלי  תוך שם:
איכא. והא בעינן כלי  אוויר דילמא או כמו 99)ליכא,

הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן שספק 

.ÁÈÏÈ‡B‰ ,BlL ÔÈaqa BLÏ ‡l‡ B„w ‡lL ÁÓ∆̃«∆…ƒ¿∆»»«Àƒ∆ƒ
ÓÚ ÁÓw‰ ÏÎa LÈÂ101ÏË Ì‡ Ï‡ .‰lÁa iÁ  ¿≈¿»«∆«…∆«»¿«»¬»ƒ»«

ÔÒn‰102‰qÚ‰ eÚL ÌÈÏL‰Â ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa iÁ BÈ‡  ÁÓwÏ BÈÊÁ‰L ÔÒna103. «À¿»∆∆¡ƒ«∆«≈«»¿«»

חלה.101) שיעור דווקא 102)שהוא אם עיון, צריך
- דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן

דווקא. לאו או חייב 103)חייב , אינו שהמורסן "לפי 
עיסה  דרך יוחנן, רבי  "אמר ג הלכה שם ובירושלמי  בחלה".
לתוכן  וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו

עיסה". דרך זה אין

.ËÈ‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁ104B‡O d˙BOÚÏ105 «¿∆»»ƒ»«¬»¿
d˜lÁÏ106‰pOÚÈ ,Înz ‡Ï Ì‡L ;‰lÁa ˙iÁ  ¿«¿»«∆∆¿«»∆ƒ…ƒ»≈«¬∆»

˙t107‰OBÚ‰ Ï‡ .108˜ˆa d˜lÁÏ ‰qÚ109 «¬»»∆ƒ»¿«¿»»≈
‰eËt110. ¿»

חלה.104) שיעור בה דעתו 105)שיש אפילו כלומר,
לאפותה. חפץ  שאינו לבצק , ולא אם 106)לשאור ואפילו

חלה. כשיעור השאור מחלקי  אחד בכל יהא והרי107)לא
כך. לשם גלגלה כאילו נחתום.108)זה שאינו מי  כלומר,

שיעור 109) יהיה לא וחלק  חלק  שבכל באופן אנשים, לכמה
עיסה 110)חלה. אותה לעשות יימלך שמא חוששין ואין
אחת.

.Î,B‡O Ì‰Ï ˙BOÚÏ ÌBzÁÏ ÁÓ˜ e˙pL ÌÈL»ƒ∆»¿∆«¿«¿«¬»∆¿
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏLa ÔÈ‡ Ì‡111LiL Èt ÏÚ Û‡ ,eÚMk ƒ≈¿∆««≈∆«ƒ««ƒ∆≈

‰eËt  eÚMk ÔÏÏÎa112. ƒ¿»»«ƒ¿»

מהן.111) באחת אף  כעושה 112)כלומר, הוא שהרי 
מחייבת  הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
שהרי הבעלים, מדעת שלא שערבה פי  על אף  בחלה,
טבלו  אלו הרי  וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר

למעשר".

   1 
באחת 1) ולא חלה חיוב  בשתיהן שיש עיסות שתי  יבאר

מין  עם מצטרפת אם אחד מין עיסת מצטרפות. אם מהן,
ועיסה  מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר,
שעשו  גויים שני  באמצע . ואחרת מכאן מכשיעור פחותה
מעיסה  שאור הנוטל נתגיירו. ואח "כ וחלקוה כשיעור עיסה
כחולין  היא ואם לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא

טומאה. לעניין

.‡˙BqÚ ÈzL2Ô‰ÈzLa LiL3‰lÁa iÁ‰ eÚL4, ¿≈ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ««»¿«»

eÎLÂ BÊ BÊ eÚ‚Â ,eÚMk Ô‰Ó ˙Á‡a ÔÈ‡Â5˙‡ BÊ ¿≈¿««≈∆«ƒ¿»¿¿¿»¿∆
„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ :BÊ6 ƒ»∆¿«ƒ¬ƒ≈ƒƒ∆»

Ì˙qL ;‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈeËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
el‡ È‰  ˙BqÚ‰ eÚ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈

˙BÙËˆÓ8. ƒ¿»¿

א.2) משנה פ "ד בפ "ו 4)ביחד.3)חלה למעלה ראה
טו. מצטרפות 5)הלכה אחד, אדם של היו אם זה שבאופן

יז). הלכה ג.6)(שם הלכה להלן שם.7)ראה ירושלמי 
אחת.8) כאשה אותן עשו מקפידות, שאינן נשים שתי  שם:

להלן. וראה

.Ô‰ÈzL eÈ‰9„Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ Ì‡ :„Á‡ LÈ‡ ÏL10 »¿≈∆∆ƒ∆»ƒ»ƒƒ∆»
ÔÈÙËˆÓ 11 eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙BiÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
„Èt˜Ó ‰È‰14Ú˙z ‡ÏÂ BÊ BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈

˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  „Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ elÙ‡ ,dnÚ15. ƒ»¬ƒ»ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿

שם.9) הסמוכה.10)משנה בהלכה והמדובר 11)ראה
למעלה  ראה אדם, בני  לכמה העיסה לחלק  בדעתו כשאין

יט . הלכה שם.12)שם ולכן 13)ירושלמי  כלומר,
אחד. ממין היו אם העיסות ידוע 14)מצטרפות כלומר,

מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי  אותה

.‚˙BÙËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ ?„Á‡18 ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ∆»ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒ

˙BÙËˆÓ19˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  ÔÈÈn‰ ‡La ‰Ú‚ ;20. ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈBÚO ˙qÚ ÔÎÂ21˙ÏaL B‡ ¿≈ƒ«¿ƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ…∆

ÔÈÓqk ˙qÚ ÔÎÂ ,ÔBÙÈL B‡ ÏÚeL22˙ÏaL ÏLÂ »ƒ¿≈ƒ«À¿ƒ¿∆ƒ…∆
k ‰Ú‚pL ÔBÙÈL ÏLÂ ÏÚeLÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ï »¿∆ƒ∆»¿»»««ƒ¿»¿»

˙BÙËˆÓ el‡ È‰  dzÁa23. «¬∆¿»¬≈≈ƒ¿»¿

ב .16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אף ֿעלֿפי19)כלומר,

כלאים  מהלכות בפ "ג (ראה אחד מין אינם כלאים שלענין
שהעיסות  לפי  אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה
ולא  א). משנה פ "א בכלאים ורע "ב  ר"ש (עיין דומות שלהם
אין  ובאמת זה, על מזה לתרום יבואו שמא חכמים גזרו
בהלכות  ראה בזה, זה כלאים שהם כיון זה, על מזה תורמין
שהכל  - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ "ה שם, כלאים
חלה  (ירושלמי  מינו שאינו על ממין תורמין שאין יודעים
וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב ). הלכה פ "ד

קמח 20) הבולל אבל זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
ההלכה  כבסוף  מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה

מין 21)הסמוכה. "כוסמין ע .) (מנחות שאמרו וממה
ד. הלכה פ "ח  להלן ראה כרבי22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי  על תנאֿקמא נחלק  שלא ויתכן נורי . בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסף ֿמשנה, זה בענין נורי 

י ). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין
שעורים.

.„L„Á ˙qÚ24˙ÙËˆÓ dÈ‡ 25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«
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eÓ‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿
ÔÈÓBz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡ÈÈ ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï ÛËˆÈÂ33ÌÈc ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï‡ ;˙Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
BÓk ,‰lÁ ˙qÚ eÚLÏ ÔÈÙËˆÓ ÔzLÓÁ È‰ ¬≈¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ««»¿

e‡aL36. ∆≈«¿

זו.24) שנה של וקב 25)מתבואה חדש "קב  ד: משנה שם
האמצע  מן יטול אומר ישמעאל רבי  בזה, זה שנשכו ישן
- משתיהן מפריש ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום
לדברי זה, על מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע "ב ),

אפשר. אי  הקודמת.26)שניהם, השנה של מתבואה
שם.27) גדולה.28)ירושלמי  הוא 29)תרומה דין והלא

הלכה  תרומות מהלכות בפ "ה ראה זה, על מזה תורמין שאין
ישמעאל.30)יא. כרבי  ולא הנ"ל, שגם 31)כחכמים

על  החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש, יש זה באופן
(של 32)הישן. זו עיסה נתחייבה התורה שמן כיון כלומר,

עיסות. שתי  ולעשותה להפרידה אין בחלה, וישן) חדש
מכאן,33) וחדש שחדש נצא חדש, עיסת יביא אם כלומר,

ה"ו. בסוף  כדלהלן להיפך, וכן מצרפם, והוא באמצע , וישן
כזה, שבאופן כיון העיסה, כל על מפריש מפריש, וכשהוא
שבני הישן, על החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש אין
אלא  מתקן שאינו וחושבים נוספת, עיסה שצירף  רואים אדם

ברדב "ז. ועיין ישן. על ומישן חדש על שאין 34)מחדש
הקודמת). (הלכה בלבד הכוסמין עם אלא מצטרפים חיטים

א.35) הלכה פ "א חלה ירושלמי  כנ"ל. ונשכה,
כאן,36) רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה ראש בפ "ו למעלה

ועיסת  חדש עיסת שאפילו נראה הקודמת, הלכה בסוף  ולא
ו"משנה  קורקוס  ר"י  ועיין יחד. נילושו אם מצטרפות, ישן,

שם. ראשונה"

.‰‰qÚ37Ô‡kÓ eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L38‰qÚÂ , ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»
‰lÁa ˙iÁ dÈ‡L ‰qÚÂ ,Ô‡kÓ eÚMkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»∆≈»«∆∆¿«»

Ê‡ ˙qÚ ÔB‚k ,ÚˆÓ‡a39‰Óez ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈÎBk „BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43„ È‰L ;˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈcÓ ‰lÁ‰ ÔÓ eËt‰44. «»ƒ««»«¿ƒ»∆¿«

ג.37) משנה פ "ד אחד.38)חלה ממין ושתיהן
ב .39) הלכה בפ "ו למעלה ראה בחלה, חייבת שאינה
והתרומה 40) תרומה. של מקמח  העשויה עיסה כלומר,

שכבר  ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה
ד. הלכה סוף  שם למעלה וראה שם 41)נתרמה. ירושלמי 

פטור  הוא שהרי  ד. הלכה פ "ב  שם ותוספתא ג, הלכה
שם. למעלה ראה שפטורה 42)מחלה, שם. ירושלמי 

ח . הלכה סוף  שם למעלה ראה וראה 43)מחלה, ונושכות.
ז, הלכה סוף  להלן וברדב "ז ובהערות, יז, הלכה שם

ג. והלכה א הלכה כשהעיסות 44)ולמעלה זה וכל
החייבות  בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות
חייבות  שאינן העיסות אין בחלה, החייב  כשיעור בחלה

ט , הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב  את מעכבות בחלה
יג. ס "ק  שם הגר"א ובביאור ואילך, ו סעיף  שם וביו"ד

.Â‰È‰45;˙BÙËˆÓ  d˙lÁ ‰Óe‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙iÁÓ ‰˙È‰ k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙËˆÓ  Lc˜‰ ˙qÚ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆ƒ«∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰lÁa iÁ˙˙Â d˙BcÙÏ Èe‡L48ÔÎÂ .49‰˙È‰ Ì‡ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«»¿≈ƒ»¿»

Á‡ ÔÈÓ ˙qÚ Ô‰ÈÈa50˙qÚ B‡ Á‡ LÈ‡ ˙qÚ B‡ ≈≈∆ƒ«ƒ«≈ƒ«ƒ«≈ƒ«
˙BÙËˆÓ ÔÈ„„vaL ˙BqÚ‰ ÈzL È‰  L„Á»»¬≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒƒ¿»¿

‰lÁÏ51. ¿«»

שם.45) "תרימו 46)משנה מהכתוב : מיעטו ולא
עתה  שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה, שכבר ולא תרומה",
חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב 
לאחר  שנפטרה אלא חלה, לחיוב  עכשיו גם שייכת

ממנה. שם.47)שהפרישו "קב 48)ירושלמי  שם:
לפדותו  ראוי  הקדש וכו' מצרף  אינו חלה קב  מצרף , הקדש
[והוצרכו  ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו,
לאחר  הקדישוה שוודאי  אף ֿעלֿפי  בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי  ואםֿכן ז), הלכה פ "ח  (להלן החלה
חלתה  שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה" מחוייבת
לה  ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין -
זיקה  לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה כלל, לחלה זיקה
החלה, על להשאל שיכול ואף ֿעלֿפי  להלן. וראה לחלה,
בחלה  שאלה לדמות אין - התרומה על להשאל שיכול כדרך
לפדותו  הוא שחייב  הקדש, לפדיון להשאל, חייב  שאינו
תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט . בנדרים ראה הבית, בדק  לטובת
מחוייבת  היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב "ז
(ראה  כן אמרו חלתה שהורמה בעיסה שרק  בחלה",
אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה),
שכשם  אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי  העיסה, את אלא
עוד  חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין ירושלמי49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואף ֿעלֿפי  המינים. מחמשת

(אם  חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת
עיסת  אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד, בללן לא
אחת  בכל שאין חיטים עיסות שתי  בין מפסיקה השעורים
עיסות  שתי  שיצטרפו שכדי  דבר, של וטעמו כשיעור. מהן
בת  האמצעית שתהא די  תפסיק , לא שביניהן ושהשלישית
כנ"ל, בעצמה, להצטרף  יכולה שאינה אף ֿעלֿפי  חלה, חיוב 

כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אף ֿעלֿפי 
- אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, מצטרפות חדש ועיסת אחד

כנ"ל. מפסיקות, אינן

.Ê˙BqÚ ÈzL52,eÚMkÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL , ¿≈ƒ∆»««≈∆¿»ƒ«ƒ
eÚ‚Â eÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈÙ‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»

Ô‰Ó LÈÙ‰Ï ÔÈiÁ  eÚMk Ì‰ÈzLa È‰Â;‰lÁ «¬≈ƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈∆«»
ÌeÏk ÔÈ‡ ˙BBL‡‰ ˙BlÁ‰L54. ∆««»ƒ≈»¿

עקיבא.52) כרבי  ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם
כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי 

.ÁÈL55eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈÎBk È„BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ
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‰e˜lÁÂ57eib˙ Ck Á‡Â ,58ÏÚ „Á‡ Ïk ÛÈÒB‰Â , ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿«¿¿ƒ»∆»«
eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú ib˙pL Á‡ B˜ÏÁ59BÊ È‰  ∆¿««∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«ƒ¬≈

dÏ ‰˙È‰ ‡lL ;˙iÁ60È„BÚ eÈ‰Lk ‰BÁ ˙ÚL «∆∆∆…»¿»»¿«»¿∆»¿≈
„Á‡ Ïk „Èa ‰È‰ eÚMkÓ ˙BÁÙ È‰L ,ÌÈÎBk»ƒ∆¬≈»ƒ«ƒ»»¿«»∆»

Ô‰Ó61. ≈∆

ד.55) הלכה פ "ג חלה שותפין 56)ירושלמי  [שעיסת
פ "ו  (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים
גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף  כאן שיש לפי  ו), הלכה
אינה  בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין
שגלגלו  ישראלים שני  כעיסת ולפוטרה להקל גם מצטרפת

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת שהמדובר 57)על כנראה
הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על זו עיסה  כשעשו
שפטור  לחלק  עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני  כאן וישנם
(שם  החלה מן הפוטר גוי  גלגול ב . יט ): הלכה שם (למעלה

ח ). בעיסה.58)הלכה שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
אחר  שהוסיפו אף ֿעלֿפי  חלקו, ואחרֿכך נתגיירו אם אבל
כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי  מחלה, פטורים כך,
לפי אז, הם פטורים זאת ובכל לחיוב  לצרפה בדין והיה
ישראלים  שני  של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול
לעולם]. פוטרה פטור של שגלגול הסמוכה) (בהלכה

כן,59) לא שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
ט . הלכה שם כנ"ל חייבת, לעיסה.60)בוודאי 

כשיעור,61) שהיה באופן אלא פוטר, הגוי  גלגול (ואין
לחלק  עלֿמנת הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי  על ונפקע 
שאין  בגוי  כאן אבל המחייב , שיעור כשיש אלא פוטר,
קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב , מצטרפת עיסתם

כנ"ל).

.ËÌÈÏ‡OÈ ÈL Ï‡62Ck eOÚL63„Á‡ Ïk ÊÁÂ , ¬»¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆»»¿»«»∆»
eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈÒB‰Â e˜ÏÁL Á‡««∆»¿¿ƒ«∆¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰BÁ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰ kL ;‰eËt BÊ È‰ 64Ô‰Â , ¬≈¿»∆¿»»¿»»¿«»¿≈
˜lÁÏ ‰e‡OÚL ÈtÓ ‰ÚL d˙B‡a ÔÈeËt eÈ‰65. »¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¬»»¿«≈

שם.62) בצק .63)ירושלמי  לחלקה בשעת 64)עלֿמנת
ישראל. עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי  ראה 65)לישה,

יט . הלכה בפ "ו למעלה

.È‰˙È‰66Ï‡Oi‰Â ÌÈÎBk „BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈
˙eÙzLa67,ÌÈÎBk „BÚ‰ ib˙ Ck Á‡Â ,e˜lÁÂ ¿À»¿ƒ¿¿««»ƒ¿«≈»≈»ƒ

„Ú [BlL ÏÚ Ï‡OÈÂ] BlL ÏÚ b‰ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«≈«∆¿ƒ¿»≈«∆«
Ï‡OÈ ÏL  eÚMÏ B˙qÚ „Á‡ Ïk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈

˙iÁ68‰eËt ÌÈÎBk „BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי  שלא שלשוה משמע , זה מלשון
ו, סעיף  של סימן וביו"ד בכסף ֿמשנה ראה לחלקה, דעת

ז. אות שם הגר"א הישראל 68)ובביאור של בחלקו שהרי 
א). סעיף  שם (יו"ד פוטר הגוי  גלגול עיון,69)אין צריך

היתה  מכשיעור פחות שהרי  חובה, שעת לה היתה לא הרי 
רק  כי  [ויתכן בראב "ד. וראה ח . הלכה למעלה ראה בידו,
לחלק , עלֿמנת גלגול פטורים: שני  שישנם שם, למעלה
גלגול  כלומר: לשני , סותר מהם אחד וכל גוי , של וגלגול
שעת  לה היתה שלא החיוב , מפקיע  אינו לחלק  עלֿמנת

אינו  גוי  של וגלגול גוי , של גלגול כאן שיש כיון חובה
עלֿמנת  הגלגול מצד חובה שעת לה היתה שלא מפקיע ,
למעלה), (ראה לחלק  עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק .
לא  בלבד הגוי  של שבחלקו אף ֿעלֿפי  מפקיע , הגוי  גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק ]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.‡ÈÏËBp‰70d˙lÁ ‰Óe‰ ‡lL ‰qÚÓ B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Óe‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡ÈÓ ‰Ê È‰  ¿»¿ƒ»∆¿»«»»¬≈∆≈ƒ

‰iL ‰qÚ73‰qÚ eÚL ‰Ê B‡O ÌÚ da ‰È‰iL , ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»
‰qÚ‰ CB˙a d˙BÂ ,‰lÁa ˙iÁL74‰Óe‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

‰ÈÏÚ ‰lÁ eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ LÈÙÓe ,d˙lÁ«»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈

ÏÚ ‰lÁ LÈÙÓe ÏË dlk BÊ ˙ÈOÚ  ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ÒB‡ BÈÓa Ïh‰L ;Ïk‰76. «…∆«∆∆¿ƒ≈¿»∆

ב .70) הלכה פ "ב  שם, ותוספתא ח , משנה פ "ג חלה
לחלה.71) טבל השאור כן, הוא 72)ואם תורה ודין

ראה  בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב , שתיבטל
אפשר 73)להלן. אי  חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה

בחלה  מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי  שנתערב , זה על להפריש
מדרבנן. אלא חייב  אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה. מן
הנ"ל, השאור בלי  כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל

ראשונה). (משנה להפריש מערבבה 74)יכול כלומר,
החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה,
שתי בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה שאף ֿעלֿפי 
(למעלה  מצרפתן היא הרי  כשיעור, אחת בכל שאין עיסות
שיש  אחת כעיסה העיסות שתהיינה לענין זה כל ו), הלכה
מפסקת. העיסה המוקף , מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה
העתיק  זה וכעין קורקוס , (ר"י  לעיסה" "סמוך מוגה: ובספר
מצרפת  חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי  קמא). עשין הסמ "ג
כלל  הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף , מן שיחשב  לענין אף 
"כדי רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי  אלא ב . סימן ב 
את  להסמיך צריך מוקף , מדין חוץ  הרי  המוקף ", מן שיטול
כשיעור  יחד ויהיו לשאור שתצטרף  כדי  השניה העיסה

שם). 21 בהערה וראה כפשוטה, כלומר,75)(תוספתא
די ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב : למה הטעם זהו

כנ"ל. לה, סמוך השנייה העיסה שכיון 76)בנתינת
באלף  ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי  לתקנו, שאפשר
ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט "ו וראה בטל. אינו

.È‰lÁk dÈ‡  ‰lÁÏ ‰Ïeh‰ ‰qÚ77‡È‰ È‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78zÓe .79Ì‚Ï ¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿À»ƒ¿…
ÓËÔÈlÁÏ ‰‡80ÈzL ,CÎÈÙÏ .Ï‡OÈ ı‡aL À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈

˙BqÚ81‰‡ÓË ˙Á‡ ,82‰B‰Ë ˙Á‡Â83È„k ÏËB  ƒ««¿≈»¿««¿»≈¿≈
d˙lÁ ‰Óe‰ ‡lL ‰qÚÓ Ì‰ÈzL ˙lÁ84B˙BÂ ««¿≈∆≈ƒ»∆…¿»«»»¿¿

‰B‰h‰ ‰qÚÏ CeÓÒ ÚˆÓ‡a85CLBÓe ,86ÔÓ »∆¿«»»ƒ»«¿»≈ƒ
‰ˆÈa È„k ‰B‰hÏ ‰‡Óh‰87ÔÓ Ì˙Ï È„k , «¿≈»«¿»¿≈≈»¿≈ƒ¿…ƒ

Ûwn‰88. «À»

ל:77) בסוטה הגמרא מסקנת היא מהלכות 78)כן בפי "א
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טו. ב , הלכות הטומאות זרה 79)אבות ועבודה שם, סוטה
ט . הלכה פט "ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו.

מתוקנים,80) חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,
שם. כנ"ל בידים, גם לטמא ח ,81)מותר משנה פ "ב  חלה

כחכמים. ולא כמותו, בירושלמי  שפסקו אליעזר כרבי 
שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה לא 83)כלומר, ועדיין

מהן. חלה שם 84)הורמה ופירש שם. במשנה הוא כן
שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית בספר
לא  למה וצ "ע  אנשי ֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע "ב  ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואף ֿעלֿפי  המוקף . מן שיתרום כדי בה
תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר דינם וטהור טמא - במוקף 
ראה  נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס ). (ר"י  נגיעה וצריך

במשנה 86)להלן. ועיין להלן. וראה "ומנשך", [צ "ל
כגוף  הכל נעשה נשיכה שעלֿידי  ואף ֿעלֿפי  שם. ראשונה
(פ "ו  לטומאה כראשון מעשה בעת טמאים וכולם אחד
לא  שפירשו לאחר - יח ) הלכה אוכלין טומאת מהלכות
שם]. כמפורש בלבד, מגע  טומאת אלא בהם נשאר

כדי87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדי ֿביצה"
ועם  ה"כדי ֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה
ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידי ֿזה ה"כדי ֿחלה",
על  הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף  כשהכל זה, באופן
ז, הלכה תרומות מהלכות בפ "ה למעלה כמפורש הטמא,
וראה  יג. הלכה פ "ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל
ונותן  אמרו, שם שבמשנה ואף ֿעלֿפי  ראשונה. במשנה
שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק  - באמצע " מכביצה פחות
שלישי עושה שני  שאין מפני : באמצע , כביצה שנותן
כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין,
טומאה  לגרום מותר וגם כנ"ל, בהם שלישי  אין ולפיכך
אלא  "גורם", זה שאין שצ "ע  (אלא ישראל שבארץ  לחולין
שאף ֿעלֿפי ביצה, כדי  לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני , ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע  זה ש"כדי ֿביצה"
 ֿ ה"כדי  את מטמא הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר
חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה חלה",

לעיסה 88) סמוך באמצע  "ונותנו שכתב  למה טעם [זהו
שהכביצה  שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",
להתיר  בכך די  הטמאה, לעיסה כולם נשוכים וה"כדי ֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.‚ÈÌ„‡ ‰OBÚ89‰B‰Ë ‰qÚ90LÈÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ
LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe ,d˙lÁ«»»«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
e‡ÓË elÙ‡Â ˙BÁ‡ ˙BqÚ ÏL ˙BlÁ CÏB‰Â ‰ÈÏÚ»∆»¿≈«∆ƒ¬≈«¬ƒƒ¿¿

˙BqÚ‰91‰lÁ dlk ÁÈp‰L ‰qÚ‰ ‰OÚzL „Ú , »ƒ«∆≈»∆»ƒ»∆ƒƒ«À»«»
Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÒtz ‡lL ‡e‰Â .Ô‰kÏ ‰pzÈÂ92Ï‡ ; ¿ƒ¿∆»«…≈¿∆…ƒ»≈≈…∆»»¬»

ÁÒzMÓ93ÌÈc ‰na .‰ÈÏÚ LÈÙÓ BÈ‡ ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ
˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈

‰Óe‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó ‰lÁ ‰Óe‰ Ì‡94˙lÁL ; ƒ¿»«»≈∆…¿»∆««
È‡Óc95‡lLÂ ‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh ¿«ƒ∆∆ƒ«»««»≈¿«¿ƒ»¿∆…

.Ûwn‰ ÔÓƒ«À»

ו.89) משנה פ "ד שיפריש,90)חלה החלה שתהא כדי 
מן 91)טהורה. שמפריש ריעותות: שתי  כאן שיש כלומר,

(רדב "ז). המוקף  מן ושלא הטמא, על הטהור
שם.92) שם.93)ירושלמי  עדים 94)משנה ששני  כגון

אין  אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים
מפרישין  הארץ  עמי  שהרי  הארץ , מעם שלקחה הכוונה
וראה  ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם חלה,

שלקחו 95)באורֿשמח . ולא ספק , פירושו, "דמאי " כאן
כנ"ל  הארץ , א,מעם הלכה מעשר מהלכות בפ "ט  וראה .

שם. ובמשנהֿלמלך

   1 
מפרישין 1) ואימתי  חלה. היא אם קמח  חלתו המפריש יבאר

בחטים  נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב  מאימתי  חלה.
לשין  אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה
לו  ואמר בסוריא עםֿהארץ  מנחתום הלוקח  עמה. ועורכין
מבעל  או מנחתום לארץ  בחוצה והלוקח  חלה. הפרשתי 

הבית.

.‡LÈÙn‰2‰lÁ dÈ‡  ÁÓ˜ B˙lÁ3„Èa ÏÊ‚Â , ««¿ƒ«»∆«≈»«»¿»≈¿«
Ô‰k4‰lÁa ˙iÁ ‰qÚ‰ ‡Le ,5ÁÓw‰ B˙B‡Â . …≈¿»»ƒ»«∆∆¿«»¿«∆«

ÓÚ Ba LÈ Ì‡ ,‰lÁ ÌLÏ LÈÙ‰L6‰qÚ e‰OBÚÂ7 ∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»
ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰ 8. ¬≈∆«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ

מ "ה.2) פ "ב  רחמנא 3)חלה אמר "עריסותיכם" שהרי 
.(231 עמ ' קידושין, לבעל 4)('מאירי ' להחזיר וחייב 

שאין  ויודע  חכם, תלמיד שהוא ואף ֿעלֿפי  הקמח .
גזרו  - מתנה בתורת לו נתן ובוודאי  קמח , חלה מפרישים
שאין  יודעים שאינם אלה מחמת בידו, גזל שתהא חכמים
שנתקנה  יחשבו כהן ביד תשאר ואם קמח , חלה מפרישים
בקידושין  הגמרא ע "פ  א, ס "ק  שכז סי ' ליו"ד (ט "ז עיסתם

כיון 5)מו:). בחלה, חייבת אינה העיסה זו נאמר: "ולא
המשנה). (פירוש הכוונה" בו היתה חלה שלה שהקמח 

הט "ו).6) פ "ו (למעלה חלה שיעור בעודו 7)שהוא אבל
כנ"ל. חלה, חלתו אין אסורה 8)קמח  זו וחלה כלומר,

לא  הקמח  מן הראשונה שהפרשתו כיון התורה, מן לזרים
(רדב "ז). כלום היתה

.?‰lÁ ÔÈLÈÙÓ È˙ÓÈ‡9ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk10 ≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ
c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰ Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»

LBlpL11ÌÎ˙ÒÚ ˙ÈL‡ :Ó‡pL ;12‡lL ‡e‰Â . ∆ƒ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…
eÚL ÌÈna Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰Úa ÌL ‡MÈƒ»≈»»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ

ÓÚ13Ó‡ Ì‡Â .14‰lÁ BÊ È‰ :15‰qÚ‰ ÏÚ16ÏÚÂ …∆¿ƒ»«¬≈«»«»ƒ»¿«
Â B‡O‰‰qÚ dlk ‰OÚzLÎÏÂ ,izLpL ÁÓw‰ ÏÚ «¿¿««∆«∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈»∆À»ƒ»

˙Á‡17B„ÈaL BÊ Lc˜˙z18‰Ê È‰  ‰lÁ ÌLÏ ««ƒ¿«≈∆¿»¿≈«»¬≈∆
zÓ19. À»

בון,9) רבי  בי  יוסי  רבי  "אמר ה"ג: פ "ג פסחים ב 'ירושלמי '
בסוף  אלא חלתה יפריש שלא טהורה בעיסה היה בדין
תקנה  - בה"ד) כדלהלן אחד, גוף  העיסה כשתעשה (כלומר,
העיסה". את תטמא שלא תחילה, שיפרישנה בה תיקנו
החלה  שחובת לומר כאן רבינו כוונת ואין הי "א. להלן וראה
תתחייב  מאימתי  (ה"ד) להלן כתב  שהרי  עכשיו, באה
חושש  הוא אם אלא אחד, גוף  משתעשה בחלה, העיסה
(כסף ֿמשנה  הלישה בתחילת מפריש - העיסה תיטמא שמא
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מ "א.10)ורדב "ז). סוף  פ "ג מתחילת 11)חלה כלומר,
נתערב  לא שעדיין הקמח  ממעט  יפריש לא אבל הלישה.

להלן. וראה ה"א.12)במים. שם שכיון 13)'ירושלמי '
עצמו, בפני  נחשב  הוא אין חלה, שיעור במשוייר שאין
בכלל  והכל במים, נתערב  שכבר לקמח  ומצטרף 
שיהא  "ובלבד שם: במשנה אחרים, ובספרים "עריסותיכם".
רבינו  נוסחת ולפי  במעורב . כלומר, קמח ", רבעי  חמשה שם
שיעור  במעורב  אין אם שאף  יתכן וכו'", יהא שלא "ובלבד
בקמח  ואין ללוש, התחילה ומכלֿמקום "הואיל חלה
עמ ' שם, חלה ('מאירי ' כנילוש" נידון - חלה כדי  הנשאר

בעריבה 14)27). כשנשאר אפילו ומדובר שם. 'ירושלמי '
במים. נתערב  שלא עומר שיעור ומדובר 15)קמח ,

שנשתייר, ממה ולא במים, שנתערב  הקמח  מן שהפריש
במים.16)כנ"ל. המעורב  הקמח  על כלומר,

כנ"ל.17) במים, הקמח  כל לכשיתערב  כלומר,
יכול 18) אינו מדוע  וצ "ע , אחת. בבת החלה כל כלומר,

היתר  ועל מיד, יחול במים, נתערב  שכבר החלק  שעל לומר,
עיסה. כולה לכשתעשה על 19)יחול כמפריש זה ואין

הקמח  לערב  הדבר שבידו שכיון לעולם, בא שלא דבר
מהל' בפ "ה כנ"ל לעולם, כבא זה הרי  בחלה, ולחייבו במים
רי "ד' וב 'תוספות ב . סב , לקידושין בר"ן וראה ה"ט . תרומות
על  איגר' עקיבא רבי  וב 'תוספות שם, ה'ירושלמי ' על
רבינו: כתב  שם, תרומות שבהל' ואף ֿעלֿפי  שם. המשנה
שלא  בערוגה - שאמר" בעת שליש שתיהן שיביאו "והוא
אבל  שליש. הבאת לידי  להביאה בידו זה אין שליש, הביאה

הוא. בידו במים, הקמח  עירוב 

.‚ÁÈp‰20Ck Á‡Â dÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  LÈÙ‰21‰lÁ‰ LÈÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»

,˙t‰ ÔÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰  Ïk‰ ‰Ù‡ ‡l‡ ,˜ˆa»≈∆»»»«…¬≈∆«¿ƒƒ««
e‡aL BÓk22. ¿∆≈«¿

קי .20) פיסקה שלח , פרשת חלה 21)'ספרי ' חלתו כלומר,
עם  מיד להפריש שתיקנו חכמים, תקנת על שעבר אף ֿעלֿפי 

כנ"ל. לקמח , המים הט "ז.22)נתינת סוף  פ "ו, למעלה

.„È˙ÓÈ‡Ó23‰qÚ‰ iÁ˙z24ÏbÏ‚zMÓ ?‰lÁa25 ≈≈»«ƒ¿«≈»ƒ»¿«»ƒ∆¿«¿≈
ÌÈna ÁÓw‰ Ú˙ÈÂ ÌÈhÁa26ÌËÓËzL B‡ ,27 ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ∆ƒ«¿≈

È‡Ú ÔÈÏÎB‡Â .„Á‡ Ûeb dlk ‰OÚ˙Â ÌÈBÚOa28ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ
.ÌÈBÚOa ÌËÓh˙Â ÌÈhÁa ÏbÏb˙zL „Ú ‰qÚ‰»ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈhÁk  ÔÈÓqk‰Â29 ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ , ¿«À¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
.ÌÈBÚOkƒ¿ƒ

שם.23) מעיקר 24)חלה, חלה חיוב  חל מאימתי  כלומר,
המים  נתינת עם מיד להפריש התקנה שנתקנה קודם הדין,
אפילו  לאסור והיינו ובהערות, ה"ב  למעלה ראה בקמח ,

כדלהלן. עראי , וראה 25)אכילת רומי . בדפוס  הוא כן
שם'. אנשי  יישאר 26)ב 'תוספות ולא הקמח , כל כלומר,

שם. למעלה ראה מעורב , בלתי  "פירוש,27)קמח 
"שעיסת  המשנה). (פירוש בקצתם" קצתם חלקם שידבקו
תטמטם, להכי  נסדקת, אלא יפה נגבלת אינה שעורים
סדקיה" יסתמו) יאטמו, (כלומר, שיטמטמו עד שמגבלה
טם  ערך ב 'ערוך' וראה שם). ל'ספרי ' בפירושו הלל (רבינו

.800 עמ ' פ "א, חלה כפשוטה' וב 'תוספתא משנה,28)ב ,
א  נותנת שהיא משעה אסורה קבע  אכילת ואילו ת שם.

גמר  לפני  הותרה לא ומעשרות תרומות לענין גם וכן המים.
מהל' פ "ג למעלה ראה בלבד, עראי  אכילת אלא מלאכה

שם. ראשונה' 'משנה ועי ' ה"א. א:29)מעשר ע , במנחות
מין  ושיפון שועל שבולת חיטים, מין כוסמין "תנא,
צירוף , לענין ולא לישה, לענין רבינו ומפרשה שעורים".
הובא  מ "ב , פ "ד בחלה שנאמר ממה לנו יקשה שלא בכדי 
ה"א) פ "ג (שם שב 'ירושלמי ' ואף ֿעלֿפי  ה"ג. פ "ז למעלה
הטימטום", אחר בהן מהלך את דברים, כל "ושאר  אמרו:
סי ' יו"ד יוסף ' ('בית הנ"ל במנחות כהברייתא רבינו פסק 

שכז).

.‰‰ÏbÏb˙30ÏÎB‡‰ ,ÌÈBÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
‰˙ÈÓ iÁ  ‰lÁ ˙LÙ‰ Ì„˜ ‰pnÓ31‡È‰L ÈtÓ , ƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ

ÏË32ÔÓ ‰lÁa ˙iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ
‰˜BÏ  ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰Bz‰33ÏË ÏÎB‡ ÏÎk ,34; «»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  Ì‰ÈcÓ ˙iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ««
.˙ecÓ«¿

שם.30) בפ "ג, -31)משנה בו התרו ואם שמים. בידי 
כדלהלן. פ "ה 32)לוקה, כנ"ל כתרומה, דינה חלה שהרי 

מן  האוכל אולם, ה"ה. מעשר מהל' בפ "א וראה הי "ג.
אף ֿעלֿפי מיתה, חייב  אינו וטמטום, גלגול לפני  העיסה
זה  שאין ה"ב ), (למעלה להפריש ואפשר המים את שנתנו
מלאכתה  נגמרה שלא מתבואה כאוכל אלא טבל, כאוכל

שלמה'. ו'מלאכת רדב "ז ועי ' שם 33)למעשר, 'ירושלמי '
תורה". דבר חלתן על שלוקין אומרת, "זאת ה"ב : פ "א

הֿו.34) אותיות ה"ב  סנהדרין מהל' ופי "ט  א. יג, מכות

.Â‰qÚ35‰ÚÓ„pL36‰eËt  ÏbÏb˙z ‡lL „Ú37; ƒ»∆ƒ¿¿»«∆…ƒ¿«¿≈¿»
˙iÁ  ÏbÏb˙zMÓ38LÈc˜n‰ ÔÎÂ .39B‡ B˙qÚ ƒ∆ƒ¿«¿≈«∆∆¿≈««¿ƒƒ»

d˙B‡ È˜Ùn‰40‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Ì„˜ ««¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»
dÏbÏb Ck Á‡Â d41d˙B‡ È˜Ù‰ B‡ dLÈc˜‰ B‡ , »¿««»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

˙iÁ BÊ È‰  da ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Á‡««∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¬≈«∆∆
‰lÁa42. ¿«»

ב 'אור 35) ראה בקמח , המים נתינת לאחר ומדובר מ "ב . שם,
תרומה.36)שמח '. בה פטור 37)שנתערבה שהמדומע 

בזמן  בחלה ומדובר ה"ד. סוף  פ "ו למעלה ראה החלה, מן
ב 'תוספות  ועי ' כג, בהערה (שם מדרבנן אלא שאינה הזה,

איגר'). עקיבא גלגול,38)רבי  בשעת שנתחייבה שכיון
נפטרת. אינה מ "ג.39)שוב  נזכר 40)שם, לא הפקר דין

מ "ג  שם שבפ "א כיון הקדש, מדין רבינו ולמדו שם, במשנה
ה"ג, שם למעלה וראה חלה. חיוב  לענין כאחד שניהם נזכרו

שם. הגר"א ובביאור ס "ז, של סי ' אם 41)וביו"ד אבל
פטורה, זו הרי  הקדש, או הפקר העיסה היתה גלגול בשעת
חינוך' ב 'מנחת וראה הסמוכה. בהלכה הנזכר הטעם מן
וב 'תרומת  ,800 עמ ' חלה כפשוטה' ב 'תוספתא שפה, מצוה
שבפ "ב  ואף ֿעלֿפי  ואילך. ז עמ ' אליעזרי  להר"ש חלה'
וזכה  שבלים הפקיר "אם רבינו: כתב  הי "ב , תרומה מהל'
נראה  תרומה", אינה - תרומה מהן והפריש ועבר בהן
הכ"ב , בפ "א שם שהרי  זה, לענין וחלה תרומה שחלוקים
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חייבין  לארץ , שנכנסו חוצהֿלארץ  פירות "וכן : רבינו כתב 
היה  העיסה כשגלגול התורה, מן (כלומר, וכו' בחלה
לארץ  שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו ואם בארץ ),
בפירוש  כסף ֿמשנה (לפי  מדבריהם" במעשרות חייבין -
חובת  עם שייכות לעיסה לה אין גלגול שלפני  הרי  אחד),
ב 'אור  (ראה חלה חלתו - חלה הפריש שאם לזה פרט  חלה,

חובת 42)שמח '). את מפקיעים וההפקר ההקדש ואין
כנ"ל. להם, שקדם הגלגול בשעת שחלה החלה,

.ÊdLÈc˜‰43„Èa ‰ÏbÏb˙Â ,ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿«
‰eËt  d‡„t Ck Á‡Â Lc˜‰‰44˙ÚLaL ; «∆¿≈¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

.‰eËt ‰˙È‰ d˙BÁ»»»¿»¿»

שם.43) ממה 44)משנה, זאת למדו - א סז, במנחות
וכן  הקדש. עיסת ולא גוי  עיסת ולא "עריסותיכם", שנאמר
אדם  שיגלגל מצוי  זה שאין אלא כנ"ל, הפקר לענין הדין
הקדישה  : רבינו כתב  לא ולכן בה, יזכה ולא הפקר עיסת
יו"ד  בשו"ע  אבל הקודמת. בהלכה כמו וכו', הפקירה או
חובה, בשעת פטור של דין להשמיענו "הפקר", כתב  שם,

הזה. בזמן נוהג שאינו כיון כתב , לא "הקדש" דין ואילו

.ÁÌÈÎBk „BÚ ÔÎÂ45BÏ ˙BOÚÏ Ï‡OÈÏ Ô˙pL ¿≈≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈«¬
zÓa BÏ d˙e ,‰qÚ˙iÁ  dÏbÏ‚ ‡lL „Ú ‰46; ƒ»¿»»¿«»»«∆…ƒ¿¿»«∆∆

‰eËt  dÏbÏbMÓe47. ƒ∆ƒ¿¿»¿»

עיסת 45) כדין גוי  עיסת שדין רבינו, וכוונת מ "ה. שם,
שנאמר  ממה שם, במנחות נתמעטו ושניהם הקדש,

כנ"ל. היתה 46)"עריסותיכם", גלגול שבשעת כיון
ישראל. של העיסה 47)העיסה היתה גלגול שבשעת כיון

והחידוש  ה"ה. סוף  פ "ו כנ"ל פטורה. גוי  ועיסת גוי , של
ולא  לחיוב  לא המגלגל, אחר חלה לענין הולכים שאין בזה,
יו"ד  (ש"ך גלגול בשעת שלו שהעיסה מי  אחר אלא לפטור,

ה"י ). שם למעלה וראה ב , אות שם

.Ëb48‡lL „Ú ‰ÏbÏb˙ :‰qÚ BÏ ‰˙È‰Â ib˙pL ≈∆ƒ¿«≈¿»¿»ƒ»ƒ¿«¿¿»«∆…
‰eËt  ib˙49˜ÙÒ Ì‡Â .˙iÁ  ib˙pMÓ Ì‡Â ; ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«∆∆¿ƒ»≈

ÈÙÏ ,‰lÁa ˙iÁ 50ÏÎ‡L ÊÂ .‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L «∆∆¿«»¿ƒ∆¬ƒ»¿»∆»«
.LÓÁ ‰ÈÏÚ iÁ ÔÈ‡  da ‡ˆBiÎÂ BÊ ˜ÙÒ ˙lÁ««»≈¿«≈»≈«»»∆»…∆

מ "ו.48) כנ"ל.49)שם, פטורה, גוי  שעיסת
שם 50) וברש"י  א. קלד, בחולין וראה ה"ד. שם 'ירושלמי '

מתנות, לענין הי "ג, בפ "ט  שלהלן ואף ֿעלֿפי  חלה. ד"ה
קודם  הבהמה נשחטה אם הוא ספק  שאם רבינו כתב 
עליו  מחבירו והמוציא פטור שנתגייר, אחר או שנתגייר
ספק  בין הבדל שיש ותירצו זאת, הקשו שם בגמרא הראיה,
לבין  לחומרא, שהוא קדושה) שהיא חלה (כלומר, איסורא
שהוא  ה"ז) בפ "א כנ"ל חולין, שהן (מתנות ממון ספק 
חייב  הגר שאין נראה, רבינו ומלשון שם). (חולין, לקולא
אצלו  להשהותה הוא יכול אלא לכהן, הספק  חלת את לתת
תרומת  שלגבי  ואף ֿעלֿפי  שם). ('ירושלמי ' לכהן למכרה או
ה"ה): מעשר מהל' (פ "ט  רבינו כתב  דמאי , של מעשר
יבא  שלא חכמים שהחמירו הוא, הטעם שם לכהן", "ונותנה
ראשון  מעשר אוכל שהוא כדרך אצלו, ישהנה אם לאכלה
שהם  וישכח  ה"ב ), (שם ולעני  ללוי  נותנם שאינו עני  ומעשר

ויש  שם). (משנהֿלמלך תרומה ולא לזרים, מותרים
אברהם' ו'יד שם, ה'ירושלמי ' על הפנים' ('מראה אחרונים
הי "ז) תרומות מהל' פ "ז המשנהֿלמלך ע "פ  של, סי' יו"ד
מספק  החלה את שמפריש היא, רבינו שדעת שסוברים
בה  שיש שכיון ודאי , בחלת נוהג שהוא כדרך לכהן, ונותנה
לא  שם), (חולין שבבבלי  וכיון בה. החמירו מיתה, עון
על  בזה סומכים אין לכהן, למכרה שמותר הזכירו
אות  שם ליו"ד בש"ך וראה כן. לעשות שהתיר ה'ירושלמי '

ח .

.È‰qÚ51‰‡ÓË ˜ÙÒ da „ÏBpL52 ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ»∆«»¿≈À¿»…∆∆ƒ¿«¿≈
‰‡ÓËa ‰pOÚÈ53ı‡aL ÔÈlÁ ‡nËÏ znL ÈÙÏ , «¬∆»¿À¿»¿ƒ∆À»¿«≈Àƒ∆¿∆∆

Ï‡OÈ54d˙lÁ ÛO˙Â ,55‰ÏbÏb˙pL Á‡ dÏ „ÏB . ƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ56‰Bz‰ ÔÓ ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»

ÏkL ;‰‰Ëa ‰pÓ‚È 57ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏeh‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ eÊb »¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿

‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡58,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ »ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»
˙ÏÎ‡ ‡Ï59˙ÙO ‡ÏÂ60. …∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

פ "א.51) סוף  שם ותוספתא מ "ב , שהעיסה 52)שם כיון
על  להלן, כמבואר כחולין, דינה שנתגלגלה, קודם הזו,
ספק  ואילו חולין, אפילו שמטמא כזה בספק  שמדובר כרחנו
לעשותה  הותר לא חולין, ולא תרומה אלא מטמא שאינו
שרק  בידים, לטמאה ואסור כלל, נטמאו לא שהרי  בטומאה,
ובפט "ז  הי "ב , פ "ז למעלה כמבואר מותר, טומאה לה לגרום
בדברי להלן וראה (רדב "ז). ה"ט  אוכלין טומאת מהל'

דוד'. שנולד 53)'חסדי  שכיון גלגול, לאחר אפילו כלומר,
מותר  - למעלה כמבואר חולין, גם המטמא טומאה ספק  בה
אסור  טומאה ספק  בהם שנולד ותרומה חלה שרק  לטמאה,

אבל ה"ג), תרומות מהל' (פי "ב  הטבולים לטמאן חולין לא
להלן. וראה לחלה,54)לחלה. טבולים שהם אף ֿעלֿפי 

כנ"ל. מספק , שטמאה (למעלה 55)כיון טמאה חלה כדין
ה"ד). את 56)פ "ה מטמא ודאה רק  כלומר, א. לז, נדה

ולפיכך  החולין, את מטמא אינה ספיקה אבל החולין,
מפני אלא אינה זו עיסה טומאת כל שהרי  בטהרה, יגמרנה
ולפיכך  כחלה, הם הרי  לחלה הטבולין חולין אומרים: שאנו
שנולד  שאף ֿעלֿפי  ממש, בחלה כמו בהם להחמיר עלינו
תרומות  מהל' בפי "ב  כמבואר לטמאה, אין טומאה, ספק  בה
טומאה  ספק  בה נולד אם אבל למעלה), (ראה ה"ג
כמו  בטהרה לעשותה להחמיר אין החולין, את גם שמטמאה
חולקה  למה היטב  מתבאר זה, [ולפי  שם). דוד' ('חסדי  חלה
ספק  לה "נולד אחת: לבבא ולא בבות לשתי  זו הלכה
ומשגלגלה  בטומאה, תעשה גלגלה שלא עד - טומאה
מותר  הגלגול, לפני  שנולד שבספק  לפי  בטהרה", תעשה

כנ"ל]. הגלגול, לאחר גם בטומאה א.57)לעשותה ז, שם
עובר 59)שם.58) האוכלה וכהן טמאה, היא שמא

ה"ג. תרומות מהל' בפ "ז כנ"ל טהורה 60)בעשה, שמא
היא.

.‡È‰OÚÈ ‡Ï61‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ‰‡ÓËa B˙qÚ Ì„‡ …«¬∆»»ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ»∆»
‰fÈ62ÏczLÈÂ63‰hÈÂ64LÈÙ‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ

‰È‰ .‰B‰Ë ‰lÁ65ÌÈn‰ ÔÈe BÈa66ÏÚ ˙È «»¿»»»≈≈««ƒ»≈«
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ÔÈÏÈÓ ‰Úa‡67‰‡ÓËa ‰pOÚÈ 68‰lÁ LÈÙÈÂ «¿»»ƒƒ«¬∆»¿À¿»¿«¿ƒ«»
‰‡ÓË69. ¿≈»

בטהרה,61) עיסתו לעשות יכול שאינו "מי  מ "ג: פ "ב  בחלה
יעשנה  אומר עקיבא ורבי  בטומאה, יעשנה ואל קבין יעשנה
יעשנה  לא בטהרה, לעשות יכול שאם הרי  וכו'". בטומאה

הכל. לדברי  לטומאה.62)בטומאה, יתקרב  שלא
אליו.63) הקרבה מטומאה אם 64)להתרחק  כלומר,

ה"ב .65)נטמא. שם, המקוה 66)'ירושלמי ' בין כלומר,
בה. להטהר רוצה מילין 67)שהוא "ד' ב : קכב , בחולין

ידיים  ולנטילת ולתפלה בטהרה), עיסה לגבל (כלומר, לגבל
מיל  אפילו לאחריו אבל לפניו, אלא שנו לא וכו'. מילין, ד'
על  קאי  לא שזה היא רבינו שדעת ונראה חוזר". אינו אחד
 ֿ (כסף  שם רש"י  כדעת בלבד, היתר על אלא "לגבל",
בין  חילקו שלא שם ה'ירושלמי ' מלשון נראה וכן משנה),
בפ "ד  וראה ה"א). סוף  הפנים' ('מראה לאחריו ובין לפניו

ה"ב ֿג. תפילה עקיבא 68)מהל' כרבי  שם, חלה משנה,
בטומאה", יעשנה ואל קבין "יעשנה שאמרו כחכמים ולא
ספק  בה "נולד ה"י ) למעלה והובאה מ "ב , (פ "ג ששנינו כיון
אמרו: ולא בטומאה", יעשנה גלגלה שלא עד טומאה
וב 'חזון  שמח ' ב 'אור וראה ראשונה'. ('משנה קבין" "יעשנה

ה"ד.69)איש'). פ "ה כנ"ל ויסיקנה, לכהן ותנתן

.ÈÌÈOBÚ ÔÈ‡70ı‡‰ ÌÚ ˙lÁ71Ï‡ ,‰‰Ëa ≈ƒ«««»»∆¿»√»¬»
‰Ê ‰qÚ‰ Ïa‚Ó ?„ˆÈk .‰‰Ëa ÔÈlÁ ˙qÚ ÌÈOBÚƒƒ«Àƒ¿»√»≈«¿«≈»ƒ»∆
ÈÏÎa dÁÈpÓe ,d˙lÁ È„k ‰pnÓ LÈÙÓe ,Á‰∆»≈«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈

‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ‡ ÈÏÎ B‡ ÌÈÏÏ‚72ÔÈ‡L ¿»ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈
˙‡ ÏËB  ı‡‰ ÌÚ ‡BiLÎe ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«»»∆≈∆
‰f‰ :BÏ ÌÈÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â ‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL¿≈∆∆»ƒ»¿∆««»¿¿ƒƒ»≈

dÏËÏ ÊÁ˙ ‡nL ,‰lÁa Úbz ‡lL73‰Ó ÈtÓe . ∆…ƒ«««»∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»
?‰Ê BÏ eÈz‰74Ïab ÏL ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ75. ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆«»

א.70) סב , בגיטין הובאה פ "ג, דמאי  כלומר,71)תוספתא
שיוכל  כדי  עםֿהארץ , בשביל שלמה עיסה לגבל אסור
שלו  העיסות שאר על חלה כולה את לעשות עםֿהארץ 
וראה  פירושו. את הראשונים רוב  וקיבלו חננאל, (רבינו
של  וטעמו כפשוטה'). וב 'תוספתא שם, ו'תוספות' ברש"י 
שהחבר  נמצא ויטמאה, חלה יפריש שעםֿהארץ  שכיון דבר,

לחלה. טומאה מקבלים 72)גורם אינם האלה הכלים שכל
ה"ו). כלים מהל' (פ "א תחבולה 73)טומאה אלא זו אין

שהרי בחלה, מליגע  שיפחד עםֿהארץ  על שוא של ואיום
נטמאה. אם אפילו לטבלה חוזרת אינה דבר של לאמיתו

והזהיר 74) החלה, את החבר שהפריש באופן דוקא כלומר,
גורם  אלא הוא אין שאז כנ"ל, בה, יגע  לבל עםֿהארץ  את

הי "ב . בפ "ז כנ"ל מותר, זה ודבר חולין, שאם 75)לטמא
פרנסתו  נמצאת עמי ֿהארץ , עיסות לגבל עליו נאסור

מקופחת.

.‚ÈÁ ˙L‡76ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙Be ˙„wÓ ≈∆»≈¿«∆∆∆∆ƒ≈∆«
ı‡‰77‰qÚa ÌÈÓ ÏÈËzMÓ Ï‡ ;78ÚiÒz ‡Ï »»∆¬»ƒ∆«ƒ«ƒ»ƒ»…¿««

‰‡ÓËa d˙qÚ ‰OBÚ ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡79ÔÎÂ . »ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»»¿À¿»¿≈
ÌBzÁp‰80‰‡ÓËa ‰OBÚL81ÔÈÎBÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï  ««¿∆∆¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒ

BnÚ82‰Ú ÈBÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ,83Ï‡ ; ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈¿≈¬≈»¬»
ËÏtÏ ˙t BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ84. ƒƒƒ«««¿»

א.76) סא, וגיטין מ "ט , פ "ה שם 77)שביעית במשנה
זאת  התירו ולא שלום". דרכי  מפני  אלא אמרו "לא ושם:

שרוב  כיון עםֿהארץ , באשת הן אלא מעשרין עמי ֿהארץ 
החשודה  באשה לא אבל ה"א), מעשר מהל' בפ "ט  (ראה
ה"ז). ויובל שמיטה מהל' בפ "ח  להלן (ראה השביעית על

המשנה).78) (פירוש טומאה" העיסה תקבל "שאז
מהל'79) בפ "י  וראה בהי "א. כנ"ל כן, לעשות ואסור

ה"א. ומושב  משכב  ב .80)מטמאי  נה, זרה עבודה
כנ"ל.81) עםֿהארץ , שהוא ובוררין 82)כיון מרקדין אבל

עםֿהארץ . אשת עם כמו שלום, דרכי  מפני  כנ"ל 83)עמו
י "א. אצלו 84)בהלכה מוליך שהנחתום למי  כלומר,

לאופה, פת עמו מוליכים אין אבל שימכרום. כדי  ככרותיו
אבל, ד"ה שם ה'תוספות' (כפירוש הלישה סוף  היא שאפיה

פ "ח . שם בתוספתא מפורש וכן שם). רש"י  כפירוש ולא

.„ÈÁ˜Bl‰85Ó‡Â ,‡ÈeÒa ı‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ «≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
BÏ86‰lÁ LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡  ‰lÁ ÈzLÙ‰ :ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»

ÏÚ ı‡a Ï‡OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«
‰ÏB„‚ ‰Óez87‰lÁ‰ ÏÚ ‡ÈeÒa e„LÁ ‡Ï Ck ,88. ¿»¿»»…∆¿¿¿¿»«««»

ה"ו,85) פ "ב  שם ותוספתא ה"ד, פ "ד חלה 'ירושלמי '
גמליאל. כרבן ולא לו 86)כחכמים אמר לא שאם

טמאה  חלה כדין חלה, להפריש הלוקח  חייב  שהפריש,
סוריא  על טומאה חכמים גזרו שהרי  ה"א), פ "ו (למעלה

ה"ו). מת טומאת מהל' מהל'87)(פי "א פ "ט  למעלה ראה
ה"א. וכלֿשכן 88)מעשר התורה. מן שיעור לה שאין

כמו  מיתה בה יש שהרי  עליה, נחשדו לא ישראל שבארץ 
לא  עור "ולפני  של לאו על נחשדו ולא (רדב "ז). בתרומה

מכשול". תתן

.ÂËÁ˜Bl‰89ı‡Ï ‰ˆeÁa90ÌBzÁp‰ ÔÓ91CÈˆ  «≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
LÈÙ‰Ï92˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ93, ¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ

ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â94BÏˆ‡ Á‡˙n‰95CÈˆ BÈ‡  ¿≈»ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ
˜ÙqÓ ‰lÁ LÈÙ‰Ï96. ¿«¿ƒ«»ƒ»≈

ה"ח .89) פ "א שם ותוספתא שם, שם,90)'ירושלמי '
החלה, על נחשדו לא ישראל ובארץ  בסוריא אבל מנא. כרבי 

הפרשתי92)עםֿהארץ .91)כנ"ל. הנחתום אמר ואפילו
וכן  (רדב "ז). עור" "ולפני  של לאו על חשודים שהם חלה,
בשבת  אלא שהפריש, לומר נאמן אינו במעשרות גם

ה"א. מעשר מהל' בפי "ב  כנ"ל עליו, ֿ 93)שאימתה עם
נתארח 94)הארץ . "אם ב : לט , זרה בעבודה בברייתא

לוי , בן יהושע  לרבי  ליה מסייע  מותר. - הבית בעל אצל
- לביתו הבית בעל לו שגר לוי , בן יהושע  רבי  דאמר
על  להוסיף  בא לוי  בן יהושע  שרבי  משמע  מותר".
צריך  ואין מותר, הבית בעל אצל הלוקח  שאפילו הברייתא,

אצלו. המתארח  הבית.95)לומר בעל ואפילו 96)אצל
אינו  והוא אוכל, שהוא ממה לו נתן שוודאי  בחוץ ֿלארץ .
מפני להפריש צריך הנחתום מן לוקח  אבל החלה. על חשוד
לא  עור "ולפני  של ללאו חש ואינו להכשילו, חשוד שהוא

כנ"ל. מכשול", תתן
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ה'תשע"ט  שבט  ז' ראשון  יום 

 



   1 

ואסור 1) לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר
לכתחילה. להקריבו

.‡.‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‡ÈÓ ÏeÒt BÈ‡L c Ïk ‡Ï…»»»∆≈»≈ƒ¿«¿ƒ»
eÚÎÂ LeÁk ‰O ‡ÈÈ ‡Ï  ‰ÏBÚ iÁ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«»»…»ƒ∆»¿»
ÏÎB e‡Â :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌeÓ Ba ÔÈ‡ È‰ :Ó‡ÈÂ¿…«¬≈≈¿«∆∆¡«¿»≈

ÓB‚Â2Án‰ ÔÓ ‡ÈÈ  Ôa˜Ï ‡ÈiL Ïk ‡l‡ .3. ¿≈∆»…∆»ƒ¿»¿»»ƒƒ«À¿»

לה'".2) משחת וזובח  ונודד זכר, בעדרו ראה 3)"ויש
והמשובח  היפה מן "שיביא הי "א: ולהלן ה"ח , פ "ב  למעלה
להביא  מיוחדת מצוה הוא זה וכל המין", שבאותו ביותר
אפילו  יוצא חובתו ידי  לצאת כדי  אבל המובחר, מן
ה"ד: הקרבנות מעשה מהל' בפט "ז ראה בבינוני , לכתחילה
כחוש  יביא לא וכו' עגל או כבש או איל או שור שנדר "מי 
להביא  חייב  ואינו מועטין שדמיו מפני  המין שבאותו ביותר

הבינוני ". יביא אלא וכו' ביותר והשמן היפה

.ÌÈÏÈ‡ ÔÈ‡ÈÓ :Lc˜n‰ ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ4 ¿»»ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ
‡BnÓ5ÌÈOk ÔÈ‡ÈÓe ,6ÔBÁÓ ÌÈÁ Ô‰ÈabL7, ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ∆«≈∆¿»ƒ≈∆¿

ÔBM‰ ÔÓ ÌÈÏ‚Ú ÔÈ‡ÈÓe8˙BÏÊB‚Â ,9CÏn‰ ‰Ó10, ¿ƒƒ¬»ƒƒ«»¿»≈««∆∆
ÔÈËeÏ‰Â ÔÈÁwÓ ÔÈÈ ÔÈ‡ÈÓe11LÓÎnÓ ˙ÏÒÂ , ¿ƒƒ«ƒƒ»¿«ƒ«¬«ƒ¿…∆ƒƒ¿»

‰ÁBÈÂ12ÚB˜zÓ ÔÓL ÔÈ‡ÈÓe ,13. ¿¬»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

שנים.4) שתי  א.5)בני  פז, מנחות שנה.6)ברייתא בני 
רבי7) וכו', מחברון כבשים ממואב  "אילים בברייתא: שם

וב 'תוספות' כרחבן". שגובהן כבשים מביאין אומר יהודה
ורש"י רבינו (לפי  הדבר ופירוש רחבים", "שגובהן גרסו שם

רחבים. שגביהן בברייתא.8)בכת"י ) בני9)שם תורים
בברייתא.10)יונה. במשנה,11)שם - ב  פו, שם

לרבינו  המשניות ובפירוש ועטולין". "קדוחים שם והגירסא
בית  להן "שניה עוד: אמרו ושם והטולין", "קרותים גרס 

בבקעא". סגנא וכפר בהר, לבן ובית ב 12)רימה פג, שם 
זנוח ) (ערך והערוך וזטחא", "מכניס  שם והגירסא במשנה. -
"מכמס  הגירסא שבמשניות ובמשנה וזנוחא", "מכמס  גרס 
בבקעא". עפריים להן "ושניה עוד איתא ושם ומזוניחא",

(כלומר,13) אלפא תקוע , במשנה, - ב  פה, שם
בעבר  רגב  להן שניה אומר שאול אבא לשמן, אלף =ראשון)

הירדן.

.‚ÌÈˆÚ‰ Ïk14ÌÈL„Á‰15‰ÎÚnÏ ÌÈLk16‡ÏÂ . »»≈ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ««¬»»¿…
ÏMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÊ ÏMÓ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰17eMÈ ÌeMÓ ,ÔÙb »¿ƒƒƒ∆«ƒ¿…ƒ∆∆∆ƒƒ

Ï‡OÈ ı‡18ÔÈÏÈ‚ eÈ‰ el‡e .19ÏL ˙BiaÓa : ∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿ƒƒ¿À¿ƒ∆
‰‡z20ÌÈLÁ ÏL21eMÈa ÔÈ‡L22ÊB‚‡ ÏLe , ¿≈»∆√»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¡

ÔÓL ıÚ ÏLe23ÔÈÊb‰Â .24‰LÓ ‰OÚL25‰n‡  ¿∆≈∆∆¿«¿»ƒ∆»»∆«»

ÔaÁ ‰n‡Â Ôk‡26LÈ„b ˜ÁÓk ÔÈÚÂ ,27.‰‡Ò ÏL »¿»¿«»»¿»¿»¿»¿««»ƒ∆¿»
˙BB„Ï ÔÈOBÚ Ô˙BÓÎe28. ¿»ƒ¿

להלן.14) וראה כט .), תמיד (המפרש, העצים" רוב  "כלומר,
ה"ב .15) פ "ו למעלה ראה הדיוט , בהן נשתמש שלא
למערכה".16) כשרין העצים "כל במשנה: שם, תמיד

המסודרין  העצים מן שנעשה האש צבור הוא "מערכה
וראה  מג:). ליומא בפיה"מ  (רבינו האש" ומבערין וגדושין
היו  ויום יום בכל כי  ה"ה הכיפורים יום עבודת מהל' בפ "ב 
מהל' בפ "ו גם וראה אש, של מערכות שלש המזבח  על

ה"א. ומוספין גפן 17)תמידין משל "חוץ  במשנה: שם
זית". כט :).18)ושל (שם יעקב  בר אחא כרב 

שבעצים 19) מובחרים שהם משום המערכה, לעשות
הראב "ד). וענפים"20)(פירוש "חריות והם שם. משנה,

כט .). תמיד כלומר,21)(המפרש, חרשים" "של צ "ל:
שמדובר  כט :) (שם בגמרא אמרו וכן (כסף ֿמשנה). יערות

פרי . עושה שאינה ואינן 22)בתאנה במדבריות, אלא
(רבינו  ישראל ארץ  ישוב  משום בזה ואין לאכילה, ראויות

שם). המשניות עצים 23)בפירוש והם במשנה, שם
שם). תמיד (מפרש, נר כמו כתב שדולקין שם והרע "ב 

שהוא  שמעתי  ואני  אפרסמון. שמן העושה "עץ  שהוא:
ואף ֿעלֿגב  צינוב "ר, ובערב  פינ"ו, בלע "ז לו שקורין האילן
לא  הלכך וזית, בגפן כמו צורך, בו אין הוא מאכל דעץ 
הגפן  שאסרו כדרך ישראל ארץ  של ישובה משום  אסרוהו

ה"ב :24)והזית". ומוספין תמידין מהל' בפ "ב  ראה
יותר  שחר של תמיד עם עץ  של גזירים בשני  לעלות "מצוה
של  תמיד עם גזירים שני  מוסיפין וכן וכו' המערכה עצי  על

הערביים". המזבח 25)בין על שהעלו הגזירין כלומר,
במשכן. המערכה.26)שהיה מקום כמידת - ב  סב , זבחים

המזבח " על אשר האש על אשר העצים "על (שם) ותניא
כלום". המזבח  מן יוצאין עצים יהיו "שלא – ח ) א, (ויקרא

יובש,27) מדת היא סאה בזבחים. שם "גודש", צ "ל:
וגדושה. מלאה כשהיא הזאת המדה כעובי  ופירושו

אמה 28) כ"ד היה דורות של במזבח  המערכה מקום כי  אף 
פ "ב  (ראה טפחים וארבעה אמה כ"ד על טפחים וארבעה
גדולה  הגזירין מדת היתה לא – ה"ז) הבחירה בית מהל'
"האומר  מ "ד: פ "ו בשקלים ששנינו ממה נשמע  שכן יותר,
שם  וב 'ירושלמי ' גזירין". משני  יפחות לא עצים, עלי  הרי 

כאן). המוריה' ב 'הר (וראה אמה הוא השיעור כי  נאמר

.„ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ29˙BÁn‰ ÈhÁ ˙ÚÈÊa30 ¿≈«»ƒƒ¿ƒ«ƒ≈«¿»
?ÌÈÎÒp‰Â31ÈˆÁ 32‰BL‡ ‰La ‰„O‰33ÚÊÂ ¿«¿»ƒ»¬ƒ«»∆¿»»ƒ»¿»«

dÈˆÁ34‰iL ‰Le ,35‰BL‡a ÚfL ÈˆÁ‰  ∆¿»¿»»¿ƒ»»«¬ƒ∆»«»ƒ»
ÌBÈ ÌÈÚL ÁÒtÏ Ì„˜ Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÚÊÂ36Ì‡Â . ¿»««≈ƒ»«≈…∆«∆«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ck Á‡Â ‰BLÂ LBÁ  ‰„eÚ ‰„O‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«»∆¬»≈¿∆¿««»
ÚBÊ37ÌÈhÁ‰ Be .38˙‡ ÛL Ck Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ≈«≈«ƒƒ»∆»∆¿««»»∆

ÌÈhÁ‰39‰a‰ Ô‰a ËÚBeeÙl˜˙iL „Ú40. «ƒƒ≈»∆«¿≈«∆ƒ¿«¿

מנחות 29) משנה מהודרת. וסלתן יפות החטים יהיו למען
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ב . פה, שם  וברייתא א. והם 30)פה, עצמן, בפני  הבאות
מהל' בפי "ב  ראה יחיד, מנחות ותשע  ציבור מנחות שלש

ה"אֿד. הקרבנות מנחת 31)מעשה של החיטים כלומר,
כאן. המוריה' ב 'הר וראה ה"א. שם בפ "ב  עי ' הנסכים,

בלי32) בלבד בניר חצייה והשאיר השדה, כל חרש כלומר,
שהשדה 33)זריעה. באופן מדובר כי  אמרו, שם בגמרא

והיתה  הראשונה, השנה לפני  חרושה כלומר, עבודה. היתה
רבינו  כאן שכתב  מה וממילא שלימה, שנה כולה בורה
והשניה  לזריעה, הראשונה הכוונה, - ראשונה בשנה
ולחםֿמשנה. בכסף ֿמשנה וראה שם. רש"י  וכדעת לחרישה,

פעמיים.34) שנחרש במקום היתה זו שזריעה נמצא השני .
כדלעיל.35) לחרישה, ושלישית לזריעה שניה כלומר,
יש 36) "שכבר בשבט  ה' ביום והוא וברייתא. במשנה, שם

גרשום). ורבינו (רש"י  עליה" שזורחת לחמה שם.37)כח 
שם.38) תנאֿקמא.39)ברייתא, כדעת - א עו, שם משנה

החיטה  שיכו ועניינו ראש, ישופך מן גזור הוא  "ושיפה
המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר עד בכח  בידים

שיפה 40)שם). וכו' טעונות המנחות "כל במשנה: שם
"ובעיט  בחיטין", שהיא ובעיטה עד ברגל אותה שדורסין ה

שם). המשנה, (פירוש נשברת"

.‰˙B‡Ó LÏL ˙BeÚË ˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰ Ïk»«ƒƒ∆¿»¿¿≈
‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL41ËÚBe ˙Á‡ ÛL . ƒ»«¬≈≈¿ƒ»»««≈

LÏL ËÚBe ÌÈzL ÛL ,ÌÈzL42LÏL e‡ˆÓ . ¿«ƒ»¿«ƒ≈»ƒ¿¿»
‰ÏÈÏÁ ÊBÁÂ .˙BËÈÚa LÓÁÂ ˙BÙÈL43Ó‚iL „Ú , ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¬ƒ»«∆ƒ¿…

È„k ,‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL ˙B‡Ó LÏL¿≈ƒ»«¬≈≈¿ƒ»¿≈
‰ÙÈLa ‰ÎÏB‰‰Â ‰‡B‰‰ LBÁÂ .‰a‰ eÙl˜˙iL∆ƒ¿«¿«¿≈¿≈«»»¿«»»¿ƒ»

ÈÓÁ‰Ï ˙Á‡44‰ÙÈ ‰ÙÈ „wÓe ÔÁBË Ck Á‡Â .45. ««¿«¿ƒ¿««»≈¿«≈»∆»∆

במשנה.41) שם.42)שם שם.43)ברייתא, רש"י  ראה
דילמא 44) או חד, ואתויי  אמטויי  ירמיה, רב  "בעי  שם:

דקתני "הא רש"י : ופירש תיקו". מאי . תרי , ואתויי  אמטויי 
בידו  ומביא שמוליך דמה ואתויי , אמטויי  היינו אחת, שף 
שיפה, חד קרי  לחודא להולכה דילמא או אחת, שיפה חשיב 
לא  זו שבעיא ומכיון שיפה". אחשיב  לחוד הבאה נמי  וכן
לשיפה  וההובאה ההולכה ולחשוב  להחמיר יש נפשטה,

שהיה 45)אחת. במשנה) עו: (שם חכמים אמרו בעומר,
שהיה  (שם) אמרו הלחם, ובשתי  נפה. בשלשֿעשרה מנופה
ואילו  באחתֿעשרה, הפנים ולחם בשתיםֿעשרה, מנופה
רבינו  כתב  ולכן שיעור, חכמים נתנו לא המנחות בשאר

שיעור. נתינת בלי  יפה, יפה ומרקד

.ÂÔÈi‰46˙BiÏ‚‰ ÔÓ ÌÈÚ ‡ÈÓ 47ÌÈÓk‰ ÔÓ , ««ƒ≈ƒ¬»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÌÈ„eÚ‰48‰La ÌÈÓÚt49CB„Â ,50B˙B‡ ÔÈÒBÎÂ . »¬ƒ«¬ƒ¿»»¿≈¿¿ƒ

˙BpË˜ ˙BiÁa51‡ÏÂ ˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»««««¿…
LÏL LÏL ‡l‡ ,ÌÈzL ÌÈzL52˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â . ¿«ƒ¿«ƒ∆»»»¿≈¿«≈∆

Û„B BÁÈ ‰È‰iL È„k ,‰Èt „Ú ˙ÈÁ‰53BÈ‡Â . ∆»ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ÔÈÁÓ˜‰ ÈtÓ ,˙ÈÁ‰ ÈtÓ ‡Ï ‡ÈÓ≈ƒ…ƒƒ∆»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒ»∆«¿≈

ÔÈi‰54‰ÈÏeMÓ ‡ÏÂ ;55ÈtÓ ,56‡l‡ ;ÌÈÓM‰ ««ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆»
dLÈÏMÓ57dÚˆÓ‡Óe58˙ÈÚˆÓ‡ ÏL59. ƒ¿ƒ»≈∆¿»»∆∆¿»ƒ

הלכה 46) כל ומקור לנסכים. היין עושין היו כיצד כלומר,
במשנה. - ב  פו, במנחות כשאר 47)זו לארץ  "הסמוכות

מן  מוגבהות =) דלויות שאינן המשנה) (פירוש הכרמים"
ה"ט . פ "ו למעלה וראה "ואין 48)הארץ ). שם: משנה,

העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא וכו' מביאין
בשנה,49) פעמים העבודים כרמים תנא - א פז, שם בגמרא

כמין  השרשים סביבות החפירה היא הכרמים "ועבודת
בהן  שיכנס  כדי  כולה העפר אותה ולהפך ולהשקותן גומות
הם  האלו והענבים שם) המשנה, (פירוש והאויר" המים
דקדק  אלא הזמירה, מלאכת רבינו כתב  (ולא מובחרים.
חפירה  היינו השביעית, בשנה היתר להן שיש מלאכות וכתב 
(פ "א  אילנא לאוקמי  נתכוין אם שמותרת השרשים, סביב 
(שם  השלחין בבית השקאה ה"ז), ויובל שמיטה מהל'
נראה  שכן ה"ט ), (שם לגפנים עוגויות ועשיית ה"ח ),
"מהו  קידוש: לענין שם שאמרו ה"ב , פ "ח  שבת ב 'ירושלמי '
של  ביין יוצאין הושעיה, רבי  תני  שביעית, של ביין לצאת
שהספק  לו) עמ ' טו (סי ' "זמנים" בספרי  וראה שביעית".
אם  השנים, כבשאר עבוד שאינו שביעית, של יין אם היה
תלוי קידוש דין (שהרי  עבודים מכרמים יין נקרא הוא
רבי של מברייתא ופשט  צז.), בבאֿבתרא ראה – בנסכים
הרי השביעית, בשנה העבוד שכרם הרי  שיוצאים, הושעיה

עבוד). כרם מנחות 50)הוא (תוספתא בצירתן אחר מיד
כאן). המוריה' 'הר וראה ב :51)פ "ט , פו, שם במשנה

טעם  (שפוגמים גדולים בחצבין אותן כונסין (היו) "ולא
אלא  כת"י ) רש"י  פז.)היין, (שם ובברייתא קטנות", בחביות

רבינו  ומפרש ובינוניות", לודיות כדות חביות "תנא,
"ולא  שם: במשנה שאמרו מה לפרש באו הללו שהדברים
וגם  לגדולים גם שהכוונה גדולים", בחצבין אותן כונסין היו
וכסתם  קטנות, בחביות אלא יכנוס  לא כן ואם לבינוניים,
בתוספתא  שאמרו כמו ולא המוריה'). ('הר המשנה דברי 
אלא  קטנות בחביות ולא גדולים בחצבים "לא שם:

בינוניות". איתא:52)בכדידיות לפנינו, שם בברייתא
מדברי "ונראה אחת", אחת אלא שתים אותן מניחין "אין
מפרש  והוא שהזכיר, כלשון בברייתא וכו' גורס  שהוא רבינו
היא  והאמצעית זו, גב  על זו חביות שלש שמניחים

(לחםֿמשנה). יותר" יינה ששמור משנה,53)המשובחת
ב . פו, העולים 54)שם הגרגרים הם קמחין במשנה. שם

קורין  ערבית ובלשון חיטה. לגרגרי  ודומים היין פני  על
שם). המשנה, (פירוש קמחין הנמצא 55)אותם מהיין

החבית. של לתחתיתה במשנה.56)סמוך שם
האמצעי57) השליש מן אלא לוקח  אינו כלומר, שם. משנה,

שלמעלה  מהקמחין רחוק  שהוא מפני  מובחר, הוא ששם
שבשוליים. ברז 58)ומהשמרים שם כלומר, שם. משנה,

השליש  חצי  אלא מוציא ואינו היין. ומוציא החבית באמצע 
בו  שיש העליון מהשליש ולא מהברז, שלמעלה האמצעי 

ה"ז. להלן וראה נלמד 59)קמחים, וזה ליתא, שם במשנה
למעלה. ראה רבינו, נוסחת לפי  שם מהברייתא

.ÊLBÈ aÊb‰ ‰È‰60„ˆaL ˜p‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÔÈi‰Â »»«ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ«∆∆∆¿«
 ˙‡ˆÏ ÏÈÁ˙Ó ÌÈÓM‰ ÈepL ‰‡iL ÔÂÈk ,˙ÈÁ‰∆»ƒ≈»∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ«¿ƒ»≈
ÌÈÚa‡ Á‡Ó ?‡ÈÓ È˙ÓÈ‡Óe .Á˜BÏ BÈ‡Â ˜ÒBt≈¿≈≈«≈≈»«≈ƒ≈«««¿»ƒ

B˙ÎÈ„Ï ÌBÈ61ÌÈL ÈzL „Ú62ËÚÓ ˙È B‡63Ì‡Â . ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ»≈¿«¿ƒ
Lk ‰Ê È‰  ÌÈL ‰nkÓ ÔLÈ ÔÈÈ ‡È‰64‡e‰Â . ≈ƒ«ƒ»»ƒ«»»ƒ¬≈∆»≈¿

BÓÚË „ÒtÈ ‡lL65. ∆…ƒ»≈«¿
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במשנה.60) - א פז, "אין 61)שם פ "ט : מנחות תוספתא
כשר", מגתו הביא ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין
מ "א, פ "ו ועדיות א. ע , וסנהדרין ב . צז, בבאֿבתרא וראה

ה"ט . פ "ו למעלה "אין 62)וראה ב : פו, מנחות משנה,
רבינו  ופסק  מכשירין". וחכמים רבי . דברי  ישן, מביאין
לכתחילה  האוסר כרבי  ולא לכתחילה, המכשירים כחכמים

ראה 63)(כסף ֿמשנה). טעמו, שנפסד חשש שאין זמן כל
המחמיר,64)להלן. רבי  לדעת פ "ט , מנחות תוספתא

מדברי שנראה מה אבל המקילים. חכמים לדעת וכלֿשכן
התוספתא  מן מקור לכך אין יביא, לא שלכתחילה רבינו
(ראה  כחכמים פסק  רבינו ואילו רבי , לדעת שהיא הנ"ל,
התירו  שלא הסברא, מן כן שלמד לומר וצריך למעלה).
ישן  הוא שנים, מכמה ישן יין אבל ישן, ביין אלא חכמים
ועי ' חכמים, בדברי  לכתחילה היתר מצאנו לא ובזה נושן,

ומבושל 65)כסף ֿמשנה. מעושן מיין נלמד הוא פשוט 
 ֿ (כסף  ה"ט  פ "ו למעלה כמפורש ופסולים, טעמם שנשתנה

משנה).

