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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



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©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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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¥¤¦§¨¤
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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§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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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¨
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ה

h"kyz'd ,elqk h"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯Ó‡ ּדכתיב מאי אֹוׁשעיא, ּפרזֹונֹו1רּבי צדקת »«ְְְְִִִִִַַַַָ

ּביׂשראל  הּקּב"ה עׂשה צדקה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָּביׂשראל,

האּמֹות  לבין יכֹולין 2ׁשּפּזרן "ׁשאין רׁש"י ּופרׁש , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

ּבמאמרֹו נׂשיאנּו רּבנּו ּומבאר יחד". ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָלכּלֹותן

ׁשנה  ארּבעים ּבקנטרס 3לפני נדּפס (ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

חתּנה' ּפזּורים 4'ּדרּוׁשי ּבניֿיׂשראל ׁשּכאׁשר ,( ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ

הם  אחת ׁשּבמדינה אףֿעלּֿפי הּנה הּגֹוים, ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּבין

ּכּמה  יׁשנם זה ּומּצד ּובׁשביה, ּבמצֹור ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָנמצאים

צר יׁש ּבפעל לקּימם ׁשּכדי ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹעניני

אם  ׁשאפילּו אפן ׁשּיׁשנֹו ועד ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַֹּבמסירתֿנפ ׁש,

הּמצוה  את לקּים יּוכל לא נפׁשֹו למסר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹירצה

ּבּפֹוסקים  הּוא 5(וכדאיתא הרי ּכזה ׁשּבאפן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

נמצאים  ׁשּבניֿיׂשראל עלֿידיֿזה הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּפטּור),

ּתקף  ּביתר ׁשם ועֹומדים האּמֹות, ׁשאר ּבין ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֻּגם

הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על עז ְְְִִִֶֶַַַָֹּוביתר

הּנמצאים  לבניֿיׂשראל ועז ּכח הם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹנֹותנים

הּנסיֹונֹות. ּבכל לעמד ׁשּיּוכלּו ּובׁשביה, ְְְְְְֲִִֶַַָָָֹּבמצֹור

את  ּומקּדימים ּפֹועלים ׁשעלֿידיֿזה זאת, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַֹועֹוד

וׁשביה  מהּצרה יצאּו ׁשּסֹוףּֿכלֿסֹוף ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֻהאפׁשרּיֹות

ּתֹורה  ללמד ׁשּיּוכלּו ּומּצב מעמד לידי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלחרּות,

(ּכּמבאר  והרחבה עׁשר מּתֹו מצֹות ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹּולקּים

הּדבר). ּפרטי ּבּמאמר ְֲֲֵַַַַָָָָָֻּבארּכה

ּבנֹוגע LÈÂב) ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ¿≈ְֵֶֶֶֶַַַַ

ׁשּבהם  ּבמדינֹות ּגם ּכי הּמדינֹות, ְְְִִִִֶֶַַָָלכל

ו  ּגזרֹות ׁשל ענינים והסּתרים אין העלמֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

ללּמּוד  ּבנֹוגע  קׁשיים  יׁשנם מּכלֿמקֹום ְְְְְִִִִֵֶַָָָָּגלּויים,

ּבין  החּלּוקים ּומּצד מצֹותיה. וקּיּום ְְִִִִִֵֶַַַָָהּתֹורה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר למדינה, ארץ 6מדינה ויׁש חכמים מגּדלת ארץ יׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לאֹותּה ּבמיחד הּׁשּיכים קׁשיים יׁשנם מדינה ּבכל הּנה כּו', ּגּבֹורים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּמגּדלת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו

·È˙Îc È‡Ó ,‡ÈÚLB‡ Èa¯ ¯Ó‡1 שכתוב בספר מהו דבורה (בשירת »««ƒ«¿»«ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈa,שופטים) BBÊ¯t שעשה ˆ„˜˙ לצדקה הכוונה פשוטו ולפי ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈

במלחמה  והניצחון התשועה שלאחר חומה) מוקפות (שאינן הפרזות לערים ה'

יש  הדרש ולפי מיושבות, להיות חזרו

הפסוק  את NÚ‰לפרש ‰˜„¿̂»»»»
ÔÈ·Ï Ô¯ftL Ï‡¯NÈa ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈

˙Bn‡‰2È"L¯ L¯Ùe שהצדקה , »À≈≈«ƒ
נמצאים  לא ישראל שבני בכך והטובה

בין  מפוזרים אלא אחת במדינה

היא  ÔÈÏBÎÈהאומות ÔÈ‡L"∆≈¿ƒ
ישראל בני של «»¿Ô˙BlÎÏשונאיהם

e‡ÈN ea¯ ¯‡·Óe ."„ÁÈ««¿»≈«≈¿ƒ≈
הריי"צ  הפותח B¯Ó‡Óaהרבי ¿«¬»

שאמר  זה ‡¯ÌÈÚaבפסוק ÈÙÏƒ¿≈«¿»ƒ
‰L3 תרפ"ט Òt„בשנת ¯·Îe) »»¿»ƒ¿«

'‰p˙Á ÈLe¯c' Ò¯Ë˜a4 ¿À¿¿≈¿≈¬À»
הריי"צ  הרבי שאמר החסידות מאמרי

הרבנית  בתו עם הרבי נישואי לרגל

לפני  שנה ארבעים תרפ"ט, כסלו בי"ד

בשנת  הרבי עלֿידי זה מאמר אמירת

Ï‡¯NÈŒÈaתשכ"ט), ¯L‡kL∆«¬∆¿≈ƒ¿»≈
ÌÈBb‰ ÔÈa ÌÈ¯eÊt במקומות ¿ƒ≈«ƒ

שונות, ובמדינות ‡ŒÛשונים ‰p‰ƒ≈«
Ì‰ ˙Á‡ ‰È„ÓaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ»««≈
‰È·L·e ¯BˆÓa ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»
מצירים  מדינה באותה העולם ואומות

Ê‰להם, „vÓe והשביה המצר בגלל ƒ«∆
˙BˆÓe ‰¯Bz ÈÈÚ ‰nk ÌLÈ∆¿»«»ƒ¿¿≈»ƒ¿
C¯ˆ LÈ ÏÚÙa ÌÓi˜Ï È„kL∆¿≈¿«¿»¿…«≈…∆
BLiL „ÚÂ ,LÙŒ˙¯ÈÒÓaƒ¿ƒ«∆∆¿«∆∆¿

ÔÙ‡ כך כדי עד חמור המצב לפעמים …∆
¯ÒÓÏ ‰ˆ¯È Ì‡ eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒƒ¿∆ƒ¿…
˙‡ Ìi˜Ï ÏÎeÈ ‡Ï BLÙ«¿…«¿«≈∆

‰Âˆn‰ לו שאין מי למשל, כמו, «ƒ¿»
שמוכן  שלמרות וכד' מצות או תפילין

לו  אין למעשה נפשו, את למסור

המצווה  את לקיים אפשרות

‡˙È‡„ÎÂ) כמובאÌÈ˜ÒBta5 ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
¯eËt ‡e‰ È¯‰ ‰Êk ÔÙ‡aL כי ∆¿…∆»∆¬≈»

ברירה  לו ואין אנוס ‰p‰הוא ,(ƒ≈
Ï‡¯NÈŒÈaL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿≈ƒ¿»≈
,˙Bn‡‰ ¯‡L ÔÈa Ìb ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ«≈¿»»À

זה, מסוג וקשיים רדיפות אין שבהן ÌLבמדינות ÌÈ„ÓBÚÂ אלה במדינות ¿¿ƒ»
,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏ ÏÚ ÊÚ ¯˙È·e Û˜z ¯˙Èa¿∆∆…∆¿∆∆…«ƒ«»¿ƒ«ƒ¿

ÌÈ‡ˆÓp‰ Ï‡¯NÈŒÈ·Ï ÊÚÂ Ák Ì‰ ÌÈ˙B אחרות במדינות ¿ƒ≈…«¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
˙BBÈÒp‰ ÏÎa „ÓÚÏ eÏÎeiL ,‰È·L·e ¯BˆÓa על ולהתגבר ¿»¿ƒ¿»∆¿«¬…¿»«ƒ¿

.הקשיים 
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚÂ שבני ¿…∆«¿≈∆

עוסקים  הרווחה במדינות ישראל

שאת ביתר ומצוות ÌÈÏÚBt¬ƒבתורה
˙Bi¯LÙ‡‰ ˙‡ ÌÈÓÈc˜Óe«¿ƒƒ∆»∆¿»À

e‡ˆÈ ÛBÒŒÏkŒÛBqL היהודים ∆»≈¿
המצוקה ««»≈v‰Ó¯‰שבמדינות
,˙e¯ÁÏ ‰È·LÂ היינו ו'חרות' ¿ƒ¿»¿≈

eÏÎeiL ·vÓe „ÓÚÓ È„ÈÏƒ≈«¬»«»∆¿
˙BˆÓ Ìi˜Ïe ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»¿«≈ƒ¿
¯‡·nk) ‰·Á¯‰Â ¯LÚ CBzÓƒ…∆¿«¿»»«¿…»

¯Ó‡na ‰k¯‡a הרבי של הנזכר «¬À»««¬»
‰c·¯).הריי"צ  ÈË¯t¿»≈«»»

‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«∆«∆∆∆
בתורה  שתוספת לעיל לאמור בדומה

מסייעת  הרווחה במדינות ומצוות

המצוקה  במדינות Ìbליהודים ‡e‰«
˙BÈ„n‰ ÏÎÏ Ú‚Ba רק ולא ¿≈«¿»«¿ƒ

המצוקה  למדינות Ìbביחס Èk ,ƒ«
ÌÈÈÚ ÔÈ‡ Ì‰aL ˙BÈ„Óaƒ¿ƒ∆»∆≈ƒ¿»ƒ

˙B¯Êb ÏL חיים מניהול המונעות ∆¿≈
ÌÈ¯zÒ‰Âיהודיים  ˙BÓÏÚ‰Â על ¿«¿»¿∆¿≈ƒ

ומצוות  תורה ברורים ÌÈÈeÏbקיום ¿ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓוישירים  במדינות , גם ƒ»»

˜ÌÈÈLאלה  ÌLÈ שוניםÚ‚Ba ∆¿»¿»ƒ¿≈«
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏÏ¿ƒ«»¿ƒ
ÌÈ˜elÁ‰ „vÓe .‰È˙BˆÓƒ¿∆»ƒ««ƒƒ

È„ÓÏ‰,ההבדלים  ‰È„Ó ÔÈa≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók6 במדרש ¿«¬««≈

LÈÂ ÌÈÓÎÁ ˙Ïc‚Ó ı¯‡ LÈ≈∆∆¿«∆∆¬»ƒ¿≈
,'eÎ ÌÈ¯Bab ˙Ïc‚nL ı¯‡∆∆∆¿«∆∆ƒƒ
החיים  ותנאי המיוחד לאופי בהתאם

מדינה  בכל ÏÎaהמיוחדים ‰p‰ƒ≈¿»
ÌÈÎiM‰ ÌÈÈL˜ ÌLÈ ‰È„Ó¿ƒ»∆¿»¿»ƒ««»ƒ
,eÈ‰Â .‰È„Ó d˙B‡Ï „ÁÈÓaƒ¿À»¿»¿ƒ»¿«¿
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`irye`ו iax xn`

ׁשּכל  ּבזמן , חילּוקים ׁשּיׁש ׁשּכׁשם והינּו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמדינה.

הּוא  עלּֿדרֿזה מיחדים, נסיֹונֹות לּה יׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָֻּתקּופה

ּבנֹוגע  נסיֹונֹות יׁשנם מדינה ׁשּבכל ּבמקֹום, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּגם

נעׂשים  אחרת ׁשּבמדינה  מיחדים, ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֻלענינים

ׁשּמצינּו ועלּֿדר יֹותר. ּבקּלּות אּלה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָענינים

"ויהי  ּבאברהם ׁשּכתּוב ּכמֹו מצרים, לארץ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹוגע

ׂשרי  אל וּיאמר מצרימה, לבא הקריב ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּכאׁשר

אּת" מראה יפת אּׁשה ּכי ידעּתי נא הּנה ,7אׁשּתֹו, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

הארץ  ערות היא מצרים ׁשארץ זה 8ּדכיון הרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

כּו' ּדדּקּות ּבדּקּות אברהם על ּגם ועל9ּֿפעל . ְְְְַַַַַַַָָָ

אחר  להּוטים ׁשּבּה מדינה ׁשּיׁש ּבימינּו, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדרֿזה

ּובענין  ׁשם", לֹו "לקנֹות וגאוה, ּומציאּות ְְְְְֲִִִֵֵַָָיׁשּות

להיֹות  ׁשּצריכה ּגדֹולה הכי הּמלחמה היא ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָזה

ההיא  הּמדינה ׁשאויר לפי והינּו, האדם, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאצל

"ואגּדלה  ענין ׁשּזהּו הּׁשם, ּפרסּום עם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָקׁשּור

"מדינה 10ׁשמ ּבכל ּוכמֹוֿכן ּד'לעמתֿזה'. ְְְְְְִֵֶֶַָָֻ

ׁשּבֹו מיחד, לענין ּבנֹוגע הּקלּפה ּגֹוברת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּומדינה

"צדקה  וזהּו ּביֹותר. קׁשה ּבמלחמה צר ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹיׁש

ּכי  האּמֹות", לבין ׁשּפּזרן ּביׂשראל הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻעׂשה

אחרת  ּבמדינה ׁשּנמצאים ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

הּוא  ׁשהּנּסיֹון אֹו זה, ּבענין ּכלל נּסיֹון אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּה

לא  זה ּבענין ּומתנהגים ּבֹו, ועֹומדים קל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹּבאפן

יעׂשּון  אׁשר הּמעׂשה את (לעׂשֹות ּדין עלּֿפי ֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַרק

ּבא  ּגם אּלא תעׂשינה), לא אׁשר ׁשל ואּלה פן ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

זה  מּצד הּנה הּמהּדרין, מן למהּדרין ועד ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַהּדּור,

ׁשלמה, אחת קֹומה הם ּבניֿיׂשראל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּכל

ּכאחד  ּבני11ֿלאחדים על ּגם ּפֹועל זה הרי , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ואפילּו הּמדינֹות, ּבׁשאר ׁשּנמצאים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָיׂשראל

זה, ּבענין הּוא ׁשּבּה הּמיחד ׁשהּנּסיֹון ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבמדינה

ּולהתנהג  ּבנּסיֹון לעמד יֹותר קל להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיה

אּלא  ּדין, עלּֿפי רק לא ּומצֹות, הּתֹורה ְִִִִֶַַַַָָֹעלּֿפי

מצוה. להּדּור ועד הּדין, מּׁשּורת לפנים ְְְְִִִִִִַַַַָּגם
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ז h"kyz'd ,elqk h"i

LÈÂ ׁשאין" רׁש"י ּבפרּוׁש ּגם ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָ

(ׁשלילת  זה ׁשענין יחד", לכּלֹותן ְְְְִִִֶֶַַַַָָיכֹולין

מצֹור  ׁשל למּצב ּביחס רק (לא ׁשּי ְְִֶַַַַַַָָָָֹהּכּליֹון)

ּומצֹות, ּבתֹורה לעסק מניחים ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹוׁשביה

ּבעניני  ונסיֹונֹות לקׁשיים ּביחס ּגם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאּלא)

ּומדינה  מדינה ּבכל ׁשּיׁש ּומצֹות ּבתֹורה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָהעבֹודה

ּבכתבי  הּמבאר ּבהקּדים ויּובן ענינּה. ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלפי

מיחדת 12האריז"ל  מצוה יׁש ואחד אחד ׁשּלכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

נׁשמתֹו ירדה זה ּובׁשביל ּתפקידֹו, עּקר ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשהיא

זֹו למצוה מיחדת ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש והינּו, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻלמּטה,

הּזקן  אדמֹו"ר  ׁשּכתב ּוכמֹו נׁשמתֹו, ׁשרׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמּצד

הּקדׁש' מּמׁש,13ּב'אּגרת הּגֹורל ּבחינת ׁשהּוא ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

יתרה  ּבזהירּות זֹו מצוה לקּים צרי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָולכן

ז"ל  רּבֹותינּו זהיר 14(ּכמאמר הוי ּבמאי אבּו ְְֲֲֲִֵֵַַַַָ

הּׁשער  היא זֹו ּומצוה עֹוברים 15טפי), ׁשעלֿידֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּומצֹות  ּבתֹורה עבֹודתֹו עניני וידּוע 16ּכל .17 ְְְְְֲִִֵַָָָָ

(לידע  לזה ׁשּבּהׁשהּסימן הּמיחדת הּמצוה מהי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּקּיּום  ּכׁשרֹואה הּוא טפי") "זהיר להיֹות ְְְִִִִֵֶֶֶָָצרי

וטעם  ,ער לפי ׁשּלא ּביֹותר ּבקׁשי ּבא זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמצוה

והיא  ּבמיחד אליו ׁשּיכת זֹו ׁשּמצוה ּדכיון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּדבר,

ה'ּלעמתֿ עֹומד זה על ּדוקא לכן ּתפקידֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֻעּקר

ּגם  מּובן ּומּזה עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר ּומנּגד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹזה'

ּכל  ׁשל הּמיחדים והּנסיֹונֹות לּקׁשיים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּבנֹוגע

זֹו, ּבמדינה לקּוי זה ׁשענין  ּדכיון ּומדינה, ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָמדינה

הענינים  ׁשּבׁשאר לאּלה ּגם ּבֹו לעמד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוקׁשה

אמת" "ּתֹורת עלּֿפי טֹוב ּבמּצב הם ְְֱִִֵֶַַַָעֹומדים

ּפעּלת  ּביֹותר נֹוגעת לכן חּיים", ְְְִֵֵַַַַַָֻו"ּתֹורת

איּבערּברעכן) אּון (ּדּורכּברעכן ְְְְְְְְִִֶֶֶַָהּׁשבירה

מאמר  ועלּֿדר ּדוקא. זה ּבענין ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָוהּנּצחֹון

ז"ל  ּגדר",18רּבֹותינּו ּבּה וגדר מצא "ּבקעה ְְִֵֵַַָָָָָָ
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12(.15* ובהערה 22 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ו'. הערה 240 ע' תש"ח סה"מ טז. הקדמה הגלגולים שער סימן )13ראה

א). (קיב, שם.)14ז אגה"ק ב. קיח, א.)15שבת ח, זח"א שם.)16ראה השיחות ספר ח"ג )17ראה לקו"ש בארוכה ראה

.368 ע' חכ"ה שם גם וראה א.)18בתחילתו. קי, ב. ק, א. ו, עירובין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È"L¯ Le¯Ùa Ìb ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ הנזכר אושעיא ר' מאמר על ¿≈¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ

המאמר  ÁÈ„",בתחילת Ô˙BlÎÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L" שעשה והצדקה ∆≈¿ƒ¿«»««
מפוזרים  ישראל שבני העובדה שבזכות היא ישראל בני עם הקדושֿברוךֿהוא

ביחד  ישראל את לכלות יכולים האומות אין שונים, Ê‰במקומות ÔÈÚL∆ƒ¿»∆
‡Ï) CiL (ÔBÈlk‰ ˙ÏÈÏL)¿ƒ««ƒ»«»…
¯BˆÓ ÏL ·vÓÏ ÒÁÈa ˜«̄¿««¿«»∆»
˜ÒÚÏ ÌÈÁÈÓ ÔÈ‡L ‰È·LÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒƒ«¬…

˙BˆÓe ‰¯B˙a אין הפיזור ידי ועל ¿»ƒ¿
ישראל  בני כל על חלות ,הגזירות
ÌÈÈL˜Ï ÒÁÈa Ìb (‡l‡∆»«¿««ƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰ ÈÈÚa ˙BBÈÒÂ¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈»¬»
ÏÎa LiL ˙BˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿∆≈¿»
dÈÚ ÈÙÏ ‰È„Óe ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ¿»»
נסיונות  יש מקום שבכל לעיל כאמור

"צדקה  זה לענין וגם לו, המיוחדים

בני  עם הוא ברוך הקדוש עשה

במקומות  מפוזרים שהם ישראל"

ומבאר. שממשיך כפי שונים,

È·˙Îa ¯‡·n‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰12„Á‡Â „Á‡ ÏÎlL »¬ƒ«∆¿»∆»¿∆»

ישראל  ÂˆÓ‰מבני LÈ אחת ≈ƒ¿»
,B„È˜Ùz ¯wÚ ‡È‰L ˙„ÁÈÓ¿À∆∆∆ƒƒ««¿ƒ

‰Ê ÏÈ·L·e זו במצווה לעסוק כדי ƒ¿ƒ∆
hÓÏ‰,במיוחד  B˙ÓL ‰„¯È»¿»ƒ¿»¿«»

BÏ LiL ,eÈ‰Â בפרט יהודי לאותו ¿«¿∆≈
BÊ ‰ÂˆÓÏ ˙„ÁÈÓ ˙eÎiL«»¿À∆∆¿ƒ¿»
BÓÎe ,B˙ÓL L¯L „vÓƒ«…∆ƒ¿»¿
˙¯b‡'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kL∆»««¿«»≈¿ƒ∆∆

'L„w‰13התניא e‰L‡שבספר «…∆∆
לנשמות  הפרטי הזה האור "יתרון

מושג  ודעת טעם בבחינת אינו פרטיות

עלה  שכך הדעת מבחינת למעלה אלא

למטה  ודוגמתו יתברך לפניו במחשבה

LnÓ,הוא" Ï¯Bb‰ ˙ÈÁa שגם ¿ƒ««»«»
עלֿשכלי, דבר הוא הגורל, הוא,

ודעת  מטעם ÏÂלמעלה ,CÈ¯ˆ ÔÎ ¿»≈»ƒ
BÊהאדם  ‰ÂˆÓ Ìi˜Ï ששייכת ¿«≈ƒ¿»

במיוחד  È˙¯‰אליו ˙e¯È‰Êaƒ¿ƒ¿≈»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók)14 בגמרא ¿«¬««≈

פלוני  את ‰ÈÂששאלו È‡Óa Ce·‡¬¿«¬≈
ÈÙË ¯È‰Ê(מצוה (באיזו במה אביך »ƒ¿≈

המצוות) כל את  קיים שכמובן למרות יותר, זהיר ÂˆÓe‰היה BÊפרטית , ƒ¿»

נשמתו  שורש בגלל במיוחד לו ‰ÚM¯השייכת ‡È‰15 והפתחŒÏÚL ƒ«««∆«
ÌÈ¯·BÚ B„È ועוליםÏk שאר˙BˆÓe ‰¯B˙a B˙„B·Ú ÈÈÚ16. »¿ƒ»ƒ¿¿≈¬»¿»ƒ¿

Úe„ÈÂ17 החסידות ‰Âˆn‰בתורת È‰Ó Ú„ÈÏ) ‰ÊÏ ÔÓÈq‰L ¿»«∆«ƒ»»∆≈««ƒ«ƒ¿»
CÈ¯ˆ daL ˙„ÁÈn‰ האדם"ÈÙË ¯È‰Ê" ˙BÈ‰Ï בה ולהדר «¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»ƒ¿≈

המצוות  מבשאר יותר ‰e‡במיוחד, (
‡a BÊ ‰ÂˆÓ ÌeiwL ‰‡B¯Lk¿∆∆∆ƒƒ¿»»
,C¯Ú ÈÙÏ ‡lL ¯˙BÈa ÈL˜a¿…ƒ¿≈∆…¿ƒ∆∆
שהוא  לקשיים והשוואה יחס ללא

אחרות, מצוות בקיום בהם נתקל

¯·c‰ ÌÚËÂ שבמצווה לכך הסיבה , ¿«««»»
יותר  גדולים קשיים לו יש «≈¿ÔÂÈÎcזו

„ÁÈÓa ÂÈÏ‡ ˙ÎiL BÊ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»«∆∆≈»ƒ¿À»
‡˜Âc ÔÎÏ ,B„È˜Ùz ¯wÚ ‡È‰Â¿ƒƒ««¿ƒ»≈«¿»
'‰ÊŒ˙ÓÚl'‰ „ÓBÚ ‰Ê ÏÚ«∆≈«¿À«∆
ולעומתה  הקדושה היפך של הצד

זה  לעומת 'זה בקהלת הכתוב (כלשון

אלוקים' N‡˙עשה ¯˙Èa „bÓe (¿«≈¿∆∆¿≈
ÊÚ ¯˙È·e מאשר יותר הרבה ¿∆∆…

כל ההתנגדות לקיום שלו וההפרעה

המצוות. שאר

ÌÈÈLwÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««¿»ƒ
Ïk ÏL ÌÈ„ÁÈn‰ ˙BBÈÒp‰Â¿«ƒ¿«¿À»ƒ∆»

‰È„Óe ‰È„Ó שלא קשיים בפרט, ¿ƒ»¿ƒ»
אחרות  במדינות ÔÂÈÎcקיימים ,¿≈»

ÔÈÚL מסוייםÈe˜Ï ‰Ê בו יש ∆ƒ¿»∆»
L˜Â‰חיסרון  ,BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»¿»∆

l‡Ï‰במיוחד  Ìb Ba „ÓÚÏ«¬…«¿≈∆
Ì‰ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÈÚ‰ ¯‡LaL∆ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
˙¯Bz" ÈtŒÏÚ ·BË ·vÓa¿«»«ƒ«
ÔÎÏ ,"ÌÈiÁ ˙¯Bz"Â "˙Ó‡¡∆¿««ƒ»≈

˙Ú‚B וחשובה˙lÚt ¯˙BÈa ««¿≈¿À«
Ôe‡ ÔÎÚ¯aÎ¯ec) ‰¯È·M‰«¿ƒ»¿¿¿∆¿

ÔÎÚ¯a¯ÚaÈ‡ את 'לשבור' ƒ∆¿¿∆¿
למכשולים  מבעד ולעבור ההתנגדות

אותם  ÔÈÚa'ולהפוך' ÔBÁvp‰Â (¿«ƒ»¿ƒ¿»
.‡˜Âc ‰Ê∆«¿»

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬««≈
Ï"Ê18 רב האמורא שכאשר בגמרא

מסוים  למקום Óˆ‡בא ‰Ú˜a"ƒ¿»»»
"¯„b da ¯„‚Â:רש"י (ומפרש ¿»«»»≈

במצוות  ומזלזלין היו הארצים "עמי

פרוצה  בקעה הגודר כאדם העבירה מן להרחיקן סייג לעשות עליהן והחמיר
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`irye`ח iax xn`

מּצד  זה, ּבענין מיחד קׁשי ׁשּיׁש ׁשראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּדכיון

הסּתּפק  לא לכן ה'ּלעמתֿזה', ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻההתנּגדּות

ּוסיג  ּגדר עֹוד הֹוסיף אּלא ּבלבד, הענין ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּבתּקּון

ׁשּי זה לענין ּביחס ׁשּגם יּובן ועלּֿפיֿזה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּדבר.

ׁש"אין  היא האּמֹות לבין ּבפּזּור ׁשהּתֹועלת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻלֹומר

ּכל  ּכליֹון (ׁשלילת יחד" לכּלֹותן ְְְְִִִַַַַָָיכֹולין

הּקׁשי  הּוא (ׁשּבֹו זה מיחד ׁשענין לפי ְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֻמציאּותֹו),

חּיּותֹו. עּקר הּוא זֹו) ּבמדינה ְְִִִִַַַָָוהּנּסיֹון

ּבּפסּוק 19ּבּמאמר CÈLÓÓeג) הּפרּוׁש ׁשּלפי , «¿ƒְֲִֵֶַַַַָָ

צדקה  ּביׂשראל, ּפרזֹונֹו ְְְְְִִִֵַָָָ"צדקת

האּמֹות", לבין ׁשּפּזרן ּביׂשראל הּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻעׂשה

הּלׁשֹון  ּבּפסּוק נאמר לּמה להבין, ְֱִִֶַַַָָָָָָצרי

ּפּזּור, מּלׁשֹון ׁשהּוא הּפרּוׁש לפי הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַ"ּפרזֹונֹו",

"ּפרזֹונֹו". ולא "ּפזרֹונֹו", הּלׁשֹון להיֹות ְְְְִִִִַָָֹצרי

הּמהרׁש"א  ּׁשּכתב מה עלּֿפי ּבזה, להֹוסיף 20ויׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

"ּפרזֹות  (ּכמֹו ּפרזֹון מּלׁשֹון הּוא ּפׁשּוטֹו ְְְְְְִִֶָָׁשּלפי

ירּוׁשלים" הּפרזי"21ּתׁשב "ערי ּדלעיל 22, ,( ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

ּכתיב  ועכׁשו 23מיּניּה ּגֹו', ּביׂשראל ּפרזֹון חדלּו ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

ּדבֹורה" "ׁשּקמּתי צדקת 23(ּכאׁשר ּגֹו' יתנּו "ׁשם ( ְְְְֲִִֶַַַַַָָ

"חדלּו ׁשּתחּלה זה ׁשּתמּורת והינּו, ּגֹו', ְְְְְְִִֶֶֶַַָָּפרזֹונֹו"

הּפרזי  ּבערי לׁשבת ׁשּפחדּו לפי ּביׂשראל", ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרזֹון

ליׁשב  ׁשחזרּו ּביׂשראל", ּפרזֹונֹו "צדקת יסּפרּו –ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

וׂשונא, אֹויב מּפני ּפחד ׁשאין לפי הּפרזי, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבערי

יקׁשה  ועלּֿפיֿזה הּמגּנה. ּבחֹומה צר אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻולכן

"צדקה  ז"ל חכמינּו ׁשּדרׁשּו ׁשהּפרּוׁש יֹותר, ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָעֹוד

האּמֹות", לבין ׁשּפּזרן ּביׂשראל הּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻעׂשה

"צדקת  הּכתּוב ללׁשֹון רק (לא מתאים ְְְִִִֵַַַַָֹאינֹו

הּפׁשּוט  לּפרּוׁש ּגם) אּלא ּביׂשראל", ְְְִִֵֵֶַַַָָָּפרזֹונֹו

צרי ּגם ּפּזּור. מּלׁשֹון ולא ּפרזֹון, מּלׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹׁשהּוא

הּקּב"ה  עׂשה "צדקה ּׁשּכתּוב מה ְְִֶַַָָָָָָָָלהבין

הרגיל  (ּכהּלׁשֹון ּבזה וכּיֹוצא "טֹובה" ולא ּדיקא, "צדקה" כּו', ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹּביׂשראל"

הּצדקה. לענין זה ׁשּי מה ּדלכאֹורה, זה), ּבכגֹון ז"ל חכמינּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבמאמרי
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Lלשומרה") ÔÂÈÎc LiLרב , ההוא ¯‡‰ ÔÈÚaבמקום „ÁÈÓ ÈL˜ ¿≈»∆»»∆≈…ƒ¿À»¿ƒ¿»

˙e„b˙‰‰ „vÓ ,‰Ê והיתירה ÔÎÏהנוספת ,'‰ÊŒ˙ÓÚl'‰ ÏL ∆ƒ««ƒ¿«¿∆«¿À«∆»≈
‚ÈÒe ¯„b „BÚ ÛÈÒB‰ ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈÚ‰ Ôew˙a ˜tzÒ‰ ‡Ï…ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»ƒ∆∆¿»

¯·ca.הדין מצד לנדרש מעבר «»»
ÒÁÈa ÌbL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆«¿««

‰Ê ÔÈÚÏ השונים הקשיים של ¿ƒ¿»∆
שיש  ומצוות תורה בענייני והמיוחדים

מדינה  ÓBÏ¯בכל CiL«»«
a ˙ÏÚBz‰LÔÈ·Ï ¯efÙ ∆«∆∆¿ƒ¿≈

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡"L ‡È‰ ˙Bn‡‰»Àƒ∆≈¿ƒ
ÔBÈÏk ˙ÏÈÏL) "„ÁÈ Ô˙BlÎÏ¿«»««¿ƒ«ƒ¿
ÔÈÚL ÈÙÏ ,(B˙e‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
ÈLw‰ ‡e‰ BaL) ‰Ê „ÁÈÓ¿À»∆∆«…ƒ
¯wÚ ‡e‰ (BÊ ‰È„Óa ÔBÈqp‰Â¿«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ«

B˙eiÁ מכלים היו אם כלומר, «
המיוחד  הקושי את לחלוטין ומבטלים

מדינה  בכל היה לא מדינה, בכל שיש

והיו  עניין אותו על מיוחד דגש

בנושא  המיוחדת הזהירות את מאבדים

ועכשיו  חיותם, עיקר הוא שבו

בני  את פיזר שהקדושֿברוךֿהוא

יש  מקום ובכל שונות במדינות ישראל

עליו, להתגבר ומתאמצים מיוחד, קושי

הקדושֿברוךֿהוא  שעשה צדקה זו הרי

ישראל. בני עם

CÈLÓÓe הריי"צ ‚) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡na19,ושואל ÈÙlLהנזכר ««¬»∆¿ƒ

BBÊ¯t ˙˜„ˆ" ˜eÒta Le¯t‰«≈«»ƒ¿«ƒ¿
‰"aw‰ ‰NÚ ‰˜„ˆ ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈¿»»»»«»»
ÔÈ·Ï Ô¯ftL Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈
‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ,"˙Bn‡‰»À»ƒ¿»ƒ»»
ÔBLl‰ ˜eÒta ¯Ó‡∆¡««»«»
Le¯t‰ ÈÙÏ È¯‰ ,"BBÊ¯t"ƒ¿¬≈¿ƒ«≈

¯eft ÔBLlÓ ‡e‰L והכוונה ∆ƒ¿ƒ
שונות, במדינות ישראל בני של לפיזור

ÔBLl‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«»
?"BBÊ¯t" ‡ÏÂ ,"BB¯Êt"ƒ¿¿…ƒ¿

‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ עוד ולהגדיל ¿≈¿ƒ»∆
השאלה, את Ó‰יותר ÈtŒÏÚ«ƒ«

‡"L¯‰n‰ ·˙kM20 בפירושו ∆»««««¿»
הללו  הגמרא BËeLtלדברי ÈÙlL∆¿ƒ¿

"פרזונו" המילה לא ‰e‡פירוש

אלא  פיזור ÔBÊ¯tמלשון ÔBLlÓƒ¿¿»

חומה  ללא עיר הפסוקים (BÓkכלומר, Lz·בלשון ˙BÊ¯t" ¿¿»≈≈
"ÌÈÏLe¯È21"ÈÊ¯t‰ È¯Ú" ,22dÈpÈÓ ÏÈÚÏc לכן כי ), קודם ¿»»ƒ»≈«¿»ƒƒ¿≈ƒ≈

דב  È˙k23,'Bb·ורה בשירת Ï‡¯NÈa ÔBÊ¯t eÏ„Á בגלל כלומר, ¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿»≈
חומה  מוקפות ערים רק אלא פרוזות ערים אין מהאויבים «¿»¿ÂLÎÚÂהפחד

"‰¯B·c ÈzÓwL" ¯L‡k)23 «¬∆««¿ƒ¿»
במלחמה  הניצחון "ÌLולאחר (»

,'Bb "BBÊ¯t ˙˜„ˆ 'Bb e˙È¿«ƒ¿«ƒ¿
‰lÁzL ‰Ê ˙¯eÓzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«∆∆¿ƒ»
ÈÙÏ ,"Ï‡¯NÈa ÔBÊ¯t eÏ„Á"»¿¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÊ¯t‰ È¯Úa ˙·LÏ e„ÁtL∆»¬»∆∆¿»≈«¿»ƒ
לאחר  כעת – הגנה של חומות ללא

BBÊ¯tהניצחון  ˙˜„ˆ" e¯tÒÈ¿«¿ƒ¿«ƒ¿
·LÈÏ e¯ÊÁL ,"Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈≈
„Át ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÈÊ¯t‰ È¯Úa¿»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈««
ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,‡ÂNÂ ·ÈB‡ ÈtÓƒ¿≈≈¿≈¿»≈≈

.‰p‚n‰ ‰ÓBÁa C¯…̂∆¿»«¿ƒ»
,¯˙BÈ „BÚ ‰L˜È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆À¿∆≈
eÈÓÎÁ eL¯cL Le¯t‰L∆«≈∆»¿¬»≈
‰"aw‰ ‰NÚ ‰˜„ˆ" Ï"Ê¿»»»»«»»
ÔÈ·Ï Ô¯ftL Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈
‡Ï) ÌÈ‡˙Ó BÈ‡ ,"˙Bn‡‰»À≈«¿ƒ…
˙˜„ˆ" ·e˙k‰ ÔBLÏÏ ˜«̄ƒ¿«»ƒ¿«

"Ï‡¯NÈa BBÊ¯t היה זה ולפי ƒ¿¿ƒ¿»≈
"פזרונו" לומר Ìb)צריך ‡l‡ ,∆»«

ÔBLlÓ ‡e‰L ËeLt‰ Le¯tÏ«≈«»∆ƒ¿
¯eft ÔBLlÓ ‡ÏÂ ,ÔBÊ¯t ומדוע ¿»¿…ƒ¿ƒ

מתאימה  שלא בצורה הפסוק את דרשו

הפשוט  ?לפירוש
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפירוש נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ

בפסוק "ˆ„˜‰זה ·e˙kM ‰Ó«∆»¿»»
,'eÎ "Ï‡¯NÈa ‰"aw‰ ‰NÚ»»«»»¿ƒ¿»≈

,‡˜Èc דייקו "ˆ„˜‰" מדוע ¿»»«¿»
דווקא  כאן והשתמשו ז"ל חכמינו

"צדקה" "BË·‰"במושג ‡ÏÂ¿…»
ÏÈ‚¯‰ ÔBLl‰k) ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«»»»ƒ
ÔB‚Îa Ï"Ê eÈÓÎÁ È¯Ó‡Óa¿«¬»≈¬»≈ƒ¿
‰Ê CiL ‰Ó ,‰¯B‡ÎÏc ,(‰Ê∆¿ƒ¿»««»∆

שפיזרן הטובה  לישראל ה' שעשה
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ט h"kyz'd ,elqk h"i

הּכתּוב Ô·eÈÂד) ּבתחּלת ּׁשּכתּוב מה 1ּבהקּדים ¿»ְְְִִִֶַַַַָָ

ׁשם  מׁשאּבים, ּבין מחצצים ְְְִִִֵַַַָ"מּקֹול

ּביׂשראל" ּפרזֹונֹו צדקת הוי' צדקֹות ,24יתּנּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹ

קֹול  ׁשּתמּורת הּפׁשּוט, הּפרּוׁש על ְְֵֶַַַַָָּדנֹוסף

מ"ם  היא מ"ם ׁשאֹות הינּו, ְִִֵֵֶַ("מּקֹול",

ּבין 25הּתמּורה  יֹורים ׁשהיּו (מחצצים) החּצים ( ְְְִִִִֵֶַַַָָ

יּׁשמע  מׁשאּבים), (ּבין מים לׁשאב ְְְִִִִִֵַַַַַָֹההֹולכים

הּתֹורה  קֹול ה', צדקֹות מסּפרים קֹול ׁשם ְְְִִַַַָָָעּתה

לעיל  האמּור עלּֿדר] מנּוחה מּתֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּלֹומדים

ּביׂשראל", ּפרזֹונֹו ּד"צדקת הּפׁשּוט ְְְְְִִִֵֵַַַָָּבּפרּוׁש

ּפרזֹון  "חדלּו ׁשּתחּלה זה ּתמּורת ְְְְִֶֶֶַָָָׁשהּוא

ּבּמאמר ּביׂשרא  נׂשיאנּו רּבנּו מביא ׁשּיׁשנֹו26ל"], ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

אלּיהּו' ּדבי ּב'ּתנא הּפרּוׁש "מּקֹול 27ּגם ְְִִֵֵֵַַָָָ

ועל  טמא טמא על האֹומרים אּלּו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָמחצצים,

חגיגה  והלכֹות כּו' ׁשּבת הלכֹות כּו' טהֹור ְְְֲִִִַָָָָטהֹור

מׁשאּבים, ּבין ּבאדם. חצצים ודיני ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּומעילֹות

ׁשּמפרׁש והינּו, ּתֹורה". ּדברי וׁשֹואבים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָׁשּלֹומדים

ּבּתֹורה, העֹוסקים קֹול על מחצצים" ְְְִִַַַָָ"קֹול

ּבּזהר  יעקב 28ּכדאיתא קֹול ּדא מחצצים" "מּקֹול ְְְֲִִִִַַַַָָֹֹ

ׁשּכתּוב  קֹול 29(ּכמֹו על וקאי יעקב, קֹול הּקל ְְֲֵֶַַַָָֹֹ

מחּצֹות,30הּתֹורה  ּבעניני הּוא והּלּמּוד ,( ְְְְְִִִֵַַָ

עלֿידיֿזה  מחּצֹות, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַ"מחצצים"

ּוכמֹו טהֹור, טהֹור ועל טמא טמא על ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשאֹומרים

ּגם 31ׁשּכתּוב  וזהּו הּטהֹור. ּובין הּטמא ּובין החל ּובין הּקדׁש ּבין להבּדיל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּכּלן  ּבאדם, חצצים ודיני ּומעילֹות חגיגה והלכֹות ׁשּבת הלכֹות ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻענינן

הּוא  הּׁשּבת ענין ׁשּכללּות לכ נֹוסף ׁשּבת , הלכֹות הּמחּצֹות . ענין עם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָקׁשּורֹות

כּו' לחל קדׁש ּבין הּמבּדיל ההבּדלה ּבנּסח נאמר זה ועל ּבּזמן, הּקדּׁשה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻֻענין

[והרי  הּסדר יׁשנֹו ׁשּבת ּבהלכֹות ּגם הּנה הּמעׂשה, ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבין

ּתֹורה  ּגםּֿכן הּוא ּבּתֹורה הּׁשּבת"32סדר "יציאֹות היא ׁשּבת מּסכת ׁשהתחלת [ ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ענין  עלֿידי הּוא ּביניהם ׁשהחּלּוק כּו', הרּבים ּורׁשּות הּיחיד רׁשּות ּבענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָכּו',

החּלּוק  על נֹוסף הּקרּבנֹות, ּבענין ּדהּנה ּומעילֹות, חגיגה הלכֹות וכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהמחּצֹות.

מן  ׁשּבאים קרּבנֹות ּבין חּלּוק יׁש ּגּופא ּבקרּבנֹות הרי לחּלין, קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻּבין

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

ואילך.)24 תרפד ע' בשלח באוה"ת מחצצים מקול ד"ה גם עה"פ.)25ראה יקר כלי פ"י.)27פ"ג.)26ראה – ח"א )28רבה

א. כב.)29לב, כז, יט.)30תולדות פס"ה, ב"ר ספל"ב. דר"א פרקי יו"ד.)31ראה יו"ד, של"ה )32שמיני ב. ו, פסחים ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·eÈÂ לעיל„) האמורות לשאלות e˙kM·המענה ‰Ó ÌÈc˜‰a ¿»¿«¿ƒ«∆»

k‰ ˙lÁ˙a·e˙1ep˙È ÌL ,ÌÈa‡LÓ ÔÈa ÌÈˆˆÁÓ ÏBwÓ" ƒ¿ƒ««»ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ»¿«
"Ï‡¯NÈa BBÊ¯t ˙˜„ˆ 'ÈÂ‰ ˙B˜„ˆ24Le¯t‰ ÏÚ ÛÒBc , ƒ¿¬»»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»««≈

‡È‰ Ì"Ó ˙B‡L ,eÈ‰ ,"ÏBwÓ") ÏB˜ ˙¯eÓzL ,ËeLt‰«»∆¿«ƒ«¿∆≈ƒ
‰¯eÓz‰ Ì"Ó25 של במשמעות ≈«¿»

קול  שבמקום וחילוף )תמורה
eÈ‰L (ÌÈˆˆÁÓ) ÌÈvÁ‰«ƒƒ¿«¿ƒ∆»

ÌÈ¯BÈ האוייביםÌÈÎÏB‰‰ ÔÈa ƒ≈«¿ƒ
,(ÌÈa‡LÓ ÔÈa) ÌÈÓ ·‡LÏƒ¿…«ƒ≈«¿«ƒ

ÌL ‰zÚ ÚÓMÈ מקום באותו ƒ»««»»
ÏB˜ ,'‰ ˙B˜„ˆ ÌÈ¯tÒÓ ÏB˜¿«¿ƒƒ¿
CBzÓ ÌÈ„ÓBlL ‰¯Bz‰«»∆¿ƒƒ
¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ] ‰ÁeÓ¿»«∆∆»»
ËeLt‰ Le¯ta ÏÈÚÏ¿≈«≈«»
,"Ï‡¯NÈa BBÊ¯t ˙˜„ˆ"c¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈
‰lÁzL ‰Ê ˙¯eÓz ‡e‰L∆¿«∆∆¿ƒ»

"Ï‡¯NÈa ÔBÊ¯t eÏ„Á" ועתה »¿¿»¿ƒ¿»≈
ללא  בערים ישראל בני ישבו כן

e‡ÈNחומה  ea¯ ‡È·Ó ,[≈ƒ«≈¿ƒ≈
¯Ó‡na26Le¯t‰ Ìb BLiL ««¬»∆∆¿««≈

'e‰iÏ‡ È·c ‡z'a27ÏBwÓ" ¿»»¿≈≈ƒ»ƒ
,ÌÈˆˆÁÓשל הקולות ‡elהיינו ¿«¿ƒ≈

ÏÚÂ ‡ÓË ‡ÓË ÏÚ ÌÈ¯ÓB‡‰»¿ƒ«»≈»≈¿«
˙aL ˙BÎÏ‰ 'eÎ ¯B‰Ë ¯B‰Ë»»ƒ¿«»

˙BÎÏ‰Â 'eÎ קרבן‰‚È‚Á ¿ƒ¿¬ƒ»
˙BÏÈÚÓe שלא ב'הקדש' שימוש דיני ¿ƒ

ÌÈˆˆÁכדין ÈÈ„Â חציצה דיני ¿ƒ≈¬»ƒ
ÌÈa‡LÓ,בטבילה  ÔÈa .Ì„‡a»»»≈«¿«ƒ

È¯·c ÌÈ·‡BLÂ ÌÈ„ÓBlL∆¿ƒ¿¬ƒƒ¿≈
ÏB˜" L¯ÙnL ,eÈ‰Â ."‰¯Bz»¿«¿∆¿»≈
ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÏB˜ ÏÚ "ÌÈˆˆÁÓ¿«¿ƒ«»¿ƒ

‡˙È‡„k ,‰¯Bza כמובא «»ƒ¿ƒ»
¯‰fa28‡c "ÌÈˆˆÁÓ ÏBwÓ" «…«ƒ¿«¿ƒ»

e˙kL·זה  BÓk) ·˜ÚÈ ÏB˜29 «¬…¿∆»
È‡˜Â ,·˜ÚÈ ÏB˜ Ïw‰ והכוונה «…«¬…¿»≈

‰Bz¯‰היא  ÏB˜ ÏÚ30,( ««»
,˙BvÁÓ ÈÈÚa ‡e‰ „enl‰Â¿«ƒ¿ƒ¿¿≈¿ƒ
,˙BvÁÓ ÔBLlÓ "ÌÈˆˆÁÓ"¿«¿ƒƒ¿¿ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿ƒ«
,¯B‰Ë ¯B‰Ë ÏÚÂ ‡ÓË ‡ÓË»≈»≈¿«»»

והבדלה  מחיצה עושים ¿BÓÎeבכך
·e˙kL31L„w‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï ∆»¿«¿ƒ≈«…∆

ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈ·e ÏÁ‰ ÔÈ·e≈«…≈«»≈≈

‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰Â ˙aL ˙BÎÏ‰ ÏL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ .¯B‰h‰«»¿∆«ƒ¿»»∆ƒ¿«»¿ƒ¿¬ƒ»
ÔÈÚ ÌÚ ˙B¯eL˜ ÔlkL ,Ì„‡a ÌÈˆˆÁ ÈÈ„Â ˙BÏÈÚÓe¿ƒ¿ƒ≈¬»ƒ»»»∆À»¿ƒƒ¿«

˙BvÁn‰ שממשיך כפי שונים, ואנשים מקומות מצבים, בין והבדלה «¿ƒ
.ומפרט 

CÎÏ ÛÒB ,˙aL ˙BÎÏ‰ƒ¿«»»¿»
‡e‰ ˙aM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«««»

,ÔÓfa ‰M„w‰ ÔÈÚ זמן היינו ƒ¿««¿À»«¿«
וקדוש  Ó‡¯מובדל ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«

ÔÈa ÏÈc·n‰ ‰Ïc·‰‰ Áqa¿À«««¿»»««¿ƒ≈
ÌBÈ ÔÈa 'eÎ ÏÁÏ L„…̃∆¿…≈
,‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿≈∆¿≈««¬∆
BLÈ ˙aL ˙BÎÏ‰a Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ¿«»∆¿

‰¯Bza ¯„Ò È¯‰Â] ¯„q‰ ולא «≈∆«¬≈≈∆«»
עצמם  התורה דברי ÔkŒÌbרק ‡e‰«≈

‰¯Bz32˙ÎqÓ ˙ÏÁ˙‰L [ »∆«¿»««∆∆
˙aL במשנה˙B‡ÈˆÈ" ‡È‰ «»ƒ¿ƒ

,'eÎ "˙aM‰ מרשות הוצאה בדיני ««»
בשבת  ¯eL˙לרשות ÔÈÚa¿ƒ¿«¿

,'eÎ ÌÈa¯‰ ˙eL¯e „ÈÁi‰«»ƒ¿»«ƒ
˜elÁ‰L ההבדלÌ‰ÈÈa בין ∆«ƒ≈≈∆

השונות  È„ÈŒÏÚהרשויות ‡e‰«¿≈
ÔÎÂ .˙BvÁÓ‰ ÔÈÚ עניין ƒ¿««¿ƒ¿≈

לגבי  גם מופיע וההבדלות המחיצות

,˙BÏÈÚÓe ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ƒ¿¬ƒ»¿ƒ
ÛÒB ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««»¿»»

˜elÁ‰ ÏÚ הוא שגם ההבדל ««ƒ
ÔÈlÁÏ,'מחיצה' ˙Ba¯˜ ÔÈa≈»¿»¿Àƒ

‡Ùeb ˙Ba¯˜a È¯‰ עצמםLÈ ¬≈¿»¿»»≈
ÔÓ ÌÈ‡aL ˙Ba¯˜ ÔÈa ˜elÁƒ≈»¿»∆»ƒƒ

‡˜Âc ÔÈlÁ‰ לשם והוקדשו «Àƒ«¿»
Ì˙M„wLקרבנות  ˙Ba¯˜Ï¿»¿»∆¿À»»
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`irye`י iax xn`

מּתֹולדּתם, היא ׁשּקדּׁשתם לקרּבנֹות ּדוקא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻֻהחּלין

החּלּוק  יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן מרחם, ׁשּקדֹוׁש ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָּכמֹו

צרי ולכן לקדׁשיֿקדׁשים, קּלים קדׁשים ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבין

הּמח  ענין ּובין להיֹות הּקדׁש ּבין להבּדיל ּצה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ

ועלּֿדר] לקדׁש קדׁש ּבין ההבּדלה וכן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחל,

ּכהנים  ּבין ההבּדלה ּבבניֿיׂשראל ּגם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּמצינּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבניֿיׂשראל, אהרן 33לׁשאר וּיבּדל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשּיׁשנּה לאחרי וגם קדׁשים]. קדׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹלהקּדיׁשֹו

יהיה  ׁשּלא ּבזהירּות צר יׁש זֹו, והבּדלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמחּצה

ּובלׁשֹון  וחל, קדׁש ערּוב עלֿידי מעילה ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹענין

אּתה 34הּכתּוב  ואם ּגֹו' אלי אעבר לא אני אם ְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ

קדׁש להֹוציא ׁשּלא הינּו, ּגֹו', אלי תעבר ְְֲִֵֶֶַַַֹֹֹֹלא

ּבעזרה  חּלין לקדׁש, חל להכניס ׁשּלא וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹֻלחל,

ּבּמאמר). זה ּכל ְֲֶַַַָָָֹ(ּכּמבאר

ÌiÒÓe"מחצצים" ּבאדם, חצצים ּבדיני ¿«≈ְְְֲִִִֵַָָָָ

חציצה  יׁשנּה ּדכאׁשר חציצה, ְְְֲֲֲִִִֶֶַָָָמּלׁשֹון

טבילה  לֹו עלתה לא אזי ּבזה,35ּבאדם, והענין . ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסֹוף  הרמּב"ם ּכתב הּטבילה ּבענין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָּדהּנה

(חּקה  הּוא החּקים ׁשּמּכלל מקואֹות, ְְְִִִִֶַָָָֻֻהלכֹות

ּגזרּתי  ּגזרה להרהר 36חקקּתי רׁשּות ל אין ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

כּו'37אחריה  ּבּדבר יׁש רמז ואףֿעלּֿפיֿכן ,( ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּטבילה  וענין הּטהֹור. הּדעת ּבמי נפׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָוהביא

הּטפל  "את" ּגם ּכֹולל ּגּופֹו, ּבכל להיֹות ְְִִֵֵֶַַָָָצרי

הּׂשערֹות  ׁשהם ׁשּכתב 38לבׂשרֹו, (ּוכמֹו ְְְִֵֶֶַַָָָ

הינּו,39הרמּב"ם  הּתֹורה), מן לעּכּובא ׁשּזהּו ְְְִִֶֶַַַַָָָ

הּדעת  "מי ּבּמים, עֹולה להיֹות צרי ּגּופֹו ְִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּכל

ׁשּבהם  הּקּב"ה, ׁשל ּדעּתֹו הּתֹורה, ּדעת ְֶֶֶַַַַַַָָָָָהּטהֹור",

ּבּספרים  וכדאיתא ּדעּתֹו, את האדם 40מבּטל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

יׁש ּכאׁשר  אמנם, 'הּבּטל'. אֹותּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁש'ּטבילה'
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יי h"kyz'd ,elqk h"i

הּתֹורה, מי ּובין האדם ּבין ּומפסיק החֹוצץ ְִֵֵֵֵַַַָָָָָָּדבר

אינם  הּתֹורה ׁשּמי ּבאדם חלק ׁשּנׁשאר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהינּו,

ּגּופֹו, לכל טבילה עלתה לא אזי אליו, ְְְֲִִִֵַַָָָָָֹמּגיעים

להיֹות  יכֹול זה ּומ ּצד ּבמציאּותֹו. נׁשאר ְְְִִִִִִֵֶַָָָּומּמילא

וההבּדלה  הּמחּצֹות ענין ּבכללּות וערּוב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבלּבּול

הּמציאּות  ׁשּנרּגׁשת ּדכיון לטהֹור, טמא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבין

אהבת  ׁשל הּׁשחד להיֹות ׁשּיכֹול ּובפרט ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּלֹו,

אהבה" ּתכּסה ּפׁשעים ּכל "על ׁשעל 41עצמֹו, , ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ

נאמר  ׁשאף 42זה והינּו, חכמים, עיני יעּור הּׁשחד ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ואין  "חכם", ּבׁשם אֹותֹו קֹוראת עצמּה ְְְֵֵֵֶַַָָָָׁשהּתֹורה

"הּׁשחד  מּכלֿמקֹום הּתֹורה, ּבחכמת אּלא ְְִֶַַַַָָָָָָָֹחכם

ּבוּדאּות  לדעת איֿאפׁשר ולכן כּו', ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָיעּור"

מּצד  ּכי טהֹור, טהֹור ועל טמא טמא על ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר

הּטהֹור"), הּדעת "ּבמי טבל (ׁשּלא ׁשּלֹו ְֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׂשכל

לבא  יכֹול  ׁשּמּזה ועד טמא, טהֹור על לֹומר ְִֵֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

"לא  הּצּוּוי ּבטעם [ּכּידּוע טהֹור טמא על ְִֵַַַַַַַָָָֹלֹומר

מּמּנּו" תגרע ולא עליו ׁשהענין 43תֹוסף לפי , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

הינּו, ּד"תגרע", הענין עם קׁשּור ְְְְְִִִֵַַָָָּד"תֹוסף"

ּגרעֹון  לידי לבא יכֹול ּומּזה 44ׁשּמההֹוספה ,[ ִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

טמא  ּבין וההבּדלה הּמחּצֹות ׁשענין ׁשּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּובן

ּדיני  על לׁשמר  צרי ּכדבעי, יהיּו ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹלטהֹור

"ּבמי  ּכׁשּטֹובל החֹוצץ ּדבר יהיה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹחצצים,

ּכדבעי, הּוא הּתֹורה לּמּוד ואז הּטהֹור", ְְִִֵַַַַַָָָָהּדעת

"ּבין  ׁשּזהּו מציאּותֹו, ׁשּמּצד הּׁשחד ְְִִֵֶֶֶַַַֹֹללא

ּוׁשאיבת  ׁשּלּמּוד ּבינה, מּלׁשֹון "ּבין" ְְְִִִִִֵֶַַַָמׁשאּבים",

ּומבינים  ׁשּמתּבֹוננים ּבאפן היא הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹמי

.יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ְְְִִֵֶַָָָָׁשהּתֹורה

e‰ÊÂ צדקת ּגֹו' מׁשאּבים ּבין מחצצים "מּקֹול ¿∆ְְְְִִִִֵַַַַ

ּתכן  נרמז זה ׁשּבפסּוק ּביׂשראל", ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּפרזֹונֹו

ּבקּיּום  ּבניֿיׂשראל ׁשל עבֹודתם הּתֹורה ּכללּות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּכמֹו העֹולם, נברא זה ׁשּבׁשביל ְְְְִִִִֶֶָָָּומצֹות,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÓ ÔÈ·e Ì„‡‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓe ıˆBÁ‰ ¯·c LÈ ¯L‡k ,ÌÓ‡»¿»«¬∆≈»»«≈«¿ƒ≈»»»≈≈

,‰¯Bz‰'הטהור הדעת 'מי ÏÁ˜שהם ¯‡LpL ,eÈ‰ מסוייםÌ„‡a «»«¿∆ƒ¿»≈∆»»»
ÂÈÏ‡ ÌÈÚÈbÓ ÌÈ‡ ‰¯Bz‰ ÈnL,עליו משפיעים Ï‡ולא ÈÊ‡ ∆≈«»≈»«ƒƒ≈»¬«…

‡ÏÈnÓe ,BÙeb ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚאלא התבטל L‡¯לא »¿»¿ƒ»¿»ƒ≈»ƒ¿»
‰Ê „vÓe .B˙e‡ÈˆÓa כתוצאה ƒ¿ƒƒ«∆

הישות  לחיזוק שגורם ביטול מחוסר

האדם  של BÈ‰Ï˙והמציאות ÏBÎÈ»ƒ¿
ÔÈÚ ˙eÏÏÎa ·e¯ÚÂ ÏeaÏaƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿«
ÔÈaL ‰Ïc·‰‰Â ˙BvÁn‰«¿ƒ¿««¿»»∆≈

,¯B‰ËÏ ‡ÓË לכוונה בניגוד »≈¿»
בין  להבדיל המחיצות של ולמטרה

לטהור  Lb¯pL˙טמא ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿∆∆
˙e‡Èˆn‰ האישיתBlL של «¿ƒ∆

BÈ‰Ï˙האדם, ÏBÎiL Ë¯Ù·eƒ¿»∆»ƒ¿
,BÓˆÚ ˙·‰‡ ÏL „ÁM‰ מאחר «…«∆«¬««¿

מה  בכל הרי עצמו את אוהב אדם שכל

רואה  ולא משוחד הוא לעצמו שנוגע

הכתוב  ובלשון נכון, הדברים את

qÎz‰במשלי  ÌÈÚLt Ïk ÏÚ"«»¿»ƒ¿«∆
לעצמו ,41‡‰·‰" האהבה ובגלל «¬»

עצמו  בפשעי ומרגיש רואה האדם אין

עצמו Ê‰ובנגעי ÏÚL הטעות על ∆«∆
השוחד  בגלל לאשורו המצב בראיית

¯Ó‡42ÈÈÚ ¯eÚÈ „ÁM‰ ∆¡««…«¿«≈≈≈
ÌÈÓÎÁ דברים לראות לא ויגרום ¬»ƒ

Bz‰L¯‰נכון, Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆«»
ÌLa B˙B‡ ˙‡¯B˜ dÓˆÚ«¿»≈¿≈
‡l‡ ÌÎÁ ÔÈ‡Â ,"ÌÎÁ"»»¿≈»»∆»

,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa ראוי ואם היה כן ¿»¿««»
ואמיתי  נכון במבט הדברים את שיראה

"¯eÚÈ „ÁM‰" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«…«¿«≈
נכונה  לא שפיטה לשפוט לו ויגרום

˙Ú„Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ ÔÎÏÂ ,'eÎ¿»≈ƒ∆¿»»««
˙e‡cÂa בטוח זה Ó‡iL¯ואין ¿«»∆…«

¯B‰Ë ÏÚÂ ‡ÓË ‡ÓË ÏÚ«»≈»≈¿«»
¯B‰Ë שיטעה חשש יש אלא »

‰ÏÎOבפסיקותיו, „vÓ Èk האישי ƒƒ««≈∆
˙Úc‰ ÈÓa" Ï·Ë ‡lL) BlL∆∆…»«¿≈«««

"¯B‰h‰ של תהליך עבר ולא «»
אישית), לידי ÏBÎÈהתבטלות לבוא »

ועלול B‰Ë¯טעות ÏÚ ¯ÓBÏ««»
‡·Ï ÏBÎÈ ‰fnL „ÚÂ ,‡ÓË»≈¿«∆ƒ∆»»…

יותר עוד חמור ‰Èeevלדבר ÌÚËa Úe„ik] ¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚ ¯ÓBÏ««»≈»«»«¿«««ƒ

המצוות  שמירת לגבי בתורה ˙‚¯Úהאמור ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒB˙ ‡Ï"…≈»»¿…ƒ¿«
"epnÓ43, קשורים לגרוע, ולא להוסיף לא הציוויים, ששני כך על ומבואר ƒ∆
בזה  ÛÒB˙"c"זה ÔÈÚ‰L ÈÙÏ כל גרוע איננו עצמו מצד שלכאורה ¿ƒ∆»ƒ¿»¿≈

ÙÒB‰‰nL‰כך ,eÈ‰ ,"Ú¯‚˙"c ÔÈÚ‰ ÌÚ ¯eL˜ פי על שלא »ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««¿∆≈«»»
ה' È„ÈÏציווי ‡·Ï ÏBÎÈ»»…ƒ≈
ÔBÚ¯b44 ברורה הגירעון חומרת והרי ≈»

את  המטמא בענייננו גם וכך ומובנת.

עלול  התורה, דין על ומוסיף הטהור

התורה], מדין ולגרוע הטמא את לטהר

ÔÈÚL È„kL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿≈∆ƒ¿«
‡ÓË ÔÈa ‰Ïc·‰‰Â ˙BvÁn‰«¿ƒ¿««¿»»≈»≈

ÈÚ·„k eÈ‰È ¯B‰ËÏ והמחיצות ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
חלילה,וההבדלות  ייפגעו, CÈ¯»̂ƒלא

,ÌÈˆˆÁ ÈÈc ÏÚ ¯ÓLÏƒ¿…«ƒ≈¬»ƒ
בטבילה, חציצה דיני על להקפיד

היא  הדברים של הרוחנית והמשמעות

‰ıˆBÁלהיזהר ¯·c ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»»«≈
˙Úc‰ ÈÓa" Ï·BhLk¿∆≈¿≈«««

,"¯B‰h‰ יהיה הביטול אלא «»
‰Bz¯‰מושלם  „enÏ Ê‡Â שהוא ¿»ƒ«»

הטהור' הדעת במי ‰e‡'טבילה
„vnL „ÁM‰ ‡ÏÏ ,ÈÚ·„kƒ¿»≈¿…«…«∆ƒ«

e‰fL ,B˙e‡ÈˆÓ תורה לימוד ¿ƒ∆∆
ויישות  מציאות ללא ביטול, מתוך

ללא  כשרה לטבילה הנמשל עצמית,

"ÔÈa"חציצה, ,"ÌÈa‡LÓ ÔÈa"≈«¿«ƒ≈
,‰Èa ÔBLlÓ והתבוננות הבנה ƒ¿ƒ»

‰¯Bz‰ ÈÓ ˙·È‡Le „enlL∆ƒ¿ƒ«≈«»
האדם  ידי ÔÙ‡aעל ‡È‰ƒ¿…∆

ÌÈÈ·Óe ÌÈBa˙nL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ
BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ»¿»¿

C¯a˙È וההכרה ההתבוננות ובעקבות ƒ¿»≈
ביטול  מתוך הוא הלימוד בכך,

ישות  של תחושה כל וללא לאלוקות

עצמית.

ÔÈa ÌÈˆˆÁÓ ÏBwÓ" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ≈
BBÊ¯t ˙˜„ˆ 'Bb ÌÈa‡LÓ«¿«ƒƒ¿«ƒ¿

,"Ï‡¯NÈa המשמעות לפי ¿ƒ¿»≈
ÔÎzהפנימית, ÊÓ¯ ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆ƒ¿»…∆

ŒÈa ÏL Ì˙„B·Ú ˙eÏÏk¿»¬»»∆¿≈
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»ƒ¿

‰Ê ÏÈ·LaL התורה קיום בשביל ∆ƒ¿ƒ∆
ישראל, בני עלֿידי ·e˙kLוהמצוות BÓk ,ÌÏBÚ‰ על 45·¯‡ בתורה ƒ¿»»»¿∆»
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הּׁשמים 45ׁשּכתּוב  את אלקים ּברא "ּבראׁשית ְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּתֹורה  ּבׁשביל "ּבראׁשית" הארץ", ְְְִִִֵֵֶַָָָואת

ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל "ראׁשית", ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשּנקראת

הּנׁשמה 46"ראׁשית" ירידת היתה זה ּובׁשביל , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּגאּלה) (ּבעל הּזקן רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלמּטה,

ּתּקּון 47ּבּתניא  צריכה אינּה עצמּה ׁשהּנׁשמה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

לתּקן  ּכדי אּלא למּטה לירד הצרכה ולא ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכלל,

והינּו, ּבעֹולם. וחלקֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָאת

לכלֿ צריכים העֹולם, את ּולהעלֹות לתּקן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּכדי

ּכּלֹו, העֹולם לבין ּבינֹו מחּצה להעמיד ְְְְֲִִֵֵַָָָֹֻלראׁש

אברהם  היה (אחד ּבאברהם ׁשּמצינּו 48עלּֿדר( ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

העברי  אברם העֹולם 49ׁשּנקרא ׁשּכל עלֿׁשם , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו אחד מעבר הארץ 50ּכּלֹו כל ויהי ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

אחד  מעבר והּוא אחדים) ּודברים אחת ,51ׂשפה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּבארץ" אחד "ּגֹוי ׁשהּוא ׁשּיֹודע "עם 52והינּו, , ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

יׁשּכֹון" העֹולם.53לבדד עם ּכלל מתחּׁשב ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ

העֹולם, ּכל ּובין ּבינֹו הּמחּצה העמדת על ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָונֹוסף

חּיים" ה"ּמים את וׁשֹואב ּתֹורה לֹומד הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַָהרי

את  מעמיד הּוא ׁשעלֿידיֿזה ּבאפן הּתֹורה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשל

ׁשּזהּו החל, ּובין הּקדׁש ּבין להבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּמחּצֹות

וכּו', ּומעיל ֹות חגיגה והלכֹות ׁשּבת הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִַַָָענין

ּפרזֹונֹו "צדקת נעׂשה ועלֿידיֿזה  ּבארּכה. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֻּכּנ"ל

ּדהפך  הּמּצב ׁשּתמּורת הינּו, ההרחבה ּביׂשראל", ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכדי  ועד האֹויב, מּפחד ּביׂשראל" ּפרזֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁש"חדלּו

על  יֹורים ׁשהיּו החּצים קֹול נׁשמע ׁשהיה ,ְִִִִֶֶַַָָָָָּכ

הּפׁשּוט  (ּכּפרּוׁש מים לׁשאב ּבבֹואם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹּבניֿיׂשראל

נעׂשה  – מׁשאּבים") ּבין מחצצים ְְְְֲִִִֵַַַַָּב"מּקֹול

ּפרזֹונֹו "צדקת ׁשּזהּו הרחבה, ׁשל ּומּצב ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָמעמד

ׁשּכל  ירּוׁשלים", ּתׁשב "ּפרזֹות ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָּביׂשראל",

הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד עלֿידי נעׂשה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָזה

ׁשּכתּוב  מצֹותי 54ּכמֹו ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי אם ְְְְִִֵֵֶֶַַָֻ

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול אזי ּגֹו', וכן 55ּתׁשמרּו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָ
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א.)45 א, עה"פ.)46בראשית ורמב"ן ב).)47פירש"י (מח, כד.)48פל"ז לג, יג.)49יחזקאל יד, א.)50לךֿלך יא, נח

שם. פירש"י ספמ"ב.)51וראה כא.)52ב"ר יז, הימיםֿא דברי כג. ז, ט.)53שמואלֿב כג, ג).)54בלק (כו, בחוקותי ר"פ

יג.)55 שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבריאה  Â‡˙תחילת ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a"¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

,"ı¯‡‰,כלומר ראשית, ב' "בראשית" המילה את ומפרשים »»∆
"˙ÈL‡¯a" מראשיתו נברא pL˜¯‡˙העולם ‰¯Bz‰ ÏÈ·La ¿≈ƒƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈
"˙ÈL‡¯",'דרכו 'ראשית במשלי התורה על שנאמר ÏÈ·L·eכפי ≈ƒƒ¿ƒ

"˙ÈL‡¯" e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ46 ƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ
בירמיהו  ישראל בני על שנאמר כפי

תבואתה', Ê‰'ראשית ÏÈ·L·e קיום ƒ¿ƒ∆
והמצוות, È¯È„˙התורה ‰˙È‰»¿»¿ƒ«

‰ÓLp‰ העליון ושורשה ממקורה «¿»»
בעולם hÓÏ‰באלוקות גשמי לגוף ¿«»

‰Ô˜fהזה, ea¯ ·˙kL BÓk¿∆»««≈«»≈
‡Èza (‰l‡b‰ ÏÚa)47 «««¿À»««¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ dÓˆÚ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«¿»≈»¿ƒ»
ÏÏk Ôewz הנשמה של והירידה ƒ¿»

עצמה, שלה תיקון לצורך היא למטה

‰hÓÏ „¯ÈÏ ‰Î¯ˆ‰ ‡ÏÂ¿…À¿¿»≈≈¿«»
Ûeb‰ ˙‡ Ôw˙Ï È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈∆«
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿∆¿»»
בפרט. אחד לכל ששייך בעולם החלק

,eÈ‰Â הזו והשליחות והתפקיד ¿«¿
קשורה  למטה הנשמה ירדה שלשמה

האמור  וההבדלות המחיצות בעניין

‡˙לעיל  ˙BÏÚ‰Ïe Ôw˙Ï È„kL∆¿≈¿«≈¿«¬∆
ÌÏBÚ‰ האדם עוסק שבו הגשמי הזה »»

המצוות, וקיום התורה בלימוד

L‡¯ÏŒÏÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆ לפני עוד ¿ƒƒ¿…¿…
בפועל  השליחות לביצוע שניגשים

ÔÈ·Ï BÈa ‰vÁÓ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ»≈¿≈
,Blk ÌÏBÚ‰ להיות לא כלומר, »»À

גשמי  בתוך אלא שקוע העולם ות

במובן  וגדר, מחיצה להקים להיפך

והעולם האדם בין ∆∆»C¯cŒÏÚהרוחני,
Ì‰¯·‡a eÈˆnL שעל (אבינו ∆»ƒ¿«¿»»

נאמר המיוחדת ‰È‰מעלתו „Á‡∆»»»
Ì‰¯·‡48‡¯˜pL בתורה ) «¿»»∆ƒ¿»

È¯·Ú‰ Ì¯·‡49ÏkL ÌLŒÏÚ , «¿»»ƒ¿ƒ«≈∆»
BÓk) „Á‡ ¯·ÚÓ Blk ÌÏBÚ‰»»À≈≈∆∆»¿

·e˙kL50ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ ∆»«¿ƒ»»»∆
(ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e ˙Á‡ ‰ÙN»»∆»¿»ƒ¬»ƒ

הקדושה  צד שאיננו ¿e‰Â‡בצד
אבינו ‡Á„אברהם ¯·ÚÓ51 ≈≈∆∆»

כולו  העולם ובין בינו יש וכאילו

מבדילה, Ú„BiLמחיצה ,eÈ‰Â אבינו כל אברהם כמו להתנהג יהודי, ¿«¿∆≈«
בהכרה "ÈBbולחיות ‡e‰L עם"ı¯‡a „Á‡52, האומות משאר נבדל ∆∆»»»∆

"ÔBkLÈ „„·Ï ÌÚ"53.ÌÏBÚ‰ ÌÚ ÏÏk ·MÁ˙Ó BÈ‡Â , «¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«≈¿»ƒ»»
ÏÚ ÛÒBÂשל ‰vÁn‰הצורך ˙„ÓÚ‰ המבדילהBÈa העובד היהודי ¿»««¬»««¿ƒ»≈

ה' ‰¯Èאת ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÈ·e≈»»»¬≈
˙‡ ·‡BLÂ ‰¯Bz „ÓBÏ ‡e‰≈»¿≈∆
‰¯Bz‰ ÏL "ÌÈiÁ ÌÈn"‰««ƒ«ƒ∆«»
ב'מים' שלו המציאות כל את 'טובל'

התורה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰של ÔÙ‡a¿…∆∆«¿≈∆
„ÈÓÚÓ ‡e‰ את ומקיים מקים «¬ƒֶ

Ï ˙BvÁn‰L„w‰ ÔÈa ÏÈc·‰ «¿ƒ¿«¿ƒ≈«…∆
˙BÎÏ‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÏÁ‰ ÔÈ·e≈«…∆∆ƒ¿«ƒ¿
˙BÏÈÚÓe ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰Â ˙aL«»¿ƒ¿¬ƒ»¿ƒ

‰k¯‡a Ï"pk ,'eÎÂ כמבואר ¿«««¬À»
לידי  בא אלו הלכות בכל כיצד  לעיל

בין  וההבדלים המחיצות נושא ביטוי

דברים. של שונים סוגים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ'ה'מחיצות בזכות ¿«¿≈∆
BBÊ¯tהאמורות ˙˜„ˆ" ‰NÚ«¬»ƒ¿«ƒ¿

,"Ï‡¯NÈa ישראל בעם חיזוק נפעל ¿ƒ¿»≈
והמגורים  החיים הוא אליו שהמשל

חומה  מוקפות שלא פרוזות בערים

CÙ‰c ·vn‰ ˙¯eÓzL ,eÈ‰«¿∆¿«««»¿≈∆
‰·Á¯‰‰ ושביה מיצר של מצב ««¿»»

"Ï‡¯NÈa ÔBÊ¯t eÏ„Á"L∆»¿¿»¿ƒ¿»≈
חומה  ללא בערים לגור והפסיקו

,Ck È„k „ÚÂ ,·ÈB‡‰ „ÁtÓƒ««»≈¿«¿≈»
ÌÈvÁ‰ ÏB˜ ÚÓL ‰È‰L∆»»ƒ¿»«ƒƒ
Ï‡¯NÈŒÈa ÏÚ ÌÈ¯BÈ eÈ‰L∆»ƒ«¿≈ƒ¿»≈
Le¯tk) ÌÈÓ ·‡LÏ Ì‡B·a¿»ƒ¿…«ƒ«≈
ÔÈa ÌÈˆˆÁÓ ÏBwÓ"a ËeLt‰«»¿ƒ¿«¿ƒ≈

"ÌÈa‡LÓ לעיל מצב )כמבואר «¿«ƒ
הרוחני  במובן נחות מצב גם שמסמל

ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ‰NÚ Y«¬»«¬»«»∆
‰·Á¯‰,הרוחני במובן e‰fLגם «¿»»∆∆

,"Ï‡¯NÈa BBÊ¯t ˙˜„ˆ"ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈
,"ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t" BÓk¿¿»≈≈¿»»ƒ
„enÏ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏkL∆»∆«¬»«¿≈ƒ
BÓk ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿¿

·e˙kL54eÎÏz È˙BwÁa Ì‡ ∆»ƒ¿À«≈≈
ÈÊ‡ ,'Bb e¯ÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â¿∆ƒ¿«ƒ¿¿¬«
˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â55, »≈∆¿∆¿ƒ
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יג h"kyz'd ,elqk h"i

"ונתּתי  ּגם ּכֹולל לפניֿזה, המנּויֹות הּברכֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכל

ּבארץ" ׁשל 56ׁשלֹום לענין מקֹום אין ּומּמילא , ְְִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּפרזֹון  ּד"חדלּו הּמּצב מתּבּטל ולכן ּומֹורא, ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָּפחד

ּביׂשראל". ּפרזֹונֹו "צדקת ונעׂשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּביׂשראל"

"צדקת ‡ÌÓה) ענין להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי »¿»ְְְְִִִֵֶַַַ

ּבזמן  ׁשהיה ּכפי ּביׂשראל", ְְְְְִִִִֵֶַָָָּפרזֹונֹו

ּבזמן  ׁשּתהיה ּבזה לּׁשלמּות ועד הּנביאה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדבֹורה

צרי ירּוׁשלים", ּתׁשב "ּפרזֹות ׁשאז ְְְִִֵֵֶַָָָָָָהּגאּולה

ּכפרּוׁש ּביׂשראל" ּפרזֹונֹו "צדקת ענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָלהיֹות

ּביׂשראל  הּקּב"ה עׂשה "צדקה ז"ל ְְְֲִֵֵַָָָָָָָָחכמינּו

ּדלכאֹורה  ּבזה, והענין האּמֹות". לבין ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻׁשּפּזרן

ּכל  את לברר יׂשראל יכֹולים אי מּובן, ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָאינֹו

הּקדּׁשה  נּצֹוצֹות ּברּור ּגם ּכֹולל ּכּלֹו, ְִֵֵַַָָָֻֻהעֹולם

ּכׁשם  ּדהּנה, ּביֹותר. רחֹוקים ּבמקֹומֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָׁשּנמצאים

לא  ּבגׁשמּיּות, ּביֹותר רחֹוק למקֹום להאיר ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹׁשּכדי

צר יׁש אּלא  ּבמקֹומֹו, ׁשּנמצא הּנר אֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמסּפיק 

ׁשעלֿ למדּורה, ועד לאבּוקה, ועד נרֹות, ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָּבכּמה

הּנמצא  החׁש את ויאיר האֹור יּגיע ּדוקא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹידּה

ותֹורה  מצוה ּב"נר ּגם הּוא ּכן רחֹוק, ְְְְִֵֵַָָָָּבמקֹום

ׁשּנמצא 57אֹור" קדּׁשה ׁשל נּצֹוץ לברר ׁשּכדי ,ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻ

אֹור להיֹות צרי ּביֹותר, רחֹוק ּגדֹול ּבמקֹום ְְְִִֵָָָָ

ּגדֹולה  ּומדּורה אבּוקה ּבדגמת ְְְְְֲֵַָָָֻּביֹותר,

ׁשּנמצאים  הּנּצֹוצֹות ּגם אליה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּמתקּבצים

ּדכתיב  ׁשלמה, ּבזמן ׁשהיה ּוכמֹו מקֹום, ְְְְְִִִִֶַָָָֹֹּברחּוק

הוי' ּכּסא על ׁשלמה "וּיׁשב מנּוחה 58ּביּה איׁש , ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ּבימיו" ּגֹו' וׁשקט וׁשלֹום קימא 59ּגֹו' ׁשאז , ְְְֶֶֶַָָָָָָ

ּבאׁשלמּותא  ּבעֹולם 60סיהרא אלקּות ּגּלּוי ׁשהיה , ְְֱֲִִֶַָָָָָָָֹ

רּבּוי  מּצד הּנה ּבּנפׁש), ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ(ועלֿאחתּֿכּמה ֿוכּמה

ׁשבא  מלּכת ּבאה הּוא, ּבמקֹומֹו ׁשהאיר ְְְִִֵֶַַָָָָהאֹור

נּצֹוצֹות  ּכל את לׁשלמה והביאּו העּמים ְְְִִִִֵֶַָָָֹֹוכל

כּו' ּבעניניהם ׁשהיּו מהּֿׁשאיןּֿכן 61הּקדּׁשה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

מארצנּו" ּגלינּו חטאינּו "מּפני ּבּנפׁש62ּכאׁשר ׁשאין כּו', הּלבבֹות ונתמעטּו , ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
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ו.)56 כג.)57שם, ו, כג.)58משלי כט, הימיםֿא ט.)59דברי כב, כו.)60שם פט"ו, שמו"ר ב. רכה, א. קנ, זח"א ראה

תשסט.)61 ע' ח"ב תער"ב המשך א. ד, במדבר לקו"ת א. ו, בראשית תו"א דיו"ט.)62ראה מוסף תפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בחומות  צורך אין הרחבה של מצב הוא הבטחוני המצב וכאשר זקופה בקומה

והגנה, שמירה ידי ÔÎÂלצורך על קוממיות', אתכם 'ואולך הברכה מלבד ¿≈
את גם מקבלים המצוות וקיום התורה ‰BÈeÓ˙לימוד ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»«¿

בחוקותי  ı¯‡a"בפרשת ÌBÏL Èz˙Â" Ìb ÏÏBk ,‰ÊŒÈÙÏ56, ƒ¿≈∆≈«¿»«ƒ»»»∆
ÏL ÔÈÚÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ‡ÏÈnÓeƒ≈»≈»¿ƒ¿»∆

‡¯BÓe „Át,האוייבים ÔÎÏÂמפני ««»¿»≈
ÔBÊ¯t eÏ„Á"c ·vn‰ Ïha˙Óƒ¿«≈««»¿»¿¿»

"Ï‡¯NÈa פרוזות ערים של הפסקה  ¿ƒ¿»≈
חומה  מוקפות בערים רק ומגורים

BBÊ¯t ˙˜„ˆ" ‰NÚÂ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿
"Ï‡¯NÈa ללא בערים לגור וחוזרים ¿ƒ¿»≈

של  הוא המצב ברוחניות וגם חומה,

וחוזק. הרחבה

˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ÌÓ‡ (‰»¿»¿≈∆«ƒ¿
BBÊ¯t ˙˜„ˆ" ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«ƒ¿

"Ï‡¯NÈa ובמעלה גבוהה ברמה ¿ƒ¿»≈
B·c¯‰יתירה, ÔÓÊa ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿«¿»

,‰‡È·p‰ ללא חיו ישראל בני כאשר «¿ƒ»
פחד  Êa‰כל ˙eÓÏMÏ „ÚÂ¿««¿≈»∆

Ê‡L ‰Ïe‡b‰ ÔÓÊa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»∆»
היעוד  חומה "BÊ¯t˙יקויים ללא ¿»

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,"ÌÈÏLe¯È ·Lz≈≈¿»»ƒ»ƒƒ¿
והקדמה הכנה "ˆ„˜˙בתור ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«

Le¯Ùk "Ï‡¯NÈa BBÊ¯tƒ¿¿ƒ¿»≈¿≈
‰NÚ ‰˜„ˆ" Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈¿»»»»
ÔÈ·Ï Ô¯ftL Ï‡¯NÈa ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈

"˙Bn‡‰ וההקדמה ההכנה כלומר, »À
ה'פיזור', עניין היא בשלימות ל'פרזונו'

ומבאר. שממשיך כפי

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÌÈÏBÎÈ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈¿ƒƒ¿»≈

¯¯·Ï מהרע הטוב את להפריד ¿»≈
לקדושה  ‰ÌÏBÚולהעלותו Ïk ˙‡∆»»»

¯e¯a Ìb ÏÏBk ,Blk תיקון À≈«≈
‰M„w‰והעלאת ˙BˆBvƒ«¿À»

ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜Óa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ
,¯˙BÈa ולא כמעט שיהודים מקומות ¿≈

תורה  לימוד בהם ואין בהם נמצאים

מצוות? וקיום

¯È‡‰Ï È„kL ÌLk ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈∆¿≈¿»ƒ
¯˙BÈa ˜BÁ¯ ÌB˜ÓÏ¿»»¿≈
¯B‡ ˜ÈtÒÓ ‡Ï ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ…«¿ƒ
‡l‡ ,BÓB˜Óa ‡ˆÓpL ¯p‰«≈∆ƒ¿»ƒ¿∆»

˙B¯ ‰nÎa C¯ˆ LÈ,למרחקים אור מפיצים רבים נרות ÚÂ„ורק ≈…∆¿«»≈¿«
,‰¯e„ÓÏ „ÚÂ ,‰˜e·‡Ï הנר מאור יותר גדול אור להם שיש «¬»¿«ƒ¿»

d„ÈŒÏÚLוהמדורה האבוקה ‰‡B¯באמצעות ÚÈbÈ ‡˜Âc ויתפשט ∆«»»«¿»«ƒ«»
Ìbהרבה ‡e‰ Ôk ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‡ˆÓp‰ CLÁ‰ ˙‡ ¯È‡ÈÂ¿»ƒ∆«…∆«ƒ¿»¿»»≈«

"¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯"a57, ¿≈ƒ¿»¿»
רוחני באור Ï·¯¯המאירים È„kL∆¿≈¿»≈

˜„M‰ולהעלות לתקן  ÏL ıBvƒ∆¿À»
,¯˙BÈa ˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿»»¿≈

¯B‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ של אור רוחני, »ƒƒ¿
ומצוות, BÈa˙¯,תורה ÏB„b»¿≈

‰¯e„Óe ‰˜e·‡ ˙Ó‚„a¿À¿«¬»¿»
‰ÈÏ‡ ÌÈˆa˜˙nL ‰ÏB„b¿»∆ƒ¿«¿ƒ≈∆»

אור  ממנה ‰BˆBvp˙ומקבלים Ìb««ƒ
,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
‰ÓÏL ÔÓÊa ‰È‰L BÓÎe¿∆»»ƒ¿«¿……

dÈaהמלך, ·È˙Îc בו שכתוב ƒ¿ƒ≈
‡qk ÏÚ ‰ÓÏL ·LiÂ"«≈∆¿……«ƒ≈

'ÈÂ‰58'Bb ‰ÁeÓ LÈ‡ , ¬»»ƒ¿»
"ÂÈÓÈa 'Bb Ë˜LÂ ÌBÏLÂ59, ¿»»∆∆¿»»

Ê‡L ישראל עם של הרוחני המצב ∆»
השלימות  הזוהר וכדברי מושלם, היה

בו  למצב נמשלה ÈÒ‰¯‡הזו ‡ÓÈ«̃¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a60, עומד הירח ¿«¿»»

באמצע  הירח כמצב בשלימותו,

‡e˜Ï˙החודש, Èelb ‰È‰L∆»»ƒ¡…
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ) ÌÏBÚa»»¿««««»

LÙpa ‰nÎÂ מבני אחד כל של ¿«»«∆∆
‰‡B¯ישראל  Èea¯ „vÓ ‰p‰ ,(ƒ≈ƒ«ƒ»

והחזק  המלך È‡‰L¯הגדול שלמה ∆≈ƒ
,‡e‰ BÓB˜Óa ממקומו שיצא מבלי ƒ¿

למרחקים, L·‡והלך ˙kÏÓ ‰‡a»»«¿«¿»
רחוקה ‰ÌÈnÚממדינה ÏÎÂ¿»»«ƒ

‡˙האחרים  ‰ÓÏLÏ e‡È·‰Â¿≈ƒƒ¿……∆
eÈ‰L ‰M„w‰ ˙BˆBv Ïk»ƒ«¿À»∆»

'eÎ Ì‰ÈÈÚa61, ניצוצות וכך ¿ƒ¿¿≈∆
רחוקים  במקומות ש'נפלו' הקדושה

והתעלו  תוקנו ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óביותר
¯L‡k ישראל בני של הרוחני המצב «¬∆

של  במצב eÈ‡ËÁירוד, ÈtÓ"ƒ¿≈¬»≈
"eˆ¯‡Ó eÈÏb62eËÚÓ˙Â , »ƒ≈«¿≈¿ƒ¿«¬
,'eÎ ˙B··l‰ רוחני אור בהם ואין «¿»
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`irye`יד iax xn`

ׁשלמה, ּבזמן ׁשהיה ּכמֹו אלקּות ּגּלּוי ְְְֱִִֶַָָָָֹֹֹּובעֹולם

אּלא  ׁשּלאחריו, ּבּדֹורֹות ׁשהיה ּכמֹו לא ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹואפילּו

ועבֹודתֹו ּבעֹולם, והסּתר ּבהעלם הּוא ְְְְֱֲֵֵֶֶַָָָֹאלקּות

ּוביגיעה  ּבקׁשי לֹו ּבאה הּיׂשראלי האיׁש ְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹׁשל

להיֹות  יּוכל אי הּׁשאלה נׁשאלת ואםּֿכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּגדֹולה,

ׁש"ּצדקה  הּוא, הענין א ּכּלֹו. העֹולם ּכל ְְִֵֶַָָָָָָָֻּברּור

אחד  האּמֹות, לבין ׁשּפּזרן ּביׂשראל הּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻעׂשה

ּגֹולה  מּכם ואחד לברּבריא ּגֹולה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָמּכם

האיׁש63לסרמטיא" את מביא ׁשהּקּב"ה הינּו, , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּקדּׁשה  נּצֹוץ נמצא ׁשּבֹו לּמקֹום סמּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻהּיׂשראלי 

למּלא  ּביכלּתֹו ועלֿידי ֿזה לבררֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּצרי

אפילּו ּבעלמאּֿדין נׁשמתֹו ּוׁשליחּות ְְְְְֲִִִִֵַָָָּתפקידֹו

לעניני  להּגיע יכֹול ׁשאינֹו הּוא, עבֹודתֹו ער ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלפי

אּלא  ּדא', סביל מֹוחא ּכל ׁש'ּלאו נעלים ֲֲִִֶֶַָָָָָָָעבֹודה

ּבחּיי  ּברּוחנּיּות, חל ּבלבּוׁשי לבּוׁש ְְְְִִִֵֵַָָֹּבהיֹותֹו

ׁשליח  את ממּלא הּוא נׁשמתֹוהּיֹוםֿיֹום, ּות ְְְִִֵֶַַָ

הּמּתרים, ּדברים וׁשֹותה ׁשאֹוכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻעלֿידיֿזה

עלּֿפי  ּומתנהג האסּורים, הּדברים את ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָודֹוחה

הּמיחדים  ּבּנסיֹונֹות ועֹומד ּומצֹות, ְְְְִִִֵַַַָָֻהּתֹורה

עליכם" אני "מעלה ואז זה, ּובמקֹום ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבזמן

הּנה  הּדֹורֹות, ׁשּנתמעטּו ּבמּצב ׁשּגם הינּו, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָכּו',

אדם" נׁשמת הוי' ("נר הּנר עלֿידי הקטן 64ּגם ( ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ועד  הּנּצֹוצֹות, והעלאת ּברּור נעׂשה ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָׁשּלֹו,

ּבקדּׁשה. ְְְִִֶַַָֻׁשּמתּכּללים

"(צדקת)p‰Â‰ו) ּבתבת הּפרּוׁש על נֹוסף ¿ƒ≈ְְִֵֵַַַַָ

ּפּזּור, מּלׁשֹון (ּביׂשראל)" ְְְְִִִִֵָּפרזֹונֹו

ׁשּבֹו הּמקֹום אל להביאם האּמֹות", לבין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻ"ׁשּפּזרן

עלֿידי  ּגם לבררם ׁשּיּוכלּו ּכדי הּנּצֹוצֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנמצאים

ּפּזּור  ענין והּוא ּפּזּור, ׁשל ענין עֹוד יׁשנֹו קטן, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָנר

ּכדלקּמן. כּו', האֹוצרֹות ְְְִִַָָָּובזּבּוז

ÔÈÚ‰Â העבֹודה ּופֹועלת נעׂשית ּכיצד מּובן, אינֹו עדין ּדלכאֹורה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבקׁשי  ּבא ענין וכל הּלבבֹות, ׁשּנתמעטּו לאחרי אּלה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבדֹורֹותינּו

אתי  ּכדין ּברגלין, רגלין "מטּו ּכאׁשר ׁשּדוקא יּתכן ואי וכּו', ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּגדֹול
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתוקף  LÙpaהמאיר ÔÈ‡L היהודי ‡e˜Ï˙בכלל ÌÏBÚ·eשל Èelb ∆≈«∆∆»»ƒ¡…

‡Ï eÏÈÙ‡Â ,‰ÓÏL ÔÓÊa ‰È‰L BÓk פחותה ברמה אלוקות גילוי ¿∆»»ƒ¿«¿……«¬ƒ…
ÂÈ¯Á‡lLמזו  ˙B¯Bca ‰È‰L BÓk,המלך שלמה ‡l‡אחרי ¿∆»»«∆¿«¬»∆»

,ÌÏBÚa ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ‡e‰ ˙e˜Ï‡ ומגושם חומרי הוא העולם ¡…¿∆¿≈¿∆¿≈»»
האור  על ומסתיר מכסה הוא ולכן

אותו  ומחייה בתוכו שקיים האלוקי

B˙„B·ÚÂ הרוחניתLÈ‡‰ ÏL «¬»∆»ƒ
ÈÏ‡¯Ni‰ היהודיBÏ ‰‡a «ƒ¿¿≈ƒ»»

ŒÌ‡Â ,‰ÏB„b ‰ÚÈ‚È·e ÈL˜a¿…ƒƒƒ»¿»¿ƒ
‰Ï‡M‰ ˙Ï‡L Ôk שנשאלה ≈ƒ¿∆∆«¿≈»

Ïkלעיל  ¯e¯a ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ CÈ‡≈«ƒ¿≈»
?Blk ÌÏBÚ‰»»À

‰˜„v"L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿»»
Ô¯ftL Ï‡¯NÈa ‰"aw‰ ‰NÚ»»«»»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
‰ÏBb ÌkÓ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ÔÈ·Ï¿≈»À∆»ƒ∆∆

„Á‡Â ‡È¯a¯·Ï‰ÏBb ÌkÓ ¿«¿∆¿»¿∆»ƒ∆∆
"‡ÈËÓ¯ÒÏ63, יהודים ולמעשה ¿«¿«¿»

העולם, ברחבי רבות במדינות מפוזרים

˙‡ ‡È·Ó ‰"aw‰L ,eÈ‰«¿∆«»»≈ƒ∆
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡‰היהודיCeÓÒ »ƒ«ƒ¿¿≈ƒ»

ıBvקרוב  ‡ˆÓ BaL ÌB˜nÏ«»∆ƒ¿»ƒ
ŒÏÚÂ ,B¯¯·Ï CÈ¯vL ‰M„w‰«¿À»∆»ƒ¿»¿¿«

‰ÊŒÈ„Èלקרבה BzÏÎÈaהודות ¿≈∆ƒ»¿
˙eÁÈÏLe B„È˜Ùz ‡lÓÏ¿«≈«¿ƒ¿ƒ

ÔÈcŒ‡ÓÏÚa B˙ÓL הזה בעולם ƒ¿»¿»¿»≈
,‡e‰ B˙„B·Ú C¯Ú ÈÙÏ eÏÈÙ‡¬ƒ¿ƒ∆∆¬»
הוא  שבה יחסית הנמוכה ברמה גם

ה' את לעבוד ÏBÎÈמסוגל BÈ‡L∆≈»
ÌÈÏÚ ‰„B·Ú ÈÈÚÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿ƒ¿¿≈¬»«¬ƒ
,'‡c ÏÈ·Ò ‡ÁBÓ Ïk Â‡l'L∆»»»»ƒ»
הזוהר  כלשון זאת, סובל מוח כל לא

כלומר  במיוחד, עמוקים דברים לגבי

יחידי  שרק במיוחד נעלים דברים

לעשות  מסוגלים גם ‡l‡סגולה ∆»
ÏÁ ÈLe·Ïa Le·Ï B˙BÈ‰aƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌBÈŒÌBi‰ ÈiÁa ,˙eiÁe¯a גם ¿»ƒ¿«≈«

הזה  ‡˙במצב ‡lÓÓ ‡e‰¿«≈∆
B˙ÓL ˙eÁÈÏL ומעלה ומברר ¿ƒƒ¿»

של  ותיקון בירור ופועל הניצוצות את

ÏÎB‡Lהעולם  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆≈
,ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ‰˙BLÂ¿∆¿»ƒ«À»ƒ
ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ‰ÁB„Â¿∆∆«¿»ƒ

,ÌÈ¯eÒ‡‰ גם מתבררים וכך »¬ƒ
השימוש  עלֿידי המותרים הדברים

בהם השימוש אי עלֿידי האסורים והדברים ÈtŒÏÚבהם, ‚‰˙Óeƒ¿«≈«ƒ
ÌB˜Ó·e ÔÓÊaL ÌÈ„ÁÈn‰ ˙BBÈÒpa „ÓBÚÂ ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿≈«ƒ¿«¿À»ƒ∆ƒ¿«¿»

‰Ê,כעת נמצא הוא eÎ',שבו "ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ" Ê‡Â אף על ∆¿»«¬∆¬ƒ¬≈∆
זה  את מחשיב הקדושֿברוךֿהוא יחסית, נמוכה ברמה ה' עבודת זו שלכאורה

נעלה vÓa·לדבר ÌbL ,eÈ‰«¿∆«¿«»
Ìb ‰p‰ ,˙B¯Bc‰ eËÚÓ˙pL∆ƒ¿«¬«ƒ≈«
˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯") ¯p‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈≈¬»»ƒ¿«

"Ì„‡64,BlL ÔË˜‰ האור ) »»«»»∆
שלו  ה' מעבודת המאיר יחסית המועט

˙‡ÏÚ‰Â ¯e¯a ‰NÚ«¬∆≈¿«¬»«
ÌÈÏlk˙nL „ÚÂ ,˙BˆBvp‰«ƒ¿«∆ƒ¿«¿ƒ

‰M„˜a קטנים אש ניצוצות כמו «¿À»
והופכים  גדולה באבוקה שנכללים

ממנה. חלק להיות

Le¯t‰ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â (Â¿ƒ≈»««≈
BBÊ¯t (˙˜„ˆ)" ˙·˙a¿≈«ƒ¿«ƒ¿
,¯eft ÔBLlÓ "(Ï‡¯NÈa)¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

דרשו זה ÔÈ·Ïשעל Ô¯ftL"∆ƒ¿»¿≈
Ï‡ Ì‡È·‰Ï ,"˙Bn‡‰»À«¬ƒ»∆
ÌÈ‡ˆÓ BaL ÌB˜n‰«»∆ƒ¿»ƒ
Ì¯¯·Ï eÏÎeiL È„k ˙BˆBvp‰«ƒ¿≈∆¿¿»¿»

Ìb אפילו,ÔË˜ ¯ È„ÈŒÏÚ ««¿≈≈»»
באריכות  לעיל BÚ„כמבואר BLÈ ,∆¿

ÔÈÚ ‡e‰Â ,¯eft ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿«
˙B¯ˆB‡‰ ÊeaÊ·e ¯eft הרוחניים ƒƒ¿»»

Ôn˜Ï„k ,'eÎ שממשיך כפי ¿ƒ¿«»
ומבאר.

‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â גם ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»
ותיקון  שבירור האמור הביאור לאחר

גם  מתבצע האחרונים בדורות העולם

יחסית, נמוכה ברמה ה' עבודת ידי  על

˙ÈNÚ „ˆÈk ,Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»≈««¬≈
ומשפיעה ÏÚBÙe˙מתבצעת  ∆∆
‰„B·Ú‰ ישראל בני של הרוחנית »¬»

È¯Á‡Ï ,‰l‡ eÈ˙B¯B„a¿≈≈∆¿«¬≈
ÔÈÚ ÏÎÂ ,˙B··l‰ eËÚÓ˙pL∆ƒ¿«¬«¿»¿»ƒ¿»
CÈ‡Â ,'eÎÂ ÏB„b ÈL˜a ‡a»¿…ƒ»¿¿≈

¯L‡k ‡˜ÂcL ÔÎzÈ בלשון ƒ»≈∆«¿»«¬∆
ÔÈÏ‚¯a,הזוהר  ÔÈÏ‚¯ eËÓ"»«¿ƒ¿«¿ƒ
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טו h"kyz'd ,elqk h"i

ּדעקבתא 65מׁשיחא" ּדרא האחרֹון, ׁשהּדֹור הינּו, , ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמרּו הּסימנים ּכל ּבֹו ׁשּנתקּימּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָּדמׁשיחא,

ּדרא" "אכׁשּור סֹוטה, מּסכת סֹוף ְְֶֶַַַָָָָָּבּגמרא

ׁשּיביא 66ּבתמיהה  הּדֹור יהיה זה ּדֹור ּדוקא הּנה , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

'ּבעל  ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין א הּמׁשיח. ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת

"צדקת  ּבדּבּורֿהּמתחיל ּבארּכה ְְְְֲִִִַַַַַָָֻֻהּגאּלה'

תקס"ט  ּבדּבּורֿהּמתחיל 67ּפרזֹונֹו" ועלּֿדרֿזה , ְְְְִִִֶֶֶַַַ

האמצעי  לאדמֹו"ר ּפרזֹונֹו" ּובדּבּור68ֿ"צדקת , ְְְְְִִִִֶַַָָָ

(ׁשּנדּפס  צדק' לה'ּצמח ּפרזֹונֹו" "צדקת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַהּמתחיל

ּבׁשּלח  ּפרׁשת הּתֹורה' יׁשנֹו69ּב'אֹור ׁשּכאׁשר ,( ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשהּמלחמה  ּבׁשעה הּנה מלחמה, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָענין

את  ּומבזּבז מפּזר הּמל אזי ּביֹותר, קׁשה ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנעׂשית

ׁשלֹום  ׁשּבׁשעת היֹות ּדעם והינּו, אֹוצרֹותיו. ְְְְְֱִִֶַַָָָּכל

אֹותם, מראה אינֹו ואפילּו ּבאֹוצרֹות נֹוגע ְֲִֵֵֵֶַַַָָָאינֹו

ואצרּו הּוא ׁשאצר יקר, מּכל יקר הֹון ְְְִִֶַָָָָָָָָלהיֹותם

ּבׁשביל  מּכלֿמקֹום אבֹותיו, ואבֹות ְֲֲֲִִִַָָָָאבֹותיו

ּכל  את הּמל ּפֹותח ּבּמלחמה, ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנּצחֹון

מהם  ונֹותן אֹותם ׁשּמראה רק ולא ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹאֹוצרֹותיו,

ּפּזּור  ׁשל ּבאפן זאת ׁשעֹוׂשה זאת, עֹוד אּלא ְִֶֶֶֶֶָֹֹֹכּו',

ּבזה, וכּיֹוצא זין ּכלי ּבהם לקנֹות ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּובזּבּוז,

הּיקרים  האֹוצרֹות ּבער רק לא ּפחּותים ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹענינים

לפעל  ּכדי זה וכל הענינים , ׁשאר ּבער ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

ּבּמלחמה. הּנּצחֹון ְִִֶַַָָָאת

LÈÂ הּוא אחד ׁשּבפרט הּפּזּור, ּבענין להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִֶֶַַָָ

הּפרזֹות"). ("ערי ּד"ּפרזֹון" הענין ְְְְִֵֵֶַָָָָָהפ

העּדר  על מֹורים "ּפרזֹון" וגם "ּפּזּור" ּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַָּדהּנה,

חֹומה  מּקפֹות ׁשאינן הּפרזֹות" "ערי ּכי ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻההגּבלה,

הּוא  "ּפּזּור" וכן החֹומה, הגּבלת ּבהן אין -ְְִֵֵֶַַַָָָ

ׁשעלּֿפי  וההגּבלה הּמדידה הפ ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנתינה

ׁשענין  ּביניהם, חּלּוק ּגם יׁש אמנם, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׂשכל.
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הרמ"ז.)65 ובפי' א רנח, וש"נ.)66זח"ב ובפירש"י. ב לט, החדשה )67יבמות (בהוצאה ואילך ב שמט, בשלח בתו"ח נדפס

ואילך. תרפה ע' בשלח אוה"ת – כו' הגהות ועם ואילך). סע"ד רלט, ח"א (בהוצאה )68– ואילך א שכב, בשלח תו"ח

לאדמו"ר  תשובה שערי ואילך. תתקפט ע' ח"ב תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי גם וראה ואילך). ד רכא, ח"א – החדשה

ואילך. ד פ, ח"ב ואילך.)69האמצעי עתר ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביותר) למטה ירידה שמתאר (ביטוי לרגליים מגיעות ‡˙Èרגליים ÔÈ„k¿≈»≈

"‡ÁÈLÓ65, משיח בא c¯‡אזי ,ÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰L ,eÈ‰ ¿ƒ»«¿∆«»«¬»»
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc של סוף הדור של הדור כלומר המשיח, עקבות ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

המשיח, לביאת הקרוב Baהגלות, eÓi˜˙pL הזה ‰ÌÈÓÈqבדור Ïk ∆ƒ¿«¿»«ƒ»ƒ
˙ÎqÓ ÛBÒ ‡¯Óba e¯Ó‡pL∆∆∆¿«¿»»«∆∆

,‰ËBÒ הזה הדור מתאפיין שבהם »
משיחא  "בעקבות שם: נאמר (וכך

תתן  הגפן יאמיר, ויוקר יסגא, חוצפא

תיהפך  ומלכות ביוקר, והיין פרייה

יהיה  וועד בית תוכחת, ואין למינות,

ישום, והגבלן יחרב, והגליל לזנות,

ולא  לעיר מעיר יסובבו הגבול ואנשי

ויראי  תסרח, סופרים וחכמות יחוננו,

נעדרת, תהא והאמת ימאסו, חטא

יעמדו  זקנים ילבינו, זקנים פני נערים

קמה  בת אב, מנוול בן קטנים, מפני

אנשי  איש אויבי בחמותה, כלה באמה,

אינו  הבן הכלב, כפני הדור פני ביתו,

לנו  יש מה ועל מאביו, מתבייש

שבשמים"), אבינו על להישען

‰‰ÈÓ˙a "‡¯c ¯eLÎ‡"66, «¿»»ƒ¿ƒ»
¯Bc‰ ‰È‰È ‰Ê ¯Bc ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»∆ƒ¿∆«

?ÁÈLn‰ ˙‡ ‡È·iL∆»ƒ∆«»ƒ«
¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈

'‰l‡b‰ ÏÚa' שי"ט הזקן אדמו"ר «««¿À»
(בשנת  ממאסרו גאולתו יום הוא כסלו

Œ¯ea„aתקנ"ט) ‰k¯‡a«¬À»¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ בפסוק הפותח במאמר ««¿ƒ

"BBÊ¯t משנת "ˆ„˜˙ ƒ¿«ƒ¿
67‰ÊŒC¯cŒÏÚÂתקס"ט  בתוכן , ¿«∆∆∆

גם מבואר ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒדומה
¯"BÓ„‡Ï "BBÊ¯t ˙˜„ˆ"ƒ¿«ƒ¿»«¿

ÈÚˆÓ‡‰68ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„·e , »∆¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ
ÁÓv'‰Ï "BBÊ¯t ˙˜„ˆ"ƒ¿«ƒ¿¿«∆«
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a Òt„pL) '˜„∆̂∆∆ƒ¿«¿«»

ÁlLa ˙L¯t69¯L‡kL ,( »»«¿««∆«¬∆
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚ BLÈ שתי בין ∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»

למשל, ÚLa‰מדינות, ‰p‰ƒ≈¿»»
‰L˜ ˙ÈNÚ ‰ÓÁÏn‰L∆«ƒ¿»»«¬≈»»

CÏn‰ ÈÊ‡ ,¯˙BÈa מאד הרוצה ¿≈¬««∆∆

הרב  הקושי למרות במלחמה ‡ÂÈ˙B¯ˆBלנצח Ïk ˙‡ ÊaÊ·Óe ¯fÙÓ¿«≈¿«¿≈∆»¿»
המיוחל. הניצחון את להשיג ÌBÏLכדי ˙ÚLaL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆ƒ¿«»

לנצח  עליו בה מלחמה Ú‚Bכשאין BÈ‡ המלך˙B¯ˆB‡a משתמש ולא ≈≈«»»
‡Ì˙Bבהם  ‰‡¯Ó BÈ‡ eÏÈÙ‡Â,אחד È˜¯לאף ÔB‰ Ì˙BÈ‰Ï «¬ƒ≈«¿∆»ƒ¿»»»

¯˜È ÏkÓ,היטב עליו לשמור שצריך ƒ»»»
‡e‰ ¯ˆ‡L עצמו e¯ˆ‡Âהמלך ∆»«¿»¿

ÂÈ˙B·‡ ˙B·‡Â ÂÈ˙B·‡ לאורך ¬»«¬¬»
רבות, ÏÈ·Laשנים ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿ƒ

Á˙Bt ,‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰«ƒ»«ƒ¿»»≈«
ÂÈ˙B¯ˆB‡ Ïk ˙‡ CÏn‰ שבזמן «∆∆∆»¿»

וגנוזים, חתומים הם ¯˜שלום ‡ÏÂ¿…«
Ì˙B‡ ‰‡¯nL לאחריםÔ˙BÂ ∆«¿∆»¿≈

Ì‰Ó שינצחו כדי הצבא לאנשי ≈∆
Ê‡˙,במלחמה  „BÚ ‡l‡ ,'eÎ∆»…

¯eft ÏL ÔÙ‡a ˙‡Ê ‰NBÚL∆∆…¿…∆∆ƒ
ÈÏk Ì‰a ˙B˜Ï È„k ,ÊeaÊ·eƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈
ÌÈÈÚ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÔÈÊ«ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ

C¯Úa ˜¯ ‡Ï ÌÈ˙eÁt אל יחסית ¿ƒ…«¿∆∆
Ìb ‡l‡ ÌÈ¯˜i‰ ˙B¯ˆB‡‰»»«¿»ƒ∆»«

ÌÈÈÚ‰ ¯‡L C¯Úa דברים ¿∆∆¿»»ƒ¿»ƒ
האוצרות, כמו יקר הון שאינם רגילים

‰Ê ÏÎÂ של והבזבוז הפיזור כל ¿»∆
הוא  ‡˙האוצרות ÏÚÙÏ È„k¿≈ƒ¿…∆

.‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰«ƒ»«ƒ¿»»
,¯eft‰ ÔÈÚa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

„Á‡ Ë¯ÙaL מסויים ‰e‡בהיבט ∆ƒ¿»∆»
È¯Ú") "ÔBÊ¯t"c ÔÈÚ‰ CÙ‰≈∆»ƒ¿»¿¿»»≈

"˙BÊ¯t‰.(חומה מוקפות שאינן «¿»
"¯eft" Ìb ,‰p‰c ובזבוזÌ‚Â ¿ƒ≈«ƒ¿«

"ÔBÊ¯t" חומה ÏÚללא ÌÈ¯BÓ ¿»ƒ«
È¯Ú" Èk ,‰Ïa‚‰‰ ¯cÚ‰∆¿≈««¿»»ƒ»≈
˙BÙwÓ ÔÈ‡L "˙BÊ¯t‰«¿»∆≈»À»
˙Ïa‚‰ Ô‰a ÔÈ‡ - ‰ÓBÁ»≈»∆«¿»«
‡e‰ "¯eft" ÔÎÂ ,‰ÓBÁ‰«»¿≈ƒ

‰È˙ במיוחד ונדיבה גדולה ¿ƒ»
‰„È„n‰ CÙ‰ ‡È‰L∆ƒ≈∆«¿ƒ»
ÏÎN ÈtŒÏÚL ‰Ïa‚‰‰Â¿««¿»»∆«ƒ≈∆
זה  דומים ו'פרזון' 'פיזור' זו ומבחינה

שני ‡ÌÓ,לזה. Ìbמצד LÈ , »¿»≈«
˜elÁ הבדלÔÈÚL ,Ì‰ÈÈa ƒ≈≈∆∆ƒ¿«
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`irye`טז iax xn`

העיר, ׁשל החֹומה הסרת אּלא אינֹו ְֲִֵֶֶַַַָָָָָה"ּפרזֹון"

ואדרּבה, ּבמקֹומּה, נׁשארת עצמּה העיר ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָאבל

ּבמּצב  והתיּסדּות, ּבּסּוס ּביתר ּבמקֹומּה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשעֹומדת

אֹויב. מּפני ּבהגנה צר ׁשאין ּכיון מנּוחה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל

ּבאפן  הּוא והּבזּבּוז הּפּזּור ענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבמקֹומם, ׁשהיּו הענינים את ְְִִִִִֶֶֶָָָָׁשּמֹוציאים

זה  ׁשּתמּורת והינּו, אחר, למקֹום אֹותם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָּומביאים

ּובפרט  ּובמקֹומֹו, ּברׁשּותֹו היּו אּלּו ְְְְִִִִִֵֶָָָׁשענינים

אׁשר  ,הּמל ׁשל האֹוצרֹות אֹודֹות מדּבר ְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָֻּכאׁשר

– ּבעצמֹו הּמל מּלבד אֹותם ראתה" לא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ"עין

רחֹוק. למקֹום עד אֹותם ּומפּזרים ְְְְְְִִַַַָָָמבזּבזים

ÔÈÚ‰Â ה ּבּדרּוׁשים ּבארּכה ּכּמבאר ּנ"ל,ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֶַַַַַָָָֹֻ

ּכחֹות  נּתנּו האחרֹונים ְֲִִֶַַָֹׁשּבּדֹורֹות

ׁשעלֿ מסירתֿנפׁש, ׁשל הּכח ּובפרט ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻמיחדים,

ּוׁשמדֹות  הּגזרֹות ּכל ּבפני לעמד יּוכלּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹידיֿזה

וקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד ּולהמׁשי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָרחמנאֿלצלן,

מּדת  מּצד היא העבֹודה ּוכללּות ְְֲִִִִַַַָָָהּמצֹות,

ׁשאלֹות, ּכּמה יׁשנן ׁשּכאׁשר הינּו, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּנּצחֹון,

וׁשקלאֿ לוּכּוח נכנס אינֹו והסּתרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהעלמֹות

אֹומר  אּלא והסּברה, והבנה ׂשכל עלּֿפי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוטריא

רצֹון  עלּֿפי מתנהג ולכן ּבּתֹורה, ּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּכ

לא  ּגם ּדבר, ׁשּום לֹו נֹוגע ולא הּתֹורה, ְְִֵַַַָָָֹֹוצּוּוי

העבד  ּכעבֹודת ׁשּלֹו, וההּׂשגה וההבנה ְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרצֹון

היא  ׁשעבֹודתֹו [ועד האדֹון רצֹון את ְְֲִֶֶֶֶַָָָׁשעֹוׂשה

ּבירּוׁשלמי  ׁשּמצינּו מּתניא,70עלּֿדר רּבי אֹודֹות ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

אף  מּגרמיּה", ּכרע הוה למֹודים, מטי הוה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ"ּדכד

אחר  ּבענין טרּודה היתה ],71ׁשּמחׁשבּתֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּכמֹו הּנּצחֹון, מּדת מּצד היא זֹו ְְִִִִֶַַַַָָָׁשהנהגה

יּנחם,72ׁשּכתּוב  ולא יׁשּקר לא יׂשראל נצח ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ

הבנה  ׂשכל עלּֿפי אינֹו הּנּצחֹון ענין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכללּות

לנּצח  ּבׁשביל הּכחֹות את מבזּבז ׁשּלכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהסּברה,

אם  ׂשכל עלּֿפי ּולׁשער  לחּׁשב מּבלי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמלחמה,

אדם" קרּויין ׁש"אּתם [ּדכיון למעלה הּוא ועלּֿדרֿזה הּדבר. עלֿׁשם 73ּכדאי , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
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סה"ד.)70 פ"ב שם.)71ברכות משה כט.)72פני טו, רע"א.)73שמואלֿא סא, יבמות לא. לד, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÔBÊ¯t"‰ העיר את המקיפה חומה ‰ÓBÁ‰העדר ˙¯Ò‰ ‡l‡ BÈ‡ «¿»≈∆»¬»««»

dÓB˜Óa ˙¯‡L dÓˆÚ ¯ÈÚ‰ Ï·‡ ,¯ÈÚ‰ ÏL גם עמדה בו ∆»ƒ¬»»ƒ«¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»
חומה, מוקפת Òeqaכשהיתה ¯˙Èa dÓB˜Óa ˙„ÓBÚL ,‰a¯„‡Â¿«¿«»∆∆∆ƒ¿»¿∆∆ƒ

,˙e„qÈ˙‰Â כי חומה, מוקפת כשהייתה לכן, קודם הייתה מאשר יותר עוד ¿ƒ¿«¿
היא  העיר ÁeÓ‰,כעת ÏL ·vÓa¿«»∆¿»

ÈtÓ ‰‚‰a C¯ˆ ÔÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈…∆«¬»»ƒ¿≈
ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .·ÈB‡≈«∆≈≈ƒ¿«
ÔÙ‡a ‡e‰ ÊeaÊa‰Â ¯eft‰«ƒ¿«ƒ¿¿…∆
eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆»

ÌÓB˜Óa,וגנוזים סגורים במקומות ƒ¿»
,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì˙B‡ ÌÈ‡È·Óe¿ƒƒ»¿»«≈
ÌÈÈÚL ‰Ê ˙¯eÓzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«∆∆ƒ¿»ƒ

eÈ‰ el‡ והבזבוז הפיזור לפני ≈»
Ë¯Ù·e ,BÓB˜Ó·e B˙eL¯aƒ¿ƒ¿ƒ¿»
˙B¯ˆB‡‰ ˙B„B‡ ¯a„Ó ¯L‡k«¬∆¿À»»»

¯L‡ ,CÏn‰ ÏL זמן שבא עד ∆«∆∆¬∆
‡Ì˙Bהבזבוז  "‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ"«ƒ…»¬»»

Y BÓˆÚa CÏn‰ „·lÓƒ¿««∆∆¿«¿
„Ú Ì˙B‡ ÌÈ¯fÙÓe ÌÈÊaÊ·Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»«

¯BÁ˜.שמגיעים  ÌB˜ÓÏ¿»»
של  המשמעות את ומבאר וממשיך

הנמצאות  פרזות ערי בין ההבדל

שהדברים  כך אוצרות לבזבוז במקומן,

שהוא  כפי רחוק, יגיעו היקרים

הדברים. ורוחניות בפנימיות

‰k¯‡a ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»«¬À»
ÌÈLe¯caחסידות ‰Ï"p,מאמרי «¿ƒ««

 ÌÈB¯Á‡‰ ˙B¯BcaLez לכל ∆«»«¬ƒƒ¿
ÌÈ„ÁÈÓיהודי ˙BÁk ניתנו שלא …¿À»ƒ

הקודמים, ÏLבדורות Ák‰ Ë¯Ù·eƒ¿»«…«∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,LÙŒ˙¯ÈÒÓ¿ƒ«∆∆∆«¿≈∆
˙B¯Êb‰ Ïk ÈÙa „ÓÚÏ eÏÎeÈ¿«¬…ƒ¿≈»«¿≈
ÔÏˆÏŒ‡ÓÁ¯ ˙B„ÓLe¿»«¬»»ƒ¿»
דווקא  שקיימים הקשים והניסיונות

האחרונים, CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒבדורות
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿

הקשיים, כל «¿eÏÏÎe˙למרות
‰„B·Ú‰'ה עבודת כלל, בדרך »¬»

האחרונים cÓ˙בדורות „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ«
,ÔBÁvp‰ על להתגבר והצורך הרצון «ƒ»

אותם  ולנצח וההסתרים ההעלמות

‰nk ÔLÈ ¯L‡kL ,eÈ‰«¿∆«¬∆∆¿»«»
˙BÏ‡L,ומבוכות ‰BÓÏÚ˙ספיקות ¿≈«¿»

ÁekÂÏ ÒÎ BÈ‡ ,ÌÈ¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«

‡È¯ËÂŒ‡Ï˜LÂ ודיון,‰¯aÒ‰Â ‰·‰Â ÏÎN ÈtŒÏÚ,כלומר ¿«¿»¿«¿»«ƒ≈∆«¬»»¿«¿»»
והגיון  שכל של וחישובים בכלים איננה לכך ‡ÓB¯ההתייחסות ‡l‡ היהודי ∆»≈

הניסיונות מול ¯ˆÔBהעומד ÈtŒÏÚ ‚‰˙Ó ÔÎÏÂ ,‰¯Bza ·e˙k CkL∆»»«»¿»≈ƒ¿«≈«ƒ¿
,¯·c ÌeL BÏ Ú‚B ‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ ÈeeˆÂקושי בשום להתחשב Ìbמבלי ¿ƒ«»¿…≈«»»«

·‰‰Â‰אפילו ÔBˆ¯‰ ‡Ï…»»¿«¬»»
BlL ‰‚O‰‰Â להתחשב מבלי ¿««»»∆

שלו, האישיים ובהבנה ברצון אפילו

˙‡ ‰NBÚL „·Ú‰ ˙„B·Úk«¬«»∆∆∆∆∆
ÔB„‡‰ ÔBˆ¯ בעבודתו מערב ואיננו ¿»»

משלו  אישיים »¿[ÚÂ„רצונות
B˙„B·ÚL'ה את העובד היהודי של ∆¬»

ה' לרצון והתבטלות מסירות מתוך היא

שהעבודה  כך כדי C¯cŒÏÚעד ‡È‰ƒ«∆∆
ÈÓÏLe¯Èa eÈˆnL70˙B„B‡ ∆»ƒƒ«¿ƒ

ÈËÓ ‰Â‰ „Îc" ,‡ÈzÓ Èa«̄ƒ««¿»¿«¬»»≈
,"dÈÓ¯bÓ Ú¯k ‰Â‰ ,ÌÈ„BÓÏ¿ƒ¬»»«ƒ«¿≈
'מודים' לברכת מגיע היה שכאשר

כורע  היה 'שמונהֿעשרה' בתפילת

‰È˙‰מעצמו, Bz·LÁnL Û‡«∆«¿«¿»¿»
¯Á‡ ÔÈÚa ‰„e¯Ë71 מאחר וזאת ¿»¿ƒ¿»«≈

היו  שלו והמציאות שלו שהרצונות

ה'], לרצון BÊבטלים ‰‚‰‰L של ∆«¿»»
ומעבר  מעל ה' לעבודת מסירות

השכל  עלֿפי vÓ„למתחייב ‡È‰ƒƒ«
·e˙kL BÓk ,ÔBÁvp‰ ˙cÓ72 ƒ««ƒ»¿∆»

הקדושֿברוךֿהוא  לגבי שמואל בספר

‡ÏÂ ¯wLÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Áˆ≈«ƒ¿»≈…¿«≈¿…
,ÌÁpÈ על רומז ישראל" "נצח והלשון ƒ»≈

הניצחון  ÔÈÚמידת ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«
ÔBÁvp‰ במלחמה לנצח החזק הרצון «ƒ»

‰·‰ ÏÎN ÈtŒÏÚ BÈ‡≈«ƒ≈∆¬»»
ÔÎlL ,‰¯aÒ‰Â עניין שכל מאחר ¿«¿»»∆»≈

הוא  היהודי ÊaÊ·Óעלֿשכלי הניצחון ¿«¿≈
ה' את ‰BÁk˙העובד ומשתמש ‡˙ ∆«…

המסירותֿנפש ÁvÏבכוח ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«≈«
·MÁÏ ÈÏaÓ ,‰ÓÁÏna«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
È‡„k Ì‡ ÏÎN ÈtŒÏÚ ¯ÚLÏe¿«≈«ƒ≈∆ƒ¿«

¯·c‰ שיקולים בחשבון לקחת מבלי «»»
תועלת. של

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»
˜¯ÔÈÈeבאלוקות Ìz‡"L ÔÂÈÎc]¿≈»∆«∆¿ƒ
"Ì„‡73, יחזקאל בנבואת נאמר »»
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יז h"kyz'd ,elqk h"i

לעליֹון  יׁשנֹו74אּדּמה למעלה ׁשּגם מּובן הרי , ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכתיב  ּדהּנה זה], חמּוץ 75ענין מאדֹום ּבא זה מי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָ

הּמלחמה  ענין ׁשּזהּו וגֹו', מּבצרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבגדים

מּובן, אינֹו ולכאֹורה ּבאדֹום, הּקּב"ה ְְֱִֵֶֶֶַָָָָׁשעֹוׂשה

זה  ׁשּבגלל לאדֹום, יׁש מקֹום ּתפיסת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָאיזה

ּכ ּכדי ועד עּמהם, להּלחם הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיצטר

"ּכל  ענין להיֹות יצטר הּמלחמה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבׁשביל

אגאלּתי" ּדאףֿעלּֿפי 76מלּבּוׁשי הינּו, , ְְְְְִִֶַַַַַָ

הּוא" ּכהן נעׂשה 77ׁש"אלקיכם מּכלֿמקֹום , ֱֲִֵֵֶֶַָָָֹֹ

("ּכל  הּטהרה הפ ׁשל ענין ּכביכֹול ְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָאצלֹו

הענין  להיֹות צרי ׁשּלכן אגאלּתי"), ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמלּבּוׁשי

ּבנּורא" ׁשהּמלחמה 77ּד"טביל הּוא, הענין א . ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

יׂשראל  "נצח ענין מּצד היא אדֹום ְְֱִִִִִֵֵַַַָעם

לא  זה ׁשּמּׁשּום יּנחם", ולא יׁשּקר לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ(ּדלמעלה)

ּוכמֹו אחד, יהּודי אפילּו לעזב הּקּב"ה ְְֲֲִִֶַַָָָָֹיכֹול

מּׁשם 78ׁשּכתּוב  הּׁשמים, ּבקצה נּדח יהיה "אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשהּקּב"ה  והינּו, ,"יּקח ּומּׁשם אלקי ה' ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹיקּבצ

הּיׂשראלי  האיׁש נמצא ׁשּבֹו לּמקֹום ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבא

ּגֹו' "האֹובדים ,"ּד"נּדח ּומּצב ּבמעמד ְְְֲֲִִֶַַַָָָׁשהּוא

ּגֹו' אֹוחז 79והּנּדחים" להיֹות צרי עצמֹו והּוא , ְְְְִִִִֵַַָָ

ׁשּנאמר  ּכענין מּמקֹומֹו, איׁש איׁש מּמׁש 80ּבידיו ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

יׂשראל  ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו ,81ואּתם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּכפי  הּפּזּור ענין ׁשּזהּו הּגלּות, מן ְְְִִִִִֶֶַַַָָלהֹוציאם

לי  "ּפדאני ענין ׁשּיהיה ּכדי למעלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

העֹולם" אּמֹות מּבין .82ּולבני ְִֵַָָָֻ

ּביׂשראל ÏÚÂז) הּקּב"ה עׂשה "צדקה נאמר זה ¿«ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּדיקא. "צדקה" האּמֹות", לבין ְְְְִֵֶַָָָָָֻׁשּפּזרן

אֹו הלואה ּפרעֹון אינֹו הּצדקה ענין ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּדהּנה,

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

ועוד.)74 ב. כ, א. ג, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ספר וראה יד. יד, ישעי' – הכתוב ישעי')75לשון

תרנ"ח  ואילך), קצ ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ואילך), רעח ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז הבתולה ולאחותו ד"ה וראה א. סג,

ואילך). 413 ע' חל"ט (תו"מ ותשכ"ד ואילך), קעב ע' תרנ"ח ג.)76(סה"מ סע"א.)77שם, לט, ד.)78סנהדרין ל, נצבים

יג.)79 כז, יב.)80ישעי' ג.)81שם, שם, נצבים רע"א.)82פרש"י ח, ברכות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חכמינו  אמרו כך ועל אתם" אדם מרעיתי, צאן צאני, ישראל] [בני "ואתן

(ולכן  אדם" קרויין כוכבים העובדי ואין אדם, קרויין "אתם בגמרא ז"ל

'אדם' נקראים ישראל ובני מטמאים), לא כוכבים עובדי ≈»ÌLŒÏÚקברי
ÔBÈÏÚÏ ‰nc‡74, לקד דומים הם Ô·eÓושֿברוךֿהוא,כי È¯‰ ∆«∆»∆¿¬≈»

,‰Ê ÔÈÚ BLÈ ‰ÏÚÓÏ ÌbL∆«¿«¿»∆¿ƒ¿»∆
הקיימים  האדם ענייני שאר כל כמו

ענין  מהו ומפרט למעלה], גם

באלוקות למעלה ≈p‰c¿ƒ‰הניצחון
·È˙k75,לבוא לעתיד בישעיה, ¿ƒ

הקדושֿ כיצד יראו ישראל בני כאשר

הם  באדום, נקמה עושה ברוךֿהוא

ÌB„‡Óיאמרו ‡a ‰Ê ÈÓƒ∆»≈¡
ÌÈ„‚a ıeÓÁ צבועים בבגדים ¬¿»ƒ

המלחמה B‚Â',מפני ‰¯ˆaÓƒ»¿»¿
‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ¿»»
,ÌB„‡a ‰"aw‰ ‰NBÚL∆∆«»»∆¡
‰ÊÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»≈∆
,ÌB„‡Ï LÈ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz¿ƒ«»≈∆¡
‰"aw‰ C¯ËˆÈ ‰Ê ÏÏ‚aL∆ƒ¿«∆ƒ¿»≈«»»
Ck È„k „ÚÂ ,Ì‰nÚ ÌÁl‰Ï¿ƒ»≈ƒ»∆¿«¿≈»
C¯ËˆÈ ‰ÓÁÏn‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿»≈

˙BÈ‰Ï הנבואה המשך כלשון ƒ¿
ÈLeaÏÓבישעיה  Ïk" ÔÈÚƒ¿«»«¿«

"ÈzÏ‡‚‡76, העליונים הבגדים ∆¿»¿ƒ
כביכול, ŒÛ‡cמתלכלכים, ,eÈ‰«¿¿«

Ô‰k ÌÎÈ˜Ï‡"L ÈtŒÏÚ«ƒ∆¡…≈∆…≈
"‡e‰77, אמר – הגמרא (כדברי

אלוקיכם  אבהו, לרבי המין אותו לו

תרומה", לי "ויקחו שכתוב הוא כהן

ואם  טבל, במה משה את וכשקבר

מדד  "מי כתוב הרי במים, תאמר

טבל  באש לו: אמר מים". בשעלו

והאם  יבא". באש ה' הנה "כי שכתוב

אדרבה, לו: אמר עולה, באש טבילה

"וכל  שכתוב באש, היא טבילה עיקר

במים"), תעבירו באש יבא לא אשר

להיטמא, אסור ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒולכהן
BÏˆ‡ ‰NÚֿהקדושֿברוך אצל «¬»∆¿

‰CÙהוא  ÏL ÔÈÚ ÏBÎÈ·kƒ¿»ƒ¿»∆≈∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎlL ,("ÈzÏ‡‚‡ ÈLeaÏÓ Ïk") ‰¯‰h‰«»√»»«¿«∆¿»¿ƒ∆»≈»ƒƒ¿

"‡¯ea ÏÈ·Ë"c ÔÈÚ‰77 מדברי לעיל (כמובא באש טבילה »ƒ¿»¿»ƒ¿»
נחוץ? זה כל מה לשם השאלה, ונשאלת הגמרא)

Áˆ" ÔÈÚ „vÓ ‡È‰ ÌB„‡ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«ƒ¿»»ƒ¡ƒƒ«ƒ¿«≈«
‰ÏÚÓÏc) Ï‡¯NÈ האלוקות ÌÁpÈ",היינו ‡ÏÂ ¯wLÈ ‡Ï ( ƒ¿»≈ƒ¿«¿»…¿«≈¿…ƒ»≈

‰"aw‰ ÏBÎÈ ‡Ï ‰Ê ÌeMnL∆ƒ∆…»«»»
,„Á‡ È„e‰È eÏÈÙ‡ ·ÊÚÏ«¬…¬ƒ¿ƒ∆»

·e˙kL BÓÎe78 בתורהÌ‡" ¿∆»ƒ
,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒ
EÈ˜Ï‡ '‰ Eˆa˜È ÌMÓƒ»¿«∆¿¡…∆
,eÈ‰Â ,"EÁwÈ ÌMÓeƒ»ƒ»∆¿«¿
ÌB˜nÏ BÓˆÚa ‡a ‰"aw‰L∆«»»»¿«¿«»
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡‰ ‡ˆÓ BaL∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ

vÓe·היהודי  „ÓÚÓa ‡e‰L∆¿«¬»«»
'Bb ÌÈ„·B‡‰" ,"EÁc"c¿ƒ«¬»¿ƒ

'Bb "ÌÈÁcp‰Â79‡e‰Â הקדושֿ, ¿«ƒ»ƒ¿
BÓˆÚ˙BÈ‰Ïברוךֿהוא  CÈ¯ˆ «¿»ƒƒ¿

LÈ‡ LÈ‡ LnÓ ÂÈ„Èa ÊÁB‡≈¿»»«»ƒƒ
ואחד אחד אותו BÓB˜nÓכל בו ƒ¿

נמצא, יחיד Ó‡pL¯יהודי ÔÈÚk80 ¿ƒ¿»∆∆¡«
'האובדים' על נבואה אותה בהמשך

Á‡Ï„וה'נידחים' eËwÏz Ìz‡Â¿«∆¿À¿¿∆»
Ï‡¯NÈ Èa „Á‡81Ì‡ÈˆB‰Ï , ∆»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»

¯eft‰ ÔÈÚ e‰fL ,˙eÏb‰ ÔÓƒ«»∆∆ƒ¿««ƒ
המיוחד  והמאמץ ÈÙk¿ƒוהבזבוז

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L,באלוקותÈ„k ∆¿«¿»¿≈
È·Ïe ÈÏ È‡„t" ÔÈÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿»«ƒƒ¿»«

"ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈaÓ82 שהוא ƒ≈À»»
הקדושֿברוךֿהוא, של הניצחון

כפי  הניצחון עניין שבדוגמת כביכול,

האדם  של ה' בעבודת .שהוא
‰Ê ÏÚÂ (Êֿהקדוש שפיזר הפיזור ¿«∆

האומות  בין ישראל בני את ברוךֿהוא

העניין, של המשמעויות כל (על

באריכות) לעיל »¡∆Ó‡¯כמבואר
‰"aw‰ ‰NÚ ‰˜„ˆ"¿»»»»«»»
ÔÈ·Ï Ô¯ftL Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈
Èc "‰˜„ˆ" ,"˙Bn‡‰‡˜ »À¿»»«¿»

כך  על ואומרים מדייקים ז"ל חכמינו

"צדקה". ÔÈÚשזו ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«
‰˜„v‰ הטוב מרצונו צדקה נותן האדם ‰ÂÏ‡‰כאשר ÔBÚ¯t BÈ‡ «¿»»≈≈¿«¿»»
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`irye`יח iax xn`

אּלא  ּבזה, וכּיֹוצא טֹובה עׂשּית על ׂשכר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּתׁשלּום

והּנתינה  ּדבר, ׁשּום חּיב אינֹו ׁשהּנֹותן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבאפן

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו צדקה. ּבתֹורת אּלא ל83אינּה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָ

הּצד  ּדוקא הוי' ׁשּי הּצדקה ענין אמּתית ּכי קה, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָָ

ואינֹו הּׁשלמּות, ּבתכלית ׁשלם ׁשהּוא מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָאצל

רק  ׁשּזהּו ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה אחד לאף ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹזקּוק

הּקּב"ה  עׂשה "צדקה וזהּו לבּדֹו. ְְְֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

זה  ׁשענין האּמֹות", לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּביׂשראל

להביא  האּמֹות ּבין יׂשראל את ּפּזר ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהּקּב"ה

ׁשּיּוכלּו ּכדי הּוא הרחֹוקים, הּמקֹומֹות אל ְְְְִֵֶֶַָָאֹותם

ּולהעלֹותם  ׁשם הּנמצאים הּנּצֹוצֹות את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלברר

ׁשּמפּזר  זאת, ועֹוד ה). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְִִֵֶַַַָֹֻלקדּׁשה

הּכחֹות  את להם לּתן האֹוצרֹות את ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּומבזּבז

[נֹוסף  הּנסיֹונֹות ּבכל לעמד ׁשּיּוכלּו ְְְְֲִִֶַַַָָֹהּדרּוׁשים

לבין  ׁש"ּפּזרן ּגּופא זה מּצד ׁשּנעׂשה הּסּיּוע ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

ּבנֹוגע  הן יחד", לכּלֹותן יכֹולים ׁש"אין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻהאּמֹות",

מניחים  ׁשאין ּבמדינֹות ׁשּנמצאים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָלבניֿיׂשראל

לכל  ּבנֹוגע והן ּומצֹות, ּבתֹורה לעסק ְְְְְְֲִֵֵַַָָָֹּכלל

לּנסיֹונֹות  ּביחס  הּמדינ ֹות ׁשּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבניֿיׂשראל 

ב), סעיף (ּכּנ"ל ּומדינה מדינה ׁשּבכל ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֻהּמיחדים

עֹוזרֹו" ׁש"הּקּב"ה הענין ּכללּות על ,84ונֹוסף ְְְְִֶַַָָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מעט 85ּוכמאמר עצמֹו מקּדׁש "אדם ְְְְֲֵֵַַַַַַָָ

– מּלמעלה"] הרּבה אֹותֹו מקּדׁשים ְְְְְְִִִֵַַַַָָמּלמּטה,

צדקה  ׁשל ענין אּלא סתם, טֹובה רק לא זֹו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹהרי

הּקדֹוׁשה  הּפתּוחה הּמלאה מּידֹו נֹותן ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּקּב"ה

ּדֹור,86והרחבה  ּבכל מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ּכדי  ּבתמיהה, ּדרא" ּד"אכׁשּור האחרֹון לּדֹור ְְְְֲִִֵַַַַָָָָעד

זה  ּומּצד ּוׁשליחּותֹו. ּתפקידֹו את למּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַׁשּיּוכל

ּבאפן  הּיׂשראלי האיׁש ׁשל עבֹודתֹו ּגם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹנעׂשית

ּגםּֿכן  עבֹודתֹו ועֹובד כּו', ּכחֹותיו ׁשּמפּזר ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹּכזה,

ׁשּבּדבר  הּסגּלה ּבגלל לא הינּו, צדקה, ׁשל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּבאפן

'עבֹודת  ׁשל ּבאפן אּלא מּזה, לֹו ׁשּתהיה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹוהּטֹובה

האדֹון, רצֹון את ממּלא הּוא טבעֹו ׁשּמּצד ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָעבד'
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ז.)83 ט, רפי"ג.)84דניאל תניא ב. נב, סוכה א.)85ראה לט, המזון.)86יומא דברכת שלישית ברכה נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הנותן על חובה BiÎÂˆ‡שהוא ‰·BË ˙iNÚ ÏÚ ¯ÎN ÌeÏLz B‡«¿»»«¬ƒ«»¿«≈

‰Êa,חובה זו iÁ·שגם BÈ‡ Ô˙Bp‰L ÔÙ‡a ‡l‡למקבלÌeL »∆∆»¿…∆∆«≈≈«»
.‰˜„ˆ ˙¯B˙a ‡l‡ dÈ‡ ‰È˙p‰Â ,¯·c»»¿«¿ƒ»≈»∆»¿«¿»»

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ83דניאל ‡ÈzÓ˙בספר Èk ,‰˜„v‰ 'ÈÂ‰ EÏ ¿∆«∆»¿¬»»«¿»»ƒ¬ƒƒ
Ïˆ‡ ‡˜Âc CiL ‰˜„v‰ ÔÈÚƒ¿««¿»»«»«¿»≈∆
˙ÈÏÎ˙a ÌÏL ‡e‰L ÈÓƒ∆»≈¿«¿ƒ
Û‡Ï ˜e˜Ê BÈ‡Â ,˙eÓÏM‰«¿≈¿≈»¿«
,‰È‰iL ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a „Á‡∆»¿≈∆…∆∆ƒ¿∆

Bc·Ï ‰"aw‰ ˜¯ e‰fL בעוד ∆∆««»»¿«
זקוק  וכן בתכלית שלם שאינו שמי

גם  צדקה, נותן כשהוא הרי לאחרים,

מהדבר. תועלת שהיא איזו יש לו

‰"aw‰ ‰NÚ ‰˜„ˆ" e‰ÊÂ¿∆¿»»»»«»»
ÔÈ·Ï Ô¯ftL Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈
‰"aw‰L ‰Ê ÔÈÚL ,"˙Bn‡‰»À∆ƒ¿«∆∆«»»
˙Bn‡‰ ÔÈa Ï‡¯NÈ ˙‡ ¯ftƒ≈∆ƒ¿»≈≈»À
˙BÓB˜n‰ Ï‡ Ì˙B‡ ‡È·‰Ï¿»ƒ»∆«¿

‡e‰ ,ÌÈ˜BÁ¯‰ לעיל כמבואר »¿ƒ
eÏÎeiL È„k ישראל Ï·¯¯בני ¿≈∆¿¿»≈

˙BˆBvp‰ האלוקות ‡˙ של ∆«ƒ
ÌLוהקדושה  ÌÈ‡ˆÓp‰ באותם «ƒ¿»ƒ»

רחוקים «¬»¿Ì˙BÏÚ‰Ïeמקומות
(‰ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰M„˜Ï ודבר ƒ¿À»««¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  מצד 'צדקה' הוא זה

ישראל. לבני

,˙‡Ê „BÚÂ הנוספת ה'צדקה' ¿…
בני  עם עושה שהקדושֿברוךֿהוא

היא  ‡˙ישראל ÊaÊ·Óe ¯fÙnL∆¿«≈¿«¿≈∆
˙B¯ˆB‡‰ גנוזים הם כלל שבדרך »»

Ì‰Ïונעלמים  ÔzÏישראל ‡˙לבני ƒ≈»∆∆
eÏÎeiL ÌÈLe¯c‰ ˙BÁk‰«…«¿ƒ∆¿

˙BBÈÒp‰ ÏÎa „ÓÚÏ וכאמור «¬…¿»«ƒ¿
לניסיונות  במיוחד הכוונה לעיל,

האחרונים  הדורות של «[ÛÒBהקשים
Úeiq‰ ÏÚ בני של ה' בעבודת ««ƒ«

Ùeb‡ישראל ‰Ê „vÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ«∆»
‰‡Bn˙",עצמו  ÔÈ·Ï Ô¯ft"L∆ƒ¿»¿≈»À

,"„ÁÈ Ô˙BlÎÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡"L∆≈¿ƒ¿«»««
Ï‡¯NÈŒÈ·Ï Ú‚Ba Ô‰≈¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÈ‡L ˙BÈ„Óa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ∆≈
‰¯B˙a ˜ÒÚÏ ÏÏk ÌÈÁÈÓ¿ƒƒ¿»«¬…¿»

˙BˆÓe יהודים יש בבד שבד ƒ¿
מניעה  אין שבהן במקומות שנמצאים

ומצוות, בתורה לעסוק זה ≈¿Ô‰Âמסוג

˙BBÈÒpÏ ÒÁÈa ˙BÈ„n‰ ¯‡LaL Ï‡¯NÈŒÈa ÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿»¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿»«¿ƒ¿«««ƒ¿
,(· ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎaL ÌÈ„ÁÈn‰ לעיל כמבואר «¿À»ƒ∆¿»¿ƒ»¿ƒ»««¿ƒ

עם  שמתמודדים אלה וכן אחרות שבמדינות ישראל בני של שהפעולות

להם  שיש ואלה אחרות שבמדינות לאחיהם מסייעים אחר, ומסוג ניסיונות

אחרים  eÏÏk˙ניסיונות ÏÚ ÛÒBÂ¿»«¿»
"B¯ÊBÚ ‰"aw‰"L ÔÈÚ‰84, »ƒ¿»∆«»»¿

אדם  שלכל בגמרא ז"ל חכמינו כדברי

שלו  הרע היצר על להתגבר יכולת יש

לו  עוזר שהקדושֿברוךֿהוא משום רק

בידו, ¯eÈ˙Baומסייע ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈
Ï"Ê85 אודות בגמרא, אחר במקום

לכל  הקדושֿברוךֿהוא של הסיוע

בעבודתו  Lc˜Óיהודי Ì„‡"»»¿«≈
BÓˆÚ רק,‰hÓlÓ ËÚÓ «¿¿«ƒ¿«»

‰a¯‰ B˙B‡ ÌÈLc˜Ó¿«¿ƒ«¿≈
BÊ È¯‰ Y ["‰ÏÚÓlÓ פרטי כל ƒ¿«¿»¬≈

האמורים  ה' בעבודת מלמעלה הסיוע

Ì˙Òלעיל  ‰·BË ˜¯ ‡Ï רק ולא …«»¿»
מועטת, ÏLטובה ÔÈÚ ‡l‡∆»ƒ¿»∆

Ô˙B ‰"aw‰L במידה ˆ„˜‰ ¿»»∆«»»≈
מאד  ‰Ïn‡‰רבה B„iÓƒ»«¿≈»

t‰‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ ‰Áe˙86 «¿»«¿»¿»¿»»
Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈
ÔB¯Á‡‰ ¯BcÏ „Ú ,¯Bc ÏÎa¿»««»«¬
,‰‰ÈÓ˙a "‡¯c ¯eLÎ‡"c¿«¿»»ƒ¿ƒ»

נחות, דור שהוא ÏÎeiLלמרות È„k¿≈∆«
יהודי  B„È˜Ùzכל ˙‡ ‡lÓÏ¿«≈∆«¿ƒ

.B˙eÁÈÏLe¿ƒ
‰Ê „vÓe'ה בעבודת שהסיוע מאחר ƒ«∆

במידה  הוא מלמעלה מקבל יהודי שכל

כלֿכך, B˙„B·Úרבה Ìb ˙ÈNÚ«¬≈«¬»
ÔÙ‡a ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡‰ ÏL∆»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿…∆

,‰Êk ביותר ורחבה מרובה במידה »∆
¯fÙnLומבזבז,'eÎ ÂÈ˙BÁk עד ∆¿«≈…»

לעיל, כמבואר מסירותֿנפש, כדי

ÔÙ‡a ÔkŒÌb B˙„B·Ú „·BÚÂ¿≈¬»«≈¿…∆
‰˜„ˆ ÏL מחוייב היה לא כאילו ∆¿»»

כלל, ה'‰eÈ,בה את Ï‡שעובד «¿…
¯·caL ‰l‚q‰ ÏÏ‚a משום ƒ¿««¿À»∆«»»

וברכות  תועלת מביא שהדבר

,‰fÓ BÏ ‰È‰zL ‰·Bh‰Â¿«»∆ƒ¿∆ƒ∆
'„·Ú ˙„B·Ú' ÏL ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆¬«∆∆

BÚ·Ë „vnL שזהו תחושה מתוך ∆ƒ«ƒ¿
מאליו המובן ‡˙דבר ‡lÓÓ ‡e‰¿«≈∆
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יט h"kyz'd ,elqk h"i

האדֹון  ׁשּתענּוג ּכיון ּתענּוג, מּתֹו זאת ְֲֲִֵֶֶַַָָָֹועֹוׂשה

ׁשּלֹו הּתענּוג .87הּוא ֲֶַַ

את p‰Â‰ח) ממּלאים ּבניֿיׂשראל ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

הּמקֹומֹות  ּבכל ּוׁשליחּותם ְְְְִִַַָָָּתפקידם

אזי  הּקּב"ה , ׁשל ּבצדקתֹו האּמֹות ּבין ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנתּפּזרּו

'ּפרזֹון', מּלׁשֹון ּביׂשראל", ּפרזֹונֹו "צדקת ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָנעׂשה

ירּוׁשלים". ּתׁשב "ּפרזֹות ּׁשּכתּוב מה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּזהּו

לפני  ׁשּנאמר ּבמאמר ּכּמבאר ּבזה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהענין

ׁשנה  ּב'תֹוספֹות'88ארּבעים ּׁשּכתּוב ּבׁשם 89מה ְְְְִֵֶַַָָָָ

'יראה'90הּמדרׁש עלֿׁשם הּוא ירּוׁשלים ׁשהּׁשם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

אברהם  ׁשּקראּה (ּכפי 91(ּכפי 'ׁשלם' ועלֿׁשם ( ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

צדק  מלּכי נח 92ׁשּקראּה ּבן ׁשם אנּו93, אין לכן ,( ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

למ"ם, הּלמ"ד ּבין ּב"ירּוׁשלם" יּו"ד ְְִִִֵֵֵַַַָָנֹותנים

הּוא  'ירּוׁשלים' ׁשּפרּוׁש והינּו, 'ׁשלם', ְְְִֵֵֵֶַַַָָעלֿׁשם

וכּמּובא  הּיראה. ׁשלמּות ׁשהּוא ׁשלם', ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ'יראה

היה 94ּב'תֹוספֹות' ׁשּכאׁשר ׁשני, מעׂשר לענין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּלֹו, ׁשני' 'מעׂשר ׁשּיאכל עד ּבירּוׁשלים ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעֹומד

ׁשמים  ּבמלאכת עֹוסקים ׁשּכּלם רֹואה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻוהיה

ּבדּוכנם  לוּים ּבעבֹודתם, (ּכהנים ְְֲֲֲִִִַַָָָָָֹּובעבֹודה

ליראת  מכּון הּוא ּגם היה ּבמעמדם), ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָויׂשראל

ּבּטּול  ּפֹועלת ׁש'ּירּוׁשלים' והינּו, וכּו'. ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשמים

ׁשלמּות  ענין ׁשּזהּו הוי', לפני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָוהׁשּתחואה

מּקפת  היא ׁשּירּוׁשלים זמן יׁש והּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיראה.

ׁשּמּסביב  העֹולם ׁשּיׁשנֹו לפי והינּו, ְְְְִִִֶֶֶַָָָָחֹומה,

הגנה  להיֹות צריכה ולכן ירּוׁשלים, על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשּמצר

ּתׁשב  ּב"ּפרזֹות החּדּוׁש וזהּו החֹומה. ְְְְִֵֵֵֶַַַָָעלֿידי

אֹויב  ׁשל ענין יהיה ׁשּלא ּכיון ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹירּוׁשלים",

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אׁש, חֹומת ענין יהיה אז ּגם ּומּכלֿמקֹום מּפניו. להגן 95ׁשּיצטרכּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

סביב. אׁש חֹומת ּגֹו' לּה אהיה ְֲִִֵֶֶַָָאני

ÔÈÚ‰Â ּבּמאמרים ּכּמבאר נׁשּתלׁשל 96ּבזה, (ׁשּמּזה ּברּוחנּיּות החֹומה ׁשענין ¿»ƒ¿»ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

והינּו הּיצר, ּופּתּויי מהסתֹות להגן הּוא ּבגׁשמּיּות) החֹומה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָענין
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ואילך.)87 שי ע' תרס"ו המשך פ"ו.)88ראה הנ"ל אושעיא א"ר א.)89ד"ה טז, תענית – הר יו"ד.)90ד"ה פנ"ו, ב"ר

יד.)91 כב, ח.)92וירא יד, שם.)93לךֿלך א.)94ב"ר כא, ב"ב – מציון כי ט.)95ד"ה ב, אדמו"ר )96זכרי' מאמרי

סה"מ  ואילך. תרפב ע' שם אוה"ת ג). רלה, ח"א – החדשה (בהוצאה א שמג, שם תו"ח ואילך). א'א (ע' שם תקס"ה הזקן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔB„‡‰ ‚eÚzL ÔÂÈk ,‚eÚz CBzÓ ˙‡Ê ‰NBÚÂ ,ÔB„‡‰ ÔBˆ¿̄»»¿∆…ƒ«¬≈»∆«¬»»

BlL ‚eÚz‰ ‡e‰87 העבד של הרבה וההתמסרות מהביטול כתוצאה ««¬∆
מתענג. אדונו כאשר הוא שלו והעונג משלו אישיים רצונות לו אין לאדונו,

Ì„È˜Ùz ˙‡ ÌÈ‡lÓÓ Ï‡¯NÈŒÈa ¯L‡k ‰p‰Â (Á¿ƒ≈«¬∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»
Ì˙eÁÈÏLe ומצוות בתורה ועוסקים ¿ƒ»

ÔÈa e¯ft˙pL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa¿»«¿∆ƒ¿«¿≈
˙˜„ˆa ˙Bn‡‰,‰"aw‰ ÏL B »À¿ƒ¿»∆«»»

באריכות  לעיל NÚ‰כמבואר ÈÊ‡¬««¬»
,"Ï‡¯NÈa BBÊ¯t ˙˜„ˆ"ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈
פיזור  מלשון רק לא מתפרש ו'פרזונו'

וכן  שונות במדינות ישראל בני (של

לעיל  כמבואר בזבוז, מלשון פיזור

'פרזונו' אלא ¿ÔBLlÓƒבאריכות)
·e˙kM ‰Ó e‰fL ,'ÔBÊ¯t'¿»∆∆«∆»

"ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t" ללא ¿»≈≈¿»»ƒ
מדוע  השאלה מיושבת ובזה חומה,

'פזרונו'. ולא 'פרזונו' כאן נאמר

¯Ó‡Óa ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»««¬»
‡¯ÌÈÚaהנזכר  ÈÙÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿≈«¿»ƒ
‰L88 תרפ"ט חתונה' Ó‰ב'דרושי »»«

'˙BÙÒB˙'a ·e˙kM89ÌLa ∆»¿¿¿≈
L¯„n‰90ÌÈÏLe¯È ÌM‰L «ƒ¿»∆«≈¿»«ƒ

ÈÙk) '‰‡¯È' ÌLŒÏÚ ‡e‰«≈ƒ¿»¿ƒ
d‡¯wL זו )Ì‰¯·‡91לעיר ∆¿»»«¿»»

d‡¯wL ÈÙk) 'ÌÏL' ÌLŒÏÚÂ¿«≈»≈¿ƒ∆¿»»
˜„ˆ ÈkÏÓ92,שהואÔa ÌL «¿ƒ∆∆≈∆

Á93ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ ÔÎÏ ,( …«»≈≈»¿ƒ
ÏLe¯È"a „"eÈÈ„"Ól‰ ÔÈa "Ì ƒ¿»«ƒ≈«»≈

,Ì"ÓÏ'ירושלים' כותבים ולא «≈
חסר  בכתיב 'ירושלם' אלא מלא בכתיב

ÌLŒÏÚ עלֿידי שנקראה כפי העיר «≈
שהוא  eÈ‰Â,מלכיֿצדק ,'ÌÏL'»≈¿«¿

‡e‰ 'ÌÈÏLe¯È' Le¯tL∆≈¿»«ƒ
˙eÓÏL ‡e‰L ,'ÌÏL ‰‡¯È'ƒ¿»»≈∆¿≈

‰‡¯i‰.מושלמת במידה יראה היינו «ƒ¿»
'˙BÙÒB˙'a ‡·enÎÂ94 במקום ¿«»¿¿

ÈL,אחר ¯NÚÓ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¬≈≈ƒ
‰È‰ ¯L‡kL מעשרֿשני המביא ∆«¬∆»»

בירושלים לאכלו מנת ≈ÓBÚ„על
ומתעכב  Ú„שוהה ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ«

,BlL 'ÈL ¯NÚÓ' ÏÎ‡iL∆…««¬≈≈ƒ∆
ÌlkL ‰‡B¯ ‰È‰Â אנשי כל ¿»»∆∆À»

(ÌÈ‰kירושלים  ‰„B·Ú·e ÌÈÓL ˙Î‡ÏÓa ÌÈ˜ÒBÚ¿ƒƒ¿∆∆»«ƒ«¬»…¬ƒ
‡e‰ Ìb ‰È‰ ,(Ì„ÓÚÓa Ï‡¯NÈÂ ÌÎe„a ÌiÂÏ ,Ì˙„B·Úa«¬»»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¬»»»»«

'eÎÂ ÌÈÓL ˙‡¯ÈÏ ÔeÎÓ ראה בפרשת במעשרֿשני, נאמר ולכן ¿«≈¿ƒ¿«»«ƒ¿
ליראה". תלמד למען Ïeha"ואכלת.. ˙ÏÚBt 'ÌÈÏLe¯i'L ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»«ƒ∆∆ƒ

e‰fL ,'ÈÂ‰ ÈÙÏ ‰‡ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»»ƒ¿≈¬»»∆∆
ה' בפני המוחלטת »¿ÔÈÚƒההתבטלות
.‰‡¯i‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»

ÔÓÊ LÈ ,‰p‰Â מסויימות תקופות ¿ƒ≈≈¿«
,‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‡È‰ ÌÈÏLe¯iL∆¿»«ƒƒÀ∆∆»
ÌÏBÚ‰ BLiL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆∆¿»»
,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ¯ˆnL ·È·qnL∆ƒ»ƒ∆≈≈«¿»«ƒ
מענייני  לדברים הכוונה וברוחניות

היראה  לשלימות שמפריעים העולם

‰‚‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ על ¿»≈¿ƒ»ƒ¿¬»»
‰ÓBÁ‰.ירושלים  È„ÈŒÏÚ«¿≈«»

·Lz ˙BÊ¯t"a LecÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿¿»≈≈
,"ÌÈÏLe¯È,חומה ÔÂÈkללא ¿»»ƒ≈»

·ÈB‡ ÏL ÔÈÚ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ÂÈtÓ Ô‚‰Ï eÎ¯ËˆiL יהיה ולא ∆ƒ¿»¿¿»≈ƒ»»

בחומה. ‡Êצורך Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«»
לא  כי אבנים חומת תהיה לא כאשר

צורך  בה ÓBÁ˙יהיה ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿««
·e˙kL BÓk ,L‡95 בנבואת ≈¿∆»

תשב  ל"פרזות בהמשך זכריה,

Bb'ירושלים" dÏ ‰È‰‡ È‡¬ƒ∆¿∆»
.·È·Ò L‡ ˙ÓBÁ«≈»ƒ

של  ועניינה תוכנה מהו ומבאר וממשיך

אש'. 'חומת

¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»
ÌÈ¯Ó‡na96 של החסידות מאמרי ««¬»ƒ

לעיל הנזכרים חב"ד »¿ÔÈÚL∆ƒאדמו"רי
‰fnL) ˙eiÁe¯a ‰ÓBÁ‰«»¿»ƒ∆ƒ∆

ÏzL‰ÓBÁ‰ ÔÈÚ ÏL ƒ¿«¿≈ƒ¿««»
˙eiÓL‚a בעולם שקיים מה כל שכן ¿«¿ƒ

מהשורש  ומשתלשל בא בגשמיות

שלו) B˙Ò‰Ó˙הרוחני Ô‚‰Ï ‡e‰¿»≈≈¬»
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`irye`כ iax xn`

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, "אני 97עלֿידי ְְֲֲִֵֵַַַַַָ

לֹו98חֹומה  ּבראתי יצרֿהרע ּבראתי ּתֹורה", זֹו ִִֵֶַָָָָָָָ

ּתבלין  את 99ּתֹורה ּומסּבב ׁשּמּקיף ׁשעלֿידיֿזה , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּיצר  מּפני מּוגן נעׂשה אזי הּתֹורה, עם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו

"את  הּיעּוד ּכׁשּיקּוים לעתידֿלבא ולכן, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹכּו'.

הארץ" מן אעביר הּטמאה לא 100רּוח ּומּמילא , ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

ּתׁשב  "ּפרזֹות אזי כּו', הּיצר מּפני להגנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיצטרכּו

לעתידֿלבא  ּגם יהיה ּומּכלֿמקֹום ְְִִִִֶֶַָָָָָָֹירּוׁשלים".

זה  ׁשענין אּלא ּתֹורה", זֹו - חֹומה ּד"אני ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָהענין

חֹומת  לא הינּו, אׁש", ּד"חֹומת ּבאפן ְְְְִֵֶֶַַַֹֹיהיה

ׁשהאֹותּיֹות  הּתֹורה, אֹותּיֹות על ּדקאי ְֲִִִֵֶַַָָָָאבנים,

ּב'ספר  ּכדאיתא 'אבנים', ּבׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָנקראֹות

וכּו',101יצירה' ּבּתים ׁשני ּבֹונֹות אבנים ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵָָָ

ּבזה  והענין אׁש". "חֹומת אמרּו102ּכיֿאם ּדהּנה , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ז"ל  טמאה,103רּבֹותינּו מקּבלין ּתֹורה ּדברי אין ְְְְִִֵֵֵַַָָֻ

אינֹו104ׁשּנאמר  אׁש מה ּכאׁש, ּדברי ּכה הלא ְְֱֲֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

מקּבלין  אינן ּתֹורה ּדברי אף טמאה, ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻמקּבל

ענין  ׁשלילת אֹודֹות ׁשּמדּבר מּכיון והּנה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻֻטמאה.

ׁשּי ׁשּבֹו הּזה הּזמן על ׁשּקאי מּובן, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּטמאה,

טמא  ׁשל ּתֹורה ענין ׁשּדברי לׁשלל צרי ולכן ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ּבּזמן  אמנם, טמאה. מקּבל ׁשאינֹו אׁש ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָֻהם

היא  וכן הּדין, הּוא ׁשּכן יֹודעים רק ְְִִִֵֵֶֶַַַהּזה

ּבגּלּוי. זאת רֹואים אין אבל ּבפעל, ְְְֲִִִֵַַָֹֹהּמציאּות

הוי'" ּכבֹוד "ונגלה ּכאׁשר לעתידֿלבא, ,105אבל ְְְֲֲֲִִֶֶַָָָָָָֹ

(ׁשהרי  הּתֹורה ענין אמּתית ּגם יתּגּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָאזי

חד  ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּכפי 106אֹוריתא ,( ְְְְְִִַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר אׁש, ּבבחינת ְְֲִִִֵֵֶַַַַׁשהיא

אׁש עלּֿגּבי  ׁשחֹורה ּבאׁש נּתנה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָׁשהּתֹורה
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ועוד. ואילך. 72 ע' תרצ"ט ואילך. מו ע' א.)97תרע"ח פז, יו"ד.)98פסחים ח, ב.)99שה"ש ל, יג,)100קידושין זכרי'

מט"ז).)101ב. – דפוסים (בקצת מי"ב (המו"ל).)102פ"ד המאמר שלאחרי מהשיחה – לקמן הבאים פרטים כמה

א.)103 כב, כט.)104ברכות כג, ה.)105ירמי' מ, ח"ב )106ישעי' א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז א. ס,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÈ‰Â ,¯ˆi‰ ÈÈezÙe היא מהיצר Ó‡Ók¯וההגנה ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ƒ≈«≈∆¿«¿«¿≈«»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯97 השירים בשיר הכתוב ÓBÁ‰על È‡"98'ש'חומהBÊ «≈¬ƒ»
"‰¯Bz וכפי גשמית, הגנה מהווה ש'חומה' כשם רוחנית הגנה המהווה »

זה  בעניין עוד ז"ל חכמינו Bz¯‰שאמרו BÏ È˙‡¯a Ú¯‰Œ¯ˆÈ È˙‡¯a»»ƒ≈∆»«»»ƒ»
ÔÈÏ·z99 שתבלין כשם אותו שיתקן «¿ƒ

מאכל, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מתקן
ÛÈwnL האדם˙‡ ·aÒÓe ∆«ƒ¿«≈∆

‰¯Bz‰ ÌÚ BÓˆÚ נעשית והתורה «¿ƒ«»
כחומה, ÈtÓלו Ô‚eÓ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬»»ƒ¿≈

.'eÎ ¯ˆi‰«≈∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ,ÔÎÏÂ בימות ¿»≈∆»ƒ»…

‰eÚi„המשיח  ÌÈe˜iLk¿∆¿««ƒ
זכריה  בנבואת ¯Áeהאמור ˙‡"∆«

ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒƒ
"ı¯‡‰100, מן ויעברו ויתבטלו »»∆

רצויים  הלא הכוחות כל העולם

‰‚‰Ï eÎ¯ËˆÈ ‡Ï ‡ÏÈnÓeƒ≈»…ƒ¿»¿«¬»»
'eÎ ¯ˆi‰ ÈtÓ לא כבר שהרי ƒ¿≈«≈∆

רע, של מציאות »¬‡ÈÊתהיה
"ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t"¿»≈≈¿»»ƒ
שצריך  אויבים יהיו לא כי בגשמיות,

לא  כי וברוחניות, מפניהם. הגנה

דברים  מפני בהגנה צורך יהיה

שלא  כיוון ה' מעבודת המונעים

כלל. קיימים ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒיהיו
ÔÈÚ‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ìb ‰È‰Èƒ¿∆«∆»ƒ»…»ƒ¿»

- ‰ÓBÁ È‡"c,"‰¯Bz BÊ ¿¬ƒ»»
תמיד, תהיה שכמובן והתורה

כהגנה  לשמש «∆‡l‡תמשיך
‰Ê ÔÈÚL של עניין ההגנה ∆ƒ¿»∆

ÓBÁ"c˙התורה ÔÙ‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆¿«
˙ÓBÁ ‡Ï ,eÈ‰ ,"L‡≈«¿…«

È‡˜c ,ÌÈ·‡ בחומת והכוונה ¬»ƒ¿»≈
היא  ‡Bi˙B˙אבנים ÏÚ«ƒ

˙B‡¯˜ ˙Bi˙B‡‰L ,‰¯Bz‰«»∆»ƒƒ¿»
‡˙È‡„k ,'ÌÈ·‡' ÌLa¿≈¬»ƒƒ¿ƒ»

ÈˆÈ¯‰'כמובא  ¯ÙÒ'a101 ¿≈∆¿ƒ»
ÈL ˙BBa ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ¿≈

,'eÎÂ ÌÈza אותיות שתי כלומר »ƒ¿
'אב' המילים את מרכיבות א'ב' האותיות (למשל, מילים שתי מרכיבות

אבנים' 'חומת תהיה לא לעתידֿלבוא התורה של והחומה ו'בא')

"L‡ ˙ÓBÁ" Ì‡ŒÈk.ומבאר שממשיך וכפי ƒƒ«≈
‰Êa ÔÈÚ‰Â102Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ‡ÔÈבגמרא 103, ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈≈

¯Ó‡pL ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‰¯Bz È¯·c104È¯·c ‰k ‡Ï‰ ƒ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»∆∆¡«¬……¿»«
Ïa˜Ó BÈ‡ L‡ ‰Ó ,L‡k¿≈»≈≈¿«≈
ÔÈ‡ ‰¯Bz È¯·c Û‡ ,‰‡ÓËÀ¿»«ƒ¿≈»≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó אדם גם (ולכן ¿«¿ƒÀ¿»
תורה). לומד טמא

˙B„B‡ ¯a„nL ÔÂÈkÓ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ≈»∆¿À»
‰‡Óh‰ ÔÈÚ ˙ÏÈÏL מדברי ¿ƒ«ƒ¿««À¿»

È‡wLהתורה, ,Ô·eÓ הדברים »∆»≈
‰f‰מכוונים ÔÓf‰ ÏÚ הגלות זמן ««¿««∆

,‰‡ÓË ÏL ÔÈÚ CiL BaL∆«»ƒ¿»∆À¿»
È¯·cL ÏÏLÏ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿…∆ƒ¿≈
BÈ‡L L‡ BÓk Ì‰ ‰¯Bz»≈¿≈∆≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»
ÌÈÚ„BÈ ˜¯ ‰f‰ ÔÓfa ,ÌÓ‡»¿»«¿««∆«¿ƒ
‡È‰ ÔÎÂ ,ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL∆≈«ƒ¿≈ƒ

,ÏÚÙa ˙e‡Èˆn‰ התורה שדברי «¿ƒ¿…«
טומאה מקבלים ‡ÔÈאינם Ï·‡¬»≈

Èel‚a ˙‡Ê ÌÈ‡B¯ בעיניים ƒ…¿ƒ
ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,גשמיות. Ï·‡¬»∆»ƒ»…
¯L‡k בנבואת האמור הייעוד יקויים «¬∆

‰ÈÂ'"ישעיה „B·k ‰Ï‚Â"105, ¿ƒ¿»¿¬»»
בעולם  תאיר והקדושה והאלוקות

‡ÈzÓ˙בגלוי Ìb ‰lb˙È ÈÊ‡¬«ƒ¿«∆«¬ƒƒ
È¯‰L) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ הזוהר כדברי ƒ¿««»∆¬≈

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡«¿»¿¿»¿ƒ
„Á ‡lek106ֿוהקדושֿברוך התורה »«

האמת  כאשר ולכן אחד, הכול הוא

של  האמת גם תתגלה תתגלה, האלוקית

È‰L‡התורה), ÈÙk התורה ¿ƒ∆ƒ
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,L‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿«¬««≈

Ï"Ê במדרשים‰z ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿»
L‡ ÈabŒÏÚ ‰¯BÁL L‡a¿≈¿»««≈≈

‰·Ï107, במדרש נאמר (וכך ¿»»
כתובה, הייתה במה "התורה תנחומא:

שנאמר  שחורה באש לבנה אש גבי על

מהו  כעורב, שחורות תלתלים "קוצותיו

הלכות") של תילים תילי וקוץ קוץ כל על תלתלים, קוצותיו
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כי h"kyz'd ,elqk h"i

ׁשחֹורה 107לבנה  אׁש עלּֿגּבי לבנה ואׁש ,108 ְְְְֵֵֵַַָָָָָ

"אׁש ז"ל), חכמינּו ׁשּבמדרׁשי הּלׁשֹונֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָ(ּכׁשני

הּתֹורה  על קאי לבנה" אׁש עלּֿגּבי ְְֵֵֵַַַַָָָָָׁשחֹורה

ׁשחֹור  ּבדיֹו הּכתּובֹות האֹותּיֹות ּכמֹו ְְְְִִֶַַָָָׁשּלמּטה,

אׁש (עלּֿגּבי לבנה ו"אׁש לבן, קלף ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָעלּֿגּבי

עצם  ׁשּזהּו ׁשּלמעלה, הּתֹורה על קאי ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשחֹורה")

כּו' מהאֹותּיֹות ׁשּלמעלה הּתֹורה ואז 109אֹור . ְְְִֵֶַַָָָָ

נעלה  ּבאפן אׁש") ("חֹומת החֹומה ענין ּגם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹיהיה

הּיצרֿהרע  מּפני הגנה ּבׁשביל לא הינּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיֹותר,

ּבקדּׁשה  לדרּגה מּדרּגה ׁשהעלּיה ּכיֿאם ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻכּו',

מּדרּגת  הּמבּדלת חֹומה ׁשּיׁש ּבאפן היא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּגּופא,

ירּוׁשלים  חֹומת ּבדגמת ׁשּלפניֿזה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻֻהּקדּׁשה

ׁשהרי  ּגּופא, ּבקדּׁשה הּדרגֹות ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּמבּדילה

הן  קדּׁשֹות אינּה110עׂשר ירּוׁשלים ּוקדּׁשת , ְְְִֵֵֶֶַַָָֻֻ

מּזה, למעלה אּלא הּׁשנּיה אֹו הראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמדרגה

קדׁש ּבין מבּדלת ירּוׁשלים ׁשחֹומת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹונמצא,

ְֶֹלקדׁש.

ÈtŒÏÚÂ ּבּתניא הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב 111מה ¿«ƒְֵֵֶַַַַַַָָָ

הּמׁשיח  ימֹות ׁשל הּׁשלמּות ְְְִִֵֶֶַַַַָׁשּתכלית

הּגלּות, מׁש זמן ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָּתלּוי

ההׁשּתּדלּות  להיֹות צריכה הּזה ּבּזמן ׁשּגם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָמּובן,

חֹומה  ּד"אני ּבאפן רק לא יהיה הּתֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלּמּוד

האבנים  ׁשענין אבנים, חֹומת ּכמֹו ּתֹורה", זֹו -ְְֲֲִִִֶַַָָָָ

ּבאפן  אּלא חּיּות, ׁשל ענין ּבהם רֹואים ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹהּוא

הּתֹורה", "נֹותן נּכר הּתֹורה ׁשּבלּמּוד הינּו, אׁש", חֹומת ּגֹו' לּה אהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁש"אני

ׁשּמּצדֿעצמּה החכמֹות, ׁשאר מּכל הּתֹורה מבּדלת ׁשּלכן אׁש", חֹומת ּגֹו' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ"אני

ויֹורד  נמׁש האׁש ׁשענין אּלא אׁש, ׁשל ענין ּכיֿאם חכמה, ׁשל ענין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאינּה

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּכמֹו החכמה, הּמדרגֹות 112עלֿידי ּבסתר וירדה נסעה ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּטבילה  ּבענין הּתֹורה ּבפעּלת ּגם נֹוסף ועלֿידיֿזה כּו'. למדרגה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻמּמדרגה

הרמּב"ם  ׁשּכתב הּטהֹור,113[ּכמֹו הּדעת ּבמי הּטבילה על רֹומז הּמקוה ׁשענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
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סוטה )107 סה"א. פ"ו שקלים ירושלמי יב. צ, תהלים מדרש (ו). ט פ"ה, שהש"ר יב. פ"ג, דב"ר בראשית. ר"פ תנחומא

שחורות). (ד"ה טז ה, שה"ש ב. לג, ברכה פרש"י א. קלב, ח"ג א. פד, ח"ב זהר סה"ג. ב.)108פ"ח רכו, זח"ב ראה

שם. העדה ובקרבן שם שקלים נא.)109ירושלמי ע' תרע"ח מ"ו.)110סה"מ פ"א ב).)112רפל"ז.)111כלים (ח, פ"ד

מקוואות.)113 הל' סוף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯BÁL L‡ ÈabŒÏÚ ‰·Ï L‡Â108˙BBLl‰ ÈLk) בהתאם ¿≈¿»»««≈≈¿»ƒ¿≈«¿

הנוסחים  ÈabŒÏÚלשני ‰¯BÁL L‡" ,(Ï"Ê eÈÓÎÁ ÈL¯„ÓaL∆¿ƒ¿¿≈¬»≈≈¿»««≈
È‡˜ "‰·Ï L‡ מכוון,‰hÓlL ‰¯Bz‰ ÏÚ מדרגה שירדה כפי ≈¿»»»≈««»∆¿«»

הזה לעולם עד BÁL¯לדרגה BÈ„a ˙B·e˙k‰ ˙Bi˙B‡‰ BÓk¿»ƒ«¿ƒ¿»
L‡"Â ,Ô·Ï ÛÏ˜ ÈabŒÏÚ««≈¿»»»¿≈
("‰¯BÁL L‡ ÈabŒÏÚ) ‰·Ï¿»»««≈≈¿»

È‡˜ מכוון‰¯Bz‰ ÏÚ »≈««»
,‰ÏÚÓlL שהיא למעלה כפי ∆¿«¿»

‡B¯באלוקות ÌˆÚ e‰fL∆∆∆∆
‰¯Bz‰ בהיר ללבן הנמשל «»

˙Bi˙B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL השחורות ∆¿«¿»≈»ƒ
'eÎ109.

Ê‡Â של האמת כאשר המשיח, בימות ¿»
יאירו  התורה של והאמת האלוקות

‰ÓBÁ‰בעולם, ÔÈÚ Ìb ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ¿««»
‰ÏÚ ÔÙ‡a ("L‡ ˙ÓBÁ")«≈¿…∆«¬∆

¯˙BÈ,עכשיו Ï‡מאשר ,eÈ‰ ≈«¿…
Œ¯ˆi‰ ÈtÓ ‰‚‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¬»»ƒ¿≈«≈∆

,'eÎ Ú¯‰ בזמן החומה עניין שזהו »«
b¯cÓ‰הגלות, ‰iÏÚ‰L Ì‡ŒÈkƒƒ∆»¬ƒ»ƒ«¿»

‡Ùeb ‰M„˜a ‰b¯„Ï,עצמה ¿«¿»ƒ¿À»»
‰ÓBÁ LiL ÔÙ‡a ‡È‰ ומחיצה ƒ¿…∆∆≈»

‰M„w‰ ˙b¯cÓ ˙Ïc·n‰««¿∆∆ƒ«¿««¿À»
˙ÓBÁ ˙Ó‚„a ,‰ÊŒÈÙlL∆ƒ¿≈∆¿À¿««
ÔÈa ‰ÏÈc·nL ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆«¿ƒ»≈

‡Ùeb ‰M„˜a ˙B‚¯c‰,עצמה «¿»ƒ¿À»»
È¯‰L במשנה ז"ל חכמינו כדברי ∆¬≈

Ô‰ ˙BM„˜ ¯NÚ110, עשר יש ∆∆¿À≈
עיירות  ישראל, (ארץ קדושה של דרגות

[של  החומה מן לפנים חומה, המוקפות

נשים, עזרת החיל, הבית, הר ירושלים],

בין  הכהנים, עזרת ישראל, עזרת

קודש  ההיכל, ולמזבח, האולם

ÌÈÏLe¯Èהקדשים) ˙M„˜e¿À«¿»«ƒ
B‡ ‰BL‡¯‰ ‰‚¯„n‰ dÈ‡≈»««¿≈»»ƒ»

‰iM‰ בלבד‰ÏÚÓÏ ‡l‡ «¿ƒ»∆»¿«¿»
˙ÓBÁL ,‡ˆÓÂ ,‰fÓƒ∆¿ƒ¿»∆«
L„˜ ÔÈa ˙Ïc·Ó ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ«¿∆∆≈…∆

L„˜Ï ממנה שלמעלה קדושה בין ¿…∆
ממנה. שלמטה לקדושה

‡Èza Ô˜f‰ ea¯ ·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ111˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzL ¿«ƒ«∆»««≈«»≈««¿»∆«¿ƒ«¿≈
CLÓ ÔÓÊ Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ÈeÏz ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÏL∆¿«»ƒ«»¿«¬≈«¬»≈»¿«∆∆

,˙eÏb‰ ב עבודתנו במידת תלוי לעתידֿלבוא האלוקות גילוי הגלות כי זמן «»
‰f‰ ÔÓfa ÌbL ,Ô·eÓ בעולם אלוקות גילוי אין כאשר הגלות בזמן »∆««¿««∆

˙eÏczL‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿
האדם  È‰È‰מצד ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»ƒ¿∆

- ‰ÓBÁ È‡"c ÔÙ‡a ˜¯ ‡Ï…«¿…∆¿¬ƒ»
,ÌÈ·‡ ˙ÓBÁ BÓk ,"‰¯Bz BÊ»¿«¬»ƒ
‡lL ‡e‰ ÌÈ·‡‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¬»ƒ∆…
˙eiÁ ÏL ÔÈÚ Ì‰a ÌÈ‡B¯ƒ»∆ƒ¿»∆«

ממש, דומם היא האבן «∆‡l‡שהרי
יהיה  התורה È‡"Lשלימוד ÔÙ‡a¿…∆∆¬ƒ

,"L‡ ˙ÓBÁ 'Bb dÏ ‰È‰‡∆¿∆»«≈
¯k ‰¯Bz‰ „enÏaL ,eÈ‰«¿∆¿ƒ«»ƒ»

,"‰¯Bz‰ Ô˙B" הכתוב כלשון ≈«»
אומר  Bb'שהקדושֿברוךֿהוא È‡"¬ƒ

˙Ïc·Ó ÔÎlL ,"L‡ ˙ÓBÁ«≈∆»≈À¿∆∆
,˙BÓÎÁ‰ ¯‡L ÏkÓ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿»«»¿

dÓˆÚŒ„vnL ומהותהdÈ‡ ∆ƒ««¿»≈»
ÔÈÚ Ì‡ŒÈk ,‰ÓÎÁ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆»¿»ƒƒƒ¿»
L‡‰ ÔÈÚL ‡l‡ ,L‡ ÏL∆≈∆»∆ƒ¿«»≈

CLÓ ומתגלה מלמעלה BÈÂ¯„ובא ƒ¿»¿≈
BÓkלמטה  ,‰ÓÎÁ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿»¿

‡Èza ·e˙kL112‰¯Bz‰L ∆»««¿»∆«»
‰„¯ÈÂ ‰ÚÒ ושורשה ממקורה »¿»¿»¿»

‰B‚¯„n˙למעלה  ¯˙Òa¿≈∆««¿≈
'eÎ ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ עד ƒ«¿≈»¿«¿≈»

למטה. שבאה

˙lÚÙa Ìb ÛÒB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆««ƒ¿À«
BÓk] ‰ÏÈ·h‰ ÔÈÚa ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿««¿ƒ»¿

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL113ÔÈÚL ∆»«»«¿«∆ƒ¿«
‰ÏÈ·h‰ ÏÚ ÊÓB¯ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈««¿ƒ»

,¯B‰h‰ ˙Úc‰ ÈÓa,התורה היינו ¿≈««««»
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`irye`כב iax xn`

הּבּטל  ענין הּוא טבילה ׁשעלֿידיֿזה 40והרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּיראה], ׁשלמּות ּד'ירּוׁשלים', הענין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָנעׂשה

"עּקר  אּלא ּבמים, רק לא היא ְְִִִִֶֶַַַַָָֹׁשהּטבילה

ּבנּורא" האׁש114טבילּותא ׁשעלֿידי הינּו, , ְְְְִֵֵֶַַָָָ

ּכּמבאר  רצּויים, הּבלּתי הענינים ּכל את ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹמבערים

והכׁשרת 115ּבּפֹוסקים  הגעלה להלכֹות ּבנֹוגע ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

עלֿידי  היא וההגעלה ההכׁשרה ׁשּתכלית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכלים,

ׁשּנבלע  האּסּור את ּומכּלה ׁשּׂשֹורף ּבאׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלּבּון

ּבׁשלמּות, הּטהרה ענין נעׂשה ואז אׁש. ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָעלֿידי

טהֹורה  ּבי ׁשּנתּת "נׁשמה ּבחינת מּצד ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכפי

כּו',116היא" בראתּה" "אּתה מּבחינת למעלה , ְְְְִִִַַַָָָָ

הּזקן  אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי הענינים 117ּכּמבאר ּפרטי ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

ֶֶָׁשּבזה.

ׁשם ‰ÊÂeט) מׁשאּבים, ּבין מחצצים "מּקֹול ¿∆ְְְִִִֵַַַָ

ּפרזֹונֹו צדקת הוי', צדקֹות ְְְְֲִִִַָָֹיתּנּו

ּבּפרּוׁש ד) (סעיף לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָּביׂשראל",

ּבין  יֹורים ׁשהיּו החּצים קֹול ׁשּתמּורת ְִִִֵֶֶַַַָָהּפׁשּוט,

ׁשּבניֿיׂשראל  הינּו, מים, לׁשאב ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹההֹולכים

הּמעמד  ּכללּות ׁשּזהּו ּובׁשביה, ּבצרה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָנמצאים

חּצים  ׁשּיֹורים הּגלּות, ּבזמן ּובפרט ּבעֹולם ְְִִִִִֶַַַָָָָָּומּצב

זֹו, ּולתֹורה ל מה ּבאמרם ּבּתֹורה, העֹוסקים ְְְְְִַַָָָָָָעל

זה, ּתמּורת הּנה ּבזה, ּכּיֹוצא הּטענֹות ׁשאר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוכל

הּתֹורה  ּגּלּוי ׁשּיהיה הוי'", צדקֹות יתּנּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ"ׁשם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכּלֹו, העֹולם מלאה 118ּבכל ּכי ְְְִֶָָָָָָֻ

ּוכמֹו מכּסים, לּים ּכּמים הוי' את ּדעה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ

הרמּב"ם  לימֹות 119ׁשּכתב וחכמיהם נביאיהם יׂשראל ּכל נתאּוּו זה ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מלאה  ּכי ׁשּנאמר והאמת, והחכמה הּדעה ּתרּבה הּימים ׁשּבאֹותן לפי ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמׁשיח,

ּתהיה  ׁשהּתֹורה ּביׂשראל", ּפרזֹונֹו "צדקת ׁשּיהיה ועד הוי'. את ּדעה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהארץ

"חֹומת  ׁשל ּבאפן ּכיֿאם חֹומה, ללא ירּוׁשלים"), (ּתׁשב "ּפרזֹות ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבאפן

לבנה  וה"אׁש לבנה", אׁש עלּֿגּבי ׁשחֹורה ה"אׁש את ּבגלּוי ׁשּיראּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאׁש",

הּקּב"ה  עׂשה ׁש"צדקה עלֿידיֿזה ּבא זה וכל (ּכּנ"ל). ׁשחֹורה" אׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעלּֿגּבי
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א.)114 לט, אנציק')115סנהדרין (ס"ז). ס"ד סתנ"א או"ח ואדה"ז טושו"ע ה"ג. פי"ג אסורות מאכלות הל' רמב"ם ראה

וש"נ. הגעלה. ערך נשמה".)116תלמודית "אלקי ובכ"מ.)117ברכת א. א, דברים לקו"ת ט.)118ראה יא, הל')119ישעי'

מלכים. הל' סוף גם וראה ה"ב. פ"ט תשובה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באריכות  לעיל ‰Ïhaכמבואר ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÈ·Ë È¯‰Â40ŒÏÚL , «¬≈¿ƒ»ƒ¿««ƒ≈∆«

‰‡¯i‰ ˙eÓÏL ,'ÌÈÏLe¯È'c ÔÈÚ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È יראת שהרי ¿≈∆«¬»»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿»
לאלוקות], האדם מביטול נובעת של h‰L‰ÏÈ·שמים במובן במיוחד ∆«¿ƒ»

‡l‡ביטול  ,ÌÈÓa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ לעיל המובא הגמרא "wÚ¯כלשון ƒ…«¿«ƒ∆»ƒ«
"‡¯ea ‡˙eÏÈ·Ë114, עיקר ¿ƒ»¿»

באש  היא È„ÈŒÏÚLהטבילה ,eÈ‰«¿∆«¿≈
ÌÈ¯Ú·Ó L‡‰ לחלוטין ומבטלים »≈¿«¬ƒ

ÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡∆»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÒBta ¯‡·nk ,ÌÈÈeˆ¯115 ¿ƒ«¿…»«¿ƒ

‰ÏÚ‚‰ ˙BÎÏ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«¿»»
ÌÈÏk ˙¯LÎ‰Â או איסור שבלעו ¿«¿»«≈ƒ

‰‰LÎ¯‰חמץ, ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ««¿»»
‰ÏÚ‚‰‰Â ביותר הגבוהה ברמה ¿««¿»»

‡È‰ אלא במים הגעלה עלֿידי לא ƒ
Û¯BOL ,L‡a Ôeal‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ»≈∆≈
ÚÏ·pL ¯eq‡‰ ˙‡ ‰lÎÓe¿«∆∆»ƒ∆ƒ¿«

.L‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈
Ê‡Â את ומבטל 'טובל' האדם כאשר ¿»

בלימוד  שקוע שהוא ידי על עצמו

למים  הנמשל באופן רק לא התורה

לאש  הנמשל באופן גם «¬»NÚ‰אלא
ÈÙk ,˙eÓÏLa ‰¯‰h‰ ÔÈÚƒ¿««»√»ƒ¿≈¿ƒ
‰ÓL" ˙ÈÁa „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«¿ƒ«¿»»

"‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL116, ∆»«»ƒ¿»ƒ
הנשמה  של והעמוקה הפנימית הדרגה

מושלמת  טהרה יש «¿»¿ÏÚÓÏ‰בה
,'eÎ "d˙‡¯· ‰z‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»»

ÈLe¯„a ¯‡·nk החסידות מאמרי «¿…»ƒ¿≈
‰Ô˜fשל  ¯"BÓ„‡117ÈË¯t «¿«»≈¿»≈

‰ÊaL ÌÈÈÚ‰ השונות הדרגות »ƒ¿»ƒ∆»∆
'אלקי  בברכת מדובר שבהם בנשמה

השחר. בברכות נשמה'

ÔÈa ÌÈˆˆÁÓ ÏBwÓ" e‰ÊÂ (Ë¿∆ƒ¿«¿ƒ≈
˙B˜„ˆ ep˙È ÌL ,ÌÈa‡LÓ«¿«ƒ»¿«ƒ¿
BBÊ¯t ˙˜„ˆ ,'ÈÂ‰¬»»ƒ¿…ƒ¿
¯‡a˙pL BÓk ,"Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈¿∆ƒ¿»≈
Le¯ta („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ«≈
ÏB˜ ˙¯eÓzL ,ËeLt‰«»∆¿«

ÌÈ¯BÈ eÈ‰L ÌÈvÁ‰ האויבים «ƒƒ∆»ƒ
,ÌÈÓ ·‡LÏ ÌÈÎÏB‰‰ ÔÈa≈«¿ƒƒ¿…«ƒ
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NÈŒÈaL ,eÈ‰«¿∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È·L·e ‰¯ˆa וסובלים ¿»»¿ƒ¿»

הכוונה  הרוחני ובמובן vÓe·מאויביהם, „ÓÚn‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»««¬»«»
ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÏÚ ÌÈvÁ ÌÈ¯BiL ,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ë¯Ù·e ÌÏBÚa»»ƒ¿»ƒ¿««»∆ƒƒƒ«»¿ƒ

Ì¯Ó‡a ,‰¯Bza בתורה לעיסוק שמתנגדים B˙Ïe¯‰אלה EÏ ‰Ó «»¿»¿»»¿¿»
,‰Ê ˙¯eÓz ‰p‰ ,‰Êa ‡ˆBik ˙BÚh‰ ¯‡L ÏÎÂ ,BÊ במקום ¿»¿»«¿»«≈»∆ƒ≈¿«∆

והן  בגשמיות הן הזה רצוי הלא המצב

ומהפך, שינוי יהיה «"ÌLברוחניות,
‰È‰iL ,"'ÈÂ‰ ˙B˜„ˆ ep˙È¿«ƒ¿¬»»∆ƒ¿∆
,Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰¯Bz‰ Èelbƒ«»¿»»»À

·e˙kL BÓk118 על ישעיה בנבואת ¿∆»
המשיח  ‰‡¯ıימות ‰‡ÏÓ Èkƒ»¿»»»∆

ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc≈»∆¬»»««ƒ«»
·˙kL BÓÎe ,ÌÈqÎÓ¿«ƒ¿∆»«

Ì"aÓ¯‰119 של הזמן אותו אודות »«¿«
Ïkהגאולה  ee‡˙ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿«»

Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È‡È· Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
Ô˙B‡aL ÈÙÏ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏƒ«»ƒ«¿ƒ∆¿»

‰a¯z ÌÈÓi‰ ותתגלה ותתפשט «»ƒƒ¿∆
כולו  העולם ÓÎÁ‰Â‰בכל ‰Úc‰«≈»¿«»¿»

‰‡ÏÓ Èk ¯Ó‡pL ,˙Ó‡‰Â¿»¡∆∆∆¡«ƒ»¿»
.'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰»»∆≈»∆¬»»

BBÊ¯t ˙˜„ˆ" ‰È‰iL „ÚÂ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿
‰È‰z ‰¯Bz‰L ,"Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆«»ƒ¿∆
·Lz) ˙BÊ¯t" ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿»≈≈

,‰ÓBÁ ‡ÏÏ ,("ÌÈÏLe¯È היינו ¿»»ƒ¿…»
את  ומצמצם המגביל דבר שום ללא

התורה  וגילוי אלא Ì‡ŒÈkהתפשטות ƒƒ
תהיה  "ÓBÁ˙התורה ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«

˙‡ ÈeÏ‚a e‡¯iL ,"L‡≈∆ƒ¿¿»∆
L‡ ÈabŒÏÚ ‰¯BÁL L‡"‰»≈¿»««≈≈
ÈabŒÏÚ ‰·Ï L‡"‰Â ,"‰·Ï¿»»¿»≈¿»»««≈

Ï"pk) "‰¯BÁL L‡ אודות ≈¿»««
האופנים  שני בין ).ההבדל

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»«¿≈∆
‰"aw‰ ‰NÚ ‰˜„ˆ"L∆¿»»»»«»»
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כג h"kyz'd ,elqk h"i

ׁשהּקּב"ה  הינּו, האּמֹות", לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּביׂשראל

ּכח  לּתן ּכדי אֹוצרֹותיו ּכל את ּומבזּבז ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹמפּזר

זמן  את ולעבר לעמד ׁשּיּוכלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹלבניֿיׂשראל 

ׁשל  ּומכּפל ּכפּול החֹוׁש ואת ּבכלל, ְְְִֶֶֶַַָָָָֻהּגלּות

ּכל  את ׁשּינּצחּו ּבאפן ּבמיחד, האחרֹון ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֻהּזמן

הּיעּוד  לקּיּום זֹוכים ועלֿידיֿזה מׁשיחֹו. ועל הוי' על והּקמים עליהם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקמים

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבקרֹוב ירּוׁשלים", ּתׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ"ּפרזֹות

∑
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
tL Ï‡¯NÈa¯fÙÓ ‰"aw‰L ,eÈ‰ ,"˙Bn‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯f ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈»À«¿∆«»»¿«≈

ÊaÊ·Óe ישראל לבני Ïkומעניק ˙‡ ¿«¿≈∆»
ŒÈ·Ï Ák ÔzÏ È„k ÂÈ˙B¯ˆB‡¿»¿≈ƒ≈…«ƒ¿≈

„ÓÚÏ eÏÎeiL Ï‡¯NÈ בניסיונות ƒ¿»≈∆¿«¬…
‰eÏb˙הקשים  ÔÓÊ ˙‡ ¯·ÚÏÂ¿«¬…∆¿««»

ÏeÙk CLBÁ‰ ˙‡Â ,ÏÏÎaƒ¿»¿∆«∆»
ÔB¯Á‡‰ ÔÓf‰ ÏL ÏtÎÓe¿À»∆«¿«»«¬

eÁviL ÔÙ‡a ,„ÁÈÓa בני ƒ¿À»¿…∆∆¿«¿
Ì‰ÈÏÚישראל  ÌÈÓw‰ Ïk ˙‡∆»«»ƒ¬≈∆

ÏÚÂ 'ÈÂ‰ ÏÚ ÌÈÓw‰Â¿«»ƒ«¬»»¿«

BÁÈLÓ.הניצחון של המיוחד עניינו אודות באריכות לעיל וכמבואר ¿ƒ
Ìei˜Ï ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿ƒ
·Lz ˙BÊ¯t" „eÚi‰«ƒ¿»≈≈

"ÌÈÏLe¯È והן בגשמיות הן שעניינו ¿»»ƒ
באריכות, לעיל נתבאר ברוחניות

ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ«¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc dcp(iying meil)

e eynyàöîðmcìòcrdíBéúà ,dlLmewna dgpiw m` ± ¦§¨©¤¨¤§
,dlirad xg`l cin dliraddlL ìò àöîð .ïaø÷a ïéáéiçå ïéàîè§¥¦§©¨¦§¨§¨¦§¨©¤¨

,ïîæ øçàìmdipy ,dlirad xg`l cin dgpiw `ly oebkíéàîè §©©§©§¥¦
÷ôqî,mc did dlirad onfa `nyïaøwä ïî ïéøeèôeoi`y ± ¦¨¥§¦¦©¨§¨

.dlirad xg`l wx mcd `viy okziy itl ,z`hg mi`ian
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLébøàc éàm` ± ¥¦¨¥¦§©§¦¨

`vnpyk ,dxewn gztpy dlirad zra dyibxdéànà ïîæ øçàì§©©§©©©
ïaøwä ïî ïéøeètdyibxd ixd ,oaxw z`adn md mixeht recn ± §¦¦©¨§¨

,mc d`vneåàì àlàote`a xaecn jgxk lr `l` ±äLébøà àìc ¤¨¨§Ÿ©§¦¨
,xewnd gztpy dyibxd `ly -éðz÷åepipye ±dlL ìò àöîð §¨¨¥¦§¨©¤¨

.ïaø÷a ïéáéiçå ïéàîè íBéúàxdhny l`eny ixac lr dywe ¤§§¥¦§©¨¦§¨§¨
dybxda `ly mc dz`xa.

:`xnbd zvxznàì`l` ,jziiyewkíìBòìote`a xaecn Ÿ§¨
äLébøàc,dxewn gztpy dlirad zrya dyibxdy zxne`y ± §©§¦¨

eonf xg`l dly crd lr `vnpykàîéàdzrhy xnel xyt` ± ¥¨
dzybxdeäåä LnL úLbøä`le dlirad xa` z` dyibxdy - ©§¨©©¨£¨

crd lr `vnpy df mce ,dlirad onfa dxewn gztpy dyibxd
`ly ote`a la` .z`hg oaxwn mixeht okle .dlirad xg` `vi
mc dilr d`vn jk xg`e rwxwd lr dayiy oebke dyibxd

.l`eny ixack ,dxedh
:ztqep di`xòîL àz`ztqez) `ziixaa epipy ,di`x rnye `a ± ¨§©

(c"d b"tìL ,øîBà äzà úàöîðäLipiipr.äMàa úB÷ôñmzk ¦§¥¨©¨¥§Ÿ¨§¥¨¦¨
`vnpydøNa ìò,dwelgl zgznøBäè ÷ôñ àîè ÷ôñwtqy ± ©§¨¨¨¥¨¥¨¥¨

oicd ,xedhe uegan `ay e` ,`nhe dtebn mzkd `a m` epl `ed
y `ed,àîè`vnp m`e.øBäè ,øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ ,d÷eìç ìò ¨¥©£¨¨¥¨¥¨¥¨¨

áBøä øçà Clä úBèqéäáe úBòbîáewtqa epl zwfgeny dy` - §©¨§¤¥©¥©©¨
dl oi`y oebk ,dcpdini lk dlibx `l` ,dzii`xl reaw onf

mikled ,zexdh dhiqd e` drbpe mzk d`vn `l m` ,mc ze`xl
d`neha dini aexe xicz ze`xl dlibxy oeike ,dini aex xg`

.zexdhd e`nhp
:`xnbd zxxanáBøä øçà Clä éàîxg` mikledy dpeekd dn ± ©©¥©©¨

,aexdåàì,dpyd zeni lka `id dn miwceay dpeekd oi` ike - ¨
ïéàîè äéîé áBø íà,dcp mc dz`xy zngnáb ìò óàå ,äàîè ¦¨¤¨§¥¦§¥¨§©©©

äLbøà àìcdrbpy eiykr dxewn gztpy dyibxd `ly ± §Ÿ©§§¨
`ly it lr s` dcp d`nh dy`y gkene .dhiqdy e` zexdha

.l`eny ixack `lye ,dyibxd
:`xnbd zvxznàéæç äLbøäa äéîé áBø íà ,àìdini aex m` ± Ÿ¦¨¤¨§©§¨¨©§¨

,dybxd ici lr mc d`exäàîè`l mbe dyibxd `l eiykry s` §¥¨
,mc d`vnøeîéàceiykr mby xnel yiy ±äLbøà[dyibxd-] §¥©§§¨

dzòcà åàìå.dyibxdy dxkf `l ± §¨©©§¨
:l`eny lr zeywdl ick `ziixad z` yxtl zxfeg `xnbdøîà̈©

øîmzk `vnp ,`ziixaa lirl `aed ±÷ôñ àîè ÷ôñ ,døNa ìò ©©§¨¨¨¥¨¥¨¥
,àîè ,øBäèmzk `vnp.øBäè ,øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ ,d÷eìç ìò ¨¨¥©£¨¨¥¨¥¨¥¨¨

:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±éàmzkd `vnp m` ± ¥¦¨¥¦
ähîìe øBâçîmzk `vnp ,dtxezd zia cbpk `edyd÷eìç ìò ¥£§©¨©£¨

éànà`ed recn ±ïðz àäå ,øBäèdz`x ,epzpyna epipy `lde ± ©©¨§¨§©
dwelg lr mzkéàå ,àîè ähîìe øBâçä ïî`ziixaa xaecn m`e ± ¦©£§©¨¨¥§¦
mzkd `vnpy,äìòîìe øBâçîmzkd `vnpéànà døNa ìò± ¥£§©§¨©§¨¨©©

`ed recnïðúäå ,àîè,epzpynaãâðk àlL døNa ìò íc äúàø ¨¥§¨§©¨£¨¨©§¨¨¤Ÿ§¤¤
.äøBäè ätøezä úéa¥©§¨§¨

:`xnbd zvxznàîéà úéòa éàz` ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¥¥¨
mzkd `vnpy ote`a xaecny `ziixadúéòa éàå ,ähîìe øBâçî¥£§©¨§¦¨¥

àîéà`vnpy ote`a xaecny dayiil mb xyt` dvxz m`e ± ¥¨
mzkd.äìòîìe øBâçî¥£§©§¨

:dzpeek z` `xnbd zx`an,ähîìe øBâçî àîéà úéòa éàeïBâk ¦¨¥¥¨¥£§©¨§
,íéçaè ìL ÷eLa äøáòLzendadn mc ea yiy mewn `edy ¤¨§¨§¤©¨¦

`le myn `a dy`d d`vny mcdy xyt`e ,my zehgypd
ez`vn m` ,my dxary xg`l mzk d`vnyk jkle .dtebnìò©

døNay mzkd lr dwfgy ,d`nhéàúà dôebîoeike ,[`a-] §¨¨¦¨£©
,d`nh dtxezd zia cbpk `vnpyéàúà àîìòî éàcm` ixdy ± §¦¥¨§¨£©

,ea dzidy migah ly weyn ,uegan mzkd `aéòaéî d÷eìç ìò©£¨¦¨¥
éçeëzLà déìm` la` .dwelg lr mzkd `vniy jixv did ± ¥¦§§¥
mzkd `vnpd÷eìç ìòy xnel yiy ,dxedhàúà àîìòî± ©£¨¥¨§¨£¨

,`a `ed migah ly weydn ,ueganàúà dôebî éàc,[`a-]ìò §¦¦¨£¨©
éçeëzLà déì éòaéî døNala` .`vndl jixv did dxya lr ± §¨¨¦¨¥¥¦§§¥

oia welig oi` mzk dilr `vnpe migah ly weya dxar `l m`
dtxezd zia cbpk `vnpyke ,dwelg lr e` dxya lr `vnp

.d`nh
àîéà úéòaéàåote`a `ziixad z` ayiil xyt` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
mzkd `vnpyäìòîìe øBâçîe ,dtxezd mewn cbpk df oi`yïBâk ¥£§©§¨§

äøwcæàc,dlrnl dipte dakyy oebk ,dixeg`l dnvr dtwf ± §¦§©§¨
dxary xaecne .xebgd lrn mb mcd ribiy okzi df ote`ay

mcd d`xp m` ,okle .migah ly weyadôebî éàcå ,døNa ìò©§¨¨©©¦¨
éàúà,d`nheéçeëzLà déì éòaéà d÷eìç ìò éàúà àîìòî éàc £©§¦¥¨§¨£©©£¨¦¨¥¥¦§§¥

la` ,dwelg lr `vndl el did ,uegan mcd ribd m` ixdy ±
`vnp m`éàúà àîìòî ,d÷eìç ìò,dxedhe `a `ed uegan ±éàc ©£¨¥¨§¨£©§¦

éçeëzLà déì éòaéà døNa ìò éàúà dôebî`a did m`y - ¦¨£©©§¨¨¦¨¥¥¦§§¥
.`vndl el did dxya lr ,dtebn

:l`eny ixac lr `xnbd dywn dzrúäéî éðz÷mewn lkn ± ¨¨¥¦©
mzkd `vnp ,`ziixaa epipyNa ìò,øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ ,dø ©§¨¨¨¥¨¥¨¥¨
äLébøä àìc áb ìò óàå ,àîè.dxewn gztpyïðz ,ãBòåepipy ± ¨¥§©©©§Ÿ¦§¦¨§§©

,epzpynaóàå ,äàîè ätøezä úéa ãâðk døNa ìò íúk äàBøä̈¨¤¤©§¨¨§¤¤¥©§¨§¥¨§©
.äLébøä àìc áb ìò`la mc dz`xyk mb z`nhp dy`y x`eane ©©§Ÿ¦§¦¨

.l`eny ixack `lye dybxd
:`xnbd zvxznìàeîL äãBî ,ézôcî äéîøé áø øîàdy`a ¨©©¦§§¨¦¦§¦¤§¥

dyibxd `le mzk d`vnyäàîè àéäL¤¦§¥¨
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כד

b"k ,ayie zyxt zay .c"qa
,zah ycegd mikxan ,elqk

h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰„t1היּו ברּבים ּכי לי, מּקרב נפׁשי בׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ז"ל 2עּמדי  חכמינּו ודרׁשּו "ּבׁשלֹום"3, ְְְֲִִֵָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר ׁשלֹום, ׁשלֹום 4ּב' ׁשלֹום ְֶֶֶַַָָָָ

"ּפדה  ענין מהּו להבין וצרי ולּקרֹוב. ְְְְִִִַַַָָָָָָָלרחֹוק

"ּבׁשלֹום" להיֹות צריכה ׁשהּפדּיה ְְְְְִִִֶַָָָָבׁשלֹום",

ּבתחּלת  נאמר הּׁשלֹום ׁשענין ּובפרט ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָּדוקא,

הינּו, עּקרי, ענין ׁשהּוא מֹורה ׁשּזה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָהּכתּוב,

ׁשּצריכה  ּבּפדּיה, עּקרי ּתנאי הּוא הּׁשלֹום ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשענין

י"ט  ּבגאּלת ּגם וכּמדּגׁש ּדוקא. "ּבׁשלֹום" ְְְְְְִִַַַַָָָֻֻלהיֹות

ּבאּגרת  הּזקן אדמֹו"ר ׁשּכֹותב ּכפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכסלו,

ּפדה 5הּידּועה  ּבּפסּוק ּתהּלים ּבספר "ּכׁשּקריתי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשלֹום". מד' ּבׁשלֹום יצאתי נפׁשי, ְְְִִֵַָָָָָבׁשלֹום

ּׁשּכתּוב LÈÂב) מה עם זה צדקת 6לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֶֶַַַָ

ּדרׁשּו זה ׁשעל ּביׂשראל, ְְְְִִֵֶֶַָָּפרזֹונֹו

ז"ל  ּביׂשראל 7חכמינּו הּקּב"ה עׂשה צדקה ְְְֲִֵֵַָָָָָָָָ

ּבּמאמר  לעיל ונתּבאר האּמֹות, לבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּפּזרן

ּדּבּורֿ מאמר על מיּסד (ׁשהּוא ּכסלו ְְְֲִִֵֶַַָָֻּדי"ט

לפני  ׁשּנאמר ּביׂשראל" ּפרזֹונֹו "צדקת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּמתחיל

חתּנה' ּב'דרּוׁשי ונדּפס ׁשנה, ׁשּצרי8ארּבעים ,( ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ

"ּפּזרן  לענין ּביׂשראל" ּד"ּפרזֹונֹו הּׁשּיכּות ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָלהבין

("ּפר  'ּפרזֹון' ּדלכאֹורה, האּמֹות", זֹונֹו")לבין ְְְְְִִֵָָָֻ

זה  סֹותרים ענינים  ׁשני הם ("ּפּזרן") ְְְְִִִִִֵֵֶָָּו'פּזּור'

הּפרזֹות", "ערי מּלׁשֹון הּוא "ּפרזֹונֹו" ּכי ְְְִִִֵֶַָָָלזה,

ּבמקֹומּה, נׁשארת היא אבל חֹומה, ללא היא ׁשהעיר הּוא ּבזה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּפרּוׁש

צרי ּגם אחרים. למקֹומֹות מתּפּזרים ׁשהאנׁשים ּפרּוׁשֹו 'ּפּזּור' ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
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ואילך).)1 4 ע' (לעיל כסלו די"ט פרזונו צדקת אושעיא ר' אמר ד"ה למאמר המשך הוא זה יט.)2מאמר נה, תהלים

א'שח.)3 ע' ח"ג נ"ך באוה"ת בשלום פדה ד"ה ב. צט, סנהדרין יט.)4ראה נז, (נעתק )5ישעי' רלב ע' אדה"ז אג"ק

כסלו). יט יום" יא.)6ב"היום ה, שופטים ב.)7ספר פז, תרפ"ט )8פסחים ואילך. סע"ב לב, ח"א קונטרסים (סה"מ א פרק

ואילך). 113 ס"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תהילים: בספר אומר המלך דוד

‰„t1È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ,ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL·2, הפסוק »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
הגאולה  בעל הזקן אדמו"ר כדברי כסלו, י"ט הגאולה לחג במיוחד שייך

זה  פסוק כשקרא אליו הגיעה האסורים מבית השחרור על eL¯„Âשבשורת ¿»¿
זה  Ï"Êפסוק eÈÓÎÁ3 ¬»≈
"ÌBÏLa" נוטריקון,ÌBÏL 'a ¿»»

זה  בפסוק שכתוב אף על כלומר,

כאן  יש למעשה אחת, פעם רק 'שלום'

'שלום' Ó‰פעמיים C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«
·e˙kM4 בישעיהÌBÏL ÌBÏL ∆»»»

·B¯wÏÂ ˜BÁ¯Ï נאמר כאן וגם »»¿«»
פעמיים. 'שלום'

‰„t" ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»»
‰i„t‰L ,"ÌBÏL· של ממצב ¿»∆«¿ƒ»

ושבי  BÈ‰Ï˙גלות ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
Ë¯Ù·e ,‡˜Âc "ÌBÏLa"¿»«¿»ƒ¿»
˙lÁ˙a ¯Ó‡ ÌBÏM‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»∆¡«ƒ¿ƒ«

·e˙k‰ ענין איזכור לאחר מיד «»
שנושא fL‰הפדייה, העובדה ∆∆

הפסוק  בתחילת נזכר ∆BÓ¯‰השלום
,eÈ‰ ,È¯wÚ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»ƒ»ƒ«¿
È‡z ‡e‰ ÌBÏM‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿«

È¯wÚוטפל שולי פרט i„ta‰,ולא ƒ»ƒ«¿ƒ»
"ÌBÏLa" ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿¿»
˙l‡‚a Ìb Lb„nÎÂ .‡˜Âc«¿»¿«À¿»«ƒ¿À«

ÂÏÒk Ë"È אדמו"ר של הגאולה , ƒ¿≈
תקנ"ט) (בשנת ברוסיה ממאסרו הזקן

˙BkL ÈÙkÔ˜f‰ ¯"BÓ„‡ · ¿ƒ∆≈«¿«»≈
‰Úe„i‰ ˙¯b‡a5 צאתו עם שכתב »ƒ∆∆«¿»

ÙÒa¯מהמאסר  È˙È¯wLk"¿∆»ƒƒ¿≈∆
ÌBÏL· ‰„t ˜eÒta ÌÈl‰z¿ƒƒ«»»»¿»
'„Ó ÌBÏLa È˙‡ˆÈ ,ÈLÙ«¿ƒ»»ƒ¿»≈

"ÌBÏL אדמו"ר של אלה ומדברים »
אכן  הוא השלום שנושא מובן הזקן

בפדיה  מרכזי ודבר עיקרי' 'תנאי

והגאולה.

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
·e˙kM6 בספר דבורה בשירת ∆»
Ï‡¯NÈaשופטים  BBÊ¯t ˙˜„ƒ̂¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈

הדיבורֿ הפותח, הפסוק הוא זה ופסוק

בי"ט  שנאמר המאמר של המתחיל

זו  שנה אליו,כסלו כהמשך בא הנוכחי והמאמר Ê‰(תשכ"ט) ÏÚL על ∆«∆
בישראל" פרזונו "צדקת Ï"Êהמילים eÈÓÎÁ eL¯c7 בגמרא‰˜„ˆ »¿¬»≈¿»»

˙Bn‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯ftL Ï‡¯NÈa ‰"aw‰ ‰NÚ גרים ישראל בני ואין »»«»»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈»À
אחת, Ó‡na¯במדינה ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â הנזכר‡e‰L) ÂÏÒk Ë"Èc ¿ƒ¿»≈¿≈««¬»¿ƒ¿≈∆

Œ¯eac ¯Ó‡Ó ÏÚ „qÈÓ¿À»««¬»ƒ
BBÊ¯t ˙˜„ˆ" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒƒ¿«ƒ¿

¯Ó‡pL "Ï‡¯NÈa הרבי עלֿידי ¿ƒ¿»≈∆∆¡«
לרגל  שאמר המאמרים בין הריי"צ

הרבי  (בת והרבנית הרבי נישואי

L‰,הריי"צ) ÌÈÚa¯‡ ÈÙÏƒ¿≈«¿»ƒ»»
ארבעים  תרפ"ט, שנת כסלו בחודש

תשכ"ט  כסלו חודש לפני »¿Òt„Â¿ƒשנה
'‰p˙Á ÈLe¯„'a8 המכיל קובץ ƒ¿≈¬À»

חתונה  לרגל שנאמרו המאמרים את

‰eÎiM˙זו  ÔÈ·‰Ï CÈ¯vL ,(∆»ƒ¿»ƒ««»
ÔÈÚÏ "Ï‡¯NÈa BBÊ¯t"c¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«

"˙Bn‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯ft" ואת ƒ¿»¿≈»À
"צדקת  המילים דרשת של המשמעות

שהקדושֿברוךֿהוא  כך על פרזונו"

שונות, במדינות ישראל בני את פיזר

) 'ÔBÊ¯t' ,‰¯B‡ÎÏc כך שעל ¿ƒ¿»¿»
(נאמר  '¯efÙ'e ("BBÊ¯t" שכך ƒ¿ƒ

בגמרא  הכתוב את «¿Ô¯ft"ƒ")דרשו
‰Ê ÌÈ¯˙BÒ ÌÈÈÚ ÈL Ì‰≈¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆

"BBÊ¯t" Èk ,‰ÊÏ בכתוב האמור »∆ƒƒ¿
,"˙BÊ¯t‰ È¯Ú" ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿»≈«¿»
שלאחר  פשוטו לפי הכתוב פירוש וזה

מפני  פחד אין כבר במלחמה הניצחון

ללא  בערים גם לגור ואפשר האויבים

הגנה  המספקת ≈»∆Le¯t‰Lחומה
‡È‰ ¯ÈÚ‰L ‡e‰ ‰Êa אמנם »∆∆»ƒƒ
‡È‰ Ï·‡ ,‰ÓBÁ ‡ÏÏ העיר ¿…»¬»ƒ

,dÓB˜Óa ˙¯‡L המקום אותו ƒ¿∆∆ƒ¿»
חומה  מוקפת הייתה כן כאשר היתה בו

BLe¯t '¯eft' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ≈
ÌÈ¯ft˙Ó ÌÈL‡‰L∆»¬»ƒƒ¿«¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ˙BÓB˜ÓÏ ואינם ושונים ƒ¿¬≈ƒ
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כה iytp melya dct

כּו' "צדקה ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲִֵֶַָָָָָלהבין

ענין  הרי ּדלכאֹורה, האּמֹות", לבין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻׁשּפּזרן

העּדר  על מֹורה ּד"ּפרזֹון") הענין (וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּפּזּור

ׁשהרי  ּדוקא, ּבהגּבלה היא צדקה ואּלּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָההגּבלה,

הּמבחר, מן למצוה חמׁש קצּוב, ׁשעּור לּה ְְְִִִֵֶַָָָָֹֻיׁש

ּבינֹונית  למּדה ּב'אּגרת 9ּומעׂשר ּגם (ּכּמּובא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

מקֹומֹות 10הּקדׁש' ּבכּמה הּמרּגל וכּלׁשֹון ,(11 ְְְְֶַַַַָָָֹֻ

ז"ל  חכמינּו ׁשאמרּו ועד מסּים, לס 12יעלה ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֻ

כּו'. יבזּבז" אל ְְְְֵֵַַַַ"הּמבזּבז

‰p‰Â"האּמֹות לבין ּד"ּפיזרן הּׁשּיכּות ּבבאּור ¿ƒ≈ְְְְִֵֵַַָָָֻ

ּבּמאמר, מבאר "ּפרזֹונֹו", ּׁשּכתּוב ְְְֲִֶַַַָָָֹלמה

ּפֹועלים  האּמֹות" לבין ׁש"ּפּזרן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻׁשעלֿידיֿזה

ּכמֹו ּד"ּפרזֹונֹו", הענין ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָּבניֿיׂשראל 

ּבזה,13ׁשּכתּוב  והענין ירּוׁשלים. ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ידּוע  ׁשּבּתֹורה 14ּדהּנה הענׁשים ענין ׁשּכללּות ְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּדברים  ואם חסֿוׁשלֹום, ּבלבד ענׁש לׁשם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹאינֹו

יחיד  ׁשל לענׁשים ּבנֹוגע אפילּו ְֲֲֳִִִִֵֶַָָָאמּורים

הּוא  ׁשּכן עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּיׂשראל,

מּובן  ּומּזה יׂשראל. לכל ועד לרּבים, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבנֹוגע

ּכלל  על (ּדקאי האּמֹות" לבין "ּפּזרן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻׁשענין

חסֿוׁשלֹום, ּבלבד ענׁש לׁשם לא הּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹיׂשראל)

יֹותר. ּגדֹול לעּלּוי ּבאים ׁשעלֿידיֿזה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא

למּטה, הּנׁשמה ירידת ענין ּכללּות ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָועלּֿדר

ר  מאגרא ּגדֹולה, ירידה ׁשּזֹוהי לבירא ׁשאף מה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

עלּיה,15עמיקּתא  לצר היא זֹו ירידה הרי , ְְְֲֲֲִִִִֵֶָָָֹ
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ס"א.)9 סרמ"ט יו"ד א).)10שו"ע (קטו, י ספ"ג.)11סימן אגה"ת א.)12תניא נ, ח.)13כתובות ב, לקו"ת )14זכרי' ראה

ובכ"מ. ב. פו, ב.)15מטות ה, חגיגה – חז"ל לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'פיזור'? של במובן 'פרזונו' את לדרוש מתאים איך כן ואם במקומם, נשארים

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb"פרזון" בין לקשר ביחס הקודמת לשאלה בנוסף «»ƒ¿»ƒ
עצמם  ז"ל חכמינו בדברי גם להבין יש eÈÓÎÁל"פיזור" e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿¬»≈

ÔÈÚ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,"˙Bn‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯ftL 'eÎ ‰˜„ˆ" Ï"Ê¿»»∆ƒ¿»¿≈»À¿ƒ¿»¬≈ƒ¿«
¯eft‰ושונים רבים (ÔÎÂלמקומות «ƒ¿≈

"ÔBÊ¯t"c ÔÈÚ‰ העדר היינו »ƒ¿»¿¿»
‰cÚ¯החומה  ÏÚ ‰¯BÓ (∆«∆¿≈

,‰Ïa‚‰‰ במקום להתכנסות בניגוד ««¿»»
חומה  וכן וצמצום, הגבלה שהיא אחד

העיר  תחומי את el‡Â¿ƒשמגבילה
,‡˜Âc ‰Ïa‚‰a ‡È‰ ‰˜„¿̂»»ƒ¿«¿»»«¿»

dÏ LÈ È¯‰Lבהלכה¯eÚL ∆¬≈≈»ƒ
LÓÁ ,·eˆ˜ אחוז עשרים »…∆

,¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ למעוניין ¿ƒ¿»ƒ«À¿»
מהודרת  בצורה המצווה את לקיים

¯NÚÓe אחוזים cÓÏ‰עשרה «¬≈¿ƒ»
˙ÈBÈa9˙¯b‡'a Ìb ‡·enk) ≈ƒ«»«¿ƒ∆∆
'L„w‰10 לאדמו"ר התניא שבספר «…∆

להן  יש המצוות "רוב נאמר: שם  הזקן,

הצדקה  במעשה וכן מצומצם... שיעור

שהוא  אף בממונו חסדים וגמילות

עליהם  עומד שהעולם מהעמודים

אפילוֿהכי  יבנה, חסד עולם וכדכתיב

מן  למצוה חומש קצוב שיעור לה יש

וזה  כו' בינונית למדה ומעשר המובחר

כל  אֿל חסד פירוש עולם, חסד  נקרא

עליונים  בעולמות המתלבש היום,

דלתתא  אתערותא ידי על ותחתונים

בני  שעושים וחסד הצדקה מצוות היא

הוא  שהעולם ולפי זה, עם זה אדם

לרקיע  עד מהארץ ומדה גבול בבחינת

ושית  כו', לרקיע מרקיע וכן שנה ת"ק

ניתן  לכן כו', עלמא הוי שני אלפי

הצדקה  למצות כן גם ומדה שיעור

מצוות  לשאר כמו שבתורה והחסד

BÓB˜Ó˙התורה"), ‰nÎa Ïb¯n‰ ÔBLlÎÂ11 הצדקה מצות לגבי ¿«»«À¿»¿«»¿
,ÌiÒÓ CÒÏ ‰ÏÚÈמוגבל סכום היינו מסויים, לסכום ÚÂ„והכוונה «¬∆¿«¿À»¿«

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L12 בגמראÊaÊ·n‰" בצדקה ‡Ïהמרבה ∆»¿¬»≈«¿«¿≈«
"ÊaÊ·È(אחוזים (עשרים מחומש שני eÎ'יותר את חכמים חיברו וכיצד ¿«¿≈

'צדקה' שזו מוגבלים לא דברים שהם ו'פרזון' 'פיזור' על ואמרו יחד הדברים

מוגבל? דבר שהיא

·e˙kM ‰ÓÏ "˙Bn‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯ÊÈt"c ˙eÎiM‰ ¯e‡·a ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈««»¿ƒ¿»¿≈»À¿«∆»
,"BBÊ¯t" סותרים הדברים שני שלכאורה לעיל השאלה נשאלה זה שעל ƒ¿

,¯Ó‡na ¯‡·Ó הוא Ô¯ft"Lשהקשר ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLֿהקדושֿברוך ¿…»««¬»∆«¿≈∆∆ƒ¿»
ישראל  בני את ‰‡Bn˙"הוא ÔÈ·Ï אחת במדינה גרים ÌÈÏÚBtואינם ¿≈»À¬ƒ

,"BBÊ¯t"c ÔÈÚ‰ ‰È‰iL Ï‡¯NÈŒÈa מוקפות יהיו לא והערים ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ¿
e˙kL·חומה BÓk13ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t בחומות צורך ללא ¿∆»¿»≈≈¿»»ƒ

ומבאר. שממשיך כפי הגנה,

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â14 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
החסידות  ÔÈÚבתורת ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«

ÌLÏ BÈ‡ ‰¯BzaL ÌÈLÚ‰»√»ƒ∆«»≈¿≈
ÌBÏLÂŒÒÁ „·Ïa LÚ כמבואר) …∆ƒ¿««¿»

"ולכן  הזקן: לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי

ה' ימינך וזהו חסד תורת התורה נקראת

תרעץ  ה' ימינך ועלֿידיֿזה בכוח נאדרי

התורה  עונשי כל גם ועלֿדרךֿזה אויב.

מכלֿמקום  גבורות, בחינת היותן עם

הוא  שהעונש בחסדים כלולות הן

החוטא  לנפש תיקון נעשה שעלֿידיֿזה

כריתות  חייבי כל ז"ל רבותינו וכמאמר

אפילו  וכן כו'. כריתתן ידי נפטרו שלקו

ז"ל  רבותינו אמרו ביתֿדין מיתת עונש

הזה  היום הזה, היום ה' יעכרך עכן גבי

הבא, לעולם עכור אתה ואי עכור אתה

נפשו"), לתקן זהו העונש Ì‡Â¿ƒנמצא
eÏÈÙ‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ¬ƒ
„ÈÁÈ ÏL ÌÈLÚÏ Ú‚Ba¿≈«»√»ƒ∆»ƒ

Ï‡¯NiÓ עונש לשם עונש זה שאין ƒƒ¿»≈
וחיובית, טובה למטרה ≈¬‰¯Èאלא

ÔkL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚ««««»¿«»∆≈
ÏÎÏ „ÚÂ ,ÌÈa¯Ï Ú‚Ba ‡e‰¿≈«»«ƒ¿«¿»

Ï‡¯NÈ להטיל הכוונה אין שבוודאי ƒ¿»≈
עונש. לשם עונש ישראל כלל על

ÔÈ·Ï Ô¯ft" ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«ƒ¿»¿≈
"˙Bn‡‰ לא ישראל שבני העובדה »À

אלא  ישראל בארץ יחד כולם נשארו

במדינות  אותם פיזר הקדושֿברוךֿהוא

ÏÏkשמכוון (È‡˜cרבות  ÏÚ ¿»≈«¿»
Ï‡¯NÈ יחידים על רק ŒÒÁולא „·Ïa LÚ ÌLÏ ‡Ï ‡e‰ ( ƒ¿»≈…¿≈…∆ƒ¿««

‡l‡ ,ÌBÏLÂ ישראל בני עם להיטיב חיובית, כוונה בכך ŒÈ„ÈŒÏÚLיש ¿»∆»∆«¿≈
‰Ê מהפ האומות כתוצאה בין ישראל ÌÈ‡aיזור BÈ˙¯בני ÏB„b ÈelÚÏ ∆»ƒ¿ƒ»≈

הפיזור. לפני מצבם לעומת

‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÔÈÚ ˙eÏÏk C¯cŒÏÚÂ למעלה ומקורה משורשה ¿«∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ««¿»»
הזה,hÓÏ‰באלוקות  בעולם גשמי ÏB„b‰לגוף ‰„È¯È È‰BfL Û‡L ¿«»∆«∆ƒ¿ƒ»¿»

ירידה  כמו ¯Ó‰מאד, ‡¯‚‡Ó גבוה z˜ÈÓÚ‡מגג ‡¯È·Ï לבור ≈ƒ¿»»»¿≈»¬ƒ¿»
15BÊעמוק  ‰„È¯È È¯‰ למטה , מלמעלה הנשמה C¯ˆÏשל ‡È‰ ¬≈¿ƒ»ƒ¿…∆
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h"kyz'dכו ,zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y

לדרּגה  הּנׁשמה מּגעת הּירידה עלֿידי ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָׁשּדוקא

ועלֿ ׁשם. מּגעת היתה לא הּירידה ׁשּלּולי ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹּכזֹו

ׁשהיא  הּגלּות, לירידת  ּבנֹוגע מבאר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדרֿזה

ׁשּדוקא  עמיקּתא, לבירא רמה מאגרא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָירידה

הּגלּות  ׁשּלּולי ּביׂשראל, עּלּוי נֹוסף ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעלֿידיֿזה

ׁשעלֿידיֿזה  ּגם וזהּו זה. לעּלּוי מּגיעים היּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹלא

ּד"ּפרזֹות  להעּלּוי ּבאים האּמֹות", לבין ְְְְְִִִֵֶָָָָָֻׁש"ּפּזרן

מהּו להבין צרי עדין אמנם, ירּוׁשלים". ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּתׁשב

ירּוׁשלים" ּתׁשב ּד"ּפרזֹות העּלּוי 16העּלּוי והלא , ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹ

הּוא  העירֹות מּכל מקּדׁשת ׁשהיא ירּוׁשלים ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֻׁשל

ּדוקא  החֹומה מן החֹומה 17לפנים ׁשּמּצד והינּו, , ְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

קדׁשים, לאכילת ּבנֹוגע ּדינים חּלּוקי ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָמסּתעפים

כּו' והפכם וטהרה קדּׁשה לעניני ועד 18ּובנֹוגע , ְְְְְְְֲֳִֵֵַַַָָָָָֻ

עצמּה החֹומה למקֹום ּבנֹוגע ׁשקלאֿוטריא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּיׁש

החֹומה  מן ּכלפנים קדּׁשתּה מהּו19אם ואםּֿכן , ְְְְִִִִִֵַַָָָֻ

חֹומה. ללא ירּוׁשלים", ּתׁשב ּד"ּפרזֹות ְְְְִִֵֵָָָָָֹהעּלּוי

מאמר ÔÈ·‰Ïeג) ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְֲִִֵֶַַַָ

ז"ל  זֹו20רּבֹותינּו - "והּנצח ְֵֵַַַ

הּפסּוק  על ׁשּדרׁשּו [ּכפי הוי'21ירּוׁשלים" ל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

"הּגדּלה  ּגֹו', והּנצח והּתפארת והּגבּורה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻֻהּגדּלה

יציאת  זֹו - והּגבּורה כּו', ּבראׁשית מעׂשה זֹו -ְְְְֲִִֵֵַַַָ

- והּנצח  ּתֹורה, מּתן זֹו - והּתפארת כּו', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָמצרים

מיחסי  לּמה להבין, וצרי וכּו'], ירּוׁשלים" ם זֹו ְְְְְֲִִִִַַָָָָָ

אם  ּדלכאֹורה, ּדוקא. לירּוׁשלים הּנּצחֹון ְְְְִִִִִִַַַַָָָָענין

ענין  הרי ירּוׁשלים, ּבכּבּוׁש ׁשהיה הּנּצחֹון ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמּצד

ׁשהיה  יׂשראל, ארץ ּכל ּבכּבּוׁש ּגם היה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּנּצחֹון

מּצד  ואם ירּוׁשלים. ּכּבּוׁש לפני ּדֹורֹות ְְְִִִִִֵַַַָָּכּמה

ענין  עּקר הרי ירּוׁשלים, ּבכּבּוׁש ׁשהיּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהּנּסים

מּׁשלׁשים  יׂשראל ארץ ּכל ּבכּבּוׁש היה ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹהּנּסים

מנעּולּה יריחֹו, ּכּבּוׁש ּובפרט הּמלכים, ְְְְְִִִִֶַַָָָָואחד

יׂשראל  ארץ ּביֹותר.22ׁשל ּגדֹולים נּסים ּבֹו ׁשהיּו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
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ואילך).)16 73 ע' תרצ"ט (סה"מ תרצ"ט ואילך). מו ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ברא בראשית ד"ה ה"ח.)17ראה פ"א כלים

הי"ד. פ"ז ביהב"ח הל' שם.)18רמב"ם רמב"ם תנ.)19ראה סימן יו"ד נזר אבני שו"ת א.)20ראה נח, דברי )21ברכות

יא. כט, א.)22הימיםֿא צא, מסעי לקו"ת שם. יוסף ובעץ טו פט"ו, במדב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓLp‰ ˙ÚbÓ ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‰iÏÚ דבר של בסופו ¬ƒ»∆«¿»«¿≈«¿ƒ»««««¿»»

BÊk ‰b¯„Ï ונעלית ÌLגבוהה ˙ÚbÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰„È¯i‰ ÈÏelL ¿«¿»»∆≈«¿ƒ»…»¿»«««»
ומשתלמת. כדאית שהירידה ונמצא

˙eÏb‰ ˙„È¯ÈÏ Ú‚Ba ¯‡·Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ירדו ישראל שבני ¿«∆∆∆¿…»¿≈«ƒƒ««»
לגלות, והלכו הגלות קודם ממעלתם

‡È‰L גם‰„È¯È לירידת דומה ∆ƒ¿ƒ»
ירידה  היא הגלות וגם למטה הנשמה

ירידה  כמו מאד «¿Ó≈ƒ‡‚¯‡גדולה
‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï ‰Ó¯ גבוה מגג »»¿≈»¬ƒ¿»

עמוק, ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰לבור ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆
של  בסופו הרי בגלות הגדולה הירידה

ÈelÚדבר  ÛÒB ויתרון עלייה »ƒ
‡Ï ˙eÏb‰ ÈÏelL ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆≈«»…

‰Ê ÈelÚÏ ÌÈÚÈbÓ eÈ‰ ונמצא »«ƒƒ¿ƒ∆
מובילה  היא בעצם כי כדאית שהירידה

לעלייה.

ÂÌb e‰Ê העובדה ŒÏÚLמשמעות ¿∆«∆«
ÔÈ·Ï Ô¯ft"L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ¿»¿≈

"˙Bn‡‰ ביחס ירידה זו ולכאורה »À
ביחד, היו ישראל בני כל בו למצב

ÌÈ‡a דבר של ÈelÚ‰Ïבסופו »ƒ¿»ƒ
"ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t"c מצב ¿¿»≈≈¿»»ƒ

בחומה. צורך ואין סכנה אין שבו

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ,ÌÓ‡ לגופו »¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
עניין  BÊ¯t"c˙של ÈelÚ‰ e‰Ó«»ƒ¿¿»

"ÌÈÏLe¯È ·Lz16‡Ï‰Â , ≈≈¿»»ƒ«¬…
‡È‰L ÌÈÏLe¯È ÏL ÈelÚ‰»ƒ∆¿»«ƒ∆ƒ
‡e‰ ˙B¯ÈÚ‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»»¬»
‡˜Âc ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ17, ƒ¿ƒƒ«»«¿»

זו  קדושות, עשר שיש המשנה כדברי

עיירות  ישראל, (ארץ מזו למעלה

[של  החומה מן לפנים חומה, המוקפות

נשים, עזרת החיל, הבית, הר ירושלים],

בין  הכהנים, עזרת ישראל, עזרת

קודש  ההיכל, ולמזבח, האולם

'לפנים  היא ירושלים וקדושת הקדשים)

החומה' vnL„מן ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«
È˜elÁ ÌÈÙÚzÒÓ ‰ÓBÁ‰«»ƒ¿«¬ƒƒ≈
,ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï Ú‚Ba ÌÈÈcƒƒ¿≈««¬ƒ«»»ƒ
‰¯‰ËÂ ‰M„˜ ÈÈÚÏ Ú‚B·e¿≈«¿ƒ¿¿≈¿À»¿»√»

'eÎ ÌÎÙ‰Â18, שמוקף לשטח כי «¬»»
קיימת  שלא מיוחדת קדושה יש חומה

לחומה  È¯ËÂŒ‡Ï˜L‡מחוץ LiL „ÚÂבהלכה ÌB˜ÓÏדיון Ú‚Ba ¿«∆≈«¿»¿«¿»¿≈«ƒ¿
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏk d˙M„˜ Ì‡ dÓˆÚ ‰ÓBÁ‰19 שהיא או «»«¿»ƒ¿À»»¿ƒ¿ƒƒ«»

השטח, כמו ל'לפנים ÔkŒÌ‡Âנחשבת כך כל גדולה חשיבות שיש מאחר ¿ƒ≈
החומה' ÏÏ‡מן ,"ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t"c ÈelÚ‰ e‰Ó«»ƒ¿¿»≈≈¿»»ƒ¿…

?.‰ÓBÁ»
ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ‰lÁz20 ¿ƒ»«¬««≈

ÌÈÏLe¯È"בגמרא  BÊ - Áˆp‰Â"¿«≈«¿»«ƒ
˜eÒt‰ ÏÚ eL¯cL ÈÙk]21 ¿ƒ∆»¿««»

הימים  דברי בספר דוד ¿EÏבתפילת
‰¯e·b‰Â ‰l„b‰ 'ÈÂ‰¬»»«¿À»¿«¿»
,'Bb Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â¿«ƒ¿∆∆¿«≈«
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ BÊ - ‰l„b‰"«¿À»«¬≈¿≈ƒ
˙‡ÈˆÈ BÊ - ‰¯e·b‰Â ,'eÎ¿«¿»¿ƒ«
BÊ - ˙¯‡Ùz‰Â ,'eÎ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿«ƒ¿∆∆
BÊ - Áˆp‰Â ,‰¯Bz ÔzÓ««»¿«≈«
CÈ¯ˆÂ ,['eÎÂ "ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿¿»ƒ
ÔÈÚ ÌÈÒÁÈÓ ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ»»¿«¬ƒƒ¿«

ÔBÁvp‰ֿהקדוש אצל שלמעלה, «ƒ»
Âc˜‡.ברוךֿהוא  ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ«¿»

Ì‡ ,‰¯B‡ÎÏc של המיוחד הקשר ¿ƒ¿»ƒ
הוא  לירושלים הנצח »vÓƒ„מידת

LeaÎa ‰È‰L ÔBÁvp‰«ƒ»∆»»¿ƒ
ÔBÁvp‰ ÔÈÚ È¯‰ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¬≈ƒ¿««ƒ»
ı¯‡ Ïk LeaÎa Ìb ‰È‰»»«¿ƒ»∆∆

Ï‡¯NÈ ירושלים בכיבוש רק ולא ƒ¿»≈
הארץ È‰L‰בלבד, כל של הכיבוש ∆»»

Leak ÈÙÏ ˙B¯Bc ‰nk«»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÏLe¯È נושא את לייחס ראוי היה ¿»«ƒ

הארץ. כל לכיבוש גם Ì‡Â¿ƒהניצחון
לירושלים  הנצח מידת את מייחסים

eÈ‰Lדווקא  ÌÈqp‰ „vÓƒ««ƒƒ∆»
¯wÚ È¯‰ ,ÌÈÏLe¯È LeaÎa¿ƒ¿»«ƒ¬≈ƒ«

‰È‰ ÌÈqp‰ ÔÈÚ דווקא לאו ƒ¿««ƒƒ»»
אלא  ירושלים Ïkבכיבוש LeaÎa¿ƒ»

„Á‡Â ÌÈLÏMÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ¿∆»
ÌÈÎÏn‰ שבני עד בה שמלכו «¿»ƒ

ארבעים  (אחרי לארץ נכנסו ישראל

במדבר), Leakשנה Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ
ı¯‡ ÏL dÏeÚÓ ,BÁÈ¯È¿ƒ«¿»∆∆∆

Ï‡¯NÈ22, כמקום שנחשבה העיר ƒ¿»≈
שהמנעול  כשם הארץ, כל על השומר
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כז iytp melya dct

לירּוׁשלים  הּנּצחֹון ענין מיחסים ְְֲִִִִִִַַַַָָָָּומּכלֿמקֹום

ְַָּדוקא.

C‡ּפרּוׁש עֹוד ׁשּיׁשנֹו ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהּוא  הּנּצחֹון) ענין על (נֹוסף ְְִִֵֶַַַַָָּב"ּנצח"

נצחּיּות  לעתיד23ֿמּלׁשֹון ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר . ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ

עֹולם" "ׂשמחת נצחית.24לבא ׂשמחה ּדהינּו, , ְְְְְִִִִַַָָָֹ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא עֹולם", "אהבת ׁשּיׁש25וכן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

מאה  ועד ׁשנים, עׂשר ׁשנים, ׁשלׁש ׁשל ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאהבה

מּזה  ּולמעלה ּבהגּבלה, היא זֹו ׁשאהבה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשנים,

נצחית  אהבה ׁשהיא עֹולם", "אהבת וזהּו26היא . ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָ

ׁשני  והּנה, נצחּיּות. מּלׁשֹון ה"ּנצח", ענין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַּגם

ּומּלׁשֹון  נּצחֹון  מּלׁשֹון ּב"נצח", ְְְִִִִֵֵַַָהּפרּוׁשים

ענין  ּכי לזה, זה וׁשּיכים קׁשּורים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָנצחּיּות,

מּמדידה  למעלה ׁשהּוא מּמקֹום נמׁש ְְְְִִִִִֶַַָָָָָהּנּצחֹון

ׁשּׁשאר  והינּו, הּנצחּיּות), ענין עלּֿדר) ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָוהגּבלה

הּמּדֹות  הן והגּבלה, ּבמדידה הן ְְְִִִִֵֵַַַָָָהּמּדֹות

הן  הרי ּבׂשכל, ההתּבֹוננּות עלֿידי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנֹולדֹות

וגם  הּמֹולידן, הּׂשכל אפן ּכפי ּומגּבלֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻמדּודֹות

ּומגּבלֹות, מדּודֹות הן ּבמקֹומן ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֶַָָֻהּמּדֹות

מּכל  למעלה היא הּנצח מּדת ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

הּוא  הּנצח ׁשענין לפי והינּו, והגּבלה, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָמדידה

ׁשּנּויים  ּבֹו אין והעצם העצם, ּכלׁשֹון מּצד , ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּב'דבריֿ מקֹומֹות ּבכּמה הּמּובא ְְְְְִִֵַַַָָה'חֹוקרים'

מׁשּתּנה".27אלקיםֿחּיים' ּבלּתי עצם ׁש"ּכל ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָֹ

ּבזה  הּמלּוכה,28והענין ּבהנהגת ׁשרֹואים ּכפי , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

את  לבזּבז הּמל יכֹול הּמלחמה נצחֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבׁשביל

הּכמּוסים  האֹוצרֹות ׁשּגם ועד אֹוצרֹותיו, ְְְִֶַַַָָָָּכל

אֹותם  מֹוציא אינֹו ּכלל ׁשּבדר ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָוהּנעלמים,
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שנד.)23 ע' ואתחנן א. תקעח, ח"ג בראשית אוה"ת יא.)24ראה נא, שם י. לה, רפ"ו.)25ישעי' לקו"ת )26תדבא"ר ראה

ואילך. רטו ע' תרכ"ו סה"מ ד. ט, ובכ"מ.)27במדבר תעד. ע' ח"ב קסד. ע' ח"א שמות האמצעי אדמו"ר ראה )28מאמרי

ואילך  א שכב, בשלח חיים' ב'תורת הנ"ל ד"ה ואילך. תתקצ ע' ח"ב תקס"ה הזקן אדמו"ר במאמרי פרזונו צדקת ד"ה גם

ואילך). ד רכא, ח"א – החדשה (בהוצאה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבית  על ושומר הדלת פתיחת את Baמונע eÈ‰Lיריחו ÌÈqבכיבוש ∆»ƒƒ

¯˙BÈa ÌÈÏB„b בספר כמס בהרחבה ÌB˜ÓŒÏkÓeיהושע.ופר ¿ƒ¿≈ƒ»»
‡˜Âc ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ÌÈÒÁÈÓ?כך זה מדוע ביאור וצריך ¿«¬ƒƒ¿««ƒ»ƒ»«ƒ«¿»

ÔÈÚ‰ C‡'ל'נצח ירושלים בין הפנימי הקשר Úe„Èהסבר ‰p‰c ,‡e‰ «»ƒ¿»¿ƒ≈»«
"Áˆp"a Le¯t „BÚ BLiL∆∆¿≈¿≈«
(ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒB)»«ƒ¿««ƒ»

˙eiÁˆ ÔBLlÓ ‡e‰L23 דבר ∆ƒ¿ƒ¿ƒ
הפסק. לו ואין ועד, לעולם שקיים

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ בנבואת ¿«∆∆«∆»
על ימות ÏŒ„È˙ÚÏ·‡ישעיה ∆»ƒ»…

ÌÏBÚ"המשיח  ˙ÁÓN"24, ƒ¿«»
˙ÈÁˆ ‰ÁÓN ,eÈ‰c לה שאין ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

לעולם. "‡‰·˙הפסק ÔÎÂ¿≈«¬«
,"ÌÏBÚ נצחית אהבה פירושה »

לעולם  כמובא È‡„k˙‡שקיימת ƒ¿ƒ»
L¯„na25ÏL ‰·‰‡ LiL «ƒ¿»∆≈«¬»∆

„ÚÂ ,ÌÈL ¯NÚ ,ÌÈL LÏL»…»ƒ∆∆»ƒ¿«
BÊ ‰·‰‡L ,ÌÈL ‰‡Ó שיש ≈»»ƒ∆«¬»

היא  אם אפילו והפסק, קצבה לה

שנים  מאה Ïa‚‰a‰נמשכת ‡È‰ƒ¿«¿»»
וסוף, קץ לה fÓ‰ויש ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆

מהאהבות  יותר גבוהה ברמה אהבה

ÌÏBÚ",המוגבלות  ˙·‰‡" ‡È‰ƒ«¬«»
˙ÈÁˆ ‰·‰‡ ‡È‰L26 לה שאין ∆ƒ«¬»ƒ¿ƒ

"משכני  המדרש: לשון (וזה הפסק

וגו', חדריו המלך הביאני נרוצה אחריך

אחר  שנמשכת ישראל כנסת היא זו

ה' מרחוק שנאמר הקדושֿברוךֿהוא,

כן  על אהבתיך עולם ואהבת לי נראה

לא  אהבתיך רבה אהבה חסד. משכתיך

שמא  אהבתיך. עולם אהבת אלא נאמר

אהבת  הקדושֿברוךֿהוא אהבת תאמר

אהבת  או שנים עשר או שנים שלוש

עולם  אהבת נאמר לכך שנים, מאה

ÔÈÚאהבתיך"). Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«
"Áˆp"‰ ונדרש זה בפסוק האמור «≈«

ירושלים, eiÁˆ˙.על ÔBLlÓƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈLe¯t‰ ÈL ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ
ÔBÁv ÔBLlÓ ,"Áˆ"a¿≈«ƒ¿ƒ»

,˙eiÁˆ ÔBLlÓe הם מכלֿמקום שונים, פירושים שני אכן שהם אף על ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔBÁvp‰ ÔÈÚ Èk ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiLÂ ÌÈ¯eL˜ הצד על וההתגברות ¿ƒ¿«»ƒ∆»∆ƒƒ¿««ƒ»

הואCLÓשכנגד  שלו והמקור ÏÚÓÏ‰והשורש ‡e‰L ÌB˜nÓ ƒ¿»ƒ»∆¿«¿»
˙eiÁˆp‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ) ‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ הוא לעולם שהקיום ƒ¿ƒ»¿«¿»»«∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ

גבולות  מעל ‰Bcn˙התעלות ¯‡ML ,eÈ‰Â היינו ), הנצח, מידת מלבד ¿«¿∆¿»«ƒ
הלאה וכן הגבורה מידת החסד, Ïa‚‰Â‰,מידת ‰„È„Óa Ô‰ וממשיך ≈ƒ¿ƒ»¿«¿»»

במידות  שהם כפי הדברים את וממחיש

האדם  בנפש הרגש) ≈‰Ô(כוחות
˙B„ÏBpL ˙Bcn‰ ונוצרות מתהוות «ƒ∆»

ÏÎNa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿¿≈∆
הרגש, את ‰Ôהמעוררת È¯‰¬≈≈

ÔÙ‡ ÈÙk ˙BÏa‚Óe ˙B„e„Ó¿À¿»¿ƒ…∆
,Ô„ÈÏBn‰ ÏÎO‰ מידת למשל, «≈∆«ƒ»

ידי  על שמתעוררת והאהבה החסד

וכשיעור  כמידת היא שכלית התבוננות

מזה, יותר ולא »¿Ì‚Âההתבוננות,
ÔÓB˜Óa Ô‰L ÈÙk ˙Bcn‰«ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿»
והתעוררו  שנתהוו לאחר שבלב, ברגש

˙BÏa‚Óe ˙B„e„Ó Ô‰ להן ויש ≈¿À¿»
וגבול, מידה ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשיעור,

ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ Áˆp‰ ˙cÓƒ««≈«ƒ¿«¿»ƒ»
ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó¿ƒ»¿«¿»»¿«¿¿ƒ
„vÓ ‡e‰ Áˆp‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««≈«ƒ«

,ÌˆÚ‰ את לנצח והשאיפה הרצון »∆∆
(לא  נובעים עליו, ולהתגבר המנגד

מעצם  אלא) מהרגש ולא מהשכל

ÌÈÈepLהנפש  Ba ÔÈ‡ ÌˆÚ‰Â¿»∆∆≈ƒƒ
הרגש, או ההבנה במידה תלוי ואיננו

‡·en‰ 'ÌÈ¯˜BÁ'‰ ÔBLÏkƒ¿«¿ƒ«»
ŒÈ¯·„'a ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ¿≈

'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡27 החסידות תורת ¡…ƒ«ƒ
"‰pzLÓ ÈzÏa ÌˆÚ Ïk"L∆»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«∆
תנאי, ובכל מצב בכל תמיד, ונשאר

מהות. אותה

עניינה  ביאור את עוד ומפרט וממשיך

מכל  השונה הנצח מידת של המיוחד

המידות: שאר

‰Êa ÔÈÚ‰Â28ÌÈ‡B¯L ÈÙk , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆ƒ
ÏÈ·LaL ,‰ÎeÏn‰ ˙‚‰‰a¿«¿»««¿»∆ƒ¿ƒ

‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ השונא על ƒ¿«ƒ¿»»
המנהל ‰CÏnמסוגל ÏBÎÈהמנגד  »«∆∆

המערכה  ‰‡B¯ˆB˙את ÌbL „ÚÂ ,ÂÈ˙B¯ˆB‡ Ïk ˙‡ ÊaÊ·Ï¿«¿≈∆»¿»¿«∆«»»
ÌÈÓÏÚp‰Â ÌÈÒeÓk‰,מאד יקרים הם ÏÏkכי C¯„aL המלךBÈ‡ «¿ƒ¿«∆¿»ƒ∆¿∆∆¿»≈
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נצחֹון  ּבׁשביל הּנה אֹותם, מראה אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָואפילּו

אּלה, אֹוצרֹות ּגם מבזּבז הּוא הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָהּמלחמה

אּלא  נעלים ענינים ּבׁשביל רק לא הּוא ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹוהּבזּבּוז

ּבׁשביל  ׁשּגם ועד ּפחּותים, ענינים ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֶַַַָּגם

אֹוצרֹותיו, את הּמל מבזּבז קטן, מנּגד ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלנּצח

לפי  והינּו, ּבׁשלמּות. יהיה הּמלּוכה ׁשּנצחֹון ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּכדי

ּגם  למעלה נפׁשֹו, ּבעצם נֹוגע הּנּצחֹון ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשענין

הּתענּוג  ּבׁשביל ׁשהרי והּתענּוג, הרצֹון ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָֹמּכחֹות

אֹוצרֹותיו, את הּמל יפּתח לא האֹוצרֹות ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּבראּית

את  ׁשּפֹותח ּבלבד זֹו לא הּנּצחֹון, ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹואילּו

- אֹותם מבזּבז ׁשהּוא זאת, עֹוד אּלא ְְֵֶֶַָָָָֹהאֹוצרֹות,

ׁשל  מהּותֹו ּבעצם נֹוגע הּנּצחֹון ׁשענין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָלפי

.ֶֶַהּמל

LÈÂ נֹוגע הּנּצחֹון ׁשענין אפׁשר, ּבדר לֹומר ¿≈ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אּלא  העם, על ההתנּׂשאּות ּבדרּגת רק ְְְְִֶַַַַַַָָָֹלא

ּבבחינת  ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות ּבעצם ְְְְִִִֶֶֶַַַַּגם

אחר  ּבמקֹום וכּמבאר עצמית', 29'התנּׂשאּות ְְְְְְִִֵַַַַָָֹ

על  הּמלּוכה  ענין הּוא עצמית' ְְְְְִִִֶַַַַַָׁש'התנּׂשאּות

ׁשהיא  ראׁשֿהּׁשנה ׁשל הּמלּוכה ׁשּזֹוהי ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמלכים,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יׂשראל, נׁשמֹות "אמר 30על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָ

ּכדי  ּבראׁשֿהּׁשנה מלכּיֹות לפני אמרּו ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֻהּקּב"ה:

על  ּדקאי ּדיקא, "עליכם" עליכם, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתמליכּוני

מלכים  ּבני ׁשהם יׂשראל, ּבזה,31נׁשמֹות והענין . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

חסידּות  ּבדרּוׁשי מבאר ּכלל ּבדר 32ּדהּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹ

ׁשהם  עבדים, על רק ׁשּי הּמלּוכה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשענין

עם" ּבלא מל "אין נאמר זה ועל ,33נפרדים, ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
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א'תב.)29 ע' ח"ג תשנ. ע' ח"ב תער"ב ב.)30המשך לד, א. טז, וש"נ.)31ר"ה א. סז, ח"א )32שבת תער"ב המשך ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˙B‡ ‡ÈˆBÓ בהם משתמש ‡Ì˙Bולא ‰‡¯Ó BÈ‡ eÏÈÙ‡Â לאף ƒ»«¬ƒ≈«¿∆»

מאד, יקרים אוצרות שהם משום והכל ÔBÁˆאחד, ÏÈ·La ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿
‡e‰ È¯‰ ‰ÓÁÏn‰המלך‰l‡ ˙B¯ˆB‡ Ìb ÊaÊ·Ó בהם ועושה «ƒ¿»»¬≈¿«¿≈«»≈∆

האוצרות ÊeaÊa‰Âשימוש, את מבזבז ÏÈ·Laשהמלך ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ¿«ƒ¿…«ƒ¿ƒ
של  ÌÈÏÚניצחון ÌÈÈÚ בשביל ƒ¿»ƒ«¬ƒ

נשגבות  ÏÈ·Laמטרות Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ
ÌbL „ÚÂ ,ÌÈ˙eÁt ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿ƒ¿«∆«
Ë˜ „bÓ ÁvÏ ÏÈ·LaÔ ƒ¿ƒ¿«≈«¿«≈»»

חשוב, לא ‰CÏnולכאורה ÊaÊ·Ó¿«¿≈«∆∆
,ÂÈ˙B¯ˆB‡ לכך ‡˙ והסיבה ∆¿»

על  ניצחון למען גם האוצרות לבזבוז

היא קטן ÔBÁˆpLמנגד È„k¿≈∆ƒ¿
˙eÓÏLa ‰È‰È ‰ÎeÏn‰ ולא «¿»ƒ¿∆ƒ¿≈

המלכות  שבו קטן דבר אפילו יישאר

ניצחה  eÈ‰Âלא שגם . לכך והסיבה ¿«¿
היא, כך כל חשוב 'קטן' ÈÙÏ¿ƒניצחון

ÌˆÚa Ú‚B ÔBÁvp‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ»≈«¿∆∆
BLÙ היא הנפש ועצם המלך, של «¿

ÔBˆ¯‰ ˙BÁkÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ…»»
,‚eÚz‰Â,וחסידות בקבלה כמבואר ¿««¬

גם  הוא זה (ומעין הנפש כוחות

נחלקים  באלקות) למעלה בשורשם

והרגש  השכל הם פנימיים', ל'כוחות

פנימית  בהתלבשות בגוף המלובשים

לכוחות  (בדמה הגוף באברי ופועלים

שהם  וכו') והדיבור והשמיעה הראיה

הם  מקיפים', ו'כוחות מוגבלים. כוחות

מהתלבשות  שלמעלה והתענוג הרצון

ובלתי  כלליים כוחות והם הגוף באברי

שענין  כאן מבואר כך ועל מוגבלים,

שלמעלה  הנפש בעצם קשור הנצחון

והתענוג  מהרצון ÏÈ·Laגם È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ
‡Ï ˙B¯ˆB‡‰ ˙i‡¯a ‚eÚz‰««¬ƒ¿ƒ«»»…
,ÂÈ˙B¯ˆB‡ ˙‡ CÏn‰ ÁzÙÈƒ¿««∆∆∆¿»
סגורים  האוצרות את ישאיר אלא

שבראייתם  העונג על ויוותר וכמוסים,

ÏÈ·La eÏÈ‡Â לצורך,ÔBÁvp‰ ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»
Á˙BtL „·Ïa BÊ ‡Ï המלך,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ …ƒ¿«∆≈«∆»»∆»…
Ì˙B‡ ÊaÊ·Ó ‡e‰L- אותם ומאבד שימוש בהם ÔÈÚLועושה ÈÙÏ ∆¿«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿«

CÏn‰ ÏL B˙e‰Ó ÌˆÚa Ú‚B ÔBÁvp‰ בעצם נוגע שהוא כשם «ƒ»≈«¿∆∆«∆«∆∆
אדם. כל של הנפש

Ú‚B ÔBÁvp‰ ÔÈÚL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ של מהותו בעצם ¿≈«¿∆∆∆¿»∆ƒ¿««ƒ»≈«
‰ÌÚ,המלך ÏÚ ˙e‡O˙‰‰ ˙b¯„a ˜¯ ‡Ï כפי המלכות כלומר, …«¿«¿««ƒ¿«¿«»»

העם  מן ומרומם העם על מתנשא שהמלך העובדה והיא לעם, ביחס שהיא

‡l‡המלך של מהותו בעצם נוגע הנצחון ‰eÎÏn˙ענין ÌˆÚa Ìb ∆»«¿∆∆««¿
ÈÁ·a ‡È‰L BÓk,'˙ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰' הוא ˙ אמיתי מלך שכן ¿∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ

שאינו  בשעה גם מלך, בתור שלו המהות עצם מצד מהעם ומרומם מנושא

בפועל  עם על «…¿»¿nÎÂ·‡¯מולך
¯Á‡ ÌB˜Óa29 החסידות בתורת ¿»«≈

'˙ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰'L העובדה ∆ƒ¿«¿«¿ƒ
על  מולך אינו אם גם מנושא שהמלך

רק  לא בעצם, ונישא מרומם והוא עם

לעם, ‰ÎeÏn‰יחסית ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»
אלא  הפשוט העם על לא המלך של

‰ÎeÏn‰ È‰BfL ,ÌÈÎÏÓ ÏÚ«¿»ƒ∆ƒ«¿»
הוא  ברוך הקדוש ¯‡ŒLשל ÏL∆…

‡È‰L ‰M‰ על מלוכה רק לא «»»∆ƒ
מלוכה  במיוחד אלא הבריאה כללות

¯Ó‡Ók ,Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÏÚ«ƒ¿ƒ¿»≈¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯30 עניין אודות בגמרא «≈

השנה  בראש »«"‡Ó¯המלכות
˙BiÎÏÓ ÈÙÏ e¯Ó‡ :‰"aw‰«»»ƒ¿¿»««¿À
והכתובים  הנביאים התורה, מן פסוקים

הקדושֿברוךֿהוא  של מלכותו בנושא

בתפילת  'מלכיות' בברכת (הנאמרים

השנה) ראש של …¿ŒL‡¯aמוסף
ÈeÎÈÏÓzL È„k ‰M‰«»»¿≈∆«¿ƒƒ
‡˜Èc "ÌÎÈÏÚ" ,ÌÎÈÏÚ¬≈∆¬≈∆«¿»
ואמרו  בלשונם דייקו וחכמים

היא È‡˜c"עליכם", ÏÚוהכוונה ¿»≈«
Ì‰L ,Ï‡¯NÈ ˙BÓL כדברי ƒ¿ƒ¿»≈∆≈

ז"ל  ÌÈÎÏÓחכמינו Èa31 ¿≈¿»ƒ
על  השנה בראש שהמלכות ונמצא

על  המלך כמלכות היא ישראל נשמות

'התנשאות  מתוך היא זו ומלכות מלכים,

כלל  על מהמלכות (בשונה עצמית'

יחסית  'התנשאות' שהיא הנבראים

ענין להם). את יותר ומפרט וממשיך

(שקשור  מלכים על המלוכה

המלך): של עצמית' ב'התנשאות

ÈLe¯„a ¯‡·Ó ÏÏk C¯„a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מאמרי ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿∆∆¿»¿…»ƒ¿≈
˙e„ÈÒÁ32ÌÈ„·Ú ÏÚ ˜¯ CiL ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚL,בהמות על ולא ¬ƒ∆ƒ¿««¿»«»««¬»ƒ

מציאות  הם כי בנים על ולא מהמלך, לחלוטין רחוקה מציאות הם כי למשל,

עבדים  על היא המלוכה ולכן המלך, אל מידי ÏÚÂקרובה ,ÌÈ„¯Ù Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ¿«
‰Ê ממנו נפרדת מציאות על המלך רביםÓ‡¯מלכות "‡ÔÈבמקורות ∆∆¡«≈

"ÌÚ ‡Ïa CÏÓ33˙eÓÓBÚ ÔBLlÓ "ÌÚ" Le¯t כמו ,34, ∆∆¿…»≈»ƒ¿¿
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עֹוממּות  מּלׁשֹון "עם" ּדברים 34ּפרּוׁש ׁשהם , ְְְִִֵֵֶָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ,הּמל מּמעלת ּורחֹוקים ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָזרים

ּב'ׁשער  (ּכּמבאר הּמלּוכה ענין ׁשּי לא ְְְְְִִַַַַַַָָָָֹֹּבבנים

והאמּונה' אמנם 35הּיחּוד רק 29). הּוא זה ענין , ְְְֱִִֶַַָָָָָ

ּבבחינת  ׁשהּוא ּכפי הּמלּוכה לענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָּבנֹוגע

חיצֹונּיּות  ּבחינת ּדהינּו עם, על ְְְְְִִִִַַַַָהתנּׂשאּות

ּפנימּיּות  ענין הּוא מּזה ּולמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָָהּמלּוכה.

