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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
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(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp
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.ycegd inil
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

אנ"ש אשר בארצנו הקדושה ת"ו וביחוד...

ה' עליהם יחיו!

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבם הצעה לבוא לבקר במקומות מושבותיהם לראות ולראות וכו'.

ומה אעשה ולצערי, הנה כמה העלמות והסתרים מניעות ועיכובים הן בגשמיות והן ברוחניות 
והעלמות  בכלל  והסתרים  ההעלמות  ענין  את  השי"ת  ויסיר  יתן  ומי  והטוב  הראוי  זה  ענין  למילוי 

והסתרים הנ"ל בפרט, ונתראה בשובע שמחות.

מוסגר פה הקונטרס לח"י אלול הבע"ל שזה עתה הו"ל אשר בטח ילמדו אותו ביחיד וברבים 
בעיון הדרוש והשי"ת יזכה את כל אחד ואחד מאתנו להכניס את החיות בכל עניני עבודת חדש רחמים 
זה היינו בתשובה "ומל ה"א את לבבך ואת לבב זרעך", תורה "והאלקים אנה לידו ושמתי לך מקום" 

עבודה "אני לדודי ודודי לי" וגמילות חסדים "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".

ועל פי פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר הארת כל המועדים מאירה 
ג"כ על כל השנה כולה שבדרך ממילא תהיה שנה טובה ומתוקה בגשמיות  יומשך זה  יום הנה  בכל 

וברוחניות גם יחד.

המברך ומתברך בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

  אל הארץ"ה והיה כי תבוא  ד מאמר  ) ג

 ה  .................  ה"כה'תש  ,אלול  א"כ ,תבוא -כיפרשת  שבת

 י  ......  שיחת יום ד' פ' תבוא, ח"י אלול, ה'תשי"א  )ד

 כו  .........  ה"כאלול ה'תש א"כ, תבואת ש"פ שיח  )ה

 לב  ....  ט י ךכר ח"י אלול- תבוא-כי' פ ותשיח-ילקוט  )ו

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )ז

 לו   ...................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 מ  ...............  תבואפרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )ח

  מא   .........  תבוא פרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )ט

 וס  ...............  תבואפרשת לשבוע  תהלים ירועיש  )י

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  )יא

 זס  .....................................  תבואפרשת וע לשב 

 פ  ...............  תבוא פרשת  וע בלשם" וי םהיו " חלו  )יב

 פג   .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 ו פ  .............  תבוא פרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )יד

 וסק  .........  תבוא פרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טו

 הפק  ...........  תבואפרשת לשבוע  ,תוצומהפר ס –  )טז

  ובים תם וכייאב  )יז

 פחק  .................... יא-ירק  פ דברי הימים ,כדפרק  יחזקאל

  ימעשר שת מסכ –משיות   ) יח

 צק  ..................................................  קהתי אור יב

 זצק  ..........................................  מא יוכת מס יעקבן עי  )יט

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )כ

 קצח  .......................................... עג  ףד עד זס ףמד

  

  

  

  

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 רלב  ..................................................  זקן "ר ה אדמו

  פסחת ך הלכולחן ערושו  )כב

  לג ר  ...............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    כיפוריםעין ראש השה ויום ה  הרתולקוטי   ) כג

 ולר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כד

 ח לר  .............................................  צעי אמר ה "מואד

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כה

 ח לר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

  גואל תרל"שמ רתות  )כו

 לטר  .............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כז

 מר  ..............................................  "ב"ר מוהרשמואד

  תרפ"ט  –ם ימאמרר הספ  )כח

 במר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )כט

 גרמ  .............................................  צ'' יירה מו ר'מו' דא

 המר  ........................................  ו כקפרק  תוכרוזה ספר  ) ל

  ודש  ק ותרגא  )לא

 חמר  .....................................................  צ"יהרימו ר"ואדמ

 ר  ...................................  יאה בציבורחומש לקר  )לב

 טר  .................  דשו ק-בתשת חמלהתורה  תאקרי  ) לג

 סא ר  .......................  ד -ק גפראבות  ביאורים לפרקי  )לד

 סבר  ..................... תבואפרשת לשבוע  ים מזוח ל  ) לה

 סגר  .............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ה

,`eazÎik zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,lel` `"k
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Âאלקי הוי' אׁשר הארץ אל ּכיֿתבֹוא ¿»»ֱֲֲִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּבּה ויׁשבּת וירׁשּתּה נחלה ל .1נֹותן ְְְְֲִִֵַַָָָָָ

ּדּבּורֿ חסידּות ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק ְְֲִִִִֵֶַַָָוידּוע

הּזה  גֹו',2הּמתחיל ּכיֿתבֹוא הּכתּוב ּדמׁשמעּות , ְְְִִֶַַַַַָָָ

מה  ואלּו מּלמּטה, האדם עבֹודת על ְְֲִִֶַַַַָָָָמֹורה

ענין  זה הרי ,ל נֹותן אלקי הוי' אׁשר ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּׁשּכתּוב

ּבזה  הּבאּור ּונקּודת מּלמעלה. מּתנה ,3ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

רּבֹותינּו ּוכמאמר 'רצֹון', מלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַָׁש"ארץ"

ׁשרצתה 4ז"ל  ארץ, ׁשמּה נקרא לעׂשֹות 5לּמה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיׁשנֹו ּפׁשּוט' 'רצֹון ענין והּוא קֹונּה, ְְְְִֶֶַָָָרצֹון

"אׁשר  אֹומר זה ועל מּיׂשראל. אחד ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבנפׁש

לדעת, ׁשּצרי הינּו, ,"ל נֹותן אלקי ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹהוי'

ּבכח  ׁשּבא ענין אינֹו ּפׁשּוט' 'רצֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהתּגּלּות

אמנם, מּלמעלה. ׁשּנֹותנים ענין זהּו אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָהאדם,

להיֹות  צריכה  ּפׁשּוט', 'רצֹון לבחינת לבא ְְְְִִִִִֵַָָָָֹּבכדי

זה  ועל טעםֿודעת, ׁשעלּֿפי העבֹודה ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָּתחלה

ׁשעלֿ הרצֹון ׁשּזהּו הארץ", אל "ּכיֿתבֹוא ֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמר

לגלּוי  ּכלי נעׂשה ועלֿידיֿזה טעםֿודעת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָּפי

הוי' "אׁשר מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָהרצֹון

."ל נֹותן ְֱֵֶֹאלקי

LÈÂ הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת עם זה לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֶַַַַַ

כ"ק  עלֿידי ׁשּנמסרה (ּכפי ְְְְְִִֵֶַַָָהּידּועה

ּפרׁשת  ּבׁשּבת נׁשמתֹוֿעדן) מהֹורׁש"ב ְְְְִֵֶַַַַָָָָָאדמֹו"ר

ׁשּבת) קּבלת (אחר תרנ"ב אלּול ח"י אל6ּכיֿתבֹוא, ּכיֿתבֹוא והיה הארץ : ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא 'רצֹון', ּולׁשֹון 'מרּוצה' לׁשֹון "ארץ", "והיה 4גֹו', ּופרּוׁש . ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּובירּוׁשה  מּלמעלה מּתנה ׁשהּוא הרצֹון אל ּתבֹוא ּכאׁשר הארץ": אל ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּכיֿתבֹוא

ּבאֹופן  להמׁשי ּד"ויׁשבּת", העבֹודה להיֹות צריכה אזי מּיׂשראל, אחד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל

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

א).1) (כו, פרשתנו ע'2)ריש ח"ה פרשתנו אוה"ת וראה קיב). ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ב כיֿתבוא והי' רד"ה ראה

קיח).3)ב'סא. ע' (שם תער"ב כיֿתבוא והי' ח.4)סד"ה פ"ה, שם.5)ב"ר יוסף ועץ מהרז"ו פי' גם השיחות 6)ראה ספר

ג. סימן הוספות טוב שם כתר אלול. חי - יום" ב"היום הועתק .191 ע' תרצ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע, פרשת בתחילת

‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â ויכנסו יבואו ישראל בני כאשר ‰‡¯ıכלומר, Ï‡ ¿»»ƒ»∆»»∆
da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ ‰ÏÁ EÏ Ô˙B EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡1 ולאחר ¬∆¬»»¡…∆≈¿«¬»ƒƒ¿»¿»«¿»»

ביכורים. מצוות אודות מדובר מכן

˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה‰Êa עלֿפי ¿»««ƒ»∆
הפסוק  בלשון מאמרי ÈLe¯„aדיוק ƒ¿≈

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ˙e„ÈÒÁ¬ƒƒ««¿ƒ
בפסוק  כי f‰2‰הפותחים "והיה «∆

ŒÈkתבוא", ·e˙k‰ ˙eÚÓLÓc¿«¿»«»ƒ
‰¯BÓ ,'B‚ ‡B·˙ מלמדÏÚ »∆«

Ì„‡‰ ˙„B·Ú לאלוקות להתקרב ¬«»»»
‰hÓlÓ האדם מצד היינו למעלה, ƒ¿«»

e˙kM·עצמו, ‰Ó eÏ‡Â בהמשך ¿ƒ«∆»
Ô˙Bהפסוק  EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡¬∆¬»»¡…∆≈

‰zÓ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ ,EÏ¿¬≈∆ƒ¿»∆«»»
מהקדושֿברוךֿהוא ÏÚÓlÓ‰לאדם  ƒ¿«¿»

לאלוקות  האדם התקרבות והיא

מלמעלה, והשפעה מהארה כתוצאה

האלוקות. מצד

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e3, ¿««≈¿∆
"ı¯‡"L כי "והיה כאן נאמר עליה ∆∆∆

הארץ" אל ÔBLÏÓתבוא ‡e‰ƒ¿
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,'ÔBˆ¯'»¿«¬««≈

Ï"Ê4 במדרשdÓL ‡¯˜ ‰nÏ «»»ƒ¿»¿»
אר  L¯ˆ˙‰ישראל ץ של ,ı¯‡5 ∆∆∆»¿»

dB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏֿהקדושֿברוך «¬¿»
וארץ', שמים 'קונה שהוא ¿e‰Â‡הוא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlו ozep jiwl` 'ied xy` ux`d l` `eazÎik dide

בּטנא" וׂשמּת גֹו' "ולקחּת התיּׁשבּות, ,7ׁשל ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

(ּב'ּתֹורה' ּומֹוסיף וכּו'. ּבכלים אֹורֹות ְְְְִִִֵַַָלהמׁשי

אל  לבא ׁשּבכדי ערבית), ּתפּלת אחר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאמר

הּמקֹום  אל "והלכּת עלֿידי זה הרי כּו', ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָהרצֹון

נפׁש' ה'מסירּות ענין ׁשהּוא ׁשם", ׁשמֹו לׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָגֹו'

ּופסּוק  ּברכה עלֿידי זה, ּבמקֹום אלקּות ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָֹלפרסם

ְִִּתהּלים.

הּנ"ל ‡Cב) ּדכל והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין צרי «ְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר הּבּכּורים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָלענין

וגֹו' האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ּגם 7"ולקחּת . ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ

הּבּכּורים  ּדענין והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָצרי

הּפרׁשה  ּבהמׁש ׁשּכתּוב הוי'8למה הּזה הּיֹום ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

גֹו' האּלה החּוקים את לעׂשֹות מצּו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹאלקי

ּכמבאר  גֹו', לבב ּבכל אֹותם ועׂשית ְְְְְְְִַַָָָָָָָָֹוׁשמרּת

ּתֹורה' לּפרׁשה 9ּב'לּקּוטי מחּוּבר ּדהּמקרא , ְְְְִִֵַַָָָָָָ

חלב  זבת "ארץ ׁשּמסּימת הימּנה, ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

הּוא 10ּודבׁש" הוי'" הּזה הּיֹום "ּודבׁש [ולכן, ְְְֲֵֶַַָָָָָ

אחת  הוי' צירּוף ׁשל 11ראׁשיּֿתיבֹות ׁשהּוא"ו , ֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לּמקרא  מחּוּבר  ראׁשֹונה, ׁשּבפרׁשה  ְְְְִִֶַָָָָָָָ"ּודבׁש"

ׁשּקֹודם  אחד], ענין הּכל ּכי הימּנה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמּטה

קּבלת  על ּברית ּכריתת היה לארץ ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּנכנסּו

ּבחֹורב". אּתם ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּתֹורה,

יֹום, איזה ּכתיב (ולא וגֹו' הּזה" "הּיֹום ְְְְִֵֶֶֶַַֹוזהּו

הימּנה  ׁשּלמעלה לּפרׁשה מחּוּבר ּדהּמקרא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשּום

ּוממׁשי לארץ. ּכניסתן ּבׁשעת ּדהינּו ְְְְְִִִֶַַַָָָָכּו'),

יׁש ּכ ּבעֹולם, זֹו ּבחינה ׁשּיׁש ׁשּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָלבאר,

ּפרׁשה  קֹורין ולכן הּׁשנה', ּב'ראׁש והּוא ְְְִֵַַָָָָָָָָֹּבׁשנה,

קאי  וגֹו' הּזה" "הּיֹום ּכי הּׁשנה', 'ראׁש קֹודם ְִֵֶֶַַַָָָֹזֹו

הּׁשנה' 'ראׁש קֹודם ׁשנה ּובכל הּׁשנה', 'ראׁש ְֶַַַָָָָָָָֹֹעל

הּתֹורה, קּבלת על מחדׁש ּברית ּכריתת ְְִִִֵַַַַַָָָָָצרי

את  לעׂשֹות מצּו" ּבחינת הּוא הּׁשנה' ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹׁשּב'ראׁש

וגֹו'. ְִַהחּוקים"
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פי"ד. השמות) פרטי (שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓ‰Ï למטה מלמעלה הזה הרצון את ÏLולהוריד ÔÙB‡a ¿«¿ƒ¿∆∆
,˙e·MÈ˙‰ ולהכיל לקלוט שמסוגלים בכלים ו'מתיישב' נקלט שהאור היינו ƒ¿«¿

הביכורים פירות לגבי הפרשה בהמשך שנאמר כמו ‚B'אותו, zÁ˜ÏÂ"¿»«¿»
"‡h· zÓNÂ7,כלי ‡B¯B˙בתוך CÈLÓ‰Ï עצמם שמצד עליונים ¿«¿»«∆∆¿«¿ƒ

מהגבלות  למעלה מאד, נעלים הם

ÌÈÏÎaמוגדרים'eÎÂ ההמשכה וכך ¿≈ƒ¿
באה  מלמעלה הנעלית וההארה

ב'התיישבות'.

ÛÈÒBÓe הבעלֿשםֿטוב'‰¯Bz'a) ƒ«»
¯Ó‡Lבגןֿעדן˙lÙz ¯Á‡ ∆»«««¿ƒ«
˙È·¯Ú אלול ח"י שבת, אותה של «¿ƒ
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בעצמו  יקיים מצידו שהאדם
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נמצא, Î¯a‰אמירתÈ„ÈŒÏÚהוא «¿≈¿»»
.ÌÈl‰z ˜eÒÙe»¿ƒƒ

¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (·«»ƒ¿»ƒ«∆∆
Ï"p‰ ÏÎc ˙eÎiM‰Â המבואר ¿««»¿»««

של  הפנימית המשמעות אודות לעיל

הארץ..." אל תבוא כי "והיה הכתוב

¯Ó‡pL ÌÈ¯eka‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒƒ∆∆¡«
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ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,'B‚ E··Ï¿»¿«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz9,הזקן n‰c˜¯‡לאדמו"ר »¿«ƒ¿»
הזה...", "היום «¿aeÁÓ¯הפסוק

,‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL ‰L¯tÏ«»»»∆¿«¿»≈∆»
הביכורים בפסוקים ÓiÒnL˙פרשת ∆¿«∆∆

קורא  המקדש לבית ביכורים שהמביא

נאמר  ÏÁ·שבסיומם ˙·Ê ı¯‡"∆∆»«»»

"L·„e10˙B·ÈzŒÈL‡¯ ‡e‰ "'ÈÂ‰ ‰f‰ ÌBi‰ L·„e" ,ÔÎÏÂ] ¿»¿»≈¿»««∆¬»»»≈≈
הם  הללו המילים ארבעת של התיבות ‡Á˙ראשי 'ÈÂ‰ Ûe¯Èˆ11, אחד ≈¬»»««

של  האותיות ארבעת של צירוף להיות יכול שבהם (יו"ד,האופנים הוי' שם

יו"ד) ה"ה, ה"ה, וא"ו, הוא סדרם זה ובצירוף ה"א וא"ו, «»∆Â"‡e‰Lה"א,
‰L¯ÙaL "L·„e" ÏL∆¿»∆¿»»»

,‰BL‡¯ הביכורים פרשת סיום ƒ»
‰hÓlL ‡¯˜nÏ ¯aeÁÓ¿»«ƒ¿»∆¿«»

,‰pÓÈ‰,"...הזה ‰Ïk"היום Èk ≈∆»ƒ«…
„Á‡ ÔÈÚ של הפנימית והמשמעות ƒ¿»∆»
זהה  שתי ],שניהם בין הקשר ועל

תורה' ב'לקוטי מבואר הפרשיות

eÒÎpL Ì„BwL ישראל בני ∆∆∆ƒ¿¿
ישראלı¯‡Ïמהמדבר ‰È‰ארץ »»∆»»

˙È¯a ˙˙È¯k הקדושֿברוךֿהוא בין ¿ƒ«¿ƒ
ישראל ‰Bz¯‰,ובני ˙Ïa˜ ÏÚ««»««»

˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓ"ƒ¿««¿ƒ¬∆»«
,"·¯BÁa Ìz‡ ברית כריתת והיא ƒ»¿≈

תורה  מתן בעת שהייתה זו על נוספת

'חורב'. גם הנקרא סיני ∆¿e‰ÊÂבהר
·È˙k ‡ÏÂ) 'B‚Â "‰f‰ ÌBi‰"««∆¿¿…¿ƒ

בכתוב מפורש ÌBÈ,לא ‰ÊÈ‡≈∆
¯aeÁÓ ‡¯˜n‰c ÌeMÓƒ¿«ƒ¿»¿»
,'eÎ ‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL ‰L¯tÏ«»»»∆¿«¿»≈∆»
זמן  על שמדברת הביכורים פרשת

לארץ  ÚLa˙הכניסה eÈ‰c ,(¿«¿ƒ¿«
.ı¯‡Ï Ô˙ÒÈk¿ƒ»»»»∆

LiL BÓkL ,¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈∆¿∆≈
BÊ ‰ÈÁa מחודשת ברית כריתת של ¿ƒ»

תורה מתן המקום,ÌÏBÚaעל במימד »»
ישראל, לארץ הכניסה LÈעם Ck»≈

‰La ברית כריתת הזמן במימד «»»
זו, ‰M‰',מעין L‡¯'a ‡e‰Â¿¿…«»»

BÊ ‰L¯t ÔÈ¯B˜ ÔÎÏÂ כי פרשת ¿»≈ƒ»»»
Èkֿתבוא ,'‰M‰ L‡¯' Ì„B˜∆…«»»ƒ

È‡˜ 'B‚Â "‰f‰ ÌBi‰" מכוון ««∆¿»≈
‰L ÏÎ·e ,'‰M‰ L‡¯' ÏÚ«…«»»¿»»»
CÈ¯ˆ '‰M‰ L‡¯' Ì„B˜∆…«»»»ƒ

L„ÁÓ ˙È¯a ˙˙È¯kֿהקדוש בין ¿ƒ«¿ƒ≈»»
ישראל  ובני ˜Ïa˙ברוךֿהוא ÏÚ««»«

‡e‰ '‰M‰ L‡¯'aL ,‰¯Bz‰«»∆¿…«»»
˙‡ ˙BNÚÏ EeˆÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«¿«¿«¬∆

"ÌÈ˜eÁ‰התורה מחדש,B‚Â'של «ƒ¿
הראשונה. בפעם תורה מתן בדוגמת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז d"kyz'd ,lel` `"k ,`eazÎik zyxt zay

הּתֹורה'Ô·eÈÂג) ּב'אֹור המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִַַַָָֹ

הׁשּבת  לפני ּבדפּוס לאֹור )12(ׁשּיצא ְְִִֵֶַַָָָָ

ּכיֿתבֹוא  והיה ׁשם 13ּדּבּורֿהּמתחיל ׁשּמביא , ְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּמדרׁש וראה 14מאמר הּקֹודׁש ּברּוח מׁשה צפה , ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

עתידין  והּבּכּורים ליחרב עתיד הּמקּדׁש ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּבית

מתּפּללין  ׁשּיהיּו ליׂשראל והתקין עמד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָליּפסק,

(ּכפי  להבין וצרי כּו'. יֹום ּבכל ּפעמים ְְְְְִִִִָָָָָֹׁשלׁש

עמּוקֹות' ה'מגּלה ענין 15ׁשהקׁשה ּׁשּי מה ,( ְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

לבּכּורים. ּתפלֹות ְְִִִָֹׁשלׁש

¯‡·Óe ּכתיב ּדהּנה "ּכבּכּורה 16ּבּמאמר, ¿»≈ְְְֲִִִֵַַָָ

אבֹותיכם", ראיתי ּבראׁשיתּה ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָבתאנה

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמחׁשבה 17ואמרּו עלּו ׁשהאבֹות ְְֲֵֶַַַָָָָָָ

מה  ּגם וזהּו העֹולם, ׁשּנברא קֹודם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלהּבראֹות

ּדהינּו,18ּׁשּכתּוב  אבֹותיכם", יׁשבּו הּנהר "ּבעבר ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

כּו' מעדן הּיֹוצא הּנהר מּבחינת ,19למעלה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

יׂשראל  ּבני ּכל וכן הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמעלה

'ּבּכּורים' ּבׁשם נׁשמֹות 20נקראים ּגם ׁשהרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָ

העֹולם  ׁשּנברא קֹודם ּבמחׁשבה עלּו .17יׂשראל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ל'תרּומה' קֹודמים 'ּבּכּורים' ּכי 21והּנה, , ְְְִִִִִִֵָ

ּכמֹו ראׁשית, ׁשּנקראת הּתֹורה הינּו ְְְְִִֵֵֶַַָָ'ּתרּומה'

וכדאיתא 22ׁשּכתּוב  ּדרּכֹו, ראׁשית קנני ה' ְְְִִִִֵֶַָָָָ

הּוא 23ּבּמדרׁש הדא ּתרּומה", לי "ויקחּו ְְְְֲִִִַָָָ

כּו'.24ּדכתיב  ּתֹורתי לכם, נתּתי טֹוב לקח ּכי ְִִִִִֶֶַַָָָ

מ' ּתֹורה הינּו ׁשּנּתנה 25ו'תרּומה' ּתֹורה , ְְְְִֶַָָָָ

'ּתרי  היא ׁשּתרּומה מה ּגם וזהּו יֹום. ְְְְְִִֵֶֶַַַָָּבארּבעים

ראׁשית 26מּמאה' ב' ּד"ּבראׁשית", ענין ׁשּזהּו ,27, ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשּבכתב  ּתֹורה ּתּתאה', ו'חכמה עילאה' ְְְְִִֶַָָָָָָָָָָ'חכמה

ׁשהּוא  מבאר אחר (ּובמקֹום ׁשּבעלּֿפה ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹותֹורה

עלמין' ּכל 'סֹובב מּבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָענין
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תשכ"ה.12) מנ"א ו' ליום אור מנ"א, ה' - הפתחֿדבר כלשונו 13)תאריך נעתק זה שמאמר ולהעיר, - ואילך. תתרלג ע'

שצוה  כנראה אבל והוספות, בשינויים מהר"ש אדמו"ר ע"י נאמר ובוודאי ואילך), רכז (ע' תרכ"ו המאמרים בספר גם

באוה"ת. הצ"צ של מהמאמר כלשונו פרשתנו.14)להעתיקו ריש קפה.15)תנחומא י.16)אופן ט, ד.17)הושע פ"א, ב"ר

ב.18) כד, א.19)יהושע מז, בחוקותי לקו"ת א.20)ראה רנג, ח"ג (ברע"מ). רע"א קכא, ח"ב זהר פ"ג 21)ראה תרומות

כב.22)מ"ז. ח, א.23)משלי פל"ג, שמו"ר ב.24)ראה ד, (ברע"מ).25)משלי א קעט, זהר 26)זח"ג מ"ג. פ"ד תרומות

ב. קפח, שם. ח"ג א. ר, א.27)ח"ב א, בראשית פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ צדק'‚) ה'צמח לאדמו"ר ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿«»

˙aL‰ ÈÙÏ ÒeÙ„a ¯B‡Ï ‡ˆiL)12 שבת זה, מאמר נאמר בה ∆»»»ƒ¿ƒ¿≈««»
תשכ"ה  כיֿתבוא ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacפרשת בפסוק) הפותח È‰Â‰במאמר ƒ««¿ƒ¿»»

‡B·˙ŒÈk13ÌL ‡È·nL התורה', ‰L¯„nב'אור ¯Ó‡Ó14‰Ùˆ , ƒ»∆≈ƒ»«¬««ƒ¿»»»
‰‡¯Â L„Bw‰ Áe¯a ‰LÓ…∆¿««∆¿»»
·¯ÁÈÏ „È˙Ú Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»ƒƒ»≈
,˜ÒtÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÌÈ¯eka‰Â¿«ƒƒ¬ƒƒƒ»≈
eÈ‰iL Ï‡¯NÈÏ ÔÈ˜˙‰Â „ÓÚ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÏÎa ÌÈÓÚt LÏL ÔÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒ»…¿»ƒ¿»
ÈÙk) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .'eÎ ÌBÈ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰l‚Ó'‰ ‰L˜‰L∆ƒ¿»«¿«∆

'˙B˜eÓÚ15ÔÈÚ CiM ‰Ó ,( ¬««»ƒ¿«
ÌÈ¯ek·Ï ˙BÏÙz LÏL ומדוע »…¿ƒ¿ƒƒ

במקום  התפילות את משה תיקן

הביכורים.?

‰p‰c ,¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»¿ƒ≈
·È˙k16הושע "ek·k¯‰בנבואת ¿ƒ¿ƒ»

d˙ÈL‡¯a ‰‡˙· התאנה כמו ƒ¿≈»¿≈ƒ»
שגדלה È˙È‡»̄ƒƒהראשונה

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"ÌÎÈ˙B·‡¬≈∆¿»¿«≈
Ï"Ê17eÏÚ ˙B·‡‰L∆»»»

‰·LÁÓaֿהקדושֿברוך של והרצון ««¬»»
pL·¯‡הוא Ì„B˜ ˙B‡¯a‰Ï¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ הראשונה התאנה כמו »»
שבעץ, התאנים שאר כל לפני שגדלה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ18 בספר ¿∆««∆»
e·LÈיהושע ¯‰p‰ ¯·Úa"¿≈∆«»»»¿

,eÈ‰c ,"ÌÎÈ˙B·‡ ת שהאבו ¬≈∆¿«¿
באלוקות  מאד גבוהה בדרגה מושרשים

‡ˆBi‰ ¯‰p‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««»»«≈
'eÎ Ô„ÚÓ19¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ , ≈≈∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ האלוקי האור של ƒ¿«¿¿

סדר  לפי למטה מלמעלה ונמשך היורד

תורה': ב'לקוטי (וכמבואר והדרגה

שלמעלה  מבחינה נמשך "ששורשם

בחינת  שהיא מעדן היוצא נהר מבחינת

בעבר  לומר רצה בעבר, פירוש כי בינה.

השני  ובעבר הנהר כשעוברים השני

בבחינת  והיינו אבותיכם. ישבו שם

מהאצילות"). שלמעלה אריךֿאנפין

Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÔÎÂויעקב יצחק אברהם האבות רק ÌLaלא ÌÈ‡¯˜ ¿≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
'ÌÈ¯eka'20Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ìb È¯‰L LÁÓa·‰כולם, eÏÚ ƒƒ∆¬≈«ƒ¿ƒ¿»≈»««¬»»

הוא ברוך הקדוש של ‰ÌÏBÚוברצון ‡¯·pL Ì„B˜17 בני של והשורש ∆∆ƒ¿»»»
כל  משורש יותר נעלה באלוקות למעלה בפרט, והאבות בכלל, ישראל

הבריאה.

ÌÈÓ„B˜ 'ÌÈ¯eka' ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ
'‰Óe¯˙'Ï21 ההפרשה בסדר ƒ¿»

כך  ואחר ביכורים מביאים שתחילה

במשמעות  גם וכך תרומה, מפרישים

יש  לביכורים הדברים, של הפנימית

לתרומה  ביחס ועדיפות Èkƒיתרון
‰¯Bz‰ eÈ‰ '‰Óe¯z'¿»«¿«»
BÓk ,˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈≈ƒ¿

·e˙kL22˙ÈL‡¯ È˜ '‰ ∆»»»ƒ≈ƒ
Bk¯c התורה,והכתוב על מדבר «¿

‡˙È‡„ÎÂ וכמובאL¯„na23 ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‡„‰ ,"‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ¿»¬»

·È˙Îc ‡e‰24 שכתוב Èkזהו ƒ¿ƒƒ
È˙¯Bz ,ÌÎÏ Èz˙ ·BË Á˜Ï∆«»«ƒ»∆»ƒ

'eÎ רואים זה חז"ל ממאמר וגם

עניין  הוא תרומה של הפנימי שהתוכן

‰eÈהתורה. '‰Óe¯˙'Â אותיות ¿¿»«¿
'Ó ‰¯Bz25, על ולרמז להורות »

.ÌBÈ ÌÈÚa¯‡a ‰zpL ‰¯Bz»∆ƒ¿»¿«¿»ƒ
‡È‰ ‰Óe¯zL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»ƒ

של  nÓ‡‰'בשיעור È¯z'26 שניים ¿≈ƒ≈»
מהתבואה  אחוזים שני מאה, מתוך

ÔÈÚוהפירות, e‰fL∆∆ƒ¿»
,"˙ÈL‡¯a"c אותיות'· ¿¿≈ƒ

˙ÈL‡¯27, של בחינות שתי כלומר ≈ƒ
'ראשית  (ככתוב החכמה היא 'ראשית'

ÏÈÚ‡‰'חכמה'), ‰ÓÎÁ' חכמה »¿»ƒ»»
zz‡‰'עליונה  ‰ÓÎÁ'Â וחכמה ¿»¿»«»»

שתי  גם שמצינו העניין והוא תחתונה,

בתורה, ÎaL˙·בחינות ‰¯Bz»∆ƒ¿»
ÌB˜Ó·e) ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆¿»

‡e‰L ¯‡·Ó ¯Á‡ הפנימי התוכן «≈¿…»∆
התרומה  ‰‰ÎLÓ‰של ÔÈÚƒ¿«««¿»»

האור  של והגילוי למטה מלמעלה

Ïkהאלוקי  ··BÒ' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlח ozep jiwl` 'ied xy` ux`d l` `eazÎik dide

עלמין' ּכל 'ממּלא ׁשּקאי 28לבחינת ּו'בּכּורים' .( ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּתֹורה, על ׁשּקאי ל'תרּומה' קֹודמים יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָעל

אפילּו קדמה יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּכיון

ּתבּואתה"17לּתֹורה  "ראׁשית נקראים ולכן ,29, ְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ׁשּנקראת  הּתֹורה מּבחינת ּגם למעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּדהינּו,

.30"ּתבּואתה" ְָֹ

ÌÓ‡ ׁשּלכן) ּבמחׁשבה" עלּו ּד"יׂשראל הענין »¿»ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשרׁש מּצד הּוא 'ּבּכּורים') ּבׁשם ְְִִִִִֵֶַָֹנקראים

ירדה  ּבּגּוף ּבהתלּבׁשּותּה אבל הּנׁשמה, ְְְְְְֲִַַַָָָָָָּומקֹור

ּבירידתּה ׁשּגם ּוכדי כּו'. הּמדרגֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבירידת

הרי  ּומקֹורּה, מּׁשרׁשּה הארה ּבּה ּתתגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה

מּצב  "סלם ׁשּנקראת הּתפּלה, ענין עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻזה

הּׁשמימה" מּגיע וראׁשֹו לׁשֹון 31ארצה וזהּו , ְְְְְִֶַַַַָָָָֹ

התחּברּות  מּלׁשֹון התקּׁשרּות 32'ּתפּלה', הינּו , ְְְְְְְִִִִַַַָ

הּבטּול  ּתכלית (ׁשּזהּו ּבׁשרׁשּה הּנפׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָוהתּדּבקּות

ּד'פסּוקי  ההקּדמה לאחרי עׂשרה', ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּד'ׁשמֹונה

ּבכל  ּתפּלֹות ׁשלׁש ענין ּגם וזהּו וכּו'). ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹּדזמרה'

אבֹות  "ּתפּלֹות (ׁשהרי האבֹות ׁשלׁשת ּכנגד ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹיֹום,

יׁשבּו33ּתּקנּום" הּנהר "ּבעבר ּבחינת ׁשּזהּו ,( ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

'ּבּכּורים' ּבין הּקׁשר וזהּו (ּכּנ"ל). ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַאבֹותיכם"

הן  ׁשהּתפּלֹות הּמדרׁש, מּדברי (ּכּנ"ל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָל'תפּלה'

מתעּלית  הּתפּלה ׁשעלֿידי ּכיון ּבּכּורים), ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבמקֹום

ועלֿ ּבּכּורים. ּבחינת ּומקֹורּה, לׁשרׁשּה ְְְְְְִִִַַַָָָָָהּנׁשמה

ּגם  נעׂשית ּומקֹורּה לׁשרׁשּה הּנׁשמה העלאת ְְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָידי

ּגֹו' "הּגדּתי" ענין ׁשּזהּו למּטה, ,34ההמׁשכה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

המׁשכה  היא 35לׁשֹון למּטה ׁשההמׁשכה ועד , ְְְְְִֶַַַַַָָָָָ

כּו'. ּבּידים למּׁששּה ׁשּיכֹולים ְְְְִִֶֶַַַָָּבאֹופן

הּזה e‰ÊÂד) "הּיֹום הּכתּוב להמׁש הּקׁשר ּגם ¿∆ְְֵֶֶֶֶַַַַַָ

החּוקים  את לעׂשֹות מצּו אלקי ְְֱֲֲִֶֶַַַָָֹהוי'

גֹו', "לבב ּבכל אֹותם ועׂשית וׁשמרּת גֹו' ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָהאּלה

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הם 36ּכמבאר "לבב ׁש"ּבכל , ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
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סע"ד.28) פט, ויקהל תו"א ג.29)ראה ב, א'ריב.30)ירמי' ע' פינחס אוה"ת ח"ג 31)ראה ב. רסו, ח"א זהר יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ב. ובכ"מ.32)שו, סע"ד). (עט, תרומה ר"פ תרומה תו"א ב.33)ראה כו, שם,34)ברכות פרשתנו

א'רנז.35)ג. ע' נצבים א. שנח, ויחי אוה"ת רנה. ע' ח"א תר"ם סה"מ כט. ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ע"ב.36) ריש מב, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÔÈÓÏÚ באופן בעולמות שמאיר הבליֿגבול האלוקי 'סובב'האור של »¿ƒ

מלמעלה  ÔÈÓÏÚ'ו'מקיף' Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁ·Ï28 האלוקי האור ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
העולמות  בתוך המאיר ).המצומצם

È‡wL 'ÌÈ¯ek·'e מכווןÌÈÓ„B˜ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ מעלה בהם ויש ƒƒ∆»≈«ƒ¿»≈¿ƒ
È‡wLויתרון  '‰Óe¯˙'Ï מכוון ƒ¿»∆»≈

Ìz·LÁnL ÔÂÈk ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»≈»∆«¬«¿»
Ï‡¯NÈ ÏL ישראל והשורש של ∆ƒ¿»≈

העליונה  ‡eÏÈÙבמחשבה ‰Ó„»̃¿»¬ƒ
‰¯BzÏ17ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ בני , «»¿»≈ƒ¿»ƒ

e·z‡˙‰"ישראל  ˙ÈL‡¯"29, ≈ƒ¿»…
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,eÈ‰c¿«¿¿«¿»«ƒ¿ƒ«
˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿≈

"‰˙‡e·z"30 התורה לגבי גם כי ¿»…
הם  ישראל בני מהבריאה, שלמעלה

ועדיפות. מעלה להם ויש 'ראשית'

eÏÚ Ï‡¯NÈ"c ÔÈÚ‰ ÌÓ‡»¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL) "‰·LÁÓa««¬»»∆»≈ƒ¿»ƒ

'ÌÈ¯eka' ÌLa שלמעלה ¿≈ƒƒ
L¯Lמ'תרומה' „vÓ ‡e‰ (ƒ«…∆

,‰ÓLp‰ ¯B˜Óe שהנשמה וכפי ¿«¿»»
עצמה,היא  «¬‡·Ïמצד

d˙eLaÏ˙‰a הנשמה Ûebaשל ¿ƒ¿«¿»«
'eÎ ˙B‚¯„n‰ ˙„È¯Èa ‰„¯È»¿»ƒƒ«««¿≈
של  הנעלה והמקור השורש וכעת

בה. ניכר לא ÌbLהנשמה È„Îe¿≈∆«
d˙„È¯Èa הנשמה וגם hÓÏ‰של ƒƒ»»¿«»

גשמי  בגוף מלובשת היא כאשר

dL¯MÓ ‰¯‡‰ da ‰l‚˙zƒ¿«∆»∆»»ƒ»¿»
d¯B˜Óe משורש (שלמעלה העליון ¿»

התורה, משורש למעלה ואפילו העולם

לעיל), È„ÈŒÏÚכמבואר ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
ÌÏÒ" ˙‡¯˜pL ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿≈À»
ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓÀ»«¿»¿…«ƒ«

"‰ÓÈÓM‰31 גם התפילה, ובכוח «»»¿»
גשמי  בגוף נמצאת הנשמה כאשר

הכוח  את לה יש בארץ, למטה

'השמימה',להתעלות  ÔBLÏעד e‰ÊÂ¿∆¿
˙e¯aÁ˙‰ ÔBLlÓ ,'‰lÙz'32 ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿

אלוקים  'נפתולי ¿»‰eÈנפתלתי',כמו
LÙp‰ ˙e˜ac˙‰Â ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿«∆∆

dL¯La באלוקותe‰fL) ¿»¿»∆∆
ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz בתפילה האדם של «¿ƒ«ƒ

'eÎÂ '‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'c ‰Óc˜‰‰ È¯Á‡Ï ,'‰¯NÚ ‰BÓL'cƒ¿∆∆¿≈¿«¬≈««¿»»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿
ב'פסוקי  הכללי הביטול אבל נמוכה, יותר במדריגה עדיין הוא הביטול שבה

עשרה). שמונה תפילת שבעת המוחלט לביטול והקדמה הכנה הוא דזמרה'

ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz LÏL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ רבינו משה תיקן כאמור ¿∆«ƒ¿«»…¿ƒ¿»
LÏL˙הביכורים,במקום  „‚k¿∆∆¿…∆

˙B·‡ ˙BlÙz" È¯‰L) ˙B·‡‰»»∆¬≈¿ƒ»
"Ìewz33e‰fL הפנימי ), התוכן ƒ¿∆∆

e·LÈשל  ¯‰p‰ ¯·Úa" ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈∆«»»»¿
e‰ÊÂ .(Ï"pk) "ÌÎÈ˙B·‡¬≈∆««¿∆
'‰lÙ˙'Ï 'ÌÈ¯eka' ÔÈa ¯Lw‰«∆∆≈ƒƒƒ¿ƒ»
,L¯„n‰ È¯·cÓ Ï"pk)««ƒƒ¿≈«ƒ¿»
ÌB˜Óa Ô‰ ˙BlÙz‰L∆«¿ƒ≈ƒ¿
È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,(ÌÈ¯ekaƒƒ≈»∆«¿≈
‰ÓLp‰ ˙ÈlÚ˙Ó ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿«≈«¿»»
˙ÈÁa ,d¯B˜Óe dL¯LÏ¿»¿»¿»¿ƒ«

,ÌÈ¯eka שדווקא לעיל כמבואר ƒƒ
להתחבר  האדם יכול התפילה בכוח

מלובשת  שנשמתו למרות לאלוקות

גשמי. בגוף

‰ÓLp‰ ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬»««¿»»
d¯B˜Óe dL¯LÏ של בדרך ¿»¿»¿»

האדם, מצד למעלה, מלמטה העלאה

‰ÎLÓ‰‰ Ìb ˙ÈNÚ הארה של «¬≈«««¿»»
מלמעלה  מצד hÓÏ‰,אלוקית ¿«»

"‰Èz„b"האלוקות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ«¿ƒ
'Bb34 מצוות לגבי הכתוב כלשון

‰ÎLÓ‰ביכורים, ÔBLÏ35, ¿«¿»»
(נהר  נור די נהר לגבי הזוהר  וכלשון

נמשך  קדמוהי, מן ונפיק נגיד אש), של

מלפניו, ÎLÓ‰‰L‰ויוצא „ÚÂ¿«∆««¿»»
‡È‰ ‰hÓÏ ממשית להיות הופכת ¿«»ƒ

ÌÈÏBÎiLומוחשית  ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ
.'eÎ ÌÈ„ia d˘MÓÏ¿«¿»«»«ƒ

CLÓ‰Ï ¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ („¿∆««∆∆¿∆¿≈
'ÈÂ‰ ‰f‰ ÌBi‰" ·e˙k‰«»««∆¬»»
˙‡ ˙BNÚÏ EeˆÓ EÈ˜Ï‡¡…∆¿«¿«¬∆
z¯ÓLÂ 'B‚ ‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰«ƒ»≈∆¿»«¿»
"E··Ï ÏÎa Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»»¿»¿»¿
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,'B‚«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz36Ì‰ "E··Ï ÏÎa"L , »∆¿»¿»¿≈
,˙B··Ï ÈL הבחינות שתי ¿≈¿»

הקיימות  הלב הרוחניות בעניין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ּכפי  הּלב, וחיצֹונּיּות  הּלב ּפנימּיּות לבבֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָׁשני

ׁשם  ׁשּיׁש37ׁשּמבאר אביו, אצל מּבן מׁשל עלּֿפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

אצל  ׁשרּוי ׁשּבהיֹותֹו אליו, ּבאהבתֹו ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּתי

ּפנימּיּות  ּבבחינת היא האהבה אזי ּבביתֹו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָאביו

הרי  ּובכללּות  כּו', הרחיק  אם מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהּלב,

ּבהיֹותּה הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשּבין החלּוק ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹזה

ּבּגּוף, להתלּבׁש למּטה ירידתּה לגּבי ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָלמעלה

ּומבאר  ו'גליא'. ּד'סתים' הּבחינֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהם

הּלב 38ׁשם  ּבנקּודת ההתקּׁשרּות ענין ׁשהּוא הּׁשנה', ּד'ראׁש הּברית ענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבהתּגּלּות  לּבֹו חיצֹונּיּות ּגם ּתהיה ׁשאז הּלב), ערלת העברת (לאחרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּפנימית

כּו' .39לה' ַ

•
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ד.37) א.38)מא, (המו"ל).)39מב, הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL ¯‡·nL ÈÙk ,·l‰ ˙eiBˆÈÁÂ ·l‰ ˙eiÓÈt37 ב'לקוטי ¿ƒƒ«≈¿ƒƒ«≈¿ƒ∆¿»≈»

‡ˆÏתורה' ÔaÓ ÏLÓ ÈtŒÏÚ לגבי˙BÈÁa ÈzL LiL ,ÂÈ·‡ «ƒ»»ƒ≈≈∆»ƒ∆≈¿≈¿ƒ
B˙·‰‡a האב ‡ÂÈÏ,של ¿«¬»≈»
B˙BÈ‰aL הבן כאשרÏˆ‡ Èe¯L ∆ƒ¿»≈∆

‡È‰ ‰·‰‡‰ ÈÊ‡ B˙È·a ÂÈ·‡»ƒ¿≈¬«»«¬»ƒ
,·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a אהבה ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«≈

ומורגשת  ‡Ìגלויה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ
'eÎ ˜ÈÁ¯‰ אזי האב הבן, אהבת ƒ¿ƒ

ביטוי, מקבלת לא «¿eÏÏÎ·eƒ˙לבן
˜eÏÁ‰ ‰Ê È¯‰ ההבדלÔÈaL ¬≈∆«ƒ∆≈

d˙BÈ‰a ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«¿»»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ היא לנשמה ה' אהבת שאז ¿«¿»

hÓÏ‰בגלוי  d˙„È¯È Èa‚Ï¿«≈¿ƒ»»¿«»
Ûeba LaÏ˙‰Ï'ה אהבת שאז ¿ƒ¿«≈«

בהעלם, היא ÈzLלנשמה Ì‰L∆≈¿≈
'ÌÈ˙Ò'c ˙BÈÁa‰ העלם «¿ƒ¿»ƒ

'‡ÈÏ‚'Â.גילוי ¿«¿»

ÌL ¯‡·Óe38'תורה ב'לקוטי המאמר ‰È¯a˙בהמשך ÔÈÚ שבין ¿»≈»ƒ¿««¿ƒ
ישראל הקדוש  ובני הוא ‰M‰'ברוך L‡¯'c בפסוק נרמזת שכאמור ¿…«»»

הזה', ÔÈÚ'היום ‡e‰L∆ƒ¿«
˙e¯M˜˙‰‰ לאלוקות האדם של «ƒ¿«¿

˙ÈÓÈt‰ ·l‰ ˙„e˜aƒ¿««≈«¿ƒƒ
˙¯·Ú‰ È¯Á‡Ï) הסרת˙Ï¯Ú ¿«¬≈«¬»«»¿«

·l‰ פנימיות על ומסתירה המעלימה «≈
eiBˆÈÁ˙הלב  Ìb ‰È‰z Ê‡L ,(∆»ƒ¿∆«ƒƒ
BaÏ הפנימיות רק elb˙‰a˙ולא ƒ¿ƒ¿«

'eÎ '‰Ï39. «

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc zeaezk(iying meil)

,dpynd jynda epipy df ote`,øîBà éñBé éaøwxúBiðòajk oicd ©¦¥¥©£¦
keäáö÷ ïúð àlLly `pzk xaeq iqei iax s`y gkene ,exeqi`l ¤Ÿ¨©¦§¨

z` dl xtd `ly jkay meyn ,daezk ozie `iveiy ,epizpyn
`ziixaa `qxibd z` jetdp m`e ,dipiy oia rav` ozp `ed dxcp

.dipiy oia rav` dpzp `id iqei iax zrcly `vnp
:xg` ote`a `ziixaa `qxibd z` dpyn `xnbdàîéàyi - ¥¨

,'ozep `ed mixne` dcedi iaxe xi`n iax' mewna `ziixaa qexbl
øæòìà éaøå äãeäé éaø ,ïúBð àeä íéøîBà éñBé éaøå øéàî éaø'©¦¥¦§©¦¥§¦¥©¦§¨§©¦¤§¨¨

,'äðúð àéä íéøîBàmixaeq iqei iax mbe xi`n iax mby `vnpe §¦¦¨§¨
mdipy ixacly epizpyna x`eanke ,dipiy oia rav` ozep `edy

.daezk ozie `ivei
:ef `qxibl s` dywne `xnbd dkiynnåc xnel xyt` ikéaø øáñ §¨©©¦

,'äðúð àéä' äãeäé,`ziixaa zrk `qxibd itkïðúäå,epizpyna §¨¦¨§¨§¨§©
ozie `ivei ,zexitd lkn cg` merhz `ly ezy` z` xicnd
,dl miiw `ede `id dxcpy ote`a xaecn l`eny itle ,daezk

,epipy df lreìàøNéa ,øîBà äãeäé éaø,ezy` dxcpy,ãçà íBé ©¦§¨¥§¦§¨¥¤¨
íéi÷éozie `ivei ,mini ipy exar m` j` ,dyxbl jixv epi` - §©¥

,dipiy oia rav` ozep `edy xaeq dcedi iax s`y gkene ,daezk
`id' dcedi iaxly x`ean `ziixaa eli`e ,dzaezka aiig okle

.'dipiy oia rav` dpzp
:xg` ote`a `ziixaa qexbl yiy zvxzn `xnbdàîéàdpyz - ¥¨

,jk `ziixaa,ïúBð àeä íéøîBà éñBé éaøå äãeäé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦§¨§©¦¥§¦¥
,jk mixaeq mzylyy epizpyna x`eankàéä øîBà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¥¦

.äðúð̈§¨
:sqep ote`a `xnbd zvxzneøîBì àöîz íàåwcwcz m`e - §¦¦§¨©

ef `ziixay xneléðz÷ éâeæ éâeæmi`pz befe jk exn` mi`pz bef - ¥¥¨¨¥

,dyly lr wleg cigiy `le ,jk exn`àîéà,jk dpyz -éaø ¥¨©¦
àéä íéøîBà øæòìà éaøå øéàîíéøîBà éñBé éaøå äãeäé éaø ,äðúð ¥¦§©¦¤§¨¨§¦¦¨§¨©¦§¨§©¦¥§¦

,ïúBð àeä'dpzp `id'y xaeq xi`n iaxy `vnp df itl mpn` ¥
dpyn mzqy epicia `ed llke ,'ozep `ed'y epipy dpyna eli`e

,xi`n iaxkåc xnel jixvàîúñ àä,ef dpyn mzq -éaøk àìc §¨§¨¨§Ÿ§©¦
.øéàî¥¦

epizpyn z` x`and ,l`eny zrc lr dywne dkiynn `xnbd
xicnd :dpyna epipy .xcpd z` miiw dlrae dxcp dy`dy ote`a
.daezk ozie `ivei ,oipind lkn cg`a hywzz `ly ezy` z`
.mei miyly zexiyrae ,davw ozp `ly zeipra ,xne` iqei iax

:`xnbd dywnåikéñBé éaø øáñyäáö÷ ïúð àlL úBiðòaexcpl §¨©©¦¥©£¦¤Ÿ¨©¦§¨
`idy ote`a xaecn l`eny zrcly oeik ixde ,daezk ozie `ivei

,miiw `ede dxcpàîìàiqei iax zrcly o`kn gken -éöî ìòa ©§¨©©¨¥
øôéîaiig okle ,heyiw ixcp ezy`l xtdl leki lrad - ¥¥

.eniiw `l` xcpd z` xtd `ly oeik ,dzaezkaeäðéîøedywe - §¦§
mixcpa dpyna epipyy dnn jk lr(.hr),íéøác elàmixcp - ¥§¨¦

øôéî ìòaäL,ezy`lïäa LiL íéøácmeyn,Lôð éepéòoebkíà ¤©©©¥¥§¨¦¤¥¨¤¦¤¤¦
õçøà,ugx` `ly dreaye ,ugx` m` dvigx z`pd ilr mpew - ¤§©

e`õçøà àì íàoke .ugx` `ly dreay -èM÷úà íàmpew - ¦Ÿ¤§©¦¤§©¥
`ly dreaye ,ipelt onf cr hywz` m` heyiw z`pd ilr

e` ,hywz`èM÷úà àì íàmda yi ixd ,hywz` `ly dreay - ¦Ÿ¤§©¥
.ytp iepir meynïéà ,éñBé éaø øîàmixcpelàmiaygpéepéò éøãð ¨©©¦¥¥¥¦§¥¦

,Lôð.heyiwe dvigx `la dl xyt` ixdy ,mze` xtn lrad oi`e ¤¤
,iqei iax yxtn `l`,Lôð éepéò éøãð ïä elàåzxcepdìëBà àlL §¥¥¦§¥¦¤¤¤Ÿ©

èM÷úà àlLå ,ïéé äzLà àlLå øNä¨§¤Ÿ¤§¤©¦§¤Ÿ¤§©¥
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המשך ביאור למס' כתובות ליום חמישי עמ' א



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

י

.`"iyz'd ,lel` i"g ,`eaz 't 'c mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אדמו"ר ‡. מו"ח כ"ק שגילה כפי – המאורות ניתלו שבו היום הוא אלול יום 1ח"י הוא אלול שח"י
הגדולים: המאורות שני הכללית,h"yradהולדת החסידות תורת מייסד –owfd x"enc`e תורת מייסד –

חב"ד. חסידות

אלול  וח"י נצביםֿוילך, פ' שני ביום חל נח"ת), (בשנת הבעש"ט הולדת יום הראשון, אלול ח"י –
אורי  "קומי לסדר המאורות, ניתלו שבו הרביעי, ביום חל קה"ת), (בשנת הזקן אדמו"ר הולדת יום השני,

אורך" בא זו.2כי שנה כקביעות – תבוא) דפ' ההפטרה (התחלת

לבד,·. עצמם בשביל (לא היתה החסידות תורת ביסוד הזקן ואדמו"ר הבעש"ט של העובדא עיקר
בנ"י: כל בשביל אלא)

התורה, ואהבת ה' דאהבת הענין על (נוסף יסוד בתור שקבעה – החסידות בדרך העיקריים מהענינים
שבפשוטים. לפשוט אפילו מישראל, לכאו"א ביחס ישראל דאהבת הענין את גם)

ולמדנים 3וכידוע  בניֿתורה יהודים בין המפסקת ומחיצה הבדלה היתה החסידות דרך התגלות שלפני
והבאים  הזקן, ואדמו"ר המגיד הבעש"ט, כחות השקיעו זה ועל ועמיֿהארץ, פשוטים אנשים ובין
גבוהות  הכי לעליות להגיע יוכל שבפשוטים פשוט שגם ולאפשר הדרך את להורות להסביר, – אחריהם
גדולים, ללמדנים רק ששייכים סבורים היו שלפנ"ז שבזמנים כאלה עליות הויכן"), העכסטע די ("צו

בלבד. סגולה ליחידי גופא וביניהם

אדמו"ר  מו"ח כ"ק רק 4וכדברי (לא שייכת תהי' החסידות שתורת היתה הזקן רבינו של שכוונתו ,
תהי'לחל  החסידות שתורת הדבר, יקויים וסוכ"ס בנ"י, לכל אלא) בנ"י, אצל מסויימת שיטה מבנ"י, ק

חסידים. כולם שיהיו בנ"י כל של  נחלתם

דרך ‚. התגלות קודם ישראל גדולי של בהנהגתם החילוק לכללות הטעמים אחד גם הוא זה ענין
ולאחרי' :5החסידות

היו שהם באופן בנ"י בהנהגת ישראל גדולי  של דרכם היתה – החסידות דרך התגלות miayeiקודם
mnewna.'ה בעבודת הדרכה ולבקש תורה בעניני  לשאול אליהם באים היו ויהודים

היתה נסיעתם אבל, ממקומם, לנסוע גם שנהגו ישראל גדולי אמנם היו –mnvr zlrezl לערוך :
מכפרת" "גלות גלות, לא 6("ּפראווען") אופן, ובכל לומדיֿתורה, של בעולמם הנעשה לידע כדי או , ַ

הנמצאים  פשוטים) אנשים גם (כולל בנ"י כל של ומצבם מעמדם לתיקון תועלת נסיעתם הביאה
נוהגים היו אלה בנסיעות שבהיותם גם ומה דרכם, שנסעו xizqdleבהמקומות  milrdl שלא זהותם את

בהמקומות  הנמצאים בנ"י של ומצבם מעמדם לתיקון לפעול יכולים היו לא כזה ובמצב אותם, יכירו
דרכם. שנסעו

אל  התורה אור את להביא – ישראל גדולי בהנהגת כללי חידוש נעשה החסידות דרך התגלות ועם
בנ"י: מושבות מקומות כל

למושב, ממושב ואפילו לכפר מכפר לעיר מעיר למקום, ממקום ונסיעה בהליכה מרבה הי' – הבעש"ט
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(1.(146 ;142 ;141 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג אלול ח"י שיחת
(סה"ש 2) סי"ד תש"ה אלול ח"י שיחת וראה א. ס, ישעי'

.(129 ע' תש"ה
החסידות 3) תורת קונטרס .113 ע' שלום תורת סה"ש ראה

ואילך). שיג ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק ואילך 5 ע'

לקו"ש 4) .136 ע' תשי"א סה"מ .93 ע' תש"ד סה"ש ראה
ועוד. .344 ע' ח"ט

ט'5) במכתב הובא – ואילך 83 ע' ה'ש"ת סה"ש גם ראה
תסג). ע' ח"ד (אג"ק זו שנה אלול

וש"נ.6) סע"א. נו, ברכות
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נסע  שלא המקומות לשאר גם הרי, בעצמו, שנסע נסיעות כו"כ על נוסף – הזקן אדמו"ר גם ולאחריו
שיסעו  "משפיעים"] או "שד"רים" נקראים [שהיו "משולחים" בתור תלמידיו את שולח הי' בעצמו,

כמותו" אדם של "שלוחו – אלה,7במקומו למקומות –

בכל  עצמם את מגלים היו אדרבה) אלא עצמם, את ומסתירים מעלימים היו (לא אלה ובנסיעות
אור" ותורה מצוה "נר התורה, אור את עמהם מביאים שהיו כך שבתורה,8עניניהם, לה"מאור" עד ,

אצלם. לדרוש אליהם יבואו שיהודים להמתין מבלי – בנ"י מושבות מקומות כל אל מה"מרכז"

הנ"ל:„. הנהגה אופני ב' שבין מהחילוקים

שמרגישים  לאלה רק היא ההשפעה אזי – ולדרוש לבוא צריכים שיהודים באופן היא ההנהגה כאשר
חסרונם, את שימלאו ודורשים באים ולכן להם שחסר

על מורה גופא שזה –`bxc ויש לו, שחסר לכלֿהפחות ומכיר יודע מ"מ, לו, שחסר שאף כלשהי,
ימלאו  שבו מקום למצוא תפלה, למקום או תורה למקום גולה ולהיות ממקומו לנדוד והמס"נ הכח לו

– שלו החסרון את למלא בעצמו הוא יוכל ידה שעל הדרך לו שיורו או שלו, החסרון את

עם  ח"ו להשאר עלולים – משהו להם שחסר שירגישו כזו לדרגא אפילו הגיעו שלא אלה כל אבל
אליהם. שייכים יהיו שלא ענינים כו"כ של החסרון

יבואו  שיהודים עד המתינו שלא – ישראל אהבת של היסוד מצד – החסידות דרך של החידוש וזהו
מקומות  בכל התפשטות") גאנצער דער ("מיט והתפשטו ונסעו הלכו ממקומם, נדדו אדרבה, אלא ַאליהם,

אדם" נשמת ה' "נר את ידו על והאירו ה"מאור", את עמהם והביאו בנ"י, מבנ"י,e`k"`של9מושבות
של  קיומו ע"ד וההכרה הידיעה את אצלם עוררו תחילה – משהו להם שחסר יודעים שאינם אלה אפילו
שאינם  לחשוב ח"ו יתייאשו שלא אותם ועודדו להם הסבירו ואח"כ אליו, זקוקים והם להם שחסר ענין
ודרך  הישר דרך על העמידום אלא בזה, הסתפקו ולא ביכלתם, הוא שהדבר ידעו אלא לזה, שייכים
מצד  אליהם להגיע שיכולים הדרגות לכל ולהגיע לבוא כדי בה ילכו אשר הדרך את להם והורו האמת,

נשמתם. שורש

עי"ז  – ולהבא מכאן גם זה במקום לפעול שניתן מה כל ופעלו גילו בואם מקום שבכל אלא עוד ולא
גם אלא) מושפעים, רק (לא להיות ושייכים שראויים יהודים מתוכם מנת miritynשהעמידו על "טופח ,

בכל 10להטפיח" התורה אור שמפיצים אלה נעשו עצמם שהם כך, המשפיע", "כח את אצלם וגילו ,
כולה. הסביבה

בנוגע ‰. היתה כולו והעולם בנ"י כל את להאיר הבעש"ט של פעולתו שהתחלת – בזה נוספת ונקודה
קטנים: לילדים

בית 11ידוע  של תינוקות למלמד (עוזר) "באהעלפער" בתור משמש הבעש"ט הי' התגלותו ַשקודם
ב"חדר". רבן

אפילו  או התוספות, פירוש עם גמרא כמו נעלים, לימודים התינוקות עם לומד אינו – ַ"באהעלפער"
ל"חדר" מבתיהם התינוקות את להוליך הוא "באהעלפער" של תפקידו חומש; אפילו או לבד, ַגמרא

הם אלה פשוטים שענינים אלא, – פשוטים הכי דברים וללמדם לבתיהם, dpen`dומה"חדר" ixwir,
ה"ה ezeigובמילא xwir'שמי יהא "אמן אני", "מודה ישראל", "שמע בי"ת, אל"ף – מישראל כאו"א של

שמו". וברוך הוא ו"ברוך רבא"

שלו  ה"בחינה" היתה ובזה – התגלותו קודם הבעש"ט עסק זה אים 12ובענין מען האט ָ("דערמיט
כולו! והעולם בנ"י כל את להאיר עבודתו התחלת בתור – אויסגעּפרואווט")
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וש"נ.7) (במשנה). ב לד, שם
כג.8) ו, משלי
כז.9) כ, שם

ועוד.10) ע"ב. ריש כה, ברכות – חז"ל לשון

גם 11) וראה .(156 ע' תש"א (סה"ש תש"א אלול ח"י שיחת
(הוצאת  טוב שם כתר תמוז). טז יום" ב"היום (נעתק 32 ע' שם

וש"נ. סרפ"ח. בהוספות תשנ"ט)
ואילך.12) 250 ס"ע ח"ח לקו"ש ב. פ"ב, משמו"ר להעיר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iyz'd"`יב ,lel` i"g ,`eaz 't 'c mei zgiy

הכתוב  אויב 13ובלשון "להשבית העצה שזוהי אלא עוד ולא עוז", יסדת ויונקים עוללים "מפי
במאמרו  אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי וההסתרים, ההעלמות כל לבטל הכתוב), (כהמשך ומתנקם"

.14הידוע 

בנוגע  במיוחד כחות ריבוי שהשקיע אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההשתדלות לגודל הטעם גם מובן ועפ"ז
ללימוד  אפילו או חומש, או גמרא ללימוד כבר ששייכים לאלה בנוגע דוקא ולאו רבן, בית של לתינוקות
אל"ף  ללימוד שגם לאלה בנוגע ואפילו בי"ת, אל"ף ללימוד רק ששייכים לאלה בנוגע גם אלא עברי,
ולבאר  כ"באהעלפער", עמהם להתעסק ישתדל שכאו"א אדמו"ר מו"ח כ"ק תבע עדיין, שייכים אינם ַבי"ת

יהדו  עניני יכולים להם בכך, להתעסק מתאים הי' ובימיו בזמנו להבעש"ט אם שכן, – המדינה בשפת ת
ידה! על לפעול יכולים ומה זו עבודה של מעלתה גודל לשער

.Â והראה וסלל פתח שהבעש"ט ולזכור לידע צריכים – הבעש"ט הולדת יום אלול, ח"י ביום ובעמדנו
פשוטים  אנשים אחר בעצמו ולחזר "באהעלפער" בעצמו להיות מאתנו, לכאו"א כחות ונתן הדרך ַאת
אדם". נשמת ה' "נר האלקית, נפשם את עי"ז ולהאיר פשוטים, ענינים עמהם ולדבר בסביבתו, הנמצאים

מוטל שכן, yecwוכיון aeg שמסרו או בעצמם ולשמוע לקבל שזכו אלה (ובפרט ואחד אחד כל על
אדם" נשמת  ה' ה"נר להדליק – בסביבתו הנמצאים בנ"י כל על לפעול זה) בענין מפורשות הוראות להם
שטיל, ברענט וואס פייער'ל ("דער בקושי ונראית לאטה שדולקת הקטנה האש את להגדיל או ָשלהם,

גדולה! מדורה שתהי' עד ארויס"), זיך ס'זעט אז קוים קוים ַַאון

מכוסה, ה"ז שלפעמים אמת [הן חיים" מים "באר "מעיין", ישנו מישראל כאו"א שאצל לידע צריך
המעיין אעפ"כ, אבל פחות, מכוסה או יותר מכוסה שלו שהמעיין מי יש גופא מסירים epyiובזה וכאשר ,

אזי והכיסוי, ההעלם במקומם dlbznאת נשארים שאינם חיים" "מים של שטבעם וכיון המעיין],
בעירם" ואת העדה את "והשקית נעשה ידם שעל כך למרחוק, ומתפשטים הולכים אלא ,15(לעצמם),

חיים) מים באר בו (שיש מישראל כאו"א של שבכחו l`xyinנמצא, dnly dcr zewydl את" ואפילו ,
ליהודים  שייכותם ניכרת שתהי' והחומריים, הגשמיים הענינים וכל הבהמית נפש על דקאי בעירם",

קהילה"). אידישע א און נכסים, אידישע  ממון, ("אידישע ַוליהדות

חשבונות  לעשות שלא וגם, בעצמו, זאת לגלות שצריך אלא כאו"א, של בכחו הוא זה ענין וכאמור,
להדליק  יצטרך שלפעמים מהעובדה להתפעל ולא כבודו, לפי שלא או כבודו לפי היא בזה ההתעסקות אם
ישראל" "שמע תרגום ע"י אפילו או ישראל", "שמע אמירת ע"י א", א' "קמץ לימוד ע"י ה'" ָה"נר

המקורית. בשפה עדיין מבין אינו זה שיהודי כיון לאנגלית...

.Ê שנותנים הכחות עם כאו"א ייצא הבאה, לשנה ההכנה עיקר מתחילה שבו אלול, מח"י שהחל ויה"ר
– הבאה השנה לעבודת וחיות, שמחה ומתוך הרביים, בד'xi`dlלנו שבו) אדם" נשמת ה' ה"נר (ע"י

הסביבה. ובכל ברחוב אמותיו,

במושבותם" אור . . ישראל בני ש"לכל שפועלים שאף 16ועד הראשונה, הגאולה קודם שהי' כפי ,
חושך  מכת היתה מצרים ארץ ימים"17שבכל "שלשת ועוד ימים" "שלשת הי'18, ישראל בני "לכל מ"מ, ,

ארץ" יכסה ש"החושך שאף בימינו, במהרה האחרונה הגאולה קודם  גם הוא כן – במושבותם" ,19אור
חושך" "וימש אפילה, חושך שורר העולם אין 20שבכל ש"יושב כך כדי עד חושך", געוואלדיקער "א ,ַַ

לישב" יכול אין ועומד לעמוד מהחושך 21יכול בנ"י מתפעלים לא – ארט"... פון ניט זיך רירט "עס ,ָ
בעולם. ובחלקו אמותיו בד' להאיר פועל וכאו"א מסביב, השורר
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ג.13) ח, תהלים
פורים 14) בקונטרס שי"ל – תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה

קי  ע' תרפ"ז בסה"מ ולאח"ז ואילך). 180 ע' תשי"א (סה"מ
ואילך.
ח.15) כ, חוקת – הכתוב לשון
כג.16) יו"ד, בא

(המו"ל).17) קצת חסר
ובפרש"י.18) כבֿכג שם,
ב.19) ס, ישעי'
כא.20) שם, בא
כב.21) שם, פרש"י
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אמן. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י – אורך" בא כי אורי "קומי היעוד קיום פועלים ועי"ז

***

.Áהחסידות תורת ביסוד הזקן ורבינו הבעש"ט של כוונתם היתה (ס"ב) לעיל i"paכאמור lk xear,
כמארז"ל  זאת, פעלו בודאי כוונתם, היתה שזו דרך 22וכיון וסללו שפתחו מקיים", והקב"ה גוזר "צדיק

אלא לרבים, שביל אפילו או היחיד, דרך צר, נתיב רק לא – i"paלרבים lkl dagxe dlelq jxc שכאו"א –
נדח" ממנו ידח "לא (שהרי ומצבו מעמדו על הבט מבלי ולהגיע 23מישראל, הדרך על לעלות יוכל ,(

התורה.xe`nלה" פנימיות שבתורה, "

בש"ס  כרסם מילאו שכבר לאלה רק שייך החסידות, תורת התורה, פנימיות שלימוד החושבים ישנם
ונעשו 24ופוסקים  ונזדככו נתבררו שכבר בעצמם מרגישים ופוסקים, בש"ס כרסם מילאו לא עדיין אם וגם ,

עליהם  כזו, לדרגא הגיעו שלא זמן וכל התורה, פנימיות ללמוד הם ראויים ובמילא גמור, צדיק בדרגת
בלבד. דתורה נגלה בלימוד לעסוק

התורה, פנימיות לימוד גם להיות וצריך יכול שנמצא דרגא ובכל כאו"א שאצל היא, האמת אבל,
ורחבה סלולה דרך היא התורה לפנימיות שהדרך l`xyinכאמור, `"e`kl בתורת למצוא יכול אחד שכל ,

ענינים `eilהחסידות mini`znd החסידות דתורת ההוראות וקיום בלימוד לעסוק וכשיתחיל נפשו, לחושי ,
נשמתו  שורש מצד להשיגם שיכול הענינים כל וקיום ללימוד הזמן במשך יגיע אליו, המתאימים בהענינים

כו'" הקב"ה לו ישלים לו, שאפשר מה כל שעוסק . . דכיון או בזה, לו שדי הוראה ).25("שזו

נותן התורה פנימיות שלימוד – עיקר וג"ז התורה zeigועוד שפנימיות כידוע דתורה, נגלה בלימוד גם
וגוף  נשמה בדוגמת הם דתורה היא 26ונגלה דתורה ונגלה דאורייתא", "נשמתא היא התורה פנימיות :

חז"ל  כלשון גוף, עצמו 27כמו הגוף שגם באופן הגוף את מחי' שהנשמה וכשם תורה", גופי הן "הן
גופי  דתורה, נגלה לימוד גם נעשה דאורייתא, נשמתא התורה, פנימיות לימוד ע"י כן כמו חי, נעשה

חי). בלתי גוף על חי גוף (כמעלת חי דבר תורה,

.Ë לעלות יכול ירוד) במצב הוא אם (גם שהוא ומצב מעמד באיזה מישראל שכאו"א – זה ובענין
להיותה החסידות בדרך lklולילך dagxe dlelq jxc:"מקלט ערי מ"דרך דוגמא להביא יש –

עבירה שעברו אלה עבור מיועדות מקלט" zexeng"ערי ikd zexiardn אפילו) דמים שפיכות –
ואפילו רח"ל, מקלט"cifnaכפשוטו) לערי מקדימין מזיד ואחד שוגג אחד "בתחלה שהרי, כך 28, ,

פורתא" "הצלה אצלו נעשית ומשפט, הדין שיתקיים עד "ב"ד 29שבינתיים, כאשר שגם אלא עוד ולא ,
משם" אותו ומביאין מחיוב 28שולחין שינצל למקום) דרכים (הרבה אופנים כמה ישנם אותו, לדון כדי

נפשות  דיני לדון שפסקו משום או ודרישה, בהחקירה יכשלו שהעדים או עדים, ימצאו לא אם – ,30מיתה
וכיו"ב.

לנוס  שיוכלו – ירוד הכי במצב הנמצאים אלה עבור אפילו התורה משתדלת כמה עד רואים וכאן
מקלט: לערי

ויפנה  מקלט) לעיר המוליכה (הדרך הרוצח שיכיר כדי דרכים פרשת על כתוב הי' ש"מקלט לכך נוסף
בנוגע31לשם" מיוחד דין ישנו ,jxcdl אלא אמות), עשרה (שש סתם הרבים דרך מספיק שלא – עצמה
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ב.22) נט, שבת א. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה
ת"ת 23) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
ספ"ד.24) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ג).25) צח, מג"א לתו"א (בהגה"ה הצ"צ כמ"ש
א.26) קנב, זח"ג ראה

(במשנה).27) א יו"ד, חגיגה
פ"ה 28) נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם (במשנה). ב ט, מכות

ה"ז.
סע"א.29) נו, גיטין – חז"ל לשון
סע"ב.30) ח, ע"ז ראה
ה"ה.31) פ"ח שם רמב"ם רע"ב. יו"ד, מכות
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מקלט ערי `dn"דרך mizye miyly דכתיב . וכתיב 32. למיכתב, מצי ("דרך הדרך" דרך הדרך, לך תכין
אחרת") דרך לאוסופי רחבה33הדרך, דרך –mipy it!הרבים מדרך

שלכאורה אף gxkdכלומר: oi` מקלט לעיר להגיע כדי – אמה ושתים שלשים – כך כל רחבה בדרך
לעיר  המוליכה הדרך לידע המוכרח דבר שזהו דרכים", פרשת על כתוב הי' ש"מקלט זה כמו [דלא

מקלט],

– נפש רוצחי – מקלט לערי להגיע אלה בדרכים להשתמש שצריכים שאלה miaxובפרט eid `l שהרי ,
במשנה  אעפ"כ,34מצינו – רבים רוצחים היו לא כלל שבדרך משמע שמזה כו'", בטלה הרצחנין "משרבו

תורה להיותjxcdyאמרה צריכה מקלט xzeiaלעיר dagx!מספיקה אינה סתם הרבים דרך שאפילו עד

.È:הענינים לרוחניות בנוגע גם למדים ומזה

דקדושה  האדם דם שופך ה"ה שעי"ז במזיד, אפילו או בשוגג הדרך, את ועבר ופגם שחטא מי 35גם

התורה לו xzeiaֿהכינה dagxe dlelq jxc מ"גואל להנצל לראש) (לכל שיוכל כדי מקלט", ל"עיר לילך
ותשובה, תיקון עליהם שצריך הענינים מכל חשבון לערוך ("רואיקערהייט") מנוחה מתוך יוכל ואז הדם",

ולתקנם, לשוב הדרך את ולמצוא

בהדין  כמרומז –36. . אני רוצח להם יאמר לכבדו, העיר אנשי ורצו מקלטו לעיר שגלה ש"רוצח
(כמודגש 37שנאמר  בלתיֿרצוי ומצב במעמד שנמצא בכך ולהודות להכיר שצריך היינו, הרוצח", דבר וזה

אם  (משא"כ טובים הלא עניניו על ותשובה תיקון למצוא ישתדל מזה, וכתוצאה אני"), "רוצח בהכרזה
– גמור) לצדיק עצמו את יחשוב

על ולעלות למצוא הדרושים הענינים כל את לו ונותנת לו מסייעת שהתורה אלא עוד miigdולא jxc
שנאמר  עמו, רבו ש"מגלין כך כדי מידי37igeֿעד לי' עביד ,`zeig 'il iedzc"38 אותו שמחזירים היינו, ,

התורה, פנימיות ובמיוחד כולל התורה, בדרך שילך עי"ז לעבעדיג"), צוריק אים ("מ'מאכט ַלחיים
ס"ח). (כנ"ל דתורה בנגלה גם חיות שנותנת דאורייתא", "נשמתא

.‡È:אלול לחודש במיוחד שייך זה וענין

האריז"ל  בכתבי כדאיתא כולה, השנה כל על והתשובה החשבון חודש – אלול בפירוש 39חודש
"40הכתוב  בדוגמת הוא – אלול חודש על שקאי ימים", ירח אמה ואת אבי' את hlwn"ובכתה xir"

בארוכה  לעיל ).41(כמדובר

קלה  ובסטי' בה, לילך קשה צרה, דרך היא ד"אלול" מקלט" ל"עיר שה"דרך" לחשוב מישהו יכול
מקלט  ערי "דרך לו: אומרים כך על – לפנ"ז שהשקיעו הטירחא כל את ומאבדים מהדרך, יורדים בלבד

זוהי כלומר, אמה", ושתים xzeiaשלשים dagxe dlelq jxc.בה לילך לכאו"א שנקל

בלקו"ת  מהביאור גם משל42וכמובן "ע"פ – אלול חודש של לענינו לעיר nljlבנוגע בואו שקודם
פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי ואין dcyaיוצאין כו'", פניו להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז ,

מעלה  של פמליא המלכות, שרי דרך לעבור צריכים ולא וכיו"ב, מיוחדים לבושים מיוחדות, בהכנות צורך
אחד  וכל בטלים, אלה הגבלות – המלך אל דכניסה הרגיל בסדר ההגבלות ככל מטה, של פמליא או

קרוב" בהיותו "קראוהו נאמר שעליהם בעשי"ת, ועאכו"כ המלך. אל מיד לגשת המאור 43יכול קירוב ,
הניצוץ  אלול.44אל דחודש ההכנה בימי ועד"ז ,
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ג.32) יט, שופטים
שם.33) רמב"ם וראה (ובפרש"י). רע"ב ק, ב"ב
שם.34) ע"ז וראה סע"א. מז, סוטה
ג.35) יג, במדבר לקו"ת ראה
ה"ז.36) פ"ז שם רמב"ם (במשנה). סע"ב יב, מכות
ד.37) יט, שופטים
ה"א.38) שם רמב"ם א. יו"ד, מכות
(נח,39) עה"פ ז"ח גם וראה עה"פ. להאריז"ל תורה לקוטי

סע"ד).
יג.40) כא, תצא
ס"ע 41) (לעיל ואילך ס"ה אלול מבה"ח עקב, ש"פ שיחת

ואילך). 285
ב.42) לב, ראה פ'
וש"נ.43) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
קונטרס 44) א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך

ספ"ה. העבודה
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הבלתיֿרצויים  הענינים מתבטלים מקלט", ד"עיר העבודה בסדר אלול בחודש המתאימה ההכנה וע"י
גו' העדה ד"ושפטו באופן זה יהי' והמשפט, הדין יום ר"ה, ובבוא השנה, במשך ,45העדה"elivdeשהיו

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה ישראל כלל בתוך וזוכים

***

.·È מבאר אדמו"ר מו"ח והתשובה,46כ"ק החשבון חודש הוא בכללותו אלול שחודש לכך שנוסף
כנגד  מכוונים אלה ימים שי"ב אלול , בח"י שהתחלתם אלול דחודש האחרונים ימים בי"ב מיוחד ענין יש
מי"ב  אחד חודש על פרטי חשבון לעשות צריך יום שבכל לחודש, יום לחודש יום השנה, חדשי י"ב

העבר. תשרי חודש על החשבון יום שהוא אלול מח"י החל השנה, חדשי

מגיעים  אזי טובים, הלא והמעשים הדיבורים המחשבות מכל העבר על חשבוןֿצדק עושים כאשר
בתורת לבקש אם כי מהקב"ה, ולתבוע לדרוש שאיֿאפשר ש"לנו dwcvלמסקנא (כיון הצדקה" הוי' "לך :

הפנים") .47בושת

בתנחומא  כדאיתא – צדקה ליתן אנו גם צריכים צדקה, בתורת לנו יתן שהקב"ה לזכות על 48וכדי
דל 49הפסוק  חונן ה' "מלוה תלוה", כסף לו 50"אם ישלם וגמולו מלוה, הוא לה' כביכול אמר 50, . .

מחזיר  שאני חייך אותו, והחיית פרנסה לו ונתת הרעב מן לצאת מפרכסת היתה עני של נפשו הקב"ה
ומציל  העני עם שעשית המצוה את להם אני ואזכור כו' באים בתך או בנך למחר נפש, תחת נפש לך

כו'". אותם אני

ולהוסיף  להשתדל צריכים – והתשובה החשבון זמן אלול, מח"י ובפרט אלול, שבחודש מובן ומזה
הצדקה". הוי' "לך מהקב"ה, הצדקה לקבל ההכנה שזוהי הצדקה, בנתינת ולהרבות

.‚È:יותר ובפרטיות

"עד  הדם", "גואל מפני שמה" "לנוס מקלט", "ערי בדוגמת הוא אלול שחודש (סי"א) לעיל נתבאר
למשפט" העדה לפני יהיו 51עמדו למשפט" שב"עמדו כזה באופן הזמן את לנצל וצריך יכול ובינתיים, ,

בנמשל, ודוגמתו העדה", "והצילו להיות יוכל שעי"ז לזכותו, לטעון שיכול הטענות כל אצלו מסודרים
שיכולה  התשובה, לעבודת – ר"ה עד אלול מח"י – ומשפט הדין ימי עד שנותר הזמן את לנצל שיש

חדא" וברגעא חדא "בשעתא גם אדמו"ר 52להיות מו"ח כ"ק כפירוש  מלשון 53, גם הוא (חדא)" ש"שעתא
מהפס"ד  גם וכמובן קער", איין "מיט (גמור 54הפנה, צדיק שאני מנת "על האשה את אפילו 55המקדש ,(

נעשה  אחד ברגע שהוא תשובה הרהור שע"י היינו, בדעתו", תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור רשע
(גמור). צדיק

הרא"ש  ד"הוי56– וכ wtqכתב בשו"ע קידושין", נפסק "מקודשת57ן :wtqn רק שמקודשת זה אבל, ."
" הספק מפני הוא ודאי ny`מספק, ה"ה ודאי, תשובה הרהר שכאשר מובן ומזה תשובה", הרהר

מקודשת.

"והצילו  לפעול כדי והמשפט הדין ימי עד שנותר בזמן להשתדל צריכים שבהם העיקריים ומהענינים
הו"ע – בני dwcvdהעדה" ונפש נפשו את הקב"ה מחי' העני, נפש את להחיות פעולתו שע"י כאמור, ,

להנהגתו  בנוגע החשבונות כל על הבט מבלי ולכן, לכך, שזקוקים בשעה ברוחניות, או בגשמיות ביתו,
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כדֿכה.45) לה, מסעי
(46.(179 .177 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג אלול ח"י שיחת
הסליחות.47) התחלת – ז. ט, דניאל
טו.48) משפטים
כד.49) כב, משפטים
יז.50) יט, משלי
יב.51) לה, מסעי
סע"א.52) קכט, זח"א

תש"ה 53) סה"ש קד. ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב קונטרסים סה"מ
ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת וראה .121 ע' ריש

טושו"ע 54) ה"ה. פ"ח אישות הל' רמב"ם ב. מט, קידושין
סל"א. סל"ח אה"ע

ב).55) (א, דברים ר"פ בלקו"ת וכ"ה סקי"ב. האו"ז גירסת
סי"ד).56) (פ"ב שם קידושין
(57.54 שבהערה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iyz'd"`טז ,lel` i"g ,`eaz 't 'c mei zgiy

בנתינת  השתדל הוא שגם כיון הצדקה", הוי' "לך צדקה, בתורת מהקב"ה לבקש יכול שעברה, בשנה
העני. נפש להחיות הצדקה

.„È צדקה ליתן וביכלתו בכחו ומצבו, מעמדו על הבט שמבלי – מישראל לכאו"א שייך זה וענין
לעני:

אינו  זה שדבר – וזהב כסף ריבוי שנותנים בשעה רק לא היא, העני", נפש את "החיית הצדקה, נתינת
בנתינת גם אלא כאו"א, של `zgבכחו dhext בשש מתברך לעני פרוטה הנותן ש"כל אלא עוד ולא לעני,

מתברך58ברכות" בלבד אחת פרוטה שבשביל היינו, ,zekxa yya ויתירה טוב! כל הכוללות ברכות שש ,
דיבור  בדברים, מפייסו שכאשר ברכות", בי"א מתברך בדברים "והמפייסו הגמרא): דברי (כהמשך מזה

ברכות, חמש בעוד אלא) ברכות, בשש רק (לא מתברך – כאו"א של בכחו בודאי שזה – i"`בעלמא
zekxa!

רוחנית: לצדקה בנוגע הוא כן כאו"א, של בכחו היא גשמית שצדקה וכשם

שאין  לחשוב יכול – "עני" בעצמו שהוא ורואה בנפשי', שידע כפי ומצבו ממעמדו חשבון כשעושה
ממנו. יותר נעלית בדרגא נמצא שהזולת  שיתכן בשעה בה להזולת, לעזור בכחו

לזה, זה צריכין וכולם בחבירו, שאין מה ומדרגות בחי' ואחד אחד בכל ש"יש היא, האמת אבל,
בעל  שהוא האדם וכמשל לו, צריך וחבירו מחבירו שגבוה ואחד אחד בכל ומעלה יתרון שיש ונמצא
מ"מ, ממנו, ומעולה העליון הוא והראש ולמטה, המדרגה סוף הם שרגלים שאף ורגלים, בראש קומה

כו'" והראש הגוף מעמידי הם וגם בהם להלך שצריך להרגלים ומעלה יתרון יש אחת בבחינה .59הרי

שכאו"א מובן בצדקה lekiומזה אם בדברים, בפיוס או פרוטה, בנתינת אם הצדקה: בענין לעסוק
באיזה  לחבירו לעזור יכול ואחד אחד שכל הוא ברור דבר אופן, בכל אבל, רוחנית, בצדקה או גשמית

הצדקה. בענין ההשתדלות ע"י והמשפט הדין לימי להתכונן כאו"א יכול ובמילא, שהוא, ענין

.ÂË,כולה השנה כל במשך הצדקה בענין שעסקו אלה גם גיסא, אלולmikixvולאידך siqedlבחודש 
עוז: וביתר שאת ביתר בצדקה

מן  למהדרין עד מצוה, הידור המצוה, קיום באופן דרגות חילוקי יש המצוות שבכל – ובהקדמה
בגמרא  כמסופר – בשלימות בקיומה ההכרח גודל ביותר מודגש צדקה במצות אבל שבתו 60המהדרין,

נקדימון  שאבי' שאף משום ערביים", של בהמתן גללי מבין שעורים מלקטת "היתה גוריון בן נקדימון של
"כדבעי מ"מ, צדקה", "עבד גוריון carלמיעבדil'בן `l!"שיחנא גמלא לפום אינשי כדאמרי ,

שנתנו 61כלומר  הסכום לגבי בערך שלא ביותר, גדול בריבוי צדקה נתן גוריון בן שנקדימון אע"פ ,
בגמרא  (כמסופר שלפיֿערך 62אחרים כיון מ"מ, גוזמא!), של באופן שלו הצדקה בנתינת ההפלאה גודל

הדבר  התנקם ליתן... הוא שצריך ששיערו כפי נתן ולא יותר, ליתן ממנו נדרש המופלגת עשירותו גודל
שמזונותי' בלבד זו שלא – באשמתה... הי' לא זה שדבר אף – טאכטער") אייגענע זיין ("אין שלו ָבבתו
ונקיות... טהרה כבוד, של בדרך לקבל זכתה לא אלה מצומצמים מזונות גם אלא ביותר, מצומצמים היו

ערביים"... של בהמתן גללי מבין שעורים מלקטת ש"היתה –

צדקה, בתורת אפילו מהקב"ה לדרוש איֿאפשר השנה, כל במשך הצדקה נתינת לאחרי שגם ונמצא,
"לפום  למיעבד", לי' "כדבעי היתה שלא גופא, הצדקה בנתינת בעבודתנו גם הפנים" בושת ש"לנו כיון

שיחנא"! גמלא

עד  הנותר הזמן את לנצל – השנה כל במשך הצדקה בענין שעסקו אלה גם – כולם צריכים ולכן,
למיעבד". לי' "כדבעי עוז, וביתר שאת ביתר הצדקה בענין ולהוסיף והמשפט, הדין ימי
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ב.58) ט, ב"ב
נצבים.59) ר"פ לקו"ת
רע"א.60) סז, כתובות

שנקטע 61) חנוק בקול שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר זה קטע
(המו"ל). בבכי

ואילך.62) סע"ב סו, שם
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.ÊË,השנה חדשי י"ב שכנגד הימים י"ב מתחילים שבו אלול, בח"י כאמור, היא, בזה וההתחלה
לחודש  יום השנה, חדשי י"ב שבמשך הענינים פרטי כל על והתיקון התשובה החשבון, נעשה שבהם

לחודש. יום

ביום היא שההתחלה בכך כמרומז – ושמחה חיות מתוך להעשות צריך זה שנותן i"gוענין אלול,
zeig אלול דחודש :63בעבודה

להדגיש  צריך לכן, ועצבות, הרוח נפילת של לרגש להביא יכול העבר על שהחשבוןֿצדק כיון
"חננו  הצדקה", הוי' ש"לך וודאות ומתוך וחיות, שמחה מתוך להיות צריכה והתיקון התשובה שעבודת

הסליחות. וסיום בהתחלת שאומרים כפי והושיענו", וחסד צדקה עמנו עשה . . ועננו

לא  והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה להכתיבה וההקדמה ההכנה גם וזוהי
רויחא. ומזונא חיי בבני טפחים, מעשרה למטה בגשמיות, גם אלא ברוחניות, רק

***

.ÊÈ לקבל הכנה בתור רוחנית, צדקה גם כולל בצדקה, ההשתדלות אודות לעיל להמדובר בהמשך
על מיוחדת אחריות מוטלת זה שבענין להוסיף יש – הצדקה" הוי' "לך הקב"ה, של zeaiyidצדקתו ipa

lde` iayeieלעסוק כדי ר"ה עד אלול מח"י הזמן את לנצל שצריכים ,zipgex dwcva.

לפעולת  בנוגע אוהל ויושבי הישיבות בני על המוטלת האחריות גודל תחילה ולבאר להקדים ויש
כהונה", "פרחי אודות חז"ל בדברי מהמסופר ללמוד שניתן כפי – יהדות בעניני בנ"י כל על ההשפעה

כדלקמן.

.ÁÈ בגמרא ההיכל 64איתא ומפתחות כהונה פרחי של כתות כתות נתקבצו בראשונה הבית "משחרב :
יהיו  נאמנים, גזברין להיות זכינו ולא הואיל עולם, של רבונו לפניו: ואמרו ההיכל, לגג ועלו בידן,

מהם". וקיבלתן יד פיסת כעין ויצתה  מעלה, כלפי וזרקום לך, מסורות מפתחות

שה" – זה מסיפור וההוראה הלימוד אידישן zegztnונקודת דעם פון שליסלעך ("די המקדש בית של "
נמצאים כולו, העולם ושל ישראל כלל של mixirvdביהמ"ק") icia" האנט"), אין יוגנט דער igxt("בא ַַ

יד פיסת כעין "יצתה מעלה", כלפי המפתחות) (את "זרקום שכאשר דכיון מוכח,ozlaiweכהונה", מהם",
ביהמ"ק של המפתחות אמנם היו אלה mciaשמפתחות exqnpy,"נאמנים "גזברין להיות זוכים היו ואילו ,

בידם הברירה mciaהיתה wifgdle jiyndl,ביהמ"ק של `'המפתחות s`l mxqenl `le,(להקב"ה לא (גם
בשלימותו! נשאר ביהמ"ק הי' ובמילא,

בספרים  המבואר מארז"ל 65[וע"ד ש"בעל 66בפירוש מצא", חוץ עשה הבית בעל לך שיאמר מה "כל
הקב"ה  יאמר שאם מצא", "חוץ הקב"ה, דברי את לקיים צריכים הענינים ובכל הקב"ה, על קאי הבית"
חוץ  שובבים בנים שובו הפרגוד מאחורי שמעתי ש"כבר ב"אחר" שמצינו ע"ד ח"ו, ממחיצתי", "צא

שמיעת 67מאחר" לאחרי שגם ב"אחר", כמו כביכול, להקב"ה, אפילו לשמוע צריכים לא זה בענין –
ונכנס" ש"דחק כיון תשובה, לעשות לו הי' תמיד.68הבתֿקול מועיל

ואף  ביהמ"ק, על הבעליֿבתים הם הרי ביהמ"ק, של המפתחות להם שניתנו שכיון – בנדו"ד ודוגמתו
המשך  תלוי ובידם מצא", חוץ עשה הבית בעל לך שיאמר מה "כל כאמור, משם, להוציאם יכול אינו א'

בו]. לפגוע יוכל לא א' שאף ביהמ"ק של קיומו
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ע'63) תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה אלול ח"י שיחת ראה
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א.64) כט, תענית
בשל"ה 65) הובא א). (רה, פי"ז הקדושה שער חכמה ראשית

פסחים  יעקב לעין יוסף ענף ובפי' ב), (צח, ק אות האותיות שער

ב. פו,
שם.66) פסחים
סע"א.67) טו, חגיגה
(לא,68) פכ"ה תניא וראה ועוד. ב. נב, קידושין – חז"ל לשון

ב). (ק, פי"א אגה"ת שם ב).
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.ËÈ:ישראל דכללות הרוחני לביהמ"ק בנוגע הענין וביאור

"dpedk igxt הם – וחומריות 69" גשמיות עם כ"כ עסק להם שאין בכלל, אוהל ויושבי הישיבות, בני
ענינים  בכלל, קדושה ועניני התורה בלימוד היא התעסקותם עיקר אלא וכיו"ב, מסחר עניני העולם,

ycwndהשייכים zial.

להיות להשתדל רק צריכים –miie`x:המתאימה ההנהגה ע"י כהונה", "פרחי לתואר

ולשמור  רוחני, המנהל הישיבה, הנהלת מרות תחת נתון להיות עצמו על לקבל צריך בחורֿישיבה
אריכות  – התפלה לקו בנוגע והן הלימודים, דסדרי  הזמן לשמירת בנוגע הן הישיבה, וסדרי הנהגות על
במלה  מלה תפלה הפחות לכל או התפלה, קודם התבוננות הפחות ולכל לכך), השייכים (לאלה התפלה
ע"ד  הרבי) של מהשלוחים ששמע (או הרבי של ההוראות כל לקיום בנוגע והן לחטוף), (מבלי

השם. אהבת או התורה אהבת ישראל, באהבת ההתעסקות

.Î:ביהמ"ק של ה"מפתחות" את בידו מוסרים אזי – כהונה" "פרחי לתואר הראוי באופן וכשמתנהג

"zegztn,המפתחות מוסרים שבידו ה"שוער" ממונה זה ועל וסגירתן, הדלתות לפתיחת משמשות – "
שאינם  אלה בפני הדלתות את ולסגור להכנס, שיכולים אלה את ולהכניס הדלתות את לפתוח שתפקידו

להכנס. יכולים

אין  ואם פתוחה, דלת להשאיר שיכולים כיון במפתח, צורך אין – כולם את מכניסים אם ובפשטות:
שיכולים  או נעולה, הדלת את להשאיר שיכולים כיון במפתח, צורך אין שוב – ח"ו אחד אף מכניסים

שיכולים כך מפתח, עם דלת יש שבביהמ"ק וכיון כלל. דלתות ללא סתומים כתלים ד' את geztlלעשות
או מיד,dxbeqlהדלת לביהמ"ק להכניסם שיכולים כאלה שיש עכצ"ל, סתומה), מ"ם או פתוחה (מ"ם

מיד. להכניסם שאיֿאפשר כאלה ויש

את  המחזיק "מועט בתוכה, להכנס יכולים היו בנ"י שכל באופן אמנם היתה שבביהמ"ק העזרה –
רווחים"70המרובה" משתחווים ו (אעפ"כ) צפופים ש"עומדים באופן הי'71, לביהמ"ק להכנס כדי אבל, ,

להיותdpkdaצורך –xedh.

הוא  שנדרש היחיד הדבר לביהמ"ק; להכנס כדי נדרשת היתה לא – כיו"ב ענינים שאר או "לומדות",
.dxdhdענין

טיט  הטומאה ש"אין שמקדים (לאחרי מקוואות הלכות בסוף הרמב"ם כמ"ש – הוא ה"טהרה" וענין
חז"ל  ובלשון במים", שתעבור צואה היא 72או הכתוב גזירת "אלא מטהרין", המים ולא מטמא המת "לא

. . הרעות ודעות האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו "לטהר – בדבר") יש רמז ואעפ"כ . .
ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' ש"לא הזמן" "אותו שיבוא ועד טהור", הדעת במי נפשו והביא

שנאמר  ה'").. את "דעה מלבד אחרת דעה תהי' (שלא ה'73בלבד את דעה הארץ מלאה milכי mink
miqkn"74.

– המקדש לבית להכנס כדי הדרושה היחידה ההכנה איפוא dxedhזוהי dpen`e dxyi drc לאמיתו אשר, ,
מאמינים" בני "מאמינים שהם בנ"י כל אצל נמצא ה"ז דבר, ההעלם 75של מן זאת להביא שצריכים אלא, ,

המקדש. לבית להכנס ראויים נעשים ואז הגילוי, אל

.‡Î צריכים – הישיבות בני – כהונה" "פרחי של בידיהם נמצאים ביהמ"ק של שה"מפתחות" וכיון
zeixg`dלידע lk zlhen mdilry:לביהמ"ק בנ"י לכניסת הקשור בכל
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לוי 69) שבט לא ויובל: שמיטה הל' סוף מרמב"ם להעיר
וכו'. בלבד

ט.70) פ"י, ויק"ר שם. תואר וביפה ז פ"ה, ב"ר ראה
שם.71) וויק"ר ב"ר מ"ה. פ"ה אבות

ח.72) חוקת תנחומא ח. פי"ט, במדב"ר
ט.73) יא, ישעי'
תורה".74) "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם
א.75) צז, שבת
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הלכה  של אמות בד' שנמצאים בכלל אוהל ויושבי הישיבות של 76בני אמות וד' תורה של אמות ד' ,
תפלה,

חז"ל  שדרשו כפי אמות, ד' של השיעור ישנו בתפלה שגם כידוע הנצבת 78ממ"ש 77– האשה "אני
להלכה  גם (כמובא תפלה" של אמות ארבע בתוך לישב שאסור "מכאן בזה", התוס'79עמכה וכפירוש ,(77

ארבע  בתוך יושב הי' שלא כלומר בה"א, מלא עמכה דכתיב משום אמות, ארבע בתוך משמע ש"עמך
– בחמישית" אם כי שלה, אמות

אמות  לד' יהודים עוד להכניס להשתדל צריכים אלא שלהם, אמות ד' בשיעור להסתפק יכולים אינם
הכח ניתן שלהם כיון w"ndiaאלה, ly zezlcd z` geztl.לביהמ"ק להכנס יוכל מבנ"י נוסף שקהל כדי

ה"פרחי  צריכים – לביהמ"ק להכנס הוא ראוי שאולי זקן, או נער אשה, או איש יהודי, ישנו רק אם
לכניסתו  מניעה תהי' לא שמצדם כך, לפניו, פתוחה תהי' ביהמ"ק של שהדלת להשתדל כהונה"

האחריות עליהם מוטלת הדלתות, את שפותחים אלה שהם שכיון אלא, הנכנסים oikdlלביהמ"ק; את
לכל mixedhשיהיו ולהצטרף לביהמ"ק, להכנס יוכלו ואז טהור", הדעת ב"מי להטבילם הרעות", מ"דעות

רווחים". ומשתחווים צפופים ש"עומדים אלה

נעים"... ומה טוב מה "הנה ולומר בביהמ"ק, להסתגר יכולים אינם כהונה" "פרחי שאותם מובן ומזה
נמסרו ביהמ"ק של שהמפתחות דכיון – לביהמ"ק שמחוץ המבלבלים הענינים לנו נוגע הרי,mciaומה ,

לה" הטענה את מעבירים לביהמ"ק, הכניסוהו לא למה להקב"ה טוען את xreyכשיהודי בידו שמחזיק "
dfהמפתחות: icedi ipta w"ndia ly zlcd z` zgzt `l dnl...!?

כדבעי  הנהגתם היתה שאילו לעיל כאמור – כהונה" ה"פרחי על המוטלת האחריות גדולה כך כדי ועד
אף  הי' לא ובמילא, ביהמ"ק, של ה"מפתחות" על בעליֿבתים נשארים הם היו נאמנים", "גזברין למהוי,

ביהמ"ק! את ולכבוש להכנס יכול א'

.·Î:לפועל ובנוגע

נהוג  הי' לא בלבד] מוסר באמירת י"ח לצאת בעלמא, [אמירה מוסר אמירת של שהסדר – ובהקדמה
ב  זה לנצל יכולים שכאשר אלא, עכשיו, ועאכו"כ פעם, אף טוב,בליובאוויטש, פועל מזה שיבוא אופן

מצוה) הכשר (ע"ד טוב להדבר והכשר הכנה אם, כי מוסר"), אויס ווערט ("עס "מוסר" זה אין אזי
מזה. שיבוא

מזה שיבוא היא לעיל האמורים הדברים שכוונת – בעניננו aehועד"ז lret הנמצאים הישיבות שבני –
כהונה" "פרחי בכלל הם שגם וחומריים גשמיים בענינים כ"כ עסוקים שאינם אלה וכל תורה, של באהלה
ר"ה  עד שנשאר הזמן את ינצלו – נעים] ומה טוב מה עליהם, להצטרף שרוצים כאלה ישנם [ואם
ויחזרו  השדה) בערי שנמצאים לאלה בנוגע (ועד"ז העיר בכל זיך") ("פאנאנדערלאזן ויתפזרו ַַָ(ויוהכ"פ)

מישראל, כמה שמתאספים מקום ובכל "שטיבלאך", או "קלויזן" הבתיֿכנסיות, בכל ַַ("ארומגיין")

וכיו"ב, ומרגליות, טובות באבנים שעוסקים יהודים של ב"קלאב" ובתיֿמסחר, בחנויות ָ[ולדוגמא:
לאדם  אם כי נורמלי", "לא לאדם יחשבוהו שלא  להבטיח  המתאימה הדרך את למצוא שצריכים אלא –
דבריו], את לשמוע מוכנים יהיו ובמילא גלייך"...), מענטשן מיט מענטש א ("מערֿווייניקער השורה ַמן

של  ענינו מהו אריינזאגן"), מ'דארף וואס דאס אט ("אריינזאגן להם לומר שצריך מה להם ַַַָָָָָולומר
של המיוחד ענינם להם ולהסביר "סליחות", של ענינם הם ומה minid"אלול" a"i,ר"ה עד אלול מח"י

שבבוא  כך, השנה, חדשי י"ב במשך העבר כל את לתקן – חדא וברגעא חדא בשעתא – יכולים שבהם
. . העדה "ושפטו יהי' והמשפט, הדין יום לכתיבה elivdeר"ה, ביתו בני עם כאו"א ויזכה העדה",

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה
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א.76) ח, ברכות ראה
ב.77) לא, שם
כו.78) א, שמואלֿא

ר"ס 79) או"ח ואדה"ז טושו"ע ה"ו. פ"ה תפלה הל' רמב"ם
קב.
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.‚Î:כי – תורה של ביטולה מפני לחשש מקום אין זה שבענין ולהבהיר להוסיף ויש

באחרונים  איתא – לראש ("לומדים")80לכל תורה לומדי גם הסליחות), בימי (ובפרט אלול שבחודש ,
שייכים  שאינם (ענינים כו' מוסר עניני תהלים, אמירת ותחנונים, בתפלות ומוסיפים בלימודם, ממעטים

רוחנית. בצדקה להוספה בנוגע גם מובן ומזה התורה), ללימוד ישירות

באופן זה שאין – רוחנית בצדקה יתירה מעלה יש לזה, למעט exqgiyונוסף שהוצרך שעות אותם לו
שעי"ז אדרבה, אלא התורה, teb`בלימוד dxezd cenila sqezi הדביקות נעשית שעי"ז לכך נוסף [כלומר:

שהוא היחודים, ענין ב"ה, א"ס ומהות עצמות האריז"ל dlrnlעם בכתבי (כדאיתא תורה ),81מתלמוד
חז"ל  שדרשו כפי – גופא] התורה בלימוד גם עי"ז הפסוק 82יתוסף וכמ"ש 83על ה'", שניהם עיני "מאיר

הזקן  הכתוב 84רבינו רוחנית,85בפירוש צדקה או גשמית צדקה הצדקה, נתינת שע"י גוי", תרומם "צדקה
שלא  ומופלגה רבה בהצלחה בלימודו יצליח זמן שבמיעוט ככה", פעמים אלף זכים ולבו מוחו "נעשה

כחותיו! לפיֿערך

לכתיבה  הצדקה", הוי' "לך הקב"ה, של צדקתו לקבלת ההכנה גם היא זו רוחנית צדקה וכאמור,
ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה

***

.„Î וחתימה הכתיבה פועלים וסוכ"ס ותובעים מבקשים בנ"י כל כאשר לר"ה, ההכנה בימי בעמדנו
ומצב במעמד להיות כאו"א צריך – ומתוקה טובה לשנה llkטובה zexiar eilr oi`y בשוגג לא אפילו ,

חוטא  שנקרא משום כפרה צריך שוגג גם "והתוודו 86[שהרי – שוגג על שבא – חטאת בקרבן כמ"ש ,
עשו" אשר חטאתם הפרטים.87את בכל ומתוקה טובה שנה לקבל הוא ראוי שאז ,[

למיעבד? כדבעי שלא ענינים היו השנה במשך אם אפילו כזה ומצב למעמד לבוא יכולים –כיצד
התשובה: שלימות ע"י ה"ז

בגמרא  כשגגות",88מצינו לו נעשות "זדונות ידה שעל מיראה, תשובה (א) בתשובה: אופנים ב' שיש
כזכיות". לו נעשות "זדונות ידה שעל מאהבה, תשובה (ב)

השנה במשך שהיו הבלתיֿרצויים שהענינים שכדי מובן ixnblומזה elhazi(שגגות אפילו ישארו (ולא
"ימים  שנקראים התשובה וימי והסליחות הרחמים לימי [שמתאימה מיראה תשובה מספיקה לא –

mi`xep"89במדת העבודה ע"ש ,d`xid90הזדונות נעשים ידה שעל ,[zebbykלהיות צריכה אלא ,daeyz
dad`nהזדונות נעשים ידה שעל ,zeikfk.

עליו  שאין משום הפרטים, בכל ומתוקה טובה שנה מהקב"ה ומקבל מבקש מישראל שכאו"א וכיון
של שבכחו עכצ"ל, – בשוגג לא אפילו כלל, l`xyinעבירות `"e`kלהשלימות dad`nלהגיע daeyzc!

.‰Î(גמור) צדיק שאני מנת "על האשה את המקדש – דתורה בנגלה מפסקֿדין לדבר ראי' להביא ויש
בדעתו" תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור רשע :54אפילו

לו  נעשות ש"זדונות מספיק לא – קידושין) קידושיו (שאז גמור לצדיק גמור מרשע להתהפך כדי
zebbykלו נעשות ש"זדונות לאחרי גם הרי חוטא, שנקרא לפי כפרה צריכים שהשגגות דכיון ,"zebbyk"
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למטה 80) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח יוסף ברכי
סקט"ו. שם אפרים במטה

רע"א.81) צד, לזח"ב בנצו"א הובא א. הקדמה רוה"ק שער
וש"נ. ה"ה. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה

א.82) טז, תמורה
יג.83) כט, משלי
ב.84) א, בראשית תו"א
לד.85) יד, משלי

תולה).86) (ד"ה א ב, שבועות ה. ט, נח פרש"י
כז.87) ה, נשא
רע"ב.88) פו, יומא
ועוד.89) ואילך. קעט ס"ע ואתחנן אוה"ת ראה
באופן 90) צ"ל היראה במדת העבודה גם ואעפ"כ,

בהעלם, היא שהגילה אלא, יא), ב, (תהלים ברעדה" ד"גילו
רע"א). מז, נצבים לקו"ת (ראה בגילוי היא והרעדה
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" בשם עדיין נקרא ח"ו), ו"מורד" "פושע" בשם נקרא אינו גמור";heg`(שלכן "צדיק שאינו ובודאי ,"
לו נעשות כש"זדונות גמור.zeikfkורק צדיק נעשה "

אלא  אינו גמור) לצדיק גמור מרשע נעשה (שעי"ז כזכיות" לו נעשות ד"זדונות שהעילוי וכיון
אחרת,dad`nבתשובה פני' איזו לשם או מיראה, בתשובה ולא ,

אינה  כזכיות) לו נעשות זדונות ידה שעל מאהבה לתשובה (בניגוד מיראה" ב"תשובה הכוונה [שהרי
בתשובה האופנים שאר לכל גם אלא דוקא, dad`nל"יראה" mpi`y בתניא הזקן רבינו מביאור כמובן –91

. שוקקה ונפש וחשיקה רבה "אהבה כזכיות: לו נעשות זדונות ידה שעל מאהבה התשובה של בתוכנה
אחרא  הסטרא היא וצלמות צי' בארץ נפשו היתה הנה עד כי להיות וצי' עיפה כארץ לה' נפשו וצמאה .
הואיל  כזכיות לו נעשו שזדונות אמרו זו רבה מאהבה תשובה ועל . . עז ביתר נפשו צמאה ולזאת . .

df ici lre גדול צמאון של ומצב למעמד לבוא לו גרמו שה"זדונות" כיון כלומר, זו", רבה לאהבה בא
התשובה  אופני בשאר משא"כ ל"זכיות", עצמם ה"זדונות" נעשים לכן, מאהבה, התשובה שזהו"ע ביותר,
הזדונות  נעשים הנ"ל, טעם שייך לא שבהם אחרת, פני' איזו לשם או מיראה, תשובה מאהבה, שאינם

בלבד], כשגגות

כיון  לקידושין נחשבים גמור צדיק שאני מנת על גמור רשע שקידושי הפס"ד של שהמשמעות נמצא,
שאפילו – היא תשובה, xenbשהרהר ryxלהגיע dad`nיכול daeyzlתשובה הרהור cg`ע"י `zrya

`cg `rbxae!

.ÂÎמנת ("על האשה את המקדש להבעל בנוגע שמצינו שכשם להוסיף, כו'")ip`yויש גמור צדיק
המתקדשת: להאשה בנוגע גם עד"ז מצינו –

מנת על האשה את ilr'המקדש oi`y(הנדרים (מן והתירה חכם אצל "הלכה – מומים או נדרים
הנדר  את עוקר חכם לרופא, חכם בין מה מקודשת, אינה המומין) (מן אותה וריפא רופא אצל מקודשת,

exwirn עכשיו עד (אבל ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושין), בשעת עלי' הי' שלא כמי (נמצא
הטעתו) הקידושין תנאי שבשעת נמצא עלי', .92היו

עלי' שאין מנת על כנס"י את מקדש הקב"ה שכאשר – וכנס"י דהקב"ה להקידושין בנוגע ועד"ז
נאמר  זה שעל מיראה, תשובה מספיקה לא אזי ומומים), נדרים (כמו "משמע 93עבירות משובתם", "ארפא

jli`e o`kn"עליו שמו שמקצת שנתרפא מום מקודשת",94כבעל אינה אותה וריפא רופא "אצל (כמו
עוונו  "נעקר ידה שעל דוקא, מאהבה תשובה צ"ל אלא ולהבא"), מכאן אלא מרפא אינו ש"רופא כיון

ezligzn"94,הדבר וטעם מעיקרו"), הנדר את עוקר ש"חכם כיון מקודשת", והתירה חכם "אצל (כמו
לו נעשות "זדונות מיראה שבתשובה שמו zebbykלפי "מקצת ובמילא ותיקון, כפרה עדיין צריך ששוגג ,"

לו נעשות ש"זדונות מאהבה, בתשובה משא"כ שייך zeikfkעליו", שלא ועד כלל, רושם שום נשאר לא ,"
בלבד. "זכיות" אם כי כלל, "משובה" כאן שאין כיון משובתם", "ארפא לומר אפילו

הזקן  רבינו מאמר [ע"ד זמן באריכות צורך אין זה בענין התורה,95וכאמור, בלימוד לקביעות בנוגע
אלא בזמן, (רק) לא היא "הסתכלות ytpaש"קביעות" ע"י – יכולים חדא, וברגעא חדא בשעתא שכן, ,[

בהמאמר  אדמו"ר מו"ח כ"ק (כלשון מאהבה,96החזקה" לתשובה ולבוא הקצה, אל הקצה מן להתהפך – (
מהם  נשאר ולא לגמרי מתבטלים הבלתיֿרצויים הענינים שכל כך, כזכיות", לו נעשות "זדונות ידה שעל

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה חדא וברגעא חדא בשעתא מקבלים ובמילא כלל, רושם

.ÊÎ חל שבה השבוע פרשת עם כזכיות) לו נעשות זדונות מאהבה תשובה (שע"י זה ענין לקשר ויש
תבוא: פרשת – אלול ח"י
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ואילך.91) 187 ע' חי"ז לקו"ש וראה ז. פרק
(ובפרש"י).92) רע"ב עד, כתובות
סע"א.93) פו, יומא ה. יד, הושע
שם.94) יומא פרש"י

(95.242 ע' ריש תשי"א סה"מ גם וראה א. ז, ח"א לקו"ד
ועוד.

אלול 96) ח"י בקונטרס שי"ל – פ"ו תרפ"א קרוב כי ד"ה
שלח. ע' תרפ"א בסה"מ ולאח"ז ,(335 ע' תשי"א (סה"מ
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שלא  יותר, חמורה שהיא ב"תוכחה", האמורים הענינים – בלתיֿרצויים ענינים ישנם תבוא בפרשת
– אלה ענינים שגם אלא, בחוקותי. שבפרשת ה"תוכחה" לגבי aehבערך, mzeinipt97 כאו"א של ובכחו ,

אויבך" "על יחולו הבלתיֿרצויים שהענינים לפעול – תלוי הדבר ובו – אליו,98מישראל בנוגע ואילו ,
גם  טובים שהם ענינים רק יחולו – לקדושה) (שמתהפכת הבהמית נפשו ואפילו גופו האלקית, נפשו

dlbpde d`xpd aeha.

הכתוב  הקללהjetdie"99ובלשון את לך אלקיך יש dkxalה' כאשר שגם היינו, אלקיך", ה' אהבך כי
אבה  "לא אזי  ח"ו, הברכה, דהיפך לענין בהתחלת נתינתֿמקום (כמ"ש בלעם" אל לשמוע אלקיך ה'

בחסידות  כמבואר תשובה 100הכתוב), דבריו על להשיב שיש ולא כלל, דבריו אל לשמוע אבה ש"לא
כך  "וכל ודעת", טעם בלי כלל דבריו את ושומעין מקבלין שאין רק ומובן, המושג ודעת מטעם נוצחת

"כי – מצד`jadלמה" אלקיך", zinvrdה' dad`d.לבנ"י הקב"ה של

גו'" לפנים הפנים העצמית101ו"כמים שהאהבה –i"pal d"awdcהעצמית האהבה את i"pacמעוררת
d"awdl"פנים ולא עורף אלי ש"פנו באופן ההנהגה היתה בעבר אם שגם כך, חדא 102, בשעתא אזי ח"ו, ,

ו"פנים  פנים" אל ד"פנים באופן להקב"ה קער") א זיך ער ("גיט פונה – קער" איין "מיט חדא, ַוברגעא
מאהבה, תשובה ועושה ישראל], ואהבת התורה אהבת עם ביחד ה', [אהבת אהבה מתוך zktdnyבפנים",

לזכיות  הזדונות .103את

להכתב  זוכה – גמור צדיק שנעשה עד לגמרי ונתקנו הבלתיֿרצויים הענינים כל שנתבטלו וכיון
ולשלום  טובים לחיים לאלתר צדיקים של בספרן .104ולהחתם

***

.ÁÎ ממ"ש להעיר יש – מאהבה לתשובה מיראה תשובה שבין החילוק אודות לעיל להמדובר בהמשך
אלול  ח"י לקראת לאור שיצא בהמאמר  אדמו"ר מו"ח וז"ל:105כ"ק ,

לבאר  שממשיך כפי – לזה ומהטעמים יותר", קשה הוא (ו)אהבה . . אלי' להגיע יותר בנקל "היראה
ויש  שהוא, מה שהוא הדבר אפשר הרי דיראה היראה, מכמו אחרת תנועה האהבה ש"תנועת – בהמאמר

דבר מאיזה ופחד יראה epnnלו uegyומ"מ ,eze`ivna `ed וא"כ והמשכה, קירוב בנפש תנועתה והאהבה ,
אם כי לעצמו, edd`אינו xacd `ed'ב שיהיו דא"א היטב מובן אשר וישתוקק, ויאהב שיכסוף למה

המפורסם  "המאמר לפנ"ז שמביא וכפי הוי'", לאהבת עוה"ז מאהבת לבבו להפוך בהכרח וא"כ 106אהבות,

עוה"ז". ואהבת הוי' אהבת המאמין בלב תשכון לא כן אחד, בכלי והמים האש שישכנו אפשר שאי דכשם

ממקומו  לצאת הוא מוכרח האהוב, הדבר אל והמשכה קירוב היא האהבה שתנועת כיון כלומר:
והמשכה  קירוב של בתנועה להיות יכול אינו כן וכמו האהוב, הדבר אל ולהתקרב הקודם ומצבו) (מעמדו

הפכי. לענין לא ובודאי אחר, לענין

.ËÎ:מאהבה תשובה – לעניננו ובנוגע

משתדל  שכאשר – יותר בערך שלא היא מזה והתוצאה הפעולה הרי, קשה, עבודה היא שאהבה אף
שבמדה  ועד האהוב, להדבר ומתקרב הולך האהוב, לדבר והמשכה קירוב של תנועה מתוך האהבה בענין

הוא האהוב שהדבר היינו, האהוב, הדבר בעצמו הוא נעשה מדה) ללא גם – הזמן (ובמשך lkידועה
eze`ivne epipr!האהוב הדבר לבין בינו לחלק שאיֿאפשר  ועד ,
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יז 97) יום" "היום ואילך. סע"א מח, בחוקותי לקו"ת ראה
שם. ובהנסמן ,235 ע' חי"ט לקו"ש אלול.

שם.98) לקו"ת וראה ז. ל, נצבים
ו.99) כג, תצא

ג.100) לח, תצא לקו"ת
יט.101) כז, משלי

כז.102) ב, ירמי'
א.103) לט, שם לקו"ת גם ראה
ב.104) טז, ר"ה ראה
תרפ"א )105 .323 ע' (סה"מתשי"א פ"ב הנ"ל קרוב כי ד"ה

שם. ובהערה ה ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם וראה שכו). ע'
בתחלתו.106) ה' אהבת שער הלבבות חובת ראה
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נמצא" הוא שם אדם של שרצונו ש"במקום לרצון בנוגע שמצינו – לדבר דוגמא להביא וכן 107ויש ,
ותשוקה  באהבה אלא) הרצון, בענין (לא היא שעבודתם – ב"שרפים" שמצינו כפי לאהבה, בנוגע הוא

לו" ממעל עומדים "שרפים עליהם שנאמר – והתשוקה האהבה מגודל שנשרפים עד לאלקות 108גדולה

לו"), ("ממעל אד' משם שלמעלה אוא"ס בעצמות להכלל ותשוקתם שאהבתם דכיון אד'), לשם ("ממעל "
לתנו  בנוגע ועד "ז לו ". "ממעל שם, נמצאים להדבר ה"ה ומתקרב שהולך שבאהבה, והקירוב ההמשכה עת

ביניהם. לחלק ואיֿאפשר שלו, המציאות נעשה האהוב שהדבר עד האהוב

כדי  עד האהוב, של רצונו לקיים אותו למנוע שיוכל דבר שום שאין – בפועל בעבודה מזה והתוצאה
מזה! יותר ועוד מסירתֿנפש,

נפשך",109וכמ"ש  "בכל רק לא היינו, מאדך", ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת
נפשך" את נוטל הוא לך"110"אפילו מודד שהוא ומדה מדה "בכל מאדך", "בכל גם אלא שזהו"ע 101, ,

נפשך", "בכל הציווי שקיימו שאף ועזרי', מישאל לחנני' בנוגע שמצינו כפי – נפשך" מ"בכל יותר נעלה
כו'" נגדוה "אילמלי מ"מ, האש, לכבשן ליפול במס"נ שעמדו נפשך", את נוטל הוא ולמעלה 111"אפילו ;

לך", מודד שהוא ומדה מדה "בכל מאדך", "בכל llkמזה, dlabde dcicn `ll דבר שום שייך שלא –
האהוב, של רצונו לקיים ממנו  שימנע "נגדוה", אפילו זיין"), נאר זאל ענין דער וואס ("אט שיהי' ָָָָאיזה

אחת! מציאות הם והאהוב שהוא כיון

.Ï בכל" שתהי' מאהבה] התשובה גם [כולל ה' דאהבת לעבודה וסיוע כח יתן שהקב"ה כדי והנה,
ההנהגה גם להיות צריכה – גבול בלי l`xyiמאדך", zad`a מו"ח כ"ק כדברי ה', אהבת עם חד [שהיא

חד]112אדמו"ר  כולא ישראל ואהבת התורה אהבת ה', leabשאהבת ila:

כמוך" לרעך "ואהבת ישראל, באהבת באיזו 113ההתעסקות חשבונות שעושה באופן להיות יכולה ,
כמה  רק יתן צדקה, במצות ולדוגמא: לא. ותו פה עד להזולת, ולסייע לעזור הוא חייב כמה ועד מדה
– גם ומה יותר, ולא חומש, – המובחר מן מצוה משום – היותר ולכל מעשר, – שו"ע ע"פ שמחוייב

מחומש" יותר יבזבז אל ש"המבזבז אושא תקנת שיש – הוא במקום 114טוען להזולת יעזור לא ועד"ז .
בשו"ע. חיוב אין זה שעל כיון – היזק לעצמו לגרום יכול שעי"ז

להיות צריכה ישראל באהבת שההתעסקות לו אומרים כך llkעל zepeayg `ll ממדידות למעלה ,
הזקן  רבינו כדברי – חסידות מדת ע"פ – דהשו"ע והגבלות ממדידות למעלה גם כולל 115והגבלות,

הגמרא  דברי ע"פ "חסיד" השם צדיק",116בפירוש קוברן חסיד zlefd"שורפן zaehly עליהם תעבור (שלא
לקוברן) (ולא לשורפן (החסיד) "מחמיר מעוברת) elאשה wifny b"r` הבא דבר (וכל צפורן (ש"שרפת "

לאדם") מזקת האדם) הצפרניים117מן בשריפת לעצמו שההיזק שלמרות אלא עוד ולא ,xzei aexwe lelr
wegxdמאשר yygd"ומגלו "דהדרי הצפרניים לעצמו,118שבקבורת ההיזק אפשריות עם מתחשב אינו –

בכך. חייב אינו בודאי שו"ע שע"פ  אף להזולת, היזק של רחוקה מציאות אפשריות שימנע העיקר

ונתן  חומש , גם נתן המהדר, מן ומהדר מהדר, ולהיותו מעשר, נתן שכבר אע"פ לצדקה: בנוגע ועד"ז
מה"פרקמטיא" והן ופירות), תבואה של עני (מעשר מהשדות הן – הרווחים סוגי מכל והחומש המעשר
שאינו  או  התורה מן הוא כספים מעשר גם אם שבדבר הדעות בחילוקי להתחשב מבלי כספים), (מעשר 

מדרבנן  יותר 119אלא יבזבז אל "המבזבז לו וכשצועקים ויותר, יותר ליתן וממשיך בכך, מסתפק אינו –
שצריך הוא צועק vlzelabddמחומש", lkn z`!
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וש"נ.107) סל"ח. הוספות כש"ט ראה
ב.108) ו, ישעי'
ה.109) ו, ואתחנן
עה"פ.110) ופרש"י בספרי הובא (במשנה). א נד, ברכות
רע"ב.111) לג, כתובות
ועוד.112) .105 ע' ריש תש"י סה"מ
יח.113) יט, קדושים

וברמ"א 114) רמט ר"ס יו"ד שו"ע וש"נ. רע"א. נ, כתובות
שם.

א.115) סח, ח"א לקו"ד
ס"ד.116) סר"ס או"ח אדה"ז בשו"ע הובא וש"נ. א. יז, נדה
שם.117) תוס'
שם.118) פרש"י
פ"ו.119) תשל"ז) (ירושלים כספים מעשר בס' הדעות נקבצו
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דמס"נ  החיוב בתורה נתפרש שלא אע"פ מסירתֿנפש, כדי עד צ"ל ה' שבאהבת פעל 120כשם כן כמו ,
לעשות  צריך אם בשו"ע לעיין מבלי הגבלות, ללא מאדך", ד"בכל באופן ישראל אהבת לו שתהי' בעצמו

אושא!... תקנת על וח"ו ח"ו "עבר" שמא ולבדוק כך, או כך

בספרים  שמובא וע"ד בכל 121– כמו הצדקה, מצות קיום לפני מברכים שאין הטעם הצחות ע"ד
לומר  או במקוה, לטבול תחילה שירצו כאלה יהיו הצדקה, נתינת לפני לברך חיוב הי' שאילו המצוות,
לא  והסידור סגורה, תהי' שהמקוה יתכן העני... עם יקרה מה יודע מי ובינתיים, יחוד", "לשם תחילה
במילא, הברכה, את לומר יכול אינו יחוד לשם ואמירת במקוה הטבילה שקודם וכיון ידו, בהישג יהי'

לעני... צדקה ליתן יכול אינו

גם ומה חשבונות, לעשות אין – ישראל ואהבת צדקה – אלה onfdבענינים lr lagy על שמבזבזים
חשבונות. עשיית

מספרים  הציעו 122– כשבניו בזקנותו, וגם לליובאוויטש, רגלי לילך מקפיד שהי' החסידים א' על
לעולם  כשיבוא שנה, ועשרים מאה שלאחרי באמרו, בעגלה, לנסוע הסכים לא עגלה, עבורו לשכור
כיון  לליובאוויטש הליכתו בשכר חלק שידרשו הסוסים עם... דיון על הזמן את לבזבז רצונו אין העליון,

הזמן!... על חבל מ"מ, עמהם, להתטען שיוכל אף שכן, בכך! לו סייעו שהם

מוכרחים  שבהם כאלה ענינים עבור זאת להשאיר יש אבל, חשוב, דבר אמנם הוא חשבון עשיית
חשבונות  כלל.123לעשות חשבונות לעשות אין – ישראל ואהבת בצדקה ואילו ,

.‡Ï לו מודדין בה מודד שאדם :124ובמדה

("ה  בצדקה הנהגתו ממדידה כאשר שלמעלה באופן היא ישראל ובאהבת העני") נפש את חיית
ממדידה  שלמעלה באופן הצדקה") הוי' ("לך הקב"ה של צדקתו לו שיתנו לדרוש יכול אזי והגבלה,
של  באופן אלא והגבלה, מדידה גבורות, של באופן תהי' לא מלמעלה שההשפעה היינו, והגבלה,

באגה"ק  (כמבואר והגבלה ממדידה למעלה והתפשטות, מלמעלה).125התרחבות ההשפעה אופני ב'

יותר: ובעומק

ואהבת  התורה אהבת ה' אהבת האהבות, שג' לעיל (כמוזכר ה' אהבת עם קשורה ישראל שאהבת כיון
וההמשכה  הקירוב (תנועת ה' אהבת גם נעשית בליֿגבול ישראל אהבת ע"י הרי, חד), כולא ישראל
ית' שהוא וכיון ית ', ועצמותו מהותו עם ממש חד שנעשה עד בליֿגבול, ב"ה) א"ס ומהות לעצמות
הנראה  בטוב ומתוקה טובה שנה בליֿגבול, טוב למטה גם לו יומשך ממילא בדרך הרי הטוב, תכלית

והנגלה.

***

.·Ï במדרש את 126איתא משמר אני נרי את שמרת אם . . בידי ונרך בידך נרי לאדם הקב"ה "אמר
נרך".

בבתיֿכנסיות  ולחזר לילך צריכים – ועשי"ת ר"ה הסליחות, לימי בסמיכות בעמדנו לעניננו: 127ובנוגע

אדם)" (נשמת ה' ה"נר את בנ"י אצל את 9ולהדליק הקב"ה יאיר זה ובזכות נרי"), את ("שמרת שבהם
נרך"). את משמר ("אני שבו ה'" ה"נר
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(120.121 ע' תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה
תרפ"א  .327 ע' תשי"א (סה"מ פ"ג הנ"ל קרוב כי ד"ה גם וראה

שלא). ע'
"בני 121) בעל הרה"ק בשם פ"ז (איטינגא) זקנים דעת

הרה"ק  בשם תרנז) אות (ח"א קודש שרפי שיח מדינוב. יששכר"
מפשיסחא. ר"ב

ואילך.122) רסט ס"ע ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה
רבינו 123) שכאשר – בתורה ליגיעה בנוגע הסיפור וע"ד

הסכים, לא מתנה, של באופן תורה עניני להצ"צ ליתן רצה הזקן
זה, על התחרט ולאח"ז יגיעה, ע"י אליהם להגיע שרצונו באמרו,
עבור  לנצל יכול הי' היגיעה ואת במתנה, ליקח לו שהי' באמרו,

ועוד). .81 ע' חט"ו לקו"ש (ראה יותר נעלים ענינים
ואילך.124) ב ח, סוטה
א).125) (קיט, סי"ג
ואילך.126) רצה ע' ח"ה מלוקט סה"מ וראה ד. פ"ד, דב"ר
סכ"ב.127) לעיל ראה
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כדי  – וזקנים העמידה בגיל צעירים, אברכים בחורים, – לבתיֿכנסיות שילכו ולסדר לארגן צריכים
אלה. דימים לענינים בנוגע בנ"י את לעורר

יותר. גדולה הצלחה תהי' – מסודר ובסדר מועד, מבעוד הדבר ויסדרו שיארגנו וככל

***

.‚Ï פעם אמר אדמו"ר מו"ח כך 128כ"ק – שמתחילים כפי או זיך"), מ'שטעלט ("ווי שנעמדים כפי :
הענין. המשך כל ונמשך הולך

הבאה  לשנה וההכנה שעברה, השנה על החשבון ימי י"ב מתחילים שבו אלול, בח"י בעמדנו ובנדו"ד:
או  ומרירות, יראה הדרכים: משתי בא' ולהתחיל זיך") ("שטעלן להעמד שיכולים כיון – סי"ב) (כנ"ל

יות  נקל והמרירות היראה שקו שאף  לידע צריכים ושמחה, ההתחלה אהבה שתהי' יותר ונעים טוב מ"מ , ר,
והשמחה  האהבה .129בקו

שמחה  מתוך החדשה השנה להתחלת הכניסה שתהי' כדי שמח, ניגון עתה ינגנו – לכך ובהתאם
וריקוד.

ערב  חל שבו נצבים פ' שבת במוצאי מלכה" ב"מלוה חסידית התוועדות שערכו חסידים על מסופר –
"שאקעלדיקערֿ ברית" "זכור לאמירת הגיעו ולאחרי' זו), שנה כקביעות שני, ביום אז חל (ר"ה ָר"ה

הייט"...

ניגון  לנגן יכולים בודאי – ר"ה לפני ימים כו"כ עוד כשישנם עכשיו, שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
וריקוד. שמחה מתוך החדשה לשנה ולהכנס  שמח,

מקומו]. על ורקד קומתו מלא ועמד כלאּפצי", זשוריצי "ניע לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

.„Ï[:שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר ביריאט", "נאשא המסובים א' הכריז הניגון ַַָ[לאחר

אלה: לימים במיוחד ושייכת היא, נכונה – נצח" "דידן שפירושה ביריאט", "נאשא ַַָההכרזה

ביציאתם  גם נצחון" של לכת) (שיר "מארש עם שצועדים אנשיֿחיל, אצל ההנהגה שסדר – ַובהקדמה
ביציאה 130למלחמה  עיקרי שתנאי לפי – הדבר וטעם כו'. חזק אויב נגד קשה מלחמה שזוהי למרות ,

לבבכם" ירך ש"אל היא אדרבה,131למלחמה אלא ,ald wefig מתוך למלחמה בהיציאה גם שמתבטא כפי ,
במלחמה. לנצח מצליחים ועי"ז שמחה,

מתוך היא ר"ה שלפני הימים בי"ב והתשובה החשבון לעבודת שהיציאה – בנדו"ד dgnyועד"ז
ב  היא הימים י"ב שהתחלת בכך נתינתi"g[כמודגש שענינו שבטוחים 36ושמחה zeigאלול, כיון ,[

נצח" "דידן יהי' בהנצחון.132שסוכ"ס מוסיפה עצמה והשמחה ,

חז"ל  במדרשי כדאיתא – נעלה הכי באופן הוא במלחמה שהנצחון ישראל 133ועד מלכי אצל שמצינו
גו'" ואשיגם אויבי "ארדוף המלחמה: בנצחון אופנים אומר 134כמה "אני עושה", ואתה אותם רודף "אני ,

לרדוף  ולא להרוג לא כח בי אין "אני חזקי': כדברי – נעלה הכי להאופן ועד עושה", ואתה שירה
אלא שירה, לומר לא izhnו(אפילו) lr oyi ip`!"עושה ואתה

"בעתה  השלימה להגאולה וזוכים הבלתיֿרצויים, הענינים כל את שמנצחים – לנו תהי' וכן
דידן.135אחישנה" ובעגלא ממש בקרוב ,

והנגלה. הנראה בטוב ישראל בית ולכל לנו טובה וחתימה כתיבה שליט "א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
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(128.81 ע' ריש תש"ד סה"ש ראה
סכ"ח.129) לעיל ראה
(130.191 .104 ע' תש"י סה"מ .59 .3 ע' תש"ה סה"ש ראה
ספ"ז.131) מלכים הל' רמב"ם וראה ג. כ, שופטים

ב.132) פ"ל, ויק"ר ראה
טו.133) פ"ד, איכ"ר
לח.134) יח, תהלים
א.135) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כו

.d"kyz'd ,lel` `"k ,`eaz zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

נתחייבו ‡. שלא "מגיד בה", וישבת וירשתה וגו' תבוא כי "והיה פרשתנו: בריש רש"י פירוש נתבאר
בפרשת רש"י פירש שכבר (אף וחלקוה" הארץ את שכבשו עד "כי 1שלח בביכורים שנאמר מקום שכל

מהן  באחת הכתוב לך שפרט "כיון וישיבה", ירושה "לאחר היינו ירושה 2תבוא" לאחר אלא שאינה
מתחייב  בארץ חלקו שמקבל יחיד שכל לומר מקום יש היחיד, על היא ביכורים שמצות שכיון - וישיבה")

בביכורים  ("מגיד"3מיד ללמדנו בא בה" וישבת ד"וירשתה שהיתור אלא עד 4, בביכורים נתחייבו "שלא (
ux`dשכבשו z` וחלקוd"5וחלוקת כיבוש -dlek ux`d6וחלוקת כיבוש קודם שגם ואף .dlek ux`d

כבר שלו cigidצריך הטובה על להקדושֿברוךֿהוא רש"י 7להודות וכפירוש "שאינך 8, אליו", "ואמרת :
טובה" הנאה 9כפוי היחיד אצל להיות יכולה לא ישראל, בני כל של והנאה בטוב שחסר זמן כל הרי -

בשלימות  על10ושמחה היא הביכורים בהבאת שההודאה וכיון .zenily הביכורים הבאת (שלכן הטוב
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יח.1) טו,
מלך.2) מינוי גבי - יד) (יז, שופטים בפ'
מצוה3) שהיא מלך, במינוי ישראל.משא"כ כלל על שחיובה

מקידושין ולהעיר וביכורים - מלך של הכתובים ששני ב, לז,
עדיין  עומדים שכאשר וכמובן, זמ"ז. ללמדם שאין כיון "צריכי",
לאחרי  (אפילו או הארץ, כיבוש גמר קודם המלחמה, באמצע
קביעת  אודות לחשוב מקום אין הארץ, חלוקת באמצע הכיבוש)
לכל  סביבותי"); אשר הגוים ככל מלך עלי ("אשימה מלוכה סדרי

סדר לעשות צריך לאח"ז בארץ לראש ורק וחלוקה), (כיבוש
המלוכה. סדרי אודות לחשוב יכולים

ואילך.4) 310 ע' חמ"א מנחם תורת (ראה פעם כמדובר
שבלשון ואילך), 274 ע' חמ"ד מנחם רש"י תורת כוונת "מגיד"

התיבות, פירוש (לא שבא לבאר כיון מיותר, אינו שהכתוב אלא)
חידוש. דבר ללמדנו

בה",5) וישבת "וירשתה התיבות לפרש רש"י כוונת אין אבל
היינו וישיבה וחלוקה שירושה החלוקה,כיבוש לאחר שרק (כיון

בהתיישבות  ישיבה, לשון לומר שייך כאו"א, של חלקו כשנקבע
באריכות  צורך אין זה שבשביל לכך (נוסף שהרי - קבע) ובדרך
פירש  לא ורש"י שופטים, בפ' גם נאמרו אלו תיבות רש"י) דברי
מפרשים  של שדרכם בפשטות, שמובן כמ"פ, [וכמדובר מאומה

במקום תיבה לפרשה הראשון לפרש צורך אין ואז נאמרה, שבו
הקודמת), מהפעם פירושה את זוכרים שכבר (כיון הבאה בפעם
בגלל  הראשונה בפעם התיבה את מלפרש להימנע מקום אין אבל

גםלאח"ז שיפרשוה וכדמוכח גופא ]. רש"י שלח מפירוש שבפ' -
" התיבות וישיבה מביא דבר ירושה שזהו כיון לפרשם, מבלי "

וחלוקה. כיבוש היינו וישיבה" ש"ירושה לכל וידוע הפשוט
של 6) שהחיוב קמ"ל מאי נוספת: שאלה רש"י מתרץ ובזה

גו' תבוא "כי - יחיד בלשון - הכתוב (כלשון בביכורים יחיד כל
לאחרי הוא גו'") ולקחת בה וישבת וישיבתו וירשתה הרי ירושתו ,

אינו  ברה"ר שהנוטע כיון כלל, הביכורים ענין שייך לא בלאה"כ
הוא  דביכורים החיוב וכל ביכורים), ריש (משנה בביכורים חייב

ברשותו? הגדלים פירות על רק
בחלה, חייבת ברה"ר הצומחת תבואה גם הנה - חלה בשלמא
שזרע  מי שכל והיינו, לארץ, כשנכנסו מיד בה נתחייבו ולכן
הדרוש  (הזמן יום נ"ב לאחר הנה לארץ, כשנכנס מיד תבואה

א)) ח, בכורות (ראה תבואה משא"כ לצמיחת בחלה; נתחייב
יתחייב לא - אילן,ביכורים בו ונטע בחלקו שזכה לאחר אלא

המינים ואח"כ רוב שהרי - הפירות שיצמחו עד להמתין צריך
רב, זמן נמשכת שצמיחתם האילן, פירות הם בביכורים החייבים
פירות  (שהרי ערלה שני ג' לאחר עד להמתין צריך לזה ונוסף
שייכת  החמישית בשנה ורק רבעי, ונטע בהנאה) אסורים ערלה

ביכורים. הבאת
ירושת  לאחרי הוא דביכורים שהחיוב - הוא החידוש אלא

כולה וחלוקת .הארץ
הנהנין 7) דברכת החיוב מצד רק זה *לא משום שהרי -

(ראה  כו' מהקב"ה רשות נוטל שעי"ז כשלעצמה, הברכה מספיקה
לכהן. ליתן צורך אין אבל ע"ב), ריש לה, ברכות

ג.8) כו, פרשתנו
מ"ש 9) מובן אינו דלכאורה - הכתוב מפשטות ומוכרח

תוכן  מהי הארץ": אל באתי כי גו' היום הגדתי אליו "ואמרת
לביהמ"ק, שבא כיון - הארץ" אל באתי "כי המיוחדת ההגדה
הארץ"?! אל ש"באתי רואים הכל הרי ישראל, בארץ שנמצא
אלא  טובה, כפוי שאינו הוא ההגדה שתוכן רש"י, מפרש ולכן

בחסדי כו'.מכיר לו ומודה ה',
"שמחתי 10) יד): (שם, הפרשה בהמשך רש"י וכמ"ש

כאשר  הוא (בעצמי) ד"שמחתי" שהענין היינו, בו", ושימחתי
שימח  שלא זמן כל אבל אחד; ענין שזהו (אחרים), "שימחתי"

תבל, בקצוי מקום באיזה שנמצא אסור יהודי - לו טוב לא  ועדיין
שמחתו, לו השמחה שתערב אצלו שתהי' אפשר שאי ומכ"ש

בשלימות.
היא  ששמחתו ועד לו, עריבה ששמחתו מי יש אם וגם
ועדיין  המנוחה אל הגיע לא אחר שיהודי בשעה בה בשלימות,
ביכורים: מביא אינו - למקום ממקום זיך") ("וואלגערט ַמיטלטל
"הגדתי  בדיבור ולבטא הכהן אל לביהמ"ק לבוא לו אפשר אי
להקב"ה  והודי' שבח ונותן שמח כבר שהוא כלומר גו'", היום

עליו - שמחתו אלו!להתבייש על דברים מפיו להוציא
לדיבור  בנוגע סכ"ד) אגה"ק (תניא הזקן רבנו מ"ש [וע"ד
התפילה, במעלת הרגש לו שאין מי שאפילו התפילה, באמצע

זמן לכלֿהפחותשזהו הנה כו', השכינה יבטאהתגלות זאת לא
הדיבור בדיבור  "קלונו **(ע"י מראה שבזה התפילה), באמצע

*(zhiyki"yxeh zekxa) q"ya,dxezd on md zekxay (h"kq wiy m"xdn z"ey d`x - `.yxtny itk - z"dr eyexita `ed okeepzyxta
ek),(bi:"izgky `le"-"jxalnzexyrn zyxtd lr."

**(zlefd z` mb lalan d"d f"iry hxtae,daygnak `lc,envrl wx `ed lealady.mcxpy in enke) qep` d"d daygnl rbepay mb dne
zecreezdd rvn`a,m` hxtae"xcdn"y"ii lr ycwl...(,xeaicl rbepa k"`yn.
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מהמינים דוקא ישראל dgazypyהיא ארץ הארץ 11בהם את שכבשו עד בביכורים נתחייבו "לא לכן ,(
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - 12152וחלקוה" עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי

ואילך.

שליט"א:]·. אדמו"ר כבודֿקדושת אמר הענין [בסיום

מופלאים" "ענינים גם רש"י בפירוש יש הכתובים פשטות פירוש על שנוסף פעמים, כמה ,13כאמור
ה'. לדרכי בנוגע - ובפרט

הוא  לזה שהטעם הארץ, כל חלוקת לאחרי רק חל הביכורים שחיוב רש"י מדברי הנה דידן, ובנדון
ברורה  הוראה ללמוד יש - שמח להיות יכול אינו הוא גם הנה אחר, יהודי אצל שחסר זמן שכל לפי

ה': עבודת בדרכי

ברוחניות  והן בגשמיות הן - מסויים ענין ליהודי יש הוא 14כאשר אלא בכך, להסתפק לו אסור -
נוסף, ליהודי זאת להעניק להשתדל מוכרח 

הזו - הזקן ואדרבה: רבנו מחסידי הידוע וכפתגם  לו, קודם להיות צריך שיש 15לת הלחם "פרוסת :
("דיינער") "שלך" מילת מקדימים והיו מיינער"), ווי ("דיינער שלי" כמו שלך היא -לי
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(משלי  נאמר זה ש"על וממשיך, רואה", כל לעין המלך את ובזיונו
לפנ"ז  (וכמ"ש כסיל שהוא אף כלומר, קלון, מרים וכסילים לה) ג,
יהי' לא ב)), יח, (שם בתבונה" כסיל יחפוץ לא עליו "שנאמר

כל"]. לעין הקלון נראה שיהי' קלון, מרים
(11- הכתובים פשטות לפי הוא (פרשתנו וכן רש"י כפירוש

- "מראשית" ב): חייבין כו, הפירות כל שאין ראשית, כל "ולא
. בלבד המינין ז' אלא ישראל".בביכורים ארץ שבח .

הוא  הביכורים שהבאת כיון מובן: אינו שלכאורה - ובהקדמה
כפוי להיות שלא פירות כדי על דוקא חיובם מדוע טובה,

פירות שנשתבחה על רק האם - הפירות שאר על ולא א"י, בהם
משובחים  שאינם פירות על ואילו לה', להודות צריך משובחים

לה'?! להודות ח"ו צריך לא
מצד  לו שמגיעים דברים שיש יחשוב שיהודי מקום הי' אילו

ההודי  חיוב טעם לבאר אפשר הי' פירות עבודתו, על לה' '
לו  שמגיע חושב ה"ה סתם לפירות שבנוגע לפי דוקא, משובחים
לו, מגיע זה שאין ההכרה אצלו צ"ל משובחים בפירות ורק כו',
יהודי  צריך דבר כל שעל היא, האמת אבל לה'; להודות צריך ולכן
הוא  הברכה שחיוב הנהנין, בברכת (וכמו לה' והודי' שבח ליתן

לדעת כל על שצריך כיון משובחים), שאינם פירות על גם הנאה,
"חסד  הוא לו נותן שהקב"ה דבר וכל לו, מגיע לא דבר ששום

בלבד. חנם"
לומר לאדם שאסור  הכתוב דיבר מלא "כחי ומקרא בלבבו

(לא  נכלל שבזה יז), ח, (עקב הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם
שכחו שסבור מי כשיודע הגשמי רק גם אלא) זאת, שפעל הוא

זה  הרי שלדעתו אלא הזה", החיל "את לו שנתן הוא שהקב"ה
לו  ידומגיע ועוצם שכחו כך, פעל הרוחני , - ועבודתו  הנהגתו -

הזה". החיל "את מלמעלה לו שיתנו
אתם  כי גו' מרובכם ש"לא הידיעה ישראל מאיש נדרשת ולכן

העמים"המעט בשעה מכל "שאפילו ובפרש"י), ז ז, (ואתחנן
גדולה שאני לכם פט,ממעטיןאתםמשפיע (חולין לפני" עצמכם

מלמעלה  לו שניתנה אלא זו, להשפעה ראוי שאינו בידיעה א),
בלבד. חנם" ב"חסד

לביאה  בנוגע עאכו"כ - ההשפעות לכל בנוגע הוא כן ואם
ואכילת ישראל אלא לארץ משובחים, פירות דוקא (לאו פירותי '

"באתיאפילו ג ): (כו, בפרשתנו  כמפורש  סתם), הארץ פירות  אל
ה' נשבע אינה לאבותינו אשר ישראל לארץ שביאתו כלומר, ,"

"שהוא לפי השבועה מצד אלא לכך, ומסיים לאבותינו ראוי ;"
"אשרלתת " - הפרשה בתחלת (ועד"ז אלקיך לנו" לך ")נותןהוי'

שפירושה מתנה, לשון שהמקבל - אף בחנם, היא שהנתינה הוא
לכך. ראוי אינו

ביטוי  שענינו - הביכורים הבאת שחיוב הטעם מהו וא"כ,
משובחים? בפירות רק הוא - לה' והודי' שבח

מן  שיצא  עד מברך שאינו הגומל, ברכת דין בהקדם ויובן
(לוח  לגמרי לבוריו שיחזור עד מברך אינו וחולה לגמרי, הסכנה

ה"ה) (פי"ג ברה"נ וסדר הי"א) (פי"ב דלכאורה ברה"נ - לאדה"ז)
קודם גם יברך לא מסכנת למה שניצול כך על לגמרי לבוריו שחזר

להקב"ה וההודי' הברכה ענין כי, - כשניכר מוות? דוקא שייך
מהקב"ה ,בגלוי  בא  בשלימות,שהטוב הוא הטוב כאשר רק שזהו

בא  שהוא בגלוי ניכר לא בשלימות, אינו עדיין כשהטוב ואילו
שלם הוא שהקב"ה כיון גם מהקב"ה, ובמילא השלימות, בתכלית

שמשפיע השלימות.הטוב בתכלית טוב הוא
שנשתבחה  המינין בז' דוקא הוא דביכורים שהחיוב גם וזהו
שבהם  כיון - משובחים) פירות סתם (לא ישראל ארץ בהם

הארץ ביאת על והודי' השבח .בשלימות מתבטא
שתי  ולא בשנה אחת "פעם אלא שאינה לכך הטעם גם וזהו
ענין  ישנו חודש י"ב שעד מצינו כי, - עה"פ) (פרש"י פעמים"
עה"ת  בפרש"י הובא - ב נח, ברכות (ראה משתכח ואינו הזיכרון
לאחר  ולכן, בפשטות), גם הוא שכן מוכח שמזה לה), לז , (וישב
והשמחה  הטוב הרי אחת, פעם להקב"ה והודי' שבח שנתן
שמחה  זו שאין מאחר בשלימות, אינם שנה, באותה לו שניתוספו
בשנה  (ורק נתיישנה שכבר שמחה של) (המשך אלא חדשה,
כבר  הקודמת ששמחתו לאחר חדשה, שמחה תהי' שלאח"ז

ממנו). נשתכחה
תשכ"ז.12) תבוא ש"פ שיחת בשילוב
א).13) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
דוגמא כ"ק 14) הזכיר שליט"א שהקב"האדמו"ר מאלו  -

ובקליטה טוב בזכרון  הדברים בירכם על לחזור צריכים ולכן טובה,
הדברים, את לכתוב - הפחות ולכל יהנו, הם שגם אחרים, בפני

לראותם. יוכל תבל בקצווי שנמצא יהודי שגם כדי
יום"15) ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. 259 ס"ע תרח"ץ סה"ש

אייר). טו
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שלו. השמחה שתערב אפשר אי - כו' לו שחסר תבל, בקצווי איֿשם יהודי שיש זמן וכל

התורה, על רש"י מפירוש שנלמדת הוראה זו שהרי - כו' גבוהות למדריגות השייך ענין זה ואין
בשמחה  להיות יכול אינו שיהודי - הענינים פשטות מצד מתחייב שכך היינו, מקרא, של פשוטו שענינו

אחר! יהודי אצל שחסר זמן כל

("ווארפן - בהם לזלזל ולא לו, שניתנו הענינים כל על להקדושֿברוךֿהוא ולהודות לברך צריך ַבודאי
הזקן  ורבנו הבעלֿשםֿטוב תורת וכידוע חסֿושלום, דערמיט") בנוגע 16זיך אלול) בח"י הולדתם (שיום

אףֿעלֿפיֿכן, אבל לנשמתו; שייכים ההם שבדברים שהניצוצות לפי שזהו ליהודי, שניתנו הענינים לכל
genyl.לא זאת - אחר ליהודי שחסר בשעה בה אלו לעיל בענינים שייך 17וכנזכר ד"שמחתי" ָשהענין

שמשתדל היינו, "שימחתי", כאשר מהם.דוקא יהנו אחרים שגם ִַ

זה  וענין לך", נותן אלקיך "הוי' אלא עצמו, מעלת מצד אינם - לו שיש הענינים שכל לידע צריך
בתניא  (כמבואר ודעת מטעם שלמעלה הגורל בחינת מצד כמוהו,18הוא טובים שהם אחרים ישנם שהרי ,(

שהעבודה  הידוע עלֿפי [ובפרט הזולת והנאת בטובת גם להשתדל צריך ולכן, כו'. ממנו יותר אף ואולי
טפי" "זהיר להיות צריך שבזה להזולת גמילותֿחסדים בענין בעיקר  היא הזה יכולה 19בזמן אז ורק ,[

בשלימות. שמחתו להיות

והתירו  הטענות לכל להתמודד ובנוגע עצמו, עם להתעסק שעליו הטענה ולדוגמא: - למיניהם צים
בקרבך" אשר זר ה"אֿל מצבֿרוח 20עם לו שאין או לעשותו, יכול שאינו קשה דבר שזהו התירוץ או ,21

היצר! פיתויי אלא זה שאין לידע צריך - בזה וכיוצא

הסיפור  "מאזשעש22וכידוע להם שאמרו ותלמידיו, הבעלֿשםֿטוב ("הנך אודות כאטשעש" ניע דא ַָָ
רוצה"). שאינך אלא יכול,

בעבודתנו  הוראה זוהי אלא מהבעש"ט", נוראים "סיפורים סתם זה אין זאת, לנו שסיפרו שמה ומובן,
("מאזשעש"), היכולת שישנה לדעת שצריכים -ָ

שבבחינת - אלו גם כו', הענינים כל נמשכים ידו (שעל נשיאנו רבינו ממנו תובע זה שענין כיון
גו'" בשר לי עם 23"מאין בטרוניא בא הקדושֿברוךֿהוא "אין שהרי וביכלתו, בכחו הוא שהדבר בודאי ,(

ממנו 24בריותיו" זאת תובע הרבי היה לא ביכלתו, הדבר היה ואלמלא ,-

כו'. הקשיים יתבטלו ממילא בדרך הנה - ("כאטשעש") הרצון יהיה ָוכאשר

הפסוק ‚. על הפרשה בהמשך רש"י הבאת 25ומסיים מברכתו, קול "בת - אותם" ועשית "ושמרת
הבאה": לשנה תשנה היום, ביכורים

לו  נותן שהקדושֿברוךֿהוא מה שכל זו, בדרך מתנהג יהודי לשמח 26כאשר בתוקף משתדל הוא הרי ,
הבאה" ש"לשנה מלמעלה ההבטחה לו שיש היינו, כו'", מברכתו קול "בת אזי - נוספים יהודים בהם

רויחי. ומזוני חיי בבני לו, המצטרך בכל הענינים, כל לו יהיו

***
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בשלח 16) תו"א סק"ט. הריב"ש צוואת סקצ"ד. כש"ט ראה
חל"א  מנחם תורת גם וראה ואילך. ב יג, צו לקו"ת ואילך. ד סה,

וש"נ. בשוה"ג. 227 ע'
(17.10 בהערה
סוס"ז.18) אגה"ק
סוס"ז.19) אגה"ק תניא וראה ב. קיח, שבת
ב.20) קה, שבת ראה
פסוקי 21) כמה אמור - מצבֿרוח לך אין נוספת: ברשימה

רבינו  עצת לקיים עליך - עוזר לא זה גם ואם זה... על תהלים

ברוחניות. - לי'" "מבטשין פכ"ט): (ריש בתניא הזקן
וש"נ.22) .64 ס"ע חכ"ט מנחם תורת ראה
ובכ"מ.23) ב. לג, בהעלותך לקו"ת וראה יג. יא, בהעלותך
סע"א.24) ג, ע"ז
טז.25) כו,
מפרש 26) שרש"י מזה כמובן ענין, כל אלא ביכורים, רק לא

כל  נשלמה שכבר לאחרי ושמרת", גו' הזה "היום הפסוק על זאת
ביכורים. פרשת
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כיֿתבוא.„. והיה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

ישראל 27השנה ‰. ארץ וכמנהג הגאונים (כדעת השמיטה שנת היא לטובה עלינו וכפסק 28הבאה
הזקן  הזקן 29רבנו רבנו של פסקֿדינו את לפרסם ומצוה בסוף 29), הוא לכתחילה הפרוזבול עשיית שזמן

שביעית  של השנה ראש לפני הששית , .30שנה

היות  השנה. ראש בערב הוא הפרוזבול לעריכת ביותר המתאים שהזמן מובן הששית השנה ובסוף
הרי  השנה ראש קודם ימים כמה הפרוזבול יעשה ובאם מכבר, הקיימים לחובות רק מועיל והפרוזבול
שמישהו  בשעה אחרֿכך אף הוא להלוות החיוב והרי - אחרֿכך שילווה להלוואות זה פרוזבול יועיל לא

שכתוב  וכמו - לו להלוות תתן 31מבקשו נתון גו' השמיטה שנת השבע שנת קרבה גו' פן לך "השמר
לו".

ההלוואות  עבור היום בסוף הפרוזבול את לערוך צריכים היו עצמו ראשֿהשנה בערב הרי כך ומשום
עצמו. ראשֿהשנה ערב ביום לו) יזדמן (באם שילווה

אחר  מיד הפרוזבול את שיערוך ביותר הטוב הרי מכך, שישכח  לקרות ועלול היות אףֿעלֿפיֿכן,
נדרים  ביתֿדין 32התרת המהווים כשרים אנשים ג' בלאוֿהכי לפניו מזומנים שעה שבאותה לומר 33, ויכול ,

שארצה" זמן כל אותם שאגבה לי שיש חובות כל לכם מוסר "הריני הפרוזבול נוסח את .33בפניהם

אומרת  ששמיטת 34הגמרא כספים", שמיטת ואחת קרקע שמיטת אחת מדבר, הכתוב שמיטות "בשתי
קרקעות  לשמיטת היא דומה נאמר 35כספים קרקעות שמיטת שעל וכשם לשמוע 36. דברו עושי כח "גבורי

דברו" יעקב"37בקול שבות שבת ארצך ה' "רצית הפסוק את כך על דורשים וכן שעשיית 38, רצון יהי כך ,
הכספים בשמיטת הקשורה בקרקעהפרוזבול הן בכספים הן - התורה מן  שביעית מצות  לקיום  -39תביא

ממש.בביאת  בקרוב לארצנו קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח

***

.Â פרשתנו בסיום ברש"י הפירושים ב' רואים 40נתבארו אתם "עתה הזה", המקום אל "ותבואו :
על  עומד אדם שאין לדעת, לב לכם ה' נתן ולא "ד"א כו'", במקום תבעטו אל וכבוד, בגדולה עצמכם

. רבו של דעתו ואילך סוף מכאן אבל הזה, היום עד המקום עליכם הקפיד לא ולפיכך שנה, ארבעים עד .
להמשיך  צריך הכתוב היה דלכאורה, - הזאת") הברית דברי את "ושמרתם לזה: (ובהמשך וכו'" יקפיד

הזה" המקום אל "ותבואו התיבות ואילו ועוג, סיחון במלחמת הקדושֿברוךֿהוא נסי הןבסיפור
המקום אל "ותבואו  חדש : ענין  מתחיל שכאן  רש "י מפרש  ולכן  לארץ מיותרות? לכניסה קרוב - הזה"
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ונדפסה 27) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 355 ע' ח"ז ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
חו"מ 28) טושו"ע ה"ו. פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם ראה

סוסי"ט. סשל"א יו"ד סז. ר"ס
לו.29) סעיף הלואה הל' חו"מ
(30. בסופה אלא משמטת אינה ששביעית "אף י"א כי .

(שם). חוב" לתבוע אסור השביעית שנת שמשנכנסת
פן 31) בל"ת לך "השמר שם: ובספרי טֿיו"ד. טו, ראה פ'

בזמה"ז  אם וצ"ע סרל"א. ל"ת להרמב"ם סהמ"צ וראה בל"ת".
שאינו  כיון מה"ת מל"ת על עובר בכ"ז מד"ס כספים דשמיטת
"בזמה"ז  לד): סעיף (שם אדה"ז ול' גו'. שקרבה מפני מלוה

וכשר  השמר מד"ס בתורה מ"ש על ועוברים כו' שנמנעו חכמים או
תיבת. בהוספת משמיענו דזה דאפ"ל - וגו'" השבע -בתורה . .

א). סעיף שם (אדה"ז כו' להלוות מ"ע מניעת בזה יש אופן ובכל
(32.352 ע' ח"ג מנחם תורת גם ראה
שם33) אדה"ז לה.סעיףשו"ע
ב.34) לח, קידושין
קדושת35) מצות סוף להצ"צ סהמ"צ השביעית עיין שנת

וחובות כו' "רק ב): לו, הטעם.(דרמ"צ ביאר ולא - כספים" כו'
כ.36) קג, תהלים
בתחלתו.37) (ויק"ר מדבר" הכתוב שביעית, "בשומרי

א. יד, במדבר לקו"ת וראה שם). תנחומא
ב.38) פה, עה"פ תהלים מדרש
א 39) לו, גיטין (ראה מד"ס הוא בזמה"ז - הפוסקים דלרוב

פ"ד  ויובל שמיטה הל' הרמב"ם מפרשי שם. ובמאירי ובנ"כ
ועוד). הכ"ה.

ו.40) כט,
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עצמכם  רואים אתם "עתה אזי - טבעית הנהגה מתחילה ששם לחשוש 41נושבת, ויש וכבוד", בגדולה
גו'"שבמשך "ושמרתם להזהיר צורך יש ולכן כו'", במקום "תבעטו אמנם,42הזמן קשה . זה לפירוש

גלוי. נס שהיה ועוג סיחון דמלחמת בסיפור הכתוב לדעת,המשך לב לכם ה' נתן ולא  "ד"א מוסיף: ולכן
. רבו של דעתו סוף על עומד אדם בכלשאין להתבונן עליכם עכשיו ולכן, שנה", ארבעים עד הנסים .

הפירושים  ב' בין והקישור הברית. דברי בשמירת יתוסף ועלֿידיֿזה את 43כו', לשבור הנתינתֿכח כי, -
לישראל  שנמשך וחכמה) (ידיעה אור תוספת עלֿידי היא וכבוד" בגדולה עצמכם ד"רואים והסתר ההעלם
הברית  דשמירת קבלתֿעול בהקדמת צורך יש כדבעי, ההשגה שתהיה כדי ולאידך, שנה; הארבעים בסוף

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - כו' יבעטו שלא לשלול שצריכים במצב 44גם

ואילך. 100 עמוד י"ד חלק ב'לקוטיֿשיחות'

.Ê שלילת הראשון, הפירוש שבשביל - האדם בעבודת ברש"י הפירושים ב' בקישור להוסיף ויש
. וכבוד בגדולה עצמכם ד"רואים והסתר השני,ההעלם בפירוש צורך יש במקום", תבעטו .dtqed

בלבד): קבלתֿעול מצד המצוות קיום גו'", ב"ושמרתם להסתפק (ולא גו'" תשכילו "למען בעבודה,

עבודתו  כל אלא יותר, נעלית למדריגה לעלות משתדל ואינו בהוה, ומצבו במעמדו שמסתפק מי
הידוע  כמשל זה הרי - יותר תחתונה למדריגה ליפול ולא והסתר מההעלם להתפעל שלא היא 45ויגיעתו

אוממי למעלה, לטפס או אלא עמדו, על להישאר יכול שאינו הר, עלֿגבי למטה שמטפס ליפול
במק  נמצא כשאדם - להסתפקחסֿושלום. יכול מישור, לא ום כשעומד אבל הנוכחי; ומצבו במעמדו

להבטיח כדי הנה מישור, במעלה במקום לטפס גדולה יגיעה להיות מוכרחת חסֿושלום, ויפול ימעד שלא
ההר.

וכבוד" בגדולה עצמכם ד"רואים הענין מצד בנמשל: עמדו 46ועלֿדרךֿזה על לעמוד בכדי הנה ,
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"רואים41) היא: בזה שההדגשה להוסיף, -עצמכם ויש "
לבבך  "ורם ידֿיז): ח, (עקב לפנ"ז מ"ש וע"ד הקב"ה, ללא
גו'". ידי ועוצם כחי בלבבך ואמרת גו' אלקיך ה' את ושכחת
שבהמשך  ועוג סיחון למלחמת בנוגע גם הנה לכך, ובהתאם
"אתם  אדרבה) אלא הקב"ה, נסי לספר (לא היא ההדגשה הכתוב,

"עצמכם רואים - שמים ונכם " שם הזכרת ללא ,"*.
אין42) גו'" "ושמרתם בפסוק שכבר כלומר: דאף  כלל, קושי

כמ "פ , זה  על משה  וכמארז"ל ציוום  הפעם, עוד וכופל חוזר מ"מ,
פעמים ".(ב"מ מאה אפילו - תוכיח "הוכח א) הקושי לא, אלא

זה  ועל הזה", המקום אל "ותבואו התיבות ייתור - הוא בכתוב
נוסף  ענין נתחדש שכאן מיוחדת:מפרש באזהרה צורך יש שלכן ,

(כבפנים). גו'" "ושמרתם
פי'43) ושולל שייך שאינו בפ"ע, פירוש אינו הב' פי' שהרי

הזה" המקום אל ד"ותבואו ההקדמה מהי מובן: אינו דא"כ - הא'
הצורך  ומהו גלוי, נס היתה סיחון מלחמת הרי - סיחון" ל"ויצא
צורך  שיש ועכצ"ל בנס?! להכיר כדי רבו דעת סוף על בעמידה
שכאשר  - הכתוב פירוש נשלם יחד שניהם וע"י הפירושים, בב'
הנה  כו'", עצמכם רואים אתם ש"עתה הזה", המקום אל "ותבואו

הדעת  דענין אור בתוספת צורך יש ההעלם גודל וזהו **מצד .
ש  לכך מוסיף הטעם אינו הא' שההדגשה"וגו'"בפי' דכיון היא -
ד  החסרון עצמכם "על ישנה ",רואים ההעלם שלמרות בכך די

עול) קבלת מצד הברית .שמירת
הפירושים 44) ב' בביאור - תשכ"ז תבוא ש"פ שיחת בשילוב

עד  גו' לדעת לב לכם ה' נתן "ולא ג) (שם, הפסוק על ברש"י

הזה". היום
וש"נ.45) .142 ע' ריש חכ"ה מנחם תורת ראה
ד"רואים 46) ומצב במעמד החסרון אודות להמדובר בהמשך

שליט"א: אדמו"ר כ"ק סיפר - וכבוד" בגדולה עצמכם
מכתב קיבלתי שבועות מספר יראֿשמים,לפני מאברך,

כך  על שמתאונן והמצוות, התורה דרכי ע"פ יהודי בית שמנהל
בביאת  כו' מאמין "אני התפילה לאחר יום בכל אומר שכאשר
מה  לו: ומפריע מבלבל זה הרי שבסידורו), הנוסח (לפי המשיח"
ב"ארצותֿהברית", כאן לישב לו טוב - המשיח לביאת להמתין לו
והן  בגשמיות הן ב"ה, דבר, לו חסר שלא ומצב במעמד
ותקותו  בהרחבה, ממנה שמתפרנס טובה משרה לו יש ברוחניות:
וילדים  אשה לו יש במשכורתו... העלאה גם יקבל הזמן שבמשך
והוא  ממנו שמרוצים - התומ"צ בדרך בישיבות שמתחנכים -

הוא מהם... עתים מרוצה וקובע ביום פעמים ג' בציבור מתפלל
ומצב במעמד נמצא הוא לו; יפריע שאיש מבלי שרואה לתורה,

וכבוד" "בגדולה המשיח",עצמו בביאת מאמין "אני ובאמרו ,
ויוליכנו  מהגלות אותנו ויוציא משיח יבוא ממש שבקרוב היינו,
("די  הלזו הטירדה כל לו למה שכלו: מבלבלו - לארץֿישראל
ממקום  מכאן, אותו ויקח משיח שיבוא - ּבאדערניש") ַַגאנצע
נסתדר  שכבר לאחרי עניניו; שאר וכל שלו, מה"מכונית" עבודתו,
מוקפת  קטנה ארץ לארץֿישראל, ללכת לו למה בטוב, כאן
ועד  מתחלתם חייו, סדר את מחדש לבנות ולהתחיל "ערבים",
ומבקש  מאומה. לו חסר ולא כאן, להיות שמח הוא - סופם

המשיח! בביאת הצורך את שכל ע"פ לו שאסביר במכתבו,

*(minyd on `edy ielba e`x lkdy ote`a df 'idy s`e,`i mihtey 'q) oenr ipa jln l` glyy gzti ixacke,(`k:"l`xyi iwl` 'd ozie
'eb,"y oeik"ux`d inr lk e`x"i"pa ly ziytgd mzxiga cvn ixd - ielb qp df 'idy,y avn okzi"mi`exmknvr"ielb qpa elit`.
**(okle,i"yx siqen 'ad 'ita"z`fd zixad ixac z` mzxnye'ebe,"aezkd jynd lr fnexy"yz ornlelik"dlrnln xe` ztqezdy oeik -

k"`yn) dceara dtqed lertl dkixv."dfd mewnd l` e`eaze" xy`k dzid dpy mirax` seqa zrcd zpizpy
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נעלית  למדריגה להתעלות כדי גדולה הכי ויגיעה עבודה גם להיות מוכרחת גו'", ד"ושמרתם בעבודה
גו'". תשכילו "למען - יותר

גו'" תשכילו ד"למען הענין על היא ההדגשה שבו השני, הפירוש בשביל גיסא: לאידך ועלֿדרךֿזה
יתחיל  אם כי עול, קבלת מתוך הברית דברי שמירת הוא שעיקרו הראשון, הפירוש  בהקדמת צורך יש -
ההתחלה  אלא הא, ולא הא לא כלום, בידו יעלה לא - תשכילו") ("למען והסברים השכלה בחיפוש

"וגו'" הוספת (ללא הזאת" הברית דברי את "ושמרתם להיות דוקא,47צריכה קבלתֿעול בדרך עבודה - (
כלל  חשבונות ללא הברית, ענין שכתוב 48שזהו כמו וההשגה, ההבנה ענין גם להיות צריך בודאי - .49

אבל רבו; של דעתו סוף על לעמידה ועד העמים", לעיני ובינתכם חכמתכם היא צריכה dlgzdd"כי
דוקא. עול קבלת של באופן להיות

ד"אתם  והסתר ההעלם גודל על הבט שמבלי היינו, הברית", דברי את ד"ושמרתם הענין ישנו וכאשר
יבוא  עלֿידיֿזה  הנה - קבלתֿעול בדרך הברית על ושומר בנסיון עומד וכבוד", בגדולה עצמכם רואים
עבודת  עלֿידי הנמשך האור תוספת ענין שהוא תעשון", אשר כל את תשכילו "למען אור, תוספת לידי

דוקא  .50הנסיונות

"ותבואו  כאשר ואילו לשמוע"; ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן "ולא שכתוב מה וזהו
מההעלם  מתפעלים לא ואףֿעלֿפיֿכן וכבוד", בגדולה עצמכם ש"רואים ומצב במעמד הזה", המקום אל

לשמו  "אזנים מקבלים אזי - קבלתֿעול של בתוקף הזאת" הברית דברי את "ושמרתם אלא ע"והסתר,
דערהערן" און וגם 51("הערן דבינה, משמיעה שלמעלה דחכמה, ראיה - לראות" "עינים מזה: ולמעלה ,(

דחב"ד  הענינים ג' כל - (דעת) לדעת" .52"לב

.Á רש"י בלשון הדיוקים ביאור סוף53המשך על עומד אדם דעתו""אין ("סוף משנתו" וחכמת דעתו
למעשה  ההלכה מסקנת "חכמת"54- בינה , - "משנתו" חכמה, הש"ס 55- על ובפירושו עומד 56), אדם "אין
ותבונתו" דעתו סוף ואילך).57על 106 עמוד שם (לקוטיֿשיחות הנ"ל המוגהת בשיחה נכלל -

.Ë בא גו'" תשכילו ד"למען הענין בקבלתֿעול. להיות צריכה העבודה התחלת - לעיל כאמור
דברי את "ושמרתם להיות צריכה ההתחלה אבל התקשרות zixadלאחריֿזה, הוא הברית שענין הזאת",

כלל. שכל של בחשבונות להתחשב מבלי  ודעת, מטעם שלמעלה עצמית

ראשֿהשנה: שלפני לזמן כיֿתבוא פרשת דקריאת השייכות גם וזוהי

אלא  כלל, בחשבונות מתחשב אינו שיהודי - הזאת" הברית דברי את ד"ושמרתם העבודה עלֿידי
"מדה  הקדושֿברוךֿהוא גם לו נותן - "ברית" של באופן ומצוותיה התורה שמירת את עצמו על מקבל

מדה" כתיבה 58כנגד לו ונותן וכו', לכך ראוי הוא אם בחשבונות להתחשב מבלי ברית, עמו וכורת ,
רויחי. ומזוני חיי בבני ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה
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(47.43 להערה בשוה"ג כנ"ל
כו')48) לבנ"י שפע (ליתן הקב"ה של הברית שענין דכשם

שיכול  בעולם דבר שום ואין ודעת, מטעם שלמעלה באופן הוא
ודעת, מטעם שלמעלה באופן העבודה צ"ל כמו"כ - לשנותו

עבודתו. את לשנות יוכל לא בעולם דבר ששום באופן
ו.49) ד, ואתחנן
(50.33 הערה 106 ע' שם לקו"ש ראה
וש"נ.51) .225 ע' תש"ח סה"ש ראה
וש"נ.52) .243 ס"ע חל"ז מנחם תורת גם ראה
בדיוק,53) הוא רש"י של לשונו הגדוליםשהרי (שם  וכמובא

שרש"י  בערכו) כו'.להחיד"א פירושו על תעניות תרי"ג התענה

ש"הי'54) התלמיד כמו לפועל, נוגע שאינו שכל ישנו שהרי
עצמו  שהוא אף ב), יג, (עירובין טעמים" בק"נ השרץ את מטהר

טמא. שהשרץ להלכה פסק
מתוך55) הלכה שהמורים שמצינו "מבלי וכפי הם משנתם

היינו, א), כב, (סוטה כי עולם" ממשנה, הלכה לפסוק אפשר שאי
לא (ובודאי דעת בחי' ואינה בינה, בחי' היא דעת).סוף המשנה

ע"ב.56) ריש ה, ע"ז
"בינתו"57) ולא "תבונתו" הלשון בדיוק הביאור חסר

).המו"ל (
ואילך.58) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÏÂÏ‡ È"Á Ï˘ ÂÎÂ˙ ÊÂÓ¯ ‡Â·˙ŒÈÎ ˙˘¯Ù·

המאורות  "שני של הולדתם יום אלול, ח"י
הבעלֿשםֿטוב 1הגדולים" החסידות 2– תורת מייסד ,

הזקן  ואדמו"ר חב"ד 3הכללית, חסידות תורת מייסד ,
בסמוך  תמיד חל בשבת 4– או כיֿתבוא, פרשת לשבת

עצמה. כיֿתבוא פרשת

"מיועד" מלשון ("מועד" השנה מועדי שכל כיוון
התורה  בפרשות רמוזים מיוחד) תוכן בעל זמן –

חלים  הם שבה בתקופה שבפרשת 5הנקראות לומר, יש ,
(ובמיוחד  אלול ח"י של משמעותו רמוזה כיֿתבוא

כידוע  ו"מועד", "יוםֿטוב" נקרא הוא ).6כאשר

.·

‰˘Â¯È ¯Á‡Ï" Ï˘ ÔÈÚ‰ ÊÂÓ¯ "‡Â·˙" Ì˘·
"‰·È˘ÈÂ

הפרשה  של תוכנה נכלל שבו פרשתנו, של שמה
כידוע  (כי 7כולה, – הוא המילים 8, של פירושן תבוא. (

וזאת  וישיבה", ירושה "לאחר הוא הארץ" אל "תבוא
וישבת  "וירשתה מפרט הפסוק כאשר בפרשתנו, רק לא

חז"ל  כדברי אלא, mewn,9בה", lka הצירוף כתוב ששם
(וכדומה  תבוא" וישיבה".10"כי ירושה "לאחר פירושו (

ש" מכך נלמד שהדבר באחד hxtלמרות הכתוב לך

וישיבה  ירושה לאחר פירוש 11מהן זהו שאם מובן, ,"
נכלל  זה שענין ברור הרי מקום, בכל המילים

בעצמה. "תבוא" המילה של במשמעותה

ליחיד, הכוונה אין וישיבה" ב"ירושה יתרֿעלֿכן:
ש  בהבאת ed`שלאחר חייב הוא חלקו את מקבל

שנה  י"ד לאחר אלא וחלקו 12בכורים, את 13שכבשו
ישראל הוסבר dlekארץ שכבר [וכפי בלשונו 14. הדיוק

נתחייבו  שלא "מגיד פרשתנו בתחילת האומר רש"י של
עד dewlgeבבכורים ux`d z` eyaky אומר ואינו ,"

"לאחר הפסוק daiyieכלשון dyexi הוא שבכך ,"
בה" וישבת שב"וירשתה כאן 15מדגיש היא הכוונה

dlek ux`d zwelge yeaikl שנה י"ד לאחר )].12(שהיתה

ענין שגם נרמז dfיוצא, בה", וישבת "וירשתה של
"תבוא". המילה במשמעות

.‚

˙ÓÏ˘ÂÓ ‰ÒÈÎ Y "‰‡È·"

"ביאה" של האמיתית משמעותה הוא: לכך ההסבר
– znlyenהיא dqipk חז"ל כמאמר  במקצת 16, "ביאה

לשלמות  מאוד מעט אפילו חסר אם ביאה". שמה לא
משמעותה  במלוא "ביאה" זו אין הרי כשם 17הכניסה, .

"וטהר" – במים להיות 18שביאה צריכה טבילה, ,
במים  יבואו השערות שאפילו כך .19בשלמות,
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ועוד.1) .146 .142 .141 ע' תש"ג השיחות ספר
נח"ת.2) שנת
קה"ת.3) שנת
תשל"ז),4) – זו שנה  (כקביעות  תבא דש"פ בשבוע לפעמים

"מתברך" אז שגם תשל"ה), בשנת (לדוגמא שלאחריו בשבוע – ולפעמים
תבא. מש"פ הוא

וישב.5) ר"פ תושב"כ חלק של"ה
(6122 ע' תש"ה סה"ש ואילך. 140 ע' שם סה"ש בארוכה ראה
.cereואילך.

ח"ה  לקו"ש – צדיקים של הולדת ביום השמחה בענין בארוכה וראה
,1 להערה שוה"ג 86 תש"ג p"yeע' סה"ש אלול): (ח"י בעניננו ג"כ וראה .

ואילך. 186 ע' שם ואילך. 89 ע'
ועוד.7) שם. ובהנסמן ואילך 58 ע' ח"ה לקו"ש ראה
כי 8) "והי' – תפלות" "סדר וברמב"ם תכח. סו"ס בטאו"ח כ"ה

ואכ"מ. תבא".
יח.9) טו, שלח פרש"י ב. לז, קידושין

קידושין 10) בפרש"י הובא עה"פ. ספרי (ע"פ שם שלח פרש"י ראה
ועוד). מידי. ד"ה שם

שם.11) שלח פרש"י שם. קידושין
ח.12) יב, ראה פרש"י ב. קיח, זבחים
א.13) שם, קידושין – שבת והרי ללמדך, חדש, אבל ד"ה פרש"י ראה
ואילך.14) 152 ע' ח"ט לקו"ש בכ"ז בארוכה ראה

(ע"ד15) לפרש אפשר וישיבה" "ירושה הלשון על hytdכי גם (
כמשנ"ת  – בפ"ע) ויחיד יחיד כל על שחיובן אלו במצות (עכ"פ היחיד

.(154 (ע' שם בלקו"ש
דכולי.16) תוד"ה ועיי"ש ב. לג, חולין
ביאת17) גם ב).eaexכי יז, שבועות – אפילו (תוד"ה ביאה שמה

אין  – רובו שדי שבענינים מובן (שמזה כולו דוקא צ"ל ענינים ובכו"כ
מע' התוהמ"צ כללי צפע"נ וראה הדמיון). בכ"ף ככולו כ"א שלימות, זה

בשחיטה. רוב
טבילת18) (לענין לב יא, שמיני "במיםilkראה :(`aei."וטהר גו'

השמש  ובא ז) כב, (אמור ת"ל מקצתו יכול כאחת, כולו שם: ובתו"כ
כאחת: כולו כלי ביאת כאן אף כאחת כולו שמשו ביאת כו' מה וטהר

במים בשרו "רחץ וֿז: כב, בתו"כ ae`אמור ועפמש"כ וטהר", השמש
יהי' יכול בשרו, רחץ אם כי קצח): ר"ס יו"ד וב"ח בב"י (הובא שם

מה וטהר השמש ובא ת"ל אבר אבר אף z`iaמרחיץ כאחת כולן שמשו
סע"א: כו, זבחים וראה כאחת. כולן עד m`eaaבמים מועד אוהל אל

שערו). (גם לאוה"מ כולו שיבוא
סע"א.19) פב, ב"ק סע"א. ו, סוכה ב. ד, עירובין

רוב  דדוקא לחציצה בנוגע הוא הלימוד שם) (ב"ק בש"ס ולכאורה
כו', מעכב ומקפיד

משהו  הי' כשלא מ"מ . . ס"א): (סקנ"ח יו"ד הצ"צ בשו"ת אבל
נ"ע  הגאון אאזמו"ר ממ"ש וכ"נ הוא. מדאורייתא לכ"ע משמע המים תוך
על  צף שערה יהי' שלא בכדי וז"ל מקוה תקוני בדיני שלו נדה הל' בסוף
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ש  פירושה ירושה לפיכך "לאחר הוא "תבוא" ל
כניסה זוהי אז רק כי ישראל,znlyenוישיבה", לארץ

של ישראל,zeayiizdבאופן אחדות מפני יתרֿעלֿכן: .
התיישבו לא עוד כל הצריכים lkהרי ישראל,

בארץֿישראל  של 20להתיישב ב"תבוא" משהו פגום ,
יהודי  "לאחר 21כל כבר שהוא למרות עצמו, בפני

האמיתית  ה"ביאה" לכן חלקו. של וישיבה" ירושה
הארץ. כל וחלוקת כיבוש לאחר רק היא ישראל לארץ

אלול: ח"י לבין כיֿתבוא פרשת בין הקשר זהו
הבעלֿ עלֿידי שנתגלתה החסידות, תורת של חידושה
התורה  עבודת שעל הוא, הזקן, ואדמו"ר שםֿטוב
השתקעות  – "תבוא" של באופן להתבצע והמצוות

zhlgen אצל כלשהיא פינה השארת ללא בעבודה,
כדלהלן. ובמצוות, בתורה חדורה שאיננה האדם

ענינים  שני יש "תבוא" של שבענין א)22כשם :
–illkdהענין שב"תבוא" הפרטים ב) "תבוא". של

בה", וישבת "וירשתה

דומים  ענינים שני אלול בח"י גם קיימים א)22כך :
החסידות  מייסד הבעלֿשםֿטוב, של הולדתו יום

תורת zillkה  מייסד הזקן, אדמו"ר של הולדתו יום ב) .
.c"agחסידות

וחמי  מורי כ"ק של כפתגמו הוא, ביניהם ההבדל
כיצד23אדמו"ר הראה שהבעלֿשםֿטוב ,jixv לעבוד

כענין שזהו הקדושֿברוךֿהוא, "תבוא",illkdאת של
אדמו  כיצדואילו הראה הזקן את `xyt"ר לעבוד

זאת לבצע כיצד כלומר, ,lretaהקדושֿברוךֿהוא.
שיוסבר  כפי בה", וישבת ל"וירשתה בדומה בפרטיות,

י'. בסעיף להלן

.„

ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰Î Y ˙Â„ÈÒÁ‰

הידועים  הדברים עלֿידי יובן של 24הדבר שגילויה ,
כפי  המשיח, לביאת הכנה מהווה החסידות תורת

ש"אתי 25שידועה  לבעלֿשםֿטוב, המשיח תשובת
בספרי  מוסבר חוצה". מעינותיך מר"ֿ"לכשיפוצו

הם 26קבלה  בעולם ה"גילויים" כל המשיח לביאת שעד
יביא  והמשיח בלבד, עתיק" "חיצוניות של גילויים

" עתיק".zeiniptלגילוי

הענין  "מעין" משהו להיות צריך שבהכנה וכיון
לומר  יש הרי הכנה, מהווה היא שהחסידות 24שאליו ,

ומצוות, בתורה האדם בעבודת ל"פנימיות" מביאה
"פנימיות" לגילוי מביאה היא –27ולפיכך האלקות

עתיק" .28"פנימיות

.‰

‰ÏÂÚÙ ÔÈ·Ï "˙ÂÈÓÈÙ"· ‰ÏÂÚÙ ÔÈ· Ï„·‰‰
"˙ÂÈÂˆÈÁ"·

אדם  אצל "חיצוניות" לבין "פנימיות" בין ההבדל
עצמו, כלפי שהאדם כפי היא ש"פנימיות" בפשטות, הוא

ה"זולת". כלפי חוץ, כלפי שהוא כפי היא ו"חיצוניות"

הוא: האדם עבודת על שבהשפעתם ההבדל

הוא  אין – בחיצוניות רק פעולה מבצע אדם כאשר
רק  אלא בפעולה, ו"פנימיותו" "עצמיותו" בכל שקוע
לענין  קשר לה שיש ב"דרגה" רק זאת ואף בחיצוניותו,
דברים  שני נשארים ופעולתו הוא ולכן לה, שמחוצה

נפרדים.

פעולה מבצע אדם כאשר הוא ezeiniptaאך הרי ,
פינה  שום אין פנימיותו שמצד וכיון בתוכה, שקוע
בפנימיות  דבר שבעשותו יוצא, הרי לו, מחוצה שהיא

הדב  עם מתאחד כלֿכולו אחת הרי כמציאות והם .29ר,

.Â

ÌÚ È„Â‰È‰ ˙Â„Á‡˙‰ Y ˙Â„ÈÒÁ‰ Ï˘ ‰˘Â„ÈÁ
˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙

החסידות: גילוי של החידוש וזהו

הנקראת  בכלל, התורה (ופנימיות 30החסידות
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ובשיורי  מדאורייתא. דהוא משמע עכ"ל ח"ו משהו אפילו המים פני
נשאר אם קצח: ר"ס ליו"ד מןy"kטהרה או למים zexrydמהגוף חוץ

כלל טבילה אותו עלתה dxezdלא on דמדאורייתא דקיי"ל להא דמי ולא .
מקוה מעוטו  במי מכוסה הכל דמ"מ התם דשאני חוצץ, אינו עליו ומקפיד

כו'.
המנשי.20) שבט וחצי וראובן גד בני משא"כ
גדולה:21) התמי' מתורצת שעפ"ז וע"ש, .155 ע' שם לקו"ש ראה

כו, פרשתנו (פרש"י טובה" "כפוי שאינו לה', הודי' ענינה ביכורים הבאת
בזה מחוייב צ"ל וא"כ – היחיד skizג) יתחייב הטובה, כשמקבל

פירות? לו ויש בארץ חלק כשמקבל תיכף כו' לה' להודות בבכורים
חי"ט 22) לקו"ש בארוכה וראה .158ֿ160 ע' שם לקו"ש ג"כ ראה

ואילך. ס"ב 250 ע'

(23.292 ע' תש"ח סה"מ ב]. [עו, נח ע' ב' חוברת "התמים"
ואילך.24) ד' סעיף החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.25) יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק
בסופו.26) שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח
בחי'27) בו ואין פנים שכולו ב"עתיק", הוא ה"פנים" ענין ואמיתית

ובכ"מ. ב. נט, חקת לקו"ת ראה – כלל אחוריים
בענין 28) ח"ב) תער"ב (בהמשך העת"ר בשלום פדה ד"ה ראה

עתיק  פנימית בחי' הכתר, מפנימיות חדש אור המשכת שהוא ד"חסיד"
הנ"ל. בקונטרס בארוכה נת' – ממש

עצמי 29) כל אז ידוע כלל :(52 (ע' ה'ש"ת השיחות מספר ַלהעיר
כו'. פנימי

א.30) קנב, זח"ג
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החיות  נקודת את מגלה דאורייתא"), של 31"נשמתא
"חיות" של תכונתה ומצוות. תורה עניני בכל היהודי

התאחדות  (בגוף 32היא: מחיה היא שאותו הדבר עם

חיות – מת) בגוף מאשר איברים יותר אין lretaחי
מציאות החי zcxtpאיננה הדבר היא 33מן אלא ,

חי. חלקיק הוא בגוף חלקיק כל נשמתו.

ופנימיותו  נשמתו היא שה"חיות" היא, לכך הסיבה

הרי  ה"חיות" חודרת שאליו מקום בכל ולכן האדם, של

לכולו. וחודרת אותו מקיפה היא

ומצוות: תורה בענין החסידות של חידושה וזהו

באופן  להתבצע יכולים המצוות וקיום התורה לימוד
אפילו  נפרדים. דברים הם והתורהֿומצוותיה שהיהודי

בתניא  כמוסבר שבאמצעותו, התורה, לימוד ,34בשעת

להיות  וכו' כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד נעשה
לגבי  רק זה הרי הקדושֿברוךֿהוא, עם לאחדים..."

שלו. השכל כוח

כיצד הדרך את ומורה דורשת החסידות lkואילו
cg` ואז – ו"חיותו" "פנימיותו" את לגלות יכול

והתורהֿוהמצוות היהודי `cgנעשים xacl35.

.Ê

ÈÂÏÈ‚Ï ‰Î‰ ‡È‰ ˙Â„ÈÒÁ‰˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰
"˜È˙Ú ˙ÂÈÓÈÙ"

(בד  ההסבר היא זהו שהחסידות לכך האפשר) רך
עתיק": "פנימיות לגילוי המשיח, לביאת הכנה

עתיק" ל"חיצוניות עד ההשתלשלות, דרגות כל
הקדושֿ לעצמיות "מחוץ" שהיא מציאות מאפשרות

מתגלות  כשהן אפילו לפיכך, כביכול. ברוךֿהוא,

מציאותו. את לחלוטין שוללות הן אין הרי בעולם,

" היאzeiniptאך שמצידה zeinvrעתיק" האלקות,

כאשר  לכן, לה. ש"מחוצה" דבר לשום מקום כלל אין
נעשה  אז הרי בעולמות, עתיק" "פנימיות מתגלה

למציאות "אין `zgהעולם – כביכול האלקות, עם
מלבדו" .36עוד

.Á

‰ÓÂ„· ,„"·Á ˙Â„ÈÒÁÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â„ÈÒÁ‰
˙ÈË¯Ù‰ ˙ÂÈÁ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÈÁÏ

דרגות  שתי יש בגוף, המתפשטת האדם :37בחיות

כל  כולל הגוף, כל את המחיה הכללית, החיות א)
deeyאיבריו, ote`a אחד איבר בין שוני אין זו בחיות .

למשנהו.

החיות  לפי 38ב) איבר לכל המותאמת הפרטית,
מכונה  זו חיות (מצד "מלאך 39תכונותיו. שברגל העקב

בגלוי). החיות ניכרת אין ששם כיון שבאדם, המוות"

שנתגלתה  החסידות "חיות" בין שההבדל לומר ויש
עלֿ שנתגלתה ה"חיות" לבין הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי
דרגות  שתי שבין להבדל דומה הזקן, אדמו"ר ידי

הנ"ל  :40החיות

חיות גילה ומצוות,zillkהבעלֿשםֿטוב בתורה
בענין בכלליות, ולמרות dpen`dשהתבטאה, ,

אליהם  ומשפיעה הנפש כוחות לכל חודרת שהאמונה
של החודרתzeigבאופן ,oihelgl כנאמר "וצדיק 41,

digi ezpen`a כל מחיה האמונה חיות אין זאת בכל ,"
לענינו בהתאם הכללי ihxtdאיבר הענין מצד אלא

הנשמה, של לאמונה הקשור שבו,

האיברים  לכל החודרת הכללית לחיות בדומה
לענין קשורה איננה אך בם, כל ihxtdומאוחדת של

מן  חלק שהם כולם, של הכללית לנקודה אלא איבר,
.42הגוף 

מכוחות  כח בכל "חיות" הביא הזקן אדמו"ר אך
הפרטי  תוכנו לפי ומצווה, בתורה עבודה ובכל הנשמה,
לכל  המותאמת הפרטית לחיות בדומה זה, כח של

ב  עבודתו קשורה לכן הפרטי. ענינו לפי כי c"agאיבר ,
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ס"ע 31) שם תש"ח סה"מ ג"כ וראה ואילך. ס"ו הנ"ל קונטרס ראה
ואילך. 295

וגוף32) שנפש ובכ"מ) פ"ב. ה'ש"ת עמך כי (ד"ה בערכם כידוע
ועוד. פ"ב. תש"א יחיינו ד"ה ג"כ וראה ומציאות. מהות הם זל"ז

לא 33) הוא  חי  שהגוף  דזה ועוד) פר"י. ח"א תער"ב (המשך כידוע
כ"א חיוני דבר בו שנמצא igמה envr `edy:שם יחיינו ד"ה וראה .

כו'. החולי על הוראה זוהי החיים בענין זולתו הרגש כמו דההרגש
פ"ה.34)
בֿד.35) מ, בהר מלקו"ת גם להעיר
לה.36) ד, ואתחנן
ר"ה 37) המשך ואילך. ספ"א ה'ש"ת אשרינו ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. ספ"ב תש"ח
יש38) אבר שבכל זה על נוסף ג"כgkכי יש בו, השורה zeigפרטי

ע' תש"ג סה"מ רעו. ע' תרס"ו המשך (ראה ההוא לאבר המיוחד פרטי
ועוד). .14

שם.39) הרא"ש ופי' ובתוס' א נא, נזיר ועייג"כ ספל"א. אדר"נ
ב'40) בביאור ואילך) 463 ע' ח"ב (לקו"ש ממשנ"ת ג"כ להעיר

– כסלו לי"ט בנוגע נ"ע מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק שבאגה"ק הלשונות
"zeige xe`."לנו ניתן נפשנו

פל"ג.41) תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק
וש"נ.42) ס"א, אברים ע' הערכיםֿחב"ד ס' ראה
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באופן  המושכל, פרטי תפיסת היא ופעולתו השכל
בפנימיותם  בם ופועל הנפש בכוחות "מתלבש" שהוא

כח. כל של הפרטי לתוכנו ובהתאם

.Ë

ÍÎÂ ,˙ÓÏ˘ÂÓ‰ ˙ÂÈÁ‰ ‡È‰ ˙ÈË¯Ù‰ ˙ÂÈÁ‰
„"·Á ˙Â„ÈÒÁ

מן  הנמוכה בדרגה היא הפרטית החיות לכאורה,

– יותר מוגבלת חיות זוהי א) שהרי: הכללית, החיות
החיות  כלפי האיבר של ההתבטלות ב) לאיבר. בהתאם

ונותנת  מאפשרת שהחיות כיון כלֿכך, חזקה איננה

הפרטי  לענינו על 43מקום יתרון הפרטית לחיות יש אך .
דבר  בו שמתרחש כך כדי עד הכללית, החיות פני

והוא: חדש,

לענין  קשורה איננה הכללית שהחיות העובדה עצם

החיות  בו מתבטאת שאין מוכיח איבר, כל של הפרטי

של  הפרטי לענין חודר איננו הוא לכן ממש, בשלמותה
האיבר.

לפי  גם לאיברים החודרת הפרטית, בחיות רק
מתבטאת ihxtdענינם מושלמת, חדירה של באופן ,

ממש. בשלמותה החיות

כך  עלֿידי דוקא חב"ד: חסידות תורת לגבי גם כך
הכחות  אל החסידות חיות את הביא הזקן שאדמו"ר
לשלמותה  הביא הוא תוכנם, לפי הנפש של הפרטיים

הבעש"ט  תורת פרטי 44של את גם זאת בזכות שמקיפה
הכחות.

.È

˙ÂÊÂÓ¯ „"·Á ˙Â„ÈÒÁ ˙¯Â˙Â ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙
‡Â·˙ŒÈÎ ˙˘¯Ù·

כיֿתבוא: פרשת לבין אלול ח"י בין הקשר וזהו

רמוזה  הכללית החסידות תורת של הכללית החיות
"תבוא", של בענין

ג') בסעיף (כדלעיל znlyenשמשמעותה zerwzyd
החיות  עלֿידי הנגרמת והמצוות, התורה בעבודת

והמצוות. התורה לעבודת החסידות שמחדירה

אל  הכללית החיות בהבאת צורך יש מכן לאחר
הבאת  – בה" וישבת "וירשתה – הפרטיים הכחות

תוך אל החסידות של הכללית אל zeayiizdd45החיות ,
חסידות  תורת באמצעות וזאת הנפש, כחות פרטי

חב"ד.

(b"lyz .l"yz ,lel` i"g ,`az t"y zegiyn)
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מז.43) ע' לגני באתי סה"מ ראה
אדמו"ר 44) כ"ק אביו (בשם תרפ"ה בשלום פדה ד"ה ראה

ובהערות  1138 ע' ח"ד לקו"ש וראה עטר"ת). כסלו י"ט – נ"ע מהורש"ב

ועוד. שם.
שם,45) ח"ט לקו"ש .p"yeראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc zeaezk(iying meil)

ep`a -ìly dpic,úðäëla` ,`ivei milbx dyly `weec dae §Ÿ¤¤
,miiwi mipy,àéä äãeäé éaøålirl dpyna xaeqd(.r)odkly §©¦§¨¦

ezy` z` yxbi m`y oeik ,xzei ax onf mipzep ezy` z` xicnd
.cg` lbx el etiqed okle ,dxifgdl lkei `l

:sqep uexiz,øîà àìeò øa äaø,minkgk zxaeq epizpyn mlerl ©¨©¨¨©
e ,odkl l`xyi oia welig oi`yïàk ,àéL÷ àìxaecn ,`yixa - Ÿ©§¨¨

ady`äôeãødxicd m` efae ,dia` zial xicz zkll dlibxy - §§¨
e .`ivei milbx ipyïàkxaecn ,`tiqa -ady`äôeãø dðéàL ¨§¤¥¨§¨

m` wxe ,milbx ipy jkn rpndl dlekie ,dia` zial xicz zkll
.daezk ozie `ivei milbx dyly dxicd

`xnbd d`ian ,dia` zial jlil dtecxd dy` ly df oic ab`
xiya xn`p :efk dlkl dlynpy l`xyi zqpk oipra dyxc

mixiyd(i g)yecwd itlk zxne`e zgazyn l`xyi zqpky ,
zFlCbOM icWe dnFg ip`' `ed jexaúàöBîk åéðéòá éúééä æà £¦¨§¨©©¦§¨¨¨¦¦§¥¨§§¥

,ïðçBé éaø øîà ,'íBìL`ed 'mFlW z`vFnM' oeyld yexitälëk ¨¨©©¦¨¨§§¥¨§©¨
äéîç úéáa äîìL úàöîpL,dlra ziaa -ãébäìe Cìéì äôeãøe ¤¦§¥§¥¨§¥¨¦¨§¨¥¥§©¦

,äéáà úéáa dçáLipira daagzpy l`xyi zqpk zxne` oke ¦§¨§¥¨¦¨
.el dnily z`vnpe ,`ed jexa yecwd

:dlkl dlynpy l`xyi zqpk oipra ztqep dyxc d`ian `xnbd
ryed z`eapa xn`p(gi a)`eal cizrd lríàð àeää íBiá äéäå'§¨¨©©§ª

,ïðçBé éaø øîà ,'éìòa ãBò éì éàø÷ú àìå éLéà éàø÷z 'äyexit ¦§§¦¦¦§Ÿ¦§§¦¦©§¦¨©©¦¨¨
weqtdäéîç úéáa älëkdlraa dlibxy ,z`yipy xg`l §©¨§¥¨¦¨

,daige zeyi` oeyln ,'iyi`' el z`xewe,äéáà úéáa älëk àìå§Ÿ§©¨§¥¨¦¨
oeyl `edy ,ilra el z`xewe dpzgn dyeae `id dqex` oiicry
dad` jezn 'd z` l`xyi ecari `eal cizrl jk ,zepc`

.d`xi jezn `le ,daxiwe

* * *
:dpyna epipy'eëå BzLà úà øécnäe` la`d zial jlz `ly ©©¦¤¦§§

:`xnbd dywn .daezk ozie `ivei ,dzynd zialàîìLa¦§¨¨
jlz `ly dxicdyk,äzLnä úéáì§¥©¦§¤
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המשך ביאור למס' כתובות ליום חמישי עמ' ב
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לו

שמות ו, כד – ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה 
משפחת הקרחי

נג

אל"ף,  באות  המתחילים  קרח  בני  בשלשה  רמזים 
מתחילים  ששמותיהם  גבורות  לשלשה  המתקה  דהם 
ג"כ באות אל"ף – כנגד בינה )השכל(, ז"א )המדות(, 

מלכות )בחי' מעשה( וכו'
ג'1 בני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף, אסי"ר2 אלקנ"ה 
אביאס"ף הוא מספר תורה במכוון, היפך מקרח שכפר 

בתורת3 משה.

1( בסימן זה מבאר כמה שאלות ודיוקים בפסוק, והם:
א( כל דבר בתורה הוא בדיוק, מה הטעם דהיו לקרח "שלשה" בנים 

דוקא?
ב( כל אחד משמותיהם מתחיל באות "אל"ף", הלא דבר הוא?

ג( כתוב בתניא – שער היחוד והאמונה פרק א, כל דבר ודבר שמו 
אשר יקראו לו בלשון הקודש זהו חיותו, מה טעם להשמות "אסיר, 

אלקנה, ואביאסף"?
ג(  "אלקנה",  ב(  "אסיר",  א(  השמות,  של  לה"סדר"  טעם  ד( 

"אביאסף"?
ם "אביאסף" בתוספות אות א', ובדברי  ה( דיוק, שבתורה כתוב הׁשֵ

הימים-א ו, כב: "אביסף"?
וחברון  ויצהר  עמרם  קהת  "ובני  כתוב  יח  דבפסוק  בכתוב,  דיוק  ו( 
המשפחות,  תולדות  סדר  על  הפסוקים  הולך  ואח"כ  ועוזיאל", 
בפסוק כ' "ויקח עמרם את יוכבד... ותלד לו את אהרן ואת משה", 
ובפסוק כא "ובני יצהר קרח ונפג וזכרי", ובפסוק כב "ובני עוזיאל 
מישאל ואלצפן וסתרי", ומסיים בפסוק כד "ובני קרח אסיר ואלקנה 
ואביאסף אלה משפחת הקרחי", למה דוקא מסיים בבני קרח "אלה 
משפחת הקרחי", משא"כ ביצהר ועוזיאל אינו מסיים אלה משפחת 

היצהרי והעוזיאלי?
ויבואר בפנים.

2( אסיר )בגי' 271( + אלקנה )186( + אביאסף )154( = 611, וכן 
תורה בגי' 611. ראה הערה 3.

מספר תורה במכוון, היפך מקרח שכפר בתורת משה: יש לומר   )3
הכוונה, דהרי מחלוקת קרח על משה הי', דקרח טען למשה "מלבך 
אתה בודאם" )מדרש תנחומא סי' ב' פ' קרח(, ומשה ענה "לכן אתה 
וכל עדתך הנועדים על ה', המחלוקת הזו שאתם עושים, אינה כנגדי, 
אלא כנגד הקב"ה" )שם סי' ו(, וכפרש"י )קרח טז, יא( "כי בשליחותו 

]של ה'[ עשיתי".
והנה במסכת מכות כג, ב "תורה צוה לנו משה מורשה, תורה בגי' 
תרי"א הוי, אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום" עי"ש. ופרש"י, 

והיינו דכתיב תורה צוה לנו משה, ושתים מפי הגבורה הרי תרי"ג.
וזהו הרמז בהגימטריא, דבני קרח עשו תשובה ואמרו "דמשה אמת 
לך",  יהי'  ולא  "אנכי  בשתים  האמין  עצמו  דקרח  אמת",  ותורתו 
וכמ"ש )תנחומא שם ד( "וכולם שמעו בסיני אנכי ה' אלקיך" עי"ש, 
ומחלוקת קרח הי' על התרי"א מצוות ששמענום ממשה, וע"כ "בני 
קרח עשו תשובה" הי' על התרי"א מצות, דגם הם מפי הגבורה, וזהו 

דהגי' של שָמם הוא תרי"א וד"ל.
אמת",  ותורה  אמת  "משה  כתוב  דלא  אמת",  "ותורתו  הדיוק  וזהו 
ממשה,  ששמענום  התורה  על  "תורתו"  על  הי'  קרח  דמחלוקת 

הנה  מהם.  אחד  בכל  באל"ף  מתחילין4  ושמותיהן 
אהי',  והוא,  באל"ף5  המתחילין  שמות  ג'  יש  כמו"כ 
אלקים, אדנ"י, שכולם הם בחי'6 גבורות )וכמ"ש בפרי 

עץ חיים7 בכוונת תשליך ע"ש(.

התרי"א מצות וד"ל.
והיינו דיוק הלשון כאן "שכפר בתורת משה" ולא שכפר בתורה.

הקרחי"  משפחת  "אלה  ו(  שאלה  )כנ"ל  הפסוק  דמסיים  דזהו  וי"ל 
לרמז ה"צירוף" של בני קרח ביחד בגי' "תורה" וד"ל.

4( מבאר ומרמז, דהשלשה בני קרח, ששמותיהן מתחילים באות א' 
אדני",  אלקים  אביאסף" הוא כנגד הג' שמות "אהי'  אלקנה  "אסיר 
"אביאסף"  "אלקים",  ם  ׁשֵ כנגד  "אלקנה"  אהי',  ם  ׁשֵ כנגד  "אסיר" 

ם "אדני". וראה הערה 5. כנגד ׁשֵ
5( ג' שמות המתחילין באות א'... שכולם הם בחי' גבורות: פירוש, 
)בכללות(  נחלק  בו  המלובש  והנשמה  דהאדם  בחסידות  מבואר 
בריאה  אצילות  עולמות  הד'  כנגד  והם   – ובחינות  חלקים  לארבעה 

יצירה עשיה וכו', והם:
א( עצם הנשמה בחי' "חכמה" – אמונה )ראה תניא פרק יט(, והוא 
רע  ששום  היא",  "טהורה  בחי'  מישראל,  שבכ"א  היהדות  נקודת 

ם הוי'. וטומאה אינו מגיע לשם וכו', ובכללות הוא ׁשֵ
"בינה",  בחי'  הוא  ובכללות  שבאדם,  השכל   – שבנפש  החב"ד  ב( 
ובחי' זו הוא האיך שהאדם בציורו ושכלו משיג ותופס אלקות, ולפי 
שהאדם הוא מוגבל, ע"כ ממנו יכול להשתלשל בחי' דין וגבורה. – 

ם "אהי-ה". והוא ׁשֵ
ג( המדות שבלב בחי' ז"א, ויש בחי' מדות מנפש האלקית ויש מנפש 

הבהמית וכו', שם "אלקים".
ד( המעשה של האדם בחי' מלכות, ואין מלך בלא עם מלשון עוממות 
הפעולה  ועוד(,  ז.  ו.  פרקים  והאמונה  היחוד  שער  שם  )ראה  וכו' 

ם "אדני". בהעולם מלשון העלם והסתר – גבורה, ׁשֵ
האדם  חלקי  ב"שלשה"  רק  להאחז  יכול  דהקליפה  שמבאר,  וזהו 
השכל, המדות, והמעשה, וכנגדם הוא השמות "אהי', אלקים, אדני", 
אלו.  גבורות  בחי'  השלשה  שהמתיקו  קרח  בני  ה"שלשה"  והיינו 

ומבאר כאן בפרטיות, דה"שלשה" בני קרח הם כנגד ג' בחי' אלו.
ם "אהי-ה". "אסיר" כנגד בחי' בינה )השכל( ׁשֵ

ם "אלקים". "אלקנה" כנגד בחי' ז"א )המדות( ׁשֵ
ם "אדני". "אביאסף" כנגד בחי' מלכות )מעשה( ׁשֵ

6( ראה לעיל סי' נב. גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סי' רב, מ"ש 
"עקב אשר שמע אברהם", "עקב" בגי' השמות אהי' אלקי"ם אדנ"י, 
דאברהם המתיק בחי' גבורות אלו עי"ש. בחי' גבורות אלו, וכן וידו 

אוחזת בעקב עשו.
7( פרי עץ חיים סוף שער שופר וז"ל: ומנהג טוב לומר ]סדר תשליך[ 
מנין  הם  איך  פירושים  אל  ולכוין  קודם שקיעת החמה,  מנחה  אחר 
בדיקנא,  וא'  א'  כל  מקום  והיכן  מכילין,  י"ג  נגד  ת"ד  י"ג  לחשבון 

שתכוין באיזה מקום בדיקנא הם רמוזים.
והנה )מיכה ז, יח( מי אל כמוך, יש ב' תיקונים שהם: יכבוש עונותינו, 
ותשליך  והב',  מכילין.  די"ג  חסד  נוצר  ]נגד[  ניקוד  אותו  ותכווין 
הדינין  מקום  כי  והכוונה,  לאלפים.  תיקון  נגד  ותכוין  ים,  במצולות 
למעלה, הוא התיקון דלאלפים, כאשר בארנו בענין מצולות ים. ונוצר 
נוצר  מן  להמשיך  לכוין  הוא,  והכוונה  העוונות,  הכובש  הוא  חסד 
חסד ההוא, מזל החסד, הוי"ה דיודין כמנין חסד, וממנו תאיר אור 
ג' שמות המתחילין  כן, ע"ש  ונקרא  וכו',  ט'  לאלפים, שהוא תיקון 
אלהי"ם  להמתיק  ותכוין  אדנ"י.  אלהי"ם,  אהי"ה,  שהם:  באלפין, 

ילקוט לוי יצחק על התורה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לז

והם: בבינה – אהי'8,
בגבורה דז"א9 – אלקים,

במלכות – אדנ"י10.
הנה בני קרח הללו תקנו והמתיקו את כל הגבורות11 

הדינין,  שורש  הם  אדנ"י  אלהי"ם  כי  ים,  מצולת  הנקראים  אדנ"י, 
הנקרא מצולת ים.

והנה אהי"ה דיודי"ן העולה*( קס"א כנ"ל, ע"י השפע שהשפיע בו 
נוצר חסד, כנ"ל לאלפים העולה קס"א, הנה ממתיק אח"כ אלהי"ם 
העולה  קס"א  במנין  הם  כי  הגם  באלפין,  מתחילין  שהם  אדנ"י, 
כל  ים  במצולות  ותשליך  ואז  וכולל(  אותיות  ט'  עם  )ר"ל  לאלפים 
חטאתם, שהוא תיקון ט' של מי אל כמוך. ואז, אותן החטאים שעשה 
האדם, שהם אותן המזיקים אשר ברא ע"י חטאו, הם יורדים במצולת 
ים, וסמא"ל ונחש שהם צלמות, אינם יונקים מלמעלה, שכבר נמתק 
שורש יניקתם שהם הדינין, והם אדנ"י אלהי"ם, ואינם יונקים מהם 
ע"י  קדושה  ניצוץ  בתוכה  שאין  וקליפה  חטאת  שאין  ולפי  וכו'. 
חטאת, לכן בהגיעך אל ונקה מזל י"ג, שהוא אהי"ה דיודין העולה 
קס"א כמנין אלפים, וכמנין אלהי"ם אדנ"י כנ"ל, הנה אז תכוין בונקה 
ונקה לשון נקוי הכסף מן העופרת, והוא  שהוא קס"א כנ"ל, ולשון 

המברר והמנקה קדושה מתוך הקליפה. עי"ש.
*( אהי' במילוי יודי"ן העולה קס"א, והוא: אל"ף )111( + ה"י )15( 
+ יו"ד )20( + ה"י )15( = 161 קס"א, וכן "אלפים" בגי' 161 קס"א, 

וכן "ונקה" בגי' 161 קס"א כדלקמן.
ם אהי' הוא בינה, לעיל סי' ב הערה 13. 8( ראה הביאור והטעם דׁשֵ

9( ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סי' סח סעיף ב.
10( אדנ"י דמלכות: ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ז וז"ל: 
הקדוש  והעלים  שהסתיר  הזה  וההסתר  הצמצום  וטעם  סיבת  הנה 
ברוך הוא את החיות של העולם כדי שיהי' העולם נראה דבר נפרד 
בפני עצמו הנה הוא ידוע לכל כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל 
התגלות מלכותו יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות 
שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו אפילו היו 
לו בנים רבים מאד לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים 
לבדם רק ברוב עם דווקא הדרת מלך, ושם המורה על מדת מלכותו 
יתברך הוא שם אדנות כי הוא אדון כל הארץ ונמצא כי מדה זו ושם 
זה הוא המהוין ומקיימין העולם להיות עולם כמות שהוא עכשיו יש 

גמור ודבר נפרד בפני עצמו, ע"ש.
11( ביאור הג' בחי' גבורה בעבודה: דמלכות, ז"א, בינה, ראה תורת 
מבואר  וז"ל:   ,1609-1610 עמוד  ח"ג  ה'תשמ"ג  התוועדויות  מנחם 
אתה  ביעקב  וצדקה  "משפט  ד(  צט,  )תהלים  הכתוב  בפי'  בכ"מ 
עשית", "משפט" לפני "צדקה" – שלכל לראש צריך האדם לשפוט 
את עצמו )לפי מעשיו ועבודתו כו'( כמה מגיע לו מכל רכושו, וע"י 
"משפט" זה מגיע למסקנה שחלק גדול מרכושו אינו מגיע לו, ולכן 

נותן זאת לצדקה.
דוגמא פשוטה ל"משפט" המביא לצדקה – המבואר באגה"ק )סט"ז( 
שכאשר "העני צריך לחם לפי הטף ועצים וכסות בקרה וכה"ג, כל 
דברים אלו קודמין לכל מלבושי כבוד וזבח משפחה בשר ודגים וכל 
. . שאינן חיי נפש ממש", וכפי שמסיים שם ש"זהו עפ"י  מטעמים 
שורת הדין גמור", וכתוצאה מ"משפט" זה – נותן הוא לצדקה את כל 

עניני המותרות ביחס לחיי נפש ממש.
גבורה  דמלכות,  )גבורה  דגבורה  הבחי'  ג'  של  ענינם  מובן  ועפ"ז 

דז"א, וגבורה דבינה( – בעבודת האדם:
ענין ה"משפט" )דין וגבורה( בשייכות אל המעשה בפועל ממש – הרי 

הללו.
גבורה  לבינה,  לכוונם,  שיש  ותראה  בשמותם  ודוק 

דז"א, ומלכות.
מלשון  הוא  אסיר  כי  דבינה,  גבורות  י"ל  אסיר12, 
מצד  )היתר  גבורות  מצד  הוא  איסור13  וכל  איסור, 
מלשון  הוא  ואסיר  הגבורות(,  מצד  ואיסור  החסדים 
קשר14 הוא בבינה ששם אסורים וקשורים כל הגבורות. 
על  איסר  לאסור  כמ"ש15  בנדרים  אסר  לשון  ומצינו 

נפשו. ונדרים הם בבינה16 כידוע17.

זה בחי' "דינה דמלכות", כי ספירת המלכות ענינה – מעשה בפועל.
דז"א.  גבורה  בחי'  הוא   – שבלב  למדות  בשייכות  ה"משפט"  ענין 
דהנה, מכיון שנתינת הצדקה צריכה להיות בסבר פנים יפות ומתוך 
)ולא מספיק רק המעשה בפועל( – מובן, שענין ה"משפט"  שמחה 
צריך לחדור גם ברגש הלב, היינו, במקום שיהי' בו הרגש "ארץ לא 
שבעה מים", "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים כו'" – יפעול בעצמו את 
הרגש שכל המותר ביחס לחיי נפשו מגיע לזולת. וזהו בחי' גבורה 

דז"א בעבודת האדם – ענין ה"משפט" )גבורה( ביחס לרגש שבלב.
וענין ה"משפט" בשייכות לשכל והבנה  והשגה – הוא בחי' גבורה 
לענין  הקשור  בכל  ומחשבתו  בשכלו  ההתבוננות  שזוהי  דבינה, 
ה"משפט". דהנה, מבואר בתניא )פ"ל( החשבון השכלי שמביא את 
האדם להיות במעמד ומצב ד"הוי שפל רוח בפני כל האדם" – עי"ז 
להיות  לחטוא,  לו  גרם  ש"מקומו  הזולת,  על  זכות  לימוד  שמוצא 
ויצרו בוער   .  . ולהיות מיושבי קרנות  פרנסתו לילך בשוק כל היום 
כתנור בוערה מאופה כו'", וכך הולך ומלמד עליו זכות )היינו, אפילו 
כאשר בגלוי לא רואים בו ענין של זכות, הרי הוא מתייגע ללמוד עליו 
זכות הנ"ל צריכים  לימוד  עניני  וגם פשוט שכל  והנה, מובן  זכות(. 
להיות ביחס לכל אדם, מלבד בנוגע לעצמו! כי – כאשר האדם יתחיל 
ללמד זכות על עצמו ]שמה שיצרו מתאווה כו' – הרי זה מפני שכך 
בראו הקב"ה, ומה שאינו יכול לכבוש את יצרו – הרי זה מפני ש"יצרו 
בוער כתנור כו'", וכיו"ב[, מי יודע לאיזה מצב עלול הוא להגיע..! 
ודין(,  )גבורה  ענין של "משפט"  להיות  צריך   – לעצמו  בנוגע  אלא 
לעשות  ומחשבתו  בשכלו  ההתבוננות   – דבינה  גבורה  בחי'  וזוהי 

"משפט" בנוגע לעצמו, ע"ש.
ם "אסיר" מרמז בחי' גבורות ד"בינה" מצד  12( ומבאר ומרמז דבׁשֵ

כמה טעמים, והם:
א( "אסיר" מלשון קשר בחי' בינה, ומלשון "אסור" מצד הגבורה.

ב( מלשון "אסר" ו"אסור" בנדרים, בחי' בינה.
ג( בגימטריא שמות השייכים לבחי' בינה.

ד( מלשון "אסרו חג" בחי' בינה.
ה( ומלך – ז"א – אסור ברהטים בנה"י דבינה.

13( ראה תניא פרק ז. עי"ש.
אסורים  הם  האסורות...  וביאות  מאכלות  "משא"כ  שם  תניא   )14

וקשורים בידי החיצונים לעולם".
15( מטות ל, ג.

16( ראה לקוטי תורה מטות פג, ג. אור התורה שם א'רעו, א'שכו-ז. 
שם.  ובהנסמן  לז  ע'  ח"א  תרל"ט  המאמרים  ספר   – שמואל  תורת 
יצחק עה"ת חלק  לוי  ילקוט  ואילך.  ע' 1078  ד  לקוטי שיחות חלק 

ג' סי' קטז. קיז.
ויצא  פ'  בזהר  ועיין  דבינה  בנה"י  ברהטים  אסור  ז"א  “ומלך   )17
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ויש לומר, אסיר גימט'18 יהו"ה ס"ג19 אהי"ה קס"א, 
שהשמות הללו הם בבינה.

ספירה  שהיא  בבינה21  הוא  חג  חג,  אסרו  וכתיב20 
למטה,  מלמעלה  הג'  וספירה  למעלה  מלמטה  הח'22 
הוא  שאסר  הרי  דבינה,  לחג  איסור  לעשות  צריך  הנה 

בחי' חג דבינה.
אלקנה23, י"ל בגבורה דז"א, כי אלקנה שמספרו24 ו' 
ו"ק  על  כלל  בדרך  רומז  מקו"ם  ומספרו  א"ל,  פעמים 
ומעלה  רוחות  ד'  ו"ק  בו  בחי' מקום שיש  והוא  דז"א 
ומטה. ובפרט י"ל שרומז על גבורה דז"א שהיא מדה 
הששית הן מלמעלה למטה, כתר, חכמה, בינה, דעת, 

יצחק  לוי  )לקוטי  ע"ש"  השני  בפירוש  שם  ובמק"מ  רע"ב  דקס"א 
כאן(.

ם הוי' )26( + ס"ג ]והוא: יו"ד ה"י וא"ו ה"י[ 63 +  18( פירוש: שֵׁ
ם אהי' )21( + המילוי ביודי"ן בגי' קסא, ]הוא: אל"ף )111( + ה"י  שֵׁ

)15( + יו"ד )20( + ה"י )15( =[ 161, קסא,
 +  )21( אהי"ה  ם  שֵׁ  +  )63( ס"ג   +  )26( הוי'  ם  שֵׁ ביחד  הכל:  סך 

המילוי קסא )161( = 271 מספר אסי"ר. ראה המצויין בהערה 19.
19( יהו"ה ס"ג . . בינה. ראה הביאור במאמרי אדמו"ר הזקן ענינים 

עמוד קפב ואילך. אור התורה ענינים ע' רמ ואילך.
אהי"ה קסא . . בינה. כנ"ל הערה 8.

20( תהלים קיח, כז.
21( חג הוא בבינה: כידוע דבחגי מועדים הוא זמן גילוי מוחין דאימא 
)בינה( בחי' שמחה "ושמחת בחגך". ראה לקוטי תורה פרשה צו יא, 
ג. המשך וככה תרל"ז סעיף ד' ואילך )תורת שמואל – ספר המאמרים 

תרל"ז ח"ב ע' שצב ואילך(. המשך שמח תשמח תרנ"ז בתחלתו.
תפארת,  נצח,  הוד,  יסוד,  מלכות,  הוא:  למעלה  מלמטה  היינו   )22
כתר  הוא:  למטה  ומלמעלה  "ח".  ואות  מספר  בינה,  חסד,  גבורה, 

חכמה בינה, מספר ואות "ג".
ם ובאותיות "אלקנה" מרומז, דהוא בחי' ז"א  23( מבאר ומרמז דבׁשֵ

)המדות( – גבורה ד"אלקים", והוא מצד תשעה טעמים, והם:
א( "אלקנה" בגי' ו' פעמים "אל" כנגד ו' קצוות דז"א.

ב( "אלקנה" בגי' "מקום", כנגד ששה קצוות דז"א )הששה מדות(.
ג( בהנ"ל, בחי' "גבורה" הוא מדה ה"שישית".

ו'  ו',  אות  והתכללות  צירוף  בגי'  הוא  "גבורה"  מספר  בהנ"ל,  ד( 
פעמים ו' הוא ל"ו, ל"ו פעמים ו'  בגי' "גבורה".

כתוב  גבורה  בחי'  שיצחק  וזהו  ל"גבורה",  מרמז  ו'  אות  בהנ"ל  ה( 
בו "שמות" מלא ו, )משא"כ אברהם בחי' חסד כתיב "כשמת" בלי 

אות ו'(.
אותיות  כנגד  ד"אלקנה"  "אל"  אותיות  הנ"ל,  א'  לאות  בהמשך  ו( 
אותיות  כנגד  "אלקנה"  ם  מׁשֵ "קנה"  ואותיות  )גבורה(,  "אלקים" 
גבריאל  המלאך  שנעץ  לה"קנה"  רמז  "אלהי"ם",  ם  מׁשֵ "הים" 

)גבורה( בים.
)פ' פנחס דף  "קנה" מרמז לגבורה, וכמ"ש בזהר  ז( בהנ"ל אותיות 
רנא( קנה דנעץ גבריאל, עלי' נבנה עיר רומי – מזרע עשו בחי' גבורה.

ח( "קנה" מלשון "קנה מדה", בחי' מדה וגבול – גבורה.
ט( בהנ"ל קנה המדה בחי' "רקיע" הנברא ביום שני – בחי' גבורה.

24( "אלקנה" בגי' 186, וכן ו' פעמים "אל" )6 × 31( = 186. בגי' 
מקו"ם.

חסד, וגבורה, והן מלמטה למעלה מלכות, יסוד, הוד, 
נצח, תפארת, גבורה. ומספר גבורה25 הוא התכללות ו' 
ג' פעמים זה על זה, ו' פעמים ו' ל"ו, ו' פעמים ל"ו הוא 

מספר גבורה, )וזהו ששמות26 דיצחק27 הוא מלא ו'(.
ם29  שֵׁ ויתפרש28 אל דאלקנה הוא בחי' אל דאלקים 
שנעץ31  הקנה  בחי'  הוא  דאלקנה  וקנה30  הגבורה. 
הי"ם  אותיות  היינו  בים,  דגבורה  המלאך  גבריאל 
הים.  אל32  אותיות  הוא  אלקים  שם  כי  אל-הים.  דשם 
ועיין לקמן33 ]בזהר[ פינחס דרנ"א ודרנ"ב ע"א מבואר 

25( פירוש: גבור"ה בגי' 216, וכן אות ו' כפל אות ו' )6 × 6( = 36, 
ל"ו. ומספר ל"ו פעמים ו' )36 × 6( = 216, גבור"ה. והיינו שתיבת 

ומספר גבור"ה הוא כפל והתכללות דאות ו.
26( בראשית כו, יט " ויקרא להן כשמות כשמת אשר קרא להן אביו". 
דמ"ש "כשמת" באברהם – בחי' חסד – הוא חסר ו', משא"כ ביצחק 
– בחי' גבורה הוא מלא אות ו'. ראה הביאור בילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק א סימן רכ. רכא.
27( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פ"ג. מאמרי 
אדמור הזקן על פרשיות התורה ח"ב עמוד תקפ, ובהנסמן שם. תורת 
ואילך.   357 עמוד  ה'  לקוטי שיחות חלק  ד.  ג.  קמז,  חיים בראשית 

חלק כ' עמוד 101 ואילך.
ם "אל" לפעמים הוא מדת החסד כמ"ש "חסד אל כל  28( פירוש: דׁשֵ
ם אלקים  היום", ולפעמים הוא בחי' גבורה, דהוא אותיות "אל" מׁשֵ

בחי' גבורה.
29( ראה תניא שער היחוד והאמונה פרק ו. ז.

ם "אל-קנה", אותיות "אל" הוא אותיות  30( פירוש: מבאר ומרמז בׁשֵ
ם "אלקים" כנ"ל. "אל" מׁשֵ

ואותיות "קנה" מרמז לשלשה פרטים:
א( קנה הוא רמז לה"קנה" שנעץ המלאך גבריאל בים שעלי' נבנה עיר 

רומי )ראה הערה 31(, ו"גבריאל" הוא בחי' גבורה כידוע.
אותיות  כנגד  והוא  "בים",  גבריאל  שנעץ  לה"קנה"  מרמז  קנה  ב( 

ם "אל-הים" וד"ל. "הים" של ׁשֵ

ג( בהנ"ל ממנו נבנה עיר רומי של עשו )ראה הערה 33(, ועשו הוא 
בחי' גבורה.

31( ראה ירושלמי עבודה זרה פ"א. שבת נו, ב. זהר ח"ג דף רנב, א 
ע' דש. רשימות  )לקמן הערה 33(. ביאורי הזהר להצמח צדק ח"א 

כ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת יט.
ונמצא דחמשה אותיות "אלקנה", הוא כנגד ומרומז בהחמשה   )32

ם "אלקים" בחי' גבורה. אותיות דׁשֵ
ואמר )לפרש  רבי שמעון פתח  וז"ל:  ג' דף רנא ע"ב  33( זהר חלק 
מש"כ( גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים )דוד המלך התפלל 
בין הקנים, שאומתו  להקב"ה, גער בעשו הנמשל לחזיר היער הדר 
חזקה בין שאר האומות, שאינן נחשבות כנגדה אלא כעגלים. )רש"י 
ומצודות(, ומפרש רבי שמעון בזהר( גער חית, דא חיה דאתאחד בה 
קנה  )זו היא החיה שנתאחז בה עשו והיינו הלילי"ת, ומש"כ(  עשו 

תנינן )למדנו במס' שבת דף נו ע"ב( דביומא דנסב שלמה מלכא בת 
פרעה )שביום שנשא שלמה המלך את בת פרעה(, בא גבריאל ונעץ 

קנה בימא רבא, ועליה אתבני קרתא דרומי וכו' )בא מלאך גבריאל 

ונעץ קנה בים הגדול, שעליה נבנה אחר כך עיר של רומי(, ובגין כך 
איהי שלטא על עלמא )ובכח זה הוא שולט בעולם(, ועל שולטנו דא 
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שעשו34 אחיזתו הוא במדת הגבורה דיצחק שהוא עשו 
הוא סוספיתא35 דדהבא.

גם קנה י"ל, הוא בחי' קנה המדה שכל מדידה וגבול 
הוא מצד הגבורות, ועיין בזהר פקודי דרל"ג ע"א ע"א 
בבחי'  המדה  הוא  המדה  וקנה  שם.  הזהר36  ובביאורי 
רקיע כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל37 בישעי' בפסוק 
מי מדד בשעלו מים ע"ש, הנה רקיע נברא ביום שני38 

דמדת הגבורה.
מתאספים  שאלי'  דמלכות  גבורות  י"ל  אביאסף39, 
כל הגבורות, וכמ"ש במאורי אור מע' אסיפה40 שהוא 

כתיב )ועל זה השלטון נאמר( קנה וסוף קמלו )קנה הוא הס"מ וסוף 

היא הנוקבא דליה, שהיא בסוף הספירות דקליפה, ששניהם שולטים 
בגלות על העולם, אבל עתידים להיות נכרתים ונאבדים, מלת קמלו 
פירושה כריתה( קנה )שהוא הס"מ(, שולטנותא וראש לכל מלכוון 
וכו' )הוא השליט והראש על כל המלכויות של האומות(, וזמין קדשא 

בריך הוא לתברא ליה לההוא קנה )ועתיד הקב"ה לשבור את הס"מ 

הנקרא קנה(, כגוונא דא )באופן זה, דהיינו( יתבר רגליה דק' מקנה 
וישתאר הנה )שישבור את רגלה של אות ק של "קנה" ותשאר מלת 

וזרועו  יבא,  בחזק  אלהי"ם  אדנ"י  הנה  הכתוב(  סוד  וזה  "הנה", 
מושלה לו, הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו וכו'. עי"ש.

ראה תורת מנחם – ספר המאמרים באתי לגני חלק א' עמוד ער. עמוד 
רצה.

34( שעיר רומי הוא שייך לעשו )אדום(, ראה גיטין נז, ב. מגילה ו, 
ב. רש"י סוף פרשת וישלח. רמב"ן ספר הגאולה שער שלישי. לקוטי 
שיחות חלק ה' עמוד 411. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קצז. 

רא.
35( עשו הוא בחי' גבורה: עשו נק' אדמוני )בראשית כה, כה( הוא 
מבחי' "סוספיתא דדהבא" פסולת הגבורה דיצחק, ראה זהר חלק ב' 
דף רכד, ב )מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קפז הערה 7(. 
חלק א' קלז, ב. תורה אור כ, ב. מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב עמוד 

לג. תקס"ה עמוד כ. לקוטי שיחות חלק כ עמוד 101 ואילך. ועוד.
36( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ]קה"ת ה'תשע"ה[ קיח, ג 

ואילך. 
37( מבאר שם מ"ש )ישעי' מ, יב( "מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת 

תכן", שמים הוא בחי' רקיע ע"ש.
38( בראשית א, ו. וראה לקוטי תורה פרשת אמור דף לא, ד. תורת 

חיים בראשית ח, ד. וראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג’ סימן קסג.
מצד  ד"מלכות",  )גבורה(  לבחי'  מרמז  "אביאסף"  ם  דׁשֵ מבאר   )39

כמה טעמים, והם:
א( "אסף" מלשון "אסיפה" שהוא במלכות.

ב( "אסף" מלשון "מאסף לכל המחנות" הכתוב בשבט "דן", שנקרא 
ע"ש )ויצא ל, ו( "כי דנני אלקים" מלשון דין – גבורה דמלכות.