.ÁÔÓLa ÔÈÈÓ ‰ÚLz66ÂÈOÚÓ ÈepL ÈtÓ67?„ˆÈk . ƒ¿»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ«¬»≈«
BbbL ˙ÈÊ68BL˙Îe ˙Á‡ ˙Á‡ Be ˙Èf‰ L‡a «ƒ∆ƒ¿¿¿…««ƒ≈¿««««¿»
ÏqÏ B˙e69ÊÁ .ÔBL‡‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰  ¿»«««∆∆∆»»ƒ∆»ƒ»«

‰B˜a BÚËe Ck Á‡70‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰  ««»¿»¿»«∆∆∆»»ƒ∆
BÁËe BÚhL Á‡ ÊÁ Ì‡Â .ÈM‰71‰iL BÚËe72 «≈ƒ¿ƒ»«««∆¿»¿»¿»¿ƒ»

Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈLÈÏM‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆÈL ÔÓM‰ «∆∆∆»»ƒ∆«¿ƒƒ≈ƒ∆¿»»
Ôlk73ÔÏÚ‰Â ‡ÈeaÚa74bb bb e ÊÁÂ ,‚bÏ À»¿ƒ¿¿»¿∆¡»««¿»«≈≈«¿≈«¿≈

‰  ÏqÏ Ô˙e ÔL˙Îe.ÈÚÈ‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM ¿»»¿»»«««∆∆∆»»ƒ∆»¿ƒƒ
‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰  Ck Á‡ ‰B˜a BÚË Ì‡Â¿ƒ¿»¿»««»«∆∆∆»»
‡ˆÈL ÔÓM‰  ‰iL ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ÊÁ .ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»«¿»«¿»«««¿ƒ»«∆∆∆»»
„Ú ˙Èa‰ CB˙a ÔÚËe Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈMM‰ ‡e‰«ƒƒ≈ƒ∆¿»»¿»»¿««ƒ«
 ÏqÏ Ô˙Â L˙k Ck Á‡Â ,ÔbÂ ÔÏÚ‰Â e˜ÏiL∆ƒ¿¿∆¡»¿ƒ¿»¿««»»«¿»«««
 ‰B˜a ÔÚËÂ ÊÁ .ÈÚÈM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»
ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ÊÁ .ÈÈÓM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»«««

.ÈÚÈLz‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰  ‰iL¿ƒ»«∆∆∆»»«¿ƒƒ

פי "ג 66) אמור פ ' ב 'ספרא' הוא וכן א. פו, שם משנה,
פעמים 67)ה"ב ֿה. בשלש שהיו השמן, עשיית מעשי 

אחת  פעם היתה הזיתים לקיטת אבל שונים, ובאופנים
ראה  בשנה, פעמים שלש שהיו רש"י  כפירוש ולא בשנה,

(לחםֿמשנה). שם גרגירים 68)ב 'תוספות' שליקט  היינו
סימן  שעשה או הזית בראש היטב  שנתבשלו אותם
ואחרֿכך  היטב , מבושלים שיהיו עד ראשונה במתבשלים
(וראה  כן אחר מיד לוקט  הזיתים ושאר מהאילן, תולשן

המוריה'). ו'הר מנקביו.69)בלחםֿמשנה השמן שיזוב 
בית 70) קורת שבסל הכתושים הזיתים על מניח  כלומר,

שם, במשנה וכחכמים נוסף , שמן יוצא הכובד ומתוך הבד,
לא  אבל אבנים, מניחים כי  האומר יהודה רבי  על החולקים
ומתערבים  שמרים גם יוצאים הקורה כובד שמתוך הקורה,

שם. רש"י  וראה השמן, ברייתא 71)עם ראה בריחיים,
הבד.72)שם. בית בראש 73)בקורת לגרגר שגמר אחר

שם.74)הזית. במשנה הגג, לראש

.Ë˙BÁÓÏ ÔÈLk ÔlkL Èt ÏÚ Û‡75ÔÈ‡ ÔBL‡‰ , ««ƒ∆À»¿≈ƒƒ¿»»ƒ≈

epnÓ ‰ÏÚÓÏ76ÂÈÁ‡Â .77ÈÚÈ‰Â ÈM‰78Ô‰ÈLe , ¿«¿»ƒ∆¿«¬»«≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆
ÔÈÂL79Ì‰ÈÁ‡Â .80ÈLÈÓÁ‰Â ÈLÈÏM‰81ÈÚÈM‰Â82, »ƒ¿«¬≈∆«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ

ÔÈÂL ÔzLÏLe83Ì‰ÈÁ‡Â .84ÈMM‰85ÈÈÓM‰Â86, ¿»¿»»ƒ¿«¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL Ì‰ÈLe87ÈÚÈLz‰Â .88epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡89. ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈¿«»ƒ∆

כתית 75) זך יהא "יכול אמרו: שם ובגמרא שם. משנה,
סולת  ועשרון מ ) כט , (שמות תלמודֿלומר למנחות, פסול
אלא  למאור, תלמודֿלומר מה כן אם כתית, בשמן בלול
חסה  התורה אלעזר, רבי  אמר חסכון? מאי  החסכון, מפני 
צריך  היה שאילו שם, רש"י  ומפרש ישראל", של ממונן על
היו  במנורה, כמו וכתית, זך אחר במנחות גם לחזור
שם). (רש"י , ביוקר אותו לוקחים שהיו מפסידים

וראה 76) שם). (במשנה, ביותר והמובחר הנקי  השמן שהוא
ה"י . יותר.77)להלן פחותה הראשון 78)דרגה שהוא

לו 79)שבשני . אין אם במנחות, מובחר לענין בנקיונם,
האלו  המינים משני  שמן לו ויש ביותר, המובחר הראשון מן
ראה  שוים, אינם מנורה לענין אבל שירצה, מאיזה יביא -

הסמוכה. שלישית.80)בהלכה השני81)דרגה שהוא
שבשלישי .82)שבשני . הראשון במשנה.83)שהוא שם

רביעית.84) שבשני .85)דרגה השלישי  שהוא
שבשלישי .86) השני  שם.87)שהוא זה שהוא 88)גם

שבשלישי . שם.89)השלישי  זה גם

.ÈÔBL‡ ‡l‡ ‰BnÏ Lk ÔÈ‡90ÈÚÈe91 ≈»≈«¿»∆»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈLe92Lk ÔÈ‡  B‡nÏ ˙È˙k :Ó‡pL ;„Ïa ¿ƒƒƒ¿«∆∆¡«»ƒ«»≈»≈

„Ïa Le˙k‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ‡l‡ ‰BnÏ93Ï‡ . «¿»∆»«≈ƒ«»ƒ¿«¬»
ÔÈLk Ôlk ˙BÁÓÏ94. ƒ¿»À»¿≈ƒ

שבשני .91)שבראשון.90) ראשון שהוא 92)שהוא
שלושת  אלו, כל כי  במשנה. שם שבשלישי . ראשון
מהֿשאיןֿכן  ה"ח ), (למעלה כתישה עלֿידי  נעשו השמנים,

השמנים. ב .93)ביתר פו, שם בברייתא יהודה, כרבי 
ה"ט .94) למעלה ראה

.‡ÈÔlkL Á‡ÓeÈ„k ?eÓ ‰nÏ ,˙BÁÓÏ ÔÈLk ≈««∆À»¿≈ƒƒ¿»»»ƒ¿¿≈
.˙eÁt‰Â ,‰ÂM‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÙÈ Ú„ÈÏ≈«»∆∆≈¿«¿»ƒ∆¿«»∆¿«»
B„È ÈÁÈÂ Ú‰ BˆÈ ÛÎÈ  BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB‰L∆»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿«¿ƒ»
B˙B‡aL ˙BÈa ÁaLÓ‰ ,‰Ùi‰ ÔÓ Ba˜ ‡ÈÈÂ¿»ƒ»¿»ƒ«»∆«¿À»¿≈∆¿

ÔÈn‰95‡È‰ Ï‰Â :‰Bza Ó‡ È‰ .epnÓ ‡ÈiL «ƒ∆»ƒƒ∆¬≈∆¡««»¿∆∆≈ƒ
Ï‰ Ï‡ ÈÈ ÚLiÂ ,Ô‰ÏÁÓe B‡ˆ ˙BÎaÓ ‡e‰ Ì‚«ƒ¿……≈∆¿≈∆«ƒ«¿»∆∆∆
Ï‡‰ ÌLÏ ‡e‰L c ÏÎa ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙ÁÓ Ï‡Â¿∆ƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆¿≈»≈

Bh‰Â ‰‡p‰ ÔÓ ‰È‰iL ,Bh‰96˙Èa ‰a Ì‡ . «∆ƒ¿∆ƒ«»∆¿«ƒ»»≈
 Ú ÏÈÎ‡‰ .B˙ÈLÈ ˙ÈaÓ ‰‡ ‰È‰È  ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿∆»∆ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ»≈
 ÌÚ ‰qk .BÁÏLaL ˜B˙n‰Â Bh‰ ÔÓ ÏÈÎ‡È«¬ƒƒ«¿«»∆¿À¿»ƒ»»…
ÔÓ LÈc˜È  c LÈc˜‰ .B˙eÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ‰qÎÈ¿«∆ƒ«»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
.ÓB‚Â ÈÈÏ ÏÁ Ïk :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»¿≈≈»≈∆«»¿≈

למעלה 95) וראה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' בפט "ז ראה
שם. שכתבנו מה אליו"96)ה"א ראויים רבינו, דברי  "הם

(כסף ֿמשנה).
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,‰OÚ ˙BˆÓ OÚ .˙BˆÓ ÌÈOÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
( .„q‰ ÏÚ ÌÈe˙k‰ ‰ÈOÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
‡lL („ .˙‡hÁ „Ò (‚ .‰ÏBÚ Oa ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»≈∆«»∆…
ÏÈcÈ ‡lL (‰ .˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ OaÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««»«¿ƒƒ∆…«¿ƒ
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL (Ê .ÌL‡‰ „Ò (Â .ÛBÚ‰ ˙‡hÁa¿««»≈∆»»»∆…¿«…¬ƒ
ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL (Á .Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»∆……¿
„Ò (È .ÌÈL„˜ ÈL„wÓ Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰ÊÚÏ»¬»»∆……«»ƒ»¿≈»»ƒ≈∆
Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È .ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆
‰ÈOÚÓ „Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ (È .ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»
˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈOÈ ‡lL (‚È .‰Bza ÌÈe˙k‰«¿ƒ«»∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«
ÏÎ‡z ‡lL (ÂË .‰BÏ ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡lL („È .‡ËBÁ≈∆…ƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈
(ÊÈ .ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË .Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆…≈»∆ƒ¿«»≈
Ïk Ì„‡ ‡ÈiL (ÁÈ .˙BÁÓ ÈÈL ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»»»
‡lL (ËÈ .ÔBL‡ Ba Ú‚tL Ï‚a ÂÈ˙B„Â ÂÈ„¿»»¿ƒ¿»»∆∆∆»«ƒ∆…
.Ô‰a iÁ ‡e‰L ÌÈc ‡Le B˙„Â B„ Á‡È¿«≈ƒ¿¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆
(‡Î .‰ÈÁa‰ ˙Èa ˙Baw‰ Ïk È˜‰Ï (Î¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
‡lL (Î .‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ ı‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜ ‡È‰Ï¿»ƒ»¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
È˜‰Ï ‡lL (‚Î .‰ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰ÊÚÏ ıeÁ Ôa»̃¿»»¬»»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
מינים,1) מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי  בו יבואר

מינים. ארבעה הם ויחיד ציבור ושקרבנות

.‡‰MÓÁÓ ÔÈ‡a ‰iÁ LÙ ÈÈÓ ÏL ˙Baw‰ Ïk»«»¿»∆ƒ≈∆∆«»»ƒ≈¬ƒ»
„Ïa ÔÈÈÓ2,ÌÈfÚ‰ ÔÓe ,ÌÈOk‰ ÔÓe ,˜a‰ ÔÓ : ƒƒƒ¿«ƒ«»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ

ÌÈBz‰ ÔÓe3‰Bi‰ Èa ÔÓe ,4. ƒ«ƒƒ¿≈«»

כתב 2) וכן התורה. בפסוקי  ומבוארים פשוטים דברים הם
קדשים. סדר למשניות היונים.3)בהקדמה ממיני  מין

איסורי מהלכות ג (פרק  גדולים הם אם אלא כשרים ואינם
ב ). הלכה שאינם 4)המזבח  לפי  היונה", "בני  נקראו

קטנים. בהיותם אלא כשרים

.˙Baw‰ ÏÎÂ5,„ÈÁÈ ÏL ÔÈa eaˆ ÏL ÔÈa , ¿»«»¿»≈∆ƒ≈∆»ƒ
ÔÈÈÓ ‰Úa‡6ÌÈÓÏLe ,ÌL‡Â ,˙‡hÁÂ ,‰ÏBÚ :7. «¿»»ƒƒ»¿«»¿»»¿»ƒ

חיה.5) התורה 6)מנפש "זאת לז) ז, (ויקרא שנאמר
ולזבח  ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה
שהם  חיה נפש של קרבנות מיני  ארבעה הרי  השלמים".
אלא  היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט  לדורות,
ח ). משנה ה פרק  לזבחים המשנה (פירוש לשעה

לשונו:7) וזה רבינו כתב  שם קדשים לסדר בהקדמה
לשלמים", הדומה או והשלמים והעולה והאשם "החטאת
שאמרנו  "מה לשונו: וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש
לא  להם, הדומים או שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת

לומר  רצונו קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה
וכאן  וכו', לשלמים דומין שהן לפי  והפסח  והמעשר הבכור,
שלמים, בכלל הם ופסח  ומעשר שבכור לומר אפשר אי 
שנקראת  לתודה הכוונה אלא לחוד, להלן אותם מנה שהרי 

שלמים.

.‚:Ì‰Â ,„ÈÁÈ Ôa˜ ÈÈÓ ‰LÏL ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»ƒ≈»¿«»ƒ¿≈
OÚn‰Â ,BÎa‰Â ,ÁÒt‰8. «∆«¿«¿¿««¬≈

בהמה.8) מעשר

.„ÔÈ‡Â .˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ Ô‰ eav‰ ˙Ba˜ Ïk»»¿¿«ƒ≈»«»¿≈
ÌÈ‡a‰ ÌÈOk ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÓÏL eav‰ ˙Ba˜a¿»¿¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»ƒ«»ƒ

˙ˆÚa ‰Ùez‰ ÌÁÏ ÌÚ9ÈÁÊ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â , ƒ∆∆«¿»»¬∆∆¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿≈
eaˆ ÈÓÏL10ÌÏBÚÏ ÌL‡ ÔÈÈ˜Ó eav‰ ÔÈ‡Â .11 «¿≈ƒ¿≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÛBÚ ‡ÏÂ12. ¿…

כמו 9) השבועות, בחג הקריבה הלחם, שתי  מנחת כלומר,
תנופה  לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט ) כג, (ויקרא שנאמר
שנה  בני  כבשים ושני  וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים
(שם, שנאמר משום תנופה" "לחם ונקראו שלמים", לזבח 
ה' לפני  תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן  "והניף  כ)

צבור 10)וגו'". שלמי  "זבחי  במשנה נד: בזבחים
נאמרו 11)ואשמות". בתורה הכתובים האשמות שכל

איתיה, ביחיד "אשם יד. בתמורה מפורש וכן יחיד, אצל
ליתיה". הצבור 12)בצבור אין עוף  קרבן אף  כלומר,

ומנחות  ד. בזבחים שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים.
זאת  למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה.
- קרבנו" העוף  מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה
הציבור  ואין עוף  מביא היחיד יחיד), (=בלשון "קרבנו

עוף ". מביא

.‰ÔÈ„ÈÓz ÈL :Ì‰ eav‰ ˙Ba˜13,ÌBÈ Ïk ÏL »¿¿«ƒ≈¿≈¿ƒƒ∆»
˙B„ÚBn‰Â ÌÈL„Á ÈL‡Â ˙B˙aL ÈÙÒeÓe14ÈÚOe , ¿≈«»¿»≈√»ƒ¿«¬¿ƒ

ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ˙‡hÁ15ÔÈc ˙Èa e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ .16 «»∆«ƒƒ¿≈ƒ»¿≈ƒ
.ÈÚOÂ t ËLÂ ËL Ïk ‡ÈÓ  ‰Ê ‰„BÚa eB‰Â¿«¬»»»≈ƒ»≈∆»≈∆«¿»ƒ
Ì‰ ÌÈÈÚO‰ el‡Â .˙‡hÁ ÈÚO‰Â ,‰ÏBÚ t‰«»»¿«»ƒ«»¿≈«¿ƒƒ≈

Ì‡Â .‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO ÌÈ‡˜p‰‡La eB‰Â e‚‚L «ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»¿ƒ»¿¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ t ‡˜p‰ ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ t ÔÈ‡ÈÓ  ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒƒ«¿«»¿«ƒ¿»«∆¿≈

.eaˆ ÏL c»»∆ƒ

התמיד 13) לעולת וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש
הערביים. בין סוכות,14)של [=שבועות], עצרת פסח ,

הכיפורים. ויום השנה ראש עצרת, שעיר 15)שמיני  והוא
השעיר  אבל המשתלח . שעיר של זוגו בן הנשרף , הפנימי 
איל  כן וכמו המועדות, מוספי  בכלל הוא הנאכל, החיצוני 

המוסף . בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא בית 16)העם
הגדול. דין

.ÂOÚn‰Â BÎa‰ :Ì‰ „ÈÁi‰ ˙Ba˜17.ÁÒt‰Â »¿¿«»ƒ≈«¿¿««¬≈¿«∆«
.˙BÏBÚ ‡È‰Â ,‰i‡‰Â .ÌÈÓÏL ‡È‰Â ,‰‚È‚Á‰Â¿«¬ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

b‰ Ôa˜Â18Èa ÈL B‡ ;‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ‡e‰Â . ¿»¿««≈¿»ƒ«¿≈»¿≈¿≈
‰ÏBÚ Ô‰ÈLe ,ÌÈBz ÈzL B‡ ‰BÈ19ÈzL B‡ ; »¿≈ƒ¿≈∆»¿≈

ÌÈÓÏL ˙Á‡Â ‰ÏBÚ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a20„Bp‰Â .21B‡ ¿≈««»¿««¿»ƒ¿«≈
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c˙n‰22B‡ ‰ÏBÚÌÚ ÔÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe .ÌÈÓÏL «ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
‰„Bz ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ ,ÌÁl‰23ÈÊp‰ ˙Ba˜ ÔÎÂ .24, «∆∆≈«ƒ¿»ƒ»¿≈»¿¿«»ƒ
ÌÈÓÏLe ˙‡hÁÂ ‰ÏBÚ Ô‰Â25ÚˆÓ ˙Ba˜Â .26Ô‰Â , ¿≈»¿«»¿»ƒ¿»¿¿¿…»¿≈

‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ27ÌÈÊ ˙Ba˜Â .28˙B„ÏBÈÂ29, «»¿»»¿»¿»¿¿»ƒ¿¿
‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ Ô‰Â30‡Ï ˙ÂˆÓa ‚‚BM‰ Ôa˜Â . ¿≈«»¿»¿»¿««≈¿ƒ¿«…

˙‡hÁ ‡e‰Â ,˙k da LiL ‰OÚ˙31˜tzÒ Ì‡Â . «¬∆∆≈»»≈¿«»¿ƒƒ¿«≈
‡ÈÓ  ‡ËÁ‰ B˙B‡ ‰OÚ ‡Ï B‡ ‰OÚ Ì‡ BÏƒ»»…»»«≈¿≈ƒ

ÌL‡32ÈeÏz ÌL‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,33˙BÚ LÈÂ . »»¿«ƒ¿»»»»¿≈¬≈
ÌL‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈnL34È‡cÂ ÌL‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,35. ∆≈ƒ¬≈∆»»¿«ƒ¿»»»««

Ú‰ ÏÈ‡ ÔÎÂÏB„b Ô‰k È˜nL ˙‡hÁ‰ Ùe ‰ÏB ¿≈≈»»«««»∆«¿ƒ…≈»
ÌÈetk‰ ÌBÈa BlMÓ36Ùe .„ÈÁÈ Ôa˜ Ô‰ È‰  ƒ∆¿«ƒƒ¬≈≈»¿«»ƒ«

˙Baw‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈetk‰ ÌBÈ t ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê∆«ƒ¿»««ƒƒ¿»≈«»¿»
ÂÈÈ„ e‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Bza Ô‰ ÔÈLÙÓ¿…»ƒ≈«»¿»∆»≈∆ƒ¿»¬ƒ»

.BÓB˜Óaƒ¿

בהמה.17) איסורי18)מעשר מהלכות י "ג בפרק  ראה
ולהסתופף  לברית להיכנס  הגוי  ירצה שאם דֿה, הלכה ביאה
מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי  תחת
שנאמר  ממה ט .) (כריתות כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה
אבותיכם  "מה - ה'" לפני  יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר
שנאמר  דם והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא
עולות  ויעלו ישראל בני  נערי  את "וישלח  ה) כד, (שמות
ממילה  (שחוץ  כן גר אף  - פרים" לה' שלמים זבחים ויזבחו

כישראל). - קרבן גם צריך כריתות 19)וטבילה בברייתא
נאמר  ובישראל לישראל, גר שהושווה פי  על שאף  אמרו ח :
במקצת, אם כי  הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו
בו  שנאמר לפי  עולות, רק  שמביא אלא הקרבנות, לכל ולא
"איזהו  - לה'" ניחוח  ריח  אשה "ועשה יד) שם, (במדבר
בעולת  שהרי  העוף ", עולת אומר הוי  לה' שכולו דבר
ואמרינן  בעוף , כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה,
עולה, ואחד חטאת אחד שבתורה הקינין "כל בגמרא שם
(עולה  הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר ) כאן

יצא". - מן 20)אחת) חובתו "הביא שם: בכריתות
ושלמים עולה יצא, יצא",הבהמה לא ושלמים מנחה יצא,

יוצא  (שהרי  דווקא לאו ושלמים "עולה שם: רש "י  וכתב 
לא  ושלמים מנחה למיתני  דבעי  משום אלא לבד) בעולה
יט  אות שם מקובצת משיטה וחידושין ובהשמטות יצא".
העוף , בעולת מיירי  ושלמים דעולה לפרש שיש כתב ,
רבינו  אבל זבח . מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא
שכיוון  אומרים, ויש בהמות". "שתי  מפורש כתב  הרי 
שתיהן. שיקריב  עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש

עלי ".21) "הרי  האומר: זו".22)הוא "הרי  האומר: הוא
על 23) אם וגו' השלמים זבח  תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא

תודת  זבח  על וגו' התודה זבח  על והקריב  יקריבנו תודה
נזרו.24)שלמיו". ימי  מלאת ביום שנאמר 25)שמביא

אחד  תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב  יד) (שם,
אחד  ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לעולה

לשלמים". לטהרתו.26)תמים השמיני  ביום שמביא
שני27) יקח  השמיני  "וביום יט ): - י  (שם, שנאמר כמו

את  וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים

וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לאשם וגו' האחד הכבש
העולה". את ישחט  ביום 28)ואחר שמביאין וזבה זב 

לטהרתם. ואחד 29)השמיני  הארבעים ביום שמביאה
לנקבה. ואחד השמונים וביום מביאים 30)לזכר, וזבה זב 

לעולה  אחד יונה בני  שני  או תורים שתי  מהן: אחד כל
או  יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד
שני או תורים שתי  מביאה משגת ידה אין ואם לחטאת, תור

לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה חטאת,31)בני  קרבן
קרבנו  והביא וגו' בשגגה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר
חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת

ונשא 32) ואשם ידע  ולא וגו' תחטא כי  נפש "ואם שנאמר
לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו

לו 33) שיודע  עד לו ותולה הספק  על מכפר שהוא "מפני 
חטאתו". ויקריב  בשגגה שחטא על 34)בוודאי  הן: ואלו

ועל  נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה
ממנה". כשיטהר משום 35)הצרעת בא אינו "שהרי 

בן 36)ספק ". בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת שנאמר
לעולה". ואיל לחטאת בקר

.Ê„ÈÁi‰ ˙Ba˜ Ïk37˙eÈÁ‡e Ô˙eÈÁ‡a iÁ »»¿¿«»ƒ«»¿«¬»»¿«¬»
‰„p‰ ÔÓ ıeÁ ,Ô‰ÈkÒ38eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÂ .39 ƒ¿≈∆ƒ«¿»»¿»»¿¿«ƒ

Ô‰ÈkÒ ˙eÈÁ‡a ‡ÏÂ Ô˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ ÔÈ‡40Ì‡Â . ≈»«»ƒ¿«¬»»¿…¿«¬»ƒ¿≈∆¿ƒ
˜41Ôa˜Â .Ì‰ÈkÒ ˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ  Áf‰ »««∆««»ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆¿»¿«
„ÈÁÈ42BÈ‡Â ,eaˆ Ôa˜k ‡e‰ È‰  ÔÓÊ BÏ ÚewL »ƒ∆»«¿«¬≈¿»¿«ƒ¿≈

B˙eÈÁ‡a iÁ43. «»¿«¬»

זמן.37) להם קבוע  שלמים.38)שלא או עולה זו הרי 
זמן.39) להם שקבוע  הקרבנות -40)והם זמנו ש"עבר

קרבנו". הנסכים 41)בטל שזמן לפי  שם. בתמורה גמרא
זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, קרבן 42)אינו כגון

הכיפורים. יום של ואיל פר או להם 43)פסח  קבוע  שהרי 
זמן.

.ÁÌÈÎf‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ Ïk»«¿≈»≈»»»∆»ƒ«¿»ƒ
„Ïa44ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈOk‰ ÔÓ ‰‡a ‡È‰Â .45ÔÓe ƒ¿«¿ƒ»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
˜a‰46ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,47Èe ÌÈBz‰ ÔÓe . «»»≈¿ƒ≈¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰BÈ48‰˜p‰Â Îf‰ Ô‰a „Á‡Â ,49. »¿∆»»∆«»»¿«¿≈»

תמים 44) זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא שנאמר
יקריבנו". תמים "זכר י ) א, (שם נאמר וכן יקריבנו".

מן 45) או הכבשים מן קרבנו הצאן מן "ואם (שם) שנאמר
וגו'". לעולה קרבנו 46)העזים עולה "אם ג) (שם, שנאמר

כי47)וגו'". עז או כשב  או "שור כז) כב , (שם שנאמר
והלאה  השמיני  וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד

לה'". אשה לקרבן "ואם 48)יירצה יד) א, (שם שנאמר
בני מן או התורים מן והקריב  לה' קרבנו עולה העוף  מן
מזבח  איסורי  מהלכות ג בפרק  וראה קרבנו". את היונה
פסולין. - גדולים יונה ובני  קטנים תורים כי  ב , הלכה

יקריבו 49) אשר וגו' איש "איש יח ֿיט ) כב , (שם שנאמר
הרי ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם לעולה לה'
ומזה  ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה
יש  כי  כד:) קדושין כה. ו. מנחות ל. יד. (תמורה למדו

בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות
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קצי                 
         

.ËÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ ‰‡a ˙‡hÁ‰50ÔÓ ,el‡‰ ««»»»≈¬≈∆«ƒƒ»≈ƒ
˙B˜p‰ ÔÓe ÌÈÎf‰51ÌÈpËw‰ ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ,52. «¿»ƒƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ«¿«ƒ

בני50) ומן התורים מן העזים, מן הכבשים, מן הבקר, מן
הקריבה  ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה.
הכהן  "אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח  בכהן וכו'. זה ממין
לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב  וגו' יחטא המשיח 
"ונעלם  יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו
לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני  דבר
יחטא  נשיא "אשר כב ֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו'
יביא  כבש "ואם לב ) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט  ובשגגת
ויורד  עולה ובקרבן יביאנה", תמימה נקבה לחטאת קרבנו
אחד  לה' יונה בני  שני  או תורים "שתי  ז) ה, (שם נאמר

לעולה". ואחד כג)51)לחטאת ד, (שם נאמר בנשיא
דבר  והעלם ג) (שם, משיח  בכהן תמים", זכר עזים "שעיר
הדיוט  ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של

תמימה". "נקבה לב ) (שם, הם 52)נאמר ושעיר פר
שנה. בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני  גדולים,

.È„Ïa ÌÈOk ÈÎfÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ÌL‡‰53LÈ . »»»≈»∆»ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¿«≈
‰Ê ÔÈÓ ÈÏB„bÓ ‡a ÌL‡54ÔÓ ‡a ÌL‡ LÈÂ , »»»ƒ¿≈ƒ∆¿≈»»»ƒ
ÌÈpËw‰55. «¿«ƒ

נאמר 53) וכן תמים", "איל כה טוֿיח , ה, שם נאמר כן
לאשם". שנתו בן כבש "והביא יב ) ו, (במדבר בנזיר

שנתיים.54) בני  אילים, הם (שם) ויקרא שבספר האשמות
שנתו.55) בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של אשם

.‡ÈÌÈOk‰ ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰56ÌÈfÚ‰ ÔÓe57ÔÓe «¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
˜a‰58˙B˜pÓe ÌÈÎfÓ ,59ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ , «»»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ

ÌÈpËw‰60ÌÈÓÏL ‡a ÛBÚ‰ ÔÈ‡Â .61ÌÈpËw‰ .62Ì‰ «¿«ƒ¿≈»»¿»ƒ«¿«ƒ≈
ÌÈÓÈ ˙ÓL ÔaÓ63‰L „Ú64ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz65. ƒ∆¿…«»ƒ«»»¿ƒ»ƒ¿

BÏ ‰aÚ˙  ‰L ‰aÚ˙ Ì‡66˜aa :ÌÈÏB„b‰Â . ƒƒ¿«¿»»»ƒ¿«¿»¿«¿ƒ«»»
„Ú  Ô‡ve ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL LÏL „Ú «»»ƒ¿≈ƒ¿«…«
È‰  ‰Ê ÏÚ ˙BÈ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈«∆¬≈

B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,Ô˜Ê ‡e‰67. »≈¿≈«¿ƒƒ

לזבח 56) קרבנו הצאן מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב  הוא כשב  אם וגו' שנאמר 57)שלמים

קרבנו". עז "ואם יב ) "ואם 58)(שם, א) (שם, שנאמר
מקריב ". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח 

אם 59) וגו' קרבנו שלמים זבח  "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר
נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן ואם וגו', נקבה אם זכר

ייוולד 60) כי  עז או כשב  או "שור כז) כב , (שם שנאמר
יירצה  והלאה השמיני  ומיום אמו, תחת ימים שבעת  והיה
בן  הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב " וגם לה'". אשה לקרבן
מן  הוא א) ג, שם (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה

עולה",61)הגדולים. העוף  מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
"העוף  ב ) הלכה ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו

שלמים". העוף  ואין כבש 62)עולה, והם הקרבנות, שבכל
שבבקר. ועגל שבצאן, כז)63)וכבשה כב , (שם שנאמר
יירצה". והלאה השמיני  ג:64)"ומיום משנה א פרק  פרה

משנה. יותר ולא שנה", בני  במשנה.65)"כבשים שם
בתשרי , הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה כלומר,
"שנתו  מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב , (שם שנאמר

העולם". מנין של שנה ולא שיעברו 66)שלו עד וכשר
פרה  בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו
בתורה  האמורים שנה בני  ש"כבשים חכמים בדעת א פרק 
באב , לתשעה באב  מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד -

לו". נתעברה שנה "ר'67)ונתעברה ב : משנה שם בפרה
ח ) ח , (במדבר שנאמר שתיים, בני  פרים אומר הגלילי  יוסי 
בן  שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני " שני  ופר
רבי שלוש, בני  אף  אומרים וחכמים לחטאת, תקח  בקר
שאין  אלא כשרים, חמש ובני  ארבע  בני  אף  אומר מאיר
המשנה  בפירוש רבינו וכתב  הכבוד", מפני  זקנים מביאין
מתועבים  הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם:
קרוב  עניינו וכאילו אמיתי  מאמר הוא הנה הקרבנות בכל
ר' בא שלא רבינו וסובר כח ". ותש הזקן לומר רצונו ממום
שמה  דבריהם, לפרש אלא חכמים, דברי  על לחלוק  מאיר
משלוש  שיותר הכוונה אין שלוש", בני  "אף  שאמרו
שכתב  ומה הכבוד, מפני  אותו מביאין שאין אלא פסולים,
אינו  שהזקן ו, הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ב  בפרק  רבינו
(משנה  פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר
פרה  מהלכות א ובפרק  שם מזבח  איסורי  בהלכות למלך

א). הלכה אדומה

.ÈÈÈÓM‰ ÌBiÓ ÔÈLk ˙Baw‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»¿»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ
‡Ï‰ÂÌÈLÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡  ‰ »»¿»≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ

‰‡Ï‰Â68BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .69ÔÓe ÁÒt‰ ÔÓe »»¿»ƒ«¿ƒ«∆«ƒ
OÚn‰70 ‰lÁzÎÏ ÈÈÓMa ÔÈ˜‰Ï ‰ˆ Ì‡L , ««¬≈∆ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

.È˜Ó«¿ƒ

ביום 68) ואף  והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
בפירוש  רבינו וכתב  כשרים". שמיני  ביום הקריבם ואם ל'
לשון  זה יצא השמיני  ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה
ואמר  יירצה" והלאה השמיני  "ומיום כז) כב , (ויקרא התורה
ואמרו: לי ", תתנו השמיני  "ביום כט ) כב , (שמות בבכור
לשמיני כשר בבכור האמור אמו מה שווה, לגזירה אמו אמו
שהתיר  וזה עצמו, לשמיני  כשר כאן האמור אמו אף  עצמו
מיום  אלא תקרב  לא לכתחילה אבל בדיעבד, הקרבתו

יירצה". "והלאה כאמרו: שלא 69)שלושים, במשנה. שם
להורות  לי ", תתנו השמיני  "ביום אלא "והלאה", בו נאמר

השמיני . ביום לכתחילה לבכור 70)שמותר "שנשתוו
גם  נזכרו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי  דמים מתן לעניין
וצריך  השמיני , ביום לכתחילה שמקריבם ונדבות נדרים

רבינו. השמיטם למה עיון,

.‚È˙Á‡ ‰ÚL eÙÈÒB‰ Ì‡Â ,ÌÈL„˜Ï ÔÈBÓ ˙BÚL71 »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ»»««
‰ÚL e˙Át B‡72B˙ÂˆnL Ôa˜ ?„ˆÈk .ÔÈÏeÒt  »¬»»¿ƒ≈«»¿»∆ƒ¿»
‰L Ôa ˙BÈ‰Ï73 ˙Á‡ ‰ÚL ‰M‰ ÏÚ ÛÈÒB‰ Ì‡ , ƒ¿∆»»ƒƒ««»»»»««

ÏÚ ÛÈÒB‰Â ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰L Ôa ‰È‰ elÙ‡ .ÏÒÙƒ¿»¬ƒ»»∆»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«
ÏÒÙ  ‰˜ÈÊ ˙ÚLa ‰M‰74‰L Ôa ‰È‰iL „Ú , «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««∆ƒ¿∆∆»»

.ÌÈÁf‰ ÏÎa ÔÎÂ .‰˜ÈÊ ˙ÚL „Ú«¿«¿ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ

הוא 71) התשיעית, בשעה בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
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פסול. הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כגון 72)כשר
ושלושים  שנה היינו שנתיים, בני  להיות שצריכים באילים
אלא  כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, ואחד
התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה

יותר.73) זכר 74)ולא תמים "שה ה) יב , (שמות שנאמר
בקבלה  שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן
לא  הוויותיו כל "יהיה" לומר תלמוד מנין? בזריקה בהולכה

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו

.„ÈB‡ ‰Ok B‡ Ok ‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»∆∆ƒ¿»
‰L Èa el‡ È‰  ÌÈOk75Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿»ƒ¬≈≈¿≈»»¿»»∆∆¡«

ÌÈÏÈ‡ B‡ ÏÈ‡76ÌÈ˙L Èa ÌÈÎf‰ Ì‰ 77. «ƒ≈ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»«ƒ
„Á‡ ‰iL ‰La ÒkiMÓ ?ÏÈ‡ ‡wÈ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ»≈¿»»¿ƒ»∆»

ÌBÈ ÌÈLÏLe78‡Ï Lk BÈ‡ ÌÈLÏL ÌBÈa Ï‡ . ¿ƒ¬»¿¿ƒ≈»≈…
OÎÏ79ÒbÏt ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÏÈ‡Ï ‡ÏÂ80ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿∆∆¿…¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿»»

‰L Ôa ‰Ê È‰  Ï‚Ú Ba Ó‡pL81t .Ôa  ∆∆¡«≈∆¬≈∆∆»»«∆
ÌÈzL82.ÌÈzL Ôa  [ÈÚO .‰L Ôa]  ÌÈfÚ ÈÚO . ¿«ƒ¿ƒƒƒ∆»»»ƒ∆¿«ƒ

.ÈÚO ‡˜ ‡e‰ ‰iL ‰L Ïk»»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ

בתוך 75) כלומר, שנה", בני  "כבשים ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא בני76)השנה, "ואילים שם: פרה

יז, (יחזקאל הארץ  אילי  את כמו קשה, לשון שאיל שתיים",
שנים. שתי  בן - קשה כאן אף  כא.), ביבמות ראה יג.

פחות.77) עשר 78)ולא שלושה "בן במשנה: שם פרה
איל". זה הרי  אחד ויום לאחר 79)חודש כשר, אינו לכבש

יום. שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שם:80)שמלאה
גס , פלג מורכבת, מלה "פלגס  פלגס ", קורהו טרפון "רבי 
לגדר  הגיע  ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה

הגדרים". בין נשאר אבל י .81)שאחריו, השנה ראש
סתם  בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי  "שהיה
ועגל  ג) ט , (ויקרא "שכתוב  משנה, יותר ולא שנה", בן -

שנה". בני  אבל 82)וכבש שתים, מבן פחות לא כלומר,
ומקור  כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן יותר
פרים  אומר הגלילי  יוסי  "ר' ב : משנה שם בפרה הדברים
וסובר  שלוש". בני  אף  אומרים וחכמים וכו' שתיים בני 
בפחות  אבל שנים, משתי  ביותר אלא נחלקו לא כי  רבינו

פסולים. כולם לדברי  - שנים משתי 

.ÂËÏL ˙B‡hÁ ÏÎÂ .ÌÈÎÊ  eav‰ ˙Ba˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿»ƒ¿»«»∆
ÊÚ‰ ÔÓ  eaˆ83˜a‰ ÔÓ B‡84ÔÓ Ô‰a ÔÈ‡Â , ƒƒ»≈ƒ«»»¿≈»∆ƒ

eav‰ ˙BÏBÚ ÏÎÂ .ÌÈOk‰85ÔÓe ÌÈOk‰ ÔÓ  «¿»ƒ¿»«ƒƒ«¿»ƒƒ
 „ÈÁÈ ˙‡hÁ Ïk .ÊÚ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,˜a‰«»»¿≈»∆»ƒ»≈»««»ƒ

‰˜86ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡˙Â ,87˜a‰ ÔÓ ‰‡a dÈ‡Â ,88. ¿≈»¿≈»≈«…¬ƒ¿≈»»»ƒ«»»
˙B‡hÁ LÏMÓ ıeÁ89ÊÚ ‡È‰L ,‡ÈO ˙‡hÁ :90, ƒ»«»««»ƒ∆ƒ≈

˙ÏÎ‡Â91t ‡e‰L ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙‡hÁÂ .92, ¿∆¡∆∆¿««…≈»ƒ«∆«
˙ÙOÂ93ÈLÈÏM‰Â .˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ t ‡e‰Â . ¿ƒ¿∆∆¿««»«»«ƒ¿¿«¿ƒƒ

,˙‡hÁ ‡e‰Â ,ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡ÈnL t «∆≈ƒ…≈»¿«ƒƒ¿«»
ÛOÂ94. ¿ƒ¿»

והמועדות.83) חדשים ראשי  שעירי  כל פר 84)היינו
זרה). מעבודה (חוץ  המצוות בשאר צבור של דבר העלם

התורה.85) בפסוקי  מפורש זה ד,86)כל (ויקרא שנאמר

קרבנו  והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב ) כח , כז,
ואם  וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת
כן  וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש
הצאן  מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, (שם ויורד עולה אצל

לחטאת". עזים שעירת או נג.87)כשבה זבחים משנה
ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי  הקלעים מן לפנים "ונאכלין
זרה  עבודה שעירת ואף  אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב )
נסים  רבינו כדעת ודלא זה, בכלל כז) טו, (במדבר יחיד של

טז. הלכה להלן הראב "ד אלא 88)שהביא נאמר שלא
כנ"ל. לחטאת", עזים שעירת או שאינן 89)"כשבה

היחיד. חטאות לשאר אלא 90)דומות באה אינה כלומר,
ולא  זכר ובא חטאות, כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן
עזים  שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה,

תמים". החיצוניות.91)זכר החטאות ולא 92)ככל 
יחטא  המשיח  הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר
לה' תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב  וגו'

יב )93)לחטאת". (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין
וגו'. אותו ושרף  וגו' למחנה מחוץ  הפר כל את "והוציא

ג)94) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
וכמו  לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת

כחט  נשרף  אלא חטאות, כשאר נאכל אינו הפנימיות,כן אות
וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ  אל יוציא

.ÊË˙BÏÎ‡ eaˆ ÏL ˙B‡hÁ Ïk95ÈÚOÓ ıeÁ , »«»∆ƒ∆¡»ƒ»ƒ
ÁlzLÓ BÁL ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL96ÈÈÚO ÔÎÂ , ∆«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ≈

‰Ê ‰„BÚ97ÌÏÚ‰ Ùe98Ïk ÏÚ ‡a‰ Ùe . ¬»»»«∆¿≈««»«»
˙Bˆn‰99,ÔÈÙOp‰ ÌÈt ÌÈ‡˜ ÌÏÚ‰ Ùe «ƒ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

.ÌÈÙOp‰ ÌÈÈÚO ÌÈ‡˜ ‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚOe¿ƒ≈¬»»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈzL ,˙BÙOp‰ Ì‰ ˙B‡hÁ LÓÁL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»≈«»≈«ƒ¿»¿«ƒ

„ÈÁÈÏ100eaˆÏ LÏLÂ101. ¿»ƒ¿»¿ƒ

והיחיד 95) הצבור חטאות במשנה: נג. נב : בזבחים הוא כן
כהונה". לזכרי  כו' ונאכלין שנאמר 96)וכו' נשרף , שהוא

למחנה  מחוץ  אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם)
וגו'". באש הגדול 97)ושרפו ביתֿהדין הורו שאם

העם  ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה
להביא  ושבט  שבט  כל חייבין חטאתן נודע  כך ואחר וכו'
שלא  פי  על ואף  כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר
(ויקרא  בספרא זאת למדו בשריפה, שדינם שם מפורש
כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י ) הלכה ו פרק  דחובה דבורא
הקהל  חטאות לכל אב  בניין - הוא" הקהל "חטאת
לפר  עשה "כאשר הפסוק  מן למדו לט : ובזבחים שישרפו".
בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי  החטאת",

בשאר 98) ביתֿדין שגגו שאם צבור, של  דבר העלם פר
נשרף , והוא לחטאת, פר ושבט  שבט  כל מביא כריתות,
וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) (שם, שנאמר

אותו". ושרף  למחנה מחוץ  אל הפר את הוא 99)והוציא
טו. הלכה למעלה ראה משיח , כהן משיח ,100)פר כהן פר

הכיפורים. ביום גדול כהן זרה,101)ופר עבודה שעירי 
ופר  המשתלח ) שעיר של (חברו הפנימי  הכיפורים יום שעיר

צבור. של דבר העלם
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.ÊÈ˙BÏBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÁÊ ÌÈ‡˜ el‡‰ ˙Baw‰ Ïk»«»¿»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»»
˙ˆÚ ÏL ÌÈÓÏL ÈOk ÈLe ˙BÓL‡‰Â ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿»¬»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ∆¬∆∆
„ÈÁÈ ÏL ÌÈÓÏL Ï‡ .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ»¿≈»»ƒ¬»¿»ƒ∆»ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈ‡˜ ÁÒt‰Â OÚn‰Â BÎa‰Â102. ¿«¿¿««¬≈¿«∆«ƒ¿»ƒ»»ƒ«ƒ

העיר.102) בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן

.ÁÈÔÓ ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÙBOL ÌÈÈ‡‰»≈»ƒ∆¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«ƒ
Ì‰ ÌÈÓÏM‰ ÔÓe ˙BÓL‡‰ ÔÓe ˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰««»«∆¡»ƒ»¬»ƒ«¿»ƒ≈

ÔÈeÓ‡ ÔÈ‡˜p‰103B‡ BL ÏL ÔÈeÓ‡‰ Ô‰ el‡Â . «ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈≈»≈ƒ∆
w‰ ÏÚ L‡ ÏÁ‰ :ÊÚ ÏL104ÏÁ BÏÏÎe , ∆≈«≈∆¬∆««∆∆ƒ¿»≈∆

‰w‰ Èab ÏÚL105Ô‰ÈÏÚL ÏÁÂ ˙BÈÏk‰ ÈzLe ,106 ∆««≈«≈»¿≈«¿»¿≈∆∆¬≈∆
ÌÈÏÒk‰ ÏÚ L‡ ÏÁ‰ ÌÚ107„k‰ ˙˙BÈÂ ,108, ƒ«≈∆¬∆««¿»ƒ¿∆∆«»≈

˙˙Bi‰ ÌÚ ËÚÓ „k‰ ÔÓ ÏËBÂ109‰È‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«»≈¿«ƒ«∆∆¿ƒ»»
‰ÈÏ‡‰ el‡ ÏÚ ÛÈÒBÓ  ÌÈOk‰ ÔÈnÓ Ôaw‰«»¿»ƒƒ«¿»ƒƒ«≈»«¿»

‰ÓÈÓz110‰„M‰ ÔÓ ˙BÈÏÁ‰ ÌÚ111ÌB˜Ó „Ú ¿ƒ»ƒ«À¿ƒ«ƒ¿»«¿
‰pÈÒÈ ‰ˆÚ‰ ˙nÚÏ :Ó‡pL ;˙BÈÏk‰112ÏÎÂ . «¿»∆∆¡«¿À«∆»∆¿ƒ∆»¿»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈÙO ÔÈeÓ‡‰113. »≈ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««ƒ

לשרפן"103) ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו
האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו
- האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב , כאן למלך ובמשנה

און". פועל כל החלב 104)יתאמרו את וכו' "והקריב  שם,
הק  את על המכסה אשר החלב  כל ואת רב 

הן  "ואלו אמרו: ט  פרק  סוף  חולין הקרב ".[ובתוספתא
החלבים  הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי  אמורין
פרק  זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים
אליהו  רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א:
כדברי כתב  הוא שגם ג משנה א פרק  ברכות מלונדריש

הך]. היינו וחלבים שאמורים שם 105)רבינו בתוספתא
כל  "את ו): הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ובספרא
החלב  את להביא אומר ישמעאל רבי  הקרב  על אשר החלב 
שעל  החלב  את להביא אומר עקיבא רבי  הקבה, שעל
תמה, כאן משנה והכסף  ישמעאל. כר' רבינו ופסק  הדקים"
פרק  משנה בלחם וראה עקיבא? כרבי  רבינו פסק  לא למה
י "ג  פרק  למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות מהלכות ז

בזה. שתירץ  מה ה, הלכה שגגות ויקרא 106)מהלכות
עליהן". אשר החלב  ואת הכליות שתי  "ואת שם:

הכסלים"107) על אשר עליהן אשר החלב  "ואת שם:
חיה  כשהבהמה הכליות שעל "החלב  שם: רש"י  ומפרש
שתחת  החלב  וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא
ובתחתיתו  הכסלים בגובה למעלה הנראה וכו' המתניים

חופהו". על 108)הבשר הכבד על היותרת "ואת שם:
כמו  ממנו היוצא התחתון הקצה "והוא יסירנה", הכליות
ד  פרק  בתמיד שנזכר הכבד אצבע  והיינו היד", מן הבהן

ג. שקול 109)משנה "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא
על  היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק )
יסירנה  והשאר הכבד על מהיותרת מעט  שיניח  (=אם הכבד
מהכבד  חוץ  הנשאר היותרת ואת הכתוב  פירוש ויהיה
- יסירנה, הכבד מעט  עם היותרת את או ויקטירנה, יסירנה
ומן  הכבד על היותרת ואת אומר כשהוא הקדש) דרך

היותרת". על הכבד מן שיטול המזבחה, והקטיר החטאת
מן  היותרת "ואת אומר: הוא י ) ט , (ויקרא אחר ובמקום

וגו'110)הכבד". מקריב  הוא כשב  "אם זֿט ): (ג, שם
תמימה". האליה חלבו לה' אשה וגו' והקריב 

אשר 111) החוליות והן לה, הסמוכות החוליות "עם כלומר,
שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין

עם 112) יטלנה "יכול ג): הלכה יט  פרק  (שם בספרא
יכול  העצה לעומת אי  העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה
לפנים  ייכנס  יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס  לא
חוליות  עמו שיטול דהיינו לרבינו ומשמע  העצה". מן
(כסף  השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט  ולא השדרה,

אהרן 113)משנה). בני  אותו "והקטירו ה) (שם, שנאמר
המזבח  שהרי  החיצון, מזבח  וזהו העולה", על המזבחה
ל, בשמות כמפורש קטורת אלא עליו להעלות אסור הפנימי 

משנה). (כסף  ט 

.ËÈÂÈL„Á eÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙aÚÓ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿À∆∆««ƒ∆»√»»
ÈÁ ‡ˆÓ elÙ‡Â ,aÚ ÏL114ÌÚ BaÏÁ ‰ÏÚÓ BÈ‡  ∆À»«¬ƒƒ¿»«≈«¬∆∆¿ƒ

„Ïa Bn‡ ÏÁ ‡l‡ ,Bn‡ ÏÁ115aÚ‰ È‰Â , ≈∆ƒ∆»≈∆ƒƒ¿««¬≈»À»
.‰ÈÈ‡Ó „Á‡k¿∆»≈≈»∆»

כרת.114) חייב  והאוכלו הבהמה כחלב  שחלבו
נאמר 115) "למה ה): הלכה יד פרשה (שם ויקרא בספרא

זכר  (שהרי  השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי  חלב 
כאן  [ה]אמורין כליות ושתי  חלב  אף  האשם), הוא
במעי שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים)

הבהמה).

ה'תשע"ט  שבט  ט ' שלישי יום 

   1 
טעון 1) קרבן ואיזה נסכים, ומנחת נסכים דיני  בו יבאר

נסכים. של שיעורם הוא ומה נסכים,

.‡Ôaw‰ ÌÚ ÔÈ‡ÈnL ˙Ïq‰Â ÔÈi‰2ÔÈ‡˜p‰ Ì‰ ««ƒ¿«…∆∆¿ƒƒƒ«»¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÌÈÎÒ3ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ˙‡˜ dcÏ ˙Ïq‰Â ,4˙ÁÓe . ¿»ƒ¿«…∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«

‰Ùez ‡Ï ‰eÚË dÈ‡ ÌÈÎÒ5‰Lb‰ ‡ÏÂ6‡ÏÂ ¿»ƒ≈»¿»…¿»¿…«»»¿…
‰BÏ7ÁÏÓ ‰eÚË Ï‡ ,8˙ÙO dlÎÂ .9ÁaÊÓ ÏÚ ¿»¬»¿»∆«¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿≈«

ÔBˆÈÁ‰10B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈi‰ Cq˙ÈÂ . «ƒ¿ƒ¿«≈««ƒ««ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
L‡‰ ÏÚ11B„È dÈa‚Ó ‡l‡ ,12„BÒÈ‰ ÏÚ ˜ˆBÈÂ13 «»≈∆»«¿ƒ«»¿≈««¿

ÔÈ˙ÈMÏ „BÈ ‡e‰Â14. ¿≈«ƒƒ

ואשמו 2) מצורע  וחטאת ושלמים בהמה עולת היינו
ב ). הלכה (להלן נסכים ט .3)הטעונין ה. זבחים ראה

ועוד. צו: ופסחים שם) רש"י  (ועיין טו: ראה 4)ברכות
ועוד. ח . מנחות קט : זבחים יא. היא 5)שבועות "תנופה

מנחות  המשנה בפירוש (רבינו הרוחות" לארבע  שמנענעים
ה). משנה המזבח 6)פ "ה לקרן שמגישין היא "הגשה

והגישו" או המזבח  אל והגישה שנאמר מה והוא וכו',
אין  נסכים "ומנחת שנינו: סא. מנחות ובמשנה שם). (רבינו
כתוב  לא שהרי  בה, אין תנופה תנופה", ולא הגשה טעונות
ממה  סא.) ס : (שם בגמרא שנתמעטה בה אין והגשה בה,
הכהן  אל "והקריב  ח ) ב , (ויקרא מרחשת במנחת שנאמר
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אותה, מיעוט , משמע  "והקריבה" המזבח ", אל והגישה
בגלל  באה שאינה נסכים מנחת ולא עצמה. בגלל  שבאה

הזבח . בגלל אלא "מנחת 7)עצמה, במשנה נט . שם
בגמרא  זאת ולמדו לבונה". טעונה ואין שמן טעונה נסכים
עליה  "ושמת טו) ב , (שם העומר במנחת שנאמר ממה שם,
לבונה. נסכים מנחת על ולא לבונה, עליה – לבונה"

כל 8) "על יג) (שם, שנאמר ממה זאת ולמדו כ. מנחות
(דבורא  ויקרא פ ' בספרא גם וראה מלח ". תקריב  קרבנך
טעונה  הסולת, כלומר המנחה, ורק  ג). הלכה יד פרק  דנדבה
מזבח  איסורי  מהלכות (פ "ה מלח  טעון אינו היין אבל מלח .

יא). למזבח ,9)הלכה נסכים "ומנחת עד: במנחות משנה
לכהנים". בהן אסור 10)ואין הפנימי  המזבח  על שהרי 

קמח . הערה פ "א למעלה ראה בלבד, קטורת אלא להעלות
האומר 11) שמואל וגם . מט : מח : בסוכה הוא פשוט 

האישים", גבי  על ומזלפן מביא יין "המתנדב  צא:) (זבחים
בשביל  הבאים בנסכים אבל יין, במתנדב  אלא כן אמר לא
רש"י (עיין המזבח  גבי  על שמתנסך מודים הכל הקרבן
יין  המתנדב  שגם יד), הלכה פט "ז (להלן פסק  ורבינו שם),

המוריה). (הר השיתין גבי  על כולו דוקא,12)מנסכו לאו
תמידין  מה' פ "י  (ראה ידך" "הגבה מח : בסוכה אמרו שלא
מפורש  שאינו דוקא המים בניסוך אלא – ח ) הלכה ומוספין
מודים  הצדוקים ואין מסיני  למשה הלכה הוא אלא בתורה,
על  ויסוך הוא צדוקי  זה כהן שמא חששו ולפיכך בזה,
קיים  זה חשש אין בתורה, המפורש היין בניסוך אבל רגליו,

להלן). עוד (ראה עליו,13)(כסף ֿמשנה). השיג הראב "ד
בספל  אלא היסוד, על יוצק  היה שלא שיבוש, "זה וכתב :
מח . בסוכה (ראה דרומית" מערבית בקרן שהיה יין של

מהלכו  פ "י  להלן רבינו ז).ובדברי  הלכה ומוספין תמידין ת
חג, של בניסוך אלא ספלים נזכרו שלא כתב  והכסף ֿמשנה
דבריו  (ולפי  היסוד. על היה השנה ימות כל של ניסוך אבל
ידו", "מגביה למעלה רבינו שאמר ממה גם להבין, יש
המזבח , שבראש בספלים ולא היסוד, על שמנסך שמכיון
הוא  ניסוך של שמקומו ומכיון היסוד, על עומד הוא בוודאי 
אם  י ), הלכה פ "ז ולהלן סג. (זבחים הסיקרא מחוט  למעלה
אם  אבל הסיקרא, מחוט  למטה מנסך נמצא ידיו, יגביה לא
עשרים  שהן ויותר, אמות ארבע  הוא הרי  – ידיו מגביה הוא
היסוד  של הטפחים חמשת עם ויחד ויותר, טפחים וארבעה
מנסך  הוא הרי  ז), הלכה הבחירה בית מהלכות (פ "ב  למעלה
המזבח  מחצית שהוא טפחים ותשעה מעשרים למעלה
בזה  הרגיש לא למה עיון, וצריך ח ). הלכה שם (למעלה

שם 14)הכסף ֿמשנה). למעלה ראה המזבח , ביסוד שהיו
יא. הלכה

.‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔeÚË ÔÈ‡15ÌÈÓÏLe ≈»¿»ƒ∆»«¿≈»¿»ƒ
„Ïa16Ok B‡ .„ÈÁÈ Ôa˜ B‡ eaˆ Ôa˜ eÈ‰ ÔÈa , ƒ¿«≈»»¿«ƒ»¿«»ƒ∆∆
˙„ÏBÈ17ÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡Â18˙BÏBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19 ∆∆¿≈∆…≈»ƒ¿≈

ÌÈÎÒ ÌÈeÚË20ÛBÚ‰ Ï‡ .21˙B‡hÁ‰Â ˙BÓL‡‰Â22 ¿ƒ¿»ƒ¬»»¿»¬»¿««»
ÚˆÓ ˙‡hÁÓ ıeÁ ;ÌÈÎÒ Ì‰nÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ≈¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈««¿…»

BÓL‡Â23‰Bza Ì‰ÈkÒ eLt˙pL ,24. «¬»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«»

ההלכה.15) המשך ראה העוף , עולת משנה 16)ולא
חוץ  נסכים טעונין והיחיד הציבור קרבנות "כל צ : במנחות

שם: ובגמרא והאשם", והחטאת והפסח  והמעשר הבכור מן
לנסך) ויין וגו' ג טו, (במדבר לה' אשה ועשיתם רבנן, "תנו
לומר  תלמוד וכו', נסכים טעון יהא לאישים העולה כל יכול
וכו'. זבח " (שם) לומר תלמוד מנין, שלמים "עולה". (שם)

ו).17) יב , (ויקרא יולדת "ואיל 18)עולת ג טז, שם
(ראה 19)לעולה". ונדבה בנדר באים שאינם אף ֿעלֿפי 

ג). הלכה שנאמר 20)להלן במה במיוחד שנתרבו
או  האחד לכבש וגו' רביעית לנסך "ויין הֿו) טו, (במדבר
של  אילו לרבות לאיל יולדת, עולת זו "לכבש - וגו'", לאיל

צא:). (מנחות יאשיה 21)אהרן" ר' לפי  צ : בגמרא שם
– הצאן" מן או הבקר "מן ג) (שם, שנאמר ממה כן למדו
"זבח ", (שם) שנאמר ממה יונתן ר' ולפי  העוף , עולת ולא

בשח  ולא במליקה הוא שהרי  זבח , אינו יטה.ועוף 
והאשם".22) והחטאת וכו' הבכור מן "חוץ  שם: במשנה

אמר  הדבר, וטעם הפסוק . מן שנתמעטו ג הלכה להלן וראה
מאחר  מהודר", קרבנו יהא "שלא טו.) (סוטה שמעון ר'

חטא. על באים שחטאתו 23)שהם "אלא במשנה: שם
"שאין  שם: ובסוטה נסכים", טעונין ואשמו, מצורע  של

חטא". על שנאמר 24)באין ממה צא. שם כן למדו
תמימים  כבשים שני  יקח  השמיני  "וביום י ): יד, (ויקרא
סולת  עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה
"במנחה  (שם): ואמרו שמן", אחד ולוג בשמן בלולה מנחה
אם  יודע  איני  ועדיין וכו', מדבר הכתוב  הזבח  מן הבאה
"ויין  ה) טו, (במדבר לומר תלמוד לאו, ואם נסכים טעונה
לכבש  לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך
מצורע . חטאת זו "זבח " מצורע . עולת זו "עולה" – האחד"
נסכים. טעונים ששלשתן הרי  מצורע ". אשם זו לזבח " "או

.‚?ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÌÚ ÌÈÎÒ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»ƒƒ««»¿»»»
„a ‡a‰ c  ‰„ B‡ „ ‡lÙÏ :Ó‡pL∆∆¡«¿«≈∆∆¿»»»»«»¿∆∆

‰„e25,ÁÒÙe OÚÓe BÎe ÌL‡Â ˙‡hÁ e‡ˆÈ ; ¿»»»¿«»¿»»¿«¬≈∆«
.ÌÈÎÒ ÔÈeÚË ÔÈ‡  ‰„e „a ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆¿»»≈¿ƒ¿»ƒ

‰i‡ ˙ÏBÚÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È‰Ï ÔÈpÓe26?ÌÈÎÒÏ ƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÎÈ„ÚÓa B‡ :Ó‡pL27. ∆∆¡«¿…¬≈∆

צ :25) ונדבה.26)מנחות בנדר באים שאינם אע "פ 
שם.27) מנחות

.„ ‰Ok B‡ Ok ÈkÒ ?ÌÈÎÒ eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿»
CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈa ÏeÏa ˙ÏÒ ÔBOÚƒ»…∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆

ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ28ÊÚ‰ ÈkÒ ÔÎÂ .29ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,30, ¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»≈≈»»≈»
‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa31‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ÈkÒ B‡ , ≈»»≈¿≈»ƒ¿≈»≈««ƒ∆ƒ

‰ÏB„‚32ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈBOÚ ÈL Ô‰ ÏÈ‡ ÈkÒ Ï‡ . ¿»¬»ƒ¿≈«ƒ≈¿≈∆¿ƒ…∆»
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏL CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLa33. ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

‰LÏL  ˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,Ï‚Ú‰ B‡ t‰ ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«»»≈∆≈¿»ƒ≈¿≈¿»
ÈˆÁ CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ÈˆÁa ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈBOÚ∆¿ƒ…∆»«¬ƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¬ƒ

ÔÈ‰‰34. «ƒ

קרבנו 28) המקריב  "והקריב  דֿה) (שם, בתורה מפורש כן
לנסך  ויין שמן, ההין ברביעת בלול עשרון, סולת מנחה לה'
וראה  האחד". לכבש לזבח  או לעולה תעשה ההין רביעית

ההין. מדת היא מה ז הלכה יא)29)להלן (שם, שנאמר
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בעזים". או בכבשים לשה וגו' יעשה במנחות 30)"ככה
עזים  (והלא תלמודֿלומר מה (שם), בעזים" "או אמרו: צא:
הכתוב  שחילק  שמצינו לפי  רש"י ), – הם כבשים בכלל
ההלכה), בהמשך (ראה איל נסכי  לבין כבש נסכי  בין (שם)
 ֿ תלמוד (=גדול), שעיר לנסכי  (=קטן) גדי  נסכי  בין יכול
(הובא  ג משנה פ "ה בשקלים הוא וכן בעזים, או לומר

צב .). במקדש 31)במנחות היו חותמות "ד' שם: שקלים
נסכי עם משמש גדי  וחוטא. גדי , זכר, עגל, עליהן וכתוב 
חותם  (=שמאותו ונקבות זכרים וקטנים גדולים הצאן
גדולים  בין צאן, לקרבן נסכים לוקחין היו גדי , עליו שכתוב 
חוץ  שם) מנחות רש"י  – נקבות בין זכרים בין קטנים, בין

אילים". בכבשים 32)משל לשה "או צא: במנחות
שם, נאמר כבר (והלא תלמודֿלומר מה יא), שם, (במדבר
שחילק  שמצינו לפי  רש"י ), – האחד" לכבש לזבח  "או ה
נסכי בין נחלק  יכול איל, לנסכי  כבש נסכי  בין (שם) הכתוב 
וכמו  בכבשים", לשה או תלמודֿלומר רחלה, לנסכי  כבשה
בכמה, רחלה נסכי  רבא, לן "בדיק  בגמרא שם נאמר כן

שם). (דשקלים ממתניתין" ליה שם,33)ופשיטנא במדבר
שני סולת מנחה תעשה לאיל "או בלולה וֿז: עשרונים

ריח  תקריב  ההין שלישית לנסך ויין ההין, שלישית בשמן
לה'". או 34)ניחוח  עולה בקר בן תעשה "וכי  ח ֿיא: שם,

מנחה  הבקר בן על והקריב  לה', שלמים או נדר לפלא זבח ,
תקריב  ויין ההין, חצי  בשמן בלול עשרונים שלשה סולת
לשור  יעשה ככה לה'. ניחוח  ריח  אשה ההין חצי  לנסך
 ֿ תלמוד מה האחד, "לשור שם: במנחות ואמרו האחד",
– הבקר" בן על "והקריב  (שם) נאמר כבר (והלא לומר
איל  נסכי  בין הֿו) (שם, הכתוב  שחילק  שמצינו לפי  רש"י ),
 ֿ תלמוד עגל, לנסכי  פר נסכי  בין נחלק  יכול כבש, לנסכי 
משמש  "עגל שם: בשקלים הוא וכן האחד". לשור לומר
שאמר  ומה ונקבות". זכרים וקטנים גדולים בקר, נסכי  עם
שם: שנאמר ממה ללמוד אפשר נקבות" בין זכרים "בין
שלמים  או נדר לפלא זבח , או עולה בקר בן תעשה "וכי 
ראה  הנקבות, מן ובין הזכרים מן בין באים ושלמים לה'",

יא. הלכה פ "א למעלה

.‰ÌÈÓÏLÏ ÔÈa ‰ÏBÚÏ ÔÈa ÌÈÎÒp‰ Ô‰ el‡35. ≈≈«¿»ƒ≈¿»≈ƒ¿»ƒ
‰f‰ eÚMk36„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ37tÒnk :Ó‡pL ; «ƒ«∆¿»∆»¿∆»∆∆¡««ƒ¿»

ÔÈ‡ .ÌtÒÓk „Á‡Ï eOÚz ‰Îk ,eOÚz L‡¬∆«¬»»«¬»∆»¿ƒ¿»»≈
ÔÈÙÈÒBÓ38.Ô‰Ó ÔÈÚBb ÔÈ‡Â el‡‰ ÔÈeÚM‰ ÏÚ ƒƒ««ƒƒ»≈¿≈¿ƒ≈∆

ÏeÒt  ‡e‰L Ïk ÛÈÒB‰ B‡ Úb Ì‡Â39ıeÁ . ¿ƒ»«ƒ»∆»
ÓÚ‰ ˙Ù‰ ÌBÈa ÔÈÈ˜nL ‰ÏBÚ‰ OkÓ40, ƒ∆∆»»∆«¿ƒƒ¿¬»«»…∆

ÌÈBOÚ ÈL BlL ÌÈÎÒp‰L41˙ÈLÈÏLa ÏeÏa ∆«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
ÔÓL ÔÈ‰‰42eÏtÎ ‡Ï ,BzÏÒ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»»¿…ƒ¿¿

BÈÈ43ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ CÒÏ ÔÈÈ ‡l‡ ,[BÓLÂ]44. ≈¿«¿∆»«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

וגו'35) זבח  או עולה לה' אשה "ועשיתם ג) (שם, שכתוב 
וגו'". שלמים יותר.36)או ולא פחות שאפילו 37)לא

לכל  נסכים צריך אחת, בבת אחד ממין קרבנות כמה מביא
צא.). (מנחות ואחד טו,38)אחד (לבמדבר שלח  פ ' ספרי 

את 39)יב ). מעכב  מיעוטו "עשרון, כז. במנחות משנה
את  מעכב  מיעוטו היין פסול), שהוא כל חיסר (=שאם רובו
אמרו: שם ובגמרא רובו", את מעכב  מיעוטו השמן רובו,

קרא  אמר טעמא? מאי  רובו, את מעכב  מיעוטו "עשרון,
מסלתה, ח ) ו, היין (ויקרא פסולה. שהוא כל חסרה שאם

מיעוטו  השמן שם), (במדבר, ככה רובו, את מעכב  מיעוטו
נדבה  ומנחת (שם). ככה נסכים, דמנחת רובו, את מעכב 
שהוא  כל חסר שאם ומשמנה, שם) (ויקרא קרא אמר
שריבה  המנחות "כל פ "ח  מנחות בתוספתא וראה פסולה",
חסרה  מדה שהיתה או חלות, מדת שחיסר או חלות מדת
וכתב  פסולות" אלו הרי  - מחברתה יתירה או מחברתה
(וראה  לשמן בין ליין בין כלל שזה משמע  כי  הכסף ֿמשנה
שירבה  עד פסול אינו בשמן כי  ה"ט , פסוהמ "ק  מה' בפי "א

סולת). עשרון לכל שמן לוגין (כג,40)שני  ויקרא ראה
שנתו  בן תמים כבש העומר, את הניפכם ביום "ועשיתם יב )

לה'". שני41)לעולה "ומנחתו יג) (שם, שכתוב  סולת,
לה'". אשה בשמן בלולה סולת הביא 42)עשרונים וכן

העשרונים  שני  כי  מנחות, מסכת לפיה"מ  בהקדמתו רבינו
מה  פט : במנחות שאמרו ומה שמן. ההין בשלישית בלולים
השגת  (ראה ההין רביעית שמן אף  ההין, רביעית יין
מפירש"י תוספת אלא זה אין הנראה כפי  – הראב "ד)

משנה). שמנחתו 43)(מרכבת "אעפ "י  שם: מנחות משנה
כפולים".. נסכיו היו לא "ונסכה 44)כפולה, (שם) שכתוב 

ההין". רביעית יין

.ÂÔ‰L ,BlL ÌÈOk ‰LÏL ÌÚ ‡ÈÓ Úˆn‰«¿…»≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆∆≈
‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ45ÌÈBOÚ ‰LÏL ,46ÈtÓe . «»¿»»¿»¿»∆¿ƒƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰47BlL ÌÈÁf‰ ÏÏÎa ÔÈ‡a Ô‰L ,48. «¿»»¿∆≈»ƒƒ¿««¿»ƒ∆
,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈa ÏeÏa Ok Ïk ÌÚ ÔBOÚƒ»ƒ»∆∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆

ÔzLÏMÓ ÔBOÚ Ïk ÌÚ ÔÈÈ ˙ÈÚÈe49ÈkÒ ‡Lk , ¿ƒƒ«ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
È˜n‰Â .ÌÈOk‰50ÈkÒ BnÚ ‡ÈÓ  ÒbÏt‰ ˙‡ «¿»ƒ¿««¿ƒ∆««¿»≈ƒƒƒ¿≈

ÏÈ‡51BÁÊ BÏ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ52. «ƒ¿…∆ƒ¿

ג.45) הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות בפ "א ראה
כבשים 46) שני  יקח  השמיני  "וביום י ) יד, (ויקרא שנאמר

עשרונים  ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים
בשמן". בלולה מנחה צא.47)סולת במנחות

ואת 48) העולה את הכהן "והעלה כ ) יד, (שם שנאמר
ובהגהת  הזבח . עם הבאה במנחה אומר הוי  המנחה",
באין  "שהן מגיהים: ובאורֿשמח  הרמב "ם, על הרש"ש

שלו". הזבחים דֿה)49)בגלל טו, (במדבר שנאמר
שמן. ההין ברביעית בלול עשרון, סולת מנחה וגו' "והקריב 
לכבש  לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך ויין
כתובים  שכבר לזבח , או לעולה תלמודֿלומר (מה האחד"
מצורע , עולת זו "עולה" אלא: ג), שם, הפרשה בראש
(מנחות  מצורע  אשם זו לזבח " "או מצורע , חטאת זו "זבח "

יין. נסכי  טעונים ששלשתן הרי  משנה 50)צא.), פ "א פרה
ראה  לאיל, ולא לכבש לא כשר שאינו בדיעבד כלומר, ג.

יד. הלכה פ "א בלול 51)למעלה סולת עשרונים שני  שהם
למעלה  ראה ההין, שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית
ר' לפי  כי  צא: ומנחות כג, חולין וראה במשנה. שם ה"ד,
במשנה  שמבואר מה בפ "ע , בריה פלגס  שסובר יוחנן
"או  מהפסוק  מיוחד ריבוי  משום הוא איל, נסכי  עמו שמביא
איל  כנסכי  שמביא הפלגס , את לרבות ו) טו, (במדבר לאיל"
שפלגס  האומר פדא ולבר בפ "ע , בריה אלא איל שאינו אף 
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עמו  שמביא במשנה שמבואר מה איל, ספק  כבש ספק  הוא
כל  יהיו איל הוא אם ואומר ומתנה מביא כלומר, איל, נסכי 
ההין  ורביעית סולת עשרון הרי  כבש הוא ואם שלו, הנסכים
נדבה. יהיו היתר שלו, נסכים יהיו יין ההין ורביעית שמן
כבש  ספק  להיותו נוסף  אם זירא, ר' בעיית בחולין שם וראה
זירא  ר' לפי  כך ומשום לא, או בריה ספק  גם הוא איל, ספק 
כל  שיהיו הוא, בפ "ע  בריה אם ולומר להתנות גם צריך
שלא  ורבינו בתיקו). הדבר שנשאר (ע "ש נדבה הנסכים
שאין  יוחנן כר' שסובר נשמע  להתנות, שצריך כאן מזכיר
ה"ב  פט "ז להלן ראה אבל בפ "ע , בריה ודאי  אלא ספק  זה
הרי לא, או נדרו ידי  יצא אם ספק  שהוא רבינו שפסק 
ראה  פדא, כבר אלא יוחנן כר' סובר שאינו מפורש

שם. ולחםֿמשנה בין 52)קריתֿספר כלומר, במשנה. שם
ולפי שארצה. איזה אמר או כבש, נדר אם ובין איל נדר אם
ולפי בפ "ע , בריה אלא כבש ואינו איל שאינו משום יוחנן ר'
בריה  ספק  או איל, ספק  כבש ספק  שהוא משום פדא בר
זבחו  לו עולה לא איל, שנדר ובאופן זירא. ר' בעיית כפי 
זבחו  לו עולה לא כבש, שנדר ובאופן כבש. הוא שמא כי 
עולה  היה איל, הוא שמא (ומשום בפ "ע  בריה הוא שמא כי 
גדול  והביא קטן הנודר כי  ה"א, פט "ז להלן  ראה זבחו, לו
ה"ב ). שם להלן (ראה שארצה מאיזה אמר אם גם זה יצא),

.ÊÔÈ‰‰‚Ï OÚ ÌÈL ‡e‰53eÚL eÚ„B‰ Îe . «ƒ¿≈»»…¿»«¿ƒ
ÔÈeÚ ˙BÎÏ‰a ˙BÁ‡ ˙BcÓ ÌÚ ‚l‰54ÔBOÚ‰Â . «…ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

ÓÚ‰ ‡e‰55BeÚL e‡a Îe .‰lÁ eÚL ‡e‰L , »…∆∆ƒ«»¿»≈«¿ƒ
‰lÁ ÔÈÚa56. ¿ƒ¿««»

כד)53) ל, (שמות שנאמר ממה זאת למדו פט . במנחות
קודש  משחת "שמן לא) (שם, עוד ונאמר הין", זית  "ושמן
שניםֿעשר. בגימטריא "זה" – לדורותיכם" לי  זה יהיה

יב 54) ובהלכה רביעיות", ארבע  – "הלוג כי  יג, הלכה פ "א
שבעה  משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית שם

בקירוב ". דינר וחצי  דינרין עשירית 55)עשר שהוא
לו). טז, (שמות הלכה 56)האיפה ביכורים מהלכות בפ "ו

ובחלה  ב , משנה פ "א עדיות לרבינו בפיה"מ  גם וראה טו.
מנחות. למסכת הקדמתו ובסוף  ו, משנה פ "ב 

.Á„ÈÁÈ ˙ÁÓ ÔÈa ,˙BÁn‰ B‡ ÌÈÎÒp‰ ÔÈ„„BnLk¿∆¿ƒ«¿»ƒ«¿»≈ƒ¿«»ƒ
eaˆ ˙ÁÓ ÔÈa57ÏL ‰cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡  ≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿ƒ»∆

ÏÈ‡Ï ÌÈL ÏL B‡ tÏ ÌÈBOÚ ‰LÏL58‡l‡ , ¿»∆¿ƒ«»∆¿«ƒ»«ƒ∆»
Lc˜na ‰È‰L „Á‡ ÔBOÚa Ïk‰ „„BÓ59ÔÎÂ . ≈«…¿ƒ»∆»∆»»«ƒ¿»¿≈

Lc˜naL B˙cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰60. «∆∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»
Lc˜naL ‚la  „ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÏL ÔÓLÂ61ÔÈÓk . ¿∆∆∆ƒ¿«»ƒ«…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈbl‰ ÔÈÓ Ck ˙BBOÚ‰62. »∆¿»ƒ¿««Àƒ

גֿד.57) הלכות פי "ב  להלן פז.58)ראה במנחות משנה
הפסוקים. מן זאת למדו פז:) (שם ראה 59)ובגמרא שם,

טז. הלכה המקדש כלי  מהלכות שהיו 60)בפ "א כלומר,
כמו  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי  במקדש
הראוי לקרבן בהן מדה בכל למדוד במשנה) (שם ששנינו

יז. הלכה המקדש כלי  מהלכות בפ "א וראה משנה 61)לו.
פח . כר'62)שם ולא תנאֿקמא וכדברי  במשנה, שם

החכמים  לפי  זאת נלמד פט . שם ובברייתא יעקב . בן אליעזר

וגו' הוא דל "ואם כא) יד, (ויקרא עני  במצורע  שנאמר ממה
לימד  – שמן" ולוג למנחה בשמן בלול אחד סולת ועשרון

(שמן). לוג שטעון עשרון (כל) על

.ËÈˆea63ÔBOÚ‰ b ÔÈ‡L ,ÏÁ  ˙ÏÒ ÏL ˙Bcn‰ ≈≈«ƒ∆…∆…∆≈«»ƒ»
L„˜64„BÈ ‡e‰L ÈÙÏ ,L„˜  ÔÓM‰Â ÔÈi‰ Èˆee . …∆≈≈««ƒ¿«∆∆…∆¿ƒ∆≈

ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ÈÏÎe ,ÈÏk‰ b ÏÚ65. «««¿ƒ¿≈««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«
˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈˆea‰ eLc˜˙È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»«

?„Ïa ÈÏkaM ‰ÓÏ ‡l‡ „„Bn‰66:eÓ‡È ‡lL È„k «≈∆»¿«∆«¿ƒƒ¿«¿≈∆……¿
ÏÁÏ ˙L ÈÏkÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ67. ƒƒƒ¿ƒ»≈¿…

הכלי63) מן שנופל "ומה כתנאֿקמא. צ . במנחות משנה
שם). (רש"י  בירוצין" היינו שנתמלא, כלומר,64)לאחר

ראה  בפנים. אלא לקדשה בחוץ  נמשחה לא היבש מדת
ממה  זאת ולמדו יט . הלכה המקדש כלי  מהלכות בפ "א
אותם, – אותם" ויקדש "וימשחם א) ז, (במדבר שנאמר

מבחוץ . היבש מדת המקדש 65)למעט  כלי  בהלכות ראה
כ,66)שם. הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפ "ג וראה

מדעת. אלא מקדשין אין השרת כלי  שם 67)כי  בגמרא
לתנאֿקמא  שגם רבינו סובר אבל יוסי , ר' דברי  לפי  כן אמרו

למלך). (משנה כן לומר צריך

.È?ÔÈˆeaa ÔÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó68Á‡ ÁÊ ÌL LÈ Ì‡ ∆»ƒ«≈ƒƒ≈»∆««≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ  eÏ Ì‡Â ,BnÚ eÈ˜È 69Â‡Ï Ì‡Â ;70 «¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ«

ÁaÊn‰ Ô‰a ÔÈˆi˜Ó 71. ¿«¿ƒ»∆«ƒ¿≈«

והכוונ 68) צ : שם אבל ברייתא שנתקדשו, הלח  לבירוצי  ה
ט .ב  הלכה למעלה כמבואר גמורים, חולין הם היבש  ירוצי 

ליפסל 69) הבירוצין נתקדשו אחר, זבח  שם שיש "שכיון
לנו, "ואם שכתב : שם ברש"י  ועיין משנה). (כסף  בלינה"
לא  אם אף  פוסלת שלינה הרי  אחר", זבח  שם שאין לפי 

במשנהֿלמלך. וראה אחר, זבח  שם לדעת 70)היה
זבח  שם היה כשלא המדובר למעלה) (ראה כסף ֿמשנה
לא  שהרי  בלינה, נפסלים אינם שלנו, שאף ֿעלֿפי  אחר,
וגם  אחר, זבח  להם כשאין המדובר רש"י , ולדעת נתקדשו.

לנו. משנה 71)לא (פ "ד בשקלים הוא וכן בברייתא. שם
בפ "ז  וראה הכהנים, סגן חנניה רבי  לדעת נסכים במותר ד)
בגמרא  מפרש מקיצין ולשון יג. הלכה המקדש כלי  מהלכות
בקינוח  שמביא כאדם שהוא שם) רש"י  ועיין יב : (שבועות
 ֿ (שמואל שנאמר כמו קיץ , מלשון והוא מתיקה, מיני  סעודה
מקריבין  כלומר, לנערים, לאכול והקיץ  הלחם ב ) טז, ב 
שאינם  מגדים מיני  כמו אלא תמידין, לשם שלא  אותם

משנה). (כסף  הסעודה מעיקר

.‡È?„ˆÈk72Ì‰a ÔÈÁ˜BÏ73ÌMÏ Oa‰ ,˙BÏBÚ ≈«¿ƒ»∆«»»«≈
.ÌÈ‰kÏ ˙BBÚ‰Â¿»«…¬ƒ

המזבח .72) את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
כלי בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים והשמן

שם. המקדש

.ÈÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰ ÌÚ ˙Ïq‰74˙‡ «…∆ƒ«∆∆∆¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆
ÔÈi‰75ÔkÚÓ ÔÈi‰ ‡ÏÂ ,76˙‡ ÔÈkÚÓ ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ . ««ƒ¿…««ƒ¿«¿»¿…«¿»ƒ¿«¿ƒ∆

Áf‰77Á‡ ÂÈÎÒe ÌBi‰ Ba˜ Ì„‡ ‡ÈÓ ‡l‡ , «∆«∆»≈ƒ»»»¿»«¿»»««
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ÌÈÓÈ ‰OÚ78eaˆ „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ .79‡lL ‡e‰Â . ¬»»»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒ¿∆…
,˙L ÈÏÎÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ ;˙L ÈÏÎa ÌÈÎÒp‰ eL„»̃¿«¿»ƒƒ¿ƒ»≈¬»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»≈

‰ÈÏa eÏÒtÈ  eÏ Ì‡80. ƒ»ƒ»¿¿ƒ»

מד:74) במנחות ושמן 75)משנה סולת לו אין שאם
לבדו. היין מביא סולת 76)למנחה, מביא יין, לו אין שאם

שם  (תוספות זה את זה מעכבים והשמן הסולת אולם ושמן.
שאמרו: דמנחות, פ "ו בתוספתא נראה וכן הסולת). ד"ה
כי ועלֿכרחנו זה", את זה מעכבין והסולת בהמה "נסכי 

המוריה). (הר כנ"ל וסולת, בשמן אם 77)המדובר כלומר,
לבדו. זבחו את הוא מביא ויין, ושמן סולת לו אין

פ "ו.78) ומנחות פ "ה זבחים ותוספתא טו: מנחות
זבחים 79) ובתוספתא שם, במנחות כן מפורש יחיד, לענין

ולענין  ימים". עשרה עד ונסכיו היום זבחו מביא "אדם שם:
"מנחתם  פד.) (זבחים שאמרו ממה ללמוד יש ציבור
בחג, הציבור בקרבנות הוא זה ופסוק  למחר", וכו' ונסכיהם
בציבור, כן לעשות אין לכתחילה אולם, שם. רש"י  עיין
היין  על אלא שירה אומרים ואין שירה, טעון הקרבן שהרי 
ד"ה  סוף  ל: השנה לראש בתוספות ראה הקרבן, ועל

המוריה). (הר ותוספתא 80)ונתקלקלו עט . במנחות משנה
פ "ו. מנחות

.‚ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡81Ì‡ÈÈ ‡Ï . ≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ…¿ƒ≈
ÔÓ ‡ÏÂ ÈL OÚnÓ ‡ÏÂ ‰Óez‰ ÔÓ ‡Ï…ƒ«¿»¿…ƒ«¬≈≈ƒ¿…ƒ

ÌÈeka‰82ÔÓ dÓÁÏ ‡ÈnL ,‰„Bz elÙ‡Â . «ƒƒ«¬ƒ»∆≈ƒ«¿»ƒ
OÚn‰83ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ e‡ÈÈ ‡Ï ,84. ««¬≈…»ƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ

מן 81) אלא יביאו לא מקום בכל "ונסכים פב . שם משנה
ומעילה 82)החולין". פ "ח , ומנחות פ "א, שקלים תוספתא

ומן  הטבל מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פ "א:
שני ממעשר תרומתו, ניטלה שלא ראשון ממעשר התרומה,

וכו'". נפדו שלא עלי83)והקדש "הרי  שאמר: כגון
פט "ז  להלן וראה פא: (שם המעשר" מן ולחמה היא תודה,

יז). מקום".84)הלכה בכל "ונסכים פב : במשנה שם
"והקריב  ד) טו, (במדבר שנאמר משום שם, להלן וראה
לגבוה  צד בהן יהיה ולא משלו, שיהיה עד קרבנו, המקריב 

כלל".