ּבבחינת  ׁשהיא ּכמֹו הּמלּוכה ְְְְְִִִִֶַַַָועצמּיּות

ענין  יׁשנֹו זה ׁשּמּצד  עצמית', ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַ'התנּׂשאּות

ׁשל  הּמלּוכה ענין והּוא ּבנים, על ְְְְִִֶַַַַָָָהּמלּוכה

ׁשּנקראים  יׂשראל נׁשמֹות על ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹראׁשֿהּׁשנה

"אם  ּבראׁשֿהּׁשנה ּׁשאֹומרים ּומה ְְִִִֶַַָָָֹ"ּבנים".

ּכעבדים" אם לעֹורר 36ּכבנים ּכדי רק זה הרי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּיהיה, אפן ׁשּבאיזה והינּו, הרחמנּות, ענין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאת

ענין  להיֹות צרי ּכעבדים", אם ּכבנים ְְְֲִִִִִִִַַָָָ"אם

הרי  הּמלּוכה, לענין ּבנֹוגע אבל כּו'. ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָהרחמנּות

ּבניֿיׂשראל  על היא ראׁשֿהּׁשנה ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמלּוכה

מלכים". ל"ּבני ועד ּדוקא, "ּבנים" ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּנקראים

ה"ּנצח"p‰Â‰ד) מּדת את לגּלֹות ּכדי ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַ

ּבענין  וגם הּנּצחֹון ּבענין ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָׁשּלמעלה,

לעתידֿלבא, ׁשּיתּגּלה ּכפי ּגבּול), (ּבלי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֹהּנצחּיּות

ּתלּויים  ּדלעתידֿלבא הּגּלּויים ׁשּכל ּכיון ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹהרי

הּגלּות  מׁש זמן ּכל ועבֹודתנּו ,37ּבמעׂשינּו ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנצח  מּדת מּצד עכׁשו העבֹודה להיֹות ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָצריכה

מּצד ׁשּלמּטה, להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה והינּו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

ּולמעלה  מהּׂשכל ׁשּלמעלה ּבאפן הּנּצחֹון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹענין

הּנצחּיּות). (ענין ׁשּנּויים ּוללא כּו', ְְְְִִִִִֵֶַַֹמחׁשּבֹונֹות

ּכאׁשר  הּגלּות ּבזמן העבֹודה ענין ּכללּות ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָוזהּו

לבין  ׁש"ּפּזרן ּומּצב ּבמעמד נמצאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבניֿיׂשראל

ׁש"ּפּזרן  ּבזה הּכּונה ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהאּמֹות".
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h"kyz'dל ,zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y

את  לברר ׁשּיּוכלּו ּכדי היא האּמֹות" ְְְְִֵֵֵֶֶָָֻלבין

"ּבין  ונתּפּזרּו ׁשּנפלּו הּתהּו ּדעֹולם ְְְְְִִֵֶַַַָָֹהּניצֹוצֹות

למקֹום  לבא ּבניֿיׂשראל צריכים ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻהאּמֹות",

וׁשם  האּמֹות", "ּבין הּניצֹוצֹות, נמצאים ְְִִִֵֶַָָָֻׁשּבֹו

ׁשעכׁשו  והינּו, לקדּׁשה. ּולהעלֹותם לבררם ְְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻיּוכלּו

ׁשהיתה  ּכמֹו הּברּורים עבֹודת להיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָאיֿאפׁשר

ּכּסא  על ׁשלמה וּיׁשב נאמר עליו ׁשלמה, ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹּבימי

אּתן 38הוי' וׁשקט וׁשלֹום ׁשמֹו, יהיה "ׁשלמה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּבימיו" יׂשראל הּקדּׁשה 39על אֹור רּבּוי ׁשּמּצד , ְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

ונתקּבצּו ׁשּנמׁשכּו ּבאפן הּניצֹוצֹות ּברּור ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹהיה

האבּוקה  אל ּבזמן 40מאליהן מהּֿׁשאיןּֿכן , ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

,ּכלּֿכ ּברּבּוי מאיר אינֹו הּקדּׁשה ׁשאֹור ְְִִֵֵֶַַַָָָֻהּגלּות

עלֿידיֿ אּלא הּניצֹוצֹות ּברּור להיֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָאיֿאפׁשר

הּניצֹוצֹות, נמצאים ׁשּבֹו למקֹום ׁשּבאים ְְִִִִֶֶֶַָָָזה

ׁש"ּפּזרן  וכיון האּמֹות". לבין "ּפּזרן ענין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּזהּו

את  לעֹורר ּבניֿיׂשראל צריכים האּמֹות", ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֻלבין

ּבקׁשרי  לעמד יּוכלּו ׁשעלֿידּה הּנּצחֹון ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹמּדת

נצחֹון  ּובׁשביל כּו'. הּמנּגד את ּולנּצח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמלחמה

האֹוצרֹות  את ּומבזּבזים  ּפֹותחים ְְְְְִִִֶַַָָָָהּמלחמה

ׁשל  אֹוצר הּוא ׁשּלמעלה האֹוצר וענין ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה,

ׁשמים  על 41יראת ירּוׁשלים, ׁשל ענינּה ׁשּזהּו , ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

"ׁשלם" ׁשם ועל "יראה" ׁשלמּות 42ׁשם ּדהינּו, , ְְְְְִֵֵֵֵַַָָ

ּדוקא,43הּיראה  הּנצח מּדת עלֿידי ּבא זה וכל , ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ירּוׁשלים". זֹו - "והּנצח ענין ְְְְִִֵֶַַַַָוזה ּו

עׂשה e‰ÊÂה) צדקה ּביׂשראל, ּפרזֹונֹו "צדקת ¿∆ְְְְְִִִֵַָָָָָ

לבין  ׁשּפּזרן ּביׂשראל ְְְְִִֵֵֶַָָָָהּקּב"ה

נעׂשה  האּמֹות לבין הּפּזּור ׁשעלֿידי ְְֲִֵֵֶַַַָָָֻֻהאּמֹות",

ּכי  ירּוׁשלים", ּתׁשב "ּפרזֹות ּד"ּפרזֹונֹו", ְְְְִִִִֵֵָָָָהעּלּוי

עבֹודתם  נעׂשית האּמֹות" לבין ׁש"ּפּזרן ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֻעלֿידי
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ביותר, למטה ונפלו ירדו התוהו' 'עולם

האדם  ועבודת הגשמיים. בדברים

את  ולגלות "לברר" היא הזה בעולם

שבדברים  הנעלים האלוקיים הניצוצות
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'ÈÂ‰ ‡qk38, צורך בלי במקומו, ƒ≈¬»»

ועוד  האומות', 'בין מקום לשום ללכת

בו BÓL,כתוב ‰È‰È ‰ÓÏL"¿……ƒ¿∆¿
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לי iytp melya dct

ענין  ׁשהּוא הּנצח, מּדת מּצד ּבניֿיׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשל

ּומגּלים  מעֹוררים ועלֿידיֿזה והּנצחּיּות, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָהּנּצחֹון

הּבליֿ ענין ׁשהּוא ׁשּלמעלה, הּנצח מּדת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָאת

ּדיקא. "צדקה" ּפרזֹונֹו", "צדקת וזהּו ְְְְְְִִֶַַָָָּגבּול.

הּוא, ל'מּתנה' 'צדקה' ּבין החּלּוק ְְְִִֵֵַַָָָָּדהּנה,

ניחא  ליּה ׁש"עביד  זה מּצד היא הּמּתנה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנתינת

לפי 44לנפׁשיּה" ּומגּבל מדּוד זה הרי ואםּֿכן , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֻ

מהּֿׁשאיןּֿכן  כּו', ׁשּגרם ה'ּנחתֿרּוח' ֵֵֵֶֶֶַַַַַַָער

ּבגלל  לא (ּגם ּבלבד צדקה ּבתֹורת ׁשהיא ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹהּנתינה

ּומגּבלת  מדּודה אינּה לנפׁשיּה") ניחא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֻׁש"עביד

ענין  ׁשאמּתית וזהּו ּכלל, הּמקּבל ער ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָלפי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּקּב"ה, אצל רק היא ל45הּצדקה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

זה  ּומּצד הּבליּֿגבּול. ענין ׁשּזהּו הּצדקה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהוי'

ּתׁשב  "ּפרזֹות ענין ׁשהּוא "ּפרזֹונֹו", ּגם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָנעׂשה

א החֹומה. הגּבלת ללא אין 46ירּוׁשלים", ְְְִֵַַַַָָָָֹ

ּכלל, חֹומה ּתהיה לא ׁשּלעתידֿלבא ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּכּונה

חֹומת  אּלא אבנים ׁשל חֹומה ּתהיה ׁשּלא ְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹּכיֿאם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אׁש47אׁש, חֹומת ּגֹו' לּה אהיה "אני ְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

ּתׁשב  "ּפרזֹות לענין סתירה זה אין ולכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָסביב",

והיא  אׁש", "חֹומת היא החֹומה ּכי ְְִִִִֵַַָָָירּוׁשלים",

אׁש) חֹומת גֹו' לּה אהיה (אני "אני" .48מדרגת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ

העבֹודה  להיֹות צריכה עכׁשו ׁשּגם מּובן ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּומּזה

על  מֹורה ׁש'אׁש' והינּו, אׁש", "חֹומת ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַֹּבאפן

הּיסֹוד  הּוא האׁש יסֹוד  ׁשהרי ה'רצֹוא', ְְְֲִֵֵֶַַָָָענין

ה'רצֹוא', ענין ּבֹו ׁשּמצינּו הּיסֹודֹות מּכל ְְְִִִִִֶַַַָָָָהּיחידי

ּבּתניא  ּתמיד 49ּכּמבאר מתנענע הּנר ׁשאֹור ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ּבטבע  חפץ האׁש ׁשאֹור מּפני ּבטבעֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלמעלה

כּו', למעלה ּבׁשרׁשֹו ולידבק מהּפתילה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלּפרד

להּׁשאר  אֹותֹו מכריחה ּבּפתילה האחיזה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָורק

היא  ׁשהעבֹודה ועלֿידיֿזה טבעֹו. הפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה
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א.)44 טז, ב"מ ב. נ, גיטין ז.)45ראה ט, תתקצח )46דניאל ע' שם הזקן אדמו"ר (מאמרי הנ"ל פרזונו צדקת ד"ה ראה

.16 שבהערה ברא בראשית ד"ה וראה ואילך)). ג רלה, ח"א – החדשה (בהוצאה ואילך א שמג, שם חיים' 'תורת ואילך.

ט.)47 ב, רלה,)48זכרי' (שם א שמג, שם חיים תורת תתקצט. ע' שם הזקן אדמו"ר (מאמרי הנ"ל פרזונו צדקת ד"ה ראה

פי"ט.)49ג)).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙eiÁˆp‰Â ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,Áˆp‰ ˙cÓ העבודה ומכוחם ƒ««≈«∆ƒ¿««ƒ»¿«ƒ¿ƒ

באריכות  לעיל כמבואר גבול, ובלי עלֿשכלית שבני ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰היא ¿«¿≈∆
הם  גבול, בלי ה' את עובדים למטה ‡˙ישראל ÌÈl‚Óe ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ¿«ƒ∆

Ïe·bŒÈÏa‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÏÚÓlL Áˆp‰ ˙cÓ,'ב'פרזות הנרמז ƒ««≈«∆¿«¿»∆ƒ¿««¿ƒ¿
מגבילה. חומה ללא היינו

BÊ¯t ˙˜„ˆ" e‰ÊÂ,"B ¿∆ƒ¿«ƒ¿
‡˜Èc מדייקים "ˆ„˜‰" ולכן ¿»»«¿»

שזו  כך על ואומרים ז"ל חכמינו

ומבאר. שממשיך כפי 'צדקה',

˜elÁ‰ ,‰p‰cההבדלÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈
,‡e‰ '‰zÓ'Ï '‰˜„ˆ'¿»»¿«»»

‰zn‰ ˙È˙pL לחברו נותן שאדם ∆¿ƒ«««»»
dÈÏ „È·Ú"L ‰Ê „vÓ ‡È‰ƒƒ«∆∆¬ƒ≈

"dÈLÙÏ ‡ÁÈ44 עשה שפלוני «¿»¿«¿≈
שגרם  לנחתֿרוח ובתמורה לזולתו, נחת

נחת  לו מחזיר הוא ‰¯Èלו, ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈
C¯Ú ÈÙÏ Ïa‚Óe „e„Ó ‰Ê∆»À¿»¿ƒ≈∆

,'eÎ Ì¯bL 'Áe¯Œ˙Áp'‰ נתינת ««««∆»«
מתאימה  ובמידה בשיעור היא המתנה

המתנה  מקבל שגרם הנחתֿרוח למידת

המתנה  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלנותן
‰˜„ˆ ˙¯B˙a ‡È‰L ‰È˙p‰«¿ƒ»∆ƒ¿«¿»»

„·Ïa של כלשהי מחוייבות בגלל לא ƒ¿«
למקבל ÏÏ‚aאפילו (Ìbהנותן ‡Ï «…ƒ¿«

"dÈLÙÏ ‡ÁÈ „È·Ú"L∆¬ƒ«¿»¿«¿≈
למשהו  בתמורה לא ‡dÈובוודאי (≈»

C¯Ú ÈÙÏ ˙Ïa‚Óe ‰„e„Ó¿»À¿∆∆¿ƒ≈∆
ÏÏk Ïa˜n‰,והנהגתו ומעשיו «¿«≈¿»

e‰ÊÂ לכך הפנימית הסיבה ¿∆
˜¯ ‡È‰ ‰˜„v‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿««¿»»ƒ«
·e˙kL BÓk ,‰"aw‰ Ïˆ‡45 ≈∆«»»¿∆»

,‰˜„v‰ 'ÈÂ‰ EÏ הצדקה כלומר, ¿¬»»«¿»»
לך, ‰ŒÈÏaשייכת ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿ƒ

Ïe·b ולא הצדקה במקבל תלוי שלא ¿
מקבל  של ומהותו ערכו לפי מוגבל

Ê‰הצדקה. „vÓe אותה של מכוחה ƒ«∆
במהותה  בליֿגבול שהיא צדקה

‡e‰L ,"BBÊ¯t" Ìb ‰NÚ«¬»«ƒ¿∆
,"ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t" ÔÈÚƒ¿«¿»≈≈¿»»ƒ

.‰ÓBÁ‰ ˙Ïa‚‰ ‡ÏÏ¿…«¿»««»

C‡46‰ek‰ ÔÈ‡"ירושלים תשב "פרזות Ï‡בייעוד ‡·ÏŒ„È˙ÚlL «≈««»»∆∆»ƒ»……
‰È‰zלירושלים‰ÓBÁÏL ‰ÓBÁ ‰È‰z ‡lL Ì‡ŒÈk ,ÏÏk ƒ¿∆»¿»ƒƒ∆…ƒ¿∆»∆
ÌÈ·‡מגבילה חומה לירושלים‡l‡שהיא תהיה ÓBÁ˙לעתידֿלבוא ¬»ƒ∆»«

·e˙kL BÓk ,L‡47 ירושלים על אומר שהקדושֿברוךֿהוא בזכריה ≈¿∆»
L‡ ˙ÓBÁ 'Bb dÏ ‰È‰‡ È‡"¬ƒ∆¿∆»«≈

‰Ê ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,"·È·Ò האש חומת »ƒ¿»≈≈∆
לעתידֿלבוא  ÔÈÚÏשתהיה ‰¯È˙Ò¿ƒ»¿ƒ¿«

Èk ,"ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t"¿»≈≈¿»»ƒƒ
,"L‡ ˙ÓBÁ" ‡È‰ ‰ÓBÁ‰«»ƒ«≈

"È‡" ˙‚¯„Ó ‡È‰Â דרגה שהיא ¿ƒ«¿≈«¬ƒ
באלוקות  מלשון (גבוהה כמובן

ÓBÁ˙הכתוב  'B‚ dÏ ‰È‰‡ È‡¬ƒ∆¿∆»«
(L‡48. ≈

ÂLÎÚ ÌbL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆««¿»
ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»¿…∆

,"L‡ ˙ÓBÁ" ÏL עלֿדרך ∆«≈
בלי  כעת ה' שעבודת לעיל המבואר

שגם  גורמת הניצחון) (במידת גבול

תשב  ("פרזות גבול בלי יהיה מלמעלה

BÓ¯‰ירושלים") 'L‡'L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆
,'‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ÏÚ התשוקה «ƒ¿«»»

הנקראת  באלוקות לדבוק והצימאון

המרכבה  בתיאור הכתוב שם על 'רצוא'

העליונים] [המלאכים 'והחיות העליונה

ושוב' ‰‡Lרצוא „BÒÈ È¯‰L∆¬≈¿»≈
ÏkÓ È„ÈÁi‰ „BÒi‰ ‡e‰«¿«¿ƒƒƒ»

מים,‰B„BÒi˙ארבעת רוח, אש, «¿
‰'¯ˆB‡',עפר  ÔÈÚ Ba eÈˆnL∆»ƒƒ¿«»»

למעלה  להתעלות «…¿»nk·‡¯שאיפה
‡Èza49ÚÚ˙Ó ¯p‰ ¯B‡L ««¿»∆«≈ƒ¿«¿≈«

,BÚ·Ëa ‰ÏÚÓÏ „ÈÓz בניגוד »ƒ¿«¿»¿ƒ¿
נמשכים  שבטבעם הדברים שאר לכל

למטה  B‡L¯מלמעלה ÈtÓƒ¿≈∆
Ú·Ëa ıÙÁ L‡‰ מטבעו„¯tÏ »≈»≈¿∆«ƒ»≈

BL¯La ˜·„ÈÏÂ ‰ÏÈ˙t‰Ó≈«¿ƒ»¿ƒ»≈¿»¿
Â ,'eÎ ‰ÏÚÓÏ‰ÊÈÁ‡‰ ˜¯ ¿«¿»¿«»¬ƒ»

B˙B‡ ‰ÁÈ¯ÎÓ ‰ÏÈ˙ta למרות «¿ƒ»«¿ƒ»
‰CÙרצונו  ‰hÓÏ ¯‡M‰Ï¿ƒ»≈¿«»≈∆

‰„B·Ú‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .BÚ·Ëƒ¿¿«¿≈∆∆»¬»
האדם  ÏLשל ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆
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h"kyz'dלב ,zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y

זֹוכים  ה'רצֹוא', ענין ׁשהּוא "אׁש", ׁשל ְְִִֵֶֶֶַָָֹּבאפן

ּגֹו' לּה אהיה "אני ּדלעתידֿלבא, אׁש" ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹל"חֹומת

ּתׁשב  ׁש"ּפרזֹות זה עם ּביחד סביב", אׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָחֹומת

ְִָָירּוׁשלים".

ÔÂÈÎÂ ּתכלית הם ּדלעתידֿלבא ׁשהּגּלּויים ¿≈»ְְִִִִִֵֶַַָָֹ

לכן  וההׁשּתלׁשלּות, הּבריאה ְְְְְְִִֵַַַָָָּכללּות

מה  ׁשּזהּו הּבריאה, ּבתחּלת מּיד זה ענין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻמרּמז

ואיתא 50ּׁשּכתּוב  אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְֱִִִֵֶָָָָֹ

זהר' אׁש"51ּב'תּקּוני "ּברית הּוא ׁש"ּבראׁשית" ְְְִִִֵֵֵֶַֹ

ּבמאמרֹו אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ׁשּמביא ),52(ּכפי ְְְֲִִֵֶַַָ

לקּׁשר  ׁשענינֹו "ּברית" ׁשל [ּובאפן ּדיקא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ"אׁש"

הּׂשכל  ׁשעלּֿפי הפכּיים ענינים ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּולחּבר

(ׁשהרי  ּביניהם וחּבּור קׁשר להיֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָאיֿאפׁשר

ׂשכל, עלּֿפי וחּבּור קׁשר לפעל יכֹולים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹּכאׁשר

מּצד  ורק ּברית), ּכריתת ׁשל ּבענין צֹור ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָאין

מּטעםֿודעת, למעלה ׁשהּוא ה"ּברית" ְְְְִִִֶַַַַַַַָָענין

עלֿידיֿזה  ּביניהם, והחּבּור הּקׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָנעׂשה

ענין  (ׁשּזהּו אחד ּגּוף ּבתֹו עֹוברים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּׁשניהם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּברית, ּכרתּו53ּכריתת אׁשר "העגל ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

לאחדים  להיֹות ּבתריו") ּבין וּיעברּו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָלׁשנים

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּבתחּלת 54(ּכּמבאר והינּו, ,[( ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו האׁש, ענין מרּמז ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבריאה

ׁשּתכלית  לפי והּוא, אׁש", חֹומת לּה אהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ"אני

ּדלעתידֿלבא, הּגּלּויים ׁשּימׁשכּו היא ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֻהּבריאה

ּבענין  ּכמרּמז הּבריאה, ׁשלמּות ְְְְְִִִִֵֶַַָָֻׁשּזֹוהי

ּפעמים  ׁשּתי ׁשּנאמר מלא "אּלה 55"ּתֹולדֹות" , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבהּבראם" והארץ הּׁשמים וגֹו'56תֹולדֹות ּפרץ" ּתֹולדֹות ו"אּלה "ויׁשי 57, עד , ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדוד" את וגֹו'58הֹוליד יׁשי" מּגזע חטר "ויצא נאמר זה ׁשעל ,59מל יעמד , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

וכּו' ּדוד הּיעּוד 60מּבית יקּים ואז לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבא ,61 ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻ

ּדּבר. הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָונגלה
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א.)50 א, א).)51בראשית (סט, כג 16.)52תיקון שבהערה ברא בראשית יח.)53ד"ה לד, נצבים.)54ירמי' ב"ר )55ר"פ

ו. ד.)56פי"ב, ב, יח.)57בראשית ד, כב.)58רות א.)59שם, יא, ה"ד.)60ישעי' פי"א מלכים הל' מ,)61רמב"ם ישעי'

ה.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"L‡" באלוקות לדבוק ושאיפה צימאון ≈∆ƒ¿«»»

'Bb dÏ ‰È‰‡ È‡" ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc "L‡ ˙ÓBÁ"Ï ÌÈÎBÊƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»…¬ƒ∆¿∆»
,"·È·Ò L‡ ˙ÓBÁ לעיל Lz·כנזכר ˙BÊ¯t"L ‰Ê ÌÚ „ÁÈa «≈»ƒ¿««ƒ∆∆¿»≈≈

"ÌÈÏLe¯È המתייחס ירושלים' תשב 'פרזות היעוד בין סתירה אין  כלומר, ¿»»ƒ
"חומת  של והיעוד אבנים, לחומת

אש".

Œ„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒƒƒ¿»ƒ
˙ÈÏÎz Ì‰ ‡·Ï והמטרה הכוונה »…≈«¿ƒ

‰È¯a‡‰של  ˙eÏÏk¿»«¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰‰Â האלוקי האור של ¿«ƒ¿«¿¿

לדרגה, ÔÈÚמדרגה Ên¯Ó ÔÎÏ»≈¿À»ƒ¿»
‰Ê'ה עבודת 'אש'של iÓ„בבחינת ∆ƒ»

‰Ó e‰fL ,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿ƒ»∆∆«
·e˙kM50‡¯a ˙ÈL‡¯a" ∆»¿≈ƒ»»

‡˙È‡Â ,"ÌÈ˜Ï‡ מובאÈew˙'a ¡…ƒ¿ƒ»¿ƒ≈
'¯‰Ê51‡e‰ "˙ÈL‡¯a"L …«∆¿≈ƒ

(ÈÙkנוטריקון  "L‡ ˙È¯a"¿ƒ≈¿ƒ
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ‡È·nL∆≈ƒ«¿

B¯Ó‡Óa52 בראשית' הכתוב על ¿«¬»
תרצ"ט  משנת Èc˜‡ברא' "L‡" ,(≈«¿»

'אש' דווקא ואומר מדייק והכתוב

ÔÙ‡·e]'אש' בבחינת זו ה' ועבודת ¿…∆
באופן  BÈÚLהיא "˙È¯a" ÏL∆¿ƒ∆ƒ¿»

הוא  'ברית' המושג של המיוחד

Ïe ¯M˜ÏÌÈÈÚ ÈL ¯aÁ ¿«≈¿«≈¿≈ƒ¿»ƒ
ŒÈ‡ ÏÎO‰ ÈtŒÏÚL ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒ∆«ƒ«≈∆ƒ
¯eaÁÂ ¯L˜ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿∆∆¿ƒ
ÌÈÏBÎÈ ¯L‡k È¯‰L) Ì‰ÈÈa≈≈∆∆¬≈«¬∆¿ƒ
ÈtŒÏÚ ¯eaÁÂ ¯L˜ ÏÚÙÏƒ¿…∆∆¿ƒ«ƒ
ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ ÔÈ‡ ,ÏÎN≈∆≈∆¿ƒ¿»∆
ÔÈÚ „vÓ ˜¯Â ,(˙È¯a ˙˙È¯k¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L "˙È¯a"‰«¿ƒ∆¿«¿»
¯Lw‰ ‰NÚ ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓƒ««»«««¬»«∆∆

,Ì‰ÈÈa ¯eaÁ‰Â חברים שני כמו ¿«ƒ≈≈∆
ברית  ביניהם שכורתים אוהבים

ייווצר  בעתיד אם גם תמשיך שאהבתם

סיבות  יהיו שכל עלֿפי בו מצב

וכריתת  והחברות, האהבה את להפסיק

היא  Ì‰ÈMLהברית ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿≈∆
„Á‡ Ûeb CB˙a ÌÈ¯·BÚ¿ƒ¿∆»

·e˙kL BÓk ,˙È¯a ˙˙È¯k ÔÈÚ e‰fL)53בירמיהוÏ‚Ú‰" ∆∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿∆»»≈∆
ÌÈ„Á‡Ï ˙BÈ‰Ï ("ÂÈ¯˙a ÔÈa e¯·ÚiÂ ÌÈLÏ e˙¯k ¯L‡¬∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿≈¿»»ƒ¿«¬»ƒ

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk)54 והתחברות התאחדות של המשמעות שזו «¿…»¿ƒ≈»
אחת  למציאות הופכים שהם עד ביחד יחידים כמה eÈ‰Â,של ,[(¿«¿

‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aL במילה ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
‰‡L,"בראשית" ÔÈÚ Ên¯Ó¿À»ƒ¿«»≈

‰È‰‡ È‡" ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¬ƒ∆¿∆
ÈÙÏ ,‡e‰Â ,"L‡ ˙ÓBÁ dÏ»«≈¿¿ƒ

˙ÈÏÎzL של והכוונה המטרה ∆«¿ƒ
eÎLÓiL ‡È‰ ‰‡È¯a‰ בסופו «¿ƒ»ƒ∆À¿¿

הגאולה  בבוא דבר, ÌÈÈelb‰«ƒƒשל
È‰BfL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc הגילויים ƒ¿»ƒ»…∆ƒ

המשיח  בימות שיהיו האלוקיים

Ên¯Ók ,‰‡È¯a‰ ˙eÓÏL¿≈«¿ƒ»ƒ¿À»
‡ÏÓ "˙B„ÏBz" ÔÈÚa בשתי ¿ƒ¿«¿»≈

ÌÈÓÚtוא"וין  ÈzL ¯Ó‡pL55, ∆∆¡«¿≈¿»ƒ
הבריאה  לגבי אחת ∆≈"‡l‰פעם

ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙¿«»«ƒ¿»»∆
"Ì‡¯a‰a56, לגבי שנייה ופעם ¿ƒ»¿»

ı¯t"הגאולה  ˙B„ÏBz ‰l‡"Â¿≈∆¿∆∆
יהודה  B‚Â57„Ú'בן להמשך , ¿«

רות  במגילת כנאמר »ÈLÈÂ"¿ƒתולדותיו
"„Âc ˙‡ „ÈÏB‰58‰Ê ÏÚL , ƒ∆»ƒ∆«∆

פרץ  של צאצא שהוא ישי בן דוד לידת

יהודה  ËÁ¯בן ‡ˆÈÂ" ¯Ó‡∆¡«¿»»…∆
'B‚Â "ÈLÈ ÚÊbÓ59, המשיח מלך ƒ∆«ƒ«¿
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.h"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'b mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.ÂÎ עם צדקנו, משיח בביאת בקרוב שיהי' כפי ירושלים", תשב "פרזות אודות להמדובר ...בהמשך
עתה), לזה ההכנה גם (כולל שבזה והדיוקים הפרטים כל

סנהדרין  במסכת בגמרא (כמבואר תשובה ע"י היא המשיח בביאת העתידה שהגאולה כיון ,115הרי
בכ"מ  במדרשים ),116וכן

ע"י – זה הרי לכו"ע אבל התשובה, תהי' אופן באיזה יהושע ור' אליעזר ר' בין פלוגתא רק יש
קשות  שגזרותיו מלך להם מעמיד ש"הקב"ה לענין בנוגע י"ח יצאנו שכבר אלה בימינו ובפרט תשובה,

ד" הענין כבר להיות יכול ובמילא תשובה", עושין וישראל הרמב"ם cinכהמן שפוסק כפי נגאלין", ,117הן
התשובה  באגרת ומוסיף מדייק הזקן שרבינו ומיד"118וכפי "תיכף :–

המדובר  אודות להזכיר המקום כאן התשובה.119הנה אגרת ללימוד בנוגע

.ÊÎ הש"ס את לחלק נדר) (בלי ומתחייבים הש"ס, חלוקת מסיימים כסלו שבי"ט הוא שהסדר וכיון
יום  בפרק שסיומה יומא, מסכת על סיום עתה יערך – הבא כסלו לי"ט לסיימו מנת על המשתתפים לכל

הרמב"ם  (כמ"ש התשובה זמן שזהו .120הכיפורים, שהתשובה .ש"אע"פ לעולם יפה הכיפורים . יום .
כו'"). לכל תשובה זמן הוא

יומא  מסכת על סיום פעם נערך שכבר רבינו 121ואף כותב שאודותיו ענין על הסיום יערך עתה הנה ,
יומא". "בסוף שהוא הזקן

"תניא מתחיל הזקן שרבינו – התשובה אגרת בהתחלת הפלאים אחד שזהו ,122יומא"seqaולהעיר,
שלאח"ז  בפרקים (ועד"ז באמצע דפים כמה יש המסכת סוף ועד פ"ו, בדף היא זו שברייתא ,123אע"פ

כדאיתא  וגמ"ח, בתורה מתכפר אבל מתכפר דאינו הוא ומנחה בזבח עלי בית ש"עון הזקן רבינו מביא
דפים  ארבע לאחרי הוא הפרק שסוף  אע"פ דר"ה", ).124בספ"ק

דתורה. בנגלה ענין גם אומרים – בסיום וכנהוג

וכללים  גדרים לה יש התורה שפנימיות מתשובותיו, בא' הצ"צ שכותב כפי – בזה הגדרים וכידוע
זה  על מזה להשתמש ואין משלה, וכללים גדרים לה יש דתורה ונגלה במקום 125משלה, שגם מצינו אא"כ ,

בנוגע  ספק שיש במקום [וכן הראשון במקום שישנו הכלל בדוגמת והוא ש"נשתלשל" כלל ישנו השני
הפוסקים  בכללי כמבואר בזהר, מ"ש ע"פ פוסקים נגלה, ע"פ וה"מונחים"126לפס"ד ה"מושגים" אבל ,[

דתורה, בנגלה בהם להשתמש אין התורה, פנימיות של וה"גדרים" בימינו) לומר שרגילים (כפי

מרמז  ומשתלשל נמשך שבתורה הפשט וגם אחת", "תורה היא שהתורה דכיון – בדבר הכרח אין וגם
האריז"ל  בכתבי [כדאיתא וסוד אצילות 127דרוש העולמות ד' כנגד הם שבתורה דפרד"ס האופנים שד'

הרי  האצילות], מעולם השתלשלות ע"י בא העשי' שעולם כך זמ"ז, שמשתלשלים עשי', יצירה בריאה

ב.115) צז,
ספמ"ג.116) פרדר"א ג. בחוקותי תנחומא
ה"ה.117) פ"ז תשובה הל'
פי"א.118)
ועוד.119) .148 ע' חנ"ד מנחם תורת ראה
ה"וֿז.120) פ"ב שם
חמ"ח 121) מנחם (תורת ואילך סט"ז תשכ"ז תשרי ו' שיחת

מנחם  (תורת ואילך ס"ו תשכ"ח מנ"א כ"ף שיחת ואילך); 57 ע'
וש"נ. ואילך). 370 ע' חנ"ג

הא'.122) בשוה"ג 129 הערה לקמן ראה

ספ"ט.123)
(ע'124) שם לאגה"ת קצרות" והערות הגהות "מ"מ, גם ראה

עו).
ד),125) (נד, מ"ב פי"ט לשבת הש"ס על חידושים גם ראה

תורת  יד. ע' ח"י באג"ק הובא סע"א). (קעב, מ"ו פ"א למקוואות
.387 ע' חמ"ג מנחם

ע'126) ריש ט (כרך ס"ז הלכה ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. רנה).

(127.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן ראה
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שהוא  כפי וגדר כלל לאותו המתאים והגדר הכלל את דתורה בנגלה מוצאים מחפשים, שכאשר מובן,
הוא. חד תוכנו אבל אחר, בנוסח כי אם התורה, בפנימיות

.ÁÎ הזקן רבינו בדברי כפרה 128הביאור חילוקי שלשה יומא בסוף כו'129"תניא מ"ע על עבר כו'
חילוקי  שג' והיינו, השם, דחילול הבבא מביא ואינו הברייתא", עכ"ל כו' ב"ד ומיתות כריתות כו' מל"ת

המהרש"א  כפירוש ה', וחילול ב"ד, ומיתות כריתות מל"ת, (לא הם וכריתות 130כפרה מל"ת, מ"ע, אלא) ,
אינה ש"כפרה" אף כי, ב"ד, האדם mvrומיתות להנהגת בנוגע – בלבד" החטא "עזיבת (שהיא התשובה

העבר  על החרטה ולא ולהבא, היא131מכאן הרי הכפרה), לא ואפילו כפרה, ובקשת הוידוי ,zenily
הנה 132התשובה  חרש), בן מתיא ר' (כדברי כפרה" חילוקי "ארבעה יש כשלעצמה שבכפרה אף ולכן, ,

שבהם  ישמעאל), ר' (כדברי כפרה" חילוקי "שלשה רק יש התשובה למצות בשייכות הכפרה בענין
היא דוקא miignהכפרה בגוף נשמה ע"י שקיומם המצוות "אבל")133(ככל הברייתא: (ובלשון משא"כ ,(

רק היא שהכפרה השם, dzinחילול xg`l בלבד לנשמה בנוגע ימותון"), עד יכופר שגם 134("לא (אף
מחיים  כפרה להיות יכולה ידם שעל אופנים יש השם אלו 135בחילול את בתשובה שמחזיר עי"ז וכמו ,

כו' ממנו ונדפס 136שהושפעו שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ואילך.137) 194 ע' חי"ז בלקו"ש
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בתחלתו.128) אגה"ת
אגב:129) בדרך – להעיר ויש

"הי' – כו'" כפרה חילוקי ד"שלשה l`rnyiהענין 'x;"דורש
דבי "תנא – ממש המסכת בסיום l`rnyiוגם iax קרי הרואה

העוה"ב". בן שהוא לו מובטח שנה לו עלתה ואם וכו' ביוהכ"פ
באגרת  כי, – התשובה דאגרת הענין לכללות שייך זה וענין
בפני  עומד דבר לך שאין הזקן רבינו מבאר (פ"ד) התשובה
בר"ח) (והובא בזהר נאמר שעליהם הענינים גם כולל התשובה,

בסוף  להדיא מפורש זה וענין כו'", מועלת תשובה יומא,*"שאין
הברית  לפגם ששייך קרי" "הרואה בלבד ,**שאפילו זו לא

עוה"ב". בן שהוא לו "מובטח – אדרבה אלא מועלת, שתשובה
וכו'130) החסידות, בתורת בכ"מ והובא מקובל, שהי' אע"פ

וכו'.
דפסולי 131) מהדין זאת מוכיח פ"א) (שם הזקן שרבינו וכפי

כמו  הרעה, מדרכם בהם לחזור רק שצריכים עבירה, מצד עדות
ס"ל) סל"ד חו"מ (שו"ע פספסיהם משישברו בקוביא, משחקים
אפילו  לא, ותו ולהבא, מכאן החטא עזיבת על רק הוכחה שזוהי –

כפרה. ובקשת דברים וידוי ועאכו"כ העבר, על חרטה לא
ולהבא 132) שמכאן כדי לא – קרבן גם להביא צריך שלכן

לרצון  "שיהי' כדי אלא התשובה), עיקר (שזהו כשר אדם יהי'
פ"ז  תשובה (הל' הרמב"ם (ובלשון כו'" וחביב ומרוצה ה' לפני
פ"ק  בגמרא "וכדאיתא וידיד"), קרוב ונחמד "אהוב ה"ו):

. דעולה ע"י דזבחים ופייסו במלך שסרח כאדם כו' דורון היא .
לו  שיתרצה לפניו ומנחה דורון שולח אעפ"כ לו, ומחל פרקליטין

פ"ב  (אגה"ת המלך" פני היא *לראות הקרבן פעולת כל שלכן, ,(
במזיד  ולא בשוגג, סהמ"צ **רק סכ"ח. אגה"ק תניא (ראה

א)). קיא, (דרמ"צ ערופה עגלה מצות להצ"צ
רק (לא הוא שהעיקר אלא)dywadומובן, כו', לרצון שיהי'

zlert רבינו מ"ש וע"ד לו", "ונרצה – אגה"ת הקרבן בסיום הזקן
. והבטחון "האמונה אודות .(פי"א) הוא חסד חפץ כי ורב . .

. .לסלוח מברכין שאנו וכמו בעולם, וס"ס ספק שום בלי תיכף . .
והרי  לסלוח, המרבה חנון ה' אתה ברוך כו', לנו סלח כשמבקשים

שום  כאן אין אלא לבטלה, ברכה חשש משום להקל ברכות ספק
שבקשנו  מאחר דתורה), בנגלה דין ע"פ הוכחה (שזוהי כלל ספק

. לנו מחל לנו גואל סלח בא"י מברכין שאנו כמו מיד, נגאלין .
ישראל".
בשלימותה,133) שהיא (כפי התשובה מצות גדר כלומר:

כקודם  וחביב מרוצה שיהי' עליו", לכפר לו ד"ונרצה באופן
הוא שלאח"ז – הוא v"nezdהחטא) meiwa aiiegn'שהי כפי

הרמ  וכמ"ש יותר, ועוד החטא, תשובה קודם שבעל ה"ז) (שם ב"ם
ואני  יקראו טרם והי' כד) סה, (ישעי' שנאמר מיד, ונענה "צועק
מציאותו, נשארת בתשובה ששב שלאחרי מוכח, ומזה אענה",
יומא  בסוף מסיים עצמו ישמעאל שר' וכפי כו', בתפלה ועומד

ושנים. ימים שמאריך ימים", יאריך זרע "יראה (בפרש"י):
(במשנה))134) ב מג, (סנהדרין כמארז"ל הבא, ובעולם

מצד  שזהו הבא", לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה "ביום
היא", ד"טהורה ומצב במעמד שהיא כפי ועוזבת הנשמה

הגוף, את אראּפ") ("ווארפט –ומשליכה כו' ממציאותו שמתבטל ַַָ
הזקן  רבינו שמאריך (כפי התורה פנימיות מצד שייך זה שענין
מצד  שהוא כפי התשובה לענין בנוגע האזינו ר"פ תורה בלקוטי
נשמה  שצ"ל נגלה, ע"פ הענינים ביאור בא כאן אבל הנשמה),
ל, שבת וראה ו. פח, (תהלים חפשי" "במתים שהרי דוקא, בגוף

וש"נ). א.
"ועון 135) ספ"ט: באגה"ת הזקן רבינו ממ"ש גם ולהעיר

בתורה  מתכפר אבל מתכפר, דאינו הוא ומנחה בזבח עלי בית
תורה  אלא אמת ואין כו' עון יכופר ואמת "בחסד (ועז"נ וגמ"ח"

הענין הי' עלי בית עון והרי – mydכו'") leligc הנביא (כדברי
אכבד מכבדי "כי בניו: חטא אודות (שמואלֿא ifeaeלעלי יקלו"

" ואעפ"כ, ל)), (מחיים).xtkznב, וגמ"ח" בתורה
(136. אוקים ש"הדר שמצינו ממה גם עלי'ולהעיר אמורא .

סע"ב. טז, (עירובין בידי" הן טעות לפניכם שאמרתי דברים ודרש
מכשול  יצא שלא ("באווארענען") להבטיח כדי – ועוד) א. ַָקד,

דבריו. את ששמעו אלו ע"י
שלאח"ז 137) ההתוועדויות .בשילוב

(*l oiivn owfd epiaxy mrhd x`al yi f"tre" סוף`nei."
**(dycgd d`veda) aq oniq mi`elind xry v"vd z"eyn xirdle–(`"iwq g"e`g.
(*my mixacd zernyne,oiprd zenilyl) z`hg oaxwl rbepa mb ok yxtny±'r d"pg mgpn zxez) jli`e c"iq `x`e t"y zgiy d`x

((jli`e 153.
**(cifna mb oaxw epivny dne,(dÎ`"d `"t zebby 'ld m"anx) dtexg dgty my` enk±daeyzd ixg`l df ixd,bbey cifndn dyery

my v"ndql zexrde mipeiv d`x).(jli`e 572 'r `"g d"nyz zeiecreezd mb d`xe,dfa jix`dl mewnd o`k oi`e.
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.ËÎ לעיל להמדובר באים הענינים 138ומכאן ג' בין ושוויון דמיון שיש שרואים פלא הדבר אודות
ותפלה: תורה דתשובה

שיגמו  החטא, עזיבת הוא העיקר – לתשובה זה,בנוגע עם וביחד שבמחשבה; ענין שזהו כו', בלבו ר
המצוות  שבמנין אלא עוד ולא דברים, וידוי – הדיבור ענין גם להיות את 139צריך דוקא הרמב"ם מונה

שבזה. המחשבה ענין את ולא שבתשובה, הדיבור ענין

ס"נ  בשו"ע הזקן רבינו של מהפס"ד – והראי' והשגה, הבנה הוא העיקר – לתורה בנוגע ,140וכן
התורה  ברכת זה על לברך יכול אינו ובמילא כלל", לימוד נקרא אינו מבין ואינו המשנה אומר ש"אם

דקאמר  מאי ידע שלא למי גם ששייכת מיוחד, ודין גדר יש לתושב"כ בנוגע אם 141(ורק ואעפ"כ, ;(
אליבא  שמעתא "לאסוקי שהגיע ועד היטב, שמבין אף הרי בלבד, ועיון במחשבה הוא הלימוד

.142דהלכתא" בנו בחר "אשר לברך לו אסור בדיבור, בא לא שהלימוד זמן כל הנה את , לנו ונתן .
ולא  בתורה, הדיבור דוקא נמנה המצוות, למנין ובנוגע התורה. דלימוד הענין זה שאין כיון תורתו",

וההשגה  .143ההבנה

שבלב" "עבודה הוא התפלה ענין עיקר לתפלה: בנוגע תפלה:144וכן הלכות בריש הרמב"ם כמ"ש ,
. יום בכל להתפלל עשה שנאמר "מצות .145. לבבכם בכל ומובן,ולעבדו תפלה", זו שבלב עבודה .

הרמב"ם  פוסק וכן לדיבור). (ולא דוקא והשגה להבנה שייך מפורשת 146ש"לב" גמרא על )147(מיוסד
(דהיינו  בכוונה שאינה תפלה ש"כל בתפלה, הלב" ל"כוונת הכל 148בנוגע הכוונה מי ללא לפני ד"דע לית

עומד" "ויפלל"149אתה (מלשון תפלה של הפירוש ואעפ"כ, תפלה"; אינה הוא 150) בתושב"כ מקום בכל (
לבו, כיון ולא בשפתיו הוציא אם ואדרבה: דוקא, בדיבור התפלה להיות צריכה שלכן דיבור, של ענין –
הזה, ובזמן אבות), (ברכת שמו"ע של ראשונה וברכה ק"ש של ראשון פסוק (מלבד חובתו ידי יצא

השו"ע) כפס"ד אלו, בענינים גם הרמב"ם 151מקילים כותב תפלה הלכות התחלת לאחרי פרקים כמה ורק ,
תפלה". אינה בכוונה שאינה תפלה ש"כל

המצוות  במנין ואילו מחשבה, הוא לכאורה ענינם שעיקר – ותשובה תפלה שבתורה השוה הצד וזהו
שבהם. הדיבור ענין דוקא נכלל

.Ï ועד למטה מהשיעור קצוות, ב' בזה שיש – להשיעור בנוגע ביניהם השוה צד מצינו וכמו"כ
למעלה: להשיעור

אמירת  ע"י להיות יכול זה שענין בלבד", החטא "עזיבת הוא למטה השיעור הנה – לתשובה בנוגע
וברגעא  חדא בשעתא שהוא תשובה הרהור ע"י רק אלא כלל, דיבור ללא אפילו או "חטאתי", אחת: תיבת

הגמרא 152חדא  וכדברי זה 153, ובשביל מקודשת, זו הרי גמור צדיק שאני מנת על האשה את שהמקדש
לי"; מקודשת את "הרי אמירת של זמן משך גם מספיק

שמביא  כפי – גדולה באריכות למעלה השיעור ישנו התשובה, שלימות בשביל הנה גיסא, ולאידך
הזקן  מ 154רבינו הרבה תעניות מתענים בוטא ש"היו בן שבבא שמצינו כפי קרבנות, ריבוי וכן כו'", אד

תלוי  אשם יום בכל מביא נביות"155הי' "אילי בכל די לא צדק, חשבון שע"פ כך , כל 156, על לכפר
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(138327 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך ס"ו וישלח ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך).

עג.139) מ"ע
וש"נ.140) ס"ב.
וש"נ.141) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'
א.142) כו, יומא
(143.168 ע' חל"ט .27 הערה 20 ע' חל"ח לקו"ש גם ראה
א.144) ב, תענית
יג.145) יא, עקב
הט"ו.146) פ"ד תפלה הל'
שם.147) כס"מ ראה – ב ל, ברכות

ואילך.148) 47 ס"ע חכ"ט מנחם תורת גם ראה
ב.149) כח, ברכות ראה
וש"נ.150) ב. ו, ברכות וראה ל. קו, תהלים
וש"נ.151) רסק"א. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סע"א.152) קכט, זח"א
אישות 153) הל' רמב"ם סקי"ב. או"ז וראה ב. מט, קידושין

סל"א. סל"ח אה"ע טושו"ע ספ"ח.
פ"ב.154) אגה"ת
(במשנה).155) א כה, כריתות
ומזיק 156) חובל הל' רמב"ם א. צב, ב"ק ב. יז, ר"ה ראה

ה"ט. פ"ה
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שחר  של לתמיד זקוק הי' מישראל כאו"א שהרי בפשטות, גם ומובן מוסר, בספרי כמבואר הענינים,
היום  עבירות על שמכפר הערביים בין של ותמיד הלילה עבירות על לג'157שמכפר בנוגע ובפרט ,

וכו' עבירה הרהור יום, בכל מהם ניצול אדם שאין .158העבירות

לתפלה: בנוגע וכן

ברכות  במסכת בגמרא והי'159איתא אליעזר, רבי בפני התיבה לפני שירד אחד בתלמיד "מעשה :
רבינו, ממשה יותר מקצר כלום להם, אמר זה, הוא קצרן כמה תלמידיו, לו אמרו מדאי, יותר מקצר

"מעשה 160דכתיב  גיסא, ולאידך ביותר; ומצומצם קטן שהוא למטה, השיעור שזהו – לה" נא רפא נא אֿל
רבינו, תלמידיו, לו אמרו מדאי, יותר מאריך והי' אליעזר, רבי בפני התיבה לפני שירד אחד בתלמיד
שעל  למעלה השיעור שישנו ועד כו'", רבינו ממשה יותר מאריך כלום להם, אמר זה, הוא ארכן כמה

אמרו  כולו".161זה היום כל אדם שיתפלל "ולואי

לתורה: בנוגע ועד"ז

ולילה" יומם בו ד"והגית באופן להיות צריך התורה ביום 40לימוד אחת שעה יש אם שאפילו ועד ,
רז"ל  דרשו "עליו הנה עוסק", ואינו בתורה לעסוק לו הכרת .162ש"אפשר (בעוה"ז 163. וגו'" תכרת

באופן  התורה לימוד של ומצב מעמד שישנו ועד התניא, ספר בהתחלת הזקן רבינו שמביא כפי ולעוה"ב ),
ברכות  בסוף הגמרא מדברי כמובן "בינוני", בדרגת להיות יכול אז ורק מגירסא", פומי' פסיק 164ש"לא

מגירסא" פומי' פסיק ש"לא ומצב במעמד הי' רבה והרי בינוני", אנא כגון רבה גיסא,165"אמר ולאידך ;
אחד  ופסוק שחרית אחד פסוק ע"י חובתו ידי יוצא וכו', הארץ עם או העכו"ם, לבין שנשבה תינוק

"לא  או ולילה", יומם בו "והגית מצות שקיים אלא עוד ולא מפיך"40ערבית, הזה התורה ספר ,41ימוש
התורה! לימוד של הרחבות כל על אלא) ומצומצם, קטן ענין על (לא מורה גו'" והגית גו' ימוש "לא והרי

.‡Ï:ביניהם השוה צד מצינו שבו נוסף  וענין

ממנה  והוליד הערוה על "הבא וכמו חטאו, יתכפר שלא בבירור ידוע כאשר גם הנה – לתשובה בנוגע
לתקון" יוכל לא "מעוות שזהו קיים"166ממזר", שממזר זמן כל ונזכר גלוי ש"עונו כיון עליו 167, מוטל ,

חטאו. על ולהתוודות בתשובה לשוב החיוב

בגמרא  איתא – התורה ללימוד בנוגע לתורה: בנוגע תלמוד 168ועד"ז בהלכות הלכה לפסק (והובא
הרמב"ם  ע"י הזקן 169תורה (גדלות)170ורבינו ששלימות היינו, מעשה", לידי שמביא תלמוד "גדול (

למקרא" חמש "בן לתינוק בנוגע גם ואעפ"כ, מעשה. לידי כשבא – הוא שייך 171הלימוד אינו שעדיין
לבניך" "ושננתם – תורה דתלמוד החיוב ישנו למעשה, הלכה של לענין שלש 172כלל "בן ועאכו"כ ;

לגמרא" עשרה חמש ל"בן עדיין הגיע שלא למצוות", "מדה",171עשרה שהיא משנה, רק לומד אלא ,
מזו" גדולה מדה לך ש"אין גמרא כמו לא "מבלי 173אבל נקראים משנתן מתוך הלכה שמורין ואלו ,

היום 174עולם" כל התורה בלימוד מחוייב הוא הרי למעשה, הלכה דין לפסוק שייך שאינו אע"פ הנה –
הלילה. וכל

לתפלה  בנוגע הרמב"ם 175ועד"ז כותב תפלה, של עשה למצות בנוגע :176. זו מצוה "חיוב שיהא : .
. זהאדם הרי הקב"ה" של שבחו "מגיד – כו'". להם צריך שהוא צרכיו שואל .dncwd אבל לתפלה,
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פי"א).157) באגה"ת (הובא ועוד יג. פינחס תנחומא
פי"ב).158) בתניא (הובא ב קסד, ב"ב
סע"א.159) לד,
יג.160) יב, בהעלותך
וש"נ.161) א. כא, שם
סע"א.162) צט, סנהדרין
לא.163) טו, שלח
ב.164) סא,
א.165) פו, ב"מ
טו.166) א, קהלת

ובפרש"י.167) ב כב, יבמות
וש"נ.168) ב. מ, קידושין
ה"ג.169) פ"ג ה"ג. פ"א
ואילך.170) ה"ב פ"ד
ספ"ה.171) אבות
ז.172) ו, ואתחנן
סע"א.173) לג, ב"מ
א.174) כב, סוטה
(175.40 הערה שבפנים לקו"ש ראה
ה"ב.176) פ"א תפלה הל'
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הרי  – לאו אם בקשתו יקיים הקב"ה אם צרכיו, למילוי בנוגע אמנם, צרכיו. בקשת ענינה עצמה התפלה
וזאת, ולהתפלל, המצוה את לקיים צריך מצדו הוא אופן, ובכל להקב"ה, ששייך עצמו, בפני ענין זה

. הדברים מן לדבר יצטרך אשר העתים מן בעת ויבקש האדם "שיתפלל הוא המצוה שתוכן יבקש אע"פ .
. עולמו המנהיג לבדו הוא "שהש"י שמאמין כיון לבד", ית' ממנו זה היכולת האדם לבדו לו וכי .

כו'" אכן177להושיע שהקב"ה מקווה שהוא כך, ,`lni.בקשתו את

.·Ï לפי שזהו – ותשובה ותפלה בתורה שמצינו הנ"ל בענינים השוה לצד הטעם לבאר ויש
חדשה: מציאות האדם נעשה בתשובה) והן בתפלה הן בתורה (הן שבשלשתם

וצדיק  גמור רשע והרי גמור, צדיק נעשה תשובה הרהור ע"י הנה גמור, רשע שאפילו – בתשובה
נגלה, ע"פ  בפשטות הן שונים, ומונחים וגדרים דינים להם שיש לגמרי, שונים אנשים סוגי שני הם גמור

וכו' וכו' אחר אדם נעשה התשובה שע"י כך, מוסר, בספרי המבואר ע"פ .178ועאכו"כ

בגמרא  איתא שהרי – התורה בלימוד הכתוב 179ועד"ז עליו מעלה תורה חבירו בן את המלמד "כל
תורה. שלמד קודם ומצבו מעמדו לגבי  חדשה מציאות נעשה התורה לימוד שע"י והיינו, ילדו", כאילו

עומד" אתה מי לפני "דע שענינה – בתפלה מרי'"149ועד"ז קמי' "כעבדא שבדרך 180, שאף והיינו, ,
כמו  ועומד ממציאותו מתבטל הוא הרי כו', וענינים צרכים בעלת בעולם, שישנה למציאות נחשב כלל

האדון  מציאות היא מציאותו כל אלא לעצמו, מציאות שאינו קנה 181עבד, עבד שקנה "מה הנה שלכן, ,
הראשונים 182רבו" בדברי סברא שיש ועד קונה 183, ואח"כ העבד, קונה שלכתחילה באופן זה שאין ,

שזהו  (אלא האדון רכוש אם כי לעצמו, מציאות אינו שהעבד כיון האדון, קונה מלכתחילה אלא האדון,
שהנשים במצוות שחייב בהן)."רכוש" חייבות

הרי  כדבעי, בתשובה ושב כדבעי תורה לומד כדבעי, ומתפלל להתפלל עומד יהודי שכאשר ונמצא,
חדש. אדם עושה והתפלה חדש, אדם עושה התורה חדש, אדם עושה שהתשובה באופן זה

הכמות: ענין נוגע לא – החיות ענין המציאות, לעצם שבנוגע מצינו והרי

יומא  במסכת בגמרא דבהכי 184איתא לרבנן להו ד"קים – "ככותבת" – ביוהכ"פ אכילה לשיעור בנוגע
אצל  והן יומו בן תינוק אצל הן בשוה הוא זה ושיעור דעתי'", מיתבא לא מהכי בציר דעתי', מיתבא

הבשן. מלך עוג

שהענין  כבנדו"ד, כמות, עם קשורים שאינם בעלֿחי) (או אדם של במציאות ענינים שיש מוכח, ומזה
התורה  עניני (ככל מסויים שיעור בזה ויש (ושתי'), אכילה של המציאות עם אמנם קשור הדעת דישוב

עוג בין חילוק אין זה בשיעור אבל "משהו"), רק לא שיעור, להם יומו,שיש בן לתינוק הבשן מלך
קשור ואינו בעלמא, שיעור רק זה שאין לא והיינו, דאל"כ, הדבר, את שעושה האדם של השיעור עם

שהשיעור –יתכן יומו בן תינוק אצל כמו הבשן מלך עוג אצל יהי' הדעת לישוב שבנוגע הדרוש לפי שזהו
יכולה ולכן הכמות, ענין נוגע לא המציאות, ועצם ואצל לחיות הבשן מלך עוג אצל הכמות אותה להיות

בשוה  יומו בן .185תינוק
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(דרמ"צ 177) בתחלתו התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ
א). קטו,
וש"נ.178) קפ. ס"ע תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
ג,179) במדבר עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. יט, סנהדרין

א.
רע"א.180) יו"ד, שבת
שליט"א181) אדמו "ר כ "ק  הזכיר זה  א'בענין  עם כשדיבר –

מלך  "עבד ב) מז, (שבועות רז"ל מאמר – השיחה לאחרי הרבנים
ז. א, דברים ופרש"י (ספרי מזה ויתירה מלך כמלך", "עבד ועוד):

במסכת  הגמרא סיפור את גם והזכיר הדמיון). כ"ף (ללא מלך"
בר  יהודה רב של עבדו בכבוד פגעו שכאשר א), (ע, קידושין
יחזקאל  בר יהודה רב של בכבודו לפגיעה הדבר נחשב יחזקאל,

עצמו.
בנוגע  שלפנ"ז): (בקטעים ותשובה לתורה בנוגע הוסיף וכן

מציאות האדם נעשה ידה שעל – (ראה daeygלתורה כמארז"ל ,
"מאן סע"א) סב, ידה iklnגיטין שעל – לתשובה ובנוגע רבנן ";

ב"ארץ", הי' לפנ"ז שהרי הקצה, אל הקצה מן מציאותו משתנית
מוצב  "סולם שהיא מתפלה יותר (עוד ב"שמים" הוא ועכשיו
ריש  רסו, זח"א וראה יב. כח, (ויצא השמימה" מגיע וראשו ארצה

ועוד)). ע"ב.
ב.182) כג, קידושין ב. פח, פסחים
שם.183) קידושין הרשב"א חי' ראה
ב.184) פ,
וש"נ.185) .395 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
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ותפלה: ותשובה לתורה בנוגע גם מובן ומזה

תשובה  הרהור אפילו או "חטאתי", וידוי, של אחת תיבה כו'", שחרית אחד "פסוק רק ישנו כאשר גם
שזהו  כיון הענין, כל נעשה אזי – לה" נא רפא נא "אֿל תפלה, של אחדות תיבות וכן כמימרא, ברגע
בעולם  הענינים כל התהוות ע"ד בעלמא, מטיפה להתחיל שיכולה כו', ומציאות חיות שפועל ענין
בשוה  שהיא מציאות זוהי אבל מציאות, איזה שתהי' שבהכרח והיינו, מגרעין, או מטיפה שמתחילה

יומו. בן תינוק אצל והן הבשן מלך עוג אצל הן לכאו"א,

שלימות, של באופן זה הרי ריבוי, של באופן הם הנ"ל הענינים כל שכאשר מובן, זה, עם ביחד אבל,
בקשת  הוידוי, של הענינים פרטי כל גם אלא בלבד, החטא עזיבת התשובה, עצם רק לא בתשובה, וכמו

בארוכה. כנ"ל התשובה, שלימות שזוהי הכפרה, ופעולת

.‚Ï מה שזהו התורה, פנימיות ע"פ גם – דתורה בנגלה לעיל האמורים הענינים בביאור להוסיף ויש
בתיובתא  צדיקייא לאתבא אתא משיח שהרי דמשיחא, בעקבתא לעניננו :186ששייך

לעיל  מחילו 187נזכר שנתן אע"פ – הבא" העולם בן שהוא לו ש"מובטח יומא בסוף הגמרא דברי
לזרים.

במעמד  בגלות, נמצאים בנ"י כאשר שגם חסידות, בספרי יותר ועוד מוסר, בספרי מ"ש ובהקדים
וסורה" ד"גולה דבר,188ומצב של לאמיתו אבל הנפש, וחיצוניות הלב חיצוניות בחיצוניות, רק זה הרי ,

עולך" טוענת בך, ודבוקה ד"חבוקה באופן הם .188הרי

בפ"ב  הרמב"ם .189וכדברי מישראל "להיות – הוא יהודי של הרצון שעצם גירושין, לעשות מהלכות .
ומתחיל  מציית, אינו וכופהו, עליו מצווה שב"ד שבשעה כזה יהודי אפילו הנה ולכן, כו'", המצוות כל
הצורך  ואילו האמיתי, לרצונו נחשב זה הרי אני", "רוצה אומר כאשר הנה כופהו, הגוי כאשר רק לציית
החיות  ועצם הנפש עצם הנה דתורה, בנגלה דין שע"פ כך, שתקפו", הוא ש"יצרו בגלל רק הוא בכפי'

אתו" "באמנה הקב"ה, עם תמיד קשור  יהודי .190של

מתקשר  שאינו כיון ביאה, של באופן ללעו"ז מגיע זה אין – בחוץ לזרים, כחו נותן יהודי כאשר ולכן,
בעילת  של ענין כאן ואין בך", ודבוקה ד"חבוקה ומצב במעמד להיותו ביאה, של באופן הלעו"ז עם

וכדברי  ח"ו, דתניא אחר ראשון בחלק הזקן שכחותי'191רבינו רק דקליפה, נוקבא בחי' שם "שאין :
היא  יהודי של שהפנימיות כיון בפנימיות, לא אבל חיצוני, באופן – כו'" לחיות מלבישים וחיילותי'

הקב"ה. עם תמיד

– ומסגי" "סגי ואדרבה: הבא", העולם בן שהוא לו מובטח שנה, לו עלתה "אם הנה שכן, וכיון
יראה  הסימן שכך בנים, ובני רש"י),192"בבנים בפירוש (כהסיום ימים" יאריך זרע

זרע  ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו ש"לא באופן זה הרי בתורה, שעוסקים בנים ובני בנים יש וכאשר
עולם" עד גו' שלה"193זרעך אכסניא על מחזרת ש"תורה ,194,

מחזיק  "כלי היא התורה שהרי – השם ברכת נמשכת אזי קביעות, של באופן התורה ענין ישנו וכאשר
כמארז"ל  לישראל", שנאמר 195ברכה השלום, אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא ה'196"לא
תורה" אלא עוז ("אין בשלום".197עוז עמו את יברך ה' יתן לעמו (
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ובכ"מ.186) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
(187.129 בהערה
דחה"ס.188) ג' דיום הושענות נוסח
בסופו.189)
ספכ"ד.190) תניא וראה כ. ב, אסתר
בהגהה.191) – ספ"ז

יו"ד.192) נג, ישעי'
כא.193) נט, שם
א.194) פה, ב"מ
בסופה.195) עוקצין
יא.196) כט, תהלים
ועוד.197) ג. פ"ב, ד. פ"א, שהש"ר

המשך בעמוד רחר
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"חג .‡ כסלו, י"ט הגאולה חג של ענינו
בפסוק 1החגים" מודגש ,2– נפשי" בשלום "פדה

הידוע  במכתבו הגאולה בעל מדברי 3כמובן

. נפשי בשלום פדה בפסוק תהלים בס' ."כשקריתי
שלום". מה' בשלום יצאתי

בעל  בדברי הפירוש על שנוסף – ובהקדמה
הגאולה על קאי נפשי" בשלום ש"פדה elyהגאולה

. .("כשקריתי נפשי בשלום פדה ..iz`vi,("בשלום
נפשי" בשלום ד"פדה והתוכן הפירוש גם כולל ה"ז

שנאמר :xwa`כפי

היו  ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום "פדה
אמרו – jlndעמדי" cec במלחמותיו הנצחון על

עליו  להתפלל בעזרתו שהיו הרבים ועד 4בזכות ,
של  לנצחונו מתפללין היו אבשלום אנשי שאפילו

.5דוד 

בשלום  "פדה העיקר) (והוא גם נכלל ובזה
ד  giyn`נפשי" `kln cec מבית ד"מלך הנצחון –

שלמה" ומזרע דוד ("מבית ש"ילחם 6דוד" (
ש"נצח" עד דוד") בית ("מלחמת ה'" –7מלחמות

האמצעי  אדמו"ר שמבאר ושלימות 8כפי שאמיתת
המשיח  בימות יהי' נפשי" בשלום ד"פדה הענין
ושלמה). דוד בימי שהי' מכמו יותר נעלה (באופן

גם  ישנו בפסוק הפשוט הפירוש על ונוסף
חז"ל  בדברי "אמר9הפירוש :d"awd10 העוסק כל

הציבור  עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה
כאילו עליו אני ipaleמעלה il ip`ct11 אומות מבין

ובנ"י  השכינה פדיית על שקאי – העולם"
יחד  ונגאלים בגלות יחד .12שנמצאים

ברבים  "כי הכתוב המשך בפירוש להוסיף ויש
ש" – עמדי" ה)miaxaהיו עם ("(מתפלל "xeaiv("

ד" ומצב המעמד יותר כמארז"ל icnrמודגש ,"13

שאינם  ["אף שריא" שכינתא עשרה בי' "אכל
תורה" בדברי כשעוסקים 14מדברים ועאכו"כ ,15

ומצוותי' תורה "עשר 16בעניני שיושבים , ה
בתורה  ביניהם"17ועוסקים שרוי' ],18שכינה

ולבני", לי ד"פדאני הענין יותר מודגש ובמילא,
"עם  בנ"י, פדיית עם יחד היא השכינה שפדיית

"עמדי". שנמצאים לי, הקרובים לי", מקרב

(גאולת .· הפירושים דכל השייכות ובביאור
מלכא  ודוד המלך דדוד הגאולה הזקן, רבינו

לומר: יש – בנ"י) עם השכינה וגאולת משיחא,

היא  כסלו בי"ט הזקן רבינו גאולת של תוכנה
כידוע  חוצה, המעיינות הענין 19הפצת שעיקר

פטרבורג. לאחרי התחיל חוצה" מעינותיך ד"יפוצו
דא  מר אתי חוצה המעיינות הפצת שע"י וכיון
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יום".1) "היום בהקדמת נעתק – אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב
ואילך. 436 ע' ח"ה לקו"ש וראה ועוד. ל'. ע' ח"ז שלו אג"ק

(2.(36 והערה 25 הערה לקמן (וראה יט נה, תהלים
וש"נ.3) סל"ח. שלו אג"ק כסלו. י"ט יום" "היום
רע"א.4) ח, ברכות בפרש"י ועד"ז עה"פ. פרש"י
ה"ח.5) סוף פ"א סוטה ירושלמי
חלק 6) ר"פ סנהדרין פיהמ"ש שסב. מל"ת להרמב"ם סהמ"צ

תימן. אגרת הי"ב. ביסוד
ספי"א.7) מלכים הל' רמב"ם
ד).8) (נה, פי"א בשלום פדה ד"ה ח"א תשובה שערי
(9.4 שבהערה ברכות

הפשוט 10) הפירוש עם חז"ל בדברי הפירוש לתווך ויש
המלך* דוד שאמרו .בפסוק אמרו ש"דוד שהשכינה – ע"ש .

דהיינו  קרובים, מלשון לי, מקרב עם נפשי, בשלום פדה אמרה
שם). לברכות מהרש"א (חדא"ג בני"

(*c"r mb (`l` ,yexcd c"r wx `l) `ed l"fg yexity l"i f"tre
.hytd

(11. ("פדה הבן" "פדיון ממצות שהקב"ה להעיר – בני") .
ישראל"), בכורי ("בני מבנ"י ואחת אחד כל את ופודה לפדות צריך
בארוכה  כמבואר פסחים), (סוף שתים" מברך הבן ש"אבי ובאופן

ואילך). 42 ע' חי"א (לקו"ש שבזה הענינים פרטי במק"א
"בכ 12) א: כט, מגילה שכינה ראה ישראל שגלו מקום ל
. עמהם".עמהם שכינה להגאל עתידים כשהן ואף .
א.13) לט, סנהדרין
סכ"ג.14) אגה"ק תניא
כו'".15) בתורה העוסק "כל המאמר: כהתחלת
אנשים 16) מישראל, שכאו"א – כשרות בחזקת ישראל וכל

ועאכו"כ  ובדיבור, במעשה תומ"צ, בעניני תמיד עוסק וטף, נשים
שמבחוץ. הגבלות אין שבה במחשבה,

ו)17) (התורה "עסק גם דוקא"**zeevndכולל בעשרה
ע' .11 הערה 423 ע' ח"ה לקו"ש וראה (בתחלתה). שם (אגה"ק

.(14 הערה 428
מ"ו.18) פ"ג אבות
ואילך.19) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש

(**.f"lt `ipz d`x) zeevnd lk zellk `idy micqg zelinb hxtae
.(n"kae
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משיחא  הזקן 20מלכא רבינו שגאולת נמצא, ,
. .("כשקריתי נפשי בשלום פדה יצאתי . .

דדוד  נפשי" בשלום ה"פדה עם קשורה בשלום")
בשלום  ה"פדה עם גם ובמילא משיחא, מלכא
מבין  ולבני לי "פדאני ובנ"י, דהקב"ה נפשי"

העולם". אומות

הוא  חוצה מעינותיך שיפוצו – יותר ובעומק
כי, ובנ"י, השכינה וגאולת המשיח דביאת התוכן
שמתגלה  הוא חוצה המעיינות דהפצת התוכן
יותר  וניתוסף שהולך וככל אלקות, ידיעת בעולם
ומתקרבים  הולכים בעולם, אלקות ידיעת בהתגלות

. המשיח) (ימות הזמן ל"אותו יהי'יותר (ש)לא .
. בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל כמ"ש עסק .21

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה ,22כי
(גלות  אלקות על יסתיר לא שהעולם בלבד זו שלא

יהי' שהעולם אדרבה, אלא ixnblהשכינה), dqekn
דגאולת  השלימות (תכלית ה'" את ב"דעה
גדולים  חכמים ש"יהיו בנ"י, ועאכו"כ השכינה),
כפי  בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים ויודעים

האדם" דישראל 22כח בהקירוב השלימות (תכלית
. לי "מקרב עמדי").להקב"ה, היו .

עי"ז .‚ צדקנו משיח שביאת לומר, ויש
הפסוק  בהמשך מרומזת חוצה" מעינותיך ש"יפוצו
דוד  ביאת נפשי", בשלום ש"פדה לכך (שהסיבה

" היא) משיחא, היו ikמלכא ש)ברבים (מפני
עמדי":

"miaxa נתקבצו (לא שישראל פירושו – "
מציאות  כאחד, לאחדים להיות עדיין ונתאחדו

" של ומצב במעמד הם אלא) "מפוזר miaxאחת, ,"
העמים" בין "עם 23ומפורד ה"ה אז שגם 23(אע"פ

).24אחד"

"היו מה"רבים"icnrואעפ"כ אחד שכל – "
" הקב"ה,icnrהוא ועם משיחא מלכא דוד עם – "

בחי' מנשמתו dcigid25מצד ניצוץ שהיא שבנפשו,

הכללית  יחידה בחי' משיחא, מלכא דוד ,26של
לייחדך" "יחידה ומיוחדת 27שענינה שקשורה ,28

" הקב"ה, ש"ישראל ecigiעם באופן עולם", של
כולא וקוב"ה אורייתא) .cg"29(ע"י

של  אחדותו ומגלים שממשיכים אלא עוד ולא
– הרבים) רשות כפשוטו, ("ברבים" בעולם הקב"ה
פנימיות  ובפרט התורה, והפצת בלימוד העסק ע"י
בחי' החסידות, בתורת שנתבארה כפי התורה

dcigid ה"30שבתורה ומאיר מתגלה שבה ,xe`"
" בלשון כמודגש ("ישראל `ziixe`שבתורה, "

ייתא" "אור חד"), כולא וקוב"ה ,31אורייתא
בא `xeשה" ממנו) והתפשטות גילוי רק (לא עצמו "

גם  אלא הקודש, בלשון רק ולא מקום, בכל ומתגלה
" תרגום, לשון zii`בלשון בין הממוצע שהוא ,"
לשבעים בכל הקודש ונשפע נמשך וממנו לשון

לשון  דהפצת 32שבעים הענין תוכן שזהו –
חוצה. המעיינות

ש" icnrוכיון eid miaxa במעמד בהיותם שגם ,"
יש  ("ברבים") העמים" בין ומפורד ד"מפוזר ומצב
והן  שבנפשם היחידה בחי' (הן היחידה בחי' בהם
של  יחידו עם הקשורה שבתורה) היחידה בחי'
של  אחדותו מגלים ידה ועל ("עמדי"), עולם

. ("ברבים בעולם הענין הקב"ה נעשה – עמדי") .
iytpד" melya dct והשלימה האמיתית גאולה ,"

משיח  ע"י העולם") אומות מבין ולבני לי ("פדאני
צדקנו.

בשלום .„ ד"פדה בהענין מיוחדת והדגשה
זו: דשנה כסלו בי"ט – נפשי"

בימי  כסלו די"ט הקביעות מצד – לראש לכל
הראשונה  בפעם כסלו די"ט כהקביעות השבוע

טוב  כי בו שהוכפל השלישי ביום תקנ"ט), 33(בשנת

כסלו  בכ"ף ניתלו 34(והמשכו שבו הרביעי ביום
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בתחלתו.20) טוב שם בכתר נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק
ובכ"מ.
ט.21) יא, ישעי'
תורה.22) משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם
ח.23) ג, אסתר – הכתוב לשון
הזקן 24) רבינו כמ"ש ישראל, אהבת מצות קיום ע"י ובפרט

עשה  מצות עלי מקבל הריני התפלה קודם לומר "נכון בסידורו
וש"נ). .374 ע' חכ"ה לקו"ש (וראה כמוך" לרעך ואהבת של

במזמור25) הוא זה שפסוק "d"pלהעיר, אותיות –od,"

מיחי  גם שלמעלה הנשמה לעצם ועד היחידה בחי' על דה שרומז
ס"ח. זו שנה תולדות וש"פ כסלו אדר"ח משיחות קונטרס (ראה

316 ע' ).p"ye(לעיל
ועוד.26) ב. רס, ולזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז
דחגה"ס.27) ג' ליום הושענות נוסח
א.28) כז, א. כה, ראה פ' לקו"ת ראה
א.29) עג, זח"ג ראה
החסידות.30) תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
(31.116 ע' ריש תש"ד סה"ש
ואילך.32) ג עז, משפטים תו"א ראה
ו)33) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
ב.34) תשנ, ח"ד ב. לז, א. כט, ח"א לקו"ד ראה
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לימי 35המאורות  שנחלק (כפי תהלים שבשיעור – (
בשלום  "פדה הפסוק אומרים השלישי דיום השבוע)
בס' "כשקריתי הגאולה בעל בדברי כמודגש נפשי",

. נפשי בשלום פדה בפסוק בשלום תהלים יצאתי .
שלום". מה'

בשלום  "פדה הפסוק של ששייכותו להוסיף, ויש
החודש  ימי מצד גם היא כסלו לי"טֿכ"ף ,36נפשי"

פסוק  שייך החודש לימי תהלים דספר בחלוקה כי,
דיום לשיעור דיו"ד c"eiזה והשלימות בחודש,

היא במילואו) עשרים),s"k(יו"ד בגימטריא ד' ו' (י'
לך" אעשרנו "עשר עשר, בחי'37ב"פ על שמורה ,

כתר 38הכתר  בגימטריא ועשרים כתר, ר"ת ),39(כ'
"מלך שק  המלך, שיופי (כידוע המלכות ענין עם שור

עיניך" תחזינה –40ביפיו המלכות) בכתר תלוי ,
משיחא, מלכא דוד ע"י דוד בית המלכות שלימות

כמ"ש  בעולם, הקב"ה של מלכותו 41ושלימות

המלוכה". לה' "והיתה

כסלו  די"ט המיוחדת המעלה – ועיקר ועוד
ביום  כסלו י"ט חל שבהם השנים לגבי גם זו בשנה
כסלו  שי"ט – הראשונה כבפעם בשבוע, השלישי

ה  דשנת השלימות לאחרי הוא זו ,h"tבשנה
" מכל dctבגימטריא הפדי' נשלמה שכבר ,"

מלכא  דוד ביאת ומעכבים שמונעים הענינים
כסיום  משיחך", עקבות חרפו "אשר משיחא,

מזמור כבר h"tÎd"ctוחותם ונמצאים בתהלים,
השלישית w"icvdבשנת הגאולה עם הקשורה ,

השלישי  גו'42וביהמ"ק נועם ד"ויהי באופן ,
צדי"ק  מזמור וחותם כסיום כוננהו", ידינו ומעשה

דיום43בתהלים  תהלים שיעור מתחיל שבו ,h"i
כסלו. י"ט בחודש,

כסלו .‰ די"ט המיוחדת בהמעלה להוסיף ויש
כולה: השנה מעלת מצד זו בשנה

שנה היא זו שניהם dnilyשנה וכסלו שחשון ,
שנה וגם חודש dninzשלמים, בה שנוסף ,

ימי'44העיבור  מספר נעשה יחד שניהם ובצירוף ,
ריבוי  – ושלם גדול הכי ימים מספר שפ"ה,
ועם  בנ"י עם הקשורים בענינים המספר ושלימות

ושלימות ריבוי רק לא שהוא אלא zenkaתומ"צ, ,
ושלימות ריבוי הוא zeki`aגם העיקר ואדרבה, ,

הריבוי  גם נשפע וממנו באיכות, והשלימות הריבוי
בכמות  .45והשלימות

באופן  הם זו דשנה הענינים שכל מובן  ומזה
zeninzeשל zenily לי"ט בנוגע ובמיוחד כולל ,

שהענין  גם melyaד"פדהכסלו, (שלום נפשי"
שלימות  השלימות.46מלשון בתכלית הוא (

ועוד: זאת

ע"י  שנקבע (כפי השנה דמספר הר"ת ידוע
(בה) נפלאות שנת תהא "הי' – [בכל lkaבנ"י) "

שנת  הגאולה, בענין ובמיוחד מתחיל הענינים,
לארץ  תהי' לכאו"א 47גאולה תהי' גאולה ושנת ,

דברכות  השלימות על גם שרומז מישראל],
lk"48האבות  lkn lka"49,(המזון בברכת (כמ"ש

" .uaw"50בגימטריא

נפשי  בשלום ד"פדה הענין תוכן מודגש ובזה
שהקב"ה – עמדי" היו ברבים כל uawn51כי את

בין  ומפורד ("מפוזר פזוריהם מקומות מכל בנ"י
כמ"ש  "ברבים"), לאחד 52העמים", תלוקטו "ואתם

כמציאות  יחד, כולם את ומביא ישראל", בני אחד
עיני  גו' אשר ל"ארץ אחד, למקום ("קהל"), אחת

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ,53ה'
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יד.35) א, בראשית פרש"י
פסוק36) הוא נפשי" בשלום "פדה שהפסוק –h"iלהעיר .

הפסוקים: חלוקת בהדגשת הגאולה בעל של הדיוק יומתק ועפ"ז
. נפשי,weqta."כשקריתי בשלום weqtפדה izlgzdy mcew

eixg`ly."'כו בשלום יצאתי ,
כב.37) כח, ויצא
ובכ"מ.38) ד. כב, ויצא תו"א
ובכ"מ.39) ג. לה, שה"ש לקו"ת
יז.40) לג, ישעי'
וישלח,41) פרשת הפטרת וחותם סיום – כא א, עובדי'

כסלו. י"טֿכ"ף הגאולה חג מתברך זו) (בשנה שממנה
ביום 42) חל הצדי"ק) (דשנת כסלו כשי"ט יתירה ובהדגשה

ב  ו, (הושע לפניו" ונחי' יקימנו השלישי "ביום – השלישי
ובמפרשים).

עה"פ.43) תהלים מדרש ראה

במשנה.44) – א לא, ערכין
ועוד.45) .48 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.46) רע"ג. ל, ראה פ' לקו"ת ראה
כד.47) כה, בהר – הכ' ל' ע"פ
של48) באופן באים עניניהם ואחת dyexiשכל אחד לכל

ו  ומצבו), מעמדו על הבט (מבלי כמה מישראל בצירוף עאכו"כ
אהבת  מצות קיום ע"י התאחדותם מצד יחד, וכולם מישראל

.(24 הערה (כנ"ל ישראל
ואילך.49) סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. ברכת נוסח
שם.50) לב"ב חת"ס חי' ראה
ה 51) כסלו י"ט הוא השתא כסלו שי"ט (תקנ"ט b"vwלהעיר,

" בגימטריא תשנ"ב), –uaw`."
יב.52) כז, ישעי'
יב.53) יא, עקב
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המקדש  לבית הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים
שתי'", ה"אבן נמצאת שבו הקדשים, ולקדש

העולם" הושתת דכל 54ש"ממנה האחדות נקודת ,
עולם. של יחידו עם העולם

זו, בשנה מעלות כו"כ עוד ישנם לזה, ונוסף
מאורעות  מכו"כ בעצמו ורואה יודע שכאו"א וכפי
ומתכונן  השנה, במשך בהם חלק כבר לו שהי'
כבכל  עוז, וביתר שאת ביתר ולהוסיף להמשיך

בקודש" ש"מעלין וקדושה תורה "ילכו 55עניני ,
בציון" אלקים אל ש"יראה עד חיל" אל ,56מחיל

ומקוה  מהקב"ה מבקש מישראל שכאו"א כפי
שיבוא" יום בכל לו ("אחכה שהקב"ה 57ובטוח (

עם  ביחד כשמבקש ועאכו"כ לבבו, משאלות ימלא
היו  ("ברבים מישראל עשרה מישראל, כמה

לבבם,עמדי" משאלות ממלא שהקב"ה בודאי ,(
אל  הגלות מן נפשי") בשלום ("פדה אותם ופודה

והשלימה. האמיתית הגאולה

Â.,ישראל כלל בתוך מאתנו, שכאו"א ויה"ר
בתורה  יותר עוד להוסיף טובה החלטה יקבל
חסדים  ובגמילות בתורה ("העוסק וגמ"ח עבודה
ההוספה  לגבי גם הוספה הציבור"), עם ומתפלל
והולך  ומוסיף זה, יום במשך עצמו על שקיבל

ליום. מיום

חודש  וחותם שבסיום בהיו"ט ביותר וכמודגש
ימי  – כסלו) לי"טֿכ"ף ובהמשך (לאחרי כסלו

ואילך 58חנוכה  מכאן אחת מדליק ראשון ש"יום –
jlede siqen"59"המהדרין מן ד"מהדרין 59[כההנהגה

זה, בדורנו ובפרט אלו, שבדורותינו הש"ס, בזמן
מישראל  כאו"א אצל פשוט" "מנהג ],60נעשית

מצוה  "נר עניני בכל וניתוסף הולך ליום שמיום
אור" גם 61ותורה אלא יהודי, של בביתו רק ולא ,

ביתו פתח ההשפעה uegan"59"על עיקר ואדרבה, ,
היא  חנוכה נר שהדלקת כיון בחוץ, ובאה נמשכת

ניסא" "פירסומי בשביל .62מלכתחילה

הוספה  ע"י – ומיד תיכף בזה להתחיל ויש
בהוספה dwcvlבשליחותֿמצוה בכגוןֿדא), (כרגיל

(כבכל  היום במשך כבר שנתנו הצדקה נתינת על
סגולה  יום זה), ביום הוספה של ובאופן ,63יום,
הגאולה" את (ש"מקרבת הצדקה שבמצות )64כיון

נפשי" בשלום ד"פדה הענין ביותר .65מודגש

Ê. נעשה ומיד שתיכף – העיקר והוא ועוד
היו  ברבים כי גו' נפשי בשלום "פדה ממש בפועל

" הוא מישראל שכאו"א דוד icnrעמדי", עם ,"
מבין  ולבני לי "פדאני הקב"ה, ועם משיחא, מלכא

העולם". אומות

– אלה בימינו giyndובפרט zeni שבהם –
עכשיו  את 66נמצאים "לפתוח רק וצריכים ,

הגאולה  כבר שנמצאת רואים ואז העיניים",
" בנ"י, וכל בפשטות, והשלימה בנערינו האמיתית

ובבנותינו" בבנינו גו' בכל 67ובזקנינו מוכנים ,
השולחן" אל ולהסב "לגשת פרטים ופרטי הפרטים
ערוך  שולחן טיש"), צום זיך זעצן און ("צוגיין
הגאולה, מעניני החל טוב, ובכל מטעמים בכל

הבר  ושור המשומר 68לויתן ועיקר,69ויין ועוד ,
כמים  ה' את דעה הארץ "מלאה ה'", את "לדעת

מכסים". לים

ההמשך  נעשה ממש ומיד שתיכף – ובפשטות
ענני  עם "ארו הקדושה, בארצנו אלו ענינים דכל

עצמה,70שמיא" הקדושה בארצנו והולך ומוסיף ,
בציון", אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכו
המקדש  לבית הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש  (שברוחניות 71השלישי,
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ב.54) נד, יומא
וש"נ.55) א. כח, ברכות
ח.56) פד, תהלים
העיקרים.57) מי"ג הי"ב עיקר נוסח
חנוכה,58) דימי לעבודה ההכנה כבר מתחילה אלו ובימים

להזולת. בנוגע והן לעצמו בנוגע הן חנוכה, הלכות מלימוד החל
ב.59) כא, שבת
ס"ב.60) סתרע"א או"ח רמ"א
כג.61) ו, משלי
שם.62) שבת פרש"י

ס"ה.63) השמים מן שו"ת ראה
פל"ז.64) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
הצ"צ 65) רשימות וראה – (בסופו). ס"ד אגה"ק תניא ראה

דגמ"ח  בזכיות יתירה מעלה שיש ואילך) ר' ס"ע אור (יהל עה"פ
וטוב  לשמים טוב טוב, בחי' ב' בהם שיש כיון זכיות שאר לגבי

.*לבריות 
אדמו"ר,66) מו"ח כ"ק דורנו, נשיא ע"י כמ"פ כמדובר

הענינים  כל ונסתיימו הקיצין, כל כלו כבר רב זמן שלפני
כו'. הכפתורים גם וההכנות,

ט.67) יו"ד, בא
ועוד.68) ג. פי"ג, ויק"ר א. עה, ב"ב ראה
ועוד.69) ב. לד, ברכות
יג.70) ז, דניאל
יז.71) טו, בשלח

(*`l` xn`p `l miax" ,"icnr eid miaxa"c yexitd mb edfy ,mye
."miaxl aihidy . . miax liaya ,miaxa
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ומשוכלל" "בנוי ש"יגלה 72כבר רק וצריכים ,
הקדשים 72ויבוא" ולקדש ובפשטות), בפועל

ושם  ודביהמ"ק), דירושלים – "ציון" – (הפנימיות
"ישבו  את73– פני jipt"74ישרים את גו' ("יראה

אלקיך" של 75הוי' בקשתו בפועל שמתקיימת ,(
מישראל  (כאו"א בשלוה"76יעקב "לישב (77.

עין" כהרף עיכבן ש"לא – ותיכף 78והעיקר  ,
באצבעו" מראה אחד "כל זה 79ומיד "הנה ואומר

בא" המשיח) לו 80(המלך קוינו זה אלקינו ו"הנה ,
ונשמחה  נגילה לו קוינו הוי' זה ויושיענו

זה 81בישועתו" ב"פ לתושי'"82, תיכף 83("כפלים ,(
ממש. ומיד
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ועוד.72) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
יד.73) קמ, תהלים
יום,74) בכל פעמים ג' – תפלה בכל וחותם בסיום שאומרים

חזקה". הוי זימני "בתלת
טז.75) טז, ראה פ'
ס"ז.76) אגה"ק תניא ראה
ובפרש"י.77) (וישב) פרשתנו ריש

ועוד.78) מא. יב, בא ופרש"י מכילתא
ב.79) טו, בשלח פרש"י ספכ"ג. שמו"ר בסופה. תענית ראה
עה"פ.שה"ש 80) ובשהש"ר ח ב,
ט.81) כה, ישעי'
שם.82) שמו"ר
רפמ"ו.83) שמו"ר ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dcp(ipy meil)

íãà ànèì áLBîe ákLîeànèìdíéãâa,eilryúòâeðî ïáà ¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦¤¤§©©
dxengd,äàéáa äànènLziAd l` `Ade' (en ci `xwie) xn`py ¤§©§¨§¦¨§©¨¤©©¦

ike ,'axrd cr `nhi Fz` xiBqd ini lMäànènL ïéc Bðéàz` ¨§¥¦§¦Ÿ¦§¨©¨¨¤¥¦¤§©§¨
dáLBîe ákLîd`nehd a` zeidl dlyíãà ànèìeànèìz` ¦§¨¨§©¥¨¨§©¥
díéãâa.eilryøîBì ãeîìzaMWi xW` aMWOd lM' (c eh `xwie) §¨¦©§©¨©¦§¨£¤¦§©
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מד

.a"pyz'd zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y zegiyn .c"qa
מאידית  תרגום

בזמן .‡ ובפרט לאחרונה, רבות פעמים דובר
הדור  הוא דורנו הסימנים, כל עלֿפי כי האחרון,
של  הראשון הדור וממילא הגלות, של האחרון
העבודה  עניני כל את סיימו כבר שהרי הגאולה,
והשלמה  האמיתית לגאולה מוכנים עומדים וכבר

ממש. ומיד תיכף צדקנו, משיח עלֿידי

בכך תלוי' הגאולה הרי השואלים: lkyיש
mlerd מספר או אחד אדם רק ולא לכך, מוכן יהי'

כל  של אלא העולם, של אחד בחלק רק לא אנשים,
נדחי  בקיבוץ ותלוי' קשורה הגאולה שהרי העולם,
של  בבירורן וגם הארץ, כנפות מארבע ישראל

הארצות. בכל העולם אומות

שינוי  – השואלים שואלים – רואים היכן
מאשר  לגאולה יותר מוכן כיום שהעולם בעולם,

הקודמים?! בדורות

לכללות .· הטעם בהקדם יובן הדבר
ממקום  בגלות ישראל בני של מסעיהם השתלשלות

למקום:

במדינות  ישראל בני של שפיזורם פי על אף
בין  ומפורד ("מפוזר תבל ברחבי השונות

וככל 1העמים" ירידה, הוא בחיצוניות הרי ,(
– יותר גדולה הירידה גם כך יותר, רב שהפיזור

חז"ל  אומרים "2הרי לישראל dwcvכי הקב"ה עשה
(הפנימי) הפירוש וידוע האומות", לבין שפיזרן

עבודתם 3בכך  עלֿידי שבאה המעלה בגלל שזהו ,
הם  אשר ומקום, מקום בכל בניֿישראל של
(באופן  "מתלבשים" והם זרה במדינה מתיישבים
והמדינה  המקום במנהגי ההלכה) עלֿפי המותר
בכל  וכו'), חול בעניני המדינה בשפת (מדברים
ותכונות  המקום תכונת לפי ענינו, לפי ומקום מקום

המקום. אנשי

חז"ל  בנימוסי'",4וכדברי הלך לקרתא "אזלת –

נפסקת  שההלכה דברי 5עד בכל גדול עיקר "וזה ,
באותו  אדם בני לשון אחר הולכין ומתן, משא
אלו  בדברים הגדול "העיקר המנהג", ואחר המקום

המדינה" מנהג של6(ש)הוא המדינה מנהגי ,zene`
mlerd,(חוץֿלארץ מדינות תושבי רוב הם (אשר

ית', לעבודתו הללו העולם מנהגי את לנצל בכדי
שמים" לשם יהיו מעשיך "כל דרכיך 7שהרי ו"בכל

ומצוות.8דעהו" בתורה "יוסיף" גם שזה – עד ,

החסידות  חז"ל 9וכלשון מאמר "לא 10בביאור
כדי  אלא האומות, לבין ישראל את הקב"ה הגלה
ומתייחס  רומז "גרים" גרים". עליהם שיתוספו
וזה  העולם, עניני בכל המצויים הקדושה לניצוצות
שונים  במקומות ישראל" את הקב"ה ש"הגלה
את  ולהעלות לזכך לברר, בכדי זה הרי בעולם,
עשה  "צדקה ולכן הזה. במקום המצויים הניצוצות
כי  – האומות" לבין שפיזרן לישראל הקב"ה
בבירור  מעבודתם המעלה מתווספת עלֿידיֿזה
מדינה  כל ב(מנהגי) המצויים הקדושה ניצוצי

ומקום. מקום ובכל ומדינה

מתפזרים  שיהודים בכך המעלה מובנת מזה
של  לאופן עד – בעולם רבות במדינות ומתיישבים
הקב"ה  (כברכת ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת

בני 11ליעקב  של עבודתם עלֿידי דווקא כי – (
התלבשות  של באופן העולם מדינות בכל ישראל
שמתיישבים  עי"ז ענינו), לפי מקום (בכל פנימית
בענינים  ומתנהגים הזאת, במדינה ומתגוררים
את  לפעול יהודי יכול המקום, מנהגי לפי המותרים
בכל  למעלה) מלמטה של (באופן והזיכוך הבירור
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ח.1) ג, אסתר
ב.2) פז, פסחים
חכ"ט 3) לקו"ש גם וראה ועוד. א. שלה, שמות תו"ח ראה

ואילך. 355 ע'
פז,4) ב"מ וראה יד. פמ"ח, בב"ר ועד"ז ה. פמ"ז, שמו"ר

ואילך. 172 ע' חל"ו לקו"ש בארוכה וראה א.

הט"ו:5) פכ"ח שם ועד"ז ה"ח. פכ"ו מכירה הל' רמב"ם
אנשי  רוב לשון ואחר המנהג אחר הלך מנהג שיש במקום אבל

להם. הידועים המקום
ספכ"ז.6) שם רמב"ם
טושו"ע 7) ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א. או"ח
או"ח 8) אדה"ז שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו
ואילך).9) סע"א (יא, לך לך ר"פ א. ו, בראשית תו"א ראה

ועוד. ואילך. ב קיז, מג"א
שם.10) ובנצו"א א רמד, זח"א גם וראה שם. פסחים
יד.11) כח, ויצא



מה .a"pyz'd zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y

נפעלת  כזאת ובצורה הוא, ענינו לפי ומקום מקום
יתברך לו לשון mipezgza"12ה"דירה – "תחתונים"

מהֿשאיןֿ הוא. גדרו לפי (מקום) תחתון כל רבים,
או  עראי, באופן ההוא במקום נמצאים כאשר כן
לפעול  מצליחים לא אחר, ממקום שם שמשפיעים
שחיים  בשעה לפעול שניתן כפי צורה באותה שם
במנהגי  ומתמצאים ובהתיישבות, בקביעות שם

המקום.

זו, בדרך עבודה עלֿידי מתוסף, – לזה נוסף
הטעם  בפשטות: וכמובן העבודה, והצלחת בתוקף
מדינה  שבין תורה) (עלֿפי המנהגים להבדלי
של  המיוחדות התכונות מחמת הוא הרי למדינה
המקום  אנשי תכונת המקום, (תכונת המדינה
מנהג  פי על כשמתנהגים ולכן, בזה). וכיוצא
מביא  – זה מקום לתכונת יותר המתאים – המקום
המצוי  יהודי, צריך לכן יתירה. הצלחה הדבר
שהוא  עד המדינה, מנהג לפי להתנהג זה, במקום
שלו, ה' בעבודת המקום מנהגי את לנצל גם צריך
גם  הצלחה תוספת הדבר מביא כך עלֿידי שהרי

המקום. למנהגי בהתאם בעבודתו

לנהוג  שצריך היא שההלכה גופא, שזה [עד
נהפך  המקום שמנהג פועל, – המקום כמנהגי
אלו  שבמקרים כלומר, תורה. פי שעל להנהגה
עצמה  ההלכה להלכה, סתירה משום בדבר שאין
בעניני  המדינה מנהגי לפי להתנהג יהודי מחייבת

משאֿומתן].

יש  בעולם) מקום בכל (בעבודה גופא ובזה
הפנימית  הפעולה א) – ושלבים ענינים שני בכללות

קדושה שמחדירים התחתון. במקום עם אפילו
להיות  יכול זה דבר אבל המקום. גדרי לפי התחתון,
מקבל  רק שהוא אלא תחתון, נשאר שהתחתון באופן
להיות  צריכה מכן לאחר עליו. המשפיע מהעליון
עד  הוא והזיכוך הבירור – ב) יותר; נעלית עבודה

(התחתון) שהמקום כך, (בתכונותיו envrכדי
עלֿידי  ומצוות, תורה של מקום נעשה המיוחדות)
וגמילות  תפילה תורה, של מוסדות שם שמקימים
כך  וכו'. ובתיֿמדרשות בתיֿכנסיות חסדים,
זקוק  ואינו עצמי, באופן כאילו נעשה שהמקום
יותר. ו)עליון (שני ממקום קדושה) (של להשפעה

שמגלים  באופן אלא "כאילו", רק לא – מזו ויתירה
כמו  נעשה שהמקום עצמו, שבתחתון המעלה את

יתברך  לעצמותו (דירה עצמו ואדרבה:13העצם ,(
מיוזמתם  ומצוות בתורה פועלים המקום אנשי
המיוחדים  והדרכים למנהגים בהתאם העצמית,
מתייחד  שבהם ההוא, המקום של בנימוסי'") ("הלך

אחרים. ממקומות זה מקום

לגבי .‚ זה דורנו של העילוי יובן זה פי על
פיזור  הי' לא הקודמים בדורות שלפנינו. הדורות
שהוא  כפי תבל קצווי בכל ישראל בני של גדול כה
הי' שביתֿהמקדש בזמן מיבעי לא זה. בדורנו קיים
(וסביבתה), בארץֿישראל היו כשבניֿישראל קיים,
התגוררו  הגלות של הראשונים בדורות אפילו אלא
רק  פנים כל על מסויימות, במדינות רק יהודים
בדורות  מהֿשאיןֿכן העליון; כדורֿהארץ בחצי
רבות  במדינות היהודים התפזרו – יותר המאוחרים
התחתון  הכדור לחצי הגיעו שגם עד יותר,
תוספת  נעשתה ודור דור ובכל וכו'), (באמריקה
בכל  מצויים יהודים כאשר – אנו שבדורנו עד בכך,
ומצוות, תורה שם מקיימים והם ממש, תבל קצווי
ועד  המקום, מנהגי לפי התלבשות של ובאופן
תורה  של מוסדות להקים, וממשיכים שהקימו

ענינו. לפי ומקום מקום בכל ומצוות

רואים  – קל לרגע אפילו – בזאת כשמתבוננים
שלפנינו, הדורות לעומת אנו שבדורנו העילוי את
מדינה  כל של והזיכוך הבירור יש שכבר בזאת

שבעולם. ומדינה

כל  שלפי פעמים), (וכמה לעיל המדובר פי  ועל
מובן  הרי הבירורים, כל את סיימו כבר הסימנים,

הגאולה. לקראת כבר אנו מצויים מדוע 

כללות .„ של באופן בנויים הענינים כל
–14ופרטות  העולם בירור שלימות – הנ"ל הענין .

צרפת. מדינת של בבירורה במיוחד משתקף

(שבהפטרת  הגאולה מייעודי שבאחד ובהקדים,
צרפת: מדינת במפורש נאמרה שעברה) שבת

עד גו' ישראל לבני הזה החל גו'ztxv"וגלות
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ו.12) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
רפל"ו. תניא

מלוקט 13) בסה"מ (נסמנו ובכ"מ ג. ס"ע תרס"ו המשך ראה
.(32 הערה רמא ע' ח"ב

פרש"14) ראה – לתורה בנוגע שהוא בהר.ע"ד ר"פ י
גמ' א. יו"ד, חגיגה ממשנה ולהעיר סע"ב). (ג, התניא הקדמת

א. יא, שם
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ציון  בהר מושיעים ועלו הנגב, ערי את ירשו
המלוכה" לה' והיתה עשו הר את .15לשפוט

הגלות  את מפרט שהנביא מזה להבין: וצריך
של מיוחדת ztxvוהגאולה שייכות שקיימת מובן ,

הוגלו  הגלות בתחילת אם אפילו שהרי ביניהם,
לצרפת  ההזכרה 16יהודים נפקאֿמינה למאי ,

שעוסק  בייעוד ובפרט בפסוק, הדבר של המפורשת
שנה, אלפיים כמעט לפני הגלות בהתחלת (לא

!dle`baאלא)

שהיא  שיוזכר חשוב שבגאולה  מובן, מזה
(ראשית  הזה" החל וש"גלות צרפת, עם קשורה
שלימות  כי הטעם, לומר ויש בצרפת. הי' הגלות)
נפעל  – המלוכה לה' והיתה – העולם בירור

ב) ישראל (בני של ועלי' הבירור ,ztxvעלֿידי
כדלקמן.

ביחס .‰ והשינוי החידוש לאור יובנו הדברים
היחס  לגבי צרפת, למדינת זה בדורנו ישראל של

הזקן. אדמו"ר של בדורו שהי'

כשהתחוללה 17ידוע  הזקן, אדמו"ר שבתקופת ,
אלכסנדר  והצאר הצרפתי נפוליון בין המלחמה
גדול  שסבר כפי (לא הזקן אדמו"ר סבר הרוסי,

מישראל  בני 18אחר של הרוחני מצבם לטובת כי ,(
תנצח, שרוסי' עדיף יראתֿשמים בעניני ישראל

מפלה. תנחל ושצרפת

הקדוש  ב"פ 19ובלשונו ינצח "אם :
העוש 20(בונאפארט  יורבה קרן ) ויורם בישראל ר

ישראל  של לבן ויתרחקו יתפרדו אבל ישראל,
כי  אם (אלכסנדר) א' ינצח ואם שבשמים, מאביהן
אבל  ישראל, קרן ויושפל בישראל העוני יורבה
לאביהן  ישראל של לבן ויתעקדו ויתחברו יתקשרו

שבשמים".

נפוליון) (בראשות צרפת כי הי', לכך הטעם
מכל  ר"ל החופש רוח את כמביאה עצמה העמידה
מלכות  של זו וקליפה בהקב"ה. ואמונה דת עניני
הקליפה  "תוקף את שהיוותה – (ונפוליון) צרפת
לתלות  והתנשאות ה"גאות מחמת הקשה" והדין
ידי  ועוצם כוחי לומר כו' וגבורתו כוחו על ולסמוך
כו'" באלקים ובטחון ואמונה ההשגחה ומסלק
זאת  שמבאר וכפי סנחריב), קליפת (בדוגמת

האמצעי  כו',21אדמו"ר זמני ענין רק היתה לא –
זה. שלאחרי והדורות הזמנים לכל נוגע הדבר אלא

בשנת  הצרפתית המהפכה הימים, בדברי כידוע
מספר  כעבור נעשה, ממנה כתוצאה (אשר תקמ"ט
מהפכה  גם היתה צרפת) של למנהיגה נפוליון שנים,
עיקרי  שינוי עמו שהביא כללי ענין אידיאולוגית,
המאורעות  אחד היתה זו מהפכה כולו. בעולם
של  ההנהגה יסודות הושתתו שעליהם העיקריים

הזה: היום עד וה"תרבות", המודרני" "העולם

צרפת  ממשלת היתה הצרפתית המהפכה עד
מלך  בידי מסורה העולם) מדינות רוב (וממשלות
המהפכה  בדעתם. שעלה ככל הנהיגוה והם ומלכה,
חופשיים  האדם שבני כך, על מבוססת היתה
והמלכה  המלך את הדיחו ולכן כרצונם, להתנהג
וממשלתם, משליטתם המדינה את לשחרר כדי
את  המייצג הציבור לידי תעבור המדינה ושהנהלת

המדינה. אנשי כל

חופש  שמתוסף הוא, בכך שהיתרון פי על אף
מביא  הי' והדבר וכו', ויושר ובצדק בגשמיות,
שהדבר  מכיון הרי – ישראל לבני ועשירות חירות
הביא  – בה' והבטחון האמונה יסוד על הושתת לא
לחופש  גישה נפוליון) עלֿידי (ובמיוחד עמו הדבר

ופריקתֿעול 22ברוחניות  דת, מעניני חופש ,
וכמה  כמה עוד על שהשפיע דבר וכו'. והפקרות

זה. שלאחרי ובזמנים ההוא בזמן מדינות

התוקף  בכל הזקן אדמו"ר התנגד זה ומחמת
במלחמה. תבוסה ינחלו כי והתפלל צרפת, למלכות
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כֿכא.15) א, עובדי'
עה"פ.16) רד"ק ראה
השיחות 17) ספר ואילך). ב (מה, פכ"ב ח"א רבי" "בית

תנא. ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות .203 ע' שלום תורת

.21 .19 הערות לקמן הנסמן ואילך. רנט ע' אדה"ז התולדות ספר
ח"ד 18) לקו"ד שם. שלום תורת א. הערה שם רבי בית

תשד"מ. הקפות) (קודם שמח"ת ליל שיחת וראה ב. תשיד,
באגרותֿקודש 19) נדפס מייזליש משה ר' להחסיד במכתבו

ב"מקורות  (נסמנו ובכ"מ קנֿקנא). (ע' סד סי' הזקן אדמו"ר
תנד). ע' שם לאג"ק והערות"

נאפאליאן.20) של משפחה שם

אדמו"ר 21) באגרותֿקודש נדפס הנ"ל ר"מ להחסיד במכתבו
והערות" ב"מקורות (נסמנו ובכ"מ ואילך). רלז (ע' ח סי' האמצעי

תפט). ע' שם לאג"ק
(כפ"ח 22) עוז מגדל בס' נעתקה תרע"ו שמח"ת שיחת ראה

ואילך. תנז ס"ע תש"מ)
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תחת  להיות שסירב זאת שבגלל כך, כדי ועד
(עם  ביתו בני כל עם הזקן אדמו"ר ברח שליטתם,

מליאדי  ונכסיו) רכושו הטבע,23כל שבדרך (ועד .
אלו  ונדודים מבריחה כך 24כתוצאה אחר אירעה ,

בכ"ד  פיענא בכפר הזקן אדמו"ר של הסתלקותו
טבת).

עד  האמצעי) (לאדמו"ר הבטיח הזקן ואדמו"ר
שבועה  הי'.25כדי וכך במלחמה. תנצח שרוסי' ,

הבלתי  מהשפעתם היהודים אז ניצלו כך ועלֿידי
את  מנצחת היתה צרפת אם מתפשטת שהיתה רצוי',
את  להמשיך אחרֿכך יכלו ישראל ובני רוסי',
ובמיוחד  שבשמים. אביהם אל לבם בקירוב עבודתם
ההיא  במדינה החסידות תורת גילוי עלֿידי –
של  מקומו ממלאי נשיאינו רבותינו באמצעות

הזקן. אדמו"ר

Â. שניתוסף החידוש את רואים עלֿפיֿזה
בכוחו  צרפת, כלפי ביחס זה, בדורנו במיוחד

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של .26ובשליחותו

בזמנים  היתה זו שמדינה כך על הבט מבלי
שעל  להנהגה והתנגדה כו'", הקליפה "תוקף ההם
שבגין  וכו', החסידות בדרך ובפרט יראתֿשמים פי
התקיפה  התנגדותו את הזקן אדמו"ר הביע כך

מכן  שלאחר בדורות וגם ס"ה), (כנ"ל 27לנצחונה

כל  מסוגל הי' לא בצרפת שהמצב בפועל, ראו –
נשיאנו  רבותינו אצל וגם וכו', שמים ליראת כך
כך) (כך הי' לא הזקן) רבנו של (ממלאיֿמקומו
החסידות  תורת והפצת גילוי ענין בקביעות

–28בצרפת 

הקצה, אל הקצה מן לאחרונה זה מצב נשתנה
אחר) (ממקום הגיע הקדושה שאור רק לא אשר
(נגלה  תורה לומדי שיהודים אלא שם, גם והאיר
ביראתֿ מצוות ומקיימי התורה) ופנימיות דתורה

– ובמיוחד זמן, למשך שם התיישבו שמים
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בשליחותו
בהידור, המצוות וקיום התורה בלימוד שם ועסקו
נוספים  יהודים שגם וכו', תורה חידושי ובכתיבת
כתוצאה  בהם, ללמוד יכולים אחרים) (במקומות

בזה. וכיוצא לאחרֿמכן אותם שהדפיסו מכך

הגיעו  השני', העולם מלחמת לאחר – ובמיוחד
יהודים  שם והתיישבו פרטית בהשגחה לשם
ומרכז  למקום נהפכה זו שמדינה עד שונות, ממדינות

הפ  של ויהדות, תורה בכלל,של והיהדות התורה צת
שהקימו  עי"ז במיוחד, החסידות מעיינות הפצת ושל
ובמיוחד  כולל, ותפילה, תורה של מוסדות ריבוי שם
"אחיֿ גם ליובאוויטש", "תומכיֿתמימים ישיבת –
וכן  סניפים. וכמה כמה עם בזה, וכיוצא תמימים"
– לכך ונוסף הקודש, טהרת על בכלל חינוך מוסדות
ובפנימיות  דתורה בנגלה ספרים שם מדפיסים

ואור. ומוסיף דהולך באופן זה ובכל התורה

שזה  כשם שבדבר: החידוש מובן הנ"ל פי על
לדור  שמדור העולם, בכללות האדם לעבודת בנוגע
כדי  יותר, ורחוקים חדשים למקומות יהודים הגיעו
שלימות  שהרי המתבקש, הבירור את שם לפעול
ההוא  במקום שמתיישבים בשעה הוא הבירור
כדי  המקום מנהגי את גם מנצלים בנימוסי'", ו"הלך
בנוגע  גם כך – ס"ב) (כנ"ל ה' בעבודת להוסיף
התורה  בהפצת נשיאינו רבותינו של לעבודתם
במשך  אשר חוצה, המעיינות והפצת והיהדות
זה  שבדורנו ועד ויותר, יותר בכך נתוסף הדורות
כך  על הבט שמבלי צרפת. של לבירורה גם הגיעו
המקום  ומנהגי ביותר, תחתון מקום היתה שהיא
(שבגלל  כו' שמים יראת לעניני סתירה אז היוו שלה
מכל  צרפת) של לנצחונה הזקן רבנו התנגד זאת
(בכוחו  בדורנו יהודים זו במדינה התיישבו מקום
כדלקמן), אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו נשיא של
מנהגי  את ניצלו – שאדרבה עד אותה. וזיככו וביררו
בהפצת  להוסיף כדי בנימוסי'") ("הלך המקום

החסידות. תורת ובהפצת והיהדות התורה

Ê.'הי שזה מכך, נובע לזה שהכח לומר ויש
אדמו"ר: מו"ח כ"ק עצמו, הדור נשיא אצל הסדר

לכ"ק  עד נשיאינו, רבותינו של הקבוע מקומם
כאשר  אפילו רוסי'. במדינת הי' אדמו"ר, מו"ח
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רמ 23) ע' שם (אג"ק הנ"ל אדהאמ"צ במכתב בארוכה ראה
ואילך. ב יג, ח"א לקו"ד ואילך).

לקו"ד 24) ב. הערה א מו, שם רבי בית רמד. ע' שם אג"ק
ב. יד, שם

רמג.25) ע' שם אג"ק
(26570 ע' ח"ב תשמ"ט השיחות ספר גם ראה להלן, בהבא

סי"ב. זו שנה וישלח ש"פ שיחת ואילך.
בישראל,27) להרע הרבו "אשר שלפנ"ז לדורות בנוגע וכן

שם  אדהאמ"צ (אג"ק וכו'" באריכות יהודה שבט בספר כמבואר
בס  גם וראה רלט. ב)).ע' (ה, פ"ה ח"א תשובה שערי פרו

בזה.28) התקופות שינוי ס"ז לקמן וראה
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מאדמו"ר  שהתחיל דבר – ההיא מהמדינה יצאו
לחזור.29מהר"ש  מנת על עראי, באופן רק זה הי' –

הנשיאים  לגבי החידוש נתוסף דורנו נשיא אצל
רוסי', ממדינת מקומו את שעקר – שלפניו
שנות  – ובכללות אחרות. במדינות והתיישב

של תקופות, לשלוש התחלקו עשר jxraנשיאותו
פעם  שדובר (כפי הראשונה 30שנים התקופה :(

השני' התקופה ברוסי', בעיקר – תרפ"ח) – (תר"פ
השלישית  והתקופה בפולין, – ת"ש) – (תרפ"ח

בארצותֿהברית. – תש"י) – (ת"ש

צריכה  מקום שבכל לעיל, המדובר ועלֿפי
המקום  ותכונות מנהגי לפי ההתלבשות להיות

שינויי  היו בנימוסי'"), למקום ("הלך ממקום ם
והפצת  והיהדות התורה הפצת של העבודה באופן
נתיישב. בו אשר למקום בהתאם חוצה, המעיינות

דורנו נשיא ואצל שהואיל לומר, envrויש
מרוסי' החל שונים, עבודה באופני התלבשות היתה
כל  עבודתם את עבדו שבה אבותיו), (מקום
כדור  חצי לארצותֿהברית, עד נשיאנו, רבותינו

oezgzd של הבירור לפעול הכח את הדבר העניק –
ביותר  התחתון של גם שבעולם, המקומות כל

בזה. וכיוצא צרפת כמדינת

של  דורו לגבי זה דורנו של החידוש  וזהו
כפי  – בכלל) זה שלפני (והדורות הזקן אדמו"ר

צרפת: מדינת כלפי ביחס בגלוי זאת שרואים

העבודה  עלֿידי שנעשו והזיכוך הבירור לאחרי
חוצה  המעיינות והפצת והיהדות התורה הפצת של
עבודה  הזקן, מאדמו"ר דורות וכמה כמה במשך
(בדרך  העולם בכל גם וזיכוך בירור שפעלה
שמתקרבים  ככל ועיקר: ועוד למטה), מלמעלה
העולם  כל של הבירור שלימות תהי' שאז לגאולה
אדמו"ר  מו"ח כ"ק מאת נתקבל זה, בדורנו הרי –
את  גם לפעול יותר, נעלה נוסף, כח דורנו נשיא

צרפת. מדינת של הבירור

עוד  בזה העבודה התחילה – יותר ובכללות
מהר"ש  אדמו"ר כידוע 31אצל פעמים 32, כמה שנסע

שחשב  לזה (נוסף בעליֿתשובה שם ועשה לצרפת
עוד  כך ואחר החסידות), בתורת ענינים שם ופעל
שם  שהי' נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר עלֿידי – יותר
ה"בנין" הי' (במענטאן) ששם ועד רבות, פעמים

הידוע  תער"ב המשך חלק33של כתב גם ושם ,
.34מההמשך 

קביעות  של באופן – הבירור ושלימות ועיקר
פנימי  ובאופן –35והתיישבות הפצה של לאופן עד ,

נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי בדורנו, נעשה
פעמים, כמה בצרפת שהי' לזה נוסף אשר דורנו,

חסידות  מאמרי שם לשם 37ושיחות 36ואמר שלח –
שנים  כמה שם חיו אשר ביתו, מבני ,38שלוחים

ופנימיות  דתורה נגלה בלימוד עבודתם ועבדו
קודש  ואיגרות חסידות כתבי לשם שלח וכן התורה,

לדפוס  ענינים כמה הוכנו גם ושם [כמדובר 39שלו,
כתבֿיד, לגבי שבדפוס דבר במעלת פעמים כמה
ומותאם  אנשים של יותר גדול לריבוי מגיע שהוא
רק  ששייך כתבֿיד, מהֿשאיןֿכן אליהם, יותר
ואלה  הכתב, אצלם שמונח אלה – סגולה ליחידי
דבר  מדפיסים כאשר ובפרט בו. לקרוא שיכולים
סקרנות  המעוררת מיוחדת חביבות בזה שיש חדש,

האדם  תורה 40בטבע דברי וכמה לכמה בנוסף ,[
לדפוס. יצאו ו(אחרֿכך) שם שנכתבו

בדרך  וזיכוך בירור שם פעלו – ובכללות
מתוך  ודווקא בנימוסי'" "הלך עלֿידי התלבשות
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ע'29) תש"ל) (קה"ת מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר ראה
.52 ,42 ,39

ואילך.30) 303 ע' חי"ח לקו"ש
הצרפתית.31) בשפה דיברו נשיאינו מרבותינו שכמה ולהעיר

בהיות  שפעם, (ושם, רמו ע' ח"ד מהורש"ב אדמו"ר אג"ק וראה

במשך  דיבר בצרפת, אדמו"ר מו"ח כ"ק בנו עם אדנ"ע כ"ק
הצרפתית). בשפה שעות כארבע

(32.42 ע' שם התולדות ספר
א.33) שה, א. שא, לקו"ד
תשנג.34) ע' ח"ב מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק ראה
של 35) באופן שם היו לא ואדנ"ע מהר"ש אדמו"ר משא"כ

כו'. קביעות
רשימת 36) ע"פ בפריז תרצ"ו אלול ד' לדודי, אני ד"ה

[ולאח"כ  נז בקונטרס ונדפסה תשכ"ח) (קה"ת שלו דא"ח מאמרי
ועוד. ואילך]. 181 ע' תש"ח בסה"מ –

חורף 37) – תרצ"ו השיחות (ספר בפריז תרח"ץ פורים
ואילך). 257 ע' ה'ש"ת

שליט"א 38) אדמו"ר כ"ק התיישבו תרצ"ג חורף בשלהי
דרו  שם בצרפת, זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית והרבנית

תש"א. שנת עד שנים .l"endכשמונה
מהוריי"צ 39) אדמו"ר קודש לאגרות במבוא בפרטיות ראה

ואילך. 9 ע' ח"ג
אוה"ע),40) של גם (טבע טבעו מצד בתחלה בא שזה ואף

של  הפנימי שרצונו ספ"ב) גירושין (הל' הרמב"ם פס"ד ע"פ הרי
אותו  מושכים תורה שדברי מובן, תומ"צ, לקיים הוא ישראל

בהם. ולעיין ללמוד טבעו מעצם
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באופן  הבירור את לפעול כדי והידור, שמים יראת
ונותן  הדרך את פרץ אשר דבר ובי', מיני' פנימי,
של  הקליפה תוקף את ולהפך לשבור הכח את

צרפת. מדינת

ielibde מו"ח שכ"ק לאחרי נפעל בשלימות בזה
התחתון, כדור לחצי לארצותֿהברית, הגיע אדמו"ר
ועוד  תומכיֿתמימים ישיבת (בצרפת) שם ויסד
להתיישב  עלֿמנת שלוחים ושלח ומינה מוסדות,
בכלל  ויהדות תורה ולהפיץ המוסדות, ולבנות שם
במוחש, שרואים וכפי – במיוחד החסידות ותורת
הגדולה  ההצלחה את האחרונות, בשנים ובפרט
והיהדות  התורה הפצת של הפעולות בכל והמרובה
מדינות, ועוד צרפת, במדינת חוצה והמעיינות

ואור. ומוסיף דהולך באופן

כח  נותן דורנו שנשיא לזה שנוסף לאופן, עד
להיות  צריך זה (אבל בתחתון גם קדושה להמשיך
מקומו  שני, ממקום נמשכת שהקדושה באופן דווקא
גופא  זה שבמקום כח, הוא נותן – דורנו) נשיא של
ייסוד  עלֿידי תורה, של ומקור מקום אותו עשו
בליובאוויטש  כמו שם, תומכיֿתמימים ישיבת

צורך 41לכתחילה  ואין עצמו דבר אותו שזה כאילו ,
בדיוק  נעשה שהוא כיון מהמקור, להשפעה להזדקק

עצמו. הענין כמו

בעבר) גם (והדפיסו שם מדפיסים – לזה ונוסף
כולל  החסידות, ותורת הנגלה בתורת תורה, דברי
וכו' שצרפת איך מדגיש זה שגם תורה, חידושי –
שגם  כולו, העולם לכל תורה לעניני מקור נעשים
שם, שמדפיסים התורה מעניני מקבלים אחרים

מחכימות  ואותיות בהם ללמוד וכו'.42ויכולים

שם  הפעילות של ההצלחות לעיל, וכאמור
כ"ק עכשיו  אשר הכוחות של בפועל הגילוי הן ,

בשנים  שם השקיע דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
זה  והנשיא 43שלפני – הדור נשיא בהיותו אשר .

הכל  אנשי 44הוא לכל העצם כח את הוא נותן –
גם  כולו, העולם בכל הבירור את לפעול כדי הדור
הזה  שבמקום לאופן עד תחתון. הכי במקום

כנ"ל. עצמו, העצם מתגלה

Á. ענינים שני – [ובפרטיות שזה לומר ויש
באופן  (אבל התחתון בירור (א) שבבירור: אלו
באופן  בתחתון, העצם גילוי ו(ב) תחתון), שנשאר
בשם  גם מרומז העליון] עם אחד דבר שנעשה

"צרפת":

הענין  את שמבטא צירוף, מלשון היא "צרפת"
בנוגע  שנאמר כפי וזיכוך, ובירור צירוף של

רבים".45לגאולה  ויצרפו ויתלבנו "יתבררו –
הבירור  שלימות עלֿידי באה ה"ה שהגאולה

ס"א). (כנ"ל העולם כל של והצירוף

היא  "צרפת" והרמז): הצחות דרך (על ולהוסיף
770) ושבעים מאות שבע בגימטריא שלימות גם ,(

(שבעים), מעשר כלול אחד שכל כפי שבע, המספר
ושניהם  מאות), (שבע ממאה כלול אחד שכל וכפי
זה  שדבר לומר ויש ושבעים). מאות (שבע יחד
ונשלם  נגמר הללו המדינות של שבבירורן מרמז,
בכל  הבנין ימי בשבעת שנברא העולם כל בירור

הפרטים. ופרטי הפרטים

770" כן: על כ"ק יתר של הבית מספר זהו – "
ועבד  חי בו אשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח
חיותו  חיים של האחרונות השנים בעשר עבודתו
התחתון). כדור (חצי בארצותֿהברית דין, בעלמא
(הנעלה) השני הענין על מרמז שזה לומר, ויש
התחתון  של הבירור על [נוסף וצירוף שבבירור
לעליון], בערך תחתון שנשאר באופן אבל ביותר,

770") העצם כמו נעשה של שהוא הבית עצמו, ("
חוצה  המעיינות הפצת של מקורה דורנו, נשיא

תבל. קצוי בכל הזה בזמן

להוסיף, יתירה ויש בהדגשה עומד זה שענין
המקום  תכונות את מנצלים – בנימוסי'" ב"הלך
עצמות  (של העצם את לגלות – למעליותא גופא
נעשה  שהמקום שמורגש באופן זה, במקום ומהות)
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(אג"ק 41) שם הישיבה להתייסדות בקשר מכתבו ובלשון
שונים  חיים תנאי לה יש ומדינה מדינה "כל רפה): ע' ח"ט שלו

אין . תמימים תומכי ישיבת של העיקרים הסדרים בנוגע אבל .
בארעא  דהוא כעין תוקף בכל שהוא כל זיז אף מהם לזוז
והגיענו  וקימנו שהחינו "ברוך לעיל: שם וראה דליובאוויטש".
לשער  ואין צרפת, במדינת תמימים תומכי ישיבת ליסד הזה לזמן
רבותינו  אבותינו כ"ק להוד בזה שגורמים רוח והנחת העונג גודל

בש  ע"פ הקדושים יומתק בזה שמחתו וגודל – כו'". עליון מי
בפנים. המבואר

ה"ט.42) פ"ד אישות הל' עוז מגדל ב. קצא, של"ה
נ"ע 43) מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית מדברי להעיר

און  געאקערט האבן "מיר צרפת: דמדינת מהשלוחות לאחת
=] שניידן" דארפט איר און ואתם געזייט, וזרענו חרשנו "אנו

לקצור"]. .l"endצריכים
כא.44) כא, חוקת פרש"י
יו"ד.45) יב, דניאל
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המעלה  (עלֿדרך ומצוות תורה עניני בכל "קבוע"
ש"מציאותו  היא הרגשתו אשר הנברא שביש
ית' מעצמותו שמקורו מכיון מעצמותו",

מאיזה 46ש"מציאותו  עלול ואינו מעצמותו הוא
ח"ו  לו שקדמה ).47עילה

את  לפעול כדי תליא: בהא שהא לומר, ויש
מצד  העצם. לכח זקוקים ביותר, התחתון בירור
לתחתון  עליון בין חילוק יש שבה – הגילויים בחינת

שהוא במקום אלקות להמשיך יכולים מוכשר – כלי
מעליון  (שלמעלה העצם בכח מהֿשאיןֿכן לזה;
תחתון  מקום אפילו ולצרף לברר אפשר ותחתון)
את  שם להמשיך – מזה יותר ועד כלי, שאינו
באמצעות  דווקא לאידך: גם וכן עצמו. העצם
את  פועל אשר העצם, מתגלה – תחתון הכי המקום

העולם. בכל הבירור

Ë. של הבירור ששלימות מה גם יובן זה עלֿפי
ציון  בהר מושיעים "ועלו – בגאולה העולם כל
תלוי' – המלוכה" לה' והיתה עשו הר את לשפוט
גלות  של התלבשות בדרך בבירור ביטוי לידי ובאה
שהיא  מכיון (א) הנ"ל: הענינים ובשני – "צרפת"
– עולם) של הקליפה (ותוקף ביותר התחתון המקום
כל  של הבירורים ושלימות גמר עלֿידה נפעלים
צירוף  מלשון "צרפת" בשמה כמרומז העולם,
("770" (בגימטריא צרפת של בבירור (ב) ובירור.

הכח  את שנותן העצם גילוי גם אתמרומז lkלברר 
mipiprd ומקום מקום שבכל לאופן עד בשלימות,

העצם. גילוי את ממשיכים

È. דבר ראו – היהודי על יותר עוד להקל כדי
הבירור  את בשר לעיני בגלוי מבטא אשר פלא

בצרפת. שפעלו הנ"ל וההפיכה

לא  מדוע המתאוננים, לאלה מענה גם [וזהו
הראשונים). בדורות (כמו ניסים מעשה כיום רואים
טענה  כי המראה לנס, דוגמא – להלן בנאמר – הרי

מופרכת]: זו

מיוחד, ניגון יש מדינה שלכל ומפורסם ידוע
כל  של המיוחד הדגל [עלֿדרך המדינה" "ניגון
או  באסיפה מנגנים או שרים שאותו מדינה],
תושבי  כאשר או המדינה, מטעם רישמי מאורע
רשמיים  במאורעות יחדיו נאספים המדינה

של  ונציגים באיֿכח כאשר ועד"ז מסויימים,
בזה. וכיוצא אחרות, למדינות נוסעים המדינה

של  דוגמא מייצג המדינה שניגון מובן,
ני  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מדינת המדינה. של גונה

המהפכה  בעת נתחבר שהניגון כידוע, – .48צרפת

ידוע  הרי – הענינים פנימיות עלֿפי 49ובפרט

לומר, ויש למעלה, שר יש גדולה מדינה שלכל
נבחר  אשר המדינה, ניגון עם קשור כן גם שזה

המדינה  .50עלֿידי

שנים  כמה את 51לפני לשיר חסידים התחילו
עם  – המהפכה ניגון – צרפת מדינת של ניגונה

. עולמים לחי והאמונה "האדרת התהילה המילים .
עולמים" לחי .52והתפארת

פלאי  דבר התרחש – מכן לאחר ביותר קצר זמן
המדינה  בניגון שינוי חוללה צרפת מדינת ביותר:

.53הנ"ל 

החסידים, זקני מסבירים – הדבר ובסיבת
הרגיש  (כנ"ל), לקדושה נתהפך שהניגון שלאחרי
גרם  וזה צרפת, מדינת של למעלה והמזל השר זאת
שהניגון  ההרגשה, מצד בניגון, השינוי את למטה
אשר  חסידי ניגון הקדושה, לתחום שייך נעשה
בעת  – גם כולל חסידיות, התוועדויות בעת שרים

עצמה! צרפת במדינת התוועדויות

הקיצוני  השינוי את בגלוי רואים כך בתוך
הזקן: אדמו"ר של דורו לגבי זה  בדורנו שנעשה
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ע"ב).46) ריש (קל, ס"כ אגה"ק תניא
ובכ"מ.47) .238 ע' תש"ז סה"מ ראה

ניגון 48) לחיבור שנה מאתיים תתמלאינה זו שבשנה ולהעיר
תקנ"ב). (בשנת זה

גדול,49) מלך "כל :204 ע' שלום תורת השיחות ספר ראה
כו'", שרים להם יש בודאי ואשכנז וצרפת ואנגליא מדינתינו כמו
ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש גם וראה בארוכה. ע"ש

ואילך. צה
ואדום 50) ישמעאל לניגוני בנוגע שעד) (ע' אור יהל גם ראה

מתענגים, ומזה שחורה מרה משל הוא ניגונם (ש"בישמעאל
מהות  עם שקשורים – חדוה") של ניגונים להיפך הוא ובאדום

אלו. אומות
תשל"ד.51) שנת שמח"ת דליל ההקפות בעת
תש"ג 52) השיחות ספר ראה – מארש" "נאפאליאן'ס ע"ד

שעמו  ה"מארש" ניגון שיודיעוהו ביקש הזקן שרבינו ,118 ע'
נענה  בפניו הניגון וכשניגנו רוסי', של גבולה את הצרפתים עברו
שהי' זמן משך לאחרי – וסיים נצחון, של ניגון שזהו ואמר

יהי' סוף כל סוף – פאר'דביקות" gvp"שטארק ocic! ַַ
והאמונה 53) "האדרת לנגן שהתחילו אחרי חדשים כמה

שמפני  הכריז, דאז צרפת של מנהיגה – תשל"ד בשנת וכו'"
אותו  שינה תשמ"א ובשנת הניגון. של הקצב לשנות כדאי הכבוד

הקודם. לקצבו חזרה הנוכחי .l"endמנהיגה



ני .a"pyz'd zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y

– לקדושה אותו והפכו הזה הניגון את לקחו
אותו  ושרים עולמים", לחי והאמונה "האדרת
שבהן  חסידיות, התוועדויות בעת תנועות) (באותן
ומצוות  תורה בעניני התעוררות דברי מדברים

החסידות. ותורת

כלל  יודעים שאינם כאלה שיש כך, כדי  ועד
שזהו  חושבים והם מ"איֿשם", נלקח זה שניגון
ניגונים  מתחדשים לזמן [מזמן מעיקרא חסידי ניגון
לחבר  המסוגלים אלה עלֿידי חדשים חסידיים
הציבור  עלֿידי מתקבל זה וכאשר טוב, ניגון
מהניגונים  חלק הניגון נעשה בציבור, אותו ושרים

החסידיים]!

‡È. שחסיד ובפרט עכשיו? זאת מזכירים מדוע
– הוא ענינו שכל לכך, אותו שחינכו לטעון, יכול
אחרים, לענינים כלל זמן לו אין התורה. לימוד
אצל  תופסים אינם שהם עד מופתים, גם ו כולל

כלֿכך  .54מקום

על  לה' וההודאה ההכרה להיות צריכה ראשית,
עושה. שהוא הניסים

החנוכה  לימי בסמיכות עומדים כאשר ובפרט
ניסא" "פירסומי הוא אפילו 55שענינם ממילא –

צריכה  לא השנה ימי שבשאר אםֿתימציֿלומר
(כדמוכח  ניסא פירסומי של בענין הדגשה כזו להיות
וכיוצא  ופורים חנוכה של ענינם שזהו גופא מזה
ניסא, פירסומי להיות צריך חנוכה בימי הרי – בזה)
ונס  המלחמה נס את רק לא כולל שזה לומר, ויש
בכל  ניסא פרסומי אלא השמן) פך (של החנוכה
ההם  "בימים – ישראל לבני עושה שהקב"ה הניסים

הזה". בזמן

xwird `ede cere ונתינת וההודאה ההכרה :
על  נוסף עושה, שהוא הניסים על לה' השבח

נוגע גם זה – טובה הכרת של ענין z`ialהיותם
dnilyde zizin`d dle`ba epwcv giyn שהגמרא כפי ,

.56אומרת  משיח חזקי' לעשות הקב"ה "ביקש :.
. הקב"ה לפני הדין מידת לו אמרה עשית חזקי' .

ונתרפא  מסנחריב (שניצל הללו הניסים כל
משיח".57מחליו  תעשהו לפניך שירה אמר ולא (

של  ניסא שפירסומי בעניננו, מובן זה עלֿפי
נוגע  זה הרי – בזמננו הקב"ה שעושה הניסים
ממש! בפועל והשלמה האמיתית הגאולה להבאת

·È.:עיקרית הוראה מתקבלת ומזה

הענינים, כל לאחרי עומדים שכבר מאחר
הוא  ביותר נכון דבר – באה לא עדיין והגאולה
אצל  לפרסם ניסא", "פירסומי של בענין לעסוק
את  – ומקום מקום ובכל הזולת, ואצל עצמו
שבזה  ידיעה מתוך עימנו, עושה שהקב"ה הניסים

והשלימה! האמיתית הגאולה קשורה

שענינם  החנוכה, בימי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ימים  לנצל לראות יש – כנ"ל ניסא" "פירסומי הוא
כדי  – גם חנוכה, ומבצעי הפעולות לכל נוסף אלו,
בלשון  לזה לקרוא [או חסידים התוועדויות לערוך
הלך  לקרתא "אזלת ענינו, לפי מקום בכל אחר,
שם  ולדבר החנוכה, מימי יום בכל בנימוסי'"],
ולקבל  התורה, ופנימיות דתורה נגלה תורה, דברי
ובאופן  ומצוות, תורה עניני בכל טובות החלטות
חנוכה), לנרות (בהתאם ואור והולך מוסיף של
הניסים  ניסא, פירסומי בענין לדבר – ועיקר ועוד

הזה". בזמן ההם "בימים

‚È. עומדים הע לצרפת בקשר הנ"ל נינים
כאן  שנמצאת מכיון זו, בהתוועדות בהדגשה
זו  לשבת הגיעו אשר מצרפת יהודים של קבוצה
מו"ח  כ"ק של וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת – לכאן

.("770") דורנו נשיא אדמו"ר

מוסדות  בבניית עוסקים אלו שיהודים ובפרט
וכמדובר  חדשים, ספרים ובהדפסת בצרפת חדשים
העולם. כל של לבירורם נוגע זה כמה עד לעיל
הענינים  בכל הצלחה מוסיף זה שודאי – לכך נוסף
ומוסיף  וברוחניות, בגשמיות בזה, המתעסקים של
שהם  זה עלֿידי ומצוות, תורה עם שלהם בקשר
כולל  והמצוות, התורה בקיום בפשטות מוסיפים
את  שמקרבת הצדקה, במצות – ובמיוחד

כולו.58הגאולה  העולם בכל ישראל של הגאולה ,
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תש"ט 54) ספה"מ צד. ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה

ח"ד  תשמ"ז (התוועדויות תשמ"ז תבא ש"פ שיחת (השני). 43 ע'
הבעש"ט  מורנו שאמר התורות שבעת קונטרס ואילך). 340 ע'

תשנ"ב). (קה"ת בג"ע
ובפרש"י.55) ב כא, שבת
א.56) צד, סנהדרין

שם.57) פרש"י
א 58) תניא ב). (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ס"י.ב"ב גה"ק
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"לחיים", באמירת אותם לכבד מהנכון לכן,
ולכל  מהם אחד לכל בחיים הוספה תימשך ומזה

ישראל. כלל בתוך המסובים

ממדינת  אורחים גם כאן שנמצאים ולהוסיף,
צרפת. למדינת שייכות פעם לה שהיתה קנדה,

„È.– צרפת של וההפיכה שהבירור רצון, ויהי
– העולם בכל הבירורים עבודת שלימות עם יחד
הייעוד  קיום את ממש בפועל ומיד תיכף יביאו
גו' צרפת עד גו' ישראל לבני הזה החל "וגלות
ציון  בהר מושיעים ועלו הנגב, ערי את ירשו
בגאולה  המלוכה", לה' והיתה עשו הר את לשפוט

" צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה zvxtהאמיתית
פרץ" שנאמר 59עליך משיח "זה הפורץ 60, עלה

החודש 61לפניהם" ברכת את שמסיימים (וכפי ,
אמן". "ונאמר זה:) בשבת

וניגנו  "לחיים". אמרו מצרפת שיחיו [האורחים
הניגון  ובאמצע עולמים". לחי והאמונה "האדרת
הק' באצבעותיו שליט"א אדמו"ר כ"ק רמז

].62לשרוק 
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כט.59) לח, פרשתנו
יג.60) ב, מיכה

ובפרש"י.61) ספפ"ה ב"ר וראה ספס"ג. בראשית אגדת
גליות 62) וקיבוץ הגאולה לענין דשריקה מהשייכות להעיר

סד"ה  וראה א. סג, חולין ח. י, זכרי' ואקבצם להם אשרקה (כמ"ש
ayie פורים שיחת תשפג). ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר

"פרצת" של באופן והגבלה ממדידה שלמעלה ולשמחה תשל"ו),
שלישית  סעודה של ענינה גם שזהו ולהעיר, "צרפת"). (אותיות
ר, דא"ח) (עם סידור ב. פח, זח"ב אֿב , קיח, שבת (ראה בשבת

ואילך). א

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

:`xnbd dywn .qxtd zia lr cirdléðîéäî àìåoi` ike - §Ÿ§¥§¦
,qxtd zia lr cirdl mipn`p mizekdàéðúäå-epipy `lde §¨©§¨

,`ziixaaøá÷ da ãáàL äãN-qxtd iza zylyn zg` `idy ¨¤¤¨©¨¤¤
,[(:d w"en) `ziixaa `aenk] minkg mdilr exfbyøîBì éúek ïîàð¤¡¨¦©

øá÷ íL ïéà,dcyd ly df cvaìL Bôeb ìò àlà ãéòî BðéàL éôì ¥¨¤¤§¦¤¥¥¦¤¨©¤
øá÷`id ,cirn `edy ef zecry -m` ,xaw ly eneiw lr zecr ¤¤

d`neh `id xaw z`neh ixde ,e`l m` dcyd ly df cva xaw yi
oke ,dilr izekd on`pe ,dxezdnõøàä ìò Cñéî àeäL ïìéàenk ¦¨¤¥¥©¨¨¤

hd z`vnp eitprn dfi` zgz `ed wtqy ,dlrnl x`azpy,d`ne
ïîàðizekdåézçz ïéà øîBì[df spr zgz-],øá÷enk mrhde ¤¡¨©¥©§¨¤¤

,ca`y xaw oiprl,øá÷ ìL Bôeb ìò àlà ãéòî BðéàL éôìxace §¦¤¥¥¦¤¨©¤¤¤
ef `ziixan mi`exy dywe ,eilr mipn`pe dxez ly oic `ed df
mpi`y epipy dpynae ,zekkqd lre qxtd zia lr mipn`py

:`xnbd zvxzn .mdilr mipn`pìò àáe Cläîa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§©¥¨©
dlek éðtizekdy ote`a xaecn ,on`py `ziixaa exn`y dn - §¥¨

oli`d zgz e` qxtd zia ghy lka jldn did ezecr zrya
el xexay gken ,eleka jldn envr `ede li`edy ,jkeqd
xaecn ,on`p epi`y dpyna epipyy dne ,myn dlhip d`nehdy
`ly oli`d zgz e` dcya cg` cv xiiye ,eleka jlid `lyk
oi`y cirny dny miyyeg ik ,on`p epi` df ote`ae ,ea jlid
`l` ,xacd jky el xexay iptn epi` ,mewn eze`a d`neh
xn` ,zewitql miyyeg mpi` mizekdy iptne ,dfa `ed wteqn

:`xnbd dywn .d`neh my oi`yàøîéîì éàî éëä éàjk m` - ¦¨¦©§¥§¨

,epcnll `ziixad d`a dn ,elek z` jlidy xaecn `ziixaay
,i`cel md miyyeg ixd ,wtql miyyeg mpi`y elit` ixdy
xexa ,elek ipt lr jldn `ede ,xaw my didy epl reciy xg`ne
dlhipy el reci didy `l m`e ,xawd mewn lr xaery `ed

:`xnbd zvxzn .xaer did `l ,myn d`nehdäòeöø àîéúc eäî©§¥¨§¨
à÷ôðdcydn drevx z`vei `ny xnel jzrca dler didy - ¨§¨

okle ,my d`nehdy xnel izekd jneqe ,ef dcy my lr z`xwpe
mizekd oi` ixdy ,di`x jkn oi` dlek z` jldny elit`

,wtql miyyegïì òîLî à÷`ziixad ly `pzd jxved jkl - ¨©§©¨
`e ,ezecr lr mikneq ,dizegex lka jlid m`y eprinydloi

.drevxl miyyeg
:dpyna epipyììkä äæeilr mipn`p oi` ea micygpy xac.'åë ¤©§¨

xnel `pzd siqedy dn :`xnbd zl`eyììkä äæ,'ekeééeúàì ¤©§¨§¨¥
éàî:`xnbd daiyn .zeaxl `a dn -ïéîeçz ééeúàìoi`y - ©§¨¥§¦

`ed oinegz xeqi`y itl ,zay megz o`k cr xnel on`p izekd
.opaxc zeevn mdilr elaw `l mizeke ,opaxc xeqi`å`a mb §

,llkd dfa zeaxlCñð ïéémrhde ,ieb ea rbp `ly oii lr cirny - ¥¤¤
,ieb rbn lr citwn izek oi`y itl ,on`p epi`ydxifbn wx `ed ik

.opaxc

äãðä íã êìò ïøãä
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המשך ביאור למס' נדה ליום פמישי עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

·˘ÈÂ Y ÁÏ˘ÈÂ ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ˙ÂÎÈÓÒ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

מתחיל, שבה וישב, פרשת שבין הסמיכות את

רש"י  ו(ישובי 1כדברי יעקב "ישובי סיפור ,2(
מסופר  ששם וישלח, פרשת סוף לבין על 3תולדותיו",

עשו  ואלופי אדום מלכי (עד ותולדותיו" עשו "ישובי
חז"ל 4שאחריה  מסבירים משל:5), באמצעות

בתוך  מושלכת מרגלית לו שהיה למלך "משל

בעפר  לפשפש המלך הוצרך הצרורות ובתוך העפר
המלך  כשהגיע מתוכן, המרגלית את להוציא ובצרורות
והתעסק  הצרורות ואת העפר את הניח למרגלית,

לישובי במרגלית" להגיע איֿאפשר בעניננו, וכך –
ישובי  על בקצרה, לפחות הסיפור, לאחר אלא יעקב,

ותולדותיו. עשו

במדרש  כמסופר – גם זאת מוצאים לגבי 6אנו –
דורות  "עשרה ולגבי נח", עד מאדם דורות "עשרה

אחת" "בבת מסופר שעליהם אברהם", ועד שמנח
התחיל  ויעקב יצחק אברהם למרגליות ו"כשהגיע

בהן". מתעסק

לעניננו: מתאים המשל אין לכאורה, כי ותמוה,

של  הפסק היה לעיל, שהובאו האחרות בדוגמאות
לבין  נח בין גם וכך נח לבין אדם בין דורות עשרה

הדורות  כל את למנות התורה הוכרחה ולכן אברהם,
אברהם, ואל נח אל העיקר, אל שמגיעים עד החולפים

עד  העפר בתוך לחפש מוכרחים שבמשל כשם
מושלכת המרגלית כי המרגלית, את jezaשמוצאים

העפר.

הרי הוא יעקב זאת, wgviלעומת ly epa ומדוע ,
אל  להגיע כדי ותולדותיו, עשו בין לחפש צורך יש

ותולדותיו  ?7יעקב

.·
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הסיפור  (כגון ליעקב הקשורים עשו, מאורעות לגבי

לומר, היה ניתן וכדומה), יצחק, ברכות יעקב mdayעל
והכרחי  עשו, של ב"עפר" ו"מעורב" כביכול, "חבוי",

אירע מה לדעת כדי עשו מאורעות על .awrilלספר

וישלח  פרשת שבסוף הסיפור, על על 8אפילו ,
(כפי  לומר ניתן בהרֿשעיר, בקביעות עשו התיישבות

המהר"ל  רק 9שמסביר כי יעקב. לישובי קשור שהוא ,(
יעקב  נעשה שם, והתיישב שעיר את קיבל שעשו לאחר

ישראל  ארץ של היחיד הסיפור 10ליורש תכלית וזוהי
"ישוביהם  על הסיפור – ותולדותיו" יעקב "ישובי על

ישוב" לכלל שבאו עד .11וגלגוליהם

על  מדובר במשל כי לגמרי, מובן הדבר אין אך
jezaמרגלית dpenhd ואילו לחפשה, צורך ויש העפר

שיש לומר, רק ייתכן דלעיל ההסבר ולכל xywלפי ,

עם  "יעקב בין "עירוב" יש המהר"ל) (כלשון היותר
לגמרי  מעורבים הענינים אין אבל הישוב", בענין עשו
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פרשתנו.1) ריש
לפרש"י.2) מהרי"ק ופי' חי' האורה, לבוש הרא"ם, כפי'
ואילך.3) א לו, וישלח
מ.4) שם, פרש"י
שינויים,5) (עם פרשתנו ריש בפרש"י הובא א, פרשתנו תנחומא

נתעסק  "ולמה המשל) (לפני מקדים שם בתנחומא - ד). סעיף כדלקמן
"למה  לפנ"ז למ"ש בהמשך (ובא א"ה" של ביחוסיהן מתחלה הקב"ה
"לכך  שמסיים מזה אבל - ע"ש) כו'", יחוסיהם לכתוב הכתוב נתעסק
סמיכת  מבאר שהמשל משמע, זו" לפרשה עשו בני אלופי פרשת נסמכה
המשל  הביא [שלכן כבפנים יעקב), ליחוסי עשו יחוסי (והקדמת הפרשיות

פרשתנו]. ריש רש"י לשון ועייג"כ דוקא. בפרשתנו
- בסופה) רבה (ורות  יו"ד פל"ט, בב"ר  נמצא אחר בסגנון המשל
- הב"ר) (בשם בתחלתו דה"א בפרש"י והובא (ודוד), לאברהם בנוגע

זה שפירוש רש"י) ע' (שה"ג שי"א לרש"י.`epiאלא
שבתנחומא 6) אלא - שם) ור"ר ב"ר גם (וראה כאן בפרש"י ועד"ז

נח), ע"ד הזכיר (ולא ויעקב" יצחק אברהם למרגליות "כשהגיע מסיים
בו". האריך אברהם אצל ומשהגיע בו.. האריך לנח "וכשבא - וברש"י

יא. סעיף בפנים לקמן וראה
כאן.7) לרש"י המהר"ל) (לאחי חיים מים בבאר שהקשה מה ע"ד

יכול  הי' לא יצחק תולדות ואלה שכתב שבשביל מפרש, לדוד במשכיל
תחילה  כתב מש"ה יצחק, מתולדות ג"כ עשו שהרי בלבד יעקב עניני לפרש
יצחק  תולדות שהזכיר ד"אחר להמשל, בהתאם וזהו בקיצור, עשו ישובי
למשמש  הוצרך ולפיכך עשו והיינו החול בין יעקב שהוא המרגלית נפל

- וכו'" בחול
מושלכת  ש"המרגלית כבהמשל כלל זה שאין העיקר על נוסף אבל

jeza מספיק יצחק תולדות ואלה שנאמר זה בשביל שהרי צע"ג העפר"
ישמעאל  ותולדות קטורה בני [ע"ד יחוסו - ותולדותיו עשו רק שיכתוב
הכרח  אין אבל שם)], וברש"י וירא (ס"פ נחור תולדות ח"ש). (ס"פ

בקיצור) (אפילו רא"ם iaeyiלכתוב (ראה תולדותיו ישובי ו(בפרט) עשו
כאן).

ואילך.8) ח לו,
כאן.9) גו"א

כו'.10) חלק לי אין מכאן לי אלך ז: שם, וישלח רש"י ראה
כאן.11) ולבוש רא"ם וראה ב. לז, פרשתנו פרש"י
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יעקב ישוב צורך oenhואין שיש כך עשו, ישובי בתוך
ולמוצאו עשו.jeza"לחפשו" ישובי

תולדות  על בפסוקים מסופר מובן: אינו מכך, ויותר
מלכו... "אשר אדום למלכי עד וישובם, ואלופיו עשו

ישראל" לבני מלך מלוך לתקופת12לפני עד ,le`y
jlnd13" שהיו עשו אלופי ועל ,xg`l הדד שמת

מלכות" מהם עם mlv`y,4ופסקה "עירוב" כלל אין
ותולדותיו  יעקב .14ישובי

.‚
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במשל  פרטים מספר על  גם הסבר נדרש לכך בנוסף
ומהם: בנמשל, משמעותם את להבין כדי

ו"צרורות" "עפר" של הענינים שני הם מה ?15א)

למרגלית המלך ש"כשהגיע מודגש מדוע gipdב)
zexexvd z`e xtrd z`,לכאורה – במרגלית" ונתעסק

מתעסקים  המרגלית, את מוצאים שכאשר מאליו, מובן
בקיצור  להכתב צריך והיה בה; המלך 16רק "כשהגיע

בה" התעסק ?17למרגלית

שגם ניכר, המשל בלשון מציאת xg`lמההרחבה
" – להיות ribdykהמרגלית צריכה – למרגלית" ...

" מיוחדת את gipdפעולה לאפשר כדי העפר...", את
במרגלית. ההתעסקות

.„
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על  רש"י בפירוש ישנם רבות, פעמים כאמור ועוד:
מופלאים" "ענינים שרש"י 18התורה רואים וכאן –

כמה  ישנם אך המדרש, מן המשל את בפירושו מצטט
ומהם: שינויים,

אומר  הוא בעפר...", "לפשפש במקום א)
בחול aka"ממשמש exaekedx."

במקום  במדרש מוזכר בכברה" "כוברו של [הפרט

המשל 19אחר  כל מובא שם אבל המשל, מובא שבו
של  הפרט את רק (משם?) לוקח ורש"י אחר, בסגנון

בכברה"] "כוברו

"חול" של הפרטים שני את מציין רש"י גם ב)
מזכיר  הוא המשל בתחילת בשינוי: אבל ו"צרורות",

wx ובסוף בחול"), ממשמש החול... בין ("נפלה "חול"
את  משליך הוא "משמצאה אומר הוא המשל

zexexvd"חול" מזכיר ואיננו ,"20.

בשינוי  ברש"י מובא שבמשל האחרון הענין גם ג)
הוא "משמצאה –jilyn"משליך" – הצרורות" את

"הניח". במקום

.‰
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בסוף אינו שרש"י מסביר,9המהר"ל  "חול" מזכיר
את "משליך אומר אלא מילים zexexvdהמשל, כי ,"

מעשו" עוד דיבר "לא התורה מדוע להסביר באות אלו
ישובי  כל כי יעקב, ישובי על לספר שהתחילה לאחר
כצרורות, הם יעקב, ישובי למען צורך בהם שאין עשו,

להשליכם  ;21שצריך

עשו  לישובי כי "צרורות", נקראים הם ולכן
יעקב, ישובי עם "עירוב" מלכתחילה אין המאוחרים
צרורות, עם עירוב למרגליות "אין אשר הצרורות, כמו

החול". עם רק

אין  זה לפי כי לכאורה, מובן אינו זה פירוש אבל
כי  הצרורות", את "משליך של בענין חידוש שום
לא  מיעקב לדבר הכתוב שהתחיל ש"אחר העובדה
ברור  כי המשל, בתחילת כבר מובנת בעשו" עוד דיבר

" רק בחול" "ממשמש את crשהוא שמוצא
,22המרגלית"

שכבר זה, פירוש לפי יוצא לכך לפני ובנוסף
כי  הצרורות, בין לחפשה צורך אין המרגלית מציאת
רש"י  מלשון אבל מלכתחילה. בה מעורבת אינה היא
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לא.12) לו, וישלח
ב"ר 13) שם. רש"י מפרשי כו'. שאול ובימי שם: וישלח רש"י ראה

(ושאר  מרש"י ולהעיר שם. (ורש"י) יפ"ת ראה [אבל ובמהרז"ו ב פפ"ג,
עה"פ. ועוד ראב"ע רשב"ם, ראה אבל ואכ"מ]. מח. כב, למ"א מפרשים)

שנתיישבו 14) מה הוא יעקב ישיבת שעיקר שם: חיים מים בבאר
אדום  מלכי תחלה שימליך כ"א א"א הי' וזה מלכותם ותנשא בארצם זרעו

דבריו. הסביר לא אבל - כו'
(15.20 הערה לקמן ראה
(16c"r.5 הערה דלעיל ור"ר הב"ר לשון
רש"י.17) בלשון הרא"ם הערת ע"ד
א).18) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה

כו'").19) וכבר מכברות ("הביא שם ב"ר
בכברה,20) לכוברו שאפשר הדק הוא שהחול מתרץ, לדוד במשכיל

הוליד  פ' רק בהם כתוב שאין לצדיק הקודמים דורות על "משל והוא
גם  שצריך המרגלית עם למעלה שנשאר הגס החול הוא וצרורות וכו'",

הנכללים מש  הצדיק אחי שהם והנמשל המרגלית, לברר כדי מוש
הערה  הנ"ל על (נוסף אבל ע"ש. ביאור", "קצת שצריך אבותיו בתולדות

" מדייק שרש"י מזה :(7jilyn הם שהצרורות משמע, הצרורות", את
ענין  תוכן כפשטות מהחול, להמרגלית) (בשייכותם יותר גרועים

ה). סעיף בפנים לקמן (שהובא הגו"א וכפי' הצרורות,
כאן.21) בלבוש תי' ועד"ז
רש"י.22) לשון
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" שרק הצרורות",d`vnynנראה, את משליך הוא
בלשון  כמפורש בם, מעורבת היא מציאתה ולפני
הצרורות... ובתוך העפר בתוך מושלכת המדרש:

ובצרורות. בעפר לפשפש

.Â
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הוא: הנ"ל לכל ההסבר

ובניו  יעקב התיישבות רק איננה יעקב ישובי תכלית
עשו, אל יעקב כדברי אלא, ישראל, ארץ – בארצם

שעירה" אדוני אל אבוא אשר כפירוש 23"עד כלומר, .
ועלו  המשיח... "בימי המטרה קיום מושיעים 24רש"י,

עשו". הר את לשפוט ציון בהר

משל  באמצעות להסביר חז"ל באים זאת ואת
יעקב  ישובי על רק כאן מדובר אין המרגלית:

שהם לומר מתאים אין שעליהם mipenhכשלעצמם,
המטרה  על אלא ותולדותיו, עשו ישובי בתוך
אבוא... – להגיע יעקב צריך שאליה המושלמת

dxiry ישובי עם העבודה באמצעות רק מושג זה דבר ;
של  השלימות שיא ולפיכך, (כדלהלן), ותולדותיו עשו

עשו. בתוך טמון יעקב

עשו  ישובי את התורה מונה מדוע יובן בכך
בימי  שהיה הדר, למלך עד אדום, מלכי את ותולדותיו,

ה' משיח היה שאול כי – היה 25שאול זכו, ואילו ,
ציון  בהר מושיעים "ועלו היעוד ידו על מתממש

עשו". הר את לשפוט

.Ê
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"עפר" – שבמשל הענינים שני של גם ההסבר זהו
יש  עשו", הר את "לשפוט של בענין כי – ו"צרורות"

ומשפט: ל"בירור" אופנים שני

שבו האופן לבוא,xxaziא) לעתיד עשו ויזדכך
לטוב  שייהפכו אומות למספר שיארע כנאמר 26כפי ,27

כולם... לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז

חז"ל  במאמר וכנרמז חזיר 28לעבדו...", "עתיד
אדום  למלכות רמז הוא וחזיר .29ליטהר",

צורך  יהיה גמור רע שהוא שבעשו החלק את ב)
ca`l כנאמר לחלוטין, יעקב 30ולהשמיד בית "והיה

לקש... עשו ובית להבה יוסף ובית le`אש melk`e
cixy didi..."

עפר  של הענינים לשני דומים אלו אופנים  שני
כבענינינו, ומסתיר, שמעלים דבר הוא עפר וצרורות:
מוחלט, רע זה אין אך המרגלית; את מסתיר שהעפר
תועלת, ממנו להפיק ואפילו לטוב, להפכו ואפשר

הפרי  את השומרת לעתיד 31כקליפה שיהיה (וכפי
צאנכם" ורעו זרים "ועמדו הצרורות 32לבוא מן ואילו ;(

דבר הם להיפך, כיֿאם תועלת, שום (כביטוי wifnאין
בגמרא  להשמידו.33הנפוץ שצריך בהמה), נזקי לגבי

.Á
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ההבטחה  תקויים כאשר לשלימות, מגיע יעקב
צעיר" יעבוד עשו".34"ורב הר את "לשפוט באמצעות

"רב", מכונה שעשו לכך הענינים בפנימיות הסיבה
היא, צעיר", יעבוד ב"ורב תלויה יעקב ושלימות

שאדם35בדומה  לחיxacnֿלעובדה להזדקק מוכרח
את  ויקיים האדם" ש"יחיה כדי (למזונו) צומחֿדומם

עליו, המוטל

ומקורו  שורשו כי – צעיר", יעבוד "ורב לגבי וכך
כפי  הבכור), הוא (ולכן יעקב משורש נעלה עשו של

וחסידות  קבלה בספרי עשו 36שמוסבר של ששורשו ,
דרגת  – התיקון" מ"עולם הנעלה התהו", ב"עולם הוא

יעקב.

הקדושה  ניצוצות את יעקב  "מברר" של וכאשר
לשורשם,אצל הנמצאים "תהו" אותם ומעלה עשו,

יעקב, גם הוא מתעלה שלימותו.ובכך לשיא מגיע

מלכו  "אשר המלכים למניית נוספת סיבה זוהי
כי  – בתורה לבניֿישראל" מלך מלך לפני אדום בארץ
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יד.23) לג, וישלח
בסופו.24) עובדי'
יא.25) שם, ז. כד, .cereש"א
פ"ג.26) בניך וכל ד"ה ראה לקו"ת בכ"ז ראה
ט.27) ג, צפני'
(28.175 ע' חי"ב לקו"ש וראה שם. בלקו"ת ונסמן הובא
שמיני.29) ס"פ (ועוד) לד.n"kaeויק"ר כו, תולדות רש"י וראה .
ויצא 30) רש"י וראה פרשתנו. ריש ישן ברש"י הובא יח. א, עובדי'
כה. ל,

קעו.31) ע' תרנ"ט סה"מ ערב. ע' נשא אוה"ת ב. יט, של"ה ראה
ליעקב  עשו שקדימת ולהעיר גדול). שמש ב: נט, סנהדרין (וראה ובכ"מ
בשלח  אוה"ת וישלח. ס"פ להאריז"ל (ל"ת לפרי הקליפה כקדימת הוא

ועוד). סג. ע' עת"ר סה"מ שס. ע'
ה.32) סא, ישעי'
ועוד.33) במשנה. רפ"ב ב"ק
כג.34) כה, תולדות
ובכ"מ.35) ב. יג, צו לקו"ת ואילך. ד סה, בשלח תו"א ראה
וישלח.36) ר"פ ותו"ח תו"א .n"kaeראה
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באמצעות  יעקב מגיע שאליה ההתעלות נרמזת בכך
כידוע  עשו. של אדום 37"בירורו" מלכי של ששורשם ,

"מלכו הם ולכן דתהו", קדמאין ב"מלכין iptlהוא
יותר. נעלה שורשם כי ישראל", לבני מלך מלך

.Ë
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הגלות: בתקופת ישראל לבני ההוראה וזוהי

האחרונה, הזו הגלות ובמיוחד – לגלות הירידה
כדי  היא – ותולדותיו") עשו "(ישובי אדום גלות

הגשמיים  שבדברים הניצוצות את דבר 38"לברר" ,
כי  – לשורשה מעל הנשמה להתעלות המביא

הנשמה  משורש הנעלה מ"תהו", הם הניצוצות

שב"תיקון".

המושלכת  המרגלית במשל נרמזת זו רוחנית עבודה

ובצרורות: בעפר

לעפר  שנפל הקדושה לניצוץ משל היא המרגלית

גשמיים:39וצרורות  דברים של סוגים שני שהם ,

את  מסתירים שרק גשמיים דברים על מורה "עפר"

לזככם  בעבודתו יכול והיהודי הקדושה, ניצוצות

לשורשם; ולהעלותם

אשר  עד לחלוטין, שרעים דברים הם "צרורות"

ידי  (על הקדושה ניצוץ את בהם לגלות איֿאפשר
רגילה  בהעלם 40עבודה אצלם, קיים הוא כי אם ,(

יש41מוחלט  אלו דברים –zegcl 42ולהרחיק.

ההתעסקות  לפני למרגלית", ש"הגיע... לאחר וגם

" של בפעולה צורך יש –gipdעמה, העפר..." את

אין  ה"מרגלית") (ללא הגשמיים שלדברים להוכיח
בם ומתעסקים עצמאית, חשיבות להוציא wxשום כדי

שבהם. הקדושה ניצוצות את

על  העפר..." את "הניח של הפעולה משפיעה לכן

חשיבות  מייחסים כאשר המרגליות: הוצאת עצם

הניצוצות  את מהם לברר איֿאפשר הגשמיים, לדברים
לירידה  גורמת בהם ההתעסקות להיפך, כיֿאם כראוי,

הנשמה  .43בדרגת

הגשמיים  הצרכים וכל והשתיה האכילה כאשר רק
והצרורות  העפר הנחת – "מניח" של באופן נעשים
ולהביא  כראוי, הניצוצות את לברר ניתן – שבהם

הנשמה. להתעלות

.È
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הרומזים רש "י , שבפירוש  השינויים  יובנו mihxtlכך 
תורה"): של ("יינה  ה"בירורים " שבעבודת 

מן (ולא  ה "חול" מן היא הבירור  עבודת עיקר 
בדרך מרגלית  להוציא אפשר אי שמהם ה "צרורות "
בחול": ממשמש  "אדם להיות תחילה  צריך ולכן הרגילה ),
"בחול", – נמצאת  שהמרגלית  במקום  לחפש  למשש , צריך

ל"בי ניתנת  איננה היא ששם  בצרורות , רור ".ולא 

ל" צריך מכן בחולxxaלאחר  (שהיו הניצוצות את  "
– בכברה" "כוברו  – ורע ) טוב  מוחלטתdlcadהמעורב 

הקדושה . ניצוץ  – המרגלית  הפרדת  לרע , הטוב  בין

משליך הוא  "משמצאה באזהרה רש "י מסיים ולבסוף 
צריך – מידו" הצרורות  –jilydlאת  המופרד הרע  את 

נקרא  "צרורות":legdוכאן בשם  המבורר

לא עוד הדבריםelicadכל הרי הרע, מן הטוב  את
אבל האלקי; הניצוץ  העלם – חול בבחינת הם הגשמיים 

בכברה ", ש "כוברו נעשהlcaedלאחר ואז הרע , מן הטוב 
לצרורות אותם44החול להשליך שצריך בהם45, אין כי ,

מוחלט. רע  אלא  וקדושה, טוב כלל

היא : האדם  של הרוחנית  בעבודה  הדברים  כוונת
כאשרmlyendהזיכוך רק  להיעשות  יכול הגשמיות  של

לכן, ואשר  – חשיבות  שום  אין עצמה  שבה  ההנחה, ברורה
– העפר..." את  "הניח  המרגלית , את  מוצאים כאשר מיד

אלא  אינם  שבהם ) הקדושה  ניצוצות  (לולא .zexexvוהם 
" הוא  שהואjilynלפיכך, לאחר  מיד הצרורות ", את

(כמאמר המרגלית", "נוטל הוא  כך ורק  המרגלית את  מוצא
עם46חז"ל קשור אכל" "תוכו  – זרק  קליפתו אכל  תוכו :

זרק "). "קליפתו
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סע"א.37) קכח, זח"ג ג"כ ראה
[המתורגם]38) ח"ג לקו"ש וראה ועוד. ב. קיז, שם לך. ר"פ תו"א
.80 ע'

שם.39) פל"ט לב"ר מהרז"ו פי' גם ראה
ואילך).40) א קצא, דרמ"צ (ראה נסיונות או תשובה ע"י מלבד
שעד.41) פרק ח"ב תער"ב המשך קג. ע' עת"ר סה"מ בכ"ז ראה
ד.42) ו, שה"ש לקו"ת ראה

בלק 43) ג. כו, נשא לקו"ת (ראה התפלה קודם לאכול האיסור ע"ד
ועוד). ד. עט, פינחס א. עב,

בפ"ע.44) והשמרים בפ"ע צלול היין ונשאר יין כשמבררין ע"ד
הטומאה45) רוח "ואת שיהי' הבירורים בגמר לעת"ל מן `xiarע"ד

ב). יג, (זכרי' הארץ"
ב.46) טו, חגיגה
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עלֿידי בעיקר  החלה  הניצוצות " "בירור של העבודה 
תורה47יעקב למתן ההכנה החלה  שבאמצעותו כשם48, ,

למתן ההכנה  שהיא  – מצרים  גלות החלה שבפשטות ,
למצרים .49תורה ובניו יעקב  בירידת  –

בחינת ו"המשכת" השראת  הוא  תורה שבמתן החידוש 
מתאפשר עלֿידי ֿזה  ורק  העולמות , מן שלמעלה  האלקות
כי הצרורות ". את  "משליך  של  באופן מושלם , "בירור"
העולם תופס  העולם, בתוך ה"מלובש " האלקי האור  לגבי
הצרורות " את  "משליך של בעבודה  ואילו שהוא , כל מקום
רק מקום . לתפוס  כלל  צריכים  הגשמיים הדברים אין
העולם אין שלגביו לעולמות , שמעל האלקי האור עלֿידי

בשלימותה . זו עבודה  מתאפשרת  מקום , כלל תופס

המרגלית משל את מביא  שרש "י לכך הסיבה  זוהי
בפרשתנו ואברהם50דוקא  נח אצל ולא יעקב , אצל כי51, .

– הניצוצות בירור  נעשה  ובאמצעותם  אצלם  שגם למרות ,
אברהם גם  וכך שלפניו, הדורות עשרת את –52"בירר "

מידו הצרורות  את  "משליך של באופן עבודה  זו היתה  לא 
העולם נשאר ה "בירור" לאחר גם  המרגלית ". ונוטל

קיימת .53מציאות 

עשרת של הענין את  רש "י מציין אף ֿעלֿפיֿכן אך
למרגלית...", ל"משל בקשר אברהם, ושל נח  של הדורות 
התאפשר ואברהם , נח של עבודתם  לאחר שרק  לרמוז, כדי 

יעקב : עלֿידי ה "בירור"

השייכים  הענינים את "בירר " לפניmlerlנח כי ,
חמס " הארץ  "מלאה היה  נח לכך54עבודת  הביא  ונח  ,

חדש " עולם "ראה  – כתיקונו עולם (ולפיכך55שיהיה 
ימי כל "עוד – העולם  קיום  בענין  נח  עם  הברית  נכרתה 

ישבותו" לא );56הארץ ...

גילוי  היה  אבינו אברהם  של בעולם ,`zewlחידושו

עולם " אֿל ה' בשם  שם  גם57"ויקרא היה  שזה לומר  ויש ,
מפני יעשה לא  נח בני  מצוות  שבע  שקיום  כך  לידי בהביאו
הקדוש ֿ ציוה שכך מפני אלא  האנושי, השכל מחייב  שכך

.58ברוךֿהוא

אחר ֿכך היה יכול אלו ענינים  שני באמצעות  ורק 
תורה , למתן ההכנה  – יעקב  של ה "בירור" להתאפשר 

אלקות  גילוי לידי זאתlrnyשהביאה  שבאמצעות  לעולם ,
העולם . של  מושלם  בירור התאפשר 
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צריכה יהודי  כל של  הניצוצות " "בירור שעבודת כשם 
הצרורות ", את  משליך הוא "משמצאה  של  באופן  להיות 

ישראל: כלל  לגבי גם הוא כך

עם עלֿידי הניצוצות  בירור לשם  הוא  הגלות  ענין כל
גלות לגבי  ככתוב  ומקומותיה , הגלות תקופות  בכל ישראל

גדול" ברכוש  יצאו ש"ואחריֿכן היא59מצרים , והכוונה  –
משם . הוציאו שהם הקדושה  לניצוצות 

– מצרים  גלות  תקופת  הסתיימה  כאשר מיד לפיכך,
כהרף משם  יצאו  – המרגלית את  מצאו כבר כאשר מיד

כבר60עין השעבוד  הרי החיפזון? מה  לשם  לכאורה, כי  .
ומדוע הארץ , מיטב  גושן, בארץ  דרו ובני ֿישראל הסתיים ,
סדרה שזהו אלא , גושן? בארץ  מה  זמן עוד להישאר לא 
המרגליות , מציאת  עם  מיד הניצוצות : בירור עבודת  של

הצרורות . את  להשליך יש 

הגלות מן הגאולה  הבירורים , סיום  לגבי גם  וכך 
אראנו מצרים  מארץ  צאתך  כימי – אדום  גלות האחרונה,

"61נפלאות הרי הזמן, מגיע כאשר שמיד –cinהן
עם62נגאלין" ויבואו הארצות , מכל ייצאו ישראל בני  כל ,

בה " אלקיך ה ' עיני  אשר... ל"ארץ בגאולה63משיח  ,
ממש . בקרוב  והשלמה  האמיתית 
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ואילך.47) 89 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
ע"ש.48) יעקב, ע"י (דמ"ת) הזווג עיקר א: קכו, ח"ש אוה"ת ראה
ובכ"מ.49) א. עד, תו"א ראה
אברהם 50) למרגליות "כשהגיע בהנמשל שמסיים בתנחומא וגם

(ולא  דוקא בפרשתנו המשל הביא מ"מ - ויעקב" וראה יצחק לך). בפ'
הבאה. הערה

גבי 51) לך בפ' אחר) בסגנון שהוא (אף המשל הביא שם בב"ר
תורה  אלפים ב' של התקופה הותחלה מאברהם (א) ולהעיר: אברהם.
ובכ"מ. בתחלתו. ענגל) (להר"י האוצר בית שם. אוה"ת וראה א). ט, (ע"ז

ד" הענין הובא לא שם zexexvd(ב) z` jilyn כתב שם בתנחומא (וגם "
בפנים). כנ"ל כו'", העפר את "הניח רק

לך.52) לפ' א' שיחה לעיל ראה

(בהגהות).53) כאן לפרש"י טוב דבק גם ראה
נח.54) ר"פ
וש"נ.55) ח. פ"ל, ב"ר
תרנ"ד.56) תר"ל, ברית כורת אנכי הנה ד"ה בארוכה וראה כב. ח, נח

ועוד.
לג.57) כא, וירא
ספ"ח.58) מלכים הל' מרמב"ם להעיר
ואילך.59) 77 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה יד. טו, לך
מא.60) יב, בא ורש"י מכילתא
טו.61) ז, מיכה
ה"ה.62) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
יב.63) יא, עקב



נח

כליהם  איש  וימלאו  יוסף  ויצו   – כה  מב,  בראשית 
בר ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צדה 

לדרך ויעש להם כן

עג

ביאור, למה ביוסף הוא "וימלאו... שקו"

"ויצו יוסף וימלאו איש כליהם בר... איש אל שקו". 

קכה,  סימן  ב'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  ראה   –

ב"יוסף"  דוקא  ולמה  וריקן",  מלא  "שק  ענין  בביאור 

הוא "וימלאו... שקו".

עד

מנהג בימי חנוכה שנותנים דמי חנוכה, וקשר )ומקור( 
לזה בפרשת מקץ שחל בו חנוכה

המנהג בימי חנוכה שנותנים דמי חנוכה.

במגן  האמור  )מלבד  לזה  מקור  שיש  להיות  ויכול 

אברהם1 ריש הלכות חנוכה, ושם הוא בנערים עניים(, 

נר  כנגד  מעות  להרצות  אסור  רז"ל2  שאמרו  שממה 

נותנין  שבחנוכה  משמע  דוקא,  במעות  קנקטו  חנוכה, 

מעות. וקמ"ל שאסור לרצותן כנגד נר חנוכה, כי3 טוב 

לי תורת4 פיך מאלפי זהב וכסף.

והוא  לנער,  גם, חנוכה הוא מעין חינוך כמו5 חנוך 

כמו שמחנכין את הנער כשמתחיל ללמוד, כי בחנוכה 

הוא התחדשות התורה מחדש אחר גזירת היונים שרצו 

1( שו"ע אורח חיים סימן תר"ע בהתחלה וז"ל: נוהגין הנערים העניים 

לסבב בחנוכה על הפתחים ובספר חנוכת הבית כתב טעם לזה.

2( שבת כב, א.

3( תהלים קיט, עב.

תורתך,  להשכיחם  רצו  שהיוונים  תורה,  על  מרמז  חנוכה  נר  כי   )4

כמ"ש כאן. וראה גם לעיל סימן עב.

5( משלי כב, ו.

זורקין לו  להשכיחם תורתך, וכשמחנכין אותו הרי אז 

מעות.

עושר  ובשמאלה7  בשמאל,  חנוכה  שנר6  ממה  גם, 

וכבוד, שכבוד רומז ג"כ על כסף כמ"ש במד"ר פרשת 

הזה.  הכבוד  כל  את  עשה  לאבינו  ומאשר  בפי'  ויצא8 

ויתפרש עושר על זהב גבורות9, וכבוד על כסף חסדים.

גם, בפרשת מקץ שקורין בחנוכה מדובר שם הרבה 

בענין נתינת מעות. הכסף10 בעד השבר, והכסף11 משנה, 

כמו"כ  זה  יהי'  באמתחותיהם  להם12  החזיר  ושיוסף 

נתינת דמי חנוכה.

גם המשאת13 שניתן להם מאת פניו ובפרט המשאת 

בנימין.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שנח

6( שבת כב, א.

7( משלי ג, טז.

8( ראה בראשית רבה פרשה עג, יב וז"ל: )בראשית לא, א( וישמע את 

דברי בני לבן... את כל הכבוד הזה, ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר 

אין כבוד אלא כסף, המד"א )נחום ב( בוזו כסף בוזו זהב ואין קצה 

לתכונה כבוד מכל כלי חמודה.

)וראה פירוש יפה תואר וז"ל: אין כבוד אלא כסף, כי לא נוכל לפרש 

והטעם שנקרא  ושררות,  בגדולות  לא הלך  יעקב  כי  כבוד כמשמעו 

כסף כבוד, כי בשביל הכסף יתכבד האדם.(

9( פירוש: זהב הוא בחי' גבורה, כסף הוא בחי' חסד. ראה תניא פרק 

נ'. לעיל סימן א' הערות 10. 11. 12.

10(  בראשית מב, ג. “וירדו אחי יוסף עשרה לשבר בר במצרים". שם 

פסוק לה “והנה איש צרור כספו בשקו".

11( שם מג פסוק יב “וכסף משנה קחו בידכם ואת הכסף המושב בפי 

אמתחותיכם תשיבו בידכם".

ולהשיב  בר  כליהם  את  וימלאו  יוסף  “ויצו  כה  פסוק  מב  שם   )12

וגו'". וכן פסוק מד, א “ושים כסף איש בפי  כספיהם איש אל שקו 

אמתחתו".

]בסך הכל יש “תשעה עשר" פעמים שנזכר "כסף" בפרשת מקץ[.

13( שם מג, לד “וישא משאת מאת פניו אלהם ותרב משאת בנימין 

ממשאת חמש ידות".
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המשך ביאור למס' נדה ליום רביעי עמ' א

ילקוט לוי יצחק על התורה



נט

הלוא  יוסף  אל  ישראל  ויאמר   – יג  לז, 
אליהם  ואשלחך  לכה  בשכם  רועים  אחיך 

ויאמר לו הנני

א. ברבות פרשת וישב איתא ע"פ אחיך רועים בשכם, 
ימוש  לא  כו'  ישבחוך  ודור  לדור  כתיב  לבוא  לעתיד  אבל 
לעולם ועד, ואין לו הבנה פשוטה לכאורה, אך הנה איתא 
בספרי קבלה ומהם במאו"א שהטעם שישעי' ראה ששה 
ויחזקאל  כו'  כנפיים כמ"ש ששה כנפיים לא' מהם שתים 
לא ראה אלא ד' כנפיים כמ"ש וארבעה כנפיים לא' מהם, 
כנפיים,  שש  ראה  לפיכך  הגולה  קודם  הי'  שישעי'  לפי 
ויחזקאל הי' בתוך הגולה כמ"ש ואני בתוך הגולה לפיכך לא 
ראה אלא ד' כנפיים ואיתא בכתבי האריז"ל ששה תיבות 
וב'  גדפין  ו'  כנגד  הם  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך 
ממילא  ומובן  ע"ש  כו'  הרגל  גדפי  כנגד  ועד  לעולם  תיבין 
תיבין  ב'  ג"כ  חסר  גדפין  ב'  שחסר  הגלות  בזמן  שעתה 

לעולם ועד, ועוד עי' בתניא.
חסר  רועים  אחיך  והנה  שכתב  הרבות  כוונת  יובן  ובזה 
ר"ת  בשכ"ם  בגלות  בצער  שרוים  שישראל  בזמן  הפי'  ו'' 
ידוע  שהנה  והפי'  חסר,  תיבין  וב'  גדפין  ד'  כנגד  בשכ"מ 
תתאה  יחודא  הוא  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  דברוך 
והיינו בחי' ביטול חיצוניות )עיין בד"ה להבין הקושיא הנזכר 
ובזמן הגלות אין הביטול בשלימות  בתחלת ספר התניא( 
אבל לעתיד לבוא כתיב לדור ודור כו' לא ימיש לעולם ועד 
היינו ב' תיבין כנגד ב' גדפין, והיינו שיהי' הביטל בשלימות 
באלף  אבל  התחתון  עדן  גן  בחי'  השביעי  באלף  והיינו 
מלך  הדר  התענוגים  במתיקות  פנימי  ביטול  יהי'  השמיני 

הח' כתיב חכמה והוא ענין בחי' ראי' כו' וד"ל.
אור התורה עמוד תתתלח

את  שמר  ואביו  אחיו  בו  ויקנאו   – יז  לז, 
הדבר

דבר  “ואת  כתיב  יאמר  הדבר.  את  שמר  ואביו  ב. 
את  שמר  “ואביו  של  הכוונה  זו  י(  י,  )שמואל-א  המלוכה" 
לרמז  אפשר  עוד  יוסף.  של  המלוכה  את  ששמר  הדבר", 
ולכך  דוד,  בית  מלכות  הוא  מלוכה  של  שהשורש  דידוע 
תרע"א  מספרו  במילואו  מלכות  מדת  שהוא  אדנ"י  השם 
זהו רות(,  וד,  ון,  יוד, זהו תרע"א. לף. לת.  נון,  )אלף, דלת, 
על שער מתרגם התרגום תר"ע ומרמז שמלכות בית דוד 
אדנ"י  של  והמילוי  המלכות,  כל  של  והשער  השורש  הוא 
ויוסף  מספרו רו"ת לרמז שמלכות בית דוד יצאה מרו"ת, 
שהי' התחלה וראשית של מלכות ישראל נכלל בו גם הכח 
של מלכות בית דוד, והוא עתיד להיות בסוף של שם אדנ"י 
ועתיד להתגלות משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ונרמז ואביו 

שהוא  אדנ"י  שם  של  המילוי  שהוא  רות,  ס"ת  את,  שמר 
המלוכה.

מהר"ש מבעלזא

לז, כ – ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד 
הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה 

יהיו חלומתיו

ג. ונראה מה יהיו חלומותיו. תמה במדרש אם יהרגוהו 
כן  צוח  הקודש  שרוח  דרשו  ולכך  חלומותיו,  יתקיימו  איך 
נראה דברי מי יקום. ובדרך פשוט יש לומר כי כבר הקשו 
זו  מה  להבל  יוסף  של  חלום  השבטים  חשבו  אם  בממ"נ 
תחבולה,  יועיל  מה  אמת  של  לחלום  חשבוהו  ואם  קנאה 
תחיית  שהגיע  שחשב  הדבר  את  שמר  ואביו  אמרו  אבל 
המתים בימיו ויהי' אמו חי כן הוא במדרש, וחשבו השבטים 
גם על יוסף כן שיהרגו אותו כראוי כי משיח בן יוסף יהרג 
ואח"כ יהי' חי בתחיית המתים וימלוך, וכך חשבו על יוסף 
ואז  המתים  בתחיית  יהי'  ואח"כ  יהרגוהו  ששם  בעצמו 
יפסק ממנו  כי אחר התחי'  והי' טעמם  יתקיימו חלומותיו 
זוהמת היצר הרע ולא יצוץ זדון ירבעם ויחלש כחו, וזה הי' 
לעתיד  כמו  הכל  שאז  יחשבו  לטובה  והכל  באמת  ענינם 

לבא.
תפארת יהונתן1

יהודה לתמר כלתו שבי  ויאמר  יא –  לח, 
אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר 
פן אמות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית 

אביה

ד. ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד 
יגדל שלה בני. הה"ק ר' יצחק מרַאדוויל אמר, כי אביו הה"ק 
רי"מ ]ר' יחיאל מיכל, המגיד מזלָאטשוב[ זצלל"ה נראה לו 
בחלום בעת שינת הצהרים של שבת ואמר לו, האם ידעת 
בני חביבי את ביאור הכתוב, וענה ואמר: לא ידעתי פירושו, 
וביאר לו בהקיץ: ויאמר יהודה, הוא הקב"ה, שם בן ארבע 
שבי  )זוה"ק(,  ישראל  כנסת  הוא  כלתו,  לתמר  אותיות, 
עד כי יגדל  אלמנה בית אביך, היינו להיות ישראל בגלות, 
לציון וסופי תיבות של של"ה  שכינתו  המחזיר  של"ה ר"ת 
הוא יתגדל ויתקדש שמיה, ודפח"ח )ספר שמועות טובות, 
שאמר לו זאת המופלג הישיש מו"ה צבי הירש, אשר שמע 

אלה הדברים מפיו הקדוש זי"ע(.
מים רבים עמוד קד

1( ר' יונתן אייבשיץ ז"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישב

גם במשך כל ימי השבוע, החל מיום ראשון, שהוא היותר רחוק מיום השבת, צריכה להיות כבר ההכנה ליום השבת.
משיחת י"ג כסלו, ה'תשכ"ז
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑ עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְִֵֵֶַַַָָ
ּבדר וחׁשּובים קצרה,àותֹולדֹותיו ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפרׁש
ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת
לפני  חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻארּכה,
ּדֹורֹות  ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּמקֹום
ּוכׁשּבא  ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמאדם
אברהם  ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלנח
מׁשל  ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקּצר

ּבחֹול  ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמרּגלית
ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכֹוברֹו

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי ּדבר (הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", "וּיׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחר:

מּמּפּוח  יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ'אנה

ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּל

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי יֹוסף",ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻ

יֹוצא  ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּוכתיב:

יׁשן  ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה .)מּיֹוסף ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּכנען", ּבארץ אביו מגּורי ּבארץ יעקב "וּיׁשב הּפסּוק ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ׁשּיעקב  – יעקב" "וּיׁשב מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמפרׁש
ארצּיים. ּבעניינים "ּבארץ", ועּכבה יׁשיבה ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיה
"אֹוגר  (מּלׁשֹון "מגּורי" – ללּקט ּבכדי זאת? עׂשה ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹולּמה
ּבּדברים  ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות את – ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּבּקיץ")

ׁשּבּׁשמים. ל"אביו" ּולהעלֹותם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּגׁשמּיים
זה  הרי ירידה, היא ּבארץ והעּכבה ׁשהיׁשיבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואף־על־ּפי

ועליה. לתֹוספת ּבאים על־ידי־זה ודוקא ׁשעה, לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרק
– ּכנען" "ּבארץ ׁשּכתּוב ּכנעןוזהּו ּוכמֹו מסחר, מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

היא  הּמסחר והנהגת ה'", ּבבית עֹוד ּכנעני יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ"ולא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו כן, לאחרי להרויח ּכדי ּכסף מֹוציאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתחילה

עֹוד". ונֹוסף מפּזר ְְֵֵַָ"יׁש
מּזה: ִֶַָָההֹוראה

עבֹודתֹו אּלא ּדוקא, ּגדֹולים ענינים לחּפׂש צרי לא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹיהּודי
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות לברר ללּקט, להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָצריכה

העֹולם. ּבעניני ְְְְִִִֵֶָָָׁשּנמצאים
אביו  "אביו", ּבׁשביל – זאת לעׂשֹות צריכים מה ְְְֲִִִִִִִִַַָָֹּובׁשביל
"מה  לדבֹורה, נמׁשלּו יׂשראל רז"ל ּוכמאמר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּבּׁשמים.

ּכ לבעליה, מסּגלת מסּגלת ׁשהיא מה ּכל הּזאת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדבֹורה
הם  ּומעׂשים־טֹובים מצוֹות מסּגלין ּׁשּיׂשראל מה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
על־מנת  עבֹודה לא היינּו, ׁשּבּׁשמים", לאביהם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמסּגלים
ּכּולּה העבֹודה אּלא ּברּוחנּיּות, אֹו ּבגׁשמּיּות ּפרס ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלקּבל

ׁשּבּׁשמים. לאביו להיֹות ְְְִִִִֶַַָָָצריכה
ּפנּיֹות  ("זי ("אריינכאּפן יתערבּו ׁשּלא ּבעצמֹו לפעֹול ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹּובכדי
ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבענינים עבֹודה על־ידי זה הרי – ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודה

יכ  אזי והּׂשגה, הבנה ׁשל נעלים ּבענינים עֹוסק ֹולים ּכאׁשר ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפנּיֹות, ללא נקּיה, ּתהיה ׁשעבֹודתֹו ּובכדי ּפנּיֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹלהתערב

ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבעניינים ּפׁשּוטה עבֹודה על־ידי זה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהרי
אנׁשים  ׁשל ׁשהּפׁשיטּות אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ְְְְֲִִִֵֶֶַַָּוכדברי
ּבּנּדֹון־ כן ּוכמֹו העצמּות, ּפׁשיטּות עם מתקּׁשרת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּפׁשּוטים
עם  מתקּׁשרת ּפׁשּוטים, ּבענינים העבֹודה ּפׁשיטּות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָּדידן:

העצמּות. ְְִַָּפׁשיטּות
ּבני־יׂשראל  נקראים ׁשּבגללּה קּבלת־עֹול, ׁשל הּמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוהי
עֹול. קּבלת הּוא צבא איׁש ׁשל ענינֹו ּכי - הוי'" "צבאֹות ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבׁשם
ׁשּבכדי  – אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ּב"וּיׁשב הּפׁשט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
אביו  ּבׁשביל רק ּתהיה עבֹודתֹו ׁשּכל ל"אביו", ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָלהּגיע
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סי ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i oey`x meil inei xeriy
על־ידי  ּדוקא, מגּורי" "ארץ על־ידי זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבּׁשמים,
נעלמֹות  ׁשאז ,ּפׁשט'לע ּוללא חכמֹות ללא ּפׁשּוטה, ְְְְְְְֲֶֶֶֶָָָָָֹֹעבֹודה

"אביו". עם ההתקּׁשרּות ונעׂשית הּפנּיֹות, ְְְְֲִִִִֵַַַַָָּכל
ענין  ׁשעל־ידי מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הֹוראה ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ...וזֹוהי
"יׁש ּכנען", "ּבארץ – אזי אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ"וּיׁשב
מרויח  והּירידה הּפיזּור ׁשעל־ידי היינּו, עֹוד", ונֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמפּזר

ּבגׁשמּיּות. ּופרנסתֹו ּברּוחנּיּות ְְְְְִִַַַָָָָָּפרנסתֹו
אדֹוני  אל אבֹוא אׁשר "עד – אחר־ּכ ׁשּפֹועלים ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָועד
וחּיּות, קּבלת־עֹול ּבדר הּבירּורים עבֹודת ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׂשעירה",
הּפרטי  מׁשיח ּביאת ּפֹועלת הּנפׁש, ּבפנימּיּות ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּמּגעת
"ועלּו – הּכללי מׁשיח לביאת הכנה ּגם וזֹוהי ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָאצלֹו,

עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְִִִִֵֶַַָמֹוׁשיעים
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i"yx£·˜ÚÈ ˙B„Ïz ‰l‡∑ ּתֹולדֹות ׁשל יעקב,áואּלה ≈∆…¿«¬…ְְֲֵֶֶַֹ

וגלּגּוליהם  יּׁשּוביהם יּׁשּוב.âאּלה לכלל ׁשּבאּו עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
עלֿידיֿ וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָסּבה
ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָזה
ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשל

יעקב  ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: ּביֹוסף ãאּגדה ְְֲֵֵַַַָָָָָֹ
ּדברים: ּכּמה לא מּפני יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל אחת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

אּלא  לבן אצל איקֹונין äּברחל עבד זיו וׁשהיה ,å ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּדֹומה  ליֹוסף יֹוסף ארע ליעקב ּׁשארע מה וכל :æלֹו, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

וזה  להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָזה
רּבה'. ּב'בראׁשית הרּבה וכן להרגֹו, מבּקׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאחיו

ּבֹו נדרׁש ּבׁשלוה,çועֹוד ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
יֹוסף  ׁשל רגזֹו עליו  ליׁשב èקפץ  מבּקׁשים צּדיקים . ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

לּצּדיקים  ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְְִִַַַַַַָָָָָֹּבׁשלוה,
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,i"Wx oFWl dfe ,'awri zFclFY lW¤§©£Ÿ§¤§©¦
aizM Kkl ,wEqRd lr oiIvn Fpi`e§¥§©¥©©¨§¨§¦
,wEqRd oFWlM 'dN`' `le 'dN`e'§¥¤§Ÿ¥¤¦§©¨
iaEXi zFAqe ilEBlB dN` xnFlM§©¥¤¦§¥§¦¦¥
,mihaXd EpiidC ,awri lW zFclFYd©¨¤©£Ÿ§©§©§¨¦
ici lre ,'ebe dpW dxUr raW oA sqFi¥¤§©¤§¥¨¨§©§¥
E`vi KM xg`e ,mixvnl E`A sqFi¥¨§¦§©¦§©©¨¨§
iR lr s`e .l`xUi ux`l E`aE mXn¦¨¨§¤¤¦§¨¥§©©¦
zFclFY dN`'A dfA `vFIM EpivOW¤¨¦©¥¨¤§¥¤§

'wgvi(h"i d"k lirl)aEzMd ligzdW , ¦§¨§¥¤¦§¦©¨
ligzde ,'wgvi zFclFY dN`'A§¥¤§¦§¨§¦§¦
`le ,mzcil mcFw Fl ExTW mixwOA©¦§¦¤¨¤¥¨¨§Ÿ
xTirC xnFl Wi ,i"Wxl df dWwEd§¨¤§©¦¥©§¦©
iaEXiA ligzdC `kd i"Wx ziiWEw§©©¦¨¨§¦§¦§¦¥
zFclFY dN`' azM KM xg`e awri©£Ÿ§©©¨¨©¥¤§

:Ktidl xnFl Fl did ,'ebe 'awriâipRn ©£Ÿ¨¨©§¥¤¦§¥
mixMfp eizFclFY lW aEXi oi`W¤¥¦¤§¨¦§¨¦
okl ,ivge mihaW ipW lW wx dxFYA©¨©¤§¥§¨¦¨¥¦¨¥

:mdilEBlbe i"Wx hwpã,xnFl dvx ¨©©¦§¦§¥¤¨¨©
lW zFclFY `N` Wxtl `A `NW¤Ÿ¨§¨¥¤¨¨¤
azMX dnE ,eizFclFY iaEXi `le awri©£Ÿ§Ÿ¦¥§¨©¤¨©
lMW xnFl ,'sqFi awri zFclFY dN`'¥¤§©£Ÿ¥©¤¨
ixdW ,sqFi mW lr `xwp eizFclFY§¨¦§¨©¥¥¤£¥
lgxn oA cilFIW lgx lW FzAg ipRn¦§¥¦¨¤¨¥¤¦¥¥¨¥
KM xg`e ,mipFW`xd mipW raW car̈©¤©¨¦¨¦¦§©©¨
cilFde d`l z` Fl ozpe FzF` dOix¦¨§¨©¤¥¨§¦
lgx Fl dpzp KM xg`e ,mipA dPOn¦¤¨¨¦§©©¨¨§¨¨¥
dz`xW oeiM dX`l DzgtW ddlA¦§¨¦§¨¨§¦¨¥¨¤¨£¨
ddlAn mB cilFde mipA Dl oi`W¤¥¨¨¦§¦©¦¦§¨
dRlf mB d`l Fl dpzp KM xg`e ,mipÄ¦§©©¨¨§¨¥¨©¦§¨
,mipA cilFd dPOn mbe dX`l DzgtW¦§¨¨§¦¨§©¦¤¨¦¨¦
cInE sqFi z` lgx dcli KM xg`e§©©¨¨§¨¨¥¤¥¦©
xFfgl oall awri xn` sqFi clFPWM§¤©¥¨©©£Ÿ§¨¨©£
lMW `vnp oM m`e ,eizFa` mFwn l ¤̀§£¨§¦¥¦§¨¤¨
sqFi zAiqA `N` Eid `l eizFclFY§¨Ÿ¨¤¨§¦©¥

:lgxn clFPdä`de ,xn`Y m`e ©¨¥¨¥§¦Ÿ©§¨
,sqFi hwp dOle lgxn `A iOp oinipA¦§¨¦©¦¨¥¨¥§¨¨¨©¥
`l FzcFar xTir mFwn lMn xnFl Wie§¥©¦¨¨¦©£¨Ÿ
xn`PW FnM sqFi liaWA `N` did̈¨¤¨¦§¦¥§¤¤¡©

lirl(d"k 'l)z` lgx dcli xW`M idie' §¥©§¦©£¤¨§¨¨¥¤
,'ebe 'ipgNW oal l` awri xn`Ie sqFi¥©Ÿ¤©£Ÿ¤¨¨©§¥¦

:lirl iYWxitcMåhwp `lC `de ¦§¥©§¦§¥§¨§Ÿ¨©
lirl hwPW FnM 'mipR xYqlw' i"Wx©¦§©§¥¨¦§¤¨©§¥

(mdxa` d"c h"i d"k)iAB zFclFY zWxtA ©§¨¨§¨¨©§©¥
dnFC didW wiIC i"WxC mEXn ,wgvi¦§¨¦§©¦¦¥¤¨¨¤
i"Wx WxitcM 'mipwf' aizkCn Fl¦¦§¦§ª¦¦§¥¥©¦

KEnqA('b wEqR),'oipFwi` eif' hwp Kkl , §¨¨§¨¨©¦¦¦
lwe ,'oipFwi` eif' oFwixhFp 'mipwf'C¦§ª¦§¦¦¦¦§©

:oiadlælMdW zFclFYd ,xn` EN`M §¨¦§¦¨©©¨¤©Ÿ
`Ed awri lW odW odilr micirn§¦¦£¥¤¤¥¤©£Ÿ

lirl i"Wx WxiRW FnM ,sqFih"i d"k) ¥§¤¥¥©¦§¥
(mdxa` d"coA wgvi zFclFY dN`e' iAB ©§¨¨©¥§¥¤§¦§¨¤

rxi` FCal `EdW mEXn F` ,'mdxa ©̀§¨¨¦¤§©¥©
Erci df ipRnE ,awril rxi`X dn Fl©¤¥©§©£Ÿ¦§¥¤¨§

:FpA `EdW lMdçdOl i"Wxl dWwC ©Ÿ¤§§¨¤§©¦¨¨
:'ebe 'ux`A awri igie' aizM `lŸ§¦©§¦©£Ÿ§¤¤

è(awri zlgp)mFwn lkaC aB lr s` , ©£©©£Ÿ©©©¦§¨¨
aEzMW mEXn `Ed oM axd WxtOW¤§¨¥¨©¥¦¤¨

'ld`d gzR aWi `Ede' FnM ,xqglirl) ¨¥§§¥¤©¨Ÿ¤§¥

('` g"i'eke 'aWi hFle' F` ,('` h"i lirl)dn , §¥§¥©
WFxcl mFwn oi`W `kd oM oi`X¤¥¥¨¨¤¥¨¦§
xg` aizkCnC xnFl Wi ,'eke 'WTiA'¦¥¥©§¦¦§¦©©
Fl oi`W ,'sqFi awri zFclFY dN`' KM̈¥¤§©£Ÿ¥¤¥
xnFl Fl did F` ,'awri aWIe' mr xWw¤¤¦©¥¤©£Ÿ¨¨©
oM lr ,'eke 'oaE`x awri zFclFY dN`'¥¤§©£Ÿ§¥©¥
'sqFi awri zFclFY dN`'W Wxtl `Ä§¨¥¤¥¤§©£Ÿ¥
lW daWgOd dniIwzp `NW EnxB̈§¤Ÿ¦§©§¨©©§¨¨¤
eilr utw' azMX dnE .'eke 'aWIe'©¥¤©¤¨©¨©¨¨
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ליׁשב  מבּקׁשים אּלא הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמה

הּזה'? ּבעֹולם Ú¯.ּבׁשלוה ‡e‰Â∑עֹוׂשה ׁש היה ְְֶַַָָָ¿««ֶֶָָ
נערּות  ּכדי éמעׂשה ּבעיניו, ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן : ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָ

יפה  נראה ·Ï‰‰.ׁשּיהיה ÈaŒ˙‡∑ ורגיל ּכלֹומר, ְְִִֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְִַָ
ּבניּֿבלהה  והּוא ëאצל אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

¯Ú‰.מקרבן  Ì˙acŒ˙‡∑ רֹואה ׁשהיה רעה ìּכל ְְָָ∆ƒ»»»»ֶֶָָָָָ
לאה ּבאחיו  אֹוכלין îּבני  ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

לקרֹותן  הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָאבר

העריֹות  על וחׁשּודים על .ð'עבדים', לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָ
ולא  ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן ñאבר ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹ

חי  לאחיהם אכלּוהּו ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּסּפר  העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'עבדים':

וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא לׁשֹון ∑Ì˙ac.עליהם: ּכל ְֲֲִֵֵֶֶַָָֹƒ»»ְָ
ּבהם  לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדּבה

מסּפר  היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים "ּדֹובב (שיר ְֵַָָָָƒ»ְֵ
יׁשנים  ."ׂשפתי ְְִִֵֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr l jxk zegiy ihewl)

יֹוסף ׁשל רגזֹו עליו ב)קפץ לז, אפׁשר (רש"י אי לכאֹורה, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ליׁשב  יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלֹומר
הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי – ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלוה
נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּכדי
ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא על מּיֹוסף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבפרידה

יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹויׁש
ׁשּיעקב  צר היה ולא ליֹוסף, יעקב ּבין הּפרידה ּבעצם ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּדי
זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלא

ּבׁשלוה.רגזֹו( לׁשבת רצֹונֹו מּצד לֹו ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

minkg izty

,FNW aixe zFwFlgOd WExiR ,'Ffbẍ§¥©©£§¦¤
'EfBxY l`' FnM(c"k d"n oOwl)FnEBxYW §©¦§§§©¨¤©§

(l`)[`l]:oFvpzzé`Ede' ,ok `l m`C ©¨¦§§§¦Ÿ¥§
:Dil dOl 'xrpë(awri zlgp)xWt` i`C , ©©¨¨¥©£©©£Ÿ§¦¤§¨

dUFr didW cg` oipr `EdW Wxtl§¨¥¤¦§¨¤¨¤¨¨¤
uEg ike ,ddla ipA lv` zExrp dUrn©£¥©£¥¤§¥¦§¨§¦

dUFr did `l mdl:'eke `N` ,ìwiIC ¨¤Ÿ¨¨¤¤¨¦¥
FnM ,'mzAC sqFi `vFIe' aizM `lCn¦§¨§¦©¥¥¦¨¨§

milBxn iAB aEzMW(a"l b"i xAcOA) ¤¨©¥§©§¦©¦§¨

did' azM dfl ,'ux`d zAC E`ivFIe'©¦¦©¨¨¤¨¤¨©¨¨
,did zn` FYrcNW xnFl dvx ,'d`Fx¤¨¨©¤§©§¡¤¨¨
xnFl dvFx ,'`aIe' o`M aizM Kkl§¨§¦¨©¨¥¤©
eia` iptA oziiedM mixaCd `iadW¤¥¦©§¨¦©£¨¨¨¦§¥¨¦
dn xaC xnF` did `le ,d`x xW`M©£¤¨¨§Ÿ¨¨¥¨¨©
aizM milBxn iAB la` ,d`x `NX¤Ÿ¨¨£¨©¥§©§¦§¦
mi`ivFn EidW xnFl dvx ,'E`ivFIe'©¦¨¨©¤¨¦¦

:oANn mixwW mixaCîiR lr s` §¨¦§¨¦¦¦¨©©¦
Wi ,'eig` z`' aizM mzq `xTaC§©§¨§¨§¦¤¤¨¥
ipA z` axwn did sqFIW oeikC xnFl©§¥¨¤¥¨¨§¨¥¤§¥
Ki` eipirA mirWx Eid m`e ,zFgtXd©§¨§¦¨§¨¦§¥¨¥
adF` did `EdW cFre ,oaxwn did̈¨§¨§¨§¤¨¨¥
:odilr dACd did `l i`CeA odNWð ¤¨¤§©©Ÿ¨¨©¦¨£¥¤

awri ipAW xnFl okYi K`idC ,dWwe§¨¤§¥¨¦¨¥©¤§¥©£Ÿ
mFlWe qg i`e ,z`f lr oicEWg Eidi¦§£¦©Ÿ§¦©§¨
Wie ,df lr sqFi Wprp dOl `Ed zn ¡̀¤¨¨¤¡©¥©¤§¥
,df lr oicEWg Eid `l i`CeC xnFl©§©©Ÿ¨£¦©¤
Kkl ,xaCA drFh did sqFIW `N ¤̀¨¤¥¨¨¤©¨¨§¨

dn lr xaCA oiIrl Fl didW Wprp¤¡©¤¨¨§©¥©¨¨©©
d`Fx didW igd on xa` lr ocWgX¤£¨¨©¥¤¦©©¤¨¨¤
oicre dhgWPW dndAn Elk`W ozF`¨¤¨§¦§¥¨¤¦§£¨©£©¦
oeikC ,Dlk`l xYEnC zqMxtn§©§¤¤§¨§¨§¨§¥¨
xaq `Ede ,dxiYn dhigW dhgWPW¤¦§£¨§¦¨©¦¨§¨©
on xa` ied oiicr zqMxtOW onf lMW¤¨§©¤§©§¤¤£©¦¨¥¥¤¦
oA oilkF`W d`Fx didW F` ,igd©©¤¨¨¤¤§¦¤
ENit`e ,FO` zhigWA xYEOW drEwR§¨¤¨¦§¦©¦©£¦
on dhigW Kixv oi`e ,lFcB xFW `EdW¤¨§¥¨¦§¦¨¦
did `Ede ,oir zi`xn ipRn `N` oiCd©¦¤¨¦§¥©§¦©¦§¨¨
KixvC oeiM `Ed igd on xa`W xEaq̈¤¥¤¦©©¥¨§¨¦
dn lre ,oir zi`xn mEXn dhigW§¦¨¦©§¦©¦§©©
FWExiR ikd ,zFgtXd ipaA ElflGX¤¦§§¦§¥©§¨¨¦¥
dRlfe ddlA ipal oi`xFw EidW ipRn¦§¥¤¨§¦¦§¥¦§¨§¦§¨
EidW did mzpeEke ,'zFgtXd ipA'§¥©§¨§©¨¨¨¨¨¤¨
`Ed zn` dfe ,d`le lgxl micArEWn§§¨¦§¨¥§¥¨§¤¡¤
wEqRd mB ixdW ,zFgtXd ipA EidW¤¨§¥©§¨¤£¥©©¨
ExwCn xaFq did `Ed la` ,oM m`xw§¨¨¥£¨¨¨¥¦§¨
EclFPW mzpeEM 'zFgtXd ipA' Edl§§¥©§¨©¨¨¨¤§
lW mdipA oM m` ,ExxgYWPW mcFw¤¤¦§©§§¦¥§¥¤¤
dnE ,miprpM micar Epiid zFgtW§¨©§£¨¦§©£¦©
,FWExiR ikd ,zFixrd lr ocWFg didX¤¨¨§¨©¨£¨¨¦¥

ol `niiwC(.'r oiWECiw)oiWOYWn oi` §©§¨¨¦¦¥¦§©§¦
xg` mc`W xnFl FpFvxE ,dX`A§¦¨§©¤¨¨©¥
sqFie ,Wi` zW`A WOYWdl xEq`̈§¦§©¥§¥¤¦§¥
iwqrA oiWOYWn EidW d`Fx did̈¨¤¤¨¦§©§¦§¦§¥
lr ocWg Kkl ,odOr oYnE `Vn©¨©¨¦¨¤§¨£¨¨©

`dC ,FciA did zErh la` ,zFixrd̈£¨£¨¨¨¨§¨§¨
oi` opixn`CEpiid dX`A oiWOYWn §¨§¦©¥¦§©§¦§¦¨©§

zvigx oFbM ,dAig lW mixaC `weC©§¨§¨¦¤¦¨§§¦©
la` ,dHOd zrSde eilbxe eici eipR̈¨¨¨§©§¨§©¨©©¦¨£¨
`Vil F` dAig lW opi`W mixaC x`W§¨§¨¦¤¥¨¤¦¨¦¨
`pn xn`Y m`e .xYEn mdOr oYile§¦¥¦¨¤¨§¦Ÿ©§¨
lM lr ocWFg didW i"Wxl Dil¥§©¦¤¨¨§¨©¨
i"WxC xnFl Wie ,mixaC zWlXd©§¤§¨¦§¥©§©¦
EpivOW oeiM ,Ff `iWEw uxzn FnvrA§©§§¨¥§¨¥¨¤¨¦
xnFl Wi cFre ,dwl oYWlWaC§¦§¨§¨¨¨§¥©
,deW dxifbl 'drx' 'drx' opitliC§¨§¦©¨¨¨¨¦§¥¨¨¨
oOwl aizkE ,'drx mzAC' `kd aizM§¦¨¨¦¨¨¨¨§¦§©¨

(b"l wEqR)oNdN dn ,'Edzlk` drx dIg' ¨©¨¨¨£¨¨§©§©¨
zlkF`e zqxFC dIgC ,igd on xa ¥̀¤¦©©§©¨¤¤§¤¤
,igd on xa` o`M s` ,ig `EdWM§¤©©¨¥¤¦©©
zWxtA aizkCn opitli micare©£¨¦¨§¦©¦¦§¦§¨¨©

mihRWn('g `"k zFnW)ipirA drx m`' ¦§¨¦§¦¨¨§¥¥
lr i`w oNdlC drx dn ,'dipc £̀Ÿ¤¨¨¨¨¦§©¨¨¥©
opitli zFixre ,zEcar o`M s` ,zEcar©§©¨©§©£¨¨§¦©

oOwl aizkCn('h h"l)Ki`e' sqFi iAB ¦¦§¦§©¨©¥¥§¥
drx dn ,'z`Gd dlFcBd drxd dUr ¤̀¡¤¨¨¨©§¨©Ÿ¨¨¨
lr i`w o`M s` zFixr lr i`w oNdlC¦§©¨¨¥©£¨©¨¨¥©

:zFixrñaYkinl Fl did `lC xnFlM £¨§©§Ÿ¨¨§¦§©
oilkF` Eid `l `dC ,'EhgWIe' llM§¨©¦§£§¨Ÿ¨§¦
`NW iR lr s` Ll xnFl `N` ,FzF`¤¨©§©©¦¤Ÿ
EhgW ikd ENit` Flk`l oivFx Eid̈¦§¨§£¦¨¦¨£

:FzF`b dxez
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i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔ·∑זקנתֹו לעת לֹו ואּונקלֹוס .òׁשּנֹולד ∆¿Àƒְְְְְִֵֶַָ

לּה' הּוא חּכים 'ּבר ועבר ôּתרּגם: מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּדבר לֹו. לֹומסר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה .אחר: ִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ÌÈqt∑(י ּותכלת",(שבת "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון «ƒְְְְְִֵֵֶַַַ

אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" "ּכתנת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹּוכמֹו
צרֹותיו  ׁשם ּולסֹוחרים öעל לפֹוטיפר ׁשּנמּכר : ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּולמדינים ּוליׁש .מעאלים ְְְְְִִִִֵָ

(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

(ä)àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
^BúàŸ«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"nyz dkepg z`f i`ven zgiy itÎlr)

sqFi lW eizFnFlg£¨¤¥

אחר חלֹום עֹוד וּיחלם . . חלֹום יֹוסף ה־ט)וּיחלם (לז, ֲֲֲֲֵֵַַַַַֹֹֽֽ
אל  החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹּבפתרֹון
ּוממהר  האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹּפרעה

לעׂשֹותֹו". ֱֲִַָֹהאלקים
נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹוהקׁשה
ּגם  הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד נתקּימּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ּוברׁשּב"ם. ְְְְְִִִֵַַַָָּבריב"א
ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

זה  ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשני
יתקּים  ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּנׁשנה

ְִִּבמהירּות.
מארעֹות  לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשל  אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון החלֹום ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשֹונים.
הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז יֹוסף, לאלּומת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחיו
והחלֹום  למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ׁשהּגיעּו לפני יֹוסף, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאל
הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף והּירח הּׁשמׁש ּגם ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשני

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה יעקב ׁשּגם לּזמן רמז ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹליֹוסף,
ׁשני  היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָחלֹומֹות

(å)øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
^ézîìç̈¨«§¦

ÏkÓד  ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

minkg izty

(b)òFl clFp oinipA `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¦§¨¦©
xnFl Wie ,sqFIn Fzpwf zrl xzFi¥§¥¦§¨¦¥§¥©
cIn Fl EclFp awri lW eipA lkC mEXn¦§¨¨¨¤©£Ÿ§¦¨
EclFp mipW WWA `dC ,df xg` df¤©©¤§¨§¥¨¦§
onf FA wiqtdW oinipAn uEg mNMª¨¦¦§¨¦¤¦§¦§©
cilFi `NW oixEaq mlFrd Eide ,KFx`̈§¨¨¨§¦¤Ÿ¦
oA' sqFil oixFw Eide ,oA cFr dPOn¦¤¨¥§¨¦§¥¤
oinipA clFPW xg` ENit`e ,'mipEwf§¦©£¦©©¤©¦§¨¦
ElBxEdW KFYn 'mipEwf oA' FzF` E`xẅ§¤§¦¦¤§§

:FAô`wtp i`n dWw oFW`x WExitlC¦§¥¦¨¤©¨§¨
iniA F` Fzpwf zrl clFp m` DPin¦¨¦©§¥¦§¨¦¥
'mBxY qFlwpE`e' xn` okl ,FzEcli©§¨¥¨©§§§¦§¥

oA' xnFl Fl did dWw oicre ,'eke©£©¦¨¤¨¨©¤
xnFl `A `N` ,'mipEwf' i`n ,'FzEpwf¦§©§¦¤¨¨©

'eke oipFwi` eif didW(l"Wxdn): ¤¨¨¦¦¦©©§©

ö`wtp i`nl ,dWw oFW`x WExitl§¥¦¨¤§©¨§¨
zpFzM Fl dUrW `xw xn` DPin¦¨¨©§¨¤¨¨§¤
dPWi l`W zFxFdl mEXn i` ,miQR©¦¦¦§¤©§©¤
ipW liaWA ixdW ,mipAd oiA oal mc`̈¨§¥¥©¨¦¤£¥¦§¦§¥
xzFi sqFi lW zpYM didW mirlq§¨¦¤¨¨ªŸ¤¤¥¥

eig` FA mi`Pwzn Eid deW(:'i zAW), ¨¨¨¦§©§¦¤¨©¨

`l `dC ,`xTd zErnWn df oi`C§¥¤©§¨©§¨§¨Ÿ
zpYM Fl dUr iM eig` E`xIe' aizM§¦©¦§¤¨¦¨¨ªŸ¤
eizFnFlg liaWA i`Ce `N` ,'miQR©¦¤¨©©¦§¦£¨

`ian okl ,FA mi`Pwzn Eid eixacE§¨¨¨¦§©§¦¨¥¥¦
'ek dcB` Wxcnl"Wxdn)(,xnFl dvxe . ¦§©©¨¨©©§©§¨¨©

mixgF'q rxtihF'R oFwixhFp 'miQR'©¦§¦¦¤©£¦
itl xnFl Kixve ,mipic'n mil`rnW'i¦§§¥¦¦§¨¦§¨¦©§¦
zNOn e"ie xqgW dcB`d z`fŸ¨©¨¨¤¨¥¨¦¦©

wEqRA 'mixgFq'(g"k 't oOwl)ExarIe' £¦©¨§©¨©©©§
KixSW ,'mixgFq mipicn miWp £̀¨¦¦§¨¦£¦¤¨¦
`xTA mlrPW s`e ,'mixgFqe' zFidl¦§§£¦§©¤¤§¨©§¨
iOp mlrp `dC ,mixgFQl sqFi zxikn§¦©¥©£¦§¨¤§¨©¦
ok `l m`C ,mipicOl Fzxikn§¦¨©¦§¨¦§¦Ÿ¥

:Dil dOl 'mixgFq'c dxez £¦¨¨¥



ayieסד zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i oey`x meil inei xeriy

(æ)äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

:éúnìàì ïéåçzLzå©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑'אסרן 'מאּסרין ּכתרּגּומֹו: ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְֱִַַָָ

וכן: קכו)עמרין, ּבלׁשֹון (תהלים וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ְְְֲֳִִֵֵָָָֹֹֻ
ּומכריז' נֹוטל 'והאלּמֹות ‡È˙nÏ.מׁשנה: ‰Ó˜∑ ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒ

עמדּה∑vŒÌ‚Â·‰.נזקפה  על .ּבזקיפה ÷לעמד ְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 805 cenr ,b jxk zegiyÎihewl itÎlr)

icEdi Fpi`l icEdi oiA wENgd©¦¥§¦§¥§¦

לי: מׁשּתחוים ּכֹוכבים עׂשר ואחד והּירח הּׁשמׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֽֽֽוהּנה
ט) לז, (פרשתנו

זה  ּדֹומים ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֻּבפרׁשתנּו
ׁשחלם  החלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת וכן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלזה,

ְַֹּפרעה.
אֹודֹות  חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחּלּוק
הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה'אלּומֹות'
חלם  ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני – ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהּכֹוכבים
ז' אֹודֹות חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ז' ְִִֵַַַַַַָָאֹודֹות

הּצֹומח. מין – ֳִִִֵַַׁשּבלים

לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן
– ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיהּודי
"ּפֹוחת  ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרּוחנּיּות.
מּמּנּו). הּפחּות הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, מין (קדם "ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהֹול
נׁשמתֹו־ מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְִִִַַַַַָָָֻוכמסּפר
ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן,
כ"ק  לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחקירֹות,

ּד נ"ע: הריי"צ ׁשּיׁשאדמּו"ר אּלה את רק להפחיד יכֹול זה בר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּיׁש אּלה מה־ּׁשאין־ּכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהם

ּכזה. מּדבר מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד א־ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהם

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר וסּפרֹולאחר ּבפניהם øחזר ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.לאביו «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿«

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

minkg izty

(f)÷(y"nn)oiA wENig Wxtl FzpEM ,©¨¨§¨¥¦¥
,lEtM `Ed dxF`kNW ,'daSp'l 'dnw'¨¨§¦¨¨¤¦§¨¨
dvx 'dnw' WxiR okl ,cg` oipr `EdW¤¦§¨¤¨¨¥¥¥¨¨¨¨
mbe' ,drW itl DzaikXn dtwfp xnFl©¦§§¨¦§¦¨¨§¦¨¨§©
Dcnr lr oM cinY cFnrl 'daSp¦¨¨©£¨¦¥©¨§¨

:oiadl lwe ,dtiwfAg dxez ¦§¦¨§©§¨¦

(i)ø`l oFW`xd mFlgA dOl dWwe§¨¤¨¨©£¨¦Ÿ
sqFIW xnFl Wie ,eia`l FzF` xRiq¦¥§¨¦§¥©¤¥
miklFd zFnFlgd aFx iM rcFi did̈¨¥©¦©£§¦

dRd xg`(:d"p zFkxA)ExzR eig`W oeike , ©©©¤§¨§¥¨¤¤¨¨§
xRql dvx `l ikd mEXn daFhl FzF`§¨¦¨¦Ÿ¨¨§©¥
`NW ipXd mFlgA la` ,eia`l FzF`§¨¦£¨©£©¥¦¤Ÿ

Evx `NW xnFlM ,eig` Fl ExzR̈§¤¨§©¤Ÿ¨
EWiBxd md mB iM ,daFhl FzF` xFYtl¦§§¨¦©¥¦§¦
icM eizFnFlg xn` ikd mEXnC xaCd©¨¨§¦¨¦¨©£¨§¥
FzF` xRql KxvEd ,daFhl Fl ExYtIW¤¦§§§¨§©§©¥
xrbe ,dUr oke ,Fl xFYtl icM eia`l§¨¦§¥¦§§¥¨¨§¨©
eilr d`pU eig` Elihi `NW icM FA§¥¤Ÿ¨¦¤¨¦§¨¨¨



סה ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i ipy meil inei xeriy
מּטיל  ׁשהיה עליו ùלפי B·‡.ׂשנאה ‡B·‰∑ והלא' ְְִִִֶַָָָָָ¬»ֲַֹ

מתה'? ּכבר ׁשהּדברים (ב"ר)אּמ יֹודע היה לא והּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
לבלהה  ּכאּמֹוúמּגיעין ׁשּגּדלּתּו למדּו:(ב"ר), ורּבֹותינּו . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ויעקב àמּכאן  ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין : ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹ

מּלב  הּדבר להֹוציא לכáנתּכּון יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָאמר

ּבטל  הּוא הּׁשאר (ב"ר)ּכ. ְֵַָָָ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ
ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn ± jli`e 161 'nr d"l jxk zegiy ihewl t"r)

!dcizrd dlE`Bl ± "dRvnE oiYnn did"¨¨©§¦§©¤©§¨¨£¦¨

הּדב  את ׁשמר ואביו אחיו ּבֹו "וּיקּנאּו ּבפרׁשתנּו (לז,רּכתּוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
'ׁשֹומר יא) וכן יבֹוא, מתי ּומצּפה ממּתין "היה רׁש"י ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּופירׁש

ֱִאמּונים'".
ּבּדר־הּדרּוׁש: זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

לא  קאי זֹו ּבפרׁשה הּמבֹוארים הענינים ּכללּות אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹידּוע
אּלא  ּפרטּים, ּכאנׁשים ויֹוסף הּׁשבטים אבינּו, יעקב על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹרק
ולא  הּדֹורֹות, ׁשּבכל ּבני־יׂשראל ּכללּות עבֹודת על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹמֹורים

לּבנים סימן ׁשהם אבֹות מעׂשה ּככל לך רק התורה על (רמב"ן ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ו) עם יב, ּכללּות עבֹודת על מרּמזים עצמם ׁשהּדברים אּלא ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

כח)יׂשראל שער פרשתנו עקידה בארוכה .(ראה ְִֵָ
מתי  ּומצּפה ממּתין "היה ׁשּיעקב ּדזה לבאר, יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

ּתמיד  ּומצּפה ממּתין מּיׂשראל אחד ׁשּכל על־זה קאי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיבֹוא"
מהּגלּות. ּבני־יׂשראל ּגאּולת הּגאּולה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָעל

ׁשּכמבֹואר  אמּונים", ׁשֹומר "וכן רׁש"י לׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָּומרּומז
מה  הּוא הּכתּוב ּפירּוׁש אמּונים" "ׁשֹומר הּכתּוב על ְֱִִֵֵַַַַַָָּברׁש"י
הּקדֹוׁש־ּברּו־ ׁשל "לאמּונתֹו ּומצּפים מחּכים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבני־יׂשראל

מהּגלּות. לגאלם" כּו' ְֳֵַָָָהּוא
ׁשהּוא  יֹוסף ׁשל חלֹומֹו לקּיּום ּומצּפה" ממּתין ׁש"היה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָוזה
"מתי  וההמּתנה הּצּפיה הּוא אחיו, ׁשאר על יֹוסף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָמלּוכת

יֹוסף ּבן מׁשיח היינּו יֹוסף, ׁשל מלכּותֹו שם)יבֹוא" עקידה ,(ראה ְְִֵֵֶֶַַַָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמּובא ּדוד, ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּבא

ובכ"מ)ּברז"ל א, רנב, ח"ג א, רסג, בהשמטות זח"א א־ב, נא סוכה .(ראה ְַַ

ß elqk g"i ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤ŸŸ¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑הלכּו ׁשּלא 'את', על לרעֹות âנקּוד עצמן אּלא .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

minkg izty

(l"Wxdn):ùlihn did sqFi ,xnFl dvx ©©§©¨¨©¥¨¨¥¦
`le ,FA xrB Kkl ,Fnvr lr d`pU¦§¨©©§§¨¨©§Ÿ
mFlgd m` eipirA dWwEdW mEXn¦¤§¨§¥¨¦©£
eia`e' aizM eixg` ixdW ,zn` didi¦§¤¡¤¤£¥©£¨§¦§¨¦

:'xaCd z` xnWú,m"`xd dWwd ¨©¤©¨¨¦§¨¨§¥
,rcFi did mlFrl `nliC ,Dil `pn§¨¥¦§¨§¨¨¨¥©
i"Wx WxitcM Epiid DOzn `wC `de§¨§¨§©¥©©§¦§¥¥©¦
cFre ,eilr d`pU Elihi `NW lirl§¥¤Ÿ¨¦¦§¨¨¨§
miriBn mixaCd' iAB dOl dWẅ¤¨¨©¥©§¨¦©¦¦
rcFi did `l awrIW Exn` 'ddlal§¦§¨¨§¤©£ŸŸ¨¨¥©
xnF` did `l df rcFi did ENi`W ,df¤¤¦¨¨¥©¤Ÿ¨¨¥
WEgl Fl did iM ,'dzn LO` `lde'©£Ÿ¦§¥¨¦¨¨¨
mFlg oi` iAB ENi`e ,eipA EWiBxi `OW¤¨©§¦¨¨§¦©¥¥£
`OW cgR `l milhA mixaC `lA§Ÿ§¨¦§¥¦Ÿ¨©¤¨
mixaC `lA mFlg oi`W eipA mB Erci¥§©¨¨¤¥£§Ÿ§¨¦
`N` awri ixaC oi`W Exn`ie milhA§¥¦§Ÿ§¤¥¦§¥©£Ÿ¤¨

uxize .`nlrA dlEAgY KxC¤¤©§¨§¨§¨§¥¥
rcFi awri didC oM m`C ,l"Wxdn©©§©§¦¥§¨¨©£Ÿ¥©
mB i`CeA ,ddlal miriBn mixaCdW¤©§¨¦©¦¦§¦§¨§©©©
iElY dGW ipRn mircFi Eid eipÄ¨¨§¦¦§¥¤¤¨
dnA mANn `ivFd dn oM m`e ,`xaqA¦§¨¨§¦¥©¦¦¦¨§©
azMX dnE ,'ebe '`Fap `Fad' xn`X¤¨©£¨©¤¨©
dvx ,'xaCd z` xnW eia`e' KM xg ©̀©¨§¨¦¨©¤©¨¨¨¨
mFlg oi`W FciA dlAw didW xnFl©¤¨¨©¨¨§¨¤¥£

milhA mixaC `lA(.d"p zFkxA)did dfe , §Ÿ§¨¦§¥¦§¨§¤¨¨
:dlATd Erci `l eipaE ,FciA dlAwà ©¨¨§¨¨¨Ÿ¨§©©¨¨

awri DOzn `w dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¨§©¥©©£Ÿ
df rci `l ike ,'ebe '`Fap `Fad' xn`e§¨©£¨§¦Ÿ¨©¤
`N` ,milhA mixaC `lA mFlg oi`W¤¥£§Ÿ§¨¦§¥¦¤¨

:'eke `ivFdláWExiRW mixaFq mdW §¦¤¥§¦¤¥
,WOn FO` lr `N` ltFp Fpi` 'LO`'¦§¥¥¤¨©¦©¨

:'eke mFlg oi`W `N``i dxez ¤¨¤¥£

(ai)âlr cEwp did `l i`C ,WExiR¥§¦Ÿ¨¨¨©
dede ,'o`v'l wEaC 'z`' did ,'z`'¤¨¨¤¨§Ÿ©£¨
eiWkr la` ,o`Sd z` zFrxl FWExiR¥¦§¤©Ÿ£¨©§¨
Fpi` EN`M ded oM m` ,'z`' lr cEwpC§¨©¤¦¥¨¥§¦¥
ied `l oM m`e ,'z`' ixnbl aYkp¦§©§©§¦¤§¦¥Ÿ¨¥
dede eixg`NW daiYl wEaC 'zFrxl'¦§¨©¥¨¤§©£¨§¨¥
,onvr z` Epiid ,'zFrxl Ekld' WExiR¥¨§¦§©§¤©§¨
iR`A `zNn mkWA odia` o`ve§Ÿ£¦¤¦§¤¦§¨§©¥
ixnbl aYkp ied `l i`e .`Ed DiWtp©§¥§¦Ÿ¨¥¦§©§©§¦
,icin DiPin gikFn did `l 'z`' zNn¦©¤Ÿ¨¨¦©¦¥¦¦
,onvr z` zFrxl xninl oilFki i`CeC§©©§¦§¥©¦§¤©§¨
xnFl `Ed `xaq xzFi mFwn lMn la £̀¨¦¨¨¥§¨¨©
`cg DNEkC ,iccdl `Ed wEacC§¨©£¨¥§¨£¨
'z`' aizM `NW iR lr s` ,`zNin¦§¨©©¦¤Ÿ§¦¤
la` ,`Ed xvw `xwnC opixn` ded£¨¨§¦©§¦§¨¨¨£¨
EN`M eilr cEwpe 'z`' aizkC `YWd©§¨¦§¦¤§¨¨¨§¦
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(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑ ּוזריזּות ענוה אֹותֹוãלׁשֹון ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ,. ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑ חברֹון ׁשּנאמר:äוהלא ּבהר, ≈≈∆∆¿ְֱֲֶֶֶַַָָֹ

יג) אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא בּנגב (ב"ר)"וּיעלּו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לקּים  ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל עמּקה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ'מעצה

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר טו)מה "ּכיּֿגר (לעיל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

"זרע ÓÎL‰.יהיה ‡·iÂ∑(יא מּוכן (סוטה מקֹום ְְֲִֶַ«»…¿∆»ָָ
ּדינה,:åלפרענּות  את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻ

ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית מלכּות נחלקה יב)ׁשם א "וּיל(מלכים ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשכמה  ."רחבעם ְְְֶַָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא) זהæ,ט)ׁשּנאמר:ּגבריאל ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

minkg izty

`Ed zEwiaC `lC Ll xnFl ,wgnp `Ed¦§©©§§Ÿ§¥
dOl ok `l m`C ,od mixaC ipW `N ¤̀¨§¥§¨¦¥§¦Ÿ¥¨¨

:eilr cEwpbi dxez ¨¨¨
(bi)ãoM WxiR `l dOle xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¥¥¥

mdxa` mdxa` iAB(`"i a"k lirl)dWn , ©¥©§¨¨©§¨¨§¥¤
dWn('c 'b zFnW)oi` `dC xnFl Wie . ¤§§¥©§¨¥

`dC ,depr oFWlA 'ipPd' xnFl KiIW©¨©¦¥¦¦§£¨¨§¨
l`xUi xn`Ie' aizkcM ,FOr xAC xaM§¨¦¤¦§¦§¦©Ÿ¤¦§¨¥

:'ebe '`ld sqFi l`ci dxez ¤¥£Ÿ
(ci)äFf oi`W il d`xp ,m"`x azM̈©§¥¦§¤¦¤¥

ipRn m`W ,xdA dzid oFxagW di`x§¨¨¤¤§¨§¨¨¨¤¦¦§¥
azM `nliC ,diIlr oFWl DA azMW¤¨©¨§£¦¨¦§¨¨©
DFaB l`xUi ux`W ipRn diIlr oFWl§£¦¨¦§¥¤¤¤¦§¨¥¨©

zFvx`d lMn(:c"p migaf)i"Wx WxitcM ¦¨¨£¨§¨¦¦§¥¥©¦
'ia` l` Elre Exdn' wEqRA'h d"n oOwl) ©¨©£©£¤¨¦§©¨

(Elre d"c`Ed mzii`xC il d`xp `N` , ©£¤¨¦§¤¦¦§¨¨¨

oi`e zFxaTd zial EdEvwdW oeiM¥¨¤¦§§¥©§¨§¥
mFwn `N` zFxaTd zial oivwn©§¦§¥©§¨¤¨§
zFAEzM idlWA aEzMW FnM ,oiWxh§¨¦§¤¨§¦§¥§

(.a"iw)cr xdA `N` Fpi` oiWxh mFwnE§§¨¦¥¤¨¨¨©
aizkCn iOp i` ,FpFWl o`Mb"i xAcOA) ¨§¦©¦¦¦§¦©¦§¨

(`"kDixzA aizkE 'ebe 'ExzIe ElrIe'©©£©¨ª§¦©§¥
(a"k wEqR),'oFxag cr `aIe abPa ElrIe' ¨©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

did ,ipnif ixY 'ElrIe' azke ltM dOl̈¨¨©§¨©©©£§¥¦§¥¨¨
ux`d z` ExEzIe abPa ElrIe' xnFl Fl©©©£©¤¤©¨¤¨¨¤
`aIe ,zng `al aFgx cr oiv xAcOn¦¦§©¦©§§Ÿ£¨©¨Ÿ
cFr aizM ikdl `N` ,'ebe 'oFxag cr©¤§¤¨§¨¦§¦
i`dC ,'oFxag cr `aIe abPa ElrIe'©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§§©
zaWFi dzidW oFxag lr i`w 'ElrIe'©©£¨¥©¤§¤¨§¨¤¤

:il d`xp ,w"Fce ,xdAåok `l m`C ¨¨§¦§¤¦§¦Ÿ¥
xaM ixdW ,Dil irAin 'dOW `aIe'©¨Ÿ¨¨¦¨¥¥¤£¥§¨
mkW `N` ,'mkWA mirFx' aizM§¦¦¦§¤¤¨§¤

.rEcId(l"Wxdn)xnFl Fl did `lC , ©¨©©©§©§Ÿ¨¨©
oFxag wnrn EdglWIe' `N ¤̀¨©¦§¨¥¥¥¤¤§

:'eke `N` ,'Ed`vnIeeh dxez ©¦§¨¥¤¨
(eh)æYrcid' Wi`l sqFi xn` `lCn¦§Ÿ¨©¥¨¦£¨©§¨

xn` wx ,'mirFx md dti` ig` z ¤̀©©¥Ÿ¥¦©¨©
didW DPin rnW ,'il `P dciBd'©¦¨¨¦§©¦¨¤¨¨
DPin rnW 'Wi`' aizkCnE ,K`ln©§¨¦¦§¦¦§©¦¨

.xg` `le l`ixaB `EdW(dix` xEB), ¤©§¦¥§Ÿ©¥©§¥

lM il dOl ,K`ln didW ok `l m`C§¦Ÿ¥¤¨¨©§¨¨¨¦¨
m` il dn ,KxCA drFY didW xERiQd©¦¤¨¨¤©¤¤©¦¦
zErY `lA mdil` dNigYA Kld̈©©§¦¨£¥¤§Ÿ¨
K`ln didW `N` ,`l F` KxCd©¤¤Ÿ¤¨¤¨¨©§¨
l` FriBdl FglW `Ed KExA WFcTde§©¨¨§¨§©¦¤
ok `l m`C ,FzxifB miIwl icM eig ¤̀¨§¥§©¥§¥¨§¦Ÿ¥
`vn `NW oeiM mkXn xfFg did̈¨¥¦§¤¥¨¤Ÿ¨¨

:mzF`fh dxez ¨



סז ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i ipy meil inei xeriy
i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) עצמן .האחוה מן çהּסיעּו »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ

‰È˙c ‰ÎÏ∑ ּדתֹות נכלי ל ׁשּימיתּוèלבּקׁש , ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶַָ
יֹוצא ּבהם. מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

ּפׁשּוטֹו .מידי ְִֵ

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר ∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ,éּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑:יצחק רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְִִַַָָ

הם  ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקרא
מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָאֹומרים

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹחלמתיו",
חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹואי

חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, .ׁשּמּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָ

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑נפׁש מיתה ëמּכת היא זֹו ,. …«∆»∆ִִֶֶַַָ

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

minkg izty

(fi)çdaEWY oipr dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¦§©§¨
WTiA `l sqFi `dC ,Fzl`W lr Ff©§¥¨§¨¥Ÿ¦¥
K`lOde ,md dti` Fl ciBIW `N ¤̀¨¤©¦¥Ÿ¥§©©§¨
iOp sqFi `d cFre ,'dGn Erqp' Fl aiWd¥¦¨§¦¤§¨¥©¦
o`vn `NW oeiM dGn ErqPW rcFi did̈¨¥©¤¨§¦¤¥¨¤Ÿ§¨¨
on onvr EriQd' WxiR okl ,mẄ¨¥¥¥¦¦©§¨¦
l`e Lbxdl oivFxe WExiR ,'deg`d̈©£¨¥§¦§¨§§§©
,oM Wxtl i"Wxl Dil `pnE .mWl KlY¥¥§¨§¨¥§©¦§¨¥¥
ikde ,a"i dIxhnibA 'df' xnFl Wi¥©¤§¦©§¦¨§¨¦
mpi` xnFl dvFx ,a"in Erqp ,FWExiR¥¨§¦¤©¥¨
`le Lbxdl oivFxe a"i EidIW mivFx¦¤¦§§¦§¨§§§Ÿ

Gn Erqp EpiidC ,`"i `N` Eidii` ;d" ¦§¤¨§©§¨§¦¤¦
xnFlM ,'df' zNOn i"Wx zgkFd iOp©¦¨©©¦¦¦©¤§©
ikp` ig` z`' xnF` dY`W dGn Erqp̈§¦¤¤©¨¥¤©©¨Ÿ¦
:deg`d on Erqp md la` ,'WTanè §©¥£¨¥¨§¦¨©£¨

K`lOd Fl xn`W oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¤¨©©©§¨
,deg`d on Erqp xnFlM ,'dGn Erqp'¨§¦¤§©¨§¦¨©£¨
lM `de ,'ebe 'mixnF` iYrnW iM' i`n©¦¨©§¦§¦§¨¨

i`n `kde ,`Ed di`xE mrh zpizp 'iM'¦§¦©©©§¨¨§¨¨©
zFzc ilkp' WxiR okle ,`Mi` di`x§¨¨¦¨§¨¥¥¥¦§¥¨

:'LEbxdi Ki`gi dxez ¥©©§
(gi)élW oFWNd oi`C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¥©¨¤

'ElMpzIe' lr ltFp m"lFgA 'FzF`'§¨¥©©¦§©§
E`Nnzp FpiiprW ,lrRzn oFWl `EdW¤§¦§©¥¤¦§¨¦§©§
.'FzF`' zNnl waC EPpi`e ,milkp§¨¦§¥¤¨¥§¦©
ded ,'ElMpIe' aizM ded i` `nlWA¦§¨¨¦£¨§¦©¦§§£¨
lW oFWNd lr la` ,'FzF`' oFWl xiRW©¦§£¨©©¨¤
`N` 'FzF`' oFWNd ltFp Fpi` 'ElMpzIe'©¦§©§¥¥©¨¤¨
'FY`' FnM 'FzF`' WxiR df lre ,'eil`'¥¨§©¤¥¥§¦
xg` oiklFd m` xnFl dvFx ,w"xigA§¦¥¤©¦§¦©©
'FY`' opixw ded f` oM m` dxFqOd©§¨¦¥¨£¨¨¥©¦
iOp i` ,e"ie xqg aizM `dC ,w"xigA§¦¥§¨§¦¨¥¨¦©¦
,'EpY`' FnM `EdW 'EpzF`' EpivOW oeiM¥¨¤¨¦¨¤§¦¨
'FY`'e ,'FY`' FnM iOp 'FzF`' oM m ¦̀¥©¦§¦§¦
,'eil`' xnFlM 'FOr'e ,'FOr' Epiid©§¦§¦§©¥¨
,'FOr' 'eil`' lW mEBxYd WExitC§¥©©§¤¥¨¦

dxU iIg zWxtA i"Wx WxitcMlirl) ¦§¥¥©¦§¨¨©©¥¨¨§¥

(xW`e d"c 'f c"kxn`p EN`M ded oM m` , ©£¤¦¥¨¥§¦¤¡©
,'eil`'(m"`x)itl WxiR l"WxdnE . ¥¨§¥©©§©¥¥§¦

`le ,xYEin 'FzF`'C i"Wxl dWTW¤¨¤§©¦§§¨§Ÿ
ElMpzIe' `N` xninl Dil ded£¨¥§¥©¤¨©¦§©§
,'FY`' FnM xnFl dvx `N` ,'Fzindl©£¦¤¨¨¨©§¦
FYrcA did sqFi mBW ,'FOr' WExiR¥¦¤©¥¨¨§©§
`lC Ll zFxFdl `A oicre ,EdEbxdIW¤©©§©£©¦¨§§§Ÿ
bFxdl mYrC did mde `EdW `niY¥¨¤§¥¨¨©§¨©£
,'eil`' xn` Kkl ,xg` mc` z ¤̀¨¨©¥§¨¨©¥¨
mYrC did mde `EdW ,sqFil xnFlM§©§¥¤§¥¨¨©§¨
Wie .FpFWl o`M cr ,sqFi z` bFxdl©£¤¥©¨§§¥

:zFxg` zFqxiB cFrhi dxez ¦§£¥
(`k)ë(y"nxdn)dWw ok `l m`C ,§¦Ÿ¥¨¤

Fl oi` sqFi lr aqEOW 'EPMp' zNnC§¦©©¤¤¨©¥¥
okl ,eixg`W 'Wtp' zNnl mElM xEAig¦§§¦©¤¤¤©£¨¨¥
zMn aYkp EN`M Dil dedC WxiR¥¥©£¨¥§¦¦§©©©

:oiadl lwe ,Wtpak dxez ¤¤§©§¨¦



ayieסח zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§
:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«

i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ על העידה הּקדׁש רּוח ¿«««ƒ…ִֵֶַַַָֹ
זאת ìראּובן  אמר ׁשּיבא ׁשּלא אֹותֹו, להּציל אּלא ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבכֹור  'אני אמר: מּׁשם. ויעלּנּו ׁשּבכּלן,îהּוא וגדֹול ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֻ
ּבי' אּלא הּסרחֹון יּתלה .לא ְִִִֶֶַָָֹ

ß elqk h"i iyily mei ß

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑ אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו ðהּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְֱִֶֶַַַ
ּתלמּוד  מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָ"והּבֹור

אבל  ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין נחׁשים ñלֹומר: ְֲִִִֵֵַַָָָ
ּבֹוועקרּבים  כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְִֵַַ

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

minkg izty

(ak)ìxnFl okYi Ki`d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¥¦¨¥©
FzF` EkilWIW xn` Fnvr oaE`xW¤§¥©§¨©¤©§¦
,eia` l` FzF` aiWi `EdW icM xFAA©§¥¤¨¦¤¨¦
oaE`x z` oigiPn Eid `l oM m`C§¦¥Ÿ¨©¦¦¤§¥
did oaE`x lr i`w i`C cFre ,FliSdl§©¦§§¦¨¥©§¥¨¨
azM dOle ,'liS` ornl' xnFl Fl©§©©©¦§¨¨¨©
iYrnW `l ,m"`xd azM .'liSd ornl'§©©©¦¨©¨§¥Ÿ¨©§¦
`Ed rEci iM ,df aFYkl KxvEd dOl̈¨§©¦§¤¦¨©
:'eke oaE`x ixaCn df oi`W Fnvrnî ¥©§¤¥¤¦¦§¥§¥

did KM liaWAW Dil `pn ,dWwe§¨¤§¨¥¤¦§¦¨¨¨
dvFxlFcB ciqg `nliC ,FzF` liSdl ¤§©¦¦§¨¨¦¨

Wie .Wtp zFMdl dvFx did `le did̈¨§Ÿ¨¨¤§©¤¤§¥
igie zWxtA oOwl aizkC ,xnFloOwl) ©¦§¦§©¨§¨¨©©§¦§©¨

('h h"neipA z` awri KxiAW zFkxAA©§¨¤¥¥©£Ÿ¤¨¨
,'rvA dn' xn`W dcEdi z` KxiAW¤¥¥¤§¨¤¨©©¤©
dvFx didW oaE`x z` KxiA `l dOle§¨¨Ÿ¥¥¤§¥¤¨¨¤
FYrcA dide ,lke lMn FliSdl§©¦¦Ÿ¨Ÿ§¨¨§©§
did dcEdi dAxC`e ,eia` l` FaiWdl©£¦¤¨¦§©§©¨§¨¨¨
i`Ce `N` ,FzF` xFMnl dvr ozFp¥¥¨¦§¤¨©©
iM minW mWl FzpEM did `l oaE`x§¥Ÿ¨¨©¨¨§¥¨©¦¦
xnFlM ,FA oFgxQd Elzi `NW m ¦̀¤Ÿ¦§©¦§§©

'eke xFkA dY`(l"Wxdn):bk dxez ©¨§©©§©

(bk)ðm"`xd WxiR ,l"Wxdn azM̈©©©§©¥¥¨§¥

`N` eilr did `NW ,`Ed cg` lMdW¤©Ÿ¤¨¤Ÿ¨¨¨¨¤¨
xn` oke ,miQR lW cg` zpFYMª¤¤¨¤©¦§¥¨©
zpzM df dfi`e ,FYpYM z` aEzMd©¨¤ª¨§§¥¤¤§Ÿ¤
Fl didW xnFl oi`C ,eilrW miQRd©©¦¤¨¨§¥©¤¨¨
`xwp oi`C ,df aB lr df zFpYM iYW§¥ª¢¤©©¤§¥¦§¨
la` .FxUA iAB lrW df `N` zpYMªŸ¤¤¨¤¤©©¥§¨£¨
iYW Fl EidW `N` ,il d`xp `lŸ¦§¤¦¤¨¤¨§¥
iAB lr cg` ,df iAB lr df zFpYMª¢¤©©¥¤¤¨©©¥
z` lwlwi `NW driGd mEXn FxUA§¨¦©¥¨¤Ÿ§©§¥¤
mdipW EhiWtd mde ,miQRd zpzM§Ÿ¤©©¦§¥¦§¦§¥¤
Eide dpFYgYA oifgF` EidW cg`M§¤¨¤¨£¦©©§¨§¨
xn` KklE ,cg`M mdipW oihiWtn©§¦¦§¥¤§¤¨§¨¨©
miQRd zpzM xnFl dvx ,'eilr xW`'£¤¨¨¨¨©§Ÿ¤©©¦
oifgF` EidW mrHde ,xg`d lr xW £̀¤©¨©¥§©©©¤¨£¦
lr `NW Fl zF`xdl icM dpFYgYA©©§¨§¥§©§¤Ÿ©
EUr miQRd zpzM eia` Fl siqFdX dn©¤¦¨¦§Ÿ¤©©¦¨
liaWaE drx FzAC liaWA `N` ,z`fŸ¤¨¦§¦¦¨¨¨¦§¦

:FpFWl o`M cr ,eizFnFlgck dxez £¨©¨§
(ck)ñ,'wx xFAd' aizkCn wiIC i"Wx©¦¦¥¦¦§¦©¥

oi` mipa`e mivr oFbM xaC FA did i`e§¦¨¨¨¨§¥¦©£¨¦¥
FA Eid i` `nlWA ,'wx' `xwp df¤¦§¨¥¦§¨¨¦¨
aizkC xiRW iz` miAxwre miWgp§¨¦§©§©¦¨¥©¦¦§¦
qpMil oMxC miAxwre miWgpC ,'wx'¥¦§¨¦§©§©¦©§¨¦¨¥

la` ,wx EN`M dede ,oiwcQaE oixFgA©¦©§¨¦§¨¥§¦¥£¨
,deW dxifB opitlie ,FA Eid mFwn lMn¦¨¨¨§¨§¦©§¥¨¨¨
zWxtaE ,'min FA oi` xW`' `kd aizM§¦¨¨£¤¥©¦§¨¨©

aizM awr(e"h 'g mixaC)sxU Wgp' ¥¤§¦§¨¦¨¨¨¨
oi`' dn ,'min oi` xW` oF`Ove axwre§©§¨§¦¨£¤¥¨¦¨¥
FA WIW ixiin oNdl xn`pC 'min©¦§¤¡©§©¨©§¥¤¥
WIW ixiin `kd s` ,miAxwre miWgp§¨¦§©§©¦©¨¨©§¥¤¥

,miAxwre miWgp FA(y"nn)d`xp ile , §¨¦§©§©¦§¦¦§¤
`wEIcl 'min FA oi`'C xninl `MilC§¥¨§¥©§¥©¦§¦¨
`wtp i`nC ,FA Eid mipa`e mivrC§¥¦©£¨¦¨§©¨§¨

`N` ,dfA DPinx`W `d zFxFdl `A ¦¨¨¤¤¨¨§¨§¨
ikd ENit`e FA Eid miwiGn ixaC¦§¥©¦¦¨©£¦¨¦
oi`e .oiadl lwe ,FA EdEkilWd¦§¦§©§¨¦§¥
FA Wi miAxwre miWgpC oeiM zFWwdl§©§¥¨¦§¨¦§©§©¦¥
,dlSd Dpi` oaE`x zlSd oM m ¦̀¥©¨©§¥¥¨©¨¨
Wi ,miAxwrde miWgPd EdEzinIW¤§¦©§¨¦§¨©§©¦¥
EidW `N` dGn Erci `l mdW xnFl©¤¥Ÿ¨§¦¤¤¨¤¨
miWgp ENit` FA oi`W oixEaq§¦¤¥£¦§¨¦
xFMnl Evx Ki` ok `l m`C ,miAxwre§©§©¦§¦Ÿ¥¥¨¦§
Fl dUrW qPd E`xW oeiM FzF`¥¨¤¨©¥¤¨¨
`le EwiGd `NW `Ed KExA WFcTd©¨¨¤Ÿ¦¦§Ÿ

FzF` Ezind(m"`x):dk dxez ¥¦§¥



סט ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מים: ּבֹו אין רק כד)והּבֹור (לז, ְִֵֵַָֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא אּלא (בבא מים "אין ְֲִֵֵֶַַָָָ

הרמז: ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹורה".
ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכאׁשר
ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמים",
ּכלֹומר  - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻֻמציאּות
מּדברי  ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתמּלא

והמנּגדים  ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר מתמּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּתֹורה
ְַָֻלקדּׁשה.

הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש על (צוואת ְֲֵֶֶַַַַַַַ
עצמֹו את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסּוק
ּדבר  יׁש ולא עבֹודה־זרה, עֹובד הּוא מּיד ,ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹמהּׁשם־יתּבר

ְָֻממּצע".

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', .ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ

'B‚Â ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ
ּדרּכן  ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּׂשאם?
ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים ּכּנּוסי ∑Î‡˙.נזּדּמנּו ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ִֵָ
וכן: נכאת, קרּוי הרּבה כ)ּבׂשמים ב את (מלכים "וּיראם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּתרּגם  ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית ְְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹּכל
ׁשעוה  והּוא ∑È¯ˆe.לׁשֹון הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְֲַָ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָ

הּקטרת  סּמני עם הּנמנה ׁשמֹו∑ËÏÂ.נטף לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ»…ְִָ
ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹּבלׁשֹון

נּדה  ּבמּסכת ח)אשטרוליזא"ה, .(דף ְִֶֶַָ

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ ּממֹון ּכתרּגּומֹוòמה ,.BÓcŒ˙‡ eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוôונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑ ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְִִִִֵֶַָָ
אל  יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹקּבלת
ׁשהּוא  וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", "נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻאביו",
אלהים  ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ְְְְֱִִִֶֶַַָֹֹׁשמיעת

יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ּבּגן", ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמתהּל
ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את ְְְְְְִֶַַַָָָָֻֻֻ"ׁשמעּתי

קדמי' ׁשמיע .ּוׁשמע, ְְֳִַַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑,אחרת ׁשּירא היא זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒִֶֶַַָָ

הרּבה  ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע.eÎLÓiÂ∑ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ«ƒ¿¿
הּבֹור, מן יֹוסף את יעקב לּיׁשמעאלים,öוּימּכרּוהּוּבני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹ

לּמצרים  והּמדינים לּמדינים .והּיׁשמעאלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָ

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

(ek)ò:dlifB oFWl EdWxtY `l la £̀¨Ÿ§¨§¥§§¥¨
ô,did sFre dIg e`l `d ,uxzl FpFvx§§¨¥¨©©¨¨¨¨

o`M oi`e xFAd l` EdEkilWd `d cFre§¨¦§¦¤©§¥¨
:FzFQkl KixSW mCfk dxez ¨¤¨¦§©

(gk)öElrIe EkWnIe' aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦©¦§§©©£
Eid i`e ,'ExMnIe xFAd on sqFi z ¤̀¥¦©©¦§§§¦¨



ayieע zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy

(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא היה ÷ּובמכירתֹו עסּוק אחר: ּדבר אביו. את «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו øּבׂשּקֹו יצּועי ׁשּבלּבל על .ּובתעניתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?ùאנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
ä-úà eìaèiå:íca úðzk ©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

minkg izty

`de Fxknl mi`Xx Eid K`id mipicOd©¦§¨¦¥¨¨©¨¦§¨§§¨
i`C cFre ,mdNW did `l oicr£©¦Ÿ¨¨¤¨¤§§¦
`lA xFAd on FzF` EkWn mipicOd©¦§¨¦¨§¦©§Ÿ
i`n oM m` ,FzF` ExknE mig`d zrici§¦©¨©¦¨§¦¥©

aizkC df('c d"n oOwl)mkig` sqFi ip`' ¤¦§¦§©¨£¦¥£¦¤
`l md `de ,'dPd izF` mYxkn xW £̀¤§©§¤¦¥¨§¨¥Ÿ
Ekl' aYkinl il dOl cFre ,FzF` Exkn̈§§¨¨¦§¦§©§
Exkn `l `de ,'mil`rnWIl EPxMnpe§¦§§¤©¦§§¥¦§¨Ÿ¨§
,awri ipA lr i`w 'EkWnIe' `N` ,FzF`¤¨©¦§§¨¥©§¥©£Ÿ
mil`rnWie ,mil`rnWIl EdExkn mde§¥§¨©¦§§¥¦§¦§§¥¦
Dil `pn zFWwdl oi`e .mipicOl©¦§¨¦§¥§©§§¨¥
,mipicOl EdExkn mil`rnWiC i"Wxl§©¦§¦§§¥¦§¨©¦§¨¦
dOE` mdW mipcOl FzF` Exkn `nliC¦§¨¨§©§¨¦¤¥¨

aizkcM zxg`('a d"k lirl)ocn z`e' ©¤¤§¦§¦§¥§¤§¨
DPin `wtp i`nl oM m`C ,'oicn z`e§¤¦§¨§¦¥§©¨§¨¦¨
mipicn miWp` ExarIe' aEzMd xiMfd¦§¦©¨©©©§£¨¦¦§¨¦
zxikn oiprl KgxM lr `N` ,'mixgFq£¦¤¨©¨§¨§¦§©§¦©
Exkn mil`rnWIW aEzMd xiMfd sqFi¥¦§¦©¨¤¦§§¥¦¨§
mipcnE mipcOl mipicnE mipicOl FzF`©¦§¨¦¦§¨¦©§¨¦§¨¦
la` .il d`xp ,oiadl lwe ,xtihFtl§¦©§©§¨¦¦§¤¦£¨
cg` mipcnE mipicOW azM m"`xd̈§¥¨©¤¦§¨¦§¨¦¤¨
iOp xiMfd miQR zpzM iAB lirlE ,`Ed§¥©¥§Ÿ¤©¦¦§¦©¦
WxiR o`ke ,dcB`d itl Epiid ,'mixgFq'£¦©§§¦¨©¨¨§¨¥¥

,md cg` mixgFqe mipicOW FhEWR itl§¦§¤¦§¨¦§£¦¤¨¥
wEqRn dWw la` miIqe('` h"l oOwl) §¦¥£¨¨¤¦¨§©¨

,'mil`rnWId cIn 'ebe xtihFR EdpwIe'©¦§¥¦©¦©©¦§§¥¦
minrR xMnPW iR lr s` Wxtl Wi¥§¨¥©©¦¤¦§©§¨¦
mil`rnWIl Epzp `l oicr la` zFAx©£¨£©¦Ÿ¨§©¦§§¥¦
did df gMnE ,FcrA EpzPW mRqM xign§¦©§¨¤¨§©£¦Ÿ©¤¨¨
xzFi geix wx ,mil`rnWId ciA cFr§©©¦§§¥¦©¤©¥
`N` mil`rnWi lW did `l mRqM lr©©§¨Ÿ¨¨¤¦§§¥¦¤¨
ciA oicr x`Wp df gMnE ,mipicn lW¤¦§¨¦¦Ÿ©¤¦§©£©¦§©
d`xp oiadl lwe ,mil`rnWId©¦§§¥¦§©§¨¦¦§¤

:ilhk dxez ¦
(hk)÷oke ,oM Wxtl i"Wx wigCC `d̈§¨¥©¦§¨¥¥§¥

,'eke FTUA did wEqr 'xg` xaC' itl§¦¨¨©¥¨¨¨§©
i`C xnFl Wi ,eiwqrl Fl Kld `nliC¦§¨¨©©£¨¨¥©§¦
Fl i`Xx K`id zEWxd xacl Kld̈©¦§©¨§¥¨©©
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(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂú∑זֹו ¯Ú‰.היא ‰iÁ «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»
e‰˙ÏÎ‡∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ׁשּתתּגרה (ב"ר)נצנצה סֹופֹו ¬»»¿ְְְִִֶֶֶַַָָֹ

ּפֹוטיפר  אׁשת הּקדֹוׁשּֿברּוàּֿבֹו לֹו ּגּלה לא ולּמה . ְִִֵֶַַָָָָָֹ
וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָהּוא?