ג( בהנ"ל, "דן" הוא עיקר אותיות "אדני" בחי' מלכות.
ד( בהנ"ל, דן אמו "בלהה" בגי' מ"ב, שהוא בגבורה.

בחי'  ד"ענבים"  בזהר  מ"ש  ע"ד  המחנות"  לכל  "מאסף  בהנ"ל,  ה( 
מלכות, מאסף יין ושכר בתוכו.

ו( מ"ש בזהר "מאסף לכל המחנות" בשירת המלאכים בלילה ד"אסף" 
שמו, וכאן הוא "אבי-אסף".

40( ראה מאורי אור אות א' סעיף קו וז"ל: אסיפה במלכות כי שם 
מקום הוועד וההתאספות.

הגבורות  כל  התאספות  על  יתפרש  ובנדו"ד  במלכות, 
כשמו41,  גבורות  בחי'  שהוא  שדן  כמו  ע"ד  במלכות. 
מאסף  הוא  דמלכות,  אדנ"י  דשם42  ד"ן  אותיות  והוא 
לכל המחנות, ועיין זהר פרשת נשא דקכ"ז ע"א43 בענין 
יין שכר וענבים שהוא הג' גבורות דבינה, גבורה דז"א, 
ומלכות, ואמר שם שענבים דאימא תתאה מלכות כניש 
יין ושכר לגווה. ועיין מענין מאסף לכל המחנות לעיל 
שמי',  שאסף  שם  ומבואר  ע"ב44  דס"ד  ג'[  חלק  ]זהר 
ובנדו"ד הוא אבי אסף. ועיין זהר פ' בלק דקצ"ז ע"א 
תראה שם שדן מאסף לכל המחנות הוא בחי' מלכות דן 

דאדנ"י כמ"ש בהגהת45 מהרח"ו שם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רפז

41( “ושם אמו בלה"ה מספר מ"ב דגבורות" )לקוטי לוי יצחק כאן(.
כבר  והנה  וז"ל:  בשלח  ס"פ  מהאריז"ל  תורה  בלקוטי  ראה   )42
ביארנו וידעת, כי עיקר שם אדנ"י ד"ן, ובא אל"ף דאהי"ה בתחלתו 

וי' בסופו, למתק אותיות ד"ן באמצע עי"ש.
וראה ספר המאמרים ה'תרס"ה ע' קפו. לקוטי שיחות חלק כ' עמוד 

224 הערה 66.
43( וז"ל: עובדא דא )מעשה זו של פרישות הנזיר(, ומלה דא )ודבר 
זה של איסור שתיית יין(, רזא עלאה הוא )הוא סוד גדול(, לאתפרשא 
מן דינא בכלא )להבדל ולהתרחק מכל בחינת הדינים(, והא ידיעא 

ההוא אילנא דחב ביה אדם קדמאה ענבים הוו )והרי נודע כי העץ 

הדעת שחטא בו אדם הראשון היה ענבים )כמבואר במס' ברכות דף 
שבה  הדעת  עץ  באכילת  המלכות  במדת  שפגם  כלומר  סוע"א(,  מ 
סוד הענבים(, ודא הוא רזא דמלה )וזהו סוד הדבר(, דהא יין ושכר 
וענבים בסטרא חד אתאחדו )כי יין ושכר וענבים בצד אחד נאחזים, 

כי כולם הם סוד הדינים והגבורות(, כי יין לעילא )יין למעלה בבינה 
ואוקמוה )וכבר  שבה יין המשמח, וממנה תחילת התעוררות הדין(, 
ביארו כן החברים(, שכר לשמאלא )שכר לשמאל בגבורה דז"א, שבה 
יין המשכר בסוד דין הקשה(, דהא שכר מיין נפקא )כי השכר יוצא 
במלכות(,  )הם  ענבים  הבינה(,  מן  נמשכת  הגבורה  כלומר  היין,  מן 
הגבורות  כל  כי  אליה,  הגבורות  כל  )שמקבץ  לגביה  כלהו  דכניש 

מבינה וגבורה נכללות בה(, ודא הוא אילנא דחב ביה אדם קדמאה 
בחד  כלא  כך  בגין  אדם הראשון(,  בו  עץ הדעת שחטא  סוד  )והיא 
סטרא אתאחד )ולכך הכל נאחז בצד אחד, כי כולם הם בחינת דינים 

הנכללים במלכות. )רמ"ק ומק"מ ומפרשים( עי"ש.
44( בזהר בענין שירת המלאכים בלילה, וז"ל: בתר דאתפליג ליליא 
ואז(  יחד,  כולם  ומתאספים  הלילה  שנחלק  )אחר  כלהו  ומתכנשי 

וכניש  אחד(,  ממונה  עליהם  מתמנה  )אז  ממנא  חד  עלייהו  אתמנא 

לכל משריין )והוא מאסף את כל מחנות הקדושים(, כמה דאת אמר 

)כמו שנאמר במדבר י, כה( מאסף לכל המחנות וגו', ואסף שמיה, 
בתהלים  הנזכר  שלמטה,  אסף  כנגד  שמו  )ואסף  דלתתא  לקבליה 

כל  הם  ידו  )ותחת  ממנן  סרכין  אינון  כל  ידיה  ותחות  נ'((,  )מזמור 
)והם  צפרא  דאתי  עד  תהלות  ומבשרי  הממונים(,  השרים  אותם 

מבשרים תהלות ה' עד שבא הבקר. עי"ש )רמ"ק ומפרשים((.
וכתוב  המחנות",  לכל  "מאסף  דן  בשבט  מ"ש  מביא  דבזהר   )45

הגהות מהרח"ו וז"ל: ד"ן אדנ"י. עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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מ

יא, כח-ו – ברוך אתה בבואך וברוך אתה 
בצאתך

א. ראיתי בענין זה בספר תהלה דויד פירוש על תהלים 
לגאון אחד ספרדי הביא שם דבר נחמד וזה לשונו, ראיתי 
בס' כתב יד ישן נושן כתוב על קלף מרבינו יהודה החסיד 
זצ"ל שכתב וזה לשונו משה רבינו ע"ה אמר בתחלה ברוך 
אתה בבואך לפי שהיו ישראל מוכנים להכנס לארץ תחילה, 
וכיון שידע שילכו אחר כך בגלות אמר אחר כך וברוך אתה 
והוא  לארץ  נכנסו  דכבר  להיפוך  אמר  דוד  אבל  בצאתך. 
צאתך  ישמור  ה'  אמר  בתחילה  ולכן  בירושלים,  מלך  הי' 
כשתצא מארץ ישראל ותלך בגלות, ואחר כך אמר ובואך 
טעמא  דהיינו  ואפשר  עכ"ל.  ישראל  לארץ  כשתחזור 
דמסיים ואמר מעתה ועד עולם, ור"ל דביאה הזאת לארץ 
אמן  בימינו  במהרה  הגאולה  בזמן  להיות  העתידה  ישראל 
לכן  כלל,  גלות  אחרי'  עוד  יהי'  שלא  עולמית  גאולה  יהי' 

כתיב אחר בואך מעתה ועד עולם.
גן רוה

כח, יב – יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את 
השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל 
מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה

ב. והלוית גוים רבים וגו'. נראה ענינו מפני שאמרו חז"ל 
)תענית י.( שארץ ישראל מקבלת ע"י הש"י ושאר ארצות 
כדכתיב  ישראל  בשביל  יורדת  שהשפע  והיינו  שליח,  ע"י 
כתיב  וכן  במתנה,  שהוא  דהיינו  בעתו  ארצך  מטר  לתת 
)לעיל יא, יד( ונתתי מטר ארצכם וכתיב )תהלים פה, יג( גם 
ה' יתן הטוב וארצנו תתן יבולה, אבל שאר ארצות בהלואה, 
מקבל  שאתה  תלוה  לא  ואתה  רבים  גוים  והלוית  וז"ש 
במתנה אבל שאר ארצות בהלואה, ועמ"ש שם עוד מ"ש 
ישעי' )נה, י-יא( כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ונתן 
אשר  עשה  כ"א  וגו'  דברי  יהי'  כן  לאוכל  ולחם  לזורע  זרע 
כי  לנמשל  דומה  המשל  כי  אשר שלחתיו  והצליח  חפצתי 
המטר יורד בארץ ישראל מן הש"י עצמו ושאר ארצות ע"י 
הש"י  ע"י  לפעמים  לישראל  המיועדת  הטובה  כן  השליח, 
וכן הי' ביציאת מצרים דכתיב  עצמו ופעמים ע"י השליח, 
יט, ד(  ולא השליח אבל אחר שיצאו כתיב )שמות  ה'  אני 

ואשא אתכם על כנפי נשרים ע"י עננים שהם שלוחים וכן 
יהי' לעתיד, והיינו דכתיב כי בשמחה תצאו היינו ע"י הש"י 

עצמו ובשלום תובלון היינו ע"י השליח.
פנים יפות

עליכם  ה'  שש  כאשר  והיה   – סג  כח, 
ישיש  כן  אתכם  ולהרבות  אתכם  להיטיב 
אתכם  ולהשמיד  אתכם  להאביד  עליכם  ה' 
שמה  בא  אתה  אשר  האדמה  מעל  ונסחתם 

לרשתה

ג. כן ישיש וגו'. בסנהדרין דף ל"ט אמר ר' שמואל בר 
נחמני מה דכתיב ולא קרב זה אל זה וכו' שאין הקב"ה שמח 
במפלתן של רשעים וכו', הוא אינו שש אבל אחרים משיש 
מדכתיב ישיש. נראה מזה להבין מה דכתיב בפרשת נצבים 
מאבותיך,  והרבך  והטיבך  וגו'  אלקיך  ה'  והביאך  ה(  )ל, 
ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש  ישוב  כי  ובתר הכי כתיב 
ישראל  בהיות  כי  ענינו  מיותר,  לשוש  מלת  אבותיך  על 
על אדמתן ושלום להם מכל צד הי' עיקר הברכה והשפע 
כמ"ש  אומות,  שאר  שותין  היו  ומתמציתם  ישראל  בארץ 
לעיל בפסוק והלוית גוים רבים אבל לעתיד בשעת הגאולה 
כל  ה' אלקיך את  ונתן  אויביו, כתב שם  נקמת  ה'  שינקום 
האלות האלה על אויביך ועל שונאיך, לכך כתב לשוש עליך 
ולא על מפלתן של  לטוב פירוש שישוש על הטובה שלך 
וכן  רשעים,  במפלתן של  הש"י שמח  אומות כמ"ש שאין 
תחתיהן  נכנעין  האומות  שהיו  להם  שלום  שהי'  באבותיך 

שש הש"י עצמו.
בהיות  כי  בזה  וההפרש  אבותיך,  על  שש  כאשר  וז"ש 
האומות בשלום והם נותנין הברכה לאומות כמ"ש והותירך 
בשעת  אבל  לאומות,  התמצית  נותנים  שהרי  אלקיך  ה' 
ממילא  האויבים  על  האלה  האלות  כל  ה'  שיתן  הגאולה 
השפע הרב לישראל יהי' די והותר, והיינו דכתיב והותירך ה' 
אלקיך לטובה, והטעם מה שלא אמרו שירה בבקיעת הים 
על ישועת ישראל, כי שם הישועה ע"י מפלה אבל בגאולה 
העתידה אין הגאולה ע"י מפלת האומות אלא שיתן הש"י 
את האלות האלה על אויביך לנקום נקמתו מהם, א"כ אין 

זה לזה.
פנים יפות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תבוא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zeaezk(ipy meil)

miqkp zegewldnìjxevúBðBæîjixv iax did `le ,zad ly §§
.z`f xnelàlàå,df weligl `id iax zpeeky yxtz m`eléàcz` §¤¨§¦

dàéáb äñðøtzadéìèìhnî énð,a`d yixedy oilhlhnn mb - ©§¨¨©§¨©¦¦¦©§§¥
åeli`äaeúk éàðzwx,àéáb éò÷ø÷nîe.àéáb àì éìèìhnîoi` §§©§¨¦§©§§¥©§¨¦¦©§§¥Ÿ©§¨
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מי `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h oey`x meil inei xeriy

ß lel` e"h oey`x mei ß

åë(à)ýåýé øLà õøàä-ìà àBáú-ék äéäå§¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«

i"yx£da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â∑(לו ׁשּכבׁשּו(קידושין עד ּבבּכּורים נתחּיבּו ׁשּלא את מּגיד ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
וחּלקּוה  .הארץ ְְִֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` h"i ,mei meid)

אלּול  ח"י ּתבֹוא ּפרׁשת ּבׁשּבת הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת ְֱֵֶַַַַַַָָָָֹּתכן
ּגֹו'". הארץ אל ּכי־תבֹוא "והיה ׁשּבת: קּבלת אחר ְִֶֶַַַַַָָָָָָָתרנ"ב
ּכׁשּתּגיע  ּבּמדרׁש. ּכדאיתא רצֹון, ּולׁשֹון מרּוצה לׁשֹון ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ'ארץ'
אחד  ּבכל ּובירּוׁשה מּלמעלה מּתנה ׁשהּוא ה'רצֹון' ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָאל
לעׂשֹותֹו ל"הֹורידֹו", 'ויׁשבּת' להיֹות העבֹודה צריכה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָמּיׂשראל,
ּבּכלים, אֹורֹות להמׁשי בּטנא", וׂשמּת ּגֹו' "ולקחּת ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻמיּׁשב,
לדעת  יהּודי על ,"אלקי ה' יבחר אׁשר הּמקֹום אל ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"והלכּת
אֹותֹו מֹובילים אּלא יזמתֹו אינּה למקֹום מּמקֹום ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשהליכתֹו

אלקּות  לפרסם ׁשם", ׁשמֹו "לׁשּכן היא והּכּונה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּלמעלה,
ּבֹו. ׁשּנמצא ְִֶַָָּבּמקֹום

והֹוסיף: הּקֹודמת, ּתֹורה עֹוד־הּפעם חזר ערבית, ּתפּלת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָאחר
זה  הרי כּו', לרצֹון ׁשּתּגיע על־מנת ּגֹו'", ּכי־תבֹוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ"והיה
ּתמסר  - ׁשם" ׁשמֹו לׁשּכן ּגֹו' הּמקֹום אל ׁש"והלכּת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל־ידי
אלקּות? מפרסמים ּבּמה אלקּות. ׁשם לפרסם ּכדי הּנפׁש ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאת

ּתהּלים. ּופסּוק ְְִִִָָָּבברכה

ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr a jxk zegiyÎihewl .356 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dHnl dnWPd zcixi zilkY©§¦§¦©©§¨¨§©¨

. . ל נתן אלהי יהֹוה אׁשר אל־הארץ ּכי־תבֹוא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֽוהיה
וגו' האדמה ּכל־ּפרי | מראׁשית א)ולקחּת (כו, ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֽֽֽ

הּגׁשמית  הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּכי
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוהחמרית,

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרמה
היא  הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ"ולקחּת
ה"ארץ" ׁשּבעניני ("ראׁשית") והּמבחר הּטֹוב את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלקחת

לקדּׁשה. ּולהעלֹותם ְְְֲֲִַָָָָָֻוה"אדמה"
לּכהן  נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ"ולקח
ׂשֹורף  ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹוכלם,

ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּומבּטל
לה'. קדׁש יהיּו א ְְִִִֶַַָֹּבמציאּותם,

ּכל  ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻויתרה
ּפרֹות  נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ראׁשית",
ׁשּמהם  ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ּגם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ(ּומהם

לה'. ּבּכּורים ְְִִִַנלקחּו
רק  אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָוהרי
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשעת

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לׁשם ּומּתן נעׂשה זה ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לקדּׁשה. ועֹולה ְְִִֶַָָֻׁשמים,
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ּכל־ּפרי  | מראׁשית ולקחּת . . אל־הארץ ּכי־תבֹוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֽֽֽוהיה
וגו' א־ב)האדמה (כו, ֲָָָֽ

מצות  חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּנה
מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָּבּכּורים,

לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ּבמצוה (ספרי נתחּיבּו ׁשּלא אֹו , ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ויׁשיבה ירּוׁשה לאחר עד ב)זֹו לז, .(קדושין ְְְִִַַַָָ

הּכלל ב)ועל־ּפי יג, חּיים",(ערובין אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָֹ
לקֹונֹו. האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדהּנה
"ראׁשית  את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנּסים
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ּפרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל
ּבהֹודיה  אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי

הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלה'

ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) אֹומר (סידור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מֹודה
מהתּבֹוננּות  ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ"ׁשהחזרּת
ׁשהּקּב"ה  ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׂשכלית,

יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו הּמחזיר ְְְֲִִֵַַַָָהּוא
הארץ  את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָב)
הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונתיּׁשבּו

ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ּכתֹוצאה והּיפי, ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא־ל ּב"רֹוממּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמההתּבֹוננּות

הּתפּלה א)ׁשּקדם סעיף צח סימן באורח־חיים ּומהעמקת (רמ"א , ְֲִֵֶֶַַַָָֹ
ּבהּכרה  היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּדעת

הּׁשלמּות. ּובתכלית ְְְֲִֵַַָעמּוקה

È‰·א  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈
:da ·˙È˙Â d˙¯˙Â ‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»¿≈¿«¿≈≈«
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(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ׁשאין (מנחות ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְִֵֵֶָֹ
ּבלבד, המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכל

להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר חּטה (לעיל "ארץ ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנׁשּתּבחה  הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּוׂשעֹורה
ׁשהם  יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבהם

מינין  ÔÓL.מׁשבעה ˙ÈÊ∑ אגּורי אגּור זית ׁשּׁשמנֹו , ְִִִִָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש (ברכות ∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒ

ספרי) פ"ג. בכורים לתֹולט. יֹורד ּתאנה אדם ורֹואה ׂשדהּו ְְְֵֵֵֶָָָָ
זה  'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּבּכרה,

.ּבּכּורים' ִִ
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בּטנא ב)וׂשמּת הּבּכּורים (כו, . . ערבה ּבכלי הביאם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לּכהנים ז)והּסּלים ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְֲִִֵַַַַַַָֹ

ׁשלמּות  וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּכלים
חֹוזר  מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָקּיּום
רֹומזים  ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה לּבעלים). ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹהּכלי
למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלּנׁשמה.

ּדוקא  מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, מתלּבׁשת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמּמּנּו,
מּגיעה  היא ועל־ידי־זה – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ(ה'ּתחּתֹון'
היא  הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף האמּתית. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָלׁשלמּותּה
ּפׁשּוט  ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּכאׁשר

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ּתחּתֹון (אין ְְְֲִִֵֶַַָָָָּופחּות

(â)zøîàå íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà-ìà éúàá-ék E ¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤

Lð øLà õøàä:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה אין (ראש ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֵ

ׁשהּוא  ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל.ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â∑ ְְְֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»
טֹובה ׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּפעם ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ַַ

ּבּׁשנה  ּפעמים אחת ׁשּתי .ולא ְְְִֵַַַָָָֹ

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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lM xhFR ,`Edd oiOd lMn cg` xiBxB©§¦¤¨¦¨©¦©¥¨
zg` dHgW dnExY oicM ,dcVd©¨¤§¦§¨¤¦¨©©

:ixMd z` zxhFR¤¤¤©§¦
zëìäå'ä øçáé øLà íB÷nä ìà §¨©§¨¤©¨£¤¦§©

éäìà.Exidfi ,FhEWR itM ¡Ÿ¤§¦§©§¦
LixrWn cg`A mixEMA aixwY `NW¤Ÿ©§¦¦¦§¤¨¦§¨¤
xidfdW FnM iM ,ziAd xgaPXn¦¤¦§©©©¦¦§¤¦§¦
xidfi oM ,zFpAxTA uEg ihEgWA¦§¥©¨§¨¥©§¦
xg`l mixEMAd zaFg la` ,mixEMaA§¦¦£¨©©¦¦§©©

i"Wx ixacM cIn EwNge EWaMWweqta) ¤¨§§¦§¦¨§¦§¥©¦
(`:

éøôñáe(a `eaz),íB÷nä ìà zëìäå §¦§¦§¨©§¨¤©¨
éäìà 'ä øçáé øLàì EïkL £¤¦§©¡Ÿ¤§©¥

,íL BîL.minlFr ziaE dliW df §¨¤¦Ÿ¥¨¦
ipWA zFxEq` zFnAd iM Exn`i `OWe§¤¨Ÿ§¦©¨£¦§¥
oFrabe aFpA mB la` ,EN`d miPnGd©§©¦¨¥£¨©§§¦§
opi` cigi znaA la` ,mixEMAd Eaixwi©§¦©¦¦£¨§¨©¨¦¥¨
aEzMX dOn ilE`e .aizM gAfnC oiaxw§¥¦§¦§¥©§¦§©¦©¤¨

(hi bk zeny)`iaY Lznc` ixEMA ziW`x¥¦¦¥©§¨§¨¦
,oMWOaE ld`A Eaxw `l ,Lidl` 'd ziA¥¡Ÿ¤Ÿ¨§§Ÿ¤©¦§¨
mipa` ziA mW didW dliWA `N ¤̀¨§¦Ÿ¤¨¨¨¥£¨¦

:minlFrd ziaaEb dxez §¥¨¨¦
(â)mrheíéîia äéäé øLà ïäkä ìà §©©¤©Ÿ¥£¤¦§¤©¨¦

.íäämW didi xW` odMd l` ¨¥¤©Ÿ¥£¤¦§¤¨
iWp`l mipEzp md iM ,mdd minIA©¨¦¨¥¦¥§¦§©§¥
FOr KilFIW `l ,zFpAxTd lkM xnWn¦§¨§¨©¨§¨Ÿ¤¦¦

:eixEMA aixwdl Fxirn odMŸ¥¥¦§©§¦¦¨
é"LøådidIW odM `N` Ll oi` azM §©¦¨©¥§¤¨Ÿ¥¤¦§¤

izFpiad `le .`EdW FnM ,LiniA§¨¤§¤§Ÿ£¦¦
l`" xnFl iE`x owGd oiprA iM ,df¤¦§¦§©©¨¥¨©¤

"mdd minIA didi xW` htFXdfi lirl) ©¥£¤¦§¤©¨¦¨¥
(hmkge lFcB Fpi`W iR lr s` ,©©¦¤¥¨§¨¨

Epiptl Eid xW` mipFW`xd mihtFXM©§¦¨¦¦£¤¨§¨¥
FxFcA gYti ,Fl rnWl Kixv ,mlFrd on¦¨¨¨¦¦§Ÿ©¦§¨§
zaxwdA la` ,FxFcA l`EnWM¦§¥§£¨§©§¨©
xW` odMl `l m` m`iai inl mixEMAd©¦¦§¦§¦¥¦Ÿ©Ÿ¥£¤

:einiA didi¦§¤§¨¨
ïëåixtqA izi`x(b `eaz),ìà úàáe §¥¨¦¦§¦§¦¨¨¤

,äéäé øLà ïäkäiAxW `id Ff ©Ÿ¥£¤¦§¤¦¤©¦
LYrC lr dlrz ike xnF` ililBd iqFi¥©§¦¦¥§¦©£¤©©§§
`EdW odM `N` ,LiniA Fpi`W odMŸ¥¤¥§¨¤¤¨Ÿ¥¤
did ,minId ozF`A Ll xWke wfgnª§¨§¨¥§§¨©¨¦¨¨
xnF` `Ed oke ,xWM wgxzpe aFxẅ§¦§©¥¨¥§¥¥

(i f zldw)minIdW did dn xn`Y l ©̀Ÿ©¤¨¨¤©¨¦
:'ebe dN`n miaFh Eid mipW`xd̈¦Ÿ¦¨¦¥¥¤

äàøðåaixwd m`W ,dfA EWxci mdW §¦§¤¤¥¦§§¨¤¤¦¦§¦
zFpAxwe dlFr F` mixEMA¦¦¨§¨§¨
onf xg`lE xWM zwfgA `EdW odkA§Ÿ¥¤§¤§©¨¥§©©§©
zFpAxTd dWExB oA `EdW `vnp¦§¨¤¤§¨©¨§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מג `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h oey`x meil inei xeriy

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éýìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ מּניח ּכהן אֹותֹו. ּתחת להניף ּומניף ידֹו הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|ìà ýåýéýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ קֹול לׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡¯Èn.(עיין ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ

È·‡ הּמקֹום ∑‡·„ חסדי אבי",:מזּכיר אבד "ארּמי …≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ
ּובׁשביל  יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלבן

עׂשה,(ליעקב)לעׂשֹותׁשחׁשב  ּכאּלּו הּמקֹום לֹו חׁשב , ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹ

עֹובדיּֿכֹוכבים  הּקדֹוׁשּֿברּוֿׁשאּומֹות להם חֹוׁשב , ְִֵֵֶֶַָָָָ
ּכמעׂשה  מחׁשבה ÓÈ¯ˆÓ‰.הּוא „¯iÂ∑ אחרים ועֹוד ְֲֲֶַַָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְֲִֵ

למצרים  יעקב ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו .ּבאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
ËÚÓ È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 93 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mixEMAd z`adA mixMfPd miQPd okYŸ¤©¦¦©¦§¨¦©£¨©©¦¦

וּיגר  מצרימה וּירד אבי אבד ארּמי גֹו' ואמרּת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֽוענית
הּזה אל־הּמקֹום ויבאנּו גו' ה־ט)ׁשם (כו, ְִֵֶֶַַַָָ

הּקּב"ה  ׁשעׂשה הּנּסים את מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּטעם
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלאבֹותינּו
עד  ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלּקּב"ה

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ְֱִֶֶֶֶַָָָָָׁשהביאם
ההּצלה  את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָא
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּלבן
ההּצלה  ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעׂשו,
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוכבׁשּוה  לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיּוב
להּקּב"ה  הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָוהתיּׁשבּו
ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ׁשּנתן ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל

מּטּובּה. ְְִִַָֹולׂשּבע
מקֹומֹות  ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּוכדי
להם  היה לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
לכּלֹותם  עליהם עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּובמצרים ּולהאב  ׁשנה, עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו ּבארם ּכי ידם. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשנה. ָָרד"ו

ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא מה ּבפׁשטּות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּובן
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום ְֲֶֶֶַָָָאֹו

(å)äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬
:äL÷̈¨«

(æ)ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ
:eðöçì-úàå eðìîò-úàå eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

‡¯n‡‰ה  Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

ÏÚ‡ו  e·‰ÈÂ ‡ÈpÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ»¬»»
:‡ÈL˜ ‡ÁÏt»¿»»«¿»

ÈÈז  ÏÈa˜Â ‡˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¡»»«¬»»»»¿«ƒ¿»
‡˙e‡ÏÂ ‡ÏÓÚ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚Â ‡˙BÏ¿̂»»¿∆ƒ√»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡˜Áe„Â¿¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lW oFxg`d wxRA xMfOW FnM ,oixWM§¥¦§¤ª§¨©¤¤¨©£¤
oiWECw(:eq)did mdW ,cFr FA qpMie . ¦¦§¦¨¥¤¦¨¨

owGd oiprl dfe ,xWM wgxzpe aFxẅ§¦§©¥¨¥§¤§¦§©©¨¥
Fpi`e ,aFxw iR lr `N` oFCp Fpi`W¤¥¦¤¨©¦¨§¥

:mixEMaA oipr¦§©§¦¦
.íBiä ézãbäiz`adW dGd ixRA ¦©§¦©©§¦©¤¤¥¥¦

ip`iadW Lidl` mXl izicFde iYcBd¦©§¦§¥¦©¥¡Ÿ¤¤¡¦£¦
,Epl zzl EpizFa`l rAWp xW` ux`l̈¨¤£¤¦§©©£¥¨¤¨
dcFn ip`e ,eixaC mIwn mXd dPde§¦¥©¥§©¥§¨¨©£¦¤

:FnWl gAWnE§©¥©¦§
ézãbä íòèåcBIe oke ,iYxRq FnM §©©¦©§¦§¦©§¦§¥©©¥

'd l` mrd ixaC z` dWn¤¤¦§¥¨¨¤

(h hi zeny),FWExR didi F` .xERqézãbä ¦¦§¤¥¦©§¦
.dN`d micnFrd lklE odMd Ll§©Ÿ¥§¨¨§¦¨¥¤
xnFlM ,Lidl` 'dl `id FGd dcBdde§©©¨¨©¦©¡Ÿ¤§©

.FnWløLà õøàä ìà éúàá ék ¦§¦¨¦¤¨¨¤£¤
,eðéúBáàì òaLðeil` ip`iad `Ed iM ¦§©©£¥¦¡¦£¦¥¨

:ux`A Fcarlc dxez §¨§¨¨¤
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(ç)äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàöBiå©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«

(è)õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡∑(ספרי)הּמקּדׁש ּבית ‡˙ı¯‡‰Œ.זה eÏŒÔziÂ∑ּכמׁשמעֹו. ∆«»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»∆»»∆ְְַָ

(é)ä äpä äzòåäîãàä éøt úéLàø-úà éúàá §©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈
éýìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLàE £¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éýìà ýåýé éðôì úéåçzLäå:E §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניף הּכהן (ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז (ספרי., ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

פ"ג) .בכורים

(àé)éýìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם אמרּו:(בכורים מּכאן ¿»«¿»¿»«ְִָָ
ׂשמחה  ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין הינּואין : ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ּופרֹותיו  ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ועד ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמעצרת
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, .ויינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ÈÂl‰Â ‰z‡∑ּבתֹו נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי אף «»¿«≈ƒְְְִִִִֵַַַָָ
Ea¯˜a.עריהם  ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות ואינֹו(שם. מביא ֵֶָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵ

"לאבֹותינּוקֹורא  לֹומר: יכל ׁשאינֹו ,". ֲֵֵֵֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 953 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

cFr axwl EMfIW `Ed micEdi aExwl xkVd©¨¨§¥§¦¤¦§§¨¥

ההֹוראה  לבאר ויׁש ּביּכּורים. מצות אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זֹו ְְֲִִַַָָָָמּמצוה

ה'" "ּכרם נקרא יׂשראל ז)עם ה, יׁשנם (ישעי' הּכרם ּובאילני . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּופיר  ענפים הם ׁשרׁשים, הענפים האבֹות, הם הּׁשרׁשים ֹות. ֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָ

הּכרם  ּפירֹות ּבדּוגמת הּנֹוער, הם והּפירֹות הּמּטֹות, ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָראׁשי
ּבאילנֹות. ּוגדלים ְִִִֵַָָָהּנֹולדים

לגּני  "ּבאתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, עם לכרם נכנס ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּקּב"ה
ׁשּנכנסּו ילדה אֹו ילד - ׁשּבּכרה ּפרי ורֹואה ּכּלה", ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאחֹותי
הּתֹורה  מעניני ׁשּנתוּדע מּיׂשראל אחד אֹו מצוֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלגיל
ׁשֹונֹות. סיּבֹות מּפני עד־עּתה עליהם ידע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּומצוֹותיה

ׁשּיחּנכּו הינּו, לביּכּורים. זה" "ּפרי ׁשּיביאּו ואֹומר הּקּב"ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצּוה
ׁשּיתחילּו ּבזה ּדי לא אמנם, ּומצוֹות. ּתֹורה לעניני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותֹו

חינּוכֹו את ׁשּימסרּו אֹו לנפׁשֹו, אֹותֹו יעזבּו ואחר־ּכ ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָלחּנכֹו
ּגמֹור", לֹו אֹומרים ּבמצוה "הּמתחיל אּלא אחר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלמיׁשהּו
הינּו הּמקּדׁש, לבית עד הּביּכּורים את להביא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּצריכים

הּׁשלמּות. לתכלית עד חינּוכֹו את ְְְְִִִֵֶַַַלגמֹור
ׁשּמברכים  ׁשהּברכה עד זֹו, עבֹודה מעלת ּגדלה ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָוכל־ּכ
לׁשנה  ּתׁשנה הּיֹום, ּביּכּורים "הבאת היא העבֹודה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלאחרי

טז)הּבאה" כו, עבֹודה (פרש"י לעבֹוד ׁשּיזּכה הּוא ּדהׂשכר , ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
הּבאה. ּבׁשנה ּפעם עֹוד ַַַַָָָָזֹו

והביא  זכה ׁשאם זֹו, עבֹודה ּגדלה ּכּמה עד נראה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּזה
לקרב  יזּכה הּבאה לׁשנה ּכי הּוא ׂשכרֹו ה', לבית הּנֹוער ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּפירֹות
ׁשּנזּכה  עד הּמקּדׁש, לבית ולהביאם יהּודים ועֹוד יהּודים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעֹוד

ּבקרֹוב. ּבבנינֹו הּמקּדׁש לבית ּכפׁשּוטֹו, ּביּכּורים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָלהביא

ß lel` f"h ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«

˙ÙÈw‡ח  ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡ÂÊÁ·e ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·eƒ¿»»¿»¿»¿∆¿»»«»¿»ƒ

:ÔÈ˙ÙBÓ·e¿¿ƒ

‡¯Ú‡ט  ˙È ‡Ï ·‰ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«»»»«¿»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰»»«¿»»¿»¬«¿»

„‡¯Ú‡י  ‡a‡ LÈ¯ ˙È È˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»«¿≈ƒ»≈ƒ»¿«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dÚˆ˙Â ÈÈ ÈÏ z·‰Ècƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ebÒ˙Â¿ƒ¿√»¿»¡»»

‡C‰Ïיא  ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:CÈ· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מה `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h ipy meil inei xeriy
i"yx£E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èkƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿

˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma∑ ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר «»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַֹ
הּׁשליׁשית  ה ,ּׁשנה זמן הּפסח קבע ּבערב והּוּדּוי ּבעּור ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּנאמר: הרביעית, ׁשנה יד)ׁשל ׁשלׁש(דברים "מקצה ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וגֹו'" ּתֹוציא ּכאן ׁשנים נאמר להּלן:, ונאמר "מּקץ", ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָ

רגל, ּלהּלן מה 'הקהל'. לענין ׁשנים", ׁשבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"מּקץ
חג  ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי רגל. ּכאן ְִֶֶַַַַַַַָָָֻאף
מעׂשרֹות  לעׂשר", תכּלה "ּכי ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְִֵֶַַַַַַַֻהּסּכֹות?
וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל הּׁשליׁשית, ׁשנה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל
הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּפסח,
רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית ׁשל מעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָנמצאּו
לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָוכל

הּבית  ‰NÚn¯.מן ˙L∑ אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ִִַַ¿«««¬≈ֵֵֶֶָָָָ

אחד  ׁשנים מעׂשר ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
נֹוהג  ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשּׁשנה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּלפניה,

ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר יט)ּבהן תקחּו(במדבר "ּכי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָ
ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר הּמעׂשר", את יׂשראל ּבני ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמאת

יד) ּתירֹוׁש(לעיל ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹ"ואכלּת
ּבּׁשנה  ּכאן ולּמד ּובא מעׂשרֹות, ׁשּתי הרי ,"ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויצהר
אּלא  מעׂשרֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשליׁשית
ׁשני  מעׂשר ותחת ראׁשֹון, מעׂשר זה זה? ואי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאחד,
את  לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּתן

ראׁשֹון  מעׂשר הרי לֹו, ÓÏ‡ÏÂ‰.אׁשר ÌB˙iÏ ¯bÏ∑ ֲֲֲִֵֵֶַ«≈«»¿»«¿»»
עני  מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑ להם ּתן ֲִֶַַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ֵֶָ

ׂשבען, ספרי)ּכדי לעני (פאה. ּפֹוחתין 'אין אמרּו: מּכאן ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ
ּפחֹות  קב ּבּגרן וכּו'מחצי .חּטים ְֲִִִֵֶַַָֹ

(âé)éýìà ýåýé éðôì zøîàåLãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤
äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈
éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëkE §¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−

:ézçëL àìå§¬Ÿ¨¨«§¦
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב ׁשּנתּתהתוּדה (סוטה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְִֵֶַַָָ

מעׂשרֹותי.˙Èa‰ŒÔÓ L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) זה ְֶַַƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֶ
רבעי  ונטע ׁשני מעׂשרֹותיו ,מעׂשר ׁשיהה ׁשאם ולּמד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשנים  ׁשּתי ׁשּצריׁשל לירּוׁשלים, העלם ולא ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
עכׁשו  ÈÂlÏ.להעלֹותם ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) מעׂשר זה ְְֲַַָָ¿«¿«ƒ«≈ƒֲֵֶַ

ּתרּומה  לרּבֹות 'וגם', ÌB˙iÏ.ּובּכּורים ראׁשֹון, ¯bÏÂ ְְְִִִַַָ¿«≈«»
‰ÓÏ‡ÏÂ∑ עני מעׂשר נתּתים ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה ¿»«¿»»ֲִֶַַָ¿»ƒ¿»¿ְִַ

מעׂשר  ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹּכסדרן,

קרּויה  ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹלתרּומה,
ּוכתיב:'ראׁשית' ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא (שמות , ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

הּסדר כב) את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת". ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא …»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ

הּיׁשן,מינֹו על החדׁש ּומן מן , ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן (ולא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

הּתלּוׁש) על ÈzÁÎL.הּמחּבר ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ על ְַַַָָֻ¿…»»¿ƒְְְִֶַַַָָ
.מעׂשרֹות  ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éýìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ ׁשאסּור .לאֹונן מּכאן …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ

‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑ והּוא טמא ׁשאני ּבין ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָ
והּוא טהֹור, טהֹור ׁשאני הז ּבין והיכן על הר טמא. ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

?יב)ּכ ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל מכות "לא עד. (יבמות ְֱִֶֶַָָֹֹ
הּמקּדׁשים:י) ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טמאה, אכילת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֻֻזֹו

טו) אבל (לעיל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי"ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

האמּור  "ׁשערי" אכילת ּדר לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹזה
אחר  ÓÏ˙.ּבמקֹום epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי) לעׂשֹות ְֵַָ¿…»«ƒƒ∆¿≈ֲַ

ותכריכין לֹו ‡È‰Ï.ארֹון '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑ מעשר) ְְִִַָ»«¿ƒ¿¡…»
פ"ה) הּבחירה הביאֹותיו שני ‡L¯.לבית ÏÎk È˙ÈNÚ ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆

È˙Èeˆ∑ וׂשּמחּתי .ּבֹוׂשמחּתי ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
Èz„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈLz‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

dpÓיד  È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:Èz„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ãé).epnî éðàá ézìëà àìlr s` Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¤©©
zFxUrOd lkA iECEdW iR¦¤©¦§¨©©©§

WxcnMíBúiìå øbìå éålì åézúð íâå §¦§¨§©§©¦©¥¦§©¥§©¨

äðîìàìå(i"d b"t ipy xyrn ,bi ixtq)la` , §¨©§¨¨£¨
,epnî éðBàá ézìëà àìlr xfgi Ÿ¨©§¦§¦¦¤©£Ÿ©

rhpe ipW xUrn `EdW ,FCal WCwd¤§¥§©¤©£¥¥¦§¤©

.d`nhaE opF`A oixEq`W mde ,irax§¨¦§¥¤£¦§¨§ª§¨
.úîì epnî ézúð àìåFl zFUrl §Ÿ¨©¦¦¤§¥©£

:i"Wx oFWl ,oikixkze oFx`̈§©§¦¦¨©¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eaz`מו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

מּמּנּו באני אכלּתי יד)לא לעֹולם (כו, חל אלּול ח"י ְְְֱִִִֶַָָָֹֹ
י"ב  התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבסמיכּות
חדׁשי  י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל האחרֹונים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹימים
על  מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהּׁשנה,
על־ּדר הּוא מעׂשרֹות ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש הּׁשנה. חדׁשי י"ב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

באני  אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹחׁשּבֹון
,"קדׁש מּמעֹון "הׁשקיפה נאמר הּבא ּובּפסּוק וגו'. ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

רז"ל  ּברכה,ואמרּו לׁשֹון וזה ארּורה, - ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָ
לנהֹורא  חׁשֹוכא אתהּפכא מעלת על ׁשרֹומז לֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש

הּתׁשּובה. עבֹודת ְְֲֵַַַָעל־ידי

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי) מה עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ִַָ
ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ׁשאמרּתּׁשּגזרּת לעׂשֹות, ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

כו) ּבעּתם"(ויקרא ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם :. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

eÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑ לתת ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ֵָ
ּודבׁש חלב זבת "ארץ וקּימּת, ."לנּו, ְְְִֶֶַַָָָָָָ

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

àìåaEzMA Wxtn ixdW ,df izFpiad §Ÿ£¦¦¤¤£¥§Ÿ¨©¨
(ek dk ci lirl)oi` ipW xUrOW¤©£¥¥¦¥

lr `N` milWExil uEg FzF` oilNgn§©§¦¦¨©¦¤¨©
lr sqMd oYi milWExiaE ,dxEv sqM¤¤¨¦¨©¦¦¥©¤¤©
oiIaE o`SaE xwAA dlik`l iE`xd xaC̈¨¨¨©£¦¨©¨¨©Ÿ©©¦

:'d iptl lk`ie xkXaE©¥¨§Ÿ©¦§¥
áøäåFxEAgA azM dWn iAxxyrn 'ld) §¨©©¦¤¨©§¦

(i"d b"t ipyoYp ipW xUrn ,©£¥¥¦¦©
mW Ylk`e xn`PW ,dIzWE dlik`l©£¦¨§¦¨¤¤¡©§¨©§¨¨
xEq`e .dIzWM dkiqe ,Lidl` 'd iptl¦§¥¡Ÿ¤§¦¨¦§¦¨§¨
FA gTIW oFbM ,eikxv x`XA F`ivFdl§¦¦§¨§¨¨§¤¦©

micbaE milkxn`PW ,micareàìå ¥¦§¨¦©£¨¦¤¤¡©§Ÿ
,úîì eðnî ézúðiz`vFd `l xnFlM ¨©¦¦¤§¥§©Ÿ¥¦

.sEBd z` mIwn Fpi`W xacA FzF`§¨¨¤¥§©¥¤©
mixacl iEPM o`kA "znl" zNn dUr̈¨¦©§¥§¨¦¦§¨¦
ixaC EN`e ,mdA mc`d digi `l xW £̀¤Ÿ¦§¤¨¨¨¨¤§¥¦§¥
dCezOW ,miWxtn mixg`e .i`ad£¨©£¥¦§¨§¦¤¦§©¤
oikixkze oFx` lr EPOn ozp `NW¤Ÿ¨©¦¤©¨§©§¦¦
igl oMW lke ,devn `EdW znl ENt £̀¦§¥¤¦§¨§¨¤¥§©

:wElge ziNhA§©¦§¨
éøôñáe,(ci `eaz)epnî ézúð àìå §¦§¦§Ÿ¨©¦¦¤

,úîìoFx` Fl zFUrl §¥©£¨
Fl xn` ,xfril` iAx ixaC oikixkze§©§¦¦¦§¥©¦¡¦¤¤¨©
igl s` xEq` znl m` `aiwr iAx©¦£¦¨¦§¥¨©§©

xnFl cEnlY dnE ,xEq`ézúð àì ¨©©§©Ÿ¨©¦
,epnîxacA ENt` eiYtlgd `NW ¦¤¤Ÿ¤§©§¦£¦§¨¨

WxFC `aiwr iAx ,WExR .xFdhàìå ¨¥©¦£¦¨¥§Ÿ
,epnî ézúðoitilg EPOn iziUr `NW ¨©¦¦¤¤Ÿ¨¦¦¦¤£¦¦

,dlik`l iE`xd xFdh xacA ENt £̀¦§¨¨¨¨¨©£¦¨
EpipXW oiprM(`"n `"t ipy xyrn)oi` §¦§©¤¨¦¥

`le ,FzF` oitilgn oi`e FzF` oixkFn§¦§¥©£¦¦§Ÿ
Kl `d milWExiA Fxagl mc` xn`iŸ©¨¨©£¥¦¨©¦¥¨

didie .onW il oze oii"úîì"FYrC lr ©¦§¥¦¤¤§¦§¤§¥©©§
ipF`a EPOn iYlk` `l ,dlrnl xAgn§ª¨§©§¨Ÿ¨©§¦¦¤§¦

:znl `N` zEpip` oi`W ,znl§¥¤¥£¦¤¨§¥
éúéàøåinlWExiA(`"d a"t ipy xyrn)iAx §¨¦¦¦©§¦©¦

mWA xfril`i`niq iAx ¡¦¤¤§¥©¦¦¨
,xnF`úîì epnî ézúð àìop` dn ¥Ÿ¨©¦¦¤§¥©£©

xaC oikixkze oFx` `iadl m` ,oinIw©¨¦¦§¨¦¨§©§¦¦¨¨
,znl oMW lM xEq` igl ,igl xEq`W¤¨§©§©¨¨¤¥§¥
Ff znl xEq`e igl xYOW xaC dfi ¥̀¤¨¨¤ª¨§©§¨§¥

:dkiq¦¨
íbonWA Kq m`W ,Edn iYrci `l df ©¤Ÿ¨©§¦©¤¦¨§¤¤

,d`nhA FxrA ixd znl xUrn©£¥§¥£¥¦£§ª§¨
eilr dCezd xakEepnî ézøòá àì" §¨¦§©¨¨¨Ÿ¦©§¦¦¤

."àîèalxrd wxtA `xnbaEzenai) §¨¥¦§¨¨§¤¤¤¨¥
(.crmEXn Wiwl oA oFrnW iAx xn` ,¨©©¦¦§¤¨¦¦

`nhPW ipW xUrnl oipn i`niq iAx©¦¦¨¦©¦§©£¥¥¦¤¦§¨
xn`PW ,FkEql xYOWézúð àìå ¤ª¨§¤¤¡©§Ÿ¨©¦

,úîì epnî`d iYzp `lC `Ed znl ¦¤§¥§¥§Ÿ¨©¦¨
xaC Edfi` ,iYzp znC `inEC igl§©§¨§¥¨©¦¥¤¨¨
Ff xnF` ied mizOaE miIgA deXW¤¨¤©©¦©¥¦¡¥¥
oFx` Fl gTl `ni`e ,EWwd mWe .dkiq¦¨§¨¦§§¥¨¦©¨
igA xYn didIW FWExtE ,oikixkze§©§¦¦¥¤¦§¤ª¨§©
`lC oeiM ,`nhPWM wElg Fl gTl¦©¨§¤¦§¨¥¨§Ÿ
,Lidl` 'd iptl mW Ylk`e DiA `pixẅ¦¨¥§¨©§¨¨¦§¥¡Ÿ¤

:FtEBn "EPOn" EwxtE¥§¦¤¦
øàLðiYzp `l"A iECEd iM ,eiWkr ¦§¨©§¨¦©¦§Ÿ¨©¦

`l" mr xAgn "znl EPOn¦¤§¥§ª¨¦Ÿ
`NW eilr dCezi ,"`nha EPOn iYxra¦©§¦¦¤§¨¥¦§©¤¨¨¤Ÿ
`nHd on ozp `le `nh EPOn lk`̈©¦¤¨¥§Ÿ¨©¦©¨¥

:FzF` KEql znl§¥¨
ìáàdpWOA(a"in d"t ipy xyrn)EpipW £¨©¦§¨¨¦

`l ,xfril` iAx ixacMézúð §¦§¥©¦¡¦¤¤Ÿ¨©¦

,úîì epnîoFx` EPOn iYgwl `l ¦¤§¥Ÿ¨©§¦¦¤¨
mippF`l eiYzp `l ,znl oikixkze§©§¦¦§¥Ÿ§©¦§§¦
miWxFC mdW ,df zErnWnE .mixg £̀¥¦©§¨¤¤¥§¦
zn lW FtEbl `l znl Epzp `NW FA¤Ÿ¨§§¥Ÿ§¤¥
,FNW mippF`l `le oikixkze oFx`A§¨§©§¦¦§Ÿ¨§¦¤
lWe FNW zEpip` lr dCezn `EdW¤¦§©¤©£¦¤§¤
mixg` lW zEpip` ipRnE ,mixg £̀¥¦¦§¥£¦¤£¥¦
lr s` oikixkYde oFx`d lr dCezi¦§©¤©¨¨§©©§¦¦©©

:xEq` igl ENt`W iReh dxez ¦¤£¦§©¨
(åè)zòaLð øLàk eðì zúð øLà£¤¨©¨¨©£¤¦§©§¨

.eðéúáàìux` ,YnIwe ,Epl zzl ©£Ÿ¥¨¤¨§¦©§¨¤¤
oM m`e .i"Wx oFWl ,WacE alg zaf̈©¨¨§©¨©¦§¦¥
Yzp xW` dnc`d z`e ,aEzMd xErW¦©¨§¤¨£¨¨£¤¨©¨
.EpizFa`l YrAWp xW`M zaf ux` Epl̈¤¤¨©©£¤¦§©§¨©£¥
DzFidl Fnrh iM ,xn` mdxa` iAxe§©¦©§¨¨¨©¦©£¦§¨
dnc`d z` KxaE xnFlM ,cinY oM¥¨¦§©¨¥¤¨£¨¨
alg zaf ux` DzFidl Epl Yzp xW £̀¤¨©¨¨¦§¨¤¤¨©¨¨

:WacE§¨
ïéàåF` xEACd llkA iM ,df lkA Kxv §¥Ÿ¤§¨¤¦¦§©©¦

mc` xnF` ,dpizPd drEaXd©§¨©§¦¨¥¨¨
Yxn`" "LlW dcU il YrAWp" Fxagl©£¥¦§©§¨¦¨¤¤§¨©§¨
idl` 'd xAC xW`M oke ."dpn il¦¨¨§¥©£¤¦¤¡Ÿ¥

WacE alg zaf ux` Kl LizFa`lirl) £¤¨¤¤¨©¨¨§¨
(b eEpWxR xakE ,(my)zia Fl oYIe oke , §¨¥©§§¥©¦¤©¦

Fl ozp ux`e Fl xn` mgle(gi `i `"n): §¤¤¨©§¤¤¨©
àìåxMfp `l iM o`kA Lipira dWwi §Ÿ¦§¤§¥¤§¨¦Ÿ¦§¨

alg zaf ux`" zFa`d zrEaWA¦§©¨¨¤¤¨©¨¨
zrA `idd ux`dW xg`n iM ,"WacE§¨¦¥©©¤¨¨¤©¦¨¥
rAWp dPd ,WacE alg zaf ux` `idd©¦¤¤¨©¨¨§¨¦¥¦§©
F` .WacE alg zaf ux`A mdl̈¤§¤¤¨©¨¨§¨
xn`PW ,mixvn i`vFi "EpizFa`l"©£¥§¥¦§©¦¤¤¡©

mdl)(g b zeny,WacE alg zaf ux` l` ¨¤¤¤¤¨©¨¨§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מז `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyily meil inei xeriy

ß lel` f"i iyily mei ß

(æè)ìà ýåýé äfä íBiäýé-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑יהיּו יֹום ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְִָ

עליהם  נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ z¯ÓLÂ∑מברכּתֹו 'הבאת :ּבתֿקֹול ¿»«¿»¿»ƒ»»ְְֵֵַַָָ

ּתׁשנה  הּיֹום, הּבאה'ּבּכּורים .לּׁשנה ְִִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדׁשים ּבעיני יהיּו יֹום טז)ּבכל כו, ׁשּתבת (רש"י הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָ
ּתמידיּות  הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה ְְְֲִִִֵַַָ"הּיֹום"
ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום והּנה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהתחּדׁשּות.

ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּבּׁשמׁש,
את  מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. מעלת יׁש תמיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּמׁשּתּנה

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָֻׁשּתי

(æé)ìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úàýíé ¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤´¤¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«
i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑ מֹוכיח עד להם אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ִֵֵֶַָ

והבּדלה: הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבּמקרא,
ל להבּדלּתי להיֹות עֹובדיּֿכֹוכבים מאלהי ְְְְְְֱִִִֵֵֵַָָֹ

הפריׁש והּוא לֹולאלהים, להיֹות הארץ מעּמי אליו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
סגּלה. לׁשֹון לעם והּוא עד, להם 'ּתפארת',(ּומצאתי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
צד)ּכמֹו: און (תהלים ּפֹועלי ּכל .")"יתאּמרּו ְְְֲִֵֶַָָ

(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk:åéúåöî-ìk øîL ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 261 'nr ck jxk zegiy ihewl t"r)

d"ATd lW FxvF` - l`xUi¦§¨¥¨¤©¨¨

סגּולה" לעם לֹו "להיֹות יׂשראל לעם ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו
יח) רׁש"י(כו, ּכתב "סגּולה" ּתיבת ּובפרּוׁש ד"ה . ה יט, (יתרו ְְִֵֵַַַָָ
ּכמֹווהייתם) חביב, "אֹוצר ב): ּכלי (קהלת מלכים ּוסגּולת ְְְְְִִִִִֶַָָָ

ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָיקר,
אּומֹות". מּׁשאר סגּולה ְְִִָָלי

החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EpizFa`le mixvn Epl ErxIe oiprM§¦§©©¨¥¨¦§©¦§©£¥
(eh k xacna):fh dxez

(æè)éäìà 'ä äfä íBiäEeöî E ©©¤¡Ÿ¤§©§
.úBNòìdWn milWd dPd ©£¦¥¦§¦¤

zFevOd lM WCglE dxFYd z` x`al§¨¥¤©¨§©¥¨©¦§
KklE ,mdl WCgl mXd FzF` dEv xW £̀¤¦¨©¥§©¥¨¤§¨

xn`éäìà 'ä äfä íBiäEeöî E ¨©©©¤¡Ÿ¤§©§
úàå älàä íéwçä úà úBNòì©£¤©ª¦¨¥¤§¤

,íéètLnä.lMd Ll iYnlWd xaM iM ©¦§¨¦¦§¨¦§©§¦§©Ÿ
xiMfdeìëa íúBà úéNòå zøîLå §¦§¦§¨©§¨§¨¦¨¨§¨

,ELôð ìëáe EááìxaM WtPde aNde §¨§§¨©§¤§©¥§©¤¤§¨

miYWxR(d e lirl):fi dxez ¥©§¦
(æé)mrhe.íBiä zøîàä 'ä úàoeiM §©©¤¤¡©§¨©¥¨

dxFYd lM mkilr mYlATW¤¦©§¤£¥¤¨©¨
dPd ,diWECgaE diwECwcaE diWExtA§¥¤¨§¦§¤¨§¦¤¨¦¥
didIW FzF` mYnnFxe mXd mYlCB¦©§¤©¥§©§¤¤¦§¤
l`A EcFz `l midl`l mkl FCal `Ed§©¨¤¥Ÿ¦Ÿ§¥

:llM xg ©̀¥§¨
.åéëøãa úëììåxWIde aFHd EUrYW §¨¤¤¦§¨¨¤©£©§©¨¨

.Edrx z` Wi` cqg Elnbze§¦§§¤¤¦¤¥¥
xiMfi ,eihRWnE eizevnE eiTg xnWle§¦§Ÿª¨¦§Ÿ¨¦§¨¨©§¦
xW`M mihRWOde miTgd hxtA¦§¨©ª¦§©¦§¨¦©£¤

iYWxR(d c lirl)lM eizevnA llkie , ¥©§¦§¦§Ÿ§¦§Ÿ¨¨
.dUrz `le dUr zFevn ,zFevOd©¦§¦§£¥§Ÿ©£¤

xW` lkM ,FlwA rnWlemkl dEvi §¦§Ÿ©§Ÿ§Ÿ£¤§©¤¨¤
ci lr F` ici lr ,miUrOd x`Xn¦§¨©©£¦©¨¦©©

iYWxR xW`M mi`iaPd x`Wbi lirl) §¨©§¦¦©£¤¥©§¦
(dEdIW okYie ."åéúåöî"dUr zFevn §¦¨¥¤§¦§Ÿ¨¦§£¥
eì""BìB÷a òîLxnFlM ,zFripnd §¦§Ÿ©§©§¦§©

:dUrz `l zFevngi dxez ¦§Ÿ©£¤
(çé)xn`e.íBiä Eøéîàä 'äåiM §¨©©¤¡¦§©¦

mXde ,ipiq mFiM mkl dGd mFId©©¤¨¤§¦©§©¥
dxFYd lEAwA mkz` lCbe mnFx¥§¦¥¤§¤§¦©¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eaz`מח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i iriax meil inei xeriy
ּומרּגלּיֹות. טֹובֹות אבנים הרּבה נמצאים הּמל ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברׁשּותֹו
ּוליּפֹות  להּדר מלכּותֹו ּבכתר ׁשּקֹובען אבנים יׁשנן ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמנם,
המדינה  לצרכי ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁש אבנים יׁשנן הּכתר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
הּוא  אין ,הּמל ּבאֹוצר הּגנּוזֹות האבנים א ּבזה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ּומתעּנג  מׁשּתעׁשע הּוא אּלא ,צֹור לאף ּכלל ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁש

מסּוים. ּתפקיד ממּלאֹות ׁשאין אף ְְְְִִֵֶַַַָָאּתן,
ּתֹורה  מקּימים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל, ּבבני הּוא כן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּוכמֹו

עד  הּוא נעלה ּדבר ּבעֹולם, יתּבר מלכּותֹו ּומגּלים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומצוֹות
עצמם  יׂשראל ּבבני אף ּומׁשּתעׁשע מתעּנג הּקּב"ה א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹמאד,
,הּמל אֹוצר ּכמֹו הם יׂשראל ּכי ּתפקידם. למילּוי קׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבלי
ּפֹוטר  זה ׁשאין (אּלא ׁשהם ּכמֹו ּבהם מׁשּתעׁשע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּמל
ּגֹודל  את מגּלה ורק ּתפקידם, מּמילּוי חס־וׁשלֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאֹותם

.(יתּבר לפניו ְְִִֵָָָָָחיּבתם

(èé)äläúì äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈¦§¦−̈
ìeéäìà ýåýéì Lã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íLE §¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ô :øac øLàk©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי .""והייתם ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ß lel` g"i iriax mei ß

æë(à)øîL øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ¨ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑ הוה ּבלע"ז,לׁשֹון .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)õøàä-ìà ïcøiä-úà eøáòz øLà íBia äéäå§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ מּׁשם ּתֹוציאּו ואחרּֿכ ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְִִֵַַַַָָ

אּתה  נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחרֹות
היּו אבנים מיני ׁשלׁשה ּבּירּדן,:אֹומר: עׂשרה ׁשּתים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבמּסכת  ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוכנגּדן
לה)סֹוטה  .(דף ָ

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,miOrd lMn dNbq mrl Fl EidYW¤¦§§©§ª¨¦¨¨©¦
mkCal mkl iM ,eizevn lM xnWle§¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨¤§©§¤
zFevOd lkA mkz` dEvie FzxFY oYi¦¥¨¦©¤¤§¤§¨©¦§
oiprM ,xg` mrl `l eiptl zFiEvxd̈§§¨¨Ÿ§©©¥§¦§©

aEzMW(k hi fnw mildz)eixaC ciBn ¤¨©¦§¨¨
`l l`xUil eihRWnE eiTg awril§©£Ÿª¨¦§¨¨§¦§¨¥Ÿ

:iFB lkl ok dUrhi dxez ¨¨¥§¨
(èé)íéBbä ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§¤§©¨©¦

.äläúì ,äNò øLàLElNdiW £¤¨¨¦§¦¨¤§©§
lkA aFxw 'd zFidA ux`d iOr lM̈©¥¨¨¤¦§¨§¨

,eil` L`xwìe,íLmW Ll `vIW ¨§£¥¨§¥¤¥¥§¥
dY` iM ,Lilr mU xW` FxcdA miFBA©¦©£¨£¤¨¨¤¦©¨

:mNM lr dlrp©£¨©ª¨

,úøàôúìezFUrl mdilr x`Rzz iM §¦§¨¤¦¦§¨¥£¥¤©£
xfbY ,uRgY xW` lM mdÄ¤¨£¤©§Ÿ¦§Ÿ
ilr x`Rzi oR oiprM ,Kl mwie xnF`¤§¨¨¨§¦§©¤¦§¨¥¨©

iN driWFd ici xn`l l`xUif mihtey) ¦§¨¥¥Ÿ¨¦¦¨¦
(a,,LBã÷ íò EúBéäìåFa dwacl §¦§§©¨§¨§¨

:sFQA©
ìòå,zn`d KxC,äläúìidl` iM §©¤¤¨¡¤¦§¦¨¦¡Ÿ¥

FnWE ,LzNdz `Ed l`xUi¦§¨¥§¦¨§§
,LYx`tz dfaE ,Lidl` `Ed lFcBd©¨¡Ÿ¤¨¤¦§©§§
dY` FnGr zx`tz iM xn`PW oiprM§¦§©¤¤¡©¦¦§¤¤ª¨¨¨

(gi ht mildz)l`xUi zx`tY ,a dki`) ¦§¤¤¦§¨¥
(`:` dxez

(à)mrhe.ìàøNé éð÷æå äLî åöéå §©©©§©¤§¦§¥¦§¨¥

dEv eixaC dWn milXdW ixg` iM¦©£¥¤¦§¦¤§¨¨¦¨
Exidfie FOr md mB ExAciW mipwGl©§¥¦¤§©§©¥¦§©§¦
mr lM iM ,zFevOd lM xnWl mrÄ¨¦§Ÿ¨©¦§¦¨©

aizkE .eipwf zvrA KlFdéëðà øLà ¥©£©§¥¨§¦£¤¨Ÿ¦
íëúà äeöîgp`" `lexTr iM ,"Ep §©¤¤§¤§Ÿ£©§¦¦©

mlFw Enixi mipwGde ,dWnl xEACd©¦§¤§©§¥¦¨¦¨
oke .EUre Epif`de ErOW mrl xn`l¥Ÿ¨¨¦§§©£¦©£§¥
lM l` mIeld mipdMde dWn xAcie©§©¥¤§©Ÿ£¦©§¦¦¤¨

'ebe l`xUi(h weqt)mipdMd Exn` iM , ¦§¨¥¦¨§©Ÿ£¦
xn` dWnE ,l`xUi rnWE zMqd mrl̈¨©§¥§©¦§¨¥¤¨©
mdxa` iAx la` .mrl ziidp dGd mFId©©¤¦§¥¨§¨£¨©¦©§¨¨

,xn`,äåönä ìk úà øîL ékzevn ¨©¦¨Ÿ¤¨©¦§¨¦§©
:oFkp EPpi`e .xiMfi xW` mipa`da dxez ¨£¨¦£¤©§¦§¥¤¨
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מט `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i iriax meil inei xeriy

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ñ :áèéä øàa©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) לׁשֹון ּבׁשבעים. «≈≈≈ְְִִָ

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית ּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(â)éøác ìk úà ïäéìò záúëå§¨©§¨£¥¤¤¨¦§¥
.úàfä äøBzämdxa` iAx xn` ©¨©Ÿ¨©©¦©§¨¨

oipn mdilr EazMW ,oF`Bd mWA§¥©¨¤¨§£¥¤¦§©
zFkldA zFaEzMd FnM zFevOd©¦§§©§©£¨
x`A" mrhe ,zFxdf` oirM zFlFcB§§¥©§¨§©©©¥

"ahid(g weqt)Exn` EpizFAxe .daizMd , ¥¥©§¦¨§©¥¨§
(.al dheq):oFWl miraWA ,§¦§¦¨
eðéöîedxFYd lM dzidW ,ib`Y xtqA ¨¦§¥¤©¨¦¤¨§¨¨©¨

cr ziW`xAn odA daEzM§¨¨¤¦§¥¦©
,dipEIfe dib`zA l`xyi lM ipirl§¥¥¨¦§¨¥§©¤¨§¦¤¨
.dxFYd lkA oib`Yd EwYrp mXnE¦¨¤§§©©¦§¨©¨

F` ,c`n zFlFcB mipa`d EidW okYie§¦¨¥¤¨¨£¨¦§§Ÿ
:miQPd dUrOn didW¤¨¨¦©£¥©¦¦

.õøàä ìà àáz øLà ïòîìxn` §©©£¤¨Ÿ¤¨¨¤¨©
m` Lxfri mXd iM ,mdxa` iAx©¦©§¨¨¦©¥©£¨§¦
`id z`f iM ,eizevn xnWl zFNgd©¦¨¦§Ÿ¦§Ÿ¨¦Ÿ¦

:ux`l mz`ial dpFW`xd devOd©¦§¨¨¦¨§¦¨¨¨¨¤
éôìe,iYrc"àáz øLà ïòîì"fnx §¦©§¦§©©£¤¨Ÿ¨©

xn`i ,dxFYd ixaC lkl§¨¦§¥©¨Ÿ©
dxFYd ixaC lM mipa`d lr aYkYW¤¦§Ÿ©¨£¨¦¨¦§¥©¨
xW` ornl cIn oCxIA LxarA z`Gd©Ÿ§¨§§©©§¥¦¨§©©£¤
dxFYd xEarA iM ,ux`d l` z`Ä¨¤¨¨¤¦©£©¨

LCar gEpi ornl oke .dOW z`Ä¨¨¨§¥§©©¨©©§§
ziid car iM Yxkfe LFnM Lzn`elirl) ©£¨§¨§¨©§¨¦¤¤¨¦¨

(eh ci dornl LFnM Lzn`e LCar gEpi ,¨©©§§©£¨§¨§©©
:ziid car iM xMfY¦§Ÿ¦¤¤¨¦¨

BàixaC lM z` mdilr aYkY ,Fnrh©£¦§Ÿ£¥¤¤¨¦§¥
dxFYd,oFxMfl Ll zFidl z`Gd ©¨©Ÿ¦§§§¦¨

WAkze ux`d l` `aY xW` ornl§©©£¤¨Ÿ¤¨¨¤§¦§
mdd miOrd lM z` Wxize DzF`¨§¦©¤¨¨©¦¨¥
lM xnFWe dxFYd xkFf LzFidA¦§§¥©¨§¥¨

:dizevnc dxez ¦§Ÿ¤¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eaz`נ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk jxk zegiy ihewl)

לעם נהיית הּזה ט)הּיֹום ההּלדת (כז, יֹום הּוא אלּול ח"י ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּזקן, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשל

זה. ּבפסּוק רמּוזים ּבעירֹות הּבעל־ׁשם־טֹובּוׁשניהם לחזר נהג ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הּׁשם" ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובּמֹוׁשבֹות
ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻוכּיֹוצא

לעם". "נהיית ׁשל הּזקןהּתכן מבאר אדמו"ר אאמו"ר - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יצחק) לוי הוי'(ּבלּקּוטי ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ׁשהיו"ם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּדגדלּות המֹוחין ג' ׁשהם ,(78)- הּזקן חב"ד אדמו"ר והרי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
חב"ד. חסידּות ּתֹורת מיּסד ְֲִֵַַהּוא

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` h"i iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«
i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ¿»≈∆»»ְְִִֶֶַָָ

לראׁשלו) וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹ'ׁשּׁשה
ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהר

לוּים  ּבברכה:הפכּו ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ואּלּו וגֹו'", ּומּסכה פסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
עיבל  הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו
יעׂשה  אׁשר האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָּופתחּו

יקים  לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', ."פסל ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹֻ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø̈«

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi jxk mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

וׂשם  חרׁש ידי מעׂשה . . ּומּסכה ּפסל יעׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
טו)ּבּסתר הּזהר,(כז, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְֵֶַַַַַַָָֹ

מּסברא  הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש אדם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הּנסּתר  ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאיׁשית,
"ּבּסתר" א)ׁשּבּתֹורה אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה ֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiy)

סברא  ּבה ׁשמֹוסיף דהינּו - הּתֹורה ּבפנימיּות מחדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשאדם
וחמי  מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפעם ּכ על אמר - מדיליּה ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָאיׁשית
וׂשם  גֹו' פסל יעׂשה ד"אׁשר ענין ׁשזהּו הזֹוהר, ּבׁשם ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאדמֹו"ר

הּתֹורה, ּבפנימיּות מׁשלֹו סברֹות להכניס אסּור ולכן, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּסתר"!
הרב". "דברי את ללמֹוד ְְִִִִֵֶַָּכי־אם

ּבּפעטערּבּורג, (ּבהיֹותֹו זה ענין אֹודֹות דיּבר ּכׁשהרּבי -ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָ

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ני `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy
הרּבי: את אז ׁשאלּתי "לענינגראד"), ּבׁשם עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהנקראת
אצל  לׁשאֹול הּוא יכֹול ּבעצמֹו, ׁשמע ׁשאדם מאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבׁשלמא
ּבהמאמרים  יעׂשה מה אבל הענין; לפירּוׁש המאמר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבעל
ׁשגם  ונמצא דין, ּבעלמא איננּו ּכבר המאמר ׁשּבעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיׁשנים,
ּבקֹור  הרּבי לי ענה - המאמר? ּבעל את לׁשאֹול צריכים ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאז

- וואס")?... ("איז ּבכך ּומה נּו, ּבלּוטיק"): ("קאלט ְְִִַַַָָרּוח
לכן  מציאּותֹו, מתערבת לא הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּבלימּוד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוּכיון
ׁשלימּוד  ּכיון ואדרּבה: הּתפלה. קֹודם גם זאת ללמֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר

גּופא. לּתפלה הכנה גם זה הרי - ּביטּול ענינֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזה

(æè)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, אחי(לעיל .""ונקלה «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑ ּבּדבר רעה ,הּסּומא עצה .ּומׁשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

(áë)Bnà-úá Bà åéáà-úa Búçà-íò áëL øeøà̈ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ë)mrheðk älâ ék.åéáà óKxC §©©¦¦¨§©¨¦¤¤
xiMfd dxFYA iM .a`l cFaM̈¨¨¦©¨¦§¦

(`i k `xwie)xiMfd oke ,dNB eia` zexr¤§©¨¦¦¨§¥¦§¦
.mzexr eia` ig` zW`e eig` zW`A§¥¤¨¦§¥¤£¦¨¦¤§¨¨
F` dzin ,lFcB Wpr aIgi mW iM¦¨§©¥Ÿ¤¨¦¨
lr EUrW drxd lApl Kxvde ,zxM̈¥§ª§©§©¥¨¨¨¤¨©

o`kA la` ,dexrd mdA xiMfd oM¥¦§¦¨¤¨¤§¨£¨§¨
xiMfdl iC ,dl`l FzFidlälâ ék ¦§§¨¨©§©§¦¦¦¨

ðk,åéáà ócalA a`d spM iENbA iM §©¨¦¦§¦§©¨¨¦§¨
lke ,FcFaM z` dlwn iM ,dllw aIgn§ª¨§¨¨¦©§¤¤§§¨

:xEx` eia` z` dlwn©§¤¤¨¦¨
ïëå`le eia` zW` z` Wi` gTi `l §¥Ÿ¦©¦¤¥¤¨¦§Ÿ

eia` spM dNbi(` bk lirl),cFaM KxC , §©¤§©¨¦¤¤¨
zFNbl iE`x oi` iM dil` axwi `NW¤Ÿ¦§©¥¤¨¦¥¨§©
,dRg KxC dX` lr UxR xW` FtpM©§£¤¨©©¦¨¤¤ª¨

Lzn` lr Ltpk YUxtE mrhMb zex) §©©¨©§¨§¨¤©£¨§
(heia` zqEp` FA dAxOW FnM `le .§Ÿ§¤©§¤£©¨¦

(.fv zenai):`k dxez



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eaz`נב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy
i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ לׁשֹוןֿהרע אֹומר.על הּוא «≈≈≈«»∆ֵַָָָ

ארּורים  י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ְֲִִִִִֶֶַַַָָֹראיתי
ּכאן  ׁשמעֹויׁש ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכתב ּכנגד לא ן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ְְְְְִִִֵֶָָָָֹ"ארּור",
לקּללֹו רצה לא לכ הּׁשבטים, ׁשאר ּכׁשּבר. ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל .ּכאן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøä¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

(ã)ðèá-éøt CeøaEzîäá éøôe Eúîãà éøôe E ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(åë)äøBzä éøác úà íé÷é àì øLà£¤Ÿ¨¦¤¦§¥©¨
.úàfädxFYd lM z` llM o`M ©Ÿ¨¨©¤¨©¨

,drEaWaE dl`A mdilr dElAwe ,dNMª¨§¦§¨£¥¤§¨¨¦§¨
:i"Wx oFWl̈©¦

éôìedcFIW ,z`Gd dlATd iM ,iYrc §¦©§¦¦©©¨¨©Ÿ¤¤
zn` eipira Eidie FAlA zFevOA©¦§§¦§¦§§¥¨¡¤
xkU Fl didi ozF` dUFrdW oin`ie§©£¦¤¨¤¨¦§¤¨¨
xRki m`e ,Wpri odilr xaFrde daFhe§¨§¨¥£¥¤¥¨¥§¦¦§Ÿ
dlhA eipira didY F` odn zg`A§©©¥¤¦§¤§¥¨§¥¨
xar m` la` .xEx` `Ed dPd ,mlFrl§¨¦¥¨£¨¦¨©

bM ,odn zg` lrxifgd lk`W oF ©©©¥¤§¤¨©©£¦
dMq dUr `NW F` Fze`zl uwXde§©¤¤§©£¨¤Ÿ¨¨ª¨
iM ,dGd mxgA EPpi` ,dlvrl alEle§¨§©§¨¥¤©¥¤©¤¦
z` dUri `l xW` aEzMd xn` `lŸ¨©©¨£¤Ÿ©£¤¤

xn` `N` ,z`Gd dxFYd ixaCøLà ¦§¥©¨©Ÿ¤¨¨©£¤
úàfä äøBzä éøác úà íé÷é àìŸ¨¦¤¦§¥©¨©Ÿ

,úBNòìmicEdId ElAwe EnIw mrhM ©£§©©¦§§¦§©§¦
(fk h xzq`)micxFOd mxg `Ed dPde .§¦¥¥¤©§¦

:mixtFMde§©§¦
éîìLeøéáedhFqA(c"d f"t),izi`x ¦©§¦§¨¨¦¦

,íé÷é àì øLàWi ike £¤Ÿ¨¦§¦¥
xnF` miwi oA oFrnW iAx ,zltFp dxFY¨¤¤©¦¦§¤¨¦¥
xnF` `Ytlg oA oFrnW iAx ,oGgd df¤©©¨©¦¦§¤£©§¨¥
dcEdi ax xnC ,oHn lW oiC ziA df¤¥¦¤©¨§©©§¨
dGd xaCd lr l`EnW mWA `pEd axe§©¨§¥§¥©©¨¨©¤
xn` ,miwdl ilr xn`e EdIW`i rxẅ©Ÿ¦¨§¨©¨©§¨¦¨©
cnl `Ig xA mEgpY iAx mWA iQ` iAx©¦©¥§¥©¦©§©¦¨¨©
FciA wRq dide dUre xnWe cOle§¦¥§¨©§¨¨§¨¨¦¥§¨
:xEx` llkA df ixd wifgd `le wifgdl§©£¦§Ÿ¤¡¦£¥¤¦§©¨

eLøãéKlOd ziA ,z`Gd dnwdA ¦§§©£¨¨©Ÿ¥©¤¤
z` miwdl mciAW zE`iUPde§©§¦¤§¨¨§¨¦¤
ENt`e ,DzF` milHand ciA dxFYd©¨§©©§©§¦¨©£¦

dide eiUrnA xEnB wiCv `Ed did̈¨©¦¨§©£¨§¨¨
mirWxd ciA dxFYd wifgdl lFkï§©£¦©¨§©¨§¨¦
dfe ,xEx` Ff ixd ,DzF` milHand©§©§¦¨£¥¨§¤

:EpWxRW oiprl aFxẅ¨¦§¨¤¥©§
eøîàåFpi`W ,oGgd df ,dcB` KxC lr §¨§©¤¤©¨¨¤©©¨¤¥

ocinrdl dxFYd ixtq miwn¥¦¦§¥©¨§©£¦¨
oGgd lr ,d`xp ile .ElRi `NW opTzM§¦§¨¤Ÿ¦§§¦¦§¤©©©¨
xEASd lr dxFY xtq miwn Fpi`W¤¥¥¦¥¤¨©©¦
FnM ,lMl FzaizM ipR zF`xdl§©§§¥§¦¨©Ÿ§

mixtFq zkQnA WxtnW(ci ci) ¤§Ÿ¨§©¤¤§¦
FzaizM ipR d`xnE FzF` oidiAbOW¤©§¦¦©§¤§¥§¦¨
Fl`nUle Fpinil micnFrd mrl̈¨¨§¦¦¦§¦§Ÿ
lkl devOW ,eixg`lE eiptl FxifgnE©£¦§¨¨§©£¨¤¦§¨§¨

p`rxkle aEzMd zF`xl miWPde miW £¨¦§©¨¦¦§©¨§¦§Ÿ©
dWn mU xW` dxFYd z`fe xnFle§©§Ÿ©¨£¤¨¤

'ebe(cn c lirl):oibdFp oke ,` dxez §¥£¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ולדֹות ¿«¬»∆ְְְְְֵֶֶֶַַַָָ

ˆ‡E.מּמעיה  ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ִֵֶָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ
נקר  לּמה 'עׁשּתרֹות'דרׁשּו: ׁשמם ׁשּמעׁשירֹות א ? ְְְְֲִִֶַַָָָָָָ

ׁשהן  הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעליהן
חזקים  .סלעים ְֲִִָָ

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּלים ּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ יבׁשּדבר, »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי .ׁשּנׁשאר ְְְִִֵֶַָָ

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז לעֹולם (ב"מ ּכביאת חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת .ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ

ß lel` 'k iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eéðôì íéôbð EE ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−§¨¤®
éìà eàöé ãçà Cøãaeñeðé íéëøã äòáLáe E §¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−¨¬

éðôì:E §¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד מתּפּזרין ּכן .לכל ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì̈«

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ék:åéëøãa zëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä éE §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®
:jnî eàøéå§¨«§−¦¤«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל י)וראּו אּלּו(כח, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּבראׁש א)ּתפּלין ו, חּבּור (ברכות יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְִִִִִִֵֶֶָֹֹ

והּנה  ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' ג' ְְְִִִֵֶֶֶָָׁשל
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל א)ידּוע קד, ּומבאר (שבת , ְְְִֶַַַָָֹֹ

יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ׁשּׁשלׁשת ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבחסידּות,

ואף  אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹמׁשּפיעים
ּגֹורם  ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) (ּגמל וד' ג' חּבּור ְְְִִִִִֵֶַָֹֹּכאן:

על הׁשּפעה ּבעֹולם, הארץ להׁשּפעה עּמי .ּכל ְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ
אֹורה  ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

העֹולם. לכל ְֵָָָיֹוצאת

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

C˜tÓa:ו  z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÔÈ¯È·zז  CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח  C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

˜ÌÈiט  È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

„ÈÈי  ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(è)øLàk LBã÷ íòì Bì 'ä Eîé÷é§¦§§©¨©£¤
.Cì òaLðzixAd drEaW `xTi ¦§©¨¦§¨§¨©§¦

lM lr ipiq xdA mdOr zxM xW £̀¤¨©¦¨¤§©¦©©¨
xn`p mW iM ,EN`d mixaCd(e hi zeny) ©§¨¦¨¥¦¨¤¡©

.WFcw iFbe mipdM zklnn il EidY mY`e§©¤¦§¦©§¤¤Ÿ£¦§¨
mdxa` mr zxM xW` zixAdW F`¤©§¦£¤¨©¦©§¨¨

(f fi ziy`xa)LrxflE midl`l Ll zFidl¦§§¥Ÿ¦§©§£
xn` oke .df llki ,Lixg`(ai hk oldl), ©£¤¦§Ÿ¤§¥¨©

`Ede mrl Fl mFId LzF` miwd ornl§©©¨¦§©§¨§
xW`ke Kl xAC xW`M midl`l Ll didi¦§¤§¥Ÿ¦©£¤¦¤¨§©£¤
wgvil mdxa`l LizFa`l rAWp¦§©©£¤§©§¨¨§¦§¨

:zixAA `A mNkl iM ,awrilEi dxez §©£Ÿ¦§ª¨¨©§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eaz`נר zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåEzîäá éøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−
ýåýé òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²

éúáàì:Cì úúì E ©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
Eãé äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðeäìòîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå|ýåýé §¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàöî éëðà øLà Eì íBiä Ee:úBNòìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ô :íãáòì íéøçà£¥¦−§¨§¨«

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåì EøîL §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

éìò eàáe íBiä:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk E ©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

cÏÂ·e‡יא  CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(âé)mrhe.áðæì àìå Làøì,FxE`A §©©§Ÿ§Ÿ§¨¨¥
LàøìmiOrd lkláðæì àìå §Ÿ§¨¨©¦§Ÿ§¨¨

didIW okYi iM ,miFBd lMn cg`l§¤¨¦¨©¦¦¦¨¥¤¦§¤
cg` mrl apfe miAx miOr lr W`xl§Ÿ©©¦©¦§¨¨§©¤¨

:EPOn cAkp¦§¨¦¤
,ïBëpäå`le ,dYrn ,W`xl LpYIW §©¨¤¦¤§§Ÿ¥©¨§Ÿ

lMn cg`A mlFr cr ,apfl§¨¨©¨§¤¨¦¨
`le ,cinY ,dlrnl wx oke .miYrd̈¦¦§¥©§©§¨¨¦§Ÿ

:mlFrl ,dHnl didzci dxez ¦§¤§¨¨§¨
(ãé).íéøácä ìkî øeñú àìåKWnp §Ÿ¨¦¨©§¨¦¦§©

"rnWz iM" mr(bi weqt)E`FaIW . ¦¦¦§©¤¨
xW`M ,dN`d zFkxAd lM Lilr̈¤¨©§¨¨¥¤©£¤

oini xEqz `l xW`ke eizevnl rnWY¦§©§¦§Ÿ¨§©£¤Ÿ¨¨¦
LEvn ikp` xW` mixaCd lMn l`nUE§Ÿ¦¨©§¨¦£¤¨Ÿ¦§©§
ixg` KlY m`W .dxf dcFar oiprA§¦§©£¨¨¨¤¦¥¥©£¥
lMn Yxq xaM ,mcarl mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦§¨§¨§¨©§¨¦¨
zFevOd lkA llM utg Fl oi`e eizevn¦§Ÿ¨§¥¥¤§©§¨©¦§
zFkldd lrA ixacM EPpi`e .dUrYW¤©£¤§¥¤§¦§¥©©©£¨

:dUrz `l zevn F`pOWeh dxez ¤¨§¦§©Ÿ©£¤
(çé)xg`e Lpha ixR zFkxAA miCwd¦§¦©§¨§¦¦§§§©©

LYx`WnE L`ph KM(d c miweqt), ¨©§£¦§©§¤
,xzFi aiagde aFHd ohAd ixR iM¦§¦©¤¤©§¤¨¦¥
EdriBi Wprd iM ,FzF` xg` dllTaE©§¨¨¥©¦¨Ÿ¤©¦¥

EdbiVi aEWi `l m`e eiqkpl dNgY§¦¨¦§¨¨§¦Ÿ¨©¦¥
:Fpha ixtA¦§¦¦§

ïëåmiaiF`d ztibp zFkxAA miCwd §¥¦§¦©§¨§¦©¨§¦
lkaE Linq`A dkxAd mcwŸ¤©§¨¨©£¨¤§Ÿ

Lci glWn(g f miweqt)miaiF`d gESp iM , ¦§©¨¤¦¦©¨§¦
WEAkA lFcBd KxSde cFaMd mdl `Ed¨¤©¨§©Ÿ¤©¨§¦
,miOrd oiA ghal mzaiWiaE zFvx`d̈£¨¦¦¨¨¨¤©¥¨©¦
glWn lkA dx`nd miCwd zFllTaE©§¨¦§¦©§¥¨§¨¦§©

mdipRn dtibPd xg`e Lci(dk k miweqt), ¨§§©©©§¦¨¦§¥¤
,dpFxg`A mdil` riBIW Wprd `Ed iM¦¨Ÿ¤¤©¦©£¥¤¨©£¨

:sFQA ElBi okehi dxez §¥¦§©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נה `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

(ë)ýåýé çlLé|-úàå äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ§¤
EãîMä ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´¦¨«¤§³

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå:éðzáæò øLà E §©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬£©§¨«¦
i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול .ׁשּגּוׁש «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«¨®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף ∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««
לב)לׁשֹון: ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ְְְְִִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד (פיבער חּמה ׁשהיא ,. ְְִִֶַַַָֹ
˙˜lc·e∑ הם חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ
¯Á¯Á·e∑ ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו חלי ««¿Àְְְִִֵַַַָָֹ

אשרינמנ"ט ּובלע"ז ל)לׁשֹון:(בראנד)למים, "ועצמי (איוב ְְְְְִִַַַַ
חרב", מּני ו)חרה מאׁש"(ירמיה מּפּוח ∑Á·e¯·."נחר ִִֵֵֶַַָָָָֹ«∆∆

עלי ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות יביא ÔBÙcL·e∑ ּתבּואה מּכת ְִֶָָָ«ƒ»«≈»ְַַָ
ּבלע"ז ∑ÔBÙcL.ׁשּבּׂשדֹות  אשילד"ה קדים, רּוח ֶַָƒ»ְִַַַָ

מכסיפין ∑ÔB˜¯È.(זאנענפערבראנט) הּתבּואה ּופני יבׁש, ≈»ְְְִִֵֶַַָֹ
ּבלע"ז קמ"א לירקֹון, ‡·„E.(געלב)ונהפכין „Ú∑ ְְְֱִֵֶַַָָ«»¿∆

דתיבד' 'עד ׁשּתכלה ּתרּגּום: ,אֹות אבֹוד עד ּכלֹומר , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַ
מאלי. ֵֵֶ

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑ קללֹות ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְָ
אמרן  עצמֹו מּפי מׁשה מּפי ,הּללּו, סיני וׁשּבהר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אמר  נאמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. (ויקרא ן ְְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ
לי כו) תׁשמעּו לא וכאן ,"ואם קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֶָֹ

יּככה  ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' "לקֹול אֹומר: ְְְְֱֵֵֶַַָֹהּוא
וגם  יחיד, ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹה'",

אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו ּבקללה "את (שם)ּכן ְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הּׁשמים  יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשמיכם
חרב  יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ׁשאין ּכדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמּזיעין

מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעֹולם,
נחׁשת  ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ּפרֹותיה, מרקבת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
ׁשּלא  אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹוארצ
אבדן  ׁשל חרב יהיה לא מּכלֿמקֹום מטר, ְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹיריקּו
הּברזל  ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹולם,
היא  קללה ּומּכלֿמקֹום מרקיבין, הּפרֹות ואין ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּזיע
ּתֹוציא  לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹּבין

מטר  יריקּו לא הּׁשמים וכן .ּפרֹות, ְִִֵֵַַָָָָֹ

(ãë)íéîMä-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ
éìò ãøé:CãîMä ãò E ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג ּדבתר (תענית זיקא ¿««¿¿»»¿»»ְִַָָ
להרּביץ .מטרא  ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד מטר ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹ

ּומכּסה  האבק, את ּומעלה ּבאה והרּוח העפר, ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאת

ּבהם  ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
ּומרקיבין  ּומתיּבׁש, טיט .ונעׂשה ְְְֲִִִִֵַַַָ

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eaz`נו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤
i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ּכדרלאימה עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

אּלּו' על .ׁשּבא ֵֶַָ

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑ מאד היה ּב'בכֹורֹות'רע ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מא): ׁשחין ∑b¯·.(דף ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִ
יבׁשׁש∑Ò¯Á.לח  .ּכחרס חין ַ»∆ְִֵֶֶַָ

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ יהיה מעׂשי .ערעּור ּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äðáz úéa äpákLé øçà Léàå Nøàú äMà¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰pÏbLÈ∑ּפילגׁש ׁשגל לׁשבח ,לׁשֹון ּכּנהּו יׁשּכבּנה,והּכתּוב כה): סֹופרים (מגילה זה ותּקּון ∑˙epÏlÁ.הּוא ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ¿«¿∆
ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ְְֱִִִֶַָָָֹ

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑'עינים 'ּכליֹון קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם .מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»

:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נז `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(âì)-àì øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé̈¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦
:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²

:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אש"ו ¿«»ְֶָָ
עלי אדם,∑ÏLÓÏ.יּׁשֹום על רעה מּכה ּכׁשּתבא ִֶָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ

ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְ

ו) 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְְְְְְִֵֵַַַָ
ואׁשּתעי  סּפּור, .לׁשֹון ְְְִִֵָ

(çì)epìñçé ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−
:äaøàä̈«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ נקרא ּכ ׁשם ועל הּכל יכּלּנּו, את ׁשּמכּלה .'חסיל', «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)øâàú àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ
:úòìzä epìëàú ék¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל .""ונׁשל ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî):éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéðä¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»

:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áî).ìöìväipiOn oin i"Wx zrC lr ©§¨©©©©©¦¦¦¦¥
did iE`x oM m`e .dAx`d̈©§¤§¦¥¨¨¨
dAx`d wEqR mr FzF` sxviW¤§¨¥¦¨¨©§¤

zrlFYde(hl gl miweqt),d`xp xzFie . §©¨©§¥¦§¤

xn` ,aiF`d dpgnl mW lvlv didIW¤¦§¤§¨©¥§©£¤¨¥¨©
(`n weqta)Eidi `le cilFY zFpaE mipÄ¦¨¦§Ÿ¦§

LzaiU z` lMlklE LzF` carl Kl̈©£Ÿ§§©§¥¤¥¨§
lM xn`e ,aiF`d iptl iaXA Ekli iM¦¥§©¤¦¦§¥¨¥§¨©¨

Ll E`Ui `l xW` Lznc` ixtE Lvr¥§§¦©§¨¤£¤Ÿ¦§§
`Ad aiF`d Wxii ,xiMfd xW`M zFxR¥©£¤¦§¦§¨©¨¥©¨
EpYi Lilr E`FaIW dpXd iM ,Lilr̈¤¦©¨¨¤¨¨¤¦§

:mElk`i mde mlig mdl̈¤¥¨§¥Ÿ§



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eaz`נח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה .יעׂשּנּו ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ

L¯ÈÈ∑ יעני.ÏˆÏv‰∑,ארּבה לפרׁשמין אפׁשר ואי ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְְִִֵֶֶַָָ
יירׁש לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון ."יירׁש" ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻ

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון לכּתב:ולא לֹו היה ּכן ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ
.יֹוריׁש ִ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

àø÷éåErinWIW xEarA ,"lvlv" ligd §¦§¨©©¦§¨©©£¤©§¦
xtFW lFwe dpgOA dngln lFw¦§¨¨©©£¤§¨
ilvlv oFWln ,drExzE mixW mrxe§©©¨¦§¨¦§¦§§¥

WdrExz ilvlve rn(d pw mildz), ¨©§¦§§¥§¨
milvlvaE mirprpnaE(d e a"y)ux` oke , ¦§©©§¦§¤§§¦§¥¤¤

mitpM lvlv(` gi diryi)zrnWOd ux` , ¦§©§¨¨¦¤¤©©§©©
miTgxnl zFklFdW ditpM lEvlv¦§§¨¤¨¤§§¤§©¦

:xWPd d`ci xW`M©£¤¦§¤©¨¤
àøîâáe,oiwiQn dElhp ,(:fhw w"a) ¦§¨¨§¨¨©¦¦

`l oiwiQn ipzC o`n©§¨¥©¦¦Ÿ
aizkC WAYWnìöìvä Løéé ¦§©¥¦§¦§¨¥©§¨©

ipzC o`nE ,d`Tq Dpipqgi opinBxznE§©§§¦¨©§§¦©©¨¨©§¨¥
xFvnA aizkC ,WAYWn `l miwiSn©¦¦Ÿ¦§©¥¦§¦§¨
i`ianl mW mlv` `Ed iM .wFvnaE§¨¦¤§¨¥¦§¦¥

:wFvnaE xFvnA mc`d̈¨¨§¨§¨
,òãådnEdOaE dx`OA zFgkFYd iM §©¦©¨©§¥¨©§¨

ixtE urde xaCaE zxrbOaE©¦§¤¤©¤¤§¨¥§¦
mNM md ,zFgkFYd lM x`WE dnc`d̈£¨¨§¨¨©¨¥ª¨
xW` dnc`d lrn LzF` FzFNM cr©©§¥©¨£¨¨£¤
ixg` la` ,dYWxl dOW `A dY ©̀¨¨¨¨§¦§¨£¨©£¥
mW carl wx mzF` lNwi `l zElBd©¨Ÿ§©¥¨©©£Ÿ¨
minrR la` .oa`e ur mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦¥¨¨¤£¨§¨¦
xn` xW`M ,ux`A mgikFdl xfgIW¤©§Ÿ§¦¨¨¨¤©£¤¨©

(el weqt)LMln z`e LzF` mXd KlFi¥©¥§§¤©§§
Yrci `l xW` iFB l` Lilr miwY xW £̀¤¨¦¨¤¤£¤Ÿ¨©§¨
midl` mW Ycare LizFa`e dY ©̀¨©£¤§¨©§¨¨¡Ÿ¦
dnFxl EpilBW zElBd `Ede ,mixg £̀¥¦§©¨¤¨¦§¨
ok ixg`e .mW KlOd qtixb` zkl lr©¤¤©§¦©©¤¤¨§©£¥¥

xn`ie aEWi(gl weqt)`ivFY ax rxf ¨§Ÿ©¤©©¦
mzFidA zFgkFYd dN`e ,'ebe dcVd©¨¤§¥¤©¨¦§¨

eixg` xn`i ok iM ,ux`A(bq weqt) ¨¨¤¦¥Ÿ©©£¨
:zElBd `EdW ,dnc`d lrn mYgQpe§¦©§¤¥©¨£¨¨¤©¨

ìòåKlFi xn` ,eizFfinxn df mB iYrC §©©§¦©¤¥§¦¨¨©¥
miwY xW` LMln z`e LzF` 'd§§¤©§§£¤¨¦
zkl lr ,Yrci `l xW` iFB l` Lilr̈¤¤£¤Ÿ¨©§¨©¤¤
fnxIW okYi mB .dnFxl KlOd qtixb ©̀§¦©©¤¤§¨©¦¨¥¤¦§Ÿ
`Ede ,qtixb`l mcw xg` Klnl§¤¤©¥Ÿ¤§©§¦©§
dnFx `av xU FqtYW qElAEYqix £̀¦§§¤§¨©§¨¨
lWnl Eide ,miYWEgpA dOW EdkilFIe©¦¥¨¨¦§§©¦§¨§¨¨
midnY EidW ,miOrd lkA dpipWle§¦§¦¨§¨¨©¦¤¨§¥¦

B lrEltp Ki` ,mlFrn xW` mzxEa ©§¨¨£¤¥¨¥¨§
:mYngln ilM Eca`Ie mixFAB¦¦©Ÿ§§¥¦§©§¨

éøçàågilW mr zipW qtixb` `A ok §©£¥¥¨©§¦©¥¦¦¨¦©
ux`A Wake ,ux`A dnFx Kln¤¤¨¨¨¤§¨©§¤¤

mIwzp f`e ,c`n zFlFcB zFpicn dcEdi§¨§¦§§Ÿ§¨¦§©¥
xn`X dn(gn weqt)LiaiF` z` Ycare ©¤¨©§¨©§¨¤§¤

:'ebe `nvaE arxA KA 'd EPgNWi xW £̀¤§©§¤¨§¨¨§¨¨
øîàåwFgxn iFB Lilr 'd `Viweqt) §¨©¦¨¨¤¥¨

(hnqEhihe qEpiqRq` E`a iM ,¦¨©§©§¨§¦
Eckle ux`A miInFxn lFcB lig mr FpA§¦©¦¨¥¦¦¨¨¤§¨§
mdl xvde ,zFxEvAd dcEdi ixr lM̈¨¥§¨©§§¥¥¨¤
mB EckNW ,mixtQA rEci xW`M c`n§Ÿ©£¤¨©©§¨¦¤¨§©
ziA wx x`Wp `le milWExi zFnFg§¨©¦§Ÿ¦§¨©¥
milkF` Eide ,dxfrd znFge WCwOd©¦§¨§©¨£¨¨§¨§¦
dcMlp xW`ke .mdizFpaE mdipA xUA§©§¥¤§¥¤§©£¤¦§§¨
lrn mYgQpe mIwzp f` `id mB©¦¨¦§©¥§¦©§¤¥©

:dnc`d̈£¨¨
æàåzElB mciaE mvx`l miInFxd EaW §¨¨¨¦¦§©§¨§¨¨¨

xW` miAx miOr ciaE milWExi§¨©¦§©©¦©¦£¤
miOr xzie mx`e mixvnE oeIn mY ¦̀¨¦¨¨¦§©¦©£¨§¤¤©¦

mIwzpe ,miAx(cq weqt)lkA 'd Lvitde ©¦§¦§©¥¤¡¦§§¨
:'ebe miOrd̈©¦
íéáeúkäåmWpr oM xg` mi`Ad §©§¦©¨¦©©¥¨§¨

LiIg Eide oke ,zElbA©¨§¥§¨©¤
cbPn Ll mi`lY(eq weqt)EpizEcgR ipRn §ª¦§¦¤¤¦§¥©§¥

Epilr mixfFBd miOrd ciA zElBA©¨§©¨©¦©§¦¨¥
:cinY zFxfB§¥¨¦

,ïBëpäåEidW mdd zFxFCl fnx `EdW §©¨¤¤¤©¨¥¤¨
Eid iM ,ipXd ziAd oAxg onfA¦§©ª§©©©¦©¥¦¦¨
lr ,ixnbl mcia`dl mdl milMpzn¦§©§¦¨¤§©£¦¨§©§¥©

eixg` xn` oM(gq weqt)'d LaiWde ¥¨©©£¨¤¡¦§
ENM xW`M df didW ,zFIp`A mixvn¦§©¦¨¢¦¤¨¨¤©£¤¦

e .ux`d on m`ivFdlExn` EpizFAx §¦¨¦¨¨¤§©¥¨§
(dax xzq`c `zgizt)itl mixvnl dOle ,§¨¨§¦§©¦§¦

FAxl xfFg `EdWM carl rxe xErMW¤¨§©§¤¤§¤¥§©
KxC mixvn xiMfd ,oM m` .oFW`xd̈¦¦¥¦§¦¦§©¦¤¤

:zFgkFY¨
ìáàzFvx`A zElBA EpzFid ixg` £¨©£¥¡¥©¨§©§

Epici dUrn ElNwzp `l EpiaiF`§¥Ÿ¦§©§©£¥¨¥
`le Epp`v zFxYWre EpitEl` `le§Ÿ£¥§©§§Ÿ¥§Ÿ
la` ,dcVA rxfp xW`e Epizife Epinxk§¨¥§¥¥©£¤¦§©©¨¤£¨
iaWFi miOrd x`WM zFvx`A Epgp £̀©§¨£¨¦§¨¨©¦§¥
eingxW mdn aFHA F` ,`idd ux`d̈¨¤©¦©¥¤¤©£¨
dghadA `id zElBA EpzaiWi iM ,Epilr̈¥¦§¦¨¥©¨¦¨©§¨¨

Epl xn`W(cn ek `xwie)z`f mB s`e ¤¨©¨§©©Ÿ
miYq`n `l mdiai` ux`A mzFidA¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤Ÿ§©§¦
mY` izixA xtdl mzNkl miYlrB `le§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥§¦¦¦¨

:mdidl` 'd ip` iM¦£¦¡Ÿ¥¤

øáëeizTgA m` xcqA iYWxRmy my) §¨¥©§¦§¥¤¦§ªŸ©
(fh`Ed ike ,z`Gd zixAd cFq©§¦©Ÿ§¦

dIgd ciA mFId EpzElB onf lr©§©¨¥©§©©©¨
dN`bA gihai oM xg`e .ziriaxd̈§¦¦§©©¥©§¦©¦§ª¨

:EPOn¦¤
äpäå]dxf dcFar iWprA EplMYqd §¦¥¦§©©§§¨§¥£¨¨¨

,miAx zFnFwnA dxFYA ExMfde§ª§§©¨¦§©¦
mipA cilFz iM dNgY xn`PX dn mdnE¥¤©¤¤¡©§¦¨¦¦¨¦
mYgWde ux`A mYpWFpe mipa ipaE§¥¨¦§©§¤¨¨¤§¦§©¤

'ebe lqR mziUre(dk ,c lirl)dxdf` dfe . ©£¦¤¤¤§¤©§¨¨
ixg` dxf dcFar Ecari m` l`xUiA§¦§¨¥¦©©§£¨¨¨©£¥
mipWi Eidie miAx mini ux`A mcnr̈§¨¨¨¤¨¦©¦§¦§§¨¦
mFId mka izcird ,df lr Wprde ,DÄ§¨Ÿ¤©¤©¦Ÿ¦¨¤©
mYx`Wpe miOrA mkz` 'd uitde cr©§¥¦¤§¤¨©¦§¦§©§¤

xRqn izn(fkÎek my)xn`p mWe , §¥¦§¨§¨¤¡©
,mc` ici dUrn midl` mW mYcare©£©§¤¨¡Ÿ¦©£¥§¥¨¨
Lidl` 'd z` mXn mYWTaE gihade§¦§¦©¦©§¤¦¨¤¡Ÿ¤

'ebe z`vnE(hk my)mdA mIwzp dfe , ¨¨¨§¤¦§©¥¨¤
:xaM iYWxtE iYxMfd xW`M©£¤¦§©§¦¥©§¦§¨

äLøôáeL`iai iM dide xn` zxg` §¨¨¨©¤¤¨©§¨¨¦§¦£
xW` ux`d l` Lidl` 'd¡Ÿ¤¤¨¨¤£¤

`l 'ebe LizFa`l rAWpixg` oEklz ¦§©©£¤Ÿ¥§©£¥
xW` miOrd idl`n mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦¥¡Ÿ¥¨©¦£¤

mkizFaiaq(ciÎi ,e lirl)l` iM ,Wprde . §¦¥¤§¨Ÿ¤¦¥
'd s` dxgi oR LAxwA Lidl` 'd `Pw©¨¡Ÿ¤§¦§¤¤¤¡¤©
dnc`d ipR lrn LcinWde KA Lidl ¡̀Ÿ¤¨§¦§¦§¥©§¥¨£¨¨

(eh my)EwaC m` ux`d i`al dxdf` Ff .©§¨¨§¨¥¨¨¤¦¨§
l`d EgMWIe cIn dxf dcFarA©£¨¨¨¦¨©¦§§¨¥
dcFar ixg` EklIe mixvOn m`ivFOd©¦¨¦¦§©¦©¥§©£¥£¨
`A `le dkM l`xUi EUr `l dfe ,dxf̈¨§¤Ÿ¨¦§¨¥¨¨§Ÿ¨
dxFn aEzMd oFWle .oM Wprd mdl̈¤¨Ÿ¤¥§¨©¨¤
xaC fnx `l dxdf` `idW KkA§¨¤¦©§¨¨Ÿ¤¤¨¨
s` dxgi oR xn`W FnM ,`al cizrW¤¨¦¨Ÿ§¤¨©¤¤¡¤©

:dGn `Fxil Ll Wi xnFlM ,'d§©¥§¦¦¤
äLøtgMWY oR Ll xnXd ,ziWilW ¨¨¨§¦¦¦¨¤§¤¦§©

xnW iYlal Lidl` 'd z ¤̀¡Ÿ¤§¦§¦§Ÿ
'ebe eizTge eihRWnE eizevn(`i ,g my), ¦§Ÿ¨¦§¨¨§ªŸ¨

Lidl` 'd z` YgkWe Laal mxe xn`e§¨©§¨§¨¤§¨©§¨¤¡Ÿ¤
LkilFOd 'ebe mixvn ux`n L`ivFOd©¦£¥¤¤¦§©¦©¦§

xAcOA(ehÎci my)Yxn`e .dWxRd lke , ©¦§¨§¨©¨¨¨§¨©§¨
ligd z` il dUr ici mvre igM LaalA¦§¨¤Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¨¨¦¤©©¦
ozPd `Ed iM Lidl` 'd z` Yxkfe ,dGd©¤§¨©§¨¤¡Ÿ¤¦©Ÿ¥

lig zFUrl gM Ll(giÎfi my): §Ÿ©©£¨¦
øîàåz` gMWY gkW m` dide o`kA §¨©§¨§¨¨¦¨Ÿ©¦§©¤
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(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå§©−̈¦«§¤¬§¨¨«

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî):íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב ּבעֹוד .ּכל ≈……ְְֶָָָ

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

:Cúà BãéîLä ãò Eøàeö-ìò©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò ýåýé àOéõøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé øLàk:BðL ©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ מצלחת ּפתאם ודר , «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְִֶֶַַַֹ
סּוסיו  BLÏ.ויקּלּו ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא ְֵַָ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ

מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום (שם "ּתׁשמע ְְְְֲִִֵֵַֹ
ּבלע"זמב) אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְִֵֵַַַ

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mixg` midl` ixg` Yklde Lidl` 'd¡Ÿ¤§¨©§¨©£¥¡Ÿ¦£¥¦
mka izcird mdl ziegYWde mYcare©£©§¨§¦§©£¦¨¨¤©¦Ÿ¦¨¤
i`al dxdf` oM mB dfe .'ebe mFId©§¤©¥©§¨¨§¨¥
Extke cAkPd mXd EgkW m` ux`d̈¨¤¦¨§©¥©¦§¨§¨§
`le mixvn ux`n `Ed m`ivFd `NW¤Ÿ¦¨¥¤¤¦§©¦§Ÿ
EUr mgkA `N` ,xaC mdOr dUr̈¨¦¨¤¨¨¤¨§Ÿ¨¨
Ecari KklE ,md mixFAB iM ,lMd©Ÿ¦¦¦¥§¨©©§
dfA Wprde .mpFvxl dxf dcFar£¨¨¨¦§¨§¨Ÿ¤¨¤
cia`n xW` miFBM ixnbl mzixkdl§©§¦¨§©§¥©¦£¤©£¦

:oEca`Y oM mkipRn¦§¥¤¥Ÿ¥
äøBéåmdA dxzn `EdW aEzMd oFWl §¤¨©¨¤©§¤¨¤

`A m`FA onfA oM EUri oRux ¤©£¥¦§©¨¨¨¤
lM mzixkd mxh Da EpXizIW mcwŸ¤¤¦§©§¨¤¤©§¦¨¨

miFBM xn` oM lr ,ux`AW miOrd̈©¦¤¨¨¤©¥¨©©¦
oEca`Y oM mkipRn cia`n 'd xW £̀¤©£¦¦§¥¤¥Ÿ¥

(k my)xidfnE miOrd oca` zrA didW ,¤¨¨§¥¨§©¨©¦©§¦
z` cia`ie miOrd cia`dn Fci xiqIW¤¨¦¨¥©£¦¨©¦§©£¦¤
EUr `l oM mB dfe .mdM l`xUi¦§¨¥¨¤§¤©¥Ÿ¨

:z`fM mdilr `A `le KM l`xUi¦§¨¥¨§Ÿ¨£¥¤¨Ÿ
íòtáe:xn`e WxtE xidfd ziriaxd ©©©¨§¦¦¦§¦¥©§¨©

'd lFwA rnWz `l m` dide§¨¨¦Ÿ¦§©§
eizevn lM zFUrl xnWl Lidl ¡̀Ÿ¤¦§Ÿ©£¨¦§Ÿ¨
zFllTd lM Lilr E`aE 'ebe eizTge§ªŸ¨¨¨¤¨©§¨
dghade ,zixAd ixaC lke ,'ebe dN`d̈¥¤§¨¦§¥©§¦§©§¨¨
lM Lilr E`ai ik dide ,sFQA dlFcb§¨©§¨¨¦¨Ÿ¨¤¨
Laal l` zaWde 'ebe dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤©£¥Ÿ¨¤§¨¤

'd aWe ,Lidl` 'd cr YaWe ,'ebe§©§¨©¡Ÿ¤§¨
Lngxe LzEaW z` Lidl`(bÎ` ,l oldl), ¡Ÿ¤¤§§§¦£¤

fnxe dxdf` z`fe .dWxRd xnbE§©©¨¨¨§Ÿ©§¨¨§¤¤
l`BPW dnlXd dN`ble df EpizElbl§¨¥¤§©§ª¨©§¥¨¤¦¨¥

:EPOn¦¤
äLøôed`Eap cbpM dxdf` ziWing ¨¨¨£¦¦©§¨¨§¤¤§¨

dWn l` 'd xn`Ie ,znIwzn¦§©¤¤©Ÿ¤¤¤
LizFa` mr akFW LPddzpre ,mwe ¦§¥¦£¤§¨§¨§¨

`l iM crl eiptl z`Gd dxiXd©¦¨©Ÿ§¨¨§¥¦Ÿ
'ebe Frxf iRn gkXz(`kÎfh ,`l my), ¦¨©¦¦©§

DhWtM dNM dniwzPW d`xzd z`fe§Ÿ©§¨¨¤¦§©§¨ª¨¦§¨¨
DrnWnkE(b i"k t"r):[bn dxez §©§¨¨
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(ð)øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©
:ïçé àì¬Ÿ¨«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLàE £¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLòå:Cúà Bãéáàä ãò E §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò Eúäábä E §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ
øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³

éøòL-ìëa Eìýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa E §Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cì E ¡Ÿ¤−¨«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑ רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑ העיר על צרין ׁשּיהיּו מצֹוק,מחמת ׁשם ויהיה רעבֹון , .עקת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑,"הענג" הּוא "הר" הּוא »«¿¿∆»…ֶַָָֹ
ׁשּׁשניהם  עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ּפּנּוק, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹלׁשֹון
ּבדבר  קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻאחד,
ּכי  עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק ְְְְֲִִִַַַַָָָמאּוס,

עינֹו מּבׂשר ּתרע מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ּבבניו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבניו
ולא  יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב הּלבב, ור ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהרחמני

הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר .יּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סי `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ הּבׂשר מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. .ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,ליּסר. ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַָ
היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים ְְְִִִִֵַַַַָָָֻיׂשראל
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא מהם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיראים

טו) הּמחלה (שמות ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם ְְְֲִִַַַַָָָָָֹ"והיה
מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא במצרים ׂשמּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר

מּמּנֹו יגּור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְִֶֶֶֶָָָָָָָ

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ עלּיה לׁשֹון. «¿≈ְֲִָ

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ חּלּוף .מרּבין מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם (מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח ."ּגאים ִִֵַ

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eaz`סב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ,ּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

.עבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַָ

(äñ)çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø-óëì§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤
i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא "וזאת (ישעיה …«¿ƒ«ְְַָֹֹ

¯Êb.הּמרּגעה" ·Ï∑,'ּדחל' ּכתרּגּומֹו: חרד, לב ְֵַַָ≈«»ְְֵֵֵַָָ
,"ל רגזה מּתחת "ׁשאֹול טו)ּכמֹו: עּמים (שמות "ׁשמעּו ְְְְִִַַַָָָָ

כב)ירּגזּון", ירּגזּו"(שמואלֿב הּׁשמים ÔBÈÏÎÂ."מֹוסדֹות ְְְִִִַַָָָ¿ƒ¿
ÌÈÈÚ∑ ּתבא ולא ליׁשּועה, .מצּפה ≈«ƒְְִֶַָָֹֹ

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑ קרּוי ספק ּכל הּספק, על «∆¿Àƒ¿ֵֵַַָָָָ
עלינּו'. הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא (מנחות 'ּתלּוי': ֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשּוק ק"ג) מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: .ורּבֹותינּו ְְְִֵֵֶַַַַָָ
EÈiÁa ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר זה .על ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(æñ)ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷aE ®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa∑(מט הערב (סוטה ויהיה «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶֶֶָ
a˜¯.אמׁשׁשל  ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e∑,ׁשחרית ׁשל ֶֶֶ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֲִֶַ

מתחּזקֹות  קללתּהׁשהּצרֹות מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻ
.מּׁשּלפניה  ְִֶֶָָ

(çñ)ýåýé EáéLäå|øLà Cøca úBiðàa íéøöî ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ£¤´
éñú-àì Eì ézøîàízøkîúäå dúàøì ãBò ó ¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧

éáéàì íLìå íéãáòì Eñ :äð÷ ïéàå úBçôL ¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
i"yx£˙Bi‡a∑ ּבׁשביה ּבספינֹות.ÌL Ìz¯kÓ˙‰Â »√ƒְְְִִִָ¿ƒ¿««¿∆»

EÈ·È‡Ï∑ לעבדים להם נמּכרים להיֹות מבּקׁשים אּתם ¿…¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
˜‰.ולׁשפחֹות  ÔÈ‡Â∑ וכּליֹון הרג עלי יגזרּו .ּכי ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ

Ìz¯kÓ˙‰Â∑ ווי"שּבלע"ז איהר איפורוונדרי"ץ (און ¿ƒ¿««¿∆ְַַ

פערקייפען) וועלין אליין זיך "והתמּכרּתם",וועט לפרׁש יּתכן  ולא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
אחרים  מֹוכרים עלֿידי 'ונמּכרּתם' מּפני ּבלׁשֹון , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ

קנה  "ואין אחריו: ."ׁשּנאמר ְֱֲֵֶֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 932 'nr hi jxk zegiy ihewl t"r)

`zEIlrnl - LiaiF`l mW mYxMnzde§¦§©©§¤¨§§¤§©£¦¨

מצרים  ה' והׁשיב" נאמר ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבסּיּום
ואין  ולׁשפחֹות לעבדים לאֹויבי ׁשם והתמּכרּתם גֹו' ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאנּיֹות

למעלּיּותא: זה ּכתּוב לפרׁש ויׁש ְְְֲִֵֵֶֶַָָָקֹונה".
למעלת  יׂשראל יבֹואּו ׁשעל־ידי־זה היא ׁשּבּתֹוכחה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכּונה

הּדברים  ּכל עלי יבֹואּו כי "והיה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהּתׁשּובה,
גֹו' לבב אל והׁשבֹות גֹו' והּקללה הּברכה עד האּלה וׁשבּת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

גֹו'" אלקי א־ב)ה' ל, .(נצבים ֱֶֹ
נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ׁש"ּגדֹולה היא הּתׁשּובה מעלת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָוהּנה,

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

ÁÓסה  ‡‰È ‡ÏÂ Áe˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

˙Â‰סו  È‰˙e Ï·wÓ CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈¿≈»≈
:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙ ‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ¿«»

LÓ¯·e‡סז  ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa¿«¿»≈«»ƒ≈«¿»¿«¿»
È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ≈̇«»ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

Ècסח  ‡Á¯‡a ÔÈÙÒa ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
ÔeacÊ˙Â dÈÊÁÓÏ „BÚ ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ˙È¯Ó‡¬»ƒ»»≈¿≈¿¿«¿ƒ¿«¿
˙ÈÏÂ Ô‰Ó‡Ïe ÔÈc·ÚÏ C··„ ÈÏÚ·Ï Ônz«»¿«¬≈¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿≈

:‰˜c¿»≈



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סג `eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k ycew zayl inei xeriy
ּכזכּיֹות" ב)לֹו פו, מיּוחד (יומא סּוג ניתוּסף הּתׁשּובה ׁשעל־ידי . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

עבֹודתֹו. על־ידי לזה מּגיע אינֹו ּגמּור צּדיק ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבּזכּיֹות
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ּגם לזכּיֹות נהפכים הּתׁשּובה, על־ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשהרי
מה־ּׁשאין־ּכן  הּטמאֹות. קליּפֹות לג' הּזדֹונֹות על־ידי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנפלּו
הּניצֹוצֹות  את רק לברר אפׁשר הּצּדיק, עבֹודת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל־ידי

נֹוגּה מּקליּפת ׁשּׁשרׁשם הּמּוּתרים, מצותיך ׁשּבּדברים דרך (ראה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
א) .קצא,

הּטמאֹות  קליּפֹות ּבג' ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכיון
ּבקדּוׁשה  ׁשּׁשרׁשם מּובן מּזה הרי ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלּו
לקליּפת  ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות מּׁשרׁש יֹותר נעלה ּבמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּוא

יֹותר" למּטה נֹופל יֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע וכּכלל (ראה נֹוגּה, ְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ואילך) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ּכאׁשר בארוכה ולכן, .ְֲֵֶַָ

הּטמאֹות) קליּפֹות (ׁשּבג' אּלּו ניצֹוצֹות ּגם ּומהּפכים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָמבררים
ׁשּבקליּפת  הּניצֹוצֹות ּבבירּור מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָנמׁש

ַנֹוגּה.
ׁשהּכּונה  גֹו'", מצרים ה' ּב"והׁשיב הּפנימי הּפירּוׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוזהּו

הּתׁשּובה למעלת לבֹוא היא הּתֹוכחה ּדברי ."והׁשיב"ּבכל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לעבדים  לאֹויבי ׁשם "והתמּכרּתם הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָועל־ידי

מּבחינת ׁשאפילּו הּקליּפֹות "ׁשם"ולׁשפחֹות", מקֹום היא ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָ
רע"ג) לב, ראה ניצֹוצֹות "אֹויבי"ׁשהם(לקוטי־תורה מבררים , ְְְִִֵֶֶָ

אּלּו ׁשּבקליּפֹות הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור ועל־ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּקדּוׁשה.
קֹונה"- ּבחינת "ואין ּביֹותר, נעלה אֹור ּומתּגּלה ּׁשּנמׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ד)"אין" עא, האזינו לקוטי־תורה היא (ראה ּגבֹוהה זֹו ׁשּבחינה , ְְִִֵֶָָ
מּבחינת האצילּות"קֹונה"ּגם עֹולם ב)- עו, .(תורה־אור ְֲִִִֶַַָָ

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

ô :áøça ízà úøk-øLà£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ ˙¯ÎÏ∑ ּובׁשבּועה ּבאלה הּתֹורה את עליהם ‰È¯a˙.ׁשּיקּבלּו „·lÓ∑ ׁשּב'תֹורת קללֹות ƒ¿…∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿««¿ƒְְֶַָ

ּבסיני  ׁשּנאמרּו .ּכהנים' ְְֱֲִִֶֶַֹ

ß lel` `"k ycew zay ß

èë(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
íëéðéòì ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl jxk zegiy ihewl - p"yz oqip yceg y`x azkn)

לראֹות  ועינים . . לכם ה' נתן ולא . . ראיתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאּתם
א־ח) יׂשראל (כט, ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיׁש

לסּיּום  עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹראּו
הּמׁשּפיעה  ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻארּבעים
הּמּדה. ּבמלא הּזאת" הּברית "ּדברי את לׁשמר האדם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹעל

צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּולׁשם
ׁשההתּגּלּות  ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' - ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֻּב'הסּתּכלּות
עד  האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהאלקית
ארּבעים  ּדֹורׁש וזה הּטבעּיֹות. הגּבלֹותיו מעל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתרֹומם

והתעּמקּות. לּמּוד ְְְְִִַׁשנֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

גו' לעיניכם יהֹוה עׂשה ּכל־אׁשר את ראיתם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֽאּתם
הּזה: הּיֹום עד גו' לדעת לב לכם יהֹוה ְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֽֽולא־נתן

ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבני  ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכאֹורה
ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיׂשראל

יׁשיר  אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את יׂשראל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"וּירא
יׂשראל" ּובני א)מׁשה טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ

"להּכיר  לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָויׁש
ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת

הּנס  ּכמֹו והרגילּות, הּטבע מּגדר הּיֹוצאים נּסים יׁשנם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדהּנה,

LÓ‰סט  ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿»»ƒ«ƒ¿»»…∆
¯a ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»«

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

‡Ôezא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿«
‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈÚÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ¬≈»»ƒ¬«¿»¿≈≈¿«¿»
ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à)mrhe.ìàøNé ìk ìà äLî àø÷iåmY` l`xUi rnW cFr m`xw zixAd ixaC mdl xn`l milXdW ixg` iM §©©©¦§¨¤¤¨¦§¨¥¦©£¥¤¦§¦¥Ÿ¨¤¦§¥©§¦§¨¨§©¦§¨¥©¤
:`Ed xAgn lMdW ,eiptNn Ekld `l iM ,'ebe mzi`xa dxez §¦¤¦Ÿ¨§¦§¨¨¤©Ÿ§ª¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eaz`סר zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k ycew zayl inei xeriy
יראת  ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּדקריעת
ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ּכלּפי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהרֹוממּות

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבני
זמן  ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא
מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרּבה,
מביאים  אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו,

ְְִָליראה.
לקרּוב  להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּופעּלת
להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּודבקּות

ההּכרה  צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתמידּיים,
הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּבזה

ּדברי  ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)וּובנּסים :(בפסוקים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ׂשלמתיכם  בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול"ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ויין  אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמעליכם
"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשכר

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת
ּדבקים  ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַוזהּו

ּבּמקֹום". ֲִֵַַָוחפצים

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäå§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«

(â)úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîL §¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙Œ‡ÏÂ∑את חסּדי להּכיר ¿…»«»∆≈»««ְְִֵֶַַ
ּבֹו וליּדבק ‰f‰.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ÌBi‰ „Ú∑ ְִֵַָָָ«««∆

הּיֹום  ׁשאֹותֹו לבני ׁשמעּתי הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לא)לוי, ּבני (לקמן הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

מׁשה  לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ּבאּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹלוי",
הּתֹורה  את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָרּבינּו,

עליה  ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ּומה לנּו, ,ונּתנה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ְְְְִִֶָָָָָָָֹֹויאמרּו

להם: אמר זאת ועל הּדבר, על מׁשה כז)וׂשמח (לעיל ְְֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאּתם  הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם נהיית הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"הּיֹום

ּבּמקֹום  וחפצים .ּדבקים ְֲִִֵֵַַָ

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«

(ä)ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(å)ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

‡˙i‡ב  CÈÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èqƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»≈»»«»
:Ôep‡‰ ‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe¿«»«¿¿«»»ƒ

ÈÊÁÓÏג  ÔÈÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈

Ï‡ד  ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
ÏÚÓ B„Ú ‡Ï CÒÓe ÔBÎpÓ ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ·¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»»»¬≈«

:CÏ‚«̄¿»

Ï‡ה  ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«¿«ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L¿≈¿ƒ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬

kÏÓ‡ו  ÔBÁÈÒ ˜Ùe ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï Ôe˙È˙‡Â«¬≈¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»
‡˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»»√»»»

:ÔeBÁÓe ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ä)àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤¤Ÿ£©§¤§©¦§¥¨Ÿ
.íúéúLEPOn mYlk` `l ,mrHd §¦¤©©©Ÿ£©§¤¦¤

mzign xTr iM ,EPOn zFigl ElkEYW¤§¦§¦¤¦¦©¦§¨¨
'd ip` iM ErcY ornl ,dzid oOA©¨¨§¨§©©¥§¦£¦

nA mkz` dIgnd mkidl`.qPd dUr ¡Ÿ¥¤©§©¤¤§¤§©£¥©¥
FnM llM mgl Elk` `NW Fnrh oi`e§¥©£¤Ÿ¨§¤¤§©§

izizW `l minE iYlk` `l mgllirl) ¤¤Ÿ¨©§¦©¦Ÿ¨¦¦
(h hl`xUil did miYrd zvwA iM ,¦¦§©¨¦¦¨¨§¦§¨¥

aEzMW FnM ,mgl xAcOA(hk gk a my) ©¦§¨¤¤§¤¨
minE iYlk`e ipxiAWY sqMA lkŸ̀¤©¤¤©§¦¥¦§¨©§¦©¦

il EUr xW`M izizWe il oYY sqMA©¤¤¦¤¦§¨¦¦©£¤¨¦
mia`FOde xirUA miaWFId eUr ipA§¥¥¨©§¦§¥¦§©¨¦

ExiMfd EpizFAxe .xrA miaWFId`nei) ©§¦§¨§©¥¦§¦
(:drmlFrd zFO` ixBYW mixaC§¨¦¤©¨¥ª¨¨

:xAcOA mdl mi`ian§¦¦¨¤©¦§¨
øLôàåcr oOd cxIW zrn iM ,cFr §¤§¨¦¥¥¤¨©©¨©

Elk` `l xirU l` m`FA¨¤¥¦Ÿ¨§
lFcBd xAcOA Ekld iM llM mgl¤¤§©¦¨§©¦§¨©¨
Eaxw mirAx`d zpWA la` ,`xFPde§©¨£¨¦§©¨©§¨¦¨§

mdl xn`pe aEXIl(e c a lirl)z`e ©¦§¤¡©¨¤§¤

lEabA mixar mY` xn`l ev mrd̈¨©¥Ÿ©¤Ÿ§¦¦§
,mY`n ExAWY lk` ,eUr ipA mkig £̀¥¤§¥¥¨Ÿ¤¦§§¥¦¨

mWe(f weqt)dpW mirAx` df aEzM §¨¨¤©§¨¦¨¨
onE ,xaC Yxqg `l KOr Lidl` 'd¡Ÿ¤¦¨Ÿ¨©§¨¨¨¦
mia`FOde minFc`d Eid `idd zrd̈¥©¦¨¨¡¦§©¨¦
Eide miOaE mgNA mzF` miniCwn©§¦¦¨©¤¤©©¦§¨
milkF`e mdn mipFw l`xUi ilFcB§¥¦§¨¥¦¥¤§§¦
xTre ,draUl `le Kxvl `l ,bEprzl§©£Ÿ§Ÿ¤§Ÿ§¨§¨§¦©

:oOA mdNW digOde dxez ©¦§¨¤¨¤©¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סה `eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑ רֹואים אּתם עּתה «»…∆«»«∆ִֶַַָ

וכבֹוד  ּבגדּלה ירּום ,עצמכם ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻ
ּדבר  הּזאת". הּברית ּדברי את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹלבבכם,

לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא ה)אחר: אדם (ע"ז ׁשאין ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

עד  מׁשנתֹו וחכמת רּבֹו ׁשל דעּתֹו סֹוף על ְְְְִֵֶַַַַַָָעֹומד
עד  הּמקֹום עליכם הקּפיד לא ּולפיכ ׁשנה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹארּבעים
ּולפיכ יקּפיד, ואיל מּכאן אבל הּזה, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּיֹום

וגֹו' הּזאת" הּברית אתּֿדברי ."ּוׁשמרּתם ְְְְְִִֵֶֶַַַֹ

(æ)éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®
:éMðîä èáL éöçìå§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

(ç)íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

סימן. לעבדי"ו פסוקים, תבא קכ"ב פרשת חסלת

ÒÁ‡Ï‡ז  dp·‰ÈÂ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡·Òe¿ƒ¿»»«¿¬ƒ»ƒ«¿«¬»»
˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿«¿

:‰MÓ„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆

Ôe„aÚ˙Âח  ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»»»¿«¿¿
:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c ÏÈ„a ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìçðø ¯ åðø íéãåîò ïî÷ì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc zeaezk(ycew zay meil)

,`ziixad z` x`al yidLcéwL ïBâk ,ãöék ,úeòèa dLcé÷¦§¨§¨¥©§¤¦§¨
.äèeøt äåMî úBçôa§¨¦¨¤§¨

dqpke i`pza dyciw m`y ,dax ixacl :dywne `xnbd dkiynn
ez`ia `dz ok zngny s`e ,oiyecwd elha lkd ixacl mzq
m`y `ziixaa minkg ly mnrhy xnel jixv i`ce ,zepf z`ia
rceiy oeik `ed ,dpw dilr `ae dhext deyn zegta dyciw
`ly ick ,ez`iaa dycwl ezpeeke ,elg `l mipey`xd oiyecwdy

ok m`e ,zepf z`ia ez`ia `dzéâìôéî à÷ éàîazxaq dn - §©¨¦§§¥
d`pw `ly xne`d dcedi oa oerny iax ly enrh dne ,mzwelgn

.ez`iaa

,df xaca `id mzwelgn :`xnbd zvxznøáñ øîminkg - ©¨©
lky ,mixaeq,äèeøt äåMî úBçôa ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL òãBé íãà̈¨¥©¤¥¦¦§¦§¨¦¨¤§¨

,mipey`xd eiyeciw elg `leå,el` oiyecwa utg `edy oeikøîâ §¨©
ezrcaì ìòáe,ïéLec÷ íL.d`pw okleøîedcedi oa oerny iax - ¨©§¥¦¦©

ïéà ,øáñlk,äèeøt äåMî úBçôa ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL òãBé íãà ¨©¥¨¨¥©¤¥¦¦§¦§¨¦¨¤§¨
ìòa à÷ éëå,dilr `ayk jkle -Lec÷c àzòcà,ìòa íéðBLàøä ïé §¦¨¨©©©§¨§¦¦¨¦¦¨©

myl oiekzd `l ez`iaae ,elired `l mipey`xd oiyecwdy oeike
.zycewn dpi` ,oiyecw

:dax lr dywne `xnbd dkiynn,déáéúéàmc` ,`ziixaa epipy ¥¦¥
dy`l xn`yéìòBa éðéøäàaà äöøiL úðî ìò C,el` oiyecwaóà £¥¦£¥©§¨¤¦§¤©¨©

L ét ìòseqal,áàä äöø àlef ixdäãeäé ïa ïBòîL éaø .úLce÷î ©¦¤Ÿ¨¨¨¨§¤¤©¦¦§¤§¨
,ïBòîL éaø íeMî øîBàm`.úLce÷î ,áàä äöøm`e,áàä äöø àì ¥¦©¦¦§¨¨¨¨§¤¤Ÿ¨¨¨¨

,úLce÷î dðéàly mnrhy iia` xaqe .e`pz miiwzd `l ixdy ¥¨§¤¤
mc` oi`y oeik `ed i`pzd miiwzd `l m` s` zycewny minkg
`l m` s` ez`iaa dycwl ezpeeke ,zepf zlira ezlira dyer

,i`pzd miiwziå,dyw ok m`àëä àäoiyeciwd z`iaa ixd - §¨¨¨
,ef `ziixaayéîc úçà äMà úeòè éëczg` dy` wx o`k yiy §¦¨¦¨©©¨¥

,dilr `ae i`pz lr dyciwe ,cg` oiyecw dyrneåok it lr s` §
éâéìti`pz lr dyciwy mewna dax zrcl eli`e ,dfa ewlgp - §¦¥

,hb epnn dkixv dpi`e zycewn dpi` lkd ixacl ,mzq dqpke
.dqpk oey`xd i`pzd zrc lry oeik

,zepf zliral yyeg mc` oi` lkd ixacl zn`a :`xnbd zvxzn
e ,dax ixackeíúäa`dy ote`a `id mzwelgn ,ef `ziixaa - ¨¨

e ,wzyéâìôéî÷ àäa,ewlgp ef `xaqae -øáñ øîminkg - §¨¨¦§§¥©¨©

dpzdy lrad zpeeky ,mixaeqL úðî ìò','áàä äöøi`weec e`l ©§¨¤¦§¤¨¨
`l` ,dvxzn `edy yexita xn`iyL úðî ìòzegtd lkl÷BzLi ©§¨¤¦§

áàä,dgni `ledéì ÷éúL àäå`id okle ,a`d wzy ixde - ¨¨§¨¨¦¥
.zycewnøîeoerny iax eli`e -,øáñlr' ycwnd xn`y dny ©¨©

epiid 'a`d dvxiy zpn'ïä' àaà øîàiL úðî ìòyexita xn`iy - ©§¨¤Ÿ©©¨¥
,el` oiyecwa dvxzn `edyàäåixde -,ïä àaà øîà àì`l` §¨Ÿ¨©©¨¥

.oiyeciwd elg `l i`pzd miiwzp `ly oeike ,wzy wx
:dax lr dywne `xnbd dkiynn,déáéúéàzenaia dpyna epipy ¥¦¥

(.hw)`la zne ,aey dyciwe ,dyxibe ,dy` yciwy mc` iabl
zrcle ,dnai lkk ,dnaiil eig`l xzen dxez oicny ,mipa
iax zrcl eli`e ,dnaiil eilr exq` `l opaxcn s` minkg
lre .oldl zx`eand 'a`d iiga dnezi' meyn da exfb xfril`

e ,`ziixaa epipy ef dpynäpè÷a ,øæòéìà éaøì íéîëç íéãBî¦£¨¦§©¦¡¦¤¤¦§©¨
äLøbúðå ,äéáà dàéOäL,dhib z` dia` laiwy ici lrå`vnp ¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨§

yàéäk,áàä éiça äîBúélekiy a` oi` dnezily enk ,xnelk ¦§¨§©¥¨¨
oeik ,oiyecw oiprl dia` zeyxa dpi` ef dphw jk ,dycwl
dleki dpi` ok enke ,ezeyxn d`vi xak mipey`xd diyecway

,dphw `idy oeik dnvra oiyecw lawldøéæçäådcera yxbnd §¤¡¦¨
minkg dfa micen ,mipa `la zne ,dphwúöìBçLdlra ig`l ¤¤¤

úîaéúî àìå,eläéLeøébL éðtîdligza dyxbzpyïéøeîb ïéLeøéb §Ÿ¦§©¤¤¦§¥¤¥¤¨¥¦§¦
,oddúøæç ïéàådlra dxifgdy,äøeîb äøæçony x`azd ixdy §¥£¨¨¨£¨¨§¨

lawl lkezy epwz minkgy s`e ,a`d iiga dnezik `id dxezd
dxezd ony oeike ,opaxc oiyecw `l` el` oi` ,dnvra oiyecw
lr dxeq`d eig` zyexb `l` meail dwewfd eig` zpnl` dpi`

.znaizn dpi`e zvleg ,mig`d,`ziixad zx`aneíéøác äna©¤§¨¦
,íéøeîàoebk ,meaia dxeq` `id minkg zrcl s`ydLøébL £¦¤¥§¨

dlra,äpè÷ àéäLk døéæçäå ,äpè÷ àéäLk,dphw `idyk zne §¤¦§©¨§¤¡¦¨§¤¦§©¨
,dxezd on el dycwzd `l mlern dfayìáàm`dLøébdlra £¨¥§¨

,äìBãb àéäLk døéæçäå ,äpè÷ àéäLk,dxezd on diyeciwyBà §¤¦§©¨§¤¡¦¨§¤¦§¨
äøéæçäLdlraBìöà äìãâå ,äpè÷ àéäLkdlecb dzyrp - ¤¤¡¦¨§¤¦§©¨§¨§¨¤§

dlcby xg`l dilr `a i`ceay mixne` ep`e ,eizgz `idyk
,oiyecw myleokn xg`lúîon diyecw elgy oeik ,dlra ¥

,mipa `ll dlra zne ,dxezd,úîaéúî Bà úöìBç Bàdy` lkk ¤¤¦§©¤¤
.mipa `ll dlra zny
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סו

יום ראשון - ט"ו אלול
מפרק עז

עד סוף פרק עח
ופרקים מג-מה

יום רביעי - י"ח אלול
מפרק פח

עד סוף פרק פט
ופרקים נב-נד

יום שני - ט"ז אלול
מפרק עט

עד סוף פרק פב
ופרקים מו-מח

יום חמישי - י"ט אלול
מפרק צ

עד סוף פרק צו
ופרקים נה-נז

יום שלישי - י"ז אלול
מפרק פג

עד סוף פרק פז
ופרקים מט-נא

יום שישי - כ' אלול
מפרק צז

עד סוף פרק קג
ופרקים נח-ס

שבת קודש - כ"א אלול
פרק כ

מפרק קד עד סוף פרק קה ופרקים סא-סג

שיעורי תהלים לשבוע פרשת כי־תבוא

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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א 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 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סז lel` e"h oey`x mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ו ראשון יום
אגרת טו  ,`kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéã÷äì êéøö êà,akw 'nr cr:äöéìîå ìùîá

éøö CàíBìMä-åéìò éøBnî ézòîMM äî ,íéc÷äì C- ©¨¦§©§¦©¤¨©§¦¦¦¨¨©¨
,yhixfnn cibnd axd÷eñt ìò21,"øôàå øôò éëðàå" : ©¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

BúîLð úøàä ìò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà øîàL¤¨©©§¨¨¨¦¨¨©¨©¤¨©¦§¨
,ïBéìò ãñç øBàî Bôeâa äøéàîäcqgd zcn ly xe`dny - ©§¦¨§¥¤¤¤§

dxi`d "zeliv`"c
mdxa` ly eteba dnypd

,epia`Búcî àéäåly - §¦¦¨
,epia` mdxa`úcî¦©

,"äaø äáäà":øçà çqð) ©£¨©¨ª¨©¥
áäBà äéäL (äéä daL¤¨¨¨¤¨¨¥

àeä-Ceøa-LBãwä úà- ¤©¨¨
ly "dax dad`"d
yecwdl epia` mdxa`
xe`dn d`a ,`ed jexa
oeilrd cqgd ly

,"zeliv`"cäìBãb äáäà©£¨§¨
ãò ,Ck-ìk äðBéìòå§¤§¨¨¨©
"äákøî" äNòpL¤©£¨¤§¨¨

.àeä-Ceøa-LBãwäì- §©¨¨
did epia` mdxa` ,xnelk
jexa yecwdl ixnbl lha
ly lehiad ote`l cr `ed
dlrnl `edy ,"dakxn"
.epec`l card lehian
`edy zexnl card ,oky
lka el yi ,oec`l lha
`l` ,invr oevx z`f
epevx z` lhan `edy

ote`a akexd iabl dlha "dakxn" eli`e ,oec`d oevx ipta
evx mey dakxnl oi`yly elehia did dfk ote`ae ,invr o

.`ed jexa yecwdl epia` mdxa`,àðéîà Czòc à÷ìñå- §¨§¨©§¨£¦¨
,xnel zrcd lr dler dideäìòîlL äáäàå ãñç úðéçaL¤§¦©¤¤§©£¨¤§©§¨

äáäà" úcî úeäî âeñå ïéòî àéä ,úBðBéìòä úBøéôqa©§¦¨¤§¦¥¥§¨¦©©£¨
àéäL ÷ø ,íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà ìL "äaøcqgd - ©¨¤©§¨¨¨¦¨¨©¨©¤¦

od ,dlrnly dad`deäìBãb,zenka -äàìôðå,zeki`a - §¨§¦§¨¨
äpnî,epia` mdxa` ly ezcnn -õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì ¦¤¨§©§¨©§¨©¥¥

,úéìëúåmiptÎlkÎlr j` - dpnn d`ltpe dlecb mpn` - §©§¦
,mdipia yi oeinc dfi`íäì ïéàL úBðBéìòä úBcnî òãBpk©©¦¦¨¤§¤¥¨¤

:øçà çqð],ïîöò ãvî úéìëúå óBñ [õ÷drtyddyk - ª¨©¥¥§©§¦¦©©§¨
,zilkze seqe uwa d`a `id ,dhnl zcxei zepeilrd zecndn
mi`xape zenler dpnn mieedzn okly ,leab ly oipra xnelk

,j` .leab ilraonvr cvn,mvra od zepeilrd zecndy itk ,
,zilkze seqe uw oda oi`e leab ila odóBñ-ïéà øBà ék¦¥

íëBúa Laìîe øéàî àeä-Ceøa,zepeilrd zecnd jeza - ¨¥¦§ª¨§¨
,"ãç éäBîøâe eäéà"å ,Lnî,eizecne "seqÎoi` xe`" ,`ed - ©¨§¦§¨¦©

zecnd mb ixd `lina ,cg` xac md ,zexitqd ly milkd
,"seqÎoi`" ly dpigaa od zepeilrdúîLða ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¦§©

,øîça úLaìîä íãàä̈¨¨©§ª¤¤©Ÿ¤
,ixneg `edy seba -LiL¤¥

,ìeáâe õ÷ äéúBcîì- §¦¤¨¥§
zcny ,oaen ixd okÎm`e

y cqgddlecb dlrnl
izla zepeilra dpeilre
cqgd zcnn zlaben
epia` mdxa` ly dad`e
zyaeln eznypy itk

,sebaíB÷î-ìkî ìáà£¨¦¨¨
àðéîà Czòc à÷ìñ- ¨§¨©§¨£¦¨

,aeygl mileki eid
äéúBcnLznyp ly - ¤¦¤¨

,epia` mdxa`ïéòî ïä¥¥¥
.úBðBéìòä úBcî âeñå- §¦¨¤§

mcewowfd epax lly
zcny ,dhnl dlrnln
dppi` dlrnly cqgd
cqgd beqne oirn
mdxa` ly dad`de
mb lley `ed zrke .epia`
zcny ,dlrnl dhnln
epia` mdxa` ly cqgd
zcn beqne oirn dppi`

.miccvd lkn df oipr lelyl ick ,z`fe - dlrnly cqgdäæìå§¨¤
:øîà:epia` mdxa` xn` okle -Bîëc ,"øôàå øôò éëðàå" ¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¦§

L ,óøNpä õòä ìL Búeîöòå Búeäî àeä øôàäLurd - ¤¨¥¤¨§©§¤¨¥©¦§¨¤
,sxypy iptl,øôò íéî çeø Là :úBãBñé 'ãî ákøî äéä- ¨¨ª§¨¦§¥©©¦¨¨

dl` zeceqi drax`n akxen ixd xac lk22,Là :úBãBñé 'âå§§¥
äeäúnä ïLòa eìëå ,íäì eëìäå eôìç ¯ çeø íéî©¦©¨§§¨§¨¤§¨¤¨¨©¦§©¤

,òãBpk ïúákøäîzeceqi dylyn ea yi oyrd -dl`,y` , ¥©§¨¨¨©©
,urd ly ezakxda eidy ,min ,gex,õòa äéäL 'ãä ãBñéå¦©¤¨¨¨¥

BaL øôòä àeäL`l` ,oyrd mr dler epi` `ed -ãøBiä ¤¤¨¨¤©¥
àeäå ,íi÷ øàLpä àeä ,Ba úèìBL Làä ïéàå ähîì§©¨§¥¨¥¤¤©¦§¨©¨§

.øôàä`ed xt`dy ,ixd .uray xtrd ceqin x`ypy dn - ¨¥¤
zednepax xn`i ,jk .xt` `ed zrke ur did df iptly ,urd

- urd zedn xwir did ,ur did urdyk mcew mby ,oldl owfd
.xt` `ed zrky ,xtrdBLnîe õòä úeäî ìk ,äpäå- §¦¥¨¨¨¥©¨

e` ,y`dn `l ixd dfy ,eyynl milekie "ynn" el yi urdy
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ùã÷ä úøâà
ä"ò éøåîî éúòîùù äî íéã÷äì êéøö êà
ìò ä"ò åðéáà íäøáà øîàù øôàå øôò éëðàå ô"ò
àéäå ïåéìò ãñç øåàî åôåâá äøéàîä åúîùð úøàä

) äáø äáäà úãî åúãîà"ðáäåà äéäù ('éä äáù
äùòðù ãò ë"ë äðåéìòå äìåãâ äáäà ä"á÷ä úà
äìòîìù äáäàå ãñç 'éçáù à"ãñå ä"á÷äì äáëøî
äáäà úãî úåäî âåñå ïéòî àéä úåðåéìòä úåøéôñá
äðîî äàìôðå äìåãâ àéäù ÷ø ä"ò à"à ìù äáø
úåãîî òãåðë úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

] íäì ïéàù úåðåéìòäà"ðïîöò ãöî úéìëúå óåñ [õ÷
åäéàå ùîî íëåúá ùáåìîå øéàî ä"á ñ"à øåà éë
úùáåìîä íãàä úîùðá ë"àùî .ãç éäåîøâå
à"ãñ î"î ìáà .ìåáâå õ÷ äéúåãîì ùéù øîåçá
éëðàå à"æìå úåðåéìòä úåãî âåñå ïéòî ïä äéúåãîù
ìù åúåîöòå åúåäî àåä øôàäù åîëã øôàå øôò
'âå ò"îøà úåãåñé 'ãî áëøåî äéäù óøùðä õòä
äåäúîä ïùòá åìëå íäì åëìäå åôìç ø"îà úåãåñé
øôòä àåäù õòá äéäù 'ãä ãåñéå òãåðë ïúáëøäî
øàùðä àåä åá úèìåù ùàä ïéàå äèîì ãøåéä åáù
åøîåçå åùîîå õòä úåäî ìë äðäå øôàä àåäå íéé÷
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כז.21. יח, רפ"ד.22.וירא התורה יסודי הל' רמב"ם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelסח f"h ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ז שי יום
,akw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ñ"éä úåììë äðäå,bkw 'nr cr.('úéù åîë

,eay mind e` gexdäéäL éáòå áçøå Cøàa Búøeöå Bøîçå§¨§§¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦¤¨¨
ôòä ãBñéî äéä Bøwò ¯ óøNpL íã÷ ïéòì äàøð,BaL ø ¦§¤¨©¦Ÿ¤¤¦§©¦¨¨¨¦§¤¨¨¤

,uray -,Ba íéìeìk çeø íéî LàL ÷øllek urdy - ©¤¥©¦©§¦
ceqin `ed eay xwird j` ,gexe min ,y` zeceqidn mb ekeza

mi`a epnny ,xtrd
ly iaerde agexd ,jxe`d

,urdøôòä ékceqi - ¦¤¨¨
,eay xtrdéøîç àeä¨§¦

,ïlkî øúBéxy`n - ¥¦ª¨
,zeceqid zyely x`y
,éáòå áçøå Cøà Bì Léå§¥Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦
,çeøå Làa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¥§©
agex jxe` mda oi`y -

,iaereíénä íâå- §©©©¦
xak yi minly zexnl
agexe jxe`e ,zeynn ixd

j` ,iaereèòî íä¥§©
øéòfîdhern dcna - ¦§¥
,xzeiaBkøà ìëå ,õòä¥§¨¨§

Béáòå Baçøå,urd ly - §¨§§¨§
øôòä ïî äéä ìkä"©Ÿ¨¨¦¤¨¨
,"øôòä ìà áL ìkäå§©Ÿ¨¤¤¨¨
øàLpä øôàä àeäL¤¨¥¤©¦§¨
Là epnî eãøôpL éøçà©£¥¤¦§§¦¤¥

.çeø íéîxt`de - ©¦©
didy xtrd `ed x`ypy
.urd zedn xwir mcew
ïéà øôàäL Bîk ,äpäå§¦¥§¤¨¥¤¥
úeäî ìà Cøòå ïBéîc Bì¦§§¤¤¤¨

Búenëa àì ,óøNpL íã÷ éáòå áçøå Cøàa ìBãbä õòä̈¥©¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦Ÿ¤¤¦§©Ÿ§©
,Búeëéàa àìåzenkl `l jxr meye oeinc mey xt`l oi` - §Ÿ§¥

,ezeaiygle ezeki`l `le urdBúeäî [àeä] àeäL óà©¤¨
Búeîöòå,xt`d ly ezenvre ezedn `ed urd -epnîe- §©§¦¤

,urdnäeäúð;xt`d -íäøáà øîà ìLî-Cøc-ìò Ck ¦§©¨¨©¤¤¨¨¨©©§¨¨
äáäàäå ãñçä úcî ,Búcî ìò íBìMä-åéìò eðéáà̈¦¨¨©¨©¦¨¦©©¤¤§¨©£¨

,Bôeâa úLaìîe Ba äøéànäúcî [àéä] àéäL óàc ©§¦¨§ª¤¤§§©¤¦¦¦©
äúéäL BúîLða øéànä úeìéöàaL ïBéìòä ãñçå äáäàä̈©£¨§¤¤¨¤§¤¨£¦©¥¦§¦§¨¤¨§¨

Laìúäì ähîì dzãøa ïë-ét-ìò-óà ,äðBéìò äákøî¤§¨¨¤§¨©©¦¥§¦§¨§©¨§¦§©¥
Bôeâa,ixd dfy -ìzLä éãé-ìòäâøãnî úBîìBòä úeìL §©§¥¦§©§§¨¨¦©§¥¨

íéaø íéîeöîö éãé-ìò äâøãîìzcn ly xe`d ixd cxei - §©§¥¨©§¥¦§¦©¦
mvnhvne zeax zebixcn zelylzyd jxc "zeliv`"c cqgd
- miax minevnv ici lr

,f` ixdCøòå ïBéîc ïéà¥¦§§¤¤
äáäàä øBà úeäî̈¨©£¨
úeäî ìà ,Ba øéànä©¥¦¤¨
ïBéìò ãñçå äáäà øBà©£¨§¤¤¤§
Cøòk àlà ,úeìéöàaL¤¨£¦¤¨§¤¤
øôòä úeäî ïBéîãå§¦§¨¤¨¨
Búeäî ìà øôà äNòpL¤©£¨¥¤¤¨
õò äéäLk Búeëéàå§¥§¤¨¨¥
áBèå äàøîì ãîçð¤§¨§©§¤§

ìëàîì23,ìLî-Cøc-ìò §©£¨©¤¤¨¨
jxr mey ixd oi`y -
oial xt`d oia oeinc meye
jxr mey oi` jk ,urd
zcn oia oeinc meye
epia` mdxa` ly dad`d
dad`de cqgd zcn iabl

."zeliv`" lyøúBéå§¥
íéôìàa ìécáäì ,äfî¦¤§©§¦©£¨¦

,úBìcáäxt`d oia - ©§¨
iabl inybd urde
ly dad`d zecn zeipgex
cqge epia` mdxa`

,"zeliv`"cäøacL ÷ø©¤¦§¨
ìk äøBzíãà éða ïBL ¨¦§§¥¨¨

:ävìîe ìLîaly dad`de cqgd zcinl mi`xew okl - §¨¨§¦¨
mb oaei jk ."zeliv`" ly dad`de cqgd my lr epia` mdxa`
icedi ly dnypd zexitqe zegekd zecndy ,okyÎlkna
md odny zexitqd iabl oeinc meye jxr mey mdl oi` ,dhnl
zexi`n zexitqde odn mi`a mdy oeeik ,z`f lka j` .mi`a
(eteb z` dignd) eznypn oiadl icedi leki ,icedi ly eznypa
dfg` ixyane" weqtd okez dfy ,zepeilrd zexitqa zvw

."dwl`

øNòä úeììk ,äpäå§¦¥§¨¨¤¤
úîLðaL úBøéôñ§¦¤§¦§©
Cøãa] ìkì òãBð ,íãàä̈¨¨©©Ÿ§¤¤

.ììkàúéì ãé-áúëá,[ §¨
Cøãa úB÷ìçð úBcnäL¤©¦¤¡¨§¤¤

ì ììkìëå ,úBcî òáL §¨§¤©¦§¨

íãàaL úBcnä éèøt- §¨¥©¦¤¨¨¨
ly zepeyd eizeihp
zeihp od m` ,mc`d
jynp `edy ,zeiaeig
,zeilily zeihp e` ,odil`
,odn cxtpa cner `edy
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íãå÷ ïéòì äàøð äéäù éáåòå áçåøå êøåàá åúøåöå
ø"îàù ÷ø åáù øôòä ãåñéî äéä åø÷éò óøùðù
åì ùéå ïìåëî øúåé éøîåç àåä øôòä éë åá íéìåìë
íä íéîä íâå çåøå ùàá ë"àùî éáåòå áçåøå êøåà
äéä ìëä åéáåòå åáçøå åëøà ìëå õòá øéòæî èòî
øàùðä øôàä àåäù øôòä ìà áù ìëäå øôòä ïî
åì ïéà øôàäù åîë äðäå ø"îà åðîî åãøôðù éøçà
áçåøå êøåàá ìåãâä õòä úåäî ìà êøòå ïåéîã
óà åúåëéàá àìå åúåîëá àì óøùðù íãå÷ éáåòå
î"ãò êë äåäúð åðîîå åúåîöòå åúåäî [àåä] àåäù
äøéàîä äáäàäå ãñçä úãî åúãî ìò ä"òàà øîà
äáäàä úãî [àéä] àéäù óàã åôåâá úùáåìîå åá
äúéäù åúîùðá øéàîä úåìéöàáù ïåéìòä ãñçå
ùáìúäì äèîì äúãøá ë"ôòà äðåéìò äáëøî
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùä é"ò åôåâá
øåà úåäî êøòå ïåéîã ïéà íéáø íéîåöîö éãé ìò
ïåéìò ãñçå äáäà øåà úåäî ìà åá øéàîä äáäàä
äùòðù øôòä úåäî ïåéîãå êøòë àìà úåìéöàáù
äàøîì ãîçð õò äéäùë åúåëéàå åúåäî ìà øôà
úåìãáä íéôìàá ìéãáäì äæî øúåéå î"ãò ìëàîì áåèå
:äöéìîå ìùîá íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãù ÷ø

äðäåêøãá] ìëì òãåð íãàä úîùðáù ñ"éä úåììë
.ììëàúéì é"ëáììë êøãá úå÷ìçð úåãîäù [

úçàî úåàá íãàáù úåãîä éèøô ìëå úåãî 'æì
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לנדו"ד השייכות וצ"ע א. כו, זח"א ראה "ענינו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סט lel` f"h ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïäL ,elà úBcî òáLî úçàî úBàa,zecnd ray -LøL ¨¥©©¦¤©¦¥¤¥Ÿ¤
,ïúeììëe úBcnä ìkmd ,mc`a zeihpde zecnd lk yxey - ¨©¦§¨¨

mdy iptl ,illk ote`a mihxtd lk mpyi odae ,el` zecn ray
,zeihxt zeihp ly mihxta mi`a:ïäL:od zecnd ray -úcî ¤¥¦©

éìa òétLäì ãñçä©¤¤§©§¦©§¦
,ìeábmvr mb ,xnelk - §

ila `id drtydd
in l` mbe ,dlabd
ila `ed mirityny
`id drtydd ,dlabd

,lkläøeábä úcîe¦©©§¨
-ìk òétLälî íöîöì§©§¥¦§©§¦©¨

,Ck,xnelk - ¨
`id ,drtyddy
dnk cr ,dlabda

,ritydlàlL Bà¤Ÿ
] òétLäìøçà çqðìk : §©§¦©ª¨©¥¨

,ììk [øwò,xnelk - ¦¨§¨
`l miniieqn milawnly
e` ,llk drtydd didz
i`vga aezky itk
`l ,"xwir lk" :reaixd
mdl ritydl ligzdl
cvn `a df lke ,llk
zcn `idy "dxeab"d

,mevnvde oicdúcîe¦©
iML éî ìò íçøì íéîçøäì CïBL24,åéìò úeðîçø- ¨©£¦§©¥©¦¤©¨§©£¨¨¨

zepngxd cvn j` ,el erityiy ie`x `ed oi`y zexnly
,el ritydle eilr mgxl mikixvàéäå`id ,mingxd zcn - §¦

àéäL ,ãñçì äøeáb ïéa úòvîî äcî`id "cqg"d zcn - ¦¨§ª©©¥§¨§¤¤¤¦
iL àlL éîì íb ,ìkì òétLäìì CïBL24åéìò úeðîçø §©§¦©©Ÿ©§¦¤Ÿ©¨§©§¨¨¨

ììk øòöa éeøL Bðéàå íeìk øñç BðéàL éðtî ,ììk25.- §¨¦§¥¤¥¨¥§§¥¨§©©§¨
,dlabd ila drtyde cqg `idy ,"cqg"d zcn cvn ,z`f lkae
mb da yiy "mingx"d zcn cvn ,j` .dfkl mb ritydl `vei

lkzdcg`l ritydl `ly dlabd zniiw ,"dxeab" ly zel
,ie`x `ed oi`y zexnl ixd ,eilr zepngxy in df znerle ,dfk

.el ritydl zepngx cvn yxcpàéäL éôìe,"mingx"d zcn - §¦¤¦
`idúòvîî äcî,"dxeab" mbe "cqg" mb da yiy -úàø÷ð ¦¨§ª©©¦§¥

ãâa àeäL ,ìLî-Cøc-ìò ,úøàôz éãâa Bîk ,"úøàôz"¦§¤¤§¦§¥¦§¤¤©¤¤¨¨¤¤¤
íéáøòî äaøä íéðåâa òeáö]Ba`zil ciÎazkaCøãa [ ¨©¦§¨¦©§¥§Ÿ̈¦§¤¤

¯ ãçà ïåâa òeávä ãâa ïk-ïéàM-äî ,éBðå úøàôz àeäL¤¦§¤¤§©¤¥¥¤¤©¨©§¨¤¤¨
iL àìì Ba C.úøàôz ïBLwx `id "zx`tz" ,oky - Ÿ©¨§¦§¤¤

dpyi "mingx"d zcnay iptne ,mipeeb dnk ly zellkzd

."zx`tz" mya z`xwp `id - dxeabe cqg ly zellkzdøçàå§©©
,Ckzexxerzddy m` ,ritydl zexxerzdd dpyiy ixg` - ¨

zcn cvn e` ,"dxeab"d zcn cvn e` "cqg"d zcn cvn `id
,"mingxd"úòLa eðéäc ,äNòî éãéì äòtLää àBáa§©©§¨¨¦¥©£¤§©§¦§©

Lnî äòtLää26- ©©§¨¨©¨
cnel `edyk `l ,xnelk
- `l` ,envrl oiprd z`
oipr eze` ritydl dpkda

ynn,okn xg`léøöC ¨¦
õòéúäì,opeazdle -éàC §¦§©¥¥

ìëeiL Cøãa ,òétLäì§©§¦©§¤¤¤©
ìa÷ì ìa÷îä©§©¥§©¥

äòtLää27äöBøL ïBâk , ©©§¨¨§¤¤
äîëç øác òétLäì§©§¦©§©¨§¨

,Bðáì dãnììa`ly - §©§¨¦§
ritydl lecb wyg yi

,xzeiy dn oalíà¦
Bîk dlk Bì äpøîàéŸ§¤¨ª¨§
ìëeé àì ¯ BìëNa àéäL¤¦§¦§Ÿ©

,ìa÷ìe ïéáäì ïaämb - ©¥§¨¦§©¥
`edy itk lkydy iptn
oicr (ritynd) a`d lv`
lkei oady ickn icn
`l` - ehlwle epiadl
yialdl mcew gxken `ed
`l xg` oipra lkyd z`
lky iptn mbe ,(lynpdn dhnly lyna enk) oicr jkÎlk
cg` cvl dhepd `xaqe eihxt lk lr lkyd ly zexiyrd
oad lkeiy ickn icn xiyr df ixd - ipyd cvl dhepd `xaqe

l (lawnd)cixtdl mcewn gxken `ed `l` ,lkyd z` law
mihxt `l` ,mihxtd lk z` el zelbl `l ,miwlgl lkyd z`

,lawl el lw didiy ,lkyd ly miniieqnéøvL ÷øøcñì C ©¤¨¦§©¥
,øçà ïéðòå øãña Bìoipr eze` `l ,ipy oipr `edy ,lyn - §¥¤§¦§¨©¥

,lynpde lkyd ly,åéðôà ìò øác øác`ed oi`y ,xnelk - ¨¨¨ª©¨§¨
ote`a `l` ,dlilyle aeigl ody zexaqd izy el dlbncg`

e` ,aeigl dhepd `xaqd e` zekfl dhepd `xaqd z` e` -
z` lawl lkeiy ick z`f lke ,dnecke leqtl e` xiykdl

,lkyd,èòî èòî.lkyd lk `le ,el rityn `ed lkyd on - §©§©
gxkdd on ,lkyd zcxedae zcixia ,lkyd jxe`a mb ,xnelk
agexa mbe ,lawnd ly dhilwd xyekl m`zda mevnv didiy
,mevnv didiy gxkdd on ,lkyd ly miaxd eihxta ,lkyd

,mze` helwl lkei lawndy ickBæ äöò úðéçáezvriind - §¦©¥¨
,lkyd z` ritydl ji` elïäL ,"ãBä"å "çöð" úàø÷ð¦§¥¥©§¤¥
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ùã÷ä úøâà
ïäù ïúåììëå úåãîä ìë ùøåù ïäù åìà úåãî 'æî
íöîöì äøåáâä úãîå ìåáâ éìá òéôùäì ãñçä úãî

] òéôùäì àìù åà ë"ë òéôùäìîà"ðììë [ø÷éò ìë
úåðîçø ïåùì êééùù éî ìò íçøì íéîçøä úãîå
àéäù ãñçì äøåáâ ïéá úòöåîî äãî àéäå åéìò
åéìò úåðîçø ïåùì êééù àìù éîì íâ ìëì òéôùäì
ììë øòöá éåøù åðéàå íåìë øñç åðéàù éðôî ììë
éãâá åîë úøàôú úàø÷ð úòöåîî äãî àéäù éôìå
'éáøåòî äáøä íéðååâá òåáö ãâá àåäù î"ãò úøàôú

åá]àúéì é"ëáãâá ë"àùî .éåðå úøàôú àåäù êøãá [
ë"çàå úøàôú ïåùì åá êééù àì ãçà ïååâá òåáöä
äòôùää úòùá åðééäã äùòî éãéì äòôùää àåáá
ìëåéù êøãá òéôùäì êéà õòéúäì êéøö ùîî
øáã òéôùäì äöåøù ïåâë äòôùää ìá÷ì ìá÷îä
àéäù åîë äìåë åì äðøîàé íà åðáì äãîìì äîëç
øãñì êéøöù ÷ø ìá÷ìå ïéáäì ïáä ìëåé àì åìëùá
èòî èòî åéðôåà ìò øåáã øáã øçà ïéðòå øãñá åì
úåöòåé úåéìë ïäù ãåäå çöð úàø÷ð åæ äöò úðéçáå
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לכאורה.24. מיותרת רחמנות", "לשון "לשון", שהמלה ותיקונים", ב"הערות מעיר שליט"א ˘ËÈÏ"‡:25.הרבי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
עליו". לרחם שאסור גם או שחסר) (אף להשפיע לא אומרת שמדה"ר לזה גם משפיע דחסד - בכ"מ המבואר לגבי הרבי 26."חידוש

אינן". אלו תיבות ב) צח, התורה (אור סי"ג ידעתיו כי ש"בד"ה ותיקונים" ב"הערות מעיר ˘ËÈÏ"‡:27.שליט"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
כדלקמן". ויסוד מל' - "שזהו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelע f"h ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;"úBöòBé úBéìk"ciwtz (mb) zeilkl yi mc`d sebay myk - §¨£
zeilkd od "ced"e "gvp" zecn ,ytpa mb jk ,(uriin) dvr ly

,ritydl cvik zevriind] íâå:øçà çqð[ïäå,zeipgexa - §©ª¨©¥§¥
,"ïéòéa ïéøz"oiriad ipy -,òøfä íéìMáîäenk - §¥¥¦©§©§¦©¤©

rxfd leyia ,zeinybay
oixz"d iciÎlr `ed
,zeipgexa jk ,"oiria
iciÎlr df ,drtyd xaca
,"ced"e "gvp" zecnd
úëLîpä äthä àéäL¤¦©¦¨©¦§¤¤
øác eðéäc ,çnäî¥©Ÿ©§©§§©
CLîpä ìëNå äîëç̈§¨¨¥¤©¦§¨

,áàä ìëOîritynd - ¦¥¤¨¨
,epal lkyCLîé àlL¤Ÿª§©

÷c ìëN àeäL Bîk§¤¥¤©
÷ø ,BìëNå Bçîa ãàî§Ÿ§Ÿ§¦§©
úewcî úö÷ äpzLé¦§©¤§¨¦©
ìëN äeäúéå BìëN¦§§¦§©¤¥¤
éãk ,Ck-ìk ÷c BðéàL¤¥©¨©§¥
Bçîa ìa÷ì ïaä ìëeiL¤©©¥§©¥§Ÿ
,Lnî àeäå ,Búðáäå©£¨¨§©¨

ätèk ,ìLî-Cøc-ìò- ©¤¤¨¨§¦¨
,rxf lyçnäî úãøBiä©¤¤¥©Ÿ©

,[ãàî] ãàî äwc àéäL¤¦©¨§Ÿ§Ÿ
úéøîçå äqb úéNòðå§©£¥©¨§¨§¦
ïéøúe úBéìka Lnî©¨©§¨§¥

.ïéòéadcixid idef - ¥¦
lky jxr itl didiy ,ritynd lkya dyrpy dnybdde

.lawnd"íéçø"å "íé÷çL" íéàø÷ð "ãBä"å "çöð" íâå§©¥©§¦§¨¦§¨¦§¥©¦
,íé÷écvì ïî íé÷çBMLlr `ed "miwgy" riwx ly myd - ¤£¦¨©©¦¦

"miwicvl on miwgey"y my28"ced"e "gvp"a sqep oipr dfe ,
:owfd epax oeylae .miax miwlgl lkyd z` zewlgn odyBîk§

íéhçä øøônL ,ìLî-Cøc-ìò ,íéçøa [íéhç] ïçBhä©¥¦¦§¥©¦©¤¤¨¨¤§¨¥©¦¦
éøö Ck ¯ ãàî íéwc íé÷ìçìøáãe ìëOä ïéè÷äì áàä C ©£¨¦©¦§Ÿ¨¨¦¨¨§©§¦©¥¤§©

,íéaø íé÷ìçì í÷lçìe ,Bðáì òétLäì äöBøL äîëç̈§¨¤¤§©§¦©¦§§©§¨©£¨¦©¦
èòî èòî Bì øîBìå,lkyd on -.úòãå úBöòBîadn - §©§©§©§¥¨¨©

miwlg ielibe lkyd zwelg oipr ,el xnel `l dne el xnel
lr sqep ,lkyd wnera mevnv `ed ,lkydn cala miniieqn
lkay jk ,lkyd agexe jxe`a lirl mixen`d minevnvd
"dlert"d dpyi - wnere agex ,jxe` ,lkyd ly zeevwd zyy

."ced"e "gvp" ly zevreid zeilkd ly,ììëa íâåúðéça §©¦§¨§¦©
ãenläå äòtLää òðBî ìk ãâð ãîòìå çvðì àeä "çöð"¥©§©¥©§©£Ÿ¤¤¨¥©©©§¨¨§©¦

,õeçîe úéaî Bðaîmirpene miinipt mdy mixac mb - ¦§¦©¦¦
,zeipevig zeripn mdy mixac mbe ,ez` cenllne el ritydln
áàaL íeöîväå äøeábä úcî ãâð ÷fçúäì eðéä ¯ úéaî¦©¦©§§¦§©¥¤¤¦©©§¨§©¦§¤¨¨

BðéàL øîBì ,Bða ìò BðBöøa íéðéc úøøBòî àéäL ,Bîöò©§¤¦§¤¤¦¦¦§©§©¤¥
Cëì éeàøïéãòdf wenr lkye dwenr dnkg el ritydl - ¨§¨£©¦

zernyn ef .el ritydle - df cbpk wfgzdl eilr `l` -
zeiniptd zeripnd lr hlzydl ,zian zeripnd iabl "gvp"

.`ed ekezayãé-áúëá)
.(øñç :íùøðÎiazka -

ick mda epiiry cid
ycewd zexb`l zeeydl
epikdyk - zeqtcpd

"`ipz"dfqetcl29-
dxaqdd ."xqg" myxp
zeripn (` :`id jkl
,zeipevig zeripn ,"uegn"
.xiaqn owfd epax oi`
iaxd jk lr azeke
m` oeir jixvy :`"hily
xzei uegn zeripnd
zeripnd xy`n zeheyt

,"zian"`axc`e-
`l` .heyt xzei "zian"
- `"hily iaxd azek -
zeripnd lr xe`iad
oiievy dna lelk "uegn"
(a .zxb`a xqgy o`k
epcnly dnl m`zda
llkae" ly yexitd
llkay ,"gvp zpiga
zeripnd lr xabzdl ,oegvpd oipr mb lelk "gvp" zpigaae
owfd epaxy dna melk xqg `l - drtydd cbp miaekirde
dnec oipr oi` "ced"a oky ,"ced" zpigaa dfk oipr xiaqn epi`
oipr ,"gvp"a xacdy itk - "ced" zpiga ly llka llkeiy
llka mbe" milnd yexit cenll mb xyt` ,mxa .oegvpd
`l - llka "gvp"l `id dpeekdy ,zxg` dxeva ,"gvp zpiga
odizyy ,"ced" zcnl deezyn `id eay "gvp"d zcna hxt
,"on miwgeyy miwgy"e ,"oiria oixz"e ,"zevrei zeilk" od
`ed jk lrye ,"gvp"d oipr zellk - llka "gvp"d oipr `l`
o`k xqg ,dfk ote`a micnelyk ,oegvpd oipr dfy xne`
dpeekd edfe - "ced" zcne oipr ly "llk"d edn :xe`iad

."ceqi"d zpiga owfd epax xiaqi oldl ."xqg"aúðéçáe§¦©
áàä øM÷nL úeøM÷úää ,ìLî-Cøc-ìò ,àéä "ãBñé"§¦©¤¤¨¨©¦§©§¤§©¥¨¨
,ïBöøå äáäàa Bnò Bãenì úòLa Bða ìëNa BìëN¦§§¥¤§¦§©¦¦§©£¨§¨

;Bða ïéáiL äöBøL,zexywzdd dpyi oevxd cvny - ¤¤¤¨¦§
lky mr (ritynd) a`d lky ly zexywzdde zexqnzdd

,(lawnd) oad,äæ éãòìáezcn ly zexywzdd ila - ¦§£¥¤
,"ceqi"détî íîöò elà íéøeac òîBL ïaä äéä íà íb©¦¨¨©¥¥©¦¦¥©§¨¦¦
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ùã÷ä úøâà
] íâåà"ðàéäù òøæä íéìùáîä ïéòéá ïéøú [ïäå

ìëùå äîëç øáã åðééäã çåîäî úëùîðä äôèä
ìëù àåäù åîë êùîåé àìù áàä ìëùî êùîðä
åìëù úå÷ãî úö÷ äðúùé ÷ø åìëùå åçåîá ãàî ÷ã
ìá÷ì ïáä ìëåéù éãë ë"ë ÷ã åðéàù ìëù äååäúéå
çåîäî úãøåéä äôèë î"ãò ùîî àåäå åúðáäå åçåîá
ùîî úéøîåçå äñâ úéùòðå [ãàî] ãàî ä÷ã àéäù
íééçøå íé÷çù àø÷ð ä"åð íâå ïéòéá ïéøúå úåéìëá
íééçøá [íéèç] ïçåèä åîë íé÷éãöì ïî íé÷çåùù
êéøö êë ãàî íé÷ã íé÷ìçì íéèçä øøôîù î"ãò
òéôùäì äöåøù äîëç øáãå ìëùä ïéè÷äì áàä
èòî èòî åì øîåìå íéáø íé÷ìçì í÷ìçìå åðáì
çöðì àåä çöð úðéçá ììëá íâå úòãå úåöòåîá
úéáî åðáî ãåîéìäå äòôùää òðåî ìë ãâð ãåîòìå
äøåáâä úãî ãâð ÷æçúäì åðééä úéáî .õåçîå
åðåöøá íéðéã úøøåòî àéäù åîöò áàáù íåöîöäå

) ïééãò êëì éåàø åðéàù øîåì åðá ìòøñç íùøð é"ëá(
áàä øù÷îù úåøù÷úää î"ãò àéä ãåñé 'éçáå

ò åãåîì úòùá åðá ìëùá åìëùïåöøå äáäàá åî
òîåù ïáä äéä íà íâ äæ éãòìáå åðá ïéáéù äöåøù
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.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב יב, מחגיגה שהיחוה"א, סוף ˘ËÈÏ"‡:29."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרר"א בהקדמת "ככתוב
עצמו)". דאדה"ז (לא לכת"י בהשוואה שנדפסו אגה"ק הגיהו שו"ב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עי lel` f"i iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ז שלישי יום
,bkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìà úåãî äðäå,bkw 'nr cr.íäéúåãî éåðéù

Bîöòì ãîBìå Bãòa øaãnL] åéáàø"åîãà ùãå÷ ãé-áúëá) ¨¦¤§©¥©£§¥§©§
éòñ "åéúòãé éë" ùåøãá ,ïãò-åúîùð ÷ãö-çîö ìòáâ"é ó

[åìà úåáéú àúéì ,(äæ ïåùì íù ÷úòåäùïéáî äéä àì ¯Ÿ¨¨¥¦
à BìëN øM÷î åéáàL ,åLëò Bîk Ck-ìkBnò øaãîe åéì ¨©§©§¨¤¨¦§©¥¦§¥¨§©¥¦

íéðt ìà íéðt30 ¨¦¤¨¦
÷LBçL ,÷Lçå äáäàa§©£¨¨¥¤¤¥

,Bða ïéáiL ãàîdfy - §Ÿ¤¨¦§
`edy dn ,oevx wx `l
`l` ,oiai oady dvex
lelky oevx ,oevxe wyg
oipr dfy) beprz ea
ly dfk beq ,"ceqi"
milnd ixg` .(zexywzd
cnele ecra xacny"
zeize`a aezk ,"envrl
ycewÎciÎazka :zephw
"wcv gnv" lra x"enc`
sirq eizrci ik yexca)

b"i31oeyl my wzredy
zeaiz - oi` - `zil (df
cala ef `l ,oky - [el`

epa mr eze` cnelykl envrl oipr eze` cnelyk dnec epi`y
zexywzd ila epal rityne cnel `edyk mb `l` ,dad`a
epal rityn `edy drya enk ote` eze`a df oi` - 'eke

.oad zpada mitiqen zexywzdde wygd ,'eke zexywzda
ìBãb âeðòzäå ÷LçäM äî ìëå32ãenläå äòtLää Ck ¯ §¨©¤©¥¤§©©£¨¨©©§¨¨§©¦

ìBãb,øúBé òétLî áàäå ,øúBé ìa÷ì ìëeé ïaäL ,mvr - ¨¤©¥©§©¥¥§¨¨©§¦©¥
mxeb ,xzei aehe xzei daexn dcna "hlew" oady dcaerd

,xzei rityi a`dyék¦
âeðòzäå ÷Lçä éãé-ìò©§¥©¥¤§©©£
BìëN ìcbúîe äaøúî¦§©¤¦§©¥¦§

,a`d ly -úáçøäa§©§¨©
ãnììe òétLäì úòcä©©©§©§¦©§©¥
-Cøc-ìò Bîëe) Bðáì¦§§©¤¤

,Lnî úeiîLâa ìLî- ¨¨§©§¦©¨
beeifa "ceqi"d zpigaa

,inybàeä òøfä éeaø¦©¤©
,âeðòzäå ÷Lçä áøî¥Ÿ©¥¤§©©£
éLîî äæ-éãé-ìòåC §©§¥¤©§¦

,çnäî äaøämyn - ©§¥¥©Ÿ©
,rxfd ztih d`aïëìå§¨¥

úîàä éîëç eìéLîä¦§¦©§¥¨¡¤
,éîLb âeeæì,oky - §¦©§¦

mpyi lkyd zrtyda
mdy enk mipipr

,inyb beeifa lawnl rityn ly drtyda.(øàaúiL Bîk- §¤¦§¨¥
ly dpipr ,mipt lk lrzexywzdd `ed - "ceqi"d zpiga

lawnd l` rityndn beprze wyga33.

elà úBcî ,äpäå,drtydd oipra o`k exaqedy -ïä §¦¥¦¥¥
úBiðBöéç úBðéça,zeipevigd zecnd -ïëBúáe ,LôpaL §¦¦¦¤©¤¤§¨

,úBiîéðt úBcî úBLaìîode ,zeiytp xzei ody zecn - §ª¨¦§¦¦
,drtydd oipra ze`haznd zeipevigd zecnl zeaiqdïäL¤¥

od ,zeiniptd zecnd -
äàøéå äáäà úBðéça§¦©£¨§¦§¨
-Cøc-ìò ,eðéäc .'eë§©§©¤¤
òétLnä áàa ,ìLî̈¨¨¨©©§¦©

,Búáäà úîçî Bðáì- ¦§©£©©£¨
cqgd zcn zeinipt ixd
,dad`d `id drtydde
`id "cqg"d zcne

,dad`d iabl cala zeipevigBãçtî BúòtLä òðBîe¥©©§¨¨¦©£

.íBìLå-ñç ìBLëî éãéì àáé àlL ,Búàøéåixd - §¦§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦§©§¨
dpipry ,"dxeab"d zcn ly zeiniptd md d`xide cgtdy
od zecnd x`yy myke ,drtyda hrnl e` ritydl `ly
ly iyilyd wxta xne`y itk) d`xine dad`n mitpr
xtq ly oey`xd wlgd
itk ixd - ("`ipz"d
,d`xiae dad`a xacdy
zecn ly zeiniptd ody
jk ,"dxeab"e "cqg"
x`ya ,oditpra mb xacd
zecn opyiy ,zecnd
iabl zeinipt ody

.ytpd ly zeipevig ody zecnd,elà úBcî LøLå øB÷îe¨§Ÿ¤¦¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãîåìå åãòá øáãîù] åéáà éôî íîöò åìà íéøåáã
.åîöòìâ"é 'éòñ åéúòãé éë ùåøãá) ò"ð ö"ö ìòá ø"åîãà ÷"éëá

[åìà úåáéú àúéì (äæ ïåùì íù ÷úòåäùåîë ë"ë ïéáî äéä àì
ô"àô åîò øáãîå åéìà åìëù øù÷î åéáàù åéùëò
äî ìëå åðá ïéáéù ãàî ÷ùåçù ÷ùçå äáäàá
ìåãâ ãåîéìäå äòôùää êë ìåãâ âåðòúäå ÷ùçäù
é"ò éë øúåé òéôùî áàäå øúåé ìá÷ì ìëåé ïáäù
úáçøäá åìëù ìãâúîå äáøúî âåðòúäå ÷ùçä
úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
æ"éòå âåðòúäå ÷ùçä áåøî àåä òøæä éåáø ùîî
úîàä éîëç åìéùîä ïëìå çåîäî äáøä êéùîî

.('úéù åîë éîùâ âååéæì

'éçá ïä åìà úåãî äðäå
úåéîéðô úåãî úåùáåìî ïëåúáå ùôðáù úåéðåöéç
òéôùîä áàá î"ãò åðééäã 'åë ø"éåäà 'éçá ïäù
åúàøéå åãçôî åúòôùä òðåîå åúáäà úîçî åðáì
åìà úåãî ùøùå øå÷îå .å"ç ìåùëî éãéì àáé àìù
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.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נעלית בחי' "פנים" אל פנים אבל ח), יב, בהעלותך - (ראב"ע אמצעי בלא פה" אל "פה "אפ"ל:
דיסוד במעלות מדבר כאן והרי בעדו".‰ÈÎיותר, דמדבר הפכו ה"ז דוקא עפ"ז - וגם מאד". "שחושק ועד - באוה"ת 31.נעלות נדפס

ב). (צח, שם ˘ËÈÏ"‡:32.וירא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(גדול (במקום גדל צ"ל: בחינת 33."אולי מבאר הזקן רבנו שאין מה על
מציין - ˘ËÈÏ"‡:‰"מלכות" È·¯'בבי הטעם: להשפיעÏÎ"כנראה מבאר: שע"ע המדות ההשפעה (‰‰˘ÚÙ‰)ו' בבוא כו' לצמצם ,

שישנהÚÓ˘‰לידי מובן שמזה -Ì„Â˜- מעשה לידי ·ÚÈÙ˘Óשבאה ‰˙ÂÓÈÏ˘·) מל' היא ‡ÈÈÏ˜ÚÂÂ‚וזהו ההשפעה כי המשפיע של
בערך·‰ÚÈÙ˘Óעדיין בשלימותה אבל ,˙ÂÏ·‚‰."(המקבל



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelעב g"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ח רביעי יום
,bkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä æ"ë äðäå,ckw 'nr cr:åîå÷îá øàáúéù

,BLôðaL úòc-äðéa-äîëçî àeä ,úBiðBöéçäå úBiîéðtä©§¦¦§©¦¦¥¨§¨¦¨©©¤§©§
,åéúBcî ïä Ck ¯ íãàä ìëN éôì éklecb elky m` - ¦§¦¥¤¨¨¨¨¥¦¨

od eizecn - ohw elky m`e ,milecb mipipra od eizecn -
,miphw mipipra-äðéa-äîëçäL ïèwäL ,Leça äàøpk©¦§¤§¤©¨¨¤©¨§¨¦¨

úòclkyd -ïä BlL ©©¤¥
Ck ¯ úeðè÷ úðéçáa¦§¦©©§¨
íéøáãa ïä åéúBcî ìk̈¦¨¥¦§¨¦

.Cøòä épè÷-`edyke §©¥¨¤¤
lcbzn elky f`y ,lcb
mipipra f` od eizecn -

,xzei milecbíâå§©
íéìBãbamixbeana - ©§¦

mb xacd ielz ,mnvr
lky zelcbe zephwa

,xbeandBìëN éôì"§¦¦§
"Léà ìläé34,"yi`" - §ª©¦

itk ,zecnd x`ez `ed
aezky35md mb zecnd lelide gay ixd ;"ezxeab yi`k" :

,lkyl m`zdaBúáäà áø àeä Ck ¯ Búîëç áø éôì ék¦§¦Ÿ¨§¨¨Ÿ©£¨
ïøB÷î ,úBiðBöéçå úBiîéðt åéúBcî ìk øàL ïëå .Bcñçå§©§§¥§¨¨¦¨§¦¦§¦¦§¨
,BaL úòcä àeä øwòäå .BaL úòc-äðéa-äîëçî àeä¥¨§¨¦¨©©¤§¨¦¨©©©¤

,mc`a "zrc"d `ed ,zecnl rbepa xwird -CLîpä©¦§¨
,BaL äðéáe-äîëçä úðéçaîz` qtez `edy xg`ly - ¦§¦©©¨§¨¦¨¤

z` oian `ede ,lkyd zwxade zcewp ,dnkgd geka lkyd
ezrca wnrzn `ed - dpiad geka eihxt lk lr lkyd
- lkyend mr xywzne
(oian `edy xacd)
`l ,ea yegle eyibxdl
mb `l` epiadl wx
ly xwird dfe ,eyibxdl

,zecnd,Leça äàøpk©¦§¤§
úBòc éepL éôì ék- ¦§¦¦¥

,"zrc" zpiga lyéða§¥
Ck ¯ äfî äæ íãà̈¨¤¦¤¨

.íäéúBcî éepL àeä- ¦¦¥¤
ly "zrc xa"d zcn itk
:eizecn od jk - mc`d
lecb zrcÎxa `ed m`
zrcÎxa `ed oi` m` ;xzei zeaivie zelecb eizecn - xzei
meiwd `id "zrc" ,oky .zeaivi izlae zephw eizecn - lecb
ly iyily wxta xne` owfd epaxy itk ,zecnd ly zeigde

."`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd

äæ ìk ,äpäåoiprl xywda ,zecnd oipra lirl xaqend - §¦¥¨¤
,drtydd,ãáì ìLî-Cøc-ìò ÷ø àeäopipr df oi` - ©©¤¤¨¨§©

"zexitq" ly izin`d
,ytpaàeä äæ ìk ék¦¨¤

úéìëOä Lôpa©¤¤©¦§¦
,íãàaL äðBzçzä©©§¨¤¨¨¨

.dâð útìwî äàaä- ©¨¨¦§¦©Ÿ©
"dpezgz" `id ef ytp
mipiprl zkynpy
s`e ,mipezgz (miivx`)

y lkyd oipr`ed ef ytpa
mipipra ,mipezgz mipipra
,"ze`ivn"e "yi" ly
mze`ivn z` oiadl

ztilw efy zexnl ixd ,dtilw ly ytp efy oeeik ,oky .dnecke
"ze`ivn"e "yi"a dxeyw `id z`f lka ,aeh mb da yiy "dbep"

,mipezgz mipiprae,Bzîàì úîàa Càoipr zzin`l - ©¤¡¤©£¦
- dfy ,mc`d ytpa zexitqd,úéäìàä äðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨¨¡Ÿ¦

,"ìònî dBìà ÷ìç" àéäLwlgd ly ipy wxta xaqenk - ¤¦¥¤¡©¦©©
,"lrnn dwl` wlg" ly oiprd "`ipz"d xtq ly oey`xd
ly mipipra ,milrp mipipra drewyd dpeilr ytp `id ef ytpy

,zewl`.Bcáì 'äì ïä ,úBiðBöéçå úBiîéðt ,úBcnä ìk- ¨©¦§¦¦§¦¦¥©§©
zeinipt `idy dad`d mbe zipevig dcn `edy "cqg"d mb
mdipy md - cqgd
,ecal `edÎjexaÎyecwdl
'ä úáäà úîçî ék¦©£©©£©
,Ba ä÷áãì Böôç áøîe¥Ÿ¤§§¨§¨

õôç àeäinipt oevxa - ¨¥
zeyrl÷ácì éãk ãñç¤¤§¥¦¨¥

,åéúBcîayecwd ly - §¦¨
,`ed jexaì"æø øîàîk§©£©©©
÷eñt ìò36ä÷áãìe" : ©¨§¨§¨

."åéúBcîa ÷ácä" ¯ "Bá¦¨¥§¦¨
mc` leki cvik -
ÎjexaÎyecwda waczdl
d"awdy enke ,eizecna waczn `edy ici lr df ixd - `ed
ixd - cqg utg `ed d"awdy enke ,megx `ed jk - megx `ed
ick z`fe - cqg zeyrl epevxa oenhd iniptd ripnd df

.d"awda waczdl,äøeábä úcîa ïëå- d`xid zeipevig - §¥§¦©©§¨
,zewl` ly mipipra wx ok mb `idíéòLøä ïî òøtäì§¦¨©¦¨§¨¦

,äøBzä éLðòa íLðòìe,"dxeab" ly oipr dfy -ïëå §¨§¨§¨§¥©¨§¥
c÷ìe ,Bøöé ìò øabúäìBîöò úà L,lcaidl -,Bì øzna §¦§©¥©¦§§©¥¤©§©ª¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éôì éë åùôðáù ã"áçî àåä úåéðåöéçäå úåéîéðôä
ïè÷äù ùåçá äàøðë åéúåãî ïä êë íãàä ìëù
ïä åéúåãî ìë êë úåðè÷ 'éçáá ïä åìù ã"áçäù
ììåäé åìëù éôì íéìåãâá íâå êøòä éðè÷ íéøáãá
åãñçå åúáäà áåø àåä êë åúîëç áåø éôì éë ùéà
àåä ïøå÷î úåéðåöéçå úåéîéðô åéúåãî ìë øàù ïëå
'éçáî êùîðä åáù úòãä àåä ø÷éòäå åáù ã"áçî
éðá úåòã éåðéù éôì éë ùåçá äàøðë åáù á"åçä

.íäéúåãî éåðéù àåä êë äæî äæ íãà

àåä æ"ë äðäå
äðåúçúä úéìëùä ùôðá àåä æ"ë éë ãáì î"ãò ÷ø
åúéîàì úîàá êà äâåð úôéì÷î äàáä íãàáù
ìë ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úéäìàä äðåéìòä ùôðá
úîçî éë åãáì 'äì ïä úåéðåöéçå úåéîéðô úåãîä
éãë ãñç õôç àåä åá ä÷áãì åöôç áåøîå 'ä úáäà
÷áãä åá ä÷áãìå ô"ò ì"æøàîë åéúåãîá ÷åáãì
íéòùøä ïî òøôäì äøåáâä úãîá ïëå åéúåãîá
ùã÷ìå åøöé ìò øáâúäì ïëå äøåúä éùðåòá íùðòìå
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ח.34. יב, כא.35.משלי ח, יב.36.שופטים יא, עקב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עג lel` g"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äøBzì âéñe øãb úBNòìå`ed df lk -'ä ãçt éðtî §©£¨¥§¨©¨¦§¥©©
.íBìLå-ñç àèç éãéì àáé ït ,Búàøéå`ed jk llbay - §¦§¨¤¨Ÿ¦¥¥§©§¨

xry icil `eai `ly ,xzid ly "mixry" daxda envr ycwn
xeqi` l` cg`37mibiiqe mixcb envrl dyer `ed df cvne ,

ick - dxez ly mipiprl
melyeÎqg xeari `ly
,ixd .`hg s` lr
dcnd `idy ,"d`xi"dy
,d"awdl `id ,ziniptd
dcnd ,"dxeab"de
ok mb `id ,zipevigd
- d"awd ly mipipra
.zeevne dxez ly mipipr

ïëå,"zx`tz"d zcna - §¥
BúøBúå 'ä úà øàôì§¨¥¤§¨

,øàt éðéî ìëaenk - §¨¦¥§¥
oilitz ,xecd dxez xtq
zcn efy ,dnecke ,zeti
,itei oeyln ,"zx`tz"d

åéçáLa ä÷áãìe- §¨§¨¦§¨¨
,d"awdl gay oznaìëa§¨

,BLôð úBðéçadfy - §¦©§
"x`tl" oeyln ,"zx`tz"

,gayleeðéäc§©§
BìëN úeððBaúäa§¦§§¦§

BzáLçîe`edy dny - ©£©§
,d"awd z` gayne x`tn
zeppeazd jezn didi
lye elky ly dwenr
,d"awd zelcba ezaygn.Bøeaãa íbly eigay ezxin`y - ©§¦

jezn mb `l` ,cala dta xeaic didz `l ,xeaica d"awd
lk o`k opyiy jk .daygn lye lky ly dwenr zeppeazd
daygne - "zx`tz"d zcn - zecne lky ,eytp zepiga

"`hef dyrn" ixd `ed xeaicy ,xeaice38zpiga ok mb df ixd -
oipra zekiiyd ytpd zepiga lkl `id dpeekdy e` ;dyrn

.xeaice daygne lky ,ode ,migaydïëå,"gvp"d zcna - §¥
,Ba ä÷áãlîe 'ä úãBáòî òðBî ìk ãâð ïBçvða ãîòì©£Ÿ§¦¨¤¤¨¥©¥£©¦§¨§¨

àìî 'ä ãBák úBéälî òðBî ìk ãâðå,zelbzdae -ìk úà §¤¤¨¥©¦¦§§¨¥¤¨
BìMä-åéìò Cìnä ãåc íçìð øLà 'ä úBîçìîk ,õøàä.í ¨¨¤§¦§££¤¦§©¨¦©¤¤¨¨©¨

ytpd ly "gvp"d zcn cvn `a zepegvpde zenglnd oipry -
,ziwl`dïëå,"ced"d zcna -,'äì úBãBäìe úBåçzLäì- §¥§¦§©£§©

`ed oi`y zexnl dcen `edy ,lehia lye d`ced ly dpigaa
,oianúeàéöîa ìèa ìkäå ,ìkä úà äeäîe äiçî øLà£¤§©¤§©¤¤©Ÿ§©Ÿ¨¥¦§¦

dén÷ àlëå ,Bìöà,`ed jexa yecwd iabl lkd -àìk ¤§§ª¨©¥§¨
,áéLç,melkl aygp -eðà ïéàL óàå .Lnî ñôàå ïéàëe ¨¦§©¦¨¤¤©¨§©¤¥¨

éà íéâéOîdén÷ Lnî ñôà ìkä àeä C,oky .eiabl - ©¦¦¥©Ÿ¤¤©¨©¥

cvn mb - "oi`"n "yi" d`ixa ef ixde ,lkd `xa ixd d"awd
,`xeade deednd iwl`d gekdeðçðà íéãBî ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦£©§

úézîà äàãBäaz` dyibxnd ,ytpa zizin` dgpd - §¨¨£¦¦
,zn`d.Bzîàì úîàa àeä ïkL`id zizin`d zn`dy - ¤¥¤¡¤©£¦

lkdy ,"oeilr zrc" enk
lhae "ynn `l"k `ed
,d"awd iabl ze`ivna
zrc"a `edy itk `ly
`l` "yi" miiwy "oezgz

zewl`l lha "yi"dy39,
,"ced"d zcn cvn `a df
zn`l lehiade d`cedd
mipian `ly zexnl

.dze`äæ ììëáely - ¦§©¤
,"ced"d zcn,ïk-íb©¥

ìk ìò 'äì úBãBäì§©©¨
,eðìîb øLà úBáBhä©£¤§¨¨
äáBè éeôk úBéäì àìå§Ÿ¦§§¨

.íBìLå-ñçepi`y - ©§¨
,el eyry aeha xikn
d"awdl dcez oziy `l`
d"awdy daehd lk lr
,"ced" df ,epz` dyr
,zecedl - d`ced oeyln

,äæ ììëáezcn ly - ¦§¨¤
,"ced"dìk ìò úBãBäì§©¨

åéúBcîe åéçáL§¨¨¦¨
úeìéöàa åéúBlòôe§ª¨©£¦
íéðBéìò úBàéøáe§¦¤§¦

] úéìëz ïéà ãò íéçaLî íäL ,íéðBzçúå:øçà çqð §©§¦¤¥§ª¨¦©¥©§¦ª¨©¥
çlî àeäå ,älòúéå Cøaúé åéìà íéeàøe íéàðå ,[ø÷ïBL ¥¤§¨¦§¦¥¨¦§¨¥§¦§©¤§¦§

úcîa ïëå ."øãäå ãBä"z`xwpd ,ceqi -ãBñé ÷écö" §¨¨§¥§¦©©¦§
"íìBò40,,zewl`a `id ,ziwl`d ytpa `idy itk ,`id mby - ¨

"ceqi"y ,drtydd oipra ,lyna ,lirl xaecy jxcÎlre itk
,(lawnd) epal ritydl beprze wyga zexywzdd oipr `ed
wyga zexywzd ,"ceqi" oipra oldl owfd epax xn`i jk

,zewl`a beprzae,íéiçä éiç 'äa äøeL÷ BLôð úBéäì- ¦§©§§¨©©¥©©¦
,mnvr miigd z` digndBa ä÷áãìe,`ed jexa yecwda - §¨§¨

.àìôð âeðòúå ÷Lça ,ä÷éLçå ä÷éáãazcn cvn dfy - ¦§¦¨©£¦¨§¥¤§©£¦§¨
,`ltp beprze wyga zewl`a zexywzdd ,"ceqi"dúcîáe§¦©

,úeëìî,zewl`a `idy ziwl`d ytpd ly -ìò åéìò ìa÷ì ©§§©¥¨¨Ÿ
äîéàa BðBãàì ãáò ìk úãBáòk BúãBáòå Búeëìî©§©£¨©£©¨¤¤©£§¥¨

.äàøéáed`xiae dni`a `edÎjexaÎyecwd z` ceari jk - §¦§¨
epax .miny zekln ler envr lr laiwy "lerÎzlaw"d cvn
itk ,"zekln" cr "cqg"n ,zecnd zray lk o`k xiaqd owfd

.icedi ly ziwl`d eytpa - zewl`a olek ody
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ùã÷ä úøâà
øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì

'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå
ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá

] úéìëú ïéàà"ðàåäå 'úéå 'úé åéìà íéåàøå íéàðå [ø÷ç
úåéäì íìåò ãåñé ÷éãö úãîá ïëå øãäå ãåä ïåùìî
ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò
åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå äàøéáå
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelער g"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ÎdpiaÎdnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl
.ziwl`d ytpa - zrc-äîëçî ïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥¥¨§¨

úà âéOnä ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤©©¦¤
ïäa äiçîe âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå 'ä§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦§©¤¨¤

íéðBéìò úBîìBòä ìk̈¨¨¤§¦
,íéðBzçúåd ixd -xewn §©§¦

z`f lk oiand lkyd ly
"dnkg"d zxitq `ed -
ly ziwl`d eytpay

,icediàéä äðéáegek - ¦¨¦
äa úeððBaúääBæ äâO- ©¦§§§©¨¨

,eizecn lye 'd zlecb ly
÷îòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤

,Búðéaxaqedy itk - ¦¨
iyilyd wxtd epcnla
ly oey`xd wlgd ly
lkyay ,"`ipz"d xtq
ly zeevw dyy opyi
:wnere agex ,jxe`
lkyd zcixi - "jxe`"
didiy ,dnecke milyna

inl mb oaenbiyn epi`y
itk wenrd lkyd z`
;dcixid iptl `edy
lkyd zeagx - "agex"
zeietrzqde mihxta
"wnere" ;lkyd ly zeax
yiy dn zewnrd -
miptl wner ,lkya

,wnernøác ïéáäì§¨¦¨¨
øác CBzî41ãéìBäìe , ¦¨¨§¦

,äéúBãìBz Bæ äâOäî¥©¨¨§¤¨
äáäà úBcî ïäL¤¥¦©£¨

äàøéåzelcb ezpad ici lry ,dbydd zeclez ody - §¦§¨
d`xi e` d"awdl dad` ea zclep ,`edÎjexaÎyecwd

,d"awdn,úéäìàä Lôpa úBãìBpä úBcî éøàLe§¨¥¦©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
."ø÷ç ïéà Búlãâì" ék ,'ä úlãâa úððBaúîe úìkNnä©©§¤¤¦§¤¤¦§ª©¦¦§ª¨¥¥¤
úéäìàä Lôpä úeððBaúä éãé-ìòL ,'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©¤©§¥¦§§©¤¤¨¡Ÿ¦

,äàzz äàøé àéäL ãçôå äúîéà äéìò ìtz ¯ da- ¨¦Ÿ¨¤¨¥¨¨¨©©¤¦¦§¨©¨¨
,dpezgz d`xi'ä úlãb úðéça Léå ,úeëìî úðéça àéäL¤¦§¦©©§§¥§¦©§ª©

,äàlò äàøé äàa äpnnL,dpeilr d`xi -,úLa àøé- ¤¦¤¨¨¨¦§¨¦¨¨§¥Ÿ¤
,d"awd zlecbn yea `edyäðéça Léå,'d zlecba -äpnnL §¥§¦¨¤¦¤¨

äàaz`xwpd ,dad` zbixcne zpiga -Léå ,äaø äáäà ¨¨©£¨©¨§¥
äðéça,'d zlecba -.àèeæ äáäà äàa äpnnL- §¦¨¤¦¤¨¨¨©£¨¨

zecna `ed xen`d lk ;dad`a xzei dphwd dbixcnd

,zrcÎdpiaÎdnkgn ze`ad - d`xi lye dad` ly zeiniptd
,'d zlecba zeppeazdne dpadn,úBiðBöéçä úBcna ïëå§¥©¦©¦¦

.'eë ãñç :ïäLdxeab"e -Îdnkgn olek ze`a od - 'eke " ¤¥¤¤
,'d zlecba zeppeazddn ,zrcÎdpiaïlëáe,zecnd lka - §ª¨

éøöïäa Laìî úBéäì C ¨¦¦§§ª¨¨¤
àeäL ,úòcä úðéça§¦©©©©¤
úeøM÷úä úðéça§¦©¦§©§
äøeLwä ,Lôpä©¤¤©§¨
Bæ äâOäa äòe÷úe§¨§©¨¨
ïéðò äæéà úâOnL¤©¤¤¥¤¦§¨
äpnnL ,'ä úlãbî¦§ª©¤¦¤¨

da äãìBð,ytpa -äæéà §¨¨¥¤
,úBcnäî äcîixd - ¦¨¥©¦

z` dpian ytpdy drya
gek didiy yxcp ,oiprd
xeyw didiy ,"zrc"d
,biyn `edy oipra oezpe
òâøk úòcä çqäa ék¦§¤©©©©§¤©
ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî¥©¨¨¦§©¤¤
äãìBpä äcnä ïk-íb©¥©¦¨©§¨

éelbäî ,äpnî- ¦¤¨¥©¦
,ielba df iptl dzidy

,íìòää ìà Lôpa- ©¤¤¤©¤§¥
ly ote`a `id ytpay

,mlrdda úBéäìwx - ¦§¨
.ìòôa àìå çëawxy - §Ÿ©§Ÿ§Ÿ©

e` dad`d el yi geka
lreta la` ,d`xid
dze` el oi` ielibae
dad`dy `ian in .dcn
- lreta didz d`xid e`
,oky ."zrc"d gek df ixd
l` zexywzdd ici lr
cg` rbxl `l s` epnn ezrc giqn `ed oi`y ote`a lkyd

,"lreta"e zelbzda od lkyd on zeclepd zecnd -ïëìå§¨¥
ìa âeefä àø÷ð"úòc" ïBL42ì àeäL éðtî ,ïBL ¦§¨©¦¦§©©¦§¥¤§

.úeøM÷úäoiprae ,dclez dpyi ,efk zexywzdne - ¦§©§
,zecn ly dclez dpyi lky ly zexywzddúðéça eäæå§¤§¦©

ïBzçz úòc,"zrc" zpigaa dpezgzd dbixcnd -]gQp ©©©§ª©
:xg`ïäa Laìúîe úBcna èMtúnä ,[ïBzçzä úòcä ©¥©©©©©§©¦§©¥©¦¦§©¥¨¤

,ïBéìòä úòc úðéça Léå .ïîi÷ìe ïúBéçäìdbixcnd - §©£¨§©§¨§¥§¦©©©¨¤§
"zrc" zpigaa dpeilrdøeaçå úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§§¦

÷øáëe äc÷ðk àeäL ,âOnä ÷îò âéOnä ìëOä øB÷î§©¥¤©©¦Ÿ¤©ª¨¤¦§ª¨§¨¨
,BìëN ìò ÷éøánäz`f lk xywi -,ähîì èMtúiL ©©§¦©¦§¤¦§©¥§©¨

Cøàa øeàaä úáçøäa ,äðáä éãéì âOnä ÷îò àáéå§¨ŸŸ¤©ª¨¦¥©¨¨§©§¨©©¥§Ÿ¤
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ùã÷ä úøâà
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
àåäù éðôî úòã ïåùìá âååéæä àø÷ð ïëìå ìòåôá àìå

] ïåúçú úòã 'éçá åäæå úåøù÷úä ïåùìà"ðúòãä
ïúåéçäì ïäá ùáìúîå úåãîá èùôúîä [ïåúçúä
úðéçá àåäù ïåéìòä úòã úðéçá ùéå ïîéé÷ìå
âùåîä ÷îåò âéùîä ìëùä øå÷î øåáéçå úåøù÷úä
èùôúéù åìëù ìò ÷éøáîä ÷øáëå äãå÷ðë àåäù
øåàéáä úáçøäá äðáä éãéì âùåîä ÷îåò àáéå äèîì
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עה lel` h"i iying mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ט חמישי יום
אגרת טז  ,ckw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééáåäà .æè,248 'nr cr.'ô óã íéøãðá

,"øäpä úBáBçø" úàø÷pä ,äðéa úðéça àéäL ,áçøå§Ÿ©¤¦§¦©¦¨©¦§¥§©¨¨
BîB÷îa øàaúiL Bîk43:"zrc"d zpiga ef ,xnelk - §¤¦§¨¥¦§

wxake ,dcewp `idy "dnkg"y ,"dpia"l "dnkg" zxagnd
dbyda `eazy "zrc"d zpiga zxagn ,cin mlrpe dlbznd

dxeva `le "dpia" ly
`l` ,dcewp ly
daxdae zehytzda
milyne ,dbyda mihxt
z` micixend mixaqde
ixd - xzei dhnl lkyd

zcewp z` zxywne zxagnd "zrc" ly dpigade gekd df
miraep mindy oirnl dleyn "dnkg" ,"dpia"l "dnkg"d
ea mirtey mindy xdpl dleyn "dpia"e ,oitih oitih epnn
"dnkg"d oirnny `id dpeekde - zeagxzdae zehytzda
oigend z` xywn "oezgz zrc" eli`e ."dpia"d xdpl `eai

wiprn `ede ,zecnd oipr `eai dbydne lkyny ,zecnl
zxyr lk ji` o`k xaqen miptÎlkÎlr .meiwe zeig zecnl
mciÎlre ,zewl` ipipra md ziwl`d ytpa zexitqde zegekd
.zepeilrd zexitqa oiadl mileki ,"dwl` dfg` ixyan" ixd
ø"åîãà ÷"ë úøòä
ùãå÷ä úøâàì à"èéìù

å"è ïîéñ óåñ
mipipr dnk dxe`kl
o`ke a"ega (zenye)
.(p"dgx ,jxc) l"pd wiicn
:ligzn oigend 'iac l"pke) zecnl rbepa 'ia exwr o`kc t"lie
.`ed ok r"c 'ial rbepa mb okle ('ek zecnd lk yxeye xewne
p"dgxe jxce 'ek a"egc zeceqid 'a beef `ed zrcc z"pyntre

'a mdzeceqip"dgx ,jxc ,zrc jxra `"e`n d`x) a"egc
.(p"ye

'eëå úlä÷ éLðàìazk ,ely ycewd zexb`n zeax ,lirl xkfpk §©§¥§¦©§
dl` liaya) l`xyi ux` zwcve ,llka dwcvd oiprl xywa ,owfd epax

ycewd zexb`n wlg ,hxta (l`xyi ux`a dcearae dxeza miwqery

,fh oniq ycewd zxb` .zeniieqn zeiepncfda zeniieqn zelidwl epted

itk ,zniieqn dlidwl dazkp

:zxb`d ziy`xa oiievy

d`xpd itke ,'"eke 'w iyp`l"

avn did ,zxb`d okezn

cexi dlidw dze`a dqpxtd

lv` zerici elawzpe ,c`n

ly "cnrn"dy ,owfd epax

llek" xear dlidw dze`

(l`xyi ux` zwcv) "c"ag

mdl azek okl .jk llba ohw

avn el reciy ,owfd epax

c`n dlclczpy ,mzqpxt

z`f lkae ,mipexg`d mipnfa

ilany ,mytpa xacd rbep

z` ewifgi ,mavn lr had

mbe oic it lr mb jk lr minrh oiivne ,l`xyi ux` zwcvl "cnrn"d

.oicd zxeyn miptl

.æèøLà éòøå éçà ,éáeäàil mixwie miaexw -!éLôðkdpyi - £©©©§¥©£¤§©§¦
ly ezexiqne ezaxwa dlrn dpyie g` ly ezaxwa dlrn

xage cici1,"iirx"e "iig`" miiehiad ipy oiivn owfd epax ;

.mipte`d ipya dad`d jezn dazkp zxb`dyíìòð àì äpä¦¥Ÿ¤§¨
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.43:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- "במקומו" כוונתו וכו"'.ÈÏÂ‡Â"צ"ע בלקו"ת וכן מפתחות) (ראה בח"א להמקומות ‰Ú¯˙1.הכוונה
Î:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ובכ"מ"."˜ בהר. ר"פ לקו"ת - רעיתי אחותי חילוק ˘ËÈÏ"‡:2."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מרויחים שאין "היינו

˘ËÈÏ"‡:3.עתה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לאכילה שגם (2 ג"כ, מלפנים להם שאין (1 Ù˘)"היינו ÈÈÁ) ÔÈ‡.".4¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(מ"ג פ"ד (תרומות הנתינה בכמות מוסיף ˘ËÈÏ"‡:5."שזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דתרתי ואפ"ל לאביון. רגיל בלתי "תואר

מנכסיו'". 'נקי מל' גם לו.6.משמע כה, בהר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelעו 'k iyiy mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ' שישי יום
,248 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôò åäæ äðäå,dkw 'nr cr:ùôðå áì

,ipy icedi mr ewlgzi ,xzeia migxkend miigdeøîà àìå- §Ÿ¨§
l"f epinkg7:éiç"ìL ïBz÷ ãçà ãéaLk àlà ,"ïéîãB÷ E ©¤§¦¤¨§¤§©¤¨¦¤
,'eëå íéîmi`a mc` ly eiigy mixne` l"f epinkgy dn - ©¦§

jnvra dz`y ,dpeekd "jnr jig` ige"e ,zlefd ly eiig iptl
,dligz `a (dz` jiig)
yiyk wx z`f exn` md
min ck cg` cia
eiig zwfgdl miwitqnd
cr ,cala cg` mc` ly
yiy aeyi mewnl eribiy
wlgzi m`e ,min my
,ipy icedi mr dl` mina
,miiga ex`yi `l mdipy
oincew jiig" mixne` f`y

,"jxiag iiglàeäLck - ¤
,mindì äåMä øácäåLa íäéðLlr xaecn mdipy iabl - ¨¨©¨¤¦§¥¤§¨¤

,deey ytp jxevìíà ìáà ,àîva íLôð áéLäì úBzL ¦§§¨¦©§¨©¨¨£¨¦
éøö éðòäóhä éôì íçì Càðåb-éàäëe äøwa úeñëe íéöòå ¤¨¦¨¦¤¤§¦©©§¥¦§©¨¨§©©§¨

,minec miig ikxv -éLeaìî ìëì ïéîãB÷ elà íéøác ìk̈§¨¦¥§¦§¨©§¥
ãBáë`l` ,dnecke xew llba mdl miwewf `ly miyealn - ¨

,ceak iyealn mdíénòèî ìëå íéâãå øNa äçtLî çáæå§¤©¦§¨¨¨¨§¨¦§¨©§©¦

iL àìå ,Búéa éða ìëå íãàä ìLCxnel -éiç" äæaE ¤¨¨¨§¨§¥¥§Ÿ©¨¨¤©¤
äåL éðòä ìL Bîk Lnî Lôð éiç ïðéàL øçàî ,"ïéîãB÷§¦¥©©¤¥¨©¥¤¤©¨§¤¤¨¦¨¤

àúéàãk ,Lnî äåLaepivny enk -.ô óc íéøãðaoiirn" - §¨¤©¨¦§¦¨¦§¨¦©
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miinzqd eikxvl mincew zlefd ly ynn eiigy ,df mrh -

dfk avna mb ixd ,`ed
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zzl eilr dwcv oziy ick
lv`yk e` ,engln wlg
xaecn `l ,iprd ,lawnd
ynn mgl ly oipr lr
ikxv e` miphwd eiclil
mzq `l` ,mixg` miig

,mikxvp mixacìëì éeàø̈§¨
÷c÷ãì àlL íãà̈¨¤Ÿ§©§¥

,ïécä ìò ãéîòäì- §©£¦©©¦
oicdy itk wxe j` bedpl

,aiignøeMî íéðôìå éðôì ñðkìå åéiç ÷çãì ÷ø,ïécä ú- ©¦§Ÿ©¨§¦¨¥¦§©§¦§¦¦©©¦
mr wlgzdl ,dxwn eze`a ,eilr lhen `l oic it lr m` mb

,oicd zxeyn miptl cvn z`f dyri - zlefdBîöòì âàãìå§¦§Ÿ§©§

ì"æø øîànî8,,"mc` lk lyl mcew jly" oic it lryk mb - ¦©£©©©
,`xnbd zxne` la`Cëa ÷c÷ãîä ìkLi"yxy itke - ¤¨©§©§¥§¨

itk bdep `l` "oicd zxeyn miptl" qpkp `ed oi`y ,yxtn
,cala aiign oicdy,Ck éãéì àa óBñwwcfdl jxhviy - ¨¦¥¨

,dwcvlíBìLå-ñç9.- ©§¨
dfa wcwcnd ,xnelk
lr `edy enk wx zeyrl
icil `ay eteq - oic it
jxhviy ,melyeÎqg jk
wwcfdl envr `ed

,e"g dwcv zlawlíâå10, §©
éîçøì íéëéøö eðlk ék¦ª¨§¦¦§©£¥

,úò ìëa íéîL- ¨©¦§¨¥
minyd on mingx
ici lr mikynpd

àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
dceard zexxerzda

dhnlìò eðéîçø øøBòì ,äòL ìëáe úò ìëa à÷åc©§¨§¨¥§¨¨¨§¥©£¥©
äéäé ,åéîçø LáBëå Bááì õnàîä ìëå ,íéîçøì íéëéøvä©§¦¦§©£¦§¨©§©¥§¨§¥©£¨¦§¤

'eëå Laëì ,äìòîì Ck íøBb ¯ äéäiL íòè äæéàîz` - ¥¥¤©©¤¦§¤¥¨§©§¨¦§Ÿ§

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïåúé÷ ãçà ãéáùë àìà ïéîãå÷ êééç åøîà àìå áéúë
úåúùì äåùá íäéðùì äåùä øáã àåäù 'åëå íéî ìù
éôì íçì êéøö éðòä íà ìáà .àîöá íùôð áéùäì
ïéîãå÷ åìà íéøáã ìë â"äëå äø÷á úåñëå íéöòå óèä
ìëå íéâãå øùá äçôùî çáæå ãåáë éùåáìî ìëì
ïéîãå÷ êééç äæá êééù àìå á"áëå íãàä ìù íéîòèî
äåù éðòä ìù åîë ùîî ùôð ééç ïðéàù øçàî
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ãéîòäì ÷ã÷ãì àìù íãà ìëì éåàø è"ä ë"ë êééù
úøåùî íéðôìå éðôì ñðëéìå åééç ÷åçãì ÷ø ïéãä ìò
óåñ êëá ÷ã÷ãîä ìëù ì"æøàîî åîöòì âåàãìå ïéãä
íéîù éîçøì íéëéøö åðìåë éë íâå å"ç êë éãéì àá
ìëáå úò ìëá à÷åã àúúìã àúåøòúàá úò ìëá
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êë íøåâ äéäéù íòè äæéàî äéäé åéîçø ùáåëå åááì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

א.7. סב, בד"ס).8.ב"מ (לעיין ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ‰Ú¯˙9.ב"מ
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(מזוני) לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ"‡:10."דאגה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם (2 להווה, (1 "בנוגע:



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עז lel` `"k ycew zay mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"א קודש שבת יום
אגרת יז  ,dkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð .æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

,dlrnly mingxd.íBìLå ñçrbepd oipr ixd `ed df lk - ©§¨
w"k ztqed - jnr deya 'idiy cr oziy lrete ,deedae) cizrl
w"k ztqed) xarl mb rbepd oipr dfa yi ,j` ;(`"hily x"enc`

:`"hily x"enc`oeik - envrl 'idi xy`n xzei oziy lrete
edfymyl (zepeer zxtk

;xard ly zepeer oewize
ïéà ¯ íãà ék ,íb äîe©©¦¨¨¥
äNòé øLà õøàa ÷écö©¦¨¨¤£¤©£¤

àèçé àìå ãéîz áBè11, ¨¦§Ÿ¤¡¨
úøtëî ä÷ãväå12 §©§¨¨§©¤¤

úeðòøtä ïî äpâîe§¦¨¦©ª§¨
'eëå13úàæìe ,,okle - §§Ÿ
àéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
ãòa øBò øLà" ,Lnî©¨£¤§©
ïzé Léàì øLà ìëå øBò§¨£¤§¦¦¥

"BLôð ãòa15.ixd - §©©§
z` liabdl jiiy `ly
mekql cr wx zzl envr
jiiy `ly myk ,miieqn
mekqd z` liabdl

myl el xy` lk ozep mc` ik ,d`etx liaya mi`iveny
zece` xaecn df lk .eytp zlvd myle ,ez`etxdpizp,j` ;

mlyn `ed jexa yecwd ,oky ."dpizp" ef oi` ,xac ly ezin`l
:owfd epax oeylae .dltkdae z`féða íéðéîàî eðà ,íbLa§¤©¨©£¦¦§¥

-Ceøa-LBãwäì äàåìä ÷ø dðéà ä÷ãvä ék ,íéðéîàî©£¦¦¦©§¨¨¥¨©©§¨¨§©¨¨

àeä16:áéúëãk ,aezky enk -17:Bìîâe ,ìc ïðBç 'ä äåìî" §¦§¦©§¥¥¨§ª
íéìôëa "Bì ílLémb `l` ,`ad mlera wx `l -íìBòa §©¤§¦§©¦¨¨

àkéì úBönä ìk øëNc ,äfäepi` -ãáì ,äfä íìBòa ©¤¦§©¨©¦§¥¨¨¨©¤§©
ä÷ãvî18,,dfd mlera minlyn dxky z`y -àeäL éôì ¦§¨¨§¦¤

úBiøaì áBè19àúéàãk , ©§¦¦§¦¨
mi`ven ep`y itk -a- §

zkqn÷øt óBñ ïéLec÷¦¦¤¤
àn÷20Leçì Lé íâå . ©¨§©¥¨
Lðòì21,íBìLå-ñç , §Ÿ¤©§¨

øáãì íéðîð åéøáçLk§¤£¥¨¦§¦¦§©
äðîð àì àeäå äåöî¦§¨§Ÿ¦§¤

íänò22,mixg`yk - ¦¨¤
mipzep dlidwd ipan
mdly "zecnrn"d
- ozep epi` `ede "llek"l
mitxhvn mdy df ixd
,devn xacl mipnpe cgi
sxhvn epi` `ed eli`e

,mz`øîànî òãBpk©©¦©£©
ì"æø23.z` jk lr - ©©

weqtd24lkei `l oexqge"
."zepndlìëa ,áBè úkøa íäéìò àBáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨£¥¤¦§©§¨

íéøLéå íéáBhì 'ä äáéèä ,áèéîc élî25Lôðå íLôðk ,- ¦¥§¥©¥¦¨©¦¦¨¦§©§¨§¤¤
oevxke mpevxk:Lôðå áì ìkî íîBìL LøBcäepax zpeek - ©¥§¨¦¨¥¨¤¤

itke md mpevx itk df 'idi z"iyd mz` dyriy aehdy ,owfd
.owfd epax ly epevx

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcear
Baìa øøBòî íãàäL¤¨¨¨§¥§¦

ãñçä úcîzeyrl - ¦©©¤¤
,cqge dwcvåxxern - §

úeðîçø,ely -ìk ìò ©£¨©¨
íéîçøì íéëéøvä`ed - ©§¦¦§©£¦

dfÎiciÎlr xxern
,"àìéòìc àúeøòúà",dlrnl zexxerzd -åéìò øøBòì ¦§¨¨¦§¥¨§¥¨¨

,íéîçøä øB÷nî íéaø íéîçømingxd zcn wx `l - ©£¦©¦¦§¨©£¦
,zelylzydd xcqay
,dlabda mingx `idy

n `l`xewnzcn
mingxd myny ,mingxd
xkfpk ,dlabd ila md
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ingxd a`" m` ik "ongxd a`" `l) "mingxd a`" `xwpm,("
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'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
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וחיי". כ.11.לבני ז, ג.12.קהלת פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא וראה 15.ראה יד. יא, איוב
ספ"ג. התשובה שם.16.אגרת מהר"ל וחדא"ג ופרש"י סע"א י , ב"ב יז.17.ראה יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"

˙ÏÈÏ˘ בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל בצדקה). דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות השכר
- (וכמש"נ בצדקה לבד אינה ˘ËÈÏ"‡:19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎהמצות  ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי וי"ל Ô‡Î"לכאורה הטעם?

וחי בסוג אינו דאפילו מוסיף בכלל‡ÍÈÁדבזה שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯· שלא) שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) (ראה
ÏÎ(1לדקדק) שנאמר: אע"פ הגבלות: ÈÁÂ(2הג' בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ יותר כ"א בשווה יהי' לא -

א.20.להמקבל". ˘ËÈÏ"‡:21.מ, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק ˘ËÈÏ"‡:22."לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נתן אם גם "ובמילא
לצדקה נתעלמוÂ¯„Î˘כבר ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל זו".Â„ÈÁ˘הענינים ב.23.אגה"ק ט, חגיגה

א. כו, טו.24.ברכות א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, זח"א



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelעח `"k ycew zay mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mc`d lr mingx mikynp myn ,mingxd xewnBì òétLäì§©§¦©
àaä íìBòì ïøwäå ,äfä íìBòa úBøtä2.epax yxti oldl ©¥¨¨©¤§©¤¤¨¨©¨

drtydd wx dpeekd oi` ,dfd mlera zexitd zrtydy ,owfd
zertydd mb llek df `l` ,ipefne iig ipaa ,dfd mler ipipra

lky ,ocr ob ly zebydde
"dfd mler" `xwp df
"`ad mler"l d`eeyda
.miznd ziigz onf `edy
zexnl ,xnelk

d`eeydaydfd mlerl
ynnmya ocrÎob `xwp

`a df oky ,"`ad mler
(lr xky xezae) ixg`

dfd mler ly dceard3,
d`eeyda ixd la`

"`ad mler"lonf ly
xcq lk `xwp ,digzd
mb ,zelylzydd
Îobe miipgexd zenlerd
."dfd mler" mya ocr
mipipr mlek md ,oky
mb) zekiiyd zepigae
"dfd") dbyd ielibl (zrk
eli`e ,(ielib oeyl `ed
onf ly "`ad mler"
dlrnl `ed ,digzd

oldl xiaqiy itk ,dbyd ielibn4.àéä ¯ "úBøtä" ,Leøt¥©¥¦
úòtLpä äòtLä,zkynpe -íéiçä éiçå íéîçøä øB÷nî ©§¨¨©¦§©©¦§¨©£¦§©¥©©¦

ìzLä úðéçáa ähî ähîì úëLîðå ,àeä-CeøaúeìL ¨§¦§¤¤§©¨©¨¦§¦©¦§©§§
,'eë ähîì äìòîlî úBîìBòämilrp dbixcne mlerny - ¨¨¦§©§¨§©¨

eze`ne ,xzei mipezgz dbixcnle mlerl zkynp `id xzei
,xzei cer mipezgz dbixcnle mlerl ,dbixcne mlerãò©

úLaìúnL,drtydd -éiç éðá"a éîLbä äfä íìBòa ¤¦§©¤¤¨¨©¤©©§¦§¨¥©¥
.'eë "éðBæîemiipgexd mipipra mb drtyd ly mipiprd lka - §¥

`xwp df lk ixd - miinyb mipipra dhnl d`a drtyddy cre
`edy envr oli`d enk mpi` oli`d zexity myky ,"zexit"
dpzyn jk .mitlgzn zexitd eli`e ,oli` eze` cinz

,mlerl mlern drtyddáeúkL Bîk àeä ¯ "ïøwä"å5: §©¤¤§¤¨
øîéîì déì éåäå ,"ãàî Eúåöî äáçø",xnel el did - §¨¨¦§¨§§Ÿ§¨¥¥§¥©

éúBöî"ì "Eíéaø ïBL`id dpeekdy ,heytd yexitd itl - ¦§¤§©¦
oeyl "jizevn" xnel jixv did ,uw odl oi`y ,llka zeevnl

,miaxì íâå);(ïáeî Bðéà "äáçø" ïBLlibxd oeyld ,oky - §©§§¨¨¥¨
,d`yip ,dnx ,dax ,dlecb :`ed dfa,à÷éc "Eúåöî" àlà- ¤¨¦§¨§©§¨

`wec jly devnd"c`n"l agx ilk ,"c`n dagx" zpigaa `id
,dlrnlyäî ,Lnî 'ä úåöî àéäL ,ä÷ãvä úåöî àéä¦¦§©©§¨¨¤¦¦§©©¨©

úBéçäì ãéîz äNBò Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwäM¤©¨¨¦§§©§¤¨¦§©£
äNòéå ,úBîìBòä-,jk,æòå úàN øúéa ãéúòìzenka - ¨¨§©£¤¤¨¦§¤¤§¥¨Ÿ

Îyecwdy dn ,zeki`ae
z` zrk dign `edÎjexa
diigiy dne zenlerd
zenlerd z` cizrl
zeig beqae zeig xzia
oipr df ixd ,xzei dlrp
okl ,d"awdn dwcv ly
dwcvd zevn z`xwp
.jly devnd ,"jzevn"
dyer envra d"awd ,oky

cinz,dwcvd oiprBîëe§
áeúkL6Cøc eøîLå" : ¤¨§¨§¤¤

,"'eë ä÷ãö úBNòì 'ä- ©£§¨¨
jxc" dwcv z`xwp ixd
`edy ,'d jxc `idy ,'"d

,da jledCøc Bîk§¤¤
øéòî da íéëìBäL¤§¦¨¥¦
Ck ,ìLî-Cøc-ìò ,øéòì§¦©¤¤¨¨¨
éelb úðéça àéä ä÷ãvä©§¨¨¦§¦©¦
óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
ìk ááBñ" àeä-Ceøä¥¨

,"ïéîìòlr aaeqe siwn - ¨§¦
m`zda znvnevn dpi`y zeiga mze` digne zenlerd

,odn dlrn dlrnl `id `l` ,mzbixcnlãò älbúéå øéàiL¤¨¦§¦§©¤©
,"àzúìc àúeøòúà"a ,äfä íìBòzexxerzd ici lr - ¨©¤§¦§¨¨¦§©¨

,dhnl,ípç ãñçå ä÷ãö úøBúaxi`ie dlbzi df -ãéúòì §©§¨¨¨¤¤¦¨¤¨¦
úàN øúéa ,íéúnä úiçúa,zenka -æò øúéå,zeki`a - ¦§¦©©¥¦§¤¤§¥§¤¤¨

ïBzçzä ïãò-ïâa [äøàää] (äøàä) éelb úðéçaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¦©¦¤¨¨©¤¨¨§©¥¤©©§
,ïBéìòäåxzei daxd zelbzd dhnl o`k didz cizrl - §¨¤§

,oeilrd ocrÎobae oezgzd ocrÎobay zelbzdd xy`n dpeilr
,`id jk lr dgkeddéøäLíé÷écvä úBîLð ìk7íéàpzäå8 ¤£¥¨¦§©©¦¦§©©¨¦

íéàéápäå9,úBìònä íeøa ïBéìòä ïãò-ïâa äzò íäL ,- §©§¦¦¤¥©¨§©¥¤¨¤§§©©£
,zebixcndeãéúòì íäéúBôeâa eLaìúé10ïîæa eîe÷éå , ¦§©§§¥¤¤¨¦§¨¦§©

äiçzä10.äðéëMä åéfî úBðäìdfd mlera xi`iy - ©§¦¨¥¨¦¦©§¦¨
zelbzd ef didzy ,xnel ixd gxkdd on ,miteba zenypl
df llbay ,oeilrd ocrÎobay zelbzdd xy`n daxda dpeilr
ocrÎoba xzeia zepeilrd zebxca ze`vnpd zenypdy i`ck
ziigz onf ly ielibd lawl ick seba dpyalzz ,oeilrd
,oky .mpig cqge dwcv ly oipr wx `edy ielib edfe ,miznd
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ùã÷ä úøâà
äòôùä àéä úåøéôä 'éô .á"äåòì ïø÷äå æ"äåòá
úëùîðå ä"á íééçä ééçå íéîçøä øå÷îî úòôùðä
äìòîìî úåîìåòä úåìùìúùä úðéçáá äèî äèîì
ééç éðáá éîùâä æ"äåòá úùáìúîù ãò 'åë äèîì
ì"ìäå ãàî êúåöî äáçø ù"îë àåä ïø÷äå 'åë éðåæîå
àìà (ïáåî åðéà äáçø ïåùì íâå) íéáø ïåùì êéúåöî
ùîî 'ä úåöî àéäù ä÷ãöä úåöî àéä à÷ééã êúåöî
úåéçäì ãéîú äùåò åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù äî
åøîùå ù"îëå æòå úàù øúéá ãéúòì äùòéå úåîìåòä
äá íéëìåäù êøã åîë 'åë ä÷ãö úåùòì 'ä êøã
úøàäå éåìéâ 'éçá àéä ä÷ãöä êë .î"ãò øéòì øéòî
æ"äåò ãò äìâúéå øéàéù ïéîìò ìë ááåñ ä"á ñ"à øåà
ãéúòì íðç ãñçå ä÷ãö úøåúá àúúìã àúåøòúàá
úðéçáî õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá íéúîä úééçúá
éøäù ïåéìòäå ïåúçúä ò"âá [äøàää] (äøàä) éåìéâ
äúò íäù íéàéáðäå íéàðúäå íé÷éãöä úåîùð ìë
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
éôì äðéëùä åéæî úåðäéì äééçúä ïîæá åîå÷éå
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.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(('הב) 7 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט המרחם כל ד"ה וראה שם. פיה"מ פאה. ריש רמב"ם 3."משנה
ה"ח. פ"ח תשובה ˘ËÈÏ"‡:4.הל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ח צו.5."וראה קיט, יט.6.תהלים יח, ‡„ÂÓ"¯7.וירא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."8."מצוות:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."9."תורה:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אלקות ‡„ÂÓ"¯10."גילוי ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘) זמנים לב' שמחלק וצ"ע".ÏÈÓ·Â‡"להעיר בתחי'. לעתיד, ענינים): ב' גם שזהו מובן



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עט lel` `"k ycew zay mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dhnl zexxerzdd geka oi`jiyndl,dfk ielib beq
"ilk" zpigaa wx `id dhnl zexxerzddzhilwl.df ielib

ielibd on elit` xzei dlrp cizrly ielibd ,`eti` ,dna
:oldl owfd epax xiaqi ?oeilrd ocrÎobayäøàääL éôì§¦¤©¤¨¨

àéä ïãò-ïâaL éelbäå§©¦¤§©¥¤¦
ìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨

"ïéîìò11,lk `lnn - ¨§¦
zeigd - zenlerd
znvnevnd ziwl`d
,`xapd zbxcl zn`zene
zeinipta zyalzne

,`xapaúðéça àeäL¤§¦©
ìzLääâøãnî úeìL ¦§©§§¦©§¥¨

äâøãîìzcxei zeigd - §©§¥¨
znvnvzne zlylzyne

,dbixcnl dbixcnn-ìò©
,íéîeöò íéîeöîö éãé§¥¦§¦£¦
mipihwne minvnvnd -
,ielibd z`e zeigd z`
eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ12: ¦§¨¦§¨¨
,"àaä íìBò àøáð ã"eéa"ze`a `xapy ,ocr ob ,xnelk - §¦§¨¨©¨

,dcewp ly mevnv ixd `id c"ei ze`de ,c"eiúðéça àéäå§¦§¦©
,äàlò äîëçeilr dnkg zpiga `id c"ei -c"eid ,oky .dp ¨§¨¦¨¨

dpey`xd ,(dpeilr) "d`lir dnkg" lr zfnex 'ied my ly
,"zeliv`"d mler ly zexitqd xyrnúàø÷pä"dnkg" - ©¦§¥

z`xwp,"ïBéìòä ïãò"ob" xewn `ede dlrnl `edy "ocr" - ¥¤¨¤§
,"ocrìzLnä,úBîìBòä ìëa úLaìúîe úìLzpiga - ©¦§©§¤¤¦§©¤¤§¨¨¨

zenlerd lka zyalzne zlylzyn "dnkg"d zxitqe
,mzeigdle mzeedláeúkL Bîk13úéNò äîëça ílk" : §¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

,"'eë,"dnkg"d zpigan `id mi`xapd lk zeedzdy ixd -
"'eë äiçz äîëçä"å14,ly zeigd `id "dnkg"y ixd - §©¨§¨§©¤

,zenlerdïãò-ïâáe"dnkg"d zpiga -éelb úðéçáa àéä §©¥¤¦¦§¦©¦
,déìéc àøeòL íeôì ãç ìëì äâOääitl cg` lkl - ©©¨¨§¨©§¦¨¦¥

`id ,zenlera "dnkg" zpiga ly ziwl`d zeigd ,exeriy
zenypdy ,ielib ly ote`a `id ocrÎoba eli`e ,mlrda

,zednd zbyda zewl` zebiyne zepianâðòL òãBpk©©¤Ÿ¤
÷ñòL äøBzä úBãBñ úâOäî àeä ïãò-ïâa úBîLpä©§¨§©¥¤¥©¨©©¨¤¨©

,äìâpa äfä íìBòazeceqd z` biyne oian `ed ocrÎobae - ¨¨©¤©¦§¤
,dxezayàúéàãkaezky enk -úLøt LBãwä øäfa ¦§¦¨©Ÿ©©¨¨¨©

çìL15,x`ean my - §©
ly "`zaizn"d xcq
`zaizn"e epiax dyn
miyp ly mb cr ,"riwxc
,d`iapd mixne zeipwcv

àøîbáe16àãáeòa- ©§¨¨§§¨
ly xetiqaøa äaøc§©¨©

,éðîçðd`ian my - ©§¨¦
wtq ly oipray ,`xnbd
xryl dncw zxda" m`
dncw oal xry" e` "oal
`zbelt - "zxdal
`zaizna (zwelgn)
xne` d"awd) riwxc
riwxc `zaizne ,xedh
mixne`e ,(`nh mixne`
- ef zwelgna rixkn in
ihewl"a .zeld`a cigie mirbpa cigi `edy ipngp xa dax

xn`n epyi ,rixfz zyxt ,owfd epax ly "dxez17xiaqnd
hexhextaÎlr .llka riwxc `zaizn oipre ef zwelgn oipr

lk `lnn" zpigaa ielib `ed ocrÎobay ielibd ,miptÎlk
.mvnevn xe` - "oinlríéúnä úiçúaL äøàää éelb ìáà£¨¦©¤¨¨¤¦§¦©©¥¦

íeöîö úðéçáa dðéàL ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî äéäé¦§¤¦§¦©¥¨¨§¦¤¥¨¦§¦©¦§
øàaúpL Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa àìà ,ìeáâe øeòLå§¦§¤¨§¦§§©§¦§¤¦§¨¥

íéøîà éèewìa,"`ipz"d xtq -ááBñ" ïéðò øeàa çî ÷øt §¦¥£¨¦¤¤¥¦§©¥
,"ïéîìò ìk,"zenlerd lk aaeq" -Bîk BòîLîk BðéàL ¨¨§¦¤¥§©§¨§

,íBìLå-ñç ,ìebòdlrnl `edy xe` didz ezernyny - ¦©§¨
a `vnp epi`ye xacdn ixnbljez,xacdúðéçáa BðéàL àlà¤¨¤¥¦§¦©

,'eëå úeLaìúäyalzn epi`y xe`a `ed xaecnd `l` - ¦§©§§
`l` ,xacd zbixcnl m`zda enevnv ici lr xacd zeinipta

,xaca ezrtyde e`vnid jez dbixcna dlrnl `edíL ïiòå§©¥¨
.áèéä¥¥
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ùã÷ä úøâà
ïéîìò ìë àìîî úðéçá àéä ò"âáù éåìéâäå äøàääù
é"ò äâøãîì äâøãîî úåìùìúùä úðéçá àåäù
àéäå á"äåò àøáð ã"åéá ì"æøàîëå íéîåöò íéîåöîö
úìùìúùîä ïåéìòä ïãò úàø÷ðä äàìéò äîëç úðéçá
úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä ìëá úùáìúîå
äâùää éåìéâ úðéçáá àéä ò"âáå 'åë 'éçú äîëçäå 'åë
úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë
úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò

.áèéä ù"òå 'åëå úåùáìúä 'éçáá
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דרקיע.17.א. במתיבתא מיפלגי קא ד"ה

lel` `"k ycew zay mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dhnl zexxerzdd geka oi`jiyndl,dfk ielib beq
"ilk" zpigaa wx `id dhnl zexxerzddzhilwl.df ielib

ielibd on elit` xzei dlrp cizrly ielibd ,`eti` ,dna
:oldl owfd epax xiaqi ?oeilrd ocrÎobayäøàääL éôì§¦¤©¤¨¨

àéä ïãò-ïâaL éelbäå§©¦¤§©¥¤¦
ìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨

"ïéîìò11,lk `lnn - ¨§¦
zeigd - zenlerd
znvnevnd ziwl`d
,`xapd zbxcl zn`zene
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

היום יום . . . פ

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ
ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף 
א אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען 
שטייט יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח 
גואל צדק, און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות 

עד סוף כל הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי ֵיׁש  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ִאית  ִעּלָ ה  ְרּגָ ּדַ מֹון,  ַקּדְ ]=ָאָדם  ְדַא"ק  דּוָמה  ַהּקְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ "ִנְמָצא"  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ
ה  ּנָ ִמּמֶ ַהיֹוְצאֹות  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִעם  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ "ִנְמֵצאת"  ם  ְוׁשָ ֲאחּודֹות[,  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּבֹו  ָמקֹור  ִהיא  ׁשֶ
לּו ַעד סֹוף  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ

ל ַהּדֹורֹות. ּכָ

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע 
אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש 
מהקללות שבתוכחה הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ נסתפק רבינו הזקן אם יוכל 

להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט 

זיך ניט קיין קללות".