.„ÈÏ‡˜ÊÁÈ ÙÒa ÔÈeÓ‡‰ ÌÈÎÒp‰ ÈeÚL Ïk85 »ƒ≈«¿»ƒ»¬ƒ¿≈∆¿∆¿≈
ÌL ÌÈe˙k‰ ‰„BÚ‰ È„ÒÂ ˙Baw‰ Ô˙B‡ ÔÈÓeƒ¿«»«»¿»¿ƒ¿≈»¬»«¿ƒ»
‡Èp‰ ‡l‡ ,˙BB„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈ‡elÓ Ôlk À»ƒƒ≈¿≈¬ƒ¿∆»«»ƒ
˙kÁ ÌÚ ÔÈ‡eln‰ ÔÈÈ˜Ó eÈ‰È „ˆÈk LÙe ‰eƒ̂»≈≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ«ƒƒƒ¬À«

ÈLÈÏL ˙Èa ‰aiLk ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa ÁaÊn‰86. «ƒ¿≈«ƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ

מה.85) ביחזקאל 86)פרק  הפסוק  על הקשו מה. במנחות
תמים  בקר בן פר תקח  לחודש באחד "בראשון יח ) (שם,
יוחנן, א"ר היא. עולה "חטאת, – המקדש" את וחטאת
מילואים  אמר, אשי  רב  לדורשה. עתיד אליהו זו פרשה
רבינו  ופסק  משה". בימי  שהקריבו כדרך עזרא, בימי  הקריבו
השלישי הבית על הם אלו נבואה שדברי  ומפרש אשי . כרב 
בית  על היא יחזקאל של שהנבואה כפירש"י , מפרש (ולא
נוהגים  שאינם קרבנות הקריבו שני  שבבית וכמו שני ),
בבית  גם יקריבו כן משה, בימי  שהקריבו כמו לדורות,

וברמב "ן  ג, כלל המצוות בספר וראה משנה). (לחם שלישי 
שם. אסתר במגילת

.ÂËÁaÊn‰ ˙kÁa ÌÈ‡ÈOp‰ eÈ˜‰L ÌLÎe87 ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¬À««ƒ¿≈«
˙aLa eÈ˜‰Â ˙BB„Ï Ô˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈc88Ck , ¿»ƒ∆≈¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«»»

LÙÓ L‡k „È˙ÚÏ ˙aLa B˙kÁ È˜Ó ‡ÈOp‰«»ƒ«¿ƒ¬À»¿«»∆»ƒ«¬∆¿…»
ÌL89ÌÈ‡a‰ ‡ÊÚ ÈÓÈa eÈ˜‰L ˙Ba˜ ÔÎÂ . »¿≈»¿»∆ƒ¿ƒƒ≈∆¿»«»ƒ

ÈM‰Ó90Ï‡ .˙BB„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â eÈ‰ ÌÈ‡elÓ  ≈«¿ƒƒƒ»¿≈»¬ƒ¿¬»
˙BB„Ï ÌÈ‚‰Bp‰ ÌÈc91eLtL ‰Bz Èc Ì‰92 ¿»ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»∆≈«¿

Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡ ,ea ‰LÓ ÈtÓ Ìe˜ÈzÚ‰L BÓk¿∆∆¿ƒƒƒ∆«≈≈¿ƒ¬≈∆
Ú‚Ï ÔÈ‡Â93. ¿≈ƒ¿…«

ז.87) ט .88)במדבר קטן ד.89)מועד מו, ביחזקאל
הקריבו 90) הגולה בני  מהשבי  "הבאים לה: ח , פרק  עזרא

ישראל, כל על שניםֿעשר פרים ישראל, לאלקי  עולות
חטאת  צפירי  ושבעה, שבעים כבשים וששה, תשעים אילים

לה'". עולה הכל הפסוק 91)שניםֿעשר, על ו. בהוריות
שחטאת  אפשר וכו', עולה "הכל מקשים, עולה" "הכל הנ"ל
מה  כעולה, הכל אלא חטאת), צפירי  גם היו (הלא עולה?
בסוף , שם ומסיק  נאכלת", לא חטאת אף  נאכלת, לא עולה
כי רבינו לפי  הדברים וכוונת היתה, שעה הוראת כי 

היו. דֿו.92)מילואים הלכות למעלה 93)למעלה ראה
ה. הלכה

ה'תשע"ט  שבט  י' רביעי יום 

   1 
עולה 1) או שלמים קרבן להביא הרוצים שנים דין יבואר בו

ממומר. או מגוי  קרבן מקבלים ואם בשותפות,

.‡˙eÙzLa ‰ÏBÚ B‡ ÌÈÓÏL ‡È‰Ï eˆL ÌÈL2 ¿«ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ»¿À»
‰„a ÔÈa „a ÔÈa ,ÔÈ‡ÈÓ 3‡BÈ ÛBÚ elÙ‡Â . ¿ƒƒ≈¿∆∆≈ƒ¿»»«¬ƒ»

˙eÙzLa4. ¿À»

(ויקרא,2) ב 'ספרא' זאת ולמדו ב . קד, מנחות משנה,
"תקריבו  ב ) א, (ויקרא הפסוק  מן ה"א) פ "ג דנדבה, דיבורא
ובשלמים  שנים". נדבת באה שהיא "מלמד – קרבנכם" את
לה'", שלמים זבח  יקריב  כי  "ואיש כא) כב , (שם נאמר
השותפין. את לרבות ה"ז) פ "ז (אמור ב 'ספרא' זה ולמדו

לכל 3) קרבנו יקריב  אשר אומר, רבי  "תניא, שם: במנחות,
באין  הכל יח ) (שם, לה'" יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
באים  אינם ואשם שחטאת מכאן ומשמע  בשותפות".
תמורה  - ב  ו, הוריות - א נ, ביומא שאמרו ומה בשותפות,
הכיפורים, יום של פר היינו שותפות", של "חטאת ב : טז,

המוריה'). ('הר ציבור של דבר העלם פר שנאמר 4)או
וגו'", והקריב  לה' קרבנו עולה העוף  מן "ואם יד) א, (שם
מלמד  "והקריב , ה"א): פ "ח  (ויקרא ב 'ספרא' מזה ולמדו

שנים". נדבת באה שהיא

.ÌÈ„Ú B‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â5Ïk ÔÈ‡ÈÓ ¿∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ»
Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ï‡ .˙Baw‰«»¿»¬»»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ≈∆

„Ïa ˙BÏBÚ ‡l‡6Ó‡pL ,7‡Ï Î Ôa „iÓe : ∆»ƒ¿«∆∆¡«ƒ«∆≈»…
ÌÎÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ eÈ˜˙8ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ elÙ‡ . «¿ƒ∆∆∆¡…≈∆¬ƒ«»
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קצח                
         

ÈÎp‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó9‰„BÚ „BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒƒ«»¿ƒ««ƒ∆≈¬»
‰Ê10ÌÈÓÏL Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ï‡ .11˙BÁÓ ‡ÏÂ12 »»¬»≈¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ¿…¿»

˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡ÏÂ13˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚ ÔÎÂ . ¿…«»«¬»¿≈∆≈»»
ÈÎp‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰„e „a14ÔB‚k , ¿∆∆¿»»≈¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ¿

˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ15˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚÓ da ‡ˆBiÎÂ «∆∆¿«≈»≈∆≈»»
.‰„ ÌeMÓ ‡ÏÂ „ ÌeMÓƒ∆∆¿…ƒ¿»»

הגר 5) ומן ישראל מבית איש "איש יח ) כב , (שם שנאמר
לרבות  "בישראל, ה"א) שם (אמור וב 'ספרא' בישראל",

ועבדים". כרבי6)נשים ולא ב . עג, במנחות עקיבא כרבי 
הגלילי . המומין.7)יוסי  אלה"8)בפרשת "מכל וגו':

אתה  לוקח  מקריב , את אין מומין) מבעלי  =) אלה "מכל –
ועי ' ה"א, פ "ב  זרה עבודה ('ירושלמי ' ומקריב " תמימים
"את  שנאמר ומכיון איש). איש ד"ה שם מנחות 'תוספות'
פ "ז  שם ב 'ספרא' (ראה עולה היינו ולחם אלקיכם", לחם
אחר. קרבן ולא מקריבים הם עולה שרק  ללמוד יש – הי "ב )
שנאמר  ממה זאת למדו ג:) וחולין שם, (מנחות ובבבלי 
לכל  קרבנו יקריב  אשר וגו' ישראל מבית איש "איש (שם)
איש" "איש לעולה", לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
– כישראל" ונדבות נדרים שנודרים הגויים את לרבות

בלבד". עולה אלא לי  אין נחלקו 9)"לעולה, שם, במנחות
סובר  הגלילי  יוסי  שרבי  הגלילי , יוסי  ורבי  עקיבא רבי 
ותודה, שלמים וכן ועצים, ולבונה ויין עופות אפילו שמביא
לי אין לעולה", לה' יקריבו "אשר וסובר חולק  עקיבא ורבי 
עוף , ממעט  לא עקיבא רבי  כי  רבינו וסובר בלבד, עולה אלא
ב  פג, זבחים ראה סתם, עולה מכלל יוצא אינו עוף  כי 
כאן. רוקח ' ב 'מעשה וראה המוריה'). ו'הר (כסף ֿמשנה

אין 10) בישראל כי  ואף  ונדבות. נדרים ממנו מקבלין
זהו  ה"ד), להלן (ראה לעבודהֿזרה ממוכר קרבנות מקבלים
"מכם  מכם", יקריב  כי  "אדם ב ) א, (ויקרא  שנאמר משום
מקבלים. מגויים אבל המומר", את להוציא כולכם, ולא
להוציא  =) חלקתי  "בכם – "מכם" ה.) (חולין חז"ל ודרשו
ולא  ישראל"), מבית איש "איש שם נאמר שהרי  המומר, את
מתנדבים, עבודהֿזרה, עובדי  גם שכולם, =) באומות

מהם)". ראה 11)ומקבלים שם, במנחות עקיבא כרבי 
שהם  ה"ג בתחילת להלן ועי ' ההלכה. בתחילת למעלה

לעולה. "אלו 12)קרבים ששנינו שמה אמרו, שם במנחות
אלא  אינו עכו"ם", מנחת לכהנים, ושיריהן נקמצות מנחות
(ראה  עקיבא רבי  לדעת ולא הגלילי , יוסי  רבי  לדעת
מנחה  מביא הגוי  אין עקיבא לרבי  כי  רבינו ודעת למעלה),
וה'תוספות' עכו"ם, שלמי  ד"ה שם רש"י  כדעת (ולא כלל
אלא  מנחה מביא עקיבא לרבי  שאף  בישראל, ד"ה סא: שם

עולה). כמו לה' כליל כולה פ "א 13)שהיא בשקלים
זבים  קיני  וכותי ) גוי  של =) מידם מקבלים "ואין מ "ה:
ונידב  שנידר כל הכלל זה ואשמות. חטאות יולדות וקיני 
לפני היה (וכן שם אחרות ובנוסחאות וכו'". מידם  מקבלין
נדרים  מהם מקבלין "אבל שם): המשנה, בפירוש רבינו

ו  חטאות (לפניונדבות בכותי  אלא אינו וזה וכו'". אשמות
אבל  ישוב , אולי  לכפרה, שנתכוין שכיון כגוי ). שעשאוהו
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מהם מקבלין אין הגויים
דבריהם  לכל כגויים שיהיו הכותים על שגזרו ואחר שם).

המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מביאים אינם הם גם –
"לכל 14)שם). יח ) כב , (ויקרא שנאמר שם. שקלים

וב 'ספרא' – ב  עג, מנחות ראה נדבותם", ולכל נדריהם
ד, (שם מהפסוק  דרשו ה"א) פ "א דחובה, דיבורא (ויקרא,
"בני – תחטא" כי  נפש לאמר, ישראל בני  אל "דבר ב )
(פירוש  חטאת" מביאין הגוים ואין חטאת, מביאין ישראל

שם). מקבלים 15)הרא"ש "ואין שם שקלים, מס ' ראה
- ונידב  שנידר כל הכלל, זה וכו'. יולדת וקיני  וכו' מידם
מידן". מקבלין אין - ונידב  נידר שאינו כל מידן, מקבלים

.‚˙BÏBÚ Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó  ÌÈÓÏL ‡È‰L ÈÎ16; »¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈÓÏL „ .ÌÈÓMÏ BaÏ ÌÈÎBk „BÚ‰L17Ì˙e ∆»≈»ƒƒ«»«ƒ»«¿»ƒ¿»»

Ï‡OÈÏ18ÔÈÏÎB‡  Ï‡OÈÏ Ô‰a tk˙iL ˙Ó ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿»∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ
Ô‰ÎÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡OÈ ÈÓÏLk ÌÈÏ‡Oi‰ Ô˙B‡»«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»»¿…≈

.ÔÏÎB‡ Ô‰k …≈¿»

העכו"ם,16) שלמי  הונא, רב  "אמר ב : עג, א. עג, במנחות
איבעית  סברא. אימא ואיבעית קרא, אימא איבעית עולות.
היא  כוונתו =) לשמים לבו כוכבים עובד סברא, אימא
שם), רש"י  – שיאכלו ולא לשמים כליל קרבנותיו שיהיו
שם) (ויקרא לעולה" לה' יקריבו "אשר קרא אימא ואיבעית

ליהוי . עולה דמקרבי , שם.17)כל (כלומר,18)מנחות,
נראה  (וכן ישראל בו שיתכפר מנת על נדרו: בשעת התנה כן
ושלמיו, עולתו "המוכר הרי  כן, לא שאם שם). הגמרא לשון
מהל' בפ "ד וראה ב . פט , בפסחים כמפורש כלום". עשה לא

ה"ח ). מעילה

.„‡OÈ‰Ê ‰„BÚÏ ÓeÓ ‡e‰L Ï19ÏlÁÓ B‡ ƒ¿»≈∆»«¬»»»¿«≈
‡ÈÒ‰Ùa ˙aL20ÏÏk Ôa˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ 21. «»¿«¿∆¿»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»

ÌÈÎp‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜nL ,‰ÏBÚ‰ elÙ‡22ÔÈ‡ , ¬ƒ»»∆¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈
Èk Ì„‡ :Ó‡pL .‰f‰ Óen‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ«»«∆∆∆¡«»»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓL‰ ÈtÓ .ÌkÓ È˜È23‡ÏÂ  'ÌkÓ' : «¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿ƒ∆¿…
Óen‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,ÌÎlk24ÓeÓ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .25 À¿∆¿ƒ∆«»¬»ƒ»»»

˙BÚ ‡LÏ26˙Baw‰ Ïk epnÓ ÔÈÏa˜Ó 27È„k , ƒ¿»¬≈¿«¿ƒƒ∆»«»¿»¿≈
‰eL˙a ÊÁiL28ÌÒÙÓ ‡e‰Â ‰ÚÏ ÓeÓ ‰È‰ . ∆«¬…ƒ¿»»»»«¬≈»¿¿À¿»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,da Ïb‰Â d˙BOÚÏ Úe„ÈÂ29ÔÈa ¿»««¬»¿À¿«»≈¿«¿ƒ≈
ÔB‡˙Ï30‰Ú d˙B‡Ï Ôa˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ 31. ¿≈»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¬≈»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,ÏÁ ÏÎ‡Ï ÏÈ‚ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»ƒ∆¡…≈∆≈¿«¿ƒ
ÏÁ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ,ÔB‡˙Ï ÔÈa32ÔÈ‡  ˙‡hÁ ‡È‰Â ≈¿≈»¿»«¿»«≈∆¿≈ƒ«»≈

.epnÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ∆

בזדון.19) עבודהֿזרה המחלל 20)עובד אבל כל. לעין
בעירובין  ראה אחרת, לעבירה כמומר הוא הרי  בצנעא, שבת

א. בחולין 21)סט , הדברים ומקור אחרת. עבירה על אף 
כולכם, ולא "מכם ב ) א, (שם מכם" יקריב  כי  "אדם א: ה,
להביא  הבהמה" "מן וכו', התורה) (לכל המומר את להוציא
מכאן  אחת), לעבירה מומרים =) לבהמה שדומים אדם בני 
אחד) לדבר (מומר ישראל מפושעי  קרבנות מקבלין אמרו
בפרהסיא  שבתות ולחלל היין את לנסך המומר מן חוץ  וכו'
 ֿ בעבודה המודה כל כי  התורה, לכל למומר דומים (שהם
שבת  המחלל כן וכמו (שם). כולה התורה בכל ככופר זרה,
שחס ֿוחלילה  שקר, עדות ומעיד במעשיו כופר בפרהסיא,
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שם). רש"י  ראה בראשית, במעשה הקב "ה שבת לא
ה"ב .22) למעלה ראה עבודהֿזרה. העובדים אלה אפילו
שם.23) עבודהֿזרה 24)חולין, ועובדי  (שם). התורה לכל

כולה, התורה לכל כמומרים הם הרי  בפרהסיא שבת ומחללי 
מין 25)כנ"ל. הוא הרי  להכעיס , המומר אבל לתיאבון,

ופ "ד  ה"ב , זרה עבודה מהל' ופי "א ה"ט , תשובה מהל' (פ "ג
להלן). וראה ה"י , רוצח  אחת 26)מהל' לעבירה כלומר,

שבת. וחילול מעבודהֿזרה חוץ  שבתורה, העבירות מיתר
עליה,27) מומר שהוא זו, עבירה על לכפר הבא מקרבן חוץ 

להלן. מקבלין 28)ראה אמרו, "מכאן בחולין: שם
בתשובה. בהן שיחזרו כדי  ישראל מפושעי  קרבנות

מין,29) הוא שהרי  לדבר, אין שעליו להכעיס , בין כלומר,
אפילו  אלא למעלה), (ראה קרבן שום ממנו מקבלים ואין
מקבלים  אין – אחרות עבירות על קרבנות שמביא לתיאבון,
וראה  עליה. מומר שהוא עבירה אותה על קרבן ממנו

רוקח '. לו 30)ב 'מעשה אין אם אלא איסור אוכל שאינו
ד,31)היתר. (ויקרא הארץ  "מעם אמרו: - ב  ה, בחולין

רבי משום אומר יוסי  בן שמעון רבי  למומר. פרט  כז),
השב  כב ) (שם, ואשם" בשגגה תעשינה לא "אשר שמעון,
שגגתו, על קרבן מביא בתשובה) ישוב  יידע  אם =) מידיעתו
רב  ואמר וכו'. שגגתו על קרבן מביא אינו מידיעתו שב  אינו
איכא  הדם, על קרבן והביא חלב  לאכול מומר המנונא,
ולרבי ממנו. מקבלין ולא שמו, מומר (לתנאֿקמא בינייהו
שם) רש"י  ממנו, ומקבלין בדם, הוא מידיעתו שב  שמעון,
חלב  לאכול שמומר מודים הכל יא.) (בהוריות אמר ורבא
לו  ונתחלף  לתאבון נבלה באוכל הכא אלא לדם, מומר אינו
אכיל  דלתיאבון כיון (תנאֿקמא) סבר מר קמיפלגי , בשומן
דאילו  כיון יוסי ) בן שמעון (רבי  סבר ומר הוא, מומר במזיד,
הוא". מומר לאו – דאיסורא אכל לא דהתירא אשתכח 
כתנאֿקמא  שסובר א. פנים: בשני  לומר יש רבינו ובדעת
לדעת  שמעון כרבי  שסובר ב . כאן). (כסף ֿמשנה רבא לדעת
וראה  ה"ב ). שגגות מהל' בפ "ב  (לחםֿמשנה המנונא רב 

ה"ז. שגגות מהל' הוא 32)בפ "ג כי  ממנו נעלם כלומר,
חלב .

.‰ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙BÏBÚ33Ô‰nÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ≈¿ƒƒƒ»∆
ÌÈÎÒ34Ï‡ ;‰Îk ‰OÚÈ ÁÊ‡‰ Ïk :Ó‡pL , ¿»ƒ∆∆¡«»»∆¿»«¬∆»»¬»

eaˆ ÏMÓ ÔÈ˜ Ì‰ÈkÒ35eOÚz ‰Îk :Ó‡pL , ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ∆ƒ∆∆¡«»»«¬
ÌtÒÓk „Á‡Ï36ÔÈ‡L ;‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â . »∆»¿ƒ¿»»¿≈»¿¿ƒ»∆≈

Ï‡OÈa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ37ÌÈLa ‡ÏÂ ÌÈL‡a ,38. ¿ƒ»∆»¿ƒ¿»≈«¬»ƒ¿…¿»ƒ

ה"ב .33) למעלה (כמו 34)ראה אותם כופין אין כלומר,
מקור  נסכים. להביא פא:) מנחות ראה לישראל, שכופין
אזרח  רבנן, דתנו להא תנא "מאן ב : עג, שם הדברים
נסכים, מביא הגוי  ואין נסכים מביא אזרח  יג), טו, (במדבר
(שם, ככה תלמודֿלומר נסכים, טעונה עולתו תהא לא יכול
אחרינא  מידי  אין, עולה אמר הא עקיבא, רבי  ואי  וכו'. יב )
=) חברתה" וכל עולה עקיבא, רבי  אימא ואיבעית וכו'. לא
מפרשים' כה'יש ומפרש עקיבא, כרבי  רבינו ופסק  נסכיה).
שאין  אלא לומר בא לא "אזרח " כי  שם, מקובצת' שב 'שיטה
לישראל  שכופין כמו קרבנו עם נסכים להביא הגוי  את כופין
שכתב  כמו מביא, – להביא רצה אם אבל שם), (מנחות

ממדינה  עולתו ששלח  הגוי  "וכן ה"ג: שקלים מהל' בפ "ד
מתרומת  נסכיהם יביאו נסכים, דמי  עמה שלח  ולא אחרת
ובנוסחא  נסכים. עמה משלח  – רצה שאם הרי  הלשכה",
שם, רוקח ' ב 'מעשה ראה וכו'", ששלח  מי  "וכן שם: אחרת

כאן. המוריה' ו'הר הלשכה,35)ובלחםֿמשנה מתרומת
פ "ז  סוף  המשניות בפירוש וכן שם, שקלים בהל' ראה
הכוונה  ציבור, משל שאומר מקום "ובכל וז"ל: דשקלים,

הלשכה". מתרומת שיביא העולות 36)בו שכל לעיכובא,
נסכים. טעונות ונלמד 37)וכו' א. צג, מנחות משנה,

בני – ישראל" "בני  ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה שם, בגמרא
ה"ח . להלן וראה סומכין, העכו"ם ואין סומכין, ישראל

ואין 38) סומכין, ישראל "בני  – ישראל" "בני  (שם) שנאמר
ה"ח . להלן וראה טז:). (חגיגה סומכות" ישראל בנות

.Â‰Ó‰a ˙Ba˜ Ïk39„ÈÁi‰ È˜iL40‰BÁ ÔÈa , »»¿¿¿≈»∆«¿ƒ«»ƒ≈»
‰„ ÔÈa41Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ,42ÔÈiÁ Ô‰Lk43ÔÓ ıeÁ ; ≈¿»»≈¬≈∆¿∆≈«ƒƒ

ÁÒt‰Â OÚn‰Â BÎa‰44ÏÚ B„È CÓÒÂ :Ó‡pL . «¿¿««¬≈¿«∆«∆∆¡«¿»«»«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ba˜ L‡45Ôa˜ ÏkL , …»¿»ƒƒ«¿»»¿∆»»¿»

.OÚÓe BÎe ÁÒtÓ ıeÁ ,ÚÓLna««¿»ƒ∆«¿«¬≈

(דיבורא 39) ויקרא 'ספרא' ראה הצאן, מן ובין הבקר מן בין
ה"ה). פ "ד קרבנות 40)דנדבה, רוב  כי  ה"י , להלן ראה

סמיכה. טעונין אינם ומנחות 41)הציבור ה"ג, שם 'ספרא'
ב . א.42)צג, צב , מנחות פ "ב 43)משנה, שם, 'ספרא'

ב . סב , שם ובגמרא א. סא, א. צד, מנחות ומשנה ה"א,
א.44) צב , משנה ה"דֿו,45)שם, פי "ז שם ב 'ספרא '

ב . צב , ובמנחות

.Ê‰ÎÈÓÒ ÔeÚË BÈ‡ ÛBÚ‰46ÔÈcL ˙BÚn‰ Ïk ÔÎÂ . »≈»¿ƒ»¿≈»«»∆ƒ»
˙BÎÏ‰a e‡a kL ,‰„ ÏL ˙BzÏ eÏÙiL∆ƒ¿«≈∆¿»»∆¿»≈«¿¿ƒ¿

ÌÈÏ˜L47Ô˙B‡ ÏÚa ÔÈ‡  ˙BÏBÚ e‡BÈ ÔlkL ¿»ƒ∆À»»≈««»
‰ÏBÚ‰ d˙B‡ ÏÚ CÓBÒ ˙BÚn‰48‰ÈÏÚ ‡ÈÓ BÈ‡Â , «»≈«»»»¿≈≈ƒ»∆»
eaˆ ÏMÓ ‰ÈÎÒ ‡l‡ ,ÌÈÎÒ49‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»ƒ∆»¿»∆»ƒ∆ƒ¿««ƒ∆»»

Ô‰k50ÓLÓ ÈL‡ ÏL dBÚÂ d˙„BÚ 51. …≈¬»»¿»∆«¿≈ƒ¿»

העולה",46) ראש על ידו "וסמך ד) א, (ויקרא שנאמר
העוף ", לעולת פרט  "העולה, ה"ז: פ "ד שם ב 'ספרא' ודרשו

ב . כח , בגיטין גם הי "ד.47)וראה ופ "ג ה"ג, פ "ב 
ב .48) כ, תמורה שכיון 49)משנה, ומשום שם. משנה,

סמיכה  בהם ואין ציבור, קרבנות הן הרי  לתיבות, שנפלו
משלו. נסכים מביא אינו הטעם ומאותו ה"י ). להלן (ראה
לעיכובא  שהוא "ככה" יג) טו, (במדבר בהם שכתוב  ומכיון

ספר'). ('קרית ציבור משל נסכים מביא בפ "ד 50)– וראה
בא  זה הרי  קרבן, לו שהיה כהן כי  ה"ז, המקדש כלי  מהל'
קרבנו  של והעור וכו', שירצה יום בכל ומקריבו למקדש

שלו. קרבנו.51)ואכילתו זה שאין משום שם, משנה

.ÁÔÈÎÓBÒ Ïk‰52ÔË˜Â ‰ËBL LÁÓ ıeÁ ,53„ÚÂ «…¿ƒ≈≈≈∆¿»»¿∆∆
ÈÎÂ ‡ÓeÒÂ ‰M‡Â54CÓBÒ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .55ÔÈ‡L ; ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿≈«»ƒ«≈∆≈

„È ‡Ï  B„È CÓÒÂ :Ó‡pL ,ÌÈÏÚaa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»∆»«¿»ƒ∆∆¡«¿»«»…«
BÁeÏL ‡ÏÂ BcÚ „È ‡ÏÂ BzL‡56. ƒ¿¿…««¿¿…¿

א.52) צג, מנחות קרבן 53)משנה, אביהם (כשהביא
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וראה  ה"ו). שם ופ "ג ה"ה, כפרה מחוסרי  מהל' (פ "א עבורם
קטו). מצוה חינוך' וב 'מנחת שם, חדשים' ב 'תוספות

חרש 54) לכולם: טעם נתנו בגמרא, ושם שלהם. בקרבנות
נתמעטה  אשה שם), (מנחות, הם דעה בני  לאו וקטן שוטה
סומכים  ישראל בני  ישראל", "בני  ב ) א, (שם שנאמר ממה
אינו  ועבד ה"ה). למעלה (וראה סומכות ישראל בנות  ואין
וסומא, שם. חינוך' ב 'מנחת ראה לאשה, שהוקש מפני  סומך
פר  על העדה זקני  מסמיכת ב 'גזירהֿשוה' שם בגמרא למדו
שהרי בסומא, שאינה טו) ד, (שם ציבור של דבר העלם
אינה  סמיכה כל כן כמו בסנהדרין, להיות ראוי  אינו סומא
מה  (שם) נתמעט  וגוי  שם). המשנה, בפירוש (ראה בסומא
סומכים, ישראל "בני  – ישראל" "בני  ב ) א, (שם שנאמר

ה"ה. למעלה וראה סומכים", הגוים משנה,55)ואין
שם. ב .56)מנחות צג, מנחות

.Ë„Á‡ ÁÊ e‡È‰L ‰MÓÁ57ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk 58 ¬ƒ»∆≈ƒ∆«∆»À»¿ƒ»»
‰Ê Á‡ ‰Ê59˙Á‡ ˙a Ôlk eÎÓÒiL ‡Ï ,60ÈÓ . ∆««∆…∆ƒ¿¿À»¿«««ƒ

˙nL61ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ Ba˜ ÁÈp‰Â62BLBÈ È‰  ∆≈¿ƒƒ«»¿»»¿»ƒ¬≈¿
ÂÈÏÚ CÓBÒÂ B‡ÈÓ63ÂÈÎÒ ‡ÈÓe64. ¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿»»

ה"א.57) למעלה במשנה,58)ראה - ב  צג, מנחות
כל  לרבות "קרבנו" ה"א ופי "ז ה"א, פ "ב  ויקרא ו'ספרא'
לסמיכה. בקרבן) שנשתתפו חבורה =) חוברין בעלי 

ה"ג.59) פ "ו דחובה דיבורא ויקרא, ו'ספרא' שם, תוספתא
דוד'60) ו'חסדי  ספר' ('קרית הי "ג להלן ראה חציצה, משום

חוצץ " אינו במינו ש"מין (ואף ֿעלֿפי  שם). בתוספתא,
בדבר  אלא זה אין – הי "ב ) לולב  מהל' ופ "ז לז: (סוכה
שאנו  בסמיכה, אבל בלבד, בנגיעה אלא בו צורך שאין
כחו  בכל סמיכה כאן אין הי "א), (להלן כחו" ל"כל צריכים

הקרבן). במשנה.61)על - א צב , אבל 62)מנחות
(פ "ד  תמות בעליה שמתו חטאת שהרי  לא, ואשמות חטאות
באשם  מתה, שבחטאת וכל ה"א), המוקדשין פסולי  מהל'

הי "ד). (שם שיסתאב  עד ולמדו 63)ירעה שם. משנה,
"המר  י ) כז, (ויקרא שנאמר תמורה, מדין צג.) (שם זאת
הקדש, מתחילת הקדש סוף  ולמידים ממיר. שהיורש ימיר",
אף  הקרבן, כבעל הוא שהרי  ממיר, יורש הקדש תחילת מה

סומך. יורש – הקדש שהוא 64)סוף  שכיון שם. משנה,
ה"ח ) (למעלה סומך אינו השליח  שהרי  כשליח , ואינו סומך
פ "ט  מנחות גדול' ('אור הקרבן בעל כמו נסכים מביא –

מ "ח ).

.Èeav‰ ˙Ba˜a ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡65È˙MÓ ıeÁ , ≈¿ƒ»¿»¿¿«ƒƒ¿≈
c ÌÏÚ‰ t ÏÚÂ ÁlzLn‰ ÈÚO ÏÚ :˙BÎÈÓÒ66. ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿«≈«¿««∆¿≈»»

ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ„‰q‰ ÔÓ ‰LÏLe67‰Ê „Â . ¿»ƒ««¿∆¿ƒ¿ƒ»»¿»»∆
ÈzL ‡l‡ eava ÔÈ‡L ,ea ‰LÓ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ∆«≈∆≈«ƒ∆»¿≈

˙BÎÈÓÒ68. ¿ƒ

אלא 65) בתורה סמיכה הוזכרה שלא א. צב , מנחות משנה
יחיד. מפורש 66)בקרבנות שבשניהם שם. משנה,

ד, (שם נאמר ציבור, של דבר העלם בפר סמיכה: שצריכים
ובשעיר  הפר", ראש על ידיהם את העדה זקני  "וסמכו טו)
על  ידיו שתי  את אהרן וסמך כא), טז, (שם נאמר המשתלח 
המדברה". עתי  איש ביד ושלח  וגו', החי  השעיר ראש

סנהדרין 67) במשנה הוא כן ציבור. של דבר העלם פר על
ציבור) של דבר העלם פר ראש על =) זקנים "סמיכת א: ב ,
אומר  יהודה רבי  שמעון. רבי  דברי  בשלשה, עגלה ועריפת
רבי שאמרו: ואף ֿעלֿפי  שמעון. כרבי  רבינו ופסק  בחמשה,
הרי – מו:) (עירובין יהודה כרבי  הלכה שמעון, ורבי  יהודה
ומפורש  שמעון, כרבי  פסקו הלכות שבכמה מז.) (שם אמרו
ה"א, מסוטה ופ "ט  ה"ב , מסנהדרין פ "א ב 'ירושלמי ' אמרו
דברי ונראין וכו', בעריפה יהודה רבי  דברי  נראין רבי , "אמר

בסמיכה". שמעון "אמר 68)רבי  א: צב , במנחות הוא כן
בציבור". סמיכות שתי  גמירי  רבינא,

.‡È‰ÊÚa ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡69 ‰ÊÚÏ ıeÁ CÓÒ . ≈¿ƒ∆»»¬»»»«»¬»»
ÌÈÙaÓ CÓBÒÂ ÊBÁ70„ÓBÚ Ôaw‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«««»¿»≈

B„È ÒÈÎ‰Â ıeÁa71‰Lk B˙ÎÈÓÒ  CÓÒÂ ÌÈÙÏ72. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿≈»
BÁk ÏÎa CÓÒiL ‡e‰Â73.B‰Ë ‡l‡ CÓBÒ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ¿…¿»…¿≈≈∆»»

CÓÒ  ‡Óh‰ CÓÒ Ì‡Â74. ¿ƒ»««»≈»«

ה'",69) לפני  לרצונו אותו "יקריב  ג) א, (ויקרא שנאמר
ומקרא  העולה", ראש על ידו "וסמך השני  בפסוק  לו וסמוך
בעזרה. שהסמיכה מכאן וסמך", ה' "לפני  לפניו נדרש

ה'70) "לפני  ה"א): (פ "ד דנדבה דיבורא ויקרא, ב 'ספרא'
בפנים". ויסמוך יחזור מבחוץ  שסמך אע "פ  וסמך,

להלן 71) ראה להיות, צריך וכן "ידיו". העתיק  ספר' ב 'קרית
להכניס 72)הי "ג. אפשר דסמיכה - א לב , בזבחים הוא כן
א:73)ידיו. לג, בזבחים שאמרו ומה שם. להלן ראה

ראשו  הסומך, כל יוסף  רב  אמר וכו', ולסמוך לידיה "ליעייל
אפשר" לא הילכך בעינן, כחו כל טעמא מאי  מכניס , ורובו
לו  אפשר בהתאמצות אבל הרגילה, בדרך אלא זה אין –
('הר  ידיו אלא מכניס  שאינו אף ֿעלֿפי  כחו בכל לסמוך

"וסמך 74)המוריה'). הפסוק  מן למדו - א לב , בזבחים
בטהורים, דווקא שזו וכשם לשניה. אחת להשוות ושחט ",
ומכיון  בטמאים. ולא בטהורים אלא אינו השניה כן כמו
כשרה" שחיטתם ששחטו הפסולין "כל שנינו: שבשחיטה
טמא. הוא אם אף  בדיעבד שכשירה בסמיכה, הואֿהדין –

.ÈÔÈËÁBL ÔÈÎÓBqL ÌB˜ne75‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Â . «»∆¿ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ËÈÁL76 ‰‰ML B‡ Á‡ ÌB˜Óa ËÁL Ì‡Â . ¿ƒ»¿ƒ»«¿»«≈∆»»

‰Lk B˙ËÈÁL77‡È‰ ‰ÂˆÓ ÈÈL ‰ÎÈÓq‰Â .78. ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»¿»≈ƒ¿»ƒ
ÏÚ Û‡Â .˙kÚÓ dÈ‡Â ,tk  CÓÒ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…»«ƒ≈¿≈»¿«∆∆¿««

tk ‡Ï el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ ÔÎ Èt79. ƒ≈«¬ƒ»»¿ƒ…ƒ≈

הטעימו:75) צג:) (שם ובגמרא א. צג, במנחות משנה
שוחטין, - שסומכין בעזרה) מקום באותו =) "במקום
זה  אין אחר, במקום ישחט  שאם שחיטה", לסמיכה שתיכף 

ולמדו 76)"תיכף ". מיד. ישחוט  אלא ישהה, שלא היינו
ממה  ה"א) פ "ד דנדבה, דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא' זאת
שסומכין  "במקום ושחט ", – "וסמך דֿה) א, (ויקרא שנאמר
אמרו  השהיה, ושיעור שחיטה". לסמיכה ותיכף  שוחטין, –
הליכת  כדי  שהה שאם כל) ד"ה לט . (סוטה ב 'תוספות'
הרמ "א  פסק  וכן הפסק . הוא בודאי  אמות, ושתים עשרים
לבציעת  ידים נטילת שבין הפסק  לענין קסו, סי ' באו"ח 
ג. ס "ק  שם והגר"א ג, ס "ק  שם במ "א וראה הפת,

היתה 77) שהרי  כשרה, הסמיכה – שמח ' 'אור לדעת
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שלא  לעזרה מחוץ  בסמך מהֿשאיןֿכן ה', לפני  במקומה
(ראה  בפנים ולסמוך לחזור שצריך ה', לפני  כסמיכה היתה
מפרשים  משנה' וה'כסף  ספר' ה'קרית אבל הי "א), למעלה
לפי כשרה, אינה שהסמיכה אף  כשרה, שהשחיטה
(וממה  ההלכה. בהמשך ראה מעכבת, אינה שהסמיכה
אני קורא שם, שהיו הסמיכות "כל א: לג, בזבחים שאמרו
שהיה  (=מצורע ) מזה חוץ  שחיטה לסמיכה תיכף  עליהן
במקום  שאינה שסמיכה נראה וכו'", ניקנור בשערי 
היא, כשרה סמיכה – לשחיטה תיכף  לא וגם השחיטה,

סומך?). הוא למה כן, לא א.78)שאם צג, מנחות משנה,
גם  שכן הכפרה, עיקר ואינה שיריים שהיא מצוה והיינו
פי "ט  (להלן מעכבים אינם ליסוד, הנשפכים הדם שיירי 

מן 79)ה"ד). מצוה קיים לא כלומר, ב . צג, שם ברייתא,
מכפרת  סמיכה וכי  ד), א, (ויקרא ונרצה "וסמך  המובחר.
הדם  "כי  יא) יז, (שם שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא
שיירי לסמיכה עשאה שאם לך לומר אלא יכפר", בנפש הוא

וכיפר". כיפר, לא כאילו הכתוב  עליו מעלה מצוה,

.‚ÈBÁk ÏÎa CÓÒÏ CÓBq‰ CÈˆÂ80ÂÈ„È ÈzLa81ÏÚ ¿»ƒ«≈ƒ¿…¿»…ƒ¿≈»»«
‰Ó‰a‰ L‡82ÏÚ ‡Ï  ‰ÏÚ‰ L‡ ÏÚ :Ó‡pL , …«¿≈»∆∆¡««…»…»…«

ev‰‡83ÔÈ„„v‰ ÏÚ ‡ÏÂ84ÔÈa ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡ÏÂ . ««»¿…««¿»ƒ¿…ƒ¿∆»»≈≈
‰Ó‰a‰ ÔÈe ÂÈ„È85. »»≈«¿≈»

סמיכה 80) שמע ֿמינה חמא, בר רמי  "אמר ב : טז, בחגיגה
חגיגה  מהל' ובפ "א הי "א, למעלה וראה בעינן", כחו בכל

אמר 81)ה"ט . ע "ב ), (שם ובגמרא א. צג, מנחות משנה,
המשתלח ) בשעיר כא, טז, (ויקרא קרא דאמר לקיש, ריש
בנה  זה שתי , וכתיב  ידו, כתיב  ידיו", שתי  את אהרן "וסמך

ש  כאן הרי  ידו, בהמה) (בסמיכת שנאמר מקום כל תים,אב :
אחת). ידו =) אחת הכתוב  לך שיפרט  שם.82)עד משנה,

"ולא  (2 528 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "י  מנחות ובתוספתא
זו". גבי  על זו ידיו מניח  ב .83)היה צג, שם ברייתא,

בעיא 84) שם). (רש"י  הלחיים על שסמך וכגון הראש. של
על  ש"ידו ביראה, אבא של מברייתא בגמרא, שם שנפשטה

הצדדין". על ידו ולא רבי85)ראשו "בעי  בגמרא שם
דבר  יהא שלא ובלבד תאֿשמע  שתחוץ , מהו מטלית ירמיה,

הזבח ". לבין בינו חוצץ 

.„È?CÓBÒ „ˆÈÎÂ86 ÌÈL„˜ L„˜ Ôaw‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈«≈ƒ»»«»¿»…∆»»ƒ
ÔBÙˆa B„ÈÓÚÓ87„ÓBÚ CÓBq‰Â ,ÚÓÏ ÂÈÙe «¬ƒ¿»»»¿«¬»¿«≈≈

ÈzL ÔÈa ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe ,ÚÓÏ ÂÈÙe ÁÊÓa¿ƒ¿»»»¿«¬»«ƒ«¿≈»»≈¿≈
ÂÈ˜88‰cÂ˙Óe ,89˙‡hÁ ÔBÚ ˙‡hÁ ÏÚ90ÏÚÂ , «¿»ƒ¿«∆««»¬«»¿«

ÌL‡ ÔBÚ ÌL‡91ÔBÚÂ ‰OÚ ÔBÚ ‰cÂ˙Ó ‰ÏÚ‰ ÏÚÂ , »»¬»»¿«»…»ƒ¿«∆¬¬≈«¬
‰OÚÏ ˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï92. …«¬∆∆ƒ««¬≈

א.86) לו, יומא שחיטתן 87)ברייתא, קדשים שקדשי 
בית  מהל' בפ "ה וראה ה"ב ֿג. פ "ה להלן ראה בצפון,

צפון. מהו הט "ז, ובתוספתא 88)הבחירה שם. ברייתא,
קרניו". גבי  על ידיו שתי  "מניח  (1 528 (עמוד פ "י  מנחות

שם. ראשונים' ב 'תוספת ה,89)וראה (במדבר שנאמר
והתודו  וגו' האדם חטאת מכל יעשו כי  אשה או "איש וֿז)
אצל  הוי  דברים דוידוי  "ומשמע  עשו", אשר חטאתם את
אם  סמיכה, אלא בקרבן מעשה הקרבן לבעל ואין הקרבן,

ספר'). ('קרית יתודה" סמיכה בשעת על 90)כן כלומר,
שגגות, מהל' בפ "א ראה החטאת, מביא שעליו הזה החטא

חטאות. חייבי  פירוט 91)פירוט  שגגות מהל' בפ "ט  ראה
תלוי . אשם חייבי  – שם ובפ "ה ודאי , אשם חייבי 

שם.92) ביומא עקיבא, כרבי 

.ÂË?‰cÂ˙Ó „ˆÈk93ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ :ÓB‡94 ≈«ƒ¿«∆≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
CÎÂ Ck È˙ÈOÚÂ95BÊÂ EÈÙÏ ‰eL˙a ÈzÊÁÂ , ¿»ƒƒ»»»¿»«¿ƒƒ¿»¿»∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa CÓBÒ  ÌÈÓÏL Ôaw‰ ‰È‰ .È˙tk«»»ƒ»»«»¿»¿»ƒ≈¿»»
‰ÊÚ‰ ÔÓ ‰ˆiL96‰ËÈÁL ÌB˜Óa97,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ∆ƒ¿∆ƒ»¬»»ƒ¿¿ƒ»¿≈»∆ƒ

ÌÈÓÏM‰ ÏÚ ‰cÂ˙Ó BÈ‡L98Èc ÓB‡ Ï‡ , ∆≈ƒ¿«∆««¿»ƒ¬»≈ƒ¿≈
ÁL99. ∆«

ה"א.93) תשובה מהל' בפ "א כדעת 94)ראה שם, יומא
שהמתוודה 95)חכמים. ה"ה, תשובה מהל' פ "ב  ראה

יומא. סוף  'ירושלמי ' וראה החטא, לפרט  שהרי96)צריך
להלן  ראה בעזרה, מקום בכל ונשחטים הם, קלים קדשים

ה"ב ֿד. (למעלה 97)פ "ה שוחטין - שסומכין שבמקום
בו 98)הי "ב ). כתוב  ולא חטא, על באים אינם שהרי 

הוא 99)"ונרצה". וכן שמח '), ('אור לתודה מזמור כמו
הפסוק : על כב ) (ל, הימיםֿב  לדברי  יוסף  רב  בתרגום
– אבותיהם" אלקי  לה' ומתודים שלמים זבחי  "מזבחים
אלקי ה' קדם ומהודן קודשיא נכסת דבחי  "דבחין

נאֿנב ). עמוד' מז כרך ב "סיני " ליינר (הגר"י  דאבהתהון"

ה'תשע"ט  שבט  י"א חמישי יום 

   1 
שתהא 1) ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו יתבאר

לשמה. הקרבנות עבודת

.‡Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡ ˙Baw‰ Ïk2,ÌBia ‡l‡ »«»¿»≈«¿ƒƒ»∆»«
˙‡ È˜‰Ï Ï‡OÈ Èa ˙‡ B˙eˆ ÌBÈa :Ó‡pL∆∆¡«¿«…∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia  Ì‰Èa»̃¿¿≈∆«¿…««¿»¿ƒ»≈¬ƒ

ÌBia ‡l‡ ÌÈÁÊ3ÌBÈa ‡l‡ ÌÈÓc ÔÈ˜BÊ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ∆»«¿≈¿ƒ»ƒ∆»¿
‰ËÈÁM‰4ÌBÈa  BÁÊ ˙‡ BÈ˜‰ ÌBÈa :Ó‡pL ; «¿ƒ»∆∆¡«¿«¿ƒ∆ƒ¿¿

‰nÁ‰ ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ .‰˜‰‰ ‰È‰z ‰ÁÈf‰«¿ƒ»ƒ¿∆««¿»»¿≈»∆»¿»««»
.Ìc‰ ÏÒÙƒ¿««»

  

        
       

הקרבת  הוא  יהודי , של ה ' בעבודת הקרבנות מעשה  עני
עצמו  ולהביא  – לה '" קרב  מכ יקריב  כי   אד" – עצמו 
שהיה  יצחק  כדוגמת לה ', קרב הוא  כולו  שכל למצב 
היינו  דווקא ,  ביו להיות צרי גופא  ובזה  תמימה ". "עולה 
ח "ו  פוגעת שאינה  רק  לא  זו  עבודה  כי  ובגילוי , באור
ושני  ימי ואריכות בריאות שמוסיפה  אלא  בבריאות
תמימה " "עולה  שהיה  יצחק  בדוגמת הרחבה , ומתו טובות

האבות. מכל יותר  ימי והארי
ח "ו , והסתר  העל היינו  "לילה " של מצב  נהיה   א ואפילו 
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הקב "ה  כי  בלילה ",  ואיברי אימורי להקטיר "מותר הנה 
חצות  עד  רק  ולא  , ליו ה "לילה " את להפו ליהודי  כח  נות
נוגע שזה  רש "י , כדעת הלילה  כל  ג אלא  , " הרמב כדעת
 סמו הגלות של הלילה  דמשיחא , דעקבתא  לדרא  במיוחד 

הגאולה . לבוקר
      

במשנה.2) כ: ממה 3)מגילה זאת למדו שם במגילה
דיבור  שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט , (ויקרא שנאמר
מהפסוק  שחיטה ללמוד אין כי  כתבו, לקמיצה המתחיל
ושחיטה  הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק  כי  צוותו", "ביום

בזר. כשרה היא שהרי  עבודה, המחרת 4)אינה ביום ולא
הזביחה. ביום רק  אלא

.ÂÈÈzÓ ewL Ïk5B˙B‡ ÔÈÏÚÓ  ÌBia6ÏÚ …∆»¿«ƒ»««¬ƒ«
‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰7ÌBia ÌÓc ˜ÊpL ÌÈÁÊ ?„ˆÈk . «ƒ¿≈«»««¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«»»«

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈla Ô‰ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó «¿ƒƒ≈≈∆««¿»«∆«¬∆«
„Ú ‰ÏÈla Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó ˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡ ÔÎÂ .ÁM‰«««¿≈≈¿≈»«¿ƒƒ»««¿»«

ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL8‰ÚÈLt‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„Îe .9, ∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»
ÔÈeÓ‡‰ ÔÈÈË˜Ó ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡10ÈÈ‡Â »¿¬»ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈ƒ¿≈¿≈
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ‰ÏBÚ‰11. »»∆»«¬««¿»

  

         
      

בפירוש   " והרמב רש "י  של המפורסמת  מחלוקת והיא 
חכמי שגזרו  שמה  סבר שרש "י  בש "ס , הראשונה  המשנה 
חלבי הקטר על לא  אבל קריאת־שמע , על הוא  חצות עד 
על   שג למד  המשניות בפירוש   " הרמב ואילו  . ואיברי
להרחיק  כדי  חצות, עד  שיהיו   חכמי גזרו   ואיברי  חלבי

העבירה . מ  האד את
מה  שכל מהכלל לכאורה  קשה   " הרמב לשיטת והנה ,
 ובעניי לאסור,  לחכמי כח  אי בפירוש , תורה  שהתירה 
 אי וא "כ  הבוקר", עד  הלילה  "כל בפירוש  תורה  אמרה  זה 

זאת. לאסור  חכמי ביד  כח  שיהיה  יתכ
שאמרה  שמה  סבר  " שהרמב בזה ,  התירו לומר ויש 
 שמצוות לגלות לא  הוא  הבוקר", עד  הלילה  "כל תורה 
על  עבר לא  השחר עמוד  עלה  שלא  עוד  שכל אלא  בלילה ,

. ביו היא  המצוה  עיקר אבל נותר, איסור
חלב : הענייני בפנימיות לומר יש  זה , מפירוש  מהיוצא 
היינו  ה '", חלב  "כל התורה  אומרת כ ועל תענוג, על מורה 
לה '. למוסרו  עליו  הזה ,  בעול  לאד שיש  תענוג שכל
, ביו הוא   ואיברי  חלבי הקטר שעיקר הנ"ל על־פי  והנה 
רק  להיעשות צריכה  התענוג שמסירת לומר  לאד אי
, העול מתאוות התענוג מסירת היינו  "לילה ", של  בענייני
– ואור  יו בענייני  היינו  , ביו היא  המצוה  שעיקר אלא 
לה '", חלב  "כל הציווי  ישנו  בעיקר  שבה – ומצוות תורה 
אל  שחידש , תורה  מחידוש   לאד הבא  תענוג  שג כלומר

ה ' רצו  שמקיי מהעובדה  רק   כי ־א ממנו  ליהנות לו 
בה . והחידוש  התורה  בלימוד 

     

הדם.5) אבריו.6)זריקת או אימוריו כל 7)כלומר, אבל
והמנחות  הלבונה (=הקומץ , ביום מתיריו קרב  שלא
ו"אף  שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות)
וכו' הערביים בין של תמיד אחר שוחטין שאין פי  על

וכו'". והאימורין העולות איברי  (שם 8)מקטירין שנאמר
המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה, תורת "זאת ב ) ו,

בו". תוקד המזבח  ואש הבקר עד הלילה "שלא 9)כל
עלות  אחר דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק 

ואברים".10)השחר". חלבים "הקטר שם: במשנה
מצוותן 11) חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה

עד  מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד שיעלה עד
עד  מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה
חצות  עד חכמים אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה
וכן  (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק  כדי 
הם  ואברים חלבים הקטר גם כי  שם) המשניות בפירוש
כי כתב  שם רש"י  אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל
לפי חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על

במקדש. שבות ואין הם, זריזים שכהנים

.‚ÌÈÈ‡Â ÔÈeÓ‡ ÈË˜‰Ï znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»ƒ
ÔÈÏczLÓ ‡l‡ ,˙Ú„Ï Ô˙B‡ ÔÈÁ‡Ó ÔÈ‡  ‰ÏÈla««¿»≈¿«¬ƒ»¿««∆»ƒ¿«¿ƒ
È‰L .d˙ÚLa ‰ÂˆÓ ‰ÈÁ .ÌBia Ïk‰ ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«…«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»∆¬≈

ÈÈ‡Â ÔÈeÓ‡ Ë˜‰,‰ÏÈla ÌÈLkL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì ∆¿≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆¿≈ƒ««¿»
È‡ˆBÓÏ Ô˙B‡ ÔÈÁ‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔpÓÊa ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ»¿»≈

.˙aL«»

  

       
 

חלבי שהקטר ומה  המקדש , בבית עבודה  אי בלילה 
המזבח  על  אות  שמעלי הוא  הלילה  כל  כשרי  ואיברי
הספיקו  כשלא  ורק  הלילה , כל  מאליה  נקטרי  וה

. ביו  להקטיר
       

.„ÌBia ‡l‡ ˜ BÈ‡L c Ïk12ıÓw‰ ÔB‚k ,13 »»»∆≈»≈∆»«¿«…∆
˙Ëw‰Â ‰Bl‰Â14˙BÙOp‰ ˙BÁÓe15zÓ  ¿«¿»¿«¿…∆¿»«ƒ¿»À»

LÓM‰ ‡BÓ ÌÚ ÔÈ˜‰Ï16ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏk‡˙Ó Ì‰Â , ¿«¿ƒ»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰ÏBÚ ÈÈ‡k ‰ÏÈl‰ Ïk17. »««¿»¿≈¿≈»

ביום.12) מתיריו קרבו הקומץ ,13)שלא הקטרת כלומר,
נקמצות, המזבח , גבי  על הקריבות מהמנחות גדול חלק  כי 
לכהנים. נאכל והשאר המזבח , גבי  על כולו הקומץ  ומקטיר

הפנימי .14) המזבח  על הקטורת הקטרת ראה 15)כלומר,
חינוך  (=מנחת כהנים זכרי  מנחות כי  שם י "ב  פרק  להלן
נשרפות  נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין

נקמצות. ואינן המזבח , גבי  על קודם 16)כליל מועט  זמן
לפני ברובו האש שתצית שהות אין כי  "אף  השקיעה
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המזבח ". גבי  על נקלטים והם זאת 17)השקיעה, ולמדו
את  ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה
אברי כמו הלילה כל ונשארים השקיעה קודם שמקריבן אלו
תמידין  מהלכות א פרק  להלן למלך במשנה וראה העולה.
תמיד  לפני  הייתה הקמיצה אם רק  כי  ג, הלכה סוף  ומוספין
התמיד, לאחר הקומץ  את להקטיר אפשר הערביים, בין של
לאחר  המזבח  על לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו
לא  אם אבל התמיד, לפני  בכלי  נתקדשו אם אלא התמיד,
אחר  לעשותם אסור התמיד, לפני  בכלי  נתקדשו או נקמצו

התמיד.

.‰Áf‰ ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰18‡l‡ ÔÈ˜ ÔÈ‡  «¿»ƒ«»ƒƒ«∆«≈¿≈ƒ∆»
LÈwÓ  ÌÎÈÓÏLÏe ÌÎÈkÒÏe :Ó‡pL ;ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆«ƒ
.ÌBia ÌÈÎÒ Û‡ ,ÌBia ÌÈÓÏM ‰Ó :ÌÈÓÏLÏ ÌÈÎÒ¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰ Ï‡19ÔÈLc˜˙Ó 20 ¬»«¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈla ÔÈ˜e ‰ÏÈla21CÎÈÙÏ .22BÏ encÊ Ì‡ , ««¿»¿≈ƒ««¿»¿ƒ»ƒƒ¿«¿

ÔÈ˜Óe ÔLÈc˜Ó  ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÌÈÎÒ¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»«¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÈla23ÈÈ‡k ,Ô‰a ˙ÏÒBt ÁM‰ ˙BÏÚÂ . ««¿»«¬«««∆∆»∆¿≈¿≈

˙BÏBÚ‰24. »

הזבח .18) עם הזבח ,19)שהביאם עם הקדישם שלא
עשרה  לאחר ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי 

שרת.20)ימים. בכלי  נתינתם ידי  דלא 21)על שכיוון
נסכים  שדווקא בלילה, להקריב  יכול הזבח , בשחיטת קדשו
"לנסכיכם  שכתוב  ממה נתרבו הזבח  עם הבאים
בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם",
(=נסכים  ביום הקרב  כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו שכן
הקרב  וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח  עם הבאים
בין  ביום בין קדוש עצמם) בפני  הבאים (=נסכים בלילה

עצמם 22)בלילה. בפני  הבאים שנסכים כיוון כלומר,
בלילה. וקריבים בלילה מקדישן 23)מתקדשים כלומר,

משום  והכל משנה) (כסף  מיד ומקריבן בלילה לכתחילה
להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות
דאמרת  השתא פפא רב  "אמר שם: בתמורה הדברים ומקור
נזדמנו  בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני  הבאים נסכים

ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה בתמורה 24)נסכים
בהן  פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב  "אמר שם:

הקריבן. ולא שהקדישן כאברין"

.Â‰ËÈÁLÏÂ ‰ÎÈÓÒÏ Lk ÌBi‰ Ïk25‰˜ÈÏÓÏÂ26, »«»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
Ë˜‰Ï27‰Lb‰Ï28‰Èf‰Ïe29‰Ùe˙ÏÂ ,30‰ˆÈÓ˜ÏÂ31 ¿∆¿≈¿«»»¿«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÙÒen‰ Ôa˜Ïe32ÈË˜‰Ï Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . ¿»¿««»ƒ¿»««¿»»≈¿«¿ƒ
ÌÈÈ‡Â ÔÈeÓ‡33 ÌBia B˙ÂˆnL c :ÏÏk‰ ‰Ê . ≈ƒ¿≈»ƒ∆«¿»»»∆ƒ¿»«

Ïk Lk  ‰ÏÈla B˙ÂˆnL „Â ,ÌBi‰ Ïk Lk»≈»«¿»»∆ƒ¿»««¿»»≈»
.˙BˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈÊ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÈl‰««¿»¿««ƒ≈¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿

יט ,25) (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא
"וסמך  יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי  זבחכם", "ביום ו)

ביום. סמיכה אף  ביום שחיטה מה מליקת 26)ושחט ",
ממה  שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף 
לאפוקי - ישראל" בני  את צוותו "ביום לח ) ז, (שם שנאמר

שכתוב 27)לילה. ממה שם נלמד זה וגם הקומץ , הקטרת

צוותו". "ביום לגבי28)(שם) הקריבות המנחות "כל כי 
דרומית  קרן של חודה כנגד במערב  הגשה טעונות המזבח 
לתנופה  הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית",
מנחת  את האשה מיד הכהן ולקח  כה) ה, (במדבר שנאמר
אף  ביום תנופה מה והקריב ", והניף  (=הגשה) הקנאות

ביום. פרים 29)הגשה דם והזיית הקרבנות דם זריקת
ממה  שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים

צוותו". "ביום שם) (ויקרא עומר 30)שכתוב  את שמניף 
השלמים  של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה
(שם  שכתוב  ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני 
לילה. לאפוקי  העומר", את הניפכם "ביום יב ) כג,

"ביום 31) שכתוב  ממה שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
יום 32)צוותו". "דבר לז) (שם, שנאמר ממה שם נלמד

לילה. לאפוקי  תורת 33)ביומו", "זאת ב ) ו, (שם שנאמר
עד  הלילה כל המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה

כא.). (שם בו" תוקד המזבח  ואש הבקר

.Ê‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ≈¬ƒ»¿«¿ƒ»∆»
˙L ÈÏkÓ ÔÈkÒa34ÔÈËÁBML c ÏÎa ËÁL Ì‡Â ; ¿«ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»«¿»»»∆¬ƒ

‰˜ ÏL ˙ÈÓe˜a elÙ‡ ,ÔÈlÁ‰ Ba35ÔÈLk 36. «Àƒ¬ƒƒ¿ƒ∆»∆¿≈ƒ

גב 34) על אף  דם אדם, דהווה "מידי  אמרו יד: בסוטה
וכן  שרת. כלי  שסכין הרי  בהמה", בצוואר סכין דקדישתיה
בחולין  ואילו שרת". בכלי  מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו
אין  והרי  קנה, של בקרומית קדשים לשחוט  הכשירו ג.
צריך  שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ , של שרת כלי  עושים

צריך. אינו ובדיעבד שרת (רש"י35)כלי  קנה" של "צלע 
מן  שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין

אותה". כשמתקנין שם:36)המחצלת מנחות תוספתא
שאין  מה שרת, וכלי  כהן טעון שהקמיצה בקמיצה "חומר
של  בקרומית אפילו ושחיטה בכלי  קמיצה בשחיטה, כן

קנה".

.Á‰Èf‰ È„kÓ ˙BÁt ÌÓcÓ ÏawL ÌÈÁf‰ ÏÎÂ37 ¿»«¿»ƒ∆ƒ≈ƒ»»»ƒ¿≈«»»
Ìc‰ Ïk Ïa˜Ï Ôek˙‰Ï CÈˆÂ .Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï38. …ƒ¿«≈«»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈»«»

ÌÈÓÈq‰ ÊÁB‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk39Ô‡ÈˆBÓe B„Èa ≈«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ»
˜Ên‰ CB˙Ï ÔÈ„Èe‰ ÌÚ40 B‡ ÌÈL ËÁBLÂ , ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿≈¿«ƒ…

ÔÈkq‰ dÈa‚Óe .ÈÏka Blk Ìc‰ Ïa˜˙iL È„k ,ÌÈL¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«»À«¿ƒ«¿ƒ«««ƒ
ÔÓ ‡l‡ ‰ÈÏÚÓ Ìc‰ „È ‡lL È„k ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈∆…≈≈«»≈»∆»∆»ƒ

‡ev‰41˜Ên‰ ˙ÙOa BÁp˜Ó  ÔÈkÒaL Ì„Â .42. ««»¿»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ¿»

שני37) בכלי  אחת הזייה מכדי  ופחות אחד, בכלי  אחת,
בלבד  אחת הזייה כדי  אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן
וכמה  כמה הקרבנות על להזות צריך כי  אף  הדם, קידש
מנחות  התוספות לדעת אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות
דם  שיקבל צריך כי  שם, ורש"י  ואם, המתחיל דיבור שם

הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן אף 38)בכל כלומר,
אלא  זה אין קידש, - אחת הזייה כדי  רק  דם קיבל אם כי 
והוא  הדם. כל לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד,
שיקבל  צריך השוחט  רב  אמר יהודה רב  "אמר כה. בזבחים
הפר  דם כל "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את
עניין  תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך"

והוושט .39)לקבלה". אוויר 40)הקנה על כלומר,
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בר  ירמיה רב  אמר חסדא רב  "אמר שם: בזבחים המזרק .
רש"י ומפרש הכלי ", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט  אבא:
של  אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו תוך האי 
הוא  הרי  הכלי  "אוויר ההלכה בסוף  להלן וראה כלי , תוך
נוזל  הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת "ודעתו ככלי ",
רבותינו  דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף  הכלי , לתוך
שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה התוספות בעלי 
דיבור  עו: קמא ובבא ואי  המתחיל דיבור קי . זבחים

העומד). כל יהודה 41)המתחיל רב  "אמר כה. בזבחים
שנאמר  למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט  שמואל: אמר
אחר  ודבר הפר מדם ולא הפר", מדם וכו' "ולקח  ה) (שם,

ייכנס 42)(=סכין). שלא מאחוריו המזרק  בשפת "פירוש
סכין  "ודם שם: בזבחים והוא משנה). (כסף  במזרק " דם
א, (עזרא כדכתיב  מזרק  בשפת אביי  אמר ליה, מקנח  במאי 
זהב  כפורי  בשם נקראים שמזרקין כלומר, זהב ", "כפורי  י )

קינוח . שם על

.ËÈÏkk ‡e‰ È‰ ÈÏk‰ ÈÂ‡43Ìc‰ Ïa˜Ó ‰È‰ .44 ¬ƒ«¿ƒ¬≈«¿ƒ»»¿«≈«»
ÈÂ‡Ï Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˜Ên‰ ÈÏeL e˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬≈«ƒ¿»…∆∆«ƒ««»«¬ƒ

˜Ên‰45ÔÈ‡L ÈÂ‡‰L ;Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï  ˙ÁÙp‰ «ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ¿«≈«»∆»¬ƒ∆≈
ÁpÓk BÈ‡  ÁeÏ BÙBÒ46. »«≈¿À»

ממש 43) הכלי  לתוך הוורידין את שיכניס  צורך אין כלומר,
הוא  אלא אפשרי ), בלתי  זה דבר (כי  הדם מקבל שהוא בעת
ואם  הכלי . של התוך נגד הכלי , מן למעלה הוורידין מחזיק 
כשהם  עוד הדם נתקדש שוליו) נפחתו (=כשלא לנוח  סופו
בזבחים  ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי , מן למעלה באוויר

הכלי ).44)כה: תוך נגד הכלי , מן (=למעלה הכלי  באוויר
הגיע 45) אם אבל המזרק , דופני  בתוך שהוא לאוויר כלומר,

אף  שוליו, נפחתו כן אחרי  ורק  הדפנות, אוויר לתוך הדם
הדם. נתקדש - המזרק  לתחתית הדם הגיע  שלא

היה 46) יוחנן מרבי  אסי  רבי  מיניה "בעי  שם: בזבחים
מהו? לאוויר דם הגיע  שלא עד וזרק  שוליו ונפחתו מקבל
דמי ", כמונח  לא או דמי  כמונח  לנוח  סופו שאין אוויר
לאו  לנוח  סופו שאין אוויר לומר תמצי  "אם שם: ואמרינן
רבינו  דעת וידועה מאי "? לנוח  שסופו אוויר דמי , כמונח 

משנה. לחם ראה לומר" תמצי  כ"אם מקום בכל שפוסק 

.ÈÌLÏ BzLÁÓ ‰È‰zL „BÚ‰ CÈˆ ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿∆«¬«¿¿≈
Áf‰47ÂÈÏÚa ÌLÏe48˙Ïa˜ ˙ÚLe ,‰ÁÈÊ ˙ÚLa «∆«¿≈¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««»«

ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙ÚLe ,Ìc‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLe ,Ìc‰«»ƒ¿«»««»ƒ¿«¿ƒ»«
‰È‰zL  ÂÈÓÏL ˙„Bz ÁÊ Oe :Ó‡pL ;ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«∆««¿»»∆ƒ¿∆

˙B„BÚ‰ Úa‡ ‡L ÌÚ ‰ÁÈÊ49ÂÈÓÏL ÌLÏ50. ¿ƒ»ƒ¿»«¿«»¬¿≈¿»»
˙Baw‰ ‡L ÔÎÂ51‡L „ÚÂ ËÁL Ì‡Â . ¿≈¿»«»¿»¿ƒ»«¿»«¿»

˙B„BÚ52ÏÏk LÁ ‡ÏÂ Ì˙Ò53 ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚa ¬¿»¿…»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÚaÏ eÏÚÂ ,ÌÈLk Ô‰ È‰54. ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

וכו'.47) שלמים לשם שלמים עולה, לשם קרבן 48)עולה
וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של
לשמן  שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב , בזבחים
הפסח  מן חוץ  חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים
היינו  לשמן", דש"שלא ב : (שם בגמרא ומשמע  והחטאת".

משנה). (כסף  בעלים בשינוי  בין קדש בשינוי  בין

הדם,49) קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,
עבודות. ארבע  ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת

ממה 50) הזבח  לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא
שתהא  קרבנו", שלמים זבח  "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר
תודת  זבח  "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה
לשינוי עניין" "תנהו עניין" אינו ב "אם למדו שלמיו"
הדם  וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים,
(שם  שנאמר ממה (שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך
לשם  הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב  לג) ז,
"ואת  יז) ו, (במדבר הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים,
לשם  עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח  יעשה האיל
לשינוי עניין תנהו קדש לשינוי  עניין אינו ואם שלמים,
לשם  שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים
ממה  (שם.) למדו הזבח  לשם שתהא הדם והולכת בעלים.
[וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב  יג) א, (ויקרא שנאמר
שצריך  וזריקה זבח . לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה"
יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח  לשם שתהא
שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק 
ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם  וזריקה

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו בגמרא 51)"ונרצה
ולמנחה  לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא "אמר ד:) (שם
הכתוב  הקישן השלמים, ולזבח  ולמילואים ולאשם ולחטאת
בעינן  בעלים שינוי  בין קדש שינוי  בין שלמים מה לשלמים,
בעינן  בעלים שינוי  בין קדש שינוי  בין כל אף  לשמה,

וזריקתו.52)לשמה". הולכתו הדם, לא 53)קבלת
לשמן. שלא ולא הזבחים 54)לשמן "כל במשנה: ב . שם

לשם  לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא  שנזבחו
אמרו  (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח  מן חוץ  חובה
לשם  לבעלים נמי  עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא
חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי  חובה".
ויתכן  ושלמים. בעולה רק  זאת כותב  ורבינו בסתם, כשעבד
ופירוש  ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו כוונת כי 
בשלמים  נאמר זבח  לשם שצריך הדבר שעיקר אף  הדברים
לשם  לבעלים ועלו כשר, סתם עשה אם זאת ובכל ועולה,

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה.

.‡ÈBzLÁÓ ‰È‰zL CÈˆÂ55˙ËÈÁL ˙ÚLa56 ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¬«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰ÏBÚ‰57ÌLÏe ,Áf‰ ÌLÏ :ÌÈ„ ‰ML ÌLÏ »»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿≈

BÈË˜iLÂ ,‡e‰ Cea ÌM‰Ï Áf‰LÂ ,ÁBf‰«≈«¿∆«∆«¿«≈»¿∆«¿ƒ
ÌÈM‡Ï58„Ïa ÁÈÏ B˙Ë˜‰LÂ ,59LÂ ,˙Á ‰Ê ÁÈ »ƒƒ¿∆«¿»»¿≈«ƒ¿«¿∆≈«∆««

ÌM‰ ÈÙÏ Áe60Lk  Ì˙Ò ËÁL Ì‡Â .61BÓk , «ƒ¿≈«≈¿ƒ»«¿»»≈¿
‰È‰zL CÈˆ ÌL‡Â ˙‡hÁ ËÁBM‰Â .e‡aL∆≈«¿¿«≈«»¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

.ÂÈÏÚ ‡aL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ÌLÏ BzLÁÓ«¬«¿¿≈«≈¿∆»»»

העובד.55) בשעת 56)של ולא שחיטה בשעת דווקא
המתחיל 57)ההקטרה. דיבור שם (זבחים רש"י  לדעת

שעולה  נראה רבינו מדברי  אבל לשלמים. הדין הוא עולה)
זבח , לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו דווקא.
ולניחוח  לריח  אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח , לשם
ראה  לשם, בהקרבה המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא

גֿט . ג, על 58)ויקרא אותו שיקטירו שיחשוב  כלומר,
לאכילה. צלי  לעשותו ולא אברים 59)האש, יצלה ושלא
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רה                 
         

אז  כי  המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ 
ריח . בהם אין ניחוח ,60)שוב  לשונו: וזה בגמרא שם

העולם. והיה שאמר מי  לשם לה', רוח  הנחת לשם
מה 61) כל על מוסב  זה כי  נראה הדברים מפשטות

מששת  אחד בכל הפכית בכוונה שחט  אם כן ואם שלמעלה,
הרי כי  ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים
מנה  לא א) (הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות י "ב  בפרק 
ושלא  זבח  לשם שלא שחט  אם אלא מחשבה בפסול רבינו
פגם  שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי  זובח , לשם

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב  אם

ה'תשע"ט  שבט  י"ב שישי יום 

   1 
מקום 1) ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר

הזבחים. בכל שוה הדם וקבלת השחיטה

.‡e‡a k2,ÌÈÊa ‰Lk ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁML ¿»≈«¿∆¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ
 ÌÈÁf‰ ÏÎÂ .‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â Ìc‰ ˙ÏawÓeƒ«»««»¿≈«ƒ¿«¿À»¿»«¿»ƒ

˙L ÈÏÎa ÔÓc Ïea˜3Ô‰k „Èa4ÌB˜Ó Ï‡ ; ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«…≈¬»¿
ÔlÎa ‰ÂL BÈ‡ ÔÓc Ïea˜ ÌB˜Óe Ô˙ËÈÁL5. ¿ƒ»»¿ƒ»»≈»∆¿À»

ו.2) הלכה המקדש ביאת מהלכות שנאמר 3)בפ "ט 
ויזבחו  עולות "ויעלו הֿו) כד, (שמות בסיני  ושלמים בעולה
וישם  הדם חצי  משה ויקח  פרים. לה' שלמים זבחים
צריך  בשלמים ואם פב :) ומנחות צז: זבחים (ראה באגנות"
ובספרא  שם). במנחות (רש"י  קדשים לשאר קלֿוחומר כלי 
"ולקח , אמרו: ה) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
לקיחה  מה לקיחה, להלן ונאמרה לקיחה, כאן נאמר
מפרש  שם ובמלבי "ם בכלי " כאן אף  בכלי , להלן האמורה
שבחטאת  ושלמים, מעולה חטאת ללמוד היא הכוונה כי 
נאמר  ושלמים ובעולה הכהן", "ולקח  כה): ד, (ויקרא נאמר
ושלמים  עולה של קיחה מה משה", "ויקח  שם): (שמות
בקריתֿספר  גם (וראה בכלי  חטאת של קיחה אף  בכלי ,
(ויקרא  שנאמר מחטאת, מז:) (בזבחים נלמד ואשם כאן).
כלי , טעונה חטאת "מה הוא", האשם כחטאת "כי  יג) יד,

כלי ". טעונה אשם המקדש 4)אף  ביאת בהלכות הוא כן
בני "והקריבו ה) א, (שם שנאמר ממה כן ולמדו שם.

לב .). (זבחים כהונה מצות ואילך מקבלה ראה 5)אהרן",
ב . הלכה להלן

.ÔÈ‡Â Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk≈«»¿≈»»ƒ≈¬ƒ»¿≈
ÔBÙˆa ‡l‡ ÔÓc ˙‡ ÔÈÏa˜Ó6ÌB˜n‰ ÏÎa ,ÁaÊn‰ ¿«¿ƒ∆»»∆»ƒ¿«ƒ¿≈«¿»«»

‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a ÂÈ˙BÏe‚ e‡aL7ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â . ∆≈«¿¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆¿»»ƒ«ƒ
‰ÊÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÔÓc Ïea˜Â Ô˙ËÈÁL 8. ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»»ƒ»¬»»

ג.6) הלכה להלן וראה ומז: מז. מהלכות 7)זבחים בפ "ה
טז. הלכה הבחירה "קדשים 8)בית במשנה: נה. זבחים

הלכה  פ "ד למעלה וראה בעזרה". מקום בכל שחיטתן קלים,
לתוך  נוזל הדם שיהא צריך שחיטה תחילת עם מיד כי  ח ,
דמן  קיבול גם בעזרה, מקום בכל ששחיטה ומכיון הכלי ,

ג. הלכה סוף  להלן וראה כן.

.‚?ÔBÙva ‡l‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L ÔÈpÓe9 ƒ«ƒ∆≈¬ƒ»¿≈»»ƒ∆»«»

ÁaÊn‰ CÈ ÏÚ B˙‡ ËÁLÂ :‰ÏBÚa Ó‡ È‰L∆¬≈∆¡«¿»¿»«…«∆∆«ƒ¿≈«
‰Ùˆ10ËÁMz L‡ ÌB˜Óa :ÓB‡ ‡e‰ ˙‡hÁe , »…»¿«»≈ƒ¿¬∆ƒ»≈

˙‡hÁ‰ ËÁMz ‰ÏÚ‰11ÌLÎe ;12˙‡˜ ˙‡hÁ‰L »…»ƒ»≈««»¿≈∆««»ƒ¿≈
ÌÈL„˜ L„˜13ÌÈL„˜ L„˜ ˙‡˜ ‰ÏBÚ‰ Ck ,14. …∆»»ƒ»»»ƒ¿≈…∆»»ƒ

ÓB‡ ‡e‰ ÌL‡e15‰ÏÚ‰ ˙‡ eËÁLÈ L‡ ÌB˜Óa : ¿»»≈ƒ¿¬∆ƒ¿¬∆»…»
eaˆ ÈÓÏLÂ .ÌL‡‰ ˙‡ eËÁLÈ16,˙‡hÁÏ eLw‰ ƒ¿¬∆»»»¿«¿≈ƒÀ¿¿«»

ÈLe ˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚ ÈÚO Ì˙ÈOÚÂ :Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆¿ƒƒƒ∆»¿«»¿≈
ÌÈÓÏL ÁÊÏ ‰L Èa ÌÈOÎ17ÈL„˜ Ô‰ CÎÈÙÏ ; ¿»ƒ¿≈»»¿∆«¿»ƒ¿ƒ»≈»¿≈

ÌB˜Óe .d˙ËÈÁL ÌB˜Óa ÔÈËÁLÂ ,˙‡hÁk ÌÈL„»̃»ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»»¿
‰Ïaw‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ËÈÁL18. ¿ƒ»¿««»»

מח .9) צאן 10)זבחים בן "אשכחן אמרו: שם ובגמרא
מן  "ואם י  א, שם שנאמר בצאן, נאמר הנ"ל הפסוק  (שהרי 
בקר  בן לעולה"), העזים מן או הכבשים מן קרבנו, הצאן
ענין  על מוסיף  וי "ו הצאן", מן "ואם קרא אמר לן, מנא
לפני שם, בויקרא שנאמר בקר, (=בן עליון וילמד ראשון,

הצאן)". (=מן התחתון מן מח :11)כן) עיין 12)שם
וכו'13)כסף ֿמשנה. החטאת תורת "זאת שם: בויקרא

הוא". קדשים "העולה 14)קודש במשנה: נג: בזבחים
שהיא  בתורה כתוב  שלא ואף ֿעלֿפי  וכו'". קדשים קדשי 
שווה  שהיא לפי  ואשם, מחטאת למדוה - קדשים, קדשי 
פ "ה  זבחים המשנה (פירוש דמה ובקיבול בשחיטתה להם
קדשי לך ואין לגבוה, כולה היא שהרי  ועוד, א). משנה

שם). (רש"י  כזה נד:15)קדשים זבחים במשנה ראה
ד.16) הלכה פ "א למעלה ראה עצרת, כבשי  שם 17)הם

בצפון  שחיטתן וכו' ואשמות ציבור שלמי  "זבחי  במשנה:
נה.) (שם ובגמרא וכו'". בצפון שרת בכלי  דמן וקיבול
קמיה  חנן רב  בר רבה דתני  צפון, דבעי  לן "מנא אמרו:
בצפון  חטאת מה לחטאת, אחד עזים שעיר ועשיתם דרבא,
למדה  מהיכן חטאת וכי  רבא, ליה אמר ציבור. שלמי  אף 
אלא  בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש, הלמד דבר מעולה,
זבחי ועל עולותיכם על כהנא, דרב  בריה מרי  רב  מדתני 
זבחי אף  קדשים, קדשי  עולה מה י ) י , (במדבר שלמיכם
שלמי זבחי  אף  בצפון, עולה מה קדשים. קדשי  ציבור שלמי 
ראה  שנדחתה, הדרשה את הביא ורבינו בצפון". ציבור

ולחםֿמשנה. תחילת 18)בכסף ֿמשנה עם מיד כי 
נוזל  שיהיה כלומר, הכלי . לתוך הדם לקבל צריך השחיטה
השחיטה  מקום כן, ואם ח ), הלכה פ "ד (למעלה מיד בכלי 

ב . הלכה למעלה עוד וראה הקבלה. מקום הוא

.„,‰ÊÚ‰ ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈËÁBML ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»»¬»»
?ÏÎÈ‰‰ ÈBÁ‡ elÙ‡19:ÌÈÓÏLa Ó‡ È‰L ¬ƒ¬≈«≈»∆¬≈∆¡«ƒ¿»ƒ

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t BËÁLe20,˙BÁe‰ Ïk ÈLÎ‰Ï  ¿»∆«…∆≈¿«¿ƒ»»
ÌÈL„w‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Áe Ì‰Ï „ÁÈ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ≈»∆«¿«ƒƒ¿»«√»ƒ

ÌÈLk  ÏÎÈ‰a ÌËÁL Ì‡Â .ÌÈl˜21Ì‡ Ï‡ . «ƒ¿ƒ¿»»«≈»¿≈ƒ¬»ƒ
˙Bbb‰ ÔÈ‡L ;ÔÈÏeÒt  ÏÎÈ‰ ÏL Bb‚a ÔËÁL¿»»¿«∆≈»¿ƒ∆≈««

‰ÊÚ‰ Ú˜˜a ‡l‡ ,ÏÏk ‰ËÈÁLÏ ˙BÈe‡22. ¿ƒ¿ƒ»¿»∆»¿«¿«»¬»»

קטן 19) לול רב , אמר יהודה רב  בר רמי  "דאמר נה: בזבחים
להכשיר  כדי  אמות, שמונה גבוה הכפורת בית אחורי  היה
קלים", קדשים ולשחיטת קדשים קדשי  לאכילת העזרה את
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רו                
         

אומר  יהודה ברבי  יוסי  רבי  היה "וכן פ "ז: זבחים ובתוספתא
מן  גבוהין למערב  פתוחין החליפות בבית היו פספסין שני 
קדשים  קדשי  לאכילת כשרה עזרה שתהא אמות ת' הארץ 
שנאמר  הכפורת, אחורי  אפילו קלים קדשים ולשחיטת
ד"ה  שם בתוספות ועיין וגו'". מועד אהל פתח  ושחטו
להלן  (ראה מועד אהל פתח  רואה אינו הלא שהקשו שנים,
גרע  לא הקדשים, קודש שרואה שמה ותירצו, ה). הלכה

ההיכל. פתח  (הר 20)מרואה שם בתוספתא למדו כן
בכסף ֿמשנה). וראה ח .21)המוריה, ומנחות סג. בזבחים

(שם) שנאמר כשרים, בהיכל ששחטן שלמים יוחנן ר' "אמר
העיקר", מן חמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח  ושחטו

עצמו. בהיכל כלֿשכן כשר, ההיכל בפתח  כן 22)שאם
כל  לשחיטת ראוי  אינו היכל של שגגו קז: בזבחים הוא

זבח .