היה (תנחומא)עּמהם,áלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יצחק אבל ְְֲִִֶַָָָָָָָ
ֿוהּקדֹוׁשּֿברּו אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע

לֹו'? לגּלֹות רֹוצה אינֹו .הּוא ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i jxk zegiy ihewl)

עּמהם להקּב"ה לג)וׁשּתפּו לז, חׁשׁשּו(רׁש"י הּׁשבטים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאחד
אּלא  אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם את ּתלּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכן
ולא  "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכאׁשר
קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ"ּבחרם").

ׁשל  ּבאסּפקלריא "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָסּמן
מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹקדׁש
זה  סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַָלהֹודיעֹו
ׁשהּוא  ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו יֹוסף, את לחּפׂש ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹהלכּו

ַחי.

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה עד âכ"ב מּמּנּו מׁשּפרׁש , »ƒ«ƒִִֶֶַַָָָ
ּבןֿׁשבעֿעׂשרה  "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּירד
ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן וגֹו'", ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹׁשנה
יעקב  ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשבע
קּים  ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלמצרים,

ואם:ãיעקב  אב יז)ּכּבּוד ּבבית (מגילה ׁשהיה ׁשנה כ' ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ
וחצי  ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלבן,
ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבסּכֹות
וסֹופי  הן עלי הן, לי ,"ּבבית ׁשנה עׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ"זהּֿלי

ּכנגּדן  .ללקֹות ְְְִֶָ

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

minkg izty
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i`Ce `N` ,`Ed xzFi F` dpW a"k¨¨¥¤¨©©
WFcTd Fl ciBd `l dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ¦¦©¨
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dn lHan dide lNRzn awri did̈¨©£Ÿ¦§©¥§¨¨§©¥©
,dpW a"k xrvA didIW eilr xfbPX¤¦§©¨¨¤¦§¤§©©¨¨
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:o`M cr ,dpW a"k xrhvdl awri©£Ÿ§¦§©¥¨¨©¨
ã`de KM lr Wprp dOl xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¤¡©©¨§¨

gTile mWl Klil Fl EEv dwaxe wgvi¦§¨§¦§¨¦¥¥§¨§¦©
,dX`(igxfn xESiw)iIgA EpiAx uxize , ¦¨¦¦§¨¦§¥¥©¥§©¥
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did ddXW onGd lM oM¥¨©§©¤¨¨¨¨

:FpFvxAdl dxez ¦§



ayieעב zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑ ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿»¿…»ְְֲִֵַָָ

וׁשבט  ׁשבט ּכל עם נחמיה äנֹולדּו רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
"וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות ְְְֲִֵֶַַָָָָֹאֹומר:
ּולכּלתֹו 'ּבנֹו', לחתנֹו מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכּלֹותיו,

ÌÁ˙‰Ï.'ּבּתֹו' Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מקּבל אדם אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ
ׁשּמת  וסבּור החי על נגזרה åּתנחּומין הּמת ׁשעל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

החי  על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ‡ÈaŒÏ.ּגזרה „¯‡æ∑ ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈∆¿ƒ
'על': ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַּכמֹו:

כא) ב הּדמים",(שמואל ּבית ואל ׁשאּול ד)"אל א (שמואל ְִֵֶֶַָָ
ואל  האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל .חמיה ְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

‰Ï‡L Ï·‡∑ ּבאבלי' הּוא: קבר לׁשֹון ּכפׁשּוטֹו, »≈¿…»ְְְְִִֶֶֶ
ּכל  אתנחם ולא סימן çימי'אּקבר, ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אחד  ימּות לא אם הּגבּורה: מּפי ּבידי מסּור היה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹזה
מבטח ּבחּיי, ּגיהּנם èאני מּבני רֹואה j·iÂ.ׁשאיני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ«≈¿¿

ÂÈ·‡ B˙‡∑,יעקב ׁשל צרתֹו מּפני ּבֹוכה היה יצחק …»ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מתאּבל  היה לא חי ,éאבל ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

אין  ּבנֹותיו" "וכל הּמּלים על ׁשּבפרּוׁשֹו לכ הּסיּבֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאחת
הּמּלה  ׁשּמׁשמעּות יהּודה, רּבי ּבדעת מסּתּפק ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָרׁש"י

– ּכפׁשּוטּה היא ּגם ּבנֹות"ּבנֹותיו" מביא הּוא אּלא יעקב, ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ
מּפני  היא, ל"ּכּלֹותיו", היא ׁשהּכּונה נחמיה, רּבי ּדעת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאת

את  נׂשאּו ׁשהּׁשבטים יֹוצא יהּודה רּבי ׁשל ּפירּוׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלפי
(מן יׁשהאב אחיֹותיהם ּובפׁשטּות נח), לבני הּמּוּתר ּדבר , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ניּתנה, ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל את ׁשמרּו ׁשהּׁשבטים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר,
יעקב. ּבחּיי ְְֲֵַַָֹּולפחֹות

(åì)ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
ô :íéçahä øN äòøt©§½Ÿ©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑ ּבהמֹות .הּמלëׁשֹוחטי ««»ƒְֲֵֵֶֶַ

ß elqk 'k iriax mei ß

çì(à)åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò èiå©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»

minkg izty

(dl)ä`Up cg` lM ,xnFl dvẍ¨©¨¤¨¨¨
dzide eig` mr dclFPW dnF`Yd©§¨¤§¨¦¨¦§¨§¨
gp ipalC ,m`d on `le a`d on FzFg £̀¦¨¨§Ÿ¦¨¥§¦§¥Ÿ©

dexr ied `l a`d on FzFg`oixcdpq) £¦¨¨Ÿ¨¥¤§¨©§¤§¦

(:g"p:å`l awri ike ,zFWwdl iYrnẄ©§¦§©§§¦©£ŸŸ
lr oinEgpY oilAwn oi`W rcFi did̈¨¥©¤¥§©§¦©§¦©
dOl oM m`e ,zn `EdW xEaqe igd©©§¨¤¥§¦¥¨¨
rcFi did `d sqFi lr lA`zn did̈¨¦§©¥©¥¨¨¨¥©
l"fg Exn`X `dC xnFl Wi ,ig `EdW¤©¥©§¨¤¨§£©

(h"d `"k mixtFq zkQn)oilAwn oi`C ©¤¤§¦§¥§©§¦
,zn `EdW xEaqe igd lr oinEgpY©§¦©©©§¨¤¥
oeiM ,awrIn `N` Ecnl `l df xaC̈¨¤Ÿ¨§¤¨¦©£Ÿ¥¨
aNd on gMWp zOdW `id dxifbC¦§¥¨¦¤©¥¦§¨¦©¥
`l awrie eilr oinEgpY oilAwnE§©§¦©§¦¨¨§©£ŸŸ
oilAwn oi`C DPin rnW ,lAiw¦¥§©¦¨§¥§©§¦
iOp ikd oi`e ,'eke igd lr oinEgpY©§¦©©©§¦¨¦©¦

uxiY l"WxdnE .df rci `l awriC§©£ŸŸ¨©¤©©§©¥¥
rcFi Fpi` Fnvr z` xrvn mc`WM§¤¨¨§©¥¤©§¥¥©
`EdW ,i`Cn xzFi Fnvr xrvn `EdW¤§©¥©§¥¦©¤
aWgp Fpi` dGd xrSd lMW xEaq̈¤¨©©©©¤¥¤§¨

:mElklæ`NW ,ipA xEarA ,WExiR ¦§¥©£§¦¤Ÿ
FnM ,'Fl' F` 'lv`' FWxtl wCvi¦§©§¨§¥¤§

'xxBn eil` Kld Klnia`e'(e"k e"k lirl), ©£¦¤¤¨©¥¨¦§¨§¥

''d ip` eil` xn`Ie' FnkE('f e"h lirl): §©Ÿ¤¥¨£¦§¥

çiA miIwzY z`f izEla`W ,WExiR¥¤£¥¦Ÿ¦§©¥¦
,xaTA la` did`W `le ,xaT`W cr©¤¤¨¥§Ÿ¤¤¡¤¨¥©¤¤
:dgnU `le zElia` `l mW oi` iMè ¦¥¨Ÿ£¥§Ÿ¦§¨

zFnW draXn cg` `Ed 'dlF`W' iM¦§¨¤¨¦¦§¨¥
mPdiBl WIW(.h"i oiaExir).(dix` xEB), ¤¥©¥¦¨¥¦©§¥

mipW mPdiBA mc`d oiC iM `Ed mrHd©©©¦¦¨¨¨©¥¦¨§¥
Wcg xUr(i"n a"t zFIcr)eipA lM m`e , ¨¨Ÿ¤¥ª§¦¨¨¨

iWcg xUr mipW cbpM mdW miniIw©¨¦¤¥§¤¤§¥¨¨¨§¥

oi` f` mPdiBA mc`d oiC `EdW dpXd©¨¨¤¦¨¨¨©¥¦¨¨¥
:FA hlFW mPdiBdé`lC i"Wxl dWwC ©¥¦¨¥§¨¤§©¦§Ÿ

FnM 'FzF` JaIe' `N` aFYkl Fl did̈¨¦§¤¨©¥§§§
eizFpA lke eipA lM' lirl aEzMW¤¨§¥¨¨¨§¨§¨
'JaIe' xn`p dOl ,dWw cFre .'Fngpl§©£§¨¤¨¨¤¡©©¥§§
lirl xn`PW FnM 'lA`zIe' xn`p `le§Ÿ¤¡©©¦§©¥§¤¤¡©§¥

(c"l wEqR)df lre .'FpA lr lA`zIe' ¨©¦§©¥©§§©¤
okYi `l wgvi iAbe ,'wgvi df' WxiR¥¥¤¦§¨§©¥¦§¨Ÿ¦¨¥
did `l `EdC ,'lA`zIe' aFYkl¦§©¦§©¥§Ÿ¨¨
oi`e .ig sqFIW did rcFiC lA`zn¦§©¥§¥©¨¨¤¥©§¥

zFWwdlxnFl Wi `OWe ,df rci `pn §©§§¨¨©¤§¤¨¥©
xrvi `NW Fl dNB `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¦¨¤Ÿ§©¥
`NW wx Enixgd `NW itl ,Fnvr z ¤̀©§§¦¤Ÿ¤¡¦©¤Ÿ

:awril zFNblel dxez §©§©£Ÿ
(el)ëhFle ixv i`UFp Fl oinfd m`C§¦¦§¦§¥¢¦¨

(d"k wEqR lirl)lW rx gixn wfEi `NW §¥¨¤Ÿ©¥¥©¨¤



עג ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְִָָָָָָ

ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלכאן
'אּתה  אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו מּגדּלתֹו, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻאחיו

ׁשֹומעים  היינּו - להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָאמרּת
'ל.ËiÂ∑ אחיו ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑ נׁשּתּתף ְ«≈ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִֵַ

.עּמֹו ִ

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚkì∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎ· ‰È‰Â∑ ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, ׁשם ¿»»ƒ¿ƒְֲִֵֵֵַַָ
לׁשֹון: 'ּכזיב', נקרא מּלדת טו)ׁשּפסקה "היֹו(ירמיה ְְְְִִִֶֶֶָָָָ

אכזב", ּכמֹו לי נה)ּתהיה מימיו",(ישעיה יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רּבה' ּוב'בראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹּדאם
ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו "וּתקרא .ראיתי: ְְְְִִִֵַַַָָָ

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,זרעֹו מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְִֶַַָָָ
ער, ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

אֹונן. ׁשל זרעֹומיתתֹו מׁשחית ער היה ּכדי îולּמה ? ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
יפיּה ויכחיׁש ּתתעּבר .ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָָֹ

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ יּקרא הּמת ðהּבן ׁשם .על ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

minkg izty

'eke ztf(mdiNnbE d"c mW i"WxA)oMW lM , ¤¤§©¦¨§©¥¤¨¤¥
zFWtp bxFd icil FzF` `iai `NW¤Ÿ¨¦¦¥¥§¨
`xiaq mEBxYde ,xzFi qE`n `EdW¤¨¥§©©§§¦¨
lr dPEnn didC iR lr s` Dil¥©©¦§¨¨§¤©
`l Fnvr `Ed ,dzin iaIgn mibxFdd©§¦§ª§¥¦¨©§Ÿ

:mbxd` dxez £¨¨
gl(a)ì,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦

dfC xnFl Wie ,WOn iprpM `nliC¦§¨§©£¦©¨§¥©§¤
Epivn `dC ,Fpi`('b c"k lirl)mdxa`W ¥§¨¨¦§¥¤©§¨¨

,ziprpM wgvil `iVdl dvFx did `lŸ¨¨¤§©¦§¦§¨§©£¦
`dIW awril dEvn did wgvi oke§¥¦§¨¨¨§©¤§©£Ÿ¤§¥

mdA xdfp('` g"k lirl)eipA Eid i`CeaE , ¦§¨¨¤§¥§©©¨¨¨
`de xn`Y m`e .dfA oixdfp oM mB©¥¦§¨¦¨¤§¦Ÿ©§¨

lirl(d"l f"l)i"Wx WxiR(lke d"c)iAx §¥¥¥©¦§¨©¦
DPin rnW ,Eid zFIprpM xnF` dingp§¤§¨¥§©£¦¨§©¦¨
xnFl Wie ,zFIprpM oi`UFp EidW¤¨§¦§©£¦§¥©
`AW zxg` dOE` oFbM ixiin lirlC¦§¥©§¥§¨©¤¤¤¨
ziprpM Dpi` zA DzF`C ziprpM lr©§©£¦§¨©¥¨§©£¦
i` o`M la` ,a`d xg` oiklFdC§§¦©©¨¨£¨¨¦
Wi`' aizM `dC ,oM Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¥§¨§¦¦
lwe ,iprpM did Wi`dW rnWn ,'iprpM§©£¦©§©¤¨¦¨¨§©£¦§©

:oiadlb dxez §¨¦

(f)îzigWn opF` didX dn `nlWA¦§¨¨©¤¨¨¥©§¦
oAdC mrHd wEqRd WxtOW FnM§¤§¨¥©¨©©©§©¥
did `l dfe ,zOd eig` mW lr `xwp¦§¨©¥¨¦©¥§¤Ÿ¨¨

:zFUrl dvFxg dxez ¤©£
(g)ð(awri zlgp)xFYql mW Kix`d , ©£©©£Ÿ¤¡¦¨¦§

ikde .mW oiIr ,m"`xde o"Anxd ixaC¦§¥¨©§©§¨§¥©¥¨§¨¦
zOd mW lr `xwp `di oAd ,FWExiR¥©¥§¥¦§¨©¥©¥
aEzMW Edfe ,eia` `Ed zOd EN`M§¦©¥¨¦§¤¤¨
,'Lig`l mW' `le 'Lig`l rxf mwd'¨¥¤©§¨¦§Ÿ¥§¨¦

:mW oiIr ,mixB `nW `lCh dxez §¨§¨¨¥©¥¨



ayieעד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹו,ñּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון ּתמנתה (שופטים וגֹו'", ׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:ò"וּירד היתה ההר ּבׁשּפּוע …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA dcixie dIlr£¦¨¦¦¨©£©

תמנתה: עלה חמי יג)הּנה (לח, ְִִִֵֶָָָֹ
ההר  ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשמׁשֹון

מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, יג.היתה (לח, ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
רש"י) ובפירוש

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש

ולעמד  לנּוח לֹו אי־אפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכאׁשר
ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹומֹו

חס־וׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, אם ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהרי
ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָּוכמֹו־כן
מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאי־אפׁשר

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

minkg izty

(`i)ñxzFq wEqRdC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©¨¥
dlW lCbi cr' aizM dNigYnC ,Fnvr©§§¦§¦¨§¦©¦§©¥¨
DpYil FYrcA didW rnWn ,'ipA§¦©§©¤¨¨§©§¦§¨
oR xn` iM' aizM KM xg`e ,dlWl§¥¨§©©¨§¦¦¨©¤
,Fl DpYil dvx `NW rnWn ,'ebe 'zEnï©§©¤Ÿ¨¨¦§¨
`Ed mrh zpizp i`n 'iM' i`d cFre§©¦©§¦©©©

dwfgEdW xg`nW ,dlrn lX ©̀¤©§¨¤¥©©¤§§¨
xWt` Ki` ziplhwlxg` Fl dPpYIW §©§¨¦¥¤§¨¤¦§¤¨©©

DzF` did dgFC' WxiR df lre ,lCbIW¤¦§©§©¤¥¥¤¨¨¨
iM cr' xn`X dn xnFl dvx ,'WwA§©¨¨©©¤¨©©¦
`NW ,DzF` did dgFC 'ipA dlW lCbi¦§©¥¨§¦¤¨¨¨¤Ÿ
aEzMX dnE ,Dl F`iVdl FYrcA did̈¨§©§§©¦¨©¤¨

lr mrh zpizp `Ed ,'zEni oR xn` iM'¦¨©¤¨§¦©©©©
WxtnE ,'eke FYrcA did `l dOl df¤¨¨Ÿ¨¨§©§§¨¥

:'eke 'zEni oR xn` iM'ai dxez ¦¨©¤¨
(bi)òlirlC aB lr s`e(a"i wEqR)aizM §©©©¦§¥¨§¦

i"Wx WxitE 'lrIe'(mW)wEaC 'lrIe'C ©©©¥¥©¦¨§©©©¨
df WxiR `l dOl oM m` ,'dzpnY' mr¦¦§¨¨¦¥¨¨Ÿ¥¥¤



עה ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy
ואם  ההר". "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן ּבכל ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּקדׁש,
"ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָינּוח

ְַָחס־וׁשלֹום.
היתה  ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזה

ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹיֹוׁשבת",
ירידה  ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָָָעלּיה
אֹו ּבירידה אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָהיא.

ֲִַָּבעלּיה.

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥̧©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהôּכּסתה יּכיר LzÂ·.ׁשּלא «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆
ÌÈÈÚ Á˙Ùa∑ ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ׁשעל öּבפתיחת ¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר ׁשל (סוטה ּבפתחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

אבינּו לראֹותֹו,÷אברהם מצּפֹות עינים Èk.ׁשּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָƒ
¯'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk עצמּה∑‡˙‰ הפקירה לפיכ »¬»ƒ»«≈»¿ְְְִִִַָָָ

מתאּוה  ׁשהיתה יהּודה, ּבנים øאצל מּמּנּו .להעמיד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ ׁשּיֹוׁשבת ּבפרׁשת ùלפי ««¿¿∆»¿»ְְִֶֶֶַָָ

Èt‰.ּדרכים  ‰˙qÎ Èk∑.ּולהּכירּה לראֹותּה יכל ולא ְִָƒƒ¿»»∆»ְְְִִַָָָֹֹ
ּבבית  ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי רּבֹותינּו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּומדרׁש

צנּועה  היתה חׁשדּה,úחמיה לא לפיכ. ְְְֲִִָָָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר «≈≈∆»∆«∆∆ִֶֶֶָָָָָ

דשטורני"ר  לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר .אל ְֲִִֶֶֶֶַַָָ
‡pŒ‰·‰∑'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ּבלׁשֹון  לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה ְְְְְְִִֵֶַַָָָלׁשֹון
נתינה  ללׁשֹון קרֹובים הזמנה, ׁשל אֹותן ואף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָנתינה.

.הם  ֵ

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»
:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ
:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

minkg izty

lr i`w 'lrIe' `nliC xnFl Wi ,lirl§¥¥©¦§¨©©©¨¥©
mFwn xdl dlr xnFlM ,'Fp`v iffFB'§¥Ÿ§©¨¨¨¨¨
iffFB lr cFnrl ,mirFxd mW EidW¤¨¨¨¦©£©§¥

:oiadl lwe ,Fp`vci dxez Ÿ§©§¨¦
(ci)ôKEnqA aizkCn(e"h wEqR)iM' ¦¦§¦§¨¨¦

df xMfEd xaMW rnWnC ,'dipR dzQk¦§¨¨¤¨§©§©¤§¨§©¤
:dlrnlömikxC ipXW itl §©§¨§¦¤§¥§¨¦

Kixv ,o`kl dfe o`kl df zFhXRzn¦§©§¤§¨§¤§¨¨¦
KxC dfi`A opFAzdl mipir gFYtl¦§©¥©¦§¦§¥§¥Ÿ¤¤
:mipir zgizR ,'mipir gzR' Epiide ,Kli¥¥§©§¤©¥©¦§¦©¥©¦

÷,Epia` mdxa` lW FxawA ,WExiR¥§¦§¤©§¨¨¨¦
rxGn Wi` Dl oOCfIW dllRzde§¦§©§¨¤¦§©¥¨¦¦¤©
`Ede ,EPOn mipA cinrdl icM mdxa ©̀§¨¨§¥§©£¦¨¦¦¤§

dhFqC `Ow wxtA l"fx xn`n(.'i):ø ©£©©©§¤¤©¨§¨
icbA dWale dxfg KM xg` ixdW¤£¥©©¨¨§¨§¨§¨¦§¥
dzid zEpf liaWA m`e ,DzEpnl ©̀§§¨§¦¦§¦§¨§¨

icbA zWaFle zxfFg dzid `l dUFr¨Ÿ¨§¨¤¤§¤¤¦§¥
,DzEpnl`(l"Wxdn):eh dxez ©§§¨©©§©

(eh)ùmrh zpizP dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©§¦©©©
dipR dzQMW liaWA ike ,dfl df¤¨¤§¦¦§¦¤¦§¨¨¤¨
oeiM `id drEpv dAxC` ,dpFf didY¦§¤¨©§©¨§¨¦¥¨
itl' WxiR okl ,dipR z` dzQMW¤¦§¨¤¨¤¨¨¥¥¥§¦
iM' xn` KM xg`e .'eke 'zaWFIW¤¤¤§©©¨¨©¦
,DxiMd `l df ipRnE ,'dipR dzQk¦§¨¨¤¨¦§¥¤Ÿ¦¦¨
.dpFfl DaWFg did `l DxiMd EN`W¤¦¦¦¨Ÿ¨¨§¨§¨
,dpFGd lr `A Ki` dcEdi ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥¨©©¨
ElAwe EniIw mdipaE zFa`d `d̈¨¨§¥¤¦§§¦§

mdilrlr xar K`id oM m`e ,dxFYd £¥¤©¨§¦¥¥¨¨©©
'dWcw didz `l'C e`l(g"i b"k mixaC). ©§Ÿ¦§¤§¥¨§¨¦

sqkA DWCTW xWt` uxiY m"`xde§¨§¥¥¥¤§¨¤¦§¨§¤¤
.`nlrA qEItl `Ed icBde ,xhWA F`¦§¨§©§¦§¦§¨§¨
d`iaA DzF` WCiwC xnFl Wi iOp i ¦̀©¦¥©§¦¥¨§¦¨

xn`C `de ,dil` `A oiWECiw mWlE§¥¦¦¨¥¤¨§¨§¨©
`xnBA(:a"i oiWECiwA oiIr)o`n ilr sivg ©§¨¨©¥§¦¦£¦¨©©

la` ,micrA Epiid ,d`iaA WCwnC¦§©¥§¦¨©§§¥¦£¨
Eid micr e`l `kde ,xYEn Dpial FpiA¥§¥¨¨§¨¨©¥¦¨
`NW F` ,FWtpM `EdW Edrx `N ¤̀¨¥¥¤§©§¤Ÿ

aEzMd xn`W Edfe ,did eiptA(f"h wEqR) §¨¨¨¨§¤¤¨©©¨¨

i"Wx WxitE '`P dad'(mW)ipikd' ¨¨¨¥¥©¦¨¨¦¦
il WCwzdl xnFlM ,'KYrce Knvr©§¥§©§¥§©§¦§©¥¦
`l'C e`lC Dil `xiaq iOp i` ,d`iaA§¦¨¦©¦§¦¨¥§©§Ÿ
zil`xUie l`xUiA 'dWcw didz¦§¤§¥¨§¦§¨¥§¦§§¥¦
`N` dxEq` Dpi` zizEkC ,xn`p¤¡©§¦¥¨£¨¤¨

:opAxCnú(aFh waC)ded ok `l m`C , ¦§©¨¨¤¤§¦Ÿ¥£¨
zrWaE xEACd zrWA DxiMdl Dil¥§©¦¨¦§©©¦¦§©
dzNiB oM xg`l i`Ce iM ,WinWYd©©§¦¦©©§©©¥¦§¨
'EpizFAx WxcnE' xn` Kkl ,dipR̈¤¨§¨¨©¦§©©¥

:'ekfh dxez



ayieעו zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑וׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'àּבּה מתּכּסה zÂ‰¯.ׁשאּתה …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

BÏ∑ּבֹו ּכּיֹוצא ּבֹו,áּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת ּבּה חֹותם ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָטּבעת
יח) לח, ּבדּבּורֹו.(רש"י יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּתמר

חפצים  ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכן

(ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻנפֹוצים,
" - חׁשיבּות) .ׁשאּתהלאֹות . ּבּה מתּכּסה ׁשאּתהחֹותם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ָּבּה".

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

minkg izty

(gi)àmBxzn dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§©§¥
EpiidC ,'Kzwfr' 'LnzFg' lr mEBxYd©©§©¨§¦§§¨§©§
df lre ,aizM 'mzFg' `de ,zrAHd©©©©§¨¨§¦§©¤
dnE .'DA mzFg dY`W zrAh' WxiR¥¥©©©¤©¨¥¨©
,'KRWFW' 'LlizR' lr iOp mBxzOX¤§©§¥©¦©§¦§¦¨
,aizM 'LlizR' `de ,LzlnU EpiidC§©§¦§¨§§¨§¦§§¦

dQMzn dY`W LzlnUe' WxiR df lre§©¤¥¥§¦§¨§¤©¨¦§©¤
iAB aizkC 'lizR' iAB xnFl dvx ,'DÄ¨¨©©¥§¦¦§¦©¥

'dQkY xW`' DiA aizM zivivmixaC) ¦¦§¦¥£¤§©¤§¨¦

(a"i a"kdY`W LzEqM' iOp ikd oM m`e ,§¦¥¨¦©¦§§¤©¨
:'eke 'dQMznái"Wxl dWwC ,WExiR ¦§©¤¥§¨¤§©¦

xninl Dil ded ,'Fl xdYe' aizM dOl̈¨§¦©©©£¨¥§¥©

'iPOn dwcv' FnM 'EPOn'(e"k wEqR oOwl), ¦¤§¨§¨¦¤¦§©¨¨

'Fl' `N` ,'dxArzp iPOn' i"Wx WxitE¥¥©¦¦¤¦¦§©§¨¤¨
.'eke eizFCinA Fl dnFCW xnFl dvFx¤©¤¤§¦¨
,miwiCve mixFAbC oiPn zFWwdl oi`e§¥§©§¦©¦§¦¦§©¦¦

:YwRn EdiiPin idC xnFl Wihi dxez ¥©§¥¦©§©§©§



עז ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwzâ∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה È‰‰.מה Ôt ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆
Êe·Ï∑ עֹוד ּתבּקׁשּנה ּגנאי,ãאם ויהיה הּדבר יתּפרסם »ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

עֹוד  לעׂשֹות עלי מה ּדברי äּכי ÈzÁÏL.לאּמת ‰p‰ ְְֲִִֵֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ

‰ È„b‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשרּמה לפי «¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ
ּבגדי  אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשהטּביל

.(ב"ר)עּזים  ִִ

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ורּבֹו(נדה ראׁשֹון ׁשל רּבֹו ¿ƒ¿…√»ƒְִֶֻֻ
ׁשלם åׁשל  ואמצעי חדׁשים",æאחרֹון "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון , ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש מנֹות",(אסתר "ּומׁשלֹוח ְְְְֳִִִֵֶַַָָ
ירחּיא' 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", ."מׁשלח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ

ÌÈeÊÏ מעּברת ∑‰¯‰ ּדבר: הרה",çׁשם "אּׁשה ּכמֹו , »»ƒ¿ƒְְִֵֶֶָָָָָֻ
ּכחּמה" "ּברה מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ּוכמֹו: אפרים אמר ְַַָָָ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ

היתה  ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּכהן,,èמּׁשּום ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּדנּוה  לפיכé ּבׂשרפה. ְְִִֵָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

היא  אביה את נאמר "ׁשּלא להלכה, ּפֹוסק הּזקן ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדמֹו"ר
ּבפני  ּוכׁשהעידּו והתראה ּבעדים ּכׁשּזינתה אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמחּללת
ּתמר  את דנּו ּכיצד הּׁשאלה: מתעֹוררת זה לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרין".
ׁש"את  מּפני רק לּה מּגיע זה עֹונׁש הרי ּכהן? ּכבת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלׂשריפה
עדים  ּכלל היּו לא ּתמר אצל ואילּו מחּללת", היא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאביה

סנהדרין? ּבפני עדּות מסירת ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹוהתראה,

אפרים  "אמר הּמּלים הֹוספת על־ידי רׁש"י מבהיר זה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָקֹוׁשי
ּבׁשיטתֹו, נֹוקט מקׁשאה אפרים מאיר": רּבי מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמקׁשאה
ּבענין) אֹו ּבּזמן (ּבמציאּות, ּביֹותר רחֹוק הּקׁשר ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאף
וכּו', ּבעדים ׁשּלא זינתה ּכאׁשר אף ולכן קּיים, הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדין
– ּדינּה נפסק ולכן מחּללת", היא "אביה זאת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבכל

ותּׂשרף". ְִִֵָָ"הֹוציאּוה

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»
:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

minkg izty

(bk)âDl ozp xaM `dC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨§¨¨©¨
WxiR df lre ,'Dl gTY' aizM dOle§¨¨§¦¦©¨§©¤¥¥

:'DNW didi'ãDl giPIW liaWA `le ¦§¤¤¨§Ÿ¦§¦¤©¦©¨
:mdl oFiGA df `di oFaxrdäFpFvx ¨¥¨§¥¤¦¨¨¤§

dn ,'iYglW dPd' aEzMX dn ,xnFl©©¤¨¦¥¨©§¦©
ikdC WxtnE ,dlrnNX` `Ed mrH©©©¤§©§¨§¨¥§¨¦
ip` gxkEn ixdW xn`Y m` ,xn`ẅ¨©¦Ÿ©¤£¥§¨£¦

Dl glW`W iYxn` ixdW KklicB §¨¤£¥¨©§¦¤¤§©¨§¦
'iYglW dPd ,'eke ilr dn iM' ,miGr¦¦¦¨¨©¦¥¨©§¦
ilr dn iM' siqFdl gxkEde .'ebe§§©§¦¦¨¨©
ipRn ,'iYglW dPd' mcFw 'zFUrl©£¤¦¥¨©§¦¦§¥
xn`Od zEwiaC mrh oi` df zlEfAW¤§©¤¥©©§¥©©£¨
lwe ,'iYglW dPd' xn`nl 'Dl gTY'¦©¨§©£©¦¥¨©§¦§©

:oiadlck dxez §¨¦
(ck)åxMip Fpi` clEdW iR lr s ©̀©¦¤©¨¨¥¦¨

WilW `EdC miWcg dWlW cr `N ¤̀¨©§¨¢¨¦§§¦
dcliC `kid iNin ipd ,DxEAr ini lW¤§¥¦¨¨¥¦¥¥¨§¨§¨
draWl dcli xnY la` ,drWzl§¦§¨£¨¨¨¨§¨§¦§¨

aizkCn miWcg(f"k wEqR oOwl)zrA idie' ¢¨¦¦¦§¦§©¨¨©§¦§¥
FnM 'dini E`lnIe' aizM `le ,'DYcl¦§¨§Ÿ§¦©¦§§¨¤¨§
zWxtA i"Wx Wxitcke ,dwax iAB©¥¦§¨§¦§¥¥©¦§¨¨©

zFclFY(E`lnIe d"c c"k d"k lirl)did Kkl §§¥©¦§§§¨¨¨
:miWcg dWlW mcFw xMip clEdæm`e ©¨¨¦¨¤§¨¢¨¦§¦

`nliC ,i"Wxl Dil `pn xn`YŸ©§¨¥§©¦¦§¨
oFxg`de mlW ipXde oFW`xd ,`kti ¦̀§¨¨¦§©¥¦¨¥§¨©£
did `l oFW`xd F` ,mlW did `lŸ¨¨¨¥¨¦Ÿ¨¨
Wie ,minlW Eid iWilXde ipXde mlẄ¥§©¥¦§©§¦¦¨§¥¦§¥
miWcg ipW wx didi `l oM m`C xnFl©§¦¥Ÿ¦§¤©§¥¢¨¦
`l cg` Wcgn ixdW ,mini dxUre©£¨¨¨¦¤£¥¥Ÿ¤¤¨Ÿ
lW WilW `EdW mini dxUr wx didi¦§¤©£¨¨¨¦¤§¦¤
`EdW oeiM 'Wcg' `xwp Fpi` dfe ,WcgŸ¤§¤¥¦§¨Ÿ¤¥¨¤
WlWnM' xn`w `xwE ,Wcg lW hErin¦¤Ÿ¤§¨¨¨©§¦§
miWcg dWlW xnFlM ,'miWcg¢¨¦§©§¨¢¨¦
oi`W xWt`C WxiR m"`xde .minlW§¥¦§¨§¥¥¥§¤§¨¤¥
wx ,xEAr ini WilWA xMip xAErd̈¨¦¨¦§¦§¥¦©
aFxe mlW irvn`e oFW`x aFxW¤¦§¤§¨¦¨¥§
FAxC minlW miWcg dWlWM iWilW§¦¦¦§¨¢¨¦§¥¦§ª

:minxFB miWcgC mEXn FNkMçFpFvx §ª¦¨¢¨¦§¦§
,cizr oFWl 'dxd' Ep`vOW itl ,xnFl©§¦¤¨¨¨¨§¨¦

FnM(`"i f"h lirl),'oA Yclie dxd KPd' §§¥¦¨¨¨§Ÿ©§§¥
`EdW ikd xninl KiIW `l `kde§¨¨Ÿ©¨§¥©¨¦¤
`idW mdl xn`i inC ,cizr oFWl§¨¦§¦Ÿ©¨¤¤¦

`EdW WxiR okl ,dxd zFidl dcizr£¦¨¦§¨¨¨¥¥¥¤
:xaC mWèmW `dC ,FYA `weC e`l ¥¨¨©©§¨¦§¨¥

dpW miXng oA awri didWM zn xaM§¨¥§¤¨¨©£Ÿ¤£¦¦¨¨
,mipW xUre d`n oAn xzFi `Ed dYre§©¨¥¦¤¥¨¨¤¤¨¦

:FYgRWOn `N`édOl xn`Y m`e ¤¨¦¦§©§§¦Ÿ©¨¨
dzid d`EUp e`l `d ,dtixUA DaiIg¦§¨¦§¥¨¨©§¨¨§¨
Dpi` odM zaE ,dzid dqxF`n `l mbe§©Ÿ§¨¨¨§¨©Ÿ¥¥¨
F` d`EUp `idWM `N` dtixUA¦§¥¨¤¨§¤¦§¨

dqEx`(:'p oixcdpq)dwEwf dzidX dnE , £¨©§¤§¦©¤¨§¨§¨
maile`l `N` dzid dzin zA e`l §¨¨©©¦¨¨§¨¤¨©

'dvEgd zOd zW` didz `l'CmixaC) §Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¨¦

('d d"kdzinA dEpC KklC xnFl Wie ,§¥©¦§¨¨¨§¦¨
Evxti `NW zFIxAd lr miI`l icM§¥§©¥©©§¦¤Ÿ¦§§
dzinA dEpcC oeike ,Elwlwie xFCd©¦©§§§¥¨§¨¨§¦¨
x`WA Epivn `dC ,dtixUA dEpC̈¨¦§¥¨§¨¨¦¦§¨
mB dfe .dtixUA DpiC odM zaC mFwn̈§©Ÿ¥¦¨¦§¥¨§¤©
dEpC Kkitl' WxiRW i"Wx zrC oM¥©©©¦¤¥¥§¦¨¨¨
.m"`xd WxiRW FnkE ,'dtixUA¦§¥¨§¤¥¥¨§¥
diEpR `lde dWwe ,azM l"WxdnE©©§©¨©§¨¤©£Ÿ§¨
mai zxnFWC xnFl Wie ,dzid̈§¨§¥©§¤¤¨¨

:dziddk dxez ¨§¨



ayieעח zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy
"ּבׁשלהּובי  הּזהר ּבספר נאמר ותּׂשרף" "הֹוציאּוה הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
ׁשעל־ הּגלּות). על־ידי טהרה (=ּבׁשלהבת ּבגלּותא" ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָטיהרא
– לּגלּות ּכהן", איׁש "ּבת הּנקראת הּנׁשמה, ירידת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹידי
אפילּו ּבגּוף, למּטה ירידתּה על־ידי וכן ּבגלּותא", ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ"הֹוציאּוה
"ּבׁשלהּובי  מתעֹוררת היא קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּזמן
הּנקרא  לּקּב"ה, האהבה אׁש ּברׁשפי "ותּׂשרף", – ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָטיהרא"

ֵֹ"ּכהן".
ׁשל  ּבמּצב נמצאת ּכבר ׁשהּנׁשמה ּכיון מּובן: ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו
יכֹולה  היא ּכיצד אביה, מּבית יצאה היא ְְִִִִִֵֵַָָָָָָ"הֹוציאּוה",
הּוא: על־ּכ ההסּבר אׁש? ּכרׁשפי ּבאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלהתעֹורר
הּנׁשמה  ׁשׁשֹורׁש ּכיון – מאיר" רּבי מּׁשּום מקׁשאה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"אפרים
והירידֹות  הּׁשינּויים ּכל על־אף הרי מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
"ּבת  ּתמיד נׁשארת היא "הֹוציאּוה", ּכדי עד ּבּה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיחּולּו

"ותּׂשרף". ׁשל רגׁש אצלּה ּומתעֹורר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹּכהן",
יהּודה  "וּיאמר הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּגם מּובן זה ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלפי

ותּׂשרף": ְִִֵָָהֹוציאּוה
– "הֹוציאּוה ׁשל ּבמּצב זאת ּבכל נמצאת ׁשּלמּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
צרי "ותּׂשרף" ׁשל הענין אצלּה ׁשּיתעֹורר ּוכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבגלּותא",
זקּוקים  ּולפיכ ּבגלּות, ׁשאינּנּו הּנׁשמה עצם ּבּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתּגּלֹות
הּמּגיעה  עֹול וקּבלת הֹודאה ׁשל לעבֹודה "יהּודה", ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָלדרּגת

ׁשּבּגּוף. ּבּנׁשמה ּגם זאת ּומגּלה הּנׁשמה ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעצם
ּתמ  לגּבי ׁשהיּו ההפּוכֹות" ה"סברֹות ׁשּתי יּובנּו ר:ּבכ ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ּדין  להיֹות צרי "ּכּלת ּתמר ׁש"זנתה ׁשּמּפני סברּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתחילה
יצאה  מּכן ּולאחר ּבגלּותא. – הּזהר ּכפירּוׁש "הֹוציאּוה", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשל
יצאּו ּומאּתי "מּמּני ּבת־קֹול עצמֹו זה ּתמר למעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבקׁשר
ּכדי  נגרם ׁשהּמעׂשה ּביׂשראל", מלכים להעמיד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּדברים...

ּגאּולה. ׁשענינֹו מׁשיח, ועד וכּו' ּפרץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּולד
ּכדי  היא חטאינּו" "מּפני הּגלּות ּתכלית הּוא: לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָההסּבר
האֹור  יתרֹון יתּגּלה הּגלּות חׁשכת וזיּכּו ּבירּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעל־ידי

העתידה. ְֲִַָָָּבּגאּולה
ּתמר  ׁשל ּפעּולתּה נחׁשבה הענין ׁשּבתחילת למרֹות ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּולפיכ
"הֹוציאּוה  להיֹות צריכה ׁשּתֹוצאתֹו ׁשלילי, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָלמעׂשה
ההֹודאה  עבֹודת יהּודה, ׁשל העבֹודה ׁשּלאחר הרי ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָּבגלּותא",
מתעֹוררים  ("הֹוציאּוה") הּגלּות ׁשעל־ידי לכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּגֹורמת
מתּגּלה  אז – ("ותּׂשרף") יּתיר" ּבחילא והאהבה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ"הּצּמאֹון
ּביׂשראל", מלכים להעמיד הּדברים... יצאּו ּומאּתי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁש"מּמּני
וכּו' ּפרץ יּולד ׁשּמּכ עליֹונה, ּכּונה מלכתחילה ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש
הּגבּולֹות, ּכל את ׁשּיפרֹוץ לפניהם", הּפֹורץ ל"עלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָועד
ירידת  לפני וכן הּבית, ּבזמן ׁשהיּו ההגּבלֹות את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאפילּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא – למּטה ְְְְְִֵַַַָָָָָָָהּנׁשמה

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.ŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆

‰ÈÓÁ∑ אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא »ƒ»ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
'אם מעּברת', אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֻ

אלּבין  ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה. מעצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָיֹודה

לאדם  לֹו 'נֹוח אמרּו: מּכאן לכבׁשן ëּפניו'. ׁשּיּפילּוהּו ְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל אין ∑‰Œ¯k‡.האׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ«∆»ֵ

ּתאּבד  ואל ּבֹורא 'הּכרֿנא ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא ì'נא' ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ
נפׁשֹות' .ׁשלׁש ְָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆî∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑.מעּברת היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְִֶֶֻ
קֹול  ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָורּבֹותינּו

ׁשהיתה  לפי הּדברים, יצאּו ּומאּתי 'מּמּני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָואמרה:
מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצנּועה

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו  ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

minkg izty

(dk)ëdn `nliC ,olpn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨¦§¨©
oicrC mEXn dcFn dzid `l xnYX¤¨¨Ÿ¨§¨¨¦©£©¦
,xrFA W` did `le W`l dEliRd `lŸ¦¦¨¨¥§Ÿ¨¨¥¥
,dcFn dzid xrFA W`d did m` la £̀¨¦¨¨¨¥¥¨§¨¨
zFtqFYA mY EpAx WxitC xnFl Wie§¥©§¥¥©¥¨©¨

'adGd' wxR(aizkC d"c .h"p `rivn `aA) ¤¤©¨¨¨¨§¦¨¦§¦

`EdW ,s"l` xqg 'zvEn `id' aizkCn¦¦§¦¦¥¨¥¨¤¤
'oFIvA W` zSIe' oFWNn(`"i 'c dki`)m` , ¦§©©¤¥§¦¥¨¦

xrFA did W`dW DPin rnW oM¥§©¦¨¤¨¥¨¨¥

Kkl ,dcFn dzid `l ikd ENit`e©£¦¨¦Ÿ¨§¨¨§¨
:'eke 'Exn` o`Mn' WxiRì`l `id ¥¥¦¨¨§¦Ÿ

`N` ,Eid zFWtp WlXW zrcFi dzid̈§¨©©¤¨§¨¨¤¨
,WlW EidW zn`d itl df hwp i"Wx©¦¨©¤§¦¨¡¤¤¨¨
.zFWtp iYW wx dxn` `l `id la £̀¨¦Ÿ¨§¨©§¥§¨
`Ed i"Wx zgkFdC l"Wxdn WxitE¥¥©©§©§¨©©¦
'`p' azM dOle ,'ebe '`p xMd' aizkCn¦¦§¦©¤¨§¨¨¨©¨
dNigYA F` aYkinl Dil ded ,rvn`Ä¤§©£¨¥§¦§©©§¦¨
dNigYn i"Wx wCwcn okle ,sFQA F`©§¨¥§©§¥©¦¦§¦¨

cFre ,LOn dxd ip`W 'xMd' dxn`̈§¨©¤¤£¦¨¨¦§§
zxg` dWTA cFre xnFlM ,'`p' dxn`̈§¨¨§©§©¨¨©¤¤
xnFlM ,dxizid WtPd cA`Y `NW¤Ÿ§©¥©¤¤©§¥¨§©
dWlW cA`Y `NW ,ixacl dcFYW¤¤¦§¨©¤Ÿ§©¥§¨

:FpFWl o`M cr ,zFWtpek dxez §¨©¨§
(ek)î'iPOn dwcv'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨§¨¦¤¦

,EPOn xzFi zwCv dzid `idW rnWn©§©¤¦¨§¨©¤¤¥¦¤
`id m` o`M dfA DPin `wtp i`nE©¨§¨¦¨¨¤¨¦¦

.`l F` zwCv xzFi(awri zlgp)dwcv , ¥©¤¤Ÿ©£©©£Ÿ¨§¨



עט ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k iying meil inei xeriy
ּביׂשראל' מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה .ּומּׁשבט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

‰Èz˙Œ‡Ï ÔkŒÏÚŒÈk∑ אׁשר על עׂשתה ּבדין ּכי ƒ«≈…¿«ƒ»ְְֲִִֶַָָ
ּבני ðלא  לׁשלה BÚ„.נתּתיה ÛÒÈŒ‡ÏÂ∑יׁש ְְְִִֵַָָֹ¿…»«ֵ

'לא  אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', 'לא ּפסק',ñאֹומרים: ְְְִִִֵַָֹֹ
ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוחברֹו

ּפסקּו' .'ולא ְְָָ

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

i"yx£dz„Ï ˙Úa∑וּימלאּו" אֹומר: הּוא ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְִִֵַָ
לחסרים  וכאן למלאים, להּלן ללדת", p‰Â‰.ימיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿ƒ≈

ÌÈÓB‡˙∑ ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: מלא, ¿ƒְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
צּדיקים  ׁשניהם אּלּו אבל .רׁשע, ְֲִִֵֵֶַָָָ

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑ ׁשּקׁשרה ּולאחר לחּוץ, ידֹו האחד החזירּהòהֹוציא הּׁשני, ידֹו .על «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
ñ :çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְַַָ
מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכאן,

ׁשּלקח  ּדברים ארּבעה ּכנגד אֹומרים: אּדרת ôויׁש : ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולׁשֹון  ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשנער,
Á¯Ê.(ב"ר)זהב  BÓL ‡¯˜iÂ∑ זריחת ע ׁשם מראית öל ָָ«ƒ¿»¿»«ְְִִֵַַַ

.הּׁשני  ִַָ

ß elqk `"k iying mei ß

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין ׁשל ÷חֹוזר למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו ¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

minkg izty

,zEpGd dUrnA dwcv `le dixacA¦§¨¤¨§Ÿ¨§¨§©£¥©§
xn` `xw `dC(f"h wEqR lirl)rci `le' §¨§¨¨©§¥¨§Ÿ¨©

`l rci m` `d rnWn ,'`id FzNk iM¦©¨¦©§©¨¦¨©Ÿ
drci `idW xg`nE ,dilr `A did̈¨¨¨¤¨¥©©¤¦¨§¨
iwigC iiEPiX`e ,Fl Dnvr dxiYd Ki ¥̀¦¦¨©§¨§©¦¥§¦¥
dixacA dwcv mFwn lMn ,opiknq `l̈¨§¦©¦¨¨¨§¨¦§¨¤¨
iNW md mipniQdW xiMn ip`W¤£¦©¦¤©¦¨¦¥¤¦
FnM ,zxAErn `id iPOn `nzQnE¦§¨¨¦¤¦¦§¤¤§

Exn`W(`"k wEqR lirl)dfa dzid `l' ¤¨§§¥¨Ÿ¨§¨¨¤
miWcg WlWnM oFAWgd mbe ,'dWcw§¥¨§©©¤§§¦§¢¨¦

mixg` mB `OW ,Yxn` i`n .gikFn¦©©¨§©§¤¨©£¥¦
wtq `Ed df ,mdn dxArzpe dilr E`Ä¨¤¨§¦§©§¨¥¤¤¨¥

:i`Ce md mipniQdeðdOl oM lr ikC §©¦¨¦¥©©§¦©¥¨¨
:ibq cgA ilñxn`C o`n ,FWExiR ikd ¦§©©¦¨¦¥©§¨©

`l dcEdi lW FYrC xaq 'siqFd `l'Ÿ¦¨©©§¤§¨Ÿ
rxf miwdl icM `N` ,dilr `aIW did̈¨¤¨Ÿ¨¤¨¤¨§¥§¨¦¤©
`A `l miITW oeike ,zOd mW lr©¥©¥§¥¨¤¦¥Ÿ¨
oeiM ,'wqR `l' xn`C o`nE .cFr dilr̈¤¨©§¨©Ÿ¨©¥¨
mipA cilFdl dE`zOW dcEdi d`xW¤¨¨§¨¤¦§©¨§¦¨¦
mWl DzpEM (xWt`) dzide EPOn¦¤§¨§¨¤§¨©¨¨¨§¥

:DYrcNn wqR `l Kkl ,minWfk dxez ¨©¦§¨Ÿ¨©¦§©§¨
(gk)òxAErdW rnWn 'ci oYIe' zNn¦©©¦¤¨©§©¤¨¨

,'`ivFd' xn` Kkl ,ci Dl zzl oEiM¦¥¨¥¨¨§¨¨©¦
ci ozp in `xwOd WxiR `NW ipRnE¦§¥¤Ÿ¥¥©¦§¨¦¨©¨
xn` Kkl ,ozFPd F` `ivFOd xn` `le§Ÿ¨©©¦©¥§¨¨©
,mdipXn cg`d FWExiRW ,'cg`d'¨¤¨¤¥¨¤¨¦§¥¤
'Fci aiWnM' xnFl okYi `NW ipRnE¦§¥¤Ÿ¦¨¥©§¥¦¨
siqFd okl ,DxifgdW oM m` `N ¤̀¨¦¥¤¤¡¦¨¨¥¦

:'eke 'dxWTW xg`lE'hk dxez §©©¤¨§¨
(l)ôdnE ,okr gwNW mixaC drAx ©̀§¨¨§¨¦¤¨©¨¨©



ayieפ zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k iying meil inei xeriy
ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל לֹומר ְְְְִִִִֵֶַָֻיֹוסף,

ּתמר  למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ,øּכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, לׁשם ּזֹו מה ,ל ְְְִִֵֵַַַַַָָלֹומר

ּבנים  להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ּבאצטרֹולֹוגין ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָׁשראתה
מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת ואינּה .מּמּנּו, ְִִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈
:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

minkg izty

zFkizg iYWE ,cg` xrpW zxC` ,od¥©¤¤¦§¨¤¨§¥£¦
,dWlW ixd milwW miz`n lW sqM¤¤¤¨©¦§¨¦£¥§¨

.drAx` ixd adf oFWlE(awri zlgp), §¨¨£¥©§¨¨©£©©£Ÿ

oixcdpqaC ,dWwd m"`xd(:b"n sC) ¨§¥¦§¨¦§©§¤§¦©

dWlWA lrOW xn`C o`n `Mi ¦̀¨©§¨©¤¨©¦§¨
lrOW xn`C o`n `Mi`e ,minxg£¨¦§¦¨©§¨©¤¨©
cg`e dWn iniA drAx` ,dXngA©£¦¨©§¨¨¦¥¤§¤¨
xn`C o`nl oiA `nl` ,rWFdi iniA¦¥§ª©©§¨¥§©§¨©
.drAx` opi` df xn`C o`nl oiaE df¤¥§©§¨©¤¥¨©§¨¨
`l dAx ziW`xaC `Edd ,uxize§¥¥©¦§¥¦©¨Ÿ
iniA EidW drAx` ozF`A `N` ixiinẅ©§¦¤¨§¨©§¨¨¤¨¦¥
`dC ,`xidp `le .o`M cr ,dWn¤©¨§Ÿ§¦¨§¨

dAx ziW`xaA(e"h d"t dWxR)aiWgw ¦§¥¦©¨¨¨¨¨¨¥
,wlnr lW Fnxg minxg drAx`d̈©§¨¨£¨¦¤§¤£¨¥
,Fgixi lW Fnxge ,bFre oFgiq lW Fnxg¤§¤¦§§¤§¤§¦
oM m`e ,o`M cr ,oicn lW Fnxge§¤§¤¦§¨©¨§¦¥

iniA cg`e dWn iniA dWlW aiWgẅ¨¥§¨¦¥¤§¤¨¦¥
,zEkix`A uExiYd mW oiIre ,rWFdi§ª©§©¥¨©¥©£¦

zFcB` iWECig lraE(cOln d"c mW)DiBd ©©¦¥©¨¨§©¥¦¦©
drAx` xn` opgFi iAx `xnBA mẄ©§¨¨©¦¨¨¨©©§¨¨

:'eke zFnxgö'uxR' mWC `inEC £¨§¨§¥¤¤
:didW dUrn mEXn didW` dxez ¤¨¨¦©£¤¤¨¨

hl(`)÷(dix` xEB)ixd ok `l m`C , ©§¥§¦Ÿ¥£¥
`N` ,'FzF` Exkn mipcOde' aizM xaM§¨§¦§©§¨¦¨§¤¨

:'eke wiqtdWø`l dOl xn`Y m`e ¤¦§¦§¦Ÿ©¨¨Ÿ
zNigzA iOp lirl mrHd df WxiR¥¥¤©©©§¥©¦¦§¦©
lW FzWxtA wiqtd dOl ,dWxRd©¨¨¨¨¨¦§¦§¨¨¨¤
`N` mW WxiR `le ,dcEdi§¨§Ÿ¥¥¨¤¨

FzNEcBn EdEcixFdW(idie d"c '` g"l lirl), ¤¦¦§¨§¥©§¦

Wie .'eke 'KFnql icM cFre' WxiR `le§Ÿ¥¥§§¥¦§§¥
xnzC Dilpn `pin` ded lirlC xnFl©¦§¥£¨£¦¨§¨¥§¨¨
eiWkr la` ,minW mWl DzpEM dzid̈§¨©¨¨¨§¥¨©¦£¨©§¨

'iPOn dwcv' wEqRd on i"Wx gikFdW¤¦©©¦¦©¨¨§¨¦¤¦
(e"k g"l lirl)mWl dzid DzpEMW , §¥¤©¨¨¨¨§¨§¥

.mrHd dR Wxtn Kkl ,minWxESiw) ¨©¦§¨§¨¥Ÿ©©©¦

(igxfnded `l cEgl oFW`x mrHn i`C , ¦§¨¦§¦¦©©¦§¨£¨
'minId EAxIe' cr `N` wiqtdl Dil¥§©§¦¤¨©©¦§©¨¦

(a"i g"l lirl)mWe ,xg` dUrn EdGW §¥¤¤©£¤©¥§¨
uxize ,sqFi lW Fpipr milWdl Fl did̈¨§©§¦¦§¨¤¥§¥¥
i`e ,'eke 'FYW` dUrn KFnql icM'§¥¦§©£¥¦§§¦
EAxIe' ligzdl Fl did cEgl df mrHn¦©©¤§¨¨§©§¦©¦§

'ebe 'dcEdi zW` 'ebe znYe minId(mW), ©¨¦©¨¨¥¤§¨¨

`N` ,'dcEdi cxIe'A ligzd dOle§¨¨¦§¦§©¥¤§¨¤¨
oYil `A `NW mW Kkl ,EdEcixFdW¤¦§¨¨¤Ÿ¨¦¥
,dxikOl 'cxIe' zkinq lr `N` mrh©©¤¨©§¦©©¥¤©§¦¨
`A o`M la` ,cEgl `nrh `Edd azM̈©©©§¨§£¨¨¨
xn` okl oNM zFwqtdd lr mrh oYil¦¥©©©©©§¨ª¨¨¥¨©

:minrHd ipWa dxez §¥©§¨¦



פי ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לּבֹו נֹותן היה לא ¿…»«ƒ¿»ִֵָָֹ

‡ÌÁl‰ŒÌ.לכלּום  Èk∑אׁשּתֹו ׁשּדּבר ,ùהיא אּלא ְִƒƒ«∆∆ְִִִֶֶֶָ
נקּיה  Œ‰ÙÈ˙‡¯.ּבלׁשֹון ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑ ׁשראה ּכיון ְְִָָ«¿ƒ≈¿≈…«ֵֶָָָ

וׁשֹותהúעצמֹו אֹוכל התחיל ּבׂשערֹו.מֹוׁשל, ּומסלסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ואּתה (ב"ר) מתאּבל, אבי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵַַַַָָָָָאמר

את  ּב מגרה אני ?ּבׂשער מּיד:àמסלסל הּדב', ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ß elqk a"k iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑אפּלּוáּתׁשמיׁש dnÚ.ּבלא ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑ הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ּכלֹומר: «¿ƒ¿««∆ְְֲִִִֶַַַַ
מיחד' ׁשהלכּו(תנחומא)יֹום ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום ְְְֵֶֶֶָָָֻ

הגּון  יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְֱֲִִִֵֵַָָָָֻּכּלם
אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהּזקק

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

minkg izty

(e)ùWOn mgl `nliC xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨¤¤©¨
aizkCn wiIC i"WxC xnFl Wie ,`Ed§¥©§©¦¦¥¦¦§¦

sqFi lW eixacA('h weqt oOwl)KWg `le' ¦§¨¨¤¥§©¨§Ÿ¨©
rnWn ,'KzF` m` iM dnE`n iPOn¦¤¦§¨¦¦¨©§©
,FYW`n uEg FciA ciwtd xaC lkC§¨¨¨¦§¦§¨¥¦§
:FYW` `Ed 'mgl'C xnFl Kixv Kklú §¨¨¦©§¤¤¦§

.o`kl df oipr dn ok `l m`Czlgp) §¦Ÿ¥¨¦§¨¤§¨©£©

(awri'idie' mFwn lkaC ,i"Wxl dWw , ©£Ÿ¨¤§©¦¦§¨¨©§¦
,okl mcFw `l ,eiWkr dEdzPW FWExiR¥¤¦§©¨©§¨Ÿ¤¨¥
x`z dti did Fzcil zrXn sqFie§¥¦§©¥¨¨¨§¥Ÿ©

uxiY df lre ,d`xn dti mB `nzQnE¦§¨¨©§¥©§¤§©¤¥¥
df dUr `le lWFn Fnvr d`xW oeiM¥¨¤¨¨©§¥§Ÿ¨¨¤

:okl mcFwàlirl aizkCn(b"l f"l) ¤¨¥¦¦§¦§¥
lr i`wC Epiide ,'Edzlk` drx dIg'©¨¨¨£¨¨§§©§§¨¥©
i"Wx WxitcM rxtihFR lW FYW ¦̀§¤¦¤©¦§¥¥©¦

lirl(dIg d"c mW)oFWlA Dl ixw Kkl , §¥¨©¨§¨¨¥¨¦§
iM ,'aFC' mWA DzF` dPMX dnE .'dIg'©¨©¤¦¨¨§¥¦

dgEpn Fl oi` dGd aFCd dn(.a"r oiWECiw) ©©©¤¥§¨¦¦

zW` KM ,Fnvr z` rprpn cinY iM¦¨¦§©§¥©¤©§¨¥¤
`l rxtihFRdzid iM dgEpn Dl dzid ¦¤©Ÿ¨§¨¨§¨¦¨§¨

:Fl lrAdl sqFi xg` zxGgnf dxez §©¤¤©©¥§¦¨¥
(i)áaMWl' aizM `l dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨Ÿ§¦¦§©

.'iOr dakW' xn`nM 'DOr(awri zlgp), ¦¨§©£©¦§¨¦¦©£©©£Ÿ

`lA ENit` 'Dlv` aMWl' m`C ,dWẅ¤§¦¦§©¤§¨£¦§Ÿ
'DOr zFidl' xn`wC df i`n ,WinWY©§¦©¤§¨¨©¦§¦¨
xWt`e .Wpri dn lr ,`Ad mlFrl̈¨©¨©¨¥¨¥§¤§¨
aMWl dil` rnW `le' ,xn`w ikdC§¨¦¨¨©§Ÿ¨©¥¤¨¦§©
didW ,WinWY `lA ENit` 'Dlv ¤̀§¨£¦§Ÿ©§¦¤¨¨
WOWl eilr Fxvi xABzi `OW `xiizn¦§¨¥¤¨¦§©¥¦§¨¨§©¥

:mPdiBA Cxie DOr`i dxez ¦¨§¥§§©¥¦¨



ayieפב zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy
'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑,ּוׁשמּואל רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְֵַ

צרכיו  'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: ְְְְֲַַַַַַַָָָָָחד
ּדיֹוקנֹוâעּמּה ּדמּות לֹו ׁשּנראית אביו ãאּלא וכּו'',ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָ

סֹוטה  ּבמּסכת לז)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ הביא" קצרה: לׁשֹון זה הרי ¿≈ƒ»ְֲִֵֵֶָָָ

ּכן  אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא .לנּו", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
È¯·Ú∑(ב"ר) הּנהר עברäמעבר מּבני מעבר (, אחרים: ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

.)הּנהר  ַָָ

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑ העברי העבד ּבי, לנּוåלצחק הבאת .אׁשר »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«
:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

minkg izty

(`i)âzFtqFYA mW EWxiRd"c :e"l dhFq) ¥§¨©¨¨

(zFUrl`EdW 'dziAd `aIe' aizkCn ©£¦¦§¦©¨Ÿ©©§¨¤
idie' xninl Dil dedC ,d`iA oFWNn¦§¦¨©£¨¥§¥©©§¦

:'ebe 'Wi` oi`e dGd mFIdMãzFtqFY §©©¤§¥¦¨
(DzF`A d"c mW),oWxCd dWn iAx mWA ¨§¨§¥©¦¤©©§¨

mW ziAd iWp`n Wi` oi`e' aizkCn¦¦§¦§¥¦¥©§¥©©¦¨
`l ziAd iWp`n Wi`C rnWn ,'ziAA©©¦©§©§¦¥©§¥©©¦Ÿ
,ziAA did xg` Wi` la` ,ziAA did̈¨©©¦£¨¦©¥¨¨©©¦
,did awriC xnFl Kixv oM lre§©¥¨¦©§©£Ÿ¨¨

i"Wx WExitA igie zWxtA rnWncM¦§©§©§¨¨©©§¦§¥©¦
(icin d"c c"k h"n oOwl).oiadl lwe ,ai dxez §©¨¦¥§©§¨¦

(ci)ä(dix` xEB)lirlC aB lr s` , ©§¥©©©¦§¥
wEqRA Ll Kl zWxR(b"i c"i)cBIe' ¨¨©¤§©¨©©¥

i"Wx WxiR ,'ixard mxa`ld"c mW) §©§¨¨¦§¦¥¥©¦¨

(ixard`le ,cal xdPd xarn `AW ¨¦§¦¤¨¥¥¤©¨¨§¨§Ÿ
xnFl Wi ,xar lW eipa ipAn WxiR¥¥¦§¥¨¨¤¥¤¥©
Fl iC mXn `A Fnvr mdxa`W oeiM¥¨¤©§¨¨©§¨¦¨©
FrxfA la` ,xdPd xarn `AX dnA§©¤¨¥¥¤©¨¨£¨§©§

,xdPd xarn E`A `l mdW ,df iC `lŸ©¤¤¥Ÿ¨¥¥¤©¨¨
ipAn mdX dnA oke ,mdipW Ekixhvi ¦̀§§¦§¥¤§¥§©¤¥¦§¥
`le xarl Eqgiizi dOlC iC `l xar¥¤Ÿ©§¨¨¦§©£§¥¤§Ÿ

:mWleh dxez §¥
(fi)åKRdn i"WxC ,Wxtl dvFx¤§¨¥§©¦§©¥

ixard card il` `A' aizkC ,wEqRd©¨¦§¦¨¥©¨¤¤¨¦§¦
'iA wgvl Epl z`ad xW`i`C , £¤¥¥¨¨§©¤¦§¦

`iad `l `EdC ,aXEin Fpi` aizkcM§¦§¦¥§¨§Ÿ¥¦
:DA wgvl icM FzF`gi dxez §¥§©¥¨



פג ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑ּבמימריּה' .מתעבד'הוהæּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
ô :çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑ ּבׁשבילçאּתֹו .ׁשה' «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk b"k ycew zay ß

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑אֹותּה ׁשהרּגילה לפי «««¿»ƒ»≈∆ְְִִִֶָָ
לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את הביא ארּורה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֻלהם
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא לּצּדיק אליהם וחה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

(ak)æmicar Fl didW Wxtl dvFx¤§¨¥¤¨¨£¨¦
,EUrIW mdl xnF` did `Ede eiYgY©§¨§¨¨¥¨¤¤©£
`l ,'carzn ded DxninA' Epiide§©§§¥§¥£¨¦§£¥Ÿ
oikixv md EidX dn dUFr didW¤¨¨¤©¤¨¥§¦¦
mdNW zxWn did oM m`C ,zFUrl©£§¦¥¨¨§¨¥¤¨¤

ziA xU ipirA FPg oYIe' i`nE©©¦¥¦§¥¥©¥
:'xdQdbk dxez ©Ÿ©

(bk)çz"iAd Wxtl okYi `NW¤Ÿ¦¨¥§¨¥©¥
`Ed xW`e' aizM eixg` iM ,FrnWnM§©§¨¦©£¨§¦©£¤

lke' FWExiRW ,'FciA gilvn 'd dUFr¤©§¦©§¨¤¥§¨
WIW `l ,'gilvn 'd dUFr `Ed xW £̀¤¤©§¦©Ÿ¤¥
'd oi`W odn Wie FY` 'dW odn¥¤¤¦§¥¥¤¤¥

:FY`` dxez ¦



ayieפד zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy
זבּוב ∑e‡ËÁ.עלֿידיהם  נמצא ּפֹוטירין זה èּבפילי ְֵֶַ»¿ְְְְִִִֵֶַָ

צרֹור ׁשּלֹו, נמצא ׁשּלֹוéוזה את ∑Ù‡‰Â‰.ּבגלּוסקין ְְְְְִִִֶֶֶָ¿»…∆ֶ
ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה לׁשֹון ואין ,הּמל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָּפת

.פיסטו"ר 
ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ארּורה א)אֹותּה מ, ׁשאׁשת (רש"י א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּכאן  רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּפֹוטיפר
כד, (ח"ש רׁש"י לׁשֹון על־ּדר "ארּורה", רק אּלא ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ"מרׁשעת",
הרי  ארּור", ואּתה ּברּו "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלט)

וצרי רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּגם מתאימה "ארּור" ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּלׁשֹון
חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת סֹופֹורעהעּיּון . . אכלתהּו ְְְֲִִֵַָָָָָָ

ּפֹוטיפר. אׁשת ּבֹו ְִִֵֶֶֶַָׁשּתתּגרה

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑ להיֹותë אּתם.¯ÓLÓa ÌÈÓÈ eÈ‰iÂì∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

(ä)ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöî¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ,îחלֹום וּיחלמּו «««¿¬¿≈∆ְְֲֵֶַַַ

חלֹום  חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. ׁשניהם:ðזה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָ
"וּירא  ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשחלם

ּפתר" ּכיֿטֹוב BÓÏÁ.ׂשרֿהאֹופים ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑ ִִַָָָƒ¿ƒ¿¬…
לבא  העתיד לּפתרֹון הּדֹומה חלֹום חלם אחד ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

.עליהם  ֲֵֶ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

minkg izty

n(`)è,mEBxY oFWlA qFM 'iliiR'§¨¦¦§©§
oei oFWlA 'iliiR' zNn WxiR KM xg`e§©©¨¥¥¦©§¨¦¦§¨¨

:oixihFR qFMé`nliC xn`Y m`e ¦¦§¦Ÿ©¦§¨
Kixv KgxM lrC xnFl Wi ,did `kti ¦̀§¨¨¨¥©§©¨§¨¨¦
`kti` i`C ,dUrOd ded KkC zFidl¦§§¨£¨©©£¤§¦¦§¨
dOl dWw ded oM m` dUrOd did̈¨©©£¤¦¥£¨¨¤¨¨
i` `nlWA ,dlzp `l dfe df dlzp¦§¨¤§¤Ÿ¦§¨¦§¨¨¦
xiRW iz` aEaf miwWOd xUl `vnp¦§¨§©©©§¦§¨¥©¦
lFki Fpi`C `Ed qEp`C ,dlzp `lC§Ÿ¦§¨§¨§¥¨
qFMl ltPW aEaGn Fnvr z` xFnWl¦§¤©§¦§¤¨©©
xFxv `vnPW dtF`l la` ,mF`zR¦§£¨¨¤¤¦§¨§
Fl didC ,`Ed rWFR FNW oiwqElBA©§§¦¤¥©§¨¨
FA x`Xi `NW dti xEPYd cAkl§©¥©©¨¤¤Ÿ¦¨¥

:xFxva dxez §
(c)ërnWn `xTnC ,Wxtl dvFx¤§¨¥§¦§¨©§©

,'mY` sqFi z` migAHd xU cwtIe'©¦§Ÿ©©©¨¦¤¥¦¨

i`e ,xaC lr oM mB ozF` dPnn didW¤¨¨§©¤¨©¥©¨¨§¦
xU dPnn didW dNigYA aizM ded£¨§¦©§¦¨¤¨¨§©¤©
did xaC lr mitF`d xUe miwWOd©©§¦§©¨¦©¨¨¨¨
sqFi z` migAHd xU cwtIe' ltFp¥©¦§Ÿ©©©¨¦¤¥
i`n oM Fpi`W `YWd la` ,'mY ¦̀¨£¨©§¨¤¥¥©
:'eke 'mY` zFidl' WxiR okl ,'mY`'¦¨¨¥¥¥¦§¦¨

ìxdA zWxtA aizkCn wiICd"k `xwIe) ¦¥¦¦§¦§¨¨©§©©¦§¨

(h"k'mini' 'mini' ,'FzN`b didY mini'¨¦¦§¤§ª¨¨¦¨¦
ipW `nliC xnFl oi`e .deW dxfbl¦§¥¨¨¨§¥©¦§¨§¥
ipW lilaE xnWnA Eid WOn minï¦©¨¨§¦§¨§¥¥¦
sqFil Dil dOl oM m` ,mFlgd Enlg̈§©£¦¥¨¨¥§¥
Dil ded `l ,mini zWlW cFrA xnFl©§§¤¨¦¨£¨¥

:mini dWlW xg` wx xninld dxez §¥©©©©§¨¨¦
(d)îd`x mdipXn cg` lMW ,WExiR¥¤¨¤¨¦§¥¤¨¨

lW mFlg d`x cg` lMW `le ,mFlg£§Ÿ¤¨¤¨¨¨£¤
:Fxiag mFlge FnFlg EpiidC ,mdipW§¥¤§©§£©££¥

ðmdipW lW mFlgdidW mFwnA K` , £¤§¥¤©¦§¤¨¨
Exn` ,Fxiag mFlg mlgW xnFl mdl̈¤©¤¨©££¥¨§
`pn zFWwdl oi`e .Fxiag mFlg oFxzR¦§££¥§¥§©§§¨
FrnWnM `nliC ,oFxzR` i`wC Dil¥§¨¥©¦§¦§¨§©§¨
mFlge FNW mFlg mlg cg` lkC§¨¤¨¨©£¤©£
Wi`' DixzA aizkCn xnFl Wi ,Fxiag£¥¥©¦¦§¦©§¥¦
mFlg' aizM lirlE 'cg` dlilA FnFlg£§©§¨¤¨§¥§¦£
m` ,mdl Enlg zFnFlg ipXW ,'mdipW§¥¤¤§¥£¨§¨¤¦
KgxM lr `N` ,iccd` i`xw ixzq oM¥¨§¦§¨¥©£¨¥¤¨©¨§¨
,Fxiag oFxztE FNW mFlg xnFl Kixv̈¦©£¤¦§£¥
mFlg oFxztM 'FnFlg Wi`' azMW Edfe§¤¤¨©¦£§¦§£
xacl dnFCd mFlg WExiR ,Fxiag£¥¥£©¤§¨¨
oaEOd itM `le ,mdilr `al cizrd¤¨¦¨Ÿ£¥¤§Ÿ§¦©¨
dn oM m` ,mFlgA d`x oFxzRd mBW¤©©¦§¨¨©£¦¥©

:sqFi xzRe dxez ¨©¥



פה ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא (מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

(ç)øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Â‰Â‡.זמֹורֹות »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ
˙Á¯ÙÎ∑ לפֹורחת לי .ñּדֹומה נדמה ּכפֹורחת, והיא ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ

ּפֹורחת  היא ּכאּלּו נּצּהòּבחלֹומי עלתה הּפרח ואחר ,ô ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
הבׁשילּו. ואחרּֿכ ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָונעׂשה

ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוהיא
ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. יח)ׁשל "ּובסר (ישעיה ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּוכתיב: נּצּה", יהיה יז)ּגֹומל והדר (במדבר פרח" "וּיצא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ציץ  .""וּיצץ ִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr dl zegiy ihewl)

ענבים אׁשּכלֹותיה הבׁשילּו נּצּה, י)עלתה עלתה (מ, ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ
הבׁשילּו ליגאל. יׂשראל ׁשל זמּנן הּגיע – ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָנּצּה
לׁשּתֹות  מצרים ׁשל זמּנּה הּגיע – ענבים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָאׁשּכלֹותיה

הּתרעלה א)ּכֹוס צב, להיֹות (חולין צרי הּסדר היה לכאֹורה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מּכן  ּולאחר הּתרעלה, ּכֹוס את מצרים ׁשֹותה ּתחּלה :ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהפּו
הראׁשֹון  ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש מּמצרים. יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנגאלים

מּמּנה ויֹוצאים מצרים על יׂשראל רצֹונּה.נגדמתּגּברים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּכׁשם  לטֹוב: הֹופכת עצמּה מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואּלּו
ּגם  ּכ האדם), מציאּות (ּבּטּול לׁשכרּות מביאה יין ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּׁשתּית
הּקֹודמת  מציאּותם את מבּטלת הּתרעלה ּכֹוס ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשתּית

לטֹוב. אֹותּה ְְֶֶָוהֹופכת

(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ÔB‰˙Èו  ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז  dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ dBa¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ ¯LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

minkg izty

(i)ñ`id 'zgxFtM' lW s"M ,WExiR¥¨¤§©©¦
`l iM ,'xW`M' s"M `le oFinCd s"M©©¦§§Ÿ©©£¤¦Ÿ
xFwOd lr m` iM z`fM s"M `vnY¦§¨¨¨Ÿ¦¦©©¨
aiWnM idie' WExitE .lrFRd lr `le§Ÿ©©©¥©§¦§¥¦

'Fci(h"k g"l lirl),Fci aiWn zEncM , ¨§¥¦§¥¦¨
wx ,dfA dpeEM Fl dzid `NW ,WExitE¥¤Ÿ¨§¨©¨¨¨¤©
FxWw KM xg`e Fci `ivFdW ipRn¦§¥¤¦¨§©©¨§¨

EN`M d`xpe cIn Dqipkde ipXd hEgA§©¨¦§¦§¦¨¦¨§¦§¨§¦
mWA cId z`vFd dPM ,dpeEkA df did̈¨¤§©¨¨¦¨¨©©¨§¥
,'daWd' mWA dqpkde 'dpizp'§¦¨§©§¨¨§¥£¨¨
mBxY 'zgxt` cM' mBxYW mEBxYde§©©§¤¦§¥©©§©©¦§¥
mBxYW di`xde ,zFNOd `le oiprd̈¦§¨§Ÿ©¦§¨§¨¨¤¦§¥
oFWl `EdW 'zgxt`' ipFpiA 'zgxFR'©©¥¦©§©©¤§
:m"`xd oFWl o`M cr ,xar lrFRò ©¨©©¨§¨§¥

dzidW FnFlgA Fl d`xPW xnFlM§©¤¦§¨©£¤¨§¨
mEW ilA ,otBd zgixtM WOn zgxFR©©©¨¦§¦©©¤¤§¦

:oFince iEPiWôd`xW `le ,xnFlM ¦§¦§§©§Ÿ¤¨¨
oi`C ,aEzMd on oaEOM cgiA lMd©Ÿ§©©©¨¦©¨§¥
`tFwA i`wC liR mc`l Fl oi`xn©§¦¨¨¨¦§¨¥§¨

`hgnC(:d"p zFkxA):`i dxez §©§¨§¨



ayieפו zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ל הם הרּבה öסימן אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, צב)לׁשלׁשת .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑אּת זכרּתני אם ,÷אׁשר ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֶַַ

ל ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ְְְִִִֵֶַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆
עּמי  עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

.חסד  ֶֶ

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

minkg izty

(ai)ö,mini zWlW mnvr mdW `lŸ¤¥©§¨§¤¨¦
:`xTd on oaEOMbi dxez ©¨¦©§¨

(ci)÷z` `Vi drxRW Wxtl dvFx¤§¨¥¤©§Ÿ¦¨¤
xW` cr aEWg KM lM ziide LW`xŸ§§¨¦¨¨¨¨©£¤

,ip`ivFdl dY` lkEY ipYxkf m ¦̀§©§©¦©©¨§¦¥¦
mEXn ,'xW`M' mFwnA 'iM' zNn didie§¦§¤¦©¦¦§©£¤¦
cg`de zFpFWl rAx`A WOWn 'ik'C§¦§©¥§©§©§§¨¤¨
axd siqFde .'xW`' `Ede ,'m`' mdn¥¤¦§£¤§¦¨©

KxCn oi`W ipRn ,'Ll ahiIW xg`n'¥©©¤¦©§¦§¥¤¥¦¤¤
xqEOd,Fl aihiIW zrA cIn EdxiMfIW ©¨¤©§¦¥¦©§¥¤¥¦

zxWnE cnFrW zrA KM xg` wx©©©¨§¥¤¥§¨¥
:eiptleh dxez §¨¨



פז ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑לֹו וקֹורין לדתֹו, יֹום À∆∆∆«¿…ְִֵָ
נֹולד øּגינּוסיא יֹום  הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ועל  האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
וכן: מיּלדת, נקראת החיה טז)ּכן "ּומֹולדֹותי(יחזקאל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: ,"אֹות הּלדת יג)ּביֹום את (ויקרא הּכּבס "אחרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֻֻ

אחרים  עלֿידי ׁשּכּבּוסֹו ‡˙L‡¯Œ.הּנגע", ‡OiÂ ְֲִִֵֵֶֶַַַ«ƒ»∆…
'B‚Â∑ הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר עם מנאם ¿ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֻׁשּיׁשרתּו
מנין  לׁשֹון ראׁש", את ."ׂשאּו ְְְִֶָֹ

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë)ôôô :eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈
לזכרֹו יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, הזקק ùלאחר , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות "אׁשרי (תהלים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּגבר
רהב: הּקרּויים מצרים על ּבטח ְְְִִִַַַַַָֹולא

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

ì äøèôääçñø ¯ åñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéö

minkg izty

(k)øoFWlA dciNd mFi ,WExiR¥©¥¨¦§
:oei`k dxez ¨¨
(bk)ù(igxfn xESiw)i`n ,ok `l m`C , ¦¦§¨¦§¦Ÿ¥©

`A m` ,'xkf `le' aizkC DPin `wtp̈§¨¦¨¦§¦§Ÿ¨©¦¨
xaM aYkp df ,cqg dUr `NW xnFl©¤Ÿ¨¨¤¤¤¦§©§¨

('` `"n oOwl)`N` ,'mizpW uTn idie' §©¨©§¦¦¥§¨©¦¤¨
KxAzi mXd z`n dzid dAiQW xnFl©¤¦¨¨§¨¥¥©¥¦§¨¥
ipRn ,mipW iYW xg` cr FxiMfd `NW¤Ÿ¦§¦©©©§¥¨¦¦§¥

.miwWOd xUA FpFghA dlYWzlgp) ¤¨¨¦§§©©©§¦©£©

(awridAx zFnWA `Ed x`Fan ,'f dWxR) ©£Ÿ§¨¦§©¨¨¨¨

('`iE`x sqFi did `NW `vFn dY ©̀¨¥¤Ÿ¨¨¥¨
xUr `N` mixEq`d ziaA zFidl¦§§¥¨£¦¤¨¤¤
dxUr lr dAC `ivFdW ipRn mipẄ¦¦§¥¤¦¦¨©£¨¨
miwWOd xUl xn`W ici lre ,eig ¤̀¨§©§¥¤¨©§©©©§¦

:'eke



פח

mildz

:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ
áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
éúåöî épnî øzñz-ìà õøàá:EëéLôð äñøb ¨®̈¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´

éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨
éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
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èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

mildz

éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ



mildzצ

:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦
äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«

åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc dcp(ycew zay meil)

:opgei iax zrck da `aeny `ziixa d`ian `xnbddéúååk àéðz©§¨§¨¥
eNòL äMàå Léà ,ïðçBé éaøcìò íc àöîðå ìôqä CBúì ïäéëøö §©¦¨¨¦§¦¨¤¨¨§¥¤§©¥¤§¦§¨¨©

.ànèî ïBòîL éaøå ,ïéøäèî éñBé éaøå øéàî éaø ,íénä©©¦©¦¥¦§©¦¥§©£¦§©¦¦§§©¥
eyr dy`e yi`y ote`a elit` `nhn oerny iaxy ,dpyna epipy
d`ian `xnbd .dy`d on minc zwfgy oeik ,mc `vnpe mdikxv

:oerny iax zrca wtqúáLBé äMà ,eäì àéòaéàe`vi dilbx ine ¦©§¨§¦¨¤¤
,ltqa mc `vnpe geliwaøîà él äî[jka xeaqi dn-],ïBòîL éaø ©¦¨©©¦¦§

,md wtqd iccve .dy`d z` `nhi dfk ote`a mb m`døîà ék¦¨©
[`nhny dn-]ïBòîL éaømdikxv eyr dy`e yi`y ote`a ©¦¦§

`weec edf ,mc `vnpe,úãîBòaon `a mcdy dwfg yi dfk ote`ae §¤¤
meyn dy`d ly xewnd,úáLBé ìáà ,àîìò dì ÷éçãc`ly §¨¦¨¨§¨£¨¤¤

,dikxv ziiyra dwegc dzidàìi`ce ik ,oerny iax `nhn Ÿ
.my dl yiy dknne mcd `a dilbx in liayn,àðL àì àîìc Bà¦§¨Ÿ§¨

.oerny iax `nhn ,daiyia dikxv dzyry ote`a elit`e
:wtqd z` zhyet `xnbd,àéðúc òîL àzäìBz úáLBémcdy ¨§©§©§¨¤¤¨

,dilbx in liaya dl yiy dknn `aäìBz dðéà úãîBò`a mcdy ¤¤¥¨¨
,d`nhe dilbx in liaya dl yiy dknnøácéñBé éaø .øéàî éaø é ¦§¥©¦¥¦©¦¥

Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà,zayei oiae zcner oia -ïBòîL éaø .äìBz ¥¥¨¥¨¨©¦¦§
Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà,zayei oiae zcner oia -,äìBz dðéàixd ¥¥¨¥¨¥¨¨

.daiyia dikxv dzyr dcal dy`dy ote`a `nhn oerny iaxy
ote`a elit` `nhn oerny iaxy `ziixan dhyt `xnbd
`xnbd dtiqen zrk .daiyia dikxv dzyr dcal dy`dy
eyr dy`e yi`y ote`a elit` `nhi oerny iax m`d wtzqdl

:daiyia mdikxvïéáLBé äMàå Léà ,eäì àéòaéàmdikxv eyry ¦©§¨§¦§¦¨§¦
,mc `vnpeøîà él äî[jka xeaqi dn-],ïBòîL éaømb m`d ©¦¨©©¦¦§

,md wtqd iccve .dy`d z` `nhi dfk ote`aøîà ékdn-] ¦¨©
[`nhny,ïBòîL éaø`idy ote`a e` ,mipte` ipyn cg`a wx edf ©¦¦§
úãîBòmeyn edfe ,eikxv dyry yi` dnr did elit`edì ÷éçãc ¤¤§¨¦¨
àîìòxeng df yyge ,xewnd on `a mcde miwgcp dilbx ine ¨§¨

epi` `nye ,yi`d on `ny] zewtq ipy yiyk elit` `nhl elv`
,[xewnd onåy dcal dy`a `nhn ok,úáLBémeyn edfe÷ôñ ãçc §¤¤§©¨¥

,dilbx in liayn mcd `a `ny ,cg` wtq wx yiy -÷ôña ìáà£¨¦§¥
øîà àì à÷ôñyi`y ote`a `nhi `l okle ,d`nh dy`dy §¥¨Ÿ¨©

,zayei `idy cg`d ,lwdl miccv ipy dfa yi ik ,miayei dy`e
,dnr yi` didy ipyde,àðL àì àîìc Bàyiy ote`a s` `nhie ¦§¨Ÿ§¨

.lwdl miccv ipy
:wtqd z` zhyet `xnbdïBòîL éaø øîàc ïåék ,òîL àz̈§©¥¨§¨©©¦¦§

ivedl yi`d jxc oi`y ,epzpynay `l` mc `ïî íéîc ú÷æç¤§©¨¦¦
,äMàä`linne ,yi`d on `a mcd ile` llk wtq oi`y jkn gken ¨¦¨

ïéáLBé àðL àìå ïéãîBò àðL àìaygp miayei eidy ote`a elit`e Ÿ§¨§¦§Ÿ§¨§¦
.d`nh dy`d okle ,cg` wtql ezrcl

äðùî
ote` dfi`a ,mzk d`vny dy`d oic z` x`al dkiynn epzpyn

y dy`d :dpnn epi` mzkdy zelzl dleki `idd÷eìç äìéàLä¦§¦¨£¨
úéøëðì,dieb -ì Bàzil`xyiäcðjk xg`e ,zecip mc dz`xy - §¨§¦§¦¨

,mzk eilr d`vne welg eze` z` dyale dli`ynd dxfgBæ éøä£¥
,dli`ynd -da äìBzdcpdn e` zixkpdn `a df mzky zxne`e ¨¨

mzkdy xn`z `id m` zelwlwzn od oi`y oeik ,df welg eyaly
.dxedh `ide ,odn `a

ìLíéLð L,zexedheLálLef xg` efaeáLiL Bà ,ãçà ÷eìçefa ¨Ÿ¨¦¤¨§¨¤¨¤¨§
ef xg`ãçà ìñôñ ìò,d`neh lawny ur lyåéìò àöîðålr - ©©§¨¤¨§¦§¨¨¨

lqtqd lr e` welgdúBàîè ïlek ,ícd`nh odn zg` lk - ¨¨§¥
`a mzkdy zelzl dleki zg` oi`e dpnn `a mzkd ile` wtqn

.efn xzei ef z` lwlwl zi`x dn ik ,dzxagn
eáLé,zexedh miyp ylyBà ,ïáà ìL ìñôñ ìòeayiyìò ¨§©©§¨¤¤¤©

àaèöéàähihe mipa`n dpan -ìLziaõçøîmilawn mpi`y ¨¦§©¨¤¤§¨
,mc mdilr `vnpe ,d`nehøäèî äéîçð éaøz`nehn olek z` ©¦§¤§¨§©¥

meyn ,mzkäàîeè ìa÷î BðéàL øác ìk ,øîBà äéîçð éaø äéäL¤¨¨©¦§¤§¨¥¨¨¨¤¥§©¥§¨
,mzk eilr `vnpyíéîúk ìa÷î Bðéàz`neh minkg ea exfb `l - ¥§©¥§¨¦

.minzk

àøîâ
ea d`vn ok xg`e zixkpl dwelg dli`yd m`y dpyna x`azp
efi`a zxxan `xnbd ,zixkpdn `a mzkdy zelzl dleki mzk

:xaecn zixkp,áø øîàzelzl dlekiy dpyna x`azpy dn ¨©©
`weec edf ,zixkpaúéøëða§¨§¦
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המשך ביאור למס' נדה ליום שבת קודש עמ' ב



צי

יום ראשון - י"ז כסלו
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' כסלו
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח כסלו
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א כסלו
 מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט כסלו
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב כסלו
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג כסלו
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת וישב תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל 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 



elqkצב f"i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ז ראשון יום
קונטרס אחרון  ,322 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåè àì äðä,324 'nr cr:ì"ãå

,epnely iyp` ly zqpkd zian miciqg owfd epax giken ,df oniqa

llba ,dltza jix`nd xeaivÎgily "cenr"l zybl miyxn mpi`y

.zkll gxken `ed ik ,dltzd z` xenbl xdnn mdn cg`y

"ekxa"e "dyecw" renyl `l elit` el did aheny ,xne` owfd epax

ote` meya leki `ed oi`yk)

xy`n (xzei dndnzdl

jix`dl mixg`l rixtdl

zekix` ,oky .dltza

,miig ly oipr `id dltzd

,mini zekix` zpzepe

mixg`l mirixtnyke

ixd - dltzd zekix`a

.mdiigl micxei

oipry ,oiivn mb owfd epax

dpeeka dltza zeppeazdd

yecwdl dad`d z` zelbl

zxzeqnd dad`d ,`ed jexa

`ed - l`xyin cg` lka

jka ,oky .dxezd on aeig

- "zad`e" zevn z`hazn

zelble xxerl ick opeazdl

.dad`d z`

,éðèa æbøzå ézòîL ,äòeîMä äáBè àì ,äpäepax xne` - ¦¥Ÿ¨©§¨¨©§¦©¦§©¦§¦
,owfdíéøéáòî 'ä íò øLà1äázä éðôlîmiyxn mpi` - £¤©©£¦¦¦¦§¥©¥¨

z` ,"cenr"l mrt cer zyblúeëéøàå íéiça õôçä Léàä̈¦¤¨¥©©¦©£¦
"èòî Lc÷î"aL eðéîBìL éLðà ìk ìL íéîézia ly - ¨¦¤¨©§¥§¥¤§¦§¨§©

zqpkd2,,L"ðà ìL äfäezltz iciÎlry ,epnelyÎiyp` - ©¤¤
milltzn x`yd lk mb eciÎlre ,xeaiv gily xeza zekix`a

,mini zekix`e miig mdl `ian `ed - zekix`aì"æø øîàîk3: §©£©©©
ìLíäî ãçàå ,íãà ìL åéîé íéëéøàî íéøác äL,`ed - §Ÿ¨§¨¦©£¦¦¨¨¤¨¨§¤¨¥¤

éøànä.Búlôúa Czekix`a dxeyw zekix`a dltzy ixd - ©©£¦¦§¦¨
.miniBì øLôà éàå ,øúBéa Bì ä÷eçc äòMäL éî íb óàå§©©¦¤©¨¨§¨§¥§¦¤§¨

úøæç ìL äMã÷ úiðò øçà ãò ïézîäì ïôà íeLa§Ÿ¤§©§¦©©©£¦©§ª¨¤£¨©

äfä øeaö-çéìMä,dltza jix`n df 'dltzÎlra'y iptn - ©§¦©¦©¤
ì àlL Bì áBè áBè àìäãøélî ,eëøáe äMã÷ òîL £Ÿ¤Ÿ¦§Ÿ©§ª¨¨§¦¥¥

,íéiça íéöôçä ìL íäéiçìlltzdl mivexy dl` - §©¥¤¤©£¥¦©©¦
,miig `iand xac ,zekix`adéøèt àðîçø ñðàå4,z` - §Ÿ¤©£¨¨©§¥

ÎjexaÎyecwd xht qep`d
,qep` `edy oeik ,`ed
ixd - zkll gxken `ed
renyln xeht `ed
dxizie ."ekxa"e "dyecw"

- efnøeaö-çéìMäå§©§¦©¦
BúáBç éãé BàéöBî- ¦§¥¨

."ekxa"e "dyecw" renyl
elàk ,òîL àlL óà©¤Ÿ¨©§¦
äðBòk àeäL òîL̈©¤§¤

,Lnîqep`dy ,ixd - ©¨
x`ya enk epi` o`k
md mpn` m`y ,mixacd
`pngx qpe`"y mixac
o`nk" mpi` la` ,"'ixht
- (dyr eli`k) "ciarc
"ciar `lc o`nk `qpe`"5

,dyr `ly ink - qpe` -
eli`k df ixd o`k eli`edyre`iven xeaivd gilyy df cvn

,ezaeg iciàúéàãëå`y itk -mi`ven epàøîba6íò éab §¦§¦¨©§¨¨©¥©
,éñéðàc úBãOaL,miqep` mdy -úlôz úáBç éãé íéàöBéå ¤©¨©£¦¥§§¦§¥©§¦©

øeaö-çéìMä úøæça dîöò äøNò-äðBîLlr xaecn `l - §¤¤§¥©§¨©£¨©©§¦©¦
,dnvr "dxyr dpeny" zece` `l` ,"ekxa"e "dyecw"elàk§¦

.ììëa eëøáe äMã÷ íâå ,Lnî eòîLxeaivd gilyy - ¨§©¨§©§ª¨¨§¦§¨
meya el xyt` i`e qep` `edy iny ,ixd .ezaeg ici e`iven
,daeg ici xeaivÎgilyd e`iven ,"ekxa"e "dyecw" renyl ote`

mby ixdeze`rixtdl el l`e ,ezaeg ici xeaivd gily `ivei
.zekix`a lltzdln mixg`äeðø÷ç úàæ ,äpäå7àeä ïk , §¦¥Ÿ£©§¨¥

úBøBca íb óà,àøîbäå äðLnä éîëç ìL íéðBLàøä ©©©¨¦¦¤©§¥©¦§¨§©§¨¨
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ïåøçà ñøèðå÷
äðäøùà éðèá æâøúå éúòîù äòåîùä äáåè àì

õôçä ùéàä äáéúä éðôìî íéøéáòî 'ä íò
èòî ùã÷îáù ù"ðà ìë ìù íéîé úåëéøàå íééçá
åéîé íéëéøàî íéøáã äùìù ì"æøàîë ù"ðà ìù äæä
éî íâ óàå .åúìôúá êéøàîä íäî ãçàå íãà ìù
ïéúîäì ïôåà íåùá åì à"àå øúåéá åì ä÷åçã äòùäù
áåè àìä äæä õ"ùä úøæç ìù äùåã÷ úééðò øçà ãò
íäééçì ãøéìî .åëøáå äùåã÷ òåîùì àìù åì áåè
õ"ùäå .äéøèô àðîçø ñðåàå íééçá íéöôçä ìù
àåäù òîù åìéàë òîù àìù óà åúáåç éãé åàéöåî
úåãùáù íò éáâ àøîâá àúéàãëå ùîî äðåòë
úøæçá äîöò ò"åîù úìôú úáåç éãé íéàöåéå éñéðàã
.ììëá åëøáå äùåã÷ íâå ùîî åòîù åìàë õ"ùä
íéðåùàøä úåøåãá íâ óà àåä ïë äåðø÷ç úàæ äðäå
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א יחוד ˜¯·Â˙ע"פ תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
וקוב"ה". א.2.שכינה כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, הסברה,7.ר"ה ליתר

המפורסם  הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי
בו  נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר
והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם דוקא זה כמותם להתפלל תפלה
כנפיהם  תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין  אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה  שום ובלי בחפזון 
המולה  קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש הקודש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף
אבל  השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו'
מימיהם  מאורות ראו לא  מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם  להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן
ותפארתו  גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי
ולחפוץ  ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה



צג elqk f"i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íúãBáò øwòå òá÷ íúøBz äúéäLdid mzcear xwir - ¤¨§¨¨¨¤©§¦©£¨¨
,dxez cenil.íúlôz àìådltzd oipr did f` mb ixd - §Ÿ§¦¨¨

.mini zekix`e miig ly oipr zekix`aíòtä äzò ïkL-ìkîe¦¨¤¥©¨©©©
,ep` eppnfa -ïéàL ,àçéLî úBáwòacenil -,òá÷ eðúøBz §¦§§¦¨¤¥¨¥¤©

øwòå ,íézòä ÷Bvî¦¨¦¦§¦©
úBáwòa äãBáòä̈£¨§¦§

àéä àçéLîzcear - §¦¨¦
áúkL Bîk ,älôzä©§¦¨§¤¨©
ì"æ ìàèéå íéiç áøä̈©©¦¦©©
õò éøô'e 'íéiç õò'a§¥©¦§¦¥

'íéiç8,dceard xwiry - ©¦
ly onfd ,ep` eppnfa
`ed ,`giyn zeawr

- dltzd zcear-ìkî¦¨
éeàøL øîçå-ì÷å ïkL¤¥§©¨Ÿ¤¤¨
Lnî eðLôð ïzì ïBëðå§¨¦¥©§¥©¨

.äéìòzcear lr - ¨¤¨
,dltzdàéäådltzd - §¦
ekix`azeppeazd jez z

`id ,'d zelcbaäáBç¨
éðéáîì ,Lnî äøBz ìL¤¨©¨¦§¦¥

òcîmipiand -úìòBz ©¨¤¤
÷îòå úeððBaúää©¦§§§Ÿ¤
ãç ìk ,úö÷ úòcä©©©§¨¨©

,déìéc àøeòL íeôìepax xne`y itk .exeriy itl cg` lk - §¦¨¦¥
ly exeriyy ,`"n wxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga owfd
dnec epi` ,dad`d e` d`xid oipr lrtz zeppeazddy ,xac
`ed dhrn zrcd zwnrde zeppeazday in yi :cg` lka
zeppeazd el zyxcpy in yie ;dad`a e` d`xia xxerzn
zwnrde zeppeazdd .xzei dwfg zrcd zwnrde xzei dkex`

zeidl zekixv ,el` zrcd-Ceøa íB÷î ìL BçáL øecña§¦¦§¤¨¨
àeä9:òîL úàéø÷ éðôlL úBëøa ézLe äøîæc é÷eñôa¦§¥§¦§¨§¥§¨¤¦§¥§¦©§©

"äáäà"å "øöBé","mler zad`" -ïäa øøBòìzekxaa - ¥§©£¨§¥¨¤
,rny z`ixw iptly,ìàøNé ìk áìa úøzñîä äáäàä̈©£¨©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥

àáì,`eaz ef dad`y -álä úelbúäa éelb úðéçáì- ¨Ÿ¦§¦©¦§¦§©©¥
`eaz ,ald wnera zxzeqn ef dad` dzid f` cry mewnay

,ald zelbzdl,dîöò òîL úàéø÷ úòLaixg` -zekxa ¦§©§¦©§©©§¨
,rny z`ixw÷eñtaL äáäàä úåöî àéä úàfL10: ¤Ÿ¦¦§©¨©£¨¤©¨

äðBLàø úéðîpä ,"'Bâ Eááì ìëa 'Bâ záäàå"11â"éøúa §¨©§¨§¨§¨§©¦§¥¦¨§©§©
ì"æ í"aîøä áúkL Bîk ,úBöî12äøBzä éãBñéî àéäL , ¦§§¤¨©¨©§©©¤¦¦§¥©¨

Låìëì øB÷îe dLø §¨§¨¨§¨
ç"îø,248 --úBöî §¨¦§
,äNòepax xne`y itk - £¥

ly oey`xd wlga owfd
'c wxta "`ipz"d xtq
`ed zn`a oniiwnd"y
,'"ied my z` ade`d
g"nx zn`a miiwl icky
gxkdd on ,dyrÎzeevn

.'"d zad`" didzyieeiv
`ed "zad`e" ly df
oipr lr dxez ly daeg
,dltza zeppeazdd
z` zelble xxerl
dad` lr ,oky .dad`d
mey jiiy `l ixd dnvr
ik ,"zad`e" ,"ieeiv"
dcn ixd `id dad`
`l alay dcn lre alay
ixdy ,ieeiv mey mi`zn
- dcn dze` el oi` m`e ,el yiy ixd - ef dcn mc`l yi m`
la` ,ieeiv mi`zn xeaic ly dlert lr) ieeivd o`k xefri dn
yhixfnn cibnd axd l`ey ok`y itke ,(ald ybx lr `l13:

lr epi` ieeivdy ,dper `ede ?"zad`e" ieeivd mi`zn cvik
" didiy ,zeppeazdd lr m`Îik ,dad`drnydidzy ,"l`xyi

ad`z - "zad`e" f`e "cg` 'd epiwl` 'd" oipra zeppeazdd
,`ed ,"zad`e" ieeivd ixd ,mipt lk lr .(dghad oeyln)
dltzdy ixd - "zad`e"l `iazy dltza zeppeazdd didzy

.dxez ly daeg `id zeppeazdae zekix`aäáäà ìò ék¦©©£¨
iL àì íòáèå ízãìBúa ìàøNé ìk áìa úøzñîäéeeö C ©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥§©§¨§¦§¨Ÿ©¨¦

.ììklka zxzeqnd dad`l dpeekd "zad`e"y xn`py - §¨
ixd `id ,oky .l`xyin cg`dpyiieeivl dl miwewf `le ,
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כוונת  המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד
הלב  בשפלות ראשונה בהשקפה להם נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב
ואת  ידו את איש ירים לא בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן
על  וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו
ידיהם  תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל
שנאמר  עכשיו ישראל, לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אילו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי'
הבא  כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאילו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. התפלה 8.לטהר שער פע"ח
סנ"ב.9.פ"ז. ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:ב יא, בזח"א ג'. מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק

"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - דאהבה ¯‡˘ÔÂא' קטן חינוך מתניא ולהעיר בטל".
מ" לכל שורששרש ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל רפ"ב.12.המצות".ÏÎע יסוה"ת לספר 13.הל' בהוספות גם וראה

סי"ב. קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור
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כג.14. יב, יז.1.ראה יט, א.2.קדושים לא, יח.3.ב"מ לב, תשא - הכתוב ל' יג.4.ע"פ יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, ‰Ú¯˙5.תענית
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל' ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר

ל  הכוונה אולי - 'אפרתי' ק"ש'. 'חוטפין תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה - 'החוטף' הובאו ·'סנ"ג), בזה הפי'
כו'". בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): א, (ש"א ברד"ק
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י.14. כ, יב.15.יתרו ה, יד.16.ואתחנן ז, קהלת ע"פ

ורּבי מֹורי אבי אדני [הרׁש"ּב]מּמכּתב ְְֲִִִִִִַַַַָָֹ

ּכסלו... הּיֹום..י"ט לנּו, נּתן נפׁשנּו וחּיּות ואֹור נפׁשנּו ּבׁשלֹום ּפדה אׁשר החג . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

לדא"ח הּׁשנה ראׁש הּוא אלהּזה חס[ּדברי חּיים, אבֹותינּוידּות]קים הנחילּונּו אׁשר ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ז"ל. טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת היא והיא זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה ְְִִִִֵַַַַַַַהּקדֹוׁשים

ארץ, עלי האדם ּבבריאת האמּתית הּכּונה ׁשלמּות מעׂשיָך, ּתחּלת הּיֹום ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזה

ּבבחינת הּזה ּבּיֹום נמׁשְך אׁשר הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו ּפנימּיּות אֹור ּגּלּוי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלהמׁשיְך

ורצֹון חפץ ּבבחינת הּזה ּבּיֹום לבבנּו להעיר ועלינּו הּׁשנה, ּכללּות על ּכללית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהמׁשכה

ּתֹורתֹו ּפנימּיּות ּבאֹור נפׁשנּו ׁשּיאיר לבבנּו, נקּודת ּבאמּתת ועצמי .יתּברְךּפנימי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ה' ּומצֹות ה' ּתֹורת ּופנימּיּות עמק ּבחינת להמׁשיְך ה', קראתיָך ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָֹמּמעמּקים

ּכל אׁשר נפׁשנּו, ּבפנימּיּות ׁשּיאיר ּברּוְך־הּוא אֹור־אין־סֹוף ועצמּות ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּבחינת

לבד, יתּברְך אליו יהיּו כו') וההתּפּׁשטּות העצם מציאּותנּו, ּכל לֹומר (רֹוצה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמּותינּו

וענינינּו עׂשּיֹותנּו ּכל אם ּכי הּטבעּיֹות, מהּמּדֹות ּומגּנה רעה מּדה ּכל מאּתנּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֻלגרׁש

יהיּו הּגּוף) לקּיּום הּמכרחים עֹולם ּבעניני והן ּומצֹות, וּתֹורה ּתפּלה הינּו ּבעבֹודה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ(הן

עלינּו ירחם הרחמים אב יתּברְך וה' כו', ה' חפץ אׁשר ׁשמים לׁשם אמּתית ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבכּונה

. . ּפנימֹו. יחזּו יׁשר והּיׁשרה הּטֹובה ּבּדרְך ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוינחנּו

כסלושבת ה'תש"גיט

וצדקתָך. הרחמים אב אֹומרים אין עבדיה. חזֹון ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹהפטרה:

פירש"י.שיעורים. עם שביעי וישלח, חומש:
צ־צו. תהלים:

בעזה"י. וקצרה . . . בשם הנקרא לקו"א ספר תניא:
מאניפאלי. . . . הרב א) הסכמת

הכהן. . . . הרב ב)

ּבראׁש ולא טֹוב ויֹום ּבׁשּבת לא למעריב, אֹו למנחה ּבטּלית מתעּטף צּבּור הּׁשליח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹֹאין
ַָָהּׁשנה.

הסּתּלקּותֹו]הּלּולא ּומנּוחתֹו[=יֹום תקל"ג, וּיׁשב ג' – מּמעזריטׁש – הּמּגיד הרב ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבאּנּפאלי.[=קבּורתֹו]ּכבֹוד ְְִִַָָָ

תקנ"ט, וּיׁשב, ג' ּכסלו, י"ט – הראׁשֹון מּמאסרֹו לחרּות יצא הּזקן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאדמֹו"ר

ערב. ְִֶֶלפנֹות

יֹום לנּו ה' עׂשה אׁשר יֹום ּכי להֹודיע, צריְך ּדא ּכגֹון "ּברם הּזקן: רּבנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמּמכּתב

עדן, נׁשמתֹו הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל רּבא הּלּולא יֹום טֹוב, ּכי ּבֹו ׁשהכּפל ג' יֹום ּכסלו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיט

ּפסּוק ׁשהתחלּתי קדם נפׁשי', בׁשלֹום 'ּפדה ּבּפסּוק ּתהּלים ּבספר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּוכׁשּקריתי

ׁשלֹום". מד' ּבׁשלֹום יצאתי – ְְֲִֵֶַָָָָָׁשּלאחריו

ודא"ח הּנגלית לּתֹורה עּתים ּבקביעּות טֹובֹות החלטֹות וקּבלת התועדּות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָיֹום

אל חס[ּדברי חּיים, רעים.ידּות]קים ּבאהבת החסידים ּדרכי וחּזּוק ּברּבים, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹ

הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש ּבאּגרת המבאר הּסדר ּפי ועל הּׁש"ס, חלּקת לסּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹֻנֹוהגים

כ"ד הּׁש"ס חלּקת מסּדרים היּו ואילְך תרס"ג מּׁשנת ּבליּוּבאוויטׁש ּתֹוכיח. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֻהֹוכח

אפס מּפני – הּזקן רּבנּו ׁשל הּלּולא יֹום – ּכסלו.ּבטבת ּבי"ט הּפנאי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּגּוט יֹום טֹוב.
ְלָׁשָנה טֹוָבה ְּבִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות 

ִּתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו.
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úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני  וה"ה 
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
åéðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéà

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééç ישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

שם.5. הקיצורים, ז.6.ספר ה, הנביאים 7.ב"ר ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
התורה  יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו

- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ ˘ËÈÏ"‡.פ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8 של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, מד.9.רבנו מא, בראשית הכתוב כלשון
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התורה  יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו

- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ ˘ËÈÏ"‡.פ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8 של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, מד.9.רבנו מא, בראשית הכתוב כלשון

elqk h"i iyily mei Ð xryd sc Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.ef dnkqdàìä .áBè úkøa åéìò àáé ¯ älà éøáãì òîBLå§¥©¦§¨©¥¤¨Ÿ¨¨¦§©£Ÿ
ìtëpL 'â íBé íBiä ,äøBzä ãBáëì úàæ LøBcä éøác äkŸ¦§¥©¥Ÿ¦§©¨©¤¦§©

,"áBè ék" Bamiinrt xn`p ,ziy`xa dyrnl iyily meia - ¦
,"aeh ik"úðL ,àáz úLøteðúeãt.ïè÷ èøôìe"pwz - ¨¨©¨Ÿ§©§¥§¤¤¨¨

hxtl ,e"pizect `ixhniba
zepy z` aygl ila ,ohw
z`ixa f`n mitl`d
xtqn m`Îik ,mlerd
zexyr ,ze`n ly mipyd

.igkepd sl`l 'eke
ïèwäìéñeæ ílLî ©¨¨§ª¨¦

.éìàtéðàî¥£¦¨¦
ãéñçä áøä úîkñä©§¨©¨©¤¨¦
,éäìà Léà ,íñøôîä©§ª§¨¦¡Ÿ¦
eðøBî ,Bì øîàé LBã÷̈¥¨¥¥

éaø áøä eðaøåàãeäé §©¥¨©©¦§¨
:ïäkä aéì¥©Ÿ¥

éðt øéàz íãà úîëç̈§©¨¨¨¦§¥
éãé éúBàøa ,õøàä10 ¨¨¤¦§¦§¥

Lã÷,iazk -øaçîä Ÿ¤©§©¥
ïBàbä áøäLéà ¨©©¨¦

øBäèå LBã÷ íé÷ìà¡Ÿ¦¨§¨
øákî øLà ,åðòå ãéñç̈¦§¨¨£¤¦§¨

,åéøzñî äìâð- ¦§¨¦§¨¨
ezelczyd zexnly
erci `ly ,xzqp x`yidl
xak ,ezlecbne ezewcvn
ezewcv elbzp onfn

,ezelcbeúáLa áLBé¥§¤¤
éðBîkçz11ìöàeððBãà ©§§¦¥¤£¥

ïBàb eðaøå eðøBî¥§©¥§
íìBò,eheytk l"ie - ¨

axd lr dpeekde - dlbpa
,yhixfnn cibndíéî äìãå,dxez cnl -íéî øàaî §¨¨©¦¦§¥©¦

íéiç,`ed - mxa` zeize` - "x`an" dlnay miyxtnd yi - ©¦
,yhixfnn cibnd axd ly epa "j`lnd" mdxa` iax lr fnxn

çîNé úòëåìàøNéenyy ,aehÎmyÎlrad lr dpeekd - §¨¥¦§©¦§¨¥
,l`xyi did yecwdBLã÷ éøác úBìbäaixac zelbzd - §¦¨¦§¥¨§

aehÎmyÎlrad ixac milbzn ea ,"`ipz"a `id aehÎmyÎlrad

,c"ag ly dbyde lkyañeôcä úéáì àéáäì øaeçnäick - ©§¨§¨¦§¥©§
'ä íòì ãnìì,l`xyi ipal -ãçà ìk øLàk ,Lã÷ éëøc §©¥§©©§¥Ÿ¤©£¤¨¤¨

äæçé,d`xi -éøö ïéà íñøôîäå ,åéøác úeiîéðôa.äéàø C ¤¡¤¦§¦¦§¨¨§©§ª§¨¥¨¦§¨¨
,dnkqdl wewf df xtq did `l jk llbae -ìe÷ì÷ LLçî ÷ø©¥£©¦§
øácäzqtcd ly - ©¨¨
,xtqd÷fä íBøbé àlL¤Ÿ¦§¤¥

ïzì éúàa ,íéñétãnì©©§¦¦¨¦¦¥
íéøé ìáì äøäæàå ó÷zŸ¤§©§¨¨§©¨¦
Bìâøå Bãé úà Léà¦¤¨§©§

ñBôãìz` qitcdl - ¦§
,xtqdLîç CLî ãò©¤¤¨¥

L.ähîìc íBiî íéð ¨¦¦¦§©¨
¯ älà éøáãì òîBLå§¥©¦§¨©¥¤
.áBè úkøa åéìò àáé̈Ÿ¨¨¦§©
øaãîä éøác äk àìä£ŸŸ¦§¥©§©¥
,äøBzä ãBáëì úàæŸ¦§©¨
àáz äLøt 'â íBé íBiä©¨¨¨¨Ÿ
.ïè÷ èøôì å"ð÷ú§¤¤¨¨
ïäkä aéì àãeäé12. §¨¥©Ÿ¥

ciqgdn izrny
wgvi iax ,mqxetnd
:dkxal epexkf ,cinzn
z` e`iad migelydyk
l` ,il`tip`l "`ipz"d
iaxe odkd aiil `cedi iax
mcia exi`yd md ,`yef
jynl miqxhpewd z`
miwicvdy ick ,dlild
oiiry drya .mda epiiri
,dlild rvn`a ,"`ipz"a
aiil dcedi iax qpkp
dnevr zelrtzda odkd
ilane ,dax zeadldzae
l` zkll hilgd ,dlecbd zeybxzdd z` ekeza xevrl zleki
ezeadlzda ez` wlgzdl ,(il`tip`a exc mdipy) `yef iax
,`yef iax lv` mb rxi` xac eze` ."`ipz"d xtqn daexnd
,dlecbd zeybxzdd z` eaxwa xevrl leki did `l `ed mby
eybtp mdy jk - odkd aiil dcedi iax l` zkll hilgde
."...dxra dlek il`tip`"e ,ipyd l` cg` mklda aegxa

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

úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני וה"ה
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
éðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéàå

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

ìöà éðåîëçúåðéáøå åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

.10ÈÏÂ‡Âוצ"ל כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ˘ËÈÏ"‡.ידי" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11 שמואל הכתוב לשון
ח. כג, רבי,12.ב בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

נד. פרק הרב תולדות



elqkק h"i iyily mei Ð xryd sc Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.ïãò-BúîLð ì"æ øaçîä ïBàbä éða eéçiL íéðaøä úîkñä©§¨©¨©¨¦¤¦§§¥©¨©§©¥©¦§¨¥¤
àðîøäå úeLø ïzì eðìöà íkñäL úBéä,d`yxd geke - ¡¤ª§©¤§¥¦¥§§©§§¨

éøác áeúk ìàøNé éðáì ïBøkæì ñeôcä Laëî ìò úBìòäì§©£©©§¥©§§¦¨¦§¥¦§¨¥¨¦§¥
úîàå øLé,miaezkd zn`de xyeid ixac -íéiç íé÷ìà éøác Ÿ¤¤¡¤¦§¥¡Ÿ¦©¦

zxez z`xwp jk -
,zeciqgdeððBãà ìL¤£¥

ì"æ eðaøå eðøBî eðéáà̈¦¥§©¥©
Bãé áúëa íéáeúk§¦¦§©¨

ìe Bîöòa äLBãwäBðBL ©§¨§©§§
åéøác ìkL ,LBãwä©¨¤¨§¨¨

úBøòBa Là éìçâk- §©£¥¥£
xy`úBáálä eáéäìé©§¦©§¨

ïäéáàì ïáø÷ì§©§¨©£¦¤
úøbà íLáe ,íéîMaL¤©¨©¦§¥¦¤¤
íaøL ,eàø÷ð Lãwä©Ÿ¤¦§§¤ª¨
úàî çeìL úøbà eéä̈¦¤¤¨©¥¥
úBøBäì BLã÷ ãBák§¨§§
dá eëìé Cøcä 'ä íòì- §©©¤¤¥§¨

ipiprl mzqd on dpeekd
dceardenk ,ziniptd

'd zad` zexxerzd
zceara 'd z`xie
zexxerzdd ,dltzd

,dxezd cenilläNònäå§©©£¤
,ïeNòé øLà- £¤©£

ly mipipra zexxerzdd
.dnecke dwcvúîçîe©£©

úBîB÷î änëaL13- ¤§©¨§
,"ycwd zxb`"aBì áévä¦¦

éèewì' øôña íéðeiö¦¦§¥¤¦¥
éøáãå ,BlL 'íéøîà£¨¦¤§¦§¥
ãçà íB÷îa íéiðò äøBz¨£¦¦§¨¤¨
øçà íB÷îa íéøéLòå14,mipipry xacd ixyt` okly - ©£¦¦§¨©¥

mdy itk xy`n mipaene mixaqen xzei eidi "ycwd zxb`"a
ihewl" xtqa mipipr ,jci`le ;"mixn` ihewl" xtqa mixaqen
mixaqen mdy itk xy`n xzei mipaene mixaqen eidi "mixn`

;"ycwd zxb`" xtqaBa LcçúpL øác ìéáLa íb äîe- ©©¦§¦¨¨¤¦§©¥
- "mixn` ihewl" xtqa xexiae yecig siqend "ycwd zxb`"a

íé÷øt äæéà ìò 'ïBøçà ñøèðe÷',"mixn` ihewl" xtqn - §§¥©£©¥¤§¨¦
áúk øLà,owfd epax -¯ 'íéøîà éèewì' øôqä Bøaç úòa £¤¨©§¥¦§©¥¤¦¥£¨¦

'íéiç õò éøô'e 'íéiç õò'å øäæ éøîàî ìò ÷îò ïeiòå ìetìt¦§§¦¨Ÿ©©©§¥Ÿ©§¥©¦§¦¥©¦
íáMéî Búðéaî çeøáe ,äæ úà äæ íéøúBñk íéàøpLepax - ¤¦§¦§§¦¤¤¤§©¦¦¨§©§¨

,owfd,íéøîà éèewìa áúkL åéðôBà ìò øeac ìkdfy ixd - ¨¦©§¨¤¨©§¦¥£¨¦
- "mixn` ihewl" xtql zexiyi rbepïBëðå éeàøL eðéàø Bàø̈¨¦¤¨§¨

íøaçìcgi mqitcdl -úøbà'å 'íéøîà éèewì' øôñ íò §©§¨¦¥¤¦¥£¨¦§¦¤¤
.ì"æ eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà úMã÷ ãBák ìL 'äáeLzä©§¨¤§§ª©£¥¨¦¥§©¥©

,úàæì éà,okl -eðàa ¦§Ÿ¨
aø àãeb ìéèäìä- §¨¦¨©¨

,lecb xeqi`-éeãép úøæâe§¥©¦
¯ ïðaøc àzîL-íøç¥¤©§¨§©¨¨

,àúåñà dì úéìc- §¥¨¨§¨¨
i`y) d`etx dl oi`y

,(dxizdl xyt`àlL¤Ÿ
Bãé úà Léà íéøé̈¦¦¤¨

ñétãäì,xtqd z` - §©§¦
íúéðáúkihewl" - §©§¦¨

"ycewd zxb`"e "mixn`
,cgiCLî äæ àìa äæ Bà¤§Ÿ¤¤¤

íBiî íéðL äMîç£¦¨¨¦¦
ähîìc15àc ïBâk íøa . ¦§©¨§¨§¨

éøö,éòBãBàì Cz`f wx - ¨¦§¥
,ricedl epilr
eôñ íéaøä eðéúBðBòaL¤©£¥¨©¦¨
äLBãwä Bãé éáúk enz©¦§¥¨©§¨
eéä øLà Bîöòa§©§£¤¨
øñç àì ìBãb ÷ec÷ãa§¦§¨Ÿ¨¥
àìå ,úçà úBà øúé àìå§Ÿ¨¥©©§Ÿ
èònä äæ íà-ék øàLð¦§¨¦¦¤©§©
eè÷ìð øLà äaøäî¥©§¥£¤¦§§
úB÷zòäî ãçàì ãçà¤¨§¤¨¥©§¨
ìöà íéøfôîä©§ª¨¦¥¤
àönä íàå ,íéãéîìzä©©§¦¦§¦¦¨¥
,úeòè äæéà àönz¦¨¥¥¤¨
àöné ,ïéáé éî úBàéâL§¦¦¨¦¦¨¥

,øôBñ úeòhî çëeîc úeòhäz` eqitcd epnn azkdn - ©¨§¨¦¨¥
,xtqdäðekäå,oiprd ly -:äøeøa äéäz §©©¨¨¦§¤§¨

íeàðøòa ácãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §Ÿ¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦
àðaøå àðøî ìàøNé LBã÷16ïîìæ øBàéðLBúîLð ,ì"æ §¦§¨¥¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©¦§¨
.íéîBøî éæðâa.(irvn`d iaxd) §¦§¥§¦

íeàðeíäøáà íéiçïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §©¦©§¨¨¤£¥¨¦¥§©¥©¨
ñçäàðaøå àðøî ãéïîìæ øBàéðLéæðâa BúîLð ,ì"öæ ¤¨¦¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©©¦§¨§¦§¥

.íéîBøî§¦
íeàðeäLîãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦

ïîìæ øBàéðL.íéîBøî éæðâa BúîLð ,ì"æ §¥©§¨©¦§¨§¦§¥§¦
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úîëñä
.ò"ð ì''æ øáçîä ïåàâä éðá 'éù íéðáøä

úåéäùáëî ìò úåìòäì àðîøäå úåùø ïúéì åðéìöà íëñåäù
íé÷ìà éøáã úîàå øùåé éøáã áåúë é"ðáì ïåøëæì ñåôãä
åðåùìå åîöòá äùåã÷ä åãé áúëá íéáåúë ì''æ ø''åî à"à ìù íééç
ïáø÷ì úåááìä åáéäìé úåøòåá ùà éìçâë åéøáã ìëù ùåã÷ä
úøâà åéä íáåøù åàø÷ð ùã÷ä úøâà íùáå .íéîùáù ïäéáàì
øùà äùòîäå äá åëìé êøãä 'ä íòì úåøåäì ÷"ë úàî çåìù
íéøîà éèå÷ì 'ñá íéðåéö åì áéöä úåîå÷î äîëáù úîçîå ïåùòé
øáã ìéáùá íâ äîå à"îá íéøéùòå ãçà íå÷îá íééðò ú"ãå åìù
åøáéç úòá áúë øùà íé÷øô äæéà ìò ïåøçà ñøèðå÷ åá ùãçúðù
íéàøðù ç"òôå ç"òå øäæ éøîàî ìò ÷åîò ïåéòå ìåôìô à"÷ì 'ñä
áúëù åéðôåà ìò øåáéã ìë íáùéî åúðéáî çåøáå æ"àæ íéøúåñë
íéøîà éèå÷ì øôñ íò íøáçì ïåëðå éåàøù åðéàø åàø à"÷ìá
äáø àãåâ ìéèäì åðàá úàæì éà .ì''æ ø"åî à"à ÷"ë ìù ú"äâàå
åãé úà ùéà íéøé àìù àúååñà äì úéìã ïðáøã ù''çð úøæâå
äèîìã íåéî íéðù äùîç êùî äæ àìá äæ åà íúéðáúë ñéôãäì
äùåã÷ä åãé éáúë åîú åôñ ä"åòáù éòåãåàì êéøö àã ïåâë íøá
øàùð àìå 'à úåà øúé àìå øñç àì ìåãâ ÷åã÷ãá åéä øùà åîöòá
íéøæåôîä úå÷úòäî ãçàì ãçà åè÷ìð øùà äáøäî èòîä äæ à"ë
ïéáé éî úåàéâù úåòè äæéà àöîú àöîä íàå íéãéîìúä ìöà

:äøåøá äéäú äðååëäå øôåñ úåòèî çëåîã úåòèä àöîé
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ìåëéù åá çåø øùà ùéà åá øîàðù òùåäé éáâ éøôñä ùåøéôá
éøôñá åìéôà àìà .'åëå ãçàå ãçà ìë ìù åçåø ãâð êåìäì
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וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם -
מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומה"ˆÂ¯או לכן·ÊÚ¯˙ישראל אולי - "...Î"‚ שיכלול בכדי בר"ת הוא

- הברכות. ˘ËÈÏ"‡.כל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, הפירוש 5.במדבר עצם את
נגד  להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיכול

כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא שהוא ומה ואחד"; אחד כל של ÂÓˆÚרוחו ‡Â‰˘ כולל
ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן הרבוא; ששים כל של דעותיהם את בתוכו
רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר' כי מישראל, רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע, דר'
שאין  דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה - הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה אך
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רואים  להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם
כל  של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה בהיותו כי ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים

ואחד". ב.6.אחד כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', כט,9.חלק דברים הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות ב.10.כח: יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, משלי
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xtq z` dpcnlzeepax xikde rci dl` lk z` - "`ipz"d
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äîã÷ä
'ä çåø øùà ì"æç éùøãî ùãå÷ éøøäá íúåãåñé øùà äàøéä
ìëå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàå íðåùì ìò åúìîå íá øáã
íéì÷áù ì÷ õåöéð ãò íäéèøôå ìàøùé úåììë àåáø íéùù
àúééøåàá ïàøù÷úî åäìåë ìàøùé éðá åðéîòáù êøòä éúåçôå
äæ éøä ÷"äæá òãåðë ä"á÷äì ïúåà úøù÷îä àéä àúééøåàå
ììëá ùøãéì äøåúä äðúéðù óàå ìàøùé úåììëì úåììë êøã
äá úùøùåîä ìàøùéî úéèøô ùôð ìëì úåèøô éèøôå èøôå
:äøåúáù éèøôä åîå÷î øéëî úåéäì äëåæ íãà ìë ïéà éøä
åðéàø åðàöî åðéðáìå åðì úåìâðä øúéäå øåñéà úåëìäá óà äðäå
åìàå ùîî äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéàøåîàå íéàðú ú÷åìçî
íééçä øå÷î íù ìò íéáø ïåùì íééç íéäìà éøáã åìàå
ìàîùå ïéîé ïéå÷ äùìùì ììë êøã úå÷ìçðä ìàøùé úåîùðì
ãñç úãîî ïùøùù úåîùðå 'åëå äøåáâå ãñç íäù òöîàå
å"÷å ù"ëå òãåðë 'åë ì÷äì ãñç éôìë úåèäì ïë íâ ïúâäðä
ìëã àáìå àçåîáã åîéçøå åìéçã ïåðéàã åðéäìà 'äì úåøúñðäá
ù"îë äéáéìá øòùîã äî íåôì äéìéã àøåòéù íåôì ãçå ãç

:'åâå äìòá íéøòùá òãåð ÷åñô ìò ÷"äæá
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רואים  להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם
כל  של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה בהיותו כי ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים

ואחד". ב.6.אחד כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', כט,9.חלק דברים הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות ב.10.כח: יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, משלי
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כסלו  כ"א חמישי יום
,c 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòãåéá êà,8 'nr cr.ì"ðä íéøîà

,'d zceara ze`xede zevr df xtqa azk mliayae ,owfd
a"yxd iaxdy itke ;"zecigi"l eil` mlek md eqpkp eli`k
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:owfd epax oeylae
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dlL úBëeîñe eðéúðéãîaL eðîBìL éLðàîzekenqde - ¥©§¥§¥¤¦§¦¨¥§¤¨
,epzpicnleðéðéa éeöî äaéç ìL øeacä äéä øLà- £¤¨¨©¦¤¦¨¨¥¥

owfd epax l` mqpkida
,"zecigi"lìk éðôì eléâå§¦§¨©¨

íçîe íaì úBîeìòz©£¦¨Ÿ¨
äéeìzä 'ä úãBáòa©£©©§¨
éúlî óhz íäéìà ,ála©¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦

ìeøôBñ èò éðBL14 §¦¥¥
elà íéñøèðe÷aly - §§§¥¦¥

,"`ipz"d xtqíéàø÷pä©¦§¨¦
,'íéøîà éèewì' íLa§¥¦¥£¨¦
íéøôñ étî íéèwìî§ª¨¦¦¦§¨¦
éLBã÷ íéøôBñ étîe¦¦§¦§¥

ïãò íúîLð ïBéìòitk - ¤§¦§¨¨¥¤
sc" z` epcnla epxkfdy
,miciqg mixne` ,"xryd
ixtql dpeekd "mixtq"ay
ixtqe yecwd d"lyd
(b`xtn) l"xdn
lr dpeekd "mixteq"ae
axde aehÎmyÎlrad
,yhixfnn cibnd
,eðìöà íéîñøôîä©§ª§¨¦¤§¥
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iptl mifnexn "mixn`"dn
mdl icy dl` ,minkgd

ic" fnxa,"`finxa oinikgleðéúBaøî Lãwä úBøbàa§¦§©Ÿ¤¥©¥
,ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä õøàaLepax - ¤§¤¤©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥

iax z` hxtae ,cibnd axd icinlz ipwfn dnkl `xw owfd
;ely miiaxd ,"epizeax" mya ,wqahien lcprn mgpníúö÷e§¨¨

,eðnò ät íúBéäa LBãwä íäétî ézòîLmziilr iptl - ¨©§¦¦¦¤©¨¦§¨Ÿ¦¨
,l`xyi ux`løLà úBaø úBìàL ìò úBáeLz ïä ílëå§ª¨¥§©§¥©£¤
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åéðéò ïéaoilitz iabl aezky itk -15,"jipir oia oexkfle"àìå ¥¥¨§Ÿ
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,"`ipz"d xtqayøác ìëì äðBëð äöòå BLôðì òBâøî àöîé¦§¨©§©§©§§¥¨§¨§¨¨¨
øîBb 'äa çeèa Baì äéäé ïBëðå ,'ä úãBáòa åéìò äLwä©¨¤¨¨©£©§¨¦§¤¦¨©©¥

:eðãòaaezkk -16Î`l" : ©£¥
."ilr xneb lBzòcL éîe¦¤©§

äöò øác ïéáäì äøö÷§¨¨§¨¦§©¥¨
,elà íéñøèðe÷ CBzî- ¦§§¥¦¥

cvik rcei `ed oi`y
dvr "`ipz"dn cenll
zceara dl wwfp `edy

,'déðôì BúçéN Løôé§¨¥¦¨¦§¥
íéìBãbäilecb - ©§¦

,'d icaere mipiand
.eäeððBáé íäå BøéòaL- ¤§¦§¥§§

.el exiaqi mdíäéìàå- ©£¥¤
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ãé íeNì àlL ,éúLwa©¨¨¦¤Ÿ¨¨

ätìick wezyl `ly - ©¤
md mdy ze`xdl `ly

,mipiandäåðòa âäðúäì§¦§©¥©£¨¨
-ñç ø÷L ìL úeìôLå§¦§¤¤¤©

,íBìLådepr ,oky - §¨
od ,onewna `ly zeltye

,xwy ly oipròãBpëå17 §©¨
,øa òðBî ìò ønä LðòŸ¤©©©¥©¨
mipipr repnl ,xnelk -

,zlefdn dxez lyìãâå§Ÿ¤
øëOämixqeny dl`l - ©¨¨

reciy itk ,zlefd mr cenll mnvrì"æø øîànî18ìò ¦©£©©©©
÷eñt19,"'ä íäéðL éðéò øéàî"z` my zyxtn `xnbd - ¨¥¦¥¥§¥¤

"yx" - "'d mdipy ipir xi`n eybtp mikkz yi`e yx" weqtd
ixd ,dxeza xiyry in - "mikkz yi`"e ,dxeza ipry in epiid
,dxeza "ipr"d mr wqrzn dxezd oae ,"eybtp" dl` ipyyk

ipir xi`n d"awd - "'d mdipy ipir xi`n"mdipyxe`a
,mdipyn dlrnlyåéðt 'ä øéàé ék,ely zeiniptde - ¦¨¦¨¨

øBà íäéìà,ly -íéiç äiçîe .íéiç Cìî éðtdf - £¥¤§¥¤¤©¦§©¤©¦
,miigl miig ozepyãBò eãîìé àì øLà íéîiì eðiçéå eðkæé§©¥¦©¥©¨¦£¤Ÿ§©§

'Bâå éúBà eòãé íìek ék 'Bâå eäòø úà Léà,d"awd z` - ¦¤¥¥§¦¨¥§¦§
"mlecb cre mphwnl"20,äàìî ék,'Bâå 'ä úà äòc õøàä ¦¨§¨¨¨¤¥¨¤§

"miqkn mil mink -21,:ïBöø éäé ïk ïîà̈¥¥§¦¨
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äîã÷ä
êàù"ðàî ãçàå ãçà ìë íä àðéîà÷ ééøéëîå ééòãåéá

äáéç ìù øåáãä äéä øùà äìù úåëåîñå åðéúåðéãîáù
'ä úãåáòá íçåîå íáì úåîåìòú ìë éðôì åìéâå åðéðéá éåöî
íéñéøèðå÷á øôåñ èò éðåùìå éúìî óåèú íäéìà áìá äéåìúä
éôîå íéøôñ éôî íéè÷åìî íéøîà éèå÷ì íùá íéàø÷ðä åìà
úö÷å åðéìöà íéîñøåôîä ïãò íúîùð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ
÷"äàáù åðéúåáøî ùã÷ä úåøâàá ïéîéëçì ïéæîøð íäî
åðîò äô íúåéäá ùåã÷ä íäéôî éúòîù íúö÷å .à"ááåú
ìë äöòá ïéìàåù øùà úåáø úåìàù ìò úåáåùú ïä íìåëå
íùôðá úåöò úéùì åëøò éôì ãçà ìë ãéîú åðéúðéãîã ù"ðà
ãçà ìëì áéùäì ãåò àîøâ ïîæä ïéà éë úåéäì 'ä úãåáòá
éúîùø ïë ìò äéåöî äçëùä íâå úåèøôá åúìàù ìò ãçàå
ãçà ìëì úåéäì úåàì úøîùîì úåìàùä ìë ìò úåáåùúä ìë
úåãéçéá éîò øáãì ñðëéì ãåò ÷åçãé àìå åéðéò ïéá ïåøëæì 'àå
åéìò äù÷ä øáã ìëì äðåëð äöòå åùôðì òåâøî àöîé ïäá éë
éîå :åðéãòá øîåâ 'äá çåèá åáì äéäé ïåëðå 'ä úãåáòá
ùøôé åìà íéñéøèðå÷ êåúî äöò øáã ïéáäì äøö÷ åúòãù
éúù÷á íäéìàå åäåððåáé íäå åøéòáù íéìåãâä éðôì åúçéù
å"ç ø÷ù ìù úåìôùå äåðòá âäðúäì äôì ãé íåùì àìù
ì''æø øîàîî øëùä ìãåâå øá òðåî ìò øîä ùðåò òãåðëå
éðô øåà íäéìà åéðô 'ä øéàé éë 'ä íäéðù éðéò øéàî ô"ò
åãîìé àì øùà íéîéì åðééçéå åðëæé íééç äéçîå .íééç êìî
äàìî éë 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'åâå åäòø úà ùéà ãåò

:ø"éëà 'åâå 'ä úà äòã õøàä
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.13.56 ע' שלום ב.14.תורת מה, ט.15.תהלים יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין ראה 18.ראה
א. טז, יג.19.תמורה כט, לג.20.משלי לא, ט.21.ירמיה יא, ישעיה
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כסלו  כ"ב שישי יום
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zerh it lr eltp ,odkd
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etiif oeeknay dl`k mb
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fnex dl` lry xnel
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."mipeyn"úàæìe,okle - §Ÿ
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,miaeygíéáe÷pä©§¦
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ìéòì íéøkæpä,"`ipz"d xtq -ìkî íéwðî ñeôcä úéáì ©¦§¨¦§¥§¥©§§ª¦¦¨
âéñ,dnecke d`eazdn zyxtend zleqtd enk --úBéeòèå ¦§¨

,áèéä íéäbîe øôBñxnel yi ,xirn epiax w"ky itk - ¥ª¨¦¥¥

dide ,mze` etiify mipiprd lr ok mb zfnex "biq" dlndy
.miteifdn miqxhpewd z` zewpl jxevàáè àìòôì àðéîàå§¨¦¨§¨£¨¨¨

.àìéç øLéé.gk xyii :ef daeh dlertl xne` ip`e -úBéäìå ¦©¥¨§¦§
áeúkä øac àìî àø÷î ék23,"eäòø ìeáb âéqî øeøà" ¦¦§¨¨¥¦¤©¨¨©¦§¥¥

éecð Ba äìì÷ Ba øeøàå§¨§¨¨¦
'eëå íBìLå-ñç24ìò , ©§¨§©

ãBòå äãeäék ïk¥¦¨¨
ìàø÷25éãLîì àðéúà÷ ¦§¨¨¨¦¨§¦§¥

àaø àãebxack - ¨©¨
mi`iany itk) xzein
dnn di`x lynl
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weqt jk lr yiy drya
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,lecb xeqi`ìk ìò©¨
àlL íéñétãnä©©§¦¦¤Ÿ
íéñøèðe÷ ñétãäì§©§¦§§¥¦
ìò àì ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥Ÿ©
éãé ìò àìå ïîöò éãé§¥©§¨§Ÿ©§¥

ïBäìéc àøéblr `le - ¦¨¦§
,mgek i`a iciíéðL Lîç CLî ì"pä íéáe÷pä úeLø ézìa¦§¦§©§¦©©¤¤¨¥¨¦

ñeôcä úBìk íBiî26íäéìò àBáúå íòðeé íéòîBMìå . ¦§©§§©§¦§©§¨£¥¤
èwìîä éøác äk .áBè úkøaxtq -økæpä íéøîà éèewì ¦§©Ÿ¦§¥©§©¥¦¥£¨¦©¦§¨

:ìéòì§¥

:[äcðc â ÷øt óBña] àéðz .à ÷øtwxt seqa epcnl - ¤¤©§¨§¤¤§¦¨
:dcp zkqna iyily,BúBà íéòéaLî",ezcil iptl icedi - ©§¦¦

,minya eze` miriayn.òLø éäz ìàå ÷écö éäzwicv did - §¦©¦§©§¦¨¨
,ryx didz l`eBlk íìBòä ìk elôàåitl jze` mpeca - ©£¦¨¨¨ª

,jiyrnEì íéøîBà§¦§
éðéòa äéä ¯ äzà ÷écöE ©¦©¨¡¥§¥¤

."òLøkly ezcil - §¨¨
dpeek myl ixd `id icedi
zilkz z` rval ,zcgein
zcxei dnypd .ez`ixa
zyalzne dfd mlerl
zegily rval ick ,seba
Îmlera zcgein ziwl`

egeka didiye ef dpeeke zilkz rval lkei mc`dy icke .dfd
miriayn - dhnl eznyp dcxi dnyl ,ezegily z` miiwl
ipira eli`e .ryx didi `lye wicv didiy ,ezcil iptl ,eze`

zpeek zilkz rvai dfÎiciÎlre ,ryxk envr z` aeygi envr
:miwlg ipyn zakxen dxen`d dreayd .dfdÎmlera ezegily

r cvik eze` miriayn oey`xd wlgaeilzeidlwicv didiy -
cvik eze` miriayn dreayd ly ipyd wlga ,ryx didi `le
- eipira envr z` wifgi
.ryxk envr z` aeygiy

éøöåïðz àäc ,ïéáäì C §¨¦§¨¦§¨§¨
á ÷øt úBáà]1:[- ¨¤¤

ipy wxta ,dpyna epcnl
:zea` zkqn lyìàå"§©

."Eîöò éðôa òLø éäz§¦¨¨¦§¥©§¤
jnvr z` aeygz `ly -
,`eti` ,cvik .ryxk
,ryxk envr z` aeygl mc`d z` miriayny xnel xyt`

?ryxk envr z` aeygl mc`l xeq`y zxne` dpyndyk,íâå§©
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zvwn el yiy in `ed "el
micnely enk ,zexiar
ixd - ok m`e ,zehyta
el yiy df `ed "ipepia"

?zeevn zivgn wxàéä¦
àðeðîä áø úìàL§¥©©©§¨

òøå ÷écö" Leøt ,íL eäiìà úáeLz éôì ìáà ,eäiìàì§¥¦¨£¨§¦§©¥¦¨¨¥©¦§©
áeúkL Bîk àeä "Bì§¤¨
äLøt 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨¨¨¨

.ìéòìc íéètLî- ¦§¨¦¦§¥
df `ed "el rxe wicv"y
,rxd on zvwn el yiy
setk eay rxdy `l`

aehlíéðt íéòáLå§¦§¦¨¦
äøBzì13.( ©¨

àîìòa ïðéøîàc àäå14,,mewn lka mixne` ep`y dne - §¨§¨§¦©§©§¨
äöçî ìò äöçîc,zepeer zivgne zeevn zivgn -éø÷î- §¤¡¨©¤¡¨¦§¥

,`xwpéø÷î úBiëæ áøå ,éðBðéa,`xwp -íL àeä ,÷écö ¥¦§Ÿ§ª¦§¥©¦¥
,Lðòå øëN ïéðòì ìàLnäezernyn z` oiivn epi`y my - ©ª§¨§¦§©¨¨¨Ÿ¤
ik ,xacd ly zizin`d
dlin "mil`ey" m`Î
ick ,xg` mewnn zniieqn
miieqn hxt ea xiaqdl
zenyd mb jk .xacd ly
zeny md "wicv"e "ipepia"
xky iabl mil`yen

,ypereøçà ïBcpL éôì§¦¤¦©©
,Baøoia milcadd - ª

,miryxe mipepia ,miwicv
zekiiya wx o`k miaygp
`ede ,mc` ly ehtynl
,eiyrn aex itl oecip

éø÷îe,`xwpe -÷écö ¦§¥©¦
äëBfL øçàî Bðéãa§¦¥©©¤¤

,ïécadf hxt iabl - ©¦
`ed ,oica i`kf `viy
xnelk "wicv" `xwp

,"wcev"ïéðòì ìáà£¨§¦§©
øàzä íL úzîà£¦©¥©Ÿ©
úìòî ìL äìònäå§©©£¨¤©£©

ì"æø eøîà ,íéðBðéáe íé÷écö úBwìç úBâøãîe15íé÷écö" : ©§¥£ª©¦¦¥¦¨§©©©¦¦
øîàpL ,ïèôBL áBè øöé16Bì ïéàL ¯ "éaø÷a ììç éaìå : ¥¤§¨¤¤¡©§¦¦¨©§¦§¦¤¥

;úéðòúa Bâøä ék ,òøä øöérxdÎxvid z` bxd jlnd cec - ¥¤¨¨¦£¨§©£¦
z` bexdl xyt`y xacd xexa ,mxa .zeiprz iciÎlr ely
oaen ef `xnbn ,miptÎlkÎlr .zexg` mikxca mb rxdÎxvid

xzei el oi`y df `ed "wicv" ly zizin`d zernyndy
.rxdÎxviåéúBéeëfL óà ,eæ äâøãîì òébä àlL éî ìk ìáà£¨¨¦¤Ÿ¦¦©§©§¥¨©¤§¨

à ¯ åéúBðBò ìò íéaøî.ììk ÷écö úâøãîe úìòîa Bðé- §ª¦©£¨¥§©£©©§¥©©¦§¨
."ipepia"d zbixcne zlrna `l elit`ì"æø eøîà ïëìå17 §¨¥¨§©©

-LBãwä äàø" :Løãna©¦§¨¨¨©¨
íé÷écva àeä-Ceøä©©¦¦
ãîò ¯ íéèòeî íäL¤¥¨¦¨©
øBãå øBc ìëa ïìúLe§¨¨§¨¨
áeúkL Bîëe ,'eëå18: §§¤¨
:"íìBò ãBñé ÷écöå- §©¦§¨

epyi xec lka ,xnelk
.mlerd ceqi `edy wicv
dn itÎlr wx oaen df xac
df `ed "wicv"y epcnly
.ixnbl rxdÎxvi el oi`y
df `ed "wicv" m` ,oky
- zeevn aex el yiy
miwicvy xne` `ed recn
daxd ?mihren jk lk md
mdl yiy mpyi micedi

!zeiekf aexøeàa Cà©¥
,ïéðòäod dn oiadl - ¨¦§¨

"wicv"d zebixcn
cvike ,"ipepia"de
dnk opyi mnvr miwicva

,zebixcn dnkeì"æ ìàèéå íéiç áøä áúkM äî ét ìò©¦©¤¨©¨©©¦¦¨©
Léà ìëìc ,[á ÷øt ð øòL 'íéiç õò'áe] äMãwä éøòLa§©©¥©§ª¨§¥©¦©©¤¤¦§¨¦
,úBîLð ézL Lé ,òLø ãçàå ÷écö ãçà ,ìàøNé¦§¨¥¤¨©¦§¤¨¨¨¥§¥§¨

áéúëcëe19,"éúéNò éðà úBîLðe" :,miax oeyl zenyp - §¦§¦§¨£¦¨¦¦
:df iptl xn`py enk ,cigi icedi zece` xacn weqtdy zexnl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'öçîã àîìòá 'éøîàã àäå
áåøå éðåðéá éø÷î äöçî ìò
íù àåä ÷éãö éø÷î úåéëæ
ùðåòå øëù ïéðòì ìàùåîä
éø÷îå åáåø øçà ïåãðù éôì
äëåæù øçàî åðéãá ÷éãö

'öçîã àîìòá 'éøîàã àäå
áåøå éðåðéá éø÷î äöçî ìò
íù àåä ÷éãö éø÷î úåéëæ
ùðåòå øëù ïéðòì ìàùåîä
éø÷îå åáåø øçà ïåãðù éôì
äëåæù øçàî åðéãá ÷éãö
úúéîà ïéðòì ìáà ïéãá

úå÷åìç úåâøãîå úìòî ìù äìòîäå øàåúä íù
éáìå 'àðù ïèôåù è"öé íé÷éãö ì"æøà íéðåðéáå íé÷éãö
éî ìë ìáà úéðòúá åâøä éë ø"äöé åì ïéàù éáø÷á ììç
åéúåðåò ìò íéáåøî åéúåéëæù óà åæ äâøãîì òéâä àìù
ùøãîá ì"æøà ïëìå ììë ÷éãö úâøãîå úìòîá åðéà
ìëá ïìúùå ãîò íéèòåî íäù íé÷éãöá ä"á÷ä äàø
ïéðòä øåàéá êà :íìåò ãåñé ÷éãöå ù"îëå 'åëå øåãå øåã
'ð øòù ç"òáå] äùåã÷ä øòùá ì"æ å"çøä ù"î éô ìò
éúù ùé òùø ãçàå ÷éãö ãçà ìàøùé ùéà ìëìã [á"ô
úåùôð éúù ïäù éúéùò éðà úåîùðå áéúëã úåîùð
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קס"ד13. גם איך דלכאורה "מפרש רבינו: כ"ק מע'הערת אחד שזהו שאפ"ל דקסבר אלא - האמורות קושיות מכל כן לשאול דר"ה
לתורה". ה"א.14.פנים פ"ג תשובה הל' רמב"ם ב.15.ראה  סא, 16.9.ברכות הערה יג פרק להלן ראה כב. קט, יומא 17.תהלים

ב. כה.18.לח, י, טו.19.משלי נז, ישעי'



elqkקח b"k ycew zay mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"sehri iptln gex ik"úBLôð ézL ïäL20ãvî úçà Lôð ¯ ¤¥§¥§¨¤¤©©¦©
,àøçà àøèñå ätìwädxizqne dqknd ,ixt ztilw enk - ©§¦¨§¦§¨¨¢¨

mixizqnd zegek d"awd `xa jk ,ixtd ly iniptd okezd lr
- "`xg` `xhq" .xac lkay ziniptd ziwl`d zeigd lr

`l ,xg` cv ,ezernyn
cvd `l` ,dyecwd cv
ytp edfe ,dyecwn iktdd
`xhqe dtilwd cvn zg`

,`xg`úLaìúnä àéäå§¦©¦§©¤¤
ä íãaúBéçäì íãà §©¨¨¨§©£

áéúëãëe ,óebä21ék" : ©§¦§¦¦
,"àéä íca øNaä Lôð¤¤©¨¨©¨¦
eteb z` dignd ytpd -
`ed ,mc`d ly inybd

,mcdäpnîe,ef ytpn - ¦¤¨
,úBòø úBcnä ìk úBàä¨©¦¨
íéòø úBãBñé äòaøàî¥©§¨¨§¨¦

,daLly dizeceqi - ¤¨
ixd ik ,mirx md ef ytp
,rxne dtilwn d`a `id
,oky .xtqna drax` mde
inyb xac lky myk

xac lk mb jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n akxen
zeceqi drax`n akxen ,ef ytp ly dze`ivn llek ,ipgex

,zerxd zecnd ze`a mdny ,miipgexäåàâå ñòk :eðééäc§©§©©§©£¨
,äìòîì daâpL Làä ãBñéîjynidl y`d ly drah - ¦¨¥¤¦§¨§©§¨

:dee`be qrk zerxd zecnd dpnn ze`a jk meyne ,dlrnll
`ed ,d`bzn epi` mc`yk ik ,dee`bn `vei lret `ed qrk

.epevx cbp xac dyer edyinyk qrek epi` `linnúåàúå§©£©
éðéî ìk íéçéîöî íénä ék ,íénä ãBñéî íéâeðòzä©©£¦¦©©¦¦©©¦©§¦¦¨¦¥

,âeðòzminy oeikne ,beprzl mi`iand mixacd lk ,xnelk - ©£
xzqen minay xne` df ixd ,beprz mi`iand mixac miginvn
.mind ceqin ,`eti` ,d`a beprzl de`zde ,beprzd oipr
,çeøä ãBñéî íéìèa íéøáãe úeøàtúäå úeðöéìå úeììBäå§§§¥¨§¦§¨£§¨¦§¥¦¦¨©

oi` jk ,zeynn da oi` gexdy myk -,zepvil ,zelleda
zex`tzdokez ixcrp mde zeynn mey ,milha mixace

.ixnbl.øôòä ãBñéî úeáöòå úeìöòåxtrdy myk - §©§§©§¦¤¨¨
`idy ,zelvr mb jk ,dhnll jynp `ede zecak ea yi eraha
z` ze`ian ,dxegy dxne zeavr ,mc`d ixa`a zecak mvra

.zecakle gex zkinpl mc`dìk òáèaL úBáBè úBcî íâå§©¦¤§¤©¨
úBàa ¯ íéãñç úeìéîâe úeðîçø Bîk ,íúBãìBúa ìàøNé¦§¨¥§§¨§©£¨§¦£¨¦¨

.äpnîytp m` :dl`yd zl`yp `l` ,dtilwd ly ytpdn - ¦¤¨
lr - ?zeaeh zecn dpnn ze`a cvik ,rxne dtilwn `id ef

:xne` `ed jkð ìàøNéa ékútìwî àéä ,ätì÷c Bæ Lô ¦§¦§¨¥¤¤¦§¦¨¦¦§¦©
,áBè ïk-íb da LiL ,dâðze`a ef ytpay df aehne - Ÿ©¤¥¨©¥

zeaehd zecnd icedia
,zeirahdàéäådtilw - §¦
d`a efõò" ãBqî¦¥
úòcäea yiy -áBè ©©©

ïk-ïéàM-äî :"òøå̈©©¤¥¥
,íìBòä úBnà úBLôð©§ª¨¨
úBtì÷ øàMî ïä¥¦§¨§¦
áBè ïäa ïéàL ,úBàîè§¥¤¥¨¤
õò'a áeúkL Bîk ,ììk§¨§¤¨§¥
.â ÷øt èî øòL 'íéiç©¦©©¤¤
ïéãáòc eáéè ìëå§¨¦§¨§¦
,ïéãáò eäéîøâì úBnàä̈ª§©§©§¨§¦
miyery aehd lk -
`ed mlerd zene`
oeikn ,mnvr zaehl
dtilwn od mdizeytpy
.llk aeh da oi`y efk

àúéàãëåenke - §¦§¦¨
,epivnyàøîba22÷eñt ìò23¯ "úàhç íénàì ãñçå" : ©§¨¨©¨§¤¤§ª¦©¨

àlà ïðéà ,ïéNBò íìBòä úBnàL ãñçå ä÷ãö ìkL¤¨§¨¨¨¤¤¤ª¨¨¦¥¨¤¨
:'eë øäéúäìcvn `a df m` mb ,aeh dyeryk ,icedi - §¦§©¥

:jkl di`x .zlefl xefrl `id jka ezpeek ixd ,aehd erah
,eli`e .oevx raye dvexn `ed ,ezxfrl wewf epi` zlefd m`a
`lnl m`Îik ,zlefl xefrl mzpeek oi` mlerd zene`a
mb ,mpn` .ze`bzdle mny z` licbdl ,md mpevx zeriay
iciqg mi`xwpd mde ,llkd on mi`vei mpyi mlerd zene` oia
ick zlefd mr miaihne ,zeaeh zecn mda yiy ,mlerd zene`
zetilwdn dppi` mdly ytpd ik ,mnvr zaehl `le el xefrl
iptn :epiax w"k zxrd] dbep ztilwn m`Îik ,ixnbl ze`nhd
mixe`ia ihewl - 'qa v"ndg xrya recik 'ek dbepn migwlpy

.[- .a ,fn yihx`tn d"xl
,miciqgd ilecbn - yhix`tn lld iax ciqgd lr mixtqn
,dlbpa zeaeyze zeciqga mixtq xaig ,dlawae dlbpa oe`b
dlaw ixtq daxda iwa ezexirva xak did `ltp ielir ezeidae

ayg dligzay -didpyn eli`e ,"wicv" zbixcna envr z`
,`ipzd xtqa oey`xd wxtd z` cenll lgde c"ag ciqgl

.ipepia i`eld - eppi`y i`ce wicv :ziqex dxni` xn`
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íéøîà éèå÷éì
úùáìúîä àéäå àøçà àøèñå äôéì÷ä ãöî úçà ùôð
íãá øùáä ùôð éë áéúëãëå óåâä úåéçäì íãàä íãá
íéòø úåãåñé òáøàî úåòø úåãîä ìë úåàá äðîîå àéä
.äìòîì äáâðù ùàä ãåñéî äåàâå ñòë åðééäã äáù
ìë íéçéîöî íéîä éë íéîä ãåñéî íéâåðòúä úåàúå
íéìèá íéøáãå úåøàôúäå úåðöéìå úåììåäå .âåðòú éðéî
úåãî íâå .øôòä ãåñéî úåáöòå úåìöòå .çåøä ãåñéî
ç"âå úåðîçø åîë íúåãìåúá ìàøùé ìë òáèáù úåáåè
'ôéì÷î àéä äôéì÷ã åæ ùôð ìàøùéá éë äðîî úåàá
:òøå áåè úòãä õò ãåñî àéäå áåè ë"â äá ùéù äâåð
úåôéì÷ øàùî ïä íéìåìâ éãáåò úåîåà úåùôð ë"àùî
ìëå â"ô è"î øòù ç"òá ù"îë ììë áåè ïäá ïéàù úåàîè
ïéãáò åäééîøâì íéìåìâ éãáåò úåîåàä ïéãáòã åáéè
ä÷ãö ìëù úàèç íéîåàì ãñçå ô"ò àøîâá àúéàãëå
:'åë øäééúäì àìà ïðéà ïéùåò íéìåìâ éãáåò úåîåàù ãñçå
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המדרי'20. כ"א בנפה"ב) לא - ופשיטא - בכאו"א הכרח אין (שזה שבנרנח"י הנשמה למדרי' הכוונה שאין "שולל רבינו: כ"ק הערת
נפש". - א.21.ההכרחית יז, ב.22.ויקרא י, בתרא לד.23.בבא יד, משלי



קט היום יום . . . 

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֵהיְכֵלי  ֲעֵרי  ׁשַ ּפֹוַתַחת  "ד  ַחּבַ ֲחִסידּות 
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ֲהָוָי'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ָיכֹול  תֹו[  ָרּמָ ]ְלִפי  יֵליּה  ּדִ עּוָרא  ׁשִ ְלפּום  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' 
האהבה רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע 

)רבינו הזקן( בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך 

וויל מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך לֹא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  ּתִ א  ֶאּלָ כּו',  ִנְבָרא  יּו"ד  ּבְ ַרק  י  ּכִ ְוַתְחּתֹון,  ֶעְליֹון  ן־ֵעֶדן  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְולֹא  ֵרְך,  ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו־ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ

ָך כּו', ְרצֹוִני  ּלְ א ׁשֶ ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם־ַהּבָ ן־ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ
ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ לֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.

ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ָנה. ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת ְויֹום טֹוב ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ ית ְלִמְנָחה אֹו ְלַמֲעִריב, לֹא ּבְ ַטּלִ ף ּבְ ִליַח־ִצּבּור ִמְתַעּטֵ ְ ֵאין ַהּשׁ

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קי
ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ִריִתי  ּקָ ּוְכׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן,  ִנׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  טֹוב,  י  ּכִ ּבֹו  ל  ֻהְכּפַ ׁשֶ ג' 

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ ְודַא"ח  ְגֵלית  ַהּנִ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ּבִ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ַלת  ְוַקּבָ ִהְתַוֲעדּות  יֹום 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור־ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל־ּפִ ַ ת ַהּשׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ַ ת ַהּשׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

 – ַהֲחָלִקים  ה'  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶנת  ְמֻתּקֶ ּתֹוָצָאה  תקע"ד.  ְקלָאוו  ׁשְ  – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ  – ַהּקֶֹדׁש  ֶרת  ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן 
אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ה  ָכְך ִנְזּכֶ ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ְויֹום  י  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְרִגיִלים[ – יֹום  ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים  ְצִריִכים  ֲחִסיִדים 
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



קיי היום יום . . . 

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָכל ּבֶֹקר ַאַחר  ָמתֹו־ֵעֶדן[: לֹאַמר ּבְ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
ַהֹחֶדׁש,  ִליֵמי  ְחַלק  ּנֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ִהּלִ ּתְ  – ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְויֹום טֹוב,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַגם   – ה  ִפּלָ ַהּתְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ

ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ ִ יֹום כט ַהּשׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף 
שבת זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי 
השבוע, ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א 
בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום 

ד', און דער ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

ת הּוא ֲהָכָנה  ּבָ ַ ַהַר"ׁש[ – ֱאלּול תרל"ה: ג' ָיִמים ֹקֶדם ַהּשׁ י ]ַהּמַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
בּוַע,  ָ ת ְיֵמי ַהּשׁ ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ל ַהּיָ ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ְלׁשַ
ת  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ה". ּבִ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ָלִלית "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ָרָכה ּכְ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ ּבַ
ְך הּוא ַה"ְלכּו  ּכָ ַהִציוּוי ַעל  ּוְ ַההֹוָרָאה  ׁשֶ ת ִהיא ִמּיֹום ד' –  ּבָ ְלׁשַ ּוֵמַאֲחָריו, ַהֲהָכָנה  ָפָניו  ִמּלְ ֲהֵרי ִהיא 

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ָטן ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ ָנה" ַהּקָ ְנַרּנְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc dcp(ycew zay meil)

óøèöî ,CBøàe`vnp m` la` ,cere qixb xeriyl,ïétè ïétès` ¨¦§¨¥¦¦¦¦
cere qixb xeriyk cgi oleka yiy it lr.ïéôøèöî ïéà¥¦§¨§¦

:`xnbd zxxanépî,ef `ziixa in zhiyk ±éàzhiyk m` ±éaø ©¦¦©¦
÷Bãö éaøa øæòéìà,`nh jeyn dpyna xn`yóeøéö éì änìick ¡¦¤¤§©¦¨¨¨¦¥

,cere qixb xeriyl ribdlàîè àeäL ìk CeLî øîàäixd ± ¨¨©¨¨¤¨¥
meyn ,lcxgk ohw elit`e ,lceb lka `nh jeyn mzk ezhiyl

,dtebn ribd i`ce ef dxevay zngn `nh jeynyåàì àlà± ¤¨¨
zhiy ef `ziixay jgxk lr `l`ïðaøjeyn mdixacle ,`id ©¨¨

.xedh cere qixbk ea oi`yéâéìt dpéî òîLopaxy o`kn gken ± §©¦¨§¦¦
.wecv iaxa xfril` iax lr miwleg

:di`xd z` `xnbd dgecàìiax zhiyk `l `ziixady jzpadk Ÿ
`l` ,wecv iaxa xfril`íìBòìsexiv dkixvny `ziixad §¨
zhiyl s` ,cere qixbkl÷Bãö éaøa øæòéìà éaø,`idøîà éëå± ©¦¡¦¤¤§©¦¨§¦¨©

xn`y dne÷Bãö éaøa øæòéìà éaø`nhe dtebn `a i`cea jeyn ©¦¡¦¤¤§©¦¨
`vnpd mca df ,qixbkn zegta elit`ãòa,ea zwceayìáà §¥£¨

íúëadicba lr `vnpd,àìcr `nh epi`y dcen `ed s` dfae §¤¤Ÿ
.dtebn `a `l `ny df xeriyn zegtay ,cere qixbk ea didiy
.qixbkn zegta xfril` iax xdhn eay ,mzka zwqer `ziixade

:ztqep di`x d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©§¨¨©
.÷Bãö éaøa øæòéìà éaøk äëìä ìàeîLdcedi ax xn`y dnne §¥£¨¨§©¦¡¦¤¤§©¦¨

äëìä,xfril` iaxkéâéìôc ììkîmiwleg minkgy dfn rnyn ± £¨¨¦§¨¦§¦¦
d zniiqn .eixac lr,`xnbdpéî òîLiax ewlgpy o`kn gken ± §©¦¨

.minkge wecv iaxa xfril`

íúë äàåøä êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

המשך ביאור למס' נדה ליום שבת קודש עמ' א



v"ndqeקיב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  כסלו י"ז ראשון יום למעשר? קובע טוב יום

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äøîâpL úBøt¥¤¦§§¨
ïäî ìëàé àìå ;eòa÷ð ¯ úaL éìéì ïäéìò äëLçå ,ïzëàìî§©§¨§¨§¨£¥¤¥¥©¨¦§§§ŸŸ©¥¤

.øOòiL ãò ,úaMä øçàì elôà£¦§©©©©¨©¤§©¥
אפילו בשבת , פירות  לאכול  ואסור  למעשר  קובעת שבת 

"וקראת מהפסוק  נלמד הדבר  שיעשרם . קודם  עראי , אכילת

עונג " יג)לשבת נ, עונג,(ישעיה נקראת  שבת  שאכילת  וכיון .

קבע  שם אלא  עראי שם  עוד בה שאין  ביצה קבעה  ב)(רש"י .לד,

שבת שדווקא לב ) ונתתי  ד"ה א לה , (ביצה הצל"ח וכתב 

שיש ואף  למעשר, קובע אינו טוב  יום  אבל למעשר  קובעת 

בו שאין  שלמים , בבשר  היא  השמחה  הרי שמחה , חיוב בו

ומעשרות . תרומות 

המלך' ה 'שער  הכ"ב)אך פ"ה קובע(מעשר טוב  יום שגם  סובר

הרמב "ם  כתב שהרי  הט"ז)למעשר  פ"ו יו"ט שמצוה(הל' "כשם

ה ' 'לקדוש  שנאמר טובים ימים  כל  כך ולענגה שבת  לכבד

שגם וכיון  קודש ". מקרא  בהם נאמר  טובים  ימים  וכל  מכובד ',

קבע אכילת  נחשבת  היא  הרי 'עונג ' נקראת  טוב  יום  אכילת

שבת . אכילת כמו  מעשר לענין

בגמרא  מהמסופר לכך ראיה  הביא  קלצקין (פסחים והגר "א

א) ובכניסתקה, שבת  בערב  סעודתם האריכו  אמוראים שכמה 

שבת , לשם מחדש  ולקבעה  סעודתם  להפסיק ביקשו  השבת

רב להם  ואמר שבת , לסעודת  חול סעודת  בין להבדיל כדי 

אין שבת  לסעודת  חול סעודת בין להבדיל שכדי סבא  המנונא 

כי ולקדש  מפה  לפרוס  די  אלא  הסעודה  את להפסיק צורך

לקידוש". קובעת  שבת  כך  למעשר , קובעת שהשבת  "כשם 

קבע חשובה שבת  בערב  ארעי  שאכילת "כשם  רש "י : ופירש 

שיקדש". עד  לטעום  שאסור  לקידוש , קובעת כך – למעשר 

מאליה". שבת  סעודת  חשובה  היא  "משחשיכה  ולכן 

טוב יום  כניסת בעת  בסעודתם  האריכו אם שגם  וכיון

טוב יום  שגם  מוכח  – ומקדש " מפה  ש "פורס  היא הלכה 

המחייבת קבע  כסעודת  הסעודה הגדרת  שהרי  למעשר , קובע 

במעשר  המחייבת קבע  כאכילת  בהיותה תלויה  (אבן בקידוש 

י"ג) סי' .הראשה

ה'תש"פ  כסלו י"ח שני יום כזוכה'? זוכה שאינו את חכמים 'עשו מתי

:ÂŒ‰ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úà úBòî äåìnä©©§¤¨¤
úBònä ïúBà ìò Léøôî úBéäì ,éðòä úàå éålä úàå ïäkä©Ÿ¥§¤©¥¦§¤¤¨¦¦§©§¦©¨©¨
øçà éãé ìò ïäa äkæîe ...øNòî Bà äîeøzä Léøôî ...ï÷ìçî¥¤§¨©§¦©§¨©£¥§©¤¨¤©§¥©¥
¯ äåìnä ïî äkðîe ...íåìäL éðòä Bà éålä Bà ïäkä BúBàì§©Ÿ¥©¥¦¤¨¦¤¦§¨§©¤¦©¦§¨

...BáBç ìk òøtiL ãò©¤¦¨©¨
ושמואל רב  ב)לדעת  ל, לזכות(גיטין והלוי  הכהן יכולים 

הבית לבעל ולהחזירם לידיהם , הגיעו  שלא  אף  בפירות ,

הבית בעל כאשר וזאת  הבית , מבעל שלוו הלוואה  תמורת 

אחר  ידי  על  בהם זיכם שיזכה לו ואמר שלישי לאדם הפירות את (שמסר

הלוי) או הכהן לבעל עבור מחזירם  ואז לידם  בא  כאילו שנחשב 

שרגיל  ממכריו  הם  הלוי או הכהן ואם  החוב . תמורת  הבית 

אחר". ידי על לזכות צריך "אינו להם , רק לתת 

יוסי רבי  לשיטת  כזוכה".(שם)אבל זוכה  שאינו  את  "עשו

עשאום חכמים  קנין , עשו  לא הלוי  או שהכהן אף כלומר,

נתינה חובת ידי  יצא  הבית  ובעל ובמעשר , בתרומה  זכו  כאילו

בחובו. לגבותם  ויכול  ההפרשה בעת

ללוי או  לכהן  במזכה שרק ושמואל, כרב  הרמב "ם ופסק 

לידם בא  כאילו נחשב כהונה  במכרי או אחר  ידי  (רדב"ז,על

משנה) .כסף

אחרונים ירושלמי והקשו הפנים מראה ה"ג. פ"ה בכורות משנה (לחם

ה"ב) פ"ה :פאה

טהורה  בהמה  בכור  בכורים בדיני  ה"ג)(הל' הרמב "םפ"ט כתב 

ניתן אחד  ראשון, נולד מי וספק  זכרים  שני  שילדה  שבהמה 

לבעלים ואחד ממתנותלכהן פטורה  הבעלים  שביד והבהמה 

וקיבה')כהונה  לחיים זוכה('זרוע שאינו  את  חכמים  'עשו  כי  ,

הגיעו כאילו נחשב הכהן  ליד המתנות  באו  שלא  ואף  כזוכה '

לו, שניתן השניה  הבהמה  תמורת  לישראל ומכרן וחזר לידו

מום  בעל מום)ובכור בו כשיפול שוחטו לישראל (שהרי מוכר  שהכהן

שלא שהלכה  כאן  לדבריו  בסתירה  זה  והרי המתנות. מן פטור 

יוסי ! כרבי

הפנים ': ה 'מראה  ומיישב 

כאילו ייחשב  קנין  ללא  שגם  חכמים  תיקנו בכור בספק

כהן" ביד  ש "חליפין כיון  הכהן בו א)זכה  יח, היינו(בכורות ,

הכהן ביד  נמצאת  הבעלים  שביד  הבכור  אחת תמורת  (בהמה

זוכהמהשתיים) שאינו את  חכמים  'עשו בידו  התמורה  וכאשר  ,

את ליטול שיוכל  כדי לוי  או לכהן מעות  המלוה  אבל כזוכה ',

התמורה נתינת  בעת  הרי ההלוואה , תמורת והמעשר התרומה

הכהן אין לעולם באה  שלא  וכיון נזרעה , לא עדיין התבואה

ידי על לכהן  לזכות  הבעלים  צריכים  ולכן בה , לזכות יכול 

ההפרשה . בעת  אחר 

ה'תש"פ  כסלו י"ט שלישי יום לו  ולא חוטא אדם אין

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰énî úBøt ç÷Blä©¥©¥¦¦
:ïîàð BðéàL ãçà Bì øîà íà ...úBøNònä ìò ïîàð BðéàL¤¥¤¡¨©©©©§¦¨©¤¨¤¥¤¡¨
àeäL ét ìò óà ...úaL dúBàa åét ìò ìëBà ¯ 'ïä ïéøOòî'§ª¨¦¥¥©¦§¨©¨©©¦¤
éàöBîì úBøtä ïúBàî ìëàé àì äæ éøä ¯ úaLa åét ìò ìëBà¥©¦§©¨£¥¤ŸŸ©¥¨©¥§¨¥
dúBà Cøöì àlà ,eäeðéîàäå el÷ä àlL ...øOòiL ãò ,úaL©¨©¤§©¥¤Ÿ¥¥§¤¡¦¤¨§Ÿ¤¨

.úaL©¨
יוסף ' ה 'בית  ה"ח)הקשה  פי"א עדות הל' משנה כסף קיט. סי' :(יו"ד

אחרים(הי"ז)להלן על  שהעיד  "חשוד  הרמב "ם : פסק 

לו " ולא  חוטא אדם  אין  חזקה  מכך).נאמן , רווח לו אין וכן(אם

עדות  ה"ח)בהל' בו(פי"א לדון לו יש  דבר על "החשוד  :
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שיהנו כדי חוטא אדם  אין חזקה  לאחרים, בו ולהעיד

ואם מעושרין". פלוני פירות לומר הארץ עם  נאמן אחרים...

חברו פירות  על  העיד נאמן שאינו מי כאשר  מדוע כן,

שבת "? למוצאי הפירות  מאותן יאכל  "לא  הם  שמעושרים

משנה ' ה 'לחם  שם)ותירץ  עדות :(הל'

אם ולכן  אחרים על להעיד  נאמן  איסור על לעבור  החשוד 

נאמן " אחרים  בשל - מתוקנין פירות אלו הי"ז),"אמר  אך (להלן

את מכשיל היה  שלא  מניח  הוא  הרי פירות  מכר  שחברו כאן

מעשרם היה  לא  אם  פירות לו  ומוכר עמיהקונה  שיש  וכיון

הוא שהמעיד ויתכן מעשרים  שאינם ויש  המעשרים הארץ 

מעשר , אינו ובאמת  מעשר  חברו שגם  וסבור  המעשרים מאלו 

על  סומכים  אין שבת  ובמוצאי חברו , על להעיד נאמן  אינו

כאן)דבריו קורקוס מהר"י ראה השבת, כבוד משום פיו על התירו .(בשבת

סופר ' אינו)ןה 'חתם  ד"ה ב. ה, מיישב :(חולין

נאמ  אינו איסור  על לעבור  החשוד מאיר, רבי גםלדעת ן

נאמן גמליאל  בן  שמעון  רבי  ולדעת  חברו של על  כשמעיד 

ולא חוטא אדם ש 'אין הכלל לומר : ויש  חברו. של על להעיד 

לו' 'לא  גם  החוטא  מיעוט יש  אך האנשים , ברוב נאמר  לו'

נאמן יהא לא  שהחשוד וסובר  למיעוט חושש  מאיר  ורבי

כי חבירו , על להעיד  נאמן  להלכה  אך חברו, של  על  להעיד 

לו '. ולא  חוטא  ש 'אינו מהרוב  והוא  פריש ' מרובא דפריש  'כל

מעשרים ' הארץ  עמי  ש 'רוב  אף דמאי, לענין  יג,אך (שבת

אחרא) שהולכים התורה  בכל  כמו לא למיעוט, חכמים  חששו

רבא)הרוב  ד"ה שם שבת תוס' למיעוט (ראה גם חששו  ולכן ,

חברו על  המעיד  חשוד  האמינו ולא  לו' ולא ה 'חוטא 

מעושרים . שפירותיו

ה'תש"פ  כסלו כ' רביעי יום ממעשרות? פטורים מתי - שבדמאי' ה'קלים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïî ïú÷æçL úBøt¥¤¤§¨¨¦
ïéúéMä ïBâk ¯ ø÷ôää[מדבריות בר]והרימין[תאנים מצמח ...[פרי ©¤§¥§©¦¦ְִִָ

מע ּׂשרין' 'אינן הארץ  עם  ל ֹו אמר  אפ ּלּו הּדמאי... מן  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּפטּורין 

מן ׁשהן  ל ֹו ׁשּיּודע  עד ה ּמע ׂשרֹות , מן  ּפטּורין  א ּלּו הרי -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

ַָה ּׁשמּור .

שבדמאי " "קלים  הם אלו  מ"א)פירות פ"א והקלו(דמאי .

ונחלקו לעשרם . צריך אינו הארץ  מעם  אותם  שהקונה  חכמים 

מ"א)אמוראים  פ"א דמאי הדבר :(ירושלמי בטעם 

רק ממעשרות פטורים  אלו פירות לקיש  ריש  לדעת

ספיקא '. 'ספק בהם  ויש  ההפקר  מן באים  רובם כי  בדמאי,

מן הם  אם  ואף  ממעשר ופטורים  ההפקר  מן באו שמא  ספק

בטבל  אבל מקילים , ספיקא ' וב 'ספק  עישרם  שמא  השמור 

לעשרם חייבים  שם)וודאי פאה להרמב"ם פיה"מ רבי(ראה ולדעת  .

" לפי  וודאי בטבל  אף  פטורים אלו פירות  הפקרozwfgyיוחנן 

המעשרות " מן פטור  שם).והפקר  ירושלמי משה (פני

הארץ עם  לו  אמר  "אפילו ולכן  יוחנן  כרבי פסק והרמב "ם

המעשרות " מן פטורין אלו הרי מעושרין, משנה)אינם .(כסף

ראשונה ' ה 'משנה שם)והקשה פטורים(דמאי אלו  פירות  אם :

'הקלין בלשון  המשנה  נקטה  מדוע וודאי , בטבל  אף  ממעשר 

הi`ncaש מן "פטורין  הרמב "ם  כתב [וכן  'i`ncוהרי ,["

הוודאי ? מן  אף הוא  הפטור

ומבאר :

ואף נאמן . – שעישרם  אלו בפירות  הארץ  עם  יאמר  אם 

וחייבים הפקר  אינם  שהפירות  היא  אמירתו שמשמעות 

שעישרם)במעשר  מודיע לא(ולכן המעשרות על שחשוד וכיון

לשתוק יכול שהיה ב 'מיגו ' נאמן יהא  כאן שעישרם , לו נאמין

שאסר ש 'הפה  וכיון  פטורים  היו  אלו שהפירות ופירות  (באמירה

הפקר) שהתיר'אינם הפה  הפירות),הוא את שעישר הוא(באמרו הרי 

נאמן.

חייבים - עישרם  ולא  הפקר אינם  שהפירות יאמר  אם  אבל

אינם הארץ עם  לו  "אמר  שאם  הרמב "ם  שכתב  וזהו במעשר .

לו שיודע  עד  המעשרות  מן פטורין  אלו הרי odyמעושרין ,
xenyd onהפקר אינם  שהפירות  לו נודע  שכאשר  היינו  ,"

במעשרות . חייבים  אכן  עישרם , שלא ואומר 

ה'תש"פ  כסלו כ"א חמישי יום בירושלים? שני מעשר לאכול מצוה האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìëàð éðL øNòî©£¥¥¦¤¡¨
'ä éðôì zìëàå" :øîàpL ¯ íéìLeøé úîBçî íéðôì åéìòáì¦§¨¨¦§¦¥©§¨©¦¤¤¡©§¨©§¨¦§¥

éäìàì øçáé øLà íB÷na ,E."'Bâå íL BîL ïkL ¡Ÿ¤©¨£¤¦§©§©¥§¨§
חינוך' ה 'מנחת  תמב)כתב  המצוות(מ"ע במנין שהרמב "ם

המצוות) כמצות(בספר בירושלים  שני  מעשר  אכילת  הזכיר לא

הגמרא  מדברי וגם ב)עשה . ד, מעשר(כריתות שאכילת  משמע

לאכלו אסור אמנם , רשות . אלא  מצוה  אינה  בירושלים  שני

המצות ' ב 'ספר הרמב"ם  שכתב  כמו  לירושלים  קמא)חוץ :(ל"ת

והוא לירושלים , חוץ דגן של  שני  מעשר  מאכול  "שהזהירנו 

מכלל  הבא  לאו והוא  בשעריך ", לאכול תוכל לא יתברך אמרו 

לירושלים . מחוץ  אכילה  באי שקיומו  עשה 

ממרים בהלכות  הרמב "ם שכתב  ה"ב)ומה  סורר(פ"ז שבן 

שזו כיון בירושלים  שני מעשר  אכילת  על חייב  לא  ומורה 

משנה ' ה 'לחם  זה  על העיר  כבר  מצוה , אם(שם)אכילת שאף

הרמב "ם כלשון הבעלים , על רק מוטלת  היא  הרי  מצוה , זו

לבעליו" נאכל  שני להלן "מעשר ראה לאכלו, יכולים אחרים שגם (אף

הכ"ב) ידיפ"ג על לא  אף  זו , שאכילה  הרמב "ם  כוונת  אלא  ,

מצוה .dnecהבעלים , לאכילת 

הרמב "ן הרב',ולדעת אותו ששכח 'מצוות המצוות, לספר (בהוספות

א) "וזומצוה עשה : מצות  היא  בירושלים  שני מעשר  אכילת 

'למען טעם  בה  שנתן  מאד, גדולה  היא  המצוות מן  מצוה 

הבא לאו הוא  אם  גם  הרמב "ם : על ותמה  ליראה'...". תלמד

בחשבון מונה  הרמב "ם  שהרי למנותו , לו היה  עשה  מכלל

עשה ? מכלל הבאים  לאווין גם עשה  מצוות 

אסתר ' מבאר :(שם)וה 'מגילת 

עצמה בפני כמצוה שני  מעשר אכילת  מנה  לא  הרמב "ם 



v"ndqeקיד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בשורש הרב  לנו השריש  "וכבר  שני , מעשר ממצות חלק  היא  כי

עצמו " בפני חלק חלק  המצוה  חלקי  למנות  ראוי  שאין י "א 

יש אך עצמה , בפני  עשה מצות  היא  קדשים  אכילת  ואמנם 

גם ב . קרבנות . כאכילת  אינה  שני מעשר אכילת  א. לחלק :

ולא כללית  מצוה  זו הרי קדשים, כאכילת  נחשבת  היא  אם 

המצוות . במנין  נמנית  אינה ולכן  עצמה , בפני מצוה 

ה'תש"פ  כסלו כ"ב שישי יום שקול  אינו הספק כאשר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰LnzLpL äáz¥¨¤¦§©¥
,äöçîì äöçî . . úBòî dëBúa àöîe ,éðL øNòîe ïélç däª¦©£¥¥¦¨¨§¨¨¤¡¨§¤¡¨

.ïélçª¦
מעות מניחים המשתמשים  מחצית אם להבין: וצריך 

ואומרים מקילים  מדוע  מעשר , מעות  ומחציתם  חולין 

ובפרט  לחומרא , דאורייתא ספיקא  והרי  חולין , הן שהמעות 

למעשר " חולין בין הנמצאות  י"ב)שב "מעות  נקט (שבהל'

לחומרא ? הרמב "ם

קורקוס : הר "י  ומבאר 

לקופת חולין של מטבעות  קופת  בין  שנמצאו במעות 

ספק יש  הקופות  מאחת  ונפלו י"ב ) (בהל' מעשר  מטבעות

ולא נשמט החולין  מן  שדווקא  לומר הסתברות  ואין  שקול,

במעות אבל תורה . של  ספק  ככל מחמירים  ולכן  המעשר , מן

מעשר  או חולין הם אם  זוכר ואינו בתיבה  י"א)שהונחו ,(בהל'

ביתר נעשה  בהן  והטיפול הם  קודש  מעשר  שמעות  כיון

ואם אלו במעות  עשה  מה  יזכור  שהאדם מסתבר  לב  תשומת 

הן. חולין  מעות כנראה ספק, מתעורר 

עוד)והצל"ח ד"ה א ז, תירץ :(פסחים

שמא ספק  בהן שיפול עד חולין  בחזקת  הן  מעות סתם 

איזה שקול ספק  יש  כאשר  ולכן, מעשר , פירות  בהן נתחללו 

בתיבה  הונחו  י"א)מעות  חזקתן(בהל' על אותן מעמידים  ,

לקופת חולין  קופת בין שנמצאו מעות  משא"כ הן, וחולין

מאיזה – בקופות  אלא במעות  אינו הספק  (בהי"ב), מעשר

והולכים מאחרת, יותר  אחת לקופה  חזקה  ואין – נפלו  קופה 

תורה . של  ספק  ככל לחומרא

השלחן ' ח)וב 'ערוך קכט, סי' מבאר :(מע"ש

מניחין רוב  ואם  מעשר ... מניחין רוב  "אם  הרמב "ם מלשון 

אלו בו  שמסתפקים אחד  באדם  מדובר  שאין  משמע  חולין "

מעותיהם , כאן  המניחים  רבים  באנשים אלא  הניח, מעות 

כי להיתר , רוב  כאן יש  למחצה ' 'מחצה  הוא  הספק  וכאשר 

גם בה  משתמשים  ודאי  מעשר  למעות  בתיבה המשתמשים

שיתכן חולין  למעות המשתמשים כמו  (לא  חולין  למעות 

הרי להיתר , רוב  שיש  וכיון  בלבד), לחולין הוא  שהשימוש 

המעות את שמצא באדם  מדובר  י "ב  בהלכה  אך חולין. אלו

יש השקול ובספק חולין, ואחת  מעשר אחת  קופותיו, בין 

להחמיר .

ה'תש"פ  כסלו כ"ג קודש שבת הבעלים  ברשות שאינם רבעי פירות פדיית

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰òèð Bì äéäL éî¦¤¨¨¤©
éøö ¯ äåL ìkä ãiL ,ähîMä úðLa éòáøúBææB÷a Bðiöì C §¨¦¦§©©§¦¨¤©©Ÿ¨¨¨¦§©§§§

ïéçépî eéä ïéòeðväå ...epnî eìëàé àìå ,Ba eøékiL éãk ,äîãà£¨¨§¥¤©¦§ŸŸ§¦¤§©§¦¨©¦¦
éòáø úBøtî è÷ìpä ìk' :ïéøîBàå ,ähîMä úðLa úBònä úà¤©¨¦§©©§¦¨§§¦¨©¦§¨¦¥§¨¦
BúBcôì øLôà éà éøäL ¯ 'elàä úBònä ìò ìlçî ,elà¥§ª¨©©¨¨¥¤£¥¦¤§¨¦§

.øaçîa¦§ª¨
מ"א)ה 'צנועים ' פ"ה מע"ש פיה"מ – בדת" עצמם על שיש("המדקדקים

לפדות  מנת  על  מעות מניחים  היו  רבעי, נטע  בהן('לחלל')להם 

מהם  לאכול  יוכלו  דרכים שעוברי  הפירות השמיטה את  (בשנת

הפקר) "כל שהפירות ואומרים  רבעי . אכילת באיסור  יכשלו ולא  ,

האלו" המעות  על מחולל אלו רבעי  מפירות  עבר)הנלקט  (בלשון

הפירות  את  פודים  ehwlpyכי  ixg`שהרי" לקיטתם  לפני ולא 

במחובר " לפדותו אפשר .(רדב"ז)אי 

הרמב "ן משנה)והקשה  בכסף :(הובא

הכ"ד)הרמב"ם  פ"ו ערכין אדם(הל' שאין  יוחנן כרבי  פסק 

ממנו שנגנב חפץ  להקדיש  בעליו)יכול עדיין שהוא משום(אף

אתezeyxaשאינו לפדות  הצנועים  יכולים  איך  כן , ואם  .

ברשותו ? אינם וכבר  שנלקטו  הפירות

הכרי' ה 'תרומת שנד)ומבאר :(סי'

בשנת היתה הצנועים שפעולת  וכתב דייק הרמב "ם 

גמליאל בן שמעון רבי כדעת  א)השמיטה  סט, שיש(ב"ק שמי 

ולא בו  שיכירו כדי  אדמה  בקוזזות  לציינו "צריך רבעי  נטע  לו

השמיטה  בשנת רק  וזהו ממנו ", ללוקטם)יאכלו אדם לכל (שמותר

למנוע חייב אינו  הפקר, אינם  שהפירות  השנים בשאר  אבל

'הלעיטהו אלא  רבעי  יאכלו  שלא  הפירות  את  לגזול מהבאים

למנוע רוצים  שהצנועים  יתכן הרי  לתמוה : ויש  וימות'. לרשע 

וגם רשע, הוא  אם  אף  איסור , לידי יבוא  שלא  אדם  מכל 

הפירות ? את  בהם לפדות  כדי  מעות  מניחים  היו השנים  בשאר

גם הפירות  את לפדות יכולים  הצנועים  לכאורה  והביאור :

בפניו' שלא  לאדם  ו'זכין  זכות  זו  כי  ברשותם , אינם  כאשר

הוא) ד"ה ב סח, ב"ק התוס' שליחות(וכ"כ מטעם שזכיה וכיון ,

השנים , בכל  הרי  המלקט, של כשלוחו הם  והבעלים 

אינם הפירות  כי לפדות יכול אינו  עצמו  והוא  גזלן  כשהמלקט

שלוחו גם  – יכול שלו יכול אינו  אינו לעשותו, יכול שאינו דבר (כי

ב) יב, נזיר – שליח עליו מצד למנות לפדות יכולים  הצנועים  אין  ולכן

המלקט  ויכול  הפקר  שהפירות  בשמיטה אבל  לאדם ...', 'זכין

שליחות . בתורת  לפדות  יכולים הבעלים  גם  – לפדותם

הפירות  את  פדו הצנועים  אזwxולכן כי השמיטה , בשנת 

שלא לאדם  'זכין ומדין שליחות בתורת לפדות  יכולים  הם 

כשליח  להתמנות  יכולים אינם  השנים  בשאר ואילו  בפניו ',

המלקטים . של

יכול  אדם אין אמנם  כי  הרמב "ן  קושיית  גם ומתורצת 

פודים הצנועים  בשמיטה  אבל ברשותו, שאינם  פירות  לפדות

המלקט. עבור  זכיה  מדין 
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ה'תש"פ  כסלו י"ז ראשון יום
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיכנס 1) עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר

אמות  ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית.
תאנים  המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע על
קובע  חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן

בחצר. הטעונה וגפן למעשר

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓÏ Úa˜ Ï·h‰ ≈«∆∆ƒ¿»¿««¿ƒ«»«
epÒÈÎiL3B˙È·Ï4ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆«¿ƒ∆¿≈∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ
˙Èa‰5eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;¯ÚM‰ C¯c epÒÈÎiL ‡e‰Â . ««ƒ¿∆«¿ƒ∆∆∆«««∆∆¡«¿»¿

EÈ¯ÚL·6˙Bbb C¯c B˙‡e·z ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .7 ƒ¿»∆¬»ƒƒ¿ƒ¿»∆∆«
˙BÙÈt¯˜Â8‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -9˙B¯OÚn‰ ÔÓe10. ¿«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ«««¿

חצר 2) שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי כר'
התורה. מן אחר.3)קובעת ובין התבואה בעל בין

אחר.4) של לבית לא כשנכנסו 5)אבל מקרא של ופשוטו
שישה  ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית

לבית. נכנס שלא פי על ואף בתבואה 6)דברים ומדובר
למעשר. קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה

שבגג.7) ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך לבית נכנסו שלא
קובע. אינו עצמו אחורית.8)והגג בדרך לבית שנכנסו

לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף
דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו:
שם  [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה
של  היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה
התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי

"תרומה".9) רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר יש
קבע.10) באכילת אסור מדבריהם אבל

.·‡ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È˙ÏÈÎ ≈»∆ƒ∆≈ƒƒ«»«¬ƒ«
ÈtÓ e¯‡aL BÓk ,B˙È·Ï B˙ÒÈÎa Ú·wiL „Ú Ï·h‰«∆∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈¿∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ¯‡La Úa˜ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚeÓM‰«¿»¬»ƒƒ¿«ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ

eÈnL11˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈ƒ»»∆»«««¿
˜eMÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯tÓ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ≈∆«¿¿ƒ»«

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡12˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ««∆ƒ¿¿»¿«¿»≈∆∆»««
·iÁ ¯kÓÏ ¯ÓBb‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,˙ec¯Ó«¿¿∆≈«¿∆≈«≈ƒ¿…«»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯OÚÓa¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈∆

מדבריהם.11) אלא למעשר קובעים הדברים ששת שאין
הדברים 12) מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים.

.‚BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««≈
Ú·B˜13˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÌÈbb‰ ÔÎÂ . ≈«¿≈««ƒ≈»¿ƒ««ƒ∆««ƒ

Ú·B˜ ‰hÓlL14ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‚ba ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«»≈«¿ƒ…»»«««¿«««

BÈ‡ - ‰ÏBÚÂ ÚtLÓ ˙Èa‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿∆»»««ƒ¿À»¿∆≈
¯ÈÂ‡ ˙ˆ˜Ók ‰Ê ‚‚ È¯‰ ‡l‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËBt≈ƒ««¬≈∆»¬≈«∆¿ƒ¿»¬ƒ

˙Èa‰15. ««ƒ

בית.13) קרוי ואינו לדירה ראוי שם:14)שאינו [במשנה
ורבינו  החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות
והכוונה  קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה
לפי  - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין
בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי
תאנים  "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו:
אבל  פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן השדה מן

שחייב]. כרבי פסק סוף 15)רבינו סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, דרך לבית נכנס לא

.„ÔÈÙÈ¯v‰16ÔÈb¯a‰Â17‰Úa¯‡ ‡e‰Â ,ıÈw‰ Èz·e «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ»≈««ƒ¿«¿»»
ÔÎÂ ,ÌÈÏ˙k ‡Ïa ‡ˆÓpL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰¯˜˙Â ÌÈ„enÚ«ƒ¿ƒ¿»««≈∆∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿≈
,ıÈw‰ ÈÓÈa ˙Bpb‰ È·e ÌÈÓ¯k‰ Èa ÔÈOBÚL ˙BkÒÀ∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈««ƒ≈««ƒ
ÌÈÁ¯ Ì‰a LÈÂ ıÈw‰ ÈÓÈ Ïk Ô‰a ÔÈ¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆»¿≈««ƒ¿≈»∆≈«ƒ
˙kÒ ÔÎÂ .¯OÚÓÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈÏB‚¯˙Â¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ¿«¬≈¿≈À«

ÌÈ¯ˆBi‰18‰BˆÈÁ‰19‚Áa ‚Á‰ ˙kÒÂ20ÔÈ‡ - «¿ƒ«ƒ»¿À«∆»∆»≈»
c ÔÈ‡ el‡ ÏkL .ÔÈÚ·B˜Ú·˜ Ô˙¯È21. ¿ƒ∆»≈≈ƒ»»∆«

והולך 16) מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא וצריף
למטה. בדרכים.17)ומרחיב לשמור העשויים מגדלים

לפנים 18) זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
עושה  הוא ובחיצונה קדרותיו ומצניע דר הוא בפנימית מזו,

למכור. קדרותיו ומוציא הפנימית 19)מלאכתו אבל
לדור 20)קובעת. המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה
אינם 21) חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל

בהם  לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים,
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות.
היוצרים  סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים
אינה  החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה

בלבד. עראי דירת אלא

.‰ÔÈÙÈ¯v‰22ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ÔÈÏ·BË - ÔÈb¯a‰Â «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆««
Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÏ·BË ÔÈ‡L Èt23ÔÎÂ .24¯Ùq‰ ˙Èa25 ƒ∆≈»¿ƒ¿»»»¿≈≈«≈∆

L¯„n‰ ˙È·e26ÈtÓ ,„nÏÓe ·LBiL ‰ÊÏ ÔÈÏ·BË - ≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆≈¿«≈ƒ¿≈
B˙È·k Ì‰L27.ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â , ∆≈¿≈¿≈¿ƒ«¬≈ƒ

גם 22) רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין,

למי 23) טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש
פירותיו  במכניס אלא אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו
נקבע  שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית
קבע  דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו
קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע -
קבע. דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן

ובית 24) ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם ירושלמי
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למשנה". לסופר טובלין מקרא.25)תלמוד בו שמלמדים
וגמרא.26) משנה בו ממש,27)שמלמדים "ביתו" ולא

לאחרים. קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי

.Â˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡ :L¯„n‰ ˙È·e ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈»∆≈
‰¯Èc28ÔÈÚ·B˜ -29.ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

˙B¯‡È¯e‡‰30ÒpÎÓÏ ˙BÈeOÚ‰ ˙B„OaL ˙B¯ˆB‡‰Â31 »¿»¿»»∆«»»¬«¿À»
ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ -32‰¯È„Ï eÈ‰ Ì‡Â ;33.ÔÈÚ·B˜ - ≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ

לשמש.28) או אותם 29)לחזן בין רבינו חילק לא כאן
לשמש  קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים
הכניסו  אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא והרי הכנסת, בית
בית  בתוך אינה שהדירה פי על ואף בקביעות, פירות בו
הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית מחסנים.30)שהוא
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם שאינן 32)לכנס

כן 33)דירה. לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הוא פשוט

.Ê˙Èa‰L ÌLk34˙Ú·B˜ ¯ˆÁ‰ Ck ,¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¿≈∆««ƒ≈«¿«¬≈»∆»≈««
¯OÚÓÏ35eÒkiMÓe ;36¯ÚM‰ C¯c ¯ˆÁÏ37,eÚa˜ ¿«¬≈ƒ∆ƒ»¿∆»≈∆∆«««ƒ¿¿

.˙Èa‰ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿ƒ»¿««ƒ

בר 34) שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי
למעשר  הקובעת חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן

למדו". הבית מן במשנה) בתוס'35)האמורים מדבריהם.
קובע  בית שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור

מדבריהם. חצר קובעת - התורה הפירות.36)מן
לעניין 37) רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

חצר.

.ÁÔÈ¯ÓL ÌÈÏk‰L Ïk ?˙Ú·Bw‰ ¯ˆÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»≈«««…∆«≈ƒƒ¿»ƒ
B˙adÎ38dÎB˙a ÏÎ‡lÓ LBa Ì„‡ ÔÈ‡L B‡ ,39B‡ . ¿»∆≈»»ƒ∆¡…¿»

‰z‡ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - dÏ Ì„‡ ÒkÈ Ì‡L ,¯ˆÁ»≈∆ƒƒ»≈»»»¿ƒ»«»
Lw·Ó40ÔÈ¯BÈ„ ÈL da LiL ¯ˆÁ ÔÎÂ ?41‡È‰L B‡ ¿«≈¿≈»≈∆≈»¿≈»ƒ∆ƒ

ÒÎÂ ‡a „Á‡Â ÒÎÂ dÁ˙Bt „Á‡L ,ÔÈÙzL ÈLÏƒ¿≈À»ƒ∆∆»¿»¿ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»
È¯‰ - ÔÈÏÚBÂ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÚBÂ ‡ˆBÈ B‡≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿¬ƒ¬≈

.˙Ú·B˜ BÊ««

בחצר 38) שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
(כל  כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו

להחמיר. שם) במשנה שאין 39)התנאים פי על ואף
בתוכה. נשמרים נשמרת 40)הכלים שאינה פי על ואף

בתוכה. לאכול בוש שכנים.41)ואדם

.Ë¯ÚL ˙Èa42‰¯„ÒÎ‡‰Â ¯ˆÁ ÏL43- ˙Òt¯n‰Â ≈««∆»≈¿»«¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
˙Ú·B˜ ‰˙È‰ Ì‡ :¯ˆÁk Ô‰ È¯‰44ÔÈÚ·B˜ -45Ì‡Â , ¬≈≈¿»≈ƒ»¿»««¿ƒ¿ƒ
ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï46. «≈»¿ƒ

הוא 42) שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות כי
שער. רוחותיו.43)בית משלוש המוקף מקורה מקום

לחצר.45)למעשר.44) טפלים אינם 46)שהם שהם
כבורגנין. אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף דירה.

.È˙BÚ·B˜ Ô‰ÈzL - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ ÈzL47. ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿

˙Ú·B˜ ˙ÈÓÈt‰ - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÌÈ¯ˆBi‰ ˙kÒ48, À««¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ««
˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰Â49˙È·k ˙Ú·B˜ - ˙eÁ‰Â .50. ¿«ƒ»≈»««¿«¬««¿«ƒ

הרגל 47) דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - קבע 48)עליה שדירת

החמה. לימות אלא שאינה אף קבע 49)היא, דירת שאינה
החיצונה  אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל.
כל  חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה

שער. בית החיצונה לה להיות דר 50)כך שאינו ואף
למעשר  היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית,

כחצר.

.‡ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰51Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ≈»ƒ»¿»««ƒ
Ô‰a ÒÎ ‡e‰L52‡Ï - C¯ca ˙B¯ˆÁÏÂ ÌÈz·Ï ∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¬≈«∆∆…

eÚa˜53È‡¯Ú ÏÎB‡ ‡l‡ ,54‡e‰L ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú ƒ¿¿∆»≈¬««∆«ƒ««»∆
‰¯ÊÁa ÔÎÂ .B˙n‚Ó ÛBÒ55. ¿«»¿≈«¬»»

פי 51) על ואף למכרם, כשמוליכם המדובר כי אומרים יש
שאינו  כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר
מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה

אם 53)עמהם.52) אלא קובעים  וחצרו חברו בית שאין
לפירותיו. סופית מגמה לו אין קבע 54)כן אכילת אבל

בו 55)אסורה. חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני היינו,
למקום  שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך

המיועד.

.·È˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰ ÔÈÏÎB¯‰56¯ˆÁÓ ÔÈÒÎ Ô‰L , »¿ƒ««¬ƒƒ»¬»∆≈ƒ¿»ƒ≈»≈
È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ - ¯ˆÁÏ57ÔÈlL ˙ÈaÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ¿»≈¿ƒ¬««∆«ƒƒ««ƒ∆»ƒ

Ba58.

לנשים.56) בשמים לאכלם 57)למכור שנטלום מפירות
למעשר. מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם,

קובע 58) אחר בית אף - אחרת מגמה לפירות שאין שכיוון
למעשר.

.‚ÈÔÓ ‰¯eËt‰ ¯ˆÁa ÔÏÎ‡Ï ‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z ‡È·n‰«≈ƒ¿≈ƒƒ«»∆¿»¿»¿»≈«¿»ƒ
˙B¯OÚn‰59¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎL , «««¿»«¿ƒ¿ƒ»¿≈¬≈∆À»

È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡ÏÂ Ô‡ÈˆB‰Ï60ÔÎÂ .61ÔÏÚ‰Â ÁÎL Ì‡ ¿ƒ»¿∆¡…≈∆¬«¿≈ƒ»«¿∆¡»
,Bbb L‡¯a ÔÏÎ‡Ï Ô‡È·‰ .È‡¯Ú ‚ba Ô‰Ó ÏÎB‡ - ‚bÏ««≈≈∆««¬«¡ƒ»¿»¿»¿…«

B¯·Á ¯ˆÁ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎLÂ62ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - ¿»«¿ƒ¿ƒ»¿¬«¬≈ƒ¿¿¿……«
.¯OÚiL „Ú«∆¿«≈

משתמרת.59) אם 60)שאינה אלא קובע הבית שאין
עראי. אפילו לאכול, אסור הבית בתוך אבל מדעת, הכניסו

הגג 61) לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
להיות  צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל ביתו בתוך אפילו
פי  על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך
בדעת, היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע שביתו

קובע. אינו בשכחה, "הבית"62)אלא להיות: צריך
חצרו  דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא
נקבעו  בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת
הוא  וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר,
לאוכלן  לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי

מחייב. רבי גגו בראש
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.„È¯ˆÁ63˙¯cÚ ‡È‰L64ÔÈÏÎB‡Â ,‰p‚k ‡È‰ È¯‰ - »≈∆ƒ∆¿∆∆¬≈ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
È‡¯Ú dÎB˙a65da¯ ¯„ÚiL ‡e‰Â .66da¯ Ú¯Ê Ì‡Â . ¿»¬«¿∆≈»≈À»¿ƒ»«À»

da¯ ÚË Ì‡ ÔÎÂ .È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ -67ÚË Ì‡Â . ≈¿ƒ¬«¿≈ƒ»«À»¿ƒ»«
¯ˆÁ ÈBÏ68˙¯cÚ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,69È¯‰ -ÏÎB‡ ‰Ê ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈∆≈

˙BÏÈ‡ Ô˙B‡Ó È‡¯Ú70. ¬«≈»ƒ»

כגינה 63) היא הרי נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני
עראי. בתוכה שהחרישה 65)נחרשת.64)אוכלין

ממנה. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה
כולה,66) לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן
רובה 67) נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

הדא  חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה,
נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
רובה  (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא
קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע חייבת)
הייתה  שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא
של  [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת
חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים:
כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים שנראים מפני היינו
שנשאר  שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל
בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי
אין  לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן
אליו  לבטל בקביעות, שלא ניטע או שנזרע הרוב, של בכוחו
חצר, בתורת נשאר והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את
קובע  הוא שגם לחצר, שער כבית הוא הרי הרוב כן ואם

עצמו. החצר כמו היא 68)למעשרות זו שנטיעה
אל  נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות,

ונעדר. שניטע שהגיה 69)הרוב מה לפי שם, ירושלמי
והוא  לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י
ולהשתמש  להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא

האילנות. שסביב השטח הכניס 70)בכל אם הדין הוא
החוץ. מן פירות לתוכה

.ÂË¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z71˙Á‡ ‰pnÓ ÏÎB‡ - ¿≈»»∆∆¿»≈≈ƒ∆»««
˙Á‡72Û¯ˆ Ì‡Â ;¯eËÙe73¯OÚÓa ·iÁ -74‰na . ««»¿ƒ≈≈«»¿«¬≈«∆

Ì‡ Ï·‡ ;Ú˜¯wa „ÓBÚ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈««¿«¬»ƒ
‰‡z‰ L‡¯Ï ‰ÏÚ75B˜ÈÁ ‡lÓÓ -76ÏÎB‡Â77ÌL78; »»¿…«¿≈»¿«≈≈¿≈»

¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L79. ∆≈¬ƒ»≈≈«¿«¬≈

שלא 71) או רובה, ניטע שלא וכגון קורקוס). (הר"י החייבת
בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה.

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר כלומר,72)חייבת
חצר  שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ

מלאכתו. שנגמרה בדבר אלא שניים.73)קובעת שקצץ
כגורן.74) עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

ואין  גורנה", כעמיר קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו
משתיים. פחות אלא 75)קיבוץ דווקא, לאו התאנה וראש

החצר. כאוויר הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו  כיוון
מלאכתם.76) גמר שזהו פי על עראי.77)אף אכילת
לחצר".78) יוריד שלא הבית 79)"ובלבד שאוויר מכלל

קובע. כן

.ÊË‰˙È‰80‰p‚Ï ‰ËBÂ ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ81‰Ê È¯‰ - »¿»∆∆¿»≈¿»¿ƒ»¬≈∆
Bk¯„k ‰pba ‰pnÓ ÏÎB‡82‰ÚeË ‰˙È‰ el‡k ≈ƒ∆»«ƒ»¿«¿¿ƒ»¿»¿»

‰pba83BÊ È¯‰ - ¯ˆÁÏ ‰ËBÂ ‰p‚a ‰ÚeË ‰˙È‰ . «ƒ»»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»≈¬≈
˙Á‡ ‡l‡ ÌL ÏÎB‡ BÈ‡L ,¯ˆÁa ‰ÚeËkƒ¿»∆»≈∆≈≈»∆»««

[˙Á‡]84. ««

לגינה,80) ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה שם
ופטור". כדרכו לגינה.81)אוכל נוטים ופירותיה שענפיה

עראי.ו 82) באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף אף
בטל 83) (שהענף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

וכשנוטה  החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי
קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה

שהנוף 84) פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל
לעשר. חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל

.ÊÈ¯ˆÁa ‰ÚeËpL ÔÙb85ÏBkL‡‰ Ïk ˙‡ ÏhÈ ‡Ï - ∆∆∆¿»¿»≈…ƒ…∆»»∆¿
„Á‡ „Á‡ ¯b¯‚Ó ‡l‡ ,ÏÎ‡ÈÂ86‡Ï - ÔBn¯a ÔÎÂ . ¿…«∆»¿«¿≈∆»∆»¿≈¿ƒ…

ÔBn¯‰ Ïk ˙‡ ÏhÈË¯Bt ‡l‡ ,87ÔÏÈ‡a ÔBn¯‰ ˙‡88, ƒ…∆»»ƒ∆»≈∆»ƒ»ƒ»
„¯t‰ ÏÎB‡Â89B˙ÙBk - ÁÈh·‡a ÔÎÂ .ÌMÓ90 ¿≈«∆∆ƒ»¿≈«¬«ƒ«¿

Ú˜¯wa91ÌL BÏÎB‡Â92ÏBkL‡a ÏÎB‡ ‰È‰ .93 ««¿«¿¿»»»≈¿∆¿
‰pba94¯ˆÁÏ ‰pb‰ ÔÓ ÒÎÂ ,95‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»∆»≈««ƒ∆»»

¯ˆÁ‰ ÔÓ96¯OÚiL „Ú ¯Ó‚È ‡Ï -97. ƒ∆»≈…ƒ¿…«∆¿«≈

לגפן,86)החייבת.85) מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
מלאכתו. כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל

"פורד".87) כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו (פרק 90)גרגיר ובר"ש

אותו  כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב
ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת

עראי.92)במחובר.91) מאשכול.93)אכילת כלומר,
בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם בכוונה.95)שתלשו

קובעת. החצר אין - ונכנס שכח מתיר 96)שאילו אז שרק
לגמור. אליעזר לאכלו,97)ר' זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה

.ÁÈ¯aÒk98¯ˆÁa ‰Úe¯f‰99ÌÒ¯˜Ó -100‰ÏÚ ‰ÏÚ À¿»«¿»¿»≈¿«¿≈»∆»∆
BÏÎB‡Â101Û¯ˆ Ì‡Â ;102¯OÚÏ ·iÁ -103Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ≈≈«»¿«≈¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בתורה.98) האמור גד זרע מבטלת 99)והוא אינה וזריעה
החצר. מחוברת 101)תולש.100)שם כשהכסבר

והחצר 103)שניים.102)לקרקע. מלאכתן, שנגמרה
קובעתן.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
למעשר.1) נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

קובעת  המתנה אם לאכול. וזה לאכול זה חבירו עם המחליף
ודין  בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר.
עליו  להם ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא
יין  המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע. אם במים

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה
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.‡ÔÈLeÏz ˙B¯t Á˜Bl‰2ÔÏÎ‡Ï3¯OÚÓÏ eÚa˜ - «≈«≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿¿«¬≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ4ÔziMÓ ?eÚ·wÈ È˙ÓÈ‡Óe . ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿≈≈»«ƒ»¿ƒ∆ƒ≈

CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙‡5È¯‰ .6Ô˙ ‡lL ∆«»ƒ««ƒ∆…»«¬≈∆…»«
Ïk elÙ‡ ,ÁÈpÓe ¯¯Ba ÁÈpÓe ¯¯Ba ‰È‰Â ,ÌÈÓc»ƒ¿»»≈«ƒ«≈«ƒ«¬ƒ»
·iÁ˙ ‡Ï - ÁwÏ BaÏa ¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡Â ,Blk ÌBi‰«À¿««ƒ∆»«¿ƒƒ«…ƒ¿«≈

¯OÚÏ7Ì‡Â .8BaÏa ¯ÓbMÓ - ÌÈÓL ‡¯È ‰È‰ ¿«≈¿ƒ»»¿≈»«ƒƒ∆»«¿ƒ
¯OÚÓ9¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯ÎBnÏ ¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,10. ¿«≈¿««»«¬ƒ«≈ƒ»»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
כבהלכה 3) למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם אבל

ב.4)הסמוכה. הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה
שיטבלו 5) מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי

שחכמים  ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח
נשרפו  ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
הלכות  מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך
אף  קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב - אֿה)

תוקף. לה אין פח.6)שמדרבנן בתרא בבבא ברייתא
(שם).7) כלל קנין פעולת אינו בלב שם.8)שגמר
להלן 9) ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן

ח. הלכה כן,10)פי"א לא שאם מסכים, שהמוכר והוא
בירא  ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה, נתכוין ולזה שמים.

.·Á˜Bl‰11Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa12LeÏz Á˜lL B‡13 «≈«ƒ¿À»««¿«∆»«»
eÚa˜ ‡Ï - B¯·ÁÏ ÁÏLÏ14Ô‰Ó ÏÎ‡Ï BÏ LÈÂ , ƒ¿…««¬≈…ƒ¿¿¿≈∆¡…≈∆
È‡¯Ú15. ¬«

פטור,11) לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
"לקח  כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט
שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו לשלוח
בתלוש  הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי
נגמרה  שלא בפירות טובל מקח ליה אית מאן - חייב
קובע  המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן,
צריך  ג), הלכה פ"ג (למעלה מלאכתן שנגמרה לאחר אלא
למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר
וקרא  ושתלה בכרי שמרחה בשיבולת נסתפקו לא כאן שעד
תרומות  מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה
היא  והרי לגמרי הטבל איסור ממנו פרח אם אלא כו), הלכה
בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות
למעשר, מלאכתם גמר כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל
בזה, הוא שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בוודאי
עראי, מהם אוכל מלאכתם, ונגמרה שנתלשו לאחר שאף
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון

לקרקע.12) המחוברים מלאכתו.13)פירות שנגמרה
(פירוש 14) לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין

אינו  התורה ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות
ולא  לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב

א. הלכה ב פרק למעלה ראה קבע,15)למכרם, לא אבל
א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע כיון

.‚¯ÓB‡‰16LÓÁ Ba ÈÏ Ô˙Â ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿ƒ»∆¿≈ƒ»≈
ÌÈ‡z17¯eËÙe ˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -18Ì‡Â ; ¿≈ƒ¬≈∆≈««««»¿ƒ

¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ19EÏ ‡‰ .20ÌÈ¯OÚa ‰Ê ¯q‡21 ≈≈«»¿«≈≈¿ƒ»∆¿∆¿ƒ

ÈÏ ¯·‡L ÌÈ‡z22ÏÎB‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ¯¯Ba -23. ¿≈ƒ∆»…ƒ≈««««¿≈
ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a epnÓ ¯b¯‚Ó - ÈÏ ¯·‡L ÏBkL‡a24. »∆¿∆»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»ƒ»¿≈

BË¯Bt - ÈÏ ¯·‡L ÔBn¯a25ÁÈh·‡a .ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a »ƒ∆»…ƒ¿»ƒ»¿≈»¬«ƒ«
Ú˜¯wa ˙ÙBk - ÈÏ ¯·‡L26ÏÎB‡Â27˙‡ ıv˜ Ì‡Â . ∆»…ƒ≈««¿«¿≈¿ƒƒ≈∆

ÌÙ¯ˆÂ ÌÈ‡z‰28ÁÈh·‡‰ B‡ ÏBkL‡‰ ıvwL B‡ , «¿≈ƒ¿≈¿»∆ƒ≈»∆¿»¬«ƒ«
¯OÚÏ ·iÁ -29LÏ˙p‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï È¯‰L ,30Ï·‡ . «»¿«≈∆¬≈…»»∆»«ƒ¿»¬»

ÈzLa ¯q‡ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡31ÈLa ,el‡ ÌÈ‡z ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈÁÈh·‡ ÈLa ,el‡ ÌÈBn¯ ÈLa ,el‡ ˙BÏBkL‡∆¿≈ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ¿≈¬«ƒƒ

el‡32Bk¯„k ıˆB˜ -33È‡¯Ú ÏÎB‡Â34‡lL ;¯eËÙe ≈≈¿«¿¿≈¬«»∆…
¯aÁÓa ÔÁ˜Ï È¯‰L ,ÁwÓa eÚa˜35. ƒ¿¿¿ƒ»∆¬≈¿»»ƒ¿À»

מאיר.16) כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שם
למעשר.17) מלאכתם נגמרה אחת 18)שלא נוטל כלומר,

הלאה. וכן ואוכל, והמקח 19)מחבירו מלאכתו גמר שזהו
חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה וראה שם 20)קובען,

ו. שם.21)משנה שבירושלמי במשנה הוא וכן
ולא 22) התאנים, את לו כשיבור המקח שיחול כלומר,

להלן. וראה במחובר, כשהם מן 23)עכשיו תולש כלומר,
שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר שם: ובמשנה וכו' המחובר
ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר'

כנ"ל.24) אחת, אחת למעלה 25)כלומר, ראה מבקעו,
יז. הלכה שם.26)שם קמעא.27)ראה קמעא

כאחת.28) שתים מלאכתם.29)אפילו גמר שזהו
למעלה.30) "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים בדפוסים
ולאילן.32) לקרקע כאחת.33)המחוברים אחדים אפילו
מעשרות.34) לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא אבל
הקודמת).35) (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

.„ÛÈÏÁn‰36B¯·Á ÌÚ37ÏÎ‡Ï ‰ÊÂ ÏÎ‡Ï ‰Ê :38- ««¬ƒƒ¬≈∆∆¡…¿∆∆¡…
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ Ô‰ÈL39‰Ê .LeÏ˙a eÁ˜Ï È¯‰L , ¿≈∆ƒ¿¿¿««¿∆¬≈»¿¿»∆

˙Bˆ˜Ï ‰ÊÂ ˙Bˆ˜Ï40ÔÈ‡L ;eÚa˜ ‡Ï Ô‰ÈL - ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈∆…ƒ¿¿∆≈
BÓk ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c Ú·B˜ ¯În‰«∆∆≈«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿

e¯‡aL41,‰ÏÈÎ‡Ï ÛÈÏÁ‰L ˙B¯t „Á‡‰ Á˜Ï . ∆≈«¿»«»∆»≈∆∆¡ƒ«¬ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï Á˜lL ‰Ê - Ô˙Bˆ˜‰Ï Ô‰ÈÙÈÏÁ ¯Á‡‰ Á˜ÏÂ¿»«»«≈¬ƒ≈∆¿«¿»∆∆»««¬ƒ»
Úa˜ ‡Ï Ô˙Bˆ˜‰Ï Á˜lL ‰ÊÂ ,¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈¿∆∆»«¿«¿»…ƒ¿«

¯OÚÓÏ42. ¿«¬≈

מהלכות 36) בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
חבירו  קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה

משך. שלא ואףֿעלֿפי מלאכתן 37)שלו, שנגמרה פירות
מלאכתן. נגמרו הם שאף חבירו, פירות ולא 38)תחת

מלאכתן. נגמרה כן ואם והוא 39)לקצות, מקח, שזהו
אסור. אחד אחד ואפילו כדי 40)קובעם, בשדה לשטוח

מלאכתם. נגמרה לא שעדיין למעלה 41)שיתייבשו,
ג. פרק ג לה:42)הלכה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה כר'

.‰¯ÓB‡‰43ÌÈ‡z ÌÈ¯OÚ EÏ ËwÏÂ ‡ˆ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿«≈¿∆¿ƒ¿≈ƒ
ÈlMÓ44ElMÓ ÈÒ¯k ˙‡ ‡lÓ‡ È‡Â ,45L -Ì‰È ƒ∆ƒ«¬ƒ¬«≈∆¿≈ƒƒ∆¿¿≈∆
ÌÈ¯eËt46ÔÈÙÈÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,47Ì‡Â .¯ÎÓ ‰È‰iL È„k ¿ƒ∆≈∆¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ

·iÁ - ÏÎ‡Â Û¯ˆ48¯ÎÓk ˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰zn‰Â .49. ≈≈¿»««»¿««»»≈»««¿∆∆

א.43) הלכה פ"ב שם אינו 44)ירושלמי אבל מאילני.
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לכשילקטם. אלא אותם הם 45)קונה שאם התלושים,
כנ"ל  במחובר, נקבעים אינם חליפין, היה אם אף מחוברים,
הראשון  שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה

שלו. העשרים "המלקט 46)את אמרו: פ"ב בתוספתא
בירושלמי  הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין
שניהם  שם, הירושלמי מסקנת לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים,

[כלומר,47) חליפין לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי
(שהסכים  בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין
בלב  [לתת שיאכל לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט
אלא  מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו
גם  זה, שלפי רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה,
מתנה. שניהם אלא חליפין זה שאין - פטור המלקט

חייב 48) צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
פטור  - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה
להלן  רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש,

יא. שסובר 49)הלכה למי שאף אמרו, שם בירושלמי
יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה
שהוא  במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה מהלכות ופי"א
מהלכות  פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם,
חילק  לא שרבינו [ומכיון במתנה. הקלו כו), הלכה תרומות
בארץ  ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין
שמקח  ג) הלכה (שם יוחנן ר' שלדברי שסובר נראה ישראל,
- ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו

במתנה]. הקלו לעולם

.Âı¯‡‰ ÌÚ50ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡Â ˜eMa ¯·BÚ ‰È‰L «»»∆∆»»≈«¿»«¿»∆
ÌÈ‡z51ÌÈÏÎB‡ -52ÔÈ¯eËÙe53‰zn‰ ÔÈ‡L , ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈««»»
˙Ú·B˜54eÒÈÎ‰ Ì‡Â .55Ì‡ :Ô‰Èz·Ï56ÌÚ‰ ·¯ ««¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ…»»

ÌÈzaÏ ÌÈÒÈÎÓ57È‡cÂ ÌÈ¯OÚÓ -58ÌÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; «¿ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ…»»
˜eMÏ ÌÈÒÈÎÓ59‡nL ,È‡Ó„ ‡l‡ ÌÈw˙Ó ÔÈ‡ - «¿ƒƒ«≈¿«¿ƒ∆»¿«∆»

Ì‡Â .˜eMÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ¯OÚ60ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡ ƒ≈¿««»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆
È‡Óc ¯OÚÓ ˙ÈaÏ ÒÈÎnLk - ÌÈzaÏ eÒÈÎ‰Â61. ¿«¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ««ƒ¿«≈¿«

Ô˙62‰a¯Ó ¯·„ BÏ63- ÏÎ‡Â ÏË :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ , »«»»¿À∆¬ƒ»«…∆¡…
ÒÎ‰Â ÏË :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰64ÏÎB‡ BÈ‡L , ¬≈∆¿ƒ∆»«…¿«¿≈∆≈≈

È‡Óc Ôw˙iL „Ú65Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . «∆¿«≈¿«¿≈ƒ»«»»∆≈«¿
ÈÁ ÏÎ‡‰Ï66ÏÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ÏB„b Ì„‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈»≈«∆»»»»»∆≈«¿∆¡…

˜eMa67È‡Óc Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ -68. «¬≈∆¿«≈¿«

א.50) משנה ב פרק עראי.52)במתנה.51)שם
התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53) שקיבלו אלו
שם.56) עד 57)ירושלמי עראי מהם לאכול שמותר

הלכות  פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו
עומד 58)אֿג). ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

המיעוט  מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם,
מהם  הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק, שמכניסים
מתעשרים  ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה

שם). אנשי (תוס' אסור 59)ודאי מלאכתם, שמשנגמרה
א). הלכה (שם עראי מהן שם.60)לאכול משנה

שהרי 61) לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי ודאי, ולא
וראה  מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא
מהם  יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה הסמוכה. בהלכה

משום  והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי",
הלכה  פ"ט (להלן נאמן עםֿהארץ גדולה תרומה שלעניין
גדולה  תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א).
(תוספות  ג הלכה שם למעלה כמפורש למעשר, קובעת והיא
[אבל  כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי
וחייב", אוכל וזה ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה
וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר:

שם.62)וכנ"ל]. תאנים.63)ירושלמי של גדולה כמות
ריבויין.64) מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית,
לשם 66)כנ"ל.65) לבית להכניסו וצריך בישול, הטעון
שלא 67)כך. [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי

(פ"ה  בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני
ב, הלכה דעות צריכה מהלכות והיא ו, הערה שם וראה

בשוק  והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון),
מהלכות  בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי הוא הרי העם בפני

ה). הלכה לבית,68)עדות והכניסו טלו כאומר הוא שהרי
וכנ"ל.

.ÊeÈ‰69¯Ó‡ ,ÌÈL70ÏÎ‡Â ÏË :„Á‡Ï71¯Ó‡Â , »¿«ƒ»«¿∆»…∆¡…¿»«
ÒÎ‰Â ÏË :ÈMÏ72‰Ê -73ÏÎB‡74¯eËÙe75‰ÊÂ ,76 «≈ƒ…¿«¿≈∆≈»¿∆

·iÁÂ ÏÎB‡77. ≈¿«»

שם.69) הארץ.70)ירושלמי בשוק.71)עם
ואכול".73)לבית.72) "טול לו: עראי,74)שאמרו

לבית. "טול 76)ממעשר.75)מחוץ לו: שאמרו
שאמרו 77)והכניס". כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם, והכניסו "טלו שם: במשנה
הרי  והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה
גדולה  תרומה שעל ומכיון מיד, אתקן אני לו: כאומר הוא
התרומה  הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים,
שם) אנשי (תוספות ג הלכה פ"ג למעלה כמפורש הגדולה,

ו.ורא  הלכה למעלה ה

.ÁÔÎÂ78˙eÁa B‡ ¯ÚLa ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈL‡79, ¿≈¬»ƒ∆»¿ƒ¿«««¬
Ì‰Ï ¯Ó‡Â80eÏÎ‡Â eÏË :81ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -82 ¿»«»∆¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ
ÔÈ¯eËÙe83eÏÎ‡È ‡Ï ˙eÁ‰ ÏÚa B‡ ¯ÚM‰ ÏÚ·e , ¿ƒ««««««««¬……¿

eÏË :el‡Ï ¯ÓB‡k ‡ˆÓpL .È‡Ó„ e¯OÚiL „Ú«∆¿«¿¿«∆ƒ¿»¿≈¿≈¿
ÌÎÈz·Ï eÒÈÎ‰Â84Ì‰Èz·k Ì‰ È¯‰L ,85¯·Îe . ¿«¿ƒ¿»≈∆∆¬≈≈¿»≈∆¿»

e¯‡a86e¯·ÚiLk BÏ Ú·B˜ BlL BÈ‡L ˙Èa‰ ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈««ƒ∆≈∆≈«¿∆««¿
BÎB˙a ˙B¯t‰87. «≈¿

יהודה.78) כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
כדלהלן.79) שלהם, אינם והחנות עםֿהארץ 80)והשער

בשוק. ואכלו.81)העובר לחנות או לשער הכניסו היינו:
בשער.82) או בחנות אפילו שלא 83)עראי, שכיון

בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו
כדלהלן. שלהם, שאינם כיון בשבילם, קובעים אינם
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם,

עבורכם.84) אעשר הלכות 85)ואני פ"ד למעלה ראה
יא.86)טֿי. הלכה שם 87)שם וראה בראב"ד, עיין

יג. הלכה

.Ë¯ÎBO‰88BnÚ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt‰ ˙‡89ÔÈa ,˙B¯Ùa «≈∆«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈
ÔÈLeÏ˙a90ÔÈ¯aÁÓa ÔÈa91ÏÎ‡Ï Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ¿ƒ≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»∆∆¡…
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‰¯Bz‰ ÔÓ92ÔÈOBÚ Ô‰L ‰Óa93ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -94 ƒ«»¿«∆≈ƒ¬≈≈¿ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËÙe95Ì‡Â .96eÏÎ‡iL Ô‰nÚ ‰˙‰ ¿ƒƒ««¬≈¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆…¿

‰¯Bz Ô‰Ï ‰˙kÊ ‡lM ‰Ó97Ô‰nÚ ‰˙‰L ÔB‚k , «∆…ƒ¿»»∆»¿∆ƒ¿»ƒ»∆
BnÚ ÂÈa eÏÎ‡iL ÏÚBt‰98Ba ÏÎ‡iL B‡ , «≈∆…¿»»ƒ∆…«¿

B¯ÎOa99B‡ ,LeÏ˙a BzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ ÏÎ‡iL100- ƒ¿»∆…«««¿«¿«¿¿»
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰101ÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL „Ú ¬≈∆»∆¡…«∆¿«≈ƒ¿≈

Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ ,È‡z‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿«¬≈∆¿≈«

ז.88) משנה מלאכתן 90)מלאכה.89)שם נגמרה שלא
מהלכות  (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר,

א). הלכה ממקום 91)שכירות תלישתן היא כשמלאכתו
(שם). (בבא 92)חיבורן בברייתא למדו בתלוש, אכילה

דייש  "מה - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא
בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד
בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף
כליך  "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר, ואכילה
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא
נותן  שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה) בשעת (כלומר,
ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו

אוכל". אתה יב,93)אי הלכה ולהלן י, הלכה שם ראה
עושים. שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם

"ואכלת 94) הפסוק מן שם זאת ולמדו עראי. אכילת
(מן  ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך"

ופטור". אוכל פועל של נפשו אף אףֿעל95ֿ)המעשר),
שהוא ונקבע פי מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף

סד"ה  פח. שם בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר
נגמרה  נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל

שם.96)מלאכתו. בדבר 97)משנה שיאכל התנה אבל
משנה  פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא

קצץ. בדין יא הלכה וראה לעצמו 98)ז). שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת רוצה

ראה 100)תחתיו.99) התורה, מן אוכל הפועל אין שאז
עראי.101)למעלה. בבבא 102)אפילו שאמרו ומה

מקח  זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא
אבל  משלו, אוכל שפועל הסברא לפי אלא זה אין ממש,
יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי
זה  הרי - התורה זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל

ממש. מקח

.ÈB¯ÎO103ÌÈ˙ÈÊa BnÚ LkÏ104ÏÚBt‰ ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«≈
˙Á‡ ˙Á‡ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙Èfa ÏÎ‡iL∆…««≈ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ»««««

¯eËÙe105·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;106. »¿ƒ≈≈«»

ג.103) משנה ג פרק הקטנים 104)שם לתלוש כלומר,
גמר  זה שאין מפני התורה, מן אוכל שאינו הגדולים, מבין
שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה
לאכול  מנת על לו אמר בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר
אנן  "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים,
נלמד  =) דבתרה מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין

בבצלים". עמו לנכש השניה) ממעשר.105)מהבבא
לאחר 106) למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי

מלאכה. גמר

.‡ÈB¯ÎO107LkÏ108ÌÈÏˆ·a109ÏÎ‡Ï ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆¡…
˜¯È110ÌÒ¯˜Ó -111- Û¯ˆ Ì‡Â ;ÏÎB‡Â ‰ÏÚ ‰ÏÚ »»¿«¿≈»∆»∆¿≈¿ƒ≈≈
·iÁ112ıv˜ .113ÏÚBt‰114ÏL ‡¯ËÈÏ ÏÎ‡iL «»ƒ≈«≈∆…«ƒ¿»∆
ÌÈ˙ÈÊ115.¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ - ≈ƒ≈««««¿ƒ≈≈«»¿«≈

Ì‡L ,Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ¯·c ÏÎB‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»»¬≈∆¿≈«∆ƒ
‰¯Bz ÔÈ„k ÏÎB‡ ‰È‰ ‡l‡ ,ıv˜ ‡Ï .Úa˜ - Û¯ˆ116 ≈≈ƒ¿»…ƒ≈∆»»»≈¿ƒ»
˙tÒÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â Û¯ˆÓ -117 ¿»≈¿≈»«∆ƒ¿∆¿∆…ƒ¿…

ÁÏÓa ˙ÙÒ Ì‡ Ï·‡ .ÁÏÓa118;¯zÓ - ˙Á‡ ˙Á‡ : ¿∆«¬»ƒ»«¿∆«««««À»
[ÁÏna] eÚa˜ È¯‰L ,¯eÒ‡ - ÌÈzL ÌÈzL119. ¿«ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ¿¿«∆«

שם.107) הגדולים 108)משנה מבין הקטנים לתלוש
גידולן. שאין 109)שמונעין לפי התורה, מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר הבצלים.110)זה עלי
הקודמת.112)חותך.111) בהלכה ברייתא 113)כנ"ל

פט: מציעא ששכרו 114)בבבא כגון התורה, מן האוכל
למסוק. או שם 115)לבצור בתוס' הובא ר"ח, פירש כן

בלי  גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה
הלכה  למעלה וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי,

לפי 116)ט). כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון כלומר,
התורה. מן אלא בעל 118)יטבול.117)תנאו לו כשנתן

(בבא  במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית
שם). שנגמרה 119)מציעא בדבר למעשר קובע שהמלח

ג). הלכה פ"ג (למעלה מלאכתו

.·ÈÏÚBt120ÔÈÒ·Ïa ‰OBÚ ‰È‰L121ÏÎ‡È ‡Ï - ≈∆»»∆ƒ¿»ƒ……«
Ú·L ˙B·a122„Ú ,ÔÈÒ·Ïa ÏÎ‡È ‡Ï - Ú·L ˙B·a , ƒ¿∆«ƒ¿∆«……«ƒ¿»ƒ«

¯OÚiL123BÓˆÚ ÚÓÏ BÏ LÈ Ï·‡ .124ÚÈbiL „Ú ∆¿«≈¬»≈ƒ¿…««¿«∆«ƒ«
˙BÙi‰ ÌB˜ÓÏ125. ƒ¿«»

ח.120) משנה כ פרק גרועות 121)מעשרות תאנים
מן  מהן שאוכל מלאכתן, גמר בשעת שם). המשנה (פירוש

ענפי 122)התורה. אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
במין  כזה שבאופן הלבסין, בענפי מעורבים השבע בנות
נחשבים  כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד
מפורש  זה שדין אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני

במשנה. שם שיאכל 123)בב"מ הבית בעל עם התנה אם
עושה  שהוא במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן.
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה

הגרועות.124) בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול
לו  יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
ופי"ב  שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל

מקח. זה ואין יא), הלכה שכירות מהלכות

.‚È‡ÈˆBn‰126‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt «ƒ¬ƒ«¬¿»»
‰„Oa127˙BBÊÓ ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa :128ÔÈÏÎB‡ - «»∆ƒ¿«∆≈»∆»»¿¿ƒ

‰„OaL ˙B¯tÓ129¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe130‡e‰Â ; ƒ≈∆«»∆¿ƒƒ««¬≈¿
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL131ÂÈÏÚ Ô‰Ï LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆…ƒ¿¿»¿«¿»¬»ƒ≈»∆»»

˙BBÊÓ132‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â eÏÎ‡È ‡Ï - ¿……¿¿««ƒ∆…ƒ¿¿»
Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ;ÔzÎ‡ÏÓ133Ï·‡ . ¿«¿»∆≈¿ƒƒ«∆∆¬»

ÏÎB‡‰‡z‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈ134Ïq‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ««««ƒ«¿≈»¬»…ƒ««
‰ˆ˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰tw‰ ÔÓ ‡ÏÂ135. ¿…ƒ«À»¿…ƒ«À¿∆
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ב.126) משנה פ"ג מלאכה 127)שם כל [כלומר,
התורה, מן בהן אוכל הפועל שאין כאלה ואף שבשדה,
כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך

פ"ט 128) ושם פג. מציעא (בבא לזון נהגו שלא ובמקום
א). בפירות 129)הלכה עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

רע"ב]. [ועיין התורה, מן מהם פועל 130)שאוכל כדין
ט). הלכה לו 131)(למעלה אין מלאכתם, נגמרה [שאם

שם), ולמעלה ב, הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל
שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם
תאנים  "המעביר שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר
מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים -

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על שהתנה
פ"ו 133) להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן

נותן  זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
כמוכרו  זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו
הלכה  (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח (שם),
שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג
המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו וכאן
מה  לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין
- לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה שאמרו
אוכלין  מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים
לא  אלו הרי - מזונות עליו להם יש אם אבל ופטורין,

אחת 134)יאכלו"). שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
שם). למעלה ופטור, ואמרו 135)אחת שם. משנה

מן  ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי
ואם  ואוכל, אחת אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה,
שהכוונה  [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף
אחת  אחת ש"אוכל מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק
על  למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור,

למעלה]. וכמבואר מקח, ידי

.„È„Á‡136ÏM·Ó‰137˜ÏBM‰ „Á‡Â138„Á‡Â ∆»«¿«≈¿∆»«≈¿∆»
L·Bk‰139¯OÚÓÏ Ú·B˜ -140˙‡ ÔÈLÚn‰ Ï·‡ . «≈≈«¿«¬≈¬»««¬ƒ∆

Ô¯ÈLÎ‰L „Ú ˙B¯t‰141˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -142. «≈«∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈

א.136) משנה פ"ד שם.137)שם אם 138)ירושלמי
רבינו  סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו:
אפילו  אלא קובע, בישול רק לא - זו" אף זו "לא בדרך

כבוש. ואפילו (פירוש 139)שילוק מלח במי הפירות נותן
גֿד). הלכות פ"ג למעלה וראה מדבריהם 140)המשנה,

ב). הלכה פ"ד היא 142)לאכילה.141)(למעלה בעיא
(חזוןֿאיש). נפשטה ולא א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי

.ÂËÔÓBh‰143‰Ó„‡a ˙B¯t144Ï·Êa B‡ Ô·˙a B‡145 «≈≈»¬»»¿∆∆¿∆∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L „Ú146. «∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ¿¿¿«¬≈

שם.143) שאינם 144)משנה בפירות לעשות המנהג כן
ויתבשלו  שיתרטבו כדי בעפר, אותם להטמין מבושלים,

שם). המשנה במשנה.145)(פירוש אינו שאין 146)זה
בישול. זה

.ÊËÌÁ ÏÈL·˙Ï ÔÈÈ Ô˙Bp‰147B‡ ,148ÔÓL Ô˙pL «≈«ƒ¿«¿ƒ«∆»«∆∆
ÒtÏ‡· ‰¯„˜Ï149ÔÈÁz¯Ó Ô‰Lk150eÚa˜ - ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿¿

Úa˜ - ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÈÈ ‚ÊÓ .¯OÚÓÏ151CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«¬≈»««ƒ¿«ƒ«ƒƒ¿«¿≈»ƒ
ÔÈi‰ ÏMa Ì‡ ,¯ÓBÏ152˙ba elÙ‡Â153¯eÒ‡L - «ƒƒ≈««ƒ«¬ƒ««∆»

¯OÚiL „Ú epnÓ ˙BzLÏ154. ƒ¿ƒ∆«∆¿«≈

פ"ג 147) (למעלה ביותר חם היה אם שני, לכלי אפילו
טו). שם.148)הלכה למעלה וראה ז, משנה פ"א שם

וללפס"149) "לקדרה שם: במשנה זה וכעין ואלפס". צ"ל:
ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה

להלן.150) וראה האש, מעל פ"ד 151)והעבירם שם
שם. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, על 152)משנה

שם 153)האש. (למעלה היין מלאכת עוד נגמרה שלא
יד). ג)154)הלכה הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי

אלא  קובעים אינם אש, גם בהם וכולל דברים, הששה שכל
כצירוף  הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר
כמצרף  שהיא וכמוקצה יג) הלכה (שם במקח בידו שנים

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם).

.ÊÈÌeM‰155ÌÈÏÁM‰Â156‰„Oa Ô˜ÁML Ïc¯Á‰Â157 «¿««¬«ƒ¿««¿»∆¿»»«»∆
ÔÓLa158¯OÚÓÏ eÏaË -159ÔÎÂ .160ÏBkL‡ ËÁBq‰ ¿∆∆ƒ¿¿¿«¬≈¿≈«≈∆¿

ÒBk‰ CB˙Ï161Úa˜ -162ÈeÁÓz‰ CB˙Ï ;163BÈ‡ - ¿«ƒ¿»¿««¿≈
Úa˜164. ƒ¿»

א.155) הלכה פ "ד שם חריף 156)ירושלמי ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים ערך הערוך, (מוסף

בית.157) מדין נקבעו לבית, הכניסן מסתימת 158)שאם
מעושר, בשמן טבל של בשום בין שהמדובר נראה, לשונו

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן [כיון 159)ובין
גרועה  שאינה בישולם, היא שחיקתם - חריפים שהם

דלהלן]. שם.160)ממולח וירושלמי א, פרק סוף תוספתא
משקה,161) שהוא יין עושה הוא זו, סחיטה [שעלֿידי

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים
גרועה 162) אינה מאוכל, משקה של חדשה [שיצירה

(ראה  כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול.
נקבע", הכוס "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה
שאףֿעלֿפי  פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות,
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול

הסמוכה]. בהלכה וראה אוכל,163)כצירוף, בו [שיש
שמשקה  משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט
ובאוכל  שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל הבא
בישול  משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן

כלומר,164)(רדב"ז). דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
משקה  של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד  אוכל

מאוכל].

.ÁÈÁÏBn‰165‰„Oa ˙B¯t166eÚa˜ -167Ï·Ë . «≈«≈«»∆ƒ¿¿»«
¯eËt - ÏÎ‡Â ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÌÈ˙Èf‰168ÚˆBt‰ .169 «≈ƒ∆»∆»¿∆«¿»«»«≈«

Û¯O‰ ‡ˆiL È„k ÌÈ˙ÈÊ170¯eËt - Ì‰Ó171ÏËBp‰ .172 ≈ƒ¿≈∆≈≈«¿»≈∆»«≈
ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ173ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ Ï·BË - ≈ƒƒ««¬»≈∆»∆»¿∆«

ÏÎB‡Â174Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÂÈÙÏ Ô˙Â ÁÏÓ Ì‡Â ; ¿≈¿ƒ»«¿»«¿»»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

א.165) משנה פ"ד במשנה 166)מעשרות הוא כן
(רדב"ז). בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי
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ג.167) הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, קובעת שמליחה
כפלו 168) למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם

כאן. מלשון 169)רבינו והוא פותח, והיינו א. משנה שם
שם).170)"פצע". המשנה (פירוש לחלב הדומה הליחה

בתוספות 171) (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף [שכיון
משקה  של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא
סחט  "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב זה אין - מאוכל
משקה  ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן
מפני  השמיטה ורבינו וקובע. כבישול זה הרי מאוכל,
(וראה  פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא
- כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי שם), כפשוטה בתוספתא
בהלכה  כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר
כן, ואם שם). (עיין הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת
הקובעים  שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה
כן, הלכה ואין מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר,

ג]. הלכה פ"ג למעלה ולא 172)ראה כת"ק ג, משנה שם
אליעזר. עד 173)כר' הזיתים שם שמקבצין מקום

שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו שיתרככו
למעלה.174) כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

.ËÈÂÈ˙B¯t Ì¯Bz‰175‰È¯Á‡ Ì¯˙Ï CÈ¯vL ‰Óe¯z «≈≈»¿»∆»ƒƒ¿…«¬∆»
‰iL176¯OÚÓÏ eÚa˜ -177È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ¿¿¿«¬≈¿……«≈∆¬«

.¯OÚÈÂ ‰iM‰ ‰Óe¯z‰ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¿»«¿ƒ»ƒ«≈

אין 175) מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה
ד). הלכה שם (למעלה קובעת התורם 176)תרומה כגון

מהלכות  (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן המחוייב מן
מחמת  ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות
שהרי  זה, בכלל שאינו מסתבר - כב) הלכה (שם ספק
הרי  תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך

נקבע]. לא הרי תרם, לא ואם שהתרומה 177)תרם. כיון
מה  לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה
זיתים  על שמן תורמין "אין פ"ג תרומות בתוספתא שאמרו
וצריך  וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים
שהתרומה  היינו ומעשרות", תרומות עליהן להוציא
לירושלמי  במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה

ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות

.ÎÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ˙B¯t178ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ179 ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈
˙aL180˙aM‰ ¯Á‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - «»ƒ¿¿¿……«≈∆¬ƒ¿««««»

¯OÚiL „Ú181. «∆¿«≈

(ביצה 178) קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא שאם
משנה 179)לה.). פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין

יוחנן 180)ג. וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:
(כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי
אם  אלא קובעת אינה שחצר יג, הלכה פ"ד למעלה וראה

בכוונה. לתוכה קביעות,181)הכניסו היא שבת שאכילת
(ביצה  עונג" לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה שנאמר משום
נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:)

א]. הלכה פי"ב להלן עוד וראה קובע. יוםֿטוב שגם

.‡Î˙B˜BÈz182ÌÈ‡z eÓhL183˙aLÏ184eÁÎLÂ ƒ∆»¿¿≈ƒ¿«»¿»¿
˙aL È‡ˆBÓÏ eÏÎ‡È ‡Ï - Ô¯OÚÏ185e¯OÚiL „Ú186. ¿«¿»……¿¿»≈«»«∆¿«¿

ב.182) משנה פ"ד מלאכתם 183)מעשרות שנגמרה
בחצר. או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה

קובעת,185)לאכילה.184) ייחד לא אם אף שהרי
הקודמת. בהלכה מותרים 186)כמבואר שבת בערב אבל

בערב  גם אסורה - לשבת תאנה שייחד גדול ואילו באכילה,
(ירושלמי). כדלהלן שבת,

.·Î‰‡z187BÏ ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰L188‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¿≈»∆»¿»¿À∆∆∆¡…≈∆»
˙aLa189‰lkÏk ‰pnÓ ËwÏÂ ,190ÏÎ‡È ‡Ï -191„Ú ¿«»¿ƒ≈ƒ∆»«¿«»……««

˙B¯Ùe ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL˙aM‰Â ,˙aLÏ ÔÈ„ÁÈÓ el‡ ∆¿«≈ƒ≈≈¿À»ƒ¿«»¿««»
˙Ú·B˜192. ««

ג).187) הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין מחמת

ונקבע 190) מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.
י. הלכה פ"ג למעלה ראה קודם 191)למעשר, אפילו

עראי. אכילת ואפילו שאין 192)השבת, באילן אבל
עליהן  משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, מיוחדין פירותיו

הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל

.‚Î‰È‰193ÏÎB‡194ÏBkL‡a195ÈÏÈÏ ÂÈÏÚ ‰ÎLÁÂ »»≈¿∆¿¿»¿»»»≈≈
˙aL196¯OÚiL „Ú ˙aLa B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚È ‡Ï -197. «»…ƒ¿…¬ƒ»¿«»«∆¿«≈

B¯ÓB‚ ‰Ê È¯‰ - ˙aL ¯Á‡Ï BÁÈp‰ Ì‡Â198. ¿ƒƒƒ¿«««»¬≈∆¿

ג.193) משנה פ"ח עראי.194)תרומות אכילת
הלכה 195) למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי ואשכול

כ.196)ג. הלכה למעלה עישר 197)ראה אם כלומר,
איש). (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם

ר'198) אמר חצר, ולענין שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי
הלכה  פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע
בפירוש  רבינו כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז,
אף  קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. המשנה
שהתחיל  כיון - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם
שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול

כוונה  כאן יש (ראה הרי לשבת להניחו רוצה שאינו הפכית,
ורבינו  ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל,
לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא
זה  הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה
על  שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת קיד. סעיף

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בטבל.1) אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר

וזכר  לחבירו פירות והמוכר מהטבל. ליהנות מותר אם ודין
שדה  והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם
או  באריסות, שדה שקבלו שנים ודין הגוי. מן או מישראל
פירות  מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו
זיתים  המקבל ודין מישראל. שדה קבלו אם או תלושין,
מנת  על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא
שדהו  והנותן ממורח, טבל שירש ישראל שלו. שהמעשר

לגוי. בקבלה

.‡ÔÈ˜ÈÏÁÓ2‰Êa ÔÈ‡Â ,Ï·Ë ÏL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a «¬ƒƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ∆∆∆¿≈»∆
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„ÒÙ‰ ÌeMÓ3,‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . ƒ∆¿≈¿…∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔÈÈÚ¯b‰ ÔB‚k4ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆»»¿»¿ƒ

B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ¯OÚn‰ ÔÓe Ï·h‰5¯OÚnÓe «∆∆ƒ««¬≈∆…ƒ¿»¿»ƒ«¬≈
BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL ÏÎÂ .ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿…∆À»¿»ƒ¿»¿

el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Óe¯˙a6¯OÚÓ·e Ï·Ëa ¯zÓ Ck - ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»À»¿∆∆¿«¬≈
.ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓe B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL∆…ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

ולהחליק 2) לשפשף מחליקין: ופירוש מ"ח. פ"א מעשרות
(כסףֿמשנה). ימהר 3)פניו שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי

(פירוש  שלהם ולא העיפוש שם, וכתנאֿקמא שם). המשנה,
את  להפסיד שאסור [שאףֿעלֿפי האוסר. יהודה כרבי
הפסד. זה אין כן, לעשות שהדרך כיון - כדלהלן הטבל,
שאמרו  וכמו כן, לעשות מותר בתרומה שגם ונראה
ה"ה): תרומות מהל' פי"א ולמלעה מ"ה, פי"א (תרומות

בחולין"]. נוהג שהוא כדרך בתרומה בכת"י 4)"ונוהג
בדבר  רוקח'). ('מעשה והחרצנין" והעלין "והקליפות נוסף:
שאסורים  גרעינין שיש הי"א, שם למעלה ראה הגרעינין,
של  עלים היינו עלין, ה"י. עיי"ש הקליפות, ובדבר לזרים.
הגרעינין  שאר בכלל הם והחרצנין ה"ה. פ"ב עיי"ש ירק,
לזר  שאסורין אותן, למצוץ לחלוחית בהן ויש שכנסן בזמן

הי"א). פי"א מעשר.5)(שם חשובים 6)תרומת שאינם 
אוכל.

.·ÔÈ‡7ÔÈ˜ÈÏ„Ó8‡ÓË Ï·Ëa9ÏÁa elÙ‡10ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ¿∆∆»≈¬ƒ¿…¿≈
˙aLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ11˙¯ÓLÓ ˙‡ :¯Ó‡pL . »ƒ«¿«»∆∆¡«∆ƒ¿∆∆

È˙Óe¯z12da EÏ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰Ó ;13‡l‡ ¿…»«¿»¿»≈¿»∆»
d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ14ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z Û‡ ,˙B‰Ï EÏ ƒ¿«¬»»»«¿»¿≈»≈¿≈»
da15.CÏÈ‡Â d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒ¿«¬»»»¿≈≈

א.7) כו, שבת להלן.8)ברייתא, ראה כהנים, אפילו
ד"ה 9) וב'תוספות' ברש"י (עיי"ש טהור לטבל והואֿהדין

כילוי. של בהנאה אסור הוא שגם מדליקין), אין
מקום 10) והיה ומעשרות, תרומות ממנו להרים [שבידו

ש"מתנות  זכות בו לו יש הרים, לא שעוד שאףֿעלֿפי לומר
הכ"א), ולהלן קלא. (חולין שהורמו" כמי הורמו שלא
הרים  שלא כיון טמא, בטבל מדליקין אין ואףֿעלֿפיֿכן

ממש]. שבת 11)בפועל לצורך שבת בערב נר הדלקת
ומעשרות  תרומות מגביהין "אין שהרי להרים, בידו [שאין
בליל  ממנו שנהנה ונמצא ה"ט), שבת מהל' (פכ"ג בשבת"
שבוודאי  להרמה, עומד שאינו בזמן כילוי, של הנאה שבת
רצה  שם, לשבת בחידושיו והרשב"א לכך. זכות לו אין
שורפין  שאין משום הוא מבחול יותר בשבת שהחומר לומר,
זו: סברא דוחה לבסוף אבל ובשבת. ביוםֿטוב קדשים
אלא  כתרומה, לתרומה הטבולים חולין למאןֿדאמר "תינח
בפ"ז  ועי' למימר". איכא מאי - כתרומה לאו למאןֿדאמר
לחלה  הטבולה ש"עיסה פסק שרבינו הי"ב, ביכורים מהל'
רבינו, דברי בביאור כתב קורקוס הר"י אולם כחלה". אינה
בהל' הרדב"ז כתב (כן הנ"ל מהטעם חמורה, ששבת
שבת  בערב חנוכה נר מדליקין שאין הי"ח, שם תרומות
בשבת). קדשים שורפין שאין לפי טמאה, תרומה של בשמן
עוד  צריךֿעיון זו, סברא הרשב"א שדחה ממה חוץ אבל
שאסור  ה"א) פ"ב (שבת ה'ירושלמי' לשיטת אלא אינו שזה

בגליון  וראה יוםֿטוב, וערב שבת מערב אף קדשים לשרוף
עד  ממנו "והנותר שנאמר ממה כן שלמדו שם, הש"ס
(שם  הבבלי לשיטת אבל לשריפתו. שני בוקר ליתן בוקר",
וכן  עצמו. ביוםֿטוב אלא קדשים לשרוף איסור אין כג:)
בשמן  מדליקין דאין הא כלל הביא שלא רבינו, מדברי נראה
כן, ואם עצמו, ביוםֿטוב אלא שאינו לפי ביוםֿטוב, שריפה
שאין  ה"ח, יוםֿטוב מהל' בפ"ג שכתב מה בכלל הוא
הדבר, טעם מפורש ששם ועוד ביוםֿטוב, קדשים שורפין

שיוםֿטוב שריפת מפני של 'עשה' ואין תעשה', ו'לא 'עשה'
אלא  שייך לא וזה תעשה', ו'לא 'עשה' דוחה קדשים
שבת]. וערב יוםֿטוב בערב ולא עצמו, ביוםֿטוב

ואחת 12) טהורה אחת מדבר, הכתוב תרומות "בשתי
שם). (שבת, לאכול.13)טמאה" לכן 14)רשות שקודם

ה"ה. פ"א למעלה ראה מיתה, האוכלה הנאה 15)חייב
שהרי  הנאה, בשעת אותה שמכלה הדלקה דהיינו כילוי, של
ב'תוספות' וראה מותרת, אחרת הנאה אבל כאכילה, היא

אין. ד"ה שם

.‚ÔÈtÁÓ ÔÈ‡16Ï·Ëa17Ï·h‰ ˙‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â ,18. ≈¿«ƒ¿∆∆¿≈¿ƒ∆«∆∆
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t elÙ‡Â19Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «¬ƒ≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»»ƒ¿…«

¯OÚiL „Ú Ô‰Ó20?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21‰‡e·˙a ≈∆«∆¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»
˙BiË˜Â22Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23LiL ÌÈÏÈ˙L ¯˜BÚ‰ ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬»»≈¿ƒƒ∆≈

e‰„O CB˙a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙B¯t Ô‰a24‰Ê È¯‰ - »∆≈ƒ»¿»¿»≈¬≈∆
˙B¯t‰ ÛÒ‡ ‡Ï È¯‰L ,Ï·Ë Ú¯BÊk BÈ‡Â ,¯zÓ25. À»¿≈¿≈«∆∆∆¬≈…»««≈

ÔÎÂ26¯Á‡ ÌB˜Óa ÌÏ˙Le ˙BBˆe ˙ÙÏ ¯˜BÚ‰27, ¿≈»≈∆∆¿¿»»¿»«≈
ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡28È„k ÔÏ˙L Ì‡Â .¯zÓ - ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»À»¿ƒ¿»»¿≈

‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ô‰lL Ú¯f‰ ÁwÈÂ eL˜iL∆ƒ¿¿ƒ««∆«∆»∆»ƒ¿≈∆
.Ï·Ë ÏL ÌÈ¯BÚO B‡ ÌÈhÁ Ú¯BÊk¿≈«ƒƒ¿ƒ∆∆∆

שם 16) ב'ירושלמי' להיות צריך וכן פ"א. דמאי תוספתא
(רדב"ז). בעפר,17)ה"ג הזרעים את מכסין אין כלומר,

ב:). קטן (מועד כזורע הוא אינו 18)שהרי התורה מן
מוכרם  אם אבל אוכלם, אם אלא ומעשרות בתרומות חייב
תעשר  "עשר כבֿכג): יד, (דברים שנאמר פטור, זורעם או
(בבאֿמציעא  חכמים ודרשו ואכלת". - זרעך תבואת כל את
פאה  (ר"ש לאכילה שאינו כיון מוכר", ולא "ואכלת פא:)
המוכר  את גם לעשר חייבו חכמים אבל מ"ו), פ"א

הזורע. את וגם שם) נתמרחו 19)(בבאֿמציעא לא כלומר,
חֿיג). הלכות פ"ג למעלה (פאה,20)(ראה שאמרו ומה

עד  המעשרות מן ופטור וזורע הגורן מן "ונוטל שם):
עקיבא, רבי דברי אלא זה אין - עקיבא" רבי דברי שימרח,
מעשרות  ב'ירושלמי' כמפורש חביריו, עליו חלוקים אבל
טוב' יום וב'תוספות המשנה בפירוש ועי' ה"א, תחילת (פ"ה
(רדב"ז). רבים נגד עקיבא כרבי הלכה ואין שם),

שם.21) (שם).22)'ירושלמי', מלאכתן כנגמרה זה שהרי
גֿיג]. הלכות פ"ה למעלה ראה בידו, שצירפן כיון [כלומר,

מ"א.23) פ"ה [ודוקא 24)מעשרות שם. במשנה, הוא כן
שהחמירו  כשם לאחר, השתילים מכר אם אבל שדהו, בתוך
(ראה  מלאכתם כנגמרה הם צירפם שאם זורע, לענין
השתילים  עקר שאם זה, לענין במקח החמירו כן למעלה),
למעשר. קובע והמקח בידו, כמצרפם הוא הרי הפירות, עם
במחובר  "לקח הנ"ל: לדין שם במשנה הסמיכו ולפיכך
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לא  אבל כנ"ל, קובע הוא בתלוש שרק פטור", - לקרקע
ראשונה']. ו'משנה ברדב"ז וראה [כלומר,25)במחובר.