ַמע  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ [ׁשַ ִליָאְזָנא ]ּבְ ַעם ַאַחת לֹא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ָללֹות  ֵמַהּקְ ֶנֶפׁש  ָהָעְגַמת  ֵמַאֵחר.  ִריָאה  ַהּקְ ר־ִמְצָוה –  ַהּבַ ֹקֶדם  ַנַער  ְוהּוא עֹוֶדּנּו  ָהֶאְמָצִעי –  ַאְדמֹו"ר 

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ ּבַ ׁשֶ
"לֹא  קֹוֵרא  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ָעָנה:  זֹו,  ה  ָרׁשָ ּפָ קֹוְרִאים  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ָמעֹות ׁשּום ְקָללֹות". ִנׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פי היום יום . . . 

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל־קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוְלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק' - תפ"ד. 
יום שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא 
אל הארץ גו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום 
רצון ווָאס איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף 
זיין וישבת, ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות 
בכלים, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון 
איין ָארט אין דעם ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם מלמעלה, און 

די כוונה איז לשכן שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי 
דו זָאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן 
שמו שם, זָאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז 

מען מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים.

דֹוׁש – תפ"ד. יֹום  ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם־טֹוב ּבִ ַעל־ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם־טֹוב – תצ"ד. ַעל־ׁשֵ ה ַהּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ
י  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ּתֶֹכן ּתֹוַרת ַהּבַ
ָה'ָרצֹון'  ֶאל  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ ְדָרׁש.  ּמִ ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ ָרצֹון,  ּוְלׁשֹון  ְמרּוָצה  ְלׁשֹון  'ֶאֶרץ'  ּגֹו'".  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא 
' ְל"הֹוִרידֹו",  ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ַמְעָלה ּוִבירּוׁשָ ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  "ְוָהַלְכּתָ  ִלים,  ּכֵ ּבַ אֹורֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶנא",  ַבּטֶ ְמּתָ  ְוׂשַ ּגֹו'  "ְוָלַקְחּתָ  ב,  ָ ְמֻיּשׁ ַלֲעׂשֹותֹו 
אֹותֹו  מֹוִביִלים  א  ֶאּלָ ָיְזָמתֹו  ֵאיָנּה  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ֲהִליָכתֹו  ׁשֶ ָלַדַעת  ְיהּוִדי  ַעל  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ִיְבַחר 

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ם", ְלַפְרֵסם ֶאלֹקּות ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ ִמּלְ
ְמָנת  ַעל  ּגֹו'",  ָתבֹוא  י  ּכִ "ְוָהָיה  ְוהֹוִסיף:  ַהּקֹוֶדֶמת,  ּתֹוָרה  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ָחַזר  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר 
ֶפׁש  ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ יַע ָלָרצֹון כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאלֹקּות? ּבִ ּמֶ ם ֱאלֹקּות. ּבַ ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ּכְ

ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק 
אתם נצבים גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות 
מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

יום 
רביעי

יום 
חמישי
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היום יום . . . פב

ּוֵפֵרׁש:  ּגֹו'",  ִבים  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ּתֹוָרה  ַעם  ּפַ ָאַמר  ְסק,  ִוויטֶעּבְ ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ עֹוד  ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ֵלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך" –  בֹות ּבְ "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך" ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ִים ׁשֶ ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ִלׁשְ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

און  גרָאבקייט  אייגענע  די  ָאן  ניט  הערט  גרָאב  און  נידעריג  איז  ווָאס  דער 
נידעריקייט.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵרְך – ֵא־ל ֶאָחד –  ִיְתּבָ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאלֹקּותֹו  ּבִ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו  ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, 
ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ְוָכל  הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ֵני ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ ְלָכל ּבְ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ ִיׂשְ ה ּבְ ָ ִאיׁש ְוִאּשׁ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מי"ז מנ"א וכן נתקבל בעתו שני פרקים הראשונים מהבית רבי 
בלה"ק חלק א' עם מכתבו המצורף להם, ובטח ממשיך עבודתו בזה בזריזות הכי אפשרי ובלבד שלא 

תזיק להתוכן, ובכללות נסדרו הפרקים בטוב.

בנוגע לשאלתו מי הם שני הזקנים הידועים המובאים בספר השיחות עמוד מ"ט. הנה לע"ע 
סידור  במשך  ובטח  סתום,  הדבר  להניח  יכול  ובמילא  אדמו"ר,  מו"ח  מכ"ק  זה  שאשמע  זוכר  איני 
הכתבים שנשארו יתוספו בלא"ה כמה ידיעות אם יתברר אז גם ספק זה יכנס בהמילואים שיודפס 
אז, והעיקר כנ"ל למהר בהספר הנ"ל וכבר יצא וגם בהידור חובת העכוב וההתיישבות באופן הסידור.

בברכת כוח"ט המחכה לבשו"ט.
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á"ôùú'ä ìåìà å"è ïåùàø íåé לא־תעשה  וודאי עשה, ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰ïîæa úòøvä úçìâúå§¦§©©©¨©©¦§©
.úeøéæpä úà äçBc dðéà ,òøöî ÷ôñ àeäL¤§¥§Ÿ̈¥¨¨¤©§¦

לא מצות  דוחה  עשה  מצות כי הוא  הדבר  טעם  לכאורה 

ספק בכוח אין אך וודאי , הוא העשה  קיום  כאשר  רק תעשה

את לגלח אסור הנזיר  והנה, וודאי . איסור  לדחות  עשה מצות 

תגלחת של העשה מצות  מצורע , הוא  שכאשר  אלא  שערותיו ,

אין מצורע, ספק  רק  הוא אם אבל האיסור, את  דוחה  המצורע 

הנזיר . ראש  גילוח  איסור על לעבור  היתר  לו 

מצוה ספק  שאפילו  וסוברים  זה  כלל על חולקים יש  אולם 

מגדים ' ה 'פרי  ביאר  וכן  איסור , א)דוחה  סזמשב"ז סי' את(או"ח

לחזור צריך המזון  ברכת  בירך  האם  המסופק שאדם הדין

ברכה היא  השניה  הברכה  הרי בירך כבר  שאם  אע "פ ולברך ,

לשווא", אלוקיך שם את  תשא  "לא  משום  ואסורה  לבטלה 

תעשה . לא  איסור  דוחה עשה מצות  שספק  משום 

באופן זה  דין  של טעמו  את  לפרש  יש  אלו שיטות  ולפי 

אחר :

בגילוח  אולם  תעשה, לא דוחה עשה  מצות  ספק גם אמנם

תעשה  לא האיסור  מלבד  הנזיר , ראשו")ראש  על יעבור לא ("תער

עשה  מצות  ביטול גם  ראשו")יש  שער פרע אין("גדל כלל  ובדרך ,

של  שהעשה  אלא  יחד, תעשה  ולא עשה  דוחה עשה  מצות 

שיתיר חכם  ידי  על לבטלו  ניתן  כי  יותר  קל  הנזיר שער  גידול

המצורע , גילוח של  העשה מפני  נדחה  הוא  ולכן  הנדר , את 

מספק , רק  הוא  המצורע גילוח של העשה חיוב  כאשר אבל 

קל  עשה אפילו  לדחות בכוחו  שכה)אין עמ' נזיר .(פתחי

מצורע של עשה  מצות ספק כנגד כאשר הוא  זה  וכל 

נזיר ספק  היה אם  אבל נזיר , של וודאית  עשה  מצות  עומדת 

חוזר מספק , הן המצוות  ושתי מאחר  – צרעת ספק  לו  ונולד

של  הקל העשה  את דוחה  מצורע  של החמור  שהעשה  הדין

לגלח וצריך שם)נזיר  נזיר פתחי ב, נה, נזיר .(תוספות

á"ôùú'ä ìåìà æ"è éðù íåé בעלה  ע"י האישה של אחוזה שדה גאולת

:·Î ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰äMàä̈¦¨
òébäå ,Lc÷ää ãiî dìòa dìàâe ,dúfçà äãN äLéc÷äL¤¦§¦¨§¥£ª¨¨§¨¨©£¨¦©©¤§¥§¦¦©
äMàì øæçz íà ,÷ôñ øácä éøä Y ìòaä éãé úçz àéäå ìáBiä©¥§¦©©§¥©©©£¥©¨¨¨¥¦©§Ÿ¨¦¨
øçà da ä÷éæçäå äMàä äîã÷ íà ,Cëéôì .íéðäkì àöz Bà¥¥©Ÿ£¦§¦¨¦¨§¨¨¦¨§¤§¦¨¨©©

.dãiî àéöBäì ïéìBëé íéðäkä ïéà ,ìáBiä©¥¥©Ÿ£¦§¦§¦¦¨¨
עד  ההקדש  מן לפדותה  יכול  אחוזתו  שדה  המקדיש 

פדה אם  וכן לעולם , בידו נשארת והיא היובל שנת  שתגיע 

אם אבל ביובל, לאביו  חוזרת  היא  המקדיש , של בנו אותה 

אחר קרוביו")אדם  שאר או "בתו ההקדש ,(אפילו מן השדה  את  פדה 

מהפסוק זאת ולומדים לכהנים , ביובל יוצאת  כד,השדה  (ויקרא

תהיהכֿכא) "לכהן  – אחר ' 'איש  ביד השדה  שאם האומר 

ה"כ)אחוזתו " לעיל ב. כה, .(ערכין

את פדה ובעלה  אחוזתה  שדה  את  שהקדישה  ואישה 

הגמרא  מסתפקת  – היובל והגיע  ההקדש  מן  האם(שם)השדה

אביו אל השדה  חוזרת  פודה כשהבן  אמו)רק  מאחר(או כי

ל'איש נחשב  הוא  אין  כבמוחזק  בראוי אביו את יורש  שהוא 

חוזרת השדה  אשתו , שדה את שפדה הבעל גם  שמא או אחר'

אחר '. 'איש  אינו הוא  וגם  נכסיה  את  יורש  הבעל כי אליה ,

אחר בה  והחזיקה  האשה  קדמה  "אם נפשט , לא  שהספק  וכיון 

בספק  כי  מידה ", להוציא יכולין  הכהנים  אין  שבממוןהיובל 

זוכה  הקודם  ה"ד)כל פט"ו ונטען טוען הל' .(ראה

משנה ': ה 'לחם והקשה 

כיון לאשתו השדה  תחזור הבעל  שבפדיית  לומר הצד

אך  נכסיה , את  שיורש  משום  הוא  אחר ' ל'איש  נחשב  שאינו

אינו התורה ומן מדרבנן היא הבעל ירושת  הרמב "ם לדעת 

ה"ח)יורשה פ"א נחלות ל'איש(הל' ייחשב  לא  מדוע  ואםֿכן ,

לכהנים ? השדה  תצא  וביובל אחר'

הלכות ' אשה)וב 'לקוטי ד"ה תודה זבח שם, מבאר :(ערכין

מדרבנן היא הבעל ירושת  הרמב"ם)אכן חכמים(לדעת אבל ,

חזרת בדין  שמצינו וכמו  תורה , כשל  לדבריהם  חיזוק  עשו

ביובל לבעליהן)הקרקעות הקרקעות להשיב שהירושה(שמצוה –

הבעל  שירושת  אע"פ  אשתו , את  ו "היורש  חוזרת, אינה

מחזיר ואינו  תורה  כשל לדבריהם  חיזוק עשו מדבריהם ,

הכ"א)ביובל" פי"א ויובל שמיטה שהבעל (הל' לצד מקום  יש  ולכן .

לכהנים תעבור לא  אשתו , שדה  את וכשפדה  אחר ' 'איש  אינו

ביובל.

á"ôùú'ä ìåìà æ"é éùéìù íåé בהקדש  חזרה אין

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ,ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ïéà ïëå§¥¥
äæ éìk' :Bà ,'éìò áBç éðBìôì äðî' :Léc÷äL øçà øîBì ïîàð¤¡¨©©©¤¦§¦¨¤¦§¦¨©§¦¤
äéä elôàå ;Lc÷ää ìò àéðeð÷ eNòé ànL Y 'àeä éðBìt ìL¤§¦¤¨©£§§¨©©¤§¥©£¦¨¨
ìk ïéáBbL Cøãk àlà äæ ét ìò äáBb Bðéà ,áBç ìòa ãéa øèL§¨§©©©¥¤©¦¤¤¨§¤¤¤¦¨

.úBáBç éìòa©£¥
חזר אם  אפילו בהקדש , מועילה  חזרה  אין הרמב "ם  לדעת

הקרבנות  מעשה  בהל' כתב וכן  דיבור. כדי תוך ה"א)בו (פט"ו

חזר שלמים , שתהיה  בשפתיו  והוציא  בלבו שגמר  אחר  "אם 

הרי דיבור , כדי  בתוך בו שחזר  אע "פ עולה , ולדה  ואמר בו

דבור". כדי  בתוך ואפילו  בהקדש  חזרה  שאין  שלמים  ולדה 

אברהם ' ה 'עיני כתב  הדבר  ה"א)ובהסבר  פט"ו פי(מעה"ק על 

התוספות ב)דברי פא, :(מנחות

להדיוט', כמסירתו לגבוה ש 'אמירתו בהקדש  הוא  דין

יכול  ואינו לקנין נחשבת המקדיש  האדם  שאמירת  היינו 
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יוסף' ה 'בית שכתב  ואף  בו . הרא"ש)לחזור  בשם קנה סי' שגם(חו"מ

מקום , מכל דיבור , כדי  תוך  בו לחזור  יכול להדיוט  במסירה 

דיבור , כדי תוך אף  בו לחזור  יכול אינו להקנות  בלבו גמר  אם 

והקנה , גמר  הרי  שמים  לשם  הקדיש  שוודאי כיון הקדש  ולגבי 

נותן יפה  בעין  – מתנה  שהנותן  הדין א)על ֿדרך עא, .(ב"ב

ים ' סקכ"ה)וב 'אפיקי  כד סי' ביאר :(ח"א

כי דיבור, כדי  בתוך  חזרה  מועילה  להדיוט במסירה 

אמירה  גם  שתהא  עד קנין  נעשה  לא  לבד מקנה במסירה  ('הריני

במסירה') אולך שימסור עד  קנין  נעשה  לא  לבד באמירה וגם ,

שיאמר עד קנין  אינה  לבדה שמסירה  וכיון מקנה ימשוך, ('הריני

כדילך..'.) בתוך הראשונה  מאמירתו  בו  חוזר כאשר  הרי ,

אינה ולכן  ודיבור  אמירה  ללא  מסירה  כאן שיש  נמצא  דיבור ,

פעולה להיות  צריכה לא  בהקדש , באמירה  כן שאין  מה  קונה.

אינו ולכן  באמירתו , נגמר להקדש  והקנין  (מסירה ) נוספת 

בו. לחזור  יכול 

á"ôùú'ä ìåìà ç"é éòéáø íåé כלאים? איסור מבטלים איך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰øæ Ba áøòúpL òøæò ¤©¤¦§¨¥¤©
íéhç ìL äàñ ïBâk ,äòaøàå íéøNòî ãçà äéä íà Y øçà©¥¦¨¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨§§¨¤¦¦

ìLa äáøòúpLøeñà äæ éøä Y íéøBòN ìL äàñ íéøNòå L ¤¦§¨§¨§¨Ÿ§¤§¦§¨¤§¦£¥¤¨
éñBé Bà ïéhçä èòîiL ãò ,áøòîä úà òøæì;íéøBòOä ìò ó ¦§Ÿ©¤©§Ÿ̈©¤§©¥©¦¦¦©©§¦

.ä÷Bì ,òøæ íàå§¦¨©¤
בירושלמי  שהקשו  הביא משנה ' ה"א)ה 'כסף  פ"ב :(כלאים

או החטים  מיעוט ידי על הכלאים  את  לבטל אפשר איך

איסור מבטלין  ש 'אין  הוא  כלל הרי השעורים , הוספת 

באיסורי רק לכתחילה  איסור  מבטלין  אין  ותירצו : לכתחילה '?

עין מראית  משום  רק  הוא  כאן  האיסור אבל שלא תורה , (כיון

מ"א) פ"ב כלאים הרא"ש פירוש – לזרוע כדי המינים שני את .עירבו

אחרונים  שם)והקשו  כלאים רעק"א תוס' הרמב"ם. חייֿלשונות :(בני

הוא האיסור ואם  לוקה , זרע שאם  פסק  כאן  הרמב"ם  הרי

ה'מנחת והוסיף  לוקה ? מדוע  עין , מראית משום  מדרבנן , רק

ס"ח)חינוך' מכת(רמה שלוקה  היא הרמב"ם  שכוונת  לומר אין :

מכת על 'לוקין' הרמב "ם שיכתוב מצוי  לא  כי  מרדות,

מרדות !

חיי ' ה 'בני  :(שם)ומבאר 

עין, מראית  משום  הוא  שהאיסור  בירושלמי שאמרו מה 

התורה , מן  שאיסורו  אלא  מדרבנן  איסור שהוא  הכוונה  אין 

לבטל  שאסור איסורים שאר  בין לחלק  יש  מקום , ומכל

את מרבה  כאשר  – איסורים בשאר כלאים. לאיסור לכתחילה 

מתבטל, שהוא  אלא  להיתר  הופך לא  עצמו  האיסור ההיתר,

כן שאין  מה  לכתחילה, איסור  לבטל  שאין נאמר  זה  ועל

הזריעה ורק  מותר  הוא  הרי עצמו  בפני  מין  כל – כלאים

אלא התורה  זאת  אסרה  ולא  אותם , שאוסרת  זו היא  בתערובת 

oirdכאשר  zi`xnl d`xp אחד מין  כשממעט אבל ככלאים,

מסוים לשיעור עד  השני מהמין מרבה  מעשרים או אחד (מעל

מסירוארבעה) אלא  איסור ' 'מבטל זה ואין ככלאים  נראה אינו 

כלל. קיים  ואינו האיסור את 

á"ôùú'ä ìåìà è"é éùéîç íåé כלאים  איסור של מהותו

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰íéøácä elà ìkî¦¨¥©§¨¦
ïäì äéeàøä ä÷çøä ïéðénä éðL ïéa LiL ïîæaL ,Eì øàaúð¦§¨¥§¤¦§©¤¥¥§¥©¦¦©§¨¨¨§¨¨¤
Bîk ,ïéòä úéàøîì ïéLLBç ïéà Y äfî äæ e÷ðéé àlL éãk§¥¤Ÿ¦§¤¦¤¥§¦§©§¦¨©¦§
,Bú÷éðéì ïéLLBç ïéà Y äfî äæ ïéìcáî eàøiL ïîæáe ;eðøàaL¤¥©§¦§©¤¥¨ª§¨¦¤¦¤¥§¦¦¦¨

.äæ ãöa äæ ïä elôà£¦¥¤§©¤
אומרים יש  ראשונים . נחלקו  כלאים  איסור ביסוד

הנראה ועירוב  יניקה  – גורמים  שני  בצירוף  רק  חל שהאיסור 

מזה זה  מובדלים הנראים  מינים  שני לזרוע מותר  ולכן  לעין,

השורשים כאשר  ואילו  מזה . זה  יונקים ששורשיהם  אעפ"י

מן היוצאים  שהצמחים  לכך לחשוש  אין  מזה , זה  יונקים  אינם

מעורבים . נראים  הקרקע 

עירוב או בלבד ביניקה גם חל שהאיסור  אומרים  ויש 

אינם השורשים  כאשר רק  יחד מינים  שני לזרוע ומותר בלבד,

עירוב  של  עין מראית  אין וגם  מזה  זה  ב"ב יונקים מגאש (הר"י

א) רמה, חינוך מנחת וראה א, .יח,

שבלא הראשונה  כדעה  שסובר נראה  הרמב "ם  ומדברי

מעורבים וכשאינם  מעורבים , כשנראים  אף  איסור  אין  יניקה 

כי בדעתו שפירשו יש  אך  היניקה . מחמת  איסור  אין 

מעורבים , הצמחים  כשאין גם  ביניקה חל  האיסור מדאורייתא 

זרע שלא  משום מדאורייתא , איסור שאין  באופן  מדובר וכאן

המין את  לזרוע  בא  אלא  מלכתחילה  יחד  המינים  שני את 

ואמור מדרבנן  הוא  זה  ואיסור  כבר, הזרוע המין  ליד  השני 

לעין הנראה  בעירוב  משנה)רק  .(כסף

למצוא יש  כלאים , איסור של  בטעמו  הראשונים ומדברי

הוא שהטעם שפירשו יש  במהותו: השונות  להבנות  שורש 

הצמחים , את  המגדלים  העליונים הכוחות  את  לערב  לא כדי 

אותו המכה  ברקיע  מזל  לו שאין עשב לך  "אין  חז "ל כמאמר 

באיס נאמר  ולכן  גדל ", לו חוקותיואומר  "את  כלאים ור 

שחקק הבריאה  חוקי  את  לבטל  שלא  היינו  – תשמורו"

בעולמו  יט)הקב "ה  יט, ויקרא הוא(רמב"ן הדגש  זה  טעם  ולפי .

מזה . זה  היניקה  עצם על

כי כסובר נראה  מינים  שני  שהמערב  שכתבו  יש  מאידך,

ביצירת 'לסייע ' ועליו בשלימות  העולם  את  ברא  לא  הקב"ה 

שונים  מינים  הרכבת  ידי  על חדשות  שם)בריות  רמב"ן .(ראה

מראית על אלא  היניקה  עצם  על אינה  ההדגשה  זה  ולטעם 

העין.
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פה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä ìåìà 'ë éùéù íåé קטן  ידי על בשבת טלטול

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰éBb ÷Bðéúì øîà íàå§¦¨©§¦
.øzî ,õøàì äöeça Bì òøæì¦§Ÿ©§¨¨¨¤ª¨

א)בגמרא  קלט, ישראל (שבת לתינוק  נותנים  שאין אמרו

בגדלותו. אף  כן  לעשות  יתרגל  שלא  כדי לזרוע 

הרשב "א א)וכתב  קיד, שאף(יבמות ללמוד יש מכאן כי

מותר , דרבנן באיסור  בידים, איסור דבר לקטן להאכיל שאסור 

החשש בגלל רק  אלא האיסור  עצם  מחמת  אסרו לא  שהרי 

כאשר רק  אסרו  זה  חשש  ומפני כשיגדיל, כן יעשה  שמא 

לקטן צורך בכך  יש  כאשר  אך הגדול, לצורך עושה  התינוק 

בגמרא מבואר  לדבר : ראיה  אסרו . לא  ב)עצמו  מ, שאין(עירובין

בשאר (כמו הכיפורים  ביום  הכוס על  'שהחיינו ' לברך

כך  לעשות  יתרגל  שמא  לשתות , לקטן  ולתת המועדים )

ולא הכיפורים  ביום הקטנים  את  מאכילים  והרי  בגדלותו.

לא עצמו הקטן לצורך הנעשה  שבדבר  אלא לכך ! חוששים

אסרו.

התוספות  א)וכתבו קלט, הוא(שבת יתרגל שמא  החשש  כי 

אך  הכיפורים , ביום  הכוס  שתיית  כגון  קבוע, במנהג  רק

מכוס לשתות  לקטן  לתת  מותר  הכיפורים  ביום  מילה  בברית

קבוע . מנהג זה שאין  כיון  ברכה  של 

כי אומרים  יש  כלאים ? נטיעת  לגבי  אף  לכך חששו  ולמה 

זורעים  שנה  בכל כי קבוע לדבר  נחשב  זה  שם)גם  שבת .(ר"ן

מצוה צורך  משום  רק התירו  מילה  בברית  כי  אומרים  ויש 

שם) עירובין .(ריטב"א

ישראל' ה 'תפארת  כתב  זה  סט"ו)ולפי  ח"א רעק"א בשו"ת (הובא

ידי על  הכנסת  לבית  בשבת  ספרים  לטלטל  להתיר  ניתן כי

הטלטול איסור  שכן התורה)תינוק , מן הרבים רשות שאינו הוא(במקום

מנהג זה  ואין מאחר  שיתרגל חשש  כאן  אין וגם מדרבנן ,

קבוע .

איגר  הגר"ע  הנעשה(שם)אך שבדבר וכתב  כך, על חולק 

ומכלֿ הרגל. של חשש  כשאין  אפילו  אסור  הגדול  לצורך 

והגדול  בעצמו  בו  שיתפלל  סידור  לשאת  לו לתת  ניתן מקום 

עמו. יצטרף 

á"ôùú'ä ìåìà à"ë ùãå÷ úáù אימתי? - עור' 'לפני

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà Léaìnä©©§¦¤£¥
øáBò Léaìnäå ,ä÷Bì LáBlä Y ãéæî LáBlä äéä íà Y íéàìk¦§©¦¦¨¨©¥¥¦©¥¤§©©§¦¥

."ìLëî ïzú àì ,øeò éðôìå" íeMî¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ
ב)בגמרא  ו, על (ע"ז עובר לנזיר  יין כוס  שהמושיט מבואר 

יכול  היה לא הנזיר  כאשר רק  מכשול ' תתן  לא  עור  'לפני 

הנהר צדי בשני שעומדים  כגון עצמו, בכוחות  ליין להגיע 

אם אך  היין , את  ולקחת  הנהר את  לעבור  יכול הנזיר  ואין

על  עובר המושיט אין עצמו, בכוחות  ליין להגיע  יכול הנזיר 

עור '. 'לפני 

את שהמלביש  הרמב "ם  פסק  מדוע  ביאור : צריך זה  ולפי 

אם בין לחלק  מבלי  עור ' 'לפני על  עובר  כלאים  בבגד  חברו 

ללבו יכול לא ?הלה  או עצמו בכוחות הבגד  את  ש 

העובר שבו מקרה  בין  האמור החילוק  המבארים : ויש 

עושה הוא  כאשר  רק  הוא  לא, או בעצמו  זאת  לעשות יכול 

בבגד  חברו את  במלביש  מדובר  כאן  אך מרצונו , העבירה את 

egxekכלאים  lraאם אף  עור ' 'לפני  על עובר  המלביש  ולכן  ,

ללא שהרי  בעצמו הכלאים  בגד את ללבוש  יכול היה  הלה

את 'המלביש  הרמב "ם  כתב  ולכן זאת , עושה  היה  לא  הכפייה 

ללמד  כדי כלאים ', בגד  לחברו 'המושיט ולא  כלאים ' חברו 

בעלֿכורחו שם)שהלבישו ע"ז שדה .(ריח

הלובש שגם כותב  הרמב "ם הרי כך: על שתמהו  ויש 

לוקה ? למה  בעלֿכורחו הלבישוהו ואם  לוקה ,

אינו לנזיר יין כוס  המושיט אחר : באופן מבארים  ולכן 

שותה והנזיר הנזיר ליד  מושיט אלא  האיסור, גוף את  עושה 

כאשר אלא עור ' 'לפני  על עובר אינו  כזה  ובאופן  בעצמו ,

את מלביש  כאשר  אך  לחטוא , יכול  השני  היה  לא  בלעדיו 

האיסור גוף  את  עושה בעצמו  הוא כלאים, בגד  חברו 

אופן בכל  עובר  ולכן קג)והמכשול , חו"מ א מלכיאל .(דברי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc zeaezk(iyiy meil)

,ytp iepir ly el` mixcpa wx xn`påc meyn ,jkl mrhdéãéî §¦¦
éLðéà da éãô÷c,mda citwdl mc` ipa jxcy mixcp -äåä §¨§¥¨¦§¥£¨

àãéô÷ déãéô÷,oiyeciwd z` zlhane `citw daeyg ezcitw - §¥¥§¥¨
j`,àãéô÷ déãéô÷ éåä àì ,éLðéà da éãô÷ àìc éãéîoiyecwd oi`e ¦¦§Ÿ¨§¥¨¦§¥Ÿ£¥§¥¥§¥¨

.milha
,i`pz lr eid oiyecwdy ote`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:i`pz `ll oi`eyipdeéàðz ìò dLcé÷ ,øîzéà,mixcp dilr oi`y ¦§©¦§¨©§©
íúñ dñðëe.e`pz z` xikfd `l oi`eyipd zryae -,øîà áøelg §¨¨§¨©¨©

e ,mixcp dilr yiy s` diyecw,øîà ìàeîLe .èb epîéä äëéøö`l §¦¨¥¤¥§¥¨©
e ,oiyecwd elg.èb epîéä äëéøö dðéà¥¨§¦¨¥¤¥

:ax ixac z` `xnbd zx`an,éiaà øîà̈©©©¥
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zexifpפו zekld - d`ltd xtq - lel` e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriylel` `"kÎe"h -a"tyz'd

á"ôùú'ä ìåìà å"è ïåùàø íåé

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למעות 1) מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר

בקרבנות  ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות,
מיהו  ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד

.‡ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ·È¯˜iL ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰2, ««¿ƒ»∆«¿ƒ≈∆»¿¿¿ƒƒ
ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô¯˙BÓa e‡È·È - e¯È˙B‰Â Ô‰Ó ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ»ƒ¿»»»¿¿¿ƒƒ

ÌÈ¯Á‡3˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .ÌÈ¯ÈÊÏ - ÌÈ¯ÈÊ ¯˙BnL ; ¬≈ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
B˙e¯ÈÊÏ ÔÈÓe˙Ò4e¯È˙B‰Â5‰·„Ï ˙B¯˙Bn‰ eÏtÈ -6. ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿»»

עניים.2) שהם במותר 3)אחרים, יהיה לא ואפילו עניים,
ייפול  ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי

נדבה. עצמו,4)לעולת נזירות לקרבנות מעות שהפריש
כלום. אמר נשאר 5)ולא קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

עודף. להקריב 6)לו שבמקדש, נדבה (=קופות) לשופרות
בטל. עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן

.·ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰7- e¯È˙B‰Â B˙e¯ÈÊÏ ««¿ƒ»¿…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙‡hÁ‰ ¯˙BÓe ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ‰ ˙BÚÓ ¯˙BÓ«¿»»»»«««»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ8e‡B·È ÌÈÓÏM‰ ÈÓc ¯˙BÓe , ƒ≈¿»«∆««¿≈«¿»ƒ»
ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL9„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,10. ¿»ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

לשלמי.7) ואלו לעולתי ואלו לחטאתי אלו שפירש:
ליהנו 8) שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה ת שאין

חטאת  כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי כי מהן,
למיתה. שהיא בעליה, נזיר.9)שנתכפרו לא 10)חלות

כחומר  אלא אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים נדבה כשלמי
נזיר. שלמי

.‚- ÔÈÓe˙Ò eÈ‰ Ì‡ :˙ÓÂ B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ
‰·„Ï eÏtÈ11e‡B·È] ‰ÏBÚ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ ; ƒ¿ƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc ,[‰ÏBÚ12ÌÈÓÏL ÈÓc , »¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e‡B·È»¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ

ÌÁÏ13. ∆∆

כי 11) לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף
בנזיר. ההלכה נתקבלה בעליה,12)כך שמתו חטאת כדין

למיתה. לים 13)שהיא ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים. לעולה והיתר המלח,

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÔB‚k ?ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ì‰ „ˆÈk≈«≈«»«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·‰Ï¿»ƒ≈∆»¿¿»¿…»«¿¬»ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈL¯ÙÓk el‡ È¯‰ - È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ¿≈»ƒ
- ÈÓÏLÏÂ È˙‡hÁÏe È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»«≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»«

ÔÈL¯ÙÓk Ô‰L14. ∆≈ƒ¿…»ƒ

לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: כאילו

.‰ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a LÈ¯Ùn‰15˙BÚÓk ‡È‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿≈»«¬«¬≈ƒ¿»
ÔÈÓe˙Ò16Â ÛÒk ÏL ÔBLÏ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ .B‡ ·‰Ê ÏL ¿ƒ¿≈««¿ƒ»∆∆∆¿∆»»

ÈÏk17È˙ÏBÚÏe È˙‡hÁÏ ‰Ê :¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆»«∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓk ‡e‰ È¯‰ - ÈÓÏLÏÂ18. ¿ƒ¿»«¬≈¿»¿ƒ

קדושים 15) ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, הואיל 17)ואם

כמעות. דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים
אלו 18) "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין

הן  המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי
הכול  עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני
כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי
לחטאתי  אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של לשונות

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי

.ÂB‡ ,˙ÓÂ ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯ÓB‡‰»≈≈¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»≈
‰M‡ ‰˙È‰L19dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â20eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ∆»¿»ƒ»¿≈≈»«¿»¿≈«»≈¿

ÔÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ÔÈˆÁa e‡B·È ¯‡M‰Â ,ÁÏn‰ ÌÈÏ¿»«∆«¿«¿»»¿∆¿»»¿∆¿»
ÌÈÓÏL21. ¿»ƒ

בנזיר.19) כדין 20)שנדרה ההפרה, לאחר מעותיה ודין
ומת. לנזירותו מעות ולא 21)מפריש כמפורשים. שדינם

כשדמי  אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה נתקבלה
בהם. מעורבים חטאת

.Ê‰ÏBÚ ÈÓc - È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»
‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,‰ÏBÚ e‡B·È22. »»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

כסתומים.22) הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל

.Á,ÂÈ˙Ba¯˜ LÈ¯Ù‰Â ˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰L ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»
BÈ‡Â ¯„ ‰Ê ÔÈ‡L e‰¯B‰Â ÌÎÁÏ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»¿»∆≈∆∆∆¿≈
e‡ˆÈ ?LÈ¯Ù‰L ˙Ba¯wa ‰OÚi ‰Ó - ˙e¯ÈÊa ·iÁ«»ƒ¿ƒ««¬∆«»¿»∆ƒ¿ƒ≈¿

¯„Úa eÚ¯ÈÂ23˙eÚË Lc˜‰ ‰fL .24,Lc˜‰ BÈ‡L , ¿ƒ¿»≈∆∆∆∆¿≈»∆≈∆¿≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk25. ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי שבתחילה
בנזירות. חייב שהוא שחשב גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי  בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, מחוייב שאינו כאדם

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו

.Ë,‰È˙Ba¯˜ ‰LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ ¯Ù‰ Ck ¯Á‡Â26 ¿««»≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»

BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz -≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈
BlL27Ô‰a dÏÚ·Ï ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Ba¯w‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פז zexifp zekld - d`ltd xtq - lel` e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k ,ÌeÏk¿¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆
˙eL¯ Ô‰a ÏÚaÏ28- Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ «««»∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

˙eÓz ˙‡hÁ‰29ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ

.ÌÁÏ∆∆

תצטרכי 26) אם לה: ואמר נזירותה, לפני בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות
להפר. יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי  הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו

למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.ÈeÏtÈ - ‰È˙Ba¯˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿
,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.‡È˙‡ÓËÂ ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa¯˜ ‰‡È·Ó31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה

.·ÈBa ˙‡ ¯Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Â ¯ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙e¯ÈÊa Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
- ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈ·B¯¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈ¯Ù‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת שהגיע שמתו 33)קטן, כחטאת זו הרי
למיתה. שהיא בעליה,

.‚ÈLÈ¯Ù‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰¯ÊÁÂ36È¯‰ - »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Ba¯w‰37‰„B·Ú·e ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי 36)וולד נזיר, זה והרי קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי  בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק כל כדין

.„ÈÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈ¯ÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ
Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó „ˆÈk - ‡e‰39Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ? ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«

‰‡ÓË40‰¯‰Ë Ôa¯˜Â41Ì˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42, À¿»¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»
Ôa¯˜ - ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰¯‰Ë Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓËÀ¿»∆ƒ¿»¿«»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»

ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -43ÌÈ¯ÙBÒÂ ; »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ
el‡ ˙Ba¯˜ ¯Á‡Ó ‰¯eÓb ˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ44, ¿≈¿ƒ«∆∆¿»≈««»¿»≈

ÔÈ‡È·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ45‰¯‰Ë Ôa¯˜46:Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿¿ƒ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆
Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰ È‡ Ì‡ƒ¬ƒ∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰¯‰Ë»√»∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»
Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -»¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«

ÌeÏk Ô‰È˙Ba¯˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ .E˙¯‰Ë47. »√»¿ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל
ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת

קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
הוא. שכל 43)שווה לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי  מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת עם

לעולה 46) וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל
לשלמים. היה 47)ואיל ואילו טומאה, קרבן חצי אלא

טומאה  קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו
לעצמו.

.ÂËÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó48 ≈∆»≈∆¬≈∆≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ49˙‡hÁ‰ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯Ó‡ÈÂ , ¿«¿≈»¿…«ƒ»≈»ƒƒ««»

‰·„ ‰ÏBÚ‰Â È˙·BÁÓ50‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë Ì‡Â , ≈»ƒ¿»»¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»
È˙·BÁÓ51˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒÂ ;˜ÙÒ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ≈»ƒ¿««»»≈¿≈¿≈¿ƒ

‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡52‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â , «∆∆≈ƒ»¿«»√»¿≈ƒ»≈
‰·„ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰53BÊÂ54Ì‡Â ,‰·BÁ »ƒƒ»»»ƒ»¿»»¿»¿ƒ

‰·„ BÊÂ ‰·BÁ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë»»ƒƒ»»»ƒ»»¿¿»»
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‰ÊÂ55˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â .Èa¯˜ ¯‡L ¿∆¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË56ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,57ÔÈ‡L ; À¿»∆»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ∆≈

el‡58˜ÙqÓ ÌL‡¯ ˙‡t ÔÈÙÈwÓ59. ≈«ƒƒ¿«…»ƒ»≈

ואינה 48) הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל לנזירותו,49)נאכלת.

יביא  לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם
הוא  טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה
הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר
נזירותו  וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין

בטהרה. שנייה נזירות למנות טמא 50)ועליו נזיר שאין
לטומאתו. בהמה עולת אינו 51)מביא לשלמים איל אבל

באים  אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא,
ושלמים.52)נדבה. עולה חטאת, בהמות: שלוש

בהמה.53) עולת מביא טמא נזיר בהמה.54)שאין עולת
והשלמים.55) נזירותם 56)החטאת ימי במלאת

הראש.57)הראשונה. הקפת איסור על מוזהרים שאינם
המבוגרים.58) קודם 59)האנשים היא הטומאה שתגלחת

שדינו  טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח
שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא על: עבר
שנית  לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך
גילח  וכבר נטמא לא שמא כי טהרתו, קרבן הבאת ביום
יגלח  לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח
עכשיו  יגלחו שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי
כשיביאו  ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת
וגם  לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן

כאחד. לטהרתו

.ÊËeÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»≈»∆»≈∆¿À¿»¿∆»
‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÈÊp‰ ÈL¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»

‡ÓË ÌL60:¯Ó‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡B¯ ıeÁaÓ „Á‡ ‰È‰Â , »»≈¿»»∆»ƒ«∆»¿»«
Ï·‡ .‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ‡ÓËpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆»ƒ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ¬»
;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL È¯‰ - ¯ˆÁa Ô‰nÚ ‰Ê „Ú ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈∆ƒ»∆∆»≈¬≈¿≈∆¿ƒ
˙eL¯a ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯ Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈¿»¬≈≈«ƒ¿«ƒƒ¿

¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - „ÈÁi‰61ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒk , «»ƒ¿≈»»ƒ¿≈À¿»ƒ¿»«ƒ
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‡e‰L62. ∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(אם 60) ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
שתשתה. עד לבעל טמאה היא הרי שאין 61)נטמאה)

היא  אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה
והרי,62)ובועלה. ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

לספק  וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם
אנשים  בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה".
אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור, -
שלושתם  אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק
להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד
כשהשלישי  אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÌÈ¯ÈÊp‰ e˜˙MLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
¯·c‰ Ô‰Ï ˜tzÒ B‡ Ì‰ÈL64„Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»ƒ»«∆»

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL elÙ‡ ,È˙‡ÓË ‡Ï È‡ :Ô‰Ó≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
‰fL .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‡ÓËpL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆∆
,‰‡ÓË· ‡È·Ó ÈÈ‡ :¯ÓB‡k - È˙‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿À¿»

ÈzÏ‡L ¯·kL65È˙e¯ÈÊ ÏÚ66BÈ‡L ‡ˆÓÂ ; ∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ67BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡Â ,68. «¿ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¡»«¿≈«¿

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÏ ˜tzÒ B‡ ˜˙L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ»¿»
¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ elÙ‡¬ƒ«ƒ≈∆»¿∆≈«¿¿≈≈∆»«
·iÁ BÈ‡ - BLÈÁÎ‰ Ì‡ ,˙e¯ÈÊa z¯„ ÈÙa :„Á‡Ï¿∆»¿»«»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈«»

ÌeÏk69.ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰B - BLÈÁÎ‰ ‡Ï Ì‡Â , ¿¿ƒ…ƒ¿ƒ≈¿ƒ«ƒ
ÈÈ‡Â ¯ÊpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡¯ :ÌÈLÏ ¯Ó‡ elÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»ƒƒ∆»ƒ∆∆»«¿≈ƒ
ÔÈ‚‰B ,B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ

ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ70„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰ .71, ¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«ƒ≈∆»
‡ÓË B‡ ÔÈÈ ‰˙LÂ72ÌÈL] Ba e¯˙‰Â ,73,‰˜BÏ - [ ¿»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆

„Á‡ „Úa ˙e¯ÈÊp‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡74. ««ƒ∆ƒ««¿ƒ¿≈∆»

אחד.63) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים שהנזירים
שלשון 64) מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר

ידי  על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע",
אחד. נזירותי.66)לחכם.65)עד נדר את לי והתיר

בנדרי.67) בעודי נטמאתי לא כאומר: שהריהו
חטאת 68) להביא נמנע אינו כפרה, בהם שיש "בדברים

קונו". נגד הנידון,69)להתכפר הכחשת נגד אחד שעד
כלום. נדרת 71)מספק.70)אינו בפני לו: שאמר

הכחישו. ולא גילח.72)בנזירות אם הדין והוא
צורך 73) שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

הרי  בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו
התראה. זה,74)זו עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,

עליו  קיבל כאילו זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע
מעצמו. נזירות

.ÁÈ·kLÓ ‰È‰L ˙Ó75Èt ÏÚ Û‡ ,C¯c‰ ·Á¯Ï ≈∆»»À¿»¿…««∆∆««ƒ
ÂÈÏÚ ‡l‡ ¯·ÚÏ ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡L76,Bcˆa Ú‚B B‡ ∆≈»»«¬…∆»»»≈«¿ƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â77- ¯ÈÊ ÌL ¯·ÚÂ , ¿««ƒ∆ƒÀ¿»¿»¿»«»»ƒ

¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜ÙÒÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰78. ¬≈∆»ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ»

בקרקע.75) טמון ולא מאהיל 76)בגלוי, שהוא נמצא
וטמא. העולם.77)עליו בסוף הוא ואפילו אחד, לאדם

בעניין 78) הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
פרק  הטומאה אבות הלכות והשווה האהיל. ולא נגע שלא
עד  טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח,
הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר
כמו  טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב
זה  אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק

כזה. רחוק בספק אפילו

.ËÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ÂÈÏ‚¯a Cl‰Óa ?80Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡OÓ ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ - ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81¯LÙ‡ È‡ - ·ÎB¯ B‡ ÔeÚË Ï·‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
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ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È¯‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈
C¯c‰ ·Á¯Ï83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט.81)נגע. מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי
פי 83) על ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר
כיצד  ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים לסוף אלא יין
מעלת  נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.‡B¯ÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe2Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙e¯ÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ¯ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒ·e Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa9ÈÚÈ·Ma Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa¯‡ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«

ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
Ál‚Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa¯‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««

˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰¯‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
Ú¯ˆÓ‰ Ál‚nL16Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת
ויקרא  בתורה ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום
לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת
ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח

הי"ב. לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע ספק
שערו 4)וטהור. לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע, ודאי וכשהוא ראשו". על

הט"ז. פ"ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי 6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני ימים שבעה

כב. אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,

הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם
הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו

נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד
שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי שאז

בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק, מכל
המקדש.12)ה"ב. צרעתו,13)בקרבנות בגלל

קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע
השנה  סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב על 14)מגופו גם מוסב זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה
א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי זה 17)השביעי כל

ס. שם ובגמרא נט: נזיר במשנה מקורו

.·,‰BL‡¯ ‰L ¯Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡¯ da Ál‚ÓeıÚa ¯‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lk ,ÌÈ¯tˆÂ ·BÊ‡Â Ê¯‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙e¯ÈÊ19- ‰BL‡¯ ‰La È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

Ú¯ˆÓ ÏL ‰iL20‰Ú·L ¯Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,Ú¯ˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21¯ÈÊ da ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï ¯eÒ‡L23- el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL ¯Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯zÓe ˙Ú¯ˆ‰ ˙¯‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡¯ ‰La ‰È‰ È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡¯ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈
BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»
,B˙e¯ÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙e¯ÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ Ú¯ˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰¯‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙e¯ÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚ¯ˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««
LÏMÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿≈««ƒ»

‰ÏBÚ ÌÈL28,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏM‰ È¯‰L , »ƒ»∆¬≈«¿ƒƒƒ¿««À¿»
Ál‚Óe ,˙e¯ÈÊa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«≈«

˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚z29¯eÒ‡ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÏÎa B¯ÚOe . ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿««»≈»
˜ÙqÓ ‰È‰a30‰È‰a ¯zÓ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ¯ÚOL ,31. «¬»»ƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ¿»«À»«¬»»

דֿח.18) יד, ויקרא בתורה שהנזיר 19)ככתוב ואע"פ
מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור
כמבואר  בהם, נוהג גילוח איסור שאין באישים מדובר כאן

ה"ט. הימים 20)להלן שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת
לשניה. הראשונה תגלחתו בין סופר את 21)שהוא וסתר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexifpצ zekld - d`ltd xtq - lel` e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקודמים. נזרו ימי למנות 22)כל שהתחיל טהור, נזיר
טומאתו. תגלחת השנה 23)אחרי סוף עד לשהות ועליו

שבעה  עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה.
חמשה  או ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים
השנה  בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים
ימים  שבעה מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה
עוד  כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו,
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא
בסוף  לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
להזהר  יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה
נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא בנזירותו
השנה  מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי
כמבואר  לנזירותו, ושנה לטומאתו, שנה ומונה הראשונה.

ה"ד.24)בסמוך. להלן ראה לקרבנותיו, ובנוגע
שימי 26)לנזירותו.25) ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

ספירו  וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו
נזירותו". מימי לו עולים כי 27)"אינם טומאתו, נזירות

טבילת  לאחר מגלח טמא "וגלח נזיר ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
מגלח  המצורע אבל טהרתו, לאחר = טהרתו" ביום ראשו
ביום  "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני
ס:). (נזיר וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי

נזירותו.28) הספיקות,29)למנין מכל יצא ואז ס. שם
וכו'. ביין נזיר 30)והותר ושער הוא, טהור נזיר שמא

טעון  שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה,
לעיל  כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, נזיר

הי"ד. שנזיר 31)פ"ו, הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
עולים  אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה מצורע
פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו,
"גידולו  נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת על המוסבה
רבי  בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה
אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת לקיש. וריש יוחנן
שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת
מספק, בהנאה אסור שערו הכל דברי מצורע, ספק שבנזיר

רבינו. לדברי המקור ומשם

.‚˜ÙÒ Ô‰a ‰È‰Â ,˙e¯ÈÊ ÌÈL ¯OÚ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«∆∆»ƒ¿ƒ¿»»»∆¿≈
‡ÓË ˜ÙÒ BÏ „ÏBÂ ,Ú¯ˆÓ‰32ÔÙBÒa33‰Ê È¯‰ - ¿…»¿«¿≈À¿»¿»¬≈∆

‰L ÌÈÚa¯‡ „Ú ÔÈÈa ‰˙BL BÈ‡34Úa¯‡ Ál‚Óe , ≈∆¿«ƒ««¿»ƒ»»¿«≈««¿«
˙ÁÏ‚z .ÌÈL ¯OÚ Ïk ÛBÒa ˙Á‡ ,˙BÁÏ‚zƒ¿»««¿»∆∆»ƒƒ¿««

BzÚ¯ˆ ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯35ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰iL ; ƒ»ƒ¿≈¿≈»«¿¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ36B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ;37; ¿ƒ∆¿…»¿ƒƒƒ¿≈À¿»

‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z - ˙ÈÚÈ·¯38. ¿ƒƒƒ¿««»√»

מת.32) כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא אז עד לגלח 35)כי יכול שאינו

בגילוח. ואסור נזיר והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל
הראשונה,36) לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

לספק  היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא
עשר  כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וחלה טומאתו,

הבאות. היו 37)שנים תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
אחרי  ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו, וזו לצרעתו

נזיר  הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו
וספירו  חלוטו שימי השנים, עשר כל בגילוח ואסור טהור
שנה. שלשים גמר עד שוהה ועלֿכרחו למנין, עלו לא

היתה 38) השלישית ותגלחתו היה, מת טמא שמא
מבואר  הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו,

ה"ב. לעיל

.„ÂÈ˙Ba¯˜ ‰Ê ‡È·Ó „ˆÈÎÂ39¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ ?40- ¿≈«≈ƒ∆»¿¿»ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk41Ôa¯˜ ‡È·‰L ¯ÈLÚ Ú¯ˆnL ; ≈¿»»«¬≈ƒ∆¿…»»ƒ∆≈ƒ»¿«

‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ42ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â .43 »ƒ…»»¿««»≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ44.˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ¿«¿≈»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡z ‡Ï Ô‰Ó ÛBÚ ˙‡hÁ ÏÎÂ45. ¿»««≈∆…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈
‡e‰L ,¯B‰Ë ¯ÈÊ Ôa¯˜ ˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿«»ƒ»∆

e¯‡aL BÓk ,˙BÓ‰a LÏL46. »¿≈¿∆≈«¿

ונזיר 39) טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר כאן להקדים ראוי
טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור,
וביום  דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי צרעתו, נגע כשנרפא
כבש  למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי
מביא  הוא דל ואם לעולה, וכבש לחטאת כבשה לאשם,
לחטאת  אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש
או  תורים שתי מביא: טמא נזיר יֿכג), (שם  לעולה ואחד
לאשם  וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני
ואיל  לחטאת לעולה כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר

יד). (שם, חטאת 40)לשלמים - עשיר מצורע וקרבן
הספק. על באה שאינה ויוכל 41)בהמה, עני, שיהיה כדי

היא  הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם אין 42)שבאה ולפיכך

והואֿהדין  ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו
נה: נזיר בתוספות כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל
הזה  הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל
בה  מביא המצורע שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו
כאן  מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות

שלש 43) בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך יתבאר
עליה,44)התגלחות. לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות

ה"ו. להלן וכמבואר הוא, טהור נזיר לטומאתו 45)שמא
ראויה  אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או
כהן  ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר שמא כי  להאכל,
ודינה  גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי בהל' כמבואר להשרף,

צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל
שנישנו  למרות ה"ב), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ שות
ואסור  מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר
(רדב"ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.‰:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡È·nL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ - ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

¯Á‡Ï ‡l‡ Ba¯˜ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ¯»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈
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B¯ÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚ¯ˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e¯‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי  לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב.51) ס.52)לעיל בנזיר זה כל

.ÂLÏL‰BL‡¯‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡È·nL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ »¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙·BÁÓ BÊ - È‡ ¯B‰Ë Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰·„ ‡È‰ È¯‰ - È‡ ‡ÓË Ì‡Â54¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏM·e56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

מן 53) אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
אבל 54)הדמים. בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

שהם  שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה  חטאתו
(תוספות  נדבה באים כאלו שלמים ואין נזיר, לחמי טעונים
פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה

יצא. העולה על גילח שאם אני 55)ה"ב, טהור נזיר אם
קרבן  הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא
קרבנותי  ושאר לחובתי, זו הרי הראשונה, בתגלחת טומאתי

הרביעית. בתגלחת עתה,56)אביא אני טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי ושתי כלל, טמא נזיר הייתי ולא
טהרתי  נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע"פ המשנה). (מרכבת
(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך

.Ê‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰·„ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰·BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙·BÁ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
Ú¯ˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙e¯ÈÊ ˙·BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ
‰·„63- Ú¯ˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»

BL‡¯‰ ‰ÏBÚ˙·BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰·BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«
Ú¯ˆÓ64˙e¯ÈÊ ˙·BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

¯‡M‰Â ,‰·„66È˙¯‰Ë Ôa¯˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ
‰iLe ,˙Ú¯ˆ ˙·BÁ ‰BL‡¯ ‰ÏBÚ - Ú¯ˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»

‰·„ ˙ÈLÈÏLe68‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa¯˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»

ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י 58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי. לטהרת
בת  יש שהקריב כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו

תגלחותיו  שתי נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסףֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט, מצורע
ה"ט. פ"ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא

היא  השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן כשרה,
הספירה  ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם
איסור  משום ֿ) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי

ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי 65) של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות

אע"פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב אם זאת בכל ספירו,
פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה

(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט והאיל לחטאת הכבשה
שנינו 67) וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני

לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט:) שהשניה 68)(נזיר
הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

לצרעתו,69)בהמה. הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
לעיל  נתבאר וכבר לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית
לא  שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו
הראשונה  נמצאת מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא
שמא  בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר

.Á‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï·‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Ú¯ˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :¯ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈ¯tva ¯‰Ë È¯‰ - ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ Ú¯ˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z Ôa¯wÓ - dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰¯‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰·„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È¯‰ -76‡ÓËe Ú¯ˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ¯ÈÊ Ôa¯˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ - ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰·„ ‰Ó‰a77‰B¯Á‡a ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·‰ È¯‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È·‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ
˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙·BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««

˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È¯‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא שנזיר
לח. עולתו 71)אות "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של ואשמו
הקריבו  שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל'
והאשם  העולה אבל בקדשים. לאכול אסורים חטאתם,

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) בדפוסים 72)(=של
ההלכה. כאן מתחילה התימנים, בכת"י וכן קדומים,
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות:

אלא 73) קרבנו מביא המצורע שאין ה"ה, לעיל נתבאר כבר
ולא  סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר
לספק  אלא לצרעתו, שהיא זו חטאתו על רבינו נתכוון
הרי  למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו,
כדי  חטאתו, קרבן ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח
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עוד  כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא
השניה  השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך
לעבור  יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו

טהרתו, קרבן על תאחר" חטאתו ב"בל יביא לא אם כי
"בל  על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל לא בראשונה

המשנה). (מרכבת כלל.74)תאחר" נטמא לא שמא
כלל,75) להתגלח יוכל לא נזירותו, קרבן יביא לא שאם

קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא
לחובתו.76) בהמה עולת מביא טמא נזיר אין כי
עליה.77) לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית  בתגלחת
העוף.79) חטאת שחייב למת טמא כמבואר 80)שמא

מד. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל

.ËÚa¯‡ Ál‚Ó ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«≈««¿«
ÔË˜ ‰È‰Lk ?˙BÁÏ‚z81‰M‡ B‡82- LÈ‡‰ Ï·‡ ; ƒ¿»¿∆»»»»ƒ»¬»»ƒ

˜ÙqÓ Ál‚Ó BÈ‡83˙ÁÏ‚z ‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ‡Ï ≈¿«≈«ƒ»≈…ƒ¿««À¿»¿…ƒ¿««
BL‡¯ ˙‡t ÛÈwÓ ‡ˆÓÂ ‡e‰ ¯B‰Ë ‡nL ,˙Ú¯»̂««∆»»¿ƒ¿»«ƒ¿«…
˙ÁÏ‚z ‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿«≈«∆»ƒ¿««

„·Ïa ‰¯‰Ë84,·kÚÏ el‡ ˙BÁÏ‚z Úa¯‡ ÔÈ‡L . »√»ƒ¿«∆≈«¿«ƒ¿»≈¿«≈
‰ÂˆÓÏ ‡l‡85. ∆»¿ƒ¿»

בר 81) שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול
ולעיל  ה"ג פי"א, נדרים בהל' כמבואר נדר, ונדרו עונשין

הי"ג. הראש,82)פ"ב, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת באיסור ואינה הואיל

(נזיר 83)הט"ו. ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש כל
עלֿכלֿפנים,84)נז:). להתגלח וחייב האחרונה, שהיא

טהור. נזיר מצורע 85)בתורת שאפילו נז: בנזיר כמבואר
השחתת  עושה והלא שם: ששאלו מעכבתו, תגלחתו אין
וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י (כגירסת זקן?
כלל, זקנו (=מגלח) משחית אינו שבגדול מזה, ומשמע
פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע ספק שהוא למרות
וטבילתו  המצורע "תגלחת ה"ד: פי"א, צרעת ובהל' ה"ה,

זו". את זו מעכבות אינן והזאתו

.È‡e‰ „ˆÈk - ˜ÙÒa ‡ÓËÂ È‡cÂ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»«««¿ƒ¿»¿»≈≈«
‰ËiL ¯Á‡ ?‰OBÚ¯86ÈLÈÏMa ‰fÓ BzÚ¯vÓ ∆««∆ƒ¿«ƒ»«¿«∆«¿ƒƒ

ÈÚÈ·M·e87‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,88˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
dlk B˙e¯ÈÊ89˜ÙÒa ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ eÏÙ È¯‰L , ¿ƒÀ»∆¬≈»¿«»ƒ»ƒƒƒ¿≈

ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‡ÓËpL ‰‡ÓË90. À¿»∆ƒ¿»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ
˙Ú¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·iL ¯Á‡Óe91ÌÈL„˜a ÏÎB‡92. ≈««∆»ƒ»¿«»««≈¿»»ƒ

מצרעתו.86) עוד 87)שירפא כל כי מת, מטומאת להטהר
שהלכה  צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה
מקריבים  אין מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא
הוא  טמא שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן  עליו
בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו,
וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל ה"ג: פי"א, פרה

ואסור 88) נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
שנרפא  וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים עד להתגלח לו

הרי  ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו
יז  וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה תגלחת מגלח זה
עשרים  עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו
למנין  עלו ולא סתרו לא וספירו חלוטו (שימי לנזירותו יום
הרי  לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו
שלמה  הרי הוא, טהור נזיר אם ממהֿנפשך, מגלח הוא
למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו
לטהרתו  השביעי ביום טומאה תגלחת לגלח עליו מצוה הרי

המשנה). טהרה.89)(מרכבת שאם 90)נזירות נמצא
שותה  זה הרי יום, שלשים שהיא סתם, נזירות עליו קיבל
לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין
יום  ושלשים צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה
שישלים  עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), תגלחת נזירות אחרי ה
(נזיר  הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא טומאתו,

שהזו 91)ס:). ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום
פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי ביום עליו

היוצאה 92) טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
יטהר  אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי אינו מגופו,
(נזיר  מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא
ורבינו  המשנה, מרכבת עלֿפי נתפרשה זו הלכה כל שם).

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש

.‡È˜ÙÒa Ú¯ˆÓ ‰È‰Â È‡cÂ ‡ÓË93¯‰ËÂ ,94˜ÙqÓ ƒ¿»««¿»»¿…»¿»≈¿»«ƒ¿≈
Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÏL B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ‰BÓ - BzÚ¯»̂«¿∆¿≈¿ƒ¿≈»¿«««¿«≈«

Ú‚p‰ ˙ÁÏ‚z95‰ÁBc BÚ‚ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L ; ƒ¿«««∆«∆≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ96ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â .97˙ÁÏ‚z ÔÈaL ¿ƒ¿«««∆ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿««

‡È·Óe Ál‚Óe ,‰iL ˙ÁÏ‚˙Ï ‰BL‡¯‰ Ú¯ˆÓ¿…»»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«≈ƒ
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‰fÓe .ÌÈL„wa ÏÎB‡Â ÂÈ˙Ba¯˜98. »¿¿»¿≈«»»ƒ«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

˙Ó ˙‡ÓËÏ ÌÈ¯Á‡ ‰Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â99Ál‚Óe , ¿«««∆ƒ¿»¬≈ƒ¿À¿«≈¿«≈«
B˙e¯ÈÊ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z100dlk101. ƒ¿««À¿»¿«««∆¿ƒÀ»

טהור.93) שהוא בוהק ספק נגע, ונרפא.94)ספק
מת 95) לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר

אינו  ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח
מקדש  ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו משלח
מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב,
רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור שנטמא ונזיר
המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד

רבינו). דברי על 96)בהבנת יעבור לא "תער בה: שנאמר
אלא  מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו",
יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת

המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי
שיוכל  כדי לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר,

כאמור. ובשביעי, מצרעתו 99)בשלישי נטהר שכבר אחרי
הי"ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח אחרי
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,
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אוכל  מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי  שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י כפירוש ולא ס:) (נזיר וארבעה

.·È¯Á‡Ï - È‡cÂa Ú¯ˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
¯‰ËiL102,‰BL‡¯‰ ˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚ¯vÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡¯ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡È·Óe ,˙Ú¯ˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ

‰Ú·L ¯ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ

‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב

לימי 104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין לטומאתו,
הי"ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי"ב. למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע, טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר

.‚È‰Ú·L ¯ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
ÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·La ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

Ú¯ˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי טומאה, ימי שבעת
ושנה? הזה וגם לפני 108)לתגלחתו היא מצורע שתגלחת

כל  "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו), (=טבילת מים ביאת
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו
טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר בו כתוב למת,
תגלחת  ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי  שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ"ו, ולעיל לט: בנזיר כמבואר לתגלחת,

.„ÈÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙e¯ÈÊe .ÚL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL¯ È¯„pÓ BÊk109C¯c '‰Ï ¯„Bp‰ Ï·‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ ¯Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÈ‡È·Ï ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(¯Ó‡pL) ,‡È·k ·e˙k‰«»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÎÈ¯eÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט:111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי
להזיר  נזיר יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל,
אמר  יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי
כדי  אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
(· .Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎ¯Ú ÔÈc („ .ÌÈz· ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚ .‰Ó‰· ÈÎ¯Ú ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈

ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O(Ê .Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ »ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆
.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין, דמים
ערכי  האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי או עלי

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡¯„ Ì‰ ÌÈÎ¯Ú‰2Lc˜‰ È¯„ ÏÏkÓ3:¯Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
¯„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ Ek¯Úa5ÔÈ·iÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ

BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡ÏÂ B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿
‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי 2) העוסק הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך
בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי דיני והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי בה שיש נזירות דיני ואח"כ הזה,
דיני  וקבע קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי הם כי הספר, בסוף ערכין
פ"א, נדרים הל' לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). הזה בזמן

המקדש.3)ה"א. לטובת נודר  הכתוב:4)שאדם קראו
נדר.5)נדר. דין להם ויש עליו 6)הואיל שיעברו אחרי

א. ד, השנה בראש כמבואר ערכו, נתן ולא רגלים שלש
פרשת  כהנים' וב'תורת הי"ד. פי"ד הקרבנות מעשה ובהל'
נדרים  הקיש - בערכך "נדר אמרו: ג, פרשתא בחוקותי,
בבל  - ערכים אף לשלמו, תאחר בבל - נדרים מה לערכים,
"כשם  לז: פרשה רבה', 'ויקרא במדרש וכן לשלמו". תאחר
ומדברי  וכו'. בערכין" כך תאחר, ובל יחל בל שבנדרים
שלש  שמשעברו נראה, קנז לאֿתעשה המצוות' ב'ספר רבינו
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הוא  וכך יחל, לא משום: גם עובר ערכו, נתן ולא רגלים
יחל  בל על שעובר "מגיד זה: פסוק על מה'ספרי' מוכיח
המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם תאחר". לא ועל
על  כשעבר אלא יחל לא על עובר שאינו סובר צד, 'עשה'
בשלש  כלל תלוי אינו אבל לקיימו, עוד לו אפשר ואי נדרו,

(משנהֿלמלך). אמרו 7)רגלים וכן נדרים, בפרשת האמור
וכתב  מצותֿעשה", זו - שפתיך "מוצא ו.) השנה (ראש
הציווי  נכפל "והנה צד: מצותֿעשה המצוות' ב'ספר רבינו
ככל  אמרו: והוא זו, במצוה תשמור) שפתיך מוצא (של

יעשה". מפיו היוצא

.·L¯ÙÓ ¯L‡k ÔÈÎ¯Ú ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
‰¯Bza8ÈÏÚ Èk¯Ú' ¯ÓB‡‰ „Á‡Â .9C¯Ú' ¯ÓB‡‰ B‡ ,' «»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈÏÚ ‰Ê10C¯Ú‰ Ô˙B - 'ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú' B‡ ,'11ÈÙÏ ∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ

·eˆw‰ ¯·c‰ ‡e‰Â .C¯Úp‰ ÈL12‰¯BzaL13‡Ï , ¿≈«∆¡»¿«»»«»∆«»…
.¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ»¿…»≈

כז.8) בית 9)ויקרא לטובת לתתו עלי, שלי השווי
לפניו.10)המקדש. העובר זה השווי.11)אדם

וחתוך.12) לפי 13)פסוק נערך כל מחיר קבעה שהתורה
אלא  משלם שאינו עלי, פלוני דמי לאומר בניגוד שנותיו,
גופו, בריאות לפי הכל בשוק, הנמכר כעבד שיעריכוהו אחר
רבינו  וכתב ה"ט. להלן כמבואר בתורה, קצובים דמיו ואין
ספרנון  אשר המצוות וכן . . . " פל"ט: ח"ג נבוכים' ב'מורה
(לעזור  הצדקות דרך על הולכין כולן וחרמין, ערכין בהל'
שהוא  מה ומהן חרמין), = ) לכהנים שהוא מה מהן לזולת).
ושיבוז  הנדיבות, למידת האדם יגיע ובכולן הבית, לבדק
ההפסד  רוב כי ידו, יקפוץ ולא השם לכבוד לממון אדם
והרבות  הממון על החריצות מפני הוא . . . במדינות הבא
לקמן  והשווה וכבוד". נכסים להוסיף התאוה ורוב ממנו,

כילי". יהיה ולא יצרו את לכוף "כדי הי"ב: פ"ח,

.‚C¯Úp‰ ‰È‰ Ì‡ ?C¯Ú‰ ‡e‰ ‰nÎÂ14ÌÈLÏL Ôa ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
C¯Ú BÏ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ ÌBÈ15C¯Ú' ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â , »≈≈∆¿»≈»»≈∆

BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk C¯Ú' ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - 'ÈÏÚ ‰Ê∆»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈
ÌeÏk ·iÁ16Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ «»¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆

,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ˙B¯eÓb ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈÏ˜L ‰LÏL ‰·˜p‰Â17ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ . ¿«¿≈»¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈

„Á‡18ÌÈ¯OÚ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈ¯OÚ ˙L ÌÈÏLiL „Ú ∆»«∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ
˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«
C¯Ú - ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡««¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆
.ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ ¯Îf‰«»»¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ
,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙La ÒkiMÓeƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««¿ƒƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁ elÙ‡¬ƒ»»«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»

ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L19. ¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

הנערך.14) "ואם 15)האדם שנאמר כלום, חייב ואינו
שלושים  יום יח.) (ערכין חכמינו קיבלו וגו'. חודש" מבן
מבן  "ואם ז) (שם הכתוב לשון כמשמעות כלמטה, נידון
בשנת  ולא הששים, שנת ששלמה ומעלה" שנה ששים
שם  בתוי"ט (ראה חודש בן לענין והואֿהדין עצמה, הששים

מ"ד). (אלא 16)פ"ד, לכלי ערך שאין יודע שאדם אע"פ

שלשים, לבן והואֿהדין לבטלה, דבריו הוציא בלבד), לאדם
אבל  ערכין, לענין זה וכל ה.). (ערכין לבטלה דבריו שהוציא
בסמוך  כמבואר דמים, לו יש יומו בן קטן אפילו דמים לענין

ו.17)ה"ט. שם, בתורה רומי 18)מפורש בדפוס כן
הג'. בשורה להלן וכן תימן. ובכ"י מפורש 19)ר"מ,

ומעלה, שנה ששים מבן שם: שנאמר ומתוך שם. בתורה
ששים  בשנת אבל כזקן, נידון ששים שנת כששלמה משמע
שוה' ב'גזירה למד אתה מכאן הימנה, כלמטה נידון עצמה
כלמטה  נידונת בה האמורה שנה שבכולן שנה", - "שנה
שלא  אע"פ יום, שלשים לבן ובנוגע יח.). בערכין (משנה
במפקד  טו) ג, (במדבר הכתוב גילה הרי "שנה", בו נאמרה
בו  שמונים תפקדם" ומעלה חודש מבן זכר "כל הלוים,
יח:). (שם עצמו השלושים מיום ולא ומעלה, יום משלושים

.„‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ - el‡‰ ÌÈM‰ Ïk20ÏÎÂ . »«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
L„w‰ Ï˜La - ÌÈÏ˜M‰21˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â . «¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈

¯B‰Ë ÛÒkÓ ‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ22ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ ¯·Îe . ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ23ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,24. ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

ראש 20) בערב שנתו שתכלה עולם, למנין ולא ליום, מיום
(ערכין  שניה שנה לו תיחשב תשרי חודש וכשיגיע השנה,
שעה  ואותה יום אותו - לעת" "מעת רש"י פירש ושם יח:).
דעת  וכן כן, משמע לא רבינו מדברי אבל הבאה, לשנה
בערכין  צורך שאין אלחנן, רבי בשם - א לא, שם ה'תוספות'
כמבואר  שעות, פוסלות בקרבנות ורק לשעות, לעת מעת
להיות  שמצוותו "קרבן הי"ג: פ"א, הקרבנות מעשה בהל'
נפסל". - אחת שעה השנה על הוסיף אם שנה, בן

והוא 21) הקודש, שקלי בו לשקול הקצוב השקל במשקל
אמרה  וכן שם), וברש"י יג ל, (שמות השקל גרה עשרים
הקודש". בשקל יהיה ערכך "וכל כה) כז, (ויקרא תורה

היא 22) שהפרוטה - א יב, דף בקידושין הרי"ף דברי ע"פ
הרי  פרוטה, ל"ב מכילה גרה שכל והיות שעורה, חצי משקל
עשרים  שהוא השקל נמצא שעורה, ששֿעשרה הגרה משקל
ה"בֿג). פ"א, שקלים (כסףֿמשנה שעורה ש"כ שוקל גרה,

מאות 23) שלש ומשקלו שני, בית בזמן סלע הנקרא מטבע
שעורה. וארבע ה"ב.24)ושמונים פ"א,

.‰ÌeËÓË25ÒBÈ‚B¯c‡Â26‡lL ;C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ - À¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
.˙È‡cÂ ‰·˜Ï B‡ È‡cÂ ¯ÎÊÏ ‡l‡ C¯Ú ‰¯Bz ‰·ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ
B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«

ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰L27. ∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

נקבות.25) ולא זכרות לו ואין אטומה, שיש 26)שערוותו
נקיבה  ספק זכר ספק והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו

הכ"ד). פ"ב, אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,
הרי  אחרים העריכו הם אם אבל ב. ד, שם ובגמרא א. ב,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב"ז). ונערך כנקיבה הוא הרי נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï·‡ ,C¯Ú - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈ¯ÚÓ28Èk¯Ú :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ ‰Ê Ï‡¯OÈ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
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,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ C¯Ú :¯Ó‡L Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
Ô˙B - ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈBÏt C¯Ú B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈

C¯Úp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈
·iÁ - ‰ËBM‰ ˙‡Â L¯Á‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ

.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני אל "דבר ב): כז, (ויקרא שנאמר
עובדיֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי  לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי  שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק נופל הערכין וכסף
נערך  שהוא גוי לרבות בא "איש" שהריבוי ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי מאיר רבי הוא: שכלל ואע"פ שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי של
סא, נזיר הש"ס סוגיית מסתימת נראה וכן (כסףֿמשנה).
שמח'). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב"ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב, ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע (שם). דעת בהם שאין מפני מעריכים, אינם

הט"ו. לקמן ראה

.Ê„·Ú‰31Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ,C¯BÚÂ C¯Ú -32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.¯„pL C¯Ú ÔzÈ - ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב'תורת 32)כנעני.31) אמרו וכן א. ב, ערכין משנה,
- ב) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב - כסף לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ"ב, פ"א
שאין  עלֿמנת כסף, לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
לעבד  יש מצוות שלגבי אע"פ ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב.). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰ „Á‡CÈ¯Ún‰ „Á‡Â ,‡È¯a‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
¯eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ C¯Úp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰¯Bza ·e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי ושמתיך ב. יג, ערכין משנה,
מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב, ערכין

שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע
מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎ¯Úk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B -42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa ¯kÓp‰ „·Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ ¯Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים
(רש"י 39) שהוא כל שווי לו יש שהרי א. ה, ערכין משנה,

א.40)שם). ב, הי"א.41)שם בסמוך וראה ב. ה, שם
שמשלם 42) עלי, פלוני דקל דמי מאומר: גרוע זה שאין

ד:). (שם נדרו ב.43)כפי כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„·Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰ - ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎ¯Ú‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב,44) ככתוב המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק". שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B¯„ ÈÙk Ô˙B - ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰·„ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»

ÌÈÏLe¯È ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ ¯„46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ
˙Èa ˙B·Ï eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL47:¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«

.ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
- Ï‡¯OÈ ˙Úc ÏÚ ¯„ Ì‡ .¯„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡¯iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLe¯È ˜„·e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :¯Ó‡ Ì‡Â ;50Èz¯„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ -51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק לו יהיה שלא כדי לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה
מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה "ח. פ"ח,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי לכתחילה". מהם
אני  ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,
פ"ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו

הט"ו.

.‚ÈÒÒBb‰52-ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ
‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ ·¯Â54˙Ók ‡e‰ È¯‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ B‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»
¯Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈ¯Ú‰L B‡ ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰Â ,¯·ÚL∆»«¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«
·iÁ BÈ‡ - 'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' ¯Á‡ ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ ÈÓc'»«»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»
.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…

BÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .‰„tÈ56‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t ƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈
˙Ók57. ¿≈

החזה 52) צרות מפני בגרונו ליחה שמעלה למיתה, הקרוב

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
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ס"ז). קכא, סי' אהע"ז הרמ"א נערך 53)(לשון שאינו
ו:). בערכין (משנה נידר א.54)ואינו כח, גיטין

ה"ג.55) פ"ט, תרומות והל' הכ"ח. פ"ו, גירושין הל' השווה
אוציא  המת, ולא - נפשות "בערכך אמרו: - א ד, ובערכין
כל  והעריך, והעמיד ת"ל, הגוסס? את אוציא ולא המת את
בהעמדה  שאינו וכל בהערכה, ישנו - בהעמדה שישנו

בהערכה". אינו - בהעמדה) אינו שהוא 56)(הגוסס מי
וברש"י). ו: (ערכין פדיון בכלל אינו ולהיהרג, להיחרם ראוי

ישראל,57) של דינו בבית זה וכל למות. דינו ונגמר הואיל
כמת, אינו גויים, של בביתֿדין למות דינו נגמר אבל
כח, בגיטין כמבואר לחיים, אותו ומחזירים שוחד שלוקחים
בפירושו  ורבינו הכ"ט. פ"ו, גירושין הל' והשווה (רדב"ז). ב
מיתת  ע"י ליהרג ביוצא זה וכל אומר: שם), (ערכין למשנה
אותו, ממיתה התורה אלא ברצוננו תלוי שאינו ביתֿדין,
שלפעמים  ונערך, מעריך המלך, במצות ליהרג היוצא אבל

מדיבורו. המלך חוזר

.„ÈÌ‰ÈÓc ¯„ B‡ ÌÈ¯Á‡ CÈ¯Ú‰L ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈ·B‚Â ,ÌlLÏ ·iÁ - ˜Èf‰ B‡58. ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

ידעת,58) "כבר שם: בפירושו רבינו וכתב ב. ו, ערכין
פה  על שמלוה היום, בידינו המעשה פי על  ההלכה שפסק
הנזק  כנגד ונוטלים . . . היורשים מן גובה בשטר) (שלא
רבינו  ומלשון ה"ד. פי"א, מלוה הל' והשווה מעזבונו".
שעסק  הגוסס את הזכיר ולא וכו' ליהרג" היוצא "זה כאן:
נדר  או שהעריך שגוסס שסובר משמע הקודמת, בהלכה בו
דיבורֿ א ד, בערכין ה'תוספות' אולם כלום, חייב אינו
שמחות, ממסכת משנה הביאו אוציא, ולא המתחיל
אחר  פעם שבדקוהו (כגון ומעריך נודר שהגוסס האומרת,
שמחות  ובמסכת עליו). מיושבת דעתו אם לידע פעם,
שהגוסס  יודע, רבינו שגם ויתכן, כזאת, משנה אין שלפנינו
"דין  משום הוא גוסס, כאן הזכיר שלא ומה ונודר, מעריך
לשלם" חייב הזיק "אם בו: לומר יכול שאינו נזק",

(לחםֿמשנה).

.ÂË¯‡Lk ÔÈÎ¯ÚÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ - ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»
Ï‡¯OÈ59ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â .60B‡ CÈ¯Ú‰Â ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÓc ¯„61BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ¯„ È¯‰L ; »«»ƒ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿
ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL62. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

מבן 59) "ופדויו טז) יח, (במדבר וכתוב הואיל אומרים ואין
בערכין, ישנו - הבן בפדיון שישנו כל בערכך", תפדה חודש
(ערכין  בערכין יהיו לא - הבן בפדיון שאינם ולויים וכהנים
לפי  כן, הדבר "שאין מ"א שם לרבינו המשנה ובפירוש ד.).

שיהיה". איש איזה בפרשה, כתוב בן 60)שאיש שהיא
ויום  שנה ואחתֿעשרה לבן, אחד ויום שנה שתיםֿעשרה

לבת. ה"ז.61)אחד לעיל השווה לו, ויהיה לכשיגדל
אֿג.62) הל' פי"א,

.ÊË,C¯Úp‰ ÈL Ô‰ - ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
Ô·Ï ¯Ó‡L ÌÈ¯OÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈ¯Ún‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ô·e ;ÌÈML Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈ¯OÚ Ô·Ï ¯Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

ÌÈ¯OÚ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

בנידר".63) "השנים א: יח, ערכין משנה

.ÊÈÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈ¯Ún‰ CÈ¯ˆÂ64¯‡Lk , ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰65ÔÈÎ¯Ú‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .66C¯„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ «¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

˙BLc˜‰Â ÌÈ¯„ ¯‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL67. ∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈

דבר 64) בשפתיו והוציא וטעה להעריך, בלבו גמר שאם
פטור. זה הרי בלבו, היה פ"ב,65)שלא נדרים הל' ראה

הי"א. פ"ב, שבועות והל' את 66)ה"ב. להתיר לחכם
כי  "איש ב) כז, (ויקרא הכתוב קראו נדר שהרי התחייבותו,

בערכך". נדר ז.67)יפליא ה"ה, פ"ד, נדרים הל' ראה

.ÁÈÈÏÚ el‡ C¯Ú :¯ÓB‡‰68Ôlk C¯Ú Ô˙B -69Ïk , »≈≈∆≈»«≈≈∆À»»
ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡70È„È ÏÚ Ô˙B - ∆»¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈

ÈÚ „Á‡ C¯Ú Ìlk71È„È ÏÚ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â . À»≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈
¯ÈLÚ C¯Ú Ôlk72. À»≈∆»ƒ

כולם.68) את והעריך הרבה אנשים לפניו שעמדו
לי 69) "אין א: ד, ערכין ובש"ס מ"ז. פ"ב, ערכין תוספתא

מניין? מאה, שהעריך אחד אחד. שהעריך אחד אלא
נפשות". בערכך לתת 70)תלמודֿלומר: משגת ידו ואין

כולם. של מלא ראה 71)ערך אחד, מסלע פחות לא שהוא
צריך  משנה' ה'לחם ולדעת שם). (תוספתא ה"ג פ"ג, לקמן
אינו  מסלע שפחות נערך, לכל אחד סלע הפחות לכל שיגיע
יתן  וכשיעשיר חוב, עליו ישאר לו, אין ואם ערך. בתורת

ה"ד. פ"ג, לקמן כמבואר שלם, פ"ג,72)ערך לקמן ראה
ה"ב.

.ËÈÔÎÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««

˙Á‡Â73ÔÈÎ¯Ú ÈL Ô˙B - ÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯Ó‡ .74. ¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ
ÔÈnk Ô˙B - ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»

.¯„pL∆»«

לעיל 73) כמבואר הם נדר בכלל הערכין שהרי ב. ז, ערכין
נדר  על חל נדר ה"אֿב) פ"א, נדרים (הל' היא והלכה ה"א,

אינו 74)(רדב"ז). עני היה שאם ומסתבר, א. ח, ערכין
ידו  תשיג אשר כפי ערכין לכמה אחד ערך אלא נותן
הקודמת, יח בהלכה המוזכר לדין דומה זה ואין (רדב"ז).
אחד  לכל עני ערך ליתן ועליו הם חלוקים גופים ששם
אחד  ערך ונותן עצמו, את אלא מעריך אינו כאן אבל ואחד,
לקמן  וראה מ"ז). פ"ב ערכין תוספתא לשמואל' ('מצפה

הי"אֿיב. פ"ג,

.Î‡l‡ ,ÈÓ C¯Ú L¯t ‡ÏÂ ,C¯Ú ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎ¯ÚaL ˙BÁt Ô˙B - Ì˙Ò C¯Ú≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע"פ ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט, תפסת

.‡Î- ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈
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Ô‰k‰ B˙‡ CÈ¯Ú‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ - ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈL¯Bi‰78. «¿ƒ

להעריכו 76) הכהן, לפני לעמוד צריך שהנערך הכתוב גזירת
המעריך, את לחייב כמה לידע כדי שנותיו, ואע"פ כמה

לפני  והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב שלשון
- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני עומד שהמעריך משמע
שהוא  עלי" "ערכי שאמר במי מדבר הכתוב כי לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני 77)המעריך ונערך
והראב"ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני  כשעמד אולם הי"ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי  חשוב זה הרי הודאתו, פי על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה  ואין
ללשכה, פרע שלא מעידים הגזברים שהרי מותו, לפני

(מה"מ). היורשים יתנו ולפיכך

.·ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -80¯Á‡Â ÂÈÓ„ e·ˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב.79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈ·eˆ˜ ÔÈÎ¯ÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎ¯Ú ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰82C¯Ú :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈ·eˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

C¯Úp‰ „ÓÚL ¯Á‡ C¯Úp‰Â C¯BÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ·iÁ -84Ì„˜ C¯Úp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆

‰Ê È¯‰ - Ìi˜ CÈ¯Ún‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈ¯ˆ C¯Úp‰Â ,˙ÓÏ C¯Ú ÔÈ‡L ;¯eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :¯Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;¯eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף נמשך זה כי ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך
זה  אין כמה, לקבוע הספיק שלא אע"פ לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע"פ אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט), (לעיל בשוק"

שם). (גמרא, לפני 83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי
מדבר, הכתוב ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב: הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב, גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס לענין

אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר
(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו

הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע"פ לשלם ונתחייב בדין
ולפי  המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
כגבוי, זה הרי לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש

לו. מועילה השאלה החי.88)הנידר.87)שאין הנודר
זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב ואיֿאפשר והואיל

שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי למתים דמים
עלי  פלוני דמי אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי, והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

á"ôùú'ä ìåìà æ"è éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק

עלי  משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח לקדשי הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ ÈÈÚ C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב"נפש".

.·C¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי.5) כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה ואין

.‚- ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…

Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7- Blk ‡e‰ ¯kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À
¯‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ¯ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈

ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚ·Ï BÊ B„È8‰ÂL - »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆
‰¯OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ ·iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa¯‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oikxrצח zekld - d`ltd xtq - lel` f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בשתי  שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו
הרי  עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.„BL‡¯ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈL‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ B„·k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈
Ï·‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»

Ô˙B - ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :¯ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.‰- ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,·‰Ê - ·‰Ê Ì‡ ,ÛÒk - ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B¯ - ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯Ó‡ .L¯tL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

L¯tL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚¯‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ¯‡‰12Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות  בשר הברך,12)מרפק.11)כמשקל
והירך. השוק שבין הרגל אחרים 13)פרק בעניינים אבל

היד  כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין
והזרוע.

.ÂËÈ·¯L Ô˙B - ·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :¯ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :¯Ó‡ .L¯tL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈ·¯L elÙ‡ Ô˙B - ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.L¯tL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף הואיל

גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו

כראוי.

.ÊÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ¯˙BÈa ¯ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B - ‰a¯Ó ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .·‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .·‰Ê Ô˙B - ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B - ˙e¯ÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»

˙B¯t elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·cÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈
ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈ·¯L Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…

BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב

.ÁÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :¯ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
- ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈ·Ú ,ÈÏÚ ÈaÁ¯ B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡È·Óe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿

נתכוון.21) לכך שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס שלא כי איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם לה  שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל חמיר".

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.Ë¯ÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙LÁ ÚaËÓ .24È¯‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

·¯BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÏÊ¯a ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26¯‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע.23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי נחושת יביא
היה 25)כסף. אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

עליו  ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח
משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי 27)שבמקדש.26) הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע
בהלכות  שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.ÈÚaËÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«
ÔBLÏ ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע

.‡ÈB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«
·‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»
- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ Ïk‰ -«…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.·È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ - ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
- ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ - ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡¯È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
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Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆
.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
בחשאי. דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים

הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה
לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„·Ï eÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח.34) על קרבנות השקלים 35)להקריב כסף
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח. לקדשי המיועדת ולדעתו הלשכה חולק, ראב"ד
היו  ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק
ואין  מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק לקדשי ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב
לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי
אותו  משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח". לבדק

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההעמדה 1) שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח. בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט וראה הערך".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
- ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.¯„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È¯‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,·BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ¯‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

·eˆw‰ ÌÏL C¯Ú ÔzÈ - ¯ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰¯Bza«»

ומפרש 10) מסלע", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י:

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ C¯Ú15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט ובגמרא יז:, ערכין משנה
ידו  והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי - והעני עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -

.ÂÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ¯ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
·iÁ ÈÚ‰ È¯‰ - ÈÏÚ ‰Ê ¯Ó‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL C¯Ú ‡e‰L ,¯ÈLÚ C¯Úa17CÈ¯Ú‰L ÈÚ Ï·‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÚ ‰Ê C¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ C¯Úk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי.16) פלוני ערך התימנים: יז.17)בכת"י ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט.
אני, ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
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דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני  שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי
נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה

וכס"מ). (רדב"ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה
יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",

הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר

.Ê,¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ‰Ï ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰L19ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈLÚ‰ Ck ¯Á‡Â20·iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»

¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ C¯Ú‰ ¯‡L ¯‡MÈ - ¯ÈLÚ C¯Úa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL C¯Ú‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח ומה הוא, עני והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני)20) (ערך סלע בידו "היה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק
לעני  דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.ÁÌÈMÓÁ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â C¯Ú‰ ˙‡ L¯ÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡ - ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך

ד:). (ערכין

.ËÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡ - ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ È·iÁL .24Ô¯„ eL¯t È¯‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»

ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :¯Ó‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈
¯eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני בשוק, כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי
הבית. מבערכין.23)לבדק בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי  דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי  אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי)

לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי, ראה
הי"א. שהוא 25)פ"ב, פלוני, של דמיו כל אומר כאילו

שאי  סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר ן שוה
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,
נערך  זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט -משמע
מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי
המעריך  אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב
לפי  המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את

הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו,
בין  בהם חילוק אין כן שגם לב), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס, משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו
כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני, דמי הם כמה עדיין ידוע לא שהרי
שסכום  הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו

.ÈBÈ‡ - L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'C¯Ú ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯Ún‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ
בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר

נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין
יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך

ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.‡ÈeÈ‰Â ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰·b - ‰·bL ¯Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡¯Ï33Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡¯Ï ÚLz Ô˙34È ‰iL È„È - ‰iMÏ ˙Á‡Â,‡ˆ »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È¯‰Â ÌeÏk B„Èa ¯‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È¯‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È¯‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡¯ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
¯‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡¯Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו
העשירי  הסלע את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו,

אין 30) והרי הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך
אחד. סלע אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם

שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד

צ. לכתובות (תוספות ידו הישג כדי נתן אחת שלכל
שמעֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:

(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה
ה"א). פ"כ, חוב,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק

את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה"
מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף
מידי  מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
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וב"מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי, ונפטרו חובם שפקע ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב.35)שהעריכו
שם.36) ברש"י וכן ח. ערכין

.·ÈÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙e¯ÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ

B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ"א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי"ט. ידו,39)הכסף להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי אפילו מגיע שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה, שלא בעיה
נותן  תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי אחד, לערך חצי
ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב
למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן
כדי  אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי"ז
ה"אור  ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני בין גדול חילוק יש שמח"
מנה  כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני

פרעתי  אם יודע איני טוען והנתבע בוודאי, בידך ך,לי
אבל  ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב
לי  מנה כאומר: זה והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»

¯aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף אלא
התימנים: ובכת"י פלוני, בערך הריני או בערכי, הריני

אחריותן". חיוב עלי אמר שלא שבשאר 44)"אע"פ אע"פ
כמבואר  עלי, הרי שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר
הוא  הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל
(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב

קלט.). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב תלה

ואע"פ  קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי  לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר
מ"ח  פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני אבל מהם, המגיע הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט את לו תשיב "השב יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע"פ שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא

שם). וברע"ב מ"ה, פ"ו, קב:51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎ¯Ú ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52- BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡¯ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ ·LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B -56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á ¯OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי 53)תפיליו

וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם
שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף

במצעות.55) רגיל של 56)שאינו מחצלת כעין גס, מצע
לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל

שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור
ה"ו. פ"ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם

שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oikxrקב zekld - d`ltd xtq - lel` f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב,

.ÊËÔÈ¯È·ÚÓ - ÔÈ·‰ÊÓ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע"פ 62)האומרים:
ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, קידושין הירושלמי

.ÊÈÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
L¯Á ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B - ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B¯‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈa¯Ó ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰a¯Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈa¯Ó‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ, להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, (ירמה ככתוב ולהחלקתם,

"ויׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי כלים שני לו להשלים
כן 68)המועט. כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט, מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי  אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.ÁÈ¯k‡ B‡ ¯nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»

Ïk‰ ¯ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי.69) אדמה, כלי 71)צמדו.70)עובד אלו אין כי
רבי  על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו,
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח. שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי שאינם וחמור, צמד כדין
צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים.

נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.ËÈe¯Ó‡Â ,˙BiÏb¯Óe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈ¯bz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „·ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰¯Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏb¯Óe ;‰¯OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ ,·¯ ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚL·e BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈ¯ÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆

- '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«
ÔÈÒk¯ÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL ¯·c Ïk ˙Ba¯Ï78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ

ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»
BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB˙ÚLe79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»

מתרגם 73) כח) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי. מדינאי התימנים:75)דינר.74)אונקלוס: בכת"י

הבגד  כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י
לחולין  ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי כד. ערכין

לידי  גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי מכירתם את תשהה
מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי  לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית,
(העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ¯Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי"א. פי"ב, מלוה הל' והשווה ק: בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ"ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה
יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰ - ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קג oikxr zekld - d`ltd xtq - lel` f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰˜Ó ‰„O ˙‡¯˜p‰4- B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה
מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב: שם,

ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה
הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי לגאלה כשבא

בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי אותה מעריכים
שוויה. לפי אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא

להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.·¯ÓÁ Ba Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
Ï·BÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú¯ ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰·BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט

השוורים  של זרע מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי  על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע שטח וגדול נופל, והזרע המחרישה
זרע  כור המקבל משטח ומקובצת, עבה שאינה ביד , הנזרע
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב'מפולת

מפסיד.10)וברש"י). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע ארבעים עבור שקלים חמישים
הי"ב. לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע ארבעים עבור רק הוא שדהו, בפדיון
כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
משנת  בה יכנס שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי,
הבא  היובל שנת חושב שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב חשבון לפי
כהנים' וב'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי:
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי"ב דבר' ב'העמק

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k16¯eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»
‰¯b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰¯Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»

‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È¯·„a ‰Ún‰ ‡È‰ - »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«

ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL ¯Èc‰Â .ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈
ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«

ÔÈBÈ„et ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈
ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B - ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"בֿג.16) השקל".17)פ"א, גרה "עשרים יג ל, שמות

שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני בית בזמן סלע הנקרא המטבע במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש במשקל
לסלע.20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי

המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע
שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין

לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ"ט שהפונדון נמצא
לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר

לפרוטרוט". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„¯k‰ ‡e‰ ¯ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ ¯OÚ Ô‰L28¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a29B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ B¯eaLa‰n32Úea¯a ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
·e¯˜a ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ33Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈ¯BÚO ¯ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע ונזכר

שם. וברש"י א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב:
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב
ה"ג.29) "שיש 30)פט"ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח אלפים 31)משנה' שני והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני כור,32)התוצאה בית והוא
מאות  וחמש אלפים ושני סאה, מבית שלשים פי שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף, וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב" שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ"ה, פ"ב עירובין וראה מ"ט). פ"ב, לכלאים בפירושו

שם. יו"ט' וב'תוספות ברע"ב

.‰ÔBaLÁ‰ C¯c „ˆÈk34È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ô˙B - Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆

ÌÈ¯BÚO36˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL37Ì‡Â . ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ
‰¯OÚÂ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ÔÈ˙B - d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ»̄«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et38LÓÁ Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆
˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ô¯w‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆

Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»
ÂÈL¯BiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡41el‡ È¯‰ - ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ42. ƒƒ…∆

את 34) הכהן לו "וחשב יח) כז, (ויקרא תורה שאמרה
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ה"ב.35)הכסף". לזריעת 36)לעיל הראוי קרקע שטח
שעורים. ראויה 37)כור שהיתה שנה, לכל ופונדיון סלע

יוצאה  היא נפדית לא אם שהרי ההקדש, ברשות להיות
ה"ט. בסמוך כמבואר לכהנים, ערכין 38)ביובל משנה,

המקדיש  . . . יגאל גאול "ואם יט) (שם, שנאמר א. כה,
עליו". ערכך כסף חמשית ויסף בדפוסים 39)אותו,

התוספת.ק  רבע 40)דומים: מוסיף רבעים ארבעה שעל
= מלבר" "חומש בתלמוד הנקרא וזהו החוץ, מן חמישי
פ"ה, שני מעשר הל' והשווה נג:). (בבאֿמציעא מבחוץ

בחיי 41)ה"א. אפילו אשתו אבל המקדיש, מות לאחר
(משנהֿלמלך). כגופו שאשתו כהנים'42)בעלה, 'תורת

היורש". ואת האשה את לרבות - יגאל גאול "ואם שם
ה"ג. פ"ה, לקמן והשווה

.ÂÚa¯‡ ‰„Bt‰ Ô˙B - ÌÈL Úa¯‡ Ï·BiÏ ¯‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .¯ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa¯‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ

LÓÁ Ô˙B - d˙B‡ e„t43ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . »»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe44‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .45‡l‡ , ¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

„Á‡k Ïk‰ Ô˙B46. ≈«…¿∆»

פונדיונות.43) וחמשה סלעים שנתיים,44)חמשה עד
בסמוך  יתבאר משנתיים, פחות ליובל עד נשאר אם אבל

שנה.45)ה"ח. בכל שנה שכר ערכין 46)בתשלומים,
שיהא  עד - הכסף" את הכהן לו "וחשב שנאמר: א. כה,
אם  אבל הדרוש. הכסף סכום כל כלומר כאחד, כולו כסף

ה"ב. פ"ה, לקמן כמבואר גואל, - חציה רק לגאול רצה

.ÊÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ

ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡ - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰47‡l‡ «»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»
ÌÈL ÈzLa Ï·BiÏ Ì„˜48.¯˙BÈ B‡ …∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

שנת 47) עד העבר היובל שמשנת השנים מנין לפי שגורעים
שם). לתורה (רש"י שתים 48)הפדיון שנים, שמיעוט

אם  אבל א. כד, בערכין וכן י) פרק בחוקותי כהנים' ('תורת
כמבואר  ופודה, רשאי - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה

ה"ט. לקמן

.Á‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
¯aÊb‰ÌÈL„Á‰ ·LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÏÚ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««

,Lc˜‰Ï ·MÁÓ ‰z‡ ÌÈL - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈
.ÌÈL„Á ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»¿«≈√»ƒ

נשארו 50)שנשארו.49) וכאילו שלימה, שנה הם כאילו
היובל. עד שלימות שנים שתי א.51)למקדיש כה, ערכין

. . . עושה לשנה חדשים לעשות רוצה אתה שאם "מנין
וחשב  לומר: תלמוד ושמונה, ארבעים בחצי שהקדישה כגון
פי  על ונתן נאמר: שלא מתוך מקום". מכל - הכהן לו
תלוי. הדבר שבכהן משמע הכהן, לו וחשב אלא השנים,
הגמרא  בנוסח טעותֿסופר יש ולדעתו חולק, והראב"ד
שנשארו  החדשים לו יחשב שהכהן אפשר איך כי שלפנינו,

ושני  סלעים שני רק הפודה ויתן שלימה, שנה הם כאילו
לא  הכהן שאם ההקדש, את מפסיד הוא והלא פונדיונות.
שקלים  חמשים ליתן הפודה יוכרח לשנה, חדשים לו יחשב
עיני  בראות תלוי הכל כי סובר, רבינו אולם חומר. לכל
פנים, בשום יגאלנה לא שהמקדיש רואה הוא שאם הכהן,
רשאי  אז וחצי, שנה עבור שקלים חמשים ליתן יסכים שלא
פונדיונות, ושני סלעים שני וליטול שנה חדשים לעשות
תמורת  לכהנים, השדה תצא היובל עד הכהן יחכה שאם
רוצים  שהבעלים רואה הוא אם אבל בלבד, שווייה דמי
יטול  אלא לשנה, חדשים יחשב לא אזי מחיר, בכל לגאלה
שם, ובביאורנו הי"ט להלן וראה שקלים. החמישים כל
(רדב"ז). לגזבר מסור הדבר שיהא היא, הכתוב וגזירת
שם  וב'תוספות' שם. למשנה בפירושו רבינו דברי והשווה
בחצי  "שהקדישה בגמרא שאמרו מה כי העירו - א כה,
הדבר  שאין אז, כשהקדישה דוקא לאו ושמונה" ארבעים
לדברי  מתאים וזה הגאולה, בשעת אלא ההקדש בשעת תלוי

כאן. רצה 52)רבינו "אם הקודם: המשפט אל חוזר זה
יכולים  החדשים אין - ירצה לא שאם משמע הגזבר",
הגזבר  את לכוף יכול המקדיש אין ולפיכך כשנה, להחשב
אולם, שם). (ערכין, כסף בגרעון לפדות כשנה לחשבם
זו  שפיסקה נראה, ר"מ, רומי שבדפוס ההפסק סימני מתוך

הבאה. ההלכה התחלת והיא הבאה, ט להלכה שייכת

.ËCÎÈÙÏ53ÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa Ï·Bi‰54È¯‰ - dLÈc˜‰ Ì‡Â . «≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈

Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜Ó BÊÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ
‰„Bt - ¯ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰ ‰ˆ»̄»«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆

d˙B‡55ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - d‡„t ‡Ï Ì‡Â . »¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ï·Bia56. «≈¿∆ƒ¿»≈

לשנה.53) חדשים מחשבים ואין שיצטרך 54)הואיל
ממונו  על לחוס לו וראוי חומר, כל שקלים בחמשים לפדות

כד.). (ערכין עיקר כל יקדישנה מפסיד 55)ולא ונמצא
(שם). פונדיונות שני פחות סלעים ושמונה ארבעים

הי"ט.56) לקמן

.ÈdÈ‡ - dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ . À¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈À¿∆∆

היובל 57) משנת "אם שנאמר: כשמואל, ב כה, ערכין
נאמר: ולא היובל, שאחר משנה - משנת שדהו", יקדיש
רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב, שם שפסק מ"א, פ"ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף אל מוסב וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי"ג שמיטה הל' והשווה ב. כו,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
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ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»

‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆
ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿

הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי
עבור  פונדיון וחצי סלע חצי אנכה יאמר לא שנה, אמצע

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע, גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב).65) (לעיל בו לזרוע ראוי כמה לראות השדה גודל את
כסלע.66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע, ספלי נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע שדרות מעשרה,

עצמם. בפני חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰¯OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈ·MÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡¯M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי ולא שווים, לפי
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי כור. לבית סלעים חמשים

(כסףֿמשנה). השדה

.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם מקדיש לבד 73)שהוא אילנות
יד. (ערכין קרקע אגב האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע

ה"ה.74)וברש"י). לעיל

.ÊË,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt -76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,

לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע, שם,
הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰L ‡e‰ „·Ïa ˙BÏÈ‡‰L L¯t ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï·‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»
¯˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈

˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆
Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח ושיעור סאה.
עשרה  ממטע אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי נכונות, הגירסאות ושתי (כסףֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב פ"ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב יד.) (ערכין מדתה לפי אין 82)והקרקע
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני לשלשה אלא קרקע קנין שאין
את  ופודה הקרקע, את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע אלא הקדיש
קלֿ מידתה, לפי והקרקע בשווים אילנות שפודה הט"ו)
הקרקע, את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר
פדיון  וצריכים הקרקע אגב נפדים האילנות שאין ודאי
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע
מה  ינכה הקרקע, יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע וכל בלבד, אילנות

(רדב"ז). הקרקע שאר

.ËÈ,˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
ÌÈ‰k‰ - Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ‡l‡86˙‡ ÔÈ˙B ∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

‰ÈÓc87‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
BÈ„tÔ88˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .89. ƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

הכ"ד.86) להלן ראה בו, פוגע שהיובל משמר אותו של
לבית 87) שקלים חמשים חשבון לפי ולא שוה, שהיא כמה

ב  כה, בערכין שרש"י אלא הכ"ו). לקמן (משנהֿלמלך כור
נותנים  שהם מפרש, בית" "ממקדיש דיבורֿהמתחיל –

כור. לבית שקל לתוכה 88)חמשים נכנסים אינם ולפיכך
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וכתבו  יהודה). רבי וכדעת כה: ערכין (משנה, חינם
(ויקרא  הכתוב משמעות שכן להלן, מה ד"ה שם ה'תוספות'
אלא  לבעלים הכוונה - השדה" את יגאל לא "ואם כ) כז,
לאיש  השדה את מכר "ואם או היובל עד הגזבר ביד נשאר
. ביובל בצאתו השדה "והיה אלו, דרכים בשתי . . . אחר"
המקדיש  גאלה ולא לאחר, הגזבר מכרה ואם לכהן". . .

הבאה. בהלכה דינה יתבאר הקדשות 89)מידו, ש"סתם
למד, אתה ומכאן ה"ז. פ"ה, לקמן כמבואר הבית" לבדק
החדשים  לחשוב הגזבר רצה "אם ה"ח לעיל רבינו שכוונת
משום  אינה וכו' פונדיונים" ושני שקלים שנים ויתן שנה,
יתנו  הכסף, יתנו לא הבעלים אפילו שהרי ההקדש, רווח
רווח  מזה שצפוי ויתכן שוויה, כפי דמיה את הכהנים
היא, הכתוב גזירת אלא לבעלים, יחזירוה לא אם להקדש
יפסיד  שלא המקדיש על לחוס הגזבר, לידי הדבר למסור

(רדב"ז). שדהו

.ÎBÊ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙¯ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e¯‡aL BÓk92È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

¯ÓB‚Â96¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú ƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ98. «…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

ויניציאה.90) וה"ה 91)כנוסח תמוהה, "חוזרת" לשון
רבינו, כוונת אכן, הראב"ד. על עמד וכבר ידו, תחת כבר
ביובל  אליו היא חוזרת לאחר, ומכרה המקדיש חזר שאם
גאלה  זה מקדיש אומרים: ואין אחוזתו, שדה מוכר כדין
היובל  ובשנת מקנה", כ"שדה אצלו היא והרי ההקדש, מיד

(רדב"ז). לו שמכרה להקדש הקודמת.92)תחזור בהלכה
אחר"93) לאיש השדה את מכר "ואם שנאמר ב. כה, ערכין

ליעוד  אביו תחת קם שכן אחר, נקרא שאינו לבן, ולא לאחר
שנות  שש בתוך האב מת (אם עברי ולעבד עבריה, אמה

בנו). את הוא עובד - א.94)עבדותו כה, ערכין משנה,
יוצאת  אינה מידו, וגאלה . . . אחר "גאלה שם: רבינו וגורס
אולם  שם. לרבינו המשנה בפירוש וכן ביובל". לכהנים
מידו, וגאלה . . אחר. "גאלה במשנה: שלפנינו הנוסח

ביובל". לכהנים פו,95)יוצאה אות לעיל בביאורנו ראה
לכאן. לא 96)ותקיש "ואם כתוב: זה מפסוק למעלה

- יגאל" "לא כה:) (ערכין חז"ל דרשו - השדה" את יגאל
גזבר. - השדה" את מכר "ואם בכת"י 97)בעלים,

ולוקח. שם 98)התימנים: המשנה מלשון משמע וכן
ולא  נכנסים אומר שמעון רבי . . . נגאלה ולא יובל "הגיע
אינו  דמיה, את נותנים האומר: יהודה רבי ואפילו נותנים".
בלא  יוצא הקדש שאין משום כלל, נגאלה כשלא אלא

שמעון, לרבי מודה - אחר ע"י נגאלה כשכבר אבל פדיון,
(רדב"ז). דמים נותנים הכהנים שאין

.‡Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt - Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆

Ï·Bi‰ ¯Á‡ d˙B‡100‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :¯Ó‡pL ; »«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

חלוטה 99) זו הרי היובל, לפני המקדיש גאלה לא שאם
ב.100)לכהנים. כו, שם משנה,

.·ÎdÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»
dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓ «¿»ƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ«««

‰M‡Ï ¯ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÏÚa‰102‡ˆz B‡ «««¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈
ÌÈ‰kÏ103CÎÈÙÏ .104da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ , «…¬ƒ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»

ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡ - Ï·Bi‰ ¯Á‡«««≈≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»

Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï105. ¿ƒƒ»»

הגואלים.101) כשאר יורשה,102)לעצמו, הבעל שהרי
ה"כ. למעלה המבואר אביו, הקדשת הגואל כבן דינו ויהיה

שזה 103) הבן, לירושת הבעל ירושת לדמות אין אולי כי
ליפול  הראויים (נכסים בראוי אביו בירושת נוטל האחרון
יורש  אינו בעל אבל מיתה, לפני לו כבמוחזק מיתה) לאחר
נחלות  הל' וראה כה:) (ערכין כבמוחזק בראוי אשתו את

ומוחזק. ראוי לענין - הי"א ספק 104)פ"א, וזה הואיל
בתלמוד. נפשט שכל 105)שלא שבממון, ספק כל כדין

הגר  בנכסי אמרו וכן מידו, אותו מוציאים אין - וזכה הקודם
מב.) (בבאֿבתרא זכה בהם ומחזיק הקודם כל הפקר, שהם
אשתו, נכסי פירות אוכל שהבעל כיון שואל, והראב"ד
בידי  היא מוחזקת כאילו השדה הרי ידו, תחת היא והשדה
אולם  פירותיו. בשביל לעצמו זוכה הבעל שהרי אשתו,
(לקמן  שעבוד מידי מפקיע והקדש הואיל היא, רבינו שיטת
אשתו, נכסי בפירות הבעל של השעבוד אין הי"ד) פ"ז,
זכה  להחזיק הקודם כל ולפיכך שהיא, זכות כל לו מקנה

המשנה'). ('מרכבת

.‚Î,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
da È˙ÈÎÊÂ106ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;107. ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

לא 106) עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל מקלֿוחומר
תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב. כה, ערכין

זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"
שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pz -111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק המלך דוד
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עולה  משמר וכל לשבוע, משמר (קבוצות), משמרות
כלי  (הל' שלו בשבוע המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ"ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי פוסק רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי"ד), פ"י שמיטה ובהל' ח:. השנה,

רבינו. בדברי בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי
בין  של תמיד עושה והנכנס מוסף, קרבן גומר - היוצא
ה"ט). פ"ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י).111) כח: (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי"ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי ניתנת

קכב. סי' צבי' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡¯˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי או ההקדש מידי הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב כדברי ב. יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב"ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע,
משלם  הקרקע לפדות וכשבא מושביהם, וסביב שתחתיהם
כל  ללא הקרקע גבי על נפדים והאילנות מידתה, לפי
עמוד  שם הונא כרב הט"ו לעיל פסק רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע וכשפדה לבד, וקרקע

(רדב"ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט"ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב. יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ¯aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆
LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L ¯·c120. »»∆≈∆

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי
בשדה  נאמר אמרו: ב, עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי נפדית שהיא מכאן

בפשיטות  סתמו לאו, אי דיבורֿהמתחיל א מח, בגיטין
נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י אולם בשוויה. דית

בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב, פסוק שם,
במשנה  אליעזר רבי דעת עלֿפי וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י אולם כור. לבית שקלים בחמישים
רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל

הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב: יד, שם ערכין
שדה  אף חומש, מוסיף אינו ערכין מה אדם). (ערכי לערכין

חומש. מוסיף אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע
וברש"י). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,122¯˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈ¯ÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e128- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‡B·È »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»
.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב פדיונה סכום שהרי שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ"ג לעיל והשווה ב. כא, שם משנה,
ההכרזה,123)שם. ע"י הבית בעל שנזכר למלאכתם,

שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם
ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,

(גמרא  שוויה מה למחר לי והגידו (המוכרזת) פלונית שדה
שם). וב'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י

שם).127) (רש"י תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע"י
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈ¯BÓ129¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈ¯BÓ130‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

‰fÁ‡131‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…
‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O - B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈

‰fÁ‡133dL¯ÈÏ BÏ ‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם

לכתוב:132) היה שיכול היא, מיותרת "משדה" תיבת והרי
וברש"י). כז, (ערכין אחוזתו לא לקחה 133)אשר שלא

והנחילוה 134)ממורישיו. מורישיו שמתו ירשה, ולבסוף
עדיין  ההקדשה שבשעת אע"פ אחוזה, שדה היא הרי לו,
ושדה  אחוזה שדה דיני ויתר כו:). ערכין (משנה, ירשה לא
בהל' מבוארים ביובל, וחזרתם להדיוט מכירתם לענין מקנה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oikxrקח zekld - d`ltd xtq - lel` f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

á"ôùú'ä ìåìà æ"é éùéìù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח הראויים
למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה

.‡B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï·‡ ;6È¯‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
- ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È - d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .¯Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»

ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËe¯t Úa¯‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëe¯t10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן
יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף עליו, חמישים 8)חביבה קצוב בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבא 10)הרי ר שכבר

בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח. לים

.·OÓ ˙B¯Á‡ ˙B„O ¯kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯B‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL¯‰ - LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
Ï‡‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…

Ï‡Bb - dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ¯ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆
.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ¯ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף.11) את יגאל ידו וכשתשיג

.‚B‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆

ÂÈÏËÏhÓ ¯‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎ¯Ú el‡ È¯‰ - ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈
Ú¯ ÔÈ·e ·BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ - BL¯BÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ
ÔBL‡¯ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»

‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈ¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ
ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי יותר, לשלם להם נוח כי חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות
מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.„,‰ÓBÁ È¯Ú ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ¯Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

¯ÊBÁ - Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.‰B‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÓÈÓz ‰¯23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰ÓÏ25- ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
נפדית 24) שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד

הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק תמימים "המתפיס

שנפדים  ומכאן, למזבח" אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו

למזבח.
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.Â?˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï ¯eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜Ó30B˙B‡ - 'B˙‡' ¯Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk -32. «¬≈

מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט

מסיני.28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי 29)מתורה
הבית. בדק מהם 30)קדשי תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח על מומים) מום.31)(מבעלי בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר:
כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו
נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם אין

.ÈÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך
הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
והרי  האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי

החדשה. אומן 51)התרומה בידי שהייתה הקטורת,
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שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,
אפשר 52)בשכרו. שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל

הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי 53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים משלו, חילוני
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום

.‡ÈÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙Î¯Ú BÊ È¯‰ -55˙ÈcÙÂ56:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ .¯ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk ¯Á‡«≈¿»

המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה

שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו"

.·ÈÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

·¯wÏ ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙È·a ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â C¯ÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL ¯Á‡62¯·wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï· ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ï· B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È¯‰ - ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
נשחטה.62) לו 63)ואפילו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה
הבית.64) לבדק יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה

אם  שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל
העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה"
דברי  מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על כל אלא הרי
למזבח, כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.‚ÈÌÈL da ËÁL66ÌÈL ·¯ B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙Òk¯ÙÓ68‰È¯·c ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È¯‰ -69.˙Î¯ÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט השחיטה סימני שהשחיטה 67)שני
הסימנים. רוב בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת

אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה
את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה".
ידי  על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.„ÈLc˜˙ BÊ È¯‰ - ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰ -71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰¯t ÏL dÏ‚¯ ÈÓc :¯Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72·¯˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי  על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה
הוא  הספק רק לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה

.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ ·È¯˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡77Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·‡ ‰È‰ Ì‡Â .78‰ËLt - ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיי oikxr zekld - d`ltd xtq - lel` f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי לב 78)לעולה, כגון
כבד. אבר 79)או בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

כולה. הקדישה כאילו זה הרי זה,

.ÊË·¯wÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó ¯·‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï - B· ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„·Ïa ¯·‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰¯t Ï‚∆̄∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח.80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê ¯BÓÁ ·Ï B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84- ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡¯ :¯Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡¯ ÈÓ„a ‡l‡ ·iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי ישווה מה שואל: הראב"ד
אסור  שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי
חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב"ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי
לא  ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה.

"שהו  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, חייב התכוון א
בהלכות  רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê ¯BÓÁ L‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„·k89B„·k B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È¯‰ - Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a ·iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי אלא חייב שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי  נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף
כולו. ערך נותן עלי לבי נתכוון 91)ערך הרדב"ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯˜93‰Ê È¯‰ - »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da ·eˆw‰ C¯Úa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף ה.הקצוב
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח.96)לפי קרבן יהא שדהו שכסף

כור.97) בית לזרע שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם
והוא  בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם

להיפך. הדין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים,
מקדיש  אדם שאין אעפ"י ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר
להקדישו  חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.‡˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
Ì¯Á3ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ,˙Èa‰ ˜„·Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk ¯Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„·Ï Ì¯Á B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
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˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ
Ì˙Ò Ì¯Á ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È¯‰ -8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ - ÌÈÓ¯Á Ì˙qL9Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆

‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, הקדש.3)(מלכיםֿב,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ) י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם":

כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן הבית",6)כמבואר לבדק הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי. משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע"פ 9)לחרמי כחכמים. כח: בערכין משנה

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון

(שם). הי"א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו כדברי אבל
לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין

לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.·B¯˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ11ÂÈ„·ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï·‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„·Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈ¯ÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ ¯L‡ ÏkÓ13ÌÈ¯Á‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓ¯ÁÓ el‡ È¯‰ - ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈ¯Á‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Á‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת אבל הגוף, קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,

אמרו:13)הכ"א. ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם
הי"ג. פ"ח, לקמן והשווה אחוזה. שדה כל ולא -

כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין תוספתא
המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.‚ÔÈÁ˜BÏ - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈ¯Á‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ
BL‡¯aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈

B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚·e B˙en‡ ÈÏk ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈
Ì¯Á16. ≈∆

(רש"י 15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי
הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע"פ הט"זֿיז

.„ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ‰Ó17ÈÓ¯ÁL ?ÌÈÓL ÈÓ¯ÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰ - ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï20ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ -21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe¯˙k22¯ÎnÈ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k Ì¯Á ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡Ï ¯ÎnÈ ‡Ï - Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע"י 19)כחולין, הגזבר, מידי
אחרים. ע"י או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם

מי"א. פ"ד, כח:).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק 'תורת
מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית  בדק שחרמי

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית

.‰È¯‰ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ"ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב "האשם ח) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים
כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י לב. בבכורות וכן כט. ערכין

.ÂÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי"ט. ספר בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיג oikxr zekld - d`ltd xtq - lel` f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי. תהא ידי, תחת היא "והיה 34)והרי הכתוב: וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL Ô‰kÏ ˙¯ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈
ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ Ï·‡39ÌÈ‡ - ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»

ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ¯ÓB‡ È¯‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙BÚ˜¯˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ

BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ"ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי היובל שכשיגיע הכ"ו,
כאן  ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע שזכו
הוא 40) וכן הכתוב. כלשון להם, וצ"ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים
לכה  כח.הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים

שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב
הואֿהדין  בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם "אחוזת

כח.).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»

‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ·¯˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»
È¯‰ :¯Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï - ÌÈ‰kÏ ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין
עליה  להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש
הרי  אמר: כאילו זה הרי ספר": ה"קרית וכתב שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי

שם.44)להדיוט. כהנים.45)ברייתא חרמי
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת

שהרי  תדע, עצמה. הבהמה על חלה הגוף קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות
הבעלים  שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,
בהמה  להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡ - ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ"ה,47) לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, לבדק
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר

טורח שאינו שחזקתו בהל'מפני רבינו כלשון לבדוק",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע. ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק שקדשי
העמדה  בני שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
(לחםֿ קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון

ואפילו מ  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות עשה
אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי תוך

.È·ekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„·Ïa ÔÈ¯aÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È¯‰ - dËÁLe ¯·Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰¯Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב כדי שוה, היא כמה
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אלא  זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה

העולה.54) גוף על  נתפס זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי לאחר 56)אלא שומתה דמי ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.‡ÈÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯Á ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B - ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆
Ô˙B‡ e·¯˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»

Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL ¯Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס
חרם, כל שנאמר: כח:), בערכין (משנה הבית בדק חרמי או
קדשי  על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב.). לתמורה וברש"י (שם הרי 60)קדשים שנדר כגון
הואיל  החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב. בתמורה כמבואר

.·È‰·„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk - ÔÓÈ¯Á‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da ·iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64- »∆≈«»»¿»«≈ƒ
.‰˙È‰L BÓk ‰·„ BÊ ‰Ó‰a ·È¯˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

להקריבה  נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב שאינו
ידי  יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק
שיפדנה  המתפיס את כופים באחריותה, שחייב ב"נדר"
מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב
ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י

הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.‚ÈÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a ¯BÎa ˙‡ ÌÈ¯Á‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È¯‰ - ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

Ì¯ÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈ¯Á‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ
B„ÈÏ ‡aL ¯Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי"ד. הוא 67)להלן הרי מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê ¯BÎ·a ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

B·B¯˜Ï ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚ¯Ï B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ ¯BÎa‰ ÁwÈ - ¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆ¯iL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ

נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור, בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש
הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח פי"ב, תרומות בהל' כמבואר

טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה
בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י  ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי  לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה

הבית. לבדק שהם שמים,

.ÂË¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ"ו, להקריב חייב אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.ÊËBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï75 ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆
L„˜76L„˜ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯eka LÈc˜‰ .77. …∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆

el‡ È¯‰ - B„ÈÏ e‡aL ¯Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈
L„˜78. …∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. פ"ב, בשקלים זה.75)כמבואר הרי תימן: בכת"י

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי הלשכה לתרומת

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט

פ"ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי"ד.

.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
·ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È¯‰ - ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב
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הבית.81) לבדק שבהקדש 82)שהוא הי"ח פ"ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק
זה  הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»

לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח:87) פי"א, נחלות הל' רבינו דברי והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם
וראה  שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡¯92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ
(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי תחילה, יעשה שאם

ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי

(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï - BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»
˙BOÚÏ BÏ ¯zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬

ÏÎ‡ÏÂ94„·Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ"א,93) לעיל כמבואר בשוק, הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט, מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי יותר שמרויח מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי חייב ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי על העדפתו

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי שהוא

וראוי  הי"ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע"פ  ה"י פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט.). גיטין הש"ס

.‡ÎBlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא
שלו. כל אף שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את

הכ"ו.97) פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול

.·ÎB˙eL¯a BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ¯ÙÎÂ ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בבא
ברשותו. כל אף ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף פח.101)רנח, בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na102Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ¯ÙÎÂ ¯Á‡ dÏÊbL Ú˜¯«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È¯‰ dÓˆÚ Ú˜¯w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eL¯a104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע"י

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ"ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
,BlL BÈ‡L ÈÙÏ - ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆

B˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ - ‰ÊÂ106.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל'

.‰ÎÔÈÚeÏc ¯ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡·e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈ·eˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È¯‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈ·eˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eL¯a112- ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb C¯c dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב גדול פרי והיא דלעת, של ריבוי
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח אלא 113)המוכר.112)עם

הלוקח, דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי

.ÂÎÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

Ì¯Á ˙B¯t‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי"ט). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי ברשותו,

לכהנים.115)

.ÊÎEÏ Èz¯ÎnL BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡ - dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eL¯a ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿

מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י בכת"י
ברשותו  אינה שוב שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאיֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט.). (כתובות

.ÁÎ‰OBÚ BÊ È¯‰ - BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118¯˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ ¯Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ

Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ -121Ïk È¯‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»
L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈

L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙B¯t ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) צרכי 119)בכתובות על העודף
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי
ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,

שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות
ה"ג. פי"ב, אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי

מעשי 122) שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים
בכל  לה שנותן כסף מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי ידיה
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג,

.ËÎÁÏ ¯ÓB‡‰CÏ ¯ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B¯· »≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È¯‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡·)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È¯‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ - L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129·eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ ¯Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È¯‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י טרם
נט.).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל

חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט. (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.Ï‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132- ¯ÎBO‰ Ba ¯c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין
ואע"פ  הי"ד. פ"ז, כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע
להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות
בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין,

דמי. היכי דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב שרבינו להעיר,
מן  או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא

וכ  מעל... לא לה לא המחובר בו הדר בנוי, בית המקדיש ן
ומשנהֿלמלך). (לח"מ וצריךֿעיון מעל",

.‡Ï¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
È¯‰ - BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B¯„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡B·iLk BLÈc˜‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ ¯Á‡z Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
¯‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,B¯·c ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ"א, לעיל ראה

.·Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
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‡ÈˆBzL ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ ·iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ¯„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי השווה
בקנייתו  ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
אסור  יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל
שאינו  לפי מתקדש שאינו אע"פ לצדקה, אתננו או עלי
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב"ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא
אבל  חי), כשהנודר דוקא וזה =) שלי בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף ריב, סימן חושןֿמשפט ובשו"ע מורישם. נדר

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó ,‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¿̄»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz ¯L‡z¯„ ¯L‡ :¯Ó‡Â .CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯ciL ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
¯Êp‰Ï ·iÁ -140.Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע"פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים לו היה

לי,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי  ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב"ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡ - ˙eÚË Lc˜‰141:¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯BÁL ¯BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»
‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡ - ÔÈi‰ ÔÓ ¯˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È¯‰ - BÊk BÊ :¯Ó‡Â ˙¯Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ"ח,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם

לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין
שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?
הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ"ד, נדרים
יודע  היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקר 1) על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È¯‰L ,ÌÈ„·Úa3˙BÚ˜¯˜Ï4˙B¯ËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ -8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ"ז, שבועות הל' כסף,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף חמשית "ויסף יט) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
הכסף  ונתן דכתיב: שני, ומעשר הקדש בו פודין אין "שטר
דיבורֿ א קכח, בשבת ה'תוספות' העירו וכבר לו". וקם
לקצר  הש"ס שדרך אלא כן, הפסוק שאין ונתן, המתחיל
נא, בכורות במס' נמצא זה דין ומקור קצרה. בלשון ולומר
פ' כהנים' ב'תורת ומפורש אלו". בכל הקדשות "ולא ב:

פר  יכול בחוקותי - הקודש בשקל יהיה ערכך "וכל יא ק
בשקל  תלמודֿלומר: ובקרקעות? ובשטרות בעבדים

"ופדה 8)הקודש". שם: כהנים' ב'תורת שאמרו כמו
בערכין  וכן המטלטל", דבר לרבות - כז) כז, (ויקרא בערכך
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ככסף". כסף "שוה א: טחונים,9)כז, גרגרים של קליפות
א. ז, בבאֿקמא וראה הקמח, את מהם שהבדילו לאחר

.·LÓÁ ÛÈÒBÓ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk10„Á‡Â . »«∆√»»ƒ…∆¿∆»
ÌÈÙÈÒBÓ - L¯Bi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ¿«≈ƒƒ

LÓÁ11e¯‡aL BÓk ,12‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â . …∆¿∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ13‡e‰ È¯‰ - ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â . ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«…∆∆ƒ¬≈

BÓˆÚ Lc˜‰k14.Ì‰Ï „Á‡ ÔÈ„Â , «∆¿≈«¿¿ƒ∆»»∆

כז,10) (ויקרא בתורה כמפורש ב. נה, בבאֿמציעא משנה
ערכך  כסף חמישית ויסף . . . יגאל המקדיש "ואם טו)

לרבות 11)עליו". - "ואם" הנ"ל לפסוק כהנים' 'תורת
והיורש. ושם 12)האשה ה"ג. ופ"ה ה"ה, פ"ד לעיל

הקרן. רביע הוא שהחומש נד,13)מבואר, בבאֿמציעא
לרבות  עליו, - עליו" ערכך כסף "חמישית שנאמר: א.

כמותו. מוסיף 14)חומשו החומש, את וחילל חזר שאם
הקדש", כתחילת "חומש נד:) (שם אמרו שכן חומש, עליו
שני  הקדש שיקרא הראשון תחת נתפס ולא נתווסף, שמאליו
(רש"י). ה"ד בסמוך כמבואר חומש, עליו מוסיפים שאין

שמח'). ה'אור (לפי ה"ה פ"א, מעילה הל' והשווה

.‚¯Á‡Ó ‡l‡ ,·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
˙B‰Ï ¯zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈
L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï·‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
˙aL ‚Ú18‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ e¯Èz‰ , …∆«»ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…

B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈ¯aÊb‰ È¯‰Â ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙19. »«∆«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

פדו 15) הקרן) =דמי ) הזוזים שארבעת א. נד, בבאֿמציעא
מכלל  אינו (=החומש) החמישי והזוז כנגדם, ההקדש את
(שם). מאליו שמוסיף היא, תוספת אלא הפדיון,

(קידושין 16) שבתורה" האותיות כל סופרים "שהיו החכמים
בבאֿמציעא 17)ל.). (רש"י עוד יתן ולא ויתייאש יתעצל

עונג".18)נד.). לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה ככתוב
יפשע,19) ולא אותו, תובעים הגזברים שהרי שני, טעם זהו

לבדו  זה טעם אין בחול אבל התירו, שבת עונג ומשום
יוחנן). כרבי נד. (בבאֿמציעא לו להתיר מספיק

.„‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚ LÈc˜n‰20. ««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈

‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…
d‡„tL da ¯tk˙n‰21·iÁL ‡e‰ ÔBL‡¯ Lc˜‰Â . «ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»

ÈL Lc˜‰ Ï·‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a22ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»
LÓÁ23ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; …∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«

ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰ - ˙ÈLÈÓÁ24. ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

מפורש 20) שהומם קרבן שפדיון הי"א, פ"ה לעיל ראה
והעריך  . . . טמאה בהמה כל "ואם יא) כז, (ויקרא בתורה
יגאלנה  גאול "ואם נאמר: יג) (פסוק ושם אותה ". הכהן
עצמו", "המקדיש לכתוב: רבינו ודקדק חמישיתו". ויסף
כמבואר  חומש, מוסיפים אינם פדאום אחרים שאם לומר,
הי"ג: פ"ד, תמורה בהל' רבינו וכתב ה"ה. פ"ח, לקמן
שטבע  הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה "ירדה

ואע"פ  ממונו, על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של
משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר - שהקדיש

חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה, שאם 21)אמרה
שהנודר  משלו, חבירו והפרישו קרבן, להביא נדר אחד
"ואם  שנאמר חומש, מוסיף המתכפר אין והומם, בו, יתכפר
י.). (תמורה מתכפר ולא מקדיש - וגו' יגאל" המקדיש

בקדושתו.22) ונתפס עליו, ראשון הקדש שנתחלל
בסמוך.23) וכמבואר לפדותו, ובא השני 24)כשהומם את

עצמו  מחמת קדושתו לו באה שלא הראשון, בקדושת
וברש"י). נד: (בבאֿמציעא

.‰ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25ÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆

ÌeÓ26ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,27˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk , ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
‰iM‰28BÓˆÚÏ ‰¯eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL29- «¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡30. ≈ƒ…∆

לחול.25) הקדש החליף מזבח 26)פדה, קדשי שאין
הי"אֿיב. פ"ה, לעיל כמבואר מום, בהם שיפול עד נפדים

ושתיהן 27) זו, תחת זו הרי לו: שיש חולין בהמת על שאמר
יהיה  ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא ככתוב קודש,
בדק  קדשי כי מזבח, בקדשי לכתוב: רבינו ודקדק קודש".

ה"ז. כבסמוך תמורה, עושים אין גם 28)הבית שנפל כגון
מום. ובהקדש 29)בשניה הפודה, הוא עצמו שהמקדיש

ה"ד. לעיל ראה חומש, להוסיף דינו שאין 30)ראשון
הקודמת. בהלכה כאמור שני, הקדש על חומש מוסיפים

.ÂBa ¯tk˙‰Ï ÌL‡ LÈ¯Ùn‰31,ÌeÓ Ba ÏÙÂ ««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«
¯tk˙Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â¿ƒ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈

¯Á‡ ÌL‡a32‰˜zÂ ,33‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ¿»»«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»
‰iÚ¯Ï34BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,35‡e‰ È¯‰ -36˜ÙÒ ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈

LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡37‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,38 ƒƒ»∆»…∆ƒ¿»¿«»
˙¯Á‡ ‰M„˜e ¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È¯‰Â39ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ , «¬≈«≈¿À»«∆∆≈ƒ

ÔBL‡¯ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ»∆»…∆ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ ¯·kL40. ∆¿»ƒ»»…∆

אשמו.31) ונתכפר 32)לשם זה, שני אשם לו שאבד
זה. נמצא ואח"כ באחר, קרבן 33)בינתיים מדין נעקרה

בה 34)אשם. שיפול עד ותרעה לרועה, אותה שמוסרים
נדה. עולת לקרבן נופלים ודמיה ותיפדה, הל'35)מום

הט"ו. פ"ד, המוקדשין לרעיה.36)פסולי שניתק זה אשם
היא. הרי תימן: פדיונו.37)ובכ"י שדמיו 38)בשעת

הוא, כשר עולה, הקריבוהו אם בעצמו הוא ואף עולה,
שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף אותו שזהו אע"פ כלומר,

הנתפס  שני הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסףֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף ב ט, תמורה

הוא  "והרי הנוסח: התימנים: ובכת"י נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף
אחר  גוף הוא השני שהאשם מתוך ודוקא להמבי"ט,
חדש  כהקדש הוא שהרי לספק, מקום יש אחרת, וקדושה
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ושתי  אחד גוף שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע"פ
משנה' ה'לחם דעת וכן שני, כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי
מוציאים  אין הגזבר, תפס לא אם ספק, וזה הואיל הרדב"ז,
אין  הגזבר תפס ואם ולהקל, הוא ממון שספק הפודה, מידי
מידי  מוציאים שאין ממון, ספק כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק,
רבינו  פסק שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק שזהו לומר

מעכב". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰¯eÓ˙a ‰¯Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰·e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÊ ˙¯eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿

˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»

ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ"א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
אותם  עושים אין הבית בדק "קרבנות הנוסח: הי"ב,

(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,
בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק קדשי יצאו מזבח, קרב מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי
הבית. בדק היא,45)פדויה.44)בקדשי מום בעלת אם

מזבח  מידי יוצאים אינם תמימים, הבית בדק קדשי כי
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר ב.46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח' 'ביטול דין ואפילו
יש  שבהדיוט בהקדשות. אין לגמרי, המקח בטל שבהדיוט
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י נז. (שם שמים כלפי טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי וכדברי דמים", לעשות "וצריך ב: כו, תמורה
דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י. פ"ח, לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰·e ,‰¯OÚ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È¯‰ - BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
- ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»
˙¯È˜Á CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט). טו, (דברים ככתוב א.51)בהם, כט, ערכין במס'

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק קדשי שגם  משמע,
המלא  השיווי משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
- ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da e¯ÈÓÁ‰53e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L e¯Ó‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55- ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆

¯ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע"י ממונים ב.53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט שתות, מכדי פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח,
נ:). ב.56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰¯ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙¯È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È - ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz BÊ ‰¯ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰ - Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈ¯aÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ¯˙BÈa ‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ - ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e¯‡aL BÓk62˙ÈlË :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰¯Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»
‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È¯‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈ·eˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿

e¯‡aL65. ∆≈«¿

מדוייקת 57) מדידה או שקילה ללא ובהשערה באומד
"והעריך  יב) כז, (ויקרא שנאמר בחוקותי), כהנים' ('תורת
ואם  טוב אם - בדבר יעיין רע", ובין טוב בין אותה הכהן
פ"ב, דמאי במשנה: ונמצאת יוונית, לשון - אכסרה הוא. רע

מ"ב. פ"ד, שני מעשר ה"ח.58)מ"ה; ויוצא 59)לעיל
כי  תמורה, עושים שאין מדובר, הבית בדק ובקדשי לחולין,
ותמורתו  "הוא אלא לחולין, יוצאים אינם מזבח בקדשי
להקדישם, מומם שקדם מזבח, בקדשי או קודש". יהיה
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שם, וב'תוספות' נה. (בבאֿמציעא תמורה עושים שאינם
זו). פרה שאמרו 60)דיבורֿהמתחיל למה רבינו כיוון

על  יותר שפדאו "הקדש ה"ב) פ"ד, שני (מעשר ב'ירושלמי'
בהקדשו, מרבה להיות מצוי אדם שכן . . . הכל תפס דמיו
לכך  לא ואמר האיש, אותו נבדק אמי: רבי את שאלו
כלומר, לכשיבדק". להם, אמר טעיתי)? (=אלא נתכוונתי
נבדק, שלא זמן כל אבל דבריו, אחר הולכים בדקוהו אם
רבינו: שדייק וזהו בהקדישו. הרבה ודאי אומרים:
בדקנוהו  אם אבל אותו, בודקים אין כלומר, ושותקים.
('אור  בקדושה המותר נתפס לא ודאי טועה, ומצאנוהו

משלים.61)שמח'). התימנים: ה"ח.62)בכת"י לעיל
ה"ה.63) פ"ד, לעיל כמבואר הקרן, רביע הוא חומש שכל
(בבאֿונידו 64) החומש מוסיף ועליה בלבד, כקרן נים

שם, הברייתא חידוש שעיקר רבינו, ומפרש נה.). מציעא
המקדיש  שנתאנה אע"פ הקרן, על חומש שמוסיף בזה הוא
חומש  משלם דמיו, מכדי יותר ההקדש את ופדה הפודה

(כסףֿמשנה). המותפסת הקרן דמי ה"ד.65)לפי לעיל

.·ÈCLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰66‰Óa67˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ «∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ

BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL68ÛÒk‰ ˙È˙a - ∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
BlL ‡e‰69˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ . ∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆

Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È¯‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰70 ∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓca ·iÁ˙Â71. ¿ƒ¿«≈«»ƒ

לרשותו.66) הגזבר מידי החפץ ליתן 67)את עלֿמנת
דינר. מאה ו.68)בפדיונו אות לעיל בביאורנו ראה

ההקדש 69) ברשות נתייקר שהחפץ נמצא קנה, לא ועדיין
כט.). (קידושין -70)ולזכותו ההדיוט מידי משכו שאם

במשיכה. מחבירו קונה שההדיוט וכשהוזל,71)קנהו,
(שם). הוזל ברשותו

.‚ÈBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ ¯·k - ‰Óa „ÓÚL „Ú72CLBÓe «∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈

ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡73Ô˙Â ‰Óa e‰„t . ∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
- ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ

Èe„t ‰„tM ‰Ó74.Ô˙ ¯·kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«

Lc˜‰75„Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡¯ Lc˜‰78. ∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

בכסף.72) מההקדש קונים אמרנו: -73)שכבר וכשהוזל
הוזל. ההדיוט הוקר.74)ברשות ברשותו - וכשהוקר

זה.75) במקרה בו לחזור המוכר יכול ההדיוט והרי
שפרע 76) מי ואומרים: אותו (=מקללים) אוררים "ביתֿדין

ממי  יפרע הוא . . . הפלגה דור ומאנשי המבול דור מאנשי
בדיבורו". עומד ה"ב.77)שאינו פ"ז, מכירה הל'

מקבלו 78) והפודה לחזור, יכול אינו הקדש כרחו, על נמצא
ה"ב. פ"ט, מכירה הל' והשווה שם). (קידושין במנה

.„È‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰79 ««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»

˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡ - ˙B·BÁ ÈÏÚa È¯ËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80¯kÓiLk Ï·‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ - ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜¯w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È¯‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

BÊ Ú˜¯˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚL81. ƒ¿»≈««¿«

כתובתה.79) לה וחייב אשתו את משנה,80)שגירש
ושחרור  חמץ "הקדש נט:) (כתובות אמרו וכן ב. כג, ערכין
שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה שעבוד". מידי מפקיעים
הלווה  נכסי כל תורה, מדין אבל סופרים, מדברי זה וכל
אשר  "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר למלוה, משועבדים
והואֿהדין  החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה אתה
וברשב"ם  - ב קעה, בבבאֿבתרא כמבואר שלו, קרקעות
אדם  ואין ה"ה, פי"א ולווה מלוה בהל' רבינו פסק וכן שם,
רוקח'), ב'מעשה וכן ספר', ('קרית שלו שאינו דבר מקדיש
אלא  שעבוד, מידי מפקיע הקדש אין הראב"ד, ולדעת
שורו  את הלווה ששעבד כגון הגוף, קדושת קדוש כשהוא
המלוה, שעבוד את ההקדש מפקיע והקדישו, וחזר למלוה
של  דמים קדושת אבל אחר, ממקום חובו את גובה והלה
ב. נט, בכתובות רש"י דעת וכן מפקיעה, אינה הבית בדק
דמי, היכי דיבורֿהמתחיל ב מ, גיטין ב'תוספות' וראה
רבינו  וכדברי שעבוד. מידי מפקיע דמים הקדש שאפילו
תשעים  "הקדיש ה"י: פ"ח, כתובות ב'ירושלמי' מבואר
יוחנן, רבי בשם אבהו רבי . . . מנה מאה חובו והיה מנה,
מפקיעה  דמים קדושת שאפילו הרי גמורה". מעילה מועלין
הפנים, (מראה בהם מועלים ולפיכך המלוה, שעבוד מידי

ונמחל,81)שם). שעבודם נפקע כבר אומרים ואין
הבאה. בהלכה כמבואר

.ÂË?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰82˙BÁB˜Ï ÈLÏ83, »¿»∆∆ƒ¿≈»
‰·˙kL84CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯Ï85, ∆»¿»»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»

¯ÎÓe86ÈM‰ ÔÓ ˙Ù¯BË ‡È‰L - ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי נכסי 83)הלכה, שלקחו

המוכר.84)הבעל. אשת אצטרך 85)האשה, שאם
ממך. אלו נכסים אטרוף לא כתובתי, את לגבות

הראשון.86) מאחר 87)הלוקח כי כתובתה, לגביית
ללוקח  נחתֿרוח לעשות רצתה אלא לוותר, מחוייבת שאינה
לזה  לומר, היא יכולה מעליו, זכותה ולסלק הראשון,
מודה  אינו והראב"ד (כסףֿמשנה). לזה ולא לוותר הסכמתי
אם  לאשה: לומר יכול השני הלוקח שהרי הזה, המשל בכל
שטר  אחזיר - לא ואם טוב, הרי - עמי ותתפשרי תשתקי
ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב. קט, בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח סובר, רבינו אולם הי"א. פט"ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי עמך, לי אין ודברים דין לו: כתבה
יכול  השני הלוקח אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי אחזיר לומר:

שם. משנה' וב'מגיד ה"ח, פי"ט ולווה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכי oikxr zekld - d`ltd xtq - lel` f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊË?‰Ê Ú˜¯˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz ·BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ - ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰97ÈÓ„a ÌÈL ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
·BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ ·BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡ - ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי וכי
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע
משועבדים  לי "מה ב: מב, שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי ומה להדיוט,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ"ד , דפוס,92)לעיל טעות
ע"פ  תימן, ובכת"י קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ"ל:

ב. כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי ששדה כתובתה כסף
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב שבעל ואע"פ
אבל  וכדומה, עסק לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב, לבעל לפרוע הלוקח שיצטרך החוב, סכום על עודף
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב, דמי על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי טעם הבעלֿזהו ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב אם כי עצמו, חוב
כי  פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר כי
לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי החוב, על נוסף דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי חוב לבעל וישלם לפדותה ירצה מי כי
השדה. ובעל99ֿ)מדמי הפודה, ללוקח מוחלטת והיא

לגמרי. מפסיד ההקדש.100)חוב לא 101)גזברי
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי  גם וכך כג:) ערכין הש"ס דברי ע"פ המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
שהבעלֿ נמצא הקרקע". מעל מעיקרו החוב מפקיעים אלא

להקדש. הכסף וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L¯‚ Ck ¯Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿

d˙a˙k ‰˙·‚Â102dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»
‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«

Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈
BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»

BÏ ¯ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח"כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
ה"טֿי. פי"ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,

הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר
הל"ד. פ"ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י

חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי כי "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי רבינו ופסק (רדב"ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני - יהושע לרבי בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב "אף כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .
אליעזר  כרבי שסובר מבואר, הערב" "אף לשונו: ומדיוק

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ - ·BÁ111ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk112e¯‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי.109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב. מב,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט"ז. לעיל
כלי  אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב"ז).

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na114‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È¯‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :¯Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB - BÏ d˙B‡120'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ -121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»
Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ -122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ

LÈc˜‰L ¯Á‡124BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡125, ««∆ƒ¿ƒ»«¿≈¿ƒ
B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿«≈¿»

ÚaL -126‰„Bt‰ ÔÓ ‰·B‚Â127Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ128. ƒ¿«¿∆ƒ«∆¿…ƒ«∆¿≈

עלי.114) חוב לפלוני, מנה לומר: נאמן שאינו
עסוק 115) עדיין שיהיה ובלבד דיבור, כדי אחר אפילו

(כסףֿמשנה). ההקדש יורשיו.116)בענין או בניו
קעד:).117) ובבאֿבתרא כג. (ערכין מהם עוד יהנה ולא
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כדי  ובתוך שהקדיש, לאחר אפילו או שהקדיש קודם אבל
שכל  נאמן, הבריא אפילו בידי, לפלוני מנה אמר: דיבור,
(כסףֿמשנה). דיבורו כדי תוך בו לחזור יכול אדם

נאמן.118) והוא בידי.119)הואיל לפלוני מנה על: נוסף
נאמן.120) אדם מיתה שבשעת כלל, שטר בידו אין אפילו
ע 121) מזוייף.מאושר שאינו ביתֿדין בלא 122)"י

מיתה 123)שבועה. בשעת נאמן והוא המקדיש, שציוה
"שטר  המלוה ביד ואין "תנו", אמר לא אם אבל כלעיל.
"אדם  כי מיתה, בשעת ואפילו נאמן החולה אין - מקויים"
אדם  בני יאמרו שלא עצמו", את להשביע שלא עשוי
שקובץ  לפלוני יש עושר של גדול "מזל מחליו: כשיקום
שם). גרשום רבינו וכפירוש קעה. (בבאֿבתרא כך" כל ממון

הוא  לו" אותה "תנו כשאמר: דבריו,אבל ופסק וחתך יל
('נמוקי  לערמה לחוש ואין היא, אמת ודאי מיד, לו שיתנו

שם). (לפי 124)יוסף', ההקדש בענין לעסוק שגמר אחר
הקדם 125)הכסףֿמשנה). ושל שלו, אינם הנכסים שכבר

בו  חוזר אלא אינו בידי, לפלוני מנה שאמר: וזה הם,
שהיה  שם, הלוי, יוסף רבינו (עלֿפי יכול ואינו מהקדישו,

רבינו). של עדיין.126)רבו נפרע מנת 127)שלא על
הט"ז. לעיל כאמור חובו, את לבעלֿחוב כדי 128)ליתן

בעלֿחוב  שהרואה פדיון", בלא יוצא "הקדש יאמרו: שלא
וכאמור  לקחה, פדיון שבלא יחשוב ההקדש, מן ישר לוקחו
החולה: אמר אם הראב"ד: וכתב משנה'. ה'לחם בשם לעיל
שהקדיש, לאחר אפילו נאמן בידי, פלוני של פקדון מנה
שדברי  לזה, יודה רבינו שגם ואפשר פדיון, שום צריך ואינו
כל  פקדון, של ומנה הם, וכמסורים ככתובים מרע שכיב
חל  שלא נמצא, הוא. בעליו לרשות מונח, שהוא מקום
נאמן  - לו" אותו "תנו וכשאמר: מעולם, עליו ההקדש

ולחםֿמשנה). (רדב"ז

.ÎÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓ129B‡ ÂÈÒÎ ˙‡ ¯È˜Ù‰L ƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
ÔLÈc˜‰130ÔÓÈ¯Á‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰È‰zL133. ∆ƒ¿∆»¿»»¿»

הל'129) ראה אחריו, בדקו ולא בביתֿדין, הקול הוחזק ולא
הכ"ב. פ"ט, הבית.130)אישות וסתם 131)לבדק

ה"א. פ"ו, לעיל לכהנים, או 132)חרמים עליו, לאסרם
כהפקר. א.133)להחזיקם פט, גיטין

á"ôùú'ä ìåìà ç"é éòéáø íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני
בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין
קרקע  בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי

.‡ÔÈÙ ÔÈc ˙Èa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa2OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
¯eaˆ ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˜c·ÏÂ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4. ¿ƒ¿…«»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈

˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜„B·e¿ƒ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
ÔÈÓ¯Á‰ ˙‡Â ˙BLc˜‰‰5˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ·B‚Â , «∆¿≈¿∆«¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆

ÌÈÓc‰6„È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a ·iÁ‰ ÏkÓ «»ƒƒ»««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ˙Óe¯z ÔzÏ7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ ƒ≈¿««¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
דין  בית שלוחי "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים
ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים
מהם  שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות על

הם". רבים צרכי אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם
מידי  לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את

הבית. לבדק יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר
נופלים  שהם הבית, לבדק הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר

הבית. היא 7)לבדק אף הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי  שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו
מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח.

אלו  בית את יחזקו צרכיו.השקל, לכל קינו

.·ÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»
‰¯OÚa ÔÈÓL - BÏ‚¯ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»

Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"oi`iwA dWlWA `N` zFWCwdd z` oicFR oi`."'Ek ¥¦¤©¤§¥¤¨¦§¨§¦¦

שם  הגמרא לשון ומסתימת סנהדרין, בריש מהמשנה
תורה. דין הוא בקיאין בשלושה ההקדשות שפדיון משמע
שם. בן ובטורי ואדם) ד"ה ב. (כג, מגילה בתוס' מפורש וכן
"ובא  כתב שם מגילה לרמב"ם ובפיה"מ שם. ר"ן גם וראה

שהוא בקבלה כתב להמבי"ט ספר בקרית אבל – כו'".
בעלמא. אסמכתא וקראי מדרבנן

שזה  לי "יראה תמורה: הלכות בסוף שכתב מה להבין וצריך
ואם  שאמר כענין קודש יהי' ותמורתו הוא והי' הכתוב שאמר
ירדה  עליו, ערכך כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל המקדיש
אדם  של שטבע הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה
והקדיש  שנדר ואע"פ ממונו, על ולחוס קניינו להרבות נוטה
אם  תורה אמרה משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר
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הגוף  קדושת בהמה הקדיש אם וכן חומש. יוסיף לעצמו פדה
בפחותה  יחליפנה לפדותה יכול שאינו וכיון בו יחזור שמא
היפה  יחליף ביפה, הרע להחליף רשות לו תתן ואם ממנה,

הוא". טוב ויאמר ברע
אלא  ההקדשות את פודין ש"אין כאן מהדין לכאורה וקשה
כל  בפני עליהן ש"מכריזין אלא עוד ולא בקיאין" בשלושה

ואמר הבאין  סלעים, בעשר שלי הן הרי אחד אמר לפדות,
לפדותו  בדעתו יעלה ואיך בחמשים" כו' בעשרים אחד
גדול  סכום יציעו לפדות" הבאין "כל הרי משוויו" ב"פחות
לפדות  יניחו לא בקיאין" שה"שלושה וק"ו וכ"ש יותר

משוויו. בפחות
הרע  להחליף רשות לו תתן ש"אם החשש מובן אינו וכן
שהקדיש  שאחרי הוא" טוב ויאמר ברע היפה יחליף ביפה,
אעפ"כ  קנינו להרבות וטבעו יצרו על והתגבר ממונו
אל  מהקצה יתהפך שגם אל בו שיחזור רק לא חוששים

עד הוא".שישקר הקצה טוב ויאמר ברע היפה ו"יחליף
מרחוק  "עצות אלו טעמים נקראו שלכן בזה, והביאור
זה  אין הפשוט האנושי השכל מצד כי העצה" מגדול
מחשבת  לסוף תורה ש"ירדה כיון אבל הדעת על מתקבל
נפשו, ותכונות האדם את שברא שהקב"ה היינו כו'" האדם
על  ולחוס קניינו להרבות שבכדי "סופו" עד טבעו את יודע
לפדות  שישתדל עד האדם את להטות בכוחו יש ממונו"
שבמקום  הקצה אל הקצה מן שיתהפך ועד משוויו בפחות
הופכי  באופן יתנהג לה' ממונו להקדיש הקודם רצונו

הוא". טוב ויאמר ברע היפה ו"יחליף
.26 dxrde 176 cenr al wlg zegiy ihewl

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף, לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול

(כנעני)14) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.‚eÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ¯ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚa¯‡a „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«

ÔÈ˙BÂ ¯OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - Bc·Ï ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ
˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa¯‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈

Ba ¯ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰fÓ ¯OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«
ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÚa¯‡ ÏL ÔÎ È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆

„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי על אף

ולדעת  להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי אלא
חמישית  "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין

לו". וקם עליו ערכך כסף

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò Ú·L ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים
לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
ששלושתם  שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן
של  והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים
ובחמישה  כחלק), (חלק ארבעתם בין יתנו העשרים בן
משתתף  שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו
המרבה. בחלק משתתף הממעיט ואין הממעיט, בחזרת
כתובה  ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה
שם  ואין מאות שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של
ושל  חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא
אחת  כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים
"משלשין  בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oikxrקכר zekld - d`ltd xtq - lel` g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זוהי  כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם"
בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות

.‰ÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ¯‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚa elL ‰Ê È¯‰ :ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈ¯OÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È¯‰ :¯Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
¯Ó‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÌÈzLe ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯ ‡·e ,LÏLÂ ÌÈ¯OÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡·e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ :‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ¯27. »

החפץ.22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
האחרים. שהעלו ועשרים האחד בא 27)הסלע אם אבל

כלום  להוסיף רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי
שמה  רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על

הרי אחד "אמר במשנה ואחת ששנינו בעשרים שלי היא
הבעלים  כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים נותנים הבעלים
נותנים  אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על
לדעת  אבל החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא
(לאחר  ואחד עשרים אחד אמר אם והראב"ד רש"י
על  נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים
בעשרים  לאחרים לתת אפשר אי כי ושש, עשרים כורחם
סלע  אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד
עשרים  עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף

סלע. תוספת מפני קודמים האחרים שאז ושש,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L e¯Ó‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ¯È„Â ÌÈLÏLe30. ¿ƒ¿ƒ»¿»

אחרים.28) עילוי על חומש מוסיפים שאמר 29)שאין
סלע. וחמשה החומש 30)עשרים (שהוא רביע שחלק

ודינר. סלעים לשישה עולה סלע וחמשה מעשרים מבחוץ)
ודינר  סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא
"שאין  שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה.

חומש". עליו מוסיף אינו פרוטה בחומשו

.ÊÌÈÏÚa‰ e˙Â ,Lc˜‰‰ ÌBL ‡lL È¯‰‰lÁz ¬≈∆…»«∆¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»
e˜˙LÂ ,ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
¯Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈ¯OÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ -32eˆ¯ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B - ‰Ëe¯t elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏLe33BÊ C¯c ÏÚÂ .e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»¿∆≈«¿¿«∆∆
ÌÏBÚÏ34. ¿»

שתקו.31) סכום 32)והבעלים על סלע מוסיף הוא שהרי
מעצמם,33)הבעלים. שנתנו ופרוטה ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - בעלים 34)וחמישה "דאמרו
הוא  הוסיף אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה".
אחרים  שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם

פרוטה. ועוד

.ÁÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆

B˜„a36Ì‡ :ÌÈ¯Á‰ B‡ CÈ¯Ú‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB - ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ - ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â ; ≈≈∆»¿ƒ»≈¿≈ƒ«ƒƒ
- ˙BÎzÓ ÈÏk B‡ ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡»«∆≈»¿¿ƒ»»¿≈«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏLÈ38.Ô„a‡Ï È„k ÏB„b‰ ÌiÏ B‡ «¿ƒ≈¿»«∆««»«»¿≈¿«¿»

הוא 35) הרי סתם חרם אבל הבית לבדק שהם שמים, חרמי
מזבח 36)לכהנים. לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם

משום  אפשר, אי מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה.
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה,

רעבון.37) שם.38)מחמת מצויים אנשים שאין מקום
המעות  את תחילה ישחוק אם נהרות לשאר הדין והוא
אבל  לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים.
ולדעת  המלח, לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם
העתיק  שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף

מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא

.Ë˙BˆnÏ ÒÎpL „·Ú ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt - ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎ¯ÚÂ ÌÈÓc ¯‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „·Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ42. «¬ƒ¿…ƒƒ

לשם 39) והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני עבד
כנשים. במצוות חייב הריהו מאי".40)עבדות נכרי "עבד

עבדים  לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר
ישראל  שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן
שיוכל  כדי ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר,

ממנו. מניחו 41)ליהנות אלא לתוכו נפל אם הבור מן
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עובדי 42)וימות. הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,
ממנו  ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה

מת. - מת ואם כהקדש,

.ÈelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ‰f‰ ÔÓfa ˙BLc˜‰‰ ˙BcÙÏ ¯zÓÀ»ƒ¿«∆¿≈«¿««∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰Ëe¯Ùa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»

ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰ÊÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÊeÊ ‰Úa¯‡a ‰cÙiL∆ƒ¿∆¿«¿»»ƒ»»∆¿≈¿«¿≈
‡l‡ ‰lÁzÎÏ ‰cÙÈ ‡Ï - Lc˜n‰ ÔÓÊa Ï·‡ .¯·c‰«»»¬»ƒ¿««ƒ¿»…ƒ¿∆¿«¿ƒ»∆»

.e¯‡aL BÓk ,BÈÂLa¿»¿¿∆≈«¿

שווה 43) על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
על  פודים אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה
בית  הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה,
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש,

.‡ÈÌ˙Ò ÔÈÏËÏhÓ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯Á‰L ÈÓ44È¯‰ - ƒ∆∆¡ƒ«¿««∆ƒ«¿¿ƒ¿»¬≈
ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‰kÏ ÔÈz el‡45Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»ƒ«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ

dÓÈ¯Á‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰„O ÌÈ¯Á‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ‡L ;Ì¯Á dÈ‡ - ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜¯˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯Á‰ . ƒ¿«∆«≈≈∆¡ƒ«…¬ƒ«¿«¿
ÔÈÏËÏhÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,ı¯‡Ï»»∆«¬ƒ«¿««∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÌÈ‰kÏ Ô˙p˙Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a47. ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈«…¬ƒ

הוא 44) חרם וסתם הבית, לבדק או: לשמים, אמר: שלא
לארץ.45)לכהנים. בחוץ "והיה 46)ואפילו שנאמר

חרם  שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה
ניתנת  השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן  אלא
בדק  בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכהנים,
שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית,
רבינו  אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו
לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר
חרמים  שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות
השנוי  עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי 47)אינו לארץ דחוץ "מקרקעי
וסופינו  יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ
משפט  בחושן הטור וכתב הקודש. לארץ ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן
ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי  ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ כקרקעות הם

.·ÈÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È·¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
¯cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰¯Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה "רבי
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב,
שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לכוף  "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
כתב  בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם

.‚È˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈ¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È¯‰L .·e˙k‰ ˙Úc ÏÚ ¯·BÚ - Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e¯‡aL BÓk ,BÏ ¯L‡ Ïk ‡ÏÂ - BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È¯‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
B„È56‡l‡ Ô‰a ·iÁ˙ ‡lL ÌÈ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»

:¯Ó‡pL ;BÏ Èe‡¯k ‡l‡ ¯cÈ ‡lL B¯„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«
CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"eiqkp lM mixgi `le mc` WiCwi `l mlFrl. .lM `N` §¨Ÿ©§¦¨¨§Ÿ©£¦¨§¨¨¤¨¨
Wngn xzFi xGti l` - zFvnA FpFnn xGtnd."'Ek ©§©¥¨§¦§©§©¥¥¥Ÿ¤

אין  צדקה לעניני שגם משמע כו" המפזר "כל - מלשונו
נכסיו. כל ליתן שאסור ובוודאי מחומש יותר לתת לו

דברים  "אלו המשניות בפירוש שכתב ממה לכאורה וקשה
בכאן  שאמר –"מה חסדים" גמילות . . שיעור להם שאין
אך  בגופו אדם לעזור לומר רוצה שיעור לה אין גמ"ח
ממונו, חמישית והוא שיעור לו יש בממונו אותו שיעזור

חסידות  במדת כן עשה אם מותר לבד שלדעתו ונמצא, ."
אבל  חסידות מדת מצד מחומש יותר וגמ"ח צדקה  לתת
אלא  חסידות זו "אין מחומש יותר המפזר על כתב כאן

שטות".
על  הרמב"ם דיבר המקומות שבשני במפרשים ומבואר
מדבר  המשניות בפירוש בצדקה; שונים אופנים שני
ומבקשים  המחפשים אומללים ולשאר לעניים בצדקה
לפדותם  חייב שהוא שבויים יראה "כשאדם ובלשונו: עזרה
ולכסות  להשביעם חייב שהוא ערומים או רעבים או כו'
אז, הנה לו" יחסר אשר מחסורו "די שאמר כמו מערומיהם
כפי  או ממונו מחמישי "פחות לתת לו יש החיוב מצד

מכך. יותר ליתן יכול חסידות מדת מצד אבל חמישיתו"
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ממונו  לחלק הבא באדם מדבר כאן שכתב במה משא"כ
ועל  ומחרים" דמקדיש "דומיא ומעצמו מאליו לעניים
מדת  מצד אפילו מחומש יותר ליתן האיסור חל כזו נתינה

חסידות.
אינו  ברמב"ם המקומות שני בין שהחילוק בזה להוסיף ויש
של  המצוה בגדר גם אלא הצדקה של השונים באופנים רק

הצדקה. מצות לעומת ורחמין ערכין
יב  בהלכה שמסביר כפי וחרמין ערכין מצות גדר

והערכין וחרמין ל מצות "ההקדשות לו וראוי להנהיג אדם ,
והיינו עצמו  – כילי יהי' ולא יצרו לכוף כדי אלו בדברים

הנותן. תועלת את בזה שמדגיש
גדר  מתבטא וגמ"ח צדקה בעניני בפיהמ"ש משא"כ
"די  למלא שצריך המקבל לצורך שהיא בנתינה המצוה
ליתן  עשה "מצות הרמב"ם ובלשון העני של מחסורו"

ל  שראוי מה כפי לעניים ".עני צדקה
מצד  אפילו והיינו מחומש" יותר יפזר "אל כאן נקט ולכן
הצדקה  במצות שמדבר בפיהמ"ש משא"כ חסידות, מידת
לתת  יכול חסידות מדת שמצד מוסיף העני צורך שגדרה

מחומש. יותר
מקומות  בשני הרמב"ם בלשון שינוי עוד יובן זה בהסבר

נוספים:
מחסורו  די ושאל העני "בא כתב עניים מתנות בהלכות א.
עד  וכמה ידו השגת כפי לו נותן משגת הנותן יד ואין
הצד  לכתוב שמדייק המובחר", מן מצוה נכסיו חמישית
השלילי  הצד ולא מנכסיו חמישית לתת שעליו החיובי
עניים" מתנות ב"הלכות שהוא כיון מחומש יותר יתן שלא
יותר  ולתת להוסיף יכול בידו יש ואם – העני צורך –
שבסוף  גם יומתק [ובזה חסידות. מדת מצד מחמישית
שבזה  כיון לעניים הצדה ענין כלל הזכיר לא כאן ההלכות

מחומש]. יותר לבזבז איסור אין לדעתו
או  להפקיר לאדם לו "ואסור דעות בהלכות דבריו  ב.
ממה  שבשונה הבריות" על ויטריח נכסיו כל להקדיש
לתת  יכול אבל נכסיו" ב"כל דווקא הוא האיסור כאן שכתב
האדם  צריך היאך מדבר דעות בהלכות כי מחומש יותר
לפסוק  יכול אינו ולכן כו' והנהגותיו בדעותיו כראוי לנהוג
מקרים  ישנם בזה כי מחומש יותר יבזבז שלא הכלל פי על
ובפרט  לעניים צדקה ולדוגמא מחומש יותר לתת שצריך

לפניו. עומד כשהעני
בנוגע  התשובה באגרת האדה"ז דברי יובנו הנ"ל כל פי על
לחוש  אין מסויים לסך שיעלה "ואף בצדקה תענית לפדות
בכה"ג  בזבוז מקרי דלא מחומש יותר יבזבז אל  משום
גרעא  ולא וסיגופים מתעניות נפשו לפדות שעושה מאחר

צרכיו". ושאר הגוף מרפואת
לתקן ובאגה"ק  גבול ללא לצדקה לפזר צריך שיהודי מבאר

אל  המבזבז "ומ"ש שם: ומבהיר העבירות ופגם קלקול
שתקן  או חטא שלא במי דווקא היינו מחומש, יותר יבזבז
דלא  פשיטא עדין, נפשו לתקן שצריך מי אבל . . חטאיו

נחשב הכסף שאין הגוף מרפואת הנפש רפואת וכל גרעה
כתיב. נפשו בעד יתן לאיש אשר

שיש  בצדקה שלישי אופן הוא לו" אשר ש"כל לומר ויש
אופנים: שלושה בה

ומעצמו. ממילא צדקה חומש" "עד א.
ומצד  משגת משידו יותר המבקשו לעני מחומש" "יותר ב.
(כמו  נכסיו" "כל יקדיש שלא בהגבלה - חסידות מדת
דרק  (בפיהמ"ש) רבנו מדברי ומשמע הרוגוצו'בי שמבאר
שפיר  מחומש יותר אבל חסידות מדת זה אין ממונו כל

מותר).
לאיש"; אשר "כל ג.

מדת  מצד נכסיו) כל לא (אבל מחומש יותר הנתינה
לעני  עזרה שענינה הצדקה למצות קשורה עדין חסידות
נפשו" "לתקן כדי הוא אדה"ז שכותב מה אבל במחסורו,
ענין  שהוא ומכיון – וסיגופים" מתעניות נפשו ו"לפדות
שהוא  ובפרט לממונו" "קודם שהוא מובן הרי עצמו שלו
שהרי  נכסיו" "כל של הגבלה כל בו שאין "נפשו" של  ענין

נפשו". בעד יתן לאיש אשר "כל
דרגות  שלוש משקפים האופנים ששלושת להוסיף ויש

ה': בעבודת
ה' בעבודת דרגא על מורה וחרמין ערכין של הנתינה גדר
מציאותו  של והגבלות במדידות עדין האדם נמצא בה
עצמו  להנהיג לאדם לו "ראוי ברמב"ם בדברי וכנ"ל

יצרו לכוף כדי אלו כילי בדברים יהי' מדגיש ולא ובזה כו'"
כופה  קדושה ותועלת צורך שהוא שאע"פ עצמו תועלת
עדין  ונשאר דנפשי'" "אדעתא הוא ואעפ"כ ומדותיו עצמו
המראה  הנתינה חיוב לזה ובהתאם מציאותו, של בהגבלה
במדידה  מלמעלה שממשיך וההמשכה לקב"ה חיבורו על
שייך  אינו ומצבו מעמדו מצד כזה שיהודי ומכיון והגבלה,
"אין  הרמב"ם מסיים לכן ודעת למטעם שלמעלה לעבודה
הדין) משורת לפנים הנהגה דקדושה, (שטות חסידות זו

ודעת). מטעם שלמטה שטות" אלא
ואינו  מציאותו מהגבלת יוצא בעבודתו שיהודי בשעה
אלא  קדושה) של תועלת לא (אפילו תועלתו את מחפש

ה  צרכי על רק ממדידה חושב למעלה עבודתו הנה שני,
וענינה  שגדרה הצדקה בעבודת מתבטא וזה והגבלה,
השני  טובת לשם בעיקר אלא עצמו לתועלת נותן שאינו

חומש. של בשיעור מוגבלת זו מצוה אין ולכן
הצדקה  סוף סוף שכן ביותר הגבוהה הדרגה זו אין ועדין

העני. צרכי לפי מדודה
עצם  עם קשורה נפשו" "לתקן כדי אדם שנותן הצדקה
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שייך  ואין נפש פיקוח דרך על ממש האדם וחיי מציאות
מצד  הבאה מאדך שבכל עבודה - ומדידה חשבון כלל בה
שום  בלי צדקה לתת זו בעבודת ויכול שבנפש יחידה

נפשו". בעד יתן לאיש אשר "כל והגבלה חשבון
.217 cenr fk wlg zegiy ihewl

בה 52) להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
"איזהו  אמרו: ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה
לכשאחלוץ  אמר בנהר מבעבע תינוק ראה שוטה? חסיד
זה  הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי

נפשו". את בפירוש 53)[=התינוק] וכן עולם. מחריבי
- עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה

האדם". מציאות מפסידים הדברים שנאמר 54)שאלה
הרי  - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל
ראשונה  שנה - זה חומש פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם
וראה  שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן מהקרן,
מה  כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א

את 55)שירצה. וזן ... במשפט דבריו מכלכל חכם תלמיד
יותר  עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי

יכולתו.56)מדאי. בקרבנות 57)קצבת מדבר והכתוב
בשלוש  להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות

ה'. ברכו אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ,‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»ƒ

:ÌÈ˜¯t.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ ¿»ƒƒ¿¿¿≈»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ƒ¿¿»ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ -‰ÓL - ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ¬»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»
.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

Èz¯Á· EÈ„ewÙ Èk ,È¯ÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ .·.‚ ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿¬ƒƒ
.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰.˙B¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .„˙BÎÏ‰ .‰ ƒ¿¿ƒ¿««¿ƒ¿

.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ¯‡Le ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ .Â «¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙BzÓ.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ .Ê «¿¿À»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿≈

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡1‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (· . ∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»

Ì¯ka ˜¯È B‡2ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL (‚ .3(„ . »»«∆∆∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ
„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ‡lL4‡lL (‰ . ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…

ÌÈ‡Ïk LaÏÏ5. ƒ¿ƒ¿«ƒ
יט,1) (ויקרא כלאים תזרע לא שדך יתעלה: אמרו "והוא

הרכבת  זה ובכלל רטו). לאֿתעשה המצוות (ספר יט)"
רטז). שם המצוות וספר ה, הלכה (להלן האילן

וזה 2) ירקות, שאר וכך בכרם, תבואה מזרוע "שהזהירנו
יתעלה: אמרו והוא הכרם", "כלאי יקרא הכלאים מן המין

רטז). (שם ט)" כב, (דברים כלאים כרמך תזרע לא
(ויקרא,3) כלאים תרביע לא בהמתך יתעלה: אמרו "והוא

ריז). (שם בשור 4)שם)" תחרוש לא אמרו: "והוא
ריח). (שם י)" כב, (דברים יחדיו אמרו 5)ובחמור "והוא

מב). (שם, יא)" (שם, שעטנז תלבש "לא יתעלה:

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בעציץ 1) והזורע כלאים. ויהיה יזרע מינים כמה יבאר

לקיימם  או לנכרי כלאים לזרוע אסור אם נקוב. שאינו
בזרעים  או לארץ בחוצה כלאים נוהג אם בשדהו. הישראל
וכלאי  זרעים לזרוע מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן
חלקים. לג' נחלקין ושהזרעונין אילנות. כלאי כאחת. אילן

.‡- Ï‡¯OÈ ı¯‡a „Á‡k ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‰˜BÏ2.ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL , ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

íéòøæ øôña úBëìää øãñ¥¤©©¨§¥¤§¨¦

לפיה"מ  בהקדמה מסביר עצמו הרמב"ם להבין: צריך
כלאים  למסכת פאה מסכת במשניות רבי שהקדים הטעם
קודם  פאה מצות שהזכירה שבתורה הסדר פי על שהוא

כלאים. מצות
הם  שכלאים כיון הוא הרמב"ם של שטעמו הרדב"ז, ותירץ
בהמה  כלאי הכרם, ככלאי הרבה פרטים הכוללות הלכות
סידרם  ולכן פרט אלא אינן פאה הלכות אבל הבגד, וכלאי

דפאה. הפרט סידר ואח"כ דכלאים הכלל קודם
אלא  לחוד נסדרו לא פאה הלכות שהרי קשה, ותירוצו
אלו  הלכות יחשבו ומדוע עניים מתנות בהל' נכללו
לדוכתא  קושיא הדרא וא"כ כלאים, מהל' פחות לכלליות

התורה. כסדר שלא הרמב"ם סידרם מדוע
זרעים  ספר את הרמב"ם שסידר הסדר טעם לפרש ויש
"הלכות  ספר שהוא הי"ד לספר בהקדמה שכתב מה פי על
האדם  עבודת סדר לפי זרעים ספר סידר ולכן הלכות"
עבודתו  סדר פי על יעשה אשר המעשה את לדעת בשדה,

תו  כך האדם ומשום עבודת סדר את ההלכות סדר אם
הראשונות  לפעולות שנוגעות כלאים הל' תחילה בשדה;
סידר  להן ובהמשך וזריעה, חרישה היינו השדה בעבודת
לזמן  הנוגעות ההלכות סידר אח"כ כלאים. דיני כל
בשדה  הניתנות עניים מתנות ושאר פאה הל' הקצירה,
לאחר  הנוגעות ההלכות סידר אחריהן קצירה. בשעת
לבסוף  וביכורים. רבעי נטע מע"ש מעשר, תרומות, מירוח;
ואח"כ  שנים בשבע פעם הנוגעות שמיטה הלכ' סידר

שנה. בחמישים פעם הנוהגות יובל הלכות
.252 cenr fi wlg zegiy ihewl

מן 2) אסור שהוא נד. ובבכורות לט. בקידושין כמבואר
שכלאי  שם: ובבכורות פד: בשבת רש"י (ודעת התורה
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ושם  שם, תוספות ועיין מדרבנן, אלא אסורים אינם זרעים
אפילו  איסור שום אין לארץ ובחוצה משנהֿלמלך). -

ג). הלכה (להלן מדרבנן

.·LkÓ‰ B‡ Ú¯Bf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰¯BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,¯ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»

ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa4„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
·e˜ ıÈˆÚa B‡ ı¯‡a Ú¯Bf‰5ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; «≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ·e˜ BÈ‡L6. ∆≈»«ƒ«««¿

(רש"י 3) יפה האחרים שיצמחו כדי רעים עשבים תולש
ומה  שם). יוסף (כרב זורע של תולדה והיא ב:), קטן מועד
הוא  שמנכש א, הלכה שבת מהלכות ח בפרק רבינו שפסק
שכוונתו  מדובר שם - שם) רבה (כדעת חורש של תולדה

ב). הלכה שם (כסףֿמשנה הקרקע את במכות 4)לייפות
הרי  חייב, הליכתו בעת בכלאים שהמחפה אמרו כא:
(הגר"א  בכלי או ברגלו מחפה והיינו חייב, ברגלו שהמחפה

ד). ס"ק רצז סימן בארץ 5)יורהֿדעה זרע כאילו שהוא
שרש  בו שיצא כדי הנקב ושיעור ח). משנה ז פרק (כלאים
תרומות  מהלכות ה בפרק מפורש וכן (כסףֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב סופרים שמדברי
ע.). (מנחות

.‚ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡7È¯ÎÏ8È¯ÎÏ ¯ÓBÏ ¯zÓe . »ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
BÏ Ú¯ÊÏ9È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈

e‰„Oa ÌÈÚ¯Ê10BÈ‡ - ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô¯˜BÚ ‡l‡ , ¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈
‰˜BÏ11Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .12B„Èa ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏ ∆À»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰lÁzÎÏ ÌÈÚ¯f‰ ·¯ÚÏ elÙ‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa13 ¿»»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»
È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏe¿»¿»¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈

‰Ïa˜14. «»»

בכלאי 7) ואילו מקורו). להלן (וראה זרעים כלאי היינו
ה. הלכה ה פרק להלן ראה של 8)הכרם, בשדהו היינו

להפקיעה  ישראל בארץ לגוי קנין שאין ישראל, בארץ גוי
תוספות  ועיין י, הלכה תרומות מהלכות (פ"א מקדושתה
בירושלמי  זו הלכה ומקור עודרין). אין ד"ה סד. זרה עבודה
בין  בארץ, בכלאים הגוי עם עושין "אין ערלה: מסכת סוף

זרעים". בכלאי בין הכרם של 9)בכלאי בשדהו כלומר,
בין  אסורה לנכרי שאמירה שאףֿעלֿפי הגוי, ולצורך גוי
ובין  א) הלכה שבת מהלכות ו (פרק שבת במלאכות
יג. הלכה ביאה, איסורי מהלכות טז (פרק אחרים באיסורים
באומר  אלא זה אין - ג) הלכה שכירות מהלכות יג ופרק
שם: רבינו כתב שכן הישראל, בשביל איסור לעשות לנכרי
שבת  (הלכות " בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי לומר "אסור
איסורי  (הלכות שלנו" בהמה לסרס לגוי לומר "אסור שם):
אסור" - בה ודוש פרתי חסום לגוי ו"אמר שם) ביאה
הגוי  בשביל לעשות לגוי לומר אבל שם), שכירות (הלכות
וראה  חסום. ד"ה צ. מציעא בבא תוספות ועיין איסור. אין -
ח  פרק להלן עוד ועיין קורקוס. ר"י בשם בכסףֿמשנה

יג. זרעים 10)הלכה "כלאי א: משנה ח פרק כלאים
ח  פרק כלאים בירושלמי ואמרו ומלקיים". מלזרוע אסורים

עקיבא  ר' על החולקים חכמים (גם מודים "הכל א: הלכה
ועיין  אסור". שהוא באסור לוקה") כלאים "מקיים הסובר
סד. זרה עבודה בבבלי שאמרו ממה שהעיר במשנהֿלמלך

דמי". שפיר קיומי אף "הכל 11)"לרבנן שם: בירושלמי
אבל  מעשה, ידי על קיים בשלא אסור. שהוא באסור מודים
המחפה  דתניא כהדא לוקה, מעשה, ידי על קיים אם

לוקה". לט.12)בכלאים הכרם 13)קידושין כלאי שם:
כלאי  רבנן, בהם גזרו לארץ בחוצה בהנאה, אסורים שבארץ
גזרו  לא לארץ בחוצה בהנאה, אסורים אינם שבארץ זרעים

ד. הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אמרו:14)רבנן. שם
יט). יט, (ויקרא תזרע לא שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך
האילן). (=הרכבת בהרבעה שדך אף בהרבעה, בהמתך מה
נוהג  שדך אף לארץ, בחוצה בין בארץ בין נוהג בהמתך ומה
הא  ואלא ה), הלכה להלן (ראה לארץ בחוצה בין בארץ בין
והחילוק  לארץ". שבחוצה זרעים למעוטי ההוא שדך, כתיב
מהרבעה  למדו האילן הרכבת שלענין הפסוק, באותו הזה
למדו  זרעים כלאי ולענין לארץ, בחוצה גם שאסורה
שכך  קבלה, מדברי הוא - לארץ, חוצה למעט מ"שדך"
הגבורה. מפי רבינו משה עד איש מפי איש חכמים קיבלו

.„ÌÈÚ¯f‰ ‡l‡ ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡15 ≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰16‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ Ï·‡ ; »¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈

‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ¯wÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ

הנזרעים,15) הגרעינים ובגוף מהזרעים. הנצמח הדבר היינו
כאן. נתברר לא אדם, למאכל ראויים להיות צריכים אם

הכרם. כלאי לענין גֿה, הלכות ח פרק להלן יש 16)וראה
למאכל  הואֿהדין אלא דוקא, לאו אדם" ש"מאכל מפרשים
של  ועיקרים מרים עשבים אלא למעט בא ולא בהמה,
א) משנה א פרק (כלאים שנינו שהרי ראיה, והא רפואה.
זה  על ואמרו בזה". זה כלאים אינם והזונין, "החטים
מקומות  שכן כו' כלאים השעורים עם "הא שם: בירושלמי
ו  משנה ב פרק בתרומות הוא (וכן ליונים" אותן מקיימין
יח), הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אוכל. אינם שהזונין
(ר"י  הכרם כלאי זה הרי לבהמה, מקיימים העם רוב שאם
דוקא, אדם" ש"מאכל אומרים ויש וכסףֿמשנה). קורקוס
בין  מחלקים והם כלאים, דין אין בהמה במאכל ואילו
גם  שאסורים הכרם שבכלאי הכרם, לכלאי זרעים בכלאי
זרעים  ובכלאי בהמה. מאכל על גם גזרו והנאה, באכילה
לא  - והנאה באכילה ומותרים בזריעה, אלא אסורים שאינם
אין  ודאי לרפואה, שהוא דבר הרי לדבריהם: וראיה גזרו.
בדבר  גם הכרם בכלאי ואילו כאן, כמפורש זרעים כלאי בו
ואם  שם, כמפורש הכרם, כלאי משום בו יש לרפואה שהוא
הכרם  כלאי לבין זרעים כלאי בין וחילוק שיש עלֿכרחנו כן
אחד  בקנה עולים אינם שהדברים אלא שם). הפנים (מראה
מראה  בדברי שם (ועיין זונים גבי שם הירושלמי דברי עם

בזה). נדחק הוא שאף הפנים,

.‰:¯Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ?„ˆÈk .18 »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»

B‡ ‚B¯˙‡a Áetz ÏL ¯eÁÈ ·Èk¯‰L ÔB‚k ,ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿
Áet˙a ‚B¯˙‡19ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ∆¿¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»
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·Èk¯n‰ ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ
ÔÏÈ‡a ˜¯È20.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ - ˜¯Èa ÔÏÈ‡ B‡ »»¿ƒ»ƒ»¿»»∆¿»»

תזרע 17) לא 'שדך של מההיקש זה למדו לט. בקידושין
בהרבעה, בהמתך מה כלאים'. תרביע לא ל'בהמתך כלאים'
רטז. לאֿתעשה המצוות בספר וראה בהרכבה. שדך אף

ז.18) משנה א פרק מאכל 19)כלאים באילני שרק נראה
בירושלמי  אולם ד). הלכה למעלה (וראה הרכבה איסור יש
על  סרק עץ מרכיבין שאין מפורש ז) הלכה א פרק (כלאים

שם. ראשונה במשנה וראה מאכל. עץ שם,20)גבי משנה
"אין  גם אמרו שם ובמשנה יהודה. כרבי ולא חכמים כדעת
ועיין  זה. דבר השמיט ורבינו בירק", ירק כו' מביאין

עיון. צריך ועדיין ורדב"ז, כסףֿמשנה

.Â˙BÏÈ‡ BÏ ·Èk¯iL È¯ÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÌÈ‡Ïk21Ú¯ÊÏ ¯zÓe .22ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ Ú¯ÊÂ ÌÈÚ¯Ê ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈

EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚ¯ÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚ¯Ê ·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»≈«¿≈ƒ»¿»¿»¿∆»∆≈¿
„·Ïa ‰·k¯‰ ‡l‡ ˙BÏÈ‡a ÌÈ‡Ïk23. ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆»«¿»»ƒ¿«

מהלכות 21) י (פרק האילן הרכבת על מצווה שהגוי לפי
ואם  ס). בסנהדרין אליעזר ר' וכדעת ו, הלכה מלכים
משום  עובר כלאים, אילנות להרכיב לו מניח הישראל
שאיסורו  לפרש מסתבר (ויותר (משנהֿלמלך). עור" "ולפני
מלקיים  אסורים זרעים שכלאי שכשם מקיים, מטעם
(וכן  האילן הרכבת לקיים אסור כן ג), הלכה (למעלה
לגוי  מניח ואם ז), סעיף רצה סימן ביורהֿדעה מפורש

מקיים). הוא א.22)להרכיב פרק קידושין 23)תוספתא
שם.

.ÊÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰24˙BÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ÔÎÂ ,25 «≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ

¯·ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â ,‰ÏÈÎ‡a26¯Ò‡ ‡lL .ÔÚ¯Êe «¬ƒ»«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«
„·Ïa Ô˙ÚÈ¯Ê ‡l‡27¯eÁÈ ÚhÏ ¯zÓe .28ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»¿ƒ»»ƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»

.ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊpL ˜¯i‰ Ú¯fÓ Ú¯ÊÏÂ ,ÌÈ‡Ïk ·k¯‰L∆À¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…«ƒ∆««»»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

א.24) משנה ח פרק כדין 25)כלאים האילן הרכבת שדין
כלאים", תזרע לא "שדך בכלל היא שהרי זרעים, כלאי

(כסףֿמשנה). ה הלכה למעלה ביאור 26)כמפורש ראה
כא. סעיףֿקטן שם, ליו"ד בכלאים 27)הגר"א הוא כן

באכילה". ומותרים ומלקיים, מלזרוע "אסורים שם:
ד.28) הלכה א פרק וירושלמי ב, פרק תוספתא

.ÁÔÈBÚ¯f‰29Ì‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ «≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
‰‡e·z ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,31,ÌÈhÁ‰ : «ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙ÈË˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â32ÌÈÚ¯Ê Ïk Ô‰Â , ¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ

Ó ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡e·z‰ Ô «∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
Ê¯‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â33ÔÈÓLÓM‰Â ¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ

ÔÈ‚¯t‰Â34¯Ètq‰Â35Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡L ÔÈBÚ¯Ê ¯‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚ¯Ê ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»

Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯36ÏÎ‡Ó Ú¯f‰ B˙B‡ ÏL È¯t‰Â , ¿ƒ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«
¯ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ Ú¯Ê ÔB‚k ,Ì„‡37 »»¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ

Áˆw‰Â38˙ÙÏ Ú¯ÊÂ39È¯‰ - ÔzLt Ú¯ÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«∆«¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈
‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÏÏÎa ‡e‰40ÌÈBÚ¯Ê ÈÈÓ Ïk eÚ¯fiLk . ƒ¿«≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ

¯k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡¯˜ - eÁÓˆÈÂ el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»
‡Lc Ú¯f‰41˜¯È ‡¯˜Â ,42. «∆«∆∆¿ƒ¿»»»

למינים 29) וביאור כהקדמה היא הפרק, סוף ועד מכאן
(כסףֿמשנה). הבאים בפרקים למה 30)שיבואו הכוונה

"במהֿדבריםֿאמורים  ב: משנה ב פרק בכלאים ששנינו
ג. הלכה ב פרק להלן ראה בתבואה", נדרים 31)תבואה

שם.32)נה. רבינו בדברי ולהלן שם, כן 33)משנה
ולא  א, הלכה ומצה חמץ מהלכות ה בפרק גם רבינו כתב
הוא". דגן מין "אורז האומר: לז.) (ברכות נורי בן יוחנן כר'

א 34) פרק לחלה המשניות (פירוש כשכא"ש בערבי הנקרא
ד). המשניות 35)משנה (פירוש מא"ש ערבי בלשון

א). משנה א פרק פ"ב 36)לכלאים בכלאים שאמרו למה
ג. הלכה ב פרק ולהלן להלן 37)שם, ראה כרתי, הוא

ג. הלכה ג תרומות 38)פרק מהלכות ב פרק להלן (ראה
עיון). וצריך ג, ו).39)הלכה הלכה ג פרק להלן (ראה

ב 40) המשנה ה.לפי הלכה שם להלן וראה שם, כלאים
בני  שרוב רבינו, כתב ב הלכה מכירה מהלכות טז ובפרק
אוכלים  אדם בני מקצת ורק לזריעה, אותה קונים אדם

הם 41)אותה. שדשאים יט, הלכה ה פרק להלן וראה
בכרם. ה 42)כלאים פרק בכלאים ששנינו למה כוונתו

ירק  "הרואה ו משנה ושם בכרם", ירק "הנוטע ה משנה
הזרעונים  למיני גם אלא דווקא, לירק הכוונה שאין - בכרם"
ס"ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע ניכר שלא זמן כל

יב).

.ËÔ‰Ó Ú¯ÊÏ Ôk¯cL ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43Ïc¯Á‰Â44ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

C¯c ÔÈ‡L ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ .ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‡l‡ Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa45,˙BpË˜ ¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¬¬¿«

¯aÒk‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌÈ„¯z‰Â ÔBv‰Â ˙Ùl‰ ÔB‚k¿«∆∆¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«À¿»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B¯n‰Â Òt¯k‰Â¿««¿«¿«»¿«≈»∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ

.˙B˜¯È ÈÈÓƒ≈¿»

יח.43) הלכה ג פרק להלן וצריך 44)ראה שם, להלן ראה
יא, הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק גם וראה עיון.

עיון. ט.45)וצריך הלכה ד פרק להלן ראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המינין 1) מן שדהו הזורע אחר. זרע בו שנתערב זרע יבאר

וכיוצא  וצנון לפת אגודת הטומן כלאים. בו ראה וכשצמח
ונשארו  הזרע וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה
משמיעין  באדר בא' אחר. מין בה יזרע אם בארץ העיקרין
אין  אם לבדוק ביתֿדין שלוחי יוצאין בו ובט"ו הכלאים על

בשדות. כלאים

.‡·¯Ú˙pL Ú¯Ê2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,¯Á‡ Ú¯Ê Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰·¯Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈ¯OÚa3¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,·¯ÚÓ‰ ˙‡ Ú¯ÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ¯BÚO‰5‰˜BÏ -6. ««¿ƒ¿ƒ»«∆
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מ"א.2) פ"ב "שעם 3)כלאים שלמה' 'מלאכת כתב כן
כמה  (לפי ס"ה רצו סי' יו"ד ובשו"ע סאה". הם הרובע אותו
שעורים  של סאה בכ"ד שנתערבה חיטים של "סאה דפוסים)
קבים  שני בם שנתערב חיטים של סאה כ"ד כיצד, כו'
אחרים  כבדפוסים והנכון וכו'" עדשים קבים ושני שעורים

כ"ג". - אמר 4)"בכ"ג כן "לא ה"א: שם [ב'ירושלמי'
מותר, בשוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי וכו'
הכא  ברם תורה, איסור לבטל מרבה את תמן - אסור? מזיד
האיסורים  כל כלומר: עין". מראית מפני לבטל מרבה  את
לבטלם, אסור נתערבו ואם אסרתם, שהתורה מחמת איסורם
התערובת  ורק היתר, הוא ואחד אחד כל כלאים אבל
לעין  ניכרת היא אלאֿאםֿכן נאסרת התערובת ואין אוסרתם,
אחר, ממין רובע בסאה אין ואם ה"ה), פ"ג להלן (ראה
כלומר, כלל, איסור כאן אין לעין, ניכרת התערובת שאין
(וראה  איסור לידי כלל בא שלא אלא איסור, ביטול כאן אין
להתיר  ז) סי' (בתשובה הגרע"א כתב זה וכעין להלן).
בא  אינו מששים יותר שם שיש שכיון בחלב, בבשר ביטול
שקלים  למס' הרא"ש בפרישת כן מצאתי שוב איסור. לכלל
ניסן  להרב 2 הערה ג עמוד הכלאים, ועל ד"ה מ"א פ"א

אחר.5)זק"ש]. ממין זרע רובע בסאה [הגר"א 6)והיה
הנ"ל, ה'ירושלמי' מדברי זה על הקשה טו) ס"ק שם (ביו"ד
זה  שאין הרי עין, מראית מפני אלא איסורו שאין שאמרו
למעלה, המבואר ולפי לוקה? הוא ולמה התורה, מן איסור

מיושבים]. רבינו דברי

.·ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ7„Á‡Ï Û¯ËˆÓ - Ú¯f‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ?„ˆÈk .‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da ·¯Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈ¯BÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ Ú¯ÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏBt ÔÈa˜ ÈLe ÌÈL„Ú¬»ƒ¿≈«ƒƒ¬≈∆…ƒ¿««…
ÛÈÒBÈ B‡ d˙ˆ˜Ó ¯·ÈÂ ˙·¯Úz ÏL ‰‡Ò ËÚÓiL „Ú«∆¿«≈¿»∆«¬…∆¿»…ƒ¿»»ƒ
Ìlk - ÏBt‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈ¯BÚO‰L ;ÌÈhÁ‰ ÏÚ««ƒƒ∆«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«À»

È‡Ïk.ÌÈhÁ‰ ÌÚ Ì ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

אחד 7) ממין "בין שאמר: כתנאֿקמא שם, כלאים משנה,
מינים". משני ה"א.8)בין למעלה  שליש 9)ראה  הם

קבים. ששה שהסאה הסאה,

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10‰‡e·z ÈÈÓ e·¯Ú˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰·¯Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚ¯Ê Ï·‡ ;‰‡e·˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡e·z¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
- ˙BiË˜a B‡ ‰‡e·˙a Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙È·a ÔÈÚ¯BfM ‰nÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ Ô¯eÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa ·¯Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú Ú¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»

ב.10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי 12)חיטים,

לזרוע  כדי שלהם בקב ויש דקים, שהם גינה זרעוני שיש
יש  מהם קב ובחצי יותר דקים מהם ויש חיטים, סאה בית
באחד  לעולם בהם משערים לפיכך חיטים, סאה בית לזרוע
וראה  שם), (ר"ש מהם סאה בית בזריעת וארבעה מעשרים

ה"ד. אֿב:13)להלן הלכות למעלה רבינו שכתב מה לפי
של  סאה ושלשה בעשרים שנתערבה חיטים של "סאה
צריך  - חיטים" של סאה ושלשה עשרים "כיצד - שעורים"
פחות  סאה אלא דוקא, לאו כאן שהזכיר ש"סאה" לומר
בו  ונתערב בסאה. וארבעה מעשרים אחד שהוא הקב, רובע
אחר, ממין סאה בבית זריעה משיעור וארבעה מעשרים אחד

סאה. בבית זריעה שיעור כדי בתערובת: יש שבסךֿהכל

.„Ïc¯Á ?„ˆÈk14Ïc¯Á‰ È¯‰Â ,‰‡e·˙a ·¯Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
·˜ epnÓ ÔÈÚ¯BÊ15epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa ·w‰ ÔÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡16‰‡e·z ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ ·iÁ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚ¯BÊ ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
·˜ ÈˆÁ epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡e·z ÏL ƒƒ¿»≈ƒ∆¬ƒ«¿»¿»∆¿»

.ËÚÓÈ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ¿«≈

ה"ט).14) פ"א (למעלה גינה מזרעוני שהוא 15)וחרדל
וחצי  קב כגון עלה, "ותני שם: ב'ירושלמי' הסאה. שישית
ולא  שני, למין קב וחצי אחד, למין קב רבינו: ופירשה קב".
ראשונה' 'משנה ועי' שם, המשניות בפירוש שפירשה כמו

ראה 16)שם. וארבעה, מעשרים אחד פחות בסאה כלומר,
בסאה. וארבע וארבעים ממאה אחד הוא זה וחלק למעלה.

מהם 17) צריך סאה בית ולזרע מאד, עבים אלו גינה זרעוני
ושעורים. מחיטים מעשרים 18)כפול אחד חלק היינו

סאה. לבית שלהם הזרע הוא סאים, לשני וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt Ú¯Ê da ·¯Ú˙pL ‰‡e·z ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ·¯ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚ¯BÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÚLÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔzLt Ú¯Ê ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב.20) סוף שם 'ירושלמי'

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21·¯ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï·‡ ;e·¯Ú˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ Ôek˙ ‡lL·e¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

¯Á‡ Ú¯Êa Ú¯Ê ·¯ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
- ÌÈ¯BÚO ÏL È¯k CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי' כדי עירב כלומר,
(כסףֿמשנה). מהם וליהנות נתערבו 23)שניהם כלומר,

שניהם  לזרוע מכוין הוא זריעה בשעת אבל מאליהם.
ליהנות  מתכוין בשאינו מדובר בה"א ולמעלה מהם. וליהנות

המינים. משני

.ÊÚ¯Bf‰24Ba ‰‡¯ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa Ú¯Ê ÌÈ‡Ïk e¯Ó‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e·˙a ˙ÈË˜Â ‰‡e·z ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚ¯Ê B‡ ,29ÈBÚ¯Ê·e ˙ÈË˜Â ‰‡e·˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלי mi`lk zekld - mirxf xtq - lel` g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ÁÓBv‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰p‚ƒ»¿ƒ»»«≈«»ƒ»≈»ƒ
.BËÚÓÏ¿«¬

א.24) ו, קטן בקיומו 25)מועד רוצה ואינו זרעו לא והוא
ד). ס"ק רצו סי' ביו"ד "האחר".26)(ט"ז רומי: בדפוס

ס"ח. שם יו"ד בשו"ע הוא ממה 27)וכן רבינו זאת למד
עיי"ש. חֿט, הלכות להלן רומי:28)שהביא [בדפוס

"תבואה  לתקן שיש ונראה בתבואה", וקטנית "תבואה
בתבואה"]. וקטנית שבתלוש 29)[בקטנית] שאףֿעלֿפי

לבית  מהם בנופל וארבעה מעשרים אחד בהם משערים
(למעלה  בסאה וארבע וארבעים ממאה אחד דהיינו סאה,
לחיטים  הם שוים וצמחו, שגדלו לאחר - טו) הערה
רבה, תנובה יוצאת שלהם המועט הזרע מן שהרי ושעורים,

חשבונם. כפי ושעורים, מחיטים שש פי

.Á;„LÁÏ ÌB˜Ó LiL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»«¬»
ÏL BzÚcÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿«∆«¿»ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ«¿∆

eÏÚ Ô‰ÈÏ‡Ó ‡l‡ ,‰„O‰ ÏÚa30B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - «««»∆∆»≈¬≈∆»≈¿«¿ƒ
.ËÚÓÏ¿«≈

מ"ה.30) פ"ב כלאים

.ËÒÈËÒ‡ ÈÁÈÙÒ da eÏÚL ‰‡e·z ÔB‚k ?„ˆÈk31, ≈«¿¿»∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÔzÏ˙Â32Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ dÚ¯fL33ÈÈÓ da eÏÚL ¿ƒ¿»∆¿»»¿«¬«»»∆»»ƒ≈

‡e‰ „ÈÒÙÓ ‰fL ;ÌÈ·OÚ34.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ∆∆«¿ƒ¿≈…«≈»∆

שם,31) המשניות' ('פירוש התכלת כמין בו שצובעים [הוא
מתנות  מהל' (פ"ב אוכל ואינו מ"א), פ"ז שביעית ורע"ב
במיני  הי"ג שמיטה מהל' בפ"ז העתיק וכן ה"ב). עניים
שם) (שביעית במשנה שכתוב כמו ולא "אסטיס", הצובעין
למעלה  ראה נאכלים, שלו הספיחים אבל איסטיס", "ספיחי
מאכל  שיהא צריך הפנים' 'מראה דעת שלפי ה"ד פ"א

('פירוש 32)אדם]. פניגיריג ובלע"ז חלבא, בערבי:
שם). העשבים,33)המשנה' אותה מפסידים שאז

העשבים  מן נפסדת אינה לזריעה, זרעה אם אבל כדלהלן,
פא.). זה 34)(בבאֿקמא שאין מראים הדברים כן, ואם

השדה. בעל של מדעתו

.È?Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‰Úe¯Ê ÔzÏz‰L Ú„eÈ ‰n·e«∆ƒ»«∆«ƒ¿»¿»¿«¬«»»
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‰Úe¯Ê ‰˙È‰Lk35.·È·Ò Ïe·b dÏÂ ¿∆»¿»¿»¬¬¿»¿»ƒ

36˙B¯b‰ ÌB˜Ó ÔÎÂ37ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ da eÏÚL ¿≈¿«¿»∆»»ƒƒ«¿≈≈
‰ˆB¯ BÈ‡L Úe„È ¯·c‰ È¯‰L ;¯˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ«¬…∆¬≈«»»»«∆≈∆

˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÁÓˆ ÁÓˆiL38Ô˙ˆ˜Ó ¯ÈÒ‰ Ì‡Â .39 ∆ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿»»
‰l‚ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈnÓ ıeÁ Ïk‰ ¯˜Ú :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -¿ƒ¬…«…ƒƒ∆»∆¬≈ƒ»

.¯‡M‰ Ìei˜a ‰ˆB¯L BzÚ„«¿∆∆¿ƒ«¿»

שם.35) בדפוס 36)בבאֿקמא נראה וכן להיות, צריך כן
שם.37)רומי. להיות 38)כלאים, צריך הגרנות שמקום

שם). המשנה' ('פירוש בו לדוש כדי שם.39)חלק משנה,

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡40‰Ó˜L ÏL ÔcÒ CB˙a ˙B˜¯È41 ≈¿ƒ¿»¿«»∆ƒ¿»
da ‡ˆBiÎÂ42˙ÙÏ ˙c‚‡ ÔÓBh‰ .43ÔBˆe44‡ˆBiÎÂ ¿«≈»«≈¬À«∆∆¿¿«≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz da45˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ,ÔÙb‰ ˙Áz elÙ‡ , »««»ƒ»¬ƒ«««∆∆ƒ»ƒ¿»
ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰46LLBÁ BÈ‡ -47‰ˆB¯ BÈ‡ È¯‰L ; ∆»ƒ¿Àƒ≈≈∆¬≈≈∆

L¯L‰aÔÈÏÚ‰ eÈ‰ ‡lL B‡ ,‰c‚‡ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ô˙ ¿«¿»»»¿ƒ≈»¬À»∆…»∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ LLBÁ - ÔÈl‚Ó¿Àƒ≈ƒƒ¿«ƒ

מ"ח.40) פ"א מדברית 41)שם תאנה היא השקמה
ענפיה  נחתכו שלא עד מ"א) פ"א לדמאי המשנה' ('פירוש
קוצצים  הרבה וגדלה וכשמזקינה השקמה, בתולת נקראת
השקמה  סדן ונקראת במקומם, אחרים ובאים הענפים

במשנה). סח: בבאֿבתרא בכל 42)(רשב"ם ירק מיני כל
זרעים  בכלאי כאן רבינו הכניס למה לעיין ויש אילן. מין
ה"ה, פ"א למעלה להביאו לו היה האילן, הרכבת של דין

ה'לבוש'. בשם שם שלמה' 'מלאכת בכלאים 43)וראה
וב'ירושלמי' וצנונות". לפת "הטומן הגירסא: מ"ט שם
של  ואגודה לפת של אגודה כגון חייא רבי "תני מפרש:
כלאים, משום חשש אין באגודה שדוקא רבינו וסובר צנון".
רוצה  שאינו בדעתו וגילה שתילתה, כדרך שלא שזהו

בדבריו. שמסיים כמו פ"ג 44)בהשרשתה. להלן ראה
בזה. זה כלאים אינם וצנון שלפת שם 45)ה"ו, במשנה

דווקא, לאו שגפן רבינו וסובר הגפן", "תחת אלא נזכר לא
רכה  שהיא בגפן שאפילו להשמיענו כדי אלא גפן נקטו ולא
להלן. וראה ה"א), פ"ג להלן (כסףֿמשנה חששו לא

לענין 46) שרק (כאן), והראב"ד נ:) (שבת רש"י כדעת שלא
מקצת  שיהיו צורך אין כלאים לענין אבל כן, אמרו שבת

מגולים. האילן",47)העלים "תחת גם רבינו שנקט מכיון
בכל  שהרי באילן, ירק הרכבת של בחשש שהמדובר נראה
בלבד. הרכבה אלא כלאים, איסור אין מגפן חוץ האילנות
ירקות  נוטעין "אין לדין זו הלכה שנסמכה ממה נראה וכן
באילן, ירק הרכבת בענין העוסקת שקמה", של סדן בתוך
המבריך) ד"ה יט. (בבאֿבתרא ה'תוספות' כדעת ולא
גפן, גבי על אלא ירק להביא נאסר שלא (שם), והרמב"ן
אילנות, בשאר אבל לתוכה, נכנסים והשרשים רכה שהיא
באופן  דבריו רבינו פירש שלא ומכיוון מותר. - קשים שהם
הר"ן  כדעת שסובר נראה והגפן, האילן את שהבריך
וראה  שם. (בבבאֿבתרא והרשב"א פ"א) סוף (קידושין
בדבריו  שם להגיה ויש מ"א, פ"ז כלאים שלמה' ב'מלאכת
כשרשים  ירק של בשרשים שגם הרשב"א), במקום הרמב"ן
הי"ג, פ"ח להלן (ראה הרכבה איסור יש אילן, של
ד), סי' כלאים (הלכות כהרא"ש ולא שם), ובכסףֿמשנה
שלא  שם) (כלאים הגפן" את "המבריך המשנה על שכתב
הגפן, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא הרכבה אסרו
ספר  חמדה' 'ארץ בספר (וראה מותר בשרשים שרשים אבל
את  "המבריך במשנה שנקטו [ומה ט). פרק ב מדור ב
ולא  בגפן אלא הרכבה אסרו שלא מזה שנראה הגפן",
(ראה  כשהבריכה אלא אסרו לא בגפן וגם אילנות, בשאר
לרבותא, מבריך שנקט רבינו, לדעת לומר צריך - למעלה)
חשש  יש קצת, קשים שהענפים הגפן את במבריך שאפילו
שבשרשים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליהם, יכנסו שהשרשים
אלא  אינו וזה חשש. יש שוודאי הענפים, מן רכים שהם

בשא  אבל ביותר, קשים אינם שהענפים אילנות,בגפן, ר
אבל ש  במבריך, הרכבה של חשש אין מאד, קשים הם

להלן  וראה אחר, באילן אפילו אסור רכים, שהם בשרשים
ה"ז]. פ"ו

.·È‰Úe¯Ê ‰˙È‰L ‰„O48e¯‡LÂ Ú¯f‰ ¯ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mi`lkקלב zekld - mirxf xtq - lel` h"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡a ÔÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a Ú¯BÊ ‰È‰È ‡Ï - ÌÈL ‰nk ¯Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈ¯wÚ‰ ¯˜ÚiL „Ú ¯Á‡«≈«∆«¬…»ƒ»ƒ

משם 48) נראה וכן שם. במשנה וכפירושו מ"ה, פ"ב כלאים
אם  כו' חיטים זרועה שדהו "היתה הי"ג) להלן (הובאה מ"ג
ואחרֿכך  הופך אלא אופך, ואחרֿכך אזרע יאמר לא צימחה
(שם  באילן כמו הזרעים גומם אם מועיל לא כלומר, זורע".
('משנה  שלפנינו להלכה מקור הרי ה"ו). פ"ו ולהלן מ"ד,

הראב"ד. בהשגת ועי' מ"ג). שם ראשונה'

.‚Èe‰„O ‰˙È‰49dÚ¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ - ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈ¯BÚO¿ƒ…∆∆ƒ¿¿«ƒƒ«¿ƒ»«
,ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓk ı¯‡a eÚÈÏ˙ÈÂ ÌÈhÁ‰ e„ÒtiL∆ƒ»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¿¿»»ƒ

‰Â¯ e‰„O ‰˙È‰ Ì‡50dÎÙ‰È Ck ¯Á‡Â ,51‰L¯ÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .¯Á‡‰ ÔÈn‰ Ú¯ÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ L¯BÁ ‡l‡ ,‰¯˜Ú ‡lL ‰hÁ ¯‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k ¯Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈL¯BÁL C¯„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰Â¯zL52. ∆ƒ¿∆

ג.49) משנה היא 50)שם, כמה "עד פ"א: שם תוספתא
) הטינא במקום ימים, שלשה ששהת (מקום) עד מתלעת,
יבש, מקום = ) הגריד במקום לא אבל ממים), רוה מקום =
ה"ב. שם ב'ירושלמי' וכן ימים). משלשה יותר צריך ששם

ואח"כ 51) ויופך שתתליע עד לה "ימתין שם: במשנה,
אם  אלא אחד מין לזרוע הותר שלא רבינו ומפרש יזרע",
הלשון  מפרש בהשגותיו הראב"ד אבל הפך. וגם התליע

הזרע. את יהפך או שיתליע עד ימתין כן 52)במשנה:
הרביעה", כתלמי חורש? יהא "כמה שם: במשנה הוא
כדי  המטר, קודם אותה שהופכין כמו אותה שיחרוש והיינו
כמו  אותה שיחרוש והיינו בעומקה, ויכנס בה המטר שירד

המ  קודם אותה ויכנס שהופכין בה המטר שירד כדי טר,
המשנה' ('פירוש בו מעמיקין ואין קל ההפוך וזה בעומקה,

שם).

.„ÈÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ CÏÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â Ct‰È -53BzÓ‰a „È¯B‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓv‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯˜Â dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»∆«∆«¬≈∆À»ƒ¿…«»
.¯Á‡ ÔÈÓƒ«≈

שם.53) שם.54)משנה, תוספתא,

.ÂË¯„‡a „Á‡a55Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈ‡Ïk‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿»»»
.ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈwÓe e‰„OÏe B˙p‚Ï ‡ˆBÈ≈¿ƒ»¿»≈¿«ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

¯OÚ ‰MÓÁ·e56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ·aÒÓe57.˜c·Ï ¿«¿ƒƒ¿…

מ"א.55) פ"א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.ÊË‰BL‡¯a58ÈÏÚa eÈ‰Â ,ÔÈÎÈÏLÓe ÔÈ¯˜BÚ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ¿»«¬≈
eÈ‰iL eÈ˜˙‰ .Ô‰È˙B„O Ô‰Ï ÔÈwnL ÌÈÁÓO ÌÈza»ƒ¿≈ƒ∆¿«ƒ»∆¿≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡e‰Â .ÌÈ‡Ïk B· e‡ˆÓiL ‰„O‰ Ïk ˙‡ ÔÈ¯È˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ¯Á‡ ÔÈÓ ∆ƒ¿¿»ƒ«≈∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
.da eÚbÈ ‡Ï - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡¬»»ƒ»…ƒ¿»

מ"ב.58) שם א.59)שקלים ו, קטן מועד

.ÊÈ„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ¯ÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«
eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡¯Ï61ÔÈ‡ - ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈

Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈ¯È˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ
.‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

á"ôùú'ä ìåìà è"é éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
איפכא,1) או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר

העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן
שדהו  הייתה כלאים. שהם זרעים שני בין מרחיקין כמה
שדהו  הייתה בצדה. אחר ירק לזרוע וביקש ירק זרועה
זרועה  שדהו הייתה ירק. בתוכה לזרוע ורצה חטים זרועה
בין  והפסק שעורים. בצידן לזרוע לחבירו מותר אם חטים,
חטים  שדהו הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני
חטים  בצד פשתן תלם לזרוע מותר אם שעורים, חבירו ושל
אם  תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו.

חרדל. ביניהם יזרע

.‡„¯Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚ¯fa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙B¯eˆÏ2‰„B·Ú‰Â3 ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿¿»¬»

Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈÈÓ ÈLk ‰‡¯iL „Ú ,ı¯‡‰ ÔÈ„·BÚL∆¿ƒ»»∆«∆≈»∆ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆ƒ¿≈ƒ∆»≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

מצרי 2) חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי שם להם יש ולפיכך
מצרית. שטומנים 3)ודלעת שם על רמוצה" "דלעת כמו

ראוייה  ואינה מר שטעמה מפני חם אפר הוא ברמץ, אותה
זו. הטמנה בלי לאכילה

.·‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL ÌÈÚ¯fa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰¯eˆ ˙BÈ‰Ï ‰·B¯˜ Ô‰ÈL ˙¯eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈¬ƒ∆ƒ

.‰Ê∆

זה 4) כלאים לזה זה שדומין פי על "אף כלאים: במשנה
בזה".

.‚ÌÈlb ˙¯ÊÁ ÌÚ ˙¯ÊÁ‰ ?„ˆÈk5ÌÚ ÔÈLÏÚ‰Â , ≈««¬∆∆ƒ¬∆∆«ƒ¿»À¿ƒƒ
‰„O ÈLÏÚ6‰„O ÈL¯k ÌÚ ÔÈL¯k‰Â ,7ÌÚ ¯aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ¯‰ ¯aÒk8Ïc¯ÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,È¯ˆÓ Ïc¯Á ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙È¯ˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ‰ˆeÓ¯‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈ¯BÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆
ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜¯t‰Â ,¯Ètq‰14ÌÚ Ô·Ï ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ
ÌÚ ·e¯k‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ

¯B˙·B¯z‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„¯z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆
ÌÚ Ïc¯Á‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï·‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלג mi`lk zekld - mirxf xtq - lel` h"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙È¯ˆÓ ˙ÚÏc ÌÚ ˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e ,ÔÒÙl‰««¿»¿««¿»ƒƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««
el‡ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆeÓ¯‰»¿»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

הררית".5) וחסא גנית "חסא פרדס 6)והן של עולשין יש
מדבר. של החציר 7)ועולשין וזהו כרתים, הם כרשין

מדבר. של וכרתי גינה של כרתי ויש בתורה. הנזכר
ומדברי".8) "גני שדה". כסבר עם "כסבר שם: במשנה

בתורה. הנזכר גד זרע המדינה.9)והוא והוא 10)חרדל
כן  ועל וטבעו. בתכונתו בארץ וישתנה החיטה, ממיני מין
הזונה. ליבם כמו היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא

מדבריות.11) מדברית.12)שעורים מין 1)3חיטה
המדבריות. החיטים עגולים 14)ממיני לבנים גרגרים

וקראוהו  השעורים, לטבע קרוב וטבעו להשתבר, קשים
קרטומ"ן. דקים.15)הרופאים: שקלחיו מדברי כרוב

.„ÔÈÏÚa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ÔÈÈÓ ÈL LiL ÔÏÈ‡a ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆≈¿≈ƒƒ∆ƒ∆»∆∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯ta B‡«≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ

„¯ÊÁ‰ ÌÚ Áetz‰ ?„ˆÈk16ÔÈ˜Ò¯t‰Â ,17ÌÚ ≈««««ƒ««¿»¿««¿¿ƒƒ
ÔÈÙÊÈM‰Â ,ÌÈ„˜M‰18ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓÈ¯‰ ÌÚ «¿≈ƒ¿«≈»ƒƒ»ƒƒ««ƒ∆ƒ

ÌÚ ÌÈÒb‡‰ Ï·‡ .‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬≈≈ƒ¿«ƒ∆»∆¬»»«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ„¯ÊÚ‰ ÌÚ ÌÈLÈ¯t‰Â ,ÌÈÏÓËÒe¯w‰«¿¿¿¿ƒ¿«¿ƒƒƒ»À¿»ƒ≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לחזירים.16) פריו ומשליכים יערי. וכשהם 17)תפוח
לשקדים. דומים צאתם, בתחילת בירושלמי 18)קטנים,

שזיפים. יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע מפרש:

.‰ÏÚ Û‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÏÈ‡Â ÌÈÚ¯Ê ÌL LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ»¬≈««
‰Ê ÏL ÔÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ·Ëa ÔÈÈÓ ÈL Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
ÏL È¯ÙÏ ‰ÓBc ‰Ê ÏL È¯t B‡ ‰Ê ÏL ÔÈÏÚÏ ÔÈÓBcƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ∆
- „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÂ‚ ÈLk e‡¯iL „Ú ,ÏB„b ÔBÈÓc ‰Ê∆ƒ¿»«∆≈»ƒ¿≈¿»ƒƒƒ∆»
ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L ;‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡ÏÎÏ Ô‰Ï eLLÁ ‡Ï…»¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆∆≈¿ƒ

.ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ‡ÏÎa¿ƒ¿«ƒ∆»«««¿ƒ»«ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "oird zi`xn xg` `N` mi`lkA oiklFd oi`W." ¤¥§¦§¦§©¦¤¨©©©§¦¨©¦

מכיון  מ"מ בטבעם, מינים שני היותם אף שעל כלומר,
כמין  שנראים כך כדי עד לשני אחד דומים עין שלמראית

יחד. לזורעם ומותר כלאים דין בהם אין אחד
איסור  ביטול בגדר אינו הדבר שהיתר זה בדין החידוש
אסור  במאתיים שבטל שאף במאתיים שעולה כלאים
וכן  במאה תרומה לערב שאסור כשם לכתחילה לערבו
איסור  מבטלין שאין כיון היתר של בששים איסורים שאר
לזורעם  מותר אחד מין כשנראים בנדו"ד אבל לכתחילה,
שמבטלים  (כלאים) איסור של מציאות זה שאין מכיון יחד
"שאין  כיון כלל איסור כאן אין שמלכתחילה אלא אותו,

העין". מראית אחר אלא בכלאים הולכים
הרמב"ם  דברי יסוד על האדם בעבודת הוראה מכאן
עד  - כו'" הדעות לתקן . . אלא אינן התורה דיני ש"רוב

שיכולה  שאף עין, מראית של הענין ונוגע חשוב כמה
או  במעשה מדובר אין הרי האי? כולי מאי מחשבה להיות
פשיטא  ומהם אסורים שהם התורה אומרת עליהם דיבור
ללא  בלבד, עין למראית בנוגע אלא להתרחק, שצריך

בזה. החומרה ומה דיבור או מעשה
נוסף  כי עיניכם" אחרי . . תתורו "ולא אמרה התורה אבל
(כפי  פועל לידי ומביא חומד" והלב רואה ש"העין זה על
עם  להלחם שיצליח ידע אילו גם בנפשי') איניש שידע
עצמה  שהראי' הרי בפועל, מעשה לידי יגיע ולא היצר
לבטל  כיצד עצות לחפש צריך ואח"כ בנפשו רושם עושה
שמלכתחילה  הרי העין" ב"מראית כשנזהר אבל זה. רושם
זה  שאין כאמור, כלל, האיסור מציאות בעולמו קיימת לא
אין  שמלכתחילה אלא אותו ומבטלים איסור שישנו באופן

כלל. איסור של מציאות כאן
.a oniq mirxf xtq zekln oii

.Â˙Ùl‰ ?„ˆÈk19,‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔBv‰ ÌÚ ≈««∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆»∆
ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - Òetp‰ ÌÚ ˙Ùl‰Â .ÔÈÂL Ô‰È¯tL ÈtÓƒ¿≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆ƒ«»≈»ƒ¿«ƒ
ÌÚ ÔBˆ Ï·‡ .ÔÈÂL Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÈtÓ ,‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ∆»∆»ƒ¬»¿ƒ

Ê ÔÈÓBc ÔÈÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Òetp‰È¯t‰Â ‰ÊÏ ‰ «»««ƒ∆∆»ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ
‰Ê È¯t ÌÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - È¯tÏ ‰ÓB„∆«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˙BÈa ‰Ê È¯t ÌÚhÓ ˜BÁ»̄ƒ««¿ƒ∆¿≈¿≈…«≈»≈

נאכלים,19) שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי על [אף
שכל  רבינו כתב הרי - כלל כלאים איסור אין כאלה ובזרעים

ירק]. בכלל היא הזרע ניכר שלא זמן

.ÊÌÈ‡Ïk Ô‰L ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ‰nk«»«¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ eÈ‰iL È„k ?‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¬»

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡È·ea¯Úa eÚ¯ÊpL ÔÈ‡¯ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬≈∆»

.ÁÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰a LÈ ÌÈa¯ ÔÈ¯eÚLÂ¿ƒƒ«ƒ≈««¿»»«…«…¿ƒ…∆
˙B˜Bi‰ ÁelLÂ ÔÈÏÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ˙Ú¯Êp‰ ‰„O‰20. «»∆«ƒ¿««¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ««¿

הרכים.20) הענפים

.ËLw·e ,‰‡e·z ÔÈÓ ‰Úe¯Ê ‰˙È‰L e‰„O ?„ˆÈk≈«»≈∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
˜ÈÁ¯Ó - ˙Á‡ ‰„Oa ˙¯Á‡ ‰‡e·z ÔÈÓ dcˆa Ú¯ÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ

Ú·¯ ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»
ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«

„v‰ ÔÓ ÔÈa23- ‰f‰ ¯eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆
‰ML CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡Â ;¯eÒ‡»¿≈∆«∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

.ÌÈÁÙË¿»ƒ

ושיעורו 21) תבואה, הקב רובע בו שזורעים מקום והוא
קבים. שישה הסאה שהרי בסאה, וארבעה מעשרים אחד

"בית 22) המשנה: בפירוש כתב וכן "כעשר", לכתוב דקדק
בקירוב". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע
על  וחומש אמות עשר שהרי מדוייק, החשבון שאין מפני
אחד  ועוד אמות וארבע מאה אלא אינן וחומש אמות עשר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mi`lkקלר zekld - mirxf xtq - lel` h"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וארבע  מאה הוא רובע, בית ואילו באמה. וחמש מעשרים
בקירוב. אמה שלישי ושני צורך 23)אמות אין כלומר,

במקום  אלא השדות, אורך שבכל רובע בית של להפסק
הצדדים. מן או באמצע או אחד:

.È‰„O dcˆa Ú¯ÊÏ Lw·e ,˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,¯Á‡ ˜¯È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««
BÈ‡Â ;¯eÒ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈

ÁÙË CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי
טפח".

.‡È,‰‡e·z ‰Úe¯Ê ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ B‡ ˜¯È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú·…̄«

.·ÈÔÈ¯eÚMa ‰˜Á¯‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈

ÔÈnÓ ˜¯È ÏL ‰¯eL dcˆa Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,˜¯È ‰Úe¯Ê¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰¯eM‰ ÔÈ·e ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic - ¯Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁ¯Â „·Ïa ÌÈÁÙË ‰ML Bk¯‡ ,„Á‡26. ∆»»¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿»¿¿»¿

ששיעורו,25) אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של
סאה  זריעת כדי ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין

המשנה:26)וחצי. בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב
מה  והוא עומקה. כפי ההיא החפירה רוחב להיות "צריך
עומקו  יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה",

.‚ÈdÎB˙a Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,‰‡e·z ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL elÙ‡ ,˜¯È ÏL ‰¯eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ÔÈÎazÒÓe ÌÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡e·z‰ ÔÓ ¯˜ÚÈ - da eÎazÒÂ ‰‡e·zÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL - ¯Á‡ ÔÈnÓ ‰¯eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰¯eL Ú¯Ê Ì‡L∆ƒ»«»ƒƒ∆¿»ƒƒ«≈∆«

„Á‡ ÌÏz Ô‰ÈÈa ˙BÈ‰Ï27.¯‡a˙iL BÓk , ƒ¿≈≈∆∆∆∆»¿∆ƒ¿»≈

[וכן 27) שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני שהרי
חיטים  זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש
זורע  להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת

שעורה"]. ואחת חיטה אחת

.„È˜ÈÁ¯‰28,Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL ÔÈa ƒ¿ƒ≈¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆
‰‡e·z ‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»¿»
‰‡e·z‰ ÏÚ ˜¯È B‡ ,˜¯È Èab ÏÚ ˜¯È B‡ ‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»»»««≈»»»»««¿»
˜ÈÁ¯‰ È¯‰L ,¯zÓ Ïk‰ - ˜¯i‰ ÏÚ ‰‡e·z B‡¿»««»»«…À»∆¬≈ƒ¿ƒ
.‰a¯‰ ˙ÎLÓ ‡È‰L ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏcÓ ıeÁ .¯eÚMk«ƒƒ¿««¿»ƒ∆ƒƒ¿∆∆«¿≈
.e¯‡aL BÓk ,‰ÈÙlÓ ¯˜ÚÈ - ‰˙Ë Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«¬…ƒ¿»∆»¿∆≈«¿

תבואה 28) ירק, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה "תבואה
מותר". הכל - תבואה גבי על ירק ירק, גבי על

.ÂË¯ea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29¯È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C¯„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‡e‰L ¯„‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚34¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

¯Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆

שיהא 29) שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום
כמו  ושיעורו בקרקע חפור בור מפרש: והרדב"ז רובע. בית

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חרוש.30)חריץ מקום
טיט.31) בלי סדורות אבנים ארבע 32)גדר דרך סתם

רוחב. פירש 33)אמות והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו הוא
טפחים. שלושה הארץ מן גבוה מפרשים,34)שאינו יש

כנ"ל  שהוא, כל עביו שגדר פי על ואף עובי. הוא זה שרוחב
החמירו. גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע -

.ÊË¯·„ B‡ ‰˜Á¯‰ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;e‰„O CB˙a Ú¯fLa ?ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

Ú¯ÊÏ B¯·ÁÏ ¯zÓ - ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê35.ÌÈ¯BÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ¯eq‡‰ ÔÈ‡ - ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
Ú¯Ê˙ ‡Ï ı¯‡‰ :¯Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O Ú¯ÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a Ú¯Ê elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
CeÓÒ ÌÈ¯BÚO„Ú ÌÈ¯BÚO‰ Ú¯Ê CLÓe ,ÌÈhÁÏ ¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«

‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ‰Úe¯Ê ‡È‰L B¯·Á ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈ¯BÚO‰ e‡¯pL ÈtÓ ,¯zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.B¯·Á ‰„O¿≈¬≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"?liCaOd xac F` dwgxd KixSW mixEn` mixaC dOA©¤§¨¦£¦¤¨¦©§¨¨¨¨©©§¦
EdcV KFzA rxGWA."'Ek §¤¨©§¨¥

שנאמר  שאף משביעית, כלאים שונה חבירו שדה בענין
" ו שדךבה תזרע לדין כרמךלא הבדל אין כו'" תזמור לא

מעבודת  מלאכה בכל ואסורים חבירו לשדה שדהו בין
כיון  בפשטות, הדבר וטעם חבירו). שדה לזורע (גם הארץ
"שתשבות  כלומר גו'" הארץ "ושבתה נאמר שבשביעית
במה  להבין צריך עדין אבל ממלאכתה", בשביעית הארץ
שבכלאים  משביעית זרעים כלאי איסור תוכן נשתנה
על  שהמצוה בשביעית משא"כ ב"שדך" רק הוא האיסור

חבירו. שדה על גם ובמילא הארץ שביתת
בטעמים  תלוי לכלאים שביעית בין ההבדל בזה: והביאור
מחמת  לא צ"ל המצוות שקיום (אף האיסורים שני של

במצותיו  קדשנו "אשר משום אלא ").וצונו הטעם
"כדי  שהוא נבוכים במורה מבואר שביעית, איסור בענין
בהלכה  גם והובא  בהברתה", ותתחזק האדמה יבול שירבה
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את  מכחישים שנה אחר שנה השדה את זורעים שכאשר
ולכן  עצמה לקרקע שייך שביעית איסור גדר ונמצא הארץ.