.‰ÌÈÓÏL23ÏÎÈ‰‰ ˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ÔËÁML ¿»ƒ∆¿»»…∆∆ƒ»¿«¿«≈»
.Áe˙tL ÔÓÊa  „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t :Ó‡pL ;ÔÈÏeÒt ¿ƒ∆∆¡«∆«…∆≈ƒ¿«∆»«

˙BÙ‚eÓ ÂÈ˙B˙Ï„ eÈ‰ elÙ‡24ÏeÚk ‰Ê È‰ 25Ï‡ . ¬ƒ»«¿»»¬≈∆¿»¬»
dÈ‡ ÂÈÏÚL ˙Ît‰26˙ÏÒBt27. «»…∆∆»»≈»∆∆

אלא 23) אינו זה שדין סא.), (שם רש"י  וכדעת נה: זבחים
בשאר  ולא מועד", אהל "פתח  בהם שכתוב  בשלמים
שוחט  היה "לא ז: משנה פ "ג בתמיד שאמרו ומה קרבנות.
אלא  זה אין שנפתח ", הגדול שער קול ששומע  עד השוחט 
אמר, מר ד"ה צה. מנחות בתוספות ראה לעכב . ולא למצוה,

שם. בתמיד טוב ' יום נעולות 24)וב 'תוספות ולא סגורות
כנעול 25)במנעול. מוגף  "פשיטא שם: בזבחים הוא כן

כלי26)דמי ". מהלכות פ "ז כמבואר ההיכל, פתח  על
שמח ). (אור יז הלכה בעיא 27)המקדש בזבחים שם

נעשה  אין עצמו הוא זירא ר' אמר מאי , "וילון שנפשטא:
הוילון  שעשו שם, ותוס ' רש"י  ופירשו פתוח ", כפתח  אלא

שחיטה. בשעת בהיכל יסתכלו שלא צניעות, לשם

.ÂÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏM‰Â ÌL‡‰Â ‰ÏBÚ‰»»¿»»»¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆
‰ÂL ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔzLÏL Ìc ˙˜ÈÊ ,eaˆ28 ƒ¿ƒ««¿»¿»««≈«ƒ¿≈«»»

ÌÏBÚÏ29Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿»¿≈«∆¿∆≈««…≈«»
˜Êna epnÓ ˜BÊÂ ,˜Êna30ÈzL ÏÚ ˙B˜ÈÊ ÈzL «ƒ¿»¿≈ƒ∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«¿≈

ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ31ÔBÒÎÏ‡a32‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ33: »ƒ«ƒ¿≈««¬«¿≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»
˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜ ÏÚÂ ˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓ Ô˜ ÏÚ34. «∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ

ÛÈwÓ Ìc‰ ‰È‰iL Ôw‰ ÏÚ Ìc‰ ˜ÊiLk Ôek˙Óeƒ¿«≈¿∆ƒ¿…«»««∆∆∆ƒ¿∆«»«ƒ
Ì"b ÔÈÓk ˙BiÂf‰ ÏÚ35ÈzL ÏL Ìc‰ ‡ˆniL È„k , ««»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»≈«»∆¿≈

‰ÏBÚa Ó‡pL ÈÙÏ .ÁaÊn‰ ÈÏ˙k ‰Úa‡ ÏÚ ˙BzÓ«»««¿»»»¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«¿»
'ÈÒ' ÌÈÓÏLe36ÌL‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .37Ìc‰ ÈÈLe . ƒ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»¿»≈«»
ÔÈÎtL38„BÒÈ‰ ÏÚ39ÈÓBc‰40. ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ

ציבור 28) שלמי  (לענין נד: (בעולה) נג: בזבחים הוא כן
מתנות  שתי  טעון "ודמן יחיד): שלמי  (לעניו ונה. ואשמות),

ארבע ". ועוד.29)שהן וויניציאה (ר"מ ) רומי  בדפוסי  כן
לעולה. החדשים: כי30)בדפוסים ט , הלכה להלן ראה

אלא  באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין
בלבד". וכתנאֿקמא 31)חטאת כשמואל נג: זבחים

משנה). (כסף  שם הקרנות 32)בברייתא שתי  כלומר,
צפונית, מזרחית קרן היינו באלכסון, זו מול זו תהיינה
"שתי שיהיו כדי  דרומית, מערבית קרן באלכסון וכנגדה

ארבע ". שהן "עולת 33)מתנות א: משנה פ "א בקנים
"אל  כה) – יח  ד, (ויקרא שנאמר משום למטה", דמה בהמה
שיש  במקום למטה עולה שדם הרי  העולה", מזבח  יסוד
למטה, שהם והשלמים האשם כגון קרבנות ושאר יסוד,
יט ) ו, (שם בהמה בחטאת שנאמר ממה י :) (זבחים למדו
של  דמו ואין למעלה, דמה "אותה" אותה", המחטא "הכהן

שם). לקנים הרא"ש בפי ' (ראה למעלה בתמיד 34)אחר
מזרחה  ונותן צפונית מזרחית לקרן לו "בא א: משנה פ "ד
יומא  וראה דרומה". מערבה ונותן דרומית מערבית צפונה,
בקרן  ולא הנ"ל, הקרנות בשתי  נותן היה כך משום כי  טו:
שעולה  משום מערבית, צפונית ובקרן מזרחית דרומית
(ראה  יסוד לה היה לא מזרחית דרומית וקרן יסוד, טעונה
פינות  ש"כל ומפני  י ). הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ב 
בקרן  לזרוק  הקדימו ימין" דרך אלא יהו לא פונה, שאתה
את  להקיף  כשמתחיל תחילה פוגש שבה צפונית מזרחית
(יומא  דרומית מערבית בקרן נותן ואח "כ מימין, המזבח 

(רש"י35)שם). שלנו פשוטה ככף  עשויה יונית, אות

אהרן 36)שם). בני  "וזרקו יא) א, (שם נאמר בעולה
(שם  בשלמים נאמר וכן סביב ", המזבח  על דמו את הכהנים
סביב ". המזבח  על הדם את הכהנים אהרן בני  וזרקו ב ) ג,

את 37) ישחטו אשר "במקום ב ) ז, (שם סביב  בו שנאמר
סביב ", המזבח  על יזרוק  דמו ואת האשם, את ישחטו העולה
זריקה  יזרקנו "יכול שם: בזבחים בברייתא התנאֿקמא ואמר

יכול סביב , אי  סביב . תלמודֿלומר כחוט ,אחת, יקיפנו
שהן  מתנות שתי  גמא, כמין כיצד, הא וזרקו. תלמודֿלומר

אלא 38)ארבע ". נזכרה לא ליסוד, שיריים שפיכת
שאר  נא.) (זבחים ולמדו לד), ל, כה, יח , ד, (שם בחטאות
מזבח  יסוד "אל כה) (שם, שנאמר מחטאת, הקרבנות
כלומר, עולה", של למזבח  יסוד "תן (שם) ודרשו העולה",
עולה, של מזבחה להלכות יסוד שיריים, שפיכת תורת "תן
שפיכת  עליו הניתנין דמים ובכל בעולה, טעון המזבח  שיהא
לז. בזבחים עוד וראה שם) (רש"י  היסוד" אל שיריים

נב .).39) (שם היסוד" גג "על אחרים: שם 40)בספרים
שכשם  פנימיות, מחטאות כן למדו בגמרא ושם במשנה. נג.
מערבי ליסוד דהיינו לו, בסמוך שופך פנימיות שבחטאות
קרבנות  בשאר כן כמו מבפנים, כשיוצא תחילה פוגע  שבו
יסוד  והיינו מהכבש, כשיורד תחילה בה שפוגע  לקרן שופך
דרומית  לקרן שהכוונה י , הלכה פ "ז להלן וראה דרומי .

מערבית.

.Ê˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰41˙BzÓ Úa‡ ÔeÚË ÔÓc  ««»«∆¡»»»»«¿««»
˙B˜ Úa‡ ÏÚ42ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰43ÁaÊÓ ÈˆÁÓ ««¿««¿«ƒ¿≈««ƒ≈¬ƒƒ¿≈«

‰ÏÚÓÏe44ÁaÊn‰ ˙˜ ÏÚ :da Ó‡pL ÈÙÏ ,45. ¿«¿»¿ƒ∆∆¡«»««¿…«ƒ¿≈«
,˜Êna Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«∆¿∆≈««…≈«»«ƒ¿»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ ÏBËÂ ,ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓƒ≈∆«ƒ¿≈«¿≈∆¿»«¿»ƒ

Ìca Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰46BÚaˆ‡a CÓBÒÂ ,47‰ÏB„b‰ «¿»«»«»¿≈¿∆¿»«¿»
‡hÁÓe Ô‡kÓ Ï„ebe Ô‡kÓ48ÈÂÏL dcÁ „‚k „B ƒ»«»ƒ»¿«≈¿≈¿∆∆À»∆

BÚaˆ‡aL Ìc‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú Ô˜49‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆ƒ¿∆»«»∆¿∆¿»¿≈∆
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רז                 
         

Ô˜Â Ô˜ ÏÎa50˙Á‡ ‰n‡k ÔwÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â . ¿»∆∆»∆∆¿ƒ»«»«∆∆¿«»««
tk  Ô‡kÓ B‡ Ô‡kÓ51. ƒ»ƒ»ƒ≈

דין 41) יא הלכות להלן וראה טז. הלכה פ "א למעלה ראה
הנשרפות. נב :42)חטאות שם מזבח 43)משנה שהוא

החטאת  מדם הכהן "ולקח  כה) (שם, שנאמר העולה,
העולה". מזבח  קרנות על ונתן פ "א 44)באצבעו קנים

למעלן  בהמה וחטאת למטן נעשית העוף  "חטאת א: משנה
"דמים  נג.) (זבחים ובברייתא פסול", וכו' שינה ואם וכו'
ניתנין  התחתונים ולמעלה, הסקרא מחוט  ניתנין העליונים
שמעון  ב "ר אלעזר רבי  רבי . דברי  ולמטן, הסקרא מחוט 
ופסק  קרן", של גופה על וכו' בהמה בחטאת וכו' אומר
משנה). (כסף  שמעון ב "ר אלעזר כר' ולא כרבי , רבינו

והיינו 45) העולה". מזבח  "קרנות נאמר הנאכלות, בחטאות
למעלה. ראה הסקרא, מחוט  זבחים 46)למעלה ברייתא

המיומנת  ימין) יד (=של הימנית באצבעו "וטובל נג.
דחובה  (דבורא ויקרא ובספרא שבמזרק ". הדם מן שבימין,
(ויקרא  כאן "נאמר בגזירהֿשוה כן למדן ח ) הלכה ג פרשה
טז) יד, שם – (במצורע  להלן ונאמר "אצבעו", שם)
מפורש  (שכן הימנית להלן, האמורה אצבעו מה "אצבעו",
- הימנית כאן, האמורה אצבעו אף  שבימין, המיומנת שם)

שבימין". בגודלו 47)המיומנת "וחומר בברייתא: שם
היתה  רבינו ולפני  מלמטה". קטנה ובאצבעו מלמעלה
ב 'שיטה  שהובאה שם, אחרים כבספרים שם הנוסחא
"נותן  (19 448 (עמ ' פ "ו זבחים ובתוספתא שם. מקובצת'
מכן  גודל "נותן שם: גרס  ורבינו מכן", וגדולה מכן גדול
אצבע  היינו (ו"גדולה" שם). ראשונית (תוספת מכן" וגדולה

שבאצבעות). הגדולה שהיא חטאת 48)אמה (דם) "זריקת
שם). (רש"י  אותה" המחטא הכהן כמו חיטוי , קרויה

וכו'49) "ולקח  כה) ד, (שם שנאמר משום בברייתא. שם
(ראה  באצבעו שלקח  מה כל שיתן מזה שנשמע  ונתן",

ספר). שם.50)בקרית שם,51)ברייתא זבחים בגמרא
דמים  כי  האומר דרבי , (אליבא האמוראים בזה נחלקו
בהתחלת  ראה ולמעלה, הסקרא מחוט  ניתנים העליונים
וחד  אילך, ואמה אילך אמה נותן אמר חד כאן), ההלכה
אף  כי  שם ואמרו קרן, של חודו כנגד ויורד מחטא אמר
בדיעבד, אלא אינו אילך", ואמה אילך אמה "נותן הסובר
וראה  כמותו, רבינו ופסק  בחודה, מצוה לכתחילה אבל

בכסף ֿמשנה.

.ÁÔ˜Â Ô˜ Ïk ÏÚ BÚaˆ‡ ÏaËÏ CÈˆÂ52. ¿»ƒƒ¿…∆¿»«»∆∆»∆∆
˙ÙOa BÚaˆ‡ Áp˜Ó  Ôw‰ ÏÚ ‰È˙p‰ ÓBbLÎe¿∆≈«¿ƒ»««∆∆¿«≈«∆¿»ƒ¿«

˜Ên‰53Ìc‰ ÈÈML ;‰iL ÌÚt ÏBË Ck Á‡Â , «ƒ¿»¿««»≈««¿ƒ»∆¿»≈«»
˙Á‡ Ô˜ ÏÚ Ô‰Ó ÔzÏ ÔÈÏeÒt BÚaˆ‡aL54. ∆¿∆¿»¿ƒƒ≈≈∆«∆∆«∆∆

"וטבל 52) ח ): הלכה ג פרשה דחובה דבורא (ויקרא בספרא
ז: ומנחות צג: זבחים וראה טבילה", הזייה כל על והזה,

שם. אמר 53)וברש"י  מקנח . במה "אצבעו שם: זבחים
וראה  זהב ". כפורי  י ) א, (עזרא כדכתיב  מזרק , בשפת אביי ,

ח . הלכה פ "ד שיריים 54)למעלה אלעזר, רבי  "אמר שם:
פסולין". שבאצבעו

.ËÌc ˙Èf‰ ÔeÚhL Ôa˜ ˙Baw‰ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»«»¿»»¿»∆»«»«»

„Ïa ˙‡hÁ ‡l‡ BÚaˆ‡a55ÏËÂ :da Ó‡pL , ¿∆¿»∆»«»ƒ¿«∆∆¡«»¿»«
Ìca BÚaˆ‡56,‰ÏÈË È„k Ìc ÌL ‰È‰iL CÈˆÂ . ∆¿»«»¿»ƒ∆ƒ¿∆»»¿≈¿ƒ»

ÌcÓ BÚaˆ‡ ‚tÒiL ‡Ï57. …∆¿«≈∆¿»ƒ»

ו.55) הלכה למעלה ראה במזרק , זורק  הקרבנות שאר אבל
את 56) הכהן "וטבל שנאמר הפסוק , לשון רבינו קיצר

בחטאת  אבל הפנימית, בחטאת זה ופסק  בדם". אצבעו
החטאת  מדם הכהן "ולקח  כה): (שם, נאמר החיצונה,
שאינה  אלא אצבע , טבילת ישנה בה ואף  ונתן", באצבעו

למלך). (משנה יד. בזבחים כמפורש כלומר,57)מפגלת
הזייה  כדי  בכלי  יקבל הדם קבלת שבעת שצריך למה נוסף 
יהיה  ההזיה שבעת צורך יש – ח ) הלכה פ "ד למעלה (ראה
כדי כשיעור קיבל הדם קבלת בעת ואם טבילה, כדי  דם שם
כלים. לכמה אחרֿכך הדם את לחלק  רשאי  אינו הזיה,
לטבול  שיוכל דם כמות בכלי  שיהיה הוא הזיה, כדי  ושיעור
אצבעו  לקנח  שיוכל כמות רק  שם שיהיה ולא אצבעו,
מ :) (בזבחים זה דבר ולמדו למלך). (משנה הכלי  בדפנות

מספג". "ולא – "וטבל" (שם) שנאמר ממה

.È?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÈpÓe58Lka ‰ÏBÚ59‰BÙe ƒ«ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆
BÈÓÈÏ60Bq‰ ÏÚ Cl‰Óe61˙ÈÓBc Ô˜a Ô˙BÂ ƒƒ¿«≈««≈¿≈¿∆∆¿ƒ

‰ÎeÓq‰ ‰iM‰ Ôwa Ck Á‡Â ,‰lÁz ˙ÈÁÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿««»«∆∆«¿ƒ»«¿»
Ô˜a Ck Á‡Â ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓ ‡È‰L ,dÏ»∆ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿∆∆
,˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ
˙ÈÚÓ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ Ô˜a Ck Á‡Â¿««»¿∆∆¿ƒƒ«¿»»∆ƒ«¬»ƒ
da ÌÈÏL‰L Ôw‰ d˙B‡ „BÒÈ ÏÚÂ .˙ÈÓBc¿ƒ¿«¿»«∆∆∆ƒ¿ƒ»
Ïk ˙‡Â :Ó‡pL ;Ìc‰ ÈÈL CÙBL ‡e‰ ˙Bzn‰««»≈¿»≈«»∆∆¡«¿≈»

‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ Ï‡ CtLÈ Ìc‰62„BÒÈ ‰Ê  «»ƒ¿…∆¿ƒ¿«»…»∆¿
ÈÓBc63. ¿ƒ

נג.).58) בזבחים (משנה ראשונה מזה קרן איזה על כלומר,
כי59) יג, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ב  למעלה ראה

בפ "א  עוד שם וראה מזבח , של לדרומו בנוי  היה הכבש
יז. שאתה 60)הלכה פינות "כל כי  מזרח . לצד שהוא

יז) מג, (יחזקאל שנאמר ימין, דרך אלא יהו לא פונה,
סב :). (זבחים קדים" פונות למעלה 61)ומעלותיהו ראה

ז. הלכה אל 62)שם ישפוך דמה כל "ואת מוגה: בספר
נכון, וכן יחיד, בחטאת ל ד, בויקרא והוא המזבח ". יסוד
ושם  הפנימיות, בחטאות הוא שלנו שבספרים הפסוק  שהרי 
(כסף  יא הלכה להלן ראה מערבי , ליסוד השיריים שפך  הוא
מזבח  יסוד אל ישפוך דמו "ואת הגיה המוריה ובהר משנה).
נשיא. בחטאת קודם, שם הנאמר כה), (שם, העולה"

מזבח ,63) יסוד אל "ת"ר, שם: ובגמ ' שם. זבחים במשנה
העולה  (ממזבח  הכבש" מן ירידתו ילמד וכו' דרומי  יסוד זה
הנשרפות  (בחטאות ההיכל מן ליציאתו הנאכלות) בחטאות
בסמוך  ההיכל מן יציאתו מה הזהב ), מזבח  על הדם שמזין
העולה  מזבח  של המערבי  יסוד על הדם את (ששופך לו
הלכה  להלן ראה ההיכל, מן בצאתו תחילה בו פוגע  שהוא

דרומי ). יסוד (שהוא לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף  יא),

.‡È˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk64ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓc  »««»«ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰Ï65‰Bza LÙÓ L‡k ÌL epnÓ ÔÈfÓe66. «≈»«ƒƒ∆»«¬∆¿…»«»
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ÁaÊÓ ÏL ÈÚn‰ „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL Ìc‰ ÈÈLe¿»≈«»¿»«¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«
ÔBˆÈÁ‰67z Ba Ú‚Bt ‡e‰L ,.ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B˙‡ˆa ‰lÁ «ƒ∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ«≈»

גדול 64) כהן של ופרו משיח  כהן פר ליחיד: שתים שהן
ושעיר  עבודהֿזרה שעירי  לציבור: ושלש הכיפורים, ביום
העלם  ופר המשתלח ), שעיר של (זוגו הפנימי  הכיפורים יום

טז. הלכה פ "א למעלה ראה ציבור, של ראה 65)דבר

ה. הלכה הבחירה בית מהלכות פ "א ראה 66)למעלה
יג. והלכה יב  הלכה ולמדו 67)להלן מז: זבחים משנה

מזבח  יסוד "אל יח ) (שם, שנאמר ממה נא.) (שם בגמרא כן
פוגע  הוא מערב  ובצד מועד", אהל פתח  אשר העולה
פתח  "אשר נאמר לא הפנימיות, בחטאות ואילו תחילה.
פוגע  הוא שבו דרומי , ליסוד שופך הוא ושם מועד", אהל

י ). הלכה (למעלה תחלה

.Èt ?Ì‰Ó ‰fÓ ‰nÎÂ ?ÔÓcÓ ÔÈfÓ ÔÎÈ‰Â68 ¿≈»«ƒƒ»»¿«»«∆≈∆«
ÈÚOÂ69ÔeÚË Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc  ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ¿»ƒ∆«ƒƒ«»∆»≈∆»

ÌÈca‰ ÔÈa ÏÚ ˙BÈf‰ ‰BÓL70.˙Ît‰ ÏÚ ‰BÓLe ¿∆«»«≈««ƒ¿∆««»…∆
Úa‡ Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,ÈÚO‰Â t‰ Ìc ÚÓe¿»≈««»¿«»ƒ«∆ƒ¿≈∆«¿«
ÚLÂ ,ÏÎÈ‰aL ‰f‰ ÁaÊÓ ˙B˜ Úa‡ ÏÚ ˙B‡f‰«»««¿««¿ƒ¿««»»∆«≈»¿∆«

‰Ê ÁaÊÓ ÏL BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰71‡a˙iL BÓk , «»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙„BÚ ˙BÎÏ‰a72˙BÈf‰a Ôek ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ…ƒ≈««»

ÌÈÙaL73.˙BLk  ∆ƒ¿ƒ¿≈

  

          
       

ועל   הבדי שבי בהזיות 'שמונה ' המספר דיוק  לבאר ויש 
עילאה  תשובה  להיות צריכה  ביוה "כ  התשובה  הפרוכת,
שמחה  מתו להיות צריכה  זו  ותשובה  שלימותה , בתכלית
תשובה  מחמת שק  "הלובש  בשו "ע  אדה "ז כפס "ד  דווקא 
בכסות  לכבדו  וצרי יו "ט שהוא  מפני  ביוה "כ  לפשטו  צרי
"קרעו  של ההנהגה   ע קשור אינו  יוה "כ   שצו היינו  נקיה ",
שמחה . מתו להיות שצרי אלא  'שק ', ולבוש  " בגדיכ
לוחות  בו  שניתנו   יו" שביוה "כ  למת־תורה  קשור זה  עני
נאמר  ובתורה  תורה , ענינה  עילאה  תשובה  כי  אחרונות"
וזה  שמחה . של עני לב " משמחי   ישרי ה ' "פקודי 
המספר  כי  יוה "כ , של בהזאות 'שמונה ' במספר שמדייק 
הבינה , בספירת שהיא  עילאה  תשובה  על מורה  שמונה 
השמחה , עניי – שמחה "  הבני  א" ענינה  הבינה  וספירת
ד 'עתיקא  הגילוי  המשכת הנהר" "רחובות היא  בינה   ובנוס

הרחבה . של באופ למטה  קדישא '
      

גדול.68) כהן של פר המשתלח .69)כלומר, של זוגו
ה"ב .70) יוהכ"פ  עבודת מהלכות בפ "ד ראה הארון, בדי 
(שם).71) הדרום (יתכן,73)שם.72)בצד כז: מנחות

דחובה  (דבורא ויקרא פ ' בספרא שאמרו למה כוונתו כי 
כנגד  מכוון שהוא מלמד – ה' "לפני  י ) הלכה ה פרשה
שם, הכיפורים יום עבודת בהלכות שכתב  מה וזהו הבדים".

הפרוכת, על שמזה והשעיר הפר דם של הזאות ששמונה
הם  הנ"ל הספרא שדברי  (ואף ֿעלֿפי  הארון כנגד מזה הוא
של  ושעיר בפר אלא רבינו זאת הביא לא משיח , כהן בפר
כאן  שכתב  מה וזהו המוריה). בהר וראה הכיפורים, יום
בקרית  וראה הבדים. לבין כיון שלא היינו כיון", לא "ואם
כפרה  מחוסרי  מהלכות בפ "ד להלן ובחזוןֿאיש כאן, ספר

ב ). הלכה

.‚ÈÔÈÙOp‰ ÌÈt74ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe75Ìc ˜BÊ  »ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»
˙Ît‰ ÏÚ ˙BÈf‰ ÚL Ì‰Ó „Á‡ ÏkÓ76˙Ïcn‰ ƒ»∆»≈∆∆««»««»…∆««¿∆∆

ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈe L„w‰ ÔÈa77ÏÚ ˙BÈf‰ Úa‡Â , ≈«…∆≈…∆«√»ƒ¿«¿««»«
‰f‰ ÁaÊÓ ˙B˜ Úa‡78. «¿««¿ƒ¿««»»

ציבור.74) של דבר העלם ופר משיח , כהן שעירי75)פר
"והזה 76)עבודהֿזרה. המשיח ) בכהן ו ד, (ויקרא שנאמר

וכעין  הקודש", פרוכת פני  את ה' לפני  פעמים שבע  הדם מן
עבודהֿזרה  ושעירי  ציבור. של דבר העלם בפר יז) (שם, זה
שנאמר  ממה ה) הלכה ו פרק  (שם ויקרא בספרא נלמדו
- החטאת", לפר עשה כאשר לפר "ועשה כה) (שם,
טז. הלכה להלן וראה עבודהֿזרה", שעירי  לרבות "החטאת,

הקודש".77) פרוכת פני  "את ו: יז.78)שם, – ז שם,

.„È‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÎÂ79‡e‰Lk , ¿»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿««»»¿∆
ÒÎ80‰BnÏ ÁaÊn‰ ÔÈa „ÓBÚ 81ÁaÊn‰Â ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈««¿»¿«ƒ¿≈«
ÂÈÙÏ82ıeÁaÓ ÁaÊn‰ ˙B˜ ÏÚ Ô˙BÂ ,83ÏÈÁ˙Ó . ¿»»¿≈««¿«ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ

˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓ ÔwÓ84,˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆÏ , ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ
.˙ÈÁÊÓ ˙ÈÓB„Ï ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ

יב )79) הלכה (למעלה הכיפורים יום של  ושעיר פר היינו
יג), הלכה (למעלה הנשרפים ושעירים הנשרפים ופרים

להלן. עמוד 80)וראה (שם פ "ו זבחים בתוספתא הוא (כן
"כיון  הנשרפים: ושעירים הנשרפים פרים לענין (10 488
עמוד  ב  חלק  ראשונים לתוספת נספחות – ווין בכ"י  הוא (כן
למנורה, הזהב  מזבח  בין ועמד נכנס  דמן, וזרק  ששחט  (299
בית  כנגד פעמים שבע  והזה טבל ממנו, לפנים היה מזבח 
בפר  אבל וכו'". וכן מכן הקרן על נתן וכו' הקדשים קדשי 
נכנס ", "כשהוא לומר שייך לא הכיפורים יום של ושעיר
היתה  הקרנות, על ההזאה שלפני  הפרוכת, על ההזאה שהרי 
מהלכות  בפ "ד וראה נח : (יומא ולפרוכת המזבח  בין בעמדו
בשם  כאן המוריה ובהר ב , הלכה הכיפורים יום עבודת
ההזאה  כן ואם רבינו), בדברי  שם שטעותֿסופר הפרי ֿחדש
שאמרו  ומה בכניסתו. ולא ביציאתו היתה המזבח  קרנות על
"נכנס  (23 185 עמוד פ "ג (צוקרמנדל פ "ב  יומא בתוספתא
שם  – וכו'" למנורה הזהב  מזבח  בין שנמצא עד בהיכל
להיכל  הגדול הכהן של הראשונה הכניסה על המדובר

שם). עיין כלומר,81)ולקודשֿהקדשים, שם. תוספתא
רבינו  שדעת ומכאן בדרום. היתה המנורה הרי  כי  בדרום,
(ראה  שהיו הפרוכות ששתי  נג: נב : ביומא משנה כסתם
פרופה  החיצונה היתה ב ) הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ד
בדרום. היתה וכניסתו הצפון, מן פרופה ופנימית הדרום, מן

חוץ 82) כולו אבל למנורה, המזבח  בין עומד הוא כלומר,
טז, (שם הכיפורים ביום נאמר שכן למזרחו, כלומר, למזבח .
(יומא  חכמים ודרשו ה'", לפני  אשר המזבח  אל "ויצא יח )
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רט                 
         

כן  וכמו מזבח ", מכוליה דנפיק  עד המזבח , אל "ויצא נח :)
שנאמר  ממה למדו הנשרפים, ושעירים הנשרפים בפרים
ה', לפני  "מזבח  ה'" לפני  הסמים קטורת "מזבח  ז) ד, (שם
(יומא  ומזה" למזבח  חוץ  עומד כיצד, הא ה'. לפני  כהן ואין

ומכן 83)שם). מכן הקרן על "נתן שם: זבחים תוספתא
פסול". ולפנים הקרן מן ביומא 84)כשרה, משנה, כסתם

היו, פרוכות שתי  שסובר למי  גם כי  רבינו וסובר שם.
מזרחית  מקרן להתחיל צריך הדרום, מן פרופה והחיצונה
תחלה, פוגע  שבה דרומית מערבית מקרן שהרי  צפונית,
"ויצא  שנאמר משום מתחיל, אינו הכיפורים, ביום ביציאתו
מתחיל, אינו גם מזרחית ובדרומית כנ"ל, המזבח " אל
האחרונה  תהיה דרומית מערבית שקרן נמצא שאםֿכן
שקרן  באופן צפונית, ממזרחית התחיל ולפיכך מכולן,
המוריה). (הר האחרונה הקרן לפני  תהיה דרומית מערבית
מבפנים, יוצא שאינו הנשרפים, ושעירים הנשרפים ובפרים
ממזרחית  להתחיל שצריך בוודאי  – מבחוץ  נכנס  אלא

בימינו. שהיא צפונית,

.ÂË˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ÁÈLÓ Ô‰k t85Ô‰k  «…≈»ƒ««»«»«ƒ¿…≈
epnÓ ‰fÓe BÓc Ïa˜Ó BÓˆÚ ÁÈLn‰86ÌÈÙaÓ87. «»ƒ««¿¿«≈»«∆ƒ∆ƒƒ¿ƒ

Lk  ËBÈ„‰ Ô‰k ‰f‰Â Ïa˜ Ì‡Â88. ¿ƒƒ≈¿ƒ»…≈∆¿»≈

וגו'85) והקריב  וגו' יחטא המשיח  הכהן "אם ג: ד, בויקרא
של  דבר העלם פר ודין לחטאת". לה' תמים בקר בן פר
משנהֿלמלך. ראה משיח , כהן פר כדין ציבור,

הפר,86) מדם המשיח  הכהן "ולקח  הֿו) (שם, שנאמר
בדם  אצבעו את הכהן וטבל מועד אהל אל  אותו והביא
ספרא  (ראה הקודש" פרוכת פני  את ה' לפני  וגו' והזה

בסמוך). (ונראה 87)המובא הפנימי . המזבח  שעל הזיות
יא), הלכה (למעלה החיצון המזבח  ליסוד שיריים ששפיכת

משיח ). לכהן לכתחלה אף  צריכה פ '88)אינה בספרא
הכהן  "ולקח  ו): הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
בגדים  מרובה המשחה, בשמן המשוח  אלא לי  אין המשיח ,
מה  אחר, כהן לרבות סופינו אם הכהן, תלמודֿלומר מנין.
כהן  שיקבל מצוה אלא המשיח , כהן ולקח  תלמודֿלומר
העתיק : שם שמעוני  (בילקוט  אחר כהן קבל ואם משיח ,

כשרה". עבודתו "הדיוט ")

.ÊË‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO89‡Ï ,ÔÈÙOp‰ ÔÈÈÚO Ô‰Â , ¿ƒ≈¬»»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ…
‰Bza Ô‰a Lt˙90‡e‰ ÔÎÈ‰Ïe ÔÓc Ô˙B „ˆÈk ƒ¿»≈»∆«»≈«≈»»¿≈»

t ÔÈ„k ÔÈc  Ï‰w‰ ˙‡hÁ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡ .Ô˙B≈∆»¿ƒ∆≈«««»»ƒ»¿ƒ«
Ba eÓ‡‰ ÏÎÏ ,Ï‰w‰ ˙‡hÁ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰91: ∆¿≈∆«««»»¿»»»

ÌÈÓc ÔzÓÏ92‰ÙOÏÂ ,93ÛBO‰ ˙‡ ‡nËÏe ,94. ¿««»ƒ¿ƒ¿≈»¿«≈∆«≈

טז.89) הלכה פ "א למעלה כו.90)ראה – כב  טו, במדבר
(ויקרא 91) שנאמר ממה ה, והלכה י  הלכה ו פרק  שם ספרא

"החטאת  – החטאת" לפר עשר כאשר לפר "ועשה כֿכא) ד,
הלכה  למעלה ראה דמים, (למתן עבודהֿזרה" שעירי  לרבות
הקהל  חטאת הראשון, הפר את שרף  כאשר אותו "ושרף  יג).
עבודהֿזרה  שעירי  ואין ישרף , פר אלא אינו "או – הוא"
חטאות  לכל אב  בנין הקהל, חטאת תלמודֿלומר נשרפים,

מא. בזבחים וראה שישרפו". שבע 92)הקהל, שזורק 
המזבח , קרנות ארבע  על הזיות וארבע  הפרוכת, על הזיות

לכתחילה  צריכים אם במשנהֿלמלך וראה שם. למעלה ראה
משיח . גֿד.93)כהן הלכות פ "ז להלן לטמא 94)ראה

ומה  ד. הלכה אדומה פרה מהלכות בפ "ה ראה בגדיו,
העלם  מפר עבודהֿזרה שעירי  שלמדים רבינו מדברי  שנראה
טומאה, נאמרה לא דבר העלם בפר שהרי  עיון, צריך דבר,
בזבחים  (ראה הכיפורים יום של ושעיר מפר למדנו וכולם

המוריה). ובהר ד, הלכה ט  פרשה אחרי  פ ' ובספרא פג.

.ÊÈBÎa‰95Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc  ÁÒt‰Â OÚn‰Â «¿¿««¬≈¿«∆««»∆»≈∆
‰ÎÈÙLa ,˙Á‡ ‰zÓ ÔeÚË96„BÒÈ‰ „‚k97BÊ È‡a , »«»»««ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿≈

Ô˜ È‰L .ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ LÏMÓ ‰ˆiL Áe«∆ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿≈«∆¬≈∆∆
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÓBc ˙ÈÁÊÓ98e‡aL BÓk ,99. ƒ¿»ƒ¿ƒ…»»»¿¿∆≈«¿

Ó‡ È‰L ?˙Á‡ ‰zÓ ‡l‡ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ∆»«»»««∆¬≈∆¡«
ÌÓc ˙‡Â :BÎaa100ÈtÓ .ÁaÊn‰ ÏÚ ˜Êz «¿¿∆»»ƒ¿…««ƒ¿≈«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰101ÁÒÙe OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L , «¿»»¿∆«ƒ¿«¬≈¿∆«
.BÎak ˙Á‡ ‰zÓ ÔÓc Ô˙BpL∆≈»»«»»«««¿

במשנה.95) נו: למזבח 96)זבחים בסמוך המזרק  ע "י 
ה"ו. פסח  קרבן מהלכות בפ "א גם וראה מרחוק . ולא

שופכן 97) והפסח  והמעשר "הבכור פ "ו: זבחים תוספתא
אלו  הרי  היסוד, כנגד שלא שפכן היסוד, כנגד אחת שפיכה
כאן. לח "מ  וראה במשנה, נו: זבחים גם וראה פסולין",

א.98) משנה פ "ג הבחירה 99)מדות בית מהלכות בפ "ב 
קרח 100)ה"י . (פרשת בספרי  ואמרו וי "ו, בלא "את" צ "ל

אחת". מתנה המזבח , על תזרוק  דמם "את קיח ) פסקא
אצל 101) (הנאמר הם קדש אומר, יאשיה "רבי  שם: בספרי 

ואת  המעשר את להביא נאמר, למה שם) במדבר בכור,
התורה. בכל להם שמענו שלא אחת שפיכה שיטענו הפסח 
כז) יב , (דברים נאמר כבר שהרי  צריך, אינו אומר יצחק  ר'
שיטענו  הפסח  ואת המעשר את להביא ישפך, זבחיך ודם
זבחים  וראה עח ). פיסקא ראה ספרי  גם (וראה אחת" שפיכה

כאן. לח "מ  וראה , סד: פסחים לז.

.ÁÈÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô‰ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ«¿ƒƒ≈≈∆««≈«ƒ¿≈«
‰lÁz Ìc‰ ÔÈ˜BfL Á‡102ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁf‰ ÏÎÂ . ««∆¿ƒ«»¿ƒ»¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ

Ô˙B‡103Ô‰ÈeÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck Á‡Â104ÔÈ‡Â , »¿««»ƒƒ∆≈≈∆¿≈
Ìc‰ ˜fiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ105˙B‡hÁÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»«∆ƒ»≈«»≈«»

˙BÙOp‰106:Ó‡pL ;ÏÏk Ì˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡L , «ƒ¿»∆≈«¿ƒƒ»¿»∆∆¡«
ÌOa ˙‡Â ÌBÚ ˙‡107‰lÁz ˜BÊ :ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆»¿∆¿»»ƒ¿≈»≈≈¿ƒ»

ÚB˜Â ,ËÈLÙÓ Ck Á‡Â108ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ¿««»«¿ƒ¿≈«ƒ»≈ƒ
.ÈË˜Óe«¿ƒ

הקטרה,102) כתוב  כן ואחרי  קודם, זריקה כתוב  שבכולם
על  תזרוק  דמם "את שם) (במדבר בכור אצל שכתוב  וכמו
כאן). ספר קרית (ראה תקטיר" חלבם ואת המזבח 

העור.103) "והפשיט 104)את ו) א, (ויקרא שנאמר כמו
ספר). קרית (ראה לנתחיה" אותה ונתח  העולה את

קודם 105) הפשט  דאין מודו דכו"ע  "נתבאר קג: בזבחים
ובסוף  כ"כ, הדם לשהות שאסור מפני  רש"י  וכתב  זריקה,
זבח  רבינו, כתב  ה"ט ) (פי "ט  המוקדשין פסולי  הלכות
ובקרית  משנה), (כסף  פוסל" אינו זריקה קודם שהופשט 
על  הדם את "וזרקו ה) (שם, שנאמר משום  כתב , כאן ספר
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העולה". את "והפשיט  ו) (שם, נאמר ואחרֿכך המזבח ",
לירושלים.106) מחוץ  הדשן למה 107)בבית הכוונה

פרשם", ואת בשרם ואת עורותם את באש "ושרפו שכתוב 
וכן  משיח . כהן של מפרו יוה"כ ושעיר פר ילפינן כלומר,
(בפר  כאן נאמר אומר, "רבי  נ. בזבחים בברייתא אמרו
להלן  ונאמר ופרש, ובשר עור הכיפורים) יום של ושעיר
מה  ופרש, ובשר עור יא) ד, ויקרא משיח , כהן פר (אצל
רפ "ה: חובה ויקרא (בתו"כ בהפשט  שלא ניתוח  ע "י  להלן
וקרבו  כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת
שלם, כשהוא כולו מוציא שהוא מלמד וכו'. והוציא ופרשו
מה  וכרעיו, ראשו ת"ל שלם, וישרפנו שלם יוציאנו יכול
ניתוח . ע "י  כאן אף  ניתוח , ע "י  להלן האמורים וכרעיו ראשו
כאן  אף  הפשט , ע "י  להלן האמורים וכרעיו ראשו מה אי 
שלא  ניתוח  ע "י  כאן אף  ופרשו) וקרבו ת"ל הפשט , ע "י 

כאן). המוריה הר (ראה פ "א 108)בהפשט " ראה לבטנו,
ו. הלכה פסח  קרבן מהלכות

.ËÈÌÈ‰kÏ  ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙BBÚ Ïk109ÔÈa , »»¿≈«√»ƒ«…¬ƒ≈
BÚ :Ó‡pL ;„ÈÁÈ ˙Ba˜a ÔÈa eaˆ ˙Ba˜a¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ∆∆¡«

È˜‰ L‡ ‰ÏÚ‰110 ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙BBÚ Ï‡ . »…»¬∆ƒ¿ƒ¬»»»ƒ«ƒ
ÌÈÏÚaÏ111dOa ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡lL ‰ÏBÚ ÏÎÂ .112 «¿»ƒ¿»»∆…»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»

dBÚa ÌÈ‰k‰ eÎÊ ‡Ï 113 LÈ‡ ˙ÏÚ :Ó‡pL ; …»«…¬ƒ¿»∆∆¡«…«ƒ
LÈ‡Ï ‰˙ÏÚL ‰ÏBÚ114. »∆»¿»»ƒ

קג.109) זבחים של 110)משנה כלימודו יהיה. לכהן
עור  אלא לי  אין העולה, "עור שם: בברייתא התנאֿקמא
אשר  העולה "עור ת"ל מנין, קדשים קדשי  עורות העולה,
זאת  למדים שם במשנה וכן ישמעאל, ר' אבל הקריב ".
זכו  בבשרו (כהנים) זכו שלא אלו אם ומה מקלֿוחומר,
ואשמות  (=חטאות בבשרה שזכו קדשים קדשי  בעורה,

בעורה". שיזכו דין אינו שם,111)לכהנים) במשנה
קלים, קדשים אף  מרבה שאני  "יכול שם, בברייתא ונתמעטו
קדשים". קדשי  כל אף  קדשים, קדשי  עולה מה עולה. ת"ל

לה 112) היתה שלא זריקה, קודם פסול בה שאירע  "כגון
שם). זבחים (רש"י  למזבח " היתר במשנה.113)שעת שם

בפיה"מ 114) (רבינו מזבח " לגבי  שעלתה לומר "רוצה שם.
שם).

.ÎÌ„˜ ÏeÒt Ô‰a Ú‡L ÌÈL„w‰ ÈL„˜ Ïk»»¿≈«√»ƒ∆≈«»∆¿…∆
ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙BBÚ ÔÈ‡  ÔËLÙ‰115ÔËLÙ‰ Á‡Ï ; ∆¿≈»≈≈∆«…¬ƒ¿««∆¿≈»

ÌÈ‰kÏ ÔBÚ 116ÈL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙BBÚ‰ ÏÎÂ . »«…¬ƒ¿»»¿«¿ƒ»«¿≈
ÓLÓ117Ô‰ÈÈa118˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ119. ƒ¿»≈≈∆≈∆∆«»¿∆∆«»

(ראה 115) הכל וישרף  כבשר העור אלא קג: שם משנה
ה"ט ). המוקדשין פסולי  מהלכות במשנה.116)פי "ט  שם

הכהנים. בהן זכו כבר הפסול, קודם והופשט  הואיל
ה"ג.117) המקדש כלי  מהלכות פ "ד שם 118)ראה ראה

כא. פי "ג:119)הלכה ומנחות פי "א, זבחים תוספתא
הפרוה, בית ללשכת קדשים עורות מכניסין היו "בראשונה
והיו  היום, שבאותו אב  בית לכל בערבין אותן מחלקין והיו
אותם  ונוטלים באים נז.) פסחים זרוע , (=בעלי  כהונה גדולי 
לכל  שבתות בערבי  אותם מחלקים שיהיו התקינו בזרוע ,

ומשמר". משמר

.‡Î˙Èa‰ ˜„Ï B˙ÏBÚ ÒÈt˙n‰120ÎÂ ,LÈc˜n‰ Ô ««¿ƒ»¿∆∆««ƒ¿≈««¿ƒ
˙BÏBÚ e˜iL ÔÈcL ,ÌÈÎÊ Ô‰a eÈ‰Â ÂÈÒÎ121 ¿»»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿¿

Ët  LÈ‡ ˙ÏÚ :Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙BBÚ ÔÈ‡≈≈∆«…¬ƒ∆∆¡«…«ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÏBÚÏ122˜„Ï eÏtÈÂ ˙BBÚ‰ eÎnÈ ‡l‡ . ¿«∆¿≈∆»ƒ»¿»¿ƒ¿¿∆∆

˙Èa‰123‰M‡ B‡ LÈ‡ ˙ÏBÚ „Á‡ .124„BÚ B‡ ««ƒ∆»«ƒƒ»≈
ÌÈÎBk125Ó‡ ‡Ï ,ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙BBÚ „Ú B‡ »ƒ∆∆≈∆«…¬ƒ…∆¡«

.Lc˜‰‰ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'LÈ‡'ƒ∆»¿ƒ«∆¿≈

למזבח .120) ולא הבית לבדק  עולה מקדיש כלומר,
והיה 121) נכסיו, "המקדיש מ "ד: פ "ד בשקלים יהושע  כר'

אליעזר  רבי  ונקבות, זכרים מזבח , גבי  על ראויה בהמה בהן
אומר  יהושע  רבי  וכו'. עולות לצרכי  ימכרו זכרים אומר
שפסק  עצמו, סותר ורבינו וכו'". עולות יקרבו עצמן זכרים
לחםֿמשנה  וראה כר"א, ז הלכה ערכין מהלכות ה בפרק 

לעולת 122)כאן. פרט  איש, עולת "ת"ר, קג. זבחים
רבי וכו'. להקדש פרט  מאי  וכו', יהודה ר' דברי  הקדש,
אלא  וכו'. הבית לבדק  עולה למתפיס  פרט  ינאי , א"ר אייבו
הקדש, לעולת פרט  לעיל, דתני  (להא לה מוקים במאי  מר,
יהושע  וכרבי  נכסיו, במקדיש לה מוקמינא א"ל רש"י )

תפיס 123)וכו'". עור אבל בשר, מילי  "הני  בגמ ': שם
מילי הני  הקדישו, חולק  אדם דאמר יהושע  לר' ואפילו וכו'
שלו, נכסיו כשאר הבית (לבדק  תפיס  עור אבל בשר,

עולת 124)רש"י )". ואחד האיש עולת "אחד שם: משנה
לכהנים". עורותיהן עולת 125)האשה, "ת"ר, שם: בגמ '

נשים  גרים עולות איש, עולת אלא לי  אין ח ), ז, (ויקרא איש
מנין, ריבה".ועבדים העולה, עור (שם) תלמודֿלומר

בהגהה  ראה "גרים", במקום "גוים", שם: רבינו ונוסחת
נראית  רבינו נוסחת כי  הכסף ֿמשנה וכתב  שם. בגמרא
הדעת  על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי  נכונה,

לישראל. גר בין לחלק 

ה'תשע"ט  שבט  י"ג ש "ק יום 

   1 
מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰e˙k‰ dËtLÓk3 ƒ¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿»»«¿»
Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL ?‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .‰Bza«»¿≈««¬≈»»≈¿≈«»

e‡aL BÓk4ÁzÓe ËÈLÙÓe ,5ÌÈÁ˙p‰ Ïk ÈË˜Óe ¿∆≈«¿«¿ƒ¿«≈««¿ƒ»«¿»ƒ
Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÈË˜‰Â :Ó‡pL ;ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…

.‰ÁaÊn‰«ƒ¿≈»

אם 2) וגו' מכם יקריב  כי  "אדם גֿד) א , (ויקרא שנאמר
את  "ויקרב  טז) ט , (שם נאמר ועוד וגו'", קרבנו עולה
סג). (עשה המצוות' ב 'ספר וראה כמשפט ". ויעשה העולה

רומי .3) בדפוס  הוא וכן ה"אֿג 4)"הכתוב ". פ "ה למעלה
זריקה. לענין ה"ו ושם שחיטה, מפשיט 5)לענין כלומר,

(שם  שנאמר לנתחיה, העולה את מנתח  ואחרֿכך העור את
ועי ' לנתחיה", אותה ונתח  העולה את "והפשיט  ו) א,
מנתחין  כיצד ה"הֿט , להלן וראה במשנה. - ב  נג, בזבחים

העולה. את

.ÌÈOk ÈL‡aL Óˆ6,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ÚOÂ ∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ
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ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â7Ô‰L ÔÓÊa : ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒƒ¿«∆≈
ÔÈaÁÓ8Ïk‰ ˙‡ ÔÈÈË˜Ó 9eLt Ì‡Â ,10‡Ï  ¿À»ƒ«¿ƒƒ∆«…¿ƒ»¿…

eÏÚÈ11Ìc‰Â Oa‰ EÈ˙ÏÚ :Ó‡pL ;12ÔlÎÂ .13 «¬∆∆¡«……∆«»»¿«»¿À»
eÚ˜tL14ÁaÊn‰ ÏÚÓ15ÈÊÁÈ ‡Ï 16˙ÏÁb ÔÎÂ .17 ∆»¿≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ¿≈«∆∆

.ÈÊÁÈ ‡Ï  ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL∆»¿»≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ

אינו 6) "שהראש שם: וברש"י  במשנה. - ב  פה, זבחים
(כז.): חולין בשחיטת כדאמר עורו עם וקרב  הפשט , בכלל
בכלל  וישנן הפשטה בכלל שישנן נתחים, אלא לי  אין
בשחיטה, הותז שכבר הראש את לרבות מנין הקטרה,
צמר  ויש וכו', בהקטרה ישנו בהפשטה, שאינו שאף ֿעלֿפי 

ראשו". אצל  ערפו חיבור 8)הפרסות.7)בגובה לבשר
"והקטיר 9)טבעי . ט ) (שם, שנאמר שם, זבחים משנה,

אלו. כל לרבות המזבחה", הכל את כלומר,10)הכהן
אליו. מחוברים ואינם מהבשר ואף 11)ניתקו במשנה. שם

הט "ז). המוקדשין פסולי  מהל' (פ "ג ירדו – עלו אם
שם).12) (משנה, אחר דבר ולא מקטיר, ודם בשר שרק  הרי 

מזה, שנשמע  הכל", את הכהן "והקטיר שנאמר ומה
אינם  אם אבל במחוברין, מדובר שם – הכל שמקטיר

פו.). שם (ברייתא מקטיר אינו – שם 13)מחוברין משנה,
אלה פו  ובין ירדו", לא עלו "אם שדינם אלה, בין והיינו א. ,

שם). (רש"י , כנ"ל לעלות שדינם עפו.14)המחוברים
בתוכו  שיש דבר שכל האש במוקדי  רואים שאנו "כמו
להתנועע  לחות אותו כשמתחיל האש מן עף  הוא לחות,

שם). המשנה, בפירוש (רבינו אם 15)ולצאת" אבל לארץ .
(מעילה  גחלת אצל כן וכמו יחזיר, – עצמו המזבח  על פקעו

בדברי16)ט :). שם בברייתא וכן א. פו, שם משנה,
"ועשית  (שם): שנאמר ממה הממעט  רבי , של תנאֿקמא
מחזיר, אתה עולה עיכולי  לך לומר והדם, הבשר עולותיך
הרי עיון, צריך אבל ועצמות". גידין עיכולי  מחזיר אתה ואי 
בראש  הם אפילו פירשו, שאם הנ"ל מהפסוק  דורש רבי 
פסולי מהל' פ "ג (להלן כמותו פסק  ורבינו ירדו, – המזבח 
שגם  מזה ללמוד אפשר היאך כן ואם הט "ז), המוקדשין
שפירש  שם ברש"י  וראה יחזיר. לא פקעו אם במחוברים,
ורבינו  ב 'תוספות'. ועיי "ש להחזיר", צריך "אין יחזיר" "לא
בזה. דעתו לבאר מבלי  כצורתה, המשנה לשון העתיק 

שם.17) במשנה זה, גם

.‚ÌÈÈ‡18Ô‰a LÈ Ì‡ :ÁaÊn‰ ÏÚÓ eÚ˜tL ≈»ƒ∆»¿≈««ƒ¿≈«ƒ≈»∆
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ Á‡ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ19,ÈÊÁÈ  «»¬ƒ»¿««¬««¿»«¬ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰ ÏÚ ‰„˜BÓ ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡««¿»««ƒ¿≈«»««¿»¿ƒ≈
ÈÊÁÈ ‡Ï  ˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ Ì‰a20. »∆«»¬ƒ»¿…∆¬…«¬ƒ

Oa‰ CÁ˙21Ô‰ÈÏÚ LÈÂ22Ì„˜ :eÚ˜Ùe ıÚk ƒ¿»≈«»»¿»«¬≈∆¿≈»¿…∆
ÈÊÁÈ ‡Ï  ˙BˆÁ Á‡ ,ÈÊÁÈ  ˙BˆÁ23. ¬«¬ƒ««¬…«¬ƒ

שם.18) וגמרא, הבשר 19)משנה נתחרך שלענין באופן
(ראה  חצות אחר לבין חצות קודם בין הבדל יש ויבש,

גבי20)להלן). מעל שפקעו "איברים במשנה: שם
יחזיר", לא חצות לאחר וכו', יחזיר חצות קודם  המזבח 
חצות  לאחר אפילו ממש, בהו דאית "אי  אמרו: שם ובגמרא
לא  לא. נמי  חצות קודם אפילו ממש, בהו דלית אי  נמי .
ממש, בהם אין שאם הוא, הדברים וביאור בשרירי ". צריכא,

אפילו  להחזיר צורך ואין מצוותן, ונעשתה אפר, כמו זה הרי 
ח  מצוותן קודם נעשתה לא הרי  ממש, בהם יש אם אבל צות.

אומר: הוא שהרי  חצות, לאחר אפילו להחזיר וצריך עדיין,
הלילה". כל המזבח  על מוקדה (שם):21)"על בגמרא

שנתקשו  "קשים רש"י : ומפרש בשרירי ", צריכא, "לא
אלא  בכולן ושלטה לחותן כל האש (שליחכה האש מחמת
יבשים  כעצים אלא מקובצת'), 'שיטה – פחם נעשו שלא

מתוכם". למעלה.22)הם הבשר פני  יבשו כלומר,
כל 23) שנאמר ממשמע  יוחנן, רבי  "אמר בגמרא: שם

עד  הלילה כל המזבח  על מוקדה על העולה היא =) הלילה
הבוקר, עד תלמודֿלומר מה הבוקר, שעד יודע  איני  הבוקר)

הבוקר). את להקדים (כלומר, לילה" של לבקרו בוקר תן

.„ÁznLk24Ïk ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ,‰ÏBÚ‰ ÈÈ‡ ¿∆¿«≈«≈¿≈»»ƒƒ∆»
LkÏ ÌÈÁ˙p‰25ÌL Ì˙B‡ ÔÈÁÏBÓe26Ck Á‡Â . «¿»ƒ«∆∆¿ƒ»»¿««»

ÁaÊn‰ L‡Ï ÌÈÈ‡‰ Ïk ÔÈÏÚÓ27„Èb ÈÒÓe . «¬ƒ»»≈»ƒ¿…«ƒ¿≈«≈ƒƒ
Óe ÁaÊn‰ L‡a ‰Lp‰ÔLc‰ Èab ÏÚ BÎÈÏL «»∆¿…«ƒ¿≈««¿ƒ««≈«∆∆

ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL28L‡‰ ÏÚ ÌÈÈ‡‰ Ïk ˜BÊÂ .29, ∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿≈»»≈»ƒ«»≈
‰˜ÈÊa Ìc‰L ÌLk  Ìc‰Â Oa‰ :Ó‡pL30Ck , ∆∆¡««»»¿«»¿≈∆«»ƒ¿ƒ»»

‰˜ÈÊa Oa‰ Ïk31Ô˙B‡ CBÚÂ ÊBÁ Ô˜BfL Á‡Â . »«»»ƒ¿ƒ»¿««∆¿»≈¿≈»
L‡‰ ÏÚ32ÌÈÈ‡Â .Ì˙‡ Ô‰k‰ CÚÂ :Ó‡pL , «»≈∆∆¡«¿»««…≈…»¿≈»ƒ

ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡  ÁaÊnÏ ÔÏÚ‰ Ck Á‡Â Ô‡ÏvL∆¿»»¿««»∆¡»«ƒ¿≈«≈»∆ƒ
ÁBÁÈ ÁÈ33. ≈«ƒ«

לנתח .24) כשגמר "הפיס 25)כלומר, א: כה, יומא משנה,
הוא  וכן לכבש", אברים מעלה ומי  וכו' שוחט  מי  השני 
ולמטה  הכבש מחצי  ונתנום "הלכו ב : לא, תמיד במשנה
האברים  את מוליכין "בכמה ה"י ֿיח : להלן וראה במערבו".

ה"ו. ומוספין תמידין מהל' בפ "ד וגם במס '26)לכבש".
וכן  ומלחום", וכו' הכבש מחצי  ונתנום "הלכו שם: תמיד,
"בשלשה  כא:): במנחות (מובאת פ "ו מנחות בתוספתא
הכבש  גבי  ועל המלח  בלשכת נתונה, המלח  מקומות
את  מולחים ששם הכבש גבי  על וכו', מזבח  של ובראשו
הי "ג. מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה גם וראה וכו'". האברים
קרבנך  כל "על יג) ב , (ויקרא שכתוב  במה הדבר, מקור
הי "א. שם מזבח  איסורי  בהל' וראה מלח ". תקריב 

אברים 27) מעלה מי  הרביעי  וכו' "הפיס  א: כו, יומא משנה,
להם  "אמר ב : לב , תמיד במשנה וכן למזבח ". הכבש מן
הכבש  מן אברים מעלה מי  והפיסו, בואו וכו' הממונה
דרך  היתה המזבח  גבי  על העלאה כל ובוודאי  למזבח ".
הי "ג: הבחירה בית מהל' בפ "ב  רבינו שכתב  כמו זריקה,
ליתן  כדי  למזבח  הכבש בין מפסיק  היה מעט  "ואויר
'משנה  גם וראה המשנה'), ('מרכבת בזריקה" האיברים

כאן. הנשה 28)למלך' "גיד ב : צ , בחולין הונא רב  דברי 
באמצע  הצבור "האפר הוא לתפוח " חולצו עולה של
זאת  ולמדו מ "ב ). פ "ב  תמיד המשנה, (פירוש המזבח "
ישראל  ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר ממה שם) (חולין

המו  "מן ולעולה אסור למנחה הנשה (וגיד לישראל" תר
"ומאחר  בברייתא) (שם ושאלו מקטירו). אינו ולכן לישראל,
הקריבהו  ח ) א, (מלאכי  שנאמר משום מעלהו, למה שחולצו
ולכך  למזבח , מפורעת ירך להביא הוא (וגנאי  לפחתך" נא
לדשן, ומשליכו חולצו המזבח  ועל שלם, כשהירך מעלהו
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ריב                
         

שם). רש"י  שבזה 29)ראה אליעזר, כרבי  א. קד, זבחים
כמותו  סובר שמעון רבי  וגם עליו, חולק  לא יהושע  רבי  גם

משנה'. ב 'לחם וראה סב :) שהרי30)(שם שם. זבחים,
עומד  שהוא "וזרקו", בתורה פעמים כמה מפורש נאמר בדם

למזבח . הדם וזורק  בין 31)בארץ  מפסיק  היה מעט  שאויר
(למעלה  בזריקה למזבח  האיברים ליתן כדי  למזבח , הכבש

הי "ג). הבחירה בית מהל' (ויקרא,32)פ "ב  ב 'ספרא'
והדם  הבשר עולותיך "ועשית הי "ב ) פ "ד דנדבה דיבורא
"פירוש  =) ורובג זורק  יהא יכול בזריקה. הבשר אף  וכו'
ערך  'ערוך' – אבנים" של מרבג כמו אחד על אחד שיתן
זורק  כיצד, הא אותם, הכהן וערך תלמודֿלומר רבג),
בעת  יעריך שלא פירושו: הוא כן רבינו, ולדעת ועורך".
המערכה  ליד עומד ואחרֿכך זורק  אלא מרחוק , שזורק 

.(4 485 (עמ ' פ "ד זבחים תוספתא ועי ' זבחים 33)ועורך.
הי "א. פ "ד למעלה וראה רב . של מימרא - ב  מו,

.‰‰È‰ ‡Ï ?‰ÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÁzÓ „ˆÈk34˙‡ BL ≈«¿«¿ƒ∆»»…»»≈∆
Ï‚‰35ËÈLÙÓe Ba ‰ÏB˙Â B˜B ‡l‡ ,36‰È‰ Ì‡Â . »∆∆∆»¿¿∆«¿ƒ¿ƒ»»

‰iÏz ÈÏa BËÈLÙÓ  BL37‡e‰L „Ú ËÈLÙÓe . «¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ«∆
‰ÊÁÏ ÚÈbÓ38L‡‰ ˙‡ C˙BÁ ,‰ÊÁÏ ÚÈb‰ .39B˙BÂ «ƒ«∆»∆ƒƒ«∆»∆≈∆»…¿¿

ÌÈÚk‰ ˙‡ C˙BÁÂ .Ô‰ÎÏ40Á‡Ï Ô˙BÂ41ÌÈÏLÓe , ¿…≈¿≈∆«¿»«ƒ¿¿»¿«≈«¿ƒ
ËLÙ‰‰ ˙‡42BÓc ˙‡ ‡ÈˆBÓe l‰ ˙‡ ÚB˜Â .43. ∆«∆¿≈¿≈«∆«≈ƒ∆»

Á‡Ï Ô˙BÂ ÌÈ„i‰ ˙‡ C˙BÁÂ44ÈÈÓÈ Ï‚Ï ‰ÏÚ .45 ¿≈∆«»«ƒ¿¿»¿«≈»»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈˆÈa ÈzLe ,L‡ ‰ÎfL ÈÓÏ B˙BÂ BÎ˙BÁ ¿¿¿¿ƒ∆»»»…¿≈≈ƒ

dnÚ46eÏbiL „Ú ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÚB˜ Ck Á‡Â . ƒ»¿««»≈«∆«¿≈»«∆ƒ»
ÌÈÚn‰47„t‰ ˙‡ ÏËBÂ ,48L‡‰ ÏÚ B˙BÂ «≈«ƒ¿≈∆«∆∆¿¿«»…

‰ËÈÁM‰ ˙Èa ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ49ÌÈw‰ ˙‡ ÏËBÂ ,50 ƒ¿«¿»«≈«¿ƒ»¿≈∆«¿»«ƒ
Á‡Ï Ô˙BÂ51. ¿¿»¿«≈

מ "ב .34) פ "ד עושים 35)תמיד שהקצבים כדרך
הפשט . קודם הכרעים הכרעים 36)שחותכים שגם לפי 

להלן  וראה ישראל'). ('תפארת הניתוח  לפני  הפשט  צריכים
שגמר  לפני  לנתחם מותר – הפשט  צריכים שהם שאע "פ 

הבהמה. כל את ה"י ,37)להפשיט  פ "ט  להלן גם נראה כך
עד  למעלה הקרקע  את הרואה כל חזה, "איזהו שכתב 
פ "ט  חולין מהתוספתא ומקורו הכרס ". עד למטה הצואר,
מדובר  כן ואם להיפך), שנויה היא מה. חולין (ובגמרא
כי ויתכן אמורים, הדברים בשור כי  ועלֿכרחנו תלה, בשלא

תלוהו. לא כובדו מפשיט 38)מחמת "היה במשנה: שם
מן  להפשיט  מתחיל כלומר, לחזה", שמגיע  עד ויורד
עד  ההפשט  מלגמור הניח  "ואז לחזה, עד ויורד הרגלים
יפול  החזה תחילה יפשוט  ואם וכו' הראש תחילה שיחתוך
אין  הצוואר שהרי  לראש, סמוך עד למטה ממילא העור
קשה  יהיה ועלֿידי ֿזה מ "ג) פ "ט  (כחולין בו מחובר העור
ישראל'). ('תפארת לצואר" סמוך בצמצום הראש לחתוך

כדאמרינן 39) הפשטה, בכלל שאינו העור, "עם שם. משנה,
הוא  שהראש ומשום שם). תמיד, (הרא"ש כז" בחולין
(המפרש, ראשון לחותכו נאה לפיכך להקטרה, הראשון
למדו  ונתח ", "והפשיט  ו) א, (ויקרא שנאמר וממה שם).
הוא  ההפשט  כי  ה"א) פ "ה דנדבה דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא'
התחלת  לפני  הראש חותך אינו ולכך האברים, ניתוח  לפני 
ח ֿט ) (שם, שנאמר מה ומתוך ישראל'). ('תפארת ההפשט 

אינם  והכרעיים שהראש ללמוד יש וכרעיים, ראש נתחים
('הר  ההפשט  גמר לפני  נחתכים הם ולפיכך נתחים , בכלל

הגר"א). בשם שם 40)המוריה' ועל הבהמה, "רגלי 
שחותך  לומר ורוצה (המפרש), כרעים" נקראים כריעה
(רא"ש). הארכובה עד ומפרש), (רא"ש הרגלים ארבע 
ותולה  נוקבו אלא קודם שכתב  מה לפרש צריך כך ומשום
הגידין, צומת במקום מהברכיים, למעלה שנוקבו "ר"ל בו,
עד  לחתכם צריך שהרי  ממש, ברגליו לתלותו שאי ֿאפשר
בעמוד" תלויה נשארת הבהמה שאר בעוד הברכיים

ישראל'). שקיבל 41)('תפארת לזה לא כלומר, שם.
ההפשט ".42)הראש. את גמר) =) "מירק  במשנה: שם

השחיטה,43) בשעת גונחת צמאה, שכשהשה במשנה. שם
הקרוש  הדם והוא השחיטה, מבית הדם את וממשכת
שפסול  בכלי  נתקבל ולא שנשפך כדם ודינו בלב , הנמצא
– הכ"ה) המוקדשין פסולי  מהל' פ "א להלן (ראה למזבח 
שתוחב  השחיטה בית דרך היתה הלב  וקריעת שם. הרא"ש
ואין  מחובר, בעודו ופותחו וקורעו ללב  שמגיע  עד ידו
הבהמה  עדיין שהרי  חיבורו, ממקום הלב  שקרע  כאן הכוונה
רבינו: אמר להלן שהרי  דלהלן, הקריעה לפני  והיא סגורה
('תפארת  המעיים" את שיגלו עד הבהמה את קורע  "ואח "כ

כהרא"ש). ודלא הרגלים 44)ישראל', שתי  חותך כלומר,
הא  מן לארכובה הקדמיות עד שהרי  לכתפיים, עד רכובה

הכרעים". את "וחותך למעלה ראה כן, לפני  חתך כבר
אחר  מיד חותכן הלב , למקום סמוכות שהידים ומשום
תמיד, (הראב "ד המצוות על מעבירין שאין לפי  הלב , שקרע 
הבהמה  כובד שעדיין משום כתב : שם והמפרש שם).
הרגל  את חותך אין כך משום נתלית, והבהמה ברגלים

הידים. את שחתך לפני  תלוי45)הימני  שהקרבן "מפני 
לשון  למיתני  שייך והראש, החזה אצל מלמטה בו ונתעסק 
גם  ויתכן לחתכו, הרגל כלפי  ידו מגביה שהוא "עלה",
מעלה" גבי  עולה היה ברגלים להתעסק  צריך שכשהיה
הארכובה  מן מימין, האחורית הרגל והיינו שם). (הראב "ד,
כבד  ולמטה הארכובה מן אבל בגוף , החיבור עד ולמעלה
את  "וחותך למעלה: שכתב  מה ראה כן, לפני  חתך

חתכה 46)הכרעים". הימנית לרגל "ועלה במשנה: שם
בא  העולה (שהרי  עמה" ביצים וב ' בה, שזכה למי  ונתנה
בשורה  עומדים כולם "נמצאו במשנה: שם ולהלן לזכר),
בימינו, הראש וכו' וברגל בראש הראשון בידם, והאברים
ברגל  תלויה נשארת הבהמה ועדיין בשמאלו", הימנית ורגל

להתעסק 47)שמאל. לו שהיה הוא "ובדין במשנה. שם
ולהתעסק  לקרוע  ואח "כ מבחוץ  שהם הכבש רגלי  בשני 
לתלות, יכול היה לא רגליו שני  חותך היה אם אבל בפנים,
היה  שבה מלחתוך אחת רגל מניח  היה עלֿכרחך ולפיכך

(ראב "ד). קורע " ואח "כ הקרב "48)תלוי  שעל "חלב 
מדם 49)(רא"ש). לכלוך "לכסות והיינו: במשנה. שם

(ויקרא  דכתיב  (כז.) דחולין בפ "ב  מקרא לה ודרש השחיטה,
דרך  "וזהו (רא"ש). וערך" פדרו ואת ראשו "את יב ) א,
את  נושא כשהיה שהרי  שם), (חולין, מעלה" של כבוד
הי "א, להלן ראה למעלה, השחיטה בית הופך היה הראש

גנאי . הוא במשנה.51)המעיים.50)ולכלוכו שם

.ÂÌÈÓa ÔÁÈ„Óe CÏB‰52ÌÈÚk‰Â w‰Â :Ó‡pL , ≈¿ƒ»¿«ƒ∆∆¡«¿«∆∆¿«¿»«ƒ
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ÔÈÈa ‡Ï  ÌÈna ıÁÈ53‚ÊÓa ‡ÏÂ ,54‡La ‡ÏÂ , ƒ¿««»ƒ…¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»
ÔÈ˜LÓ55ÔÈLk ˙BÓÈn‰ ÏÎÂ .56Òk‰ ?ÔÁÈ„Ó ‰nk . «¿ƒ¿»«≈¿≈ƒ«»¿ƒ»«»≈

[ÔÈÁÈ„n‰] ˙Èa d˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó57dkˆ Ïk58; ¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ»»¿»
ÌÈÓÚt LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÈw‰59Ô˙B‡ ÔÈÁÈ„Óe . «¿»«ƒ≈¬ƒƒ»¿»ƒ¿ƒƒ»

ÌÈ„enÚ‰ ÔÈaL LÈL ÏL ˙BÁÏL ÏÚ60. «À¿»∆«ƒ∆≈»«ƒ

במשנה.52) וי53)שם פ ' דנדבה 'ספרא' דיבורא קרא,
א. כב , בזבחים הובא ה"ד, ממוזגים 54)פ "ז מים עם יין

וראה  שם). זבחים, (רש"י  יין ואחד מים חלקי  שני  יחד,
הי "ב . פ "ח  וכו'55)להלן "במים ושם) (שם מיעטו שאם

משקין. בשאר ולא במים ללמוד: שיש כלֿשכן במזוג", ולא
רש"י56) ומפרש המים", כל את להכשיר "במים ושם: שם

מכונסין". "ואפילו שם: מ "ג:57)בזבחים פ "ה במדות
הקדשים", קרבי  מדיחין היו ששם המדיחין, "לשכת
בעזרה, הפרש כל להוציא רוצין היו "שלא לכרס  והכוונה
יתר  אבל (רא"ש), המדיחין" ללשכת אותו הוליכו לכן
העמודים, שבין שיש של שולחנות על מדיחים הקרבים
בית  מהל' פ "ה ולמעלה ההלכה, בהמשך להלן ראה

הי "ז. עד 58)הבחירה קצבה בלי  כלומר, שם. תמיד,
(רא"ש). הצורך לכל יפה במשנה:59)שתהא שם

שאין  "עניינו במעוטה". פעמים שלשה מדיחין "והקרבים
זה  על ומוסיפין פעמים, משלש בפחות במים אותן מדיחין
שם). המשנה, בפירוש (רבינו להדיחם" שאפשר מה כל

העמודים",60) שבין שיש של שולחנות "על במשנה: שם
לא:) בתמיד הובאה מ "ד, שקלים ממס ' (פ "ו ששנינו כמו
בבית  שיש של שמונה במקדש, היו שולחנות עשר "שלשה
בפ "ה  גם (ראה הקרבים" את מדיחין שעליהן המטבחים
למה  אמרו: שם, תמיד ובגמרא הי "ד). הבחירה בית מהל'
שהוא  "מפני  וזהב  מכסף  ולא משיש השולחנות עשו
שם). (רא"ש ומקלקו הבשר את מחמם כלומר, מרתיח ".
שאחד  שאף ֿעלֿפי  אמרו, ה"ג) שם (שקלים וב 'ירושלמי '
מזכירין  אין – מעולם הקודש בשר הסריח  שלא הוא הנסים

הנס ). על סומכין אין (כלומר, נסים מעשה

.ÊÔÈkq‰ ˙‡ ÏË61„k‰ ÔÓ ‰‡‰ ˙‡ LÈÙÓe62, »«∆««ƒ«¿ƒ∆»≈»ƒ«»≈
„k‰ Úaˆ‡Â„k‰ ÔÓ63„k‰ ÊÈÊÓ BÈ‡Â , ¿∆¿««»≈ƒ«»≈¿≈≈ƒ«»≈

BÓB˜nÓ64Á‡Ï B˙BÂ ‰ÊÁ‰ ˙‡ ˜BÂ ,65‰ÏBÚÂ . ƒ¿¿≈∆∆»∆¿¿¿«≈¿∆
˙ÈÓÈ‰ ÔÙcÏ66‰„M‰ „Ú „BÈÂ C˙BÁÂ67ÚbÈ ‡ÏÂ , «…∆«¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿…ƒ«

‰„Ma68˙Bk ˙BÚÏˆ ÈzLÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,69, «ƒ¿»«∆«ƒ«ƒ¿≈¿»«
da ‰ÈeÏz „k‰Â ,Á‡Ï d˙BÂ dÎ˙BÁ70. ¿»¿¿»¿«≈¿«»≈¿»»

בנטילת 61) לא לסכין צורך לו היה לא עכשיו ועד מ "ג. שם
שנוטלים  דברים שהם הקרבים, בנטילת ולא הפדר

(המפרש). סכין בלא שהכבד 62)ומפרידים "לפי  שם.
עם  והריאה ההלכה) בסוף  (ראה הימני  הדופן עם קרב 

ומפרש). (הרא"ש ה"ח  להלן ראה שם 63)הגרה",
והכליות  העוקץ  עם קריבה היתה הכבד אצבע  "כי  במשנה,
(ויקרא  בהם שנאמר הקרבנות בשאר כמו ה"ט ), להלן (ראה
ופירש  יסירנה", הכליות על הכבד על "היותרת טו) י , ד, ג,
(רא"ש). הכליות" עם הכבד מן מעט  שיהא ז"ל רש"י 
לסדר  רבינו בהקדמת ראה הכבד, יותרת הוא הכבד ואצבע 
התחתון  הקצה והוא הכבד, "ויותרת וז"ל: שכתב  קדשים,

המוריה' ב 'הר (ראה היד" מן הבוהן כמו ממנו היוצא
הי "א). פ "א מזיזה 64)למעלה היה "ולא במשנה: שם

מזיז  היה שלא ראשון בפירוש הראב "ד ומפרש ממקומה",
אצבע  את מזיז היה שלא כתב , שני  ובפירוש הריאה. את
מפרש, רבינו אבל שם), והרע "ב  המפרש פירשו (וכן הכבד
וזהו  שם. ב 'מאירי ' הוא וכן הכבד, את מזיז שאינו שהכוונה
להלן  ראה בה'", תלויה "והכבד שם: במשנה שאמרו מה

ההלכה. למי65)בסוף  ונותנו החזה "נוקב  במשנה: שם
שחותך  ארובה, כמין "שעושה שם: וברא"ש בה", שזכה
ונשאר  הצלעות, מראשי  הקרקע  את הרואה החזה שומן את

הצלעות". ראשי  בין נקב  "מן 66)כמין במשנה. שם
שהקנה  הצואר דהיינו הגרה, אצל לאלתר לבוא היה הראוי 
לא  אבל כסדר, היה שזה הכבד, אצבע  עם בו תלויין והלב 
מצלעות  שהוא בדבר שמתעסק  שכיון לעשות, זה דבר יתכן
הימנית) בדופן =) בו שגם הוא דין החזה, כגון הבהמה
היה  לפיכך הבהמה, מצלעות שאינו הצוואר, קודם מתעסק 

שם). (ראב "ד, הימנית" לדופן ועולה שם 67)חוזר
כלפי צלע  של בעמקו ויורד חותך היה "כלומר, במשנה.

שם). (ראב "ד, היה 68)השדרה" לא "כלומר, שם. משנה,
כולה  נשארת והיא (ראב "ד), כלל" עצמה השדרה חותך

ה"ח ). סוף  להלן (ראה השמאלי  בדופן "היינו 69)שלמה
שמבואר  כמו מלמטה", צלעות ושתי  מלמעלה צלעות שתי 

המוריה'). ('הר ה"ח  במשנה.70)להלן שם

.ÁBÏ ‡a71‰bÏ72Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzL da ÁÈpÓ , »«≈»«ƒ«»¿≈¿»ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzLe73dÎ˙BÁ ,74,Á‡Ï d˙BÂ ¿≈¿»ƒ»¿»¿¿»¿«≈

ÔÙcÏ BÏ ‡a .da ÔÈÈeÏz ‰‡‰Â l‰Â ‰w‰Â¿«»∆¿«≈¿»≈»¿ƒ»»«…∆
da ÁÈpÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰75‰ÏÚÓÏÓ ˙Bk ˙BÚÏˆ ÈzL76 «¿»ƒ«ƒ«»¿≈¿»«ƒ¿«¿»

‰hÓlÓ ˙Bk ˙BÚÏˆ ÈzLe77ÁÈpÓ ‰È‰ CÎÂ , ¿≈¿»«ƒ¿«»¿»»»«ƒ«
dzÁa78˙BÙc‰ ÈzLa ÁÈpÓ ‡ˆÓ .79Úa‡ «¬∆¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ¿≈«¿»«¿«

dÎ˙BÁ .BÊa ˙BÚÏˆ Úa‡Â BÊa ˙BÚÏˆ80d˙BÂ ¿»¿¿«¿«¿»¿¿»¿¿»
.da ÈeÏz ÏBÁh‰Â ,dnÚ ‰„M‰Â ,Á‡Ï¿«≈¿«ƒ¿»ƒ»¿«¿»»

שם.71) תמיד הוא 72)משנה, כי  על גרה ונקרא לצוואר,
(כסף ֿמשנה). גרה כבר 73)מעלה בו הניח  צלעות "שתי 

מצד  צלעות שתי  בה הניח  ועכשיו הימני , הדופן כשחתך
חתך  לא ועדיין חזה, אצל בדופן שהן צלעות אותן והן אחר,
הן  שעדיין בה והניח  לומר שייך לכך השמאלי , דופן
עם  לצלעות לוקחן כלומר, (המפרש), לדופן" מחוברות

לו. כשמחוברים השמאלי .74)הצוואר הדופן מן לצוואר
מחוברות 75) הצלעות שתי  שהניח  "ומניח " הכוונה כאן אין

מחובר  שפירושו הצוואר, שאצל "מניח " כמו לדופן
צלעות, שתי  הדופן אצל הניח  לומר: רוצה אלא לצוואר,
וכן  למטה, מהדופן חסרות האלו הצלעות ששתי  היינו

ישראל'). ('תפארת דבוקים 76)למעלה הנשארים "אותם
צלעות  שתי  שגם מפרש הראב "ד אבל (רא"ש). העוקץ " עם

לצוואר. סמוכים היו כשהן 77)מלמעלה נטלו שכבר
הצוואר. עם בדופן 78)מחוברים שגם היינו שם. משנה,

מלמטה, צלעות ושתי  מלמעלה צלעות שתי  מניח  היה הימני 
ה"ז. למעלה בשעה 79)ראה הדפנות שתי  אצל כלומר,

שתים  (בימין), בזו צלעות ארבע  מניח  מהבהמה שחתכן
וכמו  לצוואר, מחוברות מהן ושתים לעוקץ  מחוברות מהן
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מחוברות  שתים הן גם (בשמאל), בזו צלעות ארבע  כן
מחוברות  שלעוקץ  באופן לצוואר, מחוברות ושתים לעוקץ 

צלעות. ארבע  – ולצוואר צלעות, לדופן 80)ארבע 
מהבהמה. השמאלית

.Ëı˜ÚÏ BÏ ‡a81Á‡Ï B˙BÂ BÎ˙BÁ ,82‰ÈÏ‡‰Â , »»…∆¿¿¿¿«≈¿»«¿»
dnÚ ˙BÈÏk ÈzLe „k‰ Úaˆ‡Â83Ï‚‰ ˙‡ ÏËB . ¿∆¿««»≈¿≈¿»ƒ»≈∆»∆∆

Á‡Ï d˙BÂ ˙ÈÏ‡ÓO‰84„ÒÎe .85ÔÈËÈLÙÓ ‰Ê «¿»ƒ¿¿»¿«≈¿≈∆∆«¿ƒƒ
‰Ó‰a ˙ÏBÚ ÔÈÁzÓe86ÔÈeÓ‡‰ ÔÈÁ˙p‰ Ô‰ el‡Â , ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈≈«¿»ƒ»¬ƒ

.‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :‰Bza«»¿ƒ«…»ƒ¿»∆»

כתבו 81) לא.) בדף  וכן (שם, והמפרש לג.) (תמיד הראב "ד
שם  יוםֿטוב ' ב 'תוספות (מובא ה'ערוך' ואילו הזנב , שהוא
"לעומת  ט ) (ג, בויקרא הנזכרת העצה שהיא כתב  מ "א), פ "ג
השדרה  סוף  "שהוא כתב  לא:) (שם והרא"ש העצה",

שם. פ "ג רע "ב  וראה לאליה", א.82)הסמוך לא, שם
תלויה  הבהמה שעדיין השמאלי  הרגל אצל "חתכו כלומר,

והראב "ד). (המפרש, שתי83)בו" "וכן במשנה. שם,
מחוברות" שנשארו שמכאן, הצלעות ושתי  שמכאן הצלעות
שקטנות  "מפני  לפרשם חש ולא ה"ח ), למעלה (ראה

ישראל'). ('תפארת ניכרין" ואינן הן שם 84)וקצרות
ובהגהת  בה". שזכה למי  ונתנה השמאלי  רגל "נטל במשנה:
כלומר, לו", "ונותנה שצ "ל כתב , הרמב "ם על אברהם' 'באר

הי "ג. להלן ראה העוקץ , את שקיבל שנאמר 85)לזה
טלה). הוא תמיד (שקרבן טלה אצל שם בתמיד

דנדבה 86) דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא' הוא וכן בקר. בעולת
ודין  מנין, הצאן עולת בקר, עולת אלא לי  "אין ה"ג) פ "ה
מה  הצאן, מן עולה והבא הבקר מן עולה הבא נאמר הוא:
הפשטה". תטען הצאן עולת אף  הפשטה, טעונה בקר עולת

.ÈÔ‡v‰ ÔÓ Ì‡ ?LkÏ ÌÈÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰nÎa¿«»ƒƒ∆»≈»ƒ«∆∆ƒƒ«…
‰ML d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ  ‰ÏBÚ‰ ‡È‰87. ƒ»»ƒƒ»ƒ»

ששה".87) שטעון לטלה "למדנו א: כז, ביומא

.‡ÈÔBL‡‰88Ï‚e L‡a 89BÈÓÈa L‡‰ .90, »ƒ»…»∆∆»…ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ÂÈ˜Â ,BÚBÊ ÈtÏk BÓËÁÂ91˙Èe , ¿»¿¿«≈¿¿«¿»≈∆¿¿»≈

‰ÈÏÚ „t‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁL92ÔÈÓÈ ÏL Ï‚‰Â . ¿ƒ»¿«¿»¿«∆∆»∆»¿»∆∆∆»ƒ
BÏ‡ÓOa93ıeÁÏ dBÚ ˙Èe ,94. ƒ¿…≈»«

הראשון.88) ושתי89)הכהן הימנית רגל  והיינו שם,
ההלכה. בהמשך להלן וכן ה"ה, למעלה ראה עמה, ביצים

(ויקרא 90) שנאמר האברים, לכל קודם "שהראש ימינו, ביד
הילכך  פדרו, ואת ראשו ואת לנתחיו אותה ונתח  יב ) א,
מן  יותר כבד "הכבד שהרי  ועוד, (מפרש). בימינו" הראש

ישראל'). ('תפארת בימינו" לוקחו ולפיכך שם 91)הרגל,
בין  קרניו אז זרועו, נגד פונה הבהמה "כשחוטם במשנה.
יפול" שלא בטוב  בו שיחזיק  "כדי  (מפרש), אצבעותיו"

ה"ה.92)(ראב "ד). למעלה וראה במשנה. ביד 93)שם
הוה  למזבח  אברים דהולכת "ומשום במשנה), (שם שמאל
ביתר  (כמו ימין צריכה אין לכך כפרה, מעכב  דלא עבודה
שני מוליך ולכך בשמאל), פסולה שעבודה העבודות,
ואחד  בימין החשוב  האבר ונושא ידיו בשתי  אברים

(רא"ש). במקום 94)בשמאל" "שהרגל כלומר, שם.