החמירו  במקח ורק צירוף, כאן ואין בידו הפירות אסף לא
כמצרף]. מ"ב.26)לחשבו שדהו 27)שם, בתוך

שם). מלאכתן.28)(משנה, נגמרה שלא

.„‡¯ËÈÏ29Ïe·Ë ¯OÚÓ30È¯‰Â dÁÈaL‰Â dÚ¯fL ƒ¿»«¬≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«¬≈
ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ‡È‰31¯OÚÓa ˙·iÁ -32d˙B‡Â , ƒ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»

‡¯ËÈÏ33‰ÈÏÚ ¯OÚÓ34¯Á‡ ÌB˜nÓ35ÔBaLÁ ÈÙÏ36. ƒ¿»¿«≈»∆»ƒ»«≈¿ƒ∆¿
‡¯ËÈÏ37ÌwzL ÌÈÏˆa38ÈÙÏ ¯OÚÓ BÈ‡ - ÌÚ¯Êe ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿»¿»»≈¿«≈¿ƒ

˙ÙÒBz‰ ÔBaLÁ39Blk ÈÙÏ ¯OÚÓ ‡l‡ ,40. ∆¿«∆∆∆»¿«≈¿ƒÀ

ב.29) נח, נדרים ניטלה 30)ברייתא, שלא ראשון מעשר
מעשר. תרומת ולדעת 31)ממנו ביחד. והגידולין העיקר

כלה. זרעו שאין בדבר כאן מדובר כלומר,32)הראב"ד
שהליטרא  ואףֿעלֿפי הראשונה. הליטרא ואף התערובת, כל
- מעשר עצמה היא שהרי מעשר, חיוב עליה אין הראשונה
(רא"ש). בגידולין שבטלה לפי במעשר, חכמים חייבוהו

בטבלה.33) כשהיא עליה 34)שזרעה מפריש כלומר,
אי  התורה שמן מעשר, תרומת היינו המעשר מן ן מעשר

נפקע  לא כן ואם נתקן, שלא העיקר את מבטלים הגידולין
בבצלים  להלן וראה (שם). שזרעה לפני עליה שהיה החיוב

מפירות 35)שתוקנו. הליטרא שאף הקודמת, שנה מפירות
פירות  על זו שנה מפירות תורמין ואין היא, הקודמת שנה
(רש"י  הי"א תרומות מהל' פ"ה למעלה ראה אחרת, שנה

עשירית 36)שם). תהא המעשר שתרומת מחשב כלומר,
יוחנן.37)מהליטרא. רבי בשם מימרא ב. נז, שם

הימנה.38) ומעשרות תרומות כלומר,39)שהופרשו
פטורה. תהא עצמה נט:)40)והליטרא (שם זאת למדו

תבואת  כל את תעשר "עשר כב) י, (דברים שנאמר ממה
ותעשר, תחזור כבר, מתוקן שהוא זרעך אף כלומר, זרעך",
פירות  בשזרע אמורים, דברים במה לגידולים. שבטל לפי
שאין  טבל של פירות זרע אבל לזרעם, שהדרך  מתקונים
למעלה  אמרנו ולפיכך זה, בכלל אינו - לזרעם הדרך
התורה  מן בטלה אינה - שזרעה טבול מעשר שליטרא

בגידולין.

.‰ÌÈBÚ¯Ê41LÈÏL e‡È·‰L42ÔÁ¯Óe43Ô¯OÚÂ ≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»
ÔÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â44eÙÈÒB‰Â45È¯‰ - ‰Ïk ÌÚ¯Ê ÔÈ‡Â , ¿««»¿»»¿ƒ¿≈«¿»»∆¬≈

ÔÈ·iÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê46Ì‰È¯·cÓ ¯OÚÓa47ÏÈ‡B‰ , ∆»≈ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆ƒ
B‰ÂÌi˜ ‡e‰ ÔÈ„ÚL Ú¯f‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ B‡ ,eÙÈÒ ¿ƒ≈«»ƒ∆¬≈«∆«∆¬«ƒ«»

ÌÈÏˆ·Ï ÌÈÓB„ el‡ ÔÈ‡Â .‡e‰ ¯OÚÓ „·‡ ‡ÏÂ48, ¿…»«¿À»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ
Ú¯f‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡ ÌÈÏˆa‰L49. ∆«¿»ƒ≈«¿»¿ƒ»≈«

בזרעונים 41) והמדובר ב. סט, במנחות נפשטה, שלא בעיא
ממעשרות  פטורים הם נאכלים אינם שאם הנאכלים,

ה"ג). פ"ב שם שליש,42)(למעלה שהביאו לפני אבל
גֿה). הלכות פ"ב (למעלה במעשר חייבים אינם

ראה 43) ועשרינהו", דאמרחינהו "כגון שם: גורס רבינו
שם. גרשום' וב'רבינו כאן, משנה' זרען 44)ב'כסף אבל

לקרקע. במחובר מעשר שאין מעשר, אינו עישרן, ואח"כ
מן 46)השביחו.45) הכל לעשר חייב כלה, זרעם אבל

שם). (מנחות, התוספת 47)התורה אבל שזרע, הזרעונים

(שם). חייבת להזרע 48)ודאי דרכם שאין ואףֿעלֿפי
אפשר  בתוספת, מתבטל העיקר אין התורה ומן כדלהלן,

להזרע. שדרכו דבר זורע משום גזרו בסוף 49)שחכמים
לגבי  בטל שעיקר שתיקנם" בצלים "ליטרא הקודמת ההלכה

במעשרות. שוב ומתחייב התוספת,

.ÂÚ¯Bf‰50‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ÔÈa ,Ï·h‰ ˙‡51ÔÈa «≈«∆«∆∆≈»»∆«¿»∆≈
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c52BËwÏÏ ¯LÙ‡ Ì‡ :53ÔÈÒB˜ - »»∆≈«¿»∆ƒ∆¿»¿«¿¿ƒ

B˙B‡54B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÁÓˆ Ì‡Â ;BËwÏÓe¿«¿¿ƒ»«≈¿«¿ƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰Â .¯˜ÚÏ55BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . «¬…¿«ƒƒÀƒ¿ƒ»»»»∆≈«¿

LÏL „Ú ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ«»
˙B¯b56¯zÓ - ÈÚÈ·¯‰Â ;57ÔÈÏecb‰ ‰Ó ÈtÓe . ¿»¿»¿ƒƒÀ»ƒ¿≈»«ƒƒ

?ÔÈ¯eÒ‡58‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙e ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈtÓ ¬ƒƒ¿≈¿««¬≈¿»¿»
daL59h ‡lL ¯OÚÓ Ú¯BÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰Ï ∆»¿≈«ƒ¿≈««¬≈∆…ƒ¿»

B˙Óe¯z60ÔÈ‡ .61C¯ˆÏ ‡l‡ Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿»≈¿ƒ∆«∆∆∆»¿…∆
¯·ÁÏe62¯·Á elÙ‡Â Ï·h‰ ˙‡ ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â . ¿»≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆«¬ƒ»≈

Ï·h‰ ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ÏÚ ‰Ê eÎÓÒÈ ‡nL ,¯·ÁÏ63. ¿»≈∆»ƒ¿¿∆«∆¿≈»≈«∆∆

כו'50) מהא הנ"ל) לבעיא =) ליה "תיפשוט אמרו: שם
היינו  לאו הכא זריעתו, היינו התם כו' שתיקנו בצל ליטרא
דרכם  "שהבצלים רבינו בדברי להיות צריך וכן זריעתו".
אלא  הביאו שלא שזרעונים היינו איש'). ('חזון להזרע"
(למעלה  מצמיחים הם זרעם שאם אףֿעלֿפי גידולם, שליש
"עשר  בכלל ואינם להזרע, דרכם אין זאת בכל - ה"ג) שם
צ"ע  [אבל שם). נדרים, (ראה זרעך" תבואת כל את תעשר
תבואת  כל "את הנ"ל מהפסוק נלמד במעשרות חיובם שהרי
שם]. למעלה ראה ומצמיח", נזרע שהוא "דבר - זרעך"

ה"ג.51) פ"א דמאי ושעורים.52)'ירושלמי' חיטים כגון
מ"ו.53) פ"ט תרומות וראה בצלים, לא 54)כגון שעדיין

בקרקע. כנ"ל 55)נשרשו טבל, זריעת איסור על שעבר
שם),56)ה"ג. (תרומות כדלהלן כלה, שזרעו בדבר

מלאכה. גמר לפני עראי באכילת מותרים היינו 57)כלומר
טבל. גידולי גידולי למעלה 58)גידולי וראה מ"ו. שם,

איש'. ב'חזון כאֿכב הלכות תרומות מהל' פי"א
כלה.59) זרעו אי 60)כשאין גידוליה שגזרו על סור

בא  ונמצא שיזרענה, כדי אצלו ישהנה שלא שם), (למעלה
(שם). תקלה מעשר,61)לידי לתרומת טבול שהוא

ואם  למעשר. מלאכתם שנגמרה לפני אף אסורים שגידוליו
ה"ד. למעלה ראה העיקר, על גידולים פ"ה 62)רבו דמאי

להפריש 63)מ"ח. וצריך בחולין, טבל שנתערב כגון
שם). ('ירושלמי' ומעשרו טבל קונה - אחר ממקום

.Ê¯ÎBn‰64B¯·ÁÏ ˙B¯t65ı¯Â ,Ï·Ë Ì‰L ¯kÊÂ «≈≈«¬≈¿ƒ¿«∆≈∆∆¿»
B‡ˆÓ ‡ÏÂ Bw˙Ï ÂÈ¯Á‡66ÔÈÓi˜ ÔÈ‡L Úe„È Ì‡ : «¬»¿«¿¿…¿»ƒ»«∆≈«»ƒ

;Ì‰ÈÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - eÏÎ‡ B‡ e„·‡ ¯·kLÂ¿∆¿»»¿∆∆¿≈»ƒ¿«≈¬≈∆
ÔÈÓi˜ Ì‰L ˜ÙÒ Ì‡Â67CÈ¯ˆ - ÔÈÓi˜ ÔÈ‡ B‡ ¿ƒ»≈∆≈«»ƒ≈«»ƒ»ƒ

‡ÈˆB‰Ï68˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ69. ¿ƒ¬≈∆««¿ƒ≈¬≈

ה"ג.64) פ"ג שם ו'ירושלמי' מעשר 65)משנה תוספתא
ה"א. פ"ז דמאי ו'ירושלמי' פ"ג, שהם 66)שני בחזקת

אחריו 67)מתוקנים. רץ זה "הרי שם: ב'ירושלמי'
שם. בתוספתא וראה וכו'". מצאו לא כלומר,68)ומתקנו.
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קיימין. הם אם בתורת 69)ספק ולא הדין, מן כלומר,
כנ"ל. מתוקנים, בחזקת הפירות לו מכר שהרי כדלהלן, קנס,

.Á¯ÎBn‰70B¯·ÁÏ ˙B¯t71˙Ó ÏÚ :¯ÓB‡ ¯ÎBÓ , «≈≈«¬≈≈≈«¿»
EnÓ ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ Á˜BÏÂ ,Èz¯ÎÓ Ï·Ë Ô‰L∆≈∆∆»«¿ƒ¿≈«≈…»«¿ƒƒ¿

ÔÈ¯OÚÓ ‡l‡72‡e‰ Ò˜ .Ôw˙Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ∆»¿À»ƒƒ∆«≈¿«≈¿»
BÏ73Ï·Ë ¯ÎnL ÈtÓ74. ƒ¿≈∆»«∆∆

ולתקנן.70) ומעשרות תרומות עליהם להפריש כלומר,
הפרשתו  כן ואם קיימים, שאינם ואפשר הוא שספק ומכיון
צריך  - בטבלם האלו והמעשרות והתרומות הפרשה, אינה
תרומות  מהל' פ"ה למעלה (ראה אחר ממקום לתקנם הוא

שם.71)הט"ז). שטבל 72)תוספתא מכן לאחר והודיעו
לומר  נאמן אינו בלאוֿהכי שהרי כך, על עדים ויש הן,
אףֿעלֿפי  עצמו על ומחמיר זריז שהלוקח או טבלים, שמכר
הי"ח, פי"ב להלן ראה נאמן, המוכר שאין הדין ששורת

שם. כפשוטה' שהן 73)וב'תוספתא עלֿמנת כלומר,
שהמוציא 74)מעושרין. הוא, פטור הדין מעיקר אבל

(רדב"ז). הראיה עליו מחבירו

.ËÔÈ‡75‡e‰L ÈtÓ ,Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ≈¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆
B¯ÎBÓk76. ¿¿

חבר,75) הלוקח אם אבל ה"ו. כנ"ל איסור, על ועבר
איסור, על עבר שלא לצורך, טבל לו שמכר טוען והמוכר
(משנהֿלמלך). לתקן חייב אינו - למעלה כמבואר

הבאה.76) מההלכה נלמד

.ÈÈÓ77:ÌÈÏ·Ë Ì‰Â ÂÈ˙B¯t ˙‡ CÏn‰ ˙Èa eÁ˜lL ƒ∆»¿≈«∆∆∆≈»¿≈¿»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - Ô‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙ÓÁÓ Ì‡ƒ≈¬«∆«»»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆

˙B¯OÚÓ78Ò‡a eÁ˜Ï Ì‡Â ;79¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ««¿¿ƒ»¿¿…∆≈»ƒ¿«≈
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

זו 77) והרי הטבל, מחזיר הוא לו, שהלוה מה שתמורת
כנ"ל. אסורה, שהיא שם,78)כמכירה תוספתא

בטבל.79)ובמקבילות. חוב כפורע זה שהרי

.‡ÈÁ˜Bl‰80Ï·Ë81ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ «≈«∆∆ƒ¿≈¿¿«≈ƒ∆«
‰Ê82Ïa˜Ó‰ .83È¯Îp‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ‰„O84- ∆«¿«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ«»¿ƒ

Ï·hL Ú„iL È„k ,ÂÈÙa ‰„O‰ ÏÚ·Ï Ô˙BÂ ˜ÏBÁ≈¿≈¿«««»∆¿»»¿≈∆≈«∆∆∆
ÏË85¯ÎBÁ‰ Ï·‡ .86BÏ Ô˙ Ì‡ :Ï‡¯OiÓ ‰„O87 »«¬»«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ»«

‰„O d˙B‡ Ú¯fÓ88Ì¯Bz -89Ck ¯Á‡ÂBfÓ BÏ Ô˙B ƒ∆«»»∆≈¿««»≈ƒ
BÏ ÔzÏ ıˆwL90Ì‡Â ;BÓˆÚÏ ¯OÚÓ ‰„O‰ ÏÚ·e , ∆»«ƒ≈«««»∆¿«≈¿«¿¿ƒ

‡ÈˆBÓ - ¯Á‡ ÔÈnÓ B‡ ˙¯Á‡ ‰„O Ú¯fÓ BÏ Ô˙»«ƒ∆«»∆«∆∆ƒƒ«≈ƒ
BÏ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ¯OÚn‰91. ««¬≈¿««»≈

להם.80) חייב שהוא  מחמת מ"ח.81)ולא  פ"ה דמאי
הוא.82) שטבל שמא 83)שהודיעוהו חוששים ואין

ואין  אחרת, משנה אלו ופירות זו, שנה של אלו פירות
מהל' בפ"ה למעלה כמפורש אלו, על מאלו מעשרים

(רדב"ז). הי"א המקבל 84)תרומות והוא מ"א. פ"ו שם
ראה  הפירות, מן מסוים חלק לקחת עלֿמנת באריסות שדה

הי"ג. בעל 85)להלן של חלקו שהרי לעשר, צריך ואינו
אומרים  ויש טבל. כמוכר זה ואין שלו, היה לא השדה

חייב  גדולה תרומה אבל ממעשרות, אלא פטור שאינו
שם). במשנה, מהרי"ח (חדושי דלהלן חוכר כמו להפריש,

שידעו 86) כדי - הוא גוי ואם יעשר. - הוא ישראל אם
(רדב"ז). ממנו לשלם 87)הקונים עלֿמנת השדה מקבל

הי"ג). (להלן פירות של ידועה מדה החוכר 88)לבעליה
השדה. שם).89)לבעל (משנה, המין שאי90ֿ)ומאותו

('ירושלמי'). גדולה תרומה בלי שתיעקר לגורן אפשר
ושלו 91) זכה, לא השדה בעל של שבחלקו ממעשר, ופטור

לו. נותן הוא

.·È¯ÎBÁ‰92¯Á‡Â ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O «≈»∆ƒ»≈»ƒ¿«≈¿««
Ò˜ .BÏ Ô˙B Ck93ÔÓ ¯kÁÈ ‡lL È„k ,‰Êa e‰eÒ˜ »≈¿»¿»»∆¿≈∆…«¿…ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰94ÂÈÙÏ ‰¯ea ‰„O‰ ˙‡ˆÓÂ ,95„Ú , »≈»ƒ¿ƒ¿≈«»∆»¿»»«

ÔÎÂ .Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈÂ C¯ËˆiL96‰„O Ïa˜Ó‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈¿≈«¿«≈¿≈
ÂÈ˙B·‡97¯Á‡Â ¯OÚiL e‰eÒ˜ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¬»ƒ»≈»ƒ¿»∆¿«≈¿««

B˜ÏÁ ÔzÈ Ck98‡lL È„k ,¯OÚÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ »ƒ≈∆¿»≈»ƒ¿À»¿≈∆…
ÂÈ˙B·‡ ‰„O ‡È‰L ÈtÓ epnÓ dÏa˜ÈÂ ıt˜È99„Ú , ƒ¿…ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈¬»«

‰¯ea ÂÈÙÏ ¯‡MzL100Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓiL È„k ,101. ∆ƒ»≈¿»»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

נותן 92) אם המין, ומאותו שדה אותה מזרע שקצץ שכיון
שם'), אנשי ('תוספות טבל כמוכר הוא הרי תחתיהם אחרים
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה יהודה כרבי וזהו

מ"ב.93) שם.94)שם, ובמקבל 95)'ירושלמי',
יותר  רוצה שהגוי משום קנסו, לא הגוי מן באריסות

מבאריסות. הגוי.96)בחכירות שם,97)לפני משנה
ובגמרא  עליו, חולק שאין כמותו ופסק יהודה. רבי בשם
המשנה, (פירוש קא. בבבאֿמציעא בדבריו שקלאֿוטריא

הגוי.98)שם). הגוי.99)של חלק לעשר נזקיקו לא אם
ר"ח.100) בשם שם ב'תוספות' וכן שם, רבינו גורס כן
שאם 101) קנסו, לא אבותיו, שדה שאינה שדה ובמקבל

תהא  אלא ימכרנה, לא הגוי ואף מלקבל, ימנע יקנסוהו
בחוכר, אלא קנסו ולא בעצמו. יזרענה או בור א"י אדמת
שמא  הספק מחמת בעצמו לזרעה רוצה אינו שדה שהמחכיר
בטוח  שיהא מחכיר, הוא ולכן יפה, יבולו יעלה שלא יפסיד
הרבה  הקרקע תעשה בין החוכר, עם שקצץ הקצוב בדבר
שתהא  כדי החוכר, הישראל את קנסו ולכן מעט, בין
בעצמו, יזרע לא שהרי וימכרנה, העכו"ם בידי בורה האדמה
שימנע  שבידוע אבותיו, שדה במקבל קנסו וכן כנ"ל,
שהיא  מחמת בדמיה ויוסיף לעשר, חייב יהא אם מלקבלה

(רדב"ז). ויקנה עליו חביבה

.‚È¯ÎBÁL - ¯ÎBÁ ?Ïa˜Ó e‰Ê È‡Â ¯ÎBÁ e‰Ê È‡≈∆≈¿≈∆¿«≈≈∆≈
ÔÈa ,‰‡Ò CÎÂ CÎa ,Ú¯f‰ ÔÓ ·eˆ˜ ¯·„a Ú˜¯w‰««¿«¿»»»ƒ«∆«¿»¿»¿»≈
Ïa˜iL ‡e‰ - Ïa˜Ó .ËÚÓ ‰˙OÚ ÔÈa ‰a¯‰ ‰˙OÚ»¿»«¿≈≈»¿»¿«¿«≈∆¿«≈
‰Ó B‡ BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ,‰OÚzL ‰nÓ ˜ÏÁa d˙B‡»¿≈∆ƒ«∆«¬∆∆¿¿ƒ«
Ú˜¯w‰ ¯ÎBOL ‡e‰ - ¯ÎBO .Ô‰ÈÈa e˙iM∆«¿≈≈∆≈∆≈««¿«

˙BÚÓa102. ¿»

לו 102) ונותן ומעשר חובתו, פורע הוא הרי ודאי ושוכר
מ"ו, פ"ט בבבאֿמציעא וראה מישראל, בשוכר אפילו

פ"ו. שם כפשוטה' וב'תוספתא

.„ÈÌÈL103˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL104eL¯È B‡105B‡ ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ»¿
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ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ „Á‡‰ ÏBÎÈ - eÙzzLƒ¿«¿»»∆»««¬≈…«»ƒƒ
ÈBÏt ÌB˜ÓaL106ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â107, ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ ‰z‡108; «»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ
‰z‡ ,ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡¬»……«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ«»

Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBnL ÈtÓ ,ÔÓL È‡Â ÔÈÈ109. «ƒ«¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆«∆∆

מ"ח.103) פ"ו כפי 104)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
שביניהם. את 105)התנאים שירשו אחים שני כלומר,

בו.106)אביהם. דר שאתה למקום הקרוב 107)הקרוב
רחוק. ממקום פירות לשאת אצטרך ולא בו, דר שאני למקום

עיקר 108) לו ואין מדרבנן, אלא אינו טבל מכירת שאיסור
זה  כמוכרים ואינם ברירה" "יש בו אומרים ולכן בתורה,
שם. וברדב"ז ה"כ, תרומות מהל' בפ"א וראה טבל , לזה

שהרי 109) למפרע, הדבר הוברר אמרו לא מינין שבשני
ומין. מין בכל חלק אחד לכל

.ÂËÔ‰k110˙B¯t eÁ˜lL ÈÂÏ B‡111¯Á‡ Ï‡¯OiÓ …≈≈ƒ∆»¿≈ƒƒ¿»≈««
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL112‰Óe¯z‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒƒ∆«¿»

Ô‰È„ÈÓ ˙B¯OÚn‰Â113ÌiÂÏÏÂ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ¿««¿¿ƒ≈∆¿¿ƒ»¿…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯Á‡114Ò˜ .115eˆt˜È ‡lL È„k ,Ì‰Ï ‡e‰ ¬≈ƒ¿»»∆¿≈∆…ƒ¿¿

˙BzbÏÂ ˙B¯bÏ116˙BzÓ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ,ÌÈÏ·Ë e˜ÈÂ «¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ««¿
ÌÈ‰k‰ Ì‰ÈÁ‡117Ì‡Â .118¯ÓbzL Ì„˜ e˜ ¬≈∆«…¬ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ»≈

ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔzÎ‡ÏÓÌ„iÓ ÌÈ‡119. ¿«¿»≈ƒƒƒ»»

מ"ו.110) פ"א מעושרים.111)פאה בית112ֿ)שאינם
מרצונם. נותנים אינם אם חייבים 113)דין, הם גם שהרי

ה"ג). פ"א (למעלה ומעשרות תרומות להפריש
מי 114) לכל נותנם והוא לישראל, אותם נותנים כלומר,

שם. בתוספתא מפורש וכן רבי 115)שירצה, של מימרא
ה"ה. שם פאה ב'ירושלמי' שדורכים 116)יוחנן מקום

הענבים. הלויים.117)שם וכאן 119)שם.118)וכן
לגמור  להם שטורח כיון לגרנות, יקפצו שמא חששו לא

הפירות. מלאכת

.ÊËÔ‰k120Ï‡¯OÈÏ ÔÈLeÏz ˙B¯t e¯ÎnL ÈÂÏ B‡ …≈≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
e¯ÎÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„…̃∆∆ƒ»≈¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿

‰Óe¯z‰ È¯‰ - ¯aÁÓa121¯OÚn‰ B‡122Ì‰lL123. ƒ¿À»¬≈«¿»««¬≈∆»∆
‰Óe¯z‰ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿««¿«¿»»¬≈«¿»

Á˜BÏ ÏL ¯OÚn‰Â124Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ LÈ¯ÙÓe ,125B‡ ¿««¬≈∆≈««¿ƒ¿≈¿»…≈
ÈÂÏ126‰ˆ¯iL127. ≈ƒ∆ƒ¿∆

שם.120) לכהן.121)תוספתא השייכת 122)השייכת
השדה 123)ללוי. שגוף שכיון הלוי. של או הכהן של

התרומה  את לעצמם משיירים הם הרי ללוי, או לכהן שייך
וראה  דמי, שהתנו כמו התנו, שלא ואףֿעלֿפי והמעשרות,
כשמכרו  ודוקא שם. ראשונה' וב'משנה מ"ד, פ"ו בדמאי
להם  היה לעצמו, ונוטל שמפריש לכהן מכרו אבל לישראל,
ואףֿעלֿפי  שלו. הם הרי - התנו ומשלא במפורש, להתנות
כשלא  אלא קנסום לא לקנסם, לחכמים והיה טבל, שמכרו
ולא  כשידע אבל ה"ח, למעלה כמו הם, שטבל הלוקח ידע

המוכר. קנסו לא מלקנות, שנגמרה 124)נמנע שכיון
למוכרים  להם היה -מלאכתם התנו שלא ומכיון להתנות,

שלהם. המעשרות המעשר.126)התרומה.125)אין
על 127) אותם קנסו שלא לו, שמכרו ללוי או לכהן אף

קכב. בהערה כנ"ל טבל, מכירת איסור על שעברו

.ÊÈÔ‰k128Ï‡¯OiÓ ‰„O eÏawL ÈÂÏÂ129ÌLk - …≈¿≈ƒ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿»≈¿≈
;˙B¯OÚn·e ‰Óe¯za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏBÁL∆¿ƒ«Àƒ»¿ƒ«¿»««¿¿
ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁ ÏËB Ï‡¯Oi‰Â¿«ƒ¿»≈≈∆¿¿≈¿»…≈≈ƒ

‰ˆ¯iL130Ï·‡ .131B‡ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL Ï‡¯OÈ ∆ƒ¿∆¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈
‰Óe¯z‰ - ÈÂlÓ132¯OÚn‰ B‡133‰„O‰ ÏÚ·Ï134, ƒ≈ƒ«¿»««¬≈¿«««»∆

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙Bzn‰ ¯‡Le135. ¿»««»¿ƒ

מ"ג.128) פ"ו כנ"ל 129)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
ומעשרות 130)הי"ג. התרומה את לישראל נותנין כלומר,

שאמר: (שם) אליעזר כרבי ודלא כחכמים לחלקו, השייכים
הלוי). ושל הכהן של =) שלהן" שם,131)"המעשרות

מכהן.132)מ"ד. קיבל מלוי.133)אם קיבל אם
שהתרומה 134) התנה כאילו זה הרי שלו, שהשדה שכיון

('ירושלמי'). שלו יהיו המעשר מעשר 135)או כלומר,
לשון  ומפשטות פ"ז. שם בתוספתא הוא וכן עני, או שני
שאף  משמע ה"ה, פ"ה שני במעשר וה'ירושלמי' משנתנו
כפשוטה' ב'תוספתא וראה ללוי, או לכהן, המתנות שאר
למחצה  באריסות: השדה כשקיבל אלא אינו זה וכל שם.
אם  אבל הזה, השדה מפרי לו לתת שחייב ולרביע, ולשליש
פירות  או מעות לו לתת שיכול בחכירות, או בשכר קיבל
שהתרומה  התנה כאילו שהוא אומרים אנו אין אחר, משדה

שלו. יהיו והמעשרות

.ÁÈÏa˜Ó‰136ÔÓL Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈ˙ÈÊ137ÔÈa , «¿«≈≈ƒ¿ƒ≈∆∆∆≈
ÈÂÏ B‡ Ô‰kÓ Ï‡¯OÈ138- Ï‡¯OiÓ ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÔÈa ƒ¿»≈ƒ…≈≈ƒ≈…≈≈ƒƒƒ¿»≈

ÁL ÌLk‰Óe¯˙a ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏB ¿≈∆¿ƒ¿Àƒ»¿ƒƒ¿»
‡e‰ ·eLÁ ÔÓM‰L ÈtÓ ,˙B¯OÚÓe139. ««¿ƒ¿≈∆«∆∆»

יהודה.136) כרבי ולא כחכמים מ"ה, כלומר,137)שם
לקרקע  במחוברין אבל לכתשן. עלֿמנת תלושים זיתים
שמנם, להוציא ולא לאכילה מלאכתן לגמור עליו שקיבל

הקודמת. כבהלכה הוא שם,138)הדין במשנה נראה כן
ומלוי  מכהן שקבל "ישראל שאמר: יהודה, רבי מדברי
שם  וראה זה, באופן גם מדובר שלתנאֿקמא הרי וכו'",

המשנה. שכיון 139)בפירוש מדעתו. רבינו כתב זה טעם
ואין  במפורש, להתנות ללוי או לכהן היה הוא שחשוב
לענבים  הואֿהדין כי הוא ופשוט דמי. שהתנו כמי אומרים

חשוב. ממנו שהיוצא דבר וכל יין, מהם לעשות

.ËÈÔ‰k140Ï‡¯OÈÏ ‰„O ¯ÎnL141ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â …≈∆»«»∆¿ƒ¿»≈¿»««
¯OÚn‰L ˙Ó142ÌÏBÚÏ ÈlL dlL143Ô‰ È¯‰ - ¿»∆««¬≈∆»∆ƒ¿»¬≈≈

BlL144¯iML ÈÓk ‰OÚ - ˙Ó ÏÚ ¯Ó‡L ÔÂÈk . ∆≈»∆»««¿»«¬»¿ƒ∆ƒ≈
¯OÚn‰ ÌB˜Ó145¯‡Lk B· È¯‰ - Ô‰k‰ ˙Ó Ì‡Â . ¿««¬≈¿ƒ≈«…≈¬≈¿ƒ¿»

ÈÏ ˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ»««¿»∆«««¿ƒ
Ba ÌÏhÈ - ‡e‰ ˙Ó ,È·ÏÂ146˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈¿«¿»∆«««¿

Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï d¯ÎÓ ,EÈÙÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÈlL∆ƒ»¿«∆ƒ¿»∆¿»»¿«≈««ƒ
˙B¯OÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰kÏ ÔÈ‡ - dÁ˜Ïe ¯ÊÁL147. ∆»«¿»»≈«…≈»«««¿

ה"ב.140) פ"ו דמאי ו'ירושלמי' א. סג, בבאֿבתרא ברייתא
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בכהן,141) הדבר שמצוי אלא לישראל, ישראל הואֿהדין
שם). (רשב"ם שלו שהמעשר פ"א 142)כיון למעלה ראה

ללוי. בין לכהן בין שמעשר שם, משנה' וב'כסף ה"ד
והרי 143) רבינו, זאת הוסיף למה וצ"ע ליתא, שם בברייתא

מן  וא"כ כדלהלן, לעולם, הכוונה שאין לפרש המוכר צריך
לעולם. הכוונה לאחר 144)הסתם השדה מכר אם ואפילו

זו, זכות יורשים בניו אין - מת אם אבל זכותו, פקעה לא -
נאמר  אם ודי בלבד, ההכרח אלא מדבריו לחדש  לנו שאין

לא. ותו זו, זכות לעצמו לשמור כלומר,145)שהתכוון
בשדה  לעצמו המוכר שייר - ללוקח השדה שגוף אףֿעלֿפי
כמשייר  זה הרי השדה, בגוף שייר שאלמלא המעשר. מקום
יכול  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (גמרא, לעולם בא שלא דבר
לו  כמשאיל הוא שהרי זה, במעשר פירותיו לתקן הלוקח

לו. שיחזירם עלֿמנת תבואותיו, לתקן ואם 146)פירותיו
כנ"ל. הבן, זכות פקעה לא - השדה שהרי 147)מכר

הכהן, של זכותו פקעה השני, ללוקח השדה כשהגיעה
לידו. שבאה זכות כל לו מכר למוכר, שוב וכשמכרה

.ÎÏ‡¯OÈ148ÈÂÏÂ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL149BÏ ¯Ó‡Â150: ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈¿≈ƒ¿»«
˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ151- ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ ÈlL «¿»∆«««¿∆ƒ«¿«»≈»ƒ

¯zÓ152ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ÈlL Ô‰L ˙Ó ÏÚ ; À»«¿»∆≈∆ƒ¿»»∆≈
Ô‰k153Ô‰k ‰OBÚ154ÔÎÂ .155ÈÂÏ Ôa156ÂÈÏÚ ‰È‰L …≈∆…≈¿≈∆≈ƒ∆»»»»

Ï‡¯OÈÏ ·BÁ157‰·B‚ ‰Ê Ï‡¯OÈ ‰È‰È ‡Ï - ¿ƒ¿»≈…ƒ¿∆ƒ¿»≈∆∆
ÌÈ¯Á‡Ó158LÈ¯ÙÓe159ÔÈ‡L ;B·BÁ „‚k Ú¯tiL „Ú ≈¬≈ƒ«¿ƒ«∆ƒ»«¿∆∆∆≈

BÚ ‰Ê ÈÂÏ‰a‚iL ¯Á‡ ÈÂÏk BlL ·BÁ ÏÚa ‰O ≈ƒ∆∆««∆¿≈ƒ«≈∆ƒ¿∆
ÌÈ¯Á‡Ó ¯OÚÓ160. «¬≈≈¬≈ƒ

אחת.148) נוסחא לפי שם, או 149)תוספתא כלומר,
כנ"ל  השדה, לבעל המעשר או התרומה הדין שעלֿפי מלוי,
משום  רבינו, והוסיף "לוי", כתוב לא שם ובתוספתא הי"ז.

כהן. על שייך לא "מעשרות " לכהן 150)שלשון הישראל
ללוי. מכהן.151)או קיבל אם התרומה וכן

לכהן 152) ונותנן ומעשר, תרומה הישראל מפריש כלומר,
שירצה. ללוי לוי.153)או ישראל עושה לוי אין וכן

עושה 154) כהן "שאין כתוב: היה המהרי"ק, שלפני בכת"י
שממנה  שע"י והפירוש: הראב"ד. העתיק וכן כהן", ישראל
עשאו  כאילו נדמה המעשר, או התרומה לקבל במקומו אותו
שכיון  ולוי, מכהן שדה שקיבל בישראל ודוקא לוי. או כהן
שהתנה  זה תנאי ע"י השדה, לבעל והמעשר שהתרומה
שדה  שמכר בישראל אבל כהן, כעושהו נראה הישראל
בדבר, איסור אין לעולם, שלו המעשרות שיהיו והתנה לכהן
הקודמת, כבהלכה המעשר, מקום ששייר כמו הוא שהרי
(כסףֿ כהן הישראל, את הכהן עשה כאילו נראה ואין
שמכר  ישראל בתוספתא: וגורס חולק, והראב"ד משנה).

ב  וראה ב'ירושלמי', הוא וכן לכהן, איש'שדה 'חזון
שם. כפשוטה' שם.155)וב'תוספתא תוספתא,

באכילה 156) אסורה שתרומה זה, דין שייך לא בכהן אבל
לישראל.157)לזרים. מעות חייב שהיה כלומר,

לו.158) לתתו עלֿמנת הלוי, ברשות ראשון מעשר
כנ"ל 159) הוא, חולין ראשון שמעשר לעצמו, המעשר את

ה"ב. שבשעה 160)פ"א שאףֿעלֿפי זו, בהלכה והחידוש

זה  ללוי לתתו עלֿמנת מאחרים, מעשרות נוטל שהישראל
לוי. הישראל את כעושה נראה נוטל, הוא

.‡ÎÏ‡¯OÈ161L¯iL162Á¯ÓÓ Ï·Ë163Bn‡ È·‡Ó ƒ¿»≈∆»«∆∆¿…»≈¬ƒƒ
Ô‰k164Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡Ó BL¯È Bn‡ È·‡ B˙B‡Â ,165 …≈¿¬ƒƒ¿»≈¬ƒƒƒ¿»≈

epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -166ÂÈ˙B¯OÚÓ167BlL Ô‰Â168; ¬≈∆«¿ƒƒ∆«¿¿»¿≈∆
Û‡ ,Ô‰ eÓ¯e‰L BÓk - Ì¯zÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙Bzn‰L∆««»»¿ƒ»≈¿∆¿≈«

eÓ¯e‰ ‡lL Èt ÏÚ169. «ƒ∆…¿

א.161) יא, בבכורות אבוה, בר רבה של מימרא
שאסור 162) כיון אלא במתנה, טבל קיבל אם הואֿהדין

"ירושה". לשון נקט ה"ו), (למעלה טבל לשלוח
טבלים 163) לו "שהיו שם: בגמרא מלאכתו. שנגמרה

שאף  נראה, רבינו לשון ומפשטות ביתו". בתוך ממורחים
אומרים  זאת בכל הבית, פני ראו לא כשעוד גם שמדובר

שהורמו". כמי הורמו, שלא שהיה 164)"מתנות כלומר,
כן, לא שאם ואמו, אביו ומתו כהן, בת ואמו ישראל, אביו
הוא  ונמצא אמו, אבי מת ואחרֿכך אמו, את יורש אביו הרי

אמו 165)יורשו. מאבי הנ"ל הכהן ירש אפילו כלומר,
אףֿעלֿ – ללוי ולתת מעשר להפריש חייב שהיה ישראל,
מאבי  שירשו כיון ללוי, לתת חייב הזה הישראל אין פיֿכן

שם. ברש"ש וראה כהן, הטבל.166)אמו וכן 167)מן
גדולה. לכהנים 168)תרומה למכור יכול התרומה כלומר,

בעצמו. לאכול יכול ראשון ומעשר שלו, והדמים -
כאילו 169) נעשה כהן, אמו אבי לידי הטבל שנפל וכיון

שהרי  שלו, הם והרי ומעשרות תרומה ממנו הכהן הפריש
וכיון  ה"ג), פ"א (למעלה כלום ללוי לתת חייב אינו כהן
בקידושין  וראה שם). (רש"י שלו הם הרי זה, ישראל שירשו

ה"ו. אישות מהל' ובפ"ה ב. נח,

.·ÎÔ˙Bp‰170e‰„O171‰Ïa˜a172B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «≈»≈¿«»»¿≈»ƒ
˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ173‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆≈∆¡»««««¿««ƒ∆…

˙B¯OÚÓ ˙BÚÏ e‡a174Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ -175. »¿«««¿»ƒ¿«≈«»»
ı¯‡‰ ÌÚÏ d˙176˙BÚÏ e‡a ‡lL „Ú : ¿»»¿«»»∆«∆…»¿«

˙B¯OÚn‰177Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -178; «««¿≈»ƒ¿«≈«»»
Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aMÓe179. ƒ∆»¿««««¿»ƒ¿«≈«»»

Ô¯b‰ ÏÚ „ÓBÚ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk180ÏËBÂ181BÈ‡Â , ≈«∆≈««…∆¿≈¿≈
eÏÎ‡M ‰ÓÏ LLBÁ182Ô‰Ï ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ,183. ≈¿«∆»¿∆≈»«¬»ƒ»∆

לפי 170) ה"א, פ"ו שם ו'ירושלמי' פ"ז, דמאי תוספתא
שם. הגר"א זרועה.171)גירסת כלומר,172)כשהיא

שליש  או מחצה לו: שאמר [וכגון ולרביע. לשליש למחצה,
לגוי  אין זה שבאופן שלך, יהא קוצר שאתה ממה רביע או
מחצה  לו: אמר אם אבל קצירה, לאחר אלא בפירות קנין
- בפירות קנין מיד לו שיש יהא, שלך רביע או שליש או
אחר  מירחם והוא הגוי, ביד המעשרות לעונת שבאו כיון
תרומות  מהל' פ"א (למעלה המעשרות מן הם פטורים כך,
הט"ו]. עניים מתנות מהל' בפ"ו וראה הי"ג).

וראה 173) (ראב"ד. תבואתו לעשר שלא לחשוד כלומר,
שרובם  אמרו שעליהם הארץ, עמי בכלל ואינו במהרי"ק).

הם. ה"ה.174)מעשרים פ"ב למעלה ראה
פירותיו 175) המתקן לישראל שדהו שיתן כדי קנסוהו,
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אם  וכן ובמחכירה, שדהו במשכיר הואֿהדין זה ולפי כראוי,
איש', ('חזון האריס הגוי וזרעה כלל זרועה שאינה שדה נתן
לשון  ומסתימת דסיפא. ריבותא משום זרועה שדה ונקט
ובין  מצויים שישראל במקום בין שקנסוהו נראה, רבינו
יהושע  כרבי ולא יוחנן כרבי מצויין, ישראל שאין במקום

שם. ב'ירושלמי' לוי, המעשרים.176)בן רוב בכלל שהוא
וכו'.177) באו שלא עד לעםֿהארץ נתן אם כלומר,

למעלה. וראה כלל, זרועה שאינה שדה לו כשנתן וכלֿשכן
לא 178) כג.), (שבת הם מעשרין הארץ עמי שרוב כיון

המעשרות. לעונת שבאו אחר לו מסר אם אלא קנסוהו
שאם 179) כיון לקרקע, מחוברין שהפירות אףֿעלֿפי

מן  הוא זה שעםֿהארץ ואפשר במעשר, יתחייבו יתלשו
שדהו. לו לתת לו היה לא מעשרין, שאינן המיעוט

חלקו.180) אחד כל שלקחו קודם מלאכה, גמר לאחר
על 181) שחזקה נוטל, אינו גדולה תרומה אבל מעשר,

ה"א). פ"ט (להלן גדולה תרומה שמפרישים עמיֿהארצות
שלא 182) מלאכה, גמר קודם לעשר חושש אינו כלומר,

באיסור. קבע אכילת "שאין 183)יאכלו שם: בתוספתא
לפני  לאכול להם אסור שהרי כלומר, לרמאין", אחריות
במס' [וראה כפשוטה'). ('תוספתא גזל איסור מחמת חלוקה
ה"ז, שני מעשר מהל' פ"ט ולהלן מ"א, פ"ה שני מעשר

מ"ה]. פ"ג ובדמאי

ה'תש"פ  כסלו י"ח שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למפרע.1) הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר

פירות  המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע
ללוי  או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש להיות
מעשר  כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות
שתי  לפניו שהיו מי משיכה. בלי קנה אם בידי לך יש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות

.‡ÔÈÈ ÏL ‚Ï ‰‡Ó BÏ eÈ‰L ÈÓ2‰¯Bz‰ ÔÓ Ïe·Ë3, ƒ∆»≈»…∆«ƒ»ƒ«»
Ô‰ È¯‰ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡L ÔÈbÏ ÈL :¯Ó‡Â¿»«¿≈Àƒ∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬≈≈

‰Óe¯z4ÈL ¯OÚÓ ‰ÚL˙Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰¯OÚÂ ,5 ¿»«¬»»«¬≈ƒ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ
‰Óe¯z ¯eÚL ÛBqa ÁÈpiL „Ú ‰zLÈÂ ÏÈÁ˙È ‡Ï -…«¿ƒ¿ƒ¿∆«∆«ƒ««ƒ¿»
ÔÈ‡Â .‰zLÈ Ck ¯Á‡Â LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,˙B¯OÚÓe««¿∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿∆¿≈

‰lÁz ¯¯· el‡k ÛBqa ÁÈp‰L ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡6ÈtÓ , ¿ƒ∆∆ƒƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ·eiÁL7ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»««¿ƒ«»¿≈¿ƒ
¯¯· el‡k ·LÁ :‰¯Bz ÏLa8¯¯·iL „Ú ,9. ¿∆»«¿…¿ƒƒ¿««∆ƒ¿…

וכו'",2) הכותים מבין יין "הלוקח ושם: כה. בגיטין ברייתא
שגזרו  לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא
שגזרו  לאחר אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים

אסור. יינם הרי תרומות 3)עליהם שהיו בזמן כלומר,
התורה. מן נוהגות מחמישים,4)ומעשרות אחד כלומר,

בינונית. עין שהרי 5)שהיא דווקא, לאו ותשעה עשרה
ושמונה. תשעים אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר

בסוף,6) שנשתייר שמה למפרע הדבר הוברר ונאמר כלומר,
מתחילה. הופרש נראה,7)כאילו רבינו לשון מיתור

בזמן  נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו

אין  התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה
ברירה. בהם למפרע.8)אומרים הדבר הוברר כלומר,

למפרע.9) לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,

.·˙È·Á‰ ÈÙa ÂÈ˙B¯OÚÓ Ú·Bw‰10‰zLÈ ‡Ï - «≈««¿¿»¿ƒ∆»ƒ…ƒ¿∆
‰ÈÏeMÓ11ÈtÓ ,‰ÈtÓ ‰zLÈ ‡Ï - ‰ÈÏeLa , ƒ∆»¿∆»…ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ˜Ln‰L12Ú·Bw‰ Ï·‡ .13‰¯e‚n‰ ÈÙa14- ∆««¿ƒ¿…»ƒ¬»«≈«¿ƒ«¿»
‰ÈtÓ ÏÎB‡ - ‰ÈÏeLa Ú·˜ ,‰ÈÏeMÓ ÏÎB‡15. ≈ƒ∆»»«¿∆»≈ƒƒ»

התרומות 10) יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, של
החבית.11)והמעשרות. מתחתית אפילו כלומר,

ומעשרות.12) תרומות מעורבין יין טיפת שבכל ונמצא
ומעשרות.13) תבואה.14)תרומות של שהרי 15)אוצר

מתערבת. ואינה היא יבש דבר תבואה

.‚Úa˜Ï Ì„‡Ï LÈÂ16e‰„BÙe ÈL ¯OÚÓ17e‰OBÚÂ ¿≈¿»»ƒ¿…««¬≈≈ƒ≈¿≈
˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÚ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ18¯OÚÓ ˙Óe¯z B‡19 «¬≈ƒ«»«≈¿««¬≈
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ20. ¿»«≈

כסף.17)להפריש.16) על המדובר 18)מחללו
גדולה  תרומה אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים

ממנו. הופרשה תרומה 19)כבר לעשותו שיכול הדין הוא
פרק  למעלה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה
ממעשר  וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה
שאם  הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר אבל 20)הפריש
רשאי  "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על

לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש

.„Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ˙B¯t ÁÈpn‰21˙B¯OÚÓ22 ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆««¿
,‰˙BLÂ ÏÎB‡Â ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈¿∆

iL „ÚÔ˙BÂ ¯OÚÓ ÁÈp‰L ˙B¯t‰ Ô˙B‡ Ïk eOÚ «∆≈»»»«≈∆ƒƒ««¬≈¿≈
ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

LÈ¯Ù‰L23È‡cÂ ¯OÚÓ BÈ‡Â ,24. ∆ƒ¿ƒ¿≈¿«≈««

שלפניו.21) פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן כלומר,
כאן 22) השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה

תרומה  ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה,
אפשר  לעשר אבל המוקף. מן אלא לכתחילה ניטלת אינה

המוקף. מן שלא שהתחיל 23)אף מעת למפרע, כלומר,
חושש  זה "הרי אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף להפריש,
ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי  לעת", מעת

כרבים. רבינו ופסק וכו'" חוזר 24)אלעזר אינו כלומר,
שהיו  שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר

עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות

.‰ÈÚ‰ ˙‡Â ÈÂl‰ ˙‡Â Ô‰k‰ ˙‡ ˙BÚÓ ‰ÂÏn‰««¿∆»∆«…≈¿∆«≈ƒ¿∆∆»ƒ
˙BÚn‰ Ô˙B‡ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï25B˜ÏÁÓ26LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«¿ƒ«»«»≈∆¿«¿ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ27e˙Ó ‡nL ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈≈∆»≈
ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰28ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ B‡29. «…≈«≈ƒ∆¡ƒ∆»ƒ

התרומה 25) ימכור תרומותיו כשיפריש הזה המלווה כלומר,
הכהן, על לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב
חוב  בפירעון עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב וכן
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והעני. הלוי על לו "מחלקן".26)שיש להיות צריך
רשות 27) שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,

היורשין. לא 28)מן מת שמא אמר "רבא כח: שם
שכיחא".29)חיישינן". לא "עשירות ל: שם

.ÂÔ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ „ˆÈk30¯OÚÓ B‡ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ ? ≈««¿ƒ¬≈∆«¿ƒ¿»«¬≈
ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯31È„È ÏÚ Ô‰a ‰kÊÓe ,ÂÈ˙B¯tÓ ƒ«¿«≈ƒƒ≈»¿«∆»∆«¿≈

ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k B˙B‡Ï ¯Á‡32Ì‡Â . «≈¿…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‡l‡ ÔzÈ ‡lL ÏÈ‚¯ ‡e‰Â epnÓ ÏhÏ ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒƒ…ƒ∆¿»ƒ∆…ƒ≈∆»»∆

¯Á‡ È„È ÏÚ ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -33LÈ¯ÙnL ¯Á‡Â . ≈»ƒ¿««¿≈«≈¿««∆«¿ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ ‰kÓe LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÂL ‰nk ·MÁÓ34, ¿«≈«»»∆∆∆ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»

Ô‰k ÏÎÏ ‰Óe¯z‰ ¯ÎBÓe .B·BÁ Ïk Ú¯tiL „Ú«∆ƒ»«»≈«¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL35˙B¯OÚn‰ ÏÎB‡Â ,36. ∆ƒ¿∆¿≈«««¿

נתינה?30) חובת ידי יוצא איך בכתבֿיד 31)כלומר,
עני". "מעשר לו.32)אברבנאל: מחזירם אחר ואותו

הכהנים 33) כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון
שני  ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם
טובת  בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר

לבעלים. הוא 34)הנאה הרי המלוה מן מנכה אינו שאם
ריבית. מהם נוטל וגם לזרים.35)גוזלם, אסורה שתרומה

לזרים.36) שמותרים

.ÊLÈ¯Ù‰L ˙B¯t‰ ÌÈÂL ‰nk ·MÁÓ ‡e‰Lk37- ¿∆¿«≈«»»ƒ«≈∆ƒ¿ƒ
‰ ¯ÚMk ·MÁÏ BÏ LÈÏBf38ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â , ≈¿«≈««««¿≈≈ƒ

‰Ê ·BÁ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â .˙Èa¯39‡a Ì‡Â . ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ˙Èa‰ ÏÚa40el‡ eˆ¯ Ì‡ Ï·‡ ; ««««ƒ«¬…≈≈¬»ƒ»≈

ÔÈ¯ÊBÁ - ¯ÊÁÏ ˙BÚn‰ eÁ˜lL41Ô‰Ó eL‡È˙ . ∆»¿«»«¬…¿ƒƒ¿»¬≈∆
ÌÈÏÚa‰42Ô‰ÈÏÚ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ -43ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ; «¿»ƒ≈«¿ƒƒ¬≈∆∆≈«¿ƒƒ

„e·‡‰ ÏÚ44- ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰ ˙Ó . «»»≈«…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»
„Ú Bf‰ C¯ck Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ¬≈∆≈∆¿»«∆∆««

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯ ÏhiL45Ú˜¯˜ Ô‰Ï ÁÈpiL ‡e‰Â . ∆ƒ…¿ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ«»∆«¿«
ËÁÓ ‡ÏÓ elÙ‡46ÔÈ‡ - ÌÈÙÒk ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿…««¬»ƒƒƒ«¿»ƒ≈

˙ÏÚBÓ L¯Bi‰ ˙eL¯47˙Ó ÏÚ ÔÈc ˙È·a ÌÂÏ‰ Ì‡Â . ¿«≈∆∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»
ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì˜ÏÁÓ el‡ ˙BÚÓ ÏÚ LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ«»≈≈∆¿»≈»ƒƒ…

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯48ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ . ¿ƒ«¿ƒ∆¡ƒ∆»ƒ≈«¿ƒƒ
‰Óa ‰l‰ ‰ÎÊÂ ,ÔÈc ˙È·a e‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ»»««ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«»¿«

B„ÈaL49. ∆¿»

המלווה.37) מן לנכות הלוואה 38)כדי שבכל פי על אף
"אין  א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק
פירות  לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין
בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם),
עם  בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי וכו'",
כיוון  שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה
ולכן  למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא שהלוה
יצא  שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו
סאים  ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי על ואף השער.
בסלע, סאין עשרה נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע

רבית. משום חושש אלא 39)אינו משמטת שביעית שאין
אבל  יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב

חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן
של  שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא
כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה
ברשות  הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד

המעות 40)המלווה. שיישארו כדי היא חכמים תקנת
הימנו 41)בידם. משך ולא מעות לו "נתן שנינו שהרי

בו". לחזור יכול ושמעו 42)פירות שדותיו שנשתדפו כגון
שיפריש  עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר
שתבואות  ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, מיכן 43)שנה לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב על כלומר,

תרומותיו 45) הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף
מסכימים  אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות

חוב,46)לכך. לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כיוון
רשותם. אינם 47)מועטה יתומים של מטלטלים כי

חוב  לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל משועבדים
החוב. נפקע הרי קרקע 48)אביהם, להם אין ואפילו

להטיל  דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש
היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כלומר,49)כדי
זכ  הזה על הלווה הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה 

ומכיוון  עני ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת
תקנו  שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר
שכיחה  אינה עשירות - והעני והלוי הכהן לטובת חכמים

בזה. תקנו ולא כלל

.ÁÏ‡¯OÈ50ÈÂÏ Ô·Ï ¯Ó‡L51¯OÚÓ ¯k :52EÏ LÈ ƒ¿»≈∆»«¿∆≈ƒ…«¬≈≈¿
È„Èa53È‡M¯ -54ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z B˙BOÚÏ ÈÂÏ Ôa ¿»ƒ««∆≈ƒ«¬¿««¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó55CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡56B˙ Ì‡Â . »«≈««ƒ∆…»«¿ƒ¿»
¯Á‡ ÈÂÏÏ Ï‡¯Oi‰57˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -58. «ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈≈»»∆»«¿…∆

לתת 50) חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, ודווקא
שהכוונה 51)מעשרותיהם. וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל

תורם  אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם
המוקף. מן המעשר 52)אלא כמות לו כשאמר דווקא

יוכל  לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו,
כמות  מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי מן 54)שעישרתי
מן  לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי אבל הדין.

מעשר. תרומת אפילו מנותן 55)המוקף גרוע אינו כי
(שיטה  תבואתו על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות
נתנו  שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת
יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל
זה  במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה
הוא  הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא
המקבל  של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי כנותן
אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו,

אמון. מחוסרי בבבא 56)כלומר, הברייתא העמידו כך
אמרו  מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא
ממונא  דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן:

גביה". ליה הנ"ל.57)אית חכמים דברי על שעבר
עליו 58) לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף

שכיוון  ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת
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ונמצא  תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר שנתן
טבלים. באכילת שהכשילו

.Ë‰¯e‚na ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓ59ÈÂÏÏ ‰‡Ò Ô˙Â , ƒ∆»≈«¿»¿»«¿»¿≈ƒ
ÈÚÏ ‰‡Òe60ÔÈ‡Ò ‰BÓL LÈ¯ÙÈ ‡Ï -61‰¯e‚n‰ ÔÓ ¿»¿»ƒ…«¿ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

˙B¯OÚÓ ÏL ÔÈ‡Ò È˙ML Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏÎ‡ÈÂ¿…¿≈∆»ƒ≈≈«∆¿≈¿ƒ∆««¿
BÈ‡ - ÈÚ‰Â ÈÂl‰ Ô‰Ó eÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi«̃»ƒ¬»ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È˙MÓ ¯‡Lp‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ∆¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡q‰62. «¿ƒ

הפירות.59) שם שמכניסים להם:60)אוצר ואמר
אלה  יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש

עני. ומעשר ראשון מעשר שהרי 61)עליהם בדיוק זה אין
מן  עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה שנתן לאחר
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר,

לכשיפריש 62) המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין
אנו  אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע

"ברירה". אומרים

.ÈÔB‚k ,˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ Ô‰È˙BzÓ eÙÈÏÁ‰L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆∆¡ƒ«¿≈∆ƒ««««ƒ¿
¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï ÏL ‰‡Ò BÏ e˙pL∆»¿¿»∆∆∆ƒ¿»≈»«¿«

ÈÚ63Ô¯b‰ ÔÓ ‰‡Ò eÏËÂ64Ì‰Ó ÏËpL ‰Ê -65¯eËt »ƒ¿»¿¿»ƒ«…∆∆∆»«≈∆»
˙Èa‰ ÏÚa ˙eL¯a ‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ66; ƒ««¬≈««ƒ∆«¬»ƒ¿««««ƒ

epnÓ eÏËpL ‰ÊÂ67·iÁ68ÛÏÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆»¿ƒ∆«»««ƒ∆≈∆
ÔÈ¯eËt‰ Ô‰È˙BzÓ69. «¿≈∆«¿ƒ

ממעשרות.63) פטורים חייב 64)שהם שהוא
מהעניים.65)במעשרות. הבית אם 66)בעל [כלומר:

להם  שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין
מן  פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו  לעניים
בעל  של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות,
כשמצרף  למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית,
פי  על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים
הכל  שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם

ופא  שכחה לקט של שהם אין יודעים בחליפין כאן - ה
גם  ישמע מהחליפין ששמע שמי העין, למראית לחשוש
ויש  ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין
לא  בשדה, גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים

לחליפין]. יוצא קול כי הבית.67)נתחייבו, מבעל העניים
הם 68) חייבים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם במעשר.

לוקח. כדין התורה, מן לומר,69)במעשר רבינו כוונת אם
לפטרם  מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף שהוא שכיוון
לפטרם  אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו ממעשרות,

זה. מטעם

.‡È‰ÏhpL Ï·Ë ÏL ˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿»
Ô˙Óe¯z70BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡Â ,71BÊ·72‰BL‡¯‰ - ¿»»¿»««¿¿»»ƒ»
˙¯OÚÓ73- BÊ· BÊÂ BÊ· BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡ . ¿À∆∆»««¿¿»¿»

;‰iMa ‰È˙B¯OÚÓ Ú·˜ È¯‰L ,˙¯OÚÓ ‰BL‡¯‰»ƒ»¿À∆∆∆¬≈»««¿¿∆»«¿ƒ»
ÔÓ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,˙¯OÚÓ ‰iM‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»¿À∆∆∆≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ
‡È‰ ÔÈ„ÚL ‰iM‰ ÏÚ ‰¯ËÙ ¯·kL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿»ƒ¿¿»««¿ƒ»∆¬«ƒƒ

¯OÚÓa ˙·iÁ74.Ô‰ÈzL «∆∆¿«¿«¿≈∆

אינו 70) תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן

בצפון  מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול
שגם  לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או
הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת
מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי

אחת.71) שנייה.72)כלכלה כי 73)בכלכלה
שנייה. בכלכלה ומעשרין 74)מעשרותיה תורמין אין כי

החיוב. על הפטור מן

.·ÈÏk ¯OÚÓ el‡ ˙BlkÏk ÈzL ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡»««¿¿¿≈«¿»≈«¿«»
ÌL ‡¯˜ - dz¯·Áa Úe·˜ Ô‰Ó ˙Á‡75Ú·˜ ¯·Îe , ««≈∆»««¬∆¿»»»≈¿»»«

BÈ‡Â ,Ô‰lL ˙B¯OÚn‰ ‡ÈˆBÓe ,Ô‰a Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆»∆ƒ«««¿∆»∆¿≈
.¯Á‡ ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¬≈∆««¿ƒ»«≈

זה75) לעניין הפרשתו, חלה להוציא כלומר, יכול שאינו
אחר. ממקום מעשרות עליהן

.‚È˙Á‡Ó Ô‰ÈzL ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ?Ô¯OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿»ƒ«¿«¿≈∆≈««
Ô‰Ó76eÈ‰ Ì‡ ,‰pnÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ¯OÚÓ B‡ ≈∆«¿«»««≈∆ƒ∆»ƒ»
˙BÂL77LÈ¯ÙÓ - dz¯·ÁÓ ‰ÏB„b ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»««¿»≈¬∆¿»«¿ƒ

‰ÏB„b‰ ¯OÚÓ ‰pËw‰ ÔÓ78‰ÏB„b‰ ÔÓe ,79¯OÚÓ ƒ«¿«»«¿««¿»ƒ«¿»«¿«
‰pËw‰80. «¿«»

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו זו על ומזו  זו על ומזו
אינו  שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש,
מן  שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול

החיוב. על מעשר 78)הפטור הקטנה מן מפריש כלומר,
בגדולה  ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק על

הקטנה. על יפריש שממנו טבל היתר 79)חלק מן כלומר,
טבל. עצמו.80)שנשאר ומעשר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטבל 1) נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

כד  וקבע יין כדי של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה
שורה  זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד

התכוון. חיצונה

.‡˙B¯t‰2˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ô‰Ó Ì¯e‰L «≈∆«≈∆¿»¿»¿«
ÚÓ¯O3ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -4¯‡L Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿»

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿À»ƒ¿»»

ז.2) משנה פ"ז בדמאי המשנה בפירוש רבינו כתב כן
אין 3) שלכתחילה ואףֿעלֿפי מעשרות. הפריש לא ועדיין

בדיעבד  - ראשון מעשר לפני מעשר תרומת להפריש
ה. הלכה פ"ט להלן ראה תרומה, "מפני 4)תרומתו

מהם" ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה
שם). המשנה (פירוש

.·Ï·Ë5BÈÓa ÔÈÓ ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa ·¯Ú˙pL6È‡L , ∆∆∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿À»ƒƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÚh‰ ¯Á‡ Cl‰Ï ¯LÙ‡7˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ : ∆¿»¿«≈«««««ƒ≈≈¬≈

‰Óe¯z Ï·Ë B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆBÓ -8ÈÙÏ ˙B¯OÚÓe ƒ«∆∆¿»««¿¿ƒ
ÔBaLÁ9B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ«

¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ - Ï·Ë10LÈ¯ÙiL „Ú11‡e‰LÎe . ∆∆¬≈«…»«∆«¿ƒ¿∆
˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ,LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«

Ï·haL ¯OÚÓ12. «¬≈∆«∆∆
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אבל 5) מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,
וכן  שם, בירושלמי הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה

רבינו. בדברי להלן במשהו,6)משמע אוסרו שהטבל
(פט"ו  לתקנו אפשר שהרי מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני

ו). הלכה אסורות מאכלות בטל.7)מהלכות אינו ולפיכך
בששים. בטל הוא - מינו בשאינו נתערב אם אבל

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת לפי 9)כלומר, כלומר,
ט  משנה פ"ג בחלה הדברים ומקור שנתערב. הטבל כמות
98 עמ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ"ה ובתוספתא (כסףֿמשנה)

(הלכות 10)25). במשהו - במינו מין שנתערב שטבל
שם). אסורות בהלכה 11)מאכלות שמבואר כדרך

הטבל.12)הסמוכה. מן ממאה אחד כלומר,

.‚‰‡Ó ?„ˆÈk13‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ÏL ‰‡Ò ≈«≈»¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò14„Á‡ Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ¿»∆Àƒ¿À»ƒ«¿ƒƒ«…∆»

ÚL˙Â ÌÈÚL˙ ¯‡MÈÂ ,Ï·Ë - LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,‰‡Óe≈»¿…∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈«
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ15˙Á‡ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ ,16Ì‡ ÔÎÂ . Àƒ¿À»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»««¿≈ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·Ë B˙B‡ ‰È‰»»∆∆»ƒ¿»«¿ƒƒ«Àƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰17„ÈÒÙÓ ‰nÏÂ . «¿À»ƒ¿≈¿»¿««¬≈¿»»«¿ƒ

BÊ ‰‡Ò18‰‡Ó Ô‰ LÈ¯Ù‰L ‰‡Ó :¯Ó‡È ‡lL È„k ? ¿»¿≈∆……«≈»∆ƒ¿ƒ≈≈»
Ï·h‰ ‡e‰ e¯‡LpL ‰‡n‰Â ,ÔÈlÁ ÏL19Ì‡ ÔÎÂ . ∆Àƒ¿«≈»∆ƒ¿¬«∆∆¿≈ƒ

- ÔÈlÁ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙BÁt Ï·h‰ ‰È‰»»«∆∆»ƒ«Àƒ¿À∆««Àƒ
ÔÓ Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ dÈa‚Ó«¿ƒ««∆∆¿≈¿««¬≈∆«∆∆ƒ
‰È‰ Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k B‡ ;ÔÈlÁ‰«Àƒ¿≈¿»¿««¬≈ƒ»»

.‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·h‰«∆∆»ƒ¿»

שדעת 13) ונראה פ"ה. שם ותוספתא שם, בדמאי משנה
בו  המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו
מה  ד"ה בתוספות שם ועיין פו. ביבמות רש"י (וכדעת
בחולין, הטבל וכשנתערב .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה,
לאחר  שתרומה שכשם הטבל. ופקע בחולין, התרומה בטלה
כן  ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה
בטלה  אינה שלה הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא
תרומה  התורה מן הרי בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע"פ
המעורב  שאיסור לפי ואחד), במאה צורך ואין ברוב, בטלה
חרל"פ  הגרי"מ שכתב מה ראה בטל, אינו מתחילתו
'תוספות  עיין כ]. סימן הקודש לציץ אחרון בקונטרס

וחזוןֿאיש. "חולין".14)יוםֿטוב' שם דמאי במשנה
שם. יוםֿטוב' 'תוספות מהם 15)ועיין שיפריש לאחר

(חזוןֿאיש). מספק שני ומעשר ראשון שמן 16)מעשר
שבהם  ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין
תערובת  שבכל כשם מעשר, תרומת של הסאה נמצאת
שנפל  כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה

להלן. וראה יותר, שלש17)ולא שתים כלומר, סאים.
בינונית  מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה
לתרומת  ואחת ב) הלכה תרומות מהלכות פ"ג למעלה -
שלש  כאן יש הרי להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר
במאה  בטלות הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים
שלש  לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי חולין? של

ה. הלכה להלן וראה סאה! בכל 18)מאות הרי כלומר,
כמדת  אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה  תערובת

שנפלה. וזו 19)התרומה שם, המשנה בפירוש כתב כן

בלבד, המאה כשנטל יחשוב שמא חוששים "כשאנו לשונו:
של  מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה
שבתרומה  (כשם הניטל הוא שהטבל לפי כן, הדין ואין טבל,
לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה
שנאמר  מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות בפי"ג ועיין
מאה  ונוטל א), הלכה י פרק מציעא בבא (ירושלמי בגמרא
אומר  אני מאה, נוטל אני אומר אתה אם יוסי ר' ואמר ואחת,

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל

.„Ïe·Ë ¯OÚÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ20ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa21- ¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈»¿Àƒ¿À»ƒ
¯Á‡ ¯OÚÓ BÏ LÈ Ì‡ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡22‡ÈˆBÓ - ≈¿»∆ƒ≈«¬≈«≈ƒ

¯OÚÓ ˙Óe¯z Ïe·h‰ ¯OÚÓ ÏÚ B˙B‡23ÈÙÏ ««¬≈«»¿««¬≈¿ƒ
ÔBaLÁ24¯OÚn‰ dÈa‚Ó - ¯OÚÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈«¬≈«¿ƒ«««¬≈

˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓe ,·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«
Ïe·h‰ ¯OÚnaL ¯OÚÓ25. «¬≈∆««¬≈«»

מעשר.20) תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון מעשר
והמעשרות.21) התרומות כל מהם שלא 22)שהוצאו

מעשר. תרומת ממנו שבתערובת.23)הופרשה
שבתערובת.24) הטבול המעשר כמות לפי כלומר,
כדלהלן.25)

.‰„ˆÈk26ÔÈlÁ ‰‡Óa ·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ‰‡Ó ?27 ≈«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈¿≈»Àƒ
LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,¯OÚÂ ‰‡Ó Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ÔÈw˙Ó¿À»ƒ«¿ƒƒ«…≈»»∆∆¿…∆ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .eÈ‰Lk ÔÈlÁ Ô‰ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈÚLz‰Â ,¯OÚÓ -«¬≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈Àƒ¿∆»¿≈

Ó ÔÈlÁ‰ eÈ‰ Ì‡B‡ Ïe·h‰ ¯OÚn‰ ÏÚ ÔÈa¯ ƒ»«Àƒ¿Àƒ«««¬≈«»
¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - epnÓ ÌÈ˙eÁt¿ƒƒ∆«¿ƒ««¬≈¿≈¿««¬≈

.ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïe·h‰ ¯OÚnaL∆««¬≈«»ƒ«Àƒ

שם.26) של 27)משנה סאין עשר בטלות היאך מובן לא
וראה  כנגדם. אלף צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת

ב. הלכה למעלה

.ÂÏ·Ë28Ïe·Ë ¯OÚÓa ·¯Ú˙pL29Ï·h‰ ‰È‰ Ì‡ , ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¬≈»ƒ»»«∆∆
¯OÚnk30¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ««¬≈«¿ƒƒ«∆∆¿≈¿««¬≈
BaL31„ˆÈk .32‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ‰‡Ò ‰‡Ó ? ∆≈«≈»¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»

¯OÚÓ ‰‡Ò33- LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ ,‰‡Óe „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿»«¬≈«¿ƒ∆»≈»¿∆∆ƒ¿ƒ
¯OÚÓ34‰È‰ .Ï·Ë - ˙B¯‡Lp‰ ÚL˙Â ÌÈÚL˙Â ,35 «¬≈¿ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿»∆∆»»

¯OÚn‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ï·h‰36,„·Ïa ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - «∆∆¿À∆«««¬≈«¿ƒ««¬≈ƒ¿«
˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯˜È Ì‡L ;ÌeÏk Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒƒ«∆∆¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿«

ÏaËpL ¯OÚÓ37Ún„Ó ¯OÚn‰ ‡ˆÓ ,38˙Óe¯˙a «¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»««¬≈¿À»ƒ¿«
BnÚ ‰˙ÏÚL Ï·Ë ÏL ¯OÚÓ39‰È‰ .40¯OÚn‰ «¬≈∆∆∆∆»¿»ƒ»»««¬≈

¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯B˜ - Ï·h‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆««∆∆≈≈ƒ¿««¬≈
Ï·haL41ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ LÈ¯ÙÓe , ∆«∆∆«¿ƒ«∆∆¿≈¿««¬≈∆
BÏ·Ë42ÔÓ ,‰‡nÓ „Á‡ ,43Ï·h‰ ‰È‰ÈÂ ;¯OÚn‰ ƒ¿∆»ƒ≈»ƒ««¬≈¿ƒ¿∆«∆∆

Ún„Ó Blk44ep¯kÓÈÂ ,45ÈzL ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ À¿À»¿ƒ¿¿∆¿…≈ƒ¿≈¿≈
BaL ˙BÓe¯z46„Á‡ ¯OÚn‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . ¿∆¿ƒ¿»«¿ƒƒ««¬≈∆»

Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z BÓk ‡e‰L ,BaL ‰‡nÓ47. ƒ≈»∆∆¿¿««¬≈∆«∆∆
‰‡Ó LÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÌÚ Ï·Ë ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»∆∆ƒ»«ƒ«¬≈«¿ƒ≈»
Ï·Ë ‰‡Ó ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰ LÏM‰Â ,LÏLÂ¿»¿«»≈¿««¬≈∆≈»∆∆
‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˙‡nÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ¯eÚLÂ¿ƒ¿««¬≈ƒ»«ƒ¿≈∆…»
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B˙BÓÎa e·¯Ú˙ Ì‡ ˙BÚËÏ48Ì‰Â ,Ê"ˆ˜ ¯‡MÈÂ , ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
eÈ‰Lk ¯OÚÓ49. «¬≈¿∆»

ועדיין 28) גדולה, תרומה ממנו שניטלה והיינו שם. משנה
תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה ממנו 29)לא ניטלה שלא

מעשר.30)תרומתֿמעשר. ומאה טבל מאה כלומר,
ממאה.31) אחד שם.32)כלומר, טבול 33)משנה

כנ"ל. מעשר, -34)לתרומת המאה על היתר והאחד
הטבל. של מעשר שם.35)תרומת מאה 36)משנה כגון

מעשר. ותשעים יפסיד 37)טבל כלומר, "שבטבל", צ"ל:
שם. לה ויקרא שבו, תרומ"ע כשיעור הטבל מן

בטלות 39)מעורב.38) שהתרומות רבינו שדעת ואף
להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ"מ כנ"ל, בתערובת,
מקדשתן, הטבל של תרו"מ בה שישנה המעשר, הרמת הרי

תערובותיהן. ומדמעות "מאה 40)וחוזרות שם: ירושלמי
רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ"ב נוטל טבל, וצ' מעשר
עשור, פחות ואחד מעשר, ק' של תרומ"ע אחד, טבל, של צ'
התערובת. כל של מעשר תרומת הרי הטבל, של תרומ"ע

בטבל 41) מעשרֿראשון מקום שקבע לאחד כלומר,
הטבל.42)המעורב. של ממאה אחד כלומר,43)שהיא

הטבול. המעשר של ממאה שתי 44)ואחד בו שמעורבות
מעשר. הנ"ל.45)תרומות הטבל לתתן 46)את שחייב

בידו. גזל יהיו שדמיהן למכרן, לו שאינו 47)ואסור אף
החשבון  לפי המעשר מן מעשר שהרי ממש, מעשר תרומת

כדלהלן. חכמים, גזרו סאין, עשרים ק'48)יהא כלומר,
מעשר  שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק' טבל סאין
רבה  כשמעשר ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר
ממעשר  טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף
ונראה  לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש שהוא

ג. הלכה למעלה וראה וראה 49)כאוכלו, חולק, והראב"ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ביאורו

.ÊÈÓ50Èck ¯OÚ ¯OÚ ÏL ˙B¯eL ¯OÚ BÏ eÈ‰L ƒ∆»∆∆∆∆∆∆∆«≈
ÔÈÈ51‰BˆÈÁ‰ ‰¯eMÓ ˙Á‡ „k Ú·˜Â ,52ÏÚ ¯OÚÓ «ƒ¿»««««ƒ»«ƒ»«¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó53Úe„È ÔÈ‡Â ,54‡È‰ ‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL BÊ È‡ »«≈¿≈»«≈»«ƒ»ƒ
˙Bi·Á ÈzL ÏËB -55ÔBÒÎÏ‡a56Ô‰ÈzL ·¯ÚÓe57 ≈¿≈»ƒ«¬«¿¿»≈¿≈∆

Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe58. «¿ƒ≈∆

ח.50) משנה שבכל 51)שם יין כדי של רבוע כלומר,
חייבות  וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה מצלעותיו אחת

חיצונה 52)במעשר. משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,
שם  קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה קבע שלא
יוכל  ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע אלא עכשיו,
וראה  ט. הלכה בסוף להלן משמע וכן אחר, ממקום להפריש

יב. הלכה פ"ז יין.על53)למעלה כדי תשעה
נתכוון 54) לא היין בעל שאף ידוע, היה לא מעולם כלומר,

שם. וברש"י כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה
בבא 55) ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד פתח

שם. ובשיטהֿמקובצת כז. אחת 56)קמא כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית, שבמקצוע
ואחת  צפוניתֿמערבית, שבמקצוע אחת או מערביתֿדרומית,

דרומיתֿמזרחית. שכנגדה: שהמעשר 57)באלכסון ונמצא

החיצוניות. השורות ארבעת כל מיין יין 58)מעורב כמות
רבינו  שדעת ואף לעשר. רוצה שהוא היין לעשירית השוה
למעלה  (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר
מעשרו, את בדיוק לקבוע הקפיד שלא כאן - א) הלכה פ"ז

שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת משורה לא
בפ"ד  להלן וראה "ברירה", אומרים אנו זה באופן חיצונה,
שם, ובכסףֿמשנה טו, הלכה מע"ש מהלכות
רלא  עמוד ד כרך ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה

.3 77 עמוד פ"ד שני מעשר כפשוטה ותוספתא

.ÁdÚ·˜59ÔÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL ÈˆÁaBÊ È‡ Úe„È ¿»»«¬ƒ»«ƒ»¿≈»«≈
‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ60Úa¯‡Ó ˙Bi·Á Úa¯‡ ÏËB - ¬ƒ»ƒ≈«¿«»ƒ≈«¿«

˙BiÂÊ61Ô‰Ó ˙Á‡ ‰¯eLa dÚ·˜ .62BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »ƒ¿»»¿»««≈∆¿≈»«≈
ÔBÒÎÏ‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÏËB - ‡È‰ ‰¯eL63dÚ·˜ . »ƒ≈»«««¬«¿¿»»

‰¯eL ÈˆÁa64- ‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «¬ƒ»¿≈»«≈¬ƒ»ƒ
ÔBÒÎÏ‡a ˙B¯eL ÈzL ÏËB65ÏkÓ ˙È·Á ÏË È¯‰L , ≈¿≈«¬«¿∆¬≈»«»ƒƒ»

.LÈ¯ÙÓe ·¯ÚÓe ,‰¯eL ÈˆÁ¬ƒ»¿»≈«¿ƒ

מעשר.59) שתהא החבית את קבע כלומר, שם. משנה
משמונה 60) שורה חצי איזו לכתחילה קבע לא כלומר,

החיצונות. השורות כל 61)חצאי שיין ונמצא ומערבן,
מעורב. השורות חצאי השורות.62)שמונת מעשר

שיש 63) ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,
ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה חבית, שורה מכל בידו

שברבוע.64) השורות חצאי עשר 65)מעשרים כלומר,
ועוד  למערביתֿדרומית, ממזרחיתֿצפונית אלכסון חביות
לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר

.ËÚ·˜66„Îa ¯OÚn‰67Ô‰Ó ˙Á‡68È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »«««¬≈¿«««≈∆¿≈»«≈
·¯ÚÓe ‰‡n‰ ÔÓ „ÎÂ „k ÏkÓ ÏËB - ‡È‰ BÊƒ≈ƒ»«»«ƒ«≈»¿»≈

.¯OÚÓe ˙Á‡ „k È„k LÈ¯ÙÓe«¿ƒ¿≈««««¬≈

שם.66) למעלה 67)משנה וראה "חבית". שם: במשנה
ז. הכדים.68)הלכה ממאה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כמה 1) הם. מעושרין לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

וכיצד  עליו. מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות
חבירו  את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין
על  ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל
משל  שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי.
אינו  והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי.

נאמן.

.‡ÈÓÈa2ÏB„b Ô‰k ÔÁBÈ3ÔBÚÓL ¯Á‡ ‰È‰L , ƒ≈»»…≈»∆»»««ƒ¿
˜Ècv‰4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÁÏL ,5Ïe·b ÏÎa e˜„·e ««ƒ»¿≈ƒ«»»¿¿»¿

‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ÌÈ¯È‰Ê Ïk‰L e‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»¿∆«…¿ƒƒƒ¿»¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe6ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ,7ÈL ¯OÚÓe «¿ƒƒ»¬»«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ

ÈÚ ¯OÚÓe8Ï‡¯OiÓ ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰9ÏÚ ÔÈl˜Ó «¿«»ƒ»«≈»»∆ƒƒ¿»≈¿ƒƒ«
‡lL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓˆÚ«¿»¿…»«¿ƒƒ»¿ƒ»»¿∆…
Ï·‡ ;ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‡l‡ ˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ‡‰È¿≈∆¡»««««¿∆»¬»ƒ∆¡»ƒ¬»

˜ÙÒ Ô‰È˙B¯t - ı¯‡‰ ÈnÚ10¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , «≈»»∆≈≈∆»≈¿≈∆¡»ƒ«
Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ11È‡Ó„ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .12. ¿À»ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿«
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ראשון,2) ודפוס ווין כת"י לפי פי"ג סוף סוטה תוספתא
ובסוטה  א. ט, ביומא וגמרא פ"ח, סוף שני מעשר משנה

א. גדולה 3)מח, בכהונה שנה שמונים ששימש זהו
שלמה' ('מלאכת א. כט, ברכות ראה צדוקי, נעשה ולבסוף
תנאים  וב'תולדות משנה' ב'כסף ועי' שם). שני, מעשר

בסופו. הצדיק, שמעון ערך הוא 4)ואמוראים' אם [בין
בהקדמתו  רבינו שכתב כמו גדול, כהן מתתיהו של בנו
מתתיהו  של נכדו הוא אם ובין ששי) (פרק המשנה לפירוש
הצדיק. שמעון אחר היה לא - החשמונאי) שמעון של (בנו
כהןֿגדול  גם היה הצדיק ששמעון כשם כי כוונתו כי ויתכן
('תולדות  ונשיא כהןֿגדול יוחנן: גם היא כן נשיא , וגם
הדת  לצרכי לדאוג היה עליו ולפיכך שם), ואמוראים' תנאים
וראה  המקדש, לבית מחוץ גם תקנות ולתקן העם של

[יוחנן 5)להלן]. ששלח "לפי שם: ובגמרא בתוספתא
רבינו  וסובר וכו'", וראה ישראל, גבול בכל כהןֿגדול]
הסמוכה. בהלכה וראה הגדול. ביתֿדין שלחו שבפקודתו

כל 6) פוטרת אחת שחיטה שיעור, לה ואין במיתה שהיא
ה). ס"ק יד סי' השולחן' 'פאת ועי' שם, פ"א (רע"ב הכרי

ראשון,7) מעשר ממנו הופרש שלא שטבל חושבים שהם
(רע"ב  מעשר תרומת בו שיש אעפ"י מיתה, עליו חייבים אין
הי"ט, אסורות מאלכות מהל' בפ"י וראה מ"א, פ"ד שם
בפי"ב  להלן עוד [וראה הסמוכה). ובהלכה שם, וברדב"ז

והט"ו]. חכמים.8)ה"ח, לדעת מ"ג, פ"ד בדמאי הוא כן
א. יז, ומכות ב פד, בנדרים עמי 9)וראה מקצת כלומר,

יג.). (שבת מעשרים - רובם אבל אמר 10)הארץ, כשלא
הם. שמעושרים שמעושרים 11)לו אמר ואפילו כלומר,

נאמן. אינו מאי,12)הם, דא פירש: דמאי, ערך ב'ערוך'
הוא  וכן לא. או עישרוהו, טיבו, מה הפרי זה כלומר,

סוטה. מס' סוף ב'ירושלמי'

.·eÈ˜˙‰Â13LÈ¯ÙÓ Ì„‡ ‡‰È ‡lL ,14È‡Óc‰ ÔÓ ¿ƒ¿ƒ∆…¿≈»»«¿ƒƒ«¿«
‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡15, ∆»¿««¬≈ƒ¿≈∆¬ƒ»

„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,ÈL ¯OÚÓe16ÂÈÏÚa È¯‰L , «¬≈≈ƒ∆≈»∆∆¿≈∆¬≈¿»»
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡17ÈÚ ¯OÚÓe ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ;18- ¿ƒ¬»«¬≈ƒ«¿«»ƒ
LÈ¯ÙÓ ÔÈ‡19˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ20, ≈«¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈∆»≈

B‡ ÈÂlÏ ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ»≈«≈ƒ
¯OÚÓ BÈ‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :ÈÚÏ21˙B¯OÚÓ ÏËÂ22. ∆»ƒ»≈¿»»∆≈¿À»¿…««¿

וראה 13) וכו'", להם והתקין כ"ג] [יוחנן "עמד שם: בסוטה
ד. הערה ה"ה.14)למעלה כדלהלן לכהן, ונותן

אף 15) לכהן, לתתה בה החמירו ולכן ה"ה, פ"א למעלה
כדלהלן. למכרה, היה אפשר הדין שמעיקר

שני 17)בהפרשתו.16) מעשר מהל' (פ"ב בירושלים
ובשנה 18)ה"א). השלישית בשנה להפרישו שחייבין

(ראה  מיתה בטבלם אין ושניהם כדלהלן, לשמיטה, השישית
א  פו, וביבמות יטֿכ, הלכות אסורות מאכלות מהל' בפ"י
בהם  ויש שם) לנדא מהר"י ובהגהות אי, ד"ה ב'תוספות' –
ללוי  לתתם צריך יהא שהרי להפרישם, נתחייב אם הפסד,

ונותן.19)ולעני. מפריש אינו ספק 20)כלומר, כלומר,
ישראל. ממון ספק ועני, לוי שעםֿהארץ 21)ממון כלומר,

הפירות. עישר לא הימנו, שלקחתי הלוי 22)זה, כלומר,
עני. מעשר והעני ראשון, מעשר

.‚ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡23È‡Óc‰ ÔÓ ÈÚ ¯OÚÓ ««ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒƒ«¿«
CÈ¯ˆ -24È¯ÙÓ BÈ‡Â ,ÌL BÏ ˙B¯˜ÏL25¯ÓB‡Â .26: »ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ¿≈

ÈÚ ¯OÚÓ Ô‡k LiM ‰Ó ¯eOÚ27¯OÚÓ Úa˜Ï È„k . ƒ«∆≈»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿…««¬≈
ÈL28ÌB˜Óa - ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏLa ÈÚ ¯OÚnL ; ≈ƒ∆«¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿

.Úe·M‰ ÈL ¯‡L ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆¿»¿≈«»«

הקודמת.23) בהלכה ראה ונותנים, מפרישין אין כלומר,
אליעזר.24) כרבי ולא כחכמים מ"ג, פ"ד אינו 25)דמאי

שם. במשנה, הוא וכן להפריש, שהפריש 26)צריך לאחר
ה"ה). ולהלן שם, המשנה (פירוש מעשר ראה 27)תרומת

הי"ד. סוף שני מעשר מהל' פ"א כדי 28)להלן כלומר,
הפרשת  לאחר מדמאי שני מעשר בהפרשת יזלזלו שלא
שלמעלה  ואףֿעלֿפי שם). המשנה, (פירוש מעשר תרומת
טעם  אילולא עני, מעשר על הארץ עמי שנחשדו כתב (ה"א)
עני, למעשר שם לקרוא מחייבים היו לא רבינו, שכתב זה
מאכלות  מהל' (פ"י בלבד מלקות אלא בטבלו שאין מפני
שמעשרים  הארץ עמי רוב על סומכים והיו ה "כ) אסורות

קורקוס). (ר"י הם

.„¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒƒ«¿«¿««¬≈«¬≈
ÈL29Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ -30˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙÏ ,31. ≈ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»≈

¯zÓ CÎÈÙÏ32Ì¯Ú ‡e‰Lk LÈ¯Ù‰Ï33. ¿ƒ»À»¿«¿ƒ¿∆»…

הוא 29) שאותם שני, ומעשר מעשר תרומת רק [הזכיר
שאינו  עני, ומעשר ראשון מעשר אבל במעשה, מפריש
ה"ב) (למעלה בלבד שם להם קורא אלא במעשה, מפרישם
אינו  (אם ודאי בטבל אפילו כלל, ברכה חיוב עליהם אין -
(חולין  בלבד במחשבה שם לקרוא שאפשר שכיון מפרישם),
להלן  וראה זאת, הזכיר לא שרבינו אלא נט. ובכורות ז.
כמו  באמירה, שם קרא אם אפילו מברכים אין וצ"ע), ה"ט,
סי' או"ח בשו"ע כמפורש חמץ, ביטול על מברכין שאין

ס"ב]. א.30)תלב כג, ודאי 31)שבת אביי, "אמר שם:
דדבר  ספק ברכה, בעי רבא דדבריהם ברכה. בעי לא יהם

אינו  שרבא רבינו, וסובר הן". מעשרין הארץ עמי רוב אמר,
מברכין  שאין לזה טעם עוד הוסיף אלא אביי, על חולק
פי"ג  להלן [וראה ה"ה חנוכה מהל' בפ"ג ועי' (כסףֿמשנה).

מ"ד.32)ה"כ]. פ"א שצריך 33)דמאי במקום אבל
מחניך  "והיה שנאמר: ערום, כשהוא לתרום אסור לברך,
קדושה  של דיבור אפילו דבר", ערות בך יראה ולא קדוש
בפ"ד  וראה שם, בשבת (רש"י ערוה שיש במקום אסור -

ה"ד). תרומות מהל'

.‰„ˆÈk34˙Óe¯z È„k LÈ¯ÙÓ ?È‡Óc‰ ˙‡ ÔÈ¯OÚÓ ≈«¿«¿ƒ∆«¿««¿ƒ¿≈¿«
„ˆa dÁÈpÓe ,Ïk‰ ÔÓ ‰‡nÓ „Á‡ ‡e‰L ,¯OÚÓ«¬≈∆∆»ƒ≈»ƒ«…«ƒ»¿«

˙B¯t‰35‰Ê :¯ÓB‡Â ,36¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ37CeÓÒ «≈¿≈∆«¬≈¿»«¬≈»
BÏ38‡e‰L ÂÈÏÚ Èz¯Ó‡L ‰Ê :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .¿««»≈∆∆»«¿ƒ»»∆

¯OÚn‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ ¯OÚÓ«¬≈¬≈¿««¬≈«¿»««¬≈
Ô‰kÏ d˙BÂ d˙B‡ ÏËBÂ .BÏ CeÓq‰39BÈ‡L . «»¿≈»¿¿»«…≈∆≈

È‡M¯40¯OÚn‰ Ì„˜ ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ««¿«¿ƒ¿««¬≈…∆««¬≈
‰lÁzÎÏ41.ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿ƒ»¿««»«¿ƒ«¬≈≈ƒ

מ"א.34) פ"ה שאינו 35)דמאי כתב שם, המשנה בפירוש
(ועיי"ש  בכרי מקום בקביעת לו ודי להפריש, צריך
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דוקא, להפריש שצריך כוונתו אין כאן גם כי ויתכן בתוי"ט).
תרומת  כמפריש זה אין הפריש, שאפילו השמיענו אלא
שם  קרא לא עדיין שהרי ראשון, מעשר לפני מעשר
מעשר  לקבוע יכול שהיה ואף שם'). אנשי ('תוספות
הזה  הטורח וכל מעשר, תרומת אחרֿכך ממנו ולהפריש
שאסור  (אף "ראשית" נקראת מעשר שתרומת כיון - למה?
מה  במעשר לייחד צריך ראשון), מעשר קודם להפרישה
החלקים  תשעת שייחד קודם מעשר, תרומת לעשותו שעתיד
תרומות  מהל' פ"ג למעלה וראה שם. ראשונה' ('משנה

שהפריש.36)הכ"ג). ממאה, חלקי 37)האחד תשעה
נוספים. בהלכה 38)מאה ראה מקום, קביעות וזוהי

שעדיין 39)הסמוכה. ראיה הבא לכהן: לומר שיכול ואף
למכרה  היה יכול וא"כ כנ"ל, מעשר תרומת וטול תרמו לא
גזירה  למכרו, ולא אצלו לעכבו שלא חכמים החמירו לכהן,
(סוטה  מיתה מתחייב ונמצא ויאכלנה אצלו ישהנה שמא
ד"ה  ב'תוספות' ט. ביומא וראה מפריש. ד"ה ברש"י מח.
משנהֿלמלך). ראה זה, על חולק שלא, סי' וה'טור' מעשר.

בתחילה,40) ראשון למעשר שם לקרוא צריך לפיכך כלומר,
לפני  לכתחילה מעשר תרומת להפריש רשאי שאינו לפי

ראשון. מעשר כגֿכד.41)שהפריש הלכות שם למעלה
תרומתו  - קודם מעשר תרומת הפריש אם בדיעבד אבל
מאכלות  מהל' ובפ"י ה"א, בפ"ח למעלה נראה וכן תרומה.
בהלכה  ובכסףֿמשנה שם, איש' ב'חזון וראה ה"כ. אסורות

הט"ו]. פי"ב להלן עוד [וראה הסמוכה

.Â¯zÓe42ÔBL‡¯‰ Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï43 À»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ…∆»ƒ
È‡Ó„a44˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯ÓB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«¿ƒ»»≈«¬≈≈ƒ∆≈

ÌÓB¯„a B‡ ÌBÙˆa el‡45ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â , ≈ƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»«
ÔÎÂ .˙BÚn‰46ÌBzÁp‰ ÔÓ ¯kk Á˜Bl‰47LÈ¯ÙÓ - «»¿≈«≈«ƒ»ƒ««¿«¿ƒ

‰pnÓ48„Á‡ :¯ÓB‡Â ,‰lÁÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ƒ∆»¿≈¿««¬≈¿«»¿≈∆»
¯‡Le ,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ Ô‡k LiM ‰nÓ ‰‡nÓƒ≈»ƒ«∆≈»¬≈«¬≈¿»
˙Óe¯z ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
‰‡nÓ „Á‡ ÏÚ ¯˙i‰Â ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ«¬≈««¿»«»¿«»≈«∆»ƒ≈»

‰lÁ ‡e‰ È¯‰ ÈzL¯Ù‰L ‰Êa LiL49L ¯OÚÓe ;È ∆≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬≈«»«¬≈≈ƒ
.˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,dÓB¯„a B‡ dBÙˆaƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»««»

.ÏÎB‡Â¿≈

אין 42) לראשון, שני מעשר הקדים "אם מ"ד: פ"א בדמאי
לעשות  מותר שם, ב'ירושלמי' יוחנן רבי ולדעת כלום". בכך

להלן. וראה לכתחילה. אף סאין 43)כן מאה היו אם כגון
סאין  עשר יוציא ואח"כ שני למעשר סאין עשר יוציא חיטין,
שאמרו  ממה נראה וכן שם). המשנה, (פירוש ראשון למעשר
כלום". בכך אין - לראשון שני מעשר הקדים "אם במשנה:
כן  לעשות מותר יוחנן לרבי ואילו בדיעבד, שרק שמשמע
המשנה  היתה שאם אלא למעלה), (ראה לכתחילה גם
שאחר  לטעות מקום היה לכתחילה של לשון אומרת
תשעה  אלא יפריש לא שני, למעשר סאין עשרה שהפריש
ה"א), פ"ז (למעלה המעשרות כסדר ראשון, למעשר סאין
ראשון, מעשר שחובת ללמדנו, בא המשנה לשון ושינוי
שני  מעשר לו הקדים אם אף בעינו, נשאר - עשרה להפריש

שם'). אנשי ב'תוספות אם 44)(ראה ודאי, בטבל אבל
פי"א  (להלן להתוודות יכול אינו לראשון, שני מעשר הקדים

הי"ג). שני מעשר "מהו 45)מהל' שם: ב'ירושלמי'
ראשון  במקום הכרי) של בדרומו או בצפונו =) שני ליקבע
להקדים  התירו שלא לומר שאפשר ראשון, מעשר קודם =)
כתקנת  במעשר, הפריש אם אלא לראשון שני מעשר
שאול  בר יוסי רבי התירו), לא בלבד בקביעות אבל חכמים,
הדא  וכו' שני וקבע צא ליה, אמר פירי. אריסיה ליה אייתי
השולחן', ('פאת ראשון" במקום שני לקבוע שמותר אמרה

אחרת). שפירש שם הגר"א בביאור פ"ה 46)וראה שם
הי"ב 47)מ"א. ולהלן שם). המשניות, (פירוש עםֿהארץ

עיי"ש. חבר, שחובתה 48)בנחתום מעשר תרומת הקדימו
בעיסה. אחרֿכך שחובתה לחלה חלה 49)בגורן, הקדימו

"ראשית", בו נאמר שלא שני למעשר "ראשית" שנקראת
('ירושלמי' חלה של לחובתה קודם באה שחובתו אףֿעלֿפי

הגר"א). וביאור שם,

.ÊÔÎÂ50ÔÈÓÊn‰51B¯·Á ˙‡52BÏˆ‡ ÏÎ‡iL53, ¿≈««¿ƒ∆¬≈∆…«∆¿
‡e‰Â54˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡55·¯ÚÓ ¯ÓB‡ - ¿≈«¬ƒ««««¿≈≈∆∆
˙aL56‡e‰ È¯‰ ¯ÁÓÏ LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó : «»«∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»¬≈

¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ«¬≈¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈
¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈeOÚ»¿««¬≈«¿»«»«¬≈
ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,BÓB¯„a B‡ BBÙˆa ÈL≈ƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿À»«

˙BÚn‰57ÈtÓ .58el‡ ÌÈ‡z ˙B˙‰Ï Ì„‡Ï ¯znL «»ƒ¿≈∆À»¿»»¿«¿¿»ƒ≈
È‡Óc‰ ÏÚ59È‡cÂa Ï·‡ .B˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60 ««¿«««ƒ∆≈ƒ¿¬»«««

BÈ‡ -.B˙eL¯aL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰˙Ó ≈«¿∆∆»«»»∆ƒ¿

מ"א.50) פ"ז שהזמין.51)שם עםֿהארץ כלומר,
המעשרות.52) על המקפיד להלן.53)חבר, ראה בשבת,

פ"י  (להלן עםֿהארץ אצל להתארח שאסור ואףֿעלֿפי
('משנה  בו הקילו הזמינו, שכבר כיון - אֿה) הלכות

מ"ב). פ"ב שם כלומר,55)החבר.54)ראשונה'
אבל  דמאי, פירותיו כן ואם פירותיו, מעשר אם הוא מסתפק
כדלהלן. להתנות, יכול אינו - מעשר שאינו בו יודע אם

לבית 56) לילך יכול שאינו כיון התירו, השבת לצורך ודוקא
שם. ולעשר ה"ה.57)המזמין שם 58)כנ"ל 'ירושלמי'

יוחנן. רבי מדבריהם.59)בשם אלא שאינו 60)שאינו
מעושר.

.Á?„ˆÈk61B˙È·a Ï·Ë ÏL ÌÈ‡z ‰‡Ó BÏ eÈ‰ ≈«»≈»¿≈ƒ∆∆∆¿≈
CLÁz ‡nL ‡¯È˙Óe ,‰„Oa B‡ L¯„n‰ ˙È·a ‡e‰Â¿¿≈«ƒ¿»«»∆ƒ¿»≈∆»∆¿«

˙aLa ¯OÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â62È‡L ÌÈ‡z ÈL :¯ÓB‡ - ¿≈»¿«≈¿«»≈¿≈¿≈ƒ∆¬ƒ
LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú63È‡L ¯OÚÂ ;‰Óe¯z Ô‰ È¯‰ »ƒ¿«¿ƒ¬≈≈¿»¿∆∆∆¬ƒ

È‡L ÚL˙Â ;ÔBL‡¯ ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈ƒ¿≈«∆¬ƒ
LÈ¯ÙÓ ¯ÁÓÏe .ÈL ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈≈ƒ¿»»«¿ƒ

ÏÎB‡Â64. ¿≈

דבר 61) על בוודאי, מפריש כיצד כלומר, מ"ה. פ"ז שם
בשבת 62)שברשותו. ומעשרות תרומות מגביהין שאין

אסורה, בלבד שם קריאת ואפילו הי"ד). שבת מהל' (פכ"ג
(בשבת  שאמרו ממה נראה וכן עלֿידיֿזה. מתקן שהוא כיון
מתוקן", ותקנו עבר שאם שבת, אצל הוא מוכן "טבל מג.)
ותקנו  עבר ש"אם אלא בשבת להפריש היתר שום שאין הרי

(רדב"ז). בהלכה 63)מתוקן" (ראה ליתא [ו"למחר"
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קלה xyrn zekld - mirxf xtq - elqk g"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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(ראה  הנוסחאות רוב לפי שם במשנה הוא וכן הקודמת).
הקודמת, בהלכה שרק פישל) הערי מכון הוצאת במשנה,
להפריש  עתיד "שאני אומר: לשבת, אצלו כשהזמינו
הזמינו. למחר רק שהרי אחר, לזמן ולא למחר, - למחר",
שירצה]. זמן בכל להפריש בידו שלו, שהטבל כאן, אבל

שבדבר 64) לפי אסור, - אחרֿכך ולהפריש לאכול אבל
רבינו  ולדעת ברירה", "אין פוסקין אנו התורה מן שהוא
וראה  התורה. מן הוא אילנות מעשר ה"ט), פ"א (למעלה

המשנה. בפירוש

.ËCÈ¯ˆÂ65¯Á‡ BÊ LÈ¯ÙnL ‰ÚLa ÂÈ˙ÙOa LÁ¯Ï ¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»»∆«¿ƒ««
Ï·ËÂ .B‡z ÌÈc˜‰ È¯‰L ,˙aLa Ôw˙Ók BÈ‡Â ;BÊ66 ¿≈ƒ¿«≈¿«»∆¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆∆

˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰Ê È‡z ÂÈÏÚ LiL67Ì„˜ ∆≈»»¿«∆À»¿«¿¿¿«»…∆
LÈ¯ÙiL68¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ‰Ê „ˆa ÂÈÈÚ Ô˙BÂ .69. ∆«¿ƒ¿≈≈»¿«∆¿≈∆«¿»

רבי 65) בשם ז) שבהלכה דמאי (בדין ה"א שם 'ירושלמי'
כל  על בלחש שאומר היינו שפתיים, [ורחישת יוחנן.
משה'), ('פני אתמול שהתניתי התנאי כפי והפרשה: הפרשה
בשבת]. עכשיו מפריש כאילו ייראה כן, לא שאם

זעירא.66) רבי בשם ה"ה, שם אףֿעלֿפי 67)'ירושלמי'
שאסור  כיון בשבת, לטלטלו אסור תנאי, עליו שאין שטבל

הי"ט). שבת מהל' (פכ"ה לתקנו,68)באכילה שבידו כיון
מאחר 69)כנ"ל. בשבת, כמתקן [ואינו שם. 'ירושלמי'

שום  בה שאין (ובהפרשה כנ"ל מאתמול, תנאו שהקדים
למעלה  וראה מחשבה, בה מועיל אם רבינו הזכיר לא תנאי,
הנ"ל, כבהפרשה בשפתיו, לרחוש הצריכוהו לא וכאן ה"ד).
בשבת. כמפריש נראה אינו עיניו, נותן אלא שאינו שכיון
סומך", הוא שבלבו התנאים "על ה"ו: פ"י להלן מפורש וכן

.[25 לשורה 225 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא ועי'

.ÈÔ˙70B˙BzLÏ ÒBk ı¯‡‰ ÌÚ BÏ71¯ÓB‡ -72‰Ó : »««»»∆ƒ¿≈«
,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ ÒBk‰ ÈÏeLa ¯iLÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ¿«≈¿≈«¬≈«¬≈
ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»
ÈL ¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈««¿»«»«¬≈≈ƒ
‰˙BLÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÒBk‰ ÈÙa¿ƒ««¬≈¿À»««»¿∆

ÒBk‰ ÈÏeLa ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ÁÈpÓe73. «ƒ«¿≈¿««¬≈¿≈«

אצלו 70) לאכול שהזמינו לה"ז, המשך וזהו מ"ב. שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן שבת, מערב והתנה  בשבת

לו 71)שם. הזכיר ולא לאכול, שהזמינו [שאףֿעלֿפי
לומר  אפשר שהיה אףֿעלֿפי בשתיה, גם הקלו - שתייה
ה"ז), (למעלה שלו שאינו בדבר בדמאי להתנות התירו שלא
מערב  לו הקנהו כאילו הוא שהרי שהזמינו, בדבר אלא

הסמוכה]. בהלכה וראה ממה 72)שבת, חוץ בשבת,
אלא  כן אמרו [ולא שם). המשנה, (פירוש שבת בערב שאמר
אבל  כדלהלן, משייר, אלא במעשה מפריש שאינו בדמאי,
התירו  לא ה"ח), למעלה (ראה במעשה שמפריש ודאי בטבל

כמתקן]. שנראה בשבת, אלא 73)לומר שאינו שבדמאי
למפרע, הדבר הוברר כלומר: ברירה", "יש אמרו מדרבנן,
בטבל  אבל ההפרשה. לפני אף זה סמך על לאכול ומותר
התורה  מן שהוא שבדבר מפני כן, לעשות יכול אינו ודאי,

ה"ב. ופ"ז שם, למעלה ראה ברירה", "אין אמרו

.‡È‰˙Ó - ˙aLa ˙BzLÏ B¯·Á BnÊ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿¬≈ƒ¿¿«»«¿∆

„ÚÒiL ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙aL ·¯ÚÓ ‰Ê È‡˙kƒ¿«∆≈∆∆«»«»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿«
BÏˆ‡74ÔÎÂ .75ÏÚBt76- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ∆¿¿≈≈∆≈«¬ƒ¿««««ƒ
B˙Á‡ ˙¯‚B¯b ÏË77‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ÚL˙Â BÊ :¯ÓB‡Â ≈¿∆∆««¿≈¿≈««»«¬∆»

‰‡n‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÈeOÚ78BÊÂ ;ÏÎ‡Ï „È˙Ú È‡L ¬«¬≈««≈»∆¬ƒ»ƒ∆¡…¿
;‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ¯OÚ‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z - ˙Á‡‰»««¿««¬≈«»∆∆«»«¬∆»

¯OÚ‰ ‡e‰ ÈL ¯OÚÓe79‡e‰ È¯‰Â ,˙BB¯Á‡‰ «¬≈≈ƒ»∆∆»«¬«¬≈
,Ô‰ÎÏ LÈ¯Ù‰L ˙¯‚B¯b‰ Ô˙BÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ¿À»««»¿≈«¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿…≈

ÈL ¯OÚÓ ÈÓc BÓˆÚÏ LÈ¯ÙÓ ÏÚBt‰Â80È‡zL ; ¿«≈«¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈≈ƒ∆¿«
ÏÚa ÏMÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‰È‰zL ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿∆¿««¬≈ƒ∆««

˙Èa‰81ÏÚBt ÏMÓ ÈL ¯OÚÓe ,82. ««ƒ«¬≈≈ƒƒ∆≈

הכוס,74) את לו במזגו שהקלו כשם כלומר: [לאכול.
לו  בנתנו הקלו כן זֿי), הלכות (למעלה לאכול כשהזמינו
אכילתו  עם ששתייה אףֿעלֿפי לשתות, כשהזמינו לסעוד,
א]. יד, שבת ראה שתייתו, עם מאכילה יותר שכיחה

מ"ג.75) תורה),76)שם, מדין (ולא בתנאו שאוכל
וראה  ה"ט, פ"ה למעלה כמבואר במעשרות, שחייב

שם. שם', אנשי ו'תוספות ישראל' כלומר,77)ב'תפארת
בשבת. ולא בחול מדובר כאן כי עכשיו, מפריש

מהם 78) שאחת פי על ואף מאה. הם המעשר עם כלומר,
תמורתה  אוכל הוא הרי - לכהן ונותנה מעשר תרומת היא
מאה. בסךֿהכל הרי כדלהלן, הבית, בעל משל

פ"ז 79) למעלה ראה "התשע". אלא דוקא, לאו "העשר"
שני". מעשר "ותשעה הפירות.80)ה"א: עליהם לחלל

תמורת 81) הבית, בעל משל אחרת גרוגרת אוכל הוא שהרי
רבי  כדעת שם, משנה למעלה. ראה לכהן, שנתן זו גרוגרת
יוסי  רבי בא שם, המשנה בפירוש רבינו דעת ולפי יוסי.

תנאֿקמא. דברי (פ"ח 82)לפרש שם התוספתא לשון
.(102 14 עמ ליברמן הוצאת

.·ÈÌÈÓBzÁp‰83LÈ¯Ù‰Ï ÌÈÓÎÁ Ìe·iÁ ‡Ï - ««¿ƒ…ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ ÈL ¯OÚÓ84,„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ , «¬≈≈ƒƒ«¿«∆»¿««¬≈ƒ¿«

‰lÁ‰ ÌÚ ‰¯‰Ëa ‰pLÈ¯ÙiL È„k85Á˜Bl‰Â . ¿≈∆«¿ƒ∆»¿»√»ƒ««»¿«≈«
ÙÓ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯86¯ÎBÓa «¿ƒ«¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

B˙eÁ Á˙t ÏÚ B‡ B˙eÁa87¯ËÏÙÏ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;88 «¬«∆«¬¬»«≈¿«¿≈
¯ËÏÙÏ ‰ÎeÓq‰ ˙eÁa B‡89Û‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - «¬«¿»¿«¿≈«»¿«¿ƒ«

.ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ

מ"ד.83) פ"ב שם המעשרות. על הנאמנים האופים
תמיד 84) אותם נוגשים עליהם הממונים שהשוטרים מפני

ע"פ  שם, המשנה (פירוש חכמים עליהם הקלו בזול, למכור
ט.). ביומא הנחתום 85)הגמרא בטומאה, נעשתה אם

להוזיל  אותם מכריחים שהשוטרים מפני הכל, מן פטור
חכמים  חייבו בטהרה, נעשתה אם אבל למעלה), (ראה
שם, ('ירושלמי' בינתיים תיטמא שמא שחששו לנחתום,
ה"א. ביכורים מהל' פ"ו להלן וראה יוחנן). רבי לדעת

שם.86) ו'ירושלמי' פ"ג, שם נוגשים 87)תוספתא שאז
כנ"ל. בזול, שימכור השוטרים נוגשים 88)בהם אין שאז

השולחן'). ('פאת לה.89)בהם בסמוך שנמצאת

.‚ÈÌÈL90Ô‰ÈÓ¯k e¯ˆaL91˙Á‡ ˙b CB˙a92, ¿«ƒ∆»¿«¿≈∆¿«««
Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ì‰Ó „Á‡‰Â¿»∆»≈∆≈∆¡»««««¿««ƒ
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B˜ÏÁ ÏÚ ÔÓ‡p‰ ‰Ê ¯OÚL93B˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Lk - ∆ƒ≈∆«∆¡»«∆¿¿∆≈∆¿
˜ÏÁ ÏÚ È‡Óc ¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ«»¿«¿ƒƒ∆«¿«¿««≈∆

ı¯‡‰ ÌÚ94‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .95ÏËBÂ , «»»∆≈«»∆¡»¿∆¡»¿≈
LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ‚Ï ÌÈ˙‡Ó BÈˆÁa96‚Ï epnÓ ¿∆¿»«ƒ…«ƒ¬≈∆«¿ƒƒ∆…

¯OÚÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z „Á‡97„‚k ,ÈL ¯OÚÓ ∆»¿««¬≈¿∆∆«¬≈≈ƒ¿∆∆
‚Ï ‰‡n‰98‰lÁz È‡cÂ ÏL ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ; «≈»…∆¬≈ƒ¿ƒ««¬≈∆««¿ƒ»

LÈÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙ba eÎ¯cL Ïk ÈˆÁ ÏÚ99B‡ «¬ƒ»∆»¿««¿≈ƒ»»¿ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ LÈ¯ÙÓ - ÚÈ·¯100. ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ∆¿

מ"ז.90) פ"ו כרמו.91)שם את איש כלומר,92)איש
אחת. גת בתוך ענביהם בטרם 93)דרכו ענביו על כלומר,

חבירו. ענבי עם שנטל,94)עירבם חלקו חצי על כלומר,
יינות  שנתערבו כיון שהרי כדלהלן, שוים, היו חלקיהם אם
מעושר  בוודאי מעורבת יין טיפת שכל נמצא החלקים, שני
מיין  יותר, בחלקו נפלה שמא חשש אין ולכן מעושר, ובספק

ראשונה'). ('משנה היוצא 95)חבירו שהיין ענבים נתן זה
חבירו. וכן לוג, מאתים המעשרות.96)מהן על הנאמן

הי"א.97) למעלה וראה "תשע", אלא דוקא לאו "עשר"
דמאי,98) וחציה ודאי מעושרת חציה יין, טיפת כל שהרי

יג:). השנה (ראש בילה" "יש - וביין שחלקו 99)כנ"ל.
להיפך. או שליש, שני חבירו וחלק כלומר,100)שליש

רבינו  שדעת ואף בתערובת. חבירו כמות חשבון לפי
מהל' פ"א (למעלה מדבריהם הזה בזמן ומעשרות שתרומות
היה  כן ואם ברירה", "יש אמרו: ובדרבנן הכ"ו), תרומות
שעישרו  חלקו את שקיבל למפרע הדבר שהוברר לומר, לנו
"ברירה" אומרים אין - חבירו ענבי עם שעירבו קודם ודאי,
שאומרים  שניהם, של התבואה היתה כשלכתחילה אלא
לקבל, מהשותפים אחד כל עמד זה שחלק למפרע שהוברר
"ברירה" לומר אין - ונתערבו מחולקים היו אם אבל
ובהל' הי"ד, פ"ו למעלה וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות

וצ"ע. ה"כ, שם תרומות

ה'תש"פ  כסלו י"ט שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר

חבר  בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת אשתו או
שנתן  ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ
את  להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל

.‡˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙B¯t eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4¯ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó7ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡B·iLÎe .ÌÈa¯a el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈ¯·c ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÂ ÌÈa¯a el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ ¯ÓBÏ ÂÈ˙B¯t ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי שעל כלומר,

דמאי. פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין
מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת ולא 7)על קמא כתנא שם, משנה

התירו  לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב"א לדעת

או  להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה".
בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן,
מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם

הארץ]. עם הוא הרי כראוי מקבל 10)פירותיו הוא ואז
נאמנות. חזקת

.·ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈ¯ˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
- [BzL‡Â] ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÂÈ¯Á‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙B¯t ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È¯‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈
ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ

"תלמיד 11) טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.‚BzL‡ B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙a13Bc·ÚÂ ,¯·ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL15˙·e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

¯kÓpL Bc·ÚÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ ¯·Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿
ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L ¯·Á ÏL Bc·Ú17- ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆

eÈ‰L ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bc·Ú B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»
BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :¯·Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈

ı¯‡‰ ÌÚk Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈ ;¯·Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.„ÂÈ„·ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
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ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ
Ô‰Èt ÏÚ21.¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.‰ÌÈÁ˜BÏ - ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó - ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰¯‡Ó ‡B·˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»

מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.Â¯·Á LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe ¯OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ ¯·Á ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
.¯OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - B˙cÚÒa B‡ ı¯‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»

‡‰ ÈnÚ ÌÚ ·ÒÓ e‰e‡¯˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡ - ı¯ »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«
BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ¯·Á‰ ‡nL ,˙¯OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ

CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.ÊÏÚ CÓBÒÂ ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«
Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ

‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Ï·‡ .¯Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆
‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ ¯Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆

ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ·ÒÓ ‰È‰L ¯·Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ·‡ ‡nL ,˙¯OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי שאינו

.ÁÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡Â ¯·ÁÏ ‰ÚÓ Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«»»¿»≈¿»««ƒ
‡˜ÒeÏ‚ B‡ ˙Á‡ ˜¯È ˙c‚‡31BÏ Á˜BÏ - ˙Á‡32 ¬À«»»««¿¿»««≈«

Ì˙Ò33¯OÚlÓ ¯eËÙe34‰Ún‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â .35- ¿»»ƒ¿«≈¿ƒ∆¡ƒ∆«»»
¯OÚÏ ·iÁ36¯·Á‰ L¯t Ì‡Â .BÏ ‡È·È Ck ¯Á‡Â «»¿«≈¿««»»ƒ¿ƒ≈≈∆»≈

È‡L BÊ ‰c‚‡ :ÈÂÁÏ ¯Ó‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò ÔÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¿»∆»»««∆¿»ƒ¬À»∆¬ƒ
ÈÓˆÚÏ - BÊÂ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡ È¯·ÁÏ - EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿«¬≈ƒ¬ƒ∆»¿¿«¿ƒ
,d¯OÚÏ ·iÁ - BÓˆÚÏ Á˜lL BÊ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡¬ƒ∆»∆»«¿«¿«»¿«¿»
Ì‡Â .d¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - B¯·ÁÏ Á˜lL BÊÂ¿∆»««¬≈≈»ƒ¿«¿»¿ƒ

e·¯Ú˙37B¯·Á ÏL ‰‡Óa BlL ˙Á‡ ‰·¯Ú˙ elÙ‡ , ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»¿»««∆¿≈»∆¬≈
ÏML B¯·ÁÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡Óc Ïk‰ Ôw˙Ó -BÁ ¿«≈«…¿«¿««»ƒ≈«¬≈∆¿»

BÏ ÁwÏ38. ƒ«

היטב.31) מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם מעם
עבורו,33) ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו

כמו  בשבילי וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח

הגלוסקא 34)בסיפא. היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים
ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי בשליחותו, עבורו שלקח

הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ עם כאילו זה שנתן 35)והרי
הארץ. עם הוא 36)לו הרי שלו במעה שקונה שכיוון

נותן  הוא הרי הארץ, לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה
ואסור. דמאי יג.37)לו הלכה ט פרק למעלה ראה

"ברירה". אומרים אין במאה,38)שבנתערבו בטל ואינו
לתקן. שאפשר מאחר

.ËLÓÁ eÏ ‡·‰Â ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿∆»≈¿»≈»»≈
‡È·‰Â ,˜¯È ÏL ˙Bc‚‡39BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¬À∆»»¿≈ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

Ô˜ÏÁ ÏÚ ‡l‡ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ô‰aL ÌÈ¯·Á -¬≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ¿«≈∆»«∆¿»
„·Ïa40·ea¯Úa Ô‰Ï ‡È·‰ .41Ì‰aL ÌÈ¯·Á - ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿¬≈ƒ∆»∆

Ïk‰ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ42. ¿ƒƒ¿«≈«…

הארץ.39) עם 40)מעם של חלקו על אחראים הם שאין
מכן 41)הארץ. ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כלומר,

זה. באופן ברירה אומרים שאין אצלו, שלא 42)נתערבו
הארץ. לעם דמאי כנותנים יהיו

.ÈÌÈ‡z ÈÏ ËwÏÂ ‡ˆ :¯·ÁÏ ¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«¿»≈≈¿«≈ƒ¿≈ƒ
È‡¯Ú ¯·Á‰ Ô‰Ó ÏÎB‡ - È˙‡zÓ43Ô¯OÚÓe ,44 ƒ¿≈»ƒ≈≈∆∆»≈¬«¿«¿»

È‡Óc]45BÏ Ë˜ÏÏ ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯·Á‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .[46, ¿«¿ƒ»«∆»≈¿«»»∆ƒ¿…
ÏÎB‡ ¯Á‡‰ ‰Ê - ¯Á‡ ¯·Á ÚÓLÂ47CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¿»«»≈«≈∆»«≈≈¿≈»ƒ

˙ÁzÓ Ôw˙Ó BÈ‡L ¯·„ ‡ÈˆBÓ ¯·Á‰ ÔÈ‡L ;¯OÚÏ¿«≈∆≈∆»≈ƒ»»∆≈¿À»ƒ««
ÏÚ Û‡ .¯Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰L B˙˜ÊÁÂ ,B„È»¿∆¿»∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«≈««

Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ÌÈ¯·Á e„LÁ ‡lL Èt48È„k , ƒ∆…∆¿¿¬≈ƒƒ¿…∆…ƒ«À»¿≈
.ÔÈÓ¯Bz ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙlÓ ÏBLÎn‰ ˜lÒÏ¿«≈«ƒ¿ƒƒ¿≈«»»∆¿ƒ

כמכר.43) למעשר קובעת המתנה אין הוא 44)שהרי אם
קבע. לאכול שם:45)רוצה בעירובין הר"ח כגירסת

מהן " אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו האומר
עראי  מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי
רבינו  השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין
שכשם  נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא
לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו
כמו  הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה
אם  ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן
זה  הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר
אינו  "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
שבעל  ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא
זמן  שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר הפירות
דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט
עד  מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם והמדובר
שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה

שי  עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר שמילא זה ידע
וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, לעם 46)את כלומר,

רשות.47)הארץ. הארץ עם לו נתן כלומר,48)אם
ש"אין  לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת
חכמים  לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין

בלבד.

.‡ÈÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ49ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â50 À»¿«¬ƒ∆»¬ƒƒ¿∆»¿ƒ
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È‡Óc51Ì‡ ,Á¯B‡‰Â BÓˆÚ ÈÚ‰Â .ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿∆»ƒ«¿¿»≈«ƒ
.ÔÈw˙Ó - Ôw˙Ï eˆ»̄¿«≈¿«¿ƒ

רק 49) שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי אפילו
עמיֿהארץ. עניים בפני דלת נועל אתה ואף 50)לחבירים,

עניים. הם כאן הם, עשירים עמי 51)שבביתם שרוב
מצוות  עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ

האורחים. והכנסת הצדקה

·È.Ì˙Ò ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ È‡ab52Ì„‡ ÏkÓ53ÌÈ˜lÁÓe «»≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»¿«¿ƒ
Ì˙Ò54.Ôw˙È - Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â , ¿»¿»∆¿«≈¿«≈

העניים.52) עבור ואינם 53)מאכלים מעמיֿהארץ, אף
שקבלו  מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים
צדקה  הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ,
מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם
ייתן  ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה

לעםֿהארץ.54)יותר]". אף

.‚Èı¯‡‰ ÌÚ ‰ÏBÁÏ ÏÈÎ‡Ó ‰È‰L ¯·Á ‡ÙB¯55 ≈»≈∆»»«¬ƒ¿∆«»»∆
ı¯‡‰ ÌÚ ˙B¯tÓ56CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,B„È CB˙Ï Ô˙B - ƒ≈«»»∆≈¿»¬»…¿

ÂÈt57B„È CB˙Ï elÙ‡ - ‡ÙB¯ ÏL È‡Óc‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»»«¿«∆≈¬ƒ¿»
CB˙Ï elÙ‡ - È‡cÂ Ï·Ë ‡e‰L Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿≈ƒ»«∆∆∆««¬ƒ¿

.¯eÒ‡ B„È»»

מותר.שא 55) הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו ין
הרופא.56) של אסור 57)שאינם דרבנן שאיסור אף

אלא  גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה
פיו. לתוך בנותן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דמאי.1) לו ולשלוח לע"ה דמאי למכור שאסור יבאר

ועם  חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
ירק  נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ
בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו וככר
אצל  פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן

הגוי. אצל או הארץ עם

.‡ı¯‡‰ ÌÚÏ È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ¯eÒ‡2ÁÏLÏ B‡ »ƒ¿…∆«¿«¿«»»∆ƒ¿…«
È‡Ó„ BÏ3¯·c ÏÎ‡Ï ‰ÊÏ ÚiÒÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«ƒ¿≈∆¿«≈«»∆∆¡…»»

ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .¯eÒ‡‰4È„ÈÓÏ˙Ï B˙B‡ ÔÈÁlLÓe »»¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ5B‡ ¯OÚiL „Ú ÏÎB‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ‡L ; ¬»ƒ∆≈«¿ƒ»»≈«∆¿«≈

.¯OÚÓ ‰fL ÔÓ‡ Ì„‡ BÚÈ„BiL „Ú«∆ƒ»»∆¡»∆∆¿À»

גסה,2) במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ"ג דמאי
להלן. ראה  שם.3)אסורים, המשפיעין 4)משנה היינו

הסמוכה. בהלכה ראה גסה, בדמאי,5)במדה ודוקא
מן  שאסור ודאי, בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו
פ"ו  (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח התירו לא התורה,

ו). הלכה

.·Ïk6ÔÈÚÈtLn‰7‰q‚ ‰cÓa8˙BBËÈq‰ ÔB‚k ,9 »««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿«ƒ
È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ - ‰‡e·z È¯ÎBÓe¿≈¿»À»ƒƒ¿…∆«¿«

BÁlLÏe10‰cn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓ ;11eÈ˜˙‰ , ¿«¿ƒ¿≈∆≈ƒƒ««ƒ»ƒ¿ƒ
‡e‰ BÏ eÁlzLpL ‰Ê B‡ Á˜Bl‰ ‰È‰iL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿∆«≈«∆∆ƒ¿«¿

È‡Óc ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰12‰cÓa ÔÈ„„Bn‰ Ï·‡ . ««¿ƒ«¿«¿«¬»«¿ƒ¿ƒ»
‰w„13‡ÏÂ ,LÈ¯ÙÓ ‡e‰ - ¯kzOÓ ¯ÎBn‰Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ¿…

ÁÏLÈ ‡ÏÂ ¯kÓÈ14.Ôw˙Ó ‡l‡ ƒ¿…¿…ƒ¿«∆»¿À»

דֿה.6) משניות פ"ב וימכרו 7)שם המדה על המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה הסמוכה.8)במדה בהלכה ראה

שם).9) המשנה (פירוש גסה במדה רבים מאכלים המוכרים
בסמוך.10) ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. לתלמיד
מן 11) יותר הקונה ויקח בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו

(שם). לו לעם 12)הראוי אבל חכם. לתלמיד ודוקא
ועיין  למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ,
וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשיֿשם תוספות

חלקו 14)חנונים.13) לא - משתכר אינו שבמתנה אף
בזה. חכמים

.‚‰nÎÂ15ÁÏ·e ,‰‡Ò ÈˆÁ - L·Èa ?‰q‚ ‰cÓ ‡È‰ ¿«»ƒƒ»«»¿»≈¬ƒ¿»¿«
.Ál‰ ¯·„ B˙B‡Ó ¯È„ ‰ÂL ˙˜ÊÁnL ‰cÓ -ƒ»∆«¬∆∆»∆ƒ»≈»»««

ה.15) משנה שם

.„ÈlÒ16ÌÈ˙ÈÊ17Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯È ÏL ˙Bt˜Â ÌÈ·ÚÂ «≈≈ƒ«¬»ƒ¿À∆»»««ƒ
‰¯ÒÎ‡ Ô¯ÎBÓ ‡e‰L18È‡Óc Ô¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ -19. ∆¿»«¿¿»»¿»¿»¿«

שם.16) המשנה בפירוש כתב וכן יוסי, כרבי ולא שם,
שלמה).17) (מלאכת שם במשנה אחרים ספרים כנוסחת
(פירוש 18) לו שיזדמן כפי אלא ומדה, שיעור בלי כלומר,

ובהגהות  ב הלכה מכירה מהלכות בפי"ג וראה המשנה).
שם. כשיעור 19)מיימוניות מוכר שאינו כיון שיתקנם, עד

שם). ראשונה (משנה למעלה האמורה גסה מדה

.‰¯Ó‡20Ô‰Ó „Á‡21ÔÈa ,el‡‰ ˙B¯t‰ Ôw˙e ‡Ba : »«∆»≈∆¿«≈«≈»≈≈
‰w„a ¯ÎBÓ ‰È‰L22‰q‚a B‡23LÈ¯ÙÓ ¯ÎBn‰ - ∆»»≈¿«»¿«»«≈«¿ƒ

‰Ê ¯·„Â .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Á˜Bl‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿«≈««¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»»∆
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡z24. ¿«≈ƒ

יהוצדק,20) בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי של מימרא
שם. להלן.21)בירושלמי ראה הלוקח, או המוכר

בתיקון,22) להשתתף הסכים והלוקח לתקן, המוכר שעל
הפירות. ונתקן בא לו: לתקן 23)ואמר הלוקח שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר להשתתף הסכים והמוכר
ההפרשה,24) על שניהם הסכמת שבאה אףֿעלֿפי כלומר,

מעשר  תרומת אלא חצי, וזה חצי זה יתן אומרים: אין
יא]. הלכה פ"ט למעלה [וראה ללוקח שני ומעשר למוכר

.Â¯·Á25ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ı¯‡‰ ÌÚÂ26 »≈¿«»»∆∆»¿∆¬ƒ∆«»»∆
‡e‰ ÏBÎÈ -27¯ÓBÏ28ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË : »«…«»ƒƒ∆ƒ¿

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt29ÔÈÈ ‰z‡ , ¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï·‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…

ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È30‰z‡ ÏË , …«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»
L·i‰ È‡Â Ál‰31È‡Óc ¯ÎBÓ ‰fL ÈtÓ ,32. «««¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆∆≈¿«

פ"ו.25) ותוספתא ט, משנה פ"ו ופירות 26)שם
דמאי. - עםֿהארץ.28)החבר.27)שהורישם לאחיו

"ברירה"29) אומרים אנו מדרבנן, שהוא שבדמאי מפני
הוברר  כלומר, יג). הלכה ופ"ט יד, הלכה פ"ו למעלה (וראה
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כאן  ואין אחיו, של חלקו וזה חלקו שזה למפרע הדבר
לעםֿהארץ. דמאי אמרו 30)מכירת לא מינים שבשני

שם. פ"ו למעלה וראה הם 31)"ברירה", ממש ויבש שלח
ביותר  משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני
בירושלמי  ועיין נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי

ב). הלכה פ"ג החצי 32)פאה מהם אחד לכל שיש כיון
חיטים  אתה טול לעםֿהארץ החבר וכשאומר ומין, מין בכל
לו  מוכר נמצא היבש, ואני הלח אתה טול או שעורים ואני

ממנו. שמקבל זה תמורת לח חצי או חיטים חצי

.ÊÈÓ33˜¯È ‡OB ‰È‰L34‰ˆ¯Â ,B‡OÓ ÂÈÏÚ „·ÎÂ ƒ∆»»≈»»¿»«»»«»¿»»
‡Ï - B‡OnÓ Ï˜‰Ï È„k C¯c‰ ÏÚ epnÓ CÈÏL‰Ï¿«¿ƒƒ∆««∆∆¿≈¿»≈ƒ«»…

¯OÚiL „Ú CÈÏLÈ35ÈnÚÏ ‰Ï˜z ‡‰z ‡lL È„k , «¿ƒ«∆¿«≈¿≈∆…¿≈¿»»¿«≈
.È‡Ó„a B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L ı¯‡‰»»∆∆¿ƒƒ¿«

ולא 33) וכחכמים פ"ד, שם בתוספתא וכן ב. משנה פ"ג שם
יוסי. (רע"ב 34)כרבי למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי של

להלן. וראה אלא 35)שם), ממעשר, פוטר אינו שהפקר
פוטר  אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם
מהלכות  פ"ח המלך בשער וראה כ). הלכה פ"ג (למעלה

דמאי. של ד"ה ה"ב, לולב

.ÁÁ˜Bl‰36˜eM‰ ÔÓ ˜¯È37CLÓe38Èt ÏÚ Û‡ , «≈«»»ƒ«»«««ƒ
ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ „„Ó ‡ÏÂ Ï˜L ‡lL39CÏÓÂ , ∆…»«¿…»«¿…»«»ƒ¿ƒ¿«

˙eÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï40¯OÚiL „Ú ¯ÈÊÁÈ ‡Ï -41. ¿«¬ƒ¿«««¬…«¬ƒ«∆¿«≈

שם.36) ותוספתא מעםֿהארץ.37)משנה כלומר,
להחזיר,38) מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף הוא כן

א. הלכה פ"ה למעלה קנה.39)וראה - שמשך שכיון
להחזיר,40) יכול אינו דעתו בלי אבל החנות, בעל מדעת

אנשיֿשם). (תוס' כנ"ל המקח, חל בירושלמי 41)שהרי
אחת  דמי נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם
וראה  שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ומתקן". מהן

שם. למעלה

.Ë‡ˆBn‰42˙B¯t43C¯ca44ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡ : «≈≈«∆∆ƒ…«¿ƒƒ
Ô‰Èz·Ï45¯OÚlÓ ¯eËt -46eÚa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ¿»≈∆»ƒ¿«≈∆¬«ƒ…ƒ¿¿

˜eMa ¯kÓÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ47el‡ È¯‰ - ¿«¬≈¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…«¬≈≈
Ó„È‡48‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓe ;49È‡Óc -50. ¿«∆¡»¿∆¡»¿«

כב.42) הלכה פ"ג למעלה וראה י. משנה פ"ב מכשירין
להלן.43) וראה מלאכתם, וזכה 44)שנגמרה הפקר, שהם

לבית 45)בהם. שיכנסו עד עראי באכילת מותרים שהם
ב). הלכה (משנהֿלמלך).46)(שם עראי אוכלם אם

שם).47) (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים שהם
כדין 48) "דמאי", רבינו: ופירשה "חייב", שם: במשנה

אינו  ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ. של פירות
מלאכה  גמר לאחר אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא
בתוספתא  וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו

.658 עמ' לשוק,49)כפשוטה מכניסים חצים כלומר,
לבית. ספק 50)וחצים הוא, ספיקא שספק אףֿעלֿפי

עשרום  שמא לשוק, מכניסים אם ואף ופטור, לבית מכניסים
כדלהלן  ספיקא, בספק גם החמירו בדמאי מכלֿמקום -

בכסףֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה

.ÈÔÏË51ÔÏÎ‡Ï52ÚÈˆ‰Ï CÏÓÂ53‡‰LÈ ‡Ï - ¿»»¿»¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ«…¿«∆
¯OÚiL „Ú Ô˙B‡54‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , »«∆¿«≈¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï55e„·‡È ‡lL ‰lÁzÓ ÌÏË Ì‡Â .56È¯‰ - «¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆……¿¬≈
BÏˆ‡ Ô˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê57B‡ ÔÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL „Ú ∆À»¿«»∆¿«∆ƒ¿∆¿»¿»
Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔÁÏLÏ58È‡Óc Ô˙B‡ ¯OÚÈÂ ,59. ¿»¿»¿»¿»ƒ«≈»¿«

ג.51) משנה פ"ג בדרך,52)דמאי פירות המוצא כלומר,
בהם. זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה

אצלו.53) בסוף 54)להשהותם להלן רבינו מדברי
מכניסים  שרוב במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה
שוודאי  לבת, מכניסים שרוב במקום מצאם אם אולם לשוק.
מעשרם  ו), הלכה ופ"ה כב, הלכה פ"ג (למעלה נתעשרו לא
קבע. יאכלום שמא - לבית הכניסום שלא אף ֿעלֿפי ודאי,

הבית.55) לבני כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין ולא
לעשר 57) חייב ולמדו ואינו לעצמו, אותם נוטל שאינו לפי ,

"עשר  כב): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי כן
ואי  מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר

אחרים". משל מעשר במדה 58)אתה אפילו הארץ לעם
אֿב. הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר רוב 59)גסה, אם

למעלה. ראה בשוק, למכור מכניסים

.‡È˙·È˜60˜¯È61‰pba ˙‡ˆÓp‰62‰¯eËt BÊ È¯‰ - ¿ƒ«»»«ƒ¿≈«ƒ»¬≈¿»
È‡Óc‰ ÔÓ63- ˙Èaa ˙‡ˆÓp‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ . ƒ«¿«¿∆««««ƒ«ƒ¿≈««ƒ

˙·iÁ64‰tL‡‰ Èab ÏÚL .65ÌB˜Ó ÏÎa -66˙¯zÓ67. «∆∆∆««≈»«¿»¿»»À∆∆

הלכה 60) פי"א תרומות בירושלמי וראה פ"ד. שם תוספתא
שם. סיריסליאו הר"ש גירסת לפי ירק 61)ד, עלי

שנתלשו. הגננים.62)מקולקלים שתלשום
ביותר,63) המעופשים את אלא מקנבים אינם שהגננים

תרומות  מהלכות בפי"א למעלה ראה לזרים, המותרים
י. המעופשים 64)הלכה אפילו מקנבים בתים שבעלי

בנקל.65)קצת. ליטלה שאפשר גבה, על אפילו כלומר,
[וכלֿשכן 66) אשפה ואפילו בתים. בעלי של אפילו כלומר,

יב.]. חולין עיין שבשוק. עליה 67)אשפה אין שמעתה
אוכל. שם

.·ÈÔ˙Bp‰68˙È˜cÙÏ69- BÏ ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï «≈¿À¿»ƒ¿«≈¿∆¡
dÏ Ô˙B ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ70‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , ¿«≈∆∆≈»¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï71ÈtÓ ,‰pnÓ ÏËB ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓe , «¬≈ƒ¿«≈∆∆≈ƒ∆»ƒ¿≈
[‰Êa] ‰Ê ÏL ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ ‡È‰L72Ï·‡ .73 ∆ƒ¬»¿«¬ƒ∆∆»∆¬»

dÒ¯‡L ÔÈa dza ‡OpL ÔÈa ,B˙BÓÁÏ Ô˙Bp‰74B‡ , «≈«¬≈∆»»ƒ»≈∆≈¿»
‡Ï LLBÁ BÈ‡ - ÏM·Ï ÏÈL·˙Â ˙BÙ‡Ï ˙t BzÎLÏƒ¿∆¿«∆¡¿«¿ƒ¿«≈≈≈…

¯OÚÓ ÌeMÓ75˙ÈÚÈ·L ÌeMÓ ‡ÏÂ76dÈ‡L ÈtÓ , ƒ«¬≈¿…ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆≈»
ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78ÔÓÊa ? ¬»¿«¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

‰¯„wÏ ÔÈÏ·˙Â ‰qÚÏ ¯B‡O dÏ Ô˙pL79Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«»¿»ƒ»¿¿»ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙B¯OÚÓ ÌeMÓ LLBÁ - Ô˙ ‡Ï80ÌeMÓ LLBÁÂ …»«≈ƒ««¿¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L81,¯eÒ‡ - ‰hÓL ˙L ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe . ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿ƒ»»
‡e‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ¯B‡O‰ ‡nL82. ∆»«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

ה.68) משנה פ"ג ומנהג 69)דמאי הפונדק. בעלת
מאכלו  אחד כל והתבשיל והבשר הקמח לה לתת הסוחרים

שם). המשנה (פירוש זה 70)ולחמו של מחליפה שהיא
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כדלהלן. אחראים 71)בזה, אנו "אין אומרים ואין
ו  שם. יוסי כר' ודלא מע"ש לרמאין", מהלכות בפ"ט אף

כאן  - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי נראה ז הלכה
טז  סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה כא שנותן ס"ק

הירושלמי). טורחת 72)ע"פ שהיא שכיון שם, משנה
היפה  את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו,
התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע את לאורח ולתת

החולקים 73) דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' על

שם.74) בירושלמי שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא
מעושרים. שאינם בספיחי 76)בדברים החליפה שמא

שמיטה  מהלכות בפ"ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית
הלכה  פ"ח (שם השביעית על נחשדו הארץ [ועמי ב. הלכה

ט]. הלכה פי"ב להלן וראה תמצא 77)י) לא שחמותו
דרך  וכן ובתן חתנן עבור לטרוח דרכן שכן לעצמה, היתר
שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח השכנים

שם.78) וחולין שם שמא 80)לתבשיל.79)תוספתא
תבלין  ויש דמאי, של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה
י, ס"ק יב סימן השולחן בפאת וראה במעשר. שחייבין
אינו  ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח שהאריך

מה 81)חושש. בכלל והן אלו, תיבות ליתא רומי בדפוס
וכו'. ולפיכך יח),82)שכתב: הלכה (פי"ג להלן וראה

דמאי. תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור

.‚ÈCÈÏBn‰83ÂÈhÁ84ı¯‡‰ ÌÚ ÔÁBËÏ85Ô‰ È¯‰ - «ƒƒ»¿≈«»»∆¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa86ÔÁBËÏ ÔÎÈÏB‰ .ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ BÈ‡L , ¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒƒ»¿≈

ÔÙÈÏÁ‰ ‡nL ,È‡Óc Ì‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¬≈≈¿«∆»∆¡ƒ»
ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ÌÈhÁa87ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰ ÔÎÂ . ¿ƒƒ∆«»»∆¿≈««¿ƒ≈∆«»»∆

È‡L ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -.ÔB„wt‰ ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ B ¬≈≈¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒ«ƒ»

פ"ד.83) שם ותוספתא ד, משנה פ"ג שהופרשו 84)שם
ומעשרות. תרומות לטוחן 85)מהם "או שם: במשנה

לפי  רבינו, והשמיטו לכל כותי". כגויים עשאום הזה שבזמן
שם. המשנה בפירוש וראה "למעשרות 86)דבריהם, שם:

אצלו,87)ולשביעית". לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם
ואףֿעלֿפי  דמאי. שפירותיהם הארץ, עמי גם הוליכו כן
בשל  החליפן אם ואף החליפן, לא שמא הוא, ספיקא שספק
כיון  - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ שמא עםֿהארץ,
גם  סמכו לא הן", מעשרין הארץ עמי "רוב על סמכו שלא
על  שנתקנה חמץ בדיקת וגם (כסףֿמשנה), ספיקא ספק על
בפ"ב  וראה (רדב"ז). ספיקא ספק על בה סמכו לא הספק,
המשנה  (ובפירוש סד והערה י הלכה ומצה חמץ מהלכות
שבדמאי  בקלים שסומכים רבינו כתב א, משנה פ"א לדמאי
שבקלים  שכתב הגרע"א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק על
בחיוב  כלל ואינו הפקר, שהוא אחד ספק יש שבדמאי
ועיין  ספיקא. ספק על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות

אורֿשמח).

.„Èı¯‡‰ ÌÚ88LnzLÓ ‰È‰L89ÏL B˙eÁa «»»∆∆»»ƒ¿«≈«¬∆
¯·Á90ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯·Á‰L Èt ÏÚ Û‡ ,91‰Ê È¯‰ - »≈««ƒ∆∆»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆

ÛÈÏÁ‰ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ92. À»¿≈≈∆»∆¡ƒ

פ"ג.88) שם בברכות 89)תוספות וראה משמש. כלומר,

וראה 90)נב: משמשם. והוא בה ושותים אוכלים שהיו
קי: על 91)בפסחים עיניו ואין באומנתו מתעסק כלומר,

ואףֿעלֿפי 92)החנות. חושש. - כלל נכנס אינו אם אבל
אינו  זה - הקודמת) (בהלכה להחליף חשוד אינו שעםֿהארץ
אבל  בפקדון, יד כשולח הוא הרי שהמחליפו בפקדון אלא
את  ללקוחות יתן שמא חוששים למכירה, ניתן שהכל בחנות
סימן  השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח שלו

וחזוןֿאיש. שם כפשוטה ותוספתא לט. ס"ק טז

.ÂË„È˜Ùn‰93È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÂÈ˙B¯t ««¿ƒ≈»≈∆»≈»ƒ¬≈
ÛÈÏÁ‰Ï B˙˜ÊÁL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÂÈ˙B¯Ùk Ô‰≈¿≈»∆≈»ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ ?ÌÈc C‡È‰Â .ÔB„wt‰«ƒ»¿≈«ƒ»ƒ»≈∆¬«ƒ…

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚94Á˜lL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â , ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈««∆»«
e¯‡aL BÓk ,ÂÈ˙B¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - ÔB„wt‰95Ì‡Â ; «ƒ»«¿ƒ«¿¿»¿∆≈«¿¿ƒ

·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÌÈÏ·Ë „È˜Ù‰L ˙B¯t eÈ‰»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»«»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ ‡Ï ‡nL ,LÈ¯Ù‰Ï96CÎÈÙÏe . ¿«¿ƒ∆»…∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ»
˜ÙÒ - LÈ¯ÙiL ˙B¯OÚn‰L ,ÈÏ ‰‡¯È97Ì‡ Ï·‡ . ≈»∆ƒ∆«««¿∆«¿ƒ»≈¬»ƒ

;ÌeÏk LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ „È˜Ù‰ƒ¿ƒÀƒ¿À»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ elÙ‡L98BÓk , ∆¬ƒ∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL99„·BÚ Ô‚„ ‡ÏÂ - E‚c : ∆≈«¿¿ƒ¿¿¿»¿¿…¿«≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

שמעון.93) כר' ולא כחכמים שם, הפריש 94)משנה ולא
ומעשרות. תרומות מהלכות 95)מהם בפ"א למעלה

הלכ  שלא תרומות פירות הגוי מן הישראל לקח שאם יא, ה
ומעשרות  בתרומות חייב ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה

ללוי. ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, שאם 96)מן
(שם). פוטר הגוי שדיגון פטור, - נותנם 97)החליף ואינו

החליף. שמא - וללוי החליף 98)לכהן שמא לחשוש ואין
בטוחן  שרק למעלה), (ראה דמאי שפירותיו עםֿהארץ בשל
חיטה  של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי לכך, חששו
המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר

שם. ירושלמי ועיין שם.99)שם),

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שבת 1) ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר

והוא  בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע לעשר. יכול שאינו
תרומת  שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו. נאמן אינו
שהוא  ממי לי קח נאמן שאינו למי האומר מפירותיו. מעשר
אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל לעיר הנכנס מעשר.
עניים  הם. ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות המוכר
נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו
אמר  ואחרֿכך פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד

הם. טבל לך שמכרתי פירות

.‡Á˜Bl‰2˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈnÓ ˙B¯t3 «≈«≈ƒƒ∆≈∆¡»««««¿
ÁÎLÂ4Ô¯OÚÏ5˙aL ‰ÒÎÂ ,6·BË ÌBÈ B‡7BÈ‡L ¿»«¿«¿»¿ƒ¿¿»«»∆≈

¯OÚÏ ÏBÎÈ8BÏ‡BL ‰Ê È¯‰ -9:BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â , »¿«≈¬≈∆¬¿ƒ»«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ≈≈«ƒ¿«»¿≈ƒ»«

„Á‡10ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ :ÔÓ‡ BÈ‡L ∆»∆≈∆¡»¿À»ƒ≈≈«ƒ
˙aL d˙B‡a11elÙ‡Â ,12ÔÈw˙Ó ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ eÈ‰ ¿»«»«¬ƒ»≈¬≈¿À»ƒ
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ÔÈn‰ B˙B‡Ó13ÈtÓ .14,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ≈«ƒƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆
‰¯·Ú da ¯·BÚ BÈ‡Â15. ¿≈≈»¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

el xn` m`e ....zexyrnd lr on`p epi`y inn zexit gweld"
azk f"g`ly dkldae ."zaya eit lr lke` ,od oixyern
i`venl lk`i `l df ixd ,zaya eit lr lke` `edy t"r`y
,x`ypd lre zaya lk`y lr ,lkd lr i`nc xyriy cr zay

."zay dze` jxevl `l` edepin`de elwd `ly

בשבת, פיו על לאכול מותר אם ממה־נפשך, להבין: וצריך
ועוד, שבת. במוצאי הפירות אותן את יאכל לא למה
צריך  שבת למוצאי פירות נשארו אם שרק משמע מלשונו
מאותן  נשאר לא אם אבל בשבת, שאכל ועל עליהם לעשר
בשבת, שאכל על לעשר צריך אינו שבת למוצאי הפירות

בזה. הטעם ומה
בשני  לפרש יש אלו פירות אכילת היתר את והביאור:
הוא  ששואלים ומה התירו, שבת כבוד שמפני א: אופנים.
להקפיד  מבלי פירות מהם שלוקחים יחשבו שלא כדי רק
שאימת  מפני אמת אומר שאכן ב: עישורם. על ולשאול
החשש  מפני הוא למוצ"ש אוכל שאינו ומה עליו, שבת
חששו  לא עצמה ובשבת עליו, שבת אימת שאין לאחד

עליו. שבת אימת שאין מאחד הרחוק לחשש
צורך  שיש היינו הדעות, כשתי פוסק שהרמב"ם ונמצא
כבוד  טעם והן שבת אימת טעם הן יחדיו, הטעמים בשני
לאימת  שבנוסף מכיון הפירות, מן לאכול מותר ולכן שבת,
חוששין  אין שבגללו שבת, כבוד של הטעם גם ישנו שבת,
שלא  כיון במוצ"ש משא"כ שבת, אימת להם שאין למיעוט
למיעוט. גם לחשוש יש שבת, כבוד של הטעם כבר שייך
שאז  שבת למוצאי הפירות מאותן כשנשארו ועל־פי־זה
שאכל  מה על גם המעשר חיוב מגלגלין לעשרן, צריך

בשבת.
(gi oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

רפ"ה.2) ותוספתא מ"א פ"ד עםֿהארץ,3)דמאי כלומר
אינו  המעשרות על החשוד אבל ההלכה. בסוף הוא וכן

רע"א). ('תוספות' בשבת ואפילו ב'ירושלמי'4)נאמן
אלא  עםֿהארץ] שאומר מה על [שסוכמין אמר "לא שם:
בשבת]". פיו על [לאכול אסור מזיד הא [ששכח], שוגג

(5- תנאי לו היה שאם שבת. מערב תנאי לו היה לא וגם
ה"ז  פ"ט למעלה כמפורש בשבת, להפריש אפשר

בינונים,6)('ירושלמי'). כוכבים שלשה נראו כלומר,
ועי' ה"ד, שבת מהל' בפ"ה שכתוב כמו ודאי, לילה שהוא
ג). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת ה"ג בסוף שם בלשונו היטב
הט"ו). פכ"ג (שם הדמאי מעשרין - השמשות בין אבל

להלן.7) וראה שם, ב'ירושלמי' הוא וכן שם. תוספתא
שם 8) שבת (הל' בשבת ומעשרות תרומות מפרישים שאין

מפני  הכ"ו), יוםֿטוב מהל' (פ"ד וביוםֿטוב והי"ד) ה"ט
ה"ט), שם שבת (הל' מתוקן היה שלא דבר כמתקן שנראה
ומטעם  הי"ד). (שם הפירות אותם למקדיש דומה שזה ועוד

שאוכל  לארץ, חוצה וחלת לארץ חוצה תרומת גם זה
להפריש  אסור הי"ב), בכורים מהל' (פ"ה מפריש ואחרֿכך
בהלכה  וראה צא). נוספת והערה הי"ב שם, שבת (הל'

בשבת,9)הסמוכה. אוכל אינו - בחול שאלו אבל בשבת.
לו 10)כדלהלן. אמר למוכר) =) מצאו "לא שם: במשנה

על  סומך אינו שלכתחילה ומשמע וכו'", נאמן שאינו אחר
מעיד  אלא בעצמו, יודע אינו אחר שאותו משום והיינו אחר,
לא  רבינו ומדברי הגרע"א) (תוספות שעישרם המוכר בשם

כן. הסמוכה.11)משמע כבהלכה שבת, במוצאי לא אבל
שחזקה  אחרים, על מעיד הדבר על החשוד שגם ואףֿעלֿפי
- הי"ז) (להלן עםֿהארץ וכלֿשכן לו, ולא חוטא אדם אין
בשבת  מלאכול ימנע שלא כדי כך לו שאמר לחוש, יש כאן
לשבת  ואףֿעלֿפיֿכן ה"ח), עדות מהל' פי"א (כסףֿמשנה

התירו. שם.12)גופה תאב 13)'ירושלמי' שהוא שכיון
(שם). לו התירום - חנינא.14)לאלו כרבי שם, 'ירושלמי'

רבי  של טעמו גם רבינו שהזכיר הסמוכה, בהלכה וראה
לעשות 15)יוחנן. בעיניהם הוא חמור "שעמיֿהארץ

ישקר" לא לפיכך היום, כבוד מפני השבת ביום עבירה
למקדש, שבת שהוקשה אומרים [ויש שם). המשנה, (פירוש
ומקדשי  תשמורו שבתותי "את ל): יט, (ויקרא שנאמר
בשבת  גם ישנו כן במקדש, מורא שישנו כשם תיראו".
"לקראת  בחוברת וראה צח, מצוה ו'יראים' ו, סי' (סמ"ק
הוא  ביום שגם למעלה, רבינו שכתב ומכיון כד). עמ' שבת"
בין  ש"אין זה, לענין כשבת יוםֿטוב שגם נראה נאמן,
ולדעת  ז:). (מגילה בלבד" נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב
שאימת  ובתרומת) ד"ה נה: כתובות ('תוספות' האומרים
למעשר, קובעת ששבת משום היא, עםֿהארץ על שבת
קובע  יוםֿטוב שגם האומרים לדעת הוכחה מכאן תהיה
לו, האמינו ביוםֿטוב גם שהרי הכ"א), פ"ה למעלה (ראה

הכ"ב]. שם המלך' ב'שער כתב וכן כנ"ל,

.·Èt ÏÚ Û‡16È¯‰ - ˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L ««ƒ∆≈«ƒ¿«»¬≈
˙aL È‡ˆBÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê17„Ú ∆……«≈»«≈¿»≈«»«
˙aLa ÏÎ‡L ÏÚ ,Ïk‰ ÏÚ È‡Óc ¯OÚiL18ÏÚÂ ∆¿«≈¿«««…«∆»«¿«»¿«
ˆÏ ‡l‡ e‰eÈÓ‡‰Â el˜‰ ‡lL ;¯‡Lp‰d˙B‡ C¯ «ƒ¿»∆…≈≈¿∆¡ƒ∆»¿…∆»

˙aL19‰˙È‰ .20dÏ CeÓÒ ·BË ÌBÈÂ ˙aL21BÏ‡Le , «»»¿»«»¿»»¿≈
‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,ÈMa Û‡ ÏÎB‡ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆≈««≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»

ÌÈ˙Èa ¯OÚÏ22˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ÔÎÂ .23. ¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À

שם.16) ותוספתא, "חשכה 17)משנה שם: במשנה,
שאף  להורות כנראה "חשכה", השמיט ורבינו שבת". מוצאי
את  מעשרים השמשות שבין לפי אסור, השמשות בין
מותר  שבת מוצאי של השמשות בין ואף לד.), (שבת הדמאי
המשניות  בפירוש וראה מ"ז. פ"ב שבת חדשים' ('תוספות
הערי  מכון הוצאת ובמשנה ראשונה' ב'משנה שם, בדמאי

.(1 הערה 72 עמ' "חשכה 18)פישל שם: 'ירושלמי'
שלא  [שאכל]", זה על [הנשאר] מזה מעשר שבת, מוצאי
לא  אבל טבל, חשש של האסור את אלא בשבת לו התירו
ועשאוהו  לכהן, ליתנו שצריך מעשר, תרומת של הממון את
('תוספתא  מפריש ואח"כ שאוכל לארץ חוץ כתרומת
הקודמת. הלכה וראה ,(3 הערה 245 עמ' כפשוטה'

רבי 19) בשם כחבריא חכמים, התירו השבת כבוד שמפני
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רבינו  ופסק הקודמת. הלכה וראה שם, ב'ירושלמי' יוחנן
שאימת  "מפני הנ"ל שלטעם אף ולכן שם, הדעות כשתי
לפי  - שבת במוצאי גם לאכול לו היה עםֿהארץ", על שבת
אוכל  אינו השבת", כבוד מפני ש"התירו השני הטעם

כפשוטה'). שם.20)('תוספתא אףֿעל21ֿ)'ירושלמי'
('ירושלמי' נפרדים ימים כשני ודינם הן, קדושות ששתי פי

ה"ה). עירובין מהל' ופ"ח שם.22)שם, 'ירושלמי'
אפשר 23) גליות של ימיםֿטובים שבשני [ואףֿעלֿפי שם.

מפריש  אני חול, היום אם ראשון: ביום ולומר תנאי לעשות
כלום, בדברי אין קודש היום ואם ומעשרות, תרומה עליה
אתמול  היה כן אם קודש, היום אם ואומר: חוזר שני  וביום
מפריש  הריני חול היום ואם מאתמול, הופרש והרי חול,
אין  - הי"ב) יוםֿטוב מהל' (פ"ו שני ביוםֿטוב ואוכל היום,
אלא  ראשון, ביוםֿטוב אוכל אינו אם אלא אמורים הדברים
לאכול  לו שהתירו בדמאי, כאן אבל (עיי"ש), שני ביוםֿטוב
יאמר  שהיאך להתנות, יכול אינו - ראשון ביוםֿטוב
ומיד  כלום", בדברי אין קודם היום "אם ראשון: ביוםֿטוב

או  הוא היום אחרֿכך "אם יאמר: היאך שני וביוםֿטוב כל?
אכל  שאתמול אומר ונמצא היום", מפריש הריני חול

טבלים?].

.‚ÚaLp‰24˙aLa BnÚ ÏÎ‡iL B¯·Á ÏÚ25‡e‰Â , «ƒ¿»«¬≈∆…«ƒ¿«»¿
ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â Ï‡BL - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡≈«¬ƒ««««¿≈¿≈«ƒ

„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa26ÏÚ Û‡ ,‰iL ˙aLa Ï·‡ ; ««»»ƒ»ƒ¿«¬»¿«»¿ƒ»««
‰‡‰ epnÓ ¯„pL Èt27‡Ï - BÏˆ‡ ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ƒ∆»«ƒ∆¬»»ƒ……«∆¿…

È‡Óc ¯OÚiL „Ú ÏÎ‡È28. …««∆¿«≈¿«

חבירו"24) את "המדיר אמרו: ששם ואףֿעלֿפי מ"ב. שם,
שם: המשנה בפירוש כתב וכן בשבועה, רבינו פירשה -
נמי, "שבועות ב: פ, בנדרים אמרו וכן חבירו". על "הנשבע
90 עמ' פישל הערי מכון הוצאת (משנה נדרים" היינו
(פ"ה  אחרים על חלה שבועה שאין ואףֿעלֿפי בהערות).
האחרים  נשתבחו הרי - אֿב) הלכות שבועות מהל'
(שם  שוא בשבועת להרגילו שלא דבריו את המקיימים
ראשונה  בשבת פיו על ואוכלו שואלו זה ומטעם ה"ג),

שם). המכון, שאם 25)(משנת בשבת, כשהשביעו ומדובר
ה"ז. בפ"ט כנ"ל להתנות, אפשר - שבת בערב השביעו

טבלים 26) התירו כאן אבון, רבי "אמר שם: 'ירושלמי'
החברה  לחזק כן לעשות "שצריך שלום". דרכי משום
(פירוש  עמו" יאכל לא אם ביניהם שתיפול האיבה ולהרחיק

גם 27)המשנה). בשבועתו הוסיף כלומר, שם. משנה,
ויותר  יותר כאן ויש יאכל, לא אם מנכסיו, הנאה איסור

שלום. דרכי בשבת 28)משום עםֿהארץ על סמכו ולא
ללכת  אבל הפירות, ממנו לקח כשכבר אלא ה"א), (למעלה
שלום, דרכי מפני אלא התירו לא אצלו, לאכול לכתחילה

רדב"ז). ועי' יוםֿטוב', ('תוספת הראשונה בשבת ודוקא

.„ÈÓ29ÔÓ‡ BÈ‡L30˙Óe¯z LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L , ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁL e‰eÈ‡¯e ,È‡Óc Ô‰L ÂÈ˙B¯tÓ ¯OÚÓ«¬≈ƒ≈»∆≈¿«¿ƒ∆»¿»¿»¿»

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈa ,eÈÙa31dÓB˜ÓÏ ÔÈa32¯ÊÁÂ , ¿»≈≈¿»«≈≈ƒ¿»¿»«
‰ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â33ÏÚ ÏÎB‡Â ,ÏÁa elÙ‡ ÔÓ‡ - ¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡»¬ƒ¿…¿≈«

˙ÓÈ‡ Ck ,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ÌLk .ÂÈtƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆»≈«
Úenc34.Ún„Ó‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ÔÈ„eLÁ ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ ƒ«¬≈∆¿≈»¬ƒ¿«¬ƒ∆«¿À»

פ"ה.29) ריש שם ותוספתא מ"א, עם30ֿ)שם היינו
ההלכה  בסוף כדלהלן המעשרות, על נאמן שאינו הארץ,

ה"א). למעלה הורמה.31)(ראה שממנו למקום לא
שחזרה 32) דמאי של מעשר "תרומת אמרו: שם, במשנה

בתוספתא  אליעזר רבי כדעת זו שמשנה אלא למקומה",
נפלה  אם אלא מדמעת אינה דמאי שתרומת פ"ה, תרומות
למקום  בין למקומה "בין שם: חכמים לדעת אבל למקומה,
מהל' פט"ו למעלה וראה רבינו, דעת וכן מדמעת". - אחר

הכ"א. חזרתי 33)תרומות "ואמר שם: המשנה, בפירוש
מדומע". שהיה זה והתקנתי והוצאתיהו אותו והפרשתי
וכמו  עמהם, נבללה ולא הפירות גבי על שנפלה כגון והיינו
פי  על שנפלה תרומה "סאה מי"א) פ"ד (תרומות ששנינו

(ר  יקפיאנה" ב'מלאכת המגורה אוחנה סלימן ור' קורקוס "י
לדין  שסמוך שם, תרומות בתוספתא נראה וכן שם). שלמה'
"סאה  נאמר: למקומה, שחזרה דמאי של מעשר תרומת
כפשוטה'). ('תוספתא וכו'" המגורה פי על שנפלה תרומה

לפני 34) מעשר לתרומת חוששים שאינם אףֿעלֿפי כלומר,
וחזרה  הופרשה אם - ה"ב) פ"ט (למעלה שהופרשה

לה. חוששים למקומה,

.‰ÈÓ35¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈
ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L ¯Ó‡Â ,el‡ ˙B¯tÓ ÔBL‡ƒ̄ƒ≈≈¿»«∆ƒ¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ -36¯Ó‡Â ,eÈÙa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰ . ∆¡»ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈¿»«
ÈM‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈∆¡»∆«≈ƒ

BlL37ÔÓ‡p‰Â .38,ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈM‰ ÏÚ ∆¿«∆¡»««≈ƒ≈∆¡»«»ƒ
ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÈM‰ ÏÚ ÔÓ‡ - ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡p‰Â¿«∆¡»«»ƒ∆¡»««≈ƒ¿ƒ»ƒ
el‡ :¯Ó‡Â B˙ÈaÓ ˙B¯t ‡ÈˆB‰L ÔÓ‡ BÈ‡L∆≈∆¡»∆ƒ≈ƒ≈¿»«≈

ÔÓ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ39Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â , «¬≈ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ≈∆
˙BÓe¯z40˙B¯OÚÓe41- ÈL ¯OÚÓ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ; ¿««¿¿ƒ»«≈«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡42˙Óe¯z Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe ,È‡Óc Ô‰ È¯‰Â , ≈∆¡»«¬≈≈¿««¿ƒƒ≈∆¿«
¯OÚÓ43‰‡¯ÈÂ .‰„Bt ‡e‰L ,ÈÏ44Ìlk ˙‡45. «¬≈¿≈»∆ƒ∆∆∆À»

ה"ג,35) פ"ד שם ו'ירושלמי' פ"ג, שני מעשר תוספתא
אליעזר. כרבי ולא אם 36)כחכמים הוא: שקלֿוחומר

שני, מעשר הפריש, - ללוי ליתנו שחייב ראשון מעשר
וראה  שם, ('ירושלמי' שהפריש כלֿשכן לא שלו, שכולו

כפשוטה'). שצריך 37)ב'תוספתא ראשון, מעשר אבל
שהפריש. ראיה לנו אין ללוי, תוספתא,38)ליתנו

שם. וכנ"ל.39)וירושלמי ללוי, נותנו בדפוס 40)שהרי
אמר  שאם מעשר, לתרומת והכוונה "תרומה". רומי:
לוי  שבן [שכשם (כסףֿמשנה). נאמן - ממנו שהפרישה
שלא  עליה, נאמן ישראל כן הט"ו), (להלן עליה נאמן
שהם  מפני ראשון, מעשר הפרישו שלא זמן כל אלא נחשדו
חיוב  אין ראשון מעשר הפרישו שלא זמן שכל חושבים
מעשר  שהפריש לאחר אבל ה"א), פ"ט למעלה (ראה מיתה
שלא  זמן כל מיתה, חיוב בו שיש הם יודעים ראשון,
גם  נכללה "תרומות", נוסחתנו ולפי מעשר]. תרומת הפרישו
(שם). עמיֿהארץ עליה נחשדו שלא גדולה תרומה

הוא 41) שנאמן שכיון שני, ומעשר ראשון מעשר היינו
מעשר  הפעם עוד להפריש צריך אינו ראשון, מעשר שזהו
אינו  שהרי ראשון, מעשר כדין שני, ממעשר ופטור ראשון.
ה"א), פ"ז (למעלה למאה תשעה אלא שני מעשר מפריש
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שני. ממעשר פטור ראשון שמעשר מן 42)הרי לפטרו
זו, בהפרשה מפסיד שאינו שכיון המעשרות, ומן התרומות

(ר  שלו הוא נאמן.שהרי אינו - למעלה) [צ"ל:43)אה
להפריש  שצריך והיינו למעלה. כמו ומעשרות" "תרומות
לא  שמא שני, ומעשר מעשר ותרומת ראשון מעשר ממנו

כלל]. מעשר 44)הפריש לומר נאמן שאינו שאףֿעלֿפי
אנפשיה  "שווינהו שני", מעשר "אלו שאמר: כיון - הם שני
כמעשר  עליו קיבלם כלומר, (רדב"ז), דאיסורא" חתיכה

והמעשרות 45)שני. התרומות ואף הפירות, כל כלומר,
מהם. שהופרשו

.Â¯ÓB‡‰46ÈÏ Á˜ :˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »≈¿ƒ∆≈∆¡»««««¿«ƒ
¯OÚÓ ‡e‰L ÈnÓ47BÈ‡ - BÏ ‡È·‰Â Á˜ÏÂ CÏ‰Â , ƒƒ∆¿«≈¿»«¿»«¿≈ƒ≈

ÔÓ‡48‰Ê È¯‰ - ÈBÏt LÈ‡Ó ÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡»¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈∆
‡nL ‡¯È˙Ó È¯‰L ,ÈzÁ˜Ï epnÓ :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆»«¿ƒ∆¬≈ƒ¿»≈∆»
‡Ï :¯Ó‡Â ,ÈBÏt B˙B‡Ó BÏ ÁwÏ CÏ‰ .epÏ‡LÈƒ¿»∆»«ƒ«≈¿ƒ¿»«…

¯Á‡Ó EÏ ÈzÁ˜ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ49BÈ‡ - ÔÓ‡ ‡e‰L ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈«≈∆∆¡»≈
ÔÓ‡50. ∆¡»

כרבי 46) ולא (כחכמים פ"ה שם ותוספתא מ"ה, פ"ד דמאי
שהוא 47)יוסי). וממי נאמן, שהוא "ממי במשנה:

בפירוש  רבינו וכתב שם). בתוספתא זה (וכעין מעשר"
לפי  המעשרות על נאמן ר"ל אין נאמן, שאמר "מה המשנה:
טומאה  על נאמן איש הוא נאמן פירוש אבל מעשר, שהוא
שרמזה  וכוונתו, טמא". ולא איסור מאכיל שאינו וטהרה
"הנאמן  ה"א): (פ"ה שם ב'ירושלמי' שאמרו למה משנתנו
זאת  שהשמיט ואףֿעלֿפי המעשרות", על נאמן הטהרות על
הט"ז  ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן רמזו - כאן רבינו
על  לא חשוד אינו הטהרות על "החשוד שכתב: במה
שהוא  בוודאי הטהרות, על הנאמן כן, ואם וכו'", המעשר
כו). אות יז סי' השולחן' ('פאת המעשרות על נאמן

(48- נאמן שאינו מי אצל שקנה להתברר שיכול אףֿעלֿפי
הוא  אין לך אם לו: לומר הוא שיכול מתיירא, הוא אין
שאינו  ואף לו:). לו. (בכורות לנאמן חשבתיו אני נאמן,
לצורך  זהו כאן - הי"ז) (להלן אחרים על שקר להעיד חשוד
שהוא  מי אחר ולחפש לטרוח צריך שהוא שכיון עצמו,
מן  לקח כי ולשקר לו המצוי מן לקחת הוא חשוד נאמן,

כפשוטה'). ('תוספתא הוא.49)הנאמן מי פירש ולא
לומר 50) נאמן אינו הנאמן, אחר לחפש שטרח ואףֿעלֿפי

ישראל'). ('תפארת נאמן שהוא אחר ומצא עוד שטרח

.ÊÒÎp‰51¯ÈÚÏ52„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡ÂÌL Ì53¯Ó‡Â ,54: «ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ»»»¿»«
Ô‡k ÈÓ55?ÔÓ‡56:„Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ?¯OÚÓ Ô‡k ÈÓ ƒ»∆¡»ƒ»¿«≈¿»«∆»

È‡57ÈBÏt LÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ -58‰Ê È¯‰ - ¬ƒ≈∆¡»»«ƒ¿ƒ¬≈∆
,B¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÈBÏt B˙B‡Ó Á˜BÏÂ ;ÔÓ‡∆¡»¿≈«≈¿ƒ««ƒ∆≈«ƒ

ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â CÏB‰Â59epnÓ Á˜ÏÂ CÏ‰ .60Ï‡LÂ , ¿≈¿≈«ƒ»«¿»«ƒ∆¿»«
?ÔLÈ ÔÈÈ ¯ÎBÓ Ô‡k ÈÓ :BÏ61EÁÏML ‰Ê :BÏ ¯Ó‡ ƒ»≈«ƒ»»»«∆∆¿»¬

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏˆ‡62È¯‰ - ∆¿ƒ««ƒ∆≈¿¿ƒ∆∆∆¬≈
ÔÈÓ‡ el‡63. ≈∆¡»ƒ

שם.51) ותוספתא מ"ו, שנכנס כלומר 52)שם חבר ,
הסמוכה. בהלכה ראה בעיר, שהה לא ראה 53)ועדיין

ותוספתא 54)שם. ('ירושלמי' עמיֿהארץ אדם בני לסיעת
(פירוש 56)בעיר.55)שם). הטהרות  על  כלומר,

המעשרות  על נאמן שהוא וקלֿוחומר מ"ה), שם המשנה,
זו. פיסקא חסירה רומי ובדפוס הקודמת), הלכה (ראה

המעשרות.57) על נאמן אני על 58)כלומר, נאמן
לא 59)המעשרות. ולפיכך לו, ולא חוטא אדם "שאין

הנאה  בזה, הנאה לו שאין מפני נאמן שאינו לאיש ישלחנו
מפני  לעיר], הנכנס [על עליו להקל כדי זה וכל מיד, קרובה
וכן  המשנה). (פירוש המדינה" אנשי מכיר ואינו גר שהוא
קל  - נאמן? אחד "ועד ה"ה): תחילת (שם ב'ירושלמי' הוא
מעיד  שחשוד ואףֿעלֿפי נפש". חיי מפני באכסנאי הקלו
על  במעיד אלא זה אין - הי"ז) (להלן אחרים של על
(תוספות  עדים שני צריך - האדם על להעיד אבל הפירות,
למעלה  וראה כפשוטה', ו'תוספתא שמח' 'אור ועי' הגרע"א,

ה"א). וכן 60)פ"י שם. שב'ירושלמי' המשנה כנוסחת
לקח  שכבר ואף שלי. ד"ה - ב כז, כתובות ב'תוספות' הוא
חוששים  אין עליו, שהעיד מזה המוסר ונהנה ממנו
ממנו". ליקח "הלך שם: שלפנינו ובמשנה ל"גומלין".

'תוספות 61) - א. כ, (קידושין החדש מן משובח שהוא
כאן  "מי שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש כן יוםֿטוב').
מפרשים, יש בשם כתב - ב נו, בכתובות ורש"י ישן". מוכר
דבריהם, ודחה "חדש", איסור בה שאין לתבואה שהכוונה

טובה.62)עיי"ש. תחת נפש 63)טובה חיי משום
ישראל'). ('תפארת

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈«ƒ»»
ÌL65ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ

‰ÁÓn‰66Ì‡Â .67Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰‰L «À¿∆¿ƒ»»»¿ƒ««ƒ
.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

שם.64) במשנה הוא וכן שם, לו 65)תוספתא הקלו ולכן
שישאל. למי לנאמן.66)להאמין ברבים הידוע

שם.67) תוספתא

.Ë‡ÏÂ68el‡ ÌÈ¯·„ e¯Èz‰69˙BÓe¯˙a ‡l‡ ¿…ƒƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
˙B¯OÚÓe70˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÚÏ Ï·‡ ;71ÔÈÚÏ B‡ ««¿¬»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ˙B¯‰Ë72. ¿»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

משום 69)שם.68) חבירו, להכשיר לעםֿהארץ להאמין
נפש. ולפיכך 70)חיי הם, מעשרים עמיֿהארץ שרוב

שמיטה 71)הקלו. מהל' (פ"ח עליהם עמיֿהארץ שנחשדו
פי"א  ולמעלה שלי, ד"ה כד. כתובות ב'תוספות' ועי' ה"י,

כנ"ל.72)הי"ב). לרבים, הידוע

.ÈÔÈ¯nÁ‰73˙B¯t :Ô‰Ó „Á‡ ¯Ó‡Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈
el‡74ÌÈw˙Ó ÌÈ‡75ÔÈw˙Ó È¯·Á ˙B¯Ùe ,76BÈ‡ - ≈≈»¿À»ƒ≈¬≈ƒ¿À»ƒ≈

Ô‰ÈÈa eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡77. ∆¡»∆»¿¿»»≈≈∆

יהודה.73) כרבי ולא כחכמים מ"ז, שם חמורים. מוליכי
=) לכרכין הזול ממקום ומוליכין תבואה "סוחרי והם:
והם  החמרים. ד"ה שם, בכתובות רש"י - היוקר)" מקום

תרומות 75)שלי.74)עמיֿהארץ. מהם הופרשו שלא
ושל 76)ומעשרות. חדש שלי אחד "אמר שם: במשנה

[ורבינו  מתוקן". חברי ושל מתוקן אינו שלי ישן, חבירי
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כיש  ולא ישן, ביין שמפרשה לפי הראשונה, הבבא השמיט
שלא  וסובר ה"ז), למעלה (ראה חדש באיסור מפרשים
כלומר, נאמנים, שאמר: יהודה לרבי אלא זו בבא נאמרה
יותר  לחשוש מקום והיה היין בטיב גם שמשבחו אףֿעלֿפי
שאמרו: חכמים לדעת אבל חושש, אינו זאת ובכל לקנוניא,
חוששים  היין, בטיב משבחו אינו אם אפילו נאמנים , אינם

וכ  עיי"ש].לקנוניא. שם. בכתובות, נראה "ואע"פ 77)ן
זה  גומלים שהם חושדין שאנו מפני לזולתו, מהנה שהוא
אלא  [ואינם למדינה שהביאו במה ביניהם והסכימו לזה,
ואף  שם), (רש"י אחר במקום ואני כאן אתה אמור מערימים,
הפירות  שיביאו כדי נאמנים], שיהיו לומר מקום שיש
ושאר  והמשקין הפירות בהם נמצא ויהיה למדינות
כיון  אלא כן אומרים אין שם, יהודה [כרבי לרוב המאכלים
אין  שם) ('ירושלמי' אחרת" מעיר להתפרנס הם ש"מצויין
שבכתובות  ואף שם). המשנה, (פירוש לחמרים]" מאמינים
"חמר  כלומר, בידו", אומנותו "בשכלי משנתנו העמידו שם
מכירה, של היכר כלי בידו נושא היה למכור תבואה המביא
התבואה] [את והמביאה המידה את בה שמוחקין מחק כגון
שכלי  כגון והכא מכר, אומנות כלי בידו נושא אינו להצניע
שלמוכרה  סהדי דאנן שלו, את המזלזל זה של בידו אומנותו
בכרך  עליו יעיד וזה גומל אלא זה אין הלכך הביאה,
זאת  השמיט למה וא"כ בשכלי) ד"ה שם: (רש"י שלפניהם"
חוששין  שלחכמים כאן, כ'ירושלמי' שפסק נראה רבינו,
זאת  הזכירו שלא כיון בידו, אומנותו כלי שאין אף לגומלין,
כמו  ולא שם, אימא" ה"איבעית כוונת זוהי ושמא כלל.
מהל' שבפ"כ ואף ואיבעית. ד"ה שם ה'תוספות' שכתבו
בשנים  לגומלין חוששין שאין כתב הי"א, ביאה אסורי
וכן  כהן, שהוא חבירו על מעיד אחד וכל למדינה שבאו
אחר  לכהן שהעיד כהן אצל הי"ז, בכורות מהל' בפ"ב
(וראה  הוא חבר כהן שסתם משום זהו נפל, מאליו זה שמום
לגומלין, אצלו חוששין ואין ה"י) ובסוף בכסףֿמשנה, שם
אצלו  וחוששין עב, הערה כנ"ל בעםֿהארץ מדובר כאן אבל
שאין  כיון לגומלין, חששו לא בה"ז למעלה אבל לגומלין,
בסוף  להלן היטב ועי' נח. בהערה כנ"ל מיד קרובה הנאתו

מא). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת הי"ז

.‡È¯ÎBn‰78‡È¯eÒa ˙B¯t79¯Ó‡Â80ı¯‡ ÏMÓ : «≈≈¿¿»¿»«ƒ∆∆∆
¯OÈ¯OÚÏ Á˜Bl‰ ·iÁ - Ì‰ Ï‡81Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ .82- ƒ¿»≈≈«»«≈«¿«≈¿À»ƒ≈

¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡83¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰84ÈlMÓ . ∆¡»∆«∆∆»««∆∆ƒƒƒ∆ƒ
Ô‰85¯OÚÏ ·iÁ -86‰t‰L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ . ≈«»¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»∆«∆

¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L87Ú˜¯˜ BÏ LiL Úe„È Ì‡Â . ∆»««∆∆ƒƒ¿ƒ»«∆≈«¿«
‰È‰Â ‡È¯eÒa88Á˜Bl‰ ·iÁ - e‰„OÓ B¯kÓÓ ·¯ ¿¿»¿»»…ƒ¿»ƒ»≈«»«≈«

Ì‡È·‰ e‰„OnL B˙˜ÊÁL ;¯OÚÏ epnÓ89. ƒ∆¿«≈∆∆¿»∆ƒ»≈¡ƒ»

מי"א.78) פ"ו נכבשה 79)דמאי אשר הארץ "היא
והיא  חו"ל, כמו ולא א"י כמו ואינה דוד, במלכות ונתחלקה
וכו'" אחרים בענינים חו"ל וכמו הדינין, במקצת כא"י
ה"ג). תרומות מהל' פ"א למעלה וראה המשנה. (פירוש

עםֿהארץ.80) ישראל 81)המוכר ארץ פירות שעל דמאי.
פי"ג  (להלן בסוריא נמצאים כשהם אף דמאי, לעשרם גזרו

אלו.82)ה"ד). ארץֿישראל מארץ83ֿ)פירות שאמר
במעשר. וחייבים הם הם.84)ישראל שמעושרים שאמר

שקנה  ש"מי הדמאי, מן אותם פוטרים היינו שותק היה ואם
(פירוש  דמאי" להוציא חייב אינו סוריא, מפירות פירות
הם  לארץ מחוצה בסוריא, הנמכרים פירות ש"רוב המשנה).
הם, גוים של פירותיה רוב - הראב"ד ולדעת (רע"ב), באים"

שם. להלן רדב"ז לי 85)ועי' שיש שלי מקרקע כלומר,
בסוריא. בה 86)כאן, למעלה ראה סופרים, ל'מדברי

ה"ד. שם היינו 87)תרומות לא שותק, היה אילו כלומר,
מן  אותם פוטרים והיינו שלו. מקרקע שהפירות יודעים

כנ"ל. חייא,88)הדמאי, בר בון "א"ר שם: 'ירושלמי'
כפשוטה' ב'תוספתא וראה משלו", מכנסו רוב שיהא והוא

.196 שהתיר".89)עמ' הפה - שאסר "הפה כאן ואין

.·ÈÌÈiÚ90‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL el‡ ˙B¯t :e¯Ó‡L ¬ƒƒ∆»¿≈≈∆∆∆ƒ¿»
‰‡Ùe91¯‰ -Ë˜l‰L ,˙B¯b‰ ÔÓÊ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È ≈»¬≈≈∆¡»ƒ»¿««¿»∆«∆∆

‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÈeˆÓ ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â92ÔÓ ·B¯˜ ¿«ƒ¿»¿«≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
ÌBia Ba ‡B·ÈÂ ‡ˆiL È„k Ô¯b‰93ÏL :e¯Ó‡ Ì‡Â . «…∆¿≈∆≈≈¿»«¿ƒ»¿∆

Ì‰ ÈÚ ¯OÚÓ94dlk ‰M‰ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -95. «¿«»ƒ≈¬≈≈∆¡»ƒ»«»»À»
BzÏ Ì„‡ Èa C¯cL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â96. ¿≈»∆¡»ƒ∆»«»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿

ועל 90) הלקט על "נאמנים מ"ב: פ"ח פאה עמיֿהארץ.
בשעתן". הפאה ועל מתרומות 91)השכחה ופטורים

ה"ט). פ"ב (שם 'ירושלמי'93)העני.92)ומעשרות
בו  ולבוא לילך שדרכו מקום עד חנינה א"ר איכן, "עד שם:
בשדה  "ותלקט יזֿיח) ב, (רות הכתוב מן לדבר וסמך ביום".
השולחן'). ('פאת העיר" ותבוא ותשא וגו' הערב עד

שאר 94) גם הפריש בוודאי עני, מעשר שהפריש ומכיון
על  הנאמן ה"ה): (למעלה שאמרו שכשם ומעשרות, תרומות
כיון  עני, במעשר כן כמו שני, מעשר על נאמן ראשון מעשר
ברדב"ז  וראה כדין. הפירות עישר בוודאי עני, מעשר שנתן

שם. ה'ירושלמי' הששית 95)על או השלישית השנה
עני. מעשר שנות שהן שם.96)לשמיטה, משנה,

.‚È?„ˆÈk97È¯‰ - Ì‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï el‡ ÌÈhÁ ≈«ƒƒ≈∆∆ƒ¿»≈»≈¬≈
ÌÈÓ‡ el‡98‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL ‰Ê ÁÓ˜ .99 ≈∆¡»ƒ∆«∆∆∆∆ƒ¿»≈»

‡e‰100ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ -101ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈»∆¡»ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙t‰ ÏÚ ÔÈÓ‡102ÌÈiÚ ˙BznÓ ¯ÓBÏ103.‡e‰ ∆¡»ƒ««««ƒ«¿¬ƒƒ

.È‡Óc ÔÈ¯OÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«¿ƒ¿«

מ"ג.97) קרוב 98)שם, וכשהוא הגרנות, זמן כל כלומר,
כנ"ל. ואין 99)לגורן, החיטים על "נאמנין שם: במשנה,

שכחה  לקט נזכרו לא הרי הפת". על ולא הקמח על נאמנין
ורע"ב  בר"ש (ועיי"ש עני במעשר גם מדובר כן, ואם ופאה.
שלקט  שפירשו, יש רבינו ובדברי יוםֿטוב'). ו'תוספות
והא  עני. למעשר הואֿהדין אלא דוקא, לאו ופאה שכחה
('תוספות  עניים" "ממתנות בסוף: כאן כתב שהרי ראיה
המתחלקים  ופאה בלקט שהכל אומרים ויש שם'). אנשי
מתנות  מהל' (פ"ו בבית המתחלק עני מעשר אבל בשדה,
השולחן'). ('פאת קמח לו שנתן יתכן ה"י), עניים

שנתחייבו 100) [ואףֿעלֿפי השדה. בעל שטחנו כלומר,
ובמזרה  ברחת וזרה "דש אם גם שהרי עלֿידיֿזה, במעשר
המעושרים  הפירות מן להם ונותן מעשר מלאכתו, וגמר
שוודאי  אומרים אנו - הי"א) פ"ב (שם הפאה" שיעור
מאחר  נאמן, הוא עני שבמעשר שכשם השדה, בעל עישרם
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זה  כן כמו הקודמת), הלכה (ראה לעניים מממונו שנותן
על  גם הוא נאמן מביתו, ופאה שכחה לקט שנותן
קמח  עשיתים ואני לי ניתנו חיטים אמר: ואם המעשרות].
רבינו  כתב וכן נאמן, - ב'ירושלמי' שלפנינו הנוסחא לפי -
לו  שהיתה ונראה זו. הלכה השמיט וכאן המשנה. בפירוש
ב'פאת  קורקוס, בר"י (עי' ב'ירושלמי' אחרת גירסא
בסוף  וראה כפשוטה') וב'תוספתא איש' ב'חזון השולחן',

הסמוכה. אלא 101)הלכה לתת אדם בני דרך שאין
קמח. ולא שם.102)חיטים אומרים 103)משנה, יש 

למעלה). (ראה עני למעשר גם שהכוונה

.„ÈÔÈÓ‡104Ê¯‡ ÏL ‰¯BÚO‰ ÏÚ105ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ««¿»∆…∆¿≈∆¡»ƒ
ÈÁ ÔÈa ,ÂÈÏÚ106ÏBt‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÏM·Ó ÔÈa107ÔÈ‡Â , »»≈«≈¿À»∆¡»ƒ««¿≈

ÔÈÒÈ¯b‰ ÏÚ ÔÈÓ‡108ÔÈÓ‡ .ÔÈÏM·Ó ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa , ∆¡»ƒ««¿ƒƒ≈«ƒ≈¿À»ƒ∆¡»ƒ
‡e‰ ÈÚ ¯OÚÓ ÏL ¯ÓBÏ ÔÓM‰ ÏÚ109ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ««∆∆«∆«¿«»ƒ¿≈∆¡»ƒ

Ûew È˙ÈÊ ÏL ¯ÓBÏ110Ì‰111ÔÈÓ‡ .112ÈÁ ˜¯i‰ ÏÚ «∆≈≈ƒ≈∆¡»ƒ««»»«
¯·„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÏM·Ó ‡ÏÂ113ËÚeÓ114ÔkL . ¿…¿À»∆»ƒ≈»»»»»∆≈

B˙¯„wÓ ÏM·Ó ˜¯È ËÚÓ ÔzÏ ÌÈza ÈÏÚa C¯c∆∆«¬≈»ƒƒ≈¿«»»¿À»ƒ¿≈»
ÈÏ B˙ ˙Èa‰ ÏÚa‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓe ;ÈÚÏ115, ¿»ƒƒ∆»««««««ƒ¿»ƒ

È˙BznÓ ÂÈzÏMa È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ116. »«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿«

שם.104) שלא 105)משנה, דישה קודם אורז של שבולת
המשנה). (פירוש בשבילם אלא לתת נוהגים היו

כנ"ל.106) דישה, וקילוף.107)לאחר טחינה קודם
המשנה).108) (פירוש ומקולפים" טחונין "פולים
עני)109) מעשר =) להוציא אדם בני ש"מנהג שם. משנה,

המשנה). (פירוש השמן" ('מלאכת 110)מן פאה זיתי הם
תרומות  מהל' פ"ב למעלה וראה מ"ט, פ"ג חלה שלמה'

דבר 111)הי"ג). לטחון או לדרוך שאיֿאפשר "לפי
המשנה). (פירוש מ"ד.112)מועט" שם פאה,

הבית 114)שם.113) בעל שכח מועט, שהוא שמתוך
בקדירה. היה כשכבר בסוף, בו ונזכר לעשרו,

מבושל.115) נאמן 116)כשהוא היה לא שאם משמע
אני  לומר: גם נאמן היה לא כך, לי נתנו בעלֿהבית לומר

הקודמת. הלכה וראה בשלתיו.

.ÂËÔÎÂ117ÈÂÏ Ôa118¯OÚnÓ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ¿≈∆≈ƒ∆»«≈≈ƒ«¬≈
ÔBL‡¯119Ì‰ B˙Óe¯z ‰ÏhpL120-ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ ƒ∆ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆¡»
ÌÏBÚÏ121Ï‡¯OiL ÌLk ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ122ÔÓ‡ ¿»«¿««¬≈¿≈∆ƒ¿»≈∆¡»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÚ123ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡ ;124B¯ËÙÏ ÂÈÏÚ «¿»¿»¬»≈∆¡»»»¿»¿
ÈL ¯OÚnÓ125. ƒ«¬≈≈ƒ

מ"ב.117) סוף שנטל 119)עםֿהארץ.118)שם,
להלן. ראה שלו, על עצמו הוא שהפרישה או מישראל.

מעשר.120) תרומת ממנו הפריש הלוי כלומר,
עליהם 121) נאמן שאינו ופאה, שכחה ללקט בניגוד כלומר,

נאמן  שאינו עני ומעשר הי"ב) (למעלה הגרנות בזמן אלא
מעשר  על - (שם) והששית השלישית בשנה אלא עליו

לעולם. הוא נאמן שנה, בכל שנוהג עם122ֿ)ראשון,
תרומת 123)הארץ. על נאמן לוי בן כן ה"א, פ"ט למעלה

נאמנים  ישראלים שגם [ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' מעשר
מעשר, תרומת ממנו שהפרישו לומר ראשון, מעשר על
עליו  חייבים ראשון מעשר שהופרש לאחר כי הם שיודעים

הודגש  - ה"ה) למעלה (ראה מעשר תרומת מחמת מיתה
הטבול  טבל על מיתה שחייבים יודע שהוא לוי, בן כאן
ראשון, מעשר עוד הופרש שלא אףֿעלֿפי מעשר, לתרומת

להלן]. עםֿהארץ.124)ראה לוי קורקוס 125)בן [ר"י
ופירש: השני", מן לפוטרו נאמן אינו "אבל העתיק:
כמו  שני, מעשר לעשר צריך הלוי) מן =) ממנו "שהלוקח
רבינו  דברי שאין לומר, ורוצה ישראל". של בדמאי שתיקנו
מעשר  שזהו אומר לוי כשבן למעלה, שכתב למה מכוונים
ממעשר  גם הוא פטור כן שאם תרומתו, שניטלה ראשון
לוי, מבן פירות שהקונה הוא, חדש ענין אלא שני,
שהרי  ראשון, מעשר מהם שהופרשו לומר שנאמן אףֿעלֿפי
כלום  מפסיד ואינו ה"ג), פ"א (למעלה שלו והוא מפרישו
לישראל  דומה ואינו שני, ממעשר לפוטרו נאמן אינו -
(למעלה  שני מעשר על גם שנאמן ראשון, מעשר על הנאמן
ליתנו  צריך ראשון, מעשר המפריש שישראל לפי ה"ה),
הוא  נאמן ראשון, במעשר ממונו על חס שלא וכיון ללוי,

על  בהפרשת גם כלום מפסיד אינו לוי בן אבל שני, מעשר
איש']. 'חזון ועי' כנ"ל, ראשון, מעשר

.ÊËel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡126ÌÚa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»¿«
„eLÁ ‡Ï BÈ‡L ı¯‡‰127ÔÓ‡ ‡ÏÂ128Ï·‡ ;129ÈÓ »»∆∆≈…»¿…∆¡»¬»ƒ

‰Óe¯z ¯kÓÏ „eLÁ ‡e‰L130¯eÒ‡ - ÔÈlÁ ÌLÏ ∆»ƒ¿…¿»¿≈Àƒ»
ÏÏk epnÓ ÁwÏ131‰Óe¯z ˙wÊ Ba LiL ¯·c132 ƒ«ƒ∆¿»»»∆≈ƒ«¿»

¯OÚÓe133elÙ‡ ,134Ì‰a ÔÈ˙BpL ÈtÓ ,ÌÈ‚„ È·¯˜ «¬≈¬ƒƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»∆
ÔÓL135ÔÈ‡Â .136¯eÒ‡137ÂÈÙlL Ïk ‡l‡138Ï·‡ , ∆∆¿≈»∆»…∆¿»»¬»
B¯ˆ‡139‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ;epnÓ ÁwÏ ¯zÓ - ¬»À»ƒ«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

¯·c‰ Ú„eÈ ‡nL ,B¯ˆB‡a ‰Óe¯z ·¯ÚÏ140„ÈÒÙÈÂ ¿»≈¿»¿»∆»ƒ»««»»¿«¿ƒ
Ïk‰141ÔÎÂ .142Ô¯ÎÓÏ ÈL ¯OÚÓÏ „eLÁ‰143ÌLÏ «…¿≈∆»¿«¬≈≈ƒ¿»¿»¿≈

˙wÊ ÂÈÏÚ LiL ¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈlÁÀƒ≈¿ƒƒ∆»»∆≈»»ƒ«
¯OÚÓ144Ì‰È¯·cÓ Ò˜ ‰Ê ÏÎÂ .145. «¬≈¿»∆¿»ƒƒ¿≈∆

לעשרם 126) שצריך אלא מעםֿהארץ, פירות ליקח שמותר
כדלהלן.127)דמאי. בחולין, תבואה על 128)למכור

כרבי 129)המעשרות. ולא שמעון, כרבי ב. כט, בכורות
מלח". או מים אפילו ממנו לוקחים "אין שאמר יהודה

לכהנים"130) אלא ראויה שאינה יקרים, דמיה "שאין
תרומה). ד"ה מ: בע"ז כת"י 131)(רש"י אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה לתרומה.132)"כל" שייכות
מותר 133) ראשון מעשר שהרי כדלהלן, שני, מעשר כלומר,

יוםֿטוב' ('תוספות ה"ב פ"א למעלה כמפורש לזרים,
מ"ט). פ"ד ב.134)בכורות כט, שמן 135)בכורות =

תרומה. הוא שמא חשש ויש רב 136)זית, של מימרא
שם. זרה עבודה במס' הנ"ל.137)ששת, מהחשוד לקנות

בחנות.138) או בבית שמוכר ממה הכניסו 139)כלומר,
לקנות 141)לחכמים.140)לאוצר. החכמים שיאסרו

שם  ברש"י וראה שלפניו. מה לקנות שאסור כמו הימנו,
בר"ן. הוא וכן ומפסידו, רבינו 142)ד"ה זאת למד

תרומות  זיקת בו שיש "כל שם: בבכורות במשנה מהאמור
מעשר  שהרי שני, למעשר הכוונה כרחנו ועל ומעשרות",
בפ"ח  להלן זה כעין וראה למעלה. ראה לזרים, מותר ראשון

הט"ו. שמיטה פדיה.143)מהל' כנ"ל.144)בלא שני,
לזבוני 145) חשוד דהוה טבחא "ההוא ב: ל, בבכורות
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במר  רש"י] - הירך שעל הכליות [חלב דאטמא תרבא
כמאן  וכו', רבא קנסיה רש"י] - טהור חלב [בחזקת דכנתא
קנסינן  גופיה ובאיסורא שמעון ר' לעולם וכו' יהודה כרבי
('תוספות  קנס משום בו יש שמעון לרבי שגם הרי ליה".
כאן  יש שהרי זאת, לאסור אין דין, [ועלֿפי שם). יוםֿטוב'
ואם  שני, מעשר או תרומה כלל עירב לא שמא ספיקא: ספק
גם  שהרי בתערובות, כנגדו ששים יש שמא - עירב אפילו
מינם, בשאינם בששים בטלים שני מעשר וגם תרומה
שני  מעשר מהל' ובפ"ו ה"ב, תרומות מהל' בפי"ג כמפורש

במשנהֿלמלך]. ועיי"ש הי"ד,

.ÊÈ„eLÁ146ÔÓ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ „ÈÚ‰L147; »∆≈ƒ«∆¬≈ƒ∆¡»
‰˜ÊÁ148BÏ ‡ÏÂ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡149¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬»»≈»»≈¿…¿≈»ƒ«

ı¯‡‰ ÌÚ150CÎÈÙÏ .151ı¯‡‰ ÌÚ ,152‰Ê :¯Ó‡L «»»∆¿ƒ»«»»∆∆»«∆
BlLa elÙ‡ ,È‡Óc ‰ÊÂ È‡cÂ ‰Ê ,‰Óe¯z ‰ÊÂ Ï·Ë∆∆¿∆¿»∆««¿∆¿«¬ƒ¿∆

ÔÓ‡ -153- ÌÈ¯Á‡ ÏLa ,ÔÈw˙Ó ˙B¯t el‡ :¯Ó‡ . ∆¡»»«≈≈¿À»ƒ¿∆¬≈ƒ
BÓk ,‡Èe˜ ‰OBÚk e‡¯È ‡lL ‡e‰Â .ÔÓ‡∆¡»¿∆…≈»¿≈¿¿»¿

e¯‡aL154. ∆≈«¿

שבדף 146) ואף מאיר, כרבי ולא כרשב"ג א. לה, בכורות
הלכה  אין מחלוקת, ואח"כ "סתם - מאיר כרבי סתם א ל,

ה"ז.147)כסתם". למעלה ה,148)ראה בבאֿמציעא
מזה.149)ב. הנאה לו כשאין הוא 150)כלומר, שאין

ה"א. פ"ט למעלה ראה ספק, אלא ודאי, חשוד
לו.151) ולא חוטא אדם שאין לפי תוספתא 152)כלומר,

פ"ה. שהוא 153)דמאי משלו חלק על שאומר שכיון
החלק  על לומר ונאמן לשקר, חשוד שאינו נראה אסור,

מותר. שהוא חולק 154)השני והראב"ד ה"י. למעלה
הקילו  ולא אחרים, של על אף נאמן אינו שהחשוד וסובר

קנס. משום אלא האיסור שאין בבכורות, אלא

.ÁÈ¯ÎBn‰155˙ÁzÓ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ ˙B¯t «≈≈«¬≈¿««∆»¿ƒ««
B„È156¯t :Á˜BlÏ ¯Ó‡,Ô‰ ÌÈÏ·Ë EÏ Èz¯ÎnL ˙B »»««≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»ƒ≈

¯BÎa ¯Oa ¯Oa‰157CÒ ÔÈÈ ÔÈi‰ ,‰È‰158˙¯eL - «»»¿«¿»»««ƒ≈∆∆«
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰159¯·Á ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,160, «ƒ∆≈∆¡»¬ƒ»»«≈»≈

BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓ ÊÈ¯f‰Â161‰Ê È¯‰ - BÈÓ‡‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ«¿ƒ««¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
.ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ¿À»¬ƒ»»«≈«»»∆

פ"ב.155) תרומות ב.156)תוספתא נד, בגיטין כאביי
כמוהו  מעשה עשה שם, אמי רבי שהרי כרבא, ולא
הט"ו). המוקדשין פסולי מהל' פי"ט (כסףֿמשנה

מומחה.157) עלֿפי שלא בטעות וטוען 158)ונשחט
בכדי  ממכירתו, לחזור ורוצה בטעות, לו שמכר המוכר
וביעור  בטבל, ומעשרות תרומות הפרשת מצות שיקיים
בכור. בבשר וקבורה נסך) ביין =) בעבודהֿזרה

שכל 159) שם, אביי וכדעת בידו, הדברים שאין מכיון
שם. המוקדשין פסולי בהל' וראה נאמן, אינו בידו שאינו

כל 160) אלא עםֿהארץ, לבין חבר בין בזה חלקו שלא
נאמן. אינו בידו, "שורת 161)שאינו הלשון מן זאת למד

מאמינו. הדין משורת שלפנים הרי שם, שבתוספתא הדין"
שם. המוקדשין פסולי בהל' כתב וכן

ה'תש"פ  כסלו כ' רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הדמאי.1) מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר

שהוחזקו  הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו
והלוקח  לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי בה
לארץ  חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר
הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים בה. שנכנסו

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל

.‡¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ
ÔÈÓÈ¯‰Â4ÁeL ˙B·e ÔÈ„¯ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙B·e6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰¯Óz ˙BÏ·BÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
¯B‡O9‰tˆp‰ ,10¯aÒk‰Â11ÔÈ¯eËt - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ

È‡Óc‰ ÔÓ12CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ
ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈

ÌÈ‡ :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ .¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«««¿«

¯eÓM‰ ÔÓ Ô‰L BÏ Ú„eiL14. ∆ƒ»«∆≈ƒ«»

יוחנן 2) כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
כן  ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי

פטור. שלהם וודאי המדבריות".3)אף התאנים ממיני "מין
גרוע.4) פרי המגדל הלבנות 5)סנה התאנים ממיני "מין

שנים". לג' שנים מג' פרייה מדבריות.6)הנותנת תאנים
גופני",7) "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין

סתווניות. ענבים מן 8)כלומר, הנופלים התמרים "הם
הפקר" רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח כלומר,9)הדקל

הבישול  בעת התמרים מנהג זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין
החמץ. כלחם ונפוחים רפים וגם 10)להיות הצלף. הוא

שבדמאי. הקלים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה"
ולא 11) מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא

משמע  יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק
בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר

הוודאי.12) מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו "דמאי"
פרק 13) למעלה צריך ראה הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט

שם,14)להפרישם. משמרים ישראל שרוב ממקום היינו
בדמאי. אפילו לעשר חייב שאז

.·˙B¯eka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈ·iÁ - ‰pbaLÂ ,18.ÔÈ¯ÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú e¯kaL ˙B¯t‰ Ïk :˙B¯eka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙B¯t ¯ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ¯ÓBL e·ÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e¯‡MiL ˙B¯t‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL ¯Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20¯ÓBL ‡Ïa ÌeÁÈpÈÂ ˙B„OaL21ÔÎÂ . ««¿∆«»¿«ƒ¿…≈¿≈

ÌÈ„Óz‰ ÔÓ ÈeOÚ‰ ıÓÁ‰22È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt -23. «…∆∆»ƒ«¿»ƒ»ƒ«¿«

תחילה.15) שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות
הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו לעשר,
שעדיין 19) מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות שמייבשין 20)אינן "המחצלאות
וענבים". תאנים מהן.21)עליהן הבעלים שנתייאשו ונראה
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הענבים 22) מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
נקט  ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר

רבים. בלשון "תמדים" הוודאי.23)כאן מן ואף

.‚˙B¯t ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„·Ïa Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰24·ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙B¯t‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk - dÓˆÚ ·ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ıeÁÏÂ ·ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙B¯tÓ Ô˙˜ÊÁL26. ∆∆¿»»ƒ≈»∆ƒ¿¿

שלא 24) הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה אמרו,25)החזיקו שם

והם  גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים
המעשרות. מן ארץ 26)פטורים פירות שמא נאמר "ולא

לארץ". חוצה והוציאם הם ישראל

.„Úe„iL ˙B¯t27da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡È¯eÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï·a ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„·Ïa29È‡Ó„a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -30Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL ¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z31‰Ï·c‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈ·e¯Á‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯Óz‰ ÔÎÂ ,Ï·a32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,¯˙BÈa Ô·l‰ Ê¯‡‰Â33ÔÈ¯OÚ˙Ó - ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa È‡Óc34‡È¯eÒ·e35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙B¯Ùa36. ¿≈≈

נמצאים 27) שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל
מקורם. מקום לומר",28)מאותו צריך "אין בלשון נקט

יותר  חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום
בבל.29)מסוריא. עולי בה החזיקו ולא כלומר,

פקע 30) לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון
מתעשרים 31)חיובם. דברים "ואלו ב: פרק שם משנה

האורז  והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי
מיושרים.32)והכמון". כמון 33)כלומר: "והא שם:

ישר  ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס?
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם אף 34)הוא. כלומר,

בלבד. מצרים עולי בו שהחזיקו לא 35)במקום אבל
לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ
המשנה  בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים
נגמרה  אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם:
חייבים  שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם

לארץ.36)במעשרות]. בחוצה כמותם שאין

.‰¯BˆÏ ˙B¯t e‡È·‰L ÌÈ¯nÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈ·iÁ - ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
‡È‰L ,Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ

dÏ ‰·B¯w‰38Ê¯‡‰Â .39BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -40Ïk ‡l‡ , «¿»»¿»…∆≈¿ƒ∆»»
ı¯‡Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÓp‰ Ê¯‡‰41 »…∆«ƒ¿»»»»∆∆ƒ¿»»»∆
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆»ƒ«¿«∆»ƒ≈

¯k ‰È‰42.e¯‡aL BÓk , »»ƒ»¿∆≈«¿

לארץ.37) חוץ לא 38)שהיא בשיירה, שבאו שכיוון
והיינו  אחר. ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר

כן  לא שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו
לחוצה  שיצאו ישראל ארץ פירות ככל ממעשרות, הם פטורים

לארץ.39)לארץ. חוצה של 40)של באורז נתערב "שמא
ישראל". לארץ 41)ארץ קרובה שהיא פי על אף כלומר,

בבל. עולי בה ביותר.42)שהחזיקו לבן שהיה

.ÂÔÓ ¯eËt - ¯Bˆa ˙B¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿»ƒ
È‡Óc‰43e¯ˆ‡ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,44. «¿«¿≈¿ƒ∆»ƒ≈»»∆»¿

- ˙B¯t ÔeÚË ‡e‰Â ¯BˆÏ ÒÎpL È„ÈÁÈ ¯BÓÁ ÔÎÂ¿≈¬¿ƒƒ∆ƒ¿«¿¿»≈
¯ÈÚ‰ ‰„OÓ Ô˙˜ÊÁL ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt45. »ƒ«¿«∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

באו.43) העיר מאותה אומרים שארץ 44)שאנו אף
לה. קרובה שממקום 45)ישראל תולים שבשיירה ואף

הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור - באו אחר

.ÊÈtÓ ,È‡Ó„a ·iÁ - ÔB„Èˆa ¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿ƒ«»ƒ¿«ƒ¿≈
‡È‰ ‰·B¯wL46¯BvÓ ¯˙BÈ47ÔÈ¯ˆB‡L d˙˜ÊÁL , ∆¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»∆¿ƒ

ÔÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓƒ≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆¬»«≈«ƒ
Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ÔB„Èˆa ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«ƒ¿≈∆∆¿»»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ÔÈ‡È·nL48. ∆¿ƒƒƒ»»»∆

קרוב.46) ממקום להביא פירות האוצרים דברי 47)ודרך
וכבר  מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי תמוהים: רבינו
מפני  [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך מהרי"ט, זה על העיר
[אולם  וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור יותר היא שקרובה
יותר  קרובה הייתה צידון כי הוכחה ישנה בפסוקים גם
ואת  עכו יושבי את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי מצור,
מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי
שהרי  נכבשה, לא היא שאף צור, גם כאן נזכרה לא למה
כרחנו  ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה
בשם  ערים שתי שהיו שכתב, רד"ק לדברי צריכים אנו
קטנה  אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון"

רחוק.48)ממנה]. ממקום להביא החמרים שדרך

.ÁÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ»≈»ƒ»»∆∆∆¡ƒ≈
Ï·a49Á˜BlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ‰È‰ Ì‡ , »∆ƒ»»«»≈»ƒ∆≈«

Ï‡¯OiÓ50,‰BL‡¯a ,CÎÈÙÏ .È‡Óc ÂÈ˙B¯t È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈≈»¿«¿ƒ»»ƒ»
Á˜Bl‰ ,Ï‡¯OÈ „Èa Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»…∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«≈«
ÌÚÓ Á˜BÏk ,È‡Óc ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ÏkÓƒ»«»≈»ƒ¿«≈¿«¿≈«≈«

.ı¯‡‰»»∆

הדמאי.49) על בה מגויים,50)שגזרו לוקח אם אבל
בקונה  המדובר שהרי רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור
מעשר  - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי
יהודה  ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן הגוי

פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים

.ËÌÈÓÚt LÏLÂ ÌÈzL ‡È·‰L ‰Ê ?¯bz e‰Ê È‡51. ≈∆«»∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ
LÏL ‡È·‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ÌÚt ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ««««¬ƒ≈ƒ»
ÏÚBÙe B·e ‡e‰ ‡È·‰L B‡ ,˙Á‡ ˙·a ˙B‡BOÓ52- «¿«««∆≈ƒ¿≈

¯bz ˜ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú53. ¬«ƒ…À¿««»

אבל 51) שכן? כל לא בשלוש - לתגר מתחזק בפעמיים [אם
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מאותן  אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה
שלוש  הן שביחד משאיות, שתי הביא הפעמים שתי
שלוש  הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות,

שם.52)משאיות]. נפשטה שלא בהביא 53)בעיא גם
אפשר  אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא
כמפריש  גדולה מתרומה ולפטרו מספק כתגר להחזיקו

וודאי. כדין מפריש אלא דמאי,

.È‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿«≈»
ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï54. »»∆∆ƒ¿¿»»∆

לאחר 54) הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני שכל מכיוון
שנכנסו  באופן מדובר וודאי כאן גם מלאכתם, שנגמרה
אינם  שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ
שאם  ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ במעשרות חייבים
מן  במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם נגמרה

דמאי. עליהם גזרו - התורה

.‡ÈÈ¯‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÏÚ ea¯L ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆∆««∆»»»∆¬≈
el‡55È‡Ó„a ÔÈ·iÁ56ÏÚ ea¯L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏLÂ . ≈«»ƒƒ¿«¿∆»»»∆∆««

‰ˆeÁÓ ¯È„z Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·c ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¿»»»ƒƒ»
˙BÚ˜ÒÓ¯„Â ÌÈÊB‚‡ ÔB‚k ,ı¯‡Ï57el‡ È¯‰ - »»∆¿¡ƒ¿«¿«¿»¬≈≈
.È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ«¿«

שבארץ.55) הפירות הרוב.56)כל אחר שהולכין
שדמשק 57) פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין

הדמאי, על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ אינה
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÌÈÓÎÁ eÎÏ‰ ‡Ï58‡Ï …»¿¬»ƒ¿≈»»»∆…
‰‡¯n‰ ¯Á‡59ÌÚh‰ ¯Á‡ ‡ÏÂ¯Á‡ ‡l‡ ,ÁÈ¯‰Â ««««¿∆¿…«««««¿»≈«∆»««

BÏ ea¯L Ïk :·¯‰60- BÏ ea¯ ‡lLÂ ,¯zÓ - »……∆«À»¿∆…«
‰È„na ‡Ï Ï·‡ ¯ÈÚa ea¯ ?„ˆÈk .¯eÒ‡61B‡ , »≈««»ƒ¬»…«¿ƒ»

ea¯ ‡ÏÂ ¯‰a ;¯ÈÚa ea¯ ‡ÏÂ ‰È„na ea¯L∆««¿ƒ»¿…«»ƒ»»¿…«
ÏÚ·Ï ‡ÏÂ ÈÂÁÏ ea¯ ;¯‰a ‡ÏÂ ‰Ú˜aa ,‰Ú˜aa«ƒ¿»«ƒ¿»¿…»»««∆¿»ƒ¿…¿««
- Ba ea¯L ‰Ê ;ÈÂÁÏ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ,˙Èa‰««ƒ¿««««ƒ¿…«∆¿»ƒ∆∆«
.È‡Ó„a ·iÁ - Ba ea¯ ‡lL ÌB˜Óe ,¯zÓÀ»»∆…««»ƒ¿«

מחוץ 58) או הארץ מן הם אם בספק שהם בפירות כלומר,
אחר 59)לארץ. אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,

הולכים. הארץ.60)הצבע, פירות על לארץ חוצה פירות
לעיר.61) מחוץ המקומות בכל

.‚È˜eMa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ea¯62¯ÊÁ - eËÚÓ˙Â «≈»»»∆«¿ƒ¿«¬»«
.È‡Ó„a ·iÁ - epnÓ Á˜Bl‰Â ,BLÈÏ ˜eM‰«¿»¿¿«≈«ƒ∆«»ƒ¿«

השוק.62) את והתירו

.„ÈÏÚ e¯ÊbL ‰ÚLa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆…»¿¬≈∆¿»»∆»¿«
˙B¯t Á˜Bl‰ :È‡Óc‰63‰ÚÈ¯ÊÏ64ÏÈÎ‡‰Ï B‡ «¿««≈«≈ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

‰Ó‰aÏ65˙B¯BÚÏ ÁÓ˜ ,66‡Ó‚eÏÓÏ B‡67B‡ «¿≈»∆«¿ƒ¿¿»
‰iË¯Ï68,ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba CeÒÏ B‡ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓL , ƒ¿ƒ»∆∆¿«¿»««≈»∆«≈ƒ

¯BÏÈ˜Ï ÔÈÈ69ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁÂ ,70Ún„Ó‰Â ,71Áe˜l‰Â , «ƒ¿ƒ¿«««»»∆¿«¿À»¿«»«
ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa72˙BÁn‰ È¯ÈLe ,73˙ÙÒB˙Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿»≈«¿»¿∆∆

ÌÈ¯eka‰74ÔÂÈÎÂ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ Ïk . «ƒƒ»≈¿ƒƒ«¿«¿≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈw˙Ó :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»∆¿À»ƒ≈≈»ƒ

¯OÚÏ75. ¿«≈

הארץ.63) מעם שעורים, או חיטים שאילו 64)כלומר,
שזורע. לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה אף 65)היה

במעשר. חייב היה וודאי טבל היה אילו "לעבד 66)כאן,
העורות". המלוגמא.67)בהם בתוך נמאס והקמח

יוונית 68) שהראשונה אלא רטייה, היא מלוגמא היא
הקודש. לשון משחת 69)והשנייה לתוך היין שנותן

לסוך  שמן קונה כאילו הוא והרי לגמרי, בטל והיין העיניים
לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בין 70)בו

ואינו  הארץ עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה
חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר,

מצוה. אכילת על גזרו המעורב 71)שלא דבר "הוא
שאמר  מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה מחולין
אצל  שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב:
ונתנה  ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ, עם
אם  ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן.
שאוכלם  שכיוון אצלו ונדמעו הארץ מעם פירות לקח
עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת

ובין 72) שני". מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם

קמצו,73) מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
עליהם  שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר

ג 74)הכתוב". פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא
הוודאי. מן אף שפטורה אמרו ה הקלו 75)הלכה שלא

בירושלמי  שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים
השבת  כבוד מפני אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין

עילה. ידי על - שואלו? לי למה

.ÂË‰Ó‰·Ï Ì‰ÈÏÚ CÏÓÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ˙B¯t Á˜Bl‰76 «≈«≈«¬ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯kÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77ÌÏÈÎ‡È ‡ÏÂ , ¬≈∆…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ¿…«¬ƒ≈

‰Ó‰·Ï78ÌÈ¯Á‡ ˙Ó‰·Ï elÙ‡ ,79Ìw˙iL „Ú , ƒ¿≈»¬ƒ¿∆¡«¬≈ƒ«∆¿«¿≈
.È‡Óc¿«

עליהם 76) וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי
למכור 77)לזרע. ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו שכשקנה
נהנה 78)טבל. שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,

כילוי. של הנאה טבל.79)ממנו מוכר הוא שהרי בשכר,

.ÊË·¯Ú ÔÓL80B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ∆∆»≈»ƒ«¿«∆≈∆¿»
‰ÏÈÎ‡Ï81ÔÓL .82¯eËt - ¯Óva Bz˙Ï ˜¯Bq‰ Á˜lL «¬ƒ»∆∆∆»««≈¿ƒ«∆∆»

¯Óva ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ83ÔÓL Ï·‡ . ƒ«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¬»∆∆
,È‡Ó„a ·iÁ - ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa CeÒÏ ‚¯B‡‰ Á˜BlL∆≈«»≈»≈∆¿¿»«»ƒ¿«
ÏÎa ‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈÒÂ ,BÙe‚a ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»

.ÌB˜Ó»

טוב.80) ריח שסיכה 81)הנותן פי על ואף לסיכה. אלא
בשמן  אלא דמאי, לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה,

לאכילה. לאכילה 82)העומד העומד בשמן והמדובר
בסיכה. גם החמירו שסכים 83)ולפיכך כשמן הוא והרי

הכלים. את בו
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.ÊÈÏ‡¯OiÓ Ï‡ML ÌÈ·ÎBk „·BÚ84BÏ ÔzÏ85ÔÓL86 ≈»ƒ∆»«ƒƒ¿»≈ƒ≈∆∆
È‡cÂa ¯eÒ‡ - B˙kÓ ÏÚ87È‡Ó„a ¯zÓe ,88Ô˙ . ««»»¿««À»ƒ¿«»«

ÔÓL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰89ÏbÚ˙‰Ï ‡Ï·Ë Èab ÏÚ90 »≈»ƒ∆∆««≈«¿»¿ƒ¿«≈
„ÓÚMÓ - ‰ÈÏÚ91È¯Á‡ ·LÈÏ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓÂ92. »∆»ƒ∆»«À»¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

גבי 85)חבר.84) על השמן יתן עצמו שהישראל כלומר,
ישראל.86)המכה. טבל 87)של של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי,
להאכיל 88) שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון

ולאורחים. לעניים וודאי.89)דמאי של ובין דמאי של בין
על 91)להתגלגל.90) השמן מן מעט ונשתייר הגוי,

תרומה 92)הטבלא. מחמת אלא טבל איסור שאין
שגם  התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת

הכהן. של גופו גבי על מתחללת תרומה

.ÁÈB¯Oa ÏÚ È‡Óc ÔÓL ÏÙpL ÈÓ93BÙLÙLÓ - ƒ∆»«∆∆¿««¿»¿«¿¿
LLBÁ BÈ‡Â94ÒÈ¯eÓÏ ÔÈÈ Á˜Bl‰ .95˙È˙eÏ‡Ï B‡96, ¿≈≈«≈««ƒ¿¿»«¬¿ƒ

ÔÈÈÁË ˙BOÚÏ ˙BiË˜ B‡97È‡Ó„a ·iÁ -98Ï·‡ . ƒ¿ƒ«¬¿ƒƒ«»ƒ¿«¬»
Á˜Bl‰99Á˜lL B‡ ,˙È˙eÏ‡ B‡ ,ÔÈÈ Ba LiL ÒÈ¯eÓ «≈«¿»∆≈«ƒ¬¿ƒ∆»«

ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈÈÁË¿ƒƒ¬≈≈¿ƒƒ«¿«∆…»¿«
È‡Ó„a ·iÁL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .È‡Óc ˙·¯Úz«¬…∆¿«¿ƒ»»«»»∆«»ƒ¿«
- ¯k BÓÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oe ÔÈÏ·z ÔB‚k ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
È‡Ó„a ˙·iÁ ˙·¯Úz‰ Ïk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÏËa ÔÈ‡100. ≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈»««¬…∆«∆∆ƒ¿«

בשרו.93) על שמן שנפל ישראל פי 94)כלומר, על ואף
נתחללה  בשרו, על שנפל כיוון - דמאי של בשמן סכין שאין

שבו. התרומה שהיו 95)קדושת דגים, של ציר הוא
יין. לתוכו שמן.96)מטילים בו שנותנים יין הוא

דבש.97) בהם ששמים טחונות פי 98)קטניות על אף
הדמאי  לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו

הארץ.99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם לפי

.ËÈ,Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt‰ el‡ Ïk»≈«¿ƒƒ«¿«∆…»¿¬≈∆
È‡Óc ÔÈ˜˙‰ Ì‡101¯OÚÓ ˙Óe¯z Ì‰Ó LÈ¯Ù‰Â ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆¿««¬≈

ÈL ¯OÚÓÂ102˙‡ Ôwz Ì‡ Ï·‡ .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - «¬≈≈ƒ«∆»»»¬»ƒƒ≈∆
È‡cÂa È‡Óc‰103‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Â «¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»

˙B¯OÚÓe104È‡Ó„a È‡ce‰ ˙‡ ÔwzL B‡ ,105‡Ï - ««¿∆ƒ≈∆«««ƒ¿«…
ÌeÏk ‰OÚ106. »»¿

דמאי.101) שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי 102)כלומר,
שני. מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא צריך 103)שם.

וודאי. כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות:
או 104) שני מעשר מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. כדין 105)מעשר כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
שני. ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי,

שהפריש 106) וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:
על  עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה
גדולה  שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי ליתנם מנת
ראשון  ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה
לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת חייב אינו עני ומעשר
הפריש  ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין
ידע  שאילו בטעות, הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו

ואינה  גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו
הפרשה.

.ÎÈ‡cÂ ÔÈ¯ÎBÓ ¯ÈÚ‰ Ïk107,È‡Óc ¯ÎBÓ „Á‡Â »»ƒ¿ƒ««¿∆»≈¿«
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È ÔÈ‡Â Á˜ÏÂ108LÈ¯ÙÓ ?Ôw˙Ó „ˆÈk - ¿»«¿≈»«ƒƒ»«≈«¿«≈«¿ƒ

‰Óe¯z109Ô‰kÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e110LÈ¯ÙÓe , ¿»¿««¬≈¿¿»«…≈«¿ƒ
„·Ïa ÈL ¯OÚÓ111ÏL ÈL ¯OÚÓk ‡e‰ È¯‰Â , «¬≈≈ƒƒ¿««¬≈¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc112. ¿«

אין 108)טבל.107) קביעותם, ממקום שלקח וכיוון
מחצה  על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים

-109)דמי". גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף
טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, פי 110)כאן על שאף

שהן  כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק
בדמאי. הוא וכן ומעשר 111)במיתה. ראשון מעשר אבל

לה  צריך אינו כמו עני בלבד, שם להם לקרוא אלא פריש,
כמו 112)בדמאי. זה, שני במעשר שמקילים הכוונה אם

לו  ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים
מעשר  דיני למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור
מעשרים  הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני

הם.

.‡ÎÁ‡Â Ï·Ë ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ˙ ¿≈ƒ»¿»»¿≈À««∆∆¿««
Ì‰Ó ˙Á‡ ‰„·‡Â ,Ôw˙Ó113ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¿»¿»««≈∆¬≈∆«¿ƒƒ

ÏÎÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‰iM‰«¿ƒ»¿»¿»¿««¬≈¿¿»¿»
È‡Ó„a „·Ïa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓe ,‰ˆ¯iL Ô‰k114. …≈∆ƒ¿∆«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«

מהם.113) איזו יודע כדמאי.114)ואינו להיות: צריך

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שנייה.1) פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר

שלקחו  מנפולין תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח
שהיו  ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה

פרוסות. והותירו אוכלין

.‡Á˜Bl‰2ÔBËÈq‰ ÔÓ3‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ«ƒ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï -4ÔÈÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , …¿«≈ƒ∆«∆««ƒ∆ƒ

„Á‡5˙Á‡ ‰twÓ elÙ‡ ,6˙‡ ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»¬ƒƒÀ»««««ƒ∆«ƒ∆
˙È·Á‰7ÌÈL‡Ó Á˜BÏ ÔBËÈq‰L ÈtÓ .‡È‰ ‡È‰L ∆»ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆«ƒ≈«≈¬»ƒ

¯ÎBÓe ‰a¯‰8ÌÚÓ ‰lÁz ¯ÎnL ‰Ê Á˜Ï ‡nLÂ , «¿≈≈¿∆»»«∆∆»«¿ƒ»≈«
¯·ÁÓ ÛBÒa Á˜lL ‰ÊÂ ,È‡Óc ÂÈ˙B¯tL ı¯‡‰»»∆∆≈»¿«¿∆∆»«¿≈»≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯tL9ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ∆≈»¿À»ƒ¿»≈«¿∆≈¿«¿ƒƒ
Ì‡Â .·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰««»««»¿…ƒ«»«««»¿ƒ

ÔÓ‡ - Ô‰ „Á‡ ÏMÓ :ÔBËÈq‰ ¯Ó‡10. »««ƒƒ∆∆»≈∆¡»

פ"ה.2) ותוספתא ו, משנה פ"ה המוכר 3)דמאי "הוא
וכיון  המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח דבר וכל פירות
והלוקח  דמאי למכור לו מותר גסה, במדה מוכר שהוא
נאמן  שהסיטון שאמרו וממה ב. הלכה פי"א כנ"ל יתקנם,
בסיטון  שהמדובר נראה להלן), (ראה הם אחד משל לומר

שם). במשנה מהרי"ח (חידושי מהם 4)עםֿהארץ אבל
יש  אנשים, מהרבה לוקח שהסיטון אף לעשר, יכול עליהם
בהלכה  וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח

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



xyrnקנ zekld - mirxf xtq - elqk 'k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ד. הלכה וסוף שחורה 5)הסמוכה חיטה שניהם כלומר,
לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או

שהם 6) לומר מקום היה אחת, ובקופה אחד מין שהם שכיון
אחד. אדם הנ"ל.7)משל הקופה תוספתא 8)כלומר,

אףֿעלֿפי  שניה, ממנו ולקח וחזר החנוני מן הלוקח שם:
זה. על מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את שמכיר
שהיא  החבית את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי
אינוקרמיא  באילין דתימר הדא כו' עליו ממנו מעשר היא,
ברם  כפשוטה), תוספתא - יין כדי והן להיות, צריך (כן
ועשויים  מדה, כלי והם להיות, צריך (כן שפייתא באילין
לגוא  אילין מפנתין אורחא שם), - הגת מן היין לשאיבת גם
השני)". אל אחד מכלי ולהריק לפנות דרכם = ) אילין

יב.9) הלכה תרומות מהלכות ופ"ה ו, הלכה פ"א למעלה
שם).10) (משנה זה על מזה ומעשר

.·‰È‰11¯ÎBÓ12˙eLk13Ô‰Â ,˜¯È B‡14ÔÈ‡È·Ó »»≈¿»»¿≈¿ƒƒ
˙eLk ÏkÓ ¯OÚÓ epnÓ Á˜Bl‰ - ÂÈÙÏ ÔÈ¯·BˆÂ¿¿ƒ¿»»«≈«ƒ∆¿«≈ƒ»¿

‰c‚‡Â ‰c‚‡ ÏkÓe ,˙eLÎe15e ‰¯Óz ÏkÓe ,‰¯Ó˙16. ¿ƒ»¬À»«¬À»ƒ»¿»»¿»»

לשון.11) בשינוי שם, הנ"ל.12)תוספתא הסיטון
והם 13) שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתבֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א משנה פ"ב בעוקצין וראה קישואים.
למכור.14) עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה כלומר,
ירק.15) יש 16)של לפניו, מביאים שהרבה שכיון

בעל  גבי ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש
המוכר. הבית

.‚Á˜Bl‰17˙Èa‰ ÏÚaÓ18- ‰iL epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ««««ƒ¿»«¿»«ƒ∆¿ƒ»
È˙MÓ elÙ‡ ,˙Bt˜ È˙MÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ¿«≈ƒ∆«∆¬ƒƒ¿≈À¬ƒƒ¿≈

˙B¯ÈÚ19.BlMÓ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ; ¬»∆∆¿»∆≈≈∆»ƒ∆

ז.17) משנה פ"ה בהלכה 18)שם וראה מביתו. כלומר,
אחרת,19)הסמוכה. בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,

אחרים  מפירות לקח אחר במקום שמא לחשוש מקום והיה
למכרם.

.„˙Èa‰ ÏÚa20ÔÓÊa :˜eMa ˜¯È ¯ÎBÓ ‰È‰L ««««ƒ∆»»≈»»«ƒ¿«
;Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - ÂÈ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL∆¿ƒƒƒƒ»¿«≈≈∆»««…
epnÓ Á˜Ï Ì‡ ,˙B¯Á‡ ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ·eƒ¿«∆¿ƒƒƒƒ¬≈ƒ»«ƒ∆
ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï - ‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»…¿«≈ƒ∆«

‰Ê21. ∆

שם.20) ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל
וקישות  קישות מכל מפריש שסיטון שאףֿעלֿפי עליו,
ירק  מערב שאינו הבית בעל של סתמו - ב) הלכה (למעלה

(רדב"ז). אחרת גינה של ירק עם זו גינה של

.‰Á˜Bl‰22ÌBzÁp‰ ÔÓ ˙t23ÔÓ ¯OÚÈ ‡Ï - «≈««ƒ««¿…¿«≈ƒ
‰nÁ‰24˙Bv‰ ÏÚ25LÓ‡ ÏL ÌÈhÁ :¯ÓB‡ È‡L ; ««»««∆∆∆¬ƒ≈ƒƒ∆∆∆

¯Á‡ ÏMÓ ÌBi‰ ÏLÂ ,„Á‡ ÏMÓ eÈ‰26. »ƒ∆∆»¿∆«ƒ∆«≈

מאיר.22) כר' ולא יהודה כר' ג, משנה "מי 23)שם
נחתום" נקרא ואופהו, ככרות אותו ועושה הקמח שילוש

שם). המשנה היום.24)(פירוש שאפוהו החם הלחם
אחד,25) מדפוס ששניהם אף אתמול, שאפוהו הקר הלחם

הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר,
ונמצא 26) מעשר, אינו והשני מעשר מהם אחד ושמא

אבל  הפטור, על החיוב מן או החיוב על הפטור מן מפריש
אפילו  מעשר, הצוננת על הצוננת מן או החמה על החמה מן

פלטר. גבי הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני הם

.ÂÁ˜Bl‰27¯ËÏt‰ ÔÓ28Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,29ÔÈÒeÙc «≈«ƒ««¿≈««ƒ∆≈¿ƒ
„Á‡Ó ¯OÚÓ - ‰a¯‰30¯ÎBnL ÌBzÁp‰L ;Ïk‰ ÏÚ «¿≈¿«≈≈∆»««…∆««¿∆≈

ÏBtnÏ31‰a¯‰ ÔÈÒeÙc B˙qÚ ‰OBÚ32Ï·‡ .33 ««¿∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬»
ÏBtn‰ ÔÓ Á˜Bl‰34ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ -35; «≈«ƒ««¿¿«≈ƒ»¿¿

.ÔÈÓBzÁ ÈMÓ Á˜BÏ ÏBtn‰L∆««¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ

מאיר.27) כר' ולא יהודה כר' ד, משנה "הלוקח 28)שם
המשנה  (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני למכור הנחתום מן

אחד.30)הככרות.29)שם). אחר:31)מדפוס נוסח
למנפול  שהרי נכון, וכן הרמב"ם), בגליון (הגהה "לפלטר"

רוקח. מעשה ועיין להלן, ראה אחר, אינו 32)דין והפלטר
נאפו  הככרות כשכל והמדובר אחד. מנחתום אלא לוקח
מזה  מפרישים אין הרי ימים, בשני נאפו שאם אחד, ביום

הקודמת). (בהלכה זה שם.33)על הוא 34)משנה אף
נחתומין  מהרבה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר

המשנה). דפוס,35)(פירוש מאותו וככר ככר מכל ולא
משנים. המנפול לקח שמא חוששין אין אחד שבדפוס

.Ê‰ÚLz36ÔÈÏBtÓ37,ÔÈÓBzÁ ‰¯OÚÓ eÁ˜lL ƒ¿»«¿ƒ∆»¿≈¬»»«¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡Â ÏÈ‡B‰38„Á‡Ó Á˜Bl‰ Ïk ,ÌÈMÓ Á˜Ï39 ƒ¿∆»≈∆»«ƒ¿«ƒ»«≈«≈∆»

ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ - ‰ÚLz‰ ÔÓ40. ƒ«ƒ¿»¿«≈ƒ»¿¿

שם.36) גם 37)ירושלמי זו הלכה לשנות יכול היה
שאין  אלא משנים, לקח מהם שאחד מוכח שהרי בפלטרין,

משנים. יקח שפלטר מצוי הפחות 38)זה לכל כלומר,
שבוודאי  משנים, קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם , אחד

דפוס. מכל אם 39)מעשר וכלֿשכן מאחד, אפילו כלומר,
יותר. גדול שהחשש מהם, מכמה אף40ֿ)קנה כלומר,

הרוב, אחר הולכים אנו אין אחד, מנחתום קנו שרובם עלֿפי
על  כמחצה קבוע ו"כל "קבוע" זה הרי מהם, שקנה שכיון

כ). הלכה פי"ג (למעלה מחצה"

.ÁÁ˜Bl‰41ÈÚ‰ ÔÓ42ÈÚ‰ ÔÎÂ ,43BÏ e˙pL «≈«ƒ∆»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿
‰Ï·„ ÈÁÏt B‡ ˙t ˙BÒe¯t44˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ - ¿«ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ»««

˙Á‡Â45ÏÏBa - ˙B¯‚B¯‚·e ÌÈ¯Ó˙·e .46Ïk‰47 ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»≈«…
¯OÚÓe48È˙ÓÈ‡ .49‰a¯Ó ‰zn‰L ÔÓÊa ?50Ï·‡ ; ¿«≈≈»«ƒ¿«∆««»»¿À»¬»

‰zÓe ‰zÓ ÏkÓ ¯OÚÓ - ˙ËÚeÓa51. ¿∆∆¿«≈ƒ»«»»«»»

פ"ה.41) שם ותוספתא ה, משנה חבר.42)שם שהוא
כדלהלן. דבילה, פלחי או פת פרוסות ממנו ולקח

במתנות 44)חבר.43) ולא בצדקה שהמדובר הוא, פשוט
ממעשר. פטורים שהללו שיודע 45)עניים, העני כלומר,

ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד מכל שקבל מה
אבל  עישר. לא והשני עישר אחד שמא חוששים שאנו
(תוספתא  ופלח פרוסה מכל לעשר צריך העני, מן הלוקח

וכן 46)כפשוטה). להלן. וראה לו. שנותנן עני כלומר,
ומינכן. קמברידז' בכתביֿיד שם, במשנה כלומר,47)הוא

הכל. כולה.48)מערב על התערובת רבי 49)מן דברי
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הראשון  התנא דברי לפרש שבא שם, במשנה יהודה
מתנה 50)(רדב"ז). הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי

ונאמר  המעשר, בעיניו יקשה ולא הוא נדיב איש גדולה,
דמאי" הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים
ומעשרן. הגדולות המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש
ד), הלכה תרומות מהלכות (פי"ג למעלה שפסק ואףֿעלֿפי
זה  - יג) הלכה פ"ב שם (וראה ויין בשמן אלא  בילה שאין
משנהֿ (ראה הקילו בדמאי אבל ודאי, בטבל אלא אינו

ופאתֿהשולחן). שהוא 51)למלך עליו ש"נחשב ביין
יפריש  שמא הכל יתערב לא ולפיכך עישר, ולא כילי עכ"פ
"מכל  רבינו כתב ולא המשנה). (פירוש הודאי" על מדמאי
מדובר  שכאן ההלכה, בתחילת שכתב כמו ואחת", אחת
מן  בלוקח ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני

למעלה. וראה העני,

.Ë˜ÁL52˙t‰ ˙‡53˙‡Â ,ÔÈ¯e¯t d‡OÚÂ »«∆«««¬»»≈ƒ¿∆
˙B¯‚B¯b‰54‰Ï·c Ô‡OÚÂ55ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - «¿»«¬»»¿≈»¿«≈≈∆»«

Ïk‰56. «…

שם.52) תוספתא שלימות,53)העני, ככרות קיבל כלומר,
מרוב. מתנה מרובה.54)שהן שעלֿידי 55)בכמות

מהן  היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה
כפשוטה). מככר 56)(תוספתא או אחד מפלח כלומר,

מרובה, במתנה בדמאי שהקלו הכל, על אחד מפורר
אלא  זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר
וראה  שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא שלם שככר

ברדב"ז).

.ÈÌÈÏÚBt57ÌÈÁ¯B‡ B‡58ÔÈÏÎB‡Â ÔÈaÒÓ eÈ‰L59, ¬ƒ¿ƒ∆»¿Àƒ¿¿ƒ
˙BÒe¯t e¯È˙B‰Â60˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ -61. ¿ƒ¿¿«≈ƒ»««¿««

אחד,57) בעלֿבית של בפועלים אף ומדובר שם. תוספתא
זה  פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואףֿעלֿפיֿכן
כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני עישר, זה, אורח או
קבע, אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב באופן והמדובר
מן  פטורה פועל של עראי אכילת שאילו במעשרות. שחייב
שנגמר  או ט) הלכה (פ"ה למעלה כמבואר המעשרות,
במעשרות  וחייב התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם
אכילת  ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל  (שם),
זה  והרי עישר, לא בוודאי המעשרות, מן שפטור עראי
הכל. על מאחד שמעשר אחד מבעלֿבית דמאי כקונה

צריכים 58) ואינם דמאי האורחים את שמאכילים אףֿעלֿפי
חומרא, מצד עישרו כי יתכן - יא) הלכה פ"י (למעלה לעשר
משנה  פ"ג (דמאי יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי כי

שם). ולמעלה שהיו 59)א "פועלין שם: בתוספתא
ורבינו  וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין
להסב  מותרים הפועלים כי להראות "מסובין" בשניהם כתב
נראה  וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול,
הם  שגם הרי עמהם", מיסב הבית "בעל טז. בברכות

(רדב"ז).60)מסובין. כנ"ל מועטת, מתנה כדין שדינן
ופרוסה.61) פרוסה כל כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe
ספרזרעים-הלכותמעשרשני

§¤©§¨¦
LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈
Ì„‡ Èa ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓ„ ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (· .ÈL≈ƒ∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈¿≈»»
BÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ıeÁ≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ .˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰‡ÓËa¿À¿»∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ¯OÚÓ«¿«ƒƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ¯‰ˆÈ ¯OÚÓ«¿«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒ
¯OÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â ,L„˜ BlkÀ…∆¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈

.¯OÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë .¯·c ÏÎÏ ÈL≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מעשר 1) וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

אילנות. למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני.

עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין

ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות
המצרי  ופול יום. שלשים מים מהם שמנע הסריסים הבצלים
לירק  עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא
שנה  בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין איפכא. או
שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית.

שיקבעו. קודם מעשר מהן שהוציא ופירות

.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ4 ««∆«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»»»
ÈL ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ5Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆∆¡««≈¿«≈≈»

˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏL ‰L·e .EÚ¯Ê ˙‡e·z6ÔÈLÈ¯ÙÓ ¿««¿∆¿»»¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ÛÏÁ ÈÚ ¯OÚÓ7. «¿«»ƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

ipy xyrn oiyixtn dpy lka oey`x xyrn oiyixtny xg`"
."ipr xyrn oiyixtn ziyye ziyily dpyae 'ek

מחוייבת, ההפרשה סדר על שההקפדה משמע מלשונו
להבין, וצריך אחר. באופן להיות יכולה בפועל הנתינה אבל
הנתינה  ולא ההפרשה הוא העיקר המעשרות בשאר הניחא
אבל  טבל, מגדר התבואה את מוציאים ההפרשה על־ידי כי
שהעני  להיות צריך העיקר צדקה נתינת שגדרו עני במעשר
לבדה  שההפרשה לומר אפשר ואיך לו, הצריך את יקבל
כאשר  שגם זה, בדין החידוש שזהו אלא עיקרי. ענין היא
הפרשת  של חיוב ישנו עניים, בו שאין במקום נמצא
להפריש  שצריך לצדקה בנוגע מובן ועד"ז עני. מעשר

כשימצאנו. לעני ימסור ואח"כ לצדקה מממונו
שגם  אחר, יהודי על בהשפעה היינו רוחנית, בצדקה גם כך
עצמו  את ולהכין להיערך חייב בדעת, עני בסביבתו אין אם
אחר  יהודי על לפעול יוכל הראשונה שבהזדמנות כדי
העני  את לחפש להשתדל גם שיש ומובן המתקבל. באופן
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מצרפה  הקב"ה טובה ש"מחשבה ומכיון לו, ולעזור
ההפרשה, את אצלו כשיש ועל־אחת־כמה־וכמה למעשה",
הנתינה  את גם לקיים שיוכל סיבות כמה הקב"ה לו מסבב

בפועל.
(h"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

הכ"ג.2) תרומות מהל' בפ"ג למעלה אחר 3)ראה כלומר,
פ"א  למעלה ראה הנתינה, לפני שהוא אףֿעלֿפי ההפרשה,

ה"א. מעשר כל 4)מהל' את תעשר "עשר הכתוב: כלשון
שנה  שבכל לך לומר שנה". שנה השדה היוצא זרעך תבואת
שבשנה  אלא ראשון. למעשר נוסף מעשר להפריש צריך
ובשנה  שני", "מעשר הוא וששית רביעית ושניה ראשונה
כדלהלן. עני", "מעשר במקומו מפרישים וששית שלישית

פ"ו 5) (למעלה ראשון מעשר הפרשת לאחר הנשאר מן
פטור  עצמו ראשון מעשר אבל ה"ג), עניים מתנות מהל'

שם. מעשר בהל' למעלה ראה שני, משנות 6)ממעשר
ובפ"ט 7)השמיטה. ה"ד, שם עניים מתנות בהל' למעלה

ה"ג. מעשר מהל'

.·È¯L˙a „Á‡a8˙B‡e·z ¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ ‡e‰9 ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿«¿«¿
˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â10‰M‰ L‡¯ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .11, ¿ƒ¿ƒƒ»¿»»∆∆¡«…«»»

„Á‡ ‡e‰¯OÚ ‰MÓÁ·e .È¯L˙a12L‡¯ ‡e‰ Ë·La ∆»¿ƒ¿≈«¬ƒ»»»ƒ¿»…
‰‡e·z ?„ˆÈk .˙BÏÈ‡‰ ¯OÚÓÏ ‰M‰13˙BiË˜Â14 «»»¿«¿«»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿ƒ

˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L15‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ16ÏL ∆ƒƒ¿««««¿ƒ¿≈…«»»∆
˙ÈLÈÏL17- ˙ÈLÈÏMa eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿«¿ƒƒ

ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ18˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿ƒ…»¿«
˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B¯OÚn‰19- «««¿∆»¿««…«»»∆¿ƒƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÎÂ .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ20e‡aL «¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿≈≈»ƒ»∆»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ21ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ ¿««««¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»∆

ÛBÒa Ôk ¯Á‡ eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿««≈¿
Óe ,¯·ÚLÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó - ˙ÈLÈÏL ‰LÔ‰Ó ÔÈLÈ¯Ù »»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿∆»««¿ƒƒ≈∆

e‡a Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ¯OÚÓ22Ì„˜ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ «¬≈≈ƒ¿≈ƒ»¿««««¿…∆
e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿
Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙ÈÚÈ·¯a eÙÒ‡Â¿∆∆¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿ƒ
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a»¿««««¿««¬ƒ»»»ƒ¿»

.‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«»

א.8) ב, השנה לשון 9)ראש וכן "תבואה". רומי: בדפוס
להלן. אבל 10)רבינו ירקות, אלא נזכרו לא שם במשנה

ובגמרא  ולמעשרות". "לירקות אמרו: יב.) (שם בברייתא
=) דאורייתא וקתני ירקות), =) דרבנן "תנא ביארו: שם

תבואה)". פעמים,11)מעשר כמה פ"ב בשביעית כגון
ה"ט. שמיטה מהל' בפ"ד וראה ועוד. שם, השנה ובראש

שמאי.12) כבית ולא הלל כבית שם, השנה ראש
שהביאו 13) והקטניות "התבואה פ"ב: שביעית תוספתא

וכו'". לשעבר מתעשרין השנה, ראש לפני שליש
וכאן 14) וירקות", וקטניות "תבואות רבינו כתב למעלה

ה"ד), (להלן עישורן לקטיתן שבשעת לפי "ירקות", השמיט
כתבואה  המעשרות לעונת מגיעים שהם בשעה ולא
ה"ח, להלן ראה זה. בכלל קטניות מיני כל ולא וקטניות,

פרי. גמר אחר הולכים ובדוחן התבואה 15)שבאורז

ראוי  זרעו משיהיה קטנית, שהוא והתלתן שליש, משתביא
ה"ה). מעשר מהל' פ"ב (למעלה יזרע אם לצמיחה

בתשרי.16) ההלכה 17)אחד ראה עני, מעשר שנת שהיא
מעשר 18)הקודמת. בשנת המעשרות, לעונת שהגיעו כיון

הקודמת.19)שני. בשנה בקרקע שנשרשו בין 20)אף
העושה  אילן ובין בשנה, אחת פעם פירות העושה אילן
טו:). (שם נחמיה כרבי ולא וכתנאֿקמא, בשנה. פעמיים

בחידושי 21) ועי' שם. מעשר בהל' ראה עונתו, לפי פרי כל
להרמב"ם. איגר עקיבא בטעות:22)רבי רומי, בדפוס

באו". לא "אם

.‚Ô‰È˙B¯t eËÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯Á‰Â23Ì„˜ ¿∆»ƒ««ƒ∆»¿≈≈∆…∆
‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Ó - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ24ÏÈ‡B‰ , ¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙Óe25ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈»∆ƒ∆≈
‰BÓÏˆ È·e¯Áa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰26‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¬ƒ∆»¿»≈«¿»¿«≈

Ô‰ Ô‰Â ,Ì„‡‰ ·¯ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,Ô‰a»∆∆≈¿ƒ¿«¬«…»»»¿≈≈
- ÔÈ·e¯Á‰ ¯‡L Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¬»¿»∆»ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡Lk Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È27. ≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»≈»ƒ»

משיעשו 23) שהיא שלהם, מעשרות לעונת הגיעו כלומר,
ברדב"ז. וראה שם), מעשר (הל' שחורות נקודות נקודות

בה.24) שנלקטו כשנה  ב:25)כלומר, טו, השנה בראש
(הסובר  נחמיה כרבי בחרובין העם נהגו יוחנן, רבי "אמר
וכו' לקיטתו) אחר הולכים בשנה, אחת שנלקט אילן שכל
שם  ברש"י והנה דרבנן". חרובין מעשר אנא, לך אמינא כי
אבל  דרבנן. במעשרות חכמים שהקלו מפני שזהו נראה
היא  זו לפעמים ואדרבה, החלטית, קולא זו שאין צריךֿעיון

האילנ  שכל רבינו, לדעת [אבל במעשר חומרא. חייבים ות
שאמרו  מה כי יתכן - מדרבנן הם חרובין ורק התורה, מן
לירק  חכמים שהשוום הוא לקיטה, אחר הלך בחרובין:
(בהלכה  לקיטה אחר בו והלכו מדרבנן, שמעשרותיו
חנטה, אחר בהם שהולכים לאילנות השוום ולא הסמוכה),

מדאורייתא]. שהם לדברים 26)מפני ראה פ' ב'ספרי' [עי'
כב]. בהם 27)יד, והולכים התורה, מן במעשרות שחייבין

לזה  והמקור הקודמת. בהלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר
אחר  ובירק המעשרות עונת אחר באילן הולכים שאנו
עקיבא  "רבי יד: שם בברייתא הוא סמוכה), (בהלכה לקיטה
מיוחדין  ויקב גורן מה ומיקבך. מגרנך באספך אומר,
על  גדלים זרעים שרוב גשמים מי (הם מים רוב על שגדילין
על  שגדילין כל אף שעברה, שנה על ומתעשרין רש"י) ידםֿ
על  שגדילין ירקות יצאו שעברה, לשנה מתעשרין מים רוב
כענין  תמיד, אותן ומשקין שדולין שאובין, על (אף מים כל
גן  סתם הירק", כגן ברגלך "והשקית י) יא, (דברים שנאמר
הבאה  לשנה ומתעשרין רש"י) - בהשקאה דרכו הירק
שחרובי  וסובר חולק והראב"ד לקיטה)". שנת (כלומר,
חרובין  "מעשר שם שאמרו ומה לגמרי, פטורין צלמונה
ויצהר, תירוש מדגן חוץ האילנות, לכל הואֿהדין דרבנן",
חוץ  התורה, מן מתעשרין האילנות שכל סובר ורבינו
ה"ט, מעשר מהל' פ"א למעלה וראה צלמונה, מחרובי

ה"ו. תרומות מהל' ובפ"ב

.„B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - ˜¯i‰28?„ˆÈk .29Ì‡ «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈«ƒ
‰M‰ L‡¯ ÌBÈa Ë˜Ï30Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL ÏL ƒ¿«¿…«»»∆¿ƒƒ««ƒ
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˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡aL31¯Ó‚Â32ÔÈLÈ¯ÙÓ - ‰iMa ∆»¿««««¿¿ƒ¿««¿ƒ»«¿ƒƒ
.ÈL ¯OÚÓ - ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ epnÓƒ∆«¿«»ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«¬≈≈ƒ

א 28) יב, שם בברייתא הוא וכן ב. יג, שם רבה של מימרא
הקודמת. בהלכה ראה הדברים, ומקור להלן. שהובאה -

שם.29) ד"ה 30)ברייתא, שם: ('תוספות' גוי עלֿידי
ה'ירושלמי'). ע"פ תבואה 31)משתבא, של שיעור שהוא

ה"ב). (למעלה שיעור 32)ואילנות שהוא לגמרי, בישולו
ה"ח). (להלן קטניות של

.‰ÔÎÂ33È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡MÓ „·Ïa ‚B¯˙‡‰ ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈»ƒ»¬≈
˜¯Èk ‡e‰34ÔÈa ¯OÚÓÏ ÔÈa ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â «»»¿¿ƒ««¿ƒ»≈¿«¬≈≈
˙ÈÚÈ·LÏ35?„ˆÈk .36¯Á‡ ˙ÈLÈÏMa Ë˜Ï Ì‡ ƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿««¿ƒƒ««

Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ37,ÈÚ ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒ
˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰iMa ¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ
¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï .ÈÚ»ƒƒ¿«»¿ƒƒ««¬ƒ»»»ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ38. «¿ƒƒƒ∆«¬≈≈ƒ

האתרוג.33) דין - הירק כדין גדל 34)כלומר, שהוא לפי
ג.). (קידושין כירק מים כל שנמנו 35)על כרבותינו

בין  לקיטתו, "אחר שאתרוג ואמרו טו.) (ר"ה באושא
ב'תוספות' ועי' שם, רש"י (כנוסחת לשביעית" בין למעשר
(שם) יוחנן רבי בשם שאמר וכרבין ורבותינו), ד"ה
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת ש"אתרוג
אחר  בו שהלכו מה כן ואם טבל". משום עליה חייבין ככר
לפטרו  לא אבל לחומרא, אלא זה אין בשביעית, לקיטה
הי"ב  שמיטה מהל' בפ"ד להלן וראה (רדב"ז). ממעשרות

שם. כתב 36)ובהערות לשביעית, וכיצד למעשר. כלומר,
שם. לענין 37)להלן - לקיטה לענין כירק שדינו שאע"פ

שם). השנה (ראש כאילן דינו השנה, שנגמר 38)ראש אף
עני. מעשר שנת שהיא בשלישית לגמרי

.Â‚B¯˙‡ ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L Èt ÏÚ Û‡Â39˙a ¿««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»∆¿«
˙ÈÊk ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·LÏ ‰ÒÎpL ˙ÈML40˙OÚÂ ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¬ƒ»¿»¿«ƒ¿«¬»

˙B¯OÚÓa ˙·iÁ - ¯kÎk41. ¿ƒ»«∆∆¿««¿

(שם:).39) יוחנן רבי בשם כשנכנסה 40)כרבין,
(ראה  כנ"ל המעשרות, לעונת הגיע כלומר, לשביעית,
ועי' איש'). וב'חזון ולשביעית, ד"ה סוף יד: שם ב'תוספות'

ה"ה. מעשר מהל' בפ"ב עני.41)למעלה מעשר ומפריש
שם. שמיטה בהל' ראה

.Ê˙BBi·‡‰42ÛÏˆ ÏL43ÔÈ˙B -44È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ »¬ƒ∆»»¿ƒ¬≈∆À¿≈
ÔÏÈ‡45ÌÈÚ¯Ê È¯ÓÁÂ46‰iL ‰MÓ eÈ‰ Ì‡L : ƒ»¿À¿≈¿»ƒ∆ƒ»ƒ»»¿ƒ»

¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eË˜ÏÂ ,˙ÈLÈÏLÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿…∆¬ƒ»»»
Ë·La47LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ƒ¿»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿««»«¿ƒ

¯Á‡ ¯OÚÓ48e‰„BÙe49B˙B e‰„BtL ¯Á‡Â , «¬≈«≈≈¿««∆≈¿
ÌÈiÚÏ50‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓ ˙¯B˙a BBÈ„t ÏÎB‡Â »¬ƒƒ¿≈ƒ¿¿««¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

.ÈÚ ¯OÚÓe ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ

ור"מ 42) מ"ו, פ"ד (מעשרות הצלף של הפרי עיקר הם
החלקים  אבל במעשרות, חייבים הם ורק שם) ור"ש

תרומות  מהל' (פ"ב ממעשרות פטורים שבצלף, האחרים
מהל'43)ה"ד). פ"ה למעלה רבינו בדברי ונזכר אילן. מין

שם. תרומות ובהל' ה"כ, מעשרות 44)כלאים 'ירושלמי'
וחומרי  אילן חומרי עליהן נותנין "אביונות ה"ה: סוף פ"ד
שאם  - כן?) אמרו דבר ולאיזה =) מילה וליידה זרעים,
ונותנו  ופודהו מפריש שהוא לשלישית, נכנסת שנייה היתה
אילן  שוודאי הלל, בית לדברי שאפילו רבינו וסובר לעני",
- שם) כלאים ובהל' לו. (ברכות בכרם כלאים ואינו הוא
הגר"א  ביאור ועי' (כסףֿמשנה. הוא ספק מעשרות לענין

קצב). ס"ק שלא סי' חנטה.45)יו"ד אחר בו שהולכים
לקיטה.46) אחר בהם שלפנינו 47)שהולכים הנוסחא

שום  אין בשבט, טו קודם היתה הלקיטה גם שאם תמוהה,
איש'). 'חזון (ראה הקודמת השנה אחר שהולכים ספק
במקום  ("אחר" בשבט" טו "אחר בגליון כאן שתקנו [ונראה
שלאחריה  בשורה "אחר" המלה נכנסה ובטעות "קודם"),
במקומו]. נשאר "קודם") =) והשיבוש להלן) (ראה

והמלה 48) שני) מעשר ב, מעשר =) ב מעשר כתוב [היה
הגהה  היתה שבו הגליון מן בטעות כאן נכנסה "אחר"

שלמעלה]. "קודם" המילה שני.49)לתיקון מעשר כדין
עני.50) מעשר בתורת

.ÁÊ¯‡‰51ÔÁc‰Â52ÔÈ‚¯t‰Â53ÔÈÓLÓM‰Â54ÏÚ Û‡ , »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ««
Ô‰a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ eLÈ¯L‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ…∆…«»»≈¿ƒ»∆

È¯t‰ ¯Ób ¯Á‡ ‡l‡55‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óe ,56ÔÎÂ . ∆»««¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈
ÏBt57È¯ˆn‰58ÈÙÏ LÈ¯L‰ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

ÂÈ¯Á‡Ï B˙ˆ˜Óe ‰M‰ L‡¯59BÎB˙Ï B¯b ¯·Bˆ -60 …«»»ƒ¿»¿«¬»≈»¿¿
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L ,„Á‡k Ïk‰ ÔÓ ¯OÚÓe Ì¯B˙Â¿≈¿«≈ƒ«…¿∆»∆«…≈««

È¯t‰ ¯Ób61. ¿««¿ƒ

לז,51) לברכות ב'תוספות' ראה אשכנז. בלשון ריי"ז הוא
מ"ז. פ"ב לשביעית המשנה ובפירוש רש"י, ד"ה - א

(שם).52) מי"ל ונקרא קטנית, בר,53)מין צמח זרעוני
המשמשים  ונאים, גדולים אדומים פרחים בעל ותרבות
אחרים. מאפה מיני ולתיבול לאפיה כיסונים למילוי

שמן 54) ממנו ועושים "סומסום". ההמון: בפי נקרא כן
שלהם  השנה שראש הם, קטניות מיני וכולם שומשמים.