חבירו. שדה ובין שדהו בין נפק"מ אין
הכחות  "מערבב שעי"ז משום הוא כלאים איסור טעם אבל
ועשב  עשב כל לך אין . . הצמיחה כח . . הנותנים העליונים
גדל", לו ואומר אותו מכה מלמעלה מזל לו שאין מלמטה

האיסו  כך כיון ומשום חבירו בשדה ולא ב"שדך" רק הוא ר
יזרע  אם ולכן אחר "מזל" יש לחבירו השייכת שלשדה
בשמים  המזלות עירבוב בזה אין כלאים חבירו שדה

לזה). זה שייכים (שאינם
בתוך  זרע "אפילו ברמב"ם, ההלכה המשך לבאר יש עפ"ז
עד  השעורים זרע ומשך לחטים סמוך שעורים שדהו
מותר  זה הרי שעורים זרועה שהיא חבירו לשדה שסמכו
שדה  סוף שהן שדהו שבתוך השעורים שנראו מפני
ב"שדך" נזרעו הכלאים זה שבמקרה אף כלומר, חבירו"
בשדה  נזרעו השעורים כאילו שנראה כיון מקום, מכל
כלאים  איסור של טעמו שכאמור כיון מותר, ה"ז חבירו
הדבר  נראה כיצד נוגע לכן בשמים המזלות ערבוב הוא
חיצוניות  אלא להכיר יכולים אינם המלאכים כי לעינים
שיראה  האדם (וכמו בשר לעיני נראים שהם כפי הדברים
רק  אם ולכן האדם מחשבות יודעים ואינם לעינים) רק
עי"ז  יגרם לא שוב חבירו בשדה הם שהכלאים נראה

העליונים. כחות ערבוב
נזק  לגרום היכולה בזריעה האדם: לעבודת הוראה ומכאן
בשדה  גם לזרוע שלא להזהר יש השדה, הכחשת - גשמי
אלא  גשמי נזק גורמת שאינה בזריעה משא"כ חבירו,
הזולת  על להשפיע כלומר חבירו בשדה לזרוע שנמנע
אומרים  כו' העליונים כוחות לערב שלא רוחני חשש מפני
שהם  רוחניים בחשבונות ולהתערב כך על לדאוג שאין לו
אלא  עוד ולא אליו, שייכים ואינם קונו לבין שבינו עניינים
(אבל  הזולת אל כשייך לאחרים הנראה בענין שאפילו
העליונים  הכחות לעירוב "לדאוג" לו אין אליו) שייך באמת

כו'.
.a oniq mirxf xtq zekln oii

לו 35) לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים "שלו
המין". בספרא 36)מאותו שנאמר ממה רבינו כן למד

בהמתך  אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת
תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
של  ממעט ש"שדך" הרי כן, אמרו לא זרעים בכלאי ואילו

אחרים.

.ÊÈdcˆa B¯·Á ‰„Oe ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ»
ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê37ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ BÏ ¯zÓ - ¿»ƒƒÀ»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»

Ï CeÓÒ BlL ÌÈhÁ „ˆaÚ„BÈ ‰‡B¯‰L .B¯·Á ‰„O ¿«ƒƒ∆»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈«
‡ÏÂ ,ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»¿…
Ú¯ÊÏ ‡È‰ ‰Èe‡¯ Ì‡ e‰„O ˜c·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…»≈ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰˙ÁL‰Ï Ú¯BÊk ‡ˆÓÂ ,‡Ï Ì‡ ÔzLt38CÎÈÙÏ .39 ƒ¿»ƒ…¿ƒ¿»¿≈«¿«¿»»¿ƒ»
ÔÈnÓ Ô‰L el‡ ˙B¯eL ÈzL ÔÈa ¯Á‡ ÔÈÓ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«ƒ«≈≈¿≈≈∆≈ƒƒ

BlL CB˙a ˜ÈÁ¯iL „Ú „Á‡40. ∆»«∆«¿ƒ¿∆

ממין 37) השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו
בוודאי  שזה שדהו, באמצע פשתן זורע כאילו ונראה אחד,
פשתן  לזרוע שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור

זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, ובזורע 38)בסוף
כלאים. איסור אין מפני 39)להשחתה הוא ההיתר וכל

שאין  מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל
אסור. - כן לסמוך.40)לומר מותר חברו לצד אבל

.ÁÈe‰„O ‰˙È‰41ÈL ÔÈÚe¯Ê dcˆaL B¯·Á ‰„Oe »¿»»≈¿≈¬≈∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
‰‡e·z ÈÈÓ42elÙ‡ ÚÈ¯ÁÂ Ïc¯Á Ì‰ÈÈa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ƒ≈¿»…ƒ¿«≈≈∆«¿»«¬ƒ«¬ƒ

„Á‡ ÌÏz el‡Ó ÌÈÚ¯BÊ ÌÚ‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÌÏz43. ∆∆∆»ƒ¿≈∆»»¿ƒ≈≈∆∆∆»
- ˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL ÔÈÚe¯Ê ˙B„O‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«»¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÛÈw‰Ï ¯znL .ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á Ô‰ÈÈa Ú¯ÊÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«≈≈∆«¿»¬ƒ«∆À»¿«ƒ
ÈtÓ ,‰‡e·z‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á«¿»¬ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿≈

d˙B‡ ÔÈ˜ÈfÓ ÔÈ‡L44˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .45Ú¯Ê ÏL ∆≈»«ƒƒ»¿≈ƒ»¿»»ƒ∆∆«
È¯‰ - e‰„O CB˙a ¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL ÚÏˆa ˙Ú‚B ‰Ê∆««¿∆«∆∆«»«≈¿»≈¬≈
ÔÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈
˙ÈÂÊa ˙Ú‚B ‰Ê Ú¯Ê ÏL ˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»¿»»ƒ∆∆«∆««¿»ƒ

‰„O ÛBÒk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL46Ú‚pL ∆∆«»«≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»∆∆»«
‰„O ÛBÒa47,‰Ïc·‰ ‡ÏÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa ¯zÓ ‡e‰L , ¿»∆∆À»¿…«¿»»¿…«¿»»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"אין 41) ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש כן
לשדה  סומכין אבל וחריע, חרדל תבואה לשדה סומכין

וחריע". חרדל שאפילו 42)ירקות השמיענו, כאן אף
וכל  וחריע, חרדל ביניהם לזרוע אסור תבואה מיני בשני
באמצע  שזורע יחשדוהו שבוודאי אחד, מין הם אם שכן

דרכו 43)שדהו. שחרדל כתב, ט הלכה א פרק למעלה
עיון. וצריך שדות, והחריע 44)להיזרע החרדל כלומר,

שני  בין אחד תלם לזרוע העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם
ירקות, מיני שני בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני
נתכוון  לא שוודאי מותר, להם, מזיקים והחריע שהחרדל

שדהו. לבדוק תור 45)אלא ראש "היה ז: משנה שם
מותר". שעורים של בתוך נכנס האחד.46)חיטים של

אחר.47) זרע בעל של

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זו 1) בצד זו קשואים של שורות ב' לזרוע מותר אם יבאר

שהם  המים אמת או התלם באמצע. ותלם אחד ממין וב'
משר  שדהו לעשות רצה בה. זורע מינין כמה טפח, עמוקים
שדרך  ירקות מיני למשר. קרחת בין ומה מין, מכל קרחת או
הרוצה  ששה. על ששה ערוגות מעט. מעט מהם לזרוע

ביניהם. ירחיק ולא ירקות מיני גינתו למלאות

.‡Ú¯ÊÏ ¯zÓ2,ÔÈ‡eM˜ ÏL BÊ „ˆa BÊ ˙B¯eL ÈzL À»ƒ¿…«¿≈¿«∆ƒƒ
ÔÈÚeÏc ÏL Ôcˆa ˙B¯eL ÈzLe3ÏL ˙B¯eL ÈzLe , ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿≈∆

È¯ˆn‰ ÏBt4Â ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÌÏ˙5Ú¯ÊÈ ‡Ï Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ»ƒ¬»…ƒ¿«
ÔÈÚeÏc ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ ÔÈ‡eM˜ ÏL ˙Á‡ ‰¯eL6 »««∆ƒƒ¿»««∆¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ÌÏz‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯ˆn‰ ÏBt ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ¿»««∆«ƒ¿ƒ««ƒ∆«∆∆
ÌÈÏÚ el‡ ÔÈÈnL ÈtÓ ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÏÈc·Ó«¿ƒ≈»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒƒ≈»ƒ
‰¯eL ÔÚ¯Ê Ì‡Â ,ÔÈÎazÒÓe ÔÈÎLÓÂ ÔÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»»

Ïk‰ ·¯Ú˙È - ‰¯eL „ˆa7.‡È·ea¯Úa ÔÈÚ¯Êk e‡¯Â , ¿«»ƒ¿»≈«…¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ד.2) משנה ג פרק והדלועין 3)כלאים הקישואין שהרי
יהודה  וכר' ה, הלכה להלן שנראה כמו בזה, זה כלאים הם
א. הלכה א פרק כלאים בתוספתא מאיר כר' ולא שמעון ור'
למועד  מפריש, ר"י תלמיד ידידיה, רבינו ב'תוספות' וראה

.7 הערה כ עמ' א חלק כלאי 4)קטן שלענין אףֿעלֿפי
שאינו  מפני יט, הלכה ה פרק להלן ראה כלאים, אינו הכרם
אפילו  אסור זרעים שבכלאי נראה - זרעים מין אלא ירק
ג  ופרק ח, הלכה ה פרק למעלה וראה ירק, רק ולא זרעים,

ו. ממה 5)הלכה רבינו למדו אבל תלם, נזכר לא במשנה
להרחיק  צריך שבשורה יב הלכה ג פרק למעלה שנאמר
דיבורֿהמתחיל  פה: לשבת ותספות ר"ש, ועיין תלם. שיעור

שם.6)איתיביה. שם.7)משנה בשבת הוא כן

.·‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰8Lw·e ,˙B˜¯È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ¯˜BÚ - ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ˙B¯eL dÎB˙a Ú¯ÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈc·Óe ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL Ba Ú¯BfL ÌB˜Ó ˜¯i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa9ÌÈzL ·Á¯ ˜¯i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈc·Óe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰¯eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰¯OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ÈzL Ïk ÔÈa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»≈»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿≈

‰n‡10ÔÈÏÚ‰ ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡ . «»¬»»ƒ»»ƒ¿≈∆»ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Â ,Ì‰ÈÈaL ˜¯ia ÔkÓe ÔkÓ ÔÈÎazÒnL∆ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ»«»»∆≈≈∆¿ƒ¿∆«…

.‡È·ea¯Úa Ú¯Ê el‡k¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»

חכמים.8) כדעת ו, משנה א.9)שם הלכה למעלה ראה
מידה 10) לו שאין מפני חשב, לא התלמים שני ורוחב

כעומקם), שרוחבם יב, הלכה ג פרק למעלה ראה מסוימת.
טפחים  ששה אלא אורכם אין שהרי מפולשים, שאינם ועוד

קורקוב. בר"י וראה שם, כמפורש בלבד,

.‚˙ÚÏ„ elÙ‡ ,‰Úe¯Ê ˙ÚÏc ÏL ‰¯eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁ¯Ó - ‰‡e·z dcˆa Ú¯ÊÏ ‡·e , ¿ƒƒ»ƒ¿…«¿ƒ»¿»«¿ƒ≈

ÏÎÂ .ÏB„b ÌB˜Ó ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰ÈÏÚ eÎLÓ È¯‰L ;Ú·…̄«∆¬≈ƒ¿¿»∆»¿∆¡ƒ»»»¿»
Ú·¯ ˙Èa CB˙a ‰È‰iL ¯·c12ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL »»∆ƒ¿∆¿≈…«∆«¿ƒƒ≈¿≈

ÚÏq‰Â ¯·w‰ ÔB‚k ,‰cn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÈn‰13 «ƒƒ∆ƒ«ƒ»¿«∆∆¿«∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14. ¿«≈»∆

רובע".11) בית לה נותנים יחידית "ולדלעת ז: משנה שם
י.12) משנה ב פרק ורחב 13)שם עשרה גבוה שאינו

הוא  מפסיק ארבעה, ורחב עשרה גבוה הוא שאם ארבעה,
ר"ש  ועיין טו, הלכה ג פרק למעלה כמפורש עצמו, בפני

שאינם 14)שם. אףֿעלֿפי מים, מלאים נקעים כגון
ורע"ב. בר"ש ראה קג.), בתרא (בבא לזריעה ראויים

.„ÌÏz‰15ÁÙË ÌÈwÓÚ Ô‰L ÌÈn‰ ˙n‡ B‡16- «∆∆««««ƒ∆≈¬Àƒ∆«
˙ÙO ÏÚ „Á‡ :ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚ¯BÊ¿ƒ¿¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿«

.ÚˆÓ‡a „Á‡Â ,ÔkÓ „Á‡Â ,ÔkÓ ÌÏz‰«∆∆ƒ»¿∆»ƒ»¿∆»»∆¿«

ב.15) משנה ג פרק הלכה 16)כלאים ג פרק למעלה ראה
וראה  טפח, - כעמקו ורחבו טפחים ששה התלם שאורך יב,
טפח  הרחקה שיעור תלם, שבלי ואףֿעלֿפי בחזוןֿאיש.
בטפח, אפילו הקילו תלם יש אם - ט) הלכה (להלן ומחצה

בגבול. הוא שכן יב הלכה להלן וראה

.‰ÚËÏ ¯zÓe17elÙ‡Â ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ÔÈÈÓ ÈL À»ƒ¿…«¿≈ƒƒ¿À»«««¬ƒ
˙ÚÏ„e ˙eM˜18ÏÚÓ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰iL ‡e‰Â . ƒ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ∆∆≈«

,ÈM‰ „vÏ ‰ËB ¯Á‡‰ ÔÈn‰Â Ô‡ÎÏ ‡nb‰ ˙ÙO¿««À»¿»¿«ƒ»«≈∆«««≈ƒ
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc· e‡¯ÈÂ19ÚË Ì‡ ÔÎÂ .20ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈ƒ»««¿»»ƒƒ

‡Ï ÔÎÙ‰Â ‡nb‰ CB˙a.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯ ¿«À»«¬»»¿«¿«∆»¬≈∆À»

ה.17) משנה קישות 18)שם אדם "נוטע שם: במשנה 
ודלעת  קישות אפילו רבינו: ומפרש הגומא" בתוך ודלעת
וראה  שם, המשנה (פירוש ומסתבכים" מתפשטים "שעליהם

יג). הלכה ג פרק כלאים 19)למעלה "בתי הרא"ש: כתב
יסודותיה, עיקרי ממני ונסתרו מעיני, ונסתרו ממני, החבאו
אחת, בגומא כלאים שהם זרעונים מיני לזרוע מותר היאך
זה  הרי כאחד ושעורה חטה הזורע קמא פרק סוף תנן והא
שנראה  כלֿשכן טפח, עמוקה שהגומא בשביל כלאים
כלאים  "שאין הסביר: קורקוס והר"י עיון". וצריך כחבוש,
בהא  וכו' אבל כלאים... לזרוע בכוונה בזרע אלא אסורים
להטותם  (אלא כלאים בכוונת אחת בבת זורען שאינו דגומא

כלאים". חשוב אינו זה) לצד וזה זה לצד ירושלמי 20)זה
ד. הלכה סוף ג פרק שם

.ÂÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯‰21¯LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ¯LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó -23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL ¯LÓe ¯LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ¯‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ¯ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚ¯Ê ‡lL ÔÈ‡¯ Ô‰ È¯‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡È·ea¯Úa24. ¿ƒ¿¿»

ו.21) משנה ב פרק המשנה),22)שם (פירוש ארוך מקום
(מלאכה  שורה מלשון ומישר ארוכה, ערוגה כלומר,

ח. הלכה להלן וראה ב 23)שלמה), פרק שם ירושלמי
אמות  שתי עושה רובה חייה, ר' בשם זירא "רבי ד: הלכה

שהוא". כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי כן 24)על
יב), הלכה ג פרק (למעלה שדה לצד שורה בזורע גם הוא

שם. עיין המינים, בין מפולש בתלם צורך שאין

.Êe‰„O ˙BOÚÏ ‰ˆ¯25˙Á¯˜26ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á¯˜ »»«¬»≈»««»««ƒ»ƒ»ƒ
,˙BÁ¯˜ ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa Ïk CB˙a ‰OÚÈ ‡Ï -…«¬∆¿»≈¿»»≈«≈«»»

Ú·¯ ˙Èa Ô‰Ó ˙Á¯˜ Ïk27˙Á¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯ ‡ˆÓÂ ; »»««≈∆≈…«¿ƒ¿»»≈»««
ÚÈ·¯ ˙BÁt ˙Bn‡ ¯OÚÏ ·B¯˜ ˙Á¯˜Â28˙Èa ÏkL , ¿»««»¿∆∆«»¿ƒ«∆»≈
ÌÈMÓÁ ÏÚ ÌÈMÓÁ ‰‡Ò29. ¿»¬ƒƒ«¬ƒƒ

ט.25) משנה (פירוש 26)שם מרובע הארץ מן חלק
ממין  בו לזרוע בו הזרוע ממין שדהו את ש"מקרח המשנה).

וכסףֿמשנה). ראב"ד ועיין (רא"ש, שהוא 27)אחר"
ג  פרק (למעלה וחומש אמות עשר על וחומש אמות כעשר

בהערות. שם ועיין ט). ובפירוש 28)הלכה מדוייק. זה אין
חומש". וחצי חמישיות ושלש אמות "תשע כתב: המשנה

אמה.29) מאות וחמש אלפיים ביחד שהם
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלז mi`lk zekld - mirxf xtq - lel` h"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁC¯‡ ¯Ln‰L ?˙Á¯wÏ ¯Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙Úa¯Ó ˙Á¯w‰Â31. ¿«»««¿À««

אמות 30) שתי בהרחקת די ובשורה אחת, שורה רק והוא
השורה. בראש אמות שתי ולפיכך 31)על שדה, היא וזו

יותר. להרחיק צריכים

.Ë˙B˜¯È ÈÈÓ32Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e¯‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó Ú¯ÊÏ ¯zÓ -34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚e¯Ú CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa¯‡ Ú¯ÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁ¯ÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚e¯Ú‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿

Û‡ ,Ú¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««
Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ38‰a¯‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈

‡È·ea¯Úa ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ BÊk ‰‚e¯Úa39. «¬»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

בערוגה,32) זורעים אין זרעים מין "כל ב: משנה ג פרק שם
יזרעו  "הירקות שם: ופירש בערוגה", זורעין ירקות מין וכל
שיזרעו  זרעים ומיני ערוגות, נזרעות הן כן ועל מעט, מהם

ערוגות". אותה זורעין אין - גדולה שדה למעלה 33)מהם
ט. הלכה א א.34)פרק משנה שם.35)שם משנה

ששרשיהם 36) ואףֿעלֿפי זרעים. של יניקה שיעור שזהו
יונקים  אינם - יז.) בתרא (בבא טפחים שלשה מתפשטים
שלא  אלא חששו ולא שם). (ר"ש בלבד ומחצה טפח אלא
יונקים  שהם מה אבל האחר, המין של מעיקרו מין כל יינק
אין  ולפיכך לנו, איכפת לא האחר של מהיניקה אחד כל
טפח  אלא המינים, שני בין טפחים שלשה להרחיק צריך
כאן  שאין רבינו, מדברי ונראה (כסףֿמשנה). בלבד ומחצה
אלא  הי"ח), פ"ג למעלה (ראה תור" "ראש עלֿפי היתר
ראש  "אין פסק רבינו כי ומסתבר ומחצה. טפח הרחקה צריך
הערוגה  בתוך ובין מערוגה בין פה:) (שבת בערוגה" תור

. הוא: זה לפי והציור חזוןֿאיש). (ראה בשבת 37)עצמה
לא  (טפחים) בשיתא (זרעים) דחמשא לרבנן להו "וקים פה.

מהדדי". ומחצה.38)ינקי בתוספות 39)טפח הוא כן
וקים. דיבורֿהמתחיל שם

.È‰a¯Áa ‡È‰L ‰‚e¯Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
- ˙B‚e¯Ú ÔÈa ‰‚e¯Ú Ï·‡ ;dÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê ÌL ÔÈ‡Â¿≈»∆«»»¬»¬»≈¬
Áe¯ ÏÎa Ú¯ÊÈ Ì‡L ;ÔÈÈÓ ‰MÓÁ da Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«»¬ƒ»ƒƒ∆ƒƒ¿«¿»«
- ‰È˙B·È·qL ‰È˙B‚e¯ÚÓ Áe¯ ÏÎ·e BÊ ‰‚e¯ÚÓ≈¬»¿»«≈¬∆»∆¿ƒ∆»

·¯ÚÓk Ïk‰ ‰‡¯È41‰h‰ Ì‡Â .42BÊ ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚ ≈»∆«…ƒ¿…»¿ƒƒ»»ƒ∆«¬»
e‡¯iL „Ú ,Ô‡kÓ dcˆaL ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚÂ Ô‡ÎÏ¿»¿»ƒ∆«¬»∆¿ƒ»ƒ»«∆≈»

ÌÏz ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ - ÌÈÏc·Ó43‰‚e¯Ú Ïk ÔÈa À¿»ƒÀ»¿≈ƒ»»∆∆≈»¬»
.¯zÓ - ‰‚e¯ÚÂ«¬»À»

שם.40) רב של הגמרא 41)מימרא מסקנת לפי היא כן
ימלא  שמא אסרו, הקרנות את ממלא אינו אם שאף (שם:)

הי"א. להלן וראה (כסףֿמשנה). הקרנות שם 42)את
ה"ה. פ"ג למעלה וראה שמואל. שם.43)לדעת אסי כרב

.‡ÈÚ¯ÊÏ ¯eÒ‡Â44‡Ï·e ÌÏz ‡Ïa ‰‚e¯ÚÏ ıeÁ ¿»ƒ¿…««¬»¿…∆∆¿…
Ô‰a ÔÈ‡L ‰‚e¯Ú ÏL ˙B¯w‰ „‚k elÙ‡Â ‰iË¿ƒ»«¬ƒ¿∆∆«¿»∆¬»∆≈»∆

Ú¯Ê45˙BiÂÊ Úa¯‡a ÔÈÈn‰ ˙Úa¯‡ Ú¯ÊÈ ‡nL ‰¯Êb ; ∆«¿≈»∆»ƒ¿««¿«««ƒƒ¿«¿«»ƒ
‰‚e¯Ú46,˙BiÂf‰ „‚k dÏ ‰ˆeÁ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈÓ Ú¯ÊÈÂ , ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¬≈ƒ»»¿∆∆«»ƒ

.·¯ÚÓk Ïk‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«…ƒ¿…»

הזה:45)שם.44) הציור הזה:46)כמו הציור כמו

.·ÈdÏ ‰È‰Â ‰ML ÏÚ ‰ML ‰‚e¯Ú‰ ‰˙È‰47Ïe·b48 »¿»»¬»ƒ»«ƒ»¿»»»¿
ÁÙË dB·b49ÁÙË ·Á¯Â50da Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ·È·Ò »«∆«¿»»∆«»ƒÀ»ƒ¿…«»

Ïe·‚e Ïe·b Ïk ÏÚ ‰LÏL ,ÔÈÈÓ ¯OÚ ‰BÓL elÙ‡¬ƒ¿»»»ƒƒ¿»«»¿¿
ÚˆÓ‡a ‰MLÂ51ÁÙË ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ , ¿ƒ»»∆¿«¿«¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆«

‰ˆÁÓe52˙Ùl‰ L‡¯ Ú¯ÊÈ ‡ÏÂ .53,Ïe·b‰ CB˙a ∆¡»¿…ƒ¿«…«∆∆¿«¿
e‰‡ÏÓÈ ‡nL54¯˙BÈ .55.Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Ê ÏÚ ∆»¿«¿≈≈«∆…ƒ¿«

פ 47) א.כלאים משנה ג קטן.48)רק משנה 49)גדר
פה.50)שם. שם.51)שבת במשנה יהודה כר'
ט.52) הלכה למעלה (וראה 53)ראה גדולים שעליו

ה"ט). פ"א שהוא 54)למעלה "מפני שם: בכלאים
קורקוס. ר"י ועיין מינים,55)ממלאהו", עשר משמונה

ט. הלכה למעלה וראה

.‚ÈÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰‚e¯Úa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â56,‰Ê ÔÈÚa ¿»ƒ¿…««¬»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿»∆
ÏÈ‡B‰ ,˙B˜¯È ÈÈÓ Ï·‡ .ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ≈¿»ƒ
È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡Â¿≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¿«¿«¬≈

e¯‡aL BÓk ,¯zÓ ‰Ê57. ∆À»¿∆≈«¿

ב.56) משנה ט.57)שם בהלכה

.„ÈÁÙË dB·‚ ‰È‰L Ïe·b58‰a¯‰ ÔÈÈÓ Ba eÚ¯ÊÂ ¿∆»»»«∆«¿»¿ƒƒ«¿≈
Ú¯ÊpL ¯Á‡Ó ÁÙhÓ ËÚÓ˙Â ,e¯‡aL BÓk59a- B ¿∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ∆«≈««∆ƒ¿«

B˙lÁzÓ ¯Lk ‰È‰L ,¯Lk60. »≈∆»»»≈ƒ¿ƒ»

יב).58) הלכה (למעלה טפח היה רחבו וגם שם. משנה
אחר.59) מין לזרוע אסור שנזרעו, קודם הגבול נתמעט ואם
עין.60) מראית משום כאן ואין הפסק, היה שמתחילה

.ÂË˙‡lÓÏ ‰ˆB¯‰61‡ÏÂ ÌÈa¯ ˙B˜¯È ÈÈÓ B˙pb Ïk »∆¿«…»ƒ»ƒ≈¿»«ƒ¿…
,˙BÚa¯Ó ˙B‚e¯Ú ‰pb‰ Ïk ‰OBÚ - Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯È«¿ƒ≈≈∆∆»«ƒ»¬¿À»
‰MÓÁ ‰‚e¯Ú ÏÎa ‰OBÚÂ ,‰ML ÏÚ ‰ML elÙ‡¬ƒƒ»«ƒ»¿∆¿»¬»¬ƒ»
,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡a ‰Úa¯‡ ,ÔÈÏebÚƒƒ«¿»»¿«¿«∆»¿∆»»∆¿«
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ‰Úa¯‡ Ú¯BÊÂ ,ÏebÚ ÏÎa ÔÈÓ Ú¯BÊÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»»ƒƒ¬≈ƒ
ÏÎa ÔÈÈÓ ‰ÚLz e‡ˆÓ .‰‚e¯Ú ˙B¯˜ ‰Úa¯‡a¿«¿»»«¿¬»ƒ¿¿ƒ¿»ƒƒ¿»
„ÈÒÙÓ BÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰Â ‰‚e¯Ú¬»¿≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈«¿ƒ
·¯Á BÁÈpÓ ‡e‰L ,„·Ïa ÔÈÏebÚ‰ ÔÈaM ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈»ƒƒƒ¿«∆«ƒ»≈
‰Ê ÔÈÏc·Óe ˙B¯w‰ ÔÓ ÔÈÏc·Ó ÔÈÏebÚ‰ e‡¯iL È„k¿≈∆≈»»ƒƒÀ¿»ƒƒ«¿»À¿»ƒ∆
ÔÈÏebÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :ÌeÏk „ÈÒÙÈ ‡lL ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰fÓƒ∆¿ƒ»»∆…«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
eÈ‰ Ì‡Â ,·¯Ú Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - È˙L ÌÈÚe¯Ê¿ƒ¿ƒ≈««∆≈≈∆≈∆¿ƒ»

Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - ·¯Ú ÔÈÚe¯Ê62e‡¯iL È„k ,È˙L ¿ƒ≈∆≈««∆≈≈∆¿ƒ¿≈∆≈»
.ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ

פה:61) בשבת יוחנן ר' של רב 62)מימרא של מימרא
שם. אשי

.ÊËÔÈa LiL ÔÓÊaL ,EÏ ¯‡a˙ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«¿»ƒƒ¿»≈»∆ƒ¿«∆≈≈
‰Ê e˜ÈÈ ‡lL È„k Ì‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆¿≈∆…ƒ¿∆

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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e¯‡aL BÓk ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰fÓ63; ƒ∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆≈«¿
‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·Ó e‡¯iL ÔÓÊ·e64ÌÈLLBÁ ÔÈ‡ - ƒ¿«∆≈»À¿»ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

.‰zÚ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Ê „ˆa ‰Ê Ô‰ elÙ‡ Ô˙˜ÈÈÏƒƒ»»¬ƒ≈∆¿«∆¿∆ƒ¿»≈«»

ט.63) הלכה 64)בהלכה ג ובפרק ה, הלכה למעלה ראה
יח. והלכה טו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הכרם.1) זרע עם ירקות או תבואה מיני ב' הזורע יבאר

בחוצה  נוהג ואם הכרם. בכלאי התורה מן חייב מינין בכמה
והרואה  חבירו של תבואתו גבי על גפנו המסכך לארץ.
ושלחה  הגפן פארת שעקרה הרוח חבירו. בכרם כלאים
מתקדשין. ירק או תבואה מאימתי התבואה. על אותה
איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע ואמר: בכרם ירק והרואה ירק. נקרא

הכרם. בתוך נקוב עציץ להעביר אסור ואם

.‡‰‡e·z ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰2˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k‰ Ú¯Ê4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï5EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â , …ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ…ƒ¿««¿¿
.ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ

הסמוכה).2) בהלכה (להלן ושעורה חיטה כן 3)כגון
זה  הרי כו' בכרם ירק "הנוטע מ"ה: פ"ה בכלאים מפורש
זמן  כל גינה זרעוני שגם ה"ח, פ"א למעלה וראה מקדש"

"ירק". נקראים - הזרע ניכר משום 4)שלא בו התרו אם
ה"א). פ"ח שם ('ירושלמי' הכרם כלאי ומשום זרעים כלאי

ה"א.5) פ"א למעלה ראה

.·‰˜BÏ BÈ‡Â6Ú¯ÊiL „Ú Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯BÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ı¯‡a7„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰¯BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ - ¯ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
˜¯È ÈÈÓ10ÔÈÓ „Á‡ Ú¯ÊÂ ˜¯È „Á‡ Ú¯Ê B‡ Ôˆ¯ÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰‡e·z¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

לזרוע 6) אפילו יש איסור אבל בזה, אין מלקות שרק משמע
ז. הלכה להלן ראה הגפן, בצד אחד בחוץ 7)מין אבל

הסמוכה. בהלכה להלן מדרבנן, אלא אסור אינו לארץ
מפולת 8) ולמד כב.). (ברכות כמותו שפסקו יאשיה, כרבי

כלאים") כרמך תזרע "לא = ) תזרע" "לא שנאמר ממה יד
קידושין  (רש"י בכלאים תהיה עצמה הכרם שזריעת הרי
כרמך  תזרע ="לא ) כלאים" "כרמך שנאמר וממה לט.),
שיבואו  קודם מינים) =שני ) כלאים שיהיו למד כלאים")
משני  כלאים יהיו החרצן) = ) מהכרם שחוץ היינו בכרם,
תזרע  לא מ"שדך אבל ושעורה). =חיטה ) זרעים מיני
אבל  שדה, היא תבואה בלי שדה כי כן, ללמוד אין כלאים"
[ועי' לא). ד"ה שם ('תוספות' כרם אינו גפנים בלי כרם

א.]. ז, שמחפה 9)בבאֿבתרא ה"ב, פ"א למעלה ראה
כזורע. בכלאי 10)הוא להם אחד דין וירק שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚·iÁ BÈ‡Â11‰¯Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿
Ì¯k‰ ˙‡e·z ÌÚ ÌÈ¯Ó‚pL ÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰ ¯‡L Ï·‡16¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»
Ì‰È¯·cÓ17Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯ÊÏ18.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒƒ¿≈∆ƒ¿…«ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆

ב.11) טו, =חמשת 12)מנחות ) מתבואה חוץ זרעים, על
מן  שהם וירקות, יט) הלכה להלן (וראה וקטניות דגן) מיני

(כסףֿמשנה). הנקרא 13)התורה שהוא אומרים "יש
מ"ה). פ"ב כלאים המשנה' ('פירוש כרויא" ערב: בלשון

(שם).14) בצלים ממיני אמרו:15)מין שם, במנחות
קנבוס  זרועה שדהו היתה דתנן תורה, אסרה ולוף "קנבוס
שנים". לשלוש עושות שהן גביהם, על זורע יהא לא ולוף,
זרעים  הוקשו כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר כיון כלומר,
ולוף  קנבוס אלא תורה אסרה ולא שם), רש"י (עי' לכרם
לשלש  אלא נגמר אינו שכרם שכשם לכרם, דומים שהם
אינם  ולוף קנבוס כן כמו ערלה, הוא כן לפני שהרי שנים,
להרב  כלאים' ב'בתי (וראה שנים לשלוש אלא נגמרים
"שנגמרים  רבינו שכתב מה וזהו לז), אות ישראל' 'תפארת

(כסףֿמשנה). הכרם" תבואת במנחות,16)עם הוא כן
זרעים  והיינו דאסירי" הוא מדרבנן זרעים "שאר שם:
זרעים  אבל נאכלים, - הנזרעים הגרעינים כלומר הנאכלים,
ה"ו  כדלהלן מדרבנן, אפילו אסורים אינם נאכלים, שאינם
המצרי]. פול בדין יט הלכה להלן [וראה (כסףֿמשנה).

א.17) לט, יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי"ד. פ"ח להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa] Ì¯k‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk e¯Ò‡20ÔÈ¯eÓÁ Ì¯k‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯Ê Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21e¯Ò‡ ı¯‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ"א למעלה ראה
פן 21) כלאים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר

(קידושין  ודרשו הכרם". ותבואת וכו' הזרע המלאה תקדש
קדש" יהיה "פן או אש", תוקד "פן - תקדש" "פן נו:)
זרעים  בכלאי אבל ה"ו), אסורות מאכלות מהל' בפ"י (וראה
כלאי  שהוקשו ממה קטו.) (חולין למדו ועוד כן. נאמר לא
לא  שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך בהמה: לכלאי זרעים
=) ממנה היוצא בהמתך מה - יט) יט, (ויקרא כלאים תזרע
נאסרה  =שלא ) מותרת - כלאים) מהרבעת הנולד הולד

מותר". ממנה היוצא שדך אף לקרבן), אלא

.‰ÔÈ¯„BÚ ÔÈ‡Â22ÔÈ¯˜BÚ Ï·‡ ,ÌÈ‡ÏÎa È¯Îp‰ ÌÚ ¿≈¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»¿ƒ
BnÚ23‰ÏÙz‰ ËÚÓÏ È„k ,24. ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»

פ"ב.22) כלאים ותוספתא ב. סג, זרה עבודה חופרין, אין
ולענין  הכרם, בכלאי אותה שמפרש רבינו מדברי ונראה
מסכת  סוף וב'ירושלמי' ה"ג. פ"א למעלה ראה זרעים כלאי
הגוי  עם עושין "אין אמרו: שם) למעלה (הובא ערלה
אבל  זרעים, בכלאי בין הכרם בכלאי בין בארץ, בכלאים
בכלאים", עמהן עושין וכו' ישראל בארץ המובלעות עיירות
רדב"ז. ועי' לארץ, בחוצה ולא בארץ אלא אסרו שלא הרי

רוצה 23) שהוא ואףֿעלֿפי לאיבוד. להשליכם הכלאים את
שכר  ויקבל הוא שיעקרם עד מאליהם יעקרו שלא בקיומו,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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שם). ורש"י סד. זרה (עבודה חכמים החמירו לא -
עין.24) למראית המגונה הדבר

.Â‰‡e·z ÈÈÓ ‡l‡ Ì¯k‰ È‡Ïk ÌeMÓ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜¯È ÈÈÓe25ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa26¯zÓ - ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚ¯ÊÏ27˙BÏÈ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ì¯Îa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»ƒ«¿»ƒ»

וג'.25) ה"א למעלה (כסף26ֿ)ראה נאכלים שאינם
ה"ג). למעלה וראה "וכל 27)משנה, ה"ח: פ"ה כלאים

נאכלים  שאינם זרעים והיינו בכרם". כלאים אינן זרעים מיני
- הנאכלים זרעים אבל מדרבנן, אפילו כלאים שאינם

שם. למעלה ראה מדרבנן. כלאים 28)אסורים לך שאין
ה"ו). פ"א (למעלה בלבד הרכבה אלא באילנות

.ÊB‡ ÌÈÙb‰ „ˆa ‰‡e·z B‡ ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡e·z B‡ ˜¯i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«

‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È¯‰ -31e¯Ò‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡e·z‰ B‡ ˜¯i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ34Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯f‰‰‡e·z ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆

ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…
¯ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏM·È ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈

.Ô˙Ù¯O¿≈»»

ה"א.29) פ"ז להלן המבואר כשיעור להרחיק וצריך
ושעורה 30) חיטה שיזרע עד הכרם כלאי משום לוקה שאינו

ובכל  ה"ב), (למעלה יאשיה רבי כדעת יד, במפולת וחרצן
(כסףֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ"י לחםֿמשנה ועי' פ"ח. סוף להלן

ובוודאי 31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסףֿמשנה). אלו משניות על חולק יאשיה רבי אין
בצד  ירק או תבואה של אחד במין שגם רבינו, מדברי
ראשית  פרק בחולין הר"ן דעת כן ואין בהנאה, נאסר הגפנים

תזרע 32)הגז. אשר הזרע המלאה תקדש פן "שנאמר
(הל' שניהם" ותאסור תתרחק פן כלומר הכרם. ותבואת

שם). אסורות וכן 33)מאכלות "והגפנים". להיות צריך
ס"ג. רצו סי' יו"ד בשו"ע א.34)הוא לג, תמורה משנה,

אש".35) תוקד "פן נו:) (קידושין כו,36)ודרשו פסחים
יותץ". - חדש הכרם, כלאי של בקשין כו' שהסיקו "תנור ב:

מודלה 37) שהיתה גפן של "זמורה פ"ד: כלאים תוספתא
כולה  הגפן כל - אמה מאה היא אפילו תבואה, גבי על
מ"ז), פ"ז (כלאים ר"ש ועיין ופירותיה". היא אסורה
אותם  אלא נאסרו שלא עיקרן) ד"ה (כה. פסחים ו'תוספות'

הכלאים. זריעת אחר שגדלו שם.38)עצים

.ÁÌi˜Ó‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡39‰‡¯L ÔÂÈk , ∆»«≈«¿∆»«¿«≈≈»∆»»
ÌÈ‡Ïk40ÔÈ‡Â .Lc˜ ‰Ê È¯‰ ÌÁÈp‰Â BÓ¯Îa eÁÓˆ ƒ¿«ƒ»¿¿«¿¿ƒƒ»¬≈∆ƒ≈¿≈

BlL BÈ‡L ¯·c Lc˜Ó Ì„‡41BÙb CkÒÓ‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿«≈»»∆≈∆¿ƒ»«¿«≈«¿
BÙb Lc˜ - B¯·Á ÏL B˙‡e·z Èab ÏÚ42‡ÏÂ ««≈¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿…

B˙‡e·z ÏÚ B¯·Á ÔÙb CkÒ .‰‡e·z‰ ‰Lc˜˙43- ƒ¿«¿»«¿»ƒ≈∆∆¬≈«¿»
B¯·Á ÔÙb CkÒ .B¯·Á ÔÙb Lc˜ ‡ÏÂ ‰‡e·z Lcƒ̃≈¿»¿…ƒ≈∆∆¬≈ƒ≈∆∆¬≈
,‰Ê ÈtÓe .Ô‰Ó „Á‡ Lc˜ ‡Ï - B¯·Á ˙‡e·z ÏÚ«¿«¬≈…ƒ≈∆»≈∆ƒ¿≈∆

BÓ¯k Ú¯Bf‰44Lc˜ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma45. «≈««¿«¿ƒƒ…ƒ≈

הרי 39) מקיים, או בכרם ירק "הנוטע : מ"ה פ"ה כלאים
מקדש. וכו'40)זה ואמר בכרם ירק "הרואה מ"ו: שם

אסור". - מאתים הוסיף אם אלקטנו, כרבי 41)כשאחזור
פסק  ששמואל מ"דֿה, פ"ז כלאים במס' שמעון ורבי יוסי
רבינו  בו וחזר (כסףֿמשנה). א. פג, ביבמות כמותם הלכה
ולא  כר"י הלכה שאין שם המשנה' ב'פירוש שכתב ממה
עיון. וצריך הכ"א, שחיטה מהל' בפ"ב ועי' כר"ש.

בשדה 42) חיטים לזרוע מותר זרעים שבכלאי [אףֿעלֿפי
תזרע  לא "שדך שנאמר חבירו, של שעורים שדה בצד שלו
- הט"ז) פ"ג (למעלה אחר של שדה ולא שדך כלאים",
הכרם  ותבואת שנאמר חבירו, כרם גם נתרבה הכרם בכלאי
גם  הם כאן ה'ירושלמי' דברי זה, ולפי שם). ('ירושלמי'
נאסר  לדבריהם גם ולפיכך שמעון, ורבי יוסי דרבי אליבא
שאין  הסברא, מן הוא חבירו, תבואת נאסרה שלא ומה גפנו.
כן]. כתב לא שם והרע"ב שלו. שאינו דבר אוסר אדם

ה"ג.43) פ"ז שם רבי 44)'ירושלמי' דברי - שם משנה,
שם  המשנה' ב'פירוש שכתב ממה רבינו בו וחזר עקיבא.

עקיבא. כרבי הלכה ודוקא 45)שאין הפקר. שהכל
ורדב"ז). (ר"ש ונאסרו הפקר, אינם העצים אבל הפירות,

.ËÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰46‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜Â B¯·Á Ì¯Îa »∆ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ¿»¬≈∆
Ô˙È‰a ¯eÒ‡ ‰‡B¯‰47el‡Â .Ô‰a ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ , »∆»«¬»»»¿»»»À»ƒ»∆¿ƒ

BÓk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ô˙B‡ Lc˜Ó ‰È‰ - Ì¯k‰ ÏÚa ÔÓiƒ̃¿»«««∆∆»»¿«≈»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

שדה 46) ירקות שקיים הבית "בעל פ"ג: בתוספתא הוא כן
: (כלומר מקום מכל אחר אדם, לכל ואסור לו אסור בכרם,
לו  אסור בכרם, שדה ירקות שקיים השדה) בעל שאינו אחר

ראב"ד). ועי' (רדב"ז, אדם" לכל ששוויה 47)ומותר
(רדב"ז). דאיסורא חתיכא אנפשיה

.ÈÒp‡‰48Ú¯fL49eÚwzL Ì‡ :B¯·Á Ì¯Îa ÌÈ‡Ïk »«»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈ƒƒ¿«¿
ÌÈÏÚa‰50Lc˜ ‰Ê È¯‰ - eL‡È˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¿»¬¬≈∆ƒ≈

‰¯Bz‰ ÔÓ51Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ eÚwzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ«»¿ƒ…ƒ¿«¿«¿»ƒ««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Lc˜Ó BÈ‡ - eL‡È˙pL52. ∆ƒ¿»¬≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

מ"ו.49)הגזלן.48) פ"ז לומר,50)כלאים רוצה
אותו  לאנוס הרוצה האנס מפחד הכרם בעל משיתחבא

שם). המשנה' בעליה 51)('פירוש שם ונשתקע הואיל
נתייאשו  שוודאי האנס, של היא הרי ממנה, הראשונה
שנשתקעו  מאחר התורה מן מועיל זה ויאוש ממנה, הבעלים

רבי 52)ים.הבעל  "אמר ה"ד: שם ב'ירושלמי' הוא כן
נגזל? קרקע ויש מדבריהם. איסורו הבעלים נשתקעו אחא,
יאוש  יש נגזל, קרקע שאין אףֿעלֿפי לא: רבי אמר
אינו  - נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו לא ואם לקרקע".

(כסףֿמשנה). כלל אסור

.‡È‰¯˜ÚL Áe¯‰53˙B¯‡t54ÏÚ Ô˙B‡ ‰ÁlLÂ ÔÙb‰ »«∆»¿»…«∆∆¿ƒ¿»»«
„c‚È - ‰‡e·z‰55„iÓ Ô˙B‡56‡ÏÂ Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â . «¿»ƒ¿…»ƒ»¿ƒ≈¿…∆¿…

ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô˜lÒ57.eLc˜˙ ‡ÏÂ ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿…ƒ¿«¿

מ"ז.53) תבואה 55)ענפים.54)שם בין גדר יעשה
הענפים  את יחתוך כלומר "יגדור", אחר: ונוסח לגפנים.
וכן  מיד, יסירם כלומר, "יגרור", נוסח: ועוד (כסףֿמשנה).
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המשנה'. ב'פירוש רבינו מאתים 56)כתב יוסיפו שלא עד
ראה 57)ויתקדשו. ברצון, נעשה אם אלא נאסר שלא

הכ"א. להלן

.·ÈÚ¯fL Òp‡58Òp‡‰ ‡ˆiLk - Ì¯k‰59Ú¯f‰ ¯ˆ˜È «»∆»««∆∆¿∆≈≈»«»ƒ¿…«∆«
„iÓ60„ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â ,61‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ƒ»«¬ƒ¿À∆≈¿ƒ…»»

Ô¯ÎOa LÈÏL „Ú Ô‰Ï ÛÈÒBÈ - ÌÈÏÚBt62eL˜a . ¬ƒƒ»∆«¿ƒƒ¿»»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÚBt ‡ˆÓ ‡lL B‡ ÔkÓ ¯˙BÈ epnÓƒ∆≈ƒ≈∆…»»¬ƒ¬≈∆

¯ˆB˜Â ˙Áa Lw·Ó63Ú¯f‰ ‡‰zL Ì‡Â .64„Ú ¿«≈¿««¿≈¿ƒƒ¿«»«∆««
ÚÈb‰LLc˜iL ˙BÚÏ65e¯Ò‡ÈÂ Lc˜È ‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈»¿

.Ì‰ÈL¿≈∆

על 58) נאסר ולא הבעלים, נשתקעו בשלא ומדובר מ"ו. שם
האנס. לבעלים.59)ידי הכרם יהא 60)והניח שלא

(רא"ש). כלאים מועד 61)מקיים של בחולו "שהקצירה
צורך  וזהו המשנה'). ('פירוש מכריח" לצורך אלא אסורה,
אינו, ממש (מקיים כלאים כמקיים נראה יהא שלא מכריח
המועד  בחול מלאכה איסור מחמת אלא אינה שמניעתו כיון

ישראל'). ו'תפארת ראשונה' 'משנה עד 62)– במשנה:
זהו  אם ששת, ורב הונא רב נחלקו וב'ירושלמי' שליש,
ופסק  הפירות, של שוויים שליש או הפועלים בשכר שליש
שהוא  שם, בפירושו רבינו וכתב (כסףֿמשנה). לקולא רבינו
ארבעה. להם יתן פשיטים, שלשה שכרם שאם מלגיו, שליש

בבבאֿ שליש,וראה עד מצוה הידור בענין - ב ט, קמא
מלבר. או מלגיו שליש אם בזה הוא 63)שהסתפקו כן

המועד". לאחר אפילו והולך כדרכו "קוצר שם: במשנה
יט).64) ס"ק רצו סי' ליו"ד בביאורו (הגר"א באונס שלא
האנס.65) שיצא לאחר מאתים שהוסיף

.‚È‰‡e·z È˙ÓÈ‡Ó66˜¯È B‡67?ÔÈLc˜˙Ó ≈≈»«¿»»»ƒ¿«¿ƒ
eLÈ¯LiMÓ68Ô·l‰ ÏBÙk eOÚiMÓ - ÌÈ·Ú .69. ƒ∆«¿ƒ¬»ƒƒ∆≈»««»»

- Ì¯k‰ ˙‡e·˙e Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆
‰Ê Ú¯fiL „Ú70‰Ê ‰È‰ÈÂ71‰‡e·z72‰‡e·z Ï·‡ . «∆ƒ»«∆¿ƒ¿∆∆¿»¬»¿»

ÔÈ‡ - Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·ÚÂ dk¯ˆ Ïk ‰L·iL∆»¿»»»¿»«¬»ƒ∆»¿»»¿»≈»
˙BLc˜˙Ó73‡·e dk¯ˆ Ïk ‰L·iL ‰‡e·z ?„ˆÈk] . ƒ¿«¿≈«¿»∆»¿»»»¿»»

Ú¯ÊÂ Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·Ú ÔÎÂ ,dÎB˙a ÔÙb ÚËÂ¿»«∆∆¿»¿≈¬»ƒ∆»¿»»¿»¿»«
¯eÒ‡ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôcˆa ˜¯È B‡ ‰‡e·z74ÔÈ‡ - ¿»»»¿ƒ»««ƒ∆∆»≈»

.[˙BLc˜˙Óƒ¿«¿

מ"ז.66) רבינו 67)שם ולמד "תבואה", רק נאמר שם
לירק. וכן 68)מתבואה שלפנינו, הנוסח לפי שם הוא כן

משעת  =משמע ) הזרע "כתיב א: כה, בפסחים הוא
הא  גידולין), שנוספו =משמע ) המלאה וכתיב השרשה),
- [מאתים] הוסיף ובא זרוע בהשרשה מעיקרו זרוע כיצד?

לא". - [מאתים] הוסיף לא שם.69)אין, כלאים,
הירק.70) או שתצמיח,72)הענבים.71)התבואה היינו

גֿה. הלכות מעשר מהל' פ"ב להלן במשנה,73)ראה
שאמר  מה הוא זה בכל "והטעם בפירושו: רבינו וכתב שם.
תבואת  שם שיהיה וצריך הזרע, המלאה תקדש פן הכתוב
ואם  ותוספת. גידול בענין כן כמו ושתהיה זרע, ומלאת כרם
ומלאת  כרם תבואת אז יקראו לא שלימותה, לתכלית הגיעה

וחיטים". ענבים אלא שם 74)זרע, ב'ירושלמי' הוא כן
משה'. ה'פני פירוש לפי ה"ה, סוף

.„ÈÌ¯k75‡l‡ Ô·l‰ ÏBÙk ˙BÈ‰Ï ÂÈ·Ú eÚÈb‰ ‡lL ∆∆∆…ƒƒ¬»»ƒ¿««»»∆»
¯Òa Ô‰ ÔÈ„Ú76‰‡e·z B‡ ˜¯È BÎB˙a Ú¯ÊÂ , ¬«ƒ≈…∆¿»«¿»»¿»

eLÈ¯L‰Â77Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -78,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ≈¿««ƒ≈
Ú¯f‰ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜79¯zÓ - ¯Òa‰ Ï·‡ ;80. ¿ƒ¿¿ƒ«∆«¬»«…∆À»

Ú¯f‰ ¯˜Ú Ì‡Â81- Ô·l‰ ÏBÙk ÌÈ·Ú‰ eOÚiL Ì„˜ ¿ƒ»««∆«…∆∆≈»»¬»ƒ««»»
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰82Ô·l‰ ÏBÙk eOÚ Ô˙ˆ˜Ó .83 ¬≈∆À»«¬»»ƒ¿»»«¬««»»

‡lL ˙‡Â ,eLc˜˙ - eOÚpL ˙‡ :eOÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»…«¬≈∆«¬ƒ¿«¿¿≈∆…
.ÔÈ¯zÓ - eOÚ«¬À»ƒ

ב.75) טו, ומנחות פ"ד, סוף [ואףֿעלֿפי 76)תוספתא
הלבן" פול הוא גרוע הוא בוסר "הוא לו:) (ברכות שאמרו
פ"ד  בשביעית שאמרו כמו לכן, קודם גם בוסר נקרא -
הבאיש  בשדה, פתו בו אוכל - מים משהביא "הבוסר מ"ח:
חייבין  שבוע, שני בשאר בו כיוצא וכן ביתו. לתוך כונס -
שלהם  החרצן "משיראה היינו - והבאיש במעשרות",
הרי  שיגרעו", "עד והיינו ה"ה), שם מעשר (הל' בחוץ"
שם): (ברכות שאמרו ומה בוסר. נקראים שיגרעו לפני שגם
שם: שביעית למשנה הכוונה גרוע", הוא בוסר "הוא
הלבן. פול הוא גרוע הוא שאז וכו'". הבאיש . . . "הבוסר

כא]. ס"ק שם הגר"א ביאור אףֿעלֿפי 77)ועי' כלומר,
לא 78)שהשרישו. התורה מן בהנאה נאסר לא כלומר,

הגפנים. ולא להלן.79)התבואה ראה בהנאה, גם
בתוספתא 80) הוא וכן להלן), וראה (ראב"ד, בהנאה אף

(כלומר, ומקדשין אסורין אלו הרי שהשרישו "גפנים שם:
בהנאה  התבואה ומקדשין באכילה, עצמם הן אסורין
עצמן) הן בהנאה ליאסר = ) מתקדשין אין אבל מדרבנן),
שם  אליהו' וב'שנות ברדב"ז וראה הלבן". כפול שייעשו עד
טו, ממנחות רבינו דברי שמקור שם, ליו"ד הגר"א ובביאור

מותר",81)ב. "והבוסר שאמר הקודמים דבריו פירוש זהו
מותרים  הלבן, כפול הענבים שיעשו קודם הזרע עקר שאם
שם). הגר"א וביאור כסףֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,

.ÂË‰‡e·z Ôcˆa Ú¯ÊÂ Ô·l‰ ÏBÙk eOÚpL ÌÈ·Ú¬»ƒ∆«¬««»»¿»«¿ƒ»¿»
‰Ê È¯‰ - LÈ¯LiL Ì„˜ Ú¯f‰ ËwÏÂ ,˙B˜¯È ÈÈÓ B‡ƒ≈¿»¿ƒ≈«∆«…∆∆«¿ƒ¬≈∆

¯zÓ84‰‡‰a85.¯eÒ‡ - LÈ¯L‰ Ì‡Â . À»«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

(84- מתקדשת תבואה "מאימתי מ"ז: פ"ז כלאים
הי"ג). למעלה (הובאה שבאכילה 85)משתשריש" נראה

כסףֿ ועי' באכילה, גם ומתיר חולק (והראב"ד מיד נאסר
"מאימתי  שם המשנה מלשון רבינו, דברי [ומקור משנה).
נאמר  לא שהרי הנראה, איסור (משמע מתקדשת תבואה
אין  אכילה איסור שלענין נראה, משתשריש". - "נאסרת")

רדב"ז]. ועי' בהשרשה, צורך

.ÊËeL·iL ÔÙb86L·ÈzL C¯„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
¯w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡e·z B‡ ˜¯È dcˆa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï - Ú¯Ê Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
·e˜89Ì¯ka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï -91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««

˙ec¯Ó92·e˜ ıÈˆÚ Ï·‡ .93ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -94. «¿¬»»ƒ»¬≈»»∆
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שלה 86) העלים שנפלו שם: רבינו ופירש מ"ב. שם
לגפנים. יקרה כאשר החורף שם.87)בתחילת כתב כן

(כסףֿמשנה). בצדה לזרוע מותר - לגמרי יבשה ואם
שמעון.89)שם.88) כרבי ולא כרבנן מ"ח, שם
מרדות,90) מכת אותו מכין אין באויר רק היה שאם [כנראה

ראה  מדאורייתא, איסור אין זה, באופן נקוב בעציץ שהרי
כג]. הלכה משמע 91)להלן וכן מדרבנן, לזרוע אסור אבל

שמותר  ולא מקדש" "ואינו אלא אמרו שלא המשנה מלשון
חכמים  שאסורהו כתב שלא ומכיון (כסףֿמשנה). לזרוע
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי 92) לענין רבינו כתב וכן חכמים. דברי על העובר ככל
ה"ב). פ"א (למעלה קטן.93)זרעים שורש בו שיצא כדי

שם. למעלה למעלה 94)ראה ראה בכרם. מונח הוא אם
שם.

.ÊÈÌ¯ka ¯·BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚ¯Ê epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏ·f‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ Ú¯BÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰¯BÊ98Ô·Ï ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Áe¯‰ ez¯ÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:¯Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - eÁÓˆÂ ,Ì¯ka ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

Ú¯Ê ‡Ï ‰ÊÂ - Ú¯Êz ¯L‡100¯˜ÚÏ ·iÁÂ .101;‰‡¯iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe¯‰ ez¯ÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚ¯f‰ ‰‡B¯Â103.Ú¯BÊk ‰Ê È¯‰ - Ì¯kÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È - ÌÈ·OÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰L¯ÁÓa104·È·‡ eOÚpL105- ¿«¬≈»¿«¿ƒ¿»»∆«¬»ƒ
¯eÒ‡ Ïk‰L ,B˙ÈÁL‰Ï È„k ·È·‡ B˙B‡ ıtÈ¿«≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«…»

‰‡‰a106BÊ È¯‰ - Ô‚c ˙ÈOÚpL d‡ˆÓ Ì‡Â . «¬»»¿ƒ¿»»∆«¬≈»»¬≈
Û¯Oz107eÙ¯OÈ el‡ È¯‰ - ÔÓi˜Â Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â . ƒ»≈¿ƒ»»»¿ƒ¿»¬≈≈ƒ»¿

ÌÈÙb‰ ÌÚ108.Ô‰Ï ˙BÎeÓq‰ ƒ«¿»ƒ«¿»∆

מ"ז.95) פ"ה כרמו.96)שם כשפותח 97)כשמזבל
הכרם. להשקות המים אלא 98)אמת נזכר לא שם

נזכר  ט) כב, (דברים כיֿתצא פ' ב'ספרי' אבל "זורה",
זרע.99)"הזורע". או שם.100)תבואה 'ספרי'

בכרם.101) כלאים מקיים יהיה המקיים 102)שלא שאף
ה"ח). (למעלה אוסרם בכרם, שם.103)כלאים משנה,

ראה.104) לא שלא 105)ומקודם אלא הזרע בא שכבר
שם). (ר"ש שליש יוחנן 106)הביא רבי וכדעת התבן. גם

בפירושו, שכתב ממה כאן בו (וחזר ה"ו שם ב'ירושלמי'
ולא  "ינפץ" שאמרו ומה לקיש). ריש כדעת מותר שהתבן
המשנה  עלֿפי ב'ירושלמי' אמרו כדלהלן, "תשרף", אמרו
זמן  וכל ישרוף" לשרוף, שדרכו "את לג:) (תמורה

לשריפה. ראויה אינה - לחה כלאי 107)שהתבואה כדין
ה  (למעלה בשריפה שהם מיד הכרם, נאסרת [והיא "ז).

א: כה, בפסחים שאמרו כמו הי"ג) (למעלה כשתשריש
- מקודם שנזרעו הגפנים אבל בהשרשה". - מעיקרו "זרוע
בפסחים  כמבואר מאתיים, הוסיפו אם אלא אסורים אינם

כג]. הלכה להלן וראה הגפנים 108)שם, הוסיפו [אם
כנ"ל]. מאתים,

.ÁÈÌ¯Îa ‰‡B¯‰109Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ·OÚ »∆¿∆∆≈∆∆≈∆∆¿≈»»
B‡ ‰Ó‰·Ï BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÊÏ¿»¿««ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈»
e‰BÓkL ¯·c Ìi˜iL „Ú ,Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¬≈∆…ƒ≈«∆¿«≈»»∆»

ÌÈˆB˜ Ìi˜Ó‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰ ·¯ ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ…»»¿»≈««¿«≈ƒ
·¯Úa Ì¯Îa110‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈlÓ‚Ï ÌÈˆBw· ÌÈˆB¯L , ¿∆∆«¬»∆ƒ«ƒƒ¿«≈∆¬≈∆

Lc˜111. ƒ≈

אליעזר.109) כרבי ולא כחכמים מ"ח, "שכן 110)שם
קמד:). (שבת בכרם" קוצים מקיימים בערביא

למעלה 111) (ראה ירק ממין הם שקוצים לומר [וצריך
למעלה  ראה מקדש, אינו הרי גינה מזרעוני הוא שאם ה"א),

יט]. הלכה ולהלן ו, והלכה ה"ג

.ËÈÒe¯‡‰112ÒBÒÈw‰Â113CÏn‰ ˙pLBLÂ114¯‡Le »≈¿«ƒ¿«««∆∆¿»
ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ115Ì¯ka ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ -116ÒBapw‰ .117 ƒ≈¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ«∆∆«««

Ò¯w‰Â118ÔÙb ¯ÓˆÂ119˙B˜¯È ÈÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿≈¿∆∆∆∆¬≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»
ÌÈ‡L„ ÈÈÓ Ïk ÔÎÂ .Ì¯ka ÌÈLc˜Óe120ÔÈÏBÚL ¿«¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ

ÏBÙe .Ì¯ka ÔÈLc˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰„Oa Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆«»∆¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆
È¯ˆn‰121Lc˜Ó BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÚ¯Ê ÔÈÓ -122. «ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«≈
ÌÈw‰123„¯e‰Â124ÔÈ„Ë‡‰Â125ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÏÈ‡ ÈÈÓ - «»ƒ¿«∆∆¿»¬»ƒƒ≈ƒ»≈¿≈»

.Ì¯ka ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«∆∆

סוסנבר 112) ערב בלשון שקורים עשב "והוא שם, משנה
המשנה). (פירוש מינטא" ובלע"ז העלין, רחב ונענע,

(שם).113) קוריולה ובלע"ז ללבב, נקרא 114)בערבי
(שם). רושילא ובלע"ז נעמן, אל שם.115)שקיאק משנה,

וה"ו.116) ה"ג למעלה כרבי 117)ראה ולא כחכמים שם,
גרס  לא מוגה שבספר כתב משנה' וה'כסף טרפון.
כמבואר  ולוף קנבוס הוא כלאים עיקר שהרי "הקנבוס",
נראה  המשנה, בפירוש רבינו מדברי אבל בה"ג. למעלה
- קנבוס פירש: מ"ה בפ"ב שהרי הן, קנבוס מיני ששני
קנב, נקרא "הקנבוס כתב: מ"ח ובפ"ה כרויא, ערבי בלשון

קנבוש". (בראשית 118)ובלע"ז בתורה האמור דרדר הוא
עלֿידי  ונאכל (רע"ב). לך" תצמיח ודרדר "וקוץ יח) ג,

שם). ורש"י לד. (ביצה ערב 119)תיקון בלשון נקרא
צמר  אף אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ז בכלאים קוטון,
משמע  שם ב'ירושלמי' אולם מקדש", ואינו אסור גפן
בכרם, מקדש גפן שצמר וסוברים עליו, חולקים שחכמים
ד"ה  ה"ב שם הפנים' 'מראה (ראה כמותם רבינו ופסק

ב'ירושלמי'120)אמר). להגיה צריך (וכן פ"ג תוספתא
משה'). ב'פני ראה ה"ז, פ"ה שם 121)שם בתוספתא

כלאים  הן הרי זרעים מיני המצרי "ופול להיפך: מפורש
אחרת  נוסחא היתה רבינו שלפני ונראה רדב"ז). (עי' בכרם"

שם. כפשוטה' ב'תוספתא ראה [מכאן 122)בתוספתא,
אסורים  הנאכלים שזרעים ה"ג למעלה שכתב שמה נראה,
אין  - משנה') ה'כסף בשם שם שכתבנו מה (ראה מדבריהם
פול  גם שהרי מקדש, אינו אבל זריעה, איסור אלא זה

הנאכלים]. מהזרעים הוא ויש 123)המצרי שם, תוספתא
אמרו  - ב לד, שבעירובין ואףֿעלֿפי לבהמה. מאכל בהם
שכל  התוספתא, על רבינו סמך - כירק דינם רכים ,שקנים
ראה  כלאים, לגבי אילן זה הרי מעיקרו, עלים מוציא שאינו

(רדב"ז). הסמוכה בהלכה שושנת 124)להלן זה אין
ב'תוספתא  וראה (רדב"ז). זרעים ממין שהיא (לעיל), המלך

-125)כפשוטה'. פירותיו על ברכה ולענין האטד. עץ
ס"ב. רג סי' או"ח בשו"ע ראה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mi`lkקמב zekld - mirxf xtq - lel` 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÎÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊB¯wÚÓ ÔÈ126‰Ê È¯‰ - ∆«¿»»«ƒ»ƒ≈ƒ»¬≈∆
ÛÏv‰Â .ÔÏÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏÚ ‡ÈˆBÓ BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯È»»¿…∆≈ƒ»ƒ¬≈∆ƒ»¿«»»

¯·c ÏÎÏ ÔÏÈ‡ -127. ƒ»¿»»»

שם.126) ו'ירושלמי' תוספתא שרשיו. כדעת 127)מן
שני  מעשר מהל' פ"א להלן וראה לו.) (ברכות הלל בית

ה"ז.

.‡ÎÌ¯Îa ˜¯È ‰‡B¯‰128BÏ ÚÈb‡Lk :¯Ó‡Â129 »∆»»¿∆∆¿»«¿∆«ƒ«
¯zÓ - epËwÏ‡130ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÂ BÏ ÚÈb‰ .131:¯Ó‡Â ¬«¿∆À»ƒƒ«¿»«≈»»¿»«

„Á‡ ÛÈÒB‰L „Ú ‰‰L Ì‡ ,epËwÏ‡ BÏ ¯ÊÁ‡Lk¿∆∆¡…¬«¿∆ƒ»»«∆ƒ∆»
.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

מ"ו.128) פ"ה אותו 129)כלאים מללקוט נתייאש ולא
נאסר 130)ולעקרו. ולא כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר

ד"ה  ב: בבאֿבתרא ('תוספות' ברצונו שהיא זריעה כמו אלא
יז. הלכה למעלה וראה מללקטו 131)נתייאש). ונתייאש

בכרם. כלאים מקיים הוא הרי הראשונה, בהזדמנות

.·ÎÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B¯ ?‰Ê ¯eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡e·z ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜¯È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«
‰ÁÏ Ba ¯‡Mz ‡lL „Ú L·ÈiL EÓˆÚa Úb‰ .L·ÈÈƒ«««¿«¿¿∆ƒ««∆…ƒ»≈≈»
ÈˆÁ BÏ ÚÈb‰MÓ ı¯‡a ‰‰zL Ì‡ ,‰ÚL ‰‡Óa¿≈»»»ƒƒ¿«»»»∆ƒ∆ƒƒ«¬ƒ
˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;¯Ò‡Ï ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰ È¯‰ - ‰ÚL»»¬≈ƒ¿»«ƒ∆¡…¿ƒ»»»

.¯zÓ - ‰ÚL ÈˆÁÓ≈¬ƒ»»À»

המשנה.132) בפירוש כתב וכן ה"ה. שם ה'ירושלמי' לפי

.‚Î·e˜ ıÈˆÚa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡133CB˙a ˜¯È Ba Úe¯fL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı¯‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ì¯k‰«∆∆¿ƒƒƒ«««∆∆¿ƒ¿«»»»»∆

.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓ „Á‡ ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ∆»ƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

תוך 133) הכרם, באויר אתו ועובר בידו מחזיקו כלומר,
והנה  ה"ב. פ"ז כלאים 'ירושלמי' ראה טפחים, עשרה
הוסיף  אם בכרם, נקוב עציץ "המעביר מ"ח): (שם במשנה
הגפן". תחת שיניחנו עד מתקדש אין אבל אסור, מאתים
הוסיף  אם "ושאמר רבינו: כתב שם, המשנה ובפירוש

תנ  על - אסור (היינו במאתים בגמרא אותו וזכרו אי,
ובלבד  שאמרו והוא כפשוטה') 'תוספתא – הנ"ל התוספתא
"אסור" מפרש שרבינו הרי הגפן". תחת שיניחהו
אין  "אבל בתוספתא שאמרו ומה "קידש", כמו שבמשנתנו,
מה  כלומר אמורים", דברים "במה כמו הוא מתקדש",
תחת  במניחו אלא אינו "מתקדש", היינו: "אסור", שאמרת
איסור  ומקור בדיעבד. נאסר אינו - באויר מעביר אבל הגפן,
שאויר  (שם) ב'ירושלמי' שאמרו ממה הוא לכתחילה, זריעה
אינו  כלומר מקדש, ואינו לזרוע, אסור כלומר אסור, הגפן
דעת  היא כן ואמנם ה"ה. פ"ו להלן רבינו והביאו נאסר,
ראה  תלוש, הוא הרי באויר מונח שאם שבת, לענין גם רבינו
בשבת  ו'תוספות' רש"י כדעת ולא ה"ד. שבת מהל' פ"ח

כמחובר. דינו התורה שמן והניחו, ד"ה - ב פא,

.„ÎÌ¯Îa BÚËpL Ïˆa134Ì¯k‰ ¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ ¯wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B¯wÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ ea¯L136B˙B‡ È¯‰ - ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈

B¯eq‡a ¯wÚ‰137ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L ;138˙‡ »ƒ»¿ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆
.¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰»ƒ»»»

ב.134) נז, הגידולים 135)נדרים גם נעקר, לא שאם
איסור. גידולי הם אחרֿכך כלומר,136)שצמחו

ואחד  מאתים והיינו העיקר, כנגד מאתים הם הגידולים
בהם. בטלים הכרם שהגידולים 137)שכלאי משמע

כתב  שם בנדרים הר"ן אבל מותרים. אחרֿכך שצמחו
כמוהו. הם הרי יוצאין, הם העיקר שמן כיון שהגידולים

מהל'138) ובפ"ד הט"ז, שני מעשר מהל' פ"י להלן ראה
הכ"א. ויובל שמיטה

á"ôùú'ä ìåìà 'ë éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי יקדש. גפנים
תחת  והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,Ì¯Îa ‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Bf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰¯OÚ LL ÂÈ˙B·È·qL3˙Bl‚Ú .Áe¯ ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁ¯L ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡B¯Â .˙BÚa¯Ó¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜¯È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜¯i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙ - ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡ - ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי 3)עכשיו על אף

שתי  אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י"ב 4)קרחת בפרק וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי אלו דברים מקור
ירק". עגולה האמצעית

.·ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙B¯eL ÔÈ·e «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰¯eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ÏebÚ‰ ·Á¯ el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa¯‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡B¯Â¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד

ארבעים  מקדש הרי מקיים או בכרם ירק "הנוטע במשנה:
ארבע  ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמג mi`lk zekld - mirxf xtq - lel` 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שגם  הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È¯‰ - BÏ CeÓÒÂ Ì¯kÏ ıeÁ Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;Ì¯k‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙B¯eL ÈzL Lc˜Ó8C¯‡a Ú¯fÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,Ú¯fÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯˙ÈÂ ,Ú¯f‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
.Ì¯k ÏL ‰¯eM‰ Ïk C¯‡a ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ú¯f‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Ú¯f‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa Ú¯Ê Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

·Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È¯‰ - Ôk Ì¯k‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
גזרו  לא מטפח פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק רבינו
בין  חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף
מן  אסורים שהם ולוף, קנבוס שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר'
זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו' שנותיה
"ילדה  יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא
על  אף ככרם, דינה אין מטפח פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי
זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה

הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב שאז

.‰- Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰¯OÚ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ Ú¯BÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡L ;Ì¯kÏ ·B¯˜ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«∆∆∆¬ƒ¬»»¿»ƒ»

Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚Ï B‡ Ì¯kÏ12.ÌÈÚ¯Ê Ba «∆∆¿∆∆¿ƒƒ»ƒ¿…«¿»ƒ
˙‡ Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»∆¿»¬»∆∆¬≈∆≈«∆
ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BzÁz‰««¿»«∆«ƒ«¿«»ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««¿»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mxM diEVr dpFYgYd :Ff aB lr Ff zFPb iYW."'Ek §¥©©©©©§¨£¨¤¤

קאי  זו גב על זו גנות ששתי התורה פנימיות ע"פ מבואר
עדן  וגן התחתון עדן גן התענוג: בענין דרגות שתי על
והנחת  (השלימות ה"כרם" האדם גדרי מצד והנה, העליון.
כמארז"ל  ובעוה"ב לבא לעתיד היינו ב"עליונה" הוא כו')

חיי  מכל הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה "יפה
הוא  הכרם עיקר דבר של לאמיתו אבל העוה"ז",
דירה  לו להיות הקב"ה שנתאווה מכיון ה"תחתונה"
וגם  - ההשתלשלות סדר כל בא ועי"ז דווקא. בתחתונים
הרצון  בא כו' שנתאוה ידי על שהרי מזה, שלמעלה מה
מ"ת, בא וכו' וההמשכות הצמצומים כל ולאחרי "הראשון",

וכו'. גינות שתי
פס"ד  הוא כי - כרם" עשוי' "התחתונה הרמב"ם ומקדים
שלימות  כי - כרם" עשוי' "התחתונה צ"ל אצלו שגם לאדם
ולכן  הבורא מתענוג הוא הנברא שתענוג היא העבודה
חיי  מכל בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה
עשוי  העליונה היתה "ואם ממשיך אח"כ ורק הבא", העולם
(כסדר  העבודה לשלימות הגיע לא עדין אם - כרם"
בעוה"ז, ומע"ט בתשובה שעה "יפה שמקדים באבות

בעוה"ב"). רוח קורת של אחת שעה "יפה מוסיף ואח"כ
.'b oniq mirxf xtq zekln oii

נאסר.12) אינו אבל

.ÂCÏÓÂ ,‰‡e·z B‡ ˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»≈¿»»»¿»¿ƒ¿«
‰L¯ÁÓa ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ CÙB‰ - ÌÈÙb da ÚhÏ13 ƒ«»¿»ƒ≈∆«¿»ƒ¿«¬≈»

‰˙È‰ .CÙ‰È Ck ¯Á‡Â ÚhÈ ‡ÏÂ ,ÚËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«¿…ƒ«¿««»«¬…»¿»
˙‡ L¯LÓ - ÌÈÚ¯Ê da Ú¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈÙ‚ ‰ÚeË¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…«»¿»ƒ¿»≈∆
ı˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ Ú¯BÊ Ck ¯Á‡Â ÌÈÙb‰«¿»ƒ¿««»≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»»»…
ÁÙhÓ ˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡lL „Ú ÌÈÙb‰ ˙‡∆«¿»ƒ«∆…ƒ»≈≈∆∆»»ƒ∆«

Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CeÓÒ14¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â »»»∆¬≈∆À»ƒ¿…«¿««»«¬…
.ÌÈÙb‰ ÔÓ ı¯‡a ¯‡Lp‰ ˙‡ L¯LÈÂƒ»≈∆«ƒ¿»»»∆ƒ«¿»ƒ

גם 13) צריך יג הלכה ב פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי
ההיפוך. לפני פחותה 14)התלעה שילדה פי על [ואף

וראה  מקדש, זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח
היינו  מקדשת" "אינה שכתב שמה שם שכתבנו למעלה

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, כאן בתורת
רוצה  שאינו דעתו גילה מטפח, פחות עד שקצץ כיוון

מותר]. ולפיכך בכלאים,

.ÊCÈ¯·n‰15CB˙a dÎÈ¯·‰ elÙ‡ ,ı¯‡a ÔÙb‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«∆∆»»∆¬ƒƒ¿ƒ»¿
ÏL ÔBÏÈÒ CB˙a B‡ ÔBÏÈÒk ˙OÚÂ ‰L·iL ˙ÚÏc‰«¿««∆»¿»¿«¬»¿ƒ¿ƒ∆

O¯Á16B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL dab ÏÚ ¯ÙÚ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆ƒ»»∆»»««»¿»¿»ƒ
ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â ;dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ≈¬≈∆À»ƒ¿…«««»¿ƒ»»«
Ú¯ÊÏ ¯zÓe ,dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dab«»»ƒ∆»ƒ¿…«««»À»ƒ¿…«

dcˆa17. ¿ƒ»

בארץ,15) טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא
אלא  אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
הרכבת  אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך,
הרכבת  שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים
רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך
אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל

עוברים. השרשים אין יט:17)מתכת בתרא בבבא ברייתא
השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ¯·‰18dab ÏÚ ¯ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡¯ ÔÙb‰ ¯wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c19Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡¯20Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁ¯nL BÓk ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.¯‡a˙iL BÓk ,‰Î¯·‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
מפני  אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה
זמורה.20) רק שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡¯ Ì‰È¯wÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈ¯·n‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó22el‡ È¯‰ - ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ¯‡LÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ¯·‰24.˙BÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿

של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב
להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי  לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג.
לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם

אחר. באופן רבינו פירש פי 24)ולכן על אף [כלומר,
לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó27.Ú¯BÊÂ Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי 25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚È¯O‰ ˙Áz Ú¯Bf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ¯ Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.·È‰Ï„‰29˙B¯ÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï - ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯ÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ‚È¯O ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈

Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Ú¯f‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ
‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆

˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .LB¯a‰Â Ê¯‡‰ ÔB‚k ,˙B¯t≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
Ïh·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚È¯O Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙B¯ÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È¯‰ - Ú¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ Ú¯fL ¯Á‡ ÌÈ‚È¯O‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.‚È¯˙BÓ ˙Áz B‡ ˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯Bf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚È¯O eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Ú¯f‰ ¯˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚È¯O‰ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»
˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«

ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚È¯O‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ
.Ô‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס. יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות
הצומחים. כדי 38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן

אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁ¯t39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B¯ - ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
¯eÒ‡Â ,ı¯‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
- ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰¯BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz Ú¯ÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס.

.ÊË„Á‡‰ L‡¯‰ ¯L˜Â ,‰¯BÓÊa ÈÓ‚ B‡ Ï·Á ¯L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
Ï·Á‰ ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È¯‰ - ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê Ï·Á∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»

השריגים.41) את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יחידית.1) גפן בצד או הכרם בצד תבואה הזורע יבאר

באמצעו  החרב כרם זנב. יוצאת ואחת שתים כנגד שתים
מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק.
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.‡Ú¯ÊÏ ‡a‰2Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯Ó - Ì¯k‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .Ú¯BÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó -5‰¯eL ‰˙È‰ .Ú¯BÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰¯eM‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Óe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ì¯k ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙B¯eL ÈzL eÈ‰ .Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È¯‰ - ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck ¯Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì¯k∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.Ú¯ÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ"ד א משנה פ"ו (פ"ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח. בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי כלומר, הכרם". עבודת כדי שאמרו, אמות
אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח שכל הכרם, סביב

ג.4) הלכה פ"ח להלן וראה שם, ובפ"ג 5)כלאים שם
ז. ה.6)משנה משנה פ"ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.

הסמוכה. בהלכה להלן

.·ÌÈÙb LÏL ?‰¯eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.¯˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙B¯eM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ

ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ì¯k ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏc·Ók el‡ È¯‰ - «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁ¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯Óe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי והן שלש", כנגד
שאין  פז.) ויומא יד: (ביצה אחרים במקומות אמרו וכן
(להלן  שהצריכו ומה (כסףֿמשנה). משלשה פחות שורה
אלא  זה אין זנב, יוצאה ואחת שתים כנגד שתים ז) הלכה
ביותר  אבל שם), (להלן קטן כרם שהוא גפנים בחמש
יוםֿטוב' ('תוספות זנב יוצאת באחת צורך אין מחמש

שם). ב.9)בכלאים משנה ופ"ה ח משנה פ"ד שם
(כסףֿמשנה).10) ו הלכה פ"ד שם שאפילו 11)ירושלמי

"כרם  ואומרים שם) (פ"ה שמעון ר' על החולקים חכמים
כרם" זה] [הרי אמות מארבע פחות פחות על נטוע שהוא
אינן" כאילו האמצעיות את ש"רואין מפני אלא זה אין -
הלכה  להלן (ראה שורות בשלש אלא שייך לא וזה (שם),
כאילו  אחת שורה נראה אם שהרי לא, שורות בשתי אבל ג),
('תוספות  כרם ואינה אחת שורה אלא תישאר לא אינה,

שם). יוםֿטוב'

.‚˙B¯eL LÏL eÈ‰12˙BÁt Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆≈≈≈∆»
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ,Ì¯k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó≈«¿«¬≈≈∆∆¿ƒ∆»∆¿»ƒ

ÌÈ‡ el‡k13ÔÎÂ .14˙B¯eL LÏL eÈ‰ Ì‡15Ïk ÔÈ·e ¿ƒ≈»¿≈ƒ»»≈»
Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL»¿»¿∆«≈¬≈∆≈«

˙B¯eM‰ ÔÈa16. ≈«

הלכה 12) למעלה וראה שמעון, כר' ולא כחכמים שם,
(והמדובר 13)הקודמת. דמי. כעקור ליעקר העומד שכל

ראה  הקיצוניות, השורות שתי בין אמות שמונה שאין באופן

בשנותֿאליה  ועיין ב. הלכה ד).למעלה הלכה ולהלן שם, ו
שאם 14) שורות, בשתי ב בהלכה שכתב מה על מוסב זה

כרם. זה אין אמות, שמונה לשורה שורה בין שם 15)היה
כמותם  פסק שרב מפני שמעון ור' מאיר כר' ט, משנה פ"ד
תנאֿקמא  כדעת ולא ו), הלכה שם (ירושלמי למעשה הלכה
שהלכה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ח. משנה שם

שמעון). (ור' מאיר טפחים,16)כרבי ששה בהרחקת
ד. הלכה להלן כמבואר

.„‰lÁzÓ BÓ¯k ˙‡ ÚËBp‰ ,CÎÈÙÏ17ÔÈa ˜ÈÁ¯‰Â ¿ƒ»«≈«∆«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk»»¿»¿∆«À»¿»ƒ∆«

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Óe ,BÎB˙a18.„·Ïa ¿«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒƒ¿«
‰¯eMÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - BÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»ƒ¿«¿ƒƒ»

ÌÈÓ¯k‰ ¯‡Lk ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰BˆÈÁ‰19ÔÈc ÔÈ‡Â . «ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ¿≈ƒ
BÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯Îk Ì¯k‰ ‰Ê ÏL ˙B¯eM‰ ÔÈa20, ≈«∆∆«∆∆¿∆∆∆»«¿∆¿»

.ÔÈ˜Á¯Ó ÔÚË ‰lÁzÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»¿»»¿À»ƒ

שם.17) יחידית.18)משנה רבינו 19)כגפן דברי מקור
גדול  "כרם ב: הלכה סוף פ"ז בירושלמי שאמרו ממה
הלכה  להלן (הובא מחול" לו אין שמונה, על שמונה שנטעו
לענין  כרם דין לו יש אבל לו, אין מחול שרק משמע - יג)
כתב  וכן שם, הפנים (מראה לו בחוצה להרחקה והיינו אחר,
אומרים  ויש נד). ס"ק רצו, סימן ליו"ד בביאורו הגר"א
רבי  "אמר ו הלכה פ"ד בירושלמי שאמרו ממה שמקורו
"החמירו  להיפך: וגרס לו", מחוצה יותר תוכו החמירו לעזר

(חזוןֿאיש). מתוכו" יותר לו ההרחקה 20)חוצה ששיעור
יא). הלכה (להלן אמה עשרה שש הוא

.‰BÊ ‰„Oa ‰˙È‰21‰„O·e ÌÈÙb ÏL ˙Á‡ ‰¯eL »¿»¿»∆»««∆¿»ƒƒ¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‰·B¯˜ dc‚k ˙Á‡ ‰¯eL B¯·Á¬≈»««¿∆¿»¿»»««ƒ

ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ „ÈÁi‰ C¯c Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙnL22¯„‚ B‡ ∆«¿ƒ≈≈∆∆∆«»ƒ∆∆»«ƒ»≈
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ CeÓ ‡e‰L23el‡ È¯‰ - ∆»≈¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙BÙ¯ËˆÓ24Ô‰ÈÈa ‰È‰iL ‡e‰Â .Ì¯k Ô‰ÈzL ˙BÈ‰Ï ƒ¿»¿ƒ¿¿≈∆∆∆¿∆ƒ¿∆≈≈∆
‰BÓMÓ ˙BÁt25. »ƒ¿∆

ז.21) משנה פחות 22)שם שרחבו הרבים שביל כלומר,
בסוף  להלן רבינו כתב וכן (הראב"ד). אמות משמונה
כתב  ג הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ג להלן אבל ההלכה.
וצ"ע. אמה, עשרה משש פחות הוא הרבים ששביל רבינו,

וראה 23) טפחים, עשרה גבוה אם אלא מפסיק הגדר שאין
טו. הלכה פ"ג לזרוע 24)למעלה אסור שיהיה "כדי

כמו  מהן אמות ארבע וירחיק כרם הכל ויהיה ביניהם,
של  בתוך ואחד שלו בתוך אחד שהוא ואףֿעלֿפי שביארנו,

המשנה). (פירוש למעלה.25)חבירו" ראה

.Â‰¯eLÂ ı¯‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÚË26:‰‚¯„Óa ˙Á‡ »«»««»»∆¿»««¿«¿≈»
ÌÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ı¯‡‰ ÔÓ ‰‚¯„n‰ ‰‰B·b Ì‡ƒ¿»««¿≈»ƒ»»∆¬»»¿»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ27.ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔkÓ ˙BÁt ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

חולק 26) עליו שאין ב, משנה פ"ו שם אליעזר כרבי
ה.27)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ו למעלה ראה

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
·Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -30CÈ¯ˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ
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˙Bn‡ Úa¯‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯‰ÏÔÚË Ì‡ Ï·‡ .Áe¯ ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰¯eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ì¯k ÌÈ‡ - ‰iL ‰¯eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó34.Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ"ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט. הלכה להלן וראה יוםֿטוב'). ('תוספות ישראל בארץ

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.Á·¯ÁL Ì¯k35ÏÎÏ ÌÈÙb ¯OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,·Ê ‰‡ˆBÈ38È¯‰ - ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê39.BlÎa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ"ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי היינו

(כסףֿמשנה). אֿב שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ì¯k40:·a¯ÚÓ ‡l‡ ˙B¯eL ˙B¯eL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ì¯k ‰Ê È¯‰ - ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆

‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ì¯k BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.Ú¯BÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב (הרדב"ז
מסתבר  יותר אבל זֿח, הלכות שלמעלה זנב, יוצאת ואחת
שאףֿעלֿ שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי
ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב שכרם פי
החמירו  חרב שאינו במדולדל ח), הלכה (למעלה זנב יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס, הר"ינ כוונת זוהי כי ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈ¯wÚ‰ eÈ‰42‰Ê È¯‰ - ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ì¯k BÈ‡ - ÔeÎÓ BÈ‡ ¯wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ì¯k∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È¯‰ - ˙BeÎÓ Ô‰ È¯‰Â e·Ú‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ì¯k ‰Ê44‡È·Ó - ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי פ"ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯k45ÏkÓ ÌÏL ¯‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Á¯wa LÈ Ì‡ :ÂÈ·È·Ò46‰¯OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe¯ ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Á¯w‰ ÚˆÓ‡a Ú¯BÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ"ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק מקום "שם
שם). המשנה (פירוש קרח" ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו

הכרם 47) באמצע שבזורע א, הלכה פ"ו למעלה [ראה

שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה  פ"ה

המותר".48) את וזורע עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ"ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.·ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ¯‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ì¯k‰ ÏBÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,BlL ¯„b‰ ÔÈ·e Ì¯k‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Ó - ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡.¯‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי מקום "והוא שם. פ"ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע הכרם, לגבי בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע שאחרי לשטח מצטרפות
אמות  ארבע עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי
לגבי  בטלות אינן עצמו, בפני חשוב מקום שהוא באמצע
הכרם. לגבי בטלות הן אמות, מארבע פחות הן ואם הכרם,

צג.). (עירובין בהן לזרוע ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡È·È ‡Ï - ‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰ Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53Ì¯Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï·‡ ;55˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ì¯k ÔÎÂ .¯„b‰ „Ú Ú¯BÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆
˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«

.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ"ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסףֿמשנה). - א הלכה פ"ד שם (ירושלמי שתי 55)שורה
ועלֿאחתֿכמהֿ שם). (ירושלמי גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם ב: הלכה פ"ז

למעלה. וראה מחול",

.„È¯„b‰ ‰È‰57‰¯OÚÓ ˙BÁt Ì¯k‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
·Á¯ Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ -59˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ·e ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ Ú¯BÊ - ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ"ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ
וראה  ס"ג, ס"ק רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז מחול
לתוספתא  מציין והכסףֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ"ד) (תחילת
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שבכרם". אמות ארבע ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב ארבעה שרחב לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ"ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק. רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע זקוק אינו

.ÂËdB·‚ ‡e‰L ¯„b60ıÈ¯Á ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜¯ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ì¯k ÚhÏ ¯zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61B¯·ÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜¯i‰Â Ì¯k‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.¯„‚k¿»≈

לכלאי 60) והואֿהדין זרעים, כלאי לענין ח, משנה פ"ב שם
ד.61)הכרם. משנה פ"ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי, כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני" למשה הלכה

.ÊË¯OÚ „Ú ı¯ÙpL ˜¯ÈÂ Ì¯k ÔÈa ÏÈc·n‰ ¯„b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡63¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ ;¯zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

¯eÒ‡ ‰ˆ¯t‰ „‚k - ¯OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ
˙Ba¯ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ù .¯eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»

ıe¯tk „ÓBÚ‰66k ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -;‰ˆ¯t ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ïk „‚k Ú¯ÊÈ ‡Ï - „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»

ÌÈˆe¯t‰ ˙BÓB˜n‰67.¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה

.ÊÈÌ¯k‰ ˙vÁÓ68‰ˆ¯ÙpL69BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -70 ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿¿»¿ƒ
'¯„b'71‰ˆ¯ÙÂ d¯„b .72'¯„b' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -73. ¿…¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿…

Lc˜ ‰Ê È¯‰ - d¯„‚ ‡ÏÂ ‰pnÓ L‡È˙74. ƒ¿»≈ƒ∆»¿…¿»»¬≈∆ƒ≈

ובבא 68) ק. קמא בבבא והובאה פ"ג, כלאים תוספתא
ב. זרוע 69)בתרא ירק היה קיימת, המחיצה וכשהיתה

גדור",70)בצדה. לו "אומר שם: בתרא ובבא קמא בבבא
שלא  הכרם בבעל מתרה הירקות בעל שהניזק יחיד, בלשון
שההרחקה  המזיק, שהוא שלו הירקות את יאסור ולא יזיקו
את  העתיק שלא רבינו אבל שלו, הכרם עבודת בגלל היא
של  בכרם מדבר שאינו לפי באחריותו, וחייב הברייתא, סוף
- להלן) (ראה אחד של שניהם אלא אחד, של וירק אחד
פ"ב  למעלה (ראה הדין בית כלומר: לו", "אומרים כתב
- בו התרו ולא לו אמרו לא שאם לו. אומרים טו) הלכה
פ"ה  למעלה וראה בכלאים, מרוצה אינו שוודאי קידש, לא
ועיין  כלל, נאסר אינו מהכלאים, מרוצה אינו שאם כא הלכה

דגרמי. דינא בקונטרס כלאים 71)רמב"ן יהיה שלא
שנית.72)בכרמו. עוד 73)פעם לו שמזכירים היינו

יודע אינו אולי אחרי 74)מזה.הפעם, מאתים הוסיף אם
אומר, ד"ה שם: קמא בבא בתוספות וראה ְִָהודעֹו.
של  בכרם מדובר שם בברייתא שם. בתרא בבא ובתוספות
דבר  אוסר "אדם סוברת שהיא לפי אחר, של ובירק אחד
אבל  באחריותו", "וחייב בה מסיים ולפיכך שלו", שאינו

פ"ה  (למעלה שלו" שאינו דבר מקדש אדם "אין פסק רבינו
השמיט  ולפיכך אחד, של וירק בכרם מדבר והוא ח) הלכה

(חזוןֿאיש). באחריותו" "וחייב שאמרו מה

.ÁÈ˙Èa75‰¯˜Ó BÈˆÁL76ÌÈÙ‚e ,‰¯˜Ó BÈ‡ BÈˆÁÂ «ƒ∆∆¿¿…∆¿∆¿≈¿…∆¿»ƒ
;¯Á‡‰ „va ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Ê „ˆa ˙BÚeË¿¿«∆À»ƒ¿…«¿»««»«≈

‰¯˜z Èt È¯‰L77Ô‰ÈÈa ‰OÚÂ ,Ì˙ÒÂ „¯È el‡k ∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿«¬»≈≈∆
‰ˆÈÁÓk78BÈe¯˜ ˙‡ ‰ÂL‰ Ì‡Â .79¯eÒ‡ -80. ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆≈»

צג.75) בעירובין בתקרה.76)ברייתא חור 77)מכוסה
הפתוח. לצד בתוספות 78)התקרה וראה כלאים. לענין

חציו. ד"ה שם).79)שם (רש"י הבית כל שקירה
(ואףֿעלֿפי 80) שם). (רש"י הרחיק אלאֿאםֿכן לזרוע,

שנאמר  משום הבית, בתוך שנטעו באילן נוהג אינו שמעשר
היוצא  זרעך תבואת כל את תעשר "עשר כב) יד, (דברים בו
סוף  פ"א ערלה (ירושלמי בית ולא שדה - שנה" שנה השדה
הגדל  בדבר נוהגת אם (שם) נסתפקו ובשביעית ב) הלכה
והכל  הארץ", "ושבתה ב) כה, (ויקרא שנאמר משום בבית,
לא  "שדך ד) (שם, שנאמר משום נוהגת, אינה או בכלל.
בית  למעט יש מ"כרמך" שגם הרי תזמור", לא וכרמך תזרע
(להלן  מדרבנן חייבים שבבית שבמעשרות כשם כי יתכן -
חייבים  - בכלאים כן כמו י), הלכה מעשרות מהלכות פ"א

מדרבנן.

.ËÈ¯ˆÁ81d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜82eÈ‰Â ,‰ÏB„‚Ï »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
‰pËwa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏB„ba ÌÈÙb‰83- Ú¯Ê Ì‡Â . «¿»ƒ«¿»»ƒ¿…««¿«»¿ƒ»«

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰84ÔÈ¯zÓ ÌÈÙb‰Â ,85ÌÈÙb‰ eÈ‰ . «¿»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ»«¿»ƒ
Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰pËwa86‰ÏB„ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‰ÏB„ba «¿«»À»ƒ¿…««¿»ƒ¿≈«¿»

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈqt87,‰pËw‰ ÔÓ ˙Ïc·Ók ‡È‰ È¯‰ - «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ«¿«»
.‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙Ïc·Ó ‰pËw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»

שם.81) במשנה והרא"ש רש"י וכגירסת צג. עירובין
לצדדים.82) הכותל, מן כלום נשאר שלא לפי 83)לרחבה

ארבע  שהרחיק ואףֿעלֿפי הגדולה. לגבי בטלה שהקטנה
כפתחה  משמשת שהקטנה מפני אסור, הגפנים, מן אמות
שם). (רש"י הוא אחד כפתח וכולה גדולה, של

הקטנים,84) את אצלה מושכת הגפנים, שבה שהגדולה,
שם). (גמרא כלאים זה את 85)והרי מושכת הקטנה שאין

הגפנים  לאסור שבקטנה הזרעים בכח ואין אצלה, הגדולה
כמבואר 86)שבגדולה. הקטנה, מן מובדלת שהגדולה

ושוה 87)להלן. מבחוץ נראה הוא הגדולה ולגבי
שבת  מהלכות ובפ"ז ט: שם עיין כלחי. ונידון מבפנים,

כב. הלכה

.ÎÌ¯ka ¯·BÚ ‡e‰L ıÈ¯Á88‰¯OÚ ˜ÓÚ89·Á¯Â »ƒ∆≈«∆∆»…¬»»¿»»
LlÙÓ ‰È‰ Ì‡ :‰Úa¯‡90- BÙBÒ „ÚÂ Ì¯k‰ L‡¯Ó «¿»»ƒ»»¿À»≈…«∆∆¿«

ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈ·k ‰‡¯ ‰Ê È¯‰91Ú¯ÊÏ ¯zÓe ¬≈∆ƒ¿∆¿≈¿≈«¿»ƒÀ»ƒ¿…«
BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈÎkÒÓ ÌÈÙb‰ eÈ‰È ‡lL „·Ï·e ;BÎB˙a¿ƒ¿«∆…ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿

e¯‡aL92LlÙÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .93˙‚k ‡e‰ È¯‰ - ∆≈«¿¿ƒ…»»¿À»¬≈¿«
‰¯OÚ ‰wÓÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ì¯k‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆∆««ƒ∆ƒ¬À»¬»»

dÎB˙a Ú¯ÊÏ BÏ ¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ‰·Á¯e94, ¿»»«¿»»»≈»ƒ¿…«¿»
˙Á¯wa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡95‰n‡ ‰¯OÚ LL96. ∆»ƒ≈»»«»««≈∆¿≈«»
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ג.88) משנה פ"ה עצמו.89)כלאים בפני רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ אחרת.91)פתוח רשות - והחריץ
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ"ו ח, הלכה פ"ה למעלה
משלש 93)כב. מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים
שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי החריץ מקום כלומר,

מעיקרי 96) שמרחיק באמצעיתו, שחרב ככרם שהוא
יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע, אמות ארבע הגפנים

.‡ÎÌ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈaL ÏÈ·L¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ·¯ÁL97‰n‡ ‰¯OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;¯˙Bn‰ ˙‡Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï - Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב, משנה פ"ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי  הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני בין יב) הלכה
מאמצעו  שחרב הכרם כדין דינו הכרמים, שני בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך

.·ÎÌ¯kaL ‰¯ÓBL98‰·Á¯e ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜¯È dL‡¯a Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Úa¯‡99‡lL „·Ï·e ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚È¯O‰ eÈ‰È100˜¯È ‰‡¯È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ì¯k‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Úa¯Óa101‰l‚Ú ‰¯ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;102- ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

¯ÙÚ ‰ÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡¯ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ"ה שם
שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה

ואףֿעלֿ "בראשה". מינכן: ובכת"י בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא שבחריץ פי
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע"ב הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ"ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי ולפי למעלה",
אחת". עריס מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי "אסף פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע אלא אינו כותש שער ואילו
וצ"ע. יט, הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ"ג ג, משנה פ"ב

הרי 101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי
ארבעה  חלל אין אם אף עצמו, בפני חשוב מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני בראשה לזרוע ומותר
רדב"ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב נתמעט העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי אופן בכל בה

.‚ÎÌ¯kaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa¯‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚ¯BÊ - ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

- ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜¯È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ"ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י רוקח, מעשה שביד [בכ"י

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי חסרות רומי,
ס"ק  סוף הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי עא.
שם: בירושלמי הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע, גבי ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע, גבי על חלל טפחים שלשה
שם  אין אם אבל הקרקע, בתוך שיחפור עלֿידיֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע, גבי על למעלה טפחים שלשה
הקרקע]. בתוך חפירה ידי על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó - ıÈ¯Á‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .¯BLÈÓa ‰OBÚL C¯„k ,ıÈ¯Á‰ Ïk ˙‡ Ú¯BÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰¯OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O ·Á¯ ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈ¯Á‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאףֿעלֿפי והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ"ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב, ס"ק שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע שירחיק עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdB·b ¯„b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰¯OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï - Ú¯ÊÂ ‰ML ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa¯‡ ?Ú¯ÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈ¯Á‰ ¯‡L Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,Áe¯ ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.¯„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ¯‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י 111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ"ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט,
בהלכה  שכתב למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ"ז ראה עד). ס"ק שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי  ר' מדברי נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמט mi`lk zekld - mirxf xtq - lel` 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ארבע  שמרחיק בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע, אמות

(כסףֿמשנה). ארבעה ורחב עשרה עמוק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין.
בהמה  וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚È¯O‰ È¯‰Â ,Ô˙i¯·k eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ı¯‡a ÔÈÎÏLÓ Ô‰lL ˙BÏBkL‡‰Â¿»∆¿∆»∆À¿»ƒ»»∆≈«ƒ¿»ƒ
‰‰B·‚ ‰Î·O BÓk B‡ ‰hÓ BÓk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .Ì¯k∆∆¬»»∆¿ƒ»¿¿»»¿»
ÌÈ‚È¯O‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈ¯Ú ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
B‡ ‰hÓ Ô‰Ó ‰OÚL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈw‰ Ì˙B‡Â¿»«»ƒ¿«≈»∆∆»»≈∆ƒ»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÔÙb‰ ÛB ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï„‰Â ‰Î·O¿»»¿ƒ¿»¬≈∆∆«∆∆≈«ƒ¿»ƒ

˙B¯ÈÙÈt‡2.ÒÈ¯Úa LÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי"ב.2) פ"ו למעלה ראה

.·˙Á‡ ‰¯eL ÚËBp‰3¯˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯OÚ dB·b Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒ¯ÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯OÚ ˜ÓÚ ıÈ¯Á „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa¯‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÒÈ¯Ú ÔÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ì¯k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯nL C¯„k ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ"א.3) פ"ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואףֿעלֿפי
(למעלה  טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואינו כרם , אינה
וצריך  ככרם, הן הרי עריס, עשויות כשהן ה"א), פ"ז

אמות. ארבע להרחיק

.‚¯„b‰ ¯wÚÓ ?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Óe5.ÂÈÏÚ ÔÒ¯ÚL ≈≈»¿ƒ≈ƒ««»≈∆≈¿»»»
,‰n‡ Ï˙k‰ ÔÓ ÌÈÙb ÏL ‰¯eM‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ∆«»∆¿»ƒƒ«…∆«»
Ï˙k‰ ÔÓ „„BÓ - Ï˙kÏÂ ÌÈÙb‰ ÔÓ ÒÈ¯Ú‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒƒ«¿»ƒ¿«…∆≈ƒ«…∆

˙Bn‡ Úa¯‡6È¯wÚ ÔÈ·e Ú¯f‰ ÔÈa ‡ˆÓÂ ,Ú¯BÊÂ «¿««¿≈«¿ƒ¿»≈«∆«≈ƒ»≈
- ÌÈÙb‰ „vÓ Ú¯ÊÏ ‡a Ì‡Â .˙Bn‡ LÓÁ ÌÈÙb‰«¿»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿…«ƒ««¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó7˜BÁ¯ ‡ˆÓpL , «¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««∆ƒ¿»»
.ÒÈ¯Ú ÏÎa ÔÈ„ BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Bn‡ LÓÁ Ï˙k‰ ÔÓƒ«…∆»≈«¿«∆∆»ƒ¿»»ƒ

שם.5) במשנה, הכותל 6)כביתֿהלל מאחורי כלומר,
אמרו  מקום שבכל ואףֿעלֿפי הגפנים). מצד (שלא ולחוץ
למעלה  (ראה הוא מפסיק טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר
על  ערוסים והגפנים הואיל בעריס כאן - טו) הלכה שם,
הוא  וכן הגפנים. כעיקרי להיות עצמו על הגדר חזר הגדר,

לבין ב'ירושלמי' הגפנים (בין אמות שתי שם "היו שם:
מודדים), = ) מושחים הגפנים מעיקר מאןֿדאמר הכותל)
הגדר  מעיקר מאןֿדאמר אמות, שתי אלא אסור אינו
(כסףֿמשנה), [אחרות]" אמות שתי עד אסור מושחים,
כדעת  רבינו כתב המשנה ובפירוש חולק, והראב"ד

בו. חזר וכאן הגפנים 7)הראב"ד, מעיקרי השטח שכל

להרחיק  וצריך ככרם, הוא הרי בכלל, והכותל הכותל, ועד
צדדיו. מכל אמות ארבע

.„¯„b‰ ˙‡ ‰Ba‰ „Á‡8ÚËpL B‡ ÚË Ck ¯Á‡Â ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
.ÒÈ¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÒ¯ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,¯„b‰ ‰OÚ Ck ¯Á‡Â¿««»»»«»≈ƒ¿≈¿»¬≈∆»ƒ

¯„b‰ Ò¯‰9ÒÈ¯Ú Ô‡k ÔÈ‡ - ıÈ¯Á‰ ÌzÒ B‡10, ∆¡««»≈ƒ¿«∆»ƒ≈»»ƒ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈÙ‚k ‰¯eM‰ Ïk È¯‰ ‡l‡∆»¬≈»«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ה"ד.8) פ"ו לגמרי,9)ירושלמי נהרס דוקא ולאו שם.
כנהרס  הוא הרי רחבו, או גבהו נתמעט אם אפילו אלא

של 10)(רדב"ז). שורות שתי כשהיו [ומדובר מ"ו. פ"ו
שכנגדו, השני מצד שורות ושתי גדר, של זה מצד גפנים
גפנים  חמש היו ושורה שורה ובכל הגדר, מאחורי כלומר
אריח  גבי על ולבינה לבינה גבי על כאריח נטועות והיו
הוא  שהרי ככרם, אינן זה שבאופן ציור!!! מופיע כאן כזה:
לכרם. מחשיבו העריס ורק ה"ט), פ"ז (למעלה מעורבב כרם
ארבע  הוא: שלה, בשורה חברתה לגפן גפן בין המרחק
המרחק, ה"ב). למעלה לגפן, גפן בין הרחקה (כדין אמות
ותשע  אמות =שתי ) 2,9 השורות: שתי בין שוה, בקו
של  גפן בין האלכסוני המרחק כן ואם מאמה), עשיריות
) 4,06 - הפנימית שבשורה הגפן לבין הקיצונה השורה
החשבון  כפי מאמה), מאה חלקי וששה אמות =ארבע
אמה  חומשי ושני אמה היא ברבוע אמה שכל הידוע
(למעלה  כרם אינן אמות, ארבע ביניהן אין שאם באלכסון,
הגפנים  בעריס). שהואֿהדין ופשוט כרם, בענין ב הלכה
(=ארבעים  49/120 של מקום תופסים הפנימית שבשורה
לבין  בינה ההרחקה באמה). ועשרים מאה חלקי ותשע,
) 0,2 עצמו הגדר באמה). עשרה חלקי =שש, ) 0,6 הגדר:
שיעור  שאין הט"ו פ"ג למעלה ראה באמה, עשיריות =שתי
הפנימית  השורה לבין הגדר שבין ההפסק הגדר). של לעובי
49/120 הגפנים גוף הקודם). (כבצד 0,6 השני: שבצד
2,9 הקודם: כבצד כאן אף ההרחקה, הקודם). (כבצד
אחד  וחלק אמות =שמונה ) 8 1/60 בסךֿהכל: באמה.
מופיע  כאן גפנים בציור). למטה ראה באמה, מששים
שבשני  הפנימיות, שהשורות זמן כל כן, ואם ציור!!!
שאין  ואףֿעלֿפי אחד, לכרם מצטרף הכל קיימות, הצדדים,
וארבע  אמה = ) 1,4 של מרחק אלא האלו השורות בין
לחברתה, גפן בין בכרם, הרחקה ושיעור באמה), עשיריות
כאן  שיש כיון - ה"ב) (למעלה אמות מארבע פחות אינו
הפנימיות  השורות נעקרו אם אבל כרם. זה הרי באמצע, גדר
אחד  וחלק אמות שמונה של מרחק ויש הצדדים, שבשני
היה  ולא הגדר, היה ואלמלא מצטרפות. אינן - מששים
אמות  שמונה אלא ביניהן אין אם גם מצטרפות אינן - עריס
עוד  בשיעור הוסיפו העריס ומחמת שם), (למעלה בלבד

מששים]. אחד חלק

‰.ÌÈÙb LÓÁ Ba e¯izLÂ BÚˆÓ‡ ·¯ÁL ÒÈ¯Ú»ƒ∆»«∆¿»¿ƒ¿«¿»≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ¯„b‰ „ˆa ÌÈÙb LÓÁÂ Ô‡kÓ ¯„b‰ „ˆa¿««»≈ƒ»¿»≈¿»ƒ¿««»≈»«≈

ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡¯˜p‰ e‰Ê - Ôc‚kÓ11Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ . ƒ¿∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ≈≈≈∆
‰n‡a ÌÈMMÓ „Á‡Â ˙Bn‡ ‰BÓL12‰Ê È¯‰ - ¿∆«¿∆»ƒƒƒ»«»¬≈∆

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó13Ú¯BÊÂ14‡e‰Â ; «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«¿
e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙Áz Ú¯ÊÈ ‡lL15. ∆…ƒ¿«««»«ƒ¿»¿∆≈«¿
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עריס.11) כל 12)קטעי "ועוד המשנה: בפירוש כתב  כן
מששים  חלק שהוא הנוסף זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב'ירושלמי' אבל טפח". עשירית והוא באמה, חלק
מפורש  וכן טפח", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ"ד: בתוספתא

משנה'. ב'כסף וראה טפח), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי  נדון בעצמו הדין וזה רביעי, פרק בסוף שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס, לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק לאחר ביניהם לזרוע לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאףֿעלֿפי  ולחוץ. הגפנים לעיקרי בסמוך ובין הגדר
פ"ז  (למעלה ריוח אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח די העריס בפסקי - הי"א)

הי"ב.15) בפ"ו למעלה

.Â‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ Ú¯ÊÈ16‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ¯Ê Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰ML17¯„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
¯ÊÁ - ¯„b‰ ‰·e ¯ÊÁ .ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈ¯Ú ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú È˜Òt e¯ÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ"ג פ"ז שם
עריס". פסקי מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי'

ה"ד. למעלה וראה עריס", פסקי ולא עריס כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי'

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ Ò¯ÚÂ ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
dÏ ·È·Ò21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…

BlÒÂ ¯ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ¯ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ
¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜¯È dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ -25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ

dÎB˙a ÌÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ - ‰f‰ ¯eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜¯ÈÂ „Á‡ ÒÈ¯Úk Ïk‰ ‰‡¯pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ"ד.20) פ"ב נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי ושיעורם

ה"א). פ"ו תופש 24)כלאים שעריס אףֿעלֿפי כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ אמות ארבע
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב בפירוש
אףֿעלֿפי  הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק רבינו, כתב שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק הכרם עם הזרע נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈ¯Ú‰Â ‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ÌÈÚe¯Ê eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı¯‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B¯ - Blk ˙‡ ¯ˆB·e≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ È¯wÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««
ÒÈ¯Ú‰ ˙ÙOÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»

iL „Ú ¯ˆ·Ï¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÌlÒa B‡ ‰‚¯„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»
„·Ïa ÒÈ¯Ú‰ ˙Áz ‡l‡ Ú¯ÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ"ב.28) פ"ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי על ערוסות והן
וצריך  עריס דין לזה היה גבוה, מקום גבי על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ, הכותל מן אמות ארבע להרחיק
מקום  גבי על נטועות שהגפנים מכיון אבל בֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס יחידית בגפן גם שהרי

המשנה  ובפירוש הי"א), פ"ו (למעלה השריגין תחת לזרוע
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈ¯Ú‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯BÊÂ ¯eÚMk ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó - ‰ÏÎÂ Ô¯w‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«
Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈ¯Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«

‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈ¯Ú‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ
.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו מ"ז, פ"ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו העריס, "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי בין מקרן העריס "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב עד ומתמעט הלוך
עבודתו  שירחיק אמר ציור!!! מופיע כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אףֿעלֿפי [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע
א. טעמים: שני מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ"ז (למעלה זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן
שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס, דין כאן שיש ב.
הוא  הגפנים) מן שרחוק זה אפילו = ) הקירות שבין השטח
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע מרחיק אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע זנב) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ¯‡ BÓk ‰ÏÚÂ ¯ÊÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Ú¯f‰ ÔÈ·e ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡36‰aÎ¯‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡¯‰ ÔÙb‰ ¯wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ"א: פ"ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב: שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי' רבינו. השמיטו וכאן ב'ירושלמי', הוא וכן הראשון".

רדב"ז.

.‡Èe¯‡a ¯·k38Ú¯f‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,¯eÚMk ÔÙb‰ ÔÈ·e≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Ê .ÔÙb‰ ÏÚ ˜¯i‰ CkÒÈ B‡ ˜¯i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰ - ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ
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ÔÈ¯zÓ39ÔÙb‰ ÈL¯L eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿
eÈ‰ .¯˜ÚÈ - ‰‡e·z‰Â Ì¯k‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa¯‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡e·z‰ ÈL¯L»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי"א.38) פ"ו ה"ו):39)למעלה פ"ה (שם 'ירושלמי'
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע
ד"ה  (כה. פסחים ב'תוספות' וראה ה"ז. פ"ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ"ד): בתוספתא
יוצאין  ירק). =מין ) פיאה שרשי שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס"ק רצו סי' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי הרדב"ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי אבל כגפן, הם

.·È- ÌÈ‡ÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯eÚM‰Â ˙B˜Á¯‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב ב, כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק השוחק כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי"ז וראה סחק). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע וביניהן בכרם שורות שתי היו
פ"ז  למעלה ראה כרם, זה הרי שוחקות, שאינן אףֿעלֿפי

שם. שבת ובהל' ה"ב,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡ - ˜¯i‰ B‡ ‰‡e·z‰Â45B‡ ¿«¿»«»»≈»∆»¿∆∆ƒ¿»≈

‡È¯eÒa46Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;47„ˆa ¿¿»¬»¿»»»∆À»ƒ¿…«¿«
b‰ÌÈÙ48‰ˆeÁa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰lÁzÎÏ Ì¯k‰ CB˙a «¿»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿…»¿¿»

ÌÚ ‰‡e·z B‡ ˜¯È ÈÈÓ ÈL Ú¯ÊÏ ‡l‡ ı¯‡Ï»»∆∆»ƒ¿…«¿≈ƒ≈»»¿»ƒ
„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯Á‰49¯Ó‡ Ì‡Â .50È¯Î ˜BÈ˙Ï51Ú¯ÊÏ ««¿»¿«…∆»¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ¿…«

BÏ52È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¬»……«¿»¿ƒ
Ï‡¯OÈa ÛlÁ˙È ‡lL ,ÏB„‚53. »∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"wxId F` d`EaYde miptBd oiA oiwigxOW EN`d oixErXd lM̈©¦¦¨¥¤©§¦¦¥©§¨¦§©§¨©¨¨
`ixEqA F` l`xVi ux`A `N` opi` -."'Ek ¥¨¤¨§¤¤¦§¨¥§§¨

בצד  הירק לזרוע שמותר "ואע"פ י"ד בהלכה וממשיך
שם הזרוע הירק אותו הרי לארץ, בחוצה אסור הכרם

לארץ".באכילה בחוצה ואפילו
כמה  עד ידוע והסברה: ביאור הדורש פלא על להעיר ויש
תקלה  של ענין מכל וההרחקה הזהירות להיות צריכה
"אמרי  לכרם אפילו יתקרב שלא בנזיר ההרחקה ולדוגמא,
הרבה  בעוד ועד"ז תקרב" אל לכרמא סחור סחור נזירא
הוסיף  לא עדיין כאשר גם הרי צ"ע, ועפ"ז כיו"ב. עניינים
ממאתיים) אחד שיוסיף אחרי (גם ואיסורו ממאתיים אחד

לעשות  אסור - בלבד אכילה איסור אלא הנאה איסור אינו
ש"מותר  יתכן ואיך תקלה לידי להביא היכולה פעולה

לכתחילה". הכרם התוך הגפנים בצד לזרוע
.c oniq mirxf xtq zekln oii

מן 45) איסורו אם ה"ז, פ"ה למעלה וראה א. לט, קידושין
מדרבנן. רק או לענין 46)התורה שעשאוה כשם מדרבנן,

ה"ד  תרומות מהל' פ"א (להלן ושביעית ומעשרות תרומות
ה"א). ביכורים מהל' (פ"ב ביכורים ולענין והט"ו)

זה 47) באופן לוקה אינו בארץ וגם הואיל שם. קידושין,
שם). פ"ה מפני 48)(למעלה אסור, - הגפנים גבי על אבל

והרכבה  הגפנים, שרשי תוך אל נכנסים הזרעים ששרשי
ה"ה  בפ"א למעלה כמפורש לארץ, בחוצה אף אסורה
רבינו  שדעת הי"א, פ"ב למעלה [ראה (כסףֿמשנה).

אסורה]. - בשרשים שרשים שבארץ 49)שהרכבת שכיון
אף  בזה גזרו ה"ב), פ"א (למעלה מלקות חייב הוא ישראל

לארץ. א.50)בחוצה קלט, לתינוק 51)שבת אבל
להאכיל  אסור דרבנן איסור שאף שם), (שבת אסור - ישראל
הכ"ז). אסורות מאכלות מהל' (פי"ז קטן לישראל

וחרצן 52) ושעורה חיטה ה"ג), פ"א למעלה (ראה לישראל
(כסףֿמשנה). יד שם.53)במפולת שבת,

.„ÈÌ¯k‰ „ˆa ˜¯i‰ Ú¯ÊÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À»ƒ¿…««»»¿««∆∆
¯eÒ‡ ÌL Úe¯f‰ ˜¯i‰ B˙B‡ È¯‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¬≈«»»«»«»»

‰ÏÈÎ‡a54B˙B‡ ‰‡¯iL ‡e‰Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa elÙ‡Â55 «¬ƒ»«¬ƒ¿»»»∆¿∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - B˜ÙÒ Ï·‡ ;¯ÎBÓe Ë˜BÏ≈≈¬»¿≈À»¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a56. ¿ƒ¿«¬»¬

מאחר 54) לארץ, בחוצה אין זריעה שאיסור שאףֿעלֿפי
איסור  לענין כנ"ל, מלקות, חייב אינו ישראל בארץ שאף
שם) פ"ה (למעלה בהנאה אסור ישראל שבארץ כיון אכילה,
מהא  וראיה באכילה. הפחות לכל לארץ, בחוצה אסור -
והיינו  לארץ, בחוצה אף אסור לוקט, ראהו שאם דלהלן,
בקידושין  מהסוגיא שמוכח כמו גזרו, לא ובהנאה באכילה.

בכסףֿמשנה). (ראה מ"ט,55)שם פ"ג (ערלה במשנה
לארץ: בחוצה ערלה לגבי שנינו לח:) בקידושין הובאה
"ובחוצה  שנינו: בכלאים ואילו לוקט". יראנו שלא "ובלבד
= ) ילקוט שלא ובלבד הגוי) כלומר = ) ולוקט יורד לארץ
יודן, רבי "אמר ה"ז): (שם ב'ירושלמי' אבל ביד", הישראל)
(צ"ל: בקדמייתא כלאים) כלומר, היא, אף = ) היא עוד
יורד  שברישא) כערלה כלומר, כראשונה, = "כקדמייתא"
א. לט, בקידושין וראה לוקט". יראנו שלא ובלבד ולוקח,

יאֿיב.56) הלכות פ"י

á"ôùú'ä ìåìà à"ë ÷"ù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פרדות 1) וסימני מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר
חיה. או בהמה מיני בשני מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי  בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב

המוקדשין.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mi`lkקנב zekld - mirxf xtq - lel` `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡BÈÓ BÈ‡L ‰·˜ ÏÚ ¯ÎÊ ·Èk¯n‰2‰Ó‰·a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚ·e ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È¯‰ - ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï EzÓ‰a :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

B¯·Á ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï·‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»
ÏB˜a Ô¯¯BÚL B‡ „·Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ - ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו בגדים מכלאי כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף"
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ.5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים

תשמורו". חוקותי את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא

מין 9) להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.·‰‡¯ Ì‡Â .„Á‡ ¯‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈ¯Ù‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·B¯ Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa¯‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי  בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא

מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו
הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a ·Èk¯‰Â ¯·ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a ¯zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰¯B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰¯B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ -15˙BÏÎ‡Óa e¯‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙B¯eÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני לא,13)המדובר באכילה אבל
טמאים. הם חיה.14)שהרי עם בהמה כגון

היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך
(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה

באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈ¯aÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

È¯Ùk‰ ·Ïk‰Â ,·Ïk‰ ÌÚ ·‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡·v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ¯‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„¯t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ ¯BÓÁ‰Â ,¯BÓÁ‰ ÌÚ „¯t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„B¯Ú‰20Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס הציד מין 18)עפרים.17)כלב הם
והחמור.19)חיה. הסוס מן מדברי.20)נולד חמור

.‰¯a‰ ¯BL ÔB‚k ,È·eMÈÂ È¯a„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
¯BM‰22Cn¯‰Â ,23ÌÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

- ¯a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï·‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa - ¯a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk - ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי.21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי
הרמכים".23) "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ
„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26- ·Èk¯‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ - ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê ·Èk¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ -30¯zÓ - ¯BÓÁ Bn‡L „¯t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ B·Èk¯‰Ï31¯eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
B·Èk¯‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „¯t Ï·‡ ;¯BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

B·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ -33Ïk ÔÎÂ .¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰c¯t ÏÚ „¯t ·Èk¯‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
·ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba - ˙B„¯t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם וגם
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חוששין 27) "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה
וודאי  אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב
שהרי  לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם
שם  הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו
רבינו  פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק
[אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע
אין  שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי האב, לזרע חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק, לוקה, ואינו

.Ê‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰¯B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -35‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
Ú¯Bf‰ B‡ L¯BÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô·‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ - ÂcÁÈ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï·‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,¯eËt - »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים
חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
תחרוש  לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך
פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב
ופרד  לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו

לארץ. בחוצה בין בארץ בין כי 36)נוהגת פרשת בספרי
את  לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש , "לא תצא:

מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש
לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי 38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה
לאו  שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי

רש"י:39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

.Á„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»
¯ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ

‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ ¯eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,O·k‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»
·ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁ‰ ÌÚ È·ˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈

ÏÏÎa ‰iÁL ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ - Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«
‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .˙B¯eÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈
„Á‡k Ô‰a L¯ÁÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
¯eÒ‡Â .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44¯eËt - ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף וחיה

"עוף". כאן שם 43)השמיט קמא בבבא אמרו שהרי
שגם  משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

סופרים. מדברי אלא אינו זה רבינו היא 44)ולדעת בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס לא העז שהרי להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי  מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק. לוקה אינו
קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם
לנו  אסר קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין
חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.Ë·LBi‰ - ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙·ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
·LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙Ó¯B‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈
elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL - ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ

.ÔÈ˜BÏ Ôlk - „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.È‰iÁ B‡ ‰Ó‰··e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ ¯BM‰ ÌÚ L¯BÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa :¯Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.¯BLÂ Ì„‡a B‡ ¯BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï -…¿»»«¬¿»»¿
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.‡ÈÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk ·e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰·k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .„Á‡k ÔÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BLa L¯BÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ
¯eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÚÈa¯n‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.‰Ïa˜ È¯·cÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי שפדו 47)כלומר, לפני
גם  הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י כתב וכן
בשני  אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי
מינים  בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים,

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי  כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי

.‡¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa ¯eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„·Ïa3ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ Èk¯Îa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL ¯Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ·‡‰5,·‰f‰ ˙È·˙k B˙È·z , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ÔzLt‰ ÌÚ ¯eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,¯˙BÈa C¯ ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈

CÏk‰Â ÌÈ¯ÈM‰7‡¯Ó ÈtÓ ÔÈ¯eÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי צמר" אילים אלף "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ"א פ"ט כלאים
כ:4)א. ב,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ"ב (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח". "ים רבינו שכתב
א. משנה פט"ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,

המלח", "ים הביא משנה סדרי לששה פירושו ובסוף
לרא"ש  יוםֿטוב' ב'מעדני ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י). אות ז סימן בגדים כלאי (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב, משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי)
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני להלן),
זה, ולפי עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב"ז). (כסףֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי שהמשי והיום
סעיף  רצח סימן יו"ד (שו"ע הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני
=) והשני הפשתים, כמו חלק השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).

.·ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ d¯Óˆ - ÊÚ ˙a ÏÁ¯9ÌeMÓ »≈«≈«¿»≈ƒ»»ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰ ¯eÒ‡ Ï·‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡¯Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

¯eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ ¯Óv‰ ¯aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚa11¯Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙ¯hL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„·Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ -15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙ¯Ë .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚¯‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסףֿמשנה). שלמעלה
קורקוס). (ר"י כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי או שוע, שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק" "איש והחליקם, במסרק סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע"ב). שעיע" "גבר אונקלוס: תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע סא: בנדה רש"י

הוא 14) בלבד ששוע רבינו ודעת שוע, שהם [אףֿעלֿפי
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט) יט, (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח): הלכה ד פרק קדושים (פ'
יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי או שוע או תורה
לעשות  איֿאפשר טווי, ואינו בלבד, שוע שהוא מדבר שהרי

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני אסורים "לבדים ט: משנה פ"ט בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב"ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב וכן בלבד". שוע
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי  כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי שוע
אמרו  וכן ספק, בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי מה על חולק דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
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האמורה  ההיא ההלכה שכח שהוא ספק, בלבך יכנס אל
במהדורה  וכתב רבינו, בו חזר שוב אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי  מאמר אצלי וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי או שוע או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי שוע שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב"ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסףֿמשנה,
ניאפולי  דפוס המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
הירושלמי  להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י

ז). עמ' ז"ל אותם,16)להרמב"ם וטווה ערבם [כלומר,
כסףֿמשנה]. ועיין אותם, שע לא שם 17)אבל הוא כן

שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח: משנה
(ואףֿעלֿפי  ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי או שוע או =) מהם אחד ל
שבלי  לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.‚„‚a ¯Ùz18Ô¯Ùz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa ¯Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa ¯Óˆ „‚a ¯ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa ¯Óˆ ÈËeÁ ¯L˜ B‡ ,¯Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎ¯Îe23¯L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a ¯Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ¯‰L24ÚˆÓ‡a25¯Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
¯Óˆ :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - Ô¯L˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ - ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.¯Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב וכאן טווי, ודין שוע דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי, כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד  כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו
וחוט  צמר של שזור בחוט אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
נוז. אינו הצמר שהרי כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט
אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי שוע, הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח) משנה (פ"ט ואריג" טווי אלא כלאים משום אסור "אין

אסורי  "לבדים טווי. היינו (שם - שועים" שהם מפני ם
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע. היינו - ט) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור
סק"א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי -

של 19) סרט יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע" שהרצועה אףֿעלֿפי כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי מה 20)להלן (ולפי פ"ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק י: משנה שם
רבינו  כתב וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,

שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט.25)של משנה שם
שם.26) תצא פ' ספרי

.„C¯ˆ‰ È¯‰L ?‰¯Bz ÏL el‡ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ·e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙L¯ÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „·Ïa ÔÈ¯eL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk ¯eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
¯·c ‰¯Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב) כב, (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף בספרי כמפורש שזורים, [והם לט. מנחות
שוע]. ד" סא: נדה תוספות שלח,

.‰ËeÁ elÙ‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚·a ¯Óˆ ÏL31¯Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.¯eÒ‡ -»

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב? החוט יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב כשהאיסור אלא ברוב ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע"י ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט.
הוא, חשוב שחוט מפני בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס"ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.ÂÌÈÏÁ¯ ¯Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ33ÔÙ¯hL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
ÈÂË Ô‰Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰Ê34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ

ÌÈÏÁ¯‰35‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÁ¯ ¯Óˆk Ïk‰ È¯‰ - »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈
ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36- ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ

˙¯eˆ Ïk‰ ˙¯evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ B·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«
¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb ¯Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆

¯Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ"ט (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר
ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט). הלכה

א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט שכל באופן
של  חוט עירב אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב
בהם  עירב ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב שהחוט אסור, - פשתן חוטי
וראה  פ"ה, התוספתא בשם בכס"מ הוא וכן ההלכה, בסוף

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט חוט
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ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,
יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב וחוט חוט כל אלא

ראה  בטל, אינו - צמר חוט ואילו גמלים, וצמר רחלים
למעלה.

.ÊÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈO·k‰ ˙B¯BÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ - ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ
ËeÁ ÏÏÎa eÎ¯ÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«

ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È¯‰L ,Ba e¯ÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»

(ביחד)38) טווי לא (ביחד), שוע לא כאן שאין אףֿעלֿפי
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב"ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב"ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40·¯ Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙ¯hL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;¯Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚¯‡Ï ¯zÓ - ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.¯eÒ‡ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ B‡ ÌÈlÓb ¯Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚¯‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י  ועיין באמצע". עור) של =) שהרצועה "אףֿעל ֿפי ג

שם.

.ÈÌ¯ÙpL ¯Óˆ „‚a43Û¯ÙÏ ¯zÓ -44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
¯LB˜Â .ÔzLt45.¯t˙È ‡Ï Ï·‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע.
על  וקושרו סביבם החוט וכורך הקרעים, ראשי שני שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס"ק ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.‡È¯Óˆ È„‚a Ì„‡ L·BÏ46¯‚BÁÂ ÔzLt È„‚·e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»

.ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י 48)שם.47)תוספתא רומי, בדפוס
הוא  וכן כתביֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף", אברבנאל:
בגדים  כלאי הלכות פ"ט נדה הרא"ש (לפי שם בתוספתא
שני  של המשיחות שתי את יערב שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.·ÈÌ¯ÎÓÏe Ì˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „·Ïa ÔL·ÏÏ ‡l‡ ¯eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆

‰LÈ·Ï C¯„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï·‡ ,¯eÒ‡ - »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»
¯zÓ - ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈ·Ï C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»

ÂÈzÁz ·LÈÏ52ÏÚ ·LÈÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«
ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53- EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆

elÙ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï·‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
- ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ ¯OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ C¯kz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.B¯Oa¿»

א.49) משנה פ"ח העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף ירושלמי

הוא  וכן (כסףֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק סוף כלאים סט.53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈ¯È ÔB‚k ,ÔÈk¯a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï·‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÔÈÎ¯Î ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ·Ò‰Ïe ·LÈÏ ¯zÓ - ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B B¯Oa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב: משנה פ"ט כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי  שם). יוםֿטוב' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Î¯t‰ ÔÎÂ58- ‰k¯ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;B¯Oa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙¯zÓ - ˙Î¯Î dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60·˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61¯zÓ - ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚¯‰ ¯BÚL ;‰Ï BL·ÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ ¯BÚ ¯‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ"ט כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב "כנגד שם) פ"ט נדה (רא"ש
לפי  כלאים משום בהם אין נמטי, אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב
מתאים  זה עקב". אלא לו ואין "שכצ"ל כתב (שם) יוםֿטוב'
שפירושו  שכתוב ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב' ה'תוספות של שהגהתו שכתב יח ס"ק

(הגה 62) קשה הנעל ואף למעלה, ראה הגאונים, כדברי
יג). סעיף שם שבכרים 63)ביו"ד אףֿעלֿפי [כלומר,

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנז mi`lk zekld - mirxf xtq - lel` `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈ¯ÙBz64˙eÒk65Ôk¯„k ÔÈ¯ÙBz -66‡lL „·Ï·e , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLb·e ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69È¯ÎBÓ ÔÎÂ .ı¯‡a ÌÈ¯ÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -72‰nÁa eek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ

.Ô‰È¯BÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ"לא ד:) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסףֿמשנה יח מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב"פסיק ואףֿעלֿפי כט:).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי

זו". אף זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.ÊÈ‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚·a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È¯‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב.73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.ÁÈÈ‡¯Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰¯OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ¯·‰Ï79‰˜BÏ - Ôk L·Ï Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆

לכלאים".76) עראי "אין ב: משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב "דאי שם) (יבמות שאמרו [ואףֿעלֿפי

רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי ואפילו
ועיין  א, הלכה פ"ט כלאים בירושלמי הוא כן לאחוריהם,
דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני  כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסףֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב

את  להבריח כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי גם והלא המכס,

שאינם 79) לפי המכס, בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי
במוכס  והמדובר בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס מקבלים
אסור  הרי קצבה, לו שיש במוכס שאם קצבה, לו שאין
ואף  יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ"ה גזילה משום
להנאה. שאינה ואףֿעלֿפי הלבישה, מחמת האיסור כאן

למעלה. שעטנז".80)ראה תלבש "לא משום

.ËÈC¯c Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë·‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚·e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï·‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ¯¯ˆÏ Ô‰lL „È ˙È·a ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ·˙83ËeË¯ÓÒe ,84B‡ ‰iË¯ ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
C¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B B¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯zÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף תחבושת.85)וירושלמי מיני

.Î¯BÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈ·e·f‰ ÁÈ¯Ù‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ C¯c88. ∆∆ƒ¿»

(כסףֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי" "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי, שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י
קשה. דבר שהוא משום ריב"א בשם שם ובתוספות

.‡ÎÌÈÏ·Á ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ - Ôlk Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .B„È ÏÚ ÔÎ¯BkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ Ôk¯ÎÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.·ÎÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91¯ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜¯w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰¯Bz92ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ - »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎ¯Î Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È¯‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«

.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ"ט (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן
כמותו. בירושלמי שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה

הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי בדפוס
חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי שבדפוס הנוסחא לפי

מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספריֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי  והלכה אלעזר, ורבי חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mi`lkקנח zekld - mirxf xtq - lel` `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בהם  נחלקו לא הגוף, על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף
שם), ברע"ב (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי חכמים,

וברדב"ז. קורקוס בר"י וראה רבינו, השמיטו ולכן

.‚Î˙B˙B‡94ÔÈÒ·Bk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈc¯b‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ
˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ¯ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa ¯Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ ·eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿

י.94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„Î¯Óˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ B¯aÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
¯eaÁ BÈ‡ - ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡¯101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102- »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע"ב).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסףֿמשנה). ראשיהם קיבץ
שבת, לענין שאמרו כמו החוט, ראשי שני קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט הלכה שבת מהלכות פ"י ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב שאינו שבת מלאכת
(רדב"ז). מתקיים שאינו אףֿעלֿפי בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ¯zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙Úc¯Ó epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

¯BÓÁÏ106‰ÈÏÚ ·LBÈÂ107B¯Oa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙Úc¯Ó ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ï·f‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"znl oikixkY mi`lMd on zFVrl xYn."'Ek ª¨©£¦©¦§©¦©§¦¦§¥

לו  הניתנו המצוות "כל הרמב"ם כתב לחיבורו בהקדמה
ולהדגיש  לבאר ומאריך כו'" ניתנו בפירושן בסיני למשה
ישראל  גדולי ע"י ופירושי' פה שבעל התורה מסירת סדר
תורה  של "הלכות הוא הרמב"ם של חיבורו לדור. מדור
התורה  ספרי שאר לגבי רק לא חשיבות בו ויש שבע"פ"
כמובן  והכתובים הנביאים ספרי לגבי גם אלא פה שבעל
ספרי  ש"כל הרמב"ם) בדברי להלכה (שהובאו חז"ל מדברי
המשיח" לימות ליבטל עתידין הכתובים וכל הנביאים
לעולם  בטלין שאינן פה שבעל תורה של הלכות משא"כ
"דבר  - התורה שבנצחיות כלומר, תורה". חומשי כ"חמשה
ולעולמי  לעולם עומדת מצוה שהיא בתורה ומפורש ברור
- כו'" תוספת ולא גרעון ולא שינוי לא לה אין עולמים

המצוות. פירוש - פה" שבעל תורה של "הלכות נכללים
שמאי  ש"בית ועד הלל" כבית "הלכה הכלל: ידוע והנה

הלכה  תהי' לבא לעתיד אבל משנה" אינה הלל בית במקום
שהן  הלכות וכמה כמה שיבטלו נמצא וא"כ שמאי כבית
ידוע  מכך: ויתרה כב"ש, הלכות יפסקו ובמקומן כב"ה עתה
בתחיית  - לבא" לעתיד בטלות "מצוות דעות שלכמה
תכריכין  ממנו עושה . . כלאים בו שאבד "בגד ולכן המתים
לעתיד  בטלות מצוות אומרת זאת יוסף רב אמר למת,
למת  תכריכין לעשות שמותר הרמב"ם כאן פסק וכן לבא"
שבעל  תורה של ההלכות כל יתבטלו ועפ"ז הכלאים. מן
ההלכות  כל ממילא בטלים בטלות" ש"מצוות כיון פה

אלו שהם מצוות .משפטי
לעתיד  בטלות ש"מצוות שזה לומר הי' אפשר לכאורה
על  רק הוא שגדרה התורה לנצחיות בסתירה אינו לבוא"
"מחר  של לזמן בנוגע ולא לעשותם" "היום של הזמן
מספיק  אינו זה ביאור אבל שכרם" לקבל הבא) (לעולם
עומדת  "מצוה - התורה שבמצוות לנצחיות שהטעם כיון

היותן מצד הוא עולמים" ולעולמי הקב"ה רצונו לעולם של
לומר  יתכן איך וא"כ וכו' ותוספת גירעון בו אין ולכן

בטלות  לבוא".ש"מצוות לעתיד
לעתיד  בטלות "מצוות - בסוגיא הדיוק בהקדים ויובן
תכריכין  ממנו עושה . . כלאים בו שאבד "בגד - לבוא"
לעתיד  בטלות מצוות אומרת זאת יוסף רב אמר למת
ינאי  "ר מני א"ר והא דימי, רב תימא ואי אביי א"ל לבוא
אתמר  לאו א"ל אסור, לקוברו אבל לספדו אלא שנו לא
אדם  שמת כיון חפשי במתים דכתיב מאי יוחנן א"ר עלה
ר' של טעמו תמוה: ולכאורה המצוות" מן חפשי נעשה
על  מועיל המצוות" מן חפשי נעשה אדם שמת "כיון יוחנן
מועיל  אינו אבל כלאים איסור עובר שאינו חי שאינו זמן
שנקבר  במלבושיו כשיעמוד התחי' שלאחרי לזמן לכאורה
בטעמו  הזמן אין ולכן כלאים איסור עליו יחול שאז בהן,
רב  של טעמו צריך שבו לזמן שייך "במתים" יוחנן ר' של

לבוא. לעתיד בטלות שמצוות יוסף
ר' "אמר בסנהדרין המתים תחיית של בסוגיא ועיקר: ועוד
ממנו  ונתתם שנאמר התורה מן המתים לתחיית מנין יוחנן
והלא  קיים, לעולם אהרן וכי הכהן, לאהרן ה' תרומת את
מלמד  אלא תרומה לו שנותנין ישראל לארץ נכנס לא
מוכח  שמזה תרומה" לו נותנין וישראל לחיות שעתיד
(שיקיימו  לבוא לעתיד בטלות מצוות שאין יוחנן לר' שס"ל
ר' אמר איך וא"כ המתים). תחיית לאחר תרומה מצות
לבוש  יהי' במלבושיו כשיעמוד הרי לקוברו, אפילו יוחנן

בכלאים.
נעשה  אדם שמת כיון . . לטעמי' יוחנן ש"ר' לומר ויש
יוסף  ר' לדברי והסבר באור (גם) הוא המצוות" מן חפשי

לבא". לעתיד בטלות ש"מצוות
לציווי  בנוגע רק הוא לבוא לעתיד בטלות שמצוות זה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנט mi`lk zekld - mirxf xtq - lel` `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ש"כיון  לאדם) ציווי הוא שגדרם דייקא, ("מצוות" האדם
נעשה  המצוות) בקיום עבודתו גמר (לאחר אדם שמת

אין חפשי(האדם) התחי' בעולם שגם היינו המצוות", מן
כשלעצמן  המצוות מציאות אבל המצוות, חיוב עוד עליו
עולמים" ולעולמי לעולם עומדת "מצוה נצחי בקיום היא

הקב"ה. של רצונו בתור אלא לאדם כציווי לא
כשהאדם  רק שייך - לאדם ציווי - המצוות של הגדר כי
ע"פ  להתנהג עליו לצוות שאפשר נפרדת מציאות הוא

ושל  גמר לאחר אבל הקב"ה, של שכל רצונו עבודתו ימות
של  במעמד ונעשה הקב"ה של ברצונו חדורה מציאותו
נעשים  והקב"ה שישראל עד הקב"ה עם וחיבור צוותא
שייך  לא אזי - לבוא לעתיד שיהי' כפי - אחת מציאות
הקב"ה  של ורצונו מציאות שהוא אלא לאדם הציווי גדר

ה  ידי על ממילא מתקיים המצוות.מציאות שבוודאי של
שמותר  שסובר יוחנן ר' בדברי הסתירה מתורצת עפ"ז
אף  לבוא, לעתיד בטלות שמצוות כיון בכלאים, לקוברו
שעתיד  לאחר לאהרן תרומה מנתינת תחה"מ שלומד

כי - לאחר המציאותלחיות גם תהי' תרומה נתינת של
מן  חופשי שנעשה לאדם ציווי של בגדר לא אבל תחה"מ,

בכלאים. לקוברו מותר ולכן המצוות,
גם  הרי כב"ש  הלכה לבוא לעתיד כשיפסקו שגם יובן ובזה
הביאור  ובהקדים לעולם, בטלה אינה ב"ה כדעת ההלכה
סופה  שמים לשם שהיא מחלוקת "כל המשנה בדברי
איך  זה על ש"הקשו והלל" שמאי מחלקות זו . . להתקיים
אפשר  אי והרי שתתקיים מחלוקת על לומר ראוי
שני  כוללת מחלוקת ומלת הדעות מן אחד אלא להתקיים
ויש  חיים אלקים דברי ואלו שאלו משום ותירצו הצדדים,
הלכה  שאין רק באצילות למעלה שורש ג"כ ב"ש לדברי
להתקיים, סופה לשון על מספיק תירוץ זה ואין . . כן
. כב"ש הלכה תהי' המשיח בזמן שלעתיד פירש האריז"ל

ממש". להתקיים סופה וזהו .
של  הראשונה בתקופה מדברים הנ"ל שדבריו לומר ויש
שני' בתקופה אבל כב"ש הלכה תהי' שאז המשיח ימות
אזי  לבוא לעתיד בטלות ומצוות המתים תחיית תהי' שאז
וכהלל  כשמאי שתהי' והלל" שמאי "מחלוקת תתקיים

יחד.
אלא  אינה הלל בית שמאי בית מחלוקת בזה: והביאור
לפעול  לאדם ציווי בתור שבאים כפי התורה להלכות בנוגע
של  הפכיות תנועות שתי ישנם העולם גדרי ומצד בעולם
שני  ישנם העולם שבדרגת ית' ברצונו גם ולכן וגבורה חסד
לאמיתתם  שהם כפי התורה הלכות מצד אבל אופנים.

הם אלא בעולם, פעול לידי באים הקב"ה שאינם של רצונו
התורה  שבהלכות הדעות חילוקי גם עצמו, מצד שהוא כפי

"תו  שתי הם בו יש הכל נושא שהקב"ה וכיוון אחת" רה

"נמנע  להיותו כאחד, ושניהם ושלילה, חיוב - הדעות
הנמענות".

בטלות  ש"מצוות התחי' בעולם לבוא שלעתיד בזמן לכן,
עניינם  רק ונשאר לאדם הציווי גדר שבטל לבא" לעתיד
. . תורה של "הלכות הקב"ה של רצונו שהם האמיתי
כיון  יחדיו, וב"ה כב"ש ההלכה תהי' - לעולם" בטלין שאינן
ית', בעצמותו שהוא כמו הקב"ה של רצונו בעולם שיתגלה

הנמנעות". "נמנע
.25 dxrde jli`e 29 cenr `"g a"pyz zegiyd xtq

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי  - הבגד מן נהנה המת שאין ואףֿעלֿפי אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח, הלכה למעלה

שם.106)אוכף.105) קשה,107)כלאים שהוא מפני
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה

שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111¯zÓ - ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי זה והרי

.ÊÎ¯Óˆ „‚a113Ba „·‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba „·‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

ep¯kÓÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ep¯kÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡¯OÈÏ È¯Îp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
¯BÓÁÏ ˙Úc¯Ó epOÚÈ117¯Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úc¯n‰ ÏÚÓ epÚ¯˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba ¯k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚ·Bˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

¯k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Ú·ˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â ¯Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰Â¯·Îe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È¯‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a121˙B˜ÙÒ ¯eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ:113) (רש"י 114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט,115)בפסחים שרק וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב, שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח בכסף122ֿ)פרק ראה

יב. הלכה מת טומאת מהלכות לפ"ט משנה

.ÁÎ¯Óˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„·Ï CÈ¯ˆ - È¯Îp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈ¯eÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ"ט בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰124‰¯Bz ÏL125B¯·Á ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
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ÂÈÏÚ BÚ¯B˜Â BÏ ıÙB˜ - ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»
„iÓ127Ba¯ ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈

L¯ÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï ¯eq‡ ‰ÁBc ˙Bi¯a‰ „B·k¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»
‰¯Bza129‰„·‡ ·L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆

ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈
'B˙Á‡ÏÂ' ·e˙k‰ Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»

˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï·‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ¯·c Ï·‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bi¯a‰ „B·k ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È¯‰ ,¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi¯a‰ „B·Î ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚ¯B˜ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰¯Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt -¿ƒ»

יט:124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י אבל בשוק", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי כ. שם

אהבה, בר אדא רב של במעשה (84 עמ' שם הגאונים (אוצר
ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו
בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע אינו שחבירו מכיון קורע,
רבינו  בפירושי וראה ו), סימן בגדים כלאי הלכות פ"ט

.[23 הערה ב עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי  בשוק. אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי לרב", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב"ז). (כסףֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב

חייב  ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, לפי שאינו זקן ועל
(שם). הבריות כבוד מפני נדחה והלאו האבידה, להשיב

ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן
מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות

לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב "דמעיקרא שם: ופירש"י
וכן  הקרובים". על נכתב שלא כשם נכתב, מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני", ואלֿתעשה שב פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב"שב אלא אינו הפסח הקרבת
[אבל  זאת. השמיט ורבינו ועשה". ב"קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי עיון צריך
למה  פסח, עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב"קום שהוא
מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק נלמד פסח) קרבן ביטול (מבלי

שם]. שם.134)רש"י ברכות

.Ï‰˜BÏ - Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk L·Bl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
Le·Ï136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡¯ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,B¯ÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e¯˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ e¯Ó‡Â Ba e¯˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰‡¯˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…

tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba Le·Ï ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e¯˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
בריה  אחא רב "מחוי כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש

(כסףֿמשנה). ואפוקי" עיולי איקא פעם 138)דרב ובכל
(פירושי  מלונדריש אליהו [ורבינו (כסףֿמשנה). בו התרו
שלא  אףֿעלֿפי כתב: ג) עמ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(45 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
אלאֿאםֿ חייב אינו וללבוש לפשוט כדי שבשהה אףֿעלֿפי
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה

כולו. פשט שלא אףֿעלֿפי חייב, - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי  רב אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב
לפשוט  כדי שהה אפילו אלא ולובש, פושט דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב לפיכך רבינו. פסק וכן חייב, וללבוש

פשוט". פשוט לו עשה 141)"אמרו שלא ואףֿעלֿפי
מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב"א כתב וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט שאינו שמה כט) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי בו, להתכסות

.‡ÏL·Bl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk B¯·Á ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ L·Bl‰ - „ÈÊÓ142ÌeMÓ ¯·BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ143L·Bl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
LÈaÏn‰ - „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ

‰˜BÏ144.¯eËt L·Bl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אףֿעלֿפי
לו  שמזמין למלביש, כמסייע שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסףֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש

"לא 144)(כסףֿמשנה). קרי תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק מכות בתוספתא רבינו דברי [ומקור תלביש".
כלאים  חבירו את "המלביש :(32"244 עמ' מנדל צוקר
כצ"ל) - (חייב מזיד שהמלביש אףֿעלֿפי הנזיר את המטמא
=) ומטמא מזיד לובש היה אם פטור, (חייב) מזיד והמטמא
(פטור) (שוגגין) שניהם (היו) פטור) (חייב מזיד ומיטמא)
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כתביֿיד  (ע"פ הנ"ל בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)".
אליהו  ר' בפירושי ראה ראשון), ודפוס ווינה עהרפורט

.[65 הערה ד עמ' מלונדריש

.·Ï·lL ÌÈ‰keL145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë·‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ - Lc˜na elÙ‡ ,‰„B·Ú¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ Ba e¯z‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין
(כסףֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ"ח 146)כלאים ראה

אֿב. הלכות המקדש כלי מהלכות

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"ENt` ,dcFar zrWA `NW dPdM icbA EWaNW mipdMŸ£¦¤¨§¦§¥§ª¨¤Ÿ¦§©£¨£¦
mi`lM `EdW hpa`d ipRn ,oiwFl - WCwOA."'Ek ©¦§¨¦¦§¥¨©§¥¤¦§©¦

שלא  אפילו "במקדש מהגמרא: כאן הראב"ד זה על ומשיג
מותר". עבודה בשעת

האבנט  "מפני רק שלוקין הרמב"ם מ"ש על השיג ועוד
ותירץ  כלאים. היו ובאפוד בחשן גם והלא כלאים" שהוא
חשן  אבל הי' ורך מצמר מרוקם הי' שה"אבנט ברדב"ז
ולפי  כלאים" ואינם קשים שהיו ואפשר היו ארוגים ואפוד
דין  יש אם והראב"ד הרמב"ם שפליגי נמצא זה תירוץ
גדול). (דכהן כהונה בגדי בעוד גם או באבנט רק כלאים

ומחלקותם  בזו זו תלויות אלו פלוגתות ששתי לומר ויש
כל  או עבודה בשעת רק כהונה בבגדי כלאים הותרו אם
הכלאים  היתר בגדר ממחלוקתם נובעת במקדש שהוא זמן

כהונה. בבגדי
הוא  כהונה בבגדי כלאים שהיתר בפירוש כתב הרמב"ם
היינו  היתר), (או דיחוי שהוא בציצית כלאים כהיתר
כשם  כהונה עבודת של עשה מצות במקום והותר שנדחה
בשעת  אלא מותר אינו ולכן ציצית מצות במקום שהותר

בלבד. עבודה
בציצית  כלאים היתר בין חילוק שיש סבר הראב"ד אבל
להתיר  לימוד ישנו ציצית לגבי כי כהונה, בבגדי לכלאים
מהכתוב  לימוד אין כהונה בבגדי משא"כ בציצית כלאים
ציוותה  שכשהתורה אלא כהונה, בבגדי כלאים להתיר

שאין לעשות  ממילא בדרך ידעינן ופשתן מצמר האבנט
קיום  אופן הוא שמלכתחילה כלומר כלאים איסור בזה
סובר  ולכן כלאים, בהם שיש כהונה בגדי ולבישת עשיית
לא  שמעיקרא כיון הכהנים בעבודת תלוי ההיתר שאין

כלאים. איסור בהם נאמר
דין  הי' באבנט רק האם מחלוקתם טעם גם יובן ובזה

ובאפוד. בחושן גם או כלאים
בבגדי  כלאים דין נאמר לא שמעיקרא הראב"ד לדעת
בחושן  (גם כהונה בבגדי כלאים לרבות מסתבר כהונה
ציוותה  שכך מלכתחילה תורה ציוותה שכך ובאפוד)

הרמב"ם  לדעת אבל הכהונה. בגדי עשיית באופן התורה
שנדחה  אלא כלאים איסור נאמר כהונה בבגדי שגם
דכלאים  ההיתר למעט מסתבר עשה מצות במקום (והותר)
צריך  אין והאפוד החשן שגבי ס"ל ולכן האפשר ככל
ורק  כלאים" ואינם קשים ש"היו כיון האיסור להתיר

עבודה. בשעת הותר כלאים שהי' האבנט
ולא  כלאים דין יש באבנט שרק הרמב"ם בדעת הנ"ל ע"פ
של  כהונה בבגדי גם הרמב"ם (ולדעת כהונה בגדי בשאר
ההבדל  מצד שהוא בזה הטעם לבאר יש אולי הוא) כן כה"ג
לעבודה, הכנה הוא שעניינו והאבנט כהונה בגדי שאר בין
"הכון  משום בה יש התפלה בעת שחגורה בגמרא כדאיתא
"שצריך  הראשונים בזה וכתבו ישראל", אלקיך לקראת

ושו"ע. בטור נפסק וכן כשמתפלל" חלציו לאזור
הוא  ענינו שעיקר במקדש האבנט של תכנו גם שזהו וי"ל
כהונה  בגדי שאר אבל ישראל" אלקיך לקראת "הכון משום
של  הכללי (כתוכנם האדם את לכסות ובגדים לבושים הם
בגלל  ולתפארת" "לכבוד של באופן שנעשו אלא בגדים)

הכהונה  לעבודת קודש בגדי עיקר היותם האבנט משא"כ ,
לעבודה. הכנה הוא ענינו

הוא  כלאים היתר של הטעם עיקר הרמב"ם שלדעת וכיון
היו  לא לכן, הכהונה עבודת של עשה מצות מחמת רק
לעבודה  הכנה הוא ענינו שכל זה בבגד אלא כלאים
הבגדים  לבישת גמר על שמורה האבנט ענין כפשטות

העבודה. לעשיית המוכנים
מאי  העניינם בפנימיות ביאור צריך עדין גופא הא אבל
ע"י  להעשות צריכה הכהונה שעבודת תורה אמרה טעמא
בבגדי  תלוי הכהונה שעצם ובפרט כלאים בו שיש בגד
כהונתם  עליהם שבגדיהם "בזמן שנאמר כמו הכהונה

עליהם".
בבגדי  הכלאים אין הרמב"ם לדעת שגם לומר יש ועפ"ז
בגדי  של המיוחד שתוכנם אלא היתר בגדר רק כהונה
זה  שתוכן הרמב"ם סובר שלכן כלאים בהם שיהי' כהונה

באבנט. ורק העבודה בשעת רק שייך
שעטנז  איסור וסוד בטעם בבחיי המבואר פי על זה ויובן
מינו  בשאינו מין למטה תולדות ד"מעמיד הקבלה) (ע"ד
העליונים  הכחות מערבב הוא כי השלום היפך גורם זה הרי
הנולדים  השנים . . ממנויים אותן ועוקר אותן ומבטל
הטוב  הרוח מצד זה כלאים, היו והבל) (קין ראשונה בעולם
הרוח  אחר להמשך נצטווינו ואנחנו הרעה הרוח מצד וזה
כן  על הטומאה רוח מצד שהוא הרע מן ולהתרחק הקודש
שני  שהם קצות שני חיבור שהוא הכלאים לנו נאסר
. . הבגדים לנו נאסר . . יפה עולה חיבורן אין . . הפכים
הביא  זה ופשתים צמר הי' קרבנם ראשונה שהנולדים לפי
הצמר  חיבור לנו נאסר ולכן הפשתים הביא וזה הצמר
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הכחות  מערבב זה בגד הלובש . . יחדיו והפשתים
כדי העליונים  הפכים שהם הזה מהחבור הוזהרו ישראל . .

הקודש". ברוח ולהתקדש הטומאה מרוח להתרחק
איסור  בביאור אופנים לשני מרמז לשונו שבאריכות וי"ל

הפכים שני שהם קצוות שני "חבור שהוא אין כלאים . .
יפה". עולה חבורן

והבל) קין (כמו הרעה רוח עם הטובה הרוח ערבוב א.
מן  ולהתרחק הקודש הרוח אחר להמשך נצטווינו "ואנחנו

הטומאה". רוח מצד שהוא הרע
היפך  שהוא העליונים כוחות סוגי שני ערבוב עצם ב.
ע"ד  כלאים איסור בטעם לפנ"ז הבחיי מ"ש וע"ד הרצון
שיהי' בראשית המעשה יתעלה המלך יסד כן "כי הפשט
שני  מרכיב או מרביע שהוא ומי למינהו ואחד אחד כל
שם  שכתוב בראשית מעשה ומכחיש משנה הוא הרי מינין
- המינין" בין להבדיל שרצה ה' הפך עושה והוא "למינהו"
הכחות  "מערבב שהוא כלאים איסור בסוד הוא עד"ז
היפך  הוא עליונים כחות סוגי שני ערבוב דעצם העליונים"
שור  (ועד"ז ופשתים שצמר בספרים וכמבואר הרצון
אין  ולכן הפכיות, מדות שהן וגבורה חסד כנגד הם וחמור)

יפה. עולה חבורן
ומזיגות  "הרכבה ישנה אם אף שבקדושה, צ"ל זה ולפי
הוא  הכלאים גדר כי כלאים, זה אין בזה", זה המידות
שמבטל  באופן הוא והערבוב ה"למינהו" כשמבטלים
הכוחות  בערבוב וכן המין אותו של וההגדרות ההגבלות
באופן  גמור ערבוב שנעשה שלמטה הכלאים ע"י העליונים
הרכבת  בקדושה, אבל תפקידו. כפי פועל אינו שהכח
אלא  מהמדות אחת כל פעולת מבטל אינו המדות ומזיגת

ההפכית. מהמדה גם מורכבת מדה שכל
כלאים  היתר בטעם החילוק גם יובן הנ"ל ההבדל לפי

כהונה: ובבגדי בציצית
רוח  עירוב מפני הוא כלאים איסור שטעם הא' האופן לפי
ובמקדש  בציצית ההיתר טעם הרי הטומאה ורוח הקודש
כלל  כח שאין עד שם גדולה כך כל ש"הקדושה מפני הוא
ובמקדש  בציצית ההיתר סיבת השני לטעם אבל לסט"א",
שבקדושה  לפי אלא הקדושה בעולם שמדובר לפי רק אינו

ו"במ  מאוד גבוה בענין מדובר יוכלו גופא גבוה קום
"מיכאל  במרומיו" שלום עושה ע"ד ההפכיים שני להתחבר
זה" את זה מכבין ואין אש של שר וגבריאל מים של שר
של  כחו מצד אם כי עצמם מצד אינו ביניהם שהשלום
ביניהם. שלום עושה משניהם, למעלה ית' שהוא הקב"ה
גבוהה  בחי' שהם ובמקדש בציצית כלאים בענין הדבר וכן
הפשיטות, בתכלית הפשוט ית' ומהותו עצמותו מאוד,

ההפכים". שני להתחבר "יוכלו ולכן
והראב"ד  הרמב"ם במחלוקת הפנימי הביאור שזהו וי"ל

או  עבודה בשעת רק כהונה בבגדי כלאים הותרו האם
עבודה. בשעת שלא אפילו

ערבוב  מצד הוא שהאיסור הנ"ל הא' כאופן ס"ל הראב"ד
קדושת  מצד הוא שההיתר ומובן הס"א ורוח הקודש רוח
קודש  שכולו כיון כלאים גדר ממנו בטל זה שמצד המקדש

כלל. ס"א של ענין שם ואין
הוא  כלאים שאיסור הנ"ל הב' כאופן ס"ל הרמב"ם אבל
הציצית  כלאים והיתר העליונים הכוחות ערבוב מצד
פשיטות  האלקות, גילוי גודל מצד הוא כהונה ובבגדי
כהונה  בבגדי שההיתר לרמב"ם ס"ל ולכן שבהם, העצמות

עבודה. בשעת רק הוא
באבנט  שרק לרמב"ם ס"ל מדוע הפנימי הטעם יובן בזה
עבודה  על מורה מהבגדים אחד כל כי כלאים הותרו
האבנט  משא"כ האדם, של מסויים לחלק השייכת פרטית
הכללי  הביטול ועניינו העבודה לכללות הכנה על מורה

המלך. לפני לעמוד עצמו בהכינו
המלך לפני עומדים שכשהם המלך משרי לזה אין ודוגמא

ביניהם  ההבדל לא גם ובמילא, כלל מציאותם נרגשת
ולכן  המלך מציאות רק אלא השונה, תפקידם מתוקף
לכן  ביניהם. פירוד כל בלי גמורה באחדות לפניו עומדים
- במרומיו שלום עושה ע"ד באבנט רק כלאים הותרו

לפניו. כשעומדים המלך שרי ביטול
התמסרות  הוא שתוכנה ציצית במצות הוא זה דרך ועל

נפשו  עצם מצד לקב"ה רק כללית (לא בה נאמר ולכן
כל  את תזכרו "למען גם) אלא הי'" מצות כל את "וזכרתם

מצוותי".
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ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האילן.1) או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה ושכח המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט אדם כל מותרין ומאימתי עניים. במתנות
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וכמה  לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.
הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ¯ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

¯ˆBw‰ „Á‡ .E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב עוד אין - לקצור שהתחיל לפני אבל ה"א), פ"א

זק"ש). ניסן להרב מלך' פני פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה מ"א: פ"ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע, מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט"ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי"ב. פ"ב להלן וראה כג:). שבת (רש"י 'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי' א. קלז, חולין ה"ב; פ"א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ"א
כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ"ד להלן רבינו שפסק וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי בשם השולחן' ('פאת

.·˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ - Ô‰È˙B¯t8Ïk ˙‡ ¯ˆ˜Â ¯·Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ¯ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È¯‰ - «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ"א: פ"ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב'ירושלמי'
כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי וכנראה שדך".
בדגן  אלא חייב אינו התורה שמן מ"ד) פ"א (פאה הר"ש

בלבד. ויצהר פ"ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי' עי' במחובר.
הט"ו. פ"ב להלן ועי' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא

נראה  "שנתינתו", כתב להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב
חובתו  ידי יוצא אינו הפאה ואסף עבר שכבר שכיון
הלכות  פ"ב להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב"עזיבה"

מלך'). פני ('אור המצוות'10)טוֿטז ב'ספר כתב כן
א  תעזוב יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,

לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק
שם  כתב וכן אותם". תעזוב ולגר לעני אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי לעשה, ניתק זה "ולאו רי: לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע, כל
במצותֿעשה". שביארנו כמו אותם, תעזוב ולגר לעני

מן 11) מפריש "ואף שם): (בבאֿקמא שאמר ישמעאל כרבי
כמותו. סוברת שם שהסוגיא מפני כדבריו, והלכה העיסה".
"תעזוב" בתורה פעמיים שנאמר משום שטעמו שם, ואמרו
הוא  מחויב - הפאה את ששינה לאחר שאפילו ללמד בפאה,

לעניים. "מפריש 12)לעזבה אלא הזכיר לא ישמעאל רבי

העיסה  נתרבתה ישמעאל ולרבי הואיל אבל העיסה", מן
בין  לחלק שאין רבינו סובר - למעלה) (ראה מ"תעזוב"

חייבת. היא ואף אפויה, לפת עיסה

.‚¯Èˆw‰ Ïk „·‡13Ô˙pL Ì„˜ Û¯O B‡ ¯ˆwL »«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»«
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰‡t‰«≈»¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…
.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

ולא 13) "ביטלו הסובר יוחנן שלרבי אמרו שם במכות
ל'עשה' הניתק לאו על בעבר לוקה שאינו (היינו ביטלו"
כשאכל  כאן מדובר - בידים) ה'עשה' את ביטל  אם אלא
הקציר  כל "אבד כתב: שרבינו ומכיון העיסה. את עצמו הוא
שאמר: שם לקיש ריש כדעת שסובר נראה נשרף", או שקצר
ה'עשה' ביטל לא אם שאפילו (היינו, קיימו" ולא "קיימו
המצוות' ב'ספר כתב וכן לוקה). - קיימו לא אלא בידים
מהל' בפט"ז וראה ה"ה. להלן ראה ריד), (לאֿתעשה

ה"ב. בפי"ח שם ועוד שם. ובכסףֿמשנה ה"ד, סנהדרין

.„¯ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ14Ìl‡Óe15ËwÏÈ ‡Ï - ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈
ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,¯Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰«ƒ√ƒ«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈
¯·Ú .ËwÏ˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«

‰Ù‡Â ÔÁË elÙ‡ ,ÔËwÏÂ16:¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B - ¿ƒ¿»¬ƒ»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«
Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ17¯Á‡ eÙ¯O B‡ e„·‡ . ∆»ƒ¿«≈«¬……»»¿ƒ¿¿««

.‰˜BÏ - ÌÈiÚÏ Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL∆ƒ¿»…∆∆»«»¬ƒƒ∆

פ"ד 14) (להלן קצירה" בשעת המגל מתוך הנופל "זה
ידו 15)ה"א). מתוך "הנופל זה מאלם. או כלומר,

(שם). ויקצור" השבלים ה"ב.16)כשמקבץ למעלה ראה
קצירך 17) "ולקט קכא). ('עשה' המצוות' ב'ספר כתב כן

מכות  במסכת שנתבאר כמו לעשה, שניתק לאו זה וגם וכו'
וראה  ריא, בלאֿתעשה שם עוד זה על וחזר פאה". לגבי

הסמוכה. בהלכה

.‰,‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈ·Ú‰ ÔÓ Ë¯ÙpL Ë¯Ùa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
Ë¯Ùe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
¯nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈

˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ18;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È¯‰ - B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe ¯·Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿

ÚÏBÊ - ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈi »¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆
‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÔlkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆

Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰19.‰˜BÏ - Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â , «ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

שכחה,18) – עמרים "שני רבינו: כתב הי"ד, פ"ה להלן
- כאן שכתב אחת" "אלומה כן ואם שכחה". אינם ושלשה

מלך'). פני 'אור (ועי' דוקא ב'ספר 19)לאו רבינו לשון זה
שכל  אצלנו הוא שכלל "ודע, ריד): (לאֿתעשה המצוות'
עשה  שקיים זמן כל עשה, קיום בה שיש לאֿתעשה מצוות
שאם  - הפאה כגון לוקה. יקימנו לא ואם לוקה, אינו - שבה
ליתנה  יכול אלא שיקצור בזמן מלקות יתחייב לא קצרה,
מן  נותן - ולשן וטחנן החיטים את דש אם וכן שבלים.
אירע  אם אבל הפאה, מן בו חייב שהיה מה שיעור העיסה
לוקה, זה הרי - שנשרפו או לגמרי החיטים אותן שאבדו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

miiprקסר zepzn 'ld - mirxf xtq - lel` `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כגון  בידו, ביטלו אם כלֿשכן שבה, 'עשה' קיים שלא כיון
בגמרא  שאמרם תחשוב ואל החיטים. אותן כל את שאכל
שאותה  ונתקיים אחרת" ועוד זאת אלא לנו אין "אנו מכות:
בפאה  אלא זה דין יהא שלא שמשמע הפאה, היא האחרת
מה  וכל הפאה לומר: רצונו "אחרת" ענין אלא לא, - בלבד.
והעוללות, והשכחה והלקט שהפרט לפי הפאה, כדין שדינו
מה  בו ואפשר מעשה, בו שיש לאו הוא מהם אחד כל
ביטלו, ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו מענין בפאה שאפשר
הוא  'עשה' קיום בה שיש לפאה למדנו שממנו שהכתוב לפי
בפאה  נאמר וזה - אותם תעזוב ולגר לעני יתעלה: אמרו
ולקט  שדך, פאת תכלה "לא אמר ובעוללות, ובפרט ובלקט
תלקט, לא כרמך ופרט תעולל, לא וכרמך תלקט, לא קצירך
"לא  השכחה בעומר עוד ואמר אותם". תעזוב ולגר לעני
שמצאנו  וכיון יהיה", ולאלמנה וליתום לגר לקחתו, תשוב
על  ולמדו ל'עשה', שניתק לאו היא שהפאה הגמרא לשון
משמע  אותם", תעזוב ולגר "לעני שאמר ממה שבה 'עשה'

לעשה". שניתק לאו - הלאוין חמשת אלו שכל

.Â‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈ¯ÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk20Ì‡ . ¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È¯‰ - d¯ˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·za ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»

Ôlk ˙BÏÈ‡Ï21¯‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :¯Ó‡pL ; »ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈
EÈ¯Á‡22˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,23. «¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

"בשדה,20) דורש כיֿתצא פרשת וב'ספרי' מ"ז. פ"ו פאה
ר"ש  עי' ב'ירושלמי', מפורש וכן קמה". שכחת לרבות

מ"ו. פ"ד לפאה שכל 21)בפירושו רבינו, מדברי [נראה
בפאה  האמור הכלל בהם ואין בשכחה, חייבים האילנות
- כאחת לקיטתו שאין שאילן ה"א) פ"ב ולהלן מ"ד, (פ"א
ד"ה  - ב ב, בקידושין הרשב"א דעת כן ואין בה. חייב אינו
וב'אור  שם, בפאה ראשונה' 'משנה ועי' והגרע"א). אתרוג,

מלך']. זו 22)פני "אחריך, ב: קלא, בחולין ואמרו
שם).23)שכחה". (חולין, מזית לומדים

.ÊÌ¯ka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa¯‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ24: ƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»

‰‡e·za25ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ : «¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ
˙BÏÈ‡a26.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰ : »ƒ»«ƒ¿»¿«≈»

פ"ב.24) פאה ותוספתא שם, בה 25)חולין שייך שלא
הכ"א. ועיי"ש הי"ז. פ"ד להלן כמבואר עוללות,

וב'תוספות'26) עוללות. ולא פרט ולא לקט לא בהם שאין
עוללות  שלענין "אףֿעלֿפי שאלו: גמר) ד"ה שם, (חולין
שאין  אחריך", "אחריך ב'גזירהֿשוה' מכרם זית ללמוד אין
פרט  לענין נלמוד לא למה - נטף ולא כתף לא בו

זו?". ב'גזירהֿשוה'

.Áel‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk27‰È‰ ˙·BË Ô‰a ÔÈ‡ - »«¿¬ƒƒ≈≈»∆«¬»»
ÌÈÏÚaÏ28ÔÁ¯k ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»

ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»
B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי לכל לתתם שהרי 29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב" אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט"ו). תרומות מהל' (פי"ב שירצה מי לכל שנותנן

לעני 30) תלקט, לא קצירך "ולקט כב) כג, (ויקרא שנאמר
לעני  תלקט "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב ולגר
הלקט  מן ללקט לו אסור העני שגם שלו", על עני להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa ¯eÓ‡‰ ¯b Ïk31¯‚ ‡l‡ BÈ‡ - »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL ¯OÚÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .33ÈÂl‰ ‡·e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙È¯a Ôa ¯b‰ Û‡ ,˙È¯a Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;¯b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב".31) ולגר ('פאת 32)"לעני תושב גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני", "במעשר כתבֿיד אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ"ד קדושים פ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי ביד ממחין "אין ב: נט, גיטין משנה,

שלום". דרכי מפני ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל
שיבואו  עד חכו : להם לומר יכול שהרי שלום, דרכי כאן אין

ה"ה]. זרה עבודה מהל' בפ"י [וראה (רדב"ז). ישראל עניי

.ÈÏk - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
Lw·Ï ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ Ô‰Ó ¯‡Lp‰ È¯‰ - Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
˙BÓe¯zk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆

'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»
‰iÁÏ Ô˙B‡ ·ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙‡ ·ÊÚz'«¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»

.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע "לוי ב: קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט, למישקל עניים הוו ולא רש"י) -
ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר לעני ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי: לעטלפים.
מפני  - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב, ממדבר

דטבלה". תרומה שאני תרומה, "והרי 39)הפסד שם:
אוסרים  (אינם טבלי דלא וקיבה) ולחיים זרוע = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני הבהמה כל
מתנות  שאני כהן, הפסד מפני ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈËwÏÓ ¯Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

- ÔÎ È¯Á‡ ¯‡Lp‰ .e‡B·ÈÂ Ì¯ka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡¯OÈ ı¯‡a45L‡¯a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
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˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡¯Ó da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆
‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓÊ47È¯eaˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈

ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆
.Ô‰È¯Á‡ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ"א.40) פ"ח להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך 
"לעני  משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי ואףֿעלֿפי שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב
שם, בפאה ה'ירושלמי' כדעת פסק - מהלקט נתייאשו
יוחאי  בן שמעון רבי של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר "לעני

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
(בבאֿ לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי וגם לקוטי", בתר "לקוטי שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב'פירוש משנה' ב'כסף עי' עליו, חולק

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט פרט להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף שהרי פאה, למעט בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי"ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ. בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי הארץ, על שכח
הי"ב. להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב כן

השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע, ממלת גזור
ישראל) בארץ =) הצבי בארץ שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי"ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף ממטרות הוא מרֿחשון י"ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי ליישב משנה' ב'כסף שכתב

ב. ו, א. הי"ב.48)ו, להלן ראה

.·ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı¯‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ

ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk ¯z‰ ¯·kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»
,ÏËB - ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈

ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»

זמן 49) "כל : מ"ב פ"ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו

למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה
אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ"ח פאה 'ירושלמי'

.„ÈÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰54.˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙k , «»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿

,ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯ÓB‡ ·e˙k‰ È¯‰¬≈«»≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆
,‡¯Óba L¯t˙ ¯·Îe .E„O· E¯Èˆ˜ ¯ˆ˜˙ Èkƒƒ¿…¿ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L55‰‡¯ÈÂ . ∆«≈»∆∆¿»»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆
ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ¿»«¿¬ƒƒ≈∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B¬¿»»»∆ƒƒ¿≈∆

בארץ 54) אלא נוהגת אינה בארץ התלויה מצוה שכל
"ארצכם" בפסוק מפורש שהרי ועוד לו:), (קידושין

שמבאר. כמו ב:55)ו"בשדך", קלז, בחולין מפורש כן
כסףֿמשנה. ועי' בחו"ל", הכא בארץ, "התם

.ÂËdÏ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»
¯eÚL56.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ . ƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»

ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡57ÔÈa , ¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a58„Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe . »»∆≈¿»»»∆ƒ«»∆»

‰„O‰ Ï„‚ ÈÙÏ ÌÈMMÓ59ÌÈiÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ,60ÈÙÏe , ƒƒƒ¿ƒ…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒ
Ì‡L ,¯˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk .Ú¯f‰ ˙k¯aƒ¿««∆«≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒ
È¯‰ - ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡ ‰pnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆»∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈
ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê∆ƒ««ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒ

‰a¯‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ Ú¯Ê Ì‡Â .ÛÈÒBÓ -61È¯‰L , ƒ¿ƒ»«¿«¿»««¿≈∆¬≈
ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Î¯a‰ ÈÙÏ ÛÈÒBÓ - C¯a˙ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»«ƒ«

¯ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ - ‰‡t‰62˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â . «≈»ƒƒ»»¿≈¿∆∆…
¯eÚL63. ƒ

שם.56) וחולין מ"א, פ"א מ"ב.57)פאה שם, פאה
שם.58) שם.59)חולין, רוב 60)פאה, לפי שם:

בוי"ו; ענוה שיקרא מי "יש שם: בפיה"מ וכתב הענוה,
מעט". או רב זרע אם הארץ שתענה מה ופירושו

כאן 61) אבל מועטין". "והעניים כתב: המשנה בפירוש
להוסיף  יש מרובים, העניים היו אם שהרי זאת, השמיט

רב. בזרע בשנתברך ויותר, מצוה 62)יותר שיש כיון
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' כמפורש בהוספתו,

וכן 63) מלמעלה". שיעור לה אין "הפאה שם: 'ירושלמי'
לאחר  =) שדהו כל לעשות רצה "שאם ו:) (נדרים אמרו

עושה". - פאה הי"א) פ"ב להלן ראה לקצור, שהתחיל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקסו zekld - oipw xtq - lel` e"h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriylel` `"kÎe"h -a"tyz'd

á"ôùú'ä ìåìà å"è ïåùàø íåé

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השלים 1) לא שהלוקח מפני המקח ביטול דיני בו נתבארו

המכר. בעניין הדמים שומת ודיני הדמים,

.‡¯ÎBn‰2˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,ÊeÊ ÛÏ‡a B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿∆∆¿»«ƒ¿»
ÌÈÓc‰3ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‰È‰Â ,4ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â5, «»ƒ¿»»≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ

„Á‡ ÊeÊ ‡l‡ BÏ ¯‡L ‡Ï elÙ‡6Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ…ƒ¿«∆»∆»…»»«≈«
dlk ˙‡7¯ËM‰ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,8˜ÈÊÁ‰ B‡9. ∆À»««ƒ∆»««¿»∆¡ƒ

עז:2) ונכנס 3)בבאֿמציעא יוצא המוכר היה שאילולא
שכתב  (כמו השדה כל את קונה היה הדמים שאר ותובע
גבי  ה"א פ"ז למעלה שכתב וכמו ב, הלכה להלן רבינו
עד  קונה אינו ותובע ונכנס שיוצא ועכשיו מטלטלין),

הדמים. כל נכנס 4)שישלם =) ונפיק" "עייל שם: בגמרא
שכבר  ומכאן ונכנס". "יוצא וכתב שינה והרמב"ם ויוצא),
ממונו, לתבוע הלוקח לבית שוב ונכנס ויצא אחת פעם נכנס
ביאורי  וראה ז), סימן פ"ו (בבאֿמציעא הרא"ש כתב וכן

כז. ס"ק קצ, לסימן הכסף 5)הגר"א אחרי זו ריצה
המוכר  של הדחוף הצורך היתה המקח שסיבת מוכיחה
לא  זו שמטרה ומכיון אותו, קיים זה לשם ורק בכסף,
פרק  בבבאֿמציעא (נימוקיֿיוסף המקח מתבטל הושגה,

האומנין). את על 6)השוכר שהושמעה רבא, של מימרא
מסויימת. עובדה של למה 7)רקע בניגוד לומר, רוצה

(וכן  כולו כנגד קונה שעירבון ה"א) (פ"ז למעלה שאמרנו
הדין  אין כאן - ותובע) ונכנס יוצא כשאינו ב בהלכה הוא
אפילו  קונה אינו לעולם אבל כולה, את קונה אינו אלא כן
נראה  וכן יב), ס"ק קצ, סימן הגר"א (ראה מעותיו כנגד

יד. הערה ראה שיתן 8)בסמוך. עד קונה אינו שטר שהרי
ז). הלכה א פרק (למעלה הדמים [אףֿעלֿפי 9)את

הדמים  את שיתן עד קונה אינו שטר, בלי קונה שחזקה
באופן  אלא זה אין - לא) והערה ח הלכה שם (למעלה
ותובע  ונכנס יוצא אם אבל הכסף, ותובע ונכנס יוצא שאינו
א  פרק למעלה מגידֿמשנה – דמים שיתן עד קונה אינו
החזיק  אם בין שהמדובר כאן, המגידֿמשנה וכתב ב]. הלכה
וקנה" חזק "לך לו ואמר בפניו שלא החזיק אם ובין בפניו
בנמוקיֿיוסף  (הובא הרשב"א אבל ה"ח). פ"א למעלה (ראה
- וקנה" חזק "לך לו אמר שאם סובר דבבאֿמציעא) ו פרק
בוטלה  שבאמירתו קנה, - ותובע ונכנס שיוצא אע"פ

הקפדתו.

.·¯ÎBn‰ „È - Á˜Bl‰ Ba ¯ÊÁ10‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ »««≈«««≈«»∆¿»»»
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰˜ B‡ ,EÈ˙BÚÓ CÏÈ‰ :BÏ ¯ÓB‡11„‚k ≈≈»¿∆¿≈ƒ««¿«¿∆∆
daL ˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ .ÈÏ z˙pL ˙BÚn‰12Ì‡Â . «»∆»«»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ

¯ÓB‡ ‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È - ¯ÎBn‰ ¯ÊÁ»««≈««≈««»∆¿»»»≈
.È˙BÚÓ „‚k Ú˜¯˜ ÈÏ Ôz B‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ¿«≈ƒ«¿«¿∆∆¿«

ÏËBÂ13i‰ ÔÓ‰Ù14daL15‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .16‡ˆBÈ ¿≈ƒ«»»∆»¿ƒ…»»≈
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,dlk ˙‡ Á˜Bl‰ ‰˜ - Ú·B˙Â ÒÎÂ¿ƒ¿»¿≈«»»«≈«∆À»¿≈∆»≈∆
.˙B·BÁ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ÌÈÓc‰ ¯‡Le ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»«»ƒ»»ƒ¿»«

(שם).10) קרקע",11)ברייתא "הילך הנוסח שם [בגמרא
גם  קנה לא עכשיו עד כי להורות "קנה", וכתב שינה ורבינו

מעותיו]. בשדה 12)כנגד ביותר הגרוע החלק מן כלומר,
(פי"ט  הבינונית מן לגבות חוב בעל שדין ואףֿעלֿפי שקנה.
שחזר  כיון חכמים קנסוהו כאן - ה"א) ולוה מלוה מהלכות
מעידית). ד"ה שם בבאֿמציעא ('תוספות' המקח מן בו

רמב"ן).13) בשם (מגידֿמשנה עכשיו של המחיר לפי
העידית.14) בגמרא 15)מן יצחק בר נחמן רב כדעת

מן  שנוטל שם, אחרת לדעה בניגוד שם). (בבאֿמציעא
שכתבנו  כמו רבינו, דעת הרי המוכר. נכסי שבכל היפה
הוא  ולפיכך מעותיו, כנגד אפילו חל המקח שאין למעלה,
כתב  (וכן היפה" מן ונוטל מעותי כנגד קרקע לי "תן כותב
שמה  מפרשים יש אבל שם). בבבאֿמציעא המשנה בפירוש
על  מוסב לא - העידית" מן מגביהו "מהיכן בגמרא שאמרו
לי  "תן הדברים ראש על אלא קרקע", לי "תן הדברים סוף
ואם  קיים, המקח מעותיו שכנגד סוברים שהם לפי מעותי",
שנותן  - לך מוכר אני שדה חצי לחברו כ"אומר זה הרי כן
כאן  יקח ולמה הכ"ב), פכ"א (להלן שבה" הכחוש מן לו
הדברים  לראש מוסבים הדברים אלא - העידית? מן
שלוקח  כבעלֿחוב הוא הרי שאז מעותי", לי "תן כשאומר
מן  ללוקח ונתנו קנסוהו המוכר בו שחזר ולפי העידית, מן

בכסףֿמשנה. וראה בגמרא.16)העידית, שם

.‚e‰„O ¯ÎÓ17d˙Ú¯ ÈtÓ18‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«»≈ƒ¿≈»»»««ƒ∆
ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‰˜ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â ÒÎÂ ‡ˆBÈ≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ»»«…¿≈

Á˜Bl‰19Ú·BzL ‰fL ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ20‡Ï ,Û„B¯Â «≈«»«¬…∆∆∆≈«¿≈…
¯ÊÁÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿ƒ¿»∆»¿≈∆…«¬…

.Á˜Bl‰ Ba«≈

עח.17) שם הגמרא רעה,18)מסקנת היא שהקרקע
ממנה. להפטר מעוניין יכול 19)והמוכר אינו המוכר גם

בזה. מעוניין הוא אין הסתם, מן שכאן, אלא לחזור,
(שם).20) הרי"ף לשון

.„ÔÈc‰ ÔÎÂ21CLnL Èt ÏÚ Û‡ :ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎBÓa22 ¿≈«ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆»«
‡ˆBÈÂ ÒÎ ¯ÎBn‰Â ,B˙eL¯Ï Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯t‰ Á˜Bl‰«≈««≈¿ƒ»ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿≈
ÏÚ Ba ¯ÊBÁ‰ „ÈÂ ,‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰ ¯‡L ÏÚ«¿»«»ƒ…»»¿««≈«
˙Ú¯ ÈtÓ ¯ÎÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;e¯‡aL BÓk ,‰BzÁz‰««¿»¿∆≈«¿∆»ƒ≈»«ƒ¿≈»«

.Ïk‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰Â ,B¯kÓÓƒ¿»«¬≈∆»»«…

רבא 21) ופסק חמור, במכירת עז:) (שם בגמרא הוא כן
ותובע. ונכנס שיוצא מכיון קונה דעת 22)שאינו כן

'בעל  דעת אבל אזוזי). ונפיק עייל ד"ה (שם ה'תוספות'
של  ופסקו המקח. מתבטל לא שוב משך, שאם היא, המאור'
משיכה, בלא דמים נתינת רק שהיתה באופן היה (שם) רבא

שפרע'. 'מי לקבלת בקשר עמדה והשאלה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסז dxikn zekld - oipw xtq - lel` f"h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL Á˜Ï23ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯ÎBn‰Â , »«¿∆≈»¿»«ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
¯ÎBÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Úa˙Ïƒ¿…«¿»«»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿≈
¯ÎnL ÈtÓ ‡l‡ Ú·Bz BÈ‡Â ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O»≈ƒ¿≈»»»¿≈≈«∆»ƒ¿≈∆»«
‰ÊÂ ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O ¯ÎBÓk BÈ‡ B‡ ,¯˙BÈa¿≈≈¿≈»≈ƒ¿≈»»»¿∆
ÁwiL „Ú B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ - Ú·BzL∆≈«ƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿«¿«∆ƒ«
BÈ‡ - Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ¿ƒ»»∆«¬…ƒ¿≈∆≈

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ24¯ÎBn‰ ÒÙz Ì‡Â ;25„‚k ¯ÎnL Á˜nÓ »«¬…¿ƒ»««≈ƒ∆»∆»«¿∆∆
BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰26.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - «»∆ƒ¿¬≈ƒƒƒ»

(מגידֿמשנה).23) שם בבאֿמציעא בגמרא רבינו גרס כן
ח). הלכה יג פרק (להלן לקרקעות אונאה היינו,24)ואין

ולא  נתן, לא שעדיין הדמים, שאר לעכב יכול הלוקח לא
עצמו  שהקנין מפני הקרקע, מכירת את לעכב יכול המוכר
(ט"ז  לבטלו אין - כן אחרי רק נולד והספק ערעור, ללא היה

משנהֿלמלך). ועיין יג, סעיף קצ יכול 25)לסימן הוא רק
לא  שעדיין מפני שתבעתי לי ברי אומר: שהוא לפי לתפוס,
אינו  הלוקח אבל הדמים, כל שאקבל עד להקנות גמרתי
('נתיבות  לתפוס יכול אינו ולפיכך המוכר, כוונת מה יודע

לא 26)המשפט'). להקנות גמר שלא המוכר, דברי [לפי
א  הלכה למעלה (ראה מעותיו כנגד ואף כלל הלוקח קנה
יעשה  שאם אלא המקח, כל לתפוס יכול כן - ו) והערה
בחזרה  ויבקש העליונה על הלוקח של ידו תהיה כן המוכר
הלוקח: את שהאנה והמוכר ב). הלכה (למעלה מעותיו את
המקח, כל את לבטל לו כדאי לא במאתים" מאה "שוה
לא  שעוד המאה כנגד השדה חצי אלא תופס אינו ולפיכך

הלוקח]. לו נתן

.Â‰Bw‰27ÔÈÓa ‰ÚËÂ ÌÈÓc‰ BÏ Ô˙Â B¯·ÁÓ ¯·„ «∆»»≈¬≈¿»««»ƒ¿»»¿ƒ¿«
‰‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙BÚn‰«»¿««¿«¿»«≈¿»«≈»

Á˜n‰ ‰˜ - ÌÈÚLz ‡l‡ ÌÈ‡ ÈÏ z˙pL28, ∆»«»ƒ≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿»«∆»
ÔÈa .ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰¯OÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»¬»»¬ƒ«««»»ƒ≈

Ú˜¯˜a29ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,30. ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

הונא.27) רב לפי מז.) (קידושין כל 28)ברייתא נתן כדין
(מגידֿמשנה). לא 29)הדמים אבל גמור, קנין לענין

ומתוך  זה, אחרי לתבוע מתביישת שהאשה מפני בקידושין,
ולפיכך  זה, בקנין גמור בטחון הקידושין בזמן לה אין כך
אישות  מהלכות בפ"ז רבינו שכתב [כמו מקודשת אינה
(שנדפסו  הזקן לר"י המיוחסים ה'תוספות' ודברי הי"ז,
שמקודשת, רבינו בשם שכתב שם, בקידושין ווילנא) בדפוס

עיון]. שפרע'.30)צריכים ב'מי להתחייב

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰31‡È‰ È¯‰ BÊ ‰„O ¯kÓ‡Lk : »≈«¬≈¿∆∆¿…»∆¬≈ƒ
ÂLÎÚÓ EÏ ‰¯eÎÓ32B„iÓ e˜Â ,ÊeÊ ‰‡Óa33k ÏÚ,C ¿»¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ»«»

.ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰‡Óa ¯Á‡Ï d¯ÎÓ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿«≈¿≈»»»»ƒ
‰Ó ÏÚ ¯˙BÈa d¯ÎÓ34ÔB¯Á‡ ‰˜ -35¯Ó‡ ‡lL . ¿»»¿≈«»∆»»«¬∆…»«

‰lÁz BzÚcÓ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ,'¯kÓ‡Lk' ‡l‡ BÏ36, ∆»¿∆∆¿…∆ƒ¿∆≈ƒ«¿¿ƒ»
ÈtÓ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,¯kÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÂ¿∆…»»∆ƒ¿…¿…»«∆»ƒ¿≈
Ò‡pL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,BÈÂL ÏÚ ‰Ê ÛÈÒB‰L ˙ÙÒBz‰«∆∆∆ƒ∆«»¿¿ƒ¿»¿ƒ∆∆¡«

.¯ÎÓe»«

פרק 31) בבאֿבתרא הרי"ף (הביאה עב. זרה בעבודה גמרא

בסופו). הבאה.32)ז בהערה וראה שם. הרי"ף כתב כך
לו 33) אמרו לא ואם מידו, קנו לא שאם ברי"ף. שם זה גם

לאחר. מכרה אם הראשון קנה לא בוודאי "מעכשיו",
במאה 34) אחרינא לאיניש "זבנה שם: בגמרא עובדא זה גם

רבינו  וסובר ועשרים)". במאה אחר לאדם (=מכרה ועשרין
זו  אין ביותר שמכר כל אלא דוקא, לאו ועשרים" ש"מאה

ברצון. הונא.35)מכירה כרב ולא פקוד, מנהר יעקב כרבי
הכרח.36) שום בלי הטוב ברצונו כלומר,

.ÁBÏ ¯Ó‡37EÏ ‰Èe˜ ‡È‰ È¯‰ ‰p¯kÓ‡Lk : »«¿∆∆¿¿∆»¬≈ƒ¿»¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL ‰Ók ÂLÎÚÓ38- ≈«¿»¿»∆»»≈ƒ∆¿»

ÌÈL Èt ÏÚ elÙ‡39BÓk :BÏ ¯Ó‡ .‰LÏM‰ ÔÓ ¬ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»«¿
‰LÏL e¯Ó‡iL40‰LÏM‰ e¯Ó‡iL „Ú -41Ì‡ ÔÎÂ . ∆…¿¿»«∆…¿«¿»¿≈ƒ

- ‰Úa¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL BÓk :BÏ ¯Ó‡»«¿∆»»≈ƒ∆«¿»»
Ôlk ‰Úa¯‡‰ eÓeLiL „Ú42¯kÓÈÂ ,eÓÈkÒÈÂ43¯Á‡Ï «∆»»«¿»»À»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¿«≈

eÓÈkÒiL BÓk44eÓL .ÔBL‡¯‰ ‰˜È Ck ¯Á‡Â , ¿∆«¿ƒ¿««»ƒ¿∆»ƒ»
e‡B·iL „Ú :¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL d˙B‡»¿»«¿»»¿»««≈«∆»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÓeLÈÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL¿»¬≈ƒ«¿»»¿»≈¿ƒ

BÏ45B„iÓ e˜ È¯‰L ;46.ÂLÎÚÓ ¯ÎnL ‰lÁz ∆¬≈»ƒ»¿ƒ»∆»«≈«¿»

שם.37) זה אבל בג 38)גם בתלתא", "כדשיימי שם: מרא
היינו  תלתא" ו"בי תלתא", בי "כדשיימי שם): (ב"ב ברי"ף

מגידֿמשנה. וראה שלשה, של שהזכיר 39)ביתֿדין מכיון
הרוב. אחר בו שהולכין ביתֿדין, של מהותו זה "ביתֿדין",

הראשון 40) הדין בין הבדלים שני ישנם רבינו, לדברי
לא  ובשני דין", "בית וגם "שומא" הזכיר בראשון לשני:
מה  ברור לא זה ולפי דין". "בית ולא "שומא" לא הזכיר
שם, רש"י ולדעת דין". "בית בלי "שומא" המזכיר של דינו
כוונתו  דין" "בית הזכיר שלא אע"פ "שומא" שהזכיר כיון
"כדשיימי  שם בגמרא נוסחתנו לפי וזהו דין", ל"בית

שיהא 41)בתלתא". צריך לביתֿדין, התכוון שלא שמכיון
כמו  בלבד הרוב בהסכמת ולא השלשה, כל בהסכמת

מהמספר 42)בביתֿדין. יותר ארבעה, הזכיר שהוא מכיון
הוא  כי אם - מתכוון שהוא סימן ביתֿדין, להרכב הדרוש
כוונתו  שאם הארבעה, כל לדעת דוקא - ביתֿדין הזכיר
ארבעה. מזכיר היה לא החוקי, בהרכבו לביתֿדין היתה

ימכור 43) שגם אלא לשומא, הסכמתם מספיקה לא כלומר,
היא  אז ורק "כשאמכרנה", לו אמר שהרי זו, שומא לפי

לראשון. מכפי 44)קנויה יותר אותה מכר אם אבל
הראשונה  ההלכה בסוף כמו לשני, הוא המכר אז השומא,

כרב 45)(לחםֿמשנה). ולא יהושע, רבי בר הונא כרב
(שם). מי 46)פפא ואמרו: זו, הלכה נמקו (שם) בגמרא

ומכיון  מהראשונים, טובים יותר הם האחרונים אלו אם יודע
המכירה, את לבטל הספק של בכוחו אין - בספק שהדבר

מעכשיו. מידו קנו שכבר מאחר

á"ôùú'ä ìåìà æ"è éðù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שדינם 1) וביתומים בהקדשות וממכר מקח דיני בו נתבארו

שאם  דבר שיש בו נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקסח zekld - oipw xtq - lel` f"h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נגמר  שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן ניקח
תנאיו. שלמות מבלתי

.‡Lc˜‰Ï ¯ÎBn‰2Â ,¯Ó‡3‰z‡ ‰nÎa :¯aÊb‰ BÏ «≈¿∆¿≈¿»««ƒ¿»¿«»«»
elÙ‡ - ‰¯OÚa :¯Ó‡Â ?‰Ê ıÙÁ ¯ÎBÓ4‰ÂL ‰È‰ ≈≈∆∆¿»««¬»»¬ƒ»»»∆

‰‡Ó5;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰¯OÚa ¯Ó‡L ÔÂÈk , ≈»≈»∆»««¬»»≈»«¬…
dB·‚Ï ‰¯ÈÓ‡L6‰¯ÈÒÓk7.ËBÈ„‰Ï ∆¬ƒ»¿»«ƒ¿ƒ»¿∆¿

בן 2) יוסף של בבנו עובדא, הביאו ושם קלג: בבאֿבתרא
לו  ואמרה להקדש, למוכרה ורצה מרגלית שמצא יועזר,
יוכל  שלא מפני לשום הראשון יהיה לא שהוא אשתו,
אף  להדיוט", כמסירה לגבוה "אמירה שהרי יותר, להתחרט
החפץ  את ששם מכיון יותר, שוה והחפץ בטעות, השום אם
('תוספות' להקדש משלו לוותר התכוון הרי משוויו, פחות

ב. הלכה להלן וראה משכו). ד"ה כט. כל 3)קידושין בלי
מעות. מתן ובלי קנין שוה 4)פעולת היה אם כלומר:

- מאה שוה היה אפילו אלא הקדש, קנה בוודאי עשרה,
האזל'. 'אבן ועיין המקח 5)קנה. הדיוט אצל שאז

משתות. יותר של באונאה המקח ביטול כדין מתבטל,
פעמים.6) כמה בגמרא ונזכר כח: בקידושין משנה
בקנין 7) מסר כאילו היא הרי להקדש, גרידא האמירה

להדיוט.

.·ÏÚ B„È - ¯ÎnL B‡ Lc˜‰Ï ‰wL ¯aÊb‰«ƒ¿»∆»»¿∆¿≈∆»«»«
‰BÈÏÚ‰8ÌÈÓc Ô˙ ?„ˆÈk .9Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL »∆¿»≈«»«»ƒ∆∆¿≈««ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ,‰˜ - e¯˜e‰ Ì‡ ,˙B¯t‰ CLÓ ‡lL10. ∆…»««≈ƒ¿»»¿ƒ»
‡‰È ‡ÏÂ ,CLÓ ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡Â¿ƒ¿«≈≈∆¬≈…»«¿…¿≈

Lc˜‰‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák11ÔÎÂ .12¯ÎÓ Ì‡ …«∆¿»ƒ…««∆¿≈¿≈ƒ»«
,ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ Á˜Bl‰ BÎLÓe ,Lc˜‰ ÏL ıÙÁ≈∆∆∆¿≈¿»«≈«¿…»«»ƒ

‰˜ - ıÙÁ‰ ÏÊe‰Â13¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡lL ; ¿««≈∆»»∆…¿≈…«∆¿»
‡Ï È¯‰L ;Ba ¯ÊBÁ - ıÙÁ‰ ¯˜e‰ Ì‡Â .Lc˜‰ ÁkÓƒ…«∆¿≈¿ƒ««≈∆≈∆¬≈…
,ÛÒÎa ‡l‡ ‰˜ BÈ‡ Lc˜‰‰Â ,ÌÈÓc ¯aÊb‰ Á˜Ï»««ƒ¿»»ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿∆∆»¿∆∆
Ïa˜Ï ·iÁ ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â .BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««∆∆¿»¿≈«ƒ¿»«»¿«≈

Ú¯tL ÈÓ14. ƒ∆»«

כט.8) קידושין בגמרא הוא וכן ט. פ"ד אף9ֿ)שקלים
הצריכו  א) (הלכה להדיוט" כמסירה לגבוה ש"אמירה עלֿפי
מדרבנן, אלא אינה לגבוה" ש"אמירה משום כסף, קנין כאן
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה התורה מן הוא כסף קנין ואילו
והתחייבות, נדר אלא אינה גרידא שאמירה אומרים, ויש
מהווה  דמים מתן ברם החפץ, בגוף כקנין נחשב זה אין אבל
לגבוה  "אמירה הלשון: אך האזל'), ('אבן החפץ בגוף קנין
ל"מסירה", מקבילה ש"האמירה" מוכיח להדיוט", כמסירה
ב'תוספות' וראה "מסירה". כמו הפעולה אותה את ועושה
הגמרא  דברי שמיישב כט. בקידושין הזקן לר"י המיוחסות

מאומה. המוכר דיבר שלא באופן במשנה 10)שם הוא כן
משלש  - [להקדש] סלתות לספק עליו "המקבל שם: שקלים
מארבעה". יספק מארבעה, ועמדו בסלע] סאים [שלשה

להלן. עליו 11)וראה "המקבל שם: שקלים, במשנה
מארבעה". יספק משלש עמדו מארבעה, סלתות לספק
הוזלו  שאם הרי בו, כשחוזר שפרע' 'מי יש שבהדיוט ואע"פ
כשער  לספק צריך והמוכר העליונה, על ההקדש יד הפירות

ואם  לחזור, למוכר אסור זה, באופן שבהדיוט, ואע"פ הזול.
כתב  והרי ה"א), ז פרק (למעלה שפרע' 'מי מקבל חוזר הוא
(=נתן  במנה "פדהו הי"ב: ערכין מהלכות ז בפרק רבינו
למשכו  הספיק ולא ההקדש) לפדות לגזבר דמים ההדיוט
המנה  אלא נותן ואינו פדוי שפדה מה במאתיים, שעמד עד
מכח  חמור הדיוט כח יהא לא כאן אומרים ואין נתן. שכבר
'מי  שיקבל עד בו לחזור יכול אינו הדיוט שאפילו הקדש,
הוא  (וכן " שפרע' 'מי לקבל ראוי הקדש ואין - שפרע'
בקידושין  הר"ן זו סתירה על העירו וכבר כט.). בקידושין
בהקדש  שאין מתרץ, והכסףֿמשנה כאן. והמגידֿמשנה שם,
שעל  ההקדש, מן הקונה בהדיוט אלא התורה, מן כסף קנין
מן  הקונה בהקדש אבל לו", וקם - הכסף "ונתן נאמר זה
שפרע' 'מי קבלת ואין התורה. מן כסף קנין אין ההדיוט
רבינו  כתב יפה ולפיכך התורה. מן קונה שכסף באופן אלא
כתב  [ולפיכך חוזר - הפירות והוזלו בכסף הקונה שהקדש
אינו  זה שקנין תורה", "מדין ולא תורה" כדין "קנה למעלה:
מי  לקבל חייב הגזבר "ואין המלים כי ויתכן התורה. מן
אחרי  כאן אלא שם, מקומן שאין ההלכה, שבסוף שפרע",
הגזבר  שאין הכסףֿמשנה, וכדברי ההקדש", "מכח המלים
התורה]. מן כאן קונה הכסף שאין כיון שפרע' 'מי כאן חייב

בברייתא.12) כט. מהקדש 13)קידושין קונים שאין אף
בדמים. שפרע',14)אלא 'מי לגמרי כאן שאין כלומר,

אף  כלל, קונה שלא או לגמרי שקונה או משיכה שהרי
י, הערה למעלה [וראה (מגידֿמשנה). שפרע' ב'מי לחייב
"מכח  המלים אחרי למעלה שייכות אלה מלים כי שיתכן
רבינו  השמיט שאותם שבברייתא, הדינים שאר הקדש"].

יב. הלכה ערכין מהלכות בפ"ז הביאם כאן,

.‚ÌÈÓB˙È ÈÒÎ15ÌÈÓB˙È ?„ˆÈk .Lc˜‰k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿≈≈«¿ƒ
e¯ÎnL16eÁ˜Ï ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙B¯t‰ Ô‰Ó eÎLÓÂ ,˙B¯t ∆»¿≈¿ƒ¿¿≈∆«≈«¬«ƒ…»¿

Ô‰a ÔÈ¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰17ÈÒÎ ÔÈ‡L ; «»ƒ¿¿«≈¿ƒ»∆∆≈ƒ¿≈
˙B¯t‰ eÏÊe‰ .Lc˜‰k ,ÛÒÎa ‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈÓB˙È18 ¿ƒƒ¿ƒ∆»¿∆∆¿∆¿≈¿«≈

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï -19.ÔÁkÓ ¯eÓÁ ¯˙BÈ …ƒ¿∆…«∆¿≈»ƒ…»

הביא:15) ובמגידֿמשנה נב. בגיטין שמואל, של מימרא
יתו  תימן."נכסי בכ"י וכ"ה קטנים", שם.16)מים

"נשרפו 17) ליתומים: הלוקחים יאמרו שמא לחשוש ואין
ליתומים  למוכר ביחס כן חוששים שאנו כמו חיטיכם",
הפירות  היתומים, חזרו שלא זמן שכל - ו), הלכה (להלן
(ר"ן  באונסין אף עליהם חייבים והם הלוקחים ברשות
הפירות  לקבל עליהם - שחזרו ולאחר שם). בגיטין
לומר  ואין בעצמם. הפסידו הם - קיבלו לא  ואם לרשותם,
שמתוך  ליתומים, רעה שזו הסמוכה, בהלכה כמו כאן,
ולא  תמיד, לחזור יכולים שהם העליונה, על תמיד  שידם
הלוקח, מצד העיכוב בא שכאן - קונים ימצאו לא הלוקחים,
מצד  העיכוב בא הסמוכה, בהלכה אבל הדמים. נתן שלא
לא  והם דמים נתן הוא שהרי הלוקח, מצד ולא היתומים,

(משנהֿלמלך). הפירות את עוד לו שם.18)נתנו
שמשך.19) אחרי בו לחזור יכול אינו ממנו שהקונה

.„eÁ˜Ï Ì‡ ÔÎÂ20eÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ ¿≈ƒ»¿«»ƒ«¬«ƒ…ƒ¿¿
˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ,ÔÈ¯ÊBÁ - e¯˜e‰Â ,Ô‰È˙B¯t21Ï·‡ . ≈≈∆¿¿¿ƒƒ¿»«∆¿¬»

eÏÊe‰ Ì‡22- Ô‰a ¯ÊÁÏ ˙BÁB˜l‰ eˆ¯Â ,˙B¯t‰ ƒ¿«≈¿»«»«¬…»∆
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ÔÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯ÊBÁ23¯‡L ÌÚ ÌÈ„k ,Ú¯tL ÈÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿»
ÌÚ‰24- ‰¯Bz ÔÈ„k ˙B¯t‰ ÁwÏ Ì˙B‡ ·iÁ Ì‡L . »»∆ƒ¿«≈»ƒ««≈¿ƒ»

,Ck ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L ;ÌÈÓB˙ÈÏ ‰Ú¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»«¿ƒ∆ƒƒ¿∆ƒ»»
.ÌÈÓc Ì‰Ï ÔzÈ ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ¯kÓÏ eÎ¯ËˆiLk¿∆ƒ¿»¿ƒ¿……ƒ¿¿ƒƒ≈»∆»ƒ

ואע"פ 21)שם.20) המשיכה, לפני לחזור שיכולים
הטילו  לא ביתומים - כשחוזר שפרע' 'מי מקבל שההדיוט

שפרע'. 'מי לחזור,23)שם.22)חכמים הם יכולים
שפרע'. 'מי לקבל שעליהם בכל 24)אלא הרגיל הדין

וממכר. מקח

.‰ÌÈÓB˙È ÔÎÂ25‡ÏÂ ˙B¯t‰ eÎLÓe ,˙B¯t eÁ˜lL ¿≈¿ƒ∆»¿≈»¿«≈¿…
ÏB„b ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï - e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰ e˙»¿«»ƒ¿¿…ƒ¿∆…«∆¿»

ÔÁkÓ26eÏÊe‰ Ì‡Â .27BfL ;ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ƒ…»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆
Ì‰Ï ‰Ú¯28ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ˙B¯t ˙B˜Ï eÎ¯ËˆiLk , »»»∆¿∆ƒ¿»¿ƒ¿≈…ƒ¿¿ƒ

.Ì‰Ï ¯kÓiL∆ƒ¿…»∆

כן 26)שם.25) כמו במשיכה, קונה שהדיוט כשם אלא
שהרי  לחזור. יכול המוכר ואין במשיכה, קונים היתומים
לרעתם. ולא לטובתם, היתה בדמים יקנו שהיתומים התקנה

שיכולים 27) נאמר אם להם, היא זכות כאן הרי ולכאורה
הדמים. נתנו שלא זמן כל בהק 28)לחזור, אינו אבל דש

ולא  א). הלכה (למעלה ההקדש בו חוזר הוזלו אם אלא כן,
יפרוש  לא הלוקחים שציבור מפני זה, לטעם שם חששו
להנות  היא מצוה שהרי זה, בגלל הקדש עם ומתן ממשא

ג). בהלכה (לחםֿמשנה, ההקדש את

.ÂÌÈÓc‰ e˙29˙B¯t‰ eÏÊe‰Â ,˙B¯t‰ eÎLÓ ‡ÏÂ »¿«»ƒ¿…»¿«≈¿¿«≈
ÔÈ¯ÊBÁ -30ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;31.ÔÁkÓ ÏB„b ¿ƒ…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…»

e¯˜e‰32ÔÈ¯ÊBÁ - Ô‰a ¯ÊÁÏ ÌÈ¯ÎBn‰ eˆ¯ Ì‡ ,33, ¿ƒ»«¿ƒ«¬…»∆¿ƒ
˙È˙a e˜iL ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L .Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒƒ∆»«∆ƒƒ¿∆ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«

Ù¯O :¯ÎBn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡È ,˙BÚn‰˙B¯t‰ e34 «»…«»∆«≈ƒ¿¿«≈
ÌÎ˙eL¯a eOÚ ¯·Îe ,Ò‡a e„·‡ B‡ ÌzÁ˜lL∆¿«¿∆»¿¿…∆¿»«¬ƒ¿¿∆

.˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚMÓƒ¿«¿ƒ««»

ביתומים,30)שם.29) שפרע' 'מי שאין שפרע', 'מי בלי
המשיכה.31)כנ"ל. לפני לחזור יכול הדיוט שגם

כאן 33)שם.32) להפעיל היתומים לטובת זה היה כי אף
הדמים, בנתינת נגמר והמתן שהמשא החכמים, תקנת את

לחזור. המוכר יוכל זה 34)ולא לענין שאף לומר ואין
שאם  ונאמר וכו'", הדיוט כח יהא "לא הכלל: את נפעיל
היו  כאילו יסבלו לא שהיתומים שריפה, של אסון קרה
הדדית  תלות שיש מפני - בכסף? קונים שאינם הדיוטות,
מוכר  ברשות לא חזרה שלענין "שכיון האלו הדינים שני בין
נשרפו  ד"ה (רש"י ברשותיה" לא נמי דליקה לענין הוא,
קנה  התורה מן שהרי עקרוני: הוא והטעם שם), חיטיך,
אף  לחפץ, אחראי יותר המוכר ואין דמים, במתן הלוקח
הוא  לחזור, יכול שהוא למוכר לו שיש ההנאה תמורת
ניטלה  אם כך ומתוך באחריות, לשאת עצמו את משעבד
חובת  עליו להטיל זכות לנו אין החזרה, אפשרות ממנו
אם  אף בהקדש, אבל שם). רש"י דברי (מתוך השמירה
בו  לחזור יכול המוכר ואין הקדש, קנה הפירות הוקרו
יאמרו  שלא זו, לטענה חוששים אנו ואין א), הלכה (למעלה

החמור  שבהקדש מפני וכו'", חיטיך "נשרפו המוכרים:
ההנאה  ממנו שנטולה אף המוכר, על המקח אחריות הטילו

לחםֿמשנה). (ראה לחזרה אפשרות של

.Ê‰Úa¯‡a35ÌÈ˜¯Ù36Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‰Ma37ÏÚ ¿«¿»»¿»ƒ«»»∆¡ƒƒ¿≈∆«
‰¯Bz ÔÈc38¯O·a39.¯O·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk ÌÚ‰L ÈtÓ , ƒ»¿»»ƒ¿≈∆»»À»¿ƒƒ¿»»

‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â40ÌBÈ ·¯ÚÂ , ¿≈≈∆∆»«¬∆«¿∆∆
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË41L‡¯ ·¯ÚÂ ,˙¯ˆÚ‰ ·¯ÚÂ , »ƒ∆∆«¿∆∆»¬∆∆¿∆∆…

‰M‰42‰‡Ó ‰ÂL elÙ‡ ,¯BL ÁahÏ ‰È‰ ?„ˆÈk . «»»≈«»»««»¬ƒ»∆≈»
¯Oa BÏ ÔzÏ È„k Á˜Bl‰ ÔÓ „Á‡ ¯Èc Á˜ÏÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«ƒ»∆»ƒ«≈«¿≈ƒ≈»»

ÈÓc Ïk BÏ eˆa˜˙ ‡ÏÂ ,ËÁLiLk¯BM‰43BÈ‡ - ¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿«¿»¿≈«≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ44ÏÚa Áah‰ ˙‡ ÔÈËÈÁLÓ ‡l‡ ; »«¬…∆»«¿ƒƒ∆««»¿«

BÁ¯k45.Á˜BlÏ ¯Oa‰ ÔzÏÂ ËÁLÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ , »¿¿ƒƒ¿…¿ƒ≈«»»«≈«
CÎÈÙÏ46Á˜BlÏ ˙Ó - ¯BM‰ ˙Ó Ì‡ ,47. ¿ƒ»ƒ≈«≈«≈«

פג.35) בחולין פירוש 37)זמנים.36)משנה, לפי שם
הרי"ף. גם הביאו וכן יוחנן, בלי 38)רבי בכסף שקונים

א). הלכה ג פרק (למעלה ולא 39)משיכה בבשר, ורק
אחרים. של 40)בחפצים האחרון יו"ט בערב לא אבל

ועל  עצמו, בפני רגל הוא חג של האחרון שיו"ט מפני פסח.
בשמחה, בו הרבו כך ומתוך הציבור, על חביב היה כן
שהוא  פסח, של האחרון יו"ט משא"כ בשר, הרבה בו ואכלו
ד"ה  שם (רש"י לעצמו נפרד חג ולא החג, של חלק רק

חג). של האחרון של 41)ביו"ט הראשון יו"ט ובערב
טרוד  שהציבור מפני בשחיטה, להרבות פנאי אין סוכות,
ד"ה  שם ('תוספות' מינים וארבעה סוכה, רבות: במצוות
של  ראשון טוב יום בלילי שמחה חיוב אין [וגם וכדברי).

מח.]. סוכה - הסוכות השנה,42)חג תחילת שהוא "מפני
בערב  לא אבל (תויו"ט), טוב" סימן שיהיה בשמחה מרבים
בבשר  ולא ודגים עופות באכילת מרבים שאז מפני יוה"כ,

שם). ('תוספות' שאר 43)בהמה בשביל קונים מצא שלא
מקנין 44)הבשר. חוץ קנין שום עשה שלא אףֿעלֿפי

לשחוט.45)כסף. אותו שאנו 46)מכריחים אחרי
קנה. שהלוקח את 47)אומרים מפסיד שהלוקח היינו

רש"י). בשם מיימוניות (הגהות שנתן הדינר

á"ôùú'ä ìåìà æ"é éùéìù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
במכירתו 1) מודעה והמוסר המכירה אונסי דיני בו נתבארו

לזה. והדומה

.‡e‰eÒ‡L ÈÓ2¯ÎnL „Ú3Á˜n‰ ÈÓc Á˜ÏÂ ,4, ƒ∆¬»«∆»«¿»«¿≈«∆»
e‰eÏz elÙ‡5ÔÈa ,¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎnL „Ú ¬ƒ»«∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈

ÔÈÏËÏhÓa6˙BÚ˜¯˜a ÔÈa7¯Ób BÒ‡ ÈtnL ; ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»∆ƒ¿≈»¿»«
‰˜Óe8ÌÈ„Ú‰ ÈÙa ÌÈÓc‰ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .9. «¿∆««ƒ∆…»««»ƒƒ¿≈»≈ƒ

‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈLÏ ¯Ó‡Â ,¯kÓiL Ì„˜ ¿ƒ»ƒ»«»»…∆∆ƒ¿…¿»«ƒ¿≈
ÌÈ„Ú11‰„O B‡ ÈBÏt ıÙÁ ¯ÎBÓ È‡L ‰fL ,eÚc : ≈ƒ¿∆∆∆¬ƒ≈≈∆¿ƒ»∆

.ÏËa ¯kÓn‰ È¯‰ - Òe‡ È‡L ÈtÓ ,ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ»¬≈«ƒ¿»»≈
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁ‰ elÙ‡Â12, «¬ƒ∆¡ƒ«»»ƒƒƒ»ƒ»

.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ
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(2- וזבין "תליוהו הונא: רב של מימרא מז: בתרא בבא
ומכר, למכור והכריחוהו המוכר את (=תלו זביני" זביניה
הונא. כרב הלכה רבא פסק מח. ושם מכירה). מכירתו

להלן 3) ראה במתנה, כן ולא האונס, מועיל במכירה דווקא
ג. אומרים 4)הלכה ויש המכירה. בעת כלומר מיד,

לדעת  (הראב"ד, מכירה מכירתו כך, אחר לקח אם שאפילו
למלך. במשנה וראה את 5)הרי"ף) תלה הלוקח כלומר,

למכור. לאנסו כדי העץ, על בבבא 6)המוכר נראה כן
סב. הגמרא 7)קמא של וטרייא בשקלא מפורש הוזכר

מח:). בתרא שאין 8)(בבא אמרו, סב.) קמא (בבא בגמרא
רבינו  סובר אבל אני", "רוצה אמר אם אלא מכירה מכירתו
זה  הרי שתק, אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל
פרק  ועיין יוסף בית בשם משנה (לחם אני" "רוצה כאומר

א). הלכה אישות מהלכות העדים 9)ד בפני הודה אלא
מח: בתרא בבא בגמרא זו הלכה ומקור המעות, שקיבל
זו". בשדה ואפילו זביני זביניה דהוו בכולהו "והלכתא
את  לפניו הרצה בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר,
על  לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין המעות
פי  על ואף ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך
שלקחו  הבעלים והודו מהבעלים ולקחה וחזר שדה שהגוזל
ונאמן  הודיתי" יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו
מפני  אלא זה אין - ט"ו) הלכה גזילה מהלכות ט (פרק

כא  אבל גזלן, נאמן שהוחזק המוכר אין גזלן הוחזק שלא ן
שמי  הדבר וברור ראב"ד), ועיין משנה (כסף זו בטענה
קיבל  שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו
אמר). המתחיל דיבור בתוספות מח. בתרא בבא (ראה מעות
"עד  כ הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו שכתב [ומה
של  דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר

מתנה]. מתנתו שתהא ולא לעדים 10)"אונס", "שמודיע
שנותן  היינו, ו), קטן סעיף רה סימן (סמ"ע העניין" היה איך
המכר. של האמיתי הרקע על לעדים מוקדמת הודעה

שניים".11) בפני "מודעה מ. בתרא שגזלן 12)בבא לפי
והלכה  ב הלכה ונטען טוען מהלכות י"ג (פרק חזקה לו אין

יא).