הרגל  של החוץ  דצד הכא וקאמר עור, עליו אין בגוף  חיבורו
חוץ , כלפי  נמי  הנושא ביד יהיה העור משם שמפשיטין
('תפארת  טפי " שפיר דהכי  אצבעותיו, ראשי  כלפי  דהיינו

(ראב "ד). שלמעלה כבוד דרך זה כי  ישראל'),

.ÈÈM‰95ÏLÂ ,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL .ÌÈ„i‰ ÈzLa  «≈ƒƒ¿≈«»«ƒ∆»ƒƒƒ¿∆
BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO96ıeÁÏ ÔBÚ ˙Èe .97. ¿…ƒ¿…≈»«

השני .95) אותם 96)הכהן מוליכין חשיבותן "דרך שם.
(מפרש). שם.97)למזבח "

.‚ÈLÈÏM‰È98Ï‚e ı˜Úa 99,BÈÓÈa ı˜Ú‰ . «¿ƒƒ»…∆»∆∆»…∆ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ˙Ï„Ï„Ó ‰ÈÏ‡‰Â100„k‰ Úaˆ‡Â , ¿»«¿»¿À¿∆∆≈∆¿¿»¿∆¿««»≈

BnÚ ˙BÈÏk‰ ÈzLe101.BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏL Ï‚‰Â . ¿≈«¿»ƒ¿»∆∆∆¿…ƒ¿…
ıeÁÏ ÔBÚ ˙Èe102. ≈»«

השלישי .98) ראה 99)הכהן השמאלית, הרגל היינו שם,
הי "א. ולמעלה ההלכה, בהמשך האליה 100)להלן

שהוא  העוקץ  ראש את מניח  והיה (מפרש), בעוקץ  דבוקה
שהיא  האליה (עם השני  וראשו אצבעותיו, בין למעלה עב 
ידו  פס  על להחזיק  ויוכל יעכבו שלא כדי  תלוי  היה ארוכה)
הראב "ד). פירוש (ראה עמו כליות ושתי  הכבד אצבע  גם

ימין.101) יד על העוקץ  עם כלומר, שם.102)שם.

.„ÈÈÚÈ‰103‰be ‰ÊÁa 104,BÈÓÈa ‰ÊÁ‰ . »¿ƒƒ∆»∆«≈»∆»∆ƒƒ
.ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ‰È˙BÚÏˆÂ ,BÏ‡ÓOa ‰b‰Â¿«≈»ƒ¿…¿«¿∆»≈∆¿¿»

הרביעי .103) שם.104)הכהן משנה,

.ÂËÈLÈÓÁ‰105˙BÙ„ ÈzLa 106,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL . «¬ƒƒƒ¿≈¿»∆»ƒƒƒ
.ıeÁÏ ÔBÚ ˙Èe .BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏLÂ¿∆¿…ƒ¿…≈»«

החמישי .105) שם.106)הכהן משנה,

.ÊËÈMM‰107CÊa ÔÈe˙ ,ÌÈ˜a 108ÏÚ ÌÈÚÎe , «ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ Ô‰Èab109.ÊÚ B‡ Ok ‰ÏBÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ . «≈∆ƒ¿«¿»ƒ»¿»»»∆∆≈

ÌÈL ÌÈw‰ ÔÈÎÈÏBÓ  ÏÈ‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡110ÔÎÂ . ¬»ƒ»¿»«ƒƒƒ«¿»«ƒ¿«ƒ¿≈
‰ÈÎÒ ÏL ˙Ïq‰111„Á‡ „Èa112„Á‡ „Èa ÔÈi‰Â ,113. «…∆∆¿»∆»¿«∆»¿««ƒ¿«∆»

ÏÈ‡ ‰È‰ Ì‡Â114ÌÈLa ÔÈi‰Â ,ÌÈLa ˙Ïq‰ 115. ¿ƒ»»«ƒ«…∆ƒ¿«ƒ¿««ƒƒ¿«ƒ

הששי .107) (ראה 108)הכהן גדולה כף  היא "בזך" שם.
"קערה". שם פירש ורבינו וברע "ב ). שם.109)במפרש

והקטיר  במים ירחץ  והכרעים "והקרב  יג) (שם, שנאמר
שם. ברא"ש ראה הקרב , על שהכרעים הרי  המזבחה",

וכבד 110) גדול שהאיל הוא: והטעם ב . כו, יומא משנה,
(ראה  שנתיים בן והאיל שנה בן הוא הכבש שהרי  הכבש, מן
לשני הקרבים את לחלק  הכוונה ואין הי "ד), פ "א למעלה
יומא  ישראל' ('תפארת ביחד נושאים שניהם אלא הכהנים,

מ "ו). מקטירין 111)פ "ב  העולה, אברי  הקטרת שלאחר
סולת. דהיינו "השביעי112)מנחתו, במשנה: שם

מנה 113)בסולת". לא שרבינו ומה ביין". "התשיעי  שם:
משום  בחביתין", "השמיני  שם במשנה שמובא חביתין כאן
התמיד, בעולת מדברות וביומא בתמיד הנ"ל שהמשניות
מנחת  בה שאין סתם עולה מקרבן מדבר כאן רבינו אבל
רבינו  שמדבר ה"ה ומוספין תמידין מהל' בפ "ו אבל חביתין,
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רטו                 
         

המוריה'). ('הר חביתין גם שם מביא תמיד, בקרבן
שם.114) עשרון 115)יומא, היא הכבש שסולת משום

שני האיל סולת ואילו שמן, ההין ברביעית בלול אחד
יין  הם הכבש ונסכי  שמן, ההין בשלישית בלול עשרונים
(ראה  יין ההין שלישית הם האיל ונסכי  ההין, רביעית
לשני הסולת את מחלקים היו לא אולם ה"ד). פ "ב  למעלה
ביחד  נושאים כהנים שני  אלא כהנים, לשני  היין ואת כהנים
היין  את ביחד נושאים אחרים כהנים ושני  הסולת, את

למעלה. וראה שם). יומא, ישראל' ('תפארת

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÊÚ‰ B‡ Ok‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«∆∆»≈ƒƒ
‰BÓL116„Á‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÏÈ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ¿»«ƒ¿≈«¿»«ƒƒƒ««

OÚ117. »»

הנושאים 116) שנים ישנם הנ"ל, לששה שנוסף  כהנים.
והיין. טו 117)הסולת הלכה שעד חמשה היינו כהנים.

הרי ליין, ושנים לסולת שנים לקרבים, שנים בכלל), (והיא
עשר. אחד כאן

.ÁÈÌÈOÚÂ ‰Úa‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ BM‰118ÔBL‡‰ . «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÏL Ï‚‰ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â .L‡‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆»…¿«≈ƒ¿«¿ƒƒƒƒ»∆∆∆
ÈMM‰Â .ı˜Ú‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÓÁ‰Â ÈÚÈ‰Â .ÔÈÓÈ»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒƒƒ∆»…∆¿«ƒƒ
ÈÈÓM‰Â .Ï‡ÓO ÏL Ï‚‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈÚÈM‰Â¿«¿ƒƒƒƒ∆»∆∆∆¿…¿«¿ƒƒ
,‰LÏL d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰b‰Â .‰ÊÁ‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆∆»∆¿«≈»ƒƒ»¿»

L ÔÈÎÈÏBÓe .OÚ „Á‡Â ÈÈOÚÂ ÈÚÈLzÌÈ„i‰ Èz ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««»»ƒƒ¿≈«»«ƒ
˙Ïq‰Â ÌÈw‰Â ,ÌÈLa ˙BÙc‰ ÈzLe ,ÌÈLa119 ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«…∆

ÔÈi‰Â120.ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ È‰ .‰LÏL ‰LÏLa ¿««ƒƒ¿»¿»¬≈«¿»»¿∆¿ƒ

ואיבריו 118) גדול הוא שהשור משום במשנה. שם יומא,
נוספים. בכהנים צורך יש לכן שלשה 119)כבדים, שהוא

פ "ב  למעלה (ראה שמן ההין בחצי  בלול סולת עשרונים
(שם).120)ה"ד). ההין חצי  שהוא

.ËÈBL ÏL ÏB„b‰ ‡‰ e˜lÁÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…¿«¿»≈∆«»∆
‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ  ‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :Ó‡pL ?ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ∆∆¡«¿ƒ«…»ƒ¿»∆»¿…¿»∆»

ÌÈÁ˙Ï121?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .122˙BÏBÚa ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿
‰ÈÁ˙ CÈÏB‰Ï eˆ Ì‡ ,„ÈÁi‰ ˙BÏBÚ Ï‡ ;eav‰«ƒ¬»«»ƒƒ»¿ƒ¿»∆»

ÔÈÎÈÏBÓ  ˙BÈa B‡ el‡Ó ˙BÁÙa123. ¿»≈≈¿≈ƒƒ

הוא 121) וכן ה"ז. פ "ה דנדבה דיבורא ויקרא, 'ספרא'
א. יא, חולין כהנים.122)בגמרא של זה מספר שצריך

שם.123) יומא, משנה

.Î?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ124‰ÏBÚ «»≈«»¿»«¬≈∆
LkÏ125‰BÙe126BqÏ127˙ÈÓBc Ô˜Ï BÏ ‡e «∆∆∆«≈»¿∆∆¿ƒ

˙ÈÁÊÓ128˜ÏBÓ ‰È‰Â ,129ÏenÓ dL‡ ˙‡ ÌL ƒ¿»ƒ¿»»≈»∆…»ƒ
dtÚ130ÏÈcÓe131‰ÏeÒt  ÏÈc‰ ‡Ï Ì‡Â .132. »¿»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿»

È˜ ÏÚ Ûeb‰ Ì„Â L‡‰ Ìc ‰vÓÓe133ÁaÊn‰ ¿«∆«»…¿«««ƒ«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ËeÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ134Ì„ ‰vÓ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ«∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»«

‰ÏeÒt  Ûeb‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ L‡‰135Ì„ ‰vÓ . »…¿…ƒ»««¿»ƒ»«
.‰Lk  L‡‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…ƒ»«»…¿≈»

ב .124) סד, זבחים למעלה 125)משנה, נעשית שהרי 

ההלכה. בהמשך ראה הסקרא, הכבש 126)מחוט  עלֿידי 
הבחירה  בית מהל' פ "ב  למעלה ראה הגדול, שבכבש הקטן

יד. (פ "ב 127)הלכה למעלה רבינו שהזכיר הסובב  הוא
סה.) (זבחים שאמרו ואף ֿעלֿפי  ה"ז). הבחירה בית מהלכות
– המזבח " בראש מליקה אף  המזבח , בראש הקטרה "מה
המזבח  כראש דינו שהסובב  מוכיח  שם הברייתא המשך הרי 
שאפשר  הסוגיא בסוף  הדבר וטעם (עיי "ש), זה לענין
ורק  האימורים. שם ולהקטיר הסובב  גבי  על מערכה לעשות
דרומית  מערבית בקרן נעשית העוף  עולת שהיתה בזמן
לא  כי  ממש, המזבח  בראש עולה היה אז ה"י ), פ "ז (להלן
זבחים  רש"י  ראה מערב , לצד הגדול בכבש קטן כבש היה
 ֿ יום וב 'תוספות יותר, ד"ה שם ו'תוספות' צבר, ד"ה סד.
אות  מ "ה שם ישראל' כ'תפארת ודלא מ "ג. פ "ו זבחים טוב '

משום 128)כח ). סד.) (שם בגמרא והטעימו שם. משנה,
והעור  המוראה את שם שמשליך הדשן, לבית קרובה שהיא
פ "ז  להלן וראה הכ"א. להלן ראה המעיים, ובני  הנוצה עם
מזרחית  דרומית קרן ואין רבה, העוף  שעולת בזמן כי  ה"ז

מערבית. דרומית לקרן נפנין אותה, ראה 129)מכילה
מולקין. כיצד הכ"ג פני130)להלן אחורי  הוא "ערפה"

והוא  למטה, הוא ערפה" ו"מול ראש, גובה כלומר , העוף .
ו'תפארת  ורע "ב  שם, זבחים רש"י  ראה הצוואר. אחורי 
"ממול  הכתוב  בה ביאר לא העוף  ועולת שם. ישראל'
ממליקת  העולה מליקת סה.) (שם למדנו אבל עורף ",
"ומלק ", טו) א, ויקרא – (בעולה כאן "נאמר החטאת,
להלן  מה "ומלק ", ח ) ה, שם – (בחטאת להלן ונאמר
ממול  ראשו את "ומלק  שם: (כמפורש עורף  ממול (בחטאת)

עורף ". ממול (עולה) כאן אף  חותך 131)ערפו"), כלומר,
(חולין  מעכב  אינו העור אבל הכ"ג. כדלהלן הסימנים שני 
זאת  ולמדו שם). משנה' וב 'לחם ה"ו, פ "ז להלן וראה - כ:
– והקטיר" "ומלק  טו) א, (שם שנאמר ממה סה.) (זבחים
הראש  מליקה אף  לעצמו, והגוף  לעצמו הראש הקטרה, מה
שם) המשנה, (בפירוש רבינו אבל לעצמו. והגוף  לעצמו
יבדיל", "ולא ח ) ה, (שם העוף  בחטאת שנאמר שממה כתב 
 ֿ יום ב 'תוספות וראה מבדיל. הוא העוף  בעולת כי  ידענו

שם. זבחים "הבדיל 132)טוב ' במשנה - ב  סד, שם
(סה: שם וב 'תוספות' פסל". בעולה, הבדיל ולא בחטאת
ב 'ספרא' שדרשו כמו בחטאת, הניחא הקשו: הבדיל) ד"ה
כל  שיהו "חטאת, ה"ט ) פי "ח  דחובה דיבורא (ויקרא,
ומשם  לשמו", שלא למלקו פרט  הוא, חטאת. לשם מעשיה
- קשה בעולה, אבל פוסל. בחטאת המשנה שכל ללמוד יש
הראש  הקטרה, מה למדו: מהקטרה שהרי  ועוד מנלן?
הקטרה  מה גם: לומר יש כן ואם בעצמו, והגוף  בעצמו
כי ויתכן עיי "ש. מעכבת, אינה הבדלה אף  מעכבת, אינה

בפי רבינו כתב  שכתב לכך ממה זאת שלמדו המשניות, רוש
בעולה  אבל יבדיל, ולא בחטאת יבדיל": "ולא בחטאת
עיון  וצריך לעכב , הכתוב  עליו ששנה כמו זה והרי  מבדיל,

המוריה'). שבראש 133)('הר המליקה מקום שדוחק 
על  דמו "ונמצה טו) א, (שם שנאמר המזבח , לקיר ובגוף 
ה"ז) פ "ז דנדבה דיבורא (ויקרא, וב 'ספרא' המזבח ", קיר
ומוצה  ובגוף  בראש אוחז כולו דם דמו, "ונמצה אמרו:

נעשית 134)משניהם". העוף  "עולת מ "א): (פ "א קנים
סה.): (בזבחים זאת ולמדו פסול". שינה ואם למעלה,
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לאחר  דעתך על תעלה וכי  (שם), דמו ונמצה והקטיר "ומלק 
בראש  הקטרה מה לך: לומר אלא וממצה, חוזר שהקטיר
קכו, הערה למעלה וראה המזבח ". בראש מיצוי  אף  המזבח ,

מזבח . של ראשו גם נקרא שם 135)שהסובב  זבחים,
סו.) שם בגמרא הובא ה"ז, פ "ט  (שם וב 'ספרא' במשנה.
או  הראש, דם מיצה ולא הגוף  דם שמיצה אע "פ  "עולה,
הגוף , דם מיצה ולא הראש דם שמיצה אע "פ  יכול
מסתברא  רבינא, "אמר שם: ובגמרא הוא". תלמודֿלומר

שכיחי ". בגוף  דמים, דרוב 

.‡ÎÁaÊnÏ B˙˜ÈÏÓ ˙Èa ÛÈwÓe L‡‰ ˙‡ ÏËBÂ¿≈∆»…«ƒ≈¿ƒ»«ƒ¿≈«
ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ136ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜BÊÂ137BÏ ‡e . ¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ»

ÛebÏ138‰‡n‰ ˙‡ ÈÒ‰Â139ÌÚ B„Èa ‰ÈÏÚL BÚ‰Â «¿≈ƒ∆«À¿»¿»∆»∆»¿»ƒ
‰ˆBp‰140dnÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈÚÓ Èa ˙‡Â141ÔÎÈÏLÓe «»¿∆¿≈≈«ƒ«¿ƒƒ»«¿ƒ»

ÔLc‰ ˙ÈÏ142. ¿≈«∆∆

נטל 136) המזבח , קיר על דמה את "וממצה במשנה: שם
במלח ". וסופגו למזבח , מליקתו בית והקיף  הראש את
סומכו  למזבח , מליקתו בית את והקיף  רש"י : שם ופירש
שם. הרע "ב  פירש וכן הדם". שיתמצה כדי  בקיר, ודחקו
הגוף ", ודם הראש דם "וממצה למעלה שכתב  לרבינו אבל
לצורך  אינה למזבח  זו הקרבה כלומר זו, הקפה כי  ע "כ

מיצה. כבר שהרי  אש 137)מיצוי  על כלומר, במשנה. שם
במשנה.138)המזבח . שבו 139)שם הזפק  "הוא

בפירוש  (רבינו באדם" האצטומכא כנגד בעוף  והוא המאכל,
שעליו,140)המשניות). העור עם הזפק  את מסיר כלומר,

המוראה  את "והסיר במשנה: שם העור. שעל הנוצה ועם
מוראתו  את "והסיר טז) א, (ויקרא שנאמר כמו הנוצה", ואת
עלֿכרחך  הרי  והנוצה, המוראה את שמסיר ומכיון בנוצתה",
היא  הנוצה שהרי  המוראה, שעל העור את גם מסיר שהוא
תנאֿקמא  כדברי  הוא "בידו", רבינו שכתב  ומה העור. על
"קודרה  האומר ישמעאל, רבי  דבי  כתנא ודלא סה.) (זבחים
חותך  והוא שעליה, הנוצה היא ונוצתה ארובה". כמין בסכין
המשניות). בפירוש (רבינו שעליה" והנוצה העור עם אותה
נוצה  היא שנוצה שם) לתורה, (בפירושו הרמב "ן כתב  וכן
פירש  שם) ובחומש שם, (בזבחים רש"י  אבל ממש,
נעו  גם נצו "כי  כמו מאוס , ודבר פרש מלשון "נוצתה"

טו). ד, יוסי141)(איכה אבא וכדעת במשנה, - ב  סד, שם
ראה  עמה", קורקבנה ונוטל "נוטלה האומר: סה.) (זבחים

שם. התורה, על הרמב "ן כמו 142)בפירוש שם. משנה,
אל  קדמה, המזבח  אצל אותה "והשליך שם) (ויקרא שנאמר
פ "ט  שם ('ספרא' כבש של למזרחו כלומר הדשן", מקום
מהל' פ "ב  (להלן הרמתו לאחר הדשן נותנים היו ושם ה"ג).

הי "ב ). ומוספין תמידין

.ÎÔÈkÒ ‡Ïa B„Èa  ÂÈÙÎ B˙‡ ÚqLÂ143BÈ‡Â . ¿ƒ«…ƒ¿»»¿»¿…«ƒ¿≈
ÏÈc‰Ï CÈˆ144 ÏÈc‰ Ì‡Â .ÏÈcÈ ‡Ï :Ó‡pL , »ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Lk145ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ .146ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜BÊÂ147. »≈¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ
Èa ˙‡ ‡ÏÂ ‰ˆBp‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰‡n‰ ˙‡ ÈÒ‰ ‡Ï…≈ƒ∆«À¿»¿…∆«»¿…∆¿≈
Á‡Ó da ‰pML Ïk  ÁÏÓa d‚ÙÒ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ≈«ƒ¿…¿»»¿∆«…∆ƒ»»≈««

‰Lk Ìc‰ ˙ÈˆÓz148. «¿ƒ«»¿≈»

ביד,143) אלא שיסע  אין ושסע , רבנן: "תנו ב : סה, זבחים

הגדי ". כשסע  וישסעהו ו) יד, (שופטים אומר הוא  וכן
('תפארת 144) מזה" זה הגוף  חלקי  שני  קורע  "אינו

ה"ו):145)ישראל'). (שם ב 'ספרא' הוא וכן במשנה. שם
שמח '). ('אור והקטיר" תלמודֿלומר פסל, יבדיל אם "יכול
יבדיל" "לא כי  רבינו, הסביר שמיני ) (כלל המצוות' וב 'ספר
בעבור  מהבדלה, לפטור אלא לאו, לאזהרות בא לא זה,
על  עולה והיה לנתחיה, אותו ונתח  בהמה בעולת שאמר
צריך  שאינו אמר לכן כמותה, העוף  עולת שגם הדעת

כשר. הבדיל ואם בלבד, ישסעהו אבל שם 146)להבדיל,
מלח ". תקריב  קרבנך כל "על יג) ב , (שם שנאמר במשנה.

הכהן 147) אותו "והקטיר יז) א, (שם שנאמר במשנה. שם
ריח  אשה הוא עולה האש, על אשר העצים על המזבחה

לה'". שם.148)ניחוח  ב 'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

.‚Î„BÈÂ ıˆB˜ ?ÔÈ˜ÏBÓ „ˆÈk149Ôtva150ÏenÓ ≈«¿ƒ≈¿≈«ƒ…∆ƒ
ÛÚ151‡È‰Ïe CÈÏB‰Ï ‰ˆ Ì‡ .152,‡ÈÓe CÈÏBÓ  …∆ƒ»»¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ

Bc  Ôtva „BÈÂ ÒBc ˙BÈ‰Ï ‰ˆ Ì‡ÂÒ153Ì‡Â . ¿ƒ»»ƒ¿≈¿≈«ƒ…∆≈¿ƒ
ÌÈÓÈq‰ e˜Ú154LLBÁ BÈ‡ 155C˙BÁÂ .156 ∆∆¿«ƒ»ƒ≈≈¿≈

‰„L157˙˜ÙÓe158Oa  ‡Ïa159 C˙Á Ì‡L ; ƒ¿»«¿∆∆¿……»»∆ƒ»«…
ÔÈÓÈqÏ ÚÈbiL Ì„˜ ‰˙Ók BÊ È‰  Oa160CÈˆÂ . »»¬≈¿≈»…∆∆«ƒ««ƒ»ƒ¿»ƒ
„BÈ ‡e‰Lk ‰ÏBÚa ÌÈÓÈq‰ ÈL CzÁÏ161˜ÏBn‰Â . «¿…¿≈«ƒ»ƒ¿»¿∆≈¿«≈

ÔÈkÒa162ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡163ÈÓk ‡l‡ ,‰˜ÈÏÓ dÈ‡  ¿«ƒƒ«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»¿ƒ
‰˜ÈÏÓÏ Lk ÛÚ‰ ÏÎÂ .Á B‡ ˜ÁL164. ∆»«»«¿»»…∆»≈ƒ¿ƒ»

ויורד 149) קוצץ  מליקה, מצות כהנא, רב  "אמר א: כ, חולין
והובאה". הולכה "בלא רש"י  ומפרש מצוותה". היא וזו
דורס  וזהו צנון, שחותך כמי  למטה וחותך דוחק  הוא כלומר,

שח  מהל' בפ "ג (וראה ההלכה בהמשך הי "א).שלהלן יטה
"יכול 150) אמרו: סה.) בזבחים וכן ה"ג, פ "ז (שם ב 'ספרא'

ומלק " "הכהן טו) (שם, תלמודֿלומר וכו', בסכין ימלקנו
ובתוספתא  כהן". של בעצמו אלא מליקה תהא שלא וכו',
היה  וכו', העוף  בחטאת מולק  "כיצד אמרינן: פ "ז, זבחים
העוף , בחטאת שמולק  כשם וכו', ערפה ממול בצפורן מולק 
מבדיל  היה העוף  שבעולת אלא העוף , בעולת מולק  כך

ה"כ.151)וכו'". למעלה לחתוך 152)ראה כלומר,
שחיטה. וכדין לחם) שחותכים (כמו ומביא מוליך בצורת

ה"ז. שחיטה מהל' פ "ב  דברי153)ראה על שם, בחולין
ויורד), דורס  =) ויורד קוצץ  מליקה מצות שאומר כהנא רב 
מוליך  אין, ויורד קוצץ  למימר: אבין רבי  "סבר אמרו:
ומביא  שמוליך כלֿשכן ירמיה, רב  ליה אמר לא, ומביא
היא  זו "אף  אימא: מצוותה", היא "זו ומאי  כשר, במליקה

"עיקור 154)מצוותה". הי "ד: שחיטה מהל' פ "ג ראה
ונשמט  הוושט , או הקנה והיא הגרגרת, שנעקרה כגון כיצד?

שחיטה". גמר קודם שניהן או מהן שם:155)אחד חולין,
ב  ובעמ ' בעוף ", סימנין עיקור אין יחזקאל, בר רמי  "תני 
בר  רמי  דתני  הא קיסי , בר רבין לי  אמר רבינא, "אמר שם:
יש  בשחיטה אבל במליקה, אלא אמרן לא וכו' יחזקאל
בה, פסלו לא וחלדה דדרסה "כיון רש"י  ופירש עיקור",

בה". פסיל לא נמי  סימנים זבחים 156)עיקור ברייתא,
א. וכח , א. כא, וחולין ב . רש"י157)סה, השדרה, חוט 

חוט  היכן "עד ה"ג: שחיטה מהל' פ "ט  וראה שם, זבחים
העורף ". שבתחילת לפולין מבחוץ  תחילתו השדרה,
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שם.158) רש"י  הצוואר, רש"י159)עצם סביב , המקפת
נשברה 160)שם. כ:) (חולין "כדאמרינן ב : סה, שם

מפרכסת, ואפילו ומטמאה נבילה, - עמה בשר ורוב  מפרקת
קודם  (ובעולה, הסימן קודם בשר רוב  חותך הוי  אי  הילכך
וסימנין  מליקה, בה מהניא ולא מתה ליה הויא הסימנים)

שם). (רש"י  הן" מסיני  למשה שלא 161)הלכה כלומר,
שני חותך אלא לשני , אחד סימן בין שהיה שום תהיה
וכדברי הבשר, חותך ואחרֿכך יורד, כשהוא מיד הסימנים

ב . סה, זבחים א.162)אביי  סח , זבחים משנה,

שחיטתו 163) - הצדדין מן "השוחט  ב : יט , חולין משנה,
ו"צדדין" פסולה", מליקתו - הצדדין מן המולק  כשרה,
מליקתו  כך ומשום (רש"י ), הצוואר לצד ששוחט  הוא,
מאחוריו" דהיינו ערפו, ממול כתיב  "דבמליקה פסולה,

שם). כשר 164)(רש"י  העורף  "שכל שם: חולין במשנה,
כל  אבל למליקה, כשר העורף  רוחב  כל כלומר, למליקה",
אחורי כל (שהוא העורף  מול ורק  אך אלא כשר, אינו האורך

ה"כ. למעלה וראה הצוואר),



     

ה'תשע"ט  שבט  ז' ראשון  יום 

קכח. קכז. עשה מצות
קנב. תעשה לא מצות

― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח

לה'"  ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּתרּומה" לה'  הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[ ְְֵֵַַָָָ

 מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו

ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
ֿ תבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע  ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
 אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ

לחברּתּה מּׁשנה       ְֲִֶַָָָ
   ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ

לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" עּׂשר זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה
מּקדם  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 "וכי , ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל ֿ ּגאל "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו איׁש  ּ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 מעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אינֹו ּ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 מעׂשר    ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו ֿ נתּתי "ולא ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
למת"  ספרי ּולׁשֹון ,   : ְְְִֵֵ

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 ּבלבד,  ― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת ּתֹועלת   . ְֵֶֶַָ

ה'תשע"ט  שבט  ח' שני יום 

קנא. קנ. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שני ז 'ֿ ח 'שבט 

― 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 .ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו ֿ בערּתי "ולא אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

  ּבּקּבלה ּובא , טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, 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,
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ריח        
  

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות ׁשני       ֲִִֵָ

     :יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני ֿ אכלּתי הּמׁשנה"לא ּולׁשֹון ,  ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

  מקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
אסּור ֿ אֹונן ּכל וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

ה'"  'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחיםמּפסחים ב' אֹוּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני ֲֲִִֵֵֶַַמעׂשר

ה'תשע"ט  שבט  ט ' שלישי יום 

קמא. תעשה לא מצות
קמג. קמב.

― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר    חּוץ ֲִֵֵֶַָָ

לאכל ֿ תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי  ׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון מּכֹותּבלי ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּבתנאי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,
הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין מאימתי   ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

 .

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני אמרֹומעׂשר והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹיתעּלה:
ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ;ְְְְְִֵֶֶַַָָ

ּדגן. ְְַַָָּבמעׂשר

― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל ׁשני :אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ

"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לא
ּ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 ּדגןּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ֿ אחת ּכל על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו   ְְְִִִֶַָָָָ
 מּכדי .'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי   ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ
לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי ּולמה    ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ

 "לחּלק מינּה ׁשמע    ְְִֵַַַ

       .
א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל ֿ תּוכל לא ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאולכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ
ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ֿ מה ׁשּכל נתּבאר הרי וחד". ֿ חד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ֿ ענין ּכל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל ִֶַַַָָָָהּלאוין

ה'תשע"ט  שבט  י' רביעי יום 

קיט. עשה מצות
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

     ,קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ֿ ּפריֹו ּכל "יהיה אמרֹו: והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

 ׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו

 "יהיּו לֹו ֿ קדׁשיו את "ואיׁש :  ― ְְִִֶָָָ
מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ֿ הּקדׁשים ּכל הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונטע

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות

ה'תשע"ט  שבט  י"א חמישי יום 

קלא. עשה מצות
קכה.
יום שלישי ֿ חמישי ט 'ֿ י "א שבט 

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם ּולהתנּקֹות      ְְִֵֶַ
  ׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם

והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ֿ הּבית מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

וגֹו'"  ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה ֿ הּמצוה את להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
הּבּכּורים     ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת  ,ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת

וׁשם ּבּכּורים. ּבמּסכת   ,ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, ּכלֹומר: . ְְִִִֵֵַַֹ
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ריט         
  

ה'תשע"ט  שבט  י"ב שישי יום 

קמט תעשה לא .מצות

קלב. עשה מצות
― הקמ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבחּוץ הּבּכּורים ֿ תּוכלאת "לא אמרֹו: והּוא ְְִִֶַַַָֹ
ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל : ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת
מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלאּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

  ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא ׁשּלא        ֲֵֶֶָָֹ

 נתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחםּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ְְִִִֶַַַַַַָָֹאף
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ֿ מי ּכל ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו ּובפרּוׁש    הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ֿ ּדיני ּכל הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם ֿ מקֹום ּבכל    חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ

ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה
קדׁש" .אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ

מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ֿ זה, ּכל   ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
אמרֹו והּוא ֿ הּבּכּורים. את מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
  נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ֿ אֹותּה ּכל ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ט  שבט  י"ג ש "ק יום 

קמד. קמג. קלג. עשה מצות
יום שישי ֿ ש "ק י "ב ֿ י "ג שבט 

― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ֿ עּסה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכל

תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם  ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו

   ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה
ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה ֿ ּבהמה מּכל והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם מאת  ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
הּגז   אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ֿ לֹו" ּתּתן צאנ ּגז "ראׁשית יתעּלה: זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .ּבפרק ְִֵֶֶֻ
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(ËÎ) שלוים ויגז  כמו  שערך  ט )תלשי (שם

ראשו  את א)ויגז  וכן (איוב גדולה ל ' כתרך  נזרך  ל "א
מנחם: חיברו  וכן  רברביך  יונתן  ויעזוב:תרגם

(‡Ï)  נחשת של  שהיה המולך  הוא
ונותנין  וניסקות פשוטות וידיו  מתחתיו  אותו  ומסיקין 

והוא  ידיו  על  הילד  היו את והכומרים ונוהם, נכוה

ויכמרו  הבן  קול  האב ישמע שלא בתופים מקישין 
התוף: שם על  תופת הבן :רחמיו , נהמת שם על 

  דברתי ולא לקרבן  בניהם שיקריבו  במצוות
בנו  את לשחוט  לאברהם וכשדברתי הנביאים מן  לאחד 
צדקו : להודיע אלא שישחוט  לבי על  עלתה לא

(‚Ï) :הפגרים מעל  העופות את

 
(ÂÎ).ÈÏ‡ ÂÚÓ˘ ‡ÏÂ:הזה הדור  ÌÙÚ.אנשי  ˙‡ Â˘˜ÈÂ הוא

להחזיר להם שא"א עד ערפם נתקשה כאילו  מליצי ענין
שאינו  לחבירו אדם  מבין במשל ואחז המקום מול  הפנים

דבריו: לשמוע חבירו  מול הפנים  להחזיר  עשו ‰ÂÚ.רוצה
מאבותם : יותר עוד  כאשר„Â˙.(ÊÎ)רעות לירמיהו ה' אמר

ישמעו  לא  אשר ידעתי האלה  הדברים כל את אליהם תדבר
לך: יענו לא אשר ידעתי  אליהם תקרא ואם להם ויברחו אליך

(ÁÎ).Ì‰ÈÏ‡ ˙Ó‡Â אין ר "ל  וכו' הגוי  זה אליהם  תאמר  אז 
אשר כאילו אלא בסיני ה ' דבר  שמעו  אשר  ישראל מבני  אלה

מוסר . מעולם למדו לא וכאילו ה' בקול  שמעו  ‡„‰לא
‰ÂÓ‡‰ ולא מפיהם  נכרתה וגם מלבותם  אבדה האל אמונת  .

בה: ÍÊ.(ËÎ)יזכרו  ÈÊ‚:ואבלות צער  דרך והוא אותם והשלך  ראשך שער תלוש  מקומות ˘‡È.לכן על קינה קול  הרימי 
למרחוק : נשמע  להיות  עברתו :ÂËÈÂ˘.הגבוהות עליו  ששפך הדור  את  ˘˜Ì‰ÈˆÂ.(Ï)עזב  ÂÓ˘ בבה"מ שמו  המתועב  עכו "ם

אותו: ‰˙ÙÂ˙.(Ï‡)לטמא ˙ÂÓ' וכו בניהם את הבמות על לשרוף  הנום  בן בגיא  עמד אשר התופת של מקישין במות  שהיו  (ולפי 

הבן ) נהמת ע"ש  הנום בן  קראו  ולהגיא התופים ע"ש  תופת הבמות בית קראו  רחמיו  ויכמרו  נשרף כשהוא הבן  בנהימת האב  ישמע לבל  ˆÈ˙ÈÂ.:בתופים ‡Ï ˘‡
ובנות: בנים להקריב  צויתי  לא לפני  ÈÏ.אפילו  ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ:כזאת דבר ÂÚ„.(Ï)לשאול  Ó‡È ‡ÏÂ עוד יקרא לא אז

רבים: הרוגים יפלו  שמה כי ההרגה  גיא יקרא  כי ֿאם הנום בן  והגיא  תופת  בשם הבמות  בתופת Â˜Â.בית יקברו  ההרוגים
עוד: לקבור מקום שם  ימצא שלא עד מאד  ‰ÌÚ.(Ï‚)הרבה ˙Ï ‰˙È‰Â השמים לעוף  למאכל  יהיה יקברו  לא אשר הנשארים

ÈÁÓ„.וכו ': ÔÈ‡Â:הנבלות מן ללכת להחרידם מי  יהיה  ÂÎÂ'.(Ï„)לא È˙˘‰Âכי וכו' ששון קול שמה עוד ישמעו לא ר "ל 
איש : בה ישאר ולא  תהיה  לחרבה

 
(ÂÎ).Â˘˜ÈÂ: קשה הפנים :ÌÙÚ.מל' מול ÎÂÚÈ‰.(ÊÎ)הוא 

ותשובה: ענייה לימוד:ÂÁ˜Ï.(ÁÎ)מל' ר"ל ÎÂ˙‰.ענין
וגוזי ‚ÈÊ.(ËÎ)נפסקה: קרחי כמו תלישה א)ענין  ÍÊ.:(מיכה

ראשו  על אלהיו  נזר  כמו נזר  יקרא השער ו )גידול  :(במדבר 
.È‡˘Â:הרמה הגבוהות:˘ÌÈÙ.ענין  מקומות נקראו כן

.˘ÂËÈÂשלו משכן  ויטוש  כמו עזיבה עח)ענין Â˙Ú.:(תהלים
וזעם: עברה  ותועבה:˘˜Ì‰ÈˆÂ.(Ï)מל' שקץ  מל'

(‡Ï).˙ÂÓ: במה נקרא Ï˙.(Ï‚)בעמק:È‚‡.מל' כן 
ההרוג: ופחד :ÈÁÓ„.גוף חרדה ענין È˙˘‰Â.(Ï„)מל'

נוגש  שבת כמו  יד )ביטול, חורבן :ÁÏ‰.:(ישעיה מל '
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(‡)   היא קינות ספר  כתב ירמיה

והיו  האש על  אשר  האח  על  יהויקים שרף אשר  המגלה
איכה  יעיב איכה ישבה איכה ביתו 'ת אל 'ף שלש בה
אל 'ף  שלש שהוא הגבר  אני עליו  הוסיף שוב  יועם,
רבים  דברים עליהם נוסף ועוד  לו ) (ירמיה שנ ' בית'ות

שלש : כנגד  שלש מיושביה :כהמה גלמוד 
 יש רב. עמה שהיתה עם רבת כמו  יתירה יו 'ד 

המקרא  לשון  לפרש באתי ואני הרבה אגדה מדרשי
כמשמעו :  אלא ממש אלמנה ולא

אצלה: לחזור  ודעתו  הים למדינת בעלה שהלך  כאשה
() : חורבנין שתי על  בכיות שתי

בו  הציתו  ערב לעת מר  דאמר  בלילה נשרף שהמקדש
מרגלים  בכיית של  לילה בלילה אחר  דבר  האור , את
הבוכה  שכל  בלילה אחר  דבר  להם, גרמה באב בתשעה

עמו : בוכה קולו  השומע בלילה  .
תמיד : בוכה שהיא מתוך  :אוהביה(‚)

:מארצה:עוני מחמת 
כשדים: עליה שהכבידו    ובמקום

מנוח : מצאה לא שם וישבה שגלתה  שיש
לנוס: מקום ואין  ומכאן  מכאן  גבולים גובה

בתמוז  עשר  שבעה בין  אגדה ומדרש וכרם. שדה של 
באב: („)לתשעה :רגלים לשון עולי

לבדה: הגימ 'ל  אלא בתיבה שורש ואין  (‰)יגון 
בשלוה: יגון :יושבים לשון  והוא הדאיבה

(Â)    מצאו לא אשר  כאילים
ברעב: כחם שהוחלש לברוח  כח  להם שאין  מרעה

 רדיפה שנרדפו  מלא וזה חסר  שבמקרא רודף כל 
שנת  וחסרה רודפתי מלא הפייט  יסד  כן  על  שלימה

כתיב: חסר  באה גאלי שנת (Ê)גאולי, 
  :עוני לידי שהביאה חורבנה ימי

 כמו צער  לשון  יא)הוא על (שופטים וירדתי
נה)ההרים ואהימה:(תהלים בשיחי אריד  

קדם: שמימי מחמדיה טוב כל  וזכרה 
 חדשה חגה משושה שביתת על  שמחו 

בגולה  שובתין  שהיו  אחר  בלשון  דורשו  ומ "א ושבתה
והיו  בשביעיות ושומטים טובים וימים בשבתות
לא  בארצכם שוטים ואומרים עליהם משחקים האומות

תשמרון : בגולה ועכשיו  לגולה (Á)שמרתם
בלע'ז : אישמוב'ר  ונד  נע קלונה:לשון 
בלע'ז : שושפי'דר  נפעלה לשון    שם הוא

שושפורי'דא: (Ë)דבר   גנאי לשון 
חטאותיה  כלומר  בגדיה, בשולי ניכר  נדותה דם הוא

בגלוי: עשאתן  הרבה גלויין ,   כשהיו
ותרד  לפיכך  אחריתם תהיה מה לב נתנו  לא חוטאין 
פליאים  שהכל  הרבה פלאים נפלאת ירידתם פלאים

עיר : לכל  אירע שלא מה לה (È)שאירע  
ומואב: עמון    בהם שנאמר  תורות ספרי

יט ) וזהב (תהלים כסף לבוז  נפנו  הכל  מזהב, הנחמדים
שכתוב  לפי לשורפם כדי תורות ספרי על  נפנים והם

כג)בהם וגו ':(דברים עמוני יבא לא  
  :ומואב עמון  אלו 



רכי     
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(ËÎ) שלוים ויגז  כמו  שערך  ט )תלשי (שם

ראשו  את א)ויגז  וכן (איוב גדולה ל ' כתרך  נזרך  ל "א
מנחם: חיברו  וכן  רברביך  יונתן  ויעזוב:תרגם

(‡Ï)  נחשת של  שהיה המולך  הוא
ונותנין  וניסקות פשוטות וידיו  מתחתיו  אותו  ומסיקין 

והוא  ידיו  על  הילד  היו את והכומרים ונוהם, נכוה

ויכמרו  הבן  קול  האב ישמע שלא בתופים מקישין 
התוף: שם על  תופת הבן :רחמיו , נהמת שם על 

  דברתי ולא לקרבן  בניהם שיקריבו  במצוות
בנו  את לשחוט  לאברהם וכשדברתי הנביאים מן  לאחד 
צדקו : להודיע אלא שישחוט  לבי על  עלתה לא

(‚Ï) :הפגרים מעל  העופות את

 
(ÂÎ).ÈÏ‡ ÂÚÓ˘ ‡ÏÂ:הזה הדור  ÌÙÚ.אנשי  ˙‡ Â˘˜ÈÂ הוא

להחזיר להם שא"א עד ערפם נתקשה כאילו  מליצי ענין
שאינו  לחבירו אדם  מבין במשל ואחז המקום מול  הפנים

דבריו: לשמוע חבירו  מול הפנים  להחזיר  עשו ‰ÂÚ.רוצה
מאבותם : יותר עוד  כאשר„Â˙.(ÊÎ)רעות לירמיהו ה' אמר

ישמעו  לא  אשר ידעתי האלה  הדברים כל את אליהם תדבר
לך: יענו לא אשר ידעתי  אליהם תקרא ואם להם ויברחו אליך

(ÁÎ).Ì‰ÈÏ‡ ˙Ó‡Â אין ר "ל  וכו' הגוי  זה אליהם  תאמר  אז 
אשר כאילו אלא בסיני ה ' דבר  שמעו  אשר  ישראל מבני  אלה

מוסר . מעולם למדו לא וכאילו ה' בקול  שמעו  ‡„‰לא
‰ÂÓ‡‰ ולא מפיהם  נכרתה וגם מלבותם  אבדה האל אמונת  .

בה: ÍÊ.(ËÎ)יזכרו  ÈÊ‚:ואבלות צער  דרך והוא אותם והשלך  ראשך שער תלוש  מקומות ˘‡È.לכן על קינה קול  הרימי 
למרחוק : נשמע  להיות  עברתו :ÂËÈÂ˘.הגבוהות עליו  ששפך הדור  את  ˘˜Ì‰ÈˆÂ.(Ï)עזב  ÂÓ˘ בבה"מ שמו  המתועב  עכו "ם

אותו: ‰˙ÙÂ˙.(Ï‡)לטמא ˙ÂÓ' וכו בניהם את הבמות על לשרוף  הנום  בן בגיא  עמד אשר התופת של מקישין במות  שהיו  (ולפי 

הבן ) נהמת ע"ש  הנום בן  קראו  ולהגיא התופים ע"ש  תופת הבמות בית קראו  רחמיו  ויכמרו  נשרף כשהוא הבן  בנהימת האב  ישמע לבל  ˆÈ˙ÈÂ.:בתופים ‡Ï ˘‡
ובנות: בנים להקריב  צויתי  לא לפני  ÈÏ.אפילו  ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ:כזאת דבר ÂÚ„.(Ï)לשאול  Ó‡È ‡ÏÂ עוד יקרא לא אז

רבים: הרוגים יפלו  שמה כי ההרגה  גיא יקרא  כי ֿאם הנום בן  והגיא  תופת  בשם הבמות  בתופת Â˜Â.בית יקברו  ההרוגים
עוד: לקבור מקום שם  ימצא שלא עד מאד  ‰ÌÚ.(Ï‚)הרבה ˙Ï ‰˙È‰Â השמים לעוף  למאכל  יהיה יקברו  לא אשר הנשארים

ÈÁÓ„.וכו ': ÔÈ‡Â:הנבלות מן ללכת להחרידם מי  יהיה  ÂÎÂ'.(Ï„)לא È˙˘‰Âכי וכו' ששון קול שמה עוד ישמעו לא ר "ל 
איש : בה ישאר ולא  תהיה  לחרבה

 
(ÂÎ).Â˘˜ÈÂ: קשה הפנים :ÌÙÚ.מל' מול ÎÂÚÈ‰.(ÊÎ)הוא 

ותשובה: ענייה לימוד:ÂÁ˜Ï.(ÁÎ)מל' ר"ל ÎÂ˙‰.ענין
וגוזי ‚ÈÊ.(ËÎ)נפסקה: קרחי כמו תלישה א)ענין  ÍÊ.:(מיכה

ראשו  על אלהיו  נזר  כמו נזר  יקרא השער ו )גידול  :(במדבר 
.È‡˘Â:הרמה הגבוהות:˘ÌÈÙ.ענין  מקומות נקראו כן

.˘ÂËÈÂשלו משכן  ויטוש  כמו עזיבה עח)ענין Â˙Ú.:(תהלים
וזעם: עברה  ותועבה:˘˜Ì‰ÈˆÂ.(Ï)מל' שקץ  מל'

(‡Ï).˙ÂÓ: במה נקרא Ï˙.(Ï‚)בעמק:È‚‡.מל' כן 
ההרוג: ופחד :ÈÁÓ„.גוף חרדה ענין È˙˘‰Â.(Ï„)מל'

נוגש  שבת כמו  יד )ביטול, חורבן :ÁÏ‰.:(ישעיה מל '
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(‡)   היא קינות ספר  כתב ירמיה

והיו  האש על  אשר  האח  על  יהויקים שרף אשר  המגלה
איכה  יעיב איכה ישבה איכה ביתו 'ת אל 'ף שלש בה
אל 'ף  שלש שהוא הגבר  אני עליו  הוסיף שוב  יועם,
רבים  דברים עליהם נוסף ועוד  לו ) (ירמיה שנ ' בית'ות

שלש : כנגד  שלש מיושביה :כהמה גלמוד 
 יש רב. עמה שהיתה עם רבת כמו  יתירה יו 'ד 

המקרא  לשון  לפרש באתי ואני הרבה אגדה מדרשי
כמשמעו :  אלא ממש אלמנה ולא

אצלה: לחזור  ודעתו  הים למדינת בעלה שהלך  כאשה
() : חורבנין שתי על  בכיות שתי

בו  הציתו  ערב לעת מר  דאמר  בלילה נשרף שהמקדש
מרגלים  בכיית של  לילה בלילה אחר  דבר  האור , את
הבוכה  שכל  בלילה אחר  דבר  להם, גרמה באב בתשעה

עמו : בוכה קולו  השומע בלילה  .
תמיד : בוכה שהיא מתוך  :אוהביה(‚)

:מארצה:עוני מחמת 
כשדים: עליה שהכבידו    ובמקום

מנוח : מצאה לא שם וישבה שגלתה  שיש
לנוס: מקום ואין  ומכאן  מכאן  גבולים גובה

בתמוז  עשר  שבעה בין  אגדה ומדרש וכרם. שדה של 
באב: („)לתשעה :רגלים לשון עולי

לבדה: הגימ 'ל  אלא בתיבה שורש ואין  (‰)יגון 
בשלוה: יגון :יושבים לשון  והוא הדאיבה

(Â)    מצאו לא אשר  כאילים
ברעב: כחם שהוחלש לברוח  כח  להם שאין  מרעה

 רדיפה שנרדפו  מלא וזה חסר  שבמקרא רודף כל 
שנת  וחסרה רודפתי מלא הפייט  יסד  כן  על  שלימה

כתיב: חסר  באה גאלי שנת (Ê)גאולי, 
  :עוני לידי שהביאה חורבנה ימי

 כמו צער  לשון  יא)הוא על (שופטים וירדתי
נה)ההרים ואהימה:(תהלים בשיחי אריד  

קדם: שמימי מחמדיה טוב כל  וזכרה 
 חדשה חגה משושה שביתת על  שמחו 

בגולה  שובתין  שהיו  אחר  בלשון  דורשו  ומ "א ושבתה
והיו  בשביעיות ושומטים טובים וימים בשבתות
לא  בארצכם שוטים ואומרים עליהם משחקים האומות

תשמרון : בגולה ועכשיו  לגולה (Á)שמרתם
בלע'ז : אישמוב'ר  ונד  נע קלונה:לשון 
בלע'ז : שושפי'דר  נפעלה לשון    שם הוא

שושפורי'דא: (Ë)דבר   גנאי לשון 
חטאותיה  כלומר  בגדיה, בשולי ניכר  נדותה דם הוא

בגלוי: עשאתן  הרבה גלויין ,   כשהיו
ותרד  לפיכך  אחריתם תהיה מה לב נתנו  לא חוטאין 
פליאים  שהכל  הרבה פלאים נפלאת ירידתם פלאים

עיר : לכל  אירע שלא מה לה (È)שאירע  
ומואב: עמון    בהם שנאמר  תורות ספרי

יט ) וזהב (תהלים כסף לבוז  נפנו  הכל  מזהב, הנחמדים
שכתוב  לפי לשורפם כדי תורות ספרי על  נפנים והם

כג)בהם וגו ':(דברים עמוני יבא לא  
  :ומואב עמון  אלו 



cרכב dpyn iying wxt `rivn `aa zkqn

‚äãOä úà Bì øëî,íéîc úö÷î Bì ïúðå,Bì øîàå:úBòî àáä äöøzL éúîéà,ClL úà ìèå–øeñà. ¨©¤©¨¤§¨©¦§¨¨¦§¨©¥¨©¤¦§¤¨¥¨§Ÿ¤¤¨¨
eäãN ìò eäåìä,Bì øîàå:GL ãòå ïàkî éì ïúBð äzà éà íàíéðL L,élL àéä éøä–BlL àéä éøä.Cëå ¦§¨©¨¥§¨©¦¦©¨¥¦¦¨§©¨¨¦£¥¦¤¦£¥¦¤§¨

ét ìò äNBò ïéðBæ ïa ñBúéa äéäíéîëç. ¨¨©§¤¦¤©¦£¨¦
„øëN úéöçîì éðåðç ïéáéLBî ïéà;øëN úéöçîì úBøt ïäa çwì úBòî ïzé àGå,BøëN Bì ïúBð ïk íà àlà ¥¦¦¤§¨¦§©£¦¨¨§¦¥¨¦©¨¤¥§©£¦¨¨¤¨¦¥¥§¨

bbbb.xeq` jly z` lehe zern `adúåòîä øúåî úéúééî éëì ç÷åìì øëåî åì øîàù ïåâëå .ïë úåùòì øåñà ,êìù äãù ìåèå êéìòù úåòî øúåî àáä
øëùá úåøéôä ìëà äæå ,øëîä íåéî åì äéåð÷ åæ äãù àöîð úåòîä äæ àéáéùëì ,êë êåúá úåøéôä øëåî ìëàé íàù ,ïë úåùòì øåñà êëéôì .åéùëòî äð÷
úéúééî éëì àäã ,åì äéåð÷ äãù äúéä àìù àöîðå ìá÷ù äî äæ åì øéæçéå úåòîä øúåî àéáé àì àîù ,åéùëòî úåøéô ç÷åì ìëàé íàå .åéúåòî úðúîä

:åøëùá úåøéô ìëà äæå ,øëåî ìöà åéä àîìòá äåìîë úåðåùàøä úåòîå ,éúééà àì àäå ,äéì øîà åéùëòî éð÷.ely `id ixdåéùëòî éð÷ äéì øîàã ïåâëå
éðù ùìù ãò ïàëî êì àéáà àì íàäæå ,äéáâ ìéæåà éìåæàå åììä íéîãá åéùëòî äá ÷éæçä øåîâ øëî úðî ìòù ,øåîâ ïéð÷ àìà àéä àúëîñà åàìã ,í

,äåìì úåøéôä ïúé íéðù ùìù ãò äåìîì åéúåòî äåìä øéæçé íà ,ùéìù ãéá íéçðåî åéäé úåøéôäå .íìá÷é íéðù ùìù ãò åéúåòî åì øéæçé íàù åéìò ìá÷
:äúéä äãùä éîã äàåìä äúåàå ,äàåìä úòùî åì äéåð÷ äãùä äúéäù ,äåìîì úåøéôä ïúé åàì íàå

cccc.xky zivgnl ipepg oiaiyen oi`øëúùîå äèåøô äèåøô úåðçá ïøëåî äúàå òìñá ïéàñ òáøà ÷åùá íéøëîð úåøéô éøä éðåðçì úéáä ìòá øîàé àì
úéöçîì àéèî÷øô ìá÷îä íúñ ,ïåã÷ô àâìôå äåìî àâìô à÷ñò êä ïì àîéé÷ã íåùî ,àúìîã àîòèå .÷åìçð çåéøäå úåðçá øåëîå áùå úåøéô êìéä ,äàñ
÷åùä øòùá úåòîá åìöà àîåù àéä éøäù åìöà àéä äåìî ïéñðåàá áééçéîã ïåéë àâìô àéää êëìéä ,àìåæå ïéñðåàá ïø÷ä éöç úåéøçà åéìò ìá÷î øëù
åìîò øëù åì ïúåð ïë íà àìà .øåñà êëéôì ,äåìîä úåòî úðúîä øëùá åìöà ïåã÷ô àåäù úéáä ìòá ìù åéöçá ÷ñòúî àöîð ,øëù éöç ìåèéì åðéãå
úåùòìå åæë äãáë äëàìîî ìèáéì ìåèéì äöåø íãà äîë ,çôð åà øâð äéä íà ,äðéî ìèáã äëàìî äúåà ìù ìèá ìòåôë éöçä åúåàá ìîò àåäù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äãOä úà Bì øëî, לשמעון שדהו  את ראובן  מכר –Bì ïúðå– ÈÇÆÇÈÆÀÈÇ
לראובן, íéîcשמעון úö÷î,השדה ממחיר  חלק –Bì øîàå– ÄÀÈÈÄÀÈÇ
לשמעון: úBòîראובן àáä äöøzL éúîéà,השדה דמי שאר – ÅÈÇÆÄÀÆÈÅÈ
ClL úà ìèå; שלך השדה את וקח –øeñà בגמרא כן. לעשות – ÀÙÆÆÈÈ

שאר "לכשתביא לשמעון : ראובן  שאמר  בכגון כאן  שמדובר מבואר,

השדה את תקנה eהמעות iykrn," ששניהם לפי כן, לעשות אסור  הלכך
השדה: פירות את לאכול יביא `xeq,(ראובן )xkendאסורים שמא

אוכל שהמוכר  והרי  שלו, השדה ונמצא המעות שאר  (שמעון ) הלוקח
מעותיו; המתנת בשכר  `xeq,פירות gweld okeשאר יביא לא שמא

הדמים  מקצת בשכר פירות שאכל  ונמצא המקח, יתקיים ולא המעות
מילווה; בתורת אלא בידו אינם אלו דמים והרי המוכר , אצל  לו  שיש 

ויתנם  השדה, למי שיתברר  עד שליש , ביד  הפירות את מפקידים הלכך 
השדה  את תקנה המעות שאר "לכשתביא לו אמר  לא אם ברם, לו .

e iykrn,"כלומר השדה", את תקנה המעות שאר  "לכשתביא אלא:
עד פירות אוכל המוכר  הרי  המעות, שאר  שיביא יום מאותו שיקנה

ואם  ממנו. מוציאים הלוקח, אכל  ואם המעות; שאר הלוקח שיביא
אצלך ", חוב הן  הרי המעות ושאר  מעכשיו, השדה את "קנה לו: אמר 

מידו  מוציאים המוכר אכל  ואם המוכר; ולא פירות אוכל  הלוקח הרי
שניהם  מעותיך", כשיעור  מעכשיו  "קנה לו : אמר ואם שאכל . מה כל

וזהו  שנשארו. המעות כשיעור והמוכר שנתן , כשיעור  הלוקח אוכלים:
בגמרא: `mixeq,שאמרו  mdipyy minrt ,mixzen mdipyy minrt"

xkende xzen gweldy minrte ,xeq` gwelde xzen xkendy minrte
.(e ,e dele deln 'ld m"anx ;a ,dq `rivn `aa) "xeq`ìò eäåìäÄÀÈÇ

eäãN שדהו של משכון תמורת כסף סכום לשמעון  ראובן הלוה – ÈÅ
,(d`eldd mekqn xzei deey `edy)Bì øîàå: לשמעון ראובן  –íà ÀÈÇÄ

GL ãòå ïàkî éì ïúBð äzà éàíéðL Lלי מחזיר אינך אם – ÄÇÈÅÄÄÈÀÇÈÈÄ
שנים, שלוש תוך ההלואה élLאת àéä éøäשקיבלתי השדה – ÂÅÄÆÄ

הזמן, אותו בתוך שמעון  לו  החזיר ולא במשכון ; àéäממך éøäÂÅÄ
LBlמבואר בגמרא בבבב),),),),– סוסוסוסו,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  לראובן:((((בבאבבאבבאבבא שמעון  שאמר  כגון Æ

שלוש ועד  מכאן  ההלואה את לך  אחזיר לא אם מעכשיו שדי את קנה

ההלואה. משעת גמור  קנין  כאן שיש מאחר שלו, היא הרי הלכך  שנים,
ההלואה  את יחזיר  שמעון  אם שליש; ביד  מופקדים יהיו  הפירות ברם

את  יתן  לאו , ואם לשמעון; הפירות את השליש  יתן  שנים, שלוש עד 
ואותה  ההלואה, משעת לו קנויה השדה שהיתה לראובן, הפירות

היתה השדה דמי  lefa);ההלואה el dxkne) שמעון אמר לא אם אבל 

לא  "אם עמו : התנה שראובן אלא מעכשיו", שדי את "קנה לראובן 
על אף שלי ", היא הרי שנים שלוש  ועד  מכאן  ההלואה את לי תחזיר 

קנה  לא תנאו, כפי  שנים שלוש  עד ההלואה את לו  החזיר  שלא פי 
אסמכתא  וכל בלבד , אסמכתא אלא כאן שאין לפי  שדהו , את ראובן

להקנותו . בלבו גמר  לא שהרי  קונה, ïéðBæאינה ïa ñBúéa äéä CëåÀÈÈÈÇÀÆÄ
íéîëç ét ìò äNBò השדה על מלוה שהיה החכמים, בהסכמת – ÆÇÄÂÈÄ

מסויים, זמן עד ההלואה את לו  יחזיר לא שאם הלווה עם ומתנה

כאילו  שנראה פי  על  ואף ההלואה; משעת לו קנויה השדה תהא
לא  מקום מכל  ההלואה, הנאת בשכר  למלוה השדה את מוכר הלווה

ריבית. משום בזה חששו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øëN úéöçîì éðåðç ïéáéLBî ïéàלחנווני פירותיו אדם יתן  לא – ÅÄÄÆÀÈÄÀÇÂÄÈÈ
הרווח  ואת בקמעונות, בחנותו  החנווני  שימכרם כדי השוק, בשער

ביניהם, יחלקו úBòîוההפסד ïzé àGå,לחנווני –úBøt ïäa çwì ÀÄÅÈÄÇÈÆÅ
בשוק, פירות בהן שיקנה –øëN úéöçîì ויחלוק שימכרם, כדי  – ÀÇÂÄÈÈ

הזאת  שהעיסקה מפני  שאסור  והטעם ביניהם; וההפסד  הרווח את

מחברו  עסק המקבל שסתם כלומר פיקדון, וחציה מילווה (dxegqחציה
(oenn e` להתחייב הקרן חצי אחריות עליו  מקבל שכר , למחצית

הוא  וממנו אצלו , הוא מילווה הזה החצי ונמצא ובהוזלה, באונסים
שאינו  אצלו, הוא פיקדון האחר  החצי  ואילו  שלו , הרווח את נוטל 

וכן  ברווח; חלקו את הסחורה בעל נוטל וממנו  כלל, באחריותו  חייב
על הפסדו אחריות מילווה העשוי  חציו שהרי בהפסד , אף עמו  חולק

או  הפירות בעל על  הפסדו אחריות פיקדון  העשוי  וחציו  המתעסק,
נמצא  פיקדון, עליו  העשוי  מהחצי  כלום למתעסק ואין והואיל  המעות,

אסור זה והרי המילווה, חלק בשכר  הפיקדון  בחלק להתעסק טורח
ריבית, אבק Bìמשום ïúBð ïk íà àlàבעל או  הפירות בעל  – ÆÈÄÅÅ

לחנווני, פיקדון BøëNהמעות, שהוא החצי באותו טירחתו  בשביל  – ÀÈ
ברייתא:ìòBôkאצלו , מובאת בגמרא –,lha lretk:בגמרא ופירשו  ÀÅ

עושה  היה שאם כלומר ממנה, שבטל מלאכה אותה של בטל  כפועל 

קלה, מלאכה היא וזאת הרבה, בה ומרוויח קשה מלאכה תחילה
זו  מלאכה לעשות משכרו יפחות כמה מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אומדים ויש 

לגמרי ובטל  היושב פועל((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),כפועל כמה שאומדים כלומר 
לגמרי ממלאכתו להבטל כדי ליטול  קע קע קע קע """"ז ז ז ז ););););רוצה יוסף יוסף יוסף יוסף """" ויש("("("("בית בית בית בית 

מלאכה, שום לו ואין שבטל אדם שרואים התוספות, דברי  מבארים
זה בעסק ולהתעסק ליטול  רוצה היה ועיין ועיין ועיין ועיין כמה שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; ("("("("חכמתחכמתחכמתחכמת

izdw - zex`ean zeipyn
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ìòBôk.äöçîì ïéìBâðøz ïéáéLBî ïéà;äöçîì ïéçéñe ïéìâò ïéîL ïéàå,BðBæîe Bìîò øëN Bì ïúBð ïk íà àlà. §¥¥¦¦©§§¦§¤¡¨§¥¨¦£¨¦§¨¦§¤¡¨¤¨¦¥¥§©£¨§
äöçîì ïéçéñe ïéìâò ïéìa÷î ìáà;lLî eäiL ãò ïúBà ïéìcâîeïéL;øBîçå–úðòBè àäzL ãò. £¨§©§¦£¨¦§¨¦§¤¡¨§©§¦¨©¤§§ª¨¦©£©¤§¥¤¤

‰äöçîì ìëBàå äNBò àeäL øác ìëå øBîçå äøt ïéîL.ãiî úBãìeä úà ÷Bìçì eâäpL íB÷î–ïé÷ìBç, ¨¦¨¨©£§¨¨¨¤¤§¥§¤¡¨§¤¨£©£¤©§¨¦¨§¦
ìcâì eâäpL íB÷î–eìcâé.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:Bnà íò ìâò ïéîL,Bnà íò çéñe.ìò æéøôîe §¤¨£§©¥§©§©¨¦§¤©§¦¥¥¨¦¥¤¦¦§¨¦¦©§¦©

eäãN,úéaø íeMî LLBç Bðéàå. ¨¥§¥¥¦¦¦
ÂìàøNiî ìæøa ïàö ïéìa÷î ïéà,úéaø àeäL éðtî.íéøëpä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷î ìáà,éåBìåïéåìîe ïäî ï ¥§©§¦Ÿ©§¤¦¦§¨¥¦§¥¤¦¦£¨§©§¦Ÿ©§¤¦©¨§¦§¦¥¤©§¦

:äì÷ äëàìî.dvgnl milebpxz oiaiyen oi`íéçåøôàä åéäéù äî øëù úéöçîì íéçåøôà ìãâì íäéìò äáéùåäì úìåâðøúä ìòáì íéîãá íéöéá íåùì
ïééöç úà ìãâî äæ àöîð ,äåìî àâìô äéì äåä ,åúåîé íà åà åì÷ì÷úé íà íéöéáä éîã éöç úåéøçà åéìò ìá÷î äæå ìéàåäã ,íéöéáä éîã ìò øúåé íéåù

:åéúåòî úðúîä øëùá éðùä.epefne:íéçåøôàá àéöåî àåäù ïåæî.dvgnl oigiiqe milbr oiny oi`eíéúðù íìãâì êéìò íìá÷ ,êëå êë íéåù íä åéùëò
:åúåîé íà ãñôä úéöçîìå ,øëù úéöçîì.migiiqe milbr milawn la`:íäéðéá å÷ìçé åéçé íàå íåìë íìùé àì åúåîé íàù ,àîåù àìá .íéðè÷eidiyk

.miyleyn:å÷åìçé æàå ïìåãâ ùéìù ìò åãîòéùë ùåøéô.zpreh `dzy cr xengae:ä÷åìç íãå÷ íìãâì íâäðî äéä êë .éåàùî
dddd.dxt oiny:ìá÷îì äìåë ïúëàìîå ,äëàìîì ïééåàøù .ìåãâ øåîçå ,äìåãâ.dvgnl:úåãìåáå íéîãá ,åçéáùéù çáù ÷åìçì.cin zecled z` welgl

:íåé íéùéîç äñâáå íåé íéùìù ä÷ã äîäáá ,ïú÷åìç úòù àåáúùë.en` mr lbr oinyïáøë äëìä ïéàå .íàì àìà ìâòì ïåæîå ìîò ïúéì êéøö ïéàå
:ìàéìîâ ïá ïåòîù.edcy lr oixtneíéìùåøé áùú úåæøô ïåùì .ï"ééæá ,æéøôîå éñøâã úéàå .äáøå äøô ïåùì('á äéøëæ)àåäå .åäãù ìò áéçøî øîåìë .

äìòî éðàå äùøçìå äòøæìå åæ äãù ìáæì àéöåäì ìëåàù æåæ íéúàî éðéåìä ,äðùì ïéøåë úøùò êãù úåøéëçá ç÷éì ìéâø äúà [øéëçîì øëåç] åì øîàéù
éãòî åìéàë éåäã ,øúåî äæ ,êéúåòî êì øéæçàå äðùì íéøåë á"é äúåøéëçá êìäúåøéëçù úçáåùîå äáåè äãù åðîî øëåçù éðôî åììä íéøåë éðù åì ó

:äòø äãù úåøéëçî äôé
eeee.lfxa o`v oilawn oi`äøéúé äðùîã â"òàå .øëùä íé÷ìåç åéúåòî åì ïúåð ïéàù ïîæ ìëå ,úåòîá åéìò íúåà íùå ,ìá÷îä ìò íéñëðä úåéøçà ìë

íåùî äéì è÷ð .åéìò úåéøçàä ìë ìá÷ã àëä ïëù ìëå ,ãñôäá àâìô äéìò ìá÷îã íåùî øëù úéöçîì éðåðç íéáéùåî ïéà ìéòì äéì àðú àäã ,àéä
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טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  äöçîì""""תוספותתוספותתוספותתוספות ïéìBâðøz ïéáéLBî ïéà יתן לא – ÅÄÄÇÀÀÄÀÆÁÈ
התרנגולת  את שיושיב כדי דמיהן , בשומת וביצים תרנגולת לחברו אדם

הביצי וההפסד,על  הרווח את בשווה ויחלקו אפרוחים, ויגדל  ïéàåÀÅם
äöçîì ïéçéñe ïéìâò ïéîLלך הא לחברו : אדם יאמר  לא – ÈÄÂÈÄÀÈÄÀÆÁÈ

סייחים או mixeng),עגלים ipa) אותם וגדל וכך , כך  היום ששוויים

וכל בהפסד; נחלק ימותו אם או  הרווח, את בינינו ונחלק שנתיים,
מחצית  על  אחריות עליו מקבל  וזה שהואיל לעיל, שבארנו  מהטעם זה

אותו  על  כלווה הוא הרי  הסייחים, או העגלים מחצית על  או הביצים
אסור זה והרי  הלואתו , בשכר הנותן  של בחציו טורח ונמצא החצי ,

ריבית, אבק Bìמשום ïúBð ïk íà àlà, למטפל –Bìîò øëN ÆÈÄÅÅÀÇÂÈ
טירחתו , בעד  –BðBæîe.ולבהמות לאפרוחים המזון מחצית –ìáà ÀÂÈ

äöçîì ïéçéñe ïéìâò ïéìa÷î לא ימותו שאם שומה, בלי – ÀÇÀÄÂÈÄÀÈÄÀÆÁÈ
וכיון  ביניהם, הרווח את יחלקו ויגדלו, יחיו ואם כלום, המטפל ישלם

איסור כל  ואין מילווה, כאן  אין  אחריותם, עליו מקבל  המטפל שאין
ריבית. אבק ïéLlLîמשום eäiL ãò ïúBà ïéìcâîeעד – ÀÇÀÄÈÇÆÀÀËÈÄ

גידולם שליש  על העגלים שיהיו ((((רש רש רש רש """"י י י י ););););שיעמדו עד מפרשים, ויש 

שנים שלוש  מגדלים,øBîçå((((רמברמברמברמב""""םםםם););););בני  –úðòBè àäzL ãò ÇÂÇÆÀÅÆÆ
משא נושאת –,(dawpe xkf llek xeng) היה שכך  ביניהם, יחלקו ואז

חלוקה. קודם לגדל  מנהגם

i p y m e i
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øBîçå äøt ïéîL,למלאכה וראויים גדולים כשהם –øác ìëå ÈÄÈÈÇÂÀÈÈÈ
ìëBàå äNBò àeäLכדי מלאכתו  בשכר  ויש מלאכה עושה – ÆÆÀÅ

וחמורäöçîìאכילתו, פרה לחברו למסור  לאדם שמותר  כלומר  – ÀÆÁÈ
את  ביניהם ויחלוק ובהשבחתם, בגידולם שיטפל  כדי שוויים, בשומת
כאן  ואין  ימותו, אם ההפסד  את וכן ובוולדותיהם, בשבחם הרווח

עמלו  שכר והוא למלאכתו , בהם משתמש  וחברו  הואיל ריבית, חשש
ãiîומזונו. úBãìeä úà ÷Bìçì eâäpL íB÷î פרה שהמקבל  – ÀÆÈÂÇÂÆÇÀÈÄÈ

חלוקתן , שעת משתגיע אלא בולדות, לטפל נוהג אינו  למחצה וחמור 
חמישים  לאחר גסה ובבהמה יום, שלושים לאחר דקה בבהמה היינו :

xnba`),יום `ziixa),הבעלים עם חולק הוא את ïé÷ìBçמיד – ÀÄ
חלוקתן. שעת עד אלא בהם מטפל ואינו  eâäpLהולדות, íB÷îÀÆÈÂ

ìcâì,בשותפות הולדות את –eìcâéוחמור פרה שהמקבל היינו  – ÀÇÅÀÇÀ
שיגדלו . עד  בולדות אף מטפל  ìàéìîbלמחצה ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

Bnà íò çéñe ,Bnà íò ìâò ïéîL :øîBà ששנינו פי על  אף – ÅÈÄÅÆÄÄÀÈÄÄ
אגב  מקום מכל  למחצה, וסייחים עגלים שמים שאין  ד ), (משנה לעיל 
לחברו  שהנותן כלומר  וולדותיהם, את גם שמים והחמור הפרה ש ּום

כדי שוויים, בשומת וולדותיהם את גם לו  ליתן  רשאי  וחמור פרה
והמקבל שהואיל  ההפסד , ואת הריווח את ביניהם ויחלקו  בהם, שיטפל 

בשביל אף ומזון עמל  שכר  כאן  יש  והחמור, הפרה במלאכת מרוויח
ובסייח. בעגל l`ilnb.הטיפול  oa oerny oaxk dkld oi`eìò æéøôîeÇÀÄÇ

eäãN להו מותר  מחברו  שדה החוכר  בשביל– חכירתו  דמי  על  סיף ÈÅ
בעשרה  השדה את שחכר כגון השדה, את להשביח מעות שילווהו 

זוז מאתיים לי  תן למחכיר : ואמר  לשנה, ואשביח (d`elda),כורים
לשנה כור עשר  שנים לך  אתן ואני  השדה, את xnba`),בהן  `ziixa)

מותר, זה úéaøהרי  íeMî LLBç Bðéàå הכורים שני  שתוספת – ÀÅÅÄÄÄ
טובה  שדה ממנו חוכר שנמצא מפני אלא ההלואה, בשכר אינה לשנה
מרחיב  היינו "מפריז " ויותר. כור עשר  שנים חכירתה שדמי ומשובחת,

גורסים: ויש ירושלים". תשב "פרזות מלשון  מלשון oixtnומגדיל,
ורבה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).פרה
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ìàøNiî ìæøa ïàö ïéìa÷î ïéà שקיימות היינו ברזל " "צאן – ÅÀÇÀÄÙÇÀÆÄÄÀÈÅ
לחברו: האומר כגון המקבל, על אחריותן  שכל  לפי  כברזל , לבעליהן 
שנתיים, או שנה בהן  שתטפל  כדי סלע, מאה השוות צאן מאה לך הא

ימותו  שאם עליך , אחריותן  שכל בתנאי  ובחלב, ובולדות בגיזה ונחלק
סלע מאה דמיהן, את לי  לשלם עליך  יוזלו , או יכחשו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;או

ברזל ;המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); צאן ישראל מידי  לקבל שאסור  ללמדנו, המשנה ובאה
הם  ונקראים המקבל, על  אחריותם שכל אחרים לנכסים הדין והוא

א); ז, יבמות (עיין  ברזל " צאן  úéaø"נכסי  àeäL éðtîכלומר – ÄÀÅÆÄÄ
להפסד ורחוק לשכר  קרוב הצאן  שבעל  לפי  ריבית, הלהלהלהל''''אבק ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

יביביביב);););); ח ח ח ח ,,,, ולוהולוהולוהולוה משלם מלוה מלוה מלוה מלוה  והוא למקבל, הפירות שכל  מפרשים, ויש

שהואיל להשמיענו, המשנה ובאה לשנה, קצוב סכום הצאן  לבעל
אסור, זה הרי  השבח, דמי  לו  פוסק ואף הצאן, על  דמים לו  ופוסק

ziaix `edy iptnהתורה מן  האסורה רש רש רש רש """"ייייגמורה ועיין ועיין ועיין ועיין  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

ז ז ז ז ).).).). ה ה ה ה ,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבאבבאבבאבבא התוספתאהתוספתאהתוספתאהתוספתא עלעלעלעל יחזקאל יחזקאל יחזקאל יחזקאל """" """"חזוןחזוןחזוןחזון חידושיחידושיחידושיחידושי ועייןועייןועייןועיין וברטנורא וברטנורא וברטנורא וברטנורא ;;;;

izdw - zex`ean zeipyn
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‚äãOä úà Bì øëî,íéîc úö÷î Bì ïúðå,Bì øîàå:úBòî àáä äöøzL éúîéà,ClL úà ìèå–øeñà. ¨©¤©¨¤§¨©¦§¨¨¦§¨©¥¨©¤¦§¤¨¥¨§Ÿ¤¤¨¨
eäãN ìò eäåìä,Bì øîàå:GL ãòå ïàkî éì ïúBð äzà éà íàíéðL L,élL àéä éøä–BlL àéä éøä.Cëå ¦§¨©¨¥§¨©¦¦©¨¥¦¦¨§©¨¨¦£¥¦¤¦£¥¦¤§¨

ét ìò äNBò ïéðBæ ïa ñBúéa äéäíéîëç. ¨¨©§¤¦¤©¦£¨¦
„øëN úéöçîì éðåðç ïéáéLBî ïéà;øëN úéöçîì úBøt ïäa çwì úBòî ïzé àGå,BøëN Bì ïúBð ïk íà àlà ¥¦¦¤§¨¦§©£¦¨¨§¦¥¨¦©¨¤¥§©£¦¨¨¤¨¦¥¥§¨

bbbb.xeq` jly z` lehe zern `adúåòîä øúåî úéúééî éëì ç÷åìì øëåî åì øîàù ïåâëå .ïë úåùòì øåñà ,êìù äãù ìåèå êéìòù úåòî øúåî àáä
øëùá úåøéôä ìëà äæå ,øëîä íåéî åì äéåð÷ åæ äãù àöîð úåòîä äæ àéáéùëì ,êë êåúá úåøéôä øëåî ìëàé íàù ,ïë úåùòì øåñà êëéôì .åéùëòî äð÷
úéúééî éëì àäã ,åì äéåð÷ äãù äúéä àìù àöîðå ìá÷ù äî äæ åì øéæçéå úåòîä øúåî àéáé àì àîù ,åéùëòî úåøéô ç÷åì ìëàé íàå .åéúåòî úðúîä

:åøëùá úåøéô ìëà äæå ,øëåî ìöà åéä àîìòá äåìîë úåðåùàøä úåòîå ,éúééà àì àäå ,äéì øîà åéùëòî éð÷.ely `id ixdåéùëòî éð÷ äéì øîàã ïåâëå
éðù ùìù ãò ïàëî êì àéáà àì íàäæå ,äéáâ ìéæåà éìåæàå åììä íéîãá åéùëòî äá ÷éæçä øåîâ øëî úðî ìòù ,øåîâ ïéð÷ àìà àéä àúëîñà åàìã ,í

,äåìì úåøéôä ïúé íéðù ùìù ãò äåìîì åéúåòî äåìä øéæçé íà ,ùéìù ãéá íéçðåî åéäé úåøéôäå .íìá÷é íéðù ùìù ãò åéúåòî åì øéæçé íàù åéìò ìá÷
:äúéä äãùä éîã äàåìä äúåàå ,äàåìä úòùî åì äéåð÷ äãùä äúéäù ,äåìîì úåøéôä ïúé åàì íàå

cccc.xky zivgnl ipepg oiaiyen oi`øëúùîå äèåøô äèåøô úåðçá ïøëåî äúàå òìñá ïéàñ òáøà ÷åùá íéøëîð úåøéô éøä éðåðçì úéáä ìòá øîàé àì
úéöçîì àéèî÷øô ìá÷îä íúñ ,ïåã÷ô àâìôå äåìî àâìô à÷ñò êä ïì àîéé÷ã íåùî ,àúìîã àîòèå .÷åìçð çåéøäå úåðçá øåëîå áùå úåøéô êìéä ,äàñ
÷åùä øòùá úåòîá åìöà àîåù àéä éøäù åìöà àéä äåìî ïéñðåàá áééçéîã ïåéë àâìô àéää êëìéä ,àìåæå ïéñðåàá ïø÷ä éöç úåéøçà åéìò ìá÷î øëù
åìîò øëù åì ïúåð ïë íà àìà .øåñà êëéôì ,äåìîä úåòî úðúîä øëùá åìöà ïåã÷ô àåäù úéáä ìòá ìù åéöçá ÷ñòúî àöîð ,øëù éöç ìåèéì åðéãå
úåùòìå åæë äãáë äëàìîî ìèáéì ìåèéì äöåø íãà äîë ,çôð åà øâð äéä íà ,äðéî ìèáã äëàìî äúåà ìù ìèá ìòåôë éöçä åúåàá ìîò àåäù
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äãOä úà Bì øëî, לשמעון שדהו  את ראובן  מכר –Bì ïúðå– ÈÇÆÇÈÆÀÈÇ
לראובן, íéîcשמעון úö÷î,השדה ממחיר  חלק –Bì øîàå– ÄÀÈÈÄÀÈÇ
לשמעון: úBòîראובן àáä äöøzL éúîéà,השדה דמי שאר – ÅÈÇÆÄÀÆÈÅÈ
ClL úà ìèå; שלך השדה את וקח –øeñà בגמרא כן. לעשות – ÀÙÆÆÈÈ

שאר "לכשתביא לשמעון : ראובן  שאמר  בכגון כאן  שמדובר מבואר,

השדה את תקנה eהמעות iykrn," ששניהם לפי כן, לעשות אסור  הלכך
השדה: פירות את לאכול יביא `xeq,(ראובן )xkendאסורים שמא

אוכל שהמוכר  והרי  שלו, השדה ונמצא המעות שאר  (שמעון ) הלוקח
מעותיו; המתנת בשכר  `xeq,פירות gweld okeשאר יביא לא שמא

הדמים  מקצת בשכר פירות שאכל  ונמצא המקח, יתקיים ולא המעות
מילווה; בתורת אלא בידו אינם אלו דמים והרי המוכר , אצל  לו  שיש 

ויתנם  השדה, למי שיתברר  עד שליש , ביד  הפירות את מפקידים הלכך 
השדה  את תקנה המעות שאר "לכשתביא לו אמר  לא אם ברם, לו .

e iykrn,"כלומר השדה", את תקנה המעות שאר  "לכשתביא אלא:
עד פירות אוכל המוכר  הרי  המעות, שאר  שיביא יום מאותו שיקנה

ואם  ממנו. מוציאים הלוקח, אכל  ואם המעות; שאר הלוקח שיביא
אצלך ", חוב הן  הרי המעות ושאר  מעכשיו, השדה את "קנה לו: אמר 

מידו  מוציאים המוכר אכל  ואם המוכר; ולא פירות אוכל  הלוקח הרי
שניהם  מעותיך", כשיעור  מעכשיו  "קנה לו : אמר ואם שאכל . מה כל

וזהו  שנשארו. המעות כשיעור והמוכר שנתן , כשיעור  הלוקח אוכלים:
בגמרא: `mixeq,שאמרו  mdipyy minrt ,mixzen mdipyy minrt"

xkende xzen gweldy minrte ,xeq` gwelde xzen xkendy minrte
.(e ,e dele deln 'ld m"anx ;a ,dq `rivn `aa) "xeq`ìò eäåìäÄÀÈÇ

eäãN שדהו של משכון תמורת כסף סכום לשמעון  ראובן הלוה – ÈÅ
,(d`eldd mekqn xzei deey `edy)Bì øîàå: לשמעון ראובן  –íà ÀÈÇÄ

GL ãòå ïàkî éì ïúBð äzà éàíéðL Lלי מחזיר אינך אם – ÄÇÈÅÄÄÈÀÇÈÈÄ
שנים, שלוש תוך ההלואה élLאת àéä éøäשקיבלתי השדה – ÂÅÄÆÄ

הזמן, אותו בתוך שמעון  לו  החזיר ולא במשכון ; àéäממך éøäÂÅÄ
LBlמבואר בגמרא בבבב),),),),– סוסוסוסו,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  לראובן:((((בבאבבאבבאבבא שמעון  שאמר  כגון Æ

שלוש ועד  מכאן  ההלואה את לך  אחזיר לא אם מעכשיו שדי את קנה

ההלואה. משעת גמור  קנין  כאן שיש מאחר שלו, היא הרי הלכך  שנים,
ההלואה  את יחזיר  שמעון  אם שליש; ביד  מופקדים יהיו  הפירות ברם

את  יתן  לאו , ואם לשמעון; הפירות את השליש  יתן  שנים, שלוש עד 
ואותה  ההלואה, משעת לו קנויה השדה שהיתה לראובן, הפירות

היתה השדה דמי  lefa);ההלואה el dxkne) שמעון אמר לא אם אבל 

לא  "אם עמו : התנה שראובן אלא מעכשיו", שדי את "קנה לראובן 
על אף שלי ", היא הרי שנים שלוש  ועד  מכאן  ההלואה את לי תחזיר 

קנה  לא תנאו, כפי  שנים שלוש  עד ההלואה את לו  החזיר  שלא פי 
אסמכתא  וכל בלבד , אסמכתא אלא כאן שאין לפי  שדהו , את ראובן

להקנותו . בלבו גמר  לא שהרי  קונה, ïéðBæאינה ïa ñBúéa äéä CëåÀÈÈÈÇÀÆÄ
íéîëç ét ìò äNBò השדה על מלוה שהיה החכמים, בהסכמת – ÆÇÄÂÈÄ

מסויים, זמן עד ההלואה את לו  יחזיר לא שאם הלווה עם ומתנה

כאילו  שנראה פי  על  ואף ההלואה; משעת לו קנויה השדה תהא
לא  מקום מכל  ההלואה, הנאת בשכר  למלוה השדה את מוכר הלווה

ריבית. משום בזה חששו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øëN úéöçîì éðåðç ïéáéLBî ïéàלחנווני פירותיו אדם יתן  לא – ÅÄÄÆÀÈÄÀÇÂÄÈÈ
הרווח  ואת בקמעונות, בחנותו  החנווני  שימכרם כדי השוק, בשער

ביניהם, יחלקו úBòîוההפסד ïzé àGå,לחנווני –úBøt ïäa çwì ÀÄÅÈÄÇÈÆÅ
בשוק, פירות בהן שיקנה –øëN úéöçîì ויחלוק שימכרם, כדי  – ÀÇÂÄÈÈ

הזאת  שהעיסקה מפני  שאסור  והטעם ביניהם; וההפסד  הרווח את

מחברו  עסק המקבל שסתם כלומר פיקדון, וחציה מילווה (dxegqחציה
(oenn e` להתחייב הקרן חצי אחריות עליו  מקבל שכר , למחצית

הוא  וממנו אצלו , הוא מילווה הזה החצי ונמצא ובהוזלה, באונסים
שאינו  אצלו, הוא פיקדון האחר  החצי  ואילו  שלו , הרווח את נוטל 

וכן  ברווח; חלקו את הסחורה בעל נוטל וממנו  כלל, באחריותו  חייב
על הפסדו אחריות מילווה העשוי  חציו שהרי בהפסד , אף עמו  חולק

או  הפירות בעל על  הפסדו אחריות פיקדון  העשוי  וחציו  המתעסק,
נמצא  פיקדון, עליו  העשוי  מהחצי  כלום למתעסק ואין והואיל  המעות,

אסור זה והרי המילווה, חלק בשכר  הפיקדון  בחלק להתעסק טורח
ריבית, אבק Bìמשום ïúBð ïk íà àlàבעל או  הפירות בעל  – ÆÈÄÅÅ

לחנווני, פיקדון BøëNהמעות, שהוא החצי באותו טירחתו  בשביל  – ÀÈ
ברייתא:ìòBôkאצלו , מובאת בגמרא –,lha lretk:בגמרא ופירשו  ÀÅ

עושה  היה שאם כלומר ממנה, שבטל מלאכה אותה של בטל  כפועל 

קלה, מלאכה היא וזאת הרבה, בה ומרוויח קשה מלאכה תחילה
זו  מלאכה לעשות משכרו יפחות כמה מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אומדים ויש 

לגמרי ובטל  היושב פועל((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),כפועל כמה שאומדים כלומר 
לגמרי ממלאכתו להבטל כדי ליטול  קע קע קע קע """"ז ז ז ז ););););רוצה יוסף יוסף יוסף יוסף """" ויש("("("("בית בית בית בית 

מלאכה, שום לו ואין שבטל אדם שרואים התוספות, דברי  מבארים
זה בעסק ולהתעסק ליטול  רוצה היה ועיין ועיין ועיין ועיין כמה שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; ("("("("חכמתחכמתחכמתחכמת

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iying wxt `rivn `aa zkqn
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äöçîì ïéçéñe ïéìâò ïéìa÷î ìáà;lLî eäiL ãò ïúBà ïéìcâîeïéL;øBîçå–úðòBè àäzL ãò. £¨§©§¦£¨¦§¨¦§¤¡¨§©§¦¨©¤§§ª¨¦©£©¤§¥¤¤
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ïééöç úà ìãâî äæ àöîð ,äåìî àâìô äéì äåä ,åúåîé íà åà åì÷ì÷úé íà íéöéáä éîã éöç úåéøçà åéìò ìá÷î äæå ìéàåäã ,íéöéáä éîã ìò øúåé íéåù

:åéúåòî úðúîä øëùá éðùä.epefne:íéçåøôàá àéöåî àåäù ïåæî.dvgnl oigiiqe milbr oiny oi`eíéúðù íìãâì êéìò íìá÷ ,êëå êë íéåù íä åéùëò
:åúåîé íà ãñôä úéöçîìå ,øëù úéöçîì.migiiqe milbr milawn la`:íäéðéá å÷ìçé åéçé íàå íåìë íìùé àì åúåîé íàù ,àîåù àìá .íéðè÷eidiyk

.miyleyn:å÷åìçé æàå ïìåãâ ùéìù ìò åãîòéùë ùåøéô.zpreh `dzy cr xengae:ä÷åìç íãå÷ íìãâì íâäðî äéä êë .éåàùî
dddd.dxt oiny:ìá÷îì äìåë ïúëàìîå ,äëàìîì ïééåàøù .ìåãâ øåîçå ,äìåãâ.dvgnl:úåãìåáå íéîãá ,åçéáùéù çáù ÷åìçì.cin zecled z` welgl

:íåé íéùéîç äñâáå íåé íéùìù ä÷ã äîäáá ,ïú÷åìç úòù àåáúùë.en` mr lbr oinyïáøë äëìä ïéàå .íàì àìà ìâòì ïåæîå ìîò ïúéì êéøö ïéàå
:ìàéìîâ ïá ïåòîù.edcy lr oixtneíéìùåøé áùú úåæøô ïåùì .ï"ééæá ,æéøôîå éñøâã úéàå .äáøå äøô ïåùì('á äéøëæ)àåäå .åäãù ìò áéçøî øîåìë .