ה"ב. כנ"ל בתשרי, השנה 55)באחד בראש שמואל כדעת
אחר  בהם שהולכים שם, בשביעית התנא כדעת ולא ב. יג,

מעשר 56)השרשה. או הבאה, לשנה פירות כמו כלומר,
עני. מעשר או נתונים 57)שני שגרגריו מזון צמח

פאסולי"ס. ונקרא מבושלים. כשהם נאכלים והם בתרמילים,
רבי 58) בשם שביעית, ותוספתא כמשנה ולא שם, כשמואל

אם  אבל זרע, ממנו לקחת שזרעו ומדובר שזורי. שמעון
ה"י, (להלן לקיטה אחר בו שהולכים כירק דינו - לירק זרעו

הי"א). שמיטה מהל' בפ"ד הוא שמעון 59)וכן ורבי
שם). (משנה, השרשה אחר שהולכין סובר שזורי

שהשרישו 60) אלו הזרעים: כל את לערב לו מותר כלומר,
שצריך  ולא לאחריו. שהשרישו ואלו השנה, ראש לפני
ה"ד), תרומות מהל' בפי"ג (למעלה רבינו פסק שהרי לערב,
שמעון  כרבי ולא שם, (כשמואל ויין בשמן אלא בילה שאין
שכל  נמצא הפרי, גמר אחר שהולכים שכיון אלא - שזורי)

זה. על מזה ומעשרין אחת בשנה נגמרו להלן 61)הזרעים
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שליש, הבאת אחר הולכים המצרי שבפול רבינו כתב (ה"י)
כיון  לזרע, שבזרעו לפי כאן, שכתב ממה סתירה ואין
ראוי  הוא שמאז הפרי, גמר זה הרי בישולו, לשליש שהגיע
הראב"ד  - ה"ה) מעשר מהל' פ"ב למעלה (ראה לזריעה

שם. להלן בהשגה

.ËÌÈÏˆa‰62ÌÈÒÈ¯q‰63ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ∆»«≈∆«ƒ¿ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌBÈ64ÏÚa ÏLÂ ,65Ì‰Ó ÚnL ƒ¿≈…«»»¿∆««∆»«≈∆

˙BBÚ LÏL66ÔÈ¯OÚ˙Ó - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ »ƒ¿≈…«»»ƒ¿«¿ƒ
¯·ÚLÏ67Ô‡kÓ ˙BÁt Ì‰Ó ÚÓ .68Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆»«»«≈∆»ƒ»««ƒ

„˜ L·ÈÏ eÏÈÁ˙‰L‰M‰ L‡¯ Ì69ÔÈ¯OÚ˙Ó - ∆ƒ¿ƒƒ…∆…«»»ƒ¿«¿ƒ
‡a‰Ï70. ¿«»

מאיר.62) כרבי ולא כחכמים מ"ט, שם "ענין 63)שביעית
ויוציאו  יצמחו הארץ מן אותם שיעקרו אחר הבצלים,
הלחות  בהשפעת עצמם, מתוך (כלומר, מבפנים פרחים
בצלים  נקרא והוא כך דרכו שאין מין ממנו ויש שבתוכם),
המין  יזרעו ולא מוליד, שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
של  (בסיפא בהפכו אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה
שם  ובמשנה שם). המשנה, (פירוש בעל" ושל זו) הלכה
רבינו. השמיטו מדוע וצ"ע המצרי, פול גם נזכר

אותם 64) לעקור וירצו נגמרים כשיהיו המים מהם "מונעים
מים  מהם שמנע "כיון שם: וב'ירושלמי' (שם). הארץ" מן

להלן). (הנזכר כבעל" נעשו שאין 65)וכו' בצלים כלומר,
אלא  הנ"ל, הסריסים כמו משקה במקום אותם מניחין

בעל. כשדה לפרקים, אותם שלש 66)משקים כלומר,
שנגמרו. מוכיח וזה גמר 67)השקאות, אחר שהולכין

הקודמת. כבהלכה יום 68)הפרי, משלושים פחות כלומר,
בעל. בשל עונות משלוש ופחות ויכול 69)בסריסים,

לו  היה לא כן, לא שאם שנגמרו, בזה שמוכח לומר, הייתי
מים. מהם שנה 70)למנוע שהיא הבאה, השנה לפי

בו. שנגמרו

.ÈÏBt71‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰L È¯ˆn‰72: «ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡73- ˜¯ÈÏ BÚ¯Ê , ƒ¿»¿∆«ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿»»

‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó74Ú¯ÊÏ BÚ¯fL B‡ ,˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê . ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»»∆¿»¿∆«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ75B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ - ¿»«»»¿»»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»

BÚ¯Ê ÏÚ76Ì‡ :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï . ««¿…≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»ƒ
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê77˙ÚLa B˜¯ÈÂ , ¿»¿∆««¿ƒ¿«≈¿∆»«ƒ»ƒ¿«

L‡¯ ÈÙÏ epnÓ ËwlL ‡e‰Â .B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï¿ƒ»ƒ¿∆ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈…
‰M‰78ÔÈa - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ epnÓ ËwÏ Ì‡ Ï·‡ ; «»»¬»ƒƒ≈ƒ∆««…«»»≈

Ï BÚ¯Ê .‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È·LÁÂ Ú¯Ê ¿»≈«¿ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ79Bz·LÁÓ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -80˜¯ÈÏ BÚ¯Ê . »»¿»»¿ƒ«««¬«¿¿»¿»»

Ú¯ÊÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ81ÂÈÏÚ ‰ÏÁ Ú¯Ê ˙·LÁÓ ÔÈ‡ -82, ¿»«»»¿∆«≈«¬∆∆∆«»»»»
˙Bi¯‡ LÏL epnÓ ÚÓ Ôk Ì‡ ‡l‡83‡È·‰L ‡e‰Â . ∆»ƒ≈»«ƒ∆»¬ƒ¿∆≈ƒ

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL84LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒƒ¿≈…«»»¬»ƒ…≈ƒ¿ƒ
˙B¯‡lÓ ÚÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡l‡85 ∆»¿«¬»««ƒ∆…ƒ¿«ƒ∆¡
ÔÈˆˆ˜ Blk ‰OÚÂ Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê .˙Bi¯‡ LÏL epnÓƒ∆»¬ƒ¿»¿∆«¿»»À¿»ƒ

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌÈ¯eÓb86,¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - ¿ƒƒ¿≈…«»»«¿ƒ¿«≈¿∆»«
B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa B˜¯ÈÂ87ÔÈ¯eÓ‚ ÔÈˆˆ˜ ‰OÚ B˙ˆ˜Ó . ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»»»¿»ƒ¿ƒ
‰OÚ ‡Ï B˙ˆ˜Óe88e¯Ó‡L ‰Ê -89B¯b ¯·Bˆ :90 ƒ¿»…»»∆∆»¿≈»¿

ÏÚ B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ ‡ˆÓÂ ,BÎB˙Ï¿¿ƒ¿»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»«
BÚ¯Ê91. «¿

בתוספתא 71) וראה ה"ה. פ"ב שביעית ב'ירושלמי' ברייתא
כפשוטה'. וב'תוספתא וראה 72)שם פריו, גמר שזהו

ב. בהשגה כאן הראב"ד שכתב מה וראה ה"ח. למעלה
הזרע,73) אגב בטל ירקו ואף שעברה, השנה אחר כלומר,

לזרע. היתה שמחשבתו הבאה,74)כיון השנה אחר
כיון  הירק, אגב מתבטלים הזרעים ואף לקיטתו. כשעת

לירק. כתב 75)שחשב הרי כן, לא שאם לירק, אף כלומר,
מחשבתו. אחר שהולכין מתבטל 76)להלן הזרע כלומר,

ומתעשר  לירק, הוא המצרי פול של שעיקרו מפני הירק אגב
ראש  לפני שליש כשהביא זה וכל קורקוס). (ר"י להבא

כדלהלן. לפני 77)השנה, שליש הביא לא הרי עיון: צריך
הפרי. נגמר ולא השנה, כיון 78)ראש עיון, צריך זה גם

לומר  שייך מה אחת, בשנה היו והלקיטה שהזריעה
ליישב  ובכדי ב. השגה בראב"ד וראה לשעבר". "מתעשר
דברי  לתקן איש' 'חזון בעל מציע רבינו, בדברי הקשיים כל
ומירקו  ירקו על מזרעו "מעשר כדלהלן: זו בהלכה רבינו
זרעו  לזרע, זרעו אם ר"ה לפני שליש הביא (לא זרעו על
שליקט  והוא עישורו) לקיטתו בשעת וירקו לשעבר מתעשר
ירקו  (בין ר"ה אחר ממנו ליקט אם אבל ר"ה. לפני ממנו
בשעת  וירקו לשעבר מתעשר [זרעו להבא מתעשר זרעו בין
בין  ירקו בין ר"ה] לפני שליש הביא לא עישורו. לקיטתו

להבא". מתעשר בהערה 79)זרעו וראה לירק. רק כלומר,
הזרע 80)עד. בטל השנה, ראש קודם שליש שהביא אף

לירק. רק היתה שמחשבתו הירק, לזרע.81)אגב רק
שכוונתו 82) ממעשיו מוכח אלאֿאםֿכן לירק, שזרעו כיון

שאינו 83)לזרע. מוכח שבזה השקאות, שלש כלומר,
ובמשנה: בירק. ולא בזרעים ורצונו יותר, בגידולו חפץ
"מריעות". ובתוספתא: "מורביות". וב'ירושלמי': "עונות".

שנה 84) אחר מתעשר והכל מחשבתו, מועילה שאז
בכלל. הירק ואף כלומר,85)שעברה, וסלו", "אורה כמו:

השקאות. מהם מונע הכוונה, וכאן כלומר,86)קוטף.
כדלעיל. שליש, רק ולא לגמרי, הזרעים שאין 87)נגמרו

נגמר  לא עדיין כשהזרע אלא הזרע, אגב מתבטל הירק
מצרפם, המשותף גידולם גדל, לא עוד שהזרע שכיון לגמרי,
הזרע  שנגמר כיון אבל לזרע. שזרעו כיון מתבטל, והירק
בראב"ד. ועי' מתבטל. אינו גידול, צריך עדיין והירק לגמרי,

נגמר.88) לא עדיין ומקצתו נגמר, הזרע מקצת אם כלומר,
ב.89) יג, השנה ראש לערבבם 90)ראה לו מותר כלומר,

כאחד. טעון 91)ולעשרם עדיין הזרע שמקצת שכיון
ב'חזון  זה כל (ראה הזה המקצת אגב הירק מתבטל גידול,

איש').

.‡È˙B¯t92‰iL ‰L93˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ≈»»¿ƒ»∆ƒ¿»¿¿≈
˙ÈLÈÏL94¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙ÈÚÈ·¯a ˙ÈLÈÏL ÏL B‡ , ¿ƒƒ∆¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ««

·¯‰95‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .96ÔÓ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - »…∆¡»¿∆¡»«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ïk‰97¯eÓÁ ÈL ¯OÚnL ;98, «…¬»…«¿«»ƒ∆«¬≈≈ƒ»

L„˜ ‡e‰ È¯‰L99Ô‰L ˙B¯t ÔÎÂ .ÏÁ ÈÚ ¯OÚÓe , ∆¬≈…∆«¿«»ƒ…¿≈≈∆≈
LÈ¯ÙÓ - ˙ÈLÈÏL ˙B¯t B‡ Ì‰ ‰iL ˙B¯t Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ≈¿ƒ»≈≈¿ƒƒ«¿ƒ

.ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó≈∆«¬≈≈ƒ
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מי"א.92) פ"ב שני.93)מכשירין מעשר שנת שהיא
הכוונה 94) ואין עני. מעשר שנת שהיא שלישית שנה

בדברי  הראב"ד שהבין כפי באלו, אלו נתערבו שהפירות
ברוב, ביטול שייך לא שא"כ שני רבינו, לפניו שהיו אלא

פירות  והשני שניה, שנה פירות האחד פירות: של אוצרות
ידוע  ואינו האוצרות, שני ליד פירות ונמצאו שלישית, שנה
המשניות  כל כטעם משנתנו וטעם נפלו. מהם מאיזה

איש'). ('חזון למעלה שם כל 95)השנויות ואומרים:
הי"א). אסורות מאכלות מהל' (פ"ח פריש מרובא דפריש,

שוה.96) האוצרות שני פירות הכוונה 97)שכמות אין
שנת  של הפירות אם שהרי לחוד, שני מעשר שמפריש
תנאי, על שמפריש כוונתו, אלא כלום. תיקן לא עני, מעשר
של  ואם שני. מעשר יהא הם, שני מעשר שנת פירות אם
כבמעשר  זה במעשר ונוהג עני, מעשר יהא עני, מעשר שנת
שלמעלה  ואף כדלהלן. מקום, הבאת או פדיה, שטעון שני,
זה  מספק, לעניים נותנו פדיה שלאחר רבינו כתב ז, בהלכה
דינו  יודעים אנו שאין שם כמו דדינא, בספיקא אלא אינו
בספק  אבל מחמירים. ולכן כאילן, או כזרעים מהו, צלף של
בביאור  וראה מספק, לתת צריך אין כאן, כמו תערובת, של

קצד. ס"ק שלא סי' יו"ד שו"ע מפורש 98)הגר"א בן
מ"ג. פ"ד ידים ועוד 99)במס' מקום, הבאת טעון שהוא

הי"ז. בפ"ג כדלהלן גבוה, ממון שהוא

.·ÈÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ¯eËt‰ Ïk100ÔÓ ¯eËt - »«»ƒ«¬≈ƒ»ƒ
ÈM‰101·iÁ - ÔBL‡¯a ·iÁL ÏÎÂ ;ÈÚ‰ ÔÓe «≈ƒƒ∆»ƒ¿…∆«»»ƒ«»
LaÌ¯Bz‰ ÏÎÂ .Ì‰È102¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ -103ÏÎÂ ; ƒ¿≈∆¿»«≈ƒ«¬≈¿…

Ì¯Bz BÈ‡L104Ì‡L ÈÓ Ïk .‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ∆≈≈≈ƒ«¬≈∆»ƒ∆ƒ
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z105‰Ê ¯OÚÓ ¯OÚ Ì‡ Ck ,106 »«¿»¿»»ƒƒ≈«¬≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ -107, ¬≈«¬≈¿»ƒ∆≈¿»¿»
.¯OÚÓ BÈ‡ - ‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ck»ƒƒ«¬≈∆≈«¬≈

ראשון.100) ממעשר הפטורים פירות או תבואה כל כלומר,
כב)101) יד, (דברים ראה פרשת שב'ספרי' ואףֿעלֿפי

על  רמב"ן (ועי' התורה מן בירק נוהג שני שמעשר נראה
וה'יראים' וקסא) קלו (עשין הסמ"ג דעת וכן שם), התורה
ומעשר  ראשון ומעשר שתרומות אףֿעלֿפי קעב), (מצוה
ב'ירושלמי' הרי - דרבנן אלא בירק נוהגים אינם עני
ושם  שב'ספרי', הנ"ל הברייתא הובאה ה"א) פ"א (מעשרות
לירקות  "המעשרות ואומר: יהודה בן איסי זה על חולק
להלכה  שתפס שם, ה'ירושלמי' מדברי ונראה מדבריהם",
ב. לט, פסחים בבבלי נראה וכן יהודה. בן איסי כדעת
אינו  בירק שני שמעשר הרי דרבנן", "במרור שם שאמרו
כעין  וד"ה מרור, ד"ה שם רש"י ועי' מדרבנן, אלא
איש'. וב'חזון במשנהֿלמלך וראה דאורייתא.

בפ"ד 102) רבינו שמנה החמישה, בכלל שאינו לכתחילה.
ה"ד. תרומות מעשר 103)מהל' או שני מעשר כלומר,

מעשר  מהל' בפ"א רבינו כתב כבר ראשון, מעשר ולגבי עני.
בהל'104)ה"ז. הרשומים מהחמישה שהוא לכתחילה,

שם. שם.105)תרומות רבינו שמנה אלה הם בדיעבד.
למעלה.106) ראה עני, או שני אפילו 107)כלומר,

ה"ב. שם הרשומים והם בדיעבד.

.‚È˙B¯t108Ì„˜ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰L ≈∆ƒ≈∆«¬≈ƒ…∆
¯OÚÓÏ eÚ·wiL109Ì„˜ È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ»¿¿«¬≈¬≈∆≈≈∆¬«…∆

.ÈMÏ Ú·B˜ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ‡ÈˆBiL∆ƒ«¬≈≈ƒ∆≈»ƒ≈««≈ƒ
¯OÚÓÏ eÚa˜pMÓ Ï·‡110˙‡ ‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿¿«¬≈««ƒ∆ƒ∆

˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ»∆¡…≈∆¬««∆ƒ∆
ÈÚ ¯OÚÓ ˙‡ B‡ ÈM‰111. «≈ƒ∆«¿«»ƒ

שיטבול 108) מהו "ראשון ה"ג): פ"ב (שם [ב'ירושלמי'
והבעיא  גדולה, לתרומה ראשון מעשר כשהקדים (מדובר
וראה  גדולה. בתרומה לחייבו לעצמו, טובל הוא אם היא
היינו  עצמו, תרומת שלגבי הי"ט, מעשר מהל' פ"ג למעלה
עליו  שקרא כיון בשבלים, אפילו קובע הוא מעשר, תרומת
בכרי  אם עוסקים), אנו (במה קיימין נן מה  מעשר), שם
בתרומת  גם חייב הוא (שהרי אסור הכל דברי - שנתמרח
הפריש  ואם לתרומתֿמעשר, טבול הוא כן ואם מעשר,
שכשם  התרומתֿמעשר, מצד טבול הוא מעשר, תרומת
ואם  קובעת). מעשר תרומת כמוֿכן קובעת, גדולה שתרומה
(שהרי  מותר הכל דברי בשבלין, שהקדימו ראשון במעשר
אם  ה"ג, פ"א בחלה כמפורש גדולה, מתרומה פטור הוא
לפני  הפריש ואם מירוח, לאחר מעשר תרומת הפריש
לתרומה  נטבל לא גדולה בתרומה הוא שמתחייב מירוח,
אינה  תרומה למאןֿדאמר התרומתֿמעשר, עלֿידי גדולה
עתיד  והוא בתמרים קיימין אנן כי אלא מירוח), לפני טובלת
נגמרה  לא (כלומר, לדושן עתיד והוא בגרוגרות לדורסן,
ולתרום  לחזור (שצריך גדולה תרומה מהן והפריש מלאכתן)
כאן) משה' וב'פני מ"ח, פ"א בתרומות ראה שנייה, תרומה
מלאכתן, שנגמרה עכשיו (ונמצא שהן כמות להניח ונמלך
בטל, לא ויתרום" ויחזור "תרומה של הדין ואףֿעלֿפיֿכן
ראשון  מהן והפריש ועבר להלן) ראה נתחייב, שכבר כיון
שצריך  גדולה לתרומה ראשון מעשר והקדים עבר (כלומר,
(שאנו  נטבלו למפרע תימר אין כנ"ל), ולתרום, לחזור
היו  ראשונה תרומה הפרשת בשעת גם שכאילו אומרים
גם  בטל, לא ואףֿעלֿפיֿכן מלאכה, גמר לאחר הפירות
שכבר  כיון ויתרום", ויחזור "תרומה של הדין עכשיו,
התרומה  (כלומר, טובלת שהיא תרומה להלן) ראה נתחייב,
קובעת  היא למפרע, מלאכה גמר שהוא שכיון קובעת,
בפ"ה  ראה ותורם, שחוזר השנייה גדולה, בתרומה לחייבו
זה  אין (כלומר, ולבא מכאן תימר ואין הי"ט), מעשר מהל'
התרומה  כן ואם ולהבא, מכאן אלא למפרע, מלאכה גמר
בדבר  אלא קובעת התרומה שאין קבעה לא הראשונה
לדעת  מ"ד פ"ב מעשרות במס' כמפורש מלאכתו, שנגמרה
את  טובל ראשון (מעשר טובל שהוא הוא ראשון חכמים),
למעלה), וכמבואר מלאכה, גמר לאחר שהפרישו כיון עצמו,
כל  את לחייב (כלומר, לשני שיטבול מהו ראשון וכו', וכו'
גדולה  תרומה כשהפריש והמדובר שני, במעשר הפירות
הפריש  ראשון ומעשר קובעת, שאינה מלאכה, גמר לפני
שני  זיקת עליה שיש בשעה אם מה מלאכה). גמר לאחר
עראי, (באכילת מותר אמר את ושני) ראשון =) מעשרות
הקובעים), הדברים מששת באחד למעשר שנקבע לפני

זיקת אלא עליה שאין כלֿשכן".בשעה לא אחד, מעשר
האחרונים, ה'ירושלמי' מדברי רבינו דברי שמקור נמצא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



ipyקנו xyrn zekld - mirxf xtq - elqk `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כנ"ל. הם, פשוטים כי השמיט הראשונים הדברים את ואילו
מתיישבים  רבינו דברי אין פירושו שלפי שם, ברידב"ז וראה

(ראה 109)כאן]. מלאכה גמר לפני הופרשה והתרומה
כנ"ל. קובעת, ואינה הדברים 110)למעלה), מששת באחד

ה"ג. מעשר מהל' בפ"ג מהל'111)הנזכרים בפ"י ראה
שם. משנה' וב'כסף ה"כ, אסורות מאכלות

.„ÈÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ112ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒƒ¿»¬»«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó113‰Ó‰a ¯BÎ·k ,114. ¿ƒƒƒ»»»∆ƒ¿¿≈»

CÎÈÙÏ115‡Ï116e·iÁ117ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ¿ƒ»…ƒ¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
‡È¯eÒa118ÌÈLÈ¯ÙnL ÈL ¯OÚnL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿»¿≈»∆ƒ∆«¬≈≈ƒ∆«¿ƒƒ

ÌÈ¯ˆÓ·e ¯ÚL ı¯‡a119B˙B‡ ÔÈ„Bt -120ÔÈ‡È·Óe ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÂÈÓc121e·iÁ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .122 »»ƒ»«ƒ¿≈≈»∆ƒ∆…ƒ¿
el‡ ˙BÓB˜Ó123¯OÚÓ Úa˜Ï È„k ‡l‡ ÈL ¯OÚÓa ¿≈¿«¬≈≈ƒ∆»¿≈ƒ¿…««¿«

ÈÚ124Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,125. »ƒ¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ¬≈∆

ה"א.112) פ"ב כדלהלן ירושלים, מחומת אף 113)לפנים
להלן. ראה להפרישו. שחייב מביאין 114)באופן שאין

ואףֿעלֿפי  ה"ה). בכורות מהל' (פ"א לארץ מחוצה אותו
מביא  שאתה "ממקום ממעשרות בכור להיפך: למדו ששם

דג  מביא מעשר אתה שאין וממקום וכו'. בכור מביא אתה ן,
שם  - כא:) בתמורה (וראה בכור" מביא אתה אי דגן, מעשר
לארץ, בחוצה נוהג אינו דגן שמעשר ממה אלא למדו לא
אבל  לארץ, מחוצה אותו מביאין שאין לבכור למדו ומזה
ישראל  ארץ פירות כגון לארץ, בחוצה שנוהג שכזה מעשר
אומרים  שיש בארץ, מירוחם לאחר לארץ לחוצה שיצאו
בכסףֿמשנה  (וראה לארץ בחוצה אף במעשרות שחייבים
לומר  מקום היה - ה"ד) מעשר מהל' פי"ג למעלה ורדב"ז
וזהו  לארץ, מחוצה אותו ומביאים שני במעשר גם שחייבים
מחוצה  שני מעשר מביאין אין שלעולם רבינו לימדנו אשר
אותו. מביאים שאין מבכור שני מעשר למדו ובזה לארץ,
ומצרים. בשנער כדלהלן להביאו, חייב מדרבנן כי ויתכן

מחוצהֿלארץ.115) אותו מביאין שאין לפי
ה"ה.116) פ"ז רצו 118)חכמים.117)'ירושלמי' שלא

הבאה. חיוב בלי הפרשה פ"א 119)לחייב למעלה ראה
ה"א. תרומות עצמו,120)מהל' שני מעשר מביאין ואין

הי"ז. פ"ב שם וראה העמים, מארץ טמא הוא שהרי
כעין 121) להפריש, וחכמים נביאים שתיקנו שכיון

מקום. והבאת פדיה טעון ולכן תיקנו, דאורייתא
וחכמים.122) ומצרים.123)נביאים ראה 124)שנער

ה"ג. מעשר מהל' פ"ט שני.125)למעלה מעשר על

ה'תש"פ  כסלו כ"א חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
זמן.1) בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר

בירושלים  אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין
שני  מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל הזה. בזמן
שנגמרה  פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס
שני  מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך ועברו מלאכתן
החומה  מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו

לחומה. חוץ נוטה ונופו

.‡ÏÎ‡ ÈL ¯OÚÓ2ÂÈÏÚ·Ï3˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ «¬≈≈ƒ∆¡»ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈«
ÌB˜na EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆«»
˙Èa‰ ÈÙa ‚‰BÂ .¯ÓB‚Â ÌL BÓL ÔkLÏ ¯Á·È ¯L‡¬∆ƒ¿«¿«≈¿»¿≈¿≈ƒ¿≈««ƒ

˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ4‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¬»≈∆¡»ƒ»«ƒ∆»
˙Èa‰ ÈÙa5E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ ¯Ó‡pL . ƒ¿≈««ƒ∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆

¯BÎa ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e¿……¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿«¿
ÏÎ‡È ‡Ï ÈL ¯OÚÓ Û‡ ,˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡≈∆¡»∆»ƒ¿≈««ƒ««¬≈≈ƒ…≈»≈

.˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈««ƒ

יוציאוהו 2) שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין הוא
צרכים. צריך 3)לשאר אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,

הדין  הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או לכהן ליתנו
לאחר. במעשר 4)שנאכל למדו קרח פרשת ובספרי

הבית  בפני נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר ממה ראשון
ושלא  הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא

הבית". רבינו 5)בפני שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי
ש"מקריבין  ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק
מזבח  היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות
"ושלושה  ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי
מקום  על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים
להן  העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח
שם  שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין

בית".

.·‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtL ,˙e„ÈÒÁ ˙cÓƒ«¬ƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
BÈÂLa6e¯B‰Â .˙Èa‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ„BtL C¯„k , ¿»¿¿∆∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰7 «¿ƒ∆ƒ»»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»
ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .‰„Bt - ‰f‰ ÔÓfa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿««∆∆…ƒ¿∆∆»ƒ

L„w‰8ÏB„b‰ ÌiÏ ‰Ëe¯t‰ CÈÏLÓe .9. «…∆«¿ƒ«¿»«»«»

לומר 6) אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
בית  שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא
ולדעת  משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש
כך  ומתוך הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו
החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח

מפרוטה.7) בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר
בפרוטה. ואפילו מאכלות 9)לכתחילה מהלכות י בפרק

פדיון  של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות
הלכה  ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי) נטע
שאינה  מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב
זורקו  אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה

שחיקה. טעון - לנהר

.‚ÔÎÂ10ÏlÁ Ì‡11‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL ¯OÚÓ ¿≈ƒƒ≈«¬≈»∆»∆«»∆¿»
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ12ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -13Û¯BOÂ .14˙‡ ƒ≈¬≈¬≈∆¿À»¿≈∆

‰Ïw˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ ÏlÁL ˙B¯t‰«≈∆ƒ≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï15BÓk ,‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ÔBÈ„Ùk . «¬≈ƒ¿ƒ¿∆«¿»ƒ«¿««∆¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

הגאונים 10) מהוראת זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון
אינו  משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא,

כן. על 11)מפרש שני מעשר מחללין להלן שכתב ומה
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מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות
הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל

המין.12) מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין כלומר,
פחות 13) על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף

חילול  חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל משוויין,
כתרומה 14)בדיעבד. ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. שהיא -15)טמאה בירושלים בטומאה שהאוכלן
לוקה.

.„‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
ÌÈÏLe¯Èa16ÔÈ„Bt ÔÈ‡ Ck ,17ÌL B˙B‡18ÔÈ‡Â , ƒ»«ƒ»≈ƒ»¿≈

B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ19B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â20ÒÎ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓfa Û‡ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ««¿««∆≈ƒƒ

ÌMÓ21·˜¯iL „Ú ÌL B˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,22Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«ƒƒ»«∆≈»≈¿≈ƒ
·˜¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ÌMÓ B‡ÈˆB‰Â ¯·Ú23. »«¿ƒƒ»«ƒƒ«∆≈¿«

CÎÈÙÏ24ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÌÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ«¿«
,¯ÈÚÏ ıeÁ ÔÏ·Ëa ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ¿»»ƒ

e‰„BÙe ÌL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe25ÌL BLÈ¯Ù‰ Ì‡Â .26 «¿ƒƒ»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.·˜¯È - ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈»≈

מזבח.16) שם שאין מעות.17)כיוון מפני 18)על
שאין  וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים
ולעתיד  לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו ורבינו
הן  כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא,
אף  בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל ובנויות. עולות
זה  וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור
אותו  פודין שנטמא, שני מעשר אבל טהור, שני במעשר

בירושלים. פירות.19)אפילו דמ 20)על לו שיש ים,אף
על  ואף אותו מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי

ירושלים,21) מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שלחומרא
עולות. הן כאילו מחיצות,22)שרואין שקלטוהו שכיוון

שירקב. עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו
אם23) אף מחיצות, שקלטוהו יחזור שכיוון יצא,

ירקב. לפדותו, יכול שאינו וכיוון כלומר,24)לירושלים,
בירושלים. אותו פודין שאין ואוכלו.25)לפי

בירושלים.26)

.‰‰˙ML B‡ ÈL ¯OÚÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk27epnÓ »»≈¿«ƒ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ∆
ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯28ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ29;‰˜BÏ - ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»«ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ .¯ÓB‚Â E¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈¿∆«»∆»¿∆»

ÔzLÏL ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa30ıeÁ ƒ¿≈«¿¿ƒ»ƒ»«¿»¿»
‰ÓBÁÏ31zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - «»∆»«¿À∆∆¡«¿»«¿»

:¯Ó‡Â ,E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿∆¡«
‰nÏ .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈»»
Ïk ÏÚ ·iÁÏ ?EÈ¯ÚLa ÌÏÎ‡˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÔË¯t¿»»¿…»«……¿≈ƒ¿»∆¿«≈«»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡32. ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

לוקה.27) שהסך רבינו כתב מהלכות 28)לא  י בפרק 
בכזית  תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב הלכה תרומות

בכזית". שתייה לתוכה.29)כך שנכנס אחר יצא כלומר,
ויצהר.30) תירוש מן 31)דגן, לפנים שנכנסו לאחר

דאכולה 32)החומה. כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
- שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי,
כל  את כולל (שהלאו אש" צלי אם כי תאכל "לא כגון
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול צורות

.Â¯Á‡ epÏÎ‡iL „Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ÒÎpL ≈∆ƒ«»«∆…¿∆««∆ƒ¿«
EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ¿«¿»«ƒ∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆
ÌB˜ÓÏ ÒÎpL ÔÂÈk ;EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â¿≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿
Ì„˜ BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - ıeÁa BÏÎ‡Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«∆¬»ƒ¬»…∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ33. ƒƒ¿≈∆

פי 33) על אף אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו

אסור. פדיון שבלי

.Ê˙ˆ˜Ó34ÏÎB‡‰ :ıeÁaÓ B˙ˆ˜Óe ÌÈÙa ¯OÚÓ ƒ¿»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰fÓ35; ƒ∆∆¬«ƒ…ƒ¿««ƒ«««¿

ÒÎpL ‰fÓ ıeÁa ÏÎB‡‰Â36‰˜BÏ -37. ¿»≈«ƒ∆∆ƒ¿«∆

שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, ברייתא
בפנים.35) נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס נכנס 37)ואחר לא שמקצת פי על אף

עדיין.

.ÁÔk Ì‡ ‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ∆»ƒ≈
‡ÓË38¯Ó‡pL ;39˜eÁ¯a - ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯È Èk : ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«ƒ¿«»¿ƒ

‰È‰ .ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰cÙ BÈ‡Â ,‰cÙ ‡e‰ ÌB˜Ó»ƒ¿∆¿≈ƒ¿∆¿≈»»»
ıeÁa B‡OÓe ÌÈÙa ‡e‰40B˙B‡ ÊÁB‡ ‰È‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«»«¬ƒ»»≈

‰˜a41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚn‰ ÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿»∆ƒ¿…ƒ¿«««¬≈¬≈∆À»
.‰ÓBÁ‰ „ˆa ÌL B˙BcÙÏƒ¿»¿««»

ונתת 38) וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו
משאות  "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף",

פניו". פודין 39)מאת שאין ההלכה, ראש על מוסב זה
בירושלים. טהור שני מחוץ 40)מעשר "הוא אמרו שם:

כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו
שוב  ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו
ההוא  להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו
- המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא
שכיוון  לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
עוד  בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא
בפנים  הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם:
שם  ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ  המשא ואוחז
ותפשוט  בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ.
בית  דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב בעיא
נפשטה  זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל

לקולא. ומשאו 41)הבעיא בפנים כשהוא רק לא [כלומר,
צריך  החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ,
כי  גו' הדרך ממך ירבה "וכי בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא
בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק
ברגל, הליכה בלי החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר
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כן  פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא
לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל

.ËÈ‡Óc ÏL elÙ‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈL ¯OÚÓ42, «¬≈≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¬ƒ∆¿«
¯eÒ‡43˙BvÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·kL ;ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï44. »¿ƒƒ»∆¿»¿»¿ƒ

¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ïp‰ ˙B¯t ÔÎÂ45zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈∆∆¡«¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ46- ‰‚‚La e‡ˆiL B‡ Ô‡ÈˆB‰Â ¯·Ú . ƒ¿≈¿»¡…∆»«¿ƒ»∆»¿ƒ¿»»

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e¯ÊÁÈ47- ˙BˆÈÁÓ ˙ËÈÏ˜e . «¿¿¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L ¯OÚÓ elÙ‡ .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈∆≈¿À¿»∆

‰Ëe¯t48B˙B‡ ˙BËÏB˜ ˙BˆÈÁÓ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L , ¿»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿
ÔÈÒÎ - ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ Ï·‡ .B‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¬»»«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ

ÔÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ49. ƒ»«ƒ¿¿ƒ

ויוצא 42) לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
אבל  לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה

מחיצות. תפסוהו דמאי, של שני מדרבנן.43)ממעשר
י 44) חומות אסור 45)רושלים.כלומר, לירושלים, שנכנסו

"מעות  שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם. להוציאם
הרי  יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות
אינם  פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא
שעצם  ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים,
בכסף  לקוח שהרי פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה
מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר

ואין 46) משם. להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא שם:47)זו

וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב,
וחזרו  למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך

למזיד. שוגג בין חילקו ולא שאין 48)מותרין", כלומר,
פרוטה. מלגיו, שחומשן פרוטות, ד' שווה המעשר

בפירות.49) אלא חכמים החמירו שלא

.È˙B¯t50ÌÈÏLe¯È CB˙a e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿¿¿»«ƒ
˙B¯tÓ ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - e‡ˆÈÂ¿»¿≈»¿ƒ¬≈∆«¬≈≈ƒƒ≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡51¯OÚÓ ¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¬≈∆…ƒ¿¿ƒ»«ƒ∆»«¬…«¬≈
ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ÈÂ Ô‰lL ÈL52ıeÁa ‰cÙ BÈ‡Â ,53. ≈ƒ∆»∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿∆«

el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk ‰OÚ elÙ‡54¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ ¬ƒ»»»«≈»≈«¬≈≈ƒ««
e¯ÊÁÈ - eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ e‡ˆiL55 ∆»¿«≈¬≈∆…ƒ¿¿«¿¿
,ÌÈÏLe¯È ˙BˆÈÁÓa ‡e‰ ¯ÓÁ .ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ

.eËÏ˜ - eËÏ˜Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¿

שני.50) מעשר מהם הופרש בחוץ.51)שלא ולפדותם
ויצא.52) לירושלים שנכנס שני מעשר כדין
תרומות 53) מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות

שהורמו. כמו הן הרי לירושלים 54)ומעשרות) שנכנסו
ופסקה  נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו,

דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, כל 55)רבינו
המעשרֿשני. וגם הפירות,

.‡ÈÌÈÏLe¯Èa e¯·ÚL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿ƒ»«ƒ
˙bÏ ÌÈ·Ú ÈlÒ ÔB‚k ,e‡ˆÈÂ56‰ˆ˜Óa ÌÈ‡z ÈlÒÂ57 ¿»¿¿«≈¬»ƒ««¿«≈¿≈ƒ¿À¿∆

ıeÁa Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ ˙BcÙÏ ¯zÓ -58˙B¯t ÔÎÂ . À»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«¿≈≈
È‡Óc59‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó ¿«««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿

.ıeÁa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt - e‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ∆»∆«

וסחיטה.56) לדריכה וכן 57)שעומדים למוקצה, כלומר,
לייבוש. והכוונה במשנה, נגמרה 58)הוא שלא שכיוון

לומר  שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן,
שהורמו. כמו הם שלהם הופרש 59)שמתנות לא שעדיין

ויאכלהו  יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם
בירושלים.

.·ÈÔ‡„Ùe ÌÈÏLe¯Èa e‡ÓËpL ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t60: ≈«¬≈≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ¿»»
‰‡Óh‰ „ÏÂa e‡ÓË Ì‡61Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ -62‡l‡ , ƒƒ¿¿ƒ¿««À¿»»¿ƒ»∆»

ÌÈÙa eÏÎ‡È63Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏeL ÈtÓ ;64. ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿««À¿»ƒƒ¿≈∆
e‡ÓË Ì‡Â65‰‡Óh‰ ·‡a66ıeÁa e‡ÓËpL B‡ , ¿ƒƒ¿¿¿««À¿»∆ƒ¿¿«

‰‡Óh‰ „ÏÂa elÙ‡Â67eÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ , «¬ƒƒ¿««À¿»««ƒ∆ƒ¿¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏÎ‡Â ÔÈcÙ el‡ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ68. ƒ»«ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»»

בירושלים.60) אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
כדלהלן,61) מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

באב  שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון
אלא  לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה,

ויצאו 62)מדבריהם. פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
לירושלים  שנכנס שני מעשר ראינו יאמרו: שלא לחולין,

בטהרה.63)ויצא. חולין אוכל שאינו למי פדייתם לאחר
הפירות 64) היו בכניסתם א. חסרונות: שני כאן וישנם

מדרבנן  ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים.
נשתייר  שעדיין לפי המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם
יתפשום  שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם
נטמא  אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות,

נכנס. כך ואחר בטומאה 66)הפירות.65)בחוץ כלומר ,
קדושת  מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא,
יכול  תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף מעשר,

בחוץ. ולאכלם שכיוון 68)מדרבנן.67)לפדותם
מדבריהם  אלא שאינה אף בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם
ונאכלים  בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל

שם.

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na69‡lL ˙Ó ÏÚ ÔÒÈÎ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¿»∆…
˙BˆÈÁn‰ ÌOt˙z70ÏÈ‡B‰ ,‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿¿≈«¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿»ƒ

„ÏÂ ÔÈ‡L] ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ ÒÎÂ71 ¿ƒ¿«¬≈»ƒ«»∆≈»»
ÈL ‡nËÓ72˙BˆÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·Îe ,[‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«≈≈ƒƒ«»¿»¿»¿ƒ

‡ˆBÈ BÈ‡Â73. ¿≈≈

ונכנסו,69) הטומאה בוולד אפילו בחוץ, שנטמאו שפירות
בחוץ. ונאכלים אבל 70)נפדים הטומאה, בוולד זה וכל

להוציאם. יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה
במשקין.71) שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה אלא

.„È‡Ï ¯zÓ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔzÏzÔÈBÁÓˆ dÏÎ74, ƒ¿»∆«¬≈≈ƒÀ»¿»¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ CkL75¯OÚÓ ÈÈL¯k ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈«¿ƒ≈«¬≈

ÈL76ÔÈBÁÓˆ eÏÎ‡È -77Ì‡Â .78Ì‰Ó ‰OÚ79‰qÚ ≈ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»
d‡ÈˆB‰Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏ Òk‰Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -80, ¬≈À∆∆¿ƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡L81˙B¯t‰ ÏÏÎa82e‡ÓË Ì‡Â .83- ÌÈÏLe¯Èa ∆≈»ƒ¿««≈¿ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ
.ıeÁa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈƒ»¿≈»¿«

בתחילתו.74) כשהוא אבל 75)כלומר, אדם, לאכילת
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אדם. לאכילת ראוי אינו מאכל 76)כשנתקשה שאינם
רעבון. בשני אלא כלל, ידי 77)אדם על הם נאכלים שאז

כלל. נאכלת אינה שלהם הפת אבל ירושלמי 78)הדחק,
ולחזור  עיסה לעשות כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם:
לעשותם  כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר,
מתניתא  בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה
אף  אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
הוא  קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות
ולמסקנא  כאן, מודים חכמים [שאף בכרשינין שהקלו
קודם  עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה
מחיצות"]. קלטום כבר כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו,

ממנו 79) עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
אוכלים  אדם בני רוב בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה
כלל  נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו,
כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם

אם 80) אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
אם  אף יוצאים אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן

בפנים. עיסה שנעשתה 81)עשאם הכרשינים, כלומר,
מהם. שהכרשינים 82)העיסה כיוון מחיצות, שקלטום

החמירו  לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם עצמם
בטומאה 83)בעיסתם. ואפילו הכרשינים, כלומר,

מדבריהם.

.ÂËıeÁ ‰ËB BÙBÂ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»¿∆
ÈL ¯OÚÓ BÙB ˙Áz ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰ÓBÁÏ84¯OÚÓe . «»≈¿ƒ«««¬≈≈ƒ«¬≈

‡e‰ È¯‰L ,B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - BÙB ˙Áz ÒÎpL ÈL≈ƒ∆ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

הוא 84) הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אומרים, ואין
אכילה. לגבי הדין הוא כירושלים,

.ÊË‰ÓBÁ‰ „ˆaL ÌÈza85ÔÓ ÌÈÙÏ Ì‰ÈÁ˙tL , »ƒ∆¿««»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ
‰ÓBÁ‰86ÔÏÏÁÂ87- ÌÈÙÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ «»«¬»»«ƒ¿∆∆«»¿ƒ¿ƒ

¯·c ÏÎÏ ÌÈÙÏk88ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ;89ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿∆∆«»¿«≈
ÔÈÏÎB‡90¯ÈÓÁ‰Ï ÌL ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â ÌL91ÔÏÏÁ ‰È‰ . ¿ƒ»¿≈ƒ»¿«¿ƒ»»¬»»

- ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ Ì‰ÈÁ˙Ùe ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿∆∆«»¿«
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â Ba ÔÈ„Bt ,ıeÁÏk92‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ; ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆«»

Bt ÔÈ‡Â ÌL ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÙÏÂ.¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ„ ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â93ÌÈÙÏk -94. ¿««»√ƒ«»¿ƒ¿ƒ

אחד 85) רק אלא החומה, בעובי ופתחו הבית חלל שאין
החומה.86)מהם. עובי בתוך כלומר, ירושלים. חומת

חלול.87) שתוכו עצמו, מעשר 88)הבית לאכול ומותר
לפדותו  ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח תחת שני
שהוא  מקום וחומרי קולי הפתח מקום על נותנים שאנו שם.

הבית.89)שם. בחלל  חוץ 90)כלומר, כדין שני, מעשר
הפתח 91)לעיר. אחרי הולכים שאנו העיר, תוך כדין

דינו  החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם  להחמיר,
לקולא. אף דבר, לכל צד לקולא 92)כאותו בין כלומר,

לחומרא. זו 93)בין משנה העמידו שם שבפסחים ואף
השווה  ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא
רבינו  פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע
החלונות  "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות

שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי
קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים
קדשים  קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות גגים נתקדשו
לשון  וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת

שם. בפסחים י"ב 94)הברייתא בפרק שלהלן ואף
הבנוי  שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות
לב. בערכין יהודה כר' חומה, ערי כבתי דינו אין בחומה,

ש  כר' ירושלים ולא חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,
מעשרות  בירושלמי וראה לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד,
כלפנים  אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף
ערי  בתי שבפרשת מיוחד מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי

החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעשר 1) והאוכל לוקה. בטומאה שני מעשר שהאוכל יבאר

לעם  שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני
אסור  שני מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ.
דבר  שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד
של  שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול שדרכו
לתוכו  שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני מעשר
בו  מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם שני מעשר ודין דבש.
הבית. לבדק שלו שני מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה

.‡ÏÎB‡‰2‰˜BÏ - ‰‡ÓËa ÈL ¯OÚÓ3:¯Ó‡pL ; »≈«¬≈≈ƒ¿À¿»∆∆∆¡«
Èz¯Ú· ‡ÏÂ4‡ÓË ¯OÚn‰L ÔÈa .‡ÓËa epnÓ ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈≈∆««¬≈»≈

.‡ÓË ÏÎB‡‰Â ¯B‰Ë ¯OÚn‰L ÔÈa ,¯B‰Ë ÏÎB‡‰Â¿»≈»≈∆««¬≈»¿»≈»≈
ÌÈÏLe¯Èa epÏÎ‡iL ‡e‰Â5‰„tiL Ì„˜6BÈ‡L , ¿∆…¿∆ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆∆≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡ÓËa B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ7; ∆«¬ƒ»¿À¿»∆»ƒ¿¬ƒ»
‰‡ÓËa BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡8ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ9ÔÈkÓ - ¬»ƒ¬»¿À¿»ƒ»«ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡10. «««¿

יט:2) ובמכות עג : ביבמות יג.3)ברייתא במכות משנה
יט: שם המבואר ובמכות 4)לפי וביבמות כד. פסחים

וגו'", בשעריך לאכול תוכל "לא הפסוק מן כן למדו שם,
שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה

(ששנינו 5) רישא וכו' חנינא בר יוסי רבי "אמר שם: מכות
טמא  שני במעשר לוקה) - נפדה שלא שני מעשר שהאוכל
ליה  אכיל וקא תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא

חולין.6)בירושלים". הוא הרי - שפדהו שלאחר
ובפירוש 7) טהור. כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,

שנאמר  מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה
דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב, (דברים
ללמדך  תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
שתאכל  כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא
שם, במכות הרש"ש דעת ולפי בשעריך". בטומאה בכור
מן  ללאו המקור נשאר זה, ולפי שם. בגמרא רבינו כן גרס

למעלה. ראה בטמא", ממנו בערתי "ולא אבל 8)הפסוק
ה"ו. פ"ב למעלה לוקה, - שנכנס 9)בטהרה אחר אפילו

ויצא. (אינו 10)לירושלים ויצא לירושלים נכנס אם בין
שם) למעלה (ראה לחומה חוץ שני מעשר אוכל משום לוקה
נכנס  לא אם ובין חזוןֿאיש), לאכילה. ראוי שאינו כיון -

שם. למעלה ראה עדיין,
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.·elÙ‡Â11[Ba] ˜ÈÏ„‰Ï12‡ÓËpL ¯Á‡ ¯p‰ ˙‡13 «¬ƒ¿«¿ƒ∆«≈««∆ƒ¿»
¯eÒ‡ -14epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰„tiL „Ú »«∆ƒ»∆∆∆¡«…ƒ«¿ƒƒ∆

.‡ÓËa¿»≈

שם.11) שני.12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
שהרי  שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו
כתב  וכן י. בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור
בר"ש  וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, ד"ה רש"י
שם. הגרע"א ובתוספת וברע"ב ב, משנה פ"ח לשביעית

בין 14) מה עיון צריך לוקה, ואינו אסור לומר: הכוונה אם
ולוקה  הנ"ל, מהפסוק נלמד הוא שאף בטומאה, לאוכל זה
הרמב"ם  ובגליון קורקוס, בר"י וראה הקודמת), (בהלכה

להגרע"א.

.‚e¯‡a ¯·k15elÙ‡ ,‡ÓËpL ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈∆ƒ¿»¬ƒ
ÌÈÏLe¯Èa16ÏÎ‡ÈÂ ÔÈ„Bt -17ÂÈÓc ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â . ƒ»«ƒƒ¿≈»≈¿¿ƒ∆»»

¯OÚÓ ˙B¯t ˙¯B˙a ‰¯‰Ëa18¯‡a˙iL BÓk ,19. ¿»√»¿«≈«¬≈¿∆ƒ¿»≈
elÙ‡20LÈ¯ÙÓ - Ï·Ë Ô‰Lk Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË ¬ƒƒ¿¿«≈À»¿∆≈∆∆«¿ƒ

ÈL ¯OÚÓ21e‰„BÙe ‰‡ÓËa22. «¬≈≈ƒ¿À¿»≈

ח.15) הלכה פ"ב מעשר 16)למעלה בה פודין שאין
(שם). לאדם 17)טהור פדייתו, לאחר הטמא המעשר

או  בטהרה.טמא חולין אוכל שאינו כן 18)לטהור שהרי
לא  וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה) יד, (דברים נאמר
- טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל
בבקר  וגו' הכסף ונתת וגו' בכסף ונתתה וגו' שם) מכות
שני  שמעשר הרי אלקיך". ה' לפני שם ואכלת וגו' ובצאן
וצאן  בקר בו וקונים כסף, על בירושלים אותו פודין שנטמא
שני. מעשר כפירות ה', לפני בקדושה אותם ואוכלים וכו'

ועיין 19) שני. מעשר אכילת דיני יֿיא הלכות [להלן
"ר'20)כסףֿמשנה]. ג: הלכה פ"ג שני מעשר ירושלמי

לה'". ופדה המעשרֿשני) את מטמא (היה לה מסאב פנחס
קודש, קרוי הוא שהרי שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא
ובפ"ח  ח הלכה להלן ראה לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה

טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב, לולב ואין 21)מהלכות
טמא, המעשר היה כבר הפרשתו, קודם שאף שכיון אומרים,
להפרישו  צורך ואין מע"ש, קדושת המעשר על תחול לא
ובמפרשים  יב משנה ה פרק שני במעשר וראה ולפדותו.

וצ"ע. לפדותו,22)שם. שחייב [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל
שני. מעשר פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי
מה  וזהו שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה
"אם  טו): הלכה פי"א (להלן שם שני במעשר שאמרו
שהפרישו  היינו להתוודות", יכול אינו בטומאה הפרישו

חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה

.„‡Óhk - Ï¯Ú‰23‰˜BÏ - ÈL ¯OÚÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ∆»≈«»≈¿ƒ»««¬≈≈ƒ∆
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ,‰¯Bz‰ ÔÓ24; ƒ«»¿∆∆∆∆«¬ƒ«¿»

,L„˜ Èe¯˜ ÈL ¯OÚÓe ,L„˜ ‰Èe¯˜ ‰Óe¯z‰L∆«¿»¿»…∆«¬≈≈ƒ»…∆
ÈÈÏ L„˜ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L25‡ÓËÂ .26ÏÎB‡ - Ï·hL ∆¬≈∆¡«…∆«»¿»≈∆»«≈

BLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÈL ¯OÚÓ27. «¬≈≈ƒ««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

תרומות 23) מהלכות בפ"ז וראה עד. ביבמות עקיבא כרבי
ובלחםֿמשנה  א הלכה סוף חגיגה מהלכות ובפ"ב י, הלכה

(משנהֿלמלך). שם.24)שם תרומות הלכות
בתרומה,25) אוכל אינו שערל עקיבא, רבי למד שם ביבמות

יאכל" לא בקדשים וגו' אהרן מזרע איש "איש הפסוק מן
אסור  ערל עקיבא שלרבי בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות

זאת. למדו מהיכן אמרו ולא מעשר, נגעים 26)באכילת
שם: ביבמות והובאה ג, משנה שלמדו 27)פי"ד ואף

אכילה  היתר לענין כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני מעשר
מהם, אחד לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא

ב. הלכה שם תרומות בהלכות ראה

.‰ÏÎB‡‰28‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÈL ¯OÚÓ29- »≈«¬≈≈ƒ«¬ƒ∆»
epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ30‡e‰Â . ∆∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆¿

ÌÈÏLe¯Èa ,B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa epÏÎ‡iL31Ì‡ Ï·‡ ; ∆…¿∆ƒ¿¬ƒ»ƒ»«ƒ¬»ƒ
ıeÁa BÏÎ‡32˙eÈ‡a33˙eÈ‡a ÌÈÙa BÏÎ‡L B‡ , ¬»««¬ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ

Ì‰È¯·c ÏL34˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35. ∆ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

ב.28) משנה פ"ב הסמוכה.29)ביכורים בהלכה ראה
מקום 30) שכל ח, כלל סוף המצוות בספר לשיטתו רבינו

מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו שהוטל בתורה
הוא  הרי ופלוני, פלוני מעשה מעצמנו שנשלל כלומר,
(כסףֿמשנה), עליו השיג שם והרמב"ן לאֿתעשה. כמצוות
עיין  ב, הלכה פ"ה סוטה בירושלמי רבינו לדברי ומקור

שמח). (אור קרבן מאיסור 31)בשירי נלמד זה דבר
שהאיסורים  שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו
(כסףֿמשנה). שוים שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים

ויצא.32) בירושלים שהיה לאחר שלא 33)אפילו אבל
ו. הלכה בפ"ב כנ"ל לוקה, - בהלכה 34)באנינות ראה

הכסף 35)הסמוכה. "וצרת קיים שלא על בחוץ, האוכל
על  שעבר על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה בידך"

חכמים. דברי

.ÂÌÈ·B¯w‰ ÔÓ „Á‡ ÏÚ Ïa‡˙n‰ ‰Ê ?ÔB‡ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆«ƒ¿«≈«∆»ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L36‡e‰ - ‰˙Èn‰ ÌBÈ·e . ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»

Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ - ‰ÏÈl·e ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔB‡37. ≈ƒ«»««¿»≈ƒƒ¿≈∆
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â :¯Ó‡pL38; ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»

¯zÓ - ‰ÏÈÏÂ ,¯eÒ‡ - ÌBi‰39ÌÈÓÈ ˙n‰ ‰‰zL . «»¿«¿»À»ƒ¿»»«≈»ƒ
ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈa«̄ƒ¿««»ƒ¿«»»«»ƒ∆««
ÔÈ‡Â .Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰¯e·w‰ ÌBÈ „Ú ‰˙Èn‰«ƒ»««¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz ‰¯e·w‰ ÌBÈ40. «¿»≈≈

א.36) הלכה אבל מהלכות בפ"ב וראה התורה. מן
וכן 37) יהודה, כר' ולא שמעון ורבי כרבי וק: צט: זבחים

שם. וברי"ף טז: ובברכות צב. בפסחים הוא 38)הוא כן
וברי"ף  ק: בזבחים וראה יא. הלכה ב פרק שמיני פ' בסיפרא

ב. פרק סוף בברכות יונה אבל 39)ורבינו התורה. מן
הקבורה. עד אונן הוא הרי בזבחים 40)מדרבנן, ברייתא

אותו  כל עליו מתאונן הוא מתי עד הכי, תריץ "אלא שם:
מן  ימים עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום
שלא  זמן כל אומר, רבי לילו. בלא שם) רש"י - המיתה
ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי נקבר
כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס נקבר ואם כנ"ל)
וצריך  מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי הלכה שאין
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בברייתא  הנזכרים חכמים על חולקים אלו שחכמים לומר
אותו  אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם
מהלכות  בפ"ב להלן וראה המיתה. יום כלומר, בלבד", היום

שם. וכסףֿמשנה טֿי, הלכות מקדש ביאת

.ÊÔlk ÌÈL„w‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ41 ¿…«¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«√»ƒÀ»
‰˜BÏ - ‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÔÏÎ‡ Ì‡42ÏL ˙eÈ‡·e ; ƒ¬»»«¬ƒ∆»∆«¬ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰È¯·c43. ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

בקדשים.41) מדובר הנזכרים איסור 42)במקומות שאף
אכלתי  "לא הכתוב בכלל הוא באנינות קדשים אכילת
קנא. לאֿתעשה המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני",

ה.43) הלכה למעלה ראה

.ÁÔÈ‡44ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈ˙B45‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ≈¿ƒ≈«¬≈≈ƒ¿«»»∆¿…
¯OÚÓ ˙BÚÓ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ˙BÚÓa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙B¯t46, ≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿…¿«¬≈

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰L ÈtÓ47¯zÓe .48¯OÚÓ ÏÎ‡Ï ƒ¿≈∆¿∆¿«À¿»À»∆¡…«¬≈
˙eÈ‡a È‡Óc ÏL ÈL49ı¯‡‰ ÌÚÏ BzÏÂ ,50‡e‰Â ; ≈ƒ∆¿««¬ƒ¿ƒ¿¿«»»∆¿

Bc‚k ÏÎ‡iL51ÔÈ‡ .52ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„È˜ÙÓ53elÙ‡ ∆…«¿∆¿≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¬ƒ
¯·Á Ïˆ‡54Ba „È ˙Áz ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ ˙eÓÈ ‡nL , ≈∆»≈∆»»¿ƒ¿»««¬≈«««¿
ı¯‡‰ ÌÚ55Ï·‡ ;56È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ ÌÈ„È˜ÙÓ «»»∆¬»«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆¿«

ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡57. ≈∆«»»∆

סוף 44) פ"א ובדמאי שם. וירושלמי ג, משנה פ"ג מע"ש
ד. הלכה שם ובפ"ב ב ראה 45)הלכה ודאי, פירות של

ד.46)להלן. פרק בראש כדלהלן שני, מעשר כדין שדינם
קודש,47) קרוי שהוא שני, למעשר טומאה לגרום ואסור

ג. הלכה למעלה ראה ב.48)כתרומה, משנה פ"א דמאי
נאכל 49) "תני שם: ובירושלמי תורה. של באנינות אפילו

(כן  בטומאה נאכל ואינו באנינה דמאי) של שני (מעשר
הרי  לעםֿהארץ, שנותנו להלן, שאמרו ממה גם נראה
אנינה  בין מה שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו
אינה  אנינה מצויה, טומאה נחמן רב אמר טומאה. בין מה
שאינו  דבר על גזרו ולא מצוי שהוא דבר על וגזרו מצויה,

שם.50)מצוי". משנה טומאה. בחזקת שהוא אףֿעלֿפי
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל

שנתן)51) (הפירות שהם מה כפי מנכסיו להוציא ש"יצטרך
ואוכל  וכו'"שוים, (בטהרה שני מעשר כמעות בירושלים ם

לעםֿהארץ, בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש -
ונראה  כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא שלא
שביד  מה על שבידו דמאי של שני מעשר שבמחלל
יג, הלכה פ"ח להלן ראה חכמים, החמירו לא עםֿהארץ,

ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב"משנה מע"ש 52)וראה תוספתא
ודאי.53)פ"ד. שם.54)של קרויא, בן חלפי כאבא
לא 55) אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב הראב"ד

כוונת  גם כן כי שייתכן הכסףֿמשנה וכתב מועט, לזמן
כפשוטה. בתוספתא ועיין חסרה 56)רבינו. רומי בדפוס

רבינו. בדברי כן שגרס נראה הראב"ד מלשון אבל זו, פיסקא
אחרת 57) נוסחא לו היתה והראב"ד שם. בתוספתא הוא כן
שם.

.ËÈL ¯OÚÓ58BËeÚÓ elÙ‡ „a‡Ï ¯eÒ‡59 «¬≈≈ƒ»¿«≈¬ƒƒ
ÂÈÓc CÈÏBÓ B‡ ‡e‰L Ïk BÎÈÏBÓ ‡l‡ ,ÌÈÎ¯ca«¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ»»

ÌÈÏLe¯ÈÏ60¯zÓe .61ÏL ÈL ¯OÚÓ ËeÚÓ „a‡Ï ƒ»«ƒÀ»¿«≈ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÌÈÎ¯ca È‡Óc62˙BÁt ?ËeÚÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿««¿»ƒ¿«»ƒ»

Òe¯Ùa ÔÈa ÌÏL ÏÎ‡a ÔÈa ,˙¯‚B¯‚kÓ63Ï·‡ . ƒƒ¿∆∆≈¿…∆»≈≈¿»¬»
‰Â .B˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - ˙¯‚B¯‚kÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ùn ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ¿««¿ƒ«¬≈≈ƒ

˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt È‡Óc ÏL64ÌÚÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ∆¿«»ƒƒ¿∆∆¬≈∆¿¿«
Bc‚k ÏÎB‡Â ı¯‡‰65Ï·‡ ;66epLÈ¯ÙÈ ‡Ï67‰lÁzÎÏ »»∆¿≈¿∆¿¬»…«¿ƒ∆¿«¿ƒ»
B„a‡Ï68„a‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,69. ¿«¿∆≈«¿ƒƒ¿«≈

ודאי.58) להלן.59)של ראה מכגרוגרת, פחות אפי'
פ"א 60) (דמאי במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין

ראה  דמאי. של שני מעשר מיעוט לאבד אלא ב) משנה
שם.61)להלן. שהקלו 62)משנה לירושלים, המובילות

הדרך. קושי מחמת יוחנן 63)בדמאי, "ר' שם: ירושלמי
גרוגרת". עד בשלם בין בפרוס בין יהוצדק, בן ר"ש בשם

התירו 64) שבדרכים מכגרוגרת, פחות אפילו כלומר,
אם  אלא לעםֿהארץ, ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו,

כנגדו. דמאי 65)אוכל של שני במעשר שעושה כשם
שמה  רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא
מוסב  זה כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ "ונותנו במשנה שאמרו
וראה  מיעוטו". את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, אנשיֿשם. בעיא 66)בתוספות
שם. בירושלמי הושעיא, ר' שני 67)של מעשר כלומר,

מכגרוגרת. פחות דמאי, אףֿעל69ֿ)בדרכים.68)של
עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה שלא פי
אלא  אינו דמאי של שני מעשר איבוד איסור כל הרי

מדרבנן.

.ÈÈL ¯OÚÓ70:¯Ó‡pL ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï Ôz «¬≈≈ƒƒ»«¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â71‰i˙Lk - ‰ÎÈÒÂ .72¯eÒ‡Â .73 ¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈ„‚·e ÌÈÏk Ba ÁwÏ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ74˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;75,¯ÓBÏk . «¬»ƒ∆∆¡«…»«ƒƒ∆¿≈¿«

Ûeb‰ ˙‡ Ìi˜Ó BÈ‡L ¯·„a B˙B‡ È˙‡ˆB‰ ‡Ï76. …≈ƒ¿»»∆≈¿«≈∆«
,‰ÂˆÓ ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈ¯·c ¯‡La epnÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿»

˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ Á˜lL ÔB‚k77‰ÂˆÓ78- ¿∆»«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
‰Ê È¯‰79¯OÚÓ ˙¯B˙a Bc‚k ÏÎB‡80. ¬≈∆≈¿∆¿¿««¬≈

א.70) משנה פ"ב היא 71)מע"ש אכילה בכלל ושתיה
עו:). יומא ובבלי שם, קט,72)(ירושלמי (תהלים שנאמר

בשבת  (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא יח):
תורה  שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי דברי ולפי פו.).
שאסרה  במקום אבל בכלל. סיכה אף ועשה, בקום לאכול
מכתוב  נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה
עשור  שביתת מהלכות בפ"א וראה שמח). (אור מיוחד
ב. הלכה תרומות מהלכות פ"י ולמעלה דֿה, הלכות

כמו 73) שלוקה, כאן רבינו כתב ולא כדלהלן. התורה, מן
ועיין  ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב

אלא 74)רדב"ז. במשנה נזכרו ולא ז. משנה פ"א שם
וכן  להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים.
ולסיכה  ולשתיה לאכילה חוץ שהוא "כל שם: משנה מפורש

כבגדו". יאכל שני, מעשר זאת 75)מדמי למד רבינו
המצוות. בספר רבינו בלשון וראה הרי 76)מדעתו. לכן

נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה
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(כסףֿמשנה). "מת" ולא "חי" קרוי זה הרי באיברים, ונבלע
יבמות 77) ועיין כיֿתבא. לפרשת וספרי יב, משנה פ"ה שם

קנב): (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו לשון וזו עד.
שהיא  אע"פ יאמר כאילו לחיזוק, המת את (הכתוב) "והזכיר
שכיון  לי ונראה שני, מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה,
כמו  בלבד, במזון שני מעשר דמי להוציא יתעלה שצוה
המזון  בזולת אותו המוציא הרי וכו'" הכסף "ונתת שאמר
לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, נתנו כאילו

להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין "ולא דוקא
בשמן  מותרת וסיכה נתתי", - לחי "הא - למת" ממנו נתתי
אף  ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני טמא, שני מעשר של
זאת), השמיט שרבינו עיון וצריך (שם. טהור שני במעשר
חי  "הא לדרוש אפשר אי ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן
מצוה  שהוא במת שאם לאסור, ממת חי למדו אלא מותר",
ובחידושי  שם ביבמות ועיין אסור. שלחי כלֿשכן אסור,
העליר  הגר"ח ובהערת בכסףֿמשנה וראה שם. הרמב"ן

שם. המצוות מצוה",78)לספר "מת נאמר לא במשנה
קורקוס). (ר"י מצוה מת גם כולל ש"מת" רבינו סבור אבל
אחרת  ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק [ואףֿעלֿפי

עבורו]. איסור לעשות לו הותר לא - ג:) שם 79)(מגילה
ז. משנה הכלים 80)פ"א את לו שמכר כשהמוכר זה, כל

לפנינו  קיים הוא אם אבל מת, או ברח והתכריכים, והבגדים
פ"ז  כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר

טז. הלכה

.‡È¯OÚÓ81‰˙BLÂ ,ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡ - «¬≈≈»»∆«¿¿≈»≈¿∆
˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„82‡ÏÂ .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CÒÂ , »»∆«¿ƒ¿¿»»»∆«¿»¿…

ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ83‡ÏÂ .84 »«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…
ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ ËÁÒÈƒ¿«∆«≈¿ƒ≈∆«¿ƒƒ≈ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ85ÔÈ‡Â] .86ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ87Ï·‡ ,88 «¬»ƒƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆¬»
ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ89ÔÈ‡Â [.90˙t ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¡…«

ÏÎ‡Ó ÏÒÙpL ÔÂÈk ‡l‡ ,Á¯ÒpL ÔÓLÂ ‰LtÚL∆ƒ¿»¿∆∆∆ƒ¿«∆»≈»∆ƒ¿«≈…∆
epnÓ ‰M„˜ ‰Ú˜t Ì„‡91. »»»¿»¿À»ƒ∆

שני,81) במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה פ"ב שם
"במעשר. העתיק: קורקוס והר"י וכו'. אוכל ומפרש,

שני". "מעשר העתיק: לא 82)והכסףֿמשנה שם במשנה
תרומה  לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה
(פ"ח  שם במשנה והרי שם), (פ"ו בשביעית פ"ט) (תרומות
לשביעית. שני ומעשר תרומה השוו ב) משנה

דרכו 83) אין וזה לסוך) (שמן לכן דרכו "זה שם: בירושלמי
לסוך)". וחומץ (יין "כל 84)לכן ג: משנה פי"א תרומות

שני, ובמעשר בתרומה מברייתן אותם משנים אין הפירות
בלבד". וענבים זיתים הפירות 85)אלא לשנות שאין

שמיטה  מהלכות ופ"ה ג, הלכה פ"ט להלן וראה מברייתם,
ב. הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ג, הלכה ויובל

זו.86) פיסקא חסירה רומי ובדפוס שם. שני במעשר משנה
יוםֿטוב'. ב'תוספות שהוא 87)וראה כיון מרקחת, במיני

המשנה. (פירוש באכילתו וממעט כך, ידי על טעמו מפסיד
לקנות  אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות וראה

שם). (משנה שני מעשר בדמי מפוטם משנה 88)שמן
אדרבא 89)שם. אלא כך, משום נפסד היין טעם שאין

היא 90)משתבח. [וכן א הלכה שם שני מעשר ירושלמי
ב]. הלכה פ"ז שביעית שם.91)בתוספתא ירושלמי

.·ÈÏk92‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL93¯zÓ Ck , …∆À»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»À»
ÔÈlÁ ˙¯B˙a BÏÎ‡Ï ÈL ¯OÚÓa94ÌÈ¯ÓL .95ÏL ¿«¬≈≈ƒ¿»¿¿«Àƒ¿»ƒ∆

ÔBL‡¯ - ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÈL ¯OÚÓ96¯eÒ‡ «¬≈≈ƒ∆»«¬≈∆«ƒƒ»
ÈLÂ ,¯OÚnk97ÔÈlÁk ¯zÓ98elÙ‡ - È‡Óc ÏLÂ . ¿«¬≈¿≈ƒÀ»¿Àƒ¿∆¿«¬ƒ

¯zÓ ÔBL‡¯99. ƒÀ»

שם.92) שני מעשר וירושלמי פ"י. תרומות תוספתא
שמח).93) (אור יֿיג הלכות שם תרומות בהלכות כמבואר
בירושלים.94) טמא או לירושלים מחוץ כלומר,
צז.95) בתרא בבא בבבלי והובאה שם. תרומות תוספתא

מאיר. כרבי ולא הראשונים 96)כתנאֿקמא המים כלומר,
השמרים. מן לאחר 97)שהוציא שהוציא המים כלומר,

בשניה. השמרים על החמירו,98)שנתנם בתרומה אבל
יג. הלכה שם תרומות בהלכות למעלה בבא 99)ראה

הקלו. שבדמאי שם. בתרא

.‚ÈÔÈÈ100¯OÚÓ ÏL101ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL102 «ƒ∆«¬≈∆»«¿¿«¿«¿ƒ
eÁÈaL‰Â103ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ -104ÔÎÂ .105ÌÈ‚c ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿¿≈»ƒ

˙BËBÏÙ˜ ÌÚ eÏMa˙pL106ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆«¬≈≈ƒ
eÁÈaL‰Â107.ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿

שם.100) שני בדברי 101)מעשר כן נוסף ובכתבֿיד שני.
קורקוס. בר"י הוא וכן רוקח). (מעשה צ"ל:102)רבינו

הוא  רומי בדפוס אבל בכסףֿמשנה. הוא וכן "ותבלין".
אחר. אדם של חולין של ותבלין בדבש ומדובר כלפנינו.

כדלהלן.103) ובטעמו, במדתו הוסיפו כלומר,
טו.104) בהלכה להלן שם.105)נתבאר משנה
מנוקדת:106) במשנה מצא שלמה' 'מלאכת בעל

(פירוש  הצבי" בארץ הנעשה החציר והם: ֵָ"קפלוטֹות".
פ"א  כלאים בירושלמי כמפורש שדה, כרישי והם המשנה).

ב. למעלה.107)הלכה כמבואר

.„È‰qÚ108- ‰ÁÈaL‰Â d‡Ù‡L ÈL ¯OÚÓ ÏL ƒ»∆«¬≈≈ƒ∆¬»»¿ƒ¿ƒ»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÈMÏ Á·M‰109¯k BÁ·ML Ïk :110Ì‡ : «∆««≈ƒ∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»ƒ

‰cna ¯È˙B‰111¯È˙B‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ƒ«ƒ»«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ…ƒ
‰cn‰112BÁ·L ÔÈ‡L ÏÎÂ ;„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - «ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«¿…∆≈ƒ¿

„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - ‰cn‰ ¯È˙B‰ elÙ‡ ,¯k113. ƒ»¬ƒƒ«ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«

וכו'108) "עיסא זו פיסקא ליתא רומי ובדפוס שם. משנה
שם.109)לשני". במשנה 111)בטעם.110)משנה

חשבון". לפי השבח ניכר, ששבחו כל הכלל "זה שם:
השבח  מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי
במדה  המותיר "כל פ"ו: סוף שם בתוספתא הוא וכן לשני".
גם  שניהם: שצריך הרי חשבון", לפי השבח ניכר, שבחו

קורקוס. בר"י ראה בטעם. ניכר וגם במדה אף 112)הוסיף
בטעם. ש"אין 113)שהשביח שכל שם, במשנה כמפורש

מדברת  שהמשנה אףֿעלֿפי לשני", השבח - ניכר שבחו
ועיין  שם. בירושלמי יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר

ראב"ד.

.ÂËÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ „ˆÈk114¯OÚÓ ÏL ÔÈÈ ? ≈««∆«¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈
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‰LÏL ‰ÂML115ÊeÊ ‰ÂL ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL , ∆»∆¿»∆»«¿¿«¿«¿ƒ»∆
eÙÈÒB‰Â ,„Á‡116e‰eÁÈaL‰Â B˙cÓa117Ïk‰ È¯‰Â , ∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¬≈«…

ÚÈ·¯e ‰Úa¯‡a Ïk‰ ÔÈ·LBÁ - ‰MÓÁ ‰ÂL118ÔÎÂ . »∆¬ƒ»¿ƒ«…¿«¿»»¿ƒ«¿≈
.ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿»ƒ

הקודמות.114) בהלכות בדפוס 116)זוזים.115)הנזכר
והתבלין. הדבש כלומר, "והוסיפו", בטעמו.117)רומי

הוא 118) וכן רביעי". פחות "בארבעה ווינציאה: בדפוס
המשנה. בפירוש וראה וברדב"ז. קורקוס בר"י

.ÊËÈL ¯OÚÓ119‰ÎÈÒÏ ÔzpL Èt ÏÚ Û‡ ,120ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈
˙Èpˆ Èab ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B121Èab ÏÚ ‡ÏÂ ¿ƒ…««≈ƒƒ¿…««≈

˙ÈÊÊÁ122ÚÈÓ˜ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,123,Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ¿≈ƒƒ∆»≈«¿«≈
‰‡eÙ¯Ï Ôz ‡Ï È¯‰L124. ∆¬≈…ƒ«ƒ¿»

מעשר 119) של שמן והיינו א. פרק שני מעשר תוספתא
התוספתא  דברי לפרש אפשר היה רבינו, דברי ולולא שני.
שם. כפשוטה בתוספתא ראה שני, מעשר של בסלע

י.120) הלכה מלמטה"121)למעלה ברגל שיוצאת "מכה
.(36 עמוד התשובות חלק שבת, למסכת הגאונים (אוצר

בתרגום 122) וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי ילפת
כ. כא, לויקרא קמיעים 123)אונקלוס גם עושים היו כי

סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין אלא 124)של
וראה  לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה
"לאכלה  שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ה

לרפואה". ולא

.ÊÈ‡e‰ dB·b ÔBÓÓ - ÈL ¯OÚÓ125ÈÈÏ :¯Ó‡pL , «¬≈≈ƒ»»«∆∆¡««»
‡e‰126‰zÓa ‰˜ BÈ‡ CÎÈÙÏ .127Ôk Ì‡ ‡l‡ ,128 ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«»»∆»ƒ≈

Ï·h‰ BÏ Ô˙129ÔÈ‡Â .¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ Ïa˜Ó‰Â »««∆∆¿«¿«≈«¿ƒ««¬≈¿≈
‰M‡‰ ˙‡ Ba ÔÈLc˜Ó130ÔÈ‡Â ,131ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿≈

ÔÈkLÓÓ132ÔÈÙÈÏÁÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡133ÔÈ‡Â ,B˙B‡134 ¿«¿¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó135.B˙B‡ «¿ƒƒ

מעות 125) וגם יהודה. כרבי ולא מאיר כרבי נב: קידושין
להלן  וראה יט. הלכה פ"ז להלן גבוה, ממון הן שני מעשר

כ. נג:126)הלכה נג. ניתן 127)שם "אינו כתב לא
פ"ט  להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
ההלכה  בסוף (ראה במתנה לתת איסור שאין ב, הלכה
נקנה  אינו אלא א), משנה פ"א שני במעשר הסמוכה
שמח). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי למקבל,
שני. מעשר ד"ה 862 עמ' נד: קידושין במאירי וראה

נד:128) כמי 129)שם הורמו שלא ש"מתנות ואףֿעלֿפי
ופ"ו  ו, הלכה אישות מהלכות פ"ה (למעלה שהורמו"
אין  - י) הלכה פ"ב ולמעלה כא, הלכה מעשר מהלכות
וזוהי  ההפרשה. לאחר אלא גבוה וממון קודש שני המעשר
שלא  שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא כוונת
עמ' שם בקידושין ומאירי קורקוס (ר"י כמורמות אינן הורמו

שם). למי, נודע לא ושיטה אינה 130)762 קדשה ואם
שם  אישות בהלכות הוא וכן שם. מאיר כרבי מקודשת,

ד. וראה 131)הלכה א. פרק תחילת שני מעשר תוספתא
כ. הלכה הסמוכה.132)להלן בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין ראה 135)תוספתא
הסמוכה. בהלכה

.ÁÈ„ˆÈk136B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï ?B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿¿ƒ…ƒ»≈¿≈
BlL ÈL ¯OÚÓ epkLÓÈÂ137- BkLÓe ¯·Ú . ƒ«¿¿∆«¬≈≈ƒ∆»«ƒ¿¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ138‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÈ‰¯Ó ÔÈ‡ „ˆÈk . ƒƒƒ»≈«≈«¿ƒƒ…
E„Èa ‰È‰ÈÂ ‰Ê ¯OÚÓ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È139ÈÏ Ô˙Â , …«≈¿«¬≈∆¿ƒ¿∆¿»¿¿≈ƒ

˙BÚÓ ÂÈÏÚ140„ˆÈk .141Ó ÔÈ‡‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÙÈÏÁ »»»≈«≈«¬ƒƒ…
¯OÚÓ ÔÓL ÈÏ Ô˙Â ¯OÚÓ ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È142. …«≈¿≈«¬≈¿≈ƒ∆∆«¬≈

ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡143Ì‡Â ,ÔÓL ÈÏ ÔÈ‡L ¬»≈≈¿«ƒ∆≈ƒ∆∆¿ƒ
ÛÈÏÁ‰ ‡Ï È¯‰L ;¯zÓ - ÔÓL BÏ ÔzÏ B¯·Á ‰ˆ»̄»¬≈ƒ≈∆∆À»∆¬≈…∆¡ƒ

BÏ ÔÈ‡L BÚÈ„B‰ ‡l‡ ,BnÚ144ÔzÏ ‰l‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â , ƒ∆»ƒ∆≈¿ƒ»»«»ƒ≈
.ÔzÈ -ƒ≈

שם.136) ליכנס 137)תוספתא שמותר באופן (היינו
שכר  חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו
ונוטל  לביתו ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה
ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין"
והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם למשכון 139)ירושלמי
הוא 140)ולבטוחות. וכן "חולין", רומי: בדפוס

שם. שם.141)בתוספתא אפילו 142)תוספתא כלומר,
שהרי  בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן

כמכר. שני.143)זה "ואין 144)מעשר שם: ירושלמי
היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור
חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את (כלומר להוציאו
שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא
הייתי  (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =) משח לי הות דאילו
דבריו  לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן
היין, עבור שמן לו יתן שחבירו דבריו לפרש יכול אינו - כך

כדין. ולהוציאו

.ËÈÈL ¯OÚÓ145elÙ‡ Bc‚k ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡ -146 «¬≈≈ƒ≈¿ƒ¿∆¿¬ƒ
·‰Ê È¯È„147ÈL ¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ elÙ‡Â , ƒ¿≈»»«¬ƒ¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ

¯Á‡148‰¯Êb .149‡Ï ‡nL150BÏ˜LÓ epnÓ ÔeÎÈ151, «≈¿≈»∆»…¿«≈ƒ∆ƒ¿»
˙BÚÓ Ô‰a Ï˜BL ‡e‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙B¯t‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«≈¬≈ƒ¿≈»∆»

¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ152¯Á‡153¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ‡ˆÓ , ¿«≈¬≈∆«¬≈«≈ƒ¿»ƒ«¬≈
.ÂÈÓcÓ ˙BÁÙa ÔÈlÁÏ¿Àƒ¿»ƒ»»

ובמאירי 145) כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן ומדובר שם.

הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כן 146)כדלהלן.
גורר. ד"ה שם המאירי ואףֿעלֿפי 147)גורס חולין. של

משקלם  ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין
בזיון  שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין - שם) מאירי - גדול
אבני  ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים
בהלכה  וראה א, משנה פ"א שם המשנה (פירוש משקל"

שני 148)הסמוכה). מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל
להלן. ראה מותר, - כנגדו שוקל שהוא [בגמרא 149)זה,

חנוכה  נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם
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מדליקין  אין שסובר למי אבל קיסם, ידי על גם חנוכה מנר
זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא
ואףֿעלֿפי  המעשר, כנגד חולין של דינרים שוקל הוא שהרי

ע  הפירות מחלל הוא נר שאחרֿכך כמדליק הוא הרי - ליהם
שלמי  שם, אמרו שכן קיסם. ידי על חנוכה מנר חנוכה
אפילו  להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר
יהיה  עצמו זה שנר ואףֿעלֿפי חנוכה, מנר חנוכה  נר
הגמרא  דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך
שהוא  בעת חל החילול אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל
שהרי  כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל
שכל  בזיון, אינו - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם
יודע  שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון
המשקל, יודע שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל,
מנר  חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה,

ט]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי בדפוס
ובכתביֿיד  של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים
ובלחםֿ במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה): (תוספתא
שם  שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. משנה

קכג). עמוד ו כרך חדשים 151)("סיני" בדפוסים
"משקולות". הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו",

קורקוס).152) בר"י (ראה הפירות שחסרו שיידע מבלי
הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי
- שם) בלחםֿמשנה (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל
חוץ  באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים,
עומדים  חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין ובינתיים

למשקלות]. ולא אותו 153)לאכילה, עליהם מחלל [שאם
ממנו  יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות,

למעלה]. ראה

.ÎÌÈÁ‡‰154ÈL ¯OÚÓ e˜ÏÁL155ÔÈ‡ -156ÔÈÏ˜BL »«ƒ∆»¿«¬≈≈ƒ≈¿ƒ
‰Ê „‚k ‰Ê157˙BÚÓ ÔÎÂ .158ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ∆¿∆∆∆¿≈¿«¬≈≈ƒ≈

Ôc‚k ÌÈÏ˜BL159ÔÈ‡Â ,160Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ161ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó ‡ÏÂ ,ÔÈÙÈÏÁÓ162‡ÏÂ .163ÈÁÏLÏ ÌzÈ «¬ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À¿»ƒ

˙B‡˙‰Ï164Ô‰a Ïcb˙‰Ï Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰a165. ¿ƒ¿»»∆¿…«¿∆»¿ƒ¿«≈»∆
‰„eÏÁ ‰ÏÚÈ ‡lL ÔÂÏ‰ Ì‡Â166¯zÓ -167. ¿ƒƒ¿»∆…«¬∆¬»À»

(רדב"ז 154) ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי בעיא
קורקוס). להלן.155)ור"י וראה שני, מעשר של פירות

בר"י 156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי בדפוס
ובכסףֿמשנה. מעשר 157)קורקוס נגד שני מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני.
בהלכה  (ראה שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי
משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת),

שם]. ולא 158)ראה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א
עליו  לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר
חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר נראה
זה  ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר
בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי להוכיח יש

עליו  לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי
מה  גם כן, ואם שם). (למעלה גזירה משום שני, מעשר
ואין  אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו
פירות  ודין שני. מעשר של במעות מדובר - אותו" מחליפין
שם  בתוספתא הוא יזֿיט), הלכות (למעלה שני מעשר  של

א]. פרק חולין,159)תחילת של מעות או פירות [היינו
בזיון  כאן שאין שני, מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל.
חנוכה  מנר חנוכה נר כמדליק זה שהרי שני, מעשר של
ממנו  יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה
אלא  במעות שייך לא כן גם שם) (למעלה משקלות"

לחסור]. שדרכם בבא 160)בפירות, חסירה רומי, בדפוס
האשה,161)זו. את בהן מקדשין שאין רבינו כתב לא

שאין  ברור אבל פירות, לגבי יז הלכה למעלה שכתב כמו
ועיין  יט. הלכה פ"ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק

ז. לפסחים אינה 162)צל"ח זו [והלכה שם. למעלה ראה
מעשר  של פירות לגבי שם, בתוספתא אלא שם, במשנה

ההלכה 163)שני]. שבתחילת [ואףֿעלֿפי שם. תוספתא
זה  בדין - למעלה ראה שני, מעשר של בפירות מדובר שם

במעות]. מדובר לשולחני", יתנם "ולא כלומר,164)של
ומתוך  הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני
ראש  מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. באים רבים כך

ואסור 165)פ"ד. הבריות. בעיני עשיר להראות כלומר,
מוציא  הלוה אין אם ואף שני, מעשר בזיון משום כן לעשות

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, שמתוך 166)את
חלודה. מעלים אינם לכולם, מראן תוספתא 167)שהלה

בהן. להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם.

.‡ÎÔÈ‡Â168Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt169‰ÂÏn‰ ˙‡170ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿≈
Ô‰Ó ÔÈOBÚ171˙eÈ·LBL172Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â , ƒ≈∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆
ÔÈÏeÓb‰173˙È·a ‰˜„ˆ Ì‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»¿≈
˙Òk‰174ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;175˙eÏÈÓb Ô‰L ÌÈ¯·c Ô‰Ó «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ176ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .177. ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

מהלכות 168) פ"ו סוף למעלה וראה פ"ז. שביעית תוספתא
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ"ו ולהלן עניים, מתנות

להלן.169) וראה שני, מעשר מפירות או שני מעשר ממעות
שלו.170) ואינם הן, גבוה ממון ממעות 171)שהרי

להלן. ראה שני, לחתן 172)מעשר נישואין מתנת כלומר,
ולהלן  קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה, או
להם  כמלוה הוא והרי ב) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ז
אלא  בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את
נגבים  ואינם שושבינות דין אין בפירות אבל במעות,
ואם  טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין,
לכלה. או לחתן שני מעשר של פירות בנתינת איסור אין כן,

נז. נוספת בהערה שם לו 173)וראה שלח אם כלומר,
לו, לשלם חייב שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו
תמורתם, אחר, שני מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל,
והרי  לו, לשלם ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי

חוב. כפורע צדקה 174)הוא לשלם יכול שאינו
גבוה. ממון הכנסת, בבית עליו [בתוספתא 175)שפסקו

בהלכות  רבינו בדברי הוא וכן נכון. וכן "משלחין", שם:
שם  עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל שמיטה
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י). נגבית 176)הלכה שאינה פירות, של שושבינות כגון
כנ"ל. שני 177)בביתֿדין, שמעשר לו, שולח שהוא למי

בו  שינהוג ועוד מדי, יותר טובה לו יחזיק שלא הוא,
שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב ולא קדושה.
בהלכות  למעלה שכתב כשם שבויין, בהן פודין שאין
שני  מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט שם, עניים  מתנות
(פ"ה  לגוי שביעית פירות מאכילים אין שהרי לגוי, ושביעית
מעשר  לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל שמיטה מהלכות

שם). בשביעית כפשוטה (תוספתא שני

.·Î‡Ï178˙B¯t‰ ˙‡ ÏÚ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È179 ……«»»«¬≈««∆«≈
E˜ÏÁ Ô‰Ó ÏËÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ el‡‰180‰Ê ‡ˆÓpL ; »≈ƒ»«ƒ¿…≈∆∆¿¿∆ƒ¿»∆

ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙‡·‰ ÏÚ ÈL ¯OÚnÓ ¯ÎO ÏËBk181. ¿≈»»ƒ«¬≈≈ƒ«¬»»ƒ»«ƒ
ÌÏÎ‡pL ÌÏÚ‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡182ÌzLpLÂ ¬»≈«¬≈∆…¿≈¿∆ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯Èa183. ƒ»«ƒ

א.178) משנה פ"ג שני שני.179)מעשר מעשר של
לירושלים.180) הבאתם עבור המגיע שהרי 181)כשיעור

סב: זרה בעבודה וראה שני. במעשר חובו כפורע הוא
שם. בשכר 182)ובמאירי לא (אבל שנאכלם כדי כלומר,

וכבר 183)שנאכלם). חנם, מתנת כעין אלא אינו "שזה
חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ"א אמרו
בין  "מה אמרו: שם ובירושלמי בתויו"ט). וראה שם, (מאירי
מהן  טול (כלומר, לחלק לאומר ונשתם שנאכלם האומר
היא" עמעום של מהלכות יונתן רבי בשם זעירא רבי חלקך),
היה  צריך "שנאכלם", באומר שאף טעם, להם אין (כלומר
סוף  למעלה רבינו שכתב למה דומה זה ואן (רדב"ז), לאסור
אבל  תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח, הלכה

ההעלאה). בשכר ש"נאכלם" לפרש הוא קרוב כאן

.‚Î¯ÓB‡184ÌÈÏLe¯Èa B¯·ÁÏ Ì„‡185B˙B‡ CeÒÏ ≈»»«¬≈ƒ»«ƒ»
B„È ‰ÎBqpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÔÓLa186ÔÈ‡Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ»»¿≈

B˙ÎÈÒ ¯ÎOa ‰Ê187. ∆ƒ¿«ƒ»

וכפירוש 184) שמעון, כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
שם. כלל,185)רבינו לסוך אסור לירושלים חוץ שהרי

הלכה  ובפ"ב י, הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה
השמן.186)ה. את משיחתו אגב הסך, "שאין 187)של

הסך, יד על שנשפך השמן מעט (כלומר, ידו למשיחת דמים
חנם  כמתנת השמן, מעט ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו
שני  שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת)
בשמן  אבל ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר
ה"ח) (פי"א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע"ג אותו לסוך
התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם
הש"ס, ובגליון שם בירושלמי וראה המשנה. פירוש -

שם. למעלה ובמשנהֿלמלך

.„Îe¯‡a ¯·k188.‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈»»«
ÌÈ¯ÓB‡ e‡ CÎÈÙÏ189·Bb‰L ,190BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ¿ƒ»»¿ƒ∆«≈«¬≈≈ƒ≈

ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ191BÏÊBb‰Â ,192ÌlLÓ BÈ‡ - ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈¿«≈
LÓÁ193. …∆

יז.188) בהלכה אומר".189)למעלה "אני רומי: בדפוס

פ"ז) קמא (בבא בתוספתא שאמרו שמה לומר, כוונתו
האומר  דעת לפי הוא כפל, לשלם חייב שני מעשר שהגונב

שמח). (אור הוא הדיוט ממון שני הוא 190)מעשר
(פ"א  יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח

ג). הלכה גניבה שהרי 191)מהלכות משלם. - קרן אבל
א). הלכה פ"ב (שם הקדש כגונב "לקח 192)הוא כלומר:

עליו  ונשבע וכפר שם). (פ"א יד" בחוזק ובפרהסיא בגלוי
גזילה  מהלכות (פ"ז בחומש חייב אחר שבגזלן והודה,

א). כהקדש,193)הלכה הרי גבוה ממון שהוא שכיון
שם  בפ"ח ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע שהגוזלו
נשבעין  שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי יד), (הלכה
אין  עליהן שאף להקדשות, שהואֿהדין ופשוט עליהם,

א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"ה נשבעין

.‰ÎLÈc˜n‰194BlL ÈL ¯OÚÓ195˙Èa‰ ˜„·Ï196 ««¿ƒ«¬≈≈ƒ∆¿∆∆««ƒ
e‰„BtL ÈÓ B˙B‡ ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -197ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ¬≈∆∆ƒ∆≈«¿»ƒ≈

BlL ˙‡ ÈL ¯OÚÓÏe BlL ˙‡ Lc˜‰Ï198. «∆¿≈∆∆¿«¬≈≈ƒ∆∆

ה.194) פרק שני מעשר של 195)תוספתא לא אבל
מהלכות  (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו,

כא). הלכה שמפורש 196)ערכין כמו חל, שההקדש
וצ"ע  שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ"ב שם בתוספתא
פ"ז  (להלן למזבח. הואֿהדין הרי הבית, בדק דוקא מדוע
קנו  לא לשלמים מעשר שהמתפיס רבינו כתב יט, הלכה
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים,
סוף  מנחתֿחינוך ועיין וצע"ג. הוא גבוה ממון שהמעשר
קא  עמוד תרצ"ט) (ירושלים "אמנה" ובמאסף תעג, מצוה

ז"ל). סטרליץ הר"ש בזה שכתב מה שכל 197)ואילך,
בפ"ז  וראה המקדיש. רק ולא הקדש, לפדות יכול אחד

בֿד. הלכות ערכין בעליו 198)מהלכות אותו פדו ואם
שני, למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני ליתן צריך
(תוספתא  צ"ע הרדב"ז ודברי פב. במנחות כמפורש

כפשוטה).

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר

פירות  מחללין המחלל ואם מברך. מאי הפודה פירות. על
מעשר  פודין כסף זה באי אחרות. מעות על מעשר מעות
מי  שני. מעשר עליהם מחלל להיות מעות המניח שני.
שני  מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד
מעשר  הפודה זה. מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל יהיה

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני

.‡‰ˆB¯‰2ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ˙BcÙÏ3Ô˙B‡ ‰„Bt - »∆ƒ¿≈«¬≈≈ƒ∆»
Ô‰ÈÓ„a4¯ÓB‡Â5el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :6˙Áz7˙B¯t‰ ƒ¿≈∆¿≈¬≈«»»≈«««≈
el‡‰8.el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ˙BÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ B‡ , »≈«≈»≈¿À»««»»≈

˙B¯t‰ „‚k „·Ïa ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡l‡ L¯t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆«≈
ÔÈlÁÏ ˙B¯t‰ e‡ˆÈÂ .L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÈc -9, «¿≈»ƒ¿»≈¿»¿«≈¿Àƒ

ÌL Ì‡ÈˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÚn‰ eÏÚÈÂ10:¯Ó‡pL . ¿«¬«»ƒ»«ƒ¿ƒ≈»∆∆¡«
.B˙‡O ÏÎe˙ ‡Ï Èk C¯c‰ EnÓ ‰a¯È ÈÎÂ¿ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ…«¿≈

יהודה.2) כרבי ולא יוסי כרבי מ"ז, פ"ד שני מעשר
יוסי" כרבי הלכתא יוסי, ורבי יהודה "רבי ב: מו, ובעירובין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



ipyקסו xyrn zekld - mirxf xtq - elqk `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כדלהלן.3)(רדב"ז). לירושלים, להעלותם לו שטורח
שבזמן 4) ה"ב, פ"ב למעלה וראה הי"ח. להלן ראה בשויין,

חסידות. מדת אלא אינה הזה ובזמן הדין, מן כן עושה הבית
פדיונו 5) אם בדיעבד, אלא שם במשנה יוסי רבי נחלק שלא

(ביאור  לפרש שצריך מודה הוא אף לכתחילה אבל פדיון,
רו). אות שלא, סי' ליו"ד שהמעות 6)הגר"א דוקא לאו

הלכות  (להלן בהן פודה ברשותו שהן כל אלא ממש, בידו
ולא  כשהפריש הסיפא משום זו לשון רבינו ונקט יאֿיג).

הפירות 7)פירש. "תחת המילים חסרות רומי, בדפוס
מעשר  של מעות במחלל כאן שמדובר יוצא זה ולפי האלו".
השמטה  שזוהי ברור אבל שני. מעשר של ופירות שני
שני, מעשר של בפירות רבינו התחיל שהרי הדומות, בטעות
מעות  מחללין שאין כתב, ה"ה שלהלן ועוד במעות. ולא
יוסף  ר' הרב בתשובת וראה אחרות. מעות על שני מעשר
קלז. סעי' שם ביו"ד יוסף' ה'ברכי שהביא קארו

זו)8) תחת זו (כלומר, תחת אביי, "אמר ב: כו, בתמורה
מהל' בפ"ז וראה חילול). לשון =) דאחולי" ולישנא וכו'

ה"ז. המשנה).9)ערכין (פירוש עליו" יורה שהענין "מפני
ובפ"א  קידושין), (לענין ה"ח אישות מהל' שבפ"ג ואף
אינו  שאם רבינו כתב גירושין), (לענין הי"א גירושין מהל'
גירושין, לשם והגט קידושין, לשם הכסף נותן שהוא מפרש
זהו  ענין, באותו עסוקים היו כן אם אלא כשר, הדבר אין
שתהא  צריך וכן מדעתה, אלא מתקדשת האשה שאין משום
מתגרשת  שהיא (אף מגירושיה יודעת המתגרשת האשה
אחרת  דעת כאן שאין שני, מעשר בפדיון אבל בעלֿכרחה),
מורה  שהענין כיון בלבד, הפודה של עצמו דעת אלא כלל,
ענין  באותו עסוק שיהא צריך אין לפדות, מתכוין שהוא
בפדיון  שאף (שם) הר"ש ודעת שם). יוםֿטוב' ('תוספות
וכן  מפרש. כשאינו ענין באותו עסוק שיהא צריך שני מעשר

הרמב"ם. בגליון מאכל 10)הוא שהוא דבר בהם יקח
ה"ג). פ"ז (להלן הארץ מן וגידוליו אדם

.·˙B¯t ÏÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t ÏlÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿«≈≈««¬≈«≈
˙B¯Á‡11˙BiM‰ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -12eÏÎ‡ÈÂ ¬≈«¬«≈«¿ƒ¿≈»¿
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˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ÏlÁ16. ƒ≈¬≈≈¿À»

הדפוס)11) נוסחת (לפי פ"ז שביעית בתוספתא הוא כן
נראה  וכן בלבד". מין באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר
פודין  "אין שאמרו: ה"א) פ"ד שני (מעשר ב'ירושלמי'
פודין  אמרין אנן מה כן דלא מינו, על במין אלא שני מעשר
הרי  החיטין", על השעורין ומן השעורין על החיטים מן
- השעורין על השעורין מן או החיטים על החיטים שמן
ה'ירושלמי' דברי ומפרש רבינו, על חולק (והראב"ד פודין
מעשר  בתוספתא נראה וכן דמאי). של שני במעשר הנ"ל,
אדם  אומר וכו' קרחה בן יהושע רבי "אמר ה"ג: פ"ד שני
ואומר  וחוזר במתנה, לך נתונים האלו הפירות הרי לחבירו,
למעלה  וראה בבית". לי שיש פירות על מחוללין הן הרי לו
פירות  מחללין שאין א מא, בסוכה שאמרו ומה ה"ג. פ"ב
במחלל  מדובר הרי שם - בלבד כסף על אלא שני מעשר
ולכן  מינו. שאינו על מין שהוא ועוף, חיה בהמה על פירות

שאמרו  מה וכן (כסףֿמשנה). כסף על אלא לחלל אין
אין  פירות, של דין לו יש זהב שאם - ב מד, בבאֿמציעא
שפירות  משום כן גם הוא עליו, שני מעשר פירות מחללים

מינו. שאינו על מין הוא זהב הראשונות 12)על אבל
ראב"ד. ועי' שני.13)נתחללו, מעשר תוספתא 14)כדין

שם. ו'ירושלמי' שם, שני שם:15)מעשר ב'ירושלמי'
מן  אפילו וכו' מינו על במין אלא שני מעשר פודין "אין

ע  לבנה) חיטה =) אדומה)האגרו = (שחמתית השמתית ל
רעה, היא חברתה לגבי אחת שכל האגרו", על השמתית ומן
בבאֿ ראה באגרו. הרוצים ויש בשחמתית, הרוצים שיש

קורקוס. מהר"י ראה שם, וברשב"ם פג: [כן 16)בתרא
על  אלא מחללין שאין שם, סוכה במס' שאמרו ממה נראה
ליה  תיפוק - זה לטעם הוצרכו ולמה צורה, בו שיש כסף
שהמחלל  כרחנו על אלא מינו, שאינו על מין דחילל משום
המחלל  ואילו בדיעבד, חילול חילולו - מינו שאינו על מין
וכן  חילול. חילולו אין בדיעבד אף צורה, בו שאין כסף על
אלא  שני מעשר פודין "אין שם: ה'ירושלמי' מלשון נראה
ברם  לכתחילה. משמע פודין" "אין לשון - מינו" על מין
מין  באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר התוספתא לשון

חילול]. חילולו אין בדיעבד שאפילו נראה בלבד",

.‚‰„Bt‰17ÈL ¯OÚÓ18C¯·Ó -19eLc˜ ¯L‡ : «∆«¬≈≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿»
ÔÏlÁ Ì‡Â .ÈL ¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa20 ¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈≈ƒ¿ƒƒ¿»

ÏlÁL B‡ ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ21- ˙B¯t‰ ÏÚ ˙BÚÓ «≈¬≈∆ƒ≈»««≈
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שני 17) מעשר =) "ודאי ה"ד): פ"א (דמאי 'ירושלמי'
מברך? הוא כיצד כו'. אותו) כשפודים =) ברכה טעון ודאי)
מעשר  חילול על פירות) על מעות (כלומר: פירות היו אם
מברך  - כסף) על פירות =) כסף על כשפודה כלומר: שני".
או  פירות, על פירות =) פירות על וכשמחלל פדיון", "על
להלן. וראה חילול", "על מברך - פירות) על מעות

כסף.18) על פירות לפדותו,19)כדרכו: כשבא כלומר,
מעשר  מהל' פ"א כנ"ל לעשייתן, עובר תחילה, לברך שצריך

(כנ"ל 20)הט"ז. פירות על פירות מחללין לכתחילה אף
=) השניה הבבא בגלל דיעבד, לשון כאן ונקט ה"ב),

להלן. וראה הפירות"), על מעות בדיעבד.21)"שחילל
ה"ו. להלן ראה כן, לעשות אין לכתחילה אבל

מחללין 22) שאול, בן חלפתא רבי "תני שם: 'ירושלמי'
ברכה". טעון שאינו במרחץ, דמאי

.„ÔÈ„BtLk23ÌLÏ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ¯OÚn‰ ˙‡ ¿∆ƒ∆««¬≈≈ƒ¿≈
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‰fa˙È ‡lL È„k ,¯OÚÓ26. «¬≈¿≈∆…ƒ¿«∆

מעשר 23) פודין אין "תני, פ"ד: ראש שני מעשר 'ירושלמי'
עצמך  הגע בעי, שאול רבי חולין. לשם אלא שני לשם שני
וראה  כן". אפילו - שני? שהוא בו יודעין הכל שהיו

הי"א. פ"ד שם לפרש 24)בתוספתא צריך שהרי
ה"א. כנ"ל של 25)לכתחילה. מחירם שהרי המעשר.

יאמר: ואם חיטין, לפירות ביחס הוא ירוד שני מעשר פירות
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את  מבזה זה הרי אלו", שני מעשר פירות שוים "כמה
ראב"ד. ועי' המעשר.26)המעשר.

.‰ÔÈ‡27˙BÚÓ ÏÚ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈≈ƒ«»
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מ"ב)27) פ"א (דמאי ששנינו ממה רבינו דברי מקור
על  נחושת כסף, על כסף אותו ומחללים וכו' "הדמאי
מינכן. כת"י - כסף על [ונחושת נחושת על כסף נחושת,
בדמאי  שרק הרי הפירות". על ונחושת ה"ח] להלן וראה

(כסףֿמשנה). בוודאי ולא תועלת 28)התירו שום שאין
שם. להלן וראה מחללין. אין הדחק בשעת אף ולכן בדבר,

נחושת")29) והשניות וכו' הראשונות ("או זו פיסקא
הדומות. בטעות רומי בדפוס חריפות 30)נשמטה שהן

בשוק. יותר שיוצאות כסף, ואין 31)משל יותר שחשיבות
שם. להלן ראה זה, באופן מחללים ובדמאי מחלידות.
ומה  ה"ז. סוף להלן ראה זה, באופן גם התירו הדחק ובשעת
(מעשר  כסף של סלע על נחושת של מעות לפרוט שהתירו
(ראה  הדרך משאוי מחמת אלא זה אין מ"ח), פ"ב שני
כשעת  זה והרי הפורט), ד"ה מה. בבאֿמציעא ברש"י
על  תמה להרמב"ם, ומקורים בחידושים [והרש"ש הדחק.
כאן  אין שכתבנו מה ולפי הנ"ל, מהמשנה הנ"ל רבינו דברי
רבינו  בדברי משנה' ה'כסף שפירש מה ולפי כלל. תמיהה
בשיש  שמדובר הנ"ל), מהמשנה (שדבריו הי"ד פ"ה להלן
לכאן, שייך זה אין נחושת, של על ומחללו כסף של סלע לו
על  כסף מחלל כדין הדחק, בשעת שם מדובר כרחנו ועל
שמחללין  שאף היא רבינו שדעת ונראה ה"ז]. להלן נחושת,
יותר  קל הוא שזהב כיון זהו הי"ג) פ"ה (להלן זהב על כסף
אבל  בשוק, הרבה מצויים ואינם יקרים ושניהם למשא,
התירו  לא בשוק, מצויה שנחושת כיון כסף, על נחושת
וראה  ה"ז. כדלהלן הדחק, בשעת אלא כסף על לחללה

איש'. שאמרו 32)ב'חזון "כל ה"ג: פ"ב מע"ש 'ירושלמי'
מחוללין". וחיללן, עבר בוודאי מחללין, בדמאי

.ÂÔÈ‡33ÔÈÏlÁÓ34Ì‡Â ;˙B¯t‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÚÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈««≈¿ƒ
ÏlÁ35ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -36‡ÏÂ .37 ƒ≈«¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿…

‡Ï - ÏlÁ Ì‡Â ;ÔÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ ÌÏlÁÈ¿«¿≈«¿≈»«»»«ƒ¿ƒƒ≈…
¯OÚÓ ‰˜38ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚È ‡nL ,39Ï·‡ . »»«¬≈∆»¿«≈≈∆¬»ƒ¬»ƒ¬»
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בדמאי 33) שרק שם, בדמאי נראה וכן מ"ה. פ"א שני מעשר
שם  וב'ירושלמי' בוודאי, ולא הפירות על מעות לחלל התירו
כהֿכו) יד, (דברים שנאמר ממה זאת למדו פ"א סוף
הכסף  ונתת בו אלקיך ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת
אתה  ואי מחללו, אתה מקום בקירוב - וגו' ובצאן בבקר וגו'

מקום". בריחוק להלן 34)מחללו ראה לירושלים. חוץ
הט"ו. שם.35)פ"ז להלן וראה (כסףֿמשנה). במזיד

והט"ו.36) ה"א שם להלן וראה שם. שני, מעשר משנה,
וכפירושו 37) מאיר. כרבי ולא כחכמים ב. מ, סוכה ברייתא,

במסקנה. אשי רב חכמים 38)של הימנו הפקיעו כלומר,
המעות  ונשארו המעשר, עליהם יחול שלא כדי הבהמה את

משהה 39)בקדושתן. ונמצא ולדות לגדל אצלו "ישהם
בעלת  בבהמה שמדובר לומר וצריך שם), (רש"י מעשרותיו"
שאינם  ועוף לחיה בדומה לקרבן, ראויה שאינה מום,
שמא, ד"ה שם, (סוכה ה'תוספות' כתבו וכן לקרבן, ראויים
יגדל  שמא מעשר, קנה לא ולכן במזיד) ד"ה נו. ובקידושין
אותה  שלוקחים תמימה בבהמה אבל עדרים. עדרים מהם
עדרים  יגדל שמא חוששים אין הי"ב), שם (להלן לשלמים
בירושלים, ותאכל תעלה במזיד, כן עשה אם ולכן עדרים,
ראשונה' ב'משנה ועי' הט"ז. שם להלן רבינו שכתב כמו

מ"ו. שם שני ההלכה.40)מעשר בראש ראה 41)הנ"ל
לז. הערה

.Ê˙ÚLa42˜Ác‰43ÏL ÏÚ ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏlÁÏ ¯zÓ ƒ¿««¿»À»¿«≈¿«∆∆«∆
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מ"ו.42) פ"ב ה"ב.43)שם פ"ו להלן שהן 44)כגון
הדחק. בשעת התירו ולכן בשוק, יותר שבזיון 45)יוצאות

כך  וישאר נחושת על כסף שיתחלל הוא שני מעשר
נו. בבאֿמציעא (רש"י מחלידה שהנחושת ועוד בקביעות,

מפני). בידו.46)ד"ה מצויות כסף מעות כשיהיו כלומר,
חילול 47) דרך ולכן מחלידות, ואינן יותר חשובות שהן

נחושת  כששניהם לא אבל הדחק. בשעת כן והתירו בכך,
יוחנן, רבי בשם כהן בר בא כרבי ה"ה. כנ"ל כסף, או
וראה  יוחנן. רבי בשם חגי כרבי ולא ה"ג, שם בירושלמי

שם. וברש"י שם, בבאֿמציעא

.ÁÈ‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ48B˙B‡ ÌÈÏlÁÓ - «¬≈≈ƒ∆¿«¿«¿ƒ
‰lÁzÎÏ49ÛÒk ÏÚ ÛÒk50˙LÁ ÏÚ ÛÒÎÂ ,51, ¿«¿ƒ»∆∆«∆∆¿∆∆«¿∆

ÏÚ ˙LÁe ,˙LÁ ÏÚ ˙LÁeeÏÚÈÂ .˙B¯t‰52Ô˙B‡ ¿∆«¿∆¿∆««≈¿«¬»
˙B¯t‰53ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ54. «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ

מ"ב.48) פ"א ראה 49)דמאי הדחק, בשעת  שלא אף
הקודמת. שהקלו 50)בהלכה בכך, תועלת שאין אף

המשנה). (פירוש כאן:51)בדמאי נוסף רומי, בדפוס
ודאי  שבמעשר בה"ה, למעלה כתב ולכן כסף". על "ונחושת
שם. בהערות וראה לכתחילה, כסף על נחושת מחללין אין
סופרים' ב'דקדוקי וראה מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן

מאיר.52)שם. כרבי ולא כחכמים התירו 53)שם, ולא
בבאֿמציעא  ה'תוספות' כדעת רבינו ודעת ולפדותם, לחזור
בכסף  לקוח וכדין שם. כרש"י ולא ויחזור, ד"ה - ב נה,
והט"ו. ה"א פ"ז להלן מקום, בריחוק נפדה שאינו מעשר,
מעות  על הפירות לחלל התירו שלא דברים, של וטעמם
יותר, ולא העלאתם טורח מעליו להקל כדי אחת, פעם אלא
ולא  אותם ישהה זה, על זה ושוב זה  על זה יחלל שאם

שם). דמאי ראשונה', ('משנה לירושלים ואם 54)יעלה
הט"ו). שם (להלן שירקבו עד יניחם מקדש, אין

.ËÔÈ„Bt ÔÈ‡55¯OÚÓ ˙B¯t56ÛÒÎa ‡l‡57, ≈ƒ≈«¬≈∆»¿∆∆
ÛÒk‰ z¯ˆÂ :¯Ó‡pL58BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ ÔÎÂ .59 ∆∆¡«¿«¿»«∆∆¿≈ƒ»»¿«¿

Ô¯wk ,ÛÒÎ ‡l‡ LÓÁ‰ ‰È‰È ‡Ï - LÓÁ ÛÈÒB‰Â60. ¿ƒ…∆…ƒ¿∆«…∆∆»∆∆«∆∆
ÔÈ‡Â61ÚaËÓ BÈ‡L ÛÒÎa ÔÈ„Bt62ÛÒÎa ‡l‡ , ¿≈ƒ¿∆∆∆≈«¿≈«∆»¿∆∆
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ÁzÙÓ63¯Ó‡pL] ;·˙k B‡ ‰¯eˆ ÂÈÏÚ LiL64: ¿À»∆≈»»»¿»∆∆¡«
z¯ˆÂ65‡ˆBiÎÂ ÛÒk ÏL ÔBLÏa ‰„t Ì‡Â .[ÛÒk‰ ¿«¿»«∆∆¿ƒ»»¿»∆∆∆¿«≈

ÔBÓÈÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ba66ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -67. ¿«ƒ¿»¬ƒ…»»¿
ÔÈ‡Â68‰Ëe¯tÓ ˙eÁÙa ÔÈ„Bt69‰„BÙk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆

ÔBÓÈÒ‡a70. «¬ƒ

כדלהלן.55) התורה, מחללים 56)מן מעשר מעות אבל
מעשר  מעות לחלל אסרו ולא הנחושת, על אף התורה מן
עבר  אם ולפיכך מדרבנן, אלא (ה"ה), אחרות מעות על

(שם). מחולל זה הרי על 57)וחילל כשפודה כלומר,
על  לפדותם יכול אבל בכסף, אלא פודה אינו מטבעות
ברדב"ז. וראה ה"ב), (כנ"ל ירצה אם אחרים, פירות

שם.58) ובר"ח א. מא, בסוכה וראה ראה. פרשת 'ספרי'
שלו 59) שאינו שני מעשר שהפודה שלו. מעשר כלומר,

אֿח). הלכות פ"ה (להלן חומש מוסיף בבא 60)אינו
(וחמישיתו  עליו קרא, אמר (רבא) להו "אמר א: נד, מציעא
בפ"י  וראה הקרן)". (כמו כמותו חומשו לרבות עליו) יוסף

ה"ב. ערכין מהל' ובפ"ז הט"ו, תרומות מז,61)מהל' שם
ישמעאל. ורבי דוסא כרבי ולא עקיבא, ורבי כחכמים ב.
פ"א. שני מעשר ובתוספתא שם, ב'ספרי' וראה

כדלהלן.62) כסף, של לשון הפסוק 63)כלומר, מלשון
חותם". "פתוחי יא): כח, בסוגרים 64)(שמות המוקף

רומי. בדפוס אין צורה"65)מרובעים, עליו שיש "דבר
המשנה). כלומר,66)(פירוש מפותח, שאינו הסלע "הוא

(שם). צורה" בו אלא 67)שאין פודין שאין זה, דין שהרי
בדיעבד  אף ולכן התורה, מן הוא צורה, לו שיש כסף על
מעות  על מעשר פירות פדה אם שאף ונראה כלום. עשה לא
מהפסוק  נלמד זה גם שהרי כלום, עשה לא נחושת, של

רב 68)הנ"ל. "ואמר ה"א: פ"ד שני מעשר 'ירושלמי'
שלא  פרוטה, חצי על מחלל יהא לא מחלל שהוא זה חזקיה,
(כלומר, פרוטה שוה עד אלא אסימון, על כמחלל  יהא
שיעור)". לו יש למטה אבל שיעור, לו אין למעלה

כמה 69) על פרוטות כמה ששוה שני מעשר שפודה כלומר,
מפרוטה  פחות אלא אינו מהן אחת כל ששווי כסף, מטבעות

כאן 70)(כסףֿמשנה). אין מזה וחוץ שם. 'ירושלמי'
צורה, בה שיש כסף של במטבע המדובר שהרי אחר, חסרון
ליותר  הן ומצטרפות כאלו, מטבעות כמה כאן שיש ומכיון
משנה' ב'כסף וראה כסף, מדין למעטן אין מפרוטה,

ורדב"ז.

.ÈÔÈ‡71ÔÓÊ B˙B‡a ‡ˆBÈ BÈ‡L ÚaËÓa ÔÈ„Bt72 ≈ƒ¿«¿≈«∆≈≈¿¿«
ÌB˜Ó B˙B‡·e73¯L‡ ÏÎa ÛÒk‰ z˙Â :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«¿»«»«∆∆¿…¬∆

‰‡ˆB‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú - ELÙ ‰e‡z74ÚaËÓe .75 ¿«∆«¿¿«∆ƒ¿∆»¿»»«¿≈«
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÎÏÓ76ÌÓMÓ ‡ˆBÈ Ì‡ ,77ÔÈ„Bt - ¿»ƒ»ƒƒƒ≈ƒ¿»ƒ

Ba78.

שם.71) בר 72)משנה, (מתקופת כוזביות מעות כגון
יותר). יוצאות שאינן (עתיקות ירושלמיות ומעות כוכבא)

ה"ו. פ"א שם בתוספתא שם:73)וראה 'ירושלמי'
אחר  (במקום מקבלתו והמלכות זה) (במקום שנפסל "מטבע
וראה  כאסימון" יונתן, רבי בשם יוסי רבי שלטונה), שתחת

שם. הש"ס המשנה 74)בגליון בפירוש גם רבינו כתב כן

ידוע. לא חז"ל בדברי ומקורו תוספתא 75)שם.
שם. שמתו,76)ו'ירושלמי' רומי מלכי של מטבעות כגון

יותר. אותן טובעים ולא 77)ואין זכרונם על גזרו שלא
של  כמטבעות אותן מקבלים אדם ובני צורתם, את פסלו

הראשונים. אלא 78)המלכים משמם, יוצא אינו אם אבל
פודין  אין המלכות, ידיעת בלא בהם משתמשים אדם שבני
וראה  מוציאתו, שהמלכות זה אלא יוצא, נקרא שאינו בו,

שם. כפשוטה' ב'תוספתא

.‡ÈBÈ‡79B˙eL¯a ÔÈ‡L ˙BÚÓa ‰„Bt80:¯Ó‡pL ; ≈∆¿»∆≈»ƒ¿∆∆¡«
E„Èa ÛÒk‰ z¯ˆÂ81ÏÙ .82BÒÈk83ÏBÎÈ ‡e‰Â ¯B·Ï ¿«¿»«∆∆¿»¿»«ƒ¿¿»

B˙eL¯a ‡e‰L ÈtÓ ,Ba ‰„Bt - B‡ÈˆB‰Ï84. ¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿

א.79) צח, ובבאֿקמא שם, ותוספתא ו'ירושלמי' משנה
שם).80) (בבאֿקמא הגדול לים כיסו שנפל כגון
ובבא81ֿ) ו'ירושלמי' ראה, פרשת 'ספרי' ברשותך. - בידך

שם. ה"א 82)קמא סוף שם ב'ירושלמי' שנפשטה בעיא
שם). הפנים' בכדי 83)('מראה בהם והיה מעות. ובו

(שם). הבור מן להוציאם הטורח עבור ומה 84)לשלם
אותו  מחללין אין כו' לבור כיסו "שנפל בתוספתא: שאמרו
בכיס  כשאין מדובר - מעשר" קנה לא חילל ואם עליהן,
כפשוטה'). ('תוספתא הבור מן להוציאו הטורח בכדי מעות

.·È‰È‰85Bc‚k ‡a Òp‡Â ,B„Èa ˙BÚÓe C¯ca ‡a86: »»»«∆∆»¿»¿«»»¿∆¿
˙B¯t Ô‰a ‰„Bt - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»¿«ƒ«¿≈«¿»∆»∆≈

B˙È·aL87CB˙a ÈÏ LiL ˙B¯t :¯Ó‡Â ,Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿≈¿ƒ«¿»«≈∆≈ƒ¿
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - eÏl‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ È˙Èa≈ƒ¿À»ƒ««»«»…»«¿

ב.85) קטו, ובבאֿקמא שם, ישדדם 86)תוספתא ובוודאי
להלן. ראה ואין 87)ממנו, שם. בבבאֿקמא פירשו כן

שם  בתוספתא שהרי לכתחילה, פודה לומר: רבינו כוונת
ורק  כן, לעשות אין שלכתחילה מפורש שם ובבבאֿקמא
וראה  וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קיימין דבריו בדיעבד

הי"ז. סוף תרומות מהל' פ"ג למעלה

.‚ÈÁÈpn‰88ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÓ ˙BÈ‰Ï ˙BÚÓ ««ƒ«»ƒ¿¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ
ÌÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰a ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -89Ô‡ˆÓ . ¬≈∆∆»∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿»»

.Ú¯ÙÓÏ Ô‰a ‰„tM ‰Ó ÏÎÏ LLBÁ - e„·‡L∆»¿≈¿»«∆»»»∆¿«¿≈«

א.88) לא, גיטין כרבי 89)משנה, ולא כחכמים שם:
ה"ד. מעשר מהל' פ"ז למעלה וראה אלעזר.

.„È(Ï·a) ˙BÚÓ BÏ LÈÂ ‡È¯·Ëa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ90 ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿»¿≈»»∆
Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ BÈ‡ - Ï··a91ÚaËnÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰ . ¿»∆≈¿«≈¬≈∆»»ƒ«¿≈«

·ËÏ··a ‡È¯92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ - ¿∆¿»¿»∆¿«≈¬≈∆¿≈…«≈»∆

וכוונתו 90) בבל", ממטבע "מעות אברבנאל: [בכת"י
להלן]. וראה בטבריא, אצלן היו בבל [מקור 91)שמעות

להלן]. ראה וה'ירושלמי', התוספתא לפי רבינו, דברי
על 92) לא אותו מחללין "אין פ"א): שני (מעשר [בתוספתא

[כן], שבבבל מעות [על] ולא בבבל, כאן) של =) שכן מעות
אותו  מחללין בבבל, מעות לו והיו כאן) =) כן היה אם אבל
אותו  מחללין "אין ה"א): פ"א (שם וב'ירושלמי' עליהן".
כאן  שיש =) בבבל בעומד - בבבל שכן המעות על לא כו'
ב. יוצאות, שאינן במקום הן שהמעות א. ריעותות: שתי
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המעות  על ולא יוצאות). שאינן במקום הוא שהמחלל
כנ"ל)". ריעותות, שתי כאן שאף =) כן בעומד - כן, שבבבל
כאן  לו ויש בטבריא שהעומד רבינו: לדברי מקור ומכאן
על  "ולא מפורש שכן עליהן, מחלל אינו בבל, של מעות
של  מטבעות לו היו ואם כן". בעומד - כן שבבבל המעות
מפורש: שכן עליהם, מחלל - בטבריא והוא בבבל טבריא
שבעומד  הרי בבבל", בעומד - בבבל שכן המעות על "לא
"אין  ב: צז, בבבאֿקמא שאמרו מה וכן מחללים. - כאן
הבעלים  שגם היינו בבבל", והן כאן של מעות על מחללין
בארץ  הבעלים אם אבל שם, רש"י פירש וכן וכנ"ל. בבבל,

ובכסףֿמשנה]. בראב"ד ועי' כנ"ל. מחללים, - ישראל

.ÂË¯ÓB‡‰93‰ÏÚzL ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ÈL ¯OÚÓ : »≈«¬≈≈ƒ¿À»«∆«∆«¬∆
‰Ê ÒÈkÓ È„Èa94,‰Ê ·‰Ê ¯ÈcÓ Ë¯Ù‡L ÚÏÒ ÏÚ , ¿»ƒƒƒ∆«∆«∆∆¿…ƒƒ»»»∆

ÚÏÒÂ ,ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÚÏqÓ Ë¯Ù‡L ÔBÈ„et ÏÚ«¿¿∆∆¿…ƒ∆«∆¬≈∆ƒ≈¿∆«
¯OÚÓ È‰z Ë¯ÙiL B‡ B„Èa ‰ÏÚzL95. ∆«¬∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ«¬≈

ב.93) לז, ועירובין פ"ד, שם סלעים 94)תוספתא בו שיש
למפרע.95)אחרים. ולא ומשיפרוט, משתעלה כלומר,

- ברירה" "אין שסובר שלמי שם, בעירובין שאמרו ומה
ולהבא  מכאן אבל מחולל, אינו שלמפרע היינו מחולל, אינו
רבינו  שפסק למה סתירה מכאן ואין ל"ברירה". צורך אין
ברירה" "אין - תורה שבשל ה"א) שם מעשר (הל' למעלה

איש'). ('חזון

.ÊË¯Ó‡96„Èa ‰˙È‰L ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ¯OÚÓ È¯‰ : »«¬≈«¬≈¿À»«∆«∆»¿»¿«
Èa97.‰ÚL d˙B‡a B„Èa ‰˙È‰ ‡Ï ‡nL ,ÏlÁ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈∆»…»¿»¿»¿»»»

שם.96) בשעה 97)תוספתא, בידו שהיתה כלומר,
היא  אם יודע האב אין ועתה לאחרונה, בידו.שראיתיו

.ÊÈ‰„Bt‰98ÔB‚k ,epLÈ¯ÙiL Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ «∆«¬≈≈ƒ…∆∆«¿ƒ∆¿
˙BÚÓa Èe„t el‡ ˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡L∆»««¬≈≈ƒ∆≈≈»¿»

el‡99¯OÚÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -100Ì‡ Ï·‡ . ≈…»«¿¿…»««¬≈¬»ƒ
ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡Â Ú·»̃«¿»««¬≈≈ƒ∆»∆¿»¿»

˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ101.Èe„t ‰Ê È¯‰ - el‡ ¿À»««»≈¬≈∆»

שמעון.98) כרבי ולא כחכמים פ"ג שם תוספתא
הר"ש 99) בשם כפשוטה' ב'תוספתא וראה בידו, המסוימות

נתקדש 100)סיריליאו. שלא לפי חילול כאן אין כלומר:
ואין  הי"ז. פ"ג למעלה וראה הורם, שלא זמן כל המעשר
מהל' פ"ג למעלה ראה מקום, קבע שלא לפי הפרשה כאן

ה"ח. "מעות".101)תרומות רומי: בדפוס

.ÁÈÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtLk102BÈÂLa B˙B‡ ÔÈ„Bt -103. ¿∆ƒ«¬≈≈ƒƒ¿»¿
LÈÂ104ÏBf‰ ¯ÚMa ˙BcÙÏ BÏ105ÈÂÁ‰L ˙BÓk : ¿≈ƒ¿««««¿∆«∆¿»ƒ

¯ÎBÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡ÏÂ ,Á˜BÏ106˙BÚn‰ Ô˙BÂ .107 ≈«¿…¿∆≈¿≈«»
Ë¯Bt ÈÁÏM‰L ˙BÓk108Û¯ˆÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡Ï ,109. ¿∆«À¿»ƒ≈…¿∆¿»≈

‰ÂL ÏlÁ B‡ ,‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ‰„Ùe ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«»»»∆»∆ƒ¿»ƒ≈»∆
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó110ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -111. »∆«»∆¿»¬≈∆¿À»

חסידות,102) מדת נוהג הוא אם הזה בזמן או הבית, בזמן
ה"ב. פ"ב למעלה שכתבה 103)ראה המשנה מן נראה כן

(כסףֿמשנה). ב נב, בבבאֿמציעא הוא וכן בסמוך. רבינו

מ"ב.104) פ"ד בשווי 105)מע"ש מעות על כלומר,
כדלהלן. בזול, כשהן יותר 106)הפירות נוטל שהוא

"מפני  דברים של וטעמם משתכר. הוא שהרי מששילם,
ולפיכך  ה"ג). בתחילת שם ('ירושלמי' ברכה" בו שכתוב
וראה  שם, משה' ('פני הזול כשער לפדותו בפדיונו, הקילו

שם'). אנשי חילול 107)ב'תוספות עבור חולין של מעות
ורע"ב). ר"ש ועי' שם, המשנה (פירוש שני מעשר של סלע

פחות.108) שנותן - עבורו מעות ונותן סלע מקבל
(ראה 109) יותר שמקבל - עבורו מעות ומקבל סלע נותן

קורקוס). ובר"י המשנה פירות 110)בפירוש על כלומר,
ה"ב. למעלה ראה פרוטה, מעשר 111)שוה יהא שלא

"הקדש  נז.): מציעא (בבא בו שאמרו ההקדש, מן חמור שני
למעלה  וראה מחולל". פרוטה, שוה על שחיללו מנה שוה

שם. פ"ב

.ËÈ‰˙È‰112‰¯ÒÁ ÚÏq‰113˙e˙L114˙BÁt B‡ »¿»«∆«¬≈»¿»
Ì‡ ,˙e˙MÓ115ÏlÁÓ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ˙‡ˆBÈ ‰˙È‰ ƒ¿ƒ»¿»≈«¿≈«¿»¿«≈

ÚÏÒ ‰ÂLa ‰lÁzÎÏ ‰ÈÏÚ116‰„t .LLBÁ BÈ‡Â117 »∆»¿«¿ƒ»¿»∆∆«¿≈≈»»
ÚÏÒa118‰Ú¯ ˙‡ˆÓÂ119‰pÙÈÏÁÈ -120. ¿∆«¿ƒ¿≈»»«¬ƒ∆»

ב.112) נב, ודף א. נב, שם מחמת 113)משנה, שנשחקה
הוצאתה. וראה 114)ריבוי שם. במשנה, שמעון כרבי

מכי  מהל' ה"י.בפי"ב דסגי 115)רה הוא מילי "והני שם:
סופרים' ('דקדוקי אחד ובכת"י יוצאות)", שהן =) להו
שם. ברי"ף וכן הדחק", ידי על דנפיק מילי, "והני שם):

הי"ב. שם, מכירה בהל' "כשהוא 116)וראה שם:
- חסרון בלא יפה, הוא כאילו =) ביפה מחללה מחללה,
הגמרא, בה חזרה המסקנה, שלפי שם שמשמע ואף רש"י)".
הוא  וכן שם, ב'תוספות' כריב"ן הסוגיא את מפרש רבינו
פרץ. רבינו תלמיד בשם שם, מקובצת' ב'שיטה

ה"ב.117) פ"ד שני מעשר שהיא 118)תוספתא בחזקת
שתות.119)שלימה. היא שחסירה כלומר,

שכיון 120) השלמה. סלע על החסרה הסלע חילל כלומר:
לגבי  כפירות היא הרי השניה, מן פחותה הראשונה שהסלע

כפשוטה'). ('תוספתא לחללה ומותר כסף,

.ÎÔÈ‡121‰¯ÒÎ‡ ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt122˜c˜„Ó ‡l‡ , ≈ƒ«¬≈≈ƒ«¿¿»∆»¿«¿≈
Ì‡ .ÂÈÓc Ô˙BÂ BÏ˜LÓa B‡ B˙cÓa123ÂÈÓ„ eÈ‰ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»ƒ»»»

„Á‡ Èt ÏÚ ‰„tÈ - ÌÈÚe„È124ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯·c Ì‡Â ; ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»¿ƒ»»∆≈»»
˙B¯Ùe ,ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

e„ÈÏÁ‰L ˙BÚÓ B‡ ,e·È˜¯‰L125Èt ÏÚ ‰„tÈ - ∆ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒƒ»∆«ƒ
ÌÈ¯bz ‰LÏL126elÙ‡Â ,127„·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¿»«»ƒ«¬ƒ»»∆»≈∆≈
B‡ ÌÈ·ÎBk128elÙ‡ .¯OÚn‰ ÏÚa129ÂÈL ÈzLe LÈ‡ »ƒ««««¬≈¬ƒƒ¿≈»»

ÔÈÙBÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÔÈ„Bt -130ÁzÙÏ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ƒ«ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿…«
ÔBL‡¯131Lc˜‰‰ ÔÓ ¯OÚÓa ¯ÓÁ ‰ÊÂ .132. ƒ¿∆…∆¿«¬≈ƒ«∆¿≈

פ"ג.121) שם ותוספתא שם, שני "כלומר,122)מעשר
(פירוש  לו" שיזדמן מה כפי אלא ומדה, שיעור בלא באומד
מהל' פי"א למעלה וראה פ"ב. סוף ובדמאי כאן, המשנה
מדקדק  שאינו שכיון נראה, דברים של וטעמם ה"ד). מעשר
משוויים, בפחות לפדותם יבוא הפירות, של בשיעורים
הי"ח). (למעלה בשוויים לפדותם צריך ולכתחילה
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ב.123) יד, בסנהדרין והובאה שם. במשנה,124)משנה,
"על  שם שב'ירושלמי' במשנה אבל אחד". עד פי  "על שם:
זה  ולפי שלמה'). ('מלאכת יוסף הר"ר הגיה וכן אחד". פי
שם', אנשי 'תוספות ועי' לכך, כשר המעשר בעל גם כי יתכן
שבהקדש  רבינו כתב ה"ב, ערכין מהל' שבפ"ח ואף שם.
דומה  מעשר אין - ידועים כשדמיו אף בשלשה, פודין
מרויח, נמצא בפדיונו יזלזל שאם מתוך שההקדש, להקדש.
אלא  בעלים, של הכל הרי שני מעשר אבל בכך, לחוש יש
אין  שלו, שהכל ומאחר לירושלים, המעות להעלות שצריך
שם). סנהדרין ('מאירי' זלזול חשש כאן

שכשיעור 125) לפי ערכו, יודע לא להפסד ש"כשהתחיל
המשנה). (פירוש הערך" ישתנה בתוספתא 126)ההפסד

תגרים  ופירוש: לקוחות". "שלושה שם: ובסנהדרין שם,
כ'יש  ולא שם. ה'מאירי' פירש וכן סחורה. בשומת הבקיאים

בשלשה. ד"ה שם ב'תוספות' תוספתא 127)מפרשים'
ה"א. סוף שם שני מעשר וב'ירושלמי' שם, וסנהדרין שם,

(בעיא 128) בעלים שניהם או גויים, כששניהם לא אבל
שם). ב'ירושלמי' רבי 129)שנפשטה "בעי שם: סנהדרין

מהו  שותפים) שהם =) אחד לכיס ומטילין שלשה ירמיה,
שמע, תא ידועים). המעשר דמי כשאין בפניהם, פודין (האם
דילמא  ידועין, דמיו שאין שני מעשר פודין נשיו ושתי איש
לט.) (כתובות פפא רב (אשת סוראה אבא ובת פפא רב כגון
לכיס  כמטילין הם ואין רש"י. - לעצמה עושה והיתה
(כסףֿ בעלמא דחיה אלא זו שאין רבינו ודעת אחד)".
רבינו  סתם ולכן כהר"ח. ולא שם, ב'מאירי' הוא וכן משנה),
אחד. לכיס מטילים שאינם באופן דוקא פירש ולא

שם.130) שני, מעשר מחיר 131)תוספתא את להציע
אדם  וכל ה"א) פ"ה (להלן חומש נותנים שהבעלים המעשר.
הקדש). לענין כז. (ערכין חומש נותנין אין

אם 132) ראשון. לפתוח הבעלים את "כופין שם: בתוספתא
בהקדש  חומר זה בו. לחזור יכול באיסר שליח היא הרי אמר
את  "כופין בתוספתא: גרס שרבינו וכנראה שני". מבמעשר
ההקדש". מן במעשר חומר וזה ראשון, לפתוח הבעלים
בזמן  אלא לפתוח, הבעלים את כופין אין שבהקדש [וכוונתו
אותו  כופין אין - נוהג שהיובל בזמן אבל נוהג, היובל שאין
שני, במעשר ואילו ה"א), וחרמין ערכין מהל' בפ"ה (ראה
וברדב"ז]. בראב"ד וראה נוהג, שהיובל בזמן אפילו כופין

.‡ÎÔÈ‡133¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈÎÈÏBÓ134ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈ƒƒ≈«¬≈ƒ»¿»
ÌL Ì˙BcÙÏ135CÈÏBn‰Â .136ÌB˜ÓÏ ¯˜i‰ ÌB˜nÓ ƒ¿»»¿«ƒƒ¿«…∆ƒ¿

¯ÚLk ‰„Bt - ¯˜i‰ ÌB˜ÓÏ ÏBf‰ ÌB˜nÓ B‡ ÏBf‰«ƒ¿«ƒ¿«…∆∆¿««
‰i„t‰ ÌB˜Ó137Ì‡Â .138B˙B‡ ÔÈ„Bt - È‡Ó„ eÈ‰ ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ

ÏÈ‡B‰ ,ÏBf‰ ¯ÚMk139ÏBÊa ¯În‰Ï e‡¯Â140. ««««ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈¿

ממקום 133) שני מעשר פירות "המוליך מ"א: שני במעשר
היוקר". למקום הזול ממקום או הזול למקום היוקר
('ירושלמי' אסור לכתחילה אבל דיעבד, משמע ו"המוליך"
ב]. המניח ד"ה ג. חולין ב'תוספות' [וראה רדב"ז). ועי' שם.

מוליכין,134) מעשר מעות אף 135)כדלהלן.אבל
הנ"ל. המשנה מן שמשמע כמו היוקר. למקום הזול, ממקום
מאשר  יותר היוקר במקום הפירות יוזלו שמא משום והיינו
כך  כדי עד להוזיל דרכן אין מעות אבל הזול, במקום

.(751 עמוד כפשוטה' שם.136)('תוספתא משנה,
(רדב"ז),137) מפסידן להוליכם, כדי הוצאות הוציא ואם

הסמוכה. הלכה בסוף שם.138)וראה 'ירושלמי'
במסקנה.139) שם הוא פני 140)כן הפירות שראו כלומר,

הזול. שער מקום

.·ÎeÈ‰141‡ÈˆB‰Â ,Ô¯ba ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t BÏ »≈«¬≈≈ƒ«…∆¿ƒ
- eÁÈaL‰Â ¯ÈÚÏ Ô‡È·‰L „Ú B˙ÈaÓ ˙B‡ÈˆÈ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒƒ≈«∆¡ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÈÚ‰ ¯ÚLk ‰„Bt142ÂÈ˙B‡ÈˆÈ „ÈÒÙ‰Â143. ∆¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

שם.141) ביוקר.142)משנה, של 143)כלומר, וטעמו
שני, מעשר ברשות הן הפירות, את פדה שלא זמן שכל דבר,
ניכוי  בלי חשבונו, על לירושלים ולהביאם בהם לטפל וחייב
או  ישרה בדרך לירושלים מוליכן אם הבדל ואין ההוצאות.
הזול  ממקום או לעיר, הגורן מן מוליכן ואם עקלתון. בדרך
והוצאות  לירושלים, הפירות את כמוליך דינו היוקר, למקום

.(758 עמוד כפשוטה' ('תוספתא חשבונו על הדרך

ה'תש"פ  כסלו כ"ב שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האשה 1) ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר

מעשר  והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת
מותר  ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו. על ביותר
שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים
מעות  החומש. את נתן ולא לעצמו שני מעשר והפודה
מעשר  כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר

הכסף. על מעשר פירות עם

.‡BÓˆÚÏ B¯OÚÓ ‰„Bt‰2BlL ‡e‰L ÔÈa -3ÔÈa , «∆««¿¿«¿≈∆∆≈
‰M¯Èa BÏ ÏÙpL4‰zÓ BÏ·Ëa BÏ ÔzpL ÔÈa ,5BÓk ∆»«ƒÀ»≈∆ƒ«¿ƒ¿«»»¿

‰ÂL ‰È‰ Ì‡ .LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - e¯‡aL∆≈«¿¬≈∆ƒ»»…∆ƒ»»»∆
‰MÓÁ Ô˙B - ‰Úa¯‡6Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿»»≈¬ƒ»∆∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«

.ÂÈÏÚ ÛÒÈ B˙ÈLÓÁ ,B¯OÚnÓ LÈ‡ƒƒ««¿¬ƒƒ…≈»»

שלו,2) הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
גם  אם אלא חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל

שלו. הם המעות) =) הפדיון וגם שהפרישו 3)הפירות
שהרי  לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות
התורה  שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה ממון

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, כלומר,4)שעשאתו
- הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו המעשר
והרי  המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה

השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, שם:5)הוא במשנה
מאיר  שלרבי נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן
דיהיב  "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני שמעשר הסובר

בטבליה". אמרו 6)ניהליה וכן מלבר" "חומש היינו
(=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא
מלבר  חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר
ובמסקנא  אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר (=מבחוץ,

מלבר". "חומשא החליטו:

.·‰M‡Â7dÓˆÚÏ dlL ÈL ¯OÚÓ ˙„tL8dÈ‡ - ¿ƒ»∆»»«¬≈≈ƒ∆»¿«¿»≈»
B¯OÚnÓ LÈ‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .LÓÁ ‰ÙÈÒBÓƒ»…∆ƒƒ«¿»»¿ƒƒ««¿
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‰M‡ ‡ÏÂ -9ÔÎÂ .10Ì‡11¯OÚn‰ ˙B¯t ÔBÈ„t ‰„t12 ¿…ƒ»¿≈ƒ»»ƒ¿≈««¬≈
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ13. ¿«¿ƒ…∆

רחמנא 7) אמר איש דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין
אשה". שלה,8)ולא המעות וגם הפירות גם כלומר:

זה. באופן חומש מוסיף של 9)שהאיש הפירות ואם
של  ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה והיא הבעל,

כמותו. שני 10)אדם מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,
חומש. מוסיף המעשר, פדיון הפודה כן כמו חומש, מוסיף

שני 11) מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא
אחת  חומשין, שני עליהן מוסיף פודן כשהוא לשלמים,

למעשר". ואחד שני,12)לקודש, מעשר מעות כלומר,
עליהן. המעשר, פירות על 13)שפדה ולא הקרן, על

הראשון. החומש

.‚‰„Ùe ¯ÊÁÂ ,LÓÁ ÛÈÒB‰Â B¯OÚÓ ˙B¯t ‰„t»»≈««¿¿ƒ…∆¿»«»»
‰iL ÌÚt BÓˆÚÏ ÔBÈ„t‰14ÏÚ ÈL LÓÁ ÛÈÒBÓ - «ƒ¿¿«¿««¿ƒ»ƒ…∆≈ƒ«

LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯w‰15. «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆««…∆

חומש.14) מוסיף תרומה 15)שהוא לאוכל בניגוד
חומש. על חומש שמוסיף בשוגג,

.„ÈL ¯OÚÓ16‰Ëe¯t ‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L17BÈ‡ - «¬≈≈ƒ∆≈¿À¿»∆¿»≈
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ18ÔÈÚe„È ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯OÚÓ ÔÎÂ .19 ƒ»»…∆¿≈«¬≈∆≈»»¿ƒ

¯Ó‡iL Bic -20‰f‰ ÚÏq‰ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ :21. «∆…«¿À¿¿À»««∆««∆
ÏÎÂ22BlMÓ e‰„Bt BÈ‡ ‡e‰L ¯OÚÓ23BÈ‡ - ¿»«¬≈∆≈≈ƒ∆≈

LÓÁ ÛÈÒBÓ24ÛÈÒBÓ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓe . ƒ…∆«¬≈≈ƒ∆¿«≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ25. »»…∆

ממעשרו 16) ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם
פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא
במעשר  פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר
כרב  רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני
אינו  פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי.
שאין  שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר
רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו

והחומש 17) פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו כשהמעשר
מבחוץ). =) מלבר קדוש 18)הוא עצמו הוא אבל

שחילל  מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה ועיין מדבריהם.
על  מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן

הראשונות". פרוטות,19)מעות ארבע בו שאין ואפשר
מדבריהם. אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז

כמו 20) תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,
מן  כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה
אלא  אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה,
שיהא  עד להמתין צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם
שווה  בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו

מעשר 21)פרוטה. עליו, חיללו שכבר סלע על כלומר,
אחר  יוחנן,22).שני ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי

ר' חומש. מוסיף אינו משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל
גאל  ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי
יוסיף  משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי מעשה 23)עליו, בכתבֿיד

הירושלמי. וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח:
התורה.24) מן חל הפדיון עיקר שהחומש 25)אבל כיוון

שני  מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו
כדרך  אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי, של
אמרו  ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש
לו  אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני יפריש, שלא
"ויאכלנו  עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש,

פדיון". בלא לירושלים חוץ

.‰¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ BÏ ‰È‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰«∆«¬≈≈ƒ¿»»«¬≈≈ƒ«≈
BLÓÁa ÔÈ‡ Ì‡ ,‰cÙ ‡lL26Bic - ‰Ëe¯t ‰ÂL ∆…ƒ¿»ƒ≈¿À¿»∆¿»«

¯Ó‡iL27;˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ : ∆…«¿À¿¿À»«»»ƒ
.ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈∆¿»

נפדה.26) שלא המעשר אמרינן 27)של "ולא כלומר,
עם  שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין

אחר".

.ÂÂÈÓc ÏÚ ¯˙BÈa ¯OÚÓ ‰„Bt‰28‰Òt˙ ‡Ï - «∆«¬≈¿≈«»»…ƒ¿¿»
.¯OÚÓÏ ˙ÙÒBz‰«∆∆¿«¬≈

יותר 28) שווים פודה, הוא שעליהם הדמים, כלומר,
ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות.
שני  מעשר הכל, את תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן
מה  הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו
מרבה  להיות מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין
שנאכל  שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף לבעליו,

.Êa‰ ÏÚa¯ÓB‡ ˙È29ÚÏÒa30¯Á‡Â ,31ÚÏÒa ¯ÓB‡ ««««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«
ÏÚa .LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ˙Èa‰ ÏÚa -««««ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ…∆««

‰Ëe¯Ùe ÚÏÒa ¯ÓB‡ ¯Á‡Â ,ÚÏÒa ¯ÓB‡ ˙Èa‰32- ««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«¿»
Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBnL ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯Á‡‰33. »«≈≈ƒ¿≈∆ƒ««∆∆

ראשון.29) לפתוח אותו כופין המעשר.30)שהרי לפדיון
שאחר 31) שם, משנה ובכסף ז הלכה ט פרק להלן ראה

הפירות. בעל מדעת שלא לחלל שם:32)יכול במשנה
ואיסר". זה 33)"בסלע של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

אבין  רבי אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית)
ולפוטרו  המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא

החומש". מן

.ÁÌÈ¯Ú‰Ï ¯zÓ34¯ÓB‡ ?„ˆÈk .B¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ À»¿«¬ƒ«ƒ¿««¿≈«≈
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏe ÌÈÏB„b‰ Bz·Ïe B·Ï Ì„‡35‡‰ : »»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

EÏ36È„k ,¯OÚn‰ Ô‰a EÏ ‰„Ùe el‡‰ ˙BÚn‰ ˙‡ ¿∆«»»≈¿≈¿»∆««¬≈¿≈
Ô‰a ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL37. ∆…ƒ…∆¬»……«¿≈ƒ»∆

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ElMÓ ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿≈ƒƒ∆¿≈ƒ
LÓÁ38. …∆

תיקרא 34) להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר "תחבולת
ידיו 35)מרמה". מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

משנה  כי יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו והוא בלבד.
שאין  שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר
אוכל  והבעל קנתה - להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו
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פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות.
נותן, הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין
מהלכות  א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה
במתנה  מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין

היא 36)גמורה]. שזו סה. בגיטין רש"י מדברי [נראה
להחזיר]. מנת על אלא 37)מתנה מתנה לשון זו שאין

בחומש. וחייב שליחות מעות 38)לשון לך הא כלומר:
שאמר  שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה

מתנה. זו הרי - שלך" המעות "על לו:

.Ë˙BcÙÏ ˙BÚn‰ ÔzÈ ‡Ï Ï·‡39Bz·Ïe B·Ï ¬»…ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÌÈpËw‰40Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÏe «¿«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈∆»»
B„Èk41‰Ê ÈL ¯OÚÓ Ì‡ ,‰i¯·Ú‰ B˙ÁÙLÏ Ô˙ . ¿»»«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ∆

ÂÈ¯·c - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ ‰È‰L ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆»»≈»ƒ∆≈»¿»»
‰ÎBÊ ÔËw‰ ÔÈ‡Â ,‡È‰ ‰pË˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ;ÔÈÓi«̃»ƒ∆»»»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿≈«»»∆

ÌÈ¯Á‡Ï42Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ‡l‡43. «¬≈ƒ∆»¿»»∆ƒƒ¿≈∆

לעונת 40)עליהן.39) בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת
פדיון. שפדיונו הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים,

בחומש.41) וחייב ברשותו, שהמעות כלומר,42)ונמצא
אחרת  שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף
לפדות  כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן מקנה

אחרים. של שני מן 43)מעשר שהוא בדבר לא אבל
התורה.

.ÈBÏ·Ëa ‡e‰Lk ‰zÓ ¯OÚn‰ Ô˙BÂ ÌÈ¯ÚÓ ÔÎÂ44, ¿≈«¬ƒ¿≈««¬≈«»»¿∆¿ƒ¿
˙BÚÓ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :Ô˙Bp‰ ¯ÓB‡Â¿≈«≈¬≈«≈»≈¿À»ƒ«»

˙ÈaaL45. ∆««ƒ

שכיוון 44) מכן, לאחר ולא הכרי, מן שהפריש קודם
במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר

מקנה 45) היה (כלומר, במעות כן עושין היו "בראשונה
נוטלין  היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות
בפירות  כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן

ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם

.‡ÈB·e ·‡] ,ÔÈÙzL ÈL B‡ ÔÈÁ‡ ÈL46ÔÈ„Bt - [ ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ»¿ƒ
‰M‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL È„k ,ÈL ¯OÚÓ ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¬≈≈ƒ¿≈∆…ƒ…∆ƒ»
ÔBÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»¿«¿»«¬≈≈ƒƒ¿»

dB·bÌ‡ ,CÎÈÙÏ .ÏÚa ‰˜ ‡Ï - e¯‡aL BÓk »«¿∆≈«¿…»»««¿ƒ»ƒ
e‰„t47LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ -48. »»≈ƒ…∆

פודה 46) שבן ח), הלכה (למעלה רבינו כתב שכבר ואף
פי  על אף לבנו, פודה האב שאף כאן, וכתב הוסיף לאביו,

לבנו. קרוב משהאב יותר אביו, ללב קרוב על 47)שהבן
שלו. מוסיפה 48)מעות אינה האשה, פדתה אם כן וכמו

חומש.

.·ÈÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰49‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙Â ,BÓˆÚÏ «∆«¬≈≈ƒ¿«¿¿»«∆«∆∆¿…
È¯‰Â ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙»«∆«…∆««ƒ∆≈«…∆¿«≈«¬≈
.˙aLa elÙ‡Â ,LÓÁ‰ ÔziL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÏlÁ˙ƒ¿«≈……««∆ƒ≈«…∆«¬ƒ¿«»

.ÔzÈ ‡ÏÂ ÚLÙÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿«¿…ƒ≈

חומש.49) מוסיף שהוא

.‚ÈÌÙ¯ˆÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ50·‰Ê È¯È„a ¿«¬≈≈ƒƒ»»¿»¿»¿ƒ»≈»»
BÈ‡ - BÓˆÚÏ ÔÙ¯ˆ Ì‡Â .ÔÙ¯ˆÓ - Ô‡OÓ Ï˜‰Ï È„k¿≈¿»≈«»»¿»¿»¿ƒ≈¿»¿«¿≈

.‰i„t C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ,LÓÁ ÛÈÒBÓƒ…∆∆≈∆∆∆¿ƒ»

לפרטם.50)

.„ÈÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ÚÏÒ Ë¯Bt‰51ÔÈa , «≈∆«ƒ»«¬≈≈ƒ≈
‰pÙ¯ˆÈ ‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa52dlk ƒ»«ƒ≈ƒ»«ƒ…¿»¿∆»À»

˙LÁ ˙BÚÓa53Ï˜L·e ÛÒk ˙BÚÓ Ï˜La ‡l‡ , ƒ¿¿∆∆»¿∆∆¿∆∆¿∆∆
˙LÁ ˙BÚÓ54. ¿¿∆

על 51) לפרטו ורוצה שני מעשר של סלע לו יש כלומר:
נחושת. של שאינו 53)יפרטנה.52)מעות שכיוון

במעות  כולו לפרוט התירו לא אחת, בבת הכסף כל מוציא
כסף. על מחולל כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת,

אין 54) שהרי הדחק, בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
כסף  וכשמחלל הדחק. בשעת אלא נחושת על כסף מחללין
מחללין  שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על
זו  משנה נמנתה לא ולכן הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף
שמאי  ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות
לחלל  שהתירו קולא, הלל בית בדברי שיש כיוון לקולא,

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על כסף

.ÂËÏÚ ¯OÚÓ ˙B¯t ÌÚ ¯OÚÓ ÛÒk ÏlÁÏ ¯zÓÀ»¿«≈∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈«
ÛÒk‰55‡e‰Â .56¯È„ ‰ÂMÓ ˙BÁt ˙B¯ta e‰iL57; «∆∆¿∆¿«≈»ƒ»∆ƒ»

¯È„ ‰ÂL Ô‰a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡58ÌÚ ÌÏlÁÈ ‡Ï - ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ»…¿«¿≈ƒ
ÛÒk‰59‰ÂL ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÓˆÚ ÈÙa ‡l‡ , «∆∆∆»ƒ¿≈«¿»≈«»≈»∆

ÏlÁÓ BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ¯È„ƒ»¿»ƒ»ƒ∆«¬≈≈ƒ≈¿«≈
˙B¯t ¯È„ ÈˆÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ÚÏÒ ÏÚ Ïk‰«…«∆«««¬»ƒ»»¬ƒƒ»≈
.„Á‡ ¯Èc ÏÚ Ì‰ÈL ÏlÁÓ - ˙BÚÓ ¯È„ ÈˆÁÂ«¬ƒƒ»»¿«≈¿≈∆«ƒ»∆»

עם 55) ביחד - כסף על מחללין אין לבדו מעשר שכסף אף
מותר. לקיש 56)הפירות, בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

כסף  כדי בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי פליגין אוקמה
חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם (כלומר,
(שאין  מודו רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל
מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי עמהם). כסף מחללין
ושני  כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר

שאסור". פירות עצמם.57)דינרי בפני לחללם שקשה
עצמם.58) בפני לחללם כסף 59)שאפשר מחללים שאין

כסף. על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכאן 1) ולקט שנתפזרו מעשר ומעות חולין מעות יבאר

האומר  שנתערבו. חולין ושל שני מעשר של סלע ומכאן.
או  שנשתתק מי אחרת. בזוית ונמצא זו בזוית מעשר לבנו
פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי
בפניהם  מעות טמן או פלונית בזוית תגעו אל לבניו האומר
או  ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר
תיבה  ודין בירושלים. הנמצאות ומעות ק'. או ת' או ט'
ושל  ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה שנשתמש
לירושלים. שנכנס אחר שני מעשר הזורע שנתערבו. דמאי

.‡˙BÚÓ2ÔkÓ ËwÏÂ ,e¯ft˙pL ¯OÚÓ ˙BÚÓe ÔÈlÁ ¿Àƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»
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ÔkÓe3¯OÚÓÏ ËwÏ ËwlM ‰Ó -4ÌÈÏLiL „Ú ,5, ƒ»«∆ƒ≈ƒ≈¿«¬≈«∆«¿ƒ
ÔÈlÁ ¯‡M‰Â6ÔÙÁÂ ÏÏa Ì‡Â .7B‡8„vÓ ËwlL ¿«¿»Àƒ¿ƒ»«¿»«∆ƒ≈ƒ«

„Á‡9Á ‡ˆÓeeÈ‰ ?„ˆÈk .ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ - ¯Ò ∆»»»»≈¬≈∆¿ƒ∆¿≈«»
ÔÙÁÂ ÔÏÏ·e e¯ft˙ ,ÔÈlÁ ‰‡Óe ÈL ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ≈»Àƒƒ¿«¿¿»»¿»«

ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó e‡ˆÓ ,Ïk‰10ÌÈBÓLe ‰‡Ó È¯‰ - «…ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈≈»¿ƒ
ÔÈËwÏ˙n‰ :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈlÁ ÌÈÚL˙Â ,¯OÚÓ Ô‰Ó11 ≈∆«¬≈¿ƒ¿ƒÀƒ∆«¿»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÏÏ·p‰Â ,ÈL ¯OÚÓÏ -12‰˙Ó .ÔBaLÁ ÈÙÏ -13 ¿«¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿∆
ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ¯OÚn‰ Ô‰ È„ÈaL el‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â14; ¿≈ƒ≈∆¿»ƒ≈««¬≈«¿»Àƒ

ÔÈlÁ Ô‰ Ì‡Â15Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯OÚn‰ ˙BÚÓ È¯‰ - ¿ƒ≈Àƒ¬≈¿««¬≈¿»»∆≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ16. ¿À»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה פ"ב שני רבי 3)מעשר "אמר שם: ירושלמי
למעשר") לקט שלקט "מה במשנה: שאמרו (זה והוא יונה,
אחד, ממקום מלקט שאינו (שכיון ומכאן מכאן שליקט
להתנות, צריך ומכלֿמקום המעשר. מעות בידו שעלו ייתכן
בידו, חולין מעות ואולי ברור, הדבר אין שהרי כדלהלן,
(כלומר, אומן על לקט אם אבל הקרקע), גבי על ומעשר

הוא". וחופן כבולל אחד) מצד שם:4)בשורה, ירושלמי
"לקט  שאמרו מה (כלומר, שני לשכר כדי זעירא רבי "אמר
השאר  יאבדו שמא ישתכר), שני שמעשר כדי הוא למעשר",
השני  על תפוסין שבידו אלו ויהיו עדיין) לקט (שלא

להלן). וראה שני, כבמעשר בהן וינהוג "מנין 5)(כלומר,
המשנה). (פירוש שני" מעשר של מהן 6)- נאבד "ואם

(שם). נאבד" חולין של ולקטן 7)דבר, יחד עירבן כלומר,
חפניו. למעלה.8)מלא שהוא בירושלמי ראה

ביחד.9) שני וממעשר מחולין שחפן שאבדו 10)שוודאי
כנ"ל.11)שלשים. ומכאן, מצד 12)מכאן שנלקטו או

כנ"ל. שזה 13)אחד, רבינו, מדברי ונראה שם. ירושלמי
רוקח  (מעשה הנבללים על וגם המתלקטים על גם מוסב

רע"ב). ועיין הפנים, חולין.14)ומראה הן ממילא כלומר,
חלקן.15) או כסף 16)כולן מחללים אין הרי עיון: צריך

כמפורש  הדחק, בשעת אף נחושת, על נחושת או כסף על
התיר  [ושמא יוםֿטוב). (תוספות הֿז הלכות פ"ד ו למעלה

כשם  המעשר, הן שבידו אלו שמא ספק, שהדבר מפני כאן
כתב  רוקח ומעשה ח]. הלכה שם כמפורש בדמאי, שהתירו
ועיין  בדיעבד. זה הרי וכאן לכתחילה. אלא אסרו שלא

חולין. ד"ה י: בביצה תוספות

.·ÚÏÒ17- e·¯Ú˙pL ÔÈlÁ ÏLÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆«∆«¬≈≈ƒ¿∆Àƒ∆ƒ¿»¿
˙BÚÓ ÚÏÒa ‡È·Ó18˙LÁ ˙BÚÓ elÙ‡Â ,19:¯ÓB‡Â , ≈ƒ¿∆«»«¬ƒ¿¿∆¿≈

ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ∆«∆«¬≈≈ƒ¿»»∆ƒ¿À∆∆«
Ô‰ÈzLaL ‰Ùi‰ ˙‡ ¯¯Ba Ck ¯Á‡Â ;el‡‰ ˙BÚn‰20 «»»≈¿««»≈∆«»»∆ƒ¿≈∆
‰Ùi‰ ÚÏq‰ ¯ÊÁ˙Â ,‰ÈÏÚ ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ ÏlÁÓe¿«≈«»∆¿∆»∆»¿«¬…«∆««»»

.¯OÚÓÏ¿«¬≈

ו.17) משנה הקודמת 18)שם בהלכה וראה כסף. של
לקחת  יכול ואינו כסף. על כסף לחלל כאן התירו מה משום
שמא  גזירה - בתנאי ולחלל הנ"ל הסלעים משני אחד סלע
שנתערבו  הקודמת, ובהלכה (רע"ב). תנאי בלי ויקח ישכח
שם  לו שיש מכיון ישכח, שמא חששו לא מעות, הרבה
יוםֿטוב). (תוספות ייזכר - מעות הרבה ללקט רבה טירחא

עיון,19) צריך וזה קל, יותר כסף של מעות שעל נראה
בשעת  אפילו מחללים אין כסף על כסף אדרבה שהרי
(למעלה  הדחק בשעת מחללין נחושת על כסף ואילו הדחק,

קורקוס. בר"י וראה וֿז). הלכות היתה 20)פ"ד היא שמא
שני. מעשר של

.‚¯ÓB‡‰21‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa ÈL ¯OÚÓ :B·Ï »≈ƒ¿«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa22ÌL È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»ƒ«∆∆¬≈≈Àƒ»«¬≈»

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ,‰Ó23ÌL È¯‰ . »∆¿ƒ¿»»«ƒ«¿»Àƒ¬≈»
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÌÈ˙‡Ó24ÁÈp‰ .25‰Ó »«ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈Àƒƒƒ«»∆

elÙ‡ ,‰Ó ‡ˆÓÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ¯OÚÓ26 «¬≈¿ƒ¿»»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»∆¬ƒ
Ô‰27ÔÈlÁ Ïk‰ - ÔÈÒÈk ÈLa28. ≈ƒ¿≈ƒƒ«…Àƒ

יב.21) משנה פ"ד פי 22)שם אומר מעשר שאני רות
הם. אחרים ואלו היה 23)נלקחו, יודע אומרים: שאנו

לו  להזכיר הוצרך לא אבל חולין, מנה עוד שם שיש האב
בקדושה, שיאכלו להזהירו בכדי שני, מעשר של המנה אלא
שוודאי  דלהלן, מאתים, ונמצא מנה בהניח מהֿשאיןֿכן

חולין. והכל הן, "הכל 24)אחרים שם: שלפנינו במשנה
מינכן  בכתבֿיד אבל הראב"ד. השיגו ועלֿפיֿזה מעשר",
בתוספתא  וכחכמים כפשוטה), (תוספתא חולין, "הכל שם:
וראה  מוטל", ומנה מונח "מנה שאמר: כרבי ודלא שם,

שם.25)למעלה. וביצה שם שם:26)תוספתא בביצה
(רבי  מחלוקת כיסין בשני אמר חד אלעזר, ור' יוחנן "דרבי
שנטל  (שכיון חולין הכל דברי אחד בכיס אבל וחכמים),
אחד  בכיס אמר וחד הם). אחרים ואלו שניהם, נטלו הכיס,
ומנה  מונח מנה הכל דברי כיסין בשני אבל מחלוקת,
בשני  שהמחלוקת הראשון, כמאןֿדאמר רבינו ופסק מוטל".
שרב  ואף חולין. הכל זה באופן שאפילו וכחכמים, כיסין,
רבינו  דעת מקושרים, בכיסים התוספתא העמיד שם אשי
על  שם שהקשו מה לתרץ אלא זאת אשי רב אמר שלא

וכן  מחלוקת. אחד בכיס ולא האומר ובמאירי, ברש"י הוא
לא  שם שאף ו, הלכה יו"ט מהלכות בפ"ב וראה כהר"ח.
יג. סי' אורחֿחיים ובביתֿיוסף "מקושרים", רבינו הזכיר

המנים.27) ומצא 28)שני במנה שאמר שם, כרבי שלא
(וראה  בזה" זה מעורבין שני ומעשר "חולין - מאתים
מונח  "מנה - מנה ומצא ובמאתים עיון), וצריך למעלה,
הנ"ל: האופנים בשני שאמרו כחכמים אלא מוטל", ומנה
אחרים  ואלו ניטלו, מעשר של אומר: שאני חולין", "הכל

הם.

.„¯Ó‡29ÈL ¯OÚÓ ÒÈk :ÂÈ·‡ BÏ30CÏ‰ ,˙Èaa ÈÏ »«»ƒƒ«¬≈≈ƒƒ««ƒ»«
¯OÚÓ ÔlÎaL ÏB„b‰ - ÌÈÒÈk ‰LÏL ÌL ‡ˆÓe31, »»»¿»ƒƒ«»∆¿À»«¬≈

ÌÈpËw‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈlÁ ¯‡M‰Â¿«¿»Àƒ¿««ƒ≈……«ƒ«¿«ƒ
ÏB„b‰ ÏÚ ÌÏlÁiL „Ú32. «∆¿«¿≈««»

ה.29) הלכה פ"ה שם שני,30)תוספתא מעשר פירות
להלן. אומרים,31)וראה אין לבנו, המצווה באב שהרי

הקודמת), (בהלכה הם אחרים ואלו ניטל, שהיה מה שמא
ואם  מתחילה. שהניח המעשר על הוסיף ודאי אומרים, אלא
הוא  לגדול ודאי בבית", לי מעשר "כיס סתם כשאומר כן,

ואינו 32)מתכוין. תנאי, בלא שמחלל נראה, זה מלשון
עליו" מחוללים הללו יהיו מעשר, אינו זה כיס "ואם אומר
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בתוספתא  וראה המעשר, הוא שהגדול לוודאי שקרוב כיון
כפשוטה.

.‰ÈÓ33˜zzLpL34ElL ÈL ¯OÚÓ :BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿«¬≈≈ƒ∆¿
ÈBÏt ÌB˜Óa35LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»

ÌÈÓÚt36ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k ,37ÂÈ¯·„ È¯‰Â , ¿»ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ«¬≈¿»»
ÔÈÓi˜38. «»ƒ

ח.33) הלכה אבל 34)שם הדיבור, כח ממנו ניטל כלומר,
שומע. שאלה.35)הוא בלשון "שירמוז 36)כלומר,

לגיטין  המשנה (פירוש לשאלה" נכונה תשובה וכו' בראשו
א). משנה וראה 37)פ"ז טז. הלכה גירושין מהלכות פ"ב

ג. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ט עמד 38)גם אם כלומר,
בבדיקות.

.Âe¯Ó‡39ÌBÏÁa BÏ40‰z‡L EÈ·‡ ÏL ÈL ¯OÚÓ : »¿«¬«¬≈≈ƒ∆»ƒ∆«»
‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ‡e‰ È¯‰ Lw·Ó¿«≈¬≈ƒ¿¿ƒ««ƒ∆»»

¯OÚÓ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡pM ‰Ó ÌL41˙BÓBÏÁ È¯·c . »«∆∆¡«≈«¬≈ƒ¿≈¬
ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï42. …«¬ƒ¿…ƒƒ

ל.).39) בסנהדרין (הובאה ט הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא בלי 41)ראה לכתחילה ואוכלו

שצודקת 42)חילול. אףֿעלֿפי המדמה "שפועלת
עד  לו חוששין ואין עמו, מתערב פסולת הרבה במקצת,
מהלכות  בפ"י וראה .(821 עמוד לסנהדרין (מאירי שיתברר"
בהגהות  ו סעיף רנט סי' וביו"ד ז, הלכה ומתנת זכיה

שם. תשובה ובפתחי הרמ"א,

.Ê¯ÓB‡‰43ÌÈ˙Ó Ìz‡ elÙ‡ :ÂÈ·Ï44eÚbz Ï‡ »≈¿»»¬ƒ«∆≈ƒ«ƒ¿
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÓ ÌL e‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa45. ¿»ƒ¿ƒ¿¿»»¬≈≈Àƒ

ÔÓË46B‡ ,Ô‰ ÈBÏt ÏL :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰ÈtÓ ˙BÚÓ »«»ƒ¿≈∆¿»«»∆∆¿ƒ≈
ÌÈ¯ÚÓk Ì‡ ,Ô‰ ÈL ¯OÚÓ ÏL47ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ∆«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒ

Ôek˙Ók Ì‡Â ,ÂÈ¯·„Ï48ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -49. ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»«»ƒ

י.43) הלכה שם, (תוספתא 44)תוספתא ברעב כלומר,
אףֿעלֿפי 45)כפשוטה). להלן), (ראה כמערים שהוא

זאת, לפרש לו היה מעשר, המעות היו שאם כן, נראה שאינו
להלן. יא.46)וראה הלכה שלא 47)שם, "שעושה

מרדכי  (הגהות בניו" יקחו שלא כדי או כעשיר, יחזיקוהו
תרנח). סי' סוף פ"א בתרא עדות.48)לבבא להם למסור

שם,49) ומתנת זכיה ובהלכה כפשוטה, בתוספתא וראה
שם  שכתב מה כאן, רבינו כתב לא מדוע וצ"ע, ה. הלכה

ו. בהלכה

.Á‡ˆBn‰50ÈÏk51‰Ó È¯‰ - 'Ó ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ «≈¿ƒ¿»»»¬≈«
ÈL ¯OÚÓ BÎB˙aM52- '˙ .Ï·Ë - 'Ë .È‡Óc - '„ . ∆¿«¬≈≈ƒ¿«∆∆
Ôa¯˜ - '˜ .‰Óe¯z53Ì‡Â .54‡e‰ ? ˙ÎzÓ ÏL ‰È‰ ¿»»¿»¿ƒ»»∆«∆∆
Ôa¯˜ BÎB˙aM ‰Óe55ÔkL .56˙Á‡ ˙B‡ ÔÈ·˙Bk eÈ‰ «∆¿»¿»∆≈»¿ƒ««

‰kq‰ ˙ÚLa ÌM‰ ÔÓ57. ƒ«≈ƒ¿«««»»

כחכמים 50) פ"ה, שם ותוספתא יא, משנה פ"ד שני מעשר
יוסי. כרבי להלן.51)ולא וראה חרס. ואין 52)של

הם  שהרי שני, למעשר או ראשון למעשר שהכוונה לומר
תרומת  משום ואם כלל. עליו יכתוב ומדוע לזרים מותרים

שני, למעשר הכוונה ודאי אלא ת"מ. כותב היה שבו, מעשר
כתבו  לירושלים מחוץ באכילה בו יכשל שמא החשש ומפני

שם). אנשי (תוס' ש"דמי 53)כן חולין. עצמו, הכלי אבל
כל  גרוע אדם בני אצל והוא הכלי, מדמי יותר שבתוכו מה
שחלקו  ומה הבית. לבדק אדם שום אותם מקדיש שאין כך,
מתכת  של בכלי הוא י), משנה (שם יהודה רבי על (חכמים)
פירוש  - חולין" שהוא בו שמודים חרס בכלי לא (אבל

יהודה.54)המשנה). כרבי ולא כחכמים שכלי 55)שם,
להקדיש. אדם בני דרך מתכת וזה 56)של יא. משנה שם

ההלכה. כל על ה 57)מוסב על ופחדו שגזרו מצוות
הסכנה  שעת "ומשום ברמז. רק כתבו ולכן במפורש, לכתוב
(משנה  השם" מן אחת אות לכתוב לעולם, בכך הורגלו

ראשונה).

.Ë˙BÚÓ58ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰59·‰Ê È¯È„ elÙ‡ , »«ƒ¿»ƒ»«ƒ¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚn‰ ÌÚÂ ÛÒk‰ ÌÚ60ÏÈ‡B‰ ,61 ƒ«∆∆¿ƒ«»¬≈≈Àƒƒ

ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ak˙Ó ÌÈÏLe¯È È˜eLÂ62‡ˆÓ .63ÔÎB˙a ¿≈¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»¿»
ÈL ¯OÚÓ el‡ È¯‰ - ¯OÚÓ Ba ·e˙ÎÂ Ò¯Á64‰na . ∆∆¿»«¬≈¬≈≈«¬≈≈ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La66Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»¬»
Ï‚¯a67¯OÚÓ Ïk‰ -68. »∆∆«…«¬≈

שקלים 58) פי על בירושלים, רבינו ופירשה ט, משנה שם
(מלאכת  במשנתנו כן כתוב נוסחאות ובקצת ב, משנה פ"ז

לשקלים 59)שלמה). המשנה (פירוש השווקים" "בכל
דלהלן. בהמה, סוחרי לפני ולא מעשר 60)שם), ירושלמי

כן  לעשות אדם בני דרך ואין הואיל תאמר "שלא שם: שני
לפום  שני, (מעשר) יהא מטבעות) של שונים מינים (לערב
שמא  ונאמר נחוש ("ולא חולין" מימר, צריך (לפיכך) כן
- הזהב" על או הזה הכסף על וחיללן חזר המעות אלו
פירוש  - הרגל משעת כאן שנשתיירו הן מעשר ומעות

להלן. וראה שם), שני למעשר ז.61)המשנה פסחים
זירא. בר שמעיא רבי בשם כו. מציעא ולכן 62)ובבא

אזלי  ברגל) שנפלו המעשר (מעות קמאי "קמאי אומרים:
רבינו  ודעת ושם). (שם נינהו" אחריני והני נתכבדו) (כבר
ירושלים  ושווקי "הואיל לטעם שמעיא רב הוצרך שלא היא,
עם  זהב דינרי מצא אם לומר, כדי אלא יום", בכל מתכבדים
שהם  לומר מקום שיש אף חולין, שהם מעות, ועם כסף
פשוט  מעות, סתם מצא אם אבל למעלה), (ראה מעשר
כדעת  ולא הנ"ל. לטעם צורך ואין הרוב, אחר שהולכין
יא. בהלכה להלן וראה שם. בפסחים והמאירי רש"י

שם.63) שני וזה 64)מעשר חולין, הן שמא נאמר "ולא
עליו  וכתבו בתוכו נתון מעשר בו שהיה מכלי הוא החרס
שם). המשנה (פירוש הקודמת כבהלכה - מעשר"

הרישא.65) על וקאי שם. המעות 66)שקלים שרוב
הן. חולין מי 67)שבעיר וכל לרגל, עולין ישראל "שכל

(פירוש  עמו" אותן מעלה שני, מעשר מעות אצלו שיש
עליו:68)המשנה). שכתוב חרס היה כשלא אף כלומר,

וראה  שבתערובת. המעות ואף המעות, בין "מעשר",
הירושלמי. על המשנה פירוש בשם נב הערה למעלה

.È˙BÚÓ69ÌÈÏLe¯Èa ‰Ó‰a È¯ÁBÒ ÈÙÏ ˙B‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈¿≈»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÏ -70˙BÚÓ ÔÈ‡È·Ó ÌÚ‰ ·¯ ˙˜ÊÁL ;¯OÚÓ ¿»«¬≈∆∆¿«…»»¿ƒƒ¿

˙BÓ‰a Ba ÔÈB˜Â ¯OÚÓ71- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰Â . «¬≈¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿«««ƒ
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ÌÏBÚÏ72ÔÈlÁ73Ô˙˜ÊÁL ;74‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ¿»Àƒ∆∆¿»»ƒ¿««ƒ¿»
‰Ó‰a ÏÚ ÔÈ¯aÊb‰ ÌeÏlÁL75. ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»

שם.69) השנה.70)שקלים ימות בשאר אף
תאוה 71) אשר בכל הכסף "ונתת כו): יד, (דברים שנאמר

ז. לפסחים ובר"ח ברש"י וראה וגו'". ובצאן בבקר נפשך
לפני  שימצא מה "וכל שם. גרשום וברבינו פב. ובמנחות
וכאן  ספק, (לשון שמא נאמר וצאן, בקר הבהמות סוחרי
מיד  נפלו שני מעשר ממעות ודאי) מעשר שהן משמע
על  המעות קדושת ונתחללה הבהמות שקנו (קודם הקונה
בתוס' כו. מציעא בבבא וראה המשנה. פירוש - הבהמות)"

לעולם. ברגל.72)ד"ה יהא 73)אף אומרים: ואין
(רשב"ם  להקדש חצר שאין חצר, מדין המעות קונה הקדש
ר  סימן בקצותֿהחושן וראה עט. בתרא בבבא ותוספות

א). רבי 74)סעיף בשם חייא רבי בא "רבי שם: ירושלמי
מחללן  שהוא עד מעות הלשכה מן מוציא הכהן שאין יוחנן,

הבהמה". באו 75)על שהמעות רבינו, כתב שלא ומזה
ובבא  (פסחים הבית להר בצינעא שהכניסום אדם מבני
שמה  נראה הבית), בהר ד"ה ותוספות ברש"י שם מציעא
אדם  יכנס "לא ב, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז שכתב
בין  כוונתו בסדינו", לו הצרורין במעות וכו' הבית להר
ברכות, מסכת סוף בירושלמי וראה בצינעא. ובין בפרהסיא
של  1 נוספת הערה 67 עמ' שם פישל הערי מכון ובמשנת

זק"ש. הגרמי"ל

.‡È‰·z76‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓe ÔÈlÁ da LnzLpL ≈»∆ƒ¿«≈»Àƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
¯OÚÓ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡ :˙BÚÓ dÎB˙a77˙BÚn‰ È¯‰ - ¿»»ƒ…«ƒƒ«¬≈¬≈«»

¯OÚÓ78‰ˆÁÓ ;ÔÈlÁ - ÔÈlÁ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡Â ;79 «¬≈¿ƒ…«ƒƒÀƒÀƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ80ÔÈlÁ -81. ¿∆¡»Àƒ

שם.76) בפסחים והובאה פ"ב, שני מעשר תוספתא
בה 77) מניחין זו, בתיבה המניחין אדם בני רוב כלומר,

חולין. רוב אם ד"ה שם ברש"י וראה מעשר. מעות
מעשר,78) מהמניח יותר מניח חולין, שהמניח אףֿעלֿפי

המעות  רוב הסתם מן מעשר, מכניסין שרוב כיון מכלֿמקום
בברייתא.79)מעשר. אינה זו כלומר,80)פיסקא

מעשר. ומחציתם חולין, מניחין המשתמשים, מחצית
ובסוף 81) כאן, ברדב"ז וראה חולין. המעות שרוב כיון

רבינו, בדברי כתביֿהיד בכל הגירסא וכן הסמוכה. ההלכה
המהרי"ק  ברם שם. לפסחים המאירי רבינו, בדברי גרס וכן
מחצה  על מחצה בהן כתוב ישנות השגות "מצאתי כתב:
מעשר  אחרים, ספרים (הראב"ד) אברהם אמר חולין.
שם), כפשוטה תוספתא - רבינו בדברי הגירסא כך (כלומר,
שם, ובפסחים וכו'". האמיתית הנוסחא שהיא ובוודאי
ולא  אחרון, אחר שהולכים שם, לנאמר זו מברייתא הקשו
ורבינו  שונות, באוקימתות הברייתא והעמידו הרוב, אחר

(כסףֿמשנה). למה עיון וצריך השמיטן,

.·È‡ˆÓ82- ‰Óe¯z ˙B¯ÙÏ ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈa ˙B¯t »»≈≈≈«¬≈¿≈¿»
·B¯wÏ eÏtÈ83È¯ÓÁk eÏÎ‡È - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ . ƒ¿«»∆¡»¿∆¡»≈»¿¿À¿≈

ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ÔÈeÚËe ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ :Ô‰ÈL84·¯Ú‰Â ¿≈∆¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿∆¡≈
‰Óe¯˙k - LÓL85˙‡·‰ ÌÈeÚËe ÔB‡Ï ÌÈ¯eÒ‡Â ; ∆∆ƒ¿»«¬ƒ¿≈¿ƒ¬»«

¯OÚÓk - ÌB˜Ó86ÔÎÂ .87ÔÈlÁ ÔÈa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ »¿«¬≈¿≈«»«ƒ¿»≈Àƒ
¯OÚÓÏ88. ¿«¬≈

שם.82) מאחת 83)תוספתא הפירות כשנפלו המדובר אין
היה  לא כן לא שאם מהן, מאיזה יודעים אנו ואין הערימות
הולכים  וקרוב רוב שהרי הקרוב, אחר שהולכים פוסק רבינו
מהלכות  ופט"ו וֿז, הלכות רוצח מהלכות (פ"ט הרוב אחר
פירות  להוסיף שרצו באופן המדובר אלא יח), הלכה גזילה
מה  יודעים אנו ואין זה, של מידו ונפלו הללו הערימות על
ערימת  על אותם לתת רצה ואםֿכן שני, מעשר אם בידו היו
התרומה, ערימת על להוסיפם ורצה תרומה, או שני, מעשר
נראה  וכן הרוב. אחר ולא הקרוב אחר ללכת בזה פסקו ולכן
בסוף  רבינו (שכתב מ"א פ"ז לשקלים המשנה מפירוש
בין  הנולד הספק (התנא) שזכר "לפי שם: שכתב זו) הלכה
השקלים  שופרות בין שנמצאו מעות (כלומר, השופרות
חולין  מעות בין לאדם בו כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה),
ברדב"ז  וראה שיהיה". מקום באיזה שני מעשר מעות ובין

שם. כפשוטה תרומות 84)ובתוספתא מהלכות פי"א
ז. ב.85)הלכה הלכה פ"ז הלכה 86)שם פ"ב למעלה

ה. הלכה ופ"ג א.87)א, משנה סוף פ"ז שקלים
פב.88) בהערה למעלה ראה

.‚ÈÈL ¯OÚÓ89e·¯Ú˙pL È‡cÂ ÏLÂ È‡Óc ÏL90- «¬≈≈ƒ∆¿«¿∆««∆ƒ¿»¿
Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È91. ≈»¿∆»∆»∆

שם.89) את 90)תוספתא לבטל מהם באחד שאין באופן
כמו 91)חבירו. שניהן" "כחומרי כאן: רבינו כתב (לא

שכאן  לפי שבהן", "כחמור אלא הקודמת, בהלכה שכתב
ודאי, של שני במעשר ורק אך אלא בשניהם חומר אין
שם), פ"ג (למעלה באנינות נאכל שאינו בזה וחומרתו
(שם  באנינות ונאכל קל שהוא דמאי של שני למעשר בניגוד
בפ"ו  גם זה וכעין כפשוטה). בתוספתא וראה ח, הלכה
קדשי  של בחתיכות כב, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
ליום  הנאכלין או קלים, קדשם בחתיכות שנתערבו קדשים
שם  שגם - שבהן כחמור שיאכלו ימים, לשני בנאכלין אחד
ולא  אחד, ליום כנאכלין או קדשים כקדשי לאכלו הכוונה
חומר  שום אין קלים בקדשים שהרי שבשניהם, כחמור
חומר  שום אין ימים לשני ובנאכלים קדשים, בקדשי שאינו

אחד). ליום בנאכלין שאינו

.„ÈÔÈlÁ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ˙B¯t92ÏÎ‡È - ≈«¬≈∆ƒ¿»¿¿≈Àƒ≈»≈
‰¯‰Ëa Ïk‰93ÌB˜na94.¯OÚn‰ ˙‡ ‰cÙÈ B‡ «…¿»√»«»ƒ¿∆∆««¬≈

CÎÈÙÏ95Ì‡ ,96e·¯Ú˙97ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa ¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿»
ÔÈÓk Ô‰L98ÌÈÏLe¯Èa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;99‡e‰ È¯‰ , ∆≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¬≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k100.‰¯‰Ëa Ïk‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿≈»≈«…¿»√»

חבירו,92) את לבטל באחד שאין ובאופן לירושלים. חוץ
הוא  הרי המעשר, את לבטל כדי בחולין יש אם אבל כנ"ל.
לירושלים, מחוץ באכילה אסור שהמעשר שכיון מבטלו,
שהוא  ואף מתבטל. שהוא מתירין, לו שאין כדבר הוא הרי
כיון  באכילה, מותר הוא ושם לירושלים, להעלותו עומד
(רע"ב  מתירין" לו "יש קרוי זה אין בהעלאתו, טורח שיש
המשנה  בפירוש רבינו דברי עלֿפי ב, משנה פ"ב לביכורים
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מתירין, לו שיש כדבר אינו לפדותו, שאפשר ומשום שם).
וראה  שם). שם, אנשי (תוספות בפדייתו מצוה שאין כיון

א.93)להלן. הלכה פ"ג למעלה כלומר,94)ראה
א). הלכה פ"ב (למעלה לפי 95)בירושלים כלומר

בירושלים. נאכל שם.96)שהמעשר פירות 97)ביכורים
כנ"ל. חולין בפירות "במנין".98)מעשר רומי: בדפוס

ביכורים  מהלכות בפ"ד להלן כתב וכן "במינן", וצ"ל:
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו פסק וכן טו. הלכה
זה  אין בטל, אינו מתירין לו שיש דבר שאמרו: שמה יב,
כאן). ומשנהֿלמלך שם, יוםֿטוב (תוספות במינו במין אלא

לירושלים 99) חוץ נתערבו אם אבל אכילתו. מקום שהוא
להלן. ועיין למעלה. ראה מתירין, לו שיש כדבר אינו

אסורות 100) מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שאוסר
שם).

.ÂËÚ¯Bf‰101- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ «≈««¬≈≈ƒ««∆ƒ¿«ƒ»«ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÌÈÏecb‰102ÔÈÏecb‰ - ÒkiL Ì„˜ BÚ¯Ê . «ƒƒ«¬≈≈ƒ¿»…∆∆ƒ»≈«ƒƒ

ÔÈlÁ103elÙ‡Â ,104ÔÈ„BÙe .‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a105 Àƒ«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆ƒ
B˙B‡106B˙ÚÈ¯Ê ˙ÚLa107. ƒ¿«¿ƒ»

שם.101) ראה 102)ביכורים כלה, שזרעו בדבר אפילו
שם. חד 103)בירושלמי "אתא ב: הלכה שם בירושלמי

גידוליהן  אמר את ד) משנה פ"ט (תרומות תמן וכו' שאל סב
אמר  את שם) (בכורים והכא מותרין, שני) מעשר (של
שמעון  רבי בשם אימי רבי ירמיה רבי וכו' אסורין גידוליהן
מחיצה  איסור אסורין גידוליהן דתימר הן לקיש, בן
היתר  מותרין, גידוליהן דתימר והן לירושלים), (כשנכנס
של  וטעמם כסףֿמשנה. - לירושלים)" שיכנס (קודם זרות
מעשר  של דינו שבירושלים למעלה, כמבואר הוא, דברים
כדבר  אינו לירושלים חוץ אבל מתירין, לו שיש כדבר שני

בגידולין. הזרע ומתבטל מתירין, לו ירושלמי 104)שיש
ב. הלכה שם ובתרומות שם, שם.105)ביכורים תרומות

המעשר.106) לפדותו 107)את צריך לכתחילה כלומר,
איסור  "מבטל בכלל הוא הרי כן, לא שאם הזריעה, בשעת
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות (פט"ז שאסור לכתחילה"
כמו  חולין, הגידולין - פדה לא בדיעבד אם אולם יב).
הקדש, לענין יא, הלכה מעילה מהלכות בפ"ה רבינו שכתב
במסכת  זה בענין יחד נשנו הקדש, ודין שני מעשר דין שהרי

שם. תרומות

.ÊËÈL ¯OÚÓ108?e¯Ó‡ ¯OÚÓ ‰ÊÈ‡a .·¯a ÏËa «¬≈≈ƒ»≈¿…¿≈∆«¬≈»¿
˙BˆÈÁÓ eÏÙÂ ,‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯OÚÓa109. ¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»»¿»¿¿ƒ

È‡ È¯‰LÌLÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ˙BˆÈÁÓ ÌL Ô110¯LÙ‡ È‡Â , ∆¬≈≈»¿ƒ¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆¿»
ÒÎpL ¯Á‡Ó B˙BcÙÏ111Èt ÏÚ Û‡Â112Ba ÔÈ‡L113 ƒ¿≈««∆ƒ¿«¿««ƒ∆≈

ÏË·e ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓÂ ;‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¿ƒ¿»»»∆≈«ƒƒ»≈
˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,·¯a114. ¿…¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

נג.108) מציעא בבבא במסקנת 109)ברייתא שם:
אם  לבין מחיצות ישנן אם בין חכמים חילקו שלא הגמרא,
שוב. נפדה ואינו במחיצות הוא נקלט לעולם אלא אינן,

שאין 110) מירושלים, אחת פסיעה רק כשיצא המדובר
מתירין, לו שיש דבר אינו ואףֿעלֿפיֿכן להחזירו, טורח
נפלו  לא אם אבל להחזירו. אפשר ואי מחיצות, שנפלו כיון

הוציאוהו  ואם מתירין. לו שיש דבר הוא הרי מחיצות,
שיש  דבר אינו מחיצות, נפלו לא אם אפילו רחוק, למקום
שכתבנו  כמו בהעלאתו, רב טורח שיש כיון מתירין, לו
ס"ק  קב סימן ליו"ד בפריֿחדש וראה יד, בהלכה למעלה

לו 111)ח. שיש כדבר דינו לפדותו, יכול שאם משמע
מדברי  נראה שם, למעלה שהרי עיון, צריך וזה מתירין.
מצד  לא מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים שחוץ רבינו
לפי  פדייה, של אפשרות מצד ולא העלאה של אפשרות
מעמוד  לוין לרב"מ היובל בספר וראה בפדייתו, מצוה שאין

ואילך. שוה 112)מו (בחומשו בו יש מיבעיא "לא שם:
בו  אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה)
לא  אימא מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו)
ט. הלכה פ"ב למעלה וראה קאֿמשמעֿלן". מחיצות, קלטו

שם. כנ"ל.113)ובהערות בחומשו, פט"ו.114)כלומר,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) עצמם, מפירות מעשר מכסף הלקוח חומר יבאר

תרומות  לוקחין אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף לוקחים
חוץ  בהמה או פירות הלוקח בזה. וכיוצא מעשר בכסף
בה  ונפל לשלמים בהמה לקח ואם מעשר. בכסף לירושלים

חולין. בתורת שני מעשר האוכל מום.

.‡˙B¯t2˙BÁ˜Ïp‰3ÔÈcÙ ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa4 ≈«ƒ¿»¿∆∆«¬≈≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a5‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓË6; ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿¿¿««À¿»

eÏÚÈ ‡l‡7ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÔÓˆÚ Ô‰8. ∆»«¬≈«¿»¿≈»¿ƒ»«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

wegixa oictp opi` ,ipy xyrn sqka zegwlpd zexit"
."milyexia elk`ie onvr od elri `l` ...mewn

מהלכה  העולה לקונו, האדם בעבודת ההוראה לבאר ויש
ניתן  אחד שמצד קצוות, שני חיבור רואים שני, במעשר זו:
עיר  בירושלים לאוכלו יש השני ומצד הבעלים, לאכילת
בעלים  אכילת היינו, ה'". יבחר אשר "המקום - הקודש
ישנה  גופא ובזה הרוחניות. בתכלית מצוה אכילת שהיא
תוכל  לא כי הדרך ממך ירבה "כי הטבע בדרכי התחשבות

גו  שהתורה שאתו כלומר כו'", בכסף "ונתתה אז "'
הגבלה  ישנה אעפ"כ והגבלותיו. הטבע בלבושי מתחשבת
אין  שני, מעשר בכסף פירות כבר נלקחו שאם אחת:

בירושלים". ויאכלו עצמן הן "יעלו אלא שוב לפדותן
בדרך  כבר נעשה שהדבר שאף היא, בזה הביאור ונקודת
הטבע. בלבושי יותר עמוק ולהורידו להוסיף אסור הטבע,
הטבע  בדרכי מלובשת להיות צריכה האדם עבודת גם כך
וישתכל  שיבין אפשר "אי שהרי כו'", בריא הגוף "היות
הברכות  כל את ה' נותן ולכן כו'", וחולה רעב והוא בחכמות
ההוראה  באה וכאן רויחי, ומזוני חיי  בבני המצטרך בכל
הטבע  בדרכי יותר לעומק ענייניו את עוד להוריד שלא
בתכלית  ית', מאתו הברכות כל עם להישאר אלא

והקדושה. השלימות
(`"k oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)
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מ"ה.2) ופ"א מ"י, פ"ג שני לירושלים,3)מעשר חוץ
הט"ו. ולהלן ה"ו, פ"ד למעלה ראה כן, לעשות ואסור

כדלהלן.4) יהודה.5)מדרבנן, כרבי ולא כחכמים שם,
ייפדה".6) שנטמא, מעשר בכסף "הלקוח שם: במשנה

ההלכה  בסוף ראה הטומאה, באב רבינו אותה ופירש
נטמאו.7)הסמוכה. לא להם 8)אם אמר שם: במשנה

שהוא  שני במעשר אמרתם אם לא, לחכמים): יהודה (רבי
בלקוח  תאמרו מקום, בריחוק טהור) (כשהוא בטהור נפדה
ופירש  מקום". בריחוק בטהור נפדה שאינו מעשר בכסף
– א לח, בפסחים וראה הכל", לדברי "וזה שם: רבינו
וראה  שם. הש"ס ובגליון יהודה, רבי ד"ה סוף ב'תוספות'
פירות  שפדה כיון דבר: של וטעמו ה"ח. פ"ד למעלה עוד
וכיון  לירושלים, הכסף להעלות לו היה כסף, על המעשר
כאילו  חכמים עשאום פירות, בכסף לקח אלא כן עשה שלא
לו  התירו ולא הסמוכה), בהלכה (וראה בירושלים קנאם
ד"ה  ה"ד, פ"ד איש' וב'חזון ברדב"ז, וראה שוב . לפדותם

ובלקוח.

.·‰Ê9¯ÓÁ10¯OÚÓ ÛÒÎa Áe˜Ïa11¯OÚÓ ˙B¯tÓ ∆…∆¿»«¿∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈
ÔÓˆÚ12Ì‡Â .13‡ÓË14Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏÂa15- «¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿««À¿»ƒƒ¿≈∆

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈ16. ƒ»¿≈»¿ƒ»«ƒ

בכסף 9) הנלקחים פירות שאין למעלה. הנזכר בדין כלומר,
להלן. הנזכר בדין וכן מקום, בריחוק נפדין מעשר

ב:10) מח, בזבחים שאמרו למה רבינו כיוון זה, בלשון
כלום  אהבה, בר אדא לרב ליה קשיא הא רבינא, "אמר
דרב  בריה זוטרא מר ליה אמר העיקר, מן חמור טפל מצינו
מקום  (בריחוק נפדה דהוא מעשר והרי ולא, לרבינא, מרי
וכו'" נפדה אינו מעשר בכסף לקוח ואילו בפ"ד), כנ"ל

שמח'). טפל.11)('אור לו.12)שהוא כעיקר שהם
כן 13) ללוקח אף בעי, יונה "רבי ה"ה: סוף שם 'ירושלמי'

נפדים  שאינם מעשר, בכסף פירות בלוקח האם (כלומר,
הטומאה, באב נטמאו אם בין חילקו כנ"ל, מקום, בריחוק
בוולד  נטמאו אם לבין מקום, בכל ונאכלים שנפדים
בפירות  שחילקו כמו בירושלים, ויאכלו יפדו שאז הטומאה,
מנא, רבי אמר לא). או הי"ב, בפ"ב כנ"ל עצמן, מעשר
תופס  והלוקח ה"ט) שם כנ"ל (מדבריהם, תופסת מחיצה
ראה  בירושלים, הפירות לקח כאילו שעשאוהו (מדבריהם,
אלאֿאםֿכן  תופסת, (שאינה במחיצה שנאמר כשם למעלה),
בלוקח". נאמר כך הטומאה), באב המעשר פירות נטמאו

וברידב"ז. שמח' ב'אור בכסף 14)וראה שלקח הפירות
שלפנינו 15)מעשר. ולגירסא זו. מילה ליתא רומי, בדפוס

לטומאה), ראשון (כלומר: הטומאה ולד שאין הכוונה,
הי"בֿיג, בפ"ב וראה מדרבנן, אלא לטומאה שני עושה

ופירות 16)ובהערות. טהורים, הפירות התורה שמן שכיון
חכמים  החמירו כנ"ל, מקום, בריחוק נפדים אינם טהורים

מקום. בקירוב ויאכלם שיפדם שלהם, בטומאה אף

.‚ÔÈ‡17Ì„‡ ÏÎ‡Ó ‡l‡ ¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï18 ≈ƒ¿»¿∆∆«¬≈∆»«¬«»»
ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL19ÂÈÏec‚ ÈÏecb B‡ ,20,ı¯‡‰ ÔÓ ∆ƒ»ƒ»»∆ƒ≈ƒ»ƒ»»∆

Ë¯t‰ ÔB‚k21ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa :‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¿«¿»«¿…»«»«»»«…««ƒ
.¯ÎM·e«≈»

תאוה 17) אשר בכל הכסף "ונתתה ב: כז, בעירובין ברייתא
אשר  ובכל פרט. ובשכר, וביין ובצאן בבקר כלל. נפשך,
אלא  דן אתה אי כלל, ופרט כלל וכלל. חזר נפשך, תשאלך
גידולי  (כלומר, מפרי פרי מפורש, הפרט מה הפרט. כעין
קרקע". וגידולי מפרי פרי כל אף קרקע, וגידולי גידולין)

ושכר)18) יין וצאן בקר =) בתורה המפורש הפרט שהרי
שני  שמעשר הי"א, פ"ג למעלה וראה אדם. מאכל הם
קלֿוחומר  כן ואם ממנו, קדושה פקעה אדם מאוכל שנפסל
בקדושתו, ולקדשו שני מעשר בכסף אותו ליקח שאין הוא
ב'ספרי  הוא וכן מ"ה). פ"א (שביעית המשנה בפירוש ועי'
תשמח) רמז שלח, פ' שמעוני' ב'ילקוט (הובא זוטא'
עיסת  וכו' חייבת אינה חיה של כו' עריסותיכם "ראשית
ונקחית  וכו' בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים הכלבים
הרועים  אין ואם אוכלין, טומאת ומטמא מעשר בכסף
נא, בנדה אמרו [וכן וכו'". בחלה חייבת אינה ממנה אוכלין
אוכלין, טומאת בדין תלויה מעשר במעות שלקיחה - ב
ושאינו  מעשר, בכסף נלקח אוכלין, בטומאת שהמיטמא
(וראה  מעשר בכסף נלקח אינו אוכלין, בטומאת מיטמא
אוכלין  בטומאת מיטמא אינו והרי אם). ד"ה שם ב'תוספות'
מהל  בפ"א ראה בהמה, מאכל ולא אדם, מאכל 'אלא

הי"ד]. ובפ"ב ה"א, אוכלין מן 19)טומאת שניזונים
המחובר. מן שאוכלות בהמות, כמו הוא 20)הקרקע,

הנ"ל. בברייתא הנזכר מפרי", פסק 21)"פרי שרבינו הרי
"ריבוי  ולא וכלל", ופרט "כלל שדרשו הנ"ל, כהברייתא
להלן  וראה שם. בגמרא קודמת (כברייתא וריבוי" ומיעוט

ה"ח.

.„ÁÏÓÂ ÌÈÓ ¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ22, ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¬≈«ƒ»∆«
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók23ı¯‡‰ ÔÓ Ì‰ÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,24. ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆

‡ÏÂ25ÔÈ‡L ˙B¯t ‡ÏÂ ,Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ¿…≈¿À»ƒ««¿«¿…≈∆≈»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈ26¯˜·Ï ÔÈÓBc ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»

Ô‡ˆÂ27. »…

מ"ה.22) פ"א שני מעשר במס' וכן ב. כו, עירובין משנה,
להלן  ראה (רדב"ז), מעורבין והמלח כשהמים אף והכוונה

ובהערות. ה"י מברכים 23)בסוף שהרי מאכל, שהם אף
מ:). (ברכות ויקרא 24)עליהם פרשת תחילת 'ספרא'

שהוא  דבר כל אלא לי אין וכו', וכלל ופרט "כלל ז) (הלכה
ופטריות". כמהין יצאו קרקע, וגידולי הארץ וולדות וולד
רבי  לדעת ה"ג פ"א שני מעשר ב'ירושלמי' הוא וכן
א. כז, בעירובין גם כן מפורש הגר"א ולדעת ישמעאל.

שהרי עיי" צ"ע אבל רנשבורג. מהר"ב בהגהות ש
וכן  ופטריות, ככמהין דינם שדגים מפורש שם ב'ירושלמי'
מערבים  שאין - א כח, שם בבבלי הגמרא במסקנת הוא
שמח'). ו'אור ראשונה' ('משנה זאת השמיט ורבינו בהם,
ציר  שהוא במורייס, שמערבין ה"ח להלן שכתב [ומה
ראה  יין, גם בו כשמעורב היינו דגים, קרבי בו שמעורבים

ב]. כט, זרה ועבודה א. ו, שני,25)בחולין מעשר מס'
בדרך.26)שם. ירקבו והם 27)אלא הארץ, מן שגדלים

טעם  שזה מקום בשום נזכר שלא ואף קיימא. ובני תלושים
ממה  רבינו, זאת למד שם'), אנשי ב'תוספות (ראה משנתנו
ומלח", מים "הלוקח של הדין גם זו במשנה שנסמכה
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גם  זהו כן, אם וכלל, ופרט מכלל זאת למדו שם ובעירובין
המשנה. בפירוש ועיי"ש במשנה. המנויים ליתר טעם

.‰L·c‰28;Ô‡ˆÂ ¯˜·k Ô‰ È¯‰ - ·ÏÁ‰Â ÌÈˆÈa‰Â «¿«¿«≈ƒ¿∆»»¬≈≈¿»»»…
ÈÏecb Ô‰ È¯‰ ,Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»ƒ≈«¿«¬≈≈ƒ≈

.‰ÈÏec‚ƒ∆»

הי"ח.28) ופ"ב ה"י, פ"א שני מעשר בתוספתא מפורש כן
את  כונסין שהדבורים לפי הוא שהטעם הרדב"ז וכתב
ואינו  בכוורת, אותו ומקיאין פיהן בתוך העשבים מן הדבש
מאכלות  מהל' בפ"ג רבינו שכתב כמו גופן, מתמצית
מן  אוכלים הדבורים גם הרי מזה, וחוץ ה"ג. אסורות
מדברי  נראה וכן וצאן, כבקר הם והרי לקרקע, המחובר

רבינו.

.Â„Óz‰29ÛÒÎa Á˜Ï BÈ‡ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú , «∆∆«∆…∆¿ƒ≈ƒ¿»¿∆∆
ÌÈÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ30Á˜Ï - ıÈÓÁ‰MÓe ; «¬≈ƒ¿≈∆¿«ƒƒ∆∆¿ƒƒ¿»

¯ÎLÎe ÔÈÈk31BÁ˜Ï .32- ıÈÓÁ‰Â ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú ¿«ƒ¿≈»¿»«∆…∆¿ƒ¿∆¿ƒ
.¯OÚÓ ‰»̃»«¬≈

הענבים 29) פסולת היא "התמד, מ"ג. שם, שני מעשר מס'
חומץ" ונעשה ידוע זמן אותם ומניחים מים, עליהם שנותנין

המשנה). למדו 31)שם.30)(פירוש - ב כז, בעירובין
"ובשכר". המילה מייתור רבה 32)זאת "אמר שם: חולין

קנה  - החמיץ ולבסוף מעשר בכסף שלקחו תמד אבוה, בר
הוא  דפירא למפרע מילתא איגלאי טעמא: מאי מעשר,
וחילול  נגמר, לא שעדיין אלא החרצנים, כח במים (שנכנס
לעולם  מחמיץ היה לא בחרצנים יין היה לא שאם הוא, טוב

רש"י)". -

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33Ô˙a34ÌÈÓ ‰LÏL35 «∆¿»ƒ¬ƒ¿»«¿»«ƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓe36‰LÏL Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ; »»»≈«¿»»¬»ƒ»«¿»

ÛÒÎa Á˜ÏÂ ‚eÊÓ ÔÈÈk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«¿»»¬≈∆¿«ƒ»¿ƒ¿»¿∆∆
¯OÚÓ37. «¬≈

מעשר.33) בכסף נלקח אינו החמיץ, שלא עד שתמד
א.34) צז, ודף ב. צו, מדות 35)בבאֿבתרא שלש

מים. של ממה 36)מסוימות יותר שמצא ואףֿעלֿפי
יין. ולא "קיוהא", אלא זה אין יין, טעם בו ויש שנתן,

ה"ז.37) מעשר מהל' בפ"ב וראה החמיץ. שלא אף

.ÁÈ·ÏeÏ38ÔÈ„¯Ê39ÔÈ·e¯Á‰Â40e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ,41 ¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…«¿ƒ
ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ -42e˜ÈzÓiL ¯Á‡ ;43ÔÈÁ˜Ï -44Ï·‡ .45 ≈ƒ¿»ƒ««∆«¿ƒƒ¿»ƒ¬»

Ûel‰46ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â47,ÌÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le «¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÁ˜Ï - e˜ÈzÓ‰ ‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓiMÓ ÔÈa48. ≈ƒ∆«¿ƒ≈«∆…ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

¯Bw‰Â49¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï -50. ¿«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

הי"ג.38) פ"א שני מעשר הענפים 39)תוספתא קצוות
ע"י  אותם אוכלים והיו קנה. מין והם הזרדים, של הרכים
לעוקצין  המשנה בפירוש וראה מלח. במי או בחומץ כבישה

מ"ד. החרובים.40)פ"ג של הלולבים כלומר,
אדם.41) בידי (כלומר, בכבישה הלולבים) (של "טעמם

(פירוש  עפיצותן" ותסור מתמתקים), אינם מעצמם אבל
להלן. וראה שם). אינם 42)המשנה, מרירותם שמחמת

אבל  החרובים. של בלולבים דוקא זה וכל לאכילה, ראויים
מעשר. בכסף ונלקחים הם, אדם מאכל עצמם, החרובים

ה"ג. פ"א למעלה כנ"ל.43)וראה אדם, לא 44)בידי
קנה  והמתיקו, המתיקו שלא עד "לקחם כאן רבינו כתב
אמרו  שלא תמד, לענין ה"ו סוף למעלה שכתב כמו מעשר",
אלא  להחמיץ, שעמד למפרע הדבר שנתברר בתמד, אלא כן
אלא  מתמתקים שאינם כאן אבל הדבר, נגמר לא שעדיין
ובפי"ח  למפרע". מילתא "איגלאי לומר שייך לא אדם, בידי
פ"ט  שבת במס' התוספתא לפי רבינו כתב ה"ו, שבת מהל'
והחרובין  זרדין "לולבי (120 עמ' פ"ח צוקרמנדל ד' (לפי
גדי". פי כמלא ומשימתיקו כגרוגרת, – ימתיקו שלא עד
הם  ימתיקו שלא עד כאן: שכתב ממה להיפך כתב הרי
הרי  ומשימתיקו ה"א) (שם כגרוגרת ששיעורו אדם אוכל
[וראה  ה"ג). (שם גדי פי כמלא ששיעורו בהמה כאוכל הם
אנונימי  מפירוש שהביא רוקח' 'מעשה ספר בהקדמת
רב) בי מהר"י שזהו קבעו ישראל" "פרדס הוצאת (ברמב"ם
וזה  שם), עה בהערה קצת (הובא שם רבינו דברי שעל
ראויין  ואינן מתוקים, אינן בתחילתם "החרובין שם: לשונו
ראויים  שהם ואפשר בהמה, למאכל ולא אדם למאכל לא
אףֿעלֿ שימתיקו, ואחר כגרוגרת. שיעורם לפיכך לרפואה,
ברוב  אותם אוכל ואין הואיל אדם, למאכל ראויין שהם פי
אין  זה ולפי גדי". פי כמלא שיעורן לפיכך הבהמות, אלא
שמשימתיקו  כאן שכתב ומה רבינו, בדברי סתירה כל
למאכל  גם ראויים שהם משום היינו מעשר, בכסף נלקחין
שלא  "עד שם: כתוב ששון, כת"י הרמב"ם ובספר אדם.
"עד  כלומר גדי", פי כמלא ימתקו שלא ומי כגרוגרת, ימתקו
אדם, כאוכל הם הרי להמתקה, ראויים אבל ימתקו", שלא
אלה  כלומר, ימתקו", שלא "ומי בכגרוגרת, עליהם וחייבים
סוף  כן, ואם גדי". פי "כמלא - להמתקה ראויים שאינם
תחילת  אבל כאן, רבינו לדברי סותרים אינם הדברים
בכסף  קנייה שלעניין לומר שאין ליישב, קשה הדברים
ראוי  שיהיה ולא אוכל, יהא קנייה שבשעת צריך מעשר
בסוף  להלן שכתבנו ממה נסתר זה שהרי המתקה, לאחר
מס' כפשוטה' ב'תוספתא וראה "קור". בענין זו הלכה

שם]. שני, שם.45)מעשר בצל"46)תוספתא, "מין
שם). ועוקצין מ"א, פ"ז שביעית המשנה, (פירוש

כמין 47) עגול קטנית והוא "מין קטנה, כמעה ורחב עדשה
וטוב  מתוק ונעשה פעמים שבע אותו ששולקין עד מאד מר
ד"ה  כה: ביצה (רש"י סעודה" בקינוח למטעמים שיאכל עד

ולענין 48)תורמוס). שם), שבת, (הל' שבת לענין הוא כן
הט"ו). שם אוכלין טומאת (הל' אוכלין טומאת

דבר,49) לכל כעץ הוא הרי "הקור מ"ז: פ"ג עוקצין משנה,
מס' בתוספתא הוא וכן מעשר". בכסף נלקח שהוא אלא
לבן  עץ והוא דקל, ראש "הוא והקור ה"יד. שם שני מעשר
ואוכלין  יבשה גבינה בדמות הדקל מעלי אותו כורתין רך,

שם). המשנה, (פירוש אדם" בני ואףֿעלֿפי 50)אותו
(ראה  דבר" לכל כעץ הוא ש"הרי טומאה, מקבל שאינו
לאכילה  ראוי הוא וטיגון שליקה שעלֿידי כיון - למעלה)
וצאן, מבקר גרוע אינו ה"י), שם אוכלין טומאת בהל' (ראה
ובישול, שחיטה עלֿידי אלא לאכילה ראויים אינם הם שאף
למעלה  וראה שם). הרא"ש, (פירוש מעשר בכסף ונלקחים

וחרובין. זרדין לולבי לענין זו בהלכה
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.ËÌBk¯k‰51Á˜Ï BÈ‡ -52‰‡¯ÓÏ ‡l‡ BÈ‡L ,53. ««¿≈ƒ¿»∆≈∆»¿«¿∆
ÏÈ‡B‰ ,ÌÚËÂ ‰‡¯Óe ÁÈ¯ È˙BpÓ Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ54 ¿≈…«≈ƒ¿≈≈««¿∆¿««ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ˙BpL ÌÚËÏ ‡l‡ ,ÔÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈ‡Â¿≈»«¬ƒ«»∆»¿««∆¿ƒ≈»
ÌÈÓOa ÈL‡¯ ,CÎÈÙÏ .¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï55 ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ»»≈¿»ƒ

ËLw‰Â ÔÈÏtÏt‰Â56˙ÈzÏÁ‰Â57ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ58ÏÎÂ ¿«ƒ¿¿ƒ¿«¿¿¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¿…
.¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ - el‡a ‡ˆBik«≈»≈≈»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈

יד)51) (ד, השירים בשיר שנאמר מה והוא שם. תוספתא
זאפראן. לו וקוראים וכרכום". מעשר.52)"נרד בכסף

('תוספתא 53) לאוכלין צבע לתת כדי בו משתמשים
ובתוספתא: לנוי. באגרטל אותו שנותנים או כפשוטה'),
את  רבינו והשמיט למראה". אלא טעם, בו שאין "לפי
ולא  לטעם שהוא דבר אפילו שלדעתו, כיון הרישא,
להלן. שכתב כמו מעשר, בכסף נלקח אינו לאכילה,

שאני 54) "יכול :(78 עמוד (סוף ראה לפרשת תנאים מדרש
תלמודֿלומר: והפלפלין, חריע וחלות וכו' הקושט מרבה
לאכילת  כל [אף גופו, לאכילת אלו מה וכו', ובצאן בבקר
ריח  או לטעם אלא גופן, לאכילת שאינן אלו יצאו גופו].

שם. כפשוטה' ב'תוספתא וראה "צמחי 55)שבהן".
הבושם, קצות לומר, רצונו בשמים. ראשי נקראים הבושם
וכיוצא  וכו' ונרד הבושם ואגוז והקנמון הקנה כגון וזה

שם). המשנה, (פירוש הצמחים" בושם,56)באלו מין
א. ו, בכריתות בברייתא נזכר חריף.57)והוא פרי מין

שם. המשנה ובפירוש מ"ו, פ"ב זרה בעבודה וראה
ועושין 58) אותו ושוחקין תוכו) =) לבו שמוציאין "זה

המשנה, (פירוש בטעמם" בו ומשתמשים עוגות ממנו
כרבי  פסק ורבינו כפשוטה'. ב'תוספתא וראה שם). עוקצין
וכמו  עקיבא, כרבי ולא מ"ה, שם בעוקצין נורי בן יוחנן
שם  אוכלין טומאת בהל' וראה ב. נא, בנדה וגמרו שנמנו

ה"ו.

.È˙·M‰59˙Á˜Ï dÈ‡ - ‰¯„˜a ÌÚË ÔzÏ Ì‡ , «∆∆ƒƒ≈««ƒ¿≈»≈»ƒ¿««
¯OÚÓ ÛÒÎa60Ì‡Â ;61CÓÎÏ62‡e‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆«¬≈¿ƒ¿»»¿«≈∆

·¯Ú .¯OÚÓ ÛÒÎa ˙Á˜Ï - dÙeb ÏÎB‡63ÌÈÓ ≈»ƒ¿««¿∆∆«¬≈≈≈«ƒ
ÒÈ¯eÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÓL BÎB˙Ï Ô˙ Ì‡ ,ÁÏÓÂ64, »∆«ƒ»«¿∆∆¬≈≈¿¿»

¯OÚÓ ÛÒÎa Ô‰Ó Á˜BÏÂ65ÌÈn‰ ÈÓc ÚÈÏ·Óe . ¿≈«≈∆¿∆∆«¬≈«¿ƒ«¿≈««ƒ
ÔÓM‰ ÈÓ„a ÁÏn‰Â66. ¿«∆«ƒ¿≈«∆∆

הי"ב.59) תרומות מהל' בפט"ו ראה "אניס", הוא
הקודמת.60) בהלכה הנזכרים אלו ככל שם. נדה,
שם.61) ומי 62)נדה, לחם מתערובת הנעשה מאכל הוא

כמך. ערך ב'ערוך' ראה "כותח". גם ונקרא חלב,
יוסף.63) רב של מימרא ב. כז, הנזכר 64)עירובין

אותו  שלוקחין הי"ח), ופ"ב ה"י, פ"א שני (מעשר בתוספתא
[וראה  שם). כפשוטה' ב'תוספתא (וראה מעשר בכסף
אם  אלא אמורים הדברים שאין שכתבנו, כג בהערה למעלה

יין]. בו אף 65)עירב מהם, לוקח אינו שמן בלי אבל
שם. ובהערות ה"ד, למעלה וראה מעורבים, כשהם

הריני 66) לו, ואומר איסר, חצי לבדו השמן ששוה "פירוש,
בחינם" והמלח והמים באיסר, לבדו השמן מאצלך קונה

שם). עירובין, (ר"ח

.‡ÈÔÈ‡67ÔÈÁ˜BÏ68ÈtÓ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙BÓe¯z ≈¿ƒ¿¿∆∆«¬≈ƒ¿≈

B˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡e‰L69d˙ÏÈÎ‡Â70ÔÈ‡L .71ÔÈÏÎB‡ ∆¿«≈¬ƒ»«¬ƒ»»∆≈¿ƒ
‰k ‡l‡ d˙B‡LÓL È·¯ÚÓ ÌÈ72ÔB‡Ï ˙¯zÓe ,73, »∆»…¬ƒ¿…¿≈∆∆À∆∆¿≈

Ïe·ËÏÂ ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ¯OÚn‰Â ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÏÎ‡Â¿∆¡∆∆¿»»¿««¬≈À»¿»ƒ¿ƒ¿
ÌBÈ74ÔB‡Ï ¯eÒ‡Â ,75ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,76; ¿»¿≈¿≈∆¡»∆»ƒ»«ƒ

‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Â ¯OÚÓ ˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡ˆÓ77. ƒ¿»¿«≈¬ƒ««¬≈«¬ƒ««¿»

שמעון.67) כרבי ולא כת"ק מ"ב, פ"ג שני מעשר
וה'משנה 68) אין, ד"ה עו. זבחים (רש"י כהנים אפילו

להלן. וראה מדעתו). כן כתב המעשר.69)ראשונה' של
"מפני 70) אלא: אמרו לא שם במשנה והנה התרומה. של

"וכשם  אמרו: שם ב'ירושלמי' אבל אכילתו", ממעט שהוא
וכו'. באכילתה ממעט הוא כך באכילתו, ממעט שהוא
וראה  ומאכילתה". מאכילתו ממעט שהוא מפני תני, אשכח

שם. במשנה שלמה' שם.71)ב'מלאכת 'ירושלמי'
ה"ב.72) תרומות מהל' פ"ז למעלה ראה טבילתם. אחר
הט"ו.73) הטומאות אבות מהל' ולא 74)פי"ב שטבל

ה"ד. סוף פ"ג למעלה ראה שמשו, ה"ה.75)העריב שם
ה"א.76) פ"ב קדשים 77)למעלה מביאין שאין וכשם

מהל' בפ"ו וראה באכילתן. ממעטין אין כן הפסול , לבית
הי"ב. סוף המוקדשין פסולי

.·ÈÔÈÁ˜BÏ78ÛÒkÓ ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ∆∆
¯OÚn‰79ÌÈ¯ÊÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰L ,80‰BL‡¯a .81 ««¬≈∆«¿»ƒ∆¡»ƒ¿»ƒ»ƒ»

,ÈL ¯OÚÓ ÛÒkÓ ÔÈlÁ ÔÏÎ‡Ï ˙BÓ‰a ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰»¿ƒ¿≈¿»¿»Àƒƒ∆∆«¬≈≈ƒ
ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÌÁÈ¯·‰Ï È„k82ÔÈ‡L ,ÔÈc ˙Èa e¯Êb ; ¿≈¿«¿ƒ»≈««ƒ¿≈«»¿≈ƒ∆≈

Ï·‡ .ÌÈÓÏLÏ ‡l‡ ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿»ƒ¬»
ÔÈÁ˜BÏ - ÛBÚÂ ‰iÁ83ÌÈÓÏLÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,84. «»»¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»ƒ

בכל 78) הכסף "ונתת כו): יד, (דברים תורה אמרה שהרי
ושמחת  אלקיך ה' לפני שם ואכלת וגו' נפשך תאוה אשר
'ילקוט  (לפי שם ב'ספרי' זה על ואמרו וביתך", אתה
להלן  ונאמר שמחה, כאן "נאמר תתצז): רמז שם שמעוני'
ושמחת  שם ואכלת שלמים "וזבחת =) שמחה ז) כז, (שם
אף  שלמים, - להלן האמורה שמחה מה אלקיך"). ה' לפני
שם. שני במעשר הוא וכן שלמים", - כאן האמורה שמחה

בהמה  לוקחין שאין שנינו מ"ד, אלא ובפ"ב תאוה לבשר
בלוקח  ומדובר רבינו. בדברי כדלהלן שלמים, לזבחי
מטעם  וחיה, בהמה קונים אין לה מחוצה אבל בירושלים,

הט"ז. ולהלן ה"ו פ"ד למעלה ראה על 79)אחר, וחלו
המעשר. וקדושת השלמים קדושת הקדושות: שתי הבהמה

הי"ט. להלן אוכלי 80)וראה ממעט שאינו ונמצא
זה  אין המזבח, גבי על נקטרים שהאימורים ומה המעשר.
מים  כעירב בבשר, האימורים דמי הוא מבליע אלא מיעוט,
(להלן  עורו גב על בקר וכקונה ה"י), (למעלה ושמן ומלח
הרי  צ"ע, אבל שם). פ"ג ישראל' 'תפארת – ה"א פ"ח
כן  ואם אחד, ולילה ימים לשני אלא נאכלים אינם השלמים
שביעית  כבפירות המעשר, אכילת זמן ממעט הוא הרי

שם. שלמה' ב'מלאכת וראה שם 81)דלהלן. 'ירושלמי'
לבשר  בהמה לוקחין אומרין היו "בראשונה ה"ב: סוף פ"א
לא  לומר חזרו המזבח. גבי מעל אותה מבריחין והיו תאוה,
רבי  בשם ירמיה רבי וכו', עופות אפילו חיה אפילו יקחו
ירעו  שלא ועופות) (חיה אותן גזרו יצחק רב בר שמואל
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ליר  (מחוץ עדרים עדרים אבל אותן ה"ו, פ"ד כנ"ל ושלים,
משנה' ב'כסף וראה כדלהלן)". ועוף חיה קונים בירושלים

שם. הפנים' כהונה 82)וב'מראה מתנות יפסידו שלא
המזבח. על כשמקריבים ליתן חולין.83)שצריכין לאכלן

עופות  שלוקחים - א כח, בעירובין אחת ברייתא וכדעת
שני. מעשר הנ"ל.84)בכסף הגזירה, בכלל ואינם

.‚ÈÔÈ‡85ÈÙÏ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏ ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ ‡e‰L86¯‡a˙iL BÓk ,87. ∆«»¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ה"ב.85) פ"ג שם השביעית 86)'ירושלמי' פירות את
אינו  שני מעשר כסף ואילו השמיטה. שנת שלאחר בשנה

ה"ג). פי"א (להלן הרביעית בשנה אלא בפ"ז 87)מתבער
המעשר. אכילת ממעט ונמצא ה"א. ויובל שמיטה מהל'

.„ÈÁ˜Bl‰88˙B¯t B‡ ,ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t B‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ «≈««ƒ»∆«≈¿À»ƒ≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L89‰˜ ‡Ï - ∆≈»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ…»»

¯OÚn‰90ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,91. ««¬≈««ƒ∆»¿«»¿Àƒ

מ"ה.88) פ"א שני מעשר אינם 89)מס' אלה שכל
כמהין  שגם ואףֿעלֿפי ה"ד. כנ"ל מעשר, בכסף נלקחים
המשנה  כלשון רבינו כתב - (שם) אלה ככל דינם ופטריות

המעשר.90)והשמיטם. קדושת עליהם חלה לא כלומר,
אלא 91) והמלח, המים על המעות שנתחללו כלומר,

בתורה, המפורש כפרט שאינם כיון מהם, הקדושה שפקעה
יצאו  שהמעות כן, רבינו ולמד איש'). ('חזון שם כנ"ל
אמרו: ולא מעשר", קנה "לא שם: המשנה, מלשון לחולין,
שאין  משמע שם, השניה בבא כמו למקומם", דמים "יחזרו
והמעות  המעשר, קנה לא ואףֿעלֿפיֿכן חוזרים, הדמים
ממנה  שנראה ה"ג) תחילת (שם ב'ירושלמי' והסוגיא חולין.
מים  "הלוקח על סובבת אינה למקומם, חוזרים שהדמים
(רדב"ז). וכו'" פירות "לוקח הסיפא על אלא וכו'", ומלח

.ÂËÁ˜Bl‰92:¯OÚÓ ÛÒÎa ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ˙B¯t «≈«≈ƒ»«ƒ¿∆∆«¬≈
‚‚BLa93ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆«≈¿«¬ƒ«»ƒ
ÌÈÏÚaÏ94Ô‰Â ,95eÈ‰L ˙BÓk ¯OÚÓ96„ÈÊÓa ;97- «¿»ƒ¿≈«¬≈¿∆»¿≈ƒ

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ98Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .99 «¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
e·˜¯iL „Ú ÌÁÈpÈ -100. «ƒ≈«∆≈»¿

למקומן".92) דמים יחזרו שוגג, פירות "הלוקח שם: משנה,
בירושלים  שהרי לירושלים, חוץ בלוקח רבינו אותה ומפרש
רבינו  וכתב (רדב"ז). פירות לקנות המצוה, עיקר זהו
כן, לעשות אסור שלכתחילה מפני דיעבד, לשון "הלוקח"

ה"ו. פ"ד למעלה שכתב מ 93)כמו שהן ידע עות "שלא
המשנה). (פירוש שני" פירותיו 94)מעשר [המוכר] "ויקח

(שם). טעות,96)המעות.95)שמכר" כמקח שהוא
בהם  לוקח היה לא מעשר, דמי שהם הלוקח יודע היה שאם

שם). (רע"ב הללו המעות 97)הפירות שאלו יודע "שהוא
המשנה). (פירוש שני" מעשר מעות הפקיעו 98)הן שלא

יעלו  אלא ה"א), (למעלה לפדותם אסור אבל המקח, חכמים
בירושלים. רוקח').99)ויאכלו ('מעשה מזבח כלומר,

ה"א. פ"ב למעלה למעלה 100)וראה וראה שם. משנה,
ה"ד. שם

.ÊËÔÈ‡ ÔÎÂ101‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ102ıeÁ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿≈≈¿ƒ¿≈»¿∆∆«¬≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ103Ì‡Â .104‚‚BLa :Á˜Ï105e¯ÊÁÈ - ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈«¿¿
ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰106.ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡˙Â ‰ÏÚz „ÈÊÓa ; «»ƒƒ¿»¿≈ƒ«¬∆¿≈»≈ƒ»«ƒ

d¯BÚÂ ‡È‰ ¯·wz - Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â107. ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»

ב.101) נח, בקידושין הברייתא תמימה 102)לשון בהמה
שמא  חשש אין ובזה הי"ב). למעלה (ראה שלמים לזבחי
אם  ולפיכך ה"ו), פ"ד למעלה (ראה עדרים עדרים יגדל

בירושלים. ותאכל תעלה - במזיד כן כשם 103)עשה
הקודמת). (בהלכה לירושלים חוץ פירות לקנות שאסור

מ"ו.104) וכתביֿהיד,105)שם, הישנים הדפוסים ברוב
הגירסא  היתה וכן "בשוגג", ולהלן "במזיד", כאן הגירסא
וצריך  היא, סופר וטעות ,(270 עמ' (קידושין 'המאירי' לפני
וראה  (כסףֿמשנה. בדפוס לפנינו שהוא כמו להיות

.(73 הערה 727 עמ' כפשוטה' שהמקח 106)ב'תוספתא
כנ"ל. בטעות, תקבר 107)היה מקדש, אין "ואם במשנה:

בעורה  שתקבר "ענינה, רבינו: שם ופירש עורה". ידי על
בעורה". אדם יהנה שלא כדי מתה, אם

.ÊÈÁ˜Ï108ÌÈ„·Ú109‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â110ÔÈa , »«¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»≈
‚‚BLa ÔÈa „ÈÊÓa111Ì‡ ,112‰Ê È¯‰ - ¯ÎBn‰ Á¯a ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»««≈¬≈∆

ÏÎ‡È113Ún‰ Ô˙B‡ „‚k˙B114˙¯B˙a ÌÈÏLe¯Èa …«¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿«
¯OÚÓ115ÏÏk‰ ‰Ê .116‰ÏÈÎ‡Ï ıeÁ ‡ÈˆB‰L Ïk : «¬≈∆«¿»…∆ƒ«¬ƒ»

‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le117¯OÚÓ ÈÓcÓ118B‡ ¯ÎBn‰ Á¯·e , ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈«¬≈»««≈
˙Ó119Bc‚k ÏÎ‡È -120Ìi˜ ¯ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;121- ≈…«¿∆¿¿ƒ»»«≈«»

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰ e¯ÊÁÈ122ÔÎÂ .123˙BÏBÚ ‡È·‰ Ì‡124 «¿¿«»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ
Ôc‚k ÏÎ‡È - ¯OÚÓ ÈÓcÓ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ125. ¿«»«¬»ƒ¿≈«¬≈…«¿∆¿»

מ"ז.108) גם:109)שם, שם, שלפנינו במשנה
בחילופי  וראה איננה, נוסחאות בכמה אבל "ושפחות".

שלמה'. וב'מלאכת שם אותם 110)גרסאות ליקח שאין
לפי  מעשר, פ"ג בכסף למעלה ראה למאכל, ניתנים שאינם

כמו 111)ה"י. ומזיד, שוגג בין כאן חילקו לא שהרי
מפירושו  רבינו בו וחזר להלן. וראה הקודמות. במשניות

חדשים'. ב'תוספות וראה ב:112)למשנה, נו, קידושין
יחזרו  ואמאי, כנגדן. יאכל לקח אם (במשנתנו), מר "אמר
שם  בתוספתא שאמרו כמו (כלומר, התם כי למקומם, דמיו
בשוגג  בין מום, בעלת בהמה היתה "אם הט"ו: סוף פ"א
בין  טמאין, פירות היו אם למקומם. דמים יחזרו במזיד בין
בהגהות  ועיי"ש למקומם", דמים יחזרו במזיד בין בשוגג
מעשר  ב'ירושלמי' הוא וכן כשברח". שמואל אמר הגר"א)

ה"ג. שם שביד 114)הלוקח.113)שני המעשר, של
העבדים,115)המוכר. על המעות נתחללו שלא ואף

ועבדים  טמאה בהמה ש"הרי במזיד, המקח היה אם אפילו
מתחללין  שני מעשר מעות שאין יודע דאדם וקרקעות
מעות  על המוכר שביד המעות לחלל יכול הוא ואין עליהן",
מכלֿמקום  הי"א), פ"ד (למעלה ברשותו שאינן כיון שבידו
להקל  יבואו שלא כדי חכמים, אותו שקנסו כנגדן, אוכל
איש'. ה'חזון בשם שהעירונו מה ה"חֿט, בפ"ג וראה בכך.

שם.116) בהם.117)משנה, וכיוצא עבדים כגון
כנ"ל.118) במזיד, בין בשוגג בגמרא 119)בין זה אין

בידם, המעות כשאין ומדובר מדעתו. רבינו והוסיפו שם,
ראשונה' 'משנה ועי' להחזיר, אותם כופים - בידם הן שאם
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ברחו.121)כנ"ל.120)שם. ולא בין 122)לפנינו
כנ"ל. טעות, מקח שהוא משום בשוגג, במזיד. ובין בשוגג
(שאוכל  דברח "וטעמא ב: נו, בקידושין אמרו ובמזיד,
ונקנסיה  למוכר. קנסינן ברח, לא הא המעות). כנגד הלוקח

כל  מסתברא וכו', בירושלים) כנגדן (שיאכל היכא ללוקח
זה  וכל קנסינן". התם, המעשר) (מעות איסורא דאיכא
פירות  לקח אם אבל וסיכה, ושתיה לאכילה חוץ כשהוציא
בהלכות  כנ"ל לירושלים, חוץ מעשר בכסף ובהמה
אותם  לקחת שאסור אלא לאכילה, ראויים שהם הקודמות,
לאכול  הלוקח את לחייב החמירו לא כנ"ל, אחרת, מסיבה
אם  וכן בשוגג, היה והמקח המוכר כשברח המעות, כנגד
למקומם, הדמים להחזיר אותו קנסו לא לפנינו, המוכר

במזיד. היה שם.123)כשהמקח "אין 124)משנה, שם:
יולדות, וקיני (כשנטהרו), זבות וקיני זבים קיני מביאין
כנגדם". יאכל הביא ואם שני, מעשר מדמי ואשמות חטאות
בני  שני או תורים שתי (הקינים) "הם שם: רבינו ופירש
אחד  והם בהם, חייבים הם והיולדות) (הזבים שאלו יונה,
בעליהם, אותם אוכלים אין אלו וכל לעולה. ואחד לחטאת
כן  וכמו החטאת, אוכלין והכהנים נשרפות, העולה אבל
קונים  שאין ביארנו, וכבר הכהנים, אותו אוכלין האשם
וכו'". ולשתיה לאכילה הראוי דבר אלא שני מעשר במעות
חטאות, בכלל הוא הרי חטאת, הוא התורים שאחד וכיון

"עולות". כאן כתב ולכן הוא, עולה כשברח 125)והשני
למקומם, הדמים יחזרו קיים, הוא אם אבל מת, או המוכר

כנ"ל.

.ÁÈÁ˜Ï126ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰iÁ127‰Ó‰·e ,128¯O·Ï »««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿«
‰Â‡z129‰Ê È¯‰ -130‰LÈ¯ÁÏ ¯BL ‰wL ÈÓk131, «¬»¬≈∆¿ƒ∆»»«¬ƒ»

‰˜ ‡ÏÂ132ÌÈÓÏL133Á˜Ï .134ÌÈÓÏLÏ ‰Ó‰a135 ¿…»»¿»ƒ»«¿≈»ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙M„˜ ‰pnÓ ‰Ú˜t - ÌeÓ da ÏÙÂ136, ¿»«»»¿»ƒ∆»¿À««¬≈

d˙B‡ ‰„BÙe137ÔÈ‡Â138Èt ÏÚ Û‡Â .¯OÚÓ ÌÈÓc‰ ∆»¿≈«»ƒ«¬≈¿««ƒ
ÔÎ139BÓˆÚÏ d‡„t Ì‡ ,140.LÓÁ ÛÈÒBÓ - ≈ƒ¿»»¿«¿ƒ…∆

מ"ד.126) מן 127)שם, בא אינו הקרבן כי אסור, "וזה
ומן  הבקר מן ב) א, (ויקרא יתברך השם למאמר החיה,

המשנה). (פירוש לשלמים.128)הצאן" הראויה תמימה
הי"ב).129) (למעלה כן לעשות פב,130)שאסור מנחות

רבה. בשם - שאין 131)א שכיון שני, מעשר בכסף
(וקדוש  לחולין" העור "יצא בו אמרו לא כן, לעשות
אלא  לחולין", העור "יצא אמרו שלא שני), מעשר בקדושת
מ"ג), (שם תאוה לבשר חיה או שלמים לזבחי בהמה בלוקח
כדין, שלא בלוקח אבל וכתורה, כדין עשה אלה שבשני
לבשר  ובהמה שלמים לזבחי חיה או לחרישה, שור כלוקח
וראה  לחולין", העור "יצא שלא חכמים קנסוהו תאוה,

שם. ראשונה' ו'משנה קנו".132)רדב"ז "ולא צ"ל אולי
שלמים".133) לזבחי "חיה על מוסב וזה שם. מנחות,
בכסף 134) שלקחן "שלמים ה"ב: סוף פ"ג שם 'ירושלמי'

רבינו  אותה ומפרש מעשר", קדושת מהן פקע מעשר,
ראה  שלמים, לעשותה מעשר מכסף חולין בהמת כשקנה

כדלהלן. כשהוממה, ומדובר לקח 135)להלן. כלומר,
קדושות: שתי עליה וחלו מעשר, מכסף חולין בהמת

שלמים. וקדושת מעשר אותה 136)קדושת קנה [שלא

לפדותה  דעת על לא אבל שלמים, להקריבה דעת על אלא
ממנה]. המעשר קדושת פקעה ולכן חולין, ולאכלה

שהוממו.137) שלמים כדין שלמים, שם:138)מקדושת
בכסף  שלקחן שלמים יוחנן, רבי בשם חייא רבי בא "רבי
המעות) =) חוזרין אין עוד ופדאן, הוממו שני מעשר
פוקעת  המעשר שקדושת שני", להיעשות שהיו לכמות

כנ"ל. פדיה, קודם אף מום, בה שנפל כלומר,139)לאחר
ולא  ראשון בהקדש אלא חומש מוסיפין שאין אףֿעלֿפי
לוי  בן יהושע כרבי ה"ד, ערכין מהל' (פ"ז שני בהקדש
השלמים  שקדושת לומר מקום והיה שם), ב'ירושלמי'
שני, כהקדש היא הרי המעשר, קדושת עם ביחד שחלה
נמצאת  פקעה, המעשר שקדושת שכיון קאֿמשמעֿלן
שם  הפנים' ב'מראה (ראה ראשון כהקדש השלמים קדושת

שלמים). מוסיף 140)ד"ה אינו לאחר, פודה אם אבל
שם. ערכין בהל' ראה חומש,

.ËÈÒÈt˙n‰141ÌÈÓÏLÏ ¯OÚÓ ˙BÚÓ142e˜ ‡Ï - ««¿ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ…»
ÌÈÓÏL143˙M„˜ ÏÚ ‰ÏÁ dÈ‡ ÌÈÓÏL ˙M„wL ; ¿»ƒ∆¿À«¿»ƒ≈»»»«¿À«

‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L ,¯OÚÓ144CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¬≈∆««¬≈»»«¿≈»ƒ
ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ÒÈt˙‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ145‡lL - ÌÈÓÏLÏ «ƒƒ¿ƒ««¬≈«¿»ƒ¿»ƒ∆…
ÌÈÓÏL e˜146. »¿»ƒ

יוחנן.141) כרבי ולא אמי ורבי אלעזר כרבי א. פב, מנחות
משנה'. ב'כסף שלמים.142)וראה לשם הקדישן כלומר,

שירצה.143) מה כל בהן לקנות שם.144)ויכול מנחות,
ממון  הן שני מעשר מעות שאף [ומכאן הי"ז . בפ"ג וראה
אלה]. רבינו דברי הביא לא - א ז, בפסחים והצל"ח גבוה,

נראה,145) ומכאן פדום. לא שעדיין הפירות כלומר,
כתב  וכן המעשר. קדושת את ומקלישה גורעת שהפדיה

ולקוח. ד"ה סוף ה"ב, פ"ד איש' ודוקא 146)ה'חזון
שקדושת  רוצה אינו שאז לשלמים, המעשר מעות כשהתפיס
בהמה  כשלוקח אבל השלמים, קנו לא ולכן תפקע, המעשר
שוב  המעשר, קדושת שפוקעת כיון לשלמים, מעשר, בכסף
אזי  מתפיס, שכשהוא ועוד, לחול. השלמים קדושת יכולה
ולכן  ייתכן, לא וזה זו, אחר זו לחול צריכות הקדושות שתי
ששתי  לשלמים, בהמה כשלוקח אבל השלמים, קנו לא

ברדב"ז. וראה השלמים. קנו אחת, בבת חלות הקדושות

.ÎÏÎB‡‰147ÔÈlÁ ˙¯B˙a ÈL ¯OÚÓ148elÙ‡ , »≈«¬≈≈ƒ¿«Àƒ¬ƒ
„ÈÊÓa149È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡ ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t Ì‡ : ¿≈ƒƒ≈««¬≈«¿»»«»»¿≈
ÌÈÓL150ÏÎ‡ ¯OÚÓ ÛÒk Ì‡Â ;151ÌÈÓ„ e¯ÊÁÈ - »«ƒ¿ƒ∆∆«¬≈»««¿¿»ƒ

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ ÌÓB˜ÓÏ152Ôc‚k ÏÎ‡È B‡ , ƒ¿»¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ…«¿∆¿»
ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏLe¯Èa153.ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ƒ»«ƒƒ≈»¿«¬ƒ∆«»ƒ

שם 147) ב'ירושלמי' הובאה ה"ט, פ"ג שני מעשר תוספתא
ה"א. לירושלים.148)פ"א חוץ 'ירושלמי'149)כלומר,

(שהאוכל  במעות כרבי הלכה חזקיה, בשם זריקא "רבי שם:
למקומן), דמים יחזרו מזיד, בין שוגג בין מעשר, מעות
מעשר, פירות (שהאוכל בפירות גמליאל בן שמעון וכרבן

לשמים). יצעק מזיד, בין שוגג ב'ירושלמי'150)בין
בספרים  הנוסחא וכן לשמים", "יצעק שם: ותוספתא
כתביֿיד  ובכמה קורקוס) (מהר"י רבינו בדברי מדוייקים
(כסףֿ הנכונה הגירסה היא וכך כפשוטה'). ('תוספתא
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ורוצה  רומי). בדפוס (וראה הראב"ד. הגיה וכן משנה),
לו, אין אחרת תקנה אבל לו, שימחול מהשי"ת יבקש לומר:
אכל, מעשר כסף ואם בעולם, אינם כבר הפירות שהרי

כדלהלן. קנסוהו, בעין, עדיין בכסף 151)שהמעות שקנה
יצאו  ולא חוב בכסף ששילם או חולין, בתורת ואכלם פירות
ובשני  שם). ה'ירושלמי' על הניר (ספר לחולין המעות
הראשון  שבאופן אלא בעולם, המעות ישנן הנ"ל האופנים
קנסוהו  ולפיכך נתחללו, לא - השני ובאופן נתחללו, -
ראה  במזיד, בין בשוגג בין ומדובר להלן. ראה  חכמים.

המעשר,152)למעלה. בכסף פירות שקנה באופן
לקדושת  שיחזרו א) כפול: קנס כאן יש המעות, שנתחללו
שני. כמעשר בירושלים ויאכלום שיעלום ב) שני; מעשר
הוא  שדין למעלה), (ראה נתחללו שלא בחוב, שילמם ואם
לירושלים. שיעלם אחד: קנס אלא כאן אין קודם, שהם

יכול".153) "אם בטעות: רומי, בדפוס

ה'תש"פ  כסלו כ"ג ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והלוקח 1) תגר. שאינו ממי לשלמים בהמה הלוקח יבאר

יין  לו שהיה מי כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי
שלקחו  צבי מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני מעשר של
כנגדו  אוכל להיות מעשר דינר והמניח ומת. מעשר בכסף
הפירות  ומשך מעשר של פירות הלוקח לחולין. שיצא עד
חולין  פירות לו שהיו מי שהוקרו. עד הסלע נתן ולא
מעשר  לחלל מותר אם ממנה. חוץ מעשר ומעות בירושלים
שהיו  וטהורים טמאים מעותיו. על או ע"ה פירות על שני

בירושלים. כאחד שותים או אוכלים

.‡‰Â‡z ¯O·Ï ‰iÁÂ ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a Á˜Bl‰2 «≈«¿≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬»
ÈnÓ3˜c˜„Ó BÈ‡Â ¯bz BÈ‡L4ÔÈlÁÏ ¯BÚ‰ ‡ˆÈ -5, ƒƒ∆≈«»¿≈¿«¿≈»»»¿Àƒ

¯Oa‰ ÈÓc ÏÚ ÔÈa¯Ó ¯BÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡6Ï·‡ . ¬ƒ»¿≈»¿Àƒ«¿≈«»»¬»
ÔÈlÁÏ ¯BÚ‰ ‡ˆÈ ‡Ï - ¯bz‰ ÔÓ Á˜Bl‰7. «≈«ƒ««»…»»»¿Àƒ

עשה.2) וכתורה "אמר 3)וכדין א: הלכה שם ירושלמי
לחולין) והקנקן העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי
חושב  אינו כי בסחורה, יודע (שאינו הדיוט המוכר כשהיה
העור  על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא  שמכר,
מעשר  במעות קנאם שלא לפי לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן.
הבשר  דמי שיודע (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני).
(ולא  עצמו בפני וזה עצמו בפני זה כמוכר נעשה והעור),

לחולין)". העור.4)יצאו על מקפיד אינו כלומר,
לפי 5) בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין כלומר,

כמתנה  הוא שהרי שני, מעשר בקדושת כלל נתקדש שלא
העור  ודין כך, על מקפיד המוכר שאין הלוקח, בידי

סתומות. חביות כדין הבהמה, לגוף שנבלעים 6)המחובר
הבשר. בדמי העור וקרקעות 7)דמי עבדים כלוקח ודינו

טמאה. ובהמה

.·˙BÓe˙Ò ÔÈÈ Èck Á˜Bl‰ ÔÎÂ8Ìk¯cL ÌB˜nÓ ¿≈«≈««≈«ƒ¿ƒ»∆«¿»
˙BÓe˙Ò ¯În‰Ï9Ô˜w‰ ‡ˆÈ - ¯bz BÈ‡L ÈnÓ ¿ƒ»≈¿ƒƒ∆≈«»»»««¿«

ÔÈlÁÏ10CÎÈÙÏ .11CÈ¯ˆ12ÈL‡¯ ÁzÙÏ ¯ÎBn‰ ¿Àƒ¿ƒ»»ƒ«≈ƒ¿…«»≈
ÌÈck‰13ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,14‰ˆ¯ Ì‡Â .15 ««ƒ¿≈∆…≈≈««¿«¿Àƒ¿ƒ»»

‰cÓa ¯kÓÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï16Ô˜w‰ ‡ˆÈ - ¿«¿ƒ««¿¿ƒ¿…¿ƒ»»»««¿«
ÔÈlÁÏ17. ¿Àƒ

לחולין.8) הקנקן יצא לא פתוחות, הלוקח 9)אבל אבל
לחולין. הקנקן יצא לא פתוחות, להימכר שדרכם במקום

שבתוכו.10) היין אגב בחינם ונותנו עליו, מקפיד אינו שאז
ומכר 11) תגר, אינו המוכר שאם שאמרנו לפי כלומר,

הקנקנים  יצאו סתומות, להימכר שדרכם ובמקום סתומות
שאמרו:12)לחולין. הלל כבית יג. משנה ג פרק שם

שמאי  כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח), "מפתח
היין. את לערות גם שדרכה 13)שהצריכו במקום ומדובר

הוא  פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר
בכסף  משלם והלוקח עליהם, מקפיד שהוא דעתו מגלה

הכדים. עבור גם שיתרבה 14)המעשר כדי זה וכל
שהוא  ונראה הקנקן, כנגד בקדושה יאכל שהרי המעשר,
בפני  העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין

לחולין. יצא שלא כדי תגר.15)עצמו, שאינו המוכר
להונות 16) יבוא שלא כדי בדיוק, היין את למדוד כלומר,

פחות  לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את
עבורו. משלם שהוא ממה פותח 17)יין שהוא פי על אף

אין  זה שבנידון היין, את למדוד כדי הכדים ראשי את
הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך הוכחה הכדים ראשי פתיחת

.‚˙BÁe˙t ÔÁ˜Ï18˙BÓe˙Ò B‡19Ôk¯cL ÌB˜Óa ¿»»¿¿¿»∆«¿»
˙BÁe˙t ¯În‰Ï20˜c˜„nL ¯bz‰ ÔÓ Á˜lL B‡ , ¿ƒ»≈¿∆»«ƒ««»∆¿«¿≈

ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡Ï - B˙¯ÈÎÓa21ÌÈ‡z ÈlÒ Á˜Ï . ƒ¿ƒ»…»»««¿«¿Àƒ»««≈¿≈ƒ
ÈÏk‰ ÌÚ ÌÈ·ÚÂ22ÔÈlÁÏ ÈÏk‰ ÈÓ„ e‡ˆÈ ‡Ï -23. «¬»ƒƒ«¿ƒ…»¿¿≈«¿ƒ¿Àƒ

לחוד.18) הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
בפני 20) אחד כל שמוכרין הוכחה היא פתוחות, שמכירתן

עבור 21)עצמו. גם המעשר בכסף הלוקח ששילם ונמצא
בירושלים. כנגדו לאכול וצריך שמניחים 22)הקנקן,

בתוכו. אף 23)הסלים עצמו בפני הכלי הוא מוכר שוודאי
הסלים  אבל פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי תגר, אינו אם

תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו

.„Ô˙tÏ˜ e‡ˆÈ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ Á˜Ï»«¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆»¿¿ƒ»»
ÔÈlÁÏ24Ï˙BÁ Á˜Ï .25Ï˙BÁ‰ ‡ˆÈ - ÌÈ¯Óz ÏL ¿Àƒ»«»∆¿»ƒ»»«»
ÔÈlÁÏ26˙BÒe¯c Ì‡ ,ÌÈ¯Óz ÏL ‰t˜ .27e‡ˆÈ - ¿ÀƒÀ»∆¿»ƒƒ¿»¿

˙Btw‰28ÔÈlÁÏ29ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,30. «À¿Àƒ¿ƒ»…»¿¿Àƒ

תגר.24) הוא אם אף עליהם, מקפיד המוכר אין שוודאי
כסלי 26)סל.25) הוא והרי עליו, מקפיד המוכר שאין

וענבים. מחמת 27)תאנים לקופה מחוברות הן שאז
לו. וצריכות בלשון 28)דריכתן, וסיים יחיד בלשון פתח

מקפיד 29)רבים. המוכר ואין לתמרים, הקופות שטפלות
בסוף 30)עליהן. הנזכר התאנים סלי של הכלי כדין ודינן

הקודמת. ההלכה

.‰ÔÈÈ BÏ ‰È‰L ÈÓ31ÈL ¯OÚÓ ÏL32ÏÈ‡L‰Â , ƒ∆»»«ƒ∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
¯OÚÓ B˙B‡Ï ÂÈp˜˜33Ì‰Èt ˙‡ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ ,34 «¿«»¿«¬≈««ƒ∆»«∆ƒ∆

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï -35ÔÈi‰ Òk .36ÔÎB˙Ï …»»«¬≈∆««¿«ƒ»«««ƒ¿»
Ì˙Ò37¯OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡¯˜ Ì‡ ,38Ì˙Ò ‡lL „Ú ¿»ƒ»»≈¿»»«¬≈«∆…»«
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ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï - Ì‰Èt ˙‡39Ì‡Â ; ∆ƒ∆…»»«¬≈∆««¿«ƒ¿ƒ
¯OÚÓ ‰˜ - ¯OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡¯˜ Ô‰Èt Ì˙qMÓƒ∆»«ƒ∆»»≈¿»»«¬≈»»«¬≈

Ô˜w‰ ˙‡40ÔÈlÁ ˙ÈÚÈ·¯ Ô˜w‰ CB˙Ï „È˜Ù‰ .41B‡ , ∆««¿«ƒ¿ƒ¿««¿«¿ƒƒÀƒ
ÒkL42ÔÓL ÔÎB˙Ï34¯Èˆ B‡ ıÓÁ B‡44ÏL L·„ B‡ ∆»«¿»∆∆…∆ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÈL ¯OÚÓ45ÔÈa ,46Ì˙qMÓ47‡lL „Ú ÔÈa «¬≈≈ƒ¿»≈ƒ∆»«≈«∆…
ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï - Ì˙Ò48. »«…»»«¬≈∆««¿«ƒ

יין.31) אחר.32)דווקא יין על שני מעשר שעשאו
שני.33) מעשר בהם להוליך מושאלים שהם במפורש אמר
אם 34) שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, של

הקנקנים. משאילם,35)ייפתחו רק שהוא שפירש כיוון
ואחר  קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי ועוד
הפרי  כנגד אלא פודה אינו שבוודאי לקליפתם, הכניסם כך

לגריעותא. תרתי כאן והרי יין 36)גרידא עתה שהוא
שני. ולא 37)מעשר הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני. למעשר טבול כשהוא כנסו אלא עדיין, שם לו קרא
אחר.38) יין היין 39)על צריך הסתימה שלאחר אף

מש  אלא שאינו פירש שלא ואף בכל לקנקן, הקנקנים, איל
מעשר  כמפריש הוא שהרי הקנקן את מעשר קנה לא זאת
לקליפתם. מכניסם כך ואחר קליפתם, בלי פירות

רמון 40) כמפריש הוא הרי לקנקן, היין שצריך שכיוון
הוא  פשוט אבל הקליפה. עם הפרי כל את שפודה בקליפתו,
שלאחר  אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס הקנקן שאין
מקליפות  הוא עדיף שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית

הפירות. מן יפריש 41)שנקלפו (שלבסוף טבל כלומר,
הוסיף  זו רביעית ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה
הקנקן, פי שסתם לאחר מעשר ועשאו שם קרא ואפילו יין,
טבל  יין רביעית לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא
המעשר. לגבי הקנקן בטל לא המעשר, מן חוץ

את 42) המעשר (שקנה אמורים דברים "במי שם: בתוספתא
ציר, של אבל כנ"ל) לקנקן, צריך (שהיין יין בשל הקנקן),
שלא  בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס, של חומץ, של

מעשר". קנה בלי 43)גפם "רימון אמרו: קח: בכתובות
קנקנים". בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר לא קליפתו

נזכר 44) ולא במעשר, כלל חייב ואינו דגים. שמן הוא
(תוספתא  שם א מפרק באשגרה אלא שם בתוספתא

זית. שמן בו שעירבו או שהוא 45)כפשוטה). פירש שלא
עדיין. שם קרא ולא הקנקנים שם.46)משאיל שקרא

הקנקנים.47) פי הצריך 48)את כיין אינם  אלו שכל
בקליפתו. פרי כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן,

.ÂBÁ˜lL È·ˆ49¯·wÈ - ˙ÓÂ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿ƒ∆¿»¿∆∆«¬≈»≈ƒ»≈
B¯BÚa50BËÁLe ÈÁ BÁ˜Ï .51‰Ê È¯‰ - ‡ÓËÂ ¿¿»«¿»¿ƒ¿»¬≈∆

e‡ÓËpL ˙B¯t ¯‡Lk ‰„tÈ52¯OÚÓ ¯Èc ÁÈpn‰ . ƒ»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿¿««ƒ«ƒ»«¬≈
Bc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÈL53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54, ≈ƒƒ¿≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ

‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa ‡ˆBÈ ¯Èc‰ ‰È‰Â55ÂÈÏÚ ÏÎ‡ , ¿»»«ƒ»≈¿∆¿ƒ»»»«»»
‰ÚÓ ¯OÚa56eÏÊe‰Â57È¯‰Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï ˙BÚn‰ ¿∆∆»»¿¿«»¿««¿««¬≈

‰ÚÓ ÌÈÚa¯‡a ‡ˆBÈ ¯Èc‰58ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -59 «ƒ»≈¿«¿»ƒ»»»ƒ∆¡…
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa ÂÈÏÚ60. »»¿∆¿ƒ»»¿««»≈≈¿Àƒ

- ÔÈÚÓ ¯OÚa ‡ˆBÈ ¯Èc‰ È¯‰Â ˙BÚn‰ e¯˜e‰¿«»«¬≈«ƒ»≈¿∆∆»ƒ
ÔÈÚÓ LÓÁa ÂÈÏÚ ÏÎB‡61.ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ≈»»¿»≈»ƒ¿««»≈≈¿Àƒ

תאווה.49) הקדשים 50)לבשר את פודין "שאין
פי  על ואף "קדש". קרוי שני ומעשר לכלבים", להאכילם
ממי  תאווה לבשר חיה שהלוקח א, בהלכה רבינו שכתב
כשרה  כשהיא אלא אינו זה לחולין, העור יצא תגר, שאינו
כשמת, אבל לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה,
ולכן  בעור, עיניו נתן כאילו זה הרי לאכילה, ראוי שאינו

עורו. עם לקברו פודה 51)החמירו ואינו לאכילה, שראוי
שחוט. כשלקחו וחומר וקל לכלבים. שהם 52)להאכיל

מחלל 53)נפדים. בירושלים פירות שכשקונה כלומר,
הפירות. על שבדינר המעשר כשיאכל 54)מעות כלומר,

הדינר. כל של בשוויו עשרים 55)פירות היו כלומר,
בדינר. חולין.56)מעות וחציו מעשר הדינר חצי ונמצא

אכל  אם אבל הדינר, של חציו כנגד אלא אכל כשלא ודווקא
כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב נתחלל, הרי כולו, כנגד

ששם 57) ולפי וכו'". אחר למקום "והלך שם: במשנה
רבינו  דברי ואילו לירושלים, וחוץ חולין של באיסור מדובר
זו  בבא השמיט ולפיכך בירושלים, שני מעשר של בדינר

ירושלים. לחומת חוץ להוציאו אסור והשאלה 58)שהרי
וכפי  בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק יאכל אם היא

עליו שחלל לפני שווה שיאכל שהיה או המעשר, פירות את
המעשר  ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי מעות, כ' כנגד

חולין.59)נפסד. בתורת מעשר מוציא יהא כן לא שאם
אחר 60) הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין שכשם

הפדייה. "צריך",61)זמן רבינו כתב לא וכאן יותר, ולא
מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון

מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז

.ÊÁ˜Bl‰62˙B¯t63CLÓe ,¯OÚÓ ÛÒk ÏL ÚÏÒa «≈«≈¿∆«∆∆∆«¬≈»«
˙B¯t‰64‰ ‡ÏÂÚÏq‰ ÔzÏ ˜ÈtÒ65e¯˜e‰L „Ú «≈¿…ƒ¿ƒƒ≈«∆««∆¿

ÚÏÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈzLa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰«≈¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆«
„·Ïa66˙È˙a - BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ«

‰B˜ ÛÒk‰67¯OÚnÏ ¯ÎO‰Â ,68. «∆∆∆¿«»»««¬≈

בירושלים.62) בלוקח דעת 63)והמדובר על חולין של
שבידו. שני מעשר של סלע עליהם לא 64)לחלל ואילו

כדין  במשיכה אותם קונה היה לחלל, דעת על משך
דעת  על שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין
הכסף. בנתינת אלא החילול, לגבי נגמר הקניין אין לפדות,

בקדושת 65) הפירות אז ונתפסו מייד, הסלע נתן ואילו
שני. למעשר נתייקרו נתייקרו, שאם ספק כל אין המעשר,

מקח 66) דין שגבי לפי בלבד, סלע למוכר נותן כלומר,
ובזה  המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר,
שהם  פי על אף הפירות, כל על הסלע קדושת נתפסה
אין  המעשר קדושת שלגבי לפי סלעים, שני עתה שווים

בכסף. אלא נגמר, המחלל) (שהוא קידושין 67)המקח
כמותו. והלכה גבוה, ממון שני שמעשר מאיר לרבי נד:

נתפסים 68) סלעים, שני עתה ששווים הפירות, כל כלומר,
המעשר. בקדושת

.ÁÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ˙B¯t CLÓ»«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈
BÈ‡ - ÚÏÒa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰ eÏÊe‰L „Ú ˙BÚn‰«»«∆¿«≈¿»¿¿∆«≈

Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ69ÚÏÒ ‡l‡ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ «¿ƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«
˙Á‡70ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰iL ÚÏÒ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓe ,71Ô˙BÂ ««ƒ»∆»∆«¿ƒ»ƒ«Àƒ¿≈
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¯ÎBnÏ72ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â .73‰Ê È¯‰ - «≈¿ƒ»»«≈«»»∆¬≈∆
ÏL ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰iL ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ74 À»ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc75BÏ Ô˙ .76˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ ¿«»«∆«∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó - ÌÈzLa e„ÓÚL „Ú ˙B¯t‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿«ƒ«∆»»

‰„t77Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,78. »»¿«ƒ≈≈∆

עליהם.69) מחלל אינו בשעת 70)כלומר, עתה, שהרי
אחד. סלע אלא שווים הפירות אין לא 71)החילול אבל

אחד  סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי המעשר, מן
ששוויו  מעשר ולא חולין לקבל צריך המוכר והרי בלבד,

חולין. של משוויו וממכר 72)פחות מקח לעניין שהרי
סלעים. שני שווים היו ואז במשיכה, אבל 73)קנה

יכול  אינו דמאי, של שני מעשר בקדושת הנזהר לחבר
שנתחייב. כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור

וחזקתו 74) המכשול, בזה ברוב נופל הארץ שעם "לפי
[כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי, משמש שהוא
שהוא  וכיוון מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל אינו
לו  נמציא אם כלום בכך אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין
אלא  הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא דמאי]". מעות

במעות. לא אבל עצמן, לא,75)בפירות וודאי של אבל
הארץ. לעם וודאי של שני מעשר מעות מוסרין שאין לפי

למוכר.76) כי 77)הלוקח למעשר, השכר כלומר,
מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע, אז שווים שהיו הפירות
בו. לחזור המוכר שיכול אף משיכתו, היא מעשר שפדיית

כמו 78) היא ההלכה הרי הפירות, קניין לעניין כלומר,
ואם  במשיכה, אלא נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין
את  ללוקח לו מחזיר שפרע", "מי לקבל רוצה המוכר
של  בשווי מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע
הממון  בקנייני קשור המעשר פדיון שאין סלעים, שני

הרגילים.