.·Ò‡‰ ÈtÓ ¯ÎBÓ ‡e‰L Ú„ÈÏ ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ»≈ƒ≈«∆≈ƒ¿≈»…∆
‰Ú„BÓ ÏÎÂ .ÂÈt ÏÚ eÎÓÒiL ‡Ï ,È‡cÂ Òe‡ ‡e‰LÂ¿∆»««…∆ƒ¿¿«ƒ¿»»»
Òe‡ ‰Ê ÈBÏtL eÚ„È ÌÈ„Ú‰ e‡Â :da ·e˙k ÔÈ‡L∆≈»»¿»»≈ƒ»«¿∆¿ƒ∆»

.‰Ú„BÓ dÈ‡ - ‰È‰»»≈»»»

.‚‰OBÚa B‡ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿∆
‰¯Lt13‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,‰ÏÈÁÓa B‡ ‰zÓa Ï·‡ ; ¿»»¬»¿«»»ƒ¿ƒ»ƒ»«»»

‰zn‰ È¯‰ - Òe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ Ì„…̃∆«»»««ƒ∆≈»¬≈««»»
˙Úc Èelb ¯Á‡ ‡l‡ ‰zÓa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L .‰ÏËa¿≈»∆≈¿ƒ¿«»»∆»««ƒ««

˙B˜‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ô˙Bp‰14‡Ï - BaÏ ÏÎa «≈∆ƒ≈∆¿«¿¿»ƒ…
‡È‰ ‰zÓ ‰ÏÈÁn‰Â .‰zÓ Ïa˜Ó‰ ‰˜15. »»«¿«≈«»»¿«¿ƒ»«»»ƒ

אחד 13) וכל הנתבע, וכפירת התובע טענת ידי על שבאה
קצת  לו מוותר שחבירו זה תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד

ט). קטן סעיף רה סימן (סמ"ע כמכר זה והודעה 14)והרי
צריך  ולא לנו, מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל
אף  - כסף, שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס, בה שיהיה

המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי מודעה, שמסר פי על
עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו שהרי

.„e‰k‰La B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ „Á‡16„Ú e‰‡Ïz B‡ ∆»»≈∆¬≈¿∆ƒ»¿»»«
ÔÈa ,˙BOÚÏ BÏ ¯LÙ‡L ¯·„a B„ÈÁÙ‰L B‡ ,¯ÎnL∆»«∆ƒ¿ƒ¿»»∆∆¿»«¬≈

Ï‡¯OÈ È„Èa ÔÈa Ì"ekÚ È„Èa17.Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ≈«≈ƒ≈ƒ¿»≈¬≈∆…∆
,ÌÈL ¯OÚÏ B¯·ÁÓ Òc¯t ¯ÎOL „Á‡a ‰OÚÓe«¬∆¿∆»∆»««¿≈≈¬≈¿∆∆»ƒ

·BÁ ¯ËL ‰È‰ ‡ÏÂ18BÏÎ‡L ¯Á‡Â ,¯ÈkOn‰ „Èa ¿…»»¿«¿«««¿ƒ¿««∆¬»
ÌÈL LÏL ¯ÎBO‰19,ÈÏ ep¯kÓz ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡ «≈»»ƒ»«ƒ…ƒ¿¿∆ƒ

;È„Èa Áe˜Ï ‡e‰L ÔÚË‡Â ˙e¯ÈÎO ¯ËL LaÎ‡∆¿¿«¿ƒ¿∆¿«∆»«¿»ƒ
Ò‡ ‰fL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â20‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .21. ¿»¿¬»ƒ∆∆…∆¿≈…«≈»∆

Ì‡ ,CÎÈÙÏ22Ba ¯ÙÎÂ ,ÔÈc ˙È·a ¯ÈkOn‰ BÚ·z23 ¿ƒ»ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ¿»«
BlL Òc¯t‰L ÔÚËÂ24¯ÈkOn‰ ¯ÒÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«∆««¿≈∆¿««»»«««¿ƒ

‰Ú„BÓ25È¯‰ - Ba ¯ÙkL ¯ÎBOÏ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , »»¿««»»««≈∆»«¬≈
Ì‰Â .Òe‡ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈ È¯‰L ;ÏËa ¯kÓn‰«ƒ¿»»≈∆¬≈≈≈ƒ∆»¿≈

Ì‰ÈÙa ¯ÙkL ÌÈ„Ú‰26È„Ú Ì‰Â ,ÔÈc ˙È·a »≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈≈≈
‰Ú„Bn‰27‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. «»»¿≈…«≈»∆

הדין:16) והוא לדוגמא, רק וזה תלייה, הביאו: בגמרא
מהעובדה  שיוצא כפי ממון, אונס ואף אחרים, ייסורים

יכול 17)להלן. שהוא לפי אונס, זה שאין אומרים ואין
מכיוון  - טו) קטן סעיף (סמ"ע לדין הישראל את לתבוע
שכותבים  בגמרא, שאמרו כמו לביצוע, ניתן תמיד שלא
ועליך", "עלי (כגון, רמיֿמעלה אנשים על אפילו מודעה
מפני  לדין, מצייתים שבוודאי כלומר, עצמם), על ורבא אביי
המתחיל  דיבור (רשב"ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא

ועליך). שטר 18)עלי הוא אף הנקרא שכירות, שטר היינו
השוכר  של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב חוב,

טז). קטן סעיף לטעון 19)(סמ"ע, המחזיק יכול שאז
טוען  מהלכות יא (פרק אבד ושטרו מהבעלים הקרקע שקנה

ב). הלכה המקח.20)ונטען כל הפסד למוכר, צפוי שהרי
הפחדה.21) ידי על ואפילו ממון, אונס כל היינו
כיצד 22) לנו להסביר הדברים בהמשך מתכוון הרמב"ם

דלעיל. בעובדא האונס זו 23)נתברר שהפחדה כלומר,
באמת  וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי על נודעה

לאור.בשכירות, הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח וטען
את 24) שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים

שהרי  אונס, זה אין ההפחדה, את שמעו אם שהרי ההפחדה,
סימן  זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר

משנה). (מגיד המכירה עם בסוף שהמוכר 25)שהשלים
של  הטענה איֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר
שימכור  כדי הפחדה לשם רק באה הכפירה שכל הלוקח,
ימכור  אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח זה שהרי לו,
בזה  מודיע והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי מעכשיו, לו
בדעתו  אין אבל האיום, את לגלות בכדי רק ימכור שהוא

יז). קטן סעיף שם (סמ"ע למכור לא 26)כלל כי שאם
בשכירותו  שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו
לא  אלמלי שהרי גמור, אונס וזהו לקוחה, שהיא וטענתו
זו. כפירה ידי על הכול מפסיד היה הכפירה, אחרי לו מכר

המודעה 27) שעדי שצריך הרמב"ם, דעת נראה לכאורה
שמספיק  מביא, המגידֿמשנה אבל האונס, את גם ידעו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעי dxikn zekld - oipw xtq - lel` g"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האונס. על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו
הפחדה.28) ידי על אונס כל כלומר,

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29‡e‰ È¯‰L ;Òp‡a ?30 «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»∆¬≈
‡lL ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ‰ÙBkL ÈtÓ ,ÔÒÓÁ«¿»ƒ¿≈∆∆∆«≈ƒ¿…∆…

BBˆ¯a31ÏÊBb‰ Ï·‡ .32Ck ¯Á‡Â ÔÏÊ‚a ˜ÊÁ‰Â ƒ¿¬»«≈¿À¿«¿«¿»¿««»
¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ÏÊbL ‰„O Á˜Ï»«»∆∆»«≈«≈»ƒƒ¿…

.‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Ú„BÓ»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מודעה.29) צריך 30)שצריך למה טעם נתינת זו אין
(סמ"ע  "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה,
דברי  העתיק אמנם, משנה, והמגיד יח) קטן סעיף רה סימן

ח. הלכה יז פרק להלן וראה "שהוא". על 31)רבינו שאף
למעלה  שכתבנו מה לפי או אני" "רוצה לו: שאמר פי
זה  הרי רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל  א בהלכה
(למעלה  מכירה מכירתו זה ובאופן אני" "רוצה אמר כאילו
שמסר  כיוון - סב.) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה
אמירתו  ואף המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני מודעה
"חמסן". רבינו קראו ויפה באונס, היה זה כל - אני" "רוצה
א. הלכה אישות מהלכות ד פרק משנה בלחם וראה

אף 32) שגזלן, הונא, רב של מימרא ושם מז: בתרא בבא
כל  זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם
דרב  משמיה בה שמסיים ביבי שרב רבינו וסובר משקל;
לחלוק  בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע נחמן
בדברי  מפורש זה ולפי דבריו. על להוסיף אלא הונא, רב על
על  אף מעות, שנתן אף קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב
זביני" זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב אמר חמסן שלגבי פי
הונא, רב על חולק ביבי שרב שם, הרשב"ם דעת אבל (שם).
קניינו  אין שגזלן הונא רב שאמר ומה שם. הרי"ף דעת וכן
שמסר  או שם) ותוספות (רשב"ם מעות נתן כשלא - קניין

לחמסן. גזלן בין חילוק אין ולעולם (רי"ף). מודעה

.Â‰Ú„Bn‰ È„Ú33B˙B‡a ÔÓˆÚ Ì‰ ÌzÁÏ Ì‰Ï LÈ ≈≈«»»≈»∆«¿…≈«¿»¿
CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‰Ú„Bn‰ Ì‰Ï ‰¯ÒÓpL ¯kÓn‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿»»∆«»»»»¿≈¿»

Ì‰Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk34ÈBˆ¯a :Òp‡‰ ÈÙa ¿«¬ƒ»«»∆ƒ¿≈»«»ƒ¿ƒ
BÒ‡L ÌLk ;˙Ói˜ ‰Ú„Bn‰ È¯‰ - Ò‡ ‡Ïa Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿……∆¬≈«»»«∆∆¿≈∆¬»
È‡ ÈBˆ¯a :¯Ó‡L „Ú BÒ‡ Ck ,ÔBˆ¯ ‡Ïa ¯ÎnL∆»«¿…»»¬»«∆»«ƒ¿ƒ¬ƒ

BÓ.¯Î≈

חתם 33) חנה בר בר שרבה עובדא ושם מח: בתרא בבא
המודעה. את אישר הונא ורב המכירה, ועל המודעה על

הבאה.34) ההלכה מתוך יוצא

.Ê‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ35Ì‰ÈÙa36¯Á‡ ÌÈÓc‰ Á˜lL ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆∆»««»ƒ««
;ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Ck ÏÚ ‰Ú„BÓ ¯ÒnL∆»«»»«»≈«»¿«¬ƒ¿
‡e‰L eÚ„È ¯·k ÌÈ„Ú‰Â ,‰„BiL „Ú BÒ‡ Òp‡‰L∆»«»¬»«∆∆¿»≈ƒ¿»»¿∆
.¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - Ì‰ÈÙa ÌÈÓc‰ ‰Ó Ì‡ Ï·‡ .Òe‡»¬»ƒ»»«»ƒƒ¿≈∆«»¿«¬ƒ

בעניין 35) משווה והרמב"ם מז:). (שם בגזלן מפורש זה דין
שטעם  משנה), וכסף (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה
כמו  ולא המכירה, לפני האונס שנתפרסם לשניהם: אחד
(לשון  גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס

ט"ז). הלכה ט, פרק גזילה בהלכות כלומר,36)הרמב"ם

שם). בתרא (בבא הכסף נתינת העדים שראו

.ÁÂÈÏÚ e„ÈÚ‰37¯În‰ È„Ú38‰Ú„Bn‰ ÏhaL39- ≈ƒ»»≈≈«∆∆∆ƒ≈«»»
¯Ó‡ Ì‡Â .‰ÏËa ‰Ú„Bn‰ È¯‰40:‰Ú„Bn‰ È„ÚÏ ¬≈«»»¿≈»¿ƒ»«¿≈≈«»»

,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï Á˜BÏ È‡L ÔÈ˜ ÏkL ,ÔÈÚ„BÈ eÈ‰¡¿ƒ∆»ƒ¿»∆¬ƒ≈«¿«≈«»»
ÈÚ„BÓ„ ÈÚ„BÓe41‡l‡ Ck ¯ÓB‡ ÈÈ‡Â ,ÏËa Ïk‰L , »≈¿»≈∆«…»≈¿≈ƒ≈»∆»

‰ÊÏ ˙B˜‰Ï ÈzÚ„a ÔÈ‡Â ,ÔÈÚ„BÈ Ìz‡L Ò‡‰ ÈtÓƒ¿≈»…∆∆«∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿¿∆
ÏËa ¯În‰ È¯‰ - ÌÏBÚÏ Òp‡‰42ewL Èt ÏÚ Û‡Â . »«»¿»¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆»

B„iÓ43.e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï ƒ»¿«≈«»»««∆∆∆≈«¿

(מגידֿמשנה).37) במכר" שכן ו"כל ב"גט", כא: ערכין
המודעה,38) את בטל אם אף אונס, יש אם במתנה, אבל

במתנה  שהרי יא), סעיף רה, סימן (רמ"א, מתנה המתנה אין
אם  אבל מתנה. המתנה אין המודעה בלי אף אונס, יש אם

א  זה אחרי ביטל אם מודעה, רק ויש אונס המודעה,אין ת
שם  ורמ"א התוספות, בשם מיימוניות (הגהות קיימת המתנה

ראשונים). הרבה יש 39)בשם אם הכסףֿמשנה לדעת
שהרי  המודעה, לביטול תוקף יש המודעה, ביטול על אונס
המקח  קיים כן ועל אונס, מתוך למכור מחליט שהוא כשם
בגלל  המודעה את לבטל מחליט הוא כן אונס, שיש אף

אונס. מתוך שנעשו אף קיים והביטול כשם 40)האונס,
לעשות  אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר

המודעה. ביטול על לבטל 41)מודעה קניין שמקבל היינו,
המודעה. ביטול על המודעה את ואף המודעה, את

דמסר 42) מאן האי המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת אך
המודעה  ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה)
נוסח  ידי על המודעה) את לבטל מעוניין דין שהבית (בגט
המודעות  כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד
אומרים  וכן, עולם, עד המודעות מתוך היוצאות והמודעות
לדעת  אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות
שבמודעה  לטעון, יכול הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א
הרשב"א  אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה
ביטול  בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן
ערך  אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל שהוא המודעה,
היום  הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה,
במתנה  וגם זה), על גם חולקים יש (אםֿכי הרשב"א בעצת
שצריך  ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר
כבר  (שהיום הזה הנוסח את לכתוב הנותן של מפורש צו

העדים. פסול של לשיגרה) אין 43)הפך כי אם כלומר,
שהוא  כמה עד זה, לקניין ערך לו יש אבל לדברים. קניין
היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה
מועיל  לא המודעה ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל

הקניין. גם

á"ôùú'ä ìåìà ç"é éòéáø íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
לזה 1) והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו

אסמכתא. שהן מפני קיימין שאינן מחיובים

.‡ÔÈ‡z ‰˙‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ‰˜n‰««¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÓi˜Ï ¯LÙ‡L2‰˙‰L ÔÈa ‰˜n‰ ‰˙‰L ÔÈa , ∆∆¿»¿«¿»≈∆ƒ¿»««¿∆≈∆ƒ¿»
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;‰˜‰L ¯·c‰ ‰˜ - ÔÈ‡z‰ eÓi˜˙ Ì‡ :‰Bw‰«∆ƒƒ¿«¿«¿»ƒƒ¿»«»»∆À¿»
e¯‡a ¯·Îe .‰˜ ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«…»»¿»≈«¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a ÌÈ‡z‰ ÈËtLÓ3. ƒ¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

והכריעו 2) צד.) (בבאֿמציעא תימא בן יהודה ר' כדברי
לומדים  אנו התנאים דיני כל שהרי כמותו, שם  בגמרא
אפשר  היה ושם לב), (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי

א). ס"ק רז, סימן (סמ"ע התנאי את ו.3)לקיים פרק

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4a‰wL5ÔÓ C¯„a «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿∆∆ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰6˙‡ Ìi˜Ï ÂÈÏÚ LÈ È¯‰Â , «¿»ƒ∆ƒ»∆«¬≈≈»»¿«≈∆

‰zÚ ‰˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .È‡z‰7Ì‡L :BnÚ ‰˙‰Â , «¿«¬»ƒ…»»«»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
- ‰˜È ‡Ï Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰˜È ‰Ê È‡z‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿«≈…ƒ¿∆
‡zÎÓÒ‡ BfL ;‰˜ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«≈«¿«…»»∆«¿«¿»

‡È‰8CÎÂ Ck ˙BOÚÏ B˙i˜ CÓÒ È¯‰L ,9ÏÎÂ , ƒ∆¬≈»«¿ƒ»«¬»»»¿»
.B˙B˜‰Ï BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï È¯‰L ,‰B˜ dÈ‡ ‡zÎÓÒ‡«¿«¿»≈»»∆¬≈…»«¿ƒ¿«¿

(למעלה 4) שהוקנה הדבר נקנה - התנאים נתקיימו שאם
א). הקנין.5)הלכה פעולת עכשיו כגון 6)שעשה

לו  שאמר או התנאי, את ולכשתקיים מעכשיו קנה לו שאמר
כאומר  עלֿמנת ש"האומר וכך, כך שתעשה עלֿמנת קנה
שכתב  כמו כלל, הקנין מועיל לא אחר שבאופן מעכשיו",
שכלתה  מפני משיכה, לענין ט הלכה ב פרק למעלה רבינו
סימן  סוף (חושןֿמשפט חזקה לקנין הדין והוא משיכתו.
דין  אין מעכשיו שבאומר רבינו, דברי ומקור קצא).
המקח  בספר הוא וכן סו: בבבאֿמציעא הוא אסמכתא,
רז  סימן הגר"א ביאורי (ועיין יז שער האי, לרב והממכר,
באומר  מדובר שכאן שם המחבר הביא וכן ה, ס"ק

להלן 7)מעכשיו). וראה הקנין, פעולת עתה עשה לא
התנאי"8)בסמוך. שקיים אחר בבית שהחזיק "אףֿעלֿפי

קנה, לא - הקנין פעולת עתה רק עשה ואילו ג) הלכה (להלן
ה). הערה למעלה (ראה חזקתו שכלתה מפני - אחר: מטעם

אחר 9) לזמן הקרקע קנין שסמך "לפי שם: האי, רב בלשון
הלכה ולהלן בשעתו". קנין ואינו שהתנה, בלשון לאחר ו

עדיין דעתו שהרי והקנה גמר "לא שמא ÎÓÂÒ˙רבינו: ,
יהיה". לא שמא או התנאי) יתקיים =) יהיה

.‚ÏÚ ‰zÓa BÏ B˙ B‡ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk≈««≈«ƒ«¬≈¿»¿«»»«
˙Ó10‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiL ¿»∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ¿∆¡ƒ∆

B˙B‡a ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiLk ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Èaa««ƒ¬≈∆»»¿∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿
ÌBi‰11.‰˜ ‡Ï - CÏ‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˙B‡ ¯·Ú Ì‡Â ; «¿ƒ»««¿…»«…»»

CÏz Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡12ÌÈÏLe¯ÈÏ ÈnÚ ¬»ƒƒ¿»¿»«ƒ≈≈ƒƒƒ»«ƒ
˙Èa EÏ Ôz‡ ,ÈBÏt ¯·c ÈÏ ‡È·z Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒƒ»ƒƒ»»¿ƒ∆≈¿«ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a BnÚ CÏ‰Â ;CÎÂ CÎa EÏ ep¯kÓ‡ B‡ ‰Ê∆∆¿¿∆¿¿»»»¿»«ƒ¿«
ÌiwL ¯Á‡ ˙Èaa ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ‡È·‰L B‡∆≈ƒ««ƒ∆∆¡ƒ««ƒ««∆ƒ≈

È‡z‰13Ïk ÔÎÂ .‡zÎÓÒ‡ ‡È‰ BfL ,‰˜ ‡Ï - «¿«…»»∆ƒ«¿«¿»¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

פ"ב 10) (למעלה דמי" מעכשיו כאומר עלֿמנת ש"האומר
דין  אין עלֿמנת שבאומר שם, האי רב כתב וכן ט), הלכה
שם  האי רב מדברי לקוחים רבינו דברי וכל אסמכתא,
"על  רבינו בדברי העתיק שם וב'טור' שם). בבאוריו (הגר"א

כתוב  היה שכך שאפשר יוסף' ב'בית שם וכתב תנאי",
אמנם  הוא וכן ה'טור'. בעל בידי שהיה הרמב"ם בנוסחת
לא  שאם עיקר, שלפנינו הנוסחא אבל תימן. כ"י ברמב"ם
שכלתה  א' טעמים: שני מחמת קנה לא - מנת" "על אמר:

אסמכתא. שזוהי ב' ולמפרע,11)חזקתו; מאז כלומר:
החזקה. פעולת מעכשיו.12)משעת אמירת כאן ואין

שהרי 13) וכלל, כלל חזקה זו אין - קודם החזיק שאילו
כלתה  כבר התנאי, קיום בעת כלומר הקנין, חלות בשעת

ואיננה. החזקה

.„CÎÈÙÏ14ÔB·¯Ú Ô˙Bp‰ ,15Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ¿ƒ»«≈≈»«¬≈¿»«ƒ
Ì‡Â :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ ÏeÁÓ ÈB·¯Ú ,Èa ¯ÊBÁ È‡¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ»»¿«»≈¿ƒ

EÏ ÏtÎ‡ ,Èa ¯ÊBÁ È‡16Ba ¯ÊÁ Ì‡ ;EB·¯Ú ¬ƒ≈ƒ∆¿…¿∆¿¿ƒ»«
B„È ˙Áz ‡e‰ È¯‰L ,ÔB·¯Ú‰ ‰Ê ‰˜ - Á˜Bl‰17; «≈«»»∆»≈»∆¬≈««»

ÏtÎÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡Â¿ƒ»««≈≈¿«¿ƒƒ¿…
.‰˜ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡Â ,‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÔB·¯Ú‰»≈»∆«¿«¿»ƒ¿«¿«¿»…»»

יוסי.14) כרבי ולא יהודה, כרבי מח. בבאֿמציעא
א.15) הלכה ח בפרק כמו פרעון בתורת ולא משכון בתורת
(סמ"ע 16) לי שנתת מהסכום כפליים שוה קרקע לך אתן

כד). ס"ק "הנותן 17)רז, נאמר: שם בברייתא שהרי
מחול  ערבוני - בי חוזר אני אם לו: ואמר לחבירו, ערבון
- ערבונך לך אכפול בי, חוזר אני אם לו: אמר והלה לך,
דאמר  לטעמיה יוסי [רבי יוסי רבי דברי התנאים, נתקיימו
ערבונו". כנגד שיקנה דיו אומר, יהודה רבי קניא]. אסמכתא
יוסי  רבי דברי כל על חולק אינו יהודה שרבי מזה, נראה
שמכפיל  בו חוזר המוכר אם בין התנאים, נתקיימו שאמר
אלא  - מחול שערבונו בו חוזר הלוקח אם ובין ערבונו, לו
יהודה  רבי אמר זה ועל בו, חוזר שהמוכר באופן ורק אך
כנגד  שיקנה ללוקח דיו אלא ערבונו להכפיל צריך שאינו
רבי  דיבר לא זה על בו, חוזר שהלוקח באופן אבל ערבונו.
בזה  ואין מחול, שערבונו יוסי לרבי מודה הוא שגם - יהודה
של  ידו תחת שהערבון מפני הוא והטעם אסמכתא, דין
שטר  [במשליש הכא "שאני כו: בנדרים שאמרו וכמו מוכר.
"דכיון  שם: הר"ן ופירש זכותיה", לבטלן דאמר זכויותיו]
- חברו בה זוכה דמיד אסמכתא, בה לית היא דמחילה
בהן, וכיוצא אשלם או אתן באומר אלא אסמכתא דליכא
(ועיין  יג הלכה להלן וראה ז"ל". הרמב"ם דעת וכן
כו). ס"ק רז סימן הגר"א וביאור וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.‰Ú¯tL ÈÓ ÔÎÂ18˙‡ LÈÏL‰Â ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆
¯ËM‰19,ÈBÏt ÌBÈ „Ú EÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , «¿»¿»«ƒ…»«ƒ¿«¿ƒ

ÔzÈ ‡Ï - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ;B¯ËL BÏ Ôz≈¿»¿ƒƒ«¿«¿…»«…ƒ≈
‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,¯ËM‰ ˙‡ LÈÏM‰20. «»ƒ∆«¿»∆«¿«¿»ƒ

יוסי.18) כרבי ולא יהודה, כרבי קסח. בבאֿבתרא משנה
המלוה 19) יחזור שמא ודאג החוב, מקצת פרע הלוה

ולפי  החוב, כל את ויתבענו שישליש מהמלוה דרש כך
שליש. ביד שהשלישו המלוה עשה וכן אחר, ביד השטר

כאומר:20) אלא זה אין המלוה, ביד השטר שאין שכיון
אם  ואמנם טז. הערה למעלה ראה לך", אשלם לך, "אתן
המקצת  החוב, כל בו לגבות שיכול המלוה, ביד השטר היה
(מגידֿמשנה). לך" מחול כ"ערבוני הוא הרי שילם, שכבר
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.ÂÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈa Ì„‡ Èa ÔÈ˙nL ÔÈ‡z Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈»»≈≈∆««
‰OÚz Ì‡ B‡ Ck ‰È‰È Ì‡ :¯ËL·e ÌÈ„Úa Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒ«¬∆
‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ˙Èa EÏ ‰˜‡ B‡ ‰Ó EÏ Ôz‡ - Ck»∆≈¿»∆∆¿∆¿«ƒ∆¿ƒ…
;EÏ Ôz‡ ‡ÏÂ EÏ ‰˜‡ ‡Ï - ‰OÚz ‡Ï B‡ ‰È‰Èƒ¿∆…«¬∆…∆¿∆¿¿…∆≈¿
ÏkL .‰˜ ‡Ï - ¯·c‰ ‰È‰L B‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»∆»»«»»…»»∆»

‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ,'‰È‰È ‡Ï Ì‡ ‰È‰È Ì‡' ¯ÓB‡‰21; »≈ƒƒ¿∆ƒ…ƒ¿∆…»«¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL B‡ ‰È‰È ‡nL ˙ÎÓBÒ ÔÈ„Ú BzÚ„ È¯‰L∆¬≈«¿¬«ƒ∆∆∆»ƒ¿∆∆»…

.‰È‰Èƒ¿∆

קני".21) לא דאי, "כל רבה: של מימרא סו: בבאֿמציעא

.Ê¯ÓB‡‰ Ïk22'ÂLÎÚÓ ‰˜'23‡zÎÓÒ‡ Ô‡k ÔÈ‡ - »»≈¿≈≈«¿»≈»«¿«¿»
‰˜‰ ‡Ï ,B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï el‡L ;‰˜Â ,ÏÏk¿»¿»»∆ƒ…»«¿«¿…ƒ¿»
,ÈBÏt ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ È˙‡a Ì‡' ?„ˆÈk .ÂLÎÚÓ≈«¿»≈«ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
‰Ê È¯‰ - Ck ÏÚ B„iÓ e˜Â ,'ÂLÎÚÓ ‰Ê ˙Èa ‰¿̃≈«ƒ∆≈«¿»¿»ƒ»«»¬≈∆
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ú·wL ÔÓf‰ CB˙a ‡a Ì‡ ,‰»̃»ƒ»¿«¿«∆»«¿≈…«≈»∆

מה 22) והולך מפרש אלא עצמו, בפני דין כאן ואין שם.
ה). ס"ק רז סימן (הגר"א בֿג בהלכה למעלה שכתב

כמו 23) "מעכשיו", כמו שהוא מנת" "על הדין והוא
ט). בהערה שם (עיין ג הלכה למעלה שכתוב

.ÁL¯Ùe ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ ¯ÎnL ÈÓ24˙ÚLa ƒ∆»«¬≈»≈≈«ƒ¿«
‰¯ÈÎn‰25ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏÈÏ È„k ¯ÎBÓ ‡e‰L26B‡ , «¿ƒ»∆≈¿≈≈≈¿»¿ƒ

˙B˜Ï È„k ÚÓpL ¯Ën‰ ÈtÓ27B¯ˆÁ ÈÓ„a ÌÈhÁ28 ƒ¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿≈¬≈
È‡z ÏÚ ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰ -29¯Ën‰ „¯È Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ»ƒ»««»»

C¯c‰ ÚÓ B‡ ,eÏÊe‰Â ÔÈhÁ e‡a B‡ ,¯ÎnL ¯Á‡30 ««∆»«»ƒƒ¿¿ƒ¿««∆∆
˙BÏÚ‰Ï BÏ ÚizÒ ‡lL B‡ ,ı¯‡‰ d˙B‡Ï CÏÈÏ31 ≈≈¿»»»∆∆…ƒ¿««¿«¬

ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈhÁ ˙B˜Ï B‡,ÌÈÓc‰ Ô˙B‡ ¯ÈÊ ƒ¿ƒƒ¬≈∆«¬ƒ»«»ƒ
‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L L¯Ù È¯‰L ;Ú˜¯˜ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«¿«∆¬≈≈«∆≈≈∆»

‰OÚ ‡Ï È¯‰Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BOÚÏ32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬»»¿ƒ«¬≈…«¬»¿≈…«≈
.Ô‰a»∆

להלן.24) ראה תנאי, בלשון מכירה,25)ולא בשעת דוקא
כלום  אמר לא מכירה ובשעת המכירה לפני פירש אם אבל

ט). הל' להלן (מ"מ כתנאי זה אין נ.26)- קידושין
לקנות".27) כדי "או תימן: צז.28)בכ"י כתובות
כפל 29) שלא וכלֿשכן תנאי, בלשון אמר שלא אףֿעלֿפי

שהוא  קרקעותיו למכור אדם דרך שאין "לפי - תנאו
מכאן" דירתו לעבור בדעתו היה לא אם - מהן מתפרנס
בחצירו  אלא אמורים הדברים אין זה, ולפי (כסףֿמשנה).
מוכר  אדם שלפעמים במטלטלין, לא אבל בשדה. או

(שם). בכאן להשאר דעתו אפילו קידושין 30)מטלטליו
וכן  שם. בתרא וכלישנא בדרך" "אונס של הפירוש וזהו נ.

הזקן. לר"י המיוחס בתוספות בלחם31ֿ)כתב גם [כן
רומי: ובדפוס תימן בכ"י אולם, ומשנהֿלמלך. משנה
פירוש  "להעלות", הנוסח ולפי במגידֿמשנה. וכן "לעלות",
ממקום  החטים את לכאן להעלות הצליח שלא הדברים:
לקנותם  הצליח שלא או כלומר: חטים", לקנות "או פלוני.
שכתב  מה זהו שהרי קשה, "לעלות" הנוסח לפי ואילו כלל.
מגידֿ ועיין הארץ", לאותה לילך הדרך נמנע "או למעלה

ומשנהֿלמלך]. ולחםֿמשנה נתעכב 32)משנה אם ודוקא
המקח  - עלה לא הטוב מרצונו אם אבל אונס, מחמת הדבר
גמור, בתנאי ואילו גמור. כתנאי אינו דעת שגילוי קיים,
רק  מוכר שהוא תנאי, של בלשון מפורש התנה אם היינו
המקח  בטל - מרצונו מלעלות נמנע אם אפילו אז יעלה, אם

(מגידֿמשנה).

.ËÌ˙Ò ¯ÎBn‰ Ï·‡33BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈¿»««ƒ∆»»¿ƒ
ÔÈ‡¯nL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ CÎÂ Ck ÈtnL∆ƒ¿≈»¿»≈¿««ƒ∆«¿ƒ

ÌÈ¯·c‰34‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ˙BOÚÏ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L «¿»ƒ∆≈≈∆»«¬»¿»¿…
È¯·„e ,L¯Ù ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰OÚ·laL Ì «¬»≈≈∆¬≈…≈«¿»ƒ∆«≈

.ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ

מט:33) בדעתו 34)קידושין שהיה באדם עובדא שם:
ואמרו  המכר, בשעת זו כוונתו הזכיר לא הוא אבל לעלות,

דברים". אינם שבלב ש"דברים

.È‰˜‰L ÈÓ35ÔzzL ˙Ó ÏÚ' ÂÈÏÚ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿»»»«¿»∆ƒ≈
B¯ÎÓ B‡ B˙ Ì‡ :'ÈBÏÙÏ ep¯kÓz B‡ ‰Ê ÁwÓ∆»∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿»
B¯ÎÓe ,È‡z‰ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÈBÏt B˙B‡Ï¿¿ƒ»»¿ƒ…ƒ≈«¿«¿»

¯Á‡Ï36- BÏ Ú·wL ÔÓfa B˙ ‡ÏÂ B¯ÎÓ ‡lL B‡ , ¿«≈∆…¿»¿…¿»«¿«∆»«
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï37BÏ ¯ÈÊÁiL e˙‰L …»»¿≈«≈«≈«∆ƒ¿∆«¬ƒ

˙BÚn‰ BÏ ÔziLk B‡ ÈBÏt ÔÓÊa Áwn‰38È¯‰ - «∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ≈«»¬≈
Ìi˜ ¯În‰39‰˙‰Lk ¯ÈÊÁÈÂ ,40. «∆∆«»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»

והממכר 35) המקח בספר הוא זו, בהלכה רבינו דברי מקור
בנדרים  הגמרא מדברי שם זאת ולמד יז. שער האי, לרב
מגידֿמשנה. ועיין להקנות". עלֿמנת "קני בענין מח:

ימכור 36) או יתן ואחרֿכך ממנו ויקנה שיחזור שאףֿעלֿפי
התנאי. קיום זה אין - תנאו, התנה שעליו פלוני, לאותו
ירצה  לא שמא לאחר, בינתיים ימכור שלא מקפיד שהמקנה
(משנהֿ פלוני לאותו הדבר יבוא ולא למכרו אחד אותו
יג, הלכה גירושין מהלכות בפ"ט רבינו דעת וכן למלך).

שת  עלֿמנת גיטך זה הרי נשאת באומר שאם - לפלוני נשאי
ממזר  והוולד בטל שהגט פלוני, לאותו שתנשא קודם לאחר
פלוני  לאותו תנשא ושוב מהאחר שתתגרש מועיל ולא
שלא  מקפיד שהבעל לפי - למפרע קיים הראשון הגט ויהיה
ולא  לגרשה זה אחר ירצה לא שמא לאחר בינתיים תנשא

אבןֿהאזל. ועיין פלוני. לאותו להנשא ואילו 37)תוכל
התנה  אם לבין המוכר התנה אם בין הבדל יש יא, בהלכה

להלן. וראה פלוני",38)הלוקח. "בזמן על מוסב זה גם
להלן. וראה א). ס"ק רז (סמ"ע למעלה שכתוב

זו 39) הרי - קצוב לזמן לו שיחזיר עמו שהתנה [שכיון
כג  פרק (להלן קצוב לזמן קרקע המוכר כדין גמורה, מכירה
ואוכל  כחפצו, הקרקע בגוף הלוקח ומשתמש ה) הלכה
לו  שקצב כיון ריבית זו ואין (שם) המכירה זמן כל הפירות
סק"י, ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א בביאור כתב וכן זמן.
שזמנו  כט:) (ערכין אחוזה שדה מדין לכך ראיה והביא
בהלכה  מהֿשאיןֿכן ריבית. איסור בו ואין לשנתיים קצוב
זמן, לו קצב ולא מעות" לו "כשיהיו לו שיחזיר שהתנה יא,

להלן]. צריך 40)ראה והלוקח קיים, המכר [כלומר
במתנה  כמו במקח תנאי זו החזרה אין אבל להחזיר,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקער zekld - oipw xtq - lel` g"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והרי  קיימת המתנה אין החזיר לא שאם להחזיר, עלֿמנת
אףֿעלֿפי  אלא - י) הלכה לולב מהלכות (פ"ח כגזלן הוא

למפרע]. המקח נתבטל לא החזיר שלא

.‡ÈÚ˜¯˜ ¯ÎÓ41¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ »««¿««¬≈¿ƒ¿»«≈¿»«
˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLk :Á˜BlÏ42- BÊ Ú˜¯w‰ ÈÏ ¯ÈÊÁz «≈«¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ««¿«

¯ÎBÓ ÏL ˙B¯t‰ È¯‰43BÏ ¯Ó‡Â ,Ì˙Ò BÏ ¯ÎÓ . ¬≈«≈∆≈»«¿»¿»«
Á˜Bl‰44È‡Â ÈÏ Ì‡È·z ˙BÚÓ EÏ eÈ‰iLk :BzÚcÓ «≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ«¬ƒ

ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - BÊ Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡«¬ƒ¿«¿«¬≈«¿««»¿«≈«≈
BÓˆÚ ·iÁ BzÚcÓ È¯‰L ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Êa ÔÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈»∆¬«ƒƒ∆¬≈ƒ«¿ƒ≈«¿

‰Ê È‡˙a45. ƒ¿«∆

סה:41) זמן.42)בבאֿמציעא לו קצב [אף43ֿ)ולא
הפירות, לאכול הלוקח אסור - מכור הקרקע שגוף עלֿפי
הוא  וכן ה). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ו ריבית שזוהי
מיד  ביתו לגאול שיכול לפי חומה, ערי בבתי בית במוכר
בתנאי  לו מכר אם אבל שם). הגר"א ביאור - לא. (ערכין
מיד, לו שיחזיר התנה אפילו - לו שיחזירהו עלֿמנת מפורש
ס"ק  רז סימן השלחן' ('ערוך ריבית איסור הלוקח על אין

ה"ט]. ומתנה מזכיה פ"ג להלן וראה בבאֿמציעא 44)יז)
זו 45)שם. אין - כן התנה לא שהמוכר כיון כלומר,

שאין  שם רש"י ודעת יג). ס"ק רז (סמ"ע ריבית לשם הלואה
שם. 'טור' ועיין כלל. תנאי כאן

.·È‰OÚÓ46¯ˆÁ dÏ ˙B˜Ï Ô·e‡¯ ‰ÁÏML ,‰M‡a «¬∆¿ƒ»∆»¿»¿≈ƒ¿»»≈
d·B¯˜ ‰È‰L ,ÔBÚÓMÓ47¯ÎBn‰ ÔBÚÓL ¯Ó‡Â , ƒƒ¿∆»»¿»¿»«ƒ¿«≈

ÈÏ ¯ÈÊÁz ,˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰È Ì‡ :ÁÈÏM‰ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿ƒ»«¬ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ;BÊ Ú˜¯˜ È˙·B¯˜ ˙ÈBÏt¿ƒ¿»ƒ«¿«∆¡ƒ¿≈¿»«
¯·c‰ ,¯ÓBÏk .ÌÈÁ‡ BÓk ÌÈ·B¯˜ ˙ÈBÏÙe ‰z‡«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿««»»
‡·e .BÊ ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡Â ,EÏ ¯ÈÊÁz ‡È‰L ·B¯»̃∆ƒ«¬ƒ¿¿≈»«¿∆∆«»
‡Ï ÁÈÏM‰ ‰Ê È¯‰ :e¯Ó‡Â ,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿¬≈∆«»ƒ«…

ÌeÏk ‰˜48BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L .49‰Ê ·B¯˜ ÏL »»¿∆¬≈…»¿»«¿∆»∆
,‰¯e¯a ‰·eLz B·ÈL‰ ‡lL ÈtÓ ,ÁÈÏM‰ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«»ƒ«ƒ¿≈∆…¡ƒ¿»¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜‰ ‡ÏÂ ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…»«¿…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

סז.46) וכ"ה 47)בבאֿמציעא "קרובה". תימן: בכ"י
ח. סעיף רז, סימן חו"מ כלומר 48)בשו"ע האשה, בשביל

יא  הלכה למעלה (ראה הקרקע גוף את אפילו קנה לא
מב). דעתיה"49)והערה סמכא "אמר שם: בגמרא

(הגר"א). דעתיה" סמכא "לא שם: רבינו ונוסחת

.‚È‡zÎÓÒ‡50B„iÓ ewL51·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰ÈÏÚ52 «¿«¿»∆»ƒ»»∆»¿≈ƒ»
ÒÈt˙iL ‡e‰Â .‰˜ ‰Ê È¯‰ -53ÂÈ˙BiÎÊ54.ÔÈc ˙È·a ¬≈∆»»¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

Òe‡ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â55. ¿∆…ƒ¿∆»

כז.50) מעכשיו,51)נדרים הוא קנין שכל אף ֿעלֿפי
(ראה  ואיננו הקנין כלה שהרי כלל קנין אינו כן, לא שאם
כלל  אסמכתא בו אין מעכשיו והאומר ב) הלכה למעלה
חשוב, ביתֿדין כאן צריך אףֿעלֿפיֿכן – ז) הלכה (למעלה
מרצונו  היו לא ביתֿדין, ביד זו, והתפסה זה שקנין מפני

(כ  ביתֿדין מכח אלא מועיל הקנין אין ולכן סףֿהטוב,
פשוט)52)משנה). גט פרק (בבאֿבתרא המשנה בפירוש

סמוכים. של ביתֿדין זהו חשוב, שב"ד רבינו כותב
יד.54)שימסור.53) בהלכה ועיין שם 55)שטרותיו,

במסקנא.

.„È,ÔÈc ˙È·a B¯·BL B‡ B¯ËL ÒÈt˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»»¿≈ƒ
‰Ê ¯ËL Ô˙pÈ ÈBÏt ÌBÈa ‡a ‡Ï Ì‡L ,B„iÓ e˜Â¿»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒƒ»≈¿»∆
.ÌÈ˙B el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÈb‰Â ,BÈc ÏÚ·Ï¿««ƒ¿ƒƒ««¿…»¬≈≈¿ƒ

ÈÏÁ B‡ ¯‰ B·kÚ Ì‡Â56Ïk ÔÎÂ .ezÈ ‡Ï - ‡B·lÓ ¿ƒƒ¿»»√ƒƒ»…ƒ¿¿≈…
.·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»

(שם),56) הסוגיא מתוך שיוצא כפי בנו, חולי אף אולי
כסףֿמשנה. ועיין

.ÂËÛ‡ ,ÏÏk È‡z ‡Ïa ¯Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁÓ‰«¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«¿»«
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk BÏ ·iÁ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ57; «ƒ∆…»»«»¿¬≈∆«»

?„ˆÈk .‡zÎÓÒ‡ dÈ‡Â ,‡È‰ ‰zÓ ‰Ê ¯·cL∆»»∆«»»ƒ¿≈»«¿«¿»≈«
ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰58ÈBÏÙÏ ·iÁ È‡L »≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ

¯ËLa BÏ ·˙kL B‡ ,'‰Ó59,'‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' : »∆∆»«ƒ¿»¬≈ƒ«»¿»∆
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60ÈÙa BÏ ¯Ó‡L B‡ , ««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«ƒ¿≈

'¯ËLa ‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' :ÌÈ„Ú61Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿»««ƒ
Ìz‡' ¯Ó‡ ‡lLÈ¯‰ - '¯ËLa' ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ;'È„Ú ∆…»««∆≈«ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

Û‡ .ÌlLÏ ·iÁÂ ,'ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈«
‰È‰ ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ«ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»
„aÚzLiL BÓk ,BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿¿∆ƒ¿«¿≈

·¯Ú‰62.ÌÈB‡b‰ ·¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ∆»≈¿»∆…«¿ƒ

(57– מנה" לך אני "חייב לחבירו: שהאומר קא: כתובות
התחייבות  של בהודאה מדובר שכאן הרי"ף וכשיטת חייב,
כפירש"י  (ודלא מקודם ממנו שלוה בהודאה ולא חדשה
שיש  גיורא איסור בענין קמט. בבבאֿבתרא מצאנו וכן שם).
לא  דבר של שלאמיתו אףֿעלֿפי הודאה), =) אודיתא קנין

כלום. לו חייב ריש 58)היה ואף בגמרא, הדעות לכל וזה
המודה  יכול כך, אמר לא אם אבל (שם). בזה מודה לקיש
לא  כלומר, בך", אני "משטה לו: ולומר אחרֿכך להשתמט
כן. אמרתי בלבד ממך לצחוק אלא באמת, כיוונתי

רבינוֿתם 59) וכפירוש לקיש, כריש ולא שם, יוחנן כרבי
לך  אני חייב לו "דאמר שם: שאמרו שמה שם), (ברא"ש
על  הודאה ולא חדשה התחייבות על היינו - בשטר" מנה
כרבי  והלכה יוחנן, רבי על לקיש ריש חולק ובזה העבר,
פלוגתא, שום בזה אין לעבר, הודאה לו כתב אם אבל יוחנן.
עליו  "הוציא קעה: בבבאֿבתרא היא מפורשת משנה שהרי

גובה". - לו חייב שהוא ידו פי"א 60)כתב להלן ועיין
שטר  של כחו אין זה שבאופן ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות
ושו"ת  מגידֿמשנה, (וראה פה על מלוה כמו אלא זה

רכא). סימן פריימן הוצאת הר"ח 61)הרמב"ם פירשו כן
מנה  לך אני חייב לו "דאמר שאמרו: מה שם והרי"ף

שאף62ֿ)בשטר". הערב, כמו עצמו מחייב הוא כלומר:
חו"מ  (ש"ך עצמו את הוא משעבד ממנו, לוה שלא עלֿפי
אף  ט), ס"ק קכט סימן שם הגר"א וביאור ז, ס"ק מ סימן
שהרי  עצמו, שמחייב לכותב דומה ערב אין הדין שבעצם
שם, והגר"א (ש"ך קנין צריך ערב ואילו קנין צריך אינו זה

כאן). לחםֿמשנה ועיין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעה dxikn zekld - oipw xtq - lel` h"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊË·eˆ˜ BÈ‡L ¯·„a BÓˆÚ ·iÁ63:¯Ó‡L ÔB‚k , ƒ≈«¿¿»»∆≈»¿∆»«
˙BqÎÏ B‡ E˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ ÈÈ¯‰64Û‡ - ÌÈL LÓÁ ¬≈ƒ«»»¿¿«»≈»ƒ«

‰zÓ BÓk BfL ;„aÚzL ‡Ï ,B„iÓ ewL Èt ÏÚ65 «ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈∆¿«»»
ÈeˆÓe Úe„È ¯·c Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡È‰66ÔÎÂ .‰zÓa B˙pL ƒ¿≈»»»»«»∆¿»¿«»»¿≈
.È˙Ba¯ e¯B‰««

רוצה 63) גם הוא זו? להלכה המקור איה תמה: הראב"ד
לקיש  ריש על הקשו קא: בכתובות ההיפך: את להוכיח
אשה  "הנושא ששנינו: שם מהמשנה טו) בהלכה (הנ"ל
הרי  אותה", לזון חייב שנים, חמש בתה את לזון עמה ופסק
חוב  ללא ואף קנין, ללא פיו בהודאת להתחייב אדם שיכול
"הן  משום: הוא שהטעם תירצו זה ועל לה? קודם ממשי
אלא  אינה שהקושיא הרי באמירה", הנקנים הדברים הן
וסתם  נישואין בין הפרש אין יוחנן לרבי אבל לקיש, לריש
חמש  הבת את "לזון כמו קצוב שאינו בדבר ואף התחייבות,
סז. והערה יז הלכה להלן וראה להתחייב. אפשר שנים"

"ולכסותך".64) תימן: היתה 65)בכ"י אם אבל
המתחייב  שקבל לשירות ושכר תמורה בתורת ההתחייבות
(משנהֿ קצוב שאינו לדבר שהיתה אףֿעלֿפי נשתעבד, -

יז. בהלכה להלן וראה הריטב"א). בשם ואין 66)למלך
בהתחייבות  ולא מסוים, בדבר אלא המוכר של דעת סמיכות

יד. הלכה פ"ה לעיל ועיין כללית.

.ÊÈBzL‡ ÌÚ ˜ÒBt‰ ‰Ó ÈtÓe67dza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL ƒ¿≈»«≈ƒƒ¿∆ƒ¿∆»∆ƒ»
¯·c‰Â ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ˜ÒtL ÈtÓ ?deÊÏ ·iÁ -«»¿»ƒ¿≈∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«»»

Ï ‰ÓBc‰¯ÈÓ‡a ÔÈ˜p‰ ÌÈ¯·„68. ∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

שאשתו 67) מבלי הטוב מרצונו מזונות לה פסק [כלומר,
קצוב. שאינו דבר מתנה כנותן זה והרי ממנו. זאת תדרוש

להלן]. הלכה 68)וראה ומתנה זכיה מהלכות פ"ו להלן
קנין. צריך אין ולפיכך קידושין, בשעת אלא זה אין ושם יז.
כתב  ולפיכך קנין, צריך נישואין בשעת שמדובר כאן אבל
אין  כלומר, באמירה". הנקנין לדברים דומה ש"הדבר רבינו
הגמרא  בסוגיית לזה [והמקור בלבד. "דומה" אלא זה
את  "הנושא מהמשנה: לקיש לריש שהקשו שם, בכתובות
חייב  - שנים חמש בתה את שיזון כדי עמו ופסקה האשה
שאינו  דבר שזהו אע"פ הקשה לא יוחנן לרבי ואילו לזונה",
כיון  מכר, כמו אלא מתנה כמו זה אין שכאן - קצוב,
דעת  על אלא לנישואין הסכימה שלא וכנראה עמו, שפסקה
שגם  ומתרץ במשנהֿלמלך), (ראה ומקנה גמר ולפיכך כן,
פסיקתא". ב"שטרי מודה להתחייב, שאיֿאפשר לקיש לריש
הנקנים  כדברים שהם מפני - נישואין בשעת שמדובר ואע"פ
באופן  דוקא מדובר שכאן לדחוק צריך אין ושוב באמירה.
התנתה  לא אפילו אלא כן, דעת על עמו אשתו שפסקה
"הפוסק  רבינו: העתיק ולפיכך הקנין. חל - בזה הנישואין
"ופסקה  כבמשנה: ולא מדעתו, פסק כלומר, אשתו" עם
מהלכות  ובפכ"ג זאת. דרשה שהיא שמשמע עמו", אשתו
כתב  - עמו" ופסקה אשה "הנושא שהביא: יז הלכה אישות
זה  ובכלל מידו", שיקנו עד הקידושין בשעת "שלא באמת:
זה  הרי עמו פסקה שהיא שמכיון - נישואין בשעת שלא גם
ועיי"ש  כנ"ל. נקנה, - קצוב שאינו דבר שגם וממכר, כמקח

סב]. והערה טז הלכה למעלה וראה בלחםֿמשנה,

.ÁÈ‡zÎÓÒ‡a ˙B˜‰Ï ÌÈˆB¯ „¯ÙÒ ÈÓÎÁ eÈ‰Lk69, ¿∆»«¿≈¿»«ƒ¿«¿¿«¿«¿»
B¯·ÁÏ ·iÁ ‡e‰L ‰fÓ ÔÈB˜ :ÔÈOBÚ eÈ‰ Ck70‰‡Ó »»ƒƒƒ∆∆«»«¬≈≈»
B·BÁ ÏÚaÓ ÔÈB˜ BÓˆÚ ·iÁL ¯Á‡Â ,ÔÈ¯È„71ÏkL , ƒ»ƒ¿««∆ƒ≈«¿ƒƒ««∆»

B‡ Ck ‰È‰iL ÔÓÊÏeÁÓ ‰Ê ·BÁ‰ È¯‰ - Ck ‰OÚiL ¿«∆ƒ¿∆»∆«¬∆»¬≈«∆»
BÏ72ÂLÎÚÓ73ÈÈ¯‰ - ‰OÚÈ ‡Ï B‡ ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â , ≈«¿»¿ƒ…ƒ¿∆…«¬∆¬≈ƒ

BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba BÓˆÚ ·iÁL ÔBÓna BÚ·Bz74eÈÈ‰ ¿«»∆ƒ≈«¿¿«∆∆»ƒ
,ÔÈÎecLa BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ÔÈ‡z‰ ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»«¿»ƒ∆≈»»¿ƒ¿¿ƒƒ

.Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ«ƒ»∆

אין 69) מעכשיו בקנין שהרי עצמם, על היו מחמירים
חו"מ  (הגר"א ז הלכה למעלה רבינו שכתב כמו "אסמכתא",

נג). ס"ק רז ללא 70)סימן שהיא אחרי זו, והתחייבות
"סמיכות". משום בה אין שאליו 71)תנאי, מזה כלומר,

שכתב  כמו קנין, צריכה אינה שמחילה ואףֿעלֿפי התחייב,
שלא  תוקף, ליתר כן עשו - יא) הלכה (פ"ה למעלה רבינו
(לחםֿמשנה). היתול לשם התכוון כי לטעון יוכל

משום 72) אין האחר, הצד ביד הנמצא דבר במחילת והרי
ד). הלכה (למעלה היא,73)סמיכות שכוונתו כלומר,

מפורש, כך שאמר לא אבל מעכשיו, תהיה שההתחייבות
כי  קודמת, התחייבות בשום צורך היה לא אז שהרי
בזה  המסלק (לחםֿמשנה, סמיכות משום אין ב"מעכשיו"
ולצאת  "מעכשיו" מפורש שאמר אף או הכס"מ) קושיית את
מעכשיו. מועיל שלא הסוברים אלו של אף הדעות, כל את

גורם 74) שאחר המקרים, ובכל שב"שידוכין" אומרים, ויש
סימן  חושןֿמשפט (שו"ע לאסמכתא חשש אין לשני, הפסד

טז). סעיף רז,

á"ôùú'ä ìåìà è"é éùéîç íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חוזרת 1) שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני בו נתבארו

מקום. זה ובאי

.‡‰BwÏ B‡ ¯ÎBnÏ ¯eÒ‡2·Á ˙‡ ˙BB‰Ï;B¯ »«≈«∆¿∆¬≈
¯Ó‡pL3„iÓ ‰˜ B‡ E˙ÈÓÚÏ ¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ : ∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«¬ƒ∆»…ƒ«

eBz Ï‡ ,E˙ÈÓÚ4‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆«¿««ƒ∆≈¿…
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰OÚ˙5ÔÈ·e . «¬∆≈∆ƒ¿≈∆ƒ»¿ƒ»≈

‰ÈB‰ ‰Ê ¯ÎÓa LiL Ú„È ‡lL ÔÈa ,„ÈÊÓa ‰B‰L6 ∆»¿≈ƒ≈∆…»«∆≈¿∆∆∆»»
.ÌlLÏ ·iÁ -«»¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

"exiag z` zepedl dpewl e` xkenl xeq`"

לבטל  או ההוניה ולתבוע לחזור לו יהיה מתי "עד ובהמשך:
למטבעות: ובנוגע לקרובו" או לתגר שיראה כדי עד המקח,
שולחני  שם שאין ובכפרים ... לשולחני שיראה כדי עד ..."
שבת. סעודת צורך לקנות לשוק הולך שאז שבת" ערב עד
חיסרון  להיות יכול לפעמים האדם: בעבודת ועניינו
ועלול  לשמה" "לא של חשבונות מצד יהודי של בעבודתו
בעולם  עבודתו - זה בקניין יש שמא ספק אצלו להתעורר

הונאה. של ענין - וארץ" שמים "קונה את לפעול
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חצות  אחר השישי באלף שבתות" ב"ערבי כשנמצאים הנה
אין  אזי שבת" סעודות צורך "לקנות למהר וצריכים היום
גם  שישנו ובפרט קיים. והמקח הונאה, של לעניין מקום
אהבת  של באופן העבודה - לקרובו" ש"יראה העניין
מקום  שאין בוודאי הרי יעזורו" רעהו את "איש ישראל

בשלימות. הקנין נגמר ולכן להונאה,
(d"nyz `x`e t"y zgiyn)

המוכר,2) ואחד הלוקח "אחד ושם: נא. בבאֿמציעא משנה
אונאה". להם שם.3)יש אמרו 4)ברייתא  זה ועל

הניית  "זו ה"ד): ג פרשה בהר (פ' כהנים" ב"תורת
ממון". האונאה,5)(=הונאת) את להשיב אפשר שהרי

של  לסוג זה "לאו" שייך זה, ובגלל העול, יתוקן כך  ומתוך
השלילי  שהמעשה "לאוין" כלומר לעשה", הניתק "לאו
חיובית, עשייה ע"י לתיקון ניתן ה"לאו" מזהיר שעליו
גזילה  מהלכות בפ"א וראה מלקות, בהם אין ולפיכך

א. הלכה נא.)6)ואבידה (שם, בגמרא לזה המקור
המוכר  את גם שניהם, את התורה הזהירה שלכן שם שביארו
אסור  למוכר שרק לחשוב היה שאפשר הלוקח, את וגם
בה  נתן כמה ש"יודע =) בדזבינתיה" ליה ש"קים להונות
לא. יודע, שאינו לוקח אבל רש"י), - עושה" הוא ובמזיד
ב"בל  ששניהם התורה, הדגישה הגמרא, מסיימת לכן,

אונאה. בדין שניהם - והשוגג המזיד כלומר תונו",

.·‰ÈB‰ ‡‰z ‰nÎÂ7˙e˙L ?·ÈL‰Ï ·iÁ ‰È‰ÈÂ8 ¿«»¿≈»»¿ƒ¿∆«»¿»ƒ¿
‰ÂLa9LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .10B‡ , ¿»∆≈«¬≈∆»«¿∆≈¿»≈

LLa Ú·L ‰ÂL11LLa LÓÁ ‰ÂL B‡ ,12‰ÂL B‡ , ¿∆∆«¿≈¿∆»≈¿≈¿∆
Á˜n‰ ‰˜Â ;‰ÈB‰ ‰Ê È¯‰ - Ú·La LL13·iÁÂ , ≈¿∆«¬≈∆»»¿ƒ¿∆«∆»¿«»

dlk d¯ÈÊÁ‰Ïe ‰ÈB‰‰ ˙‡ ÌlLÏ ‰p‡Ó‰14 «¿«∆¿«≈∆«»»¿«¬ƒ»À»
.‰p‡˙nÏ«ƒ¿«∆

ג:7) שם רבא של סיכום ומימרת מט: בבאֿמציעא משנה
ערך 9)ששית.8) של ששי חלק בדיוק, שתות כלומר

להלן. ראה שנתן, הסכום של ששי חלק או המקח,
וזה 10) המקח, של משויו בשתות המוכר נתאנה שאז

הדעות. לכל אך 11)מוסכם המוכר, נתאנה שוב שאז
שתות  כאן יש אבל המקח, לערך ביחס שתות כאן אין הפעם
רב  במחלוקת שנוי זה ודבר שנתן, הכסף לסכום ביחס
מפני  כשמואל, הרמב"ם והכריע שם). (ב"מ ושמואל
וגם  (מגידֿמשנה). לדבריו ראיה (שם) בגמרא שהביאו
ממונות  בדיני כשמואל שהלכה המקובל, לכלל בהתאם

מיימוניות). כאן 12)(הגהות אין ושוב הלוקח, נתאנה כאן
התמורה, לכסף ביחס שתות יש אבל למקח. ביחס שתות

הנ"ל. שמואל לחזור 13)וכדעת יכול אינו המתאנה ואף
כרבי  ולא נתן כרבי בחזרה, האונאה את לדרוש אלא בו,
של  הסיכום וכמימרת (נא), משנה כסתם ולא הנשיא, יהודה

משתות 14)רבא. שפחות שמכיון אומרים ולא כלומר,
את  אומרת זאת ההפרש, את רק שיחזיר מחילה, הוא
רסז, סימן (סמ"ע לשתות המשלימה האחרונה, הפרוטה

ד). ס"ק

.‚‰˙È‰15‰fÓ ˙BÁt ‰ÈB‰‰16‡e‰L ÏÎa17ÔB‚k , »¿»«»»»ƒ∆¿»∆¿

MÓÁa ¯Èc ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL‰Ëe¯Ùe ÌÈ18BÈ‡ - ∆»«¿∆ƒƒƒ»«¬ƒƒ¿»≈
ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ19Ïk‰ C¯c ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; «»¿«¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«…

Ba ÏÁÓÏ20. ƒ¿…

נ:).15) (בבאֿמציעא רבא של הסיכום פחות 16)מימרת
המספרי,17)משתות. האחוז במובן שהוא כל כלומר,

גדול. הוא לעצמו כשהוא הסכום כי אף למקח, ביחס
דינר 18) שבעים "שוה רבינו: בדברי מגיה המגידֿמשנה

לשויו  ביחס לא שתות אונאה אין שבזה ופרוטה", בששים
האונאה  שהרי שנתן, הכסף לסכום ביחס ולא המקח של
ששים  שוה "מכר ואילו פרוטה. פחות דינרים עשרה היתה
לסכום  שביחס שלפנינו, הנוסח כפי ופרוטה", בחמשים דינר
את  לבטל אפשר שבזה משתות, יותר אונאה יש שנתן הכסף
שהוא  משתות פחות יש המקח של לשויו וביחס המקח,
אחד  מצד קצוות: שני כאן שישנם מכיון - מחילה בגדר
ממוצעת  בדרך ללכת יש מחילה, שני ומצד מקח ביטול
שתות  אונאה כאן יש כאילו אונאה" ומחזיר "קנה ולפסוק
ג, סעיף רכז סימן חו"מ בשו"ע וגם לחםֿמשנה), (עיין

המגידֿמשנה. כנוסחת יכול 19)העתיק אינו מיד ואף
דין  לאלתר שיש בו, שנתאנה הסכום את בחזרה  לדרוש
שתות  באונאת שגם ה, הלכה להלן וראה זו, באונאה מחילה
מכדי  יותר שהה אם להחזיר, חייב אינו משתות יותר או

לקרובו. או לתגר וממכר,20)שיראה מקח דרך הוא שכן
בצמצום, המקח דמי לכוון יכולים והמוכר הלוקח שאין
שהוא  אף במעות, או במקח שתות עד למחול העולם ו"דרך
הרא"ש. בשם (טור עליו" שתות שם שאין כל הרבה, עולה
לכתחילה  שגם אומרים ויש ב). ס"ק שם בסמ"ע הובא
שימצאו  העולם, תיקון מפני משתות בפחות להשתכר התירו
שלז, מצוה סוף (חינוך מקום בכל מוכנים צרכיהם אדם בני

בזה). שנסתפקו ו סעיף שם חו"מ שו"ע ועיין

.„‰ÈB‰‰ ‰˙È‰21,‡e‰L ÏÎa ˙e˙M‰ ÏÚ ‰¯˙È »¿»«»»¿≈»««¿¿»∆
‰Ëe¯t ˙BÁt ÌÈMÓÁa ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL ÔB‚k22- ¿∆»«¿∆ƒƒ«¬ƒƒ»¿»

‰˜È ‡ÏÂ ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰p‡˙n‰Â ,ÁwÓ ÏËa»≈∆»¿«ƒ¿«∆»¿«¬ƒ«≈∆¿…ƒ¿∆
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ B˙B‡ ‰p‡Ó‰ Ï·‡ ;ÏÏk23‰ˆ¯ Ì‡ , ¿»¬»«¿«∆≈»«¬…ƒ»»

Ïa˜Â ‰Ê24Á˜n‰ ÏËaL Èt ÏÚ Û‡Â .25ÔÈ‡ , ∆¿ƒ≈¿««ƒ∆»««∆»≈
‰p‡Ó‰26ÏÚ ¯˙È ‰ÈB‰‰ ‰È‰zL „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ «¿«∆«»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆«»»»≈«
‰Ëe¯t27ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰ÂLa ‰Ëe¯Ù ‰˙È‰ . ¿»»¿»¿»¿»∆≈«¬ƒ∆≈

˙BËe¯ÙÏ ‰ÈB‰28. »»ƒ¿

נ:21) הכסף,22)בבאֿמציעא מצד ובין המקח מצד שבין
משתות. יותר אונאה כאן נא.23)יש בבאֿמציעא משנה

אומר  רצה העליונה, על ידו שנתאנה) =) עליו שהוטל "מי
באונאת  עוסקת זו שמשנה ואע"פ וכו'". מעותי לי תן לו
והערה  ב הלכה למעלה (ראה בזה כמותה הלכה ואין שתות,
יש  למתאנה שרק זה, עיקרון לגבי זו כמשנה הלכה - יב)
עלֿידי  להרויח יכול אינו המאנה אבל בו, לחזור זכות
הרי"ף  דעת וכן יג. הלכה להלן וראה שעשה, העבירה
פד. דף שם ועיין שם. חסדא רב דברי לפי פג: בבבאֿבתרא

לאו. אי ד"ה אם 24)בתוספות אבל האונאה. תובע ואינו
האונאה  לו יחזיר שהמוכר ותובע קיים יהא שהמקח רוצה
לפי  וכסףֿמשנה (מגידֿמשנה בו לחזור יכול המוכר גם -
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ורבינו). הרי"ף יקבל 25)שיטת זה רצה "אם תימן: בכ"י
המונה  "אין ה' הלכה מתחילה ואח"כ המקח". שבטל אע"פ
אחרי  ניכר רווח יש וקושטא רומי בדפוסי וגם וכו'".
ובשו"ע  במגידֿמשנה נראה וכן המקח. שבטל המילים
מתחיל  המאנה" "אין מהמילים שהחל ה' סעיף רכז חו"מ
שייכים  המקח" שבטל "ואע"פ המילים וא"כ חדש. ענין

אונאה 26)למעלה. שאין נה.) (בבאֿמציעא כהנא כרב
שם. מהמשנה מוכח ושכן היא 27)לפרוטות, אם אפילו

אונאה, נחשב - וחצי פרוטה כגון מפרוטה יותר קצת רק
של  (שהן לפרוטות בכלל אונאה שאין מפרש רש"י אבל
ממטבעות  לפחותה אף כסף, של למטבעות אלא נחושת)
(בבאֿ מכסף שאינה למטבע לא אבל איסר, כגון הכסף

לפרוטות). אונאה אין ד"ה שם לשון 28)מציעא זהו
עולה  שלהן שההונאה הקניות לכל וכוונתה: (שם), הגמרא
במקום  "לפרוטות", הרבים: לשון ומכאן פרוטה,

"לפרוטה".

.‰È˙Ó „Ú29¯ÊÁÏ BÏ ‰È‰È30‰ÈB‰‰ Úa˙ÏÂ31B‡ «»«ƒ¿∆«¬…¿ƒ¿…««»»
?Á˜n‰ Ïh·Ï32È„k „Ú33‰‡¯iL34¯b˙Ï35B‡ ¿«≈«∆»«¿≈∆«¿∆¿«»

B·B¯˜Ï36¯˙BÈ ‰‰L Ì‡Â .37‰ÂL Á˜Ï elÙ‡ ,‰fÓ ƒ¿¿ƒ»»≈ƒ∆¬ƒ»«¿∆
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó38. ≈»¿»«ƒ≈≈

מט:29) בבאֿמציעא כתוב:30)משנה (שם) במשנה
להחזיר), מותר מתי עד ד"ה (שם רש"י דייק ומזה "מותר",

כאן. אין שפרע" "מי בשו"ע 31)שאף הוא וכן בשתות.
ז). סעיף שם.32)(רכז בשו"ע וכ"ה משתות. ביתר

(33=) וזה "זה נ:) (שם רבא שפסק וכמו (שם). משנה
בכדי  מקח) וביטול אונאה כלומר, משתות, ויותר שתות

לקרובו". או לתגר המקח.34)שיראה סוחר 35)את
מקצוע. אלו.36)בעל בענינים על 37)הבקי "מחל שאז

שם). (רש"י "יותר 38)אונאתו" של באונאה חילוק שאין
טז). ס"ק רכז, (סמ"ע חצי או לשליש חומש בין משתות"
בכדי  האונאה היתה שאם ה, הלכה כז פרק להלן וראה

היא. מתנה אלא אונאה, בכלל זו אין טועה, הדעת שאין

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39Á˜n‰ È¯‰L ,Á˜BÏa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬≈«∆»
B„Èa40e‰‡¯Óe41¯ÎBn‰ Ï·‡ ;42‰ÈB‰a ¯ÊBÁ ¿»«¿≈¬»«≈≈¿»»

ÌÏBÚÏ43ÁwÓ Ïeh·a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44BÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒ»∆≈
¯ÎnL ‰Ê ÈÓc Ú„BÈ45¯kÓpL B˙BÓk ‰‡¯iL „Ú ≈«¿≈∆∆»««∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿»

CÎÈÙÏ .˜eMa46BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c Á˜n‰ ‰È‰ Ì‡ , «¿ƒ»ƒ»»«∆»»»∆≈¿ƒ
‰ÂL Blk ‡e‰Â ÈepL47ÔÈÏtÏt ÔB‚k ,48Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿À»∆¿ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆

¯ÚL ÏÚ Ï‡LiL È„k „Ú ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈≈∆»«¿≈∆ƒ¿««««
.„·Ïa ˜eMaL∆«ƒ¿«

עובדא,39) (נא.) ושם נחמן. רב של מימרא נ: בבאֿמציעא
למעשה. הלכה נחמן, רב כן הורה זה 40)שבה טעם

מסויימת. עובדא עם בקשר (שם) בגמרא הביאו
מקחו,41) את ולהראות למקום ממקום ללכת רגיל שהלוקח

האונאה. על לו מעירים כך תחת 42)ומתוך המקח שאין
בזמן.43)ידו. הסתייגות כל  שהורה 44)ללא בעבודא 

האונאה  היתה חוזר, לעולם שהמוכר נא.) (שם נחמן רב בה
ס"ק  רסז, סי' (הגר"א לחזור לו אמרו שהרי משתות, יותר

המקח.45)טז). של האמיתי הגיונית,46)שוויו מסקנא
הרמב  לו והסכים הקודם, מהדין הרמב"ם אך שהוציא "ן,

כל  ללא חוזר, תמיד שמוכר וסובר עליו חולק הרשב"א
(מגידֿמשנה). בשיעורין" תחלוק "שלא שהיא הסתייגות

הכלל.47) מן יוצא ללא אחיד, מחיר להם יש המין בני שכל
לחבירו.48) אחד פלפל בין הפרש כל שאין

.ÊÔÎÂ49Ú„B Ì‡50‰ÚhL Ú„ÈÂ ,B¯kÓÓk B„ÈÏ ‡aL ¿≈ƒ«∆»¿»¿ƒ¿»¿»«∆»»
.ÏÁÓ È¯‰L ,Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ú·z ‡ÏÂ¿…»«≈»«¬…¿ƒ¿…«∆¬≈»«

הקודמת.49) ההלכה מן הגיונית מסקנא היא זו הלכה אף
ב).50) ס"ק שם (סמ"ע, גמור בבירור =

.ÁÌLk51ÏÚ Û‡ ,¯b˙Ï ‰ÈB‰ Ck ,ËBÈ„‰Ï ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆¿»»»¿«»««
Èt52È˜a ‡e‰L53‰Ó‰··e ˙B¯Ùa ‰ÈB‰L ÌLÎe .54, ƒ∆»ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈»

˙BÚaËÓa ‰ÈB‰ ÔÈc LÈ Ck55. »≈ƒ»»¿«¿≈

יהודה.51) כרבי ולא כחכמים נא. בבאֿמציעא משנה
(שם),52) יהודה רבי שיטת את הברייתא מסבירה בזה

הונאה. לו אין שידע 53)שתגר לחשוב כן על היה ואפשר
עליה. וויתר האונאה, ולא 54)על כחכמים נו: שם משנה,

יהודה. דיני 55)כרבי שיש כשם [כלומר: נא: שם משנה,
אינה  משתות פחות היתה ש"אם ובבהמה, בפירות אונאה
לקרובו", או לתגר "שיראה מכדי יותר שהה ואם אונאה",

לחםֿמשנה]. ועיין במטבע. כן כמו חוזר, אינו

.ËÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»ƒ»∆»»¿∆¿ƒ
dÙ¯ˆÂ ,ÛÒk ÏL ¯È„ ‰Úa¯‡Â56¯Èc ÌÈ¯OÚa57B‡ ¿«¿»»ƒ»∆∆∆¿≈¿»¿∆¿ƒƒ»

‰BÓLe ÌÈ¯OÚa58.‰ÈB‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ¿»¬≈∆«¬ƒ∆«»»
‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰È‰59Ûe¯v‰ ÏËa -60Ô‡kÓ ˙BÁt .61- »»»≈«∆»≈«≈»ƒ»

‰ÏÈÁÓ62. ¿ƒ»

"צרף"),56) ד"ה (לקאהוט השלם' 'ערוך ועיין החליפה,
מס' ועיין בקטנות", גדולות מעות לחילוף "הושאל ושם:
וירושלמי  לדרכונות", שקלים "מצרפין מ"א) (פ"ב, שקלים
הכסף  (פ' וירושלמי סלע", "המצרף פ"ב): שני (מעשר

בירושלים". לצורפה אמר "חזקיה כמו 57)ה"ה): שזה
של  משויו שתות של אונאה כאן שיש בחמש", שש "שוה

המוכר. ונתאנה בשבע",58)המקח, שש "שוה כמו שזה
הלוקח. נתאנה שהפעם אלא מהמקח, שתות היינו,

שתות.59) על מקח.60)יתר ביטול פחות 61)כדין
נב.),62)משתות. נא: (שם במשנה שמעון רבי כדעת

י. הלכה להלן וראה

.ÈÔÎÂ63‰¯ÒÁ ÚÏq‰ ‰˙È‰ Ì‡64˙e˙L65eÈ‰Â , ¿≈ƒ»¿»«∆«¬≈»¿¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ66ÔÈÓa ÌÈÚÏq‰67Ï˜LÓa ‡ÏÂ68¯ÈÊÁÓ - ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»«¬ƒ

.‰ÈB‰‰«»»

נא:63) שם תמיד 64)משנה, היוצא מטבע "כי ממשקלה
הסלע  תהא כמה ד"ה שם (רש"י וחסר" (נשחק) שוחק הוא

שנתנו 65)חסרה). התנאים כשאר ולא שמעון, כרבי
רבא  השוה שבגמרא מכיון כמותו, והכריע אחרים. שיעורים
שהוא: הדברים, שאר דין עם מטבע דין הרי"ף) גירסת (לפי

וכו'.66)שתות. מוציאין היו זה מנין 67)שבמקום לפי
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פרק  המשניות (פירוש משקלם על להקפיד בלי הסלעים
אף 68)הזהב). המטבעות, משקל על שמקפידין שבמקום

א. הלכה פט"ו להלן ראה חוזר, - שהיא כל בטעות

.‡È¯Èc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ È˙Ó „Ú69?ÚÏq‰ B‡ «»««»¿«¬ƒ«ƒ»«∆«
ÌÈk¯ka70ÈÁÏLÏ ‰‡¯iL È„k „Ú -71ÌÈ¯Ùka ;72, «¿«ƒ«¿≈∆«¿∆¿À¿»ƒ«¿»ƒ

Ú „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï BÏ LÈ - ÌL ÈeˆÓ ÈÁÏM‰ ÔÈ‡LÈ·¯ ∆≈«À¿»ƒ»»≈¿«¬ƒ««¿≈
˙B˙aL73‰ÈÓ„Â dB¯ÒÁÂ ÚÏq‰ ¯ÈkÓ ÔÈ‡L .74‡l‡ «»∆≈«ƒ«∆«¿∆¿»¿»∆»∆»

ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÈÁÏM‰75˙B·BË ÌÈ·‡ ,ÌÈ¯ÙÒ ¯ÎBÓÏ «À¿»ƒ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰‡¯iL „Ú ¯ÊÁÏ Á˜BlÏ LiL ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ∆≈«≈««¬…«∆«¿∆»
Ïk‰ ÔÈ‡L ;Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a ÌÈ‡È˜a‰ ÌÈ¯bzÏ««»ƒ«¿ƒƒ»∆¿»»∆≈∆≈«…

CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ‡È˜a76¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,77 ¿ƒƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ…»»«ƒ
‡aL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Á˜n‰ CÈÏB‰Â ,‰È„Ó d˙B‡a¿»¿ƒ»¿ƒ«∆»¿»«≈∆»
‰Ê È¯‰ - ‰ÚhL BÚÈ„B‰Â ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï È˜a‰«»ƒ¿««¿«¿À∆¿ƒ∆»»¬≈∆

¯ÊBÁ78. ≈

העתיק:69) והמגידֿמשנה למתאנה. להחזיר חייב המאנה
ה"ה), למעלה רבינו שכתב (כמו להחזיר" לו יש מתי "עד

במתאנה. נב.70)והמדובר שם האיש 71)משנה,
זו. בהלכה מיד והטעם מטבעות. להחליף שמקצועו

כרכים 72) בין הבדל אין ממטבע) (חוץ הדברים בשאר
מומחים  מצויים מקום שבכל ה), הלכה (למעלה לכפרים
נב: (שם מהשולחנים חוץ מומחים אין במטבע אבל לדבר,

רבא). לשוק 73)לדעת לבוא הכפריים של דרכם שאז
דסלקין  ד"ה (רש"י שבת סעודת צרכי לקנות שם) (גמרא
השולחנים. עם להפגש הזדמנות להם יש ואז לשוקא),

בדמים.74) האמיתי שוויה הרמב"ם 75)כמה הוציא זה
יחסי, דבר הוא שהתאריך התברר, ממנה הקודמת, מההלכה

לדבר. מומחה אצל הבירור באפשרות תלוי גם 76)והכל
הקודם. מהעיקרון מסקנה בטיב 77)זה ובקי שמכיר אדם

המסוים. בו 78)המקח לחזור המתאנה יכול כלומר,
מהמקח.

.·Èd¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯·ÁÏ ‰¯ÒÁ ÚÏÒ Ô˙Bp‰79, «≈∆«¬≈»«¬≈ƒ»»«ƒ»
L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï elÙ‡80d¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -81. ¬ƒ¿««¿≈»»…∆¬≈∆«¬ƒ»

BÈ‡ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ d‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»¿ƒ»«¿≈«¿»≈
ÏBÎÈ82d¯ÈÊÁ‰Ï83dÏa˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï84 »¿«¬ƒ»¿««¿«∆»ƒ≈ƒ¿»

.˙e„ÈÒÁ ˙cÓa epnÓƒ∆¿ƒ«¬ƒ

לו.79) שהחליפה היא שזו המטבע, [אףֿעלֿפי 80)את
זו, ממשנה זה דין מקור אין - (נב.) המשנה לשון הוא שכן
אינה  בחזרה לקבל זו שחובה זה, על אמרו בגמרא שהרי
דברי  מקור אבל - להלן) (ראה חסידות מידת מצד אלא
לי  "התקדשי שם: שאמרו ח. בקידושין מהסוגיא רבינו
הרי  - רע דינר מקודשת. אינה - נחושת של ונמצא זו, במנה
היכי  רע, דינר "האי הגמרא: ומקשה ויחליף". מקודשת, זו
של  דינר היינו בהוצאה), כלל יוצא (אינו נפיק דלא אי דמי,
שאם  הרי הדחק". עלֿידי דנפיק כגון פפא, רב אמר נחושת.
במקח, מום כמוצא ודינו מקח, זה אין כלל, יוצא אינו
חכמים  אמרו שלא ה"ג, פט"ו להלן לעולם, בו שחוזר
במומים  ולא באונאה אלא לקרובו או לתגר שיראה שיעור
באבןֿהאזל]. וראה האי). רב בשם שם (מגידֿמשנה

מעותיו.81) את בחזרה ומקבל לשולחני, הלוקח
מעותיו.83)הלוקח.82) את בחזרה ולתבוע
"אם 84) נב.): (שם משנה בחזרה. לקבלה המחליף שהסכים

הימנו, מקבלה חודש עשר שנים לאחר אפילו מכירה, היה
וביארו  רעה". נפש אלא שאינו - תרעומת אלא עליו לו ואין
אם  ולפיכך חסידות, במדת הימנו שמקבלה (שם): בגמרא
מפורש  ושם תרעומת. אלא עליו לו אין הימנו, מקבלה אינו
(שיוצאה  להו" דסגי הוא מילי "והני הסוגיא: בסוף
מילי, "והני סופרים): (בדקדוקי אחד ובכתבֿיד בהוצאה).

ברי"ף. הוא וכן הדחק" עלֿידי דנפיק

.‚ÈLÓÁa Úa¯‡ ‰ÂL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰85È¯‰L , «≈«¬≈¿∆«¿«¿»≈∆¬≈
n‰Á˜86˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ÏËa87˙B‡¯‰Ï «∆»»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿

Á˜BÏ - Ú·La „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B·B¯˜Ï B‡ ¯b˙Ï¿«»ƒ¿«∆«¿»«¿∆«≈«
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ;¯ÎBn‰ ‡ÏÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿…«≈∆¬≈«≈«≈

¯ÎBnÏ88,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï È˙ÈB‰ ‡Ï el‡ : «≈ƒ…ƒ«ƒ…»ƒ»»«¬…
‡ËBÁ‰ ‰È‰È C‡È‰ !?¯ÊÁz È˙ÈB‰L ‰zÚÂ¿«»∆ƒ«ƒ«¬…≈«ƒ¿∆«≈

?¯kO89 ƒ¿»

משתות.85) יותר אונאה יש "שהמקח".86)שאז כלומר:
ח. הלכה פי"ז להלן האחרון 87)וראה התאריך הוא שזה

ה). הלכה (למעלה הלוקח חזרת חסדא 88)של רב מימרת
בשתות  שיש לשיטתו - שתות באונאת פגֿפד) (בבאֿבתרא
שיש  משתות ביותר לשיטתנו והואֿהדין מקח. ביטול משום

שם). (הרי"ף מקח ביטול משום אף 89)בו ולפיכך,
את  לבטל יכול הוא אין נתאנה, שהמוכר יוצא שעכשיו
הוא  שאין המאנה, נתאנה לא אם וכלֿשכן זה, בגלל המקח
(למעלה  אונאתו תובע אינו שהמתאנה זמן כל לחזור יכול

ד). הלכה

.„ÈÔÎÂ90Úa¯‡a LÓÁ ‰ÂL ¯ÎnL ¯ÎBÓ91ÏÊÂ , ¿≈≈∆»«¿∆»≈¿«¿«¿»
LÏLa „ÓÚÂ92Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBÓ -93;Á˜BÏ ‡ÏÂ , ¿»«¿»≈»«¬…¿…≈«

È˙ÈB‰L ÈtÓ ‡Ï :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈«≈«≈«…ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
.Ea ¯ÊÁz«¬…¿

שם.90) זה המוכר.91)גם לרעת משתות יותר שזה
שהתאנה.92) הוא שהלוקחֿהמאנה, יוצא כאן 93)שאז

לחזרתו  בזמן הגבלה כל אין במוכר שהרי תאריך, הזכיר לא
ו). הלכה (למעלה

.ÂËLLa LÓÁ ‰ÂL ¯ÎBn‰94˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «≈¿∆»≈¿≈¿…ƒ¿ƒ
‰BÓLa „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B˙B‡¯‰Ï95¯ÎBn‰ È¯‰ - ¿«¿«∆«¿»«ƒ¿∆¬≈«≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ96‰ÈB‰ ÏL ˙Á‡‰97‰˜ È¯‰L ; «»¿«¬ƒ»««∆»»∆¬≈ƒ¿»
Á˜n‰98Á˜BÏ ˙eL¯a ¯È˜B‰LÎe ,¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ «∆»¿«»¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿≈«

e„ÓÚÂ eÏÊe‰Â ,LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯È˜B‰ƒ¿≈ƒ»«¿∆≈¿»≈¿¿¿»¿
ÏL ˙Á‡ ÚÏÒ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ È¯‰ - LÏL ÏÚ«»¬≈«≈««»¿«¬ƒ∆«««∆
.ÏÊe‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯·e ,Á˜n‰ ‰˜ È¯‰L ;‰ÈB‰»»∆¬≈ƒ¿»«∆»ƒ¿«≈«»

ב).94) הלכה (למעלה שתות של אונאה יש שאז
האחרון 95) שזה אלא חסדא, רב במימרת הנושא שזהו

לזה  ובהתאם שתות, באונאת אף מקח ביטול דין שיש סובר
ויוצא  במחיר, שינוי שבא זה במקרה שאף קובע, הוא
המתאנה  רק זאת בכל כביכול, מתאנה להיות חזר שהמאנה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעט dxikn zekld - oipw xtq - lel` 'k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מקח, ביטול כל כדין המאנה, ולא בו לחזור יכול (הראשון)
לשיטתנו, וכלֿשכן נשכר, חוטא יהא שלא האמור: ומטעם
המאנה  לא מהם, אחד ואין קיים, המקח שתות שבאונאת
הזכות  למתאנה יש שוודאי - בו לחזור יכול המתאנה, ולא
רבינו  שכתב בנימוק צורך ואין אונאתו. חזרת את לתבוע

נשכר". חוטא יהא "שלא - יוצא 96)למעלה שעכשיו אף
כלל. הלוקח התאנה את 97)שלא המהווה האחת את

בעבורו. שנתן הכסף וסכום המקח של שוויו שבין ההפרש
ב).98) הלכה (למעלה קיים המקח נשאר בשתות שהרי

á"ôùú'ä ìåìà 'ë éùéù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאין 1) והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו

זה. אחר והנמשך אונאה, במכירתן

.‡ÛÈÏÁn‰2elÙ‡ ,‰Ó‰·a ‰Ó‰a B‡ ÌÈÏÎa ÌÈÏk ««¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈»¬ƒ
‰fL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÒeÒa ‰ÏË B‡ ÌÈÈ¯ÈLa ËÁÓ««¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»∆∆

¯˙BÈ ËÁna ‰ˆB¯˙B¯t ÛÈÏÁn‰ Ï·‡ .ÌÈÈ¯ÈM‰ ÔÓ ∆«««≈ƒ«ƒ»ƒ¬»««¬ƒ≈
˙B¯Ùa3eÓML ÔÈa ‰¯ÈÎn‰ Ì„˜ Ì˙B‡ eÓML ÔÈa , ¿≈≈∆»»…∆«¿ƒ»≈∆»

.‰ÈB‰ Ô‰Ï LÈ - ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡ Ì˙B‡»««¿ƒ»≈»∆»»

אמר 2) שאם הונא רב בשם אבא רב אמר מז. מציעא בבבא
כחליפין  שהוא לפי אונאה, עליו לו אין - באלו" לי "מכור לו
ולפיכך  לי" "מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף

הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. אמר דינו אמרו: א
ציבור  הא בשור, חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי
לעניין  רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור [פירות]

ראב"ד. ועיין א 3)אונאה, הלכה ה פרק למעלה ראה
בפירות. גם ישנם בשווה", "שווה של שחליפין

.·ÌÈÓ„a Á˜Bl‰4‰¯ÒÎ‡5˙BÚnÓ ÔÙÁL ÔB‚k ,6 «≈«¿»ƒ«¿¿»¿∆»«ƒ»
el‡a E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â7‰BwL Èt ÏÚ Û‡ -8 ¿»«¿…ƒ»»¿¿≈««ƒ∆∆

ÔÈÙÈÏÁa9e¯‡aL BÓk ,‰‡B‰ ¯ÈÊÁÓe ‰˜ ,10‡e‰Â . «¬ƒƒ»»«¬ƒ»»¿∆≈«¿¿
‰¯ÒÎ‡ ˙B¯t Á˜BÏÏ ÔÈc‰11,ÌÈzLa B‡ ÚÏÒa «ƒ¿≈«≈«¿¿»¿∆«ƒ¿«ƒ

Ïk ¯ÎnL ˙Èa‰ ÏÚa .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe ‰wLÈ ∆»»«¬ƒ»»««««ƒ∆»«¿≈
BLÈÓLz12BÏ ea¯‰ ‡Ï ÈÏel‡L ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ≈»»∆ƒ≈…ƒ¿

ÌÈÓc‰13.BLÈÓL˙ ÈÏk BÏ ¯ÎBÓ ‰È‰ ‡Ï «»ƒ…»»≈¿≈«¿ƒ

אבא 4) כרב ולא הונא רב בשם כרבה (שם), מציעא בבא
הרי"ף. וכהכרעת הונא, רב מניין 5)בשם מידה, ללא

הלכה  כא פרק ולהלן ג. הלכה ה פרק למעלה וראה ומשקל;
ב. והערה הבחנה 6)א ללא מעות חפניו מלוא שלקח
מספרם. מכירה,7)כמה של זה בלשון אמר אם דווקא

כמו  אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל
משנה). (כסף זה 8)בחליפין דין הרמב"ם כבר והזכיר

הפרק  נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח), (פרק לעיל
אונאה. שלפנינו: לעניין וכאן לא 9)שלעיל, כלומר,

מעין  אלא חליפין, עושה מטבע אין כי ממש בחליפין
תיקן: משנה והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין
שעקרו  פי, על שאף הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין".
היא  זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף קניין חכמים

הוא  כלל כי חכמים, בה גזרו לא ושוב שכיחה, בלתי
דברים  אלא כוללות אינן ותקנותיהם חכמים שגזירות

נ  וכן ג)שכיחים. הלכה ה (פרק למעלה רבינו בדברי ראה
הנ"ל. ומהטעם כסף מדין אלא חליפין מטעם קניינו שאין

הקודם.10) בפרק הרמב"ם שביאר אונאה דיני לפי
הוא 11) הכסף ששם אלא הקודמת, מההלכה נלמד

הוא  הכסף להיפך: וכאן מסויים, והחפץ - "אכסרה"
מסויים. אינו והחפץ שתיים, או סלע ודווקא 12)מסויים:

"בעל  אצל אף לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי
אונאה. דין יש (שם).13)הבית" בגמרא מובא זה טעם

זה: על מוסיף בו ורש"י שיש אני יודע כמפרש: ליה "והוה
בשם  (שם אונאה" עלי לך שאין מנת על אבל אונאה, דין
אם  אבל הלוקח, נתאנה אם ודווקא אחאי). דרב שאילתות
אונאה  דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי המוכר, נתאנה

משנה). (כסף

.‚- ‰ÈB‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿»∆≈¿»«»»
Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ LÈ14; ≈»»»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

ÏÁÓiL È„k Ba LÈ ‰ÈB‰ ‰nk Ú„BÈ ÔÈ‡L15ÔÈ‡Â . ∆≈≈««»»»≈¿≈∆ƒ¿«¿≈
‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ16; »ƒ«ƒ»««¿»∆≈»»

Ba LÈ È¯‰L17L¯ÙÓa Ï·‡ .18ÏkL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ∆¬≈≈¬»ƒ¿»≈≈»»∆»
Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z19. ¿«∆¿»«»

עם 14) רב שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה חילוק
אחת. ברייתא בו 15)תוכן שאין שסבור פירש שם [רש"י

טז) הלכה יא (פרק למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל. אונאה
וקצוב  ידוע דבר אלא במתנה לתת או להתחייב אפשר שאי
ועיין  ידוע. שאינו דבר למחול אפשר שאי הדין והוא -

ז]. סעיף רלב סימן משפט חושן שלא 16)שולחןֿערוך
זה  ולביטוי בו", "שאין אלא עלי", לך "אין בלשון: אמר

הקודם. מזה הפוכה לא 17)משמעות זה ביטוי כלומר,
משום  בו יש להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק
המתחיל  דיבור (רש"י אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת
רק  יש אם רש"י, שמציין כפי כך, ומתוך אונאה), בו שאין
מפורש  הותנה שהרי - טעות מקח זה הרי שהיא, כל אונאה

בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר שמתנה 18)על
ד. בהלכה כדלהלן האונאה, כמות את כרבי 19)במפורש

(שם). למחילה ניתן שממון מפני שם. מציעא בבבא יהודה

.„„ˆÈk20È‡L ‰Ê ıÙÁ :Á˜BÏÏ ¯Ó‡L ¯ÎBÓ ? ≈«≈∆»«¿≈«≈∆∆∆¬ƒ
ÏÚ ,‰Ó ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L È‡ Ú„BÈ ,ÌÈ˙‡Óa Ô˙B≈¿»«ƒ≈«¬ƒ∆≈»∆∆»»∆«
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈB‰ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó¿»∆≈¿»»¬ƒ≈»≈»»
È‡L ‰Ê ıÙÁ :¯ÎBÓÏ ¯Ó‡L Á˜BÏ ÔÎÂ .‰ÈB‰»»¿≈≈«∆»«¿≈≈∆∆∆¬ƒ
˙Ó ÏÚ ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂML È‡ Ú„BÈ ,‰Óa EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿¿»∆≈«¬ƒ∆»∆»«ƒ«¿»
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - EnÓ Á˜BÏ È‡ ‰ÈB‰ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»«»»¬ƒ≈«ƒ¿≈»»

.‰ÈB‰»»

בבבא 20) המצוטטת הברייתא לשון הוא ההמשך כל
שם. מציעא

.‰.‰ÈB‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰«≈¿«≈∆¡»≈»»»»
È‡ CÎÂ Ck ,ÂÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa ‰Ê ıÙÁ ?„ˆÈk≈«≈∆∆¿»¿»¿«¿ƒ»¿»¬ƒ

Ba ¯kzOÓ21‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -22. ƒ¿«≈≈»»»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקפ zekld - oipw xtq - lel` 'k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאמר.21) בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים ודבריו
של 22) האמיתי שוויו על ראשונה משעה סמך שלא לפי

משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ

.ÂB‡ ÌÈa¯ ÌÈÏk Á˜Ï Ì‡ ,‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰Â¿«≈¿«≈∆¡»ƒ»«≈ƒ«ƒ
„Á‡ ¯kÓÓa ÌÈ„‚a23·LÁÈ ‡Ï -24Ú¯‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»…«¿…∆»«

‰eÓ‡a25‰ÂLa ‰Ùi‰ ˙‡Â26‰Ê ‡l‡ ,‰eÓ‡a ‰ÊÂ27 ∆¡»¿∆«»∆¿»∆∆»∆»∆∆¡»
ÔÈÂLa ‰ÊÂ ‰Ê B‡28˙BÏÚ‰Ï BÏ LÈÂ .29Á˜n‰ ÏÚ ∆»∆¿»¿»¿≈¿«¬««∆»

Ûzk‰ ¯ÎO30¯nÁ‰ ¯ÎOe ,31˜ct ¯ÎOe ,32Ï·‡ ; ¿«««»¿«««»¿«À¿»¬»
ÏÚBÙk ‡e‰L ÈtÓ ,BÓˆÚ ¯ÎO33ÛÈÒBÓ BÈ‡ -34 ¿««¿ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ

L¯ÙÓ ‡l‡ ,Á˜n‰ ÏÚ B˙B‡35CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ««∆»∆»¿»≈¿≈»»»
.¯kzOÓ È‡¬ƒƒ¿«≈

של 23) מסויים סך אחת בבת שקנה היינו אחת, בקנייה
ששווים  רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים,
בעד  הממוצע, המחיר את לתת הסכים והלוקח פחות,
חמישה  דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים הטובים
רעים  מהם וחמישה אחד, כל וחצי דינר ושווים יפים מהם
בממוצע  לתת מסכים והלוקח דינר חצי אחד כל ושווים
דיבור  שם התוספות והביאו הר"ח, (פירוש חפץ לכל דינר

יחשב). לא לחשוב.24)המתחיל יכול המוכר אין
היינו 25) - הממוצע את הרעים בשביל שישלם כלומר,

פחות. שווים שהם למרות ידרוש 26)דינר, היפים ובעד
וחצי. דינר היינו הממוצע, ולא האמיתי מחירם כפי

הסכים 27) לא שהרי לכולם, ממוצע מחיר שישלם היינו,
שגם  מנת על אלא הרעים בשביל המחיר על להעלות

זה. ממוצע במחיר לו ימכור ממוצע 28)הטובים מחיר
בשווה. והרעות הטובות היחידות, זה,29)לכל ריווח על

והלוקח  להרוויח, רוצה שאותו באמונה קבע שהמוכר
דלקמן. ההוצאות את להוסיף עוד המוכר יכול לו, הסכים

בכתפו.30) הסחורה את שנשא החמור,31)הסבל בעל
חמורו. על הסחורה את שאליו 32)שהעביר המלון,

סחורתו. את העבירו בעת המוכר טירחתו 33)נזדקק שכר
שכר 34)כפועל. גם ההוצאות במסגרת להכניס יכול אינו
את 35)טרחתו. גם כולל עליו, מתנה שהוא והשכר

יחשב). לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו.

.ÊÌ"ekÚ‰36‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡37˙‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; »«≈»»∆∆¡«ƒ∆
ÂÈÁ‡38‰B‰L Ì"ekÚÂ .39‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ - Ï‡¯OÈ ˙‡ »ƒ¿«∆»∆ƒ¿»≈«¬ƒ»»

elL ÔÈÈca40Ï‡¯OiÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï ;41. «ƒƒ∆»…ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»≈

יג:36) האונאה 37)בכורות את לתבוע יכול אינו
אותו. שהונה ישראל.38)מישראל, של אחיו אינו וגוי
ח. הלכה להלן מפורש 39)וראה שם, בכורות בגמרא

היה  אם גוי, אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל
משנה). (מגיד לאונאה הדין והוא טעות לפי 40)מקח

לישראל. ישראל בין אונאה מישראל 41)דיני שישראל
אונאה. לתבוע יכול

.ÁÌÈ¯·„ el‡42‰ÈB‰ Ì‰Ï ÔÈ‡L43˙BÚ˜¯w‰ :44, ≈¿»ƒ∆≈»∆»»««¿»
˙B¯ËM‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â45˙BLc˜‰‰Â ,46¯ÎÓ elÙ‡ . ¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈¬ƒ»«

ÛÏ‡ ‰ÂL¯È„a47Ô‰a ÔÈ‡ - ÛÏ‡a ¯È„ ‰ÂL B‡ ¿∆∆∆¿ƒ»¿∆ƒ»¿∆∆≈»∆
‰˜p‰ ¯·c - E˙ÈÓÚ „iÓ ‰˜ B‡ :¯Ó‡pL .‰ÈB‰»»∆∆¡«»…ƒ«¬ƒ∆»»«ƒ¿∆

„ÈÏ „iÓ48eLw‰L ,ÌÈ„·Ú e‡ˆÈÂ ;˙BÚ˜¯w‰ e‡ˆÈ . ƒ»¿»»¿««¿»¿»¿¬»ƒ∆À¿
˙BÚ˜¯˜Ï49˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ;50‡l‡ Èe˜ ÔÙeb ÔÈ‡L , ¿«¿»¿»¿¿»∆≈»»∆»

Ô‰aL ‰È‡¯Ï51Lc˜‰ ‡ÏÂ - 'E˙ÈÓÚ' ;52. ƒ¿»»∆»∆¬ƒ∆¿…∆¿≈

נו.42) מציעא בבבא יכול 43)משנה אינו שהמאנה
האונאה. את בחזרה הסדר:44)לתבוע שם, במשנה

תוספות  (ועיין וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים
שם): (בדקדוקיֿסופרים כי"ר [ובגמרא שם). טוב יום
סדר  לפי וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות
קרקעות  ולא "מיד שטר", ולא "ממכר מהפסוק: הלימודים

הקדש"]. ולא "עמיתך השטר 45)ועבדים", את שמכר
בו. הכלול החוב את בו מכר 46)לגבות הגזבר אם כגון,

שהקדישו  קרבן שמכר פרטי אדם אפילו או הקדש נכסי
מום. בו ונפל (שם 47)להקריב יוחנן כרבי ולא אמי כרבי

אין  מקח ביטול אף אלא להם, אין אונאה דין רק שלא נז.).
דינר ב  של כזה מופרז ביחס היא האונאה אם ואפילו הם,

אונאה  דין שיש הירושלמי כדעת ולא - דינר ואלף אחד
במאתיים. מנה שווה מכר אם נכסים 48)בקרקעות

מטלטלין. והיינו ליד, מיד בהם 49)העוברים שנאמר
אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא

שם). (רש"י אחוזה שדה זאת 50)כלומר, למדו בגמרא
הזכירו. לא ורבינו "ממכר". בתורה: לעדות 51)מהביטוי

לגבות. חוב שיש הקדש 52)ולהוכחה, מיעטו בגמרא
שדין  כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ"אחיו"
יג:), בבכורות (ראה גוי ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי
ז  הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו ואילו

משנה). (לחם

.ËBÓˆÚ ÈÒÎ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¬»
‰ÚhL ÁÈÏM‰54‡e‰L ÏÎa55ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa , «»ƒ«∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ≈

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a56ÈÏ ‰‡¯Â .57ÔÈc‰ ÔkL , ¿«¿»≈¿ƒ¿∆ƒ∆≈«ƒ
ÒBtB¯ËBt‡a58ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,‡e‰L ÏÎa ‰ÚhL ¿«¿∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa59ÔÈc ˙È·Ï ‰ÓB„ BÈ‡Â .60, ≈¿«¿»≈¿≈∆¿≈ƒ
„ÈÁÈ ‡e‰L ÈtÓ61. ƒ¿≈∆»ƒ

שליח.53) ידי על הכוונה 54)ולא המפרשים רוב לדעת
משנה). (מגיד דין בית לשליח פחות 55)גם אפילו

הסיקו: ששם ק. בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות,
אפילו  שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", דינו "שליח
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה

לעוותי"56) ולא שדרתיך "לתיקוני לטעון: יכול שהמשלח
השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן

עצמו.57) על 58)סברת לפקח הדין בית פי על ממונה
"אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י יתומים; נכסי
היתומים. - הבנים אבי היינו, בן, - ו"פוס" "אב", בלטינית:

שליח 59) גם הוא שלמעלה ש"השליח" המפרשים לדעת
לפי  ואף כשליח. דינו שאפוטרופוס הוא פשוט ביתֿדין,
דין  בית שליח אבל שליח, לסתם הכוונה ששם הפירוש,
מסתם  יפה כוחו אין שאפוטרופוס לומר צריך דין כבית דינו
ידי  על נשלח דין בית ששליח מפני משנה), (מגיד שליח
לא  האפוטרופוס ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית
אבל  היתומים נכסי על לפקח אלא הדין בית ידי על נשלח
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפי dxikn zekld - oipw xtq - lel` 'k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(לחם  זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא
מחילה 60)משנה). זו הרי משתות, בפחות טעו שאם

י). הלכה (כתובות 61)(להלן בגמרא נימקו זו בטענה
שליח. לבין דין בית בין השוני את שם)

.È˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,eÚËÂ ÌÈÓB˙È ÈÒÎ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿»
˙e˙MÓ ˙BÁÙa eÚË Ì‡ :ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa62BÊ È¯‰ - ≈¿ƒ«¿¿ƒƒ»¿»ƒ¿¬≈

Ì‡Â .Á˜n‰ ÏËa - ˙ezLa eÚË ;ËBÈ„‰k ,‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿∆¿»ƒ¿»≈«∆»¿ƒ
‰ÈB‰‰ e¯ÈÊÁÈÂ ¯kÓn‰ Ïh·Ï ‡lL eˆ¯63- »∆…¿«≈«ƒ¿»¿«¬ƒ«»»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ64Ô‰Ó ¯eÓÁ65. «¬ƒƒ…ƒ¿∆…«∆¿»≈∆

שבפחות 62) משמע "שתות", הזכירו: במשנה שהרי
אדם. בני כשאר דינם להם 63)משתות שתוחזר יפעלו,

להלן  משנה (לחם מהלוקח ההונייה יתבעו כלומר האונאה,
יא). ובטל 64)הלכה משתות יותר שהאונאה פי על שאף

המאנה  אין המקח, את לקיים המתאנה רצה אם - המקח
ד. הלכה יב פרק למעלה רבינו שכתב כמו לעכב, יכול

למעלה 65) וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט פרק

.‡Èe¯ÎnL ÔÈc ˙ÈaL ,ÈÏ ‰‡¯ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜66 ƒ¿∆ƒ∆≈ƒ∆»¿«¿«¬»ƒ
ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ÌÈÓB˙È ÏL67ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ∆¿ƒ¿∆»∆¿»«ƒ≈«≈«»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;Ô‰a ¯ÊÁÏ68ÁkÓ ¯eÓÁ «¬…»∆…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…«
ÌÈÓB˙È‰69ÒBtB¯ËBt‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .70Ú˜¯˜ ¯ÎnL «¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆»««¿«

ÔÈ„k ,‰ÈB‰a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ∆≈«≈«»«¬…¿»»¿ƒ
.ËBÈ„‰‰«∆¿

במטלטלין 66) ואילו מקח. וביטול אונאה דיני בהם שאין
כן. הדין נתאנה.67)אין יכול 68)שהלוקח שאינו

ח). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור
סובר,69) והראב"ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו

הוא  לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול הלוקח שאף
יכולים  הצדדים ששני מפורש שהזכירה המשנה על מסתמך
האחרון  במקרה - שתות" הותירו או שתות "פחתו לחזור:
במשנה  שהכוונה פירשו, ובגמרא לחזור, מעוניין הלוקח רק
יכולים  הלוקח וגם ביתֿהדין גם ששניהם: הרי לקרקע,
שקונה  מי שסתם מפני זו, הלכה מנמק גם והוא בהם, לחזור
מושלמת  בצורה נעשה שהקניין עליהם סומך ביתֿדין פי על
שהיא, קטנה אונאה שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא
הרמב"ן  ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף
בלוקח, מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד (מביאו
דין  בית הוראת לפי הלווה לשדה שנכנס חוב בבעל אלא
עושה  שהרי לחזור, הוא אף יכול ואז ולווה), מלווה (הלכות
מדעתו  שעושה סתם, בלוקח כן שאין מה דין, בית מכוח
שיטת  נגד אחרות טענות גם המסלק משנה מגיד (עיין

רבינו 70)רבינו). בשם שמביא רכז) (סימן הטור מדברי
כן. הדין בשליח, שגם נראה יונה

.·ÈÔÈÏËÏhn‰ e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰71Ô‰ È¯‰ - »«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈≈
¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,Á˜Ó ‰˜ - ˙e˙MÓ ˙BÁt :˙BÁB˜Ïk¿»»ƒ¿ƒ¿∆∆»¿≈«¬ƒ
‰˜ - ˙e˙L ;Á˜Ó ÏËa - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ;ÌeÏk¿»≈«¿»≈∆»¿»»
ÌeLa e˜ÏÁiL Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡Â .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»»¿ƒƒ¿≈≈∆∆«¿¿¿

ÔÈic‰72ÔÈic‰L ;‰wÏÁ ‰ÏËa - ˙e˙La eÚËÂ , ««»ƒ¿»ƒ¿»¿»¬À»∆««»ƒ
.ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L e˙ÁÙe eÓML∆»ƒ¬¿ƒ¿ƒ¿»»≈

אונאה 71) דין אין כאמור, בקרקע, כי מטלטלין, דווקא
לשום 72)כלל. כמו תוקף יהיה שלהם שלחלוקה

הדיינים.

.‚ÈÛÈq‰Â ˙ÈÏb¯n‰Â ‰Ó‰a‰73È¯‰ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ «¿≈»¿««¿»ƒ¿««ƒ¿≈∆»¬≈
¯·„ EÏ ÔÈ‡ .‰ÈB‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk Ô‰≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈»∆»»≈¿»»
;ÌÈÓÎÁ enL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L∆≈»»≈«¿»»¿»ƒ∆»¬»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÒÎa ‰B˜ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿

נח:73) שם בברייתא בתירא בן יהודה כרבי ודלא החרב.
אין  במלחמה מגן) =) וחטיטים וסייף סוס "המוכר שאמר
לא  שרבינו ופלא נפש". חיי בהן שיש מפני אונאה להם

זו. בברייתא שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר

.„ÈÌLk74˙e¯ÈÎO Ck ,‰ÈB‰ ˙BÚ˜¯˜Ï ÔÈ‡L ¿≈∆≈¿«¿»»»»¿ƒ
¯È„a ÏB„b ÔÈÏ˜¯Ë ¯ÎO elÙ‡ .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ Ú˜¯«̃¿«≈»»¬ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰La75ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ‰pË˜ ˙Ù¯ B‡ ,76BÏ ÔÈ‡ - ¿»»∆∆¿«»¿ƒ»¿»≈
.‰ÈB‰»»

מטלטלין 74) של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא
דין  בה ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש
שאין  הדברים לגבי הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה.
המכר. כדין השכירות שדין בקרקע, כגון אונאה, דין להם

במכר 75) שאף לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה
אינה  מופרזת אונאה ואף האונאה בשיעור מבחין אינו

ח). הלכה (למעלה מופרזת,76)חוזרת אונאה כאן גם
נתאנה. השוכר שכאן אלא

.ÂËÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,BnÚ ˙BOÚÏ ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈«¬ƒ≈¿«¿«≈
B˙B‡ ‰B˜k ‡e‰L ÈtÓ ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈»»ƒ¿≈∆¿∆

ÔÓÊÏ77‰ÈB‰ Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈ„·ÚÂ ,78. ƒ¿««¬»ƒ≈»∆»»

יד.77) בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין לזמן מכירה ודין
בעבדים 78) מדובר ששם פי על ואף ח. הלכה למעלה

דינו  ישראל עבד גם - ישראל בעבד מדובר  וכאן כנענים
כח. בקידושין כמפורש כקרקע,

.ÊËB¯ÎO79‰ÚÈ¯Ê da ÈzÚ¯Ê :¯Ó‡Â ,Ú˜¯˜ BÏ Ú¯ÊÏ ¿»ƒ¿…««¿«¿»«»«¿ƒ»¿ƒ»
da Èe‡¯‰80ÌÈ„Ú e‡·e ,81Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt da Ú¯fL »»»»≈ƒ∆»«»»ƒ»»

Ú¯f‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ82, »¬≈∆»≈ƒ≈»»ƒ¿≈«∆«
Ú˜¯w‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ B‡83CÎÈÙÏ .84ÔÈ‡ ≈»»ƒ¿≈««¿«¿ƒ»≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ85ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .Úa˙ „iÓ86‡l‡ B˙B‡ ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈≈«¿ƒƒ∆»
˙q‰ ˙Úe·L87.Ô‡k LiL Ú˜¯w‰ „ˆ ÈtÓ , ¿«∆≈ƒ¿≈«««¿«∆≈»

בקבלנות 79) כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
אבל  יח), הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו יש והקבלן
(כסף  אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב יום בשכיר

אלא 80)משנה). שזרע, הזרעים בסכום מודה שהוא
מכדי  פחות הכניס אם אבל מספקת, זריעה היא שלדעתו
בטל  המקח ואז במידה, טעות זו הרי שהותנה, כפי זריעה

ט" פרק (להלן שהוא בכל אף א).כולו הלכה ואין 81)ו
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עלולה  השנייה שהזריעה מפני פעם, עוד לזרוע אפשרות
שנפל  למקום החדש הזרע יפול שאם מלתקן, יותר לקלקל
הראב"ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון,

אונאה.82) דין בו ויש מטלטלין אין 83)שהוא ובקרקע
אונאה. כאן 84)דין ונשאר נפתרה, לא שהבעייה אחרי

"המוציא 85)ספק. העיקרון: שולט שבו ספק, כל כדין
שהרי  וניזק מזיק של עניין כאן ואין הראייה", עליו מחבירו
משנה). (כסף כראוי השביחה שלא אלא השביחה הקרקע

בקרקע,86) שאינה ("דאורייתא"), התורה מן שבועה היינו,
שאין  וכשם כקרקע, נחשב זה אם ספק לנו יש הרי וכאן
ספק. על משביעין אין כך מספק, ממון מוציאין

א 87) הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק להלן כמפורש
הקרקע. על היסת שבועת שנשבעין

.ÊÈÌ‰Ï LÈ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈ƒ∆«¿≈»≈»∆
LÈ Ì‡Â .‡È‰ dÓBÈ ˙a ‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;‰ÈB‡»»∆«¿ƒ¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈
ÔÈa ¯ÎBO ‰p‡˙pL ÔÈa ,¯˙BÈ B‡ ˙e˙L ‰ÈB‰ da»»»¿≈≈∆ƒ¿«»≈≈

‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈkOÓ ‰p‡˙pL88elÙ‡Â , ∆ƒ¿«»«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ»»«¬ƒ
‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï89. ¿««¿«¿À∆

להחזיר 88) אפשר אי שהרי כאן, שייך לא מקח ביטול אבל
סד  קטן סעיף רכז, סימן (סמ"ע נעשתה שכבר המלאכה את

משנה). כסף ועיין הדשן, תרומת זמן 89)בשם נתנו שלא
ה), הלכה י"ב פרק (למעלה האונאה חזרת לתביעת מסויים
או  לתגר מקחו להראות לוקח של שדרכו במקח, אלא
(מגיד  להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו.

משנה).

.ÁÈ‰‡B‰ BÏ LÈ ÔÏaw‰L ,ÈÏ ‰‡¯90ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿∆ƒ∆««¿»≈»»≈«¿
¯t˙Ï B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰¯OÚa ‰Ê „‚a ‚¯‡Ï ÂÈÏÚ ÏawL∆ƒ≈»»∆¡…∆∆∆«¬»»ƒƒ¿…
ÏÎÂ ;‰ÈB‰ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÊeÊ ÈLa ‰Ê ˜eÏÁ»∆ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈»»¿»
¯ÊBÁ ,„‚a‰ ÏÚa ÔÈa ÔÏa˜ ÔÈa ,Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈«¿»≈«««∆∆≈

¯ÎBÓk ÌÏBÚÏ91. ¿»¿≈

קבלן 90) אבל טו), הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק
רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי כעבד, דינו אין
והא  המתחיל דיבור מח. מציעא לבבא בתוספות ראה

שיח. סימן הדשן (למעלה 91)ובתרומת לעולם שחוזר
ו). הלכה י"ב פרק

á"ôùú'ä ìåìà à"ë ÷"ù íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שאסור 1) והדברים השערים קציבת משפטי בו נתבארו

ומצוה  דברים, הונאת ודיני בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות
זו.

.‡e¯‡a ¯·k2Ck :¯Ó‡Â ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡OBp‰L , ¿»≈«¿∆«≈¿≈∆¡»¿»«»
È‡ CÎÂ‰Ê :¯Ó‡ elÙ‡Â .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ¯kzOÓ ¿»¬ƒƒ¿«≈≈»»«¬ƒ»«∆

¯ÎBÓ È‡ ¯OÚ·e ,ÚÏÒa ÈzÁ˜Ï3¯zÓ -4Ï·‡ .5˙Èa »«¿ƒ¿∆«¿∆∆¬ƒ≈À»¬»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈc6ÌÈ¯ÚM‰ ˜ÒÙÏ7ÔÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ïe8.CÎÏ ƒ«»ƒƒ¿…«¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡ÏÂ9,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÓ ¿…ƒ¿∆»∆»¿∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆

e˜ÒÙÈ „·Ïa ˙e˙L ‡l‡10¯kzOÈ ‡ÏÂ ,Ì¯ÎOa Ì‰Ï ∆»¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆ƒ¿»»¿…ƒ¿«≈
¯ÎBn‰11˙e˙L ÏÚ ¯˙È12. «≈»≈«¿

ה.2) הלכה והכסף 3)פי"ג החפץ ערך בין שההבדל אף
זה  על מודיע שהוא אחרי גדול, הוא - תמורתו ששולם

מראש. זה על בכך.4)ומתנה הלוקח נתרצה שהרי
וכקרנא,5) יצחק רב בשם חמא בר כרמי פט. בבאֿבתרא

פ"ח  (ראה למידות בין ממונים) =) אגרדמין ש"מעמידים
- הרמאים" מפני לשערים, בין כ) הלכה גניבה מהלכות
חיטים  שנתן או במידה, שהוסיפו ואומרים ביוקר "המוכרים
ודלא  שם). (רשב"ם רמאות" מיני כל או כו' למעלה יפות
וכן  לשערים. אגרדמין מעמידין שאין שם ושמואל כברייתא

(יומא  שאמרו ממה כן והוכיח מיגש, הר"י ט.)פסק
מכים  =) אותם חובטים הללו המלך) פקידי =) "שפרהדרין
רשב"ם  (ועיין בזול" מכרו להם ואומרים החנויות) בעלי את

מלמד 6)שם). לך, יהיה וצדק] שלמה "[אבן שם: ב"ב
להו  מזהיר קא "שלביתֿהדין כו'" אגרדמין שמעמידין
(ר"י  כו'" ממונה אדם שימנו התורה) מזהירה =) רחמנא
זה  שפסוק לחכמינו להם שנראה מפני כן, ודרשו מיגש).
אבן  לך יהיה "לא ואמר היחיד על ציוה כבר שהרי מיותר,
בשערים. והואֿהדין במידות זה וכל (רשב"ם). ואבן"

המחירים.7) שהובא 8)לקבוע ל"אגרדמין" פירוש זהו
לזה.9)שם. לדאוג צריך ביתֿהדין הבית10ֿ)כלומר,
שאסור 11)דין. עצמו, למוכר אזהרה וזוהי צ. בבאֿבתרא

משתות. יותר להשתכר המחירים 12)לו שער אם זה וכל
לדרוש  למוכר גם מותר המחירים, עלו אם אבל בעינו, עומד
הקודם  מהמחיר כפליים יהיה זה אם אף החדש, השער כפי
בשם  ובמ"מ ברשב"ם, וכ"ה ר"ש, בשם מיימוניות (הגהות

רש"י).

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13ÈiÁ Ì‰a LiL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆«≈
ÔÈ¯wÚ‰ Ï·‡ ;˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,LÙ14, ∆∆¿≈¿«ƒ¿»¬»»ƒ»ƒ

‰B·l‰Â ËLw‰ ÔB‚k15ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿«¿»¿«≈»∆≈¿ƒ
.‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÈ ‡l‡ ,¯ÚL Ì‰Ï»∆««∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆

למדם 13) אבל חז"ל, בדברי מפורש מקור אלה לדברים אין
אוצרין  אין רבנן, "תנו צ: בבבאֿבתרא מהברייתא רבינו
וסלתות, שמנים יינות, כגון נפש חיי בהן שיש דברים פירות
כדי  הוא זה איסור וטעם מותר". ופלפלין כמון תבלין אבל
- פג.) יומא ורש"י שם, (רשב"ם השערים את יפקיע שלא
שערים  הפקעת איסור אין נפש חיי בהם שאין שבדברים הרי
ודעת  עז. במנחות רש"י דעת וכן במגידֿמשנה). (ראה

צא. בבבאֿבתרא בשמים.15)שרשים.14)רשב"ם מיני

.‚ÔÈ¯kzOÓ ÔÈ‡Â16¯bz‰ ‡l‡ ;ÌÈˆÈ·a ÌÈÓÚt ¿≈ƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ¿≈ƒ∆»««»
Ô¯ÎBÓ epnÓ Á˜Bl‰Â ,¯ÎOa Ô¯ÎBÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ∆¿»

.„·Ïa Ô¯wa«∆∆ƒ¿»

בביצים".16) פעמים משתכרים "אין צא. שם ברייתא
ששוה  מה =) תרי חד על אמר חד ושמואל, רב שם ונחלקו
(שלא  לתגרא תגר אמר וחד דינרים), בשני למכור דינר
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ופסק  בהן). ישתכר הוא שאף שני, לסוחר אחד סוחר ימכור
השניה. כדיעה רבינו

.„Ò‡¯e17Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ18ÌÈ¯·„a »«¬¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰Ê ‡l‡ ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL∆≈»∆«≈∆∆∆»∆≈ƒƒ»¿≈
.ÏBÊa ep¯kÓiL È„k ,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ¿∆≈ƒƒ»¿≈¿≈∆ƒ¿¿∆¿

‰a¯Ó ÔÓM‰L ÌB˜Ó·e19.ÔÓLa ¯kzO‰Ï ¯zÓ , ¿»∆«∆∆¿À∆À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

צא.17) משתכרין 18)שם "אין בברייתא: שם מפורש כן
כתב  לא ולפיכך נפש". חיי בהם שיש בדברים ישראל בארץ
(סמ"ע  ישראל שרובו במקום אסור לארץ בחוצה שגם רבינו

כ). הערה ה הלכה להלן וראה מב, ס"ק שם:19)רלא
בשמן, משתכר שהיה עזריה בן אלעזר רבי על עליו אמרו

מצוי. השמן היה שבמקומו משום

.‰ÔÈ¯ˆB‡ ÔÈ‡20ı¯‡a LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈¿ƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿∆∆
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ21ÚÈbÓ È¯‰L , ƒ¿»≈¿≈¿»»∆Àƒ¿»≈∆¬≈«ƒ«

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡¯OÈÏ ¯Úˆ ‰Ê ¯·cÓƒ»»∆««¿ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯zÓ - BlMÓ ÒÈÎn‰ Ï·‡ ;˜eM‰ ÔÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ«¬»««¿ƒƒ∆À»

Ba˜ BÏ ˙BOÚÏ22.¯ˆB‡ «¬«»

צ:20) שם פירות 21)אוגרים. אוצרין "אין שם: בברייתא
"ארץ  כאן נזכר ולא וכו'" נפש חיי בהם  שיש דברים
לי  "ונראה רשב"ם: שם וכתב ברי"ף). (וראה ישראל"
נראה  וכן רבינו. דעת וכן מיירי". ישראל שרובה דבעיר
בחוצה  שהיו ואביו שמואל של במעשה שם) (ב"ב בגמרא

יז. והערה ד הלכה למעלה וראה תלמודי 22)לארץ. מונח
כגון: משלו, לאדם לו שיש המעט את לסמן הבא ידוע,

לח.). (בבאֿמציעא שלו" בקב אדם "רוצה

.Â¯ˆ‡Ï ¯zÓ23ÌÈL LÏL ˙B¯t24,˙ÈÚÈ·L ·¯Ú : À»∆¡…≈»»ƒ∆∆¿ƒƒ
ÈL·e .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓe ,˙ÈÚÈ·Le25˙¯va26elÙ‡ - ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈«…∆¬ƒ

‰¯‡Ó ÒÈÎnL ÈtÓ ,¯ˆ‡È ‡Ï ÔÈ·e¯Á ·˜27.ÌÈ¯ÚMa «»ƒ…∆¡…ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»«¿»ƒ
ÚÈ˜Ùn‰ ÏÎÂ28B‡ ı¯‡a ˙B¯t ¯ˆ‡L B‡ ,ÌÈ¯ÚL ¿»««¿ƒ«¿»ƒ∆»«≈»»∆

.˙Èa¯a ‰ÂÏÓk ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Óa¿»∆Àƒ¿»≈¬≈∆¿«¿∆¿ƒƒ

צ:23) בשביל 24)בבאֿבתרא ששית בשנה לאגור
(רשב"ם  והשמינית השמיטה, שנת שהיא השביעית הששית,
ואין  זורעים לא בשביעית שהרי פירות), לאצור ד"ה שם
רק  בשלה השמינית השנה של והתבואה נמצאת, תבואה

השנה. גדול.26)שם.25)בסוף קללה.27)רעב
בריבית".28) ומלווי פירות "אוצרי יחד: נכללו (צ:) שם

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯Ùa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈∆≈»∆«≈
ÔÈÏ·z‰ Ï·‡ ;LÙ30¯zÓ - ÔÈÏtÏÙe ÔBnk ÔB‚k , ∆∆¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿¿ƒÀ»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ô˙B‡ ¯ˆ‡Ï31Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe ,32ÌB˜nÓ ∆¡…»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»
ÔÈ¯wÚ‰ ¯‡Lk ,ÌB˜ÓÏ33. ¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ

ליתן 30)שם.29) הקדירה, את בהם שמתבלים דברים
בתבשיל. בחוצה 31)טעם ישראל שרובו במקום וכן

ה). הלכה למעלה (ראה ח.32)לארץ הלכה להלן ראה
משאר 33) יותר נפש אוכל מכשירי הם ופלפלין שכמון אף

העיקרין.

.ÁÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡34ÔB‚k ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈ƒƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ,˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ≈¿«ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆

‡È¯eÒÏ B‡35‰Ê CÏÓ ˙eL¯Ó ‡ÏÂ ,36CÏÓ ˙eL¯Ï ¿¿»¿…≈¿∆∆∆ƒ¿∆∆
.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯Á‡«≈¿∆∆ƒ¿»≈

(צ:).34) חוץ 35)שם דוד שכבש מארצות היא סוריא
אותן  שכבש מפני ישראל ארץ ממעלת וירדו כנען, לארץ
ה"ג). תרומות מהלכות (פ"א ישראל ארץ כל שיכבוש קודם

שאין 36) "כשם פ"ה): זרה (עבודה בתוספתא הוא כן
ורבי  להפרכיא, מהפרכיא מוציאין אין כך לסוריא, מוציאין
לפי  ברי"ף הנוסחא (וכן להפרכיא" מהפרכיא מתיר יהודה
קושטא). דפוס רי"ף בשם בדק"ס ועיין המגידֿמשנה, דברי
אחרת, נוסחא שם ב"ב ובגמרא כתנאֿקמא. רבינו ופסק

שם. עיין אחר, פירוש שם רשב"ם פירש זה ולפי

.ËÔÈ‡M¯37¯ÚL Ì‰Ï ı˜Ï ¯ÈÚ‰ Èa38¯·c ÏÎÏ «»ƒ¿≈»ƒ»…»∆««¿»»»
ÌÁÏÂ ¯Oa elÙ‡Â ,eˆ¯iL39Ì‰ÈÈa ˙B˙‰Ïe ,40ÏÎÏ ∆ƒ¿«¬ƒ»»»∆∆¿«¿≈≈∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿»¿»

ח:37) בבבאֿבתרא ברייתא מחירים.38)מותרים. לקבוע
רשות 39) יש זאת בכל האדם, לחיי ראשונים מצרכים שהם

מכפי  יקר מחיר ואפילו מחיר, להם לקבוע העיר לבני
בכך. צורך להם יש אם צריך 40)הרגיל, לא שכאן ויתכן

יא. הלכה להלן ראה העיר, חכם הסכמת אפילו

.ÈÔÈ‡M¯41˙Bin‡ ÈL‡42‡lL ,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙÏ «»ƒ«¿≈À»Àƒ¿…≈≈∆∆…
ÏÎÂ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,B¯·Á ‰OÚiL ÌBÈa „Á‡ ‰OÚÈ«¬∆∆»¿∆«¬∆¬≈¿«≈»∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ È‡z‰ ÏÚ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿«««¿»¿»

בבא41ֿ) בגמרא הוא וכן פי"א) (בבאֿמציעא תוספתא
ט. בשם 42)בתרא (מ"מ אומנות אותה בעלי כל היינו

בעניני  העיר כבני הם הרי באומנותם האומנים שכל רמב"ן),
רלא, סימן לחו"מ הגר"א (ביאור ט הלכה למעלה העיר,

יג). ס"ק

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ÌÎÁ da ÔÈ‡L ‰È„Óa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»∆≈»»»
Ôw˙Ï ·eLÁ44ÈÎ¯c ÁÈÏˆ‰Ïe ‰È„n‰ ‰OÚÓ »¿«≈«¬≈«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿≈

ÔÈ‡ - ·eLÁ ÌÎÁ Ì„‡ da LÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰È·LBÈ¿∆»¬»ƒ≈»»»»»»≈
ÌeÏk ÏÈÚBÓ Ô‰lL È‡z‰45LÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¿«∆»∆ƒ¿¿≈¿ƒ«¬…

È‡z‰ Ïa˜ ‡lL ÈÓ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ïe46Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒ«ƒ∆…ƒ≈«¿«∆»ƒ≈
„ÈÒÙ‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ eOÚÂ Ì‰nÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆¿»ƒ««∆»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌlLÓ - ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ BÈ‡L È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈ƒ««∆»»¿«≈

שם.43) בבאֿבתרא ביניהם. לפסוק אומניות בעלי שרשאים
ורבא  ביניהם, מסויימים תנאים שעשו טבחים בשני בעובדא
הסכמת  בלי שנעשו בשביל אלו, תנאים של תקפם את שלל

העיר. ממונה 44)חכם חכם אלא חכם, סתם לא כלומר
מיגש). הר"י בשם (מ"מ הציבור ענין תיקון על רשמית

אחרי 45) חשוב", "אדם של זה תנאי רבינו שהביא ממה
בני  של ההלכה אחרי הביאה ולא אומניות בעלי של ההלכה
אבל  אומניות, בבעלי אלא זה תנאי נאמר שלא נראה - העיר
(מגידֿמשנה  העיר חכם להסכמת זקוקים אינם העיר בני

ריב"ש). העתיק 46)בשם (וכן התנאי קיים לא כלומר:
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כיון  - שקיבלו אףֿעלֿפי כח), סעיף רלא, סימן בשו"ע
(כסףֿמשנה). החכם לפני קיבלו שלא

.·ÈÌLk47‰ÈB‰ LÈ Ck ,¯kÓÓe Á˜Óa ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆»ƒ¿»»≈»»
ÌÈ¯·„a48¯Ó‡pL ;49B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ : ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

ÈÈ È‡ EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ50ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ‰Ê -51. ¿»≈»≈¡…∆¬ƒ¿»∆»«¿»ƒ

וכלשונה.47) ככתבה נח:) (בבאֿמציעא משנה
יג.48) הלכה להלן רבינו שמבאר כמו בדברים, לצערו
(שם).49) אלקיכם",50)ברייתא ה' אני "כי בפסוק:

יח. הלכה להלן נאמרה 51)וראה ממון, הונאת שאילו
או  לעמיתך ממכר תמכרו "וכי יד): כה, (ויקרא שני בפסוק
רבינו  והביאו אחיו", את איש תונו אל עמיתך מיד קנה
שם. ב"מ ברייתא ועיין ממון. אונאת בדין ה"א פי"ב למעלה

.‚È‰·eLz ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk52¯ÎÊ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ≈«»»««¿»……«¿…
¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈ¯b Ôa ‰È‰ Ì‡Â !ÌÈBL‡¯‰ EÈOÚÓ«¬∆»ƒƒ¿ƒ»»∆≈ƒ……«

EÈ˙B·‡ ‰OÚÓ ¯ÎÊ :BÏ53‰¯Bz „ÓÏÏ ‡·e ¯‚ ‰È‰ ! ¿…«¬≈¬∆»»≈»ƒ¿…»
‡B·È ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡L ‰t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -……«∆∆»«¿≈¿≈»
ÌÈ‡ÏÁ eÈ‰ !?‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰zpL ‰¯Bz „ÓÏÈÂ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»ƒƒ«¿»»√»ƒ
‡Ï - ÂÈa ˙‡ ¯a˜Ó ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ¯eqÈÂ¿ƒƒ»ƒ»»∆»»¿«≈∆»»…
E˙‡¯È ‡Ï‰ :·Bi‡Ï ÂÈ¯·Á e¯Ó‡L C¯„k BÏ ¯Ó‡È…«¿∆∆∆»¿¬≈»¿ƒ¬…ƒ¿»¿

E˙ÏÒk54.„·‡ È˜ ‡e‰ ÈÓ ‡Œ¯ÎÊ , ƒ¿»∆¿»»ƒ»ƒ»»

רבינו.52) כלשון שם, לא 53)ברייתא אותו שמגנה אף
(תוספות  אסור זה אף אבותיו, במעשי כיֿאם הוא במעשיו

גרים). בן הוא אם ד"ה שם,54)שם (תוספות בטחונך
יראתך). הלא ד"ה

.„ÈÔÈ¯nÁ eÈ‰55:Ì‰Ï ¯Ó‡È ‡Ï - ‰‡e·z ÔÈL˜·Ó »«»ƒ¿«¿ƒ¿»……«»∆
lL Ú„BÈ ‡e‰Â !ÈBÏt Ïˆ‡ eÎÏ‰‡e·z ¯ÎÓ ‡56 ¿≈∆¿ƒ¿≈«∆…»«¿»

‰Ï‡L ‰Ï‡L .ÌÏBÚÓ57¯Ó‡È ‡Ï - ‰ÓÎÁ ¯·c ÏÚ ≈»ƒ¿¬»¿≈»«¿«»¿»……«
?‰Ê ¯·„a ·ÈLz ‰Ó :‰ÓÎÁ d˙B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓÏ¿ƒ∆≈≈«»»¿»«»ƒ¿»»∆
ÌÈ¯·ca ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ?‰Ê ¯·„a EzÚc ‰Ó :B‡««¿¿¿»»∆¿≈…«≈«¿»ƒ

eÏl‰58. «»

שם.55) ברייתא חמורים. על סחורות בזה 56)מובילי ויש
אלו. לחמרים או זה לפלוני בושה בבאֿבתרא 57)משום

תשאלני  טעם, בו אמרו לא שהראשונים דבר לו: "אמר פא:
אמרו  [וכן שמח). (אור לביישני?" כדי המדרש, בבית
- טעם לו להחזיר שיודע ברבו תלמיד יודע "אם ו. בחולין
תבין  =) לפניך" אשר את תבין - לאו ואם שאל), =) בין
ועיין  שם). רש"י - ותביישנו" תשאל "ואל מעצמך,

על 58)במגידֿמשנה]. לשאול שלא שנינו: שם במשנה
ב"ספר  רבינו והביאה לקנות, השואל בדעת אין אם המקח,

רנא). (ל"ת המצוות"

.ÂË- ÌÈ¯·„a ÔÈa ÔBÓÓa ÔÈa ,¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ Ïk»«¿«∆∆«≈≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ59‰Ê - ‰B˙ ‡Ï ¯‚Â :¯Ó‡pL . ≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿≈…∆∆

ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ‰Ê - epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ;ÌÈ¯·c ˙ÈB‰60‡‰ . »«¿»ƒ¿…ƒ¿»∆∆»«»»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«∆∆«≈≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡Ï ÌeMÓ61eBz Ï‡ ÌeMÓe , ƒ…ƒ∆¬ƒƒ«
ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡62‰B˙ ‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe ,63. ƒ∆»ƒƒ¿≈…∆

נט:59) הובאה 60)שם יח, פרשה משפטים מכילתא
רנבֿרנג. ל"ת המצוות' לגר,61)ב'ספר מיוחד אינו זה

שם). (ב"מ הגר את גם כולל אבל ישראל, לכל מופנה אלא
הגר 62) גם אבל ישראל. בכל ממון אונאת על נאמר זה

שכתב  מה ראה אבל ה"ו). גניבה מהלכות (פ"ט "אח" בכלל
שהרי  תמוהים, כאן רבינו ודברי יז. הלכה להלן רבינו
בגר  נאמר שלא זה, פסוק במקום מנו שם) (ב"מ בגמרא
ובאונאת  בגר הנאמר פסוק - דברים באונאת נאמר ושלא
אתך  יגור "וכי לג) יט, (בויקרא שנאמר מה והוא דברים,
קדושים  ב'ספרא' מפורש וכן אותו", תונו לא בארצכם גר
הביא  וכן דברים. באונאת מדבר זה שפסוק ב, הלכה ח פרק
אונאת  לענין זה פסוק רנב ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
ח  פרק ולהלן ובלחםֿמשנה, במגידֿמשנה וראה דברים.
על  מיוסדים רבינו דברי [אבל יא. הלכה עבדים מהלכות
רי"נ  הוצאת כ, כב, (משפטים דרשב"י מכילתא דברי
בדבר, אונאות שתי תונה לא "וגר :(210 עמוד אפשטיין
שתי  תלחצנו ולא דברים. אונאת ואחת ממון אונאת אחת
דברים". לחיצת ואחת ממון לחיצת אחת בדבר, לחיצות
שבגר  כאן שמח" ה"אור דברי ע"פ היטב מוסברים והדברים
שמרגיש  ממון מאונאת כתוצאה דברים אונאת גם ישנה
ונחות  גר שהוא מפני רק לו באה האונאה שכל בנפשו
הזלזול  שע"י ממון אונאת גם ישנה דברים ובאונאת דרגא,
במקום  - מישראל באדם ואילו ממון, הפסד לידי יבוא בו
אונאת  שיש ובמקום דברים, אונאת אין ממון אונאת שיש

ממון]. אונאת אין - דברים 63)דברים באונאת שהוא
יח). פרשה משפטים (מכילתא

.ÊËBˆÁÏ Ì‡ ÔÎÂ64‰LÏLa ¯·BÚ - ÔBÓÓa e‰B‰Â ¿≈ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿»
‡ÏÂ ÌeMÓe ,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ eBz Ï‡ ÌeMÓ :ÔÈÂ‡Ï»ƒƒ«ƒ∆»ƒƒ¿…

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙65epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ÌeMÓe ,66. ƒ∆¬ƒƒ¿…ƒ¿»∆

לאוין 65)שם.64) שלשה על שעובר אמרו, שם בגמרא
כג, (שם תלחץ לא וגר כ), כב, (שמות תלחצנו ולא דלהלן:
הנ"ל  הפסוקים ששני כד), כב, (שם כנושה לו תהיה ולא ט)

בגר. נאמרו תלחץ" "לא תלחצנו" "לא שהוא 66)של
שם). (מכילתא ממון באונאת

.ÊÈÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯‚a ¯·BÚ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿≈«»∆»«¿»ƒ
Û‡ ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚÂ ,ÔBÓÓ ˙ÈB‰a Û‡«¿»«»¿«»∆»«»«

?ÌÈ¯·c ˙‡B‰a67Ì‰ÈL ˙‡ ·e˙k‰ ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«»∆¿≈∆
Ì˙Ò ‰ÈB‰ ÔBLÏa68ÌÈ¯·c‰ ÈLa ¯‚a ÔÈÂ‡Ï ÏÙÎÂ , ƒ¿»»¿»¿»«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ

ıÁÏ˙ ‡ÏÂ ‰B˙ ‡Ï :Le¯Ùa69. ¿≈…∆¿…ƒ¿»

דברים,67) אונאת גם בגר ממון באונאת שיש [ואם
עובר  אינו למה - כנ"ל ממון אונאת גם יש דברים ובאונאת
גם  תלחצנו" ולא תונה לא "וגר שבגר הלאוין שני על גם
שני  כוללים שניהם שהרי דברים, באונאת וגם ממון באונאת
למה  ועוד, הנ"ל. דרשב"י במכילתא כמבואר יחד, הדברים
"ולא  - תונה" "לא דברים באונאת לאוין שני על עובר אינו
תלחץ"]. "ולא - תלחצנו" "ולא ממון אונאת ועל תונו",

לשני 68) אותם התורה חילקה שלא לראות יש זה [ומתוך
אונאת  גם ממון באונאת יש אם ולפיכך נפרדים, ענינים
באונאת  יש ואם תונו". "ולא של לאו על גם עובר דברים,
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תונו"]. "אל של לאו על גם עובר ממון, אונאת גם דברים
כג,69) בשמות תלחץ" "ולא - לג יט, בויקרא תונו" ["לא

אונאת  גם בה שיש ממון אונאת על עובר אינו כלומר יט.
באונאת  התורה שכתבה כיון - תונה" ד"לא לאו על דברים,
שאינו  למד אתה זה ומתוך לשון, בשינוי מפורש לאו דברים
באופן  היתה הדברים שאונאת באופן אלא זה לאו על עובר
גם  והואֿהדין ממון. מאונאת כתוצאה בעקיפים ולא ישר
עובר  שאינו דברים אונאת מתוך היוצאה ממון באונאת
בשינוי  התורה שכתבה שכיון - תלחצנו" "ולא על עליה
ממון  באונאת אלא זה על עובר שאינו מזה מוכח לשון,
"לא  על גם ממון באונאת עובר שאינו ומה ישיר. באופן
כפל  אלא זה שאין מפני הוא תונו", "לא על וגם תונה"

קיא.]. ב"מ וראה בלבד. לשון

.ÁÈ‰ÏB„b70Ôz ‰fL ;ÔBÓÓ ˙ÈB‰Ó ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ¿»»«¿»ƒ≈»«»∆∆ƒ»
ÔB·M‰Ï71ÔB·M‰Ï Ôz ‡Ï ‰ÊÂ ,72‰ÊÂ ,BBÓÓa ‰ÊÂ , ¿ƒ»¿∆…ƒ»¿ƒ»¿∆¿»¿∆
BÙe‚a73¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .74˙‡¯ÈÂ :ÌÈ¯·c ˙ÈB‰a ¿«¬≈≈¿»«¿»ƒ¿»≈»

·lÏ ¯eÒÓ ¯·c‰L ÈÙÏ ,EÈ‰Ï‡n75z„ÓÏ ‡‰ .76Ïk : ≈¡…∆¿ƒ∆«»»»«≈»»«¿»»
EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ :Ba ¯Ó‡ ,·lÏ ¯eÒÓ ‡e‰L ¯·c77. »»∆»«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

„iÓ ‰Ú - ÌÈ¯·c ˙ÈB‰Ó ˜ÚBv‰ ÏÎÂ78:¯Ó‡pL ; ¿»«≈≈»«¿»ƒ«¬∆ƒ»∆∆¡«
.ÈÈ È‡ Èkƒ¬ƒ¿»

נח:70) הטעם 71)שם וזהו האונאה. את להשיב אפשר
(שם). נחמני בן שמואל רבי את 72)שנתן לתקן איֿאפשר

בדיבורו. לחברו שנגרם אלעזר.73)הצער רבי בשם שם,
יוחאי.74) בן שמעון רבי בשם לפי 75)שם, שם. ברייתא

או  לצערו נתכוון אם בלב, סמוי אלא לעין נראה זה שאין
הצופיה. העליונה לעין רק להבחנה נתון זה וכל לא,

(שם).76) בגמרא שסיכמו בני 77)סיכום דייני "שאין
אףֿעלֿ שם). המשניות, (פירוש עליו" לעמוד יכולים אדם
רואה, עין יש אבל להשיגך, יכול אינו האנושי שהמשפט פי

בשמים. האלוקים "כל 78)והוא: נט. שם מימרא
פתוחים  השערים אונאה"; משערי חוץ ננעלו השערים
אלה, רבינו לדברי חדש מקור (מ"מ). מיד נענה ולכן תמיד,
בבבאֿ והוא הרמב"ם"), על הגר"א ("חידושי הגר"א מראה
שממהרין  אלא צועק, שאינו ואחד הצועק "אחד (צג.): קמא
בשם  אחד, ד"ה שם התוספות גירסת לפי הוא (כן לצועק"
היינו, לצעוק". "שממהרין הביטוי ומשמעות ה'ספרי')

מיד. נענה שהצועק,



zeevnd xtq m"anx ixeriylel` `"kÎe"h -a"tyz'd

á"ôùú'ä ìåìà å"è ïåùàø íåé
.ãé÷ .âö äùò úåöî

― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ
היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת "וכיֿימּות אמרֹו: והּוא e,טמאה, xacna) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(hימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת

ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי אחרּֿכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחרּֿכ
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrאתֿהּטעם לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .(dn.)זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:
נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ
(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ

וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ
ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת

á"ôùú'ä ìåìà æ"è éðù íåé
.æé÷ .æè÷ .åè÷ äùò úåöî
ìåìàæ"è-å"èéðù-ïåùàøíåé

― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּכהן לפני אתֿהּבהמה "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,

אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש אתּֿביתֹו ּכיֿיקּדיׁש "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" bi)והעריכֹו ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים .(l`.)ּבמּסכת ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו fh)והּוא ,my); ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ

וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו אתֿׂשדה (my,ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
(ak"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ

."הערּכ מכסת את הּכהן "וחּׁשבֿלֹו מקנתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׂשדה
ּדינ ּגם נתּבארּו ּבמּסכתּוכבר ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelקפו 'kÎf"i iyiyÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

g)ערכים wxte f wxt)סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל . ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ
אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם יׁש אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָערכים
ׁשאינֹו ּדין מהן לכלֿאחת מצות: ארּבע הן אּלא ―ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם אבל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחרת,
ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני למנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאין

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים myyאנּו s`) ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
(mlekl szeyn "oaxw".ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ

á"ôùú'ä ìåìà æ"é éùéìù íåé
.äî÷ äùò úåöî

.é÷ äùòú àì úåöî
― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחרמים,
לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― ִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחרם'
והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאז
לה' איׁש יחרים אׁשר ּכלֿחרם א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם gk)מּכלֿאׁשרֿלֹו ,fk `xwie)על לנּו ורמז . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
"ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, חרמים ׁשּסתם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

אחּזתֹו" ּתהיה לּכהן k`)החרם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה aּובריׁש wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn.

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' "ּכלֿחרם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.

á"ôùú'ä ìåìà ç"é éòéáø íåé
.åèø .àé÷ äùòú àì úåöî

― הקי"א סתםהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ּגםּֿכן, הארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחרמי

(gk ,fk `xwie)ֿמה לּבעלים, יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון .ְְְִִִֵַַָָָֹ
יכֹול אחּזתֹו", ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּיעׂשה
ּוכבר "הּוא". לֹומר: ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש ְְִֵֵֵֶַַַַַָאףֿעלּֿפי
ערכין ּבמּסכת חרמין ׂשדה ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

(:gk):אמרּו וׁשם לּכהנים. חרמין ׁשּסתם נתּבאר וׁשם .ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם אין ּכהנים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"חרמי

ְַָּכּתרּומה".

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּכלאים" לאֿתזרע ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹּכלאים,

(hi ,hi my)אּלא לזרעם אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי ,ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבארץ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ― לארץ ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻּובחּוצה
ּכלאים. ְְִִֶֶַָּבמּסכת

á"ôùú'ä ìåìà è"é éùéîç íåé
.æèø äùòú àì úåöî

― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
מןֿהּכלאים זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתבּואה
ּכרמ "לאֿתזרע יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנקרא:

h)ּכלאים" ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt): ְְְִִִֵָ
ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ּכרמ ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֹ"לאֿתזרע
ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", לאֿתזרע ׂשד" ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנאמר:
ּכלאים ׁשּכלֿהמקּים מלּמד אמרּו: והּזרעים? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּכרם
הּכרם ּכלאי ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבּכרם
ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאסּורים
חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. מלקּות לֹוקה ― ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

וחרצן mxkd)ּוׂשעֹורה ilecib יד(= `zg)ּבמּפלת zaa). ְְְְֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם אסּור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָּומּדרּבנן

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה mxkd)לארץ ilecib יד(= ּבמּפלת ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
עליה לֹוקין אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ―ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ׂשד" אמרֹו: ּבכלל נכללת ּכ על והאזהרה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָּבכלֿמקֹום,
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּכלאים". ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹלאֿתזרע

ּכלאים. ְְִִֶֶַָּבמּסכת

á"ôùú'ä ìåìà 'ë éùéù íåé
.çéø .æéø äùòú àì úåöî

ìåìà'ë-æ"ééùéù-éùéìùíåé
― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ
ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ

אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּכׁשהם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ְִִִָח'

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתחרׁש אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכה

יחּדו" i)ּבׁשֹורּֿובחמר ,ak mixac)ּבהם עׂשה ואם . ְְְֲִֶַַָָָָֹ
― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה,
ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה מןֿהּמלאכֹות. מלאכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבׁשּום
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
מינים ּכלֿׁשני על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהנהיג
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפז lel` `"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

á"ôùú'ä ìåìà à"ë ÷"ù íåé
.áî äùòú àì úåöî

.éø äùòú àì úåöî .ë÷ äùò úåöî
― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
dcya)ּפאה dvw)והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות מןֿהּתבּואה ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: i)אמרֹו ,hi `xwie)ׁשהזּכיר אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר היא(fh:)הּפאה. ׁשהּפאה , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹלאו
"ׂשד(ix dyrz `l)אמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda): ְְְֲֵָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לעני
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבמּסכת

― הר"י ּכלֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזרּוע,

"ּבקצר ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו (myוהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
(ak ,bkוקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּוא מןֿהּקציר, הּפאה ּכׁשעּור לענּיים יּתן ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכלֿהּזרּוע,
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: ׁשּבארנּו(my)אמרֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עׂשה lirl)ּבמצות Ð kw dyr zevn)ּגם חֹובה והּפאה . ְְְֲִֵֵַַָָֹ
מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ּכמֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָָלאילן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה .("d`t")ּבּמּסכּתא ְְֶֶַַָָָֻ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zeaezk(oey`x meil)

enyyàðøt äáBb äMà ,àéáøòyily -,íäîsiqen dlra ,xnelk £©§¨¦¨¨©§¨¥¤
xkzydl cinz mipnefn mdy oeik ,yily dzaezka mdilr dl

.mitqkk md ixde ,mdaéñëî éác éáúBz éðä ,étt áø øîàoze` - ¨©©©¦¨¥¨¥§¥¦§¥
,iqkn enyy mewn ly zelny,íäî àðøt äáBb äMàitl ¦¨¨©§¨¥¤
.mitqkk mpice ,mda mixkzynyéwN éðä ,étt áø øîàåmiwy - §¨©©©¦¨¥©¥

cenyy mewnéìLàå ,àéãBømilag -cenyy mewn,àéðBçî÷ §§¨§©§¥§¦§§¨
.ïäî àðøt äáBb äMà¦¨¨©§¨¥¤

* * *
:minezin daezk ziiab ipiipra oic d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

àðéîà äåä Léøî,xnel xeaq iziid dligzn -àæBçîc é÷ðøà éðä ¥¥£¨£¦¨¨¥©§¨¥¦§¨
,`fegn xird ly zern mi`ln miqik mze` -àðøt äáBb äMà- ¦¨¨©§¨

dzaezk,íäîe ,minezi ly oilhlhnn oiaeb oi`y s`eàîòè éàî ¥¤©©£¨
y itl ,`fegnc iwpx`n miaeby mrhd dn -eäééìò eäéézëîñà- ©§©§©§£©§

eidy itl ,dzaezk z` mdn zeabl dzrc zkneq dy`dy oeik
dl careyn df oenn ixde ,cinz dxegqa miwqer el` miyp`
,mpn` ,xne`e `ax jiynn .epnn dzaezk z` daebe ,zerwxwk

é÷ôðå eäì éì÷Lc éàæçc ïåékz` zeaebd miypy izi`xy xg` - ¥¨©£©§¨§¥§§¨§¥
,ze`veie df oenn zelhep ozaezkeäa éðáæ àòøà éçkLî éëå- §¦©§§¥©§¨¨§¥§

,ozxenz dze` zepew od ixd ,zepwl rwxw ze`ven odykeàðéîà£¦¨
`l` ,df oenn lr ozkinq xwir oi`y ,izxn` -eäéézëîñà©§©§©§

àeä àòøàà,zerwxw lr openn zxinya zegheae zekneq md - ©©§¨
mze` miaeb oi`e ,rwxwk elld miwpx`d oic oi` jky oeike

.minezin

zzl lrade a`d ly mdizeaeg z` zyxtn dpynd dpyn
:di`eyipa dy`l,íúñ Bza úà àéOnämcew hxit `le ©©¦¤¦§¨

micbae zeqk jxevl di`eyipa dl ozi oenn dnk okl,úBçôé àìŸ¦§
æeæ íéMîçî dìm` .dzeqk jxevl÷ñtyexita a`ddñéðëäì ¨¥£¦¦¨©§©§¦¨

,äneøò,di`eyipl melk elyn dl ozep epi`y xnelkøîàé àì £¨ŸŸ©
éúéáì äpñéðëàLk ,ìòaä,oi`eyipd xg`l -éúeñëa äpqëà- ©©©§¤©§¦¤¨§¥¦£©¤¨¦§¦

,micba dl dpw`àlàdqpekl `aykå ,dqëî`idy s`dãBò ¤¨§©¨§¨
.äéáà úéáa§¥¨¦¨

ïëådwcv i`abäîBúiä úà àéOnä,dwcv itqkndì úBçôé àì §¥©©¦¤©§¨Ÿ¦§¨

,æeæ íéMîçîdf mekq zeell eilr ,df mekq dtewa oi` m` elit`e ¥£¦¦
mpn` .d`iydl ickñéka Lé íàmiyngn lecb mekq dwcv ly ¦¥©¦

ixd ,fefdãBák éôì dúBà ïéñðøôîxzei elit`e ,dl ie`xd §©§§¦¨§¦§¨
.fef miyngn

* * *

àøîâ
z` `iynd dwcv i`ab e` ,eza z` `iynd a`y dpyna epipy

x`an .fef miyngn ezgti `l ,dnezid:`xnbd z,éiaà øîàzpeek ¨©©©¥
l dpyndéèéLt éæeæ íéMîçmdy ,dpicn fef mipeknd ,miheyt - £¦¦¥§¦¥

:`xnbd zx`an .ixev fef mipeknd ,xzei miaeyg mifefn zipiny
éànî,df xac iia` cnl oipn -,ñéka Lé íà' àôéñ éðz÷cî ¦©¦§¨¨¥¥¨¦¥©¦

ïðéøîàå ,'dãBák éôì dúBà ïéñðøôî,dpynd xe`iaaéàîdn - §©§§¦¨§¦§¨§©§¦¨©
eze` `ed,äáçø øîà ,'ñék'epiid.ä÷ãö ìL é÷ðøàzniiqn ¦¨©©£¨©§¨¦¤§¨¨

:dgkedd z` `xnbdïézòc à÷ìñ éàåxnel epzrca dlri m`e - §¦¨§¨©§¦
yéæeæ íéMîçmifef epiid dpynay,Lnîmiixev mifef xnelk £¦¦¥©¨

y dpynd zpeek dn ,ok m` ,daexn miieyyñéka Lé íàdlrnl ¦¥©¦
,xzei dl mipzep mifef miyngndì ïðéáäé änk,dl ozip dnk ike - ©¨¨£¦¨¨

miyngn xzei lecb mekq di`eyipl ozipy okzi `l ixd ,dinza
.c`n ax oenn edfy ,ixev fefdpéî òîL àlà,iia` ixack ¤¨§©¦¨

y'éæeæ íéMîç'ifef epiid.éèéLt £¦¦¥§¦¥

* * *
mipic `xnbd d`ian ,epizpyna xkfedy dnezi zqpxt oic ab`

:dwcvd ztewn minezi zqpxt `yepa mitqepíBúé ,ïðaø eðz̈©¨¨¨
eàaL äîBúéåicka dwcvd i`ablñðøtúäìzepefn lawle ¦¨¤¨§¦§©§¥

,dwcvdnäîBúiä úà ïéñðøôî,dligz,Ck øçàåex`yp m` §©§§¦¤©§¨§©©¨
,zernïéñðøôîmbiä úà.íBú,jkl mrhdeBkøc LéàäL éðtî §©§§¦¤©¨¦§¥¤¨¦©§

,íéçútä ìò øBæçì,jka oeifa jk lk yibxn epi`edkøc äMà ïéàå ©£©©§¨¦§¥¦¨©§¨
øBæçì.xzei lecb jka dxrve ,migztd lr ©£

:sqep oicäîBúéå íBúé̈¦¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ckקפח wxt l`wfgi - mi`iap

ãë-÷øô ìà÷æçéfhÎi

é:eøçé úBîöòäå äç÷ønä ç÷øäå øNaä íúä Làä ÷ìãä íéöòä äaøäàéäéìçb-ìò äãéîòäå ©§¥³¨¥¦Æ©§¥´¨¥½¨¥−©¨¨®§©§©Æ©¤§¨½̈§¨£¨−¥¨«§©£¦¤¬¨©¤¨¤−¨
:dúàìç ízz dúàîè dëBúá äëzðå dzLçð äøçå íçz ïòîì ä÷øáéàöú-àìå úàìä íéðàz ¥®̈§©̧©¥©¹§¨´¨§ª§À̈§¦§¨³§¨Æª§¨½̈¦ª−¤§¨¨«§ª¦−¤§¨®§«Ÿ¥¥³

:dúàìç Làa dúàìç úaø äpnîâéézøäè ïòé änæ Cúàîèaàì Cúàîhî zøäè àìå C ¦¤Æ¨Æ©©´¤§¨½̈§¥−¤§¨¨«§ª§¨¥−¦¨®©³©¦«©§¦Æ§´Ÿ¨©½§§¦ª§¨¥Æ´Ÿ
:Ca éúîç-úà éçéðä-ãò ãBò-éøäèúãéàìå ñeçà-àìå òøôà-àì éúéNòå äàa ézøac ýåýé éðà ¦§£¦½©£¦¦¬¤£¨¦−¨«£¦̧§¨³¦©Æ§¦Æ¨¨´§¨¦½¦«Ÿ¤§©¬§Ÿ¨−§´Ÿ

éëøãk íçpàéúBìéìòëå C(ô) :ýåýé éðãà íàð CeèôL Cåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæèíãà-ïa ¤¨¥®¦§¨©³¦§©£¦©Æ¦Æ§¨½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈
éðéò ãîçî-úà Enî ç÷ì éððä:Eúòîc àBáú àBìå äkáú àìå ãtñú àìå äôbîa E ¦§¦̧Ÿ¥¯©¦§²¤©§©¬¥¤−§©¥¨®§³Ÿ¦§ŸÆ§´Ÿ¦§¤½§¬¨−¦§¨¤«

i"yx
(È).ùàä ÷ìãä íéöòä äáøä ולהדליק העצים להרבות

äç÷øîä.האש: ç÷øäå øùáä íúä מעל חם כשהבשר
בכף  ומגיס ברוטב ומעורב מצטמק והוא העצמות

יפה דומה  יפה אותה שמערבין סממנין פטום למרקחת
שקורין  לתוכה נהפך עשנה הבשר צימוק ומתוך
יבשו  יחרו והעצמות שאמר וזהו בלע"ז אאורש"יר

חורב מני חרה לשון כ"ט )ויעשנו תחם (איוב למען וכן
ברתיחתה  מימיה שתמו קדירה כדרך נחשתה וחרה
מתקלקל: והתבשיל חרסיה ונשרפין מתחממת

(‡È).äúàìç íåúú בנחשתה ותבלע זוהמתה תכלה
היא: נחשת של úàìä.(È·)סיר íéðåàú בתואנה

רשעי' ממנה יצאו לא לכן העניים את הלאת ותרמית
יכלו: פורענותה באש אלא êúàîåèá.(È‚)שבתוכה

תכלה: זימה של êéúøäéè.בטומאה ïòé ע"פ להוכיח
וגו': טהרת ולא òøôà.(È„)הנביאים àì אבטל לא

íçðà.גזירתי: àìå דברתי אשר הרעה ממחשבתי לשוב
לך: êéðéò.(ÊË)לעשות ãîçî שהענין כמו אשתך

בסופו: מוכיח

cec zcevn
(‡È).‰„ÈÓÚ‰Âלה שמתחת הגחלים על הסיר את אעמיד 

מחום נשרף  הכל  כי בה  ההושם התבשיל  מן  ריקה  כשהיא 
הרב: ˙ÌÁ.האש ÔÚÓÏשוליה ותתייבש  הסיר  תתחמם למען

האש: מחום נשרף ÓÂË‡˙‰.להיות  ‰ÎÂ˙· ‰Î˙Âהזוהמא
ואז הסיר בתוך נמסת  תהיה בסיר המתדבק והמאוסה הטמאה
נמסת שתהיה  אחר היא גם  תשרף  כי זוהמתה ותכלה  תתום
הגבורים ואף העיר  אנשי יתמו אשר  עד  החמה אגדיל  ר "ל  בה 
שממה ותשאר מיושביה  רקנית  העיר תשאר ואז עמהם יכלו

עמה: עון  ימורק  ‰Ï‡˙.(È·)ובזה ÌÈÂ‡˙בעשות נתייגעת
ר"ל  הזוהמא מרבית ממנה תצא ולא  ושקרים  עלילות  הרבה 
ממנה תצא לא  ולכן עוונה מרבית על תשובה עושה  איננה
ממנה תלך  לא  ר "ל  אותם  ישרוף  שהוא האש ע "י כ "א  הזוהמא

הפורעניות : אש מירוק  ע "י כ "א  ÓÊ‰.(È‚)עוונה Í˙‡ÓÂË·
שעשית: הזימה שהיא  בטומאתך  את  ÍÈ˙¯‰Ë.עדיין ÔÚÈ

א "כ  אלי שבת ולא מטומאתך טהרת לא ועכ "ז  למוטב להחזירך  הנביאים שלחתי כי אותך לטהר מחזר הייתי שאני בעבור
העון: מן וממורק מוטהר תהיה  ובזה ממך  לפרוע בך  חמתי את אניח אשר  עד עוד  תטהרי לא  „·¯˙È‡.È(È„)בודאי זה‰'

ירושלים: על  בבל  מלך  סמך כבר  כי עשיתי וכבר באה  כבר והנה הפורעניות שיבוא דברתי רבים  ‡Ú¯Ù.ימים ‡Ï אבטל לא
לטובה: אחרת מחשבה  לחשוב  אנחם ולא עליכם אחוס ולא  הםÍÈÎ¯„Î.דברי כי הכשדים  אותך ישפטו  ומעשיך  דרכיך  כפי

המשפט: לעשות  המקום שלוחי ÍÈÈÚ.(ÊË)יהיו „ÓÁÓ מאד:‡˙ אותה  אוהב  הנביא  שהיה אשתו על  זה  ר"ל ·Ù‚Ó‰.אמר
המגפה: כדרך  פתאומית ˙ÂÙÒ„.במיתה  ‡ÏÂ:למתים שעושים כדרך עליה הספד  תעשה  „Í˙ÚÓ.לא  ‡Â·˙ ‡ÏÂ על תבוא  לא

במ "ש: הדבר  וכפל  הבכי דמעת  לחייך 

oeiv zcevn
(È).Ì˙‰בידו אותה תומי עד כמו וכליון השלמה  (ירמיה ענין

‰Á˜¯Ó‰.:כז) Á˜¯‰Â רוקח וכן הבשמים  תערובות נקרא כן
ל)מרקחת נחרÂ¯ÁÈ.:(שמות ותוכו כמו האש מחום  יובש  ענין

טו) עניןÁÂ¯‰.תתחמם :˙ÌÁ.ריקנית :¯˜‰.(È‡):(לעיל
השפך ÂÁ˘˙‰.יובש : כמו ושוליו הדבר תחתית עניינו

טז)נחושתך  והתכתיÎ˙Â‰.:(לעיל כמו והמסה  התכה מל '
כב)אתכם המיאוס :ÓÂË‡˙‰.:(לעיל כליון:˙˙ÌÂ.ר "ל  ענין
(·È).ÌÈÂ‡˙מבקש הוא תואנה כי כמו ושקר  עלילה ענין

יד) הלאתיך‰Ï‡˙.:(שופטים מה כמו  יגיעה ו)ענין ¯·˙.:(מיכה
ריבוי: ותפרעו‡Ú¯Ù.(È„)מלשון כמו והשבתה בטול  ענין 

עצתי א)כל  וחמלה :‡ÒÂÁ.:(משלי חס היפוך ‡ÌÁ.מל ' ענין
חמדהÓÁÓ„.(ÊË)כמעשיך :ÍÈ˙ÂÏÈÏÚÎÂ.מחשבה: מל'

ואהוב:

`iÎi wxt minid ixac - miaezk

é-÷øô à íéîéä éøáãciÎg

çìô eàáiå úøçnî éäéå:òaìb øäa íéìôð åéða-úàå ìeàL-úà eàöîiå íéììçä-úà èMôì íézL ©§¦Æ¦«¨¢½̈©¨´Ÿ§¦§¦½§©¥−¤©«£¨¦®©«¦§§³¤¨Æ§¤¨½̈Ÿ§¦−§©¬¦§«Ÿ©
èeäèéLôiåìô-õøàá eçlLéå åéìk-úàå BLàø-úà eàNiå:íòä-úàå íäéaöò-úà øOáì áéáñ íézL ©©̧§¦ª½©¦§¬¤Ÿ−§¤¥¨®©§©§¸§¤«¤§¦§¦¹¨¦À§©¥²¤£©¥¤−§¤¨¨«
é(ñ) :ïBâc úéa eò÷ú Bzìbìb-úàå íäéäìà úéa åéìk-úà eîéNiåàéúà ãòìb Léáé ìk eòîLiå ©¨¦ÆÆ¤¥½̈¥−¡Ÿ¥¤®§¤ª§¨§¬¨§−¥¬¨«©«¦§§½−Ÿ¨¥´¦§¨®¥²

ìô eNò-øLà-ìkì íézL:ìeàLáéíeàéáéå åéða úôeb úàå ìeàL úôeb-úà eàNiå ìéç Léà-ìk eîe÷iå ¨£¤¨¬§¦§¦−§¨«©¨»¨¦´©¦¼©¦§º¤©´¨À§¥Æ´Ÿ¨½̈©§¦−
:íéîé úòáL eîeöiå Láéa äìàä úçz íäéúBîöò-úà eøa÷iå äLéáéâéøLà Bìòîa ìeàL úîiå ¨¥®¨©¦§§¸¤©§¥¤¹©³©¨¥¨Æ§¨¥½©¨−¦§©¬¨¦«©¨´¨¨À§©«£Æ£¤´

ì-íâå øîL-àì øLà ýåýé øác-ìò ýåýéa ìòî:LBøãì áBàa ìBàLãéeäúéîéå ýåýéa Løã-àìå ¨©´©«½̈©§©¬§−̈£¤´Ÿ¨¨®§©¦§¬¨−¦§«§«Ÿ¨©¬©«−̈©§¦¥®
(ô) :éLé-ïa ãéåãì äëeìnä-úà áqiå©©¥Æ¤©§½̈§¨¦−¤¦¨«

àé-÷øô à íéîéä éøáãaÎ`

à:eðçðà EøNáe Eîöò äpä øîàì äðBøáç ãéåc-ìà ìàøNé-ìë eöáwiåáìL-íb ìBîz-íbíb íBL ©¦¨§¯¨«¦§¨¥²¤¨¦−¤§´¨¥®Ÿ¦¥²©§§¬«§¨§−£¨«§©§´©¦§À©µ
éýìà ýåýé øîàiå ìàøNé-úà àéánäå àéöBnä äzà Cìî ìeàL úBéäaénò-úà äòøú äzà Eì E ¦§´¨´¤½¤©¨²©¦¬§©¥¦−¤¦§¨¥®©Ÿ¤Á§¨̧¡Ÿ¤¹§À©¨̧¦§¤³¤©¦Æ
:ìàøNé énò ìò ãéâð äéäz äzàå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§©¨Æ¦§¤´¨¦½©−©¦¬¦§¨¥«

i"yx
(·È).äùéáé íåàéáéå:גלעד íéîé.ליבש úòáù åîåöéå

ובניו  שאול גופות לקחת בסכנה עצמם מסרו ולמה
שאול  להם שעשה לפי ישראל משאר יותר גלבוע מהר
וכנגד  עליהם העמוני נחש כשעלה שהצילם טובה
מושיע  להם יבא אם זמן להם שנתנו ימים שבעת אותם
שאול  ובא מושיע להם יבא אולי ומתענים צמים והיו
מפני  וגם ימים ז' הם גם עתה נתענו כנגדן והושיעם
היו  קרוביהם גם כי ימים שבעת שנהגו אבילות
בגבעה  פלגש במעשה גבעה יושבי את ישראל כשהרגו
לבנימין  בנותיהם יבש אנשי נתנו שופטים) (סוף

המחולות: מן øùà(È‚)כשחטפום åìòîá ìåàù úîéå
.ìòî אחרי ששאל אחת אוב בשאלת מעל מעילות שתי

חמש  שנינו דשמואל ובאגדה שדרש, ואחת שמואל
מעל: øîù.מעילות àì øùà 'ä øáã ìò שצוהו מה

ועל  א') (שמואל תוחל ימים שבעת כדכתיב שמואל
עמלק: במלחמת מעל אשר

(·).éîò úà äòøú äúà לא רועי ה' דוד אמר זה על
אני  מה תרעה אתה לי אומר אתה כ"ג) (תהלים אחסר
אחסר  לא רועי ה' אלא בי תלוי הדבר אין לרעות יכול
אז  כ"א) (ב' בשמואל ודוגמא לכם אחסר לא אני וגם
במלחמה  אתנו עוד תצא לא לאמר לו דוד אנשי נשבעו
נרי  אתה כי דוד להם אמר ישראל נר את תכבה ולא

כ"ב): (שם חשכי יגיה וה' ה'

cec zcevn
(Ë).Â˘‡¯ ˙‡ Â‡˘ÈÂ:ונטלוה הגוף מן אותה  ‡˙כרתו

.Ì‰È·ˆÚ:העו"ג ‚Â˙Ï‚Ï.(È)כהני ˙‡Âשתקעו הזכיר בש "א 
כאן : גילה שם שסתם ומה  מעלו·ÂÏÚÓ.(È‚)גויתו בעבור 

עמלק את  למחות שמר לא  אשר  ה' דבר  על  ומפרש  וחוזר  וכו'
עתידות: בו לדרוש באוב לשאול  חטא אשר  וגם וכל  מכל 

(„È).'‰· ˘¯„ ‡ÏÂוהוא בתפלה ולהפציר ולדרוש  ולחזור לדרוש  לו היה  מ "מ  א ' בשמואל כמ"ש  נענה ולא שדרש  אף כי 
עשה: כן לא

(‡).‰Â¯·Á: יהודה על  בחברון שמלך  Í¯˘·Â.אחר ÍÓˆÚ: נחנו אחד איש  בני כי  יהודה בית כל  ‰ÈˆÂÓ‡.(·)כמו ‰˙‡
מאז: משלת עלינו גם  כי ראשונה  בהם  מלכת  אשר  על  עלינו יהודה  בית אהבת יגדל  לא אמרו Ï‡¯˘È.כאילו עליך ‡˙ א "כ 

בשוה: כאלו אלו ישראל  כל את לרעות

oeiv zcevn
(Á).Ë˘ÙÏ:הבגדים הסרת ˙˜ÂÚ.ראשו:‚Â˙Ï‚Ï.(È)ענין

כה ): (שם לה ' אותם  והוקע כמו עבודת„‚ÔÂ.תלאו שם 
דג: בדמות  עשוי סרק:‰‡Ï‰.(È·)גלולים אילן שם

(·).ÌÂ˘Ï˘:מהיום השלישי  יום

ויהי רצון שבכל הסביבה ישפיעו בזה  וציווי תורתנו הקדושה תורת חיים הרי זה גם נתינת כוח,  הרי נצטווינו בזה דמעלין בקודש, 
בדיבור ועוד יותר על-ידי היות דוגמא חיה בהעניין.

ממכתב י"ז אלול, תשי"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפט ck wxt l`wfgi - mi`iap

ãë-÷øô ìà÷æçéfhÎi

é:eøçé úBîöòäå äç÷ønä ç÷øäå øNaä íúä Làä ÷ìãä íéöòä äaøäàéäéìçb-ìò äãéîòäå ©§¥³¨¥¦Æ©§¥´¨¥½¨¥−©¨¨®§©§©Æ©¤§¨½̈§¨£¨−¥¨«§©£¦¤¬¨©¤¨¤−¨
:dúàìç ízz dúàîè dëBúá äëzðå dzLçð äøçå íçz ïòîì ä÷øáéàöú-àìå úàìä íéðàz ¥®̈§©̧©¥©¹§¨´¨§ª§À̈§¦§¨³§¨Æª§¨½̈¦ª−¤§¨¨«§ª¦−¤§¨®§«Ÿ¥¥³

:dúàìç Làa dúàìç úaø äpnîâéézøäè ïòé änæ Cúàîèaàì Cúàîhî zøäè àìå C ¦¤Æ¨Æ©©´¤§¨½̈§¥−¤§¨¨«§ª§¨¥−¦¨®©³©¦«©§¦Æ§´Ÿ¨©½§§¦ª§¨¥Æ´Ÿ
:Ca éúîç-úà éçéðä-ãò ãBò-éøäèúãéàìå ñeçà-àìå òøôà-àì éúéNòå äàa ézøac ýåýé éðà ¦§£¦½©£¦¦¬¤£¨¦−¨«£¦̧§¨³¦©Æ§¦Æ¨¨´§¨¦½¦«Ÿ¤§©¬§Ÿ¨−§´Ÿ

éëøãk íçpàéúBìéìòëå C(ô) :ýåýé éðãà íàð CeèôL Cåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæèíãà-ïa ¤¨¥®¦§¨©³¦§©£¦©Æ¦Æ§¨½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈
éðéò ãîçî-úà Enî ç÷ì éððä:Eúòîc àBáú àBìå äkáú àìå ãtñú àìå äôbîa E ¦§¦̧Ÿ¥¯©¦§²¤©§©¬¥¤−§©¥¨®§³Ÿ¦§ŸÆ§´Ÿ¦§¤½§¬¨−¦§¨¤«

i"yx
(È).ùàä ÷ìãä íéöòä äáøä ולהדליק העצים להרבות

äç÷øîä.האש: ç÷øäå øùáä íúä מעל חם כשהבשר
בכף  ומגיס ברוטב ומעורב מצטמק והוא העצמות

יפה דומה  יפה אותה שמערבין סממנין פטום למרקחת
שקורין  לתוכה נהפך עשנה הבשר צימוק ומתוך
יבשו  יחרו והעצמות שאמר וזהו בלע"ז אאורש"יר

חורב מני חרה לשון כ"ט )ויעשנו תחם (איוב למען וכן
ברתיחתה  מימיה שתמו קדירה כדרך נחשתה וחרה
מתקלקל: והתבשיל חרסיה ונשרפין מתחממת

(‡È).äúàìç íåúú בנחשתה ותבלע זוהמתה תכלה
היא: נחשת של úàìä.(È·)סיר íéðåàú בתואנה

רשעי' ממנה יצאו לא לכן העניים את הלאת ותרמית
יכלו: פורענותה באש אלא êúàîåèá.(È‚)שבתוכה

תכלה: זימה של êéúøäéè.בטומאה ïòé ע"פ להוכיח
וגו': טהרת ולא òøôà.(È„)הנביאים àì אבטל לא

íçðà.גזירתי: àìå דברתי אשר הרעה ממחשבתי לשוב
לך: êéðéò.(ÊË)לעשות ãîçî שהענין כמו אשתך

בסופו: מוכיח

cec zcevn
(‡È).‰„ÈÓÚ‰Âלה שמתחת הגחלים על הסיר את אעמיד 

מחום נשרף  הכל  כי בה  ההושם התבשיל  מן  ריקה  כשהיא 
הרב: ˙ÌÁ.האש ÔÚÓÏשוליה ותתייבש  הסיר  תתחמם למען

האש: מחום נשרף ÓÂË‡˙‰.להיות  ‰ÎÂ˙· ‰Î˙Âהזוהמא
ואז הסיר בתוך נמסת  תהיה בסיר המתדבק והמאוסה הטמאה
נמסת שתהיה  אחר היא גם  תשרף  כי זוהמתה ותכלה  תתום
הגבורים ואף העיר  אנשי יתמו אשר  עד  החמה אגדיל  ר "ל  בה 
שממה ותשאר מיושביה  רקנית  העיר תשאר ואז עמהם יכלו

עמה: עון  ימורק  ‰Ï‡˙.(È·)ובזה ÌÈÂ‡˙בעשות נתייגעת
ר"ל  הזוהמא מרבית ממנה תצא ולא  ושקרים  עלילות  הרבה 
ממנה תצא לא  ולכן עוונה מרבית על תשובה עושה  איננה
ממנה תלך  לא  ר "ל  אותם  ישרוף  שהוא האש ע "י כ "א  הזוהמא

הפורעניות : אש מירוק  ע "י כ "א  ÓÊ‰.(È‚)עוונה Í˙‡ÓÂË·
שעשית: הזימה שהיא  בטומאתך  את  ÍÈ˙¯‰Ë.עדיין ÔÚÈ

א "כ  אלי שבת ולא מטומאתך טהרת לא ועכ "ז  למוטב להחזירך  הנביאים שלחתי כי אותך לטהר מחזר הייתי שאני בעבור
העון: מן וממורק מוטהר תהיה  ובזה ממך  לפרוע בך  חמתי את אניח אשר  עד עוד  תטהרי לא  „·¯˙È‡.È(È„)בודאי זה‰'

ירושלים: על  בבל  מלך  סמך כבר  כי עשיתי וכבר באה  כבר והנה הפורעניות שיבוא דברתי רבים  ‡Ú¯Ù.ימים ‡Ï אבטל לא
לטובה: אחרת מחשבה  לחשוב  אנחם ולא עליכם אחוס ולא  הםÍÈÎ¯„Î.דברי כי הכשדים  אותך ישפטו  ומעשיך  דרכיך  כפי

המשפט: לעשות  המקום שלוחי ÍÈÈÚ.(ÊË)יהיו „ÓÁÓ מאד:‡˙ אותה  אוהב  הנביא  שהיה אשתו על  זה  ר"ל ·Ù‚Ó‰.אמר
המגפה: כדרך  פתאומית ˙ÂÙÒ„.במיתה  ‡ÏÂ:למתים שעושים כדרך עליה הספד  תעשה  „Í˙ÚÓ.לא  ‡Â·˙ ‡ÏÂ על תבוא  לא

במ "ש: הדבר  וכפל  הבכי דמעת  לחייך 

oeiv zcevn
(È).Ì˙‰בידו אותה תומי עד כמו וכליון השלמה  (ירמיה ענין

‰Á˜¯Ó‰.:כז) Á˜¯‰Â רוקח וכן הבשמים  תערובות נקרא כן
ל)מרקחת נחרÂ¯ÁÈ.:(שמות ותוכו כמו האש מחום  יובש  ענין

טו) עניןÁÂ¯‰.תתחמם :˙ÌÁ.ריקנית :¯˜‰.(È‡):(לעיל
השפך ÂÁ˘˙‰.יובש : כמו ושוליו הדבר תחתית עניינו

טז)נחושתך  והתכתיÎ˙Â‰.:(לעיל כמו והמסה  התכה מל '
כב)אתכם המיאוס :ÓÂË‡˙‰.:(לעיל כליון:˙˙ÌÂ.ר "ל  ענין
(·È).ÌÈÂ‡˙מבקש הוא תואנה כי כמו ושקר  עלילה ענין

יד) הלאתיך‰Ï‡˙.:(שופטים מה כמו  יגיעה ו)ענין ¯·˙.:(מיכה
ריבוי: ותפרעו‡Ú¯Ù.(È„)מלשון כמו והשבתה בטול  ענין 

עצתי א)כל  וחמלה :‡ÒÂÁ.:(משלי חס היפוך ‡ÌÁ.מל ' ענין
חמדהÓÁÓ„.(ÊË)כמעשיך :ÍÈ˙ÂÏÈÏÚÎÂ.מחשבה: מל'

ואהוב:

`iÎi wxt minid ixac - miaezk

é-÷øô à íéîéä éøáãciÎg

çìô eàáiå úøçnî éäéå:òaìb øäa íéìôð åéða-úàå ìeàL-úà eàöîiå íéììçä-úà èMôì íézL ©§¦Æ¦«¨¢½̈©¨´Ÿ§¦§¦½§©¥−¤©«£¨¦®©«¦§§³¤¨Æ§¤¨½̈Ÿ§¦−§©¬¦§«Ÿ©
èeäèéLôiåìô-õøàá eçlLéå åéìk-úàå BLàø-úà eàNiå:íòä-úàå íäéaöò-úà øOáì áéáñ íézL ©©̧§¦ª½©¦§¬¤Ÿ−§¤¥¨®©§©§¸§¤«¤§¦§¦¹¨¦À§©¥²¤£©¥¤−§¤¨¨«
é(ñ) :ïBâc úéa eò÷ú Bzìbìb-úàå íäéäìà úéa åéìk-úà eîéNiåàéúà ãòìb Léáé ìk eòîLiå ©¨¦ÆÆ¤¥½̈¥−¡Ÿ¥¤®§¤ª§¨§¬¨§−¥¬¨«©«¦§§½−Ÿ¨¥´¦§¨®¥²

ìô eNò-øLà-ìkì íézL:ìeàLáéíeàéáéå åéða úôeb úàå ìeàL úôeb-úà eàNiå ìéç Léà-ìk eîe÷iå ¨£¤¨¬§¦§¦−§¨«©¨»¨¦´©¦¼©¦§º¤©´¨À§¥Æ´Ÿ¨½̈©§¦−
:íéîé úòáL eîeöiå Láéa äìàä úçz íäéúBîöò-úà eøa÷iå äLéáéâéøLà Bìòîa ìeàL úîiå ¨¥®¨©¦§§¸¤©§¥¤¹©³©¨¥¨Æ§¨¥½©¨−¦§©¬¨¦«©¨´¨¨À§©«£Æ£¤´

ì-íâå øîL-àì øLà ýåýé øác-ìò ýåýéa ìòî:LBøãì áBàa ìBàLãéeäúéîéå ýåýéa Løã-àìå ¨©´©«½̈©§©¬§−̈£¤´Ÿ¨¨®§©¦§¬¨−¦§«§«Ÿ¨©¬©«−̈©§¦¥®
(ô) :éLé-ïa ãéåãì äëeìnä-úà áqiå©©¥Æ¤©§½̈§¨¦−¤¦¨«

àé-÷øô à íéîéä éøáãaÎ`

à:eðçðà EøNáe Eîöò äpä øîàì äðBøáç ãéåc-ìà ìàøNé-ìë eöáwiåáìL-íb ìBîz-íbíb íBL ©¦¨§¯¨«¦§¨¥²¤¨¦−¤§´¨¥®Ÿ¦¥²©§§¬«§¨§−£¨«§©§´©¦§À©µ
éýìà ýåýé øîàiå ìàøNé-úà àéánäå àéöBnä äzà Cìî ìeàL úBéäaénò-úà äòøú äzà Eì E ¦§´¨´¤½¤©¨²©¦¬§©¥¦−¤¦§¨¥®©Ÿ¤Á§¨̧¡Ÿ¤¹§À©¨̧¦§¤³¤©¦Æ
:ìàøNé énò ìò ãéâð äéäz äzàå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§©¨Æ¦§¤´¨¦½©−©¦¬¦§¨¥«

i"yx
(·È).äùéáé íåàéáéå:גלעד íéîé.ליבש úòáù åîåöéå

ובניו  שאול גופות לקחת בסכנה עצמם מסרו ולמה
שאול  להם שעשה לפי ישראל משאר יותר גלבוע מהר
וכנגד  עליהם העמוני נחש כשעלה שהצילם טובה
מושיע  להם יבא אם זמן להם שנתנו ימים שבעת אותם
שאול  ובא מושיע להם יבא אולי ומתענים צמים והיו
מפני  וגם ימים ז' הם גם עתה נתענו כנגדן והושיעם
היו  קרוביהם גם כי ימים שבעת שנהגו אבילות
בגבעה  פלגש במעשה גבעה יושבי את ישראל כשהרגו
לבנימין  בנותיהם יבש אנשי נתנו שופטים) (סוף

המחולות: מן øùà(È‚)כשחטפום åìòîá ìåàù úîéå
.ìòî אחרי ששאל אחת אוב בשאלת מעל מעילות שתי

חמש  שנינו דשמואל ובאגדה שדרש, ואחת שמואל
מעל: øîù.מעילות àì øùà 'ä øáã ìò שצוהו מה

ועל  א') (שמואל תוחל ימים שבעת כדכתיב שמואל
עמלק: במלחמת מעל אשר

(·).éîò úà äòøú äúà לא רועי ה' דוד אמר זה על
אני  מה תרעה אתה לי אומר אתה כ"ג) (תהלים אחסר
אחסר  לא רועי ה' אלא בי תלוי הדבר אין לרעות יכול
אז  כ"א) (ב' בשמואל ודוגמא לכם אחסר לא אני וגם
במלחמה  אתנו עוד תצא לא לאמר לו דוד אנשי נשבעו
נרי  אתה כי דוד להם אמר ישראל נר את תכבה ולא

כ"ב): (שם חשכי יגיה וה' ה'

cec zcevn
(Ë).Â˘‡¯ ˙‡ Â‡˘ÈÂ:ונטלוה הגוף מן אותה  ‡˙כרתו

.Ì‰È·ˆÚ:העו"ג ‚Â˙Ï‚Ï.(È)כהני ˙‡Âשתקעו הזכיר בש "א 
כאן : גילה שם שסתם ומה  מעלו·ÂÏÚÓ.(È‚)גויתו בעבור 

עמלק את  למחות שמר לא  אשר  ה' דבר  על  ומפרש  וחוזר  וכו'
עתידות: בו לדרוש באוב לשאול  חטא אשר  וגם וכל  מכל 

(„È).'‰· ˘¯„ ‡ÏÂוהוא בתפלה ולהפציר ולדרוש  ולחזור לדרוש  לו היה  מ "מ  א ' בשמואל כמ"ש  נענה ולא שדרש  אף כי 
עשה: כן לא

(‡).‰Â¯·Á: יהודה על  בחברון שמלך  Í¯˘·Â.אחר ÍÓˆÚ: נחנו אחד איש  בני כי  יהודה בית כל  ‰ÈˆÂÓ‡.(·)כמו ‰˙‡
מאז: משלת עלינו גם  כי ראשונה  בהם  מלכת  אשר  על  עלינו יהודה  בית אהבת יגדל  לא אמרו Ï‡¯˘È.כאילו עליך ‡˙ א "כ 

בשוה: כאלו אלו ישראל  כל את לרעות

oeiv zcevn
(Á).Ë˘ÙÏ:הבגדים הסרת ˙˜ÂÚ.ראשו:‚Â˙Ï‚Ï.(È)ענין

כה ): (שם לה ' אותם  והוקע כמו עבודת„‚ÔÂ.תלאו שם 
דג: בדמות  עשוי סרק:‰‡Ï‰.(È·)גלולים אילן שם

(·).ÌÂ˘Ï˘:מהיום השלישי  יום



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

fקצ dpyn iriax wxt ipy xyrn zkqn

‰úBòî Bãéa ïéàå ïøba ãîBò äéä,Bøáçì øîBà:äðzîa Cì íéðeúð elàä úBøtä éøä,øîBàå øæBç:éøä ¨¨¥©Ÿ¤§¥§¨¨¥©£¥£¥©¥¨¥§¦¨§©¨¨¥§¥£¥
úéaaL úBòî ìò ïéìlçî elà. ¥§ª¨¦©¨¤©©¦

Âòìña øNòî epnî CLî,íézLa ãîòL ãò BúBcôì ÷étñä àGå–òìña økzNîe òìñ Bì ïúBð,éðL øNòîe ¨©¦¤©£¥§¤©§¦§¦¦§©¤¨©¦§©¦¥¤©¦§©¥§¤©©£¥¥¦
BlL.íézLa øNòî epnî CLî,òìña ãîòL ãò BúBcôì ÷étñä àGå–ïélçî òìñ Bì ïúBð,øNòî ìL òìñå ¤¨©¦¤©£¥¦§©¦§¦§¦¦§©¤¨©§¤©¥¤©¥ª¦§¤©¤©£¥

BlL éðL.õøàä íò äéä íà,éàîcî Bì ïúBð. ¥¦¤¦¨¨©¨¨¤¥¦§©
ÊíL àø÷ àGå éðL øNòî äãBtä–éñBé éaøøîBà:Bic;äãeäé éaøîBàø:éøöLøôì C.äMàä íò øaãî äéä ©¤©£¥¥¦§¨¨¥©¦¥¥©©¦§¨¥¨¦§¨¥¨¨§©¥¦¨¦¨

äéLec÷å dhâ é÷ñò ìò,Løt àGå äéLec÷å dhb dì ïúðå–éñBé éaøøîBà:Bic;äãeäé éaøøîBà:éøöLøôì C. ©¦§¥¦¨§¦¤¨§¨©¨¦¨§¦¤¨§¥©©¦¥¥©©¦§¨¥¨¦§¨¥

d.oxeba cner did:ùîåç àìá éðù øùòî úåãôìå íéøòäì äöåøå.zern ecia oi`e:ùîåç àìá øùòîä ïäá äãôéù ,åøáçì íðúéù éãëzexitd ixd
.dpzna jl mipezp el`d:ìéòì ïðéùøôãë ,éðù øùòî ùéøôéù íãå÷ ïìáèá åì íúåà ïúðù à÷åãå

e.rlqa xyrn epnn jynàäå .åøëîì éøù àðåâ éàä éëáã ,øùòî úùåã÷á íéñôúð úåòîä åéäéå äøéëîä éîã ìò ììçúéù éãë ,éðù øùòî øëåîä
ïúéì ÷éôñä àìå òìñ äåù äéä åúåð÷ì øùòîä êùîùëå .øùòî úùåã÷á íéñôúð úåòîä åéäéù àìå íéìùåøéì åëéìåäì åðééä ,åúåà ïéøëåî ïéà ÷"ôá ïðúã

:øëåîì åéîã ïúéù ãò ïéìåçì àöé àì øùòîäù ,íéúùá ãîòù ãò íéîãä.rlq el ozepø÷ééúðù òìñ ç÷åìä çéåøîå ,äëéùîá åàð÷ù éôìåúåãôì êéøöå .
:íéìùåøéá åìëåàå åìù éðù øùòî ìù ãçà òìñäå .øëåîì åéîã ïúéù ãò ïéìåçì àöé àì øùòîäù ,íéòìñ éúùá åéùëò ìù øòùë.rlqa cnry cr

òìñäå ,øùòîä äãôð åáå ,åìù ïéìåç éîãî òìñ éîã åì ïúåð êëìä .åéùëò ìù øòùë 'à òìñá äãôð àåäå ,äëéùîá åàð÷ù íéòìñ éðù øëåîì ïúéì êéøöå
íéìùåøéá íéòìñ éúù øëåîä ìëàéù êëì ãîåò äéä ç÷îä úìçúáù éôì ,éðù øùòî úåòîî åáåç òøåôë äæ ïéàå .åìù éðù øùòî éîãî åì ïúåð éðùä

:ìæåä àì íà.eincn el ozep ux`d mr did m`íòì øùòî éîã ïéøñåî ïéàù éôì ,åìù ïéìåçä éîãî íéòìñä éúù åì ïúåð õøàä íò øëåîä äéä íàå
:õøàä íòì éàîã éîã ïéøñåîã ,íéîã ïúåàî 'à òìñ åì ïúåð éàîã ìù øùòî éîã åì ùé íà åéàîãî éñøâã úéàå .õøàä

f.my `xw `le:éðù øùòî ïåéãô äæ øîà àì.yxtl jixv:éñåé 'øë äëìäå .åðåéãô äæ øîåìå.yxit `le:úùãå÷î úà éøä åà êèéâ æ"ä øîà àì'x
.eic xne` iqei:éñåé 'øë äëìäå .ùøôì êéøö ïéà ùã÷ åà ùøéâå ãîò íéøáãä ïúåà êåúîå ïéðò åúåàá íé÷åñòù ïåéë

`xephxa yexit
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חומש. בלא לפדותו  שני  מעשר  על הערמה בענין  ללמד מוסיפה משנתנו 

ïøba ãîBò äéä,חומש בלא שני מעשר ולפדות להערים ורוצה – ÈÈÅÇÙÆ
úBòî Bãéa ïéàå,במתנה לחברו  נותנן היה מעות, בידו  היו  שאילו  – ÀÅÀÈÈ

ועכשיו  חומש; בלא פודם היה והלה המעשר, את בהן לו  שיפדה

מעות, בידו Bøáçìשאין  øîBà עושה שאינו ויודע אוהבו שהוא – ÅÇÂÅ
החומש  מן להיפטר  כדי אלא זה ב):דבר מה , מציעא  בבא éøäÂÅ(רש "י
äðzîa Cì íéðeúð elàä úBøtä הפירות לו  שנותן  כלומר  – ÇÅÈÅÀÄÈÀÇÈÈ

לעיל שבארנו  כמו  שני , מעשר מהם מפריש והלה בטבלם , בעודם

ממון  שני שמעשר  הסובר  יהודה כרבי  היא שמשנתנו  או ג), (משנה
במתנה ליתנו ומותר  הוא, את (רמב"ם );בעלים לחבירו  שנתן  ולאחר 

הריהו  במתנה, elàהפירות éøä :øîBàå øæBçמעשר פירות – ÅÀÅÂÅÅ
שלך, úéaaLשני úBòî ìò ïéìlçî וכיון בבית; לי שיש  – ÀËÈÄÇÈÆÇÇÄ

חומש, בלא לפדותם הוא יכול הללו , הפירות לגבי "אחר " שנעשה

ג, (לעיל  ששנינו  כמו  אחד, במקום והפירות המעות שיהיו צורך ואין
ד ).
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אחדים: דברים להקדים יש  הר "ש), פי על (שנבארה משנתנו  ששנינו`.להבנת מה
יעלהו שהלוקח מנת על היינו אותו ", מוכרין אין  שני "מעשר  א): א, (לעיל
המעות  את להתפיס המוכר של  כשבדעתו  שני , מעשר  למכור מותר אבל לירושלים,
אחר . ידי על המעשר פדיון כמו  זה והרי  לירושלים יעלן והוא שני , מעשר בקדושת

–.a מעות לו נתן  לא שעדיין פי על אף אותם, שמשך כיון מחבירו  פירות הלוקח
– במשיכה. אותם אלא b.קנה לחולין יוצאים אינם שני  מעשר פירות כשפודים

לחללם  כדי  שני, מעשר פירות בקונה דנה משנתנו  – פדיונם. דמי שנותנים לאחר 
שהפירות  עד  פדיונם דמי  את למוכר  ליתן הספיק ולא תמורתם, שישלם המעות על 

הוזלו. או הוקרו 

epnî CLî, חברו –øNòî,שני מעשר  פירות –òìña בשווה – ÈÇÄÆÇÂÅÀÆÇ
מעשר , בקדושת נתפסים דמיהם ויהיו  לקנותם, כדי étñä÷סלע, àGåÀÄÀÄ

BúBcôì,המעשר את בה ולפדות הסלע את למוכר  ליתן  כלומר – ÄÀ
íézLa ãîòL ãòשתי עכשיו  שווה והמעשר הפירות, שהוקרו  – ÇÆÈÇÄÀÇÄ

òìñסלעים, Bì ïúBð שקנאם לפי  סלע, למוכר הלוקח נותן – ÅÆÇ
סלע, לו  לשלם מנת על  òìñaבמשיכה økzNîe מרוויח והלוקח – ÄÀÇÅÀÆÇ

סלעים, שתי  הם שווים עכשיו  שהרי  BlLסלע, éðL øNòîe– ÇÂÅÅÄÆ
עכשיו  של כשער  הפירות את לפדות הוא צריך מקום שמכל  כלומר

כמו  דמיו , שיתן עד  לחולין  יצא לא שהמעשר לפי סלעים, בשתי
הרי משתכר , שהוא הסלע הלכך למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  שבארנו 

בירושלים. אוכלו והוא שלו שני  מעשר øNòîזה epnî CLîÈÇÄÆÇÂÅ
íézLa,סלעים שתי  בשווה –ãîòL ãò BúBcôì ÷étñä àGå ÄÀÇÄÀÄÀÄÄÀÇÆÈÇ
òìña,אחת סלע אלא עכשיו שווים אינם והם הפירות שהוזלו  – ÀÆÇ

במחיר במשיכה שקנאם לפי  סלעים, שתי למוכר  לתת שצריך ונמצא

הלכך עכשיו , של כשער  בסלע הם נפדים אבל  Bìזה, ïúBð,הלוקח – Å
ïélçî òìñ,המעשר את בו לפדות –éðL øNòî ìL òìñå ÆÇÅËÄÀÆÇÆÇÂÅÅÄ

BlLמדמי לו ליתן הוא יכול לו , ליתן  חייב שהלוקח השניה וסלע – Æ
על שהרי לירושלים, הסלעים שתי  את המוכר  ויעלה לו, שיש מעשר

לירושלים. דמיו  את שיעלה כדי  המעשר את לו מכר  כן äéäמנת íàÄÈÈ
õøàä íòנזהר שאינו  חשוד  שהוא הארץ, עם היה המוכר  אם – ÇÈÈÆ

המעשר , קדושת éàîcîבדיני Bì ïúBð השניה הסלע את לו  נותן – ÅÄÀÇ
שני מעשר  דמי מוסרים שאין לו , שיש  דמאי  של שני  מעשר  מדמי

גורסים: ויש  הארץ. לעם ודאי eincnשל el ozep לו שנותן  כלומר –
לעם  מעשר  דמי מוסרים שאין  לפי החולין , מדמי הסלעים שתי את

הארץ.
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íL àø÷ àGå éðL øNòî äãBtä לפדיון מעות שהפריש  – ÇÆÇÂÅÅÄÀÈÈÅ

שני ", מעשר  פדיון  "זה אמר: ולא Bicהמעשר :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇ
לפרש, צריך  ואינו  שני , מעשר של  הפירות כנגד המעות בהפרשת –

המעשר; בקדושת נתפסו  והמעות לחולין , הפירות äãeäéויצאו éaøÇÄÀÈ
Løôì Céøö :øîBà."המעשר פדיון  "זה ולומר: –iaxk dklde ÅÈÄÀÈÅ

iqei.( א ד, שני מעשר  הל' מחלוקת (רמב"ם כאן מובאת משנתנו  אגב –

וקידושין . גיטין  בענין  יהודה ורבי יוסי רבי של øaãîדומה äéäÈÈÀÇÅ
äéLec÷å dhâ é÷ñò ìò äMàä íò,קידושיה או  –dì ïúðå ÄÈÄÈÇÄÀÅÄÈÀÄÆÈÀÈÇÈ

Løt àGå äéLec÷å dhb אשתו עם מדבר בעל  שהיה כלומר  – ÄÈÀÄÆÈÀÅÇ
איש שהיה או  גיטך", זה "הרי לה: אמר  ולא גט לה ונתן  גירושיה על 

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iriax wxt ipy xyrn zkqn

ÁBéöç åéìò ìëàå øqà çépnä,øçà íB÷îì Cìäå,ïBécðôa àöBé àeä éøäå–øqà ãBò åéìò ìëBà.ïBécðt çépnä ©©¦©¦¨§¨©¨¨¤§§¨©§¨©¥©£¥¥§ª§§¥¨¨¦¨©©¦©ª§§
Béöç åéìò ìëàå,øqàa àöBé àeä éøäå øçà íB÷îì Cìäå–âìt ãBò åéìò ìëBà.éðL øNòî ìL øqà çépnä, §¨©¨¨¤§§¨©§¨©¥©£¥¥§¦¨¥¨¨§¨©©¦©¦¨¤©£¥¥¦

øqàa äànî ãçàå øqàa øNò ãçà åéìò ìëBà.éànL úéaíéøîBà:äøNò ìkä.ìlä úéáeíéøîBà:éàcea ¥¨¨©©¨¨§¦¨§¤¨¦¥¨§¦¨¥©©§¦©Ÿ£¨¨¥¦¥§¦©©©
øNò ãçà,äøNò éàîcáe. ©©¨¨©§©£¨¨

g.xqi` gipnd:ììç øáëå .éðù øùòî úåøéô åéìò ììçî úåéäì.xg` mewnl jlde eivg cr eilr lk`e,ïåéãðåô äåù àåä íùå ,åîò øñéàä êéìåäå
åéùëò àöåé àåäù äî éôì àöîð ïéøñéà 'á ïåéãðåôäù ,ïåéãðåô éöçá àìà àöåé äéä àì äìçúáå:øñéà ãåò åéìò ìëåà êëéôìå ïéìåç ìù øñéà åá øàùðù

.blt cer eilr lke`:åìåë åìëà éøä øñéà àìà äåù åðéàù ïåéë ïðéøîà àìå ,øñéà éöç.ipy xyrn ly xqi` gipndúùåã÷á åìù ïéìåç åéìò ìëåà úåéäì
äøùò ìëàå éàîã ìù éðù øùòî úåòîî øñéà åúåà äéä íà 'éô .ïéìåçì øñéàä ìë àöé ,øñéàá äàîî ãçàå ,øñéàá øùò ãçà ãò åéìò ìëàå ,øùòî
åìåë àöé ,øùòî úùåã÷á øùò ãçàî ÷ìç ïééãò åá øàùðå íéðåîø äøùò åéìò ìëàå ,øñéà ïéåù íéðåîø øùò ãçàù ïåâë ,åáù íé÷ìç øùò ãçàî íé÷ìç
,äòùúå íéòùú åéìò ìëàå ,øñéàá íéøëîð íéðàú äàîù ïåâë ,äàîî ãçà åá øàùðù ãò åéìò ìëàå éàãå ìù éðù øùòî úåòîî øñéàä äéä íàå .ïéìåçì

:ïéìåçì åìåë àöé.dxyr lkd mixne` y"ae,øñéàá ïéøëîð íéðåîø äøùò åéäù ïåâë .ïéìåçì àöé åúéøéùò àìà øñéàá øàùð àìùë éàîã 'àå éàãå ãçà
:åãâðë ìåëàì êéøö äðîù àìà ìëà àìù ïåâë ,øúåé åá øàùð íàå .ïéìåçì àöé äòùú åéìò ìëàå.dxyr i`ncae ,xyr cg` i`cea mixne` d"aeíà

ïéðòì àìå ,ìæâ ïéðòì àì ,åì ïéùùåç ïéà äèåøô äåùî úåçô àåäù äî ìëù éôì ,[ãçà] ãåò åéìò ìåëàì áééç äøùòî ãçà éàãå ìù øñéàä ìò øàùð
àöîð ,ùîåç úåçô äèåøô åðééäã äèåøô ìù úåéøéùò äðîù àåä øñéàä úéøéùò àöîð é÷ìèàä øñéàá äðîùî ãçà àéä äèåøôå .ùã÷ää ïî äðäð
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כסף  שנתן  כגון וקידשה, ועמד קידושיה, עסקי  על אשה עם מדבר
לי", מקודשת את "הרי  לה: אמר  ולא קידושין , לשם éñBéבידה éaøÇÄÅ

Bic :øîBà הדברים אותם ומתוך ענין, באותו ביניהם ודברו  הואיל  – ÅÇ
מקודשת. או  מגורשת היא והרי לפרש, צריך  אינו  קידש , או  וגירש  עמד 

Løôì Céøö :øîBà äãeäé éaø"מגורשת את "הרי ולומר: – ÇÄÀÈÅÈÄÀÈÅ
מקודשת". את "הרי  iqeiאו iaxk dklde; יא א , גירושין הל' (רמב"ם 

ח ). ג, אישות הל '
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øqà çépnäאיסר) שני מעשר  של פירות עליו מחלל  שיהא כדי  – ÇÇÄÇÄÈ

פרוטות), 8 = פונדין  ½ = בדינר 1/24 =Béöç åéìò ìëàå– ÀÈÇÈÈÆÀ
ואכלו , האיסר  חצי  כנגד  שני  מעשר שחילל  íB÷îìכלומר  CìäåÀÈÇÀÈ

øçà,האיסר את עמו  ונטל –ïBécðôa àöBé àeä éøäå ובמקום – ÇÅÇÂÅÅÀËÀÀ
של שערכו  כלומר איסרים, שני  שהוא פונדיון, האיסר שווה האחר 

הקודם, במקומו מאשר שניים פי  כאן הוא ãBòהאיסר åéìò ìëBàÅÈÈ
øqàאיסר של  בשווי  שני  מעשר פירות כנגדו עוד  כאן מחלל  – ÄÈ

וחציו  אכל , כבר האיסר  חצי  וכנגד  שהואיל חולין ; בתורת ואוכלם

הלכך איסר , שהוא פונדיון , חצי  כאן שווה חולין, עדיין  שהוא השני ,
איסר. עוד  עליו ïBécðtאוכל  çépnäכדי איסרים, שני  שהוא – ÇÇÄÇËÀÀ

שני , מעשר  עליו Béöçלחלל  åéìò ìëàåמעשר פירות שחילל – ÀÈÇÈÈÆÀ
איסר, כנגד היינו  הפונדיון , חצי  כנגד  øçàשני  íB÷îì Cìäå– ÀÈÇÀÈÇÅ

הפונדיון, את עמו øqàaונטל àöBé àeä éøäåהאחר ובמקום – ÇÂÅÅÀÄÈ
אחד , איסר אלא הפונדיון של  שוויו âìtאין  ãBò åéìò ìëBà– ÅÈÈÀÈ

שחצי איסר , חצי של בשווי שני  מעשר  פירות כנגדו עוד מחלל

איסר. חצי אלא כאן  שווה אינו חולין, עדיין שהוא çépnäÇÇÄÇהפונדיון,
ãçàå øqàa øNò ãçà åéìò ìëBà ,éðL øNòî ìL øqàÄÈÆÇÂÅÅÄÅÈÈÇÇÈÈÀÄÈÀÆÈ

øqàa äànî–la` ,miax miyexit da exn`pe `id dyw ef dpyn ÄÅÈÀÄÈ
dpynd oeyl oi`e ,md miwegc miyexitd lk.mdit lr zayiizn הרמב"ם

שהניח  במי ברישא ששנינו  שלאחר מברטנורא), הרב גם (וכן מפרש
לירושלים, מחוץ שני מעשר  פירות עליו שיחלל כדי  חולין, של  איסר

עליו  לאכול  שני מעשר של איסר  שהניח במי  ללמדנו הסיפא באה
כדי כנגדו, לאכול חייב הוא כמה מעשר, בקדושת פירותיו  בירושלים

כאן  דנה שני מעשר של איסרים סוגי ובשני  לחולין , יצא שהאיסר 
שנתחלל ובאיסר ודאי , של  שני מעשר בו שנתחלל  באיסר  המשנה:

למעשר ודאי  של  שני מעשר  בין  הבדל  ויש דמאי ; של שני  מעשר  בו
חומש מוסיף לעצמו  ודאי של  שני  מעשר  שהפודה דמאי , של  שני 

מוסיף  אינו דמאי על ואילו מהקרן), רבע שהוא מלבר חומש  (היינו
הרמב"ם: לפי  משנתנו  של  פירושה איפוא וכך `xqiחומש . gipnd

ipy xyrn ly,שני מעשר  בקדושת פירות בירושלים עליו  לאכול  –
שיצא  עד  מהאיסר חלק חלק עליו יתחלל שיאכל מה שכל כלומר

לחולין , xqi`aכולו xyr cg` eilr lke` כלומר עשר– חד א עד
סר אי אוכלב הריהו  דמאי , של  שני מעשר  ממעות הוא האיסר  אם .

שלאחר כלומר  בכלל ), עד  (ולא שבו  עשר האחד  החלק עד עליו
כגון  לחולין, יצא האיסר  שבאיסר, אחדֿעשר חלקי עשרה כנגד  שאכל 

רימונים, עשרה שאכל כיון באיסר, נמכרים רימונים עשר  אחד  אם
שדבר האחדֿעשר, לרימון עוד חוששים ואין לחולין, האיסר  כל  יצא

ובטל ; הוא xqi`aמועט d`nn cg`e ממאה אחד  ועד  כלומר –
אוכל הריהו ודאי , של  שני  מעשר  ממעות הוא האיסר שאם באיסר;

משוויו , חלקים ותשעה תשעים כלומר  באיסר, ממאה אחד עד עליו
באיסר, נמכרות תאנים מאה אם כגון  לחולין, כולו  יוצא הוא ובכך 
חוששים  ואין  לחולין, האיסר יצא תאנים, ותשע תשעים שאכל  כיון 

מועט  שדבר כנגדו, אכל  לא שעדיין בו , שנשאר  ממאה האחד לחלק
מבואר אינו ודאי, לגבי באיסר " ממאה "אחד  של  הטעם הוא. שבמועט

"ואולי כותב: טוב" יום "תוספות בעל אלא הרמב"ם, של  בפירושו
" ונקרא הואיל  בו , נגעו  תרומה וכמו שכעין  תרומה, כמו קודש "

במיעוטו  בטל למאה, ונפל  ממאה אחד  חלק כאן כשיש שבתרומה
במעשר וכאן  ד), (ה, בתרומות ששנינו כמו  השבט, גזל  שאין  במקום

ואף  נתבטל . אכל שלא ממאה אחד שכל  אמרו , גזל  שייך  שלא שני 
מספר ואמרו הקילו במעשר ואחד, מאה צריכים שבתרומה פי על 

äøNòשלם". ìkä :íéøîBà éànL úéa,בודאי בין בדמאי  בין  – ÅÇÇÀÄÇÙÂÈÈ
עשיריתו , אלא בו נשאר ולא שבאיסר, עשיריות תשע כנגד שאכל כיון 

אגוזים  עשרה אם כגון  לחולין, האיסר  יצא כנגדו, עדיין  אכל  שלא
אם  אבל  לחולין , יצא האיסר  מהם, תשעה שאכל כיון  באיסר , נמכרים

כנגדו . לאכול הוא חייב עדיין מתשעה, פחות ìläאכל úéáeÅÄÅ
øNò ãçà éàcea :íéøîBàשני מעשר  ממעות הוא האיסר אם – ÀÄÇÇÇÇÇÈÈ

לחולין . האיסר  יוצא האחדֿעשר, החלק אלא בו  נשאר משלא ודאי, של
לפי הוא, הטעם לחולין . עדיין יצא לא עשיריתו, בו  נשאר  אם אבל 

החומש תוספת את לו נצרף אם אף שבאיסר , האחדֿעשר שהחלק
האיסר (שכן  פרוטה משווה הוא פחות לעצמו, המחללו בו  שחייב
בפרוטה, 8/11 = שבו  עשר  האחד  החלק ונמצא פרוטות, 8 הוא

הכל בין והרי בפרוטה, 2/11 = מהקרן רבע שהיא החומש  ותוספת
חוששים  אין פרוטה משווה פחות שהוא מה "וכל  בפרוטה), 10/11 =

מן  ענין  לשום ולא ההקדש מן  נהנה לענין ולא גזל  לענין לא לו 
הרי בפרוטה), 8/10 (שהיא עשיריתו  בו  נשאר אם אבל  העניינים".

8/10) לפרוטה הכל מצטרף בפרוטה) 2/10 (שהוא החומש בתוספת
עוד לאכול  וחייב לה, חוששים ולפיכך ,(1 = 10/10 = 2/10 ועוד 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰úBòî Bãéa ïéàå ïøba ãîBò äéä,Bøáçì øîBà:äðzîa Cì íéðeúð elàä úBøtä éøä,øîBàå øæBç:éøä ¨¨¥©Ÿ¤§¥§¨¨¥©£¥£¥©¥¨¥§¦¨§©¨¨¥§¥£¥
úéaaL úBòî ìò ïéìlçî elà. ¥§ª¨¦©¨¤©©¦

Âòìña øNòî epnî CLî,íézLa ãîòL ãò BúBcôì ÷étñä àGå–òìña økzNîe òìñ Bì ïúBð,éðL øNòîe ¨©¦¤©£¥§¤©§¦§¦¦§©¤¨©¦§©¦¥¤©¦§©¥§¤©©£¥¥¦
BlL.íézLa øNòî epnî CLî,òìña ãîòL ãò BúBcôì ÷étñä àGå–ïélçî òìñ Bì ïúBð,øNòî ìL òìñå ¤¨©¦¤©£¥¦§©¦§¦§¦¦§©¤¨©§¤©¥¤©¥ª¦§¤©¤©£¥

BlL éðL.õøàä íò äéä íà,éàîcî Bì ïúBð. ¥¦¤¦¨¨©¨¨¤¥¦§©
ÊíL àø÷ àGå éðL øNòî äãBtä–éñBé éaøøîBà:Bic;äãeäé éaøîBàø:éøöLøôì C.äMàä íò øaãî äéä ©¤©£¥¥¦§¨¨¥©¦¥¥©©¦§¨¥¨¦§¨¥¨¨§©¥¦¨¦¨

äéLec÷å dhâ é÷ñò ìò,Løt àGå äéLec÷å dhb dì ïúðå–éñBé éaøøîBà:Bic;äãeäé éaøøîBà:éøöLøôì C. ©¦§¥¦¨§¦¤¨§¨©¨¦¨§¦¤¨§¥©©¦¥¥©©¦§¨¥¨¦§¨¥

d.oxeba cner did:ùîåç àìá éðù øùòî úåãôìå íéøòäì äöåøå.zern ecia oi`e:ùîåç àìá øùòîä ïäá äãôéù ,åøáçì íðúéù éãëzexitd ixd
.dpzna jl mipezp el`d:ìéòì ïðéùøôãë ,éðù øùòî ùéøôéù íãå÷ ïìáèá åì íúåà ïúðù à÷åãå

e.rlqa xyrn epnn jynàäå .åøëîì éøù àðåâ éàä éëáã ,øùòî úùåã÷á íéñôúð úåòîä åéäéå äøéëîä éîã ìò ììçúéù éãë ,éðù øùòî øëåîä
ïúéì ÷éôñä àìå òìñ äåù äéä åúåð÷ì øùòîä êùîùëå .øùòî úùåã÷á íéñôúð úåòîä åéäéù àìå íéìùåøéì åëéìåäì åðééä ,åúåà ïéøëåî ïéà ÷"ôá ïðúã

:øëåîì åéîã ïúéù ãò ïéìåçì àöé àì øùòîäù ,íéúùá ãîòù ãò íéîãä.rlq el ozepø÷ééúðù òìñ ç÷åìä çéåøîå ,äëéùîá åàð÷ù éôìåúåãôì êéøöå .
:íéìùåøéá åìëåàå åìù éðù øùòî ìù ãçà òìñäå .øëåîì åéîã ïúéù ãò ïéìåçì àöé àì øùòîäù ,íéòìñ éúùá åéùëò ìù øòùë.rlqa cnry cr

òìñäå ,øùòîä äãôð åáå ,åìù ïéìåç éîãî òìñ éîã åì ïúåð êëìä .åéùëò ìù øòùë 'à òìñá äãôð àåäå ,äëéùîá åàð÷ù íéòìñ éðù øëåîì ïúéì êéøöå
íéìùåøéá íéòìñ éúù øëåîä ìëàéù êëì ãîåò äéä ç÷îä úìçúáù éôì ,éðù øùòî úåòîî åáåç òøåôë äæ ïéàå .åìù éðù øùòî éîãî åì ïúåð éðùä

:ìæåä àì íà.eincn el ozep ux`d mr did m`íòì øùòî éîã ïéøñåî ïéàù éôì ,åìù ïéìåçä éîãî íéòìñä éúù åì ïúåð õøàä íò øëåîä äéä íàå
:õøàä íòì éàîã éîã ïéøñåîã ,íéîã ïúåàî 'à òìñ åì ïúåð éàîã ìù øùòî éîã åì ùé íà åéàîãî éñøâã úéàå .õøàä

f.my `xw `le:éðù øùòî ïåéãô äæ øîà àì.yxtl jixv:éñåé 'øë äëìäå .åðåéãô äæ øîåìå.yxit `le:úùãå÷î úà éøä åà êèéâ æ"ä øîà àì'x
.eic xne` iqei:éñåé 'øë äëìäå .ùøôì êéøö ïéà ùã÷ åà ùøéâå ãîò íéøáãä ïúåà êåúîå ïéðò åúåàá íé÷åñòù ïåéë

`xephxa yexit
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חומש. בלא לפדותו  שני  מעשר  על הערמה בענין  ללמד מוסיפה משנתנו 

ïøba ãîBò äéä,חומש בלא שני מעשר ולפדות להערים ורוצה – ÈÈÅÇÙÆ
úBòî Bãéa ïéàå,במתנה לחברו  נותנן היה מעות, בידו  היו  שאילו  – ÀÅÀÈÈ

ועכשיו  חומש; בלא פודם היה והלה המעשר, את בהן לו  שיפדה

מעות, בידו Bøáçìשאין  øîBà עושה שאינו ויודע אוהבו שהוא – ÅÇÂÅ
החומש  מן להיפטר  כדי אלא זה ב):דבר מה , מציעא  בבא éøäÂÅ(רש "י
äðzîa Cì íéðeúð elàä úBøtä הפירות לו  שנותן  כלומר  – ÇÅÈÅÀÄÈÀÇÈÈ

לעיל שבארנו  כמו  שני , מעשר מהם מפריש והלה בטבלם , בעודם

ממון  שני שמעשר  הסובר  יהודה כרבי  היא שמשנתנו  או ג), (משנה
במתנה ליתנו ומותר  הוא, את (רמב"ם );בעלים לחבירו  שנתן  ולאחר 

הריהו  במתנה, elàהפירות éøä :øîBàå øæBçמעשר פירות – ÅÀÅÂÅÅ
שלך, úéaaLשני úBòî ìò ïéìlçî וכיון בבית; לי שיש  – ÀËÈÄÇÈÆÇÇÄ

חומש, בלא לפדותם הוא יכול הללו , הפירות לגבי "אחר " שנעשה

ג, (לעיל  ששנינו  כמו  אחד, במקום והפירות המעות שיהיו צורך ואין
ד ).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

אחדים: דברים להקדים יש  הר "ש), פי על (שנבארה משנתנו  ששנינו`.להבנת מה
יעלהו שהלוקח מנת על היינו אותו ", מוכרין אין  שני "מעשר  א): א, (לעיל
המעות  את להתפיס המוכר של  כשבדעתו  שני , מעשר  למכור מותר אבל לירושלים,
אחר . ידי על המעשר פדיון כמו  זה והרי  לירושלים יעלן והוא שני , מעשר בקדושת

–.a מעות לו נתן  לא שעדיין פי על אף אותם, שמשך כיון מחבירו  פירות הלוקח
– במשיכה. אותם אלא b.קנה לחולין יוצאים אינם שני  מעשר פירות כשפודים

לחללם  כדי  שני, מעשר פירות בקונה דנה משנתנו  – פדיונם. דמי שנותנים לאחר 
שהפירות  עד  פדיונם דמי  את למוכר  ליתן הספיק ולא תמורתם, שישלם המעות על 

הוזלו. או הוקרו 

epnî CLî, חברו –øNòî,שני מעשר  פירות –òìña בשווה – ÈÇÄÆÇÂÅÀÆÇ
מעשר , בקדושת נתפסים דמיהם ויהיו  לקנותם, כדי étñä÷סלע, àGåÀÄÀÄ

BúBcôì,המעשר את בה ולפדות הסלע את למוכר  ליתן  כלומר – ÄÀ
íézLa ãîòL ãòשתי עכשיו  שווה והמעשר הפירות, שהוקרו  – ÇÆÈÇÄÀÇÄ

òìñסלעים, Bì ïúBð שקנאם לפי  סלע, למוכר הלוקח נותן – ÅÆÇ
סלע, לו  לשלם מנת על  òìñaבמשיכה økzNîe מרוויח והלוקח – ÄÀÇÅÀÆÇ

סלעים, שתי  הם שווים עכשיו  שהרי  BlLסלע, éðL øNòîe– ÇÂÅÅÄÆ
עכשיו  של כשער  הפירות את לפדות הוא צריך מקום שמכל  כלומר

כמו  דמיו , שיתן עד  לחולין  יצא לא שהמעשר לפי סלעים, בשתי
הרי משתכר , שהוא הסלע הלכך למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  שבארנו 

בירושלים. אוכלו והוא שלו שני  מעשר øNòîזה epnî CLîÈÇÄÆÇÂÅ
íézLa,סלעים שתי  בשווה –ãîòL ãò BúBcôì ÷étñä àGå ÄÀÇÄÀÄÀÄÄÀÇÆÈÇ
òìña,אחת סלע אלא עכשיו שווים אינם והם הפירות שהוזלו  – ÀÆÇ

במחיר במשיכה שקנאם לפי  סלעים, שתי למוכר  לתת שצריך ונמצא

הלכך עכשיו , של כשער  בסלע הם נפדים אבל  Bìזה, ïúBð,הלוקח – Å
ïélçî òìñ,המעשר את בו לפדות –éðL øNòî ìL òìñå ÆÇÅËÄÀÆÇÆÇÂÅÅÄ

BlLמדמי לו ליתן הוא יכול לו , ליתן  חייב שהלוקח השניה וסלע – Æ
על שהרי לירושלים, הסלעים שתי  את המוכר  ויעלה לו, שיש מעשר

לירושלים. דמיו  את שיעלה כדי  המעשר את לו מכר  כן äéäמנת íàÄÈÈ
õøàä íòנזהר שאינו  חשוד  שהוא הארץ, עם היה המוכר  אם – ÇÈÈÆ

המעשר , קדושת éàîcîבדיני Bì ïúBð השניה הסלע את לו  נותן – ÅÄÀÇ
שני מעשר  דמי מוסרים שאין לו , שיש  דמאי  של שני  מעשר  מדמי

גורסים: ויש  הארץ. לעם ודאי eincnשל el ozep לו שנותן  כלומר –
לעם  מעשר  דמי מוסרים שאין  לפי החולין , מדמי הסלעים שתי את

הארץ.

i p y m e i
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íL àø÷ àGå éðL øNòî äãBtä לפדיון מעות שהפריש  – ÇÆÇÂÅÅÄÀÈÈÅ

שני ", מעשר  פדיון  "זה אמר: ולא Bicהמעשר :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇ
לפרש, צריך  ואינו  שני , מעשר של  הפירות כנגד המעות בהפרשת –

המעשר; בקדושת נתפסו  והמעות לחולין , הפירות äãeäéויצאו éaøÇÄÀÈ
Løôì Céøö :øîBà."המעשר פדיון  "זה ולומר: –iaxk dklde ÅÈÄÀÈÅ

iqei.( א ד, שני מעשר  הל' מחלוקת (רמב"ם כאן מובאת משנתנו  אגב –

וקידושין . גיטין  בענין  יהודה ורבי יוסי רבי של øaãîדומה äéäÈÈÀÇÅ
äéLec÷å dhâ é÷ñò ìò äMàä íò,קידושיה או  –dì ïúðå ÄÈÄÈÇÄÀÅÄÈÀÄÆÈÀÈÇÈ

Løt àGå äéLec÷å dhb אשתו עם מדבר בעל  שהיה כלומר  – ÄÈÀÄÆÈÀÅÇ
איש שהיה או  גיטך", זה "הרי לה: אמר  ולא גט לה ונתן  גירושיה על 

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁBéöç åéìò ìëàå øqà çépnä,øçà íB÷îì Cìäå,ïBécðôa àöBé àeä éøäå–øqà ãBò åéìò ìëBà.ïBécðt çépnä ©©¦©¦¨§¨©¨¨¤§§¨©§¨©¥©£¥¥§ª§§¥¨¨¦¨©©¦©ª§§
Béöç åéìò ìëàå,øqàa àöBé àeä éøäå øçà íB÷îì Cìäå–âìt ãBò åéìò ìëBà.éðL øNòî ìL øqà çépnä, §¨©¨¨¤§§¨©§¨©¥©£¥¥§¦¨¥¨¨§¨©©¦©¦¨¤©£¥¥¦

øqàa äànî ãçàå øqàa øNò ãçà åéìò ìëBà.éànL úéaíéøîBà:äøNò ìkä.ìlä úéáeíéøîBà:éàcea ¥¨¨©©¨¨§¦¨§¤¨¦¥¨§¦¨¥©©§¦©Ÿ£¨¨¥¦¥§¦©©©
øNò ãçà,äøNò éàîcáe. ©©¨¨©§©£¨¨

g.xqi` gipnd:ììç øáëå .éðù øùòî úåøéô åéìò ììçî úåéäì.xg` mewnl jlde eivg cr eilr lk`e,ïåéãðåô äåù àåä íùå ,åîò øñéàä êéìåäå
åéùëò àöåé àåäù äî éôì àöîð ïéøñéà 'á ïåéãðåôäù ,ïåéãðåô éöçá àìà àöåé äéä àì äìçúáå:øñéà ãåò åéìò ìëåà êëéôìå ïéìåç ìù øñéà åá øàùðù

.blt cer eilr lke`:åìåë åìëà éøä øñéà àìà äåù åðéàù ïåéë ïðéøîà àìå ,øñéà éöç.ipy xyrn ly xqi` gipndúùåã÷á åìù ïéìåç åéìò ìëåà úåéäì
äøùò ìëàå éàîã ìù éðù øùòî úåòîî øñéà åúåà äéä íà 'éô .ïéìåçì øñéàä ìë àöé ,øñéàá äàîî ãçàå ,øñéàá øùò ãçà ãò åéìò ìëàå ,øùòî
åìåë àöé ,øùòî úùåã÷á øùò ãçàî ÷ìç ïééãò åá øàùðå íéðåîø äøùò åéìò ìëàå ,øñéà ïéåù íéðåîø øùò ãçàù ïåâë ,åáù íé÷ìç øùò ãçàî íé÷ìç
,äòùúå íéòùú åéìò ìëàå ,øñéàá íéøëîð íéðàú äàîù ïåâë ,äàîî ãçà åá øàùðù ãò åéìò ìëàå éàãå ìù éðù øùòî úåòîî øñéàä äéä íàå .ïéìåçì

:ïéìåçì åìåë àöé.dxyr lkd mixne` y"ae,øñéàá ïéøëîð íéðåîø äøùò åéäù ïåâë .ïéìåçì àöé åúéøéùò àìà øñéàá øàùð àìùë éàîã 'àå éàãå ãçà
:åãâðë ìåëàì êéøö äðîù àìà ìëà àìù ïåâë ,øúåé åá øàùð íàå .ïéìåçì àöé äòùú åéìò ìëàå.dxyr i`ncae ,xyr cg` i`cea mixne` d"aeíà

ïéðòì àìå ,ìæâ ïéðòì àì ,åì ïéùùåç ïéà äèåøô äåùî úåçô àåäù äî ìëù éôì ,[ãçà] ãåò åéìò ìåëàì áééç äøùòî ãçà éàãå ìù øñéàä ìò øàùð
àöîð ,ùîåç úåçô äèåøô åðééäã äèåøô ìù úåéøéùò äðîù àåä øñéàä úéøéùò àöîð é÷ìèàä øñéàá äðîùî ãçà àéä äèåøôå .ùã÷ää ïî äðäð

`xephxa yexit

כסף  שנתן  כגון וקידשה, ועמד קידושיה, עסקי  על אשה עם מדבר
לי", מקודשת את "הרי  לה: אמר  ולא קידושין , לשם éñBéבידה éaøÇÄÅ

Bic :øîBà הדברים אותם ומתוך ענין, באותו ביניהם ודברו  הואיל  – ÅÇ
מקודשת. או  מגורשת היא והרי לפרש, צריך  אינו  קידש , או  וגירש  עמד 

Løôì Céøö :øîBà äãeäé éaø"מגורשת את "הרי ולומר: – ÇÄÀÈÅÈÄÀÈÅ
מקודשת". את "הרי  iqeiאו iaxk dklde; יא א , גירושין הל' (רמב"ם 

ח ). ג, אישות הל '

ח ה נ ש מ ר ו א ב
øqà çépnäאיסר) שני מעשר  של פירות עליו מחלל  שיהא כדי  – ÇÇÄÇÄÈ

פרוטות), 8 = פונדין  ½ = בדינר 1/24 =Béöç åéìò ìëàå– ÀÈÇÈÈÆÀ
ואכלו , האיסר  חצי  כנגד  שני  מעשר שחילל  íB÷îìכלומר  CìäåÀÈÇÀÈ

øçà,האיסר את עמו  ונטל –ïBécðôa àöBé àeä éøäå ובמקום – ÇÅÇÂÅÅÀËÀÀ
של שערכו  כלומר איסרים, שני  שהוא פונדיון, האיסר שווה האחר 

הקודם, במקומו מאשר שניים פי  כאן הוא ãBòהאיסר åéìò ìëBàÅÈÈ
øqàאיסר של  בשווי  שני  מעשר פירות כנגדו עוד  כאן מחלל  – ÄÈ

וחציו  אכל , כבר האיסר  חצי  וכנגד  שהואיל חולין ; בתורת ואוכלם

הלכך איסר , שהוא פונדיון , חצי  כאן שווה חולין, עדיין  שהוא השני ,
איסר. עוד  עליו ïBécðtאוכל  çépnäכדי איסרים, שני  שהוא – ÇÇÄÇËÀÀ

שני , מעשר  עליו Béöçלחלל  åéìò ìëàåמעשר פירות שחילל – ÀÈÇÈÈÆÀ
איסר, כנגד היינו  הפונדיון , חצי  כנגד  øçàשני  íB÷îì Cìäå– ÀÈÇÀÈÇÅ

הפונדיון, את עמו øqàaונטל àöBé àeä éøäåהאחר ובמקום – ÇÂÅÅÀÄÈ
אחד , איסר אלא הפונדיון של  שוויו âìtאין  ãBò åéìò ìëBà– ÅÈÈÀÈ

שחצי איסר , חצי של בשווי שני  מעשר  פירות כנגדו עוד מחלל

איסר. חצי אלא כאן  שווה אינו חולין, עדיין שהוא çépnäÇÇÄÇהפונדיון,
ãçàå øqàa øNò ãçà åéìò ìëBà ,éðL øNòî ìL øqàÄÈÆÇÂÅÅÄÅÈÈÇÇÈÈÀÄÈÀÆÈ

øqàa äànî–la` ,miax miyexit da exn`pe `id dyw ef dpyn ÄÅÈÀÄÈ
dpynd oeyl oi`e ,md miwegc miyexitd lk.mdit lr zayiizn הרמב"ם

שהניח  במי ברישא ששנינו  שלאחר מברטנורא), הרב גם (וכן מפרש
לירושלים, מחוץ שני מעשר  פירות עליו שיחלל כדי  חולין, של  איסר

עליו  לאכול  שני מעשר של איסר  שהניח במי  ללמדנו הסיפא באה
כדי כנגדו, לאכול חייב הוא כמה מעשר, בקדושת פירותיו  בירושלים

כאן  דנה שני מעשר של איסרים סוגי ובשני  לחולין , יצא שהאיסר 
שנתחלל ובאיסר ודאי , של  שני מעשר בו שנתחלל  באיסר  המשנה:

למעשר ודאי  של  שני מעשר  בין  הבדל  ויש דמאי ; של שני  מעשר  בו
חומש מוסיף לעצמו  ודאי של  שני  מעשר  שהפודה דמאי , של  שני 

מוסיף  אינו דמאי על ואילו מהקרן), רבע שהוא מלבר חומש  (היינו
הרמב"ם: לפי  משנתנו  של  פירושה איפוא וכך `xqiחומש . gipnd

ipy xyrn ly,שני מעשר  בקדושת פירות בירושלים עליו  לאכול  –
שיצא  עד  מהאיסר חלק חלק עליו יתחלל שיאכל מה שכל כלומר

לחולין , xqi`aכולו xyr cg` eilr lke` כלומר עשר– חד א עד
סר אי אוכלב הריהו  דמאי , של  שני מעשר  ממעות הוא האיסר  אם .

שלאחר כלומר  בכלל ), עד  (ולא שבו  עשר האחד  החלק עד עליו
כגון  לחולין, יצא האיסר  שבאיסר, אחדֿעשר חלקי עשרה כנגד  שאכל 

רימונים, עשרה שאכל כיון באיסר, נמכרים רימונים עשר  אחד  אם
שדבר האחדֿעשר, לרימון עוד חוששים ואין לחולין, האיסר  כל  יצא

ובטל ; הוא xqi`aמועט d`nn cg`e ממאה אחד  ועד  כלומר –
אוכל הריהו ודאי , של  שני  מעשר  ממעות הוא האיסר שאם באיסר;

משוויו , חלקים ותשעה תשעים כלומר  באיסר, ממאה אחד עד עליו
באיסר, נמכרות תאנים מאה אם כגון  לחולין, כולו  יוצא הוא ובכך 
חוששים  ואין  לחולין, האיסר יצא תאנים, ותשע תשעים שאכל  כיון 

מועט  שדבר כנגדו, אכל  לא שעדיין בו , שנשאר  ממאה האחד לחלק
מבואר אינו ודאי, לגבי באיסר " ממאה "אחד  של  הטעם הוא. שבמועט

"ואולי כותב: טוב" יום "תוספות בעל אלא הרמב"ם, של  בפירושו
" ונקרא הואיל  בו , נגעו  תרומה וכמו שכעין  תרומה, כמו קודש "

במיעוטו  בטל למאה, ונפל  ממאה אחד  חלק כאן כשיש שבתרומה
במעשר וכאן  ד), (ה, בתרומות ששנינו כמו  השבט, גזל  שאין  במקום

ואף  נתבטל . אכל שלא ממאה אחד שכל  אמרו , גזל  שייך  שלא שני 
מספר ואמרו הקילו במעשר ואחד, מאה צריכים שבתרומה פי על 

äøNòשלם". ìkä :íéøîBà éànL úéa,בודאי בין בדמאי  בין  – ÅÇÇÀÄÇÙÂÈÈ
עשיריתו , אלא בו נשאר ולא שבאיסר, עשיריות תשע כנגד שאכל כיון 

אגוזים  עשרה אם כגון  לחולין, האיסר  יצא כנגדו, עדיין  אכל  שלא
אם  אבל  לחולין , יצא האיסר  מהם, תשעה שאכל כיון  באיסר , נמכרים

כנגדו . לאכול הוא חייב עדיין מתשעה, פחות ìläאכל úéáeÅÄÅ
øNò ãçà éàcea :íéøîBàשני מעשר  ממעות הוא האיסר אם – ÀÄÇÇÇÇÇÈÈ

לחולין . האיסר  יוצא האחדֿעשר, החלק אלא בו  נשאר משלא ודאי, של
לפי הוא, הטעם לחולין . עדיין יצא לא עשיריתו, בו  נשאר  אם אבל 

החומש תוספת את לו נצרף אם אף שבאיסר , האחדֿעשר שהחלק
האיסר (שכן  פרוטה משווה הוא פחות לעצמו, המחללו בו  שחייב
בפרוטה, 8/11 = שבו  עשר  האחד  החלק ונמצא פרוטות, 8 הוא

הכל בין והרי בפרוטה, 2/11 = מהקרן רבע שהיא החומש  ותוספת
חוששים  אין פרוטה משווה פחות שהוא מה "וכל  בפרוטה), 10/11 =

מן  ענין  לשום ולא ההקדש מן  נהנה לענין ולא גזל  לענין לא לו 
הרי בפרוטה), 8/10 (שהיא עשיריתו  בו  נשאר אם אבל  העניינים".

8/10) לפרוטה הכל מצטרף בפרוטה) 2/10 (שהוא החומש בתוספת
עוד לאכול  וחייב לה, חוששים ולפיכך ,(1 = 10/10 = 2/10 ועוד 

izdw - zex`ean zeipyn
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האיסר. äøNòכנגד  éàîcáeשני מעשר ממעות הוא האיסר ואם – ÇÀÇÂÈÈ
לחולין , האיסר יצא עשיריתו , אלא בו  נשאר שלא כיון דמאי, של

כמו  חומש, בתוספת חייבים אין  דמאי  של  שני  מעשר שבחילול 
פרוטה, משווה פחות הוא הרי  איסר  של  ועשיריתו  לעיל , שהקדמנו 

לכך . חוששים אין  m"anxdולכן  wqet oke:( הלל בית "gipnd(כדברי
x`yp `ly cr eilr lk`y oeik ,jlede ecbpk lke` zeidl xyrn ly xpic
,i`nc lya ?mixen` mixac dna .oilegl `vi ,dhextn zegt `l` epnn

cr oilegl `vi `l i`ce lya la`dhext deeyn zegt epnn x`yiiy
deey iyneg drax`n zegt epnn x`ypy oebk ,ynegd z` oitiqeny xg`

."dhext
לכתחילה  להוציא שני  במעשר  מזלזלים היאך  זה: פירוש על  מקשה הרא"ש
שאמר ב), (נב, מציעא בבא במסכת מובא והרי  פרוטה, משווה  פחות לחולין 
מחוללין וחומשו  "הוא אומר: – פרוטה שווה בו  שאין  שני  מעשר חזקיה:

) הראשונות" מעות llegnעל  `di df s`e ,icia ocere ipy xyrn dilr izlligy
Ð zernd oze` lr) מעותיו  לצמצם לאדם לו  אפשר שאי לפי llglרש"י),

lr siqen `ed ,lelig `la elke` `vnpe zegtln `xi `edy jezny ,mevnva miieeya
Ð scer eze` lr ellgn `ed ixd dhext deeyn zegt el yiyk jkld ,einc.( רש"י

ראשון, בפדיון  אלא בפדיונו חומש מוסיפים אין שני  שמעשר  קשה, ועוד  –
ועוד, – הוא. שני  שפדיון  חומש, להוסיף צריך  אינו זה איסר וכשמחלל
הסובר, אליעזר רבי  בדברי כאן שנחלקו  זו, משנה על  מובא שבירושלמי 
ראשון ), (מעשר הראשון  על  נאמן  שני ) מעשר  על  (היינו  השני  על שהנאמן
שבירושלמי. אליעזר רבי  לדברי  ענין כל  כאן אין הרי  הרמב"ם פירוש ולפי

כאן שהמדובר אחרת, בדרך הירושלמי  פי על משנתנו  מפרש הר "ש ואמנם
שאר עם ועירבבם איסר, על שני מעשר פירות שחילל  הארץ עם שראה בחבר 
ומותר כמתוקנים הם חשובים מהתערובת פירות כמה המשנה ודנה פירותיו ,
שהבאנו (כפי אליעזר  כרבי סובר  קמא תנא דמאי. לעשרם בלי  לאכלם לחבר
וראהו הואיל כלומר  הראשון, על  נאמן השני על שהנאמן  מהירושלמי ), לעיל 
ותרם  ראשון, מעשר  גם שהפריש תולים אנו איסר , על  שני  מעשר  פירות מחלל

ולפיכך  אחר, ממקום מעשר  תרומת `xqiעליו  xyr cg` eilr lke` הגירסה (כך
"באיסר"), גירסתנו כפי ולא הירושלמי, xqi`aלפי d`nn cg`eהמעשר שאם –

ויחד איסרים, תשעה הם המעשר  מהם שהופרש החולין  הרי איסר , שווה השני
תשע  הם אלו  איסרים עשרה איסרים; עשרה הם הרי  שנתחלל  המעשר  עם
כל של  שוויים ונמצא ראשון , מעשר מהם שהופרש הפירות, כל של עשיריות

ו איסר עשר  אחד (הפירות האיסר =9/1תשיעית 119/100=10/9,(10:
עליו שתרם אומרים ואנו איסר, ותשיעית איסר הוא הראשון  שהמעשר כלומר
חולין כאן  שיש הרי  בתבואה, וערבבו וחזר  אחר , ממקום מעשר תרומת

כאן : ששנינו וזהו  האיסר ותשיעית איסר עשר  אחד  `cgמתוקנים eilr lke`"
,"xqi`a d`nn cg`e xqi` xyrואיסר איסר  מכל  מלבר ממאה ואחד  כלומר 

= הכל  ובסך  מלגו, ואיסר  איסר מכל 1/99 (היינו האיסרים עשר אחד של 
האיסר. תשיעית שהם (11/99dxyr lkd :mixne` i`ny ziaשמאי בית –

אוכל החבר אין  הלכך הראשון, על נאמן  ואינו השני על  שנאמן סוברים
באיסר. שלו  שני  מעשר שחילל  וראהו הואיל איסרים, עשרה כנגד  אלא

ראשון מעשר  מספק ממנו  להפריש החבר  צריך  lld.(y"`xd)ברם, zia
xyr cg` i`cea :mixne`שחילל שני  מעשר  אותו  שהופרש החבר ראה אם –

תנא  כדעת איסר עשר אחד כנגד  מתבואתו  אוכל  טבל, ודאי  שהיו מפירות
בפרוטרוטים, לדייק חש שלא אלא באיסר, ממאה אחד  גם וכן  i`ncaeקמא,

dxyr עשרה אלא אוכל אינו דמאי , בפירות כן עושה ראהו אם אבל –
הראשון. המעשר  על נאמן שאינו איסרים,

זה  הארץ עם שתיקן כיון  מגמגם, "ולבי  הרא"ש: כותב זה פירוש על  אף
אותו כן  אם מתוקנים, מפירותיו  שקצת לו מאמינים ואנו  מפירותיו , קצת
שמה  מתוקן, בחזקת כולו  יהיה המתוקנים הפירות אלו  בו  שעירבב הכרי 
ועוד הטבל ?!... עם ומערבם כשחוזר  המועטים הפירות אלו  בתיקון הרוויח
שנוי: שבמשנתנו  ועוד, הארץ? עם שביד  בפירות ודאי שייך מה קשה,
ואיסר, איסר  מכל ממאה אחד יוצא: פירושו  ולפי באיסר " ממאה "ואחד 
לעולם  "המאיר הרא"ש: ומסיים מלבר... ממאה אחד לפרש הוא נדחק וכן 

תורתו ". במאור עינינו יאיר

בעל ידי על קצת מתיישבות הרמב"ם פירוש על  הרא"ש של  קושיותיו  אמנם
מפרש  מברטנורא הרב ואף יד ), ח, שני  מעשר  הל ' שם (עיין  משנה" "כסף
מתאים  שאינו  הוא, דחוק זה פירוש עיקר  אבל הרמב"ם. פי  על  משנתנו  את
הרמב"ם  פירוש על הרבה שמדקדק טוב", יום "תוספות (עיין המשנה ללשון

הר"ש). לפירוש יותר  ונוטה

בעל עלאף וגם הרמב"ם פירוש על גם הרבה מקשה ראשונה" "משנה
הוא  שהמדובר  מיוחדת, בדרך המשנה את לפרש בא והוא הר"ש, פירוש
שיתחלל עד  מעט מעט עליו לאכול  ודעתו  שני מעשר של  איסר במניח
בסעודה  שאין  עד  הרבה לסעודות אכילתו  במחלק במשנתנו  ונחלקו כולו,
אינו מפרוטה פחות שהרי  אסור , או כך  לעשות מותר אם פרוטה, שיעור 

נתפס.