äìòî éðàå äùøçìå äòøæìå åæ äãù ìáæì àéöåäì ìëåàù æåæ íéúàî éðéåìä ,äðùì ïéøåë úøùò êãù úåøéëçá ç÷éì ìéâø äúà [øéëçîì øëåç] åì øîàéù
éãòî åìéàë éåäã ,øúåî äæ ,êéúåòî êì øéæçàå äðùì íéøåë á"é äúåøéëçá êìäúåøéëçù úçáåùîå äáåè äãù åðîî øëåçù éðôî åììä íéøåë éðù åì ó

:äòø äãù úåøéëçî äôé
eeee.lfxa o`v oilawn oi`äøéúé äðùîã â"òàå .øëùä íé÷ìåç åéúåòî åì ïúåð ïéàù ïîæ ìëå ,úåòîá åéìò íúåà íùå ,ìá÷îä ìò íéñëðä úåéøçà ìë

íåùî äéì è÷ð .åéìò úåéøçàä ìë ìá÷ã àëä ïëù ìëå ,ãñôäá àâìô äéìò ìá÷îã íåùî øëù úéöçîì éðåðç íéáéùåî ïéà ìéòì äéì àðú àäã ,àéä

`xephxa yexit

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  äöçîì""""תוספותתוספותתוספותתוספות ïéìBâðøz ïéáéLBî ïéà יתן לא – ÅÄÄÇÀÀÄÀÆÁÈ
התרנגולת  את שיושיב כדי דמיהן , בשומת וביצים תרנגולת לחברו אדם

הביצי וההפסד,על  הרווח את בשווה ויחלקו אפרוחים, ויגדל  ïéàåÀÅם
äöçîì ïéçéñe ïéìâò ïéîLלך הא לחברו : אדם יאמר  לא – ÈÄÂÈÄÀÈÄÀÆÁÈ

סייחים או mixeng),עגלים ipa) אותם וגדל וכך , כך  היום ששוויים

וכל בהפסד; נחלק ימותו אם או  הרווח, את בינינו ונחלק שנתיים,
מחצית  על  אחריות עליו מקבל  וזה שהואיל לעיל, שבארנו  מהטעם זה

אותו  על  כלווה הוא הרי  הסייחים, או העגלים מחצית על  או הביצים
אסור זה והרי  הלואתו , בשכר הנותן  של בחציו טורח ונמצא החצי ,

ריבית, אבק Bìמשום ïúBð ïk íà àlà, למטפל –Bìîò øëN ÆÈÄÅÅÀÇÂÈ
טירחתו , בעד  –BðBæîe.ולבהמות לאפרוחים המזון מחצית –ìáà ÀÂÈ

äöçîì ïéçéñe ïéìâò ïéìa÷î לא ימותו שאם שומה, בלי – ÀÇÀÄÂÈÄÀÈÄÀÆÁÈ
וכיון  ביניהם, הרווח את יחלקו ויגדלו, יחיו ואם כלום, המטפל ישלם

איסור כל  ואין מילווה, כאן  אין  אחריותם, עליו מקבל  המטפל שאין
ריבית. אבק ïéLlLîמשום eäiL ãò ïúBà ïéìcâîeעד – ÀÇÀÄÈÇÆÀÀËÈÄ

גידולם שליש  על העגלים שיהיו ((((רש רש רש רש """"י י י י ););););שיעמדו עד מפרשים, ויש 

שנים שלוש  מגדלים,øBîçå((((רמברמברמברמב""""םםםם););););בני  –úðòBè àäzL ãò ÇÂÇÆÀÅÆÆ
משא נושאת –,(dawpe xkf llek xeng) היה שכך  ביניהם, יחלקו ואז

חלוקה. קודם לגדל  מנהגם

i p y m e i
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øBîçå äøt ïéîL,למלאכה וראויים גדולים כשהם –øác ìëå ÈÄÈÈÇÂÀÈÈÈ
ìëBàå äNBò àeäLכדי מלאכתו  בשכר  ויש מלאכה עושה – ÆÆÀÅ

וחמורäöçîìאכילתו, פרה לחברו למסור  לאדם שמותר  כלומר  – ÀÆÁÈ
את  ביניהם ויחלוק ובהשבחתם, בגידולם שיטפל  כדי שוויים, בשומת
כאן  ואין  ימותו, אם ההפסד  את וכן ובוולדותיהם, בשבחם הרווח

עמלו  שכר והוא למלאכתו , בהם משתמש  וחברו  הואיל ריבית, חשש
ãiîומזונו. úBãìeä úà ÷Bìçì eâäpL íB÷î פרה שהמקבל  – ÀÆÈÂÇÂÆÇÀÈÄÈ

חלוקתן , שעת משתגיע אלא בולדות, לטפל נוהג אינו  למחצה וחמור 
חמישים  לאחר גסה ובבהמה יום, שלושים לאחר דקה בבהמה היינו :

xnba`),יום `ziixa),הבעלים עם חולק הוא את ïé÷ìBçמיד – ÀÄ
חלוקתן. שעת עד אלא בהם מטפל ואינו  eâäpLהולדות, íB÷îÀÆÈÂ

ìcâì,בשותפות הולדות את –eìcâéוחמור פרה שהמקבל היינו  – ÀÇÅÀÇÀ
שיגדלו . עד  בולדות אף מטפל  ìàéìîbלמחצה ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

Bnà íò çéñe ,Bnà íò ìâò ïéîL :øîBà ששנינו פי על  אף – ÅÈÄÅÆÄÄÀÈÄÄ
אגב  מקום מכל  למחצה, וסייחים עגלים שמים שאין  ד ), (משנה לעיל 
לחברו  שהנותן כלומר  וולדותיהם, את גם שמים והחמור הפרה ש ּום

כדי שוויים, בשומת וולדותיהם את גם לו  ליתן  רשאי  וחמור פרה
והמקבל שהואיל  ההפסד , ואת הריווח את ביניהם ויחלקו  בהם, שיטפל 

בשביל אף ומזון עמל  שכר  כאן  יש  והחמור, הפרה במלאכת מרוויח
ובסייח. בעגל l`ilnb.הטיפול  oa oerny oaxk dkld oi`eìò æéøôîeÇÀÄÇ

eäãN להו מותר  מחברו  שדה החוכר  בשביל– חכירתו  דמי  על  סיף ÈÅ
בעשרה  השדה את שחכר כגון השדה, את להשביח מעות שילווהו 

זוז מאתיים לי  תן למחכיר : ואמר  לשנה, ואשביח (d`elda),כורים
לשנה כור עשר  שנים לך  אתן ואני  השדה, את xnba`),בהן  `ziixa)

מותר, זה úéaøהרי  íeMî LLBç Bðéàå הכורים שני  שתוספת – ÀÅÅÄÄÄ
טובה  שדה ממנו חוכר שנמצא מפני אלא ההלואה, בשכר אינה לשנה
מרחיב  היינו "מפריז " ויותר. כור עשר  שנים חכירתה שדמי ומשובחת,

גורסים: ויש ירושלים". תשב "פרזות מלשון  מלשון oixtnומגדיל,
ורבה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).פרה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ìàøNiî ìæøa ïàö ïéìa÷î ïéà שקיימות היינו ברזל " "צאן – ÅÀÇÀÄÙÇÀÆÄÄÀÈÅ
לחברו: האומר כגון המקבל, על אחריותן  שכל  לפי  כברזל , לבעליהן 
שנתיים, או שנה בהן  שתטפל  כדי סלע, מאה השוות צאן מאה לך הא

ימותו  שאם עליך , אחריותן  שכל בתנאי  ובחלב, ובולדות בגיזה ונחלק
סלע מאה דמיהן, את לי  לשלם עליך  יוזלו , או יכחשו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;או

ברזל ;המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); צאן ישראל מידי  לקבל שאסור  ללמדנו, המשנה ובאה
הם  ונקראים המקבל, על  אחריותם שכל אחרים לנכסים הדין והוא

א); ז, יבמות (עיין  ברזל " צאן  úéaø"נכסי  àeäL éðtîכלומר – ÄÀÅÆÄÄ
להפסד ורחוק לשכר  קרוב הצאן  שבעל  לפי  ריבית, הלהלהלהל''''אבק ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

יביביביב);););); ח ח ח ח ,,,, ולוהולוהולוהולוה משלם מלוה מלוה מלוה מלוה  והוא למקבל, הפירות שכל  מפרשים, ויש

שהואיל להשמיענו, המשנה ובאה לשנה, קצוב סכום הצאן  לבעל
אסור, זה הרי  השבח, דמי  לו  פוסק ואף הצאן, על  דמים לו  ופוסק

ziaix `edy iptnהתורה מן  האסורה רש רש רש רש """"ייייגמורה ועיין ועיין ועיין ועיין  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

ז ז ז ז ).).).). ה ה ה ה ,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבאבבאבבאבבא התוספתאהתוספתאהתוספתאהתוספתא עלעלעלעל יחזקאל יחזקאל יחזקאל יחזקאל """" """"חזוןחזוןחזוןחזון חידושיחידושיחידושיחידושי ועייןועייןועייןועיין וברטנורא וברטנורא וברטנורא וברטנורא ;;;;
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úéaøa ïúBà;áLBz øâa ïëå.ìL åéúBòî ìàøNé äåìîéøëpä úòcî éøëð,ìàøNé úòcî àG ìáà. ¨§¦¦§¥§¥¨©§¤¦§¨¥§¨¤¨§¦¦©©©¨§¦£¨¦©©¦§¨¥
ÊøòMä àöiL ãò úBøtä ìò ïé÷ñBt ïéà.øòMä àöé–ïé÷ñBt,äæì Lé äæì ïéàL ét ìò óàå.àeä äéä ¥§¦©©¥©¤¥¥©©©¨¨©©©§¦§©©¦¤¥¨¤¥¨¤¨¨

íéøöBwì älçz–Léãbä ìò Bnò ÷ñBt,íéáðò ìL èéáòä ìòå,íéúéæ ìL ïèònä ìòå,øöBé ìL íéöaä ìòå, §¦¨©§¦¥¦©©¨¦§©¤¨¦¤£¨¦§©©©£¨¤¥¦§©©¥¦¤¥

:íéøëðä ïî ìæøá ïàö íéìá÷î ìáà .àôéñ.ixkpd zrcn÷éáå úéáøá éøëðî úåòî äåìù ìàøùé ïåâëéðàå éì íðú øîàå øçà ìàøùé åàöî ,åì íøéæçäì ù
à÷ã åäéð àåäã .øåñà ,éøëð ìöà åãéîòä àì íàå .øúåî ,éøëðä úåöîá åì íðúåð ìàøùéù ô"òà ,éøëð ìöà åãéîòä íà .åì äìòî äúàù êøãë êì äìòà

éæåî:úéáéøá äéì ó
ffff.mixvewl dlgz `ed did:øòùä àöé àì ïééãòå ùéãâ åì ùéå.enr wqetéåð÷ ùéãâ åúåà åéùëòîã ,úéáø ïàë ïéà åì ùéã ïåéëã .äöøéù øòù äæéàá

:øåæâ àì åì ùé éë ,ïðáøã úéáø ÷áà àìà äåä àì éîð åì ïéà éëã ïåéë ,êùî àìã â"òàå .åì.hiard lräëéøã éðôì íéáðòä úà åá íéøáåöù ìåãâ éìë
:ïèòî éåø÷ íéúéæ ìùå .äôé íðéé àéöåäì íéîîçúî íäå.xvei ly mivad lrúåøéã÷ä ìò åîò ÷ñåô ,úåøã÷ ïäî úåùòì íéöá åàùòå øôò ñéðëä íà

:øòùä àöé àìù ô"òàå ,äöøéù øòù äæéàá.ciqd lre:ãéñ ïäî úåùòìå óåøùì íéðáàäå íéöòä ïùáëá åðò÷ùéùî äöøéù øòù äæéàá åîò ÷ñåô

`xephxa yexit

íéøëpä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷î ìáàלגוי להלוות שמותר  – ÂÈÀÇÀÄÙÇÀÆÄÇÈÀÄ
– שהרישא מבואר , במפרשים והולכת. שונה שהמשנה כמו בריבית,

l`xyin lfxa o`v oilawn oi` כאן נשנתה ולא היא, יתירה משנה –
הנכרים" מן ברזל  צאן מקבלין "אבל  הסיפא: משום ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;אלא

ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); """"תפארתתפארתתפארתתפארת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ïúBàהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ïéåìîe ïäî ïéåBìåÀÄÅÆÇÀÄÈ
úéaøa הרמב"ם וכותב בריבית. להלוותם וכן  הגויים מן  ללוות מותר – ÀÄÄ

שנאמר  ככככ):):):):הטעם, כג כג כג כג ,,,, אסור((((דברים דברים דברים דברים  לאחיך  – לאחיך" תשיך  "לא
שנאמר : לגוי , להשיך עשה ומצוות מותר . העולם jiyz";ולשאר  ixkpl"

תורה דין  וזהו עשה, מצוות שזו  למדו , השמועה deleמפי  deln 'ld)
.(c"a`xd zebyd my oiir ;` ,d:"תמימה "תורה  בעל  כותב זה בענין

שכן  תשיך", "לנכרי  התורה שציוותה מה הזה הדבר כל ייפלא "אל
והסכימו  ישכון , לבדד  עם היו התורה את ישראל שקיבלו  בשעה

המצוה  כוונת וזוהי  ובסחורתו, בכספו  לזה זה חסד  לגמול  ביניהם
אותך. ישוך לא והוא אותו תשיך  לא אתה היינו  תשיך " לא "לאחיך

הוא  בדין  הלואותיהם, בעד  ריבית שלוקחים העמים, שאר לגבי ברם
לחברת  דומה זה והרי להם. כשמלווים ריבית מהם יקחו ישראל שאף
לזולתם  אבל  ריבית, לזה זה יחשבו שלא ביניהם, שהתנו  שותפים

ולשון , עם ובכל  יום בכל מעשים וזה ריבית. מהם ולוקחים נותנים
ואין  להם המתאימים תנאים ביניהם המתנים מסחר, אגודות שנוסדות

באמת  הוא תשיך " "לנכרי שהמאמר מבואר , מכאן אתם. חלק לזר 
האדם"... וחברת העולם תיקוני יסודות על בנויה øâaמצוה ïëåÀÅÀÅ

áLBzבני מצוות שבע עליו וקיבל  ישראל  בארץ היושב גוי  היינו – È
אבר אכילת איסור  דמים, שפיכות עריות, גילוי זרה, עבודה והן : נוח,

השם ברכת החי , myd),מן zllw xeqi`)דינים wegגזל, itl bedpl)
;(htyneשמותר כגוי, דינו  ריבית שלעניין  להשמיענו  המשנה ובאה

בריבית. ולהלוותו  ממנו éøëðללוות ìL åéúBòî ìàøNé äåìîÇÀÆÄÀÈÅÀÈÆÈÀÄ
éøëpä úòcîהנכרי מן  מעות ראובן  שלוה כגון  מבואר , בגמרא – ÄÇÇÇÈÀÄ

המעות  את לי תן  לו: ואמר  שמעון  מצאו לו ; להחזירן  וביקש  בריבית
לו; מעלה שאתה כדרך לך אעלה ואני  לנכרי , להחזיר  מבקש שאתה

לו: ואמר לנכרי , שמעון את שהביא כלומר  הנכרי , אצל  העמידו אם
כדרך לך  ומעלה אותן  לווה זה וחברי לך, מחזיר  שאני  מעותיך הרי

את  נטל  שהנכרי כגון ודווקא מותר , זה הרי  לך , מעלה אני  שהייתי
פי על שאף להשמיענו  המשנה ובאה לשמעון . ונתנם מראובן המעות

שעל ונמצא ראובן , של השתדלותו ידי על לשמעון  הלוה שהנכרי 
מותר. מקום מכל  לשמעון , ונתן גמר  ראובן של àGדעתו ìáàÂÈ

ìàøNé úòcîאצל שמעון  את העמיד  לא ראובן  שאם כלומר – ÄÇÇÄÀÈÅ
זה  שהרי  עצמו , מדעת הללו המעות את להלוותו לו  אסור  הנכרי,

בריבית מעותיו מלווהו  הוא ברטונרא ברטונרא ברטונרא ברטונרא ););););כאילו  מפרשים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ויש 

וביקש בריבית מראובן שלוה נכרי כגון בגמרא), הברייתא (לפי 
כדרך לך ואעלה המעות את לי  תן  לו : ואמר  שמעון  מצאו  להחזירן,

מדעתו  לשמעון  המעות את הלוה הנכרי  אם לראובן , מעלה שאתה
לגוי שליחות יש  שלחומרא הוא, והטעם אסור , זה הרי  ראובן , של

ראובן של בשליחותו  שהלווהו ונמצא חננאל חננאל חננאל חננאל ););););מדרבנן, רבנורבנורבנורבנו ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

המעות  את נטל שראובן  כגון  ברישא, כמו כאן שמדובר  מפרשים, ויש 

לשמעון  ונתנן  הנכרי תם תם תם תם ).).).).מיד  ראובן ((((רבנורבנורבנורבנו של  מדעתו שלא מקום מכל 
כך שאחר פי על ואף לשמעון , להלוותן  לנכרי שמותר  מודים הכל

לו  נותן הוא הנכרי  בשביל  לראובן , והריבית הקרן  את שמעון  יתן 
וווו).).).). קסח קסח קסח קסח ,,,, דעה דעה דעה דעה  יורה יורה יורה יורה  ישראלישראלישראלישראל";";";"; ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
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סחורה  לו יספק שזה כדי  למוכר, מעות ליתן שבא בלוקח ללמד , באה משנתנו
אסור  בשוק, מחירה נקבע לא ועדיין  המוכר , בידי  הסחורה אין  שאם זמן , לאחר 
מעותיו בשכר הזול בשער לו  מוכר  ונמצא כך, אחר  תתייקר  שמא מחיר, לה לקצוץ
אין עדיין  שלמוכר פי על  אף בשוק, קבוע הסחורה מחיר  אם אבל לו . שהקדים
ברור  אינו  עדיין  שמחירה פי  על  אף המוכר , בידי  נמצאת הסחורה אם או הסחורה,

לו. שיתן הסחורה על  לפסוק מותר  בשוק,

úBøtä ìò ïé÷ñBt ïéà מעות לו ליתן  המוכר עם לפסֹוק אסור – ÅÀÄÇÇÅ
לכשיתבשלו , פירות כורים וכך  כך כנגדן שיתן  מנת על  àöiLמיד  ãòÇÆÅÅ

øòMä כשיצא הפירות יתייקרו שמא הפירות, של  מחירם שייקבע – ÇÇÇ
שיתן  לו, שהקדים מעותיו בשכר  מרוויח הלוקח ונמצא שלהם, השער

ריבית. אבק משום בזה ויש  בזול, עמו שפסק כפי פירות àöéÈÈלו 
øòMä,בשוק הפירות מחיר נקבע –ïé÷ñBt מעות ליתן מותר – ÇÇÇÀÄ

השער, באותו מסויים זמן  לאחר פירות כנגדן שיתן מנת על  למוכר

äæì ïéàL ét ìò óàå,זה למוכר  פירות שאין  –äæì Léיש – ÀÇÇÄÆÅÈÆÅÈÆ
שער היה אם כגון ממנו ; לקנותם ויכול  מחיר , באותו  לאחר  פירות

המוכר עם פוסק הלוקח הרי בסלע, סאים ארבע בשוק קבוע החיטים
המוכר לו יתן  ואם סלעים, וחמישה עשרים לו  ונותן סאה מאה על 

ריבית  בזה אין  בסלע, סאה החיטים כשיהיו  זמן, לאחר החיטים את
יכול שהרי  שפסק, בעת כלל  חיטים למוכר  היה שלא פי  על אף כלל ,

אחר. במקום חיטים סאה מאה אלו  בדמים ליקח àeäהיה äéä– ÈÈ
zíéøöBwìהמוכר , älç, ברשותו והתבואה ראשונה, שקצר – ÀÄÈÇÀÄ

השער , יצא לא Bnòועדיין ÷ñBt,שירצה שער בכל הלוקח –ìò ÅÄÇ
Léãbä נגמרה לא שעדיין פי  על אף שבגדיש, התבואה על – ÇÈÄ

התבואה, נתייקרה ואם מעכשיו; לו קנוי שהגדיש משום מלאכתה,
מקום  מכל  הלוקח, משך שלא פי  על  ואף נתייקרה. הלוקח ברשות

משום  אלא לפסוק איסור אין למוכר  התבואה כשאין  ואפילו הואיל 
חכמים גזרו  לא לו , כשיש לפיכך  סופרים, מדברי ריבית, ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;אבק

íéáðòברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא);););); ìL èéáòä ìòåבכל לפסוק, ללוקח מותר וכן – ÀÇÆÈÄÆÂÈÄ
והוא  בעביט, ונתנם ענביו  את המוכר  משבצר  היין, על  שירצה, שער
כדי הגת, על שידרכום קודם הענבים את בו שצוברים גדול כלי 

íéúéæלחממם; ìL ïèònä ìòåלאחר השמן , על לפסוק ומותר – ÀÇÇÇÂÈÆÅÄ
במעטן  ונתנם זיתיו  את המוכר mizifdשמסק z` da mixaevy zibib)

;(ekkxzie eliyaiy crøöBé ìL íéöaä ìòå עם לפסוק ומותר  – ÀÇÇÅÄÆÅ
הקדירות; לעשיית טיט ביצי שהכין משעה קדרותיו על  ìòåÀÇהיוצר 
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ïLáka Bò÷MMî ãéqä ìòå.äðMä úBîé ìk ìáfä ìò Bnò ÷ñBôe.éñBé éaøøîBà:ìáfä ìò ïé÷ñBt ïéà,àlà §©©¦¦¤§¨©¦§¨¥¦©©¤¤¨§©¨¨©¦¥¥¥§¦©©¤¤¤¨
ätLàa ìáæ Bì äéä ïk íà;íéîëçåïéøézî.dBábä øòLk Bnò ÷ñBôe.äãeäé éaøøîBà:àHL ét ìò óà ¦¥¨¨¤¤¨©§¨©£¨¦©¦¦¥¦§©©©¨©©¦§¨¥©©¦¤

dBábä øòLk Bnò ÷ñt,øîBì àeä ìBëé:äæk éì ïz,éúBòî éì ïz Bà. ¨©¦§©©©¨©¨©¤¦¨¤¤¦§©
Áïéhça ïéhç åéñéøà úà íãà äåìî,òøæì,ìBëàì àG ìáà;äéäLìàéìîb ïaøïéhç åéñéøà úà äåìî ©§¤¨¨¤£¦¨¦¦§¦¦§¤©£¨¤¡¤¨¨©¨©§¦¥©§¤¤£¦¨¦¦

òøæì ïéhça;eìæeäå ø÷éa,eø÷eäå ìæa Bà–ìfä øòLk ïäî ìèBð;ïk äëìäL éðtî àGå,øéîçäì äöøL àlà §¦¦§¤©§Ÿ¤§§§Ÿ§§¥¥¤§©©©Ÿ§¦§¥¤£¨¨¥¤¨¤¨¨§©§¦
Bîöò ìò. ©©§

.oixizn minkgeãò íéîùâä úåîé àðù àìå äîçä úåîé àðù àì øîàå éñåé éáø äéìò âéìôå .øîà÷ äðùä úåîé ìë ÷"úã ,÷"úì íéîëç ïéá àëéà
.íéîùâä úåîéá óåùðå á÷øð øáëù ìáæ ïäì ùé ìëäù ,íéøçàì ùé ,åì ïéàù ô"òàù ,äîçä úåîéá à÷åã ïéøéúî íéîëçå .úåôùàá ìáæ øëåîì åì äéäéù

:íéîëçë äëìäå .àì íéîùâä úåîéá ìáà.deabd xrykíéäåáâ úåøéô ïéðúåðù ìåæá åðééä ,äåáâ .ìåæä øòùë éì ïúú ,åéùëò àåäù äîî øòùä úåçôé íà
:íéèòåî íéîãá íéáøå.izern il oz e` dfk il ozåéùëò ìá÷ì úðî ìò åéúåòî ïúð àìå ìéàåä àëéì òøôù éî åìéôàå ,åá øåæçì ìåëéå êùî àì éøäù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .÷éñô àìéæ àòøúà ùðéàã äéúòã íúñ ,øòùä äðúùð êë êåúáå ,ïîæ øçàì àìà
ggggoihg.rxfl oihgaäãùä òåøæì òøæ åì ïéà íà ,òøæä ïúåðù àåä ñéøàã àøúàáã ,åîòèå .åòøæì äöåøùë à÷åã ñéøàì úååìäì øúåî äàñá äàñ

ìòá ìåèéù úðî ìò åéùëòî äëåúì ãøåéë àåä éøä àìà ,äàåìä åæ ïéà ,ïéèç ïúé ïéèç åøé÷åéùëå òøåæå úéáä ìòáî ñéøàä äåìùëå ,úéáä ìòá åð÷ìñé
:úéáø ïàë ïéàå ,òøæä øåòéùë ïéñéøà øàùî úåçô ìåèéù ãøé ïë úðî ìòå ,åçøè øëù øàùä ìåèé ñéøàäå ñéøàì òéâéù ÷ìçî äìçú òøæä úéáädidy

.l`ilnb oaxàìà ïë äëìäù àì ïéúéðúî ïðéòîùàå ,ìåæä øòùë ìèåð åìæåä íàù øéîçî ìàéìîâ ïáø äéäù éôì ,åæ äðùî úåðùì êøöåä êëì ,øîåìë
:åîöò ìò øéîçäì äöøù

`xephxa yexit

ãéqä, הסיד על  ולפסוק –ïLáka Bò÷MMî ששיקע משעה – ÇÄÄÆÀÈÇÄÀÈ
נגמרה  לא עדיין  אלה שבכל פי  על  אף לשרפן; בכבשן  הסיד  אבני את

השער. יצא לא כשעדיין  אף עליהם, לפסוק מותר מקום מכל  מלאכתן,
ìáfä ìò Bnò ÷ñBôe, שדהו לזבל –äðMä úBîé ìk אף – ÅÄÇÇÆÆÈÀÇÈÈ

שהוא  מפני כלל , זבל עכשיו לו שאין פי על אף הגשמים, בימות
תמיד. éñBéמצוי  éaøíà àlà ,ìáfä ìò ïé÷ñBt ïéà :øîBà ÇÄÅÅÅÀÄÇÇÆÆÆÈÄ

ätLàa ìáæ Bì äéä ïk,וסובר קמא תנא על  חולק יוסי  רבי – ÅÈÈÆÆÈÇÀÈ
המוכר עם פוסק הלוקח אין הגשמים בימות ובין  החמה בימות שבין

באשפה. זבל  לו  שיהא עד הזבל ïéøézîעל íéîëçåעל לפסוק – ÇÂÈÄÇÄÄ
שאין  פי  על  שאף החמה, בימות ודווקא לו; שאין  פי על אף הזבל,

הגשמים; בימות ונישף ונרקב הואיל מצוי , שהזבל  לאחרים, יש לזה,
לו . יש  כן  אם אלא עמו פוסק אינו  הגשמים בימות Bnòאבל  ÷ñBôeÅÄ

dBábä øòLk בדמים הרבה פירות שנותנים הזול, כשער  כלומר  – ÀÇÇÇÈÇ
ברישא: ששנינו  מה על  מוסבה זו פיסקה oiwqet,מועטים; xryd `vi

עמו , לפסוק מותר הפירות של השער שיצא שכל  ללמד המשנה ובאה
הזול  כשער לו יתן עכשיו , שהוא ממה השער יוזל  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;שאם ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

øòLkברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). Bnò ÷ñt àHL ét ìò óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÄÆÈÇÄÀÇÇ
dBábä, הזול כשער לו  שיתן  –àeä ìBëé,הלוקח –øîBì– ÇÈÇÈÇ

השער : כשהוזל äækלמוכר , éì ïz,הזול כשער –éì ïz Bà ÆÄÈÆÆÄ
éúBòîלחזור יכול  משך ולא שהואיל  הזול , כשער  בהן אקנה ואני – ÀÇ

מנת  על אלא מעותיו  נתן ולא שהואיל  שפרע, במי חייב ואינו בו;

אדם  של  דעתו  סתם הרי השער , נשתנה ובינתיים זמן, לאחר לקבל
הזול . השער dcedi.על iaxk dkld oi`e

ח ה נ ש מ ר ו א ב

בסאה" "סאה ללוות חכמים h'),אסרו  dpyn oldlk)על פירות סאה ללוות היינו
יותר  לו מחזיר ונמצא הפירות, יתייקרו  שמא פירות, סאה זמן  לאחר  להחזיר  מנת
ומפורסם, קבוע הפירות שער היה שלא בזמן אמורים? דברים במה שהלווהו . ממה
בסאה, סאה ללוות אסור זה שבכגון ללוות, שבא הפירות מאותם בביתו  ללווה ואין 

דמים יעשנה minc),אלא jke jk zexitd z`q cra el rextl deeld mr delnd dpzi)
שהלווהו ; כמו  פירות סאה לו נותן הוזלה אם דמים: עשאה לא ואם דמיה; ויפרענו 
לשניהם, וידוע קבוע היה השער אם אבל  ההלואה. כשעת דמיה לו  נותן הוקרה, ואם
אבק  משום חושש  אינו  הפירות, שיתייקרו פי על שאף בסאה, סאה ללות מותר 
השער  היה לא אפילו  וכן לו . ולהחזיר הקודם בשער לקנות היה יכול שהרי  ריבית,
עליהם  ללוות מותר מעט, ואפילו  הפירות, מאותם בביתו  ללווה שהיה אלא קבוע,
כנגד סאה לוה כאילו  רואים שאנו לפי בסאה, סאה לפרוע מנת על סאין, כמה
שיש שתיים כנגד סאים שתי לוה כאילו ושוב שתיים, לו  יש  והרי  לו , שיש  סאה

בו  הקלו התורה, מן איסור בו  אין זה שבכל ולפי  לעולם. וכן  dpyn").לו , cibn")
מאותם  לו  שיש או  ומפורסם, קבוע שהשער זה, בכגון אף הרמב"ם, לדעת ברם,

זמן באיזה ופורע סתם, לווה אלא קבוע, לזמן  בסאה סאה ללוות אסור הפירות,

ואם  שקבע, בזמן  פירות לו  מחזיר  הוזלו, אם קבוע: זמן  עד  לוה ואם שרוצה.

דמים לו  נותן my):התייקרו, c"a`xd zbyd oiire ;a ,i dele deln 'ld m"anx)משנתנו

עבודתם  בשכר  לקבל מנת על בהן ולטפל לעבדן שדות המקבלים באריסים, דנה

בחיטים. חיטים השדה מבעל ללוות להם מותר אם מהיבול, שליש  או  מחצה

ïéhça ïéhç åéñéøà úà íãà äåìî להלוות שאסור  פי  על  אף – ÇÀÆÈÈÆÂÄÈÄÄÀÄÄ
סאה  לאריסיו להלוות לאדם מותר לעיל , שבארנו כמו  בסאה, סאה

חיטים בסאה exifgiyחיטים zpn lr mihig d`q mdl ozepy xnelk)
,(onf xg`l dcin dze` elòøæì, אלו בחיטים שדהו זריעת לצורך  – ÀÆÇ

ìBëàì àG ìáà שמא לעיל, שבארנו  מהטעם אכילה, לצורך – ÂÈÆÁ
מבואר, בגמרא שהלוום. ממה יותר לו מחזירים ונמצאו החיטים, יוקרו 
אלא  בחיטים, חיטים אריסיו את להלוות רשאי אדם אין  לזרע שאפילו 

אין  זה לאריס שאם הזרע, את נותן  שהאריס שנהגו  במקום דווקא
נתן  שלא זמן  כל לסלקו, השדה בעל  יכול הרי השדה, את לזרוע זרע

הלכך ירד , לא שעדיין בין  השדה לעבודת ירד שכבר  בין  הזרע, את
בסאה  חיטים סאה השדה זריעת לצורך  לו להלוות השדה לבעל  מותר

מחצה  שיטול השדה, לעבודת האריס עכשיו יורד  כן  דעת שעל  חיטים,
תנאי אלא ריבית, חשש  ולא הלואה כאן  ואין  סאה, פחות שליש או

הזרע, את ליתן  השדה בעל שדרך  במקום אבל  מיוחדים; אריסות
להלוות  מותר זה הרי השדה, לעבודת האריס ירד לא עדיין  אם דווקא

האריס, את לסלק השדה בעל  ביד שעדיין  לפי  בחיטים, חיטים לו 
סאה, פחות שיטול יורד  כן דעת על לשדה שיורד  שבשעה ונמצא

דעת  על  וירד  הואיל לשדה, ירד  שכבר  לאחר  אבל לעיל; שבארנו כמו 
יכול אינו עכשיו  והרי  האריסים, כשאר בשכרו  שיטול המקום, מנהג

אדם, כל כשאר  דינו לפיכך מיוחדים, תנאים עמו  ולהתנות לסלקו  עוד
לזרע. אפילו  בחיטים חיטים להלוותו ìàéìîbואסור ïaø äéäLÆÈÈÇÈÇÀÄÅ

לפי זה, דין להשמיענו משנתנו באה לכך כלומר –l`ilnb oax didy
;òøæì ïéhça ïéhç åéñéøà úà äåìîהחיטים שהיו ø÷éaבין ÇÀÆÆÂÄÈÄÄÀÄÄÀÆÇÀÙÆ

אותם, שהלוה בשעה –eìæeäå, כך אחר  –ìæa Bà שהיו ובין – ÀÀÀÙ
בזול, ההלואה היהeø÷eäåבשעת לעולם כך, אחר –ïäî ìèBð ÀÀÅÅÆ

ìfä øòLk החיט הוזלו  שאם אותה – אלא מהם נוטל  היה לא ים ÀÇÇÇÙ
היה  ההלואה שבשעת כגון החיטים, הוקרו ואם להם, שהלוה המידה
נוטל היה לא סלעים, לשני  מחירה עלה כך  ואחר סלע, הסאה מחיר

בסלע; עכשיו  הנמכרת הסאה, מחצית אלא äëìäLמהם éðtî àGåÀÄÀÅÆÂÈÈ
ïk,גמליאל רבן כך נהג –Bîöò ìò øéîçäì äöøL àlà– ÅÆÈÆÈÈÀÇÀÄÇÇÀ

מחמיר היה גמליאל  שרבן  להשמיענו , המשנה באה זה שדבר  כלומר
לעיל. ששנינו  כמו  אלא כן אינה ההלכה אבל  עצמו. על

izdw - zex`ean zeipyn
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úéaøa ïúBà;áLBz øâa ïëå.ìL åéúBòî ìàøNé äåìîéøëpä úòcî éøëð,ìàøNé úòcî àG ìáà. ¨§¦¦§¥§¥¨©§¤¦§¨¥§¨¤¨§¦¦©©©¨§¦£¨¦©©¦§¨¥
ÊøòMä àöiL ãò úBøtä ìò ïé÷ñBt ïéà.øòMä àöé–ïé÷ñBt,äæì Lé äæì ïéàL ét ìò óàå.àeä äéä ¥§¦©©¥©¤¥¥©©©¨¨©©©§¦§©©¦¤¥¨¤¥¨¤¨¨

íéøöBwì älçz–Léãbä ìò Bnò ÷ñBt,íéáðò ìL èéáòä ìòå,íéúéæ ìL ïèònä ìòå,øöBé ìL íéöaä ìòå, §¦¨©§¦¥¦©©¨¦§©¤¨¦¤£¨¦§©©©£¨¤¥¦§©©¥¦¤¥

:íéøëðä ïî ìæøá ïàö íéìá÷î ìáà .àôéñ.ixkpd zrcn÷éáå úéáøá éøëðî úåòî äåìù ìàøùé ïåâëéðàå éì íðú øîàå øçà ìàøùé åàöî ,åì íøéæçäì ù
à÷ã åäéð àåäã .øåñà ,éøëð ìöà åãéîòä àì íàå .øúåî ,éøëðä úåöîá åì íðúåð ìàøùéù ô"òà ,éøëð ìöà åãéîòä íà .åì äìòî äúàù êøãë êì äìòà

éæåî:úéáéøá äéì ó
ffff.mixvewl dlgz `ed did:øòùä àöé àì ïééãòå ùéãâ åì ùéå.enr wqetéåð÷ ùéãâ åúåà åéùëòîã ,úéáø ïàë ïéà åì ùéã ïåéëã .äöøéù øòù äæéàá

:øåæâ àì åì ùé éë ,ïðáøã úéáø ÷áà àìà äåä àì éîð åì ïéà éëã ïåéë ,êùî àìã â"òàå .åì.hiard lräëéøã éðôì íéáðòä úà åá íéøáåöù ìåãâ éìë
:ïèòî éåø÷ íéúéæ ìùå .äôé íðéé àéöåäì íéîîçúî íäå.xvei ly mivad lrúåøéã÷ä ìò åîò ÷ñåô ,úåøã÷ ïäî úåùòì íéöá åàùòå øôò ñéðëä íà

:øòùä àöé àìù ô"òàå ,äöøéù øòù äæéàá.ciqd lre:ãéñ ïäî úåùòìå óåøùì íéðáàäå íéöòä ïùáëá åðò÷ùéùî äöøéù øòù äæéàá åîò ÷ñåô

`xephxa yexit

íéøëpä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷î ìáàלגוי להלוות שמותר  – ÂÈÀÇÀÄÙÇÀÆÄÇÈÀÄ
– שהרישא מבואר , במפרשים והולכת. שונה שהמשנה כמו בריבית,

l`xyin lfxa o`v oilawn oi` כאן נשנתה ולא היא, יתירה משנה –
הנכרים" מן ברזל  צאן מקבלין "אבל  הסיפא: משום ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;אלא

ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); """"תפארתתפארתתפארתתפארת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ïúBàהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ïéåìîe ïäî ïéåBìåÀÄÅÆÇÀÄÈ
úéaøa הרמב"ם וכותב בריבית. להלוותם וכן  הגויים מן  ללוות מותר – ÀÄÄ

שנאמר  ככככ):):):):הטעם, כג כג כג כג ,,,, אסור((((דברים דברים דברים דברים  לאחיך  – לאחיך" תשיך  "לא
שנאמר : לגוי , להשיך עשה ומצוות מותר . העולם jiyz";ולשאר  ixkpl"

תורה דין  וזהו עשה, מצוות שזו  למדו , השמועה deleמפי  deln 'ld)
.(c"a`xd zebyd my oiir ;` ,d:"תמימה "תורה  בעל  כותב זה בענין

שכן  תשיך", "לנכרי  התורה שציוותה מה הזה הדבר כל ייפלא "אל
והסכימו  ישכון , לבדד  עם היו התורה את ישראל שקיבלו  בשעה

המצוה  כוונת וזוהי  ובסחורתו, בכספו  לזה זה חסד  לגמול  ביניהם
אותך. ישוך לא והוא אותו תשיך  לא אתה היינו  תשיך " לא "לאחיך

הוא  בדין  הלואותיהם, בעד  ריבית שלוקחים העמים, שאר לגבי ברם
לחברת  דומה זה והרי להם. כשמלווים ריבית מהם יקחו ישראל שאף
לזולתם  אבל  ריבית, לזה זה יחשבו שלא ביניהם, שהתנו  שותפים

ולשון , עם ובכל  יום בכל מעשים וזה ריבית. מהם ולוקחים נותנים
ואין  להם המתאימים תנאים ביניהם המתנים מסחר, אגודות שנוסדות

באמת  הוא תשיך " "לנכרי שהמאמר מבואר , מכאן אתם. חלק לזר 
האדם"... וחברת העולם תיקוני יסודות על בנויה øâaמצוה ïëåÀÅÀÅ

áLBzבני מצוות שבע עליו וקיבל  ישראל  בארץ היושב גוי  היינו – È
אבר אכילת איסור  דמים, שפיכות עריות, גילוי זרה, עבודה והן : נוח,

השם ברכת החי , myd),מן zllw xeqi`)דינים wegגזל, itl bedpl)
;(htyneשמותר כגוי, דינו  ריבית שלעניין  להשמיענו  המשנה ובאה

בריבית. ולהלוותו  ממנו éøëðללוות ìL åéúBòî ìàøNé äåìîÇÀÆÄÀÈÅÀÈÆÈÀÄ
éøëpä úòcîהנכרי מן  מעות ראובן  שלוה כגון  מבואר , בגמרא – ÄÇÇÇÈÀÄ

המעות  את לי תן  לו: ואמר  שמעון  מצאו לו ; להחזירן  וביקש  בריבית
לו; מעלה שאתה כדרך לך אעלה ואני  לנכרי , להחזיר  מבקש שאתה

לו: ואמר לנכרי , שמעון את שהביא כלומר  הנכרי , אצל  העמידו אם
כדרך לך  ומעלה אותן  לווה זה וחברי לך, מחזיר  שאני  מעותיך הרי

את  נטל  שהנכרי כגון ודווקא מותר , זה הרי  לך , מעלה אני  שהייתי
פי על שאף להשמיענו  המשנה ובאה לשמעון . ונתנם מראובן המעות

שעל ונמצא ראובן , של השתדלותו ידי על לשמעון  הלוה שהנכרי 
מותר. מקום מכל  לשמעון , ונתן גמר  ראובן של àGדעתו ìáàÂÈ

ìàøNé úòcîאצל שמעון  את העמיד  לא ראובן  שאם כלומר – ÄÇÇÄÀÈÅ
זה  שהרי  עצמו , מדעת הללו המעות את להלוותו לו  אסור  הנכרי,

בריבית מעותיו מלווהו  הוא ברטונרא ברטונרא ברטונרא ברטונרא ););););כאילו  מפרשים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ויש 

וביקש בריבית מראובן שלוה נכרי כגון בגמרא), הברייתא (לפי 
כדרך לך ואעלה המעות את לי  תן  לו : ואמר  שמעון  מצאו  להחזירן,

מדעתו  לשמעון  המעות את הלוה הנכרי  אם לראובן , מעלה שאתה
לגוי שליחות יש  שלחומרא הוא, והטעם אסור , זה הרי  ראובן , של

ראובן של בשליחותו  שהלווהו ונמצא חננאל חננאל חננאל חננאל ););););מדרבנן, רבנורבנורבנורבנו ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

המעות  את נטל שראובן  כגון  ברישא, כמו כאן שמדובר  מפרשים, ויש 

לשמעון  ונתנן  הנכרי תם תם תם תם ).).).).מיד  ראובן ((((רבנורבנורבנורבנו של  מדעתו שלא מקום מכל 
כך שאחר פי על ואף לשמעון , להלוותן  לנכרי שמותר  מודים הכל

לו  נותן הוא הנכרי  בשביל  לראובן , והריבית הקרן  את שמעון  יתן 
וווו).).).). קסח קסח קסח קסח ,,,, דעה דעה דעה דעה  יורה יורה יורה יורה  ישראלישראלישראלישראל";";";"; ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

i y i l y m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

סחורה  לו יספק שזה כדי  למוכר, מעות ליתן שבא בלוקח ללמד , באה משנתנו
אסור  בשוק, מחירה נקבע לא ועדיין  המוכר , בידי  הסחורה אין  שאם זמן , לאחר 
מעותיו בשכר הזול בשער לו  מוכר  ונמצא כך, אחר  תתייקר  שמא מחיר, לה לקצוץ
אין עדיין  שלמוכר פי על  אף בשוק, קבוע הסחורה מחיר  אם אבל לו . שהקדים
ברור  אינו  עדיין  שמחירה פי  על  אף המוכר , בידי  נמצאת הסחורה אם או הסחורה,

לו. שיתן הסחורה על  לפסוק מותר  בשוק,

úBøtä ìò ïé÷ñBt ïéà מעות לו ליתן  המוכר עם לפסֹוק אסור – ÅÀÄÇÇÅ
לכשיתבשלו , פירות כורים וכך  כך כנגדן שיתן  מנת על  àöiLמיד  ãòÇÆÅÅ

øòMä כשיצא הפירות יתייקרו שמא הפירות, של  מחירם שייקבע – ÇÇÇ
שיתן  לו, שהקדים מעותיו בשכר  מרוויח הלוקח ונמצא שלהם, השער

ריבית. אבק משום בזה ויש  בזול, עמו שפסק כפי פירות àöéÈÈלו 
øòMä,בשוק הפירות מחיר נקבע –ïé÷ñBt מעות ליתן מותר – ÇÇÇÀÄ

השער, באותו מסויים זמן  לאחר פירות כנגדן שיתן מנת על  למוכר

äæì ïéàL ét ìò óàå,זה למוכר  פירות שאין  –äæì Léיש – ÀÇÇÄÆÅÈÆÅÈÆ
שער היה אם כגון ממנו ; לקנותם ויכול  מחיר , באותו  לאחר  פירות

המוכר עם פוסק הלוקח הרי בסלע, סאים ארבע בשוק קבוע החיטים
המוכר לו יתן  ואם סלעים, וחמישה עשרים לו  ונותן סאה מאה על 

ריבית  בזה אין  בסלע, סאה החיטים כשיהיו  זמן, לאחר החיטים את
יכול שהרי  שפסק, בעת כלל  חיטים למוכר  היה שלא פי  על אף כלל ,

אחר. במקום חיטים סאה מאה אלו  בדמים ליקח àeäהיה äéä– ÈÈ
zíéøöBwìהמוכר , älç, ברשותו והתבואה ראשונה, שקצר – ÀÄÈÇÀÄ

השער , יצא לא Bnòועדיין ÷ñBt,שירצה שער בכל הלוקח –ìò ÅÄÇ
Léãbä נגמרה לא שעדיין פי  על אף שבגדיש, התבואה על – ÇÈÄ

התבואה, נתייקרה ואם מעכשיו; לו קנוי שהגדיש משום מלאכתה,
מקום  מכל  הלוקח, משך שלא פי  על  ואף נתייקרה. הלוקח ברשות

משום  אלא לפסוק איסור אין למוכר  התבואה כשאין  ואפילו הואיל 
חכמים גזרו  לא לו , כשיש לפיכך  סופרים, מדברי ריבית, ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;אבק

íéáðòברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא);););); ìL èéáòä ìòåבכל לפסוק, ללוקח מותר וכן – ÀÇÆÈÄÆÂÈÄ
והוא  בעביט, ונתנם ענביו  את המוכר  משבצר  היין, על  שירצה, שער
כדי הגת, על שידרכום קודם הענבים את בו שצוברים גדול כלי 

íéúéæלחממם; ìL ïèònä ìòåלאחר השמן , על לפסוק ומותר – ÀÇÇÇÂÈÆÅÄ
במעטן  ונתנם זיתיו  את המוכר mizifdשמסק z` da mixaevy zibib)

;(ekkxzie eliyaiy crøöBé ìL íéöaä ìòå עם לפסוק ומותר  – ÀÇÇÅÄÆÅ
הקדירות; לעשיית טיט ביצי שהכין משעה קדרותיו על  ìòåÀÇהיוצר 
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ïLáka Bò÷MMî ãéqä ìòå.äðMä úBîé ìk ìáfä ìò Bnò ÷ñBôe.éñBé éaøøîBà:ìáfä ìò ïé÷ñBt ïéà,àlà §©©¦¦¤§¨©¦§¨¥¦©©¤¤¨§©¨¨©¦¥¥¥§¦©©¤¤¤¨
ätLàa ìáæ Bì äéä ïk íà;íéîëçåïéøézî.dBábä øòLk Bnò ÷ñBôe.äãeäé éaøøîBà:àHL ét ìò óà ¦¥¨¨¤¤¨©§¨©£¨¦©¦¦¥¦§©©©¨©©¦§¨¥©©¦¤

dBábä øòLk Bnò ÷ñt,øîBì àeä ìBëé:äæk éì ïz,éúBòî éì ïz Bà. ¨©¦§©©©¨©¨©¤¦¨¤¤¦§©
Áïéhça ïéhç åéñéøà úà íãà äåìî,òøæì,ìBëàì àG ìáà;äéäLìàéìîb ïaøïéhç åéñéøà úà äåìî ©§¤¨¨¤£¦¨¦¦§¦¦§¤©£¨¤¡¤¨¨©¨©§¦¥©§¤¤£¦¨¦¦

òøæì ïéhça;eìæeäå ø÷éa,eø÷eäå ìæa Bà–ìfä øòLk ïäî ìèBð;ïk äëìäL éðtî àGå,øéîçäì äöøL àlà §¦¦§¤©§Ÿ¤§§§Ÿ§§¥¥¤§©©©Ÿ§¦§¥¤£¨¨¥¤¨¤¨¨§©§¦
Bîöò ìò. ©©§

.oixizn minkgeãò íéîùâä úåîé àðù àìå äîçä úåîé àðù àì øîàå éñåé éáø äéìò âéìôå .øîà÷ äðùä úåîé ìë ÷"úã ,÷"úì íéîëç ïéá àëéà
.íéîùâä úåîéá óåùðå á÷øð øáëù ìáæ ïäì ùé ìëäù ,íéøçàì ùé ,åì ïéàù ô"òàù ,äîçä úåîéá à÷åã ïéøéúî íéîëçå .úåôùàá ìáæ øëåîì åì äéäéù

:íéîëçë äëìäå .àì íéîùâä úåîéá ìáà.deabd xrykíéäåáâ úåøéô ïéðúåðù ìåæá åðééä ,äåáâ .ìåæä øòùë éì ïúú ,åéùëò àåäù äîî øòùä úåçôé íà
:íéèòåî íéîãá íéáøå.izern il oz e` dfk il ozåéùëò ìá÷ì úðî ìò åéúåòî ïúð àìå ìéàåä àëéì òøôù éî åìéôàå ,åá øåæçì ìåëéå êùî àì éøäù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .÷éñô àìéæ àòøúà ùðéàã äéúòã íúñ ,øòùä äðúùð êë êåúáå ,ïîæ øçàì àìà
ggggoihg.rxfl oihgaäãùä òåøæì òøæ åì ïéà íà ,òøæä ïúåðù àåä ñéøàã àøúàáã ,åîòèå .åòøæì äöåøùë à÷åã ñéøàì úååìäì øúåî äàñá äàñ

ìòá ìåèéù úðî ìò åéùëòî äëåúì ãøåéë àåä éøä àìà ,äàåìä åæ ïéà ,ïéèç ïúé ïéèç åøé÷åéùëå òøåæå úéáä ìòáî ñéøàä äåìùëå ,úéáä ìòá åð÷ìñé
:úéáø ïàë ïéàå ,òøæä øåòéùë ïéñéøà øàùî úåçô ìåèéù ãøé ïë úðî ìòå ,åçøè øëù øàùä ìåèé ñéøàäå ñéøàì òéâéù ÷ìçî äìçú òøæä úéáädidy

.l`ilnb oaxàìà ïë äëìäù àì ïéúéðúî ïðéòîùàå ,ìåæä øòùë ìèåð åìæåä íàù øéîçî ìàéìîâ ïáø äéäù éôì ,åæ äðùî úåðùì êøöåä êëì ,øîåìë
:åîöò ìò øéîçäì äöøù
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ãéqä, הסיד על  ולפסוק –ïLáka Bò÷MMî ששיקע משעה – ÇÄÄÆÀÈÇÄÀÈ
נגמרה  לא עדיין  אלה שבכל פי  על  אף לשרפן; בכבשן  הסיד  אבני את

השער. יצא לא כשעדיין  אף עליהם, לפסוק מותר מקום מכל  מלאכתן,
ìáfä ìò Bnò ÷ñBôe, שדהו לזבל –äðMä úBîé ìk אף – ÅÄÇÇÆÆÈÀÇÈÈ

שהוא  מפני כלל , זבל עכשיו לו שאין פי על אף הגשמים, בימות
תמיד. éñBéמצוי  éaøíà àlà ,ìáfä ìò ïé÷ñBt ïéà :øîBà ÇÄÅÅÅÀÄÇÇÆÆÆÈÄ

ätLàa ìáæ Bì äéä ïk,וסובר קמא תנא על  חולק יוסי  רבי – ÅÈÈÆÆÈÇÀÈ
המוכר עם פוסק הלוקח אין הגשמים בימות ובין  החמה בימות שבין

באשפה. זבל  לו  שיהא עד הזבל ïéøézîעל íéîëçåעל לפסוק – ÇÂÈÄÇÄÄ
שאין  פי  על  שאף החמה, בימות ודווקא לו; שאין  פי על אף הזבל,

הגשמים; בימות ונישף ונרקב הואיל מצוי , שהזבל  לאחרים, יש לזה,
לו . יש  כן  אם אלא עמו פוסק אינו  הגשמים בימות Bnòאבל  ÷ñBôeÅÄ

dBábä øòLk בדמים הרבה פירות שנותנים הזול, כשער  כלומר  – ÀÇÇÇÈÇ
ברישא: ששנינו  מה על  מוסבה זו פיסקה oiwqet,מועטים; xryd `vi

עמו , לפסוק מותר הפירות של השער שיצא שכל  ללמד המשנה ובאה
הזול  כשער לו יתן עכשיו , שהוא ממה השער יוזל  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;שאם ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

øòLkברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). Bnò ÷ñt àHL ét ìò óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÄÆÈÇÄÀÇÇ
dBábä, הזול כשער לו  שיתן  –àeä ìBëé,הלוקח –øîBì– ÇÈÇÈÇ

השער : כשהוזל äækלמוכר , éì ïz,הזול כשער –éì ïz Bà ÆÄÈÆÆÄ
éúBòîלחזור יכול  משך ולא שהואיל  הזול , כשער  בהן אקנה ואני – ÀÇ

מנת  על אלא מעותיו  נתן ולא שהואיל  שפרע, במי חייב ואינו בו;

אדם  של  דעתו  סתם הרי השער , נשתנה ובינתיים זמן, לאחר לקבל
הזול . השער dcedi.על iaxk dkld oi`e
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בסאה" "סאה ללוות חכמים h'),אסרו  dpyn oldlk)על פירות סאה ללוות היינו
יותר  לו מחזיר ונמצא הפירות, יתייקרו  שמא פירות, סאה זמן  לאחר  להחזיר  מנת
ומפורסם, קבוע הפירות שער היה שלא בזמן אמורים? דברים במה שהלווהו . ממה
בסאה, סאה ללוות אסור זה שבכגון ללוות, שבא הפירות מאותם בביתו  ללווה ואין 

דמים יעשנה minc),אלא jke jk zexitd z`q cra el rextl deeld mr delnd dpzi)
שהלווהו ; כמו  פירות סאה לו נותן הוזלה אם דמים: עשאה לא ואם דמיה; ויפרענו 
לשניהם, וידוע קבוע היה השער אם אבל  ההלואה. כשעת דמיה לו  נותן הוקרה, ואם
אבק  משום חושש  אינו  הפירות, שיתייקרו פי על שאף בסאה, סאה ללות מותר 
השער  היה לא אפילו  וכן לו . ולהחזיר הקודם בשער לקנות היה יכול שהרי  ריבית,
עליהם  ללוות מותר מעט, ואפילו  הפירות, מאותם בביתו  ללווה שהיה אלא קבוע,
כנגד סאה לוה כאילו  רואים שאנו לפי בסאה, סאה לפרוע מנת על סאין, כמה
שיש שתיים כנגד סאים שתי לוה כאילו ושוב שתיים, לו  יש  והרי  לו , שיש  סאה

בו  הקלו התורה, מן איסור בו  אין זה שבכל ולפי  לעולם. וכן  dpyn").לו , cibn")
מאותם  לו  שיש או  ומפורסם, קבוע שהשער זה, בכגון אף הרמב"ם, לדעת ברם,

זמן באיזה ופורע סתם, לווה אלא קבוע, לזמן  בסאה סאה ללוות אסור הפירות,

ואם  שקבע, בזמן  פירות לו  מחזיר  הוזלו, אם קבוע: זמן  עד  לוה ואם שרוצה.

דמים לו  נותן my):התייקרו, c"a`xd zbyd oiire ;a ,i dele deln 'ld m"anx)משנתנו

עבודתם  בשכר  לקבל מנת על בהן ולטפל לעבדן שדות המקבלים באריסים, דנה

בחיטים. חיטים השדה מבעל ללוות להם מותר אם מהיבול, שליש  או  מחצה

ïéhça ïéhç åéñéøà úà íãà äåìî להלוות שאסור  פי  על  אף – ÇÀÆÈÈÆÂÄÈÄÄÀÄÄ
סאה  לאריסיו להלוות לאדם מותר לעיל , שבארנו כמו  בסאה, סאה

חיטים בסאה exifgiyחיטים zpn lr mihig d`q mdl ozepy xnelk)
,(onf xg`l dcin dze` elòøæì, אלו בחיטים שדהו זריעת לצורך  – ÀÆÇ

ìBëàì àG ìáà שמא לעיל, שבארנו  מהטעם אכילה, לצורך – ÂÈÆÁ
מבואר, בגמרא שהלוום. ממה יותר לו מחזירים ונמצאו החיטים, יוקרו 
אלא  בחיטים, חיטים אריסיו את להלוות רשאי אדם אין  לזרע שאפילו 

אין  זה לאריס שאם הזרע, את נותן  שהאריס שנהגו  במקום דווקא
נתן  שלא זמן  כל לסלקו, השדה בעל  יכול הרי השדה, את לזרוע זרע

הלכך ירד , לא שעדיין בין  השדה לעבודת ירד שכבר  בין  הזרע, את
בסאה  חיטים סאה השדה זריעת לצורך  לו להלוות השדה לבעל  מותר

מחצה  שיטול השדה, לעבודת האריס עכשיו יורד  כן  דעת שעל  חיטים,
תנאי אלא ריבית, חשש  ולא הלואה כאן  ואין  סאה, פחות שליש או

הזרע, את ליתן  השדה בעל שדרך  במקום אבל  מיוחדים; אריסות
להלוות  מותר זה הרי השדה, לעבודת האריס ירד לא עדיין  אם דווקא

האריס, את לסלק השדה בעל  ביד שעדיין  לפי  בחיטים, חיטים לו 
סאה, פחות שיטול יורד  כן דעת על לשדה שיורד  שבשעה ונמצא

דעת  על  וירד  הואיל לשדה, ירד  שכבר  לאחר  אבל לעיל; שבארנו כמו 
יכול אינו עכשיו  והרי  האריסים, כשאר בשכרו  שיטול המקום, מנהג

אדם, כל כשאר  דינו לפיכך מיוחדים, תנאים עמו  ולהתנות לסלקו  עוד
לזרע. אפילו  בחיטים חיטים להלוותו ìàéìîbואסור ïaø äéäLÆÈÈÇÈÇÀÄÅ

לפי זה, דין להשמיענו משנתנו באה לכך כלומר –l`ilnb oax didy
;òøæì ïéhça ïéhç åéñéøà úà äåìîהחיטים שהיו ø÷éaבין ÇÀÆÆÂÄÈÄÄÀÄÄÀÆÇÀÙÆ

אותם, שהלוה בשעה –eìæeäå, כך אחר  –ìæa Bà שהיו ובין – ÀÀÀÙ
בזול, ההלואה היהeø÷eäåבשעת לעולם כך, אחר –ïäî ìèBð ÀÀÅÅÆ

ìfä øòLk החיט הוזלו  שאם אותה – אלא מהם נוטל  היה לא ים ÀÇÇÇÙ
היה  ההלואה שבשעת כגון החיטים, הוקרו ואם להם, שהלוה המידה
נוטל היה לא סלעים, לשני  מחירה עלה כך  ואחר סלע, הסאה מחיר

בסלע; עכשיו  הנמכרת הסאה, מחצית אלא äëìäLמהם éðtî àGåÀÄÀÅÆÂÈÈ
ïk,גמליאל רבן כך נהג –Bîöò ìò øéîçäì äöøL àlà– ÅÆÈÆÈÈÀÇÀÄÇÇÀ

מחמיר היה גמליאל  שרבן  להשמיענו , המשנה באה זה שדבר  כלומר
לעיל. ששנינו  כמו  אלא כן אינה ההלכה אבל  עצמו. על
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ËBøáçì íãà øîàé àG:íéhç øBk éðéåìä,ïøbì Cì ïzà éðàå.Bì øîBà ìáà:éða àáiL ãò éðéåìä,Bà:ãò Ÿ©¨¨©£¥©§¥¦¦¦©£¦¤¤¨©Ÿ¤£¨¥©§¥¦©¤¨Ÿ§¦©
çzôî àöîàL.ìläåøñBà.äéä ïëåìläøîBà:íéîc epNòzL ãò dzøáçì økk äMà äåìz àG,ànL ¤¤§¨©§¥©§¦¥¥§¥¨¨¦¥¥©§¤¦¨¦¨©£¤§¨©¤©£¤¨¦¤¨

íéhç eøé÷Bé,úéaø éãéì úBàa eàöîðå. ¦¦¦§¦§§¨¦¥¦¦
ÈBøáçì íãà øîBà:Cnò Lkðàå énò Lkð,Cnò øcòàå énò øãò.Bì øîàé àGå:Cnò øcòàå énò Lkð,øãò ¥¨¨©£¥©¥¦¦©£©¥¦¨£Ÿ¦¦§¤§Ÿ¦¨§Ÿ©©¥¦¦§¤§Ÿ¦¨£Ÿ

Cnò Lkðàå énò.ãéøâ éîé ìk–ãçà,äòéáø éîé ìk–úçà.Bì øîàé àG:ãéøba énò Løç,Løçà éðàå ¦¦©£©¥¦¨¨§¥¨¦¤¨¨§¥§¦¨©©Ÿ©£Ÿ¦¦©¨¦©£¦¤¡Ÿ
äòéáøa Cnò.ìàéìîb ïaøøîBà:úîc÷î úéaø Lé,úøçàî úéaø Léå,ãöék?epîéä úåìì åéðéò ïúð,äéäå ¦¨¨§¦¨©¨©§¦¥¥¥¦¦ª§¤¤§¥¦¦§ª¤¤¥©¨©¥¨¦§Ÿ¥¤§¨¨

øîBàå Bì çlLî:éðåìzL ìéáLa;úîc÷î úéaø àéä Bæ.åéúBòî úà Bì øéæçäå epîéä äåì,Bì çlLî äéäå, §©¥©§¥¦§¦¤©§¥¦¦¦¦ª§¤¤¨¨¥¤§¤¡¦¤§¨§¨¨§©¥©
øîàå:éúBòî ìéáLaéìöà úBìèa eéäL E;úøçàî úéaø àéä Bæ.ïBòîL éaøøîBà:íéøác úéaø Lé;øîàé àG §¨©¦§¦§¤¤¨§¥¤§¦¦¦¦§ª¤¤©¦¦§¥¥¦¦§¨¦Ÿ©

Bì:òc,éðBìt íB÷nî éðBìt Léà àa ék. ©¦¨¦§¦¦¨§¦

hhhh.ipa `eaiy cr ipieldàãçå àãç ìëã ,ïéøåë äîë äéìò äååì ,úçà äàñ àìà åì ïéà åìéôàå .åì ïéàùë àìà ïðáø øåæâ àìã .éîã øéôù ,åì ùéù ïåéëã
:øúéäá äåì úçàå úçà ìë äåìùëå ,äìëàìå äøëîì äåìä ãéáå äåìîì äéåð÷ äðéà éøäù ,äéúçú àäú åæ ïðéøîà.dy` delz `l xne` lld did oke

:íúñ ïéòøåôå íúñ ïéåì íéøîåàù íéîëçë äëìä àìà .ììäë äëìä ïéàå
iiii.inr ykp:äàåáúá íéìãâä íéòøä íéáùòä úøé÷ò àåä ùåëéð .øçîì êîò ùëðàå íåéä.xecr:øåôç.jnr xecr`e inr ykp el xn`i `líéîòô

:øèð øâà ïàë ùéå ,åæî äù÷ åæù.cg` cixb ini lkíåé éîò øåãò øîåì øúåîå .ãçà äòéáø éîé ìë ïëå .åøéáçî ìåãâ ãçà íåé íà ïðéùééç àìåìù äæ
:äòéáøá ïëå .ãéøâ ìù øçà íåé êîò øåãòà éðàå .ãéøâ.cixb:äîçä úåîé.driax:íéîùâä úåîé.driaxa jnr yexg` ip`eäëàìîì íéù÷ äòéáø éîéù

:úåãùáù
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באיסור  הקודמת) המשנה לבאור  בהקדמה הזכרנו  שכבר (כפי  עוסקת משנתנו
בסאה". "סאה הלוואת

Cì ïzà éðàå ,íéhç øBk éðéåìä :Bøáçì íãà øîàé àGÙÇÈÈÇÂÅÇÀÅÄÄÄÇÂÄÆÆÈ
ïøbì שבארנו כמו הטעם, הגורן ; בשעת חיטים כור  לך  ואחזיר – ÇÙÆ

יותר לחברו  מחזיר  ונמצא החיטים, יתייקרו שמא הקודמת, במשנה

שהלווהו . Bìממה øîBà ìáà:לחברו לומר  לאדם מותר  –éðéåìä ÂÈÅÇÀÅÄ
çzôî àöîàL ãò :Bà ,éða àáiL ãò לו יש  שאם כלומר – ÇÆÈÙÀÄÇÆÆÀÈÇÀÅÇ

עד או  בנו  שיבוא עד  אליהן להגיע יכול  שאינו  אלא בביתו חיטים
לו  אין  ואפילו בחיטים; חיטים ללוות לו מותר המפתח, את שימצא

הטעם  שבארנו כמו  כורים, כמה עליה ללוות לו מותר אחת, סאה אלא
הרמב"ם, שלדעת (שם), הזכרנו וכבר הקודמת. למשנה בהקדמה

אסור החיטים, לפירעון זמן  לו שקובע כל בביתו , חיטים לו יש אפילו
מדובר ברישא שאף הרמב"ם, לשיטת נמצא בסאה. סאה להלוותו

לגורן", לך  אעלה "ואני לו : ואמר הואיל אלא חיטים, לו כשיש  אפילו
בחיטים. חיטים להלוותו  אסור לפיכך זמן , לו  שקבע ìläåÀÄÅהיינו 

øñBàחיטים לו  כשיש  אפילו  בחיטים, חיטים להלוות בביתו ,– Å
מפתח. שימצא עד  או  בנו שיבוא עד ללוות ìläורוצה äéä ïëåÀÅÈÈÄÅ

íéîc epNòzL ãò dzøáçì økk äMà äåìz àG :øîBà– ÅÇÀÆÄÈÄÈÇÂÆÀÈÇÆÇÂÆÈÄ
הללו, בדמים כיכר  לה ותחזיר  הכיכר , דמי  את eøé÷Béשתקבע ànLÆÈÄ

íéhç,בינתיים החיטים יתייקרו –úBàa eàöîðå, האלו הנשים – ÄÄÀÄÀÀÈ
úéaø éãéì.סופרים שמדברי  ריבית היינו –lldk dkld oi`e עיין עיין עיין עיין)))) ÄÅÄÄ

א א א א )))) קסב קסב קסב קסב ,,,, דעהדעהדעהדעה .יורה יורה יורה יורה 
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ריבית: סוגי בשלושה דנה לחברו :`.משנתנו האומר  כגון עבודה, ידי על  ריבית
למחר ; פלונית מלאכה עמך  ואעשה היום זו  מלאכה עמי מוקדמת a.עשה ריבית

או הלואה ממנו לבקש שעמד  קודם לחברו דורון אדם ששיגר כגון מאוחרת, או 
הלוואתו ; לו  שפרע במשנה.b.לאחר כמבואר  דיבורים, ידי  על ריבית

Cnò Lkðàå énò Lkð :Bøáçì íãà øîBà היום עמי עבוד  – ÅÈÈÇÂÅÇÅÄÄÇÂÇÅÄÈ
מלאכה, אותה עמך אעשה ולמחר  שבשדי, הרעים העשבים בעקירת

Cnò øcòàå énò øãòעמך ואחפור בשדי היום עמי חפור – ÂÙÄÄÀÆÀÙÄÈ
חברו  בשדה העידור  או  הניכוש שמא חוששים ואין  למחר , בשדך 

העבודה  יום שמא או היום, שבשדהו  העידור  או מהניכוש  קשה למחר
שמא  או  היום, שבשדהו העידור או  מהניכוש קשה למחר  חברו בשדה

זה  עם זה ועושים שהואיל  יותר , ארוך יהא חברו  בשדה העבודה יום
לכך. חשש  כל  אין  מלאכה Bìבאותה øîàé àGåאסור אבל  – ÀÙÇ

לחברו : אדם énòשיאמר Lkð,היום –Cnò øcòàå; למחר – ÇÅÄÄÀÆÀÙÄÈ
énòאו: øãò,היום –Cnò Lkðàåאחד וכל שהואיל  למחר , – ÂÙÄÄÇÂÇÅÄÈ

מלאכה  שפעמים ריבית, חשש כאן יש  אחרת, במלאכה חברו עם עושה
קשה  שהיא מלאכה חברו  עם עושה ונמצא מחברתה קשה אחת
בשכר לחברו  תשלום כמוסיף זה והרי עמו, עשה שחברו  מהמלאכה

מיד . שכרו  קיבל  ולא לו  ãçàשהמתין ,ãéøâ éîé ìk ימות כל – ÈÀÅÈÄÆÈ
יום  מלאכה עמו עושה שזה אחד , דינם יבשה, כשהאדמה החמה,

יום  שמא חוששים ואין  אחר , יום מלאכה אותה עמו עושה וזה אחד 
וכן מחברו ; גדול  úçàאחד ,äòéáø éîé ìk הגשמים ימות כל  – ÈÀÅÀÄÈÇÇ

נכש לחברו : לומר  אדם שרשאי  לעיל, ששנינו מה כלומר  אחד, דינם
או  גריד  ימי הם הימים ששני דווקא למחר, עמך ואנכש  היום עמי 

אבל  רביעה, øçימי  :Bì øîàé àGãéøba énò L,החמה בימות – ÙÇÂÙÄÄÇÈÄ
øçà éðàåäòéáøa Cnò L החרישה שעבודת הגשמים, בימות – ÇÂÄÆÁÙÄÈÈÀÄÈ

קשה. הגשמים úîc÷îבימות úéaø Lé :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÅÄÄËÀÆÆ
הלווה שמקדים ההלואה,– לפני הריבית úøçàîאת úéaø LéåÀÅÄÄÀËÆÆ

הלוואתו , את לו  פרע שכבר לאחר ריבית למלוה שנותן  –?ãöékÅÇ
epîéä úåìì åéðéò ïúð הלואה לבקש ראובן של בדעתו עלה – ÈÇÅÈÄÀÙÅÆ

Bìמשמעון , çlLî äéäå,מתנה לשמעון –ìéáLa :øîBàå ÀÈÈÀÇÅÇÀÅÄÀÄ
éðåìzL:גורסים ויש  שתלווני ; בשביל מתנה לך הרי  –ipeeliy liaya ÆÇÀÅÄ

שילווני ; בשביל  מתנה לו נותן  הריני בלבו: אומר שראובן כלומר –
úîc÷î úéaø àéä Bæ.היא ריבית שהמתנה –epîéä äåìקיבל – ÄÄÄËÀÆÆÈÈÅÆ
משמעון, הלואה çlLîראובן äéäå ,åéúBòî úà Bì øéæçäåÀÆÁÄÆÀÈÀÈÈÀÇÅÇ

Bì,מתנה לשמעון, –úBìèa eéäL EéúBòî ìéáLa :øîàåÀÈÇÄÀÄÀÆÆÈÀÅ
éìöà; ניצול ללא בידי  שהיו  מעותיך  בשביל מתנה הילך  –àéä Bæ ÆÀÄÄ

úøçàî úéaø מוקדמת ריבית בין  מקום שמכל מבואר, במפרשים – ÄÄÀËÆÆ
אלא  אינו שאיסורה כלומר ריבית, אבק אלא אינה מאוחרת ריבית ובין

סופרים. íéøácמדברי  úéaø Lé :øîBà ïBòîL éaø חייב – ÇÄÄÀÅÅÄÄÀÈÄ
דברים, מריבית אף להיזהר cvikBì?אדם øîàé àG הלווה – ÙÇ

éðBìtלמלוה: íB÷nî éðBìt Léà àa ék ,òc שמודיע כלומר  – ÇÄÈÄÀÄÄÈÀÄ
כן  עושה היה שלא וכגון  לו, צריך  שהוא פלוני איש של בואו  על  לו 
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‡ÈäNòú àGa ïéøáBò elàå:äåìnä,äåHäå,áøòäå,íéãòäå.íéîëçåíéøîBà:øôBqä óà.íeMî íéøáBò §¥§¦§©£¤©©§¤§©¤§¤¨¥§¨¥¦©£¨¦§¦©©¥§¦¦
àG"-"ïzú(æì ,äë àø÷éå),íeMîe"Bzàî çwz-ìa"(åì ,äë àø÷éå),íeMîeàG"-"äLðk Bì äéäú(ãë ,áë úåîù), ¦¥¦©¦©¥¦¦¦§¤§Ÿ¤