.Ë˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ÏL ÌÈzL ÌÈÚÏÒ BÏ Ô˙»«¿»ƒ¿«ƒ∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó - ÚÏÒa ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁL „Ú ˙B¯t‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿¿∆««∆»»

‰„t79t - ÈL ¯OÚn‰L .Ì‰ÈÈa ÔÈc‰ ˙cÓe ,B˙i„ »»ƒ««ƒ≈≈∆∆««¬≈≈ƒ¿ƒ»
B˙ÎÈLÓ ‡È‰80. ƒ¿ƒ»

שווים 79) שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד מעשר, פירות הם אחד, סלע

המשיכה 80) כמו קונה, שני במעשר הכסף נתינת כלומר:
בחולין.

.È˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÈlÁ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»≈Àƒƒ»«ƒ¿»¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÈL ¯OÚÓ81˙BÚn‰ È¯‰ :¯ÓB‡ - «¬≈≈ƒƒ»«ƒ≈¬≈«»

ÌL ÌÏÎ‡ÈÂ ;el‡‰ ˙B¯t‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ Ì‰‰82 »≈¿À»ƒ««≈»≈¿…¿≈»
ÔÓB˜Óa ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ e‡ˆÈÂ ,‰¯‰Ëa83. ¿»√»¿≈¿»«»¿Àƒƒ¿»

ופירש 81) במדינה". ומעות בירושלים "פירות במשנה:
ארץ  ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו

מירושלים". לבד אנו 83)בירושלים.82)ישראל שאין
בשעת  אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים

החילול.

.‡ÈBÏ LÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰»¿«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿≈
˙B¯t84¯ÓB‡ - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ85el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ : ≈ƒ»«ƒ≈¬≈«»»≈

eÏÚÈÂ ,ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ;Ì‰‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ«≈»≈¿≈¿«»¿Àƒ¿«¬
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰86˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L . «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ∆≈»ƒƒ¿

.ÏelÁ‰ ˙ÚLa „Á‡ ÌB˜Óa ˙B¯t‰Â ˙BÚn‰«»¿«≈¿»∆»ƒ¿««ƒ

הלכה 85)חולין.84) ד בפרק למעלה רבינו שכתב ומה
חולין  של פירות על שני מעשר מעות מחללין שאין ו,
מעשר  של המעות שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ
כן  ולמדו לירושלים, מחוץ חולין של הפירות וגם שני
את  ונתת וגו' המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי
מקום  בקירוב אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף
מעשר  מעות אם אבל מקום. בריחוק ולא (=בירושלים)
- לה מחוצה חולין שפירות פי על אף בירושלים, שני
מחוץ  שני מעשר המעות אם שמחללים כשם מחללים,

בירושלים. חולין ופירות כשפירות 86)לירושלים ודווקא
פירות  אם אבל בירושלים, שני מעשר מעות או חולין
מעות  על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני מעשר

לה. שמחוצה ולא שבירושלים חולין

.·ÈCÈ¯ˆÂ ÌÈÏLe¯Èa ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï87ÔÈlÁ ˙B¯t B¯·ÁÏ LÈÂ ,88ÔÏÎ‡Ï ‰ˆB¯L89 »∆¿≈«¬≈≈Àƒ∆∆¿»¿»

ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡ -≈«¬≈¬≈«»»≈¿À»ƒ«
ÛÒÎa ˙BÁe˜Ï ˙B¯t‰ Ì˙B‡ e‡ˆÓÂ .EÈ˙B¯t≈∆¿ƒ¿¿»«≈¿¿∆∆

‰¯‰Ëa B¯·Á Ì˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ,¯OÚÓ90„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ «¬≈¿…«»¬≈¿»√»¿…ƒ¿ƒ
ÌeÏk91.ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ , ¿¿≈¿«»¿Àƒ

שאסור 87) וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם לדברים
שני. מעשר מעות עבורם ובין 88)להוציא בירושלים בין

לה. אחרים,89)מחוצה דברים בהם ולקנות למכרם ולא
שאינו  שני מעשר בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם

לאכילה. אלא מעשר 90)עומד בכסף שנקנו פירות כדין
שאף 91)שני. שני, מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

טבל  אם אלא שני, במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי על
שני. מעשר לשם

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na92ÏÚa B¯·Á ‰È‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬≈««
¯·Á ˙B¯t‰93ÈL ¯OÚÓ ÏL ˙B¯t ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡L ; «≈»≈∆≈¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

¯·ÁÏ ‡l‡ È‡cÂ ÏL94CÎÈÙÏ .95ÏL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆««∆»¿»≈¿ƒ»ƒ»«»∆
ı¯‡‰ ÌÚÏ Û‡ Ôk ¯ÓB‡ - È‡Óc96ÏlÁÏ ¯zÓe . ¿«≈≈«¿«»»∆À»¿«≈

ÈL ¯OÚÓ97˙B¯t ÏÚ98ÂÈ˙BÚÓ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÌÚ99, «¬≈≈ƒ«≈«»»∆¿«¿»
Ì‰ ÈL ¯OÚÓ ÏL ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â100. ¿≈¿ƒ»∆∆»∆«¬≈≈ƒ≈

של 92) חולין פירות על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו
של 93)חבירו. שני במעשר ליתן אסור הארץ לעם אבל
טומאה.94)וודאי. בחזקת שהוא הארץ, לעם לא אבל

של 95) כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא לפי
וודאי. פירותיו.96)מעשר על מחלל פירות 97)כלומר,

דמאי. של שני מעשר ד 98)ומעות פרק למעלה ראה
ב פירות.הלכה על פירות מחללים רבינו שלדעת

(מעות 99) מחללין אומרים, היו "בראשונה שם: במשנה
על  אף לומר, חזרו הארץ. עם פירות על דמאי) מעשר של

קודש".100)מעותיו". פודה קודש "ואין

.„ÈBc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ¯OÚÓ ÏL ¯Èc ÁÈpn‰101 ««ƒ«ƒ»∆«¬≈ƒ¿≈¿∆¿
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‡l‡ epnÓ ¯‡L ‡lL „Ú ÂÈÏÚ ÏÎ‡L ÔÂÈk - CÏB‰Â¿≈≈»∆»«»»«∆…ƒ¿«ƒ∆∆»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»»»¿Àƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

È‡Óc ÏLa102„Ú ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏLa Ï·‡ ; ¿∆¿«¬»¿∆««…»»¿Àƒ«
ÔÈÙÈÒBnL ¯Á‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt epnÓ ¯‡MiL∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ»∆¿»««∆ƒƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt epnÓ ¯‡LpL ÔB‚k ,LÓÁ‰ ˙‡∆«…∆¿∆ƒ¿«ƒ∆»≈«¿»»

‰Ëe¯t ‰ÂL ÈLÓÁ103. À¿≈»∆¿»

שם.101) ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו כלומר,
חומש.102) עליו מוסיף בו 103)שאינו יש אם אבל

פירות  עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה חומשי ארבעה
שהוא  מלבר, חומש עליו מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי

שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי מלגיו, רובע

.ÂËÔÈ˙BL B‡ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÔÈ¯B‰Ëe ÔÈ‡ÓË104 ¿≈ƒ¿ƒ∆»¿ƒƒ
ÔÈÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯B‰h‰ eˆ¯Â ,ÌÈÏLe¯Èa „Á‡k¿∆»ƒ»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ ÔÈÁÈpÓ - Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»∆«ƒƒ∆«∆«¬≈≈ƒ
BÊ ÚÏÒ - ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡ ÌÈ¯B‰h‰L Ïk :ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ…∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«
e˙LÂ eÏÎ‡ È¯‰L ,ÔÈlÁÏ ÚÏq‰ ‡ˆ˙Â .ÂÈÏÚ ÏlÁÓ¿À»»»¿≈≈«∆«¿Àƒ∆¬≈»¿¿»

‰¯‰Ëa dÈÂLa105ÌÈ‡Óh‰ eÚbÈ ‡lL „·Ï·e . ¿»¿»¿»√»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿≈ƒ
.e‰e‡nËÈ ‡lL ,ÏÎ‡na¿«¬»∆…¿«¿

מקבל 104) שאינו חרס, של בכד כשהמעשר המדובר
שמטמאים  זבים היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה
מערה  מהם אחד וכל מת. טמאי אלא בהיסט חרס כלי גם
אל  הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי אל מהכד
או  אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי
ביחד  לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים אינם

טמאים]. חולין וזה טהור, שני מעשר [מכאן 105)זה
שאם  טמאים, פירות על שני מעשר של מעות חילל שאם
מעשר  כדין באכילה, אסורים יהיו מעשר בקדושת יתפשו
טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה הרי - טמא שני

למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) להאכל, דינו והיכן קודש, הוא רבעי שנטע יבאר

ואם  מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים
כרם  מעלים יום שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין
רבעי  נטע לו שהיה מי אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי
לערלה  ר"ה הוא אימתי הערלה. בשני או השמיטה בשנת
אם  והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי ולרבעי,

וברבעי. בערלה מותרין

.‡ÈÚ·¯ ÚË2‰M·e :¯Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È¯‰ - ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ

ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚ·Ï4ÈL ¯OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈
‡È¯eÒa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ

‡È¯eÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ·¯ ÚË·e . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»
‰¯Bza BÈc L¯t˙ ‡lL L„˜ EÏ ÔÈ‡L ;eÈ‰È BÏƒ¿∆≈¿…∆∆…ƒ¿»≈ƒ«»

‡e‰L ÈÓÏ8ÈÚ·¯ ÚËpÓ ıeÁ9. ¿ƒ∆ƒ∆«¿»ƒ

לה.2) ובברכות א). משנה פ"א (פרה שנים ארבע בת נטיעה
וחד  רבעי, כרם תני חד ברבי: שמעון ורבי חייא "רבי אמרו:

ופסק  רש"י) - רבעי בתורת האילן פירות (כל רבעי נטע תני
הפנים  במראה וראה רבעי". "נטע כמאןֿדאמר רבינו

חייא. רבי ד"ה פ"ו ראש פרשת 3)לברכות, בספרי הוא כן
ב. משנה פ"ה שני במעשר וראה י), ה, (לבמדבר נשא

ג 4) פרשה קדושים פרשת ובספרא שם, בספרי הוא כן
קיט. עשה המצוות, בספר וראה ט. פ"ב 5)הלכה למעלה

שם. בספרי הוא כן א. הלכה 6)הלכה פ"א למעלה ראה
הלכה 7)יד. פ"ז פאה (ירושלמי שני למעשר הוקש שהרי

ב). הלכה פ"ה שני ומעשר צריך 8)ה, שהוא למי כלומר,
ספרי,9)להנתן. "ולשון רבינו: כתב שם, המצוות בספר

ונתנם  הקדשים כל הכתוב משך יהיו, לו קדשיו את ואיש
ומעשר  ופסח ושלמים תודה אלא מהם שייר ולא לכהן,

לבעלים". שיהיו רבעי, ונטע שני ומעשר בהמה

.·¯OÚÓk ,e‰„Bt - ÈÚ·¯ ÚË ˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿«¬≈
ÈL10LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ e‰„t Ì‡Â .11ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ…∆¿≈
ÔÈ„Bt12:¯Ó‡pL ;¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ƒ«∆«ƒ«¿«««¬≈∆∆¡«

ÔÈ‡Â .‰‡e·z ‰OÚiL „Ú - B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»«∆≈»∆¿»¿≈
¯aÁÓa B˙B‡ ÔÈ„Bt13ÈL ¯OÚÓk ,14‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿À»¿«¬≈≈ƒ«¬≈

dB·b ÔBÓÓ15¯OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆
‰zÓa18¯Òa B˙ Ì‡ ‡l‡ ,19ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BÈ„Â . ¿«»»∆»ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿»«¿»ƒ

¯OÚÓk - ‰i„Ùe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ -20. ¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿«¬≈

שם.10) כביתֿהלל 11)ספרי ג, משנה פ"ה שני מעשר
א. הלכה בפ"ה למעלה וראה כביתֿשמאי. ספרא 12)ולא

תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י: הלכה שם
לעונת  שיבוא עד הרבעי את פודין אין אמרו מכאן
גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ"ב למעלה וראה המעשרות".
ואין  פודה, אתה פרי "תני, א: פרק סוף ערלה ובירושלמי
שאין  ענבים הם ובוסר פגים". ולא בוסר לא פודה אתה
'תוספות  - שם (למעלה מבחוץ נראה שלהם החרצן
זמן  כל או דבריו). בסוף ה משנה שם, שני מעשר יוםֿטוב'
בפ"ה  וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא

יד). הלכה כלאים פ"ה 13)מהלכות שני מעשר תוספתא
שאין  וביתֿהלל), (ביתֿשמאי מודים "הכל יט: הלכה סוף
בירושלמי  משמע וכן לקרקע". במחובר רבעי) (נטע פודין

ב. הלכה פ"א 14)שם בתרומות כמפורש במחובר, שאינו
בדיעבד  אפילו כן, ואם ד. משנה פ"ב ובביכורים ה, משנה
ה. משנה שם שני במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי, אינו

כביתֿהלל.15) שם, הלכה 16)מע"ש פ"ג למעלה ראה
גבוה.17)יז. ממון שהוא לפי למעלה 18)כלומר, ראה

שלו 19)שם. רבעי נטע הפודה שמע, "תא נד: בקידושין
מני, במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, עליו מוסיף
מי  הוא), גבוה ממון שני מעשר (הסובר, מאיר רבי אילימא
ממעשר, קודש קודש גמרי והא (במתנה), ליה יהיה מצי
דיהיב  כגון עסקינן, במאי והכא מאיר, רבי לעולם וכו'.
- הפרח שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
גדול  שהוא בוסר אבל פרי, אינו סמדר שרק הרי רש"י)".
והספרא  הירושלמי על סמך ורבינו פרי. הוא הרי מסמדר
מאירי  ועיין וצ"ע. יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו
וחזוןֿאיש. ובכסףֿמשנה (862 (עמ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי
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.‚‰„Bt‰Â21ÌÈ·Ú e‰„Bt ‰ˆ¯ - ÈÚ·¯ Ì¯k22‰ˆ¯ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .ÔÈÈ e‰„Bt23Ï·‡ .24ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ¯‡L ≈«ƒ¿≈«≈ƒ¬»¿»«≈≈

Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני מעשר כבית22ֿ)תוספתא ולא כביתֿהלל,
שומת  שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין שמאי,
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים

כפשוטה. מזיתים,23)בתוספתא לעשות מותר שהרי
ג. משנה פי"א בתרומות כמפורש שם.24)שמן, תרומות

של 25) אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור
שני, מעשר של או ב) הלכה תרומות מהלכות (פי"א תרומה
חלב  כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן
וחייב  ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב וקראו
בין  משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה
ולמדו  שם). המשנה (פירוש שני" מעשר או תרומה שיהיו

כנ"ל. בגזירהֿשוה, שני ממעשר רבעי נטע

.„ÈÚ·¯ Ì¯k26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ -27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
Ë¯t ‡ÏÂ29˙BÏÏBÚ ‡ÏÂ30epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿…≈¿≈«¿ƒƒƒ∆

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z31¯OÚnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»««¿¿≈∆≈«¿ƒƒƒ«¬≈
ÈL32eÏÚÈÂ ‰cÙ B‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ Blk ‡l‡ ; ≈ƒ∆»À∆ƒ»«ƒƒ¿∆¿«¬

.¯OÚÓk ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÌÈÓc‰«»ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈

ולא 26) כביתֿהלל ו, משנה פ"ז ופאה שם, שני מעשר
עניים.27)כביתֿשמאי. מתנות מהלכות בפ"ה ראה

פ"א.28) שם טו.29)ראה הלכה פ"ד שם 30)שם
ארבע  ישנן שבכרם מפני רבעי", "כרם רבינו ונקט יז. הלכה

ז. הלכה פ"א שם ראה לעניים, אלו "לפי 31)מתנות
שם  בירושלמי וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון שהוא
(לכרם  לו יש אומרים "ביתֿשמאי ובמשנה: ב, הלכה סוף
הלל  ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש פרט רבעי)
אלא  במשנה נזכר שלא ואףֿעלֿפי לגת". כולו אומרים,
ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט פטור רבעי שכרם
שני  כמעשר המתנות מכל שפטור משמע לגת", "כולו

שם). לפאה שם, אנשי בשבלים 32)(תוספות שהקדימו
לתרומות  בר"ש ראה המעשרות, ומן התרומות מן שפטור

ה. משנה פ"א

.‰ÌÈ·Ú33·¯ Ì¯k ÏLÈÚ34ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ -35, ¬»ƒ∆∆∆¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈÏBÚ eÈ‰iL36È„k ,„ˆ ÏÎÏ ÌBÈ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ«¬«¿»«¿≈

¯hÚÏ37˙B¯Ùa ÌÈÏLe¯È È˜eL38˙Èa ·¯ÁMÓe . ¿«≈≈¿»«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
Lc˜n‰39Ïk ¯‡Le .‰ÓBÁÏ CeÓÒ elÙ‡ ‰cÙ - «ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ»«»¿»»
˙B¯t‰40CeÓÒ ÔÈcÙ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa elÙ‡ - «≈¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.‰ÓBÁÏ«»

רבינו 33) והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב, משנה שם
בסוף  להלן ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני "ענבים",

שני,34)ההלכה. במעשר ולא ברבעי אלא התקינו לא
ההלכה. בסוף להלן רבעי 35)ראה כרם "והא ה: בביצה

רש"י)". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה דרבנן
במעות.36) יפדם ולא עצמם, ותוספתא 37)הפירות שם.

שם. שני החנויות 38)מעשר לבעלי אותם ימכרו כלומר,

אסור  שני שמעשר ואףֿעלֿפי בשוק. אותם ימכרו והם
(וכן  לרבעי והואֿהדין יז) הלכה פ"ג (למעלה במכירה
במשנה  וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש
אבל  בקדושתם, למכרם אלא אינו זה כל - שם) ראשונה
ראה  מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם
עיטור  ומשום דרבנן". - לקלוט ש"מחיצה נג: מציעא בבבא
כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי

שם. רע"ב לא 39)ועיין - האויבים ביד ניתנה והעיר
במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו
סמוך  נפדה שיהא התקינו (בירושלים) הפירות "ומשרבו
צורך  שאין לקדמותו, הדין את החזירו (כלומר, לחומה
אומר, יוסי רבי וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות
רבינו  והביא וכו'". הזה התנאי היה המקדש בית משחרב
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי והשמיט יוסי כרבי
כרם. ד"ה ב הלכה שם לירושלמי הפנים ומראה שם,

האילן,40) כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ"ה (שם בתוספתא
רבעי  נטע האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה זה הרי
לענבים, הפירות שאר בין החילוק וטעם שני". כמעשר
עושין  היו בראשונה הילא, רב "אמר שם: בירושלמי מצאנו
שיהו  התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין
הרי  וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים (הענבים) עולין
כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט
התקינו  שלא ומה הפירות. בשאר ולא בענבים אלא זה אין
עומדים  שסתמם שענבים מפני הוא, שני, במעשר גם כן
אלא  לכתחילה, ומעשרות, תרומות מהם מפרישים אין ליין,
פ"ה  למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר
שוקי  עיטור ואין יח). ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות

שם. לביצה צל"ח ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים

.Â„ˆÈk41Ïq‰ ˙‡ ÁÈpÓ ?ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ„Bt42Èt ÏÚ ≈«ƒ∆«¿»ƒ«ƒ«∆«««ƒ
‰LÏL43ÔÈ„ÓB‡Â ,44‰nk45BÏ ˙BcÙÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ¿»¿¿ƒ«»»»∆ƒ¿
ÚÏÒa46ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B‡ÈˆÈ ‡ÈˆBiL ˙Ó ÏÚ ¿∆««¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙‡ ÔÈ·ˆBwL ¯Á‡Â .B˙ÈaÓ ÌÈÏÚBt‰Â ÌÈ¯nÁ‰Â¿««»ƒ¿«¬ƒƒ≈¿««∆¿ƒ∆
¯ÚM‰47Ë˜Ïp‰ Ïk :¯ÓB‡Â ˙BÚn‰ ˙‡ ÁÈpÓ , ««««ƒ«∆«»¿≈»«ƒ¿»
‰fÓ48el‡ ˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ49ÌÈlÒ CÎÂ Ck ¯ÚMÓ ƒ∆¿À»««»≈ƒ««»»»«ƒ
ÚÏÒa50˙ÈÚÈ·M·e .51e‰„Bt52BÈÂLa53ÌL ÔÈ‡L , ¿∆««¿ƒƒ≈¿»¿∆≈»

ÌÈÏÚBt ‡ÏÂ ÌÈ¯ÓBL ‡Ï54Ì‡Â .55¯˜Ù‰ ‰È‰56- …¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ»»∆¿≈
.„·Ïa ‰ËÈ˜Ï ¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡≈∆»¿«¿ƒ»ƒ¿«

ד.41) משנה כדלהלן.42)שם בו, לשער רבעי, פירות עם
אם  שוה, הוא כמה פי על ומשערים ריק, סל מפרשים ויש

ישראל). (תפארת מלא בשומא.43)הוא הבקיאים אנשים,
ואחד  תגרים שלשה על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש
הלכה  פ"ד למעלה ראה שני, במעשר שאמרו כמו וכו', גוי
ידועים  הפירות דמי אם בין רבינו חלק ולא קורקוס). (ר"י כ
שני. מעשר לענין שם למעלה שחילק כמו ידועים, אינם או
אותו  מפרישין שאין כיון שני שמעשר הוא, הדבר וטעם
פני  ראה אלאֿאםֿכן חל חיובו אין בתלוש ואף במחובר,
והפועלים, החמרים השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית,
נטע  פירות אבל כב, הלכה שם המעשר, חשבון על אינם
על  ההוצאות אין באילן מחוברים בעודם שקדושים רבעי,
(ראה  כדלהלן הפירות, חשבון על אלא המלקט, חשבון
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ומה  ראשונה). ומשנה יוםֿטוב תוספות קורקוס, בר"י
שאין  שני ומעשר רבעי "נטע ב.): (סנהדרין במשנה שאמרו
אלא  ידועים") דמיו "אין =) הזה התנאי אין - ידועים" דמיו
ד"ה  יד: שם תוספות (ועיין רבעי בנטע ולא שני, במעשר
דמיו" "שאין שאמרו: המשנה לשון מוכיח וכן נטע).
גרס  ב. שם ורש"י דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון

דמיהן". שם 44)"שאין ובמשנה "ואומרין", רומי: בדפוס
שם. ראשונה" ב"משנה ראה כמה 45)"ואומר". כלומר,

פירות. עם את 46)סלים פודה אדם היה אלו כלומר,
את  עליהם שהוציאו לפני מחוברים, כשהם הפירות
עם  בהתחשב פודה, היה פירות כמה דלהלן, ההוצאות

(שם). להוציא שעליו הפירות 47)ההוצאות כמות כלומר,
אחד. סלע זו.48)עבור שם:49)משדה במשנה

לכל 50)"האלו". כן אחד, לסלע מתחילה שאמדו כפי
שישנם. הסלים כמספר וסלע, ה,51)סלע משנה שם

שם). המשנה (פירוש נשמרת ואינה נעבדת אינה שהארץ
הפירות,52) של הרביעית השנה חלה אם הרבעי, נטע את

הנ"ל.53)בשביעית. ההוצאות ניכוי בלי כלומר,
השנים,54) כל שקוצרין כדרך בשביעית קוצרין אין שהרי

שמיטה  מהלכות (פ"ד ואוכל וחובט מעט מעט קוצר אלא
מלקט  אחד שכל לפי כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה
שם. ראשונה במשנה וראה שם). המשנה (פירוש לעצמו
נטע  שהרי הקדש, של בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן
בתוספתא  הוא וכן ב) הלכה (למעלה גבוה ממון הוא רבעי
להקדש  שהנוטע ז הלכה פ"ז שם ובירושלמי פ"ג, פאה
שומרי]. ד"ה פד. מנחות בתוספות וראה בשביעית. חייב

(לא 56)שם.55) השנים שבשאר רבעי פירות כלומר:
הפקר. שהיו השמיטה) בשנת

.ÊBÏ ‰È‰L ÈÓ57ÈÚ·¯ ÚË58‰hÓM‰ ˙La59„iL , ƒ∆»»∆«¿»ƒƒ¿««¿ƒ»∆«
‰ÂL Ïk‰60BiˆÏ CÈ¯ˆ -61‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a62È„k , «…»»»ƒ¿«¿¿¿¬»»¿≈

ecÙiL „Ú epnÓ eÏÎ‡È ‡ÏÂ Ba e¯ÈkiL63‰È‰ Ì‡Â .64 ∆«ƒ¿……¿ƒ∆«∆ƒ¿¿ƒ»»
‰Ï¯Ú ÈL CB˙a65ÌÈÒ¯Áa B˙B‡ ÔÈiˆÓ -66È„k , ¿¿≈»¿»¿«¿ƒ«¬»ƒ¿≈
epnÓ eL¯ÙiL67‡nL ,‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a Biˆ Ì‡L . ∆ƒ¿¿ƒ∆∆ƒƒ¿¿¿¬»»∆»

e¯¯t˙È68‡È‰L ,‡e‰ ¯eÓÁ ‰Ï¯Ú ¯eq‡L ;69‰¯eÒ‡ ƒ¿»¿∆ƒ»¿»»∆ƒ¬»
‰È‰a70ÔÈÚev‰Â .71˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰72˙La «¬»»¿«¿ƒ»«ƒƒ∆«»ƒ¿«
‰hÓL73Ë˜Ïp‰ Ïk :ÔÈ¯ÓB‡Â74el‡ ÈÚ·¯ ˙B¯tÓ ¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈
ÏlÁÓ75B˙BcÙÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ;el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ¿À»««»»≈∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿

e¯‡aL BÓk ,¯aÁÓa76. ƒ¿À»¿∆≈«¿

א.57) משנה פסק 58)שם, ורבינו רבעי", "כרם במשנה:
רבעי". "נטע כמאןֿדאמר א) הלכה שם,59)(למעלה

גמליאל. בן שמעון אבל 60)כרבן הפקר. הפירות שכל
צורך  אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר
סט.), קמא (בבא וימות" לרשע "הלעיטהו אלא לציין,
לידי  יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר:
המשנה). (פירוש גדול" יותר הגזלנות שעוון לפי מכשול,

האדמה"62)לסמנו.61) מן עפר] של [גושים "תלותיות
המשנה). אף63ֿ)(פירוש באכילה, הוא אסור אז שעד

הלכה  פ"ב למעלה ראה לירושלים, נכנס לא שעוד עלֿפי
גם  שעבר אומרים ושיש מרדות, מכת זה על שלוקה ו,

הראשונות 65)שם.64)בעשה. השנים  בשלש

המשנה).66)לנטיעות. (פירוש השרוף" הטיט "הוא
הערלה.67) נטע מן (מעשר 68)כלומר, בירושלמי [מקורו

אדמה  בקזוזות אותו מציינים רבע "כרם א) הלכה פ"ה שני
שהוא  לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא
יותר  שהוא בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי
במפרשים]. וראה יותר), מחזיק הזה הציון (כלומר, מיכן"
מציינין  היו רבעי "כרם בזה: אמרו סט. קמא בבא ובבבלי
איכא  אדמה מה אדמה, כי סימנא אדמה. בקזוזות אותו
מינה". לאיתהנויי שרי מפרקא כי נמי האי אף מינה, הנאה
היא  הוספה אלא הגמרא, מגוף זה אין כי אומרים יש אבל
פרשת  לשאילתות שאלה (העמק גדולות הלכות מבעל

טז). אות ק שאילתא הערלה.69)קדושים כלומר,
ולהלן 70) י, הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ"י למעלה

למעט  ורוצה כ. הלכה ממנו,פ"י קל שהוא רבעי נטע איסור
בפירוש  (כמפורש בהנאה ולא באכילה אלא אסור שאינו
להלכות  המלך שער - ח משנה פ"א לערלה המשנה
התוספות  שכתבו [ומה טז). הלכה שם אסורות מאכלות
אינו  - בהנאה אסור שרבעי והואֿהדין) ד"ה לח. (קידושין
אבל  באכילה אלא אסור שאינו חדש, לאיסור ביחס אלא
שדינו  רבעי, ואילו שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר
צרכיו, בשאר להוציאו אסור א), הלכה (למעלה שני כמעשר
במעשר  שאסור כשם ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח כגון
נמצא  אם בין בזה הבדל ואין י), הלכה פ"ג (למעלה שני
שם, המלך בשער וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים

שם). שאלה שהם 71)ובהעמק אדם "בני והם שם. משנה
המשנה). (פירוש בדת" עצמם על כלומר,72)מדקדקים

שמא  - אדמה בקזוזות מסתפקין היו ולא חולין. מעות
-73)יתפררו. שבוע שני בשאר אבל שוה, הכל שיד

בתוס' שם קמא בבבא וראה כנ"ל, וימות", לרשע "הלעיטהו
והצנועין. הווה 74)ד"ה גם מתפרש שהוא נפעל, בינוני

מה  כל כלומר, עתיד. הפירוש, וכאן עבר. וגם עתיד גם
אפשטיין  להרי"נ המשנה לנוסח במבוא וראה שיילקט.

.145 לדין 75)עמוד ענין שום לזה אין ולפיכך כשיתלקט.
(רדב"ז). למפרע הדבר לברר אלא שאינו "ברירה",

גזל 76) יוחנן, רבי "אמר אמרו: שם קמא ובבבא ב. בהלכה
לפי  זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא
יוחנן  רבי אמר ומי ברשותו. שאינו לפי וזה שלו, שאינו
רבעי  כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי והאמר הכי,
הפירות  את מחללים הצנועין והרי משנתנו. (כלומר, וכו'
אחרינא  סתמא יוחנן ורבי ברשותם), אינם אז לכשילקטו,
רבינו  שסמך ונראה משנתנו)". נגד עליה, (וסמך וכו' אשכח
יוחנן  רבי דאמר לאו אי רבא, "אמר שם: שאמרו מה על
אמר  לאו היא, מאיר רבי צנועין תנא מאן אמינא, הוא וכו'
פדייה  לעניין הכי ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי

ל  אדם (שיכול ברשותיה רחמנא שני אוקמיה מעשר פדות
אע"ג  וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי רבעי כרם וכו', שלו)
שאינו  דבר (לחלל אחולי לענין הוא דידיה ממון דלאו
דהא  ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו,
ממון  (שהרי הוא דידיה לאו הא נמי ברשותיה, איתיה כי
אחיל  מצי הכי משום אחיל, מצי והא כמעשר) הוא, גבוה
אלמלא  אלא רבא כן אמר שלא ואף ברשותו)". כשאינו (אף
ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי יתכן יוחנן, רבי דברי
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וראיה  יוחנן. ר' על הוא חולק דבר של לאמיתו אבל יוחנן,
של  כסברא אמרו שם שגם שם, שני מעשר מירושלמי לכך
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק שיש רבא,
"אמר  א: הלכה סוף שם הירושלמי לשון וזה רבעי. כרם
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי, מקשי דאת עד ירמיה, רבי
שהפירות  אף בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
(לכשילקטו, ערב לעיתותי דאמר למאן קשייתה מחוברים)
ליה  דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות אין הרי
הפירות  אין שהרי קשייתא" לאילין ליה לית ערב, לעיתותי
להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק ויש מחוברים,
פודין  אין הרי להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, וראה משה). פני - במחובר

.Á„Á‡a77‰Ï¯ÚÏ ‰M‰ L‡¯ È¯L˙a78ÈÚ·¯ÏÂ79. ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe80‰ÚÈË ˙ÚMÓ ?81‰BÓ BÈ‡Â . ≈≈»«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆

‰M‰ L‡¯Ï ‰M‰ L‡¯Ó82‡ ,‡l83ÌBÈ ÌÈLÏL ≈…«»»¿…«»»∆»¿ƒ
Ì„˜ ‰ÚÈËp‰ ËÏwzL ‡e‰Â .‰L ÔÈ·eLÁ ‰La84 ¿»»¬ƒ»»¿∆ƒ»≈«¿ƒ»…∆

Ì˙Ò ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL85ÏÎÏ ‰ËÈÏw‰ ¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ»¿»
˙B˙aL ÈzL ?˙BÏÈ‡‰86. »ƒ»¿≈«»

וכו'77) השנה ראש בתשרי "באחד ב. השנה בראש משנה
לרבעי, והואֿהדין (רש"י). ערלה" שני "למנין - לנטיעה"
הוא  בשבט "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד שבא
אלא  זה אין - ב) הלכה פ"א (למעלה לאילנות" השנה ראש
י.). שם (רש"י נטיעות אלא אינן ואלו באילנות,

השנה 78) מראש אותן שמונים הערלה, שנות לשלש
יֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, לשנה 79)במקרים

לאחריהן. הבאה כשנוהגים 80)רביעית הערלה, לשנות
יב. בהלכה כדלהלן שלמות, שנים תוספתא 81)שלש

בתוספתא  ראה ווין, כ"י (לפי ערלה מסכת בתחילת
ללמד  ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ' וספרא כפשוטה)
(רבינו  פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין
אב  נתן רב כתב וכן קלז, סימן פריימן הוצאת בתשובה,

כב). עמ' בשביעית אומרים 82)הישיבה אין כלומר,
מראש  שלמות שנים שלש ימנה השנה, מאמצע שהנוטע

הבא. הנוטע 83)השנה אחד רבנן, "תנו ט: השנה ראש
(למנין  שנה לו עלתה השנה, ראש לפני יום שלשים וכו'

רש"י)". - ערלה לה,84)שני עולין אין הקליטה "וימי
בבית), הנטיעה מונחת (כאילו דמיא בביתא דמנח דכמאן
שלשים). ד"ה י: שם (רש"י קלטה" שלא זמן כל

רוקח).85) (מעשה "זמן" שבועות 86)בכ"י: שני כלומר,
ש  יום. עשר ארבעה שאינה = הרכבה כל אומר, "ר"י י: ם

שמעון  ורבי יוסי רבי קולטת. אינה שוב ימים, בג' קולטת
לדברי  וכו', אבוה בר נחמן רב ואמר שבתות. שתי אומרים,
שנה, לנטיעה שתעלה (כדי צריך שבתות, שתי האומר
פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי כנ"ל),
באנדרוגינוס  יוסי כרבי הלכה דרב, משמיה רב בי "אמרי
היינו  ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ"ב
ובראש  לדברי, ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין
ר' דברי שלכאורה ואףֿעלֿפי שלשים). ד"ה שם השנה
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי יוסי,

להגרמי"ל  "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין לחלק
ואילך. קט מע' זק"ש

.Ë„ÓÏ ˙‡ˆÓ87ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡ ÚËBp‰L ,88 ƒ¿≈»»≈∆«≈««¿»»¿«¿»ƒ
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰L BÏ ‰˙ÏÚ - ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»»¿»»»¿««ƒ≈

ÔÈ‡89˙‡f‰ ‰ÚÈËp‰ ˙B¯t90‰Ï¯Úa ˙B¯zÓ91‡l‡ ≈≈«¿ƒ»«…À»¿»¿»∆»
˙ÈÚÈ·¯·92Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú93L‡¯ ‡e‰L , ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»»»ƒ¿»∆…

˙BÏÈ‡Ï ‰M‰94. «»»»ƒ»

כשנה.87) חשובים בשנה יום ששלשים הנ"ל, מההלכה
של 88) ושלשים קליטה של שבתות שתי היינו: לעת. מעת

יום  מד עד בשבט מטו כשנטע והואֿהדין ראשונה. שנה
בביאור  רצד, סימן יו"ד בשו"ע וראה השנה. ראש קודם

יג. אות זו 89)הגר"א נטיעה "ופירות שם. השנה ראש
ערלה, ערלה) שני (בתוך לערלה אם בשבט, טו עד אסורין
אבא  בא חייא ר' אמר מילי, הני מנא רבעי. - לרבעי אם
מוסיף  (וי"ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
- רביעית שנה בתוך אף ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על
ענין  על מוסיף וי"ו כאן (אף החמישית ובשנה רש"י)
משום  אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון,
רבעי". משום אסורה ועדיין בחמישית ופעמים ערלה,

מיד,90) המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי זאת, דווקא
כדלה  השנה, יא.בראש הלכה ערלה.91)לן מאיסור

וטעות 92) ברבעי". "אלא רומי: ובדפוס ברביעית. בשנה
(ראה  ברבעי" לאלא) נשתבשה זו (תיבה "או וצ"ל: היא,
"וברבעי" ובכתבֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב"ם בגליון
מדברי  נראה וכן שם, בברייתא הוא וכן רוקח). (מעשה

להלן. בהלכה 93)רבינו (ראה נחנטו אם כלומר,
ואילך. בכלל) בשבט (וטו בשבט מטו הסמוכה)

נטיעתו 94) שבתחילת ואףֿעלֿפי ב. הלכה פ"א למעלה
כאילן  הוא הרי שגדל כיון בתשרי, אחד אחר בו הלכו
הלכה  פ"א השנה ראש ובירושלמי שם). השנה בראש (רש"י
רב  אמר בשבט). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי ב
מטו  (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

שנתו". משלים בשבט), לטו בשבט

.È„ˆÈk95ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ ?96¯OÚ ‰MÓÁa ≈««≈«ƒ««¬»«¬ƒ»»»
·‡a97‡e‰ È¯‰ - Ï·Bia ˙È¯ÈOÚ ‰MÓ98ÈL CB˙a ¿»ƒ»»¬ƒƒ«≈¬≈¿¿≈

,‰¯OÚ LÏL ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú ‰Ï¯Ú»¿»«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈
‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈

‰Ï¯Ú100e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ
Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁÓe103Ï·Bia ‰¯OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈

‡e‰ - ‰¯OÚ Úa¯‡ ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈
ÈÚ·¯ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈

Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈ¯ˆÂ ÈÚ·¯ ‡e‰106- ‰M‰ ‰¯aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»
‰Ï¯ÚÏ ‰¯aÚ˙107.ÈÚ·¯Ï B‡ ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

כנ"ל.95) בשבט, טו עד הן אסורות אופן באיזה כלומר,
מאכל 96) עץ כל "ונטעתם כג): יט, (ויקרא שנאמר כמו

הרביעית  ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם
ב). הלכה פ"י (להלן למאכל שייטע גם וצריך קודש". וגו'
ט. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה
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וארבעה 97) ארבעים שישנם היום, בסוף אפילו כלומר,
יום  ושלשים לקליטה, יום עשר ארבעה =) לעת מעת ימים
טו  מסוף היינו בתשרי, האחד לפני כנ"ל) שנה, שיחשבו
וכן  ימים, שני - יז סוף עד אחד, יום בו, טז סוף עד באב
סוף  עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, הלאה:
אב  (שחודש באב ל סוף עד לקליטה. עשר ארבעה הרי כט,
ד, ג, ב, באלול, א אחד, הרי יום) שלשים = מלא לעולם
כא, כ, יט, יח, יז, טז, טו, יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה,
אלול  חודש (שהרי כט סוף עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב,
הרי  ימים), ותשעה עשרים אלא בו ואין חסר, לעולם
סימן  ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני יום שלושים

ח). קטן סעיף הפירות 99)האילן.98)רצד, שהגיעו
מעשר  (לענין ב הלכה בפ"א למעלה וכן המעשרות. לעונת
(לענין  ט הלכה שמיטה בהלכות בפ"ד ולהלן שני),

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש עונת שביעית),
צ"ע. כאן החזוןֿאיש ודברי להלן. וראה המעשרות,

שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה ואסור
המעשרות.101) לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט.103)בשבט. מטו האילן שיוציא מה כלומר,
צא.104) הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,

ובמעשר  שני, למעשר הוקש רבעי נטע שהרי המעשרות,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה ירושלמי 106)שני,

שלשים  נטעו ואפילו כיני, ואין ליה "אמר שם: השנה ראש
ראש  לפני יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני יום
שלש  אין והרי שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר, השנה
פ"ב  ביכורים ובירושלמי ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים
(כפי  שנים של כסדרן יונתן, לרבי שאל יוחנן "רבי ה"ד:
של  כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו
בפניֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע אין כלומר,
העיבור.

.‡ÈBÚË108¯OÚ ˙MÓ ·‡a ¯OÚ ‰MLa109‡Ï - ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
¯OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰Ï¯Ú ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , »¿»¿«∆∆∆»¬≈»¿»¿«

dlk ‰¯OÚ LÏLe ‰¯OÚ ÌÈzLe ‰¯OÚ ˙Á‡111; ««∆¿≈¿≈∆¿≈¿∆¿≈À»
Úa¯‡ ˙L ÏL ‰M‰ L‡¯Ó ÈÚ·¯ ÚË ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆«¿»ƒ≈…«»»∆¿««¿«

.dÙBÒ „Ú ‰¯OÚ∆¿≈«»

המאכל.108) אילן כנ"ל.109)את שהרי 110)ביובל,
גידול  של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר

זו. השנה 111)בשנה ראש מירושלמי רבינו זאת למד
זעירא, רבי לפני) =) קומי ממל בר בא רבי "אמר שם:
בשנטע  בשבט), טו עד אסורים (שהפירות דברים נראים
משלשים  פחות נטע אם אבל השנה, ראש לפני יום שלשים
(כגירסת  לו" מונין שלימה שנה השנה, ראש לפני יום
אין  שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי ונמצא הראב"ד.
סימן  ביו"ד הגר"א בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין

רבינו. לדברי נוספות ראיות בראב"ד וראה יג). אות רצד

.·È‰MÓÁ „Ú È¯Lz L„Á L‡¯Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ - Ë·La ¯OÚ112 »»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡¯Â .ÈÚ·¯Ï ÌBÈÏ ÌBiÓe ,‰Ï¯ÚÏ113 ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ

CÈ¯‡‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,ÈÚ·¯e ‰Ï¯Ú ÔBaLÁa ÌÈ¯·c¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ

˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ ˙eÚË È‡cÂ·e ,Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe¿»ƒ¬≈∆¿««»¿ƒ≈¿»¡∆
.dk¯„ e¯‡a ¯·k¿»≈«¿«¿»

למעלה 112) וראה הקליטה. קודם אף ממש, הנטיעה משעת
הוא  "מאימתי כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח בהלכה
פ"א  ערלה בירושלמי הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה
אלא  קליטה ימי מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור
שבהלכה  וצ"ע, י. בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין
שנים  ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין הקודמת,
בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע שלמות,

בה"ג 113) בשם ופירות, ד"ה י. השנה ראש בתוס' ראה
הלכות  אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה (כסףֿמשנה).

יח. טו,

.‚ÈÔÈÏÚ‰114ÔÈ·Ïel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116¯„Óq‰Â117- ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa ÔÈ¯zÓ118ÌÈ·Ú‰Â .119ÌÙ¯OL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆ¯Á‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn¯ ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚ¯b‰Â128‰Ï¯Úa ÔÈ¯eÒ‡ -129ÔÈ¯zÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚ·¯a130˙BÏ·Bp‰Â .131˙B¯eÒ‡ Ôlk -132. ƒ¿»ƒ¿«¿À»¬

ז.114) משנה פ"א הרכים 115)ערלה הענפים "הם
(פירוש  מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי היוצאים

שם). כשפוצעין 116)המשנה הגפנים מן היוצאים "המים
(שם). ניסן" בימי הזמורות או הגפן "הוא 117)וחותכין

כרבי  ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק הפרי יהיה שממנו הפרח
אמר  יתברך והשם אסור, שהוא חולק אין בבוסר אבל יוסי),
בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם כג) יט, (ויקרא
פרי" ("שאינם וסמדר גפנים ומי ולולבים לעלים פרט פריו,
מפירושו  רבינו בו שחזר ונראה שם). המשנה פירוש -
וכתב  ב), בהלכה (כנ"ל פרי אינו בוסר שאף ודעתו למשנה,
המשנה. לשון שנקט משום "בוסר", ולא "סמדר", כאן:
אבל  פרי, קרוי סמדר אף יוסי שלרבי לחדש רצו ובמשנה
כנ"ל. פרי, אינו בוסר אף שלתנאֿקמא, נמי הכי אין

בלא 118) רבעי מנטע הדברים אלו כל לאכול "שמותר
קודש  פריו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי פדיון,

(שם). פרי" אינם ואלו לה', א:119)הולולים משנה שם
ענבים  רב, בשם וכו' זעירא "רבי ובירושלמי: "ענקוקלות".
אמר  שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו,
שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי בי יוסי רבי

האילנות.120) את המפסדת מזרחית קודם 121)רוח בין
בירושלמי  יוסי כרבי מכן, לאחר ובין שליש שהביאו

להלן 122)(רדב"ז). וראה הענבים, (של הגרעינים" "הם
המשנה). פירוש גרגירי 123)- על שהם "הקליפות

וראה  א. משנה פ"ו בנזיר יוסי כרבי ופסק (שם). הענבים"
שם. ובהערות ב, הלכה נזירות מהלכות בפ"ה

(שם).124) במים" והזגים החרצנים "השריית
(שם).125) החיצונה" "קליפתו אפילו כלומר,
(שם).126) לפי 127)"הפרח" שלהם", "והנץ כתב: ולא

ובביאור  א, סעיף שם יו"ד בשו"ע וראה פרח. להם שאין
ג. אות וש"ך ד, אות מכל 128)הגר"א הפרי, "שבתוך

והאפרסקים  והזיתים התמרים כגון גרעינים, לו שיש דבר
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את  רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן"
הגרעינים, כל בכלל כללם ולא עצמם. בפני הענבים גרעיני

בכלל. והתמד הזגים אף שבענבים "וטעם 129)כיון
שהם  מפני לא וכו', בערלה וכו', הדברים אלו כל איסור
ראויים  שאינם (ואלו לצבוע ראויים שהם לפי אלא פרי,
ואמר  בערלה, לצבוע ואסור אחרת), להנאה ראויים לצביעה,
יצבע  שלא מנין יאכל, שלא אלא לי אין יאכל, "לא בספרי:
את  לרבות ערלים, ערלתו וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא
שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם"
הטפל  לרבות "את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם

הקליפות. כלומר, אינו 130)לפרי", רבעי שנטע "לפי
וכו', לבעליו, ונאכל שני כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור
(שם). לאכילה" הראוי פרי אלא בו יתקדש ולא

שיגמר 131) קודם הפרי, מן האילנות "מן הנופלות כלומר,
המלה  בביאור ז, משנה סוף שם וראה (שם). בישולו"

ח. הלכה ברכות מהלכות ובפ"ח "אסורות 132)"פגין",
המשנה  (פירוש וכו'" וברבעי בערלה לומר, רצונו בכל,
לא  שעדיין אף פרי, נקראים שהם לפי הדבר, וטעם שם).
אות  ובש"ך ט, אות שם הגר"א בביאור וראה בישולם. נגמר

ה.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אילן 1) הנוטע רבעי. לו יש בערלה חייב שהוא שכל יבאר

הנוטע  למאכל. עליו וחשב לסייג נטעו או לסייג מאכל
שנטעו. גזלן או ונכרי בר"ה. והנוטע שדהו, בתוך לרבים
גוי  איפכא. או נטעו, ואח"כ הקדישו או למצוה, הנוטע
או  גרעינה הנוטע סרק. אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב
מטפח. פחותה ילדה ערלה. לעניין ממקומו האילן מן ייחור
ונטע  עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין

ערלה. של אגוז

.‡Ïk2·iÁ ‡e‰L3ÈÚ·¯ BÏ LÈ - ‰Ï¯Úa4ÏÎÂ , …∆«»¿»¿»≈¿»ƒ¿…
ÈÚ·¯a ·iÁ BÈ‡ - ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËtL5¯Ó‡pL ;6: ∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«

‰M·e ,¯ÓB‚Â ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»
.˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒ

רבי 2) דברי יוחנן, רבי "אמר ה"א: פ"א ערלה 'ירושלמי'
רבעי". לו אין ערלה לו שאין כל כל 3)ישמעאל, כלומר,

רבינו  כוונת אין אבל רבעי. לו יש בערלה, שחייב אילן
ערלה  שהרי ברבעי, חייב בערלה שחייב מקום שכל לומר,
ורבעי  מסיני, למשה הלכה עלֿפי לארץ בחוץ אף נוהגת
וט"ו). ה"י אסורות מאכלות מהל' (פ"י כלל שם נוהג אינו
ברבעי, אסור בערלה, האסור שכל לומר, כוונתו אין וכן
בערלה  שאסורים דברים נזכרו הי"ג, בפ"ט למעלה שהרי

ברבעי. שרבעי 4)ומותרים רבעי, לו יש ממילא כלומר,
שדיניהם  אלא הערלה, שנות לשלש המשך אלא אינו
נאכל  או נפדה ורבעי בהנאה, אסורה ערלה שונים:

למעלה:5)בירושלים. וכן מרבעי", "פטור רבינו כתב לא
אלא  מערלה, נפרד דין רבעי שאין כיון ברבעי", "חייב
דין  כאן יש ממילא בערלה חייב אם ולכן כנ"ל, לו המשך
כלל. רבעי חיוב שייך לא מערלה פטור אם וכן רבעי,

הפסוק.6) מן זאת למדו לא שם ב'ירושלמי'

.·ÚËBp‰7ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡8ÂÈÏÚ BzÚ„Â9‚ÈÒ ‰È‰iL «≈«ƒ««¬»¿«¿»»∆ƒ¿∆¿»

BÚËpL B‡ ,‰È‚Ï10‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÙÏ ‡Ï ˙B¯B˜Ï ¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆
BÚË .‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt11¯ÊÁÂ ‚ÈÒÏ12ÂÈÏÚ ·LÁÂ »ƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»

‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡ ,ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»
ÔÂÈk -13Ba ·¯ÚL14·iÁ ·eiÁ ˙·LÁÓ15BÚË .16 ≈»∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»

ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏ ÌÈL LÏL17BÏ ÔÈ‡ - »»ƒƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈
ÈÚ·¯18‰Ï¯Ú BÏ ÔÈ‡L ÏkL ;19ÈÚ·¯ BÏ ÔÈ‡ -20. ¿»ƒ∆…∆≈»¿»≈¿»ƒ

יתברך,7) השם "אמר שם: רבינו ופירש מ"א. פ"א ערלה
כשנתכוון  ולפיכך, ערלתו. וערלתם מאכל, עץ כל ונטעתם
בשעת  נתכוון אם אבל בערלה, יתחייב אז לאכילה, בנטיעתו
קורות  ממנו ליקח או לגינה), (גדר סייג שיהיה האילן נטיעת
חייב  אינו טוב'), יום 'תוספות – (להסקה עצים או (לבנין)

שם. ב'ירושלמי' זה וכל נוהגת 8)בערלה". ערלה שאין
אל  תבואו "וכי כג) יט, (ויקרא שנאמר מאכל, באילנות אלא
פריו". את ערלתו וערלתם מאכל, עץ כל ונטעתם הארץ

ה"ט. שם אסורות מאכלות בהל' נטיעה,9)וראה בשעת
אכילת 10)כנ"ל. בשביל נטיעתו עיקר היתה לא כלומר,

('בית  חייב - לעצים גם חישב אם אף כזה שבאופן הפירות,
מאכל). עץ הנוטע ד"ה רצד, סי' יורהֿדעה ל'טור' יוסף'

ה'ירושלמי'. בדברי ה"ז להלן שם.11)וראה 'ירושלמי'
לנטיעתו.12) שנים שלש תוך זמן, שם.13)לאחר
('ספרא'15)באילן.14) נטיעתו משעת לו ומונה בערלה.

שלש  תוך למאכל שחשב שכיון ה"ג), פ"ג קדושים פ'
נטיעה  בשעת למפרע הערלה חיוב חל הראשונות, השנים
ב'חזון  וראה כג. סעיף שם יו"ד בשו"ע המחבר בלשון (ועי'

שם.16)איש'). שלש 17)'ירושלמי' ולאחר כלומר,
איש'). ('חזון כנ"ל למאכל, עליו וחישב חזר שנים

שלש 18) בתוך למאכל עליו חשב אם אבל הרביעית. בשנה
למפרע  שמתחייב אז אומרים אנו שהרי רבעי, לו יש שנים,

שם. וראה כנ"ל, נטיעה, החיוב 19)משעת מחשבת שהרי
מה  על ערלה לחיוב ואין ראשונות, שנים שלש לאחר באה

שם. המחבר בלשון ועי' ההלכה 20)לחול. בראש כנ"ל,
הקודמת.

.‚ÚË21BlL ÈÓÈt‰ „v‰ ‰È‰iL ·LÁÂ ÔÏÈ‡ »«ƒ»¿»«∆ƒ¿∆«««¿ƒƒ∆
ÏÎ‡ÓÏ22‰È‰iL B‡ ,‚ÈÒÏ ÔBˆÈÁ‰Â23ÔBzÁz‰ „v‰ ¿«¬»¿«ƒƒ¿»∆ƒ¿∆««««¿
ÏÎ‡ÓÏ24- ‚ÈÒÏ ÔBÈÏÚ‰ÂÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰Ê ¿«¬»¿»∆¿ƒ¿»∆∆»«»»¿«¬»

ÌÈˆÚÏ B‡ ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰ÊÂ ,‰Ï¯Úa ·iÁ«»¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz ¯·c‰L ;¯eËt25- »∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»

˙BBi·‡‰ ‰Ï¯Úa ·iÁ26ÔÈÒÈ¯Ùw‰ Ï·‡ ,„·Ïa27- «»¿»¿»»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒ
˙B¯zÓ28. À»

שבא 21) המשנה, מלשון שנראה ואף יוסי. כרבי שם, משנה
ששקלוֿוטרו  כיון כמותו, רבינו פסק חכמים, על לחלוק
וברדב"ז, משנה' ב'כסף וראה שם. ב'ירושלמי' בדבריו
טוב' יום וב'תוספות נט, אות שם ליו"ד הגר"א ובביאור
"ואין  שם: שכתב למשנה, מפירושו רבינו בו וחזר שם.

יוסי". כרבי לסייג 22)הלכה שהחיצוני להיפך, והואֿהדין
בשו"ע  וראה כן. לעשות דרך שאין אלא למאכל, והפנימי

רבי 23)שם. קומי בעא יקים, בן "ר"ש שם: 'ירושלמי'
התחתון  צד למאכל, והעליון לסייג תחתון צד נטעו יוחנן,
הדא  היא הדא היא ליה, אמר לסייג. והעליון למאכל
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למאכל  הפנימי צד וחשב הנוטע כדין זה דין (כלומר,
זעירא: ר' הקשה ששם ואף וכו'". הנ"ל לסייג, והחיצוני

ג  לסייג, והעליון למאכל תחתון ואת "צד איסור, מתוך דל
עלו  שלא כיון יוחנן, כרבי רבינו פסק וכו'", הכין אמרת
ד"ה  - ב נב, בבאֿבתרא ברשב"ם וראה בתיובתא. דבריו
כלאים  מהל' שבפ"ה ואף ס. אות שם הגר"א ובביאור ופסק,
הרי  מאיסור, הגדל שהיתר רבינו כתב הט"ז, ולהלן ה"ד,
שייך  והולך שגדל שמה במקום אלא אינו זה – איסור הוא
אילן  ואינו לסייג עשוי שיגדל שמה כאן אבל האיסור, בו
יוחנן  שרבי לדבר, וראיה ערלה. איסור בו שייך לא מאכל,
שכתב  המימרא בעל הוא זו, הלכה של המימרא בעל שהוא

איש'). ('חזון בהט"ז להלן אפילו 24)רבינו כלומר,
מן  גדל שההיתר כיון לאסור, מקום שיש שכזה באופן
יודע  הוא "כיצד שם: וב'ירושלמי' למעלה ראה האסור,
זמורה  מביא יונה, רבי אמר התחתון), מסתיים (היכן

למאכל". ואילך מכאן לסייג, כאן עד עץ.25)ומסיים, מין
ויש 26) קפריסין, הנקרא והוא עלין ממנו יש וכו' "הצלף

אביונות" הנקרא והוא וכו' צרכו כל מבושל פרי ממנו
מ"ו). פ"ד מעשרות המשנה, כנ"ל.27)(פירוש עלין,

הי"ג. בפ"ח ולא 28)וראה עקיבא כרבי שם, מעשרות
עקיבא  כרבי רב פסק - א לו, שבברכות ואף אליעזר. כרבי
בחוץֿלארץ, כמותו הלכה בארץ שהמיקל בחוץֿלארץ, רק
רב  בר כמר פסק רבינו - אסורות הקפריסין אף בארץ אבל
וראה  בארץ. אף עקיבא כרבי כסובר שנראה שם , אשי

יא. אות הגר"א ובביאור ס"ג שם בשו"ע

.„ÚËBp‰29ÌÈa¯Ï30e‰„O CB˙a31;‰Ï¯Úa ·iÁ - «≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈa¯Ï elÙ‡ - ÌzÚËe :¯Ó‡pL32ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡33- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»»»∆
¯eËt34. »

יהודה.29) כרבי ולא כחכמים מ"ב, פ"א "ענינו 30)ערלה
כוונתו  אלא לעצמו, ולא שלו בתוך אילנות נוטע אדם שיהא
הצומח  הפרי אותו הפקיר וכאילו כולם, אדם בני שיאכלוהו

שם). המשנה, (פירוש שנטע" אילן 'ירושלמי'31)באותו
בנוטע  אבל שלו". בתוך בנוטע חייב, לרבים "הנוטע שם:
כדלהלן. מערלה, פטור לחכמים אף הרבים, ברשות לרבים

"לכם"32) מהמילה כן למדו - א כג, ודף ב כב, בפסחים
משמע  ליחיד "ונטעתם, שם: אמרו שכן ערלים), לכם (יהיה
כתב  משמע. לא לרבים רש"י), - לנטוע רבים דרך (שאין
ב'ספרא' הוא וכן לרבים". הנטוע את לרבות "לכם", רחמנא

המשנה. בפירוש וראה ה"ד). (פ"ג קדושים שחייב 33)פ'
ישראל 34)בערלה. בארץ גם פוטר יהודה רבי שהרי

בחוץֿלארץ" כמותו הלכה בארץ, המיקל "וכל שם), (משנה
שכנים  הל' שמח' וב'אור איש' ב'חזון וראה לו.). (ברכות
ההלכה  בסוף וראה שם. לפסחים ב'מאירי' הוא וכן פ"ד,

הקודמת.

.‰ÚËBp‰35ÌÈa¯‰ ˙eL¯a36‰ÈÙÒa B‡37‰ÏBÚ‰Â , «≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÂÈÏ‡Ó38„ÈÁi‰ ˙eL¯a39ÔÈa ,ÚËpL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , ≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈

BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ40ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,41ÔÈ·iÁ - ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ
.ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa¿»¿»ƒ¿»ƒ

שם.35) הרבים 36)משנה, לצורך אבל עצמו. לצורך
הקודמת. בהלכה וראה כן. לנטוע דרך שאין מערלה, פטור

כדין 37) דינה זרעים שלענין בקרקע, גוששת שאינה אף
לענין  - הכ"ג) תרומות מהל' בפ"א (ראה נקוב שאינו עציץ

ה"ח. כדלהלן נקוב, כעציץ היא הרי "הצומח 38)אילן,
המשנה). (פירוש אדם" שום נטעו שלא שאז 39)מאליו,

הרבים, ברשות מאליו העולה אבל השדה, בעל של האילן
כוונת  וזוהי בערלה. חייב אינו שהפקר מערלה, פטור
היינו  מאליו", לעולה פרט "ונטעתם, (ה"ב): שם ה'ספרא'
שם, בתוספתא וראה (כסףֿמשנה). כנ"ל הרבים, ברשות

כפשוטה'. פטרו 40)וב'תוספתא לא שם, בערלה שהרי
ישראל  שנכנסו לפני גויים ידי על שניטעו אילנות אלא
חייב  לארץ, משבאו הגויים שנטעו שמה משמע לארץ,
פ"ג  (שם ב'ירושלמי' מפורש וכן ה"ט, להלן וראה בערלה.
אף  תנינן לא ולמה יוסי, רבי קומי בעי יונה "רבי ה"ז):
בחוץ  שנוהגים וכלאים ערלה עם (כלומר, עמהן החלה
נוהג  שהוא דבר אלא מתניתא אתינן לא ליה אמר לארץ),
גויים. בשל גם נוהגת שערלה הרי וכו'". ובגויים בישראל
ב'תוספתא  וראה הי"ג). פ"ב (תרומות בתוספתא הוא וכן
אות  שם הגר"א ובביאור ס"ח, שם ובשו"ע שם, כפשוטה'
בפירוש  שכתב ממה רבינו בו וחזר איש'. וב'חזון לא,

פטור. לעצמו שנטע שגוי נתייאשו 41)המשנה, אם בין
נתייאשו, לא אם ובין שלו, שהוא שגזל, השתיל מן הבעלים

הבעלים. של שהוא

.Â‰ÏBÚ‰42ÌÈL¯Ë ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó43¯eËt -44elÙ‡ . »∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
ÚËBp‰45·eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa46‡lL ‡e‰Â .¯eËt - «≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
‰È‰È47‰OBÚ48ÏetË È„k49Ú ÂÈ˙B¯Ùa ÏtËnL„ ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«

·eMÈÏ Ô‡È·nL50BÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ»»∆¿≈ƒ
.‰Ï¯Úa ·iÁ -«»¿»¿»

שמעון 42) רבי בשם יוחנן "רבי ה"א: פ"א ערלה 'ירושלמי'
גרס  רבינו כי (ויתכן חורשין במקום שעלתה גפן יוצדק, בן
רבי  אמר הערלה. מן פטורה קורקוס), ר"י - "טרשין" שם
תמן  בערלה, חייב מאליו העולה והתנינן, נטעה. אפילו יוסי,
חורשין. במקום שנוטעה הכא ברם יישוב, במקום בשנטעה
טפילתה, כדי עושה כשאינה דתימר, הדא ליעזר, רבי אמר
להלן. וראה חייבת". טפילתה, כפי עושה היתה אם אבל

שאילו 43) שלו. שהמקום אף ישוב, בו שאין במקום כלומר,
מקום  הוא אם אפילו מאליו, העולה פטור - הרבים ברשות
רבינו  בלשון הביא משנה' וה'כסף (רדב"ז). כנ"ל ישוב,
למעלה  וראה רדב"ז. הגיה וכן יערות. היינו "חורשין",

ה'ירושלמי'. אין 44)בלשון טובה, הקרקע שאין שכיון
להתעסק  כדאי שאין מועטים פירות אלא מגדלים האילנות
איש'). ('חזון למאכל שאינו אילן כנוטע הוא והרי בהם,

שם.45) או 46)'ירושלמי' טרשים, במקום כלומר,
כנ"ל. כלומר,49)פירות.48)האילן.47)חורשין,

בו. לטפל כדאי גם 50)שיהא מתעסק שהנוטע ואף
ואין  אדם, כל אצל דעתו בטלה שגדלו, המועטים בפירות

מאכל. אילן קרוי זה אילן

.ÊÚËBp‰51‚B¯˙‡ ÚËpL ÔB‚k ,‰ÂˆÓÏ52·ÏeÏÏ53B‡ «≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»
˙ÈÊ54‰¯BnÏ55‰Ï¯Úa ·iÁ -56LÈc˜‰ .57Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»
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‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt - ÚË58- LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÚË ; »«»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ
‰Ï¯Úa ·iÁ59. «»¿»¿»

שנטעו 51) אתרוג ואמר, הונא רב "חזר שם: 'ירושלמי'
לעצים  פירותיו למשמר בינו מה וכו', בערלה חייב למצוותו
הוא  כך בפריו, רוצה שהוא כשם בערלה), חייב (שאינו
בשביל  נטיעתו עיקר אין (כלומר: [בעצו] (בעצמו) רוצה
בפריו  הוא רוצה הכא ברם ה"ב), למעלה ראה הפירות,
עיקר  (כלומר, [בעצו]" (בעצמו) רוצה ואינו (האתרוג),

הפירות). בשביל אתרוג.52)נטיעתו עץ כלומר,
העיקר 53) שהלולב המינים, ארבעת של לאגודה כלומר,

"על  עליהם מברכים שכן שמו, על נקראים וכולם שבהם
פ"א) ערלה (הלכות [והרא"ש לז:). (סוכה לולב" נטילת
גרס  כן כי ויתכן חייב" ולאתרוג, ללולב למצוה "נטעו כתב:
[ל]אתרוג  שנטע כגון למצוה, "הנוטע רבינו: בדברי
סוכה  (ראה כעץ אלא אינו שהלולב ואףֿעלֿפי [ו]לולב".
חובתו  ידי יוצא אדם אין שהרי לעצים, כנוטע אינו מ.),
(ויקרא  שנאמר משום פירות, עושה הדקל אם אלא בלולב
(פ"ז  ה'צפנתֿפענח' שכתב כמו תמרים", "כפות מ) כג,
ולפירות, עצים כנוטע הוא הרי כן ואם ה"א), לולב מהל'
- שם) למעלה (ראה חייב אינו זה באופן שגם ואףֿעלֿפי
זה  הרי המצוה, לקיום כתנאי הם האלו שהפירות כיון
ו"אור  עה, עמ' "זמנים" בספרי מש"כ ראה לפירות. כעיקרו

.[31ֿ21 עמ' א' חוברת ב שנה 'ירושלמי'54)המזרח"
המקדש.55)שם. בבית המנורה  שאינו 56)לשמן אף

שעיקר  כיון השמן, את שותה ואינו האתרוג את אוכל
חייב  לאכלו, רוצה שאינו אף לעצים, ולא לפרי נטיעתו

ה"ד.57)בערלה. פ"א שם ותוספתא ה"ג, שם 'ירושלמי'
כג)58) יט, (שם שנאמר משום בערלה, חייב אינו שהקדש

קורקוס). (ר"י "לכם" אינו והקדש ערלים", לכם "יהיה
בשעת 59) שחל הערלה חיוב להפקיע בהקדש כח שאין

שמח' וב'אור ה"ג, שחיטה מהל' בפי"ד וראה הנטיעה.
כפשוטה'. ו'תוספתא

.ÁÚËBp‰60Û‡ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa «≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»«
ÌÈÚ¯ÊÏ ı¯‡k BÈ‡L Èt ÏÚ61ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ , «ƒ∆≈»»∆ƒ¿»ƒ¬≈»»∆
˙BÏÈ‡Ï62. ¿ƒ»

ה"ב.60) סוף שם לינוק 61)'ירושלמי' בכוחם שאין
נקוב. בעציץ אלא מפני 62)מהארץ אמר, יוסי "רבי שם:

מן  יונקים שהאילנות והכוונה, אותו". מפעפעין שהשרשין
ספינה. לענין בה"ה, למעלה וכן הארץ.

.ËÔÏÈ‡63‰Ê .‰Ï¯Úa ·iÁ - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL64 ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı¯‡Ï eÈ˙B·‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆

¯eËt -65ı¯‡Ï e‡aMÓ Ï·‡ ;66eÚËpM ‰Ó Û‡ , »¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿
·iÁ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ67ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿≈»ƒ«»∆∆¡«ƒ»…∆»»∆

‰‡Èa ˙ÚMÓ - ÌzÚËe68. ¿«¿∆ƒ¿«ƒ»

שנטעו 63) אילן ינאי, רבי בשם יוחנן "רבי שם: 'ירושלמי'
עשר  דכתיב, המעשרות. מן ופטור בערלה, חייב הבית בתוך
לא  בערלה [אבל השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשר
בפ"א  וראה חייב]". בבית הנטוע אף ולכן כלל, "שדה" נזכר

ה"י. מעשר מ"ב.64)מהל' פ"א [ונפקאֿמינה 65)שם
לארץ  ויבואו ישראל גליות כל שכשיתקבצו בדורנו, גם
חייב  אינו כולם, ביאת לפני מקודם, נטוע וימצאו ישראל
תרומות  מהל' (בפ"א רבינו דעת כן כי התורה, מן בערלה
ל"ביאת  הכוונה תבואו", "כי שנאמר שבמקום הכ"ו),
חייב, אינו מסיני למשה מהלכה גם כי ויתכן כולכם".
מסיני  למשה מהלכה בערלה חייב לארץ שחוצה אףֿעלֿפי
לארץ  חוצה כי שיתכן ה"י), אסורות מאכלות מהל' (פ"י
מן  חייבת ישראל כשארץ אלא ההלכה, מצד חייבת אינה
אינה  ישראל שארץ כולכם ביאת לפני כן ואם התורה,
גם  מההלכה, חייבת אינה לארץ וחוצה התורה, מן חייבת
חינוך' 'מנחת וראה מדרבנן. אלא חייבת אינה ישראל ארץ

כאן]. ישראל' וב'תפארת ח, אות רמו אפילו 66)מצוה
וחילקו. שכבשו בה"ה.67)קודם למעלה ועל 68)ראה

שבאו  לאחר שנטעו גויים על גם מדבר שהפסוק כרחנו
למה  שנטע, ישראל אלא לחייב בא לא שאם לארץ, ישראל
שיבואו? קודם יטעו איך וכי תבואו", "כי לכתוב הוצרך
דרשו: ה"ב) פ"ג קדושים (פ' וב'ספרא' שם). אליהו' ('שנות
יכול  או לארץ. באו שלא עד גויים לשנטען פרט "ונטעתם,
לומר, תלמוד לארץ. משבאו גוים שנטעו את מוציא שאני
ומצאו  לארץ אבותינו שבאו [עת] (עד) אמרו: מכאן עץ, כל

חייב". - כיבשו שלא אףֿעלֿפי נטעו פטור, - נטוע

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ69ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ·Èk¯‰L ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
˜¯Ò70‰Ï¯Úa ·iÁ -71LÈÂ .72ÚË ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ73 ¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«

‚‰Ï ‡a Ì‡L .ÈÚ·¯74L„˜ ‡e‰ È¯‰ - BÊ ‰ÂˆÓa ¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿»¬≈…∆
Ú·¯ ÚËkÈ75.Ï‡¯OÈ ÏL ¿∆«¿»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.69) שייך 70)'ירושלמי' לא מאכל, על בסרק אבל
פירות. לו אין סרק שהרי הי"ד,71)ערלה, להלן כמבואר

אמרו: שם ב'ירושלמי' והנה חדשה. כנטיעה היא שהרכבה
שאין  אףֿעלֿפי סרק, אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב "גוי
השמיט  ורבינו בערלה", חייב - כן לעשות ראוי ישראל
מאכל  אילן הרכבת איסור כתב ולא ה"ה) (פ"א כלאים בהל'
הרכבת  אלא שם, ב'ירושלמי' הנאמר בישראל, סרק, באילן
(פ"א  כלאים ב'ירושלמי' הנאמר מאכל, באילן סרק אילן
כאן  שכתב שמה הרי אלה, בשני להיתר דעתו ואם ה"ז),

נקט. ה'ירושלמי' ולשון דוקא, לאו הוא תרומות 72)"גוי"
יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ט, "כרם 73)פ"ג שם:

(למעלה  שפסק כיון המשנה, מלשון רבינו ושינה רבעי".
רבעי". "נטע ה"א) ה"י.74)פ"ט מלכים מהל' בפ"י ראה

ה"א).75) (למעלה רבעי לו יש בערלה, חייב שהוא שכל

.‡È‰ÈÚ¯b ÚËBp‰ „Á‡76¯eÁÈ B‡77B‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
BÓB˜nÓ ÔÏÈ‡‰ Ïk ˙‡ ¯˜ÚL78¯Á‡ ÌB˜Óa BÚËe79 ∆»«∆»»ƒ»ƒ¿¿»¿»«≈

‰Ï¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -80.B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe . ¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»
BÚÊÚÊ81B¯˜Ú ‡ÏÂ82¯ÙÚ ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ Ck ¯Á‡Â83: ƒ¿¿¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»

‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ ‡Ï el‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿ƒ…ƒ≈¿ƒ»¬≈∆
¯eËt84.·iÁÂ ,ÚËÂ ¯˜ÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ«¬≈∆¿∆»«¿»«¿«»

שלש 76) בתוך פרי שעושה החמות, בארצות ומדובר גרעין.
(רדב"ז). אלא 77)שנים לי "אין שם: וב'ספרא' ענף.

עץ". כל תלמודֿלומר: מנין, ייחור נטע ושקד, אגוז שנטע
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לקרקע,78) מחובר אחד שורש אפילו ממנו נשאר ולא
שם. כדלהלן הסלע, אתו נשאר וכשלא הסמוכה, כבהלכה

וראה 79) כדלהלן. חייב, במקומו, נטעו אם אף הרי צ"ע,
מ"ג. פ"א ערלה ראשונה' כנטיעה 80)ב'משנה שהיא

המשנה.81)חדשה. בסוף פשוט 82)שם עקרו, שאם
כנ"ל. ונטעו, חזר אם בערלה, שחייב לכסות 83)הוא כדי

הזעזוע. מן שנוצרו לא 84)הבקעים כאילו הוא שהרי
כשהיה. נטוע אלא כלל, זעזעו

.·ÈÔÎÂ85,„Á‡ L¯L epnÓ ¯‡LÂ ¯˜ÚpL ÔÏÈ‡ ¿≈ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆…∆∆»
ËÁÓk elÙ‡86,ÈM‰ ˙‡ ÔÈÓ˜B¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ¬ƒ¿««∆¿«¿ƒ»»»¿ƒ∆«»ƒ

ÏBÎiL ÈtÓ ,¯eËt - BÚËe BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»
˙BÈÁÏ87¯˜Ú .88ÚÏq‰ ‰¯˜ÚÂ Blk89da ÂÈL¯ML ƒ¿∆¡«À¿∆∆¿»«∆«∆»»»»

‡e‰L ‰Ók BÚËe ¯ÊÁÂ ,BnÚ90‰Ó„‡‰ ÏÎa ƒ¿»«¿»¿»∆¿»»¬»»
d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :ÂÈL¯L ˙B·È·qL∆¿ƒ»»»ƒ»»»ƒ¿≈»

ÚË ‡Ï el‡ ‰Ó„‡91¯˜Ú ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -92; ¬»»ƒ…»«¬≈¿ƒ∆…∆¡«
.·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«»

מ"ד.85) מיתון".86)שם, של "כמחט שם: במשנה,
קצותיו  בשתי עץ, או קנה האורגים "אצל שם: רבינו ופירש
דקים  שניים כמו מהם אחד לכל ויש ארוכים, ברזלים שני
וכו'". אותו כשאורגין הבגד רוחב בו ומותחין כמחט,

נוטעו.87) היה לא אם מ"ג.88)אף "העפר 89)שם,
זה  קראו והם סלע, אותו קורין האילן, עיקר על המתעבה
לחפור, אדם שמעמיק אחר היוצא הקשה שהעפר לפי השם,
שרשיהם  שיימשכו האילנות וממנהג אצלם, סלע נקרא
האילן  סביב שיהיה עד העפר, עליהם ויתעבה הרבה, בארץ
שם). המשנה, (פירוש עקירתו" אחר אפילו האבן, כמו

בעפר.90) סביבותיו למלא בלא לא 91)כלומר, כלומר,
ונטע. ופטור.92)חזר

.‚ÈÔÏÈ‡93ÛÈÏÁ‰Â ı¯‡‰ ÌÚÓ BˆvwL94·iÁ - ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»
‰Ï¯Úa95‰ˆÈˆ˜ ˙ÚMÓ BÏ ÔÈBÓe .96. ¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

בר 93) שמואל רבי "דאמר פ"א: סוף שביעית 'ירושלמי'
את  (הקוצץ) הגומם יעקב, בן אליעזר רבי בשם וכו' נחמן
מפני  בערלה, חייב כך), נשתייר (אם מטפח פחות  כרמו,
עד  אומרים) וחכמים (כלומר, חכמים דברי העין. מראית
חוששין  אין הקרקע, פני עד (כלומר, הארץ מעם שיגום
כחכמים. רבינו ופסק מערלה)". ופטור העין למראית

וגדל.94) האילן מחדש.95)שחזר כנטוע הוא שהרי
בהי"ט. כדלהלן השרשים, מן החדש האילן ביוצא ומדובר

ה"ח,96) שמיטה מהל' שבפ"ג ואףֿעלֿפי כנטיעתו. שהיא
נשתייר  אם שאף שם, בשביעית שמעון כרבי רבינו פסק
כיון  שביעית, לענין שם - כנטיעה הוא הרי מטפח פחות
כנטיעה  דינו נטיעה, ונקרא קציצה לאחר מאד נמוך שהוא
לענין  אבל אילן. שם עליו ואין בשביעית, חרישה לגבי
ונטיעה  חדשה, נטיעה היא אלאֿאםֿכן לחייב אין ערלה
שם, ה'ירושלמי' על הש"ס בגליון וראה אינה. - חדשה

שם. שמיטה להל' איש' וב'חזון

.„È„Á‡97- ·Èk¯n‰ „Á‡Â CÈ¯·n‰ „Á‡Â ÚËBp‰ ∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
„a C˙ÁLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ98ÔÓ „Á‡ «»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ

Ï·‡ ;¯Á‡ ÔÏÈ‡· B·Èk¯‰ B‡ ı¯‡a BÎÈ¯·‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¬»
Á˙Ó Ì‡99ı¯‡a CÈ¯·‰Â Ô˜f‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ „a ƒ»««∆»ƒ»ƒ»«»≈¿ƒ¿ƒ»»∆

ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ „a‰ ¯wÚÂ ,¯Á‡ ÔÏÈ‡a B·Èk¯‰ B‡ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ«««¿…∆»ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ô˜f‰100. «»≈¬≈∆»

הנוטע 97) אחד רבנן, "תנו ב: ט, השנה בראש הוא כן
בעפר  ומכסהו בארץ הזמורות את (כופף המבריך ואחד
שלשים  בחבירו), (אילן המרכיב ואחר בארץ) משריש והוא
ערלה)". שנת (כלומר שנה לו עלתה השנה, ראש לפני יום

על 99)ענף.98) וסיפוק הגפנים, "סיפוק מ"ה: פ"א ערלה
פטור  (כלומר, מותר בארץ, שהבריכן אףֿעלֿפי סיפוק, גבי
מזו  ענף אדם שיקח "הוא, שם: רבינו ופירש מערלה)".
בה. קצתו וירכיב אחרת, בגפן שיגיע עד אותו וימתח הגפן,
וטמנו  הענף לקח אפילו לומר, רצונו בארץ, הטמינו אפילו
זה  ענף קצת שירכיב הוא סיפוק גבי על וסיפוק בארץ.
האילן, בזה האילן זה ענף וקצץ האחר, האילן בזה האילן
ונטעתם, ב'ספרא': ואמר הערלה. מן פטור הענין זה וכל
וכו', הגפנים סיפוק אמרו, מכאן וכו', ולמרכיב למבריך פרט
חייבין  שאין ב'ספרא', שזכר וההרכבה ההברכה וזו מותר.
הטמינו  או באילן והרכיבו ענף פסק אם אבל וכו'. בערלה
שם, השנה לראש בר"ן וראה בערלה". חייב זה הרי בארץ,

מח. אות רצד סי' ליו"ד הגר"א שכיון 100)ובביאור
חדשה. נטיעה זו אין הזקן, לאילן מחובר שהוא

.ÂËÏ„b101„Ïi‰ ‰Ê102¯Á‡Â ,˙B¯t ‰OÚÂ CÈ¯·‰L »«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««
‰BÓ - Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ ‡e‰L B¯wÚ ˜Òt Ck»»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆

˜ÒÙpL ‰ÚMÓ103ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ - ˙B¯t‰ Ô˙B‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈
¯z‰a eÏ„bL104Ì‡Â .105¯wÚ‰ ˜ÒÙpL ¯Á‡ ÔÁÈp‰ ∆»¿¿∆≈¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»

ÌÈ˙‡Óa eÙÈÒB‰L „Ú106ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -107. «∆ƒ¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ

בקרקע)101) שהבריך (ענף בריכה "וכן שם: ערלה
חוזר  "וזהו פירות". מלאה והיא הזקן), האילן (מן שנפסקה
(פירוש  שנפסקה" משעה מונה ההלכה בתחילת מאמרם על

שם). שכתבו 102)המשנה, הזה, האילן מן שמתח הבד
בתורה  נקרא הוא [וכן הקודמת. ההלכה בסוף רבינו
ראה  וגו'", פורה "ענף - יוסף" פורת "בן כב) מט, (בראשית

רצב]. סי' שם שלמה' נטעו 103)ב'תורה שלא אףֿעלֿפי
עצמו, בפני לאילן זו פסיקה ידי על שעשאו כיון עכשיו,

בהי"ז. להלן וראה חדשה, כנטיעה הוא בהיותם 104)הרי
הזקן. לאילן חלק 106)שם.105)מחוברים כלומר,

העיקר, פסיקת בשעת הפירות שהיו ממה ממאתיים אחד
זה. שיעור משערין כיצד הכ"ב, כלאים מהל' בפ"ה וראה

אבל 107) בטיל. ראשון) (ראשון, קמא קמא אומרים: ואין
מאכלות  מהל' בפט"ו ראה נאסר, לא ממאתיים בפחות

בערלה. האוסר שיעור שזהו הי"ד, אסורות

.ÊË‰cÏÈ108dÎaqL109‰˜Êa110˙B¯t eÈ‰Â ,111 «¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈
eÙÈÒB‰ elÙ‡ ,‰cÏia112ÌÈ˙‡Ó113˙B¯t‰ el‡ È¯‰ - ««¿»¬ƒƒ»«ƒ¬≈≈«≈
ÔÈ¯eÒ‡ ‰cÏÈ ÏL114˙‡ ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L , ∆«¿»¬ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆

¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰115. »ƒ»»»

ב.108) נז, בנדרים יוחנן רבי בשם אבהו רבי של מימרא
שנים. שלש לה מלאו לא שעדיין והכוונה
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שנים.110)שהרכיבה.109) שלש לה של 111)שמלאו
הזקנה, לגבי היא בטילה פירות, בה היו לא אם אבל ערלה.

להלן. שסיבכוה.הפיר 112)ראה לאחר שבילדה, ות
הפירות 113) שהיו מה כנגד מאתיים יש שעתה כלומר,

הילדה. את שסיבכו מתבטלת 114)בשעה הערלה ואין
ב: מג, בסוטה אבהו רבי שאמר ומה תמיד. כמו במאתיים,
דין  בה ואין בזקינה, ילדה בטלה בזקינה, שסיבכה "ילדה
שם). (ר"ן כלל פירות בילדה שאין המדובר ערלה",

וטפל 115) עיקר שאין תערובת בכל אבל עיקר. שהוא כיון
בפ"ו  וראה ממאתיים. באחד הערלה מתבטלת בה, שייך

ובהערות. הכ"א תרומות מהל' ובפי"א ה"ו, מעשר מהל'

.ÊÈÔÏÈ‡116¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡a „a epnÓ CÈ¯·‰L ƒ»∆ƒ¿ƒƒ∆«»»∆¿««»∆¡«
- ı¯‡a CÈ¯·‰L „a‰ ÔÓ ÈÁ ‡e‰ È¯‰Â Blk ÔÏÈ‡‰»ƒ»À«¬≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»»∆
‰Ï¯Úa ·iÁÂ ,Úh ‰zÚ el‡k ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OÚ117. «¬»ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿«»¿»¿»

‰BÓe118vM ‰ÓÏe ÔÏÈ‡Ï‰ÚMÓ ‰Î¯·‰‰ ÔÓ ÁÓ ∆»ƒ»¿«∆»«ƒ««¿»»ƒ»»
.¯˜ÚpL∆∆¡«

מ"ה.116) פ"א שכתב 117)ערלה מה לגבי כאן והחידוש
בפני  אילן האילן, היה שנעקר לפני שגם שאף בהט"ו,
והבד  לו, טפל הוא הרי הבד, מן חי הוא שעתה כיון עצמו,

שם. כנ"ל מחדש, כנטוע הוא ערלה.118)הרי שנות שלש

.ÁÈÈ¯‰119„a CÈ¯·‰Â ,ÁÓˆÂ ı¯‡a „a CÈ¯·‰L ¬≈∆ƒ¿ƒ«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«
ÔÓ CÈ¯·‰Â ¯ÊÁÂ ,ÁÓˆÂ ı¯‡a ÁÓvM ‰nÓ „Á‡∆»ƒ«∆»«»»∆¿»«¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‰Ê ÔÈ¯ÚÓ [‰‡Ó] Ô‰ elÙ‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¬ƒ≈≈»¿…ƒ∆»∆ƒ

¯zÓ Ïk‰ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ‰ ÔÓ e˜ÒÙ ‡ÏÂ120Ì‡Â .121 ¿…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ«…À»¿ƒ
.˜ÒÙpL ‰ÚMÓ ÏkÏ ‰BÓ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ ˜ÒÙƒ¿«ƒ«»ƒ∆«…ƒ»»∆ƒ¿«

הבדים 120)שם.119) הם שרבים כיון אומרים: ואין
וימנה  לאילן, טפלים יהיו לא שוב זה, אחר זה שהבריכו
מותר. הכל אלא ממנו, שנפסקו קודם אף ערלה שנות

שם.121)

.ËÈÔÏÈ‡122ÚÊb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰123ÔÓ ¯eËt - ƒ»«≈ƒ«∆«»ƒ
‰Ï¯Ú‰124·iÁ - ÌÈL¯M‰ ÔÓ ;125‰cÏÈ .126‰˙eÁt »»¿»ƒ«»»ƒ«»«¿»¿»
ÁÙhÓ127‰È˙BL Ïk ‰Ï¯Úa ˙·iÁ -128ÈtÓ , ƒ∆««∆∆¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈

d˙L ˙· ‰ÚÈËk ˙È‡¯pL129ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿»»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡130˙Á‡ ‰ÚÈËa131ÌÈzL „‚k ÌÈzL B‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ

·Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â132˙BÁt Blk Ì¯k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿««¿»»»¬»ƒ»»«∆∆À»
ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÁÙhÓ133ÔÈBnL C¯„k ÔÈBÓe , ƒ∆«¬≈∆≈ƒ¿∆∆∆ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏƒ¿»»ƒ»

כרבי 122) קיט.), בבבאֿמציעא (הובאה ערלה תוספתא
מאיר. כרבי ולא "היכי 123)יהודה א: פב, בבבאֿבתרא

כל  יוחנן, רבי אמר השרשין. מן דמי והיכי הגזע, מן דמי
- הקרקע מן חוץ האילן כל (היינו, חמה פני שרואה
מתחת  (היינו, חמה פני רואה ושאינו הגזע. מן זהו רשב"ם),
עברו  שכבר באילן ומדובר השרשין", מן זהו שם) - לקרקע
בהי"ג. כנ"ל לקרקע. עד ונקצץ ערלה, שנות עליו

מן 124) כהמשך הוא הרי הגזע, מן יוצא שהוא שכיון
כנ"ל. ערלה, שנות עליו עברו שכבר הקודם, האילן

כנ"ל.125) חדשה, כנטיעה הוא שם,סו 126)שהרי טה

יעקב. בן אליעזר רבי קומה,127)בשם שפל[ת] "שהיא
שם). (רש"י טפח" עד לעולם תגבה מדרבנן.128)ולא
(שם). הערלה שנוח עליה שעברו "והרואה 129)אף

(שם). מותרין" ערלה שפירות אומר פירותיה, שאוכלין
שם.130) כרם.131)סוטה, בתוך או עצמה, בפני
זנב 132) יוצאה ואחת שתים כנגד שתים מילי, "והני שם:

כרם  כולו אבל ה"ז), כלאים מהל' פ"ז - קטן כרם (שהוא
רש"י  הוכרח הגמרא דברי פשטות ולפי ליה". אית קלא
לה.) (ברכות רבעי נטע ולא רבעי כרם שלמאןֿדאמר לפרש,
רבינו  אבל אחת, בנטיעה ולא בכרם אלא נוהגת ערלה אין
שתים  או אחת בנטיעה אמורים, דברים "במה וכתב: הוסיף
שתים", כנגד "שתים שאמרו מה ולפי"ז וכו'", שתים כנגד
מראית  משום איסור יש קטן בכרם שגם חידוש, להשמיענו

אחת. בנטיעה וכלֿשכן כרם 133)העין, אומרים, "הכל
(רש"י  זקינה" שהיא ויודעין הכרמים מכל משונה לפלוני יש

שם).

.ÎÔÈÚËB134¯eÁÈ135‰Ï¯Ú ÏL136ÔÈÚËB ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ
ÊB‚‡137tÓ ,‰Ï¯Ú ÏL‰Ï¯Ú ˙B¯Ùe ,È¯t ‡e‰L È ¡∆»¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»

‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡138È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¬ƒ«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
˙BÏÎ‡Ó139ÚËÂ ¯·Ú Ì‡Â .140È¯‰ - ‰Ï¯Ú ÏL ÊB‚‡ «¬»¿ƒ»«¿»«¡∆»¿»¬≈

¯zÓ ÁÓBv‰141˙BÏÈ‡‰ ¯‡Lk142. «≈«À»ƒ¿»»ƒ»

שם.134) ותוספתא מ"ט, פ"א ענף.135)ערלה
והטעם:136) שנים. שלש לו מלאו לא שעדיין אילן של

(פירוש  העץ" לא הפרי, אלא בהנאה אסור שאינו "לפי
שם). האגוז.137)המשנה, האגוז 138)פרי יטע ואם

זרה  בעבודה וראה האגוז. מן נהנה נמצא פירות, ויצמיח
ד"ה  מה: שם ורש"י ב, נטע שאם ד"ה תוספות - א מט,

נטע. ה"ט.139)שאם שם 140)בפ"י זרה בעבודה
שם  ב'תוספות' וראה מותר, בדיעבד יוסי, לרבי שאף הסיקו,

כפשוטה'. וב'תוספתא ואין, באכילה.141)ד"ה אף
כבסוף 142) מותר, גורם וזה שזה כיון דבר, של וטעמו

הסמוכה. ההלכה

.‡ÎÔÎÂ143˙BiÙk ÔÈ·Èk¯Ó ÔÈ‡144‰Ï¯Ú ÏL ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»
È¯Ùk Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈÏ˜„a145.¯zÓ - ·Èk¯‰Â ¯·Ú . ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»

¯·c ÏkL146„Á‡Â ¯eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓ¯B‚ ÈL BÏ LiL ∆»»»∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»
ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ Ì‰ÈMÓ Ì¯‚p‰ ‰Ê È¯‰ - ¯zÓÀ»¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«

‰Ï¯Ú ˙B¯tÓ147È¯t‰ ÁenvÏ Ì¯‚ È¯‰L ,¯zÓ - ƒ≈»¿»À»∆¬≈»««ƒ««¿ƒ
.˙¯zn‰ ı¯‡‰Â ¯eÒ‡‰»»¿»»∆«À∆∆

שם.143) ותוספתא (פירוש 144)משנה תמרים" "לולבי
מאן 145)המשנה). שאל, יצחק "רבי שם: וב'ירושלמי'

יוסי  רבי [ומתרץ], ערלה של כפניות מרכיבין אין תנא
שרבינו  ואף פרי]". משום אסור שסמדר מ"ז, בפ"א [הסובר
הי"ג, בפ"ט כנ"ל מותר, סמדר אלא יוסי, כרבי שלא פוסק
יוסי, כרבי שמשנתנו יצחק כרבי סובר רבינו שאין נראה
ואף  כך). הסוברים שם ב'ירושלמי' (ויש עלמא ככולי אלא
שכיון  לכתחילה, החמירו בהרכבה בערלה, מותר שסמדר
הפנים' ('מראה ערלה כנוטע הוא הרי מאד, ניכר שהדבר

שם.146)שם). זרה, שעבר 147)עבודה מאגוז כלומר,
הקודמת. ההלכה כסוף ונטעו,

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



קצה dxikn zekld - oipw xtq - elqk f"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk b"kÎf"i -t"yz'd

ה'תש"פ  כסלו י"ז ראשון יום

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨
ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦

עם 1) דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו
קרקע  מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר,
לומר  רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך כיצד ואילנות
הפרק  ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם
פגם  מפני המוכר וחוזר ללוקח שנמכר דבר בביאור

משפחה.

.‡¯ÎBn‰2‰LÏL3e‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡4eÈ‰ elÙ‡Â , «≈¿»ƒ»¿»≈«¬ƒ»
˙BÚÈË LÏL5˙BpË˜6ÔÏÈ‡ Èc· ‰LÏL B‡7È¯‰ - »¿ƒ¿«¿»«≈ƒ»¬≈

LÈ8Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ Á˜BlÏ9elÙ‡Â .10eL·È11 ≈«≈««¿«»»»∆«¬ƒ»¿
eˆˆ˜ B‡ ˙BÏÈ‡‰12BÏ LÈ -13,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ »ƒ»ƒ¿¿≈«¿«»»»∆

‰˜Â14˙BÏÈ‡‰ Ïk15Ì‰ÈÈaL16. ¿»»»»ƒ»∆≈≈∆

פא.2) בבאֿבתרא כחצובה,3)משנה עומדים כשהם 
חשוב. גוש מהווים הם ג, הלכה שדה 4)כדלהלן בתוך

למוכר. מהלכות 5)שיש (פ"ג רבינו כתב שמיטה, [לענין
כל  הקטן האילן זה נטיעה, היא זו "אי ו): הלכה שמיטה

נטיעה"]. לו שקוראין סתם,6)זמן "אילנות" שנינו שהרי
נראה  [וכן (מגידֿמשנה). במשמע קטנים ובין גדולים ובין
אילן, בדי שלשה לו "מכר פג.) (שם ירמיה רב ששאל ממה
שאילו  כנטיעות, צעירים, בדים שכוונתו כרחנו ועל מהו"
פב.) (שם למעלה כמפורש קרקע, לו יש זקנים בבדים
האילן  ענפי יתכסו (=שמא שרטון ארעא מסקא "דילמא
(וראה  ארעא" לי ואית לי, זבינת תלתא לי ואמרית בעפר)
בתוספתא  מבואר וכן יג). ס"ק רטז סימן הגר"א ביאור
שלשה, "קנה :(403 עמ' צוקמ. הוצאת (פ"ד, בבאֿבתרא
לבית  עשרה ממטע מזה זה רחוקים יהיו וכמה - קרקע קנה
ממטע  אילנות שלשה "הקדיש עב. ובבבאֿבתרא סאה".
עשר  ממטע שהן קטנות נטיעות (כלומר, סאה לבית עשרה
לבית  שלשה ממטע הם גדולים אילנות ואילו סאה, לבית
ד"ה  יד. בערכין ה'תוספות' כתבו וכן שם. רשב"ם סאה,
שביניהם". האילנות ואת הקרקע את הקדיש הרי - הקדיש)
מכירה. ולענין הקדש לענין אילנות כדין נטיעות שדין הרי

הל  וחרמין ערכין מהלכות פ"ד רמב"ם לפי ועיין יז, כה
בלחםֿמשנה]. שם המגיה פג.)7)נוסחת (שם בגמרא

ופירש  מהו" אילן, בדי שלשה לו מכר ירמיה, רב "בעי
מרוחקים  בדים שלשה לו שיש אחד אילן לו שמכר רשב"ם
הקרקע  והעלה ג), הלכה להלן (ראה אמות ארבע מזה זה
נפרדים. אילנות שלשה הם כאילו הבדים ונראים שירטון
- האילן מגוף יונקים שהם כיון הוא: שבדבר הספק וצד
- בקרקע מושרש מהם אחד שכל כיון או אחד, אילן הם
מסקנת  בביאור הראשונים ונחלקו אילנות. שלשה הם
בן  ר"י ולדעת אילנות, שלשה הם רשב"ם לדעת הגמרא:
כדעת  רבינו ודעת (מגידֿמשנה) אחד אילן הם מיגש

נוסחא  כנראה, היתה, המגידֿמשנה בעל [ולפני רשב"ם.
בדי "שלשה רבינו: בדברי בכ"י ‡ÂÏÈ˙אחרת אמנם וכ"ה "

כן  ואם אילנות, משלשה בדים שלשה למוכר והכוונה תימן,
"שלשה  מפורש שם (שהרי בגמרא ירמיה רב בעיית זו אין

המגידֿמשנה ‡ÔÏÈבדי והכריע שם), ברשב"ם וראה "
הנוסחא  שע"פ לפי אילן", בדי "שלשה שלפנינו כנוסחא
וראה  הגמרא, בעיית את רבינו השמיט למה צריךֿעיון הנ"ל

עו]. והערה ו הלכה אילנות 8)להלן שלשה של שגוש
ולפיכך  טז), ס"ק רטז, סימן (סמ"ע אילן שדה נקרא
קנה  - הקרקע את שיקנה במפורש התנה שלא אףֿעלֿפי
מסביבם, השדה כל היינו להם, הראוי הקרקע כל כי אותה,

שלהם. המחיה לשטח מסביב 9)נחשב השטח כל
ב. הלכה להלן וראה בהם, הטיפול לשם הדרוש לאילנות,

הלוקח.10) של היא שהקרקע מזה, משנה 11)כתוצאה
פא.). פג.).12)(שם (שם לטעת 13)ברייתא ויכול

במקומם. פג.).14)אחרים (שם הרשב"ם 15)ברייתא
ה'טור' הביא וכן "קטנים", מוסיף: האילנות) ואת ד"ה (שם,
זה  שאין פשוט, הוא שהדבר יוסף' ה'בית וכתב רטז). (סימן
האילנות  שלושת אגב בטלים יהיו גדולים שאילנות הגיוני

ואחד 16)שקנה. אחד כל בין כשיש שהמדובר [נראה
(ראה  אמה עשרה שש של רווח - שקנה האילנות משלושת
עושים  אינם שביניהם, אלו, שאילנות באופן ג) הלכה להלן
רווח  אלא האילנות שלושת בין אין אם אבל רצופים, אותם
עלֿידי  רצופים נעשים הם - אמות ארבע של מצומצם
אמות  מארבע פחות לזה זה ומקורבים שביניהם, האילנות
עב. ב"ב 'תוספות' ועיין ד. הלכה כדלהלן קרקע, לו ואין

האילנות]. ואת ד"ה

.·‰nÎÂ17Ì‰ÈzÁz ?Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯w‰ ‡È‰18 ¿«»ƒ««¿«»»»∆«¿≈∆
Ì‰ÈÈ·e19Ì‰Ï ‰ˆeÁÂ20BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓk21‰ÊÂ .22 ≈≈∆¿»»∆ƒ¿…»∆¿«¿∆

BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰L ÌB˜n‰23„Á‡ ÔÈ‡24 «»∆¿…»∆¿«≈∆»
B¯·Á ˙ÚcÓ ‡l‡ BÚ¯ÊÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ25. ƒ¿≈∆»¿»¿∆»ƒ««¬≈

זה.17) בלשון (פב.) בגמרא האילנות 18)בעיא תחת
אבא  בר חייא רבי של ומימרא (שם) ברייתא האילנות. וגופי

אלעזר. רבי כהתקפת ושלא יוחנן, רבי השטח 19)בשם
(רשב"ם). זה אילן לגופי זה אילן גופי בין המגולה

ולחוץ 20) נופותיהן שכלים ממקום האילנות, סביב
והסל 21)(רשב"ם). הפירות מלקט לעמידת הדרוש שטח

פ"א  בשביעית שירליאו ר"ש - אמות שתי [ושיעורו בידו.
מלקט  - "בוצר" התאנים. מלקט הוא "אורה" מ"ב].
- ו"מוסק" בתמרים - "גודר" בתבואה, - "קוצר" הענבים.
וסלו). אורה כמלוא ד"ה שם (רשב"ם, בזיתים

יוסף.22) כרב ולא והנמקתו, אביי וכמסקנת שם, ברייתא
של 23) כולו - האילנות ובין האילנות שתחת השטח אבל

ומגידֿמשנה). (רשב"ם זורעם והוא בעל 24)הלוקח
עלֿידי השדה  ורטוב רך נעשה שהעפר לפי זורע, אינו

פירות  שם יפלו ואם הגשמים, ומי הזריעה החרישה,
לשם  ללוקח משועבד השטח והרי ויפסדו, יטנפו - האילנות
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שלו, המקום אין שהרי זורע, אינו והלוקח הפירות. לקיטת
לשם  בו להשתמש זכות רק קיבל והוא עליו, בעלות לו ואין

הפירות. ורשותו.25)לקיטת בהסכמתו

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na26eÈ‰Lk27˙BÏÈ‡‰ ‰LÏL «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ»
ÔÈ„ÓBÚ28ÈËetËt ‰LÏL BÓk29‰¯Èk30LÔÈ˙ÙBM31 ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ

Ô‰ È¯‰L ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ32‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈL33 ¬≈∆∆«¿≈»∆¬≈≈¿«ƒ∆¿∆∆∆
Ô‰Ó ˜Á¯Óe Ô‰ÈÈa ÔeÎÓ ÈLÈÏM‰Â34‡e‰Â .35eÈ‰iL ¿«¿ƒƒ¿À»≈≈∆¿À»≈∆¿∆ƒ¿

˙Bn‡ Úa¯‡Ó ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ Ïk ÔÈa36LL „ÚÂ ≈»ƒ»¿ƒ»≈«¿««¿«≈
‰¯OÚ37. ∆¿≈

קרקע.26) כרבי 27)שקנה הרי"ף גירסת ולפי - כשמואל
הרי"ף. הכריע וכן פג:), (בבאֿבתרא כרב ולא - יוחנן

לזה.28) זה שלש 30)רגלי.29)ביחס בעלת שהיא
המובאת  "חצובא", למילה: רבינו של פירושו זה רגלים.

שם. להלכה 32)מעמידים.31)בגמרא טעם נתינת זה
עומדים  שהם מכיון כלומר, כג.), ס"ק רטז סי' (סמ"ע, זו
האילנות, בין המחרישה את להעביר אפשרות אין זו, בצורה
אותה  מכר הסתם ומן לזריעה, ראויה הקרקע אין ולפיכך
כלֿשכן  ד"ה שם רשב"ם (ועיין האילנות אגב ללוקח

שם). וסמ"ע אחת.33)כחצובא, כנגד 34)בשורה היינו
הציור: וזהו שביניהן, הפנוי והכרעת 35)המקום ברייתא

פג.). (שם רבא של הדרושה 36)הלכה מדתֿהשטח שזו
ד"ה  פב: (רשב"ם האילנות לטובת המחרישה להעביר
(סמ"ע, ליניקתם הדרוש השטח שזהו או אמות), מארבע
הרי  אמות, ארבע ביניהם אין ואם כד), ס"ק רטז, סימן
יהא  וכמה ד"ה שם (רשב"ם להעקר עומדים האילנות כאילו

שם). וסמ"ע שמוכח 37)ביניהם, כמו בכלל, עשרה ושש
ה'תוספות' דעת היא וכן (מגידֿמשנה). הבאה מההלכה
ט"ז, ועד ד"ה פב: (שם הרשב"ם ולדעת כמה), ד"ה (שם,

בכלל. עד ולא עד אמות). עשרה שש ד"ה ופג.

.„ÔÎÈ‰Óe38¯wÚ‰ ÔÓ ?„„BÓ ‡e‰39·Á¯‰40ÏL ≈≈»≈ƒ»ƒ»»»»∆
eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡41˙‡f‰ ‰¯evk ÔÈ„ÓBÚ42, ƒ»¬»ƒ…»¿ƒ«»«…
˙BÁt ÌÈ·¯˜Ó eÈ‰L B‡43ÔÈ˜Á¯Ó B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ∆»¿…»ƒ»≈«¿««¿À»ƒ

¯˙BÈ44‰¯OÚ LMÓ45¯Á‡ ‰Ê ÔÁ˜lL B‡ ,‰n‡ ≈ƒ≈∆¿≈«»∆¿»»∆««
‰Ê46B‡ ,47ÏÚ „Á‡Â e‰„O CB˙a ÌÈL BÏ ¯ÎnL ∆∆»«¿«ƒ¿»≈¿∆»«

¯ˆn‰48ÏL CB˙a „Á‡Â BlL CB˙a ÌÈL B‡ , «∆∆¿«ƒ¿∆¿∆»¿∆
B¯·Á49¯Ba ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,50ÌÈn‰ ˙n‡ B‡51B‡ ¬≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯52‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÈa53Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡54. ¿»«ƒ≈≈∆¬≈∆≈«¿«
‰˜ ‡Ï CÎÈÙÏ55Ì‡Â ;Ì‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰56L·È ¿ƒ»…»»»ƒ»∆≈≈∆¿ƒ»«

ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰57BÏ CÏÈ -58. »ƒ»ƒ¿«≈≈

פג.).38) (שם בגמרא ירמיה רב יציאת 39)בעיית "מקום
(טור). הארץ" מן את 40)האילן פתרו (שם) בגמרא

כלאים  לענין שמודדים ושם בכלאים, ממשנה הבעיא
הרכובה  ד"ה (שם ה'תוספות' ופירשו השני", מ"העיקר
שמודדים  כלומר, "העיקר", מהמילה היא שהראייה בגפן)
ולא  רחב, שהוא לקרקע, הסמוך המקום מן היינו העיקר, מן

(כסףֿמשנה). קצר שהוא הגזע פג.41)מגובה שם
הזריעה 42) שמאפשר מה אחת, בשורה עומדים שהם אלא

הקרקע  על ויתר שהמוכר הסתם מן להניח ואין ביניהם,

האילנות. לוקח למעלה 43)לטובת וראה שם. ברייתא
לה. אמה 44)הערה עשרה שש אלא אין שאם מכאן

לו. הערה למעלה וראה קרקע, קנה - אין 45)בדיוק שאז
ביניהם. שקנה 46)צירוף בשעה שהרי פג. שם ברייתא

הקרקע  את יקנה וכי קרקע, קנה לא הראשונים השנים את
יחידי? אילן רק קונה שהוא "רשות 47)עכשיו, ועד מכאן

ונשארו  נפתרו שלא (שם) בגמרא בעיות - ביניהם" הרבים
תיקו  דכל "וקיימאֿלן הרי"ף: וכתב ("תיקו"), שאלה בסימן

ספק דמ  שכל היינו, לנתבע", וקולא לתובע חומרא מונא,
ביחס  ומקילים המוציא, לתובע ביחס מחמירים ממון בעניני
הלוקח  אין שלפנינו אלו בספקות ולפיכך המוחזק, לנתבע

מהמוכר. הקרקע את להוציא שכיון 48)יכול השדה, גבול
שאר  עם מצטרף אינו השדה, בתוך ולא הגבול על שהוא

הקרקע 49)האילנות. עם חבירו בשדה אילן המוכר שקנה
אינם  - בשדהו האילנות שלושת כל שאין ומכיון סביבו,

האילנות 50)מצטרפים. בין כהפסק חשוב וזה מים, מלא
הצטרפותם. צפים 51)ומונע המים וכאן תעלה, או נחל

יותר. עוד בולט וההפסק רשות 52)למעלה, שיש דרך
שש  רחבה הרבים רשות שסתם ואע"פ בו. לעבור  לרבים
הרבים, רשות היותה מצד אלא מפסיקה אינה - אמה עשרה
אינו  אמה, עשרה שש ורחב הרבים רשות שאינו שטח אבל
אבל  מג. והערה לו הערה למעלה ראה רבינו, לדעת מפסיק
פחות  שהיא הרבים ברשות פירשו שם וה'תוספות' הרשב"ם

אמה. בעיא:53)מששֿעשרה עוד כאן הוסיפו בגמרא
הרבה  של גדול גוש היינו דקלים, רכב - דדיקלא" "ריכבא
רבינו  והשמיטוה הפסק? חשוב זה אם ביחד, דקלים
בבבאֿבתרא  הגמרא שלפי סוברים שהם [ונראה והרי"ף.
שודא  בו דנים דקלים, רכב עליו ויש המובלע שמצר סב:

שהרי דדיינא כאן, גם כן לדון יש - טו) הלכה למעלה (ראה
לביתֿדין  מסור והדבר האילנות, בתוך מובלע הדקלים רכב

הפסק]. אינו כן ואם הלוקח, אותו שקנה וכאן 54)לדון
בחזקת  שקרקע לפי ממון, ספק בכל כמו תפיסה מועילה לא

(מגידֿמשנה). עומדת הוא 55)בעליה האילנות את שהרי
עצמה, הקרקע קנה לא וכאן הקרקע, מן כחלק רק קונה

בברייתא. (פג.) שם ומדובר 56)וראה השורש, עד היינו,
- מחליף שגזעו במין אבל מחליף, גזעו שאין אילן במין
חדש  אילן זה אין עצמו, הגזע מאותו מחדש וצומח כשחוזר
בשם  ז סעיף רטז, בסימן (רמ"א הקודם לאילן ונחשב

ביבש,57)ה'טור'). כמו השורש עד ונקצץ שהזקין היינו
את  המוכר בפרק (הרא"ש מחליף גזעו בשאין כאן וגם

יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח
באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את

המקום.

.‰Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ‰BwL ÈÓ Ïk59, »ƒ∆∆¿»ƒ»¿≈«¿«
Ì‡60eÏÈc‚‰61¯ËÁ e‡ÈˆB‰Â62ı˜È -‡lL È„k , ƒƒ¿ƒ¿ƒ…∆»…¿≈∆…

‰„O‰ ÏÚa ÏÚ C¯c‰ ËÚÓÈ63ÔÈ‚È¯O‰ ÏÎÂ .64 ¿«≈«∆∆««««»∆¿»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰Â65ÌÈL¯M‰ ÔÓ elÙ‡Â ,Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰66- ¿»¬ƒƒ«¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«»»ƒ

Ú˜¯˜ BÏ LÈ È¯‰L ,˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰67. ¬≈≈∆««»ƒ»∆¬≈≈«¿«

קרקע.59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף [הוא
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קצז dxikn zekld - oipw xtq - elqk f"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאףֿעלֿפי

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ הקרקע
שבעל  שתחתיהם, בקרקע אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
לבעל  שאין ודאי כא), הערה (למעלה לזרעה יכול האילנות
חוטר  והוציאו האילנות שהגדילו ועכשיו בה. דרך השדה
הוא  שתחתיהם השטח ששיעור הלוקח יטען מגזעם,
ימעט  ובזה לזריעה שטחו גבול את וירחיב שבגזע מהחוטר
בפירוש  רבינו, בלשון לפרש יש וכן השדה. לבעל הדרך
- המוכר לו שיאמר לפי ישפה, "הגדילו שכתב: המשנה
קרקע". שאר וממלאים שמתפשטים הענפים תניח למה

כו]. ס"ק רטז סימן ובסמ"ע בכסףֿמשנה ענפים 64)וראה
גפן. עצי האילנות.65)של שבראש שהם 66)ענפים

ז. הלכה להלן וראה הקרקע. הענפים 67)תחת אף ולפיכך
אילנות, שני בקונה משא"כ שלו, הם הקרקע מן שיוצאים
השורש, מן שיוצאים ענפים לו אין ולפיכך קרקע, לו שאין

ז). הלכה (להלן האדמה מן למעלה שיוצא מה רק אלא

.Â‰Bw‰68BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿¿≈¬≈≈
Ú˜¯˜69CÎÈÙÏ .70˙Ó Ì‡ ,71ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰72ÔÈ‡ - «¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ»ƒ¿«≈

ÌeÏk BÏ73ÌÈ‚È¯O e‡ÈˆB‰Â ˙BÏÈ‡ ÈL eÏÈc‚‰ . ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡Â74ı˜È -75ı¯‡· eÁÓˆÈ ‡nL ;76¯Ó‡ÈÂ , «¬ƒƒ»…∆»ƒ¿¿»»∆¿…«

˙BÏÈ‡ ‰LÏL :¯ÎBnÏ77.Ú˜¯˜ ÈÏ LÈÂ ÈÏ z¯ÎÓ «≈¿»ƒ»»«¿»ƒ¿≈ƒ«¿«

פא.68) בבאֿבתרא לו 69)משנה יש אבל גמור. קנין
כמלוא  להם, וחוצה וביניהם (שתחתיהם בקרקע זכות
סימן  (הרמ"א הפירות את וללקוט שם לעמוד וסלו) האורה

ט). סעיף פג.).70)רטז, (שם הברייתא לשון 71)כלשון
והיינו  האילן". "יבש בברייתא: וכן יבש. ופירושה: המשנה,
נחשב  אלא חדש, אילן זה אין אחרת כי מחליף, גזעו שאין

נה). הערה למעלה (ראה הגזע מן שם.72)עולה ברייתא
שתחת 73) המקום אף שהרי במקומו, אחר אילן לטעת

הלוקח. של אינן ושייכים 74)האילנות הגזע מן העולים
ז. הלכה כדלהלן האילנות, נחמן 75)לבעל רב מסקנת

לא  "הגדילו פא.) (שם במשנה שאמרו ומה פב.), (שם
אותם  לקוץ הוא חייב אבל לוקח, של שהם היינו ישפה",
בשם  ומגידֿמשנה שם (רשב"ם להלן המבואר הטעם מפני

מיגש). בן בעפר 76)ר"י יתכסו בארץ,כלומר, ויצמחו ,
כשיעור  האילן ובין בינם רב מרחק יתהווה רב זמן ובעבור
שקנה  הלוקח ויטעון חדש, כאילן ויראו ויותר, אמות ארבע

אילנות. שלשה להסיר 77)לכתחילה שאפשר ואףֿעלֿפי
- האילן ובין הענף בין המשך קיים כי ולראות העפר, את
שכתב  כמו קרקע, ללוקח לו יש המכירה, בשעת כן היה אם
וכפירוש  אילן", בדי "שלשה א): (הלכה למעלה רבינו

כאן. מגידֿמשנה וראה ו. הערה שם עיין שם, רשב"ם

.ÊÌÈˆÚ‰ Ïk78:Ô‰Ó ˙BÏÈ‡‰ ÈL ÏÚa ıˆBwL »»≈ƒ∆≈««¿≈»ƒ»≈∆
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯‰ ‡e‰Â ,ÌÈÚÊb‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰79È¯‰ - »∆ƒ«¿»ƒ¿»∆¿≈««»¬≈

˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL ‡e‰80,ÌÈL¯M‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰Â ; ∆««»ƒ»¿»∆ƒ«»»ƒ
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ‡e‰Â81ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¿∆≈∆¿≈««»¬≈∆««

‰„O‰82ÌÈÏ˜„·e .83Ï˜c‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ -84ÔÓ «»∆ƒ¿»ƒ≈¿«««∆∆ƒ
‰ÏBÚ‰85ÚÊ‚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk86. »∆¿¿ƒ∆≈∆«

פב.78) שם בגמרא, ופירושה פא. שם והיינו 79)משנה,
פב. (רשב"ם לקרקע מתחת שממנו מה מלבד האילן, כל

החמה). פני שרואה כל שלו,80)ד"ה הם האילנות שהרי
מהם. שיוצא מה לכל שגדל 81)והואֿהדין מה כל והיינו,

לקרקע. האילן 82)מתחת מן מסתעף שהוא שאףֿעלֿפי
היא  והקרקע לקרקע, מתחת שצומח מכיון - הלוקח, של
(וראה  למוכר הם הקרקע מן היוצאים הענפים אף למוכר,

לד). ס"ק שם לחבירו 83)סמ"ע מכר אם תמרים. עצי
ו. בהלכה כנ"ל קרקע, קנה שלא דקלים שני או אחד דקל

פפא.84) רב של פירושו וכפי פב.) (שם נחמן רב מימרת
הדקל.85) מן העולים הענפים הגזע 86)מן שאין היינו,

מהשרשים, יוצאים הם אלא ענפים מוציא הדקל עץ של
(מגידֿמשנה). למעלה כמבואר האילן, לבעל אינם ואלו

.Á¯ÎBn‰87¯iLÂ Ú˜¯˜88˙BÏÈ‡89BÏ LÈ È¯‰ - «≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¬≈≈
Ú˜¯w‰ ÈˆÁ90dlk91‡L ;el92È¯‰ ,Ú˜¯wa ¯iL ‡Ï ¬ƒ««¿«À»∆ƒ…ƒ≈««¿«¬≈

¯ÓB‡93'EÏÈ‡ ¯˜Ú' Á˜Bl‰ BÏ94ÈL ¯iL Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«¬…ƒ»¿¿≈ƒƒ≈¿≈
BÏ LÈ - „·Ïa ˙BÏÈ‡‰95Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜96; »ƒ»ƒ¿«≈«¿«»»»∆

el‡L97¯˜Ú' BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ‰È‰ ,Ú˜¯w‰ ¯iL ‡Ï ∆ƒ…ƒ≈««¿«»»«≈«≈¬…
'CÏÂ EÏÈ‡98. ƒ»¿»≈

לז.87) בתרא אילנות,89)לעצמו.88)בבא שלשה
הפחות. קרקע"90)לכל לו "יש סתם: נאמר שם בגמרא

מהדין  זה דבר למד שרבינו כנראה אך הכמות, הוגדרה ולא
ההלכה  בסוף מביאו שרבינו זה והוא לפניו, בגמרא המובא
אחד  טעם שהרי לאחר), ואילנות לאחד קרקע (=מכר הבאה
זה  בגמרא מובאים והם (מגידֿמשנה) האלו הדינים לשני
הגר"א, (ביאור להם אחד שתוכן להורות הסתם ומן זה, ליד
חצי  היינו רבינו, שכתב הקרקע וחצי כו). ס"ק רטז סימן
והמדובר  מיגש, בן ר"י שכתב כמו לאילנות, הצריך הקרקע
(אבןֿהאזל). הקרקע לכל זקוקים כשהאילנות הוא

כנ"ל.91) לאילנות הראויה הקרקע מכל והוא 92)היינו,
זו. להלכה בגמרא שנתן לו 93)הטעם שיאמר להניח ויש

שם), (גמרא האדמה את מקלקלים שהאילנות מכיון כן,
מ  שהם או השרשים, (רשב"ם עלֿידי המחרישה את עכבים

מכחשי). דקא ד"ה טוען 94)שם עודנו כשהאילן אפילו
כל  כן לו לומר יכול אינו אילנות שני המוכר שרק פירות.
לו  שהזכיר לפי ו), הלכה למעלה (ראה חי שהאילן זמן
בשיורו  הזכיר לא כאן אבל "עצים", ולא "אילנות" במכירתו
הקרקע  לכל כוונתו כששייר, כן ואם (רמב"ן). "אילנות"
ללוקח. הקרקע מכר שהרי איֿאפשר וזה לאילנות, השייך
חצי  נוטל וזה חצי נוטל זה בקרקע: חולקים ולפיכך

הונא.95)(אבןֿהאזל). רב של מימרא עא. בבאֿבתרא
הקרקע 96) לו יש אילנות שלשה לו בשייר רק לא [כלומר,

גם  יש הקרקע, את ללוקח שמכר שכיון (אלא להם הראוי
שאע"פ  אילנות, בשני גם אלא כנ"ל), ויחלוקו, - ללוקח
(למעלה  האילנות מתו אם קרקע, ללוקח אין מכר שאם
שגם  מאחר אבל להם, הראוי קרקע לו יש בשייר, - ו) הלכה
גם  חולקים הם - הקרקע, לו מכר שהרי קרקע, יש ללוקח

חצי]. נוטל וזה חצי, נוטל זה למעלה: כמו גמרא 97)כאן
כנ"ל 98)שם. פירות, נושאים עודם כשהאילנות אפילו

צג. הערה
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.Ë¯ÎBn‰99˙BÏÈ‡‰ ˙‡100LÈ - Ú˜¯w‰ ˙‡ ¯iLÂ «≈∆»ƒ»¿ƒ≈∆««¿«≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï101. ¿««»ƒ»«¿«»»»∆¿∆≈«¿

¯ÎÓ102,¯Á‡Ï ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â „Á‡Ï Ú˜¯w‰ ˙‡ »«∆««¿«¿∆»¿∆»ƒ»¿«≈
‰˜ ‰Ê - Ú˜¯wa ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ˙BÏÈ‡a ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆»ƒ»¿∆¡ƒ∆««¿«∆»»

Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ÌÚ ˙BÏÈ‡‰103Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ , »ƒ»ƒ¬ƒ««¿«¿∆∆∆¡ƒ««¿«
.„·Ïa Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ‰»̃»¬ƒ««¿«ƒ¿«

כרבי 99) והלכה ורבנן, עקיבא רבי מחלוקת לז: בבאֿבתרא
אילנות.100)עקיבא. ב.101)שלשה הלכה למעלה

שדה  מתוך אילנות שלשה המוכר רק שלא בזה, והשמיענו
גם  לו מכר ודאי אילנות, לו גם שהשאיר שכיון אילנות,
נחלקו  לא (ובזה ללוקח דאג כן לעצמו שדאג שכשם קרקע,
שלשה  אלא לו היו לא אם אפילו אלא וחכמים), ר"ע
הקרקע, את רק לעצמו והשאיר ללוקח ומכרם אילנות,
נחלקו  (ובזה אילנות עבור שיור כאן אין שלעצמו באופן
לפי  לאילנות הראוי קרקע ללוקח לו יש - וחכמים) ר"ע
שם  ב"ב 'תוספות' ועיין (אורֿשמח, עקיבא כרבי שהלכה

מכר). פפא.102)ד"ה כרב לז. מדובר 103)שם כאן אף
שכתב  [ומה פט. בהערה כנ"ל לאילנות צריך הקרקע כשכל
"החזיק  שאם יז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב רבינו
- באילנות שהחזיק זה בקרקע, החזיק ואחד באילנות, אחד
וסלו  האורה כמלוא והוא לו שצריכין וקרקע האילנות לו יש
שאר  לו יש בקרקע שהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חוצה
לאילנות, צריך הקרקע כל כשאין מדובר שם - הקרקע"
שיש  ולפי כלום. הקרקע בשאר האילנות לבעל אין ולפיכך
המחזיק  קנה לא האילנות, שלצורך מזה חוץ קרקע שם
ועיין  מזה. שחוץ במה אלא לאילנות, שצריך בשטח בקרקע

שם]. ובלחםֿמשנה כאן, במגידֿמשנה

.ÈÔÈÁ‡‰104Òc¯t ÏË „Á‡ ,e˜ÏÁL105ÏË „Á‡Â »«ƒ∆»¿∆»»««¿≈¿∆»»«
Ô·Ï ‰„O106˙Bn‡ Úa¯‡ Òc¯t‰ ÏÚ·Ï LÈ -107CB˙a ¿≈»»≈¿««««¿≈«¿««¿

ÏÚL ;Òc¯t ÏL ˙BÏÈ‡‰ ÛBÒÏ ˙BÎeÓÒ Ô·Ï ‰„O¿≈»»¿¿»ƒ»∆«¿≈∆«
e˜ÏÁ Ôk ˙Ó108ÈtÓ ,‰Ê ¯·c L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»≈»¿¿≈»ƒ¿»≈»»∆ƒ¿≈

.Úe„È ¯·„ ‡e‰L∆»»»

ז.104) בבבאֿבתרא של 105)ברייתא הוא פרדס סתם
שם  ובברייתא קנה). והערה יד הלכה להלן (ראה רימונים

פרדס". "שדה וברי"ף: כרם". "שדה שדה 106)הנוסחא
ד"ה 107)תבואה. שם (רש"י הכרם לעבודת הדרוש שטח

אמות). מראש 108)ארבע זה על הותנה שלא אף ולפיכך,
הותנה. כאילו -

.‡È¯ÎBn‰109ÌÈÏ˜c da eÈ‰Â ,B¯·ÁÏ ‰„O110, «≈»∆«¬≈¿»»¿»ƒ
ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â111·BË Ï˜c Ì‡ :'ÈBÏt Ï˜cÓ112 ¿»«ƒ∆∆¿ƒƒ∆∆

ÁaLÓe113¯iML ‡e‰ Bc·Ï Ï˜c‰ B˙B‡ - ‡e‰114, ¿À»«∆∆¿«∆ƒ≈
Á˜BlÏ ¯‡M‰Â115Ú¯ Ï˜c Ì‡Â ;116‡Ï - ¯iML ‡e‰ ¿«¿»«≈«¿ƒ∆∆«∆ƒ≈…
‰˜117ÌÈÏ˜c‰ ÔÓ118ÌeÏk119. »»ƒ«¿»ƒ¿

סט:109) ורעים.110)בבאֿבתרא שאם 111)טובים
הדקלים  כל על השדה קונה הלוקח היה "חוץ", לו אמר לא
ב. הלכה כו פרק (להלן במפורש הוזכרו שלא אף שבה,

יד). הלכה זה בפרק להלן שבכולן 112)וראה הטוב "לא

מיגש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה הטובים" מן אלא
המשובחים.113) מן אלא שם), כהרשב"ם (ודלא בינוני ולא
לשייר 114) נתכוין שלא מסתבר ומשובח, טוב שהוא שכיון

בלבד. אותו בכלל,115)אלא ממנו הטובים שאף כנראה
הרשב"ם  מדברי נראה וכן בלבד. זה דקל אלא הוציא שלא

שם.116)שם. רשב"ם תמרים, קב טוען שאינו היינו,
בן  ר"י בשם (מגידֿמשנה הרעים מן אלא שבכולן רע ואינו

רק 117)מיגש). להוציא לא היתה שכוונתו אומרים שאנו
אני  הרע זה "אפילו אמר: וכאילו האילנות, כל אלא זה דקל
הרע  את לעצמו לו השאיר באמת למה שאחרת לי", משאיר

שם). (רשב"ם שרק 118)דוקא לציין שבא כנראה
קנה. - שייר שלא האלינות שאר אבל קנה, לא הדקלים

ג). סעיף (רטז הרמ"א שמביא הי"א לדעת 119)וכדעת
אבל  ממנו, הטובים את קנה לא כ"ש) ד"ה (שם הרשב"ם
אין  אז שהרי כאלו, ישנם אם ממנו, הרעים את קנה
נראה  רבינו, שהדגיש "כלום" ממילת אך הזה. ה"כלֿשכן"
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ממנו הגרועים את אף קנה שלא
היתה  כוונתו ודאי - זה מדקל ליהנות יכול שאינו שכיון
לציין  לב שם שלא אלא ביותר, הגרועים את אף להשאיר

ד). ס"ק שם (סמ"ע שברעים הרעים את במפורש

.·È¯ÎÓ120'˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O BÏ121: »«»∆¿»«ƒ»ƒ»
„·Ïa ÌÈÏ˜„ Ba LÈ Ì‡122Ba LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜c‰ ¯iL - ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÌÈÙb‰ ¯iL - „·Ïa ÌÈÙ‚123eÈ‰ . ¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»»ƒ»»
ÌÈÙb‰ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÏ˜„e ÌÈÙb da124˙BÏÈ‡ ; »¿»ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆»«¿»ƒƒ»

BÏÈ‡ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÙ‚e- ÌÈÏ˜„e ˙BÏÈ‡ ÔÎÂ ;˙ ¿»ƒ…ƒ≈∆»ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ
˙BÏÈ‡ ¯iL125¯ÎBÓ ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰L ;126. ƒ≈ƒ»∆«≈¿«ƒ»»≈

Ì‡Â127¯iL ÌÈÏ˜c‰128¯iL ‡Ï -129Ï˜c Ïk ‡l‡ ¿ƒ«¿»ƒƒ≈…ƒ≈∆»»∆∆
ÌÈÏBÚL dB·b130Ï·Áa BÏ131¯‡M‰Â ,132ÏL ‡e‰ È¯‰ »«∆ƒ¿∆∆¿«¿»¬≈∆

Á˜BÏ133Ì‡Â .134˙BÏÈ‡‰ ¯‡L135¯iML ‡e‰136‡Ï - ≈«¿ƒ¿»»ƒ»∆ƒ≈…
ÏÚ‰ ÔÈ‡L Ïk ‡l‡ Ì‰a ¯iL137BL·Bk138ÏÚ‰L ÏÎÂ ; ƒ≈»∆∆»…∆≈»…¿¿…∆»…

BL·Bk139Á˜BÏ ÏL ‡e‰ È¯‰ -140‰„O‰ ÏÏÎ·e ,141 ¿¬≈∆≈«ƒ¿««»∆
.·LÁ∆¿»

סטֿע.120) האילנות 121)שם כל את מכר כן, אמר לא ואם
קנט. הערה להלן ראה השדה, הוא 122)בכלל ["אילנות"

מיני  כמה בשדה כשישנם זה בביטוי ומשתמשים כולל. שם
- מינים שני אפילו או אחד מין רק יש אם אבל אילנות.
"חוץ  אמר אם ואעפי"כ ו"גפנים". "דקלים" בשמם: קוראים
עליהם, כוונתו ודאי - דקלים אלא כאן ואין האילנות" מן
שבסמוך  לגפנים הטעם והוא בשמם. הזכירם שלא אע"פ
אילנות]. בכלל הם - גפנים אלא בשדה אין שאם

וכו',123) לבד "תפוחים" או לבד "זיתים" שיש [כגון
הזכירם  שלא אע"פ זה בכלל הם האילנות" מן "חוץ ואמר:

ח]. ס"ק רטז סימן בסמ"ע וראה כנ"ל. טעם 124)בשמם,
להלן. ראה רבינו, שמבאר כמו חסר 125)הדבר [המוקף,

שם) (ב"ב בגמרא הנוסחא וכן תימן, ובכתבֿיד רומי בדפוס
בכ"י  גם חסר וקצת סופרים. בדקדוקי ועיין מינכן. כ"י לפי

הסמוכה]. בהערה להלן וראה עיי"ש. [ושייר 126)רומי
שאין  לפי מגפנים, יותר משובחים דקלים כי הגרוע. לעצמו
כתובות  (ראה בגפנים שיש כמו מרובה הוצאה בטיפולם
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- לפירות שבנוגע אע"פ אילני), ד"ה שם וב'תוספות' עט.
הראב"ד  בהשגת ועיין צב.) (בבאֿקמא יותר טובים הגפנים

הגמרא 127)גידֿמשנה].ובמ  סיכום ולפי רב, של מימרא
סטֿע). מן 128)(שם "חוץ מפורש: שאמר כגון

קנהֿהמידה 130)לעצמו.129)הדקלים". הוא שזה
הדקל. של חבל 131)לגובהו שצריך גבוה, כך כל שהוא

בראשו. הנמצאים הפירות את ללקוט עליו לעלות בכדי
שסתם 132) לפי זה. משיעור הנמוכים הדקלים כל היינו,

שהרי  השיור, בכלל אינו - כן אינו ואם גבוה, הוא דקל
הדקלים". מן "חוץ דקלים 133)אמר: אלא שם אין ואם

ורמ"א  מיגש, בן ר"י בשם (מ"מ לעצמו אותם שייר נמוכים,
אלא  שם ואין "אילנות" אמר שאם כשם ה'טור'), בשם
היה  יכול לא אחרים שאין שמכיוון מיגש), (בן "דקלים"

שם). רמ"ה כתב (וכן לאלו אלא מימרא 134)להתכוון
ע.). (שם הגמרא סיכום ולפי גולה, דייני ובהם 135)של

להם  יש שהרי בחבל", לו "עולים של השיעור שייך לא
חבל. בלי עליו לעלות ואפשר הרבה, כגון 136)ענפים

האילנות". מן "חוץ מפורש: מסביב 137)שאמר עץ
הבהמה. את בהם למשוך מוסרות ובו הבהמה, לצואר

אותו 138) כופפים והמחרישה השור אין כלומר, כופפו.
ל"אילן". נחשב ואז עליו. ודק,139)ועוברים קטן שהוא

הפרעה. בלי עליו עובר והשור אותו, כופף והעול
(רמ"א 140) האלו הדקים את שייר דקים, אלא אין אם אבל

יכול  ולא אחרים ואין הואיל ז) סעיף רטז, שם ה'טור', בשם
הערת  למעלה בדקלים, (כמו אליהם אלא להתכוון היה

בכלל 141)קלג). שיהיו נפרדים, כאילנות נחשבים ואינם
האילנות". מן "חוץ תנאו:

.‚È¯ÓB‡‰142,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜„e Ú˜¯˜ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«¿«¿»ƒ¬ƒ≈»
BÏ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡143‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈÏ˜„144BÏ ˙B˜Ï ¬ƒ…»¿»ƒƒ»»ƒ¿

ÈL145Á˜n‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ˜„146Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â , ¿≈¿»ƒ¬≈∆ƒ¿∆«∆»¿≈«≈«
Ba LiL Ú˜¯˜ ‡l‡ Á˜BÏ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ»«≈ƒ≈«∆»«¿«∆≈

¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈÏ˜„147ÌÈÏ˜„a Ú˜¯˜ :148¯ÎBÓ È‡ ¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ¬ƒ≈
B· eÈ‰ Ì‡ ,CÏ149- Â‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÌÈÏ˜„ ÈL »ƒ»¿≈¿»ƒ»»¿ƒ»

¯ÊBÁÂ ,‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó150Ì‡Â .151Ú˜¯˜ :BÏ ¯Ó‡ ∆»»¿≈¿ƒ»««¿«
Ï ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜c ÏLÔÈ‡L ;ÌÈÏ˜„ B ∆¿»ƒ¬ƒ≈»≈¿»ƒ∆≈

‰f‰ ÔBLla152ÌÈÏ˜„Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ‡l‡153. «»«∆∆»«¿«»»ƒ¿»ƒ

סט:142) מחוצה 143)בבאֿבתרא ולא  הקרקע באותו לא
קמו.144)לו. בהערה להלן "דקלים"145)ראה שסתם

משנים. פחות (פ"ד 146)אינו ברי"ף שלפנינו כנוסחא
לקנות  שחייב כתוב ישן, רי"ף בנוסחת אבל דבבאֿבתרא).
"הרב  וכתב: כאן, הראב"ד זה על והעיר דקלים. שני לו
רבינו  כוונת שאין הדבר [וברור דקלים". שני לקנות חייב
אלא  אחר, ממקום לו לקנות חייב המוכר שאין לומר כאן
ואינו  למוכר, התנגדות מביע שהלוקח באופן מדובר שכאן
אלא  התכוון לא כי בטענה אחר, ממקום לו שיקנו רוצה
שאין  רבינו לנו השמיע ובזה בתוכו, דקלים שיש לקרקע
לדחותו  יכול לדחותו המוכר רצה אם אלא לו, שומעים
התנגד  לא אם אבל אחר. ממקום דקלים שני לו ולקנות
חייב  בוודאי - אחר ממקום לו שיקנה ומסכים הלוקח,

שם. למעלה שכתב וכמו אחר, ממקום לו לקנות המוכר
עצמו  רבינו שכתב וכמו ישנה, בנוסחא הרי"ף וכדעת

יד]. בהערה שם ועיין ב. הלכה כב פרק שם.147)למעלה
ודקלים",148) "קרקע הקודם: לביטוי בניגוד זה, וביטוי

עצמה. בקרקע נמצאים שהדקלים בקרקע 149)משמעו,
לו. מחוצה ולא -150)עצמו, ושניהם מתבטל, המקח

אונאה  דין שאין ואע"פ בהם. לחזור יכולים והלוקח, המוכר
טעות  מקח של דין בו יש - ח) הלכה פי"ג (למעלה בקרקע

ג). הלכה טו פרק שם.151)(למעלה זה גם
דקלים".152) של דקלים,153)"קרקע בו יש אם ואפילו

ארעא  ד"ה (שם הרשב"ם דעת כן ואין מקבלם. הלוקח אין
מגידֿמשנה. ועיין דיקלי), ביה

.„È¯ÎBn‰154Òc¯t155CÈ¯ˆ ,B¯·ÁÏ156:BÏ ·zÎiL «≈«¿≈«¬≈»ƒ∆ƒ¿…
ÌÈ¯Ó˙e ÌÈÏ˜„ EÏ ‰˜157ÔÈˆe‰Â158Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ

Ì˙B‡ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ el‡ Ïk ‰wL159ÈÈB , ∆»»»≈««ƒ∆…≈≈»≈
Ì‰ ¯ËM‰160ÔÎÂ .161¯ÎBn‰162Ú˜¯˜163,B¯·ÁÏ «¿»≈¿≈«≈«¿««¬≈

CÈ¯ˆ164ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·zÎÏ165‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ »ƒƒ¿…¿…ƒ«¿ƒ¿»«¿∆∆∆
ÌeÏk166˙BÚh‰Â ÔÈÈc‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï È„k ;167. ¿¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ¿«¿»

סט:154) ולא 155)שם "קרקע", שם: וברי"ף בגמרא
שפרדס  שאף להשמיענו, "פרדס" רבינו הביא ואולי פרדס.
את  שקונה מפורש לכתוב רצוי זאת בכל אילנות, כולל
לציין  צריך שוודאי סתם, שדה לו אם וכלֿשכן האילנות,
קנה  - כתב לא אם בשדה שגם אע"פ במפורש, אותם
רטז, סימן (סמ"ע ב הלכה כו פרק להלן כמפורש האילנות,
הוא  פרדס שסתם נראה יד, הלכה כח פרק [להלן א) ס"ק
יג) (ד, השירים בשיר הפסוק מן נראה וכן מרימונים,
בבבאֿ יהונתן רבינו כתב וכן רמונים", פרדס "שלחיך
רבינו  ודברי שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא קד. מציעא

עיון]. צריכים מתמרים, פרדס בגמרא 156)שהביא כן
לו". "טוב הביא: וב'טור' "רצוי", ופירושו הם 157)שם.

א). ס"ק שם הגר"א (ביאור הלולבים 158)הפירות הם
יש  ובגמרא הץ). ערך ב'ערוך' נראה וכן שם, הגר"א (ביאור
ברי"ף. גם ואינה השמיטה, ורבינו "ציצין", אחת: מילה עוד

מיעטו 159) שלא סח:) (שם במשנה נראה וכן בגמרא. שם
למעלה  וראה השקמה. וסדן המורכב חרוב אלא שדה מכלל
שם. לבֿמז ובהערות ב הלכה כו פרק ולהלן קכא. הערה

דשטרא".160) "שופרא שם: הגמרא הוא 161)בלשון
סא:).162)הדין. (שם אביי של בגמרא 163)מימרא

אבל  הנמכר. דבר לכל כולל שם והוא (=דבר) "מידי" שם:
בקרקע, אלא זה שאין כרחנו על בשטר, כאן שמדובר מכיון
עט:). (בבאֿקמא נינהו שטרא בני לאו מטלטלין שהרי

השארתי.165)רצוי.164) ולא שלא 166)= כדי
המוכר, יטעון ושלא והמצרים, הגבולות שאלת תתעורר
רחבים, מצרים שרשם כלומר, ללוקח, לו הרחיב שמצרים
הי"ז), פכ"א למעלה (ראה זה מתחום פחות לו מכר ובאמת
לחבירו  המוכר שהרי זו, לטענה מקום אין הדין, שמן ואף
סימן  (חו"מ הרבה גדולה היא אפילו כולה אותה קנה שדה,

סעיף  וגדורה ריט, באמצע חלוקה היא אלאֿאםֿכן א),
קכג). והערה יז, הלכה פכ"א למעלה (ראה שדות לכמה

בת 167) שדה לו ויפסקו טועים, ביתֿדין לפני יבוא ושמא
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רטז  סימן סמ"ע - שדה) של (כמינימום בלבד קבין תשעה
ג. ס"ק

.ÂË¯ÎBn‰168BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·ÁÏ ˙Èa «≈«ƒ«¬≈««ƒ∆»«
'BÓe¯Â B˜ÓÚ EÏ È˙È˜‰Â'169BÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ ,170‰˜' ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿»ƒƒ¿…¿≈

Ú˜¯wÓ EÏ171ÌB‰z‰172'ÚÈ˜¯ Ìe¯ „Ú173˜ÓÚ‰L . ¿ƒ«¿««¿«»ƒ«∆»…∆
Ì˙Òa ‰˜ BÈ‡ Ìe¯‰Â174‰wL ÔÂÈÎÂ ;175˜ÓÚ‰ ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿»¿≈»∆»»»…∆

„·Ïa ¯ÈÂ‡‰ ‡e‰L Ìe¯‰ ‰˜ - Ìe¯‰Â176˜ÓÚ‰Â , ¿»»»»∆»¬ƒƒ¿«¿»…∆
ı¯‡‰ È·Ú ‡e‰L177‰˜ ‡Ï Ï·‡ ,178˙BÈa‰179 ∆√ƒ»»∆¬»…»»«ƒ¿»

ÌÈwÓÚnaL180¯ÈÂ‡aLÂ181Ú˜¯wÓ' BÏ ·˙kL ÔÂÈÎÂ ; ∆««¬«ƒ¿∆»¬ƒ¿≈»∆»«ƒ«¿«
'ÚÈ˜¯‰ Ìe¯ „Ú ÌB‰z‰182¯Ba‰ ‰˜ -183˙ec‰Â184 «¿«»»ƒ«»»«¿«

Ú˜¯w‰ È·ÚaL185˙B·ÈÊÚn‰Â ,186˙BÏÈÁn‰Â187ÔÈaL ∆»√ƒ««¿«¿««¬ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏÚÓÏ ˙B·ÈÊÚn‰188. ««¬ƒ¿«¿»

סג:168) בבבאֿבתרא דימי, רב של ותוספת 169)מימרא
המכירה. תחום את לרבות באה זו, בשטר 170)לשון

שמתחת  יתרים, בנינים גם לו להקנות מתכוון אם המכירה.
להלן. כמבואר גבו, ושעל וכן 171)לבית "מקרקע", צ"ל:

ג). סעיף ריד, (סי' ובשו"ע תימן בכ"י שכבת 172)הוא
הסוף, עד כלומר, האדמה. שבמעמקי האחרונה הקרקע

העומק. כל כל 173)והיינו: והיינו, הרום, סוף שהוא,
ורום 174)הרום. עומק מפורש כתב לא אם כלומר,

שם). ורום".175)(גמרא "עומק מפורש לו שכתב אחרי
שעל 176) באויר ולבנות להגביה ללוקח רשות שתהא

יכול  לו כתב לא ואם המוכר, מאת זו זכות ולשלול הבית,
על  הרי (כי עמודים גבי על מהבית למעלה לבנות המוכר
ויצאו  מכר שאותם לבנות לו אסור ממש הבית כתלי
(מגידֿמשנה). זו רשות אין ללוקח ואילו מרשותו),

קרקע 177) תחת בורות לחפור הלוקח שיכול זה לענין
יכול  לו, כתב לא ואם המוכר. מאת זו זכות ולשלול הבית,
לאדמה  מתחת בחפירה ולהמשיך לבית מחוץ לחפור המוכר
לבית  נזק יגרום שלא בתנאי הבית, מן למטה שיגיע עד
בן  ר"י ולדעת שם, (רשב"ם אשיותיו ערעור עלֿידי עצמו
ואילו  יזיק). שמא מחשש בקרקע לחפור יכול אינו מיגאש
מוכר  של הם בורות, חפר ואם כן, לעשות רשאי אינו הלוקח

מיגאש). ר"י בשם עומק 178)(מגידֿמשנה שכתב אף
רום  עד וכו' התהום "מקרקע כתב שלא זמן כל ורום,

להיות:179)רקיע". וצריך "הבמות". רומי: בדפוס
ג): סעיף ריד, סימן (חו"מ ובשו"ע "הבנינות". או "הבניות"

דלהלן.180)"הבנינים". ודות, בור היינו האדמה, בעומק
דלהלן.181) שלמעלה, המחילות שלא 182)היינו אף

גם  משמעותו עצמו זה שמשפט - ורום" "עומק לו כתב
(מגידֿמשנה). ושלמעלה שלמטה הבנינים וגם ורום, עומק

בו 183) מכונסים ומים המשניות), (פירוש בקרקע" "חפירה
דות). והיינו בור היינו ד"ה על 184)(רשב"ם "בנוי

ב  הלכה כה פרק להלן וראה המשניות), (פירוש הקרקע"
כד. עשוי 185)והערה שאינו הבית, מן נפרד שתשמישם

עומקא  לו שכתב אע"פ ד"ה (רשב"ם מים ממנו לשאוב אלא
ולא  זה, בנוסח כתב אם אלא קנה לא ולפיכך ורומא),

בלבד. ורום" "עומק לו כתב אם התקרות.186)מספיק
זו. מילה חסירה תימן מקואות 187)בכ"י כגון חפירות,

אהני). ד"ה שם ב'תוספות' מחילות 188)(ראה כלומר,

לפנים  בכיוון לתקרה שמתחת אלו ולא התקרה, פני שעל
רשב"ם, דעת אבל שם. ה'תוספות' כדעת רבינו וסובר הבית.
מיותר. והוא כלום מוסיף אינו רקיע" "רום שכתב שמה
- רבינו לדעת טפחים, עשרה מעקה לו שיש גג, של ודינו

ב. הלכה פכ"ה להלן

.ÊË¯ÎBn‰189˙Ó ÏÚ B¯·ÁÏ ˙Èa190‡ËBÈcL191 «≈«ƒ«¬≈«¿»∆¿»
ÈlL ‰BÈÏÚ192BlL BÊ È¯‰ -193‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆¿»∆ƒ¬≈∆¿ƒ»»¿ƒ

da194ÔÈÊÈÊ195‡ÈˆBÓ -196Ì‡Â .197‰ÏÙ198¯ÊBÁ - »ƒƒƒ¿ƒ»¿»≈
d˙B‡ ‰B·e199dab ÏÚ ˙B·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .200‰Ba - ∆»¿ƒ»»ƒ¿««»∆

Ì„wÓ ‰È‰Lk201. ¿∆»»ƒ…∆

סג.).189) (ב"ב לקיש ריש של את 190)מימרא שהוסיף
ערוכה  וגמרא "חוץ", אמר אם והואֿהדין דלהלן. התנאי
ר"ל). אמר ד"ה סג. שם (רשב"ם קמח: בבבאֿבתרא היא

שיש 191) גג מפרש: אומרת) זאת ר"ל אמר (ד"ה הרשב"ם
במגידֿ מפרש בזה וכיוצא טפחים. עשרה גבוה מעקה לו

שלו,192)משנה. היא כך בין שהרי לשון, יתור כאן ויש
מכר  לא הבית את שהמוכר ב) הלכה (פכ"ה להלן כמפורש
אנו  ולפיכך טפחים, עשרה גבוה מעקה לו שיש הגג את
שונות  זכויות לו להשאיר זה ביתורֿלשון שכוונתו אומרים

זה. לגג שאם 193)בקשר ד"ה סג: (שם הרשב"ם לדעת
רק  זה דבר שלמדים כיון ליורשיו, ולא שלו  זו הרי - רצה)
שדה  שמכר לוי בבן סג. שם שאמרו וכמו לשון. מיתור
שלו  הוא שהרי שלו, שהמעשר עלֿמנת לו ואמר לישראל,
הלכה  מעשר מהלכות בפ"ו רבינו בדברי וכ"ה ליורשיו, ולא

מ  ועיין הריב"ש.יט. בשם כאן מהדיוטא 194)שנהֿלמלך
שם). (רשב"ם זאת רשות נטול היה התנאי ובלעדי לחצר.
להיפך: מפרשים ויש ללוקח. החצר שמכר באופן והמדובר
(מגידֿמשנה, הדיוטא אל המוכר, של מהחצר זיזים להוציא

שם). ב'תוספות' מוטות.195)וכ"ה או לוחות
הרי"ף.196) פסק וכן שם, זביד רב רב 197)כדעת כדעת

סד.). (שם הגמרא וכמסקנת הזאת.198)פפא, הדיוטא
להקימה 199) יכול היה לא התנאי שבלעדי הדיוטא, את

אמר). פפא רב ד"ה (רשב"ם לבנות 200)מחדש כלומר,
הדיוטא. גבי שהיתה 201)על מדתֿבנין באותה כלומר,

ממה  רבינו כן ולמד ראב"ד. ועיין יותר. ולא הדיוטא גבי על
רצה  "שאם פפא רב שאמר שמה סד.) (ב"ב בגמרא שאמרו
רבינו  ומפרש נפלה. אם היינו - בונה" - גבה על לבנות
וחוזר  עצמה הדיוטא שנפלה א' אופנים: בשני היינו שנפלה,
חוזר  ונפל, הדיוטא גבי על בנין היה אם ב' אותה. ובונה
רצה  "שאם פפא: רב לשון פשטות מורח שכן אותו. ובונה
והיינו  הדיוטא, גבי על לבנות שהכוונה - גבה" על לבנות
ס"ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה

לח.

.ÊÈ¯ÎBn‰202B¯·˜203B¯·˜ C¯c B‡ ,204ÌB˜Ó B‡ , «≈ƒ¿∆∆ƒ¿¿
B„ÓÚÓ205B„tÒ‰ ˙Èa B‡ ,206‰ÁtLÓ Èa ÔÈ‡a -207 «¬»≈∆¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌL ÌÈ¯·B˜Â208BÁ¯k ÏÚa209Ì‚t ÌeMÓ , ¿¿ƒ»¿«»¿ƒ¿«
‰ÁtLÓ210Á˜BlÏ Ba e¯·wL ¯·w‰ ÈÓc ÔÈ˙BÂ ,211, ƒ¿»»¿¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿«≈«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡212. ««ƒ∆…≈«

פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית  כלומר,
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שלו. לקבר.204)משפחתי המובילה היו 205)הדרך
אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
קינות  דברי הקרובים לפני ואומרים פעמים שבע ויושבים

אב  מהלכות פי"ב (ראה בהן ה"ד).וכיוצא מקום 206)ל
המת. את את שם מספידים המוכר.207)שהיו של

משפחתו.208) בני את או שמת, המוכר של 209)את
נקברים 210)הלוקח. אחרים שיהיו להם הוא שגנאי

שם). בכתובות (רש"י אחרים בקבורת ייקברו והם עמהם,
ללוקח,211) לשלם צריך הקבר מקום בעד ורק שם. כתובות

שוב  הלוקח יוכל ולא - בהנאה אסור שהקבר מפני
ולפיכך  הכל, הפסיד והרי דבר לשום זה במקום להשתמש
הדרך  עבור אבל כספו, את בחזרה לו ונותנים אותו מסלקים
אין  בהנאה, נאסרים שאינם ההספד, ובית המעמד ומקום
אלא  מידו, להוציאם צורך אין שהרי ללוקח, לשלם צורך
המת  לצרכי במקום להשתמש המשפחה לבני שירשה
טו). ס"ק ריז סימן (סמ"ע כחפצו בהם ישתמש ואחרֿכך

עלֿמנת 212) לו שמוכר פירש ולא בסתמא לו מכר כלומר,
שיקברוהו  כדי הוא, כשימות למשפחתו, וימכור שיחזור

משפחתו. בקבר

ה'תש"פ  כסלו י"ח שני יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
(בשאינן)1) הבית במכירת הנכללים הדברים בו נתבארו

והמרחץ. הבד ובית החצר במכירת וכן נכללין, [ושאינן]

.‡ÔÈLÈÓLz BÏ LiL ¯·c ¯ÎBn‰2˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - «≈»»∆≈«¿ƒƒ…»«∆
L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈLÈÓLz‰3¯ÎÓ ?„ˆÈk .4˙‡ ««¿ƒƒ∆»ƒ≈≈≈≈«»«∆

˙Èa‰5˙Èa‰ ˙B·È·qL ÚÈˆi‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -6Û‡ , ««ƒ…»«∆«»ƒ«∆¿ƒ««ƒ«
Áe˙t ‡e‰L Èt ÏÚ7‰na .BÎB˙Ï8?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «ƒ∆»«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÚÈˆi‰ ·Á¯ ‰È‰Lk9Ï·‡ ; ¿∆»»…««»ƒ««¿««»≈¬»
‰fÓ ˙BÁt10ÔÎÂ .˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -11‰iÏÚ‰ »ƒ∆¬≈ƒ¿«««ƒ¿≈»¬ƒ»

˙·ÈÊÚÓa ‰a¯‡a BÎB˙Ï ‰Áe˙t‰ ˙Èa‰ Èab ÏÚL∆««≈««ƒ«¿»¿«¬À»¿«¬ƒ«
˙Èa‰12˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -13. ««ƒ¬≈ƒ¿«««ƒ

הקשורים 2) מסויימים, צרכים לסיפוק המשמשים דברים
שמכר. המסויים הדבר את 3)עם שמוכר מפורש, שהתנה

תשמישיו. ואת סא.4)הדבר בתרא בבבא משנה
בדבר 5) כלום פירש ולא ורשב"ם) גרשום (רבינו סתם

הבית. כמו 6)תשמישי "והוא שם. יוסף רב של כפירושו
במקדש  שהיה כמו מבחוץ הבית כתלי סביבות שעושין חדר
פירש  וכן (רי"ף). כותל" של עוביו בתוך כן שעושים ויש ...
וכל  כותלים". שני בין חלל הוא "יציע שם: במשנה רבינו
הוא  אם אבל הכותל, בעובי או מבחוץ הוא אם דווקא זה
שם  ויש משנה). (כסף הבית בכלל נמכר - הבית בפנים
שעל  עלייה כלומר "אפתא" הוא שיציע בגמרא אחר פירוש

כן. הלכה ואין (רי"ף), הבית אחר,7)גבי פתח לה "שאין
ב), קטן סעיף ריד, (סמ"ע, לתוכו" נכנסים הבית מן אלא
וחשוב  הואיל שם), (משנה הבית לגבי בטילה אינה זה ועם

שם). (גמרא (שם).8)הוא זוטרא מר של מימרא
לעצמו.9) מקום וקובע חשוב הוא חשוב.10)שאז שאינו

כן 11) ואם שבמשנה "יציע" זהו שם בגמרא האחר לפירוש
- לתוכו פתוחה שהיא פי על אף הבית, בכל מכורה אינה
להלכה  פסקו ורבינו הרי"ף אבל אמות. ארבע רחבה אם
הבית  בכלל והיא "יציע" אינה זו עלייה זה ולפי יוסף, כרב
אמות. ארבע שרחבה פי על אף לתוכו פתוחה אם

ויוצא.12) נכנס וממנו העלייה אותה של קרקעיתה "שהיא
(רי"ף). פיתחה" הוא ארבע 13)וזה שרחבה פי על אף

הבית. מן חלק שהיא לפי אמות.

.·¯„Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎBn‰14ÌÈÙlL «≈∆««ƒ…»«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ
epnÓ15BÏ ¯ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,16ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ17; ƒ∆««ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ

‚b‰ ˙‡ ‡ÏÂ18‰¯OÚ ‰˜ÚÓ BÏ LiL ÔÓÊa ,19ÌÈÁÙË ¿…∆«»ƒ¿«∆≈«¬∆¬»»¿»ƒ
‡ÏÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ba LÈÂ20¯Ba‰ ˙‡21¯eÙÁ‰ ¿≈…««¿««¿…∆«∆»

Ú˜¯wa22¯Baa Èea‰ ˙ec‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,23Èt ÏÚ Û‡ , ««¿«¿…∆««»«««ƒ
BÏ ¯ÎnL24.e¯‡aL BÓk ,Ìe¯‰Â ˜ÓÚ‰ ∆»«»…∆¿»¿∆≈«¿

להצניע14) מהבית לפנים חדר לבנות היו שם "רגילין
הבית  כתשמיש בו לדור תשמישן ואין וכליהם, ממונם
הרשב"ם  מדברי ו, קטן סעיף ריד סימן (סמ"ע והיציע"

החדר). את ולא המתחיל רבינו 15)דיבור לשון מסתימת
(מגיד  אמות ארבע רחב שאינו בחדר גם שהמדובר נראה
הרשב"ם  שכתב (כמו לבית פתוח שהוא באופן וגם משנה)

הבית. כשל תשמישו שאין מכיוון את 16)שם), לו ציין
הבית. של באופן 17)הגבולות לחדר, מחוץ כלומר,

כן  פי על אף בתוכם, ה"חדר" את אף כוללים שהגבולות
"מצרים  אומרים: שאנו לפי הבית, במכירת כלול הוא אין
(וראה  מהמידה למעלה אותם הרחיב כלומר, לו", הרחיב
סא: שם הגמרא מסקנת היא כן יז) הלכה כא פרק למעלה

שם.18) בטל 19)משנה ואינו חשוב, מקום הוא שאז
הבית. סד.20)כלפי שם מים,21)משנה לאגירת עשוי

עצמו. הבית של מזה נפרד תשמיש קשה,22)והוא קרקע
המים. את מעפר 23)שמחזיקה היא הבור קרקע אם

אבנים  של כותל בו בונים המים, את מחזיק שאינו תיחוח,
קצת  נראה לרמב"ם המשניות ומפירוש המים, להחזקת
דבריו  הם שכך הקרקע, פני על לבור מעל בולט שהבניין
הקרקע". על בנוי והדות בקרקע, חפירה הוא "בור (שם):

טו. הלכה כד פרק למעלה מפורש 24)וראה כך וכתב
המכירה. בשטר

.‚CÈ¯ˆÂ25,Á˜Bl‰ ÔÓ C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«
¯iML ˙ecÏ B‡ ‰Ê ¯B·a Òk‰Ï È„k26ÏkL ; ¿≈¿ƒ»≈¿∆«∆ƒ≈∆»

‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰27¯Ó‡ Ì‡Â .¯ÎBÓ28:BÏ «≈¿«ƒ»»≈¿ƒ»«
ÔÈ‡ - ˙ec‰ B‡ ¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ˙Èa‰ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿««ƒƒ««≈

CÈ¯ˆ29˙e„ B‡ ¯Ba ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .C¯„ BÏ ˙B˜Ï »ƒƒ¿∆∆¿≈«≈
„·Ïa30C¯„ BÏ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ -31, ƒ¿«≈«≈«»ƒƒ¿∆∆

˙ec‰ „Ú ¯ÎBÓ ÏL B˙Èa CB˙Ï ÒÎ ‡l‡32 ∆»ƒ¿»¿≈∆≈««
‡lÓÓe33. ¿«≈

(שם 25) בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי שם במשנה זה גם
כמותו. הלכה להדגיש 26)סה.) רבינו כוונת כי ייתכן,

ב"בור  אלא זה אין דרך", לו ליקח "צריך שאמרו שמה
בהלכה  זה לפני המובאים ו"גג", ב"חדר" לו אבל ודות",
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כן. לכתוב רבינו דקדק ד הלכה כו פרק להלן וגם א.
בשטח 27) חלק לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו

רבי  דברי בטעם סה:) (שם הגמרא מסקנת כן שמכר.
רבי 28)עקיבא. גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כן
ה"בור 29)עקיבא. כך בין שהרי מיותר, היה זה שתנאי

ובהתאם  זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות"
אומרים  אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל
את  גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים בריבוי שהתכוון

לעצמו.30)הדרך. הבית  את במשנה 31)ועיכב שם 
מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, הטעם ומאותו עקיבא. כרבי

הדרך. את גם לו "הבור".32)ומכר תימן: בכתבֿיד
הדות.33) או הבור מן מים

.„ÈL34ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza35ÌÈLÏ Ì‰ÈL ¯ÎÓ ,‰fÓ ¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆»«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰Ê ÏÚ ‰Ê C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈLÏ Ì‰ÈL Ô˙ B‡36; »«¿≈∆ƒ¿«ƒ≈»∆∆∆∆«∆

ÔBˆÈÁ‰ Ô˙ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37.ÈÓÈt‰ ¯ÎÓe ¿≈»ƒ«ƒ»««ƒ»««¿ƒƒ
Ï·‡38BÏ LÈ - ÈÓÈt‰ Ô˙Â ÔBˆÈÁ‰ ¯ÎÓ Ì‡39 ¬»ƒ»««ƒ¿»««¿ƒƒ≈
C¯c40¯˙BÈ Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa - Ô˙Bp‰ ÏkL ;41ÔÓ ∆∆∆»«≈¿«ƒ»»≈≈ƒ

¯ÎBn‰42. «≈

סה.34) שם החוצה 35)ברייתא לצאת לפנימי אפשר ואי
לז) קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם .כי

אין 36) כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין כשם כלומר,
את  לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי
את  רק מכר שאם פי על ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון,
עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי
שניהם  את שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני
ומה  לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים,
להם  אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא
אלא  כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה דרך
כיוון  לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם
אף  מסתלקת זו זכות אין - המוכר על בדרך הפנימי שזכה
בשם  משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר

מיגאש). בן על 37)ר"י דרך לפנימי לו אין שוודאי
כמו  מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון,

זה. אחרי מיד שם.38)שמסיק הגמרא מסקנת
החיצון.40)לפנימי.39) החכמים 41)על אף שהרי

יפה  בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים,
ביחס  הקונה, על מתנה למקבל עדיפות שיש הרי נותן,

הבית. מבעל אבל 42)לטובה כאחד, ונתן שמכר ודווקא
לא  הפנימי, את נתן כן ואחרי תחילה החיצון את מכר אם
והשאיר  החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה
מוכר  שהרי החיצון, על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו
לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין
החיצון  על דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד

.‰¯ÎBn‰43¯ÎÓ - ˙Èa‰ ˙‡44¯epz‰ ˙‡45˙‡Â «≈∆««ƒ»«∆««¿∆
ÌÈ¯Èk‰46˙BaÏÓ ˙‡Â ,47ÔÈ¯aÁn‰ ÌÈÁ˙t‰ «ƒ«ƒ¿∆«¿¿«¿»ƒ«¿À»ƒ
ËÈËa48˙Ïc‰ ˙‡Â ,49¯‚p‰ ˙‡Â50ÏeÚn‰ ˙‡Â51, ¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆««¿

ÁzÙn‰ ‡Ï Ï·‡52¯ÎÓe .53˙LzÎn‰ ˙‡54 ¬»…««¿≈«»«∆««¿∆∆
‰Úe·w‰55˙ÏËÏhn‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,56˙‡ ¯ÎÓe . «¿»¬»…∆«ƒ«¿∆∆»«∆

ÏÈa¯Ëˆ‡‰57„¯BÈ ÁÓw‰L ÈÏk‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ , »ƒ¿¿Àƒ¬»…∆«¿ƒ∆«∆«≈
‰ÙÈÙÎ BÓk ‡e‰L ,BÎB˙Ï58ıÚ ÏL59¯ÎÓ ‡ÏÂ .60 ¿∆¿¿ƒ»∆≈¿…»«

˙BaÏÓ ˙‡61ÈÚ¯k62‡ÏÂ ,‰hn‰63˙BaÏÓ ˙‡ ∆«¿¿«¿≈«ƒ»¿…∆«¿¿
˙BBlÁ‰64ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,65ÈtÓ , ««««ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô‰L66ÔÓÊ·e .67'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ∆≈¿ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

ÔlÎ È¯‰ -68.ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ

סה.43) שם מכר,44)משנה המתחיל דיבור שם ברשב"ם
בית  תשמישי "כל הבאות: ההלכות לכל קבוע כלל נתן
וכן  מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים

יא. סעיף ריד סימן ערוך בשולחן המחובר 45)הוא
להלן). ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע

ויש 46) משנה) ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
פי  על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם
את  ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה
כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי - הכיריים"
האי  לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן
המדובר  זו נוסחא שלפי הרשב"ם שם וכתב כ. שער
קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים

ולמעלה 47) מלמטה הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת

הם 48) בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא
רק  מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל בוודאי
זה  הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות.
היינו  לנתבע, לקולא פוסקים אנו בממונות ספק ובכל ספק,

שם.49)למוכר. והוא 50)משנה סה :) (שם ברייתא
על  כך ונקרא מב), קטן סעיף (סמ"ע בכותל הקבוע בריח
א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר

(רשב"ם 51) קבוע והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
כיוון 52)שם). - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מן  אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל
והוא  המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו הפותחת

סה.).53)מפתח). (שם וברייתא "כלי 54)משנה
אבן" מכתשת כגון הגסים הדברים בו וכותשים ששוחקים

המשניות). בפירוש שם).55)(רבינו (רשב"ם בקרקע
ממקום 56) לפעמים אותה ומטלטלין בקרקע קבועה שאינה

(רבינו 57)למקום. הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס
גרשום). (רבינו בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש

במשנה.59)סל.58) שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא
סביב  שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן

הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי שמכר 60)הריחיים, זה
להלן). ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את

המיטה,61) תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ חתיכות
אם  סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא
אינם  בוודאי - למטה המחוברים (ואילו הבית בכלל הם
דינו  ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל
הרשב"ם  ולדעת לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל
שאינם  במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם
מכורים  בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים

שלא 63)רגלי.62)איתה. (שם) בגמרא בעייה זו אף
רבועית.64)נפתרה. בצורה החלונות מסביב עמודים
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בטיט.65) במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא נראה כך
לטובת  בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר
במחוברין  היא שהבעייה פירש שם, ורשב"ם הנתבע.
שגם  ודעתו קנה. בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות,
תמצי  "אם בדרך נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה

שקנה. - הבית 66)לומר" תשמישי בכלל כך כל ואינם
שם). (שם).67)(גמרא וברייתא אלו 68)משנה כל

הנ"ל  ובברייתא במשנה שנויים ושהם לעיל אותם ששלל
כן  ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף
אמר: אם הבית, בכלל נמכרים הם שגם מפורש מקור אין
בעניין  גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא
ודעת  משנה). (מגיד במשנה השנויים הדברים יתר מכל זה,
נכללים  - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק (שם) רשב"ם

בזה.

.Â¯ÎBn‰69ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ÎÓ - ¯ˆÁ‰ ˙‡70 «≈∆∆»≈»«ƒƒ
˙B¯ÚÓe71dÎB˙aL72ÌÈza‰ ÏÎÂ ,73ÌÈBˆÈÁ‰74 ¿»∆¿»¿»«»ƒ«ƒƒ

ÌÈÓÈt‰Â75ÏBÁ‰ Ô‰a LiL ÌÈz·e ,76˙BiÁ‰Â , ¿«¿ƒƒ»ƒ∆≈»∆«¿«¬À
dÎB˙Ï ˙BÁe˙t‰77dÎB˙Ï ˙BÁe˙t ÔÈ‡L Ï·‡ ;78 «¿¿»¬»∆≈»¿¿»

Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙BÁe˙t eÈ‰ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -79: ≈»ƒ¿»ƒ»»¿¿»¿»
Â‡Ï Ì‡Â ;dnÚ ˙B¯kÓ - dÎB˙Ï ÔLÈÓLz ·¯ Ì‡ƒ…«¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -80 ≈»ƒ¿»ƒ»¿…»«∆«ƒ«¿¿ƒ
- 'dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»«∆¿»

Ôlk È¯‰81˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«∆
ıÁ¯n‰82„a‰ ˙Èa ‡ÏÂ83dÎB˙aL84. «∆¿»¿…≈««∆¿»

סז.69) שם וברייתא וצר 70)משנה ארוך בור הוא שיח
ונעיצין). חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י

שם).71) (רש"י בתקרה ומכוסים מרובעים בורות
הלכה 72) (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד

בהן  להיות החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר, מכר - ב)
מיגאש). בן (ר"י בכך הבית דרך ואין ברייתא 73)בורות

אליו 74)שם. פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים
החיצונים). המתחיל דיבור שם החצר,75)(רשב"ם בפנים

הבית  דרך הן והיציאה והכניסה לחצר פתח להם שאין אף
הר"ן). בשם ב קטן סעיף רטו סימן (סמ"ע החיצון

ר"ח).76) בשם שם (רשב"ם הזכוכית לתעשיית
שם).77) (רשב"ם זו חצר לבני אלא מוכרים שאין
הרבים.78) לרשות הרבים.79)אלא ולרשות לתוכה
שאינם 80) אותם הבלתיֿקבועים, הבית תשמישי היינו,

עם  גם נמכרים אינם - ה) הלכה (למעלה הבית עם נמכרים
הבית  תשמישי שאינם סתם מטלטלין שכן וכל החצר,

שם). המטלטלים.81)(רשב"ם התשמישים כל
את 82) לא המתחיל דיבור שם (רשב"ם חצר בכלל שאינו

(סמ"ע  חצר בכל מצוי ואינו עצמו בפני שם לו ויש המרחץ),
א). קטן סעיף מהזיתים.83)שם שמן עוצרים שבו בית

במרחץ.84) שיש הטעם אותו מפני

.Ê¯ÎBn‰85„a‰ ˙Èa ˙‡86¯ÎÓ -87Ô·‡‰ ˙‡88 «≈∆≈««»«∆»∆∆
ı¯‡a ‰Èea‰ ‰ÏB„b‰89˙‡Â ,ÌÈ˙ÈÊ ‰ÈÏÚ ÌÈÁBhL «¿»«¿»»»∆∆¬ƒ»∆»≈ƒ¿∆

˙B‡ÒBÏk‰90˙ÈÁË ˙Úa Ô‰a ÔÈÎÓBqL Ê¯‡ ÏL «¿¿»∆∆∆∆¿ƒ»∆¿≈¿ƒ«
ÌÈ·˜È‰ ˙‡Â ,ÌÈ˙Èf‰91ÌÈÏk‰ ˙‡Â ,92Ô‰a ÔÈ˙BpL «≈ƒ¿∆«¿»ƒ¿∆«≈ƒ∆¿ƒ»∆

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;˙BÎ¯Ùn‰ Ì‰Â ,ÔÈLe˙k‰ ÌÈ˙Èf‰ ˙‡∆«≈ƒ«¿ƒ¿≈««¿≈¬»…»«
‰BÈÏÚ‰ ÌÈÁ¯‰ ˙‡93‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e . ∆»≈«ƒ»∆¿»ƒ¿«∆»«¿»«

‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'BÎB˙aM∆¿¬≈À»¿ƒ≈»≈»…
¯ÎÓ94ÔÈL·Bk‰ ˙‡95ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a ÔÈLaÎnL96‡ÏÂ , »«∆«¿ƒ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿…

ÏbÏb‰ ˙‡97ÔÈwO‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,‰¯Bw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,98‡ÏÂ , ∆««¿«¿…∆«»¿…∆««ƒ¿…
ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡99. ∆««¿ƒ

סז:85) שם וברייתא היה 86)משנה השמן עצירת תהליך
היו  בתחילה כך: פו.) מנחות במסכת במשנה שנמצא (כפי
בריחיים  אותם טוחנים או במכתשת, הזיתים את כותשים
זבים  היו והם בסל, אותם שמים כך אחר אחרת), דעה (לפי
טוענים  היו כן אחרי ראשון. שמן הוא זה ושמן מאליהם,
השני, השמן הוא ידה על הנסחט והשמן קורה, הזיתים על
את  עליהם וטוענים בריחיים, אותם טוחנים היו כן ואחרי

שלישי. שמן היה וזה מביא 87)הקורה, זה בעניין אף
קבועים, תשמישים זו: הלכה של הכלל את (שם) הרשב"ם

בכללו. אינם קבועים ושאינם הבד, בית בכלל זה 88)הם
אמרו  שעליה שבמשנה, "ים" למלה רבינו של פירושו
בפירוש  כתב וכן (=עדשה), "טלפחא" שהיא בגמרא

הזיתים". בתוכו שטוחנים "יםֿהאבן כן 89)המשניות:
מיגאש. ר"י גם המלה 90)כתב את בגמרא פירשו כך

בראש  אותם שנועצים עמודים והם שבמשנה, "בתולות"
המשניות. בפירוש הוא וכן הקורה, את בהם להעמיד הגת

יורד 91) שהשמן בקרקע, נקבים או בורות והם שם. ברייתא
המתחיל  (דיבור והתוספות משנה). ומגיד (רשב"ם לתוכם
סלים  הם שאלו מפרשים הערוך, בשם יםֿטלפחא)
בכלל  הם מחוברים שאינם ואף הזיתים. בהם שמביאים
עיקרו  שזה מפני עצמה, היקבֿהגת את הזכירו ולא הבד.

עימו. שנמכר הוא ופשוט הבד, המחוברים 92)של
אגב  הם בטלים - תלושים, הם אם אף כי וייתכן בקרקע.

למעלה. וראה הבד, -93)בית התחתונה הריחיים אבל
שלמעלה. הגדולה" "האבן והיא שם 94)מכורה. במשנה

העבירים  גם - שבתוכו" מה וכל "הוא לו אמר שאם מפורש
כברייתא  פסק ורבינו מכורים. והקורה והגלגל הכובשים) =)
משנה). וכסף משנה (מגיד במשנה גם כן גרס ואולי שם.

שבמשנה.95) "עבירין" למלה הגמרא פירוש זה
על 96) אותן "שמכבידים רבינו: כתב המשנה בפירוש

נתלית  ועליהם הכתושים, הזיתים בהם ששמים האמתחות,
וכובשן". אותה 97)"האבן ומגביה האבן שמגלגל

(פירוש  יוצא" והשמן הכתושים, הזיתים על ומכביד
הוזכרו.98)המשניות). לא ובמשנה שם. ברייתא

בהם 99) לשאת שקים והם במשנה. ולא בברייתא זה אף
והמרצופין  עיזים, של מנוצה הם שהשקים אלא הזיתים, את

מעור.

.ÁBÏ ¯Ó‡100ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ „a‰ ˙Èa :101¯ÎBÓ È‡ »«≈««¿»«¿ƒ»¬ƒ≈
Ôlk - CÏ102eÈ‰ .ÔÈ¯eÎÓ103dÏ ‰ˆeÁ104˙BiÁ105 »À»¿ƒ»»»¬À
ÌÈÁËBML106ÔÈÓLÓM‰ B‡ ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a107Ì‡ :108 ∆¿ƒ»∆«≈ƒ«À¿¿ƒƒ
BÏ ¯ˆÓ109ÌÈ¯ˆÓ110ÌÈBˆÈÁ‰111;Ïk‰ ‰˜ - Ô‰lL »«¿»ƒ«ƒƒ∆»∆»»«…

Â‡Ï Ì‡Â112dÎB˙aM ‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -113. ¿ƒ»…»»∆»«∆¿»

וטריא 100) בשקלא אבל מרחץ, בעניין סח. שם ברייתא
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זה. בעניין למרחץ הבד בית השוו משמע 101)(שם)
דהו. כל תשמיש בהלכה 102)אפילו למעלה המנויים כל

סעיף  רטו סימן (סמ"ע בכלל ומרצופין שקים ואף הקודמת
יב). פרטיה,103)קטן כל על זו הלכה העלו (שם) בגמרא

מסויימת. עובדה של רקע הבד.104)על לבית מחוץ
ולכך 105) ויין, פת כגון מאכל צרכי גם בהם שמוכרין

יג). קטן סעיף שם, (סמ"ע חנויות לייבשם 106)נקראים
הבד. בבית שמנם להוציא כך ידי על ולהכינם

מהן 107) שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, "שומשום"
שם 108)שמן. (סמ"ע תשמישיו" "וכל התנאי: על נוסף

יד). קטן לו.109)סעיף גבולות.110)ציין
הגבולות.111) בתוך כלולות הן שגם באופן לחנויות, מחוץ
"וכל 112) מפורש: התנה לא או המצרים לו מצר שלא

לה.113)תשמישיו". שמחוצה החנויות את לא אבל

.Ë¯ÎBn‰114ıÁ¯n‰ ˙‡115˙Èa ˙‡ ¯ÎÓ - «≈∆«∆¿»»«∆≈
ÌÈ¯Òp‰116Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL117˙‡Â ,ÌÈn¯Ú Ô‰Lk «¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆≈¬Àƒ¿∆

ÌÈÓ˜È‰ ˙Èa118˙Èa ˙‡Â ,ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»∆««ƒ¿∆≈
ÔÈÏÒÙq‰119Ô‰Lk ıÁ¯n‰ ¯ˆÁa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL ««¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆«¬««∆¿»¿∆≈

˙B‡ÏÈe‰ ˙Èa ˙‡Â ,ÌÈLe·Ï120ÔÈ‚tzÒnL121‰a;Ô ¿ƒ¿∆≈«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»∆
Ï·‡122ÌÈÓ˜È‰ ˙‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ¯Òp‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï ¬»…»«∆«¿»ƒ«¿»¿∆«¿»ƒ

˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ÔÈÏÒÙq‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ«¿»¿…∆««¿»ƒ«¿»¿…∆«ƒ»
- 'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰123¯ÎÓ ‡Ï - ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa ÌÈÓ BÏ ˙B˜tÒÓ‰ ˙BÎ¯a‰124ÔÈa «¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ««»≈
ÌÈˆÚ‰ Òepk ˙Èa ‡ÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa125Ì‡Â . ƒ«¿»ƒ¿…≈ƒ»≈ƒ¿ƒ

¯Ó‡126- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ ıÁ¯Ó :BÏ »«∆¿»¿»«¿ƒ»¬ƒ≈»
BÏ ‰ˆeÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk Ô‰ È¯‰127. ¬≈≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»

סז:114) שם וברייתא בו,115)משנה לרחוץ העשוי בית
בינוני  לרחיצה, פנימי חדרים: משלושה מורכב והוא
בתוספתא  ומפורש לבושים. בו שעומדים וחיצוני להלבשה,
הבתים  את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא

החיצוניים". ובתים בו 116)הפנימיים שמצניעים בית
עץ. רבינו:117)לוחות הביא שלו המשניות בפירוש

הבגדים". עליהם ששמים שמחזיקים 118)"לוחות מקום
בהם  שמשתמשים עץ של ספסלאות הם היקמים, את בו
(מגיד  ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית

מיגאש). בן ר"י בשם בו 119)משנה שמחזיקים מקום
"כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים.
גם  כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית

"ספסלים". רבינו כגירסת שמחזיקים 120)במשנה מקום
במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו

את121)"בלניות". בהם אחרי שסופגים מהגוף המים
סינרים  או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה,

הערווה". את בהתאם 122)לכסות (שם). וברייתא משנה
בכלל  הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל
המטלטלין. התשמישים לא אבל ניידי, דלא הנכסים

שבתוכו".123) מה "כל  אמר: אם אף שאז 124)כלומר,
שהם  הדעת על להעלות היה ואפשר מועטים הם המים
בין  המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב בטלים

החמה). את 125)בימות "ולא (ובמשנה בברייתא כן
ולא  העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים"). של אוצרות
הבית  את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את
כל  למרחץ מיוחד תשמיש זה שאין מפני העצים", את ולא
אחרים  לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך,

יח). קטן סעיף סח.126)(סמ"ע שם בברייתא
מצרים 127) לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ

שם  בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים
במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
וכל  המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה
הוא  וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף גירסת - תשמישיו"
לבית  הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ].

מיימוני). (הגהות המרחץ

ה'תש"פ  כסלו י"ט שלישי יום

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ושאינן 1) העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

המכר  מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין,
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק שנזכר במה

.‡¯ÎBn‰2ÌÈza ¯ÎÓ - ¯ÈÚ‰ ˙‡3˙B¯B·e ,4ÔÈÁÈL «≈∆»ƒ»«»ƒƒƒ
˙BÎ·BLÂ ,˙B‡ˆÁ¯Óe ,˙B¯ÚÓe5˙È·e ,ÌÈca‰ ˙È·e , ¿»∆¿¬»¿»≈««ƒ≈

daL ÔÈÁÏM‰6dÏ ÔÈÎeÓq‰Â7ÔÈL¯Á‰ ˙‡Â ,8 ««¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿∆∆√»ƒ
ÔÈÙwn‰9dÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„O‰ ˙‡Â ,dÏ10˙‡Â , «À»ƒ»¿∆«»«¿»¿∆
ÔÈ¯·Èa‰11Ì‰ÈtL ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÏL12 «≈»ƒ∆«»¿¿»ƒ∆¿≈∆
dc‚k13ÌÈ˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,14‡Ï Ï·‡ ;‰pnÓ ¿∆¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆»¬»…

ÔÈÏËÏhn‰ ¯ÎÓ15‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL »««ƒ«¿¿ƒ∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ
Ôlk È¯‰ - 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ16.ÔÈ¯eÎÓ ¿»«∆¿»¬ƒ≈»¬≈À»¿ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e17‰È¯ÈL ˙‡ ‡Ï ¯ÎÓ ‡Ï -18‡ÏÂ , ≈»≈»…»«…∆¿»∆»¿…
‰È˙Ba ˙‡19‰pnÓ ÔÈˆ˜n‰ ÔÈL¯Á‰ ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ∆¿∆»¿…∆√»ƒ«À¿ƒƒ∆»¿…

Ìia dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡21dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ∆«≈∆∆≈»«»¿…∆«≈∆∆≈»
‰Laia22ÔÈ‡L ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ È¯·Èa ˙‡ ‡ÏÂ , ««»»¿…∆≈¿≈«»¿¿»ƒ∆≈

dc‚k Ì‰Èt23. ¿≈∆¿∆¿»

סח.2) בבאֿבתרא וברייתא, צורך 3)משנה ראו ולא
את  מכר ד"ה שם (רשב"ם העיר עיקר שהם חצרות, להזכיר

-4)הבתים). ה"ב) פכ"ה (למעלה בית בכלל שאינם אף
להלן. הרשומים כל וכן עיר. בכלל הם מקום 5)הרי

יונים. של (וכמאן6ֿ)מושבם העיר שבתוך הגינות הן
- שם רשב"ם ועיין גינונייתא, היינו השלחין דבית דאמר

ז). ס"ק רטו סימן כתב 7)הגר"א וכן גינות, הם אף
ושבתוך  לעיר הסמוכין גינות "גינונייתא, שם: הרשב"ם

"החורשין".8)העיר". תימן: ובכ"י שם). (ברייתא יערות
בין 9) סתירה של רקע על שם, הגמרא מסקנת כן הסמוכים.

סמוכים  היינו לה", "מוקצין בין הבדל שיש ברייתות, שתי
רחוקים  היינו ממנה", "מוקצין לבין רבינו, דעת לפי - לה

לה. המוקצים ד"ה שם רשב"ם ועיין שיודעים 10)ממנה.
באגי" ל"פיסקי פרט (ערוךֿהשלחן). לעיר שייכות שהן
שם. ב"ח ועיין מכורות. אינן - לעיר ששייכות ידועות שאינן
מסקנת  וכן "באגי", היינו השלחין דבית כמאןֿדאמר והיינו
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=) באגי אבל מכורים, אינם באגי" "פיסקי שרק שם הגמרא
ס"ק  רטו, סימן (הגר"א מכורים - לעיר) הסמוכות  השדות

שונים.11)ו). חיים בעלי בו להחזיק מיוחד גדור מקום
פי"ג) (שבת למשנה בפירושו הישיבה אב נתן רבינו [ולדעת
לחיות  ביתֿמקום ביתֿבר כמו "ביֿבר", מורכבת מלה היא

.[2 הערה 56 עמוד שם מש"כ וראה כלומר,12)בר.
לגאו). קאיהי דנגיח ד"ה וברשב"ם סח: (שם שלהם הפתח

העיר.13) למדו 14)כנגד אבל זה, פרט הוזכר לא בגמרא
סמוכים  בין בגמרא חילקו לחורשות, שביחס זה מתוך רבינו
פתחיהם  בין אלא חילקו לא לביברין, ביחס ואילו לרחוקים.
אין  שבהם הרי כנגדה, פתוחים אינם אם לבין העיר כנגד

לרחוק. סמוך בין לשימוש 15)חילוק העשויים אף היינו,
מטלטלין  סתם וכלֿשכן ומחוברים, קבועים שאינם אלא
אינם  שבוודאי תבואה של אוצרות כגון תשמישים, שאינם
המטלטלין). את לא אבל ד"ה (רשב"ם מכורים

(16.(402 עמ' צוק"מ הוצאת פ"ג, (ב"ב התוספתא כלשון
ועבדים". בהמה בה היו "אפילו מפורש: ובמשנה

שם.17) שם).18)תוספתא (גמרא באגי" "פסקי הם
לבין  בינם מפסיק שסלע בקעה קטעי הם רשב"ם, ולדעת
ידועים  שאינם שדות פסקי הם רבינו, ולדעת העיר.

רטו). סימן (ב"ח לעיר לה 19)ששייכים  הסמוכים כפרים
בנותיה). ולא ד"ה ממנה.20)(רשב"ם אי 21)הרחוקים

לעיר. ושייך העיר שם את הנושא חלק 22)בים, היינו,
שם  את ונושא העיר, מן ומופלג רחוק הנמצא העיר של
חלק  לה "היה שם: מינכן כ"י [וכנוסחת (רשב"ם). העיר
ביד  וכ"ה עמה". נמכרין אין - ביבשה אחד וחלק בים אחד

הצד 23)רמ"ה]. אלא העיר, כנגד פתחם שאין כלומר,
החיצון.

.·¯ÎBn‰24‰„O‰ ˙‡25ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ -26 «≈∆«»∆»«∆»¬»ƒ
¯„‚Ï ˙B¯e„q‰27ÏÚ ˙BÁpnL ÌÈ·‡‰ ˙‡Â , «¿¿»≈¿∆»¬»ƒ∆À»«

ÌÈ¯ÓÚ‰28dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,29ÌÈw‰ ˙‡ ¯ÎÓe .30 »√»ƒƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰31ÌÈÙb‰ ˙Áz ÔÈÁpn‰32˙‡ „ÈÓÚ‰Ï È„k «¬»ƒ«À»ƒ«««¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ∆
Ì¯k‰33dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,34‰‡e·z‰ ˙‡ ¯ÎÓe . «∆∆ƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«¿»

¯ˆw‰Ï ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ‰35¯ÎÓe . «¿À∆∆««¿«««ƒ∆ƒƒ«¿ƒ»≈»«
ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ˙‡36Ú·¯ ˙ÈaÓ ‰˙eÁt ‡È‰L37Û‡ , ∆¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈…««

ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ·Ú dlL ÌÈw‰L Èt ÏÚ38˙‡ ¯ÎÓe . «ƒ∆«»ƒ∆»»ƒ«¬»ƒ»«∆
‰¯ÓBM‰39‰ÈeOÚ‰40ËÈËa41dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈»»¬»¿ƒ««ƒ∆≈»
‰Úe·˜42¯ÎÓe .43·e¯Á‰ ˙‡44·k¯Ó BÈ‡L45˙‡Â ¿»»«∆∆»∆≈À¿»¿∆

‰Ó˜M‰ ˙Ïe˙a46ÌÈ·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,47¯ÎÓe .48 ¿««ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ .daL ÌÈÏ˜c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»¬»…»«∆»¬»ƒ∆≈»

˙B¯e„Ò49ÏÚ ˙BÁpÓ ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,¯„‚Ï ¿¿»≈¿…∆»¬»ƒ∆≈»À»«
˙BÎeÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯ÓÚ‰ Èab50‡ÏÂ ;CÎÏ «≈»√»ƒ««ƒ∆≈»¿»¿…

ÔÈÁpÓ ÔÈ‡L Ì¯kaL ÌÈw‰ ˙‡51Û‡ ,ÌÈÙb‰ ˙Áz ∆«»ƒ∆«∆∆∆≈»À»ƒ«««¿»ƒ«
ÌÈ˜ÏÁÂ ÔÈtLÓ Ô‰L Èt ÏÚ52˙‡ ‡ÏÂ ;CÎÏ ÌÈÎeÓe «ƒ∆≈¿Àƒ«¬»ƒ»ƒ¿»¿…∆

‰¯e˜Ú‰ ‰‡e·z‰53Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ54‡È‰L «¿»»¬»ƒ««¿«««ƒ∆ƒ
‰ÎÈ¯ˆ55ÔÓÊ·e .‰„OÏ56‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿»«

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'dÎB˙aM∆¿»¬≈À»¿ƒ

סח:24) בבאֿבתרא מיוחד 25)משנה קנהֿמידה יש ובה
קבועים  שאינם תשמישים שאף והוא לתשמישים, ביחס

אותם  מזיזים ואין זה לשדה מיוחדים הם אבל בקרקע,
שהן  האבנים ד"ה (רשב"ם השדה בכלל הם אף ממקומם,

כו). ס"ק רטו סי' וסמ"ע במשנה.26)לצרכה, הוא כך
האלו, האבנים של לטיבם אשר פירושים, שני יש ובגמרא
אמת  שניהם הדין שלענין להלכה, שניהם הביא ורבינו

מהן 27)(מגידֿמשנה). לעשות השדה בתוך המסודרות
אינן  צבורות, שהן אע"פ סדורות, אינן אם אבל לשדה. גדר

סט.). שם (גמרא השדה עם קצירת 28)נמכרות אחרי
עליהם  ושמים השדה, פני על אותם שוטחים העמרים,
והנה  סט.). שם (רשב"ם הרוח עלֿידי יתפזרו שלא אבנים
"הוא  מאיר רבי על החולקים רבנן שלדעת אמרו שם בגמרא
השדה. בתוך מונחות שהן היינו רשב"ם ולדעת דמחתן",
פעם  מונחות שיהיו צריך והוא) ד"ה (שם ה'תוספות' ולדעת
זה  לענין מספיקה אינה גרידא והזמנה העמרים. על אחת
בעת  עכשיו שגם נראה רבינו ומדברי כט). ס"ק שם (סמ"ע

העמרים. על מונחות הן של 29)הקנייה, קבוע לצורך
לה. מחוברים שאינם ואףֿעלֿפי שם 30)השדה. משנה,

או 31)סח: המחולקין) קנים ד"ה (רשב"ם המפוצלים
מחולקין, ד"ה ('תוספות' יתליעו שלא קליפותיהם, שהוסרו

ה'ערוך'). וראה 32)בשם הגפנים. תחת העומדים כלומר,
אבנים. בדין כז הערה את 33)למעלה לסמוך כלומר,

בכלל  הגפנים - "שדה" לחבירו שהמוכר ומכאן הגפנים.
שם). ולהלן (רשב"ם קנט. והערה הי"ד פכ"ד למעלה וראה

מז. שבתוכה).34)הערה הגפנים =) השדה לצורך
במשנה 35) הוא כן לקצירה. שראויה עד בשלה, שהיא

שם. המשנה:36)ובגמרא בפירוש רבינו לשון זה
ולפנינו  בלבד". הקנים בו שנטועים מקום הקנים, "ומחיצת
הרבה  "קנים הרשב"ם: ופירשה הקנים". "חיצת במשנה:
ס"ק  וסמ"ע טוב' יום 'תוספות (ועיין אחד" בקלח הגדילים

ובטילה 37)ל). חשיבות נטולת היא ולפיכך סאה. רובע
שם). (משנה השדה השדה 38)אגב אגב בטלים זה ועם

סט.). שם הכרם.39)(גמרא שומרי של הסוכה
שלפנינו:40) (ובמשנה והרי"ף חננאל רבינו כגירסת

להלן). וראה בטיט", עשויה שהיא 41)"שאינה שכיון
בשדה  ועומדת קבועה נחשבת היא - בטיט סביב טוחה
טוחה  שאינה כיון בהיפך: רשב"ם ודעת לא). ס"ק (סמ"ע,

השדה. לגבי בטלה והיא חשובה, אינה - כן 42)בטיט
בגמרא. שם.43)הוא חרובים.44)משנה, המגדל אילן

באילנות 45) אותו מרכיבים חזק, ונעשה מזדקן כשהחרוב
אגב  הוא ובטל חשוב, אינו עדיין צעיר שהוא וזה אחרים.

צעיר 46)השדה. וכשעודנו תאנים. מין שעושה אילן
והוא  השקמה". "בתולת נקרא: הוא ענפיו, שחתכו ולפני

השדה. לגבי שם.47)בטל בגמרא הוא כן עבים. שענפיה
דלעיל,48) מהא רבינו ולמדה במשנה, מפורש זה אין

הערה  (עיי"ש שבה הגפנים את מכר השדה את שהמוכר
וסדן  המורכב חרוב אלא מיעטו שלא דלהלן ומהא לב),

שאיל  הרי - וכן השקמה השדה. בכלל הם אחרים נות
,14 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ג בתוספתא מפורש
ושם  קכא, והערה יב הלכה כד פרק למעלה עוד וראה .(402

קנט. והערה הגדר,49)הי"ד לצרכי צבורות שהן אף
סט.). (שם מאיר כרבי ולא מזומנות 50)וכחכמים עומדות

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים כאן ואף זה. לתשמיש
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לא.51) הערה למעלה ראה עומדים. פירוש 52)שאינם זה
(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים זה ואף "משופין", המילה

(שם).54)התלושה.53) בגמרא הוא לשוטחה 55)כן
שם). (רשב"ם לייבשה השדה פני (שם 56)על משנה

סח:).

.‚Ck ÔÈa57¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e58ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ≈»≈»…»«¿ƒ««»ƒ
Ú·¯ ˙Èa ‡È‰L59Èt ÏÚ Û‡ ,60ÌÈwc daL ÌÈw‰L ∆ƒ≈…«««ƒ∆«»ƒ∆»«ƒ
‡ÏÂ .ÌÈpË˜e61‰‚e¯Ú ¯ÎÓ62‰pË˜63ÌÈÓOa ÏL64 ¿«ƒ¿…»«¬»¿«»∆¿»ƒ

ÔB‚k ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL65Èa dÏ ÔÈ¯BwL ∆≈»≈ƒ¿≈«¿¿∆ƒ»≈
‡c¯Â66dÈ‡L ÔÓÊa ‰¯ÓBM‰ ˙‡ ‡ÏÂ .ÈBÏt ÏL «¿»∆¿ƒ¿…∆«≈»ƒ¿«∆≈»

ËÈËa ‰ÈeOÚ67‡ÏÂ .ı¯‡a ‰Úe·˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»»∆¿…
·k¯n‰ ·e¯Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ68ÔcÒ ‡ÏÂ69,‰Ó˜L ÏL »«∆∆»«À¿»¿…«»∆ƒ¿»

ÌÈwc Ô‰ elÙ‡Â70¯ÎÓ ‡ÏÂ .71¯Ba‰ ˙‡72‡ÏÂ ,daL «¬ƒ≈«ƒ¿…»«∆«∆»¿…
˙b‰ ˙‡73C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,74ÌÈ·¯Á ÔÈa ,75ÔÈa ∆««¿…∆«»≈¬≈ƒ≈

ÌÈÓÏL76. ¿≈ƒ

שם.57) מחיצת 58)משנה, להלן: המנויים שכל מפני 
וכו', המורכב חרוב בשמים, ערוגת רובע, בית שהיא הקנים
מה  "כל במשפט: נכללים ואינם עצמם בפני כשדה נחשבים

(רש  שדות שתי ולא אחת שדה לו מכר שהוא ב"ם שבתוכו",
כאן). ומגידֿמשנה הקנים, חיצם את לא ד"ה שם

נפרד.59) כשדה נחשבת היא סט.60)שאז שם גמרא,
שם.61) יוחנן, רבי של מלבן 62)מימרא בצורת גינה

מ"א): פ"ג (כלאים המשנה בפירוש רבינו כלשון מרובע.
הירקות", בם לזרוע כדי מרובעות ערוגות בגינות "עושים
– ז) יז, (יחזקאל מטעה" מערוגת הוא עברי ו"לשון

שם. טוב' יום (רשב"ם 63)'תוספות רובע בית בה ואין
שיש 64)שם). שדה לכל הואֿהדין (שם), הרשב"ם לדעת

לקרוא  הדרך בשמים של ששדה אלא עצמו, בפני שם לה
בלבד). הקנים חיצת את לא (ד"ה מיוחד שם לה

(שם).65) יוחנן רבי למימרת פפא, רב בית 66)פירוש
שאינה 67)הוורד. שכיון והטעם, והרי"ף. הר"ח כגירסת

בטלה  ואינה המטלטל כדבר היא הרי בטיט, מסביבה טוחה
עשויה  "שהיא להיפך: הגירסא שלפנינו, (ובמשניות לשדה
השדה, אגב בטלה ואינה חשובה היא שאז לפי בטיט".
לטֿמ). הערות למעלה וראה רשב"ם. דעת וזוהי

לו 68) יש ואז מזדקן, שהוא אחרי החרוב את שמרכיבים
עצמו. בפני כשדה ונחשב מיוחדת העץ,69)חשיבות גזע

באים  ואחרים עוביה, את קוצצים מזקינה, כשהשקמה
ביותר, חשובה ונעשית "סדן", בשם נקראת ואז במקומם

השדה. אגב בטילה הם 70)ואינה והסדן החרוב כלומר,
שם). (גמרא הם 71)דקים להלן, והמנויים אלו שכל מפני

עא. שם משנה השדה, בתוך כלולים ובלתי נפרדים דברים
השדה.72) את להשקות השדה בתוך מים של בור
ענבים.73) בו שדורכים וכל 74)מקום יונים. של מושבם

מה  "כל לו: שאמר אע"פ השדה, בכלל נמכרים אינם אלו
שם). (רשב"ם מים 75)שבתוכה" שאין חורבן מלשון

וכו'. בשובך יונים ואין מיושבים.76)בבור כלומר,

.„CÈ¯ˆÂ77C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰78È„k ,Á˜Bl‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«¿≈
B˙B‡ B‡ ˙ec‰ B˙B‡ B‡ ¯Ba‰ B˙B‡ „Ú da CÏiL∆≈≈»«««

C·BM‰ B˙B‡ B‡ ˙b‰79.‰„O‰ CB˙a BÏ e¯‡LpL «««»∆ƒ¿¬¿«»∆
Ì‡Â80'el‡Ó ıeÁ' ¯Ó‡Â L¯tBÏ ÁwÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ≈«¿»«≈≈≈»ƒƒ«

[C¯„]81. ∆∆

כחכמים.77) ולא עקיבא כרבי שם. שהמוכר,78)משנה,
דרך  לעצמו השאיר שלא מניחים ואנו מוכר, הוא יפה בעין
אל  הליכה לשם לה צריך שהוא אף שמכר, השדה בתוך

בשדה. שהשאירם אלו,79)הדברים רק לכתוב דקדק
בהלכה  הנזכרים לאחרים ולא דרך לקנות צריך להם שרק
רטו  סימן (הגר"א במוכר ד"ה שם ברשב"ם נראה וכן זו,
ג  הלכה כה פרק ולמעלה במגידֿמשנה, וראה יז). ס"ק

כט. מודה 80)ובהערה עקיבא רבי אף ובזה שם. משנה,
שלו,81)(שם). היא כך בין שהרי מיותר, שהתנאי לפי

דרך. בענין להוסיף שבא אומרים, אנו ולפיכך

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na82ÈtÓ ;¯ÎBÓa83‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈∆»»
Á˜BlÏ BÏ84L¯ÙÏ85L¯t ‡ÏÂ86BÏ ÔÈ‡ ,87el‡ ˙‡88. «≈«¿»≈¿…≈«≈∆≈

‰˜ - ‰zÓ Ô˙Bp‰ Ï·‡89Ôlk ˙‡90ÔÈa ,‰„Oa ÔÈa ; ¬»«≈«»»»»∆À»≈¿»∆≈
„a‰ ˙È·a ÔÈa ,¯ˆÁa ÔÈa ,˙È·a91:¯·c ÏL BÏÏk . ¿«ƒ≈¿»≈≈¿≈««¿»∆»»

Ú˜¯˜ Ô˙Bp‰92¯aÁÓ‰ Ïk Ïa˜Ó‰ ‰˜ - ‰zÓa93 «≈«¿«¿«»»»»«¿«≈»«¿À»
dÏ94L¯ÙiL „Ú ,95. »«∆¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."olek z` dpw dpzn ozepd la`"

וירושה  שבמכר הוא, וירושה למכר מתנה שבין ההבדל
שהרי  ליורש, או ללוקח ואחיזה שייכות להיות צריכה
לזה  היא ומכירה המוריש, של בקרובו דווקא היא הירושה
במתנה  כן שאין מה הנמכר. הדבר תמורת מנכסיו ששילם
למתנה  ואחיזה שייכות שום למקבל יהיה שלא אפשר
שאם  הדין ולכן הנותן, של וטובו חסדו מצד רק לו הניתנת
שאין  כיון הכל, קנה המקבל פירש לא אם גם במתנה נתן

דבר. לפרש יכול ואינו למתנה ושייכות אחיזה שום לו
התורה  שבעניין שהגם עא. פרק "וככה" בהמשך ומבואר
יש  מכל־מקום לנו", נתן ו"אשר התורה" "נותן הוא הלשון
מכר  ירושה, העניינים שלושת כל את התורה בנתינת

(עיי"ש). ומתנה
(23 'rd 115 'r b"i y"ewl)

בית,82) שדה, בכלל מכורים שאינם דברים כמה [שישנם
מה  וכל וזה זה "דבר לו אמר אם אפילו וביתֿהבד, חצר

להלן]. וראה נקוסא 83)שבתוכו" בן יהודה של כדבריו
ברשב"ם 84)(שם). וכ"ה המשניות, בפירוש גם כתב כן

ר"ת. בשם מתבייש 85)שם ואינו מעות, נותן הוא שהרי
במכר. כלול מה ברורות ולפרש המקח על לעמוד

פירש.86) ולא כן עשה לא בגלל 87)והוא הפסיד
שלו. הוא 88)ההזנחה יפה בעין המוכר שאמרו: שאע"פ

ולא  הכל מכר מפורש שמכר שמה זה לענין היינו - מוכר
במכירתו  שיכלול כך כדי עד לא אבל כלום, לעצמו עיכב

במכר). ד"ה (רשב"ם שפירש ממה המקבל,89)יותר
פרטי  את בדיוק לו שיפרט לנותן לומר מתבייש שהוא
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המשניות). (פירוש שאינם 90)המתנה אלה כל היינו,
מה  "כל בכלל אפילו שאינם אלה וגם המכר, בכלל
בנותן  אבל ד"ה שם (רשב"ם המורכב חרוב כגון שבתוכה",
בכלל  הם זאת בכל מיגאש), ר"י בשם ורמב"ן מתנה,

אע"פ 91)המתנה. זה, בכלל מרחץ שאף [נראה
לדעת  שהרי זה. בכלל אינה עיר אבל רבינו. שהשמיטו
פרט  לה", המחובר "דבר אלא במתנה לכלול אין רבינו
ואילו  לה. מחוצה שהוא המחובר לדבר ופרט למטלטלין
דברים  או מטלטלין אלא במתנתו לכלול דבר לך אין בעיר

לה]. מחוצה זה 92)שהם הפרש קיים בקרקע דוקא כי
(מגידֿ ספינה כגון במטלטלין לא אבל ומתנה, מכר בין

התלושה 93)משנה). תבואה ואפילו לתלוש. פרט
הרי  לקרקע, צריכה אם הרשב"ם, (ולדעת לקרקע הצריכה

בכלל). בור 94)היא כגון הניתן, הדבר שבתוך מה דוקא
וחדר  יציע כגון לו, חוצה שנמצא במה לא אבל וחרוב. ודות
צ]. הערה למעלה [וראה מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה

המתנה.95) מכלל מוציא הוא מה הנותן,

.ÂÔÎÂ96ÔÈÁ‡‰97e˜ÏÁL98Ô‰Ó „Á‡ ‰ÎÊÂ ,99‰„Oa ¿≈»«ƒ∆»¿¿»»∆»≈∆«»∆
ÔlÎa ‰ÎÊ -100˜ÈÊÁn‰Â .101¯b‰ ÈÒÎa102˜ÈÊÁ‰ , »»¿À»¿««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈∆¡ƒ

ÔlÎa ‰ÎÊ - ‰„Oa103LÈc˜n‰Â .104- ‰„O‰ ˙‡ «»∆»»¿À»¿««¿ƒ∆«»∆
.Ôlk LÈc˜‰ƒ¿ƒÀ»

היא.96) הרמב"ם מתוספת ההשוואה משנה,97)מילת
אחד 98)שם. להסתלק רוצים לחלוק, שבאו שמכיון

מא). ס"ק רטו סימן (סמ"ע לגמרי כל 99)מהשני כלומר,
בשדה". "וזכו שם: ובמשנה מהן. כלומר,100)אחד

שם). (סמ"ע בשדה" ועומד קבוע שהוא עשה 101)"בכל
שם). (משנה חזקה הקודם 102)קנין וכל הפקר, שהם

זכה. קנין בהם וכיוצא 103)ועושה המורכב בהרוב אף
את  קונה אינו בשדה והמחזיק אחר, כשדה שהוא אע"פ בו,
להלן  (ראה ביניהם מיצר יש אם לה, הסמוכה השניה השדה
החרוב, נקנה כאן - ז) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"א
ד"ה  שם (רשב"ם השדה שאר ובין בינו מיצר אין שהרי

מב). ס"ק וסמ"ע בכולה, מקדיש 104)החזיק שהמקדיש
היה  לא כאן ואף מתנה, של המידה באותה יפה בעין
מתנה  מקבל כמו - לפרש הגזבר, כלומר ההקדש, למקבל

צ). הערה (למעלה

.Ê‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ Á˜BÏÂ ¯ÎBÓa Û‡«¿≈¿≈«≈»≈«¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚÓ Ô‰·105ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ »∆≈ƒ¿»ƒ¬ƒ∆»¿»∆≈»

ÌÈÚe„È ˙BÓL ‡ÏÂ ,‚‰Ó106ÈÙa ¯·„Â ¯·c ÏÎÏ ƒ¿»¿…≈¿ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈
- Ck ¯ÎÓ Ck ¯ÎBn‰L e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ;BÓˆÚ«¿¬»¿»∆»¬∆«≈»»«»

‚‰n‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,¯eÎÓ ‰Ê È¯‰107ÌB˜Ó ÔÎÂ . ¬≈∆»¿¿ƒ««ƒ¿»¿≈»
˙Èa ‡l‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L108˙Èa ÔÈ¯BwL B‡ ,Bc·Ï ˙ÈaÏ ∆≈ƒ∆»«ƒ««ƒ¿«∆ƒ«ƒ

¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈab ÏÚL ÏÎÏe ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ˙ÈaÏ««ƒ¿»¿ƒ»¿…∆««»¿ƒ««
‰„O B‡ ¯ˆÁ ¯ÎBÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌB˜n‰ ÈL‡ ÔBLÏ¿«¿≈«»¿≈«ƒ¿≈»≈»∆
˙BÓM‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïka - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ¯ÈÚ B‡ƒƒ«¿¿ƒ«…¿ƒ«««≈

.Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰»¬¿ƒ«…

"מעניינם".105) תימן: לנושאי 106)בכ"י ידועים שמות
השדה. או הבית בכלל כלול מה כלומר, כן 107)המכירה,

,24 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד בתוספתא הוא
כ  שער והממכר" "המקח בספר האי רב כתב וכן (403
הי"א, פכ"ז ולהלן ו, הלכה יז פרק למעלה וראה בסופו.

הט"ו. סא:108)ופכ"ח בבבאֿבתרא הדברים מקור
כז. ובבאֿקמא

.ÁÔÈÎÏB‰ ÔzÓe ‡OÓ È¯·c ÏÎa :ÏB„b ¯wÚ ‰ÊÂ¿∆ƒ»»¿»ƒ¿≈«»«»¿ƒ
.‚‰n‰ ¯Á‡Â ÌB˜n‰ B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡««¿¿≈»»¿«»¿«««ƒ¿»
,ÔÈ„ÁÈÓ ˙BÓL ‡ÏÂ ‚‰Ó Ba Úe„È ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ï·‡¬»»∆≈»«ƒ¿»¿…≈¿À»ƒ
BÓk ÌÈOBÚ - Ck ÔÈ¯BwL LÈÂ Ck ÔÈ¯B˜ LÈ ‡l‡∆»≈ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿

Á eL¯tL.el‡ ÌÈ˜¯Ùa ÌÈÓÎ ∆≈¿¬»ƒƒ¿»ƒ≈

ה'תש"פ  כסלו כ' רביעי יום

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ושאינן 1) הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

עבדים  ואם בהמות אם המטלטלין שאר בכל וכן נכללין,
הדברים. שאר ואם

.‡¯ÎBn‰2Ô¯z‰ ˙‡ ¯ÎÓ - ‰ÈÙq‰ ˙‡3˙‡Â , «≈∆«¿ƒ»»«∆«…∆¿∆
Òp‰4ÌÈ‚Ú‰ ˙‡Â ,5ÔÈËBLn‰ Ïk ˙‡Â ,dlL6 «≈¿∆»√»ƒ∆»¿∆»«¿ƒ

ÔÈ‚È‰n‰7d˙B‡8L·k‰ ˙‡Â ,9ÔÈÏBÚL ‰ÏkÒ‡‰Â ««¿ƒƒ»¿∆«∆∆¿»«¿»»∆ƒ
ÌÈn‰ ˙Èa ˙‡Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ ‰ÈÙqÏ Ô‰a10 »∆«¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¿∆≈««ƒ

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;dÎB˙aL11˙Èva‰ ˙‡12‡È‰Â , ∆¿»¬»…»«∆«ƒƒ¿ƒ
‰pËw‰ ‰ÈÙq‰13ÌÈ·B¯w‰ ÌÈn‰ ÏÚ da ÌÈÎÏB‰L «¿ƒ»«¿«»∆¿ƒ»«««ƒ«¿ƒ

‰LaiÏ14˙È‚ec‰ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;15‰pËw‰ ‰ÈÙq‰ ‡È‰Â , ««»»¿…»««ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«»
ÔÈ„vL16˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;ÌÈ‚c‰ ˙‡ ÌÈÁln‰ da ∆»ƒ»««»ƒ∆«»ƒ¿…»«∆

Ô‰a ÔÈOBÚ‰ ÌÈ„·Ú‰17ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,18‡ÏÂ , »¬»ƒ»ƒ»∆¿…∆««¿ƒ¿…
‰¯BÁq‰ ˙‡19ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL ∆«¿»∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - '¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¬ƒ≈¬≈À»¿ƒ

שם.2) וברייתא עג. בבבאֿבתרא גבוה,3)משנה עמוד
להלן). (ראה הנס את תולין המפרש 4)שעליו או הוילון

ברוח. הספינה את להוליך התורן, על ברזלים 5)שפורסין
שמשליכים  בשלשלאות, הקשורים ברזל של מזלגות כעין

ולהעמידה. הספינה את לעגן הים, הוא 6)לתוך כן
עצים  והם שבמשנה. "מנהיגין" למילה בפירוש בגמרא,
ויש  רמ"ה). (יד הספינה את ומושכים משוטטים שבהם
ומכניסים  הספינה את מושכים שבהם "החבלים מפרשים

מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה לנמל" משוטים 7)אותה
בים. הספינה את ומושכים מנהיגים הגמרא 8)אלו, בנוסח

שבברייתא  ו"אסכלה" לגמרי. זו מילה חסרה שלנו,
בו" שעולים הספינה של ה"כבש היא בסמוך) (שהובאה
שם  שהיו מפרשים יש אבל ור"ח), האי רב בשם (רשב"ם
הספינה, אל מהיבשה עולים שבו האחד סולמות: שני
הספינה. קרקעית אל הספינה מפתח יורדים שבו והשני
ס"ק  רב סימן (סמ"ע "אסכלא" - ולשני "כבש", קראו לאחד
עליה". ויורדין - "שעולין רבינו שכתב מה וזהו ד).

הים 9) שמי כיון מתוקים, מים בו שאוצרים בספינה, מקום
לשתיה. ראויים ובלתי מלוחים המנויים 10)הם אלו שכל

הספינה  שם אין הספינה, לצרכי עשויים שהם אף להלן,
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אחרים. לצרכים גם בהם להשתמש ואפשר עליהם,
(שם).11) נתן כרבי ולא הקשורה 12)כתנאֿקמא,

ליבשה. סמוך עליה הגדולה מן ועוברים לפי 13)לגדולה,
מפני  היבשה, אל להתקרב יכולה הגדולה הספינה שאין
לספינה  ממנה עוברים ולפיכך נמלֿמיםֿעמוק, שם שאין

היבשה. אל יורדים ועלֿידה ולא 14)קטנה כתנאֿקמא,
(שם). היינו 15)כסומכוס "ביצית רבא אמר (שם) בגמרא

של  הגיאוגרפי במוצא רק תלוי השמות והפרש דוגית",
קטנה: לספינה קראו ובמקומו בבלי, הוא נתן רבי התנאים:
דוגית. לה: קראו ושם מארץֿישראל, הוא וסומכוס ביצית.
המהות, בשינוי גם כרוך השם ששינוי שיש רבינו דעת אבל
אצל  עמוקים היו לא והנהרות שהימים שבבבל והוא:

צרי  היה ולפיכך הגדולה שפתם, מהספינה בהם לעבור ך
שפת  שעל הביצה שם על ואולי הביצית. והיא לקטנה
עמוקים, הים שפת שעל המים היו ובא"י הבבליים. היאורות
צידת  לשם אלא האלו הקטנות בספינות משתמשים היו לא
לומר  רוצה דוגית", היינו ש"ביצית רבא שאמר ומה דגים.
בה  משתמשים אלא הקטנה, הספינה באותה כאן שהמדובר
שונים  שמות לה העלו מזה וכתוצאה שונים, לצרכים

(כסףֿמשנה). שונים בספינות 16)במקומות העובדים
שם). הסחורה 17)(משנה, משימים שבהם גדולים שקים

עז:). שם (רשב"ם (שם 18)שבספינה פפא רב של פירושו
אחרי  מיותר, זה ולכאורה שבמשנה, "אנתיקי" למלה עז:)
אתה, נמכרים אינם בספינה, יותר הקבועים השקים, שגם
כלולה  הסחורה שאף להשמיענו, אלא זה הובא לא ואולי
שם  ה'תוספות' כתבו (כן שבתוכה" מה וכל "היא בביטוי:

האנתיקי). את ולא ד"ה עז:).19)עג. (שם משנה

.·¯ÎBn‰20ÔB¯w‰ ˙‡21˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -22, «≈∆«»…»«∆«¿»
ÔÓÊa23BnÚ ˙B¯eL˜ ÔÈ‡L24- ˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ƒ¿«∆≈»¿ƒ»«∆«¿»
‡Ï25„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÔB¯w‰ ˙‡ ¯ÎÓ26¯ÎÓ ‡Ï -27 …»«∆«»»«∆«∆∆…»«

,„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;¯˜a‰ ˙‡∆«»»»«∆«»»…»«∆«∆∆
elÙ‡Â28Ô˙ˆ˜Ó ÔÈ¯BwL ÌB˜Óa29„ÓvÏ30.¯˜a «¬ƒ¿»∆ƒƒ¿»»«∆∆»»

המשניות).20) (פירוש העגלות" מן בפירוש 21)"מין
לשונו: וזה פירושים, שני רבינו הביא (שם) המשניות
ויש  אותו. שמושכות ממנו, הנפרדים עצים "ופרדות
את  שמושכות הבהמות כלומר, פרדה. קיבוץ - מפרשים

הברייתא 22)הקרון". בין סתירה של רקע על שם. גמרא
הקרון 23)והמשנה. עם קשורות ואם מכירה, בשעת

אומרים, ויש (מגידֿמשנה). עמו הן נמכרות - מכירה בשעת
לשכור  דרך שאין במשכיר, אבל במוכר, אלא אינו זה שכל
אע"פ  הקרון עם הן נמכרות - מאחר וקרון מאחר פרדות

(נמוקיֿיוסף). עמו קשורות מסתימת 24)שאינן כנראה,
נמכר  הקרון אין - קשורים והפרדות הקרון אם שאף הלשון,

הבי  וכן ה'טור'.עמהן. בשם ב) סעיף רב (סי' הרמ"א א 
כן  ולא הקרון, בלי עליהן לרכוב אפשר שהפרדות והטעם,
כלֿכך  קשורות הפרדות אין ולפיכך הפרדות, בלי בקרון
ז). ס"ק שם (סמ"ע, בהן קשור שהקרון כמו בקרון

(פירוש 25) אותם" המחבר השוורים, שבצוארי "העול
"קשורות",26)המשניות). של הפרט את הזכיר ולא

לענין  ובקר צמד דין והרמב"ן מיגאש בן ר"י ולדעת

ללמוד  יש [וכן (מגידֿמשנה). ופרדות קרון כדין קשורות,
הצמד  את "מכר פ"ד): תחלת (בבאֿבתרא התוספתא מדברי
וזהו  הצמד". את מכר לא הבקר את מכר הבקר, את מכר
הבקר". את מכר לא הצמד את "מכר למשנה: בניגוד
בדומה  קשורים, שהם באופן עוסקת שהתוספתא ועלֿכרחנו
הרשב"ם  דעת אבל ופרדות]. קרון בענין הגמרא לתירוץ
כן  והוכיח קשורים, הם אם אפילו קנה לא ובקר שבצמד
ואין  קתני", מילי מילי "תנא, (עח:) בגמרא שאמרו ממה
בן  ר"י כדעת פסק ד) סעיף (רב והרמ"א מדבר. דבר ללמוד

לא. והערה ג הלכה להלן וראה מתוך 27)מיגאש, יוצא
עז:). (שם כך,28)השקלאֿוטריא קוראים כולם אם אבל

הלכה  כח פרק להלן וראה שם). (בסוגיא יחד נמכרים הם
קכד. והערה קוראים 29)טו ביחד, בקר עם לצמד כלומר,

הצמד" את מכר לא הבקר, את "מכר על מוסב וזה "בקר".
י). ס"ק שם סמ"ע את 30)(ועיין כאן ציין הראב"ד

(בבאֿבתרא  שם זו הלכה נמצאת ואמנם בתוספתא, המקור
את  "מכר כדלהלן: קטוע שלשונה אלא פ"ד), בתחילת
בספר  אבל העול". את מכר לא הפרות, את מכר העול,
במלואה, זו הלכה הביא כ שער האי, לרב והממכר" "המקח
את  מכר "דגרסי' לשונו: וזה זו. בתוספתא שמקורו ונראה
העול" את מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העול

ראשונים). (תוספות

.‚¯ÎBn‰31ÏÚ‰ ˙‡32‰¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ -33˙‡ ¯ÎÓ ; «≈∆»…»«∆«»»»«∆
‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÏÚ‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ‰¯t‰34¯ÎÓ - «»»…»«∆»…»«∆»¬»»»«

¯˜a‰ ˙‡35.‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ∆«»»»«∆«»»…»«∆»¬»»
‰È‡¯ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡Â36‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa ¿≈«»ƒ¿»»¿»≈«¿»ƒ¿«≈

Ô‰·37. »∆

של 31) עול רבינו, פירש ד) משנה (פי"ד כלים במסכת
יוליכו  אשר הבהמות, שתי בין הנמשך "העץ שהוא עגלה
פרה, של עול לפרש צריך בזה וכיוצא עול". יקרא העגלה
בו. אותה למשוך הפרה צוארי על ששמים העץ שהוא

להלכה 32) סתירה כאן ויש העול, עם זהה הצמד לכאורה,
על  ורמז הבקר, את מכר לא הצמד את שהמוכר הקודמת,
תימכר  האיך תמוה, זו הלכה עצם וגם המגידֿמשנה. זה
השיג  הראב"ד ואמנם רב). סימן ('טור' העול אגב הפרה
אין  בתוספתא כן שהוא ש"אע"פ בטענה, רבינו, על בזה
(שם  הסמ"ע אבל ברור". שלה הטעם שאין עליה, סומכין
הפרה, עם קשור שהוא מדובר בעול, שכאן כתב יא) ס"ק
שם  למעלה ראה עמו, הבקר נמכר בצמד גם זה ובאופן

כה. בהלכה 33)הערה שכתוב למה סתירה ישנה כאן אף
(ראה  הפרדות" את מכר לא הקרון את "המוכר הקודמת
אף  יא) ס"ק (שם הסמ"ע ולדעת וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה
בקרון  גם זה ובאופן לעגלה, קשור כשהבקר מדובר כאן

הפרדות. קנה - כאן 34)ופרדות שאף מהראב"ד, כנראה
רב  (סימן הגולה" ב"באר ציין וכן התוספתא. הוא המקור
כו' "דגרסי' שם: והממכר" "המקח בספר הוא וכן י), אות
את  מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העגלה את מכר

ליתא. בתוספתא לפנינו אבל (שם 35)העגלה". משנה
יהודה. כרבי ולא כחכמים, הלוקח 36)עז:) שנתן שאף

הרבה  ועולה הדברים, שני לקנין המתאים גדול, כסף סכום
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הקנין, לטיב הוכחה משמש זה אין האחד, ערך על יותר
הנמקתו. ואף הדין פרטי כל ושם ה. הלכה להלן ועיין

הדמים.37) לראיית נוגדת המקובלת שהלשון

.„ÔÎÂ38¯ÎBn‰39¯ÎÓ - ¯BÓÁ‰ ˙‡40˙Úc¯n‰ ˙‡41 ¿≈«≈∆«¬»«∆««¿««
Ûk‡‰ ˙‡Â42ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,43‡Ï Ï·‡ ; ¿∆»À»««ƒ∆≈»»»¬»…

¯ÎÓ44˜O‰ ˙‡45ÌÈLp‰ ˙·k¯Ó ‡ÏÂ46elÙ‡Â ,47eÈ‰ »«∆««¿…ƒ¿∆∆«»ƒ«¬ƒ»
ÂÈÏÚ48.¯În‰ ˙ÚLa »»ƒ¿««∆∆

למה 38) כנראה, מכוונת, רבינו, שהוסיף ההשוואה מילת
ראיה. הדמים אין אלה בענינים שגם ה, בהלכה שנאמר

עולא 39) של לפירושו בהתאם עח. בבאֿבתרא משנה
שם. הם 40)בגמרא הרכיבה כלי כדלהלן: הוא בזה הכלל

תנאים), מחלוקת שום בזה (ואין החמור מכירת בכלל
אינם  שלו המשא כלי אבל לרכיבה, עומד חמור שסתם
וכך  שם), במשנה המדי נחום של תנאֿקמא (כדעת בכלל

עולא. של המימרא מתוך כר)41)יוצא =) אוכף "כעין
(רמ"א, שיתחמם" כדי כולו היום כל החמור על שמניחים

ז). סעיף לרכיבה 42)רב המרדעת על נתון עץ "כלי כעין
שם). (רמ"א המשאות" חיכוך למנוע כדי היא 43)או זו

שנסתפקו  זה מתוך כן מוכיח והוא מיגאש, בן ר"י דעת
כשאינם  היא המשא בכלי התנאים פלוגתת אם בגמרא,
אמר  שעליהם רכיבה, בכלי ואילו עליו. בעודם או עליו,
שהמדובר  ציין לא בהם - מכורים הם הכל שלדברי עולא
ראשונים  אך קיים. זה הבדל אין שבהם הרי עליו, בעודם
בכלי  אם הבעיא: בפתרון תלוי זה שדבר סוברים, אחרים
אינם  אם אף רכיבה שכלי ברור עליו, כשאינם מדובר משא
עליו, בעודם מדובר משא בכלי אם אבל בכלל. הם - עליו
עליו. עודן אם אלא קנה לא רכיבה בכלי שגם מסתבר
היינו, הנתבע, מידי מוציאין אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיון
אף  מכורין אינם משא שכלי במסקנא, יוצא המוכר. מידי
עליו  עודם אם רק מכורים רכיבה וכלי עליו, בעודן

במשנה 44)(מגידֿמשנה). המדי, כנחום ולא כתנאֿקמא
משא.45)שם. בתוכו לשים כן 46)העשוי גם שזה

יושבת  אלא כגבר, רוכבת אינה שהאשה משא, כלי כעין
יב). ס"ק רב (סי' ובסמ"ע שם ברשב"ם הוא [כן כמשא.
ה]. הלכה שכירות מהלכות פ"ד ולהלן ג. בפסחים וראה

ולפיכך 47) נפתרה, שלא בגמרא בעיא כאמור, הוא, זה דבר
וכן  הראיה, עליו מחבירו שהמוציא לפי קנה, שלא פסק

הרי"ף. הוא 48)כתב אמר "שאם אמרו: שם בברייתא
רב  בסימן הרמ"א והביאו מכורין", כולן - שעליה מה וכל

השמיטו. שרבינו ופלא ז. סעיף

.‰ÔÈ‡Â49‰È‡¯ ÌÈÓc‰50Ì‡L .51‰ÚË52È„Îa ¿≈«»ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ¿≈
˙Úc‰L53BÏ LÈ - ‰ÚBË54‰‡B‡55Á˜Ó Ïeha B‡56, ∆«««»≈»»ƒ∆»

Á˜BÏÂ ¯ÎBn‰ Ïk ÔÈ„k57Ì‡Â ;58ÔÈ‡L È„Îa ‰ÚË59 ¿ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»ƒ¿≈∆≈
‡Ï - ‰ÚBË ˙Úc‰60‰fL ,Á˜n‰ ÏËa61‰zÓ62Ô˙ «««»…»««∆»∆∆«»»»«
‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ63¯BÓÁ‰64ÌÈwO ‡Ïa65Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»«¬¿…«ƒ¿≈…

‡ˆBik66.ÌÈÓc‰ ÔÓ ‰È‡¯ Ba ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ‰Ê· «≈»∆≈¿ƒƒ¿»»ƒ«»ƒ

יהודה.49) כרבי ולא כחכמים עז: שם היינו,50)משנה,
נושא  ערך על עולה שסכומם דמים, הלוקח נתן שאם
במכירה  לכלול שהתכוון ראייה שזה אומרים אין המכירה,

אין  זהובים, מאה ונתן צמד, קנה אם כגון דברים, עוד זו
גדול  סכום נותן היה לא לבדו צמד שבעד כיון אומרים:
ס"ק  שם (סמ"ע הבקר לצירוף גם התכוון ודאי אלא כזה,

כדלהלן.51)טו). העודף של ודינו היינו,52)כלומר,
נושא  מחיר מששוה יותר דמים שהוסיף היא, הטעות

להניח 53)המכירה. שאפשר רק מופרזת, אינה שהטעות
איֿהבנה. מתוך שצריך, מכפי יותר ונתן טעה, שהלוקח

תוספת 54) לכלול באה בדמים שהתוספת אומרים אנו אין
ואשר  המכירה, לנושא רק באמת שהתכוון אלא בחפצים,
כלול  וזה טעות. מחמת זה היה - שנתן דמים לעודף
אונאה. בכל כמו הוא הדין ולכן "אונאה", במסגרת

ב"שתות".55) הוא ההפרש הוא 56)אם ההפרש אם
מ"שתות". יב.57)ביותר פרק למעלה כלשון 58)ראה

שהדעת  בכדי (ד"ה הרשב"ם הנמקת וכפי בגמרא, האחרון
דוחק. היא הראשונה שהתשובה שההפרש 59)טועה)

טועה  אדם שאין טעות, כאן שהיתה להניח ואין מוגזם, הוא
כך. כדי שהתכוון 60)עד אומרין, אנו אין כאן, אף

אף  שכאן אלא עוד ולא דברים. לתוספת זו דמים בתוספת
העודף, את לתבוע יכול המוכר ואין אונאה, דין דנים אין

נתאנה. הזה.61)שבו יתכן 62)העודף שלא שמכיון
לו  לתת שהתכוון אומרים אנו כזה, בשיעור טועה שאדם
דיני  בכל כלל הוא וזה מתנה. בתורת הזה העודף את
טועה  הדעת שאין בכדי מופרזת, היא האונאה שאם אונאה,
בפ"ד  וראה כמתנה. נחשבת והיא אונאה, דין בה אין -

י. הלכה ולוה מלוה את 63)מהלכות מקבל אינו כלומר,
אינו  וכן בחזרה, המכירה נושא של משויו יותר שנתן דמיו

שכרגיל. זה על דברים תוספת נותן 64)מקבל רבינו

בה. שעסק האחרונה מההלכה כלי 65)דוגמא היינו,
השטח 66)המשא. להניח,בכל כאילו היה שאפשר ים,

בנושא  דברים יותר להכליל הוכחה ישמשו שהדמים
המכירה.

.Â¯ÎBn‰67ÌÈÏk ¯ÎÓ - ‰ÁÙM‰ ˙‡68,‰ÈÏÚL «≈∆«ƒ¿»»«≈ƒ∆»∆»
‡Ï Ï·‡ ;‰‡Ó Ì‰ elÙ‡69ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÎÓ70‡ÏÂ ¬ƒ≈≈»¬»…»««≈ƒ¿…

ÌÈÓÊp‰71˙B‡ÏËw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙BÚah‰ ‡ÏÂ72 «¿»ƒ¿…««»¿…∆««¿»
Ì‡Â .d¯‡eˆaL73'‰ÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‰ÁÙL' BÏ ¯Ó‡ ∆¿«»»¿ƒ»«ƒ¿»¿»«∆»∆»

ÏL ÌÈÏk ‰ÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ -¬≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»∆»≈ƒ∆
.‰Ó ‰‡Ó≈»»∆

המוכר 67) פרק הרי"ף והביאה פ"ד, בבאֿבתרא תוספתא
הספינה. את 69)בגדים.68)את מכר הוא: והכלל

מונה  שהוא אלו כל כי שעליה, התכשיטים את ולא הבגדים
אלא  מלבושים אינם - המכירה מכלל ושמוציאם להלן

או 71)אצעדות.70)תכשיטים. באף ששמים טבעות
הלכה  שבת מהלכות פי"ט ורמב"ם נט: שבת (ועיין באוזן

והאשה 72)ז). בדוחק, בצואר הנתון אשה של תכשיט
שתראה  כדי עצמה, את קוטלת היא כאילו בה עצמה חונקת
(פרק  המשניות בפירוש רבינו דברי הם וכך בשר, בעלת
חוטין  והיא חונקת, - "וקטלא נז.): שבת אשה, במה
בדוחק  הצואר על אותה וקושרין זהב גרגרי בה שעורכין
סעיף  רכ, סימן חו"מ בשו"ע (וראה עצמו" את החונק כאדם

שם.73)ט). בתוספתא כן
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.Ê¯ÓB‡‰74,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰ÁÙL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈ƒ¿»¿À∆∆¬ƒ≈»
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰¯t75. »»¿À∆∆¬ƒ≈»»«∆«»»

‰˜ÈÓ ‰ÁÙL76‰˜ÈÓ ‰¯t ,CÏ ¯ÎBÓ È‡77È‡ ƒ¿»≈ƒ»¬ƒ≈»»»≈ƒ»¬ƒ
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ78‰¯BÓÁ .79‰˜ÈÓ ≈»…»«∆«»»¬»≈ƒ»

ÁÈq‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡80ÔÈ‡L ;81Ì„‡ ¬ƒ≈»»«∆«¿»∆≈»»
d·ÏÁÏ ‰¯BÓÁ ‰B˜82. ∆¬»«¬»»

(74.(403 ,3 עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד תוספתא
"מעוברת".75) לו: אמר שם.76)שהרי תוספתא
וכן 77) פפא). רב של פירושו (לפי עח: בבאֿבתרא משנה

תוספות  - ראשון ודפוס ווין כ"י (לפי שם בתוספתא הוא
והמוכר 78)ראשונים). העליונה, על הלוקח שיד מפני

הלוקח  שיוכל "מניקה", במילה שהתכוון לומר יכול
מינקת  בתור השפחה את ולנצל הפרה, בחלב להשתמש
של  הוולד את למכור התכוון לא אבל הלוקח, של לבנו

כ). ס"ק שם (סמ"ע השפחה של או שם,79)הפרה משנה
שם. פפא רב של פירושו ובגמרא 80)לפי קטן. חמור

הולך  קטן שחמור נאה, סיחה מלשון המילה את דרשו (שם)
הזקוק  זקן חמור כן ולא בנחת, הנאמרת אליו, קריאה אחרי
סיחה  אחרי שמהלך ד"ה רשב"ם שם (ועיין ולמרדעת לרסן

בגמרא.81)נאה). שנתן הטעם שחלב 82)הוא "שידוע
חמור  אמר תועלת לאיזה כן אם לכל, יצלח לא האתון
בפירוש  (רבינו עמה" הסיח שימכור כדי אלא מניקה,

המשנה).

.Á¯ÓB‡‰83L‡¯ :B¯·ÁÏ84¯BÓÁ L‡¯ B‡ ‰Ê „·Ú »≈«¬≈…∆∆∆…¬
BÈˆÁ ¯ÎÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê85ÔÈc‰ ÔÎÂ . ∆¬ƒ≈»¬≈∆»«∆¿¿≈«ƒ

‰ÓLp‰L ¯·È‡ ÏÎa86Ba ‰ÈeÏz87„È :BÏ ¯Ó‡ .88 ¿»≈»∆«¿»»¿»»««
ÔÈnLÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê ¯BÓÁ „È B‡ ‰Ê „·Ú89 ∆∆∆«¬∆¬ƒ≈»¿«¿ƒ
‰ÈeÏz ‰ÓLp‰ ÔÈ‡L ¯·È‡ ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈«ƒ¿»≈»∆≈«¿»»¿»
¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰¯t L‡¯ :BÏ ¯Ó‡ .Ba»«…»»¬ƒ≈»…»«

„·Ïa L‡¯‰ ‡l‡90È¯‰L ;91˙¯kÓ dL‡¯92„ÈÓz ∆»»…ƒ¿«∆¬≈…»ƒ¿∆∆»ƒ
ÌÈÁaËna93. «ƒ¿»«ƒ

עוד 83) וראה א. הלכה פ"ה בבאֿקמא וירושלמי ד: ערכין
להלן.84)להלן. ראה בו. תלויה שהנשמה אבר והוא

שהחיות 85) אבר שהוא מאחר החמור. של או העבד של
"ראש  אמר: ד: בערכין הגוף. כחצי אותו רואים בו, תלויה
לך, מכור עבד ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש, זה עבד
שותפין  והקדש הוא הקדש, זה חמור ראש ביניהם. משמנין

ר  זה בו. חמור ראש ביניהם. משמנין לך, מכור עבד אש
לך, מכור חמור ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש,
מכור  עבד "ראש שם: גרס שרבינו ונראה ביניהם". משמנין
משמנין  לך, מכור זה עבד יד שותפים. וחבירו הוא לך,
ועיין  יז, הלכה ערכין מהלכות בפ"ה (לחםֿמשנה ביניהם"
סמך  שיש להלן וראה טז). ס"ק רכ, סימן הגר"א ביאור

בירושלמי. זו מכר 87)החיות.86)לנוסחא זה הרי
"רגלה  א) הלכה פ"ה (בבאֿקמא בירושלמי מפרש כן חציו.
אותה  עושה בבהמה רגל וחסרון חציה". מכר לך, מכורה
מהלכות  (פ"ח ולמעלה הארכובה מן נחתכה אם טריפה,
אותה  שעושה שדבר יא. בתמורה וראה יא). הלכה שחיטה

ועיין  שמח). (אור בו תלויה שהנשמה אבר הוא טריפה,
ובמגידֿמשנה. הנשמה 88)בראב"ד שאין אבר והוא

ולא  שם בערכין בברייתא לא הוזכר לא זה ודין בו, תלויה
ראש  שם שהזכירו ממה ללמדו יש אבל שם, בירושלמי
לא  - בו תלויה הנשמה שאין אבר מכר שאם מכלל ורגל,
גרס  שם) ערכין (בהלכות הלחםֿמשנה ולדעת חציו. מכר

שם. בערכין כן שישומו 89)רבינו כלומר, שומא. "לשון
יטול" שוויו ולפי ראוי, הוא מלאכה לאיזה שמכר אבר אותו
כב. הלכה כא פרק למעלה וראה יב) סעיף רכ, (סימן

שם.90) שם.91)ברייתא בגמרא פפא, רב כדברי
שהוא 92) מכיון לחוד, פרה של הראש את למכור שרגילים

שאינם  החמור, ראש או העבד ראש אבל לאכילה, ראוי
למכור  היתה וכוונתו לחוד, למכרם דרך אין לאכילה,

הבהמות.93)חציים. ששוחטים מקום

.ËL‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ94‰q‚ ‰Ó‰·a95‡Ï -96˙‡ ¯ÎÓ »«∆»…ƒ¿≈»«»…»«∆
.L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ…»«∆»…

Ó‰w‰ ˙‡ ¯Î97˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - »«∆«»∆…»«∆«»≈»«∆
¯ÎÓ :‰w„ ‰Ó‰·a Ï·‡ .‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰«»≈…»«∆«»∆¬»ƒ¿≈»«»»«
- ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ - L‡¯‰ ˙‡∆»…»«∆»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ
˙‡ ¯ÎÓ - ‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ .L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï…»«∆»…»«∆«»∆»«∆
.‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰«»≈»«∆«»≈…»«∆«»∆

פג:94) בבאֿבתרא המשניות,95)משנה (פירוש בקר
המקובלים 96)שם). הלשון שימושי כנראה, היו, כך

התקופה. שלה 97)באותה הקנה שם על ונקראת הריאה,
(שם  וב'תוספות' הריאה. בצירוף הקנה כלומר, (רשב"ם),

לב. גם הוסיפו מכר) ד"ה

.È¯ÎBn‰98¯Ba‰ ˙‡99ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -100¯ÎÓ . «≈∆«…»«∆≈»»«
‰tL‡‰ ˙‡101dÏ·Ê ˙‡ ¯ÎÓ -102˙¯ek ¯ÎÓ .103- ∆»«¿»»«∆ƒ¿»»««∆∆

C·BL ¯ÎÓ .ÌÈ¯B·c ¯ÎÓ104.ÌÈBi‰ ˙‡ ¯ÎÓ - »«¿ƒ»«»»«∆«ƒ

(שם).98) נתן כרבי ולא עט:) (ב"ב בברייתא כתנאֿקמא
לשתייה.99) מים בו עח:)100)שמכונסים (שם במשנה

עט:) (שם בגמרא אך מימיו. את מכר בו שהמוכר נאמר
פסק  וכן נתן. רבי הוא יחיד, דעת היא זו שמשנה אמרו
"סתם  בידינו: שכלל ואע"פ כמשנה. הלכה שאין הרי"ף
שאמרו  כיון - כמשנה" הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה,
(כסףֿ כמותה הלכה אין יחידאה, היא שהמשנה בגמרא

(רשב"ם). כמשנה הלכה פוסקים ויש מקום 101)משנה).
זבל. בו שמחזיקין האשפה.102)מיוחד, אגב שבטל

דבורים.103) בו שמגדלים שמחזיקים 104)מקום מקום
יונים. בו

.‡ÈÏ‡105ÊeÏÈ106,el‡ ÌÈ¯·„a ÏB„b‰ ¯wÚ‰ EÈÈÚÓ «»≈≈∆»ƒ»«»ƒ¿»ƒ≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ‡e‰L107˙BÓM‰Â108„eÁÈa ÌÈÚe„È‰ ∆ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«¿ƒ¿ƒ

Ïk‰L ÌL ‡ÏÂ ‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .¯·„Â ¯·c ÏÎÏ¿»»»¿»»¿»∆≈ƒ¿»¿…≈∆«…
ÛezL ‡ÏÂ „eÁÈa BÏ ÌÈ¯ÓB‡109el‡ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ««≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‡aL ˙BÏÏk‰110. «¿»∆≈¬¬»ƒ¿∆≈«¿

וכן 105) הקודם, הפרק בסוף שנאמר הסיכום, על חזרה
קצת. מוזר נראה החזרות וריבוי אחרים. במקומות גם נמצא
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ילוזו 106) אל "בני כא): ג, (משלי הכתוב מלשון יסור,
המדינה.107)מעיניך". מנהג הוא: תכנו הזה, העיקר

המקומי. הנוהג לפי הולכים - וממכר מקח עניני שבכל
השמות,108) קובעים המכירה, נושאי קביעת על דיון שבכל

אלו. לנושאים המכר במקום לתת הוא שהנוהג
שם 109) ואיננו זה, לנושא רק מיוחד זה ששם היינו,

הרבה. לנושאים ח.110)שיתופי הלכה כו פרק

ה'תש"פ  כסלו כ"א חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
כל 1) וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו

כשהזכירו  והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים
זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) המוכר או הלוקח

.‡B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2¯Bk ˙Èa :3¯ÙÚ4,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÌÈpË˜ ˙BÈ‡b ˙B„O‰ CB˙a eÈ‰Â5‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ¿»¿«»≈»¿«ƒ¬Àƒ¬»»

ÌÈÁÙË6Èt ÏÚ Û‡ ,7ÌÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L8ÌÈÚÏÒ B‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»∆«ƒ¿»ƒ
ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b9˙Èa‰ ÏÏÎa ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿««≈

,„Á‡ ÌB˜Óa ÂÈ˙BÚÓ ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯Bk∆≈»»∆ƒ≈¿»¿»∆»
˙BÓB˜Ó ‰LÏL B‡ ÌÈLk ÔÈ‡¯Â10el‡ Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿¿≈«≈

ÌÈÓ„ ‡Ïa ¯Bk ˙Èa‰ ÏÏÎa ÌÈÚÏq‰Â ˙BÈ‡b‰11. «≈»¿«¿»ƒƒ¿««≈¿…»ƒ
eÈ‰12dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt13. »»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

קב:2) בתרא בבבא בו 3)משנה לזרוע שראוי שטח
על  חמישים היא סאה, על סאה מידת והנה, סאה. שלושים
כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים
כתב  וכן אמה. אלף וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא

שם. המשנה בפירוש לזריעה,4)רבינו ראוי שהוא היינו,
פרט  זה אם (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש
לדעת  סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי
לצרכים  זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם,
אינו  לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא אחרים

התחתונה. על וידו לתכניתו, למלה 5)מפריע עברי תרגום
שבמשנה. "נקעים" (דיבור 6)ארמית רשב"ם לדעת

ארבעה  כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל
ראה  שבת. בדיני נפרדת רשות מהווים הם שאז טפחים,

א. הלכה שבת מהלכות י"ד (שם 7)בפרק הגמרא מסקנת
בהם.8)קג.). לזרוע  אפשר מצטרפים,9)והרי לא

הצדדים  בין שנקבע השטח, למידת אלו, סלעים או גאיות
בפני 10)במכר. רשות הם אלו וסלעים גאיות שהרי
"אינן 11)עצמם. המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן

ע  בה נמדדין נכללים אבל השדה, עם נמדדין אינן - ימה"
הנמכרים  לכל דומים הם כי רבינו וסובר איתה. ונמכרים
כו). ופרק כה פרק (למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל
שדה  שהפודה מיגאש בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד
לקונה  הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש

דמים. בלא  שלו שהם שם.12)שדה, שאינם 13)משנה
עצמם. בפני רשות

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14Ô‰a ‰È‰ ‡lLk ?15‡l‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»∆∆»
ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙Èa16eÈ‰Â ,17ÔÈÚÏ·Ó ÔÈa˜ ‰Úa¯‡‰ ≈«¿»»«ƒ¿»»«¿»»«ƒÀ¿»ƒ

˙LÓÁ CB˙a18ÔÈa˜19da¯ CB˙a ÔÈÚÏ·Óe ,20ÏL ¿¬≈∆«ƒÀ¿»ƒ¿À»∆
eÈ‰L B‡ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ï·‡ ;‰„O»∆¬»»¿»»≈««¿»»«ƒ∆»

‰a¯‰ ÔÈ¯fÙÓ21ÔÈÚÏ·Ó ÔÈ‡ B‡ ,22ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«¿≈≈»À¿»ƒ««ƒ∆≈
Ôa¯ ÔÈÚÏ· eÈ‰ .dnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ‰¯OÚ Ô‰a23 »∆¬»»≈»ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒÀ»

dËeÚÓa24ÔËeÚÓ B‡25ÔÈ˜ÏÁÓ eÈ‰L B‡ ,da¯a26 ¿ƒ»ƒ»¿À»∆»À¿»ƒ
ËeÁ BÓk27ÏebÚ BÓk B‡ ‰ÂL28LlLÓ BÓk B‡29, ¿»∆¿ƒ¿¿À»

ÔÈ„„va eÈ‰L B‡30ÔB˙l˜Ú C¯„ eÈ‰L B‡ ,31Ïk - ∆»«¿»ƒ∆»∆∆¬«»»
el‡˜ÙÒ32‡ÈˆBn‰Â ,33ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ34 ≈»≈¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈

eÈ‰ Ì‡35‰ÏÚÓÏÓ ¯ÙÚ36B‡ ,‰hÓlÓ ÚÏÒÂ37ÚÏÒ ƒ»»»ƒ¿«¿»¿∆«ƒ¿«»∆«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ¯ÙÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ38. ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»¬≈∆»≈

עם 14) נמדדים - טפחים מעשרה פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק רבי של מימרא או 15)השדה. הגאיות בכל

יחד. למידותֿשטח 16)הסלעים זה ערך ולפי לכור, היינו,
סעיף  שם וסמ"ע טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות
הכור  שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן
מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה הוא

(שם).17) חמא בר עוקבא רב שהוסיף הסתייגות,
הוא 18) וכן "עשרת" הגירסה: הייתה הכסףֿמשנה לפני

רומי. כסלע 19)בדפוס נחשב שאז מזה, בפחות ולא
לו  מקלקל שנמצא מזה, ביותר ולא ג). הלכה (להלן יחידי

יב). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה כל של 20)את מימרא
יד  כתב נוסחת וכפי שם. יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב
בר  חייא "רב (ולא אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן
אבא  בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא
וצריך  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק
שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו
ארבעה  אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר שישה דהיינו,
קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב ועוד קבים,

י. קטן סעיף שם בסמ"ע קבים.21)ראה מחמישה יותר
של 22) ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה לא

קג.).23)שדה. (שם בגמרא שרוב 24)בעייה היינו,
השדה  של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח
שהייתה  כגון, הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק
השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה
אחרי  השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה
רק  הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת השטח שכללות
של  התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו

השדה. של רובה בתוך רומי 25)מובלעין בדפוס הוא כן
שהנוסחה  כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב
"והכי  שם: רשב"ם כתב וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת
וחדא  "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן

היא. קג:).26)בעייא קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה
הסלעים שאם הבעייה, מכביד ועניין זה אלו צורות להם יש

את  כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר
השדה. ביתר אף "כשורה".27)השימוש בגמרא:

"כשיר".28) בגמרא,29)בגמרא בגירסתנו אינה זו מלה
והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי רב כגירסת אבל

רגלים. והיינו,30)שלוש "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים

מעוקם.31) קו של בצורה מפוזרים שכל 32)הסלעים
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בגמרא. נפתרו לא האלו אחד 33)הבעיות כל על נאמר
שילם  לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים
ואם  התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין,
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם כבר הלוקח

רב 34) בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף
ושלכן  יחידי, סלע בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי אשי
הברייתא  על מוסבת שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה

עשרה.35)הנ"ל). גבוהים סלעים כלומר,36)היינו,
מופרעת  היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר
וזרעים  כ), קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו הסלע ידי על

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר שאם 37)מסויימים מפני
ולזרוע  אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק הוא הסלע

כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו היא 38)בעפר זו אף
(שם). נפתרה שלא בעייה

.‚‰È‰39Ú·¯ ˙Èa elÙ‡ ,È„ÈÁÈ ÚÏÒ da40ÔÈ‡ - ¯BÎÏ »»»∆«¿ƒƒ¬ƒ≈…«¿≈
‰È‰ Ì‡Â .dnÚ „cÓ41¯ˆnÏ CeÓÒ42Ïk elÙ‡ , ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»«∆∆¬ƒ»

‡e‰L43dnÚ „cÓ ‰Ê ÔÈ‡ -44˜ÈÒÙ‰ .45ÚÏÒ ÔÈa ¯ÙÚ ∆≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆«
¯ˆnÏ46˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -47. «∆∆¬≈∆»≈

שם.39) תם,40)ברייתא ורבינו האי רב גירסת לפי
בסלעים  והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו
אינם  אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם
גדולה  אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא
- לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת

משנה). מגיד - (רשב"א עימה נמדדת שם.41)אינה
השדה.42) גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק אפילו
אבל 44) השדה, לגבי בטלים השדה שבתוך הסלעים שרק

לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה
פפא.45) רב של בעייה של 46)שם, קטן שטח נשאר אם

זה  סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר
לא. או למיצר, לקרוב עוד נפתרה 47)נחשב לא הבעייה

בגמרא.

.„¯Ó‡48elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙È·k :BÏ »«¿≈»»¬ƒ≈»¬ƒ
B‡ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˙BwÓÚ ˙BÈ‡b da eÈ‰»»≈»¬À¬»»¿»ƒ≈
el‡ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈¬≈≈

dnÚ ÔÈ„cÓ49. ƒ¿»ƒƒ»

קב:48) שם כור 49)משנה "בית לו אמר שלא מפני
בין  שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר",
כור  בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים
ומגיד  כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר
בהם  יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה).
נראה  - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת
שאמר  ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק שאין
זה  קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי
עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב
אחרי  נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן
שהיא  עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא
יצחק  רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא
לנוסחת  מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים

.‰¯ÓB‡‰50,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ51‡ ,‰kÓ - ‡e‰L Ïk ˙Át Ì52ÔÓ BÏ ƒ»¿∆∆ƒƒ≈»∆¿«∆ƒ
ÌÈÓc‰53¯È˙B‰ Ì‡Â ;54BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰L Ïk55. «»ƒ¿ƒƒ»∆«¬ƒ

קג:50) שם שמודדים 51)משנה כמו - בצמצום "כלומר,
ורבינו  שם). (רשב"ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת
על  הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש
משיעור  ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת

כור. הפחת.52)הבית אונאה 53)בערך שאין פי על אף
אלא  אונאה, אינה זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות
רבא: של הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות,
מכדי  פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל
הלכה  ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה
את  ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב,

משנה. במגיד וראה כור.54)הטעות". מבית יותר שיש
למוכר.55)

.Â¯Ó‡56CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :57È¯‰ -58‰Ê »«≈»»¬ƒ≈»¬≈∆
¯Ó‡Â L¯tL ÈÓk59ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa : ¿ƒ∆≈«¿»«≈»»≈»≈≈

¯˙È60,ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‰cn‰ ÔÓ ˙Át Ì‡Â . »≈¿ƒƒ≈ƒ«ƒ»∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
Ú·¯ ‡e‰L61‰‡Ò ÏÎÏ62ÏÎÏ Ú·¯ Ck ¯È˙B‰ B‡ , ∆…«¿»¿»ƒ»…«¿»

BÚÈb‰ - ‰‡Ò63Ïk ÏÚ BnÚ ·LÁÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È . ¿»ƒƒ»≈«≈«¿…ƒ«»
Ôlk ÌÈÚ·¯‰64˙ÈaÓ ˙ÁtL ÏÎÂ ;eÙÈÒB‰ B‡ e¯ÒÁL »¿»ƒÀ»∆»¿ƒ¿…∆ƒ≈ƒ≈

¯Bk ˙Èa ÏÚ ÛÈÒB‰L ÏÎÂ ,ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ¯Bk¿«∆ƒ«»ƒ¿…∆ƒ«≈
.BÏ ¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

קד.56) שם וגמרא קג: שם הוסיף 57)משנה ולא
וזהו  יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו,
כראשון  דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית

כשני. קד.).58)או (שם הגמרא הובא 59)מסקנת זה
שם. רבינו 60)במשנה של ובלשונו כור, בית בערך היינו,

המידה". בקרוב שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש
במידה  לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך

כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי הקב.61)מופרזת, רבע
ועשרים 62) מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא

שבעה  שהם הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה.
הקב. ומחצית שהמקח 63)קבים היינו, שקיבל, מה קיבל

את  לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים
היתרון. את ולא או 64)הפחת חיסרון יש שאם היינו,

לא  חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון
יתר  או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק

קד:). שם (גמרא

.ÊBÏ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Óe65‰˙eÁt ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡ ? ««¬ƒƒ»¿»«∆∆¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ66‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLk ÌÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁÓ -67, ƒƒ¿»«ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿««¿ƒ»

¯ÎBn‰ Ák ˙BtÈÏ68‰ÎeÓÒ ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«…««≈¿ƒ»¿»«∆∆¿»
‰„OÏ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBÓ ÏL ˙¯Á‡ ¿»∆«∆∆∆≈«¬ƒ»«∆∆

BÈ‡Â ÂÈ˙B„O ¯‡LÏ d˙B‡ CÓBÒ È¯‰L ;Ú˜¯«̃¿«∆¬≈≈»ƒ¿»¿»¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ‰¯˙È ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ .ÌeÏk „ÈÒÙÓ69 «¿ƒ¿»¿»«∆∆¿≈»«ƒ¿»«ƒ

ÔÈ˙B -70¯‡Lp‰Â ,‰‡Òe ‰‡Ò ÏÎÏ Ú·¯71ÏÚ ¯˙È ¿ƒ…«¿»¿»¿»¿«ƒ¿»»≈«
Ïk BÏ Ô˙B - ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba LÈ Ì‡ ,ÌÈÚ·¯‰»¿»ƒƒ≈ƒ¿»«ƒ≈»
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BÏ B˙BÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯˙i‰ ÌÚ Ôlk ÌÈÚ·¯‰72 »¿»ƒÀ»ƒ«»≈ƒ««¿«¿¿
epnÓ dÁ˜lL ‰ÚMk73. »»»∆¿»»ƒ∆

האם 65) המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח
קג:). (משנה בקרקע? או קרקעי 66)בדמים שטח מידת

יא.). בתרא (בבא "שדה" להיקרא: היינו,67)הראוייה
לו  נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם
שם  הדברים ומקור ח). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי
שיקנה  הלוקח את להכריח מוכר, של כוחו ייפו ולא קד.
קרקע  לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר,
לי  תן חכמים, תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך,
רבינו  שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה
לוקח  רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח "לייפות

כדלהלן. את 68)הקרקע הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
בחזרה, שלו הקרקע את לקבל צריך היה בעצם כי הקרקע,
שהיתרון  כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא

המוכר 69) ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
בחזרה. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד

התוספת 70) מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין
היתר  את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את

קבים. לתשעה קד:71)מצרפים שם רבינו דברי מקור
וכפירוש  הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי
כל  לבד יותר קבין ט' "שצריך שברשב"ם: מפרשים" ה"יש
דבר  כל שהרי עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים
הרבעים  עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי
לתת  הלוקח את נכריח ולמה קרקע הלוקח לו יתן לא למה -

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים (מגיד לו מהרבעים
אם 72)משנה). [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד בכתב

להלן]. וראה הלוקח, ביד משאירה כלומר,73)המוכר
הוא  וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער
מחזיר  שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה
על  ואף המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי הדמים,
אלא  עכשיו של כשער לקנות הלוקח את כפו לא כן פי
חכמים  תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער
המוכר  את מכריח הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר
המוכר  שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את להכריח יכול

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na74˙ÚLa ÏBÊa ‡È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«
¯˙i‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙ÚLa ‰¯È˜B‰Â ¯kÓÓ75Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿««¿»««»≈¬»ƒ

‰ÏÊe‰Â ¯˜Èa ‰˙È‰76˙Èˆ¯ Ì‡ :Á˜BlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿»¿…∆¿¿»¿ƒ«≈«ƒ»ƒ»
dlk ˙ÙÒBz‰ ÈÓ„ BÏ ÔzÏ77ÈÙk ÌÈÓ„ BÏ Ôz - ƒ≈¿≈«∆∆À»≈»ƒ¿ƒ

¯kÓn‰78BÓk BÏ Ôz - Ú˜¯˜ BÏ ÔzÏ ˙Èˆ¯ Ì‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿«≈¿
ÂLÎÚ ‰ÂML79. ∆»»«¿»

כשער 74) דמים לו שמחזיר לוקח של כוחו חכמים שייפו
כנ"ל. בפחות, ובין קבין בתשעה בין והמוכר 75)הזול.