לפרש  מתחבט והוא הפירושים, כל  על מקשה ישראל " "תפארת בעל  גם כן
שם). (עיין  הירושלמי  פי  על המשנה את

הם  קשים ישראל " ו "תפארת ראשונה" "משנה של  פירושיהם גם אבל 
יותר. להאריך  המקום כאן  ואין  ודחוקים,

i y i l y m e i
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íéàöîpä úBònä ìk מבירושלים חוץ זמן , ובכל מקום בכל – ÈÇÈÇÄÀÈÄ
ב), ז , (שקלים הרגל  ïélçבימי  elà éøä שמא חוששים ואין  – ÂÅÅËÄ

הן , שני  מעשר  úBònäנמצאelôàשל  íòå óñkä íò áäæ øðéc ÂÄÄÇÈÈÄÇÆÆÀÄÇÈ
לשער מקום ויש  בזה, זה לערבם אדם בני דרך  שאין  נחושת, של –
והשאר זהב, דינרי  על שני מעשר  לחלל רגילים שכן  שני, מעשר שהם

מעות  על והנותר  הכסף, על אותו  מחללים זהב לדינר  מגיע שאינו 
לכך . חוששים אין  מקום מכל יחד, אותם ומערבים àöîÈÈנחושת,

ïëBúa,המעות בתוך  –Nøç,חרס כלי  של  שבר –:åéìò áeúëå ÀÈÆÆÀÈÈÈ
øNòî," מעשר" תיבת החרס על וכתובה –øNòî äæ éøäהרי – ÇÂÅÂÅÆÇÂÅ

מכלי הוא זה חרס שמא אומרים, ואין שני, מעשר  הללו המעות כל
הם, חולין הללו המעות ואילו  שני, מעשר  בתוכו  הואילשהיה אלא

הרי הן , שני  מעשר שהמעות לסימן החרס כאן  שהוכנס יותר ומסתבר
שני. מעשר זה

י ה נ ש מ ר ו א ב

תיבת  עליו  שכתובה כלי  במוצא ללמד משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב
"קרבן ".
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úëzî ìL äéä,ïaø÷ àeä,ïélç BëBúaM äîe.Bì eøîà:ïaø÷ì ïélç ïéñðBk úBéäì íãà éða Cøc ïéà. ¨¨¤©¤¤¨§¨©¤§ª¦¨§¥¤¤§¥¨¨¦§§¦ª¦§¨§¨
‡È'÷ åéìò áeúëå éìk àöBnä–ïaø÷,'î–øNòî,'ã–éàîc,'è–ìáè,'ú–äîeøz,äðkñ úòLaL ©¥§¦§¨¨¨¨§¨©£¥§©¤¤§¨¤§¨©©¨¨

äîeøz úçz 'ú ïéáúBk eéä.éñBé éaøøîBà:íä íãà éða úBîL ílk.øîàéñBé éaø:úéáç àöî elôà, ¨§¦©©§¨©¦¥¥ª¨§§¥¨¨¥¨©©¦¥£¦¨¨¨¦
úBøt äàìî àéäå,äéìò áeúëå:äîeøz–ïélç elà éøä,øîBà éðàL:äîeøz úBøt äàìî äúéä ã÷zLà §¦§¥¨¥§¨¨¤¨§¨£¥¥ª¦¤£¦¥¤§§©¨§¨§¥¨¥§¨

dpôe. ¦¨
·ÈBðáì øîBàä:Bæ úéåæa éðL øNòî,àöîeúøçà úéåæa–ïélç elà éøä.äðî íL äéä,íéúàî àöîe– ¨¥¦§©£¥¥¦§¨¦¨¨§¨¦©¤¤£¥¥ª¦¨¨¨¨¤¨¨¨©¦

ïélç øàMä.íéúàî,äðî àöîe–øNòî ìkä. ©§¨ª¦¨©¦¨¨¨¤©Ÿ©£¥

:íéîëçë äëìäå .ïáø÷ åëåúáù äîå ïéìåç àåäù åãåî ñøç ìùáã ,ãáìá úëúî ìùá àìà äãåäé 'øã äéìò ïðáø åâéìôà
`i.oaxw sew:ùã÷ä.i`nc 'c:õøàä íòî çå÷ì.dpkqd zrya:úåöîä íéé÷ì àìù åøæâù.od mc` ipa zeny,úä÷ óå÷ ,úåîù éùàø ìù úåéúåà

:ïéìåç ìëäå .äéáåè 'è ,ìàéðã 'ã.dpite dnexz zexit d`ln dzid cwzy`çéðî äéä àìå äì øéøâ äåä øøâî äîåøúì äðéôã àúéà íà éøáñ ïðáøå
:éñåé éáøë äëìä ïéàå .íù áåúë äîåøú íù

ai.oileg el` ixdîù äî:ìèéð éðù øùòî øîåà éðàù ïéìåç éåä àö.dpn my ixdøùòî äðî ,íéúàî àöîå éðù øùòî ìù äðî íù éøä åéáà åì øîà
:ïä íéøçà åìàå ìèéð øùòî ìù äðîä ïðéøîà àìå .ïéìåç äðîå.dpn `vne miz`n:øùòî àöîù äðîä äðî àöîå íéúàî íù éøä åéáà åì øîà

`xephxa yexit

äéä íà :øîBà äãeäé éaø ,ïaø÷ :åéìò áeúëå éìk àöBnäÇÅÀÄÀÈÈÈÈÀÈÇÄÀÈÅÄÈÈ
ñøç ìL,חרס של  היה הכלי אם –ïélç àeä, חולין הכלי – ÆÆÆËÄ

למקדש, חרס כלי להקדיש  אדם בני דרך  ÷ïaøשאין  BëBúaM äîeÇÆÀÈÀÈ
שבתוכו; למה היא הכוונה "קרבן" עליו  שכתוב שמה הקדש, כלומר  –

úëzî ìL äéä íàå כסף של כגון  מתכת, של  היה הכלי ואם – ÀÄÈÈÆÇÆÆ
נחושת, של  ÷ïaøאו àeä,הקדש הוא הכלי  –ïélç BëBúaM äîe ÈÀÈÇÆÀËÄ

לכלי היא שהכוונה מסתבר בחוץ, הכלי  על הוא והסימן  שהואיל  –

Bìעצמו . eøîà:יהודה לרבי  חכמים –úBéäì íãà éða Cøc ïéà ÈÀÅÆÆÀÅÈÈÄÀ
ïaø÷ì ïélç ïéñðBk,"קרבן" שהוא כלי  לתוך חולין  להכניס – ÀÄËÄÀÈÀÈ

הכלי בין  הקדש , הכל מתכת של  הכלי היה אם ולפיכך  הקדש , היינו 
של בכלי  אלא יהודה רבי  על חכמים נחלקו  ולא שבתוכו. מה בין 

ומה  חולין הוא שהכלי הם מודים חרס של  בכלי אבל בלבד , מתכת
"קרבן ". minkgk.שבתוכו dklde

i r i a x m e i
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'÷ åéìò áeúëå éìk àöBnä,קו"ף האות הכלי על וכתובה – ÇÅÀÄÀÈÈÈ
ïaø÷לתי סימן זה הרי הקדש ;– דהיינו  "קרבן ", כתובה î'בת אם – ÈÀÈ

מ"ם, האות הכלי מעשרøNòîעל הוא שבתוכו שמה הוא סימן  – ÇÂÅ
יותר(רמב"ם );שני  תולים ראשון , מעשר שהוא שאפשר  פי על  ואף

עליו  כתב מה ולשם כחולין , דינו ראשון מעשר  שהרי  שני , במעשר
לא  ממנו, ניטלה לא שעדיין  מעשר  תרומת משום ואם "מעשר "?!

תקלה, לידי  ולבוא מתוקן" "מעשר  להבין שאפשר  "מעשר", כותב היה
תולים  מ' שכתוב וכיון טבל); (מעשר מ"ט או  ת"מ כותב: היה אלא

שני ישראל ").במעשר  "תפארת  שם "; אנשי בתוספתא ("תוספות  ברם,
כלומר החומרות, שתי  עליו  מטילים סתם, "מעשר " כתוב שאם משמע

מעשר, תרומת ממנו  ומפרישים ראשון  מעשר  הוא שמא שחוששים
אותו . ופודים שני מעשר הוא האות ã'ושמא הכלי על כתובה אם –

פירותéàîcדל "ת, דמאי , הוא שבתוכו שמה הוא סימן  שנלקחו – ÀÇ
הארץ, טי"ת,è'מעם האות כתובה אם –ìáè שמה סימן זה הרי – ÆÆ

טבל. תי"ו ,ú'שבתוכו האות כתובה אם –äîeøz סימן זה הרי – ÀÈ
תרומה, שבתוכו  äðkñשמה úòLaL,מצוות לקיים שלא כשגזרו  – ÆÀÈÇÇÈÈ

äîeøz úçz 'ú ïéáúBk eéä,דמאי תחת ד' טבל, תחת ט' וכן  – ÈÀÄÇÇÀÈ
תיבות. בראשי אלו דברים רושמים שהיו  כלומר  וכו', מעשר תחת מ'

é éaøíä íãà éða úBîL ílk :øîBà éñB כליהם על  שרשמו – ÇÄÅÅËÈÀÀÅÈÈÅ
וכיוצא  משה, – מ' קהת, – ק' כגון  שמותיהם, של התיבות ראשי 
אותיות  ולדעתם שהואיל אומר , החכמים של לדבריהם יוסי  ורבי  בזה;

בני שמות של תיבות ראשי אלא שאינן  לומר  יש  תיבות, על מוכיחות

כתוב  אפילו עצמו , יוסי רבי  לדעת ברם חולין; הכלי  שבתוך  ומה אדם
בסיפא  כמפורש  חולין, שבתוכו  מה הרי בפירוש, "תרומה" הכלי  על 

úBøt,(ר"ש). äàìî àéäå ,úéáç àöî elôà :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÂÄÈÈÈÄÀÄÀÅÈÅ
äîeøz :äéìò áeúëå,במפורש התיבה כל  אפילו  –elà éøä ÀÈÈÆÈÀÈÂÅÅ

ïélç,הם חולין  שבחבית הפירות –ã÷zLà :øîBà éðàL בשנה) ËÄÆÂÄÅÆÀÀÇ
dpôeשעברה) äîeøz úBøt äàìî äúéä מהחבית הפירות את – ÈÀÈÀÅÈÅÀÈÄÈ

סוברים, חכמים ברם, הסימן . את למחוק ושכח חולין, בה והכניס
הסימן. את מוחק היה מהחבית, התרומה את מפנה היה oi`eשאילו 

.iqei iaxk dkld
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úøçà úéåæa àöîe ,Bæ úéåæa éðL øNòî :Bðáì øîBàä– ÈÅÄÀÇÂÅÅÄÀÈÄÈÈÀÈÄÇÆÆ
אחרת, בזוית פירות מצא ïélçובנו  elà éøä שמצא הפירות – ÂÅÅËÄ

אחרים  פירות ואלו כבר , ניטלו  מעשר פירות אומר: שאני  הם, חולין 

äðîהם. íL äéä:גורסים ויש –,dpn my ixd:לבנו האומר  כלומר , ÈÈÈÈÆ
שני  מעשר  של מנה שם זוז),הרי  מאה = íéúàî(מנה àöîe– ÈÈÈÇÄ

ïélçזוז , øàMäשאמר מה על יתיר הבן, שמצא השאר  כלומר , – ÇÀÈËÄ
ואין  חולין, ומנה מעשר הוא שמנה והיינו  חולין , הוא הרי אביו, לו 

הם. אחרים ואלו  ניטל  מעשר  של  שהמנה אומרים –íéúàîאנו  ÈÇÄ
שני , מעשר של מאתיים שם הרי לבנו : äðîהאומר  àöîe והבן – ÈÈÈÆ

מנה, øNòîמצא ìkäלפי מעשר , הוא שמצא המנה כלומר – ÇÙÇÂÅ
מונח. עדיין ומנה ניטל  שמנה אומרים, שאנו 

i y i n g m e i
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מאכל... עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו "וכי כג-כד ): יט, (ויקרא בתורה כתוב
קודש פריו  כל יהיה הרביעית ובשנה יאכל . לא ערלים לכם יהיה שנים שלש 
חכמים  בלשון נקרא להינטעו הרביעית בשנה מאכל אילן  כל  מכאן , לה'". הילולים

,"irax rhp"נקרא להינטעו הרביעית בשנה כרם irax";וכן  mxk",התורה ולימדה
משום  ובהנאה באכילה אסורים להינטעו , הראשונות השנים בשלוש האילן  שפירות
שני, מעשר  כקדושת הם קודש  רבעי כרם או  רבעי נטע פירות ואילו  "ערלה",
קשה  ואם שני ; מעשר של הפירות כדין  שם ולאכלם לירושלים להעלותם וצריך
המעות  את ומעלים מעות, על אותם מחללים לירושלים, הפירות את להעלות
מעשר  בכסף שנוהגים כמו  ושתיה, אכילה דברי על שם אותם ומוציאים לירושלים
במסכתנו כאן נוספו שני, מעשר כדיני הם רבע כרם או  רבעי נטע שדיני  וכיון שני .
הראשונות  המשניות בחמש הנישנים רבעי , כרם או  רבעי  נטע של הדינים פרטי

פרקנו. של 
שונה  אחד  ברבי : שמעון  ורבי  חייא רבי  מחלוקת מובאת א) לה, (ברכות בבבלי
שונה  ואחד בכרם, אלא רבעי  תורת נאמרה לא שלדעתו רבעי ", "כרם מקום בכל

izdw - zex`ean zeipyn
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קצג i dpyn iriax wxt ipy xyrn zkqn

Ëíéàöîpä úBònä ìk,ïélç elà éøä,úBònä íòå óñkä íò áäæ øðéc elôà.áeúëå Nøç ïëBúa àöî ¨©¨©¦§¨¦£¥¥ª¦£¦¦©¨¨¦©¤¤§¦©¨¨¨§¨¤¤§¨
åéìò:øNòî,øNòî äæ éøä. ¨¨©£¥£¥¤©£¥
Èåéìò áeúëå éìk àöBnä:ïaø÷–äãeäé éaøøîBà:ñøç ìL äéä íà,ïélç àeä,BëBúaM äîeïaø÷.íàå ©¥§¦§¨¨¨¨§¨©¦§¨¥¦¨¨¤¤¤ª¦©¤§¨§¨§¦

éñåúùëåìéôàù åì íéùùåç ïéà åúéøéùòî úåçô äéäé íàå ,äì íéùùåç êëéôìå ,äèåøô ìëä [ïéá] äéäé øáìî àùîåç åðééä åâìî òéáø àåäã ùîåç åéìò ó
úåçô àåä åúéøéùòå ,éàîãä ìò ùîåç ïéáééç ïéàù éôì ,äøùò éàîãáå ,øùò ãçà éàãåá åøîà êëéôìå .äèåøô äåùî úåçô åá äéäé ùîåçä úôñåú íò

:ä"áë äëìäå ,äèåøô äåùî
h.mi`vnpd zernd lkíå÷î ìëá:ìâøä úåîéî õåç äðùä úåîé øàùá íéìùåøéáå .äðùä úåîé øàùá ïéá ìâøá ïéá.oileg el` ixdíäì ïéùùåç ïéàå

:íä éðù øùòî ìù úåòî àîù.zernd mre sqkd mr adf xpic elit`ììçì ïéìéâøù éðù øùòî ìù úåòî åììä øîéîì àëéàå ,ãçé ïáøòì êøã ïéàù
:ïðéùééç àì éëä åìéôà ,ãçé ïúåà ïéáøòîå úùçð ìù úåòî ìò øúåîäå óñëä ìò åììçî áäæ øðéãì òéâî åðéàù øàùðäå áäæ éøðéã ìò øùòîä.okeza `vn

:åëåúá íéðåúð úåòîäù øåøöä åà ñéëä êåúá
i.oileg `ed:áúëð åëåúáù äî íù ìòå ,úéáä ÷ãáì ïéñøç ùéã÷äì íãà éðá êøã ïéàù.oaxw `ed:ùã÷ä øîåìë.oaxw jezl oilegàìå .ïáø÷ ìëäå

`xephxa yexit

האיסר. äøNòכנגד  éàîcáeשני מעשר ממעות הוא האיסר ואם – ÇÀÇÂÈÈ
לחולין , האיסר יצא עשיריתו , אלא בו  נשאר שלא כיון דמאי, של

כמו  חומש, בתוספת חייבים אין  דמאי  של  שני  מעשר שבחילול 
פרוטה, משווה פחות הוא הרי  איסר  של  ועשיריתו  לעיל , שהקדמנו 

לכך . חוששים אין  m"anxdולכן  wqet oke:( הלל בית "gipnd(כדברי
x`yp `ly cr eilr lk`y oeik ,jlede ecbpk lke` zeidl xyrn ly xpic
,i`nc lya ?mixen` mixac dna .oilegl `vi ,dhextn zegt `l` epnn

cr oilegl `vi `l i`ce lya la`dhext deeyn zegt epnn x`yiiy
deey iyneg drax`n zegt epnn x`ypy oebk ,ynegd z` oitiqeny xg`

."dhext
לכתחילה  להוציא שני  במעשר  מזלזלים היאך  זה: פירוש על  מקשה הרא"ש
שאמר ב), (נב, מציעא בבא במסכת מובא והרי  פרוטה, משווה  פחות לחולין 
מחוללין וחומשו  "הוא אומר: – פרוטה שווה בו  שאין  שני  מעשר חזקיה:

) הראשונות" מעות llegnעל  `di df s`e ,icia ocere ipy xyrn dilr izlligy
Ð zernd oze` lr) מעותיו  לצמצם לאדם לו  אפשר שאי לפי llglרש"י),

lr siqen `ed ,lelig `la elke` `vnpe zegtln `xi `edy jezny ,mevnva miieeya
Ð scer eze` lr ellgn `ed ixd dhext deeyn zegt el yiyk jkld ,einc.( רש"י

ראשון, בפדיון  אלא בפדיונו חומש מוסיפים אין שני  שמעשר  קשה, ועוד  –
ועוד, – הוא. שני  שפדיון  חומש, להוסיף צריך  אינו זה איסר וכשמחלל
הסובר, אליעזר רבי  בדברי כאן שנחלקו  זו, משנה על  מובא שבירושלמי 
ראשון ), (מעשר הראשון  על  נאמן  שני ) מעשר  על  (היינו  השני  על שהנאמן
שבירושלמי. אליעזר רבי  לדברי  ענין כל  כאן אין הרי  הרמב"ם פירוש ולפי

כאן שהמדובר אחרת, בדרך הירושלמי  פי על משנתנו  מפרש הר "ש ואמנם
שאר עם ועירבבם איסר, על שני מעשר פירות שחילל  הארץ עם שראה בחבר 
ומותר כמתוקנים הם חשובים מהתערובת פירות כמה המשנה ודנה פירותיו ,
שהבאנו (כפי אליעזר  כרבי סובר  קמא תנא דמאי. לעשרם בלי  לאכלם לחבר
וראהו הואיל כלומר  הראשון, על  נאמן השני על שהנאמן  מהירושלמי ), לעיל 
ותרם  ראשון, מעשר  גם שהפריש תולים אנו איסר , על  שני  מעשר  פירות מחלל

ולפיכך  אחר, ממקום מעשר  תרומת `xqiעליו  xyr cg` eilr lke` הגירסה (כך
"באיסר"), גירסתנו כפי ולא הירושלמי, xqi`aלפי d`nn cg`eהמעשר שאם –

ויחד איסרים, תשעה הם המעשר  מהם שהופרש החולין  הרי איסר , שווה השני
תשע  הם אלו  איסרים עשרה איסרים; עשרה הם הרי  שנתחלל  המעשר  עם
כל של  שוויים ונמצא ראשון , מעשר מהם שהופרש הפירות, כל של עשיריות

ו איסר עשר  אחד (הפירות האיסר =9/1תשיעית 119/100=10/9,(10:
עליו שתרם אומרים ואנו איסר, ותשיעית איסר הוא הראשון  שהמעשר כלומר
חולין כאן  שיש הרי  בתבואה, וערבבו וחזר  אחר , ממקום מעשר תרומת

כאן : ששנינו וזהו  האיסר ותשיעית איסר עשר  אחד  `cgמתוקנים eilr lke`"
,"xqi`a d`nn cg`e xqi` xyrואיסר איסר  מכל  מלבר ממאה ואחד  כלומר 

= הכל  ובסך  מלגו, ואיסר  איסר מכל 1/99 (היינו האיסרים עשר אחד של 
האיסר. תשיעית שהם (11/99dxyr lkd :mixne` i`ny ziaשמאי בית –

אוכל החבר אין  הלכך הראשון, על נאמן  ואינו השני על  שנאמן סוברים
באיסר. שלו  שני  מעשר שחילל  וראהו הואיל איסרים, עשרה כנגד  אלא

ראשון מעשר  מספק ממנו  להפריש החבר  צריך  lld.(y"`xd)ברם, zia
xyr cg` i`cea :mixne`שחילל שני  מעשר  אותו  שהופרש החבר ראה אם –

תנא  כדעת איסר עשר אחד כנגד  מתבואתו  אוכל  טבל, ודאי  שהיו מפירות
בפרוטרוטים, לדייק חש שלא אלא באיסר, ממאה אחד  גם וכן  i`ncaeקמא,

dxyr עשרה אלא אוכל אינו דמאי , בפירות כן עושה ראהו אם אבל –
הראשון. המעשר  על נאמן שאינו איסרים,

זה  הארץ עם שתיקן כיון  מגמגם, "ולבי  הרא"ש: כותב זה פירוש על  אף
אותו כן  אם מתוקנים, מפירותיו  שקצת לו מאמינים ואנו  מפירותיו , קצת
שמה  מתוקן, בחזקת כולו  יהיה המתוקנים הפירות אלו  בו  שעירבב הכרי 
ועוד הטבל ?!... עם ומערבם כשחוזר  המועטים הפירות אלו  בתיקון הרוויח
שנוי: שבמשנתנו  ועוד, הארץ? עם שביד  בפירות ודאי שייך מה קשה,
ואיסר, איסר  מכל ממאה אחד יוצא: פירושו  ולפי באיסר " ממאה "ואחד 
לעולם  "המאיר הרא"ש: ומסיים מלבר... ממאה אחד לפרש הוא נדחק וכן 

תורתו ". במאור עינינו יאיר

בעל ידי על קצת מתיישבות הרמב"ם פירוש על  הרא"ש של  קושיותיו  אמנם
מפרש  מברטנורא הרב ואף יד ), ח, שני  מעשר  הל ' שם (עיין  משנה" "כסף
מתאים  שאינו  הוא, דחוק זה פירוש עיקר  אבל הרמב"ם. פי  על  משנתנו  את
הרמב"ם  פירוש על הרבה שמדקדק טוב", יום "תוספות (עיין המשנה ללשון

הר"ש). לפירוש יותר  ונוטה

בעל עלאף וגם הרמב"ם פירוש על גם הרבה מקשה ראשונה" "משנה
הוא  שהמדובר  מיוחדת, בדרך המשנה את לפרש בא והוא הר"ש, פירוש
שיתחלל עד  מעט מעט עליו לאכול  ודעתו  שני מעשר של  איסר במניח
בסעודה  שאין  עד  הרבה לסעודות אכילתו  במחלק במשנתנו  ונחלקו כולו,
אינו מפרוטה פחות שהרי  אסור , או כך  לעשות מותר אם פרוטה, שיעור 

נתפס.

לפרש  מתחבט והוא הפירושים, כל  על מקשה ישראל " "תפארת בעל  גם כן
שם). (עיין  הירושלמי  פי  על המשנה את

הם  קשים ישראל " ו "תפארת ראשונה" "משנה של  פירושיהם גם אבל 
יותר. להאריך  המקום כאן  ואין  ודחוקים,
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íéàöîpä úBònä ìk מבירושלים חוץ זמן , ובכל מקום בכל – ÈÇÈÇÄÀÈÄ
ב), ז , (שקלים הרגל  ïélçבימי  elà éøä שמא חוששים ואין  – ÂÅÅËÄ

הן , שני  מעשר  úBònäנמצאelôàשל  íòå óñkä íò áäæ øðéc ÂÄÄÇÈÈÄÇÆÆÀÄÇÈ
לשער מקום ויש  בזה, זה לערבם אדם בני דרך  שאין  נחושת, של –
והשאר זהב, דינרי  על שני מעשר  לחלל רגילים שכן  שני, מעשר שהם

מעות  על והנותר  הכסף, על אותו  מחללים זהב לדינר  מגיע שאינו 
לכך . חוששים אין  מקום מכל יחד, אותם ומערבים àöîÈÈנחושת,

ïëBúa,המעות בתוך  –Nøç,חרס כלי  של  שבר –:åéìò áeúëå ÀÈÆÆÀÈÈÈ
øNòî," מעשר" תיבת החרס על וכתובה –øNòî äæ éøäהרי – ÇÂÅÂÅÆÇÂÅ

מכלי הוא זה חרס שמא אומרים, ואין שני, מעשר  הללו המעות כל
הם, חולין הללו המעות ואילו  שני, מעשר  בתוכו  הואילשהיה אלא

הרי הן , שני  מעשר שהמעות לסימן החרס כאן  שהוכנס יותר ומסתבר
שני. מעשר זה
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תיבת  עליו  שכתובה כלי  במוצא ללמד משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב
"קרבן ".
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äéä íà :øîBà äãeäé éaø ,ïaø÷ :åéìò áeúëå éìk àöBnäÇÅÀÄÀÈÈÈÈÀÈÇÄÀÈÅÄÈÈ
ñøç ìL,חרס של  היה הכלי אם –ïélç àeä, חולין הכלי – ÆÆÆËÄ

למקדש, חרס כלי להקדיש  אדם בני דרך  ÷ïaøשאין  BëBúaM äîeÇÆÀÈÀÈ
שבתוכו; למה היא הכוונה "קרבן" עליו  שכתוב שמה הקדש, כלומר  –

úëzî ìL äéä íàå כסף של כגון  מתכת, של  היה הכלי ואם – ÀÄÈÈÆÇÆÆ
נחושת, של  ÷ïaøאו àeä,הקדש הוא הכלי  –ïélç BëBúaM äîe ÈÀÈÇÆÀËÄ

לכלי היא שהכוונה מסתבר בחוץ, הכלי  על הוא והסימן  שהואיל  –

Bìעצמו . eøîà:יהודה לרבי  חכמים –úBéäì íãà éða Cøc ïéà ÈÀÅÆÆÀÅÈÈÄÀ
ïaø÷ì ïélç ïéñðBk,"קרבן" שהוא כלי  לתוך חולין  להכניס – ÀÄËÄÀÈÀÈ

הכלי בין  הקדש , הכל מתכת של  הכלי היה אם ולפיכך  הקדש , היינו 
של בכלי  אלא יהודה רבי  על חכמים נחלקו  ולא שבתוכו. מה בין 

ומה  חולין הוא שהכלי הם מודים חרס של  בכלי אבל בלבד , מתכת
"קרבן ". minkgk.שבתוכו dklde

i r i a x m e i

א י ה נ ש מ ר ו א ב

'÷ åéìò áeúëå éìk àöBnä,קו"ף האות הכלי על וכתובה – ÇÅÀÄÀÈÈÈ
ïaø÷לתי סימן זה הרי הקדש ;– דהיינו  "קרבן ", כתובה î'בת אם – ÈÀÈ

מ"ם, האות הכלי מעשרøNòîעל הוא שבתוכו שמה הוא סימן  – ÇÂÅ
יותר(רמב"ם );שני  תולים ראשון , מעשר שהוא שאפשר  פי על  ואף

עליו  כתב מה ולשם כחולין , דינו ראשון מעשר  שהרי  שני , במעשר
לא  ממנו, ניטלה לא שעדיין  מעשר  תרומת משום ואם "מעשר "?!

תקלה, לידי  ולבוא מתוקן" "מעשר  להבין שאפשר  "מעשר", כותב היה
תולים  מ' שכתוב וכיון טבל); (מעשר מ"ט או  ת"מ כותב: היה אלא

שני ישראל ").במעשר  "תפארת  שם "; אנשי בתוספתא ("תוספות  ברם,
כלומר החומרות, שתי  עליו  מטילים סתם, "מעשר " כתוב שאם משמע

מעשר, תרומת ממנו  ומפרישים ראשון  מעשר  הוא שמא שחוששים
אותו . ופודים שני מעשר הוא האות ã'ושמא הכלי על כתובה אם –

פירותéàîcדל "ת, דמאי , הוא שבתוכו שמה הוא סימן  שנלקחו – ÀÇ
הארץ, טי"ת,è'מעם האות כתובה אם –ìáè שמה סימן זה הרי – ÆÆ

טבל. תי"ו ,ú'שבתוכו האות כתובה אם –äîeøz סימן זה הרי – ÀÈ
תרומה, שבתוכו  äðkñשמה úòLaL,מצוות לקיים שלא כשגזרו  – ÆÀÈÇÇÈÈ

äîeøz úçz 'ú ïéáúBk eéä,דמאי תחת ד' טבל, תחת ט' וכן  – ÈÀÄÇÇÀÈ
תיבות. בראשי אלו דברים רושמים שהיו  כלומר  וכו', מעשר תחת מ'

é éaøíä íãà éða úBîL ílk :øîBà éñB כליהם על  שרשמו – ÇÄÅÅËÈÀÀÅÈÈÅ
וכיוצא  משה, – מ' קהת, – ק' כגון  שמותיהם, של התיבות ראשי 
אותיות  ולדעתם שהואיל אומר , החכמים של לדבריהם יוסי  ורבי  בזה;

בני שמות של תיבות ראשי אלא שאינן  לומר  יש  תיבות, על מוכיחות

כתוב  אפילו עצמו , יוסי רבי  לדעת ברם חולין; הכלי  שבתוך  ומה אדם
בסיפא  כמפורש  חולין, שבתוכו  מה הרי בפירוש, "תרומה" הכלי  על 

úBøt,(ר"ש). äàìî àéäå ,úéáç àöî elôà :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÂÄÈÈÈÄÀÄÀÅÈÅ
äîeøz :äéìò áeúëå,במפורש התיבה כל  אפילו  –elà éøä ÀÈÈÆÈÀÈÂÅÅ

ïélç,הם חולין  שבחבית הפירות –ã÷zLà :øîBà éðàL בשנה) ËÄÆÂÄÅÆÀÀÇ
dpôeשעברה) äîeøz úBøt äàìî äúéä מהחבית הפירות את – ÈÀÈÀÅÈÅÀÈÄÈ

סוברים, חכמים ברם, הסימן . את למחוק ושכח חולין, בה והכניס
הסימן. את מוחק היה מהחבית, התרומה את מפנה היה oi`eשאילו 
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úøçà úéåæa àöîe ,Bæ úéåæa éðL øNòî :Bðáì øîBàä– ÈÅÄÀÇÂÅÅÄÀÈÄÈÈÀÈÄÇÆÆ
אחרת, בזוית פירות מצא ïélçובנו  elà éøä שמצא הפירות – ÂÅÅËÄ

אחרים  פירות ואלו כבר , ניטלו  מעשר פירות אומר: שאני  הם, חולין 

äðîהם. íL äéä:גורסים ויש –,dpn my ixd:לבנו האומר  כלומר , ÈÈÈÈÆ
שני  מעשר  של מנה שם זוז),הרי  מאה = íéúàî(מנה àöîe– ÈÈÈÇÄ

ïélçזוז , øàMäשאמר מה על יתיר הבן, שמצא השאר  כלומר , – ÇÀÈËÄ
ואין  חולין, ומנה מעשר הוא שמנה והיינו  חולין , הוא הרי אביו, לו 

הם. אחרים ואלו  ניטל  מעשר  של  שהמנה אומרים –íéúàîאנו  ÈÇÄ
שני , מעשר של מאתיים שם הרי לבנו : äðîהאומר  àöîe והבן – ÈÈÈÆ

מנה, øNòîמצא ìkäלפי מעשר , הוא שמצא המנה כלומר – ÇÙÇÂÅ
מונח. עדיין ומנה ניטל  שמנה אומרים, שאנו 
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מאכל... עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו "וכי כג-כד ): יט, (ויקרא בתורה כתוב
קודש פריו  כל יהיה הרביעית ובשנה יאכל . לא ערלים לכם יהיה שנים שלש 
חכמים  בלשון נקרא להינטעו הרביעית בשנה מאכל אילן  כל  מכאן , לה'". הילולים

,"irax rhp"נקרא להינטעו הרביעית בשנה כרם irax";וכן  mxk",התורה ולימדה
משום  ובהנאה באכילה אסורים להינטעו , הראשונות השנים בשלוש האילן  שפירות
שני, מעשר  כקדושת הם קודש  רבעי כרם או  רבעי נטע פירות ואילו  "ערלה",
קשה  ואם שני ; מעשר של הפירות כדין  שם ולאכלם לירושלים להעלותם וצריך
המעות  את ומעלים מעות, על אותם מחללים לירושלים, הפירות את להעלות
מעשר  בכסף שנוהגים כמו  ושתיה, אכילה דברי על שם אותם ומוציאים לירושלים
במסכתנו כאן נוספו שני, מעשר כדיני הם רבע כרם או  רבעי נטע שדיני  וכיון שני .
הראשונות  המשניות בחמש הנישנים רבעי , כרם או  רבעי  נטע של הדינים פרטי

פרקנו. של 
שונה  אחד  ברבי : שמעון  ורבי  חייא רבי  מחלוקת מובאת א) לה, (ברכות בבבלי
שונה  ואחד בכרם, אלא רבעי  תורת נאמרה לא שלדעתו רבעי ", "כרם מקום בכל

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡éòáø íøk,äîãà úBææB÷a BúBà ïéðiöî,úéñøça äìøò ìLå,ãéña úBøá÷ ìLå,CôBLå äçîîe.øîàïaø ¤¤§¨¦§©§¦§§£¨¨§¤¨§¨§©§¦§¤§¨§¦©§¤§¥¨©©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL:eîà íéøác änaíéø?úéòéáMa.úBònä úà ïéçépî íéòeðväå,íéøîBàå:äfî è÷ìpä ìk, ¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦©§¦¦§©§¦©¦¦¤©¨§§¦¨©¦§¨¦¤
elàä úBònä ìò ìlçî àäé. §¥§ª¨©©¨¨¥

·ãö ìëì ãçà íBé Cìäî íéìLeøéì äìBò äéä éòáø íøk.dîeçz àéä Bæ éàå?íBøcä ïî úìéà,ïî úáø÷òå ¤¤§¨¦¨¨¤¦¨©¦©£©¤¨§¨©§¥¦§¨¥©¦©¨§©§§©¦
ïBôvä,áøònä ïî ãeì,çøænä ïî ïcøiäå.úBøtä eaøMîe,äîBçì Ceîñ äcôð àäiL eðé÷úä.øácä äéä éàðúe, ©¨¦©©£¨§©©§¥¦©¦§¨¦¤©©¥¦§¦¤§¥¦§¤¨©¨§©¨¨©¨¨

eöøiL éúîéàL,äéäL úBîëì øácä øæçé.éñBé éaøøîBà:úéa áøçMîäfä éàðzä äéä Lc÷nä,äéä éàðúe, ¤¥¨©¤¦§©£Ÿ©¨¨¦§¤¨¨©¦¥¥¦¤¨©¥©¦§¨¨¨©§©©¤§©¨¨

d`.eze` oipiivn irax mxk:ïåéãô ïåòèå éòáø íøë àåäù åøéëéù ,ïîéñå ïåéö åìöà íéðåá.zeffewaäîãà äî ,äîãàë àðîéñ .äîãà éáâøå úéùåùáâ
:äéðéî ééåðäúàì éøù é÷øôî éë éîð éàä óà úåøéô äùåò àéäù äðéî äàðä àëéàã.ziqxga dlxr lyeúéñøçë àðîéñ .ñøç éìë åðîî íéùåòù äîãàá

:äàðä äá ïéà åæ óà äìéôð éãë äàéöåî äðéà äá íéòøåæùëã äàðä äá úéìã åæ.zexaw lye:øéæðå ïäë íù ñðëé àìù.ciqa:úåîöòë ïáì ãéñäù àðîéñ
.jteye dgnne:øá÷ä ìò êôåùå ,øúåé ïáìúéù éãë íéîá ãéñä úà äçîî.mixen` mixac dna:äìøòìå éòáø íøëì àøéëä éãáòã.ziriayaìëäù

úåîéå òùøì åäèéòìä ,ìåæâì íéàáù òåáù éðù øàùá ìáà .øúéäá íéìèåðå ø÷ôä:øåñéàá ìåëàì íåç÷éå.mirepvdeíäì äéäùë ,íîöò ìò íé÷ã÷ãîä
:äæ ìò ììåçî àäé è÷ìð äéäéùëì è÷ìðä ìë íéøîåàå ,äèé÷ì íãå÷ úåòîä ïéçéðî åéä úéòéáùá éòáø íøë

a.irax mxkåà íä ,íù ïìëàìå íéìùåøéì úåøéôä úåìòäì êéøöå ,éðù øùòî ïéã åì ùéíéìùåøé úåáéáñ ìë [ãçà] íåé êìäîù íéîëç åð÷úå ,íðåéãô
:úåøéô øàù ÷åùä àìîúé åìù éòáø òèð íãà ìë ìëàéù êåúî ,úåøéôá íéìùåøé é÷åù øèòì éãë ,íéìùåøéì [íîöò] úåøéôä åìòéjenq dctp `diy

.dnegl:äîåçì êåîñä íøë åìéôà.evxiy izni`y:úåøéôä åèòîúé íà.i`pzd did ycwnd zia axgynàìà ,úøîàãë úåøéôä åáøù éôì àì
:úåøéôá íéìùåøé é÷åù øèòì ïéùùåç åéä àìå íéáéåàä ãéá íéìùåøé äúéäå ùã÷îä úéá áøçùî

`xephxa yexit

נוהגת הרמב"ם לפי  האילנות. בכל נוהגת רבעי תורת שלדעתו רבעי", תורת "נטע
" כותב: והוא בערלה, שחייבים האילנות בכל iraxרבעי  rhp,קודש הוא הרי 

בירושלים  להאכל ודינו לה'" הילולים קודש פריו כל יהיה הרביעית "ובשנה שנאמר:
רבעי" "כרם מכאן , א). ט, רבעי ונטע שני  מעשר  (הל' שני " כמעשר לבעליו

רבעי ". ל "נטע הדין הוא אלא הוא, דווקא לאו  שבמשנתנו 

éòáø íøk ל "נטע הדין  והוא להינטעו, הרביעית בשנה הכרם – ÆÆÀÈÄ
לעיל , שבארנו  כמו äîãàרבעי ", úBææB÷a BúBà ïéðiöî שמים – ÀÇÀÄÀÀÂÈÈ

שהוא  הבריות שיכירו ולסימן , לציון  עפר וגושי  אדמה רגבי אצלו 
לירושלים; חוץ באכילה ואסור רבעי äìøòכרם ìLåשל והציון – ÀÆÈÀÈ

אסורים  שפירותיהם לנטיעתם, הראשונות השנים בשלש ערלה, אילני
בהנאה, חרס;úéñøçaאפילו כלי ממנו  שעושים עפר  מין –ìLå ÀÇÀÄÀÆ

úBøá÷,נזיר או  כהן לשם ייכנס שלא קברות, של  והציון –ãéña ÀÈÀÄ
היכר , סימן  משמש  הלבן שצבעו –äçîîeהסיד את וממיס – ÇÀÆ

ביותר , לבן  שיהא בבבליCôBLåבמים, לקבר . סביב קמא – (בבא  ÀÅ
א ), הללו :סט , המיוחדים לסימנים הטעמים `dnc"מבוארים zeffew"

לאחר ממנה הנאה יש  אדמה מה כאדמה, שהוא רבעי  לכרם סימן –
פדיונו; לאחר ממנו  ליהנות מותר זה אף סימן "ziqxg"עבודה, –

זורעים  שאם ממנה, הנאה אין  חרסית מה כחרסית, שהם ערלה לאילני 
מהם; ליהנות אין  אלו  אף מועטים, פירות אלא מוציאה אינה בה,

"ciq" מובאים בירושלמי  ברם, כעצמות. הוא שלבן לקברות, סימן  –

הסימנים: לשינוי  אחרים zeffewaטעמים eze` mipiivn irax mxk"
dryl `edy ,"dnc`,קצר לזמן  לשעה, אלא בסימן צורך  שאין (כלומר

קוזזות  שכן הרבה, מתקיים אינו  זה סימן ואמנם אחת; לשנה היינו 
ומתפוררות); הולכות ede`האדמה oal xtr `edy ,ziqxga dlxr lye

okn xzei שיתקיים צריך  שלערלה יותר , מתקיים זה סימן (כלומר,
שנים); שלש  okn"הסימן xzei `edy ,ciqa zexaw lye הקברות (שאיסור

לעולם). íéøácהוא äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÇÆÀÈÄ
íéøeîà?ולערלה רבעי  לכרם היכר  סימני  שעושים –úéòéáMa– ÂÄÇÀÄÄ

אבל ללקטם; אדם לכל  ומותר הפקר , הפירות שכל  השמיטה, בשנת
בשביל סימנים עושים אין הפקר, הפירות שאין השנים כל  בשאר

אלא  איסור, דבר מאכילת להרחיקם כדי  מהפירות לגזול הבאים
וימות". לרשע עצמם íéòeðväå"הלעיטהו על המחמירים – ÀÇÀÄ

שלא  אותו, מציינים אינם רבעי , כרם להם כשיש  במצוות, ומדקדקים
אלא מלאכול, אנשים ìkלמנוע :íéøîBàå ,úBònä úà ïéçépîÇÄÄÆÇÈÀÀÄÈ

äfî è÷ìpä,הזה הכרם מפירות נלקט שיהא כל  –ìlçî àäé ÇÄÀÈÄÆÀÅÀËÈ

elàä úBònä ìò. חולין פירות אוכל  הכרם מן שהאוכל ונמצא – ÇÇÈÈÅ
רוצים  היו  שפעמים אחת, בפעם הכרם כל מחללים היו שלא ומה

לירושלים עצמם הפירות את טוב").להעלות יום ("תוספות

היו  שהצנועים מפרש, גם הרמב"ם מפרש וכן השמיטה; בשנת כן עושים
בין בשביעית בין  הוא הצנועים שענין מפרשים, יש אבל מברטנורא. הרב

השנים כל  `).בשאר  ,hq `nw `aa ilaa oiire ;xbi` `aiwr iax zetqez oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

רבעי נטע או  רבעי  כרם של  שהפירות הקודמת, למשנה בהקדמתנו הזכרנו כבר 
אותם  ואוכלים לירושלים פדיונם דמי את או  אותם שמעלים שני, כמעשר  דינם
רחוקים  שאינם המקומות שאנשי  חכמים תקנת בדבר  ללמד באה משנתנו  שם.
פדיונם  דמי את ומעלים הפירות את פודים יהיו  לא אחד, יום מהלך אלא מירושלים

עצמם. הפירות את מעלים יהיו  אלא לירושלים,

ãö ìëì ãçà íBé Cìäî íéìLeøéì äìBò äéä éòáø íøkÆÆÀÈÄÈÈÆÄÈÇÄÇÂÇÆÈÀÈÇ
עד הוא מירושלים שמרחקם לירושלים, שמסביב המקומות כל –
הפירות  את – חכמים מתקנת – להעלות צריכים היו  אחד, יום מהלך

דמיהם, את ולהעלות לפדותם ולא לירושלים, רבעי כרם של עצמם
בבבלי הטעם א ):ומבואר  ה , ירושלים (ביצה  שוקי את לעטר "כדי

dîeçzבפירות". àéä Bæ éàåשל במרחק שהוא ירושלים, של – ÀÅÄÀÈ
אחד? יום íBøcäמהלך  ïî úìéà היא שהכוונה סוברים יש  – ÅÇÄÇÈ

גוברין ", "בית שזו  דעה, ויש  לחברון; סמוך  ïîלמקום úáø÷òåÀÇÀÀÇÄ
ïBôvä,עקרבה היא –çøænä ïî ïcøiäå ,áøònä ïî ãeì– ÇÈÄÇÇÂÈÀÇÇÀÅÄÇÄÀÈ

בעלי וכל  מירושלים, אחד יום מהלך רחוקים הללו  המקומות כל
עצמם. הפירות את לירושלים מעלים היו זה שבתחום הכרמים

úBøtä eaøMîe,בירושלים פירות הרבה מצויים והיו  –eðé÷úä ÄÆÇÇÅÄÀÄ
äîBçì Ceîñ äcôð àäiL לחומת סמוך שהוא כרם אפילו  – ÆÀÅÄÀÆÈÇÈ

אותו,ירושלי פודים øácäם, äéä éàðúeעל נתקנה זו תקנה – ÀÇÈÈÇÈÈ
eöøiLתנאי , éúîéàL התקנה את לחדש שלאחריהם דין בית – ÆÅÈÇÆÄÀ

כשיתמעטו  דהיינו  לירושלים, עצמם הפירות את שיעלו הקודמת,

שם, äéäLהפירות úBîëì øácä øæçéלכל אחד  יום שמהלך – ÇÂÙÇÈÈÄÀÆÈÈ
היו  שאילולא זה תנאי להתנות צורך והיה לירושלים. עולה יהא צד 

שאין  תקנתם, לבטל  יכולים שלאחריהם דין בית היו לא כך , מתנים
בחכמה  ממנו  גדול שיהא עד  חבירו  דין בית דברי  לבטל יכול דין  בית

טוב ").ובמנין  יום  "תוספות ועיין ה; א, øîBà:(עדיות éñBé éaøÇÄÅÅ
äfä éàðzä äéä Lc÷nä úéa áøçMîריבוי משום לא – ÄÆÈÇÅÇÄÀÈÈÈÇÀÇÇÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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Lc÷nä úéa äðaiL éúîéà,äéäL úBîëì øácä øæçé. ¥¨©¤¦¨¤¥©¦§¨©£Ÿ©¨¨¦§¤¨¨
‚éòáø íøk–éànL úéaíéøîBà:Lîç Bì ïéà,øeòa Bì ïéàå;ìlä úéáeíéøîBà:Bì Lé.éànL úéa ¤¤§¨¦¥©©§¦¥Ÿ¤§¥¦¥¦¥§¦¤¥©©

íéøîBà:úBììBò Bì Léå èøt Bì Lé,íéiðòäåïîöòì ïéãBt;ìlä úéáeíéøîBà:úbì Blk. §¦¤¤¤§¤¥§¨£¦¦¦§©§¨¥¦¥§¦ª©©
„éòáø òèð ïéãBt ãöék?GL ét ìò ìqä úà çépîäL,øîBàå:òìña Bì úBcôì äöBø íãà änk,ìò ¥©¦¤©§¨¦©¦©¤©©©¦§¨§¥©¨¨¨¤¦§§¤©©

Búéaî úBàéöé àéöBäì úðî?úBònä úà çépîe,øîBàå:elàä úBònä ìò ìlçî äfî è÷ìpä ìk,Cëa §¨§¦§¦¦¥©¦©¤©¨§¥¨©¦§¨¦¤§ª¨©©¨¨¥§¨
òìña íélñ Cëå. §¨©¦§¤©

b.yneg el oi`éñåäì ïéëéøö íéìòáä ïéà:åúåà íéãåôùë ùîåç ó.xeria el oi`eàì øåòéáå ùîåçã ,ïéøòáúî úåøùòîäù úéòéáùå úéòéáø äðùá
áéúëãî äéì éôìéã ,éòáø íøëá àø÷îá ïåéãô øîàð àìã â"òàå ,äéì úéà àäéî ïåéãôã ù"á åãåî åäéîå .øùòîá àìà éòáø íøëá åøîàð(èé àø÷éå)ùã÷

:äéìëà øãäå äéìçà íéìåìç äéá éø÷ ,íéìåìä.el yi mixne` d"ae:øùòî ïéã ìë åì ïúéì ,øùòîî ùã÷ ùã÷ éôìéã.zeller el yie hxt el yiéøáñã
ïåéãôä ïéìëåàå ïîöòì ïéãåô ,éòáø íøëî úåììåòå èøôä íéè÷ìîù íééðòäå .àîìòã íøë ìëë úåììåòå èøôá áééç êëìä äåáâ ïåîî àìå àåä íéìòá ïåîî

:íéìùåøéá.zbl elek mixne` d"ae,íéìùåøéá ìëåàå äìòîå úçàë åìåë åúåà íéëøåã àìà ,úåììåòå èøô åì ïéà êëìä ,øùòî åîë àåä äåáâ ïåîî éøáñã
:íéìùåøéì íéîãä äìòîå åäãåô åà

c.dyly it lr lqd z` gipn: àëä ïðúãë úåàéöéä áùçì êéøöù éôìíéòåãé åéîã ïéà éòáø òèð íúñã ,àîåùá ïéàé÷á.rlqa zectlç÷éì øîåìë
:ò÷ø÷ì øáåçîá òìñá.ezian ze`ivi `ivedl zpn lr:øåãéòå äøéîù øëù ïåâë ,éøô àø÷ðù äòùî íøëä úìåòô øëù.zernd z` gipne,àîåùä éôì

:òìñá íéìñ êëå êë åîùù øçàì
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הפירות  את להביא הפסיקו המקדש בית שחרב משום אלא הפירות

דין, בית התנו ואז  äéäלירושלים, éàðúe:היה שהתנו והתנאי  – ÀÇÈÈ
äéäL úBîëì øácä øæçé ,Lc÷nä úéa äðaiL éúîéà– ÅÈÇÆÄÈÆÅÇÄÀÈÇÂÙÇÈÈÄÀÆÈÈ

לירושלים. רבעי כרם של  הפירות את ויעלו  יחזרו המקדש לכשייבנה

"כרם  מקום בכל  גורסים אם מחלוקת, הבאנו הקודמת למשנה בהקדמתנו 
בכל נוהגת רבעי תורת הרמב"ם שלדעת והסקנו רבעי ", "נטע או רבעי"
"כרם  הרמב"ם גורס במשנתנו  ברם, רבעי ". "נטע גורס שהוא ומכאן האילנות,

כותב: הוא שכן  דווקא, oilerרבעי" eidiy oic zia epiwzd irax mxk ly miapr
"cv lkl mei jldn milyexilהדבר וטעם ח). ט, רבעי ונטע שני  מעשר  (הל'

צריכים  שהיו  משום ניתקנה זו  שתקנה הירושלמי , כדעת סובר שהרמב"ם הוא,
כותב  שהרמב"ם פי  על  ואף בירושלים. מצויים ענבים היו ולא לנסכים יין 

ב  ירושלים שוקי  לעטר  "כדי (שם): לענבים,הטעם אלא כוונתו  אין פירות",
נפדין המקדש בית בזמן אפילו הפירות, כל  "ושאר כך: אחר כותב הוא שהרי

לחומה". סמוך
לאו רבעי " "כרם משנתנו שנקטה מה אף מברטנורא, והרב רש"י  לפי אבל 
הטעם  גם והרי רבעי ", "נטע מקום בכל  ששונה כמי  היא שההלכה הוא, דווקא
הפירות. בכל משמעו  בפירות" ירושלים שוקי לעטר  "כדי בגמרא המובא
מטעם  ענבים על  התקנה היתה שמתחילה סוברים הם שגם לומר, יש ברם,
הפירות  כל על התקנה התפשטה כך  שאחר  אלא הירושלמי), (כפי  הנסכים

בפירות השווקים עיטור  של  aeh")מהטעם mei zetqez" oiir).
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נטע  או  רבעי  כרם בפירות דנה והיא ו), (ז , פאה במסכת כבר  נשנתה זו משנה
לענין גם שני  כמעשר דינם אם שני, במעשר  כמו באכילתם ונוהגים הואיל רבעי,
עליו מוסיף שלו , שני  מעשר  "הפודה ג): (ד, לעיל  שנינו שכן וביעור; חומש
שלש "מקצה כח): יד, (דברים שנאמר ביעור , דין שני  במעשר נוהג וכן חמישית",
יותר  המעשרות את להשהות שאסור כלומר  תבואתך "... מעשר כל את תוציא שנים
השביעית  השנה ושל  הרביעית השנה של  הפסח בערב לבערם וחייבים בבית,

ו ). משנה בפרקנו להלן  (כמבואר 

éòáø íøk כאן נקטה שמשנתנו  אלא רבעי ", ל "נטע הדין והוא – ÆÆÀÈÄ
ובעוללות, בפרט בה שמדובר סיפא, משום רבעי " éànL"כרם úéaÅÇÇ

Lîç Bì ïéà :íéøîBà להעלות כדי לעצמו פירותיו הפודה – ÀÄÅÙÆ
שני, כבמעשר הקרן על חומש  להוסיף צריך  אינו לירושלים, דמיהם

øeòa Bì ïéàå השנה של  הפסח בערב הבית מן לבערו חייבים אין  – ÀÅÄ
רבעי כרם אין שמאי, בית שלדעת לשמיטה; והשביעית הרביעית

שני . למעשר  בכול  Bìשווה Lé :íéøîBà ìlä úéáeyie yneg ÅÄÅÀÄÆ
xeria el שווה בגזירה שני ממעשר רבעי  כרם הלל בית שלמדים –

נאמר  רבעי בכרם שכן  קודש", "קודש , כד):של יט, "ycew(ויקרא
,"'dl milelidנאמר שני ל):ובמעשר  כז , הארץ...(ויקרא  מעשר "וכל

ycewרבעי כרם אף ביעור, לו ויש  חומש לו  יש שני מעשר  מה לה'",

שווה  גזירה למדים אינם שמאי בית ברם, ביעור . לו ויש  חומש  לו יש
ב ).זו  נד, קידושין Léå(בבלי èøt Bì Lé :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÆÆÆÀÆ

úBììBò Bìבתורה כתוב י):– יט , ופרט (ויקרא תעולל לא "וכרמך Å
שם  ג-ד, ז, פאה (עיין אותם" תעזוב ולגר לעני תלקט, לא כרמך 

ועוללות  פרט שדין שמאי , בית וסוברים ועוללות); פרט ענין  מבואר
מכל פדיון , שטעון  פי  על  שאף כרם, כל בשאר  כמו רבעי  בכרם נוהג

הוא, בעלים ממון  ïîöòìמקום ïéãBt íéiðòäå בעצמם פודים – ÀÈÂÄÄÄÀÇÀÈ
לירושלים. דמיהם את ומעלים רבעי, בכרם שלקטו והעוללות הפרט את

úbì Blk :íéøîBà ìlä úéáeכל את בגת דורכים הבעלים – ÅÄÅÀÄËÇÇ
לירושלים, פדיונו  או  היין  את ומעלים והעוללות, הפרט ואף הכרם, ענבי

הוא  גבוה שממון  שני , כמעשר  דינו רבעי  כרם הלל : בית שסוברים
בו . חלק לעניים אין הלכך  בעלים, ממון ולא
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ìqä úà çépî ?éòáø òèð ïéãBt ãöék את לתוכו  שיתן  – ÅÇÄÆÇÀÈÄÇÄÇÆÇÇ
כך , אחר שילקט GLהפירות ét ìòäL אנשים שלושה בפני – ÇÄÀÈ

בשומא, להם:øîBàåהבקיאים –Bì úBcôì äöBø íãà änk ÀÅÇÈÈÈÆÄÀ
òìña,בסלע לקנות אדם ירצה פירות מלאים כאלו  סלים כמה – ÀÆÇ

באילן , מחוברים עדיין הם úBàéöéכשהפירות àéöBäì úðî ìòÇÀÈÀÄÀÄ
Búéaî כגון הפירות, לקיטת עד באילנות העבודה שהוצאות בתנאי – ÄÅ

מכיסו ? יהיו  וכדומה, ולקיטה ועידור שמירה הפודה,çépîeשכר  – ÇÄÇ
úBònä úàבניכוי הפירות של שוויים את שישומו מה כפי  – ÆÇÈ

elàä,ההוצאות, úBònä ìò ìlçî äfî è÷ìpä ìk :øîBàåÀÅÈÇÄÀÈÄÆÀËÈÇÇÈÈÅ
òìña íélñ Cëå Cëa ששונה מבואר , במפרשים השומא. לפי  – ÀÈÀÈÇÄÀÆÇ

(לעיל שנינו  שני  שבמעשר שני, מעשר  מפדיון  רבעי נטע פדיון הוא
ידועים  דמיו שאין ואת אחד , פי  על  יפדה ידועים שדמיו  "את ב): ד ,

הסל את "מניח שנינו : רבעי בנטע כאן  ואילו שלושה", פי  על  יפדה
הוא, והטעם שלושה; צריכים שלעולם ומשמע שלושה", פי על 

שלעולם  נמצא ההוצאות, את מנכים רבעי " "נטע ובפירות שהואיל
דמי את להעריך שלושה תמיד  צריכים הלכך  ידועים, דמיהם אין 

ברטנורא ).פדיונם (ר "ש;
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d`.eze` oipiivn irax mxk:ïåéãô ïåòèå éòáø íøë àåäù åøéëéù ,ïîéñå ïåéö åìöà íéðåá.zeffewaäîãà äî ,äîãàë àðîéñ .äîãà éáâøå úéùåùáâ
:äéðéî ééåðäúàì éøù é÷øôî éë éîð éàä óà úåøéô äùåò àéäù äðéî äàðä àëéàã.ziqxga dlxr lyeúéñøçë àðîéñ .ñøç éìë åðîî íéùåòù äîãàá

:äàðä äá ïéà åæ óà äìéôð éãë äàéöåî äðéà äá íéòøåæùëã äàðä äá úéìã åæ.zexaw lye:øéæðå ïäë íù ñðëé àìù.ciqa:úåîöòë ïáì ãéñäù àðîéñ
.jteye dgnne:øá÷ä ìò êôåùå ,øúåé ïáìúéù éãë íéîá ãéñä úà äçîî.mixen` mixac dna:äìøòìå éòáø íøëì àøéëä éãáòã.ziriayaìëäù

úåîéå òùøì åäèéòìä ,ìåæâì íéàáù òåáù éðù øàùá ìáà .øúéäá íéìèåðå ø÷ôä:øåñéàá ìåëàì íåç÷éå.mirepvdeíäì äéäùë ,íîöò ìò íé÷ã÷ãîä
:äæ ìò ììåçî àäé è÷ìð äéäéùëì è÷ìðä ìë íéøîåàå ,äèé÷ì íãå÷ úåòîä ïéçéðî åéä úéòéáùá éòáø íøë

a.irax mxkåà íä ,íù ïìëàìå íéìùåøéì úåøéôä úåìòäì êéøöå ,éðù øùòî ïéã åì ùéíéìùåøé úåáéáñ ìë [ãçà] íåé êìäîù íéîëç åð÷úå ,íðåéãô
:úåøéô øàù ÷åùä àìîúé åìù éòáø òèð íãà ìë ìëàéù êåúî ,úåøéôá íéìùåøé é÷åù øèòì éãë ,íéìùåøéì [íîöò] úåøéôä åìòéjenq dctp `diy

.dnegl:äîåçì êåîñä íøë åìéôà.evxiy izni`y:úåøéôä åèòîúé íà.i`pzd did ycwnd zia axgynàìà ,úøîàãë úåøéôä åáøù éôì àì
:úåøéôá íéìùåøé é÷åù øèòì ïéùùåç åéä àìå íéáéåàä ãéá íéìùåøé äúéäå ùã÷îä úéá áøçùî

`xephxa yexit

נוהגת הרמב"ם לפי  האילנות. בכל נוהגת רבעי תורת שלדעתו רבעי", תורת "נטע
" כותב: והוא בערלה, שחייבים האילנות בכל iraxרבעי  rhp,קודש הוא הרי 

בירושלים  להאכל ודינו לה'" הילולים קודש פריו כל יהיה הרביעית "ובשנה שנאמר:
רבעי" "כרם מכאן , א). ט, רבעי ונטע שני  מעשר  (הל' שני " כמעשר לבעליו

רבעי ". ל "נטע הדין הוא אלא הוא, דווקא לאו  שבמשנתנו 

éòáø íøk ל "נטע הדין  והוא להינטעו, הרביעית בשנה הכרם – ÆÆÀÈÄ
לעיל , שבארנו  כמו äîãàרבעי ", úBææB÷a BúBà ïéðiöî שמים – ÀÇÀÄÀÀÂÈÈ

שהוא  הבריות שיכירו ולסימן , לציון  עפר וגושי  אדמה רגבי אצלו 
לירושלים; חוץ באכילה ואסור רבעי äìøòכרם ìLåשל והציון – ÀÆÈÀÈ

אסורים  שפירותיהם לנטיעתם, הראשונות השנים בשלש ערלה, אילני
בהנאה, חרס;úéñøçaאפילו כלי ממנו  שעושים עפר  מין –ìLå ÀÇÀÄÀÆ

úBøá÷,נזיר או  כהן לשם ייכנס שלא קברות, של  והציון –ãéña ÀÈÀÄ
היכר , סימן  משמש  הלבן שצבעו –äçîîeהסיד את וממיס – ÇÀÆ

ביותר , לבן  שיהא בבבליCôBLåבמים, לקבר . סביב קמא – (בבא  ÀÅ
א ), הללו :סט , המיוחדים לסימנים הטעמים `dnc"מבוארים zeffew"

לאחר ממנה הנאה יש  אדמה מה כאדמה, שהוא רבעי  לכרם סימן –
פדיונו; לאחר ממנו  ליהנות מותר זה אף סימן "ziqxg"עבודה, –

זורעים  שאם ממנה, הנאה אין  חרסית מה כחרסית, שהם ערלה לאילני 
מהם; ליהנות אין  אלו  אף מועטים, פירות אלא מוציאה אינה בה,

"ciq" מובאים בירושלמי  ברם, כעצמות. הוא שלבן לקברות, סימן  –

הסימנים: לשינוי  אחרים zeffewaטעמים eze` mipiivn irax mxk"
dryl `edy ,"dnc`,קצר לזמן  לשעה, אלא בסימן צורך  שאין (כלומר

קוזזות  שכן הרבה, מתקיים אינו  זה סימן ואמנם אחת; לשנה היינו 
ומתפוררות); הולכות ede`האדמה oal xtr `edy ,ziqxga dlxr lye

okn xzei שיתקיים צריך  שלערלה יותר , מתקיים זה סימן (כלומר,
שנים); שלש  okn"הסימן xzei `edy ,ciqa zexaw lye הקברות (שאיסור

לעולם). íéøácהוא äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÇÆÀÈÄ
íéøeîà?ולערלה רבעי  לכרם היכר  סימני  שעושים –úéòéáMa– ÂÄÇÀÄÄ

אבל ללקטם; אדם לכל  ומותר הפקר , הפירות שכל  השמיטה, בשנת
בשביל סימנים עושים אין הפקר, הפירות שאין השנים כל  בשאר

אלא  איסור, דבר מאכילת להרחיקם כדי  מהפירות לגזול הבאים
וימות". לרשע עצמם íéòeðväå"הלעיטהו על המחמירים – ÀÇÀÄ

שלא  אותו, מציינים אינם רבעי , כרם להם כשיש  במצוות, ומדקדקים
אלא מלאכול, אנשים ìkלמנוע :íéøîBàå ,úBònä úà ïéçépîÇÄÄÆÇÈÀÀÄÈ

äfî è÷ìpä,הזה הכרם מפירות נלקט שיהא כל  –ìlçî àäé ÇÄÀÈÄÆÀÅÀËÈ

elàä úBònä ìò. חולין פירות אוכל  הכרם מן שהאוכל ונמצא – ÇÇÈÈÅ
רוצים  היו  שפעמים אחת, בפעם הכרם כל מחללים היו שלא ומה

לירושלים עצמם הפירות את טוב").להעלות יום ("תוספות

היו  שהצנועים מפרש, גם הרמב"ם מפרש וכן השמיטה; בשנת כן עושים
בין בשביעית בין  הוא הצנועים שענין מפרשים, יש אבל מברטנורא. הרב

השנים כל  `).בשאר  ,hq `nw `aa ilaa oiire ;xbi` `aiwr iax zetqez oiir)
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רבעי נטע או  רבעי  כרם של  שהפירות הקודמת, למשנה בהקדמתנו הזכרנו כבר 
אותם  ואוכלים לירושלים פדיונם דמי את או  אותם שמעלים שני, כמעשר  דינם
רחוקים  שאינם המקומות שאנשי  חכמים תקנת בדבר  ללמד באה משנתנו  שם.
פדיונם  דמי את ומעלים הפירות את פודים יהיו  לא אחד, יום מהלך אלא מירושלים

עצמם. הפירות את מעלים יהיו  אלא לירושלים,

ãö ìëì ãçà íBé Cìäî íéìLeøéì äìBò äéä éòáø íøkÆÆÀÈÄÈÈÆÄÈÇÄÇÂÇÆÈÀÈÇ
עד הוא מירושלים שמרחקם לירושלים, שמסביב המקומות כל –
הפירות  את – חכמים מתקנת – להעלות צריכים היו  אחד, יום מהלך

דמיהם, את ולהעלות לפדותם ולא לירושלים, רבעי כרם של עצמם
בבבלי הטעם א ):ומבואר  ה , ירושלים (ביצה  שוקי את לעטר "כדי

dîeçzבפירות". àéä Bæ éàåשל במרחק שהוא ירושלים, של – ÀÅÄÀÈ
אחד? יום íBøcäמהלך  ïî úìéà היא שהכוונה סוברים יש  – ÅÇÄÇÈ

גוברין ", "בית שזו  דעה, ויש  לחברון; סמוך  ïîלמקום úáø÷òåÀÇÀÀÇÄ
ïBôvä,עקרבה היא –çøænä ïî ïcøiäå ,áøònä ïî ãeì– ÇÈÄÇÇÂÈÀÇÇÀÅÄÇÄÀÈ

בעלי וכל  מירושלים, אחד יום מהלך רחוקים הללו  המקומות כל
עצמם. הפירות את לירושלים מעלים היו זה שבתחום הכרמים

úBøtä eaøMîe,בירושלים פירות הרבה מצויים והיו  –eðé÷úä ÄÆÇÇÅÄÀÄ
äîBçì Ceîñ äcôð àäiL לחומת סמוך שהוא כרם אפילו  – ÆÀÅÄÀÆÈÇÈ

אותו,ירושלי פודים øácäם, äéä éàðúeעל נתקנה זו תקנה – ÀÇÈÈÇÈÈ
eöøiLתנאי , éúîéàL התקנה את לחדש שלאחריהם דין בית – ÆÅÈÇÆÄÀ

כשיתמעטו  דהיינו  לירושלים, עצמם הפירות את שיעלו הקודמת,

שם, äéäLהפירות úBîëì øácä øæçéלכל אחד  יום שמהלך – ÇÂÙÇÈÈÄÀÆÈÈ
היו  שאילולא זה תנאי להתנות צורך והיה לירושלים. עולה יהא צד 

שאין  תקנתם, לבטל  יכולים שלאחריהם דין בית היו לא כך , מתנים
בחכמה  ממנו  גדול שיהא עד  חבירו  דין בית דברי  לבטל יכול דין  בית

טוב ").ובמנין  יום  "תוספות ועיין ה; א, øîBà:(עדיות éñBé éaøÇÄÅÅ
äfä éàðzä äéä Lc÷nä úéa áøçMîריבוי משום לא – ÄÆÈÇÅÇÄÀÈÈÈÇÀÇÇÆ
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Lc÷nä úéa äðaiL éúîéà,äéäL úBîëì øácä øæçé. ¥¨©¤¦¨¤¥©¦§¨©£Ÿ©¨¨¦§¤¨¨
‚éòáø íøk–éànL úéaíéøîBà:Lîç Bì ïéà,øeòa Bì ïéàå;ìlä úéáeíéøîBà:Bì Lé.éànL úéa ¤¤§¨¦¥©©§¦¥Ÿ¤§¥¦¥¦¥§¦¤¥©©

íéøîBà:úBììBò Bì Léå èøt Bì Lé,íéiðòäåïîöòì ïéãBt;ìlä úéáeíéøîBà:úbì Blk. §¦¤¤¤§¤¥§¨£¦¦¦§©§¨¥¦¥§¦ª©©
„éòáø òèð ïéãBt ãöék?GL ét ìò ìqä úà çépîäL,øîBàå:òìña Bì úBcôì äöBø íãà änk,ìò ¥©¦¤©§¨¦©¦©¤©©©¦§¨§¥©¨¨¨¤¦§§¤©©

Búéaî úBàéöé àéöBäì úðî?úBònä úà çépîe,øîBàå:elàä úBònä ìò ìlçî äfî è÷ìpä ìk,Cëa §¨§¦§¦¦¥©¦©¤©¨§¥¨©¦§¨¦¤§ª¨©©¨¨¥§¨
òìña íélñ Cëå. §¨©¦§¤©

b.yneg el oi`éñåäì ïéëéøö íéìòáä ïéà:åúåà íéãåôùë ùîåç ó.xeria el oi`eàì øåòéáå ùîåçã ,ïéøòáúî úåøùòîäù úéòéáùå úéòéáø äðùá
áéúëãî äéì éôìéã ,éòáø íøëá àø÷îá ïåéãô øîàð àìã â"òàå ,äéì úéà àäéî ïåéãôã ù"á åãåî åäéîå .øùòîá àìà éòáø íøëá åøîàð(èé àø÷éå)ùã÷

:äéìëà øãäå äéìçà íéìåìç äéá éø÷ ,íéìåìä.el yi mixne` d"ae:øùòî ïéã ìë åì ïúéì ,øùòîî ùã÷ ùã÷ éôìéã.zeller el yie hxt el yiéøáñã
ïåéãôä ïéìëåàå ïîöòì ïéãåô ,éòáø íøëî úåììåòå èøôä íéè÷ìîù íééðòäå .àîìòã íøë ìëë úåììåòå èøôá áééç êëìä äåáâ ïåîî àìå àåä íéìòá ïåîî

:íéìùåøéá.zbl elek mixne` d"ae,íéìùåøéá ìëåàå äìòîå úçàë åìåë åúåà íéëøåã àìà ,úåììåòå èøô åì ïéà êëìä ,øùòî åîë àåä äåáâ ïåîî éøáñã
:íéìùåøéì íéîãä äìòîå åäãåô åà

c.dyly it lr lqd z` gipn: àëä ïðúãë úåàéöéä áùçì êéøöù éôìíéòåãé åéîã ïéà éòáø òèð íúñã ,àîåùá ïéàé÷á.rlqa zectlç÷éì øîåìë
:ò÷ø÷ì øáåçîá òìñá.ezian ze`ivi `ivedl zpn lr:øåãéòå äøéîù øëù ïåâë ,éøô àø÷ðù äòùî íøëä úìåòô øëù.zernd z` gipne,àîåùä éôì

:òìñá íéìñ êëå êë åîùù øçàì

`xephxa yexit

הפירות  את להביא הפסיקו המקדש בית שחרב משום אלא הפירות

דין, בית התנו ואז  äéäלירושלים, éàðúe:היה שהתנו והתנאי  – ÀÇÈÈ
äéäL úBîëì øácä øæçé ,Lc÷nä úéa äðaiL éúîéà– ÅÈÇÆÄÈÆÅÇÄÀÈÇÂÙÇÈÈÄÀÆÈÈ

לירושלים. רבעי כרם של  הפירות את ויעלו  יחזרו המקדש לכשייבנה

"כרם  מקום בכל  גורסים אם מחלוקת, הבאנו הקודמת למשנה בהקדמתנו 
בכל נוהגת רבעי תורת הרמב"ם שלדעת והסקנו רבעי ", "נטע או רבעי"
"כרם  הרמב"ם גורס במשנתנו  ברם, רבעי ". "נטע גורס שהוא ומכאן האילנות,

כותב: הוא שכן  דווקא, oilerרבעי" eidiy oic zia epiwzd irax mxk ly miapr
"cv lkl mei jldn milyexilהדבר וטעם ח). ט, רבעי ונטע שני  מעשר  (הל'

צריכים  שהיו  משום ניתקנה זו  שתקנה הירושלמי , כדעת סובר שהרמב"ם הוא,
כותב  שהרמב"ם פי  על  ואף בירושלים. מצויים ענבים היו ולא לנסכים יין 

ב  ירושלים שוקי  לעטר  "כדי (שם): לענבים,הטעם אלא כוונתו  אין פירות",
נפדין המקדש בית בזמן אפילו הפירות, כל  "ושאר כך: אחר כותב הוא שהרי

לחומה". סמוך
לאו רבעי " "כרם משנתנו שנקטה מה אף מברטנורא, והרב רש"י  לפי אבל 
הטעם  גם והרי רבעי ", "נטע מקום בכל  ששונה כמי  היא שההלכה הוא, דווקא
הפירות. בכל משמעו  בפירות" ירושלים שוקי לעטר  "כדי בגמרא המובא
מטעם  ענבים על  התקנה היתה שמתחילה סוברים הם שגם לומר, יש ברם,
הפירות  כל על התקנה התפשטה כך  שאחר  אלא הירושלמי), (כפי  הנסכים

בפירות השווקים עיטור  של  aeh")מהטעם mei zetqez" oiir).
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נטע  או  רבעי  כרם בפירות דנה והיא ו), (ז , פאה במסכת כבר  נשנתה זו משנה
לענין גם שני  כמעשר דינם אם שני, במעשר  כמו באכילתם ונוהגים הואיל רבעי,
עליו מוסיף שלו , שני  מעשר  "הפודה ג): (ד, לעיל  שנינו שכן וביעור; חומש
שלש "מקצה כח): יד, (דברים שנאמר ביעור , דין שני  במעשר נוהג וכן חמישית",
יותר  המעשרות את להשהות שאסור כלומר  תבואתך "... מעשר כל את תוציא שנים
השביעית  השנה ושל  הרביעית השנה של  הפסח בערב לבערם וחייבים בבית,

ו ). משנה בפרקנו להלן  (כמבואר 

éòáø íøk כאן נקטה שמשנתנו  אלא רבעי ", ל "נטע הדין והוא – ÆÆÀÈÄ
ובעוללות, בפרט בה שמדובר סיפא, משום רבעי " éànL"כרם úéaÅÇÇ

Lîç Bì ïéà :íéøîBà להעלות כדי לעצמו פירותיו הפודה – ÀÄÅÙÆ
שני, כבמעשר הקרן על חומש  להוסיף צריך  אינו לירושלים, דמיהם

øeòa Bì ïéàå השנה של  הפסח בערב הבית מן לבערו חייבים אין  – ÀÅÄ
רבעי כרם אין שמאי, בית שלדעת לשמיטה; והשביעית הרביעית

שני . למעשר  בכול  Bìשווה Lé :íéøîBà ìlä úéáeyie yneg ÅÄÅÀÄÆ
xeria el שווה בגזירה שני ממעשר רבעי  כרם הלל בית שלמדים –

נאמר  רבעי בכרם שכן  קודש", "קודש , כד):של יט, "ycew(ויקרא
,"'dl milelidנאמר שני ל):ובמעשר  כז , הארץ...(ויקרא  מעשר "וכל

ycewרבעי כרם אף ביעור, לו ויש  חומש לו  יש שני מעשר  מה לה'",

שווה  גזירה למדים אינם שמאי בית ברם, ביעור . לו ויש  חומש  לו יש
ב ).זו  נד, קידושין Léå(בבלי èøt Bì Lé :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÆÆÆÀÆ

úBììBò Bìבתורה כתוב י):– יט , ופרט (ויקרא תעולל לא "וכרמך Å
שם  ג-ד, ז, פאה (עיין אותם" תעזוב ולגר לעני תלקט, לא כרמך 

ועוללות  פרט שדין שמאי , בית וסוברים ועוללות); פרט ענין  מבואר
מכל פדיון , שטעון  פי  על  שאף כרם, כל בשאר  כמו רבעי  בכרם נוהג

הוא, בעלים ממון  ïîöòìמקום ïéãBt íéiðòäå בעצמם פודים – ÀÈÂÄÄÄÀÇÀÈ
לירושלים. דמיהם את ומעלים רבעי, בכרם שלקטו והעוללות הפרט את

úbì Blk :íéøîBà ìlä úéáeכל את בגת דורכים הבעלים – ÅÄÅÀÄËÇÇ
לירושלים, פדיונו  או  היין  את ומעלים והעוללות, הפרט ואף הכרם, ענבי

הוא  גבוה שממון  שני , כמעשר  דינו רבעי  כרם הלל : בית שסוברים
בו . חלק לעניים אין הלכך  בעלים, ממון ולא
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ìqä úà çépî ?éòáø òèð ïéãBt ãöék את לתוכו  שיתן  – ÅÇÄÆÇÀÈÄÇÄÇÆÇÇ
כך , אחר שילקט GLהפירות ét ìòäL אנשים שלושה בפני – ÇÄÀÈ

בשומא, להם:øîBàåהבקיאים –Bì úBcôì äöBø íãà änk ÀÅÇÈÈÈÆÄÀ
òìña,בסלע לקנות אדם ירצה פירות מלאים כאלו  סלים כמה – ÀÆÇ

באילן , מחוברים עדיין הם úBàéöéכשהפירות àéöBäì úðî ìòÇÀÈÀÄÀÄ
Búéaî כגון הפירות, לקיטת עד באילנות העבודה שהוצאות בתנאי – ÄÅ

מכיסו ? יהיו  וכדומה, ולקיטה ועידור שמירה הפודה,çépîeשכר  – ÇÄÇ
úBònä úàבניכוי הפירות של שוויים את שישומו מה כפי  – ÆÇÈ

elàä,ההוצאות, úBònä ìò ìlçî äfî è÷ìpä ìk :øîBàåÀÅÈÇÄÀÈÄÆÀËÈÇÇÈÈÅ
òìña íélñ Cëå Cëa ששונה מבואר , במפרשים השומא. לפי  – ÀÈÀÈÇÄÀÆÇ

(לעיל שנינו  שני  שבמעשר שני, מעשר  מפדיון  רבעי נטע פדיון הוא
ידועים  דמיו שאין ואת אחד , פי  על  יפדה ידועים שדמיו  "את ב): ד ,

הסל את "מניח שנינו : רבעי בנטע כאן  ואילו שלושה", פי  על  יפדה
הוא, והטעם שלושה; צריכים שלעולם ומשמע שלושה", פי על 

שלעולם  נמצא ההוצאות, את מנכים רבעי " "נטע ובפירות שהואיל
דמי את להעריך שלושה תמיד  צריכים הלכך  ידועים, דמיהם אין 

ברטנורא ).פדיונם (ר "ש;
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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‰BéåLa eäãBt úéòéáMáe.ø÷ôî ìkä äéä íàå,äèé÷ì øëN àlà Bì ïéà.BlL éòáø òèð äãBtä,éñBîó ©§¦¦¥§¨§§¦¨¨©Ÿª§¨¥¤¨§©§¦¨©¤¤©§¨¦¤¦
BúéLéîç åéìò,äðzîa Bì ïzpL ïéáe BlL àeäL ïéa. ¨¨£¦¦¥¤¤¥¤¦©§©¨¨

Âçñt ìL ïBLàøä áBè íBé áøò,ìLå úéòéáø ìLúéòéáL,øeòa äéä.øeòa äéä ãöék?äîeøz ïéðúBð ¤¤¨¦¤¤©¤§¦¦§¤§¦¦¨¨¦¥©¨¨¦§¦§¨
íéìòaì øNòî úîeøúe,åéìòáì ïBLàø øNòîe,åéìòáì éðò øNòîe.íB÷î ìëa íéøòaúî íéøekaäå éðL øNòîe. §©©£¥©§¨¦©£¥¦¦§¨¨©£©¨¦¦§¨¨©£¥¥¦§©¦¦¦§©£¦§¨¨

ïBòîL éaøøîBà:äîeøzk íéðäkì ïéðzð íéøekaä.ìéLázä–éànL úéaíéøîBà:éøöøòáì C;ìlä úéáe ©¦¦§¥©¦¦¦¨¦©Ÿ£¦©§¨©©§¦¥©©§¦¨¦§©¥¥¦¥
íéøîBà:øòáîk àeä éøä. §¦£¥¦§Ÿ¨

d.ziriayae:åéååùá åäãåô ,ò÷ø÷ úãåáò àìå äøéîù øëù ïéàù.xwten lkd did m`àìà äëðî åá äëåæä ïéà ,íäìù éòáø òèð íéìòáä åøé÷ôä íà
äèé÷ì øëù äëðî åðéà úéòéáùáå .åá âäåð éòáø ïéã ïéà éëæ à÷ àøé÷ôäîã ïåéë ïðéøîà àìå .íéîãä äìòîå äãåô åà íéìùåøéì úåøéôä äìòîå ,äèé÷ì øëù

:åîöòì è÷ìî íãà ìëù.yneg eilr siqen:øùòîî ùã÷ ùã÷ éôìéã ììä úéáë ïéúéðúî íúñ.dpzna el ozipy oiaøçàì åìéàã ,øãîñ àåäùë
:äðúîá åúåà ïúéì íéìåëé ïéàå øùòîë àåä äåáâ ïåîîã ììä úéá éøáñ àä åìåùá øîâðù

e.'eke gqt ly oey`xd aeh mei axráéúëã(ãé íéøáã)ïìäì øîàðå ,êúàåáú øùòî ìë úà àéöåú íéðù ùìù äö÷î(àì íù)ãòåîá íéðù òáù õ÷î
ì"ú úåëñä âç ïàë óà úåëñä âç ïìäì äî éà .ìâø ïàë óà ìâø ïìäì äî ,úåëñä âçá äèîùä úðù(åë íù)ïéìë úåøùòî ìëù ìâø ,øùòì äìëú éë

çñô àåáéù ãò úéùù äðù ìù ïëå ,úéòéáøä äðù ìù çñô àáéù ãò ïìåë íéè÷ìð úåéäì íéøîâð úéùéìù äðù ìù úåøéô ïéàù çñô äæ øîåà éåä ,åá
:úéòéáù äðù ìùznexze dnexz.milral xyrn:íäìù äîåøúäù ,íéðäëì.eilral oey`x xyrne:íéåìì.eilral ipr xyrne:íééðòìmixrazn

.mewn lka:íìåòä ïî íãáàìå íøòáì êéøö.dnexzk mipdkl mipzp mixekadøîàã ,àðîçø [åäðéø÷] äîåøúã íåùî íìåòä ïî íøòáì êéøö ïéàå
åäá áéúëã íéøåëáä åìà êãé úîåøúå øî(åë íéøáã):ù"øë äëìä ïéàå .êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå.liyazdúòùá éðù øùòî åà ,úéòéáù úåøéôî åá ùéù

:øåòéáä.xreank `ed ixd:øëéð ïùîî ïéàã ïåéë

`xephxa yexit
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רבעי נטע פודים כיצד ללמד , באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
להשמיענו המשנה מוסיפה כן  הפירות. על  הוצאות בה שאין  השמיטה, בשנת
דין בהם לנהוג חייב בהם הזוכה כל הבעלים, ידי  על  שהופקרו  רבעי  שפירות
פודה  כיצד  ללמדנו, המשנה ובאה בירושלים; פדיונם דמי או אותם לאכול רבעי,

אותם.

úéòéáMáeשכר ואין  אסורה, הקרקע שעבודת השמיטה, בשנת – ÇÀÄÄ
לעצמו , ומלקט בא אדם וכל הפירות, BéåLaשמירת eäãBt פודה – ÅÀÈÀ

כלום. מנכה ואינו בשוויו רבעי ø÷ôîנטע ìkä äéä íàå אם – ÀÄÈÈÇÙËÀÈ
השנים, כל  בשאר  שלהם רבעי נטע הפקירו àlàהבעלים Bì ïéàÅÆÈ

äèé÷ì øëN לקיטה שכר  אלא מפדיונו  לנכות בו  לזוכה אין  – ÀÇÀÄÈ
מן  בו  וזכה הואיל  מנכה, אינו שהוציא ההוצאות שאר אבל  בלבד,
להעלותו  חייב ההפקר מן  רבעי בנטע הזוכה אף מקום ומכל ההפקר .

לירושלים. פדיונו  דמי åéìòאו  óéñBî ,BlL éòáø òèð äãBtäÇÆÆÇÀÈÄÆÄÈÈ
BúéLéîç שדינו ג), משנה (לעיל  הלל  בית כדברי משנתנו סתם – ÂÄÄ

חומש, לענין  אף שני כמעשר רבעי  נטע BlLשל  àeäL ïéa בין – ÅÆÆ
שלו, הוא הרבעי  äðzîaשנטע Bì ïzpL ïéáeמפרש הרמב"ם – ÅÆÄÇÀÇÈÈ

קודם  (כלומר  המעשר לעונת שהגיע קודם לו כשניתן  כאן שמדובר
הרי המעשר, לעונת שהגיע לאחר שאילו  בישולם), שליש שהביאו

הוא, גבוה שממון שני  כמעשר דינו  רבעי  שנטע הלל בית סוברים
במתנה אותו  ליתן  יכולים ברטנורא ואין ועיין ב; נד , קידושין בבלי (עיין

טוב"). יום ו"תוספות
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כח): יד, (דברים בתורה jz`eaz"...כתוב xyrn lk z` `ivez mipy yly dvwn"
של ושנייה ראשונה שנה של  מעשרותיו אדם השהה שאם ללמד , בא זה פסוק –
עם  יחד  (היינו השלישית השנה בסוף הבית מן  לבערם חייב הריהו  שמיטה,
כו, (דברים כתוב כן בסוף. אלא "מקצה" שאין השלישית), השנה של המעשרות

ואילך ): xyrndיב zpy ziyilyd dpya jz`eaz xyrn lk z` xyrl dlkz ik" שנה)
שלפניה, השנים בשתי  שנהגו המעשרות משני  אחד מעשר  אלא בה נוהג שאין 
ואילו שני, ומעשר ראשון  מעשר בהן נוהג שמיטה של ושנייה ראשונה ששנה
ראשון, מעשר והוא האחד  אלא המעשרות שני  מאותם נוהג אין  השלישית בשנה

עני ), מעשר  יתן שני  מעשר  d'ובמקום iptl zxn`e ...dpnl`le mezil xbl iell zzpe
zzp mbe ziad on ycwd izxra jidlÎ`xy` jzevn lkk dpnl`le mezil xble iell ei

'ebe "ipziev את להפריש  כשגומרים הוא המעשרות ביעור שזמן מלמד , זה פסוק –

המעשר". "וידוי  את לומר יש הביעור  ושלאחר השלישית, השנה של  המעשרות כל

הרביעית, השנה של חנוכה עד כלים אינם השלישית השנה של  המעשרות ואמנם

מעשר: בביעור שנאמר ברגל, הוא הביעור שזמן  שווה בגזירה דרשו  חכמים אבל 

"dvwn" י): לא, (דברים ונאמר שנים", השמיטה uwnשלש שנת במועד  שנים שבע

מה הסוכות", אףuwnבחג ברגל, שם ומאחר dvwnהאמור  ברגל, כאן  האמור

של המעשרות אז  כלו לא עדיין  שהרי הביעור, שיהא אפשר אי  הסוכות שבחג

– לעשר " תכלה "כי חכמים: דרשו הלכך לעיל , שבארנו כמו  השלישית, השנה
המעשרות  ביעור שזמן ומכאן , הפסח. חג זהו בו ? כלים המעשרות שכל  רגל  איזהו 

של השישית השנה בגמר  גם וכן לשמיטה. הרביעית השנה של  הפסח בחג הוא

ממשנתנו – השביעית. השנה של  הפסח בחג הוא המעשרות ביעור  זמן שמיטה,

הביעור , לאחר  שאומרים הוידוי ובענין המעשר ביעור  בדיני איפוא מדובר  ואילך

לעיל. שהזכרנו  כמו 

çñt ìL ïBLàøä áBè íBé áøò:גורסים ויש  –aeh mei axr ÆÆÈÄÆÆÇ
gqt ly oexg`d,(" משנה "כסף  שם  עיין  ו; יא , שני מעשר הל' (רמב"ם 

úéòéáL ìLå úéòéáø ìLושל לשמיטה הרביעית השנה של – ÆÀÄÄÀÆÀÄÄ
השמיטה, øeòaשנת äéä, שעברו השנים משלש  המעשרות של  – ÈÈÄ

(בהקדמה  לעיל  שבארנו  כמו  מצוותם, עשה ולא בביתו  אדם השהם אם
øNòîלמשנתנו). úîeøúe äîeøz ïéðúBð ?øeòa äéä ãöékÅÇÈÈÄÀÄÀÈÀÇÇÂÅ
íéìòaì,הכהנים שהם לבעליהן, כלומר  –åéìòáì ïBLàø øNòîe ÇÀÈÄÇÂÅÄÄÀÈÈ
ללויים, –åéìòáì éðò øNòîe.לעניים –íéøekaäå éðL øNòîe ÇÂÇÈÄÄÀÈÈÇÂÅÅÄÀÇÄÄ

íB÷î ìëa íéøòaúî,הביעור שעת עד  לירושלים העלם לא אם – ÄÀÇÂÄÀÈÈ
העולם מן ומאבדם מבערם הוא ברטנורא ),הרי  הדין (רמב"ם ; והוא

מעשר כדין  ביעור לו שיש  ג), משנה (לעיל הלל בית כדברי  רבעי, לנטע
äîeøzkשני. íéðäkì ïéðzð íéøekaä :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÇÄÄÄÈÄÇÙÂÄÇÀÈ

"תרומה", לביכורים קוראת שהתורה העולם, מן  לבערם צריכים ואין
יז ):שכתוב יב, שנאמר(דברים הביכורים, אלו ודרשו : ידך ", "ותרומת

ד ):בהם כו, כתרומה.(דברים  דינם הלכך  מידך"; הטנא הכהן  "ולקח

.oerny iaxk dkld oi`eìéLázä,שני מעשר  מפירות בו שיש  –úéa ÇÇÀÄÅ
øòáì Céøö :íéøîBà éànL, לבערו צריך הביעור בשעת –úéáe ÇÇÀÄÈÄÀÇÅÅ

øòáîk àeä éøä :íéøîBà ìlä ואין הואיל לבערו, צריך  שאין  – ÄÅÀÄÂÅÄÀÙÈ
בעין . הפירות של ממשותם

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצז e dpyn iying wxt ipy xyrn zkqn

‰BéåLa eäãBt úéòéáMáe.ø÷ôî ìkä äéä íàå,äèé÷ì øëN àlà Bì ïéà.BlL éòáø òèð äãBtä,éñBîó ©§¦¦¥§¨§§¦¨¨©Ÿª§¨¥¤¨§©§¦¨©¤¤©§¨¦¤¦
BúéLéîç åéìò,äðzîa Bì ïzpL ïéáe BlL àeäL ïéa. ¨¨£¦¦¥¤¤¥¤¦©§©¨¨

Âçñt ìL ïBLàøä áBè íBé áøò,ìLå úéòéáø ìLúéòéáL,øeòa äéä.øeòa äéä ãöék?äîeøz ïéðúBð ¤¤¨¦¤¤©¤§¦¦§¤§¦¦¨¨¦¥©¨¨¦§¦§¨
íéìòaì øNòî úîeøúe,åéìòáì ïBLàø øNòîe,åéìòáì éðò øNòîe.íB÷î ìëa íéøòaúî íéøekaäå éðL øNòîe. §©©£¥©§¨¦©£¥¦¦§¨¨©£©¨¦¦§¨¨©£¥¥¦§©¦¦¦§©£¦§¨¨

ïBòîL éaøøîBà:äîeøzk íéðäkì ïéðzð íéøekaä.ìéLázä–éànL úéaíéøîBà:éøöøòáì C;ìlä úéáe ©¦¦§¥©¦¦¦¨¦©Ÿ£¦©§¨©©§¦¥©©§¦¨¦§©¥¥¦¥
íéøîBà:øòáîk àeä éøä. §¦£¥¦§Ÿ¨

d.ziriayae:åéååùá åäãåô ,ò÷ø÷ úãåáò àìå äøéîù øëù ïéàù.xwten lkd did m`àìà äëðî åá äëåæä ïéà ,íäìù éòáø òèð íéìòáä åøé÷ôä íà
äèé÷ì øëù äëðî åðéà úéòéáùáå .åá âäåð éòáø ïéã ïéà éëæ à÷ àøé÷ôäîã ïåéë ïðéøîà àìå .íéîãä äìòîå äãåô åà íéìùåøéì úåøéôä äìòîå ,äèé÷ì øëù

:åîöòì è÷ìî íãà ìëù.yneg eilr siqen:øùòîî ùã÷ ùã÷ éôìéã ììä úéáë ïéúéðúî íúñ.dpzna el ozipy oiaøçàì åìéàã ,øãîñ àåäùë
:äðúîá åúåà ïúéì íéìåëé ïéàå øùòîë àåä äåáâ ïåîîã ììä úéá éøáñ àä åìåùá øîâðù

e.'eke gqt ly oey`xd aeh mei axráéúëã(ãé íéøáã)ïìäì øîàðå ,êúàåáú øùòî ìë úà àéöåú íéðù ùìù äö÷î(àì íù)ãòåîá íéðù òáù õ÷î
ì"ú úåëñä âç ïàë óà úåëñä âç ïìäì äî éà .ìâø ïàë óà ìâø ïìäì äî ,úåëñä âçá äèîùä úðù(åë íù)ïéìë úåøùòî ìëù ìâø ,øùòì äìëú éë

çñô àåáéù ãò úéùù äðù ìù ïëå ,úéòéáøä äðù ìù çñô àáéù ãò ïìåë íéè÷ìð úåéäì íéøîâð úéùéìù äðù ìù úåøéô ïéàù çñô äæ øîåà éåä ,åá
:úéòéáù äðù ìùznexze dnexz.milral xyrn:íäìù äîåøúäù ,íéðäëì.eilral oey`x xyrne:íéåìì.eilral ipr xyrne:íééðòìmixrazn

.mewn lka:íìåòä ïî íãáàìå íøòáì êéøö.dnexzk mipdkl mipzp mixekadøîàã ,àðîçø [åäðéø÷] äîåøúã íåùî íìåòä ïî íøòáì êéøö ïéàå
åäá áéúëã íéøåëáä åìà êãé úîåøúå øî(åë íéøáã):ù"øë äëìä ïéàå .êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå.liyazdúòùá éðù øùòî åà ,úéòéáù úåøéôî åá ùéù

:øåòéáä.xreank `ed ixd:øëéð ïùîî ïéàã ïåéë

`xephxa yexit

y c e w z a y
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רבעי נטע פודים כיצד ללמד , באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
להשמיענו המשנה מוסיפה כן  הפירות. על  הוצאות בה שאין  השמיטה, בשנת
דין בהם לנהוג חייב בהם הזוכה כל הבעלים, ידי  על  שהופקרו  רבעי  שפירות
פודה  כיצד  ללמדנו, המשנה ובאה בירושלים; פדיונם דמי או אותם לאכול רבעי,

אותם.

úéòéáMáeשכר ואין  אסורה, הקרקע שעבודת השמיטה, בשנת – ÇÀÄÄ
לעצמו , ומלקט בא אדם וכל הפירות, BéåLaשמירת eäãBt פודה – ÅÀÈÀ

כלום. מנכה ואינו בשוויו רבעי ø÷ôîנטע ìkä äéä íàå אם – ÀÄÈÈÇÙËÀÈ
השנים, כל  בשאר  שלהם רבעי נטע הפקירו àlàהבעלים Bì ïéàÅÆÈ

äèé÷ì øëN לקיטה שכר  אלא מפדיונו  לנכות בו  לזוכה אין  – ÀÇÀÄÈ
מן  בו  וזכה הואיל  מנכה, אינו שהוציא ההוצאות שאר אבל  בלבד,
להעלותו  חייב ההפקר מן  רבעי בנטע הזוכה אף מקום ומכל ההפקר .

לירושלים. פדיונו  דמי åéìòאו  óéñBî ,BlL éòáø òèð äãBtäÇÆÆÇÀÈÄÆÄÈÈ
BúéLéîç שדינו ג), משנה (לעיל  הלל  בית כדברי משנתנו סתם – ÂÄÄ

חומש, לענין  אף שני כמעשר רבעי  נטע BlLשל  àeäL ïéa בין – ÅÆÆ
שלו, הוא הרבעי  äðzîaשנטע Bì ïzpL ïéáeמפרש הרמב"ם – ÅÆÄÇÀÇÈÈ

קודם  (כלומר  המעשר לעונת שהגיע קודם לו כשניתן  כאן שמדובר
הרי המעשר, לעונת שהגיע לאחר שאילו  בישולם), שליש שהביאו

הוא, גבוה שממון שני  כמעשר דינו  רבעי  שנטע הלל בית סוברים
במתנה אותו  ליתן  יכולים ברטנורא ואין ועיין ב; נד , קידושין בבלי (עיין

טוב"). יום ו"תוספות

ו ה נ ש מ ר ו א ב

כח): יד, (דברים בתורה jz`eaz"...כתוב xyrn lk z` `ivez mipy yly dvwn"
של ושנייה ראשונה שנה של  מעשרותיו אדם השהה שאם ללמד , בא זה פסוק –
עם  יחד  (היינו השלישית השנה בסוף הבית מן  לבערם חייב הריהו  שמיטה,
כו, (דברים כתוב כן בסוף. אלא "מקצה" שאין השלישית), השנה של המעשרות

ואילך ): xyrndיב zpy ziyilyd dpya jz`eaz xyrn lk z` xyrl dlkz ik" שנה)
שלפניה, השנים בשתי  שנהגו המעשרות משני  אחד מעשר  אלא בה נוהג שאין 
ואילו שני, ומעשר ראשון  מעשר בהן נוהג שמיטה של ושנייה ראשונה ששנה
ראשון, מעשר והוא האחד  אלא המעשרות שני  מאותם נוהג אין  השלישית בשנה

עני ), מעשר  יתן שני  מעשר  d'ובמקום iptl zxn`e ...dpnl`le mezil xbl iell zzpe
zzp mbe ziad on ycwd izxra jidlÎ`xy` jzevn lkk dpnl`le mezil xble iell ei

'ebe "ipziev את להפריש  כשגומרים הוא המעשרות ביעור שזמן מלמד , זה פסוק –

המעשר". "וידוי  את לומר יש הביעור  ושלאחר השלישית, השנה של  המעשרות כל

הרביעית, השנה של חנוכה עד כלים אינם השלישית השנה של  המעשרות ואמנם

מעשר: בביעור שנאמר ברגל, הוא הביעור שזמן  שווה בגזירה דרשו  חכמים אבל 

"dvwn" י): לא, (דברים ונאמר שנים", השמיטה uwnשלש שנת במועד  שנים שבע

מה הסוכות", אףuwnבחג ברגל, שם ומאחר dvwnהאמור  ברגל, כאן  האמור

של המעשרות אז  כלו לא עדיין  שהרי הביעור, שיהא אפשר אי  הסוכות שבחג

– לעשר " תכלה "כי חכמים: דרשו הלכך לעיל , שבארנו כמו  השלישית, השנה
המעשרות  ביעור שזמן ומכאן , הפסח. חג זהו בו ? כלים המעשרות שכל  רגל  איזהו 

של השישית השנה בגמר  גם וכן לשמיטה. הרביעית השנה של  הפסח בחג הוא

ממשנתנו – השביעית. השנה של  הפסח בחג הוא המעשרות ביעור  זמן שמיטה,

הביעור , לאחר  שאומרים הוידוי ובענין המעשר ביעור  בדיני איפוא מדובר  ואילך

לעיל. שהזכרנו  כמו 

çñt ìL ïBLàøä áBè íBé áøò:גורסים ויש  –aeh mei axr ÆÆÈÄÆÆÇ
gqt ly oexg`d,(" משנה "כסף  שם  עיין  ו; יא , שני מעשר הל' (רמב"ם 

úéòéáL ìLå úéòéáø ìLושל לשמיטה הרביעית השנה של – ÆÀÄÄÀÆÀÄÄ
השמיטה, øeòaשנת äéä, שעברו השנים משלש  המעשרות של  – ÈÈÄ

(בהקדמה  לעיל  שבארנו  כמו  מצוותם, עשה ולא בביתו  אדם השהם אם
øNòîלמשנתנו). úîeøúe äîeøz ïéðúBð ?øeòa äéä ãöékÅÇÈÈÄÀÄÀÈÀÇÇÂÅ
íéìòaì,הכהנים שהם לבעליהן, כלומר  –åéìòáì ïBLàø øNòîe ÇÀÈÄÇÂÅÄÄÀÈÈ
ללויים, –åéìòáì éðò øNòîe.לעניים –íéøekaäå éðL øNòîe ÇÂÇÈÄÄÀÈÈÇÂÅÅÄÀÇÄÄ

íB÷î ìëa íéøòaúî,הביעור שעת עד  לירושלים העלם לא אם – ÄÀÇÂÄÀÈÈ
העולם מן ומאבדם מבערם הוא ברטנורא ),הרי  הדין (רמב"ם ; והוא

מעשר כדין  ביעור לו שיש  ג), משנה (לעיל הלל בית כדברי  רבעי, לנטע
äîeøzkשני. íéðäkì ïéðzð íéøekaä :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÇÄÄÄÈÄÇÙÂÄÇÀÈ

"תרומה", לביכורים קוראת שהתורה העולם, מן  לבערם צריכים ואין
יז ):שכתוב יב, שנאמר(דברים הביכורים, אלו ודרשו : ידך ", "ותרומת

ד ):בהם כו, כתרומה.(דברים  דינם הלכך  מידך"; הטנא הכהן  "ולקח

.oerny iaxk dkld oi`eìéLázä,שני מעשר  מפירות בו שיש  –úéa ÇÇÀÄÅ
øòáì Céøö :íéøîBà éànL, לבערו צריך הביעור בשעת –úéáe ÇÇÀÄÈÄÀÇÅÅ

øòáîk àeä éøä :íéøîBà ìlä ואין הואיל לבערו, צריך  שאין  – ÄÅÀÄÂÅÄÀÙÈ
בעין . הפירות של ממשותם

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: פו לעיל:דף שהביאה הברייתא את לבאר שבה øî,הגמרא øîà̈©©
,'äwðå' áøBça øîàpL éôì מבררת מכפרת. לחוד שתשובה למדנו §¦¤¤¡©§¥§©¥

ïìהגמרא: àðî משיבה לבד. תשובה ידי על שהכפרה הפסוק שכוונת §¨¨
'äwð'הגמרא: øîBì øLôà éà ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúc כלומר - §©§¨©¦¤§¨¨¥¦¤§¨©©¥

לפי העבירות, כל את מנקה øîàðשהקב"ה øákLבסמוך.'äwðé àì' ¤§¨¤¡©Ÿ§©¤
øîBì øLôà éàåשהקב"הäwðé àìלפי עבירה, øîàðאף øákL §¦¤§¨©Ÿ§©¤¤§¨¤¡©
ãöék àä .'äwð'אלא הפסוק, Bðéàåמתפרש ,ïéáMì àeä äwðî ©¥¨¥©§©¤©¨¦§¥

ì äwðî.ïéáL ïðéàL על שהכפרה משמע הפסוק ממשמעות כן, אם §©¤§¤¥¨¨¦
לבד. תשובה ידי

כפרה: מיני בענין àברייתא Løç ïa àéúî éaø ìàLøæòìà éaø ú ¨©©¦©§¨¤¨¨¤©¦¤§¨¨
,éîBøa äéøæò ïaהאםzòîLאתäøtk é÷elç äòaøà כפרה מיני - ¤£©§¨§¦¨©§¨©§¨¨¦¥©¨¨
מזה, זה øîàשחלוקים .LøBc ìàòîLé éaø äéäL,לוìLäL מיני ¤¨¨©¦¦§¨¥¥¨©§Ÿ¨

בלבד חלוקים אותה]äáeLúאולםïäå,כפרה מונה ישמעאל [שרבי ¥§§¨
צריכה שהיא לפי ביניהם, נמנית ãçàåאינה ãçà ìk íò שאר שכל - ¦¨¤¨§¤¨

הכפרה: חילוקי הן ואלו תשובה. גם עמם צריכים הכפרה ©àøáò̈.מיני
øîàpL ,Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà ,áLå äNò ìò(כב ג (ירמיהו ©£¥§¨¥¨¦¨©¤£¦¤¤¡©

íéááBL íéða eáeL' מכאן מתכפר, שמיד משמע מׁשּובתיכם', ארּפה ¨¦¨¦ְְֵֶֶָֹ
מכפרת. לבד שתשובה עבירה áäNòå.שיש äNòú àì ìò øáò̈©©Ÿ©£¤§¨¨

äìBz äáeLz ,äáeLz,היסורים מן øtëî,להגן íéøetkä íBéå §¨§¨¨§©¦¦§©¥
øîàpL(ל טז íëéìò(ויקרא øtëé äfä íBiá ék''וגוìkî ¤¤¡©¦©©¤§©¥£¥¤¦Ÿ

,'íëéúàhç.הכפורים יום כפרת את שצריכה עבירה שיש âøáò.למדנו ©Ÿ¥¤¨©
ìòבהן שיש äáeLz,עבירות äNòå ,ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ©§¦¦¥¦§¨¨§¨

ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz,עונשו ïé÷øîîלהקל ïéøeqéå את §¨§©¦¦¦§¦¦§¨§¦
לגמרי, לג)øîàpLהחטא פט íðBò',(תהלים íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe' שכפרתה עבירה שיש הרי ¤¤¡©¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨

יסורים. ידי ãLiL.על éî ìáàשל Bãéaעבירה íMä ìeléç,אחרים והחטיא שחטא -çk Bì ïéà £¨¦¤¥¦©¥§¨¥Ÿ©
äúéîe ïéìBz ïlek àlà ,÷øîì ïéøeqéa àìå ,øtëì íéøetkä íBéa àìå ,úBìúì äáeLúa¦§¨¦§§Ÿ§©¦¦§©¥§Ÿ§¦¦§¨¥¤¨¨¦¦¨

øîàpL ,ú÷øîî(יד כב úBàáö(ישעיה 'ä éðæàá äìâðå','ïeúeîz ãò íëì äfä ïBòä øtëé íà §¨¤¤¤¤¡©§¦§¨§¨§¨§¨¦§ª©¤¨©¤¨¤©§
במיתה. אלא כפרה לה שאין עבירה שיש מכאן

דב  הגמרא:אגב מבררת השם, חילול בענין עזריה בן אלעזר רבי éîcרי éëéä ל נחשב מה -.íMä ìeléç ¥¦¨¥¦©¥
àðà ïBâk ,áø øîà,כמוני גדול אדם -àçahî àøNéa àðìé÷L éà,מהטבח בשר אקח אם -àìå ¨©©§£¨¦¨¦§¨¦§¨¦©¨¨§Ÿ
øzìàì éîc àðáéäé,גזלן שאני הטבח יאמר לפרוע, אאחר שאם לפי השם. חילול בו יש מיד, אשלם ולא - ¨¦§¨¨¥§©§©

גזל. באיסור לזלזל ממני eðLוילמד àì ,éiaà øîà,'ה חילול בזה יש מיד פורע אינו àøúàaשאם àlà ¨©©©¥Ÿ¨¤¨§©§¨
éòáz àìc.לשלם אליו באים הם אלא חובותיהם, את הלקוחות מן לתבוע הטבח דרך שאין -àøúàa ìáà §Ÿ¨§¥£¨§©§¨
היא daשהדרך ïì úéì ,éòáúc.כך אחר לשלם שדרכם כיון ה', לחילול לחשוש אין -àúîe ,àðéáø øîà §¨§¥¥¨¨¨©¨¦¨¨¨

àéñçî[רבינא של àeä[מקומו éòáúc àøúà משום שם אין לפיכך הלקוחות, את לתבוע הטבח רגיל - §©§¨©§¨§¨§¥
ה'. חילול

i"yx
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.oixeqi dkixvy dxiar yiy
xengde dlwl lwd ,`xazqne

.dxenglíùä ìåìéç`heg Ð
.mixg` `ihgneúåàáö 'ä éðæàá

xn` ipf`a :`iapd xn` Ð
oerd xteki m` `ed jexa yecwd
dxiar yiy epcnl .oezenz cr

.dzina `l` dxtk dl oi`yàìå
øúìàì éîã àðáéäéip`yke Ð

ip`y xne` `ed rextl xg`n
lflfn zeidl ipnn cnle ,olfb

.lfbaéòáú àìã àøúàáoi`y Ð
reazle jlil gahd jxc
el `iadl gweld lre ,eizetwd

.ezial eizernàéñçî àúîåÐ
.`piax ly enewn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zeaezk(oey`x meil)

åézçz ïéòévîmze` mixi`yn eide ,mdilr jldl eilbx zgz - ©¦¦©§¨
,mnewnaåéøçàî ïúBà ïéìt÷îe íéiðò ïéàáemze` z` egwle ¨¦£¦¦§©§¦¨¥©£¨

.epenna cqge dwcv dyry ixd ,mnvrl mixwi micba
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,uxzz dvxz m` -àeä BãBáëì ¦¨¥¥¨¦§

ãáòcoeike ,devn myl `le ,eceaka zeaxdl ick ok dyer did - §¨©
:sqep uexiz .jk lr yprp dnyl `ly dyry,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

j` ,dnyl dwcv dyr mpn`yãáò àì ãáòéîì déì éòáãk`l - ¦§¨¥¥§¤¡©Ÿ¨©
.exyer aex itl dyriy el ie`x didy xeriyk dwcv dyr

eéLðéà éøîàãk,mc` ipa mixne`y jxck -àìîb íeôìegk itl - §§¨§¥¦§¥§©§¨
,lnbd ly ewfegeàðçéLenke ,eilr mipirhny `ynd caek jk - ¦§¨

.ezexiyr aex itl dwcva zeaxdl jixv xiyrd ok
zaa didy sqep dyrn d`ian `xnbd:oeixeb oa oenicwp ly e

àéðz,`ziixaaäîçða äàøà ,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà`l - ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨¤§¤§¤¨¨
,oeiv zngpa ze`xl dkf`äéúéàø àì íàoa oenicwp ly ezal ¦Ÿ§¦¦¨

oeixebíéøBòN úèwìî äúéäLdlk`nléôìè ïéaî[ilbx-]íéñeñ ¤¨§¨§©¤¤§¦¦¥©§¥¦
,Bkòae ,dzeipr aexnäæ àø÷î äéìò éúàø÷zqpk lr yxcpy §©¨¨¦¨¤¨¦§¨¤

l`xyi(g ` y"diy)éá÷òa Cì éàö íéLpa äôiä Cì éòãú àì íà'¦Ÿ¥§¦¨©¨¨©¨¦§¦¨§¦§¥
éúiãb úà éòøe ïàvä,'Cdail z` zzl l`xyi zqpk rcz `l m`y ©Ÿ§¦¤§¦Ÿ©¦

e ,o`vd iawra z`vl dteq ,zevnde dxezd z` xenyleéø÷z ìà©¦§¥
z` irxe'éúiãbàlà ,'Cz` irxe'éúBiåb,'Cz`vl ekxhviy xnelk §¦Ÿ©¦¤¨§¦©¦

.mtebl oefn my `vnl ick o`vd iawra

* * *
dpyna x`azd(.eq)dn cbpk ezy`l lrad zeaiigzd iabl

,ynn oenn dy`d el dqipkd m`y ,dziipecpa el dqipkdy
zget ,`ney mikixvd miqkp el dqipkd m`e ,yily lrad siqen

:adf zekizga mibdep cvik dpc `xnbd .yneg lrad dláø øîà̈©©
Bì äñéðëä ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa ïîLdy`dáäæzekizg - ¤¤©©¨¨©©¦¨¨¦§¦¨¨¨

,adfBéååLk àeä éøäå ,BúBà ïéîLeieeyk daezka aiigzn lrad - ¨¦©£¥§¨§
.xzei `le zegt `l ,adfd ly izin`d

:`xnbd dywn,éáéúéîlrad zeaiigzd iabl ,`ziixaa epipy ¥¦¥
,daezka.'íéìëk àeä éøä ,áäfä'eåàì éàî,dpeekd oi` m`d - ©¨¨£¥§¥¦©©

eze` minyyéúçôc ,óñk ìL íéìkkmizgtp mdy - §¥¦¤¤¤§¨£¦
ixack `lye .yneg ozneya lrad zgete ,mda miynzynyk

.izin`d miieyk zeazkp adf zekizgy opgei iax
:`xnbd zvxznàìdzpeek `l` ,`ziixad zpeek ef oi` - Ÿ

zeneyip adf zekizgyéúçt àìc ,áäæ ìL íéìëkmpi`y - §¥¦¤¨¨§Ÿ¨£¦
zekizga ok enke ,daezka yneg mdn zget lrad oi`e ,mizget

.opgei iax ixacke ,mzneyn zget lrad oi` adf ly
:`xnbd dywn .df uexiz zegcl dqpn `xnbd,ïk íàzpeeky ¦¥

ixd adf' oeyl ,adf ly milkl adf ly zekizg zencl `ziixad
`eddéì éòaéî 'åéìëkly zekizgdy epiide ,aezkl dl did - §¥¨¦¨¥¥

recne ,adf ilk epiide ,oin eze`n miyery milkd enk md adfd
milkl dzpeeky rnyny ,'milkk `ed ixd adf' `ziixad dazk

.adf ly mpi`y ,xg` oinn
ãBòåixdy ,dywàéðz,zxg` `ziixaaáäæzekizg -,adféøä §©§¨¨¨£¥

,áäæ éøðéc .íéìëk àeä,weya mi`veie mireah mdyïä éøä §¥¦¦¨¥¨¨£¥¥
,íéôñëk.yily odilr siqen lrady,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥

ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îasqk ixpica mze` mitilgn oi`y - §¨¤¨£¤Ÿ§§¨
,dxegq jxevl zehextaeïäéååLa ïä éøäå ,ïúBà ïéîLazek - ¨¦¨©£¥¥§¨§¥¤

`lle yily ztqed `ll ,izin`d miiey z` daezka lrad
:`xnbd zxxan .yneg zzgtdàééäà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølr - ©¨¦§¤©§¦¥©¥

,epic z` xn` `ziixad ly wlg dfi`àôéqà àîéìéàxn`p m` - ¦¥¨©¥¨
ixd adf ixpic'y ,`nw `pz ixac ly `tiqa xen`d lr ok xn`y
ebdp `l m`y l`ilnb oa oerny oax xn` df lre ,'mitqkk od

,yily mdilr mitiqen oi` mhxetlììkî,ok m` `vnp -àpúc ¦§¨§©¨
øáñ àn÷y,ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îa eléôàmitiqen ok mb ©¨¨©£¦§¨¤¨£¤Ÿ§§¨

c ,ok xnel okzi `l ixde ,yilyé÷ôð àì àämi`vei mpi` ixd - ¨Ÿ¨§¥

.mda giexdle xegql xyt` i`e ,weyaåàì àlàyxtl yi i`ce - ¤¨©
exn`p l`ilnb oa oerny oax ixacy ,`ziixaaàLéøàixac ly ©¥¨

,`nw `pzøîà÷ éëäåxn` `nw `pz ,`ziixad yexit `ed jke - §¨¦¨¨©
y,íéìëk àeä éøä áäæe,óñk ìL íéìk ,'íéìk' éàîmdn mizgety ¨¨£¥§¥¦©¥¦¥¦¤¤¤

.yneg mzneyn lrad zget adf zekizga mb jke ,ynegïaø©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLe wleg,øîBà,adfáäæ ìL ïéøðéãk àeä éøä ¦§¤©§¦¥¥£¥§¦¨¦¤¨¨

,ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îaoi` mda xegql miie`x mpi`y oeiky §¨¤¨£¤Ÿ§§¨
` mb j` ,yily mdilr mitiqenoax xaeqe ,yneg mdn mizget oi

lk lre .miieyk miny adf ly zekizg s`y l`ilnb oa oerny
oicy xaeq `edy ,ezenk dkldy ,`nw `pz zrcn dyw mipt
`lye ,yneg mdn mizgety ,sqk ly milk oick adf ly zekizg

.eieeyk eze` miny adfy opgei iax zrck
:`xnbd zvxznàìdxn`y dn `l` ,`ziixaa yexitd df oi` - Ÿ

ixacke ,adf ilk epiid 'milkk `ed ixd adf'y `yixa `ziixad
e .llk zwelgn oi` dfae ,mzneyn mizget oi`y ,opgei iaxíìBòì§¨

wleg l`ilnb oa oerny oax,àôéqàixd adf ixpic' da xn`py ©¥¨
,'mitqkk odeote`a xaecn÷çcä éãé ìò é÷ôðãmixpicdy - §¨§¥©§¥©§¨

,mda xegql dywe ,wgeca weya mi`veiéâìôéî÷ àäáedfae - §¨¨¦§§¥
,ewlgpøî`nw `pz -c ïåék ,øáñmewn lkndì ïðéçaLî ,é÷ôð ©¨©¥¨§¨§¥©§§¦¨¨

.yily dl mitiqene ,dqipkdy dn z` dy`l migiayn -øîå- §©
l`ilnb oa oerny oaxàì ,÷çcä éãé ìò àlà é÷ôð àìc ïåék ,øáñ̈©¥¨§Ÿ¨§¥¤¨©§¥©§¨Ÿ

.dì ïðéçaLî©§§¦¨¨
:sqep uexiz,àîéà úéòaéà`l` ,llk zwelgn ef `ziixaa oi`y ¦¨¥¥¨

dlekk `ziixad lk -àøqçéî éøeqçå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨©¨¦§¤©§¦¥¦§©¥¦©§¨
,dxiqg `id eli`k `ziixad z` cenll yi -ëäåéðz÷ éyi jke - §¨¦¨¨¥

,dzepyl,íéìëk àeä éøä áäæmdn mizget oi`y adf ilkk epiide ¨¨£¥§¥¦
.opgei iax ixacke ,mdilr mitiqen oi`e,íéôñëk ïä éøä áäæ éøðéc¦¨¥¨¨£¥¥¦§¨¦

,yily mdilr mitiqenyíéøeîà íéøác äna,yily mitiqeny ©¤§¨¦£¦
,ïèøBôì eâäpL íB÷îa,mda giexdle xegql xyt`eíB÷îa ìáà §¨¤¨£§§¨£¨§¨

,ïèøBôì àlL eâäpL,mdn xkzydl jxcd oi`eéøäå íúBà ïéîL ¤¨£¤Ÿ§§¨¨¦¨©£¥
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác ,ïäéååLa ïä¥§¨§¥¤¦§¥©¨¦§¤©§¦¥¤©¨¦§¤©§¦¥
.ïäéååLa ïä éøäå ,íúBà ïéîL ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îa ,øîBà¥§¨¤¨£¤Ÿ§§¨¨¦¨©£¥¥§¨§¥¤
,`yixa l`ilnb oa oerny oax ixack md opgei iax ixacy `vnpe

.yneg mizget oi` adf zekizgay
:el` mivexiz ipy lr `xnbd dywn`iyewd z` zvxiz mpn`

j` ,`ziixadnàéL÷ 'déì éòaéî åéìëk' íB÷î ìkîdyw oiicr - ¦¨¨§¥¨¦¨¥¥©§¨
adf `ziixad dxn` recn ,lirl epiywdy dpey`xd `iyewd
ixde ,adf ly mpi`y mixg` milkk rnyny ,'milkk' `ed ixd

.'eilkk' oeyl hewpl dl did adf ilkl dzpeek m`
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàzpeek ok`y ,xen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨

mdn mizgety ,sqk ilkk epiid milkk `ed adfy xnel `ziixad
e ,ynegïðé÷ñò éàîa àëä,`ziixad zwqer adf dfi`a -àáäãa ¨¨§©©§¦¨§©£¨

àëéøtokle ,mda miynynnyk zecqtpy zephw adf zekizg - §¦¨
mzneyn yneg zget lrad df mrhne ,mizgety sqk ilkk md

e .daezka,øîà éMà áø,sqk ilkl adf enicy zeziixady ©©¦¨©
zewqeràìîîamica`pe miltepy miwc adf ixexit - §¨§¨

zget lrade ,mizgety sqk ilkk md okle ,mda miynynnyk
,zelecb adf zekizga epic z` xn` opgei iax eli`e .yneg mdn

.daezka yneg mdn mizget oi` okle ,zecqtp opi`y

* * *
,dziipecpa mitqk dlral dqipknd dy`y x`azd epizpyna
`edy oeik ,mekqd eze`n xzei yily dzaezka dlra dl azek

:epnn giexdle df oenna xegql cizrìL íéîNa ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©§¨¦¤
xird,íéôñëk ïä éøä ,àéëBèðàsiqen daezka miazkpyky ©§§¨£¥¥¦§¨¦

cinz mipnefn mde ozxegq xwir `edy itl ,yily lrad mdilr
.mda xkzydl

:sqep oicìL íélîb ,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàmewn ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§©¦¤
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המשך בעמוד קפק
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zeaezk(oey`x meil)

,àNpéì eàaLze`ved z` dwcv ly dtewn ywan mdn cg` lke ¤¨¦¨¥
,ei`eyipäîBúiä úà ïéàéOîdligz,íBúiä úà ïéàéOî Ck øçàå ©¦¦¤©§¨§©©¨©¦¦¤©¨

äMà ìL dzLBaL éðtî,d`eyp dpi`y jka.Léà ìMî äaeøî ¦§¥¤§¨¤¦¨§¨¦¤¦
:dwcv zpizp oipra ztqep `ziixaàOéì àaL íBúé ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¨¦¨

dligz ,dwcv ly dtewn eikxv lawl epevxe ,dy`Bì ïéøëBN§¦
úéa,ea xecl mewn el `diyåjk xg`å ,ähî Bì ïéòévîel mipzep ©¦§©¦¦¦¨§

BLéîLz éìk ìk.dnecke ogleye dhn -åwxBì ïéàéOî Ck øçà ¨§¥©§¦§©©¨©¦¦
.äMà,weqtdn df xcq `ziixad zyxecøîàpL(g eh mixac)iM' ¦¨¤¤¡©¦

EPhiarY harde ,Fl Lci z` gYtY gzt,'Bì øñçé øLà Bøñçî éc ¨Ÿ©¦§©¤¨§§©£¥©£¦¤¥©§Ÿ£¤¤§©
,weqtd yxcp jke,úéaä äæ ,'Bøñçî éc'.dligz mc`l xqg `edy ¥©§Ÿ¤©©¦

ïçìLå ähî äæ ,'øñçé øLà'.mdl jixv `edy eyinyz ilk lke £¤¤§©¤¦¨§ª§¨
øîBà àeä ïëå ,äMà Bæ 'Bì'dy`d z`ixaa -(gi a ziy`xa)äNòà' ¦¨§¥¥¤¡¤

,'Bcâðk øæò Bljk ,dy`a `ed my xen`d 'el'dy myky miyxece ¥¤§¤§
.dy` epiid dwcv zpizpa xen`d 'el' mb

:df weqt lr ztqep dyxc zyxecy `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøweqta xn`p,'Bøñçî éc'y ,dfn miyxeceåéìò äeeöî äzà ©¨¨¥©§Ÿ©¨§¤¨¨

Bñðøôì,eikxv lk z` el zzleBøMòì åéìò äeeöî äzà éàå- §©§§§¦©¨§¤¨¨§©§
.xiyr ezeyrl,'Bì øñçé øLà'xqgy xac mb el zzl yiy epiide £¤¤§©

e ,mc` lkl `le el wxåéðôì õeøì ãáòå ,åéìò áBkøì ñeñ eléôà£¦¦§¨¨§¤¤¨§¨¨
el mipzep ,eiqkpn cxie ,mda libxe xiyr did m`y ,eceakl
:df oipra dyrn `ziixad d`ian .dwcv ly dtewn el` mixac

íéáBè ïa éðòì ç÷lL ,ï÷fä ìlä ìò åéìò eøîà[daeyg dgtynn-] ¨§¨¨©¦¥©¨¥¤¨©¤¨¦¤¦
,ãçà,eiqkpn cxie xiyr didy,åéðôì õeøì ãáòå åéìò áBkøì ñeñ ¤¨¦§¨¨§¤¤¨§¨¨

àöî àì úçà íòtowfd lldåéðôì õøå ,åéðôì õeøì ãáòowfd lld ©©©©Ÿ¨¨¤¤¨§¨¨§¨§¨¨
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ixdy ,cigi oeyla miiqe ,'lk ipir' miax oeyla weqtdàì 'ízòa' ¥¥Ÿ§¦¨Ÿ

,'Bzòa' àlà ,øîàðdf weqteïúBð ãçàå ãçà ìkL ãnìîelLBãwä ¤¡©¤¨§¦§©¥¤¨¤¨§¤¨¥©¨
àeä Ceøaz`Bzòa Búñðøt:`xnbd zxtqn .elbxd itk -éëäcà ¨©§¨¨§¦©§¨¦

,`ax mr xaic ipr eze`y ick jeza -àáøc déúçà éàúàd`a - £©£¨¥§¨¨
,`ax ly ezeg` myléðL éøñéìz déì àéæç àìcdz`x `ly - §Ÿ©§¨¥§¥§¥§¥

,mipy dxyr yly eze`déì àéúàådpzn `axl d`iade - §©§¨¥
øîà .ïLé ïééå äîeèt úìBâðøz,eala `axàn÷c éàîxacd dn - ©§§¤§¨§©¦¨¨¨©©§©¨

diciae o`kl izeg` `azy libx xac df oi` ixd ,iptl d`ex ip`y
.ezywak iprl zzl minydn oniq edf i`cea ,el` mixacøîà̈©

déì,iprl `axCì éúðòðzwcv zn`ae ,icn xzei jcbpk izxaic - ¥©£¥¦¨
,jixaca.ìBëà íe÷¡

* * *
:dwcvdn qpxtzdl dvex epi`y in oipra `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzy inBì ïéà,ezqpxt icka zernå`edäöBø Bðéà ¨©¨¨¥§¥¤
ñðøtúäì,ezyeae ezeripv zngn dwcvd onBì ïéðúBðdwcv i`ab §¦§©§¥§¦

zernì,äàåìä íeL,mlhil axqi `ly ickåjk xg`ïéðúBðå ïéøæBç §©§¨¨§§¦§§¦
Bìmze`ì,äðzî íeL,epnn mze` miraez oi` ,xnelkéaø éøác §©¨¨¦§¥©¦

ì Bì ïéðúBð ,íéøîBà íéîëçå .øéàîBì ïéðúBðå ïéøæBçå äðzî íeL ¥¦©£¨¦§¦§¦§©¨¨§§¦§§¦
ì.äàåìä íeLzxeza el mipzep minkg ixacly `xnbd dxaqe §©§¨¨

dywn .d`eld zxeza zernd z` epnn miraez jk xg`e ,dpzn
mze` el mipzepy okzi ike :`xnbdììé÷L àì àä ,äðzî íeL- §©¨¨¨Ÿ¨¦

dvex epi`y ipra zwqer `ziixad oky ,mlhil dvxi `l `ed ixd
:`xnbd zvxzn .dwcvd on qpxtzdl,àáø øîàminkg s` ¨©¨¨

j` ,d`eld myl zernd z` el mipzepy xi`n iaxk mixaeq
,xifgdl okidn el oi`y oeik ,d`eld lehil dvxi `l `ny eyyg

jixvy minkg exn` okleBì çBzôìzgwl dligz el rivdl - ¦§©
zernd z`ì,äðzî íeL,d`eldk mlhiy jk xg` el exn`iyke §©¨¨

.dlhiln rpni `le ,ef d`eld xifgdl jixv epi`y mzpeeky oiai
m` :`ziixad dkiynnBì Léelyn zernñðøtúäì äöBø Bðéàå ¥§¥¤§¦§©§¥

dvexe ,epenn lr qge ovnw `edy jezn ,arxa envr sbqne elyn
,xeaiv lyn qpxtzdlì Bì ïéðúBð,äðzî íeLzeni `ly ick §¦§©¨¨

,arxaepnî ïéòøôðå ïéøæBçå.okn xg`l §§¦§¦§¨¦¦¤
m` :`xnbd dywnìé÷L àì ez ,epîéä ïéòøôðå ïéøæBç`l ixd - §¦§¦§¨¦¥¤Ÿ¨¦

rcei ik dpzn zxeza el epzi m` s`e ,dwcvdn gwie xefgi
:`xnbd zvxzn .arxa zenie ,epnn erxtie exfgiy,àtt áø øîà̈©©¨¨

y `id dpeekd ,oirxtpe oixfegy epxn`y dnäúéî øçàìeze` ly §©©¦¨
.dwcv ly dtewn lk`y jqd z` eiyxein eabi ,mc`

:`ziixad jynd z` `xnbd d`ianïBòîL éaøe wleg,øîBàin ©¦¦§¥
yéà ,ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì LéBì ïé÷÷æð ï`l` ,zepefn el ozil ¥§¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦

y ine .zeni ,zeni m`Bì ïéàelynñðøtúäì äöBø Bðéàåztewn ¥§¥¤§¦§©§¥
,dwcvìBèå ïBkLî àáä Bì íéøîBà,ecbpk zernBzòc çeæzL éãk §¦¨¥©§§§¥¤¨©©§

åéìòmzrcy ixd oekyn ipnn eywia m` ,xn`iy eal dabiy - ¨¨
oi`y mi`ex mdyk mpn` .lehil yiiazi `le ,ipnn zeable xefgl

.oekyn `la el epzi oekyna ozil dn el
:df oipra ztqep `ziixa,ïðaø eðzweqta xn`p(g eh mixac)gzt iM' ¨©¨¨¦¨Ÿ©

,'Fl xqgi xW` Fxqgn iC EPhiarY harde ,Fl Lci z` gYtY¦§©¤¨§§©£¥©£¦¤¥©§Ÿ£¤¤§©
,'EPhiarY hard' oeyld zelitk z` `ziixad zyxece,'èáòä' ©£¥©£¦¤©£¥

,d`eld oeyl efyäæin lr cnlnBì ïéàLoennäöBø Bðéàå ¤¤¥§¥¤
ì Bì íéðúBpL ,ñðøtúäìì Bì ïéðúBðå ïéøæBçå äàåìä íeL.äðzî íeL §¦§©§¥¤§¦§©§¨¨§§¦§§¦§©¨¨

eäæ ,'epèéáòz'in lr cnlnBì LiLelyn oennäöBø Bðéàå ©£¦¤¤¤¥§¥¤
ñðøtúäì,xeaiv lyn `l` elynì Bì ïéðúBpLïéøæBçå äðzî íeL §¦§©§¥¤§¦§©¨¨§§¦

Lé ,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøác ,äúéî øçàì epîéä ïéòøôðå§¦§¨¦¥¤§©©¦¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥
,Bì ïé÷÷æð ïéà ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì`ziixaa oerny iax zhiyk §¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

די "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zeaezk(oey`x meil)
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edfy ,zerna `ln `xhil lceba ilk epiide ,zern `xhil zxenz
.c`n lecb mekqøîà éMà áø,xg` ote`aíúä,mewn eze` - ©©¦¨©¨¨

,äéä ïè÷ øôk`vnpe ,dndad x`y z` epwiy mc` ipa ic eid `le §¨¨¨¨¨
ydézìeèîà àúåéç éãñôî äåä àîBé ìëamiciqtn eid mei lk - §¨¨£¨©§§¥¥§¨©§§¥

.xya `xhil el didzy ick ,exear dnda
:sqep dyrnäéîçð éaøc dén÷ì àúàc àeää`ay ipra dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦§¤§¨

,eqpxtiy ick ,dingp iax iptldéì øîà,dingp iaxäzà äna ¨©¥©¤©¨
zeidl libxdéì øîà .ãòBñ,iprd.ïLé ïééå ïîL øNáaiax el xn` ¥¨©¥§¨¨¨¥§©¦¨¨

m`d ,dingpðBöøíéLãòa énò ìbìâzL Emiycr inr lek`l - §§¤§©§¥¦¦©£¨¦
.il yiyå ,íéLãòa Bnò ìbìbmilk`na libxe wpetn didy zngn ¦§¥¦©£¨¦§

,mixwiúî.elk`nn iprdøîà,ipr eze` lr dingp iaxBì éBà ¥¨©
äæìiprd,äéîçð BâøäLoiie ony xya lek`l epevx el wtiq `ly ¨¤¤£¨§¤§¨

:`xnbd zl`ey .ekxck oyiäæì BâøäL äéîçðì Bì éBà ,äaøcà©§©¨¦§¤§¨¤£¨¨¤
,iprddéì éòaéî`ed exeara oky ,xnel dingp iaxl el did - ¦¨¥¥

:`xnbd zvxzn .znàlàlr dzid ezprhe ,oick bdp dingp iax ¤¨
c ,envr iprdéàä élek déLôð é÷epôì déì éòaéà àìc àeä eäéà- ¦§Ÿ¦¨¥¥§©¥©§¥¥©

jk lk envr z` wptl el did `ly ezzina my` envr iprd
lk`y df zngn zny cr ,cala oiie xya lek`l lbxzdl

.miycr
:sqep dyrnàáøc dén÷ì àúàc àeääiptl `ay ipra dyrn - ©§¨¨§©¥§¨¨

,eqpxtiy `axBì øîà,`axBì øîà .ãòBñ äzà äna,iprd ¨©©¤©¨¥¨©
déì øîà .ïLé ïééå äîeèt úìBâðøúa,`axà÷çeãì úLééç àìå §©§§¤§¨§©¦¨¨¨©¥§Ÿ©§©§£¨

àøeaéöcxeaivd z` wgec jpdy yyeg dz` oi` m`d - §¦¨
.jk lk zeaexnd jize`vedadéì øîà,iprdeäãécî eèà ¨©¥¨¦¦§

àðìéëà÷,lke` ip` xeaivd lyn ike -àðìéëà÷ àðîçøcîlyn - ¨£¦§¨¦§©£¨¨¨£¦§¨
,lke` ip` `ed jexa yecwdàðéðúcweqta xn`p ,`ziixaamildz) §¨¦¨

(eh dnwéìà ìë éðéò','Bzòa íìëà úà íäì ïúBð äzàå eøaNé Egzt ¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨¥¨¤¤¨§¨§¦
ixdy ,cigi oeyla miiqe ,'lk ipir' miax oeyla weqtdàì 'ízòa' ¥¥Ÿ§¦¨Ÿ

,'Bzòa' àlà ,øîàðdf weqteïúBð ãçàå ãçà ìkL ãnìîelLBãwä ¤¡©¤¨§¦§©¥¤¨¤¨§¤¨¥©¨
àeä Ceøaz`Bzòa Búñðøt:`xnbd zxtqn .elbxd itk -éëäcà ¨©§¨¨§¦©§¨¦

,`ax mr xaic ipr eze`y ick jeza -àáøc déúçà éàúàd`a - £©£¨¥§¨¨
,`ax ly ezeg` myléðL éøñéìz déì àéæç àìcdz`x `ly - §Ÿ©§¨¥§¥§¥§¥

,mipy dxyr yly eze`déì àéúàådpzn `axl d`iade - §©§¨¥
øîà .ïLé ïééå äîeèt úìBâðøz,eala `axàn÷c éàîxacd dn - ©§§¤§¨§©¦¨¨¨©©§©¨

diciae o`kl izeg` `azy libx xac df oi` ixd ,iptl d`ex ip`y
.ezywak iprl zzl minydn oniq edf i`cea ,el` mixacøîà̈©

déì,iprl `axCì éúðòðzwcv zn`ae ,icn xzei jcbpk izxaic - ¥©£¥¦¨
,jixaca.ìBëà íe÷¡

* * *
:dwcvdn qpxtzdl dvex epi`y in oipra `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzy inBì ïéà,ezqpxt icka zernå`edäöBø Bðéà ¨©¨¨¥§¥¤
ñðøtúäì,ezyeae ezeripv zngn dwcvd onBì ïéðúBðdwcv i`ab §¦§©§¥§¦

zernì,äàåìä íeL,mlhil axqi `ly ickåjk xg`ïéðúBðå ïéøæBç §©§¨¨§§¦§§¦
Bìmze`ì,äðzî íeL,epnn mze` miraez oi` ,xnelkéaø éøác §©¨¨¦§¥©¦

ì Bì ïéðúBð ,íéøîBà íéîëçå .øéàîBì ïéðúBðå ïéøæBçå äðzî íeL ¥¦©£¨¦§¦§¦§©¨¨§§¦§§¦
ì.äàåìä íeLzxeza el mipzep minkg ixacly `xnbd dxaqe §©§¨¨

dywn .d`eld zxeza zernd z` epnn miraez jk xg`e ,dpzn
mze` el mipzepy okzi ike :`xnbdììé÷L àì àä ,äðzî íeL- §©¨¨¨Ÿ¨¦

dvex epi`y ipra zwqer `ziixad oky ,mlhil dvxi `l `ed ixd
:`xnbd zvxzn .dwcvd on qpxtzdl,àáø øîàminkg s` ¨©¨¨

j` ,d`eld myl zernd z` el mipzepy xi`n iaxk mixaeq
,xifgdl okidn el oi`y oeik ,d`eld lehil dvxi `l `ny eyyg

jixvy minkg exn` okleBì çBzôìzgwl dligz el rivdl - ¦§©
zernd z`ì,äðzî íeL,d`eldk mlhiy jk xg` el exn`iyke §©¨¨

.dlhiln rpni `le ,ef d`eld xifgdl jixv epi`y mzpeeky oiai
m` :`ziixad dkiynnBì Léelyn zernñðøtúäì äöBø Bðéàå ¥§¥¤§¦§©§¥

dvexe ,epenn lr qge ovnw `edy jezn ,arxa envr sbqne elyn
,xeaiv lyn qpxtzdlì Bì ïéðúBð,äðzî íeLzeni `ly ick §¦§©¨¨

,arxaepnî ïéòøôðå ïéøæBçå.okn xg`l §§¦§¦§¨¦¦¤
m` :`xnbd dywnìé÷L àì ez ,epîéä ïéòøôðå ïéøæBç`l ixd - §¦§¦§¨¦¥¤Ÿ¨¦

rcei ik dpzn zxeza el epzi m` s`e ,dwcvdn gwie xefgi
:`xnbd zvxzn .arxa zenie ,epnn erxtie exfgiy,àtt áø øîà̈©©¨¨

y `id dpeekd ,oirxtpe oixfegy epxn`y dnäúéî øçàìeze` ly §©©¦¨
.dwcv ly dtewn lk`y jqd z` eiyxein eabi ,mc`

:`ziixad jynd z` `xnbd d`ianïBòîL éaøe wleg,øîBàin ©¦¦§¥
yéà ,ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì LéBì ïé÷÷æð ï`l` ,zepefn el ozil ¥§¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦

y ine .zeni ,zeni m`Bì ïéàelynñðøtúäì äöBø Bðéàåztewn ¥§¥¤§¦§©§¥
,dwcvìBèå ïBkLî àáä Bì íéøîBà,ecbpk zernBzòc çeæzL éãk §¦¨¥©§§§¥¤¨©©§

åéìòmzrcy ixd oekyn ipnn eywia m` ,xn`iy eal dabiy - ¨¨
oi`y mi`ex mdyk mpn` .lehil yiiazi `le ,ipnn zeable xefgl

.oekyn `la el epzi oekyna ozil dn el
:df oipra ztqep `ziixa,ïðaø eðzweqta xn`p(g eh mixac)gzt iM' ¨©¨¨¦¨Ÿ©

,'Fl xqgi xW` Fxqgn iC EPhiarY harde ,Fl Lci z` gYtY¦§©¤¨§§©£¥©£¦¤¥©§Ÿ£¤¤§©
,'EPhiarY hard' oeyld zelitk z` `ziixad zyxece,'èáòä' ©£¥©£¦¤©£¥

,d`eld oeyl efyäæin lr cnlnBì ïéàLoennäöBø Bðéàå ¤¤¥§¥¤
ì Bì íéðúBpL ,ñðøtúäìì Bì ïéðúBðå ïéøæBçå äàåìä íeL.äðzî íeL §¦§©§¥¤§¦§©§¨¨§§¦§§¦§©¨¨

eäæ ,'epèéáòz'in lr cnlnBì LiLelyn oennäöBø Bðéàå ©£¦¤¤¤¥§¥¤
ñðøtúäì,xeaiv lyn `l` elynì Bì ïéðúBpLïéøæBçå äðzî íeL §¦§©§¥¤§¦§©¨¨§§¦

Lé ,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøác ,äúéî øçàì epîéä ïéòøôðå§¦§¨¦¥¤§©©¦¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥
,Bì ïé÷÷æð ïéà ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì`ziixaa oerny iax zhiyk §¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦
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המשך בעמוד רכו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zeaezk(ipy meil)

m`dáäæ éìèa Bà óñk éìèae` ,sqkk zepal ozyt ly zetna - ¦§¥¤¤¦§¥¨¨
dpiad ,zexwi el` zetny iptne .adfk zereav iyn ly zetna

.`ed xiyry `pipg iax ly ezy`øîà,df dyrn lr `pipg iax ¨©
,ïéànøì äáBè ÷éæçðå eàBa ,øæòìà éaø øîàc eðééämiywand ©§§¨©©¦¤§¨¨§©£¦¨¨©¨¦

,miipr mpi`y s` dwcv,íBé ìëa ïéàèBç eðééä ,ïä àìîìàLitl ¤¦§¨¥¥¨¦§¦§¨
,`hg jka yie ,ywand lkl dwcv mipzep ep` oi`yøîàpLmixac) ¤¤¡©

(h ehFl oYz `le oFia`d Lig`A Lpir drxe'éìò àø÷åäéäå 'ä ìà E §¨¨¥§§¨¦¨¤§§Ÿ¦¥§¨¨¨¤¤§¨¨
,'àèç Eámpi`y s` dwcv miywany mi`nx mpyiy oeik mpn` §¥§

`l epl minxeby md mi`nxdy xnel mileki ep` ,dl mikixv
.dwcv zzl

ìk ,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø ,ézôécî áø øa àéiç éaø éðúå§¨¥©¦¦¨©©¦¦§¦©¦§ª©¤¨§¨¥¨
.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,ä÷cöä ïî åéðéò íéìònäz`f miyxece ©©£¦¥¨¦©§¨¨§¦¥£©¨¦

,dey dxifbaéúk,àëä ádwcv iabl(my)øác äéäé ït Eì øîMä' §¦¨¨¦¨¤§¤¦§¤¨¨
'Bâå ìòiìá Eááì íò`xwe Fl oYz `le oFia`d Lig`A Lpir drxe ¦§¨§§¦©©§§¨¨¥§§¨¦¨¤§§Ÿ¦¥§¨¨

,'`hg La dide 'd l` Lilr,íúä áéúëezyxta dxf dcear iabl ¨¤¤§¨¨§¥§§¦¨¨
zgcpd xir(ci bi my),ìòiìá éða íéLðà eàöé'z` EgiCIe LAxTn ¨§£¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦¤

,'mixg` midl` dcarpe dklp xn`l mxir iaWi,ïläl äî Ÿ§¥¦¨¥Ÿ¥§¨§©©§¨¡Ÿ¦£¥¦©§©¨
a 'lrIla' oeyl dxn`p ,zgcipd xir zyxtaóà ,íéáëBk úãBáò §¦©©£©¨¦©

,ïàkdwcvd on eipir milrnl `xew weqtdy ,dwcv iabl ¨
caerk `ed ixdy dpeekd ,'lrIla'.íéáëBk úãBáò §¦©©£©¨¦

* * *
,dl mikixv mpi`e dwcv milhepd ,mi`nxa dwqr `xnbdy ab`

:df oipra `ziixa d`ianBðéò úà ànñnä ,ïðaø eðzmc` - ¨©¨¨©§©¥¤¥
,dienq epir eli`k envr d`xnyBðèa úà äaönäåmc` - §©©§¤¤¦§

,ileg zngn dgetp epha eli`k d`xnyB÷BL úà çt÷näåmc` - §©§©¥©¤
eli`k d`xnyepziy miyp`d al z` xxerl ick ,zveekp ewey

,dwcv el,Ck éãéì àáiL ãò ,íìBòä ïî øèôð Bðéàeze` ea didiy ¥¦§¨¦¨¨©¤¨Ÿ¦¥¨
.menokeéøö ïéàå ä÷ãö ìa÷näBôBñ ,Cëì CyíìBòä ïî øèôð Bðéà ©§©¥§¨¨§¥¨¦§¨¥¦§¨¦¨¨

,Ck éãéì àáiL ãò.zeixal jxhvie eiqkpn cxiy ©¤¨Ÿ¦¥¨

* * *
:iprk aygp sqk dey el yiy in m`d dpc `xnbdíúä ïðz- §©¨¨

d`t zkqna epipy(g"n g"t)hwl lehi `l ,fef miiz`n el yiy in ,
,'eke d`te dgkyBúBà ïéáéiçî ïéà[iprd z`-]Búéa úà øBkîì ¥§©§¦¦§¤¥
BLéîLz éìk úàåoi`y onf lk `l` ,d`te dgky hwl lehiy iptl §¤§¥©§¦

zia ezeyxa yiy s` ,mdn lhepe iprk `ed ixd ,ynn zern el
.milke

:`xnbd dywnàìåeyinyz ilk z` xeknl aiig iprd oi` ike - §Ÿ
,dwcvd on zern lehiy mcewàéðúäåy xiyr mc` ,`ziixaaäéä §¨©§¨¨¨

,áäæ éìëa LnzLîlehil `aiy mcew ,ipr `ed ixde eiqkpn cxie ¦§©¥¦§¥¨¨
e ezeyxay adfd ilk z` xekni dwcvdn.óñk éìëa LnzLédid ¦§©¥¦§¥¤¤

ynzydl libx,óñk éìëae mxkni.úLBçð éìëa LnzLéoi`y ixd ¦§¥¤¤¦§©¥¦§¥§¤
,mixwi milk eziaa yiyk dwcvd on zern lehil zeyx iprl

.dligz mxkenl eilr `l`
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ãéáæ áø øîàdxn`y `ziixad - ¨©©§¦Ÿ©§¨¨

zwqer ,eilk xeknl jixvyïçìeLå ähîaeilry ,mda `veike §¦¨§§¨
e ,dligz mxkenlàäilk xeknl jixv epi`y dxn`y dpynd -,e ¨

zwqerúBøò÷e úBñBëamilka ynzydl citwn mc`y ,dnecke §§¨
.`weec ely

:ciaf ax ly evexiz lr `xnbd dywnàðL éàîmipey dna - ©§¨
àìc ,úBøò÷e úBñBkmeyn edf ixd ,mxknl eze` miaiign oi`y - §¨§Ÿ

éì éñéàî øîàcipi`y zexrwe zeqeka ynzydl ipira qe`n - §¨©§¦¥¦
,mda libxéàåléò ìa÷î àì øîà énð ïçìeLå ähîleki ipi` - ¦¨§§¨©¦¨©Ÿ§©©¦¨©

.mda libx ipi`y ogleye dhn leaqle lawl
:`ziixade dpynd zxizqa xg` uexiz `xnbd zvxznàáø øîà̈©¨¨

,äaøc déøazwqer `ziixadàtñëc äLéøçîaly dyixgn - §¥§©¨§©£¥¨§©§¨
el oi`y i`ce dae ,ugxnd ziaa sebd z` dnr micxbny sqk

la` .dxkenl eilr okle ,zyegp e` sqk ly dyixgn oia welig
mtilgdl eilr miqe`ny ,eyinyz ilk x`ya zxacn dpynd

.mixg`a
:sqep uexizïàk ,àéL÷ àì ,øîà àtt áøoi`y dxn`y dpynd - ©¨¨¨©Ÿ©§¨¨

epiid ,xeknl eze` miaiign,éeaéb éãéì àáiL íãB÷ipra ,xnelk ¤¤¨Ÿ¦¥¦
oi`y ipr mzq edf `l` ,oenn epnn `ivedl mi`a oic zia oi`y
eze` miaiign oi` yinyz ilk el yiy s`c ,fef miz`n el

e .miipr zepzn lehil i`yxe ,mxkenlïàkdxn`y `ziixad - ¨
zwqer ,xeknl eze` miaiigny,éeaéb éãéì àáiL øçàì,xnelk §©©¤¨Ÿ¦¥¦

zial xacd rcepe ,miipr zepzn lhpe ryte ,fef miiz`n el eidy
df ote`a ,mlyl el oi` dzre ,lhpy dn epnn zeabl e`ae oic

.mlyle ,eyinyz ilk z` s` xeknl eze` miaiign

äðùî
oiyecw dia` lawiy ici lr wx `ypdl dleki dphw ,dxezd oicn
e` dn` ,dia` zny dnezi dphwy epiwzd minkg mpn` .dxear
dneziy ,minkg zpwza zwqer epizpyn .d`iydl mileki dig`

:dia` iqkpn `ipecp zlawn z`ypyäîBúédphwdnà dzàéOäL §¨¤¦¦©¨¦¨
dzòcî äéçà Bàyiy minkg epwzy itk ,dnezid ly dpevxn - ©¤¨¦©§¨

,d`iydl zeyx mdldì eáúëådzipecp z` dig` e` dn`äàîa §¨§¨§¥¨
æeæ íéMîça Bà,minkg dl epwizy itk dl ewqt `le ,cala ©£¦¦

y `ed oicd ,oldl x`eaiy xeriyaàéöBäì ìécâzLî àéä äìBëé§¨¦¦¤©§¦§¦
ïãiîdig` lyM äîdiddì ïúpäì éeàøs`e ,dl epzp `le ¦¨¨©¤¨§¦¨¥¨

.dlign dpi` ohw zligny itl ,ok zrc lr dpevxn d`yipy
:dnezi ly `ipecpd jxevl dpizpd xeriy edn zyxtn dpynd

àéOä íà ,øîBà äãeäé éaøeiiga a`däðBLàøä úaä úàdl ozpe ©¦§¨¥¦¦¦¤©©¨¦¨
,a`d zn jk xg`e ,dzipecpl zernïúpézyexin dig` ici lr ¦¨¥

a`dìd zaäiðM,`ypil d`ayïúpL Cøãka`dìzad zipecp ©§¦¨§¤¤¤¨©¦
däðBLàøzixiyrn xzei `ed df xeriy m` oia ,eiiga `iydy ¦¨

miqkpd.zegt `ed m` oiae ,,íéøîBà íéîëçådipyl mipzep oi` ©£¨¦§¦
y itl ,dpey`xd dlaiwy jxckíãàL íéîòtdligza did [a`d] §¨¦¤¨¨

,éðò,hrn dl ozp okleåjk xg`,øéLòädl ozep did ig did m`e ¨¦§¤¡¦
,xzeiBàa`d didy minrtyøéLò,dligzaåjk xg`,éðòädide ¨¦§¤¡¦

,dl zgetàlày ici lr dnezid zal dpizpd z` mixrynïéîL ¤¨¨¦
íéñëpä úà,miey md dnk a`d lydì ïéðúBðå.miqkpdn zixiyr ¤©§¨¦§§¦¨

* * *

àøîâ
:dnezi ly `ipecpd xeriy oipra dpc `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

äñðøôìdia` iqkpn zern dl mipzepe ,`ypdl d`ad dnezi - §©§¨¨
,dzipecpláàa ïéîLdid dnk ,a`d ly ezrc z` micne` - ¨¦¨¨

.ezepvnw e` ezepxzee itl ,dl zzl dvex
:`xnbd dywn,éáéúîmipa gipde zny mc` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

e ,miqkpd z` miyxei mipad ,zepaeúBñðøtúîe úBðBféð úBðaä- ©¨¦¦§©§§
dqpxte oefn zelawnãöék ,ïäéáà éñëpî,mdl mipzep dnke -ïéà ¦¦§¥£¦¤¥©¥

äéáà eléà íéøîBàdidúà ïéîL àlà ,dì ïúBð äéä Cëå Ck ,íéi÷ §¦¦¨¦¨©¨¨§¨¨¨¥¨¤¨¨¦¤
íéñëpäa`d ly.dì ïéðúBðå:`xnbd zwiicnåàì éàîoi` m`d - ©§¨¦§§¦¨©©

l ,dl mipzepy 'dqpxt'a `ziixad zpeek,'ìòaä úñðøt'epiide ©§¨©©©©
miqkpd z` oiny `l` ezrc z` micne` oi`y x`eane ,`ipecpl
micne`y xn`y l`eny ixack `ly epiide ,zixiyr dl mipzepe

.zzl dvex did dnk ezrc z`
:`xnbd zvxznàì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ziixad zpeek oi` - ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ

xaecn `l` ,`ipecpl 'dqpxt'adîöò úñðøôamig`dy dn - §©§¨©©§¨
zqpxt jxevl la` ,z`ypy iptl dizepefna dze` miqpxtn
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,ryz dipyde ,mipn xyr zlhep zg`d ,dpn

oke ,dpn ly xeyire dpn dpeny ziyilyde

zexfeg ode ,oad zyexi xxal ick ,mlek
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i` ,iaxl a`a oiny dqpxtc oiprle !lirl

m` oicne` oi`c lirl opixn` zepefne ,dipcin`
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`le zepefn ecai`c exba e` e`yip oiprlc :uxiz

axc izxz ok m`c ,`nwe`l ira `l Ð dqpxt

il xn` ongp ax xn`w lirl `dc ?il dnl `ped

`teb jd epiidc xninl `kile .iaxk dkld `ped

i`da xn`w `l lirl `dc Ð lirl xn`wc

`le dqpxtl oinW` inp iwen `lc `de .`pyil¨

:xn`wc `d epiidc xninl `ki` Ð zepefnl

`da `dc .'ek eqpxtzi l` xne`d `ipzckl

oi`c ,dia myinl jiiy `l Ð zepefn riwtdl leki epi` a`c oeikc ,lirl ziyixtck ,`ilz

.ea oiny Ð epevxa ielzc dqpxt la` ,epevxa ielz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zeaezk(ipy meil)

ixde ,deya zewleg zepad lky iax xn` recn :`xnbd dywn
äì÷L dLôðc àãçå àãç ìkdwlg z` zlhep zg`e zg` lk - ¨£¨©£¨§©§¨¨§¨

zepey`xdy `vnp ok zngny s`e ,minkg zpwzn dl ie`xd
mr welgl zekixv od recne ,jka dn ,xzei lecb wlg zelawn

:`xnbd zvxzn .odixg` ze`ad zeig`døîà÷ éëä,iaxeàa íà ¨¦¨¨©¦¨
úçàk àNpäì ílekzg`d z` micwdl mrh oi`y ,onf eze`a - ¨§¦¨¥§©©

,dzxagl.äåLa úB÷ìBçzlhep ,ef xg` efa e`yip m` j` §§¨¤
dnn xeyir zelhep dixg` ze`ade ,lkdn xeyir dpey`xd

.odiptly zeg`d dxiiyy
iax ixaca df xe`ia :`xnbd zxne`øîàc ,äðúî áøì déì òéiñî§©©¥§©©§¨§¨©

î áøeàa íà ,äðúzepadúBìèBð ,úçàk ílek àNpäìa`d iqkpn ©©§¨¦¨§¦¨¥¨§©©§
.ãçà øeOéò,denzl yieCzòc à÷ìñ 'ãçà øeOéò'okzi ike - ¦¤¨¦¤¨¨§¨©§¨

lkl xeyir minkg epwiz ixde ,cg` xeyir wx zelhep cgi oleky
,zg`e zg`àlàonf eze`a olek e`yip m`y ,ezpeek `id jk i`ce ¤¨

,ãçàk øeOéò úBìèBðxeyir' oicn zlawn odn zg` lky epiide §¦§¤¨
,miqkp xeyir zg` lk dlhpy xg`y oeik ,mekq eze` z` 'miqkp

.deya zewlege zexfeg

* * *
iqkpn dqpxte zepefnl zepad zekf oipra `ziixa d`ian `xnbd

:e`yip e` exbay xg`l ,odia`úBðaä ,ïðaø eðzzenezid ¨©¨¨©¨
,a`d iqkpn dqpxte zepefn minkg mdl epwizy ,mdia`nïéam` ¥

eøâa[miycg dyye mipy dxyr mizy za `id zxbea-]àlL ãò ¨§©¤Ÿ
eàOéð,e`yipy mcew -ïéáem`eãaéà ,eøâa àlL ãò eàOéð ¦§¥¦§©¤Ÿ¨§¦§

ïäéúBðBæîl zekf odl oi` -ef zekfy oeik ,a`d iqkpn zepefip zeid §¥¤
.daezkd i`pza aezkk ,exbaziy cr e` oi`eyipd cr wx `id

emewn lkneãaéà àìz`,ïúñðøtzlhep z`yipy zxbeady Ÿ¦§©§¨¨¨
`le dzephwa e` dzexrpa d`yip m` oke ,a`d iqkpn dzqpxt
depziy mig`dn reazle xefgl jk xg` dleki ,df xeriy dlhp

,dl,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác,e`yip e` exba m`óà ¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥©
eãaéàz`,ïúñðøtz` zwlqn zexbady oeik `ed zxbeaa mrhde ¦§©§¨¨¨

,dqpxt dl oi` jk zepefn dl oi`y enke ,dia` zia zeyxn zad
mekqa dzvxzd d`yipy dryay oeik mrhd z`yipy dxrpae
dribd xak dxrpy oeike ,x`yd lr dlgne ,mig`d dl epzpy
.dlign dzlign ,[dpy dxyr mizy za `id ixdy] zelcbl

,xfrl` oa oerny iax siqenúBNBò ïä ãöékzepa dpiyrz dn - ¥©¥
,ozqpxt z` ca`l zeyyege ,e`yip `l oiicre zexbal zekenqd

íéìòa ïäì úBøëBN,mze` z`yl enikqiy miyp`l zenlyn - §¨¤§¨¦
ïäì ïéàéöBîez`ïúñðøt.mig`d on ¦¦¨¤©§¨¨¨

:df oecipa mi`xen`d zerc z` d`ian `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
,éaøk àúëìä ,àðeä éì øîàz` ecai` `l ze`eype zexbea s`y ¨©¦¨¦§§¨§©¦

.ozqpxt
:df wqt lr `xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déáéúéàepipy ¥¦¥¨¨§©©§¨

epizpyna(`"r),eáúëå ,dzòcî äéçà Bà dnà dzàéOäL äîBúé§¨¤¦¦©¨¦¨©¤¨¦©§¨§¨§
dìdziipecp,æeæ íéMîça Bà äàîaxeyir lk z` dl epzp `le ¨§¥¨©£¦¦

,dia` iqkpn dl ie`xd miqkpdíãiî àéöBäì ìécâzLî àéä äìBëé§¨¦¦¤©§¦§¦¦¨¨
.dì ïúpäì éeàøM äî,`ax wiicneàîòè`ivedl dlekiy mrhd - ©¤¨§¦¨¥¨©£¨

meyn `ed lcbzy xg`l mcin dziipecp z`äpè÷czrya dzid ¦§©¨
,dlign dzlign oi`e ,oi`eyipàädzid m` la` -,äìBãbm` s` ¨§¨

y `ed oicd ,dxrp `l` zxbea dzid `l oiicräøzéålr dlgn - ¦§¨
dywe .xzend z` mig`dn reazle xefgl dleki dpi`e ,x`yd
,dzqpxt z` dcai` `l zxbea s`y ,iaxk wqty ongp ax lr
z` dcai` z`yipy dxrp elit`y ,epizpyn zernynk `ly edfe

.dzqpxt
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`l zxbeay iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨

ote`a xaecn ,dzqpxt z` dcai`éàçîcdxn`e dzgny - §©¨¥
e ,dl ribny mekqd lr zlgen dpi`yàädpyndn gkeny dn - ¨

ote`a epiid ,dzqpxt z` dcai` zxbea e` dxrpy,éàçî àìc§Ÿ©¨¥
,dig` dl epzpy dnl zivxzny dzrc dzlib jkae ,dwzy `l`

,iaxk ongp ax wqt dzgny ote`ae .mraezle xefgl dleki dpi`e
.dzqpxt zeabl dlekiy

:df weligk `xnbd dgikenàøazñî énð éëäxazqn jk ok` - ¨¦©¦¦§©§¨
xaecn xfrl` oa oerny iaxe iax da ewlgpy `ziixaay ,xnel

,dzgnykïk íàc`lyk mb `ziixaa xaecny xn`p m` - §¦¥
,dzgnéaøcà éaøc àéL÷`ziixaay iax ixac oia dxizq didz - ©§¨§©¦©§©¦

,zxg` `ziixaa eixacl efïî úðBféðä úa ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥©©¦¤¦
,ïéçàä,`ypidl d`aeíéñëð øeOéò úìèBðzwiicn .a`d iqkpn ¨©¦¤¤¦§¨¦

:`xnbdïéà ,úðBféðdphw `idy epiide ,zpefip oiicr zad m` wx - ¦¤¦
,zxbea la` ,`ypidl d`eaa miqkp xeyir zlhep ,dxrp e`

úðBféð dðéàL,mig`dnàì`ly edfe ,miqkp xeyir zlhep dpi` - ¤¥¨¦¤Ÿ
dciqtd `l zxbeay ,iax zrca zncewd `ziixaa x`eank

.mig`d iqkpn zpefip dpi`y s` ,miqkp xeyiròîL åàì àlà¤¨©§©
dpéîe ,mipte`d oia welig yiy ,o`kn gken i`ce -àädn - ¦¨¨

xaecn ,miqkp xeyir dcai` `l zxbeay iax xn`y,éàçîcokle §©¨¥
e ,dciqtd `làädciqtn zxbeay iax ixacn rnypy dn - ¨

ote`a epiid ,miqkp xeyir,éàçî àìc.dlign ef ixde ,dwzy `l` §Ÿ©¨¥
ok` :`xnbd dwiqndpéî òîL.df weligk §©¦¨

,CîMî äáäà øa àcà áø ïì øîà ,àáøì àðéáø déì øîàdnezi ¨©¥¨¦¨§¨¨¨©¨©©¨©©£¨¦§¨
y,úBçîì äëéøö dðéà ,äøâadcai` `l dzgn `l m` s` `l` ¨§¨¥¨§¦¨¦§

m` oke .onf xg`l mig`dn mraezl dlekie ,miqkpd xeyir z`
úàOéð,miqkp xeyirn dl ezgte ,dxrp dceraäëéøö dðéà ¦¥¥¨§¦¨
úBçîì.onf xg`l xzend z` reazl dlekie ,z`yipy drya ¦§

m` la`å äøâajk xg`,úàOéð,miqkp xeyirn dl ezgteäëéøö ¨§¨§¦¥§¦¨
,úBçîì.xzend z` dciqtd dzgn `l m`e ¦§

:`xnbd ddnzeéëä àáø øîà éîdxrpy ,jk xaeq `ax ike - ¦¨©¨¨¨¦
,zegnl dkixv dpi` z`yipyïîçð áøì àáø déáéúéà àäåixde - §¨¥¦¥¨¨§©©§¨

dpi` z`yipy dxrpy ,iaxk wqty ongp ax lr `ax dywd
oicn ,dzqpxt z` dciqtn'dîBúé'rnyn my ,epizpynay §¨

,dzqpxt z` dciqtn dpi` z`yipy dphw `weecydéì éðLå- §¨¥¥
,ongp ax el uxizeàäa epiid ,dciqtn dpi`y xn`y iax -éçîc ¨§¨¥

e ,dzgn dxrpdy -àäepiid ,dciqtn `idy dxn`y epizpyn - ¨
aéçî àìcmikqdy d`xp `ax zwizyne ,dzgn `l dxrpdy - §Ÿ¨¥

dxrpy `ax mya dad` xa `c` ax xn` cvike ,df weligl
mikqd `ax ixd ,dzqpxt z` dciqtn dpi` dzgn `le z`yipy
z` dciqtd dzgn `le z`yipy dxrpy zxaeq epizpyny

.dzqpxt
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìyi ,dzgn `ly dxrpa s`y oeik Ÿ©§¨

,weligàäz` dciqtd `l dzgn `ly dxrpy `ax xn`y dn - ¨
ote`a epiid ,dzqpxteäééðéî àðæzéî à÷c`id oi`eyipd xg`y - §¨¦©§¨¦©§

zaygp dzwizy oi` okle ,mig`dn zepefn lawl dkiynn
xeyir z` mdn reazl dyiiazdy mixne` ep` `l` ,dlignk

e .jka miaiig mpi`y s` dze` mipf mdy zngn ,miqkpdàädn - ¨
z` dciqtd dzgn `le z`yipy dxrp epizpynly mikqd `axy

ote`a epiid ,dzqpxt,eäééðéî àðæzéî à÷ àìcmixne` ep` okle §Ÿ¨¦©§¨¦©§
.xzend lr dlgny dgiken dzwizyy

* * *
:mziipecpl zepad zqpxt ly dxcba dpc `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

äñðøt ,éaø øîà,mziipecpl zepad lyäaeúk éàðúk dðéàoi` - ¨©©¦©§¨¨¥¨¦§©§¨
zepefn oebk ,daezkd i`pzn mdy miaeigl dey dpic.(:ap lirl)

:`xnbd zxxanéàîdqpxtd oic dfi` iabl -.äaeúk éàðúk dðéà ©¥¨¦§©§¨
àîéð éà,dfa `ed weligdy xn`p m` -àôøè ,äñðøt eléàc ¦¥¨§¦©§¨¨©§¨

éãaòLnîepiide ,micareyn miqkpn mb zeabl zad dleki - ¦§©§§¥
,a`d zny xg`l mig`d exkny miqkpnåeli`,äaeúk éàðzoebk §§©§¨

,zepefnéãaòLnî àôøè àìzegewln zeabl dleki zad oi` - Ÿ©§¨¦§©§§¥
,ok m`y ,jk yxtl okzi `l .miyxeidn miqkp epwyà÷ éàî©¨

ïì òîLî,df oica yecigd dn -íBé ìëa íéNòî àäoic ziay ©§©¨¨©£¦§¨
ïéàéöBîzegewldn miqkpìjxeväñðøô,zad lyïéàéöBî ïéàå ¦¦§©§¨¨§¥¦¦
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נעם לי לקרות במכתבם על-דבר ביסוס והתפתחות . . ובוודאי שלו יסתפקו בהנ"ל אלא שעוד יוסיפו בזה.
ממכתב י"ז אלול, תשי"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zeaezk(ipy meil)

ixde ,deya zewleg zepad lky iax xn` recn :`xnbd dywn
äì÷L dLôðc àãçå àãç ìkdwlg z` zlhep zg`e zg` lk - ¨£¨©£¨§©§¨¨§¨

zepey`xdy `vnp ok zngny s`e ,minkg zpwzn dl ie`xd
mr welgl zekixv od recne ,jka dn ,xzei lecb wlg zelawn

:`xnbd zvxzn .odixg` ze`ad zeig`døîà÷ éëä,iaxeàa íà ¨¦¨¨©¦¨
úçàk àNpäì ílekzg`d z` micwdl mrh oi`y ,onf eze`a - ¨§¦¨¥§©©

,dzxagl.äåLa úB÷ìBçzlhep ,ef xg` efa e`yip m` j` §§¨¤
dnn xeyir zelhep dixg` ze`ade ,lkdn xeyir dpey`xd

.odiptly zeg`d dxiiyy
iax ixaca df xe`ia :`xnbd zxne`øîàc ,äðúî áøì déì òéiñî§©©¥§©©§¨§¨©

î áøeàa íà ,äðúzepadúBìèBð ,úçàk ílek àNpäìa`d iqkpn ©©§¨¦¨§¦¨¥¨§©©§
.ãçà øeOéò,denzl yieCzòc à÷ìñ 'ãçà øeOéò'okzi ike - ¦¤¨¦¤¨¨§¨©§¨

lkl xeyir minkg epwiz ixde ,cg` xeyir wx zelhep cgi oleky
,zg`e zg`àlàonf eze`a olek e`yip m`y ,ezpeek `id jk i`ce ¤¨

,ãçàk øeOéò úBìèBðxeyir' oicn zlawn odn zg` lky epiide §¦§¤¨
,miqkp xeyir zg` lk dlhpy xg`y oeik ,mekq eze` z` 'miqkp

.deya zewlege zexfeg

* * *
iqkpn dqpxte zepefnl zepad zekf oipra `ziixa d`ian `xnbd

:e`yip e` exbay xg`l ,odia`úBðaä ,ïðaø eðzzenezid ¨©¨¨©¨
,a`d iqkpn dqpxte zepefn minkg mdl epwizy ,mdia`nïéam` ¥

eøâa[miycg dyye mipy dxyr mizy za `id zxbea-]àlL ãò ¨§©¤Ÿ
eàOéð,e`yipy mcew -ïéáem`eãaéà ,eøâa àlL ãò eàOéð ¦§¥¦§©¤Ÿ¨§¦§

ïäéúBðBæîl zekf odl oi` -ef zekfy oeik ,a`d iqkpn zepefip zeid §¥¤
.daezkd i`pza aezkk ,exbaziy cr e` oi`eyipd cr wx `id

emewn lkneãaéà àìz`,ïúñðøtzlhep z`yipy zxbeady Ÿ¦§©§¨¨¨
`le dzephwa e` dzexrpa d`yip m` oke ,a`d iqkpn dzqpxt
depziy mig`dn reazle xefgl jk xg` dleki ,df xeriy dlhp

,dl,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác,e`yip e` exba m`óà ¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥©
eãaéàz`,ïúñðøtz` zwlqn zexbady oeik `ed zxbeaa mrhde ¦§©§¨¨¨

,dqpxt dl oi` jk zepefn dl oi`y enke ,dia` zia zeyxn zad
mekqa dzvxzd d`yipy dryay oeik mrhd z`yipy dxrpae
dribd xak dxrpy oeike ,x`yd lr dlgne ,mig`d dl epzpy
.dlign dzlign ,[dpy dxyr mizy za `id ixdy] zelcbl

,xfrl` oa oerny iax siqenúBNBò ïä ãöékzepa dpiyrz dn - ¥©¥
,ozqpxt z` ca`l zeyyege ,e`yip `l oiicre zexbal zekenqd

íéìòa ïäì úBøëBN,mze` z`yl enikqiy miyp`l zenlyn - §¨¤§¨¦
ïäì ïéàéöBîez`ïúñðøt.mig`d on ¦¦¨¤©§¨¨¨

:df oecipa mi`xen`d zerc z` d`ian `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
,éaøk àúëìä ,àðeä éì øîàz` ecai` `l ze`eype zexbea s`y ¨©¦¨¦§§¨§©¦

.ozqpxt
:df wqt lr `xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déáéúéàepipy ¥¦¥¨¨§©©§¨

epizpyna(`"r),eáúëå ,dzòcî äéçà Bà dnà dzàéOäL äîBúé§¨¤¦¦©¨¦¨©¤¨¦©§¨§¨§
dìdziipecp,æeæ íéMîça Bà äàîaxeyir lk z` dl epzp `le ¨§¥¨©£¦¦

,dia` iqkpn dl ie`xd miqkpdíãiî àéöBäì ìécâzLî àéä äìBëé§¨¦¦¤©§¦§¦¦¨¨
.dì ïúpäì éeàøM äî,`ax wiicneàîòè`ivedl dlekiy mrhd - ©¤¨§¦¨¥¨©£¨

meyn `ed lcbzy xg`l mcin dziipecp z`äpè÷czrya dzid ¦§©¨
,dlign dzlign oi`e ,oi`eyipàädzid m` la` -,äìBãbm` s` ¨§¨

y `ed oicd ,dxrp `l` zxbea dzid `l oiicräøzéålr dlgn - ¦§¨
dywe .xzend z` mig`dn reazle xefgl dleki dpi`e ,x`yd
,dzqpxt z` dcai` `l zxbea s`y ,iaxk wqty ongp ax lr
z` dcai` z`yipy dxrp elit`y ,epizpyn zernynk `ly edfe

.dzqpxt
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`l zxbeay iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨

ote`a xaecn ,dzqpxt z` dcai`éàçîcdxn`e dzgny - §©¨¥
e ,dl ribny mekqd lr zlgen dpi`yàädpyndn gkeny dn - ¨

ote`a epiid ,dzqpxt z` dcai` zxbea e` dxrpy,éàçî àìc§Ÿ©¨¥
,dig` dl epzpy dnl zivxzny dzrc dzlib jkae ,dwzy `l`

,iaxk ongp ax wqt dzgny ote`ae .mraezle xefgl dleki dpi`e
.dzqpxt zeabl dlekiy

:df weligk `xnbd dgikenàøazñî énð éëäxazqn jk ok` - ¨¦©¦¦§©§¨
xaecn xfrl` oa oerny iaxe iax da ewlgpy `ziixaay ,xnel

,dzgnykïk íàc`lyk mb `ziixaa xaecny xn`p m` - §¦¥
,dzgnéaøcà éaøc àéL÷`ziixaay iax ixac oia dxizq didz - ©§¨§©¦©§©¦

,zxg` `ziixaa eixacl efïî úðBféðä úa ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥©©¦¤¦
,ïéçàä,`ypidl d`aeíéñëð øeOéò úìèBðzwiicn .a`d iqkpn ¨©¦¤¤¦§¨¦

:`xnbdïéà ,úðBféðdphw `idy epiide ,zpefip oiicr zad m` wx - ¦¤¦
,zxbea la` ,`ypidl d`eaa miqkp xeyir zlhep ,dxrp e`

úðBféð dðéàL,mig`dnàì`ly edfe ,miqkp xeyir zlhep dpi` - ¤¥¨¦¤Ÿ
dciqtd `l zxbeay ,iax zrca zncewd `ziixaa x`eank

.mig`d iqkpn zpefip dpi`y s` ,miqkp xeyiròîL åàì àlà¤¨©§©
dpéîe ,mipte`d oia welig yiy ,o`kn gken i`ce -àädn - ¦¨¨

xaecn ,miqkp xeyir dcai` `l zxbeay iax xn`y,éàçîcokle §©¨¥
e ,dciqtd `làädciqtn zxbeay iax ixacn rnypy dn - ¨

ote`a epiid ,miqkp xeyir,éàçî àìc.dlign ef ixde ,dwzy `l` §Ÿ©¨¥
ok` :`xnbd dwiqndpéî òîL.df weligk §©¦¨

,CîMî äáäà øa àcà áø ïì øîà ,àáøì àðéáø déì øîàdnezi ¨©¥¨¦¨§¨¨¨©¨©©¨©©£¨¦§¨
y,úBçîì äëéøö dðéà ,äøâadcai` `l dzgn `l m` s` `l` ¨§¨¥¨§¦¨¦§

m` oke .onf xg`l mig`dn mraezl dlekie ,miqkpd xeyir z`
úàOéð,miqkp xeyirn dl ezgte ,dxrp dceraäëéøö dðéà ¦¥¥¨§¦¨
úBçîì.onf xg`l xzend z` reazl dlekie ,z`yipy drya ¦§

m` la`å äøâajk xg`,úàOéð,miqkp xeyirn dl ezgteäëéøö ¨§¨§¦¥§¦¨
,úBçîì.xzend z` dciqtd dzgn `l m`e ¦§

:`xnbd ddnzeéëä àáø øîà éîdxrpy ,jk xaeq `ax ike - ¦¨©¨¨¨¦
,zegnl dkixv dpi` z`yipyïîçð áøì àáø déáéúéà àäåixde - §¨¥¦¥¨¨§©©§¨

dpi` z`yipy dxrpy ,iaxk wqty ongp ax lr `ax dywd
oicn ,dzqpxt z` dciqtn'dîBúé'rnyn my ,epizpynay §¨

,dzqpxt z` dciqtn dpi` z`yipy dphw `weecydéì éðLå- §¨¥¥
,ongp ax el uxizeàäa epiid ,dciqtn dpi`y xn`y iax -éçîc ¨§¨¥

e ,dzgn dxrpdy -àäepiid ,dciqtn `idy dxn`y epizpyn - ¨
aéçî àìcmikqdy d`xp `ax zwizyne ,dzgn `l dxrpdy - §Ÿ¨¥

dxrpy `ax mya dad` xa `c` ax xn` cvike ,df weligl
mikqd `ax ixd ,dzqpxt z` dciqtn dpi` dzgn `le z`yipy
z` dciqtd dzgn `le z`yipy dxrpy zxaeq epizpyny

.dzqpxt
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìyi ,dzgn `ly dxrpa s`y oeik Ÿ©§¨

,weligàäz` dciqtd `l dzgn `ly dxrpy `ax xn`y dn - ¨
ote`a epiid ,dzqpxteäééðéî àðæzéî à÷c`id oi`eyipd xg`y - §¨¦©§¨¦©§

zaygp dzwizy oi` okle ,mig`dn zepefn lawl dkiynn
xeyir z` mdn reazl dyiiazdy mixne` ep` `l` ,dlignk

e .jka miaiig mpi`y s` dze` mipf mdy zngn ,miqkpdàädn - ¨
z` dciqtd dzgn `le z`yipy dxrp epizpynly mikqd `axy

ote`a epiid ,dzqpxt,eäééðéî àðæzéî à÷ àìcmixne` ep` okle §Ÿ¨¦©§¨¦©§
.xzend lr dlgny dgiken dzwizyy

* * *
:mziipecpl zepad zqpxt ly dxcba dpc `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

äñðøt ,éaø øîà,mziipecpl zepad lyäaeúk éàðúk dðéàoi` - ¨©©¦©§¨¨¥¨¦§©§¨
zepefn oebk ,daezkd i`pzn mdy miaeigl dey dpic.(:ap lirl)

:`xnbd zxxanéàîdqpxtd oic dfi` iabl -.äaeúk éàðúk dðéà ©¥¨¦§©§¨
àîéð éà,dfa `ed weligdy xn`p m` -àôøè ,äñðøt eléàc ¦¥¨§¦©§¨¨©§¨

éãaòLnîepiide ,micareyn miqkpn mb zeabl zad dleki - ¦§©§§¥
,a`d zny xg`l mig`d exkny miqkpnåeli`,äaeúk éàðzoebk §§©§¨

,zepefnéãaòLnî àôøè àìzegewln zeabl dleki zad oi` - Ÿ©§¨¦§©§§¥
,ok m`y ,jk yxtl okzi `l .miyxeidn miqkp epwyà÷ éàî©¨

ïì òîLî,df oica yecigd dn -íBé ìëa íéNòî àäoic ziay ©§©¨¨©£¦§¨
ïéàéöBîzegewldn miqkpìjxeväñðøô,zad lyïéàéöBî ïéàå ¦¦§©§¨¨§¥¦¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zeaezk(iyily meil)

zqpxte oefn jxevl micareyn miqkpn miaeb m`d dpc `xnbd
:`xnbd zxtqn .zepadéaøì áø déì äìzef dl`yéhç éðéaax - ¨¨¥©§©¦¥¥¦¥

zxbi` dze` ly zexeyd oia dlze ,minely zxbi` iaxl azk
,ef dl`yeãaòéML ïéçàä',mdia` iqkp z`,'eäîzepad m`d ¨©¦¤¦§§©

,iaxl zxbi`d dribdy drya .`l e` zegewldn zeaebáéúé äåä£¨¨¦
dén÷ àéiç éaø.iax iptl `iig iax ayi -déì øîà,iaxl `iig iax ©¦¦¨©¥¨©¥

y ote`a wx m`d ,ax ly ewitq `ed dneøëî,miqkpd z` mig`d ¨§
,zegewldn zepad ze`iven m`Bàwx mig`d m` elit`eðkLî¦§§

zepad zeleki m` ax wtzqd ,d`eld zxenz delnl miqkpd z`
.mdn zeabldéì øîà,iaxdpéî à÷ôð éàîewitq did dn ,xaca ¨©¥©©§¨¦¨

`l` ,welig oi` oicd oiprl ixd ,ax lyïéayeøëîeeðkLnL ïéa ¥¨§¥¤¦§§
y `ed oicdïéàéöBîmicareyn miqkpnäñðøôìly [`ipecp-] ¦¦§©§¨¨

,exkny dnn elit`e ,zepad,úBðBæîì ïéàéöBî ïéàåmiqkpn elit`e §¥¦¦¦§
.mipkyenn

:`xnbd zxxan,áøåoeyl azk recn ,dl`yd z` glyy §©
ixd ,dnezqdéì àéòaéî÷ eøëî éà,mixekn miqkpa wtzqd m` - ¦¨§¨¦©§¨¥

déì áBzëðy mig`d'.'eøëîedéì áBzëð ,déì àéòaéî à÷ eðkLî éà ¦§¥¨§¦¦§§¨¦©§¨¥¦§¥
y mig`d'.'eðkLî:`xnbd zyxtndéì àéòaî÷ eäééåøz ,áø- ¦§§©©§©§¨¦©§¨¥

,epkyna oiae exkna oia ,mixacd ipya wtzqdàðáéúk éà ,øáñå§¨©¦§¦§¨
déìa izl`y z` aezk` m` -eøëî,if` ,calaçìL éà àçéð àä ¥¨§¨¦¨¦¨©

éì`ed oicdy iax,ïéàéöBîcm` ixdy ,zewitqd ipy il ehyti ¦§¦¦
,ixnbl zerwxwa ekfy s` zegewln mi`ivenïkL ìkmi`iveny ¨¤¥

a,eðkLîj` .miqkpa delnd dkf `lyéì çìL éàexknay iax ¦§§¦¨©¦
ézkà ,ïéàéöBî ïéàly ote`a [oiicr-]éì àéòaéî÷ eðkLîx`yi - ¥¦¦©©¦¦§§¨¦©§¨¦

delndn la` ,mi`iven oi` zegewln wxy okzi ixdy ,miiw iwtq
e .mi`iven ,el zcareyn wx rwxwdydéì àðáéúk éàizl`ya ¦§¦§¨¥

y ote`,eðkLî,if`,íéàéöBî ïéàc éì çìL éàmiqkpdy s` lr ¦§§¦¨©¦§¥¦¦
c ,ipyd wtqd s` il hyti ,delnl ixnbl mikiiy mpi`ïkL ìk̈¤¥

ayeøëîj` .mi`iven oi`éì çìL éàepkynay ezaeyza ¨§¦¨©¦
éì àéòaéî à÷ eøëî ézkà ,ïéàéöBîote`a iwtq x`yi oiicr - ¦¦©©¦¨§¨¦©§¨¦

rwxwd oi`y ,oekyna `weec m`d ,ynn miqkpd z` exkny
,mi`iven oi` zegewln la` ,ecin mi`iven ,delnl ixnbl zkiiy

,ax xaq okl .mi`iven zegewln mby e`déì áBzëàizl`y z` ¤§¥
oeylaéëä òîLîe éëä òîLîc ,'eãaòéL'ef oeyl zernyny - ¦§§§©§©¨¦©§©¨¦

mdipy oic z` ezaeyza il hxti iaxe ,oekyn mbe dxikn mb `id
.mdipia welig yiy e` ,`ed dey m`

:iax lr dxe`kl zwlegd drc d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©
äæ ãçàå äæ ãçà,odizepefnl oiae zepad zqpxtl oia -ïéàéöBî ïéà ¤¨¤§¤¨¤¥¦¦

.micareyn miqkpn
:`xnbd zwtzqnaéàïðçBé éaøì ,eäì àéò,oi`iven oi` xn`yàì ¦©§¨§§©¦¨¨Ÿ

éaøc àä déì òéîLxn`y ,iax ixac z` llk rny `l m`d - §¦©¥¨§©¦
,dqpxtl mi`ivenydéì òéîL éàåeixac z` rney did m` -äåä §¦§¦©¥£¨

déì ìa÷î.eixacl dcene lawn did -déì òéîL ,àîìc Bàiaxl §©¥¥¦§¨§¦©¥
,mi`iveny xaeq iaxy opgeidéì ìa÷î àìåz` laiw `le - §Ÿ§©¥¥

.mi`iven oi`y xn`e eilr wlg `l` ,eixac
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdçépäå ,únL éî ,øîzàc ,òîL àz̈§©§¦§©¦¤¥§¦¦©

ïáe úBða ézLzelhep zepade miqkpd lk z` yxei oady ,cg` §¥¨¥
,miqkp xeyir epnnäîã÷åzadäðBLàøäz`yipeøeOéò äìèðå §¨§¨¨¦¨§¨§¨¦
ä÷étñä àìå ,íéñëðdúBaâì äiðLdnvr xear miqkp xeyirãò §¨¦§Ÿ¦§¦¨§¦¨¦§©

,ïaä únLdzr oecl yie ,eizeig` izy eze` eyxie ,mipa gipd `le ¤¥©¥
e` ,dyexia dwlg caln miqkp xeyir zlhep dipyd zad m`d
dwlg z` wx da zlhep dyexid xwir dzr dl dltpy oeiky

`edye .miqkp xeyir dl oi`e ,dzeg` wlgl dey,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
y `ed oicdäøzéå äiðLoeik ,miqkp xeyira dwlg z` dciqtd - §¦¨¦§¨

xeyir ly oic oi` onvr zeig`d zeyxay dyexid iqkpay
.miqkpøîàelàðéðç éaøixd ,eixac lr `iyewBfî äìBãbxac - ¨©©¦£¦¨§¨¦

dfn lecbeøîày ,miqkp xeyir iabläñðøôì ïéàéöBîcin elit` ¨§¦¦§©§¨¨
,zegewldïéàéöBî ïéàåzegewldnäiðL zøîà zàå ,úBðBæîì §¥¦¦¦§§©§¨§©§§¦¨

äøzéåmiqkpd z` onvr zepad eyxi m`y xne` dz` j`ide - ¦§¨
zegewld cin m` ixde ,diqkp xeyir z` dipyd dciqtd

,onvr zepad cia miqkpd m`y oky lk ,miqkp xeyir mi`iven
dey ewlgi dyexid x`ya wxe ,dligz dwlg z` dipyd dabzy

.deya
:dzii`x z` `xnbd zniiqnàúéà íàå,xacd `ed jk m`e - §¦¦¨

micareyn miqkpn mi`iveny iax ixac z` rny `l opgei iaxy
,'dqpxtl mi`iven'y `pipg iax ixac z` laiw recn ,dqpxtl

déì àîéð,`pipg iaxl aiydl opgei iaxl did -døîà ïàîike - ¥¨¥©¨§¨
dz` egkny ,zegewldn dqpxtl mi`iveny ,df yecigl xn` in
mi`iveny xaeq iaxy rny opgei iax i`ce `l` .ixac z` dgec
oi`y xaqe eilr wlgp ok it lr s`e ,dqpxtl micareyn miqkpn
izy eyxi m`y ,epicn opgei iax ea xfg `l mb okle ,mi`iven
epiide ,miqkp xeyir dyexidn daeb dipyd oi` odig` z` zepad
mi`iveny iax ixacn dzid eilr `pipg iax ziiyewy oeik

.mdilr wleg envr opgei iaxy ,dqpxtl zegewldn
:di`xd z` `xnbd dgecdéì òéîL àì íìBòì àîìãå`ny - §¦§¨§¨Ÿ§¦©¥

oi`y xn` okle ,iax ixac z` opgei iax rny `l dligza zn`a
,zepefne dqpxtl zegewln mi`ivendéì òéîL éëårnyy xg`e - §¦§¦©¥

,mze`ìéa÷,mi`iveny xaeq `ed s`e ,ea xfge eixac z` laiw - ©¦
ea xfg `l ok it lr s`e .'dxn` o`n' `pipg iaxl xn` `l okle

pad eyxi m`y ,epicn opgei iaxzlhep dipyd oi` mdig` z` ze
,miqkp xeyiråc oeik epiidíúä éðàLote`a ,my oicd dpey - §©¦¨¨

,edeyxi zepade g`d znyàúéa çååø àkéàcmiqkpa yiy - §¦¨§©¥¨
xnel daiq oi`e ,miqkp xeyirn xzei ,lecb geix ocia ex`ypy
oeikc ,zegewln d`veda ok oi`y dn .miqkp xeyir lawz zady
s` z`f zeabl dleki ,zal miqkp xeyir minkg epwizy

.zegewln
:`xnbd dywnäzòî àlà ,éMà áøì øîéé áø déì øîà,jixacl - ¨©¥©¥©§©©¦¤¨¥©¨

,miqkp xeyir dyexidn lehiz `ly daiq ef ,oenn zal yi m`y
y dy`a oicd didi dnäçkLàd`vn -àkéàc ,àîìòa äàéöî ©§§¨§¦¨§¨§¨§¦¨

àúéa çååøm`d ,lecb geix d`ivndn dl yiy -énð éëämb - §©¥¨¨¦©¦
xn`p dface minkg zpwz lhazzdì ïðéáäé àìdl mipzep oi`e - §Ÿ¨£¦¨¨

,íéñëð øeOéò.z`fk `xaq ep`vn `l ixdedéì øîà,iy` axàðà ¦§¨¦¨©¥£¨
ax ly enrh z` izx`iayk ,ip` -xeyir zlawn dpi`y opgei i

meyn miqkpàðéîà÷ éñëð éðäî ,àúéa çååøixac z` izxn` - §©¥¨¥¨¥¦§¥¨£¦¨
geex dl yi m` la` ,dia` iqkpn dl `a geixdy ote`a wx

.miqkp xeyir zlawn ,mixg` miqkpn

* * *
miqkp xeyir zzl miyxeid mipad zaeg xcba dpc `xnbd

:zepalúa ,øîéîà øîàzpwza mig`dn miqkp xeyir zlawnd ¨©£¥©©
,minkgàéåä 'úLøBé',miqkp xeyir eze`a zyxei oic dl yi - ¤¤©§¨

`wtpd z` zx`an `xnbd .dig` iqkp lr aeg zlrak dpic oi`e
:jkn dpin,øîéîàì éMà áø déì øîàc xnel jzpeek m`deléà ¨©¥©©¦©£¥©¦

éæeæa d÷elñì éòalr a`d iqkpn dwlql mig`d mivex m`y - ¨¥§©¨§¥
,miqkp xeyir ieeya oenn dl enlyiy iciéöî àìc énð éëä̈¦©¦§Ÿ¨¥

d÷elñìdleki `id `l` ,zerna dwlql mileki mpi` ok` m`d - §©¨
,ynn zyxei `idy oeik ,zerwxwdn `weec dl epziy reazl
.zerna dyexidn eig` z` wlql leki miyxeid cg` oi`y enke

déì øîà,xnin`ïéàdwlql mileki mig`d oi`y ,oicd jk ok` - ¨©¥¦
.mdn dl zzl miaiig ,zerwxwa dpevx m` `l` ,zerna

:xnin` z` l`ye iy` ax jiyndàòøà àãça d÷elñì éòa éà- ¦¨¥§©¨©£¨©§¨
,miqkpd zixiyrk deyd zg` rwxwa dwlql mig`d mivex m`

,rwxwe rwxw lkn zixiyr lehil dvex `ideéöî àìc énð éëä̈¦©¦§Ÿ¨¥
dì ÷lñî.zg` rwxwa dwlql mileki mpi` ok` m`d -déì øîà §©¥¨¨©¥

,xnin`,ïéàrwxwa dwlql xyt` i`e ,dxenb zyxeik dpicy ¦
.zg` rwxwa eig` z` wlql leki epi` yxeiy myk ,zg`

éMà áøe df oic lr wlgúa ,øîà,miqkp xeyir zlhepdáBç úìòa ©©¦¨©©©£©
àéåämilekie ,zyxeik `le ,dig` lr aeg zlrak zaygp `id - ©§¨

.zg` rwxwa e` ,zerna dyexidn dwlql
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המשך בעמוד רכח

miwxt dyelya` cenr hq sc ± iriax wxtzeaezk
éèéç éðéá éáøì áø äéì äìúoia ef dl`y dlze ,minely zxb` el gly Ð.mihiyd

äéî÷ àééç éáø áéúé äåä.eiptl ef dl`y z`ayk iaxc Ðäéì øîài`n :`iig iax Ð

epkyn e` exkn ,dil irain `wc ecariy?éëä òîùîå éëä òîùîãaiyiyk `ede Ð

m` yxti ezaeyz.mdipy lr xne` edne ,odipia welig yi (m`) e` el miey mdipyãçà
ïéàéöåî ïéà äæ ãçàå äæcg`e dqpxtl cg` Ð

.zepefnlïáä úîù ãòdltpe Ðiptl dyexid

.zepadäøúéåopixn` `le .miqkp xeyir Ð

lehiz,ef dlhpy enk dlgz miqkp xeyir

z`ype dncwy ef `l` .ewelgi jk xg`eÐ

ixdy ,miqkp xeyir dl oi` zad lr zae .dzkf

.dyexia zeey odizyåæî äìåãâelit`y Ð

dqpxt gk dti ,miqkpd z` oig` ecariy

zxn` ,oira miqkpdy efe ,zegewl sexhl

dxzie?!äøîà ïàî äéì àîéðe`l `l` Ð

inp xcd `l ikd meyne .dlaw `le dil riny

.'eke zepa izyc `dnäéì òéîù äåä àì íìåòì
drny ike ,`xwirn ÐÐdiaze` ike .dlaiw

meyne ,dlaiwe dil riny ded xak ,`pipg iax

.dxn` o`n dil xn` `l ikdíúä éðàùå`d Ð

.dxzie dipy xn`c i`nn dia xcd `lcíåùî
àúéá çååøixdy Ðdxkzypzlhepy ,daxd

ivg.dyexidàéåä úùøåémiqkp xeyir Ð

.dl epiwz dyexi zxeza ,dl epwzyïéàÐ

.`rx` `cga `le ,ifefa dwelql evn `l zn`a

dvex m`yÐrwxw lkn dwlg zlhep,rwxwe

.cg` mewna dwlg dl zepwdl oileki oi`e

àéåä áåç úìòáe` ,ifefa dwelql ivne Ð

.`rx` `cgaäòåáùá àìùå úéðåðéá àáâéîì
'åë`ied `a`c aeg zlra i` ÐÐdaeb dpi`

dreaya `l` zrxtp dpi`e ,zixeaifd on `l`

ol `niiwc ,melk elld miqkpn dlhp `ly

on `l` minezi iqkpn oirxtp oi` :(a,gn oihib)

,zixeafdoi`ei`e .dreaya `l` odn mirxtp

odly aeg zlraÐiqkpn rxtil `a o`k oi`

,eiiga epa `nq ax zne ,zn iy` ax :oinezi

z`aykexa xn ly ewlgn dlhp rxtil eza

.dreaya `ly zipepia ,miiw didy iy` ax

.`ied ig`c aeg zlra :`nl`àîñ áøã äéøáîå
úéøåáéæ,dzid eia` ly aeg zlray itl Ð

.dig` didyàúúéà àéää àéúà éëdy` Ð

lehil dl didy ,dingp iax iptl z`a zg`

,`ped ax xa dax ly enewna miqkp xeyir

lczyiy ,ez`n xac el gelyl epnn dywae

.dpicaàìáåøèöàzenk migxd zn` ayen Ð

.edl aiyg irwxwne .odyàìîòîéúéáãÐ

.iz` `w irwxwnn mizad zexikyáø áéúé äåä
äéî÷ úùùax ctwi`e ,eiptl gilyd `ayk Ð

.oixag `ped diixwc lr `pedäéì øîàax Ð

.zyy axl `pedäéì àîéà ìéæ,i`pb oeyla Ð

.jl xne` xy`kàúîùáå`l m` ,didz Ð

.df oeyla xn`zïðò ïðòxne` dz` okidn Ð

,dzeabdlelit` e` irwxwnnilhlhnn?cere

zxg` dl`y.ipaiydàçéæøî éá áéúé ïàî
àùéøáy`xa la` ziaa aqin in Ð.mi`exwd

eidykmiaeqnin ozaiqn xkip did dcerqa

lecbdy ,y`xd `edy`xl zg` dhna aqin

.epnid dhnl zxg` dhna el ipye ,ogleyd

äáø øî äéì øîà.jax `ped axe ,dz` Ð

eqiitlelr eilr qerki `ly ,jk el xn`

ed`xne ,xaca gily dyrpy.jkl gily dyrp egxk lry mipt
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äìúzexb` eide ,el`y daxd zel`y :l`ppg epiax yxit Ð ihg ipia iaxl ax dil

oke .oihiyd oia :yxit qxhpewae .ef dl`y azk zexitz mze` oiae ,efl ef zexetz

`ihiy ipia il ilz :"oiwfpd"a inlyexia xn`.

íåùî?edn ,`zia geex `kilc zepa xyr `ki`c `kid wtzqdl yi Ð `zia geex

÷éúùéàådidyk mz epiax libx o`kn Ð

mfbn oipic ilran cg`e ,oica ayei

did libx ,oica il aiigzz jke jk :xne`e exagl

.aiigzi `l ik ,xaec dz` xwy :xnel mz epiax

ax giken did dn Ð ok xnel oiicl el oi` m`y

?xnin` wizy`cn ineipn

àìîòîi` ?inc ikid :xn`z m`e Ð iziac

`hiyt Ð mizad on `aiy zexikya

zexikya i`e .edpi` irwxwn `dc ,ztxehy

:xnel yie !eed ynn ilhlhn ipd Ð xak eaby

xkeyd ea cnre ,dpyl ziad exikydy ixiinc

cnry dn lr aiigzp xakc ab lr s`e .dpy ivg

dpi` zexikyc ,ilhlhn aiyg `le .daeb Ð ziaa

.seqal `l` znlzyn

àúîùáåm`e Ð dil `nil `lc o`n iedl

`di el xn`y it lr s` :xn`z

zekn) "oilebd od el`"a opixn`ck ,dxtd jixv

Ð olpn ,dxtd jixv Ð i`pz lr iecp :(a,`i

'ebe jil` eize`iad `l m`" aizkc ,dcedins` "

oilblebn eizenvr eid Ð i`pzd miiwy it lr

dcepndy xaca ilin ipdc :xnel yie !oex`a

mzd ik ,i`pzd miiwzi m` iecpd zrya wteqn

,exneyl leki did `l miny iciac iapbe dix`nc

miiwl eciay `kd la` .llk i`pz oi` eli`k iede

.mz epiax .dxtd jixv oi` Ð i`pzd
xn`
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דז
miwxt dyelya` cenr hq sc ± iriax wxtzeaezk

éèéç éðéá éáøì áø äéì äìúoia ef dl`y dlze ,minely zxb` el gly Ð.mihiyd

äéî÷ àééç éáø áéúé äåä.eiptl ef dl`y z`ayk iaxc Ðäéì øîài`n :`iig iax Ð

epkyn e` exkn ,dil irain `wc ecariy?éëä òîùîå éëä òîùîãaiyiyk `ede Ð

m` yxti ezaeyz.mdipy lr xne` edne ,odipia welig yi (m`) e` el miey mdipyãçà
ïéàéöåî ïéà äæ ãçàå äæcg`e dqpxtl cg` Ð

.zepefnlïáä úîù ãòdltpe Ðiptl dyexid

.zepadäøúéåopixn` `le .miqkp xeyir Ð

lehiz,ef dlhpy enk dlgz miqkp xeyir

z`ype dncwy ef `l` .ewelgi jk xg`eÐ

ixdy ,miqkp xeyir dl oi` zad lr zae .dzkf

.dyexia zeey odizyåæî äìåãâelit`y Ð

dqpxt gk dti ,miqkpd z` oig` ecariy

zxn` ,oira miqkpdy efe ,zegewl sexhl

dxzie?!äøîà ïàî äéì àîéðe`l `l` Ð

inp xcd `l ikd meyne .dlaw `le dil riny

.'eke zepa izyc `dnäéì òéîù äåä àì íìåòì
drny ike ,`xwirn ÐÐdiaze` ike .dlaiw

meyne ,dlaiwe dil riny ded xak ,`pipg iax

.dxn` o`n dil xn` `l ikdíúä éðàùå`d Ð

.dxzie dipy xn`c i`nn dia xcd `lcíåùî
àúéá çååøixdy Ðdxkzypzlhepy ,daxd

ivg.dyexidàéåä úùøåémiqkp xeyir Ð

.dl epiwz dyexi zxeza ,dl epwzyïéàÐ

.`rx` `cga `le ,ifefa dwelql evn `l zn`a

dvex m`yÐrwxw lkn dwlg zlhep,rwxwe

.cg` mewna dwlg dl zepwdl oileki oi`e

àéåä áåç úìòáe` ,ifefa dwelql ivne Ð

.`rx` `cgaäòåáùá àìùå úéðåðéá àáâéîì
'åë`ied `a`c aeg zlra i` ÐÐdaeb dpi`

dreaya `l` zrxtp dpi`e ,zixeaifd on `l`

ol `niiwc ,melk elld miqkpn dlhp `ly

on `l` minezi iqkpn oirxtp oi` :(a,gn oihib)
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äNòî.'oixag `ped' el izazky ,dyrnd did jke jk -déì øîà ©£¤¨©¥
,`awer xnàçéæøî eäéð éàî òãé àìc àøábdn rcei epi`y mc` - ©§¨§Ÿ¨©©¦©§¥¨

,'`gifxn' dlnd yexitàðeä áøì déì çìLoeyl,'ïéøáç àðeä'ixd ¨©¥§©¨¨©§¦
.jilr citwd okle ,`ped ax ly exiag `xwidl ie`x jpi`

e :`xnbd zx`anéàîoeyl zn`a `id dn -,'àçéæøî'epiid,ìáà ©©§¥¨¨¥
áéúëcdinxi z`eapa(d fh)'Bâå çæøî úéa àBáz ìà 'ä øîà äë' ¦§¦Ÿ¨©©¨¥©§¥©§

z` mgpi `ly dinxil 'd xn`y ,'mdl cpY l`e cFRql KlY l`e§©¥¥¦§§©¨Ÿ¨¤
.la` itlk zyxtzn 'gfxn' oeyly ixd .l`xyi ila`

:df oipra `xnin d`ian `xnbdáñénL ìáàì ïépî ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¦©¦§¨¥¤¥©
øîàpL ,Làøadidy eceake elceb aex z` xtiqyk aei` ixaca ¨Ÿ¤¤¡©

dligza(dk hk aei`),íkøc øçáà',ekli jxc dfi`a xgea iziid - ¤§©©§¨
Làø áLàå,miaeqnd y`xa ayei iziid -,ãeãba Cìîk ïkLàå §¥¥Ÿ§¤§Ÿ§¤¤©§

'íçðé íéìáà øLàkmdyk miayei mila`y mewna izayie - ©£¤£¥¦§©¥
y`xa ayei la`dy ixd ,mingpznoeyln ixd :`xnbd dywn .

'íçðé',aei` xn`yòîLî íéøçà,xg` mc`y ezpeeky d`xp - §©¥£¥¦©§©
:`xnbd zvxzn .y`xa ayeid `ed ,la`d z` mgpndáø øîà̈©©

,áéúk 'íçpé' ,÷çöé øa ïîçðla`d myy mewna ayei didy ©§¨©¦§¨¦¨¤§¦
.y`xa epiide ,mgepn

àëäî ,øîà àøèeæ øî,y`xa aqin la`y cnlp df weqtn - ©§¨¨©¥¨¨
xn`py(f e qenr),,'íéçeøñ çæøî øñå'`edy in ,epiide'çæ'å 'øî'- §¨¦§©§¦©§¨

,la` epiidc ,zayein dpi`e eilr dgfe dxn ezrcyøN äNòð©£¤©
íéçeøñì.y`xa ayei `edy ,engpl mi`ad milecbl - ¦§¦

* * *
:dqpxte zepefn ziiab oipra dkldd z` zwqet `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

àúëìäwx ziyrp el` mixac ziiaby ,`id dkldd -,éò÷ø÷nî ¦§§¨¦§©§§¥
ì ïéa ,éìèìhnî àìåziiab oipr,éðBæîeì ïéad ziiab oipräaeúkly §Ÿ¦¦©§§¥¥§§¥¥§§¨

e ,minezidn dpnl`dì ïéad ziiabäñðøt.oi`eyipl zepad ly ¥§©§¨¨

äðùî
zern dxear yilyd dia`y dnezid oic z` zxxan dpynd

:mieqn jxevlLéìLnäqetexhet`l xqend -ì úBòîjxev,Bza ©©§¦¨§¦
,a`d zne ,`ypizykl `ipecp e` dcy mda dl zepwlàéäå§¦

[zad-]éìò éìòa ïîàð úøîBà`l` envrl zernd z` akri `ly ¤¤¤¡¨©§¦¨©
oi` ,dzr zernd el exqniy ipevxe ,dvx`ykl dcy il dpwi

`l` ,dl oirneyìLeäM äî LéìMä äNòéBãéa Lz` dyri - ©£¤©¨¦©¤§©§¨
xear dcy ziipw epiide ,zernd ecia eylyed exeary xacd

,znd ixac miiwl devny meyn ,zadéñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥
,øîBàlk oi`y oeik ,dy`d oevxk lral zernd z` yilyd ozi ¥

,dl rnyi `ly jka zlrezäãN àlà dðéà éëåxak m` s` ixd - §¦¥¨¤¨¨¤
,dcy yilyd dpwdøëBîì äöBø àéäå,zernd z` dlral zzle §¦¨§§¨

åéLëòî äøeëî àéä éøäoi`y `vnpe ,cin dxkenl dleki - £¥¦§¨¥©§¨
:dpynd zniiqn .znd ixac z` miiwl ick dcyd ziipwa zlrez

íéøeîà íéøác äna,zernd z` dlral mipzepyazaìáà ,äìBãâ ©¤§¨¦£¦§§¨£¨
aza,äpè÷y itl ,dl oirney oi`.íeìk äpè÷ äNòî ïéà §§©¨¥©£¤§©¨§

* * *

àøîâ
:iqei iaxe xi`n iax zwelgn ly df oipra `ziixa d`ian `xnbd

úBòî LéìLnä ,ïðaø eðzon`p ciaBðúçì,epzg xear -ïäî çwéì ¨©¨¨©©§¦¨©£¨¦©¥¤
,Bzáì äãN,a`d zneeðúpé úøîBà àéäåzernd,éìòáìdxn` m` ¨¤§¦§¦¤¤¦¨§§©£¦

okïéàeOpä ïî,z`yipy xg` -,dãéa úeLøäzernd z` mipzepe ¦©¦¦¨§§¨¨
wx yilyd cia zernd eidiy oiekzd envr a`dy oeik ,dlral
zexit z` lek`l lrad i`kf jk xg` ixdy ,oi`eyipd cr

ok dxn` m` la` .miqkpdäî LéìMä äNòé ,ïéñeøéàä ïî¦¨¥¦©£¤©¨¦©

ìLeäM,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,Bãéa Loia welig oi` ¤§©§¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥
y ,dphwl dlecb oia `l` ,oi`eyipl oiqexi`ïî ïéa ,äìBãbä©§¨¥¦

,dãéa úeLøä ïéñeøéàä ïî ïéáe ïéàeOpäzernd z` mipzepe ©¦¦¥¦¨¥¦¨§§¨¨
dleki zad dzid dcy dpew yilyd did m` s` ixdy ,dlral

` j` .dpyna x`eanke ,dxkenlzad mïéa ïéàeOpä ïî ïéa ,äpè÷§©¨¥¦©¦¦¥
ìLeäM äî LéìMä äNòé ïéñeøéàä ïî,Bãéa Ldyrn oi`y meyn ¦¨¥¦©£¤©¨¦©¤§©§¨

.melk dphw
oiqexi`d on ,dlecbe dphw ,`ziixaa mipte` drax` yiy `vnp
cg` lka iqei iax xaeq dn `ziixaa x`azde .oi`eyipd one
`edy wx x`azd xi`n iax ixaca mpn` ,mipte`d zrax`n
xn` m` x`azd `l j` ,oi`eyipl oiqexi` oia welig yiy xaeq

:`xnbd zxxan .dphwa s` e` dlecba `weec okeäééðéa éàî- ©¥©§
,dphwa s` e` ,dlecba ,iqei iaxe xi`n iax ewlgp ote` dfi`a

àîéìéàmby xn`p m` -,eäééðéa àkéà ïéàeOpä ïî äpè÷dfa s`y ¦¥¨§©¨¦©¦¦¦¨¥©§
,ewlgp,øáñ øéàî éaøc,dphw `idy s` ,d`eyp `idy oeik §©¦¥¦¨©

dãéa úeLøä,dlral mpzil xnelàúàå`ae -,øîéîì éñBé éaø ¨§§¨¨§¨¨©¦¥§¥©
ïéà äìBãb ,énð ïéàeOpä ïî eléôàla` ,dl mirney ok` -,äpè÷ £¦¦©¦¦©¦§¨¦§©¨

.àì,dywi ok m`àôéñ àîéàly `tiqd z` yxte xen` - Ÿ¥¨¥¨
,dlecba ,mixen` mixac dna' ,dpyndäNòî ïéà ,äpè÷a ìáà£¨¦§©¨¥©£¤

,'íeìk äpè÷,jixacledì éðz÷ ïàî àä,e`py in ,df llk - §©¨§¨©¨¨¥¨
,éñBé éaø àîéìéà,dl mirney oi` mlerl dphway xaeqdàäxak ¦¥¨©¦¥¨

àLéøîiqei iax ixac lydpéî zòîL,df oicéñBé éaø øîàc ¥¥¨¨§©§¦¨§¨©©¦¥
,`yixaäøeëî àéä éøä ,døëBîì äöBø àéäå äãN àlà dðéà éëå§¦¥¨¤¨¨¤§¦¨§§¨£¥¦§¨
,åéLëòîwxy ,eixaca x`eaneéðéáæ úác ,äìBãbdie`x `idy - ¥©§¨§¨§©§¦¥
,xeknlïéàla` ,dl oirney ok` -,àéä éðéáæ úa åàìc ,äpè÷ ¦§©¨§©©§¦¥¦

,dliren dphw zxikn oi` ixdyàì.dl oirney oi` -àlàjxhvp Ÿ¤¨
ixacn dpynd ly `tiqdy xnelàøqçéî éøeqçå ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§©¥¦©§¨

éðz÷ éëäåyilynd' ,dzepyl yi jke dpynd ixaca oexqg yie - §¨¦¨¨¥
,ilr ilra on`p zxne` `ide ezal zernäî LéìMä äNòé©£¤©¨¦©

ìLeäMíéøeîà íéøác äna .Bãéa L,dl oirney oi`y,ïéñeøéàä ïî ¤§©§¨©¤§¨¦£¦¦¨¥¦
íéøeîà íéøác äna .dãéa úeLøä ,ïéàeOpä ïî ìáàoia welig yiy £¨¦©¦¦¨§§¨¨©¤§¨¦£¦

,d`eypl dqex`,äpè÷a ìáà ,äìBãâaoi`eyipd on elit`ïéà ¦§¨£¨¦§©¨¥
,'íeìk äpè÷ äNòîmiwleg mpi`y dpyndn gken mipt lk lre ©£¥§©¨§

oeik ,dl mirney oi` lkd ixacl dfa `l` ,oi`eyipd on dphwa
:`xnbd zx`an .melk diyrn oi`yàlàwx i`ceïî äìBãb ¤¨§¨¦

,eäééðéa àkéà ïéñeøéàäoeik ,dl oirney oi` xi`n iax zrcly ¨¥¦¦¨¥©§
la` .dlecb `idy oeik ,dl oirney iqei iaxle ,d`yip `l oiicry
mirney oi` lkd ixacl ,oi`eyipd on oiae oiqexi`d on oia ,dphwa

.dl mirney lkd ixacl ,oi`eyipd on dlecbae .dl
:ef zwelgna dkldd oipra zwelgn d`ian `xnbdáø ,øîzéà¦§©©

øîà äãeäémya,éñBé éaøk äëìä ,ìàeîLoiqexi`d on dlecby §¨¨©§¥£¨¨§©¦¥
e .dcia zeyxdøîà àáømya,øéàî éaøk äëìä ,ïîçð áøoi`y ¨¨¨©©©§¨£¨¨§©¦¥¦

.dl mirney

* * *
`xen`d :epizpyn ly oecipa dyrn d`ian `xnbdàìz ,àôìéà¦§¨¨¨

àúeëîc àéø÷ñéàa déLôðzelwnd iab lr envr z` cinrd - ©§¥§¦§©§¨§¨¨
e ,dpitqd iUxtn z` mdilr milezy mideabdéúàc àkéà ,øîà ¦§¨¥¨©¦¨§¨¥

éì øîàcil xn`ie `eaiy in yi m` -éác àúléî`ziixa-] §¨©¦¦§¨§¥
[ly yxcnd ziaa dxcqpyàðèéLt àìå ,àéòLBà éaøå àéiç éaø©¦¦¨§©¦©§¨§Ÿ¨¦§¨

ïéúéðúnî déìx`azd xak df oicy el ze`xdl lke` `le - ¥¦©§¦¦
,dpynaàðòáèå àéø÷ñàî àðìéôðrah`e o`kn invr lit` - §¦§¨¥¦§©§¨§¨©§¨

.miaàáñ àeää àúàe cg` owf `a -déì àðz`ziixa el dpy - ¨¨©¨¨¨¨¥
,efúaLa éðáì ì÷L eðz øîBàäon`p lv` epenn ciwtdy mc` - ¨¥§¤¤§¨©§©¨

reay lkl cg` lwy miphwd eipal ozi ezen xg`ly eze` deive
,mdikxvlezepefnd exwiizdy itl,òìñ íäì ïzéì ïéeàø`edy §¦¦¥¨¤¤©

,mdikxvl ,milwy ipy,òìñ íäì ïéðúBðrcei a`d did m`y oeik §¦¨¤¤©
.rlq mdl avew did ,didi jkyøîà íàåa`dàlà íäì eðzz ìà §¦¨©©¦§¨¤¤¨

ì÷L,lwyn xzei ote` meya mdl epzi `ly citwdy ixd ,zaya ¤¤
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"די fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc zeaezk(iriax meil)

øîàc ,àéä øéàî éaøepizpyna(:hq)yilyl a`d xn` m`y ©¦¥¦¦§¨©
oi` ,dlral zernd epzpiy dvex `ide ,ezal dcy zepwl

y oeik ,dl mirney,únä éøác íéi÷ì äåöîepipy df it lre ¦§¨§©¥¦§¥©¥
mibdep ,xzei `le lwy wx mdl epziy a`d oevx m`y `ziixaa

.epevxk

:`ziixad ixack `ly dkldd z` zwqet `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
àúëìä ,àá÷eò øî øîà,dkldd `id jk -øîàL ïéaa`deðz ¨©©§¨¦§§¨¥¤¨©§

,zaya ipal lwyøîàL ïéáea`deðzz ìàlwy `l` ipal ¥¤¨©©¦§
,zaya,íkøBö ìk íäì ïéðúBð.lwyn xzei s`e §¦¨¤¨§¨

:`xnbd dywnïì àîéé÷ àäy epicia laewn ixd -éaøk äëìä ¨©§¨¨£¨¨§©¦
,únä éøác íéi÷ì äåöî øîàc ,øéàîz` miniiwn oi` o`k recne ¥¦§¨©¦§¨§©¥¦§¥©¥

:`xnbd zvxzn .eieeivéléî éðäixac z` miniiwny ,df xac - ¨¥¦¥
wx `ed ,mheytk a`dàúéðøçà éléîa,mixg` mixaca -ìáà §¦¥©£©§¨¨£¨

àäa,eipa ikxev wetiq ly ,df xaca -déì àçéð çðéîa`l gep - §¨¥©¦¨¥
ehrniy oiekzd `le ,mkxev ick xzei mdl epziy dvex `ede

,mdizepefnaéëä øîàc àäåmdl epzi `ly a`d xn`y mrhde - §¨§¨©¨¦
,lwyn xzeiàúàc àeä eäðéæeøæìxg` exfgiy mfxfl `a - §©¦§§¨¨

.mdl yixen `edy oennd lr eknqi `le mdizepefn

* * *
:epizpynn cnlpd sqep dkld wqt d`ian `xnbdíúä ïðz- §©¨¨

oihib zkqna epipy(.hp)úBèBòtäryz e` dpeny liba zewepiz - ©¨
mipy,ozne `yn aiha mirceid,øëî ïøkîîe çwî ïçwî¦¨¨¦¨¦§¨¨¤¤

íéìèìhîae ,milhlhn xeknle zepwl mileki -àì ,íøôø øîà §¦©§§¦¨©©§¨Ÿ
eðLdf oicàlàote`añBtBøèBtà íL ïéàL,miqkpa lthnd ¨¤¨¤¥¨©§

gwna weqrl mnvr miphwd elkeiy minkg epwz dfk ote`ay
,qpxtzdl elkeiy ick ,xknneìáàm`ïéà ,ñBtBøèBtà íL Lé £¨¥¨©§¥

,øëî ïøkîî ïéàå çwî ïçwîlkl b`ec qetexhet`dy itl ¦¨¨¦¨§¥¦§¨¨¤¤
.mdikxv

:`xnbd zxxanéànî:`xnbd zx`an .df oic cnlp okidn - ¦©
éðz÷cîcia eza xear zern a`d yilyd m`y epizpyna ¦§¨¨¥

mirney dlecba ,dlral zernd epzpiy dvex zade ,qetexhet`
,dxkenl dleki dzid dzeyxa dcyd dzid m` s`y oeik ,dl

y itl ,dl mirney oi` dphwa la`,íeìk äpè÷ äNòî ïéàgkene ¥©£¥§©¨§
.dphwl mirney oi` ,oennd lr dpenn mc` yiy oeiky

:`xnbd dgecéðàL LéìL àkéàc àëéä àîìãåmewna `ny - §¦§¨¥¨§¦¨¨¦©¦
yilyay itl ,qetexhet` yiy mewnn oicd dpey ,yily yiy
okle ,dy`l dcy zepwl ,`weec mieqn xac xear zernd el epzip
yiy mewna la` ,dlral zernd z` ozile zepyl leki epi`
ly xknne gwna oi` ,minezid zaehl dpnzpy qetexhet`
jxevl mixken mdy myk ixdy ,znd oevxn iepiy minezid

.xeknl qetexhet`d leki jk ,mdizepefn
:di`xd z` dcinrne zxfeg `xnbdïk íà`ed dpynd oicy ¦¥

,qetexhet`a `le yilya `weecéðúéìdpynaäNòé äpè÷a ìáà' ¦§¥£¨¦§©¨©£¤
ìLeäM äî LéìL,'Bãéa Lzngn `ed dpynd mrhy oaeiy ick ¨¦©¤§©§¨

,jk myl zernd eylyedyéàîdpyna xn`p recn -äNòî ïéà' ©¥©£¥
,'íeìk äpè÷`l`dpéî òîLc ef oeyln cenll yi -eléôà §©¨§§©¦¨£¦

,àîìòaoi` ,yilyl dnec `edy ,qetexhet` yiy mewna §¨§¨
owzl minkg ekxved `ly oeik ,xeknle zepwl mileki zehertd

.ok mdl

äùàä úàéöî êìò ïøãä

øéãîä ¯ éòéáù ÷øô

,el zepdiln ezy` z` xicnd oica ezligza wqer df wxt
,ezy` z` xicnd .` :miwlg drax`l wlgzn `ed ezellkae
od in .a .dniiwl leki izne ,daezk dl ozile d`ivedl aiig izn
.zerh i`eyip e` zerh iyecw oic .b .daezk `la ze`veid miypd

.mdizeyp `ivedl mze` oiteky miyp`d md in .c
dpyn,Bì úBðäélî BzLà úà øécnälk dilr xq`y ,xnelk ©©¦¤¦§¦¥¨

,epnn d`ad d`pdìL ãòíBé íéL,miiw xcpdyãéîòé ©§Ÿ¦©£¦
ñðøt,dpqpxtiy mc` -ïkéî øúédilr ez`pd xeqi` m` j` - ©§¨¨¥¦¨

,mei miylyn xzei jynpàéöBédyxbl aiig -ïzéådl,äaeúk ¦§¦¥§¨
qpxt ici lr dqpxtle eizgz dxi`ydl leki epi`e.

äãeäé éaøe wlegìàøNéa ,øîBàez`pd xq`y ,odk epi`y mc` - ©¦§¨¥§¦§¨¥
dxq` m` ,ezy` lríéðLe .íéi÷é ,ãçà Lãçdxq` m` mle` - Ÿ¤¤¨§©¥§©¦

,miiycg.äaeúk ïzéå àéöBéj`ïäëazepdiln ezy` z` xicnd ¦§¦¥§¨§Ÿ¥
,eiyexib lr hxgziy miyyegy oeik ,onf xzei el mipzep ,epnn

jkitle ,dxifgdle aeyl lkei `leíéðL,miiycg dxq` m` - §©¦
oiicrå ,íéi÷édxq` m` wxìLäL,miycg.äaeúk ïzéå àéöBé §©¥§§¨¦§¦¥§¨

:sqep oicíBòèz àlL BzLà úà øécnäoinìkî ãçàipin,úBøétä ©©¦¤¦§¤Ÿ¦§¤¨¦¨©¥
äãeäé éaø .äaeúk ïzéå àéöBée o`k s` wleg,ìàøNéa ,øîBàm` ¦§¦¥§¨©¦§¨¥§¦§¨¥

x`yp xcpd,íéi÷é ,ãçà íBéeíéðL,miinei jynp xcpd m` -àéöBé ¤¨§©¥§©¦¦
,ïäëáe .äaeúk ïzéå,dxifgdl lkei `l dpyxbi m`yíéðL- §¦¥§¨§Ÿ¥§©¦

,miinei,íéi÷éjynp xcpd m` wxeìLäL,mini.äaeúk ïzéå àéöBé §©¥§¨¦§¦¥§¨
a èM÷úz àlL BzLà úà øécnäoinïéðénä ìkî ãçàiheyw ly ©©¦¤¦§¤Ÿ¦§©¥§¤¨¦¨©¦¦

,miypd,øîBà éñBé éaø .äaeúk ïzéå àéöBéozie `iveiy ,df oic ¦§¦¥§¨©¦¥¥
xn`p ,daezkamiyp,úBiðòote`ae ,hywzdl zelibx opi`yàlL §£¦¤Ÿ

äáö÷ ïúðonf avw m` j` ,dilr df heyiw xq`p izn cr dxcpl ¨©¦§¨
.onfd eze` cr oiznz ,dxcplúBøéLòáe,hywzdl zelibxd ©£¦

`ed xeriydìL,íBé íéL`ivei ,mei miylyn xzei dxq` m`e §Ÿ¦
.daezk ozie

* * *

àøîâ
mei miyly cr ,el zepdiln ezy` z` xicnd' :dpyna epipy

:`xnbd dywn .'qpxt cinridì ãaòeLîc ïåéëålrade xg`n - §¥¨¦§§¨¨
,zepefn dl ozil d`ypy zrn ezy`l careyndì øécî éöî éëéä¥¦¨¥©¦¨
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מיוסד על מאמר חכמינו ז"ל אשר נפש אחת מישראל היא עולם מלא, מובן שכדאית כל השתדלות אפילו בשביל ילד אחד או ילדה 
אחת.