íeMîeàG"-"CLð åéìò ïeîéNú(íù),íeMîeìLëî ïzú àG øeò éðôìå",éäGàn úàøéå"'ä éðà E(ãé ,èé àø÷éå). ¦§¦¨¨¤¤¦§¦§¥¦¥¦¥¦§Ÿ§¨¥¨¥¡¤£¦
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïéðnàä úà øëBOä,äæ úà äæ eòèäå–úîòøz àlà äæ ìò äæ íäì ïéà.øcwä úàå ønçä úà øëN, ©¥¤¨ª¨¦§¦§¤¤¤¥¨¤¤©¤¤¨©§Ÿ¤¨©¤©©¨§¤©©¨
únì Bà älkì íéìéìçå ïéøôéøt àéáäì,äøLnä ïî BðzLt úBìòäì ïéìòBôe,ãáàL øác ìëå,ïäa eøæçå; §¨¦¦§¨¨¦©£¦¦©©¨©¥£¦§©£¦§¨¦©¦§¨§¨¨¨¤¨¥§¨§¨¤

íãà íL ïéàL íB÷î–ïòèî Bà ïäéìò øëBN. §¤¥¨¨¨¥£¥¤©§¨
·ïäa eøæçå ïéðnàä úà øëBOä–äðBzçzä ìò ïãé,Ba øæBç úéaä ìòa íà–äðBzçzä ìò Bãé;ìk ©¥¤¨ª¨¦§¨§¨¤¨¨©©©§¨¦©©©©¦¥¨©©©§¨¨

`i`i`i`i.'eke ozz `l meyn mixaerêéçàìå ìò øáåòå ,êåùé êéçàù íåøâú àì ,íéøçàì ìéòôî ïåùì àåäù ,êéùú ìá íåùî øáåò äåì .ïìåëá øáåò äåìî
:ãáìá êùð åéìò ïåîéùú àì ìò íéøáåò íéãòå áøò .ìåùëî ïúú àì øåò éðôìå ,êéùú àì

e`̀̀̀.df z` df erhde .xkeydäòáøàá 'à ìë øåëùì úéáä ìòá åì øîàù ïåâë ,íúåà äòèäå åéøéáç úà øåëùì á"äòá åçìùù ïéðîåàä ïî ãçà
.åéìòáî áåè òðîú ìà êì úéì åì øîåì íéìåëéù àìà ,äùìùá ìéá÷å øåáñ àäã ,úîåòøú àìà åéìò íäì ïéà ,äùìùá íøëùå àåä êìäå ,íåéì íéøðéã
íëá éùôà éà íäì øîàù ïåâë åá øæç á"äòá åà ,åîò åøëùù åîë á"äòá ìù åúëàìî úåùòì úëìì åöø àìå íäá åøæçù ,äæ úà äæ åòèä ,øçà ùåøéô

:äëàìîä ìöà åëìéù íãå÷ ø÷åáá.xxwd z`e:ïåø÷ä ìòá øîåìë ,ïðéñøâ ù"éøá.oixtiixt:ïåéøôà úåùòì ïéôåùî íéöò.mililg:ïúçì åà úîì.dxynd
:ïúùô ïäá ïéøåùù íéî.mc` my oi`y mewn:ãáà ïúùôäå øåëùì íéìòåô àöåî åðéà àåäù.mdilr xkeyøúåéá àì ìáà .ïøëù øåòéùë íãà éðá

:ïøëù øåòéùî.orhn e`úé æåæ íäì ïúéù øîåà:äìçúî äðúäù äî àìà ïúåð åðéàå ,ø
aaaa.oipne`d z` xkeyd:úåòî êëå êëá äëàìî êë ,úåðìá÷á.mda exfge:äúö÷î åùòù øçàì.dpezgzd lr mciéî àöåî åðéàå íéìòåô åø÷åä íà
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לנושה  מניין (בגמרא): בברייתא שנו  וכן  הלואה. ממנו קיבל  אילולא
שלום? לו להקדים שאסור שלום, לו להקדים רגיל ואינו  מנה בחברו 

לומר ככככ):):):):תלמוד  כג כג כג כג ,,,, xac"נשך((((דברים דברים דברים דברים  lk: ודרשו ישך ", xacאשר lk
גורסים:± ויש אסור . דיבור  ipelt,אפילו  mewnn ipelt yi` `a m` rc

שילך ללווה, המלוה יאמר שלא היא, המשנה שכוונת הם, ומפרשים
כאילו  שנראה לפי  כך , על להודיעו  כדי  פלוני  איש בא אם ויוודע

הלוואתו בשכר  בו ה ה ה ה ,,,,משתמש ולוה ולוה ולוה ולוה  מלוהמלוהמלוהמלוה הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  קקקק""""סססס;;;; סימןסימןסימןסימן ((((טור טור טור טור 

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין יגיגיגיג;;;;
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מצוות  על עוברים בריבית להלואה שייכות להם שיש אלו שכל ללמד באה משנתנו
תעשה". "לא

ïéøáBò elàå,בריבית בהלואה –äNòú àGa:להלן כמפורש  – ÀÅÀÄÀÇÂÆ
íéãòäå ,áøòäå ,äåHäå ,äåìnä.ההלואה על המעידים – ÇÇÀÆÀÇÆÀÆÈÅÀÈÅÄ

øôBqä óà :íéøîBà íéîëçå.ההלואה שטר  את הכותב – ÇÂÈÄÀÄÇÇÅ
"ïzú-àG" íeMî íéøáBò,בנשך לו תתן לא כספך  "את – ÀÄÄÄÅ

הם לאוין ששני  הרמב"ם וכותב אכלך"; תתן לא מלוה מלוה מלוה מלוה ובמרבית ((((הל הל הל הל ''''

בבבב);););); ד ד ד ד ,,,, Bzàî"ולוהולוהולוהולוה çwz-ìa" íeMîeנשך מאתו תקח "אל  – ÄÇÄÇÅÄ
ðkותרבית"; Bì äéäú-àG" íeMîe"äL בריבית שהמלווה – ÄÄÀÆÀÙÆ

את  דוחק הלווה ואף הפירעון , זמן כשמגיע לפרעו  הלווה את דוחק

ריבית לשלם יוסיף שלא כדי  מהר לפרוע טובטובטובטוב""""עצמו יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); íeMîeוווו""""תפארתתפארתתפארתתפארת ,"CLð åéìò ïeîéNú-àG" íeMîeÄÀÄÈÈÆÆÄ
"'ä éðà EéäGàn úàøéå ,ìLëî ïzú àG øeò éðôìå" בגמרא ÀÄÀÅÄÅÄÅÄÀÙÀÈÅÈÅÁÆÂÄ

המלוה הלווה מבואר: במשנה; שנימנו הלאוין בכל  היינו  בכולן, עובר

לאחיך" תשיך "לא משום  ככככ),),),),עובר  כגכגכגכג,,,, תגרום ((((דברים דברים דברים דברים  לא שפירשוהו:
תשיך" לא "ולאחיך משום עובר הוא וכן  אותך, ישוך ((((שם שם שם שם שאחיך 

כא כא כא כא ),),),), שיקח שם שם שם שם ,,,, למלוה שגורם מכשול ", תתן  לא עור  "ולפני ומשום

תשימון  "לא משום אלא עוברים אינם והעדים הערב ריבית; ממנו 
עליו  תשימון "לא משום עובר הסופר אף חכמים ולדעת נשך"; עליו

ששינה  מאחר  זה, בלאו  עוברים שכולם לכך  רמז  מוצאים יש נשך ";
רבים לשון  לכתוב כאן תמימה תמימה תמימה תמימה ").").").").הכתוב ("("("("תורה תורה תורה תורה 
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ïéðnàä úà øëBOä,מלאכה בעלי  –äæ úà äæ eòèäå בגמרא – ÇÅÆÈËÈÄÀÄÀÆÆÆ

לאחד הבית בעל  שאמר  כגון זה, את זה הפועלים שהטעו מבואר,
ושכרם  הוא והלך ליום, דינרים בארבעה פועלים שישכור  מהם,

ליום, דינרים úîòøzבשלושה àlà äæ ìò äæ íäì ïéà– ÅÈÆÆÇÆÆÈÇÀÙÆ
בעל אין  ליום, דינרים בשלושה המלאכה את לקבל  והסכימו  הואיל 

שהטעה  חברם על  להם ואין  דינרים, שלושה אלא להם ליתן חייב הבית
ליום. נוסף דינר של  רווח מהם שמנע על  בלבד  תרעומת אלא אותם

בגמרא: אחר פירוש  dfויש  z` df erhde בהם שחזרו כלומר  –
בו  שחזר  או לעשותה, רצו  ולא במלאכה, שהתחילו  קודם האומנים

העבודה  למקום שהלכו קודם כך על להודיעם ששלח וכגון  הבית, בעל 
.znerxz `l` df lr df mdl oi` ,(`xnb)ønçä úà øëNהמוליך – ÈÇÆÇÇÈ

חמורו, על øcwäמשא úàå:גורסים המפרשים רוב –,xxwd z`e ÀÆÇÇÈ
קרון , בעל ïéøôéøtהיינו àéáäì לעשות ונאים משופים עצים – ÀÈÄÄÀÈÈÄ

älkì((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אפריון íéìéìçå,וכלה חתן  לשמח –únì Bà– ÇÂÄÄÇÇÈÇÅ
ד ), ד , כתובות משנה (עיין בחלילים עליו ולקונן  ïéìòBôeÂÄלהספיד

פועלים, ששכר  או  –äøLnä ïî BðzLt úBìòäì המים מן  – ÀÇÂÄÀÈÄÇÄÀÈ
בזמנו  יוציאוהו  לא ואם רך , שנעשה עד הפשתן  את בהם ששורים

ãáàLיירקב, øác ìëå לא אם אבד  שיהא דבר כל  לעשות או – ÀÈÈÈÆÈÅ
בזמנו, ïäaיעשוהו eøæçå,המלאכה את לעשות רוצים ואינם – ÀÈÀÈÆ

íãà íL ïéàL íB÷îבשכר אחרים פועלים לשכור  מוצא שאינו – ÀÆÅÈÈÈ
אלה, עם ïäéìòשפסק øëBN היינו אחרים, פועלים חשבונם, על – ÅÂÅÆ

הראשונים, של משכרם כפליים כדי  ואפילו  ביוקר , אותם ששוכר 

השכר , תוספת את לשלם ïòèîועליהם Bà שיתן להם מבטיח – ÇÀÈ
בתחילה. עמם שפסק מה אלא להם נותן  ואינו שכר, תוספת להם

i y y m e i
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שהתחילו וקודם הבית, בעל ששכרם באומנים הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
שהתחילו באומנים ללמד  משנתנו באה הבית, בעל בו  שחזר או בהם חזרו במלאכה
הדין ואמנם הבית. בעל  בו שחזר או  בהם חזרו מקצתה שעשו ולאחר במלאכה,
היום, בחצי  אפילו בו לחזור רשאי  האבד, בדבר עובד  אינו אם יום ששכיר  הוא
את  לעשות עליהם שקיבלו בקבלנים עוסקת משנתנו אבל העליונה. על פועל  שיד 

בהם. לחזור  רשאים אינם ואלו  כסף, וכך  בכך המלאכה

éðnàä úà øëBOäï,בקבלנות מלאכה שיעשו –ïäa eøæçå– ÇÅÆÈËÈÄÀÈÀÈÆ
מקצתה, שעשו äðBzçzäלאחר  ìò ïãé,פועלים הּוקרו אם – ÈÈÇÇÇÀÈ

עמהם, שפסק ממה יותר  המלאכה גמר  בעד לשלם הבית בעל  וצריך

izdw - zex`ean zeipyn
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íéhç eøé÷Bé,úéaø éãéì úBàa eàöîðå. ¦¦¦§¦§§¨¦¥¦¦
ÈBøáçì íãà øîBà:Cnò Lkðàå énò Lkð,Cnò øcòàå énò øãò.Bì øîàé àGå:Cnò øcòàå énò Lkð,øãò ¥¨¨©£¥©¥¦¦©£©¥¦¨£Ÿ¦¦§¤§Ÿ¦¨§Ÿ©©¥¦¦§¤§Ÿ¦¨£Ÿ

Cnò Lkðàå énò.ãéøâ éîé ìk–ãçà,äòéáø éîé ìk–úçà.Bì øîàé àG:ãéøba énò Løç,Løçà éðàå ¦¦©£©¥¦¨¨§¥¨¦¤¨¨§¥§¦¨©©Ÿ©£Ÿ¦¦©¨¦©£¦¤¡Ÿ
äòéáøa Cnò.ìàéìîb ïaøøîBà:úîc÷î úéaø Lé,úøçàî úéaø Léå,ãöék?epîéä úåìì åéðéò ïúð,äéäå ¦¨¨§¦¨©¨©§¦¥¥¥¦¦ª§¤¤§¥¦¦§ª¤¤¥©¨©¥¨¦§Ÿ¥¤§¨¨

øîBàå Bì çlLî:éðåìzL ìéáLa;úîc÷î úéaø àéä Bæ.åéúBòî úà Bì øéæçäå epîéä äåì,Bì çlLî äéäå, §©¥©§¥¦§¦¤©§¥¦¦¦¦ª§¤¤¨¨¥¤§¤¡¦¤§¨§¨¨§©¥©
øîàå:éúBòî ìéáLaéìöà úBìèa eéäL E;úøçàî úéaø àéä Bæ.ïBòîL éaøøîBà:íéøác úéaø Lé;øîàé àG §¨©¦§¦§¤¤¨§¥¤§¦¦¦¦§ª¤¤©¦¦§¥¥¦¦§¨¦Ÿ©

Bì:òc,éðBìt íB÷nî éðBìt Léà àa ék. ©¦¨¦§¦¦¨§¦
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באיסור  הקודמת) המשנה לבאור  בהקדמה הזכרנו  שכבר (כפי  עוסקת משנתנו
בסאה". "סאה הלוואת

Cì ïzà éðàå ,íéhç øBk éðéåìä :Bøáçì íãà øîàé àGÙÇÈÈÇÂÅÇÀÅÄÄÄÇÂÄÆÆÈ
ïøbì שבארנו כמו הטעם, הגורן ; בשעת חיטים כור  לך  ואחזיר – ÇÙÆ

יותר לחברו  מחזיר  ונמצא החיטים, יתייקרו שמא הקודמת, במשנה

שהלווהו . Bìממה øîBà ìáà:לחברו לומר  לאדם מותר  –éðéåìä ÂÈÅÇÀÅÄ
çzôî àöîàL ãò :Bà ,éða àáiL ãò לו יש  שאם כלומר – ÇÆÈÙÀÄÇÆÆÀÈÇÀÅÇ

עד או  בנו  שיבוא עד  אליהן להגיע יכול  שאינו  אלא בביתו חיטים
לו  אין  ואפילו בחיטים; חיטים ללוות לו מותר המפתח, את שימצא

הטעם  שבארנו כמו  כורים, כמה עליה ללוות לו מותר אחת, סאה אלא
הרמב"ם, שלדעת (שם), הזכרנו וכבר הקודמת. למשנה בהקדמה

אסור החיטים, לפירעון זמן  לו שקובע כל בביתו , חיטים לו יש אפילו
מדובר ברישא שאף הרמב"ם, לשיטת נמצא בסאה. סאה להלוותו

לגורן", לך  אעלה "ואני לו : ואמר הואיל אלא חיטים, לו כשיש  אפילו
בחיטים. חיטים להלוותו  אסור לפיכך זמן , לו  שקבע ìläåÀÄÅהיינו 

øñBàחיטים לו  כשיש  אפילו  בחיטים, חיטים להלוות בביתו ,– Å
מפתח. שימצא עד  או  בנו שיבוא עד ללוות ìläורוצה äéä ïëåÀÅÈÈÄÅ

íéîc epNòzL ãò dzøáçì økk äMà äåìz àG :øîBà– ÅÇÀÆÄÈÄÈÇÂÆÀÈÇÆÇÂÆÈÄ
הללו, בדמים כיכר  לה ותחזיר  הכיכר , דמי  את eøé÷Béשתקבע ànLÆÈÄ

íéhç,בינתיים החיטים יתייקרו –úBàa eàöîðå, האלו הנשים – ÄÄÀÄÀÀÈ
úéaø éãéì.סופרים שמדברי  ריבית היינו –lldk dkld oi`e עיין עיין עיין עיין)))) ÄÅÄÄ

א א א א )))) קסב קסב קסב קסב ,,,, דעהדעהדעהדעה .יורה יורה יורה יורה 
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ריבית: סוגי בשלושה דנה לחברו :`.משנתנו האומר  כגון עבודה, ידי על  ריבית
למחר ; פלונית מלאכה עמך  ואעשה היום זו  מלאכה עמי מוקדמת a.עשה ריבית

או הלואה ממנו לבקש שעמד  קודם לחברו דורון אדם ששיגר כגון מאוחרת, או 
הלוואתו ; לו  שפרע במשנה.b.לאחר כמבואר  דיבורים, ידי  על ריבית

Cnò Lkðàå énò Lkð :Bøáçì íãà øîBà היום עמי עבוד  – ÅÈÈÇÂÅÇÅÄÄÇÂÇÅÄÈ
מלאכה, אותה עמך אעשה ולמחר  שבשדי, הרעים העשבים בעקירת

Cnò øcòàå énò øãòעמך ואחפור בשדי היום עמי חפור – ÂÙÄÄÀÆÀÙÄÈ
חברו  בשדה העידור  או  הניכוש שמא חוששים ואין  למחר , בשדך 

העבודה  יום שמא או היום, שבשדהו  העידור  או מהניכוש  קשה למחר
שמא  או  היום, שבשדהו העידור או  מהניכוש קשה למחר  חברו בשדה

זה  עם זה ועושים שהואיל  יותר , ארוך יהא חברו  בשדה העבודה יום
לכך. חשש  כל  אין  מלאכה Bìבאותה øîàé àGåאסור אבל  – ÀÙÇ

לחברו : אדם énòשיאמר Lkð,היום –Cnò øcòàå; למחר – ÇÅÄÄÀÆÀÙÄÈ
énòאו: øãò,היום –Cnò Lkðàåאחד וכל שהואיל  למחר , – ÂÙÄÄÇÂÇÅÄÈ

מלאכה  שפעמים ריבית, חשש כאן יש  אחרת, במלאכה חברו עם עושה
קשה  שהיא מלאכה חברו  עם עושה ונמצא מחברתה קשה אחת
בשכר לחברו  תשלום כמוסיף זה והרי עמו, עשה שחברו  מהמלאכה

מיד . שכרו  קיבל  ולא לו  ãçàשהמתין ,ãéøâ éîé ìk ימות כל – ÈÀÅÈÄÆÈ
יום  מלאכה עמו עושה שזה אחד , דינם יבשה, כשהאדמה החמה,

יום  שמא חוששים ואין  אחר , יום מלאכה אותה עמו עושה וזה אחד 
וכן מחברו ; גדול  úçàאחד ,äòéáø éîé ìk הגשמים ימות כל  – ÈÀÅÀÄÈÇÇ

נכש לחברו : לומר  אדם שרשאי  לעיל, ששנינו מה כלומר  אחד, דינם
או  גריד  ימי הם הימים ששני דווקא למחר, עמך ואנכש  היום עמי 

אבל  רביעה, øçימי  :Bì øîàé àGãéøba énò L,החמה בימות – ÙÇÂÙÄÄÇÈÄ
øçà éðàåäòéáøa Cnò L החרישה שעבודת הגשמים, בימות – ÇÂÄÆÁÙÄÈÈÀÄÈ

קשה. הגשמים úîc÷îבימות úéaø Lé :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÅÄÄËÀÆÆ
הלווה שמקדים ההלואה,– לפני הריבית úøçàîאת úéaø LéåÀÅÄÄÀËÆÆ

הלוואתו , את לו  פרע שכבר לאחר ריבית למלוה שנותן  –?ãöékÅÇ
epîéä úåìì åéðéò ïúð הלואה לבקש ראובן של בדעתו עלה – ÈÇÅÈÄÀÙÅÆ

Bìמשמעון , çlLî äéäå,מתנה לשמעון –ìéáLa :øîBàå ÀÈÈÀÇÅÇÀÅÄÀÄ
éðåìzL:גורסים ויש  שתלווני ; בשביל מתנה לך הרי  –ipeeliy liaya ÆÇÀÅÄ

שילווני ; בשביל  מתנה לו נותן  הריני בלבו: אומר שראובן כלומר –
úîc÷î úéaø àéä Bæ.היא ריבית שהמתנה –epîéä äåìקיבל – ÄÄÄËÀÆÆÈÈÅÆ
משמעון, הלואה çlLîראובן äéäå ,åéúBòî úà Bì øéæçäåÀÆÁÄÆÀÈÀÈÈÀÇÅÇ

Bì,מתנה לשמעון, –úBìèa eéäL EéúBòî ìéáLa :øîàåÀÈÇÄÀÄÀÆÆÈÀÅ
éìöà; ניצול ללא בידי  שהיו  מעותיך  בשביל מתנה הילך  –àéä Bæ ÆÀÄÄ

úøçàî úéaø מוקדמת ריבית בין  מקום שמכל מבואר, במפרשים – ÄÄÀËÆÆ
אלא  אינו שאיסורה כלומר ריבית, אבק אלא אינה מאוחרת ריבית ובין

סופרים. íéøácמדברי  úéaø Lé :øîBà ïBòîL éaø חייב – ÇÄÄÀÅÅÄÄÀÈÄ
דברים, מריבית אף להיזהר cvikBì?אדם øîàé àG הלווה – ÙÇ

éðBìtלמלוה: íB÷nî éðBìt Léà àa ék ,òc שמודיע כלומר  – ÇÄÈÄÀÄÄÈÀÄ
כן  עושה היה שלא וכגון  לו, צריך  שהוא פלוני איש של בואו  על  לו 
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‡ÈäNòú àGa ïéøáBò elàå:äåìnä,äåHäå,áøòäå,íéãòäå.íéîëçåíéøîBà:øôBqä óà.íeMî íéøáBò §¥§¦§©£¤©©§¤§©¤§¤¨¥§¨¥¦©£¨¦§¦©©¥§¦¦
àG"-"ïzú(æì ,äë àø÷éå),íeMîe"Bzàî çwz-ìa"(åì ,äë àø÷éå),íeMîeàG"-"äLðk Bì äéäú(ãë ,áë úåîù), ¦¥¦©¦©¥¦¦¦§¤§Ÿ¤

íeMîeàG"-"CLð åéìò ïeîéNú(íù),íeMîeìLëî ïzú àG øeò éðôìå",éäGàn úàøéå"'ä éðà E(ãé ,èé àø÷éå). ¦§¦¨¨¤¤¦§¦§¥¦¥¦¥¦§Ÿ§¨¥¨¥¡¤£¦
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïéðnàä úà øëBOä,äæ úà äæ eòèäå–úîòøz àlà äæ ìò äæ íäì ïéà.øcwä úàå ønçä úà øëN, ©¥¤¨ª¨¦§¦§¤¤¤¥¨¤¤©¤¤¨©§Ÿ¤¨©¤©©¨§¤©©¨
únì Bà älkì íéìéìçå ïéøôéøt àéáäì,äøLnä ïî BðzLt úBìòäì ïéìòBôe,ãáàL øác ìëå,ïäa eøæçå; §¨¦¦§¨¨¦©£¦¦©©¨©¥£¦§©£¦§¨¦©¦§¨§¨¨¨¤¨¥§¨§¨¤

íãà íL ïéàL íB÷î–ïòèî Bà ïäéìò øëBN. §¤¥¨¨¨¥£¥¤©§¨
·ïäa eøæçå ïéðnàä úà øëBOä–äðBzçzä ìò ïãé,Ba øæBç úéaä ìòa íà–äðBzçzä ìò Bãé;ìk ©¥¤¨ª¨¦§¨§¨¤¨¨©©©§¨¦©©©©¦¥¨©©©§¨¨

`i`i`i`i.'eke ozz `l meyn mixaerêéçàìå ìò øáåòå ,êåùé êéçàù íåøâú àì ,íéøçàì ìéòôî ïåùì àåäù ,êéùú ìá íåùî øáåò äåì .ïìåëá øáåò äåìî
:ãáìá êùð åéìò ïåîéùú àì ìò íéøáåò íéãòå áøò .ìåùëî ïúú àì øåò éðôìå ,êéùú àì

e`̀̀̀.df z` df erhde .xkeydäòáøàá 'à ìë øåëùì úéáä ìòá åì øîàù ïåâë ,íúåà äòèäå åéøéáç úà øåëùì á"äòá åçìùù ïéðîåàä ïî ãçà
.åéìòáî áåè òðîú ìà êì úéì åì øîåì íéìåëéù àìà ,äùìùá ìéá÷å øåáñ àäã ,úîåòøú àìà åéìò íäì ïéà ,äùìùá íøëùå àåä êìäå ,íåéì íéøðéã
íëá éùôà éà íäì øîàù ïåâë åá øæç á"äòá åà ,åîò åøëùù åîë á"äòá ìù åúëàìî úåùòì úëìì åöø àìå íäá åøæçù ,äæ úà äæ åòèä ,øçà ùåøéô

:äëàìîä ìöà åëìéù íãå÷ ø÷åáá.xxwd z`e:ïåø÷ä ìòá øîåìë ,ïðéñøâ ù"éøá.oixtiixt:ïåéøôà úåùòì ïéôåùî íéöò.mililg:ïúçì åà úîì.dxynd
:ïúùô ïäá ïéøåùù íéî.mc` my oi`y mewn:ãáà ïúùôäå øåëùì íéìòåô àöåî åðéà àåäù.mdilr xkeyøúåéá àì ìáà .ïøëù øåòéùë íãà éðá

:ïøëù øåòéùî.orhn e`úé æåæ íäì ïúéù øîåà:äìçúî äðúäù äî àìà ïúåð åðéàå ,ø
aaaa.oipne`d z` xkeyd:úåòî êëå êëá äëàìî êë ,úåðìá÷á.mda exfge:äúö÷î åùòù øçàì.dpezgzd lr mciéî àöåî åðéàå íéìòåô åø÷åä íà

`xephxa yexit

לנושה  מניין (בגמרא): בברייתא שנו  וכן  הלואה. ממנו קיבל  אילולא
שלום? לו להקדים שאסור שלום, לו להקדים רגיל ואינו  מנה בחברו 

לומר ככככ):):):):תלמוד  כג כג כג כג ,,,, xac"נשך((((דברים דברים דברים דברים  lk: ודרשו ישך ", xacאשר lk
גורסים:± ויש אסור . דיבור  ipelt,אפילו  mewnn ipelt yi` `a m` rc

שילך ללווה, המלוה יאמר שלא היא, המשנה שכוונת הם, ומפרשים
כאילו  שנראה לפי  כך , על להודיעו  כדי  פלוני  איש בא אם ויוודע

הלוואתו בשכר  בו ה ה ה ה ,,,,משתמש ולוה ולוה ולוה ולוה  מלוהמלוהמלוהמלוה הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  קקקק""""סססס;;;; סימןסימןסימןסימן ((((טור טור טור טור 

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין יגיגיגיג;;;;

i y i n g m e i
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מצוות  על עוברים בריבית להלואה שייכות להם שיש אלו שכל ללמד באה משנתנו
תעשה". "לא

ïéøáBò elàå,בריבית בהלואה –äNòú àGa:להלן כמפורש  – ÀÅÀÄÀÇÂÆ
íéãòäå ,áøòäå ,äåHäå ,äåìnä.ההלואה על המעידים – ÇÇÀÆÀÇÆÀÆÈÅÀÈÅÄ

øôBqä óà :íéøîBà íéîëçå.ההלואה שטר  את הכותב – ÇÂÈÄÀÄÇÇÅ
"ïzú-àG" íeMî íéøáBò,בנשך לו תתן לא כספך  "את – ÀÄÄÄÅ

הם לאוין ששני  הרמב"ם וכותב אכלך"; תתן לא מלוה מלוה מלוה מלוה ובמרבית ((((הל הל הל הל ''''

בבבב);););); ד ד ד ד ,,,, Bzàî"ולוהולוהולוהולוה çwz-ìa" íeMîeנשך מאתו תקח "אל  – ÄÇÄÇÅÄ
ðkותרבית"; Bì äéäú-àG" íeMîe"äL בריבית שהמלווה – ÄÄÀÆÀÙÆ

את  דוחק הלווה ואף הפירעון , זמן כשמגיע לפרעו  הלווה את דוחק

ריבית לשלם יוסיף שלא כדי  מהר לפרוע טובטובטובטוב""""עצמו יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); íeMîeוווו""""תפארתתפארתתפארתתפארת ,"CLð åéìò ïeîéNú-àG" íeMîeÄÀÄÈÈÆÆÄ
"'ä éðà EéäGàn úàøéå ,ìLëî ïzú àG øeò éðôìå" בגמרא ÀÄÀÅÄÅÄÅÄÀÙÀÈÅÈÅÁÆÂÄ

המלוה הלווה מבואר: במשנה; שנימנו הלאוין בכל  היינו  בכולן, עובר

לאחיך" תשיך "לא משום  ככככ),),),),עובר  כגכגכגכג,,,, תגרום ((((דברים דברים דברים דברים  לא שפירשוהו:
תשיך" לא "ולאחיך משום עובר הוא וכן  אותך, ישוך ((((שם שם שם שם שאחיך 

כא כא כא כא ),),),), שיקח שם שם שם שם ,,,, למלוה שגורם מכשול ", תתן  לא עור  "ולפני ומשום

תשימון  "לא משום אלא עוברים אינם והעדים הערב ריבית; ממנו 
עליו  תשימון "לא משום עובר הסופר אף חכמים ולדעת נשך"; עליו

ששינה  מאחר  זה, בלאו  עוברים שכולם לכך  רמז  מוצאים יש נשך ";
רבים לשון  לכתוב כאן תמימה תמימה תמימה תמימה ").").").").הכתוב ("("("("תורה תורה תורה תורה 
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ïéðnàä úà øëBOä,מלאכה בעלי  –äæ úà äæ eòèäå בגמרא – ÇÅÆÈËÈÄÀÄÀÆÆÆ

לאחד הבית בעל  שאמר  כגון זה, את זה הפועלים שהטעו מבואר,
ושכרם  הוא והלך ליום, דינרים בארבעה פועלים שישכור  מהם,

ליום, דינרים úîòøzבשלושה àlà äæ ìò äæ íäì ïéà– ÅÈÆÆÇÆÆÈÇÀÙÆ
בעל אין  ליום, דינרים בשלושה המלאכה את לקבל  והסכימו  הואיל 

שהטעה  חברם על  להם ואין  דינרים, שלושה אלא להם ליתן חייב הבית
ליום. נוסף דינר של  רווח מהם שמנע על  בלבד  תרעומת אלא אותם

בגמרא: אחר פירוש  dfויש  z` df erhde בהם שחזרו כלומר  –
בו  שחזר  או לעשותה, רצו  ולא במלאכה, שהתחילו  קודם האומנים

העבודה  למקום שהלכו קודם כך על להודיעם ששלח וכגון  הבית, בעל 
.znerxz `l` df lr df mdl oi` ,(`xnb)ønçä úà øëNהמוליך – ÈÇÆÇÇÈ

חמורו, על øcwäמשא úàå:גורסים המפרשים רוב –,xxwd z`e ÀÆÇÇÈ
קרון , בעל ïéøôéøtהיינו àéáäì לעשות ונאים משופים עצים – ÀÈÄÄÀÈÈÄ

älkì((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אפריון íéìéìçå,וכלה חתן  לשמח –únì Bà– ÇÂÄÄÇÇÈÇÅ
ד ), ד , כתובות משנה (עיין בחלילים עליו ולקונן  ïéìòBôeÂÄלהספיד

פועלים, ששכר  או  –äøLnä ïî BðzLt úBìòäì המים מן  – ÀÇÂÄÀÈÄÇÄÀÈ
בזמנו  יוציאוהו  לא ואם רך , שנעשה עד הפשתן  את בהם ששורים

ãáàLיירקב, øác ìëå לא אם אבד  שיהא דבר כל  לעשות או – ÀÈÈÈÆÈÅ
בזמנו, ïäaיעשוהו eøæçå,המלאכה את לעשות רוצים ואינם – ÀÈÀÈÆ

íãà íL ïéàL íB÷îבשכר אחרים פועלים לשכור  מוצא שאינו – ÀÆÅÈÈÈ
אלה, עם ïäéìòשפסק øëBN היינו אחרים, פועלים חשבונם, על – ÅÂÅÆ

הראשונים, של משכרם כפליים כדי  ואפילו  ביוקר , אותם ששוכר 

השכר , תוספת את לשלם ïòèîועליהם Bà שיתן להם מבטיח – ÇÀÈ
בתחילה. עמם שפסק מה אלא להם נותן  ואינו שכר, תוספת להם

i y y m e i
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שהתחילו וקודם הבית, בעל ששכרם באומנים הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
שהתחילו באומנים ללמד  משנתנו באה הבית, בעל בו  שחזר או בהם חזרו במלאכה
הדין ואמנם הבית. בעל  בו שחזר או  בהם חזרו מקצתה שעשו ולאחר במלאכה,
היום, בחצי  אפילו בו לחזור רשאי  האבד, בדבר עובד  אינו אם יום ששכיר  הוא
את  לעשות עליהם שקיבלו בקבלנים עוסקת משנתנו אבל העליונה. על פועל  שיד 

בהם. לחזור  רשאים אינם ואלו  כסף, וכך  בכך המלאכה

éðnàä úà øëBOäï,בקבלנות מלאכה שיעשו –ïäa eøæçå– ÇÅÆÈËÈÄÀÈÀÈÆ
מקצתה, שעשו äðBzçzäלאחר  ìò ïãé,פועלים הּוקרו אם – ÈÈÇÇÇÀÈ

עמהם, שפסק ממה יותר  המלאכה גמר  בעד לשלם הבית בעל  וצריך

izdw - zex`ean zeipyn
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äpLîä–äðBzçzä ìò Bãé,Ba øæBçä ìëå–äðBzçzä ìò Bãé. ©§©¤¨©©©§¨§¨©¥¨©©©§¨
‚îçä úà øëBOäøäa dëéìBäì øB,äò÷aa dëéìBäå;äò÷aa,øäa dëéìBäå;úøNò Bæå ïéìéî úøNò Bæ elôà ©¥¤©£§¦¨¨¨§¦¨©¦§¨©¦§¨§¦¨¨¨£¦£¤¤¦¦§£¤¤

ïéìéî;äúîå–áiç.ä÷éøáäå øBîçä úà øëBOä,àéøbðà úéNòpL Bà–Bì øîBà:éðôì ClL éøäBà äúî !E ¦¦¨¥¨©¨©¥¤©£§¦§¦¨¤©£¥©§©§¨¥£¥¤¨§¨¤¥¨
äøaLð–øBîç Bì ãéîòäì áiç.äò÷aa dëéìBäå øäa dëéìBäì øBîçä úà øëBOä,ä÷éìçä íà–øeèt; ¦§§¨©¨§©£¦£©¥¤©£§¦¨¨¨§¦¨©¦§¨¦¤¡¦¨¨

íàå .åìà íò ÷ñôù øëùá åúëàìî øîâúù ãò àéöåäì êøèöéù äî ìë ,åùòù äîî íøëùî áëòî ,úåùòì ãéúòä ìò åìàì òéâî äéäù øëùá äðøîâéù
íéìòåô éøä åì øîåì íéìåëé ïéàå ,ïøëù éöç íäì ïúé äéöç åùò ,÷ñôù äî íäì ïúéå åùòù äî íäì åîåùé ,úåçôá äðøîâéù éî àöîéå íéìòåô åìæåä

:åìà åìèéù äîî õåç åðøëù ìë åðì ïúå êúëàìî øåîâì åðúçú íéøçà.dpezgzd lr eci ea xfeg a"dra m`eäìæåä íàå ,åùòù äî éôì íäì ïúé
:äúîìùäá àéöåäì êéøöù äîî õåç ,÷ñôù åîë íäì ïúé åçøë ìò íéìòåôä úëàìî.dpezgzd lr eci dpynd lkíåãà åòáöì òáöì øîö ïúð ïåâë

:çáùä úà åì ïúåð çáùä ìò äøéúé äàéöéä íàå ,íéðîîñå íéöò úàéöé éîã àìà íìù åøëù åì ïúåð ïéà äàéöéä ìò øúåé çáùä íà ,øåçù åòáöålke
.dpezgzd lr eci ea xfegdéì ïú åì øîåà äöø ,äðåéìòä ìò ç÷åì ãé ,øëåîä åá øæçå æåæ íéúàî íäî åì ïúðå æåæ óìàá åøéáçì äãù øëåîä ééåúàì

ãâðë ò÷ø÷ êìéä åì øîåà äöø ,êéúåòî êìéä åì øîåà äöø ,äðåéìòä ìò øëåî ãé ,åá øæåç ç÷åì íàå .éúåòî ãâðë ò÷ø÷ éì ïú åì øîåà äöø ,éúåòî
:êéúåòî

bbbb.xda dkilede drwaa drwaa dkilede xdaáééç ,øùéå ÷ìç êøãäù éô ìò óàå .øää ùàøáìéàåäã ,äîçåä àìå ä÷ìçåä àìù àøéåà úîçî äúîùë
àì éëä íåùîå .äì äù÷å äò÷á øéåàá äãåîì äúéä àì åà ,äì äù÷å øä øéåàá äãåîì äúéä àìù úîçî àìà åæ äúî àì åì øîåì ìåëé äá äðéùå

:àôéñá âéìôîã åîë äîçåäì ä÷ìçåä ïéá àëä âéìôî.xeht dwilgd m`:ïéããöì òôåùîå ãç øää ùàøù ,øúåé ÷éìçäì äéåàø àéä øäáùdnged m`e
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עשו , שכבר המלאכה מקצת בעד להם המגיע משכרם, להם מנכה

ואם  המלאכה; את לגמור  בשביל  לאחרים להוסיף צריך  שהוא מה
מה  אלא משכרם ינכה שלא לתבוע רשאים הם אין  פועלים, הוזלו 

שעשו  המלאכה מקצת בעד  להם משלם אלא לאחרים, עכשיו שישלם
עמהם. שפסק äðBzçzäכמו  ìò Bãé ,Ba øæBç úéaä ìòa íàÄÇÇÇÇÄÅÈÇÇÇÀÈ

עמהם, שפסק כפי שעשו , מה בעד  להם משלם פועלים הוקרו  אם –
בעד לשלם שיצטרך מה בניכוי  שכרם כל להם משלם הוזלו , ואם

המלאכה. äðBzçzäגמר  ìò Bãé ,äpLîä ìk,מבואר בגמרא – ÈÇÀÇÆÈÇÇÇÀÈ
יתיר השבח אם שחור , וצבעו  אדום לו לצבוע לצבע צמר הנותן כגון

היציאה driavd),על ze`ved) יתירה היציאה ואם היציאה; את לו  נותן 

קמא  בבא במסכת זה דין שנינו  וכבר  השבח. את לו נותן  השבח, על 
משנתנו  סתם ובאה יהודה, ורבי  מאיר  רבי בו  נחלקו  ושם ד ), (ט,

יהודה; רבי  כדעת äðBzçzäלהשמיע ìò Bãé ,Ba øæBçä ìëåÀÈÇÅÈÇÇÇÀÈ
חברו  לו ונתן  זוז  באלף לחברו שדה המוכר כגון מבואר, בגמרא –

לו: אומר  רצה העליונה, על  לוקח יד המוכר, בו וחזר  זוז , מאתיים
לוקח  ואם מעותי "; כנגד  קרקע לי  "תן לו: אומר  רצה מעותי", לי "תן 

רצה  מעותיך", "הילך לו: אומר רצה העליונה, על המוכר יד בו , חזר
מעותיך ". כנגד  קרקע "הילך  לו: אומר 
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התנה  שהמשכיר ממה ושינה משא, עליו להוליך החמור  את בשוכר  דנה משנתנו

"אחבשה  כז): יט, ב (שמואל  שנאמר  ונקבה, זכר כולל  שחמור  הזכרנו וכבר  עמו .

וירכב  החמור  לו  "ויחבשו יג): יג, א (מלכים נאמר  וכן  עליה", וארכב החמור לי

נקבה. לשון  נקטה משנתנו עליו".

øäa dëéìBäì øBîçä úà øëBOä עמו החמור בעל שהתנה – ÇÅÆÇÂÀÄÈÈÈ
בהר, äò÷aaשיוליכנה dëéìBäå. עמו שהתנה ממה שינה והרי  – ÀÄÈÇÄÀÈ

äò÷aa,בבקעה שיוליכנה עמו  שהתנה או –;øäa dëéìBäå ÇÄÀÈÀÄÈÈÈ
ïéìéî úøNò Bæå ïéìéî úøNò Bæ elôà שינה שלא כלומר – ÂÄÂÆÆÄÄÀÂÆÆÄÄ

הדרך xhneliw);באורך  jxra = dn` 2000 = lin) אפילו הדין והוא
יותר  קצרה בה שהלך  החמור,äúîå((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),הדרך  –áiç– ÈÅÈÇÈ

לומר החמור  בעל  יכול  בה ושינה שהואיל החמור , בעד לשלם השוכר
היתה  שלא לפי האוויר , שינוי מחמת אלא הבהמה מתה שלא לו ,

מפרשים ויש  ההר. לאוויר  או בקעה לאוויר  זה (xnba`),רגילה שדין
הבית  בעל של דעתו  על  המעביר  שכל  הסובר, מאיר, רבי לדעת נישנה

האונסים. בכל להתחייב אותה וקנה גזלן, øBîçäנקרא úà øëBOäÇÅÆÇÂ
ä÷éøáäåהמשנה (ונקטה ונתעוורה –,"dwixade",המאיר ברק לשון ÀÄÀÄÈ

בדוק  שנסתמאה היינו "והבדיקה", גורסים ויש  נהור ); סגי בלשון 

רגליה התליעו אחר : פירוש  àéøbðà(xnb`),שבעין. úéNòpL BàÆÇÂÅÇÀÇÀÈ
שיעמיד החמור, לבעל  בתביעה השוכר  ובא המלך , לעבודת שנלקחה –

אחר, חמור Bìלו øîBà: לשוכר החמור  בעל –!Eéðôì ClL éøä ÅÂÅÆÈÀÈÆ
שאם  שכירותו , לימי אחרת בהמה לו  להעמיד חייב שאינו  כלומר  –
ויישר וטרח שהיא כמות בה השתמש לו: לומר  הוא יכול נתעוורה

הוא  יכול  אנגריא, נעשתה ואם לכך ; גרם מזלך שאף בדרכים, אותה
גרם  שמזלך מלאכתך, בה ותעשה לך שיחזירוה עד  המתן לו : לומר 

ממך יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן).).).).שנלקחה ה ה ה ה """"רררר בשםבשםבשםבשם מקובצתמקובצתמקובצתמקובצת שיטהשיטהשיטהשיטה בגמרא ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; דעה ויש 

,(dzenk dkldy)בדרך נלקחה אם חוזרת, שאינה באנגריא שאפילו
שיש – הליכה בדרך  רש "י : ופירש לפניך, שלך  הרי  לו : אומר הליכה

המשכיר : לו אומר  הלכך  המלך , אנשי  שילכו  דרך  באותה לילך  לשוכר 
שלך, את לך ויחזירו אחרת בהמה שימצאו  עד המלך אנשי  עם לך

שפוגעים  עד אחריהם, מהלך וזה אחד , של  חמורו  שנוטלים דרכם, שכן
פירש : חננאל ורבנו  שלו. את לזה ומחזירים אחרת dkildבהמה jxca

אחרי מחפשים היו לא בו , פגעו  לא ואילו הליכתו, בדרך  בו שפגעו –
בהמה  לו להעמיד חייב ואינו  גרם, מזלך  לו : אומר  הלכך  החמור,

äøaLðאחרת. Bà äúî,כלל למלאכה עוד  ראויה שאינה רגלה, – ÅÈÄÀÀÈ
áiç, המשכיר –øBîç Bì ãéîòäì במפרשים השכירות. לימי  – ÇÈÀÇÂÄÂ

לשוכר : שאמר ובין סתם חמור  לו  כשהשכיר בין כאן שמדובר מבואר,
בסיפא: ששנינו  שזה אלא לך , משכיר אני  זה elחמור cinrdl aiig

,xengלמכור המשכיר חייב סתם, חמור  לו השכיר  שאם היא, הכוונה
לו : אמר  ואם חמור; לו ולהעמיד מעות ולהוסיף הנבילה "xengאת

,"df אלא חמור, לו להעמיד  כדי  מעות להוסיף חייב המשכיר  אין
שהרי בדמיה, אחר  חמור לו ולשכור  הנבילה את למכור רשאי  השוכר

ברישא, ששנינו  ומה לו. שיעבד  זה" לו:"חמור  אומר  הבריקה, שאם
להוליך החמור את שכר אם שדווקא בגמרא, מבואר  לפניך , שלך הרי

המשא  להולכת ראוי והוא שהואיל בנפילה, נפסד  שאינו משא עליו
כדי החמור  את שכר  אם אבל  לפניך". שלך "הרי לו אומר  בדוחק,
כלי כגון  בנפילה, הנפסד  משא עליו להוליך כדי או עליו  לרכוב

או  בגשר יפול  שמא לפניך", שלך "הרי לו לומר יכול אינו  זכוכית,
נשברה, או מתה כדין חמור, לו להעמיד  חייב אלא הבורות, באחד 

זה לחמור סתם חמור שבין  ההבדל בענין  לעיל שבארנו  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת וכמו 

בכגון בכגון בכגון בכגון  דווקא דווקא דווקא דווקא  משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו שמבאר שמבאר שמבאר שמבאר  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  עייןעייןעייןעיין הטורהטורהטורהטור;;;; הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; ישראלישראלישראלישראל";";";";

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין פירושופירושופירושופירושו;;;; על על על על  מקשיםמקשיםמקשיםמקשים ורביםורביםורביםורבים זהזהזהזה",",",", """"חמורחמורחמורחמור לולולולו שאמר שאמר שאמר שאמר 

íà ,äò÷aa dëéìBäå øäa dëéìBäì øBîçä úà øëBOäÇÅÆÇÂÀÄÈÈÈÀÄÈÇÄÀÈÄ
ä÷éìçä,מתה או  ונשברה ונפלה –øeèt הוליכה שאילו  השוכר, – ÆÁÄÈÈ

השינוי מחמת שלא ונמצא להחליק, עלולה שהיתה שכן כל  בהר ,
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האונס; änçeäנגרם íàå,שבבקעה החום מחמת מתה אם אבל  – ÀÄÇÈ
לאונס, גרם שהשינוי החמור;áiçונמצא דמי לשלם השוכר –m`e ÇÈ

dxkyáiç ,ä÷éìçä íà ,øäa dëéìBäå ,äò÷aa dëéìBäìÀÄÈÇÄÀÈÀÄÈÈÈÄÆÁÄÈÇÈ
נאנסה. השינוי מחמת שהרי  –øeèt ,änçeä íàå הוליכה שאילו  – ÀÄÇÈÈ

שם. מתחממת שהיתה שכן כל  äìònäבבקעה úîçî íà אם – ÄÅÂÇÇÇÂÈ
בהר , העלייה טורח מחמת לאונסה.áiçהוחמה גרם והשינוי  הואיל – ÇÈ
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øäa LBøçì äøtä úà øëBOä הפרה עם לשכור  היו  ורגילים – ÇÅÆÇÈÈÇÂÈÈ
עם  שהולכים פועליו שני וכן  הפרה, בעל  של  המחרשה כלי  את אף

שבהר, בשדהו  בה שיחרוש  השוכר אמר  ואם בה, וחורשים פרתו 
מדבריו , äò÷aaושינה Løçå,בבקעה לחרוש לפועלים שציוה – ÀÈÇÇÄÀÈ

ï÷ðwä øaLð íà,המחרשה יתד  –øeètשהרי מלשלם, השוכר  – ÄÄÀÇÇÇÀÇÈ
קשה  ההר שקרקע בהר, נשבר  שהיה שכן  כל  הקנקן נשבר  בבקעה אם

הבקעה, בבקעה,äò÷aaמקרקע לחרוש הפרה את שכר אם אבל  – ÇÄÀÈ
øäa Løçå,לרעה ששינה –áiç ,ï÷ðwä øaLð íàהשוכר – ÀÈÇÈÈÄÄÀÇÇÇÀÇÇÈ

אלא  כלל, שינה לא השוכר שאם אמרו, בגמרא הקנקן . דמי  לשלם
את  תובע הפרה בעל הקנקן, ונשבר המשכיר, עם שהתנה כמו  עשה

חייב  מהפועלים מי בגמרא, ונחלקו בה; שחרשו מהפועלים דמיו
והלכה  המחרשה, את שאוחז זה או  הפרה את שמנהיג זה אם לשלם,
נשבר פשיעתו  ומחמת הואיל לשלם חייב המחרשה את שהאוחז  היא,

אבנים, מלאה שדה היא ואם באדמה, מדי  יותר  שהעמיקֹו הקנקן ,
שינה, כשהשוכר  הדין  שהוא הרמב"ם, פוסק מכאן חייבים. שניהם

השוכר בבקעה, וחרש  בהר לחרוש  ששכר כגון  לטובה, שינה שאם
לרעה, שינה ואם הפועלים; עם דין הפרה לבעל יש אבל פטור, אמנם

בדמי חייב שהוא לעיל  ששנינו בהר, וחרש בבקעה לחרוש ששכר
הקנקן  דמי מהם ותובע הפועלים עם דין לשוכר  יש שנשבר, הקנקן 

הפועלים  לרעה, שינה השוכר שאם כותב, הרא"ש אבל ששילם.
הקנקן. נשבר לא שינה, לא שאילו לומר , הם שיכולים LeãìÈפטורים,

úéðèwa,בקטנית לדוש  הפרה את השוכר –äàeáza Lãå– ÇÄÀÄÀÈÇÀÈ
וניזוקה, הפרה שהיתה øeètוהחליקה שכן כל בקטנית דש  שאילו – È

התבואה, מן  יותר מחלקת שהקטנית äàeázaמחליקה, Leãì– ÈÇÀÈ
בתבואה, לדוש שכרה אם úéðèwaאבל  Lãå,והחליקה –áiç– ÀÈÇÄÀÄÇÈ

הפרה, ú÷ìçîבנזקי úéðèwäL éðtî.לרעה ששינה ונמצא – ÄÀÅÆÇÄÀÄÇÂÆÆ
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íéhç äéìò àéáäì øBîçä úà øëBOä,מסויים במשקל – ÇÅÆÇÂÀÈÄÈÆÈÄÄ
íéøBòN äéìò àéáäå,החיטים לגבי עמו שהתנה משקל באותו – ÀÅÄÈÆÈÀÄ

áiç;החיטים מנפח גדול  השעורים שנפח לפי  החמור , הוזק אם – ÇÈ
dilr `iadl xengd z` xkeyd okeïáz äéìò àéáäå ,äàeáz– ÀÈÀÅÄÈÆÈÆÆ

עמו, שהתנה התבואה משא החמור ,áiçבמשקל הוזק אם –éðtî ÇÈÄÀÅ
éeàOnì äL÷ çôpäL ומביא למשא, כובד  מוסיף הנפח שריבוי – ÆÇÆÇÈÆÇÇ

המשקל. שיווי איבוד  לידי  החמור  íéhçאת Cúì àéáäìשכר – ÀÈÄÆÆÄÄ
חצי היינו  לתך, עליו להביא החמור חיטים,את סאים), 15) àéáäåÀÅÄכור 

íéøBòN Cúì,הנפח על הוסיף ולא הואיל –øeèt– הוזק אם ÆÆÀÄÈ
שאף להקל ,החמור , שינה הרי מקום מכל  ששינה, פי  óéñBäעל  íàåÀÄÄ
BàOî ìò סאה שהוסיף בגמרא ומבואר החיטים, לתך  משקל  כדי – ÇÇÈ

עשרה  חמש במקום שעורים סאים עשרה שש  שהביא היינו  ללתך ,
זה שבכגון  עמו , שהתנה חיטים שווה,סאים משום áiçמשקלן – ÇÈ

לעיל. שבארנו כמו הנפח, BàOîתוספת ìò óéñBé änëå– מאותו ÀÇÈÄÇÇÈ
להביא  או חיטים, והביא חיטים להביא ששכר  כגון עמו, שהתנה מין 

שעורים, והביא e`ynשעורים lr siqei dnkáiç àäéåבנזקי – ÄÅÇÈ
ìîbìהבהמה? äàñ :øéàî éaø íeMî øîBà ñBëîeñ אם – ÀÅÄÇÄÅÄÀÈÇÈÈ

שהביא  היינו  סאה, והוסיף סאה) 15) חיטים לתך להביא גמל שכר 
ויש .(1/15 של  (הוספה עמו שהתנה עשרה חמש  במקום עשרה שש

לתך, ולא כור שהוא הרגיל , למשאו תוספת היא לגמל  שסאה מפרשים
חייב; ,(1/30 (היינו סאה עליו  והוסיף כור להביא שכרו GLäLואם ÀÈ

øBîçì ïéa÷ שלושה והוסיף חיטים לתך להביא חמור ששכר או – ÇÄÇÂ
.(1/30 (הוספת סאה חצי  שהם קבים,

הרמב"ם  פירשוה וכן כמותו ; שהלכה בגמרא, רבא כדעת משנתנו  בארנו 
הגירסה: את במשנה נקטנו מכאן ישראל ". dywו"תפארת gtpdy iptnie`ynl.

ספרים: בכמה המצויה הגירסא את נוקט מברטנורא הרב gtpdyאבל  iptn
dywie`ynk,:אביי כדעת המשנה את מפרש iadl`והוא xengd z` xkeyd

mixery dilr `iade mihig dilrלתך הביא חיטים לתך  שבמקום כלומר –
לדעת  (שכן משנתנו של בסיפא כמבואר קבים, שלושה בתוספת  שעורים

"וכמה בסיפא ששנינו  מה את אביי לפרש בא חייב" ויהא משאו  על  יוסיף
הנפח,aiigהרישא), על והוסיף הואיל החמור, הוזק אם –dyw gtpdy iptn

izdw - zex`ean zeipyn
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äpLîä–äðBzçzä ìò Bãé,Ba øæBçä ìëå–äðBzçzä ìò Bãé. ©§©¤¨©©©§¨§¨©¥¨©©©§¨
‚îçä úà øëBOäøäa dëéìBäì øB,äò÷aa dëéìBäå;äò÷aa,øäa dëéìBäå;úøNò Bæå ïéìéî úøNò Bæ elôà ©¥¤©£§¦¨¨¨§¦¨©¦§¨©¦§¨§¦¨¨¨£¦£¤¤¦¦§£¤¤

ïéìéî;äúîå–áiç.ä÷éøáäå øBîçä úà øëBOä,àéøbðà úéNòpL Bà–Bì øîBà:éðôì ClL éøäBà äúî !E ¦¦¨¥¨©¨©¥¤©£§¦§¦¨¤©£¥©§©§¨¥£¥¤¨§¨¤¥¨
äøaLð–øBîç Bì ãéîòäì áiç.äò÷aa dëéìBäå øäa dëéìBäì øBîçä úà øëBOä,ä÷éìçä íà–øeèt; ¦§§¨©¨§©£¦£©¥¤©£§¦¨¨¨§¦¨©¦§¨¦¤¡¦¨¨

íàå .åìà íò ÷ñôù øëùá åúëàìî øîâúù ãò àéöåäì êøèöéù äî ìë ,åùòù äîî íøëùî áëòî ,úåùòì ãéúòä ìò åìàì òéâî äéäù øëùá äðøîâéù
íéìòåô éøä åì øîåì íéìåëé ïéàå ,ïøëù éöç íäì ïúé äéöç åùò ,÷ñôù äî íäì ïúéå åùòù äî íäì åîåùé ,úåçôá äðøîâéù éî àöîéå íéìòåô åìæåä

:åìà åìèéù äîî õåç åðøëù ìë åðì ïúå êúëàìî øåîâì åðúçú íéøçà.dpezgzd lr eci ea xfeg a"dra m`eäìæåä íàå ,åùòù äî éôì íäì ïúé
:äúîìùäá àéöåäì êéøöù äîî õåç ,÷ñôù åîë íäì ïúé åçøë ìò íéìòåôä úëàìî.dpezgzd lr eci dpynd lkíåãà åòáöì òáöì øîö ïúð ïåâë

:çáùä úà åì ïúåð çáùä ìò äøéúé äàéöéä íàå ,íéðîîñå íéöò úàéöé éîã àìà íìù åøëù åì ïúåð ïéà äàéöéä ìò øúåé çáùä íà ,øåçù åòáöålke
.dpezgzd lr eci ea xfegdéì ïú åì øîåà äöø ,äðåéìòä ìò ç÷åì ãé ,øëåîä åá øæçå æåæ íéúàî íäî åì ïúðå æåæ óìàá åøéáçì äãù øëåîä ééåúàì

ãâðë ò÷ø÷ êìéä åì øîåà äöø ,êéúåòî êìéä åì øîåà äöø ,äðåéìòä ìò øëåî ãé ,åá øæåç ç÷åì íàå .éúåòî ãâðë ò÷ø÷ éì ïú åì øîåà äöø ,éúåòî
:êéúåòî

bbbb.xda dkilede drwaa drwaa dkilede xdaáééç ,øùéå ÷ìç êøãäù éô ìò óàå .øää ùàøáìéàåäã ,äîçåä àìå ä÷ìçåä àìù àøéåà úîçî äúîùë
àì éëä íåùîå .äì äù÷å äò÷á øéåàá äãåîì äúéä àì åà ,äì äù÷å øä øéåàá äãåîì äúéä àìù úîçî àìà åæ äúî àì åì øîåì ìåëé äá äðéùå

:àôéñá âéìôîã åîë äîçåäì ä÷ìçåä ïéá àëä âéìôî.xeht dwilgd m`:ïéããöì òôåùîå ãç øää ùàøù ,øúåé ÷éìçäì äéåàø àéä øäáùdnged m`e

`xephxa yexit

עשו , שכבר המלאכה מקצת בעד להם המגיע משכרם, להם מנכה

ואם  המלאכה; את לגמור  בשביל  לאחרים להוסיף צריך  שהוא מה
מה  אלא משכרם ינכה שלא לתבוע רשאים הם אין  פועלים, הוזלו 

שעשו  המלאכה מקצת בעד  להם משלם אלא לאחרים, עכשיו שישלם
עמהם. שפסק äðBzçzäכמו  ìò Bãé ,Ba øæBç úéaä ìòa íàÄÇÇÇÇÄÅÈÇÇÇÀÈ

עמהם, שפסק כפי שעשו , מה בעד  להם משלם פועלים הוקרו  אם –
בעד לשלם שיצטרך מה בניכוי  שכרם כל להם משלם הוזלו , ואם

המלאכה. äðBzçzäגמר  ìò Bãé ,äpLîä ìk,מבואר בגמרא – ÈÇÀÇÆÈÇÇÇÀÈ
יתיר השבח אם שחור , וצבעו  אדום לו לצבוע לצבע צמר הנותן כגון

היציאה driavd),על ze`ved) יתירה היציאה ואם היציאה; את לו  נותן 

קמא  בבא במסכת זה דין שנינו  וכבר  השבח. את לו נותן  השבח, על 
משנתנו  סתם ובאה יהודה, ורבי  מאיר  רבי בו  נחלקו  ושם ד ), (ט,

יהודה; רבי  כדעת äðBzçzäלהשמיע ìò Bãé ,Ba øæBçä ìëåÀÈÇÅÈÇÇÇÀÈ
חברו  לו ונתן  זוז  באלף לחברו שדה המוכר כגון מבואר, בגמרא –

לו: אומר  רצה העליונה, על  לוקח יד המוכר, בו וחזר  זוז , מאתיים
לוקח  ואם מעותי "; כנגד  קרקע לי  "תן לו: אומר  רצה מעותי", לי "תן 

רצה  מעותיך", "הילך לו: אומר רצה העליונה, על המוכר יד בו , חזר
מעותיך ". כנגד  קרקע "הילך  לו: אומר 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

התנה  שהמשכיר ממה ושינה משא, עליו להוליך החמור  את בשוכר  דנה משנתנו

"אחבשה  כז): יט, ב (שמואל  שנאמר  ונקבה, זכר כולל  שחמור  הזכרנו וכבר  עמו .

וירכב  החמור  לו  "ויחבשו יג): יג, א (מלכים נאמר  וכן  עליה", וארכב החמור לי

נקבה. לשון  נקטה משנתנו עליו".

øäa dëéìBäì øBîçä úà øëBOä עמו החמור בעל שהתנה – ÇÅÆÇÂÀÄÈÈÈ
בהר, äò÷aaשיוליכנה dëéìBäå. עמו שהתנה ממה שינה והרי  – ÀÄÈÇÄÀÈ

äò÷aa,בבקעה שיוליכנה עמו  שהתנה או –;øäa dëéìBäå ÇÄÀÈÀÄÈÈÈ
ïéìéî úøNò Bæå ïéìéî úøNò Bæ elôà שינה שלא כלומר – ÂÄÂÆÆÄÄÀÂÆÆÄÄ

הדרך xhneliw);באורך  jxra = dn` 2000 = lin) אפילו הדין והוא
יותר  קצרה בה שהלך  החמור,äúîå((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),הדרך  –áiç– ÈÅÈÇÈ

לומר החמור  בעל  יכול  בה ושינה שהואיל החמור , בעד לשלם השוכר
היתה  שלא לפי האוויר , שינוי מחמת אלא הבהמה מתה שלא לו ,

מפרשים ויש  ההר. לאוויר  או בקעה לאוויר  זה (xnba`),רגילה שדין
הבית  בעל של דעתו  על  המעביר  שכל  הסובר, מאיר, רבי לדעת נישנה

האונסים. בכל להתחייב אותה וקנה גזלן, øBîçäנקרא úà øëBOäÇÅÆÇÂ
ä÷éøáäåהמשנה (ונקטה ונתעוורה –,"dwixade",המאיר ברק לשון ÀÄÀÄÈ

בדוק  שנסתמאה היינו "והבדיקה", גורסים ויש  נהור ); סגי בלשון 

רגליה התליעו אחר : פירוש  àéøbðà(xnb`),שבעין. úéNòpL BàÆÇÂÅÇÀÇÀÈ
שיעמיד החמור, לבעל  בתביעה השוכר  ובא המלך , לעבודת שנלקחה –

אחר, חמור Bìלו øîBà: לשוכר החמור  בעל –!Eéðôì ClL éøä ÅÂÅÆÈÀÈÆ
שאם  שכירותו , לימי אחרת בהמה לו  להעמיד חייב שאינו  כלומר  –
ויישר וטרח שהיא כמות בה השתמש לו: לומר  הוא יכול נתעוורה

הוא  יכול  אנגריא, נעשתה ואם לכך ; גרם מזלך שאף בדרכים, אותה
גרם  שמזלך מלאכתך, בה ותעשה לך שיחזירוה עד  המתן לו : לומר 

ממך יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן).).).).שנלקחה ה ה ה ה """"רררר בשםבשםבשםבשם מקובצתמקובצתמקובצתמקובצת שיטהשיטהשיטהשיטה בגמרא ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; דעה ויש 

,(dzenk dkldy)בדרך נלקחה אם חוזרת, שאינה באנגריא שאפילו
שיש – הליכה בדרך  רש "י : ופירש לפניך, שלך  הרי  לו : אומר הליכה

המשכיר : לו אומר  הלכך  המלך , אנשי  שילכו  דרך  באותה לילך  לשוכר 
שלך, את לך ויחזירו אחרת בהמה שימצאו  עד המלך אנשי  עם לך

שפוגעים  עד אחריהם, מהלך וזה אחד , של  חמורו  שנוטלים דרכם, שכן
פירש : חננאל ורבנו  שלו. את לזה ומחזירים אחרת dkildבהמה jxca

אחרי מחפשים היו לא בו , פגעו  לא ואילו הליכתו, בדרך  בו שפגעו –
בהמה  לו להעמיד חייב ואינו  גרם, מזלך  לו : אומר  הלכך  החמור,

äøaLðאחרת. Bà äúî,כלל למלאכה עוד  ראויה שאינה רגלה, – ÅÈÄÀÀÈ
áiç, המשכיר –øBîç Bì ãéîòäì במפרשים השכירות. לימי  – ÇÈÀÇÂÄÂ

לשוכר : שאמר ובין סתם חמור  לו  כשהשכיר בין כאן שמדובר מבואר,
בסיפא: ששנינו  שזה אלא לך , משכיר אני  זה elחמור cinrdl aiig

,xengלמכור המשכיר חייב סתם, חמור  לו השכיר  שאם היא, הכוונה
לו : אמר  ואם חמור; לו ולהעמיד מעות ולהוסיף הנבילה "xengאת

,"df אלא חמור, לו להעמיד  כדי  מעות להוסיף חייב המשכיר  אין
שהרי בדמיה, אחר  חמור לו ולשכור  הנבילה את למכור רשאי  השוכר

ברישא, ששנינו  ומה לו. שיעבד  זה" לו:"חמור  אומר  הבריקה, שאם
להוליך החמור את שכר אם שדווקא בגמרא, מבואר  לפניך , שלך הרי

המשא  להולכת ראוי והוא שהואיל בנפילה, נפסד  שאינו משא עליו
כדי החמור  את שכר  אם אבל  לפניך". שלך "הרי לו אומר  בדוחק,
כלי כגון  בנפילה, הנפסד  משא עליו להוליך כדי או עליו  לרכוב

או  בגשר יפול  שמא לפניך", שלך "הרי לו לומר יכול אינו  זכוכית,
נשברה, או מתה כדין חמור, לו להעמיד  חייב אלא הבורות, באחד 

זה לחמור סתם חמור שבין  ההבדל בענין  לעיל שבארנו  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת וכמו 

בכגון בכגון בכגון בכגון  דווקא דווקא דווקא דווקא  משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו שמבאר שמבאר שמבאר שמבאר  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  עייןעייןעייןעיין הטורהטורהטורהטור;;;; הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; ישראלישראלישראלישראל";";";";

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין פירושופירושופירושופירושו;;;; על על על על  מקשיםמקשיםמקשיםמקשים ורביםורביםורביםורבים זהזהזהזה",",",", """"חמורחמורחמורחמור לולולולו שאמר שאמר שאמר שאמר 

íà ,äò÷aa dëéìBäå øäa dëéìBäì øBîçä úà øëBOäÇÅÆÇÂÀÄÈÈÈÀÄÈÇÄÀÈÄ
ä÷éìçä,מתה או  ונשברה ונפלה –øeèt הוליכה שאילו  השוכר, – ÆÁÄÈÈ

השינוי מחמת שלא ונמצא להחליק, עלולה שהיתה שכן כל  בהר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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änçeä íàå–áiç.äò÷aa dëéìBäì,øäa dëéìBäå,ä÷éìçä íà–áiç;änçeä íàå–øeèt;úîçî íà §¦©¨©¨§¦¨©¦§¨§¦¨¨¨¦¤¡¦¨©¨§¦©¨¨¦¥£©
äìònä–áiç. ©©£¨©¨
„äò÷aa Løçå øäa LBøçì äøtä úà øëBOä,ï÷ðwä øaLð íà–øeèt;äò÷aa,øäa Løçå,øaLð íà ©¥¤©¨¨©£¨¨§¨©©¦§¨¦¦§©©©§©¨©¦§¨§¨©¨¨¦¦§©

ï÷ðwä–áiç.äàeáza Lãå úéðèwa Leãì–øeèt;úéðèwa Lãå äàeáza Leãì–áiç,úéðèwäL éðtî ©©§©©¨¨©¦§¦§¨©§¨¨¨©§¨§¨©¦§¦©¨¦§¥¤©¦§¦
ú÷ìçî. ©£¤¤
‰íéhç äéìò àéáäì øBîçä úà øëBOä,íéøBòN äéìò àéáäå–áiç.äàeáz,ïáz äéìò àéáäå–áiç, ©¥¤©£§¨¦¨¤¨¦¦§¥¦¨¤¨§¦©¨§¨§¥¦¨¤¨¤¤©¨

éeàOnì äL÷ çôpäL éðtî.íéhç Cúì àéáäì,íéøBòN Cúì àéáäå–øeèt.éñBä íàåBàOî ìò ó–áiç. ¦§¥¤©¤©¨¤©©§¨¦¤¤¦¦§¥¦¤¤§¦¨§¦¦©©¨©¨

.aiigäëéìåäì äðéù àåäå ,äì äîøâ äìòîäù ,áééç ,øäá äúåìòä úîçî äîçåä íàå ,äá èìåù øéåà ïéàå äáéáñ íéøääù éôì ìáä äìòî äò÷áäù
:øäá.dwicade:äéìâø åòéìúä ,øçà ùåøéô .ïéòáù ÷åãá úéîñð.`ixbp` ziyrpy e`:êìîä úãåáòì äç÷ìðù.jiptl jly ixd el xne`øîàùë à÷åãå

åðëéìùú åà øùâá åéúçú ìåôú àîù .êéðôì êìù éøä åì øîåì ìåëé åðéà ,äæ øåîç åì øîà åìéôà ,åéìò áåëøì åøëù íà ìáà .éåàùîì åøëùå ,äæ øåîç åì
ãéîòî åðéà íàå .úøçà äîäá åì ãéîòäì áééç àìà ,êéðôì êìù éøä åì øîåì ìåëé åðéà ,éåàùîì åìéôà íúñ øåîç åì øéëùä íà ïëå .íéúçôä úçàá

:åîò êìäù êøãä øëù ìëî íåìë åì ïúéì áééç åðéà ,úøçà äîäá åì.aiig dxayp e` dznéñåäìå íéáìëì äìáðäå øåòä øåëîì øéëùîäúåòî ó
:åøëù åì øåæçé åà .åì ãáòéù äæ øåîç éøäù ,äìéáð éîãá øçà åì øåëùé åà .øåîç åì ãéîòäìå

cccc.'eke yexgl dxtd z` xkeyd:äá íéùøåçå åúîäá íò íéëìåä åéøòðå ,äøôä ìòáì äùéøçîä éìë ìëå.owpwd xayp:ìæøáä åáù äùéøçîä ãúé
.aiig:íù ùéù íéòìñä éðôî äò÷áä ïî ùåøçì íéù÷ íéøäù.d`eaza yce:ä÷ìçåä íà øåèô
dddd.mixery dilr `iade:ïéèéçî íéì÷ ïäù.aiigéñåä íà äìå÷ì÷áéñåäì åì ùé ïéì÷ íéøåòùäå ìéàåä ïðéøîà àìå .ïéá÷ äùìù óêúì ãáåë éãë ãò ó

àùî àåäù ïéèç:øåîçä.dyw gtpdy iptnéøä ,ïéèçä àùîë ãáë åàùî ïéàù ô"òà .éåàùîë äîäáì:éåàùîë çôðäå ïéèçä çôðë ïçôð.jzl

`xephxa yexit

האונס; änçeäנגרם íàå,שבבקעה החום מחמת מתה אם אבל  – ÀÄÇÈ
לאונס, גרם שהשינוי החמור;áiçונמצא דמי לשלם השוכר –m`e ÇÈ

dxkyáiç ,ä÷éìçä íà ,øäa dëéìBäå ,äò÷aa dëéìBäìÀÄÈÇÄÀÈÀÄÈÈÈÄÆÁÄÈÇÈ
נאנסה. השינוי מחמת שהרי  –øeèt ,änçeä íàå הוליכה שאילו  – ÀÄÇÈÈ

שם. מתחממת שהיתה שכן כל  äìònäבבקעה úîçî íà אם – ÄÅÂÇÇÇÂÈ
בהר , העלייה טורח מחמת לאונסה.áiçהוחמה גרם והשינוי  הואיל – ÇÈ

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

øäa LBøçì äøtä úà øëBOä הפרה עם לשכור  היו  ורגילים – ÇÅÆÇÈÈÇÂÈÈ
עם  שהולכים פועליו שני וכן  הפרה, בעל  של  המחרשה כלי  את אף

שבהר, בשדהו  בה שיחרוש  השוכר אמר  ואם בה, וחורשים פרתו 
מדבריו , äò÷aaושינה Løçå,בבקעה לחרוש לפועלים שציוה – ÀÈÇÇÄÀÈ

ï÷ðwä øaLð íà,המחרשה יתד  –øeètשהרי מלשלם, השוכר  – ÄÄÀÇÇÇÀÇÈ
קשה  ההר שקרקע בהר, נשבר  שהיה שכן  כל  הקנקן נשבר  בבקעה אם

הבקעה, בבקעה,äò÷aaמקרקע לחרוש הפרה את שכר אם אבל  – ÇÄÀÈ
øäa Løçå,לרעה ששינה –áiç ,ï÷ðwä øaLð íàהשוכר – ÀÈÇÈÈÄÄÀÇÇÇÀÇÇÈ

אלא  כלל, שינה לא השוכר שאם אמרו, בגמרא הקנקן . דמי  לשלם
את  תובע הפרה בעל הקנקן, ונשבר המשכיר, עם שהתנה כמו  עשה

חייב  מהפועלים מי בגמרא, ונחלקו בה; שחרשו מהפועלים דמיו
והלכה  המחרשה, את שאוחז זה או  הפרה את שמנהיג זה אם לשלם,
נשבר פשיעתו  ומחמת הואיל לשלם חייב המחרשה את שהאוחז  היא,

אבנים, מלאה שדה היא ואם באדמה, מדי  יותר  שהעמיקֹו הקנקן ,
שינה, כשהשוכר  הדין  שהוא הרמב"ם, פוסק מכאן חייבים. שניהם

השוכר בבקעה, וחרש  בהר לחרוש  ששכר כגון  לטובה, שינה שאם
לרעה, שינה ואם הפועלים; עם דין הפרה לבעל יש אבל פטור, אמנם

בדמי חייב שהוא לעיל  ששנינו בהר, וחרש בבקעה לחרוש ששכר
הקנקן  דמי מהם ותובע הפועלים עם דין לשוכר  יש שנשבר, הקנקן 

הפועלים  לרעה, שינה השוכר שאם כותב, הרא"ש אבל ששילם.
הקנקן. נשבר לא שינה, לא שאילו לומר , הם שיכולים LeãìÈפטורים,

úéðèwa,בקטנית לדוש  הפרה את השוכר –äàeáza Lãå– ÇÄÀÄÀÈÇÀÈ
וניזוקה, הפרה שהיתה øeètוהחליקה שכן כל בקטנית דש  שאילו – È

התבואה, מן  יותר מחלקת שהקטנית äàeázaמחליקה, Leãì– ÈÇÀÈ
בתבואה, לדוש שכרה אם úéðèwaאבל  Lãå,והחליקה –áiç– ÀÈÇÄÀÄÇÈ

הפרה, ú÷ìçîבנזקי úéðèwäL éðtî.לרעה ששינה ונמצא – ÄÀÅÆÇÄÀÄÇÂÆÆ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íéhç äéìò àéáäì øBîçä úà øëBOä,מסויים במשקל – ÇÅÆÇÂÀÈÄÈÆÈÄÄ
íéøBòN äéìò àéáäå,החיטים לגבי עמו שהתנה משקל באותו – ÀÅÄÈÆÈÀÄ

áiç;החיטים מנפח גדול  השעורים שנפח לפי  החמור , הוזק אם – ÇÈ
dilr `iadl xengd z` xkeyd okeïáz äéìò àéáäå ,äàeáz– ÀÈÀÅÄÈÆÈÆÆ

עמו, שהתנה התבואה משא החמור ,áiçבמשקל הוזק אם –éðtî ÇÈÄÀÅ
éeàOnì äL÷ çôpäL ומביא למשא, כובד  מוסיף הנפח שריבוי – ÆÇÆÇÈÆÇÇ

המשקל. שיווי איבוד  לידי  החמור  íéhçאת Cúì àéáäìשכר – ÀÈÄÆÆÄÄ
חצי היינו  לתך, עליו להביא החמור חיטים,את סאים), 15) àéáäåÀÅÄכור 

íéøBòN Cúì,הנפח על הוסיף ולא הואיל –øeèt– הוזק אם ÆÆÀÄÈ
שאף להקל ,החמור , שינה הרי מקום מכל  ששינה, פי  óéñBäעל  íàåÀÄÄ
BàOî ìò סאה שהוסיף בגמרא ומבואר החיטים, לתך  משקל  כדי – ÇÇÈ

עשרה  חמש במקום שעורים סאים עשרה שש  שהביא היינו  ללתך ,
זה שבכגון  עמו , שהתנה חיטים שווה,סאים משום áiçמשקלן – ÇÈ

לעיל. שבארנו כמו הנפח, BàOîתוספת ìò óéñBé änëå– מאותו ÀÇÈÄÇÇÈ
להביא  או חיטים, והביא חיטים להביא ששכר  כגון עמו, שהתנה מין 

שעורים, והביא e`ynשעורים lr siqei dnkáiç àäéåבנזקי – ÄÅÇÈ
ìîbìהבהמה? äàñ :øéàî éaø íeMî øîBà ñBëîeñ אם – ÀÅÄÇÄÅÄÀÈÇÈÈ

שהביא  היינו  סאה, והוסיף סאה) 15) חיטים לתך להביא גמל שכר 
ויש .(1/15 של  (הוספה עמו שהתנה עשרה חמש  במקום עשרה שש

לתך, ולא כור שהוא הרגיל , למשאו תוספת היא לגמל  שסאה מפרשים
חייב; ,(1/30 (היינו סאה עליו  והוסיף כור להביא שכרו GLäLואם ÀÈ

øBîçì ïéa÷ שלושה והוסיף חיטים לתך להביא חמור ששכר או – ÇÄÇÂ
.(1/30 (הוספת סאה חצי  שהם קבים,

הרמב"ם  פירשוה וכן כמותו ; שהלכה בגמרא, רבא כדעת משנתנו  בארנו 
הגירסה: את במשנה נקטנו מכאן ישראל ". dywו"תפארת gtpdy iptnie`ynl.

ספרים: בכמה המצויה הגירסא את נוקט מברטנורא הרב gtpdyאבל  iptn
dywie`ynk,:אביי כדעת המשנה את מפרש iadl`והוא xengd z` xkeyd

mixery dilr `iade mihig dilrלתך הביא חיטים לתך  שבמקום כלומר –
לדעת  (שכן משנתנו של בסיפא כמבואר קבים, שלושה בתוספת  שעורים

"וכמה בסיפא ששנינו  מה את אביי לפרש בא חייב" ויהא משאו  על  יוסיף
הנפח,aiigהרישא), על והוסיף הואיל החמור, הוזק אם –dyw gtpdy iptn

izdw - zex`ean zeipyn
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éñBé änëåBàOî ìò óáiç àäéå?ñBëîeñíeMî øîBàøéàî éaø:ìîbì äàñ,GLøBîçì ïéa÷ äL. §©¨¦©©¨¦¥©¨§¥¦©¦¥¦§¨©¨¨§¨©¦©£

:ïéàñ íéùìù øåëäå .øåë éöç.'eke xne` qekneqéñåä íàå .ñåëîåñë äëìäå:ãáìá úôñåúä øëù ïúåðå ,øåîçä ÷æåä íà øåèô ,äæ øåòéùî úåçô ó

`xephxa yexit

i e`ynk±מכל חיטים, כלתך כבד משאו  אין שעורים שלתך  פי על שאף
שלושה  הנפח על הוסיף אם הלכך כמשא, הוא והנפח שווה נפחן  הרי מקום

והולכת; מפרשת שהמשנה כמו  חייב, הוא הרי  iade`קבים, mihig jzl `iadl

mixery jzl,הנפח על  הוסיף שלא –e`yn lr siqed m`e .xeht שלושה –
בסיפא, כמבואר  אם aiig.קבים, פטור, זה, משיעור פחות הוסיף אם ברם,

התוספת. שכר  למשכיר שמשלם אלא החמור , הוזק
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המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' ב
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:ïéàñ íéùìù øåëäå .øåë éöç.'eke xne` qekneqéñåä íàå .ñåëîåñë äëìäå:ãáìá úôñåúä øëù ïúåðå ,øåîçä ÷æåä íà øåèô ,äæ øåòéùî úåçô ó

`xephxa yexit

i e`ynk±מכל חיטים, כלתך כבד משאו  אין שעורים שלתך  פי על שאף
שלושה  הנפח על הוסיף אם הלכך כמשא, הוא והנפח שווה נפחן  הרי מקום

והולכת; מפרשת שהמשנה כמו  חייב, הוא הרי  iade`קבים, mihig jzl `iadl

mixery jzl,הנפח על  הוסיף שלא –e`yn lr siqed m`e .xeht שלושה –
בסיפא, כמבואר  אם aiig.קבים, פטור, זה, משיעור פחות הוסיף אם ברם,

התוספת. שכר  למשכיר שמשלם אלא החמור , הוזק

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: יא הגמרא:ד מקשה    זה  הפסוקי  סותרי  

שבירמיה  זה , 'יאת  אפק נה   בעי שמשמע ,' אתכ ד ְְְִִִֶֶֶָָֹ

. יהויקי בכיבוש  ישראל  על  בבל  מלכות שפשטה  ממתי הוא שנה   השבעי שחשבו

 בדניאלאותלמ' . ירושלי מחורב שמשמע נה ',  בעי ְְִִַָָֹ

הגמרא: מתרצת  לכיבוש שנה   שבעי לאחר שיפקדו  בירמיה  הנאמר 
היינו  , יהויקי  את לבנות ולהתחיל  לאר לעלות רשות  לה שינת  

פסקה ואכ שלימה , גאולה  תהיה  לא אבל  ,' אתכ 'אפקוד הפסוק  וכלשו המקדש , בית

המקדש , בית בניית שבעי שנת שהיתה  פרס , מל לכורש  הראשונה  בשנה  
, יהויקי לכיבוש  ב )ואחד א ,(עזרא       

            
ג )ואמר א את (ש ויב יה דה  אר  ליליר ויעל  ע אלהיו  יהי ע מל   בכ ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ'מי

אחר  שנה   שבעי שהיתה הגאולה  על  נאמר ובדניאל  שנפקדו . הפקידה  וזו  ה '', ֵית

. ירושלי חורב

בשלימות: עליו  המוטל  את  קיי לא שכורש  מוסיפה  הגמרא    
  (א מה  (ישעיה        

,' משיחו' כורש  את כינה  מדוע מוב ואינו    הא  
המשחה . בשמ 'כורש 'נמשח  לתיבת 'משיחו ' תיבת בי להפסיק  ש יש  והיינו , , 

          צוויי את  קיי שלא 
ש  כראוי,      , את להשיב שיעסוק  והיינו  

המקדש , בית את ולבנות מהגלות הציווי,ישראל   לקיי זמנו  כשהגיע 
ג )לישראל  א (עזרא    ,לעשות רשות  לה נת שרק  והיינו  

בעצמו  עסק  לא א.