בתרא  בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח את להכריח רוצה
כש  לו נותן ללוקח) (=מוכר לו נותן "כשהוא שלקח שם: ער

השתא". לה ויקרא מעיקרא זולא דהווה - ממנו
בזול.76) לו למכרה המוכר את להכריח רוצה והלוקח

להחזירה 77) שצריך קבין תשעה התוספת הייתה אם בין
מקבל  המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר

כדלעיל. המוכר 78)דמיה, את להכריח יכול ואינך
עכשיו. של הזול כשער לך המוכר 79)למכרה אין כלומר,

שהוזלה  פי על אף בחזרה שלו הקרקע את לקבל לסרב יכול
הלוקח. בידי בהיותה

.Ë:‰„Oa ÔÈa˜ ‰ÚLz ÔÈ„k - ‰p‚a ·˜ ÈˆÁ ÔÈ„Â¿ƒ¬ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
- ÌÈÚ·¯‰ ÏÚ ·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚a ¯È˙B‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ»»≈¬ƒ««»¿»ƒ

ÌÈÓ„ ‡l‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡80·˜ ÈˆÁ ¯È˙B‰ ;81- ≈«¬ƒ∆»»ƒƒ¬ƒ«
ÌÈÓ„a ¯˙i‰ ÌÚ ÌÈÚ·¯‰ Ïk ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ82B‡ «¬ƒ∆»»¿»ƒƒ«»≈¿»ƒ

‰¯ÊÁ‰ ˙Ú ÏL ÏBf‰ ˙ÚLk Ú˜¯˜83. «¿«ƒ¿««∆≈«¬»»

כשער 80) לו משלם אבל הקרקע. לקבל להכריחו יכול ואינו
ז. בהלכה כנ"ל המכירה, שעת של חוץ 81)הזול

כנ"ל. מקבלה 82)מהרבעים, והוזלה, ביוקר הייתה ואם
לו  למכרה המוכר את להכריח יכול ואינו ביוקר, הלוקח

ח. הלכה כנ"ל לקבלה,83)בזול, לסרב יכול המוכר ואין
ח. בהלכה כנ"ל הלוקח, ביד שהוזלה לאחר

.È‰„O ¯ÎÓ84‰pb ˙ÈOÚÂ85‰p‚ B‡ ,Á˜BÏ „Èa »«»∆¿«¬≈ƒ»¿«≈«ƒ»
‰„O ˙ÈOÚÂ86˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -87ÔÈck BÏ ·MÁÓ Ì‡ ¿«¬≈»∆¬≈∆»≈ƒ¿«≈«ƒ

‰zÚ ‡e‰L ÔÈck B‡ ¯În‰ ˙Úa ‰˙È‰L88. ∆»¿»¿≈«∆∆«ƒ∆«»

דמים.84) הלוקח לו מחזיר קבין תשעה בה אין שאם
שנ 85) את כגון, לכוף אין עתה, שהיא וכפי מים. בה תגלו

קב. חצי בה שיש כיוון דמים, לו להחזיר הלוקח
המעיין.86) בו שייבש לא 87)כגון, שם שהבעייה

ונראה 88)נפתרה. זה. ספק של דינו מהו רבינו פירש ולא
הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח, את כופין שאין

משנה. במגיד ועיין

.‡È¯ÓB‡‰89,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ90¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,91B‡ ,92˙Èa :¯Ó‡L ƒ»¿∆∆≈»≈≈»≈∆»«≈

- Ï·Áa ‰cÓ ,¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯Bk¬ƒ≈»≈»≈≈»≈ƒ»¿∆∆
Cl‰93˙BBLlaL ˙eÁt‰ ¯Á‡94‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â , «≈«««»∆«¿¿≈∆»

ÔÈck95.¯˙È Ì‡ ¯ÒÁ Ì‡ , «ƒƒ»≈ƒ»≈

קה.89) שם בגמרא או 90)כחכמים מנכה זה שלפי
ה). הלכה (למעלה שהוא כל אפילו זה 91)מחזיר שלפי

מחילה  זו הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם
בדבריו. סתירה והרי ו), הלכה שאין 92)(למעלה כלומר,

בניגוד  באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש
האחרונה. הלשון אחרי שהולכים ננס בן לשיטת

לשון 93) איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון
שבלשונות. הפחות אחרי הולכין ולפיכך עיקר, היא

ננס,94) כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וכו' שאמר וזהו שבשעורין, הפחות וכו' הלוקח יקח אבל
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי שבלשונות". הפחות

(ב"ח 95) הראייה" שעליו מחבירו, המוציא כדין "כלומר:
לפי  מחבירו המוציא הוא שהלוקח רשב"ם ודעת ריח). סימן

ר  וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש בבבא שהמוכר נחמן ב
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וכן  ב. הלכה שכירות מהלכות ז בפרק וראה קב: מציעא
למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש

.·ÈÔÈÓÈqa :BÏ ¯Ó‡Â ,¯Bk ˙Èa BÏ ¯ÎÓ»«≈¿»««ƒ»ƒ
ÌÈ¯ˆn·e96BÚÈb‰ - ˙e˙L ¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L ˙Át ,97; «¿»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒƒ

ÛÈÒB‰ ;ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ˙Át98 ƒ≈»≈«¿¿«∆ƒ«»ƒƒ
Ïk‰ ,Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÓ„ BÏ ÔzÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È BÏ»≈«¿ƒ≈»ƒ«¿««…
,ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ ˙BÁt ‰„Oa ¯‡Lp‰ Ì‡ .¯eiM‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«»∆»ƒƒ¿»«ƒ
‰„OÏ CeÓÒ ‰È‰ ‡ÏÂ ,·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚·e«ƒ»»≈¬ƒ«¿…»»»ƒ¿≈

ÌÈÓc‰ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBn‰99. «≈«¬ƒ«»ƒ

הקרקע 96) של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר גבולות,
למכירה. שאין 97)העומדת מחילה, זו הרי כלומר,

חזרה  לתבוע המוכר ולא חסר, אם ניכוי לתבוע יכול הלוקח
אמר  או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם
פיחת  אם אלא מחילה שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו
- ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או
לך, מכורה "שדה לו כאומר זה הרי המצרים, לו שסימן כאן
בתחילת  לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין
משתות  יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו

שם). (רשב"ם מחילה זו הרמב"ם 98)שאין מסקנת
לעניין  אף וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו,
השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר יש שאם זה,
והמגיד  משנה, (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן

בצריךֿעיון). הדבר את העלה רבינו 99)משנה שכתב כמו
זֿט. הלכה למעלה

.‚È˙‡Â d˙B‡ Ú„BÈ Á˜Bl‰L ‰„O B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈»∆∆«≈«≈«»¿∆
LÈ' BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,da Ïb¯‰ ¯·Îe ‰È¯ˆÓ¿»∆»¿»À¿«»¬ƒ»«≈

d˙ÁÈLÓa100'ÌÈ˙‡Ó101- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙‡ˆÓÂ , ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿≈≈»«¬ƒƒ
BÏ ¯ÈkÊ‰L ‰ÊÂ .ÂÈÏÚ Ïa˜Â dÚ„È È¯‰L ,ezÚÈb‰ƒƒ«∆¬≈¿»»¿ƒ≈»»¿∆∆ƒ¿ƒ
LiL ˙¯Á‡ ‰„O BÓk ‰ÙÈ ‡e‰L ,¯ÓBÏk - ÔBaLÁ‰«∆¿¿«∆»∆¿»∆«∆∆∆≈

ÌÈ˙‡Ó d˙ÁÈLÓa102. ƒ¿ƒ»»»«ƒ

עשרה"101)במידתה.100) וחמש "עשרים, יש: בגמרא
זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום
שיש  משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו,

המקח. קיים למחצית עד שאף ולהשביח 102)אומרים
כן  שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו

שם). ב"ח - רבינו מדברי נראה וכן (רשב"ם.

.„ÈÈBÏt ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰103,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈¿ƒ¬ƒ≈»
C˙Ï ‡l‡ B˙ÁÈLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104;BÚÈb‰ - ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆»∆∆ƒƒ

CÎÈÙÏ .¯Bk ˙Èa ‡¯˜p‰ ÌB˜Ó ‡l‡ BÏ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»«ƒ¿»≈¿ƒ»
¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ105.¯Bk ˙Èa ‡¯˜ ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ«≈¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»≈

ÈBÏt ÌB˜Óa ÈlL Ì¯k :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ106È‡ ¿≈»≈«¬≈∆∆∆ƒƒ¿¿ƒ¬ƒ
ÌÈÙ‚ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏ ¯ÎBÓ107;BÚÈb‰ - ≈»««ƒ∆≈¿»ƒƒƒ

:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .Ì¯k B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿ƒ∆∆¿≈»≈«¬≈
ÌÈBn¯ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê Òc¯t108- «¿≈∆¬ƒ≈»¬ƒ≈ƒƒ

.Ô‰· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òc¯t ‡¯wiL ‡e‰Â ;BÚÈb‰ƒƒ¿∆ƒ»≈«¿≈¿≈…«≈»∆

"האומר 103) שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן

ומשמע  גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו
בית  לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא
סימן  החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור

א). קטן סעיף כור.104)ריח שם 105)חצי בברייתא
צריך  שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר:
כא  פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא שזה להוכיח

שם. עיין כא, כור 106)הלכה "בית כביטוי - זה ביטוי
למעלה. ראה "כרם".107)פלוני", השם את הנותן שזה

פרדס 108) "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו
למעלה  וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים"

יד. הלכה כד פרק

.ÂË,‚‰Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿»∆≈»ƒ¿»
¯Á‡ Cl‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¬»¿»∆≈ƒ¿»«≈««

ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯ ÔBLÏ ¯Á‡Â ,‚‰n‰109ÌÈÚe„È‰ «ƒ¿»¿««¿…«¿≈«»«¿ƒ
.Ô‰Ï»∆

(למעלה 109) הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
שהולכים  מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק
המיעוט  וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב , אחר
הלכה  כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע

האזל). (אבן ב

ה'תש"פ  כסלו כ"ב שישי יום

ועּׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
וכל 1) והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו

וממכר. במקח פרטיהן

.‡ÔÈ‡ ‰LÏL2ÔÁwÓ3Ô¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó4¯kÓÓ5, ¿»≈∆»»∆»¿≈ƒ¿»»ƒ¿»
Ï·‡ .ÔËw‰Â ‰ËBM‰ ,L¯Á‰ :‰¯Bz ÔÈc6ÌÈÓÎÁ ƒ»«≈≈«∆¿«»»¬»¬»ƒ

ÔËw‰Â L¯Á‰ ‰È‰iL ewz7ÂÈOÚÓe Ô˙BÂ ‡OB ƒ¿∆ƒ¿∆«≈≈¿«»»≈¿≈«¬»
ÌeMÓ ,ÔÈÓi˜8ÂÈiÁ È„k9. «»ƒƒ¿≈«»

במשנה 2) ולדוגמא בש"ס, מקומות בהרבה שמפורש כמו
גזל  איסור בה אין וקטן שוטה חרש שמציאת נט:) (גיטין
(וראה  שלום דרכי מפני אסרוה חכמים אלא התורה, מן
קנינם  שאין הרי - ב) הלכה ואבידה גזילה מהלכות פי"ח

התורה. מן קונים.3)קנין מוכרים.4)כשהם כשהם
זקוקים 5) שאנו וממכר, מקח אלא רבינו הזכיר לא

המוכרים) (כשהם המקח את להקנות אלו: של להקנאתם
הזכיר. לא מתנה אבל הקונים), (כשהם הדמים את ולהקנות
מפני  התורה, מן קנין להם יש שבמתנה סובר שהוא ונראה
לולב  מהלכות בפ"ח נראה וכן להם. מקנה אחרת שדעת
זכייה  מהלכות בפ"ד וראה עב. בהערה שם ועיין י, הלכה

ז. הלכה נט.6)ומתנה גיטין וגמרא, אבל 7)משנה
ד). הלכה (להלן תיקנו לא קטן,8)בשוטה אצל שם,

עוז). (מגדל לחרש שכל 9)והואֿהדין ו, הלכה להלן ראה
בקרקע. לא אבל במטלטלין זה

.·L¯Á‰10ÚÓBL BÈ‡L L¯Á ?Ô˙BÂ ‡OB „ˆÈk «≈≈≈«≈¿≈≈≈∆≈≈«
¯a„Ó ‡ÏÂ11¯ÎBÓ - ÌeÏk ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó B‡ , ¿…¿«≈¿«≈¿≈≈«¿≈

‰ÊÈÓ¯a ÔÈÏËÏhn‰ Á˜BÏÂ12Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,13Û‡Â . ¿≈««ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¬»…¿«¿«¿«
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ÔÈ˜„BaL „Ú ÂÈOÚÓ eÓi˜˙È ‡Ï ÔÈÏËÏhÓa14B˙B‡ ¿ƒ«¿¿ƒ…ƒ¿«¿«¬»«∆¿ƒ
˙Ba¯ ˙B˜È„a15.¯·ca ÔÈ·MÈ˙Óe ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«»»

אומר 10) בתירא ובן ונרמז, רומז "חרש נט. בגיטין משנה,
במטלטלין". ונקפץ בו 11)קופץ ש"דיברו החרש והוא

ב). משנה פ"א (תרומות מקום" בכל כתנא12ֿ)חכמים
שם. במשנה בתירא כבן ולא שמה 13)קמא רבינו, סובר

בלבד  לבןֿבתירא אינו - "במטלטלין" שם במשנה שנאמר
גיטין  (מאירי זה על חולק והראב"ד לתנאֿקמא. גם אלא
במשנה  שאמרו ומה מגידֿמשנה). ועיין ,234 עמוד שם
ומה  בכלל. שומע ואינו שמדבר חרש גם - "חרש" שם:
בכל  חכמים בו שדיברו שחרש שם) (בתרומות שאמרו
אלא  זה אין - מדבר ואינו שומע שאינו חרש הוא מקום,
חרש  נאמר אם אבל וקטן, שוטה עם ביחד הנמנה חרש
ואינו  שמדבר חרש אף - וקטן, לשוטה סמיכות בלי לחוד,
ואינו  "מדבר עא. בגיטין שאמרו מה וזהו בכלל. שומע
זה, לחרש מיוחדת הלכה אין שלכאורה חרש", זהו - שומע
ועל  ונרמז, רומז שחרש הנ"ל, בגיטין למשנה הכוונה אבל
(הגר"א  זה לענין חרש זהו שומע ואינו מדבר שגם אמרו זה
ב'משפט  ונתיבותֿהמשפט נד, ס"ק רלה סימן בחושןֿמשפט
"מדבר  שם: בגיטין שאמרו [ומה כ). ס"ק שם האורים'
וזה  וזה אלם, זהו מדבר ואינו שומע חרש, זהו שומע ואינו
גם  וזה" ב"זה הכוונה אין - דבריהם" לכל כפקחין הן הרי
ואינו  "שומע גם היינו וזה" "זה אלא שומע, ואינו למדבר
אמר  זה ועל נשתתק, ושוב שדיבר "אלם" וגם מדבר"
הנוסחא  דתרומות, פ"א שבתוספתא (אלא כפקחין ששניהם
שומע  ואינו מדבר אילם, זהו מדבר ואינו "שומע להיפך:
וראה  דבר". לכל כפיקח הוא הרי וזה וזה חרש, הוא זה
שפירש  נראה וכן בסופו). יט ס"ק רלה, סימן ב'דרישה'
מדבר  אבל שבפקח), אע"פ ד"ה 251 (עמוד שם המאירי

לכ  כפקח אינו שומע בקרקעות,ואינו מוכר ואינו דבריו. ל
שנה  יג בן גם שהרי יתירה, חריפות צריך שבקרקעות לפי
ומתן, משא בטיב יודע שיהא עד קרקעות, למכור יכול אינו
וראה  שם). ('נתיבות' יב הלכה להלן רבינו שכתב כמו

וכסףֿמשנה]. לגיטין.14)במגידֿמשנה שבודקין כמו
שנשתקק. מי שבודקין ג הלכה להלן ממה 15)וראה יותר

כלֿכך  צלולה דעתו שאין שנשתתק, מי את שבודקים
מח). ס"ק שם (סמ"ע

.‚Ìl‡16˜zzLpL ÈÓ B‡ ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML17- ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈
BÁ˜Ó18ÔÈa ,Ïka ˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓe Á˜Ó ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»«…≈

Ú˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa19ÔÈ˜„BaL C¯„k ˜„aiL ‡e‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿∆ƒ»≈¿∆∆∆¿ƒ
ÔÈh‚Ï20B„È ·˙Îa ·zÎÈ B‡ ,21. ¿ƒƒƒ¿…ƒ¿«»

עא.16) בניגוד 17)גיטין לדבר, ידע שמקודם אחרי
הוולדו. מיום לדבר יכול שאינו - מדבר ואינו לשומע

(=את 18) אותו שבודקין "כשם שם: גיטין ברייתא,
למשאות  אותו בודקין כך לגיטין, רש"י) - הנשתתק

ומתן)". (=למשא הוא 19)ולמתנות לגיטין אף שהרי
ממש. טז.20)כפיקח הלכה גירושין מהלכות פ"ב ראה

שם.21) גירושין, בהלכות ראה

.„‰ËBM‰22ÔÈ‡ -23¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó BÁ˜Ó «∆≈∆»∆»¿≈ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈc ˙È·e .˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓ ÔÈ‡Â24ÌÈ„ÈÓÚÓ ¿≈«¿»«»≈ƒ«¬ƒƒ
.ÌÈpË˜Ï ÔÈ„ÈÓÚnL C¯„k ,ÌÈËBLÏ ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿∆∆∆«¬ƒƒƒ¿«ƒ

ט.22) הלכה עדות מהלכות ובפ"ט ג: בחגיגה הגדרתו ראה
כ.23) כתובות מהם: התלמודית, בספרות מקומות בהרבה

קנה: עוקבא 24)ובבאֿבתרא מר של ממימרא נלמד
יא. הלכה נחלות מהלכות בפי"א וראה מח. בכתובות

.‰ÈÓ25ÈeÙL ˙ÚÂ ‰ËBL ˙Ú ‡e‰L26el‡ ÔB‚k , ƒ∆≈∆¿≈»¿≈
ÔÈtÎp‰27,ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ Ïk ÈeÙL ‡e‰L ˙Úa - «ƒ¿ƒ¿≈∆»»«¬»«»ƒ

ÔÈÎÈ¯ˆe .˙Úc Ôa ÏÎk ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎBÊÂ¿∆¿«¿¿«¬≈ƒ¿»∆««¿ƒƒ
B˙eËL ÛBÒa ‡nL ,·ËÈ‰ ¯·c‰ ¯˜ÁÏ ÌÈ„Ú‰28B‡ »≈ƒ«¿…«»»≈≈∆»¿¿

˙lÁ˙a29‰OÚM ‰Ó ‰OÚ B˙eËL30. ƒ¿ƒ«¿»»«∆»»

כח.25) השנה וראש כ. צלולה.26)כתובות בדעה
נופל.27) שטותו 28)חולי עברה לא שעדיין היינו,

סימן 29)לגמרי. בסמ"ע וראה השטות, התחילה שכבר
נב. ס"ק כלום.30)רל"ה מעשיו אין שאז

.ÂÔË˜31ÌÈ¯Á‡Ï B˙È˜‰ ÔÈ‡ - ÌÈL LL „Ú »»«≈»ƒ≈«¿»»«¬≈ƒ
eÏkÌ32ÌÈL LMÓe ;33ÏÈc‚iL „Ú34Ú„BÈ Ì‡ ,35 ¿ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒƒ≈«
·ÈËa36,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ¿ƒ«»«»∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»

B˙zÓe37˙Ói˜38ÔÈa .39‰a¯Ó ¯·„a40¯·„a ÔÈa , «¿»«∆∆≈¿»»¿À∆≈¿»»
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‡È¯a ˙zÓa ÔÈa ;ËÚeÓ41. »≈¿«¿«»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿«

‡lL È„k ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈∆…
.epnÓ ÁwÈ ‡ÏÂ ,BÏ ¯kÓiL ÈÓ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏËaÈƒ»≈¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿…¿…ƒ«ƒ∆

ÔÈÏËÏhÓa Ïk‰Â42‡ÏÂ ¯ÎBÓ BÈ‡ - Ú˜¯˜a Ï·‡ ; ¿«…¿ƒ«¿¿ƒ¬»¿«¿«≈≈¿…
Ô˙B43.ÏÈc‚iL „Ú ≈«∆«¿ƒ

אישות 31) מהלכות בפ"ד וראה וגמרא. משנה נט. גיטין
ז. שיוצא 32)הלכה כמו זה, לפני זוכה לעצמו אבל

ובסמ"ע  במגידֿמשנה וראה סה. בגיטין רבא של מהמימרא
ב. ס"ק רלה נכנס 33)סימן והוא שנים, שש שגמרו [היינו

וראה  .(235 עמוד שם (מאירי השביעית השנה בתחילת
מט]. והערה ח הלכה בן 34)להלן - גדול שיהיה
אחד. ויום שנים השקלא35ֿ)שלשֿעשרה מתוך יוצא

ח. הלכה להלן וראה שם. בגיטין (סמ"ע 36)וטריא ענין
טיב). ערך ('ערוך' טבע או ד), רב 37)ס"ק בר כמר שם,

מתנה 38)אשי. נותן שכל חייו, כדי משום כאן וגם
מקודם. הנאה טובת איזו ממנו קיבל בוודאי - לחבירו

מרובה.40)שם.39) טובה המקבל לו עשה שבוודאי
בדיבור.41) רק הערה 42)שזה למעלה וראה שם. משנה,
להורות 43)יב. נותן" ולא מוכר "אינו לכתוב דקדק

יא. הלכה להלן שהסביר כמו יכול, הוא שלקנות

.Ê‰na44BÏ ÔÈ‡L ÔË˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÒBtB¯ËBt‡45ÔÈ‡ - ÒBtB¯ËBt‡ BÏ «¿¬»ƒ»»«¿≈

ÌeÏk ÂÈOÚÓ46˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈÏËÏhÓa elÙ‡ , «¬»¿¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ««
B¯kÓÓe BÁ˜Ó Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡L ;ÒBtB¯ËBt‡‰»«¿∆ƒ»»¿«≈∆»ƒ¿»

ÔÈÏËÏhÓa B˙zÓe47.Ìi˜ - «¿»¿ƒ«¿¿ƒ«»

ע.44) בכתובות רפרם, של כאן 45)מימרא אין שאז
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חייו. כדי משום יותר ובין 46)חשש וממכר במקח בין
שהובאה  הר"ח לדעת ובניגוד להלן, שכתב כמו במתנה,
אבל, ד"ה שם כתובות וב'תוספות' כאן, מיימוניות בהגהות
מתנה. מתנתו - אפוטרופוס לו היה אם אפילו שבמתנה

בקרקע.47) ולא

.ÁÔÈ˜„Ba48ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ Ì‡ ÔËw‰ ˙‡49 ¿ƒ∆«»»ƒ≈«¿ƒ«»«»
‡e‰L ,ÔB·Â ÌÎÁ ÔË˜ LiL ÈÙÏ ;Ú„BÈ BÈ‡ B‡≈≈«¿ƒ∆≈»»»»¿»∆

Ú·L Ôa ‡e‰Â Ú„BÈ50LÏL Ôa elÙ‡L ,¯Á‡ LÈÂ , ≈«¿∆∆«¿≈«≈∆¬ƒ∆¿
Ú„Bi‰ ÔË˜ .ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡ ‰¯OÚ∆¿≈≈≈«¿ƒ«»«»»»«≈«
Ô˙Â ‡OpL ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ‡L ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa¿ƒ«»«»∆≈«¿∆»»¿»«
˙e˙MÓ ˙BÁt :ÏB„b‰ ÔÈ„k BÈc - ‰ÚËÂ ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿

‰ÏÈÁÓ -51˙e˙L ÏÚ ¯˙È ,‰ÈB‰‰ ¯ÈÊÁÓ - ˙e˙L , ¿ƒ»¿«¬ƒ«»»»≈«¿
e¯‡aL BÓk ,Á˜Ó ÏËa -52¯ÓB‡ È‡Â .53ÔÈ‡L , »≈∆»¿∆≈«¿«¬ƒ≈∆≈

CLÓLa ‡l‡ ÔÈÓi˜ ÔÈÏËÏhÓa ÂÈ¯kÓÓe ÔËw‰ ÁwÓ∆»«»»ƒ¿»»¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆»¿∆»«
CÈLÓ‰ B‡54¯ÊÁÂ ÁwÓ‰ ÏÚ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;55 ƒ¿ƒ¬»ƒ»«»««∆»¿»«

- Ba e¯ÊÁL ÌÈ¯Á‡Â ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba≈¿«≈ƒ∆»««¬≈ƒ∆»¿
.Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆»«

הקטן.48) של בחריפותו תלוי שהכל נט. גיטין
(מגידֿמשנה).49) במטלטלין בתחילת 50)פירוש: [היינו

לב]. והערה ו הלכה למעלה ראה השביעית, השנה
(51- שתות עד כלומר כגדול" שתות "עד שם: גיטין

הידוע: הכלל עלֿפי זה, על תמה והראב"ד מחילה.
שתות  "עד שפירש וכנראה מחילה", בני אינם "יתומים
ואילו  מקח, בטל שתות עד כלומר מלמעלה, - כגדול"
לומר, צריך רבינו ולדעת (מאירי). דיברו לא משתות בפחות
מקח  של הדין מגוף יותר חמור אינו ביתומים מחילה שדין
חכמים  להם תיקנו - ומתן משא בני שאינם שאע"פ וממכר,

א  דיני את גם להם תיקנו כן כמו חייהם, כדי משום לו,
הטעם. מאותו ה"בֿד.52)אונאה, פי "ב למד 53)לעיל

ה"ד  פ"ט למעלה רבינו (ופסקה נב. גיטין שאמרו ממה כן
קונים  שאין אפוטרופוס, להם שיש יתומים בנכסי ואילך)
(מגידֿמשנה). עצמו לקטן גם מזה ולמד בכסף, מהם

מהם,54) קונים לא לחוד במשיכה אבל מעות. לו נתנו וגם
ה"ג). שם (למעלה בהם חוזרים רצו גדול 55)ואם שגם

למעלה  וראה שפרע", ב"מי שחייב אלא בכסף, קונה אינו
ט. בפרק

.ËÔÎÂ56e˜ Ì‡57ÌB˜Ó ¯ÈkO‰ B‡ ÔËw‰ „iÓ58 ¿≈ƒ»ƒ««»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - Ba ¯ÊÁÂ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿»«…»»«≈«∆≈

ÔÈca ÔËw‰ È„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ59ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ƒƒƒ≈«»»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««»»
ÌeÏk60¯ËLa ÔÈw‰L ;61‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ∆»

ÏB„b Ì„‡ ÏL ¯ËL ÏÚ62. «¿»∆»»»

הקודמת.56) שבהלכה אומר" "ואני אחרי נמשך
חליפין.57) קונה 58)בקנין שהלוקח הקנין, מדרכי אחד

מסויימים  מטלטלין נמצאים בו המקום את שוכר או
את  קונה המקום, את שקנה ואחרי למכירה, העומדים
אחר. קנין צריך ולא "חצר", קנין בתורת שעליו המטלטלין

המטלטלין 59) נשארים חליפין, בקנין או כסף שבקנין
שהלוקח  משיכה, בקנין מהֿשאיןֿכן היתומים, ברשות

אע"פ  המטלטלין, מקום השכיר בדין וגם לרשותו. מושכם
מקומם  את ששכר כיון הקונה, ברשות עומדים הם שלהלכה
מהם  להוציאם וצריך הקטן, בבית עומדים הם למעשה -
כמכר  היא הרי שכירות אחר: טעם בזה נתן והראב"ד בדין.
קרקעות  למכור יכול שאינו וכשם נו:) (בבאֿמציעא

להשכירם. יכול אינו כן ו), הלכה אפילו 60)(למעלה
צריך  ואין הקטן, של ברשותו המטלטלין שאין באופן

כה). ס"ק שם (סמ"ע מידו תימן 61)להוציאם בכ"י
עומד  קנין כל כלומר, ה. סעיף שם בשו"ע וכ"ה "כשטר",
נא. גיטין (ומהם: בגמרא פעמים כמה שאמרו כמו להכתב,
ראוי  הקנין שיהיה שצריך רבינו וסובר מ.), ובבאֿבתרא

קנה.62)לכתיבה. בבאֿבתרא

.ÈÔÎÂ63¯ÎOÂ ,B„iÓ e˜Â ,ÔÈÏËÏhÓ ‰wL ÔË˜64 ¿≈»»∆»»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ»¿»«
BÈ‡L ÈÙÏ ,CLÓiL „Ú ‰˜ ‡Ï - ÌB˜n‰ Ì‰Ó≈∆«»…»»«∆ƒ¿…¿ƒ∆≈

ÌÈÏB„b‰ Ô‰a ÔÈÎBfL ÌÈÎ¯ca ‰ÎBÊ65:¯·cÏ ‰È‡¯ . ∆«¿»ƒ∆ƒ»∆«¿ƒ¿»»«»»
¯ˆÁ ÔÈ‡L66˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ ÔË˜ ÏL67ÔÈB˜ BlL ∆≈»≈∆»»¿…«¿««∆ƒ

BÏ68˙eÁÈÏL ÔÈcÓ ea¯˙pL ÈtÓ ,69,B„È ÔÈcÓ ‡ÏÂ ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿…ƒƒ»
¯‡a˙iL BÓk70ÔÈw‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,71˙e¯ÈÎO B‡ ¿∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆«ƒ¿»¿ƒ

B¯ˆÁÓ ÏB„b ÌB˜n‰72‰˙a¯˙pL ,‰pËw‰ Ï·‡ . «»»≈¬≈¬»«¿«»∆ƒ¿«¿»
d„iÓ d¯ˆÁ73e˜ Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ó ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜z - ¬≈»ƒ»»ƒ¿∆«ƒ«¿¿ƒ≈¬≈ƒƒ»

d„iÓ74.ÌB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B‡ ƒ»»ƒ¿ƒ»

"ואני 63) ח), (הלכה למעלה שכתב למה המשך זה גם
או 64)אומר". "מהן") (צ"ל ממון "וקנו תימן: בכ"י

היינו  "וקנה", שכר". או מידם "וקנה ב'טור': וכ"ה שכר".
סודר. אלא 65)קנין לקטן חכמים לו תיקנו לא כלומר,

סודר. קנין ולא משיכה היינו 66)קנין - שחצרו הוא, כלל
שנמצא  מה כל לו קונה האדם, של הפרטית רשותו כל

שנמצא תקנת 67)בתוכו. מה כל קונה אדם שכל חכמים,
מחלוקת  למנוע סביבו, אמות בארבע בעלים בלי מונח

י.) (בבאֿמציעא הראב"ד 68)והתנצחות ודעת ויא. י: שם
במציאה, אלא חצר לו אין קטן אמרו שלא הי"א) (להלן
חצר. לו יש - לו מקנה אחרת שדעת וממכר במקח אבל

יכול 69) קטן שאין מפני חצר, בקנין קונה הקטן ואין
שם). (בבאֿמציעא שליח לומר 70)לעשות [צריך

י]. הלכה ואבדה גזילה מהלכות יז בפרק והוא "שנתבאר",
סודר.71) אלא 72)קנין בקטן חכמים תיקנו שלא באופן

אחרים. קניינים ולא בלבד משיכה "שכשם 73)קנין
המגיע  בגט מתגרשת כך לידה, המגיע בגט מתגרשת שהיא
לענין  לה יש כך גט, לענין חצר לה שיש וכשם לחצרה,
מבבאֿ הדברים ומקור שם). גזילה מהלכות (פי"ז מציאה"

ויב. יא. וב'טור':74)מציעא מידן", "קנו תימן: בכ"י
כידה  שחצרה בקטנה שמצאנו שמכיון מידן". "קנתה
ועיין  קניניה, את חכמים גם הרחיבו - בקטן) (מהֿשאיןֿכן

ג. ס"ק רלה סימן ש"ך

.‡ÈÌÈÓc Ô˙Â Ú˜¯˜ ‰wL ÔËwL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»»«¿«¿»«»ƒ
˜ÈÊÁ‰Â75ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa „ÓÚz - Ú˜¯wa ¿∆¡ƒ««¿««¬…¿»««ƒ∆≈

ÌeÏk Ú˜¯˜a B¯kÓÓ76eÈÙa BÈ‡L ÈÓk ÔËw‰L ; ƒ¿»¿«¿«¿∆«»»¿ƒ∆≈¿»≈
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,‡e‰77‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»
ÂÈÙa78. ¿»»
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(75- דמים נתן לא אם אבל והחזיק, דמים נתן אם דוקא
(סמ"ע  הדמים לגבי דעתו שקרובה בו, לחזור הקטן דרך

כט). קנין,76)ס"ק קניינו זאת בכל - ו. הלכה למעלה
(גיטין  במשנה שישנו מה לפרש צריך זה, ולפי שמבאר. כמו
- במטלטלין" ממכר וממכרן מקח מקחן "הפעוטות נט.)
אבל  ממכר", "ממכרן על אלא איננה "במטלטלין" שתיבת

בקרקע. אפילו - מקח" ושם 77)ב"מקחן מב. קידושין
"זכין  שהרי התורה, מן זה קנין [ואין בקטנים. גם מדובר
מהלכות  פ"ד להלן (ראה אחר עלֿידי אלא אינו לאדם"
ד), ס"ק תחילת רלה, סימן החושן' וב'קצות ב, הלכה זכיה
שהיא  בחזקה, אלא תיקנו ולא כאן. היא חכמים תקנת אלא
לא  אחר בקנין אבל לרשותו, הקרקע שהביא כמשיכה,
(למעלה  סודר בקנין קנה לא מטלטלין גם ולפיכך תיקנו.

ובמגידֿמשנה]. בראב"ד וראה בגיטין 78)ה"י) משנה,
יא:

.·È¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ¯Îf‰ ‡È·‰Â ,ÏÈc‚‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»»¿≈¿»««
‰L ‰¯OÚ LÏL79‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙a‰Â80Û‡ , ¿∆¿≈»»¿««««¿≈∆¿≈«

Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿ƒ«»«»∆»∆»
zÓ B˙zÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓeÔÈÏËÏhÓa ‰81Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»»¿ƒ«¿¿ƒ¬»

·ÈËa Ú„BÈ ‰È‰iL „Ú ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜a¿«¿«≈«¬»«»ƒ«∆ƒ¿∆≈«¿ƒ
ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ÔzÓe ‡OÓ82. «»«»««∆ƒ¿ƒ

י.79) הלכה אישות מהלכות פ"ב א.80)ראה הלכה שם
(81. . ." קנה: בבבאֿבתרא עיין התורה, מן אף היינו,

משא  בטיב יודע שאינו שנה יג (בן זביני" דזביניה מטלטלי
שם). רשב"ם ועיין של 82)ומתן, שמעשה הרי"ף, דעת כן

מבן  פחות "ההוא שם וגרס בנכסיו, במוכר היה שם רבא
להו  אמר כו' דרבא לקמיה אתא נכסי, זבין דאזל עשרים
ולא  ומתן, משא בטיב ידע שלא (מפני זביני" לאו זביניה
גידל  ששלח מה שם וכן אבוה") נכסי זבין "דאזל גרסינן
ואמרו  אחד, ויום שנה ארבעֿעשרה בת בתינוקת מנשיא בר
מדובר  הכל - מקח, מקחה ומתן משא בטיב יודעת אם לו

אביו. נכסי ולא נכסיו במוכר

.‚ÈBlL Ú˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«∆¬»
L¯iL Ú˜¯˜84ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ˙B·‡Ó85ÔÈ‡ - «¿«∆»«≈¬»ƒ¿»ƒ»≈

‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú ¯kÓÓ B¯kÓÓ86ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»««
ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L Èt87; ƒ∆≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿ƒ«»«»
˙BÚn‰ ¯Á‡ ‰ËB BzÚcL ÈtÓ ,ÏBÊa ¯kÓÈ ‡nL88, ∆»ƒ¿…¿ƒ¿≈∆«¿»«««»

BÚ‰ ÈÎ¯„a BzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ.ÌÏ «¬«ƒ…ƒ¿«¿»«¿¿«¿≈»»

(למעלה 83) ומתן משא בטיב וידע שהגדיל, אחר שקנה
הי"א). (למעלה קטן כשהיה אפילו או מימרא 84)הי"ב),

סה. בגיטין רבא, ושל קנו. בבבאֿבתרא שמואל, של
אביו"85) "נכסי אלא נזכרו לא ושם) (שם שבגמרא אע"פ

בנכסים  טרח שלא שכיון ביניהם, הבדל שאין רבינו סובר -
רלה, סימן (הגר"א דעת קלות מתוך למכרם הוא עלול - אלו
שלא  דוקא, אביו" ש"נכסי וסובר חולק והרשב"א כו). ס"ק
מאב  ירושה אלא אינו וזה המצוי, בדבר אלא חכמים תיקנו

בר 86)(מגידֿמשנה). הונא וכרב שם, בגיטין כרבא
ובאופן  קנה.) (ב"ב בשמו כרבא ולא נחמן, רב בשם חיננא

ומתן  משא בטיב יודע אינו אם אפילו ממכר ממכרו זה
מיגאש). בן ר"י בשם יודע 87)(מגידֿמשנה אינו שאם

כן, ואם בנכסיו. אפילו למכור יכול אינו - ומתן משא בטיב
הכוונה  - עשרים" בן שיהא עד אביו "בנכסי שאמרו מה

ומתן. משא בטיב שיודע באופן בבאֿבתרא 88)אפילו
כיון  שקנה נכסים אבל זוזי. ליה דמקרקשי "זימנין קנו.
למעלה  הובא (הגר"א, למכרם קלה דעתו אין בהם, שטרח
ובשו"ע  כאן, נזכר לא שירש, מטלטלין [ודין פד). הערה

שלימות סימ  שנה עשרים בן "וכשהוא כתב: ט סעיף רלה ן
בין  בקרקעות, בין במטלטלין בין מוכר שערות, שתי והביא
ש"בין  לג) ס"ק (שם הגר"א והעיד אביו". של בין שלו
בפחות  אפילו מוכר במטלטלין שהרי מיותר, במטלטלין"
במטלטלין  אפילו מוכר אינו אביו בשל כי נניח ואם כ'. מבן
הלכה  להלן וראה מיושבים, הדברים - כ' בן שאינו זמן כל

קד]. והערה יז

.„ÈB˙zÓ89˙BÁt ‡e‰Lk90ÔÈa ,ÌÈ¯OÚ ÔaÓ91 «¿»¿∆»ƒ∆∆¿ƒ≈
;˙Ói˜ BÊ È¯‰ - Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈa ‡È¯a ˙zÓ«¿«»ƒ≈«¿«¿ƒ¿«¬≈«∆∆

el‡L92‡e‰Â ,Ô˙ ‡Ï - ‰ÏB„‚ ‰È‰ BÏ ÚÈb‰ ‡Ï ∆ƒ…ƒƒ«¬»»¿»…»«¿
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„93Ìi˜˙z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â , »»∆≈»»ƒ¿»¿¬»ƒƒ¿«≈

B˙zÓ94ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k ,95. «¿»¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

אמימר.89) של מימרא קנה: מבן 90)שם יותר הוא אבל
(מגידֿמשנה). למעלה 91)שלשֿעשרה מפעוטות נלמד

(מגידֿמשנה). ו קנו.92)הלכה שאינו 93)שם דבר ועל
בתלמוד, מקומות בכמה כמפורש חכמים, גזרו לא מצוי
פד). הערה למעלה (הובא יג הלכה מגידֿמשנה ועיין

משא 94) בטיב יודע אינו ואפילו אבותיו, בנכסי אפילו
מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה גמרא 95)ומתן

שם. בבאֿבתרא

.ÂË‰na96ÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎBÓ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«¿«»ƒ
B‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk¿∆∆∆¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈¿»

ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ BÏ e„ÏBpLk97ÈzL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¿ƒ»≈»ƒ¬»ƒ…≈ƒ¿≈
B¯kÓÓ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÔË˜ - ÒÈ¯Ò ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO¿»¿…«¬»»ƒ»»¿≈ƒ¿»
·¯Ï ÏÈc‚iL „Ú ,ÂÈÒÎa elÙ‡Â ,¯kÓÓ Ú˜¯˜a¿«¿«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…

ÂÈ˙BL98. ¿»

קנה:96) מפורשים 97)שם וסימניו להוליד, ראוי שאינו
יג. הלכה אישות מהלכות וחמש 98)בפ"ב שלשים היינו

יא). הלכה שם, אישות (הלכות אחד ויום שנה

.ÊËÈÓ99,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÔÈa ÂÈÒÎa ÔÈa ¯ÎnL ƒ∆»«≈ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ»≈
¯În‰ ˙ÚLa ÔË˜ ‰È‰L e¯Ú¯ÚÂ ÂÈ·B¯˜ e‡·e100, »¿»¿ƒ¿¬∆»»»»ƒ¿««∆∆

B˜„·Ï eL˜·e101BÏeÏ Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -102,„BÚÂ . ƒ¿¿»¿≈¿ƒ»∆¿«¿¿
‰˙Èna ÔÈpzLÓ ÌÈÓÈq‰L103ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁÂ . ∆«ƒ»ƒƒ¿«ƒ«ƒ»«¬»»ƒ∆≈

È‡cÂa eÚ„È Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈»¿¿««
ÏB„b ¯ÎBn‰L104. ∆«≈»

עקיבא.99) רבי לפני שבא מעשה קנה. שם ברייתא
טו).100) הלכה (למעלה ממכר ממכרו היו 101)ואין אם

גדלות. סימני הובא 102)בו הי"ב) (פ"ד שמחות [במסכת
יבדק, "אל זה: בלשון שם בבבאֿבתרא שהובא מעשה אותו
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הוא  וכן ממקומו". המת את מזיזין אין הגולל שנסתם מאחר
ניוול  שאיסור ואע"פ שסג). סימן (סוף יורהֿדעה בשו"ע
אין  - יא: בחולין כמפורש הקבורה, לפני אפילו הוא המת
אבל  טריפה, אינו אם הפנימיים, איבריו בבדיקת אלא זה
ועיין  ניוול. זה אין שערות, שתי לו יש אם מבחוץ לבדוק

שם]. ליורהֿדעה הלל' 'בית זה 103)בהגהות נימוק גם
מיתה, לאחר הסימנים נמצאו שלא שאע"פ כלומר, שם.

מיתה. לאחר ונשתנו מחיים שהיו קנה.104)יתכן שם
ט. הלכה למעלה וראה

.ÊÈÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt105- »ƒ∆∆¿ƒ∆»««¿«»ƒ
¯ÊBÁ106ÔÈa ÌÈ¯OÚ Ì„˜ ÔÈa ,Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ≈ƒƒ««≈«≈…∆∆¿ƒ≈

˙B¯t‰ Ïk Á˜Bl‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓe .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒƒƒ«≈«»«≈
ÏÎ‡L107- Ú¯ÊÂ ÚËpL B‡ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆»«¿ƒƒ»∆»«¿»«

BÏ ÔÈÓL108e¯B‰ ‰f‰ ÔÈck .¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe »ƒ«¬ƒ∆«¿»«ƒ«∆
ÈÒÎpÓ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÔË˜ elÙ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .È˙Ba«̄««¬ƒ≈∆¬ƒ»»∆»««¿«ƒƒ¿≈
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÁÓ ‡Ï ÌÈ¯OÚ Ôa ‰OÚpLÎe ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆«¬»∆∆¿ƒ…ƒ»≈»

¯ÊÁÏ109Á˜Bl‰ LnzLÂ ˙BÚn‰ Á˜lL ÔÂÈkL ; «¬…∆≈»∆»««»¿ƒ¿«≈«≈«
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk ÂÈÙÏ BÊ Ú˜¯˜a¿«¿«¿»»¿∆∆∆¿ƒ¿…ƒ»

.B¯kÓÓa ‰ˆ¯ È¯‰L ,Á˜Bl‰ È„Èa ‰Ói˜˙ƒ¿«¿»ƒ≈«≈«∆¬≈»»¿ƒ¿»

אע"פ 105) ומתן, משא בטיב יודע אינו אם עצמו, [ובנכסי
שהרי  הפירות, מוציא אינו - מכור אינו הקרקע שגוף
יב, הלכה (למעלה מכירה מכירתו ובמטלטלין הם מטלטלין
(ראה  מכירה מכירתו אין במטלטלין אף אביו בנכסי אבל
יד]. ס"ק רלה סימן סמ"ע ועיין פז) והערה יג הלכה למעלה

יג).106) הלכה (למעלה מכירה אינה שמכירתו
אכל.107) בדין שלא למחצה 108)שהרי אריס, כדין

ברשות, שלא כיורד דינו שלכאורה שאע"פ ולרביע, לשליש
הי"ג) (למעלה המוכר של דעתו עוד נתיישבה שלא כיון
וידו  לו שמין ליטע, עשויה שאינה בשדה ברשות שלא ויורד
מקבל  ואינו ה"ד) ואבידה גזילה מהלכות (פ"י התחתונה על
כן  לא שאם כאריס, שיקבל חכמים תיקנו כאן - כאריס
להוציאה  אפשר שעה שבכל שיודע כיון השדה את יפסיד
פ. (כתובות קטנה אשתו בנכסי בבעל שמצאנו וכמו מידו,
בזה). נסתפק מא ס"ק שם והסמ"ע מה, ס"ק שם הגר"א -

שעה 109) גדלה שאם שנתקדשה, בקטנה שמצאנו כמו
(פי"א  במיאון יוצאה ואינה לגט, שזקוקה ושתקה, אחת
בי"ד  ע"י שנתגייר בקטן כן וכמו ו). הלכה גירושין מהלכות
(פ"י  בו לחזור יכול אינו ששוב כשנתגדל, מיחה ולא
אישות  מהלכות בפ"כ עוד ועיין ג). הלכה מלכים מהלכות

מו). ס"ק והגר"א (מגידֿמשנה יג הלכה

.ÁÈ¯BkM‰110,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - «ƒ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙BzÓeÌ‡Â .ÔÈÓi˜111,ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ «¿»«»ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

‰OBÚ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â ‰OBÚL ¯BkM‰ ‡e‰Â112ÔÈ‡ - ¿«ƒ∆∆¿≈≈«»∆≈
‰ËBLk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ÂÈOÚÓ113˙BÁt ÔË˜k B‡ «¬»¿«¬≈¿∆¿»»»

LL ÔaÓ114. ƒ∆≈

סה.110) עירובין ובבלי פ"ג, תרומות תוספתא
שם.111) בעירובין חנינא רבי של כמו 112)מימרא

ובקומה". בשכבה ידע "ולא לג): יט, (בראשית שנאמר

יח. הלכה אישות מהלכות בפ"ד למעלה 113)וראה
ד. ו.114)הלכה הלכה למעלה

ה'תש"פ  כסלו כ"ג ש"ק יום

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
וכן 1) מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו

ודין  הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין
המוכר  בדין הפרק ונסתיים יתומים. בנכסי האפוטרופוסין

ההלכות. ונסתיימו קודש, שבת ביום הנותן או

.‡Ô‰a ‰ÎÊÂ ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ¯ÎBn‰«≈∆»««¿«ƒ«¿¿ƒ¿»»»∆
BzÚcÓ ‡lL Á˜Bl‰2‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È -3; «≈«∆…ƒ«¿««≈««»∆¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜BÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â4Ì‡Â , ¿ƒ»»≈«≈«≈»«¬…¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï5‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁz -6CÎÈÙÏ .7ÔÈ·˙Bk8¯ËL …»»«¬…ƒ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

ÌÏBÚÏe .BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ÎBnÏ9 «≈««ƒ∆≈«≈«ƒ¿»
Á˜Bl‰10¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B11e‰„O ¯ÎÓ elÙ‡Â , «≈«≈¿««≈«¬ƒ»«»≈

d˙Ú¯ ÈtÓ12. ƒ¿≈»»»

פ"ד 2) להלן (ראה אחר עלֿידי המוכר לו שזיכה כגון
ב). הלכה ומתנה זכיה זכות 3)מהלכות זאת שתהיה כדי

בפניו, שלא לאדם, לו "זכין הידוע: לכלל בהתאם גמורה.
שם). ומתנה זכיה (הלכות בפניו" אלא לו חבין ואין

אמר 4) שאם ז. בקידושין הוא כן הלוקח. שקנאה לפי
אותו  קנה לפלוני, מכורה שדך ותהא מנה הילך לחבירו
שאם  קב: בבבאֿקמא וכן כנעני. עבד מדין השדה, פלוני
(ביאור  האחרון קנה הגולה, ראש בשביל שדה מישהו קנה

סד). ס"ק רלה סימן הקרקע 5)הגר"א לו שמכרו כששמע
שם  פ"ד (להלן לקבל רצה ולא מיד התנגד - המטלטלין או

בֿג). אם 6)הל' מקח], [או מתנה לו שתנתן היא "שזכות
בעלֿ לאדם מתנה נותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה.
קלז: בבבאֿבתרא הדברים ומקור ב). הלכה (שם כרחו"

יכול 7)קלח. שתמיד ללוקח, הפסד חשש כל שאין אחרי
ידיעתו. בלי לו מזכה המוכר אם משנה 8)לחזור,

קסז: לקמן.9)בבאֿבתרא המפורט במקרה אפילו היינו,
שם.10) תיקנו 11)משנה, שכן המכירה. שטר את שכותב

בשם  שלמה (מלאכת הסופר שכר יתן שנשכר שמי חכמים,
"שדות  מד): (לב, בירמיה שנאמר מה לדבר, [ורמז רשב"א).
הוא  שהקונה הרי - וחתום" בספר וכתוב יקנו, בכסף

זבנית 12)הכותב]. אינשי "כדאמרי קסח. שם, גמרא
נשכרת, - קנית אומר: עממי פתגם =) אוביד" זבינת קנית,
מהגמרא  ורמ"ה, מיגאש בן ר"י - הפסדת) - מכרת

נא. בבבאֿמציעא

.·ÔÎÂ13‰wL „·Ú‰14B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ,¯ÎÓ B‡ ¿≈»∆∆∆»»»«»««»»
‰ˆ¯ Ì‡ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÔB„‡‰ „È - BÏ ‰z15Ìi˜Ï ƒ¿»«»»«»∆¿»ƒ»»¿«≈

ÔÈÓi˜ el‡ È¯‰ - ÂÈOÚÓ16eÏËa - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¬»¬≈≈«»ƒ¿ƒ…»»»¿
ÂÈOÚÓ Ïk17B‡ ÔB„‡‰ Ìi˜nL ‡e‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e . »«¬»ƒ¿»ƒƒ¿«∆¿«≈»»

.ÌeÏk epnÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ïh·Ó¿«≈¿≈»ƒƒ¿ƒ∆¿

הידוע 13) לכלל בהתאם וזהו שם. והממכר" "המקח ספר
כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה התלמודית: בספרות
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יב). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ג זה 14)ולהלן [כעין
עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ט בתוספתא מצאנו
כלום, עשה לא חבירו במעמד חבירו שדה "המוכר :(41019
אח"כ  שהסכמתו הרי קיימין". דבריו אחריו מקיימני כתב
בקידושין  הוא וכן שמח). (אור משפטי מעמד לקנין משווה
הדבר  בעל ובא שלו, שאינו בדבר אשה שקידש במי נב:
פירות  לתורם והואֿהדין קידושין. אלו שהרי הסכמתו, ונתן
וראה  תרומה, זו שהרי והסכים, הפירות בעל ובא חבירו

ג]. הלכה תרומות מהלכות בפ"ד רבינו הסכים 15)בדברי
מיד. כך על חדשה 16)והודיע קנין בפעולת צורך ואין

האדון. -17)של רבו כיד העבד שיד שאמרו "שמה
בע  בזכות"לזכות שהוא במה אפילו כלל, לחייב ולא בורו,

'נתיבות  – גדול ביוקר מכר או גדול, בזול שקנה (כגון
מגידֿמשנה. – לד) ס"ק משה"א רלה, סימן המשפט'
(מגידֿמשנה  לאדון המקח דמי את להחזיר צריך והמוכר
קנין  לו שאין לפי המתנה קונה העבד ואין האי). רב בשם

ואבןֿהאזל. אורֿשמח ועיין רבו, בלי

.‚ÔÎÂ18ÈÒÎa ÔÈa ,‰zÓ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»«»»≈¿ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa ÔÈa dÏÚa19ÔÈa ,BÏ ‰ÒÈÎ‰L «¿»≈¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»≈

„ÁiL ÌÈ¯·„a20‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈa d˙a˙Îa dÏ21ÔÈa , ƒ¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿À»»≈¿ƒ¿≈¿≈
‰z B‡ ‰Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a¿«¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»
‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÏÚa‰ „È - [‰zÓ dÏ]»«»»«««««»∆¿»¿ƒ»»

Ìi˜Ï22Ìi˜È -23Ïh·È - Ïh·Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,24.Ïk‰ ¿«≈¿«≈ƒ»»¿«≈¿«≈«…
Ï·‡25‰ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ ÔÈa ,Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÏÚa‰26 ¬»«««∆»«»«≈«¿«∆ƒ¿ƒ»

ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ B‡ d˙a˙Îa BzL‡ BÏ27 ƒ¿ƒ¿À»»«¿«∆ƒ¿ƒ»
BlMÓ28Èt ÏÚ Û‡ ,d˙a˙Îa dÏ „ÁiL Ú˜¯˜ ÔÈa ƒ∆≈«¿«∆ƒ≈»ƒ¿À»»««ƒ
ewL29Ïk È¯‰ - ÂÈOÚÓ ‰ÓiwL ¯Á‡ ‰M‡‰ „iÓ ∆»ƒ«»ƒ»««∆ƒ¿»«¬»¬≈»
M ‰ÓÏËa ‰OÚ30ÈtÓ ;31˙¯ÓB‡ ‡È‰L32Áe¯ ˙Á : «∆»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆∆«««

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ33. »ƒƒ¿«¿ƒ

ד.18) שער והממכר" "המקח בספר רבינו, דברי מקור
בגופם 19) אף זוכה והוא לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים

או  אבדון של במקרה באחריות נושא שהוא אלא אלו, של
בהם  לבטוח יכולה שהאשה "ברזל", המונח ומכאן כליון,

ברזל. של לכתובת 20)בבטחון משועבדים הבעל נכסי כל
לגביית  מסויים שדה מייחד שהוא יש זה ועם האשה,
הסכמתה. בלי זה שדה למכור יכול הבעל אין ואז הכתובה,

זוכה 21) אינו והבעל לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים
ואם  להם באחריות נושא אינו אבל בפירותיהם, אלא בגופם
ותלישה, מריטה היינו ו"מלוג" לאשה. אבדו כלו, או אבדו
ומניח  הפירות אוכל הוא כן הראש, ומניח השערות כמורט
הלכה  אישות מהלכות בפט"ז וראה מלג, ערך ('ערוך' הקרן

ט). והערה האשה 22)א יד פשוט: הטעם שלו בנכסים
נחשבת  האשה שפעולת הרי מקיים הוא ואם בעלה, כיד
ומלוג, ברזל צאן נכסי כגון המשותפים ובנכסים כפעולתו,
הקדימה  שהיא בזה והרי שניהם, הסכמת בעצם צריך

הסכמתה. משום גם יש נה:23)למכור, בגיטין משנה,
ולא 24) בעלה, לזכות פעולות לעשות רק יכולה שהאשה

הרי  אופן בכל המשותפים ובנכסים בעבד, כמו לחובתו
הסכמתו. גם ולפי 25)צריך שם. בגיטין משנה

בפכ"ב  וראה מט: בבבאֿבתרא האמוראים של ההסתייגות

יח. הלכה אישות ברזל 26)מהלכות צאן נכסי והיינו
שם). אישות בהלכות לחםֿמשנה שהבעל 27)(וראה

לו. הכניסה שהיא הנדוניא נגד שדה לה כן 28)כותב
הרשב"ם. לגירסת בניגוד שם ה'תוספות' גירסת

שניהם.29) הסכמת יש מפרש 30)ולכאורה המגידֿמשנה
בגיטין, המשניות בפירוש רבינו אך אתר, על בטל שהמקח
כשתגבה  הלוקח מידי להוציא "ויכולה מפורש: אומר

קיים. המקח הזמן אותו שעד הרי וטענה 31)כתובתה",
עליהם  בוטחת שהיא המנויים, אלו בנכסים רק ישנה זו

למכרם. להוטה ואינה באמת 32)במיוחד היא אם היינו
נח. ס"ק צ סימן אבןֿהעזר שמואל' 'בית וראה כך, אומרת

שלם.33) בלב לכך הסכימה לא אבל

.„ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,‚BÏÓ ÈÒÎ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ»«»«ƒ¿≈¿≈¿«¿»≈
‰˙ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ‰M‡‰ „È - ÔÈÏËÏhÓa34Ïh·Ï ¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ»«»∆¿»»¿»¿«≈

‰Ïh·Ó -35Ì‡Â ,36‰Ói˜37ÂÈOÚÓ38e˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿»«¬»»
˙BÁB˜l‰39. «»

ושל 34) הבעל של שניהם, הסכמת צריך שלה שבנכסים
ברשות 35)האשה. לגמרי שהם לפירות, אף המכר ובטל

צ: כתובות ג.36)הבעל, מלוג,37)בבאֿבתרא שבנכסי
מכיון  לבעלי", עשיתי רוח "נחת טענת לטעון יכולה היא אין
לא  אם הבעל, איבת לעורר חשש כאן ואין שלה, כולם שהם

נה. והערה ו הלכה להלן וראה תימן:38)תסכים. בכ"י
שלה.39)מעשיו. בפעולתֿקנין צורך ואין הבעל, בקנין

.‰B‡ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÏÚa««∆»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆
Ô˙pL ÔÈÏËÏhÓ40BlMÓ dÏ41Èt ÏÚ Û‡ ,42BÈ‡L43 ƒ«¿¿ƒ∆»«»ƒ∆««ƒ∆≈

È‡M¯44ÎÓe ¯·Ú Ì‡ ,e˜ - Ô˙ B‡ ¯45,˙BÁB˜l‰ ««ƒ»«»«»«»«»
ÔÈ‡Â46ÔÎÂ .Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰47BÏ LÈ ¿≈»ƒ»¿»¿ƒƒ»»¿≈≈

„È ˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ÏÚaÏ«««ƒ¿…»¿»»««ƒ∆≈«««
‡B·z Ì‡Â .‰ae˙k‰ „eaÚL48Û¯ËÏ49;˙Ù¯BË - ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿…∆∆

Ôk Ì‡ ‡l‡50‰·˙k51‰lÁz Á˜BlÏ52e˜Â53.d„iÓ ∆»ƒ≈»¿»«≈«¿ƒ»¿»ƒ»»

בשו"ע 40) וכ"ה לה. שנתן רומי: ובדפוס תימן בכ"י
טו. סעיף צ סימן צאן 41)אבןֿהעזר נכסי כדין דינם שאז

שמואל' וב'בית מט, ס"ק מחוקק' ב'חלקת שם ועיין ברזל.
נב. ירושלמי,42)ס"ק בשם ומגידֿמשנה סו: יבמות בבלי

האשה. מציאת פרק לשון 43)כתובות ההמשך, כל
שאינו 44)הירושלמי. כנראה, רבינו, למד זה מביטוי

קיים. הקנין - בדיעבד אבל לכתחילה, היא 45)רשאי זו
אחרים, וראשונים ו. שער וממכר", ב"מקח האי רב דעת גם

עליו. חולקים הרשב"א, דומה 46)ביניהם זה ואין
בטחונה  את שמה והאשה קיימת, תמיד שנשארת לקרקע,
עליהם, סומכת דעתה שאין במטלטלין, משא"כ עליה,
עד  אותם לכלות זה בלעדי יכול הוא ברזל צאן בנכסי שהרי
הרי  כך ובין כך ובין הרשב"א), בשם (מגידֿמשנה גמירא
הוא  אם אף התמורה, את תקבל והיא באחריות נושא הוא

שם). מחוקק (חלקת מובא 47)מוכר ושם פא: כתובות
מאליו. ומובן ביותר כפשוט של 48)הדבר במקרה

אלמנות. או זו 49)גירושין מקרקע כתובתה את לגבות
משועבדת  הבעל, נכסי כל כמו ושהיתה, הבעל, שמכר

צה.50)לכתובתה. לה 51)כתובות אין ודברים שדין
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זה. לוקח לאחר 52)עם אבל הבעל, שמכר קודם היינו
לבעלי", עשיתי רוח "נחת לטעון: היא יכולה הבעל, שמכר

שם.53)שם. זה גם חליפין, בקנין

.Â‰M‡‰54dÏÚ·Ï ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL »ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈…«¿∆¿«¿»
‰˜ ‡Ï -55LÈÂ ,56BÓk ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯ÊÁÏ dÏ …»»¿≈»«¬…¿ƒƒ»¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL57˙Èa .58e¯ÎnL ÔÈc59B‡ ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»¿
,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa eÁ˜Ï»¿¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÔÎÂ60ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰61ÔÈa ,62ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ epnL ¿≈»«¿ƒ≈∆ƒ»≈ƒ
Ô¯kÓÓe Á˜Ó ÔÁ˜Ó - ÌÈÓB˙È È·‡ Ô˙B‡ ‰pnL ÔÈa≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ∆»»∆»ƒ¿»»

¯kÓÓ63Ï·‡ ,64Ô˙B Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ Ì˙zÓ ƒ¿»¬»«¿»»≈»¿∆≈»»≈
.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

נ.54) רוח 55)בבאֿבתרא "נחת לטעון: היא שיכולה
כן. לטעון יכולה אינה מלוג, בנכסי אבל לבעלי". עשיתי

ובפכ" לו, והערה ד הלכה למעלה אישות וראה מהלכות ב
יז. גירושין 56)הלכה של במקרה לתבוע יכולה שהאשה

קיימים. הם אם - שהם כמו הברזל צאן נכסי את ואלמנות
יח.57) הלכה הנראות 58)פכ"ב האלו, ההלכות סמיכות

המוטלות  בהגבלות דנות שהן בזה, היא מאלו, אלו רחוקות
בנכסים. באֿכח מאפוטרופוס 59)על גרועים אינם שהם

של  "אביהן נקראים והם להלן), (ראה עלֿידם המתמנה
ס"ק  רלה, סימן חושןֿמשפט הגר"א ביאור (וראה יתומים"

נב.60)סח). בגיטין והובאה פ"א, תרומות תוספתא
אב),61) =) "פטר" רומיות: מילים משתי מורכבת מילה

מפקח. בן): =) שם.62)ו"פוס" פרטים 63)גיטין וראה

נחלות. מהלכות בסמוך,64)בפי"א הרמב"ם שמנמק כמו
לתת  רשאי האופטרופוס שאין הנ"ל, התוספתא מתוך ויוצא
נתונים  הם וממכר במקח וגם היתומים, בשביל צדקה אפילו
(מגידֿ לעשות רשאים שאינם דברים הרבה ויש להגבלות,

משנה).

.Ê¯ÎBn‰65ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa Ô˙Bp‰ B‡ «≈«≈¿«»¿≈»ƒ«¿
B˙B‡ ÔÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,·BË66ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - ««ƒ∆«ƒ«¬»«»ƒ¿≈

ewL ÈÓ Ïk67ÔÈ·˙BÎÂ ,Ìi˜ ÔÈw‰ - ˙aLa B„iÓ »ƒ∆»ƒ»¿«»«ƒ¿»«»¿¿ƒ
.ÔÈ˙BÂ ˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»¿¿ƒ

עמ'65) צוקמ. (הוצאת פ"ד ביצה בתוספתא זו הלכה מקור
(ואיסורם  מעריכין ולא מקדשין ולא וכו' דנין "אין :(207
בין  שעשאן וכולן וכו' לז.) ביצה - וממכר מקח משום
מה  - מוטעין ובין מזידין ובין שוגגין ובין אנוסין
- טוב' ב'יום לומר צריך ואין [בשבת, עשוי שעשה
בשם  דביצה פ"ה ברי"ף והובאה ראשון]" דפוס
טוב'. וב'יום בשבת קנין לדין משם ולומד ירושלמי.

(ש"ע,66) חכמים" דברי על שעבר "על מרדות, מכת
כח). סעיף רלה אסור 67)סימן זה שאף חליפין, קנין

בשבת.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»



zeevnd xtq m"anx ixeriyelqk b"kÎf"i -t"yz'd

ה'תש"פ  כסלו י"ז ראשון יום

קכז. עשה מצות
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תש"פ  כסלו י"ח שני יום

קכז. עשה מצות
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תש"פ  כסלו י"ט שלישי יום

קכז. עשה מצות
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תש"פ  כסלו כ' רביעי יום

קכח. קכז. עשה מצות
יום ראשוןֿ רביעי י "זֿ כ 'כסלו 
קנב. תעשה לא מצות

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּכלֿתבּואת את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(d`x zyxt)ׁש מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה אֹותֹו: מעּׂשרין אין ְְְִֵֵֶַַָָָָ
לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ
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רכי elqk a"kÎ`"k iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ
לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה

hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ck)"וכיֿירחק ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל "ואםּֿגאל יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו "ולאֿנתּתי ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ

מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק אתֿהּמת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ

ה'תש"פ  כסלו כ"א חמישי יום

קנא. קנ. תעשה לא מצות
― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו .(hi:)ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

(ci ,ek mixac)ּבּקּבלה ּובא ,(my ,zekn)טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, (lek`l)נתּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּובתנאי לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻמהם
ואז ּפדיֹון ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיאכל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָילקה,

.(my)מּכֹות ַ

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות aiigׁשני mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִִֵָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני הּמׁשנה(my)"לאֿאכלּתי ּולׁשֹון ,wxt mixeka) ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

(a dpyn aמקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
(milyexil)אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

hi)ה'" ,i `xwie)'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחים(v`:)מּפסחים ב' אֹו(fh.)ּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני ֲֲִִֵֵֶַַמעׂשר

ה'תש"פ  כסלו כ"ב שישי יום

קמא. תעשה לא מצות
קמג. קמב.
יום חמישיֿ שישי כ "אֿ כ "ב כסלו 

― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my)חּוץ ֲִֵֵֶַָָ

לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשעריac)(fi ,ai mixׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּבתנאי ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבלי
(:hi)ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,(milyexil)ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,
הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין vi`מאימתי jk xg`e) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני אמרֹו(oii)מעׂשר והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹיתעּלה:
(my)ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ;ְְְְְִֵֶֶַַָָ

ּדגן. ְְַַָָּבמעׂשר

― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל zif)ׁשני ony):אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ

"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לאֿתּוכל
(my)ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב והאֹוכל ;ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה וׁשּמא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדגן.
ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש יצהר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומעׂשר
זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת על לֹוקה ―ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? xzeinלאו weqt ep`vn) ְְְִִִֶַָָָָ
(dwely cnllמּכדי .(dpd)'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי(bk ,ci my) ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ
לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי hxtneּולמה xfeg dn jxevl) ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ

(?mlek z`"לחּלק מינּה sqepd,ׁשמע hexta ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ
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elqkרכב b"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl".
א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל (xfegלאֿתּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ

(yxtneליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאו(cgil)לכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ
ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ׁשּכלֿמה נתּבאר הרי וחד". ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכלֿחד
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ּכלֿענין ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל ִֶַַַָָָָהּלאוין

ה'תש"פ  כסלו כ"ג ש"ק יום

קיט. עשה מצות
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

(ezrihpl ziriax dpya oli`d `iveny zexit),קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ּכלּֿפריֹו "יהיה אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

(ck ,hiׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו

(`yp zyxt)"יהיּו לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש :(i ,d xacna)― ְְִִֶָָָ
מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ּכלֿהּקדׁשים הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונטע

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc dcp(oey`x meil)

,éñBé éaøãa ä÷ãa àìå äãeäé éaøãaeynyd oiaa dwcay oeikyz ¦§©¦§¨§Ÿ¨§¨¦§©¦¥
oia mzrcl ik ,zyyeg dpi` aeyy md mixaeq dcedi iax ly
zeynyd oiaa dwcayke ,`ed dlil i`ce iqei iax ly zeynyd
oa dcedi iaxe ,dcia zeynyd oia lk zwica ixd dcedi iax ly
,zyyeg iqei iax ly zeynyd oiaa dwca `l m`y xaeq `xb`

àëéä ìáà[okid-],ììk ä÷ãa àìciax ly zeynyd oiaa `l £¨¥¨§Ÿ¨§¨§¨
,iqei iax ly zeynyd oiaa `le dcedidéì eãBîmicen md ixd - ¥

.zyyegy `xb` oa dcedi iaxl
oa dcedi iax zhiya dxizq ,iax ly exe`ia itl dywn `xnbd

:`xb`eäðéîøe,`ziixaa epipyy ,dywe -íúk äàBøä,dwelga §¦§¨¨¤¤
äaeøî äiàøìdylyk lecb mzkdy oebke mc daxd dz`x m` - ¦§¦¨§¨
,cere oiqixbúLLBçla` ,daf ziyrpyúèòeî äiàøìm` - ¤¤¦§¦¨¤¤

,oiqixb ipyk wx mzkd lceby oebke ,hrn wx dz`xúLLBç dðéà¥¨¤¤
,daf ziyrpy.éñBé éaø íeMî øîàL àøâà ïa äãeäé éaø éøác Bæ¦§¥©¦§¨¤©§¨¤¨©¦©¦¥

epnî ézòîL éðà ,éaø øîà,iqei iaxn -Bæ úçàå Bæ úçàLoia - ¨©©¦£¦¨©§¦¦¤¤©©§©©
oiqixb ipyk mzk d`vna oiae oiqixb dylyk lecb mzk d`vna

úLLBç:iax x`an .daf ziyrpyéì øîà äfä íòhä ïîeiaxe - ¤¤¦©©©©¤¨©¦
,jk `ed enrhy il xn` iqeiäøäèa äLéøôä àlL äcð eléà äîe¨¦¦¨¤Ÿ¦§¦¨§¨¢¨

äìòîìe äçðnä ïîiriayd meia dz`xy dcpa oicd dn ike - ¦©¦§¨§©§¨
,dnc wqty d`vne xwead jyna jk xg` dwcae ,xweaa dzcpl
oeikny xn`p m`d ,zeynyd oiaa dnvr z` dwca `l j`

dzii`x xg`l dnc wqty dz`xyäàîè ú÷æça àäz àìlkeze Ÿ§¥§¤§©§¥¨
,d`nh zwfga oiicr `id `l` ok xn`p `l i`ce ,axra leahl
meid lk `id ixd xweaa iriayd meia dz`xy xg`ly meyn
meid seqa dwca `ly lke ,meid xnb cr d`exe zxfeg zwfga
ipyk ly mzk dz`xy ef dy` s`e .df onfa dz`xy miyyeg
yeygl yi ,mly zeynyd oiaa dwca `le li`ed ,cere oiqixb

.zei`x izyl dzii`x dlere ,dz`x zeynyd oia seqa `ny
:xne`e iax jiynnä÷ãaLk åéøác ïéàøðåiaxl ip` dcene - §¦§¦§¨¨§¤¨§¨

`ly dwcay ote`a zyyeg dpi`y xn`y `xb` oa dcedi
.eilr wleg ip` dnvr z` dwca `ly ote`a wxe ,dz`x

:`xnbd zl`eyä÷ãa éàîiaxl dceny xn`y iax zpeek dn - ©¨§¨
,dwcay ote`a `xb` oa dcediàìå äãeäé éaøãa ä÷ãác àîéìéà¦¥¨§¨§¨¦§©¦§¨§Ÿ

éñBé éaøãa ä÷ãaoia onfa dwcay ote`l ezpeeky xn`p m` - ¨§¨¦§©¦¥
iax ly zeynyd oia onfa dwca `le dcedi iax ly zeynyd
jkny ,ok xnel xyt` i` ,zyyeg dpi`y el dcen dfae ,iqei
`lya la` `xb` oa dcedi iaxl `ed dcen dfa wxy iax xn`y

,zyyegy xaeqe eilr wleg dwcaììkîrnyn -ïa äãeäé éaøc ¦§¨§©¦§¨¤
àøâàenvrãa àì ä÷ãa àìc áb ìò óà ,øáñéaøãa àìå äãeäé éaø ©§¨¨©©©©§Ÿ¨§¨Ÿ¦§©¦§¨§Ÿ¦§©¦
éñBézeynyd oiaa llk dwca `ly ote`a s` -àLééç àìdpi` - ¥Ÿ¨§¨

,zyyegå,jk lr dywiä÷ãa àì àäonfa llk dwca `l ixd - §¨Ÿ¨§¨
.zeynyd oiaa dz`x `ny yeygp `l recne ,zeynyd oia

:`xnbd dgixknàèéLt àlà`id ,dwcaya dceny iax zpeeky ¤¨§¦¨
ote`léñBé éaøãa ïéáe äãeäé éaøãa ïéa ä÷ãácz` dwcay - §¨§¨¥¦§©¦§¨¥¦§©¦¥

oia onfa oiae dcedi iax ly zeynyd oia onfa oia dnvr
.zyyeg dpi` okle ,iqei iax ly zeynyd

xn`y dnn :ef `ziixan `iyewd z` zyxtne `xnbd dkiynn
`ed dcen eicgi iqei iax lyae dcedi iax lya dwcaay iax
welg ecal dcedi iax lya dwcaa wxe ,`xb` oa dcedi iaxl

,xqe`e eilrììkîrnyn -àøâà ïa äãeäé éaøcenvr,øáñs`y ¦§¨§©¦§¨¤©§¨¨©
m`ä÷ãawxazeynyd oiaa ä÷ãa àìå äãeäé éaøãzeynyd oia ¨§¨§§©¦§¨§Ÿ¨§¨§

àLééç àì éñBé éaøãoia onfa dwcay oeik ,zyyeg dpi` - §©¦¥Ÿ¨§¨
,dcedi iax ly zeynydàîìày gken ixd -éaøc úBLîMä ïéa ©§¨¥©§¨§©¦

àeä àéìéì àøâà ïa äãeäé éaøì ,éñBéiax ly zeynyd oia onf - ¥§©¦§¨¤©§¨¥§¨
okle ,mei wtql `le dlill `xb` oa dcedi iax zrcl aygp ,iqei

ok m`e ,daifl zyyeg dzid `l ea d`ex dzid m` s`àéL÷©§¨
àøâà ïa äãeäé éaøcà àøâà ïa äãeäé éaøcoa dcedi iax ixac - §©¦§¨¤©§¨©§©¦§¨¤©§¨

`ziixaay ,lirl `ziixaay eixac z` mixzeq ef `ziixaa `xb`
wtq dlil wtq `ed iqei iax zhiyl zeynyd oiay xaq lirl
x`ean ef `ziixaae ,daf ziyrpy zyyeg ea dz`x m`e ,mei

.`ed dlil i`ce iqei iax ly zeynyd oia ezrcly
:iax ixac itl wx `id ef `iyew recn zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨

àéL÷ àì éaø àìaiax ixac eid `l iax ly eixac ztqed `la - §Ÿ©¦Ÿ©§¨
,mivxzn epiidy meyn ,miyw `xb` oa dcediíúä`ziixaa - ¨¨

xaecn ,daf ziyrpy zyyegy `xb` oa dcedi iax xn`y lirlc
éñBé éaøãa ä÷ãa àìå äãeäé éaøãa ä÷ãácoiaa dwcaya - §¨§¨¦§©¦§¨§Ÿ¨§¨¦§©¦¥

,iqei iax ly zeynyd oiaa dwca `le dcedi iax ly zeynyd
yegl dl yi iqei iax ly zeynyd oiaa dwca `ly oeikne

eli`e ,daf ziyrpyàëäxaecny mixne` epiid ,ef `ziixaa - ¨¨
éñBé éaøãáe äãeäé éaøãa énð ä÷ãácoia ipnf ipya dwcay - §¨§¨©¦¦§©¦§¨¦§©¦¥

,daf ziyrpy llk zyyeg dpi` okle zeynydéaøãa àlà- ¤¨¦§©¦
el` zeziixaa iax ly eixac itl la`àéL÷ixaca dxizq dyw - ©§¨

oa dcedi iaxy `vei lirl iax ly eixacny ,`xb` oa dcedi iax
eixacne ,`ed mei wtq iqei iax ly zeynyd oiay xaeq `xb`
.`ed dlil i`cey xaeq `xb` oa dcedi iaxy dler ef `ziixaa
oia ipnfa `xb` oa dcedi iax xaeq mlerl :`xnbd zvxzn
dwcay ote`a eixac ewqr zeziixad izyae ,iqei iaxk zeynyd

mle` ,`l eze dcedi iax ly zeynyd oia seq créàpz éøz§¥©¨¥
àøâà ïa äãeäé éaøc àaélàåiax ly ezrca ewlgp mi`pz ipy - §©¦¨§©¦§¨¤©§¨

,iqei iax ly zeynyd oia lg izni` `xb` oa dcediàpz éàä©©¨
øáñ`l m`y `xb` oa dcedi iax ly ezrca xn`y `pzd - ¨©

enrh ,daf ziyrpy zyyeg iqei iax ly zeynyd oiaa dwca
xeaq `edy meynäãeäé éaøc úBLîMä ïéa íéìLdpey`xa - §¦¥©§¨§©¦§¨

,dcedi iax ly zeynyd oia onf xnbp
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המשך ביאור למס' נדה ליום ראשון עמ' א

ek wxt dinxi - mi`iap

åë-÷øô äéîøéckÎbi

âéøac øLà äòøä-ìà ýåýé íçpéå íëéýìà ýåýé ìB÷a eòîLå íëéììòîe íëéëøã eáéèéä äzòå§©À̈¥¦³©§¥¤Æ©´©§¥¤½§¦§¾§−§¨´¡Ÿ¥¤®§¦¨¥´§½̈¤¨´¨½̈£¤¬¦¤−
:íëéìòãé:íëéðéòa øLiëå áBhk éì-eNò íëãéá éððä éðàååèízà íéúîî-íà ék eòãz òãé | Cà £¥¤«©£¦−¦§¦´§¤§¤®£¦²©¬§©¨−̈§¥¥¤«©´¨´Ÿ©¥§À¦´¦§¦¦´©¤»

øaãì íëéìò ýåýé éðçìL úîàá ék äéáLé-ìàå úàfä øéòä-ìàå íëéìò íéðúð ízà é÷ð íã-ék éúàŸ¦¼¦¨´¨¦À©¤ÆŸ§¦´£¥¤½§¤¨¦¬©−Ÿ§¤Ÿ§¤®¨¦´¤¡¤À§¨©³¦§¨Æ£¥¤½§©¥Æ
:älàä íéøácä-ìk úà íëéðæàaæèLéàì-ïéà íéàéápä-ìàå íéðäkä-ìà íòä-ìëå íéøOä eøîàiå §¨§¥¤½¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤©Ÿ§³©¨¦Æ§¨¨½̈¤©Ÿ£¦−§¤©§¦¦®¥¨¦³

:eðéìà øac eðéýìà ýåýé íLa ék úåî-ètLî äfäæéìä÷-ìk-ìà eøîàiå õøàä éð÷fî íéLðà eî÷iå ©¤Æ¦§©½̈¤¦À§¥²§¨¬¡Ÿ¥−¦¤¬¥¥«©ª̈´£¨¦½¦¦§¥−¨¨®¤©´Ÿ§½¤¨§©¬
:øîàì íòäçéäãeäé íò-ìk-ìà øîàiå äãeäé-Cìî eäi÷æç éîéa àað äéä ézLøBnä äëéî (äéëéî) ¨−̈¥«Ÿ¦¨Æ©´©§¦½¨¨´¦½̈¦¥−¦§¦¨´¤«¤§¨®©´Ÿ¤¤¨©Á§¨̧

:øòé úBîáì úéaä øäå äéäz íéiò íéìLeøéå Løçú äãN ïBiö úBàáö ýåýé | øîà-äk øîàì¥¹Ÿ«Ÿ¨©´§¨´§¨À¦º¨¤³¥«¨¥Æ¦¨©Æ¦Æ¦¦´¦«§¤½§©¬©©−¦§¨¬¨«©
èéýåýé íçpiå ýåýé éðt-úà ìçéå ýåýé-úà àøé àìä äãeäé-ìëå äãeäé-Cìî eäi÷æç eäúîä úîää¤¨¥´¡Â¦ª¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¨§À̈£Ÿ»¨¥´¤§¨¼©§©Æ¤§¥´§½̈©¦¨´¤§½̈

Là äòøä-ìà:eðéúBLôð-ìò äìBãâ äòø íéNò eðçðàå íäéìò øac-øëíLa àaðúî äéä Léà-íâå ¤¨¨−̈£¤¦¤´£¥¤®©£©À§Ÿ¦²¨¨¬§−̈©©§¥«§©¦À¨¨³¦§©¥Æ§¥´
:eäéîøé éøác ìëk úàfä õøàä-ìòå úàfä øéòä-ìò àápiå íéøòiä úéøwî eäéòîL-ïa eäiøeà ýåýé§½̈«¦Æ̈Æ¤«§©§½̈¦¦§©−©§¨¦®©¦¨¥º©¨¦³©ŸÆ§©¨¨´¤©½Ÿ§−Ÿ¦§¥¬¦§§¨«

àëàøiå eäiøeà òîLiå Búéîä Cìnä Lwáéå åéøác-úà íéøOä-ìëå åéøBab-ìëå íé÷éBäé-Cìnä òîLiå©¦§©´©¤«¤§Â¨¦§¨¦¨³§¨©¨¦Æ¤§¨½̈©§©¥¬©¤−¤£¦®©¦§©³¦Æ̈Æ©¦½̈
:íéøöî àáiå çøáiåáëBzà íéLðàå øBaëò-ïa ïúðìà úà íéøöî íéLðà íé÷éBäé Cìnä çìLiå ©¦§©−©¨¬Ÿ¦§¨«¦©¦§©º©¤¯¤§¨¦²£¨¦−¦§¨®¦¥´¤§¨¨¯¤©§²©£¨¦¬¦−

:íéøöî-ìàâëBúìáð-úà CìLiå áøça eäkiå íé÷éBäé Cìnä-ìà eäàáéå íéøönî eäiøeà-úà eàéöBiå ¤¦§¨«¦©¦̧¤¦¹̈¦¦§©À¦©§¦ªÆÆ¤©¤´¤§¨¦½©©¥−¤¨®¤©©§¥Æ¤¦§¨½
:íòä éða éøá÷-ìàãë:Búéîäì íòä-ãéá Búà-úz ézìáì eäéîøé-úà äúéä ïôL-ïa í÷éçà ãé Cà ¤¦§¥−§¥¬¨¨«©À©µ£¦¨´¤¨½̈¨§−̈¤«¦§§¨®§¦§¦²¥Ÿ¬§©¨−̈©£¦«

i"yx
(ÁÈ).éúùøåîä äëéî:מרישה גלים:íééò.דמן
(ËÈ).ìçéå:תפלה äìåãâ.ל' äòø íéùåò åðçðàå אם

אותו: àáðúî.(Î)נהרוג äéä ùéà íâå זו שאמר מי

שהיו  רשעים ועמדו צדיקים. דברי כאן עד זו, אמר לא
נהרג  שאוריה כשם וגו' מתנבא איש גם ואמרו שם

בספרי: מפורש כך ירמיה יהרג

cec zcevn
(‚È).‰˙ÚÂואז וכו' דרכיכם  ותקנו היטיבו המה ומה' הואיל

וכו': הרעה  על  ה' ÂÎÂ'.(È„)ינחם ·ÂËÎהנראה כפי  ר "ל 
È˜.(ÂË)לכם: Ì„ ÈÎ:נקי דם  ‰ÌÚ.(ÊË)עון ÏÎÂכי עם

דברי בשמעם עתה  והנביאים  הכהנים עם  ידם היתה מתחלה
בהם: חזרו ה' בשליחות  שדיבר ‰'.ירמיה Ì˘· ÈÎאמר ולא

ÂÎÂ'.(ÊÈ)מלבו: Â¯Ó‡ÈÂמן ירמיה  את לפטור  ראיה  הביאו 
˙Á¯˘.(ÁÈ)המיתה : לזרוע˘„‰ שדה  להיות תחרש ר"ל 

˙‰È‰.בה: ÌÈÈÚהחרבים הבתים  כדרך  גלים  מלאה  תהיה
הקירות: ÚÈ¯.מנפילת  ˙ÂÓ·Ï:ביער המצויים לבמות דומה אבנים  מגלי  מלא  וכו'‰‰Ó˙.(ËÈ)יהיה  חזקיה  אותו המית וכי

כזאת: שנבא  È¯‡.בעבור ‡Ï‰:'וכו הרעה על ה ' נחם ואז הגזירה לבטל  לפניו  והתפלל  ה' את ירא  היה  חזקיהו המלך הלא
.ÂÁ‡Â:הרעה על עוד שיוסיף אלא הרעה על  ינחם שלא די  ולא  נפשותינו  על  גדולה רעה עוד  נעשה אותו כשנמית  אנחנו  אבל
(Î).‡·˙Ó ‰È‰ ˘È‡ Ì‚Â ר"ל ה ' בשם  מתנבא  היה איש  גם  הנה וראיה  עדות זו מה שאמרו והנביאים הכהנים דברי  אלה 

ה ': לנביא  מוחזק  ה ':ÈÂ·‡.שהיה בשם  כדרכו מתנבא  שהיה ‰Â˙ÈÓ.(Î‡)ר"ל ÍÏÓ‰ ˘˜·ÈÂדבר שהוא לו האמין לא  כי
‡È¯Â‰.ה': ÚÓ˘ÈÂ:להמיתו חפץ המלך  בקבורתÍÏ˘ÈÂ.(Î‚)אשר  קברו ולא העם בני קברי אל  נבלתו את השליך  בזיון דרך 

כמוהו: להמיתו וראוי כמוהו ירמיה  גם הנה  יאמרו וכאילו  ה ' צוה  לא  אשר סרה למדבר חשבו  כי ‡Ì˜ÈÁ.(Î„)הנביאים „È Í‡
יד  ואך והנביאים  הכהנים דעת אחר נמשכים  להיות חזרו והעם דבר השרים  עוד  אמרו לא והנביאים הכהנים דברי כשמעם 

: והצילו כולם על  גבר ידו ובכח אותו להמית העם ביד  למסרו לבלי ירמיה עם היתה  אחיקם

oeiv zcevn
(‚È).Â·ÈËÈ‰ דרכך תיטיבי מה כמו תיקון ב)ענין :(לעיל
(ÁÈ).ÌÈÈÚלעיים ירושלים את שמו  כמו ותלים גלים  ענין 

עט) כמוÂÓ·Ï˙.:(תהלים גבהות  ענין במה כי גבוהות גבשושית
עב יד)במתי משהÏÁÈÂ.(ËÈ):(ישעיה ויחל  כמו תפילה  ענין
לב) נבלה:Â˙Ï·.(Î‚):(שמות יקרא  המת אדם  גוף גם

(„Î).„È:והתאמצות כח  ענין 



רכג ek wxt dinxi - mi`iap

åë-÷øô äéîøéckÎbi

âéøac øLà äòøä-ìà ýåýé íçpéå íëéýìà ýåýé ìB÷a eòîLå íëéììòîe íëéëøã eáéèéä äzòå§©À̈¥¦³©§¥¤Æ©´©§¥¤½§¦§¾§−§¨´¡Ÿ¥¤®§¦¨¥´§½̈¤¨´¨½̈£¤¬¦¤−
:íëéìòãé:íëéðéòa øLiëå áBhk éì-eNò íëãéá éððä éðàååèízà íéúîî-íà ék eòãz òãé | Cà £¥¤«©£¦−¦§¦´§¤§¤®£¦²©¬§©¨−̈§¥¥¤«©´¨´Ÿ©¥§À¦´¦§¦¦´©¤»

øaãì íëéìò ýåýé éðçìL úîàá ék äéáLé-ìàå úàfä øéòä-ìàå íëéìò íéðúð ízà é÷ð íã-ék éúàŸ¦¼¦¨´¨¦À©¤ÆŸ§¦´£¥¤½§¤¨¦¬©−Ÿ§¤Ÿ§¤®¨¦´¤¡¤À§¨©³¦§¨Æ£¥¤½§©¥Æ
:älàä íéøácä-ìk úà íëéðæàaæèLéàì-ïéà íéàéápä-ìàå íéðäkä-ìà íòä-ìëå íéøOä eøîàiå §¨§¥¤½¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤©Ÿ§³©¨¦Æ§¨¨½̈¤©Ÿ£¦−§¤©§¦¦®¥¨¦³

:eðéìà øac eðéýìà ýåýé íLa ék úåî-ètLî äfäæéìä÷-ìk-ìà eøîàiå õøàä éð÷fî íéLðà eî÷iå ©¤Æ¦§©½̈¤¦À§¥²§¨¬¡Ÿ¥−¦¤¬¥¥«©ª̈´£¨¦½¦¦§¥−¨¨®¤©´Ÿ§½¤¨§©¬
:øîàì íòäçéäãeäé íò-ìk-ìà øîàiå äãeäé-Cìî eäi÷æç éîéa àað äéä ézLøBnä äëéî (äéëéî) ¨−̈¥«Ÿ¦¨Æ©´©§¦½¨¨´¦½̈¦¥−¦§¦¨´¤«¤§¨®©´Ÿ¤¤¨©Á§¨̧

:øòé úBîáì úéaä øäå äéäz íéiò íéìLeøéå Løçú äãN ïBiö úBàáö ýåýé | øîà-äk øîàì¥¹Ÿ«Ÿ¨©´§¨´§¨À¦º¨¤³¥«¨¥Æ¦¨©Æ¦Æ¦¦´¦«§¤½§©¬©©−¦§¨¬¨«©
èéýåýé íçpiå ýåýé éðt-úà ìçéå ýåýé-úà àøé àìä äãeäé-ìëå äãeäé-Cìî eäi÷æç eäúîä úîää¤¨¥´¡Â¦ª¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¨§À̈£Ÿ»¨¥´¤§¨¼©§©Æ¤§¥´§½̈©¦¨´¤§½̈

Là äòøä-ìà:eðéúBLôð-ìò äìBãâ äòø íéNò eðçðàå íäéìò øac-øëíLa àaðúî äéä Léà-íâå ¤¨¨−̈£¤¦¤´£¥¤®©£©À§Ÿ¦²¨¨¬§−̈©©§¥«§©¦À¨¨³¦§©¥Æ§¥´
:eäéîøé éøác ìëk úàfä õøàä-ìòå úàfä øéòä-ìò àápiå íéøòiä úéøwî eäéòîL-ïa eäiøeà ýåýé§½̈«¦Æ̈Æ¤«§©§½̈¦¦§©−©§¨¦®©¦¨¥º©¨¦³©ŸÆ§©¨¨´¤©½Ÿ§−Ÿ¦§¥¬¦§§¨«

àëàøiå eäiøeà òîLiå Búéîä Cìnä Lwáéå åéøác-úà íéøOä-ìëå åéøBab-ìëå íé÷éBäé-Cìnä òîLiå©¦§©´©¤«¤§Â¨¦§¨¦¨³§¨©¨¦Æ¤§¨½̈©§©¥¬©¤−¤£¦®©¦§©³¦Æ̈Æ©¦½̈
:íéøöî àáiå çøáiåáëBzà íéLðàå øBaëò-ïa ïúðìà úà íéøöî íéLðà íé÷éBäé Cìnä çìLiå ©¦§©−©¨¬Ÿ¦§¨«¦©¦§©º©¤¯¤§¨¦²£¨¦−¦§¨®¦¥´¤§¨¨¯¤©§²©£¨¦¬¦−

:íéøöî-ìàâëBúìáð-úà CìLiå áøça eäkiå íé÷éBäé Cìnä-ìà eäàáéå íéøönî eäiøeà-úà eàéöBiå ¤¦§¨«¦©¦̧¤¦¹̈¦¦§©À¦©§¦ªÆÆ¤©¤´¤§¨¦½©©¥−¤¨®¤©©§¥Æ¤¦§¨½
:íòä éða éøá÷-ìàãë:Búéîäì íòä-ãéá Búà-úz ézìáì eäéîøé-úà äúéä ïôL-ïa í÷éçà ãé Cà ¤¦§¥−§¥¬¨¨«©À©µ£¦¨´¤¨½̈¨§−̈¤«¦§§¨®§¦§¦²¥Ÿ¬§©¨−̈©£¦«

i"yx
(ÁÈ).éúùøåîä äëéî:מרישה גלים:íééò.דמן
(ËÈ).ìçéå:תפלה äìåãâ.ל' äòø íéùåò åðçðàå אם

אותו: àáðúî.(Î)נהרוג äéä ùéà íâå זו שאמר מי

שהיו  רשעים ועמדו צדיקים. דברי כאן עד זו, אמר לא
נהרג  שאוריה כשם וגו' מתנבא איש גם ואמרו שם

בספרי: מפורש כך ירמיה יהרג

cec zcevn
(‚È).‰˙ÚÂואז וכו' דרכיכם  ותקנו היטיבו המה ומה' הואיל

וכו': הרעה  על  ה' ÂÎÂ'.(È„)ינחם ·ÂËÎהנראה כפי  ר "ל 
È˜.(ÂË)לכם: Ì„ ÈÎ:נקי דם  ‰ÌÚ.(ÊË)עון ÏÎÂכי עם

דברי בשמעם עתה  והנביאים  הכהנים עם  ידם היתה מתחלה
בהם: חזרו ה' בשליחות  שדיבר ‰'.ירמיה Ì˘· ÈÎאמר ולא

ÂÎÂ'.(ÊÈ)מלבו: Â¯Ó‡ÈÂמן ירמיה  את לפטור  ראיה  הביאו 
˙Á¯˘.(ÁÈ)המיתה : לזרוע˘„‰ שדה  להיות תחרש ר"ל 

˙‰È‰.בה: ÌÈÈÚהחרבים הבתים  כדרך  גלים  מלאה  תהיה
הקירות: ÚÈ¯.מנפילת  ˙ÂÓ·Ï:ביער המצויים לבמות דומה אבנים  מגלי  מלא  וכו'‰‰Ó˙.(ËÈ)יהיה  חזקיה  אותו המית וכי

כזאת: שנבא  È¯‡.בעבור ‡Ï‰:'וכו הרעה על ה ' נחם ואז הגזירה לבטל  לפניו  והתפלל  ה' את ירא  היה  חזקיהו המלך הלא
.ÂÁ‡Â:הרעה על עוד שיוסיף אלא הרעה על  ינחם שלא די  ולא  נפשותינו  על  גדולה רעה עוד  נעשה אותו כשנמית  אנחנו  אבל
(Î).‡·˙Ó ‰È‰ ˘È‡ Ì‚Â ר"ל ה ' בשם  מתנבא  היה איש  גם  הנה וראיה  עדות זו מה שאמרו והנביאים הכהנים דברי  אלה 

ה ': לנביא  מוחזק  ה ':ÈÂ·‡.שהיה בשם  כדרכו מתנבא  שהיה ‰Â˙ÈÓ.(Î‡)ר"ל ÍÏÓ‰ ˘˜·ÈÂדבר שהוא לו האמין לא  כי
‡È¯Â‰.ה': ÚÓ˘ÈÂ:להמיתו חפץ המלך  בקבורתÍÏ˘ÈÂ.(Î‚)אשר  קברו ולא העם בני קברי אל  נבלתו את השליך  בזיון דרך 

כמוהו: להמיתו וראוי כמוהו ירמיה  גם הנה  יאמרו וכאילו  ה ' צוה  לא  אשר סרה למדבר חשבו  כי ‡Ì˜ÈÁ.(Î„)הנביאים „È Í‡
יד  ואך והנביאים  הכהנים דעת אחר נמשכים  להיות חזרו והעם דבר השרים  עוד  אמרו לא והנביאים הכהנים דברי כשמעם 

: והצילו כולם על  גבר ידו ובכח אותו להמית העם ביד  למסרו לבלי ירמיה עם היתה  אחיקם

oeiv zcevn
(‚È).Â·ÈËÈ‰ דרכך תיטיבי מה כמו תיקון ב)ענין :(לעיל
(ÁÈ).ÌÈÈÚלעיים ירושלים את שמו  כמו ותלים גלים  ענין 

עט) כמוÂÓ·Ï˙.:(תהלים גבהות  ענין במה כי גבוהות גבשושית
עב יד)במתי משהÏÁÈÂ.(ËÈ):(ישעיה ויחל  כמו תפילה  ענין
לב) נבלה:Â˙Ï·.(Î‚):(שמות יקרא  המת אדם  גוף גם

(„Î).„È:והתאמצות כח  ענין 



aiרכד wxt zldw - miaezk

áé-÷øô úìä÷dÎc

ã:øéMä úBða-ìk eçMéå øBtvä ìB÷ì íe÷éå äðçhä ìB÷ ìôLa ÷eMa íéúìã eøbñåädábî íb §ª§³§¨©Æ¦Æ©½¦§©−´©«©£¨®§¨Æ§´©¦½§¦©−¨§¬©¦«©´¦¨³Ÿ©
BîìBò úéa-ìà íãàä Cìä-ék äðBiáàä øôúå áâçä ìazñéå ã÷Mä õàðéå Cøca íézçúçå eàøé¦¨ÆÆ§©§©¦´©¤½¤§¨¥³©¨¥Æ§¦§©¥´¤«¨½̈§¨¥−¨«£¦¨®¦«Ÿ¥³¨¨¨Æ¤¥´¨½

:íéãôqä ÷eMá eááñå§¨§¬©−©Ÿ§¦«

i"yx
(„).íéúìã åøâåñå:נקביו äðçèä.אלו ìå÷ ìôùá קול

והמסס: הקורקבן והוא שבמעיו מאכל הטוחנים ריחים
.øåôöä ìå÷ì íå÷éå משנתו מנערתו צפור קול שאפילו

øéùä.משהזקין: úåðá ìë åçùéå כלי של קולות כל
ישחו  משמעו פשוטו ולפי כשיחה. עליו דומות השיר
וכן  בעיניו שפלים יהיו ושרות שרים כל ישפלו כמו

לדוד אמר הגלעדי יט )ברזילי ב' עוד (שמואל  אשמע אם
ושרות: שרים åàøéé.(‰)בקול äåáâî íâ מגבשושיות

יכשל  פן לשוק לצאת דואג הוא שברחובות ותלוליות
êøãá.בהם: íéúçúçå יש בדרכים הרבה וחתות אימות

גלגלים íéúçúç.לו: כמו בתיבה הוא כפול לשון

זלזלים: ã÷ùä.קשקשים õàðéåז)לשון הנצו (שיר
רבותינו  אמרו בה. נקראת לא האל"ף שהרי הרמונים
בה  תקוע הירך שעצם בלעז הנק"א קליבוסת זו
האילן  נץ כמו בולט והעצם כחוש בשרו ובזקנותו

בולט: שתקפוץ ã÷ùä.שהוא כלומר שקדים, של אילן
האילנות: כל לפני להנץ הממהר זה כשקד עליו הזקנה

.áâçä ìáúñéå דומות עגבותיו שתהיו העגבות אלו
כבד: משא כסובל אישד"רייד ìáúñéå.עליו

בלעז: äðåéáàä.שורפיי"שין øôúå נשים תאות חמדת
כמו תאוה אביונה לתשמיש, לנשים נזקק (דבריםשאינו

אביתםא) קיט )ולא לישועתך:(תהלים תאבתי

cec zcevn
(„).˜Â˘· ÌÈ˙Ï„ Â¯‚ÒÂרוצה בשוק, שהם  השפתים הם

כי בעבור  סגורים , המה  החולשה ובעת  מגולה במקום לומר
ולכן הטחינה , מן אז שבטלו  השיניים הם  הטחנה קול  נשפל 

המאכל: בהם משים  ואינו  הואיל השפתים , ÏÂ˜Ïסגרו ÌÂ˜ÈÂ
.¯ÂÙˆ‰יקץ המאכל  ובהעדר השינה, מוליד  שהמאכל  ידוע

קל : ‰˘È¯.לדבר ˙Â· ÏÎ ÂÁ˘ÈÂמשורר היה שבו הגרון הוא
בנות (ואמר ישמע . שלא  עד  קולו וישפיל  ישח  אז לפנים ,

ביותר): נעים משוררות נקבות  שקול  לפי ‚Ì(‰)השיר,
.Â‡¯ÈÈ ‰Â·‚Ó שהרוח שיחשבו, ממה  מתפחדים מחשבותיו גם

דין ליתן ממעל השמים אל  גבוה  מקום  אל  והולכת נוסעת 
דין: מלאכי בה  יפגעו פן הדרך  מן יש  פחד  והרבה וחשבון,

.„˜˘‰ ı‡ÈÂ,ובהשתדלות בהתמדה הגוף את השומר כח
ולהשתדל  בשמירתו עוד  להתמיד  יאבה  ולא הגוף את ימאס

‰Á‚·.בו: ÏÎ˙ÒÈÂ כסובל עליו  תכבד  חגב עליו ישכון  אם 
התשות: לגודל  וזהו  כבד , ‰‡·ÂÈ‰.משא ¯Ù˙Âנשים חמדת תאות  תבטל  אז  או ממנו, תלך אז  כי תבטל , הבינה  בעלת הרוח

‰‡„Ì.לתשמיש : ÍÏÂ‰ ÈÎ:עולם עד  שם ישכב אשר הקבר זהו עולמו בית אל  לבוא  ומתקרב הולך האדם אז Â··ÒÂ.כי
ויללות: קינות לעורר בשוק מסבבים הסופדים  ולהיות 

oeiv zcevn
(„).ÌÈ˙Ï„ פתח מי פניו דלתי נאמר וכן  יאמר . השפתים  על

ו): מא  גבהותÂÁ˘ÈÂ.(איוב ושח  כמו  ונמיכה. השפלה  ענין
יז): ב (ישעיה ופחד ,ÌÈ˙Á˙ÁÂ.(‰)האדם חתת מלשון 

אדמדם כמו הרבה. פחד  על  ויורה  הפעל  והעי"ן  הפ "א  ונכפלו
רב: אדמימות  על  וינאץı‡ÈÂ.שיורה  כמו ומיאוס. בזיון ענין

והיא הואיל  האל "ף נקראה לא כי ועם ו ) ב (איכה  אפו  בזעם
ושמרו‰˘˜„.כתובה: שיקדו  כמו והתמדה. השתדלות ענין

כט ): ח  כבד :Ï·˙ÒÈÂ.(עזרא  ומשא סבל  מין‰Á‚·.מלשון
כב ): יא (ויקרא למינהו החגב ואת שנאמר  כמו Ù˙Â¯.ארבה .

ובטול: הפרה והאזניחו‰‡·ÂÈ‰.מלשון כמו  נוספת . האל"ף
בעלת לרוח  כינוי והוא בינה מלת  והוא  ו) יט (ישעיה נהרות 
ז): כה (דברים יבמי אבה לא כמו תאוה. ענין  הוא או הבינה ,
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המשך ביאור למס' נדה ליום ראשון עמ' ב
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aaaa.wvi `lúåöî÷ð úåçðîä åìà ÷øôá ùøôî éëäå ììåáå ïîù ÷öåéå øæåç ë"çàå ,úìåñä úà ïúåð ë"çàå ,éìëá ïîù ïúåð äìçúá ,äçðîä øãñ[ä"ò óã]:
.xyk lla `le wvi `làî÷ ÷øôá ïðéøîà äðîù øñéç éàã .äúééùòì íãå÷ àåäù ïåùàø ïúîá âåìáù ïîùä ìë ïúðù ïåâë[à"é óã]àøîâáå .äìåñô àéäù

ìò ,éðú÷ã ììá àìå .øæá íéøùë äìéìáå ä÷éöé ìáà äðåäë úåöî êìéàå äöéî÷îã ,øæ àìà ïäë ÷öé àì ,÷öé àì ùøôîå ,úáëòî ä÷éöéã çëåî ïé÷øôá
:øùë ,ììë ììá àì åà ,øæ àìà ïäë ÷öé àì ,øîà÷ éëä ïéúéðúîå úáëòî äðéà éàãå äìéìáã ,ììë ììá àì êçøë.zzt `l[áéúëãë]('á àø÷éå)úåçô

äæå .õîå÷ ë"çàå ïìåë ïúúåôì äåöî ,äôàîå úùçøîå úáçî ïåâë ,äìçú úåôàðä úåçðîä ìëì ïéãä àåä ,áéúë ãáìá úáçî úçðîáã â"òà .íéúô äúåà
:øùë ,äöéî÷ éãë àìà úúô àì íà.gln `l:àéä úáëòî õîå÷ä úçéìî åìéàã .õîå÷ä àìà ,äìåë äçðîä ìë.sipd `lúåàð÷ úçðîå àèåç úçðîá

:äôåðú úåðåòèã.yibd `láéúëãë(íù):ïø÷ ìù äãåç ãâðë úéáøòî úéîåøã ïø÷á äùéâîå çáæîä ìöà äëéìåî ïäëäù .çáæîä ìà äùéâäåmizizt
.zeaexnïðéòåîùàã â"òàå úåìåãâ íéúéúô ïðéòåîùàì êéøèöéàå .ìéãáîå òáøàì íéðùå íéðùì úçà ìôåë ìàøùé úçðî ïäá ùøåôîä ïéãäî øúåé úåìåãâ

:ì"î÷ ,àì àîéà àëéà íéúéúô àìå àëéà úåìç úøåú åàìã àëä ìáà ,ïäéìò úåìç úøåú àëéàã àåä íúäã àðéîà êúòã à÷ìñã .äøùë úúô àì éàã
.ogyn `leáéúëãë ,äçéùî íéðåòèä íé÷é÷øä(è"ë úåîù):âåìáù ïîùä ìë äìëéù ãò ïçùåîå øæåçå ïçùåî ïúééôà øçà ,ïîùá íéçåùî úåöî é÷é÷øå

.dxyk mipdk zgpna:åäåîë ìéìë ïìåëù.dleqt mikqp zgpnae giynd odk zgpnaïåøùòì ïîù ãçà âåì .äáò åúìéìá ìàøùé úçðîã õîå÷äù éôì
íéëñð úçðîá áéúëãë ,ïåøùòì íéâåì äùìù ,äëø ïúìéìá çéùî ïäë ìùå íéëñð úçðîå ,úìñ(å"è øáãîá)ïäë úçðîáå ,ïîù ïéää úéòéáøá ìåìá ïåøùò

øîåà àåä çéùîä('å àø÷éå):ïéää úéòéáøá ìåìá úìåñ ïåøùò àéäù ãéîúä úçðîë êì àéä éøä .ãéîú äçðî úìåñ.efn ef zerlea odeòìåá õîå÷ä
úçðî ìáà .úöî÷ðä äìåñôå äöîå÷ øè÷åä àìù äçðî éåäå ,äéì úåìèáîå õîå÷ä ìò åììä úåçðî ìù ïðîù äáøå ,çéùî ïäë úçðîîå íéëñð úçðîî

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äéúéìã ïàîëå äáâì ìèá åúòìåáù ïîùä åáøéò úòãî àìù ïåéë ,äðîù äáéøë éåä àìå äøùë íéëñð

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

:dgpnd z`ad xcqבכלי השמן  מן  מעט תחילה ונותן  שמן, ולוג סולת עשרון מביא
וחוזר  עליו , והסולת הסולתwveieחול  על השמן  מן  אחר lleaeמעט יחד ; הכל 

שרת), בכלי להיות צריכה שהבלילה סוברים (ויש  שרת בכלי נותנה wveieהבלילה
הכהן לכהן ; ומביאה לבונה, קומץ עליה ונותן מהלוג, עוד  שנשאר השמן  עליה
לחודה  המנחה עם הכלי  ומגיש המזבח, של מערבית דרומית לזוית ומביאה נוטלה
כדי אחד , לצד  שבמנחה הלבונה גרגרי כל הכהן מלקט כך  אחר  זוית, אותה של
שרת  לכלי הקומץ את ונותן המנחה, את וקומץ במנחה, ממנה גרגיר יתערב שלא
ומולחו, למזבח, ומעלהו  הקומץ, על ונותנה מהשיריים הלבונה כל  ומלקט אחר,

נאכלים. והשיריים ומקטירו;
:zygxn e` zagn zgpna במים המנחה את הוא לש  לעיל כמבואר  הבלילה אחר

עשר  – שנדר  כפי עמוק) (כלי  במרחשת או  שטוח) (כלי במחבת ואופה פושרים
שנאפו, אחר  מצות. עלzzetחלות ויוצק זיתים, של בגודל  לפתיתים המצות את

לבונה  קומץ ושם שרת, לכלי  הכל  ונותן מהלוג, הנשאר השמן שאר  הפתיתים
סולת. במנחת כמו  בה עושה והכהן  הכהן, אל ומביאה עליה,

:xepz dt`n zgpna נדר מנחות,zelg,אם כבשאר תחילה בכלי  שמן מתן  בהן אין
אותה  אופה כך  אחר בפושרים. ולש השמן , כל  עם מיד הסולת את בולל אלא
שרת, לכלי הפתיתים את ונותן  ופותתן, חלות, עשר  – כלי  בלא שבמקדש  בתנור
ואם  המנחות. בשאר  כמו בה עושה והכהן הכהן , אל  ומביא לבונה עליהם ונותן

עשרה miwiwx,נדר  ועושה כלל , שמן  בלא בפושרים, הסולת את מיד לש  הריהו
ומושח  השמן  לוג את נוטל האפייה אחר  שבמקדש. בתנור אותם ואופה רקיקים,
לוג  כל  בהן שייבלע עד  ומושח וחוזר מושח הרמב"ם לפי הרקיקים. על ממנו
"כי" יוונית אות כצורת אחת, פעם אלא מושחם אינו אחרות דעות ולפי השמן,

)X לפתיתים פותת בשמן  המשוחים הרקיקים את לכהנים. נאכל השמן ושאר ,(
וקומצה, למזבח, מגישה והכהן  לבונה, קומץ עליהם ושם שרת, לכלי ונותנם

המזבח על l`xyi").ומקטיר zx`tz")
המנחה. את פוסלים שאינם המנחה, במעשה שינויים למנות באה משנתנו

÷öé àG קודם בכלי השמן  לוג כל  את נתן  אלא המנחה, על  השמן – ÈÇ
בגמרא  ברם, הסולת; על שמן ויצק חזר  ולא הסולת, את בתוכו  שנתן

zakrn,מוכח, dwiviy,המנחה סולת על השמן יצק לא שאם כלומר

בגמרא: מפרשים ולפיכך  פסולה, wviהמנחה `l אלא כהן  יצק לא –
ììaזר ; àG לא כלל , בלל  שלא כלומר  בשמן, המנחה סולת את – ÈÇ

כהן; ולא úútזר  àG במנחת כגון  פתיתה, שצריכות במנחות – ÈÇ
את  פתת שלא מפרשים, ויש  לעיל; שבארנו  כמו  מרחשת, או  מחבת

קמיצה כדי  אלא כולה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););המנחה çìî((((רשרשרשרש""""יייי;;;; àG את – ÈÇ
מעכבת הקומץ מליחת שכן  בלבד, הקומץ אלא כולה נורא נורא נורא נורא ;;;;((((ברט ברט ברט ברט המנחה

פירוש פירוש פירוש פירוש  עלעלעלעל שמשיגשמשיגשמשיגשמשיג איגר איגר איגר איגר ,,,, עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות

זר זהזהזהזה);););); אלא כהן  מלח לא מפרש : ישראל " "תפארת שם שם שם שם ;;;;ובעל  ((((עייןעייןעייןעיין

למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו);););); בפירושובפירושובפירושובפירושו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  מפרשמפרשמפרשמפרש óéðäוכןוכןוכןוכן àG הטעונה המנחה את – ÅÄ
העומר; מנחת או  סוטה מנחת כגון Lébäתנופה, àG אותה – ÄÄ

úBaøîלמזבח; íézt ïúútL Bà להיות צריכות שהפתיתים – ÆÀÈÈÄÄÀË
עשאן והוא במנין zeaexn,כזיתים, מרובות או  מכזיתים, גדולות דהיינו

מכזיתים; קטנות ïçLîדהיינו àGå את בשמן  משח שלא או – ÀÀÈÈ
הללו , המנחות כל לעיל ; שבארנו כמו  משיחה, הטעונים הרקיקים

למעלה, שנימנו  בשינויים הן.úBøLkשנעשו –döî÷ áøòúð– ÀÅÄÀÈÇËÀÈ
נדבה), מנחת של הקומץ (כגון מנחה dzøáçשל  õî÷a בקומץ – ÀÙÆÂÆÀÈ

או  שנייה, מנחה íéðäkשל úçðîa במנחת הקומץ שנתערב – ÀÄÀÇÙÂÄ
או  çéLnäכהנים, ïäk úçðîa הכהן שהיה חביתין, במנחת – ÀÄÀÇÙÅÇÈÄÇ

או יום, בכל  מקריב ïéëñðהגדול úçðîa;בהמה קרבן עם הבאה – ÀÄÀÇÀÈÄ
הן , שנתערב הקומץ כמו  המזבח על נשרפות הללו המנחות שכל 

äøLk,המזבח על  להקטירה התערובת –i`yoiler oהעולים (מינים ÀÅÈ
המזבח) גבי df.על z` df oilhanïäk úçðîa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÄÀÇÙÅ

ïéëñð úçðîáe ,çéLnäהגדול הכהן במנחת הקומץ נתערב אם – ÇÈÄÇÀÄÀÇÀÈÄ
נסכים, במנחת התערובת,äìeñtאו –äáò dúìéìa BfL מנחת – ÀÈÆÀÄÈÈÈÈ

סולת, לעישרון שמן  אחד  לוג שנותן  עבה, בלילתה ישראל  של  נדבה
äkø dúìéìa Bæå בלילתה נסכים מנחת וכן  המשיח כהן  מנחת – ÀÀÄÈÈÇÈ

סולת, לעישרון  שמן  לוגים שלושה נותן  משיח כהן  שבמנחת רכה,
שמן  לוגים שלושה נותן  כבש  של  קרבן  עם הבאה נסכים במנחת וכן

סולת, Bfîלעישרון Bæ úBòìBa ïäå באחת שנתערב הקומץ כלומר  – ÀÅÀÄ
הקטיר לא וכאילו  בו מתבטל  והריהו  המרובה, משמנה בולע מהן

כהן  מנחת פסולה גם וכן הנקמצת. המנחה פסולה הלכך כלל; הקומץ
שמנה שנחסר משום נסכים, מנחת או  ועיין ועיין ועיין ועיין המשיח ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רררר'''' תוספותתוספותתוספותתוספות טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות נתערב ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; אם ברם,

מין  לדעתו  שכן כשרה, יהודה רבי  לדעת אף חברתה, בקומץ קומצה
ובמנחת  המשיח כהן במנחת בנתערב כן  שאין  מה בטל. לא במינו

שאינו , כמי  מינו את סלק אומרים: אנו  יהודה רבי שלדעת נסכים,
בשאינו  מין סובר: יהודה רבי שכן  ומבטלו, עליו  רבה מינו ושאינו

בטל. מינו 

izdw - zex`ean zeipyn



רכה ai wxt zldw - miaezk

áé-÷øô úìä÷dÎc

ã:øéMä úBða-ìk eçMéå øBtvä ìB÷ì íe÷éå äðçhä ìB÷ ìôLa ÷eMa íéúìã eøbñåädábî íb §ª§³§¨©Æ¦Æ©½¦§©−´©«©£¨®§¨Æ§´©¦½§¦©−¨§¬©¦«©´¦¨³Ÿ©
BîìBò úéa-ìà íãàä Cìä-ék äðBiáàä øôúå áâçä ìazñéå ã÷Mä õàðéå Cøca íézçúçå eàøé¦¨ÆÆ§©§©¦´©¤½¤§¨¥³©¨¥Æ§¦§©¥´¤«¨½̈§¨¥−¨«£¦¨®¦«Ÿ¥³¨¨¨Æ¤¥´¨½

:íéãôqä ÷eMá eááñå§¨§¬©−©Ÿ§¦«

i"yx
(„).íéúìã åøâåñå:נקביו äðçèä.אלו ìå÷ ìôùá קול

והמסס: הקורקבן והוא שבמעיו מאכל הטוחנים ריחים
.øåôöä ìå÷ì íå÷éå משנתו מנערתו צפור קול שאפילו

øéùä.משהזקין: úåðá ìë åçùéå כלי של קולות כל
ישחו  משמעו פשוטו ולפי כשיחה. עליו דומות השיר
וכן  בעיניו שפלים יהיו ושרות שרים כל ישפלו כמו

לדוד אמר הגלעדי יט )ברזילי ב' עוד (שמואל  אשמע אם
ושרות: שרים åàøéé.(‰)בקול äåáâî íâ מגבשושיות

יכשל  פן לשוק לצאת דואג הוא שברחובות ותלוליות
êøãá.בהם: íéúçúçå יש בדרכים הרבה וחתות אימות

גלגלים íéúçúç.לו: כמו בתיבה הוא כפול לשון

זלזלים: ã÷ùä.קשקשים õàðéåז)לשון הנצו (שיר
רבותינו  אמרו בה. נקראת לא האל"ף שהרי הרמונים
בה  תקוע הירך שעצם בלעז הנק"א קליבוסת זו
האילן  נץ כמו בולט והעצם כחוש בשרו ובזקנותו

בולט: שתקפוץ ã÷ùä.שהוא כלומר שקדים, של אילן
האילנות: כל לפני להנץ הממהר זה כשקד עליו הזקנה

.áâçä ìáúñéå דומות עגבותיו שתהיו העגבות אלו
כבד: משא כסובל אישד"רייד ìáúñéå.עליו

בלעז: äðåéáàä.שורפיי"שין øôúå נשים תאות חמדת
כמו תאוה אביונה לתשמיש, לנשים נזקק (דבריםשאינו

אביתםא) קיט )ולא לישועתך:(תהלים תאבתי

cec zcevn
(„).˜Â˘· ÌÈ˙Ï„ Â¯‚ÒÂרוצה בשוק, שהם  השפתים הם

כי בעבור  סגורים , המה  החולשה ובעת  מגולה במקום לומר
ולכן הטחינה , מן אז שבטלו  השיניים הם  הטחנה קול  נשפל 

המאכל: בהם משים  ואינו  הואיל השפתים , ÏÂ˜Ïסגרו ÌÂ˜ÈÂ
.¯ÂÙˆ‰יקץ המאכל  ובהעדר השינה, מוליד  שהמאכל  ידוע

קל : ‰˘È¯.לדבר ˙Â· ÏÎ ÂÁ˘ÈÂמשורר היה שבו הגרון הוא
בנות (ואמר ישמע . שלא  עד  קולו וישפיל  ישח  אז לפנים ,

ביותר): נעים משוררות נקבות  שקול  לפי ‚Ì(‰)השיר,
.Â‡¯ÈÈ ‰Â·‚Ó שהרוח שיחשבו, ממה  מתפחדים מחשבותיו גם

דין ליתן ממעל השמים אל  גבוה  מקום  אל  והולכת נוסעת 
דין: מלאכי בה  יפגעו פן הדרך  מן יש  פחד  והרבה וחשבון,

.„˜˘‰ ı‡ÈÂ,ובהשתדלות בהתמדה הגוף את השומר כח
ולהשתדל  בשמירתו עוד  להתמיד  יאבה  ולא הגוף את ימאס

‰Á‚·.בו: ÏÎ˙ÒÈÂ כסובל עליו  תכבד  חגב עליו ישכון  אם 
התשות: לגודל  וזהו  כבד , ‰‡·ÂÈ‰.משא ¯Ù˙Âנשים חמדת תאות  תבטל  אז  או ממנו, תלך אז  כי תבטל , הבינה  בעלת הרוח

‰‡„Ì.לתשמיש : ÍÏÂ‰ ÈÎ:עולם עד  שם ישכב אשר הקבר זהו עולמו בית אל  לבוא  ומתקרב הולך האדם אז Â··ÒÂ.כי
ויללות: קינות לעורר בשוק מסבבים הסופדים  ולהיות 

oeiv zcevn
(„).ÌÈ˙Ï„ פתח מי פניו דלתי נאמר וכן  יאמר . השפתים  על

ו): מא  גבהותÂÁ˘ÈÂ.(איוב ושח  כמו  ונמיכה. השפלה  ענין
יז): ב (ישעיה ופחד ,ÌÈ˙Á˙ÁÂ.(‰)האדם חתת מלשון 

אדמדם כמו הרבה. פחד  על  ויורה  הפעל  והעי"ן  הפ "א  ונכפלו
רב: אדמימות  על  וינאץı‡ÈÂ.שיורה  כמו ומיאוס. בזיון ענין

והיא הואיל  האל "ף נקראה לא כי ועם ו ) ב (איכה  אפו  בזעם
ושמרו‰˘˜„.כתובה: שיקדו  כמו והתמדה. השתדלות ענין

כט ): ח  כבד :Ï·˙ÒÈÂ.(עזרא  ומשא סבל  מין‰Á‚·.מלשון
כב ): יא (ויקרא למינהו החגב ואת שנאמר  כמו Ù˙Â¯.ארבה .

ובטול: הפרה והאזניחו‰‡·ÂÈ‰.מלשון כמו  נוספת . האל"ף
בעלת לרוח  כינוי והוא בינה מלת  והוא  ו) יט (ישעיה נהרות 
ז): כה (דברים יבמי אבה לא כמו תאוה. ענין  הוא או הבינה ,

a dpyn iyily wxt zegpn zkqn

·÷öé àG,ììa àG,úút àG,çìî àG,éðä àGó,Lébä àG,úBaøî íézt ïúútL Bà,ïçLî àGå–úBøLk. ¨©¨©¨©¨©¥¦¦¦¤§¨¨¦¦§ª§§¨¨§¥
dzøáç õî÷a döî÷ áøòúð,íéðäk úçðîa,çéLnä ïäk úçðîa,ïéëñð úçðîa–äøLk.äãeäé éaøøîBà: ¦§¨©ª§¨§Ÿ¤£¤§¨§¦§©Ÿ£¦§¦§©Ÿ¥©¨¦©§¦§©§¨¦§¥¨©¦§¨¥

çéLnä ïäk úçðîa,ïéëñð úçðîáe–äìeñt,äáò dúìéìa BfL,ìa Bæåäkø dúìé,Bfî Bæ úBòìBa ïäå. §¦§©Ÿ¥©¨¦©§¦§©§¨¦§¨¤§¦¨¨¨¨§§¦¨¨©¨§¥§¦

aaaa.wvi `lúåöî÷ð úåçðîä åìà ÷øôá ùøôî éëäå ììåáå ïîù ÷öåéå øæåç ë"çàå ,úìåñä úà ïúåð ë"çàå ,éìëá ïîù ïúåð äìçúá ,äçðîä øãñ[ä"ò óã]:
.xyk lla `le wvi `làî÷ ÷øôá ïðéøîà äðîù øñéç éàã .äúééùòì íãå÷ àåäù ïåùàø ïúîá âåìáù ïîùä ìë ïúðù ïåâë[à"é óã]àøîâáå .äìåñô àéäù

ìò ,éðú÷ã ììá àìå .øæá íéøùë äìéìáå ä÷éöé ìáà äðåäë úåöî êìéàå äöéî÷îã ,øæ àìà ïäë ÷öé àì ,÷öé àì ùøôîå ,úáëòî ä÷éöéã çëåî ïé÷øôá
:øùë ,ììë ììá àì åà ,øæ àìà ïäë ÷öé àì ,øîà÷ éëä ïéúéðúîå úáëòî äðéà éàãå äìéìáã ,ììë ììá àì êçøë.zzt `l[áéúëãë]('á àø÷éå)úåçô

äæå .õîå÷ ë"çàå ïìåë ïúúåôì äåöî ,äôàîå úùçøîå úáçî ïåâë ,äìçú úåôàðä úåçðîä ìëì ïéãä àåä ,áéúë ãáìá úáçî úçðîáã â"òà .íéúô äúåà
:øùë ,äöéî÷ éãë àìà úúô àì íà.gln `l:àéä úáëòî õîå÷ä úçéìî åìéàã .õîå÷ä àìà ,äìåë äçðîä ìë.sipd `lúåàð÷ úçðîå àèåç úçðîá

:äôåðú úåðåòèã.yibd `láéúëãë(íù):ïø÷ ìù äãåç ãâðë úéáøòî úéîåøã ïø÷á äùéâîå çáæîä ìöà äëéìåî ïäëäù .çáæîä ìà äùéâäåmizizt
.zeaexnïðéòåîùàã â"òàå úåìåãâ íéúéúô ïðéòåîùàì êéøèöéàå .ìéãáîå òáøàì íéðùå íéðùì úçà ìôåë ìàøùé úçðî ïäá ùøåôîä ïéãäî øúåé úåìåãâ

:ì"î÷ ,àì àîéà àëéà íéúéúô àìå àëéà úåìç úøåú åàìã àëä ìáà ,ïäéìò úåìç úøåú àëéàã àåä íúäã àðéîà êúòã à÷ìñã .äøùë úúô àì éàã
.ogyn `leáéúëãë ,äçéùî íéðåòèä íé÷é÷øä(è"ë úåîù):âåìáù ïîùä ìë äìëéù ãò ïçùåîå øæåçå ïçùåî ïúééôà øçà ,ïîùá íéçåùî úåöî é÷é÷øå

.dxyk mipdk zgpna:åäåîë ìéìë ïìåëù.dleqt mikqp zgpnae giynd odk zgpnaïåøùòì ïîù ãçà âåì .äáò åúìéìá ìàøùé úçðîã õîå÷äù éôì
íéëñð úçðîá áéúëãë ,ïåøùòì íéâåì äùìù ,äëø ïúìéìá çéùî ïäë ìùå íéëñð úçðîå ,úìñ(å"è øáãîá)ïäë úçðîáå ,ïîù ïéää úéòéáøá ìåìá ïåøùò

øîåà àåä çéùîä('å àø÷éå):ïéää úéòéáøá ìåìá úìåñ ïåøùò àéäù ãéîúä úçðîë êì àéä éøä .ãéîú äçðî úìåñ.efn ef zerlea odeòìåá õîå÷ä
úçðî ìáà .úöî÷ðä äìåñôå äöîå÷ øè÷åä àìù äçðî éåäå ,äéì úåìèáîå õîå÷ä ìò åììä úåçðî ìù ïðîù äáøå ,çéùî ïäë úçðîîå íéëñð úçðîî

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äéúéìã ïàîëå äáâì ìèá åúòìåáù ïîùä åáøéò úòãî àìù ïåéë ,äðîù äáéøë éåä àìå äøùë íéëñð

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

:dgpnd z`ad xcqבכלי השמן  מן  מעט תחילה ונותן  שמן, ולוג סולת עשרון מביא
וחוזר  עליו , והסולת הסולתwveieחול  על השמן  מן  אחר lleaeמעט יחד ; הכל 

שרת), בכלי להיות צריכה שהבלילה סוברים (ויש  שרת בכלי נותנה wveieהבלילה
הכהן לכהן ; ומביאה לבונה, קומץ עליה ונותן מהלוג, עוד  שנשאר השמן  עליה
לחודה  המנחה עם הכלי  ומגיש המזבח, של מערבית דרומית לזוית ומביאה נוטלה
כדי אחד , לצד  שבמנחה הלבונה גרגרי כל הכהן מלקט כך  אחר  זוית, אותה של
שרת  לכלי הקומץ את ונותן המנחה, את וקומץ במנחה, ממנה גרגיר יתערב שלא
ומולחו, למזבח, ומעלהו  הקומץ, על ונותנה מהשיריים הלבונה כל  ומלקט אחר,

נאכלים. והשיריים ומקטירו;
:zygxn e` zagn zgpna במים המנחה את הוא לש  לעיל כמבואר  הבלילה אחר

עשר  – שנדר  כפי עמוק) (כלי  במרחשת או  שטוח) (כלי במחבת ואופה פושרים
שנאפו, אחר  מצות. עלzzetחלות ויוצק זיתים, של בגודל  לפתיתים המצות את

לבונה  קומץ ושם שרת, לכלי  הכל  ונותן מהלוג, הנשאר השמן שאר  הפתיתים
סולת. במנחת כמו  בה עושה והכהן  הכהן, אל ומביאה עליה,

:xepz dt`n zgpna נדר מנחות,zelg,אם כבשאר תחילה בכלי  שמן מתן  בהן אין
אותה  אופה כך  אחר בפושרים. ולש השמן , כל  עם מיד הסולת את בולל אלא
שרת, לכלי הפתיתים את ונותן  ופותתן, חלות, עשר  – כלי  בלא שבמקדש  בתנור
ואם  המנחות. בשאר  כמו בה עושה והכהן הכהן , אל  ומביא לבונה עליהם ונותן

עשרה miwiwx,נדר  ועושה כלל , שמן  בלא בפושרים, הסולת את מיד לש  הריהו
ומושח  השמן  לוג את נוטל האפייה אחר  שבמקדש. בתנור אותם ואופה רקיקים,
לוג  כל  בהן שייבלע עד  ומושח וחוזר מושח הרמב"ם לפי הרקיקים. על ממנו
"כי" יוונית אות כצורת אחת, פעם אלא מושחם אינו אחרות דעות ולפי השמן,

)X לפתיתים פותת בשמן  המשוחים הרקיקים את לכהנים. נאכל השמן ושאר ,(
וקומצה, למזבח, מגישה והכהן  לבונה, קומץ עליהם ושם שרת, לכלי ונותנם

המזבח על l`xyi").ומקטיר zx`tz")
המנחה. את פוסלים שאינם המנחה, במעשה שינויים למנות באה משנתנו

÷öé àG קודם בכלי השמן  לוג כל  את נתן  אלא המנחה, על  השמן – ÈÇ
בגמרא  ברם, הסולת; על שמן ויצק חזר  ולא הסולת, את בתוכו  שנתן

zakrn,מוכח, dwiviy,המנחה סולת על השמן יצק לא שאם כלומר

בגמרא: מפרשים ולפיכך  פסולה, wviהמנחה `l אלא כהן  יצק לא –
ììaזר ; àG לא כלל , בלל  שלא כלומר  בשמן, המנחה סולת את – ÈÇ

כהן; ולא úútזר  àG במנחת כגון  פתיתה, שצריכות במנחות – ÈÇ
את  פתת שלא מפרשים, ויש  לעיל; שבארנו  כמו  מרחשת, או  מחבת

קמיצה כדי  אלא כולה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););המנחה çìî((((רשרשרשרש""""יייי;;;; àG את – ÈÇ
מעכבת הקומץ מליחת שכן  בלבד, הקומץ אלא כולה נורא נורא נורא נורא ;;;;((((ברט ברט ברט ברט המנחה

פירוש פירוש פירוש פירוש  עלעלעלעל שמשיגשמשיגשמשיגשמשיג איגר איגר איגר איגר ,,,, עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות

זר זהזהזהזה);););); אלא כהן  מלח לא מפרש : ישראל " "תפארת שם שם שם שם ;;;;ובעל  ((((עייןעייןעייןעיין

למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו);););); בפירושובפירושובפירושובפירושו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  מפרשמפרשמפרשמפרש óéðäוכןוכןוכןוכן àG הטעונה המנחה את – ÅÄ
העומר; מנחת או  סוטה מנחת כגון Lébäתנופה, àG אותה – ÄÄ

úBaøîלמזבח; íézt ïúútL Bà להיות צריכות שהפתיתים – ÆÀÈÈÄÄÀË
עשאן והוא במנין zeaexn,כזיתים, מרובות או  מכזיתים, גדולות דהיינו

מכזיתים; קטנות ïçLîדהיינו àGå את בשמן  משח שלא או – ÀÀÈÈ
הללו , המנחות כל לעיל ; שבארנו כמו  משיחה, הטעונים הרקיקים

למעלה, שנימנו  בשינויים הן.úBøLkשנעשו –döî÷ áøòúð– ÀÅÄÀÈÇËÀÈ
נדבה), מנחת של הקומץ (כגון מנחה dzøáçשל  õî÷a בקומץ – ÀÙÆÂÆÀÈ

או  שנייה, מנחה íéðäkשל úçðîa במנחת הקומץ שנתערב – ÀÄÀÇÙÂÄ
או  çéLnäכהנים, ïäk úçðîa הכהן שהיה חביתין, במנחת – ÀÄÀÇÙÅÇÈÄÇ

או יום, בכל  מקריב ïéëñðהגדול úçðîa;בהמה קרבן עם הבאה – ÀÄÀÇÀÈÄ
הן , שנתערב הקומץ כמו  המזבח על נשרפות הללו המנחות שכל 

äøLk,המזבח על  להקטירה התערובת –i`yoiler oהעולים (מינים ÀÅÈ
המזבח) גבי df.על z` df oilhanïäk úçðîa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÄÀÇÙÅ

ïéëñð úçðîáe ,çéLnäהגדול הכהן במנחת הקומץ נתערב אם – ÇÈÄÇÀÄÀÇÀÈÄ
נסכים, במנחת התערובת,äìeñtאו –äáò dúìéìa BfL מנחת – ÀÈÆÀÄÈÈÈÈ

סולת, לעישרון שמן  אחד  לוג שנותן  עבה, בלילתה ישראל  של  נדבה
äkø dúìéìa Bæå בלילתה נסכים מנחת וכן  המשיח כהן  מנחת – ÀÀÄÈÈÇÈ

סולת, לעישרון  שמן  לוגים שלושה נותן  משיח כהן  שבמנחת רכה,
שמן  לוגים שלושה נותן  כבש  של  קרבן  עם הבאה נסכים במנחת וכן

סולת, Bfîלעישרון Bæ úBòìBa ïäå באחת שנתערב הקומץ כלומר  – ÀÅÀÄ
הקטיר לא וכאילו  בו מתבטל  והריהו  המרובה, משמנה בולע מהן

כהן  מנחת פסולה גם וכן הנקמצת. המנחה פסולה הלכך כלל; הקומץ
שמנה שנחסר משום נסכים, מנחת או  ועיין ועיין ועיין ועיין המשיח ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רררר'''' תוספותתוספותתוספותתוספות טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות נתערב ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; אם ברם,

מין  לדעתו  שכן כשרה, יהודה רבי  לדעת אף חברתה, בקומץ קומצה
ובמנחת  המשיח כהן במנחת בנתערב כן  שאין  מה בטל. לא במינו

שאינו , כמי  מינו את סלק אומרים: אנו  יהודה רבי שלדעת נסכים,
בשאינו  מין סובר: יהודה רבי שכן  ומבטלו, עליו  רבה מינו ושאינו

בטל. מינו 
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‚eöî÷ð àHL úBçðî ézL,Bæá Bæ eáøòúðå,Bfîe dîöò éðôa Bfî õBî÷ì ìBëé íàdîöò éðôa–úBøLk; §¥§¨¤¦§§§¦§¨§¨¦¨¦§¦¦§¥©§¨¦¦§¥©§¨§¥
åàì íàå–úBìeñt.äöî÷ð àHL äçðîa áøòúpL õîwä–øéè÷é àG.øéè÷ä íàå,äöî÷pL Bæ–äúìò §¦¨§©Ÿ¤¤¦§¨©§¦§¨¤¦§§¨©§¦§¦¦§¦¤¦§§¨¨§¨
íéìòaì,äöî÷ð àHL Bæå–íéìòaì äúìò àG.äéøéLa döî÷ áøòúð,dzøáç ìL äéøéLa Bà–øéè÷é àG. ©§¨¦§¤¦§§¨¨§¨©§¨¦¦§¨©ª§¨¦§¨¤¨¦§¨¤¨¤£¤§¨©§¦

øéè÷ä íàå–íéìòaì äúìò.Báéø÷äå õîwä àîèð–ävøî õévä.Báéø÷äå àöé–ävøî õévä ïéà,õéväL §¦¦§¦¨§¨©§¨¦¦§¨©Ÿ¤§¦§¦©¦§©¤¨¨§¦§¦¥©¦§©¤¤©¦
ìò ävøî Bðéàå àîhä ìò ävøîàöBiä. §©¤©©¨¥§¥§©¤©©¥

„äéøéL eàîèð,äéøéL eôøNð,äéøéL eãáà–úcîkøæòéìà éaø:äøLk,úcîëeòLBäé éaø:äìeñt.àHL ¦§§§¨¤¨¦§§§¨¤¨¨§§¨¤¨§¦©©¦¡¦¤¤§¥¨§¦©©¦§ª©§¨¤
úøL éìëa–äìeñt.ïBòîL éaøøéLëî.íéîòt döî÷ øéè÷ä–äøLk. ¦§¦¨¥§¨©¦¦§©§¦¦§¦ª§¨©£©¦§¥¨

bbbb.dnvr ipta efne dnvr ipta efn ovnwl leki m`,åàì íàå ,úåøùë ,áøòúð àìù õîå÷ éãë ïäî øàùðå äæ ãöá åæå éìë ìù äæ ãöá åæ äìôðù
:äúøáç úìåñî àìå äúìñî íéðäë úøåúá øîàã .úåìåñô.xihwi `léðù õéî÷ àì éîð õî÷îå ,õîå÷á àìà äåöî äøè÷ä ïéàã ,úáøåòîä ìë åìéôàå

:äçðî ãçî íìù õîå÷ àëéìå áøòúðù äæî ùé õîå÷ ìëá àîìéã íéöîå÷.xihwd m`eàäã ,íéìòáì äúìò àì àéä ,úáøåòîä ìëúçðî ïéàå äöî÷ð àì
:äöéî÷ àìá úøúéð äáãð.dixiiya dvnew axrzpáéúëã øéè÷äì íéøåñà íééøéùäã íåùî äìåë úà øéè÷é àì('á àø÷éå ),'äì äùà åðîî åøéè÷ú àì

:åøéè÷ú ìáá àåä éøä íéùéàì åðîîù ìë.dvxn uivd ,eaixwde unewd `nhpáéúëã(ç"ë úåîù)ïåò àìà àùåð åðéà ,íéùã÷ä ïåò úà ïøäà àùðå
:äàîåèá åìéôàå ,åãòåîá ãéîúá áéúëã ,øåáöá äììëî äøúåäù ì÷ ãö äá ùéù ,äàîåè.`veid lr dvxn epi`eøúåäù ì÷ ãö éîð åá ùéã â"òàå

áéúëã ,àöåéá äöøî õéöä ïéà ë"ôòà ,íéòì÷ íù åéä àìù ïåòáâå áåðáù äîáá øúåäå ïëùîá àöåé øñàðù ,äîáá åììëî(íù)ïåò ,'ä éðôì íäì ïåöøì
:àì àöåéã ïåò ,ïéà 'ä éðôìã

cccc.dxyk xfril` 'x zcnk:õîå÷ øéè÷äì øùë íééøéù ïéàù ô"òà õîå÷ éîð éëä ,øùá ïéàù ô"òà íã ,ïéìåö ãöéë ÷øôá øîàã øæòéìà 'ø ìù åúòã ìò
'x zcnk.ryediïî øáã øééúùð àìù àåäå .õîå÷ä áéø÷äì ìåñô éîð éëä ,íã ïéà øùá ïéà íà øîàã:òùåäé éáøë äëìäå .àîèð àìù íééøéùä`ly

.zxy ilka:íçìä éúù ÷øôá ïðéøîàãë ,éìë éòáã éâéìô àì àîìò éìåë äçðîä úìçúá ìáà .úøù éìëá õîå÷ä ùãé÷ àìù.xiykn oerny iaxe
àø÷ øîàã íåùî ,àøîâá ùøôî ù"øã àîòè('å àø÷éå),ùîî òáöàá äðúîá åúãåáòã úàèçì äçðî àðîçø ùé÷àãîå ,íùàëå úàèçë àéä íéùã÷ ùãå÷

äçðîä õîå÷ã äðéî òîùäéá áéúëã òáöà åá øîàðù úàèçã àéîåã ,úéðîéä åãéá ãåáòéù ãáìáå .éìë àìá åãéá äãáåò äöø íà éîð('ã íù)ïäëä ç÷ìå

`xephxa yexit
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eöî÷ð àHL úBçðî ézL ועדיין קמיצה הן שטעונות כלומר  – ÀÅÀÈÆÄÀÀ
נקמצו, Bæáלא Bæ eáøòúðåבצד זו אחד כלי לתוך  שתיהן שנפלו – ÀÄÀÈÀÈ

dîöòזו , éðôa Bfîe dîöò éðôa Bfî õBî÷ì ìBëé íà– ÄÈÄÀÄÄÀÅÇÀÈÄÄÀÅÇÀÈ
תערובת, בלי  קומץ להוציא אפשר מנחה המנחות;úBøLkשמכל – ÀÅ

åàì íàå,עצמה בפני אחת מכל  לקמוץ יכול  שאינו  –úBìeñt– ÀÄÈÀ
בבבב):):):):שכתוב בבבב,,,, קומצו ((((ויקראויקראויקראויקרא מלא משם ודרשו :dzlqn"וקמץ ,"dzlqn

אין  אחרת, מנחה מסולת בקומץ נתערב שאם חברתה, מסולת ולא
כשרה. äöî÷ðהמנחה àHL äçðîa áøòúpL õîwä, עדיין – ÇÙÆÆÄÀÈÇÀÄÀÈÆÄÀÀÈ

øéè÷é àG הקומץ לגבי אלא הקטרה מצוות שאין  התערובת, את – ÇÀÄ
סולת  תהא קומץ בכל  שמא אפשר, אי  קמצים שני  ולקמוץ בלבד;

אחרת. øéè÷äממנחה íàå,התערובת כל את –,äöî÷pL Bæ ÀÄÄÀÄÆÄÀÀÈ
íéìòaì äúìò,המזבח על קומצה הוקטר  שהרי  –àHL Bæå ÈÀÈÇÀÈÄÀÆ

íéìòaì äúìò àG ,äöî÷ð נדבה מנחת ואין נקמצה, לא שהרי  – ÄÀÀÈÈÀÈÇÀÈÄ
תחתיה. אחרת מנחה להביא הבעלים חייבים הלכך קמיצה; בלי ניתרת

döî÷ áøòúð,מנחה של –äéøéLa,המנחה אותה של –Bà ÄÀÈÇËÀÈÄÀÈÆÈ
dzøáç ìL äéøéLaש אחר– מנחה כבר ,ל  שנקמצה øéè÷éת àG ÄÀÈÆÈÆÂÆÀÈÇÀÄ

לאכילה, העומדים השיירים את להקטיר  שאסור  התערובת, את –

יא יא יא יא ):):):):שנאמר  ב ב ב ב ,,,, כל((((ויקראויקראויקראויקרא ודרשו: לה'", אשה ממנו  תקטירו "לא
לאשים dl'),שממנו  dy` epnn didy xac lk), תקטירו בבל  הוא הרי

לאשים. הקומץ מהם היה המנחה שיירי  øéè÷äוהרי  íàå אם – ÀÄÄÀÄ
התערובת, את והקטיר  íéìòaìעבר  äúìò להביא חייבים ואינם – ÈÀÈÇÀÈÄ

שהביאו . מנחתם של  קומצה הוקטר  שהרי  אחרת, õîwäמנחה àîèðÄÀÈÇÙÆ
Báéø÷äå,המזבח על –ävøî õévä בו שכתוב לח לח לח לח ):):):):– כח כח כח כח ,,,, ((((שמותשמותשמותשמות ÀÄÀÄÇÄÀÇÆ

מכאן  ודרשו הקדשים", עוון את אהרן  ונשא אהרן מצח על "והיה
של האימורים נטמאו  שאם דהיינו טומאה, עוון  על מרצה שהציץ

הקרבן  שיהא מרצה הציץ והקטירם, המנחה של הקומץ או זבחים
אבל  שחזרàöéכשר. אף ביוצא, ונפסל לעזרה מחוץ הקומץ – ÈÈ

המזבח,Báéø÷äåוהכניסו , על  –ävøî õévä ïéà והקרבן – ÀÄÀÄÅÇÄÀÇÆ
àîhäפסול , ìò ävøî õéväL, לעיל שבארנו כמו  –Bðéàå ÆÇÄÀÇÆÇÇÈÅÀÅ

àöBiä ìò ävøîצד יש  שבטומאה לפי  הטעם, מבואר  בגמרא – ÀÇÆÇÇÅ

ציבור שקרבן כלומר  בציבור, איסורה) (מכלל  מכללה שהותרה קל ,

תמיד  בקרבן שכתוב לפי  הטומאה, את בבבב):):):):דוחה כח כח כח כח ,,,, "להקריב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
כתוב ובציץ בטומאה; ואפילו "במועדו" ודורשים: במועדו", ((((שמות שמות שמות שמות לי 

לחלחלחלח):):):): שאין כח כח כח כח ,,,, ומשמעו , ה'", לפני להם לרצון  תמיד  מצחו  על "והיה
אחר  במקום ה' לפני  לרצון  שהוא בדבר  אלא מרצה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););הציץ

היוצא. על  מרצה ואינו הטמא על  מרצה שהציץ למדו , מכאן

i p y m e i
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שבשרו בזבח אליעזר  ורבי יהושע רבי נחלקו א) עז , (פסחים בגמרא בברייתא
סובר: יהושע שרבי הדם, זריקת לפני  אבד  או  mcנטמא oi` xya oi` m` הדם (אין

סובר: אליעזר  ורבי הדם)mcנזרק), את xya.(זורקים oi`y it lr s` באה משנתנו 
הם  המנחה שיירי שכן  במנחה, הם חולקים כך בזבח שחולקים שכשם להשמיע,

הדם. כמו  הוא והקומץ הזבח, כבשר 

äéøéL eàîèðאו המנחה, של –,äéøéL eôøNðאוäéøéL eãáà ÄÀÀÀÈÆÈÄÀÀÀÈÆÈÈÀÀÈÆÈ
הקומץ, הקטרת לפני  –øæòéìà éaø úcîk בקרבן כשיטתו  – ÀÄÇÇÄÁÄÆÆ

כאן אף בשר, שאין  פי  על אף דם שאומר : המנחה äøLkבהמה, – ÀÅÈ
שיירים. שאין פי  על אף קומצה, òLBäéלהקטיר  éaø úcîëe– ÀÄÇÇÄÀËÇ

דם, אין  בשר  אין אם בהמה: בקרבן האומר  יהושע, רבי שיטת וכפי 

כאן  שיירים,äìeñtאף ואין  שהואיל  קומצה, להקריב המנחה – ÀÈ
הקומץ. את מקטירים ryedi.אין  iaxk dklde או נטמאו לא אם ברם,

אב  שלא או נשרפו  מודה שלא יהושע רבי אף שייריה מקצת אלא דו 
קומצה להקטיר המנחה xnba`).שכשרה ax zrc)úøL éìëa àHLÆÄÀÄÈÅ

הקטרתו, קודם שרת בכלי הקומץ את נתן לא אם –äìeñt– ÀÈ
øéLëîהמנחה. ïBòîL éaøקידוש אין  שלדעתו  המנחה, את – ÇÄÄÀÇÀÄ

בכלי כולה המנחה את קידש  לא אם ברם, מעכב. שרת בכלי הקומץ

פסולה. הכל לדברי שקמצה, קודם íéîòtשרת döî÷ øéè÷ä– ÄÀÄËÀÈÇÂÇÄ
אחרת, בפעם וחציו אחת בפעם חציו לחצאים, –äøLkדהיינו ÀÅÈ

משני פחות קומץ ואין  שהואיל  לחצאים, שהקטירו ודווקא המנחה.
ארבע  או בשלוש הקטירו אם אבל הקטרה, בכל כזית נמצא כזיתים,

שאין  המנחה, פסולה הקטרה, בכל מכזית פחות שנמצא פעמים,
מכזית. בפחות הקטרה
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‰õîwä–Baø úà ákòî Bèeòî.ïBøOòä–à ákòî BèeòîBaø ú.ïéiä–Baø úà ákòî Bèeòî.ïîMä– ©Ÿ¤¦§©¥¤ª¨¦¨¦§©¥¤ª©©¦¦§©¥¤ª©¤¤
Baø úà ákòî Bèeòî.äæ úà äæ ïéákòî ïîMäå úìqä.äæ úà äæ ïéákòî äðBáläå õîwä. ¦§©¥¤ª©Ÿ¤§©¤¤§©§¦¤¤¤©Ÿ¤§©§¨§©§¦¤¤¤

Âäæ úà äæ ïéákòî íéøetkä íBé éøéòN éðL.k éðLäæ úà äæ ïéákòî úøöò éNá.úBákòî úBlç ézLBæ §¥§¦¥©¦¦§©§¦¤¤¤§¥¦§¥£¤¤§©§¦¤¤¤§¥©§©§
Bæ úà.íéøãñ éðLäæ úà äæ ïéákòî.äæ ïéákòî ïékæá éðLäæ úà.äæ úà äæ ïéákòî ïékæaäå íéøãqä.éðL ¤§¥§¨¦§©§¦¤¤¤§¥¨¦¦§©§¦¤¤¤©§¨¦§©¨¦¦§©§¦¤¤¤§¥

øéæpaL íéðéî,GLäøtaL äL,äãBzaL äòaøà,áìelaL äòaøà,òøönaL äòaøà–äæ úà äæ ïéákòî.òáL ¦¦¤©¨¦§¨¤©¨¨©§¨¨¤©¨©§¨¨¤©¨©§¨¨¤©§Ÿ̈§©§¦¤¤¤¤©
Bæ úà Bæ úBákòî äøtaL úBéfä.íécaä ïéa ìL úBéfä òáL,úëøtä ìòLå,áäfä çaæî ìòLå–Bæ úBákòî ©¨¤©¨¨§©§¤¤©©¨¤¥©©¦§¤©©¨Ÿ¤§¤©¦§©©¨¨§©§

Bæ úà. ¤

:ù"øë äëìä ïéàå .ïéîé àìà åðéà äðåäëå òáöà øîàðù íå÷î ìëå ,åòáöàá úàèçä íãî.minrt dvnew xihwdíòôá õîå÷ éöçå úçà íòôá õîå÷ éöç
íà ìáà ,äøùë êëéôìå úéæëî úåçôá äøè÷ä ïéàù àöîð íéîòô éúùì äéì âéìô éëå íéúéæ éðùî úåçô õîå÷ ïéàã ,àì åúå íéîòô è÷ð à÷åãå .úøçà

:äìåñô ,úéæëî äúåçô äøè÷ä åäì ãéáòã ,íéîòô òáøàì åà ùìùì ä÷ìéç
dddd.eaex z` akrn eherin:åöîå÷ àìî àðîçø øîàã ,ìåñô àåäù ìë øñç íàù.oexyrd:äìåñô àåäù ìë åìéôà ïåøùòî äúåçô àéäù äçðî.oiid

:ïîù ãçà âåì àåäù äáãð úçðîì ïéá ,ïééä øåòéùë àåäù íéëñð úçðîì ïéá ïîùä ïëå .ùáëì ïéää úéòéáøå ,ìéàì ïéää úéùéìùå ,øôì ïéää éöçzleqd
.onyde:äçðî ìù.df z` df miakrnáéúëã('á íù):äðîùîå äùøâî.df z` df miakrn dpealde unewdáéúëã('å íù)'åâå åöîå÷á åðîî íéøäå

:äúðåáì ìë ìò
eeee.mixetikd mei ixiry ipy:ìæàæòì çìúùîä øéòùå 'äì ìøåâä åéìò äìò øùà øéòùä.zxvr iyak ipyéúù ìò äáåç íéàáù íéîìù éùáë éðù

:íçìä.zelg izy:úøöò ìù íçìä éúù.mixcq ipye:úëøòî ìëì úåìç ùù ,íéðôä íçì ìù úåëøòî éúù.oikifa ipy,äðåáìä ïäáù úåôë éúù
:úåëøòîä éúù ìò íéðåúðå.df z` df oiakrn oikifade mixcqdïéà íàå .äðåáì ìù ïéëéæáä úà åá ïúé àì ïçìùä ìò íçì ìù úåëøòî ïéà íàù

:íçìä úà ïúé àì ïéëéæá.xifpay mipin ipy:úåöî é÷é÷øå úåöî úåìç.dnec` dxtay dylye:úòìåú éðùå áåæàå æøà õò.dcezay drax`äòáøà
:õîç íçì úåìçå ,úëáøåî úìåñå ,úåöî é÷é÷øå ,úåöî úåìç ,äãåú éîìù ìò íéàéáîù íçì ìù íéðéî.alelay drax`íà .äáøòå ñãä âåøúàå áìåì

ìèðå íéðéîä ïî ãçà øñç íà ìáà .ãâà êéøö ïéà áìåì ïì àîéé÷ã ,àöé íéáøòä ïéá ãçàå úéøçùá ïäî ãçà ìèåðù ô"òà åìåë íåéä ìëá ïúòáøà ìèåð
:ììë äåöî íéé÷ àì ,äùìùä ìë.rxevnay drax`:äéçä øåôöäå úòìåú éðùå áåæàå æøà õò.dxtay zeifd rayáéúëã .äîåãà(è"é øáãîá)äæäå

:íéîòô òáù äîãî ãòåî ìäåà éðô çëåð ìà.micad oia ly zeifd rayáéúëã .íéøåôéëä íåéá(æ"é àø÷éå):íéîòô òáù äæé úøåôëä éðôìåzkextd lrye
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Baø úà ákòî Bèeòî ,õîwä,פסול שהוא כל  חסר  שאם – ÇÙÆÄÀÇÅÆË
בתורה: פעמיים evnew"שכתוב `ln",(,(,(,( יב יב יב יב ה ה ה ה ,,,, שם שם שם שם  בבבב;;;; בבבב,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

לעכב. ואחד למצוה סולת,ïBøOòäאחד  –úà ákòî Bèeòî ÈÄÈÄÀÇÅÆ
Baø,שהוא בכל אפילו סולת מעישרון פחותה שהיא מנחה שכל  – Ë

שכתוב ב ב ב ב ):):):):פסולה, בבבב,,,, המנחה "dzlqn",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שאם מכאן, ודרשו 

פסולה. מסולתה שהוא כל  הקרבן ,ïéiäחסרה עם הבאים לנסכים – ÇÇÄ
לכבש , ההין  ורביעית לאיל , ושלישית לפר , ההין òîחצי  Bèeòîák ÄÀÇÅ

Baø úà בפרשת שכתוב לנסכים, פסול  לשיעורו , שהוא כל חסר  אם – ÆË
""""נסכים יאיאיאיא):):):): טוטוטוטו,,,, או dkk((((במדבר במדבר במדבר במדבר  האחד  לאיל או האחד לשור  יעשה

ומשמעו  ממנו."dkk"לשה", פחות ולא לעיל  האמור  כשיעור –ïîMäÇÆÆ
ההין  ושלישית לפר ההין חצי היין, כשיעור  שהוא נסכים למנחת –
לוג  ששיעורו נדבה, למנחת השמן  וכן לכבש, ההין ורביעית לאיל 

לעישרון, Baøאחד  úà ákòî Bèeòî לשיעורו שהוא כל חסר אם – ÄÀÇÅÆË
ובמנחת  ביין , שבארנו כמו  "ככה", כתוב: נסכים במנחת שכן פסול,

כתוב בבבב):):):):נדבה בבבב,,,, הראוי."dpnyne"((((ויקראויקראויקראויקרא בשיעור שלה מהשמן  –
ïîMäå úìqä,מנחה של –äæ úà äæ ïéákòîחסר שאם – ÇÙÆÀÇÆÆÀÇÀÄÆÆÆ

נדבה במנחת שכתוב פסולה, המנחה מהם, "dzlqn((((שם שם שם שם ):):):):אחד 
,"dpnyne העומר במנחת גם טז טז טז טז ):):):):וכן שם שם שם שם ,,,, dpnyne"((((שםשםשםשם dyxbn" סולת)

שמעכבים  ללמד , בא זה הרי  פעמיים, שכתוב וכיון הם), אחד ענין  וגרש 
זה. את äæזה úà äæ ïéákòî äðBáläå õîwä המנחה שאין – ÇÙÆÀÇÀÈÀÇÀÄÆÆÆ

שכתוב שניהם, את שמקטירים עד בבבב):):):):כשרה בבבב,,,, dzpeal",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  lk lr"
עוד  ח ח ח ח ):):):):((((שם שם שם שם וכתוב dpeald",וווו,,,, lk z`e"לעכב הכתוב עליו  ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שנה
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זה. את זה המעכבים נוספים דברים משנתנו  מונה הקודמת המשנה אגב

íéøetkä íBé éøéòN éðLשכתוב כמו ה ה ה ה ----ח ח ח ח ):):):):– טז טז טז טז ,,,, "ומאת ((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÅÀÄÅÇÄÄ
השעירים, שני  את ולקח לחטאת... עזים שעירי  שני  יקח ישראל בני  עדת

גורל גורלות, השעירים שני על אהרן ונתן  ה'... לפני אותם והעמיד 

אלו שעירים שני  לעזאזל ", אחד וגורל לה' úàאחד äæ ïéákòîÀÇÀÄÆÆ
äæ.זה בלא זה להביא יכולים שאין –úøöò éNák éðL הבאים – ÆÀÅÄÀÅÂÆÆ

השבועות, בחג הלחם שתי  äæעם úà äæ ïéákòî יכולים שאין  – ÀÇÀÄÆÆÆ
אחד . כבש  úBlçלהביא ézL,הכבשים עם הבאות הלחם שתי  – ÀÅÇ

Bæ úà Bæ úBákòî.אחת חלה מביאים שאין  –íéøãñ éðL– ÀÇÀÆÀÅÀÈÄ
מערכת, לכל חלות שש  הפנים, לחם של  המערכות äæשתי ïéákòîÀÇÀÄÆ

äæ úà,אחת מערכת לסדר יכולים שאין  –ïékæá éðL,לבונה של  – ÆÆÀÅÈÄÄ
הפנים, לחם על äæהנתונים úà äæ ïéákòîבלבד אחד שבזיך – ÀÇÀÄÆÆÆ

כשר. äæאינו  úà äæ ïéákòî ïékæaäå íéøãqä אין שאם – ÇÀÈÄÀÇÈÄÄÀÇÀÄÆÆÆ
הבזיכים את שם יתנו לא השולחן  על  הפנים לחם של שלהסדרים

הלחם. את יתנו לא בזיכים אין ואם øéæpaLלבונה, íéðéî éðL– ÀÅÄÄÆÇÈÄ
מלאת  ביום מביא שהנזיר מצות, ורקיקי מצות חלות לחם: מיני שני 

נזרו טו טו טו טו ););););ימי  וווו,,,, GLäøtaL((((במדברבמדברבמדברבמדבר äL ואזוב ארז  עץ האדומה: – ÀÈÆÇÈÈ
תולעת; äãBzaLושני äòaøà,מצות חלות לחם: מיני  ארבעה – ÇÀÈÈÆÇÈ

חמץ; לחם וחלות מורבכת, וסולת מצות, áìelaLורקיקי  äòaøàÇÀÈÈÆÇÈ
וערבה, הדס אתרוג, לולב, המינים: ארבעת –òøönaL äòaøàÇÀÈÈÆÇÀÙÈ
אלו  כל  וצפרים; תולעת שני אזוב, ארז , עץ –äæ úà äæ ïéákòîÀÇÀÄÆÆÆ

למצוותם; ראויים אינם המינים, אחד בהם חסר  שאם –úBéfä òáLÆÇÇÈ
äøtaLבה שכתוב כמו  האדומה, דדדד):):):):– יט יט יט יט ,,,, נוכח ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אל "והזה ÆÇÈÈ

מדמה מועד  אוהל  minrtפני ray,"Bæ úà Bæ úBákòî שאם – ÀÇÀÆ
כלום. עשה לא מהן  אחת íécaäחיסר ïéa ìL úBéfä òáL– ÆÇÇÈÆÅÇÇÄ

שכתוב כמו  הכיפורים, ידידידיד):):):):ביום טז טז טז טז ,,,, שבע ((((ויקראויקראויקראויקרא יזה הכפורת "ולפני
áäfäפעמים", çaæî ìòLå ,úëøtä ìòLåשל ושעיר  בפר – ÀÆÇÇÈÙÆÀÆÇÄÀÇÇÈÈ

ובשעירי ציבור , של דבר העלם ובפר המשיח, כהן ובפר  הכיפורים, יום
הזיות  שבע טעונים אלו שכל  זרה, עבודה ועלשגגת הפרוכת על

בזבחים כמבואר הזהב, אאאא----בבבב),),),),מזבח Bæ((((ה ה ה ה ,,,, úà Bæ úBákòî שאם – ÀÇÀÆ
קרנות  ארבע שעל  מתנות לארבע הדין והוא כיפר. לא מהן , אחת חיסר

ששנינו כמו  זו, את זו  שמעכבות הזהב, מהן ((((שם שם שם שם ):):):):מזבח אחת "מתנה
מעכבת".
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‚eöî÷ð àHL úBçðî ézL,Bæá Bæ eáøòúðå,Bfîe dîöò éðôa Bfî õBî÷ì ìBëé íàdîöò éðôa–úBøLk; §¥§¨¤¦§§§¦§¨§¨¦¨¦§¦¦§¥©§¨¦¦§¥©§¨§¥
åàì íàå–úBìeñt.äöî÷ð àHL äçðîa áøòúpL õîwä–øéè÷é àG.øéè÷ä íàå,äöî÷pL Bæ–äúìò §¦¨§©Ÿ¤¤¦§¨©§¦§¨¤¦§§¨©§¦§¦¦§¦¤¦§§¨¨§¨
íéìòaì,äöî÷ð àHL Bæå–íéìòaì äúìò àG.äéøéLa döî÷ áøòúð,dzøáç ìL äéøéLa Bà–øéè÷é àG. ©§¨¦§¤¦§§¨¨§¨©§¨¦¦§¨©ª§¨¦§¨¤¨¦§¨¤¨¤£¤§¨©§¦

øéè÷ä íàå–íéìòaì äúìò.Báéø÷äå õîwä àîèð–ävøî õévä.Báéø÷äå àöé–ävøî õévä ïéà,õéväL §¦¦§¦¨§¨©§¨¦¦§¨©Ÿ¤§¦§¦©¦§©¤¨¨§¦§¦¥©¦§©¤¤©¦
ìò ävøî Bðéàå àîhä ìò ävøîàöBiä. §©¤©©¨¥§¥§©¤©©¥

„äéøéL eàîèð,äéøéL eôøNð,äéøéL eãáà–úcîkøæòéìà éaø:äøLk,úcîëeòLBäé éaø:äìeñt.àHL ¦§§§¨¤¨¦§§§¨¤¨¨§§¨¤¨§¦©©¦¡¦¤¤§¥¨§¦©©¦§ª©§¨¤
úøL éìëa–äìeñt.ïBòîL éaøøéLëî.íéîòt döî÷ øéè÷ä–äøLk. ¦§¦¨¥§¨©¦¦§©§¦¦§¦ª§¨©£©¦§¥¨

bbbb.dnvr ipta efne dnvr ipta efn ovnwl leki m`,åàì íàå ,úåøùë ,áøòúð àìù õîå÷ éãë ïäî øàùðå äæ ãöá åæå éìë ìù äæ ãöá åæ äìôðù
:äúøáç úìåñî àìå äúìñî íéðäë úøåúá øîàã .úåìåñô.xihwi `léðù õéî÷ àì éîð õî÷îå ,õîå÷á àìà äåöî äøè÷ä ïéàã ,úáøåòîä ìë åìéôàå

:äçðî ãçî íìù õîå÷ àëéìå áøòúðù äæî ùé õîå÷ ìëá àîìéã íéöîå÷.xihwd m`eàäã ,íéìòáì äúìò àì àéä ,úáøåòîä ìëúçðî ïéàå äöî÷ð àì
:äöéî÷ àìá úøúéð äáãð.dixiiya dvnew axrzpáéúëã øéè÷äì íéøåñà íééøéùäã íåùî äìåë úà øéè÷é àì('á àø÷éå ),'äì äùà åðîî åøéè÷ú àì

:åøéè÷ú ìáá àåä éøä íéùéàì åðîîù ìë.dvxn uivd ,eaixwde unewd `nhpáéúëã(ç"ë úåîù)ïåò àìà àùåð åðéà ,íéùã÷ä ïåò úà ïøäà àùðå
:äàîåèá åìéôàå ,åãòåîá ãéîúá áéúëã ,øåáöá äììëî äøúåäù ì÷ ãö äá ùéù ,äàîåè.`veid lr dvxn epi`eøúåäù ì÷ ãö éîð åá ùéã â"òàå

áéúëã ,àöåéá äöøî õéöä ïéà ë"ôòà ,íéòì÷ íù åéä àìù ïåòáâå áåðáù äîáá øúåäå ïëùîá àöåé øñàðù ,äîáá åììëî(íù)ïåò ,'ä éðôì íäì ïåöøì
:àì àöåéã ïåò ,ïéà 'ä éðôìã

cccc.dxyk xfril` 'x zcnk:õîå÷ øéè÷äì øùë íééøéù ïéàù ô"òà õîå÷ éîð éëä ,øùá ïéàù ô"òà íã ,ïéìåö ãöéë ÷øôá øîàã øæòéìà 'ø ìù åúòã ìò
'x zcnk.ryediïî øáã øééúùð àìù àåäå .õîå÷ä áéø÷äì ìåñô éîð éëä ,íã ïéà øùá ïéà íà øîàã:òùåäé éáøë äëìäå .àîèð àìù íééøéùä`ly

.zxy ilka:íçìä éúù ÷øôá ïðéøîàãë ,éìë éòáã éâéìô àì àîìò éìåë äçðîä úìçúá ìáà .úøù éìëá õîå÷ä ùãé÷ àìù.xiykn oerny iaxe
àø÷ øîàã íåùî ,àøîâá ùøôî ù"øã àîòè('å àø÷éå),ùîî òáöàá äðúîá åúãåáòã úàèçì äçðî àðîçø ùé÷àãîå ,íùàëå úàèçë àéä íéùã÷ ùãå÷

äçðîä õîå÷ã äðéî òîùäéá áéúëã òáöà åá øîàðù úàèçã àéîåã ,úéðîéä åãéá ãåáòéù ãáìáå .éìë àìá åãéá äãáåò äöø íà éîð('ã íù)ïäëä ç÷ìå
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eöî÷ð àHL úBçðî ézL ועדיין קמיצה הן שטעונות כלומר  – ÀÅÀÈÆÄÀÀ
נקמצו, Bæáלא Bæ eáøòúðåבצד זו אחד כלי לתוך  שתיהן שנפלו – ÀÄÀÈÀÈ

dîöòזו , éðôa Bfîe dîöò éðôa Bfî õBî÷ì ìBëé íà– ÄÈÄÀÄÄÀÅÇÀÈÄÄÀÅÇÀÈ
תערובת, בלי  קומץ להוציא אפשר מנחה המנחות;úBøLkשמכל – ÀÅ

åàì íàå,עצמה בפני אחת מכל  לקמוץ יכול  שאינו  –úBìeñt– ÀÄÈÀ
בבבב):):):):שכתוב בבבב,,,, קומצו ((((ויקראויקראויקראויקרא מלא משם ודרשו :dzlqn"וקמץ ,"dzlqn

אין  אחרת, מנחה מסולת בקומץ נתערב שאם חברתה, מסולת ולא
כשרה. äöî÷ðהמנחה àHL äçðîa áøòúpL õîwä, עדיין – ÇÙÆÆÄÀÈÇÀÄÀÈÆÄÀÀÈ

øéè÷é àG הקומץ לגבי אלא הקטרה מצוות שאין  התערובת, את – ÇÀÄ
סולת  תהא קומץ בכל  שמא אפשר, אי  קמצים שני  ולקמוץ בלבד;

אחרת. øéè÷äממנחה íàå,התערובת כל את –,äöî÷pL Bæ ÀÄÄÀÄÆÄÀÀÈ
íéìòaì äúìò,המזבח על קומצה הוקטר  שהרי  –àHL Bæå ÈÀÈÇÀÈÄÀÆ

íéìòaì äúìò àG ,äöî÷ð נדבה מנחת ואין נקמצה, לא שהרי  – ÄÀÀÈÈÀÈÇÀÈÄ
תחתיה. אחרת מנחה להביא הבעלים חייבים הלכך קמיצה; בלי ניתרת

döî÷ áøòúð,מנחה של –äéøéLa,המנחה אותה של –Bà ÄÀÈÇËÀÈÄÀÈÆÈ
dzøáç ìL äéøéLaש אחר– מנחה כבר ,ל  שנקמצה øéè÷éת àG ÄÀÈÆÈÆÂÆÀÈÇÀÄ

לאכילה, העומדים השיירים את להקטיר  שאסור  התערובת, את –

יא יא יא יא ):):):):שנאמר  ב ב ב ב ,,,, כל((((ויקראויקראויקראויקרא ודרשו: לה'", אשה ממנו  תקטירו "לא
לאשים dl'),שממנו  dy` epnn didy xac lk), תקטירו בבל  הוא הרי

לאשים. הקומץ מהם היה המנחה שיירי  øéè÷äוהרי  íàå אם – ÀÄÄÀÄ
התערובת, את והקטיר  íéìòaìעבר  äúìò להביא חייבים ואינם – ÈÀÈÇÀÈÄ

שהביאו . מנחתם של  קומצה הוקטר  שהרי  אחרת, õîwäמנחה àîèðÄÀÈÇÙÆ
Báéø÷äå,המזבח על –ävøî õévä בו שכתוב לח לח לח לח ):):):):– כח כח כח כח ,,,, ((((שמותשמותשמותשמות ÀÄÀÄÇÄÀÇÆ

מכאן  ודרשו הקדשים", עוון את אהרן  ונשא אהרן מצח על "והיה
של האימורים נטמאו  שאם דהיינו טומאה, עוון  על מרצה שהציץ

הקרבן  שיהא מרצה הציץ והקטירם, המנחה של הקומץ או זבחים
אבל  שחזרàöéכשר. אף ביוצא, ונפסל לעזרה מחוץ הקומץ – ÈÈ

המזבח,Báéø÷äåוהכניסו , על  –ävøî õévä ïéà והקרבן – ÀÄÀÄÅÇÄÀÇÆ
àîhäפסול , ìò ävøî õéväL, לעיל שבארנו כמו  –Bðéàå ÆÇÄÀÇÆÇÇÈÅÀÅ

àöBiä ìò ävøîצד יש  שבטומאה לפי  הטעם, מבואר  בגמרא – ÀÇÆÇÇÅ

ציבור שקרבן כלומר  בציבור, איסורה) (מכלל  מכללה שהותרה קל ,

תמיד  בקרבן שכתוב לפי  הטומאה, את בבבב):):):):דוחה כח כח כח כח ,,,, "להקריב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
כתוב ובציץ בטומאה; ואפילו "במועדו" ודורשים: במועדו", ((((שמות שמות שמות שמות לי 

לחלחלחלח):):):): שאין כח כח כח כח ,,,, ומשמעו , ה'", לפני להם לרצון  תמיד  מצחו  על "והיה
אחר  במקום ה' לפני  לרצון  שהוא בדבר  אלא מרצה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););הציץ

היוצא. על  מרצה ואינו הטמא על  מרצה שהציץ למדו , מכאן
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שבשרו בזבח אליעזר  ורבי יהושע רבי נחלקו א) עז , (פסחים בגמרא בברייתא
סובר: יהושע שרבי הדם, זריקת לפני  אבד  או  mcנטמא oi` xya oi` m` הדם (אין

סובר: אליעזר  ורבי הדם)mcנזרק), את xya.(זורקים oi`y it lr s` באה משנתנו 
הם  המנחה שיירי שכן  במנחה, הם חולקים כך בזבח שחולקים שכשם להשמיע,

הדם. כמו  הוא והקומץ הזבח, כבשר 

äéøéL eàîèðאו המנחה, של –,äéøéL eôøNðאוäéøéL eãáà ÄÀÀÀÈÆÈÄÀÀÀÈÆÈÈÀÀÈÆÈ
הקומץ, הקטרת לפני  –øæòéìà éaø úcîk בקרבן כשיטתו  – ÀÄÇÇÄÁÄÆÆ

כאן אף בשר, שאין  פי  על אף דם שאומר : המנחה äøLkבהמה, – ÀÅÈ
שיירים. שאין פי  על אף קומצה, òLBäéלהקטיר  éaø úcîëe– ÀÄÇÇÄÀËÇ

דם, אין  בשר  אין אם בהמה: בקרבן האומר  יהושע, רבי שיטת וכפי 

כאן  שיירים,äìeñtאף ואין  שהואיל  קומצה, להקריב המנחה – ÀÈ
הקומץ. את מקטירים ryedi.אין  iaxk dklde או נטמאו לא אם ברם,

אב  שלא או נשרפו  מודה שלא יהושע רבי אף שייריה מקצת אלא דו 
קומצה להקטיר המנחה xnba`).שכשרה ax zrc)úøL éìëa àHLÆÄÀÄÈÅ

הקטרתו, קודם שרת בכלי הקומץ את נתן לא אם –äìeñt– ÀÈ
øéLëîהמנחה. ïBòîL éaøקידוש אין  שלדעתו  המנחה, את – ÇÄÄÀÇÀÄ

בכלי כולה המנחה את קידש  לא אם ברם, מעכב. שרת בכלי הקומץ

פסולה. הכל לדברי שקמצה, קודם íéîòtשרת döî÷ øéè÷ä– ÄÀÄËÀÈÇÂÇÄ
אחרת, בפעם וחציו אחת בפעם חציו לחצאים, –äøLkדהיינו ÀÅÈ

משני פחות קומץ ואין  שהואיל  לחצאים, שהקטירו ודווקא המנחה.
ארבע  או בשלוש הקטירו אם אבל הקטרה, בכל כזית נמצא כזיתים,

שאין  המנחה, פסולה הקטרה, בכל מכזית פחות שנמצא פעמים,
מכזית. בפחות הקטרה
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‰õîwä–Baø úà ákòî Bèeòî.ïBøOòä–à ákòî BèeòîBaø ú.ïéiä–Baø úà ákòî Bèeòî.ïîMä– ©Ÿ¤¦§©¥¤ª¨¦¨¦§©¥¤ª©©¦¦§©¥¤ª©¤¤
Baø úà ákòî Bèeòî.äæ úà äæ ïéákòî ïîMäå úìqä.äæ úà äæ ïéákòî äðBáläå õîwä. ¦§©¥¤ª©Ÿ¤§©¤¤§©§¦¤¤¤©Ÿ¤§©§¨§©§¦¤¤¤

Âäæ úà äæ ïéákòî íéøetkä íBé éøéòN éðL.k éðLäæ úà äæ ïéákòî úøöò éNá.úBákòî úBlç ézLBæ §¥§¦¥©¦¦§©§¦¤¤¤§¥¦§¥£¤¤§©§¦¤¤¤§¥©§©§
Bæ úà.íéøãñ éðLäæ úà äæ ïéákòî.äæ ïéákòî ïékæá éðLäæ úà.äæ úà äæ ïéákòî ïékæaäå íéøãqä.éðL ¤§¥§¨¦§©§¦¤¤¤§¥¨¦¦§©§¦¤¤¤©§¨¦§©¨¦¦§©§¦¤¤¤§¥

øéæpaL íéðéî,GLäøtaL äL,äãBzaL äòaøà,áìelaL äòaøà,òøönaL äòaøà–äæ úà äæ ïéákòî.òáL ¦¦¤©¨¦§¨¤©¨¨©§¨¨¤©¨©§¨¨¤©¨©§¨¨¤©§Ÿ̈§©§¦¤¤¤¤©
Bæ úà Bæ úBákòî äøtaL úBéfä.íécaä ïéa ìL úBéfä òáL,úëøtä ìòLå,áäfä çaæî ìòLå–Bæ úBákòî ©¨¤©¨¨§©§¤¤©©¨¤¥©©¦§¤©©¨Ÿ¤§¤©¦§©©¨¨§©§

Bæ úà. ¤

:ù"øë äëìä ïéàå .ïéîé àìà åðéà äðåäëå òáöà øîàðù íå÷î ìëå ,åòáöàá úàèçä íãî.minrt dvnew xihwdíòôá õîå÷ éöçå úçà íòôá õîå÷ éöç
íà ìáà ,äøùë êëéôìå úéæëî úåçôá äøè÷ä ïéàù àöîð íéîòô éúùì äéì âéìô éëå íéúéæ éðùî úåçô õîå÷ ïéàã ,àì åúå íéîòô è÷ð à÷åãå .úøçà

:äìåñô ,úéæëî äúåçô äøè÷ä åäì ãéáòã ,íéîòô òáøàì åà ùìùì ä÷ìéç
dddd.eaex z` akrn eherin:åöîå÷ àìî àðîçø øîàã ,ìåñô àåäù ìë øñç íàù.oexyrd:äìåñô àåäù ìë åìéôà ïåøùòî äúåçô àéäù äçðî.oiid

:ïîù ãçà âåì àåäù äáãð úçðîì ïéá ,ïééä øåòéùë àåäù íéëñð úçðîì ïéá ïîùä ïëå .ùáëì ïéää úéòéáøå ,ìéàì ïéää úéùéìùå ,øôì ïéää éöçzleqd
.onyde:äçðî ìù.df z` df miakrnáéúëã('á íù):äðîùîå äùøâî.df z` df miakrn dpealde unewdáéúëã('å íù)'åâå åöîå÷á åðîî íéøäå

:äúðåáì ìë ìò
eeee.mixetikd mei ixiry ipy:ìæàæòì çìúùîä øéòùå 'äì ìøåâä åéìò äìò øùà øéòùä.zxvr iyak ipyéúù ìò äáåç íéàáù íéîìù éùáë éðù

:íçìä.zelg izy:úøöò ìù íçìä éúù.mixcq ipye:úëøòî ìëì úåìç ùù ,íéðôä íçì ìù úåëøòî éúù.oikifa ipy,äðåáìä ïäáù úåôë éúù
:úåëøòîä éúù ìò íéðåúðå.df z` df oiakrn oikifade mixcqdïéà íàå .äðåáì ìù ïéëéæáä úà åá ïúé àì ïçìùä ìò íçì ìù úåëøòî ïéà íàù

:íçìä úà ïúé àì ïéëéæá.xifpay mipin ipy:úåöî é÷é÷øå úåöî úåìç.dnec` dxtay dylye:úòìåú éðùå áåæàå æøà õò.dcezay drax`äòáøà
:õîç íçì úåìçå ,úëáøåî úìåñå ,úåöî é÷é÷øå ,úåöî úåìç ,äãåú éîìù ìò íéàéáîù íçì ìù íéðéî.alelay drax`íà .äáøòå ñãä âåøúàå áìåì

ìèðå íéðéîä ïî ãçà øñç íà ìáà .ãâà êéøö ïéà áìåì ïì àîéé÷ã ,àöé íéáøòä ïéá ãçàå úéøçùá ïäî ãçà ìèåðù ô"òà åìåë íåéä ìëá ïúòáøà ìèåð
:ììë äåöî íéé÷ àì ,äùìùä ìë.rxevnay drax`:äéçä øåôöäå úòìåú éðùå áåæàå æøà õò.dxtay zeifd rayáéúëã .äîåãà(è"é øáãîá)äæäå

:íéîòô òáù äîãî ãòåî ìäåà éðô çëåð ìà.micad oia ly zeifd rayáéúëã .íéøåôéëä íåéá(æ"é àø÷éå):íéîòô òáù äæé úøåôëä éðôìåzkextd lrye
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Baø úà ákòî Bèeòî ,õîwä,פסול שהוא כל  חסר  שאם – ÇÙÆÄÀÇÅÆË
בתורה: פעמיים evnew"שכתוב `ln",(,(,(,( יב יב יב יב ה ה ה ה ,,,, שם שם שם שם  בבבב;;;; בבבב,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

לעכב. ואחד למצוה סולת,ïBøOòäאחד  –úà ákòî Bèeòî ÈÄÈÄÀÇÅÆ
Baø,שהוא בכל אפילו סולת מעישרון פחותה שהיא מנחה שכל  – Ë

שכתוב ב ב ב ב ):):):):פסולה, בבבב,,,, המנחה "dzlqn",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שאם מכאן, ודרשו 

פסולה. מסולתה שהוא כל  הקרבן ,ïéiäחסרה עם הבאים לנסכים – ÇÇÄ
לכבש , ההין  ורביעית לאיל , ושלישית לפר , ההין òîחצי  Bèeòîák ÄÀÇÅ

Baø úà בפרשת שכתוב לנסכים, פסול  לשיעורו , שהוא כל חסר  אם – ÆË
""""נסכים יאיאיאיא):):):): טוטוטוטו,,,, או dkk((((במדבר במדבר במדבר במדבר  האחד  לאיל או האחד לשור  יעשה

ומשמעו  ממנו."dkk"לשה", פחות ולא לעיל  האמור  כשיעור –ïîMäÇÆÆ
ההין  ושלישית לפר ההין חצי היין, כשיעור  שהוא נסכים למנחת –
לוג  ששיעורו נדבה, למנחת השמן  וכן לכבש, ההין ורביעית לאיל 

לעישרון, Baøאחד  úà ákòî Bèeòî לשיעורו שהוא כל חסר אם – ÄÀÇÅÆË
ובמנחת  ביין , שבארנו כמו  "ככה", כתוב: נסכים במנחת שכן פסול,

כתוב בבבב):):):):נדבה בבבב,,,, הראוי."dpnyne"((((ויקראויקראויקראויקרא בשיעור שלה מהשמן  –
ïîMäå úìqä,מנחה של –äæ úà äæ ïéákòîחסר שאם – ÇÙÆÀÇÆÆÀÇÀÄÆÆÆ

נדבה במנחת שכתוב פסולה, המנחה מהם, "dzlqn((((שם שם שם שם ):):):):אחד 
,"dpnyne העומר במנחת גם טז טז טז טז ):):):):וכן שם שם שם שם ,,,, dpnyne"((((שםשםשםשם dyxbn" סולת)

שמעכבים  ללמד , בא זה הרי  פעמיים, שכתוב וכיון הם), אחד ענין  וגרש 
זה. את äæזה úà äæ ïéákòî äðBáläå õîwä המנחה שאין – ÇÙÆÀÇÀÈÀÇÀÄÆÆÆ

שכתוב שניהם, את שמקטירים עד בבבב):):):):כשרה בבבב,,,, dzpeal",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  lk lr"
עוד  ח ח ח ח ):):):):((((שם שם שם שם וכתוב dpeald",וווו,,,, lk z`e"לעכב הכתוב עליו  ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שנה
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זה. את זה המעכבים נוספים דברים משנתנו  מונה הקודמת המשנה אגב

íéøetkä íBé éøéòN éðLשכתוב כמו ה ה ה ה ----ח ח ח ח ):):):):– טז טז טז טז ,,,, "ומאת ((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÅÀÄÅÇÄÄ
השעירים, שני  את ולקח לחטאת... עזים שעירי  שני  יקח ישראל בני  עדת

גורל גורלות, השעירים שני על אהרן ונתן  ה'... לפני אותם והעמיד 

אלו שעירים שני  לעזאזל ", אחד וגורל לה' úàאחד äæ ïéákòîÀÇÀÄÆÆ
äæ.זה בלא זה להביא יכולים שאין –úøöò éNák éðL הבאים – ÆÀÅÄÀÅÂÆÆ

השבועות, בחג הלחם שתי  äæעם úà äæ ïéákòî יכולים שאין  – ÀÇÀÄÆÆÆ
אחד . כבש  úBlçלהביא ézL,הכבשים עם הבאות הלחם שתי  – ÀÅÇ

Bæ úà Bæ úBákòî.אחת חלה מביאים שאין  –íéøãñ éðL– ÀÇÀÆÀÅÀÈÄ
מערכת, לכל חלות שש  הפנים, לחם של  המערכות äæשתי ïéákòîÀÇÀÄÆ

äæ úà,אחת מערכת לסדר יכולים שאין  –ïékæá éðL,לבונה של  – ÆÆÀÅÈÄÄ
הפנים, לחם על äæהנתונים úà äæ ïéákòîבלבד אחד שבזיך – ÀÇÀÄÆÆÆ

כשר. äæאינו  úà äæ ïéákòî ïékæaäå íéøãqä אין שאם – ÇÀÈÄÀÇÈÄÄÀÇÀÄÆÆÆ
הבזיכים את שם יתנו לא השולחן  על  הפנים לחם של שלהסדרים

הלחם. את יתנו לא בזיכים אין ואם øéæpaLלבונה, íéðéî éðL– ÀÅÄÄÆÇÈÄ
מלאת  ביום מביא שהנזיר מצות, ורקיקי מצות חלות לחם: מיני שני 

נזרו טו טו טו טו ););););ימי  וווו,,,, GLäøtaL((((במדברבמדברבמדברבמדבר äL ואזוב ארז  עץ האדומה: – ÀÈÆÇÈÈ
תולעת; äãBzaLושני äòaøà,מצות חלות לחם: מיני  ארבעה – ÇÀÈÈÆÇÈ

חמץ; לחם וחלות מורבכת, וסולת מצות, áìelaLורקיקי  äòaøàÇÀÈÈÆÇÈ
וערבה, הדס אתרוג, לולב, המינים: ארבעת –òøönaL äòaøàÇÀÈÈÆÇÀÙÈ
אלו  כל  וצפרים; תולעת שני אזוב, ארז , עץ –äæ úà äæ ïéákòîÀÇÀÄÆÆÆ

למצוותם; ראויים אינם המינים, אחד בהם חסר  שאם –úBéfä òáLÆÇÇÈ
äøtaLבה שכתוב כמו  האדומה, דדדד):):):):– יט יט יט יט ,,,, נוכח ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אל "והזה ÆÇÈÈ

מדמה מועד  אוהל  minrtפני ray,"Bæ úà Bæ úBákòî שאם – ÀÇÀÆ
כלום. עשה לא מהן  אחת íécaäחיסר ïéa ìL úBéfä òáL– ÆÇÇÈÆÅÇÇÄ

שכתוב כמו  הכיפורים, ידידידיד):):):):ביום טז טז טז טז ,,,, שבע ((((ויקראויקראויקראויקרא יזה הכפורת "ולפני
áäfäפעמים", çaæî ìòLå ,úëøtä ìòLåשל ושעיר  בפר – ÀÆÇÇÈÙÆÀÆÇÄÀÇÇÈÈ

ובשעירי ציבור , של דבר העלם ובפר המשיח, כהן ובפר  הכיפורים, יום
הזיות  שבע טעונים אלו שכל  זרה, עבודה ועלשגגת הפרוכת על

בזבחים כמבואר הזהב, אאאא----בבבב),),),),מזבח Bæ((((ה ה ה ה ,,,, úà Bæ úBákòî שאם – ÀÇÀÆ
קרנות  ארבע שעל  מתנות לארבע הדין והוא כיפר. לא מהן , אחת חיסר

ששנינו כמו  זו, את זו  שמעכבות הזהב, מהן ((((שם שם שם שם ):):):):מזבח אחת "מתנה
מעכבת".
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Êäæ úà äæ ïéákòî äøBðî éð÷ äòáL.äæ úà äæ ïéákòî äéúBøð äòáL.úà Bæ úBákòî äæeænaL úBiLøô ézL ¦§¨§¥§¨§©§¦¤¤¤¦§¨¥¤¨§©§¦¤¤¤§¥¨¨¦¤©§¨§©§¤
Bæ;ïákòî ãçà áúk elôàå.Bæ úà Bæ úBákòî ïélôzaL úBiLøt òaøà;ïákòî ãçà áúk elôàå.úBiöéö òaøà ©£¦§¨¤¨§©§¨©§©¨¨¦¤©§¦¦§©§¤©£¦§¨¤¨§©§¨©§©¦¦

Bæ úà Bæ úBákòî,úçà äåöî ïzòaøàL.ìàòîLé éaøøîBà:úBöî òaøà ïzòaøà. §©§¤¤©§©§¨¦§¨©©©¦¦§¨¥¥©§©§¨©§©¦§
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡ïálä úà úákòî dðéà úìëzä,úìëzä úà ákòî Bðéà ïáläå.Làø ìL úákòî dðéà ãé ìL älôz,ìLå ©§¥¤¥¨§©¤¤¤©¨¨§©¨¨¥§©¥¤©§¥¤§¦¨¤¨¥¨§©¤¤¤Ÿ§¤
ãé ìL úákòî dðéà Làø.ïéiä úà ïéákòî íðéà ïîMäå úìqä,ïákòî ïéiä àGå.ïBöéçä çaæî ìòL úBðznä Ÿ¥¨§©¤¤¤¨©Ÿ¤§©¤¤¥¨§©§¦¤©©¦§©©¦§©§¨©©¨¤©¦§¥©©¦

Bæ úà Bæ úBákòî ïðéà. ¥¨§©§¤
·äæ úà äæ ïéákòî ïðéà íéNákäå íéìéàäå íéøtä.ïBòîL éaøøîBà:íéaøî íéøt íäì eéä íà,íäì eéä àGå ©¨¦§¨¥¦§©§¨¦¥¨§©§¦¤¤¤©¦¦§¥¦¨¨¤¨¦§ª¦§¨¨¤

.adfd gafn lryeáäæä çáæî ìòå úëåøôä ìò äéæä íéðåòè åìà ìëù .äøæ äãáåò éøéòùå øåáö ìù øáã íìòä øôáå çéùî ïäë øôáå íéøåôéëä íåéá
áéúëã àø÷î åäì ïðéáøî äøæ äãåáò éøéòùå .úåî éøçàáå àø÷éå úùøôá ùøåôîù åîë('ã íù)øôì .úàèçä øôì äùò øùàë øôì äùòåïäë øô äæ ,

:äðùîá åøëæåä àìù éô ìò óà ,åæ úà åæ úåáëòî éîð áäæä çáæî ìòù úåðø÷ òáøà ìòù úåðúî òáøàå .äøæ äãáåò éøéòù åìà ,úàèçä .çéùî
ffff.dxepn ipw drayáéúëãë(ä"ë úåîù):äøåðî éð÷ äòáù éøä ,éòöîàä äð÷äå ,äéãöî íéàöåé íéð÷ äùùå.dfefnay zeiyxt izyíà äéäå òîù

:òåîù.oakrn cg` azk elit`e:äøåú øôñáå ïéìéôúáå äæåæîá ìåñô äúëìäë ìéåâ úô÷åî äðéàå äúøáçì ä÷åáã àéäù úçà úåà åìéôàzeiyxt rax`
.oilitzay:òåîù íà äéäå òîù êàéáé éë äéäå ùã÷.ef z` ef zeakrnäìôúá ïéá ,åîöò éðôá óì÷á äùøôå äùøô ìë ïéáúåëù ùàø ìù äìôúá ïéá

:ãçà óì÷á íéáåúë ïúòáøà ìëù ãé ìù.zevn rax` ozrax`:ìàòîùé éáøë äëìä ïéàå åæ úà åæ úåáëòî ïéàå
c`̀̀̀.oald z` zakrn dpi` zlkzd,ïáì ìù íéèåç äùìùå úìëú ìù ãçà èåç åà ,ïáì ìù ïéèåç éðùå úìëú ìù ïéèåç éðù úúì äåöîã â"òà

:àöé ,ïáì ìù ïúòáøà åà úìëú ìù ïúòáøà ïúð íàå ,äæ úà áëòî äæ ïéà éëä åìéôà.y`x ly zakrn dpi` ci ly dltzïäéúùù à÷åã ,áúë í"áîø
,àúëìäë àìã äæå .ãéîú úçà ìò êåîñéå äòèé àîù ïðéøæâ ,úøçàä àöîéù ãò úçàä çéðé àì ,ïäî úçà àìà åìöà äéåöî ïéà íà ìáà ,åìöà ïééåöî

àøîâá éëä øîàã ïàîã[à"ò ã"î úåçðî]ïéá ,äëìäå .äéîúá ,ãéáòì àì éîð äåöî àãç úåöî éúøú äéì úéìã ïàî àìàå åì åù÷äù äî çëî äéá øãä
äëìä éúåáø ìë åøåä ïëå ,åæ úà åæ úåáëòî ïðéà åìöà ïééåöî ïéàù ïéá åìöà ïééåöî ïäéðùù:äùòîì.onyde zleqd:íéëñð úçðî ìùz` oiakrn oi`

.oiid:åëñðî ïîùå úìåñ àìá ïééä úà åàéáä íàù íéëñð ìù.oevigd gafn ly zepznde:úàèç ìù úåðúî òáøà ïåâë.ef z` ef zeakrn oi`íàù
áéúëã .øôéë úçà àìà ïúð àì(á"é íéøáã):òîùî úçà äëéôù ,êôùé êéçáæ íãå

aaaa.miyakde mili`de mixtd,íéðù íéìéàå ãçà ø÷á ïá øôå äðù éðá íéîéîú íéùáë úòáù íçìä ìò íúáø÷äå íéðäëä ìà øåîà úùøôá éáéúëã êðä
,úøöò ìù íçìä éúù íò íéàáämiakrn mpi`íéøô [éðù] ïéàù .ñçðô úùøôá íéáåúëä úøöò ìù íéôñåî ìù íéùáë äòáùå ãçà ìéàå íéðù íéøôä
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זה. את זה המעכבים בדברים ממשיכה זו  משנה

äøBðî éð÷ äòáL,המקדש מנורת של  –äæ úà äæ ïéákòî– ÄÀÈÀÅÀÈÀÇÀÄÆÆÆ
למצוותה. ראויה אינה אחד , קנה חסרה המנורה äéúBøðשאם äòáLÄÀÈÅÆÈ

äæ úà äæ ïéákòî ובו בזך , כעין  נר היה וקנה קנה כל בראש – ÀÇÀÄÆÆÆ
הנרות, משבעת אחד נר היה חסר  ואם והפתילות, השמן נותנים היו 

פסולה. äæeænaLהמנורה úBiLøô ézL"שמע" פרשת ((((דברים דברים דברים דברים – ÀÅÈÈÄÆÇÀÈ
דדדד----טטטט),),),), שמוע"וווו,,,, אם "והיה יגיגיגיג----כאכאכאכא),),),),ופרשת יא יא יא יא ,,,, úà((((שםשםשםשם Bæ úBákòîÀÇÀÆ

Bæ.פסולה המזוזה אחת, פרשה אלא בה היתה לא שאם –elôàåÇÂÄ
ïákòî ãçà áúk מעכבת כהלכתה שאינה אחת אות כתיבת – ÀÈÆÈÀÇÀÈ

המזוזה. כל את ïélôzaLופוסלת úBiLøt òaøàקדש" פרשת – ÇÀÇÈÈÄÆÇÀÄÄ
בכור" כל  אאאא----יייי),),),),לי  יגיגיגיג,,,, יביאך"((((שמותשמותשמותשמות כי  "והיה יא יא יא יא ----טז טז טז טז ),),),),פרשת שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

שמוע", אם "והיה ופרשת "שמע", Bæפרשת úà Bæ úBákòî– ÀÇÀÆ
פסולים. התפילין  אחת, פרשה חסרה ïákòîשאם ãçà áúk elôàåÇÂÄÀÈÆÈÀÇÀÈ

התפילין . את ופוסלת מעכבת כהלכה כתובה שאינה אחת אות –

úBiöéö òaøà, הבגד כנפות ארבע על –,Bæ úà Bæ úBákòî ÇÀÇÄÄÀÇÀÆ
úçà äåöî ïzòaøàL,הבגד מכנפות באחת ציציות אין  ואם – ÆÇÀÇÀÈÄÀÈÇÇ
ציצית. מצוות מקיים òaøàאינו  ïzòaøà :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÇÀÇÀÈÇÀÇ

úBöîבשלוש אלא ציציות אין אם שאף זו, את זו מעכבות ואינן – ÄÀ
ציצית. מצוות בזה מקיים הריהו הבגד , l`rnyi.כנפות iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i
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משנתנו – זה. את זה מעכבים שאינם דברים ומונה עכוב, בענין לדון מוסיף פרקנו 
הציציות. ארבע בדין  שסיימה הקודמת למשנה כהמשך הציצית, חוטי  בענין  פותחת

úà ákòî Bðéà ïáläå ,ïálä úà úákòî dðéà úìëzäÇÀÅÆÅÈÀÇÆÆÆÇÈÈÀÇÈÈÅÀÇÅÆ
úìëzäבתורה כתוב לחלחלחלח):):):):– טוטוטוטו,,,, פתיל((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הכנף ציצית על  "ונתנו ÇÀÅÆ

כתוב וכן יביביביב):):):):תכלת", כב כב כב כב ,,,, כנפות ((((דבריםדבריםדבריםדברים ארבע על  לך  תעשה "גדילים

חוטים  ארבעה כנף בכל  לתת שמצוה למדו, אלו מפסוקים כסותך ";
)"licb";חוטים משני  בפחות גדיל לעשות אפשר  שאי  שניים, –

"milicb". לבן של  והשאר תכלת של שניים או אחד חוט ארבעה), –
לעכב, לא אבל למצוה, אלא הדברים נאמרו  שלא ללמד , באה משנתנו 

ידי יצא תכלת של  כולם או לבן  של החוטים כל  נתן  שאם דהיינו
dðéàחובתו. Làø ìLå ,Làø ìL úákòî dðéà ãé ìL älôzÀÄÈÆÈÅÈÀÇÆÆÆÙÀÆÙÅÈ

ãé ìL úákòî שלא ומי  לעצמה, וזו  לעצמה זו  הן , מצוות ששתי  – ÀÇÆÆÆÈ
מצוותה את קיים אחת תפילה אלא oeylnהניח cigiÐ "dlitz")

.(oiltzl Ð "zethehl" mebxz ;"oilitz"ïîMäå úìqä במנחת – ÇÙÆÀÇÆÆ
ïéiäנסכים, úà ïéákòî íðéà, ושמן סולת בלא יין הביאו שאם – ÅÈÀÇÀÄÆÇÇÄ

המזבח, על אותו  ïákòîמנסכים ïéiä àGå, והשמן הסולת את – ÀÇÇÄÀÇÀÈ
המזבח. על  אותם מקריבים יין, בלא ושמן  סולת הביאו úBðznäÇÇÈשאם

ïBöéçä çaæî ìòL או דם של מתנות ארבע הטעונים בזבחים – ÆÇÄÀÅÇÇÄ
בזבחים כמבואר ארבע, שהן מתנות גגגג----ז ז ז ז ),),),),שתי  Bæ((((ה ה ה ה ,,,, úBákòî ïðéàÅÈÀÇÀ

Bæ úà במסכת ששנינו כמו  כיפר, אחת מתנה אלא נתן לא שאם – Æ
שם). (עיין  א משנה ד פרק זבחים
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äæ úà äæ ïéákòî ïðéà íéNákäå íéìéàäå íéøtäשני – ÇÈÄÀÈÅÄÀÇÀÈÄÅÈÀÇÀÄÆÆÆ
השבועות: בחג להביא חייבים עולה קרבנות של  עולות `.סוגים

ציבור ), שלמי  זבחי שהם הכבשים שני (מלבד  הלחם שתי  עם הבאות
אמור בפרשת שכתוב """"כמו  יחיחיחיח):):):): כגכגכגכג,,,, mgld((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  lr mzaxwde שבעת

לה'". עולה יהיו  שנים, ואילים אחד  בקר  בן  ופר עולות a.כבשים...
פנחס בפרשת שכתוב כמו החג, של המוסף כקרבנות ((((במדבר במדבר במדבר במדבר הבאות

כזכזכזכז):):):): אח כחכחכחכח,,,, איל שנים בקר  בני פרים עולה... שבעה "והקרבתם ד 
ועולת  הלחם שתי  עם הבאות שהעולות ללמד , משנתנו  ובאה כבשים";

אלו  את אלו מעכבות אינן  את ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),המוסף להביא שאפשר  דהיינו 
הלחם. שתי  עולות בלי המוספים ואת המוספים, בלי הלחם שתי  עולות

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt zegpn zkqn

íéëñð–åéëñðe ãçà øt eàéáé,ïéëñð àGa ïlk eáø÷é àGå. §¨¦¨¦©¤¨§¨¨§¦§§ª¨§§¨¦
‚íçlä úà ïéákòî ïðéà øéòOäå íéNákäå íéìéàäå øtä,ïákòî íçlä àGå.íéNákä úà ákòî íçlä, ©¨§¨¥¦§©§¨¦§©¨¦¥¨§©§¦¤©¤¤§©¤¤§©§¨©¤¤§©¥¤©§¨¦

íçlä úà ïéákòî ïðéà íéNákäå;éøácàáé÷ò éaø.øîàñpð ïa ïBòîL:éë àG,úà ïéákòî íéNákä àlà §©§¨¦¥¨§©§¦¤©¤¤¦§¥©¦£¦¨¨©¦§¤©¨¦¤¨©§¨¦§©§¦¤
íçlä,íéNákä úà ákòî Bðéà íçläå;eðéöî ïkL,ìàøNé eéäLkäðL íéòaøà øaãna,àGa íéNák eáø÷ ©¤¤§©¤¤¥§©¥¤©§¨¦¤¥¨¦§¤¨¦§¨¥©¦§¨©§¨¦¨¨¨§§¨¦§
íçì,ïàk óà,íçì àGa íéNák eáø÷é.øîàïBòîL éaø:éøáãk äëìäñpð ïa,åéøáãk íòhä ïéà ìáà;ìkL ¤¤©¨¦§§§¨¦§¤¤¨©©¦¦§£¨¨§¦§¥¤©¨£¨¥©©©¦§¨¨¤¨

íéãe÷tä Lîeça øeîàä–øaãna áø÷,íéðäk úøBúa øeîàä ìëå–øaãna áø÷ àG,õøàì eàaMî–eáø÷ ¨¨§©©§¦¨©©¦§¨§¨¨¨§©Ÿ£¦¨©©¦§¨¦¤¨¨¨¤¨§
elàå elà.øîBà éðà äî éðtîe:íçì àGa íéNák eáø÷é?íçì àGa ïîöò úà ïéøézî íéNákäL;àGa íçì ¥¨¥¦§¥¨£¦¥¦§§§¨¦§¤¤¤©§¨¦©¦¦¤©§¨§¤¤¤¤§

íéNák,epøézé éî éì ïéà. §¨¦¥¦¦©¦¤
„íéôñenä úà ïéákòî ïðéà ïéãéîzä,íéãéîzä úà ïéákòî íéôñenä àGå,äæ úà äæ ïéákòî íéôñenä àGå. ©§¦¦¥¨§©§¦¤©¨¦§©¨¦§©§¦¤©§¦¦§©¨¦§©§¦¤¤¤

ãçà ìéàä ïéáëòî ïéà íçìä éúù ìù íéìéà éðù ïëå .íéôñåî ìù íéøô éðù áëòî íçìä éúù ìù øôä àìå ,íçìä éúù ìù øôä ïéáëòî íéôñåî ìù
:åìà úà åìà ïéáëòî ïéà íéùáëä ïëå .íçìä éúù ìù íéìéàä éðù áëòî íéôñåî ìù ãçà ìéà àìå ,íéôñåî ìùmixt mdl eid m` xne` oerny iax

.oiaexnáéúëã àø÷î äì ÷éôîå .åéëñðå ãçà øô åàéáé ,íéëñð úåð÷ì íéîã íäì åéä àìå ,ïëøö éãë íéøô úåð÷ì éãë íéîã ,øîåìë(å"î ìà÷æçé)øôì äôéà
àìà ,ïåøùò éðù íéìéà úçðîå ïåøùò äùìù íéøô úçðî àìäå ,àéä úçà íéìéàå íéøô úãî éëå ,åãé âéùú øùàë íéùáëìå äçðî äùòé ìéàì äôéàå

'øë äëìä ïéàå .íúçðî àìá íéáåøî íéìéàå íéáåøî íéøô àéáäìî ,åì äéåàøä äãî ,åúôéà íò ãçà ìéà ãçà øô àéáäì áèåîù êòéãåäì:ïåòîù
bbbb.xiryde miyakde mili`de xtd:úàèç àåäù øéòùä ïî õåç ,úåìåò ïìåëå .íçìä ììâá íéàáä.mgld z` oiakrn oi`íçìä éúù åàéáä íàù

:ïéùãå÷î ,åììä úåðáø÷ä àìá úøöò ìù.miyakd z` akrn mgld:íçìä íò äôåðúì å÷÷æåäù íéîìùã íéùáë éðù ïä íéùáë êðäoi` miyakde
.mgld z` miakrn:íéùáëä íò íåàéáä åìéàë íéùåã÷ ïäå íçìä éúù íéàéáî íéùáë åàöîð àì íàù.mgl `la miyak eaxwíäì äéä àì éøäù

:ïîä àìà øáãîá íçì.qpp oa ixack dkld:íçìä úà íéáëòî íéùáëã.eixack mrhd oi` la`:àéä àìå íéîìùã íéùáë åáø÷ øáãîá øîåà àåäã
.micewtd ynega xen`d lky:øáãîá åáø÷ ,ñçðô úùøôá íéøåîàä íéôñåî úåðáø÷ ïåâë .øáãîá øôñá.k"za xen`d lkeàì .àø÷éå øôñá åðééäã

:øáãîá åáø÷ àì íéîìùã íéùáë éðùå íçìä ìòã äìåòã íéìéàå øôå íéùáë äòáù êðä ïåâë íéðäëä ìà øåîàá íéøåîàä íéùáë êðäå .øáãîá åáø÷
.epxizi in el oi` miyak `la mgl:ïåòîù 'øë äëìäå .íéùáë åáø÷éù ãò íéðäëì äìéëàá øúåî íçìä ïéàù

cccc.mitqend z` oiakrn opi` micinzdïéôñåî éòá éàå àùéøá áéø÷î ïéãéîú éòá éàã ,äæ úà äæ ïéáëòî ïéàã øîà÷ äîéã÷ ïéðòìã ùøôî àøîâá
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כלומר אלו, את אלו מעכבות שאינן עצמן, המוסף לעולות הדין  והוא

או  פרים, שני  כגון בלבד, שניים או אחד  מין אלא להם היו לא שאם
איל או וכבשים, פרים או ואיל , פרים או  כבשים, שבעה או  איל,

אלו  מעכבות הלחם שתי עולות ברם, להם. שיש  מה יקריבו  וכבשים,
אלו  טוב טוב טוב טוב ").").").").את יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות eéä((((עייןעייןעייןעיין íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÈ

íéëñð íäì eéä àGå ,íéaøî íéøt íäìכדי מעות להם היו – ÈÆÈÄÀËÄÀÈÈÆÀÈÄ
הנסכים  את לקנות ולא לקרבנותיהם להם הדרושים הפרים את לקנות

עמהם, àGaהבאים ïlk eáø÷é àGå ,åéëñðe ãçà øt eàéáéÈÄÇÆÈÀÈÈÀÄÀÀËÈÀ
ïéëñð להביא מאשר  ונסכיו מנחתו  עם אחד פר להביא שמוטב – ÀÈÄ

שמעון  שרבי  מבואר, בגמרא ונסכיהם. מנחתם בלא מרובים פרים
ברם, המקרא. מן  זה את oerny.למד iaxk dkld oi`
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øéòOäå íéNákäå íéìéàäå øtä עם השבועות בחג הבאים – ÇÈÀÈÅÄÀÇÀÈÄÀÇÈÄ
במשנה  שהזכרנו והכבשים, והאילים הפר  מלבד שכן הלחם, שתי

לחטאת  שעיר גם הלחם עם מביאים עולה, קרבנות שהם הקודמת,
יח יח יח יח ----יט יט יט יט ),),),), כגכגכגכג,,,, íçlä((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  úà ïéákòî ïðéàשתי הביאו  שאם – ÅÈÀÇÀÄÆÇÆÆ

מקודשים; הללו , הקרבנות בלא  ïákòîהלחם íçlä àGå– ÀÇÆÆÀÇÀÈ
הלחם. שתי  בלא הללו הקרבנות את להביא kòîשאפשר íçläá ÇÆÆÀÇÅ

íéNákä úà שמניפים שלמים, זבחי  עצרת, כבשי  שני היינו  – ÆÇÀÈÄ
שכתוב כמו  הלחם, שתי עם יטיטיטיט----ככככ):):):):אותם שםשםשםשם,,,, בני((((שם שם שם שם  כבשים "ושני

לפני תנופה הבכורים לחם על  אותם הכהן והניף שלמים; לזבח שנה

שתי בלי  קרבים שאינם ללמד , משנתנו  ובאה כבשים", שני על ה'
íçläהלחם. úà ïéákòî ïðéà íéNákäå נמצאו לא שאם – ÀÇÀÈÄÅÈÀÇÀÄÆÇÆÆ

הכבשים. בלי הלחם שתי יביאו  àáé÷òכבשים éaø éøác בגמרא – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
שכתוב טעמו , (eidi"קודש((((שם שם שם שם ):):):):מבואר  לכהן " לשון "eidi"לה' –

לחם. זה אומר: הוי  לכהן ? שכולו  דבר איזהו ïBòîLעיכוב), øîàÈÇÄÀ
éë àG :ñpð ïa,הדין כן  לא –úà ïéákòî íéNákä àlà ÆÇÈÄÆÈÇÀÈÄÀÇÀÄÆ

íçlä,הכבשים בלי  הלחם שתי  מביאים שאין  –Bðéà íçläå ÇÆÆÀÇÆÆÅ
íéNákä úà ákòî,הלחם בלי  עצרת כבשי את שמקריבים – ÀÇÅÆÇÀÈÄ

eáø÷ ,äðL íéòaøà øaãna ìàøNé eéäLk ,eðéöî ïkLÆÅÈÄÀÆÈÄÀÈÅÇÄÀÈÇÀÈÄÈÈÈÀ
íçì àGa íéNákשכתוב –"""" יז יז יז יז ):):):): שם שם שם שם ,,,, תביאו mkizeayenn((((שם שם שם שם  ÀÈÄÀÆÆ

ולא  לארץ משייכנסו משמעו: גם וכן  לארץ; מחוץ ולא תנופה", לחם

שלמה שלמה שלמה שלמה "),"),"),"),קודם íçì("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת àGa íéNák eáø÷é ,ïàk óà– ÇÈÄÀÀÀÈÄÀÆÆ
הכבשים. את מעכב הלחם אין במקדש  שאף למדים, øîàÈÇשנמצאנו 

ñpð ïa éøáãk äëìä :ïBòîL éaø שהכבשים את – מעכבים ÇÄÄÀÂÈÈÀÄÀÅÆÇÈ
הכבשים, את מעכב אינו הלחם אבל  åéøáãkהלחם íòhä ïéà ìáàÂÈÅÇÇÇÄÀÈÈ

והלא  לחם, בלא הכבשים שני קרבו  שבמדבר  משום הוא שטעמו –
כלל, אלו  כבשים קרבו  לא íéãe÷täבמדבר Lîeça øeîàä ìkLÆÈÈÈÀÇÇÀÄ

במניינם  פותח שהוא לפי  "פקודים", נקרא והוא במדבר, בחומש –

שכתוב כמו  ישראל , גגגג):):):):של  אאאא,,,, ומעלה...((((שםשםשםשם שנה עשרים ecwtz"מבן
לצבאותם", øaãnaאותם áø÷ האמורים המוספים שקרבנות היינו, – ÈÇÇÄÀÈ

במדבר , קרבו פינחס íéðäkבפרשת úøBúa øeîàä ìëåבחומש – ÀÈÈÈÀÇÙÂÄ
øaãnaויקרא, áø÷ àG בפרשת האמורים העצרת שקרבנות והיינו – ÈÇÇÄÀÈ

שמעון רבי של בידו  קבלה היתה שכך במדבר, קרבו  לא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););אמור

העוסקת  פרשה, אותה שבתחילת לפי  מבאר , ישראל" "תפארת ובעל

כתוב הלחם עם הבאים העצרת יייי):):):):בקרבנות כגכגכגכג,,,, תבואו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "כי 
כלל, עצרת כבשי קרבו לא שבמדבר ומכאן הארץ". eàaMîÄÆÈאל 

elàå elà eáø÷ ,õøàìבמדבר בחומש  האמורים המוספים גם – ÈÈÆÈÀÅÈÅ
ויקרא. בחומש  האמורים הקרבנות øîBà:וגם éðà äî éðtîeÄÀÅÈÂÄÅ

ïîöò úà ïéøézî íéNákäL ?íçì àGa íéNák eáø÷éÄÀÀÀÈÄÀÆÆÆÇÀÈÄÇÄÄÆÇÀÈ
íçì àGa באכילה בשרם את מתירה הכבשים אמורי  שהקטרת – ÀÆÆ

הלחם; את ואף éìלכוהנים, ïéà ,íéNák àGa íçì:גורסים (ויש  ÆÆÀÀÈÄÅÄ
el oi`(epøézé éî הלחם שתי שאין  הלחם, את שיתיר מי אין – ÄÇÄÆ

הכבשים. שיקרבו  עד לכהנים באכילה מותרות
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ïéãéîzä, התמיד קרבנות –íéôñenä úà ïéákòî ïðéà– ÇÀÄÄÅÈÀÇÀÄÆÇÈÄ
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Êäæ úà äæ ïéákòî äøBðî éð÷ äòáL.äæ úà äæ ïéákòî äéúBøð äòáL.úà Bæ úBákòî äæeænaL úBiLøô ézL ¦§¨§¥§¨§©§¦¤¤¤¦§¨¥¤¨§©§¦¤¤¤§¥¨¨¦¤©§¨§©§¤
Bæ;ïákòî ãçà áúk elôàå.Bæ úà Bæ úBákòî ïélôzaL úBiLøt òaøà;ïákòî ãçà áúk elôàå.úBiöéö òaøà ©£¦§¨¤¨§©§¨©§©¨¨¦¤©§¦¦§©§¤©£¦§¨¤¨§©§¨©§©¦¦

Bæ úà Bæ úBákòî,úçà äåöî ïzòaøàL.ìàòîLé éaøøîBà:úBöî òaøà ïzòaøà. §©§¤¤©§©§¨¦§¨©©©¦¦§¨¥¥©§©§¨©§©¦§
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡ïálä úà úákòî dðéà úìëzä,úìëzä úà ákòî Bðéà ïáläå.Làø ìL úákòî dðéà ãé ìL älôz,ìLå ©§¥¤¥¨§©¤¤¤©¨¨§©¨¨¥§©¥¤©§¥¤§¦¨¤¨¥¨§©¤¤¤Ÿ§¤
ãé ìL úákòî dðéà Làø.ïéiä úà ïéákòî íðéà ïîMäå úìqä,ïákòî ïéiä àGå.ïBöéçä çaæî ìòL úBðznä Ÿ¥¨§©¤¤¤¨©Ÿ¤§©¤¤¥¨§©§¦¤©©¦§©©¦§©§¨©©¨¤©¦§¥©©¦

Bæ úà Bæ úBákòî ïðéà. ¥¨§©§¤
·äæ úà äæ ïéákòî ïðéà íéNákäå íéìéàäå íéøtä.ïBòîL éaøøîBà:íéaøî íéøt íäì eéä íà,íäì eéä àGå ©¨¦§¨¥¦§©§¨¦¥¨§©§¦¤¤¤©¦¦§¥¦¨¨¤¨¦§ª¦§¨¨¤

.adfd gafn lryeáäæä çáæî ìòå úëåøôä ìò äéæä íéðåòè åìà ìëù .äøæ äãáåò éøéòùå øåáö ìù øáã íìòä øôáå çéùî ïäë øôáå íéøåôéëä íåéá
áéúëã àø÷î åäì ïðéáøî äøæ äãåáò éøéòùå .úåî éøçàáå àø÷éå úùøôá ùøåôîù åîë('ã íù)øôì .úàèçä øôì äùò øùàë øôì äùòåïäë øô äæ ,

:äðùîá åøëæåä àìù éô ìò óà ,åæ úà åæ úåáëòî éîð áäæä çáæî ìòù úåðø÷ òáøà ìòù úåðúî òáøàå .äøæ äãáåò éøéòù åìà ,úàèçä .çéùî
ffff.dxepn ipw drayáéúëãë(ä"ë úåîù):äøåðî éð÷ äòáù éøä ,éòöîàä äð÷äå ,äéãöî íéàöåé íéð÷ äùùå.dfefnay zeiyxt izyíà äéäå òîù

:òåîù.oakrn cg` azk elit`e:äøåú øôñáå ïéìéôúáå äæåæîá ìåñô äúëìäë ìéåâ úô÷åî äðéàå äúøáçì ä÷åáã àéäù úçà úåà åìéôàzeiyxt rax`
.oilitzay:òåîù íà äéäå òîù êàéáé éë äéäå ùã÷.ef z` ef zeakrnäìôúá ïéá ,åîöò éðôá óì÷á äùøôå äùøô ìë ïéáúåëù ùàø ìù äìôúá ïéá

:ãçà óì÷á íéáåúë ïúòáøà ìëù ãé ìù.zevn rax` ozrax`:ìàòîùé éáøë äëìä ïéàå åæ úà åæ úåáëòî ïéàå
c`̀̀̀.oald z` zakrn dpi` zlkzd,ïáì ìù íéèåç äùìùå úìëú ìù ãçà èåç åà ,ïáì ìù ïéèåç éðùå úìëú ìù ïéèåç éðù úúì äåöîã â"òà

:àöé ,ïáì ìù ïúòáøà åà úìëú ìù ïúòáøà ïúð íàå ,äæ úà áëòî äæ ïéà éëä åìéôà.y`x ly zakrn dpi` ci ly dltzïäéúùù à÷åã ,áúë í"áîø
,àúëìäë àìã äæå .ãéîú úçà ìò êåîñéå äòèé àîù ïðéøæâ ,úøçàä àöîéù ãò úçàä çéðé àì ,ïäî úçà àìà åìöà äéåöî ïéà íà ìáà ,åìöà ïééåöî

àøîâá éëä øîàã ïàîã[à"ò ã"î úåçðî]ïéá ,äëìäå .äéîúá ,ãéáòì àì éîð äåöî àãç úåöî éúøú äéì úéìã ïàî àìàå åì åù÷äù äî çëî äéá øãä
äëìä éúåáø ìë åøåä ïëå ,åæ úà åæ úåáëòî ïðéà åìöà ïééåöî ïéàù ïéá åìöà ïééåöî ïäéðùù:äùòîì.onyde zleqd:íéëñð úçðî ìùz` oiakrn oi`

.oiid:åëñðî ïîùå úìåñ àìá ïééä úà åàéáä íàù íéëñð ìù.oevigd gafn ly zepznde:úàèç ìù úåðúî òáøà ïåâë.ef z` ef zeakrn oi`íàù
áéúëã .øôéë úçà àìà ïúð àì(á"é íéøáã):òîùî úçà äëéôù ,êôùé êéçáæ íãå

aaaa.miyakde mili`de mixtd,íéðù íéìéàå ãçà ø÷á ïá øôå äðù éðá íéîéîú íéùáë úòáù íçìä ìò íúáø÷äå íéðäëä ìà øåîà úùøôá éáéúëã êðä
,úøöò ìù íçìä éúù íò íéàáämiakrn mpi`íéøô [éðù] ïéàù .ñçðô úùøôá íéáåúëä úøöò ìù íéôñåî ìù íéùáë äòáùå ãçà ìéàå íéðù íéøôä
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זה. את זה המעכבים בדברים ממשיכה זו  משנה

äøBðî éð÷ äòáL,המקדש מנורת של  –äæ úà äæ ïéákòî– ÄÀÈÀÅÀÈÀÇÀÄÆÆÆ
למצוותה. ראויה אינה אחד , קנה חסרה המנורה äéúBøðשאם äòáLÄÀÈÅÆÈ

äæ úà äæ ïéákòî ובו בזך , כעין  נר היה וקנה קנה כל בראש – ÀÇÀÄÆÆÆ
הנרות, משבעת אחד נר היה חסר  ואם והפתילות, השמן נותנים היו 

פסולה. äæeænaLהמנורה úBiLøô ézL"שמע" פרשת ((((דברים דברים דברים דברים – ÀÅÈÈÄÆÇÀÈ
דדדד----טטטט),),),), שמוע"וווו,,,, אם "והיה יגיגיגיג----כאכאכאכא),),),),ופרשת יא יא יא יא ,,,, úà((((שםשםשםשם Bæ úBákòîÀÇÀÆ

Bæ.פסולה המזוזה אחת, פרשה אלא בה היתה לא שאם –elôàåÇÂÄ
ïákòî ãçà áúk מעכבת כהלכתה שאינה אחת אות כתיבת – ÀÈÆÈÀÇÀÈ

המזוזה. כל את ïélôzaLופוסלת úBiLøt òaøàקדש" פרשת – ÇÀÇÈÈÄÆÇÀÄÄ
בכור" כל  אאאא----יייי),),),),לי  יגיגיגיג,,,, יביאך"((((שמותשמותשמותשמות כי  "והיה יא יא יא יא ----טז טז טז טז ),),),),פרשת שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

שמוע", אם "והיה ופרשת "שמע", Bæפרשת úà Bæ úBákòî– ÀÇÀÆ
פסולים. התפילין  אחת, פרשה חסרה ïákòîשאם ãçà áúk elôàåÇÂÄÀÈÆÈÀÇÀÈ

התפילין . את ופוסלת מעכבת כהלכה כתובה שאינה אחת אות –

úBiöéö òaøà, הבגד כנפות ארבע על –,Bæ úà Bæ úBákòî ÇÀÇÄÄÀÇÀÆ
úçà äåöî ïzòaøàL,הבגד מכנפות באחת ציציות אין  ואם – ÆÇÀÇÀÈÄÀÈÇÇ
ציצית. מצוות מקיים òaøàאינו  ïzòaøà :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÇÀÇÀÈÇÀÇ

úBöîבשלוש אלא ציציות אין אם שאף זו, את זו מעכבות ואינן – ÄÀ
ציצית. מצוות בזה מקיים הריהו הבגד , l`rnyi.כנפות iaxk dkld oi`e
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משנתנו – זה. את זה מעכבים שאינם דברים ומונה עכוב, בענין לדון מוסיף פרקנו 
הציציות. ארבע בדין  שסיימה הקודמת למשנה כהמשך הציצית, חוטי  בענין  פותחת

úà ákòî Bðéà ïáläå ,ïálä úà úákòî dðéà úìëzäÇÀÅÆÅÈÀÇÆÆÆÇÈÈÀÇÈÈÅÀÇÅÆ
úìëzäבתורה כתוב לחלחלחלח):):):):– טוטוטוטו,,,, פתיל((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הכנף ציצית על  "ונתנו ÇÀÅÆ

כתוב וכן יביביביב):):):):תכלת", כב כב כב כב ,,,, כנפות ((((דבריםדבריםדבריםדברים ארבע על  לך  תעשה "גדילים

חוטים  ארבעה כנף בכל  לתת שמצוה למדו, אלו מפסוקים כסותך ";
)"licb";חוטים משני  בפחות גדיל לעשות אפשר  שאי  שניים, –

"milicb". לבן של  והשאר תכלת של שניים או אחד חוט ארבעה), –
לעכב, לא אבל למצוה, אלא הדברים נאמרו  שלא ללמד , באה משנתנו 

ידי יצא תכלת של  כולם או לבן  של החוטים כל  נתן  שאם דהיינו
dðéàחובתו. Làø ìLå ,Làø ìL úákòî dðéà ãé ìL älôzÀÄÈÆÈÅÈÀÇÆÆÆÙÀÆÙÅÈ

ãé ìL úákòî שלא ומי  לעצמה, וזו  לעצמה זו  הן , מצוות ששתי  – ÀÇÆÆÆÈ
מצוותה את קיים אחת תפילה אלא oeylnהניח cigiÐ "dlitz")

.(oiltzl Ð "zethehl" mebxz ;"oilitz"ïîMäå úìqä במנחת – ÇÙÆÀÇÆÆ
ïéiäנסכים, úà ïéákòî íðéà, ושמן סולת בלא יין הביאו שאם – ÅÈÀÇÀÄÆÇÇÄ

המזבח, על אותו  ïákòîמנסכים ïéiä àGå, והשמן הסולת את – ÀÇÇÄÀÇÀÈ
המזבח. על  אותם מקריבים יין, בלא ושמן  סולת הביאו úBðznäÇÇÈשאם

ïBöéçä çaæî ìòL או דם של מתנות ארבע הטעונים בזבחים – ÆÇÄÀÅÇÇÄ
בזבחים כמבואר ארבע, שהן מתנות גגגג----ז ז ז ז ),),),),שתי  Bæ((((ה ה ה ה ,,,, úBákòî ïðéàÅÈÀÇÀ

Bæ úà במסכת ששנינו כמו  כיפר, אחת מתנה אלא נתן לא שאם – Æ
שם). (עיין  א משנה ד פרק זבחים
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äæ úà äæ ïéákòî ïðéà íéNákäå íéìéàäå íéøtäשני – ÇÈÄÀÈÅÄÀÇÀÈÄÅÈÀÇÀÄÆÆÆ
השבועות: בחג להביא חייבים עולה קרבנות של  עולות `.סוגים

ציבור ), שלמי  זבחי שהם הכבשים שני (מלבד  הלחם שתי  עם הבאות
אמור בפרשת שכתוב """"כמו  יחיחיחיח):):):): כגכגכגכג,,,, mgld((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  lr mzaxwde שבעת

לה'". עולה יהיו  שנים, ואילים אחד  בקר  בן  ופר עולות a.כבשים...
פנחס בפרשת שכתוב כמו החג, של המוסף כקרבנות ((((במדבר במדבר במדבר במדבר הבאות

כזכזכזכז):):):): אח כחכחכחכח,,,, איל שנים בקר  בני פרים עולה... שבעה "והקרבתם ד 
ועולת  הלחם שתי  עם הבאות שהעולות ללמד , משנתנו  ובאה כבשים";

אלו  את אלו מעכבות אינן  את ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),המוסף להביא שאפשר  דהיינו 
הלחם. שתי  עולות בלי המוספים ואת המוספים, בלי הלחם שתי  עולות

izdw - zex`ean zeipyn
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íéëñð–åéëñðe ãçà øt eàéáé,ïéëñð àGa ïlk eáø÷é àGå. §¨¦¨¦©¤¨§¨¨§¦§§ª¨§§¨¦
‚íçlä úà ïéákòî ïðéà øéòOäå íéNákäå íéìéàäå øtä,ïákòî íçlä àGå.íéNákä úà ákòî íçlä, ©¨§¨¥¦§©§¨¦§©¨¦¥¨§©§¦¤©¤¤§©¤¤§©§¨©¤¤§©¥¤©§¨¦

íçlä úà ïéákòî ïðéà íéNákäå;éøácàáé÷ò éaø.øîàñpð ïa ïBòîL:éë àG,úà ïéákòî íéNákä àlà §©§¨¦¥¨§©§¦¤©¤¤¦§¥©¦£¦¨¨©¦§¤©¨¦¤¨©§¨¦§©§¦¤
íçlä,íéNákä úà ákòî Bðéà íçläå;eðéöî ïkL,ìàøNé eéäLkäðL íéòaøà øaãna,àGa íéNák eáø÷ ©¤¤§©¤¤¥§©¥¤©§¨¦¤¥¨¦§¤¨¦§¨¥©¦§¨©§¨¦¨¨¨§§¨¦§
íçì,ïàk óà,íçì àGa íéNák eáø÷é.øîàïBòîL éaø:éøáãk äëìäñpð ïa,åéøáãk íòhä ïéà ìáà;ìkL ¤¤©¨¦§§§¨¦§¤¤¨©©¦¦§£¨¨§¦§¥¤©¨£¨¥©©©¦§¨¨¤¨

íéãe÷tä Lîeça øeîàä–øaãna áø÷,íéðäk úøBúa øeîàä ìëå–øaãna áø÷ àG,õøàì eàaMî–eáø÷ ¨¨§©©§¦¨©©¦§¨§¨¨¨§©Ÿ£¦¨©©¦§¨¦¤¨¨¨¤¨§
elàå elà.øîBà éðà äî éðtîe:íçì àGa íéNák eáø÷é?íçì àGa ïîöò úà ïéøézî íéNákäL;àGa íçì ¥¨¥¦§¥¨£¦¥¦§§§¨¦§¤¤¤©§¨¦©¦¦¤©§¨§¤¤¤¤§

íéNák,epøézé éî éì ïéà. §¨¦¥¦¦©¦¤
„íéôñenä úà ïéákòî ïðéà ïéãéîzä,íéãéîzä úà ïéákòî íéôñenä àGå,äæ úà äæ ïéákòî íéôñenä àGå. ©§¦¦¥¨§©§¦¤©¨¦§©¨¦§©§¦¤©§¦¦§©¨¦§©§¦¤¤¤

ãçà ìéàä ïéáëòî ïéà íçìä éúù ìù íéìéà éðù ïëå .íéôñåî ìù íéøô éðù áëòî íçìä éúù ìù øôä àìå ,íçìä éúù ìù øôä ïéáëòî íéôñåî ìù
:åìà úà åìà ïéáëòî ïéà íéùáëä ïëå .íçìä éúù ìù íéìéàä éðù áëòî íéôñåî ìù ãçà ìéà àìå ,íéôñåî ìùmixt mdl eid m` xne` oerny iax

.oiaexnáéúëã àø÷î äì ÷éôîå .åéëñðå ãçà øô åàéáé ,íéëñð úåð÷ì íéîã íäì åéä àìå ,ïëøö éãë íéøô úåð÷ì éãë íéîã ,øîåìë(å"î ìà÷æçé)øôì äôéà
àìà ,ïåøùò éðù íéìéà úçðîå ïåøùò äùìù íéøô úçðî àìäå ,àéä úçà íéìéàå íéøô úãî éëå ,åãé âéùú øùàë íéùáëìå äçðî äùòé ìéàì äôéàå

'øë äëìä ïéàå .íúçðî àìá íéáåøî íéìéàå íéáåøî íéøô àéáäìî ,åì äéåàøä äãî ,åúôéà íò ãçà ìéà ãçà øô àéáäì áèåîù êòéãåäì:ïåòîù
bbbb.xiryde miyakde mili`de xtd:úàèç àåäù øéòùä ïî õåç ,úåìåò ïìåëå .íçìä ììâá íéàáä.mgld z` oiakrn oi`íçìä éúù åàéáä íàù

:ïéùãå÷î ,åììä úåðáø÷ä àìá úøöò ìù.miyakd z` akrn mgld:íçìä íò äôåðúì å÷÷æåäù íéîìùã íéùáë éðù ïä íéùáë êðäoi` miyakde
.mgld z` miakrn:íéùáëä íò íåàéáä åìéàë íéùåã÷ ïäå íçìä éúù íéàéáî íéùáë åàöîð àì íàù.mgl `la miyak eaxwíäì äéä àì éøäù

:ïîä àìà øáãîá íçì.qpp oa ixack dkld:íçìä úà íéáëòî íéùáëã.eixack mrhd oi` la`:àéä àìå íéîìùã íéùáë åáø÷ øáãîá øîåà àåäã
.micewtd ynega xen`d lky:øáãîá åáø÷ ,ñçðô úùøôá íéøåîàä íéôñåî úåðáø÷ ïåâë .øáãîá øôñá.k"za xen`d lkeàì .àø÷éå øôñá åðééäã

:øáãîá åáø÷ àì íéîìùã íéùáë éðùå íçìä ìòã äìåòã íéìéàå øôå íéùáë äòáù êðä ïåâë íéðäëä ìà øåîàá íéøåîàä íéùáë êðäå .øáãîá åáø÷
.epxizi in el oi` miyak `la mgl:ïåòîù 'øë äëìäå .íéùáë åáø÷éù ãò íéðäëì äìéëàá øúåî íçìä ïéàù

cccc.mitqend z` oiakrn opi` micinzdïéôñåî éòá éàå àùéøá áéø÷î ïéãéîú éòá éàã ,äæ úà äæ ïéáëòî ïéàã øîà÷ äîéã÷ ïéðòìã ùøôî àøîâá

`xephxa yexit

כלומר אלו, את אלו מעכבות שאינן עצמן, המוסף לעולות הדין  והוא

או  פרים, שני  כגון בלבד, שניים או אחד  מין אלא להם היו לא שאם
איל או וכבשים, פרים או ואיל , פרים או  כבשים, שבעה או  איל,

אלו  מעכבות הלחם שתי עולות ברם, להם. שיש  מה יקריבו  וכבשים,
אלו  טוב טוב טוב טוב ").").").").את יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות eéä((((עייןעייןעייןעיין íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÈ

íéëñð íäì eéä àGå ,íéaøî íéøt íäìכדי מעות להם היו – ÈÆÈÄÀËÄÀÈÈÆÀÈÄ
הנסכים  את לקנות ולא לקרבנותיהם להם הדרושים הפרים את לקנות

עמהם, àGaהבאים ïlk eáø÷é àGå ,åéëñðe ãçà øt eàéáéÈÄÇÆÈÀÈÈÀÄÀÀËÈÀ
ïéëñð להביא מאשר  ונסכיו מנחתו  עם אחד פר להביא שמוטב – ÀÈÄ

שמעון  שרבי  מבואר, בגמרא ונסכיהם. מנחתם בלא מרובים פרים
ברם, המקרא. מן  זה את oerny.למד iaxk dkld oi`

i y i n g m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øéòOäå íéNákäå íéìéàäå øtä עם השבועות בחג הבאים – ÇÈÀÈÅÄÀÇÀÈÄÀÇÈÄ
במשנה  שהזכרנו והכבשים, והאילים הפר  מלבד שכן הלחם, שתי

לחטאת  שעיר גם הלחם עם מביאים עולה, קרבנות שהם הקודמת,
יח יח יח יח ----יט יט יט יט ),),),), כגכגכגכג,,,, íçlä((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  úà ïéákòî ïðéàשתי הביאו  שאם – ÅÈÀÇÀÄÆÇÆÆ

מקודשים; הללו , הקרבנות בלא  ïákòîהלחם íçlä àGå– ÀÇÆÆÀÇÀÈ
הלחם. שתי  בלא הללו הקרבנות את להביא kòîשאפשר íçläá ÇÆÆÀÇÅ

íéNákä úà שמניפים שלמים, זבחי  עצרת, כבשי  שני היינו  – ÆÇÀÈÄ
שכתוב כמו  הלחם, שתי עם יטיטיטיט----ככככ):):):):אותם שםשםשםשם,,,, בני((((שם שם שם שם  כבשים "ושני

לפני תנופה הבכורים לחם על  אותם הכהן והניף שלמים; לזבח שנה

שתי בלי  קרבים שאינם ללמד , משנתנו  ובאה כבשים", שני על ה'
íçläהלחם. úà ïéákòî ïðéà íéNákäå נמצאו לא שאם – ÀÇÀÈÄÅÈÀÇÀÄÆÇÆÆ

הכבשים. בלי הלחם שתי יביאו  àáé÷òכבשים éaø éøác בגמרא – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
שכתוב טעמו , (eidi"קודש((((שם שם שם שם ):):):):מבואר  לכהן " לשון "eidi"לה' –

לחם. זה אומר: הוי  לכהן ? שכולו  דבר איזהו ïBòîLעיכוב), øîàÈÇÄÀ
éë àG :ñpð ïa,הדין כן  לא –úà ïéákòî íéNákä àlà ÆÇÈÄÆÈÇÀÈÄÀÇÀÄÆ

íçlä,הכבשים בלי  הלחם שתי  מביאים שאין  –Bðéà íçläå ÇÆÆÀÇÆÆÅ
íéNákä úà ákòî,הלחם בלי  עצרת כבשי את שמקריבים – ÀÇÅÆÇÀÈÄ

eáø÷ ,äðL íéòaøà øaãna ìàøNé eéäLk ,eðéöî ïkLÆÅÈÄÀÆÈÄÀÈÅÇÄÀÈÇÀÈÄÈÈÈÀ
íçì àGa íéNákשכתוב –"""" יז יז יז יז ):):):): שם שם שם שם ,,,, תביאו mkizeayenn((((שם שם שם שם  ÀÈÄÀÆÆ

ולא  לארץ משייכנסו משמעו: גם וכן  לארץ; מחוץ ולא תנופה", לחם

שלמה שלמה שלמה שלמה "),"),"),"),קודם íçì("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת àGa íéNák eáø÷é ,ïàk óà– ÇÈÄÀÀÀÈÄÀÆÆ
הכבשים. את מעכב הלחם אין במקדש  שאף למדים, øîàÈÇשנמצאנו 

ñpð ïa éøáãk äëìä :ïBòîL éaø שהכבשים את – מעכבים ÇÄÄÀÂÈÈÀÄÀÅÆÇÈ
הכבשים, את מעכב אינו הלחם אבל  åéøáãkהלחם íòhä ïéà ìáàÂÈÅÇÇÇÄÀÈÈ

והלא  לחם, בלא הכבשים שני קרבו  שבמדבר  משום הוא שטעמו –
כלל, אלו  כבשים קרבו  לא íéãe÷täבמדבר Lîeça øeîàä ìkLÆÈÈÈÀÇÇÀÄ

במניינם  פותח שהוא לפי  "פקודים", נקרא והוא במדבר, בחומש –

שכתוב כמו  ישראל , גגגג):):):):של  אאאא,,,, ומעלה...((((שםשםשםשם שנה עשרים ecwtz"מבן
לצבאותם", øaãnaאותם áø÷ האמורים המוספים שקרבנות היינו, – ÈÇÇÄÀÈ

במדבר , קרבו פינחס íéðäkבפרשת úøBúa øeîàä ìëåבחומש – ÀÈÈÈÀÇÙÂÄ
øaãnaויקרא, áø÷ àG בפרשת האמורים העצרת שקרבנות והיינו – ÈÇÇÄÀÈ

שמעון רבי של בידו  קבלה היתה שכך במדבר, קרבו  לא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););אמור

העוסקת  פרשה, אותה שבתחילת לפי  מבאר , ישראל" "תפארת ובעל

כתוב הלחם עם הבאים העצרת יייי):):):):בקרבנות כגכגכגכג,,,, תבואו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "כי 
כלל, עצרת כבשי קרבו לא שבמדבר ומכאן הארץ". eàaMîÄÆÈאל 

elàå elà eáø÷ ,õøàìבמדבר בחומש  האמורים המוספים גם – ÈÈÆÈÀÅÈÅ
ויקרא. בחומש  האמורים הקרבנות øîBà:וגם éðà äî éðtîeÄÀÅÈÂÄÅ

ïîöò úà ïéøézî íéNákäL ?íçì àGa íéNák eáø÷éÄÀÀÀÈÄÀÆÆÆÇÀÈÄÇÄÄÆÇÀÈ
íçì àGa באכילה בשרם את מתירה הכבשים אמורי  שהקטרת – ÀÆÆ

הלחם; את ואף éìלכוהנים, ïéà ,íéNák àGa íçì:גורסים (ויש  ÆÆÀÀÈÄÅÄ
el oi`(epøézé éî הלחם שתי שאין  הלחם, את שיתיר מי אין – ÄÇÄÆ

הכבשים. שיקרבו  עד לכהנים באכילה מותרות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéãéîzä, התמיד קרבנות –íéôñenä úà ïéákòî ïðéà– ÇÀÄÄÅÈÀÇÀÄÆÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ø÷aa Nák eáéø÷ä àG–íéaøòä ïéa eáéø÷é.øîàïBòîL éaø:éúîéà?ïéââBL Bà ïéñeðà eéäL ïîæa,íà ìáà ¦§¦¤¤©Ÿ¤©§¦¥¨©§©¦¨©©¦¦§¥¨©¦§©¤¨£¦§¦£¨¦
ø÷aa Nák eáéø÷ä àGå ïéãéæî eéä–íéaøòä ïéa eáéø÷é àG.ø÷aa úøè÷ eøéè÷ä àG–íéaøòä ïéa eøéè÷é. ¨§¦¦§¦§¦¤¤©Ÿ¤©§¦¥¨©§©¦¦§¦§Ÿ¤©Ÿ¤©§¦¥¨©§©¦

øîàïBòîL éaø:íéaøòä ïéa äáø÷ äúéä dlëå;íénqä úøè÷a àlà áäfä çaæî úà ïéëpçî ïéàL,àGåçaæî ¨©©¦¦§§ª¨¨§¨§¥¨¥¨©§©¦¤¥§©§¦¤¦§©©¨¨¤¨¦§Ÿ¤©©¦§¦§©
øçL ìL ãéîúa àlà äìBòä,àGåúaMa íéðtä íçìa àlà ïçìMä úà,äòáLa àlà äøBðnä úà àGå ¨¨¤¨§¨¦¤©©§¤©ª§¨¤¨§¤¤©¨¦©©¨§¤©§¨¤¨§¦§¨

íéaøòä ïéa äéúBøð. ¥¤¨¥¨©§©¦
‰íééöç úBàa eéä àG ìBãb ïäk ézáç,íìL ïBøOò àéáî àlà,eäöBçå,ïéa äöçîe ø÷aa äöçî áéø÷îe £¦¥Ÿ¥¨¨¨£¨¦¤¨¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥

àì ìáà àîìòá äåöîì àìà äæ ïéà ,úåðáø÷ä ìëì äðåùàø àäú ãéîú úìåò åðééäã äìåòä òîùîå ,äìåòä äéìò êøòå áéúëã â"òàå .àùéøá áéø÷î
:áëòìx xn`.'ek izni` oerny iaíéøáã äîá ,íéáøòä ïéá åáéø÷é àì ø÷åáá ùáë åáéø÷ä àì ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîã ùøôî àøîâá

åáéø÷ä àì íéãéæî íà ìáà ,íéââåù åà íéñåðà åéäù ïîæá éúîéà ïåòîù 'ø øîà .íéáøòä ïéá åáéø÷é çáæîä êðçúð ìáà, çáæîä êðçúð àìù íéøåîà
ãçà ùáëä úà íà ,àø÷ ùøãî éëäã ,íéáøòä ïéá ìù ãéîúä åáéø÷é àì øçù ìù ãéîúä åáéø÷ä àì ,åùåøéô éëäå .íéáøòä ïéá åáéø÷é àì ,ø÷åáá ùáë
áéúëã ,äåöú äúàå úùøôá áéúë êåðéçá àø÷ éàäã ,çáæî êðçúð àìù íéøåîà íéøáã äîá .àì àì éàå ,íéáøòä ïéá áø÷éì éðù øùëåä ø÷åáá äùòú
,íéáøòä ïéá ìù ãéîú áéø÷é øçù ìù ãéîú áéø÷ä àì åìéôà ,úåðáø÷ åéìò áéø÷ä øáëù ,çáæî êðçúð ìáà .çáæîä ìò äùòú øùà äæå äéðéî ìéòì
éøôñá àéðúå ,ø÷åáá äùòú ãçàä ùáëä úà áéúë àì àø÷ àåääáå ,åëñðëå ø÷áä úçðîë íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå ñçðô úùøôá áéúëã
ìù åáéø÷ä àìù éøä ,ø÷åáá äùòú ãçà ùáëä úà åîò øîàðù éôì ,'åë äùòú éðùä ùáëä úàå äùøôá äìòîì øîàð àìäå ,øîàð äîì àø÷ éàä
ìáà .íéáøòä ïéá ìù áéø÷é øçù ìù áéø÷ä àì íàù êì ãéâî ,éðùä ùáëä úàå àøúá àø÷ øîåì ãåîìú ,íéáøòä ïéá ìù åáéø÷é àìù éðà òîåù øçù

:áéø÷äì íéìåëé íéøçà íéðäë ìáà ,íéãéæîä ïúåà ,íéáøòä ïéá åáéø÷é àì 'åë íéãéæî íà.miaxrd oia exihwi xweaa zxehw exihwd `làì úøåè÷ã
àîåéá ïðéøîàãë ,äìåòá åîë úåáø íéîòô úøåè÷ øéè÷éù àøáâ ãçá àçéëù[à"ò å"ë]áéúëã úøùòî àéäù éðôî íìåòî íãà äá äðù àìù(â"ì íéøáã)

äëìä ïéàå .ïéãéæî äúåà åçéðéù éåöî åðéàå äá éòùô àì íäéìò äáéáç àéäù êåúîù ,åäì ïðéñð÷ àì êëìä ,åìéç 'ä êøá äéì êéîñå êôàá äøåè÷ åîéùé
:ïäéúùá ïåòîù 'øë.minqd zxehwa `l` adfd gafn z` mikpgn oi`yáéúëã .íéáøòä ïéá ìù('ì úåîù)øîåìë ,äðøéè÷é úåøðä úà åáéèäá ø÷åáá

ïåéëå .íéáøòä ïéá äøåðîä êåðéç àîìà ,àøôöá ï÷úîì éòá éàî àúøåàá ä÷ìãä ãáòã åàì éàå .úåøðä ú÷ìãäî íù ùéù øôàä ïî äøåðîä úà ïùãîùë
áéúëã ,áøòá äëðçúð éîð úøåè÷ ,áøòá äëðçúð äøåðîã(íù):äðøéè÷é íéáøòä ïéá úåøðä úà ïøäà úåìòäáå

dddd.lecb odk iziagäá áéúëã íù ìòå .íåé ìëá àéáîù ìåãâ ïë úçðî('å àø÷éå):ïéúéáç äì éø÷ éëä íåùî ,äùòú ïîùá úáçî ìòze`a eid `l
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ובמועדים, בשבתות שקרבים המוסף íéôñenäקרבנות àGåÀÇÈÄ
íéãéîzä úà ïéákòî לענין כאן  שמדובר מבואר, בגמרא – ÀÇÀÄÆÇÀÄÄ

או  שחר , של  לתמיד  המוסף קרבנות את הקדימו שאם הקדמה,

על ואף כשרים. הקרבנות למוסף, הערבים בין  של  תמיד שהקדימו 
ומכאן  הקרבנות, לכל קודם שחר  של שתמיד המקרא, מן שלמדים פי 

ששנינו כמו חברו , את קודם מחברו  התדיר א א א א ),),),),שכל  יייי,,,, זה ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  אין 
בלבד למצוה לעכב.(dligzkl),אלא לא íéôñenäאבל  àGåÀÇÈÄ
äæ úà äæ ïéákòîוראש בשבת כגון  מוספים, שני  בו  שיש ביום – ÀÇÀÄÆÆÆ

דהיינו  השבת, למוסף חודש  ראש  מוסף את הקדימו אם חודש ,

כשר תדיר, שאינו את תחילה ישראלישראלישראלישראל").").").").שהקריבו eáéø÷ä("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת àGÄÀÄ
ø÷aa Nák,שחר של התמיד  קרבן כבש –íéaøòä ïéa eáéø÷é ÆÆÇÙÆÇÀÄÅÈÇÀÇÄ

זה  מעכבים שאינם הערבים, בין  של  התמיד  קרבן  כבש את יקריבו –
זה. éúîéàאת :ïBòîL éaø øîà שלא אף הערבים, בין יקריבו – ÈÇÇÄÄÀÅÈÇ

שחר ? של  התמיד  את eéäLהקריבו  ïîæa,הכהנים –ïéñeðà– ÄÀÇÆÈÂÄ
שחר, של התמיד את להקריב יכלו ïéââBLשלא Bà ששכחו כגון – ÀÄ

ø÷aaלהקריבו, Nák eáéø÷ä àGå ïéãéæî eéä íà ìáà– ÂÈÄÈÀÄÄÀÄÀÄÆÆÇÙÆ
שחר , של  התמיד את הקריבו  לא זדון ïéaשמתוך  eáéø÷é àGÇÀÄÅ

íéaøòäהתמיד את יקריבו לא בשחר  שהזידו הכהנים אותם כלומר  – ÈÇÀÇÄ
מבואר, בגמרא להקריב. יכולים אחרים כהנים אבל  הערבים, בין של

קרבנות, עליו הקריבו  לא שעדיין  דהיינו  עדיין , נתחנך שלא שבמזבח
יקריבו  לא שחר , של תמיד עליו הקריבו  לא שאם סובר , קמא תנא אף
קמא  שתנא אלא להלן , הטעם כמבואר הערבים, בין של תמיד עליו

קרבנות, עליו הקריבו שכבר  דהיינו כבר, שנתחנך  במזבח לעיל מדבר
יקריבו  שחר, של  התמיד  את הקריבו לא שאפילו  אומר, הוא זה ובכגון 

במזבח  שאפילו אומר, שמעון  ורבי  הערבים; בין  של התמיד את
שחר, של  התמיד את הקריבו ולא מזידים היו  הכהנים אם שנתחנך,

הערבים. בין של  התמיד את יקריבו  ø÷aaלא úøè÷ eøéè÷ä àGÄÀÄÀÙÆÇÙÆ
קמא, תנא דברי  המשך –íéaøòä ïéa eøéè÷é היו הקטורת אף – ÇÀÄÅÈÇÀÇÄ

התנא  ובא הערביים, בין ופרס בשחרית פרס ביום, פעמיים מקטירים
מלהקטיר מעכב זה אין  בשחרית, הפרס את הקטירו לא שאם ללמדנו

הערביים. בין  פרס dlëåאת :ïBòîL éaø øîà,הקטורת כל – ÈÇÇÄÄÀÀËÈ
בשחרית, להקטיר  צריכים שהיו  מה íéaøòäאף ïéa äáø÷ äúéäÈÀÈÀÅÈÅÈÇÀÇÄ

הוא אחד דבר  היום של  הקטורת שכל  מבואר,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).– בגמרא

שוג  בין מבדיל  שמעון  רבי  אין  היה שבקטורת שלא לפי למזידים, גים
בגמרא  שאמרו  כמו בחייו , פעם אלא הקטורת בהקטרת זוכה כהן 

א א א א ),),),), כו כו כו כו ,,,, שמעשרת((((יומאיומאיומאיומא מפני  מעולם אדם בה שנה daשלא wqerdy)
,(xyerl dkef,ברם יקטיר . ולא מזיד כהן שיהא שכיח היה לא ולפיכך

.oerny iaxk dkld oi` שבא קמא, תנא בדברי כאן  ממשיכה משנתנו
למזבח  שנתחנך  מזבח בין  הבדל יש תמיד  בקרבן מה משום טעם, לתת

הבדל, אין  בקטורת ואילו נתחנך , çaæîשלא úà ïéëpçî ïéàLÆÅÀÇÀÄÆÄÀÇ
áäfä,הקטורת את עליו  שמקטירים שבהיכל , –úøè÷a àlà ÇÈÈÆÈÄÀÙÆ

íénqä במזבח ובין  שנתחנך  במזבח בין  לפיכך  הערבים. בין  של – ÇÇÄ
הערבים; בין  יקטירו בשחרית, קטורת הקטירו  לא אם נתחנך , שלא

äìBòä çaæî àGå המזבח דהיינו העולה, מזבח את מחנכים ואין – ÀÄÀÇÈÈ
øçLהחיצון , ìL ãéîúa àlà,נתחנך שלא במזבח ולפיכך – ÆÈÀÈÄÆÇÇ

הערבים, בין של תמיד יקריבו לא שחר, של תמיד  עליו  הקריבו לא אם
שחר ; של בתמיד  לחנכו צריך íçìaשהרי àlà ïçìMä úà àGåÀÆÇËÀÈÆÈÀÆÆ

úaMa íéðtä הפנים לחם בסידור אלא השולחן את מחנכים ואין – ÇÈÄÇÇÈ
äøBðnäבשבת; úà àGå,המנורה את מחנכים ואין –àlà ÀÆÇÀÈÆÈ

íéaøòä ïéa äéúBøð äòáLa בין נרותיה שבעת בהדלקת – ÀÄÀÈÅÆÈÅÈÇÀÇÄ
הערבים.
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הגדול  הכהן  של מנחתו  במעשה עוסקת giynd),משנתנו odk zgpn) מביא שהיה

יג). ו, (ויקרא בערב" ומחציתה בבקר  מחציתה סולת... האיפה "עשירית יום בכל

"מנחתמנחה נקראת "עלoiziagזו  יד ): שם, (שם בה שכתוב משום ,"zagn
תעשה". בשמן

ìBãb ïäk ézáçמביא הגדול הכהן שהיה חביתין  מנחת –(elyn) ÂÄÅÙÅÈ
בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה יום, íééöçבכל úBàa eéä àGÈÈÂÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iying wxt zegpn zkqn

íéaøòä.úîe úéøçLa äöçî áéø÷äL ïäëå,åézçz øçà ïäk epîe–Búéaî ïBøOò éöç àéáé àG,éöç àGå ¨©§©¦§Ÿ¥¤¦§¦¤¡¨§©£¦¥¦Ÿ¥©¥©§¨¨¦£¦¦¨¦¥§£¦
ïBLàø ìL BðBøNò,íìL ïBøOò àéáî àlà,eäöBçå,äöçî áéø÷îe,ãáà äöçîe.ïéáø÷ íééöç éðL eàöîð,éðLe ¤§¤¦¤¨¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨¤¡¨¨¥¦§§§¥£¨¦§¥¦§¥

ïéãáBà íééöç.øçà ïäk epî àG,äáø÷ äúéä éî ìMî?ïBòîL éaøøîBà:øeaö ìMî.äãeäé éaøøîBà:ìMî £¨¦§¦¦Ÿ¥©¥¦¤¦¨§¨§¥¨©¦¦§¥¦¤¦©¦§¨¥¦¤
íéLøBé.äáø÷ äúéä äîìLe. §¦§¥¨¨§¨§¥¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡ävî úBàa úBçðnä ìk,äãBzaL õîçî õeç,íçlä ézLe,õîç úBàa ïäL.øéàî éaøøîBà:äãBa øBàN ¨©§¨¨©¨¥¨¥¤©¨§¥©¤¤¤¥¨¨¥©¦¥¦¥§¤