ממכתב ה' אלול, ה'תשל"ח
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eyexit jezn rnyn .dl carzyn `dc ,dilr

:dywe .yinyz z`pd xeqi` df oeyla yiy

ivn ikid Ð dl carzync oeike :`xnba jixtc

Ð 'ek jitl dyer ip`y mpew :opzde ,dl xicn

xq` ivn `lc jxtinl ivn ded oizipznc `tebn

did m`c .dl careync meyn ,yinyz dilr

izya i`ny zial ,daezk ozie `ivei Ð xq`p

dl iwen ik :cere .zg` zay lld ziale zezay

`l izk`c ,dqex` `idyk dxicda `xnba

,xcpd lg inp yinyzn ok m` Ð dl careyn

zg` zaya daezk ozie `ivei :oizipzna ipzile

yxtne !i`ny zial zezay izya e` ,lld zial

z`pd `l` rnyn `l "el zepdil"c :mz epiax

.zepefn

àéöåélkac wgvi epaxl d`xp Ð daezk ozie

epiid Ð "`ivei" oizipzna ipzwc jpd

oitek Ð ciar oick `lyc oeikc .eze` oiteky

zenai) "ulegd"a ogky`ck ,`ivedl eze`

yxtne ,lecb lv` oixfeg Ð evx `l :opzc .(`,hl

dilre li`ed ,diitkinl lecb lv` oixfeg :`xnba

ax xn` :(`,fr) onwl opixn` cere .`inx devn

,daezk ozie `ivei Ð qpxtn ipi`e of ipi` xne`d

.oefl edetki Ð `ivedl eze` oiteky cr :wiqne

.`ivedl eze` oiteky Ð "`ivei" oeylc rnyn

,iheya `le ilina mzdc diitkc xninl `kile

jixtcn Ð cere ,car xqei `l mixacac Ð `cg

ax xn`de :dk`lnn zcxen xn`c o`nl lirl

!daezk ozie `ivei qpxtn ipi`e of ipi` xne`d

lr oitiqenc oizipzn `nlc ?`iyew i`ne

oitek m` la` !`ivedl dvx `lyk dzaezk

`l i`n` ok m` :xn`z m`e .xity iz` Ð iheya

lrad zriyt ici lr edcic diitk `iz`c jpd la` ,`linn oiiz`c ,qetilet lrae oigy dken oebk `l` oizipzna ipz `lc :xnel yie ?(`,fr zeaezk) `ivedl oiteky jpd icda edl ipz

lr `ad" seqa xn`cn ,diitk rnyn `iveic di`x `iadl yi cere .dy`d xrvle hipwdl mipeekzn mpi`y ,`gip Ð e`ypy xg` eyrp elit` ,ipzwc iqxeae sxvne unwne .ipzw `l Ð

icda dprh zngn d`ac `iddl dl aiyg `l i`n` :dnize .dil opitiikc mzd rnyne .daezk ozie `ivei :xn`e ,opgei iaxc dinw ixqiwa `zyipk iaa ded `caer :(a,dq zenai) "eznai

ip`y iziid dxeaq xnel jiiy `le ,e`ypyn oia e`yp `ly cr eidy oia `tiq ipzwc meyn :xnel yie ?xwr `edy zeyrl leki `ed dnc Ð da ryet epi` mzdc ,`ivedl oiteky jpd

xn` :mzd `zi` ikde .oitek oi` oizipznc `ivei jpd lkc inlyexin `iad l`ppg epiaxe .`iepiy i`da ivxzin ediiaexe .lawl dleki:l`eny iax xn` ,zeleqtl `l` oiyrn oi` l`eny

,"`ivei" opax xen`c `kid la` ."oitek" `icda yxtny `kid `l` oitek oi`yÐ dpin rny myn :l`ppg epiax wqte ?oiteky eprny .`iveny eprny !'ek zepdiln ezy` z` xicnd ,`pipz

,eze` oitek" :`icda opiqxb l`ppg epiaxl ,"qpxtn ipi`e of ipi`" xne`d iab onwle .`l Ð ezetkl la` ,`piixar jzexwl xzen Ð `ivez `l m`e ,`ivedl minkg jeaiig xak :el mixne`

dhnd yinyz meyn la` .zepefn oia dhnd yinyz oia ,zeyi` ipiipr lk dpnn rpeny itl epiid Ð xehtl e` qepkl diitkinl lecb lv` oixfegc "ulegd"c `idde ."daezk ozie `iveie

`l` .wgvi epiax yxitck ipd lka oitekc d`xp xzeie .`ivedl mdl dev eiptl dyrn `aykc ,xn` ezetklc rnyn mzd Ð "eznai lr `ad" seqc `idde .`l Ð zepefn meyn e` ,dicegl

mey sekl oi` ,edine dler dl dyerc `kid diitk rnyn `ivei oeylc oeik ,iheya ixii` jgxk lr Ð car xqei `l mixacac ol `niiwc ocicl la` ,ilina diitk jiiyy xaqw inlyexic©§¨

.wtqn yi` zy` xizdl oi`e ,leqt Ð oick `ly l`xyia dyern hbc opixn` `dc ,dxexa di`x `vnpy cr dyrn zeyrle yxbl mc`

àëäonwl xn`c l`eny (elit`) ok m`c :xnel yie !"jpef` m` ilr jyinyz xq`i" xn`c ,dhnd yinyza dizepefnl edpilzc oebk iwele :xn`z m`e Ð 'ek dl careync oeik inp

i`ny ziale ,zg` zay lld zial xq`ze ,dpdz miyly xg`l `l` ,daezk ozie `ivei okin xzi xninl dil ded `l mewn lkn Ð excpl gzt `vni `ny ,oizni mzqa elit`

f`c Ð ipnn dpdz m` eiykrn ilr jyinyz z`pd xq`i :xn`c oebk xninl inp `kile ."dhnd yinyza diheyiwl edpilzc oebk" ipync i`n` onwl jixt `peeb i`dke .zezay izy

`l i`pzac ,dpdz `ny ynyl xeq` Ð inp `kd ,xgnl oyii ot meid oyii `ly ,xgnl oyi` m` meid dpiya ipir mpew :(a,ci) mixcpc ipy wxta xn`c dcedi axl `dc ,zepdil dxeq`

,ceak ezgepn l`eny epiax iptl yxity ,sqei epiax axd zetqezae .dxcp `ly oeik ,`xdcfin `l dy`c dcen `kd Ð xdcfin mzd xn`c ongp axl elit`e .mzd yxtnck yipi` xdcfin

ny xity rnyn ,"heyiwn xicnd" ipzw `le "hywzz `ly ezy` xicnd" ipzwc ,dhnd yinyza diheyiwl edpilzc iwen `weec onwlc :yxitla` .hywzz `ly iptn yinyzn dxic

.dxicn ynn d`pdny rnyn ,"zepdiln xicnd" ipzwc `kd
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיב
miwxt dyelyaa cenr r sc ± iriax wxtzeaezk

äì øîåàë äùòðxn` `lc ab lr s`c ÐÐikdc `zrc` i`cec ,xne`k `ed ixd

.dxc`ä÷ôñ àìãázeaezk) "it lr s`" zpyna dl aevwd dici dyrnl zepefn Ð

.(a,cqåäá äìéâø àäcareyne Ð.dlåàùð àìå ïîæ òéâäù`l `ziixe`cnc Ð

cinri jkitl ,dpefl aiig opaxcne ,`ed `ziixe`c xeqi`c ,xcpd lg jkitl .dl careyn

.qpxtúñéðåxcpde ,dizepefna aiig `zydc Ð

.eilr lg xakäìá÷å äøáñ àä`id zrcei Ð

.el zqipe ,dpefl eilr xq`pyïéîåî éáâÐ

idlya.oizipzna oiwxtïðéøîà éî éðåæî ïéðòì
iziid dxeaq Ð?dl xyt` i`y `id zrcei

.zepefn `laãéáò äéúåçéìù åàì ñðøôåÐ

!excp lr xaer `vnp .dinzaåáúëé åìà éøä
åðúéåxteql dil xn` `lc ab lr s` Ð

"oef" dil xn` `lc ab lr s` ,inp `kd ."aezk"

Ð.`ed digelyáåúëé øîà÷ íúäoeyl Ð

d`eev.elew rneyløîåì åøéúä ä÷éìãáÐ

`l i` ,epenn lr leda mc`y jeznc .zaya

dil zixyÐ.iieakl iz`éàä éë éèåòîì åàì
àðååâ.dxezay oixeqi` lka Ðéøåñéà øàù
úáùdyerd" xnel oda exizd `le ,ixingc Ð

mieb ernyiy ick "ciqtn epi` ef dk`ln il

mixcpa la` .eyrieÐ.xefb `løîà÷ àîìòìã
inc `l Ðzegilylyi` cgii `lc ,llk

elv` libx la` .ezeyrlÐ.'ek `l `ni`
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äùòðs`"a jixtck ,"ikd dl xn` `l `de" jxtinl ivn `l `kd Ð 'ek i`v dl xne`k

`nrh `l` ,xcpy enkn xcp oipyn ep` oi` `kdc Ð (a,gp zeaezk) "it lr

mzd la` .dly dici dyrn eidiy dvexy liaya `l` Ð dxicn `ed dnlc :`ed `nlra

dici eycwi xnel dvexy ,exeaic owzl jixve ,aeh xcpd oi` Ð ezy` ici yicwn iab

.mzd dl jixt ikdl .odiyerl

àìàivn ded `l Ð 'ek dyrp `niz `l

,xi`n iaxk `kdc oizipznc xninl

ipynck "dlhal eixac `iven mc` oi`" xn`c

oi`c meyn i`cec .inc `lc Ð (my) "it lr s`"a

,exeaic owzl epl yi Ð dlhal eixac `iven mc`

irac opixn`e ,dici dyrn yicwnc mzd enk

oewiz `l` epi`c ,odiyerl jici eycwi xninl

`ly dn xeaicd lr siqedl la` .`nlra dln

oi`y oeik ,jk liaya siqedl epl oi` Ð llk xn`

,xg` xeaic mey `la ezrc did jky xnel epl

.dlgzn oixeaq epiidy enk

àðãéàäåileblbi`l `pivn `l ozxc`c

,dpxiciy dlgn `l ikdc `zrc`e Ð jcda

zryac ,xcpd lg mewn lkne .dl careyn jkld

mrh `la ,inp i` .careyn did `l izk` xcpd

dl yi Ð enr `idy onf lky .lg xcpd dlign

oi`c Ð enr zcxei oi`c ab lr s`c ,enr lblbl

dzgtyn ipa oi`y ixiinc ,dcixi aiyg df

dia` `l` ,jka oilibx dlra enk mixiyrd

.enr lblbl dl yi jkld ,xzeen did exyer jezn

dzidy enk bidpdl dl yi Ð enr dpi`yke

.dia` ziaa dlibx

òéâäù:qxhpewa yxit Ð e`yp `le onf

jkitl ,dl carzyn `l `ziixe`cnc

legi inp oi`eypd on ok m`c :dywe .lg xcpd

zepefnc ol `niiw `dc ,`nrh i`dn xcpd

Ð jitl dyer ip`y mpew :cere !opaxc d`eyp

dlral dici dyrn `de ?lg xcpd oi` i`n`

:yxtl d`xpe !opaxcn `l` ied `l `nlr ilekl

cinri ipzwc `d :xnelk ,e`yp `le onf ribdy

Ð xcpyk la` .i`w e`yp `le onf ribdy` qpxt

ribd `wece .xcpd lg jkitl ;onfd ribd `l oiicr

a` ,onf,qpxt cinrdl jixv oi` Ð z`yp l

:xnel yi cere .jenqa xn`ck ,dlaiwe dxaqc

`lc .xcpd lg edine ,onfd ribd xak dxicdyk

`ly onf lk dy`c `ceariyl opax denl`

.ceariy eze` mpewd riwtne ,z`yip

éôèjiiy `l `kd Ð dizegily ciar `l

m`e .z`yip `lc oeik ,`zelifc `nrh

el oziy oebk ;zxg` dpwz dl dyrie :xn`z

jxca `a iab enk ,dl ozi dlde ,dpzna exiagl

el oi`e jxca `a `weec xnel oi`c ;onwl iziinc

oexeg ziac dyrn iab `idc ,el exizd lk`i dn

ded Ð dxenb dpzn dil aidi ded i`c rnyn

la` ,inp ikd oi`c :xnel yie !lkinl eia` ixy

`xi dry lkc ,`peeb i`dka ozil zelibx oi`

?onwlck ,xiwtie :xn`z m`e .lawnd oda wifgiy

,jxca `al `l` opixy `l i`ce `dc :xnel yie

e`viyn zxg` zeyxl zepefnd eqpkp `le li`ed

.ezeyxa oiicr ody enk d`xpc Ð xicnd cin

inp xninl `ki` Ð elv` libxd ipepgc `zpwze

li`ed ,mei miylyn ith icarc giky `lc

.zern el ozil el xne` epi` xicndeñðøôådxf dcearc `xza wxt yixa opiwqnc `dl inc `le ."rxet ip`e zepefn dl wtq" dil xn`c oizrc `wlq `zyd Ð ciarw dizegily e`l

ciar dizegily e`l jkld ,`xeqi` edl aizilc dil xn`w `l mzdc .jqp oii meyn `le ziriay meyn `l yyeg epi`e ,ilretle ixngl zexit oz elv` libxd ipepgl mc` xne` :(`,bq)

.zepefn mey dl aidi ik ciar `w dizegily Ð `kd la` .jqp oii edl aidi i`

øîåàáxne` ,edin .dl yxtn `l Ð elv` libxd ipepga la` .zepefn dl qpxtnc rnyn Ð qpxt cinric :wgvi epiax xne` .elv` libxd ipepga iiepyl ira `le Ð ciqtn epi` ofd lk

`l jxca `a iabc ,egelyk ifginc ,xeq` Ð "ciqtz `l oefz m`" cigil xninl la` .d`pd xcena ixy "ciqtn epi` ofd lk" mzqa xn`c `peeb i`d ika `weec :l`eny epiax

qtz `l oefz m`" elv` libxd ipepga ipzinl dil ded Ð cigil xninl ixy ded i` ,'ek ofd lk `irain `l :ipync inp `pwqn seqae .ikd xninl ixy.ith `zeax ol rnyn dede "ci
`ly
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ìL ãò àðLìL ãò ?íBé íéLíBé íéL¯ðéà da éòîL àìéôè .àúléî da àìéæ àìå ,éL §¨©§¦©§¦¨¨§¥¨¡¨¥§¨¦¨¨¦§¨§¥

¯éî äñeøà .äñeøà àéäLk døécäL :àîéà úéòaéà .àúléî da àìéæå ,éLðéà da éòîL̈§¥¨¡¨¥§¦¨¨¦§¨¦¨¥¥¨¤¦¦¨§¤¦£¨£¨¦
eàOð àìå ïîæ òébä :ïðúc .eàOð àìå ïîæ òébäL ?éðBæî dì úéà¯úBìëBàå ,BlMî úBìëBà ¦¨§¥¤¦¦©§©§Ÿ¦§¦§©¦¦©§©§Ÿ¦§§¦¤§§

ìL ãò àðL éàîe .äîeøúaìL ãò ?íBé íéLéôè .déúeçéìL çéìL ãéáò íBé íéL¯àì ¦§¨©§¨©§¦©§¦¨¥¨¦©§¦¥§¥¨
àä !?úàOéð .úàOéðå äñeøà àéäLk døécäL :àîéà úéòaéàå .déúeçéìL çéìL ãéáò̈¥¨¦©§¦¥§¦¨¥¥¨¤¦¦¨§¤¦£¨§¦¥¦¥¨
øîéà .ìa÷ì äìBëé éðà ïéà åéLëò ,ìa÷ì äìBëé éðàL éðà äøeáñk :äøîàc !äìa÷å äøáñ̈§¨§¦§¨§¨§¨¦§¨£¦¤£¦§¨§©¥©§¨¥£¦§¨§©¥¥©
ãò" .àøwéòî ïðépLãk àzøåeçî àlà ?éëä ïðéøîà éî éðBæî ïéðòì ,ïéîeî éab éëä ïðéøîàc§¨§¦©¨¦©¥¦§¦§©§¥¦¨§¦©¨¦¤¨§©©§¨¦§©¥©¥¦¨¨©

ìLïfä ìk øîBàa àðeä áø øîà ?ãéáò à÷ déúeçéìL åàì ñðøôe ."ñðøt ãéîòé íBé íéL §¦©£¦©§¨©§¨¨§¦¥¨¨¥¨©©¨§¥¨©¨
øîàå øBáa CìLeî äéäL éî :ïðúäå ?ãéáò÷ déúeçéìL åàì éëä øîà éëå ãéñôî Bðéà¥©§¦§¦£©¨¦¨§¦¥¨¨¥§¨§©¦¤¨¨§¨§§¨©

BzLàì èb áBzëé BìB÷ òîBMä ìk""¯øîà÷ íúä !?àzLä éëä .eðzéå eázëé elà éøä ¨©¥©¦§¥§¦§£¥¥¦§§§¦§¨¦¨§¨¨¨¨¨©
øîBì eøézä ä÷éìãa :éîà éaø øîà àäå .øîà÷ "ïfä ìk" ?"ïeæé" øîà÷ éî àëä ,"áBzëé"¦§¨¨¦¨¨©¨¨©¨¨¨©§¨¨©©¦©¦¦§¥¨¦¦©

éàî éèeòîì ,ä÷éìãa !"ãéñôî Bðéà äaëîä ìk"¯éèeòîì ,àì ?àðååb éàä ék éèeòîì åàì ¨©§©¤¥©§¦¦§¥¨§©¥©¨§©¥¦©©§¨¨§©¥
éðåðç ìöà Cìé ,ìëài äî Bì ïéàå Bøéáçî äàðä øcenä :äaø áéúî .úaLc íéøeqéà øàL§¨¦¦§©¨§¦©¨©¨£¨¨¥£¥§¥©Ÿ©¥¥¥¤¤§¨¦
ïúBð àeä ."Bì äNòà äî òãBé éðéàå ,épnî äàðä øceî éðBìt Léà" :Bì øîàéå ,Bìöà ìéâøä̈¨¦¤§§Ÿ©¦§¦¨£¨¨¦¤¦§¥¦¥©¨¤¡¤¥

î ìèBðå àáe ,Bìäf¯ãéñôî Bðéà ïfä ìk" ìáà ,éøLc àeä éëä"¯;øîà÷ àéòaéî àì !àì ¨§¥¦¤¨¦§¨¥£¨¨©¨¥©§¦¨¨¦¨£¨¨¨©
ãéñôî Bðéà ïfä ìk" àéòaéî àì"¯ìéæà÷å ,Bìöà ìéâøc ïåék ,éàä ìáà ,øîà÷ àîìòìc ¨¦¨£¨¨©¨¥©§¦¦§¨§¨¨¨©£¨©¥¨§¨¦¤§§¨¨¥

déì øîà÷¯äàðä øcenä ,àôeb .ïì òîLî à÷ ,éîc "zà déì áä ìéæ" déì øîàc ïàîk ¨¨©¥§©§¨©¥¦©¥©§¨¥¨©§©¨¨©¨£¨¨
ìëài äî Bì ïéàå Bøéáçî¯øceî éðBìt Léà" :Bì øîBàå ,Bìöà ìéâøä éðåðç ìöà CìBä ¥£¥§¥©Ÿ©¥¥¤¤§¨¦¨¨¦¤§§¥¦§¦¨

Bøéãâe ,úBðáì Búéa .äfî ìèBðå àáe ,Bì ïúBð àeä ."Bì äNòà äî òãBé éðéàå ,épnî äàðä£¨¨¦¤¦§¥¦¥©¨¤¡¤¥¨§¥¦¤¥¦§§¥
øBö÷ì eäãNå ,øBcâì¯øceî éðBìt Léà" :ïäì øîBàå ,Bìöà ïéìéâøä ïéìòBt ìöà CìBä ¦§§¨¥¦§¥¥¤£¦¨§¦¦¤§§¥¨¤¦§¦¨

ïéëläî eéä .äfî ïøëN íéìèBðå ïéàáe ,Bnò ïéNBò ïä ."Bì äNòà äî òãBé éðéàå ,épnî äàðä£¨¨¦¤¦§¥¦¥©¨¤¡¤¥¦¦¨¦§§¦§¨¨¦¤¨§©§¦
ìëài äî Bnò ïéàå Cøca¯ì øçàì ïúBðïéà íàå .øzeîe ,ìëBàå ìèBð äläå ,äðzî íeL ©¤¤§¥¦©Ÿ©¥§©¥§©¨¨§©¨¥§¥¨§¦¥

øçà íL¯.õBtçiL éî ìëì ïéø÷ôeî ïä éøä :øîBàå ,øãbä éab ìò Bà òìqä éab ìò çépî ¨©¥©¦©©©¥©¤©©©¥©¨¥§¥£¥¥§¨¦§¨¦¤©§
éñBé éaøc àîòè éàî :àáø øîà .øñBà éñBé éaøå .øzeîe ,ìëBàå ìèBð äläå¯íeMî äøéæb §©¨¥§¥¨§©¦¥¥¨©¨¨©©£¨§©¦¥§¥¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zeaezk(iriax meil)

el zepdiln dxicnyk mbdì øîBàk äNòðz` miyxtn ep` - ©£¤§¥¨
,ezy`l xn` eli`k ezpeekéãé äNòî éàöéúBðBæîa C,Ci`ceay §¦©£¥¨©¦¦§©¦

.lg xcpd okle ,dxicd ok zrc lr
,zeywdl yi ,excp zpeek z` jk miyxtn ep` m` :`xnbd dywn

áø øîà àðeä áøc àäì àúéà íàå`ped ax ly epic `ed oekp m` - §¦¦¨§¨§©¨¨©©
,ax mya,áø øîà àðeä áø øîàc`dzy minkg epwizy s` §¨©©¨¨©©

ici dyrn z` lrad lehi df cbpke ,lrad iqkpn zpefip dy`d
,dy`d,'äNBò éðéàå úðBféð éðéà' dìòáì øîàzL äMà äìBëém`e §¨¦¨Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦¨

dlral dxn`y dy` iabl ,dyw okéôì äNBò éðàL íðB÷Edn-] ¨¤£¦¨§¦
,[xcpa jilr xeq` `di dyer ip`yéànàdpyna epipy(.dt mixcp) ©©

e lg xcpd oi` el zcareyn `idy oeikyéøö Bðéààîéì ,øôäì C- ¥¨¦§¨¥¥¨
,xn`pL CBzîdy`øîBì äìBëidlral'äNBò éðéàå úðBféð éðéà' ¦¤§¨©¥¦¦¤§¥¦¨

df ixd 'jitl dyer ip`y mpew' dxn`yk s` ,`ped axkäNòð©£¤
,äNBò éðéàå úðBféð éðéà Bì úøîBàL éîkepxn`y enke ,xcpd legie §¦¤¤¤¥¦¦¤§¥¦¨

.'il zipdp z` oi`y mpew' ezy`l xn`y lra iabl
:`xnbd zvxzn'äNòð' àîéz àì ,àlàuexizk xn`z l` - ¤¨Ÿ¥¨©£¤

,ok xne`k dyrp yexita ok xn` `l m` elit`y oey`xdàlà¤¨
zwqer epizpyndì øîBàayexitaö'éãé äNòî éàéúBðBæîa C,'C §¥¨§¦©£¥¨©¦¦§©¦

.epnn dpdiz `ly dxicdl leki ,dqpxtl aiig epi`y oeike
:`xnbd dywnéëä éàezy`l xne`a zwqer epizpyny ,ok m` - ¦¨¦

' ,dqpxtl aiig epi`e ,'jizepefna jici dyrn i`v'dì änì 'ñðøt©§¨¨¨¨
aiig epi` ixd ,dqpxtl qpxt dl cinriy dpynd dxn` recn -

zwqer epizpyn :`xnbd zvxzn .dpeflaote`ä÷tñ àìãoi`y - §§Ÿ©§¨
lrad aiig okle ,dkxev itk dpefl ick witqn dici dyrna

.dizepefn z` dl milydl qpxt cinrdl
:dywne `xnbd dkiynnéàxaecnïééLe÷ øãä ,ä÷tñ àìãa ¦¦§Ÿ©§¨¨©§¨

dézëeãì`edy oeik ,dnewnl dpey`xd epziiyew dxfg - §§¥
ceary riwtdl leki `ed cvik ,dikxv z` dl milydl careyn

:`xnbd zvxzn .excp ici lr df,éMà áø øîàzwqer epizpyn ¨©©©¦
íéìBãb íéøáãì ú÷tñîaxwir xear witqn dici dyrna yiy - §©§¤¤¦§¨¦§¦

,excp lg okle ,zeiphwe mgl oebk ,dzlik`íéøáãì ú÷tñî dðéàå§¥¨©§¤¤¦§¨¦
íépè÷eilr okle ,mibce xya oebk ,dzlik`l milthd mixacl - §©¦

.el` mixacl qpxt cinrdl
:`xnbd dywnéðämze` -,'íépè÷ íéøác'okle excp mdilr lgy ¨¥§¨¦§©¦

,qpxt dl cinrdl eilréîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -äìéâøc éà ¥¦¨¥¦¦§¦¨
eäa,dia` zian mda dlibx `id m` -eäa äìéâø àädlibx ixd - §¨§¦¨§

dxicdl leki epi`e dikxv lk dl zzl `ed careyne ,mda `id
.mdneäa äìéâø àì éàå,dia` zian,dì änì ñðøtoi` ixde §¦Ÿ§¦¨§©§¨¨¨¨

.dl mpzil aiig lrad
:`xnbd zx`anàëéøö àìcinriy xnel dpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` miphw mixacl qpxt dlàNð úéáa äìéâøcdzidy - ¦§¦¨§¥¨¨
,dia` ziaa mda dlibxemewn lkndéãäa àìbìbî à÷dnikqd - ¨§©§§¨©£¥

s` ,miphw mixac lek`l `ly enr wtzqdle el xzeel dy`d
dxicdy drya okle ,el` mixaca s` dpefl aiig did oicd ony
zlke` dpi`e xcpd lgy xg`l mpn` ,el` mixac lr xcpd lg
qpxt dl cinrdl aiig ,el` mixacl dici dyrna ic oi`e ,enr

meyn ,mxear,ïzøcà àìc àðãéàä ãò ,déì äøîàcdzr cr - §¨§¨¥©¨¦§¨§Ÿ©©§¨
,jnn d`pd ize` zxcd `lyCãäa àðìébìbjl legnl iznkqd - ©§¦§¨©£¨

,cala milecb mixaca jnr qpxtzdleïzøcàc àzLäla` - ©§¨§©©§¨
,ize` zxcdy dzrCãäa ìbìâéàc àðéöî àìlegnl ipevxa oi` ± Ÿ¨¦¨¤¡©§¥©£¨

.mxear qpxt dl cinrdl eilr okle ,mdilr
:`xnbd zl`eyìL ãò àðL éàîeíBé íéLdpynd dxn` recn - ©§¨©§Ÿ¦

ly cr dxicd m` wxymiylyn xzei dxicd m`e ,miiwi mei miy
:`xnbd daiyn .daezk ozie `ivei meiìL ãòíBé íéLxcpdy ©§Ÿ¦

,miiwéLðéà da éòîL àìzqpxtzn `idy mc` ipa ernyi `l - Ÿ¨§¥¨¦§¥
,xg` ici lràúléî da àìéæ àìåj` ,dxear leflf dfa oi`e -éôè §Ÿ¦¨¨¦§¨§¥

,mei miylyn xzei -éLðéà da éòîL,mc` ipa jk lr ernyi - ¨§¥¨¦§¥
àúléî da àìéæåokle ,xg` ici lr zpefipy ,dxear `ed leflf - §¦¨¨¦§¨

.daezk ozie `ivei

s` ,ezy` zepefn lr xcpd lg cvik sqep ote`a zvxzn `xnbd
:dpefl careyn `edy,àîéà úéòaéàote`a zwqer epizpyn ¦¨¥¥¨
.äñeøà àéäLk døécäL¤¦¦¨§¤¦£¨

:`xnbd dywn,éðBæî dì úéà éî äñeøà,zepefn dl yi dqex` ike £¨¦¦¨§¥
recne ,jli`e oi`eyip zryn `l` dpefl aiig lrad oi` ixd
epizpyn :`xnbd zvxzn .qpxt cinrdl jixvy dpynd dxn`

dqex`a zwqerïîæ òébäLakre ,minkg dl epwizy oi`eyipd ¤¦¦©§©
lrad,eàOð àìåkeïðúclirl dpyna(.fp),òébäd,eàOð àìå ïîæ §Ÿ¦§¦§¨¦¦©§©§Ÿ¦§

BlMî úBìëBà,lrad lyn -ås` odkl zeqxe`ndúBìëBà §¦¤§§
,äîeøúa,opaxcn `l` dizepefna aiig lrad oi` df ote`a mpn` ¦§¨

li`ed j` ,excp lg ,dizepefnn xeht `ed dxezd ony oeike
.qpxt cinri ,dpefl minkg edeaiige

:`xnbd zl`eye,df uexiz itlìL ãò àðL éàî,íBé íéL`ly ©§¨©§Ÿ¦
`ivei mei miylyn xzei xg`l eli`e ,qpxt cinri `l` `ivei

:`xnbd daiyn .daezk ozieìL ãòdéúeçéìL çéìL ãéáò ,íBé íéL ©§Ÿ¦¨¦§¦©§¦¥
,ezegily z` gilyd dyer -éôèjkn xzei -çéìL ãéáò àì §¥Ÿ¨¦¨¦©

déúeçéìL`ide ,mipt rexa `l` ie`xk ezegily dyer epi` - §¦¥
ozie `ivei ,qpxt ici lr xyt` i`y oeike ,zxrhvne zyiiazn

.daezk
:excp lg cvik sqep uexiz,àîéà úéòaéàåote`a zwqer epizpyn §¦¨¥¥¨

,äñeøà àéäLk døécäL,dizepefna aiig did `l onf eze`ay oeike ¤¦¦¨§¤¦£¨
,excp lgåjk xg`úàOéðjka rwt `l j` ,dizepefna aiigzde §¦¥

.qpxt dl cinrn okle ,xcpd
dqex` `idyk dxicda xaecn m` :`xnbd dywne,úàOéðrecn ¦¥

,dpefl aiig `edäìa÷å äøáñ àädpefl lkei `ly drci ixd - ¨¨§¨§¦§¨
,dze` oefi `ly jkl dnikqd el z`yipyke ,oi`eyipd xg`

.qpxt cinrdl eilry dpynd dxn` recne
oeik :`xnbd zvxznìa÷ì äìBëé éðàL éðà äøeáñk ,äøîàc- §¨§¨¦§¨£¦¤£¦§¨§©¥

excp s` lr ,dfk ote`a miiwzdl lke`y izxaq oi`eyipd mcew
e ,epnn dpd` `lyåéLëòy d`ex ip`ìa÷ì äìBëé éðà ïéà,z`f ©§¨¥£¦§¨§©¥

.izepefn lr izlgn `l ok zrc lre
:`xnbd dgecéëä ïðéøîàc øîéàdlekiy epxn` eiably oecipd - ¥©§©§¦¨¨¦

l wx `ed ,ef oirn dprh xnel dy`d,ïéîeî éabd`yip m`y ©¥¦
lkezy dxaqy oi`eyipd xg` oerhl dleki ,oinen ea yiy lral
la` ,dpyxbiy dpevxe dleki dpi`y d`ex `id dzre enr zeigl

,éðBæî ïéðòì,dpefl leki epi`e d`pd dxicd dlrayéëä ïðéøîà éî §¦§©§¥¦©§¦¨¨¦
ixde ,zepefn `ll zeigl lkezy daygy ,ok xnel xyt` ike -
.dizepefn lr dlgn ,`ypdl dnikqdy oeike ,dleki dpi`y drci

:`xnbd zniiqn,àlà,df uexiz dgcpy oeikïðépLãk àzøåeçî ¤¨§©©§¨¦§©¦¨
àøwéòî.dligza epvxizy itk `ed izin`d uexizdy xexa - ¥¦¨¨

* * *
pdiln ezy` z` xicnd' :dpyna epipy,el zeìL ãòíBé íéL ©§Ÿ¦

.'ñðøt ãéîòé:`xnbd dywnãéáò à÷ déúeçéìL åàì ,ñðøôeike - ©£¦©§¨©§¨©§¦¥¨¨¦
,lrad ly ezegily z` dyer epi` ,dy`l zepefn ozepd df qpxt
,df qpxtn s` zepdl dl xeq` ,ezenk mc` ly egelyy oeike

.excp lr jka xaer lrade ,lrad ly egely `edy
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàqpxt cinriy dpynd zpeek oi` ¨©©¨

xaecn `l` ,ezegilya dze` oefiy mieqnïfä ìk' øîBàaz` §¥¨©¨
izy`ãéñôî Bðéàz` el mlyi `edy fenxl ezpeeke ,'etqk z` ¥©§¦

dze` oefi mirneydn cg`e ,jk lr aiigzn epi` j` ,eize`ved
.eize`ved z` lradn lehie

:`xnbd dywnãéáò÷ déúeçéìL åàì éëä øîà éëåxn` m` ike - §¦¨©¨¦©§¦¥¨¨¦
,egelyk aygp qpxtnd oi` 'ciqtn epi` ofd lk' oeylïðúäå§¨§¨

oihiba dpyna(.eq),,øBaa CìLeî äéäL éîjxhvze zeniy yyege ¦¤¨¨§¨©
,maiizdl ezy`òîBMä ìk ,øîàåz`,BzLàì èb áBzëé BìB÷ §¨©¨©¥©¦§¥§¦§

,elew z` mc` ipa ernyeeázëé elà éøähbeðzéåoeike .ezy`l £¥¥¦§§§¦§
efk dxin`y gken ,lrad ieeiva `l` hb aezkl xyt` i`y
ixd 'ciqtn epi` ofd lk' xne`a o`k s`e ,zegily iepink zaygp
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zeaezk(iriax meil)

el zepdiln dxicnyk mbdì øîBàk äNòðz` miyxtn ep` - ©£¤§¥¨
,ezy`l xn` eli`k ezpeekéãé äNòî éàöéúBðBæîa C,Ci`ceay §¦©£¥¨©¦¦§©¦

.lg xcpd okle ,dxicd ok zrc lr
,zeywdl yi ,excp zpeek z` jk miyxtn ep` m` :`xnbd dywn

áø øîà àðeä áøc àäì àúéà íàå`ped ax ly epic `ed oekp m` - §¦¦¨§¨§©¨¨©©
,ax mya,áø øîà àðeä áø øîàc`dzy minkg epwizy s` §¨©©¨¨©©

ici dyrn z` lrad lehi df cbpke ,lrad iqkpn zpefip dy`d
,dy`d,'äNBò éðéàå úðBféð éðéà' dìòáì øîàzL äMà äìBëém`e §¨¦¨Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦¨

dlral dxn`y dy` iabl ,dyw okéôì äNBò éðàL íðB÷Edn-] ¨¤£¦¨§¦
,[xcpa jilr xeq` `di dyer ip`yéànàdpyna epipy(.dt mixcp) ©©

e lg xcpd oi` el zcareyn `idy oeikyéøö Bðéààîéì ,øôäì C- ¥¨¦§¨¥¥¨
,xn`pL CBzîdy`øîBì äìBëidlral'äNBò éðéàå úðBféð éðéà' ¦¤§¨©¥¦¦¤§¥¦¨

df ixd 'jitl dyer ip`y mpew' dxn`yk s` ,`ped axkäNòð©£¤
,äNBò éðéàå úðBféð éðéà Bì úøîBàL éîkepxn`y enke ,xcpd legie §¦¤¤¤¥¦¦¤§¥¦¨

.'il zipdp z` oi`y mpew' ezy`l xn`y lra iabl
:`xnbd zvxzn'äNòð' àîéz àì ,àlàuexizk xn`z l` - ¤¨Ÿ¥¨©£¤

,ok xne`k dyrp yexita ok xn` `l m` elit`y oey`xdàlà¤¨
zwqer epizpyndì øîBàayexitaö'éãé äNòî éàéúBðBæîa C,'C §¥¨§¦©£¥¨©¦¦§©¦

.epnn dpdiz `ly dxicdl leki ,dqpxtl aiig epi`y oeike
:`xnbd dywnéëä éàezy`l xne`a zwqer epizpyny ,ok m` - ¦¨¦

' ,dqpxtl aiig epi`e ,'jizepefna jici dyrn i`v'dì änì 'ñðøt©§¨¨¨¨
aiig epi` ixd ,dqpxtl qpxt dl cinriy dpynd dxn` recn -

zwqer epizpyn :`xnbd zvxzn .dpeflaote`ä÷tñ àìãoi`y - §§Ÿ©§¨
lrad aiig okle ,dkxev itk dpefl ick witqn dici dyrna

.dizepefn z` dl milydl qpxt cinrdl
:dywne `xnbd dkiynnéàxaecnïééLe÷ øãä ,ä÷tñ àìãa ¦¦§Ÿ©§¨¨©§¨

dézëeãì`edy oeik ,dnewnl dpey`xd epziiyew dxfg - §§¥
ceary riwtdl leki `ed cvik ,dikxv z` dl milydl careyn

:`xnbd zvxzn .excp ici lr df,éMà áø øîàzwqer epizpyn ¨©©©¦
íéìBãb íéøáãì ú÷tñîaxwir xear witqn dici dyrna yiy - §©§¤¤¦§¨¦§¦

,excp lg okle ,zeiphwe mgl oebk ,dzlik`íéøáãì ú÷tñî dðéàå§¥¨©§¤¤¦§¨¦
íépè÷eilr okle ,mibce xya oebk ,dzlik`l milthd mixacl - §©¦

.el` mixacl qpxt cinrdl
:`xnbd dywnéðämze` -,'íépè÷ íéøác'okle excp mdilr lgy ¨¥§¨¦§©¦

,qpxt dl cinrdl eilréîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -äìéâøc éà ¥¦¨¥¦¦§¦¨
eäa,dia` zian mda dlibx `id m` -eäa äìéâø àädlibx ixd - §¨§¦¨§

dxicdl leki epi`e dikxv lk dl zzl `ed careyne ,mda `id
.mdneäa äìéâø àì éàå,dia` zian,dì änì ñðøtoi` ixde §¦Ÿ§¦¨§©§¨¨¨¨

.dl mpzil aiig lrad
:`xnbd zx`anàëéøö àìcinriy xnel dpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` miphw mixacl qpxt dlàNð úéáa äìéâøcdzidy - ¦§¦¨§¥¨¨
,dia` ziaa mda dlibxemewn lkndéãäa àìbìbî à÷dnikqd - ¨§©§§¨©£¥

s` ,miphw mixac lek`l `ly enr wtzqdle el xzeel dy`d
dxicdy drya okle ,el` mixaca s` dpefl aiig did oicd ony
zlke` dpi`e xcpd lgy xg`l mpn` ,el` mixac lr xcpd lg
qpxt dl cinrdl aiig ,el` mixacl dici dyrna ic oi`e ,enr

meyn ,mxear,ïzøcà àìc àðãéàä ãò ,déì äøîàcdzr cr - §¨§¨¥©¨¦§¨§Ÿ©©§¨
,jnn d`pd ize` zxcd `lyCãäa àðìébìbjl legnl iznkqd - ©§¦§¨©£¨

,cala milecb mixaca jnr qpxtzdleïzøcàc àzLäla` - ©§¨§©©§¨
,ize` zxcdy dzrCãäa ìbìâéàc àðéöî àìlegnl ipevxa oi` ± Ÿ¨¦¨¤¡©§¥©£¨

.mxear qpxt dl cinrdl eilr okle ,mdilr
:`xnbd zl`eyìL ãò àðL éàîeíBé íéLdpynd dxn` recn - ©§¨©§Ÿ¦

ly cr dxicd m` wxymiylyn xzei dxicd m`e ,miiwi mei miy
:`xnbd daiyn .daezk ozie `ivei meiìL ãòíBé íéLxcpdy ©§Ÿ¦

,miiwéLðéà da éòîL àìzqpxtzn `idy mc` ipa ernyi `l - Ÿ¨§¥¨¦§¥
,xg` ici lràúléî da àìéæ àìåj` ,dxear leflf dfa oi`e -éôè §Ÿ¦¨¨¦§¨§¥

,mei miylyn xzei -éLðéà da éòîL,mc` ipa jk lr ernyi - ¨§¥¨¦§¥
àúléî da àìéæåokle ,xg` ici lr zpefipy ,dxear `ed leflf - §¦¨¨¦§¨

.daezk ozie `ivei

s` ,ezy` zepefn lr xcpd lg cvik sqep ote`a zvxzn `xnbd
:dpefl careyn `edy,àîéà úéòaéàote`a zwqer epizpyn ¦¨¥¥¨
.äñeøà àéäLk døécäL¤¦¦¨§¤¦£¨

:`xnbd dywn,éðBæî dì úéà éî äñeøà,zepefn dl yi dqex` ike £¨¦¦¨§¥
recne ,jli`e oi`eyip zryn `l` dpefl aiig lrad oi` ixd
epizpyn :`xnbd zvxzn .qpxt cinrdl jixvy dpynd dxn`

dqex`a zwqerïîæ òébäLakre ,minkg dl epwizy oi`eyipd ¤¦¦©§©
lrad,eàOð àìåkeïðúclirl dpyna(.fp),òébäd,eàOð àìå ïîæ §Ÿ¦§¦§¨¦¦©§©§Ÿ¦§

BlMî úBìëBà,lrad lyn -ås` odkl zeqxe`ndúBìëBà §¦¤§§
,äîeøúa,opaxcn `l` dizepefna aiig lrad oi` df ote`a mpn` ¦§¨

li`ed j` ,excp lg ,dizepefnn xeht `ed dxezd ony oeike
.qpxt cinri ,dpefl minkg edeaiige

:`xnbd zl`eye,df uexiz itlìL ãò àðL éàî,íBé íéL`ly ©§¨©§Ÿ¦
`ivei mei miylyn xzei xg`l eli`e ,qpxt cinri `l` `ivei

:`xnbd daiyn .daezk ozieìL ãòdéúeçéìL çéìL ãéáò ,íBé íéL ©§Ÿ¦¨¦§¦©§¦¥
,ezegily z` gilyd dyer -éôèjkn xzei -çéìL ãéáò àì §¥Ÿ¨¦¨¦©

déúeçéìL`ide ,mipt rexa `l` ie`xk ezegily dyer epi` - §¦¥
ozie `ivei ,qpxt ici lr xyt` i`y oeike ,zxrhvne zyiiazn

.daezk
:excp lg cvik sqep uexiz,àîéà úéòaéàåote`a zwqer epizpyn §¦¨¥¥¨

,äñeøà àéäLk døécäL,dizepefna aiig did `l onf eze`ay oeike ¤¦¦¨§¤¦£¨
,excp lgåjk xg`úàOéðjka rwt `l j` ,dizepefna aiigzde §¦¥

.qpxt dl cinrn okle ,xcpd
dqex` `idyk dxicda xaecn m` :`xnbd dywne,úàOéðrecn ¦¥

,dpefl aiig `edäìa÷å äøáñ àädpefl lkei `ly drci ixd - ¨¨§¨§¦§¨
,dze` oefi `ly jkl dnikqd el z`yipyke ,oi`eyipd xg`

.qpxt cinrdl eilry dpynd dxn` recne
oeik :`xnbd zvxznìa÷ì äìBëé éðàL éðà äøeáñk ,äøîàc- §¨§¨¦§¨£¦¤£¦§¨§©¥

excp s` lr ,dfk ote`a miiwzdl lke`y izxaq oi`eyipd mcew
e ,epnn dpd` `lyåéLëòy d`ex ip`ìa÷ì äìBëé éðà ïéà,z`f ©§¨¥£¦§¨§©¥

.izepefn lr izlgn `l ok zrc lre
:`xnbd dgecéëä ïðéøîàc øîéàdlekiy epxn` eiably oecipd - ¥©§©§¦¨¨¦

l wx `ed ,ef oirn dprh xnel dy`d,ïéîeî éabd`yip m`y ©¥¦
lkezy dxaqy oi`eyipd xg` oerhl dleki ,oinen ea yiy lral
la` ,dpyxbiy dpevxe dleki dpi`y d`ex `id dzre enr zeigl

,éðBæî ïéðòì,dpefl leki epi`e d`pd dxicd dlrayéëä ïðéøîà éî §¦§©§¥¦©§¦¨¨¦
ixde ,zepefn `ll zeigl lkezy daygy ,ok xnel xyt` ike -
.dizepefn lr dlgn ,`ypdl dnikqdy oeike ,dleki dpi`y drci

:`xnbd zniiqn,àlà,df uexiz dgcpy oeikïðépLãk àzøåeçî ¤¨§©©§¨¦§©¦¨
àøwéòî.dligza epvxizy itk `ed izin`d uexizdy xexa - ¥¦¨¨

* * *
pdiln ezy` z` xicnd' :dpyna epipy,el zeìL ãòíBé íéL ©§Ÿ¦

.'ñðøt ãéîòé:`xnbd dywnãéáò à÷ déúeçéìL åàì ,ñðøôeike - ©£¦©§¨©§¨©§¦¥¨¨¦
,lrad ly ezegily z` dyer epi` ,dy`l zepefn ozepd df qpxt
,df qpxtn s` zepdl dl xeq` ,ezenk mc` ly egelyy oeike

.excp lr jka xaer lrade ,lrad ly egely `edy
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàqpxt cinriy dpynd zpeek oi` ¨©©¨

xaecn `l` ,ezegilya dze` oefiy mieqnïfä ìk' øîBàaz` §¥¨©¨
izy`ãéñôî Bðéàz` el mlyi `edy fenxl ezpeeke ,'etqk z` ¥©§¦

dze` oefi mirneydn cg`e ,jk lr aiigzn epi` j` ,eize`ved
.eize`ved z` lradn lehie

:`xnbd dywnãéáò÷ déúeçéìL åàì éëä øîà éëåxn` m` ike - §¦¨©¨¦©§¦¥¨¨¦
,egelyk aygp qpxtnd oi` 'ciqtn epi` ofd lk' oeylïðúäå§¨§¨

oihiba dpyna(.eq),,øBaa CìLeî äéäL éîjxhvze zeniy yyege ¦¤¨¨§¨©
,maiizdl ezy`òîBMä ìk ,øîàåz`,BzLàì èb áBzëé BìB÷ §¨©¨©¥©¦§¥§¦§

,elew z` mc` ipa ernyeeázëé elà éøähbeðzéåoeike .ezy`l £¥¥¦§§§¦§
efk dxin`y gken ,lrad ieeiva `l` hb aezkl xyt` i`y
ixd 'ciqtn epi` ofd lk' xne`a o`k s`e ,zegily iepink zaygp
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דיר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc zeaezk(iying meil)

,ïBøBç úéác äNòîmixcpa dpyna `aend(.gn)eia` didy cg`a , ©£¤§¥
enr lk`i eia`y oad dvx epa z` `iydyke ,epnn d`pd xcen
ick ,dcerqde xvgd z` exiagl dpwd okle ,oi`eyipd zcerqa
md ixd md ily m` ,xn`e exiag jld .lek`l eia`l oziy
myicwzy liaya jl mizzp melk ,el xn` .minyl miycwen
`l ixdy ,dxenb dpzna el mpzp `ly oeik ,minkg exn` .minyl
eia`l xeq`e ,llk dpznd dlg `l ,myicwdl zeyx el ozp
`vie lg xwtdd oicd xwirny s` ok zngne .dcerqdn zepdil
exiag z` mc` lik`i `ly xefbl yi ,xicnd zeyxn lke`d
xiwtd `ly eixaca yxti `ny ,xwtd ici lr epnn d`pd xcend

.excp lr xary `vnpe ,d`pd xcenl wx `l` mlerd lkl

* * *
mei miyly cr ,el zepdiln ezy` z` xicnd :dpyna epipy

.daezk ozie `ivei okin xzi ,qpxt cinri,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
ãçà Lãç ìàøNéamiiwi'eëåmipy ,odka .daezk ozie `ivei mipye §¦§¨¥Ÿ¤¤¨§

.daezk ozie `ivei dylye miiwi
,dcedi iax ixac :`xnbd ddnzeðééäixack,àn÷ àpzs` ixdy ©§©¨©¨

iax ixacn eli`e ,'qpxt cinri mei miyly cr' xn` `nw `pz
.l`xyid ly epica s` `nw `pz lr wleg `edy rnyn dcedi

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàdcedi iaxïðéòeîLàì àúà 'úðäk'- ¨©©©¥Ÿ¤¤¨¨§©§¦¨
ozie `ivei dylye ,miiwi miyceg ipyy ,zpdkd oic z` ycgl `a
ixacle ,`nw `pz lr wleg epi` zn`a l`xyi iabl j` ,daezk

.miiwi mei miyly cr mdipy
:sqep uexizeäééðéa àkéà øñç Lãçå àìî Lãç ,øîà àáø- ¨¨¨©Ÿ¤¨¥§Ÿ¤¨¥¦¨¥©§

miyly el mipzep `nw `pz zrcly ,l`xyia s` `id mzwelgn
,xqg yceg el mipzep dcedi iaxle ,`ln yceg onf edfy ,mei

.daezk ozie `ivei miylyd meiae ,mei dryze mixyr epiide

* * *
mei miyly cr ,el zepdiln ezy` z` xicnd :dpyna epipy
zwelgn d`ian `xnbd .daezk ozie `ivei okin xzi ,qpxt cinri

:dpynd xe`iaa mi`xen`eðL àì ,áø øîàmiyly cry dpyna ¨©©Ÿ¨
,cin `ivedl jixv epi`e ,qpxt dl cinri meiLøôîa àlà- ¤¨¦§¨¥

onf eze` ixg`y oeike ,mei miylyl wx dxicny excpa yxity
.dniiwl leki ,ez`pda zxzen didza ìáàxcep,íúñavw `le £¨§§¨

,mieqn onf dløzìàì àéöBé[cin-],äaeúk ïzéåxg` s`y oeik ¦§©§©§¦¥§¨
eze`l oizndl mrh oi`e ,ez`pda dxeq` didz mei miyly mze`

.dzaezk dl ozie cin `ivei `l` ,onfìàeîLee wlgpeléôà ,øîà §¥¨©£¦
dxicdykàéöBé àì ,íúña,mei miyly exariy cràöîé ànL ¦§¨Ÿ¦¤¨¦§¨

mini mze`a,Bøãðì çút.epxiziy mkg lv` jlie ¤©§¦§
mzwelgn eprinydl l`enye ax ekxved recn :`xnbd zl`ey

,ef dpynaàðîéæ àãç déa eâìôéà àäåmrt ewlgp xak ixde - §¨¦§§¥£¨¦§¨
,dnec zwelgna zg`ïðúclirl dpyna(:`q),BzLà úà øécnä ¦§©©©¦¤¦§

,íéøîBà éànL úéa ,ähnä LéîLzîcrúBúaL ézLipy-] ¦©§¦©¦¨¥©©§¦§¥©¨
.daezk ozie `ivei ok lr xzie ,miiwi [zereay,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

úçà úaL.daezk ozie `ivei ok lr xzi ,miiwi [cg` reay-] ©¨©©
ú÷Bìçî ,áø øîàåwx `id efLøôîawx eilr xq`zy excpa §¨©©©£¤¦§¨¥

,zezay izyl wx e` zg` zaylìáàdxicd m`àéöBé ,íúña £¨¦§¨¦
eléôà ,øîà ìàeîLe .äaeúk ïzéå øzìàìdxicdykàì énð íúña §©§©§¦¥§¨§¥¨©£¦¦§¨©¦Ÿ

àéöBé,zezay izy e` zg` zay miiwi `l` ,cinànLmiizpia ¦¤¨
.Bøãðì çút àöîéepizpyna s`y ,ef zwelgnn cenll ozipe ¦§¨¤©§¦§

.o`k s` yexita welgl ekxved recne ,l`enye ax ewlgi
:`xnbd daiynàëéøöyexita welgl l`enye ax ekxved - §¦¨
,zeipynd izyaàéääa øîzéà éàc,lirl wx miwleg eid m` - §¦¦§©§©¦

`weecy mixeaq epiid ,dhnd yinyzn ezy` z` xicnd iabl
àéääadpyn dze`a -áø øîà÷,cin `ivei mzq dxicd m`y §©¦¨¨©©

c íeMîyinyzàäa ìáà ,ñðøôa øLôà àìdxicdy ,epizpyna - ¦§Ÿ¤§¨§©§¨£¨§¨

,zepefnnñðøôa øLôàc,mei miyly lk dpqpxtiyàîéàdid - §¤§¨§©§¨¥¨
axy xnel xyt`ì déì äãBî,ìàeîL`ny ,mei miyly miiwiy ¤¥¦§¥

.excpl gzt `vniåokàäa øîzà éàwx miwleg eid m` - §¦¦§©§¨
`weecy xnel mileki epiid ,zepefnn dxicdy ote`a ,epizpyna

ìàeîL øîà÷ àäa,mei miyly oiznz mzqa dxicdy s`yíeMî §¨¨¨©§¥¦
àéääa ìáà ,ñðøôa øLôàcxyt` i`y ,yinyzn dxicdy §¤§¨§©§¨£¨§©¦

,qpxtaáøì déì äãBî àîéà,cin `ivei mzqa dxicd m`yàëéøö ¥¨¤¥§©§¦¨
.zeipynd izya yexita welgl ekxved okl -

:l`eny lr epizpynn dywn `xnbdïðz,epizpynaúà øécnä §©©©¦¤
íBòèz àlL BzLàoinìkî ãçàipinúBøétä,mlerayàéöBé- ¦§¤Ÿ¦§¤¨¦¨©¥¦

,xzl`l dyxbl eilrïzéådl,äaeúkmiyly el mipiznn oi`e §¦¥§¨
mei miyly el mipiznn `yixa recn dyw dxe`kle .meieli`e ,

e ,el mipiznn oi` o`k,áøì àîìLay ,wlgle x`al ozipïàk- ¦§¨¨§©¨
dxicdy xaecn ,`tiqa,íúña,cin `ivei okle ,onf zaviw `ll ¦§¨

eïàkxaecn ,`yixa -Løôîa,mei miylyl wx dxqe`y excpa ¨¦§¨¥
.mei miyly el mipiznn okleì àlà,ìàeîL,mdipia wlgn epi`y ¤¨¦§¥

`vni `ny ,mei miyly mipiznn mzq xcepa mby xaeq `l`
,excpl gzt,àéL÷`tiqae mei miyly el mipiznn `yixa recn ©§¨

.xzl`l `iven
mipiznn ,ezy` z` xicd lrady ote`a mpn` :`xnbd zvxzn

j` ,gzt dl `vni `ny mei miylyïðé÷ñò éàîa àëä,o`k - ¨¨§©©§¦¨
xaecn ,`tiqaàéä äøãpL ïBâk,zexitd cg`n dpdz `lyíéi÷å §¤¨§¨¦§¦¥

eäéà dìmiyly oizndl daiq oi` okle ,dxcp z` miiw lrad - ¨¦
xg`l ezy` ly xcpd z` xtdl leki epi` lrad ixdy ,mei
dzid m`y ,xcpd z` xizdl dvex dpi` i`ce dy`de ,eniiwy
okle ,daezk dl ozie dpyxbiy zraez dzid `l exizdl dvex

.daezk ozie cin `ivei
dl yi ,zxcepd `idy ,dfk ote`a recn zx`ane `xnbd dtiqen

:daezkøáñ÷åøéàî éaømzq ixdy] epizpyn ly `nw `pz - §¨¨©©¦¥¦
,dnvr lr zexitd z` dxq`y ef `idy s`y ,[xi`n iax dpyn

,dl miiwn dlrae zxcep dy`yk mewn lknàeäaygpkïúBð¥
,äépéL ïéa òaöàjka ,miiwzi xcpdy jkl mxby df `ed ,xnelk ¤§©¥¦¤¨

ozile d`ivedl eilre ,zexita dxq` `edy eli`ke ,exitd `ly
.daezk dl

:`xnbd zl`eyåikøéàî éaø øáñly dxcp z` lrad miiw m`y §¨©©¦¥¦
ixd ezy`àeäk aygpàéðúäå ,äépéL ïéa òaöà ïúBð,`ziixaa ¥¤§©¥¦¤¨§¨©§¨

øéæða äøãpL äMàä,dxifp `dzy -dìòa òîLådxcp z`àìå ¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¨©©§¨§Ÿ
,dì øôä,zexifpd dilr dlgeàéä ,íéøîBà äãeäé éaøå øéàî éaø ¥¥¨©¦¥¦§©¦§¨§¦¦

,äépéL ïéa òaöà äðúð,zexifp ixeqi` dnvrl dnxb `id ,xnelk ¨§¨¤§©¥¦¤¨
eíà ,Cëéôìdligzn,øôäì ìòaä äöø,erny mei xeariy mcew §¦¨¦¨¨©©©§¨¥

íàå ,øôée ,dl miiw `l` xtdl dvex epi`äMàa éLôà éà øîà ¨¥§¦¨©¦¤§¦§¦¨
úéðøãð,dyxbl ipevxae ,mixcp zxcepy dy` mr xebl leki ipi` - ©§¨¦
ef ixdïúBð àeä ,íéøîBà øæòìà éaøå éñBé éaø .äaeúëa àlL àöz¥¥¤Ÿ¦§¨©¦¥§©¦¤§¨¨§¦¥

,äépéL ïéa òaöàe ,xcpd z` xtdl eilry oeikäöø íà Cëéôì ¤§©¥¦¤¨§¦¨¦¨¨
íàå ,øôé øôäì ìòaäe dxcp z` miiw `l` xtd `léLôà éà øîà ©©©§¨¥¨¥§¦¨©¦¤§¦

úéðøãð äMàadf ixd ,dyxbl ipevxae.äaeúk ïzéå ,àéöBéixd §¦¨©§¨¦¦§¦¥§¨
dxcp dy`dy ote`ay xi`n iax zrcy gken ef `ziixany
,dzaezk dciqtne ,dipiy oia rav` dpzp `id ,dl miiw dlrae
`iveiy ,xi`n iaxk `nzqy ,epizpyn z` l`eny cinrd ji`e

.dipiy oia rav` ozep `edy iptn daezk ozie
:`xnbd zvxznCetéàzehiy z` `ziixad zqxiba jetdl yi - ¥

y ,mi`pzdïúBð àeä' íéøîBà äãeäé éaøå øéàî éaøoia rav` ©¦¥¦§©¦§¨§¦¥
e ,'dipiyøæòìà éaøå éñBé éaøe miwlegäðúð àéä' íéøîBàoia rav` ©¦¥§©¦¤§¨¨§¦¦¨§¨

.'dipiy
:`ziixaa dketdd `qxibd itl s` dywne `xnbd dkiynnåik §

c xnel xyt`éñBé éaø øáñyäðúð àéä'itk ,'dipiy oia rav` ¨©©¦¥¦¨§¨
,dketdd `qxibd itl `veiyïðúäåxicnd ,epizpyn ly `tiqa §¨§©

,daezk ozie `ivei ,oipind lkn cg`a hywzz `ly ezy` z`
lre ,dxcp z` miiw lrade dxcp `idy xaecn l`eny ixacle
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המשך בעמוד ע

miwxt dyelya` cenr `r sc ± iriax wxtzeaezk
ïåøåç úéáã äùòî."oitzeyd" wxta mixcpa Ðàî÷ àðú åðééämiyly inp edi`c Ð

.xn`w meiùøôîá:qpxt cinri `l` ,`ivedl dil opitk `lc `ed mei miyly yxity Ð

ediieexzc `xrv `ki`c meynÐ.opiqxb `läáåúë ïúéå àéöåé.xzl`l Ðàéä äøãðù
oizndl cer el yi dne Ð?wtine dzaezk lwyinl dcicl dl `gip i`Ðywaz `l

oebk ,edi` dxc`c `kid la` .dxcpl gzt

el zepdilnÐ.excpl gzt `vni `ny oizni

àåä øéàî éáø øáñ÷åoia rav` ozp ,miiwy Ð

dipiymzqe .daezk ozi jkitl ,dkiyde

.`id xi`n iax oizipznìòáä äöø íàÐ

xtdl dligznÐ.xtiíàåmiiwe ,dvx `l Ð

.'ek iyt` i` :xn`e ,dläáö÷ ïúð àìù úåéðòá
`dc ,ozep `ed `nl` .daezk ozie `ivei Ð

dxcpaikd .oizipznl `zniwe` `ed miiwe `id

:opiqxbíåé ìàøùéá øîåà äãåäé éáø ïðú àäå
íéé÷é ãçà`zniwe`c ,merhz `ly iab Ð

mei dcedi iax xn`we ,`ed miiwe `id dxcpa

cg`Ðokin xzi ,miiwiÐ.daezk ozie `ivei

øôéî éöî ìòá àîìà,heyiw ixcp Ðqipwcn

.eniiwy lr daezk dilõçøà àì íà õçøà íà
z`pd xq`iz :dxn`c ,dl yxtn mixcpa Ð

oke .ugx` `ly dreaye ,ugx` m` ilr dvigx

hywz` m`Ðm` ilr heyiw z`pd xq`iz

.ipelt onf cr hywz` minyaaèù÷úà àì íà
.hywz` `ly dreay Ðéåðéò éøãð åìà ïéà

ùôðzeprl"c ,xtin lrad oi`e Ð.aizk "ytp
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àìùi`c ,liig ded `l ok m`c Ð dl xicn zexit lka e`l Ð zexitd lkn cg` merhz

dpiya ipir mpew xn` ikc (a,ci) mixcpc ipy wxt yixa opixn`ck ,miiwl dl xyt`

opixn`ck ,zexitay cg` oina merhz `ly `l` .dpiy xqinl xcp liig `l Ð mzq

edplze ,edi` dxc`c oizrc `wlqc i`nl la` .mlern df oin dnrh `l elit`c `ztqeza

,zexit lkn dxicd elit` lg Ð dhnd yinyza

,dhnd yinyza xq`ile lek`l dl xyt`c oeik

lk xqziz :xn`c (a,ht) mixcp idlyc `idd ik

dpdi `ly `pih diwxye ,'ek ilr `nlrc ze`pd

.xcpd lg `nl` Ð mlerd on

éáøzenai) "ulegd"a ± `nw `pz epiid dcedi

`xwc ycgc :wgvi epiax yxit (a,gn

mini ,miyly Ð gxi :mzd opiyxcck ,mei miyly

`ni`e :opixn` inp (mye .d) xifpae .miyly Ð

la` ."mini ycg cr" aizkck ,mei miyly

wxta opixn`ck ,xqg `l` ied `l Ð opaxca

y`xc `nw wxtae (a,h oikxr) "oikxrp oi`"

Ð evx xne` l`ilnb oa oerny oax :(a,hi) dpyd

epiid :jixt `kdc :dywe .miyly Ð evx ,ycg

`z` zpdk :xn`c inp iia`e !`nw `pz

xne`e !mei miyly ycgc dil zi` Ð opireny`l

zpdkae" xninl irac meyn `kdc :wgvi epiax

miycg dylye .ycg hwp Ð "miiwi mipy

miycg eedc zxaernc miycg dryze ,dpgadc

xnele yxtl `ed gxehc meyn Ð mei miylyc

.miycg hwp ,mei miraye miiz`ne mei miryz

ycg ied opaxc `pyila elit`c :xnel yi cere

Ð gkenc `kid la` ,gken `lc `kid miyly

.ip`y

éà`xrv `ki`c l`eny xn`w `da inp

.mixtqd lka dl opiqxb ikd Ð ediieexzc

`zekixvn xity edpikxv` xakc ab lr s`

izy dyery cenlzd jxc ok mewn lkn ,`ziinw

qxhpewae .el yiyk mi`xen`d ipyl zezekixv

(a,`q zeaezk) "it lr s`" wxtae .dil qixb `l

.xtq meya dil qixb `làîìùáo`k axl

oizrc `wlqe Ð 'ek mzqa,yinyza dlzca

merhz m` ilr jyinyz z`pd xq`i :xn`c

.oind eze`n

äøãðù:qxhpewa yxit Ð `ed dl miiwe `id

dl `gip i` ;oizndl cer el yi dne

gzt cer ywaz `l Ð wtinle daezk lwyinl

:onwl jixt i`nc :eyexitl dnize .dxcpl

li`ed ,'ek i`ny zial i` ,xq`ize hywzze

!dpznd jiiy `l `id dxcpac epvxiz xake

edpilzca ixiin `l `zydc :wgvi epiaxl d`xpe

ipin lkn cg`a d`pd dxcpy `l` ,yinyza

,mlerl dxcp m`c .eizgz `idy onf lk zexit

xcpac ab lr s` ?`iveiy dna giexz dn ok m`

dpi` Ð zexit ly xcpa ,zpznn yinyz ly

.cg` mei elit` leaql dlekiíàåÐ `l Ð zniiwn la` .daezk `la `vz Ð zniiwn dpi`e zxcep :(`,ar zeaezk) oiwxta opzc `de Ð daezk `la `vz zipxcp dy`a iyt` i` xn`

.mixcp dilr oi`y zpn lr dqpk iab ,onwl opixn`ck ,x`yl mixcp mze` oia welig yic .daezk `la d`vei Ð zniiwn elit` ,ytp iepir oda yiy mixcp la` ,mixcp x`ya ilin ipd

úåéðòá.excpl gzt `vniy cr oizni :l`eny xn`w `d Ð `ed dxicda i`c .`ed dl miiwe `id dxcpa l`enyl oizipzn jgxk lre Ð davw ozp `lyàîéàxfrl` iaxe xi`n iax

zxcepy ezy`a rceid lk :xne` xi`n iax ,`ipz (`,ar) onwle .daezk `la `ivei ikdle ,dpzp `id xi`n iaxl dil zi` `kdc :mz epiax dywd Ð 'ek rav` dpzp `id mixne`

!daezk oziÐ `ivei m`e ,`ivei `l xi`n iaxlc rnyn .daezk `la `ivei jkle :yexit .zg` dtitka ygp mr xc mc` oi` :el exn` .dl xtie eiptl xeczy ick ,dphipwi Ð zniiwn dpi`e

,l`enyc `ail` `ibeqd z`fc ;melk lired `lc ,d`xp oi`e .`d` oky lk Ð `d` ipznc o`n :onwl xn`wcn ,edl ipzw `pz cg ediieexzc ,"dcedi iax" zeziixa ipya mz epiax dibn onwle

cÐ jk liaya `ivei m`c xi`n iax dcenc :wgvi epiaxl d`xpe .dpzp `id dcedi iaxe xi`n iax ixaqe ,`ziixad dibdl jixv oi` Ð axl la`biltc `pzlc meyn `l` .daezk ozi `l

dvex `ed m` :xi`n iax xn`we .dyxbl devnc `hiyt la` ,`l e` dniiwl xeq` m` zc lr zxaera (`,dk) "dqex`" wxta dheqa ol `irain `w `l o`k crc ,`ivedl devn Ð dilr

.ef dpwz ici lr dakrl lekiéáøoa oeyny epiaxl d`xp oke .mini dnkl dxcp elit` ,iqei iaxl ytp iepir ied `l heyiwe dvigxc `kd rnyn Ð ytp iepir ixcp el` oi` xne` iqei

`l `neic leeip iqei iaxe :(`,t) mixcpc `xza wxt yixa qixb `le .heyiwe dvigx hwpinl dil ded Ð ytp iepir ixcp ied mler zvigx i`e .ytp iepir ixcp od el`e :`tiq ipzwcn ,mdxa`

.o`k jix`dl oi`e .ok qexbl xyt` i` mzdc `ibeq jezne .iepir ied mler zvigx `d Ð rnync ,leeip dinyïéàlke` `ly ytp iepir ixcp od el`e" qixb `le Ð ytp iepir ixcp el`

`le `id `ziixa `kd iziinc jdc xninl `kile .ilr mlerd zexit mpew dxn` ytp iepir ixcp od el`e :opiqxb mzde ,(a,hr) mixcpc `xza wxta `id dpync ,"oii dzy` `lye xya

.`ziixa iziine oizipzn wiay `l Ð oizipznn jxtnl ivnc oeikc ,dpynéëämeyn `ed xtin la` .xtin epi`c `ed ytp iepir meyn ,ytp iepir ixcp el` oi` xne` iqei iax :opiqxb

.dpial epiay mixac
`gipd
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דטו
miwxt dyelya` cenr `r sc ± iriax wxtzeaezk

ïåøåç úéáã äùòî."oitzeyd" wxta mixcpa Ðàî÷ àðú åðééämiyly inp edi`c Ð

.xn`w meiùøôîá:qpxt cinri `l` ,`ivedl dil opitk `lc `ed mei miyly yxity Ð

ediieexzc `xrv `ki`c meynÐ.opiqxb `läáåúë ïúéå àéöåé.xzl`l Ðàéä äøãðù
oizndl cer el yi dne Ð?wtine dzaezk lwyinl dcicl dl `gip i`Ðywaz `l

oebk ,edi` dxc`c `kid la` .dxcpl gzt

el zepdilnÐ.excpl gzt `vni `ny oizni

àåä øéàî éáø øáñ÷åoia rav` ozp ,miiwy Ð

dipiymzqe .daezk ozi jkitl ,dkiyde

.`id xi`n iax oizipznìòáä äöø íàÐ

xtdl dligznÐ.xtiíàåmiiwe ,dvx `l Ð

.'ek iyt` i` :xn`e ,dläáö÷ ïúð àìù úåéðòá
`dc ,ozep `ed `nl` .daezk ozie `ivei Ð

dxcpaikd .oizipznl `zniwe` `ed miiwe `id

:opiqxbíåé ìàøùéá øîåà äãåäé éáø ïðú àäå
íéé÷é ãçà`zniwe`c ,merhz `ly iab Ð

mei dcedi iax xn`we ,`ed miiwe `id dxcpa

cg`Ðokin xzi ,miiwiÐ.daezk ozie `ivei

øôéî éöî ìòá àîìà,heyiw ixcp Ðqipwcn

.eniiwy lr daezk dilõçøà àì íà õçøà íà
z`pd xq`iz :dxn`c ,dl yxtn mixcpa Ð

oke .ugx` `ly dreaye ,ugx` m` ilr dvigx

hywz` m`Ðm` ilr heyiw z`pd xq`iz

.ipelt onf cr hywz` minyaaèù÷úà àì íà
.hywz` `ly dreay Ðéåðéò éøãð åìà ïéà

ùôðzeprl"c ,xtin lrad oi`e Ð.aizk "ytp
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àìùi`c ,liig ded `l ok m`c Ð dl xicn zexit lka e`l Ð zexitd lkn cg` merhz

dpiya ipir mpew xn` ikc (a,ci) mixcpc ipy wxt yixa opixn`ck ,miiwl dl xyt`

opixn`ck ,zexitay cg` oina merhz `ly `l` .dpiy xqinl xcp liig `l Ð mzq

edplze ,edi` dxc`c oizrc `wlqc i`nl la` .mlern df oin dnrh `l elit`c `ztqeza

,zexit lkn dxicd elit` lg Ð dhnd yinyza

,dhnd yinyza xq`ile lek`l dl xyt`c oeik

lk xqziz :xn`c (a,ht) mixcp idlyc `idd ik

dpdi `ly `pih diwxye ,'ek ilr `nlrc ze`pd

.xcpd lg `nl` Ð mlerd on

éáøzenai) "ulegd"a ± `nw `pz epiid dcedi

`xwc ycgc :wgvi epiax yxit (a,gn

mini ,miyly Ð gxi :mzd opiyxcck ,mei miyly

`ni`e :opixn` inp (mye .d) xifpae .miyly Ð

la` ."mini ycg cr" aizkck ,mei miyly

wxta opixn`ck ,xqg `l` ied `l Ð opaxca

y`xc `nw wxtae (a,h oikxr) "oikxrp oi`"

Ð evx xne` l`ilnb oa oerny oax :(a,hi) dpyd

epiid :jixt `kdc :dywe .miyly Ð evx ,ycg

`z` zpdk :xn`c inp iia`e !`nw `pz

xne`e !mei miyly ycgc dil zi` Ð opireny`l

zpdkae" xninl irac meyn `kdc :wgvi epiax

miycg dylye .ycg hwp Ð "miiwi mipy

miycg eedc zxaernc miycg dryze ,dpgadc

xnele yxtl `ed gxehc meyn Ð mei miylyc

.miycg hwp ,mei miraye miiz`ne mei miryz

ycg ied opaxc `pyila elit`c :xnel yi cere

Ð gkenc `kid la` ,gken `lc `kid miyly

.ip`y

éà`xrv `ki`c l`eny xn`w `da inp

.mixtqd lka dl opiqxb ikd Ð ediieexzc

`zekixvn xity edpikxv` xakc ab lr s`

izy dyery cenlzd jxc ok mewn lkn ,`ziinw

qxhpewae .el yiyk mi`xen`d ipyl zezekixv

(a,`q zeaezk) "it lr s`" wxtae .dil qixb `l

.xtq meya dil qixb `làîìùáo`k axl

oizrc `wlqe Ð 'ek mzqa,yinyza dlzca

merhz m` ilr jyinyz z`pd xq`i :xn`c

.oind eze`n

äøãðù:qxhpewa yxit Ð `ed dl miiwe `id

dl `gip i` ;oizndl cer el yi dne

gzt cer ywaz `l Ð wtinle daezk lwyinl

:onwl jixt i`nc :eyexitl dnize .dxcpl

li`ed ,'ek i`ny zial i` ,xq`ize hywzze

!dpznd jiiy `l `id dxcpac epvxiz xake

edpilzca ixiin `l `zydc :wgvi epiaxl d`xpe

ipin lkn cg`a d`pd dxcpy `l` ,yinyza

,mlerl dxcp m`c .eizgz `idy onf lk zexit

xcpac ab lr s` ?`iveiy dna giexz dn ok m`

dpi` Ð zexit ly xcpa ,zpznn yinyz ly

.cg` mei elit` leaql dlekiíàåÐ `l Ð zniiwn la` .daezk `la `vz Ð zniiwn dpi`e zxcep :(`,ar zeaezk) oiwxta opzc `de Ð daezk `la `vz zipxcp dy`a iyt` i` xn`

.mixcp dilr oi`y zpn lr dqpk iab ,onwl opixn`ck ,x`yl mixcp mze` oia welig yic .daezk `la d`vei Ð zniiwn elit` ,ytp iepir oda yiy mixcp la` ,mixcp x`ya ilin ipd

úåéðòá.excpl gzt `vniy cr oizni :l`eny xn`w `d Ð `ed dxicda i`c .`ed dl miiwe `id dxcpa l`enyl oizipzn jgxk lre Ð davw ozp `lyàîéàxfrl` iaxe xi`n iax

zxcepy ezy`a rceid lk :xne` xi`n iax ,`ipz (`,ar) onwle .daezk `la `ivei ikdle ,dpzp `id xi`n iaxl dil zi` `kdc :mz epiax dywd Ð 'ek rav` dpzp `id mixne`

!daezk oziÐ `ivei m`e ,`ivei `l xi`n iaxlc rnyn .daezk `la `ivei jkle :yexit .zg` dtitka ygp mr xc mc` oi` :el exn` .dl xtie eiptl xeczy ick ,dphipwi Ð zniiwn dpi`e

,l`enyc `ail` `ibeqd z`fc ;melk lired `lc ,d`xp oi`e .`d` oky lk Ð `d` ipznc o`n :onwl xn`wcn ,edl ipzw `pz cg ediieexzc ,"dcedi iax" zeziixa ipya mz epiax dibn onwle

cÐ jk liaya `ivei m`c xi`n iax dcenc :wgvi epiaxl d`xpe .dpzp `id dcedi iaxe xi`n iax ixaqe ,`ziixad dibdl jixv oi` Ð axl la`biltc `pzlc meyn `l` .daezk ozi `l

dvex `ed m` :xi`n iax xn`we .dyxbl devnc `hiyt la` ,`l e` dniiwl xeq` m` zc lr zxaera (`,dk) "dqex`" wxta dheqa ol `irain `w `l o`k crc ,`ivedl devn Ð dilr

.ef dpwz ici lr dakrl lekiéáøoa oeyny epiaxl d`xp oke .mini dnkl dxcp elit` ,iqei iaxl ytp iepir ied `l heyiwe dvigxc `kd rnyn Ð ytp iepir ixcp el` oi` xne` iqei

`l `neic leeip iqei iaxe :(`,t) mixcpc `xza wxt yixa qixb `le .heyiwe dvigx hwpinl dil ded Ð ytp iepir ixcp ied mler zvigx i`e .ytp iepir ixcp od el`e :`tiq ipzwcn ,mdxa`

.o`k jix`dl oi`e .ok qexbl xyt` i` mzdc `ibeq jezne .iepir ied mler zvigx `d Ð rnync ,leeip dinyïéàlke` `ly ytp iepir ixcp od el`e" qixb `le Ð ytp iepir ixcp el`

`le `id `ziixa `kd iziinc jdc xninl `kile .ilr mlerd zexit mpew dxn` ytp iepir ixcp od el`e :opiqxb mzde ,(a,hr) mixcpc `xza wxta `id dpync ,"oii dzy` `lye xya

.`ziixa iziine oizipzn wiay `l Ð oizipznn jxtnl ivnc oeikc ,dpynéëämeyn `ed xtin la` .xtin epi`c `ed ytp iepir meyn ,ytp iepir ixcp el` oi` xne` iqei iax :opiqxb

.dpial epiay mixac
`gipd
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דטז
miwxt dyelyaa cenr `r sc ± iriax wxtzeaezk

íéðåòáö éãâáá.eilr dpbzne dl `ed oeifae i`pb Ðïðé÷ñò éàîá àëäheyiw Ð

.`kdc oizipzncäðéáì åðéáù íéøáãámq Ðxryd z` xiynd.øéô øôòáxtra Ð

xnydl `ed iwa ,ea libx `edy xaca :xnelk .my lcb `edy xegÐxit :ewifn epi`y

.`neb = (`,hr zeaezk) ixeekc `xit enkäéèåùé÷ì åäðéìúã ïðé÷ñò éàîá àëä àìà
ùéîùúá`nlcc ,xtin ivn ikd meyne Ð

.dilr eyinyz z`pd `xqzine ,zhywzn

åúùîùîå äôåëdnvr xeq`l dleki dpi`y Ð

`id `dzy ,dilr exqe`l dleki la` .eilr

zxcendilr eyinyz z`pd oebk ,`ed `leÐ

xeq`d xac dplik`i `ly ,xtdl `ed jixvc

.dløñàú àìå èù÷úú àìåoeik ,iqei iaxl Ð

leki j`id ,ytp iepir ixcp el` oi` xn`c

xtdl?yinyza edpilzc meyn i`eÐ`l

.xq`iz `le hywzzúìååðî äì åø÷ ïë íàÐ

ikeefanÐdxqe` df xcpc gkzyi` .`hywn

epiay mixac meyn xtdl leki jkitl .eilr

.dpialéàîù úéáì éà øñàúå èù÷úúåÐ

hywzze ,daezk ozie xzl`l `ivei i`n`

xq`ze?zedexicnk dilyinyzn ezy` z`

izy i`ny zial :"it lr s`" wxta opze .dhnd

!zg` zay lld ziale ,zezayéìéî éðäÐ

excpl gzt `vni `ny ,onf el yiyÐ`kid

.edi` dxc`céäéà äøãðã àëéä ìáà÷éúùéàå
`le ÐxtidÐ,llk elv` xebl dleki dpi`

xq`zy cr elit`e:dxaqc .heyiw ici lr

.il ipq `pqinäáö÷ äîëåozp m` ,xnelk Ð

`ivedl dil opitiik `l dnk cr ,davw?úéðäð
äéèåù÷ çéøîdhywzpy Ð.xcpd iptl

äðùîúøçà øéòá ïäùëzkll mza jxc Ð

.milbxa mlv`ãçà ìâø`ivn Ð`nwen

dyly ,dytp`Ð`ivn `l.`nwen`xnbae

i`n ,mipy `d :jixt?ìòåðùäéðôá`xnba Ð

.yxtnøçà øáã úîçî.yxtn `xnba Ð

éøîàúùéðåìôì.yxtn `xnba Ðàäúù
äøòîå äàìîî.yxtn `xnba Ðàøîâàôéñ

miiwi mipy `d ,`ivei dyly ipzwc ÐÐo`z`

.zpdkläôåãøcinz dia` zial jlil ÐÐ

dtecx dpi`y .`ivei mipyÐ:miiwi mipy

aizkcÐ.opiqxb `léùéàzeyi` oeyl Ð

.oi`eyipeäéîç úéáá äìëëqbe ,zqip xaky Ð

.epnid dyea dpi`e ,dlraa dal
àëéà
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ytp iepir meyn" yexit .'ek `ped axl `l` ,xtin lra xn`c dad` xa `c` axl `gipd

lrad lkei `ly `l Ð "ytp iepir ixcp el` oi`" iqei iax xn`wc `d :"xtin epi`c `ed

.dpial epiay mixac meyn `ed xtin `l` ,ytp iepir ixcp meyn xtin epi`y `l` ,xtdl

oi` ,mixg`l oia envrl oia xtin ytp Ð iepir meyn xtin i`c :dpin `wtpc yxtn mzde

`l Ð mixg`l ,xtin envrl :ytp iepir mda

xn`c dad` xa `c` axl `gipd :jixte .xtin

mixcpa `zi` oke ,oyi xtqa `vnp ok .xtin lra

ax ibilte .jtdl aezky mixtqk `le (`,`t)

,iqei iaxc `ail` `ped axe dad` xa `c`

meyn xtin m` ,ytp iepir ixcp el` oi` :xn`c

:xn` dad` xa `c` axc .dpial epiay mixac

.dpial epiay mixac eed heyiwe dvigxc ,xtin

`ly ,dpial epiay mixac edl aiyg `l `ped axe

epivnÐ opiwqr i`na `kd :opiqxb `le .'ek lrey

z` xiynd heyiwa :yexit ,dpial epiay mixaca

ded ok m`c ;'ek xn`c o`nl `gipd .xryd

epiay mixaca xtin lra m` ibiltc rnyn

mlern mc` wlgp `lc ,`zile .e`l m` dpial

,dpial epiay mixac lra xti `ly jk lr

(a,hr) mixcpc `xza wxt yixa `id `ziixac

oia ezy`l yi` oia" ,aizkcn dl witne .xtinc

epiay mixac xtin lrady cnln Ð "ezal a`

diheyiwl edplzca wiqn inp `kde .dpial

mixac ied dhnd yinyze .dhnd yinyza

[dpyna] (`zrnya) gkenck ,dpial epiay

.(a,v) mixcpc `ziixza

ïåâëÐ dhnd yinyza diheyiwl edpilzc

edpilzc dl iwen `l i`n`e :xn`z m`e

:zeywdl lkei `le ?mleray zexit xeqi`a

'ek i`ny zial i` ,xq`ze hywzze"d`xpe !"

dyw ded izk`c meyn :mdxa` oa oeyny epiaxl

.cg` mei dcedi iaxl xq`ize hywzzc Ð dil

àìåivn ikide :yexit Ð xq`iz `le hywzz

ozie `ivei i`n` :jixt `l la` ?xtin

Ð hywzz `ly leaql dlekie li`ed ,daezk

.iywiz inp axl ok m`cèù÷úúåxq`ize

,`zyd cr `nlyac Ð 'ek i`ny zial i`

edplz `le ,heyiwa iepir yiy jzrc `wlqc

dl oi`y ,daezk ozie xzl`l `ivei Ð yinyza

.heyiwn repnle llk oizndl

ìáà:xn`z m`e Ð 'ek idi` dxcpc `kd

?eznwdl gzt `vni `ny ,oiznie

dxrp" idliya opixn`ck ,mwdd lr mil`ypc

:wgvi epiax xne`e !(`,hr mixcp) "dqxe`nd

xn`y erny meia `l` mwdd lr oil`yp oi`c

epi`y ,erny mei xar m` la` .ikil miiw :dl

leki epi` Ð dl yixgdy zngn xtdl leki

lekiy xnel `vnz m` elit`e .cer le`yl

,`ed dxicdyk i`cec ;xity iz` Ð le`yl

dl dyw oi`y ,zg` zay lld zial oiznz

xg`le gzx gzxin `zydc dxaqc Ð oizndl

dpi`e .ipq `pqin `xaqc ,`kd la` .qiitzi okin

,oiznzy minkg epwz `l Ð cer qiitziy dxeaq

.dl dywe li`edéáâ,"dyly" opiqxb `l ycg

.lbx iab wiicck `xnba dlr wiic ded ok m`cïàëdtecx dpi` ipy lbxe ,dia` ziaa dgay cibdle jlil dlibx `id oey`x lbxc :l`ppg epiax yxit Ð dtecx dpi`ya o`k dtecxa

Ð miiwi mipy ipzwc `de ;dgay cibdl xg` mrt meya oiicr dkld `ly ,oey`x lbxa dtecxa epiid Ð "miiwi cg` lbx" ipzwc oizipzne .dgay dcibd `l oiicry it lr s` ,jk lk

."aizkc" mixtqd lka opiqxbc `d xity iz`e .oey`x lbx zklln dxgi`e li`ed Ð dgay dcibd `l oiicry it lr s` ,dtecx dpi`y ,dteg ly iyily e` ipy lbxa xnelk ,dtecx dpi`ya

.mz epiax ."opgei iax xn`" `l` "opgei iax xn`e" inp qixb `le "aizkc" qixb `l qxhpewd yexitle ."opgei iax xn`e" inp opiqxbe
xicnd
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ïðé÷ñò éàîa àëä ."ïéðBòáö éãâáa¯BðéaL íéøáãa ¦¦§¥¦§¦¨¨§©¨§¦©¦§¨¦¤¥
ìòaä dðéáì BðéaL íéøác øîàc ïàîì àçéðä .dðéáì§¥¨¨¦¨§©§¨©§¨¦¤¥§¥¨©©©

øôéî ìòaä ïéà øîàc ïàîì àlà ,øôéî¯éàî ¥¥¤¨§©§¨©¥©©©¥¥©
áø .dðéáì BðéaL íéøác :øîzàc ?øîéîì àkéà¦¨§¥©§¦§©§¨¦¤¥§¥¨©

:øîà àðeä:øîà äáäà øa àcà áø ,øôéî ìòaä ¨¨©©©©¥¥©©¨©©£¨¨©
!øét øôòa únL ìòeL eðéöî àlL ,øôéî ìòaä ïéà¥©©©¥¥¤Ÿ¨¦¨¤¥©£©¦

ïðé÷ñò éàîa àëä àlà¯äéèeMé÷ì eäðéìúc ïBâk ¤¨¨¨§©¨§¦©§§¨¥§§¦¤¨
éìò ELéîLz úàðä øñàé :äøîàc .ähnä LéîLúa§©§¦©¦¨§¨§¨¥¨¥£¨©©§¦§¨©
:àðäk áø øîàc ,àðäk áø øîàãk .èM÷úà íà¦¤§©¥¦§¨©©¨£¨§¨©©¨£¨

éìò éLéîLz úàðä"E"¯úàðä" ,BzLnLîe dôBk £¨©©§¦¦¨¤¨§©©§£¨©
éìò ELéîLz"¯íãàì ïéìéëàî ïéàL éôì ,øôé ©§¦§¨©¨¥§¦¤¥©£¦¦§¨¨

ïk íà !øñàz àìå èM÷úz àìå .Bì øeñàä øác̈¨¨¨§Ÿ¦§©¥§Ÿ¥¨¥¦¥
éànL úéáì éà ,øñàúå èM÷úúå .úìeeðî dì eø÷̈¨§¤¤§¦§©¥§¥¨¥¦§¥©©

¯ìlä úéáì éà ,úBúaL ézL¯éðä !úçà úaL §¥©¨¦§¥¦¥©¨©©¨¥
éléî¯çúø çzøéî :äøáñc ,eäéà døcàc àëéä ¦¥¥¨§©§¨¦§¨§¨¦§©¨©

äøãðc àëä ìáà .dézòc áéúBî àzLäå ,éàåìéò¦¨©§¨§¨¦©§¥£¨¨¨§¨§¨
dì ÷éúLå ,éäéà¯÷zLéàcî :äøáñ¯àeä àðñéî ¦¦§¨¥¨¨§¨¦§¦§©¦§¨

."äaö÷ ïúð àlL úBiðòa øîBà éñBé éaø" .éì éðñc§¨¥¦©¦¥¥©£¦¤Ÿ¨©¦§¨
íéðL :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?äaö÷ änëå§©¨¦§¨¨©©§¨¨©§¥§¥
øNò :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø .Lãç øNò̈¨Ÿ¤©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¤¤

ìâø :éîéáà øîà àcñç áø .íéðL¯úBða ïkL ¨¦©¦§¨¨©£¦¦¤¤¤¥§
ìL úBøéLòáe" .ìâøa úBèM÷úî ìàøNé."íBé íéL ¦§¨¥¦§©§¨¤¤©£¦§¦

ìL àðL éàîäáeLç äMà ïkL :ééaà øîà ?íBé íéL ©§¨§¦¨©©©¥¤¥¦¨£¨
ìL äéèeM÷ çéøî úéðäð.íBé íéLäðùîøécnä ¤¡¥¥¥©¦¤¨§¦©©¦

äéáà úéáì Cìz àlL BzLà úàdnò àeäL ïîæa , ¤¦§¤Ÿ¥¥§¥¨¦¨¦§©¤¦¨
ãçà LãBç ,øéòa¯íéðL ,íéi÷é¯.äaeúk ïzéå àéöBé ¨¦¤¤¨§©¥§©¦¦§¦¥§¨

ãçà ìâø ,úøçà øéòa àeäL ïîæáe¯ìL ,íéi÷éäL ¦§©¤§¦©¤¤¤¤¤¨§©¥§¨
¯Cìz àlL BzLà úà øécnä .äaeúk ïzéå àéöBé¦§¦¥§¨©©¦¤¦§¤Ÿ¥¥

äzLnä úéáì Bà ìáàä úéáì¯,äaeúk ïzéå àéöBé §¥¨¥¤§¥©¦§¤¦§¦¥§¨
øçà øác íeMî ïòBè äéä íàå .äéðôa ìòBpL éðtî¦§¥¤¥§¨¤¨§¦¨¨¥¦¨¨©¥

¯Bà ,Cì ézøîàM äî Bà ,éì zøîàM äî éðBìôì éøîàzL úðî ìò :dì øîà .éàMø©©¨©¨©§¨¤Ÿ§¦¦§¦©¤¨©§§¦©¤¨©§¦¨
ätLàì äøòîe äàlîî àäzL¯.äaeúk ïzéå àéöBéàøîâìâø :zøîà ;àéL÷ àôeb àä ¤§¥§©§¨§¨¨¨©§¨¦§¦¥§¨¨¨©§¨¨§©§¤¤

íéðL àä ,íéi÷é ãçà¯ìL :àôéñ àîéà ,äaeúk ïzéå àéöBéàä ,äaeúk ïzéå àéöBé äL ¤¨§©¥¨§©¦¦§¦¥§¨¥¨¥¨§¨¦§¦¥§¨¨
íéðL¯àì :øîà àleò øa äaø .àéä äãeäé éaøå ,úðäëì ïàúà àôéñ :ééaà øîà !íéi÷é §©¦§©¥¨©©©¥¥¨£¨¨§Ÿ¤¤§©¦§¨¦©¨©¨¨©¨

ïàk ;àéL÷¯ïàk ,äôeãøa¯.äôeãø dðéàLaà"øîà ."íBìL úàöBîk åéðéòá éúééä æ ©§¨¨¦§¨¨§¤¥¨§¨¨¨¦¦§¥¨§§¥¨¨©
.äéáà úéáa dçáL ãébäìe Cìéì äôeãøe ,äéîç úéáa äîìL úàöîpL älëk :ïðçBé éaø©¦¨¨§©¨¤¦§¥§¥¨§¥¨¦¨§¨¥¥§©¦¦§¨§¥¨¦¨

"älëk :ïðçBé éaø øîà ."éìòa ãBò éì éàø÷ú àìå éLéà éàø÷z 'ä íeàð àeää íBiá äéäå§¨¨©©§¦§§¦¦¦§Ÿ¦§§¦¦©§¦¨©©¦¨¨§©¨
" .äéáà úéáa älëk àìå ,äéîç úéáa'åëå BzLà úà øécnääzLnä úéáì àîìLa ."¯ §¥¨¦¨§Ÿ§©¨§¥¨¦¨©©¦¤¦§¦§¨¨§¥©¦§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc zeaezk(iying meil)

,ïéðBòáö éãâáamicba yalz `l m` eilr dpbzn `idy meyn §¦§¥¦§¦
xtd `ly lray epizpyna iqei iax xn` recn ,dyw ok m`e .el`
xcp df oi` eixacl ixde ,daezk ozie `ivei heyiw ixcp ezy`l

.llk exitdl leki epi`e ,ytp iepir ly
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäzwqer heyiw dfi`a - ¨¨§©©§¦¨

,dpyndan `edy heyiw,dðéáì BðéaL íéøáãzxqda epiide §§¨¦¤¥§¥¨
leki lrad iqei iaxl s` dfay ,mq ici lr mewn eze`a xriyd

.daezk ozie `ivei ,dl miiwy oeike ,xtdl
:`xnbd dywnàçéðäwx oaene gp df uexiz -íéøác øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©§¨¦

,øôéî ìòaä dðéáì BðéaLiqei iaxl s`y xaeqd zrcl ,xnelk ¤¥§¥¨©©©¥¥
lkn ,ytp iepir meyn df xcpa oi`y heyiw iabl mixcpa xne`d

,dpial epiay xcp `edy zngn exitdl lrad leki mewnàlà¤¨
øîàc ïàîìiqei iaxlyøôéî ìòaä ïéàaygp epi`e ,llk df xcp §©§¨©¥©©©¥¥

,dpial epiay xacøîéîì àkéà éàî,xnelk ,`iyewd aeyiia ©¦¨§¥©
d`iane .heyiw ixcp dl xtin lrady epizpyn dxn` recn

:dfa miwlegd md in `xnbddðéáì BðéaL íéøác ,øîzàcoecip - §¦§©§¨¦¤¥§¥¨
xriyd zxqd ly heyiw zripn ly df xcp iqei iaxl m`d ,df

,`l e` dpial epiay xack aygp,øôéî ìòaä ,øîà àðeä áøoeik ©¨¨©©©©¥¥
e .yinyz zrpen df heyiw zripnyïéà ,øîà äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨¨©¥

,øôéî ìòaäoi`e ,da libxy oeik ,jka citwn lrad oi`y meyn ©©©¥¥
enk ,yinyz zripn meyn dfaúnL ìòeL eðéöî àlLici lr ¤Ÿ¨¦¨¤¥

ziylwøét øôòa`edy oeik ,cinz da xc `edy ezxitg xtra - ©£©¦
iax xn` recn ,dyw dad` xa `c` ax ixacle .xdfpe ea libx
`ivei dlra dl miiwe hywzz `ly dxcp m`y epizpyna iqei
iaxly oeik ixde ,[dpynd z` l`eny x`iay itk] daezk ozie
,dpial epiay mixac meyn `le ytp iepir meyn df xcpa oi` iqei

.dzaezka aiig `ed recne ,exitdl leki lrad oi`
:`xnbd zvxzn,àlàe ,heyiw lka zwqer epizpynéàîa àëä ¤¨¨¨§©

ïðé÷ñòheyiw ixcp xtdl leki lrady iqei iax xn`y o`ke - ©§¦¨
,xaecneäðéìúc ïBâk[dzlzy-],ähnä LéîLúa äéèeMé÷ìepiide §¦§¦§§¦¤¨§©§¦©¦¨

ote`a,èM÷úà íà éìò ELéîLz úàðä øñàé ,äøîàcm`y oeike §¨§¨¥¨¥£¨©©§¦§¨©¦¤§©¥
epiay xac lkd ixacl `edy ,dhnd yinyz dilr xq`i hywzz
`le hywzdl lkezy ,dxcp z` dl xtdl lrad leki ,dpial
lg ezxtd `lel recn `xnbd zx`ane .yinyza eilr xq`z

:dxcp,àðäk áø øîàc ,àðäk áø øîàãkdlral zxne`dúàðä' ¦§¨©©©£¨§¨©©©£¨£¨©
éLéîLzxq`zéìòdôBk ,'ElradBzLnLîeoeik ,dxtd `ll s` ©§¦¦¨¤¨§©©§

`e ,yinyz oiprl el zcareyn `idyz` riwtdl dleki dpi
dlral zxne`d la` ,xcp ici lr dceariyELéîLz úàðä'£¨©©§¦§

xq`z,'éìòe ,lg dxcpøôélg dxcpy mrhde .dl xtdl jixv - ¨©¨¥
,el zcareyn `idy s`,Bì øeñàä øác íãàì ïéìéëàî ïéàL éôì§¦¤¥©£¦¦§¨¨¨¨¨¨

jixv ,eyinyz z`pd dilr xq`z hywzz m`y oeik o`k s`e
.dl xtdl

ixde ,dpial epiay xcpk aygp df xcp recn :`xnbd dywn
,hywzzy jka yinyzd xeqi` z` dzlzå,ok m`èM÷úz àì §Ÿ¦§©¥

,øñàz àìå.dxq`py mcew dxcp z` xtdl lrad leki recne §Ÿ¥¨¥
:`xnbd zvxznïk íà,hywzz `lydì eø÷dl e`xwi - ¦¥¨¨

dizexagúìeeðîxq`ze hywzz i`cea jk zngne ,[zklkeln-] §¤¤
epiay mixac meyn dl xtdl lrad leki dligzn okle ,yinyza

.dpial
xaecn dl xtn lrady epizpyna xen`d m` :`xnbd dywn
ozepe cin `iven lrad recn ,heyiwa yinyzd z` dzlzyk

lirl dpyna x`ean ixde ,daezk(:`q)dlra dxicd m` elit`y
,cin d`iven epi` yinyznåy xn`p o`k s`,øñàúå ,èM÷úú §¦§©¥§¥¨¥

,my dpyna xen`d onfd z` dl oiznpe,éànL úéáì éàoizniézL ¦§¥©©§¥
,úBúaLe,ìlä úéáì éàoizni,úçà úaLgzt `vni miizpia `ny ©¨¦§¥¦¥©¨©©

.cin `iveiy dpynd dxn` recne ,excpl
zg` zay mipiznny lirl dpynd ly mrhd :`xnbd zvxzn

,zezay izy e`éléî éðäwx df -eäéà døcàc àëéäote`a - ¨¥¦¥¥¨§©§¨¦
,excpl gzt `vni `ny el mipiznn ep`e ,dxicdy `ed lrady

cdf ote`aäøáñmpn` ,dy`déàåléò çúø çzøéîqrka did - §¨§¨¦§©¨©¦¨©
,xcp okle ilrdézòc áéúBî àzLäåezrc dayiizp dzr j` - §©§¨¦©§¥

.enr zeidl zivxzne ,excpn ea xfegeàëä ìáà,epizpyna - £¨¨¨
xaecnydì ÷éúLå éäéà äøãðcxtd `le wzy `ede dxcp `idy - §¨§¨¦¦§¨¦¨

okle ,qrk meyn df oi` ixd ,xcpd z` dläøáñ,dy`d ¨§¨
÷zLéàcîc di`x ef ,xcpd meiwa el gpe wzey `edy jkn -àðñéî ¦§¦§¦¦§¨

éì éðñc àeädpi` xcpd legiy mcew s`e ,ize` `pey `edy - §¨¥¦
.cin `ivei jkle ,enr xecl dleki

* * *
oipind lkn cg`a hywzz `ly ezy` z` xicnd :dpyna epipy

,daezk ozie `ivei,äáö÷ ïúð àlL úBiðòa ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©£¦¤Ÿ¨©¦§¨
ozp m` zeipray iqei iax ixaca x`eane .mei miyly zexiyrae

k ozepe `iven epi` ,davw:`xnbd zxxan .daezänëå`id §©¨
d,äáö÷zx`an .d`ivedl eze` mitek oi` df onfl dxicd m`y ¦§¨

:`xnbd,Lãç øNò íéðL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàm` j` ¨©©§¨¨©§¥§¥¨¨Ÿ¤
.daezk ozie `ivei ,df onfn xzei dxicdøîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©

mya,íéðL øNò ,ïðçBé éaøozie `ivei ,jkn xzeil dxicd m`e ©¦¨¨¤¤¨¦
.daezkøîà àcñç áømyaìâø ,éîéáàcr wx `ed xcpd m` - ©¦§¨¨©£¦¦¤¤

,envr lbxa `l j` ,miiwi ,lbxd ribiyìàøNé úBða ïkL¤¥§¦§¨¥
.ìâøa úBèM÷úî¦§©§¨¤¤

:iqei iax ixac jynd z` `xnbd zx`anìL úBøéLòáe'.'íBé íéL ©£¦§¦
:`xnbd zxxanìL àðL éàîíBé íéLly onfd xeriy recn - ©§¨§¦

:`xnbd zx`an .mei miyly `ed zexiyrdäMà ïkL ,éiaà øîà̈©©©¥¤¥¦¨
äáeLçzexiyraäéèeM÷ çéøî úéðäð,xcpd iptl dhywzpy £¨¤¡¥¥¥©¦¤¨

ìL,íBé íéL.xcpd zngn xrv dl oi` onf eze`ae §¦

äðùî
:ezy` z` xicnd mc`a mitqep mipic d`ian epizpynúà øécnä©©¦¤

,äéáà úéáì Cìz àlL BzLà,oicd `ed jkàeäL ïîæaxc ,dia` - ¦§¤Ÿ¥¥§¥¨¦¨¦§©¤
a dnòdze`,øéòdxicd m`,íéi÷é ,ãçà LãBçdlekiy oeik ¦¨§¦¤¤¨§©¥

dxicd m` j` ,dfk onf dia` zial jlz `ly dnvr cinrdl
íéðL,miyceg ipy -,äaeúk ïzéå àéöBéonf cenrl dleki dpi`y §©¦¦§¦¥§¨

.dia` zial jlil `la dfkàeäL ïîæaexc,úøçà øéòazad jxce ¦§©¤§¦©¤¤
jlz `ly dxicd m` ,dia` zial milbxa zkll.íéi÷é ,ãçà ìâø¤¤¤¨§©¥

ìLäL,milbx.äaeúk ïzéå àéöBé §¨¦§¦¥§¨
:mitqep mipicìáàä úéáì Cìz àlL BzLà úà øécnämgpl ©©¦¤¦§¤Ÿ¥¥§¥¨¥¤

,mila`Bàjlz `lyéðtî ,äaeúk ïzéå àéöBé ,äzLnä úéáì§¥©¦§¤¦§¦¥§¨¦§¥
,äéðôa ìòBpL.el` mipnfa dil` e`eai `l mixg` s`yäéä íàå ¤¥§¨¤¨§¦¨¨

dlraïòBèjk dxicdy,øçà øác íeMîmc` ipa my yiy oebk ¥¦¨¨©¥
,mivextdì øîà .éàMød`pd zxcen z` ixd ,ezy`l lradìò ©©¨©¨©

,Cì ézøîàM äî Bà éì zøîàM äî éðBìôì éøîàzL úðîxnelk §¨¤Ÿ§¦¦§¦©¤¨©§§¦©¤¨©§¦¨
n ipixd el ixn`z `l m`,jxicBàdxicdyäøòîe äàìîî àäzL¤§¥§©§¨§¨¨

zkteye -.äaeúk ïzéå àéöBé ,ätLàì̈©§¨¦§¦¥§¨

* * *

àøîâ
onfa ,'eke dia` zial jlz `ly ezy` z` xicnd :dpyna epipy
.daezk ozie `ivei dyly ,miiwi cg` lbx ,zxg` xira `edy

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àäixdy ,dnvr cvn dyw ef dpyn - ¨¨©§¨
jixac zligzazøîàdze` xicd m`y,íéi÷é ,ãçà ìâø,rnyne ¨§©§¤¤¤¨§©¥

íéðL àämilbx ipy dxicd m` la` -,äaeúk ïzéå àéöBéok m`e ¨§©¦¦§¦¥§¨
,àôéñ àîéày epipy myìLäLmilbx,äaeúk ïzéå àéöBé,rnyne ¥¨¥¨§Ÿ¨¦§¦¥§¨

.íéi÷é ,íéðL àä̈§©¦§©¥
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàeze`a miwqer mpi` `tiqde `yixd ¨©©©¥

wxy wiicl yi ok` dae ,l`xyi zy`a zwqer `yixd `l` ,oipr
ae .daezk ozie `ivei milbx ipy la` ,miiwi cg` lbxïàúà ,àôéñ¥¨£¨
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כתובות. פרק שביעי - המדיר - דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc zeaezk(iying meil)

,ïéðBòáö éãâáamicba yalz `l m` eilr dpbzn `idy meyn §¦§¥¦§¦
xtd `ly lray epizpyna iqei iax xn` recn ,dyw ok m`e .el`
xcp df oi` eixacl ixde ,daezk ozie `ivei heyiw ixcp ezy`l

.llk exitdl leki epi`e ,ytp iepir ly
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäzwqer heyiw dfi`a - ¨¨§©©§¦¨

,dpyndan `edy heyiw,dðéáì BðéaL íéøáãzxqda epiide §§¨¦¤¥§¥¨
leki lrad iqei iaxl s` dfay ,mq ici lr mewn eze`a xriyd

.daezk ozie `ivei ,dl miiwy oeike ,xtdl
:`xnbd dywnàçéðäwx oaene gp df uexiz -íéøác øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©§¨¦

,øôéî ìòaä dðéáì BðéaLiqei iaxl s`y xaeqd zrcl ,xnelk ¤¥§¥¨©©©¥¥
lkn ,ytp iepir meyn df xcpa oi`y heyiw iabl mixcpa xne`d

,dpial epiay xcp `edy zngn exitdl lrad leki mewnàlà¤¨
øîàc ïàîìiqei iaxlyøôéî ìòaä ïéàaygp epi`e ,llk df xcp §©§¨©¥©©©¥¥

,dpial epiay xacøîéîì àkéà éàî,xnelk ,`iyewd aeyiia ©¦¨§¥©
d`iane .heyiw ixcp dl xtin lrady epizpyn dxn` recn

:dfa miwlegd md in `xnbddðéáì BðéaL íéøác ,øîzàcoecip - §¦§©§¨¦¤¥§¥¨
xriyd zxqd ly heyiw zripn ly df xcp iqei iaxl m`d ,df

,`l e` dpial epiay xack aygp,øôéî ìòaä ,øîà àðeä áøoeik ©¨¨©©©©¥¥
e .yinyz zrpen df heyiw zripnyïéà ,øîà äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨¨©¥

,øôéî ìòaäoi`e ,da libxy oeik ,jka citwn lrad oi`y meyn ©©©¥¥
enk ,yinyz zripn meyn dfaúnL ìòeL eðéöî àlLici lr ¤Ÿ¨¦¨¤¥

ziylwøét øôòa`edy oeik ,cinz da xc `edy ezxitg xtra - ©£©¦
iax xn` recn ,dyw dad` xa `c` ax ixacle .xdfpe ea libx
`ivei dlra dl miiwe hywzz `ly dxcp m`y epizpyna iqei
iaxly oeik ixde ,[dpynd z` l`eny x`iay itk] daezk ozie
,dpial epiay mixac meyn `le ytp iepir meyn df xcpa oi` iqei

.dzaezka aiig `ed recne ,exitdl leki lrad oi`
:`xnbd zvxzn,àlàe ,heyiw lka zwqer epizpynéàîa àëä ¤¨¨¨§©

ïðé÷ñòheyiw ixcp xtdl leki lrady iqei iax xn`y o`ke - ©§¦¨
,xaecneäðéìúc ïBâk[dzlzy-],ähnä LéîLúa äéèeMé÷ìepiide §¦§¦§§¦¤¨§©§¦©¦¨

ote`a,èM÷úà íà éìò ELéîLz úàðä øñàé ,äøîàcm`y oeike §¨§¨¥¨¥£¨©©§¦§¨©¦¤§©¥
epiay xac lkd ixacl `edy ,dhnd yinyz dilr xq`i hywzz
`le hywzdl lkezy ,dxcp z` dl xtdl lrad leki ,dpial
lg ezxtd `lel recn `xnbd zx`ane .yinyza eilr xq`z

:dxcp,àðäk áø øîàc ,àðäk áø øîàãkdlral zxne`dúàðä' ¦§¨©©©£¨§¨©©©£¨£¨©
éLéîLzxq`zéìòdôBk ,'ElradBzLnLîeoeik ,dxtd `ll s` ©§¦¦¨¤¨§©©§

`e ,yinyz oiprl el zcareyn `idyz` riwtdl dleki dpi
dlral zxne`d la` ,xcp ici lr dceariyELéîLz úàðä'£¨©©§¦§

xq`z,'éìòe ,lg dxcpøôélg dxcpy mrhde .dl xtdl jixv - ¨©¨¥
,el zcareyn `idy s`,Bì øeñàä øác íãàì ïéìéëàî ïéàL éôì§¦¤¥©£¦¦§¨¨¨¨¨¨

jixv ,eyinyz z`pd dilr xq`z hywzz m`y oeik o`k s`e
.dl xtdl

ixde ,dpial epiay xcpk aygp df xcp recn :`xnbd dywn
,hywzzy jka yinyzd xeqi` z` dzlzå,ok m`èM÷úz àì §Ÿ¦§©¥

,øñàz àìå.dxq`py mcew dxcp z` xtdl lrad leki recne §Ÿ¥¨¥
:`xnbd zvxznïk íà,hywzz `lydì eø÷dl e`xwi - ¦¥¨¨

dizexagúìeeðîxq`ze hywzz i`cea jk zngne ,[zklkeln-] §¤¤
epiay mixac meyn dl xtdl lrad leki dligzn okle ,yinyza

.dpial
xaecn dl xtn lrady epizpyna xen`d m` :`xnbd dywn
ozepe cin `iven lrad recn ,heyiwa yinyzd z` dzlzyk

lirl dpyna x`ean ixde ,daezk(:`q)dlra dxicd m` elit`y
,cin d`iven epi` yinyznåy xn`p o`k s`,øñàúå ,èM÷úú §¦§©¥§¥¨¥

,my dpyna xen`d onfd z` dl oiznpe,éànL úéáì éàoizniézL ¦§¥©©§¥
,úBúaLe,ìlä úéáì éàoizni,úçà úaLgzt `vni miizpia `ny ©¨¦§¥¦¥©¨©©

.cin `iveiy dpynd dxn` recne ,excpl
zg` zay mipiznny lirl dpynd ly mrhd :`xnbd zvxzn

,zezay izy e`éléî éðäwx df -eäéà døcàc àëéäote`a - ¨¥¦¥¥¨§©§¨¦
,excpl gzt `vni `ny el mipiznn ep`e ,dxicdy `ed lrady

cdf ote`aäøáñmpn` ,dy`déàåléò çúø çzøéîqrka did - §¨§¨¦§©¨©¦¨©
,xcp okle ilrdézòc áéúBî àzLäåezrc dayiizp dzr j` - §©§¨¦©§¥

.enr zeidl zivxzne ,excpn ea xfegeàëä ìáà,epizpyna - £¨¨¨
xaecnydì ÷éúLå éäéà äøãðcxtd `le wzy `ede dxcp `idy - §¨§¨¦¦§¨¦¨

okle ,qrk meyn df oi` ixd ,xcpd z` dläøáñ,dy`d ¨§¨
÷zLéàcîc di`x ef ,xcpd meiwa el gpe wzey `edy jkn -àðñéî ¦§¦§¦¦§¨

éì éðñc àeädpi` xcpd legiy mcew s`e ,ize` `pey `edy - §¨¥¦
.cin `ivei jkle ,enr xecl dleki

* * *
oipind lkn cg`a hywzz `ly ezy` z` xicnd :dpyna epipy

,daezk ozie `ivei,äáö÷ ïúð àlL úBiðòa ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©£¦¤Ÿ¨©¦§¨
ozp m` zeipray iqei iax ixaca x`eane .mei miyly zexiyrae

k ozepe `iven epi` ,davw:`xnbd zxxan .daezänëå`id §©¨
d,äáö÷zx`an .d`ivedl eze` mitek oi` df onfl dxicd m`y ¦§¨

:`xnbd,Lãç øNò íéðL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàm` j` ¨©©§¨¨©§¥§¥¨¨Ÿ¤
.daezk ozie `ivei ,df onfn xzei dxicdøîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©

mya,íéðL øNò ,ïðçBé éaøozie `ivei ,jkn xzeil dxicd m`e ©¦¨¨¤¤¨¦
.daezkøîà àcñç áømyaìâø ,éîéáàcr wx `ed xcpd m` - ©¦§¨¨©£¦¦¤¤

,envr lbxa `l j` ,miiwi ,lbxd ribiyìàøNé úBða ïkL¤¥§¦§¨¥
.ìâøa úBèM÷úî¦§©§¨¤¤

:iqei iax ixac jynd z` `xnbd zx`anìL úBøéLòáe'.'íBé íéL ©£¦§¦
:`xnbd zxxanìL àðL éàîíBé íéLly onfd xeriy recn - ©§¨§¦

:`xnbd zx`an .mei miyly `ed zexiyrdäMà ïkL ,éiaà øîà̈©©©¥¤¥¦¨
äáeLçzexiyraäéèeM÷ çéøî úéðäð,xcpd iptl dhywzpy £¨¤¡¥¥¥©¦¤¨

ìL,íBé íéL.xcpd zngn xrv dl oi` onf eze`ae §¦

äðùî
:ezy` z` xicnd mc`a mitqep mipic d`ian epizpynúà øécnä©©¦¤

,äéáà úéáì Cìz àlL BzLà,oicd `ed jkàeäL ïîæaxc ,dia` - ¦§¤Ÿ¥¥§¥¨¦¨¦§©¤
a dnòdze`,øéòdxicd m`,íéi÷é ,ãçà LãBçdlekiy oeik ¦¨§¦¤¤¨§©¥

dxicd m` j` ,dfk onf dia` zial jlz `ly dnvr cinrdl
íéðL,miyceg ipy -,äaeúk ïzéå àéöBéonf cenrl dleki dpi`y §©¦¦§¦¥§¨

.dia` zial jlil `la dfkàeäL ïîæaexc,úøçà øéòazad jxce ¦§©¤§¦©¤¤
jlz `ly dxicd m` ,dia` zial milbxa zkll.íéi÷é ,ãçà ìâø¤¤¤¨§©¥

ìLäL,milbx.äaeúk ïzéå àéöBé §¨¦§¦¥§¨
:mitqep mipicìáàä úéáì Cìz àlL BzLà úà øécnämgpl ©©¦¤¦§¤Ÿ¥¥§¥¨¥¤

,mila`Bàjlz `lyéðtî ,äaeúk ïzéå àéöBé ,äzLnä úéáì§¥©¦§¤¦§¦¥§¨¦§¥
,äéðôa ìòBpL.el` mipnfa dil` e`eai `l mixg` s`yäéä íàå ¤¥§¨¤¨§¦¨¨

dlraïòBèjk dxicdy,øçà øác íeMîmc` ipa my yiy oebk ¥¦¨¨©¥
,mivextdì øîà .éàMød`pd zxcen z` ixd ,ezy`l lradìò ©©¨©¨©

,Cì ézøîàM äî Bà éì zøîàM äî éðBìôì éøîàzL úðîxnelk §¨¤Ÿ§¦¦§¦©¤¨©§§¦©¤¨©§¦¨
n ipixd el ixn`z `l m`,jxicBàdxicdyäøòîe äàìîî àäzL¤§¥§©§¨§¨¨

zkteye -.äaeúk ïzéå àéöBé ,ätLàì̈©§¨¦§¦¥§¨

* * *

àøîâ
onfa ,'eke dia` zial jlz `ly ezy` z` xicnd :dpyna epipy
.daezk ozie `ivei dyly ,miiwi cg` lbx ,zxg` xira `edy

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àäixdy ,dnvr cvn dyw ef dpyn - ¨¨©§¨
jixac zligzazøîàdze` xicd m`y,íéi÷é ,ãçà ìâø,rnyne ¨§©§¤¤¤¨§©¥

íéðL àämilbx ipy dxicd m` la` -,äaeúk ïzéå àéöBéok m`e ¨§©¦¦§¦¥§¨
,àôéñ àîéày epipy myìLäLmilbx,äaeúk ïzéå àéöBé,rnyne ¥¨¥¨§Ÿ¨¦§¦¥§¨

.íéi÷é ,íéðL àä̈§©¦§©¥
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàeze`a miwqer mpi` `tiqde `yixd ¨©©©¥

wxy wiicl yi ok` dae ,l`xyi zy`a zwqer `yixd `l` ,oipr
ae .daezk ozie `ivei milbx ipy la` ,miiwi cg` lbxïàúà ,àôéñ¥¨£¨
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המשך בעמוד לה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc zeaezk(iyiy meil)

'äéðôa ìòBð' àkéà,dipta dgny ly zlc zlirp meyn jka yi - ¦¨¥§¨¤¨
,dgnyd dpnn zrpnpyàlàjlz `ly dze` xicdykúéáì ¤¨§¥

àkéà äéðôa ìòBð éàî ,ìáàäzlc zlirp meyn jka yi recn - ¨¥¤©¥§¨¤¨¦¨
.ea cenrl dleki dpi`y

:`xnbd zvxznàðz,zlcd zlirp mrh xe`ia `ziixaa epipy - ¨¨
,la`d zial jlz `l m`y iptnøçîì[onf xg`l-],äúî àéä §¨¨¦¥¨

,dãôBñ äiøa ìk ïéàåmzial d`a `l `id mixg` eznyky myk §¥¨§¦¨§¨
.cqg mdnr lenble mngpl mila`d lyéøîàc àkéàåyie - §¦¨§¨§¥

a epyye dzn `id xgnl ,`ziixa'dðôBñ' äiøa ìk ïéà,dxaew - ¥¨§¦¨§¨
.mixg` mr cqg dlnb `l `idy myk

:df oipra `ziixa `xnbd d`ianéàî ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz©§¨¨¨©¦¥¦¥©
áéúëcweqtd yexit `ed dn -(a f zldw)ìáà úéa ìà úëìì áBè' ¦§¦¨¤¤¤¥¥¤

äzLî úéa ìà úëlî,'Baì ìà ïzé éçäå ,íãàä ìk óBñ àeä øLàa ¦¤¤¤¥¦§¤©£¤¨¨¨¨§©©¦¥¤¦
,weqtd seq z` xi`n iax x`anìL íéøác ,'Baì ìà ïzé éçäå' éàî©§©©¦¥¤¦§¨¦¤

,äúéîl`e ,zeniyk el` mixacl jxhvi `ed s`y jkl eal oziy ¦¨
jk eiiga bdp `edy jxcke ,miznd mr cqg zeyrl eipira rxi

,ezzin xg`l enr ebdpidéðeãtñé ,ãôñc,mixg`l ctqy in - §¨©¦§§¥
.`ed zeniyk edecitqidéðeøa÷é ,øá÷cmixg` xawy in - §¨©¦§§¥

.eze` exawi ,eznykdéðeìcé ,ìcécikaa elew z` mixdy in - §¦©¦§¥
.zeniyk ikaa mlew mixg` enixi ,ezny mixg` lr ctqnae

déðeeìé ,éàeìcla`d zian mixg` ly mzhin z` deily in - §©©§©¥
.eze` eeli ,zexawd zialdéðeðòèé ,ïòècmzhin z` `ypy in - §¨©¦§£¥

zieelda mixg` lyyi okle .zeniyk ezhin z` mixg` e`yi ,m
ly mzxeawa wqrzdle citqdl ,ig ecera eal l` ozil mc`l

.mixg`

* * *
:dpyna epipy.'éàMø ,øçà øác íeMî ïòBè äéä íàå'zxxan §¦¨¨¥¦¨¨©¥©©

:`xnbdøçà øác éàîlrad i`yx ezngny xacd edn - ©¨¨©¥
zx`an .dzynd zial e` la`d zial jlz `ly dxicdl

:`xnbd,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàdxicdy orehy oebkíeMî ¨©©§¨¨©§¥¦
.íL ïééeönL ïéöeøt íãà éða§¥¨¨§¦¤§¦¨

:`xnbd dtiqenïøîà àì ,éMà áø øîàdprha dxicdl lekiy ¨©©©¦Ÿ£¨¨
,mivext my miievny÷fçúéàc àlà,xacd epl wfgedy mewna - ¤¨§¦§©©

,mivext mc` ipa my yiyìáàm`dépéîk ìk àì ,÷fçúéà àì- £¨Ÿ¦§©©Ÿ¨§¦¥
.daezk ozie `ivei `l` ,ef dprh zngn dxicdl egka oi`

* * *
:dpyna epipyéøîàzL úðî ìò dì øîà íàå'zxn`y dn ipeltl §¦¨©¨©§¨¤Ÿ§¦

:`xnbd ddnz .'daezk ozie `ivei ,'eke jl izxn`y dn e` il
àîéúådl ztki` dne ,dlra dl deivy dn ipeltl xn`zy - §¥¨

:`xnbd daiyn .daezk ozie `iveiy mixne` ep` recne ,jka
,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàxn`zy dvex lrady dpynd zpeek ¨©©§¨¨©§¥

ipeltlïBì÷ ìL íéøácy`x zelwe wegy ixac epiide ,oeifa - §¨¦¤¨
zaiig dpi`e ,dpial epiay mipiipra ezy`e lrad exaicy
ozie `ivei ,ok dyrz `l m` dxicdy oeike ,ok zeyrle zefazdl

.daezk

* * *
:dpyna epipyBà'[dze` xicdy]ì äøòîe äàìîî àäzL,ätLà ¤§¥§©§¨§¨¨¨©§¨

:`xnbd ddnz .'daezk ozie `iveiãéáòéúå,epevxk dyrz - §¤¡¦
daiyn .daezk ozie `ivei recne ,dty`l jetyze `lnzy

:`xnbd,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàdheytk dpynd zpeek oi` ¨©©§¨¨©§¥
,`id diwp oeyl `l` ,dkitye ielin dyrn mzq zeyrl dxicdy

dxicdy dpynd zpeekeúöôBðå àlîzLenr ynyzy xg`ly - ¤§©¥§¤¤
helwi `ly ick ,rxfd z` utpze dilbxa uexz ,rxf dngx `lnie
ozie `ivei `l` ,el renyl dl oi` dfk xacae ,epnn xarzz `le

.daezk

:dpynd ixaca xg` xe`iaàðz àúéðúîa,epy `ziixaa - §©§¦¨¨¨
dl xn`y dpynd zpeeky,ätLàì äøòúe íéî éck äøNò àlîzL¤§©¥£¨¨©¥©¦§¨¤¨©§¨

.daezk ozie `ivei dfa s`e
:`xnbd dywnì àîìLa,ìàeîL`dzy dpynd z` yxity ¦§¨¨¦§¥

y ,oaen oicd zvtepe d`lnn,äaeúk ïzéå àéöBé éëä íeMîenke ¦¨¦¦§¦¥§¨
.df xaca el renyl dl oi`y ,x`azpyà÷ôð éàî ,àúéðúîì àlà¤¨§©§¦¨©©§¨

dpéî dì,df xaca dl ztki` dn -ãéáòéz`lnzy ,ok dyrz - ¨¦¨¤¡¦
dkixv xeqi` ea oi`y xac lka ixdy ,dty`l mktyze min
zvxzn .daezk ozie `ivei recne ,dlra oevx z` zeyrl dy`d

:`xnbdúéàøpL éðtî ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦§¥¤¦§¥
äèBLkozile d`ivedl aiig okle ,jka zyiiazne ,ok dyrz m` §¨

.daezk dl

* * *
,mdn ezy` z` lrad xicd m`y mitqep mixac d`ian `xnbd

:daezk ozie `ivei,àðäk áø øîàlraàlL BzLà úà øécnä ¨©©©£¨©©¦¤¦§¤Ÿ
ìàLz,[mixg`n dl`yda gwz `ly-]ådxicd m` okàlL ¦§©§¤Ÿ

ìéàLzelyn mixg`løepúå íéçéøå ,äøáëe äôð,oilhlhndàéöBé ©§¦¨¨§¨¨§¥©¦§©¦
,äaeúk ïzéåiptnL`ed el` zebdpdadàéOndl didiy mxeb - §¦¥§¨¤©¦¨

,äéúBðéëLa òø íL.oir zxv `idy exn`iy ¥©¦§¥¤
:`ziixan df oicl `xnbd zriiqnBzLà úà øécnä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©©¦¤¦§

ïzéå àéöBé ,øepúå íéçéø äøáëe äôð ìéàLz àlLå ìàLz àlL¤Ÿ¦§©§¤Ÿ©§¦¨¨§¨¨¥©¦§©¦§¦¥
.äéúBðéëLa òø íL dàéOnL éðtî ,äaeúkoic `ziixad zxne` §¨¦§¥¤©¦¨¥©¦§¥¤¨

:sqepíéçéøå äøáëe äôð ìéàLz àlLå ìàLz àlL äøãpL àéä ïëå§¥¦¤¨§¨¤Ÿ¦§©§¤Ÿ©§¦¨¨§¨¨§¥©¦
å ,øepúådxcp m` okàlL àöz ,åéðáì íéàð íéãâa âBøàz àlL §©§¤Ÿ¤¡§¨¦¨¦§¨¨¥¥¤Ÿ

L éðtî ,äaeúëa`id jka.åéðéëLa òø íL BúàéOn ¦§¨¦§¥¤©¦¨¥©¦§¥¨

äðùî
:dzaezk z` dy`d dciqtn mda mipte` lr zcnln epizpyn

elàåmiypäaeúëa àlL úBàöBéaiig epi`e dze` yxbn dlra - §¥§¤Ÿ¦§¨
dy` ,dzaezkaäLî úc ìò úøáBòäe` zeaezkd zeevn lr - ¨¤¤©©Ÿ¤

,dxeza zefenxåzc lr zxaerd okúéãeäéibdpn lr zxaery - §§¦
.dxezd on miaeig mpi`y s` ,l`xyi zepa mda ebdpy zeripv

:dpynd zx`an,äLî úc àéä Bæéàåy ,oebkBúìéëàîlk`nBðéàL §¥¦©Ÿ¤©£¦¨¤¥
øOeòî,ezrici `laäcð BzLnLîe,ezricia `lyäöB÷ àìå §¨§©©§¦¨§Ÿ¨

[dyixtn dpi`-]älç dì.dlra z` dliykne ,dqird onåok ¨©¨§
dúøãBðxcpúîéi÷î dðéàå.eze`,úéãeäé úc éäBæéàåy oebkäàöBé ¤¤§¥¨§©¤¤§¥¦©§¦§¨

miaxd zeyxlòeøt dLàøå,zelebn dizexry -äåBèåxnv §Ÿ¨¨©§¨
.íãà ìk íò úøaãîe ,÷eMa©§©¤¤¦¨¨¨

:ozaezk zeciqtnd zetqep miyp oic d`ian dpyndìeàL àaà©¨¨
óà ,øîBàdy`åéðôa åéãìBé úìl÷îädlra ixed z` zllwn - ¥©©§©¤¤§¨§¨¨

.daezk `la `vz ,dlra ipta.úéðìBwä óà ,øîBà ïBôøè éaø©¦©§¥©©¨¦
.dìB÷ ïéòîBL äéðëLe ,dúéa CBúa úøaãî àéäLëì ,úéðìB÷ éäBæéàå§¥¦¨¦¦§¤¦§©¤¤§¥¨§¥¤¨§¦¨

* * *

àøîâ
:dpyna epipy'øOeòî BðéàL Búìéëàî'lr zxaerd llka `id ixd ©£¦¨¤¥§¨

:`xnbd zl`ey .daezk `la `vz jkitle ,dyn zcéîc éëéä- ¥¦¨¥
,jytp dnn ixde ,df oic jiiy ote` dfi`aòãéc éàedfy lrad ¦§¨©

,xeqi` xacLBøôðe .eplk`i `le rpni -òãé àìc éàzrya z`f ¦§¦§Ÿ¨©
ok m` ,ezlik`òãé àðîlk`n df didy dzr rcei `ed oipn - §¨¨©

daiyn .daezk `ll d`ivedl dvex `ed ok zngny ,xyk epi`y
:`xnbdàëéøö àìed `l -ote`a `l` xn`dl df oic jxväøîàc Ÿ§¦¨§¨§¨

déì,ezy`éøkä úà éì ïwéz ïäk éðBìtzenexz zyxtda ¥§¦Ÿ¥¦¥¦¤©§¦
,zexyrnedéìééL ìéæàå,odkd z` l`ye lrad jlde -çkzLàå §¨¦©§¥§¦§©©
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ä÷åì äìòá`peeb i`d ike .ea exzd m` Ð

yinyz xg`lc ,oizipznl dl zgkyn

eizepiky edericed.dcp dwfgedyíéúî íéðá
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úéðìB÷ éäBæéàå .úéðìBwä óà :øîBà ïBôøè éaø¯äéðéëLe dúéa CBúa úøaãî àéäLëì ©¦©§¥©©¨¦§¥¦¨¦¦§¤¦§©¤¤§¥¨§¥¤¨
.dìB÷ ïéòîBLàøîâòãéc éà ?éîc éëéä ."øOeòî BðéàL Búìéëàî"¯LBøôðàìc éà , §¦¨©£¦¨¤¥§¨¥¦¨¥¦§¨©¦§¦§¨

òãé¯,déìééL ìéæàå .éøkä úà éì ïwéz ïäk éðBìt :déì äøîàc ,àëéøö àì ?òãé àðî ¨©§¨¨©¨§¦¨§¨§¨¥§¦Ÿ¥¦¥¦¤©§¦§¨¥©§¥
da òãéc éà ?éîc éëéä ."äcð BzLnLîe" .àø÷éL çkzLàå¯òãé àìc éà ,LBøôð¯ §¦§©©¦§¨§©©§¦¨¥¦¨¥¦§¨©¨¦§¦§¨¨©

dîöòì úøôBqL äcðì ïépî :ìàeîL øîà àðäk øa àðpéç áø øîàc .dåìéò CBîñð¯ ¦§¦¨¨§¨©©¦¨¨©¨£¨¨©§¥¦©¦§¦¨¤¤¤§©§¨
:øîàpL"dì "íéîé úòáL dì äøôñå¯íëç éðBìt :déì äøîàc ,àëéøö àì !dîöòì ¤¤¡©§¨§¨¨¦§©¨¦¨§©§¨¨§¦¨§¨§¨¥§¦¨¨

øîàc .äãeäé áøãk ,àîéà úéòaéàå .àø÷éL çkzLàå déìééL ìæàå ,ícä úà éì øäéè¦¥¦¤©¨©£©©§¥§¦§©©¦§¨§¦¨¥¥¨¦§©§¨§¨©
äéúBðéëLa äcð ä÷æçeä :äãeäé áø¯òãéc éà ?éîc éëéä ."älç dì äöB÷ àìå" .äcð íeMî äéìò ä÷Bì dìòa¯,LBøôð ©§¨§§¨¦¨¦§¥¤¨©§¨¤¨¤¨¦¦¨§Ÿ¨¨©¨¥¦¨¥¦§¨©¦§

òãé àìc éà¯úøãBðå" .àø÷éL çkzLàå déìééL ìéæàå .äqéòä úà éì ïwéz ìab éðBìt :déì äøîàc àëéøö àì ?òãé àðî ¦§¨¨©§¨¨©¨§¦¨§¨§¨¥§¦©¨¦¥¦¤¨¦¨§¨¥©§¥§¦§©©¦§¨§¤¤
:øîàpL ,íéúî íéða íéøãð ïBòa :øî øîàc ."úîéi÷î dðéàåà"ét úà ïzz ì'åâå EøNa úà àéèçì Eåéãé äNòî ïä Bæéàå ," §¥¨§©¤¤§¨©¨©£§¨¦¨¦¥¦¤¤¡©©¦¥¤¦©£¦¤§¨¤§¥¥©£¥¨¨

íãà ìL¯:àëäî ,øîà ïîçð áø .åéúBðáe åéða øîBà éåä"àåMì ."íëéða úà éúékä àåMì¯éaø äéä ,àéðz .àåL é÷ñò ìò ¤¨¨¡¥¥¨¨§¨©©§¨¨©¥¨¨©¨§¦¥¦¤§¥¤©¨§©¦§¥¨§©§¨¨¨©¦
úîéi÷î dðéàå úøãBpL BzLàa òãBiä ìk :øîBà øéàî¯éãk äpèéð÷éå øBæçé ,àlà ?dì ïwúî éàîa !?äpøécé .äpøécéå øBæçé ¥¦¥¨©¥©§¦§¤¤¤§¥¨§©¤¤©£§©¦¤¨©¦¤¨§©§©¥¨¤¨©£§©§¦¤¨§¥

dðéàL BzLàa òãBiä ìk :øîBà äãeäé éaø äéä ,àéðz .äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà :Bì eøîà .dì øôéå ,åéðôa øBczL¤¦§¨¨§¨¥¨¨§¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨©§¨¨¨©¦§¨¥¨©¥©§¦§¤¥¨
älç Bì äöB÷¯àäà dì éðúîc ïàî .äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà :Bì eøîà .äéøçà Léøôéå øBæçé¯,Cäà ïkL ìk ¨©¨©£§©§¦©£¤¨¨§¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨©§©§¥¨©¨¨¤¥©©

àä ìáà ,Cäà éðúîc ïàî ìáà¯àúééøBàc òeøt dLàø ."òeøt dLàøå äàöBé úéãeäé úc éäBæéàå" .ìéëàå éø÷îc ïéðîéæ £¨©§©§¥©©£¨¨¦§¦§¦§¥§¨¥§¥¦©§¦§¨§Ÿ¨¨©Ÿ¨¨©§©§¨
:áéúëc ,àéä"àúééøBàc !Làø òeøôa eàöé àlL ìàøNé úBðáì äøäæà :ìàòîLé éaø éác àðúå ,"äMàä Làø úà òøôe¯ ¦¦§¦¨©¤Ÿ¨¦¨§¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¨¨¦§¦§¨¥¤Ÿ¥§§¥©Ÿ§©§¨

äúì÷

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיט miwxt dyelya` cenr ar sc ± iriax wxtzeaezk
äéðôá ìòåð àëéà.xrv gewite dgny ly zlc Ðäðôåñdlnb `ly myk .dxaew Ð

`l jk ,cqgelnbi.dnrãôñéã`ed s`y eal l` ozi Ð,edectqibdp m` el rxi l`e

ok.ìãéã.ctqnae ikaa elew mixd Ðéàåìãdeil Ð.xawl la`d zian dhnd z`àäúù
úöôåðå äàìîîynyzy xg`l Ð,epvtpze dilbxa uexz ,rxf zaky dngx `lnie

.xarzze helwi `lyøåðúå íééçéøÐ

.oilhlhndäðùîúéãåäé úãzepa ebdpy Ð

.`aizk `lc ab lr s`e ,l`xyi÷åùá äååèåÐ

.yxtn `xnbaäúéá êåúá úøáãîáyxtn Ð

.`xnbaàøîâéîã éëéä.ezlik`dc Ðéà
òãéã.lk`yk Ðùåøôð.lk`i `le Ðòãé àðî

.d`ivedl `a `edy ,ok ixg` el xn` in Ð

äéúåðéëùá äãð ä÷æçåäicba zyael de`xy Ð

dlrale ,zecp,ip` dxedh dxn`.dynye

ä÷åì äìòá`peeb i`d ike .ea exzd m` Ð

yinyz xg`lc ,oizipznl dl zgkyn

eizepiky edericed.dcp dwfgedyíéúî íéðá
sili (a,al zay) "oiwilcn dna" wxta Ð

."jici dyrn z` lage"näðøéãé,rnyn Ð

.ipelt xac jilr mpew :envraøåæçéäðèéð÷éåÐ

jk `l` ,d`ivedl el oi`.dppwziäôéôëáÐ

`lyky ,cg` lq jeza`ai df s` .epkyi xnyi

.eplwlwzy icilàäà äì éðúîã ïàîiaxc Ð

dlg` `zpwz ipzc ,dcediÐoky lk,mixcp`

.igiky `lcàéä àúééøåàãixw `l i`n`e Ð

dyn zc dl?äøäæàopicarcn Ðikd dl

dleeplze`pzdl dzyry enk ,dcn cbpk dcn

aizkcn ,inp i` .xeq`c llkn ,dlrea lr

"rxte"Ðdrext e`l `zry `eddc llkn

z`vl l`xyi zepa jxc oi` dpin rny ,zed

zerext.xwir oke .y`x
äúì÷

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

øéãîämiiwe `id dxcpa `kd ixiin `l jgxk lrc :dniz Ð 'ek l`yz `ly ezy` z`

ok m` `l` dxec`l ivn `l edi`e ."dxcpy `id oke" :`tiq ipzw `dc ,`ed dl

!zg` zay lld zial xq`ize ,l`yze ?xzl`l `ivei dnl l`enyl ok m`e ,yinyza dlz

dpi`e ,dzli`y z`pd envr lr xq`y oebk `l` yinyza dlz `ly mlerlc :xnel yie

xq`y Ð li`yz `le .l`yl df liaya dleki

.mli`ydl lkez `ly ,eilk z`pd

éàrcic oebk dnwelc :dniz Ð yextp rcic

`ly ,elik`dl dvex dzid `id la` .yxte

:wgvi epiax xne`e !rcei didy dxeaq dzid

j`id wcwcne ,ezlik`dy rnyn "ezlik`n"c

`le"` ikd inp wiicc :dyw edine .ezlik`d

:mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe !"dlg dl dvew

,daezk `la d`vei dpi` elik`dl dzvxy dnc

lek`l `a ziid m`e ,iziid zwgyn xnel dlekic

.jze` zrpen iziid Ð

éðåìô`ki`c xnel leki did Ð 'ek owiz odk

,xyern epi`y xac ezlik`dy micr

.giky `l `l`éàÐ delir jenqp rci `lc

,rci `pn rci `lc i` :iieyw`l ivn `l `kd

dicba d`xy zrcl leki ixdy .lirl jixtck

jenqp :jixt ikdl .mca miklkeln ok ixg`

.xg` mewnn dl eklklzpy zxne`y ,delir

äøôñåoi` i`n` :xn`z m`e Ð dnvrl dl
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dxrp" wxta `id `irac ab lr s`e .xtiy
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xeczy mixcp xtdl lkeiy `l Ð `l e` driny

xtin oi`c `kdn heytz ok m`c ,`adle o`kn

ixiin `l` .dhipwdl jixvncn driny `la

ikid `kd la` .rny `le ,dxcp xaky mixcpa

`ny Ð okin xg`le ,dxcp `l oiicr `nyc ?xti

hytnl irac `de .xtiy mcew cin xearze xecz

o`kn xeczy mixcp lk ezy`l xne`d :`ipzcn

iax ,oixten od ixd ipelt mewnn `a`y cr

dil `irainc meyn `l .xten :xne` xfril`

.xfril` iaxcn hiytcn ,rcz ,dxcp `lc `kid

:ipzwc ,hytnl dil ded opaxcn ,daxc`e

:mzd xn`w ikd `l` .xten epi` mixne` minkge

ibilt `l jgxk lrc ,opaxl rnyp xfril` iaxcn

mcew xtdl leki oi`c `da `l` opax dilr

xak m`c ,opax ecen Ð `da la` ,xcpd legiy

.rny `lc ab lr s` ,xtinc Ð xcpd lg
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äúì÷ea zzl dlrnln leaiw ziae ,ey`xa enledl leaw zia dhnln el yiy lq Ð

.ozyte jltéåä.dywn oeyl Ðïë íà.drixt meyn da yi xvgac Ðéåáî êøãåÐ

.miax igiky `lcäéðô ãâðë ãøå äååèá,dkxi lr dtka deeh Ðhegeccxzndipt cbpk

.dhn lyäéúéãù.edzkilyd Ðåéãéìåî éðôá åéãéìåé úìì÷îá"eipta" ,xnelk Ð

elit` `l` ,ynn eiptl `niz `l oizipznc

zllwn.lra ly epa ipta lra ly eia`

'åâå äùðîå íéøôà êéðîéñåjl `di df weqte Ð

eiptac ,eci lr xekfl ,epizpyn lr oniq

oizipzncÐipta [`l` ,ynn eipta `niz `l]

.eipta eli`k iede ,xn`w epa'åâå äùðîå íéøôà
.eipak eipa ipa Ðäáø øîàdizlin iyextl Ð

,`aql `ix` dilkip :dxn`c oebk ,dcedi iaxc

.dingäéøá éôàázxne` lra ly epa ipta Ð

.okùéîùú é÷ñò ìòxacnyk Ðiwqr lr dnr

zrnyne enr daixn ,dper,eipkylyea `ede

.xacaäìå÷ òîùðå,dl dyw yinyzy Ð

.zwreveïéîåî éáâ.oiwxit idliya Ðäðùî
íúñ äñðë,`yix` i`w i` yxtn `xnba Ð

dyciwc jd`.dytp it`a `zlin e` ,i`pz lr

íéðäëá ïéìñåôä ïéîåî.edl ipzw zexekaa Ð

àøîâàðååâ éàä éëdiepy ef dpyn Ð

`py i`ne ,"ycwn yi`d" wxta oiyecwa

dnzqcipnif ixz iax?àëäoizliknc Ð`kdc

dil jixhvi` ,i`w zeaezka`iipzinlmeyn

.daezka `ly `vz :`tiq ipzwck ,zeaezk

ïéùåã÷ àðúdpi`" oizipznc `yix Ð

."zycewnúåáåúë åèàdhwpc icii` Ðmeyn

.zeaezkøùá ìëàú àìù,ytp iepir iedc Ð

.eilr dpbzneàùéøà.dcda ipz`c Ðàôéñà
,dytp it`a `zlin oizipznc `tiq :xaqwe Ð

.xn`w mzq dqpke mzq dyciweìò äùãé÷
éàðú.mixcp dilr oi`y Ð
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äååèálr letiy Ð deeh `id mec` xnv :cxe deeh yxit l`ppg epiax Ð dipt cbpk cxe

.zevixte gvn zefr edfe ,ezixexdfn dipt

àìàå`l ok `l m`y ,y`x zrixt meyn da oi` inp dzlw `la elit` :yxit Ð xvga

.epia` mdxa`l za zgpdåéãéìåé,lra ipta `iran `l Ð eicilen ipta

epiidc Ð eicilen ipta `l` ,oizipzna ipzwck

.mdipta lra ly eia` llwz `l Ð lra ly eipa

ly epwf Ð eicilen ipta eicilei :miyxtn yie

,"eipta" `weec iedipc ikid ik ,lrad ipta lra

:dxn`c dax yxtn `dc ,`id `le .oizipznc

dixa rnyn Ð dixa it`a `aql `ix` dilkip

ac.lrìòdniz Ð 'ek mixcp dilr oi`y zpn

mzqa elit` ?zpn lr `ixi` i`n :wgvi epiaxl

opixfb (a,fp zeaezk) "it lr s`" wxta `dc ,inp

dxifb ,dnexza l`xyi za dqex` lk`z `ly

`xnba xn`c axlc :xnel yie !oetniq meyn

,hb epnid dkixv Ð mzq dqpke i`pz lr dyciw

opireny`l ;`tiq meyn "i`pz lr dyciw" hwp

.hb `ira Ð i`pz lr dyciwc ab lr s`c

oipr lkac `xninl ,"zpn lr" hwp inp l`enyle

,mzq jk xg`e dqpk elit` ,zycewn dpi`

da jiiyc idpc :xnel yi cere .`xnba opixn`ck

lk`z `le ,mzq dyciwa elit` ,oetniq

e` ,mdixacn hb dkixv mewn lkn ,dnexza

ilekl dl zil daezk ,edine .wtqn `ziixe`cn

m`e :lirl `ipzck .mzq dyciw elit` ,`nlr

`ly `vz Ð zipxcp dy`a iyt` i` xn`

`l` bilt `l Ð biltc o`n elit`e .daezka

e`l `d ,dipiy oia rav` ozp `ed :xaqwc meyn

hwpc `de .daezk dl oi`c dcen Ð ikd

dqpk `l elit` oicd `ed "dqpke" oizipzna

dl zil ikd elit`c ,"dqpk" hwp `l` ,hb `ira

i`pz lr dyciwa `tiq dl iwenc axle .daezk

mzq dyciw elit`c oicd `ed Ð mzq dqpke

dyciw hwp `l` .daezka `ly `vz mzq dqpke

`ed daezk ikd elit`c opireny`l i`pz lr

itl :xn`z m`e .`ira Ð `hib `d ,`ira `lc

`py i`n ,hb dkixv mzq dyciwc ziyixtc i`n

yixa opzc ?hb dkixv dpi` zipelii` z`vnpac

mdizexv Ð zipeli` e`vnpy oleke" :(a,a) zenai

;hb `ira `l opaxcn elit`c rnyn ."zexzen

dzxv dzid `l Ð opaxcn elit` ,hb `ira i`c

dedc icin .znaiizn `le zvleg `l` ,zxzen

zvleg dzxvc ,dp`in `le o`nl dlekid lk`

zipeli`c men oia wlgl jixve !znaiizn `le

(a,en oihib) "gleyd"a rnync `de .oinen x`yl

ezy` `ivend" :opzc ,hb dkixv zipelii`c

.`lewlw meyn `nrhe ,"xifgi `l zipeli` meyn

exn`y dn liren dn Ð hb dkixv dzid `l m`e

!hb `la d`ived m` `id zlwlewn `d ?xifgi `l

gk mdl did `ly ,zipelii` wtqa ixiin mzd

jkld ,e`l m` mixenb oipniq md m` xxal

Ð daezk dl oi` mewn lkne ,wtqn hb dkixv

i`cea i`c ,rcz .`penn opiwtn `l `witqnc

opzc ,dng qixq enk ,dvilg dkixv dzid Ð d`etx dl did m`e .dvilg `la d`vei `dc ,d`etx dl oi` zipeli` i`cec ,mipa dl eidi `l mlerlc ?dlwlwl leki j`id Ð ixii` zipeli`

i` zipelii`de dipyde zp`nnd" :(a,w) onwl opzc `de .mixvn ly `ixcpqkl`a oi`txzn oky ,ezy`l oivlege ulegc (a,hr zenai) "lxrd"a'ek daezk `l odl odaezk :wcinl ol zi`e ,"

:l"ire .hb `ira `l zp`nn jgxk lr `dc .`ira Ð `hib `d :wcwcl ,"daezk dl oi`" hwp dipy meync xninl `ki` .`kdc oizipzn` `xnba wiicck ,`ira Ð `hib `d ,`ira `lc `ed

dpi` hwp `lcn ,`ira `hibc wcwcl jiiy oizipzn`c :cere .daezka `ly `vz hwp `tiqe ,zycewn dpi` `yixa ipzwc meyn epiid Ð 'ek `ira `lc `ed daezk :`xnba wiicc `dc

`le zexit `l dl oi`c dpin opirny ded `l Ð hb dkixv dpi` ipz ded i`e ,"ze`la `le zexit `le daezk `l" :ipzw mzd la` ,daezk dl oi`c oky lkc opirny dedc ,hb dkixv

.`ira `hib `d :mzd wcinl `kil ikdl .ze`la

àìà.mzq dqpke mzq dyciwa `tiq iwenc ,l`enyk `tt ax xaqe Ð `tiq`éãéîåyxit `le ,mixcp dilr oi`y zpn lr :mzq dpzdyk epiidc d`xp Ð `citw ied iypi` ictwc

.iypi` eda ictw `l elit` ,mixcp lka zepzdl leki i`ce Ð "df xcp jilr oi`y zpn lr" `icda yxit m` la` ."`citw dicitw ied `l iypi` ictw `lc" :iy` ax xn`w mzdc .xcp dfi`
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ïéà dúì÷ :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà .øeñà̈¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦§¨¥
?àëéä :àøéæ éaø da éåä .Làø òeøt íeMî dä¦¥©Ÿ¨¥¨©¦¥¨¥¨

÷eMa àîéìéà¯øöça àlàå ,àéä úéãeäé úc¯ ¦¥¨©¨§¦¦§¤¨§¨¥
úçz úáLBiL eðéáà íäøáàì úa zçpä àì ïk íà¦¥Ÿ¦©§¨©§©§¨¨¨¦¤¤¤©©
,øöçì øöçî :àðäk áø àîézéàå ééaà øîà !dìòa©§¨¨©©©¥§¦¥¨©¨£¨¥¨¥§¨¥
øîà äãeäé áø øîà ."÷eMa äåBèå" .éBáî Cøãå§¤¤¨§¨©¨©©§¨¨©
øîà àcñç áø .íãà éðáì äéúBòBøæ äàøîa :ìàeîL§¥§©§¨§¤¨¦§¥¨¨©¦§¨¨©
ìk íò úøaãîe" .äéðt ãâðk ãøå äåBèa :éîéáà£¦¦§¨¤¤§¤¤¨¤¨§©¤¤¦¨
íò ú÷çNîa :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ."íãà̈¨¨©©§¨¨©§¥¦§©¤¤¦
äåä àãç àðîéæ :äðç øa øa äaø øîà .íéøeça©¦¨©©¨©©¨¨¦§¨£¨£¨
àiáøò àéääì déúéæç ,àá÷eò áøc déøúa àðìéæà÷̈¨¥§¨©§¥§©§¨£¦¥§©¦£¨¦¨
.äéðt ãâðk ãøå äåBèå dkìét àéãL à÷ ,äáúé äåäc©£¨¨§¨¨©§¨¦§¨§¨¤¤§¤¤¨¤¨
:éì äøîà ,déúéãL dëìéôì déú÷éñt ,ïðéúéæçc ïåék¥¨©£¦¦©§¦§¥§¦§¨§¦¥¨§¨¦
.àúléî àá÷eò áø da øîà !Cìt éì áä ,íìeò¥©¦¤¤£©¨©§¨¦§¨
.da øîà "÷eMa äåBè" :øîà àðéáø ?da øîà éàî©£©¨¨¦¨¨©¨©£©¨
àaà" .da øîà "íãà ìk íò úøaãî" :éøîà ïðaø©¨©¨§¦§©¤¤¦¨¨¨£©¨©¨
áø øîà ."åéðôa åéãìBé úìl÷îä óà :øîBà ìeàL̈¥©©§©¤¤§¨§¨¨¨©©
.åéãéìBî éðôa åéãéìBé úìl÷îa :ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥¦§©¤¤¦¨¦§¥¦¨

éðîéñå:Cà"."éì eéäé ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøô §¦¨¥¤§©¦§©¤¦§¥§¦§¦§¦
étàa ,àáñì àéøà déìëéð :déì äøîàc ,äaø øîà̈©©¨§¨§¨¥¥§¥©§¨§¨¨§©¥
?úéðìB÷ éàî ."úéðìBwä óà :øîBà ïBôøè éaø" .déøa§¥©¦©§¥©©¨¦©¨¦

úòîLîa :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàìò dìB÷ ¨©©§¨¨©§¥§©§©©¨©
déiðúéðå .úøçà øöça dìB÷ òîLðå ,Bæ øöça úLnLîa :àðz àúéðúîa .LéîLú é÷ñò¦§¥©§¦§©§¦¨¨¨¦§©¤¤§¨¥§¦§©¨§¨¥©¤¤§¦§¦¥

.àøwéòî ïépLãk àzøåeçî àlà !ïéúéðúîa ïéîeî éabäðùîìò äMàä úà Lc÷îä ©¥¦§©§¦¦¤¨§©©§¨¦§©¦¥¦¨¨©§©¥¤¨¦¨©
íéøãð äéìò eàöîðå ,íéøãð äéìò ïéàL úðî¯äéìò eàöîðå íúñ dñðk .úLce÷î dðéà §¨¤¥¨¤¨§¨¦§¦§§¨¤¨§¨¦¥¨§¤¤§¨¨§¨§¦§§¨¤¨

íéøãð¯ïéîeî da eàöîðå ,ïéîeî da ïéàL úðî ìò .äaeúëa àlL àöz¯.úLce÷î dðéà §¨¦¥¥¤Ÿ¦§¨©§¨¤¥¨¦§¦§§¨¦¥¨§¤¤
ïéîeî da eàöîðå íúñ dñðk¯ïéìñBt íéðäëa ïéìñBtä ïéîenä ìk .äaeúëa àlL àöz §¨¨§¨§¦§§¨¦¥¥¤Ÿ¦§¨¨©¦©§¦§Ÿ£¦§¦

.íéLðaàøîâdéì àëéøèöéà úBaeúk àëä !àðååb éàä ék ïéLec÷ éab éîð ïðúe¯àðz §¨¦§©©¦©¥¦¦¦©©§¨¨¨§¦§§¦¨¥¨¨
déì àëéøèöà ïéLec÷ íúä .úBaeúk ehà ïéLec÷¯øîà .ïéLec÷ ehà úBaeúk àðz ¦¦©§¨¨¦¦¦§§¦¨¥¨¨§©¦¦¨©

eøîà íéøãð elàa :÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø¯àlLå ,øNa ìëàz àlL ©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨§¥§¨¦¨§¤ŸŸ©¨¨§¤Ÿ
eøîà íéøãð elàa :éëä éîð àéðz .íéðBòáö éãâáa èM÷úz àlLå ,ïéé äzLz¯íéøác ¦§¤©¦§¤Ÿ¦§©¥§¦§¥¦§¦©§¨©¦¨¦§¥§¨¦¨§§¨¦

M÷úz àlLå ,ïéé äzLz àlLå ,øNa ìëàz àlL :Lôð éepéò ïäa LiL.ïéðBòáö éãâáa è ¤¥¨¤¦¤¤¤ŸŸ©¨¨§¤Ÿ¦§¤©¦§¤Ÿ¦§©¥§¦§¥¦§¦
ãéô÷ à÷c ïåék ,àLéøà àîéìéà ?àéiäà :àtt áø da éåä¯àlà .éîð éléî ìk eléôà ¨¥¨©©¨©©¨¦¥¨©¥¨¥¨§¨¨¥£¦¨¦¥©¦¤¨

éLðéà da éãô÷c éãéîe ,àLéøà íìBòì :øîà éLà áø .àôéqà¯,àãéô÷ déãéô÷ äåä ©¥¨©©¦¨©§¨©¥¨¦¥§¨§¥¨¡¨¥£¨§¥¥§¥¨
éLðéà da éãô÷ àìc éãéî¯dñðëe éàðz ìò dLcé÷ ,øîzéà .àãéô÷ déãéô÷ éåä àì ¦¥§¨¨§¥¨¡¨¥¨¨¥§¥¥§¥¨¦§©¦§¨©§©§¨¨

:ééaà øîà .èb epîéä äëéøö dðéà :øîà ìàeîLe ,èb epîéä äëéøö :øîà áø .íúñ§¨©¨©§¦¨¥¤¥§¥¨©¥¨§¦¨¥¤¥¨©©©¥
àì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc zeaezk(iyiy meil)

éîc øétL ,dzì÷,dy`x lr gpend relw lqa `vzy jka ic - ©§¨©¦¨¥
ibdpn cvn mle` ,miawpd jezn ze`xp dizexryy s`úc'©

eléôà ,'úéãeäéa,øeñà énð dzì÷.cicxa dnvr dqkzy cr §¦£¦©§¨©¦¨
:df oipra oecip d`ian `xnbddzì÷ ,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©©¦¨¨©§¨

,dzlwa dy`x dqknd dy` -íeMî da ïéàxeqi`.Làø òeøt ¥¨¦¥©Ÿ
àøéæ éaø da éåä,df oica `xif iax dywzd -àëéäxzed okid - ©¥¨©¦¥¨¥¨

,dzlwa z`vl dy`l÷eMa àîéìéàixd ,miaxd zeyxa -úc ¦¥¨©©
àéä úéãeäé.'zicedi zc' cvn xacd xq`p ixd -,øöça àlàå §¦¦§¤¨§¨¥

zi`yx dpi` dzlw `lly rnyne ,my miievn mc` ipa oi`y
,xvga zkllúçz úáLBiL eðéáà íäøáàì úa zçðä àì ïk íà¦¥Ÿ¦©§¨©§©§¨¨¨¦¤¤¤©©

,dìòa`l s`e llk ieqik `la oxvga zekled miypd aexy oeik ©§¨
:`xnbd zvxzn .ozlwa,àðäk áø àîéúéàå ,éiaà øîàiax ixac ¨©©©¥§¦¥¨©©£¨

zxaerd dy`a ,exn`p opgeiå ,øöçì øöçîok dyeréBáî Cøã- ¥¨¥§¨¥§¤¤¨
ea z`vl `id zi`yx jkitle ,ea mixaer miax oi`y mewn

i`yx dpi` miyp` hrn ea yiy oeik j` ,dzlwazrixta z`vl z
.ynn y`x

* * *
:dpynd jynd z` `xnbd zx`an.'÷eMa äåBèå'zx`an §¨©

:`xnbd,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàzwqer dpyndady` ¨©©§¨¨©§¥§
däàøîz`,íãà éðáì äéúBòBøædryae ,miagx dicba ileexyy ©§¨§¤¨¦§¥¨¨

.dizerexf milbzne mileexyd miltep dici z` ddiabn `idy
:sqep yexitøîà àcñç áømyaäåBha ,éîéáàiab lr miheg ©¦§¨¨©£¦¦§¨

,dkixiãøåcr hegd ccxzne -äéðt ãâðkjk dyerde ,dhn ly §©§¤¤¨¤¨
.daezk `la z`veie ,zevixt jxc ef ixd mc` ipa ipta

:dpyna epipy cer.'íãà ìk íò úøaãîe':`xnbd zx`anøîà §©¤¤¦¨¨¨¨©
,ìàeîL øîà ,äãeäé áøepiidíéøeça íò ú÷çNîazliihn - ©§¨¨©§¥¦§©¤¤¦©¦

.dlha ixac zxacne mdnr
:el` mipiipra dyrn `xnbd d`ianàðîéæ ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¦§¨

àãç,zg` mrt -àá÷eò áøc déøúa àðìéæà÷ äåäjldn iziid - £¨£¨¨£¦§¨©§¥§©§¨
,`awer ax ixg`àiáøò àéääì déúéæçzil`rnyi dze`l izi`x £¦¥§©¦©§¦¨

dkìét àéãL à÷ äáúé äåäc,jlta deehe zayei dzidy -äåBèå ©£¨¨§¨¨©§¨¦§¨§¨
,hegãøåhegd ccxzde -äéðt ãâðk.dhn lyïðéúéæçc ïåék- §©§¤¤¨¤¨¥¨©£¦¦©

,ize` dz`xykdkìétì déz÷éñt,hegdn jltd z` dwzip - §¦§¥§¦§¨
edéúéãLe ,d`lde diptln eze` dkilyde -íìeò ,éì äøîà- §¦¥¨§¨¦¥

,xegaéì áäd z`,Cìtmixaca enr qpkdl ick jk dzyre ©¦¤¤
.dlv` elibxdlàúléî àá÷eò áø da øîàxn z`f d`xyk - ¨©¨©§¨¦§¨

.epizpyn ly oicl `nbec `edy dn xac diyrn lr xn` `awer
:`xnbd zxxan,da øîà éàî.dze` dnic oic dfi`l ,xnelk ©¨©¨
:`xnbd daiyn,da øîà '÷eMa äåBè' ,øîà àðéáødze`k epiide ¨¦¨¨©¨©¨©¨

.daezk `la `vzy dpyna dxkfedyìk íò úøaãî' ,éøîà ïðaø©¨¨¨§¥§©¤¤¦¨
.da øîà 'íãà̈¨¨©¨

:dpyna epipy cer.'åéðôa åéãìBé úìl÷îä óà ,øîBà ìeàL àaà'©¨¨¥©©§©¤¤§¨§¨¨
:`xnbd zx`an,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà`weec epi` df oic ¨©©§¨¨©§¥

s` `l` ,dlra ipta dlra ia` z` zllwnyk(åéãéìåé) úìl÷îa¦§©¤¤
åéãìBé][,dlra ixed -[åéãìBî] (åéãéìåî) éðôaly epa ipta - §¨¦§¥¨¨

.dlrae ding ceakl dyyg `ly oeik ,dlraéðîéñåConiqde - §¦¨¥
awri ixac ly weqtdn ,df ote`a s` zwqer dpyndy jkl

,epia`'éì eéäé ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà'(d gn ziy`xa), ¤§©¦§©¤¦§¥§¦§¦§¦
s` dpynd zpeek ,o`k s`e ,eipa md eli`k eipa ipa z` aiygdy
dlliw el`k dpicy ,eipa ipta dlra ixed z` zllwny dy`l

.dlra ipta mze`,äaø øîàoebk ,md dcedi iax ixac zpeek ¨©©¨
àéøà déìëéð ,déì äøîàcdix`d lk`i -,àáñì,ding z` epiide §¨§¨¥¥§¥©§¨§¨¨

ok dxn`edéøa étàa.aqd ly eckp ,dlra ly epa ipta - §©¥§¥
:dpyna epipy cer.'úéðìBwä óà øîBà ïBôøè éaø':`xnbd zx`an ©¦©§¥©©¨¦

ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .úéðìB÷ éàî,ad dy`dìB÷ úòîLî ©¨¦¨©©§¨¨©§¥§©§©©¨
lewa dlra mr dax -,LéîLz é÷ñò ìò,eipkyl mirnyp dixace ©¦§¥©§¦

.xaca yiiazn `ede
:'ziplewd' yexita sqep xe`ia d`ian `xnbdàðz àúéðúîa- §©§¦¨¨¨

,epipy `ziixaaúLnLîay ziaa dzhindìB÷ òîLðå ,Bæ øöça ¦§©¤¤§¨¥§¦§©¨
,úøçà øöça:`xnbd dgec .dl dyw yinyzdy iptn zwrevy §¨¥©¤¤

,dteba oexqg `l` ,dxiar epi` df xac ixdåok m`dééðúéðyi - §¦§§¨
ezepylïéîeî éabmiiepnd ,miypa miievndïéúéðúîadpyna - ©¥¦§©§¦¦

zwqerd epizpyna `le ,daezk `ll ze`vei od ok zngny ,oldl
.zc lr zxaerd dy`aàøwéòî ïéðLãk àzøåeçî àlàxexa - ¤¨§©©§¨¦§¨¦¥¦¨¨

ixac eli`e ,dligzn epx`iay itk `ed 'ziplew'd yexity xacd
.dy`a miievnd minen iabl mixen` `ziixad

äðùî
minen zngn ezy` z` yxbnd ly epic z` zxxan epizpyn
:dzaezka aiig `ed m`d ,dilr yiy mixcp zngn e` ,day
íéøãð äéìò eàöîðå ,íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨§¨¦§¦§§¨¤¨§¨¦
,okl mcew dxcpy mixcp dilr yiy xxazd oiyecwd xg`l -

,úLce÷î dðéàm` j` .i`pzd miiwzd `l ixdydñðkd`yp - ¥¨§¤¤§¨¨
,íúñ,d`yep `ed ok zpn lry edylk i`pz dl xn` `ly §¨

,íéøãð äéìò eàöîðå`l` ,mdil`n milha oiyecwd oi`àöz,hba §¦§§¨¤¨§¨¦¥¥
j`äaeúëa àlL.daezk dl oi` - ¤Ÿ¦§¨

dy`d z` ycwnd :sqep oice ,ïéîeî da ïéàL úðî ìòxg`l ©§¨¤¥¨¦
dyciwyïéîeî da eàöîð,oiyecwd mcew da eidy,úLce÷î dðéà ¦§§¨¦¥¨§¤¤

m` j` .i`pzd miiwzd `l ixdy,ïéîeî da eàöîðå íúñ dñðk§¨¨§¨§¦§§¨¦
àözj` ,hba.äaeúëa àlLminen dfi`a dpynd zyxtne ¥¥¤Ÿ¦§¨

:el` mipic exn`píéðäëa ïéìñBtä ïéîenä ìkdcear cearln ¨©¦©§¦§Ÿ£¦
,ycwnd ziaaíéLða ïéìñBt.dpyna xen`k §¦§¨¦

* * *

àøîâ
:`xnbd zl`eyàðååb éàä ék ïéLec÷ éab énð ïðúemb ixd - §©©¦©¥¦¦¦©©§¨

daiyn .minrt iax d`py recne ,ef dpyn epipy oiyeciw zkqna
:`xnbdàëä,o`k -déì àëéøèöéà úBaeúkepcnll iax jxved - ¨¨§¦§§¦¨¥

mixcp e` oinen da e`vnpe mzq dqpk m`y ,daezkd oic z`
,daezkd ipic `ed zkqnd ly dpipry itl ,daezk ila z`vei

eúBaeúk eèà ïéLec÷ àðzzligz z` mb jk ab` iax dpy - ¨¨¦¦¨§
eli`e .oiyecwd elha e`pz miiwzd `l m`y ,mixacd,íúä̈¨

,oiyecw zkqna,déì àëéøèöà ïéLec÷i`pzd lhazd m`y cnll ¦¦¦§§¦¨¥
e ,oiyecwd elhazd.ïéLec÷ eèà úBaeúk àðz̈¨§¨¦¦

* * *
:dpynd zwqer mixcp dfi`a zx`an `xnbdíeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦

eøîà íéøãð elàa ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaøm` ,dpynd ly oicd z` ©¦¦§¤§¨¨§¥§¨¦¨§
dxcpéãâáa èM÷úz àlLå ,ïéé äzLz àlLå ,øNa ìëàz àlL¤ŸŸ©¨¨§¤Ÿ¦§¤©¦§¤Ÿ¦§©¥§¦§¥

,íéðBòáö.dlra lr jka dpbzn `ide ,ytp iepir yi el` mixcpay ¦§¦
:`ziixan `xnbd jkl zriiqn,eøîà íéøãð elàa ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¥§¨¦¨§

,Lôð éepéò ïäa LiL íéøácoebk,ïéé äzLz àlLå ,øNa ìëàz àlL §¨¦¤¥¨¤¦¤¤¤ŸŸ©¨¨§¤Ÿ¦§¤©¦
.ïéðBòáö éãâáa èM÷úz àlLå§¤Ÿ¦§©¥§¦§¥¦§¦

àtt áø da éåä,ef dreny xe`iaa ozpe `yp `tt ax -àééäà- ©¥¨©¨¨©£¨
,ok exn` dpynd ly oic dfi` lr,àLéøà àîéìéàdy` ycwndy ¦¥¨©¥¨

,zycewn dpi` mixcp dilr e`vnpe mixcp dilr oi`y zpn lr
m` ,ytp iepir mda yiy el` mixcpa `weec edfy exn` df lre

,zycewn dpi` el` mixcpa `weec recn ,dywi okãéô÷ à÷c ïåék¥¨§¨¨¦
,llk mixcp dilr eidi `ly dpzde ycwnd citwde xg`n -

énð éléî ìk eléôà,dctwd el yi mixg` mixcp dilr eid m` s` - £¦¨¦¥©¦
.milha oiyecwde,àlàdxn`p ef dreny,àôéqàdqpk m`y ¤¨©¥¨

el` mixcpa `weec edfe ,daezk dl oi` mixcp dilr e`vnpe mzq
.ytp iepir mda yiy

:epizpyna xg` xe`iaíìBòì ,øîà éMà áødxn`p ef dreny ©©¦¨©§¨
elit`,àLéøàdf oic s`e ,oiyecwd elha i`pza dyciw m`y ©¥¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc zeaezk(iyiy meil)

éîc øétL ,dzì÷,dy`x lr gpend relw lqa `vzy jka ic - ©§¨©¦¨¥
ibdpn cvn mle` ,miawpd jezn ze`xp dizexryy s`úc'©

eléôà ,'úéãeäéa,øeñà énð dzì÷.cicxa dnvr dqkzy cr §¦£¦©§¨©¦¨
:df oipra oecip d`ian `xnbddzì÷ ,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©©¦¨¨©§¨

,dzlwa dy`x dqknd dy` -íeMî da ïéàxeqi`.Làø òeøt ¥¨¦¥©Ÿ
àøéæ éaø da éåä,df oica `xif iax dywzd -àëéäxzed okid - ©¥¨©¦¥¨¥¨

,dzlwa z`vl dy`l÷eMa àîéìéàixd ,miaxd zeyxa -úc ¦¥¨©©
àéä úéãeäé.'zicedi zc' cvn xacd xq`p ixd -,øöça àlàå §¦¦§¤¨§¨¥

zi`yx dpi` dzlw `lly rnyne ,my miievn mc` ipa oi`y
,xvga zkllúçz úáLBiL eðéáà íäøáàì úa zçðä àì ïk íà¦¥Ÿ¦©§¨©§©§¨¨¨¦¤¤¤©©

,dìòa`l s`e llk ieqik `la oxvga zekled miypd aexy oeik ©§¨
:`xnbd zvxzn .ozlwa,àðäk áø àîéúéàå ,éiaà øîàiax ixac ¨©©©¥§¦¥¨©©£¨

zxaerd dy`a ,exn`p opgeiå ,øöçì øöçîok dyeréBáî Cøã- ¥¨¥§¨¥§¤¤¨
ea z`vl `id zi`yx jkitle ,ea mixaer miax oi`y mewn

i`yx dpi` miyp` hrn ea yiy oeik j` ,dzlwazrixta z`vl z
.ynn y`x

* * *
:dpynd jynd z` `xnbd zx`an.'÷eMa äåBèå'zx`an §¨©

:`xnbd,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàzwqer dpyndady` ¨©©§¨¨©§¥§
däàøîz`,íãà éðáì äéúBòBøædryae ,miagx dicba ileexyy ©§¨§¤¨¦§¥¨¨

.dizerexf milbzne mileexyd miltep dici z` ddiabn `idy
:sqep yexitøîà àcñç áømyaäåBha ,éîéáàiab lr miheg ©¦§¨¨©£¦¦§¨

,dkixiãøåcr hegd ccxzne -äéðt ãâðkjk dyerde ,dhn ly §©§¤¤¨¤¨
.daezk `la z`veie ,zevixt jxc ef ixd mc` ipa ipta

:dpyna epipy cer.'íãà ìk íò úøaãîe':`xnbd zx`anøîà §©¤¤¦¨¨¨¨©
,ìàeîL øîà ,äãeäé áøepiidíéøeça íò ú÷çNîazliihn - ©§¨¨©§¥¦§©¤¤¦©¦

.dlha ixac zxacne mdnr
:el` mipiipra dyrn `xnbd d`ianàðîéæ ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¦§¨

àãç,zg` mrt -àá÷eò áøc déøúa àðìéæà÷ äåäjldn iziid - £¨£¨¨£¦§¨©§¥§©§¨
,`awer ax ixg`àiáøò àéääì déúéæçzil`rnyi dze`l izi`x £¦¥§©¦©§¦¨

dkìét àéãL à÷ äáúé äåäc,jlta deehe zayei dzidy -äåBèå ©£¨¨§¨¨©§¨¦§¨§¨
,hegãøåhegd ccxzde -äéðt ãâðk.dhn lyïðéúéæçc ïåék- §©§¤¤¨¤¨¥¨©£¦¦©

,ize` dz`xykdkìétì déz÷éñt,hegdn jltd z` dwzip - §¦§¥§¦§¨
edéúéãLe ,d`lde diptln eze` dkilyde -íìeò ,éì äøîà- §¦¥¨§¨¦¥

,xegaéì áäd z`,Cìtmixaca enr qpkdl ick jk dzyre ©¦¤¤
.dlv` elibxdlàúléî àá÷eò áø da øîàxn z`f d`xyk - ¨©¨©§¨¦§¨

.epizpyn ly oicl `nbec `edy dn xac diyrn lr xn` `awer
:`xnbd zxxan,da øîà éàî.dze` dnic oic dfi`l ,xnelk ©¨©¨
:`xnbd daiyn,da øîà '÷eMa äåBè' ,øîà àðéáødze`k epiide ¨¦¨¨©¨©¨©¨

.daezk `la `vzy dpyna dxkfedyìk íò úøaãî' ,éøîà ïðaø©¨¨¨§¥§©¤¤¦¨
.da øîà 'íãà̈¨¨©¨

:dpyna epipy cer.'åéðôa åéãìBé úìl÷îä óà ,øîBà ìeàL àaà'©¨¨¥©©§©¤¤§¨§¨¨
:`xnbd zx`an,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà`weec epi` df oic ¨©©§¨¨©§¥

s` `l` ,dlra ipta dlra ia` z` zllwnyk(åéãéìåé) úìl÷îa¦§©¤¤
åéãìBé][,dlra ixed -[åéãìBî] (åéãéìåî) éðôaly epa ipta - §¨¦§¥¨¨

.dlrae ding ceakl dyyg `ly oeik ,dlraéðîéñåConiqde - §¦¨¥
awri ixac ly weqtdn ,df ote`a s` zwqer dpyndy jkl

,epia`'éì eéäé ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà'(d gn ziy`xa), ¤§©¦§©¤¦§¥§¦§¦§¦
s` dpynd zpeek ,o`k s`e ,eipa md eli`k eipa ipa z` aiygdy
dlliw el`k dpicy ,eipa ipta dlra ixed z` zllwny dy`l

.dlra ipta mze`,äaø øîàoebk ,md dcedi iax ixac zpeek ¨©©¨
àéøà déìëéð ,déì äøîàcdix`d lk`i -,àáñì,ding z` epiide §¨§¨¥¥§¥©§¨§¨¨

ok dxn`edéøa étàa.aqd ly eckp ,dlra ly epa ipta - §©¥§¥
:dpyna epipy cer.'úéðìBwä óà øîBà ïBôøè éaø':`xnbd zx`an ©¦©§¥©©¨¦

ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .úéðìB÷ éàî,ad dy`dìB÷ úòîLî ©¨¦¨©©§¨¨©§¥§©§©©¨
lewa dlra mr dax -,LéîLz é÷ñò ìò,eipkyl mirnyp dixace ©¦§¥©§¦

.xaca yiiazn `ede
:'ziplewd' yexita sqep xe`ia d`ian `xnbdàðz àúéðúîa- §©§¦¨¨¨

,epipy `ziixaaúLnLîay ziaa dzhindìB÷ òîLðå ,Bæ øöça ¦§©¤¤§¨¥§¦§©¨
,úøçà øöça:`xnbd dgec .dl dyw yinyzdy iptn zwrevy §¨¥©¤¤

,dteba oexqg `l` ,dxiar epi` df xac ixdåok m`dééðúéðyi - §¦§§¨
ezepylïéîeî éabmiiepnd ,miypa miievndïéúéðúîadpyna - ©¥¦§©§¦¦

zwqerd epizpyna `le ,daezk `ll ze`vei od ok zngny ,oldl
.zc lr zxaerd dy`aàøwéòî ïéðLãk àzøåeçî àlàxexa - ¤¨§©©§¨¦§¨¦¥¦¨¨

ixac eli`e ,dligzn epx`iay itk `ed 'ziplew'd yexity xacd
.dy`a miievnd minen iabl mixen` `ziixad

äðùî
minen zngn ezy` z` yxbnd ly epic z` zxxan epizpyn
:dzaezka aiig `ed m`d ,dilr yiy mixcp zngn e` ,day
íéøãð äéìò eàöîðå ,íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨§¨¦§¦§§¨¤¨§¨¦
,okl mcew dxcpy mixcp dilr yiy xxazd oiyecwd xg`l -

,úLce÷î dðéàm` j` .i`pzd miiwzd `l ixdydñðkd`yp - ¥¨§¤¤§¨¨
,íúñ,d`yep `ed ok zpn lry edylk i`pz dl xn` `ly §¨

,íéøãð äéìò eàöîðå`l` ,mdil`n milha oiyecwd oi`àöz,hba §¦§§¨¤¨§¨¦¥¥
j`äaeúëa àlL.daezk dl oi` - ¤Ÿ¦§¨

dy`d z` ycwnd :sqep oice ,ïéîeî da ïéàL úðî ìòxg`l ©§¨¤¥¨¦
dyciwyïéîeî da eàöîð,oiyecwd mcew da eidy,úLce÷î dðéà ¦§§¨¦¥¨§¤¤

m` j` .i`pzd miiwzd `l ixdy,ïéîeî da eàöîðå íúñ dñðk§¨¨§¨§¦§§¨¦
àözj` ,hba.äaeúëa àlLminen dfi`a dpynd zyxtne ¥¥¤Ÿ¦§¨

:el` mipic exn`píéðäëa ïéìñBtä ïéîenä ìkdcear cearln ¨©¦©§¦§Ÿ£¦
,ycwnd ziaaíéLða ïéìñBt.dpyna xen`k §¦§¨¦

* * *

àøîâ
:`xnbd zl`eyàðååb éàä ék ïéLec÷ éab énð ïðúemb ixd - §©©¦©¥¦¦¦©©§¨

daiyn .minrt iax d`py recne ,ef dpyn epipy oiyeciw zkqna
:`xnbdàëä,o`k -déì àëéøèöéà úBaeúkepcnll iax jxved - ¨¨§¦§§¦¨¥

mixcp e` oinen da e`vnpe mzq dqpk m`y ,daezkd oic z`
,daezkd ipic `ed zkqnd ly dpipry itl ,daezk ila z`vei

eúBaeúk eèà ïéLec÷ àðzzligz z` mb jk ab` iax dpy - ¨¨¦¦¨§
eli`e .oiyecwd elha e`pz miiwzd `l m`y ,mixacd,íúä̈¨

,oiyecw zkqna,déì àëéøèöà ïéLec÷i`pzd lhazd m`y cnll ¦¦¦§§¦¨¥
e ,oiyecwd elhazd.ïéLec÷ eèà úBaeúk àðz̈¨§¨¦¦

* * *
:dpynd zwqer mixcp dfi`a zx`an `xnbdíeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦

eøîà íéøãð elàa ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaøm` ,dpynd ly oicd z` ©¦¦§¤§¨¨§¥§¨¦¨§
dxcpéãâáa èM÷úz àlLå ,ïéé äzLz àlLå ,øNa ìëàz àlL¤ŸŸ©¨¨§¤Ÿ¦§¤©¦§¤Ÿ¦§©¥§¦§¥

,íéðBòáö.dlra lr jka dpbzn `ide ,ytp iepir yi el` mixcpay ¦§¦
:`ziixan `xnbd jkl zriiqn,eøîà íéøãð elàa ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¥§¨¦¨§

,Lôð éepéò ïäa LiL íéøácoebk,ïéé äzLz àlLå ,øNa ìëàz àlL §¨¦¤¥¨¤¦¤¤¤ŸŸ©¨¨§¤Ÿ¦§¤©¦
.ïéðBòáö éãâáa èM÷úz àlLå§¤Ÿ¦§©¥§¦§¥¦§¦

àtt áø da éåä,ef dreny xe`iaa ozpe `yp `tt ax -àééäà- ©¥¨©¨¨©£¨
,ok exn` dpynd ly oic dfi` lr,àLéøà àîéìéàdy` ycwndy ¦¥¨©¥¨

,zycewn dpi` mixcp dilr e`vnpe mixcp dilr oi`y zpn lr
m` ,ytp iepir mda yiy el` mixcpa `weec edfy exn` df lre

,zycewn dpi` el` mixcpa `weec recn ,dywi okãéô÷ à÷c ïåék¥¨§¨¨¦
,llk mixcp dilr eidi `ly dpzde ycwnd citwde xg`n -

énð éléî ìk eléôà,dctwd el yi mixg` mixcp dilr eid m` s` - £¦¨¦¥©¦
.milha oiyecwde,àlàdxn`p ef dreny,àôéqàdqpk m`y ¤¨©¥¨

el` mixcpa `weec edfe ,daezk dl oi` mixcp dilr e`vnpe mzq
.ytp iepir mda yiy

:epizpyna xg` xe`iaíìBòì ,øîà éMà áødxn`p ef dreny ©©¦¨©§¨
elit`,àLéøàdf oic s`e ,oiyecwd elha i`pza dyciw m`y ©¥¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zeaezk(ycew zay meil)

áøc déîòè àîéz àìm`y xne`d ax ly enrhy xn`z l` - Ÿ¥¨©§¥§©
y meyn `ed ,zycewn `id ixd mzq dqpke i`pz lr dycwïåék¥¨

,íúñ dñðkL,i`pzd zxkfd `lldéàðúì déìçà éìeçàgiked - ¤§¨¨§¨©¥©£¥¦§¨¥
xefgl ezpeeke ,oiyecwd zra dpzdy e`pz z` lgny dfa
mb dl yiy `vnp ef `xaq itle ,i`pz mey `ll d`iaa dycwle

,daezkáøc àîòè àlà`edúìéòa Búìéòa äNBò íãà ïéàL éôì ¤¨©§¨§©§¦¤¥¨¨¤§¦¨§¦©
,úeðæj` ,i`pz `ll ez`iaa dycwl oiekzn `ed ok zngn wxe §

eidi m`y `id ezpeeke ,e`pz z` lgn `l daezkd aeig iabl
.dligzn dpzdy itke ,dzaezka aiigzi `l ,mixcp dilr

dyer mc` oi`y meyn `ed ax ly enrh m` :`xnbd zl`ey
,zepf zlira ezliraàðîéæ àãç da éâéìt àäax ewlg xak ixd - ¨§¦¥¨£¨¦§¨

,zg` mrt df xaca l`enyeäðàéî àlL äpè÷ ,øîzàcdnezi - §¦§©§©¨¤Ÿ¥£¨
elireiy minkg epwzy ,dzephwa dn`e dig` de`iydy dphw
,[hb `ll z`veie] mlhale mda o`nl dcia j` ,el` oiyecw

,äìécâäåe dp`in jk xg`e ,dzelcba dlra dilr `aeäãîò §¦§¦¨¨§¨
úàOéðå.xg` mc`l,éðMî èb äëéøö ïéà ,øîà áøep`y oeik §¦¥©¨©¥§¦¨¥¦¥¦

dycwl oiekzd oey`xd dlra zgz dlicbdyky mixne`
dphw ly diyeciw oi` dxezd ony rcei `ed ixdy ,ez`iaa
diyecwy dzr `vnpe ,zepf zlira ezlira dyer epi`e ,melk
,llk eqtz `l ipyd iyecwe ,dxezd on milirend dlecb iyecw

.hb epnn dkixv dpi` okle,éðMî èb äëéøö ,øîà ìàeîLeoeik §¥¨©§¦¨¥¦¥¦
,zepf zlira ezlira dyer mc` oi`y df oecipa mixne` oi`y
oeike ,lrea `ed mipey`xd oiyecw zrc lr lread lk `l`
oiyecw dyciwe xfg `le ,opaxcn eid mipey`xd eiyeciwy

ipyd iyecw elg ,`ziixe`coecpa l`enye ax ewlgp xaky oeike .
ewlgpe eay recn ,zepf zlira ezlira dyer mc` m`d ,df

.mzq dqpke i`pz lr dyciwyk ,epizpyn ly oecpa mb yexita
:`xnbd daiynàëéøöyexita welgl l`enye ax ekxved - §¦¨

meyn ,mixwnd ipyaàéääa øîzà éàcmzwelgn dzid m` - §¦¦§©§©¦
`weecy mixeaq epiid ,z`ype dlicbdy dphw iabl wx zipyp

áø øîà÷ àéääa,zepf zlira ezlira dyer mc` oi`yíeMî §©¦¨¨©©¦
äàðz àkéìãrcei mc` lke ,eiyecwa i`pz lk did `l ixdy - §¥¨§¨¨

`ed dlicbdyny i`ce okle ,melk dphw iyeciw oi` dxezd ony
.zepf zlira ezlira didz `ly ick ,ez`iaa dycwl oiekzn

àäa ìáà,mzq dqpke i`pz lr dyciwa -äàðz àkéàc- £¨§¨§¦¨§¨¨
,mixcp dilr oi`y i`pza dyciwyì déì éãBî àîéàìàeîL- ¥¨¥¥¦§¥

xefgl oiekzn epi`y l`enyl dfa dceiy xnel mixeaq epiid
,mixcp dilr yiy ezrca dlrn epi`y oeik ,ez`iaa dycwle
`idy oeike mixcp dilr oi`y jka diyeciw z` dpzd `ed ixdy

.e`pz z` dniiwy xeaq `ed el z`yip
:zx`ane `xnbd dkiynnàäa øîzà éàåzxn`p dzid m`e - §¦¦§©§¨

mixeaq epiid ,mzq dqpke i`pz lr dyciw oica wx mzwelgn
`weecyìàeîL øîà÷ àäa,d`iaa aey dycwl ezpeek oi`y §¨¨¨©§¥

`ed `l` ,mixcp dilr yiy ezrca dlrn epi`y oeik ,i`pz `ll
,mixcp dilr oi`e d`pz z` dniiw `idy xeaqa ìáàCädphwa - £¨§©

,z`ype dlicbdyáøì déì éãBî àîéàdcen `edy xn`p `ny - ¥¨¥¥§©
iyecw oi`y rci oey`xdy oeik ,ipyn hb dkixv dpi`y ,axl
xg`l d`iaa dycwle xefgl oiekzd i`ceae ,miliren dphw

.dlicbdyàëéøö.zenewnd ipya yexita welgl ekxved okl - §¦¨
i`pza dycw m`y xne`d ,l`eny lr epizpynn dywn `xnbd

:hb epnn dkixv dpi` mzq dqpkeïðz,epizpynaíúñ dñðk §©§¨¨§¨
.äaeúëa àlL àöz íéøãð äéìò eàöîðå,wiicl yieàeä äaeúk §¦§§¨¤¨§¨¦¥¥¤Ÿ¦§¨§¨

àéòa àìc,zlawn dpi` daezk wx -àéòa àhéb àähbl j` - §Ÿ¨£¨¨¦¨¨£¨
e ,oiyecwd elgy oeik ,epnn `id dwewfåàì éàîdf oic oi` m`d - ©¨

y ote`a wqer,íúñ dñðëe éàðz ìò dLcé÷zwqerd `yixd enke ¦§¨©§©§¨¨§¨
ok m`e ,i`pz lr dyciwy ote`aìàeîLc àzáeézo`kn dyw - §§¨¦§¥

dpi` mzq dqpke i`pz lr dycw m`y xne`d ,l`eny ixac lr
oiyeciwd elg `le e`pz lr lgen epi`y oeik ,hb epnn dkixv
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miwxt dyelya` cenr br sc ± iriax wxtzeaezk
àîéú àì.dyxbn m` dl azinl ira daezke ,di`pzl ileg` ax xaqw Ðàîòè àìà

áøãelit`e ,oiyeciw myl lrae ,zepf zlira ezlira dyer mc` oi` xaqwc ,hb oiprl Ð

`penn oiprl la` .mixcp dilr `vniÐdi`pzamixcp dilr `vni m`y ,i`wÐ`vz

.daezk `laäðè÷.dnezi Ðäðàéî àìù.dzephwa Ðäìéãâäåjk xg`e ,dilr `ae Ð

.zqipe dcnre ,dp`inéðùî èâ äëéøö ïéàÐ

`ed rceic ,oiyecw myl dilr `a dlcb ikc

.melk dphw iyeciw oi`yéðùî èâ äëéøöÐ

.lrea mipey`xd oiyecw zrc lr lread lkc

,ipyl dxeq`y l`eny dcenc ab lr s`e

zad oi`c (`,ap dcp) `id dnly dpync

zexry izy d`iadyn zp`nnÐ`din hb

`l dlecb opax ixn`c `dc ;dipin `ira

zp`nnÐ`ziixe`c :xaq axe .`ed opaxcn

licbzyn lira ikc meyn ,`idÐoiyecw myl

lira.äàðú àëéìãoi`y oircei lkde Ð

.oiyecw myl lrae xnbe ,melk dphw dyrna

äàðú àëéàãmiiwzy `ed xaqe Ð,d`pz

dil `aqpine li`edcÐ`le ,xcp dilr oi`

utg epi`c ,oiyeciw myl leral dizrc` wiqn

.zipxcp dy`aìàåîù øîà÷ àäáoeikc Ð

ipz`cÐ.zipxcpa utg epi`c ,jinq i`pz`

'åë äùãé÷ åàì éàî.i`w `yix` `tiqe Ð

`penn oiprlc ,`ira `lc `ed daezk :xn`we

`hib la` .i`pz lig` `lÐmixcp dlr gkzyn i`c .lra oiyecw mylc ,`iraÐ`l

.axk ,zepf ezlira `dz
àì
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àìdl `die :qxhpewa yxit Ð di`pzl dilg` ileg` mzq dqpkc oeik axc `nrh `niz

xninl ivn `lc `hiyt ?`niz `l xn`w i`n ok m`c :wgvi epiaxl dywe .daezk

,`id `kxit e`lc d`xpe !daezk `la `vz mzq dqpk :oizipzna `icda opz `dc ,ikd

epiaxe .di`pzl lig` ileg`c ,xn`w lraa `kde .lra `lya oizipzn inewe`l ivn dedc

s` ,dqpkc oeik axc `nrh `niz `l :yxit wgvi

dkixv `dze ,di`pzl dilg` lra `lc ab lr

.oizipzna opzck ,dl zil i`ce daezk ,edine .hb

ezlira lrea mc` oi`c meyn axc `nrh `l`

,xfrl` iax xn` `ler` `bilte .zepf zlira

,hb dkixvc `nlr ilek ecen lraac onwl xn`c

m`e .lra `lya `l` l`enye ax ibilt `le

lrea mc` l`enylc rnyn `kdc :xn`z

zenaiac :dywe .oi`eypa i`pz yie ,zepf zlira

mixne` i`ny zia :opz (`,fw) "i`ny zia" wxta

xn` :`xnba opixn`e ,zeqex` `l` oip`nn oi`

i`ny ziac `nrh i`n :l`eny xn` dcedi ax

d`eyp zxn` i`e ,oi`eypa i`pz oi`y itl Ð

`nl` .oi`eypa i`pz yi xninl iz` Ð o`nz

inp lld ziac !oi`eypa i`pz oi`c l`eny xaq

,xfbinl `kilc ixaqc meyn `l` ibilt `l

`d la` .edpip opaxc dphw i`eypc irci rcinc

ozp oa dcedi epiaxe !oi`eypa i`pz oi`c Ð ecen

epiax xne`e .ax xn` dcedi ax xn` :mzd dibn

.hb dkixv dpi` lkd ixac zg` dy` zerhac onwl xn`c ,daxl melk lired `ly :wgvi

`ki` i`n dlrap `le dtegl dqpkp :jixt mzdc ,cere .oi`eypa i`pz yi inp axl `nl`

ziac `nrh yxtn ded `l iia`c :wgvi epiax uxize .dtega i`pz oi`y itl :ipyne ?xninl

iax xn` `lerk mzdc `ibeqe .oi`eypa i`pz yic meyn `l` 'ek irci rcinc meyn lld

iywz Ð "l`eny xn`" opiqxb i`c ;ozp oa dcedi epiaxk "ax xn`" :dibdl jixvc d`xpe .oi`eypa i`pz oi`c ,hb epnid dkixv lkd ixac Ð lrae i`pz lr ycwnd :onwl xn`c ,xfrl`

`id ixd dnaic ,l`enye axc `zbelt iab (a,dv zenai) "dax dy`d" idliya xn`c `de .i`pz yic l`eny xaq lra `la xfrl` iax xn` `lerlc ,dlrap `le dtegl dqpkpn dil

zelibx oi`c meyn `l` ,xn`w d`pz ipdn `lc meyn `l Ð oi`eypa i`pz oi`c meyn iqei iaxc dizlin yxtnc ,i`w `gtp wgvi iaxc` l`enyc `pyil cgl iia` xn`wc ,yi` zy`k

:mzd l`eny xn`wc `d oigxk lr yxtl jixv oke .oi`eyp zrya ixcd `le ilgne ixnb e` ,`yiln rpnie rciy e` ,`ed zelibxc .oiyecwa didy i`pz zngn oilhazn oi`eyp eidiy

oi` :yexit Ð oi`eypa i`pz oi`y itl :yxit ikde .df oipra i`ny ziac `idd mb yxtn miig epiax axde .i`pz yic ecen `nlr ilekc oiyecwae ,ixii` oiyecwac Ð yi` zy`k dpi`

!zelibx oi` `d ?elhazp i`pz zngny xnel mc` al lr dlri ike :yexit .dinza Ð oi`eypa i`pz yi xninl iz` Ð o`nz d`eyp zxn` i`e .i`pz mey zngn oi`eyp elhaziy zelibx

lr dyciwc oeik ?hb dkixve ,di`pzl dilg` ileg`c lra `la dqpkc xninl oizrc `wlq ikide :xn`z m`e .hb `la d`vei yi` zy`c exn`i `l` ,irci `l inp zephw iyeciw zngne

xnel ivnz m` elit`e .`gip Ð dpew dteg i` ,edine ?dpycwie xefgi `l m` ,jk xg`e i`pzd legni elit` liren dne ,zycewn dpi` ok m` Ð mixcp dilr eide ,mixcp dilr oi`y i`pz

.i`pzd legn `di Ð seqal dpqipki m`y ,jkl ezrc did oiyeciw zryac xninl epivn Ð dpew dpi` dtegc

àìàÐ 'ek mc` oi`c meyn axc `nrhok m` Ð sqk iyecw elge i`pzd lgn jkitle ,zepf zlira ezlira lrea mc` oi`c yxtp m`c .dliraa ycwl oiekzp jk zngny yxtl jixv

,i`pz lr dqpke i`pz lr dycw elit` axlc ,d`xpe !mipey`xd oiyecw zngn zycewn `kde ,oiyeciw myl lray itl zycewn mzdc ?`pnif `cg da ebilti` `de :jixt i`n

it lr s` ,l`enye axc `zbelta ibiltc dil `gip ded Ð zg` dy` zerha ibilt eed i`c rnyn ,'ek zpn lr jilrea ipixdc `iddn onwl daxl dywncn .hb dkixv Ð lrae li`ed

.daezk meyn `l` oiyeciwd xezql i`pz ciar `le ,dlira zrya dpzdyàäåxn`c `dc `pin` ded Ð `ziinw xnzi` i`c ,ikixv ediieexz `de :dniz Ð `pnif `cg da ebilti`

hb dkixv l`eny xn`wc `d `pin` ded Ð `ziixza xnzi` i`e .hb dkixv ded inp ipyn `nlc Ð xg` dyciw m`e .oiyeciw myl lra i` `prci `lc ;wtqn epiid Ð hb dkixv ax

cgac ?zenewn ipya da ebilti` i`n`e ,`pnif `cg da ebilti` `de :jixt ikdc ,wgvi epiax xne`e !lra oiyeciw myl `nyc ,`ziixe`cn hb dkixv inp oey`xne ,wtqn epiid Ð ipyn

:`nil `ziixza jda e` .ipyn `l` oey`xn hb dkixv dpi` :xn` l`enye ,ipyn `le oey`xn hb dkixv :xn` ax ,lrae i`pz lr dyciw :xninl dil ded ikde .opireny`l ivn ied jpdn

.dkixv opaxcn la` ,dxezd on oey`xn hb dkixv dpi`e ,ipyn hb dkixv :xn` l`enye .oey`xn hb dkixve ,ipyn hb dkixv dpi` :xn` ax ;z`yipe dcnre dlicbde

ìàåîùå(`) `vze licbzy cr oiznz e`l m`e dp`in Ð dp`in m` :l`ilnb oax xn` ,dlecb ly dlra zn iab (`,hw) "i`ny zia" wxta zenaia opzc `de Ð ipyn hb dkixv xn`

`nzqa l`enyle ,dycwy enk lrae elv` dlcby ef iede ,dl dklde dnai dxhtpc ,dnai zeg` ycwnk dil iedc l`ilnb oaxc `nrhc ,`xnba yxtne .dy` zeg` meyn

ick ,oiyeciw myl lrea `nzqa elit` ,eiptl odizy ezy`e eznaic oeik ,mzdc :wgvi epiax xne` cere .oiyeciw myl lray `icda yxtn mzdc xnel jixv Ð oiyeciw myl lrea epi`

zc :dyw edine .dwif oi` xaq l`ilnb oaxc ,ciar `l `xeqi`e .eznain dil `gip ezy`ac ,epnn eznai zegcl,elv` dlcbe dphw `idyk dxifgdyk xfrl` iaxc opaxcn l`enyl iyw

;yxityk inwe`l epivn `lc .mzq lreayk Ð oigxk lr `l` .daxl onwl icin dpin jixt ied `l ok m`c Ð oiyeciw myl lreay yxityk `nwe`l `kile !oiyeciw myl lrea `nzqac

l`eny (`,cr) onwl xn`c l`rnyi iaxk ,inp i` .epw `l Ð elra m` :onwl xn`c ,dcedi oa oerny iaxk dil xaq l`enyc :wgvi epiax xne`e !dlecb `idyk dxifgd epiid Ð ok m`c

.'ek dytzp `l `ide :l`rnyi iax meynàéääáxn`w `idda Ð `da xnzi` i`c :mzd `zi` ikde .`kti` edl jixvn (`,iw) "i`ny zia" wxta zenaia Ð d`pz `kilc ax xn`w

la` .sqk iyeciw elegiy ezrca dide ,di`pzl dilg`c xninl ol zi` zepf zlira ezlira lrea mc` oi`c meyn :yexit .di`pzl dilg` ileg` Ð lrac oeike ,d`pz `ki`c meyn ,ax

lrae i`pz lr ycwnd (a,cr) onwl xn`c xfrl` iaxc `ail`c ,dketd `xaq myly dn lr denzl oi`e .l`enyl dcen `ni` Ð opaxc oiyeciw my yi ixdy ,zepf zlira `kilc ,`da

meyn Ð epiide ,dp`in `ly dphwa axc` bilt ikd elit` Ð opaxc oiyeciw iede 'ek lrea mc` oi`c l`eny dcenc ab lr s`c ,mzdc `xaq xninl ol zi` Ð hb epnid dkixv lkd ixac

.opaxc oiyeciw `ki`e li`ed ,zepf zlira mzd jiiy `lcàúáåéúåiax meyn oizipznc mzq gipdl el oi` mewn lkn Ð dil `xiaq diax l`rnyi iaxkc ab lr s`e Ð l`enyc
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אלול, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט מנ"א בו כותב על ענין המחשבות זרות שמבלבלים אותו מזמן לזמן 
וביותר בזמן התפלה.

והנה עליו להתפלל מתוך הסידור וגם במקום שצריך להתבונן צריך להיות הסידור פתוח לפניו 
וכשירגיש שמתחילות מחשבות לשוטט יביט בסידור וידוע מרז"ל אותיות מאירות, וצריך שיהי' לו 
פני זקן בלקו"ת  ענינים מתורת החסידות חקוקים בזכרונו בתיבותיהם ומהם הדרוש והדרת  איזה 
סוף פ' קדושים, וכן יתן קודם התפלה בבקר - בימות החול - איזה פרוטות לצדקה מזמן לזמן ויצוה 
לבדוק התפילין שלו והשי"ת יצליחו בעבודה ובלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ואל ילך בגדולות 

ובנפלאות וידוע הפי' עובד אלקים שזהו עבודה ויגיעה קשה וכמבואר בתניא ובמאמרי דא"ח.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכג miwxt dyelya` cenr br sc ± iriax wxtzeaezk
àîéú àì.dyxbn m` dl azinl ira daezke ,di`pzl ileg` ax xaqw Ðàîòè àìà

áøãelit`e ,oiyeciw myl lrae ,zepf zlira ezlira dyer mc` oi` xaqwc ,hb oiprl Ð

`penn oiprl la` .mixcp dilr `vniÐdi`pzamixcp dilr `vni m`y ,i`wÐ`vz

.daezk `laäðè÷.dnezi Ðäðàéî àìù.dzephwa Ðäìéãâäåjk xg`e ,dilr `ae Ð

.zqipe dcnre ,dp`inéðùî èâ äëéøö ïéàÐ

`ed rceic ,oiyecw myl dilr `a dlcb ikc

.melk dphw iyeciw oi`yéðùî èâ äëéøöÐ

.lrea mipey`xd oiyecw zrc lr lread lkc

,ipyl dxeq`y l`eny dcenc ab lr s`e

zad oi`c (`,ap dcp) `id dnly dpync

zexry izy d`iadyn zp`nnÐ`din hb

`l dlecb opax ixn`c `dc ;dipin `ira

zp`nnÐ`ziixe`c :xaq axe .`ed opaxcn

licbzyn lira ikc meyn ,`idÐoiyecw myl

lira.äàðú àëéìãoi`y oircei lkde Ð

.oiyecw myl lrae xnbe ,melk dphw dyrna

äàðú àëéàãmiiwzy `ed xaqe Ð,d`pz

dil `aqpine li`edcÐ`le ,xcp dilr oi`

utg epi`c ,oiyeciw myl leral dizrc` wiqn

.zipxcp dy`aìàåîù øîà÷ àäáoeikc Ð

ipz`cÐ.zipxcpa utg epi`c ,jinq i`pz`

'åë äùãé÷ åàì éàî.i`w `yix` `tiqe Ð

`penn oiprlc ,`ira `lc `ed daezk :xn`we

`hib la` .i`pz lig` `lÐmixcp dlr gkzyn i`c .lra oiyecw mylc ,`iraÐ`l

.axk ,zepf ezlira `dz
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àìdl `die :qxhpewa yxit Ð di`pzl dilg` ileg` mzq dqpkc oeik axc `nrh `niz

xninl ivn `lc `hiyt ?`niz `l xn`w i`n ok m`c :wgvi epiaxl dywe .daezk

,`id `kxit e`lc d`xpe !daezk `la `vz mzq dqpk :oizipzna `icda opz `dc ,ikd

epiaxe .di`pzl lig` ileg`c ,xn`w lraa `kde .lra `lya oizipzn inewe`l ivn dedc

s` ,dqpkc oeik axc `nrh `niz `l :yxit wgvi

dkixv `dze ,di`pzl dilg` lra `lc ab lr

.oizipzna opzck ,dl zil i`ce daezk ,edine .hb

ezlira lrea mc` oi`c meyn axc `nrh `l`

,xfrl` iax xn` `ler` `bilte .zepf zlira

,hb dkixvc `nlr ilek ecen lraac onwl xn`c

m`e .lra `lya `l` l`enye ax ibilt `le

lrea mc` l`enylc rnyn `kdc :xn`z

zenaiac :dywe .oi`eypa i`pz yie ,zepf zlira

mixne` i`ny zia :opz (`,fw) "i`ny zia" wxta

xn` :`xnba opixn`e ,zeqex` `l` oip`nn oi`

i`ny ziac `nrh i`n :l`eny xn` dcedi ax

d`eyp zxn` i`e ,oi`eypa i`pz oi`y itl Ð

`nl` .oi`eypa i`pz yi xninl iz` Ð o`nz

inp lld ziac !oi`eypa i`pz oi`c l`eny xaq

,xfbinl `kilc ixaqc meyn `l` ibilt `l

`d la` .edpip opaxc dphw i`eypc irci rcinc

ozp oa dcedi epiaxe !oi`eypa i`pz oi`c Ð ecen

epiax xne`e .ax xn` dcedi ax xn` :mzd dibn

.hb dkixv dpi` lkd ixac zg` dy` zerhac onwl xn`c ,daxl melk lired `ly :wgvi

`ki` i`n dlrap `le dtegl dqpkp :jixt mzdc ,cere .oi`eypa i`pz yi inp axl `nl`

ziac `nrh yxtn ded `l iia`c :wgvi epiax uxize .dtega i`pz oi`y itl :ipyne ?xninl

iax xn` `lerk mzdc `ibeqe .oi`eypa i`pz yic meyn `l` 'ek irci rcinc meyn lld

iywz Ð "l`eny xn`" opiqxb i`c ;ozp oa dcedi epiaxk "ax xn`" :dibdl jixvc d`xpe .oi`eypa i`pz oi`c ,hb epnid dkixv lkd ixac Ð lrae i`pz lr ycwnd :onwl xn`c ,xfrl`

`id ixd dnaic ,l`enye axc `zbelt iab (a,dv zenai) "dax dy`d" idliya xn`c `de .i`pz yic l`eny xaq lra `la xfrl` iax xn` `lerlc ,dlrap `le dtegl dqpkpn dil

zelibx oi`c meyn `l` ,xn`w d`pz ipdn `lc meyn `l Ð oi`eypa i`pz oi`c meyn iqei iaxc dizlin yxtnc ,i`w `gtp wgvi iaxc` l`enyc `pyil cgl iia` xn`wc ,yi` zy`k

:mzd l`eny xn`wc `d oigxk lr yxtl jixv oke .oi`eyp zrya ixcd `le ilgne ixnb e` ,`yiln rpnie rciy e` ,`ed zelibxc .oiyecwa didy i`pz zngn oilhazn oi`eyp eidiy

oi` :yexit Ð oi`eypa i`pz oi`y itl :yxit ikde .df oipra i`ny ziac `idd mb yxtn miig epiax axde .i`pz yic ecen `nlr ilekc oiyecwae ,ixii` oiyecwac Ð yi` zy`k dpi`

!zelibx oi` `d ?elhazp i`pz zngny xnel mc` al lr dlri ike :yexit .dinza Ð oi`eypa i`pz yi xninl iz` Ð o`nz d`eyp zxn` i`e .i`pz mey zngn oi`eyp elhaziy zelibx

lr dyciwc oeik ?hb dkixve ,di`pzl dilg` ileg`c lra `la dqpkc xninl oizrc `wlq ikide :xn`z m`e .hb `la d`vei yi` zy`c exn`i `l` ,irci `l inp zephw iyeciw zngne

xnel ivnz m` elit`e .`gip Ð dpew dteg i` ,edine ?dpycwie xefgi `l m` ,jk xg`e i`pzd legni elit` liren dne ,zycewn dpi` ok m` Ð mixcp dilr eide ,mixcp dilr oi`y i`pz

.i`pzd legn `di Ð seqal dpqipki m`y ,jkl ezrc did oiyeciw zryac xninl epivn Ð dpew dpi` dtegc

àìàÐ 'ek mc` oi`c meyn axc `nrhok m` Ð sqk iyecw elge i`pzd lgn jkitle ,zepf zlira ezlira lrea mc` oi`c yxtp m`c .dliraa ycwl oiekzp jk zngny yxtl jixv

,i`pz lr dqpke i`pz lr dycw elit` axlc ,d`xpe !mipey`xd oiyecw zngn zycewn `kde ,oiyeciw myl lray itl zycewn mzdc ?`pnif `cg da ebilti` `de :jixt i`n

it lr s` ,l`enye axc `zbelta ibiltc dil `gip ded Ð zg` dy` zerha ibilt eed i`c rnyn ,'ek zpn lr jilrea ipixdc `iddn onwl daxl dywncn .hb dkixv Ð lrae li`ed

.daezk meyn `l` oiyeciwd xezql i`pz ciar `le ,dlira zrya dpzdyàäåxn`c `dc `pin` ded Ð `ziinw xnzi` i`c ,ikixv ediieexz `de :dniz Ð `pnif `cg da ebilti`

hb dkixv l`eny xn`wc `d `pin` ded Ð `ziixza xnzi` i`e .hb dkixv ded inp ipyn `nlc Ð xg` dyciw m`e .oiyeciw myl lra i` `prci `lc ;wtqn epiid Ð hb dkixv ax

cgac ?zenewn ipya da ebilti` i`n`e ,`pnif `cg da ebilti` `de :jixt ikdc ,wgvi epiax xne`e !lra oiyeciw myl `nyc ,`ziixe`cn hb dkixv inp oey`xne ,wtqn epiid Ð ipyn

:`nil `ziixza jda e` .ipyn `l` oey`xn hb dkixv dpi` :xn` l`enye ,ipyn `le oey`xn hb dkixv :xn` ax ,lrae i`pz lr dyciw :xninl dil ded ikde .opireny`l ivn ied jpdn

.dkixv opaxcn la` ,dxezd on oey`xn hb dkixv dpi`e ,ipyn hb dkixv :xn` l`enye .oey`xn hb dkixve ,ipyn hb dkixv dpi` :xn` ax ;z`yipe dcnre dlicbde

ìàåîùå(`) `vze licbzy cr oiznz e`l m`e dp`in Ð dp`in m` :l`ilnb oax xn` ,dlecb ly dlra zn iab (`,hw) "i`ny zia" wxta zenaia opzc `de Ð ipyn hb dkixv xn`

`nzqa l`enyle ,dycwy enk lrae elv` dlcby ef iede ,dl dklde dnai dxhtpc ,dnai zeg` ycwnk dil iedc l`ilnb oaxc `nrhc ,`xnba yxtne .dy` zeg` meyn

ick ,oiyeciw myl lrea `nzqa elit` ,eiptl odizy ezy`e eznaic oeik ,mzdc :wgvi epiax xne` cere .oiyeciw myl lray `icda yxtn mzdc xnel jixv Ð oiyeciw myl lrea epi`

zc :dyw edine .dwif oi` xaq l`ilnb oaxc ,ciar `l `xeqi`e .eznain dil `gip ezy`ac ,epnn eznai zegcl,elv` dlcbe dphw `idyk dxifgdyk xfrl` iaxc opaxcn l`enyl iyw

;yxityk inwe`l epivn `lc .mzq lreayk Ð oigxk lr `l` .daxl onwl icin dpin jixt ied `l ok m`c Ð oiyeciw myl lreay yxityk `nwe`l `kile !oiyeciw myl lrea `nzqac

l`eny (`,cr) onwl xn`c l`rnyi iaxk ,inp i` .epw `l Ð elra m` :onwl xn`c ,dcedi oa oerny iaxk dil xaq l`enyc :wgvi epiax xne`e !dlecb `idyk dxifgd epiid Ð ok m`c

.'ek dytzp `l `ide :l`rnyi iax meynàéääáxn`w `idda Ð `da xnzi` i`c :mzd `zi` ikde .`kti` edl jixvn (`,iw) "i`ny zia" wxta zenaia Ð d`pz `kilc ax xn`w

la` .sqk iyeciw elegiy ezrca dide ,di`pzl dilg`c xninl ol zi` zepf zlira ezlira lrea mc` oi`c meyn :yexit .di`pzl dilg` ileg` Ð lrac oeike ,d`pz `ki`c meyn ,ax

lrae i`pz lr ycwnd (a,cr) onwl xn`c xfrl` iaxc `ail`c ,dketd `xaq myly dn lr denzl oi`e .l`enyl dcen `ni` Ð opaxc oiyeciw my yi ixdy ,zepf zlira `kilc ,`da

meyn Ð epiide ,dp`in `ly dphwa axc` bilt ikd elit` Ð opaxc oiyeciw iede 'ek lrea mc` oi`c l`eny dcenc ab lr s`c ,mzdc `xaq xninl ol zi` Ð hb epnid dkixv lkd ixac

.opaxc oiyeciw `ki`e li`ed ,zepf zlira mzd jiiy `lcàúáåéúåiax meyn oizipznc mzq gipdl el oi` mewn lkn Ð dil `xiaq diax l`rnyi iaxkc ab lr s`e Ð l`enyc
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éìeçà íúñ dñðkL ïåék áøc déîòè àîéz àì̈¥¨©§¥§©¥¨¤§¨¨§¨©¥
íãà ïéàL éôì :áøc àîòè àlà .déàðúì déìçà©§¥¦§¨¥¤¨©£¨§©§¦¤¥¨¨
àãç da éâéìt àä .úeðæ úìéòa Búìéòa äNBò¤§¦¨§¦©§¨§¦¦¨£¨
äãîò ,äìécâäå ,äðàéî àlL äpè÷ :øîzàc !àðîéæ¦§¨§¦§©§©¨¤Ÿ¥£¨§¦§¦¨¨§¨
ìàeîLe ,éðMî èb äëéøö ïéà :øîà áø .úàOéðå§¦¥©¨©¥§¦¨¥¦¥¦§¥
àéääa øîzà éàc ,àëéøö !éðMî èb äëéøö :øîà̈©§¦¨¥¦¥¦§¦¨§¦¦§©§©¦

¯ìáà .dàðz àkéìc íeMî ,áø øîà÷ àéääa§©¦¨¨©©¦§¥¨§¨¨£¨
dàðz àkéàc ,àäa¯ì déì éãBî àîéà.ìàeîL §¨§¦¨§¨¨¥¨¥¥¦§¥

àäa øîzà éàå¯Cäa ìáà ,ìàeîL øîà÷ àäa §¦¦§©§¨§¨¨¨©§¥£¨§©
¯íúñ dñðk :ïðz ,àëéøö ,áøì déì éãBî àîéà¥¨¥¥§©§¦¨§©§¨¨§¨

íéøãð äéìò eàöîðå¯äaeúk .äaeúëa àlL àöz §¦§§¨¤¨§¨¦¥¥¤Ÿ¦§¨§¨
àhéb àä ,àéòa àìc àeä¯åàì éàî !àéòa¯ §¨¨£¨¨¦¨¨£¨©¨

!ìàeîLc àzáeéz ,íúñ dñðëe .éàðz ìò dLcé÷¦§¨©§©§¨¨§¨§§¨¦§¥
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כתובות. פרק שביעי - המדיר - דף עג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

יום זה ]=זמן מתן תורתנו[ מוסיף כוח וחיות ומרץ בקבלת התורה ובלימוד התורה ובקיום מצוותיה מדי יום ביומו במשך כל השנה 
כולה.

ממכתב ה' אלול, ה'תשל"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכר
miwxt dyelyaa cenr br sc ± iriax wxtzeaezk

'åë íúñ äùãé÷ àì`py i`ne hb `py i`n :jixt dinwle .`id dytp it`a `zline Ð

daezk?íúñ äñðë éðúéìdeba Ð,dillkildilr oi`y zpn lr ycwnd :ikd ipzile

.'ek mzq dqpke mixcpïëù ìëå`weecc rnyn `zyd la` .dqpk `la Ðdqpk `lya

.xn`wøîà÷ éîð éëäipzwc "dilr e`vnpe" i`dc ÐÐ.xn`w zqipy xg`léà øîàã
'åë éùôàipz` `lc ab lr s`e ÐÐo`nk

.inc ipz`céòáéú àì éîð èâl`eny `dc Ð

,zepf ezlira dyer mc` oi` dil zil

opireny`ck.dphw iabäéì à÷ôñî é÷åôñÐ

m` zipxcp dy`a iyt` m` ,mc` mzq lr

.e`làìå÷ì àðåîî éáâexiagn `ivendc Ð

ol `wtqnc oeike .di`xd eilrÐ.`iab `l

ú÷åìçî.l`enye axc Ðíéùð éúù úåòèáÐ

mzq qpk zxg` dy`e ,i`pz lr d`l yciw

;`zerh epiide .mixcp dilr e`vnpe ,dixg`ax

it lr s` ,jdc dcda ipz` `lc oeik :xaq

zipxcpa iyt` i`y ezrc dlib xakyÐdkixv

`le ,dilr daiag jdc dabl `nlc ,hb epnid

dizrc ilbc oeik :xn` l`enye .citwÐ.ilb

úçà äùà úåòèá ìáài`pz lr dyciw Ð

mzq dqpkeÐdizrcc dcen ax elit`

.di`pz`àéä úçà äùà úåòèã ïéúéðúî àäå
,i`w `yix` `tiqc oizrc `wlqc i`nl Ð

.lirl dpin opiazen `we ,`id zg` dy` zerh

zg` dy`c zerhc dil `xiaqc `ki` ,`nl`

,opiaze`c `ed op`c ab lr s`e .hb dkixv inp

da ixii` ax e`leÐi`dc ,daxl `id `iyew

xn`wc lkd ixacÐe`le ,`id dicic `xaq

.mxeca did `l ixdy ,drny l`enye axn

`peeb i`d ika xn`c o`nl `kil :xaqwc `l`

.di`pz` dizrc e`lcipa lkc opifg `w `de

.ikd xninl oizrc `wlq deaze`c `yxcn

íéùð éúù ïéòë úçà äùà úåòèá ú÷åìçîÐ

xfge ,oiqexi`d on dyxibe ,i`pz lr dyciw

ikc ,hb dkixv ax xn` `idda .mzq dqpke

`kile ,lra oiyecw myle ,inc zxg` dy`

`d :xaq l`enye .jinq `nw di`pz` xninl

zrc dl ilbzipxcp `id m`c ,`xwirn diÐi`

.dyciwe xfg ok i`pz lre .da iyt`ìáà
àúãéøâ úçà äùà úåòèádqpky Ðici lr

opiaze` ike .'ek lkd ixac mipey`xd oiyecw

oizipznn lirlÐe`l i`n :opiaze` ikd

,mzq dqpke i`pz lr dyciw.dyxibyn`lac

dyxibc `kide .xn`c o`nl `kil dyxib`din

`hib `d ,`ira `l daezk :ipzwÐip`e .`ira

miyp izy oirk zg` dy` zerh :izrnyÐ

oiekzp jk xg`e ,i`pz lr lgx ycwy oebk

hb dkixv i`n`e ,oieki` lgxl e`l `d ,oiyeciw myl leral oiekzpc inp idp :il `iywe .lgx z`vnpe ,mzq dqpke ,d`l qepkl?úåòèá äùãé÷,mixcp zerh jzrc `wlq `w Ð

.lif`e yxtnckïè÷`ed dgiw xa e`lc ,melk eiyecw oi` ÐÐ.aizk "yi` gwi ik"úåðåìáñ çìùù éô ìò óà.i`w dlek` Ðúåðåìáñzepcbn Ðozgdygley.ezqex`läðéà
úùãå÷î,zepelaq myl ,gly mipey`xd oiyeciw zngny itl .oiyeciw zepelaq iedip opixn` `le .licbdyn glyy it lr s`e Ð.oiyeciw myl `leíéøãð úåòè åàì éàîÐ

ezrhde ,mixcp dilr oi`y zpn lr dnr dpzdyÐoke .mixcp dilr eidy,oinenlxn`we .dpziy i`pz lkle:`nw `pz`l i`pza elit` xn`c o`nl `ki` `nl` .epw elra m`

.zepf zlira `iede ,miiwin `l `nlc dizrc` wiqnc ,d`pzc `zrc` yipi` liraäèåøô äåùî úåçô úåòè àìoiycwny xaqc ,oiyecwa drhc Ðelra m` :xn`w dlre .jka

epwÐi`pz zerha la` .oiyecw myl lrae xnbe ,dhext deyn zegta oiyecw oi`y rcei mc`cÐjneqy ,oiyecw myl leral dizrc` wiqn `ld`pzy `l m` ;dilrmiiwÐ

.dtegl il zqip dzid `léâìôéî÷ éàîáoerny iaxc `nrh i`n ,dhext deyn zegt iab ibilt i`na ,ibilt d`pza e`lc zxn`c jcicl Ð?dy` zerhc `kd `de :opiqxb edleka

zg`.`idéîã úçà äùà úåòè éëã àëä àäåezrhdy efc ÐÐzpzdy `idi`n `nrhe .zycewn xn`c o`nl `ki`e ,miizpia dyxb `le ,enrÐezlira dyer mc` oi`y itl

.i`pz mey `la lrae xnbe ,zepføæòéìà éáøì íéîëç íéãåîzne ,dxifgde dy`d z` yxbnd :opz zenaia ÐÐ,mail zxzen,xfril` iaxc `nrh yxtn mzde .xqe` xfril` iaxe

`ide .a`d iiga dnezi meyn xfbczyxetnd.da minkg el ecedy ,o`käùøâúðå.dhib dia` lawe Ðáàä ééçá äîåúé àéäå,dnezik `id dia` iiga s` Ðezeyxn d`viy itl

.diyeciw lawl da zekf el oi` aeye ,mipey`xd oi`eypnäøéæçäå.melk epi` dphw dyrne .dzephwa Ðíéøåîâ ïéùåøéâ äéùåøéâù,eig` zyexb zngn ,zxk xeqi` eilr dxq`pe Ð

.'ebe "jig` zexr" dxn` dxezdyäøåîâ äúøæç ïéàåmaiizdl ,devn mewna eig` zy` zeidle xefgl Ð.úîáééúî åà úöìåç åàdzxfgy Ð.g` zy` zeidl dxenb dxfg
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íãàda ebilti` `de :jixt ik lirl xninl in ied `zekixv jd Ð 'ek oiyeciw oi`y rcei

.`pnif `cgàäåoeik :wgvi epiaxl dniz Ð 'ek inc zg` dy` zerhkc `kd

"yciwy ohw oke"c ,lirlc `ziixa inp dil iywz ,ok m` ,zerhl dphw iyeciw incnc

oi`c oeik ,dil `gip yciwy ohwc :xnel yie !zg` dy` zerha iedc ab lr s` ,ibiltc

myl lrea Ð opaxcn elit` melk ohw iyeciw

ith inc ,opaxc dphw iyeciw la` .oiyecw

rcei epi`y i`n itl :dniz la` .i`pza oiyeciwl

elig mey dzriyeciwl i`pz lr yciw oia w

iab lirl xn`c ,axc` axc dil iywz Ð dphw

ab lr s` ,oiyeciw myl lrac dp`in `ly dphw

dil riny `l `nye !zg` dy` zerhk iedc

.dp`in `ly dphwc `zbelt `edd
`nl`
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éàðz ìò dLcé÷ ìáà .íúñ dñðëe íúñ dLcé÷ ,àì̈¦§¨§¨§¨¨§¨£¨¦§¨©§©
íúñ dñðëe¯éðúcà ?àhéb àéòa àìc éîð éëä §¨¨§¨¨¦©¦§¨¨£¨¦¨©§¨¥

,íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨§¨¦
dñðk :éðúéì ,úLce÷î dðéà íéøãð äéìò eàöîðå§¦§§¨¤¨§¨¦¥¨§¤¤¦§¥§¨¨
ïkL ìëå ,úLce÷î dðéà íéøãð äéìò eàöîðå íúñ§¨§¦§§¨¤¨§¨¦¥¨§¤¤§¨¤¥
úðî ìò äMàä úà Lc÷îä :øîà÷ éîð éëä !àä̈¨¦©¦¨¨©©§©¥¤¨¦¨©§¨
íéøãð äéìò eàöîðå íúñ dñðëe ,íéøãð äéìò ïéàL¤¥¨¤¨§¨¦§¨¨§¨§¦§§¨¤¨§¨¦

¯éàíúñ dñðëe íúñ dLcé÷ .úLce÷î dð¯,àéòa àìc àeä äáeúk .äaeúëa àlL àöz ¥¨§¤¤¦§¨§¨§¨¨§¨¥¥¤Ÿ¦§¨§¨§¨¨£¨
àhéb àä¯àéòa àìc äaeúk àðL éàîe .àéòa¯éëä éà ,úéðøãð äMàa éLôà éà :øîàc ¨¦¨¨£¨©§¨§¨§¨¨£¨§¨©¦¤§¦§¦¨©§¨¦¦¨¦

.íäéøácî èb äëéøö :àcñç áø øîà ïëå .íäéøácî èb äëéøö :äaø øîà !éòaéz àì éîð èb¥©¦¨¦¨¥¨©©¨§¦¨¥¦¦§¥¤§¥¨©©¦§¨§¦¨¥¦¦§¥¤
àðBîî éab ;déì à÷tñî é÷etñ àðz :øîà àáø¯àøeqéà éab ,àle÷ì¯:äaø øîà .àøîeçì ¨¨¨©¨¨©¥§©§¨¥©¥¨¨§¨©¥¦¨§§¨£©©¨

úçà äMà úeòèa ìáà ,íéLð ézL úeòèa ú÷Bìçî¯øîà .èb epîéä äëéøö ïéà ìkä éøác ©£¤§¨§¥¨¦£¨§¨¦¨©©¦§¥©Ÿ¥§¦¨¥¤¥£©
øîzà éà ,àlà !dépéî àzáeéz ïðéáúBî÷å ,àéä úçà äMà úeòèc ïéúéðúî àäå :ééaà déì¥©©¥§¨©§¦¦§¨¦¨©©¦§¨§¦©§§¨¦¥¤¨¦¦§©
úçà äMà úeòèa ìáà ,íéLð ézL ïéòk úçà äMà úeòèa ú÷Bìçî :äaø øîà :øîzà éëä̈¦¦§©£©©¨©£¤§¨¦¨©©§¥§¥¨¦£¨§¨¦¨©©

àúãéøb¯äåMî úBçôe ,úeòèa dLcé÷ :ééaà déáéúéà .èb epîéä äëéøö dðéà ìkä éøác §¥¨¨¦§¥©Ÿ¥¨§¦¨¥¤¥¥¦¥©©¥¦§¨§¨¨¦¨¤
,LcéwL ïè÷ ïëå ,äèeøtét ìò óàïkéî øçàì úBðBìáñ çìML¯úîçnL ,úLce÷î dðéà §¨§¥¨¨¤¦¥©©¦¤¨©¦§§©©¦¨¥¨§¤¤¤¥£©

eìòa íàå .çìL íéðBLàøä ïéLec÷¯:øîà ìàòîLé éaø íeMî äãeäé ïa ïBòîL éaø .eð÷ ¦¦¨¦¦¨©§¦¨£¨©¦¦§¤§¨¦©¦¦§¨¥¨©
eìòa íà¯,àì ?íéøãð úeòè åàì éàî !éâéìôe ,àéä úçà äMà úeòèc ,àëä àäå .eð÷ àì ¦¨£Ÿ¨§¨¨¨§¨¦¨©©¦§¦¦©¨¨§¨¦¨

úBçôe ,úeòèa dLcé÷ :dì éðú÷ àéãäa äèeøt äåMî úBçt .äèeøt äåMî úBçt úeòè̈¨¦¨¤§¨¨¦¨¤§¨§¤§¨¨¨¥¨¦§¨§¨¨
.äèeøt äåMî úBçôa dLcéwL ïBâk ?ãöék úeòèa dLcé÷ :Løôî à÷ éLeøt !äèeøt äåMî¦¨¤§¨¥¥¨§¨¥¦§¨§¨¥©§¤¦§¨§¨¦¨¤§¨

ñôBz ïéLec÷ ïéàL òãBé íãà :øáñ øî ?éâìtéî à÷ éàîaìòáe øîâå ,äèeøt äåMî úBçôa ïé §©¨¦©§¦¨¨©¨¨¥©¤¥¦¦§¦§¨¦¨¤§¨§¨©¨©
ìà÷ éëå ,äèeøt äåMî úBçôa ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL òãBé íãà ïéà :øáñ øîe .ïéLec÷ íL §¥¦¦¨¨©¥¨¨¥©¤¥¦¦§¦§¨¦¨¤§¨§¦¨

ìòa¯éìòBa éðéøä" :déáéúéà .ìòa íéðBLàøä ïéLec÷c àzòcààaà äöøiL úðî ìò C"¯ ¨©©©§¨§¦¦¨¦¦¨©¥¦¥£¥¦£¥©§¨¤¦§¤©¨
ét ìò óàáàä äöø àlL¯äöø :ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø .úLce÷î ©©¦¤Ÿ¨¨¨¨§¤¤©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§¨¨

áàä¯áàä äöø àì ,úLce÷î¯,éîc úçà äMà úeòè éëc ,àëä àäå .úLce÷î dðéà ¨¨§¤¤Ÿ¨¨¨¨¥¨§¤¤§¨¨¨§¦¨¦¨©©¨¥
áàä äöøiL úðî ìò :øáñ øî ;éâìtéî÷ àäa íúä !éâéìôe¯àäå ,áàä ÷BzLiL úðî ìò §¦¦¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©©§¨¤¦§¤¨¨©§©¤¦§¨¨§¨

ïä" àaà øîàiL úðî ìò :øáñ øîe .déì ÷éúL"¯íéãBî :déáéúéà ."ïä" àaà øîà àì àäå ¨¥¥¨¨©©§©¤Ÿ©©¨¥§¨¨£©©¨¥¥¦¥¦
døéæçäå ,áàä éiça äîBúé àéäå ,äLøbúðå äéáà dàéOäL äpè÷a øæòéìà éaøì íéîëç¯ £¨¦§©¦¡¦¤¤¦§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨§¦§¨§©¥¨¨§¤¡¦¨

íéøác äna .äøeîb äøæç dúøæç ïéàå ,ïéøeîb ïéLeøéb äéLeøébL éðtî ,úîaéúî àìå úöìBçL¤¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦§¥¤¥¤¨¥¦§¦§¥£¨¨¨£¨¨§¨©¤§¨¦
íéøeîà¯døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøéb ìáà .äpè÷ àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøébL £¦¤¥§¨§¤¦§©¨§¤¡¦¨§¤¦§©¨£¨¥§¨§¤¦§©¨§¤¡¦¨

úîe ,Bìöà äìãâå äpè÷ àéäLk døéæçäL Bà ,äìBãb àéäLk¯.úîaéúî Bà úöìBç Bà §¤¦§¨¤¤¡¦¨§¤¦§©¨§¨§¨¤§¥¤¤¦§©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc zeaezk(ycew zay meil)

:`xnbd dgecàìly jynd dpi` mzq dqpka zwqerd `tiqd - Ÿ
y ,ycg ote` edf `l` ,i`pza dyciwy `yixa xen`ddLcé÷¦§¨

,íúñ dñðëe íúñ.hb dkixvy `ed oicd dfae §¨§¨¨§¨
dqpke dyciw m` wxy ,jixacl `vnp :dywne `xnbd dkiynn

,hb dkixv mzqaìáày ote`aðz ìò dLcé÷éëä ,íúñ dñðëe éà £¨¦§¨©§©§¨¨§¨¨¦
àhéb àéòa àìc énð,hb dkixv dpi`y epizpyn zxaeq ok` m`d - ©¦§Ÿ¨£¨¦¨

,dywi ok m` ,l`eny zrckeéðúcà,`yixa `pzd dpyy cr - ©§¨¥
íéøãð äéìò eàöîðå íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä'©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨§¨¦§¦§§¨¤¨§¨¦

,'úLce÷î dðéài`pzd miiwzd `ly oeiky ,dxe`kl heyt dfy ¥¨§¤¤
lha i`pzd did mzqa dqpek did m`y rnyne ,zycewn dpi`

,zycewn dzideéðúéìz` ycwnd' zepyl `pzd lr did - ¦§¥
e ,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`däéìò eàöîðå ,íúñ dñðk§¨¨§¨§¦§§¨¤¨

,'úLce÷î dðéà íéøãðdqpky elit`y ,xzei lecb yecig edfy §¨¦¥¨§¤¤
,oiyecwd z` lhane miiw i`pzd mewn lkn mzqec cnlp jknìë̈

àä ïkL.zycewn dpi`y ,[mzq dqpk `le] i`pz lr ycwnd - ¤¥¨
i`pz lr dyciwy ote`d z` hwp `l` ,`pzd ok dpy `ly jkne
dqpk jk xg` m`y rnyn ,milg oiyecwd oi`y ote`l `nbeck

.l`eny ixack `lye ,hb dkixve eiyecw elg ,mzq
,l`eny ixacl :`xnbd zvxznøîà÷ énð éëäzpeek ef ok` - ¨¦©¦¨¨©

,zyxtzn `id jke ,dpyndäéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨
,úLce÷î dðéà ,íéøãð äéìò eàöîðå ,íúñ dñðëe ,íéøãðzhiyke §¨¦§¨¨§¨§¦§§¨¤¨§¨¦¥¨§¤¤

xn`p `tiqae .l`enyàlL àöz ,íúñ dñðëe íúñ dLcé÷¦§¨§¨§¨¨§¨¥¥¤Ÿ
,äaeúëadpynd dxn` df lrewxyàéòa àìc àeä äaeúkwx - ¦§¨§¨§Ÿ¨£¨

,rnyne ,zlhep dpi` daezkàéòa àhéb àä`id hb la` - ¨¦¨¨£¨
.melk yexita dpzd `l ixdy ,oiyecwd elgy oeik ,dkixv

:`xnbd dywnezwqer dpynd ly `tiqdy ,l`eny ixacl
,mzq dyciwe mzq dqpkaàðL éàîoic `ed dpey dna -,äaeúk ©§¨§¨

àéòa àìcmeyn edf ixd ,zlhep dpi`y -øîàclradéLôà éà §Ÿ¨£¨§¨©¦¤§¦
,úéðøãð äMàa,dpzd eli`k df ixd ,yexita ok dpzd `ly s`e §¦¨©§¨¦

,dzaezkn xehteéëä éà,jk m` -éòaéz àì énð èbxn`p hb mb - ¦¨¦¥©¦Ÿ¦¨¥
,zerh gwn df ixde ,zipxcp dy` dvex epi`y oeik ,dkixv dpi`y
`dz `ly ick d`iaa dycwl ezpeeky xaeq epi` l`eny ixdy

.zepf z`ia ez`ia
:ef `iyew lr mivexiz ipy d`ian `xnbd,äaø øîàxwirn ok` ¨©©¨

y mrhde ,oiyecwd elg `l dxezd oic,èb äëéøö`edíäéøácî §¦¨¥¦¦§¥¤
.opaxcn -.íäéøácî èb äëéøö ,àcñç áø øîà ïëå§¥¨©©¦§¨§¦¨¥¦¦§¥¤

:ipy uexiz,øîà àáøs`e ,daezkl hb oia llk welig oi` zn`a ¨¨¨©
dy `l` ,opaxcn `làpz,epizpyn lydéì à÷tñî é÷etñ- ©¨©¥§©§¨¥

`le zipxcp dy`a dvex epi` mc` mzq m`d ,df oecipa wtzqd
dl yi `linne jka el ztk` `l mc` mzqy e` ,oiyecwd elg

,df wtq zngne ,daezk s`àðBîî éabinelyz aeig iabl - ©¥¨¨
`pzd wqt ,daezk,àle÷ì,di`xd eilr exiagn `ivendy itl §¨

le .dzaezk z` daeb dpi` wtqneàøeqéà éabzxzen `id m`d - ©¥¦¨
wqt ,hb `ll mixg`làøîeçì.hb dkixvy - §§¨

:l`enye ax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd,äaø øîà̈©©¨
ú÷Bìçîlirl l`enye ax da ewlgpy(:ar)i`pza dy` ycwna , ©£¤

epiid ,hb dkixv `id m`d ,mzq dqpke ,mixcp dilr oi`yúeòèa§¨
iyeciw jezn ziyrpd,íéLð ézLzg` dy` yciwy ,xnelk §¥¨¦

i`pz `ll zxg` dy` yciw jk xg`e ,mixcp dilr oi`y i`pza
m`d ,l`enye ax ewlgp dfae ,mixcp dilr didy `vnpe ,llk
mb liren ,mixcp lr citwn `edy dpey`xd iyecwa ezrc ielib
`ly i`pza dyciw eli`k xacd aygiiy ,dipyd iyecw oiprl
zngn `id dipyd iyecwa ezwizyy okziy e` ,mixcp dilr eidi

.df i`pz `ll s` dycwl dvexe ,xzei eilr daiag dipydyìáà£¨
,úçà äMà úeòèadilr oi`y i`pza cala dze` yciwy ,xnelk §¨¦¨©©

,mixcp dilr e`vnpe mixcp,èb epîéä äëéøö ïéà ìkä éøácoeiky ¦§¥©Ÿ¥§¦¨¥¤¥
`le ,e`pz lr `ed citwn i`ce ,mixcp dilr oi`y dnr dpzdy
dgiken mzqa dzqipky xaeqy in oi`e ,ok zrc lr `l` dqpk

.e`pz lr lgny

:`xnbd dywnïéúéðúî àäå ,éiaà (déì) øîàepizpyn ixde - ¨©¥©©¥§¨©§¦¦
,mzqa dqpke mixcp dilr oi`y zpn lr ycwnd oic da epipyy

,àéä úçà äMà úeòèc,ztqep dy` dpyna epivn `l ixdy §¨¦¨©©¦
,i`pza yciwy ef z` qpky rnynedépéî àzáeéz ïðéáúBî÷å- §¨§¦¨§§¨¦¥

x`eany ,lirl x`eank ,dpynd oicn l`eny lr epiywde
`lye ,hb dkixv ,i`pza yciwy xg`l mzq qpk m`y dpyna
lkd ixacl zg` dy` zerha m`e ,hb `la dxizdy l`enyk
jgxk lre .ax zrcl s` dyw epizpyn ok m` ,hb dkixv dpi`
.zg` dy` zerha s` ewlgp l`enye axy daiyid ipa epiady

:xg` ote`a dax ixac z` `xnbd zx`anøîzà éà] ,àlàm` - ¤¨¦¦§©
,l`enye ax zwelgn z` x`ia daxøîzà éëäxnel yi jk - ¨¦¦§©

x`iayú÷Bìçî ,äaø øîà ,[qpeke i`pz lr ycwna ,l`enye ax ¨©©¨©£¤
`id ,mzqíéLð ézL ïéòk úçà äMà úeòèady`a `ed oecipd - §¨¦¨©©§¥§¥¨¦

,oiyecw iyrn ipy da eidy jka miyp izyl dnec `id j` ,zg`
on dyxibe ,mixcp dilr oi`y i`pza zg` dy` yciwy ,xnelk
,l`enye ax ewlgp dfae ,mzqa dqpke dyciwe xfge ,oiqexi`d
lr dzid miipyd oiyecwa ezpeeky mixne` ep` l`eny zrcl
mixcp dilr eid m`e ,mipey`xd diyecwa dyry i`pzd jnq
oiyecwdy xaeq ax eli`e ,hb dkixv dpi`e oiyecwd elhazd
epnn dkixv ,mixcp dilr eid m` s`e ,i`pz `ll eyrp miipyd

,hbàúãéøb úçà äMà úeòèa ìáàdyrna ,xnelk ,cala - £¨§¨¦¨©©§¥§¨
e`vnpe ,mzq dqpke i`pz lr dyciwy ,zg` dy`ae cg` oiyecw

,mixcp dilr,èb epîéä äëéøö dðéà ìkä éøác`l i`ceay meyn ¦§¥©Ÿ¥¨§¦¨¥¤¥
e`pz miiwziy zrc lr wx dqpke ,e`pz lr lgn.