הגמרא: שואלת המגילה . פסוקי את לבאר חוזרת נאמרהגמרא  
דוכסי] ' פרתמי' תיבת שסמ היו וממה  שהדוכסי משמע 'מדי', לתיבת [ 

המגילה ממדי, בסו ב )אילו  (י    תיבת שסמ וממה  
הדוכסי ולא ממדי, היו   שהמלכי משמע ל 'מדי', .'מלכי'

הגמרא: משיבה  , המלוכה בשלטו שותפות עשו   והמדיי  הפרסיי 
ו   , ביניה התנו    , מאיתנו  המלכי יהיו   א  

 הדוכסי  ממכ יהיו  ,   יהיו אז   
היו  כ  ומשו מפרס , היו   שהמלכי בזמ הוא ' הפרתמי ומדי פרס  'חיל  והפסוק 

והפרתמי ממדי, היו   שהמלכי בזמ הוא ופרס ' מדי 'למלכי והפסוק  ממדי.  הפרתמי

מפרס .

נאמר    'תד פארת יקר .ואת     הפסוק  ְְְְִֶֶֶָָ
את גדולהאחשורוש  הכה ד של  .מירושלי נבוכדנצר  שהגלה        

כהונה ] ב )[בבגדי כח אחי(שמות לאהר קד בגדי 'ועית  הכה בגדי את לבש  שאחשורוש  ,מכ למדנו  ְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹ
'תפארת'  שנקראי .הגדול 

 ל 'נת י ,נאמר מאת  נימ  יר  ימי וגו ' מדי רס  חיל  ועבדיו  ריו  לכל  מה  עה   למלכ   ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
' ירה ה   מצאי ה  הע לכל   ל ה עשהעה  המדינות, לכל  שעשה  המשתה   שנסתיי לאחר שרק  והיינו  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ונחלקו  הבירה . שבשוש  לע משתה  ,בדבר  אחשורוש  משתה  הקדי ומחכמה  
.שוש בני למשתה   הרחוקי  ש  .זאת עשה  מחכמה  ולא 
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אגרות קודש

 ב"ה,  מוש"ק שמות כ"ג אור לכ"ד טבת, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מכתבו מיום י"ב טבת נתקבל.

ומענינא דיומא - להעיר אשר הקביעות דשנה זו היא כמו בשנת ההסתלקות דאדמו"ר הזקן, 

עיין "הקדמת הרבנים בני הגאון המחבר ז"ל" - להשו"ע.

ובלשון אדמו"ר הצ"צ )הועתק במענה לשון - שנדפס בעתו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר(: במוש"ק 

דשמות כ"ג אור לכ"ד טבת.

ויהי רצון אשר בעגלא דידן יקוים חותם וסיום דברי הצ"צ שם:

ה' יחיש ביאת גואלנו והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם ישמיענו נפלאות מתורת ה' תמימה 

משיבת נפש בגוף כי טל תורה מחי' אכי"ר בעגלא דידן ובזמן קריב.

בברכה ובשו"ט מתוך מנוחה

מ. שניאורסאהן
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המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בנוגע לשאלתו אודות העתקתו... הנה לפלא על אנ"ש שי' אשר בהיותם במדינתם לפנים, 

שכל ענין של תורה ומצוה הי' קשור במס"נ וסכנות בפועל, ר"ל, בכ"ז לא נסוגו אחור ואדרבה עוד הלכו 

וכו' ובמדה ידועה י"ל שאדרבה  לפנים במרץ המתאים, ועתה כשבאו למקום אשר אין כל העלמות 

עוד דורשים ומשבחים בעד עבודה בתורה ומצוה )אף שעדיין לא מסייעים כדבעי( הרי כאו"א מחפש 

לעצמו במרץ הכי גדול מצב שיוכל להיות יושב תחת גפנו הפרטי ותאנתו הפרטית מבלי להתחשב עם 

כל הענינים...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.



רסי    


             

              
            

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

נו  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

 
   מתקן על  שטוחים שהיו  בגדים -

בשבת  להוציאם אין  בערבֿשבת, הבית בתוך  תליה
מחוץ  או  הבית בתוך  להוזיזם מותר  אבל  לבית, מחוץ

שבת) מערב כבר  שם היו  (אם .לבית
  ,רטובים עדיין  הבגדים אפילו  -

בשבת  לשוטחן  לכתחילה מותר  יבשים בגדים .אבל 
   מערב שטוחים כשהיו  שגם משמע -

החמירו  שלא אלא העין , מראית חשש מעט  קיים שבת

לסלקן  כביסה עליו  לתלות יכול  לכתחילה ואפילו  ,
בשבת. שתתייבש שבת בערב רטובה

   שטח אפילו  או  בשבת, ושטח  עבר  אם -
בשבת בשוגג  לסלקן  יש -.

  , עין מראית חשש בהם שאין  בגדים -
בגד  (כגון  כיבוס איסור  משום בהם שאין  משום או 
ללא  סינתטיים מסיבים או  פלאסטי מחומר  כולו  העשוי

טבעיים) סיבים (כגון תערובת לכבסם דרך  שאין  או  ,

 
את 459) להוזיז מותר אם הסתפק  מ  ס "ק  שלמה בשולחן

כנגד  שיהיה כדי  הגלגלים ע "י  הכביסה שעליו החבל
מקלות  וגם עכשיו, אותם תולה אינו שלמעשה כיון השמש,

לאיסור, שמלאכתו כלי  אלא אינן הכביסה
יש  לבית מחוץ  אל הבית מתוך שבהוצאה אף  ולמעשה,
במקום  כבסן, שבשבת יאמר שהרואה העין למראית לחוש
להחמיר. אין - היחיד רשות או הרבים רשות בתוך כמו ספק 

הבגדים 460) מהרואה הוא שהחשש שוע "ר משמעות
כדלהלן. שוטח , אותו מהרואה ולא השטוחים,

שבכלים 461) פירש הלבוש) (ע "פ  קסז ס "ק  במשנ"ב  אמנם
העין  מראית חשש כך כל אין - שבת מערב  השטוחים
יש  שעדיין משמע  לשוע "ר אבל בשבת, שכבסן שיאמרו
הטריחוהו  שלא אלא שטוחים, שהיו ראה שלא למי  לחוש
שיראו  הוא שהחשש שכתבו שיש להלן וראה כך, כדי  עד

בלבד. עצמה השטיחה בשעת אותו
מותר 462) - והתייבשו סילקן ולא בשוגג שטחן שאם אלא

יהנה  לא במזיד שטחן אם אך עצמה, בשבת מהם ליהנות
שבת. מוצאי  עד מהם

בשבת  שטח  אם הסתפק  סט "ז) (ח "ג פעלים רב  (בשו"ת
דאין  כיון שבת באותה ללבשם שרי  אי  ונתייבשו במזיד
דברי על דעבר כיון או עין, מראית משום אלא האיסור
עליו, שבת אותה נאסרו עין מראית משום שאסרו חכמים

שנא. דלא מסברא והסיק 
מהיכן  עליו תמה סל"א) (ח "ב  אליהו מגדנות ובשו"ת
בשבת  נאסר שלכן העין מראית איסור בין לחלק  המקור

עולמית. שנאסר דרבנן איסורי  שאר לבין בלבד, עצמה
יתייבש  שהבגד שכיון היא פעלים רב  שו"ת סברת ולכאורה
לכל  כלל לאוסרו סברא אין הבאה, שבת עד אופן בכל
ללבשו  אוסרים לא בשוגג היה אם ומכלֿמקום השבתות.

דרבנן. איסור שהוא כיון בשבת
מה 463) לבאר יש סל"א): (ח "ב  אליהו מגדנות שו"ת

פעולת  עצם על רק  האם חז"ל, שגזרו והגזירה האיסור
מה  דגם או עין, מראית משום חז"ל שגזרו הוא השטיחה
כששטח  ונפק "מ  האיסור, בכלל הוי  גם אח "כ שם שמונח 
ע "י האיסור עשה שכבר או לסלק , צריך האם באיסור בשבת

ית  ולא השטיחה פעולת הבגדים.עצם שיוריד במה כלום קן
א' אות ויחי  פ ' שניה שנה חי  איש בן בסה"ק  מצאתי  הנה
עצם  הוא דהאיסור הקדושים מדבריו ומבואר ... בזה שהעיר
עשה  כשכבר ומה"ט  שם, שמונח  מה ולא השטיחה פעולת
כך, ע "י  כלום יתקן שלא להסירו א"צ  ושטח  האיסור
מע "ש  שטח  דאם בשו"ע  כאן שנפסק  ממה הוא לזה והראיה

להסירו. צריך שאינו
דמדקדוק  ע "ז... חולק  הרב  דהשו"ע  נראה לפענ"ד אולם
וכו' לנגב " שטוחים אותם "דהרואה שכ' הקדוש לשונו
השטיחה  עצם על רק  לא היתה חז"ל ואיסור דגזירת נראה
שם. הבגדים שמונחים במה שיש עין המראית על גם אלא
חייב  אינו מע "ש שטוחים היו אם למה לפי "ז לבאר וצריכים
כשמונחים  דבכה"ג משום כנראה אולם וכנ"ל. לסלקם
דרק  חז"ל, גזרו לא מעשה שום בשבת עושה ואינו מע "ש
השטיחה  פעולת עצם על חז"ל גזרו שטיחה מעשה כשיש
השטיחה. פעולת אחרי  הבגדים שם שמונחים מה על וגם

בשבת  כששטח  הנ"ל הרב  השו"ע  דלדעת נ"ל ולפי "ז
בגדים  שם שמונחים ומה האיסור, את שמסלק  במה שמתקן
שמונחים  (דע "י  הבגדים, ולסלק  להסיר צריך באיסור בשבת
ע "כ. בס "ד. כנ"ל בשבת) שכבסן לחשדו יבואו הבגדים שם
על  בשבת כביסה) (מקלות אטבים בנתינת שדן שם וראה
משום  בזה שאין ואף  השבת, מלפני  שטוחים שהיו בגדים
מוקצה  טלטול משום לחוש יש בשבת, שטיחה איסור
לחוש  שיש ביותר רטובים בבגדים שאף  וכן דשבת, וזילותא
בשבת, הונחו אם לסלקן יש מכלֿמקום מוקצה, משום

מו. סעיף  שח  בסי ' ויתבאר
לח .464) אות פט "ו שש"כ



רסב   

 
גשם) לאחר מעיל  ייבוש לשם שלא בהם שניכר  או  ,

מותר  - מטבח ) מגבות (כגון  - אותם תולים כביסה
בשבת  בחול לשוטחן  מדרכו  בשינוי ,,

בה  שהתנגבו  המגבת בשטיחת על ֿפיֿזה שהקילו  ויש

שזהו  שניכר  במקום בשבתֿקודש, הטבילה לאחר 
בה  שנעשה .השימוש

   אפילו השטיחה שאיסור  משמע -
מים  במעט  שנרטבו  .בבגדים

 
גשם 465) במעיל שדווקא וכתב  קכז, הערה פט "ו שש"כ

מהגשם. שנרטב  יודעים שכולם
הח "א:466) בשם כ ס "ק  בדה"ש קטז סי ' השולחן קצות

בחצר  בחמה לשוטחן מותר תינוקות בהם המלפפין בגדים
במים  כולו נשרה לא אם צואה עליהן אין אם אפילו ואפשר
הניח  כי  ואם להשתין, התינוקות שדרך יודעין דהכל מותר,
להיתר, העולם מנהג מ "מ  צואה, עליהן אין אם בצ "ע 
לייבש  רגילים אין שבזמננו העיר לט  הערה פט "ו ובשש"כ
אין  ולכך לכבסם, אם כי  שנרטבו, ילדים בגדי  או חיתולים
סעיף  על לעיל (וראה וכיו"ב  מטבח  מגבות משא"כ להתירם
למטרת  שלא מטבח  מגבות עניין בכל לשטוח  שמותר נו

ייבוש).
שיש 467) מסתבר ומיהו בסופו: הנ"ל השולחן בקצות

לש  שלא בימות ליזהר בגדיו שתולה כדרך החבל על וטחם
שינוי יעשו אלא דחול, עובדין משום הכביסה אחר החול

ואבנים. עצים ע "ג או המעקה על לשטחם כגון קצת,
בשטיחת 468) שהקל קמג סי ' או"ח  יציב  דברי  בשו"ת

מים  א. סיבות, ג' מחמת ש"ק  בבוקר הטבילה לאחר המגבת
השטיחה  בשעת הוא האיסור ב . מדרבנן, אסורים מועטים
ה"חיי דברי  ג. רטובים. וכו' ששערותיו לרואים ניכר ואז
ששני ואף  השולחן". מה"קצות לעיל שהובאו אדם אדם"
לשוע "ר  מתאימות אינן להקל שכתב  הראשונות הסיבות
וראה  הסעיף , בסוף  (כדמשמע  מועטים מים על גם שחייב 
(כדלעיל). השטיחה בשעת אינו שהאיסור וכן ס "כ), שב  סי '
מחמת  שהוא ממש שניכר וכיו"ב  המקווה ליד ומכלֿמקום
מקופלת  יניחנה להחמיר והרוצה להקל, אפשר הטבילה,

מעט .
במשקין 469) נשרו אפילו השטיחה שאיסור משמע  עוד

נו). סעיף  על לעיל (ראה מלבנים שאינם

•
            

שלכך ‡ יתברך בוראו לעבודת בבוקר לעמוד כארי  יתגבר
לאמר  יצרו יסיתנו אם ואף  נשמתו לו מחזיר ולכך נברא
מעורר  הוא שיהא לקום עליו יתגבר משנתך שבעת לא עדיין
מלכי שמלך וידע  שוכב  הוא מי  לפני  בלבו ויחשוב  השחר
ואת  השמים את הלא שנאמר עליו חופף  הקב "ה המלכים
ודם  בשר מלך לפני  שוכב  היה ואלו ה' נאם מלא אני  הארץ 
מלכי מלך לפני  ק "ו בנפשו מתחייב  היה עליו  שעומד
בוראו  לעבודת בזריזות מיד יקום ולכן הקב "ה המלכים
אלא  ואלמוד במטתי  שוכב  הנני  יאמר ואל ויתעלה יתברך
אלהיך  לקראת הכון שנאמר משום מלבושיו וילבוש יעמוד

ישראל:

 האדם ישיבת אין כי  ועניניו עסקיו בכל יחשוב  וכן
ותנועותיו  כישיבתו בביתו לבדו והוא ועסקיו ותנועותיו
והוא  כרצונו פיו והרחבת דבורו ואין גדול מלך לפני  והוא
שכן  כל המלך במושב  כדבורו וקרוביו ביתו אנשי  עם
המלכים  מלכי  מלך הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים
ורואה  עליו עומד כבודו הארץ  כל מלא אשר הקב "ה
נאם  אראנו לא ואני  במסתרים איש יסתר אם כמ "ש במעשיו
יתברך  הבורא מפחד וההכנעה היראה אליו יגיע  מיד ה'

תמיד: ממנו ויבוש

בעבודת ‚ עליו המלעיגים אדם בני  מפני  יתבייש ולא
כנגד  עזות דברי  יענה לא מקום ומכל יתברך בוראו
אפילו  פנים עז להיות בנפשו קנין יקנה שלא המלעיגים

יתברך: עבודתו במקום שלא

לא „ מקום מכל הבוקר אור קודם להשכים יכול אינו ואם
מתפללין: שהציבור התפלה זמן יאחר

חי‰ מלך לפניך אני  מודה משנתו כשיעור מיד לומר  טוב 
ואין  אמונתך רבה בחמלה נשמתי  בי  שהחזרת וקים
שאין  מפני  מטונפות ידיו אם אף  ידים נטילת לזה צריך
סימן  (עיין שם שום בו שאין כיון זה נוסח  בתיבות קדושה
תורה  דברי  להוציא אסור אבל נמחקין שאינן מהשמות פ "ה)
בהן  יש עצמן שבתיבות מפני  עדיין ידיו נטל לא אם מפיו

מטונפות: בידים תורה בדברי  להרהר מותר אבל קדושה

Â קרוב הוא רגליו על ומיד תיכף  ועמד משנתו הניעור
שיעמוד: קודם מעט  ישהה אלא החיים מן יותר למיתה

*
Ê ומיד תיכף  ידיו ליטול צריך אין התלמוד שמדין אע "פ 

מדין  מותר וכן בינתים להלך רשאי  אלא משנתו כשניעור
חכמי מקום מכל ידים נטילת קודם במלבושיו ליגע  התלמוד
נטילת  קודם אמות ד' אפילו לילך שלא מאד הזהירו הזוהר
נטילת  קודם במלבושיו ליגע  ושלא הזהיר וכן שחרית ידים
מדקדק  וכל הזוהר כדברי  לעצמו יחמיר שמים ירא וכל ידים
שנשאר  אע "פ  ידיו יטול משנתו שניעור שמיד יזהר במעשיו

לבטלה: זרע  שכבת מהוצאת ינצל ובזה מושכב 

Á בוראו לפני  להתחנן הבוקר אור קודם להשכים טוב 
לסוף  שהן המשמרות שמשתנות בשעות שיתחנן וטוב 
הלילה  ולבסוף  הלילה שלישי  שני  ולסוף  הלילה שליש
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רסג    

לכן  וכו' המקדש בית לחורבן זוכר הקב "ה הזמנים שבאלו
והגלות  החורבן על שעה באותה האדם שיתפלל התפלה
שיהא  שמים ירא לכל ראוי  לכן להתקבל וקרובה רצויה
בית  חורבן על תחנונים ולשפוך שעה באותה ודואג מיצר
ומכל  אשמורות לראש בלילה רוני  קומי  כמ "ש המקדש
את  עבדו כמ "ש בשמחה להיות צריך והתפלה התורה מקום
יום  לחבר וטוב  פה שבעל בתורה לעסוק  ויש בשמחה ה'

בערב : הן בבוקר הן בתפלה או בתורה ולילה

Ë וכן בכוונה שלא מהרבות בכוונה תחנונים מעט  טוב 
לו  טוב  ללמוד להבין לב  לו שיש ומי  תורה בתלמוד
מעיון  גדול תורה תלמוד כי  בתחנונים מלהרבות ללמוד

תפלה:

È זכות לזכור כדי  העקידה פרשת יום בכל לומר טוב 
לעבוד[ת] יצרו להכניע  כדי  וגם הקב "ה לפני  האבות
שיאמין  כדי  המן ופרשת נפשו יצחק  שמסר כמו השי "ת
שהשגיח  במן היה שכן בהשגחה לו באין מזונותיו שכל
ביתו  נפשות לכל לגלגולת עומר אחד לכל לתת הקב "ה

וה  המרבה העדיף  ולא בעומר וימודו לא כמ "ש ממעיט 
בכל  סיני  הר מעמד יזכור כן שע "י  הדברות ועשרת החסיר
הדברות  עשרת לקבוע  חכמים ובקשו אמונתו ותתחזק  יום
הארץ  לעמי  יאמרו שלא המינים מפני  ובטלום שמע  בקריאת
שאמר  מה אלא קורין שאין ותדעו אמת תורה שאר שאין
דרך  בצבור לאומרם אסור לפיכך בסיני  מפיו ושמעו הקב "ה
אלא  שמע  קריאת ברכות בתוך שלא אפילו יום בכל קביעות
ולכן  לעצמו לקרותם מותר יחיד כל רק  שאמר ברוך קודם
מפני לציבור מיוחד קונטרס  על לכתבם ג"כ נוהגים אין

המינים:

*
‡È הקריב כאלו עולה בתורת העוסק  כל חכמים אמרו

חטאת  הקריב  כאלו חטאת בתורת העוסק  וכל עולה
ושלמים  ומנחה העולה פרשת יום בכל לומר טוב  לפיכך
ויורד  עולה וקרבן תלוי  ואשם ודאי  ואשם וחטאת ותודה
הבא  קרבן שכל ולפי  וגו' אלה קול ושמעה פרשת דהיינו
יאמר  ותודה ושלמים עולה אחר לפיכך נסכים טעון בנדבה

נסכים: טעונים אין ואשם חטאת אבל נסכים פרשת

È חטאת פרשת תחלה יאמר חטאת שנתחייב  יודע  אם
על  לגמרי  מכפרת שהחטאת מפני  עולה פרשת ואח "כ
להקדים  ויש דורון הוא והעולה עליו באה שהיא עון אותו
יקבל  לא המלך אל שיתרצה שקודם הדורון קודם הכפרה

הדורון:

‚È מקריבין שאין לפי  ביום אלא יאמר לא הקרבנות פרשת
הדשן  תרומת ופרשת הכיור פרשת אבל בלילה קרבן

היום: אור קודם לאומרם יכול בלילה נעשים שהיו כיון

„È לתודה מזמור וכן מעומד הקרבנות פרשת לומר צריך
מעומד: שהיתה הקרבתן דוגמת

ÂË שיהא מלפניך רצון יהי  יאמר העולה פרשת כשיסיים
יאמר  וכך עולה הקרבתי  כאלו לפניך ומקובל חשוב  זה
באים  שהם מפני  והתודה והשלמים המנחה פרשת אחר
אחר  כך יאמר לא אבל בהם נתחייב  לא אם אף  בנדבה

שמא  ויורד עולה וקרבן ותלוי  ודאי  והאשם החטאת פרשת
שאין  לפי  בעזרה חולין כמקריב  זה והרי  בהן נתחייב  לא
יאמר  ותלוי  ודאי  אשם פרשת אחר מקום ומכל בנדבה באים
זה  שיהא מלפניך רצון יהי  ותלוי  ודאי  אשם נתחייבתי  אם
חשובה  קריאתו אין בהן נתחייב  לא אם שעכשיו כו' חשוב 
פרשת  אחר אבל בתורה כקורא הוא והרי  כלל כהקרבה
שעבר  בבירור יודע  הוא אין שאם לפי  כן יאמר לא חטאת
אע "פ  קרבן להביא יכול אינו חטאת עליה שחייבין עבירה
אין  הביא ואם חטאת עליה שחייבין עבירה עבר שבאמת
שחטא  ברורה ידיעה תחילה לו היתה אא"כ לו מתכפר
אחר  גם לומר נוהגין ויש חטאתו אליו הודע  או שנאמר
שחטא  לו נודע  שמא כי  כו' נתחייבתי  אם חטאת פרשת

ושכח : וחזר

*
ÊË זה שיהא מלפניך רצון יהי  יאמר לא טוב  ויום בשבת

טוב  ויום בשבת קרבים היחיד קרבנות שאין לפי  כו'
מקום  ומכל בתורה כקורא לאומרן הפסד אין הפרשיות אבל

היום: בפרשת שיעסוק  מוטב  הארץ  עם אינו אם

ÊÈ יום ובערב  פסח  של המועד ובחול הפסח  בערב 
תודה  היתה שלא מפני  תודה פרשת יאמר לא הכיפורים

ותר"ד: תכ"ט  בסי ' שיתבאר כמו ההם בימים קריבה

ÁÈ ירך על אותו ושחט  פסוק  הקרבנות עם לומר טוב 
הקב "ה  אמר במדרש שיש מפני  וגו' צפונה המזבח 
צפונה  זה מקרא שקורין בשעה וארץ  שמים עלי  אני  מעיד

אברהם: בן יצחק  עקידת זוכר אני  ה' לפני 

ËÈ תרומת פרשת ואח "כ הכיור פרשת לומר נוהגין יש
מקטר  מזבח  פרשת ואח "כ התמיד פרשת ואח "כ הדשן
סדר  היה כך כי  ועשייתן הקטורת סמני  פרשת ואח "כ קטרת

במקדש: העבודות

הבוקר: השכמת  דין א  סימן

עליו ‡ בוראו אימת תמיד להיות האדם שמחויב  ומפני 
לידי מביאין והבושת שהצניעות מעשיו בכל צנוע  יהיה
חלוק  בלא ערום שישן מי  לפיכך השי "ת לפני  הכנעה
שמיד  חלוקו ילבש ואח "כ ישב  שלא ליזהר טוב  כשיקום
ראשו  בו ויכניס  חלוקו יקח  אלא מגולה הוא כשישב 
מכוסה  כבר הוא כשיקום ונמצא שוכב  בעודנו וזרועותיו

חדרים בחדרי  הנני  יאמר כל ואל מלא הקב "ה כי  רואני  מי 
כאורה: כחשיכה לפניו אשר כבודו העולם

 שלא כדרכו ללבשו בחלוקו לדקדק  אדם לכל וטוב 
ויתגנה  המגונות התפירות ויראו לחוץ  הפנימי  יהפך
הוא  אם לחוץ  הפנימי  והפך נזהר לא ואם הבריות בעיני 
יהיה  שלא כדרכו ללבשו ולחזור לפשטו צריך חכם תלמיד
מגונים  כמה הבריות שיאמרו מות אהבו משניאי  כל בכלל

תורה: לומדי 

מפני‚ אחת בבת יחד מלבושים ב ' מללבוש ליזהר טוב 
ימינו  ביד המלבוש צידי  ב ' שישים וטוב  לשכחה שקשה
ומן  בימין נכלל הכל כי  ולכוין השמאל ואח "כ הימין וילבש

לשמאל: בא הימין
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רסד   

*
כולה „ התורה בכל חשובה היא שהימין שמצינו לפי 

וכן  מצורע  ושל מלואים של רגל ובהן יד בהן לענין
חשיבות  ליתן צריך מנעלים בנעילת גם לכן חליצה לענין
שבקשירת  שמצינו ולפי  תחלה ימין של ולנעול לימין
לכן  התפילין את קושרין שעליה שמאל יד חשובה תפילין
ולכן  להשמאל חשיבות ליתן צריך מנעלים בקשירת כאן גם
שמאל  של שינעול עד ימין של המנעל את יקשור לא
בהם  שאין שלנו ובמנעלים ימין של יקשור ואח "כ ויקשרנו
חשיבות  נותנים שאין מפני  תחלה ימין של ינעול קשירה

תפילין: דקשירת דומיא בלבד קשירה גבי  אלא להשמאל

שזהו ‰ מפני  תחלה שמאל של חולץ  מנעליו כשחולץ 
ימין: של כבודה

Â תחלה ימין של יסוך או ירחוץ  סך או רוחץ  כשהוא
ראשו  יסוך או ירחוץ  גופו כל סך או רוחץ  וכשהוא

האברים: כל על מלך שהוא מפני  תחלה

Ê בקומה לילך שאסור מפני  קומה בכפיפת וילך ויקום
הארץ  כל מלא שנאמר אמות מד' פחות אפי ' זקופה
קומתו  והזוקף  למטה ויורד הכבוד שמשתרבב  משמע  כבודו
חסידות  ומדת הראש בגילוי  אמות ד' ילך ולא כדוחק  נראה
בגילוי כלל לישב  ושלא אמות מד' פחות אפי ' ילך שלא
דתיהוי היכי  כי  ראשם לכסות נכון קטנים ואפי ' הראש

דשמיא: אימתא עלייהו

Á התפלה באמצע  לנקביו יצטרך שמא נקביו יבדוק  ואח "כ
שמים  מלכות עול עליו לקבל הרוצה כל חכמים אמרו
ויתפלל  שמע  קריאת יקרא ואח "כ ידיו ויטול יפנה שלימה
שאין  בשעה וערב  בוקר לפנות עצמו את אדם ירגיל ולעולם
ואפילו  להרחיק  יצטרך שלא כדי  בשוק  מצויין אדם בני 
בביתו  הכסא בית לו שיש כגון להרחיק  שא"צ  במקום
זריזות  שהוא מפני  וערב  בוקר לפנות עצמו את ירגיל אעפ "כ

קדושה: לידי  ומביא ונקיות

Ë שאדם ידי  על הבית ידלוף  ידים ובשפלות חכמים אמרו
גופו  יעלה הבית  ידלוף  כראוי  גופו לכסות מתעצל
ילך  ואל גופו כל לכסות לאדם שיש למדנו מכאן חטטים
הוא  הרי  מרגליו מנעלים המונע  חכמים אמרו ועוד יחף 
ויקח  לו שיש מה כל אדם ימכור ולעולם למקום כמנודה

לרגליו: מנעלים

בגדים : לבישת  דין ב  סימן

*
המלוים ‡ להמלאכים יאמר הכסא לבית שיכנס  פעם בכל

לאמרו  נהגו לא ועכשיו כו' מכובדים התכבדו אותו
שהמלאכים  שמים ליראי  עצמינו את מחזיקין שאין מפני 

אותנו: מלוים

 שישב עד עצמו את יגלה ולא הכסא בבית צנוע  יהא
ואם  הצניעות מדרך אינו כי  ביחד אנשים ב ' ילכו ולא
דרך  ראשו על ידו להניח  אחר יוכל יחידי  לישב  מתפחד

צניעות: משום בעדו הדלת ויסגור שם ידבר ולא חלון

כדי‚ בקיסם או בצרור הטבעת בפי  למשמש רוצה אם

שישב  אחר ימשמש ולא שישב  קודם ימשמש נקביו לפתוח 
לכשפים: שקשה מפני 

ויעמוד „ וישב  אמות ד' ילך יכול ואינו לפנות הוצרך אם
מדברים  דעתו יסיח  או שיפנה עד וישב  ויעמוד וישב 

אחרים:

בעמידה:‰ יפנה לא

Â משום יותר ולא טפח  מלאחריו אם כי  עצמו יגלה לא
עצמו  את דוחק  שהוא דמתוך טפחיים ומלפניו צניעות
קילוח  משום טפחיים וצריך קטנים לידי  בא הוא לגדולים
אם  כי  עצמה תגלה לא ואשה למרחוק  הניתזים רגלים מי 

כלום: ולא ומלפניה טפח  מלאחריה

Ê או לצפון ואחוריו לדרום פניו שיהיו יכוין וכשישב 
למזרח  שפניו בין למערב  מזרח  בין ישב  לא אבל איפכא
יעשה  לא לפיכך במערב  שהשכינה מפני  למערב  שפניו בין
במה  המערב  כנגד שהוא מפני  למזרח  ולא למערב  צרכיו
אפי ' מותר מים להטיל אבל רגליו את במיסך אמורים דברים

[מ ]לפניו: עצמו את שמגלה אע "פ  למערב  פניו

Á מותר מערב  לצד מחיצה יש אם רגליו להסך ואפי '
ואם  למערב  אחוריו מחזיר אם למחיצה סמוך לפנות

למזרח : אחוריו מחזיר מזרח  לצד המחיצה

Ë לישן אסור כך למערב  מזרח  בין לפנות שאסור כשם
לשמש  ודעתו במטה עמו אשתו אם למערב  מזרח  בין
וזה  לצפון זה ומרגלותיה המטה ראש שתהא יכוין אלא

עמו: אשתו אין אפי ' להיזהר ונכון לדרום

*
È לדרום צפון בין מטתו להסב  בקלות לו אפשר שאי  מי 

ויש  למערב  מזרח  בין מטתו לשמש איסור עליו אין
המטה  ראש דוקא שיהא שמצריך הזוהר ספר על לסמוך

למערב : וזה למזרח  זה ומרגלותיה

‡È ירושלים סביבות מקום כל (פי ' הצופים מן מים המטיל
ואילך  ומשם משם המקדש בית את לראות שיכולין
יטיל  לא ולפנים צופים) מקום אותו נקרא לראות יכולים אין
מעט : אחר לצד פניו יחזיר אלא הקודש כלפי  ממש ופניו

È אדם לבין בינו מפסקת מחיצה שאין במקום כשנפנה
חבירו  יוכל שלא מקום עד להתרחק  צריך בבקעה כגון
שחבירו  ואע "פ  שנפנה בשעה מבשרו שמגלה מה את לראות
יותר  להתרחק  צריך אין אפ "ה שלמטה עיטושו קול שומע 
אחורי שנפנה בין אדם לבני  בינו מפסקת מחיצה יש ואם
מיד  לפנות יכול גדר אחורי  בבקעה שנפנה בין בית כותל
שלמטה  עיטושו קול שומע  שחבירו אע "פ  למחיצה סמוך

כלל: להתרחק  צריך אין אעפ "כ

‚È הנקב שנפתח  לפי  ובחוזק  במהרה ויפנה ישב  לא
יאנס  לא זה מטעם וכן הכרכשתא שיני  וניתקים בחזקה

מדאי : יותר עצמו את לדחוק 

„È את קושר שבימין מפני  ימין ביד עצמו את יקנח  לא
בה  עצמו את לקנח  ראוי  אין לכן השמאל על התפילין
מי ואפילו אדם כל של ימין שהוא בשמאלו מקנח  יד ואטר
יקנח  לא בשמאל שכותב  אלא בימין מעשיו כל שעושה

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



רסה    

כמו  הימין על תפילין קושר שבה מפני  בה שכותב  בשמאל
ט ': סעיף  כ"ז בסי ' שיתבאר

ÂË כורך הוא שעליו האמצעי  באצבע  לקנח  שלא ליזהר טוב 
י "א: סעיף  כ"ז בסי ' שיתבאר כמו תפילין של רצועה

הכסא : בית  הנהגת  ג  סימן
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שם ÚÓÂ˙‰(כה) קריאת בטעם מ "ש להבין  יש
אנשים  ועם אלקים עם שרית כי ישראל 
א"ל  שר  שררה ל ' דישראל  הפשוט  פי' דהנה כו '. ותוכל 
ההשתררות  הוא שררה וענין  א"ל  של  שר  כלומר 
שייך  איך  לכאורה פלא דבר  וזה זולתו  על  והממשלה
בחי' שהוא אל  בחי' על  והממשלה ההשתררות עניין 
וגם  כו ' אלקי' עם שרית כי הטעם בפי' וכמ "ש אלקי'
הטעם  כמו  עולה אינו  לפ"ז  גם דלכאורה להבין  יש
משמע  ישראל  ובתיבת אלקים עם שרית כי שאמר 
וכידוע  אלקים בחי' על  ולא אל  בחי' על  שנשתרר 
בבחי' הוא אל  ששם אלקי' לשם אל  שם בין  ההפרש
אל  וכמ "ש הגבורות בבחי' הוא אלקים ושם החסד 
בגבורות  אלקים בחסד  אל  שמות ג' כו ' ה' אלקים
כידוע. הוי"ה באלים כמוכה מי וכמ "ש בת"ת והוי"ה
דאלקי' הוי"ה שם בחי' הוא זה דא"ל  הוא הענין  אך 
בחי' שזהו  דמות בבחי' הוא ואלקי' צלם בחי' שהוא
בחי' כל  שכולל  מאלקים אל  והיינו  כנ "ל  ונוק' דכר 
אחת  להיותה בדכורא כלול  הנוק' בחי' כי אלקי'
כאשר  ולפ"ז  כו ' זאת לוקחה מאיש כי כמ "ש מצלעותיו 
נכלל  ממילא צלם בחי' שהוא אל  בחי' על  נשתרר 
כו ' באל  שנכלל  אלקים בחי' על  גם זו  השתררו '
אינון  מכל  דלאו  המאציל  עצמו ' בחי' היינו  ולמעלה
שמש  כי וכמ "ש ואלקי' מהוי"ה למעלה כלל  מדות
מן  שנאצלו  שמות ב' שהן  כו ' אלקי' הוי"ה ומגן 
בחי' על  המשתרר  והוא כו ' ומגן  שמש עד "מ  העצמו '
בחי' ונוק' דכר  ודמות צלם בחי' שהן  ואלקי' הוי"ה
רק  שיהי' כו ' באריכו ' כנ "ל  וגוף נשמה כמו  וכלי אור 
שנק' צלמו  בחי' על  גם שמשתר ' דהיינו  דוק' רצונו  כפי
באופן  צורתו  שיהי' האור  בחי' שהוא אלקים צלם
חקיקת  בחי' על  וגם דווק' רוצה שהוא העצמית
אופן  תהי' הכלי בחי' דמות בחי' שהוא למטה האותיו '

כפי  למטה כו '.החקיקה זה ישראל  של  רצון  אופן 
צלם  ענין  בביאור  הנ "ל  ע"פ יובן  זה דבר  וביאור 
כמשל  שזהו  וכלי אור  בחי' בנוק' ודמות בדכורא
אור  נק' שהשכל  השכל  מן  שבולטי' המחשבה אותיו '
בתוכן  לקבל  מוגבלים המחשבה ואותיו ' החיות ועצם

ציור  הרי כו ' בגוף הנפש כמו  כו ' השכל  שפע אור  את
חקיקתן  אופן  התהוות שרש הללו  אותיו ' של  עצמו 
והשפעת  הארת אופן  מפני הוא דוקא הללו  בצירופים
אין  כלל  שפע לבחי' בא כשלא עצמו  בשכל  כי השכל 
כו ' היולי שכל  בחי' רק וכלל  כלל  אותיו ' המשכת בו 
לבא  השכל  הארת בחי' באופן  שהוא שהעיקר  ונמצא
בעל  רצון  בעצמו ' תלוי הוא דמחשבה אותיות לידי
ממיל ' ואז  כך  או  כך  באופן  אותו  להאיר  אם השכל 
בצירופים  דמחשבה אותיו ' וחקיקת ציור  אופן  יהיה
החתימה  בעל  עד "מ  כמו  ממש וה"ז  כו ' דוקא הללו 
החותם  של  הפשוט  חומר  את יביא דוק' רצונו  שכפי
דוק' רצונו  כפי שונים בצירופי' אותיו ' חקיקת לידי
שנחקקו  החקוקים דמחשבה האותיו ' שגופי ודאי והנה
וצמצום  גבול  בבחי' באים הן  ההיולי השכל  עצם מאור 
אור  עצם של  ומהותו  לגופו  ולהעלים להסתיר  גדול 
בבחי' ומצוייר  מוגבל  שאינו  הפשוט  ההיולי השכל 
ממש  שהוא כמו  השכל  אור  עצם כי וכלל  כלל  אותיות
ממנו  שבא מה אך  כידוע כו ' אותיו ' בציור  להביאו  א"א
קצהו  אפס צמצום בחי' רק הוא אותיו ' וחקיקת בציור 
הללו  אותיו ' ציור  בצמצום בגילוי בא  לא ואשר  כו '
לידי  לבוא שא"א השכל  אור  בעצם הסתר  בבחי' נשאר 
מרעיון  גם רעיון  מכל  הנעלם שכל  ונק' כלל  גילוי
נשאר  וקצתו  בגילוי בא קצתו  הרי וא"כ  כו ' המחשבה
ישאר  כמה זו  מדידה ואופן  העצמו ' והעלם בהסתר 
תלוי  זה דבר  באותיו ' גילוי לידי יבא וכמה בהסתר 
במדה  יבא כך  דוק' רצונו  כפי דוק' השכל  בעל  ברצון 
מה  ולגלות הסתר  שצריך  מה להסתיר  מצומצם ושיעור 
שכפי  החותם בעל  כמו  ממש וה"ז  כו ' לגלות שרוצה
האותיות  שבוודאי החותם אותיות ציור  יעשה רצונו 
בהן  אבל  מצומצם בגבול  באו  המה בחותם שנחקקים
חתימה  דבר  בכל  וכה"ג שמו  אותיות כמו  מה דבר  נגלה
אופן  אך  כו ' מה דבר  ניכר  לא עצמו  בחותם אבל 
בעל  ברצון  תלוי שבחותם האותיו ' שיעור  מדידת
כפי  אותיות צורת בו  ומגלה החוקק שהוא החותם

וד "ל : כנ "ל  דוקא רצונו 
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רסט    


          

 

הנק'ÔÈ‰ÏÂא) הערלה בחי' שרש ענין  מתחלה
ענין  תחלה להקדים יש מהו  נוגה קליפת
זאת  מודעת כי לגשמיות מרוחניות ההשתלשלות בחי'
לו  ואומר  בו  המכה מזל  לו  שאין  עשב לך  אין  מארז "ל 
ברקיע  הקבועים המזלות והן  פ"י) בראשית (רבות גדל 
מצוה  החינוך  וכ "כ  הירח  וגלגל  השמש גלגל  וביחוד 
השמש  גלגל  כי אדם בבני לב חכם לכל  ידוע שזה ת"ג
כל  מאדון  עליהם הנאצל  בכחם פועלים הירח  וגלגל 
אדם  בני בגופות גדולות פעולות השפל  בעולם הכחות
הארזים  מן  בארץ הצומח  בכל  גם בע"ח  שאר  מיני ובכל 
מן  שהוא בכל  כלל  ודרך  הדקי' העשבים עד  הגדולים
כתוב  וכן  ממשלתם ותחת מהם למטה שהם יסודות ד '
גרש  וממגד  שמש תבואות וממגד  הברכה וזאת בסדר 
נערים  העם המון  בכל  ומפורסם י"ד ) ל "ג (דברים ירחים
בארץ  נעשה אשר  בכל  ניכר  הלבנה כח  כי זקנים עם
בראיות  שהאריך  ע"ש כו ' האילנות לכורתי כידוע
שגידולם  דברים ובכלל  בסופו  בע"ח  וכ "כ  מוחשיות
ודברים  השמש מן  גדילים וכה"ג התבואות כמו  מהחום
מן  גידולם וכה"ג הירקות כמו  הקור  מן  שגידולם
ולעומתם  זמ "ז  שונים המזלות כל  כחות ועד "ז  הלבנה
מד ' המחוברים הנמצאים ושארי העשבים שינויי
ידוע  והנה כנ "ל . השפל  בעולם מדורהון  אשר  יסודות
(וכן  והולך  סובב הוא בהילוכה דהשמש לעין  ונראה
גוף  בגודל  התכונה בס' וכידוע לכת) כוכבי וז ' הלבנה
הולך  א' ובסבוב פרסאות אלפים י"א שרחבו  השמש
במהירות  סיבובו  טעם ידעו  ולא פרסאות רבבות כמה
שלו  השתחוואה בחי' שזהו  הענין  אך  כ "כ , עצומה
א') כ "ה (ב"ב בתרא בגמ ' וכדאי' ונורא גדול  בביטול 
הנה  כי ו ') ט ' (נחמי' משתחוים לך  השמים וצבא ע"פ
השמש  כדור  גוף והוא וצורה חומר  לשמש שיש ידוע
לשכינת  בגשמיות ומשתחוה סובב גופו  ולזאת ונפשו 
ע"ד  שבנפשו  הרוחני' ההשתחוואה מחמת ית' עוזו 

מחמת  בגשמיות ראשו  שמרכין  האדם השתחוואת
עצמו  שמבטל  ונפשו  שבשכלו  הרוחני' השתחוואה
ג"כ  הגורמת היא זו  השתחוואה באמת והנה ית', אליו 
השפל  לעולם השמש מן  הכחות והשפעת המשכת בחי'
לא  ומשתחווה מסבבת היתה לא ואלולי הנמצאים לכל 
יהושע  כוונת היתה וזאת למטה הכחות ממנה נשפע הי'
אויביו  גוי יקום עד  כו ' דום בגבעון  שמש באמרו 
המונין  לאומות השפע למנוע שרצה י"ג) י"ב י' (יהושע
אמר  ההיא בעת ע"פ במ "א ג"כ  ונת' וכמשי"ת לחמה
ה' (יהושע ע"ש צורים חרבות לך  עשה יהושע אל  ה'
העבד  ביטול  בחי' הוא זו  שהשתחוואה ואע"פ ב'):
למטה, ההשפעה ג"כ  הגורמת היא מ "מ  אדוניו  לגבי

ע" שכורע ויובן  דש"ע ברכות שבח "י ההשתחוואה ד 
עצמותו  ביטול  בחי' היא זו  שכריעה שאע"פ בברוך 
למטה  שפע נמשך  דוקא ידו  ועל  ממנו  מ "מ  לגמרי
בחי' הוא שברוך  וידוע דוקא בברוך  היא הכריעה שהרי
בברוך  תהי' שהכריעה אומר  גזרו  ולכן  למטה, המשכה
למטה  השפע נמשך  דוקא והביטול  הכריעה שע"י לפי
ראשו  ומרכין  שכופף ע"ז  מורה הכריעה צורת וגם
הימנו  העליון  לגבי ביטול  בחי' שזהו  גם וא"כ  למטה
לגבי  שבראשו  ממוחי' ושפע המשכה בחי' ה"ז  אבל 
דשמש  השתחואה בענין  הוא וכך  הימנו  התחתון 
וירח  בשמש שהכח  לפי פשוט  הוא והטעם וכמשנ "ת,
ומאיר  הכחות כל  מאדון  עליהם שנאצל  ממה הוא
תמיד  מתחדשת דהבריאה וידוע לגופו  ומנפשו  בנפשו 
לעצמו  וחיות כח  לקבל  הוא צריך  א"כ  ליש מאין 
אומר  שאז  הנ "ל  השתחוואה ע"י הוא זו  חיות וקבלת
בקר  כוכבי כל  יחד  ברן  וכמ "ש גדולה רנה בקול  שירה
ומזונו  חיותו  מקבל  שירה אותו  וע"י ז ') ל "ח  (איוב כו '
ע"ש  ואתחנן  פ' מצות בטעמי הרח "ו  וכמ "ש משרשו 
יסודות  ד ' לכל  הימנו  לשלמטה ג"כ  משפיע הוא ואז 

כנ "ל : השפל  שבעולם מהם והנמצאים
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˙‡Ê.' וגו לחטאת בקר  בן  בפר  הקדש אל  אהרן  יבא
זכות  באיזהו  פל "ח  תצוה פ' במד "ר  ואמרז "ל 

נכנסת  היתה המילה זכות הקדשים, לקדש אהרן  נכנס
אלא  זאת ואין  הקדש, אל  אהרן  יבא בזאת שנא' עמו ,

1

2

3

4



ער   

אחרי  פ' במד "ר  אמרז "ל  וגם בריתי. זאת שנא' מילה
אלא  בגדים בשמונה משמש כה"ג מה מפני פכ "א,
מה"ע  צ"ל  ולכאו ' ימי'. לשמונה שהיא מילה כנגד 
עד  הקדשים לקדש אהרן  נכנס זכות באיזהו  שארז "ל 
אהרן  הלא עמו , נכנסת היתה המילה זכות לומר  שצריך 
בדה"א  כמ "ש קדשים, קדש במדריגת ג"כ  הי' עצמו 
להקדישו  אהרן  ויבדל  ומשה אהרן  עמרם בני י"ג, כ "ג
לכאורה  וא"כ  וגו ', עולם עד  ובניו  הוא קדשים קדש
הוא  הלא נכנס, הי' זכות באיזהו  לשאול  כלל  מקום אין 
נבדל  אהרן  כי הגם ועכצ"ל  כזו . במדריגה הי' עצמו 
באיזהו  לשאול  מקום יש מ "מ  קדשים, קדש להיות
צריכי' שנמצא ביוהכ "פ, הקדשים לקדש נכנס הי' זכות
הקדשים  קדש לבחי' דאהרן , קדשים קדש בין  לחלק

מהו . וצ"ל  ביוהכ "פ, נכנס אהרן  שהי'
ÔÂÈÂ בין אין  דמגילה פ"א במשנה מארז "ל  בהקדם

הבא  פר  אלא בגדי' למרובה המשחה בשמן  משוח  כהן 
בדבר  היתר  משוח  כהן  הורה שאם המצות, כל  על 
הכהן  אם שנא' פר , מביא כהוראתו  ועשו  כרת שזדונו 
משא"כ  ג') ד ' (ויקרא העם, לאשמת יחטא המשיח 
הוא  משוח  כהן  וענין  הדיוט . ככהן  הוא בגדי' המרובה
המשחה, בשמן  אותו  שמשחו  ע"י גדול  כהן  שנעשה
גדול  כהן  שנעשה שע"י ממילא, באים בגדי' והשמונה
שמונה  ללבוש צריך  המשחה בשמן  שנמשח  ע"י
שבימיו  יאשיהו , מלך  עד  ראשון  בבית הי' וזה בגדי',
מימיו  ראשון  ובבית המשחה, שמן  של  צלוחית נגנזה
שלבש  ע"י כה"ג נעשה הי' שני בית זמן  וכל  ואילך 
בגדי' מרובה נק' ולכן  דכה"ג, כהונה בגדי השמונה
וע"ז  בארבעה, הדיוט  וכהן  בגדים בח ' משמש שכה"ג
אלא  בגדים למרובה כו ' המשיח  כהן  בין  אין  אמרז "ל 

כו '. פר 
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 חיים בעץ  - בכלים 
 אצילות של  שהכלים לומר שניתן כיון 

שלפני הרשימו  דרגת לגבי אף  ההעלם גילוי נחשבים
הצמצום .   

לאיזו  ביחס לבאר הבא המוסגר מאמר זה היה כאן  עד 
ההעלם'. 'גילוי שהן  הכלים על  לומר ניתן  דרגה

      בחינה נפעל ) לשון 
היינו , גבול , של    ( פועל לשון 
   המספר מגיע שממנו  הכוח  כלומר ,

גבול  בחינת  שאינו  סוף שבאין  הגבול  כוח הוא והגבול,
הרי להגביל , יכולת בחינת רק אלא   

  בכלים גבול  שיש נראה שבחיצוניות  ואף
של  הגבול  כוח  את  מבטאים הכלים באמת אצילות , של

גבול . איננו הגבול  שכוח  הבורא 
       

  עד מתפשטות הספירות שאר וכן החכמה
סוף, אלאאין האורות , מצד  רק לא 

         
   חסד וגדר, גבול  בבחינת הם וכלי ספירה כל

וכו ', חכמה  ולא חסד  דווקא הוא  
       אך אמנם, חסד  הוא

סוף, אין  עד  מתפשט הוא הרי אלוקי חסד  שהוא כיון
וגם בגדרו גם  מוגבל  שהוא נברא של  כחסד  ולא

בהתפשטותו .
 הכלי       

        
         

     הגבול כוח  וגם גבול  הבלי כוח  גם
וצד  פן מבטא אחד  שכל  אלא  סוף, אין  של  כוחות הם
התפשטותו  את מבטא  גבול  הבלי כוח  סוף. באין  אחר
יכולתו  את  מבטא הגבול  וכוח  הבורא, של  סופית  האין 
דווקא. גבול  של  בחינה  להאציל  הבורא  של  סופית האין 
דווקא, ספירות עשר להאציל  בחר שהבורא  שזה והיינו ,
לא שהוא  הבורא, של  סופיות לאין  ביטוי כן  גם הוא 
אין  התפשטות של  באופן  דווקא שיהיה  בגילוי מוגבל 

גבול . של  באופן  גם לגלות ויכול  סופית ,
הקודש ' 'עבודת  מספר לעיל  שמובא  שאין 190וכמו ראיה 

בבלתי כוח  לו  שיש  נאמר שאם  הכל , שלימות הוא  סוף
שלימותו , מחסר אתה בגבול  כוח לו  ואין  גבול  בעל 
לבורא שיש ודאי  הכל , שלימות את יש שבבורא וכיון 
הן  תחלה  ממנו  הנמצא והגבול  ההגבלה, כוח את  גם 
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רעי    

אחרי  פ' במד "ר  אמרז "ל  וגם בריתי. זאת שנא' מילה
אלא  בגדים בשמונה משמש כה"ג מה מפני פכ "א,
מה"ע  צ"ל  ולכאו ' ימי'. לשמונה שהיא מילה כנגד 
עד  הקדשים לקדש אהרן  נכנס זכות באיזהו  שארז "ל 
אהרן  הלא עמו , נכנסת היתה המילה זכות לומר  שצריך 
בדה"א  כמ "ש קדשים, קדש במדריגת ג"כ  הי' עצמו 
להקדישו  אהרן  ויבדל  ומשה אהרן  עמרם בני י"ג, כ "ג
לכאורה  וא"כ  וגו ', עולם עד  ובניו  הוא קדשים קדש
הוא  הלא נכנס, הי' זכות באיזהו  לשאול  כלל  מקום אין 
נבדל  אהרן  כי הגם ועכצ"ל  כזו . במדריגה הי' עצמו 
באיזהו  לשאול  מקום יש מ "מ  קדשים, קדש להיות
צריכי' שנמצא ביוהכ "פ, הקדשים לקדש נכנס הי' זכות
הקדשים  קדש לבחי' דאהרן , קדשים קדש בין  לחלק

מהו . וצ"ל  ביוהכ "פ, נכנס אהרן  שהי'
ÔÂÈÂ בין אין  דמגילה פ"א במשנה מארז "ל  בהקדם

הבא  פר  אלא בגדי' למרובה המשחה בשמן  משוח  כהן 
בדבר  היתר  משוח  כהן  הורה שאם המצות, כל  על 
הכהן  אם שנא' פר , מביא כהוראתו  ועשו  כרת שזדונו 
משא"כ  ג') ד ' (ויקרא העם, לאשמת יחטא המשיח 
הוא  משוח  כהן  וענין  הדיוט . ככהן  הוא בגדי' המרובה
המשחה, בשמן  אותו  שמשחו  ע"י גדול  כהן  שנעשה
גדול  כהן  שנעשה שע"י ממילא, באים בגדי' והשמונה
שמונה  ללבוש צריך  המשחה בשמן  שנמשח  ע"י
שבימיו  יאשיהו , מלך  עד  ראשון  בבית הי' וזה בגדי',
מימיו  ראשון  ובבית המשחה, שמן  של  צלוחית נגנזה
שלבש  ע"י כה"ג נעשה הי' שני בית זמן  וכל  ואילך 
בגדי' מרובה נק' ולכן  דכה"ג, כהונה בגדי השמונה
וע"ז  בארבעה, הדיוט  וכהן  בגדים בח ' משמש שכה"ג
אלא  בגדים למרובה כו ' המשיח  כהן  בין  אין  אמרז "ל 

כו '. פר 
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 חיים בעץ  - בכלים 
 אצילות של  שהכלים לומר שניתן כיון 

שלפני הרשימו  דרגת לגבי אף  ההעלם גילוי נחשבים
הצמצום .   

לאיזו  ביחס לבאר הבא המוסגר מאמר זה היה כאן  עד 
ההעלם'. 'גילוי שהן  הכלים על  לומר ניתן  דרגה

      בחינה נפעל ) לשון 
היינו , גבול , של    ( פועל לשון 
   המספר מגיע שממנו  הכוח  כלומר ,

גבול  בחינת  שאינו  סוף שבאין  הגבול  כוח הוא והגבול,
הרי להגביל , יכולת בחינת רק אלא   

  בכלים גבול  שיש נראה שבחיצוניות  ואף
של  הגבול  כוח  את  מבטאים הכלים באמת אצילות , של

גבול . איננו הגבול  שכוח  הבורא 
       

  עד מתפשטות הספירות שאר וכן החכמה
סוף, אלאאין האורות , מצד  רק לא 

         
   חסד וגדר, גבול  בבחינת הם וכלי ספירה כל

וכו ', חכמה  ולא חסד  דווקא הוא  
       אך אמנם, חסד  הוא

סוף, אין  עד  מתפשט הוא הרי אלוקי חסד  שהוא כיון
וגם בגדרו גם  מוגבל  שהוא נברא של  כחסד  ולא

בהתפשטותו .
 הכלי       

        
         

     הגבול כוח  וגם גבול  הבלי כוח  גם
וצד  פן מבטא אחד  שכל  אלא  סוף, אין  של  כוחות הם
התפשטותו  את מבטא  גבול  הבלי כוח  סוף. באין  אחר
יכולתו  את  מבטא הגבול  וכוח  הבורא, של  סופית  האין 
דווקא. גבול  של  בחינה  להאציל  הבורא  של  סופית האין 
דווקא, ספירות עשר להאציל  בחר שהבורא  שזה והיינו ,
לא שהוא  הבורא, של  סופיות לאין  ביטוי כן  גם הוא 
אין  התפשטות של  באופן  דווקא שיהיה  בגילוי מוגבל 

גבול . של  באופן  גם לגלות ויכול  סופית ,
הקודש ' 'עבודת  מספר לעיל  שמובא  שאין 190וכמו ראיה 

בבלתי כוח  לו  שיש  נאמר שאם  הכל , שלימות הוא  סוף
שלימותו , מחסר אתה בגבול  כוח לו  ואין  גבול  בעל 
לבורא שיש ודאי  הכל , שלימות את יש שבבורא וכיון 
הן  תחלה  ממנו  הנמצא והגבול  ההגבלה, כוח את  גם 

הספירות. עשר
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ח .190. פרק א חלק

   

        
   ( המגביל הכוח  היינו, שסופר, הכוח 

- גבול  בלי באמת עצמו  שהוא  - בחינת
הכלים)

"מספר  המושג  בהסבר  הראשון האופן התבאר כאן  עד 
גילוי הם אצילות של  הכלים ולסיכום: יספר", לא אשר
הגבול  כוח  - מזה  למעלה  ואף קדמון אדם  של  ההעלם 
בהם יש "מספר", בחינת שהן אף ולכן , סוף, שבאין
הם שאותו  ושורשם מקורם  מצד  יספר' לא 'אשר בחינת

מגלים.
       

  ,הקודם במאמר 
   בכלים מתלבשים  שהאורות ואף

מצד  ומספר, גבול  של  ענין גם  בהם יש וממילא
'אין  התואר את  עליהם לומר ניתן  שבאורות ההפשטה

מספר',     
,במאור להידבק בטבעו נמשך  שהאור  

    שלהם   


זה: מכל  היוצא את  נ "ע הרבי  ומסכם  
      - הגבול  בחינת 

   - גבול  בלי  
הקודם, המאמר בסוף   שהיא

לעולמות סוף האין  שבין הממוצע  
ולנעלם לסתום עד  המגיעה    
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Ú ÈÈÏÂ ‰˘È È‡ ‰"„
דהגם  יתברך , להשם אומרים ישראל  שבני מאמר  זהו 
הם  כאילו  בהם נראים ישראל  אשר  דברים שישנם
ערה. הלב נקודת ער ". "לבי הרי זאת בכל  אבל  ישנים,
ישראל  כנסת "אמרה (במקומו ) רבה במדרש דאיתא
מן  ישנה אני עולם, של  רבונו  הקדושֿברוך ֿהוא, לפני
הצדקה  מן  ישנה אני חסדים. לגמילות ער  ולבי המצוות
ער  ולבי הקרבנות מן  ישנה אני לעשותן . ער  ולבי
ער  ולבי המקדש מן  ישנה אני ולתפלה. שמע לקריאת
ולבי  הגאולה מן  ישנה אני מדרשות. ובתי כנסיות לבתי
בני  כלומר , לגאלני". ער  הקדושֿברוך ֿהוא של  לבו  ער ,
שקצת  דברים ישנם עולם, של  רבונו  אומרים, ישראל 
המצוות  בקיום המצוות. מן  ישנה אני אצלנו . רדומים
אבל  מצוות, עושים בדבר . רדומים כמו  שהם כאלה יש
חסדים, לגמילות ער  ולבי אבל  רגש. ללא חיות, ללא
בנתינת  הצדקה, מן  ישנה אני בחיות. עושים זאת את
של  בצערו  ההשתתפות הרגש, הוא העיקר  הרי הצדקה
היא  עצמה הצדקה נתינת רק לא כלומר , הדחוק. האדם

כמו  אנו  ובזה רגש, עם צדקה לתת אלא מצווה,
כיצד  מרגישים יהודים לעשותם, ער  ולבי אבל  רדומים,
וזהו  ער . תמיד  היהודי הלב כי צדקה, לתת צריך 
פירושו  צור  לעולם". אלוקים וחלקי לבבי "צור  שכתוב
שהחוזק  אומרים ישראל  בני וחלקי", לבבי "צור  חוזק.
הוא, בעולם שלנו  הטוב והחלק שלנו  הלב של 
לעולם. האלוקי האור  את להביא לעולם". "אלוקים

הנצחית. האלוקות הוא היהודי החוזק לכן 
Ó‡ בני אצל  בגלותא". ישנה "אני הקדוש, בזוהר 

קיום  של  שונים בדברים שינה יש ישראל 
נמשל  הגלות זמן  כלומר , הגלות. בזמן  זהו  המצוות,
ישראל  בני קיים, היה המקדש שבית בזמן  שישן . לאדם
בכל  טוב ישראל  לבני היה הזמן  באותו  ערים. היו 
תחת  ואיש גפנו  תחת "איש היה בגשמיות, הדברים.
בשנה  פעמים "שלוש ככתוב אלוקות, וראו  תאנתו ".
שבא  אחד  כל  אלוקיך ". ה' פני את זכורך  כל  ייראה
טבעיים. מדברים למעלה ניסים, ראה המקדש לבית
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ערב   

היה  השתחוו  וכאשר  אדם, ליד  אדם צפופים עמדו 
אחד  כל  של  ביתו  לירושלים, כשעלו  לכולם. מקום
הם  ישראל  בני הגלות, בזמן  אבל  ובטוח . שלם נשאר 

שישן . כאדם
Ì„‡‰ ללא ער , אדם כמו  הדבר  אותו  הוא הרי הישן 

כאשר  למעלה. עולה שהנשמה אלא שינוי, כל 
צדקה,הא  נתן  הוא טובים, דברים זה ביום עשה דם

טוב. חלום לו  מראים שבור , לב שימח  הוא למד , הוא
עסק  הוא שקר , אמר  הוא רעים, דברים עשה הוא ואם
לו  מראים למישהו , רע עשה או  הרע לשון  ברכילות,
אותו  מפחידים בזוהר  שנאמר  כפי רעים, חלומות
רע  עשה שהוא כיוון  שקר ). (דברי דכדיבין  במילין 
קשה  כמה שידע כדי בחלום, רע לו  גם עושים לאנשים,
כדי  יום, היום בחיי ובפרט  בחלום אפילו  זאת לסבול 
ויעשה  שלו  הרעות המידות על  תשובה יעשה שהאדם

טובים. מעשים
אדם  אצל  כמו  בדיוק שווים הישן  האדם של  האברים כל 
וזה  והישן  הער  בין  הבדל  רואים אחד  בדבר  רק ער ,
רואה  אינו  והישן  הכל , רואה הער  האדם העיניים.
יכול  הוא בקול  ידברו  אם ישן , כשאדם מאומה.
הוא  שיהיו , איזה תנועות, לו  יראו  אם אבל  להתעורר ,

דבר . שום רואה לא והוא מסתירות הגבות כי יתעורר  לא
הוא  בחוזק אדם על  מביטים אם כי יודעים שאנו  וזה
הראיה, כוח  של  החוזק את מוכיח  להתעורר , מוכרח 
על  להשפיע שבכוחה הנפש של  החוזק את המגלה
נפש  להעיר  כוח  יש אחת לנפש כלומר , הישן . האדם

אחרת.
‰ÊÂ רואה ער  שאדם לישן , ער  בין  ההבדל  הוא

רואה. אינו  ישן  ואדם
Â‰ÊÂ מה בגלותא". ישנה "אני הקדוש, בזוהר  שנאמר 

אז  כי הגלות בזמן  זהו  כישנים, הם ישראל  שבני
ראינו , לא "אותותינו  ככתוב רואים, לא כמו  הם כולם
האמת. את רואים לא בגלות מה". עד  יודע אתנו  אין 
לכל  ומפרנס הזן  הוא יתברך  שהשם היא האמת הרי
"וברכך  וכתוב מזונות, נותן  חיים שנותן  וזה בריותיו 
האדם  של  העבודה אבל  תעשה". אשר  בכל  אלוקיך  ה'
צריכה  הקדושֿברוך ֿהוא, של  לברכתו  כלי שהיא
ואסור  בצדק. ביושר , להיות צריך  זה טהור . כלי להיות
יהודי  להיות צריך  דעת. גניבת אפילו  גניבה, שתהיה
ללמוד  בצבור . תפילה להתפלל  ומצוות. תורה המקיים
האמת  את ולדעת טובים, מעשים ולעשות תורה

תעשיר . היא ה' שברכת
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רעג    

 

תרח"ץ  שבט, י"ט ב"ה,

פערכטאלדסדארף 

שי' מוהרש "ז הרב אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלום 

של  תעודה אם  הנה לחד"ז, מט"ז מכתבו על במענה

להודיע  שי' הרי"פ צריך היא, מוכרחת רבנות שנים  שתי

מאתו  לדעת כן הוא, א"א זה שדבר לאבקאווסקי להרב

שמה  הם  שטועים  לו ולהסביר בזה, לו יש  דרכים  איזה

קל. דבר שהוא לחשוב

שאינם זאת מלבד קרובים , הטעם  אשר לי כמדומה

ושם . פה לברר צריכים  וכ"ז מקלקל, עוד אלא מקבלים 

רי"ד  הרב ע"י הוא אפשר רק באם  אשר הדבר, מובן

הנ"ל. הרב ע"י מאשר יותר טוב שי',

להרב  נוגע יהי' זה ואם  ישיבה, ראש  של אופן אודות

לברר. צריכים  זה גם  שי', רי"ע

צריך  שהוא שי', הרי"פ לידידנו לאות יהי' זה מכתבי

ובמכתבי  שי', רי"ד הרב לידידנו ולכתוב בזה, להתענין

מזה. אי"ה אכתוב שי' להרי"פ הבא

מאושרים חיים  בסדר להסתדר השי"ת לו יעזר

ועבודה. ש "ת באהלה

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם 

יצחק  יוסף
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בלבד  הדעות לכל  ההכרחי ורק קודש, ללימודי קשורים
חול . ללימודי יוקדש

יתקיימו  לא החול  שלימודי לכך  בנוסף (וזאת,
עריסותיכם" "ראשית – הלימוד  בתחילת ,46בבוקר 

עריסותיכם, ש"ראשית לחוק כלל  מנוגד  זה אין 
 ֿ הקדוש אל  הילד  את שירוממו  – לה'" תרומה תרימו 
 ֿ הקדושֿברוך  של  תורתו  לימוד  באמצעות ברוך ֿהוא

ואין 47הוא  עייף, כבר  הילד  כאשר  מכן , לאחר  ורק ,
חול ). ללימודי ביותר  מצומצם זמן  יוקדש ברירה,

כחן " לפי אלא מבקש... ש"איני ודאי,48וכיון  הרי ,
ניתן  המתאימה, הלב ובתשומת ביותר , קל  שבמאמץ

שיל  הזמן  את מיד  ללימודי לצמצם מקדישים ישראל  די
הן  באין ֿערוך , יותר , הרבה רב זמן  ולהקדיש חול ,
להחליט  רק צריך  קודש. ללימודי באיכות, והן  בכמות
נפסק  שכך  מפני חובה שזו  תחושה מתוך  על ֿכך 

תלמוד ֿתורה  זאת.49בהלכות לבצע שיצליחו  ברור  ואז  ,

להתחשב  שבלי ההילולא, בעל  אצל  שראו  וכשם
האפשרות, הטבע בדרך  כלל  נראתה לא שבימיו  בכך 
ההיא  במדינה הקודש טהרת על  חינוך  למען  שמאמציו 

שצמחו  הפירות את בשר  בעיני עתה רואים – פרי ישאו 
מכך 

של  הגדולות בערים לרחוב יוצאים שכאשר  –
אנשים  של  נכדים ופוגשים אחר , מקום בכל  או  ארה"ב
ההיא, במדינה שנה ארבעים או  עשרים לפני שהו  אשר 
ותמהים: והמצוות, התורה בדרך  מתנהג שהנכד  ורואים

!?ליהדות קשורים להישאר  יכלו 

למדריך , שלאב, מגלים, ודורשים, חוקרים וכאשר 
מהשלוחים  אחד  עם מגע או  קשר  היה וכדומה, לסב או 
אתו , ולמד  ליהדות, עוררו  הוא אשר  ההילולא, בעל  של 
כדי  במרתף, או  הגג, בעליית עמו  ביחד  והתחבא

– יהודי נשאר  הוא ולכן  – וכדומה ללמוד 

"הולכים  אשר  אלו  כל  לגבי לכך  ובדומה
ועד " סלה נצח  המאמצים 50באורחותיו  שעל ֿידי ,

הקודש, טהרת על  החינוך  חיזוק של  דלעיל  בעבודה
ה'" "צבאות את להקים יצליחו  ייצאו 51בודאי אשר  ,

האמיתית  בגאולה האחרונה, זו  מגלות ממש בקרוב
דידן . ובעגלא צדקנו , משיח  על ֿידי והשלימה
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ח"א  קונטרסים בסה"מ נדפס – קאסטראמא מקלטו  לעיר לנסוע ממאסרו 
הדיבור. המשך ועיי "ש  א. תרצב, ח"ד לקו "ד .350 ע'

א.46) קסה, שם קונטרסים סה"מ וראה כ. טו , שלח
ואילך.47) 307 ע' ח"ח .26 ע' [המתורגם] ח"ב לקו "ש  גם ראה

ב.48) פי "ג , במדב"ר
וש "נ .49) ס"ז , פ"ג  לאדה"ז 
א).50) (קמו , זך סי ' אגה"ק
ואילך.51) יו "ד סעיף ההילולא מאמרי  המשך ג . ס, תו "א ראה
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˙BÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ
Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚaÓ . . eÏl‰ ˙BÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי  מרּבע ֹות, נבראּו ׁשהחירֹות י ּתכן  אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻי ׁש

ּבראׁשית" מ ּמע ׂשה מעׂשרֹות)מרּבע  סֹוף לֹומר,(ירּוׁשלמי  וי ׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לא  הּסלע  ׁשטח  ּכלֹומר: ּפתּוח ֹות", להם "ועינים מס ּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלכן

לא  ׁשרּבּוע ֹו ּכ עינים, ּבדמ ּות ח ֹורים ּבֹו הי ּו אּלא חלק , ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

מ ׁשלם. ְָָָֻהיה
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‰Ó „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈa(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשי ּֿתב ֹות  היא ׁש"ּברי ׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡NÈ Èa,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa ורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מ ֹופיע  זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

הח ּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

הע ֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף  הע ֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. הח ּלין עניני  את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותק ּדׁש
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ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
הּימין  ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עב ֹודתֹו את ע ֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּבכל  זה ּבקו העב ֹודה את ע ֹוׂשה אפ ּלּו - הּׂשמאל ּבקו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹו

הּטבע  מ ּצד זאת ׁשע ֹוׂשה י ּתכן נפ ׁש, למסירּות עד ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכח ֹותיו,

ׁשּנמ ׁשכת  האלקית, נפ ׁש טבע  אפ ּלּו אֹו הּבהמית נפ ׁש ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טבע 

התּבּטלּות  ּבּטּוי  לידי  ּבאה מתי  ּכזה). עב ֹודה לס ּוג ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבטבע ּה

– ה'אני ' מן ׁשּמתע ּלה ּבאפן להּקּב"ה, אמ ּתית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתמ ּסרּות

הפ ּכּיים. ק ּוים ּבׁשני  היא העב ֹודה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכאׁשר
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EÈ„È eBk( יז (טו , ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּכי(כתובות צ ּדיקים", מע ׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מק ּדׁש ה', ּפעלּת לׁשב ּת "מכֹון ּכתיב  ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמע ׂשה

ידי מע ׂשה "מק ּדׁש, רׁש"י : ּופרׁש ידים), (ׁשּתי  " ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב  ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצ ּדיקים מתרץ  - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

וי ׁש הּקּב"ה". ׁשל מע ׂשיו קרי  צ ּדיקים, "מע ׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמק ּבצת':

מע ׂשה  ולכן למציאּות, עצמ ֹו את מח ׁשיב  אינֹו צ ּדיק  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבאר:

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מע ׂשה הם הם ֲֵֵֵֶַַָָָָָָידיו
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ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז , ∆∆ƒ«»«ƒ
רּבנּו מ ׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

הארץ  מן לחם על מברכים ּכיצד ותמ ּוּה: הּמן. ׁשּירד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשעה

לחם  ּדהּנה לֹומר, וי ׁש הּׁשמים? מן לחם על ׁשּנתקן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבנסח 

לחם  – הּמזֹון ׁשל והמק ֹור לּׁשרׁש לב ּוׁש אּלא אינֹו הארץ  ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמן

הּׁשמים. מן לחם ּבפנימ ּיּותֹו הּוא הארץ  מן לחם הּׁשמים; ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמן

ׁשּמאמין  יכּון ּומ ּתן ּבמ ּׂשא ׁש"ּבעסק ֹו ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּמבאר

הּמן". ׁשהֹוריד ּכמ ֹו הּגלּויים, הּנּסים ּכׁשארי  הּוא . . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּׁשפע 

ּכמ ֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה מהר"ׁש, הרּבי  ּדברי  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוידּועים

הּמן. ְַַַָָהׁשּפעת
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˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ '‰ Èk e‡(כט (טז , ¿ƒ»«»∆««»
רּבי קרי  ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימ ּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי  לרׁשּב"י , ב)יהּודה קמד, .(זח"ג  ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ּבחסידּות  וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ּפנימ ּיּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹולּמּוד

(ולׁשֹון  ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה ס ֹודֹות ילּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשיח 

 ֿ ּתא הּוא ּבּזהר ֿ ÈÊÁהרגיל ּתא לא ,ÚÓL הּמאמר והּנה, .( ִַַָָָֹ¬ƒָֹ¿«ְֲִֵַַָ

הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי  "ראּו הּוא ּתֹורה' ּב'לּקּוטי  ְְִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון

ּבחסידּות  ׁשּנתּגּלתה ּכפי  הּתֹורה ׁשּבפנימ ּיּות ּכאן, י ׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד  ּבי ֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש

   ©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¦¦§©
      ¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

     ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½
      ©´Ÿ§½§¨¬©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½

    ©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧
       ̈³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
     ¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

    §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
        ¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬
      ¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ

      ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧
       ̈¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²
       ©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

     ¦§¨¥«©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®



רעח         

       ©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
     £¥§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ£¨¥®
     ©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤¤³¤

     §ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´©«£¨¥®
      ̈À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−

     §¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½
      §¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ

      ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´
      ¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«¦¥³

     ¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
       ̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´

      ¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤©©«£
    §ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
      §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤

      ¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−¦§¥®©
       ©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´

      ½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

 

     ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
      ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

      §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
         ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

       §¥§¥©¨§¨©§¨©
     §¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
     §¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

      §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
      ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥



        

ÌÈ„ÈÙa Ï‡NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡iÂ(ח (יז , «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ
‰Bz ÈcÓ Ì‰È„È Ï‡NÈ eÙL(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

י ׁש וכאׁשר ּולק ּים. לע ׂשֹות עלֿמנת הּוא הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

(ראׁשי י ׂשראל עם ונלחם עמלק  ּבא – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָרפי ֹון

BzÏ‰ּתב ֹות ˙Bi˙B‡ ‡Ba ÌÈML LÈ קדּׁשת את ּומקרר ( ֵ≈ƒƒƒƒ«»ְְֵֶַָֻ

– היא לכ העצה ‡ÌÈLהּתֹורה. eÏ Áa,מ ׁשה אנׁשי  , ְִֵַָָָָ¿«»¬»ƒְֵֶַֹ

ּדֹור  ׁשּבכל י ׂשראל, אלפי  ראׁשי  מ ׁשה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואתּפׁשט ּותא

ÏÓÚa˜ודֹור. ÌÁl‰ ‡ˆÂ היא הּתֹורה ּכי  יחיד, לׁשֹון – ָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְִִִַָָ

ּבׁשוה. מק ֹום ּובכל זמן ּבכל ְְְְְִִֶַָָָָנצחית
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זמן תחילת קידוש לבנה:
יום ראשון בערב, ז' שבט



לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:406:398:378:389:139:1310:0610:0712:1912:2116:5917:0417:2717:3216:4317:42באר שבע )ח(

6:436:428:378:389:149:1410:0710:0812:1912:2116:5817:0317:2317:2816:3217:39חיפה )ח(

6:406:398:368:369:129:1210:0510:0612:1812:2017:0117:0617:2417:2916:2517:40ירושלים )ח(

6:426:418:388:389:149:1410:0710:0812:1912:2216:5717:0217:2517:3016:4117:41תל אביב )ח(

7:427:389:039:029:519:4910:3610:3612:3312:3516:2516:3317:0317:1016:1417:24אוסטריה, וינה )ח(

6:126:189:029:089:489:5211:0311:0614:0514:0720:4620:4421:1721:1420:2621:27אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:387:349:049:049:509:4910:3710:3712:3612:3816:3416:4217:1017:1716:2217:31אוקראינה, אודסה )ח(

7:157:118:378:369:249:2310:1010:1012:0712:0916:0016:0816:3716:4515:4916:59אוקראינה, דונייצק )ח(

7:287:248:488:489:369:3510:2210:2212:1812:2016:0916:1816:4716:5515:5817:09אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:017:569:159:1410:0510:0410:5010:4912:4412:4616:2716:3617:0717:1616:1717:30אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:547:499:089:079:589:5710:4210:4212:3612:3916:1916:2816:5917:0816:0917:22אוקראינה, קייב )ח(

8:017:579:299:2910:1410:1411:0211:0213:0213:0417:0617:1417:3917:4616:5417:59איטליה, מילאנו )ח(

6:196:218:488:509:199:2110:2110:2312:5312:5518:2718:2918:5018:5218:1019:01אקוואדור, קיטו )ח(

5:556:018:448:499:269:3010:4010:4313:3813:4020:1120:0920:4020:3819:5120:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:286:359:199:2510:0910:1311:2511:2914:3114:3321:1921:1621:5421:5020:5922:04ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:257:239:089:089:489:4810:3910:3912:4512:4717:0517:1217:3717:4316:5317:55ארה״ב, בולטימור )ח(

7:187:168:588:589:399:3910:2910:3012:3412:3616:5116:5817:2317:2916:3817:41ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:197:168:598:599:409:4010:3010:3012:3512:3716:5116:5817:2317:3016:3917:42ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:007:579:369:3610:1810:1811:0711:0813:1113:1317:2217:2917:5618:0217:1018:15ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:179:179:189:529:5310:4610:4713:0013:0217:4317:4818:1018:1517:3018:25ארה״ב, האוסטון )ח(

6:576:568:508:519:279:2710:2010:2112:3112:3317:0417:1017:3317:3916:5117:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:139:159:479:4810:4310:4413:0013:0217:5017:5518:1618:2117:3618:31ארה״ב, מיאמי )ח(

7:167:138:558:559:369:3610:2610:2612:3012:3216:4516:5217:1717:2416:3317:36ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:427:399:229:2310:0310:0310:5310:5412:5913:0117:1617:2217:4817:5417:0318:06ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:177:148:548:549:369:3610:2510:2512:2912:3116:4216:4917:1517:2216:3017:34ארה״ב, שיקגו )ח(

6:116:148:518:549:249:2710:3110:3413:1413:1619:1219:1219:3719:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:428:379:539:5210:4410:4311:2811:2813:2113:2317:0017:1017:4117:5016:5018:05בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:408:359:539:5210:4410:4211:2811:2713:2113:2317:0217:1117:4317:5116:5218:06בלגיה, בריסל )ח(

5:325:368:168:198:518:5510:0110:0312:4912:5119:0419:0319:2519:2518:4519:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:215:258:058:088:408:439:499:5212:3712:3918:4518:4519:1219:1118:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:017:569:119:1010:0310:0210:4610:4612:3912:4116:1916:2816:5817:0716:1217:22בריטניה, לונדון )ח(

8:198:139:219:2010:1610:1410:5810:5812:4712:5016:1616:2717:0017:0916:1017:25בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:128:069:189:1710:1210:1010:5410:5412:4512:4716:2016:3017:0117:1016:1017:26גרמניה, ברלין )ח(

8:208:159:359:3410:2510:2411:0911:0913:0413:0616:4816:5717:2817:3616:3817:51גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:275:318:128:168:498:539:5910:0212:5012:5219:1219:1119:3219:3118:5319:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:159:279:289:5910:0010:5610:5813:1713:1918:2018:2418:4518:4818:0518:58הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:229:249:549:5610:5210:5313:1313:1518:1718:2018:4218:4518:0218:55הודו, פונה )ח(

7:287:248:518:519:389:3710:2410:2412:2212:2416:1716:2516:5417:0116:0517:15הונגריה, בודפשט )ח(

7:247:219:039:039:459:4410:3410:3512:3912:4116:5417:0117:2617:3316:4217:45טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:389:269:2610:0510:0510:5610:5713:0413:0617:2717:3317:5818:0417:1418:15יוון, אתונה )ח(

7:487:449:129:119:589:5810:4510:4512:4312:4516:3916:4717:1617:2316:2817:37מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:137:139:249:269:579:5810:5410:5513:1413:1718:1718:2018:4218:4518:0218:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:575:057:467:538:458:5010:0410:0813:1613:1820:1820:1420:5720:5219:5721:08ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:558:578:589:329:3310:2710:2812:4212:4417:2917:3317:5618:0017:1518:11נפאל, קטמנדו )ח(

7:357:339:169:169:579:5710:4710:4712:5312:5517:1117:1717:4217:4916:5618:01סין, בייג'ין )ח(

7:117:139:409:4210:1010:1211:1311:1513:4313:4519:1519:1719:3819:4018:5919:50סינגפור, סינגפור )ח(

7:407:358:478:479:409:3910:2310:2312:1512:1715:4915:5916:3216:4015:3916:56פולין, ורשא )ח(

5:545:578:318:349:039:0610:0910:1212:4912:5118:4018:4119:0419:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:198:159:479:4710:3210:3111:1911:1913:1913:2117:2017:2817:5518:0317:0818:16צרפת, ליאון )ח(

8:408:369:599:5910:4810:4711:3311:3313:2913:3117:2017:2917:5718:0517:0918:19צרפת, פריז )ח(

6:096:118:348:369:059:0710:0610:0812:3512:3718:0118:0418:2518:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:497:469:229:2210:0610:0510:5410:5412:5612:5817:0717:1417:3817:4516:5517:57קנדה, טורונטו )ח(

7:327:289:009:009:459:4510:3310:3312:3312:3516:3616:4317:1017:1716:2417:30קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:528:448:459:229:2210:1410:1512:2412:2616:5517:0117:2417:3016:4217:41קפריסין, לרנקה )ח(

9:139:0710:1010:0911:0711:0511:4811:4713:3513:3716:5717:0717:4217:5216:4718:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:528:459:449:4310:4310:4111:2311:2213:0813:1016:2916:4017:1217:2216:2017:39רוסיה, מוסקבה )ח(

8:058:019:289:2810:1510:1411:0111:0213:0013:0216:5517:0317:3217:3916:4417:53רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:108:069:339:3310:2010:1911:0611:0613:0413:0617:0417:1217:3617:4416:5317:58שוויץ, ציריך )ח(

6:456:469:039:049:349:3510:3310:3412:5712:5918:0818:1218:3318:3617:5318:45תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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