:`xnbd dywn,éiaà déáéúéà,`ziixaa epipyúeòèa dLcé÷ ¥¦¥©©¥¦§¨§¨
,[zerhd `id dn x`eai oldle]åa dyciw m` okäåMî úBçô §¨¦¨¤

,äèeøt,xzei e` dhexta `l` mipew sqk iyecw oi`yïè÷ ïëå §¨§¥¨¨
cg` meie dpy dxyr yly oan zegtLcéwLeiyecw oi`y ,dy` ¤¦¥

,oiyecwçìML ét ìò óàycwndúBðBìáñqex` jxcy zepzn - ©©¦¤¨©¦§
ezqex`l gelylïkéî øçàìmpi`y oiyecw mze` xg`l - §©©¦¨

,miliren,úLce÷î dðéà,el` zepelaqa ycwzzy mixne` oi`e ¥¨§¤¤
ie`xd lecb `ed dzry s`e ,dhext deyn xzei mda yiy s`

iptn ,ycwlLi`ceçìL íéðBLàøä ïéLec÷ úîçn`le ,mze` ¤¥£©¦¦¨¦¦¨©
:zxne`e `ziixad dkiynn .mda dycwl oiekzdemze` lka

,elg `ly oiyecwàeìòa í,okn xg`leð÷ziyrpe ,dy`d z` ¦¨£¨
.ef d`iaa dycwl epeekzp i`ceay ,dxenb yi` zy`ïBòîL éaø©¦¦§

,øîà ìàòîLé éaø íeMî äãeäé ïas`eìòa íàokn xg`l,eð÷ àì ¤§¨¦©¦¦§¨¥¨©¦¨£Ÿ¨
.elg `ly ,mipey`xd oiyecwd zrc lr dzid ef d`iay itl

:eziiyew z` iia` miiqnàëä àäåoey`xd ote`a ixde - §¨¨¨
,'zerha dyciw'y ,`ziixaayàéä úçà äMà úeòècixdy - §¨¦¨©©¦

zg` mrt dze` yciwy rnyne ,zerha dyciwy xn`p `ziixaa
,da drheemewn lknéâéìtoa oerny iaxe minkg dfa ewlgp - §¦¥

e ,dcediåàì éàî'zerha dyciw'a `ziixad zpeek oi` m`d - ©©
l,íéøãð úeòèxg`e ,mixcp dilr oi`y eiyeciwa dpzdy epiide ¨§¨¦

m` minkg zrcle ,mixcp dilr yiy xxazde ,i`pz `ll dqpk jk
oiekzdy mixne` ep` ,mzqa ez`iaa dqpke i`pz lr dycw
dy` zerhay ,dax ixack `ly edfe ,i`pz `ll ez`iaa dycwl
ezpeek oi` lkd ixacl [dyciwe dxfge dyxib `ly] `zcixb zg`

.hb dkixv dpi`e ,ez`iaa dycwl
:`xnbd dgecàì`l` ,mixcp zerhl `ziixad zpeek oi` - Ÿ

läèeøt äåMî úBçt úeòèdl ozpe ,diyecw sqk zpizpa drhy - ¨¨¦¨¤§¨
xefgl oiekzd dilr `ayk i`ce dfay ,dhext deyn zegt
mixcp dilr oi`y i`pza dycwy ote`a la` ,ez`iaa dycwle
dax ixack xnel xyt` ,mixcp dilr e`vnpe ,mzq dqpke

.hb dkixv dpi` lkd ixacly
ly ote`d z` ixd :`xnbd ddnzàéãäa 'äèeøt äåMî úBçt'¨¦¨¤§¨§¤§¨

dì éðz÷`ziixad dxn` ixdy ,`ziixaa epipy yexita -dLcé÷' ¨¨¥¨¦§¨
.'äèeøt äåMî úBçôe ,úeòèaipy el` oi` :`xnbd zvxzn §¨¨¦¨¤§¨

`l` ,mipte`Løôî à÷ éLeøtjke ,drh dna zyxtn `ziixad - ¨¥¨§¨¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc zeaezk(ycew zay meil)

:`xnbd dgecàìly jynd dpi` mzq dqpka zwqerd `tiqd - Ÿ
y ,ycg ote` edf `l` ,i`pza dyciwy `yixa xen`ddLcé÷¦§¨

,íúñ dñðëe íúñ.hb dkixvy `ed oicd dfae §¨§¨¨§¨
dqpke dyciw m` wxy ,jixacl `vnp :dywne `xnbd dkiynn

,hb dkixv mzqaìáày ote`aðz ìò dLcé÷éëä ,íúñ dñðëe éà £¨¦§¨©§©§¨¨§¨¨¦
àhéb àéòa àìc énð,hb dkixv dpi`y epizpyn zxaeq ok` m`d - ©¦§Ÿ¨£¨¦¨

,dywi ok m` ,l`eny zrckeéðúcà,`yixa `pzd dpyy cr - ©§¨¥
íéøãð äéìò eàöîðå íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä'©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨§¨¦§¦§§¨¤¨§¨¦

,'úLce÷î dðéài`pzd miiwzd `ly oeiky ,dxe`kl heyt dfy ¥¨§¤¤
lha i`pzd did mzqa dqpek did m`y rnyne ,zycewn dpi`

,zycewn dzideéðúéìz` ycwnd' zepyl `pzd lr did - ¦§¥
e ,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`däéìò eàöîðå ,íúñ dñðk§¨¨§¨§¦§§¨¤¨

,'úLce÷î dðéà íéøãðdqpky elit`y ,xzei lecb yecig edfy §¨¦¥¨§¤¤
,oiyecwd z` lhane miiw i`pzd mewn lkn mzqec cnlp jknìë̈

àä ïkL.zycewn dpi`y ,[mzq dqpk `le] i`pz lr ycwnd - ¤¥¨
i`pz lr dyciwy ote`d z` hwp `l` ,`pzd ok dpy `ly jkne
dqpk jk xg` m`y rnyn ,milg oiyecwd oi`y ote`l `nbeck

.l`eny ixack `lye ,hb dkixve eiyecw elg ,mzq
,l`eny ixacl :`xnbd zvxznøîà÷ énð éëäzpeek ef ok` - ¨¦©¦¨¨©

,zyxtzn `id jke ,dpyndäéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨
,úLce÷î dðéà ,íéøãð äéìò eàöîðå ,íúñ dñðëe ,íéøãðzhiyke §¨¦§¨¨§¨§¦§§¨¤¨§¨¦¥¨§¤¤

xn`p `tiqae .l`enyàlL àöz ,íúñ dñðëe íúñ dLcé÷¦§¨§¨§¨¨§¨¥¥¤Ÿ
,äaeúëadpynd dxn` df lrewxyàéòa àìc àeä äaeúkwx - ¦§¨§¨§Ÿ¨£¨

,rnyne ,zlhep dpi` daezkàéòa àhéb àä`id hb la` - ¨¦¨¨£¨
.melk yexita dpzd `l ixdy ,oiyecwd elgy oeik ,dkixv

:`xnbd dywnezwqer dpynd ly `tiqdy ,l`eny ixacl
,mzq dyciwe mzq dqpkaàðL éàîoic `ed dpey dna -,äaeúk ©§¨§¨

àéòa àìcmeyn edf ixd ,zlhep dpi`y -øîàclradéLôà éà §Ÿ¨£¨§¨©¦¤§¦
,úéðøãð äMàa,dpzd eli`k df ixd ,yexita ok dpzd `ly s`e §¦¨©§¨¦

,dzaezkn xehteéëä éà,jk m` -éòaéz àì énð èbxn`p hb mb - ¦¨¦¥©¦Ÿ¦¨¥
,zerh gwn df ixde ,zipxcp dy` dvex epi`y oeik ,dkixv dpi`y
`dz `ly ick d`iaa dycwl ezpeeky xaeq epi` l`eny ixdy

.zepf z`ia ez`ia
:ef `iyew lr mivexiz ipy d`ian `xnbd,äaø øîàxwirn ok` ¨©©¨

y mrhde ,oiyecwd elg `l dxezd oic,èb äëéøö`edíäéøácî §¦¨¥¦¦§¥¤
.opaxcn -.íäéøácî èb äëéøö ,àcñç áø øîà ïëå§¥¨©©¦§¨§¦¨¥¦¦§¥¤

:ipy uexiz,øîà àáøs`e ,daezkl hb oia llk welig oi` zn`a ¨¨¨©
dy `l` ,opaxcn `làpz,epizpyn lydéì à÷tñî é÷etñ- ©¨©¥§©§¨¥

`le zipxcp dy`a dvex epi` mc` mzq m`d ,df oecipa wtzqd
dl yi `linne jka el ztk` `l mc` mzqy e` ,oiyecwd elg

,df wtq zngne ,daezk s`àðBîî éabinelyz aeig iabl - ©¥¨¨
`pzd wqt ,daezk,àle÷ì,di`xd eilr exiagn `ivendy itl §¨

le .dzaezk z` daeb dpi` wtqneàøeqéà éabzxzen `id m`d - ©¥¦¨
wqt ,hb `ll mixg`làøîeçì.hb dkixvy - §§¨

:l`enye ax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd,äaø øîà̈©©¨
ú÷Bìçîlirl l`enye ax da ewlgpy(:ar)i`pza dy` ycwna , ©£¤

epiid ,hb dkixv `id m`d ,mzq dqpke ,mixcp dilr oi`yúeòèa§¨
iyeciw jezn ziyrpd,íéLð ézLzg` dy` yciwy ,xnelk §¥¨¦

i`pz `ll zxg` dy` yciw jk xg`e ,mixcp dilr oi`y i`pza
m`d ,l`enye ax ewlgp dfae ,mixcp dilr didy `vnpe ,llk
mb liren ,mixcp lr citwn `edy dpey`xd iyecwa ezrc ielib
`ly i`pza dyciw eli`k xacd aygiiy ,dipyd iyecw oiprl
zngn `id dipyd iyecwa ezwizyy okziy e` ,mixcp dilr eidi

.df i`pz `ll s` dycwl dvexe ,xzei eilr daiag dipydyìáà£¨
,úçà äMà úeòèadilr oi`y i`pza cala dze` yciwy ,xnelk §¨¦¨©©

,mixcp dilr e`vnpe mixcp,èb epîéä äëéøö ïéà ìkä éøácoeiky ¦§¥©Ÿ¥§¦¨¥¤¥
`le ,e`pz lr `ed citwn i`ce ,mixcp dilr oi`y dnr dpzdy
dgiken mzqa dzqipky xaeqy in oi`e ,ok zrc lr `l` dqpk

.e`pz lr lgny

:`xnbd dywnïéúéðúî àäå ,éiaà (déì) øîàepizpyn ixde - ¨©¥©©¥§¨©§¦¦
,mzqa dqpke mixcp dilr oi`y zpn lr ycwnd oic da epipyy

,àéä úçà äMà úeòèc,ztqep dy` dpyna epivn `l ixdy §¨¦¨©©¦
,i`pza yciwy ef z` qpky rnynedépéî àzáeéz ïðéáúBî÷å- §¨§¦¨§§¨¦¥

x`eany ,lirl x`eank ,dpynd oicn l`eny lr epiywde
`lye ,hb dkixv ,i`pza yciwy xg`l mzq qpk m`y dpyna
lkd ixacl zg` dy` zerha m`e ,hb `la dxizdy l`enyk
jgxk lre .ax zrcl s` dyw epizpyn ok m` ,hb dkixv dpi`
.zg` dy` zerha s` ewlgp l`enye axy daiyid ipa epiady

:xg` ote`a dax ixac z` `xnbd zx`anøîzà éà] ,àlàm` - ¤¨¦¦§©
,l`enye ax zwelgn z` x`ia daxøîzà éëäxnel yi jk - ¨¦¦§©

x`iayú÷Bìçî ,äaø øîà ,[qpeke i`pz lr ycwna ,l`enye ax ¨©©¨©£¤
`id ,mzqíéLð ézL ïéòk úçà äMà úeòèady`a `ed oecipd - §¨¦¨©©§¥§¥¨¦

,oiyecw iyrn ipy da eidy jka miyp izyl dnec `id j` ,zg`
on dyxibe ,mixcp dilr oi`y i`pza zg` dy` yciwy ,xnelk
,l`enye ax ewlgp dfae ,mzqa dqpke dyciwe xfge ,oiqexi`d
lr dzid miipyd oiyecwa ezpeeky mixne` ep` l`eny zrcl
mixcp dilr eid m`e ,mipey`xd diyecwa dyry i`pzd jnq
oiyecwdy xaeq ax eli`e ,hb dkixv dpi`e oiyecwd elhazd
epnn dkixv ,mixcp dilr eid m` s`e ,i`pz `ll eyrp miipyd

,hbàúãéøb úçà äMà úeòèa ìáàdyrna ,xnelk ,cala - £¨§¨¦¨©©§¥§¨
e`vnpe ,mzq dqpke i`pz lr dyciwy ,zg` dy`ae cg` oiyecw

,mixcp dilr,èb epîéä äëéøö dðéà ìkä éøác`l i`ceay meyn ¦§¥©Ÿ¥¨§¦¨¥¤¥
e`pz miiwziy zrc lr wx dqpke ,e`pz lr lgn.

:`xnbd dywn,éiaà déáéúéà,`ziixaa epipyúeòèa dLcé÷ ¥¦¥©©¥¦§¨§¨
,[zerhd `id dn x`eai oldle]åa dyciw m` okäåMî úBçô §¨¦¨¤

,äèeøt,xzei e` dhexta `l` mipew sqk iyecw oi`yïè÷ ïëå §¨§¥¨¨
cg` meie dpy dxyr yly oan zegtLcéwLeiyecw oi`y ,dy` ¤¦¥

,oiyecwçìML ét ìò óàycwndúBðBìáñqex` jxcy zepzn - ©©¦¤¨©¦§
ezqex`l gelylïkéî øçàìmpi`y oiyecw mze` xg`l - §©©¦¨

,miliren,úLce÷î dðéà,el` zepelaqa ycwzzy mixne` oi`e ¥¨§¤¤
ie`xd lecb `ed dzry s`e ,dhext deyn xzei mda yiy s`

iptn ,ycwlLi`ceçìL íéðBLàøä ïéLec÷ úîçn`le ,mze` ¤¥£©¦¦¨¦¦¨©
:zxne`e `ziixad dkiynn .mda dycwl oiekzdemze` lka

,elg `ly oiyecwàeìòa í,okn xg`leð÷ziyrpe ,dy`d z` ¦¨£¨
.ef d`iaa dycwl epeekzp i`ceay ,dxenb yi` zy`ïBòîL éaø©¦¦§

,øîà ìàòîLé éaø íeMî äãeäé ïas`eìòa íàokn xg`l,eð÷ àì ¤§¨¦©¦¦§¨¥¨©¦¨£Ÿ¨
.elg `ly ,mipey`xd oiyecwd zrc lr dzid ef d`iay itl

:eziiyew z` iia` miiqnàëä àäåoey`xd ote`a ixde - §¨¨¨
,'zerha dyciw'y ,`ziixaayàéä úçà äMà úeòècixdy - §¨¦¨©©¦

zg` mrt dze` yciwy rnyne ,zerha dyciwy xn`p `ziixaa
,da drheemewn lknéâéìtoa oerny iaxe minkg dfa ewlgp - §¦¥

e ,dcediåàì éàî'zerha dyciw'a `ziixad zpeek oi` m`d - ©©
l,íéøãð úeòèxg`e ,mixcp dilr oi`y eiyeciwa dpzdy epiide ¨§¨¦

m` minkg zrcle ,mixcp dilr yiy xxazde ,i`pz `ll dqpk jk
oiekzdy mixne` ep` ,mzqa ez`iaa dqpke i`pz lr dycw
dy` zerhay ,dax ixack `ly edfe ,i`pz `ll ez`iaa dycwl
ezpeek oi` lkd ixacl [dyciwe dxfge dyxib `ly] `zcixb zg`

.hb dkixv dpi`e ,ez`iaa dycwl
:`xnbd dgecàì`l` ,mixcp zerhl `ziixad zpeek oi` - Ÿ

läèeøt äåMî úBçt úeòèdl ozpe ,diyecw sqk zpizpa drhy - ¨¨¦¨¤§¨
xefgl oiekzd dilr `ayk i`ce dfay ,dhext deyn zegt
mixcp dilr oi`y i`pza dycwy ote`a la` ,ez`iaa dycwle
dax ixack xnel xyt` ,mixcp dilr e`vnpe ,mzq dqpke

.hb dkixv dpi` lkd ixacly
ly ote`d z` ixd :`xnbd ddnzàéãäa 'äèeøt äåMî úBçt'¨¦¨¤§¨§¤§¨

dì éðz÷`ziixad dxn` ixdy ,`ziixaa epipy yexita -dLcé÷' ¨¨¥¨¦§¨
.'äèeøt äåMî úBçôe ,úeòèaipy el` oi` :`xnbd zvxzn §¨¨¦¨¤§¨

`l` ,mipte`Løôî à÷ éLeøtjke ,drh dna zyxtn `ziixad - ¨¥¨§¨¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zeaezk(oey`x meil)

.lirlíéi÷î éðà äî àlàåoeyld ltk z` yxec ip` cvik - §¤¨¨£¦§©¥
hard'ìk äøBz äøac ,'epèéáòz,íãà éða ïBLz` letkl milibxy ©£¥©£¦¤¦§¨¨¦§§¥¨¨

.zcgein dyxcl d`a `le ,mdixac

* * *
:dwcv zpizp ipiipra zecaer dnk d`ian `xnbdäåä ,àá÷eò øî©§¨£¨

déúeáaéLa àéðò,ezpekya ipr did -déì éãLc àîBé ìk ìéâø äåäc ©§¨§¦§¥©£¨¨¦¨¨§¨¥¥
àLãc àøBpéöa éæeæ äòaøàwexfl mei lka libx `awer xn didy - ©§¨¨¥§¦¨§¨¨

ick ,zlcd xiv aaeq ea xegd jeza ,ezlc oztna mifef drax` el
.epnn yiiazi `le ,dwcvd z` el ozep in iprd rci `ly,ãçà íBé¤¨

øîà,envrl ipr eze`éæçéà ìéæéàd`x`e jl` -éa ãéáò÷ ïàî ¨©¥¦¤¡¥©¨¨¦¦
àúeáéè àeää.ef daeh il dyerd mc` eze` `ed in -àîBé àeää ©¦¨©¨

,meid eze`a -àLøãî éáì àá÷eò øîì déì àäâðxn xg`zd - ¨§¨¥§©§¨§¥¦§¨¨
okle ,ecal jlil dvx `le yxcnd ziaa `awereäúéác àéúà̈§¨§¦§

déãäa,zernd z` elv` gipdl iprd zial enr ezy` d`a -ïåék ©£¥¥¨
öî à÷c äeéæçcàLãì déì éì`awer xn z` iprd d`xy oeik - §©§¨§¨©§¥¥§¨¨

,zlcay xeg eze` xarl stekzneäééøúa ÷ôð,mdixg` `vi - ¨©©§©§
dénwî èeäø`ly ick iprd iptn ezy`e `awer xn egxae evx - ¨¦©¥

eiptn xzzqdl icke ,dwcvd ipzep mdy d`xiàeääì éìééò©§¥§©
àøeð äôeøb äåäc àðezàj` ,y`n sexb didy xepz jezl eqpkp - ©¨©£¨§¨¨

,c`n mg oiicr didàá÷eò øîc déòøk ïééìwéî à÷ äåäeid - £¨¨¦©§¨©§¥§©§¨
.megd zngn `awer xn ly eilbx zetxype zeekipdéì äøîà̈§¨¥

eäúéác,ezy` -éòøk ìB÷Léàòøkà áéúBà Cjilbx z` mxd - §¦§§©§¥¦©©§©
.zeekip opi` ilbxy ,ilbx lr mze` gpdeìçdézòc Ldylgp - ¨©©§¥

daeyg ezy` eli`e ,zeekp eilbxy jk lr `awer xn ly ezrc
.ziekipe zwefip dpi`e epnndéì äøîàmpi` ilbxy mrhd ,ezy` ¨§¨¥

c meyn `ed zeekipéúééðäà àáøwîe ,àúéác déeâa àðçéëL àðà- £¨§¦§¨§©¥§¥¨¦©§¨©©§¨¦
xyae mgl miiprl zpzep ip`e ,meid lk ziad jeza dievn ip`
ziaa `vnp dz` eli`e ,mlke`l cin mdl mipnefnd glne
mda zepwle gexhl md mikixve ,zern wx mdl ozepe yxcnd

.dcerq ikxv
:`xnbd dywnéàä élek éàîe`awer xn z`f eyr recn - ©¥©

.mg xepzl eqpkpe epkzqdy cr iprd iptn egxay ,ezy`e
:`xnbd zvxzndì éøîàå ,áø øîà ,äiáBè øa àøèeæ øî øîàc- §¨©©§¨©¦¨¨©©§¨§¥¨

y mixne` yieøîàok,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðeä áø ¨©©¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨
íãàì Bì çBð ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,dì éøîàå§¨§¥¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©©§¨¨

.íéaøa Bøáç éðt ïéaìé ìàå ,Làä ïLák CBúì Bîöò øBñîiL¤¦§©§§¦§©¨¥§©©§¦§¥£¥¨©¦
:`xnbd zxxanïì àðî:`xnbd daiyn .df oic epcnl oipn - §¨¨

øîzî,dcedi zy`áéúëcda(dk gl ziy`xa)úàöeî àéä'`ide ¦¨¨¦§¦¦¥§¦
s`y ,'ebe 'dxd ikp` FN dN` xW` Wi`l xn`l ding l` dglẄ§¨¤¨¦¨¥Ÿ§¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨
`l ,mipepfl dzxdy eaygy meyn dtixyl de`ivedy it lr
z` dgly `l` ,eyiial `ly ick dxd `id dcedily dzlib
dlbi m`y ,mzegde dhnd z` dilr ez`iaa dl ozpy oeaxrd

.sxyz ,dcei `l m`e ,lvpiz ,dceie

:dwcv zpizp oipra sqep dyrndéúeáaéLa àéðò äåä ,àá÷eò øî©§¨£¨©§¨§¦§¥
,ezpekya ipr did -ìéâø äåäc`awer xn libx didy -ìéøecL ©£¨¨¦§©¥

àøetéëc àîBé éìòî ìk éæeæ äàî òaøà déìrax` el gelyl - ¥©§©§¨¥¨©£¥¨§¦¨
.xetik mei axr lka fef ze`nãç àîBémei axra ,cg` mei - ¨©

,xetikdéøa ãéa déìäéð eäðéøcLzernd z` `awer xn gly - ©§¦§¦£¥§©§¥
.epa cia iprldéì øîà àúà,`awer xnl xn`e oad xfg -àì ¨¨¨©¥Ÿ

éøöC,dwcv zernl wewf epi` iprd eze` -.`ed xiyry iptnøîà ¨¦¨©
,epal `awer xnúéæç éàîepi`y xne` dz`y eziaa zi`x dn - ©¨¦

,epa el dpr .dwcv jixvïLé ïéé déì éôlæî à÷c éàæçizi`x - £©§¨§©§¥¥©¦¨¨
bdpn did jky ,aeh gixl ezia ztvx lr oyi oii el mitlfny

.mixiyrdøîà,`awer xnéàä élek ÷pôî`ed wpetn jk lk - ¨©§©¥¥©
okle ,ekxev itl eqpxtl yi ok m` ,ipr eze`eäðéôééòxn litkd - ©§¦§

,dligzn el glyy sqkd mekq z` `awerdéìäéð eäðéøcLå- §©§¦§¦£¥
.fef ze`n dpeny ly mekq el ozil epa z` aey glye

:`awer xn ly ezwcv oipra sqep dyrndéùôð àçéð à÷ ék- ¦¨¦¨©§¥
,mlerd on xhtidl `awer xn cnry dryaøîà,eze` miaaeql ¨©

ä÷ãöc éàðaLeç éì eúééàly zepeaygd ixtq z` il e`iad - ©§¦§§©¦§¨¨
.iiga izzpy dwcvéøðéc éôìà úòáL déa áéúk äåäc çkLà©§©©£¨§¦¥¦§©©§¥¦¨¥

é÷ðàéñzray lkd jqa ozpy zepeaygd ixtqa aezky `vn - ¦©§¥
.dwcvl `piq enyy mewnn mixpic mitl`øîà,`awer xnéàãååæ ¨©§¨©

éìél÷,izpkd dlw dciv -àz÷éçø àçøBàåjled ip`y jxcde - ©¦¥§§¨§¦§¨
.`ad mlerl zeevn hrn oikdy dzid ezpeeke .`id dwegx ,dil`

í÷,`awer xndéðBîî débìôì déæaæa.dwcvl epenn ivg fafae - ¨©§§¥§©§¥¨¥
:`xnbd dywnéëä ãáò éëéäivg ozpy ,`awer xn ok bdp cvik - ¥¦¨©¨¦

,dwcvl epenneðé÷úä àLeàa ,éàòìéà éaø øîàäåminkg §¨¨©©¦¦§©§¨¦§¦
yæaæánädwcvlaæáé ìà.LîBçî øúBé æ:`xnbd zvxznéléî éðä ©§©§¥©§©§¥¥¥¤¨¥¦¥

íéiçîdpwzd mrhe ,miign dwcv wlgnd mc`a wx `ed df oic - ¥©¦
`edåéñëpî ãøé ànL,dwcvl jxhvie,äúéî øçàì ìáà,xnelk ¤¨¥¥¦§¨¨£¨§©©¦¨

,`awer xnk ,zenl cneryk epenn wlgndda ïì úéìxn`p `l - ¥¨¨
.xzei fafal lekie ,df xeqi` ea
:dwcv zpizp oipra sqep dyrndéøãeña éæeæ øééö äåä àaà éaø- ©¦©¨£¨¨¥¥§¨¥

,zern exceqa xevl bdep diddéøBçàì déì éãLåz` jilydle - §¨¥¥©£¥
,eixeg`n eitzk lr exceqéiðò éáì déùôð éöîîeaaezqne - ©§¥©§¥§¥£¦¥

.zernd z` egwie exceq z` exiziy ick miipr miievny mewna
éànøî déðéò éìöîeicka eixeg`l eipira lkzqn dide - ©§¥¥¥¥©¨¥

.zern epnn lehil e`eai `l zern mdl yiy mi`nxdy
:dwcv zpizp oipra sqep dyrnäåäc àéðò àeää äåä ,àðéðç éaø©¦£¦¨£¨©©§¨©£¨

ì ìéâøàúaL éìòî ìk éæeæ äòaøà déì éøecLdidy ,cg` ipr did - ¨¦§©¥¥©§¨¨¥¨©£¥©§¨
,mifef drax` zay axr lka el gelyl libx `pipg iax,ãç àîBé¨©

,cg` zay axraeäúéác ãéa déìäéð eäðéøcLzernd z` gly - ©§¦§¦£¥§©§¦§
,ezy` ciaéàúàe ,iprd zian ezy` dxfg -déì äøîàiaxl ©£¨§¨¥

,`pipgéøö àìCiax dze` l`y .`ed xiyry ,jizernl iprd Ÿ¨¦
,`pipgúéæç éàî.`ed xiyry zxne` z`y eziaa zi`x dn - ©¨¦

,ezy` el dxn`déì éøîà÷ äåäc éòîLel mixne`y izrny - ¨§¦©£¨¨¨§¥¥
,eziaaãòBñ äzà äna,zayd cerql dvxz dna - ©¤©¨¥
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המשך ביאור למס' כתובות ליום ראשון עמ' ב

ועל של עיקר מכתבו באתי . . והוא מבצע הפעולות בקשר עם חינוך בני ובנות ישראל, בפרט בעיר ואם בישראל כתל-אביב-יפו, שאם 
בכל השנה הזמן גרמא על אחת כמה וכמה לפני התחלת שנת הלימודים.

ממכתב ה' אלול, ה'תשל"ח

הקדוש-ברוך-הוא נותן לבני ישראל גשמיות ובני ישראל עושים מגשמיות רוחניות.
ממכתב ה' אלול, ה'תשל"ח

שמחתי לקרוא במכתב כבודו על דבר תכנית הפעולות המיוחדות דהכרזת "יום חינוך" וכו', בצירוף משלוח חומר מתאים )"חומר" 
שתוכנו ומטרתו רוחנית אמתית(.

ממכתב ה' אלול, ה'תשל"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zeaezk(ipy meil)

y ef oeyla `ziixad zpeek oi` m`dúçàå ìòaä úñðøt úçà©©©§¨©©©©§©©
dîöò úñðøtdlral zqpkny dn epiide ,'lra zqpxt' oia - ©§¨©©§¨

zpefipy dn epiide ,'dnvr zqpxt' oiae ,'zeqpxtzn' edfe ,`ipecpa
itl dl mipzep mdipya ,'zepefip' edfe ,di`eyip mcew mig`dn
lrad zqpxt z` mipzepy l`eny ixack `lye ,miqkpd zney

' mby jixack xn`p m` oky .ezrc ocne` itlepiid 'zeqpxtzn
.'zeqpxtzne zepefip' dxn`e `ziixad dltk recn ,zepefnl

:`xnbd zvxznàì,`ipecpl 'zeqpxtzn' oeyld yexit oi` - Ÿ
`l`éãéàå éãéà`ziixaa mixkfend 'zeqpxtzn' mbe 'zepefip' mb - ¦¦§¦¦

xaecnàéL÷ àìå ,dîöò úñðøôaz` `ziixad dltk recn §©§¨©©§¨§Ÿ©§¨
oky ,dpeylàädn epiid `ziixad dxn`y 'zepefip' oeyl - ¨

mig`dn zepad zelawnyaliayae äìéëàliayàäå ,äiúL- ¦£¦¨¦§¦¨§¨
zelawny dn epiid `ziixad dxn`y 'zeqpxtzn' oeylaliay ¦

àéeqéëå àLeáìzney itl mdl ozip df lke ,zeqkzdle yeall - §¨§¦¨
mig`d dl mipzepy dna llk zwqer `ziixad oi`e .miqkpd
,l`eny ixack `ed oicdy okzi `l` ,dzipecp jxevl a`d iqkpn

.a`d zrc z` micne`y
dywn .epizpynn l`eny ixac lr zeywdl dtiqen `xnbd

:`xnbdïðz,epizpyna,íéøîBà íéîëçådipyd zal mipzep oi` §©©£¨¦§¦
y itl ,dpey`xl a`d ozpy itkàL íéîòtíãdidéðòdligza §¨¦¤¨¨¨¦

åjk xg`,øéLòä,xzei dipyl ozep did ig did m`eBàdidy §¤¡¦
,éðòäå øéLò,dl zegtl dvex dideïéîL àlàz`íéñëpäly ¨¦§¤¡¦¤¨¨¦©§¨¦

,a`ddì ïéðúBðå,xxal yie .dzipecpl zixiyr mdn'éðò' éàî §§¦¨©¨¦
'øéLò' éàîe,minkg ixaca mixen`dàîéð éày xn`p m` -'éðò' ©¨¦¦¥¨¨¦

epiidíéñëða éðòe'øéLò'd `edììkî ,íéñëða øéLòitl `vnp - ¨¦¦§¨¦¨¦¨¦¦§¨¦¦§¨
,dfàn÷ àpúczal mipzepy xne`y ,dcedi iax ,mcewd `pzd - §©¨©¨

,dpey`xd zal a`d ozpy itk dipyd,øáñyeléôàdidøéLò ¨©£¦¨¦
åjk xg`,éðòämewn lkndì ïðéáäé àøwéòîckdipyl mipzep - §¤¡¦¦§¥¦¨¨¨£¦¨¨

c ,ok yxtl okzi `l ixde .dpey`xl a`d ozpy enkdéì úéì àä̈¥¥
,dpey`xd d`yipy onfa el didy itk oenn zrk el oi` ixd -

.dcedi iax jk xn` `l i`ceaeåàì àlàminkg zpeek i`ce - ¤¨©
exn`y dne ,eidy enk ex`yp eiqkpy,'éðò'epiidúòãa éðò- ¨¦¨¦§©©

e ,ezepvnw zngn ,ipr zipecp ezal zzl dzid ezrcy'øéLò'¨¦
epiid,úòãa øéLòdydid ik ,xiyr zipecp dl zzl ezrc dzi ¨¦§©©

zal ozpy dn itl ezrc z` micne` dcedi iax zrcle .oxzee
,oxzee e` ovnw `ed m` ,dpey`xdéðz÷åminkgy dpyna §¨¨¥

didy itk ezrca x`ypy di`x oi`y oeikny mixaeqe miwleg
`l` ,ezrc z` llk micne` oi` ,dpey`xd zad lv`úà ïéîL̈¦¤

dì ïéðúBðå íéñëpä,zixiyràîìàminkg zrcly gken -àì ©§¨¦§§¦¨©§¨Ÿ
àðcîeà øúa ïðéìæà,a`d zrc ocne` xg` mikled oi` -àzáeéúe ¨§¦¨¨©§§¨§§¨

ìàeîLc.ezrc z` micne`y xaeqd ,l`eny lr `iyew ef ixde - ¦§¥
:`xnbd zvxznøîàc àeäxaeq l`eny -äãeäé éaøk.epizpyna §¨©§©¦§¨

àéOä íà ,øîBà äãeäé éaø ,ïðúcd z` a`dïúpé ,äðBLàøä úa ¦§©©¦§¨¥¦¦¦©¨¦¨¦¨¥
ìd zaäiðM[dnezid]äðBLàøì ïúpL Cøãke` zepvnwa ,eiiga ©§¦¨§¤¤¤¨©©¦¨

.zal mipzep df itle ,a`d zrc z` micne`y ixd ,zepxzeea
,dcedi iaxk xaeq l`enyy ,ok m` :`xnbd ddnzàîéðåxn`i - §¥¨

l`eny,'äãeäé éaøk äëìä',mzqa eixac z` l`eny xn` recne £¨¨§©¦§¨
:`xnbd zvxzn .ely ycegn oic df eli`k ,'a`a oiny dqpxtl'

øîà éàl`enyàðéîà äåä ,äãeäé éaøk äëìämixeaq epiid - ¦¨©£¨¨§©¦§¨£¨£¦¨
ok xn` dcedi iaxy ,xnelà÷åcxaky ote`adàéOäzal a`d ©§¨¦¦¨

,dpey`xddézòc élâc,zzl dvex `ed dnk ezrc dlib xaky - §©¥©§¥
ìáàoiicr m`,dàéOä àì,zzl ezrc dnk epi`x `leàìoi` - £¨Ÿ¦¦¨Ÿ

,zixiyr dl mipzepe miqkpd z` oiny `l` ,ezrc z` micne`
,minkg zrckeïì òîLî à÷c ,l`eny eprinyd -éaøc àîòè ¨©§©¨©£¨§©¦

äãeäé`edàðcîeà øúa ïðéìæàca`d zrc ocne` xg` mikledy - §¨§¨§¦¨¨©§§¨
,dxwn lkadàéOä àì àðL àìå dàéOä àðL àìoia welig oi`e - Ÿ§¨¦¦¨§Ÿ§¨Ÿ¦¦¨

epevx dnk epl recie ,dpey`xd zad z` a`d `iyd xaky ote`
lka ,xexiaa epl reci xacd oi`e d`iyd `ly ote` oial ,zzl
df itle ,ezepvnwe ezepxzee itl a`d zrc z` micne` ote`

.dzipecpa zal mipzep
:dcedi iax ly epeyl z` df itl zyxtne `xnbd dtiqenéàäå§©

éðz÷cy ote`a dpyna dcedi iax ixac z` ehwpy dne -,dàéOä §¨¨¥¦¦¨
`l m` s`y ,xzei lecb yecig xnel dleki dpynd dzidy elit`
dzvxy meyn ,ezrc z` micne` ok mb dpey`xd z` a`d `iyd

dpynd,ïðaøc ïçk EòéãBäì,xzei lecb mdixaca yecigdyóàc §¦£Ÿ¨§©¨¨§©
dézòc élâå ,dàéOäc áb ìòepevx dnk ezrc z` a`d dlibe - ©©§¦¦¨§©¥©§¥

ok it lr s` ,`ipecpl zzlàðcîeà øúa ïðéìæà àìmikled oi` - Ÿ¨§¦¨¨©§§¨
z` oiny `l` ,eiykr ozep did dnk a`d zrc ocne` xg`

.zixiyr dl mipzepe miqkpd
:dnezi za zipecp oica oecl dtiqen `xnbdáøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©

CîMî ïðéLøc ,àcñçy yxcnd ziaa jnya yexc` m`d -äëìä ¦§¨¨§¦¨¦§¨£¨¨
,äãeäé éaøk.a`d ly ezrc z` oinyydéì øîà,`cqg axàäé §©¦§¨¨©¥§¥

éàîMî eLøãz àúéélòî éléî éðä ék ìk àåòølk z`y oevx idi - ©£¨¨¦¨¥¦¥§©§¨¨¦§§¦§¨¥
.inya eyxcz ,dcedi iaxk dkldy ,ef oebk ,zelernd zexnind
did dnk a`d ly ezrc z` oinyy dcedi iaxk xaeq `axy ixd

.zzl dvex
:`ax ixaca dxizq `xnbd dywnéëä àáø øîà éîejk ike - ¦¨©¨¨¨¦

,dcedi iaxk dkldy ,`ax xn`àéðúäå,`ziixaaúa ,øîBà éaø §¨©§¨©¦¥©
dneziïéçàä ïî úðBfépädig` eyxiy miqkpdn zqpxtzn - ©¦¤¦¨©¦

,mdia`núìèBðoi`eyipl `ipecp liayaíéñëð øeOéòzyexin ¤¤¦§¨¦
.dnezil minkg epwz jky ,a`dàáø øîàå,ef `ziixa lràúëìä §¨©¨¨¦§§¨

,éaøkmlerl `l` ,a`d ly ezrc z` llk micne` oi`y rnyne §©¦
dcedi iaxk wqty lirl eixack `lye ,miqkp xeyir dl mipzep,

.a`d zrc z` micne`y
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdcedi iaxk `ax wqty dn - Ÿ©§¨¨

ote`a epiid ,a`d zrc z` micne`ydéðãéîàcz` epcn`y - ©£¦§¥
xg` mikledy dcen iax s` dfae ,epipia xc didy oebk ,ezrc

e .ezrc ocne`àämicne` oi`y ,iaxk dkldy xn` `axy dn - ¨
ote`a xaecn ,dyexid iqkpn zixiyr mipzep `l` a`d zrc z`

déðãéîà àìcxc `ly oebk ,ezrc z` cen`l mileki ep` oi`y - §Ÿ£¦§¥
.miqkp xeyir zlawny xaeq dcedi iax mb dfae ,epipia

:`xnbd zxne`àøazñî énð éëäweligk ,xnel xazqn jk ok` - ¨¦©¦¦§©§¨
,didy dyrn gkn ,dfäNòî ,äáäà øa àcà áø øîàcdid §¨©©©¨©©£¨©£¤
,`ypdl d`ay dneziaéaø dì ïúðå`ipecpaøNò íéðMî ãçà §¨©¨©¦¤¨¦§¥¨¨

.íéñëpadxe`kleéããäà ïééL÷,df lr df iax ixac miyw - ©§¨¦©§¨©£¨¥
eli`e ,miqkp xeyir dl mipzepy iax xn` lirl `ziixaay

.miqkpdn xyr mipyn cg` wlg wx iax dl ozp df dyrnaàlà¤¨
dpéî òîL åàìc ,dfn gken i`ce -àädnezil iax ozpy dn - ©§©¦¨¨

ote`a did ,xyr mipyn cg`déðãéîàccen` a`d didy - ©£¦§¥
e ,xzei `le dfk mekq wx zzl mdipiraàäiax xn`y dn - ¨

ote`a epiid ,miqkp xeyir zal mipzepy `ziixaadéðãéîà àìc- §Ÿ£¦§¥
ok` :`xnbd dwiqn .eze` mixikn oi`e ,mdipira cen` a`d oi`y

.dpéî òîL§©¦¨

* * *
zrc da dx`azdy ,lirl d`aedy `ziixad z` d`ian `xnbd

:iaxúa ,éaø øîà ,àôebdnezi,ïéçàä ïî úðBfépä`ypdl d`ayk ¨¨©©¦©©¦¤¦¨©¦
úìèBðdzipecplòíéñëð øeOé.a`d iqkpnBì eøîàminkg,éaøì ¤¤¦§¨¦¨§§©¦
éøáãì,Ey `vnpïaå úBða øNò Bì LiL éî,cg`íB÷îa ïaì Bì ïéà ¦§¨¤¦¤¥¤¤¨§¥¥©¥¦§

,íeìk úBðazepad xyre ,miqkpdn zixiyr dlhp zg` lk ixdy ¨§
.dne`n yxei epi` oade ,miqkpd lk z` elhpïäì øîà,iaxCk ¨©¨¤¨

øîBà éðàd ,xnel izpeek jk -íéñëð øeOéò úìèBð äðBLàølkn £¦¥¦¨¤¤¦§¨¦
de ,dyexidäiðLzixiyr zlhepäøéiML äîa`le ,dpey`xd §¦¨§©¤¦§¨

,dligza didy dn lknåd okúéLéìLwx xeyir zlhepäîa §§¦¦§©
äøéiML,d`ld oke ,diptly zeg`dúBøæBçåzetzyne zepad lk ¤¦§¨§§

,owlg z`.äåLa úB÷ìBçå,zepa xyr mc`l yi m` s`y `vnpe §§§¨¤
x`yd z`e ,dyexidn yily ipyl aexw `l` cgi zelhep opi`

.oad yxei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

המשך ביאור למס' כתובות ליום שני עמ' א



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zeaezk(iyily meil)

:`xnbd zxne`øîéîà óàåenvrdéa øãä,eixacn ea xfg - §©£¥©¨©¥
:`xnbd z`f dgikene .aeg zlrak `idy ,iy` axk xaeqeøîàc§¨©

øîéîàc dén÷ àðîéà÷ äåä ,éîeçéð áøc déøa éîeéðî áøiziid - ©©§¦§¥§©¦¦£¨¨¦§¨©¥©£¥©
,xnin` iptl cneràéòa à÷ úåäc dén÷ì àúzéà éàä éàúàå©£©©¦§¨§©¥©£©¨¨£¨

íéñëð øeOéòxeyir dig`n reazl zg` dy` eiptl d`ae - ¦§¨¦
,miqkpdézòãì déúéæçå`id xnin` ly ezrcy izi`xe -éòa éàc ©£¦¥§©§¥§¦¨¥

dì ÷lñî éåä éæeæa d÷elñì,zerna dwlql mig`d mivex m`y - §©¨§¥£¥§©¥¨
,ezrc `id oky izi`x cvike .jk zeyrl milekiéçàî éòîLc- §¨§¦¥©¥

mig`d z` izrnyydì éøîà÷ eåäc,mzeg`l mixne` eidy - ©£¨¨§¥¨
éæeæa àð÷élñ éæeæ ïì äåä eléàjl mipzep epiid zern epl eid m` - ¦£¨¨¥©¦§¨§¥

,dyexidn jze` miwlqne mze`÷ézLéàåxnin` wzye - §¦§¦
,mdixac z` rnyykéãéî àìå eäì øîà àìåmdl xn` `le - §Ÿ¨©§§Ÿ¦¦

,zerna mwlql mileki mpi`y xn` `l ,xnelk ,melkgkene
.izin`d oicd z` dl exn` ok`y xaeq `edy

`le mig`d lr 'aeg'k aygp miqkp xeyiry ,`xnbd zpwqn itl
:`xnbd zwtzqn .df aeg lhen in lr `xnbd zxxan ,'dyexi'k

zøîàc àzLäådpi` miqkp xeyir zraezd za lkd ixacly §©§¨§¨§©§
k `l` ,zyxeik zaygp,àéåä áBç úìòa`id ina wtzqdl yi ©£©©§¨

aeg zlra `id m`d ,dyepàaàcminkg z`f epwizy ,dia` ly - §©¨
aeg z` mirxet mipade ,miqkp xeyir dl aiig a`d did eli`k

,mdia`Bàaeg zlra `idy,éçàclr df aeg minkg elihdy §©¥
.mnvr mig`d

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì:`xnbd zx`an .aegd xcb edn §©©§¨¦¨
àaâéîì,miqkp xeyir zeabl -úéøeaéæå ,äòeáLa àlL úéðBðéáì §¦§¨§¥¦¤Ÿ¦§¨§¦¦

,äòeáLa,el aiigdn rwxw zeabl `ad aeg lra mzq ,xnelk ¦§¨
aeg lra mpn` ,rext aegd oi`y raydl jixv epi`e zipepia daeb
eilre ,zixeaifn daeb yixend aeg z` miyxeidn zeabl `ay
ly aeg zlrak dpic m`y `vnp ,rxtp `ly dligz raydl
dpic m` la` .dreay `lle ,zipepian daeb `id ixd ,mig`d
dabz ,mdia` aeg z` minlyn miyxeide ,a`d ly aeg zlrak
xear zern a`d dl ozp `ly rayzy xg` wxe ,zixeaifn zad

.dziipecpéàîmdia` ly aeg zlra m`d ,ef za ly dpic dn - ©
.mdly aeg zlra e` ,`id

:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz,didy dyrnn,àðéáøc ¨§©§¨¦¨
éMà áøc dézøáì déaâàmiqkp xeyir iy` ax ly ezal dabd - ©§¥¦§©¥§©©¦

,iy` ax xhtpy xg`l,éMà áøc déøa ønî,eia` iqkp z` yxiy ¦©§¥§©©¦
n,äòeáLa àlLå úéðBðéa`piax dab ok enke .libx aeg lra oick ¥¦§¤Ÿ¦§¨

ax ly eza xeariy`,éMà áøc déøa ànñ áøc déøaîxnelk ¦§¥§©©¨§¥§©©¦
laiwe ,iy` ax iiga zny `nq ax ly epa ,iy` ax ly eckpn
`piax dab epnne ,iy` ax zyexia `nq ax ly ewlg z` ckpd

n iy` ax zal miqkp xeyirúéøeaæe,äòeáLaly did aegdy oeik ¦¦¦§¨
`nq ax ly epan diiabdy `vnpe ,zad ly dig` ,`nq ax
zixeaifn `idy ,mdia` aeg lr minezi iqkpn diabk zaygp

lr lhen miqkp xeyir aeigy `piax zbdpdn gkene .dreayae
`lle zipepian zad daebe ,mdia` aegk df oi`e ,mnvr mipad

.dreay

* * *
el`n zxxane ,miqkp xeyir ziiab oipra dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .z`f zeabl ozip miqkpdéøa äéîçð áø déì çìL̈©¥©§¤§¨§¥
àèeæ àðeä áø øa äaøì óñBé áøc[xirvd-]àéúà ék ,àòcøäpî §©¥§©¨©©¨¨¦§©§§¨¦©§¨

Cn÷ì àúzéà àä,df azk jl d`iand ,ef dy` jiptl `eazyk - ¨¦§¨§©¨
,miqkp xeyir reazldaâà[dxear dab-],íéñëð øeOéòeeléôà ©§¨¦§¨¦£¦

àìaeøèöéàîaygp `ed s`y migixd ayen mewnn elit` - ¥¦§§§¨
.miqkpd xeyir z` epnn zeabl xyt`e ,rwxwk

àðäk áø éa ïðéåä ék ,éMà áø øîà,`pdk ax lv` iziidyk -äåä ¨©©©¦¦£¦¨¥©©£¨£¨
ïðéaâîmiqkpd xeyir z` miaeb epiid -éúéác àìîòî eléôà- ©§¦¨£¦¥©§¨§¥¥

`a geexdy oeik ,rwxwk aygp df mby ,mizad zexiky
.zerwxwn

:df oipra sqep dyrníìL ïéøáç àðeä ,àðeä áøì ïðò áø déì çìL̈©¥©¨¨§©¨¨©§¦§¨
,mely epixag `ped -Cn÷ì àúzéà àä àéúà ékjiptl `eazyk - ¦©§¨¨¦§¨§©¨

,miqkp xeyir reazl ef dy`daâà[dxear dab-]éñëð øeOéò ©§¨¦¦§¥
,`ped ax iptl gilyd `ay drya .dig`núLL áø áéúé äåä£¨¨¦©¥¤

dén÷lr `ped ax citwde ,`ped ax iptl ayei zyy ax did - ©¥
.'oixag `ped' opr ax el `xwydéì øîà,zyy axl `ped axìéæ ¨©¥¦

déì àîéà`edy mbd ,jl xne`y df gqep opr axl xen` jl - ¥¨¥
,i`pb oeyldéì øîà àìc ïàî àäé àzîLáe`ly in didi iecipae - §©§¨§¥©§Ÿ¨©¥

,el xn`z jke .jk el xn`i,ïðò ,ïðòil zxn`y df miqkp xeyir ¨¨¨¨
,dzeabdlBà éò÷ø÷nîmb.éìèìhnî,eze` l`yz cereïàîe ¦§©§§¥¦¦©§§¥©

àLéøa àçéæøî éa áéúé.y`xa '`gifxn'a ayei in - ¨¦¥©§¥¨§¥¨
ìæà[jld-]ïðò áøc dén÷ì úLL áøax ly ezegily z` zeyrl ¨©©¥¤§©¥§©¨¨

e zyy ax micwd ,opr ax eilr citwi `ly icke ,`ped,déì øîà̈©¥
äaø øî,lecb mc` ,opr ax ,dz` -äaøc déaø àðeä áøålecb - ©©¨§©¨©¥§©¨

,jnn `edå,`ped axúénL éúenL[dcip-]déì øîà àìc ïàî- §©¥©¦©§Ÿ¨©¥
,eixac z` jl xnel ip` gxken okle ,df xac jl xn`i `ly in

àðéîà÷ äåä àì úénLc åàì éàåxne` iziid `l ,eiecip `lele - §¦©§©¦Ÿ£¨¨£¦¨
,el xn` jke ,dl`d mixack jl,éìèìhnî Bà éò÷ø÷nî ,ïðò ïðò̈¨¨¨¦§©§§¥¦¦©§§¥

å,jze` le`yl gly cer.àLéøa àçéæøî éa áéúé ïàî §©¨¦¥©§¥¨§¥¨
àá÷eò øîc dén÷ì ïðò áø ìæà,`awer xn iptl opr ax jld - ¨©©¨¨§©¥§©§¨

,`iyp didydéì øîà,`awer xnl opr axéì çìL éëéä ,øî éæç ¨©¥£¦©¥¦¨©¦
il gly cvik ipec` d`xi -àðeä áøleflf oeyla,ãBòå .'ïðò ,ïðò' ©¨¨¨¨¨§

ly dl`ydeäéð éàî [àðòãé àì] ,éì çìLc 'àçéæøî'rcei ipi` - ©§¥¨§¨©¦Ÿ¨©§¨©¦
.'`gifxn' enyy xacd edn

déì øîà,opr axl `awer xnà éì àîéàéæé,`eti` il xen` - ¨©¥¥¨¦¦¦
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שלישי עמ' א

לארץ הקודש מתייחסים כארץ קדושה לא רק היהודים אלא גם לא-יהודים, ובעצם, כל האנושות.
ממכתב כ"ה אלול, תשכ"ד

אף אדם אינו יכול לומר באופן לגיטימי "החיים האישיים שלי הם העסק האישי שלי", מכיוון שהחיים האישיים של היחיד הם חלק 
מהחברה שבתוכה הוא חי.

ממכתב כ"ה אלול, תשכ"ד

עליך לנצל את הביקור שלך בארץ הקודש במטרה לתרום תרומה להתקדמות הקדושה בחיי היום-יום בארץ הקודש.
ממכתב כ"ה אלול, תשכ"ד



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc zeaezk(iyiy meil)

:dpynd z` x`al `xnbd dkiynn.'äcð BzLnLîe'zl`ey §©©§¦¨
:o`k s` `xnbdda òãéc éà ,éîc éëéä,dcp `idy.LBøôðeàìc éà ¥¦¨¥¦§¨©¨¦§¦§Ÿ

,òãéok m`dåléò CBîñðoipne ,dxedh `idy dixac lr jenqi - ¨©¦§¦¨¨
ezy` lr jenql lrad lekiy `xnbd dgiken .dcp ezyniyy el

:dfaúøôBqL äcðì ïépî ,ìàeîL øîà ,àðäk øa àððéç áø øîàc§¨©©¦§¨©©£¨¨©§¥¦©¦§¦¨¤¤¤
dîöòì,dpin`dl leki dlrae miiwp drayøîàpL(gk eh `xwie) §©§¨¤¤¡©

,'íéîé úòáL dl äøôñå'dlndne'dl'xetqzy minkg eyxc §¨§¨¨¦§©¨¦¨
,dîöòì.dixg` xdxdl lral oi`e §©§¨

:`xnbd daiyn,àëéøö àìote`adéì äøîàc,dlralíëç éðBìt Ÿ§¦¨§¨§¨¥§¦¨¨
ícä úà éì øäéè.xedh mc `edy xn` -déìééL ìæàåjlde - ¦¥¦¤©¨§¨©©§¥

,mkgd z` l`ye lradàø÷éL çkzLàådxwiyy `vnpe - §¦§©©¦§¨
.dlral

:sqep xe`ia `xnbd d`ianáø øîàc ,äãeäé áøãk ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¦§©§¨§¨©©
äãeäéy dy`äéúBðéëLa äcð ä÷æçeä`idy dizepky de`xy - §¨§§¨¦¨¦§¥¤¨

dnvr dy`d eli`e ,lral z`f exn`e ,dzecp icbaa dyeal
,dnr yniye dxedh `idy dlral dxn`íeMî äéìò ä÷Bì dìòa©§¨¤¨¤¨¦

,äcðdide dzecpl dxenb di`xk zaygp el` micba zyialy oeik ¦¨
zyael dizepky de`xy ,epizpyn zwqer dfae ,dpnn yextl el
xg`le ,enr dyniye ip` dxedh dxn` dlrale zecp icba

.dcpk dwfgedy el rcep enr dyniyy

* * *
:dpyna epipy cer.'älç dì äöB÷ àìå':`xnbd zl`ey,éîc éëéä §Ÿ¨¨©¨¥¦¨¥

òãéc éà,ef dqirn dlg dlhp `ly lradLBøôðrpni - ¦§¨©¦§
e ,dlke`ln,òãé àìc éàok m`òãé àðî.eze` dliykdy dzr ¦§Ÿ¨©§¨¨©

:`xnbd daiyndéì äøîàc ,àëéøö àì,ezy`éðBìtdìabone` - Ÿ§¦¨§¨§¨¥§¦©¨
,xkya mixg` zqir yldäqéòä úà éì ïwézdpnn yixtd - ¦¥¦¤¨¦¨

,dlgLàå ,déìééL ìéæàåàø÷éL çkz.dixac eid xwyy `vnpe - §¨¦©§¥§¦§©©¦§¨

* * *
:dyn zc lr zexaerd llka dpyna epipydðéàå úøãBðå'§¤¤§¥¨

.'úîéi÷îxzei ef dy` ly dpica exingd recn `xnbd zx`an §©¤¤
zxaerk zaygp dpi` lral zekiiy opi` m`y ,zexiar x`yan

meyn :zc lríéøãð ïBòa ,øî øîàc,miiwn epi`e xcep mc`y - §¨©©©£§¨¦
øîàpL ,íéúî íéða(d d zldw)ét úà ïzz ìà'EøNa úà àéèçì E ¨¦¥¦¤¤¡©©¦¥¤¦©£¦¤§¨¤

'Bâålr midl`d svwi dOl `id dbbW iM K`lOd iptl xn`Y l`e §§©Ÿ©¦§¥©©§¨¦§¨¨¦¨¨¦§Ÿ¨¡Ÿ¦©
,minkg eyxce ,'Lici dUrn z` lAge LlFw'åéãé äNòî' ïä Bæéàå ¤§¦¥¤©£¥¨¤§¥¥©£¥¨¨

,åéúBðáe åéða øîBà éåä ,íãà ìLmc`y zngny xn`p jk lre ¤¨¨¡¥¥¨¨§¨
oeike ,mizn eipay epiide ,eici dyrn z` 'd lagn ,eita `heg
leki ,mdipal dzin znxeb zniiwn dpi`e zxcepy ef dy`y

.daezk `ll d`ivedl dlraàëäî ,øîà ïîçð áødf weqtn - ©©§¨¨©¥¨¨
xn`py ,mixcp zngn mizn mc` ly eipay cenll yi(l a dinxi)

,'íëéða úà éúékä àåMì'e'àåMì'epiidàåL é÷ñò ìòzngn - ©¨§¦¥¦¤§¥¤©¨§©¦§¥¨§
.miniiwn `le mixcepy ,mdixcpa mixwyny

* * *
dpi`e zxcepd dy`a minkge xi`n iax zwelgn d`ian `xnbd

:zniiwnàéðz,`ziixaaBzLàa òãBiä ìk ,øîBà øéàî éaø äéä ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨©¥©§¦§
,úîéi÷î dðéàå úøãBpLy ici lr z`f owzi.äpøécéå øBæçé ¤¤¤§¥¨§©¤¤©£§©¦¤¨

:`xnbd ddnz ,`ziixad meiq z` `xnbd `iazy iptl'äpøécé'- ©¦¤¨
,dxicn `ed m`dì ïwúî éàîazvxzn .jka yi dpwz efi` - §©§©¥¨

:`xnbdàlà,xi`n iax zpeek jkøBæçélradäpèéð÷éådpxrvi - ¤¨©£§©§¦¤¨
,mixacadì øôéå ,åéðôa øBczL éãk.dxcp z` §¥¤¦§¨¨§¨¥¨

:`ziixad meiq z` `xnbd d`ianBì eøîà,xi`n iaxl minkg ¨§
äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéàxnyi `ly dryay ,cg` lq jeza - ¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨

zniiwn dpi`y dy` mr xecl utg mc` oi` ok enke ,epkyi epnn
`ed zr lka `ly meyn ,jixack dpwz el yiy s` dixcp z`

.eipa zzin icil `aie dixcpa yibxn
,minkge dcedi iax zwelgn da yiy `ziixa d`ian `xnbd

:zncewd zwelgnl dnecaòãBiä ìk ,øîBà äãeäé éaø äéä ,àéðz©§¨¨¨©¦§¨¥¨©¥©
,älç Bì äöB÷ dðéàL BzLàa`l` ,dpyxbi `lLéøôéå øBæçé §¦§¤¥¨¨©¨©£§©§¦

äéøçà.dqird on dlgBì eøîà,minkgLçð íò øc íãà ïéà ©£¤¨¨§¥¨¨¨¦¨¨
,äôéôëalykie ,dixg` yixtdln gekyl ieyr `ed o`k s`e ¦§¦¨
.xeqi`a

df lr df miwleg dcedi iaxe xi`n iax m`d zx`an `xnbd.
:`xnbd zxne`àäà dì éðúîc ïàîz` dpyy dcedi iax - ©§©§¥¨©¨

`l z`f lkae gikye ievn oipr `edy ,dlg zyxtd oipra ezpwz
,dlwzl yygCäà ïkL ìkoipra ef dpwz xaeq `edy oky lk - ¨¤¥©©

.jk lk ievn oipr epi`y ,mixcpCäà éðúîc ïàî ìáàiax mle` - £¨©§©§¥©©
mixcpa `weecy xnel yi ,mixcp oipra ezpwz z` dpyy ,xi`n

,ievn xac epi` xcpy meyn ,jk owzl yiy `ed xeaqàä ìáà- £¨¨
,`ed ievn xacy ,dlg zyxtd mle`éø÷îc ïéðîéæieyr minrt - ¦§¦§¦§¥

,dixg` yixtdl gkyi lrady zexwlìéëàåxac lk`ie - §¨¦
.dixg` yixtn `diy epwiz `l okle ,xeqi`

* * *
:dpyna epipy.'òeøt dLàøå äàöBé ,úéãeäé úc éäBæéàå'dywn §¥¦©§¦§¨§Ÿ¨¨©

e z`veid dy` ixde :`xnbd,òeøt dLàødxiar,àéä àúééøBàc Ÿ¨¨©§©§¨¦
:dxez xeqi` edfy `xnbd dgiken .'dyn zc' llka df ixde

áéúëcdheq zyxta(gi d xacna)éác àðúå ,'äMàä Làø úà òøôe' ¦§¦¨©¤Ÿ¨¦¨§¨¨§¥
,ìàòîLé éaøepcnl df weqtneàöé àlL ìàøNé úBðáì äøäæà ©¦¦§¨¥©§¨¨¦§¦§¨¥¤Ÿ¥§
,Làø òeøôagken dy`d y`x z` rxet did odkdy jkn oky §¥©Ÿ

.dqekn dy`x did dzr cry
n :`xnbd zvxzn,àúééøBàc§©§¨
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שישי עמ' א "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zeaezk(iyily meil)

:`xnbd zxne`øîéîà óàåenvrdéa øãä,eixacn ea xfg - §©£¥©¨©¥
:`xnbd z`f dgikene .aeg zlrak `idy ,iy` axk xaeqeøîàc§¨©

øîéîàc dén÷ àðîéà÷ äåä ,éîeçéð áøc déøa éîeéðî áøiziid - ©©§¦§¥§©¦¦£¨¨¦§¨©¥©£¥©
,xnin` iptl cneràéòa à÷ úåäc dén÷ì àúzéà éàä éàúàå©£©©¦§¨§©¥©£©¨¨£¨

íéñëð øeOéòxeyir dig`n reazl zg` dy` eiptl d`ae - ¦§¨¦
,miqkpdézòãì déúéæçå`id xnin` ly ezrcy izi`xe -éòa éàc ©£¦¥§©§¥§¦¨¥

dì ÷lñî éåä éæeæa d÷elñì,zerna dwlql mig`d mivex m`y - §©¨§¥£¥§©¥¨
,ezrc `id oky izi`x cvike .jk zeyrl milekiéçàî éòîLc- §¨§¦¥©¥

mig`d z` izrnyydì éøîà÷ eåäc,mzeg`l mixne` eidy - ©£¨¨§¥¨
éæeæa àð÷élñ éæeæ ïì äåä eléàjl mipzep epiid zern epl eid m` - ¦£¨¨¥©¦§¨§¥

,dyexidn jze` miwlqne mze`÷ézLéàåxnin` wzye - §¦§¦
,mdixac z` rnyykéãéî àìå eäì øîà àìåmdl xn` `le - §Ÿ¨©§§Ÿ¦¦

,zerna mwlql mileki mpi`y xn` `l ,xnelk ,melkgkene
.izin`d oicd z` dl exn` ok`y xaeq `edy

`le mig`d lr 'aeg'k aygp miqkp xeyiry ,`xnbd zpwqn itl
:`xnbd zwtzqn .df aeg lhen in lr `xnbd zxxan ,'dyexi'k

zøîàc àzLäådpi` miqkp xeyir zraezd za lkd ixacly §©§¨§¨§©§
k `l` ,zyxeik zaygp,àéåä áBç úìòa`id ina wtzqdl yi ©£©©§¨

aeg zlra `id m`d ,dyepàaàcminkg z`f epwizy ,dia` ly - §©¨
aeg z` mirxet mipade ,miqkp xeyir dl aiig a`d did eli`k

,mdia`Bàaeg zlra `idy,éçàclr df aeg minkg elihdy §©¥
.mnvr mig`d

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì:`xnbd zx`an .aegd xcb edn §©©§¨¦¨
àaâéîì,miqkp xeyir zeabl -úéøeaéæå ,äòeáLa àlL úéðBðéáì §¦§¨§¥¦¤Ÿ¦§¨§¦¦

,äòeáLa,el aiigdn rwxw zeabl `ad aeg lra mzq ,xnelk ¦§¨
aeg lra mpn` ,rext aegd oi`y raydl jixv epi`e zipepia daeb
eilre ,zixeaifn daeb yixend aeg z` miyxeidn zeabl `ay
ly aeg zlrak dpic m`y `vnp ,rxtp `ly dligz raydl
dpic m` la` .dreay `lle ,zipepian daeb `id ixd ,mig`d
dabz ,mdia` aeg z` minlyn miyxeide ,a`d ly aeg zlrak
xear zern a`d dl ozp `ly rayzy xg` wxe ,zixeaifn zad

.dziipecpéàîmdia` ly aeg zlra m`d ,ef za ly dpic dn - ©
.mdly aeg zlra e` ,`id

:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz,didy dyrnn,àðéáøc ¨§©§¨¦¨
éMà áøc dézøáì déaâàmiqkp xeyir iy` ax ly ezal dabd - ©§¥¦§©¥§©©¦

,iy` ax xhtpy xg`l,éMà áøc déøa ønî,eia` iqkp z` yxiy ¦©§¥§©©¦
n,äòeáLa àlLå úéðBðéa`piax dab ok enke .libx aeg lra oick ¥¦§¤Ÿ¦§¨

ax ly eza xeariy`,éMà áøc déøa ànñ áøc déøaîxnelk ¦§¥§©©¨§¥§©©¦
laiwe ,iy` ax iiga zny `nq ax ly epa ,iy` ax ly eckpn
`piax dab epnne ,iy` ax zyexia `nq ax ly ewlg z` ckpd

n iy` ax zal miqkp xeyirúéøeaæe,äòeáLaly did aegdy oeik ¦¦¦§¨
`nq ax ly epan diiabdy `vnpe ,zad ly dig` ,`nq ax
zixeaifn `idy ,mdia` aeg lr minezi iqkpn diabk zaygp

lr lhen miqkp xeyir aeigy `piax zbdpdn gkene .dreayae
`lle zipepian zad daebe ,mdia` aegk df oi`e ,mnvr mipad

.dreay

* * *
el`n zxxane ,miqkp xeyir ziiab oipra dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .z`f zeabl ozip miqkpdéøa äéîçð áø déì çìL̈©¥©§¤§¨§¥
àèeæ àðeä áø øa äaøì óñBé áøc[xirvd-]àéúà ék ,àòcøäpî §©¥§©¨©©¨¨¦§©§§¨¦©§¨

Cn÷ì àúzéà àä,df azk jl d`iand ,ef dy` jiptl `eazyk - ¨¦§¨§©¨
,miqkp xeyir reazldaâà[dxear dab-],íéñëð øeOéòeeléôà ©§¨¦§¨¦£¦

àìaeøèöéàîaygp `ed s`y migixd ayen mewnn elit` - ¥¦§§§¨
.miqkpd xeyir z` epnn zeabl xyt`e ,rwxwk

àðäk áø éa ïðéåä ék ,éMà áø øîà,`pdk ax lv` iziidyk -äåä ¨©©©¦¦£¦¨¥©©£¨£¨
ïðéaâîmiqkpd xeyir z` miaeb epiid -éúéác àìîòî eléôà- ©§¦¨£¦¥©§¨§¥¥

`a geexdy oeik ,rwxwk aygp df mby ,mizad zexiky
.zerwxwn

:df oipra sqep dyrníìL ïéøáç àðeä ,àðeä áøì ïðò áø déì çìL̈©¥©¨¨§©¨¨©§¦§¨
,mely epixag `ped -Cn÷ì àúzéà àä àéúà ékjiptl `eazyk - ¦©§¨¨¦§¨§©¨

,miqkp xeyir reazl ef dy`daâà[dxear dab-]éñëð øeOéò ©§¨¦¦§¥
,`ped ax iptl gilyd `ay drya .dig`núLL áø áéúé äåä£¨¨¦©¥¤

dén÷lr `ped ax citwde ,`ped ax iptl ayei zyy ax did - ©¥
.'oixag `ped' opr ax el `xwydéì øîà,zyy axl `ped axìéæ ¨©¥¦

déì àîéà`edy mbd ,jl xne`y df gqep opr axl xen` jl - ¥¨¥
,i`pb oeyldéì øîà àìc ïàî àäé àzîLáe`ly in didi iecipae - §©§¨§¥©§Ÿ¨©¥

,el xn`z jke .jk el xn`i,ïðò ,ïðòil zxn`y df miqkp xeyir ¨¨¨¨
,dzeabdlBà éò÷ø÷nîmb.éìèìhnî,eze` l`yz cereïàîe ¦§©§§¥¦¦©§§¥©

àLéøa àçéæøî éa áéúé.y`xa '`gifxn'a ayei in - ¨¦¥©§¥¨§¥¨
ìæà[jld-]ïðò áøc dén÷ì úLL áøax ly ezegily z` zeyrl ¨©©¥¤§©¥§©¨¨

e zyy ax micwd ,opr ax eilr citwi `ly icke ,`ped,déì øîà̈©¥
äaø øî,lecb mc` ,opr ax ,dz` -äaøc déaø àðeä áøålecb - ©©¨§©¨©¥§©¨

,jnn `edå,`ped axúénL éúenL[dcip-]déì øîà àìc ïàî- §©¥©¦©§Ÿ¨©¥
,eixac z` jl xnel ip` gxken okle ,df xac jl xn`i `ly in

àðéîà÷ äåä àì úénLc åàì éàåxne` iziid `l ,eiecip `lele - §¦©§©¦Ÿ£¨¨£¦¨
,el xn` jke ,dl`d mixack jl,éìèìhnî Bà éò÷ø÷nî ,ïðò ïðò̈¨¨¨¦§©§§¥¦¦©§§¥

å,jze` le`yl gly cer.àLéøa àçéæøî éa áéúé ïàî §©¨¦¥©§¥¨§¥¨
àá÷eò øîc dén÷ì ïðò áø ìæà,`awer xn iptl opr ax jld - ¨©©¨¨§©¥§©§¨

,`iyp didydéì øîà,`awer xnl opr axéì çìL éëéä ,øî éæç ¨©¥£¦©¥¦¨©¦
il gly cvik ipec` d`xi -àðeä áøleflf oeyla,ãBòå .'ïðò ,ïðò' ©¨¨¨¨¨§

ly dl`ydeäéð éàî [àðòãé àì] ,éì çìLc 'àçéæøî'rcei ipi` - ©§¥¨§¨©¦Ÿ¨©§¨©¦
.'`gifxn' enyy xacd edn

déì øîà,opr axl `awer xnà éì àîéàéæé,`eti` il xen` - ¨©¥¥¨¦¦¦
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אדם מושפע באופן ישיר יותר על ידי מעשה מאשר על ידי דיבור או מחשבה.
ממכתב כ"ה אלול, תשכ"ד

האדם הוא גם משפיע על הסביבה שלו, וגם מושפע ממנה.
ממכתב כ"ה אלול, תשכ"ד

כל התקדמות אמיתית חייבת להשתקף בהתנהגות ובפעילות היום-יומית.
ממכתב כ"ה אלול, תשכ"ד



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

אגרות קודשדל

 ב"ה,  כ"ז אלול, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו!

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם שהותחל במוצש"ק יום הבהיר ח"י אלול, ובטח בינתים נתקבל ג"כ 
מכתבי מכאן.

בנוגע לתוכן מכתבם, הנה קצת תמי' בעיני כי במכתבם מכבר כתבו שראו פרי טוב בעמלם 
בשנה זו בה בשעה אשר במכתבם זה מתארים את כל המצב בצבעים שחורים, ויה"ר מהשי"ת אשר 

מכאן ולהבא יבשרו אך טוב הן בגשמיות והן ברוחניות.

ובכללות שאלתם הנה אף שזהו למרות רצוני והיפך טבעי אבל הרי אין ברירה בידי ומוכרחני 
לכתוב כפי שאני רואה את המצב וכמו שרמזתי בכמה ממכתבי מאז והוא:

ברור בעיני הדבר אשר הכפר זהו צנור וכלי לפרנסתם לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, אבל 
לאידך גיסא מוכרח להביט על דבר זה לאמיתתו, היינו שזהו קבוץ של אנ"ש ולא אשר כל יחיד ויחיד 
הוא ענין בפני עצמו וצריך להגן רק על עניניו הוא ולהביט על השאר או עכ"פ חלק מהם כמתחרים 
אתו, כי אף אם הי' מקום לפירוש כזה בהיותם במדינתנו לפנים שאז הי' ענין המקשר אותם רק ענינים 
הרוחניים רוחניות שברוחניות היינו שיעורי לימוד בנגלה ובחסידות עבודת התפלה והצדקה כו', הנה 
שונה הוא עתה, כי דבר המאחד אותם )ולא המפריד ח"ו( הם גם עניניהם הגשמיים, היינו ענין כפר 
חסידי באה"ק ת"ו אשר במשך הזמן ישמש מרכז ממנו יתפשטו עוד מושבות חסידיים באה"ק ת"ו כו' 
מובן שאי אפשר להיות דבר משותף כשאחד מביט על רעהו ווי אויף א קאנקורענט, ואם ישתפו פעולה 
כולם יחד הרי נעלה מכל ספק שלא לבד שלא תהיינה עי"ז מגרעות בפרנסתם אלא אדרבה תתוסף 
ברכה והצלחה וכפסק רז"ל שהשלום הוא כלי המחזיק ברכה ברכתו של הקב"ה שהיא עד בלי די, ולו 
יוכלו אנשי הכפר לפעול את הנ"ל בעצמם שכל זה זאל זיך בא זיי אפלייגען, אז היו משתנים היחסים 

תכלית שינוי וגם הפעולות היו באופן אחר ובמהות אחר.

וע"פ הנ"ל מובן ג"כ שאף אם במקומות מושבותיהם מאז הנה בענינים הצבורים הי' בזה רק 
ענין של עוה"ב כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, הנה במצבם עתה זהו ג"כ כלי לפרנסתם ופרנסת ב"ב 
שיחיו אשר לכן הנני צועק ככרוכיא זה כמה חדשים שזהו תועלת אנשי הכפר )נוסף על התועלת בציור 
יותר.  ועוד  קומת חב"ד באה"ק ת"ו בכללותו( שבקרוב היותר אפשרי יתפתח הכפר ככל המושבות 
ככל  אשר  וכו'  המתיישבים  מספר  ולהרבות  למלאכה  ספר  ובית  לחקלאות  ספר  בית  בנין  ע"י  והוא 

שיקדימו בזה תוקדם ג"כ התועלת הנראית גם בעיני בשר.

התפתחות  ג"כ  היתה  שיחתינו  מנושאי  ואחד  שי'.  געשטענקארן  מר  אחדות  פעמים  ביקרני 
בני ברק. ונוכחתי, אשר לא נפלאת היא ולא רחוקה היא, אשר הכפר ג"כ יתפתח בכיוון זה. והחסרון 
היחידי הוא רק שבבני ברק הי' רצון אחד, ורצון זה הי' להתפתחות - משא"כ בהכפר חב"ד שכאו"א 

הוא עולם מלא עם רצונו שלו, ומקיים מרז"ל אין דעותיהם שוות, ולפעמים גם מהדרים בזה.

נהניתי ממה שנודע לי אשר אנ"ש שי' עשו מגבית ע"פ בקשתי ותרמו להחזקת ועד הכפר באופן 
חד זמני 200 לא"י וכן להחזקת הבית רבקה והגן באופן חד זמני 300 לא"י ולהחזקת הת"ת בהכפר 200 

לא"י כן יתן השי"ת שיבשרוני טובות בכל הענינים.

מ"ש בענין המהדרין, הנה פליאה בעיני שהרי כל המשרדים באה"ק ת"ו יודעים שמתקרב זמן 
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דלי

החרישה והזריעה ובמילא מוכרח שיתברר המצב בהקדם וכן בענין בנין בי"ס למלאכה וחקלאות הרי 
משרד עליית הנוער והדזוינט כו' מעונינים במוסדות כאלו ג"כ ובפרט בזמן האחרון ביותר ובמילא 

יכולים לקוות שהב"כ של המשרדים אלו ישתפו פעולה אתם בהשתדלות בהנ"ל ואחכה לבשו"ט.

בנוגע לבי"ס חקלאי, הנה ע"פ שיחתי עם מר משה שי' קול בהיותו כאן, הנה גם דעתו בתקיפות 
שצריך להשתדל שהבנין שיקימו יהי' לא של צריפים אלא בנין כדבעי, ובפרט כשזה - ההצעה בא מצד 

מר קול שי' - צריכים הם מצדם לחזקו בזה. ובפרט ע"פ תקותי בהתפתחות הכפר כנ"ל.

מובן מעצמו שההצעה שהם יתנו הלואה על איזה אלפים לא"י תומ"י הנה איני רואה שיש 
זה באפשריותם. אבל, לאידך גיסא, תקותי חזקה שמר קול שי' וועט זיך א עצה געבען. ופשיטא אשר 
התחייבותי לסלק במשך איזה שנים חצי הסכום בתקפה עומדת, גם אם יבנו הבנין בעד חמשים אלף 

לא"י או גם ששים אלף לא"י. ואדרבה.

זצוקללה"ה   - אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שסיפר  צדק  הצמח  פתגם  בהם  שיקוים  מהשי"ת  ויה"ר 
נבג"מ זי"ע, שאמר פעם אל"ף בי"ת, אחדות - ברכה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי 
להם ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה ביר"ש ובהתפתחות הכפר חב"ד - המחכה ומצפה לבשו"ט.

 ב"ה,  כ"ז אלול, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת הישיבה ותלמוד תורה בכפר חב"ד

באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו!

שלום וברכה!

שעמדו  הקישויים  למרות  אשר  בו  לקרות  ונהניתי  אלול,  מכ"ג  מכתבם  קבלת  הנני  מאשר 
בדרכם לא נפל רוחם וממשיכים בעבודתם בקדש, ונעלה מכל ספק אשר אם רק יעשו יצליחו בהצלחה 
מופלגה, אבל לאידך גיסא נבהלתי לקרות במכתבם אשר שנים מהמורים שלהם הוסרו בקשר לחינוך 
הממלכתי ותמיהני ג"כ כי הרי היתה הצהרה מפורשת שאין הפיטורים אלא ענין פורמלי וטכני שכפי 
ובלבד  וכו'  המורים  בשכירות  מבחוץ  יתערבו  לא  הנה  וכיו"ב  דפאג"י  מהקיבוצים  מהיחס  הידוע 
שבאופן רשמי יקבלו עליהם את הענינים שהם דורשים ובמילא מובן אשר גם מצדם דארפן זיי ניט 
צולאזן התערבות שיורו מבחוץ לפטור המורים שיש בהם אמון וכו' אף שמובן ג"כ אז עס איז געזינטער 
שיסודר כל הענין מבלי רעש ובדרך פשיטות שמוכרח הדבר שהחינוך בכפר של אופי מסויים יהי' ע"י 
מורים מתאימים לאופי זה, ובטוחני חזק שכשיעשו בזה באופן דיפלומטי ובלחש יצא לפועל בדרכי 
נועם ובדרך פשיטות וביחוד שיש להם כבר חזקה מכמה שנים שיש מקום להנחות מיוחדות בשבילם 

מכמה טעמים וד"ל.

להם  להביע  בזה  הנני  ולברכה,  לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאה  החדשה  השנה  ולקראת 
ולב"ב שיחיו את ברכתי: ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

אגרות קודש
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dkld ixe`ia
øéáòäì øúåî [àì÷ú.בידיים לפנות –
úéæëî íéúåçô [áì÷ú כזית בהם שיש פירורים אבל –

להשליכם  אין –488.
úåôåòì åà [âì÷ú אדם לאכילת עומדים אינם לרוב –
לכך  שראויים להשליכם 489אף בדעתו אם חילוק ואין ,

לבעליֿחיים  לתנם או לאשפה .490כעת
íéáìëì íééåàøù [ãì÷ú כלבים שמצויים במקום –491.
äîäáì úåéåàøù [äì÷ú הראויות קליפות שכן וכל –

קליפות  כמו לזה עומדים שאינם אלא אדם למאכל
.492תפוחים 

ãìåðá øéîçäì [åì÷ú ראוי שאינו דבר הוא נולד –
לתשמיש  אלא השמשות בבין ראוי שהיה למה היום
זה  ובכלל טוב, ביום או בשבת "נולד" הוא והרי אחר
על  אף טוב ביום או בשבת הבשר מן שנתפרקו עצמות
לבשר  מחוברין היו אתמול שהרי לכלב ראויין שהן פי
והיום  אדם לאכילת שעומד עצמו כבשר ונחשבין

נולד  זה והרי לכלבים עומדין מהבשר .493שנתפרקו
ìåèìèá úåøåñà [æì÷ú אגוזים מלאכול למנוע טוב –

מערב  מקליפתם הוציאם כן אם אלא בשבת ולוזים
או  כולו בקליפתו מונח שהפרי בעוד אף הנה כי שבת

בורר  משום בו ואין בידו קליפתו להסיר מותר מקצתו
אם  הקליפה שהוסרה לאחר מקום מכל מאוכל פסולת
בין  או פרי חתיכות בין קליפה חתיכת איזה מונחת
משום  וסקילה חטאת חייב משם מסירה אם שלמים
מהקליפות  הפרי יברור אלא אוכל מתוך פסולת בורר
מונחות  הקליפות אם ואפילו כלל. בקליפות יגע ולא
בטלטולן  גדול איסור יש ביניהן פרי שום בלי לבדן

כנודע  מוקצה .494משום
íéðáàå íéöòë [çì÷ú קליפות לפנות מותר אם –

משו  לכלוכים ושאר ביצים קליפות של אגוזים, 'גרף ם
סז. סעיף על להלן יתבאר רעי'

åéãéá ïéá [èì÷ú מותר השלחן על שנשארו פירורים –
מברשת  או (יבשה) מטלית עם או בידיים לנקותם

וכיו"ב  לכך .495המיועדת
åá àöåéëå [î÷ú שנפלה וכיו"ב מטבע סבון, חתיכת –

שנשבר  מפתח וכן המים, יציאת ומעכבת הכיור לתוך
להוציאם  אסור – עוד לשמש יכול ואינו המנעול בחור
כלאחר  בשינוי אלא וכיוצאֿבזה, צבת סכין, באמצעות

יד.

zetqede mipeiv
דֿה.488) סעיפים קפ סי' עיין
קטנות 489) פרוסות גם אוכלים הסעודה בתוך שהרי

או  לאשפה להשליכם הדרך הסעודה שלאחר אלא מכזית,
לבעליֿחיים. לתנם

בזמננו.490) הדין יתבאר ולהלן
מצד 491) היתר שאין במקום ואפילו סה; סעיף להלן ראה

שם  כשאין או ביותר קשות עצמות (כגון לכלבים שראויים
לטלטל  מותר עצמות על בשר מקצת נשתייר אם כלבים)
ללמוד  יש ומכאן קיד), ס"ק (משנ"ב הבשר אגב אותם
שאם  לבעליֿחיים ראויים שאינם קליפות או פירות לגרעיני

הפרי. אגב בטלטול מותרים מהפרי חלק בהם נשאר
נולד.492) משום גם בזה אין ואז
להחמיר 493) יש הלכה שלענין נתבאר ושם סי"ג, תצה סי'

להתיר. יש בשבת אבל טוב, ביום בנולד
לשבתא.494) רבתא הלכתא - סידור
וגם 495) כלל, מוקצה ואינם נמאסו לא הפירורים לרוב

גרף  משום להתיר מקום יש לכלום ראויים שאינם לכלוכים
שנקיון  שכתבו יש וכן ס"ב), שלז סי' (כדלהלן רעי של
אלא  נחשב ואינו סכין, ידי על כטלטול חמור אינו במטלית
(שו"ת  השולחן קינוח דרך אלא זו שאין מפני בלבד, כניעור
(סי' בקצוה"ש המחודש וע"פ ב). ס"ק פ"ס ח"ג שני חוט
אלא  הוי לא מוקצה טלטול דאיסור י) ס"ק בדה"ש קט"ז
אין  הערך, קל אפילו עכ"פ תשמיש לאיזה שראוי בדבר
דומה  ולא רעי' של 'גרף משום היתר אפילו לזה צריך

כלשהו. לתשמיש הראויים עפר או לקליפות
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ס  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
åéìàî åîò [àî÷ú היה רצונו אם שגם כלומר –

האיסור  את מטלטל היה בלבד המותר הדבר בטלטול
לדבר  כוונתו אם גם התירו שלפעמים אלא עמו,

האסור.
øòðîù ïåâë [áî÷ú.הבא בסעיף המבואר באופן –
àìáèä úà [âî÷ú.השלחן לוח –
øåñàä øáãì [ãî÷ú לדבר בסיס הייתה הטבלא אם –

בעצמה  בטלטול נאסרת הייתה .496האסור
úáùä úñéðë [äî÷ú הטבלא טלטול דין נקבע שאז –

השבת. לכל
ïäéìàî ïéìèìèéî [åî÷ú לא המותר דבר בטלטול כי –

האסור. דבר מאליו יטלטל
äëåøà ãéë [æî÷ú כדי היתר של חפץ כשלוקח –

לדבר  מתבטל ההיתר איסור של חפץ עמו לטלטל
והסכין  כדרכו טלטול הוא והרי משמש, אליו האיסור
שמה  אחר דבר ידי על לקיחה כי ארוכה' 'יד אלא אינו

.497לקיחה 

zetqede mipeiv
ממש 496) בידיים האיסור כטלטול נחשב היה שאז ועוד

המבואר  ע"ד מטלטלים אותו לדבר ובטל משמש הבסיס כי
תצז. הערה להלן

אפשר 497) ואי ההיתר על מונח היה כשהאיסור אך
אינו  ההיתר עמו, האיסור שיטלטל ללא ההיתר את לטלטל
נחשב  האיסור וטלטול אליו, בטל ואינו לאיסור משמש

ג). ס"ק רנט סי' קו"א (ע"פ כדרכו. שלא מאליו כטלטול
(או  קנה ידי על טלטול שגם משמע תמד שבסי' ולהעיר

רק  להקל כתב כאן אך מקומו, לצורך הוא אם מותר סכין)
וכן  המותר, החפץ גבי על כבר מונח האסור כשהחפץ
על  לטלטל אין מקומו לצורך שאפילו הנ"ל בקו"א משמע
הלכות  לאחר שנכתבו שבת שבהלכות שביארו ויש קנה, ידי
עניין  בכל קנה ידי על לטלטל ואסר יותר והחמיר שינה פסח
פאפא  יוסף' 'אהל (כולל רלט ע' יוסף באהלי ס' (ראה

תשס"ח)). נ.י. מאנסי

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

י"ד: בליל בדק שלא מי דין תלה סימן ג חלק

לאור „ הרגל לאחר לבדוק חייב בדק ולא הרגל כל עבר
בסי' שיתבאר ע"ד לגמרי העולם (מן לבער כדי הנר
משום  בהנאה אסור שהוא בבדיקתו שימצא חמץ כל תמ"ה)
יבדוק  לא ואם תמ"ח בסי' שיתבאר כמו הפסח עליו שעבר
מאליו  ימצאנו שמא לחוש יש לבערו כדי אחריו ויחפש

ויאכלנו. וישכח

וצונו  יברך איך כי כלום יברך לא הרגל שלאחר בדיקה ועל
מצווה  שהוא ומה חמץ אוכל הוא והרי חמץ ביעור על
משום  אלא אינו הפסח עליו שעבר זה חמץ לבער ומחוייב
עצמו  מצד הזה הביעור אבל לאכלו יבא שלא תקלה חשש
ואינו  בביתו אותו משהה אם אף שהרי כלל מצוה בו אין
ובבל  יראה בבל עצמה מצד זו שהייה על עובר אינו מבערו
דברי  על עובר שנקרא אלא סופרים מדברי אפילו ימצא
אבל  אכילה מכשול לידי יבא שלא לשהותו שאסרו חכמים
זו  בשהייה אין מכשול לידי שיבא חוששין היינו לא אם
(כמו  זה ביעור על לברך אין ולכך כלל איסור עצמה מצד

חשש  משום להשהותן שאסור שנדרסו עופות שהממית
על  מברך ואין נ"ז סי' דעה ביורה שנתבאר כמו תקלה
בתוך  ומבער בודק כשהוא מהֿשאיןֿכן מביתו) ביעורן
תשביתו  שנאמר עצמו מצד מצוה בביעור יש שאז הפסח
ובל  יראה בבל עליו עובר מבערו אינו ואם מבתיכם שאור
שאינו  הפסח קודם חמצו כל ביטל כבר אם ואף ימצא
חכמים  שגזרו כיון מכלֿמקום התורה, מן לבערו מצווה
זה  חמץ הרי ידועים מטעמים כלום מועיל ביטול שאין
מדברי  ימצא ובל יראה בבל עליו ועובר נתבטל  לא כאילו
מברך  ולכך סופרים מדברי תשביתו מצות בו יש וגם סופרים

חמץ: ביעור על וצונו

* * *

בשיירא: והיוצא בים המפרש דין תלו סימן ג חלק

שלא ‡ ודעתו הפסח קודם אחרת לעיר מביתו היוצא
יחזור  שלא שדעתו או הפסח לאחר עד לביתו לחזור
כשמגיע  לבדוק שיוכל אדם בביתו מניח ואינו לעולם לביתו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agדלר i`iyp epizeax zxezn

הפסח  לפני יום שלשים בתוך יוצא הוא אם הבדיקה זמן
להזהר  עליו חל פסח בהלכות ודורשין ששואלין כיון
חדריו  כל לבדוק הוא חייב לפיכך חכמים מצות כל ולקיים
בלילה  בדק ולא שכח ואם הנר לאור יציאתו שלפני בלילה

הנר. לאור ביום יבדוק

שלא  לו ידוע שאין החמץ כל יבטל הבדיקה אחר ומיד
אחר  ומיד תיכף לבטל שתקנו חכמים כתקנת בבדיקתו מצאו

ע"ש. תל"ד בסימן שנתבאר מטעם הבדיקה

על  שמברכין כדרך חמץ ביעור על יברך לא זו בדיקה ועל
חכמים  לה שתקנו העיקרי בזמן שאינה כיון י"ד ליל בדיקת
בסי' כמ"ש הרגל סוף עד ואילך (וממנו י"ד ליל דהיינו

תל"ה).

גבולו  מכל החמץ להוציא הוא חייב יציאתו שקודם וברגע
בביתו  קטנים בנים לו יש ואם ממנה יוצא שהוא זו שבעיר
לבית  מביתו יוציאנו לאכול חמץ להם להניח הוא וצריך
כל  ואת ביתו את ויסגור לאכול חמץ יניח ושם אחר אדם
שאם  לשם חמץ עוד אדם שום יכניס שלא הבדוקים חדריו

כלום: שוה בדיקתו אין כן יעשה לא

ביתו · ובני ובניו אשתו בביתו מניח הוא אם אבל
משפטי  ככל לבדוק ויכולת דעת בהן שיש הגדולים
קודם  כלום לבדוק צריך אין תל"ג בסימן שנתבאר הבדיקה
ויבטל  שיבדוק אותו וימנה מהם לאחד יצוה אלא יציאתו

כמותו: אדם של ששלוחו הזמן כשמגיע החמץ

לעשות  שלא להזהר טוב שלכתחילה תל"ב בסימן [ועיין
הדבר  שנכון תל"ד בסימן ועיין חמץ. לבדיקת שליח אשה
זמן  כשמגיע שם שהוא במקום בעצמו הוא גם שיבטל

שם.] עיין הביטול,

אף ‚ שיבדוק מהם לאחד צוה ולא מביתו ויצא שכח ואם
אפילו  לבדוק הם חייבים כן פי שלא על חדרים אותן

אותן  ואפילו מביתו בעה"ב יציאת אחר חמץ בהם הכניסו
לאכול  יבואו ולא כלל בפסח בהם יכנסו לא שהם החדרים
כל  בבדיקת נתחייב שבעה"ב דכיון שבתוכם מהחמץ
לפוטרו  בביתו הנשארים חייבין בדיקה הצריכין החדרים

בזה: זה ערבים ישראל שכל מחיובו

* * *
שאין „ פי על אף כן גם שיבטלו טוב הבדיקה ואחר

והבעל  שלהם החמץ שאין כיון כך כל מועיל ביטולם
לכך, שלוחים אותם עשה ולא לבטל להם צוה לא הבית
במקום  לבטל בעה"ב ישכח שמא לחוש יש מכלֿמקום
הוא  ובביעור החמץ בבדיקת שם עוסק שאינו כיון שהוא
הם  שיבטלו ומוטב כלל החמץ יבוטל ולא לשכחה קרוב
כדי  כך על להזהירם וראוי כלל החמץ יבוטל שלא ממה

ספק: ידי לצאת

לגלות  הוא צריך מכלֿמקום ליה, ניחא דמסתמא [ואע"ג
כלום  מועיל השליח ביטול אין לאו ואם בפירוש דעתו

ע"ש.] תל"ד סימן בסוף כמ"ש

מי ‰ בביתו מניח אינו אפילו יום ל' קודם יוצא ואם
הפסח  לאחר עד לביתו לחזור שלא דעתו אם שיבדוק

עליו  חל לא שעדיין יציאתו קודם כלום לבדוק צריך אין
החמץ  כל יבטל פסח ערב וכשיגיע הפסח בצרכי להזהר
שעיקר  לפי זה ביטול על יברך ולא גבולו בכל לו שיש
על  מברכין ואין תל"ד בסי' שנתבאר כמו בלב הוא הביטול

שבלב: דברים

Â בהם הבדיקה שחיוב חדרים באותן אמורים דברים במה
אין  התורה שמן סופרים מדברי אלא אינו י"ד בליל
ושמן  יין אוצרות כגון חמץ כזית שם יש שמא כלל חוששין
שאין  החדרים כל ושאר בהן וכיוצא לסעודה מהן שמסתפק
כלל  לבודקן צריך ואין בתדירות חמץ בהן להשתמש רגילות
לבדוק  תקנו שחכמים אלא חמצו ביטל לא אפילו התורה מן
עליו  חלה לא יום ל' קודם מביתו שהיוצא אמרו והן בהן
וחדריו  הבית אבל תורה דין על אותו ומעמידין תקנתן עדיין
נתפרר  שלא אפשר ואי השנה כל חמץ בהן לאכול שרגילות

הו  והרי כזית בו שיש חמץ פירור שם לבודקן ונפל חייב א
י"ד  יום חצות כשיגיע התורה מן שבתוכם החמץ ולבער
מביתו  שיוצא וזה וגומר תשביתו הראשון ביום אך שנאמר
יוכל  לא י"ד יום חצות שכשיגיע הפסח קודם יחזור ולא
מפליג  שהוא זו בשעה הרי שבביתו החמץ ולבער לבדוק
אין  התורה שמן התורה מן תשביתו מצות עליו חל מביתו
עליו  שחל וכיון שלשים לקודם יום שלשים תוך בין חילוק
זו  שהשבתה שגזרו חכמים גזירת עליו חל תשביתו מצות
את  שמוציא עד אלא בלבד והפקר בביטול מתקיימת אינה

גבולו. ומכל מביתו החמץ

* * *
הרבה  חמץ ודאי יש שאפילו ואומרים זה על חולקין ויש
לו  ודי יום ל' קודם יוצא אם לו זקוק אינו ביתו בתוך מאד
וגם  פסח ערב כשיגיע שם שיהיה במקום שיבטל בביטול
עובר  אינו התורה שמן סופרים מדברי אלא אינו זה ביטול
שאין  כיון שבביתו החמץ על ימצא ובל יראה בבל כלל
שמצוי  מי ימצא לא אמרה והתורה הפסח בימות אצלו מצוי
מפולת  עליו שנפל כחמץ אצלו נחשב זה חמץ והרי בידך
צריך  ואין לגמרי העולם מן כמבוער שהוא האומרים וכדברי
התורה  שמן סופרים מדברי אלא תורה מדברי לבטלו אפילו
שאינו  זה חמץ אף ימצא ובל יראה בבל כלל עליו עובר אינו
אלא  כמבוער אצלו הוא הרי הפסח בימות אצלו מצוי
כזה  בביעור לכתחלה חובתו ידי יוצא שאין גזרו שחכמים
מביתו  שיצא קודם כדינו גמור ביעור לבערו הוא חייב אלא
גזירת  עליו חלה לא יום ל' קודם אבל יום ל' בתוך יוצא אם
כזה  בביעור לכתחלה לבערו הוא יכול התורה ומן חכמים
החמץ  יהא לא הפסח שכשיגיע מביתו שמפליג במה דהיינו

כמבוער. אצלו ויהיה אצלו מצוי

אבל  הראשונה לסברא לכתחלה לחוש יש הלכה ולענין
ממנו  החמץ ביער ולא מביתו ויצא ששכח כגון בדיעבד
סברא  על לסמוך יש ולבער לחזור לו וטורח בדרך ונזכר
קודם  יצא אם לבער לביתו לחזור צריך ואין האחרונה

יום: שלשים

Ê החמץ ביער ולא יום ל' תוך מביתו ויצא שכח אם אבל
טורח  שיש ימים כמה מהלך בדרך כשהפליג ונזכר שבו
לו  ידוע אם כן פי על אף לביתו לחזור מרובה והפסד גדול
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

או  לביתו לחזור הוא חייב בביתו חמץ כביצה שיש בבירור
הולך  כן אם אלא ממנו החמץ שיבער לביתו שליח לשלוח
פרטי  כל ע"ש תמ"ד סי' בסוף שיתבאר כמו מצוה לדבר

זה: דין

* * *
Á שאין וכ או הפסח לאחר עד לחזור דעתו כשאין זה ל

הפסח  בתוך לחזור דעתו אם אבל לעולם לחזור דעתו
העבר  פסח אחר דהיינו השנה בתחלת מביתו יוצא אפילו
הצריכים  החדרים כל את יציאתו קודם לבדוק הוא חייב
אלא  בדיקה צריכים שאינן אותן אפילו י"ד בליל בדיקה
לחוש  ויש הפסח בתוך לביתו יחזור שהרי סופרים מדברי
חדריו  ובשאר בביתו שימצא מהחמץ ויאכל ישכח שמא

לפעמים: חמץ בהם להכניס שדרך

Ë ודאי יש אם אפילו הפסח קודם לחזור דעתו אם אבל
קודם  לבערו צריך אין ביתו בתוך מאד הרבה חמץ
לבערו  יכול שהרי יום שלשים בתוך יוצא אפילו יציאתו
פסח  בערב לביתו יבא שמא חוששין ואין לביתו כשיחזור
שמן  לפי יו"ט קודם לבער פנאי לו יהיה ולא לחשיכה סמוך
ויחיש  ימהר בודאי הפסח קודם לחזור שדעתו כיון הסתם
חדריו  לבדוק שיוכל כדי י"ד קודם לבוא ויקדים חזרתו

הביעור: בזמן החמץ ולבער חכמים כתקנת י"ד בליל

יחזור  שלא נמלך בדרך והפליג מביתו שיצא לאחר [ואם
שליח  לשלוח צריך אין הפסח בתוך אלא הפסח קודם לביתו
חמץ  ודאי שם יש אם אפילו שבו החמץ שיבער לביתו
כשיגיע  שם שיהיה במקום שיבטל בביטול לו די אלא הרבה
לחזור  בדעתו היה שאז בהיתר מביתו שיצא כיון פסח ערב

הפסח.] קודם

È מן המפרש אבל לדרך ביוצא אמורים דברים במה
יוצא  אפילו למרחקים ללכת בשיירא והיוצא לים היבשה
חייב  הפסח קודם רב זמן לחזור ודעתו השנה מתחלת מביתו
שאינן  אותן אפילו חדריו כל יציאתו קודם לבדוק הוא
בים  שהמפרישים לפי סופרים מדברי אלא בדיקה צריכים
כמה  להם להזדמן הוא רגילות למרחקים בשיירא והיוצאים
בדרך  הרבה ישתהה שמא לחוש ויש בדרך וענינים סיבות
לו  יהיה ולא לחשיכה סמוך פסח ערב עד לביתו יחזור ולא
שדין  ואומרים זה על חולקין ויש יו"ט קודם לבער פנאי
ויש  לדרך יוצא שאר כדין בשיירא והיוצא לים המפרש

ששכח כגון הדחק בשעת דבריהם על מביתו לסמוך ויצא
ואי  מביתו שהפליג לאחר ונזכר ממנו החמץ ביער ולא

השיירא: מן או הספינה מן לפרוש לו אפשר

* * *
‡È או ושכח יציאתו קודם לבדוק חייב שהוא מקום כל

לבטל  חייב שהוא אע"פ בדק ולא מביתו ויצא עבר
שביטול  אומרים ויש פסח ערב כשיגיע שם שיהיה במקום
לא  אףֿעלֿפיֿכן למעלה, שנתבאר כמו התורה מן הוא זה

למעלה: שנתבאר מטעם זה ביטול על יברך

·È מן בדיקה שצריך בין י"ד בליל בדיקה הצריך חדר כל
ורוצה  סופרים מדברי אלא צריך שאינו בין התורה

עצים  או פירות בתוכו לאצור שרוצה (פירוש אוצר לעשותו
י"ד) בליל כדינו לבודקו יוכל לא זה ומחמת דברים שאר או
החדר  זה לבדוק חייב הפסח בתוך האוצר לפנות דעתו אם
אפילו  אוצרו לתוכו מכניס ואח"כ הנר לאור בלילה מתחלה
או  עבר ואם העבר פסח אחר מיד דהיינו השנה תחלת הוא
לפנות  הוא חייב שבדקו קודם לתוכו אוצר והכניס שכח
טורח  בדבר יש אפילו שנזכר מיד תחתיו ולבדוק האוצר

כיס: וחסרון גדול

‚È יש אפילו הפסח קודם האוצר לפנות דעתו אם אבל
לו  ומותר לו זקוק אינו הרבה חמץ ודאי זה בחדר
הפסח  לפני יום ל' תוך הוא אפילו עליו האוצר להניח
שאפילו  אומרים ויש תחתיו ויבדוק יפנה י"ד ליל וכשיגיע
אפילו  מתחלה לבודקו חייב הפסח קודם לפנותו דעתו אם
אלא  בדיקה צריך שאינו חדר הוא ואפילו השנה תחלת הוא
לפנותו  יתחיל שמא חכמים שחששו לפי סופרים מדברי
פחות  ממנו ישאר אלא לפנותו יגמור ולא י"ד ליל קודם
עליו  נשאר היה (שאם החמץ על מכוסה טפחים ג' מגובה
עליו  שנפלה חמץ כמו לגמרי כמבוער היה טפחים ג' גובה
ליל  כשיגיע כך ואחר שנתבאר) וכמו טפחים ג' גבוה מפולת
מן  מכוסה שהוא כיון האוצר שתחת החמץ על ישכח י"ד
עובר  הרי שביטלו ואף משם להוציאו לבו אל יתן ולא העין
כלום  מועיל והפקר ביטול שאין שתקנו חכמים תקנת על
יש  כן אם אלא האחרונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
שביער  קודם לתוכו אוצרו הכניס שכבר כגון מרובה הפסד
ולהכניסו  ולחזור מיד לפנותו כיס חסרון ויש ממנו החמץ

הראשונה: סברא על לסמוך יש שאז

* * *
„È הוא אם הפסח לאחר עד האוצר לפנות שלא דעתו ואם

תקנת בת  לקיים עליו שחל כיון הפסח לפני יום ל' וך
החדר  זה לבדוק הוא חייב הפסח בגלל שתקנו חכמים
ואם  לתוכו אוצרו יכניס ואח"כ הנר לאור הלילה מתחלת
לו  די אלא מתחלה לבודקו צריך אין יום ל' מקודם הוא

י"ד: בליל חמצו כל שיבטל בביטול

ÂË ובדבר התורה מן בדיקה הצריך חדר הוא אם ואפילו
ל' לקודם יום ל' תוך בין לחלק אין התורה מן שהוא
שהוא  כיון מכלֿמקום עייןֿשם, למעלה שנתבאר כמו יום
שתחת  זה חמץ הרי זה שבחדר החמץ על אוצר עושה
כמבוער  שהוא מפולת עליו שנפלה לחמץ דומה האוצר
מדברי  אלא צריך אין לבטלו ואפילו התורה מן לגמרי
גזרו  שהחכמים אלא תל"ג בסימן שנתבאר כמו סופרים
עליו  נפלה כן אם אלא כזה בביעור לבערו אין שלכתחלה
ולא  בידים מפולת עליו להפיל אין אבל מאליה מפולת
זה  ומפקיר שמבטל אע"פ יום ל' תוך אוצר עליו לאצור
זו. גזירה עליו חלה לא יום ל' קודם אבל ובלבו בפיו החמץ

מן  כמבוער אינו מפולת עליו שנפלה שחמץ האומר ולדברי
הרי  י"ד יום חצות שהגיע עד ביטלו לא ואם לגמרי העולם
העולם  מן ולבערו ולהוציאו הגל לפקח התורה מן  חייב הוא
האוצר  שתחת זה חמץ א"כ תל"ג בסי' שנתבאר כמו לגמרי
דעתו  שאין שעליו האוצר מחמת י"ד ביום לבערו יוכל שלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הפסח  לפני יום שלשים בתוך יוצא הוא אם הבדיקה זמן
להזהר  עליו חל פסח בהלכות ודורשין ששואלין כיון
חדריו  כל לבדוק הוא חייב לפיכך חכמים מצות כל ולקיים
בלילה  בדק ולא שכח ואם הנר לאור יציאתו שלפני בלילה

הנר. לאור ביום יבדוק

שלא  לו ידוע שאין החמץ כל יבטל הבדיקה אחר ומיד
אחר  ומיד תיכף לבטל שתקנו חכמים כתקנת בבדיקתו מצאו

ע"ש. תל"ד בסימן שנתבאר מטעם הבדיקה

על  שמברכין כדרך חמץ ביעור על יברך לא זו בדיקה ועל
חכמים  לה שתקנו העיקרי בזמן שאינה כיון י"ד ליל בדיקת
בסי' כמ"ש הרגל סוף עד ואילך (וממנו י"ד ליל דהיינו

תל"ה).

גבולו  מכל החמץ להוציא הוא חייב יציאתו שקודם וברגע
בביתו  קטנים בנים לו יש ואם ממנה יוצא שהוא זו שבעיר
לבית  מביתו יוציאנו לאכול חמץ להם להניח הוא וצריך
כל  ואת ביתו את ויסגור לאכול חמץ יניח ושם אחר אדם
שאם  לשם חמץ עוד אדם שום יכניס שלא הבדוקים חדריו

כלום: שוה בדיקתו אין כן יעשה לא

ביתו · ובני ובניו אשתו בביתו מניח הוא אם אבל
משפטי  ככל לבדוק ויכולת דעת בהן שיש הגדולים
קודם  כלום לבדוק צריך אין תל"ג בסימן שנתבאר הבדיקה
ויבטל  שיבדוק אותו וימנה מהם לאחד יצוה אלא יציאתו

כמותו: אדם של ששלוחו הזמן כשמגיע החמץ

לעשות  שלא להזהר טוב שלכתחילה תל"ב בסימן [ועיין
הדבר  שנכון תל"ד בסימן ועיין חמץ. לבדיקת שליח אשה
זמן  כשמגיע שם שהוא במקום בעצמו הוא גם שיבטל

שם.] עיין הביטול,

אף ‚ שיבדוק מהם לאחד צוה ולא מביתו ויצא שכח ואם
אפילו  לבדוק הם חייבים כן פי שלא על חדרים אותן

אותן  ואפילו מביתו בעה"ב יציאת אחר חמץ בהם הכניסו
לאכול  יבואו ולא כלל בפסח בהם יכנסו לא שהם החדרים
כל  בבדיקת נתחייב שבעה"ב דכיון שבתוכם מהחמץ
לפוטרו  בביתו הנשארים חייבין בדיקה הצריכין החדרים

בזה: זה ערבים ישראל שכל מחיובו

* * *
שאין „ פי על אף כן גם שיבטלו טוב הבדיקה ואחר

והבעל  שלהם החמץ שאין כיון כך כל מועיל ביטולם
לכך, שלוחים אותם עשה ולא לבטל להם צוה לא הבית
במקום  לבטל בעה"ב ישכח שמא לחוש יש מכלֿמקום
הוא  ובביעור החמץ בבדיקת שם עוסק שאינו כיון שהוא
הם  שיבטלו ומוטב כלל החמץ יבוטל ולא לשכחה קרוב
כדי  כך על להזהירם וראוי כלל החמץ יבוטל שלא ממה

ספק: ידי לצאת

לגלות  הוא צריך מכלֿמקום ליה, ניחא דמסתמא [ואע"ג
כלום  מועיל השליח ביטול אין לאו ואם בפירוש דעתו

ע"ש.] תל"ד סימן בסוף כמ"ש

מי ‰ בביתו מניח אינו אפילו יום ל' קודם יוצא ואם
הפסח  לאחר עד לביתו לחזור שלא דעתו אם שיבדוק

עליו  חל לא שעדיין יציאתו קודם כלום לבדוק צריך אין
החמץ  כל יבטל פסח ערב וכשיגיע הפסח בצרכי להזהר
שעיקר  לפי זה ביטול על יברך ולא גבולו בכל לו שיש
על  מברכין ואין תל"ד בסי' שנתבאר כמו בלב הוא הביטול

שבלב: דברים

Â בהם הבדיקה שחיוב חדרים באותן אמורים דברים במה
אין  התורה שמן סופרים מדברי אלא אינו י"ד בליל
ושמן  יין אוצרות כגון חמץ כזית שם יש שמא כלל חוששין
שאין  החדרים כל ושאר בהן וכיוצא לסעודה מהן שמסתפק
כלל  לבודקן צריך ואין בתדירות חמץ בהן להשתמש רגילות
לבדוק  תקנו שחכמים אלא חמצו ביטל לא אפילו התורה מן
עליו  חלה לא יום ל' קודם מביתו שהיוצא אמרו והן בהן
וחדריו  הבית אבל תורה דין על אותו ומעמידין תקנתן עדיין
נתפרר  שלא אפשר ואי השנה כל חמץ בהן לאכול שרגילות

הו  והרי כזית בו שיש חמץ פירור שם לבודקן ונפל חייב א
י"ד  יום חצות כשיגיע התורה מן שבתוכם החמץ ולבער
מביתו  שיוצא וזה וגומר תשביתו הראשון ביום אך שנאמר
יוכל  לא י"ד יום חצות שכשיגיע הפסח קודם יחזור ולא
מפליג  שהוא זו בשעה הרי שבביתו החמץ ולבער לבדוק
אין  התורה שמן התורה מן תשביתו מצות עליו חל מביתו
עליו  שחל וכיון שלשים לקודם יום שלשים תוך בין חילוק
זו  שהשבתה שגזרו חכמים גזירת עליו חל תשביתו מצות
את  שמוציא עד אלא בלבד והפקר בביטול מתקיימת אינה

גבולו. ומכל מביתו החמץ

* * *
הרבה  חמץ ודאי יש שאפילו ואומרים זה על חולקין ויש
לו  ודי יום ל' קודם יוצא אם לו זקוק אינו ביתו בתוך מאד
וגם  פסח ערב כשיגיע שם שיהיה במקום שיבטל בביטול
עובר  אינו התורה שמן סופרים מדברי אלא אינו זה ביטול
שאין  כיון שבביתו החמץ על ימצא ובל יראה בבל כלל
שמצוי  מי ימצא לא אמרה והתורה הפסח בימות אצלו מצוי
מפולת  עליו שנפל כחמץ אצלו נחשב זה חמץ והרי בידך
צריך  ואין לגמרי העולם מן כמבוער שהוא האומרים וכדברי
התורה  שמן סופרים מדברי אלא תורה מדברי לבטלו אפילו
שאינו  זה חמץ אף ימצא ובל יראה בבל כלל עליו עובר אינו
אלא  כמבוער אצלו הוא הרי הפסח בימות אצלו מצוי
כזה  בביעור לכתחלה חובתו ידי יוצא שאין גזרו שחכמים
מביתו  שיצא קודם כדינו גמור ביעור לבערו הוא חייב אלא
גזירת  עליו חלה לא יום ל' קודם אבל יום ל' בתוך יוצא אם
כזה  בביעור לכתחלה לבערו הוא יכול התורה ומן חכמים
החמץ  יהא לא הפסח שכשיגיע מביתו שמפליג במה דהיינו

כמבוער. אצלו ויהיה אצלו מצוי

אבל  הראשונה לסברא לכתחלה לחוש יש הלכה ולענין
ממנו  החמץ ביער ולא מביתו ויצא ששכח כגון בדיעבד
סברא  על לסמוך יש ולבער לחזור לו וטורח בדרך ונזכר
קודם  יצא אם לבער לביתו לחזור צריך ואין האחרונה

יום: שלשים

Ê החמץ ביער ולא יום ל' תוך מביתו ויצא שכח אם אבל
טורח  שיש ימים כמה מהלך בדרך כשהפליג ונזכר שבו
לו  ידוע אם כן פי על אף לביתו לחזור מרובה והפסד גדול
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agדלו i`iyp epizeax zxezn

האוצר  עליו שמכניס בשעה עכשיו הרי הפסח קודם לפנותו
שהוא  אע"פ התורה מן זה בחדר ביעורו חובת עליו חלה
ביעור  על שגזרו חכמים גזירת כן גם עליו וחל יום ל' קודם
בלבד  והפקר ביטול ידי על מתקיים שאין בתורה האמור

למעלה. שנתבאר כמו ממש בביעור אלא

אבל  האחרונה כסברא לכתחלה להחמיר יש הלכה ולענין
ודאי  תחתיו יש אפילו לשם אוצרו הכניס שכבר בדיעבד
ודיו  מבטל אלא תחתיו ולבדוק לפנותו צריך אין הרבה חמץ
סופרים  מדברי אלא לבערו צריך אין החמץ ביטול שלאחר

הראשונה: כסברא המיקל אחר הלך סופרים ובדברי
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,'xac'e 'Wi' mW eilr ltFp okle .oigFOdÎzx`d Dpi ¥̀¨¤¨©©¦§¨¥¥¨¨¥¥§¨¨
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.1.ipf`il ztEwYn xn`Od)©©£¨¦§©¦¨§¦

cFaM zFxrd mr (Kli`e b"kyz z"dw) mlXd xFfgOl dnCwd xFzA qRcp¦§©§©§¨¨©©§©¨¥§¨¨¥¨¦¤¨§

.(zFrAExn miixbFqA oNdl E`aEde x"Enc` zXEcw§©©§§§§©¨§§©¦§¨

.2]mixERMd mFie dpXd W`x oiprdf WExC ipiprn dOM : ¦§©Ÿ©¨¨§©¦¦©¨¥¦§§¥§¤
Fl mcFw qRcPW WExCA Ð WExitA Ex`Azp mb F` mipaEn¨¦©¦§¨£§¥©§¤¦§©¤

.["dGd mFId" ligzOd xEAC dxFY ihETlA§¦¥¨¦©©§¦©©¤

.3]:'FB oaIe 'FB lRIe'ב פרק הּׁשנה ראׁש ׁשער חיים עץ ּפרי ראה ©©¥©¦¤ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכּוונת  האריז"ל סיּדּור ׁשם. הּפסּוקים ׁשער ׁשם. הּכּוונֹות ׁשער .ְִִִֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָואיל

].הּנסירה  ְִַָ

.4xzFi dX`A dxizi dpiA `Ed KExA WFcTd ozPW cOln" :a ,dn dCp)¦¨§©¥¤¨©©¨¨¦¨§¥¨¨¦¨¥

.("Wi`An¦¨¦

.5.(g dpWn ,` wxR dpXd W`x lil zkQn miciqg zpXn d`x)§¥¦§©£¦¦©¤¤¥Ÿ©¨¨¤¤¦§¨

.6Wal zE`B Kln]miWEal dOkA mvnvzpe WAlzPW : ¨¨¥¨¥¤¦§©¥§¦§©§¥§©¨§¦
Kln zpigA `xwPW cr minEvnve(ׁשם תֹורה ].(לּקּוטי §¦§¦©¤¦§¨§¦©¤¤ִֵָָ

.7.(` cEOr sFq ,g dpXd W`x)Ÿ©¨¨©
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.9.(` wxR ,k xrW miIg ur ixR d`x)§¥§¦¥©¦©©¤¤

ּבחדׁשֹו").10. חדׁש מּדי "והיה ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ועּיין
wcv gnSdl dxFYd xF` xtqA qRcp][a ,dk ,` KxM ziW`xA].[ ¦§©§¥¤©¨§©¤©¤¤§¥¦§©

.11cEnr sFq ,l LzFlrdA lirl d`x .ixtQd mWA a wxR Wix ,al xrW qCxR)©§¥©©¥¤¤§¥©¦§¥§¥§¥§©£§©

.(onqp mWe ,c§¨¦§¨

.12xrW miIg ur .ziW`xA zWxR Wix l"fix`dl dxFz ihETlA `aEd)¨§¦¥¨§¨©¦©¥¨¨©§¥¦¥©¦©©

miIg ur ixR .a wxR cl xrW mW .dxiqPd xrW mW .bi wxtE i wxR millMd©§¨¦¤¤¤¤¨©©©§¦¨¨©©¤¤§¦¥©¦

` wxR dpXd W`x xrW .fh wxR dcinrd xrW .`k wxR rnW z`ixwd xrW©©©§¦©§©¤¤©©¨£¦¨¤¤©©Ÿ©¨¨¤¤

.(cFre .l"fix`d xECiqaE zFpeEMd xrWA miliAwOd zFnFwOA .e wxtE¤¤©§©©§¦¦§©©©©¨§¦¨©¦©§

"Eprci `l mdxa` iM" ligzOd xEAcA oiIr) אֹור ּבתֹורה [נדּפס ©¥§¦©©§¦¦©§¨¨Ÿ§¨¨ְְִַָ
ג) dvtg(צג, zipEIgdÎWtPd ,oM mB Fnvr mc`aE [ipiprAכּו']: ¨¨¨©§©¥©¤¤©¦¦£¥¨§¦§§¥

gA dGdÎmlFr,[xFg`AÎxFg` zpilkVA la`'כּו`id d"ied l` oFvxd] ¨©¤§¦©¨§¨£¨©¥¤¨¨¤£¨¨¦

zpigaA lMd zFidl jixv dGdÎmlFr ipipraE .miptAÎmipR dxiqp zpigaA¦§¦©§¦¨¨¦§¨¦§¦§§¥¨©¤¨¦¦§©Ÿ¦§¦©

x`WA oMW lke 'cW F`tM EN`M' l"fx Exn` bEEif ipiprA Elit`C ,miixFg £̀©¦©£¦§¦§§¥¦¨§©©§¦§¨¥§¨¤¥¦§¨

.[mixaC§¨¦

זה מענין ּופנים־ּבפנים ועּיין ּפסּוק –ּדאחֹור־ּבאחֹור אׁשר על את "זכֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
כּו'" אחרי כּו' עמלק ל dEvY]עׂשה zWxR sFq xF` dxFzA,ct] ְֲֲֵֶַָָָ§¨¨¨©§©¤

[c,[ ׁשם ).עּיין ֵַָ

.13.(` ,gi dpXd W`x)Ÿ©¨¨
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"mkaal(fh ,i awr)ÎmFi mcFw daEWz ini zxUr okl . §©§¤¥¤¨¥£¤¤§¥§¨¤
dURgp" ici lr ,l''Pd dlxr zpigA xiqdl ± mixERMd©¦¦§¨¦§¦©¨§¨©©©§¥©§§¨

Epikxc'כּו"(n ,b dki`)aNd zEInipR dNBzi f`e .כּו', §¨¥¥¨§¨¦§©¤§¦¦©¥

" EdfeEpnlvA16"EpzEncM(ek ,` ziW`xA): §¤§©§¥¦§¥§¥¦
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xEAC zpigA ,dRÎlrAW dxFY'כּו. ¨¤§©¤§¦©¦

" EdfemFId Yxn`d 'd z`'וגֹו) "(fi ,ek EpzWxR: §¤¤¤¡©§¨©ְ¨¨¨¥
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"mkilr25. £¥¤

daWgna Elr zFnWPd iM26mi`ivFOW FnkE .dpFilr ¦©§¨¨§©§¨¨¤§¨§¤¦¦
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c''Ag zpigA oiaOl.וכּו'± ice .: §¦©©©ְ§©©¥¦

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

מענין[14. ּׁשּנתּבאר מה והמגּוּלים ועּיין המכּוּסים על ,חסדים ּבּביאּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מסעי" "אּלה xAcOAּפסּוק dxFz ihETlA)[b ,v].( ּפסּוק על ּובּביאּור ְֵֵֶַָ§¦¥¨©¦§¨ֵַַָ

יׂשראל" ּבני מסּפר c)"והיה ,e xAcOA lirl).[ ְְְְִִֵֵַָָָ§¥©¦§¨
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zFHn zWxR[a ,dt].[ ¨¨©©
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ׁשם) תֹורה לּקּוטי ].(ראה ְִֵֵָָ

.21:l"Pd mlSd]WOn zEdnE zEInvr(ׁשם תֹורה ].(לּקּוטי ©¤¤©©©§¦¨©¨ִֵָָ

.22.(a ,et ` wlg xdf ."`nlr ixanl")§¦§¥¨§¨Ÿ©¥¤

.23.(a cEOr Wix aqw dnExY a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤§¨¥©

.24:mc`d lM]) oFW`xd qEtCA(תר"ח c`d':זיטֹומיר, lM. ¨¨¨¨©§¨¦ִִ¨
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.26.(` dWxR Wix dAx ziW`xA)§¥¦©¨¥¨¨¨

.27.["iFB lkl"]§¨
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c"agדלח i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

בשיר Â‰ÊÂ(כו) הג' מדרגה שזהו משולש שיר שנק'
בו  כלולים שבאוי"ר תענוג מיני ב' דהיינו
מחדוה  התכללות ההשגה שמן בשיר כשיש והוא
שיש  בגילוי ואחד בהעלם מהן האחד יחד ומרירו'
ב' דהיינו משולש נק' ע"כ בגילוי גוונין ג' עכ"פ
וא' בהעלם שאחד מה והג' שהן. כמו דאוי"ר מדרגות
כנ"ל  הירוק מראה כמו שהוא משניהם הכלול בגילוי
מגבורה  או מחסד אחד גוון רק היינו כפול שיר משא"כ
מרירות  של שיר או אהבה של שיר או דהיינו לבד
שיר  בבחי' ואמנם לבד. אדום או לבד לבן או שהוא
בשינוי  שבא (רק תמיד בגילוי גוונין מיני ג' יש משולש
הת"ת  בחי' וזהו כנ"ל). דאוי"ר דהתכללות אופנים בב'
דאברהם  מאוי"ר כלול שהיה יעקב מדת שהוא בכלל
היה  יצחק ופחד אברהם אלקי אבי אלקי כמ"ש ויצחק
הרחמי' כי מחו"ג שכלול הרחמים מדת שהוא כו' לי
דוחה  דשמאל והשפלות בריחוק שנתרחק מצד הוא

האהבה כנ"ל מצד בו ויש ע"ע רחמים שמעורר הוא
נמצא  בלבו יתמרמר מאד בקירוב חפצו שמפני וקירוב
האהבה  שלפעמים אלא יחד מאוי"ר כלולה זו מרירות
להיפוך  ולפעמים בהעלם ושפלות והיראה בגילוי
כנ"ל  ומרירו' מחדוה הממוזג וקול הנ"ל הירוק כמראה
יחד  שמתערבים ומתיקות חריפות בטעם (וכמו
מאד  לנפש שערב מיוחד טעם משניהם שהממוזג
מב' ג"כ בו שיש קיוהא טעם שהוא קוויקונג) (שנק'
בגילוי  החריפות טעם לפעמים דחו"ג ההתכללות אופני
כו') מזוג כקול כנ"ל להפך ולפעמים בהעלם והמתיקות
חלוקים  גוונין מציור בו שיש הגוונין בעירוב וכמו"כ
שנוטה  משניהם הממוצע כגוון יחד ואדום ולבן לגמרי

שהוא  להפך ולפעמים בהעלם ולאודם בגילוי ללבן
ואדום  לבן אלה גוונין ג' יש וכאשר כנ"ל. הירוק מראה
והתפארת  היופי עיקר זהו נכון בציור מעורב יחד וירוק
(וכ"ה  יחד הגוונין מכל כלול שהתפארת כידוע כו'

וד"ל: (כמשי"ת) המכריע שלישי דעת בבחי'
שהוא ÚÓÂ˙‰(כז) הד' ומדרגה בבחי' להבין יש

גוונין  ד' שכולל שבעמוד ד' וגוון מראה
בו  שיש השיר שהוא מרובע שיר בחי' והוא בגילוי
למעלה  מבואר להיות כו' יחד מדרגות מד' בגילוי
כשנוטה  א' אופנים בב' שישנו הירוק וגוון מראה בענין
בקול  (וכן להפך והב' בהעלם בו והלובן לאדמימות
וכן  כנ"ל. אלו אופנים בב' ישנו ומרירות מחדוה המזוג
יש  הרי וא"כ כנ"ל). וחריפות ממתיקות הכלול בטעם
אדום  גוון והב' לבד לבן גוון א' גוונין מיני ד' עכ"פ
בו  האודם וגוון בגילוי ללבן שנוטה גוון והג' לבד
בהעלם  בו הלבן וגוון לאדום שנוטה גוון והד' בהעלם
קול  מיני ד' יש כנ"ל. ומרירו' מחדוה הממוזג בקול (וכן
בחדוה  שבגילוי וקול לבד עצב וקול לבד חדוה קול
בחדוה. ובהעלם בעוצב שבגילוי וקול בעוצב ובהעלם
מהות  כ"א בגילוי עד"ז טעמים מיני ד' יש בטעם וכן
האלה  מראות הד' כאשר והנה כו'). בפ"ע ומדרגה
גוונין  בד' מדרגות ד' כאן יש בפ"ע כאו"א בגילוי באים
ד' בו שיש בעמוד שנגלה הד' מדרגה וזהו חלוקים.
בגילוי  ואחד בהעלם אחד דהיינו בגילוי הללו גוונין
דלבן  הפשוטים גוונין וב' כנ"ל אופנים בב' שבאים
מד' כלולה הד' זו מדרגה שיהיה בהכרח וא"כ ואדום
שמראה  (כמו בפ"ע ומדרגה במהות בגילוי הללו גוונין

כנ"ל): בגילוי גוונין ג' שכלול מיוחד גוון הירוק
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דהיינו ‡Íטו) יצרה לשבת בראה לתהו לא כתיב הנה
והא"ש  פ' ענין והיינו בכלים, אורות להמשיך
ענין  שהוא נפשך בכל רק מאדך בכל נז' לא ששם
בחי' וזהו מודו"מ) הנפש לבושי (בג' למטה המשכה
בחי' היא שבשמע מאדך אהבת בחי' כי ושוב רצוא
בחי' הוא בוהא"ש ואח"כ שם בלק"א וכמ"ש רצוא

ע"ב  שם בחי' הוא זו בפ' והנה ביטול, בחי' שוב
ע"ב  בחי' והוא ושמתם עד והי' מן תיבות ע"ב דהיינו
הגבורה  בכלי החסד אור והיינו חסד שבבחי' גשרים
גבורה  הוא הכלי אבל חסד הוא האור והוא שהשם
הנה  הדברים, וביאור כו', וחרה זו בפרשה כתי' ומש"ה
שהם  מיוחדים חדרים חדרים כמו עשוים הם הגשרים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

רב  בשטף ילכו שלא הנהר של המים לעכב עשוים
יומשכו  רק הנ"ל הגשר מחמת שיתעכבו אלא כדרכן
כך  זה חדר ודרך כך זה חדר דרך והתחלקות בצמצום
בחי' הוא גשרים ע"ב ענין למעלה יובן וכך כו'
כמו  למטה יומשכו שלא העליון החסד במי צמצומים
להיות  יכול הי' לא כן נמשכים היו שאילו למעלה שהם
עתה  מהם שנתהוו כמו מוגבלת בריאה התהוות כלל

ונתהוו ב  עליון החסד שהאיר משימ"ב הראשון יום
ממדת  נתהוו שניהן היות שעם כו' ואור מים ממנו
נעשה  וזה ממש. שונות בחי' שני הם הרי עכ"ז החסד
בחי' שהם גשרים ע"ב ע"י נמשכו הנ"ל החסד שמי ע"י
ובבחי' שונות המשכות מיני כמה מזה להיות צמצומים
ונמצא  מוגבלת בריאה התהוות להיות וגבול מדה
אך  והשפע האור לצמצם צמצומים בחי' הם שהגשרים
התהוות  להיות שיוכל כדי גמור חסד הוא בהם המכוון

שהאור  הגבורה בכלי החסד אור ענין וזהו הנבראים
פועל  לידי לבא ונגמר נשלם הוא אך חסד הוא והמכוון
והחיות  האור לצמצם דייקא הגבורה מדת ע"י ממש
בגימ' שהוא אותיות רי"ו בו יש דחסד ע"ב ששם וזהו
ומבחי' הגבורה, בכלי החסד אור שהוא משום גבורה
כמ"ש  בגבורה שיורדין גשמים גבורות בחי' הוא זו
גבורה  הוא שהכלי והיינו גבור באתה הגשם מוריד
בזה  והמכוון האור אבל טפין לטפין ההשפעה לחלק
השמים  ארובות כמו שטף הי' אם שהרי גמור חסד הוא
וזהו  כלל, התבואה גידול הי' לא המבול בימי נפתחו
הזה  כלשון נז' ולא כו' מטר ונתתי זו בפ' מרע"ה שאמר
מתוך  מדברת דשכינה הגם ונתתי שיאמר התורה בכל
לו  והי' ולוהא"ש קדמה שמע שפ' לפי אלא כו' גרונו
שבו  אלקות הגילוי רק כלום אינו והרי שמע בפ' מס"נ

וכן: כו', ונתתי אומר ולכך

dltzd zevn yxy
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ÍÏÈÂ,בשדה דודאים וימצא חטים קציר בימי ראובן
ע"פ  לנער חנוך ע"ב) פ' (ויצא ברבות ואיתא
הזאת  הארץ את יותן ממנה, יסור לא יזקין כי גם דרכו
שהי' דבר תפס ראובן במ"כ) (הובא ופרש"י לעבדיך,
מצוי  שהי' הירדן בעבר תפסו בניו כך ביותר, לו מצוי
טובה  היתה ישראל שארץ ואעפ"י ראשונה, להם
שהי' הכתוב שאמר פרש"י הובא משה ובידי ממנה.
בימי  שהלך הכתוב רמז אלא צורך, ללא חטים בקציר
לביתו, וחזר החטים קודם דודאים ומצא חטים קציר
ולקחו  א"י את לכבוש שהלכו לסוף בניו עשו כן כמו
הוא  המד"ר כוונת והנה הקודם. הירדן מעבר חלקם
חטים  והניח בהמה מאכל שהוא דודאים בחר שראובן
הירדן  עבר להם בחרו ראובן בני כן אדם, מאכל שהוא
ושעורה  חטה ארץ שהיא א"י והניחו מקנה ארץ שהוא
אמר  וע"כ להם, גריעותא היא ולפ"ז אדם. מאכל
מבוהלת  נחלה נאמר שעליהם מטות פ' ברבות
חנוך  דפסוק צ"ל אך תברך. לא ואחריתה בראשונה
כן. לעשות שראוי ושבח מעלה הוא דרכו ע"פ לנער

יש ‡Íב) דודאים וימצא בפי' הנה כי הוא הענין
הב' עשב, מין שהן א' פירושים, שני במדרש
לאדם  אסור ארז"ל הנה כי הוא והענין שעורים. שהן
ד"מ  (ברכות כו' לבהמתו מאכל שיתן עד שיטעום
בפסוד"ז  היינו בהמתו ומאכל נה"ב, היינו בהמתו ע"א),

ועוז  כח עי"ז להיות מקום של שבחו סידור שהו"ע
וגם  ב"ה, באא"ס ולהדבק ליכלל דוקא לנה"ב
כדוגמת  בהמה בבחי' שהוא בפסוד"ז הנה"א התפעלות
והוא  כו' שור פני ארי' דפני העליונה המרכבה
וכמו  דוקא, ממכ"ע בבחי' מקום של שבחו מהתבוננו'
התפעלות  והנה האופנים. משמרי שנלקחה בשרשה
מבחי' הוא ובהמות חיות בשם למעלה הנק' המלאכים
בנפעל  הפועל כח ממלא בבחי' באלקות השגתם צמצום
שלמעלה  באש להתעלות ג"כ לנה"ב כח יש ועי"ז לבד,
שנותנים  העשב בחי' ע"י והוא הנה"א התלהבות ע"י
כו' ממלא מבחי' אלקות והמשכות הארות דהיינו לה
אסור  וזהו מקום. של שבחו ומסדור הנה"א שמתבוננת
מיני  ב' יש כי לבהמתו, מאכל שיתן עד שיטעום לאדם
יש  ותחלה בהמה, מאכל והב' אדם מאכל א' מאכל
בפסוד"ז  ש"מ שבחו שיסדר הוא לבהמה להאכיל

כ  עי"ז ולהדבק להיות ליכלל דוקא לנה"ב ועוז ח
בבחי' יטעום לבהמתו שהאכיל ואחר ב"ה, באוא"ס
באחד  נפשו שמוסר ותפלה בק"ש דהיינו אדם מאכל
מהתבוננות  ולא ב"ה אוא"ס ועצמיות במהות ממש
אדמה  אדם בחי' שהוא כו' בלבד אורו התפשטות
ואכלת  והדר לבהמתך בשדך עשב ונתתי וזהו לעליון,
דבשי, עם יערי אכלתי בה דכתיב ק"ש שהו"ע ושבעת

ק"ש. זו דבשי המלאכים, התפעלות אור יוצר יערי
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בשיר Â‰ÊÂ(כו) הג' מדרגה שזהו משולש שיר שנק'
בו  כלולים שבאוי"ר תענוג מיני ב' דהיינו
מחדוה  התכללות ההשגה שמן בשיר כשיש והוא
שיש  בגילוי ואחד בהעלם מהן האחד יחד ומרירו'
ב' דהיינו משולש נק' ע"כ בגילוי גוונין ג' עכ"פ
וא' בהעלם שאחד מה והג' שהן. כמו דאוי"ר מדרגות
כנ"ל  הירוק מראה כמו שהוא משניהם הכלול בגילוי
מגבורה  או מחסד אחד גוון רק היינו כפול שיר משא"כ
מרירות  של שיר או אהבה של שיר או דהיינו לבד
שיר  בבחי' ואמנם לבד. אדום או לבד לבן או שהוא
בשינוי  שבא (רק תמיד בגילוי גוונין מיני ג' יש משולש
הת"ת  בחי' וזהו כנ"ל). דאוי"ר דהתכללות אופנים בב'
דאברהם  מאוי"ר כלול שהיה יעקב מדת שהוא בכלל
היה  יצחק ופחד אברהם אלקי אבי אלקי כמ"ש ויצחק
הרחמי' כי מחו"ג שכלול הרחמים מדת שהוא כו' לי
דוחה  דשמאל והשפלות בריחוק שנתרחק מצד הוא

האהבה כנ"ל מצד בו ויש ע"ע רחמים שמעורר הוא
נמצא  בלבו יתמרמר מאד בקירוב חפצו שמפני וקירוב
האהבה  שלפעמים אלא יחד מאוי"ר כלולה זו מרירות
להיפוך  ולפעמים בהעלם ושפלות והיראה בגילוי
כנ"ל  ומרירו' מחדוה הממוזג וקול הנ"ל הירוק כמראה
יחד  שמתערבים ומתיקות חריפות בטעם (וכמו
מאד  לנפש שערב מיוחד טעם משניהם שהממוזג
מב' ג"כ בו שיש קיוהא טעם שהוא קוויקונג) (שנק'
בגילוי  החריפות טעם לפעמים דחו"ג ההתכללות אופני
כו') מזוג כקול כנ"ל להפך ולפעמים בהעלם והמתיקות
חלוקים  גוונין מציור בו שיש הגוונין בעירוב וכמו"כ
שנוטה  משניהם הממוצע כגוון יחד ואדום ולבן לגמרי

שהוא  להפך ולפעמים בהעלם ולאודם בגילוי ללבן
ואדום  לבן אלה גוונין ג' יש וכאשר כנ"ל. הירוק מראה
והתפארת  היופי עיקר זהו נכון בציור מעורב יחד וירוק
(וכ"ה  יחד הגוונין מכל כלול שהתפארת כידוע כו'

וד"ל: (כמשי"ת) המכריע שלישי דעת בבחי'
שהוא ÚÓÂ˙‰(כז) הד' ומדרגה בבחי' להבין יש

גוונין  ד' שכולל שבעמוד ד' וגוון מראה
בו  שיש השיר שהוא מרובע שיר בחי' והוא בגילוי
למעלה  מבואר להיות כו' יחד מדרגות מד' בגילוי
כשנוטה  א' אופנים בב' שישנו הירוק וגוון מראה בענין
בקול  (וכן להפך והב' בהעלם בו והלובן לאדמימות
וכן  כנ"ל. אלו אופנים בב' ישנו ומרירות מחדוה המזוג
יש  הרי וא"כ כנ"ל). וחריפות ממתיקות הכלול בטעם
אדום  גוון והב' לבד לבן גוון א' גוונין מיני ד' עכ"פ
בו  האודם וגוון בגילוי ללבן שנוטה גוון והג' לבד
בהעלם  בו הלבן וגוון לאדום שנוטה גוון והד' בהעלם
קול  מיני ד' יש כנ"ל. ומרירו' מחדוה הממוזג בקול (וכן
בחדוה  שבגילוי וקול לבד עצב וקול לבד חדוה קול
בחדוה. ובהעלם בעוצב שבגילוי וקול בעוצב ובהעלם
מהות  כ"א בגילוי עד"ז טעמים מיני ד' יש בטעם וכן
האלה  מראות הד' כאשר והנה כו'). בפ"ע ומדרגה
גוונין  בד' מדרגות ד' כאן יש בפ"ע כאו"א בגילוי באים
ד' בו שיש בעמוד שנגלה הד' מדרגה וזהו חלוקים.
בגילוי  ואחד בהעלם אחד דהיינו בגילוי הללו גוונין
דלבן  הפשוטים גוונין וב' כנ"ל אופנים בב' שבאים
מד' כלולה הד' זו מדרגה שיהיה בהכרח וא"כ ואדום
שמראה  (כמו בפ"ע ומדרגה במהות בגילוי הללו גוונין

כנ"ל): בגילוי גוונין ג' שכלול מיוחד גוון הירוק
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דהיינו ‡Íטו) יצרה לשבת בראה לתהו לא כתיב הנה
והא"ש  פ' ענין והיינו בכלים, אורות להמשיך
ענין  שהוא נפשך בכל רק מאדך בכל נז' לא ששם
בחי' וזהו מודו"מ) הנפש לבושי (בג' למטה המשכה
בחי' היא שבשמע מאדך אהבת בחי' כי ושוב רצוא
בחי' הוא בוהא"ש ואח"כ שם בלק"א וכמ"ש רצוא

ע"ב  שם בחי' הוא זו בפ' והנה ביטול, בחי' שוב
ע"ב  בחי' והוא ושמתם עד והי' מן תיבות ע"ב דהיינו
הגבורה  בכלי החסד אור והיינו חסד שבבחי' גשרים
גבורה  הוא הכלי אבל חסד הוא האור והוא שהשם
הנה  הדברים, וביאור כו', וחרה זו בפרשה כתי' ומש"ה
שהם  מיוחדים חדרים חדרים כמו עשוים הם הגשרים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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‡ˆÂÈ‰'לבחי ההשפעה מקור זהו עשב דבחי' מזה
דודאים  נק' ולכן בהמה, הנק' המלאכים
ונמשך  נולד שמזה אהבה בחי' לך דודי את אתן מלשון
לפי  וגם הלפידים. כמראה בוערת להיות האהבה בהם
שזהו  רק בהמה מאכל ג"כ היינו שעורים שהם הפי'
משום  לנער חנוך זו בחי' נק' ולכן יותר, גבוה בחי'

כו' דכיא דבעירא מסטרא נפשא לי' יהבין אתיילד דכד
או  ה', שעור שעורה מבחי' הוא זו לבחי ' המזון ע"כ
ואחר  האדם, לעבודת ועשב כמ"ש עשב מבחי'
גם  וע"כ אדם, מאכל בבחי' יטעום לבהמתו שהאכיל
ונתתי  ע"ד מקנה מקום שהוא הירדן בעבר תפסו בניו

שנת"ל. לבהמתך בשדך עשב

oae`x jlie
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‡ÏÂ ויקרא עליו הנצבים לכל להתאפק יוסף יכול
וצ"ל  כו', אתו איש עמד ולא כו' איש כל הוציאו
ויתאפק  כתי' פעמי' הרי להתאפק יכול לא מה מפני
עמד  ולא מ"ש צ"ל גם להתאפק. יכול לא וכאן יוסף
ולא  עוד ומהו איש כל הוציאו נא' כבר הרי אתו איש
ביום  הה"ד אתו איש עמד ולא אי' ובזהר כו'. עמד
שמע"צ  שייכות מה וצ"ל לכם תהי' עצרת השמיני
בש' משנת"ל ילה"ק כ"ז ולהבין כו'. איש עמד לולא
הכלים  בבחי' זה ונת' ובהירות ספירו' ל' שהוא ספירה
לפי  האור על מסתירי' שאינם הכלים פנימי' בבחי' הוא
האור  בבחי' הוא והעיקר כו', אחר מהות בבחי' שאינם
בהירות  בבחי' הוא ע"כ ופשוט עצמי אור בבחי' שהוא
בבחי' מאצי' שלמע' א"ס האור את שמגלה וגם בעצם
גילוי  שיהי' דלעתיד הגילוי והו"ע שהוא, כמו גילוי
הוי' ש' גילוי יהי' וע"י שבו אלקים בבחי' דלתתא הוי'

כו'. ממש גילוי בבחי' דלעילא
הוא ‰Â‰קכא) ובהירות ספי' ענין דעיקר י"ל באמת

בחי' מצד הן מאצי' שלמע' במדרי'
הרי  הכלים בבחי' דהנה האורות, בחי' מצד והן הכלים
והכלים  הכתב אותי' כמשל הן דאצי' דכלים ידוע
ביניהם  וההפרש החקיקה, אותי' כמשל הן שבכתר
מהקלף  בפ"ע דבר הוא הדיו הרי הכתב דבאותי' ידוע
(דגילוי  האותי' מתגלים שעי"ז וע"ה עליו, ומכסה
גויל  שאין אות כל וכמארז"ל מהקלף הוא האותי'
שהאות  מזה מובן הרי פסולה, רוחותי' מד' לה מוקף
לה  מוקף גויל שיהי' צריכים ולכן דוקא, מהקלף הוא
אותי' משא"כ דוקא. וההסתר הכיסוי ע"י ה"ז כו'),
כו'. עצמו מהאב"ט וה"ה בפ"ע דבר אינן החקיקה
אחר  כמהות הן שבאצי' דהכלים למע' מזה דהדוגמא
דבי"ע  הכלים כמו ח"ו זר מהות שאינם רק מהאור,
הכלים  משא"כ כו', האצי' מענין שלא אחר בענין שהם

מהות  בבחי' ה"ה מ"מ אבל כו', אצי' ג"כ ה"ה דאצי'
מתלבש  האור עצם אין וממילא כו', האור לגבי אחר
הם  ועי"ז האור על ומעלימים מכסים והכלים כו', בהם
הפנימי' בבחי' גם הכלים בכללו' כן שזהו כו', מגלים
דוגמת  הוא שהכלי מה שזהו פקט"ז שנת"ל שלהם
הזכוכית  בהירות וכמו כו'. אור ולא כלי ה"ז מ"מ האור
חומר  בהירות וכמו השמש אור לבהירות בדומה שהיא
בהירות  א"ז מ"מ הרי הראי', לאור שבדומה העין
החומר  בהירות רק כ"א הראי' אור בהירות או השמש
חומרי' כל כמו ה"ה ממש העין שחומר רק לבד,
האברי' מכל מובדל הוא שבו הבהירות ובענין האברי'
אור  שהוא הרוחני' הצורה אל בהתדמות הוא שבזה
יובן  וכמו"כ כו'. לבד בהחומר הוא כ"ז אבל הראי',
הוא  הכל להאור בדומה היא שהכלי מה דגם למע'
בכ"מ  וע"כ כו', האור על נוסף בבחי' שהוא הכלי בחי'
בעצם  שהוא כמו מתגלה האור אין הכלי נגיעת  שיש
מהות  בבחי' שאינן דכתר הכלים בחי' אבל כו'. ממש
אינם  הרי כלל, אחר מהות שאינם היינו מהאור בפ"ע
כו', שהוא כמו האור ומאיר האור על כלל מסתירים
ה"ז  האב"ט, על משחירים ג"כ החקיקה דאותי' והגם
אין  שהרי האב"ט, עצם על לא האבן הבהקת על רק
הבהקת  את שמשחיר כ"א האב"ט על המכסה דבר כאן
של  ההסתר בענין דהנה הוא למע' דהענין האב"ט.
האור  של ממש העצמי שאין הא' ענינים, ב' יש הכלים
לא  ובזה לבד, חיצוניותו רק כ"א בהכלים מתלבש
שבכ"מ  לבד, גורם בדרך כ"א האור על מסתיר שהכלי
כ"א  מתלבש העצמו' אין בכלים התלבשו' בבחי' שבא
ומסתתר  מתעלם הוא המתלבש שהאור והב' כו', הארה
באותי' גם יש הא' האופן והנה כו'. הכלים ע"י
אין  ע"כ כלים בבחי' ה"ה שמ"מ להיות החקיקה
המתלבש  האור אבל כו', בזה מתלבש ממש העצמי'
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וזהו  כו', האותי' ע"י כלל ומסתתר מתעלם אינו
בחי' היינו האב"ט הבהקת על רק משחירים שהאותי'
דבר  שום אין בהם המתלבש האור אבל האור עצמו'
הכתב  אותי' בין ההפרש וזהו כו'. ומסתיר המכסה
דאצי' כלים דהיינו הכתב דאותי' החקיקה לאותי'
וכלים  בתוכם, המתלבש האור על ומסתירים מכסים
המתלבשי' האורות על מכסים אינם מאצי' שלמעלה
הפרש  יש ובאמת כו'. שהוא כמו האור ומאיר בתוכם
מהות  בבחי' שאינם דבכלים העצמו', בחי' מצד גם
גם  כ"א האור חיצוני' בחי' רק ההתלבשו' אין אחר
האור  אופן דומה אינו באמת וע"כ כו', העצמו' מבחי'
בכלים  המתלבש האור לאופן שבכתר בכלים המתלבש
בין  גופא דאצי' בכלים יש הזה ההפרש אך כו'. דאצי'
הכלים  פנימי' דבבחי' הכלים, לפנימי' הכלים חיצוני'
היא  ההתלבשו' ג"כ בדוגמא היא שהכלי מה שזהו
הוא  הנ"ל ההפרש אמנם כו'. האור עצמו' מבחי' יותר
דאצי' דכלים שבכתר, לכלים דאצי' הכלים בין בכללו'
הכלים  משא"כ בתוכם, המתלבש האור על מכסים

בתוכם שבכת  המתלבש האור על כלל מכסים אינם ר
רס"ו, ר"ה, של יו"ט בדרוש באורך מזה ועמ"ש כו',
שמגלים  שבכלים הבהירות ענין עיקר הוא שם וע"כ
י"ל  שבכתר הכלים בחי' אך כו'. שהוא כמו האור עצם
הפנימי  שרש דהיינו בכתר הכלולי' הע"ס בבחי' שזהו
א"ס  בבחי' שהוא האור היינו ממש אוא"ס דבבחי' כו',
והבהירו' כו', כלל הכלים ענין שייך אינו בל"ג ובבחי'
הוא  בהיר אור וכמ"ש כו', האור בבחי' רק הוא דשם
במ"א, וכמ"ש כו' עתיק דבחי' בהירות שזהו בשחקים
כו'. ממש העצם גילוי בבחי' הוא דשם דהבהירות
בחי' ע"י הוא המשכתם הרי דאצי' האורות דהנה
וע"ה  כו', החכ' אל הכתר שבין והפרסא הצמצום
שאין  פק"ז כמשנת"ל המפסקת פרסא בבחי' שאינה
מהות  בחי' ג"כ אינו מ"מ ח"ו, אחר מהות בבחי' האור
האור  לגבי ובפרט כו', ממש המאציל של האור
גילוי  בבחי' הוא דאצי' דהאור (הגם א"ס שבבחי'
הוא  דהצמצום כו') דסוכ"ע האור לגבי גם ההעלם
וכמשנת"ל  כו', לבד מיעוט בבחי' רק לא סילוק בבחי'
מיעוט  בחי' דהיינו דברים ב' יש הצמצום דבענין פכ"ז
מיעוט  בבחי' הוא האורות שרשי דלגבי סילוק, ובחי'
כו', סילוק בבחי' הוא א"ס שבבחי' האור ולגבי לבד

אור  ה"ז מ"מ ח"ו, אחר מהות בבחי' שאינו ע"ה וא"כ
העצם  מן גילוי בבחי' א"ז וע"כ כו', הצמצום ע"י הבא
בבחי' א"ז הבהירות בחי' גם וממילא כו', ממש
אינו  בעצם האור בהירות בבחי' הן ממש, בהירות
כו', מצומצם אור שהוא מאחר ממש בהיר אור בבחי'
שבא  מאחר האוא"ס את ממש שמגלה אינו וכמו"כ
והי' בענין פקי"ט שנת"ל והגם כו'. והפסק צמצום ע"י
שהוא, כמו דלעילא הוי' הש' שיתגלה לאלקים לי הוי'
כיסוי  שום יהי' שלא דלעתיד בגילוי יהי' כן דבאמת
שהגילוי  שזהו י"ל כו', יכנף ולא וכמ"ש כלל והסתר
שהוא  כמו שיתגלה כזה באופן יהי' דלעילא הוי' דש'
את  לקבל כלי בבחי' יהי' ודאי דלתתא הוי' והשם
לא  אבל כו', בעצם שהוא כמו דלעילא הוי' דש' האור
כ"א  שהוא, כמו האור את מגלה דלתתא הוי' דהש'
מפני  בעצם, שהוא כמו יתגלה דלעילא הוי' שהש'
בשבת  עכשיו וכמו הצמצומי' ענין יהיו לא שלעתיד
במ"א, וכמ"ש כו' הצמצומי' שכלו אלקי' ויכל דכתי'
יהיו  שלא לעתיד וע"כ כו', דלעתיד מעין הוא ושבת
בעצם  שהוא כמו העצמי אור גילוי יהי' הצמצומי'
אינו  הצמצום ע"י שבא מאחר האור אבל כו', ממש

משא"כ מגל  כו'. ממש שהוא כמו העצמי האור את  ה
ע"י  בא שאינו מאחר מאצי' שלמע' הא"ס האור בחי'
וע"כ  ממש, העצם מן גילוי בבחי' ה"ה כלל צמצום
כמו  האור עצם מגלה וגם בעצם בהיר אור בבחי' הוא
בבחי' הוא הבהירות ענין עיקר וע"כ כו', ממש שהוא

מאצי'. שלמע' האור
.¯ÂˆÈ˜ הן הכתר, בבחי' הוא בהירות ענין דעיקר וי"ל

עד"מ  הן דאצי' דכלים כידוע הכלים בבחי'
מהות  להיותם האור על שמעלימים הכתב אותיות
עד"מ  שבכתר וכלים הכלים, פנימיות בחי' גם אחר,
שבהכלים  היינו שמשחירים היות דעם החקיקה אותיות
על  מעלימים אינם אבל האור, עצמות מתלבש אינו
הכלולים  בהע"ס דזהו וי"ל בהם. המתלבש האור
העצם, גילוי בהיר אור אור, בחי' הכתר ועצם בכתר,
בהיר  אור אינו א"כ צמצום ע"י הן דאצי' דאורות
ש' גילוי יהי' ולעתיד האוא"ס, ממש מגלה ואינו ממש,
ההתגלות  יהי' שמלמעלה זהו ממש, דלעילא הוי'
אור  ה"ז צמצום ע"י שאינו הא"ס ואור כזה, באופן

האור. עצם ומגלה ממש, בהיר
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דלעילא ‰Â‰ג) הוי' דשם הגילוי ג"כ מאיר בר"ה
ההמשכה  שהוא שבר"ה העונות סליחת ענין דזהו
בר"ה, שממשיכים המעלות רום עד מהשתל' מלמע'
ראשון, ליום זכרון מעשיך תחלת היום זה בו דנא'
הוא  המעלות ברום הנה הראשון ביום שנברא שאור
ליום  זכרון הוא ור"ה העצמי' בההעלם העצמי האור
דבר  על זכרון איזה שעושין בגשמי' עד"מ וכמו ראשון,
מתקיים  מעשה של דבר בשאר או באבן בחקיקה
ר"ה  כמו"כ הגה נצחי, זכרון שנק' הנבראים בנצחית
ויאיר  שנגנז ראשון דיום להאור ראשון, ליום זכרון הוא
ההמשכה  בחי' ממשיכים דבר"ה והיינו לע"ל, בגילוי
תקעו  וזהו ב"ה, א"ס ועצמו' מפנימי' חדש באור עצמי,
ותקיעת  שופר דתקיעת העבודה דע"י כו' שופר בחדש
הגילוי  מאיר דבר"ה ולהיות חדש, אור ממשיכים שופר
דשובר  מריביו יחתו הוי' הוא אז הנה דלעילא הוי' דש'
וזהו  הוי', דשם הגילוי נגד הקמים כל ומשפיל דוחה
דשם  הגילוי דעיקר והוה, עתיד ל' הוא הפסוק של' מה
מזה  הארה הנה עכשו גם אבל לע"ל, הוא דלעילא הוי'
ראשון, ליום ממש זכרון שהוא בר"ה ומתגלה מאיר
הוי' עתה דגם הוה ל' וכו' ירעם מריביו יחתו הנה ולכן
את  אמחה מחה כי דכתי' ע"ד הוא אמנם מריביו, יחתו
ומ"מ  בעצמותי דאמחה אמחה כתי' הרי עמלק, זכר
עבודת  דע"י והיינו עמלק, זכר את תמחה מחה כתי'
מחה  כי בחי' ממשיכים עי"ז הנה עמלק במחיית האדם
הוי' בחי' שיהי' בכדי כמו"כ הנה בעצמותי, אמחה
דר"ה, בעבודה האדם עבודת ע"י הוא מריביו יחתו

בע  בר"ה האדם עבודת עי"ז שע"י הנה אמיתית בודה
משיחו. קרן וירם כו' מריביו יחתו הוי' להיות ממשיכים

שהתשובה „‰‰ד) התשובה, הו"ע דר"ה העבודה
דתשובה  הענין כ"א ח"ו ועון חטא על רק אינה דר"ה
ג"כ  הוא בר"ה עבודתם הרי הצדיקים גם ולכן בעצם,
דוקא, בתשובה הוא היום שמצות לפי התשובה בענין
המבואר  ע"ד והוא החטא, על בא התשו' ענין וכללות
במוח  אמיתי' עבודה גם העבודה ענין דכללות במ"א
תפיסת  העדר מפני יחשב ח"ו כחטא למהוי כדבעי ולב
בכלל, עליונה היותר מדרי' גם הנבראים של מקום
בפרט, תשובה ומצות בכלל צדיקים של התשו' וזהו"ע
המצות  מכל למע' היא ובענינה מצוה היא דתשובה
ארח  דכתי' והגם עונות, סליחת נעשה וע"י בה שהרי
בילקוט  ואי' תדע, לא מעגלותי' נעו תפלס פן חיים
ומשקל  יושב תהא שלא כהנא בר אבא א"ר (במקומו)

מרובה  שכרה מצוה איזה ורואה תורה של מצותי'
והיינו  הם, שוים כולם הלא דבאמת אותה ועושה
שיש  מה וזה הם, שוים כולם באמת הרי המצוה דמצד
גלה  בתורה מצות שתי רשב"י דא' כהא וחמורות קלות
וחמורה  שבקלות קלה הם ואלו שכרן מתן הקב"ה
הם  דמצות שבמצות, והגילוי בהאור היינו שבחמורות
הרצונות  בהפרטי וחמורות קלות יש ובזה רצוה"ע
ית', רצונו פרטי כפי מדרי' חילוקי בזה שיש שבמצות
הוא  רצון דכל רצוני ונעשה שאמרתי לפני נח"ר וכמא'
הציווי, שהי' כמו דוקא בדיוק נעשה דכאשר נח"ר אז
דגלגלתא  ארחין תרי"ג הם מצות דתרי"ג ענין וזהו
וכמ"ש  רבים ל' ארחות כו' הוי' ארחות כל  שנא'
הגילוי  ממשיכים שהם הוי', ארחות נק' דמצות באד"ר
הוי' בשם הם המצות דכל וכידוע בעולם, הוי' דשם
דעולם  בעולם, הוי' דש' הגילוי ממשיכים וע"י ובהם
שהו"ע  אלקים ברא ובראשית והגילוי האור העלם הוא
מסתיר  דהיש וכנ"ל בגילוי מאיר אינו שהאור הצמצום
הוי' שם גילוי ממשיכים המצות וע"י האלקי, האור על
ומשפט  צדקה לעשות הוי' דרך ושמרו וכמ"ש בעולם,
היינו  התו' ע"פ שהם כמו ומשפט הצדקה דע"י
מאיר  שעי"ז הדרך הם הוי' ציווי שהוא לפי שמקיימים
כ"ז  אמנם רבים, ל' הוי' ארחות וזהו"ע הוי', שם גילוי
שם, באד"ר וכמ"ש ז"א בבחי' שהוא כמו דוקא הוא
רצון  בחי' ארחא חד בבחי' הן בכתר שהן כמו אבל
עצמו' מצד דהיינו המצוה דמצד במ"א וכמ"ש א',
מצותי' ומשקל יושב תהי אל ולכן שוין, כולם אוא"ס
המצוה  שמצד משום חמורה ואיזה קלה איזה תו' של
תשובה  מצות הנה מ"מ כ"ז ואחר שוים, כולם הוי

וממש  הפגמים כל מתקן הוא וע"י שבה כל דמאחר יך
מובן  גופא מזה הנה שנסתלקו, לאחר גם רצונות הגילוי
ומ"מ  שבתו' המצות ככל מצוה היא דתשו' היות דעם
הסליחה  ענין דהרי המצות, שארי על מעלתה גדלה
והיינו  יותר, ועוד החטא קודם כמו מרוצה שיהי' הוא
הוא  והמשכתו ונמשך חוזר שנסתלק הרצון שגם
גבוה  ממדרי' הרצון בעל אוא"ס מבחי' ומקורו משרשו
העליון  רצון הם המצות דהנה בתחלה, מהמשכתו יותר
המצוה  של עשייתה באופן פרטי רצון היא מצוה וכל
את  שמקיים שע"י וכשם פרטי, גילוי הוא דרצון ההיא,
ל' מצוה שהו"ע ב"ה, באוא"ס מתחבר ה"ה המצוה
מתחבר  הוי' ציווי מקיים שהאדם דעי"ז וחיבור, צוותא
ח"ו  האדם דכאשר מזה להיפך הוא כן האוא"ס, עם
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העובר  ע"ד והוא עבירה, נק' ית' רצונו על עובר
מרשות  יוצא הוא ח"ו עבירה העושה כן למקום ממקום
ה"ה  התשובה ע"י אמנם הסט"א, לרשות כבי' הקב"ה
דלבד  והיינו החטא קודם מכמו יותר עוד מרוצה נעשה
רצונות  הגילוי את ממשיך ה"ה תשובתו דע"י זאת
גבוה  ממדרי' הוא שהמשכתן זאת עוד הנה שנסתלקו,
הוי' קראתיך ממעמקי' דכתי' וזהו בתחלה, מאשר יותר
מבחי' ממעמקים הוא בתשובה הוא הקריאה דכאשר

לעומק. עומק

.¯ÂˆÈ˜,דלעילא הוי' דשם הגילוי הוא דבר"ה יבאר
העצמי, ההעלם ראשון ליום ממש זכרון הוא דר"ה
זמן  והוא עוונות סליחת זמן ויוכ"פ עשי"ת בר"ה ולכן
זו, ועצמית פנימית המשכה לגילוי הכלי שהוא התשו'
דכל  המצות, כל על תשובה דמצות דההפרש ויבאר
גילוי  פרטי מצד וחמורות קלות בהם לומר נופל המצות
ל' הוי' ארחות ונקראים רצה"ע הם דמצות הרצונות
ע"י  אבל עבירה, מצוה בעולם, הוי' דשם הגילוי רבים

שנסתלק. הרצון גם ממשיכים התשובה
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¯„‡ Â"Î
'תומכי  הישיבות מרכז של החמש יובל לחגיגת 

– באמריקה ליובאוויטש' תמימים
הפתיחה  מאמר

אנ"ש  הרבנים, ידידיי כבוד ראש, יושב מר א.
"ברוכים  – לכולכם אומר אני חשובים! ואורחים
להביע  לי מאפשרים שאתם על ויישר־כוח הבאים"
על  להשם־יתברך שלי וההודיה השבח את עם, ברוב
תורה  בהרבצת מוצלחת עבודה של השנים חמש יובל
ב'אהבת  היהדות וחיזוק הכשר חינוך ביראת־שמים,

ישראל'.
במשנה  אנו מוצאים ושבח, הודאה ברכת בנוסח
שלהם: תורה' 'דעת המביעים תנאים שני ובגמרא
בעל  עקיבא, ורבי במעשיו. החסיד הגלילי, יוסי רבי

השם. קידוש על שמת התורה, על מסירות־הנפש
צריך  השבח ברכת שנוסח אומר, הגלילי יוסי רבי
עקיבא  ורבי שנאסף, הקהל לגודל בהתאם להיות
גם  אחד, הוא השבח ברכת שנוסח אומר

אלפים. עשרת כשהם וגם עשרה כשמתכנסים
שכינתא  עשרה בי "אכל המאמר לכל, ידוע
באחת  כותב והשו"ע ה"תניא" בעל הרבי, שריא".
על  הכוונה – מרבותיו ששמע שלו הקודש מאגרות
אילו  "כי – נ"ע ממזריטש והמגיד הבעל־שם־טוב
מישראל  עשרה במעמד עומד אחד מלאך נמצא
עליו  תפול תורה, בדברי מדברים שאינם אף ביחד,
דשריא  משכינתא ותכלית, גבול בלי ופחד אימתה

עלייהו".
ההלל  בנוסח התנאים שני בין הפנימי ההבדל
הגלילי  יוסי רבי במעשיו החסיד הוא: וההודאה,
לכמות  בהתאם להיות צריך שהנוסח אומר,
רבי  השם קידוש על מסירות־הנפש ובעל הנאספים,
בהתאם  להיות צריך השבח שנוסח אומר, עקיבא

אורחים  התורתית, בשמחה כאן, הנאספים. לאיכות
כמות  – הדיעות שתי ביטוי לידי באות נכבדים,

שמח. חג – לכם אומר אני הלב  ומעומק ואיכות,
כבודה!·. ועידה

מכמה  (באידיש) מתורגם קטע בפניכם קורא אני
בוקר, לפנות ארבע בשעה שרשמתי ביומני, שורות

ת"ש. שני אדר י' רביעי ביום
מצטט: אני

ת"ש, בשנת שני, אדר ט' שלישי, ביום זה היה
– הברית ארצות – זו לארץ לבואי הראשון היום

החסידית־רבנית בשעו  הפנים קבלת אחרי הערב , ת
מלון  של הגדולים מאולמיו באחד שכיבדוני הגדולה,
שליחות  על הנוכחים בפני הצהרתי בה גרייסטון,
כדי  זה שאין הברית, לארצות בבואי שלי הנשמה
היא  לאמריקה בואי מטובה, ולשבוע מפריה לאכול
בעזה"י  לייסד פרטית, השגחה של נשמה שליחות
הכשר. וחינוך ביראת־שמים תורה הרבצת מוסדות

של  היסוד אסיפת את ערב  באותו שקיימתי אחרי
ליובאוויטש' תמימים 'תומכי ישיבת הקמת
תושבי  חשובים, אנשים שני אלי באו באמריקה,
והנאמנים, המסורים אוהביי מטובי ותיקים, אמריקה

לי: ואמרו
כן  הפנים, קבלת במסיבת שאמרתם מה שמענו
'תומכי  ישיבת של היסוד באסיפת חלק לקחנו
לדאבוננו  אבל באמריקה, ליובאוויטש' תמימים
העצוב  הרוחני המצב את לכם להבהיר אנו מוכרחים
לכם, לומר עלינו לבנו, לדאבון שבאמריקה.
ביראת־שמים  תורה בהרבצת הטובות שתקוותיכם
מהבית  לעצמכם מתארים שאתם כפי הכשר, וחינוך
כלל, באמריקה מציאותיות אינן – באירופה היהודי

ביותר. הגדולים המאמצים אף על
קטסטרופאלי  ממצב אתכם להציל מחובתנו
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דלעילא ‰Â‰ג) הוי' דשם הגילוי ג"כ מאיר בר"ה
ההמשכה  שהוא שבר"ה העונות סליחת ענין דזהו
בר"ה, שממשיכים המעלות רום עד מהשתל' מלמע'
ראשון, ליום זכרון מעשיך תחלת היום זה בו דנא'
הוא  המעלות ברום הנה הראשון ביום שנברא שאור
ליום  זכרון הוא ור"ה העצמי' בההעלם העצמי האור
דבר  על זכרון איזה שעושין בגשמי' עד"מ וכמו ראשון,
מתקיים  מעשה של דבר בשאר או באבן בחקיקה
ר"ה  כמו"כ הגה נצחי, זכרון שנק' הנבראים בנצחית
ויאיר  שנגנז ראשון דיום להאור ראשון, ליום זכרון הוא
ההמשכה  בחי' ממשיכים דבר"ה והיינו לע"ל, בגילוי
תקעו  וזהו ב"ה, א"ס ועצמו' מפנימי' חדש באור עצמי,
ותקיעת  שופר דתקיעת העבודה דע"י כו' שופר בחדש
הגילוי  מאיר דבר"ה ולהיות חדש, אור ממשיכים שופר
דשובר  מריביו יחתו הוי' הוא אז הנה דלעילא הוי' דש'
וזהו  הוי', דשם הגילוי נגד הקמים כל ומשפיל דוחה
דשם  הגילוי דעיקר והוה, עתיד ל' הוא הפסוק של' מה
מזה  הארה הנה עכשו גם אבל לע"ל, הוא דלעילא הוי'
ראשון, ליום ממש זכרון שהוא בר"ה ומתגלה מאיר
הוי' עתה דגם הוה ל' וכו' ירעם מריביו יחתו הנה ולכן
את  אמחה מחה כי דכתי' ע"ד הוא אמנם מריביו, יחתו
ומ"מ  בעצמותי דאמחה אמחה כתי' הרי עמלק, זכר
עבודת  דע"י והיינו עמלק, זכר את תמחה מחה כתי'
מחה  כי בחי' ממשיכים עי"ז הנה עמלק במחיית האדם
הוי' בחי' שיהי' בכדי כמו"כ הנה בעצמותי, אמחה
דר"ה, בעבודה האדם עבודת ע"י הוא מריביו יחתו

בע  בר"ה האדם עבודת עי"ז שע"י הנה אמיתית בודה
משיחו. קרן וירם כו' מריביו יחתו הוי' להיות ממשיכים

שהתשובה „‰‰ד) התשובה, הו"ע דר"ה העבודה
דתשובה  הענין כ"א ח"ו ועון חטא על רק אינה דר"ה
ג"כ  הוא בר"ה עבודתם הרי הצדיקים גם ולכן בעצם,
דוקא, בתשובה הוא היום שמצות לפי התשובה בענין
המבואר  ע"ד והוא החטא, על בא התשו' ענין וכללות
במוח  אמיתי' עבודה גם העבודה ענין דכללות במ"א
תפיסת  העדר מפני יחשב ח"ו כחטא למהוי כדבעי ולב
בכלל, עליונה היותר מדרי' גם הנבראים של מקום
בפרט, תשובה ומצות בכלל צדיקים של התשו' וזהו"ע
המצות  מכל למע' היא ובענינה מצוה היא דתשובה
ארח  דכתי' והגם עונות, סליחת נעשה וע"י בה שהרי
בילקוט  ואי' תדע, לא מעגלותי' נעו תפלס פן חיים
ומשקל  יושב תהא שלא כהנא בר אבא א"ר (במקומו)

מרובה  שכרה מצוה איזה ורואה תורה של מצותי'
והיינו  הם, שוים כולם הלא דבאמת אותה ועושה
שיש  מה וזה הם, שוים כולם באמת הרי המצוה דמצד
גלה  בתורה מצות שתי רשב"י דא' כהא וחמורות קלות
וחמורה  שבקלות קלה הם ואלו שכרן מתן הקב"ה
הם  דמצות שבמצות, והגילוי בהאור היינו שבחמורות
הרצונות  בהפרטי וחמורות קלות יש ובזה רצוה"ע
ית', רצונו פרטי כפי מדרי' חילוקי בזה שיש שבמצות
הוא  רצון דכל רצוני ונעשה שאמרתי לפני נח"ר וכמא'
הציווי, שהי' כמו דוקא בדיוק נעשה דכאשר נח"ר אז
דגלגלתא  ארחין תרי"ג הם מצות דתרי"ג ענין וזהו
וכמ"ש  רבים ל' ארחות כו' הוי' ארחות כל  שנא'
הגילוי  ממשיכים שהם הוי', ארחות נק' דמצות באד"ר
הוי' בשם הם המצות דכל וכידוע בעולם, הוי' דשם
דעולם  בעולם, הוי' דש' הגילוי ממשיכים וע"י ובהם
שהו"ע  אלקים ברא ובראשית והגילוי האור העלם הוא
מסתיר  דהיש וכנ"ל בגילוי מאיר אינו שהאור הצמצום
הוי' שם גילוי ממשיכים המצות וע"י האלקי, האור על
ומשפט  צדקה לעשות הוי' דרך ושמרו וכמ"ש בעולם,
היינו  התו' ע"פ שהם כמו ומשפט הצדקה דע"י
מאיר  שעי"ז הדרך הם הוי' ציווי שהוא לפי שמקיימים
כ"ז  אמנם רבים, ל' הוי' ארחות וזהו"ע הוי', שם גילוי
שם, באד"ר וכמ"ש ז"א בבחי' שהוא כמו דוקא הוא
רצון  בחי' ארחא חד בבחי' הן בכתר שהן כמו אבל
עצמו' מצד דהיינו המצוה דמצד במ"א וכמ"ש א',
מצותי' ומשקל יושב תהי אל ולכן שוין, כולם אוא"ס
המצוה  שמצד משום חמורה ואיזה קלה איזה תו' של
תשובה  מצות הנה מ"מ כ"ז ואחר שוים, כולם הוי

וממש  הפגמים כל מתקן הוא וע"י שבה כל דמאחר יך
מובן  גופא מזה הנה שנסתלקו, לאחר גם רצונות הגילוי
ומ"מ  שבתו' המצות ככל מצוה היא דתשו' היות דעם
הסליחה  ענין דהרי המצות, שארי על מעלתה גדלה
והיינו  יותר, ועוד החטא קודם כמו מרוצה שיהי' הוא
הוא  והמשכתו ונמשך חוזר שנסתלק הרצון שגם
גבוה  ממדרי' הרצון בעל אוא"ס מבחי' ומקורו משרשו
העליון  רצון הם המצות דהנה בתחלה, מהמשכתו יותר
המצוה  של עשייתה באופן פרטי רצון היא מצוה וכל
את  שמקיים שע"י וכשם פרטי, גילוי הוא דרצון ההיא,
ל' מצוה שהו"ע ב"ה, באוא"ס מתחבר ה"ה המצוה
מתחבר  הוי' ציווי מקיים שהאדם דעי"ז וחיבור, צוותא
ח"ו  האדם דכאשר מזה להיפך הוא כן האוא"ס, עם
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agדמר i`iyp epizeax zxezn

אבותיכם  של כבודם על ולשמור מביש, ומכשלון
עלינו. תגן זכותם הקדושים, רבותינו – הגדולים

גדולים  אוכלת ארץ היא אמריקה הראשון:
שזה־עתה  שבגדולים הגדול את זוללת היא וטובים,
שום  בלי אותו, הופכת ביותר קצר ובזמן אליה, הגיע

שבקטנים. לקטן רחמנות, של רגש
רגעית  התלהבות של ארץ היא אמריקה השני:
עשרות  נפש. ושוויון בקרירות המסתיימת פאנאטית,
בה  ביותר נלהבת פנים שקבלת אירע, כבר פעמים
בקרירות  מיד טבעה ישראל, גדולי נתכבדו
ביותר, נכבדים תורה גדולי ואותם האמריקאית,

למחנה. מחוץ כמו לנפשם ונעזבו נשכחו
קטן  חלק רק לכם אומרים אנו יחד: שניהם
שתהיה  אנו רוצים לומר. צריכים שהיינו ממה ביותר
את  לכלכל איך ותדעו מהמצב, ברורה תמונה לכם

באמריקה. העסקנות עבודת – תפקידכם
מאושרים, ותהיו אחרת, יהיה ואתכם הלוואי
וברוח. בגשם הצלחה בכתר יוכתר הקדוש ותפקידכם
דברים  למשמע הרגשתי היתה מה לציין מיותר
השליש  ודמעות ביותר, הנאמנים אוהביי מפי אלה
אדמת  על שלי הראשונה בקריאת־שמע מעיני שזלגו

אמריקה.
ובהתמסרות ‚. קדושים אבות לזכות בתקווה

רבי, של הכלל עסקנות לעקרונות ממושמעת צבאית
לפני  התווה אותה נ"ע, אבי הגדול, והמנהיג   ַ ָ ְהמורה
הכלל  בעסקנות אימונו ואיש למזכירו שקיבלני בשעה

בעבודתי. התחלתי – תרנ"ה בשנת
– אבי אמר – הכלל בעסקנות הראשון העיקרון
הרבצת  עבודת לביצוע מוחלטת מסירות־נפש הוא:
זמן  של הבדל כל ללא בעזה"י, היהדות וחיזוק תורה
מאיזה  שתבוא הפרעה, בכל להתחשב ומבלי ומקום,

שהוא. צד
– הקרובים ידידיי בעיני וחסד בחן חנני השי"ת
ובמרוצת  שלי, שליחות־הנשמה במשימות לי לסייע

ה'. ברכת נראתה כבר אחת, שנה
הקרח  ים ב"ה נשבר שנים, שלש במשך
בענייני  הקודמות והכרזותיי הרוחני, האמריקאי
תשובה  הכשר, החינוך ביראת־שמים, תורה הרבצת
בלעג  ונתקבלו הותקפו השנים שבמשך וגאולה,
מפי  לזמן מזמן מושמעות והימין, המרכז מהשמאל,

הדור. מנהיגי של אמביציה בעלי אחדים
מתפרסמים  ובעיתונות נוספת, שנה עוברת
קרנות  להקמת שונות תכניות ומתארגנות מאמרים

וכו'... לחינוך, תורה, להרבצת מיוחדות
בשדה  עוזריי ב"ה כאשר נוספת, שנה עוברת
הרב  חתני ובראשם ביראת־שמים, תורה הרבצת

התורה  מוסדות עשרות כבר יסדו שי' גורארי'
ומחנה  הכשר החינוך בשדה ועוזריי ביראת־שמיים,
הקימו  שי' שניאורסאהן הרב  חתני ובראשם ישראל
מיליון  ממחצית ולמעלה ישראל, לבנות ספר בתי
– הנייר על – להיראות החלו אז ספרות, של טפסים

שמחקים. אלה
למקור. להשתוות יכול אינו שחיקוי הדבר, ברור

מרכז „. של החמש יובל שמחה, התורה היום
באמריקה, ליובאוויטש' תמימים 'תומכי ישיבות
'אהבת  שמחת מתוך לתת, ואנכי, אתם כולנו, ועלינו
ברוך־הוא  עולם לבורא וההודאה ההלל את ישראל',
וקיימנו  שהחיינו ה' "ברוך רם: בקול ולומר כך, על

הזה". לזמן והגיענו
ליובאוויטש' תמימים 'תומכי ישיבות מרכז
הדיעה  את שניתץ כך על נוסף הברית, בארצות
ישיבות  ולנהל לייסד אפשר אי באמריקה כי הכוזבת,
'תומכי  ישיבות שמרכז כך על ונוסף הישן', ב'בית כמו
שעודדה  לגמרי, שונה תורנית אוירה יצר תמימים'
העמיד  – מכבר הקיימות הגדולות הישיבות כל את

יחיו. עליהם ה' תלמידים, של שונה טיפוס ומעמיד
תמימים תלמידי  'תומכי ישיבות מרכז 

גדולה  מסירות מתוך מתחנכים יחיו, ליובאוויטש'
הלימודים  על נוסף והדרכתם. לחינוכם ביותר
התורה  בחיבת הם מוחדרים ביראת־שמים, וההדרכה
בעלי  אחראים עובדים בתור וגדלים ישראל', ו'אהבת

הכשר. וחינוך תמימה תורה על מסירות־נפש
תמימים  'תומכי ישיבות במרכז תלמיד כל
שבמתיבתא  הגדול מהתלמיד באמריקה, ליובאוויטש'
הקטנה  שבישיבה הקטן לתלמיד עד ובית־המדרש,
הם  שעומדים יודעים ליובאוויטש', תמימים 'אחי
'תומכי  דגל מסירות־נפש, הממולא הישן הדגל תחת
אשר  ככל עושה מהם אחד וכל ליובאוויטש', תמימים
מרכז  תלמיד – הנכבד לתואר ראוי להיות ביכלתו

ליובאוויטש'. תמימים 'תומכי ישיבות
אמריקה!‰. יהדות

תמימים  'תומכי מרכז של העבודה שנות חמש
היהודי  הכבוד את ייצבה באמריקה, ליובאוויטש'
מסוגלים  אמריקה ילדי כי בבירור והוכיחה זו, בארץ

הישן'. ב'בית כמו תורה' 'בני להיות
אמריקה! יהדות

תמימים  'תומכי ישיבות מרכז של – קריאתנו
היא: – באמריקה ליובאוויטש'

תורה', ל'מקום אמריקה את בעזה"י לעשות
קול  הצעירים מפי יישמע באמריקה, היהודי שברחוב
הערים  ובשאר בליובאוויטש שנשמע כמו התורה

ופולין. שבליטא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

את  לנו תנו היא: אמריקה ליהדות קריאתי
שאז  בחיים, האמורה קריאתנו את להביא האפשרות
"ולכל  שיקויים בעזה"י בטוחים להיות כולם יכולים

במושבותם". אור יהיה ישראל בני
במעשים  אתכם שיכנעו העבודה, שנות חמש

של  ובמאמרים צועקות במודעות רק ולא ובפעולות,
הבטחות.

ÔÓ Ì‰˘ ,ÌÈ¯·„ È˘ ÌÎÏ ¯ÙÒÏ ÈÏ ˘È
È„Â‰ÈÏÂ Ï‡¯˘È ÏÏÎÏ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚‰ ˙Â·È˘Á‰

.‰¯È‚Ò‰ ¯Ó‡Ó· ˙‡Ê ‰˘Ú‡Â ,Ë¯Ù· ‰˜È¯Ó‡
d"yz'd xc` e"k

dqz 'r (ck hewil) 'b jxk 'mixeaic ihewl'a mb dqtcp)

•
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10

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

mikeciy ipy ± e"kw wxt

הפרוש  שכן כך, על דיברה  פוזנא כל הפרוש. שמואל יונה ר' הישיש הגאון חלה ימים באותם
תושביה. על ואהוב בעיר היטב מוכר היה הגאון

קהלת  ראש משה, ר' של רבו יהונתן, אשר ר' הגאון של מידידיו בשעתו היה שמואל יונה ר'
בשקידתו  גדול. מתמיד היה זה לעומת אך במינם, מיוחדים בכישרונות ניחן לא הוא פוזנא.
הוציא  לא מעולם ולילה. יומם בתורה ועסק ישב ילדותו משחר ורע. אח לו היו לא והתמדתו

"הפרוש". בתואר כל בפי הוכתר ילד בהיותו כבר רגע. אף ביטל ולא חול דברי מפיו

הרחק  לא הפורטוגלי, שברחוב בביתֿהמדרש אכסנייתו וקבע ביתו את לגמרי עזב זקנתו לעת
המדרש. בית כתלי מבין יצא לא מאז בטלן. ברוך ר' של מביתו

עבורו  הוצע שבו מסויים, לבית להעבירו רצו רגליו על לעמוד מסוגל היה ולא חלה כאשר
לבית  שבכניסה החדרים באחד ספסל על שכב הוא סירב. הוא אך הולם, וטיפול נוח משכב

בו. טיפלו שם שלמדו והאברכים המדרש,

אלא  תורה. מללמוד שמואל יונה ר' חדל לא הספסל גבי על חולה בשכבו גם הרי זאת עם
בה, רגיל שהיה בשקידה ללמוד מסוגל היה לא ששוב למצב שהגיע עד וגברה הלכה שחולשתו
מיושבי  אחד את לפעם מפעם אליו קורא שמואל יונה ר' איפוא, היה, מאד. אותו ציער והדבר
עלֿידי  תורה של אמות  בד' להיות להמשיך הוא שיוכל כך אליו, סמוך וילמד שישב המדרש בית
בטלן. ברוך ר' של בנו ובנימין, צביה, של בנה קדיש, גם היו המדרש בית לומדי בין שמיעה.
כך  החולה, יד על בישיבה בתורנות ביניהם מתחלפים היו אלה, שני וביניהם הלומדים, כל
להעיר  נהג אם כי בשמיעה, הסתפק לא החולה תורה. לדברי העת כל הקשיב החולה שהפרוש
של  הרבה רוחם לקורת רבו, משל או משלו ותירוצים, קושיות תורה, בחידושי לפעם מפעם

הלומדים. האברכים

וביניהם  חולים, ביקור מצוות לקיים כדי החולה, הפרוש את נכבדים אורחים ביקרו תכופות
התור  לדברי להקשיב נהנו המבקרים הקהילה. ראש משה, ר' משמיע גם שמואל יונה ר' שהיה ה

לידו. שישבו הבחורים באזני
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agדמו i`iyp epizeax zxezn

עם  התפלפל הלה החולה. אצל רבה בהתרגשות הבחין משה ר' של מביקוריו באחד פעם,
בתוכן  התעניין משה ר' ומקשיבים. הנוכחים מן רבים מתקבצים כשמסביב הבחורים, אחד
שלוש  רב. זמן הפלפול נמשך הפעם ובקיאותו. בחריפותו הנוכחים את הדהים החולה הדברים.
בטלן. ברוך ר' של אחיינו קדיש, זה היה הבחור. לבין שמואל יונה ר' בין מאבק התנהל שעות
שהויכוח  אלא התורני. הויכוח בלהט נסחפו למקום, שנקלעו הלמדנים מן ועוד משה, ר' גם

דבר. של בסופו לדעתו הסכימו הכל הצעיר, הבחור קדיש, של בניצחונו הפעם הסתיים

בקדיש  התבונן הוא בלבד. שנה עשרה תשע בן אז שהיה קדיש, את אז עד הכיר לא משה ר'
את  לנצח שיוכל במידה כאלה, וחריפות בקיאות צעיר כה בחור אצל ראה לא מעולם והשתומם.
התנהג  הויכוח מהלך בכל קדיש: של מאישיותו משה ר' התפעל מכל יותר אך הגדול. הגאון
לא  בניצחון הויכוח את שסיים לאחר גם ומאופק. שקול היה ודיבורו הדעת, ובמנוחת במתינות
אירע  לא כאילו בלימודו מחדש והתעמק הגמרא אל למקומו חזר הוא גאווה, של סימן כל הראה

דבר.

כעבור  בטלן. ברוך ר' של היתום אחיינו הוא כי לו ונודע בצעיר, מאד התעניין משה ר'
חלש  עתה היה הלה הפרוש. שמואל יונה ר' אצל חולים ביקור משה ר' שוב ערך מספר ימים
נוסף  ענין הפעם היה משה לר' ידו. על שלמדו האברכים בלימוד חלק נטל רב ובקושי מאד,
התפלפלו  הם בטלן. ברוך ר' של בנו  בנימין  בןֿדודו, עם שלמד קדיש, אל ניגש הוא בביקורו.
משה  ר' בידיעותיהם. אותו הפליאו הצעירים שני בפלפול. התערב משה ור' מסויימת בסוגיא
קדיש  הצעירים, שני עם תורה בדברי שוחח פעם ובכל נוספות, פעמים המדרש בבית ביקר

בולטת. בצורה לבו תשומת את משכו הללו ובנימין.

שידוך  על לחשוב השעה שהגיעה כך על רעייתו, שרה עם משה ר' שוחח הימים באחד
ובנימין. קדיש – משה ר' אצל בחשבון באו מועמדים שני פריידל. היחידה לבתם

ר' של בנו הוא הרי סמוי. "חשש" איזה לו היה מבנימין אך בעיניו, חן מאד מצאו שניהם
תורה  שאצלו יודע הוא אותו. מעריץ ואף ברוך ר' את היטב מכיר משה ר' נכון, בטלן. ברוך
משה  ר' אשר מזמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי מחסידי הוא סוף סוף אך אחד. במקום וגדולה
בתו  את ישדך זה איך הקבלה. לדרך מתנגד כך, על נוסף והוא, אותו, המעריכים על נמנה אינו

כזה? של בנו עם

הדבר מושבת שונה ומתושבי הקבלה, בדרך ההולכים מן אמנם היה המנוח אביו קדיש. עם
משה  ר' כמוהו. לכת הרחיק לא אך ברוך, ר' של אחיו גם היה והוא החיים", "ארץ המקובלים
ר' להשפעה. עדיין ניתן שהוא ספק אין אך הקבלה, לדרך נוטה קדיש, עצמו, הבן גם כי ידע
החליט  האלה השיקולים מכל ישתנה. ודאי שלו לשולחנו סמוך ישב קדיש שכאשר קיווה משה

בנימין. על קדיש את להעדיף משה ר'

של  אמו התופרת, צביה את היטב מכירה היא כי בהוסיפה בעלה, החלטת עם הסכימה שרה
ליד  מזונות יאכל קדיש "כי – הוסיפה – בעלי" תחשוב, אל "אך אמיתית. צדקנית והיא קדיש,
לעזוב  מתכונן אינו וגם בחיים, שלו בדרכו לצעוד מתכונן הצעיר כי היטב אני יודעת שולחנך.
בפרנסת  לעזרתך זקוקה ואינה  מעבודתה, בריווח מתפרנסת צביה אגב: האלמנה. אמו בית את

הזוג".
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בנה  קדיש, שידוכי נחוגו חדשים מספר תוך ההחלטה. את שינו לא כבר אלה דברים אך
נדוניה  הבטיח משה ר' ושרה. משה ר' של יחידתם בתם פריידל עם האלמנה, צביה של יחידה
משה  ר' הפקיד שולחנו  על המזונות ובמקום צביה, של בביתה ידור הזוג כי נקבע כן גבוהה.

רבות. שנים לפרנסתם שהספיק גדול סכום הזוג בני ביד

בשקידה. תורה ללמוד המשיך וקדיש בעבודתה, לחמותה סייעה לתפור, שלמדה פריידל,
בנימין. של לנישואיו גם השעה הגיעה אך בנימין, בןֿדודו עם  כמקודם למד זמן משך

ועשיר  למדן בטלן. ברוך ר' של לבנו הצפוי במינו המיוחד השידוך על רם בקול הרהרו רבים
דלת  על התדפקו לרוב שדכנים ביותר. הטוב השידוך את להשיג יכולים – כזה מוצלח ובן כזה

למרחקים. יצא בנימין של שמו שכן שדכנים, הגיעו ממרחק גם נכנס. וזה יוצא זה ביתו,

יואל  רבי רבו, של דעתו את לשמוע רצה הוא ההצעות. לכל לשמוע סירב ברוך שר' אלא
לרבו. מיוחדת נסיעה ערך כך לשם מזמושטש.

שהיה  העני, המלמד אהרן, ר' של בתו עם בנו את ברוך ר' שידך יואל, רבי עצת לפי
יואל. רבי מתלמידי

כה  ויחסן כזה ופאר הדר של בחור גלגלים": "על הקהילה כל הלכה בפוזנא, הדבר כשנודע
עני! תינוקות מלמד של בתו עם – גדול

יכול  היה הוא מרוד. עני היה זאת למרות אך מומחה, למלמד אמנם ידוע היה אהרן ר'
מעוניינים  היו הכל גבוה. שכר זאת תמורת ולקבל הגדולים העשירים בני את שלו ל"חדר" לקבל
בלימוד  רק לא הקדושה, בעבודתו מאד מצליח היה הוא שכן הילדים, חינוך את בידיו להפקיד
מקורי: עדיפות סדר היה אהרן שלר' אלא תלמידיו. בלב טובות מדות בנטיעת גם אלא התורה
הבינוניים, הבתים בעלי מבני לקח – מקום וכשנשאר ביותר, הגדולים העניים בני את לקח תחלה

עשירים. לילדי נתן האחרונים, המקומות שני או האחרון, המקום את ורק

מיילדת  שהיתה אשתו, של עזרתה אילולא איומה. דלות שררה אהרן ר' של שבביתו מובן
בביתו. לחם היה לא בחתונות, ומבשלת

יחידה. בת רק ונותרה בחייו עליו מתו ילדיו כל לכך, נוסף

ויחידה  אחת למשימה חייו כל שהקדיש נראה והיה מצעירותו, עוד גדול עניו היה אהרן ר'
שכאשר  גדולה, כה היתה עניוותו טובים. ולמעשים לתורה ולחנכם ישראל לילדי תורה ללמד –
את  הרכין – בתו עם שעשה הזהב" "שידוך על טוב מזל איחולי עליו המטירו העיר בני כל

דבר. אירע לא כאילו פה בחצי והשיב ראשו

הפתעות  להם שציפו אלא רב, זמן עליו ולשוחח בו לענות ענין פוזנא ליהודי איפוא, היה,
בענין. נוספות
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דמט אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה  ראש חודש אלול תשל"ו
ברוקלין, ניו יורק

פרופסור זאב גרין

שלום וברכה:

נהניתי לראות אותך עם משפחתך לאחרונה.

בעקבות שיחתנו ושֵאלתי האם יש לך קשרים עם נאס"א, אין כוונתי בהקשר של מינוי לתפקיד 
להפצת  ביחס  שם  הטובה  השפעתך  את  שתפעיל  כלשהי  אפשרות  ישנה  האם  אלא  סוכנות,  באותה 

אידישקייט.

מה שהביא אותי לשאול שאלה זו היא העובדה שקבלתי לאחרונה את הספר "צ'לנג'" – מבט 
תורני על המדע ובעיותיו בעריכת אריה כרמל וסיריל דומב )הוצאת פלדהיים(. הייתי בטוח שאמצא 

בספר מאמר ממך, אך התאכזבתי.

מיותר לומר - וזהו עיקרון ידוע - ש"אין צועקין על העבר". אם הזכרתי את אכזבתי, אין זה 
כדי לגרום לך לחוש אי־נוחות, אלא להביא לתשומת לבך את העובדה שמאחר שלבטח ייצא עוד ספר 
מסוג זה, היה כדאי לך לשמור על קשר עם האנשים או החוגים שקשורים לעניין כדי שתהיה מעודכן 

מראש ויתאפשר לך להשתתף.

וכמה שיותר מהר –  נוסף לכך, התייחסותי היא לא לעתיד הרחוק אלא לתקופה הקרובה, 
הכותבים  שבין  במיוחד  לעורכים,  להעיר  מה  שתמצא  ספק  אין  בספר,  תדפדף  אם  שכן,  טוב.  יותר 

כנראה תמצא כאלו שאתה מכיר אישית.

התייחסתי לנאס"א וכו' כי צריך להביא אידישקייט לכל יהודי ויהודי, במיוחד בשנה זו של 
חינוך תורני שבה מוטל על כל אחד להביא תורה ומצוות לכל היהודים, צעיר וזקן, כולל אלו המבוגרים 

בשנים אך צעירים עדיין בידע ובניסיון באידישקייט.

הגשושית  לאחרונה את  כולל  וטיסות החלל,  וכמה מאז שטכנולוגיית החלל,  כמה  על אחת 
ויקינג שעל המאדים, הרשימו עמוקות חוגים רחבים של יהודים, שגם "מופגזים" כל העת על־ידי כלי 

התקשורת במראות וצילומים וכו'.

כתוצאה מכך, אם אפשר להשתמש בדברים האלו בכיוון הנכון על־ידי איתור והדגשת אותן 
נקודות שיש להן השלכה לתורה ומצוות, ההשפעה הפסיכולוגית בקידום שמירת מצוות בחיי היום־
יום עשויה להיות אדירה. פעולה כזאת תהיה בהתאם להוראה "חנוך לנער על־פי דרכו, גם כי יזקין 

לא יסור ממנה".

מכיוון שיש לך ניסיון והצלחה כה רבים בחוגים שונים של נוער יהודי אין צורך להרחיב בהנ"ל.

שאתה  ובמיוחד  ביותר,  הנדיבה  במידה  ולמשפחתך  לך  מברכותיו  יעניק  והקב"ה  ייתן  מי 
ואשתך תגדלו כל אחד מילדיכם ואת כולם יחד לחיים של תורה, חופה ומעשים טובים בבריאות טובה 

ובנסיבות טובות.

מאחל לך ולמשפחתך כתיבה וחתימה טובה.

בברכה,      

חתימת יד-קודשו של הרבי       



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ipyדנ ,oey`x - ek - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àåáú-éë úùøô
åëààBáú-ék äéäåïåùàøýåýé øLà õøàä-ìà §¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«
áøLà äîãàä éøt-ìk | úéLàøî zç÷ìå§¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧

éäìà ýåýé øLà Eöøàî àéázzîNå Cì ïúð E ¨¦¯¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´
ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå àðhá©¤®¤§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:íL BîL ïkLâøLà ïäkä-ìà úàáe ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬
íBiä ézãbä åéìà zøîàå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ

éäìà ýåýéìòaLð øLà õøàä-ìà éúàá-ék E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯
:eðì úúì eðéúáàì ýåýé(éåì)ãàðhä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤

éäìà ýåýé çaæî éðôì Bçépäå Eãiî:Eäúéðrå ¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨¦̧¨
éäìà ýåýé | éðôì zøîàåãøiå éáà ãáà énøà E §¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´¨¦½©¥¤́

éBâì íL-éäéå èrî éúîa íL øâiå äîéøöî¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈§¬
:áøå íeör ìBãbåeðepréå íéøönä eðúà eòøiå ¨−¨¬¨¨«©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®

:äL÷ äãár eðéìr eðziåæéäìà ýåýé-ìà ÷röpå ©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬¨¨«©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
eðéðr-úà àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²

:eðöçì-úàå eðìîr-úàåçýåýé eðàöBiå §¤£¨¥−§¤©«£¥«©«¦¥³§Ÿ̈Æ
røæáe ä÷æç ãéa íéøönîìãb àøîáe äéeèð ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈§Ÿ̈−¨®Ÿ

:íéúôîáe úBúàáeèäfä íB÷nä-ìà eðàáéå §Ÿ−§«Ÿ§¦«©§¦¥−¤©¨´©¤®
áìç úáæ õøà úàfä õøàä-úà eðì-ïziå©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeééøt úéLàø-úà éúàáä äpä äzrå §¨«§©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´
ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´

éäìàEéðôì úéåçzLäåéäìà ýåýé:E ¡Ÿ¤½§¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àééäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìeñ §¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(178 'nr ck jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום יֹוםֿטֹוב יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק ויֹוםֿטֹוב; ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 551 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn -

l`xUi lkl zrbFp cg` icEdi lW FzaFh¨¤§¦¤¨©©§¨¦§¨¥

גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי "והיה נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבתחילת

נתחיבּו ׁשּלא "מּגיד רׁש"י ּומפרׁש ּבּה". ויׁשבּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוירׁשּתּה

אם  ׁשאף והינּו, וחילקּוה". הארץ את ׁשּכבׁשּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבביּכּורים

לא  מּכלֿמקֹום יׂשראל, ּבארץ חלקם ׁשּקּבלּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהיּו

לכל  וחּלקּוה הארץ, ּכל ׁשּנכּבׁשה עד ּבביּכּורים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנתחיבּו

ְִֵָיׂשראל.

להֹודֹות  היא ּביּכּורים הבאת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה

מּפירֹותיה. ההנאה ועל יׂשראל, לארץ הּכניסה על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהּקּב"ה

יׂשראל, ארץ ּכל וחלּוקת ּכּבּוׁש קֹודם ׁשּגם מּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואםּֿכן,

מּטּוב  הם נהנּו ּוכבר ּבארץ, חלקם יחידים לכּמה היּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבר

ׁשּנתן  הּטֹובה על להּקּב"ה להֹודֹות נתחיבּו לא מּדּוע ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהארץ,

ֶָלהם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

יהּודי  ׁשּנׁשאר זמן וכל לזה. זה הם קׁשּורים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ּבטֹובתם  חסר ּבארץ, חלק לֹו ׁשאין ׁשּיהיה, מי יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד,

י  ׁשאר ּכל ׁשל ולׂשמֹוח והנאתם ליהנֹות יכֹולים ואינם ׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבארץ. חלקֹו את יהּודי אֹותֹו קיּבל ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּבׁשלמּות,

על היא ּביּכּורים ׁשּבהבאת ׁשההֹודאה eÓÏL˙ּומּכיון ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ¿≈
ׂשמחה" "ּבזמן רק ׁשהיא ּביּכּורים" "מקרא ּובפרט ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּטֹוב,

יא) כו, את (רׁש"י ׁשּכבׁשּו "עד ּביּכּורים להביא איֿאפׁשר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

"וירׁשּתּה אין אחד יהּודי ׁשאצל ּדמּכיון וחילקּוה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהארץ

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל וטֹובתם ּבׂשמחתם חסר ּבּה", ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָויׁשבּת

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåâééäìà ýåýé éðôì zøîàåézøra E §¨¥«§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eãéepnî éðàá ézìëà-àì ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À
úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá-àìå§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬

:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¨−̈§¨«



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דני iying ,iriax ,iyily - fk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk jxk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכבֹוד

הּדבר  היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשל

אדם  היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו מּתןּֿתֹורה לגּבי והּנה, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָידּוע.

יפה  עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ּתֹורה ׁשּתּנתן ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּבּתֹורה  ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק נּתנה והּתֹורה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּבעּתֹו",

היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים לדֹור מּדֹור :ּכ ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹעצמּה

זה. לפני ְְִִֵֶידּועים

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤´¤

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
Ï‡¯NÈ,'זעירֿאנּפין' ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ƒ¿»≈ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

למּטה. מּלמעלה אֹור הּמּטה ÌLהמׁשכת זּכּו מלכּות, – ְְְְִַַַַָָָ≈ְִַַַָ

למעלה. מּלמּטה אלקים BË·והעלאתֹו "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְְֱֲִִַַַַַַָָָָָֹ

ּכאׁשר טֹוב". ּכי האֹור הּמלכּות,ÏÚaהּוא'זעירֿאנּפין'את ְְֲִִֵֶֶַַָ««ְַַ

מּצד הּמלכּות העלאת מּצד 'זעירֿאנּפין'נפעלת (לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ

האֹור  מעלת יׁשנּה ּבּמלכּות ׁשּגם היינּו עצמּה), ְְְְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָהּמלכּות

ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ׁשל הּקּוין ׁשני יחּוד והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּגּלּוי.

ּוכדין". ּכדין "ליהוי לבֹוא, ְְֱִֵֵֵֶֶָָלעתיד

,éùéìù
éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈

äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«

âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬
éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´

cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧
íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈

:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´
éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ

éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ
éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨

éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ®̈§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©
øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬

:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨
äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ

éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´
éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîñ §©§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן' ּבית ׁשל  'ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iyiyדנב - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬
:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À

ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥®̈

:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לעתידֿלבא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ

-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤
éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ

éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−
:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²

äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈
éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´

úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§®̈¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−
éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«

èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«¨®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨®̈¦
éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´
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דנג iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ

:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨®̈¤§¥−©«£¦«

æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ
éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−

:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®
:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦

çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©
éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−

:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ
áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®

:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À
éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−

ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ®̈«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©
áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³
zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨®̈§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨
éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧

øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈
:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−

:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−

:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´
äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈

:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤
zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬
:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©

:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iriayדנר - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

èðErøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî: ©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

ñzøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtîàñäkî-ìëå éìç-ìk íb ¦§¥¤®§¨«§−¨«©³¨¢¦Æ§¨©½̈

íìré úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³
éìr ýåýé:CãîMä ãr Eáñéúîa ízøàLðå §Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´

áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èrî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék:Eâñäéäå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈

íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé NN-øLàk©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìr ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìrî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLàãñýåýé Eöéôäå £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä-ìëa§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzà:ïáàå õr Eäñàì íää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ´Ÿ
ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸
:Lôð ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

åñéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eæñøîàz ø÷aa §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ

ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©
éðér äàønîe ãçôz øLà EááìøLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ
éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈

éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−
:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯

õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤
:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâýåýé ïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸

ì íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëìãr rîL ¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́¦§®Ÿ©©−
:äfä íBiäãäðL íéraøà íëúà CìBàå ©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈

-àì Eìrðå íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ
á:Eìâø ìrî äúìäøëLå ïééå ízìëà àì íçì ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïrîì íúéúL àì́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
åïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â

:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«
æéãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®

:éMðîä èáL éöçìåçéøác-úà ízøîLe §©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ
úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå úàfä úéøaä©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ®̈§©´©©§¦½¥−

:ïeNrz øLà-ìkttt ¨£¤¬©«£«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(` zxaeg zeniyx)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּבׁשם  סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור
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דנה xihtn - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור'. 'ׁשני הּוא 'ׁשניאֹור' ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ

øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
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אחד  חסיד יֹוםֿטֹוב. הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 161 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

Eaxgi aFxg miFBd©¦¨¤¡¨

לא  אׁשר והּממלכה "הּגֹוי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבהפטרת

יחרבּו". חרֹוב והּגֹוים יאבדּו ְְֱִֵֶַַַָָֹיעבדּו

ּביֹותר  ּתמּוּה לעתידֿלבא ׁשּיתקּים זה ייעּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולכאֹורה,

ּבהן  ׁשּנצטּוּו מצוֹות לז' ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ראׁשֹונה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהׁשקפה

מיתה מתחּיבים אֹותן, מקּימים אין אם הרי נח, (כמבואר ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ט) פרק סוף מלכים, הלכות ּבני ברמב"ם ׁשּנצטּוּו מצינּו היכן א ,ְְִִֵֵֶַַָָ

"הּגֹוי  מּדּוע ואםּֿכן יׂשראל, ּבני את ולעבֹוד לׁשרת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנח

יאבדּו"? יעבדּו לא אׁשר ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹוהּממלכה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ז"ל חכמינּו מאמר ויק"ר ידּוע וראה בראשית. ר"פ (פרש"י ֲֲֵַַַַָָ

ד) ׁשּכל פל"ו, ראׁשית", ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָ"ּבראׁשית

יׂשראל. עם ּבׁשביל רק נבראּו העֹולם אּומֹות עם ּכּולֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהעֹולם

וסיּבת  ׁשּמּטרת ּבגלּוי רֹואים אין הּגלּות ּבזמן עכׁשיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּנה

לע  א יׂשראל. ּבׁשביל היא העֹולם אּומֹות ׁשל תידֿקּיּומם ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבגלּוי  יראּו הּבריאה, ּומטרת סיּבת ּתתּגּׁשם ׁשאז ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלבא,

יׂשראל. ּבׁשביל רק היא העֹולם אּומֹות ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּמציאּותם

ּגֹוי  לעתידֿלבא, ּכי יאבדּו", יעבדּו לא אׁשר "הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולכן

יׂשראל, ּבׁשביל רק היא מציאּותֹו ׁשּכל ּבגלּוי מראה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ּובמילא  הּקּב"ה, ׁשל ּבעֹולמֹו קּיּום זכּות לֹו ּתהיה ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשאין  מּׁשּום אּלא עֹונׁש, ׁשל ענין זה (ּדאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ"יאבדּו"

קּיּום). זכּות ְְִִִָלמציאּותם

.ïîéñ å"éãáòì ,íé÷åñô á"ë÷
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.éúçèáä úà àlîàå ,úeæéøæa øácä äNòà ,úãòéîä©§Ÿ¤¤¤¡¤©¨¨¦§¦©£©¥¤©§¨¨¦

mixn zxhr
úBneàä áeè éìëàzLzrãéåàeä ÷ø ,øácä àa äø÷îa àlL éøékz æà ¤Ÿ§¦¨§¨©À©§¨©¦¦¤Ÿ§¦§¤¨©¨¨©

øeáòaCìàâå CréLBî ýåýé éðà-ékå:á÷ré øéáàæéúLçpä úçz ©£¦«£¦³§Ÿ̈Æ´¦¥½§«Ÿ£¥−§£¦¬©£«Ÿ©´©©§¹Ÿ¤
Cnî úBneàä eìèpLàéáàBîB÷îaóñë àéáà ìæøaä úçúå áäæ ¤¨§¨¦¥¨¦´¦§¨À̈§©³©©©§¤Æ¨´¦¤½¤

ézîNå ìæøa íéðáàä úçúå úLçð íéörä úçúåíB÷îaCúc÷ô §©³©¨«¥¦Æ§½Ÿ¤§©¬©¨«£¨¦−©§¤®§©§¦³¦§§ª¨¥Æ
ìàøNé ìò íéðúBð úBneàä eéäL¤¨¨§¦©¦§¨¥

Cì íéNà ñî íäî úBaâìíBìL ¦§¥¤©¨¦¨¨½
éùâðåCóñkä úà íéNâBpä íB÷îa §«Ÿ§©−Ÿ¦¦§©§¦¤©¤¤

Cnò úBNòì eàBáé:ä÷ãöçéïî ¨©£¦¨§¨¨«¦

øøBvä øväñîç ãBò òîMé-àì ©©©¥«Ÿ¦¨©̧³¨¨Æ
ìæâå ÷LòøáLå ãL Cöøàa Ÿ¤§¨¥§©§¥½¬Ÿ¨¤−¤

éìeáâaCæà ,øøBö ãBò äéäé àì ék ¦§®̈¦¦Ÿ¦§¤¥¨

éúîBç äreLé úàø÷åC §¨¨³§¨Æ«Ÿ©½¦
eéørLCìB÷ ãBò íäéìò éàø÷z àìå §¨©−¦§Ÿ¦§§¦£¥¤

÷ø íäa eøtñé àlà äîçìîäläz ¦§¨¨¤¨§©§¨¤©§¦¨«
'ä úBläz:èéãBò Cl-äéäé-àì §¦«Ÿ¦«§¤¨̧³
øBàì CøBöíîBé øBàì LîMä ¤§©¤̧¤Æ§´½̈

dâðìeúçéøæeCì øéàé-àì çøiä §¾Ÿ©§¦©©¨¥−©«Ÿ¨¦´®̈
àlà ,äìélaýåýé Cì-äéäåøBà ©©§¨¤¨§¨«¨¨³§Ÿ̈Æ

äðéëMäíìBò øBàìäìéláe íBia ©§¦¨§´½̈©©©§¨

éäìàåCzøàôúì Céøàtúz ¥«Ÿ©−¦§¦§©§¥«¦§¨£¦

'ä ãBáëa:ëìLî äæ íbàBáé-àì ¦§©¤¨¨«Ÿ¨¬
ò÷Lé àìàì Cçøéå CLîL ãBò Ÿ¦§©Æ¦§¥½¦«¥¥−´Ÿ

óñàéCúeëìî ãBò ìèaz àì ¥«¨¥®Ÿ¦¨¥©§¥

ìéàBä ,CzìLîîe-äéäé ýåýé ék ¤§©§¥¦¦´§Ÿ̈À¦«§¤
íìBò øBàì Cläàa epnîe ¨Æ§´½̈¦¤¨¨

,ãBò ìheáz àì àéäå äìLînä©¤§¨¨§¦Ÿ§©

eîìLåenzé:Cìáà éîé §¨«§−¦©§¥¬¤§¥«
àëCnråeéäé Ca øàLpäílk §©¥Æ©¦§¨¨¦§ª¨´

íé÷écöéìáça eìëé íéòLøä ék ©¦¦½¦¨§¨¦¦§§©§¥

,çéLnäeLøéé íìBòìäõøààìå ©¨¦©§−̈¦´§¨®̈¤§Ÿ

,äpnî ãBò eìâéøöððòóérhî ¦§¦¤¨¥¯¤£©©¨©²
ézòèð øLàéãé äùrîìëeàå ,àeä £¤¨©§¦©«£¥¬Ÿ¨©−§©

øàtúäìíé÷écö eéäé ílk ék Ba §¦§¨¥«¦ª¨¦§©¦¦

íéîéîúe:áëèáMäïèwäúenëa §¦¦©¥¤©¨ŸÆ§©

äéäéäaøúéóìàìíéîòt ¦«§¤´¦§©¤¨¤½¤§¨¦

øérväåäìòîaíeör éBâì,äîöòå çëa úeëéàä éeaøaýåýé éðàøLà §©¨¦−§©£¨§´¨®§¦¨¥§Ÿ©§¨§¨£¦¬§Ÿ̈−£¤

,éãéa úìBëéädzra,ãòeéîä úòä àáaäpLéçàúeæéøæa øácä äNòà ©§¤§¨¦§¦¨¬§Ÿ¨¥©§¨£¦¤«¨¤¡¤©¨¨¦§¦

éúçèáä úà àlîàå: ©£©¥¤©§¨¨¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤
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דנט

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
èíéávð ízàïåùàø-éðùíëéäìà ýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

Léà ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø̈«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ¦¬
:ìàøNééáø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtè ¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤

éðçîéör áèçî Eéîéî áàL ãr E:EàéEøárì ©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«§¨§§À
éäìà ýåýé úéøáaýåýé øLà Búìàáe E ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:íBiä Enr úøk E(éåì)áéEúà-íé÷ä ïrîì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«§©´©¨¦««Ÿ§Á
øLàk íéäìàì El-äéäé àeäå írì Bì | íBiä©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ¥«Ÿ¦½©«£¤−

òaLð øLàëå Cì-øacéúáàìíäøáàì E ¦¤®̈§©«£¤³¦§©©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬
:á÷réìe ÷çöéìâééëðà íëcáì íëzà àìå §¦§−̈§©«£«Ÿ§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦À

:úàfä äìàä-úàå úàfä úéøaä-úà úøkŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ
ãéékéðôì íBiä ãîò eðnr ät BðLé øLà-úà ¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−

:íBiä eðnr ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«
(ìàøùé)åèõøàa eðáLé-øLà úà ízrãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤

øLà íéBbä áø÷a eðøár-øLà úàå íéøöî¦§®̈¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬
:ízøáræèíäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå £©§¤«©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®

:íänr øLà áäæå óñk ïáàå õræéíëa Lé-ït ¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â
Bááì øLà èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸
ãárì úëìì eðéäìà ýåýé írî íBiä äðôŸ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤´¤©«£½Ÿ
äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬

:äðrìå Làøçéäìàä éøác-úà BòîLa äéäå −Ÿ§©«£¨«§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧¨«¨¹̈
ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä©ÀŸ§¦§¨¥̧¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²
-úà äåøä úBôñ ïrîì Cìà éaì úeøøLa¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈¤

:äàîväèéBì çìñ ýåýé äáàé-àìïLré æà ék ©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧
Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å ýåýé-óà©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ
ýåýé äçîe äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk̈¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ

:íéîMä úçzî BîL-úàëýåýé Bìécáäå ¤§½¦©−©©¨¨«¦§¦§¦³§Ÿ̈Æ
úéøaä úBìà ìëk ìàøNé éèáL ìkî ärøì§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´©§¦½

:äfä äøBzä øôña äáeúkäàëøBcä øîàå ©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«§¨©º©´
éøëpäå íëéøçàî eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä̈©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½
úBkî-úà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â¤©º
ýåýé älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä̈¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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:daáëàì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôb ¨«¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ
áNr-ìk dá äìré-àìå çîöú àìå òøfú¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤

äîãà äøîrå íãñ úëtäîkáéúëíééáöå §©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´
éø÷:Búîçáe Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−©«£¨«

âëäëk ýåýé äNr äî-ìr íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

ãëýåýé úéøa-úà eáær øLà ìr eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−
BàéöBäa ínr úøk øLà íúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬

:íéøöî õøàî íúàäëå eëìiåeãári Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©¥«§À©©«©§Æ

øLà íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àìåëýåýé óà-øçiå «Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−

äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì àåää õøàä¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈
:äfä øôqa äáeúkäæëìrî ýåýé íLziå ©§−̈©¥¬¤©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´

Liå ìBãb óö÷áe äîçáe óàa íúîãàìíë ©§¨½̈§©¬§¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²
:äfä íBik úøçà õøà-ìàçëúøzñpä ¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ

eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
äøBzä éøác-ìk-úà úBNrì íìBò-ãr©Ÿ½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬

:úàfäñ ©«Ÿ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zeaezk(iriax meil)

,dlran d`pd zxcen `idy oeike ,egelyk aygp eit lr qpxtnd
`edy ,qpxtdn zepdil dl xzen ji`.lrad ly egely

:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,jzrca dzr d`xp jk ike - ¨¦©§¨
ixde ,mixacd oia oeinc,íúä,hb iabløîà÷rneydy,'áBzëé' ¨¨¨¨©¦§

aygp `ed okle ,hb aezkiy elew rneyd z` yexita deivy ixd
la` .hb aezkl lekie egelykøîà÷ éî ,àëäeze`l xn` ike - ¨¨¦¨¨©

y qpxt,'ïeæé'ixdïfä ìk''ciqtn epi`,øîà÷edpnn epi` ef oeylae ¨¨©¨¨¨©
.gily

miyyeg oi`e ,ef oeyl xnel xzen ike :dywne `xnbd dtiqen
,xcp xeqi`a lykiyä÷éìãa ,énà éaø øîà àäåzaya dltpy §¨¨©©¦©¦¦§¥¨

,l`xyi ly eziaaeøézäel'ãéñôî Bðéà äaënä ìk' øîBìick ¦¦©¨©§©¤¥©§¦
dk`ln zeyrl ixkpl xnel xeq`y s`e ,dakie jlie ixkp rnyiy
lr leda mc`y oeik ,dwilc iabl ef oeyl xnel exq` `l ,zaya
,jk fixkdl el xizp `l m`y minkg eyyge ,sxyi `ly epenn

oeyle .dwilcd z` envra daki'ä÷éìãa',in` iax xn`y ¦§¥¨
éàî éèeòîì,jka hrnl `a `ed dn -àðååb éàä ék éèeòîì åàì §©¥©©§©¥¦©©§¨

df llkae ,mixeqi` x`ya df oebk ote` hrnl ezpeek oi` m`d -
i`yx epi` ,epnn qpxtzdl el xeq`e exiagn d`pd xcendy
jiiy `ly oeike ,egelyk d`xpy iptn ,'ciqtn epi` ofd lk' xnel
xnel ozip ji`e ,edexizd `l ,epenn lr leda mc`y mrhd o`k

.efk oeyl xizdl dpynd zpeeky
:`xnbd dgecàì,dxez ixeqi` x`y hrnl in` ax zpeek oi` - Ÿ

`l`úaLc íéøeqéà øàL éèeòîìzay xeqi`y jezny ,`weec §©¥§¨¦¦§©¨
iptn ,dwilca `l` ef oeyl xnel minkg exizd `l ,`ed xeng
x`y iabl la` .envra dakiy eyyge ,epenn lr leda `edy
lk' oeyl xnel xzen d`pd xcenae ,llk exfb `l dxez ixeqi`

.'ciqtn epi` ofd
:`xnbd dywn,äaø áéúîmixcpa dpyna epipy(.bn),øcenä ¥¦©¨©¨

Bì ïéàå ,Bøéáçî äàðäxcenläîy,ìëàiel zzl xicnd dvexe £¨¨¥£¥§¥©Ÿ©
,leki epi`e ,milk`nCìéxicndBì øîàéå ,Bìöà ìéâøä éðåðç ìöà ¥¥¥¤¤§¨¦¨¨¦¤§§Ÿ©

,dfinx jxcBì äNòà äî òãBé éðéàå ,épnî äàðä øceî éðBìt Léà¦§¦¨£¨¨¦¤¦§¥¦¥©¨¤¡¤
e ,eqpxtlàeäipepgd -Bì ïúBð,ezqpxtl zepefn xcenlàáe ¥¨

,jka epevx m` ,jk xg` ipepgdìèBðåeize`vedäfî.xicndn - §¥¦¤
c ,wiicl yieéøLc àeä éëä'el dyr` dn rcei ipi`' oeyla wx - ¨¦§¨¥
,xnel exizdìáàxnelàì ,'ãéñôî Bðéà ïfä ìk',xnel el exizd £¨¨©¨¥©§¦Ÿ

xnel exizd `l mixcp iabl s`y gkene ,egelyk d`xpy iptn
.dfk ote` dxizd epizpyny x`al xyt` cvike ,ef oeyl

,daxc` `l` ,mixcpa dpynd zpeek ef oi` :`xnbd dgecàì'Ÿ
àéòaéî àì ,øîà÷ 'àéòaéîxnel xzeny eprinydl jixv oi` - ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨

,'ãéñôî Bðéà ïfä ìk'oeik xzen i`ce dfayøîà÷ àîìòìc- ¨©¨¥©§¦¦§¨§¨¨¨©
mc`l eixac cgii `le ,mlerd ipa lkl ,zillk oeyla z`f xn`y

,mieqnc ïåék ,éàä ìáàd ipepg lv` jledøîà÷ ìéæà÷å ,Bìöà ìéâø £¨©¥¨§¨¦¤§§¨¨¦¨¨©
déìmileki epiid ,xcenl dyr` dn rcei ipi` el xne`e jlede - ¥

c xeaqléîc 'zà déì áä ìéæ' déì øîàc ïàîkxacd dnecy - §©§¨©¥¦©¥©§¨¥
,egelyk `ed ixde ,'dz` eqpxtz jl' yexita el xn` eli`k

,xeq` xacd didieïì òîLî à÷ote` s`y dpynd epl drinyd - ¨©§©¨
.egelyk aygp ipepgd oi`e ,xzen dfk

* * *
o`k `xnbd d`ian ,mixcpa dpyndn wlg `xnbd d`iady ab`

:dze` zx`ane dlek z`,àôebmixcpa dpyna epipy jk(my), ¨
CìBä ,ìëài äî Bì ïéàå Bøéáçî äàðä øcenäxicndåðç ìöàéð ©¨£¨¨¥£¥§¥©Ÿ©¥¥¤¤§¨¦

äî òãBé éðéàå ,épnî äàðä øceî éðBìt Léà ,Bì øîBàå Bìöà ìéâøä̈¨¦¤§§¥¦§¦¨£¨¨¦¤¦§¥¦¥©¨
Bì äNòàixd ,eqpxtlàeäipepgd -äfî ìèBðå àáe ,Bì ïúBð- ¤¡¤¥¨§¥¦¤

xcend lr lhen did m` oke .xicndn,øBcâì Bøéãâe ,úBðáì Búéa¥¦§§¥¦§
,øBö÷ì eäãNå,milret xekyl zern el oi`eCìBäxicndìöà §¨¥¦§¥¥¤
ïéìéâøä ïéìòBtcearläàðä øceî éðBìt Léà ,ïäì øîBàå ,Bìöà £¦¨§¦¦¤§§¥¨¤¦§¦¨£¨¨

Bì äNòà äî òãBé éðéàå ,épnîe ,ezk`lna el riiqlBnò ïéNBò ïä ¦¤¦§¥¦¥©¨¤¡¤¥¦¦
,ezk`lna.äfî ïøëN íéìèBðå ïéàáem` okeeéäxcende xicnd ¨¦§§¦§¨¨¦¤¨
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המשך ביאור למס' כתובות ליום רביעי עמ' ב

zea` iwxtl mixe`ia

d dpyn b wxt
ìëå .õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò epnî ïéøéáòî ,äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk ,øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨¨©£¦¦¦¤©§§¤¤¤¤§¨

:õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð ,äøBz ìBò epnî ÷øBtä©¥¦¤¨§¦¨¨©§§¤¤¤¤

ycew zegiyn zecewp
למדת  ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר  ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ קבלת מצד תורה שלומד מי היינו – «¿«≈»»»
ה"עול", אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול,
מטבע  שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא
זאת  ולמרות והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים
"עול  מצד אלא שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין

מדה: כנגד עמו מתנהגים ולכן ÏBÚתורה". epnÓ ÔÈ¯È·ÚÓ«¬ƒƒƒ∆
˙eÎÏÓ"דינא דמלכותא "דינא הרי העולם טבע שמצד אף –1. «¿

ı¯‡ C¯c ÏBÚÂ מנהג בם "הנהג להיות צריך הטבע שבדרך אף – ¿∆∆∆∆
ארץ" .2דרך

Bz¯‰ואילו ÏBÚ epnÓ ˜¯Bt‰ מתוך הוא לימודו אלא – «≈ƒ∆»
טבעית, עבודה שהיא C¯cתענוג, ÏBÚÂ ˙eÎÏÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»«¿¿∆∆

ı¯‡.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ∆∆
בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין

לתלמידיו  זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין 3הן
בתורת  וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור  כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי  על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו  מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה  תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום  אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה  מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכן לחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל  התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו  שלילת 5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש  התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה  שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה

בלתי  לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין  וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר  שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג  כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד  בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר  כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל  הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג  לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום  אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום  אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על  מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד  דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈»»»
ככתוב  ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים  כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עול הביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק  עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשב עול וללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה  עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם

ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל  לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנו למעט היא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו  נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו [ובכדי השמים מן
ישיבה  ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח  – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך 

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות
בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דסי zea` iwxtl mixe`ia

d dpyn b wxt
ìëå .õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò epnî ïéøéáòî ,äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk ,øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨¨©£¦¦¦¤©§§¤¤¤¤§¨

:õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð ,äøBz ìBò epnî ÷øBtä©¥¦¤¨§¦¨¨©§§¤¤¤¤

ycew zegiyn zecewp
למדת  ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר  ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ קבלת מצד תורה שלומד מי היינו – «¿«≈»»»
ה"עול", אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול,
מטבע  שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא
זאת  ולמרות והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים
"עול  מצד אלא שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין

מדה: כנגד עמו מתנהגים ולכן ÏBÚתורה". epnÓ ÔÈ¯È·ÚÓ«¬ƒƒƒ∆
˙eÎÏÓ"דינא דמלכותא "דינא הרי העולם טבע שמצד אף –1. «¿

ı¯‡ C¯c ÏBÚÂ מנהג בם "הנהג להיות צריך הטבע שבדרך אף – ¿∆∆∆∆
ארץ" .2דרך

Bz¯‰ואילו ÏBÚ epnÓ ˜¯Bt‰ מתוך הוא לימודו אלא – «≈ƒ∆»
טבעית, עבודה שהיא C¯cתענוג, ÏBÚÂ ˙eÎÏÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»«¿¿∆∆

ı¯‡.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ∆∆
בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין

לתלמידיו  זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין 3הן
בתורת  וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור  כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי  על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו  מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה  תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום  אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה  מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכן לחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל  התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו  שלילת 5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש  התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה  שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה

בלתי  לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין  וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר  שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג  כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד  בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר  כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל  הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג  לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום  אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום  אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על  מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד  דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈»»»
ככתוב  ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים  כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עול הביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק  עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשב עול וללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה  עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם

ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל  לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנו למעט היא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו  נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו [ובכדי השמים מן
ישיבה  ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח  – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך 

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות
בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא - בערים שונות בעולם דסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2206:2608:5408:5509:2809:2910:3210:3213:0913:0618:5218:4419:1819:1018:2619:20באר שבע )ק(

06:2106:2508:5208:5309:2709:2810:3110:3113:0813:0518:5518:4719:1819:1018:1519:20חיפה )ק(

06:2106:2408:5208:5309:2609:2710:3110:3013:0713:0418:5518:4719:1719:0918:0919:19ירושלים )ק(

06:2206:2608:5308:5409:2809:2910:3210:3213:0913:0618:5218:4519:1919:1118:2419:21תל אביב )ק(
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06:3006:3708:5608:5909:3909:4210:4510:4713:2613:2319:1719:0519:5019:3718:4919:50אוקראינה, אודסה )ק(

06:0006:0808:2508:2909:1109:1410:1710:1812:5812:5518:5018:3819:2319:1118:2219:24אוקראינה, דונייצק )ק(

06:1106:1908:3508:3909:2109:2410:2810:2913:0913:0619:0118:4919:3519:2218:3319:35אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:3506:4408:5809:0309:4609:5010:5310:5413:3413:3119:2819:1520:0319:5018:5920:04אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:2706:3608:5008:5509:3909:4210:4510:4713:2713:2419:2119:0819:5619:4318:5219:56אוקראינה, קייב )ק(

06:0706:0908:3908:4009:1109:1110:1510:1412:5012:4818:3118:2418:5518:4918:0618:58איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

06:5707:0409:2309:2610:0610:0911:1211:1313:5213:4919:4519:3320:1420:0219:1520:15איטליה, מילאנו )ק(

06:0706:0508:3908:3609:0709:0510:1010:0712:4112:3918:1418:1218:3618:3417:5418:42אקוואדור, קיטו )ח(

06:5906:5009:1809:1209:5309:4710:5310:4913:2013:1818:4318:4819:0919:1318:2819:24ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:5307:4310:0710:0110:4610:3911:4611:4114:1214:1019:3119:3720:0020:0619:1820:18ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4406:5009:1309:1509:5109:5310:5610:5713:3513:3219:2119:1219:5019:4018:5519:51ארה״ב, בולטימור )ק(

06:3306:3809:0109:0309:4009:4210:4510:4613:2413:2119:1119:0119:4119:3018:4519:42ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:3306:3909:0209:0409:4109:4310:4610:4713:2413:2219:1219:0219:4119:3118:4519:42ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:0807:1409:3609:3810:1610:1811:2211:2214:0013:5819:4919:3820:1920:0819:2220:20ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0407:0709:3509:3610:0910:0911:1311:1313:4913:4719:3219:2519:5719:4919:0719:59ארה״ב, האוסטון )ק(

06:3306:3709:0309:0509:3809:3910:4310:4313:2013:1719:0418:5519:3119:2218:3919:33ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0507:0709:3709:3710:0910:0911:1311:1313:4813:4619:3019:2319:5419:4719:0619:57ארה״ב, מיאמי )ק(

06:2806:3408:5608:5909:3609:3810:4110:4213:2013:1719:0818:5719:3719:2718:4119:38ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:5707:0309:2609:2810:0510:0611:1011:1013:4813:4519:3519:2520:0519:5419:0920:06ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:2706:3308:5508:5709:3509:3710:4010:4113:1913:1619:0718:5619:3719:2618:4019:38ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3106:2608:5808:5509:2809:2510:3010:2712:5912:5718:2718:2818:5018:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

07:1107:2009:3309:3810:2310:2611:2911:3114:1114:0820:0619:5220:4220:2819:3720:42בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:1107:2109:3409:3910:2310:2711:3011:3114:1114:0820:0619:5220:4120:2819:3720:42בלגיה, בריסל )ק(

06:0806:0108:3208:2809:0308:5910:0510:0112:3312:3118:0418:0518:2318:2517:4318:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5505:4908:2008:1608:5108:4709:5309:4912:2112:1917:4817:4918:1118:1317:3118:23ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:2906:3808:5108:5609:4109:4410:4710:4913:2913:2619:2619:1220:0019:4618:5820:00בריטניה, לונדון )ק(

06:3506:4608:5609:0109:4809:5210:5510:5713:3813:3519:3519:2020:1319:5719:0720:12בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:3406:4408:5509:0009:4609:5010:5310:5513:3613:3219:3319:1920:0819:5419:0220:08גרמניה, ברלין )ק(

06:5507:0409:1809:2310:0610:1011:1311:1413:5413:5119:4819:3520:2320:0919:1920:23גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:0906:0308:3308:2809:0509:0010:0610:0212:3412:3218:0518:0818:2318:2617:4318:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2506:2608:5808:5709:2809:2810:3210:3113:0613:0418:4518:3919:0819:0318:2219:12הודו, מומבאי )ח(

06:2206:2308:5408:5409:2409:2410:2810:2713:0213:0018:4118:3519:0418:5918:1819:08הודו, פונה )ח(

06:1506:2308:4108:4409:2609:2910:3210:3313:1213:0919:0418:5219:3719:2518:3619:38הונגריה, בודפשט )ק(

05:3705:4308:0508:0808:4508:4709:5009:5112:2912:2618:1718:0618:4618:3617:5018:47טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0307:0809:3309:3510:1010:1211:1511:1613:5313:5119:4019:3020:0819:5819:1420:09יוון, אתונה )ק(



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא - 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
06:3706:4509:0209:0609:4709:5010:5310:5413:3313:3019:2519:1319:5819:4518:5719:58מולדובה, קישינב )ק(

06:2306:2408:5508:5509:2509:2510:2910:2813:0313:0118:4218:3619:0519:0018:1919:09מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:4106:2908:5008:4309:3209:2510:3110:2612:5612:5418:1218:2018:4418:5118:0019:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4705:5008:1908:1908:5208:5209:5609:5512:3212:2918:1318:0618:3818:3117:5018:41נפאל, קטמנדו )ח(

05:5105:5708:2008:2208:5909:0110:0410:0512:4312:4018:3018:2018:5918:4918:0219:01סין, בייג'ין )ח(

06:5806:5609:2909:2709:5709:5511:0010:5813:3213:2919:0519:0319:2719:2518:4519:33סינגפור, סינגפור )ח(

06:0306:1308:2508:3009:1609:2010:2310:2413:0513:0219:0118:4719:3719:2318:3119:37פולין, ורשא )ק(

06:0506:0108:3408:3109:0309:0010:0510:0212:3512:3318:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

07:1407:2109:4009:4310:2310:2611:2911:3014:0914:0620:0019:4820:3220:2019:3220:33צרפת, ליאון )ק(

07:2107:3009:4609:5010:3210:3511:3811:4014:1914:1620:1420:0120:4620:3319:4420:47צרפת, פריז )ק(

05:4805:4708:2008:1808:4908:4709:5109:4912:2312:2117:5817:5518:2018:1717:3718:26קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5206:5909:2009:2310:0110:0311:0711:0713:4613:4319:3819:2720:0619:5519:0820:07קנדה, טורונטו )ק(

06:2806:3508:5408:5709:3709:4010:4310:4413:2313:2019:1419:0219:4519:3318:4519:45קנדה, מונטריאול )ק(

06:2506:3008:5608:5709:3209:3310:3610:3613:1413:1118:5818:5019:2619:1718:3319:27קפריסין, לרנקה )ק(

06:2106:3208:4008:4609:3509:3910:4210:4413:2613:2219:2419:0820:0319:4718:5320:02רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:5306:0508:1108:1709:0709:1210:1510:1712:5912:5619:0118:4519:3819:2218:2719:38רוסיה, מוסקבה )ח(

05:5306:0108:1908:2209:0309:0610:0910:1012:5012:4718:4218:3019:1519:0218:1419:15רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:5807:0609:2309:2710:0810:1111:1411:1513:5513:5219:5119:3820:1920:0719:1820:20שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:3908:3909:0909:0810:1210:1112:4612:4318:2318:1818:4518:4118:0118:50תאילנד, 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

            
 



תפלת הדרךדסר

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:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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