ïönçîe ïëBzî ïäì.äãeäé éaøøîBà:dðéà àéä óàøçánä ïî,øBàOä úà àéáî àlà,ïúBðåäcnä CBúì, ¨¤¦¨§©§¨©¦§¨¥©¦¥¨¦©ª§¨¤¨¥¦¤©§§¥§©¦¨
äcnä úà àlîîe.Bì eøîà:äøúé Bà äøñç äúéä àéä óà. §©¥¤©¦¨¨§©¦¨§¨£¥¨§¥¨

.oi`vg:áøòá ïåøùò éöçå ø÷åáá ïåøùò éöç åúéáî àéáé àìù.oey`x ly epexyr ivg `leáø÷ àìå úîù ïåùàøä àéáäù íìù ïåøùòä ïî øàùðù
:åéöç àìà.micae` oiivg ipye:ãîòù äæ ìù åðåøùò éöçå úîù ïåùàø ìù åðåøùò éöç.xeav lynøîåìë ,íìåò ìùî àäé äæ ÷ç ,íìåò ÷ç áéúëã

:äëùìä úîåøúî øåáö ìùî.miyxei lyn xne` dcedi iaxáéúëã(íù)ãçà åéúçú ,úîù çéùîä ïäëäå ,òîùî éëäå .åéðáî åéúçú çéùîä ïäëäå
:äúåà äùòé åéðáî.daixw dzid dnilyeàìå íìù ïåøùò ,äáéø÷ äúéä äîéìù ,äãåäé 'øì íéùøåé ìùî åà ïåòîù 'øì øåáö ìùî äàá àéäù ïîæ ìë

,äúåà äùòé åéðáî áéúëãî äì ÷éôî äãåäé 'øå .øåáö ìùî äàá àéäùë äìåë àìà íéàöçì äåøéè÷é àìù ,øè÷ú ìéìëî äéì ÷éôî ïåòîù 'ø .ïåøùò éöç
:äàá àéä íéùøåé ìùîù äãåäé 'øë äëìäå .äéöç àìå äúåà äùòé ,íéùøåéä åðééäã åéáà úîù øçàì áéø÷î åéðáî ãçàùë

d`̀̀̀.dcezay ungn ueg dvn ze`a zegpnd lkáéúëã('æ àø÷éå):õîç íçì úåìç ìòizye.mgldáéúëã(â"ë íù):äðéôàú õîçdcea did xe`y
.okezn odlõîçî åðîîå åéìàî õîçúîå úìåñá åðîåèå ããîðù øçàì èòî úìåñä ïî ùì äéäù ,øåàù àéöåî äéä íçìä éúùå äãåúã ïåøùò êåúî

:äøéúé äçðî àäú àìù àéáäì ìåëé äéä àì øçà íå÷îîù ,øàùä.xgaend on dpi` `id:äôé õîåçî øåàù äì ïéàù éôì .äôé úöîçî äðéàù`l`
.xe`y `ianéñåîå ïåøùòä êåúì ïúåðå ,åúéá êåúî äôé õîåçîù:úìåñ àìîîå ó.dxizi e` dxqg dzid `id s`éùå÷á ìáåâîå äáò øåàùä íà ïåâë

äôé ìáåâî åðéà íàå .åéùëòî ìåãâ åçôð äéä ìáåâî øåàù äéä àì íàù éôì ,øúåé ïåøùòä àöîðå çî÷ äéä åìéàë ìåãâ çôð ÷éæçî åðéà ,íéî èòî íò
:äãåäé 'øë äëìäå .àìî äéäé àì íéîä ìéáùá àì íàù ,øñç ïåøùò àöîðå çî÷ äéä åìéàùî ìåãâ åçôð àöîð ,äáøä íéî åá ïúðù
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בערב, עישרון וחצי בבוקר עישרון חצי חצאים, בשני מביא היה לא –
íìL ïBøOò àéáî àlà,(ליטרים (כ4ֿ סולת" האיפה "עשירית – ÆÈÅÄÄÈÈÅ

eäöBçåלחצאים העישרון את ומחלק –dzidy oexyird ivg zcina) ÀÅ
,(ycwna עשרה שתים שהן  מצות, חלות שש  עישרון  חצי מכל  ולש

העישרון, לכל íéaøòäחלות ïéa äöçîe ø÷aa äöçî áéø÷îeÇÀÄÆÁÈÇÙÆÆÁÈÅÈÇÀÇÄ
–m"anxd itl:(:(:(:(דדדד יגיגיגיג,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשהמעשהמעשהמעשה לחצאים ((((הלהלהלהל'''' חלה כל  מחלק

הערבים; בין  חצאים עשר  ושנים בבוקר חצאים עשר שנים ומקריב
:c"a`xd itleהערבים בין חלות ושש  בבוקר חלות שש ((((עיין עיין עיין עיין מקריב

שםשםשםשם).).).). למלך למלך למלך למלך ,,,, "משנהמשנהמשנהמשנה שכתוב: ממה זה שלמדים מבואר, dzivgnבגמרא
מקריב.dzivgneבבקר הוא משלם מחצה – áéø÷äLבערב" ïäëå ִֵָÀÙÅÆÄÀÄ

úîe úéøçLa äöçî מחצית שהקריב לאחר  הגדול  הכהן  שמת – ÆÁÈÀÇÂÄÅ
בבוקר, ïäkמנחתו  epîe גדולåézçz øçàלפני יום, באותו – ÄÙÅÇÅÇÀÈ

הערבים, àéáéבין àG, השני הגדול הכהן  –Búéaî ïBøOò éöç ÈÄÂÄÄÈÄÅ
הערבים, בין להקריבו  –ïBLàø ìL BðBøNò éöç àGå ולא – ÀÂÄÆÀÆÄ

בבוקר , הראשון שהביא העישרון  מן שנשתייר החצי  את àlàÆÈיקריב
íìL ïBøOò àéáî,מביתו –eäöBçå, לעיל כמבואר  –áéø÷îe ÅÄÄÈÈÅÀÅÇÀÄ

äöçî,הערבים בין  –ãáà äöçîeהאחר המחצה את מניחים – ÆÁÈÆÁÈÈÅ
השריפה. לבית ויוצא בלינה, שייפסל ÷ïéáøעד íééöç éðL eàöîðÄÀÀÀÅÂÈÄÀÅÄ

בערב, השני שהביא והחצי  בבוקר  הראשון  שהביא החצי –éðLeÀÅ
ïéãáBà íééöçוהחצי שמת, הראשון  של  מעשרונו  שנשתייר  החצי – ÂÈÄÀÄ

שייפסלו  אותם מניחים – אלו  חצאים שני  השני; של  מעשרונו שנשתייר

השריפה. לבית ויוצאים äúéäבלינה éî ìMî ,øçà ïäk epî àGÄÙÅÇÅÄÆÄÈÀÈ
äáø÷? חביתין מנחת –øeaö ìMî :øîBà ïBòîL éaø– ÀÅÈÇÄÄÀÅÄÆÄ

הלשכה, íéLøBéמתרומת ìMî :øîBà äãeäé éaøיורשי משל  – ÇÄÀÈÅÄÆÀÄ
אחר . גדול כהן  מינו  שלא זמן  כל שמת, הגדול  äúéäהכהן  äîìLeÀÅÈÈÀÈ

äáø÷,המנחה קריבה היתה מחציתה, ולא שלמה, האיפה עשירית – ÀÅÈ
שמעון  לרבי בין בערב, שלם ועישרון בבוקר  שלם עישרון  דהיינו

יורשים. משל באה כשהיא יהודה לרבי ובין  ציבור , משל  באה כשהיא
תחתיו , אחר כהן  מינו ולא שמת גדול  "כהן מובא: בגמרא בברייתא

לומר  תלמוד יורשים? משל  קריבה מנחתו  שתהא טוטוטוטו):):):):מניין  וווו,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

"dze` dyri eipan eizgz giynd odkde":יהודה רבי  "odkde(ודורש

"giynd או בחיים, כשהוא מנחתו יביא המשיח שהכהן או –eizgz"
"dze` dyri eipan(היורש) יקריבנה יכול אחר). מינו ולא כשמת –

לומר : תלמוד  יהודה."`dze"חצאין? רבי  דברי מקצתה; ולא כולה –
אומר : שמעון  mler"רבי wg"משל – הפסוק) בהמשך שם (נאמר

ציבור), משל (דהיינו xhwz"עולם lilk" בהקטרה כולה שתהא –
ציבור ). משל  קריבה שהיא זמן  כל  לחצאין  ולא שלמה (שיקטירו 

,dcedi iaxk dklde.באה היא יורשים שמשל 
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המנחות. במעשה כללים ללמדנו  בא זה פרק

ävî úBàa úBçðnä ìkתנור מאפה במנחת שכתוב כמו  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÈÇÀÈÈÇÈ
דדדד):):):): מחבתzevnורקיקי zevn..."חלותבבבב,,,, במנחת כתוב וכן  שם שם שם שם ,,,,", ((((שם שם שם שם 

"""" אינ dvnהההה):):):): המנחות שאר  ואף כפיתהיה"; מצה, אלא חמץ באות ן
הבאה, במשנה äãBzaLשיבואר  õîçî õeç התודה קרבן שעם – ÅÈÅÆÇÈ

לחמים ארבעים dcez"),מביאים ingl") לחם חלות הם מהם ועשרה
על ואף – ב; פרק ג משנה לבאור בהקדמה בארנו שכבר  כמו  חמץ,

בעניינים, הם כלולים מקום מכל  המנחות, בכלל  אינם תודה שלחמי פי 
בהלכותיהם; עוסקת íçläשמסכתנו  ézLe,עצרת של  –ïäL ÀÅÇÆÆÆÅ

õîç úBàaכתוב תודה שבלחמי יגיגיגיג):):):):– ז ז ז ז ,,,, לחם ((((ויקראויקראויקראויקרא חלות "על  ÈÈÅ
כתוב הלחם ובשתי שלמיו", תודת זבח על  קרבנו, יקריב ((((שם שם שם שם חמץ

יז יז יז יז ):):):): סולת כגכגכגכג,,,, עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו  "ממושבותיכם

dpit`zתהיינה ung?אותן מחמצים וכיצד .":øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅ
ïönçîe ïëBzî ïäì äãBa øBàNמתוך מוציא הוא שאור – ÀÆÈÆÄÈÀÇÀÈ

שאור, הסולת ממקצת שעושה כלומר הלחם, ושתי התודה של הסולת
יכול היה לא אחר שממקום שיחמצנה; המנחה עיסת לתוך ונותנו

שיעורה. על יתירה המנחה תהא שלא øîBà:להביא, äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
øçánä ïî dðéà àéä óà,המנחה לחימוץ טובה דרך זו  אין – ÇÄÅÈÄÇËÀÈ

החדש, השאור  ידי  על  יפה מתחמצת העיסה úàשאין  àéáî àlàÆÈÅÄÆ
øBàOä,רבים מימים שנתחמץ מביתו, –äcnä CBúì ïúBðå– ÇÀÀÅÀÇÄÈ

הסולת, עישרון את בה äcnäשמודדים úà àlîîe,בסולת – ÀÇÅÆÇÄÈ
העישרון . שיעור  את למלא כדי השאור, על  סולת Bìשמוסיף eøîàÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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ø÷aa Nák eáéø÷ä àG–íéaøòä ïéa eáéø÷é.øîàïBòîL éaø:éúîéà?ïéââBL Bà ïéñeðà eéäL ïîæa,íà ìáà ¦§¦¤¤©Ÿ¤©§¦¥¨©§©¦¨©©¦¦§¥¨©¦§©¤¨£¦§¦£¨¦
ø÷aa Nák eáéø÷ä àGå ïéãéæî eéä–íéaøòä ïéa eáéø÷é àG.ø÷aa úøè÷ eøéè÷ä àG–íéaøòä ïéa eøéè÷é. ¨§¦¦§¦§¦¤¤©Ÿ¤©§¦¥¨©§©¦¦§¦§Ÿ¤©Ÿ¤©§¦¥¨©§©¦

øîàïBòîL éaø:íéaøòä ïéa äáø÷ äúéä dlëå;íénqä úøè÷a àlà áäfä çaæî úà ïéëpçî ïéàL,àGåçaæî ¨©©¦¦§§ª¨¨§¨§¥¨¥¨©§©¦¤¥§©§¦¤¦§©©¨¨¤¨¦§Ÿ¤©©¦§¦§©
øçL ìL ãéîúa àlà äìBòä,àGåúaMa íéðtä íçìa àlà ïçìMä úà,äòáLa àlà äøBðnä úà àGå ¨¨¤¨§¨¦¤©©§¤©ª§¨¤¨§¤¤©¨¦©©¨§¤©§¨¤¨§¦§¨

íéaøòä ïéa äéúBøð. ¥¤¨¥¨©§©¦
‰íééöç úBàa eéä àG ìBãb ïäk ézáç,íìL ïBøOò àéáî àlà,eäöBçå,ïéa äöçîe ø÷aa äöçî áéø÷îe £¦¥Ÿ¥¨¨¨£¨¦¤¨¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥

àì ìáà àîìòá äåöîì àìà äæ ïéà ,úåðáø÷ä ìëì äðåùàø àäú ãéîú úìåò åðééäã äìåòä òîùîå ,äìåòä äéìò êøòå áéúëã â"òàå .àùéøá áéø÷î
:áëòìx xn`.'ek izni` oerny iaíéøáã äîá ,íéáøòä ïéá åáéø÷é àì ø÷åáá ùáë åáéø÷ä àì ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîã ùøôî àøîâá

åáéø÷ä àì íéãéæî íà ìáà ,íéââåù åà íéñåðà åéäù ïîæá éúîéà ïåòîù 'ø øîà .íéáøòä ïéá åáéø÷é çáæîä êðçúð ìáà, çáæîä êðçúð àìù íéøåîà
ãçà ùáëä úà íà ,àø÷ ùøãî éëäã ,íéáøòä ïéá ìù ãéîúä åáéø÷é àì øçù ìù ãéîúä åáéø÷ä àì ,åùåøéô éëäå .íéáøòä ïéá åáéø÷é àì ,ø÷åáá ùáë
áéúëã ,äåöú äúàå úùøôá áéúë êåðéçá àø÷ éàäã ,çáæî êðçúð àìù íéøåîà íéøáã äîá .àì àì éàå ,íéáøòä ïéá áø÷éì éðù øùëåä ø÷åáá äùòú
,íéáøòä ïéá ìù ãéîú áéø÷é øçù ìù ãéîú áéø÷ä àì åìéôà ,úåðáø÷ åéìò áéø÷ä øáëù ,çáæî êðçúð ìáà .çáæîä ìò äùòú øùà äæå äéðéî ìéòì
éøôñá àéðúå ,ø÷åáá äùòú ãçàä ùáëä úà áéúë àì àø÷ àåääáå ,åëñðëå ø÷áä úçðîë íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå ñçðô úùøôá áéúëã
ìù åáéø÷ä àìù éøä ,ø÷åáá äùòú ãçà ùáëä úà åîò øîàðù éôì ,'åë äùòú éðùä ùáëä úàå äùøôá äìòîì øîàð àìäå ,øîàð äîì àø÷ éàä
ìáà .íéáøòä ïéá ìù áéø÷é øçù ìù áéø÷ä àì íàù êì ãéâî ,éðùä ùáëä úàå àøúá àø÷ øîåì ãåîìú ,íéáøòä ïéá ìù åáéø÷é àìù éðà òîåù øçù

:áéø÷äì íéìåëé íéøçà íéðäë ìáà ,íéãéæîä ïúåà ,íéáøòä ïéá åáéø÷é àì 'åë íéãéæî íà.miaxrd oia exihwi xweaa zxehw exihwd `làì úøåè÷ã
àîåéá ïðéøîàãë ,äìåòá åîë úåáø íéîòô úøåè÷ øéè÷éù àøáâ ãçá àçéëù[à"ò å"ë]áéúëã úøùòî àéäù éðôî íìåòî íãà äá äðù àìù(â"ì íéøáã)

äëìä ïéàå .ïéãéæî äúåà åçéðéù éåöî åðéàå äá éòùô àì íäéìò äáéáç àéäù êåúîù ,åäì ïðéñð÷ àì êëìä ,åìéç 'ä êøá äéì êéîñå êôàá äøåè÷ åîéùé
:ïäéúùá ïåòîù 'øë.minqd zxehwa `l` adfd gafn z` mikpgn oi`yáéúëã .íéáøòä ïéá ìù('ì úåîù)øîåìë ,äðøéè÷é úåøðä úà åáéèäá ø÷åáá

ïåéëå .íéáøòä ïéá äøåðîä êåðéç àîìà ,àøôöá ï÷úîì éòá éàî àúøåàá ä÷ìãä ãáòã åàì éàå .úåøðä ú÷ìãäî íù ùéù øôàä ïî äøåðîä úà ïùãîùë
áéúëã ,áøòá äëðçúð éîð úøåè÷ ,áøòá äëðçúð äøåðîã(íù):äðøéè÷é íéáøòä ïéá úåøðä úà ïøäà úåìòäáå

dddd.lecb odk iziagäá áéúëã íù ìòå .íåé ìëá àéáîù ìåãâ ïë úçðî('å àø÷éå):ïéúéáç äì éø÷ éëä íåùî ,äùòú ïîùá úáçî ìòze`a eid `l

`xephxa yexit

ובמועדים, בשבתות שקרבים המוסף íéôñenäקרבנות àGåÀÇÈÄ
íéãéîzä úà ïéákòî לענין כאן  שמדובר מבואר, בגמרא – ÀÇÀÄÆÇÀÄÄ

או  שחר , של  לתמיד  המוסף קרבנות את הקדימו שאם הקדמה,

על ואף כשרים. הקרבנות למוסף, הערבים בין  של  תמיד שהקדימו 
ומכאן  הקרבנות, לכל קודם שחר  של שתמיד המקרא, מן שלמדים פי 

ששנינו כמו חברו , את קודם מחברו  התדיר א א א א ),),),),שכל  יייי,,,, זה ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  אין 
בלבד למצוה לעכב.(dligzkl),אלא לא íéôñenäאבל  àGåÀÇÈÄ
äæ úà äæ ïéákòîוראש בשבת כגון  מוספים, שני  בו  שיש ביום – ÀÇÀÄÆÆÆ

דהיינו  השבת, למוסף חודש  ראש  מוסף את הקדימו אם חודש ,

כשר תדיר, שאינו את תחילה ישראלישראלישראלישראל").").").").שהקריבו eáéø÷ä("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת àGÄÀÄ
ø÷aa Nák,שחר של התמיד  קרבן כבש –íéaøòä ïéa eáéø÷é ÆÆÇÙÆÇÀÄÅÈÇÀÇÄ

זה  מעכבים שאינם הערבים, בין  של  התמיד  קרבן  כבש את יקריבו –
זה. éúîéàאת :ïBòîL éaø øîà שלא אף הערבים, בין יקריבו – ÈÇÇÄÄÀÅÈÇ

שחר ? של  התמיד  את eéäLהקריבו  ïîæa,הכהנים –ïéñeðà– ÄÀÇÆÈÂÄ
שחר, של התמיד את להקריב יכלו ïéââBLשלא Bà ששכחו כגון – ÀÄ

ø÷aaלהקריבו, Nák eáéø÷ä àGå ïéãéæî eéä íà ìáà– ÂÈÄÈÀÄÄÀÄÀÄÆÆÇÙÆ
שחר , של  התמיד את הקריבו  לא זדון ïéaשמתוך  eáéø÷é àGÇÀÄÅ

íéaøòäהתמיד את יקריבו לא בשחר  שהזידו הכהנים אותם כלומר  – ÈÇÀÇÄ
מבואר, בגמרא להקריב. יכולים אחרים כהנים אבל  הערבים, בין של

קרבנות, עליו הקריבו  לא שעדיין  דהיינו  עדיין , נתחנך שלא שבמזבח
יקריבו  לא שחר , של תמיד עליו הקריבו  לא שאם סובר , קמא תנא אף
קמא  שתנא אלא להלן , הטעם כמבואר הערבים, בין של תמיד עליו

קרבנות, עליו הקריבו שכבר  דהיינו כבר, שנתחנך  במזבח לעיל מדבר
יקריבו  שחר, של  התמיד  את הקריבו לא שאפילו  אומר, הוא זה ובכגון 

במזבח  שאפילו אומר, שמעון  ורבי  הערבים; בין  של התמיד את
שחר, של  התמיד את הקריבו ולא מזידים היו  הכהנים אם שנתחנך,

הערבים. בין של  התמיד את יקריבו  ø÷aaלא úøè÷ eøéè÷ä àGÄÀÄÀÙÆÇÙÆ
קמא, תנא דברי  המשך –íéaøòä ïéa eøéè÷é היו הקטורת אף – ÇÀÄÅÈÇÀÇÄ

התנא  ובא הערביים, בין ופרס בשחרית פרס ביום, פעמיים מקטירים
מלהקטיר מעכב זה אין  בשחרית, הפרס את הקטירו לא שאם ללמדנו

הערביים. בין  פרס dlëåאת :ïBòîL éaø øîà,הקטורת כל – ÈÇÇÄÄÀÀËÈ
בשחרית, להקטיר  צריכים שהיו  מה íéaøòäאף ïéa äáø÷ äúéäÈÀÈÀÅÈÅÈÇÀÇÄ

הוא אחד דבר  היום של  הקטורת שכל  מבואר,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).– בגמרא

שוג  בין מבדיל  שמעון  רבי  אין  היה שבקטורת שלא לפי למזידים, גים
בגמרא  שאמרו  כמו בחייו , פעם אלא הקטורת בהקטרת זוכה כהן 

א א א א ),),),), כו כו כו כו ,,,, שמעשרת((((יומאיומאיומאיומא מפני  מעולם אדם בה שנה daשלא wqerdy)
,(xyerl dkef,ברם יקטיר . ולא מזיד כהן שיהא שכיח היה לא ולפיכך

.oerny iaxk dkld oi` שבא קמא, תנא בדברי כאן  ממשיכה משנתנו
למזבח  שנתחנך  מזבח בין  הבדל יש תמיד  בקרבן מה משום טעם, לתת

הבדל, אין  בקטורת ואילו נתחנך , çaæîשלא úà ïéëpçî ïéàLÆÅÀÇÀÄÆÄÀÇ
áäfä,הקטורת את עליו  שמקטירים שבהיכל , –úøè÷a àlà ÇÈÈÆÈÄÀÙÆ

íénqä במזבח ובין  שנתחנך  במזבח בין  לפיכך  הערבים. בין  של – ÇÇÄ
הערבים; בין  יקטירו בשחרית, קטורת הקטירו  לא אם נתחנך , שלא

äìBòä çaæî àGå המזבח דהיינו העולה, מזבח את מחנכים ואין – ÀÄÀÇÈÈ
øçLהחיצון , ìL ãéîúa àlà,נתחנך שלא במזבח ולפיכך – ÆÈÀÈÄÆÇÇ

הערבים, בין של תמיד יקריבו לא שחר, של תמיד  עליו  הקריבו לא אם
שחר ; של בתמיד  לחנכו צריך íçìaשהרי àlà ïçìMä úà àGåÀÆÇËÀÈÆÈÀÆÆ

úaMa íéðtä הפנים לחם בסידור אלא השולחן את מחנכים ואין – ÇÈÄÇÇÈ
äøBðnäבשבת; úà àGå,המנורה את מחנכים ואין –àlà ÀÆÇÀÈÆÈ

íéaøòä ïéa äéúBøð äòáLa בין נרותיה שבעת בהדלקת – ÀÄÀÈÅÆÈÅÈÇÀÇÄ
הערבים.
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הגדול  הכהן  של מנחתו  במעשה עוסקת giynd),משנתנו odk zgpn) מביא שהיה

יג). ו, (ויקרא בערב" ומחציתה בבקר  מחציתה סולת... האיפה "עשירית יום בכל

"מנחתמנחה נקראת "עלoiziagזו  יד ): שם, (שם בה שכתוב משום ,"zagn
תעשה". בשמן

ìBãb ïäk ézáçמביא הגדול הכהן שהיה חביתין  מנחת –(elyn) ÂÄÅÙÅÈ
בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה יום, íééöçבכל úBàa eéä àGÈÈÂÈÄ
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íéaøòä.úîe úéøçLa äöçî áéø÷äL ïäëå,åézçz øçà ïäk epîe–Búéaî ïBøOò éöç àéáé àG,éöç àGå ¨©§©¦§Ÿ¥¤¦§¦¤¡¨§©£¦¥¦Ÿ¥©¥©§¨¨¦£¦¦¨¦¥§£¦
ïBLàø ìL BðBøNò,íìL ïBøOò àéáî àlà,eäöBçå,äöçî áéø÷îe,ãáà äöçîe.ïéáø÷ íééöç éðL eàöîð,éðLe ¤§¤¦¤¨¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨¤¡¨¨¥¦§§§¥£¨¦§¥¦§¥

ïéãáBà íééöç.øçà ïäk epî àG,äáø÷ äúéä éî ìMî?ïBòîL éaøøîBà:øeaö ìMî.äãeäé éaøøîBà:ìMî £¨¦§¦¦Ÿ¥©¥¦¤¦¨§¨§¥¨©¦¦§¥¦¤¦©¦§¨¥¦¤
íéLøBé.äáø÷ äúéä äîìLe. §¦§¥¨¨§¨§¥¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡ävî úBàa úBçðnä ìk,äãBzaL õîçî õeç,íçlä ézLe,õîç úBàa ïäL.øéàî éaøøîBà:äãBa øBàN ¨©§¨¨©¨¥¨¥¤©¨§¥©¤¤¤¥¨¨¥©¦¥¦¥§¤

ïönçîe ïëBzî ïäì.äãeäé éaøøîBà:dðéà àéä óàøçánä ïî,øBàOä úà àéáî àlà,ïúBðåäcnä CBúì, ¨¤¦¨§©§¨©¦§¨¥©¦¥¨¦©ª§¨¤¨¥¦¤©§§¥§©¦¨
äcnä úà àlîîe.Bì eøîà:äøúé Bà äøñç äúéä àéä óà. §©¥¤©¦¨¨§©¦¨§¨£¥¨§¥¨

.oi`vg:áøòá ïåøùò éöçå ø÷åáá ïåøùò éöç åúéáî àéáé àìù.oey`x ly epexyr ivg `leáø÷ àìå úîù ïåùàøä àéáäù íìù ïåøùòä ïî øàùðù
:åéöç àìà.micae` oiivg ipye:ãîòù äæ ìù åðåøùò éöçå úîù ïåùàø ìù åðåøùò éöç.xeav lynøîåìë ,íìåò ìùî àäé äæ ÷ç ,íìåò ÷ç áéúëã

:äëùìä úîåøúî øåáö ìùî.miyxei lyn xne` dcedi iaxáéúëã(íù)ãçà åéúçú ,úîù çéùîä ïäëäå ,òîùî éëäå .åéðáî åéúçú çéùîä ïäëäå
:äúåà äùòé åéðáî.daixw dzid dnilyeàìå íìù ïåøùò ,äáéø÷ äúéä äîéìù ,äãåäé 'øì íéùøåé ìùî åà ïåòîù 'øì øåáö ìùî äàá àéäù ïîæ ìë

,äúåà äùòé åéðáî áéúëãî äì ÷éôî äãåäé 'øå .øåáö ìùî äàá àéäùë äìåë àìà íéàöçì äåøéè÷é àìù ,øè÷ú ìéìëî äéì ÷éôî ïåòîù 'ø .ïåøùò éöç
:äàá àéä íéùøåé ìùîù äãåäé 'øë äëìäå .äéöç àìå äúåà äùòé ,íéùøåéä åðééäã åéáà úîù øçàì áéø÷î åéðáî ãçàùë

d`̀̀̀.dcezay ungn ueg dvn ze`a zegpnd lkáéúëã('æ àø÷éå):õîç íçì úåìç ìòizye.mgldáéúëã(â"ë íù):äðéôàú õîçdcea did xe`y
.okezn odlõîçî åðîîå åéìàî õîçúîå úìåñá åðîåèå ããîðù øçàì èòî úìåñä ïî ùì äéäù ,øåàù àéöåî äéä íçìä éúùå äãåúã ïåøùò êåúî

:äøéúé äçðî àäú àìù àéáäì ìåëé äéä àì øçà íå÷îîù ,øàùä.xgaend on dpi` `id:äôé õîåçî øåàù äì ïéàù éôì .äôé úöîçî äðéàù`l`
.xe`y `ianéñåîå ïåøùòä êåúì ïúåðå ,åúéá êåúî äôé õîåçîù:úìåñ àìîîå ó.dxizi e` dxqg dzid `id s`éùå÷á ìáåâîå äáò øåàùä íà ïåâë

äôé ìáåâî åðéà íàå .åéùëòî ìåãâ åçôð äéä ìáåâî øåàù äéä àì íàù éôì ,øúåé ïåøùòä àöîðå çî÷ äéä åìéàë ìåãâ çôð ÷éæçî åðéà ,íéî èòî íò
:äãåäé 'øë äëìäå .àìî äéäé àì íéîä ìéáùá àì íàù ,øñç ïåøùò àöîðå çî÷ äéä åìéàùî ìåãâ åçôð àöîð ,äáøä íéî åá ïúðù

`xephxa yexit

בערב, עישרון וחצי בבוקר עישרון חצי חצאים, בשני מביא היה לא –
íìL ïBøOò àéáî àlà,(ליטרים (כ4ֿ סולת" האיפה "עשירית – ÆÈÅÄÄÈÈÅ

eäöBçåלחצאים העישרון את ומחלק –dzidy oexyird ivg zcina) ÀÅ
,(ycwna עשרה שתים שהן  מצות, חלות שש  עישרון  חצי מכל  ולש

העישרון, לכל íéaøòäחלות ïéa äöçîe ø÷aa äöçî áéø÷îeÇÀÄÆÁÈÇÙÆÆÁÈÅÈÇÀÇÄ
–m"anxd itl:(:(:(:(דדדד יגיגיגיג,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשהמעשהמעשהמעשה לחצאים ((((הלהלהלהל'''' חלה כל  מחלק

הערבים; בין  חצאים עשר  ושנים בבוקר חצאים עשר שנים ומקריב
:c"a`xd itleהערבים בין חלות ושש  בבוקר חלות שש ((((עיין עיין עיין עיין מקריב

שםשםשםשם).).).). למלך למלך למלך למלך ,,,, "משנהמשנהמשנהמשנה שכתוב: ממה זה שלמדים מבואר, dzivgnבגמרא
מקריב.dzivgneבבקר הוא משלם מחצה – áéø÷äLבערב" ïäëå ִֵָÀÙÅÆÄÀÄ

úîe úéøçLa äöçî מחצית שהקריב לאחר  הגדול  הכהן  שמת – ÆÁÈÀÇÂÄÅ
בבוקר, ïäkמנחתו  epîe גדולåézçz øçàלפני יום, באותו – ÄÙÅÇÅÇÀÈ

הערבים, àéáéבין àG, השני הגדול הכהן  –Búéaî ïBøOò éöç ÈÄÂÄÄÈÄÅ
הערבים, בין להקריבו  –ïBLàø ìL BðBøNò éöç àGå ולא – ÀÂÄÆÀÆÄ

בבוקר , הראשון שהביא העישרון  מן שנשתייר החצי  את àlàÆÈיקריב
íìL ïBøOò àéáî,מביתו –eäöBçå, לעיל כמבואר  –áéø÷îe ÅÄÄÈÈÅÀÅÇÀÄ

äöçî,הערבים בין  –ãáà äöçîeהאחר המחצה את מניחים – ÆÁÈÆÁÈÈÅ
השריפה. לבית ויוצא בלינה, שייפסל ÷ïéáøעד íééöç éðL eàöîðÄÀÀÀÅÂÈÄÀÅÄ

בערב, השני שהביא והחצי  בבוקר  הראשון  שהביא החצי –éðLeÀÅ
ïéãáBà íééöçוהחצי שמת, הראשון  של  מעשרונו  שנשתייר  החצי – ÂÈÄÀÄ

שייפסלו  אותם מניחים – אלו  חצאים שני  השני; של  מעשרונו שנשתייר

השריפה. לבית ויוצאים äúéäבלינה éî ìMî ,øçà ïäk epî àGÄÙÅÇÅÄÆÄÈÀÈ
äáø÷? חביתין מנחת –øeaö ìMî :øîBà ïBòîL éaø– ÀÅÈÇÄÄÀÅÄÆÄ

הלשכה, íéLøBéמתרומת ìMî :øîBà äãeäé éaøיורשי משל  – ÇÄÀÈÅÄÆÀÄ
אחר . גדול כהן  מינו  שלא זמן  כל שמת, הגדול  äúéäהכהן  äîìLeÀÅÈÈÀÈ

äáø÷,המנחה קריבה היתה מחציתה, ולא שלמה, האיפה עשירית – ÀÅÈ
שמעון  לרבי בין בערב, שלם ועישרון בבוקר  שלם עישרון  דהיינו

יורשים. משל באה כשהיא יהודה לרבי ובין  ציבור , משל  באה כשהיא
תחתיו , אחר כהן  מינו ולא שמת גדול  "כהן מובא: בגמרא בברייתא

לומר  תלמוד יורשים? משל  קריבה מנחתו  שתהא טוטוטוטו):):):):מניין  וווו,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

"dze` dyri eipan eizgz giynd odkde":יהודה רבי  "odkde(ודורש

"giynd או בחיים, כשהוא מנחתו יביא המשיח שהכהן או –eizgz"
"dze` dyri eipan(היורש) יקריבנה יכול אחר). מינו ולא כשמת –

לומר : תלמוד  יהודה."`dze"חצאין? רבי  דברי מקצתה; ולא כולה –
אומר : שמעון  mler"רבי wg"משל – הפסוק) בהמשך שם (נאמר

ציבור), משל (דהיינו xhwz"עולם lilk" בהקטרה כולה שתהא –
ציבור ). משל  קריבה שהיא זמן  כל  לחצאין  ולא שלמה (שיקטירו 

,dcedi iaxk dklde.באה היא יורשים שמשל 
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המנחות. במעשה כללים ללמדנו  בא זה פרק

ävî úBàa úBçðnä ìkתנור מאפה במנחת שכתוב כמו  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÈÇÀÈÈÇÈ
דדדד):):):): מחבתzevnורקיקי zevn..."חלותבבבב,,,, במנחת כתוב וכן  שם שם שם שם ,,,,", ((((שם שם שם שם 

"""" אינ dvnהההה):):):): המנחות שאר  ואף כפיתהיה"; מצה, אלא חמץ באות ן
הבאה, במשנה äãBzaLשיבואר  õîçî õeç התודה קרבן שעם – ÅÈÅÆÇÈ

לחמים ארבעים dcez"),מביאים ingl") לחם חלות הם מהם ועשרה
על ואף – ב; פרק ג משנה לבאור בהקדמה בארנו שכבר  כמו  חמץ,

בעניינים, הם כלולים מקום מכל  המנחות, בכלל  אינם תודה שלחמי פי 
בהלכותיהם; עוסקת íçläשמסכתנו  ézLe,עצרת של  –ïäL ÀÅÇÆÆÆÅ

õîç úBàaכתוב תודה שבלחמי יגיגיגיג):):):):– ז ז ז ז ,,,, לחם ((((ויקראויקראויקראויקרא חלות "על  ÈÈÅ
כתוב הלחם ובשתי שלמיו", תודת זבח על  קרבנו, יקריב ((((שם שם שם שם חמץ

יז יז יז יז ):):):): סולת כגכגכגכג,,,, עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו  "ממושבותיכם

dpit`zתהיינה ung?אותן מחמצים וכיצד .":øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅ
ïönçîe ïëBzî ïäì äãBa øBàNמתוך מוציא הוא שאור – ÀÆÈÆÄÈÀÇÀÈ

שאור, הסולת ממקצת שעושה כלומר הלחם, ושתי התודה של הסולת
יכול היה לא אחר שממקום שיחמצנה; המנחה עיסת לתוך ונותנו

שיעורה. על יתירה המנחה תהא שלא øîBà:להביא, äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
øçánä ïî dðéà àéä óà,המנחה לחימוץ טובה דרך זו  אין – ÇÄÅÈÄÇËÀÈ

החדש, השאור  ידי  על  יפה מתחמצת העיסה úàשאין  àéáî àlàÆÈÅÄÆ
øBàOä,רבים מימים שנתחמץ מביתו, –äcnä CBúì ïúBðå– ÇÀÀÅÀÇÄÈ

הסולת, עישרון את בה äcnäשמודדים úà àlîîe,בסולת – ÀÇÅÆÇÄÈ
העישרון . שיעור  את למלא כדי השאור, על  סולת Bìשמוסיף eøîàÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïéøLBôa úBLBlð úBçðnä ìk,eöéîçé àHL ïønLîe.äéøéL eöéîçä íàå–äNòú àGa øáBò,øîàpLàø÷éå) ¨©§¨¦§§¦§©§¨¤©£¦§¦¤¡¦§¨¤¥§©£¤¤¤¡©
(àé ,á:"õîç äNòú àG 'äì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk".dúLéì ìò íéáiçå,dúëéøò ìòå,dúiôà ìòå. ¨©¦§¨£¤©§¦©¥¨¤¨¥§©¨¦©¦¨¨§©£¦¨¨§©£¦¨¨
‚äðBáìe ïîL úBðeòè Lé,äðBáì àGå ïîL,ïîL àGå äðBáì,äðBáì àGå ïîL àG.äðBáìe ïîL úBðeòè elàå: ¥§¤¤§¨¤¤§§¨§¨§¤¤¤¤§§¨§¥§¤¤§¨

úìqä úçðî,úáçnäå,úLçønäå,úBlçäå,ïé÷é÷øäå,íéðäk úçðî,çéLî ïäk úçðîe,íéBb úçðîe,úçðîe ¦§©©Ÿ¤§©©£©§©©§¤¤§©©§¨§¦¦¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©¦¦§©
íéLð,øîòä úçðîe.ïîL äðeòè ïéëñð úçðî,äðBáì äðeòè ïéàå.äðBáì ïeòè íéðtä íçì,ïîL ïeòè ïéàå.ézL ¨¦¦§©¨Ÿ¤¦§©§¨¦§¨¤¤§¥§¨§¨¤¤©¨¦¨§¨§¥¨¤¤§¥

íçlä,àèBç úçðî,úBàð÷ úçðîe–äðBáì àGå ïîL àG. ©¤¤¦§©¥¦§©§¨¤¤§§¨

aaaa.ung dyrz `l 'dl eaixwz xy` dgpnd lk xn`pyàðéøçà àø÷î ïðéôìé äéøééùå .éòúùî äöéî÷ íãå÷å ,åöéîçé àìù úåøîúùîå éðú÷ã éà÷ àùéøà
áéúëã('å íù),íééøéùä ìò åøäæåä à÷åã õîçáå .õîç äôàú àì åæ óà ,õîå÷ä ïî åøàùðù äçðîä éøééù íäù íéðäë ìù í÷ìç óà ,í÷ìç õîç äôàú àì

:åá ïðâèìå ùáãá íúåà ùåìì øúåî ìáà.dzkixràäé àì ìåëé ,õîç äùòú àì øîàðù éôì ,úçàå úçà ìë ìò ïéáééçå .äùéì øçà íéãéá äá ÷ñòúîù
,äîöò éðôá äéìò ïéáééçå éãéçé äùòî àéäù úãçåéî äééôà äî ,äéìà ùé÷äì úàöé äîìå äúéä ììëá äééôà ,äôàú àì øîåì ãåîìú ,úçà àìà áééç
â"òàå íéîá äéðô ÷éìçîù àåä óåèé÷å .äîöò éðôá äéìò ïéáééçå éãéçé äùòî àåäù óåèé÷ ééåúàì ,äáù éãéçé äùòî ìëå äúëéøòå äúùéì àéáà éðà óà

:äùòî êë ìë éæçî àìã
bbbb.zleq zgpnéøîâ éðéøçà éðä ìëå ,äðåáìå ïîù áéúë äãéãáå .äééôà íãå÷ àéäù åîë äöîå÷å äììåáå äðåáìå ïîùå úìåñ àéáî ,íúñ äçðî áãðúîä

:äðåáìå ïîù äðåòè ãéçé úçðî ìëã òîùîã ,ùôð äá áéúëã úìåñ úçðîî.oiwiwxde zelgdeúåìç éòá éàã .ïé÷é÷øäå úåìçä éø÷ øåðú äôàî úçðîì
:éúééî ïé÷é÷ø éòá éàå éúééî.mipdk zgpne:åììä úåçðî úùîçî úçà áãðúäù ïäë.giyn odk zgpn:ïéúéáç úçðî.iebùéàî ïðéôìéãë ,äçðî áãðúî

:ìàøùéë úåáãðå íéøãð ïéàéáî íéøëðäù ãîìî ,ùéà.miyp zgpne:äçðî äáãðúäù äùà.mikqp zgpne:äðåáì àìå äá øîàð ïîùã ,äðåáì éòá àì
.miptd mgleäéá áéúë(ã"ë àø÷éå):ïîù äéá áéúë àìå ,äëæ äðåáì úëøòîä ìò úúðå.zelgd izy:äðåáì àìå ïîù àì ïäá øëæåä àì ,úøöò ìùzgpn

.ze`pw zgpne `hegåäá áéúë àéãäá('ä íù):äðåáì äéìò ïúé àìå ïîù äéìò íéùé àì

`xephxa yexit

יהודה: לרבי  –äøúé Bà äøñç äúéä àéä óà זו בדרך  אף – ÇÄÈÀÈÂÅÈÀÅÈ
שיעורה, על יתירה או  משיעורה חסירה המנחה תהא שמא חשש  יש
היה  ואילו גדול, נפחו נמצא מים, הרבה עם ומגובל  רך השאור שאם

עבה  השאור  ואם העישרון; מידת את למלא השיעור  בו  היה לא קמח
יתיר בו היה קמח היה ואילו  קטן , נפחו  נמצא מים, מעט עם ומגובל 

העישרון. מידת את למלא בשביל הדרוש  השיעור iaxkעל dklde
.dcedi

y c e w z a y
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úBçðnä ìk,מצה הבאות –ïéøLBôa úBLBlð,פושרים במים – ÈÇÀÈÄÀÀÄ
eöéîçé àHL ïønLîeכמפורש חמץ, שתיעשה למנחה שאסור – ÀÇÀÈÆÇÂÄ

במשנתנו. להלן  המובא äéøéLבכתוב eöéîçä íàå אפילו – ÀÄÆÁÄÀÈÆ
לכהנים, הנאכלים המנחה äNòúשיירי àGa øáBò–aezky ויקרא) ÅÀÇÂÆ

ודרשו: מאשי ", אותה נתתי חלקם חמץ תאפה "לא י ): dt`zו , `l" ָ

"mwlg ungשאסור ומניין  חמץ. תיאפה לא הכהנים של  חלקם אף –
הקמיצה, קודם שתחמיץ øLàלמנחה äçðnä-ìk" :øîàpLÆÆÁÇÈÇÄÀÈÂÆ

"õîç äNòú àG 'äì eáéø÷z ברישא ששנינו  מה ומכאן  – ÇÀÄÇÅÈÆÈÅ
יחמיצו. שלא זה,íéáiçåשמשמרן לאו משום מלקות –dúLéì ìò ÀÇÈÄÇÄÈÈ

המנחה, של –dúëéøò ìòå,הבצק גלגול –dúiôà ìòå שאם – ÀÇÂÄÈÈÀÇÂÄÈÈ
וחייב  בלאו עבר אלו , מעבודות אחת בה ועשה המנחה החמיצה

עבירות. שלוש משום חייב הללו, העבודות כל  עשה ואם מלקות;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äðBáìe ïîL úBðeòè Lé וגם שמן גם הטעונות מנחות יש – ÅÀÆÆÀÈ

zeperhdלבונה; zegpn yieäðBáì àGå ïîL;לבונה טעונות ואינן – ÆÆÀÀÈ
zeperhd zegpn yieïîL àGå äðBáì; שמן טעונות ואינן –yie ÀÈÀÆÆ
zeperh opi`y zegpnäðBáì àGå ïîL àG. במשנתנו מיד כמפורט – ÆÆÀÀÈ

úìqä úçðî :äðBáìe ïîL úBðeòè elàåבמפורש בה שכתוב – ÀÅÀÆÆÀÈÄÀÇÇÙÆ
אאאא):):):): בבבב,,,, לבונה",((((ויקראויקראויקראויקרא עליה ונתן  שמן עליה ומנחת úáçnäå"ויצק – ÀÇÇÂÇ

מרחשת,úLçønäåמחבת, ומנחת –úBlçäå מאפה מנחת של – ÀÇÇÀÆÆÀÇÇ
מאפה ïé÷é÷øäåתנור, מנחת המתנדב שכן  תנור, מאפה מנחת של  – ÀÈÀÄÄ

ממנחת  נלמדות הללו  המנחות כל  רקיקים; או חלות או  מביא תנור 

וכן ולבונה. שמן  שטעונות íéðäkסולת, úçðî שהתנדב כהן  – ÄÀÇÙÂÄ
הללו, המנחות מן çéLîאחת ïäk úçðîe חביתין מנחת ((((עיין עיין עיין עיין – ÄÀÇÙÅÈÄÇ

ה ה ה ה ),),),), ד ד ד ד ,,,, íéBbלעיללעיללעיללעיל úçðîe שנימנו המנחות מן אחת שהתנדב גוי  – ÄÀÇÄ
íéLðלעיל , úçðîe, הללו המנחות מן  אחת שהתנדבה אשה – ÄÀÇÈÄ

øîòä úçðîeבה שכתוב בניסן , עשר בששה שמקריבים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÀÇÈÙÆ
טוטוטוטו):):):): אבלבבבב,,,, לבונה". עליה ושמת שמן עליה ïéëñð"ונתת úçðî– ÄÀÇÀÈÄ

בהמה, קרבן  עם ïîLהבאה äðeòè,בלבד –äðBáì äðeòè ïéàå ÀÈÆÆÀÅÀÈÀÈ
לבונה כתוב ולא שמן כתוב נסכים שבמנחת טו טו טו טו ).).).).– במדברבמדברבמדברבמדבר íçìÆÆ((((עייןעייןעייןעיין

ïîL ïeòè ïéàå ,äðBáì ïeòè íéðtä בו שכתוב כדכדכדכד,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÈÄÈÀÈÀÅÈÆÆ
שמן .ז ז ז ז ):):):): בו  כתוב ולא זכה", לבונה המערכת על íçlä"ונתת ézLÀÅÇÆÆ

עצרת, של –àèBç úçðî שחייבין בדבר כשחטא העני שמביא – ÄÀÇÅ
ויורד , עולה קרבן  ÷úBàðעליו  úçðîe המנחות סוטה; מנחת – ÄÀÇÀÈ

טעונות אינן  äðBáìהללו  àGå ïîL àGהוזכר לא הלחם שבשתי – ÆÆÀÀÈ
במפורש כתוב חוטא ובמנחת לבונה, ולא שמן יא יא יא יא ):):):):לא ה ה ה ה ,,,, "לא ((((ויקראויקראויקראויקרא

במנחת  וכן  היא", חטאת כי  לבונה עליה יתן ולא שמן  עליה ישים
כתו  טוטוטוטו):):):):בקנאות ה ה ה ה ,,,, לבונה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר עליו  יתן ולא שמן  עליו  יצק "לא

הוא". קנאות מנחת כי

izdw - zex`ean zeipyn

לעולם הוי' דברך ניצב בשמים, שדברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים גו', תיבות ואותיות אלו הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע 
השמים להחיותם.

ממאמר י"ג כסלו ה'תשכ"ז



רלג b dpyn iying wxt zegpn zkqn

·ïéøLBôa úBLBlð úBçðnä ìk,eöéîçé àHL ïønLîe.äéøéL eöéîçä íàå–äNòú àGa øáBò,øîàpLàø÷éå) ¨©§¨¦§§¦§©§¨¤©£¦§¦¤¡¦§¨¤¥§©£¤¤¤¡©
(àé ,á:"õîç äNòú àG 'äì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk".dúLéì ìò íéáiçå,dúëéøò ìòå,dúiôà ìòå. ¨©¦§¨£¤©§¦©¥¨¤¨¥§©¨¦©¦¨¨§©£¦¨¨§©£¦¨¨
‚äðBáìe ïîL úBðeòè Lé,äðBáì àGå ïîL,ïîL àGå äðBáì,äðBáì àGå ïîL àG.äðBáìe ïîL úBðeòè elàå: ¥§¤¤§¨¤¤§§¨§¨§¤¤¤¤§§¨§¥§¤¤§¨

úìqä úçðî,úáçnäå,úLçønäå,úBlçäå,ïé÷é÷øäå,íéðäk úçðî,çéLî ïäk úçðîe,íéBb úçðîe,úçðîe ¦§©©Ÿ¤§©©£©§©©§¤¤§©©§¨§¦¦¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©¦¦§©
íéLð,øîòä úçðîe.ïîL äðeòè ïéëñð úçðî,äðBáì äðeòè ïéàå.äðBáì ïeòè íéðtä íçì,ïîL ïeòè ïéàå.ézL ¨¦¦§©¨Ÿ¤¦§©§¨¦§¨¤¤§¥§¨§¨¤¤©¨¦¨§¨§¥¨¤¤§¥

íçlä,àèBç úçðî,úBàð÷ úçðîe–äðBáì àGå ïîL àG. ©¤¤¦§©¥¦§©§¨¤¤§§¨

aaaa.ung dyrz `l 'dl eaixwz xy` dgpnd lk xn`pyàðéøçà àø÷î ïðéôìé äéøééùå .éòúùî äöéî÷ íãå÷å ,åöéîçé àìù úåøîúùîå éðú÷ã éà÷ àùéøà
áéúëã('å íù),íééøéùä ìò åøäæåä à÷åã õîçáå .õîç äôàú àì åæ óà ,õîå÷ä ïî åøàùðù äçðîä éøééù íäù íéðäë ìù í÷ìç óà ,í÷ìç õîç äôàú àì

:åá ïðâèìå ùáãá íúåà ùåìì øúåî ìáà.dzkixràäé àì ìåëé ,õîç äùòú àì øîàðù éôì ,úçàå úçà ìë ìò ïéáééçå .äùéì øçà íéãéá äá ÷ñòúîù
,äîöò éðôá äéìò ïéáééçå éãéçé äùòî àéäù úãçåéî äééôà äî ,äéìà ùé÷äì úàöé äîìå äúéä ììëá äééôà ,äôàú àì øîåì ãåîìú ,úçà àìà áééç
â"òàå íéîá äéðô ÷éìçîù àåä óåèé÷å .äîöò éðôá äéìò ïéáééçå éãéçé äùòî àåäù óåèé÷ ééåúàì ,äáù éãéçé äùòî ìëå äúëéøòå äúùéì àéáà éðà óà

:äùòî êë ìë éæçî àìã
bbbb.zleq zgpnéøîâ éðéøçà éðä ìëå ,äðåáìå ïîù áéúë äãéãáå .äééôà íãå÷ àéäù åîë äöîå÷å äììåáå äðåáìå ïîùå úìåñ àéáî ,íúñ äçðî áãðúîä

:äðåáìå ïîù äðåòè ãéçé úçðî ìëã òîùîã ,ùôð äá áéúëã úìåñ úçðîî.oiwiwxde zelgdeúåìç éòá éàã .ïé÷é÷øäå úåìçä éø÷ øåðú äôàî úçðîì
:éúééî ïé÷é÷ø éòá éàå éúééî.mipdk zgpne:åììä úåçðî úùîçî úçà áãðúäù ïäë.giyn odk zgpn:ïéúéáç úçðî.iebùéàî ïðéôìéãë ,äçðî áãðúî

:ìàøùéë úåáãðå íéøãð ïéàéáî íéøëðäù ãîìî ,ùéà.miyp zgpne:äçðî äáãðúäù äùà.mikqp zgpne:äðåáì àìå äá øîàð ïîùã ,äðåáì éòá àì
.miptd mgleäéá áéúë(ã"ë àø÷éå):ïîù äéá áéúë àìå ,äëæ äðåáì úëøòîä ìò úúðå.zelgd izy:äðåáì àìå ïîù àì ïäá øëæåä àì ,úøöò ìùzgpn

.ze`pw zgpne `hegåäá áéúë àéãäá('ä íù):äðåáì äéìò ïúé àìå ïîù äéìò íéùé àì

`xephxa yexit

יהודה: לרבי  –äøúé Bà äøñç äúéä àéä óà זו בדרך  אף – ÇÄÈÀÈÂÅÈÀÅÈ
שיעורה, על יתירה או  משיעורה חסירה המנחה תהא שמא חשש  יש
היה  ואילו גדול, נפחו נמצא מים, הרבה עם ומגובל  רך השאור שאם

עבה  השאור  ואם העישרון; מידת את למלא השיעור  בו  היה לא קמח
יתיר בו היה קמח היה ואילו  קטן , נפחו  נמצא מים, מעט עם ומגובל 

העישרון. מידת את למלא בשביל הדרוש  השיעור iaxkעל dklde
.dcedi

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

úBçðnä ìk,מצה הבאות –ïéøLBôa úBLBlð,פושרים במים – ÈÇÀÈÄÀÀÄ
eöéîçé àHL ïønLîeכמפורש חמץ, שתיעשה למנחה שאסור – ÀÇÀÈÆÇÂÄ

במשנתנו. להלן  המובא äéøéLבכתוב eöéîçä íàå אפילו – ÀÄÆÁÄÀÈÆ
לכהנים, הנאכלים המנחה äNòúשיירי àGa øáBò–aezky ויקרא) ÅÀÇÂÆ

ודרשו: מאשי ", אותה נתתי חלקם חמץ תאפה "לא י ): dt`zו , `l" ָ

"mwlg ungשאסור ומניין  חמץ. תיאפה לא הכהנים של  חלקם אף –
הקמיצה, קודם שתחמיץ øLàלמנחה äçðnä-ìk" :øîàpLÆÆÁÇÈÇÄÀÈÂÆ

"õîç äNòú àG 'äì eáéø÷z ברישא ששנינו  מה ומכאן  – ÇÀÄÇÅÈÆÈÅ
יחמיצו. שלא זה,íéáiçåשמשמרן לאו משום מלקות –dúLéì ìò ÀÇÈÄÇÄÈÈ

המנחה, של –dúëéøò ìòå,הבצק גלגול –dúiôà ìòå שאם – ÀÇÂÄÈÈÀÇÂÄÈÈ
וחייב  בלאו עבר אלו , מעבודות אחת בה ועשה המנחה החמיצה

עבירות. שלוש משום חייב הללו, העבודות כל  עשה ואם מלקות;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äðBáìe ïîL úBðeòè Lé וגם שמן גם הטעונות מנחות יש – ÅÀÆÆÀÈ

zeperhdלבונה; zegpn yieäðBáì àGå ïîL;לבונה טעונות ואינן – ÆÆÀÀÈ
zeperhd zegpn yieïîL àGå äðBáì; שמן טעונות ואינן –yie ÀÈÀÆÆ
zeperh opi`y zegpnäðBáì àGå ïîL àG. במשנתנו מיד כמפורט – ÆÆÀÀÈ

úìqä úçðî :äðBáìe ïîL úBðeòè elàåבמפורש בה שכתוב – ÀÅÀÆÆÀÈÄÀÇÇÙÆ
אאאא):):):): בבבב,,,, לבונה",((((ויקראויקראויקראויקרא עליה ונתן  שמן עליה ומנחת úáçnäå"ויצק – ÀÇÇÂÇ

מרחשת,úLçønäåמחבת, ומנחת –úBlçäå מאפה מנחת של – ÀÇÇÀÆÆÀÇÇ
מאפה ïé÷é÷øäåתנור, מנחת המתנדב שכן  תנור, מאפה מנחת של  – ÀÈÀÄÄ

ממנחת  נלמדות הללו  המנחות כל  רקיקים; או חלות או  מביא תנור 

וכן ולבונה. שמן  שטעונות íéðäkסולת, úçðî שהתנדב כהן  – ÄÀÇÙÂÄ
הללו, המנחות מן çéLîאחת ïäk úçðîe חביתין מנחת ((((עיין עיין עיין עיין – ÄÀÇÙÅÈÄÇ

ה ה ה ה ),),),), ד ד ד ד ,,,, íéBbלעיללעיללעיללעיל úçðîe שנימנו המנחות מן אחת שהתנדב גוי  – ÄÀÇÄ
íéLðלעיל , úçðîe, הללו המנחות מן  אחת שהתנדבה אשה – ÄÀÇÈÄ

øîòä úçðîeבה שכתוב בניסן , עשר בששה שמקריבים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÀÇÈÙÆ
טוטוטוטו):):):): אבלבבבב,,,, לבונה". עליה ושמת שמן עליה ïéëñð"ונתת úçðî– ÄÀÇÀÈÄ

בהמה, קרבן  עם ïîLהבאה äðeòè,בלבד –äðBáì äðeòè ïéàå ÀÈÆÆÀÅÀÈÀÈ
לבונה כתוב ולא שמן כתוב נסכים שבמנחת טו טו טו טו ).).).).– במדברבמדברבמדברבמדבר íçìÆÆ((((עייןעייןעייןעיין

ïîL ïeòè ïéàå ,äðBáì ïeòè íéðtä בו שכתוב כדכדכדכד,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÈÄÈÀÈÀÅÈÆÆ
שמן .ז ז ז ז ):):):): בו  כתוב ולא זכה", לבונה המערכת על íçlä"ונתת ézLÀÅÇÆÆ

עצרת, של –àèBç úçðî שחייבין בדבר כשחטא העני שמביא – ÄÀÇÅ
ויורד , עולה קרבן  ÷úBàðעליו  úçðîe המנחות סוטה; מנחת – ÄÀÇÀÈ

טעונות אינן  äðBáìהללו  àGå ïîL àGהוזכר לא הלחם שבשתי – ÆÆÀÀÈ
במפורש כתוב חוטא ובמנחת לבונה, ולא שמן יא יא יא יא ):):):):לא ה ה ה ה ,,,, "לא ((((ויקראויקראויקראויקרא

במנחת  וכן  היא", חטאת כי  לבונה עליה יתן ולא שמן  עליה ישים
כתו  טוטוטוטו):):):):בקנאות ה ה ה ה ,,,, לבונה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר עליו  יתן ולא שמן  עליו  יצק "לא

הוא". קנאות מנחת כי

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כ הגמרא:דף àîéúcמתרצת eäî בתחילת שדווקא לומר דעתך על יעלה שמא - ©§¥¨

ש  כיון לתקן, צורך יש éçéëLפרשה ïéñðëðמצוי דבר לבית - אנשים שיכנסו הוא ¦§¨¦§¦¥
התורה  קריאת באמצע אבל הכנסת .ïéàöBé התורה קריאת éçéëLבאמצע àì- §¦Ÿ§¦¥

משום מצויים, é÷ôðåאינם äøBz øôñ éçðîc שמניחים אדם בני דרך זה אין שהרי - §©§¥¥¤¨§¨§¦
לתורה  כבוד זה שאין לצאת, ופונים פתוח תורה חששו ספר שלא לומר מקום והיה ,

פסוקים, משלשה פחות בפרשה לשייר והתירו לכך ïìחכמים òîLî à÷ יהושע רבי ¨©§©¨
היוצאים  משום אף לגזור שיש לוי .בן

קמא: תנא של טעמו את מבררת éøeiLהגמרא àðL éàî ,àn÷ àpúå שונה במה - §©¨©¨©§¨¦¥
פרשה  בסוף פסוקים משלשה פחות גזירהàìcשיור קמא, תנא íeMîהתיר §Ÿ¦

כןïéàöBé,ה  פסוקים éìeçúàאם משלשה לאסורénðבפחות לו היה גם -äøéæb §¦©§¥©¦§¥¨
éøîà .ïéñðëpä íeMî ש סובר קמא תנא הישיבה, בני תירצו -éìeiL ìéiòc ïàî ¦©¦§¨¦¨§¦©§©¥¦¥

ìééL ק את מתחיל שהשני ורואה הנכנס מתחילת - פסוקים משלשה פחות ריאתו ¨¥
לו  ויאמרו פסוקים, שלשה הראשון קרא לא מדוע הנמצאים אצל לברר דרכו הפרשה,

היוצאים  אך לתקן, צורך ואין טעות לידי יבוא ולא הקודמת, מהפרשה פסוקים שקרא

לתקן. צורך יותר יש ובשבילם בטעותם יעמדו ישאלו שלא

ושמואל: רב של לנידון חוזרת déìהגמרא çìL[שאלה לו éàî[-שלח àúëìä ,óñBé áøì àáøc déøa äaø להלכה - ¨©¥©¨§¥§¨¨§©¥¦§§¨©
כשמואל. או כרב ראשון, ביום מעמד אנשי של התורה קריאת את מחלקים déìכיצד  çìL,[תשובה-]å ,âìBc àúëìä השני ¨©¥¦§§¨¥§

ה  הקוראים éòöîàשהוא שלשת פסוקים ïâìBcמבין שני ומוסיף הראשון שקרא השלישי הפסוק את וקורא שחוזר זה הוא - ¤§¨¦§¨
רקיע' 'יהי פרשת של פסוקים שלשה השלישי קורא ואחריו 'בראשית', פרשת .ומסיים

במשנה: åëå'שנינו óñeî Ba LiL ìk ììkä äæ.ארבעה קוראים טוב יום זה:ואינו בכלל דנה eäì,הגמרא àéòaéà קריאת ¤©§¨¨¤¥¨¦©§¨§
של änëa,התורה øeaö úéðòz ב דווקא האם מוסף', בו שיש 'יום המשנה כלל בפירוש הוא åוהספק Lãç Làø ה ãòBîחול ©£¦¦§©¨ŸŸ¤§¥
àkéàc בהם שיש -óñeî ïaø÷קוראיםàëä ìáà ,äòaøàציבור àìבתענית ,óñeî ïaø÷ àkéìc אלא קוראים אין - §¦¨¨§©¨©§¨¨£¨¨¨§¥¨¨§©¨Ÿ
énðשלשה, àëä ,àîìc Bàהרי מוסף, קרבן שאין אף ציבור älôzבתענית óñeî àkéà ברכת דהיינו תפילה, תוספת יש - ¦§¨¨¨©¦¦¨©§¦¨

ארבעה.עננו  בו שקוראים מוסף בו שיש יום נחשב זה וגם ,

ממשנתינו: לפשוט מנסה òîL,הגמרא àz,במשנה äòaøà,שנינו ïéøB÷ ãòBî ìL Bleçáe íéLãç éLàøa שרק ומשמע ¨§©§¨¥¢¨¦§¤¥¦©§¨¨
הדין, הוא כך øeaöבהם úéðòúa àäרק הגמרא:ìL.äLקוראים כןדוחה אם המשנה, מלשון לדייק באת àLéøאם àîéà ¨§©£¦¦§Ÿ¨¥¨¥¨

המשנה, של הרישא את ודייק אמור -ìL ïéøB÷ äçðîa úaLáe éLéîçáe éðLa,äLומשמעàä ב,äòaøà øeaö úéðòz §¥¦©£¦¦§©¨§¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¦¦©§¨¨
סותרים, והסיפא הרישא שדברי כרחךàlàונמצא dpéîעל òîLéîì àkéì àäî שאלה לענין  ראיה להביא אין זו ממשנה - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨

.זו 

אחרת: ראיה להביא מנסה òìwéàהגמרא áøc ,òîL àzנזדמן -àøôéña àø÷ í÷ ,øeaö úéðòúa ìááì רב עמד - ¨§©§©¦§©§¨¤§©£¦¦¨¨¨§¦§¨
תורה, בספר éøaלקרוא çútC,שלפניה התורה ברכת בירך לקרוא שהתחיל לפני –íéúç סיים -éøa àìåC.שלאחריה ברכה ¨©¨¦¨¦§Ÿ¨¦

אפים נפילת eäéétðààובשעת àîìò élek ìeôð,פניהם על העם כל נפלו -détà ìò ìôð àì áøå.,להבין -éãkîויש ¨¥¨§¨©©§©§§©Ÿ¨©©©¥¦§¦
ובודאי áøהרי  לוי, ולא היה כהן ה aלא ÷àøקריאת ìàøNéכן ואם השלישית, הקריאה åשהיא íúç àîòè éàîéøa àìC ©§¦§¨¥¨¨©©£¨¨©§Ÿ¨¦

לאחריה], מברך שהחותם במשנה מבואר [הרי הקריאה בסיום בירך לא מדוע -íeMî åàìמשום זה האין -éø÷éîì éòác ©¦§¨¥§¦§¥
déøúa àðéøçà.ארבעה קוראים ציבור שבתענית ומוכח לאחריה. רב בירך לא כך ומשום אחריו, לקרוא אחר שצריך - ©£¦¨©§¥

i"yx

éçéëù ïéñðëðÐexingd jkitl
.dlgzda mixne` yiéìåéù

ìéàùîÐipyd `xewy rnyiyk
`l oey`xde ,ze`xwn dyly
l`yi ,mipy `l` ef dyxtn `xw
miweqt ipy oey`xd `xw j`id

xzei `le`xwy el exn`ie ?
.dpeilrd dyxtnéàî àúëìäÐ
.zecnrn lyaâìåã éòöîàåÐ

jixv `di `ed blci `l m`y
dylyn zegt dyxta ligzdl
on dyly `xwi m`e ,miweqt

dipydÐ.dlek d`xew `vnp
óñåîÐdkxa "eppr" zltz `wqt

.`xizi

החתן בשבת שלפני חופתו קוראין אותו לתורה, דחתן וכלה מקיימים את העולם להעמיד בנים עוסקים בתורה, לזאת הנה קוראין 
אותו לקרוא האותיות שבתורה שהם המקיימים את העשרה מאמרות.

ממאמר י"ג כסלו ה'תשכ"ז



xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc dcp(oey`x meil)

,mzwelgna iax zrxkd z` d`ian `ziixadïéàøð ,éaø øîà̈©©¦¦§¦
àøâà ïa äãeäé éaø éøácipy d`vnyk s` zyyegy xn`y ¦§¥©¦§¨¤©§¨

,oiqixbä÷ãa àlLa,dnvr z`íéîëç éøáãåmi`xp.ä÷ãaLa §¤Ÿ¨§¨§¦§¥£¨¦¤¤¨§¨
:`ziixad z` zx`an `xnbdä÷ãa àì éàîe ä÷ãa éàîdn - ©¨§¨©Ÿ¨§¨

xn`y dna ezpeek dne ,'dwca' xn`y dna iax ixaca dpeekd
.eixac z` x`aze `xnbd xefgz oldle .'dwca `l'

onfd edn iqei iaxe dcedi iax ewlgp (:cl) zaya `ziixaa
ick dngd rwyzyn ,dcedi iax zhiyl ,'zeynyd oia' `xwpy
oia ,iqei iax zhiyle .zeynyd oia edf lin ivg mc` jldiy
`le oeitxa oir zvixw xeriyk-] oir sxdk exeriy zeynyd
.epnf dnk cenrl xyt` i`e ,`vei meide qpkp dlild ,[dwfga

:iqei iaxe minkg ewlgp dna zx`an `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
áø éác ïðaøì eäðézçkLà,yxcnd ziaa minkgd z` izybt - ©§©§¦§§©¨¨§¥©

éøîà÷å éáúéc,mixne`e miayei eidy -ïðé÷ñò éàîa àëäo`k - §¨§¦§¨¨§¦¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna `ziixaadîöò ä÷ãaL ïBâkjxe`l mc dz`x `ly §¤¨§¨©§¨

,mzkd z`ivnl encwy minid ipy ly zeynyd oia lkàìå§Ÿ
d÷eìç ä÷ãadwca f`e ,iyilyd meid cr mini ipy mze`a ¨§¨£¨

.hrn cere oiqixb ipyk lecb mzk ea d`vneóàåz` dwcay dn §©
dîöò,minid ipy ly zeynyd oiaaàlà ä÷ãa àìaúBLîMä ïéa ©§¨Ÿ¨§¨¤¨¥©§¨

äãeäé éaøc,dcedi iax zhiyl 'zeynyd oia' ly onfa wx - §©¦§¨
dy,dngd zriwy xg`l lin ivg mc` jldn onfk `eïéááe§¥

ä÷ãa àì éñBé éaøc úBLîMäzhiyl zeynyd oia onfa la` - ©§¨§©¦¥Ÿ¨§¨
oia xg`l wx lge oeitxa oird zvixw xeriyk epnfy iqei iax

,ewlgp dfae .dwca `l ,dcedi iax ly zeynydéøáñ ïðaøc- §©¨¨¨§¦
oi` oiqixb ipy xeriyk mzk d`vnyky mixaeqd minkgy
,dcedi iaxk mzrc zeynyd oia ipnfay meyn mnrh ,d`nhl

mzhiyl `linneàeä àéìéì éñBé éaøc úBLîMä ïéáaly onfd - §¥©§¨§©¦¥¥§¨
iax ly zeynyd oia xg`l `edy iqei iax zhiyl zeynyd oia

,dlil i`cel aygp dcediäãeäé éaøc úBLîMä ïéáa ä÷ãa àäå- §¨¨§¨§¥©§¨§©¦§¨
dnvr z` dwca dcedi iax zhiy ly zeynyd oia onfa ixde
dii`x o`k oi` ,zeynyd oiaa dz`x `ly oeike ,mc dz`x `ly

.mizyk aygizydéîòèì éñBé éaøå`ziixaa xaeqd iqei iaxe - §©¦¥§©§¥
enrh ,daf ziyrpy miyyeg oiqixb ipyk elceby mzka s`y

meynøîàcy ,xaeq `edy -úBLîMä ïéai`ce epi` ezhiy ly §¨©¥©§¨
`l` dliléåä à÷éôñmircei eppi`y ,dlil e` mei `ed m` wtq - §¥¨¨¥

dz`xy yegl yi df onfa dwca `ly oeike ,mitlgzn md izni`
jkitle ,mini ipya df cere qixbk dz`xy aygpe zeynyd oiaa

.daf ziyrpy zyyeg
.dcedi iax ly zeynyd oia onfa dwca cvik zx`an `xnbd

:`ax jiynnàðà eäì àðéîàåzia icinlzl izxn` ip`e - ©£¦¨§£¨
,mze` izl`ye ,yxcndäéðéòa äéãé éìîìéàdici eid eli` - ¦§¨¥¨¤¨§¥¤¨

mewn eze` zwicaa zeweqrìkonfúBLîMä ïéaiax zhiy ly ¨¥©§¨
,dcediôéíéøîBà ízà äxg`ny ,dpekp mkzxaq dzid - ¨¤©¤§¦

la` ,ea dz`x `ny wtzqdl oi` zeynyd oia onf lk dwcay
åéLëòdxen mixac ly mhyte ,dnvr dwcay mzx`iay ©§¨

zeynyd oia lk dweqr dzid `le dcigi dwical dpeekdy
iax ly zeynyd oia onfe xg`ny yegl yi ,mewn eze` zwicaa

,jex` dcediäúàø äéãé ÷elñ íò ànLxg`l cin dz`x `ny - ¤¨¦¦¨¤¨¨£¨
dne `ed zeynyd oia oiicre ,df onf jeza zg` mrt dwcay

.mini ipyk aygp ea dz`xyéì eøîàå,yxcnd zia icinlzék §¨§¦¦
ïðéøîà÷wx ok` `ed minkg zhiya x`al epxn`y dn -äðúpLk ¨©§¦©§¤¨§¨

úBLîMä ïéa ìk äéðéòa äéãézwicaa zeweqr dici eid xy`k - ¨¤¨§¥¤¨¨¥©§¨
oia onfa dz`xy yyg oi`y ,zeynyd oia lk jxe`l mewn eze`

.zeynyd
:iax zrxkd z` x`al day `xnbdéaø éøác ïéàøð ,éaø øîà̈©©¦¦§¦¦§¥©¦

àøâà ïa äãeäécere oiqixb ipy xeriya mzk d`vnyky xn`y §¨¤©§¨
,daf ziyrpy zyyeg.ä÷ãa àlLk:`xnbd zl`eyàì éàî §¤Ÿ¨§¨©Ÿ

ä÷ãa,'dwca `l' exne`a iax zpeek dzid dn -àîéìéàm` - ¨§¨¦¥¨
dpeekdy xn`péñBé éaøãa ä÷ãa àìå äãeäé éaøãa ä÷ãác- §¨§¨¦§©¦§¨§Ÿ¨§¨¦§©¦¥

oiaa wx mzkd z`ivnl encwy minid ipya dnvr z` dwcay
`l iqei iax ly zeynyd oiaae ,dcedi iax zhiy ly zeynyd
i` ,daf ziyrpy zyyegy el d`xpy iax xn` df ote`ae ,dwca
iqei iax lya dwca `lya wxy xn`y jkny ,jk xnel xyt`

iaxk rixkdl yizeynyd oiaa mb dwcaa la` ,`xb` oa dcedi
,xizne edenk xaeq epi` iqei iax lyììkî,dfn rnyn -éaøc ¦§¨§©¦

äãeäéenvr `xb` oaàLééç eäééåøúa ä÷ãác áb ìò óà ,øáñ- §¨¨©©©©§¨§¨§©§©§¨§¨
df xace ,zyyeg iqei iax ly zeynyd oiaa mb dwca m` s`y

,dywenä÷ãa àäoia ipnf ipya dz`x `ly dwca ixd - ¨¨§¨
.daf ziyrpy yeygz recne ,zeynyd

:`xnbd dgixknàèéLt àlàezpeek ,'dwca `l' iax xn`y dny ¤¨§¦¨
ä÷ãa àìc,llkéñBé éaøãa àìå äãeäé éaøãa àìoia onfa `l - §Ÿ¨§¨Ÿ¦§©¦§¨§Ÿ¦§©¦¥

okle ,iqei iax ly zeynyd oia onfa `le dcedi iax ly zeynyd
ipy zii`xl dlere zeynyd oiaa dz`x `ny zyyegy xn`

,miniìáàm`a ä÷ãazeynyd oiaa ä÷ãa àìå äãeäé éaøãoia £¨¨§¨§§©¦§¨§Ÿ¨§¨§
zeynyd,éñBé éaøãy iax xaeqàLééç àìzyyeg dpi` - §©¦¥Ÿ¨§¨

oeik zyyeg df ote`ay xaeq `xb` oa dcedi iaxe ,daf ziyrpy
:`xnbd zwiicn .iqei iax lya dwca `lyàîìàjkn gken - ©§¨

yàeä àéìéì éaøì éñBé éaøc úBLîMä ïéaoia oi` iax zrcl - ¥©§¨§©¦¥§©¦¥§¨
dz`x m` s`e ,dlil i`ce `l` ,mei wtq iqei iax ly zeynyd

.mini ipy dz`xy aygp `l ea
:`xnbd dywn .`tiqa iax ixacn df xe`ia lr dywn `xnbd

àôéñ àîéàxn`y ,iax ixac ly `tiqd z` x`ae xen` -éøáãå' ¥¨¥¨§¦§¥
íéîëçmi`xp ,daf ziyrpy zyyeg dpi`yk.'ä÷ãaLzl`ey £¨¦§¤¨§¨
:`xnbdä÷ãa éàîel d`xpy xn`yk iax zpeek dzid dn - ©¨§¨

,dwcaya zyyeg dpi`yàîéìéàxn`p m` -éaøãa ä÷ãác ¦¥¨§¨§¨¦§©¦
éñBé éaøãa ä÷ãa àìå äãeäély zeynyd oiaa dwcal ezpeeky - §¨§Ÿ¨§¨¦§©¦¥

df ote`ae ,iqei iax ly zeynyd oiaa dwca `le dcedi iax
iax ly zeynyd oiaa dwcay oeikny ,minkg ixac el mi`xp
xn`y jkny ,ok xnel xyt` i` ,daf ziyrpy yeygl oi` dcedi
llk dwca `lya la` ,df ote`a wx minkg ixac el mi`xpy iax

,xqe`e mzenk xaeq epi`ììkî,dfn rnyn -ïðaøcminkgy - ¦§¨§©¨¨
mnvrïðéLééç àì eäééåøúa ä÷ãa àìc áb ìò óà ,éøáñelit` - ¨§¦©©©§Ÿ¨§¨§©§©§Ÿ¨§¦©

dyw dfe ,zyyeg dpi` zeynyd oia onfa llk dwca `l m`àä̈
ä÷ãa àìoiaa `a mcdy yeygp `l recne ,llk dwca `l ixd - Ÿ¨§¨

.daf ziyrpe zeynyd
:`xnbd dgixknàèéLt àlàiax zpeeky xnel heyt `l` - ¤¨§¦¨

,eyexit ,dwcayk minkg ixac mi`xpy xn`yä÷ãácdnvrïéa §¨§¨¥
azeynyd oiaa ïéáe ,äãeäé éaøãzeynyd oia,éñBé éaøãoeikny §§©¦§¨¥§§©¦¥

,zeynyd ziaa dz`x `ny yegl oi` mdipya dwcayìáàm` £¨
ä÷ãadnvra àìå äãeäé éaøãaä÷ãdnvrïðéLééç ,éñBé éaøãa- ¨§¨¦§©¦§¨§Ÿ¨§¨¦§©¦¥¨§¦©

,daf ziyrpe iqei iax ly zeynyd oiaa dz`x `ny miyyeg
iax ly zeynyd oia mzhiyly oeik ,dfl miyyeg mpi` opaxe

:`xnbd zwiicn .dlil `ed iqeiàîìày gken -úBLîMä ïéa ©§¨¥©§¨
éåä à÷ôñ éaøì éñBé éaøciax ly zeynyd oia oi` iax zrcl - §©¦¥§©¦§¥¨¨¥

oiaa dwca `ly lk okle ,dlil wtq mei wtq `l` ,dlil i`ce iqei
.daf ziyrpe dz`xy zyyeg iqei iax ly zeynyd

ok m` :`xnbd dywnéaøcà éaøc àéL÷miyw iax ixac - ©§¨§©¦©§©¦
`edy wcwcl yi eixac zligzny ,eixac seql eixac zligzn
oia onfa dwca m`e ,dlil i`ce iqei iax ly zeynyd oiay xeaq
iax ly zeynyd oia onfa dwca `le dcedi iax ly zeynyd
oiay oeik zyyegy rnyn eixac seqne ,zyyeg dpi` iqei

.dlil wtq mei wtq `ed iqei iax ly zeynyd
xeaq `ed cvik xnele rixkdl iax zpeek oi` :`xnbd zvxzn
dcedi iax ewlgp dna cinrdl `a `l` ,mzwelgna weqtl

e ,minkgeøîà÷ éëä,xnel ezpeek jke -ïa äãeäé éaø éøác ïéàøð ¨¦¨¨©¦§¦¦§¥©¦§¨¤
àøâàzyyegy xn`y,ïðaøìote`aa àì ,ììk ä÷ãa àìcoia ©§¨§©¨¨§Ÿ¨§¨§¨Ÿ§

zeynyda àìå äãeäé éaøãzeynyd oia,éñBé éaøãmeynóàL §©¦§¨§Ÿ§§©¦¥¤©
åéìò e÷ìçð àì íéîëçzyyeg dpi`y xnelàlàote`aä÷ãác £¨¦Ÿ¤§§¨¨¤¨§¨§¨
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המשך בעמוד רכב

oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtdcip
'åë ïéàøð éáø øîà.dl yxtn dlek Ðïðé÷ñò éàîá àëäiaxe opaxc `zbelt Ð

.`xb` oa dcediä÷ãáùë.zeynyd oia ipy lk dnvr Ðä÷åìç ä÷ãá àìåipya Ð

drci `l ,dpd cr dwelg dwca `ly itle .oiqixb ipy d`vne ,iyilya `l` mini

oey`x meia zg` e` ,dz`x zeynyd oia ipya `ny yegl yi jkitl .oi`a od zni`n

edl eedc Ð xgn ly zeynyd oia zg`e

.zei`x ylyäãåäé éáøã úåùîùä ïéáÐ

siqkd `le oeilrd siqkd :"oiwilcn dna"a

Ð iqei 'xle ,lin ivg Ð exeriye ,oezgzd

.`vei dfe qpkp df ,`ed meid seqae .oir sxdk

äãåäé éáøã úåùîùä ïéáá ä÷ãá àäåÐ

,zeynyd oia odn zg` dz`x `l jkld

.mini ipy xnegl dlrzyàåä à÷ôñÐ

oiaa dici weliq xg`l `ny opiyiigc

ipyl dler `ede ,i`fg iqei iaxc zeynyd

opaxle .mitevx mini dyly edl eede ,mini

dyly edl eed `l Ð i`fg elit`e ,`ed dlil

.zei`xäéðéòá äéãé éìîìéà.mewn eze`a Ð

úåùîùä ïéá ìë.dcedi iaxc Ðíúà äôé
íéøîåàoia lkc oeik ,iyiig `lc ,opaxl Ð

.i`fg `l dcedi iaxc zeynydíò øåîéà
äúàø äéãé ÷åìéñiaxc zeynyd oia `dc Ð

.`ed jex` dcediäãåäé éáø éøáã ïéàøðÐ

.yiigcä÷ãá àìùá`da :iax xn`wcne Ð

`l Ð dwcaya la` ,dcedi iaxk il `xiaq

`xb` oa dcedi iaxc llkn ,dizeek il `xiaq

?"dwca `l" i`ne ,yiig inp dwca elit` Ð

ixac z` ip` d`ex :iax xn`w ikd :`nip i`

lr s`e ,iqei iaxca dwca `lya dcedi iax

oiaa iwetql `ki`c ,dcedi iaxca dwcac ab

eixac z` d`ex ipi` la` .iqei iaxc zeynyd

.mdipya dwcaykåìéôà äãåäé éáøã ììëî
åäééåøúá ä÷ãáoia i`ce `d ,yiig Ð

zg` di`x welgl jl oi`e ,i`fg `l zeynyd

!mizylä÷ãá àìã àèéùô àìà`da `l Ð

oiaa dz`x `ny zyyegc ,`da `le

.dcedi iaxc zeynydä÷ãá ìáàiaxca Ð

yegl eixac z` d`ex ip` oi` Ð dcedi

.daiflàîìàiaxc zeynyd oia :iax xaqw Ð

dler dpi` day dii`xde ,`ed dlil Ð iqei

.mizylàìå äãåäé éáøãá ä÷ãáùë àîéð éà
éñåé éáøãáz` d`ex ip` efa :iax xn`we Ð

efa `l dwca `l la` ,opiyiig `lc mdixac

`xiaq `p`c ,mdixac z` d`ex ipi` Ð efa `le

.`yiigc ilä÷ãá àìã áâ ìò óà ïðáøìã ììëî
ä÷ãá àì àäå àùééç àì àäá àìå àäá àìÐ

zwlgznd zeynyd oia zii`xl yegl yie

.mizyl`hiyt `l`minkg ixac oi`xp"c Ð

mdipya dwcay Ð iax xn`wc "dwcayk

`l inp :edpi` ixn`wc odn cg`a la` ,xn`w

dwca `lc oeikc .mdixac d`ex ipi` Ð `yiig

.zeynyd oia zii`xl yegl yi Ð iqei iaxca

.'ek `ed `wtq iaxl ,`nl`øîà÷ éëäi`d Ð

diytpc dinrhl e`l ,iax xn`wc "oi`xp"

,ibilt i`na ,opireny`l `z` ediizbelt iyextl iax `l` :jl iywze ,ibilt ediiexza edpi`c llkn Ð "d`ex ipi` efae ,df ixac z` d`ex ip` efa" xn`wcn :dpin wecizc ,xn`w

`ilil Ð iqei iaxc zeynyd oia :ixaqwc ,ipdn cg`a dwcayk Ð minkg ixacy .dfa `le dfa `l dwca `lyk Ð opiyiigc el micene ,minkgl dcedi iax ixac oi`xp :xn`w ikde

.zeynyd oia zii`xa yegl yi mdipya wecazy cr jklid ,`ed `wtq :xn`c ,dinrhl iqei iaxe .`edäáåøî äééàøì.zecerea oiqixb dyly Ðúèòåî äééàøìipy Ðoiqixb

.zecereaåðîî.iqei iaxcn Ðäøäèá äùéøôä àìù.zeynyd oia dwca `ly iriaya Ðäàîåè ú÷æçá àäú àì,zixgy dxdha dyixtdy it lr s`e ,axrl zlaeh dpi`e Ð

izyl dler `ide ,dz`x zeynyd oia seqa `nlc yginl `ki` ,mly zeynyd oia dwca `le li`ed ,ef s` .meid xnb cr d`exe zxfeg zwfga meid lk `ied dz`xyn `nl`

.zei`xåéøáã éì ïéàøðå.el ip` dcene =ä÷ãáùë.eilr wleg ip` ,dwca `lyae .`yiig `l ez ,mly zeynyd oia Ðäãåäé éáøãà äãåäé éáøã àéù÷lirlc Ðoia :dil `xiaq

.`ed `witq Ð iqei iaxc zeynydéáø àìá àîìùá.'ek dwcac mzd :dcedi iaxc` dcedi iaxc `iyw ded `l ,`kd oia lirl oia ,ediizbeltl iax yxit `l i` Ðéáøãá àìà
.`iyw Ð `ed `ililc ifgzin `kde ,`ed `witq lirlc dcedi iaxlc ,dyxitck `l` ol `nwezn `le ,ediizbelt iyextl iax `z` ikn Ð
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רלו
oifge` mipya cenr bp sc ± oey`x wxtdcip

øãäå.`ed `wtqe ,iqei iaxc ligzn Ðäãåäé éáøãá êééù êùéîjeza `ed rlaen Ð

dwca ixd Ð dcedi iaxc zeynyd oia lk opira diciclc oeike ,dcedi iax ly

.mdipyaäîöò äàîèî.miycwe zexdhl dnvr d`nhn mzk d`exd ÐòøôîìÐ

.qeakd zry cräúééàøî øåîç,zrl zrn `l` ied `l Ð dzii`xlc ,rxtnl Ð

.qeakd zry cr Ð dnzke'åë åðéöî àäåÐ

miycwa xfrl` oa oerny iax dcen `dc

.qeakd zry cr rxtnl oz`nhncäúàø
íã äúàø êë øçàå íúë.zrl zrn jez Ð

äúééàøá äîúë äìåúmzk i`d :opixn`e Ð

cr `nhln dxedhe ,`ed df zecp mcn Ð

.`adle ez`vnyn `l` ,qeakd zryåîåéÐ

,dng drwy m`e .dlez Ð meia ea dz`x m`

dpi` Ð zrl zrn jeza dz`xy it lr s`

.dlezäð÷úî àåäùoeike ,dilr lwin Ð

onwle .lwind ixac oi`xp Ð opaxc minzkc

oa oerny iax `dc ,dl zeern izeer :jixt

!xingn xfrl`êåôéàixac oi`xp :`ni`e Ð

.eixacndaif icil dizekld owzn `edÐ

`lc `kid ,diciclc .lwin `ed daif oiprl

,dzii`xa dnzk opilz `l Ð meia ea `ifg

daif ini oi`e ,dzii`x mein zecp ini dpene

dpen ,iaxl .dzii`xl ipiny mei cr oiligzn

lill leahle lwdl s`e .dnzk z`ivn mein

ipiny meine ,dwqt m` ,dnzkl iriay

oiprl xingn iax `vnpe .aef ini eed dnzkl

mei :opixn` Ð dnzkl ipinya `ifg ikc ,daif

cbpk mei ,iriyz xenyl dkixve ,`ed daif

iaxle .daf `dz Ð enr mipy d`xz m`e .mei

m`e .xeniy jixvn `le ,`ed dcp seq ,oerny

z `l Ð enr mipy d`xzip` `vnp .daf did

.`l Ð edi` la` ,daifl dnzk ici lr d`ian

äøäè ÷ñôä ïéëéøö.axra leahl ,iriaya Ð

dxdha wiqtdl zeynyd oia wecal dkixv

.`l e`ïéðîéæ.zxg` mrt Ðäéçëùàiax Ð

.iq` iaxl `xiføîà÷å áéúéã`zln jd Ð

`ede :yiwl yix xn` ,dlr yxtne ,iaxc

,dnzkl iriay ly zeynyd oia dwcay

Ð dxdha dyixtd `l la` .dxdha wiqtdl

`pipn dhwp dzii`x meinc ,dzrc `ilb

dnzk licadl dnvrl dnxb `ide ,dicic

.dyial mein rxtnl `nhn dnzke ,dzii`xn

oeikc .dwca `ly it lr s` :xn` opgei iaxe

`ilz dzrc ieliba e`l Ð zelzl dlekic

.ikda `cqtn `le ,`zlnàøéæ éáø äéì øîà
éñà éáøìyiwl yixe opgei iax ibiltcn Ð

`gxe`c llkn ,dwca `le dwcaa `ilz oiprl

wiqtdle dnzkl iriay meia wecal `ed

.dxdhaêôèéù.jhdix =äðùîíåé äàåøä
úåùîùä ïéá øùò ãçàiede ,`ed mei wtqe Ð

.dcp ezlgze ,dlil wtq e` .daif mc'åë äãð óåñå äãð úìçú:jixt `xnbae Ð

seql dz`x m`e .dray ayz dgxk lrae ,dreh `iede ,`id daif seqe dcp zlgz

`ied `zyde ,i`ed daif seq dpey`x di`x :xnel ,dilr xingp Ð cg` mei dray

dpey`x dii`x :xnel ,dilr xingp Ð d`xz dyly m`e .dray ayze ,dcp zlgz

mlerl oke .ode drax` ayz `le ,miiwp dray dkixve ,daf `zyde ,i`ed dcp zlgz

dzpwze ,zlwlewn `id.(`,g) oikxra yxtnckúãéìì íéðåîù íåéå øëæì íéòáøà íåé
ïìåëì úåùîùä ïéá äá÷ði`d ied Ð zeynyd oia d`xzy el`n dfi`a ,xnelk Ð

zxney wtq dcp wtq Ð ipiny meil d`xz m`e .xedh wtq `nh wtq zeynyd oia

.oikxra dl yxetnd xeriy ick weqtzy cr ,mlerl oke .mei cbpk meiúåèåùä úà
.wtqd zrya e`xy el` oebk ,zerehd z` Ðúåç÷ôä úà åð÷úå åàáze`exd Ð

yxtnck ,oyinyze oxeniy ini yxtle odigzt owzl ep` oikixve ,zi`ce drya

.`xnba `ziixaa
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äîöòipznl jixhvi` i`n` :dnize .zexdhl Ð dnvr :qxhpewa yxit Ð miycwe

:wiqnc ,dihwp xfrl` oa oerny iax meync :xnel yie ?`ed oky lkc ,miycw

`pyil edine .zexdhl s` dnvrc iielbl miycw `pz :inp i` .d`nhn dpi` miycw elit`c

xeng dnzk ied izk` ,xfrl` oa oerny iaxl :dyw cere .zexdhl rnyn `l "dnvr"c

dlezc jenqa xn` diteb edi` `dc ,dzii`xn

iptly meia d`vny mzk la` ,enei zii`xa

dpiipnl zlwlewne ,rxtnl d`nh Ð dii`xd

,epiid Ð "dnvr"c :yxtl d`xpe !qeak zryn

oa oerny iaxe .qeak zryn dpiipnl zlwlewny

,dpiipnl zlwlewn dpi`c :ediiexz` bilt xfrl`

xn`wc `de .zrl zrn `l` miycw d`nhn `le

zii`xadnzkdlezc jenqa xfrl` oa oerny iax

e`l Ð dii`xa `ilz `l lenz`c mzk `d ,enei

zryn lenz`c dnzka zlwlewn `dzy meyn

lenz`c mzke ,`zydc dii`x ici lr `l` ,qeak

e` meidn `ipn i` drci `lc Ð zlwlewn `id

,dzii`xn xeng dnzk izk` :xn`z m`e .mzkn

,zrl zrn dpiipnl zlwlewn `id Ð dnzkac

zexdhle miycwlc ab lr s` ,dzii`xa la`

,zlwlewn dpi` mewn lkn ,zrl zrn d`nhn

iax yiig `lc :xnel yie !dz`xy mein dpenc

xeng dnzk didi `ly `l` xfrl` oa oerny

.zrlzrn xzei ze`nhl onfa dzii`xn

êåôéà.eixacn ixac oi`xp :qxhpewd yxit Ð

,dpwzn ip`e dzeern `edy ,jeti` :inp i`

.sicr xingnde

àåäùyxit Ð daif icil dizekld owzn

dz`x m` oerny iaxlc :qxhpewd

.daf `ied `l Ð dnzkl ixiyre iriyze ipinya

oi`e .daf `ied Ð dzii`xa dnzk dlezc iaxle

,dpiipnl zlwlewn `ied inp oerny iaxlc :d`xp

xingn oerny iax ,daxc`e .lirl ziyixtck

dne .zrl zrn mzkd z`ivnn `nhny ,ith

dnzkl iriaya zlaeh iaxlc inp yxity

opilz `le ,i`d ilek lwdl d`xp oi` Ð zynyne

:l`ppg epiax yexitk d`xpe .dzii`xa dnzk

dnzk ilzc iaxl .dii`xd meia mzkd d`vnyk

zrn lk zlwlewn `id Ð dii`xa zrl zrn lk

dii`xd mei ,mini ipy dz`x eli`k `iede ,zrl

,daf `ied Ð xgnl mb dz`x m`e .eiptly meie

ilz `lc ,oerny iaxle .daef inia zcner m`

dz`x eli`k opiayg `l ok m` Ð enei `l`

.mini ipy cer d`xzy cr daf didz `le ,lenz`

iaxc ,"dzeern iaxe ,dpwzn oerny iax" ,epiide

lenz`e meid dz`x m` edine .ith lwin oerny

.epyxitck ,xingn oerny iax Ð mzk d`vne

äëéøödkixv :qxhpewd yxitÐdxdh wqtd

ick ,dnzkl iriaya wiqtdl dwica

dwca m` ,yiwl yixlc :yxite .axra leahl

Ð dii`xd on dpene dwca `l la` ,`ed dzii`xn dnzkc dzrc `ilbc ,dnzkl iriaya

oilezy xn` `l iaxc .dnzkl ipiny lila leahl dl oi`c .d`xp oi`e ,ezhiy itl yxit

dwica dkixv mzkac `kdn gken ikid :eze .izyxitck ,wtqa `l` i`cea dzii`xa dnzk

`ly it lr s` opgei iax xn`wcn ,daxc` :eze !zi`ce dii`x dz`xy `kd ip`yc ,iriaya

zwqtddkixv :yxtl d`xpe !dwicadkixv dpi` ok m` ,axrlzlaeh dnzkl iriayadwca

zryn`nhn`le dzii`xa dnzk iax ilzc `d`nlccÐmzkdz`ivnl qeakd oia dxdh

:yexit Ð dwcay `ede :yiwl yix xn`we .mzkd z`ivnl qeak oia dwcayk epiid ,qeak

Ð mzkd z`ivnl dwican zrl zrn yi m` la` .zrl zrn jez ,mzkd z`ivnl jenq

,jenq :yexit Ð dwca `ly it lr s` :xn` opgei iaxe .dwicad zry cr rxtnl dl oi`nhn

qeaik zrync oeik ,dzii`xa mzkd opilz ikd elit` ,d`ivnl dwica oia zrl zrnyi `l`

opgei iaxlc xnel d`xp oi`c .wqtd dkixv `nlr ilekl `nl` .`kil inp zrl zrn ,`kil

.yiwlyix` bilt ded`l i`d ilekc ,xn`w "llk dwca `ly it lr s`"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc dcp(oey`x meil)

éñBé éaøc úBLîMä ïéa ìééç øãäåoia onf ligzn okn xg`le - ©£©¨¦¥©§¨§©¦¥
ziyrpy zyyeg ea dwca `ly oeikne ,iqei iax ly zeynyd

,daføáñ àpz éàäå,enrh ,zyyeg dpi`y xn`y ipyd `pzde - §©©¨¨©
onfy meynééL CLéî éñBé éaøc úBLîMä ïéaäãeäé éaøãa C- ¥©§¨§©¦¥¥¨¨¦¦§©¦§¨

lk dwcay oeikne .dcedi iax ly zeynyd oia onf seqa rlaen
dpi`e ,iqei iax lya mb dwcay ixd ,dcedi iax ly zeynyd oia

.daf ziyrpy zyyeg
dcba lr mzk dz`xy dy` m`d zxxan (.e) lirl `xnbd

:dpic dn xxal dkiynn o`k `xnbd .`l e` rxtnl d`nhneðz̈
,íúk äàBøä ,ïðaø`id ixd ,mzkd xvep izn zrcei dpi`eäànèî ©¨¨¨¨¤¤§©§¨

z`,òøôîì íéLã÷å dîöòmda drbpy miycwde zexdhd lke ©§¨§¨¨¦§©§¥©
,mi`nh cbad qeaik zryn,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥

dîöò ,äànèî íéLã÷,mda drbpy zexdh -,äànèî dðéàick ¨¨¦§©§¨©§¨¥¨§©§¨
àäé àlLico,dúéiàøî øeîç dîúkynn mc dz`x m`y ¤Ÿ§¥¦§¨¨¦§¦¨¨

,zrl zrn `l` rxtnl d`nhn dpi` `id `ziixe`c d`nehy
`vnp qeaik zryn rxtnl d`nhn mzk dz`xyky xn`z m`e
`ly eraw jkle ,dzii`xn xeng opaxcn ez`nehy dnzky

.rxtnl `nhz
:`xnbd dywneðéöî àäåxfrl` oa oerny iaxl s`ydîúk §¨¨¦¦§¨

,íéLã÷ ïéðòì dúéiàøî øeîçdrbpy miycwa dcen `ed s`y ¨¥§¦¨¨§¦§©¨¨¦
mc dz`xyk eli`e ,qeaik zry cr rxtnl mz`nhny mda
:`xnbd zvxzn .zrl zrn `l` rxtnl mz`nhn dpi` dtebn

,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø éëä éðz àlà,zexdha drbpyk wx `l ¤¨§¦¨¦©¦¦§¤¤§¨¨¥
`l`óàa drbpykíéLã÷mzk d`vn jk xg`eäànèî dðéà ©¨¨¦¥¨§©§¨

ick ,qeaik zrynøác ìëì dúéiàøî øeîç dîúk àäé àlL`l - ¤Ÿ§¥¦§¨¨¥§¦¨¨§¨¨¨
.miycw oiprl `le zexdh oiprl

,mc dz`x onf xg`le ,mzk d`vny dy` oic dn zxxan `xnbd
:dii`xdn wlg `ed mzkdy dlez m`díúk äúàø ,ïðaø eðz̈©¨¨¨£¨¤¤

,íc äúàø Ck øçàå`l` ,qeaikd zryn rxtnl d`nhn dpi` §©©¨¨£¨¨
dúéiàøa dîúk äìBz`l` ,ax onfn `a `l mzkdy dlez - ¨¦§¨¦§¦¨¨

z`nhn dpi`e ,mzk zxeva `vi z`vl dii`xd mc xxerzdyk
mcd z` dz`x m` `l` epi` df oice .mzkd z`ivn zryn `l`

jezaúòì úòîzrl zrnn xzei xg`l m` la` ,mzkd z`ivnl ¥¥§¥
,qeaikd zryn rxtnl `nhn dnzk ,mc dz`xéaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦

BîBé ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL`l` dzii`xa dnzk dlez dpi` - ¦§¤¤§¨¨¥
xg`l mc dz`x m` la` ,mc dz`x mzk d`vny meia m`
,mzkd z`ivn onfn zrl zrn xar `ly s` ,dngd drwyy

.rxtnl d`nhne ,mcdn `ay dlez dpi`
:`xaqn xaeq did dn siqen iax,éaø øîàdrenyd `lnl` ¨©©¦

eid ,ixack izrnyyåéøác ïéàøðxfrl` oa oerny iax ly,éøácî ¦§¦§¨¨¦§¨©
iptndúååòî éðàå dðwúî àeäLip`e dilr lwin oerny iaxy - ¤§©§¨©£¦§©§¨

mi`xp opaxcn `l` mi`nhn mpi` minzky oeike ,dilr xingn
.mda lwind ixac

oerny iax ike :`xnbd dywndðwúî,dilr lwin -úéeòî éúeeò §©§¨©¥§©¥
dìmzkd z`ivn meia dz`x `l m`y ,dilr xingn `ed ixd - ¨

:`xnbd zvxzn .rxtnl d`nhne dzii`xa dnzk dlez dpi`
Ceôéà ,àðéáø øîàixacn ixac oi`xp ,iax ixac z` jetdl yi - ¨©©¦¨¥©

.dzeern `ede dpwzn ip`y xfrl` oa oerny iax
:sqep uexiz zvxzn `xnbd,Ceôéú àì íìBòì ,øîà ïîçð áø`l` ©©§¨¨©§¨Ÿ¥

oa oerny iaxe lwin iax rxtnl d`neh oiprly s`y ,eixac x`a
,xfrl` oa oerny iax ixac xzei oi`xpy iax xn` ,xingn xfrl`

iptnéãéì äéúBëìä úååòî éðàå äáéæ éãéì äéúBëìä ïwúî àeäL¤§©¥¦§¤¨¦¥¦¨©£¦§©¥¦§¤¨¦¥
äáéæip`e ,daif icil `az `ly dilr lwin `ed daif oiprly - ¦¨

meia mc dz`x `ly ote`a ik .daif icil `azy dilr xingn
oerny iaxly ,zrl zrn jeza eid mdipy la` mzk d`vny
zii`x mein wx dcp ini zray dpen dzii`xa dnzk dlez dpi`y
ipinyd meidn `l` dzaif ini z` zepnl ligzz `l oke ,mcd

lzrl zrn cr dzii`xa dnzk dlezy iaxl la` ,mcd zii`x

cg` mei `edy ,mzkd z`ivn mein dcp ini zray dpen `id ixd
z`ivnl ipinyd meidn eligzi dzaif inie ,mcd zii`xl mcew
iaxl ,dnzk z`ivnl ipinyd meia mc d`xz m`y `vnp ,dnzk
daf didz enr mini ipy cer d`xz m`e `ed dzaif inil oey`xd
zrayl oexg`d `ed dnzkl ipinyd meid oerny iaxle ,dlecb
s` dlecb daf didz `le ,ecbpk xeniy dkixv dpi`e ,dzcp ini
ini oiprl lwin oerny iaxy ixd ,enr mini ipy cer d`xz m`

.iaxn daif
mcew dxdh wqtd dkixv mzk d`exd m`d zxxan `xnbd

:dzliahäøäè ÷ñôä ïéëéøö íéîúk ,éqà éaøî àøéæ éaø dépéî éòä¥¦¥©¦¥¨¥©¦©¦§¨¦§¦¦¤§¥¨¢¨
àì Bàm`d ,iriayd meia leahl dkixve mzk dz`xy dy` - Ÿ

.`l e` dxdha wiqtdle zeynyd oiaa wecal dkixv,÷ézLà¦§¦
éãéî àìå déì øîà àìådaeyz el dpr `le iq` iax wzy - §Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.ezl`yløîà÷å áéúéc déçkLà ïéðîéæiax ybt zxg` mrt - ¦§¦©§§¥§¨¦§¨¨©
lirlc `ziixaa epipyy dn oiprl ,yxece ayei iq` iax z` `xif

mc dz`x jk xg`e mzk dz`xy dy`y,dúéiàøa dîúk äìBz¨¦§¨¦§¦¨¨
jeza dz`xy dii`xa wxe,éaø éøác ,úòì úòîiq` iax siqede ¥¥§¥¦§¥©¦

,mdixac eid dke ,iax ixac yexita mi`xen`d ewlgpyLéø øîà̈©¥
ä÷ãaL àeäå ,Lé÷ìoiaa dwca m`a wx xen` iax ly epic - ¨¦§¤¨§¨

,dxdha wiqtdl ick dnzk z`ivnl iriayd meid ly zeynyd
,dzii`x zligz dzid mzkd z`ivny dxeaqy dzrca dzliby
la` ,dzii`x mein `le dnzk z`ivn mein zepnl dligzd jkle
dzlib dnzk z`ivnl iriayd meia dxdha dyixtd `l m`
,eixg` dz`xy mcdn wlg `ed mzkdy dxeaq dpi`y dzrca

.dyial mein rxtnl `nhn dnzke dzii`xn wx dpen jkleéaøå§©¦
,ä÷ãa àlL ét ìò óà ,øîà ïðçBé,dzrc ieliba ielz epi` df oicy ¨¨¨©©©¦¤Ÿ¨§¨

dlez mc dz`x dnzk z`ivnl zrl zrn jezay lk `l`
.mcd zii`x zligz `ed mzkdydéì øîà,iq` iaxl `xif iax ¨©¥

dnzk zelzl dleki m` oiprl opgei iaxe yiwl yix ewlgpy dfn
dwca `lyky minikqn mdipye ,dwca `lyk mb dzii`xa

,dnzkl zepnl dxeaq dpi`y dzrc dzlibïéëéøö íéîúëc ììkî¦§¨¦§¨¦§¦¦
äøäè ú÷ñôädy`d jxc eixg` dii`x `la `ad mzkay - ©§¨©¨¢¨

.dxdha wiqtdle dnzk z`ivnl iriayd meia wecaldéì øîà̈©¥
,`xif iaxl iq` iaxïéàzii`x xg`ly dgked o`kn yi ,ok` - ¦

z` `xif iax l`y .dzliah mcew dxdha wiqtdl dkixv mzk
,iq` iaxpéî éàòa ïéàébñ ïéðîéæ àäåéãéî àìå zøîà àìå C`lde - §¨¦§¦©¦¦§©¦¨§Ÿ£©§§§Ÿ¦¦

zxn` `le dxdh wqtd dkixv m` jze` izl`y daxd minrt
,dxdh wqtd dkixvy o`kn heytl xyt` ixde ,melk ilàîìc¦§¨

Cì àéúà CôèéL ábàjal zzp `l cenila jzvexn ab` `ny - ©©¦§¨©§¨¨
.opgei iaxe yiwl yix ixacn heytl xyt`y df xacldéì øîà̈©¥

,`xif iaxl iq` iaxéì àéúà éàôèéL ábà ,ïéà`l izvexn ab` - ¦©©¦§©©§¨¦
.df xacl iail izzp

äðùî
meid lila zlaehe mini dray dpen mc d`exd dy` `ziixe`cn
cg` jyna jli`e ipinyd meine ,'dcp ini' mi`xwpd mde ,ipinyd
ziyrp mkezn cg` mei d`exdy oeik ,'daif ini' mi`xwp mei xyr
daf ziyrp mkezn mitevx mini dyly jyna d`exde ,dphw daf

.dlecb
miyely jynae mini dray `ziixe`cn d`nh xkf zclei
d`nh dawp zcleide ,xedh dnc okn xg`ly minid zylye

.xedh dnc okn xg`ly minid zyye miyy jynae miireay
dzaif ini oiay zeynyd oiaa dz`xy dy` oic dn dpc epzpyn

a e` dzcp inil:d`neh inil xdeh ini oiäàBøäd seqa mcíBé ¨¨
døNò ãçàdzaif inil,úBLîMä ïéa,dlil wtq mei wtq `edy ©©¨¨¥©§¨

a dz`xy ixdäáéæ óBñå äáéæ úlçz ,äcð óBñå äcð úlçúmeia - §¦©¦¨§¦¨§¦©¦¨§¦¨
dzaif ini zligza e` ,dzcp ini seqa e` dzcp ini zligz `edy
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc dcp(oey`x meil)

éñBé éaøc úBLîMä ïéa ìééç øãäåoia onf ligzn okn xg`le - ©£©¨¦¥©§¨§©¦¥
ziyrpy zyyeg ea dwca `ly oeikne ,iqei iax ly zeynyd

,daføáñ àpz éàäå,enrh ,zyyeg dpi`y xn`y ipyd `pzde - §©©¨¨©
onfy meynééL CLéî éñBé éaøc úBLîMä ïéaäãeäé éaøãa C- ¥©§¨§©¦¥¥¨¨¦¦§©¦§¨

lk dwcay oeikne .dcedi iax ly zeynyd oia onf seqa rlaen
dpi`e ,iqei iax lya mb dwcay ixd ,dcedi iax ly zeynyd oia

.daf ziyrpy zyyeg
dcba lr mzk dz`xy dy` m`d zxxan (.e) lirl `xnbd

:dpic dn xxal dkiynn o`k `xnbd .`l e` rxtnl d`nhneðz̈
,íúk äàBøä ,ïðaø`id ixd ,mzkd xvep izn zrcei dpi`eäànèî ©¨¨¨¨¤¤§©§¨

z`,òøôîì íéLã÷å dîöòmda drbpy miycwde zexdhd lke ©§¨§¨¨¦§©§¥©
,mi`nh cbad qeaik zryn,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥

dîöò ,äànèî íéLã÷,mda drbpy zexdh -,äànèî dðéàick ¨¨¦§©§¨©§¨¥¨§©§¨
àäé àlLico,dúéiàøî øeîç dîúkynn mc dz`x m`y ¤Ÿ§¥¦§¨¨¦§¦¨¨

,zrl zrn `l` rxtnl d`nhn dpi` `id `ziixe`c d`nehy
`vnp qeaik zryn rxtnl d`nhn mzk dz`xyky xn`z m`e
`ly eraw jkle ,dzii`xn xeng opaxcn ez`nehy dnzky

.rxtnl `nhz
:`xnbd dywneðéöî àäåxfrl` oa oerny iaxl s`ydîúk §¨¨¦¦§¨

,íéLã÷ ïéðòì dúéiàøî øeîçdrbpy miycwa dcen `ed s`y ¨¥§¦¨¨§¦§©¨¨¦
mc dz`xyk eli`e ,qeaik zry cr rxtnl mz`nhny mda
:`xnbd zvxzn .zrl zrn `l` rxtnl mz`nhn dpi` dtebn

,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø éëä éðz àlà,zexdha drbpyk wx `l ¤¨§¦¨¦©¦¦§¤¤§¨¨¥
`l`óàa drbpykíéLã÷mzk d`vn jk xg`eäànèî dðéà ©¨¨¦¥¨§©§¨

ick ,qeaik zrynøác ìëì dúéiàøî øeîç dîúk àäé àlL`l - ¤Ÿ§¥¦§¨¨¥§¦¨¨§¨¨¨
.miycw oiprl `le zexdh oiprl

,mc dz`x onf xg`le ,mzk d`vny dy` oic dn zxxan `xnbd
:dii`xdn wlg `ed mzkdy dlez m`díúk äúàø ,ïðaø eðz̈©¨¨¨£¨¤¤

,íc äúàø Ck øçàå`l` ,qeaikd zryn rxtnl d`nhn dpi` §©©¨¨£¨¨
dúéiàøa dîúk äìBz`l` ,ax onfn `a `l mzkdy dlez - ¨¦§¨¦§¦¨¨

z`nhn dpi`e ,mzk zxeva `vi z`vl dii`xd mc xxerzdyk
mcd z` dz`x m` `l` epi` df oice .mzkd z`ivn zryn `l`

jezaúòì úòîzrl zrnn xzei xg`l m` la` ,mzkd z`ivnl ¥¥§¥
,qeaikd zryn rxtnl `nhn dnzk ,mc dz`xéaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦

BîBé ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL`l` dzii`xa dnzk dlez dpi` - ¦§¤¤§¨¨¥
xg`l mc dz`x m` la` ,mc dz`x mzk d`vny meia m`
,mzkd z`ivn onfn zrl zrn xar `ly s` ,dngd drwyy

.rxtnl d`nhne ,mcdn `ay dlez dpi`
:`xaqn xaeq did dn siqen iax,éaø øîàdrenyd `lnl` ¨©©¦

eid ,ixack izrnyyåéøác ïéàøðxfrl` oa oerny iax ly,éøácî ¦§¦§¨¨¦§¨©
iptndúååòî éðàå dðwúî àeäLip`e dilr lwin oerny iaxy - ¤§©§¨©£¦§©§¨

mi`xp opaxcn `l` mi`nhn mpi` minzky oeike ,dilr xingn
.mda lwind ixac

oerny iax ike :`xnbd dywndðwúî,dilr lwin -úéeòî éúeeò §©§¨©¥§©¥
dìmzkd z`ivn meia dz`x `l m`y ,dilr xingn `ed ixd - ¨

:`xnbd zvxzn .rxtnl d`nhne dzii`xa dnzk dlez dpi`
Ceôéà ,àðéáø øîàixacn ixac oi`xp ,iax ixac z` jetdl yi - ¨©©¦¨¥©

.dzeern `ede dpwzn ip`y xfrl` oa oerny iax
:sqep uexiz zvxzn `xnbd,Ceôéú àì íìBòì ,øîà ïîçð áø`l` ©©§¨¨©§¨Ÿ¥

oa oerny iaxe lwin iax rxtnl d`neh oiprly s`y ,eixac x`a
,xfrl` oa oerny iax ixac xzei oi`xpy iax xn` ,xingn xfrl`

iptnéãéì äéúBëìä úååòî éðàå äáéæ éãéì äéúBëìä ïwúî àeäL¤§©¥¦§¤¨¦¥¦¨©£¦§©¥¦§¤¨¦¥
äáéæip`e ,daif icil `az `ly dilr lwin `ed daif oiprly - ¦¨

meia mc dz`x `ly ote`a ik .daif icil `azy dilr xingn
oerny iaxly ,zrl zrn jeza eid mdipy la` mzk d`vny
zii`x mein wx dcp ini zray dpen dzii`xa dnzk dlez dpi`y
ipinyd meidn `l` dzaif ini z` zepnl ligzz `l oke ,mcd

lzrl zrn cr dzii`xa dnzk dlezy iaxl la` ,mcd zii`x

cg` mei `edy ,mzkd z`ivn mein dcp ini zray dpen `id ixd
z`ivnl ipinyd meidn eligzi dzaif inie ,mcd zii`xl mcew
iaxl ,dnzk z`ivnl ipinyd meia mc d`xz m`y `vnp ,dnzk
daf didz enr mini ipy cer d`xz m`e `ed dzaif inil oey`xd
zrayl oexg`d `ed dnzkl ipinyd meid oerny iaxle ,dlecb
s` dlecb daf didz `le ,ecbpk xeniy dkixv dpi`e ,dzcp ini
ini oiprl lwin oerny iaxy ixd ,enr mini ipy cer d`xz m`

.iaxn daif
mcew dxdh wqtd dkixv mzk d`exd m`d zxxan `xnbd

:dzliahäøäè ÷ñôä ïéëéøö íéîúk ,éqà éaøî àøéæ éaø dépéî éòä¥¦¥©¦¥¨¥©¦©¦§¨¦§¦¦¤§¥¨¢¨
àì Bàm`d ,iriayd meia leahl dkixve mzk dz`xy dy` - Ÿ

.`l e` dxdha wiqtdle zeynyd oiaa wecal dkixv,÷ézLà¦§¦
éãéî àìå déì øîà àìådaeyz el dpr `le iq` iax wzy - §Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.ezl`yløîà÷å áéúéc déçkLà ïéðîéæiax ybt zxg` mrt - ¦§¦©§§¥§¨¦§¨¨©
lirlc `ziixaa epipyy dn oiprl ,yxece ayei iq` iax z` `xif

mc dz`x jk xg`e mzk dz`xy dy`y,dúéiàøa dîúk äìBz¨¦§¨¦§¦¨¨
jeza dz`xy dii`xa wxe,éaø éøác ,úòì úòîiq` iax siqede ¥¥§¥¦§¥©¦

,mdixac eid dke ,iax ixac yexita mi`xen`d ewlgpyLéø øîà̈©¥
ä÷ãaL àeäå ,Lé÷ìoiaa dwca m`a wx xen` iax ly epic - ¨¦§¤¨§¨

,dxdha wiqtdl ick dnzk z`ivnl iriayd meid ly zeynyd
,dzii`x zligz dzid mzkd z`ivny dxeaqy dzrca dzliby
la` ,dzii`x mein `le dnzk z`ivn mein zepnl dligzd jkle
dzlib dnzk z`ivnl iriayd meia dxdha dyixtd `l m`
,eixg` dz`xy mcdn wlg `ed mzkdy dxeaq dpi`y dzrca

.dyial mein rxtnl `nhn dnzke dzii`xn wx dpen jkleéaøå§©¦
,ä÷ãa àlL ét ìò óà ,øîà ïðçBé,dzrc ieliba ielz epi` df oicy ¨¨¨©©©¦¤Ÿ¨§¨

dlez mc dz`x dnzk z`ivnl zrl zrn jezay lk `l`
.mcd zii`x zligz `ed mzkdydéì øîà,iq` iaxl `xif iax ¨©¥

dnzk zelzl dleki m` oiprl opgei iaxe yiwl yix ewlgpy dfn
dwca `lyky minikqn mdipye ,dwca `lyk mb dzii`xa

,dnzkl zepnl dxeaq dpi`y dzrc dzlibïéëéøö íéîúëc ììkî¦§¨¦§¨¦§¦¦
äøäè ú÷ñôädy`d jxc eixg` dii`x `la `ad mzkay - ©§¨©¨¢¨

.dxdha wiqtdle dnzk z`ivnl iriayd meia wecaldéì øîà̈©¥
,`xif iaxl iq` iaxïéàzii`x xg`ly dgked o`kn yi ,ok` - ¦

z` `xif iax l`y .dzliah mcew dxdha wiqtdl dkixv mzk
,iq` iaxpéî éàòa ïéàébñ ïéðîéæ àäåéãéî àìå zøîà àìå C`lde - §¨¦§¦©¦¦§©¦¨§Ÿ£©§§§Ÿ¦¦

zxn` `le dxdh wqtd dkixv m` jze` izl`y daxd minrt
,dxdh wqtd dkixvy o`kn heytl xyt` ixde ,melk ilàîìc¦§¨

Cì àéúà CôèéL ábàjal zzp `l cenila jzvexn ab` `ny - ©©¦§¨©§¨¨
.opgei iaxe yiwl yix ixacn heytl xyt`y df xacldéì øîà̈©¥

,`xif iaxl iq` iaxéì àéúà éàôèéL ábà ,ïéà`l izvexn ab` - ¦©©¦§©©§¨¦
.df xacl iail izzp

äðùî
meid lila zlaehe mini dray dpen mc d`exd dy` `ziixe`cn
cg` jyna jli`e ipinyd meine ,'dcp ini' mi`xwpd mde ,ipinyd
ziyrp mkezn cg` mei d`exdy oeik ,'daif ini' mi`xwp mei xyr
daf ziyrp mkezn mitevx mini dyly jyna d`exde ,dphw daf

.dlecb
miyely jynae mini dray `ziixe`cn d`nh xkf zclei
d`nh dawp zcleide ,xedh dnc okn xg`ly minid zylye

.xedh dnc okn xg`ly minid zyye miyy jynae miireay
dzaif ini oiay zeynyd oiaa dz`xy dy` oic dn dpc epzpyn

a e` dzcp inil:d`neh inil xdeh ini oiäàBøäd seqa mcíBé ¨¨
døNò ãçàdzaif inil,úBLîMä ïéa,dlil wtq mei wtq `edy ©©¨¨¥©§¨

a dz`xy ixdäáéæ óBñå äáéæ úlçz ,äcð óBñå äcð úlçúmeia - §¦©¦¨§¦¨§¦©¦¨§¦¨
dzaif ini zligza e` ,dzcp ini seqa e` dzcp ini zligz `edy
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc dcp(ipy meil)

eäðéð úBèBL,od zehey ike ±eäðéð úBòBèzereh `l` opi` `lde ± ¦§¦§
:`xnbd daiyn .zehey ryedi iax o`xw recne ,opiipnaéðz àlà¤¨§¦

úBòBèz`y cr' epizpyna dpy ±e`ea ,zerehd z` mipwzn m
.'zegwtd z` epwze

dxdha mteqa dwiqtne mini dray d`nh mc d`exd dy`
ini md mi`ad minid xyr cg`e ,ipiny lila dzcpl zlaehe
mei zxneye `id dphw daf miinei e` mei mda d`exdy ,daif
daf mitevx mini dyly mda d`exde ,zlaehe dxdha cg`
dy`d zxfge .zlaehe miiwp mini dray dpene ,`id dlecb
oi` .` :millk dnka dielz daifd ini meza dpiipn zligzl
.a .ze`xl xefgzyk `l` aefe dcp ini xcq zepnl zxfeg dy`d
daf dzyrpe miinei e` mei dz`xy e` daef inia dz`x `l m`
dxny `l m` s`e .d`xze aeyzyk dcp ini zepnl zxfeg dphw
zxney dzcp zii`x mez xg`le dcp ziyrp mei cbpk mei oiicr
cr dpiipnl day dpi` mitevx dyly mda dz`x .b .dzaifl mei
mc miiwpd znlyd mxha d`xzy mc lke ,miiwp dray dpnzy

.[`ed daif
miyp zewewf mda mipte` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zx`an .odigzt oewizl zegwt,àéðúcxcqy dy` §©§¨
reawd dizei`xàîè ãçà íBé,ea d`ex ±øBäè ãçà íBéådpi` ± ¤¨¨¥§¤¨¨

ef ixd ,dlila `le meia wx d`exe ,ea d`exúLnLîzrnd lka §©¤¤
d meid ly zrlBnò Bìéìå ,éðéîM,eixg`ly dlila s`e ±eaäòaøà §¦¦§¥¦©§¨¨

úBìéìmitqepíBé øNò äðBîL CBzîminid xyr dpeny ± ¥¦§¨¨¨
ini xg`l ,oeaygd dfe .daef ini mez cr dzii`x zligzny
meiae .mda d`ex dpi`y ,eixg`ly dlilae ipinya zxzen dzcp
zynyne ,mda dxeq`e ixiyra ecbpk zxneye d`ex iriyzd
cg`ae .meia zxgnl `l` d`xz `l ixdy xyr cg`d lila
,xyr dyly lila zynyne xyr mipya zxneye d`ex xyr
lila zynyne xyr drax`a zxneye xyr dylya d`exe
xyr dyya zxneye xyr dynga d`exe zxfege ,xyr dyng

.[zelil drax` o`k ixd ,xyr dray lila zynyne
äàBø äúéä íàådizei`xàlà úLnLî dðéà ,áøòaîaéðéîM §¦¨§¨¨¦¨¤¤¥¨§©¤¤¤¨§¦¦

,ãáìaoeik mitqepd zelild zrax`ae iriyzd lila `l la` ¦§¨
.mda d`exy

ze`exa jynda dixac lke ,mitqep mipte`a dkiynn `ziixad
dzii`x xcqy dy` :axranïéàîè íéîé éðL,mda d`ex ±éðLe §¥¨¦§¥¦§¥

ïéøBäè íéîé,mda d`ex dpi` ±úLnLîminia dzcp ini xg`l ¨¦§¦§©¤¤
,íéøNòå øNò äMLå øNò íéðLe éðéîLlilne ,d`ex dpi` ipinyay §¦¦§¥¨¨§¦¨¨¨§¤§¦

zxneye ,dphw daf ziyrpe ixiyrd meid cr d`ex iriyzd
xyr dylya d`exe ,xyr mipya zynyne ,xyr cg`a dxdha
d`exe ,zxzen xyr dyyae ,xyr dynga zxneye xyr drax`e
mixyrd meiae ,xyr dryza zxneye xyr dpenye xyr draya

.zxzen
:`xnbd dywnøñLúa énð LnLúemb zynyn dpi` recn ± §©¥©¦§¦§©

dpi` xyr dpenyde xyr drayd zii`xy ,xyr dryza
,daifd ini xyr cg` minlyp mday oeik ,mei xeniy zaiign
dlekiyk `l` dlg xeniyd zaeg oi`y (.ar) oldl x`eane
`edy dzaifl xyr cg` meia d`exde ,daifd ini jeza xnyl
zynyn dpi` recne ,xeniyn dxeht dzcp gztl xyr dpenyd

.xyr dryza mb
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,úLL áø øîàcenll yi o`kn ± ¨©©¥¤Ÿ¤¤

yïðúc ïøbøbcg` meia d`exay (.ar onwl) lld zia epyy dn ± ©§§¨¦§©
['oxbxb' meia ea dnr ynynd `xwp zxgnl zlaehe dzaifl xyr
ezepkl wx mzpeek oi` ,hrn oizndl exvi z` yak `ly oeik

opaxcny xnel `l` ,zeciqg zcina bdep epi`y i`pbløeñà̈
.xyr dryza dzxizn `ziixad oi` jkitle ,[dilr `eal

:sqep uexiz d`ian `xnbdéòa àì øNò ãçc éäð ,øîà éMà áø©©¦¨©§¦§©¨¨Ÿ¨¥
øenéL,xeniy dkixvn dpi` xyr cg`d zii`xy mpn` s`d - ¦

øenéL éòa àäéî éøéNòjixvn ea mb dz`xy ixiyrd meid ± £¦¦¦¨¨¥¦
meid cbpk ea zxnyny ,xyr dryza dxeq` jkitle ,xeniy

.dzaif inil ixiyrd `edy xyr drayd
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnìLïéàîè íéîé äL §Ÿ¨¨¦§¥¦

ìLe,ïéøBäè íéîé äLzwqete iyilyl cr oey`xdn d`exy ixd §Ÿ¨¨¦§¦
,xyr mipyd cr zwqete iriyzl cr iriaydn d`exe ,iyyd cr

,xyr dyngl cr xyr dylydn d`exe,íéîé éðL úLnLîcg` §©¤¤§¥¨¦
ipinyd zii`xa dphw daf ziyrp dzcp mezay ,xyr mipye xyr
mipye xyr cg` zynyne ,ixiyra dxdha zxneye iriyzde

,xyr,íìBòì úLnLî dðéà áeLåcr xyr dylydn d`exyky §¥¨§©¤¤§¨
zwqete dyly d`exy oeike ,dlecb daf ziyrp xyr dyngl

.miiwp dray dl oi` dyly
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynníéàîè íéîé äòaøà©§¨¨¨¦§¥¦

ãçà íBé úLnLî ,ïéøBäè íéîé äòaøàåinin epi`y ,ipinya ,cala §©§¨¨¨¦§¦§©¤¤¤¨
,ea d`ex dpi`e dzcp,íìBòì úLnLî dðéà áeLåzii`xay oeik §¥¨§©¤¤§¨

dl oi`e ,dlecb daf ziyrp jli`e iriyzdny minid zrax`
.miiwp dray

dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynníéàîè íéîé äMîç£¦¨¨¦§¥¦
ìL úLnLî ,ïéøBäè íéîé äMîçåíéîé äLiriyz ipiny ,cala ©£¦¨¨¦§¦§©¤¤§Ÿ¨¨¦

,mda d`ex dpi`e dzcp inin mpi`y ,ixiyreúLnLî dðéà áeLå§¥¨§©¤¤
,íìBòìdray dl oi`e mdixg`ly minid zynga d`exy oeik §¨
.miiwp

dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnäMLå ïéàîè íéîé äML¦¨¨¦§¥¦§¦¨
íéîé äMîç úLnLî ,ïéøBäè íéîémipyl cr ipinydn ,cala ¨¦§¦§©¤¤£¦¨¨¦

,mda d`ex dpi`e dzcp inin mpi`y ,xyrúLnLî dðéà áeLå§¥¨§©¤¤
,íìBòìya d`exy iptn.miiwp dray dl oi`e mi`ad minid zy §¨

dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnïéàîè íéîé äòáL¦§¨¨¦§¥¦
,äéîé òéáø úLnLî ,ïéøBäè íéîé äòáLådraya zynynyCBzî §¦§¨¨¦§¦§©¤¤§¦©¨¤¨¦

lk,íéîé äðBîLe íéøNòdrayae ,`id dcp mipey`xd drayay ¤§¦§¨¨¦
mipey`xd minid zyly zii`xae ,d`ex dpi`y ,zxzen miipyd
dpi` miiriaxd zrayae ,dlecb daf ziyrp miiyilyd zrayn
mixyra d`exyke .dpenye mixyr ixd ,miiwp dray dpene d`ex
dii`xd ini zray meza zxzipe dzcp gztl zxfeg dryze
jezn mini draya zynyn z`vnpe .dlilg xfege reay jynl

.dini riax mdy ,dpenye mixyr lk
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnïéàîè íéîé äðBîL§¨¨¦§¥¦

CBzî íBé øNò äMîç úLnLî ,ïéøBäè íéîé äðBîLelkíéòaøà §¨¨¦§¦§©¤¤£¦¨¨¨¦©§¨¦
,äðBîLedyy lawp dpenyl mini dpenye mirax` wlgpyky §¨

mipey`xd minid zpenya d`ex ef dy`e ,miey miwlg
.d`ex dpi` miiyyae miiriaxae miipyae ,miiyingde miiyilyde
.dphw daf ziyrp dzcp ini xg`l ipinyd meid zii`xae
,mei zxney mda d`ex dpi`y miipyd minid zpenyn oey`xae
ipye ,d`ex miiyilyd zpenyae .zxzen mi`ad minid zrayae
zyyae ,dphw daf ziyrpe daif ini seqa mday mipey`xd
minid zpenyny oey`xae .[zecp mc dnc mitqepd minid
zrayae ,dzcp ini zrayl milyn `edy iptn dxeq` miiriaxd
zii`xae .mei xyr drax` dyniyy ixd ,zxzen mi`ad minid
.dlecb daf ziyrp miiyingd dpenydn mipey`xd minid zyly
dl miler miiyyd zpeny jezn mipey`xd minid zraye
mei xyr dyng dyniyy ixd ,zxzen ipinyd meiae ,miiwpl
dryze mirax`d meia aey d`exyke .dpenye mirax` jezn

.dzcp gztl zxfeg
:`xnbd dywneåä øñéaøà éðämda ynyl zxzeny minid ± ¨¥©§¥©¨

mirax`d meiay ,xyr dyng `le xyr drax` `l` mpi`
minid zpenyay ,dxeq` zeidl dkixv depxzdy dpenye
minid zylye xg`n miiwp zepnl dleki dpi` miiyyd
meia wxe ,[miiwpl miler mpi`y dcp inia milg mday mipey`xd
dpiipn zligzl drax`e mirax`d `edy el` dpenyay iriaxd
itlke .[dpenye mirax`a dxeq` `linne ,xetql ligzdl dleki

.mitqep zereay dnk jyna xdhdl lkez `l zn`d
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,÷çöé øa àcà áø øîàyi o`kn ± ¨©©©¨©¦§¨Ÿ¤¤

y ,cenlldúcð éîédzcpl miie`xd mini ±ïéìBò ïäa äàBø ïéàL §¥¦¨¨¤¥¨¨¤¦
,dúáéæ úøéôñìmipey`xd minid zray z` zepnl zi`yxe ¦§¦©¦¨¨

.dpenye mirax`a zxzen jkitle ,miiwpl miiyyd zpenyny
zxitql miler mda d`ex dpi`y dcp iniy dgiken `xnbd

:dzaifeäì àéòaéàc,daiyid ipa ewtzqdy ± §¦©§¨§
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oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtdcip
àøîâåäðéð úåèåù.dinzaÐàéðúã.iz`w oizipznc "zegwt" iyextlÐàîè ãçà íåé

øåäè ãçà íåéå.meiad`exyk ixiinwe ,dini lkÐéðéîù úùîùîdii`x eadz`xymeilÐ

,jkld .iriyz cr d`xz `le ,dlah axrl ziriaya ixdy .zed dxedh ixdy ,dpey`x

.meie dlil mly ipiny zynynåîò åìéìå.iriyz idbp ,eixg`lilÐêåúî úåìéì äòáøàå
íåé øùò äðåîùdy` ixdy .dpey`xddii`xlÐ

dyly d`ex dpi`y ,mlerl daf `dz `l ef

zxney `dz Ð iriyz d`ex `idyke .oitevx

,xyr cg`a d`xze ,dlila ynyze ,ixiyr

ixd Ð dlila ynyze ,xyr mipy xenyze

drax` xenyze ,xyr dylya d`xze .mizy

d`xze .dyly ixd Ð dlila ynyze ,xyr

axrl ynyze ,xyr dyy xenyze ,xyr dyng

xenyze ,d`xz xyr drayae .drax` ixd Ð

dyny`le ,xyr dpeny elk ixdÐxyrdpeny

yinyze ,elile ipiny cal zelil drax` `l`

dryza xgnle .xyr dpeny jeza epi` oexg`

enly ixdy ,dcp zlgz `dz Ð d`xzyk xyr

dpipnl zxfege ,dcpl dcp oiay xyr cg`

.epxn`yäàåø äúéä íàåmi`nhdminidlkaÐ

.axranéðéîù àìà úùîùî äðéàdlil ,mlyÐ

,ea d`xz ixdy Ð eixg` ly lil `l la` .meie

`l dlilae .ixiyr xenyl dkixve ,d`nh `dze

,xyr dpeny seq cr oke .d`ex ixdy Ð leahz

xyr dryzae .zecpd ini mr xyr dpeny ody

ynyze dpipnl xefgze ,dcp zlgz `dz

.mlerl oke .ipinya'åë íéàîè íéîé éðù`llkÐ

Ð oiwxit seq cr ,onwlc mini lk :`zlinc

.axran d`exykéðéîù úùîùîipyn `edy Ð

`l` .od oixedh ipinye iriayy ,mixedhd mini

zynyne ,axrl zlaehe ,zecpdn ,iriaydy

oke ,iriyz `edy ,d`xz axrle .mly ipiny

,mini ipy el`l mei xyr cg` xenyze .ixiyr

d`xze ,mly xyrmipyzynyneaxrl zlaehe

dyng zxney`dze ,xyr drax`e xyrdyly

:xaqwc .xyr dryz xenyze ,xyr dpenye xyrdrayd`xze .xyr dyyynyze ,xyr

edl elk `dc ,ixqyza ynyze :jixt onwle .xgnl ynyl xeq` Ð xyr cg` mei d`exd

ixdÐcg`emixyrmei d`xzyke ,zynynmixyrmeiamewnlkne !xeniydkixvymini

.epxn`y df oipnl zxfege ,dcp zlgz`idøñùúá ùîùúådcp) oexg`wxta ol `niiwcÐ

xyr dryz zxnyn dnl efe .ecbpk mei xeniy ira `l ,daif inil xyr cg` mei :(a,ar

daif seq `edy ,xyr dpeny liayaïøâøâ ?cg` mei d`exd :(my) "zwepiz" wxta opzcÐ

,oxbxb df ixd :mixne` lld zia Ð meia ea dz`xe dynye ,eixg`ly meil dlahe ,xyr

"xyr dryz mei `le ,mixyr mei zynyne" ipzwc `ziixa jdne .df mei oiznd `ly

.xyr cg`a d`exd mr xyr mipy meia ynyle oxbxb zeidl xeq`c opirnyøîà éùà áø
.xeniy ira edi`c ,ixiyr mei dz`xy meyn Ð "xeq`" ipzc `kde .xeq` epi` mlerl Ð

.daif inil ixiyr `edy ,xyr dray meil xeniy `die ,xedhd xyr dryz ayz jkitl

,cg`l cg` mei zxteqy cnln Ð "didi" :ol `wtp ikdc ,xedh mei `l` ied `l xeniy

.xedh mei `l` ied `l dxitqeíéîé éðù úùîùîipinydy ,xyr mipye xyr cg` Ð

mlerlzynyndpi`aeye .odl`edxeniy ,ixiyre .oddcpldcp oiay xyrcg`n iriyze

,miiwp dray xetql dkixve ,xyr dynge xyr drax`e xyr dylya daf `dz ixdyÐ

.mlerl miiwp dray d`xz `l `ideãçà íåé.axra d`exya :`ziixa dlekc ,ipiny Ð

äðåîùå íéøùò êåúî äéîé òéáø`id Ð zecp ly mi`nhd dray xg`y mini dray Ð

ixd .dxitqd ini od Ð mipexg`d drayae ,daf `dz Ð miiyilyd drayae ,zynyn

.dini riax zynyn z`vnpe .dcp zlgz `dz dryze mixyr meiae ,dpenye mixyr

.dpenye mixyrl dpenye mixyrn ef ly dzecp zlgzy iptn ,dpenye mixyr hwp ikdle

äðåîùå íéòáøà êåúî íåé øùò äùîç.daif ini ipinyd ,mipey`xd dpeny oebk Ð

exary xyr dyy ixd .dray ynyze ,eiptly ipinyl mei xenyz Ð miipyd dpenyne

dyyde ,aef ini odn mipy Ð miiyilyd dpenye .daif inin `al mipy ex`ype ,dilr

,dcp ini zray milyi mipey`xd Ð mixedh ody ,miiriaxd dpenye .dzcp zligz

mei xyr dyng ixd .yinyzl ipinye dxitql dray ,odixg`ly dpenye ,mipey`x dylyn daf `id ixd Ð miiyngd dpeny .daif inin mini drax` exzep eiykre .ynyz drayde

.epxn`y oipnl xefgze ,dcp zlgz`dzÐd`xzyk dryze mirax` meiae .dpenye mirax` jeznååä øñéáøàitl ,dpenye mirax`mei ynyz`l z`fd dy`dy aizenc i`d :xaqwÐ

`ipdn ikdl la` .daefn dxdh `le dxtq `ly onf lk ,ied `l dcp zlgz edine .od dcp inin mipexg`d drax`e daif inin drax` `l` odn oi` ,daf oda ziyrpy miiyngd dpenydy

oi` ,oda d`ex dpi`y dzcp inie .dcp ini znlyd ody itl ,dxitqd inil mipey`xd dyly elri `l ,mdixg`y oixedh dpeny e`aiykyÐzecpl oiie`xd mipexg`d drax` dii`x jd

.dzxitq ini enilyi `l dylye miyy mei ribiy cre (mei) ,miiriayd dpeny lk oke .zxzeqÐdryze mirax` mei d`xzyke ,dxitql dyng `l` o`k oi` ,jkld .dzaif zxitql oiler
éîé
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äòáøàå`le dlecb daf dyrp oi`c `icda o`k rnyn Ð xyr dpeny jezn zelil

`lce .mei xyr cg`a oitevx mini dyly d`xzy cr ,miiwp dray dkixv

dyly xyr cg`a dz`x elit` ,miiwp dray dkixvy dicrq epiax mya eazky mze`k

.mixfetn mini

ùîùú`wlqwc oeik :xn`z m`e Ð xqyza

dywz ,xeniy ira `l ixiyrc jzrc

jezn drax` `l` zynyn `l i`n` `yix dil

ynyz Ð xyr draya dz`x ikc ,xyr dpeny

`xza wxta `id `zbeltc :eze !xyr dpenya

yixle ,xeniy ira ixiyr opgei iaxl :(a,ar dcp)

iax xn`wc `dc :xnel yie !xeniy ira `l yiwl

,daif inia ,epiid Ð xeniy ira ixiyr opgei

.dwqt elit` ,xyr cg` meia ynyl dxeq`y

dleki dpi`c oeik ixiyrc ,zxzen yiwl yixle

`yixa ikdle .xeniy ira `lÐdlecb daf zeidl

.daif inia eedc ,xyr dpenya dxeq`c `gip

inia la` .xeq` opaxcnc dcenyiwlyix elit`c

ira`lcdcen opgei iax elit`c ,dywndxaqdcp

ax ipyne !xqyza ynyz :jixt jkle .xeniy

,xyr cg` zii`xa elit`c Ð xeq` oxbxb :zyy

ilekl xyr mipy meia opaxcn xeniy dkixv

meyn `l` xeq` epi`c xn` iy` axe .`nlr

s` opgei iaxl xeniy dkixve ,ixiyra dz`xy

Ðyiwlyixle ,daif inia enk ,dxezd ondcp inia

.opaxcnéðä:qxhpewd yxit Ð eed xqiax`

.dpenye mirax` mei zynyn i`n` jixtc

,daif ini drax` od ,oi`nh odymiiyingdpenyc

,mdixg`y oixedh dpenye .dcp ini drax`e

mini dylye ,daif inia ynge dcp inia dyly

,daif zxitql dl elri `lÐ dcp inic mipey`xd

dpi`c ab lr s`c .dzxitql oiler dcp ini oi`c

xetqzy cr dzcp gztl zxfeg dpi` ixdy ,dcp

inil mie`xd miniac oeik mewn lkn ,miiwp dray

yexitl dywe .dzaif zxitql oiler oi` Ð od dcp

dray`ld ,"dpenye mixyrjezndini riax zynyn" ipzwc ,`yixdil dywz ,ok m`c :df

oixedh mini dray ok m`e ,dcp inia dylye daif inia drax` eid ,oi`nh ody miiyily

,dpenyemixyrldpenyemixyrndlilgxefgzj`ide ,dzaifzxitql elri`lÐmdixg`y

ded i`c rnync :dyw cere ?miipy dpenye mixyr ly oixedh mini drayaynyldxeq`c

dray dl elri `l mei dylye miyy cr `de .dil `gip ded ,"xyr drax` zynyne" ipz

?dpenye mirax`l dpenye mirax`n dlilg zxfeg j`id ,ok m`e .i"yx yxitck ,dzxitql

`dc .dyywxzynyndpi`zeiriaxdpenyac ,eedxyrdrax` ipd :eyexit ikdcd`xp okl

oey`x meie ,dcp ini odixg` dyye daif inia mipy eid ,mi`nh eidy miiyily dpeny

axl ,ynyz `l inp Ð ipy meie .dcp ini drayn iedc ,ynyz `lÐ oixedh ody zeiriaxn

.ixiyr`edy ,xyrdray meil xeniy ded ipy mei ixde ,xeniy ira ixiyr :lirl xn`c iy`

minie ,dcp inin iedc oeik ,xeniy ied `lc dywnd xaq ,ied xedhc ab lr s` ,oey`x meie

oeikc ,jixt`ldpenye mirax`meinla` .dphwdaif zxitql oiler opi`Ðdxenbdcp`idy

ody it lr s` ,`nlr ilekl xity dl oiler Ð miiwp dray xetqzy cr dxenb dcp dpi`c

dne ."dpenye mixyr jezn dini riax zynyn"c `yix dil `gip jkle .dcp inil oiie`x

lil cr zlaeh dpi`c .wc `lc d`xp ,daif ini enlyi `l dylye miyy crc i"yx yxty

od mixedhd miipinye ,dcp ini ipye daif ini dyy md miiriay mini dpeny ixdy ,mipeny

Ðmiixiyrde ,daif ini dpeny lkÐze`nhd miiriyze ,daif inia dylye dcp inia dyng

.miiwp zxitqldrayéàîìåwqtcmz epiaxl okm` ,dcp inie dcil ini cenlzddpyncÐ

minic i"yx yexitle ,(oicd `ede) dzaif zxitql oiler oi` ,oda d`ex dpi`y dzcil inic

zekixve ,zeaf wtq oedlk iedc ,dfd onfa miypl dpwz oi` Ð oiler oi` dcp inil miie`xd

i"yxyexitl edine .dzxitqldl elr`le ,dcplmiie`xdminia iniiwcminrte .miiwp dray

oi` `weec dcp ini :inp mz epiaxle .dzxitq inil oiler dcil inic wqt `edc Ð xity iz`

.xity oilerÐ oiie`xdmini la` ,oiler
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רלט oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtdcip
àøîâåäðéð úåèåù.dinzaÐàéðúã.iz`w oizipznc "zegwt" iyextlÐàîè ãçà íåé

øåäè ãçà íåéå.meiad`exyk ixiinwe ,dini lkÐéðéîù úùîùîdii`x eadz`xymeilÐ

,jkld .iriyz cr d`xz `le ,dlah axrl ziriaya ixdy .zed dxedh ixdy ,dpey`x

.meie dlil mly ipiny zynynåîò åìéìå.iriyz idbp ,eixg`lilÐêåúî úåìéì äòáøàå
íåé øùò äðåîùdy` ixdy .dpey`xddii`xlÐ

dyly d`ex dpi`y ,mlerl daf `dz `l ef

zxney `dz Ð iriyz d`ex `idyke .oitevx

,xyr cg`a d`xze ,dlila ynyze ,ixiyr

ixd Ð dlila ynyze ,xyr mipy xenyze

drax` xenyze ,xyr dylya d`xze .mizy

d`xze .dyly ixd Ð dlila ynyze ,xyr

axrl ynyze ,xyr dyy xenyze ,xyr dyng

xenyze ,d`xz xyr drayae .drax` ixd Ð

dyny`le ,xyr dpeny elk ixdÐxyrdpeny

yinyze ,elile ipiny cal zelil drax` `l`

dryza xgnle .xyr dpeny jeza epi` oexg`

enly ixdy ,dcp zlgz `dz Ð d`xzyk xyr

dpipnl zxfege ,dcpl dcp oiay xyr cg`

.epxn`yäàåø äúéä íàåmi`nhdminidlkaÐ

.axranéðéîù àìà úùîùî äðéàdlil ,mlyÐ

,ea d`xz ixdy Ð eixg` ly lil `l la` .meie

`l dlilae .ixiyr xenyl dkixve ,d`nh `dze

,xyr dpeny seq cr oke .d`ex ixdy Ð leahz

xyr dryzae .zecpd ini mr xyr dpeny ody

ynyze dpipnl xefgze ,dcp zlgz `dz

.mlerl oke .ipinya'åë íéàîè íéîé éðù`llkÐ

Ð oiwxit seq cr ,onwlc mini lk :`zlinc

.axran d`exykéðéîù úùîùîipyn `edy Ð

`l` .od oixedh ipinye iriayy ,mixedhd mini

zynyne ,axrl zlaehe ,zecpdn ,iriaydy

oke ,iriyz `edy ,d`xz axrle .mly ipiny

,mini ipy el`l mei xyr cg` xenyze .ixiyr

d`xze ,mly xyrmipyzynyneaxrl zlaehe

dyng zxney`dze ,xyr drax`e xyrdyly

:xaqwc .xyr dryz xenyze ,xyr dpenye xyrdrayd`xze .xyr dyyynyze ,xyr

edl elk `dc ,ixqyza ynyze :jixt onwle .xgnl ynyl xeq` Ð xyr cg` mei d`exd

ixdÐcg`emixyrmei d`xzyke ,zynynmixyrmeiamewnlkne !xeniydkixvymini

.epxn`y df oipnl zxfege ,dcp zlgz`idøñùúá ùîùúådcp) oexg`wxta ol `niiwcÐ

xyr dryz zxnyn dnl efe .ecbpk mei xeniy ira `l ,daif inil xyr cg` mei :(a,ar

daif seq `edy ,xyr dpeny liayaïøâøâ ?cg` mei d`exd :(my) "zwepiz" wxta opzcÐ

,oxbxb df ixd :mixne` lld zia Ð meia ea dz`xe dynye ,eixg`ly meil dlahe ,xyr

"xyr dryz mei `le ,mixyr mei zynyne" ipzwc `ziixa jdne .df mei oiznd `ly

.xyr cg`a d`exd mr xyr mipy meia ynyle oxbxb zeidl xeq`c opirnyøîà éùà áø
.xeniy ira edi`c ,ixiyr mei dz`xy meyn Ð "xeq`" ipzc `kde .xeq` epi` mlerl Ð

.daif inil ixiyr `edy ,xyr dray meil xeniy `die ,xedhd xyr dryz ayz jkitl

,cg`l cg` mei zxteqy cnln Ð "didi" :ol `wtp ikdc ,xedh mei `l` ied `l xeniy

.xedh mei `l` ied `l dxitqeíéîé éðù úùîùîipinydy ,xyr mipye xyr cg` Ð

mlerlzynyndpi`aeye .odl`edxeniy ,ixiyre .oddcpldcp oiay xyrcg`n iriyze

,miiwp dray xetql dkixve ,xyr dynge xyr drax`e xyr dylya daf `dz ixdyÐ

.mlerl miiwp dray d`xz `l `ideãçà íåé.axra d`exya :`ziixa dlekc ,ipiny Ð

äðåîùå íéøùò êåúî äéîé òéáø`id Ð zecp ly mi`nhd dray xg`y mini dray Ð

ixd .dxitqd ini od Ð mipexg`d drayae ,daf `dz Ð miiyilyd drayae ,zynyn

.dini riax zynyn z`vnpe .dcp zlgz `dz dryze mixyr meiae ,dpenye mixyr

.dpenye mixyrl dpenye mixyrn ef ly dzecp zlgzy iptn ,dpenye mixyr hwp ikdle

äðåîùå íéòáøà êåúî íåé øùò äùîç.daif ini ipinyd ,mipey`xd dpeny oebk Ð

exary xyr dyy ixd .dray ynyze ,eiptly ipinyl mei xenyz Ð miipyd dpenyne

dyyde ,aef ini odn mipy Ð miiyilyd dpenye .daif inin `al mipy ex`ype ,dilr

,dcp ini zray milyi mipey`xd Ð mixedh ody ,miiriaxd dpenye .dzcp zligz

mei xyr dyng ixd .yinyzl ipinye dxitql dray ,odixg`ly dpenye ,mipey`x dylyn daf `id ixd Ð miiyngd dpeny .daif inin mini drax` exzep eiykre .ynyz drayde

.epxn`y oipnl xefgze ,dcp zlgz`dzÐd`xzyk dryze mirax` meiae .dpenye mirax` jeznååä øñéáøàitl ,dpenye mirax`mei ynyz`l z`fd dy`dy aizenc i`d :xaqwÐ

`ipdn ikdl la` .daefn dxdh `le dxtq `ly onf lk ,ied `l dcp zlgz edine .od dcp inin mipexg`d drax`e daif inin drax` `l` odn oi` ,daf oda ziyrpy miiyngd dpenydy

oi` ,oda d`ex dpi`y dzcp inie .dcp ini znlyd ody itl ,dxitqd inil mipey`xd dyly elri `l ,mdixg`y oixedh dpeny e`aiykyÐzecpl oiie`xd mipexg`d drax` dii`x jd

.dzxitq ini enilyi `l dylye miyy mei ribiy cre (mei) ,miiriayd dpeny lk oke .zxzeqÐdryze mirax` mei d`xzyke ,dxitql dyng `l` o`k oi` ,jkld .dzaif zxitql oiler
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äòáøàå`le dlecb daf dyrp oi`c `icda o`k rnyn Ð xyr dpeny jezn zelil

`lce .mei xyr cg`a oitevx mini dyly d`xzy cr ,miiwp dray dkixv

dyly xyr cg`a dz`x elit` ,miiwp dray dkixvy dicrq epiax mya eazky mze`k

.mixfetn mini

ùîùú`wlqwc oeik :xn`z m`e Ð xqyza

dywz ,xeniy ira `l ixiyrc jzrc

jezn drax` `l` zynyn `l i`n` `yix dil

ynyz Ð xyr draya dz`x ikc ,xyr dpeny

`xza wxta `id `zbeltc :eze !xyr dpenya

yixle ,xeniy ira ixiyr opgei iaxl :(a,ar dcp)

iax xn`wc `dc :xnel yie !xeniy ira `l yiwl

,daif inia ,epiid Ð xeniy ira ixiyr opgei

.dwqt elit` ,xyr cg` meia ynyl dxeq`y

dleki dpi`c oeik ixiyrc ,zxzen yiwl yixle

`yixa ikdle .xeniy ira `lÐdlecb daf zeidl

.daif inia eedc ,xyr dpenya dxeq`c `gip

inia la` .xeq` opaxcnc dcenyiwlyix elit`c

ira`lcdcen opgei iax elit`c ,dywndxaqdcp

ax ipyne !xqyza ynyz :jixt jkle .xeniy

,xyr cg` zii`xa elit`c Ð xeq` oxbxb :zyy

ilekl xyr mipy meia opaxcn xeniy dkixv

meyn `l` xeq` epi`c xn` iy` axe .`nlr

s` opgei iaxl xeniy dkixve ,ixiyra dz`xy

Ðyiwlyixle ,daif inia enk ,dxezd ondcp inia

.opaxcnéðä:qxhpewd yxit Ð eed xqiax`

.dpenye mirax` mei zynyn i`n` jixtc

,daif ini drax` od ,oi`nh odymiiyingdpenyc

,mdixg`y oixedh dpenye .dcp ini drax`e

mini dylye ,daif inia ynge dcp inia dyly

,daif zxitql dl elri `lÐ dcp inic mipey`xd

dpi`c ab lr s`c .dzxitql oiler dcp ini oi`c

xetqzy cr dzcp gztl zxfeg dpi` ixdy ,dcp

inil mie`xd miniac oeik mewn lkn ,miiwp dray

yexitl dywe .dzaif zxitql oiler oi` Ð od dcp

dray`ld ,"dpenye mixyrjezndini riax zynyn" ipzwc ,`yixdil dywz ,ok m`c :df

oixedh mini dray ok m`e ,dcp inia dylye daif inia drax` eid ,oi`nh ody miiyily

,dpenyemixyrldpenyemixyrndlilgxefgzj`ide ,dzaifzxitql elri`lÐmdixg`y

ded i`c rnync :dyw cere ?miipy dpenye mixyr ly oixedh mini drayaynyldxeq`c

dray dl elri `l mei dylye miyy cr `de .dil `gip ded ,"xyr drax` zynyne" ipz

?dpenye mirax`l dpenye mirax`n dlilg zxfeg j`id ,ok m`e .i"yx yxitck ,dzxitql

`dc .dyywxzynyndpi`zeiriaxdpenyac ,eedxyrdrax` ipd :eyexit ikdcd`xp okl

oey`x meie ,dcp ini odixg` dyye daif inia mipy eid ,mi`nh eidy miiyily dpeny

axl ,ynyz `l inp Ð ipy meie .dcp ini drayn iedc ,ynyz `lÐ oixedh ody zeiriaxn

.ixiyr`edy ,xyrdray meil xeniy ded ipy mei ixde ,xeniy ira ixiyr :lirl xn`c iy`

minie ,dcp inin iedc oeik ,xeniy ied `lc dywnd xaq ,ied xedhc ab lr s` ,oey`x meie

oeikc ,jixt`ldpenye mirax`meinla` .dphwdaif zxitql oiler opi`Ðdxenbdcp`idy

ody it lr s` ,`nlr ilekl xity dl oiler Ð miiwp dray xetqzy cr dxenb dcp dpi`c

dne ."dpenye mixyr jezn dini riax zynyn"c `yix dil `gip jkle .dcp inil oiie`x

lil cr zlaeh dpi`c .wc `lc d`xp ,daif ini enlyi `l dylye miyy crc i"yx yxty

od mixedhd miipinye ,dcp ini ipye daif ini dyy md miiriay mini dpeny ixdy ,mipeny

Ðmiixiyrde ,daif ini dpeny lkÐze`nhd miiriyze ,daif inia dylye dcp inia dyng

.miiwp zxitqldrayéàîìåwqtcmz epiaxl okm` ,dcp inie dcil ini cenlzddpyncÐ

minic i"yx yexitle ,(oicd `ede) dzaif zxitql oiler oi` ,oda d`ex dpi`y dzcil inic

zekixve ,zeaf wtq oedlk iedc ,dfd onfa miypl dpwz oi` Ð oiler oi` dcp inil miie`xd

i"yxyexitl edine .dzxitqldl elr`le ,dcplmiie`xdminia iniiwcminrte .miiwp dray

oi` `weec dcp ini :inp mz epiaxle .dzxitq inil oiler dcil inic wqt `edc Ð xity iz`

.xity oilerÐ oiie`xdmini la` ,oiler
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ïøbøbïðúc¯àì øNò ãçc éäð :øîà éLà áø .øeñà ©§§¨¦§©¨©©¦¨©§¦§©¨¨¨

ìL .øenéL éòa àäéî éøéNò ,øenéL éòaíéîé äL ¨¥¦£¦¦¦¨¨¥¦§¨¨¦
ìLe ïéàîèïéøBäè íéîé äL¯,íéîé éðL úLnLî §¥¦§¨¨¦§¦§©¤¤§¥¨¦

íéàîè íéîé äòaøà .íìBòì úLnLî dðéà áeLå§¥¨§©¤¤§¨©§¨¨¨¦§¥¦
ïéøBäè íéîé äòaøàå¯dðéà áeLå ,ãçà íBé úLnLî §©§¨¨¨¦§¦§©¤¤¤¨§¥¨

íéîé äMîçå íéàîè íéîé äMîç .íìBòì úLnLî§©¤¤§¨£¦¨¨¦§¥¦©£¦¨¨¦
ïéøBäè¯ìL úLnLîúLnLî dðéà áeLå ,íéîé äL §¦§©¤¤§¨¨¦§¥¨§©¤¤

ïéøBäè íéîé äMLå ïéàîè íéîé äML .íìBòì¯ §¨¦¨¨¦§¥¦§¦¨¨¦§¦
.íìBòì úLnLî dðéà áeLå ,íéîé äMîç úLnLî§©¤¤£¦¨¨¦§¥¨§©¤¤§¨

ïéøBäè íéîé äòáLå ïéàîè íéîé äòáL¯úLnLî ¦§¨¨¦§¥¦§¦§¨¨¦§¦§©¤¤
íéîé äðBîL .íéîé äðBîLe íéøNò CBzî ,äéîé òéáø§¦©¨¤¨¦¤§¦§¨¨¦§¨¨¦

ïéøBäè íéîé äðBîLe ïéàîè¯øNò äMîç úLnLî §¥¦§¨¨¦§¦§©¤¤£¦¨¨¨
øîà !eåä øñéaøà éøä .äðBîLe íéòaøà CBzî íBé¦©§¨¦§¨£¥©§¥©¨¨©
ïéàL dúcð éîé :úøîBà úàæ .÷çöé øa àcà áø©©¨©¦§¨Ÿ¤¤§¥¦¨¨¤¥

ïäa äàBø¯:eäì àéòaéàc .dúáéæ úøéôñì ïéìBò ¨¨¤¦¦§¦©¦¨¨§¦©§¨§
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`oifgeרמ mipya cenr cp sc ± oey`x wxtdcip
äúãéì éîé.cin dwqte aefa dcli oebk Ðíéðù äúàø ïðéñøâ éëämini ipy dz`x Ð

.dcpl dcp oiay xyr cg` jeza ,iteyaäáéæ ÷ôñ äãéì ÷ôñ,daif `ny dcil `ny Ð

.daif `le dcil `id ixd Ð xawd zgizta dz`x `le `ed cle m` .ef `le ef `l `ny

`ed cle m`e .dcil o`k oi`e ,daif `id ixd Ð xawd zgizta mc dz`xe cle epi` m`e

m`e .aefa zclei ef ixd Ð dcila mc dz`xe

ef `l o`k oi` Ð cle epi`e ,mc `la xaw gztp

xneg dilr lihpe ,`ed wtq ,jkld .ef `le

.d`xz `l elit` ,miireay `nhl Ð dcil

dray weqtz `ly onf lky Ð daif xnege

lk`p epi`e ,oaxw d`iane .xdhz `l ,miiwp

.daif `le dcil `l o`k oi` `nyäúãéì éîéå
'åë ïéìåò ïäá äàåø ïéàù`ki`c ab lr s`e Ð

.daife dcil o`k yie ,aefa zcleia iwetql

'åë øîéîì àëéàã íåùîded i` la` Ð

.dl iwlq `l ,`id dawp zcleic ol `hiyt

ïéàîè íéîé äòùúike ,daif ediipin ixz Ð

dpenye ,xeniy ied ediipin cg Ð oixedh `ifg

.dcp zlgz `ied xyr dryz meiae ,yinyzl

.daf `dz `l mlerl okeéîéë äùåîù éîé
äúáéædcp dray eed oi`nh dxyrnc Ð

dray Ð oixedh dxyrne ,daif dylye

.yinyzl dylye dxitqlinia yeniy ini ixd

.daifäàîì ïëå,dcp ini dray oi`nh Ð

,dxitql dray oixedh d`ne ,daif ini edleke

.sl`l oke .yinyzl edleke

ïîéñ àá êìò ïøãä

äðùîòéðäå ,äãðä íã,frla w"xw Ð

.d`nehd a` iede ,od afd zepiirnne

ïúééøù àéä äîëåi`d ika `xcd i` :`nipc Ð

edpip oigl Ð `xeriyúòì úòî íéøùåôá ?Ð

zrl zrnn xzei e` ming min ith ira i` la`

.od oiyai Ðàøîâéìéî éðä àðîdcp mcc Ð

e`yne erbn `nhn?çì ïçëùàÐ "dec"c Ð

.af `edy oirk ,rnyn gläéäédidi mc" Ð

."daefåø÷éòî ùáé.opipzc ipd oebk Ðïéî
äøòù.dnec` Ðáëùî äùåòeakyn `diy Ð

i `le ,mc` `nhna` `l` ,erbna oey`x `d

.dnvr dcp akynk d`nehdàîèî åðéàù
äàéááepi` Ð ziaa afd mr qpkpd mc` Ð

.`nhúòâåðîä ïáàmc` d`iaa d`nhn Ð

.'ebe "ziad l` `ade" aizkc ,zial dnr qpkpd

áæä.(eh `xwie) "afd eilr akyi xy`" Ðàéä
dyer dnc `le ,d`nehd a` dakyn dyer Ð

z` `ed `nhn la` .d`nehd a` dakyn

it lr s`e ,oey`x zeidl `yn meyn eizgzy

opz inp ikde .dcpl ywzi` `dc .ea rbep oi`y

mcc (b dpyn ` wxt milk) "d`nehd zea`"a

.`yna `nhn dcp
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àìàiedc ab lr s` ,ryedi axc dixa `ped axc `nrhe Ð dpin rny oiler dpin rny

.`nlra eh` ,xfbnl ol ded inp `kd Ð oiler oi` `nlra i` mewn lkn ,`wtq wtq

ïëåminid lk ,dcp ini zray xg`nc .dzaif inia dyeny ini Ð sl`l oke d`nl

.miiwp dray xetqzy cr ,"dzaif ini" exwn ,sl` e` d`n elit` ,d`xzy

ïîéñ àá êìò ïøãä

íãwxta xn`c `axl Ð ilin ipd `pn ,dcpd

mxeb mixg`l :(`,dl dcp) "mizek zepa"

xiry"c dil zile .oky lk `l envrl ,d`neh

edine .`xw jixv `l `kd Ð "gikei glzynd

mcdc ,`xw xity jixhv` zrxevn ly dcp mcl

z`nehl `xw jixvnc onwle .d`neh mxeb epi`

Ð `kdc dcpd mcn sili `le ,`ynae rbna eaef

`nhn oky dcpd mcl dn :jxtnl `ki`c meyn

i`n` ,`kdn opitli `lc oeike :xn`z m`e .qpe`a

iziz `kidn ,yai aef ihernl `xw onwl jixhv`

aefe dcp mc aezkd deydc oeik :xnel yie ?`nhl

`zlin ielibc ,iccdn opitli `linn ,d`nehl

.`ed `nlraåúå:dniz Ð 'ek zltnd opzc `d

ikdc :xnel yie !diteb `iyew `idd epiidc

`xwirn yaic inp ikd oi`c :`niz ike ,xn`w

,eze :xnel yi inp i` .'ek zltnd opzde ,xedh

?olpn ,dtilw oink e` oiyegai oink dpeyn yai

ìåëézrbepn oa` Ð 'ek zrbepn oa` `dz

zn :xn`z m`e .'ek d`iaa d`nhny

!ayene akyn dyer epi`e ,d`iaa `nhny ,gikei

el`" yixa mz epiax yxtn diteb rxevn :cere

ayene akyn ciar `lc (a,fq migqt) "mixac

`xwnc :xnel yie !oiwyne oilke` `nhl `l`

`le ,rxevnd `le Ð "afd" ,edl opihrnn `kdc

.znd

jiiy][`ad cenrlóàoa`a `nhn inp decn

decn opihrnnc oeik :xn`z m`e Ð `nqn

oa`n inp opihrnn ,ayene akyn `nhl "`id"n

oa`l d`neh ied ayene akyn gkn `dc .`nqn

xyr zeaxl oipn :mipdk zxeza opzck ,`nqn

cenlz ?`nqn oa` odiab lre ,ef ab lr ef zervn

oa`c :wgvi epiax xne`e !"akynd lk" xnel

`l` `nhn `lc ,`yxc meyn ol `wtp `nqn

,decn ihernl jixhvi` ikdle .oiwyne oilke`

.dlw d`neh `idy `nqn oa`an s`
oa``nqn
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úøéôñì eìòiL eäî ,ïäa äàBø dðéàL äãéì éîé§¥¥¨¤¥¨¨¨¤©¤©£¦§¦©
,íéðL äúàø ,òîL àz :àðäk áø øîà ?dúáéæ¦¨¨¨©©¨£¨¨§©¨£¨§©¦

äìétä äî úòãBé dðéàå ,äìétä éLéìMìå¯Bæ éøä §©§¦¦¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨£¥
éîéå ,ìëàð Bðéàå ïaø÷ äàéáî :äãéì ÷ôñ äáéæ ÷ôñ§¥¦¨§¥¥¨§¦¨¨§¨§¥¤¡¨¦¥

ïäa äàBø ïéàL dúãéì¯.dúáéæ úøéôñì dì ïéìBò ¥¨¨¤¥¨¨¤¦¨¦§¦©¦¨¨
úãìBé øîéîì àkéàc ïåék ,íúä éðàL :àtt áø øîà̈©©©¨¨¥¨¨¥¨§¦¨§¥©¤¤

éøéúé äòáL éðä ìëå ,àéä øëæïðéáäé÷cdì¯é÷ìñ ¨¨¦§¨¨¥¦§¨§¥¥§¨¨£¦©¨¨§¦
áøc déøa àðeä áø déì øîà .dúáéæ úøéôñì dì̈¦§¦©¦¨¨¨©¥©¨§¥§©

øëæ úãìBéa :àtt áøì òLBäé¯,é÷etñì àkéà §ª©§©©¨§¤¤¨¨¦¨§©¥
äá÷ð úãìBéa¯:dpéî òîL åàì àlà ?é÷etñì àkéì §¤¤§¥¨¥¨§©¥¤¨¨§©¦¨

íéîé äòLúå ïéàîè íéîé äòLz .dpéî òîL ,ïéìBò¦§©¦¨¦§¨¨¦§¥¦§¦§¨¨¦
ïéøBäè¯.øNò äðBîL CBzî íéîé äðBîL úLnLî §¦§©¤¤§¨¨¦¦§¨¨¨

íéøBäè íéîé äøNòå ïéàîè íéîé äøNò¯éîé £¨¨¨¦§¥¦©£¨¨¨¦§¦§¥
ïëå äàîì ïëå .dúáéæ éîék dLenLóìàì. ¦¨¦¥¦¨¨§¥§¥¨§¥§¤¤

àá êìò ïøãäïîéñ

íãúnä øNáe äcpä¯ïéànèîe ïéçì ïéànèî ©©¦¨§©©¥§©§¦©¦§©§¦
,áBfä ìáà .ïéLáéòépäå,÷Bøäå,õøMäå, §¥¦£¨©§©¦©§¨§©¤¤

äìáðäå,úáëMäåòøæ¯ïéànèî ïéàå ïéçì ïéànèî §©§¥¨§©¦§©¤©§©§¦©¦§¥§©§¦
ïéìBëé íàå .ïéLáéúBøLäìøBæçìåúBîëìïäL¯ §¥¦§¦§¦§©§§©£¦§¤¥

àéä änëå .ïéLáé ïéànèîe ïéçì ïéànèîïúéiøL? §©§¦©¦§©§¦§¥¦§©¨¦§¦¨¨
,Láé únä øNa :øîBà éñBé éaø .úòì úòî ïéøLBôa§§¦¥¥§¥©¦¥¥§©©¥¨©

ìBëé BðéàåäéäL úBîëì øBæçìå úBøMäì¯.øBäè §¥¨§¦¨§©£¦§¤¨¨¨
àøîâ:äi÷æç øîà ?éléî éðä àðîàø÷ øîàc §¨¨¥¦¥¨©¦§¦¨©£©§¨

"äåcäådúcðaóà ,äànèî àéä äî ,dúBîk äåãî ," §©¨¨§¦¨¨©§¤§¨©¦§©§¨©
.äànèî äåãî¯éaø øîà ?ïìðî Láé ,çì ïçkLà ©§¤§©§¨©§©©©¨¥§¨©¨©©¦

"äéäé" àø÷ øîà :÷çöé¯.àäé Búéåäa¯éðä :àîéàå ¦§¨£©§¨¦§¤©£¨¨§¥§¥¨¨¥
àä ,eúå ?ïìðî Bøwéòî Láé ,Láé äNòðå çìa éléî¦¥§©§©£¨¨¥¨¥¥¦¨§¨©§¨
,døòN ïéîk ,øôò ïéîk ,ätéì÷ ïéîk úìtnä :ïðúc¦§©©©¤¤§¦§¦¨§¦¨¨§¦§¨¨

íéneãà ïéLeçáé ïéîk¯?ïìðî àîè eçBnð íà ,íénì ìéhz¯.àeä àéeaø "äéäé"¯äî éà §¦©§¦£¦©¦©©¦¦¦¨¥§¨©¦§¤¦¨¦©
ànèì áLBîe ákLî äNBò éîð dîc óà ,íéãâa ànèìe íãà ànèì áLBîe ákLî äNBò àéä¦¨¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦©¨¨©¦¤¦§¨¨§©¥

?íéãâa ànèìe íãà¯?àeä áLBîe ákLî øa dîc ehà¯éîòèìeïáà ,CúòâeðîákLî úa ¨¨§©¥§¨¦©¨¨©¦§¨¨§©£¦¤¤§©©©¦§¨
éøèöéàc ,àéä áLBîeáLBîe ákLî äNBò úòâeðî ïáà àäz ìBëé :àéðúc ?éèeòîì àø÷ C ¨¦§¦§§¦§¨§©¥§©§¨¨§¥¤¤§©©¨¦§¨¨

ànèì áLBîe ákLî äNBò äàéáa ànèî BðéàL áf äîe ,àeä ïéãå .íéãâa ànèì íãà ànèì§©¥¨¨§©¥§¨¦§¦©¨¤¥§©¥§¦¨¤¦§¨¨§©¥
ànèì áLBîe ákLî äànènL ïéc Bðéà äàéáa äànènL úòâeðî ïáà ,íéãâa ànèì íãà̈¨§©¥§¨¦¤¤§©©¤§©§¨§¦¨¥¦¤§©§¨¦§¨¨§©¥

áfä ,"áfä" øîBì ãeîìz íéãâa ànèì íãà¯àä ,àø÷ déèòîc àîòè .úòâeðî ïáà àìå ¨¨§©¥§¨¦©§©©¨©¨§Ÿ¤¤§©©©£¨§©£¥§¨¨
!äànèî éëä åàì¯áfä zøîà éî åàì ,dpéîe¯"åéìò úáLBé àéä øLà" :àø÷ øîà éîð éëä ,úòâeðî ïáà àìå¯.dîc àìå àéä ¨¨¦§©§¨¦¨¨¦¨§©§©¨§Ÿ¤¤§©©¨¦©¦£©§¨£¤¦¤¤¨¨¦§Ÿ¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dcp(ipy meil)

iwpa daiigzpe aef inia mini dyly mc dz`xdwqte dclie mi
,wtzqdl yi ,ze`xln cinéîéd z`nehäãélïäa äàBø dðéàL §¥¥¨¤¥¨¨¨¤
dúáéæ úøéôñì eìòiL eäîmiler mpi`y e` ,miiwpl miler m`d ± ©¤©£¦§¦©¦¨¨

.okn xg`l mzepnl dkixve
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¨§©

y dy` ,`ziixaa epipyäúàø[íéðL,daef inia mini ipy ± ¨£¨§©¦
éLéìMìåiyilyd meiae ±,äìétä äî úòãBé dðéàå ,äìétä §©§¦¦¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨

,llk cle epi`y e` ,dawp e` xkf m`de ,`ed cle m`d zwteqny
m`y ,dpica wtzqdl yie ,dltda mc dz`x m` zrcei dpi` s`e
,dlecb daf dpi`e cala dcila d`nh mc dz`x `le cle dcli
mbe `ed cle m`e ,cala daifa d`nh cle epi`e mc dz`x m`e
zclei `l dpi` dz`x `le cle epi` m`e ,`id aefa zclei dz`x

e ,daf `leBæ éøäd zngny ,xingdl dkixv÷ôqd`nhyäáéæ £¥¨¥¦¨
d zngne ,miiwp dray zxteq÷ôqd`nhyäãélmiireay d`nh ¨¥¥¨

e ,dawp zcleik,ïaø÷ äàéáî,[`id zclei e` daf `ny,ìëàð Bðéàå §¦¨¨§¨§¥¤¡¨
,`ziixad dkiynn .daf `le zclei `l dpi` `nyéîéåz`neh ¦¥

,dúáéæ úøéôñì dì ïéìBò ïäa äàBø ïéàL dúãéìcvd lry mbd ¥¨¨¤¥¨¨¤¦¨¦§¦©¦¨¨
hytp dfae .miiwp dray dkixve dcil d`nh `id aefa zcleiy
zxitql miler mda d`ex dpi`y dcp iniy oicd `ede .wtqd

.dzaif
:`xnbd dgec,àtt áø øîà,miiwpl miler dcil ini oi` mlerl ¨©©¨¨

eíúä éðàLmilery dazky mrhdy ,`ziixaaøîéîì àkéàc ïåék ¨¦¨¨¥¨§¦¨§¥©
`ny dcli m` s`yàéä øëæ úãìBéep`e ,dray wx d`nhe ¤¤¨¨¦

,dawp zcleik miireay d`nhl epxngde`linnäòáL éðä ìk̈¨¥¦§¨
dì ïðéáäé÷c éøéúéxkf didy cvd lre dep`nhy drayd ± §¥¥§¨¨£¦©¨

mixzeiné÷ìñmiler ±,dúáéæ úøéôñì dìmiccv dyly yiy ¨§¦¨¦§¦©¦¨¨
,aefa d`nhp `le dltdd meia dz`x `ly cvd ,jka dicy
,cala dray d`nhpe did xkfy cvde ,dcila d`nhp `ly cvde
aefa zcleia la` ,dz`x mbe dawp dcliy cvl eyyg `l okle

.miiwpl dl miler dcild ini oi` dxenb
:`tt ax ziigc lr `xnbd dywnáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©

é÷etñì àkéà øëæ úãìBéa ,àtt áøì òLBäéeàkéì äá÷ð úãìBéa §ª©§©¨¨§¤¤¨¨¦¨§©¥§¤¤§¥¨¥¨
é÷etñìlya `lde ,dawpa `le xkf zcila wx zwteqn m`d ± §©¥

mini epqtzy s`e ,miireay d`nhl epxngd dawp dcliy cvd
dzaif zxitql dl oilery `ziixaa x`ean dcil inik dl`,àlà¤¨

dpéî òîL åàìdpi`y dcpe dcil iniy o`kn gken i`ce `l` ± ¨§©¦¨
mda d`exïéìBò:`xnbd dwiqn .dzaif zxitqldpéî òîLok` ± ¦§©¦¨

.`ziixadn ok gken
miyp zei`x oewiza (`"r) lirlc `ziixad jyndl zxfeg `xnbd

dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynn .zegwtíéîé äòLz¦§¨¨¦
CBzî íéîé äðBîL úLnLî ,ïéøBäè íéîé äòLúå ïéàîèlkäðBîL §¥¦§¦§¨¨¦§¦§©¤¤§¨¨¦¦§¨

,øNò,dphw daf ziyrp dzcp xg`ly dii`xd ini ipyay ¨¨
zpenyae dxdha cg` mei zxney d`ex dpi`y minid zryzae

.dzcp gztl day okn xg`le ,zxzen mixzepd
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnïéàîè íéîé äøNò£¨¨¨¦§¥¦

,íéøBäè íéîé äøNòåxtqn ixdk dLenL éîéxtqnéîézii`x ©£¨¨¨¦§¦§¥¦¨§§¥
,äúáéæzxzen mini dylye ,daifd inia d`ex mini dylyy ¦¨¨

.miiwpd zxitq meza
:`ziixad dkiynnì ïëåd`exäàî,d`n zwqeteì ïëåd`exàóì §¥§¥¨§¥§¤¤

minid lk dii`xd iniay ,ozaif inik oxzid ini ,sl` zwqete
lk d`ex dpi`y miniae ,aef ini ,mipey`xd zray xg`ly

.xzid ini miiwp dray xg`ly minid

ïîéñ àá êìò ïøãä

äãðä íã ¯ éòéáù ÷øô
oiprl mizek zepn`pe ,mc inzke mc ze`neh ipic ex`eai df wxta

.d`neh z`ivn

äðùî
`weec ze`nhn m`d ,zegl ze`neh iabl zx`an dpynd

:eyaiyk s` e` ozeglaäcpä íc,dzenk `nhne dxewnn `viy ©©¦¨
únä øNáe,mly znk zifk xeriya `nhndïéànèîmixg` §©©¥§©§¦

mdykïéçìmrahkåokïéànèîmdyk mixg`áBfä ìáà .ïéLáé- ©¦§§©§¦§¥¦£¨©
af ly eaefòépäå[dtd on z`veid dgil -÷Bøäå,afd on e`viy §©¦©§¨

õøMäå,ezzinaäìápäårbna milke mc` zifk xeriya d`nhnd §©¤¤§©§¥¨
,`ynaeòøæ úáëMäåel` mixac ,ixw d`xy mc`n d`viy §©¦§©¤©
ïéànèîwxíàå .ïéLáé ïéànèî ïéàå ,ïéçìmiyaidúBøLäì ïéìBëé §©§¦©¦§¥§©§¦§¥¦§¦§¦§¦¨
minaïäL úBîëì øBæçìå,eidy itk migl zeidl -ïéçì ïéànèî §©£¦§¤¥§©§¦©¦

ïéànèîes`,ïéLáé`l` miyai miaygp mpi` df ote`a ,xnelk §©§¦§¥¦
:dpynd zx`an .[mi`nhne ,miglïúéiøL àéä änëåewcai jkay §©¨¦§¦¨¨

mzegll xefgl mileki m`aminïéøLBt,mixw e` ming mpi`y - §§¦
jynaúòì úòîj` ,mitevxe minily dlile mei ly onf xeriy - ¥¥§¥

.mi`nhn mpi` df xeriyn xzeia
:[`nhn `nw `pzly] yai zn xya oipra zwlegd drcéñBé éaø©¦¥

únä øNa ,øîBàyLáéjk lkì øBæçìå úBøLäì ìBëé Bðéàåzeid ¥§©©¥¨¥§¥¨§¦¨§©£¦
gl.øBäè ,äéäL úBîk§¤¨¨¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .yai `edyk s`e `nhn dcp mcy ,dpyna epipy

éléî éðä àðî:`xnbd daiyn .[dnvr dcpk `nhny,äi÷æç øîà §¨¨¥¦¥¨©¦§¦¨
àø÷ øîàc(bl-al eh `xwie),'dúcða äåcäå'y micnleäeãî- §¨©§¨§©¨¨§¦¨¨§©¨

dcp mc zaifäànèî àéä äî ,dúBîk,`ynae rbnaäeãî óà §¨©¦§©§¨©§©¨
.äànèî§©§¨

ok` :`xnbd zxxanïçkLà`edyk `nhny dxeza,çì ©§§¨©
,af `edyk `nhny 'dec' zernynkïìðî Láéoi` ixd ,`nhny ¨¥§¨¨
:`xnbd daiyn .aezkd zernyna dfàø÷ øîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©§¨

mC' (hi eh my) dafaäéäémcdy 'didi'n micnle ,'DafBúéåäa ¨¦§¤Ÿ¨©£¨¨
àäé.yaiiziyk s` ez`neha x`yi - §¥

:`xnbd zxxanéléî éðä àîéàåwx exn`p `nhn yai dcp mcy §¥¨¨¥¦¥
a`viy mcçìxewnd on,Láé äNòðåx`yp `nhn didy oeiky §©§©£¨¨¥

mc ,jkBøwéòî Láé,xewnd on `viykïìðîcer .`nhn `ed mby ¨¥¥¦¨§¨¨
:`xnbd zxxanïðúc àä ,eúådy` ,(.`k lirl) dpynaúìtnä §¨¦§©©©¤¤

oebk ,zepeyn zexeva yai mc dxewnn,øôò ïéîk ,ätéì÷ ïéîk§¦§¦¨§¦¨¨
äøòN ïéîk,dnec`ïéLeçáé ïéîk[miyezi-],íéîeãàwtq df ixd §¦§¨¨§¦©§¦£¦

e ,mcìéhzmze`íénì,mixyeteçBnð íà,md dcp mcy gken ©¦©©¦¦¦
] (àîè)eïìðî .[äàîèzexeva dcpd xewnn `viy yai mc mby §¥¨§¨¨

.[`nh zepeyn
zaiz :`xnbd daiyn'äéäé'Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqtay ¦§¤¨¦§¤Ÿ¨

'DxUaAe ,zxzeinàeä àéeaøzepeyn zexeva `ad dcp mc s`y ¦§¨¨¦¨
.`nhn

zl`ey .ayene akyn z`neh oiprl dcp mc oic zx`an `xnbd
:`xnbdéàmb cnlp ,dcpn dcp mc micnlàéä äîdcpd -äNBò ¦©¦¨
d z`áLBîe ákLîd`nehd a` dlyíãà ànèì,erbnaànèìe ¦§¨¨§©¥¨¨§©¥
d z`íéãâa,eilryénð dîc óà`diäNBòd z`áLBîe ákLîely §¨¦©¨¨©¦¤¦§¨¨

d`nehd a`íãà ànèìrbnaànèìed z`íéãâawx `le ,eilry §©¥¨¨§©¥§¨¦
.d`nehl oey`x

:`iyewd z` `xnbd dgecàeä áLBîe ákLî øa dîc eèàike - ¨¨¨©¦§¨¨
cvike ,ayene akyna `nhiy eilr xnel ozipy akey e` ayei mc

.dfa `nhiy cnlp
:digcd lr `xnbd dywnéîòèìeCakynl ie`x epi`y xacy §©§¨

oic x`az cvik ,ea `nhl leki epi` ayeneúòbeðî ïáàoa` - ¤¤§©©
ike ,zrxv rbp ea yiy zianéøèöéàc àéä áLBîe ákLî úaàø÷ C ©¦§¨¨¦§¦§§¦§¨

éèeòîìene akyn z`nehn dze`itk ,ayàéðúc,`ziixaaìBëé §©¥§©§¨¨
y xnel ziidäNBò úòbeðî ïáà àäzoicáLBîe ákLîxacl §¥¤¤§©©¨¦§¨¨

d`nehd a` `diy dizgzyíãà ànèìe erbnaànèìd z`íéãâa §©¥¨¨§©¥§¨¦
.eilryàeä ïéãå,xnege lwa z`f cenll yie -áf äîelwdBðéàL §¦©¨¤¥

äàéáa ànèîy dxez ea dxingd mewn lkn ,lde`a -äNBò §©¥§¦¨¤
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נדה. פרק שישי - בא סימן דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

קיום  דהיינו  קיום העשרה מאמרות,  נעשה  ועל־ידי עשרת הדברות  נגד עשרת הדברות,  עשרה מאמרות דבריאת העולם מכוונים 
העולם.

ממאמר י"ג כסלו ה'תשכ"ז



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dcp(ipy meil)

iwpa daiigzpe aef inia mini dyly mc dz`xdwqte dclie mi
,wtzqdl yi ,ze`xln cinéîéd z`nehäãélïäa äàBø dðéàL §¥¥¨¤¥¨¨¨¤
dúáéæ úøéôñì eìòiL eäîmiler mpi`y e` ,miiwpl miler m`d ± ©¤©£¦§¦©¦¨¨

.okn xg`l mzepnl dkixve
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¨§©

y dy` ,`ziixaa epipyäúàø[íéðL,daef inia mini ipy ± ¨£¨§©¦
éLéìMìåiyilyd meiae ±,äìétä äî úòãBé dðéàå ,äìétä §©§¦¦¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨

,llk cle epi`y e` ,dawp e` xkf m`de ,`ed cle m`d zwteqny
m`y ,dpica wtzqdl yie ,dltda mc dz`x m` zrcei dpi` s`e
,dlecb daf dpi`e cala dcila d`nh mc dz`x `le cle dcli
mbe `ed cle m`e ,cala daifa d`nh cle epi`e mc dz`x m`e
zclei `l dpi` dz`x `le cle epi` m`e ,`id aefa zclei dz`x

e ,daf `leBæ éøäd zngny ,xingdl dkixv÷ôqd`nhyäáéæ £¥¨¥¦¨
d zngne ,miiwp dray zxteq÷ôqd`nhyäãélmiireay d`nh ¨¥¥¨

e ,dawp zcleik,ïaø÷ äàéáî,[`id zclei e` daf `ny,ìëàð Bðéàå §¦¨¨§¨§¥¤¡¨
,`ziixad dkiynn .daf `le zclei `l dpi` `nyéîéåz`neh ¦¥

,dúáéæ úøéôñì dì ïéìBò ïäa äàBø ïéàL dúãéìcvd lry mbd ¥¨¨¤¥¨¨¤¦¨¦§¦©¦¨¨
hytp dfae .miiwp dray dkixve dcil d`nh `id aefa zcleiy
zxitql miler mda d`ex dpi`y dcp iniy oicd `ede .wtqd

.dzaif
:`xnbd dgec,àtt áø øîà,miiwpl miler dcil ini oi` mlerl ¨©©¨¨

eíúä éðàLmilery dazky mrhdy ,`ziixaaøîéîì àkéàc ïåék ¨¦¨¨¥¨§¦¨§¥©
`ny dcli m` s`yàéä øëæ úãìBéep`e ,dray wx d`nhe ¤¤¨¨¦

,dawp zcleik miireay d`nhl epxngde`linnäòáL éðä ìk̈¨¥¦§¨
dì ïðéáäé÷c éøéúéxkf didy cvd lre dep`nhy drayd ± §¥¥§¨¨£¦©¨

mixzeiné÷ìñmiler ±,dúáéæ úøéôñì dìmiccv dyly yiy ¨§¦¨¦§¦©¦¨¨
,aefa d`nhp `le dltdd meia dz`x `ly cvd ,jka dicy
,cala dray d`nhpe did xkfy cvde ,dcila d`nhp `ly cvde
aefa zcleia la` ,dz`x mbe dawp dcliy cvl eyyg `l okle

.miiwpl dl miler dcild ini oi` dxenb
:`tt ax ziigc lr `xnbd dywnáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©

é÷etñì àkéà øëæ úãìBéa ,àtt áøì òLBäéeàkéì äá÷ð úãìBéa §ª©§©¨¨§¤¤¨¨¦¨§©¥§¤¤§¥¨¥¨
é÷etñìlya `lde ,dawpa `le xkf zcila wx zwteqn m`d ± §©¥

mini epqtzy s`e ,miireay d`nhl epxngd dawp dcliy cvd
dzaif zxitql dl oilery `ziixaa x`ean dcil inik dl`,àlà¤¨

dpéî òîL åàìdpi`y dcpe dcil iniy o`kn gken i`ce `l` ± ¨§©¦¨
mda d`exïéìBò:`xnbd dwiqn .dzaif zxitqldpéî òîLok` ± ¦§©¦¨

.`ziixadn ok gken
miyp zei`x oewiza (`"r) lirlc `ziixad jyndl zxfeg `xnbd

dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynn .zegwtíéîé äòLz¦§¨¨¦
CBzî íéîé äðBîL úLnLî ,ïéøBäè íéîé äòLúå ïéàîèlkäðBîL §¥¦§¦§¨¨¦§¦§©¤¤§¨¨¦¦§¨

,øNò,dphw daf ziyrp dzcp xg`ly dii`xd ini ipyay ¨¨
zpenyae dxdha cg` mei zxney d`ex dpi`y minid zryzae

.dzcp gztl day okn xg`le ,zxzen mixzepd
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnïéàîè íéîé äøNò£¨¨¨¦§¥¦

,íéøBäè íéîé äøNòåxtqn ixdk dLenL éîéxtqnéîézii`x ©£¨¨¨¦§¦§¥¦¨§§¥
,äúáéæzxzen mini dylye ,daifd inia d`ex mini dylyy ¦¨¨

.miiwpd zxitq meza
:`ziixad dkiynnì ïëåd`exäàî,d`n zwqeteì ïëåd`exàóì §¥§¥¨§¥§¤¤

minid lk dii`xd iniay ,ozaif inik oxzid ini ,sl` zwqete
lk d`ex dpi`y miniae ,aef ini ,mipey`xd zray xg`ly

.xzid ini miiwp dray xg`ly minid

ïîéñ àá êìò ïøãä

äãðä íã ¯ éòéáù ÷øô
oiprl mizek zepn`pe ,mc inzke mc ze`neh ipic ex`eai df wxta

.d`neh z`ivn

äðùî
`weec ze`nhn m`d ,zegl ze`neh iabl zx`an dpynd

:eyaiyk s` e` ozeglaäcpä íc,dzenk `nhne dxewnn `viy ©©¦¨
únä øNáe,mly znk zifk xeriya `nhndïéànèîmixg` §©©¥§©§¦

mdykïéçìmrahkåokïéànèîmdyk mixg`áBfä ìáà .ïéLáé- ©¦§§©§¦§¥¦£¨©
af ly eaefòépäå[dtd on z`veid dgil -÷Bøäå,afd on e`viy §©¦©§¨

õøMäå,ezzinaäìápäårbna milke mc` zifk xeriya d`nhnd §©¤¤§©§¥¨
,`ynaeòøæ úáëMäåel` mixac ,ixw d`xy mc`n d`viy §©¦§©¤©
ïéànèîwxíàå .ïéLáé ïéànèî ïéàå ,ïéçìmiyaidúBøLäì ïéìBëé §©§¦©¦§¥§©§¦§¥¦§¦§¦§¦¨
minaïäL úBîëì øBæçìå,eidy itk migl zeidl -ïéçì ïéànèî §©£¦§¤¥§©§¦©¦

ïéànèîes`,ïéLáé`l` miyai miaygp mpi` df ote`a ,xnelk §©§¦§¥¦
:dpynd zx`an .[mi`nhne ,miglïúéiøL àéä änëåewcai jkay §©¨¦§¦¨¨

mzegll xefgl mileki m`aminïéøLBt,mixw e` ming mpi`y - §§¦
jynaúòì úòîj` ,mitevxe minily dlile mei ly onf xeriy - ¥¥§¥

.mi`nhn mpi` df xeriyn xzeia
:[`nhn `nw `pzly] yai zn xya oipra zwlegd drcéñBé éaø©¦¥

únä øNa ,øîBàyLáéjk lkì øBæçìå úBøLäì ìBëé Bðéàåzeid ¥§©©¥¨¥§¥¨§¦¨§©£¦
gl.øBäè ,äéäL úBîk§¤¨¨¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .yai `edyk s`e `nhn dcp mcy ,dpyna epipy

éléî éðä àðî:`xnbd daiyn .[dnvr dcpk `nhny,äi÷æç øîà §¨¨¥¦¥¨©¦§¦¨
àø÷ øîàc(bl-al eh `xwie),'dúcða äåcäå'y micnleäeãî- §¨©§¨§©¨¨§¦¨¨§©¨

dcp mc zaifäànèî àéä äî ,dúBîk,`ynae rbnaäeãî óà §¨©¦§©§¨©§©¨
.äànèî§©§¨

ok` :`xnbd zxxanïçkLà`edyk `nhny dxeza,çì ©§§¨©
,af `edyk `nhny 'dec' zernynkïìðî Láéoi` ixd ,`nhny ¨¥§¨¨
:`xnbd daiyn .aezkd zernyna dfàø÷ øîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©§¨

mC' (hi eh my) dafaäéäémcdy 'didi'n micnle ,'DafBúéåäa ¨¦§¤Ÿ¨©£¨¨
àäé.yaiiziyk s` ez`neha x`yi - §¥

:`xnbd zxxanéléî éðä àîéàåwx exn`p `nhn yai dcp mcy §¥¨¨¥¦¥
a`viy mcçìxewnd on,Láé äNòðåx`yp `nhn didy oeiky §©§©£¨¨¥

mc ,jkBøwéòî Láé,xewnd on `viykïìðîcer .`nhn `ed mby ¨¥¥¦¨§¨¨
:`xnbd zxxanïðúc àä ,eúådy` ,(.`k lirl) dpynaúìtnä §¨¦§©©©¤¤

oebk ,zepeyn zexeva yai mc dxewnn,øôò ïéîk ,ätéì÷ ïéîk§¦§¦¨§¦¨¨
äøòN ïéîk,dnec`ïéLeçáé ïéîk[miyezi-],íéîeãàwtq df ixd §¦§¨¨§¦©§¦£¦

e ,mcìéhzmze`íénì,mixyeteçBnð íà,md dcp mcy gken ©¦©©¦¦¦
] (àîè)eïìðî .[äàîèzexeva dcpd xewnn `viy yai mc mby §¥¨§¨¨

.[`nh zepeyn
zaiz :`xnbd daiyn'äéäé'Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqtay ¦§¤¨¦§¤Ÿ¨

'DxUaAe ,zxzeinàeä àéeaøzepeyn zexeva `ad dcp mc s`y ¦§¨¨¦¨
.`nhn

zl`ey .ayene akyn z`neh oiprl dcp mc oic zx`an `xnbd
:`xnbdéàmb cnlp ,dcpn dcp mc micnlàéä äîdcpd -äNBò ¦©¦¨
d z`áLBîe ákLîd`nehd a` dlyíãà ànèì,erbnaànèìe ¦§¨¨§©¥¨¨§©¥
d z`íéãâa,eilryénð dîc óà`diäNBòd z`áLBîe ákLîely §¨¦©¨¨©¦¤¦§¨¨

d`nehd a`íãà ànèìrbnaànèìed z`íéãâawx `le ,eilry §©¥¨¨§©¥§¨¦
.d`nehl oey`x

:`iyewd z` `xnbd dgecàeä áLBîe ákLî øa dîc eèàike - ¨¨¨©¦§¨¨
cvike ,ayene akyna `nhiy eilr xnel ozipy akey e` ayei mc

.dfa `nhiy cnlp
:digcd lr `xnbd dywnéîòèìeCakynl ie`x epi`y xacy §©§¨

oic x`az cvik ,ea `nhl leki epi` ayeneúòbeðî ïáàoa` - ¤¤§©©
ike ,zrxv rbp ea yiy zianéøèöéàc àéä áLBîe ákLî úaàø÷ C ©¦§¨¨¦§¦§§¦§¨

éèeòîìene akyn z`nehn dze`itk ,ayàéðúc,`ziixaaìBëé §©¥§©§¨¨
y xnel ziidäNBò úòbeðî ïáà àäzoicáLBîe ákLîxacl §¥¤¤§©©¨¦§¨¨

d`nehd a` `diy dizgzyíãà ànèìe erbnaànèìd z`íéãâa §©¥¨¨§©¥§¨¦
.eilryàeä ïéãå,xnege lwa z`f cenll yie -áf äîelwdBðéàL §¦©¨¤¥

äàéáa ànèîy dxez ea dxingd mewn lkn ,lde`a -äNBò §©¥§¦¨¤
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המשך בעמוד מג



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc dcp(iyily meil)

xn`p :'`Oqn oa`' z`neh oiprl dcp mc oic zx`an `xnbd§©¨
,'`nhi eilr aMWi xW` aMWOd lke' (ck eh `xwie) dcp lreaa§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨
lr dcpe dafe af eid m` s`y ,(c"t rxevn k"ez) minkg ecnle
,milk e` micba iab lr znyend dciak oa` `idy ,`Oqn oa`§©¨
,`yna ze`nhny el` s` ,ze`nehd x`y j` .mi`nh micbad
.dizgzy milkd e` micbad ze`nhn opi` `nqn oa` lr eid m`

:`xnbd zl`eyéàmb cnlp ,dnvr dcpn dcp mc micnlàéä äî ¦©¦
dcpd -ànñî ïáàa äànèî,x`eankäeãî óàdcpd mc -énð §©§¨§¤¤§©¨©§©¨©¦

.ànñî ïáàa äànèî:`xnbd daiyn,éMà áø øîà,jk xnel oi` §©§¨§¤¤§©¨¨©©©¦
okyàø÷ øîà(i eh `xwie) afd akynaíúBà àNBpäå'`nhe 'ebe ¨©§¨§©¥¨§¨¥

afd akyny ,'akynd lke'n minkg ecnl ixde ,'axrd cr©¨¨¤
zaize ,dizgzy milk `nhn `nqn oa` lr `yipd'íúBà'¨

àeä àèeòéîmc `le ,`nqn oa`a `nh afd akyn `yepd wxy ¦¨
.dcpd

:dpyna epipyúnä øNáe.oiyai oi`nhne oigl oi`nhn §©©¥
:`xnbd zxxanïìðîdfa ewlgpy d`iane .yai s` `nhny §¨¨

:mi`xen`,Lé÷ì Léø øîààø÷ øîàak `xwie) dnexz zlik`a ¨©¥¨¦¨©§¨
Fl `nhi xW` mc`a F` 'ebe rBi xW` Wi`' (e-dBúàîè ìëì'ebe ¦£¤¦©§¨¨£¤¦§¨§Ÿª§¨

zeaxl micnl 'Fz`nh lkl' zeaizne ,'ebe 'miWcTd on lk`i `le§ŸŸ©¦©¢¨¦§Ÿª§¨
ìëìd,epnî úBLøBtä úBàîeèoia `nhn zny xg`l exya s`e §¨§©§¦¤

e .yai oiae gl,øîà ïðçBé éaørBi xW` lke' (fh hi xacna) xn`p ©¦¨¨¨©§Ÿ£¤¦©
zna F` axg llgA dcVd ipR lrøá÷á Bà íãà íöòá Bà`nhi ©§¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤¨¨§¨¤¦§¨

xyay miyxece ,'mini zraWíãàznyíöòc àéîecoicl dnec - ¦§©¨¦¨¨§¨§¤¤
,ely mvrLáé íöò äî,`nhn df ote`aeïàk óà`nhn zn xya ¨¤¤¨¥©¨

mb.Láé̈¥
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiaxl yiwl yix ly ecenil oia - ©¥©§

:`xnbd daiyn .opgeieäééðéa àkéàote`aéøtàcéëeøtà C- ¦¨¥©§§¦§¦¦§¥
dnec epi`y oeik xedh opgei iaxl ,jxtpy cr yaiizp znd xyay
oeik `nh yiwl yixle ,xxetzn epi` j` yai mpn`y mvrl

.d`nehd ipte` lk eaxzp 'Fz`nEh lkl'ny§Ÿ§¨
:yiwl yixl `iyew,éáéúéî,`ziixaa epipyúnä øNayaiizpy ¥¦¥§©©¥

cr.øBäè ,CøôeäLyix zrcl dywe ,opgei iax zrck yxetne ¤§©¨
.yiwl

:`xnbd zvxzníúäcr yaiizpy xaecn `ziixaa -çî÷àc- ¨¨§©§©
,gnwk oegh d`xpyàøôò éåäå,xyak `le cala xtrk aygpe - §¨¥©§¨

.hrn jxtpyk wx `nhn yiwl yixe ,xedh okle
:`xnbd dywn,éáéúéî,(b"n b"t zeld`) dpyna epipyìkdn ¥¦¥Ÿ

ïøBtväå øòOäå íéðéMä ïî õeç ,ànèî únaL,znd on ecxtpy ¤§¥§©¥¦©¦©¦§©¥¨§©¦¤
.mixedhyïøeaç úòLáe,znl.àîè ìkämiipiy s`y x`eane ¦§©¦¨©Ÿ¨¥

yixl oia dywe ,epnn ecxtpyk zexedh ,znd mvrl zenecd
lky opgei iaxl oiae ,`nhn znd on yxetd lky xn`y yiwl

.`nhn mvrl dnecd
:`xnbd zvxzn,äáäà øa àãà áø øîà'mc` mvra'n micnl ¨©©£¨©©£¨§¤¤¨¨
zeidl jixvyíöò äî ,íöòc àéîecxac `edBnò àøápL §¨§¤¤¨¤¤¤¦§¨¦

,ezxivi zligzaBnò àøápL ìk óàepi` epnn xg` wlg lk - ©Ÿ¤¦§¨¦
e`a `l` enr e`xap `l miipiye ,enr `xap m` `l` `nhn

zexedh okle ,xzei xge`n.
:uexizd lr `xnbd dywnàkéàäås` dpynaïøBtöå øòN §¨¦¨¥¨§¦¤

å ,Bnò eàøápLok it lr s`,ïéøBäèzvxzn .mvrl minecy s` ¤¦§§¦§§¦
:`xnbd,äáäà øa àãà áø øîà àlàzeidl jixvy siqedl yi ¤¨¨©©£¨©©£¨

íöòc àéîec,mixac ipyaíöò äîxac `edBòæb ïéàå ,Bnò àøápL §¨§¤¤¨¤¤¤¦§¨¦§¥¦§
éìçîó,uvwp m` ycgn gneve ,silgn exwir oi`e -ìk óàwlg ©£¦©Ÿ

zeidl jixv znay xg`éìçî Bòæb ïéàå Bnò àøápLó.`nhl ick ¤¦§¨¦§¥¦§©£¦
eíéðéMä eàöémeyn mvrl zenec opi`y,Bnò eàøáð àlLeeàöé ¨§©¦©¦¤Ÿ¦§§¦¨§

ïøBtöå øòNoeik el minec mpi`y(åòæâ) Bnò eàøápL ét ìò óàL ¥¨§¦¤¤©©¦¤¦§§¦
éìçî [ïòæâ],ó.mi`nhn mpi`e ¦§¨©£¦

:df uexiz lr mb `xnbd dywnøBò éøäåmc`déìçî Bòæâc,ó ©£¥§¦§©£¦
,gneve xfeg sebd on slwznyky[ïðúã] (ïðúå)oileg) dpyna ¦§©

dnda ,(.cpäãeìbäe` dk`ln gxeh iptn slwp dxer lky - ©§¨

,oigy zngn,øéLëî øéàî éaødpi`e xefgl cizr xerdy oeik ©¦¥¦©§¦
.dtixh,ïéìñBt íéîëçå.xerd slwpyk dtixh dzyrpyeléôàå ©£¨¦§¦©£¦

éìñt÷ àì ïðaø,gneve xfeg xerd oi`y meynàlàmeynéëäcàc ©¨¨Ÿ¨¨§¦¤¨§©§¨¦
éëäåaey gnevy cr miizpiay -àøéåà da èéìLseliwd mewna §¨¦¨¦¨£¦¨

,xyad z` lwlwneíìBòìe .äúîey mixaeq md mbBòæbxerd ly ¥¨§¨¦§
éìçîe .ómewn lknïðéðz,(.akw oileg) dpynaelàmiig ilra ©£¦§¦©¥

íäéúBøBòLmi`nhnïøNák,ehytedy xg`l s`íãàä øBò,znd ¤¥¤¦§¨¨¨¨¨
`nhn znd xery x`eane .miig ilra dnk ly zexer cer dpene

.mvrl dnec epi`e silgn erfby s` exyak
:`xnbd zvxzn,àleò øîà ,dìò øîzéà àäíãà øBò äøBz øác ¨¦§©£¨¨©¨§©¨¨¨

zn,øBäèiptn mvrl dnec epi`y oeik znd xyak aygp epi`y ¨
,silgn erfbyäîedíòhyeøîày minkgäøæb ,àîèick `ed ©©©¨§¨¥§¥¨

,ea eynzyi `lyíãà äNòé ànLnBnàå åéáà úBøBòezny ¤¨©£¤¨¨¨¦§¦
øBîçì ïéçéèL`vnpe ,enngl xengd lr migheyy micba ipin - §¦¦©£

.en`e eia` ceaka lflfn
:ef `ibeqa dketd `qxibéøîàc àkéàådywn .zxg` oeyla §¦¨§¨§¦

:`xnbdøBò éøämc`déìçî Bòæb ïéàcógneve xfeg epi`y - £¥§¥¦§©£¦
,slwpyk[ïðúã] (ïðúå)iax ,dcelbd dnda ,(.cp oileg) dpyna ¦§©

xiykn xi`n.ïéìñBt íéîëçåerfb oi`y minkg ixacn gkene ©£¨¦§¦
.silgnøLëî à÷ àì øéàî éaø eléôàåxfeg xerdy iptn ©£¦©¦¥¦Ÿ¨©§©

,`txzneàlàmeynàøNa øéø÷cdndad xya rahy - ¤¨§¨¦¦§¨
,xerk dywznyàéiçå,dxer `la dig dndade -íìBòìe`ed mb §©¨§¨

xery xaeqéìçî Bòæb ïéàe .ómewn lknøBò äøBz øác ,àleò øîà ¥¦§©£¦¨©¨§©¨
,øBäè íãàdad` xa `c` axl dywe .e`nhl exfb minkg wxe ¨¨¨

.`nh silgn erfb oi`y xacy xn`y
:`xnbd zvxznàleòc øîzéà ékon xedh mc` xery,dxezd ¦¦§©§¨

àôéqàdpynd ly,øîzéà,epipyyïleëåmi`nhy zexerd lk - ©¥¨¦§©§¨
mxyakéãk ïäa CléäL Bà ïãaòLxeriyäãBáò,xer ceair - ¤¦§¨¤¦¥¨¤§¥£¨
,ïéøBäè,xya zxezn mlhia jkayíãà øBòî õeç`nh x`ypy §¦¥¨¨

.ceair xg`l s`íãà øBò äøBz øác ,àleò øîàåznBãaò ék §¨©¨§©¨¨¨¦¦§
,øBäè,xya zxezn elhiayäîedíòhyeøîày minkg,àîè ¨©©©¨§¨¥

íãà äNòé ànL äøæbnøBòly caernBnàå åéáàezny.ïéçéèL §¥¨¤¨©£¤¨¨¨¦§¦§¦¦
:dad` xa `c` ax lr ztqep `iyewøNa éøäåmc`d lyBòæâc ©£¥¨¨§¦§

éìçîó,jzgpy xg`l gneve xfeg -åzn xya ok it lr s`.àîè ©£¦§¨¥
:`xnbd zvxznøî øîà,éMà áø øaøNaxfeg epi` jzgpy ¨©©©©©¦¨¨

`l` ,ixnbl gneveäNòðaú÷lö BîB÷îoeike ,`neb e` uixg - ©£¨§©¤¤
,ixnbl mixfeg elhipy oxetve xry j` ,`nh silgn erfb oi`y

.zxkip mzlihp oi`e
:dpyna epipyáBfä ìáà.oiyai oi`nhn oi`e oigl oi`nhn 'eke £¨©

z`neh :`xnbd zxxan .jkl xewnd z` zx`an `xnbd.ïìðî áBæ§¨¨
:`xnbd daiynàéðúc(a eh `xwie) xn`p ,(:cl lirl) `ziixaa §©§¨

FxUAn af didi iM'àîè BáBæ`le '`nh'l 'eaef' jnqy jkae ,'`Ed ¦¦§¤¨¦§¨¨¥
,'exyan eaef af' azkàîè àeäL áBfä ìò ãnéìdywn .afk ¦¥©©¤¨¥

,weqtn z`f cenll jixv recn :`ziixadïéc àìäåxnege lw - ©£Ÿ¦
,àeäm`íéøçàìafl epiidcíøBbaefdäàîeè,epnn afykBîöòì ©£¥¦¥§¨§©§

ïkL ìk àì,df xnege lw jextl ozip :`ziixad zvxzn .`nhny Ÿ¨¤¥
ixdyçlzLnä øéòNmixetikd meia lf`frlçéëBéxnel oi`y ¨¦©¦§©¥©¦©
,jkíéøçàì äàîeè íøBbLeicba `nhne `nhpy ,eglynl epiidc ¤¥§¨©£¥¦

,(ek fh `xwie)emewn lkn,øBäè Bîöò àeäok m`eìà äzà óà ©§¨©©¨©
äæ ìò dîúzxnel yiy ,aefd -íéøçàì äàîeè íøBbL ét ìò óàL ¦§©©¤¤©©¦¤¥§¨©£¥¦

øîBì ãeîìz ,øBäè Bîöò àeäxnel aezkd jxved okle -BáBæ' ©§¨©§©
,'àîèyàîè àeäL áBfä ìò ãnéì.x`azpy itk ¨¥¦¥©©¤¨¥

:`xnbd zl`eyéléî éðä àîéàå,aef `nhl '`nh eaef'n epyxcy §¥¨¨¥¦¥
õøMà äåäc éãéî ,àì àOîa ìáà ,òbîauxya z`f epivny myk - §©¨£¨§©¨Ÿ¦¦©£¨©¤¤

:`xnbd daiyn .(`l `i my) `yna `le rbna wx `nhny ,zn
,ééaà øa éáéa áø øîà`nhny epcnll `a weqtdy okzi `l ¨©©¥©©©©¥

`nhny dn ixdy ,rbnaéøèöéà àì òbîaàø÷ C`l` ,epcnll §©¨Ÿ¦§§¦§¨
oeik ,z`f oiadl yi `xaqnòøb àìcaefdòøæ úáëMî`edy §Ÿ¨©¦¦§©¤©

,(fi eh `xwie) rbna mc`d z` z`nhn `ide ,ezenk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtdcip
äî éàdcpe ,milkd lr dnyend dlecb oa` .`nqn oa` `nhl xeng dcp `yn Ð

,xeng dnc `yn s` .mipdk zxeza xn`ck ,oa`d zgzy micba d`nhn Ð dilr z`Up¦¥

wxta zay zkqna ,`nqn oa`a `nhn epi`e ,`yna `nhn yic .`nqn oa`a `nhl

`l `nlr ilek Ð `yna :opixn`c (a,at) "`aiwr iax".`nhnc ,ibiltoa`a Ð ibilt ik

,`ypil ie`xd xaca `l` e`yn oi`c ,`nqn

d`nehd zeidl ,zlhlhn dpi` Ð dlecb la`

.`xw diiaxc `ed af iabe .dilr z`yipàùåðäå
íúåà`yipd afd akyne .aizk afd akyna Ð

,dizgzy milk `nhn Ð `nqn oa` lr

Ð "mze`" aizke ,mipdk zxeza yxtnck

.dnc ihernlúåùøåôä úåàîåè ìëì`l Ð

.yai `py `le gl `pyéëåøôà êøôîãÐ

`inecc ,xedh opgei iaxl ,i`cn xzei yaiy

.jxtin `l Ð mvre ,opira mvrcçî÷àãÐ

.gnwk dpigh oeylíéðéùä ïî õåç`de Ð

`iywe !oixedhe ,od mvrc `inec mipiy

.ediiexzlíéðéùoilcby ,enr e`xap `l Ð

.onf xg`léìçî åòæâ ïéàóepi` ,lhip m` Ð

.xfegøéùëî øéàî éáø ïðúã,dtxh dpi`e Ð

.silgn erfb ,`nl` .`ixa `xcdcéëäå éëäãà
.lcbe xfeg `edy cr Ðäúîå àøéåà äá èéìù

.dtxh jkld Ðïéçéèù.xengl zrcxn Ð

ïéìñåô íéîëçåoi` ,`nl` .`ixa `xcd `lc Ð

.silgn erfbàøùá äìò øéø÷dywzn Ð

.xerk dyrpe dxyaàôéñàel`e"c `tiq Ð

."oxyak odizexeryïìåëåepny zexerd Ð

xerd" wxta ,xyak oi`nhn zeidl minkg

."ahexdeäãåáò éãë ïäá êìéä åà ïãáòùÐ

xeriye ,oqxec iptl xer zzl oilibxy jxck

ick :(`,en) migqtae (eh) zekxaa yxtn dcear

.linïéøåäè.xya zxezn olhay Ðïãáò éë
.dliha `dc ,xedh inp Ðú÷ìö åîå÷î äùòð

oi`e ,`neb e` uixg ,da d`xp myex ,xnelk Ð

.xkip ozlihp oi` Ð oxetve xry la` .xfeg elek

íéøçàì.afl Ðçìúùîä øéòùd`neh mxeb Ð

z` glynde" (fh `xwie) aizkc ,eglynl

.'ebe "xirydõøù.`yna `le ,rbna `nhn Ð
äìáð
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ïáàzgz ilke ,dilr ayei afe ,zeczi iab lr zgpend oa` :qxhpewd yxit Ð `nqn

`nqn oa` witn mipdk zxezac :dywe ."eizgz didi xy` lke"n Ð `nhe .oa`d

c `xwe ,"akynd lke"n(`,bl dcp) "mizek zepa" wxta iwen "eizgz didi xy` lke"

,`wtp "eizgz didi xy` lke"n i`c :cere !akxna dl iwen mipdk zxezae ,af ly epeilrl

ayene akynl miie`x opi`y milk elit` ok m`

mpi`y milkc `icda gken mipdk zxezae .inp

d`neh elit` mdl oi` ayene akynl oiie`x

iab lr sc elit` ,"oa`" hwp i`n` :cere !dlw

:rnyn Ð "`nqn" dil ixwcn :cere !inp zeczi

:l`eny epiaxe mz epiax yxtne !dniU oeyl¦

dcak `idy dlecb oa` ,epiid Ð "`nqn oa`"c

caek xkip oi`y cr ,jk lk dcake .dizgz micba

`l` da oi`e .micbad lre dilr ayeid afd

xity iz` `zyde .lirl izyxitck ,dlw d`neh

oa` z`izide" :(a,hq dcp) `xza wxta iziinc

dniy dkixvy Ð "`aeb met lr zneye `cg

:dyw j` .lhlhl dlw dpi`y itl ,iiez`e

"akynd lke"n `nqn oa` daxn mipdk zxezac

dedc rnyn cenlzd lkae ,ayene akyn mrhn

`yepde"n dl hrnn oizrnyae .`yn mrhn

afd :opz (a,hq) `xza wxta onwl oke "mze`

yxtne .xyad weniy cr ,`yna oi`nhn dafde

wxt zayae .`nqn oa` ?"`yn" i`n :`xnba

oa`a Ð ibilt ik :xn`w (a,at) "`aiwr iax"

`ztqezae ."hqid" ipzw oizipznae ,`nqn

exie`n `l` qxg ilkl d`neh oi` :`ipz milkc

,`yn epiid Ð hqide ,`nqn oa` iab lr ehiqdae

eh` :(a,ckw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck

akyn mrhn hqid i` :cere !`ed hiqn e`l `yep

(`,ct zay) "`aiwr iax" wxta xn` `d ,ayene

`xwy dnc :xnel yie !xedh Ð qxg ilk qxcnc

e` xedhd ciy oebk ,epiidÐ "`yn" cenlzd lka

,oa`d lr dcpd mc e` afde ,oa`d zgz elbx

la` .mcd z` e` afd z` `yp xedhdc d`xpc

mrhn ied Ð dilr ayei afde ,oa`d zgz milk

d wxt) miaf zkqna opzc `de .ayene akyn

jacpd zgz af ly erav` cvik :(a dpyn

lr ehqid epiidc d`xp Ð 'ek dlrnln xedhde

wgec jacpdy oebke ,`ztqezc `nqn oa` iab

xie` did eli`k ied ,ikd e`l i`c .af ly erav`

.llk d`neh o`k oi`c ,jacpl erav` oia

éáéúéîm`e Ð xedh jxtedy znd xya

oizipzna xn`c ,`id iqei iax ,`nile :xn`z

`iz` `lc :xnel yie ?"xedh Ð yaiy xya"

."yaiy" ipzw `le ,"jxted" ipzwcn ,iqei iaxk

õåçdywe :qxhpewd yxit Ð mipiyd on

e`"c `xw dil dywz ,ok m`c :dywe .ediiexzl

,jixt cegl yiwl yixlc d`xp `l` !"mvra

.mvr llka mpi` mipiyc `hiyte

àìàdnn ea xfeg epi` Ð `c` ax xn`

.hrn hrn jlede yxtn `l` ,xn`y

àîùzn `lde :xn`z m`e Ð oigihy dyri

"my" (a,hk dxf dcear) opixnbc ,d`pda xeq`

,xya llka epi` xerc :d`xp cere .minc zekityn xzei ,ilk z`neh mdilr dywy jcnll :(`,bk) `neic ipy wxta xn`ck ,ith edl `xing d`nehc :xnel yie !dtexr dlbrn "my"

`l" lwqpd xeya jixhvi`c `zyd `gipe .dxtk onf `edy ,dwixf xg`l d`pda oixzen miycw cere ,miycwk ,"dxtk" da aizkcn `l` `wtp `l inp dtexr dlbr `dc .d`pda xq`il

.exyan iz` `lc Ð exer z`pdl "lk`iøùá`nhn epi` igd on xyac (a,gkw oileg) "ahexde xerd" seqa xn`c :xi`n oa l`eny epiax dywd Ð silgn erfb oi`e zwlv enewn dyrp

zvw lcby :rnyn "oitilg dyer" la` .xyaa dyer epi` dfe ,ixnbl xfeg :rnyn "silgn erfb"c ,cg` lkd oi`c :uxize !oitilg dyer xyae .'ek "lk s` .oitilg dyer epi` ,zn dn .ld`a

xg` hrn lcb e` wfgzn mvr mb `nyc :xnel yie !xya elit` hrnpe .oitilg dyer epi`y ,mvr dn :`pyil i`da `nip ,opitli "mvr"nc oeik :xn`z m`e .xyaa s` edfe ,ixnbl `le

.xqgyøéòùenk `yn z`neh mcl el yiy oeik ,gikei df oi`c :xnel yie !ediipin lirl hirn` dnce ,dcpl ayene akyn mxeby ,gikei dcpd mc ,`nile :xn`z m`e Ð gikei glzynd

.llk d`neh mey el oi` ,glzynd xiry la` .dcpd mc enk ,aef iedil inp ikde .dcp
ik
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óà ,àîñî ïáàa äànèî àéä äî éàéîð dåãî ¦©¦§©§¨§¤¤§¨¨©©§¨©¦
àø÷ øîà :éLà áø øîà ?àîñî ïáàa äànèî§©§¨§¤¤§¨¨£©©©¦£©§¨

"íúBà" ,"íúBà àNBpäå"¯øNáe" .àeä àèeòéî §©¥¨¨¦¨§©
ìëì" àø÷ øîà :Lé÷ì Léø øîà ?ïìðî ."únä©¥§¨©£©¥¨¦£©§¨§Ÿ

"Búàîè¯úBàîeè ìëìúBLøBtäïðçBé éaø .epnî ª§¨§¨§©§¦¤©¦¨¨
Bà íãà íöòá Bà" :øîà,"øá÷áàéîec íãàíöòc, £©§¤¤¨¨§¨¤¨¨§¨§¤¤
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רמג oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtdcip
äî éàdcpe ,milkd lr dnyend dlecb oa` .`nqn oa` `nhl xeng dcp `yn Ð

,xeng dnc `yn s` .mipdk zxeza xn`ck ,oa`d zgzy micba d`nhn Ð dilr z`Up¦¥

wxta zay zkqna ,`nqn oa`a `nhn epi`e ,`yna `nhn yic .`nqn oa`a `nhl

`l `nlr ilek Ð `yna :opixn`c (a,at) "`aiwr iax".`nhnc ,ibiltoa`a Ð ibilt ik

,`ypil ie`xd xaca `l` e`yn oi`c ,`nqn

d`nehd zeidl ,zlhlhn dpi` Ð dlecb la`

.`xw diiaxc `ed af iabe .dilr z`yipàùåðäå
íúåà`yipd afd akyne .aizk afd akyna Ð

,dizgzy milk `nhn Ð `nqn oa` lr

Ð "mze`" aizke ,mipdk zxeza yxtnck

.dnc ihernlúåùøåôä úåàîåè ìëì`l Ð

.yai `py `le gl `pyéëåøôà êøôîãÐ

`inecc ,xedh opgei iaxl ,i`cn xzei yaiy

.jxtin `l Ð mvre ,opira mvrcçî÷àãÐ

.gnwk dpigh oeylíéðéùä ïî õåç`de Ð

`iywe !oixedhe ,od mvrc `inec mipiy

.ediiexzlíéðéùoilcby ,enr e`xap `l Ð

.onf xg`léìçî åòæâ ïéàóepi` ,lhip m` Ð

.xfegøéùëî øéàî éáø ïðúã,dtxh dpi`e Ð

.silgn erfb ,`nl` .`ixa `xcdcéëäå éëäãà
.lcbe xfeg `edy cr Ðäúîå àøéåà äá èéìù

.dtxh jkld Ðïéçéèù.xengl zrcxn Ð

ïéìñåô íéîëçåoi` ,`nl` .`ixa `xcd `lc Ð

.silgn erfbàøùá äìò øéø÷dywzn Ð

.xerk dyrpe dxyaàôéñàel`e"c `tiq Ð

."oxyak odizexeryïìåëåepny zexerd Ð

xerd" wxta ,xyak oi`nhn zeidl minkg

."ahexdeäãåáò éãë ïäá êìéä åà ïãáòùÐ

xeriye ,oqxec iptl xer zzl oilibxy jxck

ick :(`,en) migqtae (eh) zekxaa yxtn dcear

.linïéøåäè.xya zxezn olhay Ðïãáò éë
.dliha `dc ,xedh inp Ðú÷ìö åîå÷î äùòð

oi`e ,`neb e` uixg ,da d`xp myex ,xnelk Ð

.xkip ozlihp oi` Ð oxetve xry la` .xfeg elek

íéøçàì.afl Ðçìúùîä øéòùd`neh mxeb Ð

z` glynde" (fh `xwie) aizkc ,eglynl

.'ebe "xirydõøù.`yna `le ,rbna `nhn Ð
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ïáàzgz ilke ,dilr ayei afe ,zeczi iab lr zgpend oa` :qxhpewd yxit Ð `nqn

`nqn oa` witn mipdk zxezac :dywe ."eizgz didi xy` lke"n Ð `nhe .oa`d

c `xwe ,"akynd lke"n(`,bl dcp) "mizek zepa" wxta iwen "eizgz didi xy` lke"

,`wtp "eizgz didi xy` lke"n i`c :cere !akxna dl iwen mipdk zxezae ,af ly epeilrl

ayene akynl miie`x opi`y milk elit` ok m`

mpi`y milkc `icda gken mipdk zxezae .inp

d`neh elit` mdl oi` ayene akynl oiie`x

iab lr sc elit` ,"oa`" hwp i`n` :cere !dlw

:rnyn Ð "`nqn" dil ixwcn :cere !inp zeczi

:l`eny epiaxe mz epiax yxtne !dniU oeyl¦

dcak `idy dlecb oa` ,epiid Ð "`nqn oa`"c

caek xkip oi`y cr ,jk lk dcake .dizgz micba

`l` da oi`e .micbad lre dilr ayeid afd

xity iz` `zyde .lirl izyxitck ,dlw d`neh

oa` z`izide" :(a,hq dcp) `xza wxta iziinc

dniy dkixvy Ð "`aeb met lr zneye `cg

:dyw j` .lhlhl dlw dpi`y itl ,iiez`e

"akynd lke"n `nqn oa` daxn mipdk zxezac

dedc rnyn cenlzd lkae ,ayene akyn mrhn

`yepde"n dl hrnn oizrnyae .`yn mrhn

afd :opz (a,hq) `xza wxta onwl oke "mze`

yxtne .xyad weniy cr ,`yna oi`nhn dafde

wxt zayae .`nqn oa` ?"`yn" i`n :`xnba

oa`a Ð ibilt ik :xn`w (a,at) "`aiwr iax"

`ztqezae ."hqid" ipzw oizipznae ,`nqn

exie`n `l` qxg ilkl d`neh oi` :`ipz milkc

,`yn epiid Ð hqide ,`nqn oa` iab lr ehiqdae

eh` :(a,ckw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck

akyn mrhn hqid i` :cere !`ed hiqn e`l `yep

(`,ct zay) "`aiwr iax" wxta xn` `d ,ayene

`xwy dnc :xnel yie !xedh Ð qxg ilk qxcnc

e` xedhd ciy oebk ,epiidÐ "`yn" cenlzd lka

,oa`d lr dcpd mc e` afde ,oa`d zgz elbx

la` .mcd z` e` afd z` `yp xedhdc d`xpc

mrhn ied Ð dilr ayei afde ,oa`d zgz milk

d wxt) miaf zkqna opzc `de .ayene akyn

jacpd zgz af ly erav` cvik :(a dpyn

lr ehqid epiidc d`xp Ð 'ek dlrnln xedhde

wgec jacpdy oebke ,`ztqezc `nqn oa` iab

xie` did eli`k ied ,ikd e`l i`c .af ly erav`

.llk d`neh o`k oi`c ,jacpl erav` oia

éáéúéîm`e Ð xedh jxtedy znd xya

oizipzna xn`c ,`id iqei iax ,`nile :xn`z

`iz` `lc :xnel yie ?"xedh Ð yaiy xya"

."yaiy" ipzw `le ,"jxted" ipzwcn ,iqei iaxk

õåçdywe :qxhpewd yxit Ð mipiyd on

e`"c `xw dil dywz ,ok m`c :dywe .ediiexzl

,jixt cegl yiwl yixlc d`xp `l` !"mvra

.mvr llka mpi` mipiyc `hiyte

àìàdnn ea xfeg epi` Ð `c` ax xn`

.hrn hrn jlede yxtn `l` ,xn`y

àîùzn `lde :xn`z m`e Ð oigihy dyri

"my" (a,hk dxf dcear) opixnbc ,d`pda xeq`

,xya llka epi` xerc :d`xp cere .minc zekityn xzei ,ilk z`neh mdilr dywy jcnll :(`,bk) `neic ipy wxta xn`ck ,ith edl `xing d`nehc :xnel yie !dtexr dlbrn "my"

`l" lwqpd xeya jixhvi`c `zyd `gipe .dxtk onf `edy ,dwixf xg`l d`pda oixzen miycw cere ,miycwk ,"dxtk" da aizkcn `l` `wtp `l inp dtexr dlbr `dc .d`pda xq`il

.exyan iz` `lc Ð exer z`pdl "lk`iøùá`nhn epi` igd on xyac (a,gkw oileg) "ahexde xerd" seqa xn`c :xi`n oa l`eny epiax dywd Ð silgn erfb oi`e zwlv enewn dyrp

zvw lcby :rnyn "oitilg dyer" la` .xyaa dyer epi` dfe ,ixnbl xfeg :rnyn "silgn erfb"c ,cg` lkd oi`c :uxize !oitilg dyer xyae .'ek "lk s` .oitilg dyer epi` ,zn dn .ld`a

xg` hrn lcb e` wfgzn mvr mb `nyc :xnel yie !xya elit` hrnpe .oitilg dyer epi`y ,mvr dn :`pyil i`da `nip ,opitli "mvr"nc oeik :xn`z m`e .xyaa s` edfe ,ixnbl `le

.xqgyøéòùenk `yn z`neh mcl el yiy oeik ,gikei df oi`c :xnel yie !ediipin lirl hirn` dnce ,dcpl ayene akyn mxeby ,gikei dcpd mc ,`nile :xn`z m`e Ð gikei glzynd

.llk d`neh mey el oi` ,glzynd xiry la` .dcpd mc enk ,aef iedil inp ikde .dcp
ik
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רמד
oifge` mipya cenr dp sc ± oey`x wxtdcip

äìáðmicbae mc` d`nhn Ð `ynae ,eilry micba `le mc` d`nhn Ð rbna Ð

qaki dzlap z` `yepde axrd cr `nhi dzlapa rbepde" (`i `xwie) aizkck ,eilry

.qeak aizk `l Ð rbna la` ."eicbaáærbepde" aizkc ,micba `nhn erbn elit` Ð

ayene akyna aizkc ,e`yn oke ."eicba qaki afd xyaa,"eicba qaki mze` `yepde"

.envr af `yepl xnege lweà÷ôðã àúùäå
ïìywzi`c ,"eaef z` afde"n afd z`neh Ð

il dnl "`nh eaef" ,el eaefåáåæ àãç áæ ?
éúøúzei`x izyac Ð "xkfl" aizke Ð

.qpe`a `nhn epi`y ,eilr xkf oic ,zepey`x

d`x elit`c ,dawpl ywzi` ,jli`e o`kne

.oaxw aiig Ð qpe`a iyilyáéúëã àúùäå
àîè åáåæz`neh xwir dipin ol `wtpc Ð

jd "eaef z` afde"n yexc `zydn ,aef

lr s`e ,e`ynl erbn oia welgz `lc ,`yxc

.ipixg` `yxcl eyxec dz`y itåòéðå åçéë
.od wex oin Ð÷åøé éëå øîåì ãåîìúe"ie Ð

.yixcøåäè ãéáù äîáciay dna wx m` Ð

.wexd z` `yep xedh dil dedc ,xedhòâî äæ
äìáðmiz`nhe ,eilry micba jl izxdhy Ð

.wexd rbna o`k jlõøùã àùî àîéàåÐ

o`ka jl iz`nh ,e`yepd z` jl izxdhy

.dlapk Ð erbn la` ,wexd `yepaíãàá àîéì
.e`yn ,epiide ."mc` ciay dna" :opiyxcc Ð

dxdh"c `yxc e`lae`wtp ,'eke "jl izxdhy

.`yn oløåäèá éàîdxdh :rnync Ð

.o`ka iz`nh ,xg` mewna izxdhyäðéî òîù
éúøú,"xedha"y z"iac `ieaxn Ð `yn Ð

."xedh"n Ð micba `nhl rbneêøã ïéøøâðá
äôä.dtd jxc o`ivede oxxby Ðàðîçøå
äééáø.wexl incc lk Ð "wexi ik"n ÐáøåÐ

eit jxc oxxby iptn `l` ,`ed oirn e`lc oeik

.wexd igevgv meyne ,dl ipzwéîð áåùçéì
åðéò úòîã àúéðúîájxc dxxebya dnwepe Ð

dtd jxc dxxebl xyt` :ax xn`dc ,dtd?
äéîúñìã éòáã ïàî éàä áø øîàã.xeerziy Ð

áøã àîòè éàî 'åë øîà éåìå éåâî äéðéò ìåçëéì
úåîéì øîà àìãekezl iebd ozp m` :xaqc Ð

,eit jxc e`ivedle exxebl leki Ð zend mq

ici lr mdita s`d in oikyeny oiwwexd jxck

.otebl mzniyp gexàøäéæmq ly qx` Ð

.zendäçåøñ äçéì.`"xehiew ÐåúôâîÐ

.ezknïé÷ùî úàîåè,oiwyne oilke` `nhl Ð

.mi`nh oiwyn x`ykúéòéáøáxeriy edf Ð

.d`nehl oiwynäøåîç äàîåè,micbae mc` Ð

.od zepiirncáøì àîìùáipzwc i`d :xn`c Ð

`ki` ,dtd jxc oixxbpa ,lirlc `pz edl

oeikc ,edl ipz `l ikdl `pz i`dc :ivexzl

meyn `l` ,`id onvr zngn e`l oz`nehc

iwtpc oipnif `dc .dil `wiqt `l ,wex igevgv

`l ,`wiqt `lc `zlinae .oixedhe ,mheg jxc

.ixiinwïðçåé éáøì àìàmlerl :xn`c Ð

.ipzil ,oi`nhùéìù úåòîãá åî÷ùúåÐ

.exwi` dwyn ,`nl`äúùé íéììç íãÐ

,inp eztbn mce .dwyn ixwi` llg mc ,`nl`

.diblt dilhw `dc ,`ed millg mcàîè åáåæ
úàæå,'ebe "ez`neh didz z`fe" dil jinqc Ð

e`nh eaef" lirlc `xw` "z`fe" i`d iyxc

.aefk inp xg` xac ,xnelk Ð "z`fe
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éërxb `lc `nrh `iddn ,jixhvi` `l inp `ynl :xn`z m`e Ð `ynl `xw jixhvi`

:(`,dk) `nw `aac ipy wxt seq xn`c o`nl `ki`e ,oiniiw afa `dc .rxf zakyn

Ð xedha xedh dne :xnege lwn ,daif igevgiv `la elit` ,`yna d`nhn rxf zaky

:xnel yie !`nha `nh `diy oic epi` Ð rxf zaky ,xedha `nh .`nha `nh ,wex :yexit

daifd z`f zeyrl epl oi`c ,icin dyw `lc

m`yn ,dipy dii`x epiidc ,d`neh znxeb `idy

dpey`x dii`x xg`y ,ixwe rxf zaky dzid

rxb `lc :xn`w ikde .af epi`y `ynn ,xedh

rbna `nhnc ,rxf zaky ef dii`x dzid eli`n

`nh df oi`c Ð iz` `l xnege lwne .`yna `le

ef dii`x ici lr `l` ,`nh epi` izk`c ,`nha

ol `wtp rbnc oeik :xn`z m`e .`nh dyrp `ed

glzynd xiry" xnel jiiy ikid ,`xw `la

ike .rbn z`neh `ki` aefac .inc `l `d ,"gikei

(a,ehw oileg) "xyad lk" wxta xn` `peeb i`d

iyp`e"n dlik` xeqi` silic ,alga xya iab

.xnege lwn dlxrn d`pd xeqi`e ,"oeidz ycw

meyn :ipyne ?dlxrn `zlin dlek slipe :jixte

yxege da yce dxt it mqeg ,xninl `ki`c

,dxiar oda dcarpy Ð gikei xenge xeya

xeqi` ol `wtpc eiykr la` .dlik`a s` oixzene

inc `lc ,"gikei" ez xninl `kil ,`xwn dlik`

xiryc :xnel yie ?dlik`a ixy edpi`c

Ð ea oiwqerd mixg` `nhnc oeik ,inp glzynd

eli`k iede ,envr z`nehl jiiye ,xenb xedh epi`

.aefl `ince ,rbna `nh

åçéëeripeon ax gkn `ad `ed Ð egik Ð

jk .hrn reprp ici lr Ð erip ,dfgd

Ð erip :`kti` inp yxtl yie .mz epiax yxtn

oizipznae .hrn gka Ð egik ,eteb lk rprpny

:dniz la` .jix`dl yg `l Ð "egik" `pz `lc

?`icda aizkc ,xwirc "wex" inwn "erip" opzc

.dil `aiag `yxcn `iz`c jdc :xnel yie

óìéðwexslip `zydc :dniz Ð dnain wex

:xnel yie ?rbpc ,`kdn dnaic wex

.rbp opira `lc `xwn dil opiyxc ixtiqac

eipta leki Ð "eipta dwxie"

d`xpd wex Ð "mipwfd ipirl" xnel cenlz ?ynn

.mipwfl
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éøèöéà ékàø÷ C¯àOîì.¯àOîa :àîéàå¯ànèî ¦¦§§¦§¨§©¨§¥¨§©¨§©¥
.íéãâáe íãàòbîáeíãà ,¯íéãâa ,ànèî¯àì ¨¨§¨¦§©¨¨¨§©¥§¨¦Ÿ

äåäc éãéî ,ànèìòbnà!äìáð¯,Czòc à÷ìñ àì §©¥¦¥©£¨©©©§¥¨¨¨§¨©§¨
"äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfä" :íéøîBà íéøçà ,àéðúc§©§¨£¥¦§¦©¨¤©¨¨§©§¥¨

¯àeä äî .Bì BáBæ Léwî¯Bòbî ïéa z÷lç àì ©¦©Ÿ¦©§¨¥©¨
BàOîìíãà ànèìànèìeBáBæ óà ,íéãâa¯.ïk §©¨§©¥¨¨§©¥§¨¦©¥

¯ïì à÷ôðc àzLäåáfä"î"àîè BáBæ" ,"BáBæ úà §¨§¨§¨§¨¨¥©¨¤¨¥
?éì änì¯éøèöéà :àzø÷ñcî äãeäé áø øîà,C ¨¨¦£©©§¨¦¦§©§¨¦§§¦

çéëBé çlzLnä øéòN :àðéîà Czòc à÷ìñ¯íøBbL ¨§¨©§¨¨¦¨¨¦©¦§©¥©¦©¤¥
áfä" íeMî éàå ,øBäè Bîöò àeäå íéøçàì äàîeè§¨©£¥¦§©§¨§¦¦©¨

"BáBæ úà¯"áBæ" :àúàc àeä àðééðîì¯"BáBæ" ,ãç¯ ¤§¦§¨¨©£¨©
,ézøzéLéìMáeàðîçø áúk !äá÷ðì àðîçø déùwà ©§¥©§¦¦©§¥©£¨¨¦§¥¨§¨©£¨¨

"àeä àîè BáBæ" àðîçø øîàc àzLäå ."àîè BáBæ"¨¥§¨§¨©£©©£¨¨¨¥
¯.éàä éîð déa LBøc"÷Bøäå":àéðúc ?ïìðî ÷Bø . §¥©¦©§¨§¨©§©§¨

éëå"÷øéòâð àlL ét ìò óà ìBëé ,"¯ãeîìz §¦¨Ÿ¨©©¦¤Ÿ¨©©§
"øBäha" øîBì¯ãòòbiLàlà éì ïéà .øBäha ©©¨©¤¦©©¨¥¦¤¨

Bçék ,BweøBòéðåøîBì ãeîìz ?ïépî BlL óàä éîe ¦§¦¥¨©¤¦©¦©§©
,òâð àlL ét ìò óà ìBëé :øî øîà ."÷øé éëå"§¦¨Ÿ£©¨¨©©¦¤Ÿ¨©
"÷Bø" óìéð :àðéîà Czòc à÷ìñ ?éúéz àëéäî¦¥¨¥¥¨§¨©§¨¨¦¨¥©

"÷Bø"äîáéîíúä äî ,¯,òâð àìc ét ìò óà ¦¨¨©¨¨©©¦§¨¨©
éîð àëä óà¯:øîéàå .ïì òîLî à÷ ,òâð àìc ©¨¨©¦§¨¨©¨©§©¨§¥©

éléî éðä¯àOîa ìáà ,òbîa¯äåäc éãéî ,àì ¨¥¦¥§©¨£¨§©¨¨¦¥©£¨
:ìàòîLé éaø éác àðz ,Lé÷ì Léø øîà !õøMà©¤¤£©¥¨¦¨¨§¥©¦¦§¨¥

àø÷ øîà"øBäha"¯äîãéaM.Cì éúànè øBäè £©§¨©¨©¤§©¨¦¥¦¨
àOîa :àîéàå¯òbîa ,íéãâáe íãà ànèî¯íãà §¥¨§©¨§©¥¨¨§¨¦§©¨¨¨
íéãâa ,ànèì¯!äìáð òbnà äåäc éãéî ,ànèì àì §©¥§¨¦¨§©¥¦¥©£¨©©©§¥¨

¯øîà :ìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,Lé÷ì Léø øîà£©¥¨¦§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥£©
"øBäha" àø÷¯äøäèézøähLøçà íB÷îa Eì §¨©¨¨¢¨¤¦©§¦§§¨©¥

äæ äæéàå ,ïàk Eì éúànè¯.äìáð òbî äæ¯àîéàåàOîk!õøLc¯àø÷ áBzëð ïk íà ¦¥¦§¨§¥¤¤¤©©§¥¨§¥¨§©¨§¤¤¦¥¦§§¨
"øBäha" éàî ,"íãàa"¯.ézøz dpéî òîL:áø øîà ?"óàä éî" éàî ."óàä éîe"ïéøøâða ¨¨¨©©¨§©¦¨©§¥¥¨©©¥¨©¨©©§¦§¨¦

ïéøøâða eléôà :øîà ïðçBé éaøå .÷Bøä éçeöçö àìa óàä éîì øLôà éàL éôì ,ätä Cøc¤¤©¤§¦¤¦¤§¨§¥¨©§Ÿ¦§¥¨§©¦¨¨¨©£¦§¦§¨¦
,àeä ïééòî :øáñ÷ àîìà ,íèBçä Cøcàðîçøådééaø,áøå .áBLçðøîàc !Bðéò úòîc éîð ¤¤©¤©§¨¨¨©©§¨§©£¨¨©§¥§©©§©¦¦§©¥©£©

éòác ïàî éàä :áødéîúñìcdéðéòì¯ìBçëéìéBbîéòác ïàî éàä :øîà éåìå .úeîéìc¯ ©©©§¨¥§¦§§¥§¥¥¦§¦§¥¦£©©©§¨¥§¥
úeîéìc éòác ïàî àä øîà àìc áøc àîòè éàî :àéøeb øa àéiç áø øîàå .éBbî ìBçëéì¦§¦©£©©¦¨©§¨©©£¨§©§¨£©¨©§¨¥§¥

¯ìBëéå ìéàBäïøøBâìïàéöBäìeéäð ,áøå !ätä Cøcàøäéæc¯àôeb àúòîã ,÷éôð¯àì ¦§¨§§¨§¦¨¤¤©¤§©§¦§¦£¨¨¥¦§¨¨¨¨
,äòéfä :ïä áfä ïé÷Lî äòLz ,òîL àz .÷éôðäçéläå,äçeøñéòéøäå¯ïéøBäèíeìkî. ¨¥¨§©¦§¨©§¦©¨¥©¥¨§©¥¨§¨§¨¥¦§¦¦§

äMàä áìçå ,Búôbî íãå ,Bðéò úòîc¯úéòéáøa ïé÷Lî úàîeè ïéànèî,Bweø ,BáBæ ìáà . ¦§©¥§©©¥¨©£©¨¦¨§©§¦§©©§¦¦§¦¦£¨
åéìâø éîéîe¯éðú÷ àì áøì àîìLa .éðú÷ àì "óàä éî" eléàå .äøeîç äàîeè ïéànèî ¥¥©§¨§©§¦§¨£¨§¦¥¨©¨¨¨¥¦§¨¨§©¨¨¨¥

¯éaøì àlà .íèBçä Cøc éúàc ïéðîéæå ätä Cøc éúàc ïéðîéæ ,éðúîì déì à÷éñt àìc§¨§¦¨¥§¦§¥¦§¦§¨¥¤¤©¤§¦§¦§¨¥¤¤©¤¤¨§©¦
ïðçBé¯!éðúéì¯éîòèìeC¯,àéeaøî àúàc ìëå ÷Bø àðz :àlà ?éðú÷ éî "Bòéðå Bçék" ¨¨¦§¥§©£¦¦§¦¦¨¨¥¤¨¨¨§¨©£¨¥¦¨

éîð àëä¯.àéeaøî àúàc ìëå ,Bweø àðzBðéò úòîc¯Bî÷Lzå" áéúëcúBòîãa."LéìL ¨¨©¦¨¨§¨©£¨¥¦¨¦§©¥¦§¦©©§¥¦§¨¨¦
Búôbî íãå¯áìç .déâìt déìè÷ él äî ,délek déìè÷ él äî ,"äzLé íéììç íãå" áéúëc §©©¥¨¦§¦§©£¨¦¦§¤©¦©§¥¥©¦©§¥©§¥£©

äMàä¯áìçä ãåàð úà çzôzå" áéúëceä÷Lzå."BáBæ" :àéðúc ?ïìðî åéìâø éîéî ¨¦¨¦§¦©¦§©¤Ÿ¤¨¨©©§¥¥¥©§¨§¨©§©§¨
"úàæå ...àîè¯äøäè íB÷nî àaä ÷Bø äîe ,àeä ïéc àìäå .äàîeèì åéìâø éîéî úBaøì¯,àîèïéàaä åéìâø éîéî ¨¥§Ÿ§©¥¥©§¨§§¨©£Ÿ¦¨©¨¦§¨¢¨¨¥¥¥©§¨©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc dcp(iyily meil)

eéøèöéà éëàø÷ Cepiid ,`nhn aefdy eprinydl '`nh eaef' ¦¦§§¦§¨
.[àOîì§©¨

:`xnbd zl`eyàîéàåy weqtd on micnlyànèî àOîaz` mb §¥¨§©¨§©¥
då íãàmbíéãâaeli`e ,eilryòbîád z` wxy xn`p,ànèî íãà ¨¨§§¨¦§©¨¨¨§©¥
eíéãâáeilryäìáð òbnà äåäc éãéî ,ànèì àìepivny myk - §¨¦Ÿ§©¥¦¦©£¨©©©§¥¨

.[(n-hl `i `xwie) dliap z`neha z`f
:`xnbd daiynàéðúc ,Czòc à÷ìñ àì,`ziixaa,íéøîBà íéøçà Ÿ¨§¨©§¨§©§¨£¥¦§¦

e' (bl eh my) xn`p,'äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäeLéwîz`Bì BáBæ §©¨¤©¨¨§©§¥¨©¦
,envr afl -íãà ànèì ,BàOîì Bòbî ïéa z÷lç àì àeä äî©Ÿ¦©§¨¥©¨§©¨§©¥¨¨
íéãâa ànèìeaGd xUaA rbPde' (f eh my) afa xn`py ,eilry §©¥§¨¦§©Ÿ¥©¦§©©¨

eayene eakyna xn`pe ,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤
,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki mzF` `UFPde' (i eh my)§©¥¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤

jk ,envr afl oky lkeóàa.ïk BáBæ ©¥
:`xnbd dywn df ywid xg`lïì à÷ôðc àzLäå`nhn aefy §©§¨§¨§¨¨

mipte`d lka mc`d lry micbaîweqtay ywidde'úà áfä ¥§©¨¤
,'BáBæn jkl cenild ok m`'àîè BáBæ',lirl `aedy.éì änì ¨¥¨¨¦

:`xnbd zvxznàzø÷ñcî äãeäé áø øîà,[jxkd on-]éøèöéàC ¨©©§¨¦¦§©§¨¦§§¦
oky ,'`nh eaef'n cenll,àðéîà Czòc à÷ìñyçlzLnä øéòN ¨§¨©§¨£¦¨¨¦©¦§©¥©

L ,çéëBé`ed s`,øBäè Bîöò àeäå íéøçàì äàîeè íøBbitke ¦©¤¥§¨©£¥¦§©§¨
.[lirl x`azpyéàåjk giken epi`y xn`zíeMîly ywidd §¦¦
,'BáBæ úà áfä'`l` z`f cnln epi`y zegcl yiàðééðîìafy - ©¨¤§¦§¨¨

eizei`x oipn itl `nh,àúàc àeäy'áBæ'epiidãç,zg` dii`x - ©£¨©
eézøz 'BáBæ'opic zei`x izyy cnln 'xkGl'e ,dipy dii`x - ©§¥©¨¨

,menig zngn eqpe`l `le envrn afyk wx `nhy ,'xkf' zii`xk
éLéìMáeziyilyd dii`xa -,äá÷ðì àðîçø déLwàmy xn`py ©§¦¦©§¥©£¨¨¦§¥¨

okle .[dzenk qpe`a d`x m` s` oaxw `iane `nhe ,'dawPle'§©§¥¨
'àîè BáBæ' àðîçø áúk.`nh envr aefd s`y cnlløîàc àzLäå ¨©©£¨¨¨¥§©§¨§¨©
'àeä àîè BáBæ' àðîçø,`nh aefdy cnlléàä énð déa Leøc- ©£¨¨¨¥¨¥©¦©

oi` aef z`nehay ywidd z` mb 'eaef z` afde' weqta yexc
.`ynl rbn oia welig
ripde :dpyna epipy÷Bøäå.oiyai oi`nhn oi`e oigl oi`nhn 'eke §¨

:`xnbd zxxan÷Bøaf lyïìðîdaiyn .`ynae rbna `nhny §¨¨
:`xnbdàéðúcxn`p ,`ziixaa(g eh `xwie)÷Bøé éëå'xFdHA aGd §©§¨§¦¨©¨©¨

e ,'axrd cr `nhe 'ebeìBëéy xnel iziidòâð àlL ét ìò óàea §¨¥©¨¨¤¨©©¦¤Ÿ¨©
,`nh `di ecbpk wxi `l` wexd,'øBäha' øîBì ãeîìzepi`y ©§©©¨

`nhn.øBäha òbiL ãòoiicreéì ïéàcenllàlàz`neh lr,Bweø ©¤¦©©¨¥¦¤¨
Bòéðå Bçék,dtd on mi`veid dgil ipin -óàä éîezinin dgil-] ¦§¦¥¨©

[s`d on z`veidïépî ,BlL,rbna mi`nhnyéëå' øîBì ãeîìz ¤¦©¦©§©§¦
'÷Bøéel` mixac s`y zeaxl ,zxzein `idy e"ie ztqeza ¨

.mi`nhn
:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaóà ìBëé ¨©©¨©

.òâð àlL ét ìò:`xnbd zl`eyéúéz àëéäî`ly s`y cenll ©¦¤Ÿ¨©¥¥¨¥¥
:`xnbd daiyn .ep`nhi xedha wexd rbp,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨

äîáéî '÷Bø ÷Bø' óìéðwex oicn 'wFxi ike' afa xen`d wex oic - ¥©¦¨¨§¦¨
,(h dk mixac) zvlegd dnaia xen`díúä äîdxiyk dvilgd ¨¨¨

òâð àìc ét ìò óà,znd ig`a wexdénð àëä óàezwixi afa ©©¦§Ÿ¨©©¨¨©¦
s` z`nhnòâð àìc,[wexdïì òîLî à÷rbil jixvy 'xedha' §Ÿ¨©¨©§©¨
.`nhl ick

:`xnbd zl`eyøîéàåcéléî éðäwx ,`nhn ewexyìáà ,òbîa §¥©¨¥¦¥§©¨£¨
õøMà äåäc éãéî ,àì àOîax`eank uxya z`f epivny myk - §©¨Ÿ¦¦©£¨©¤¤

:`xnbd daiyn .[(`"r) lirléaø éác àðz ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¨§¥©¦
,'øBäha' àø÷ øîà ,ìàòîLéafd wexi m`y `id dpeekdy micnle ¦§¨¥¨©§¨©¨

a,Eì éúànè ,øBäè ãéaM äî.xedhd rbn `la s`e ©¤§©¨¦¥¦§
:`xnbd zl`eyàîéàåyànèî àOîad z` mb wexdå íãàz` mb §¥¨§©¨§©¥¨¨§

díéãâáe ,eilryòbîád z` wxànèì íãàdeíéãâaeilryàì §¨¦§©¨¨¨§©¥§¨¦Ÿ
äìáð òbnà äåäc éãéî ,ànèì`xwie) dliapa z`f epivny myk - §©¥¦¦©£¨©©©§¥¨
:`xnbd daiyn .(dk-ck `iéaø éác àðz ïëå ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§¥¨¨§¥©¦
,'øBäha' àø÷ øîà ,ìàòîLéey ,yexcl yiEì ézøähL äøäè ¦§¨¥¨©§¨©¨¨¢¨¤¦©§¦§

äæ äæéàå ,ïàk Eì éúànè ,øçà íB÷îa,ef dxdhäìáð òbî äæ §¨©¥¦¥¦§¨§¥¤¤¤©©§¥¨
.afd wexa rbepa mz`nihe ,rbepd lry micba dxezd ea dxdihy

:`xnbd zl`eyàîéàå`id xg` mewna dxdhdy(àùîë) §¥¨

õøLc [àOîa]erbne ,afd wexa dxezd d`nih dze`e ,mc`a s`e §©¨§¤¤
.eilry micbad z` `le mc`d z` wx `nhny ,dliapd rbnk

:`xnbd daiyn,'íãàa' àø÷ áBzëð ïk íàciay dny yexcpe ¦¥¦§§¨¨¨¨
e ,`nh ,e`yn epiidc mc`d,ézøz dpéî òîL ,'øBäha' éàî©©¨§©¦¨©§¥

`le 'xedha'ne ,`yna `nhn afd wexy micnl 'a ztqezny
.eilry micbae mc` `nhn rbna mby micnl 'mc`a'

:lirl d`aedy `ziixaa epipyóàä éîexnel cenlz oipn ely ¥¨©
:`xnbd zxxan .'wexi ike',óàä éî éàî.mi`nhn recn xnelk ©¥¨©

:dfa zwelgn `xnbd d`ian,áø øîàxaecnïéøøâðas`d on ¨©©§¦§¨¦
e`vie,ätä Cøcmi`nhy mrhdeóàä éîì øLôà éàL éôìel` ¤¤©¤§¦¤¦¤§¨§¥¨©

éçeöçö àìaon zetih -,÷Bøäs` `nhl mda dzaix dxezdy §Ÿ¦§¥¨
.[xenb wex wx `le wex ixiiy,øîà ïðçBé éaøåmi`nhn s`d in §©¦¨¨¨©

íèBçä Cøc ïéøøâða eléôàiax ixac z` `xnbd zx`an .wex `la £¦§¦§¨¦¤¤©¤
:opgeiøáñ÷ àîìàs`d inyïééòîafd on `veidàðîçøå ,àeä ©§¨¨¨©©§¨§©£¨¨
dééaø.`nhn wexl dnecd lky ,e"ie ztqeza 'wexi ike'a ©§¥

:ax lr dywn `xnbdáøådtd jxc oixxbpa wxy xaeqy §©
,eixacl dyw ,mi`nhnénð áBLçðmb `ziixad dpnzy -úòîc ¦§©¦¦§©

Bðéò.dtd jxc dxxbyk mi`nhnd llka af lyéàä ,áø øîàc ¥§¨©©©
déðéòì déîzñìc éòác ïàî,eipir exeerziy -ãáBòî ìBçëéì ©§¨¥§¦§§¥§¥¥¦§¥¥

íéáëBk.mxwpi i`cee ,eipir z` reavl ixkpl xn`iy -,øîà éåìå ¨¦§¥¦¨©
ìBçëéì ,úeîéìc éòác ïàî éàäeipir,íéáëBk ãáBòîokeza qipkie ©©§¨¥§¦¦§¥¥¨¦

.zend mqéàä øîà àìc áøc déîòè éàî ,àéøeb øa àéiç áø øîàå§¨©©¦¨©§¨©©§¥§©§Ÿ¨©©
ïøøBâì ìBëéå ìéàBä ,úeîéìc éòác ïàîepirn zend ipnnql ©§¨¥§¦¦§¨§§¨

.ätä Cøc ïàéöBäìeeipir zernc z` `ziixad dzpn `l recne §¦¨¤¤©¤
.dtd jxc xexbl ozip oze` s`y ,afd zepiirn oia

:`xnbd zvxznáøå,uxziàøäéæc éäð[qx`-]ôð÷é,dtd jxc §©§¦§¦£¨¨¦
÷éôð àì àôeb àúòîc.dtd jxc ¦§£¨¨Ÿ¨¦

:opgei iax lr dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyäòLzipin ¨§©¦§¨
äçeøñ äçéläå ,äòéfä ,ïä áfä ä÷Lî,[rvtn z`veid dlben-] ©§¥©¨¥©¥¨§©¥¨§¨

éòéøäå,[d`ev-]Búôbî íãå ,Bðéò úòîc .íeìkî ïéøBäè,[ezkn-] §¨¥¦§¦¦§¦§©¥§©©¥¨
ïéànèî ,äMàä áìçå`idy dlw d`nehúéòéáøa ïé÷Lî úàîeè ©£¥¨¦¨§©§¦§©©§¦¨§¦¦

miwyn x`yk ,miwyne milke`a mdn beld ziriax rbpyk -
.opaxcn mi`nhnd,åéìâø éîéîe Bweø ,BáBæ ìáàzepiirnl miaygp £¨¥¥©§¨

e ,afdäøeîç äàîeè ïéànèîmicbae milke mc`l `yne rbna §©§¦§¨£¨
:`xnbd zwiicn .mc`d lry,éðz÷ àì óàä éî eléàåx`eane §¦¥¨©Ÿ¨¨¥

.afd zepiirnn mpi`yéðz÷ àì áøì àîìLaoeikdéì à÷éñt àìc ¦§¨¨§©Ÿ¨¨¥§Ÿ§¦¨¥
éðúîìoky ,ezepyl `pzl weqt epic oi`y -éúàc ïéðîéæs`d in §¦§¥¦§¦§¨¥

ätä Cøc,x`eank mi`nhneøc éúàc ïéðîéæåíèBçä C.mixedhe ¤¤©¤§¦§¦§¨¥¤¤©¤
ïðçBé éaøì àlà,mi`nhn ote` lkay ,weqt dfa oicdy xaeqd ¤¨§©¦¨¨

éðúéì.s`d inl ¦§¥
:`iyewd z` dgec `xnbdéîòèìeCike ,zeywdl yiBòéðå Bçék §©§¨¦§¦

,éðz÷ éî.lirl x`eank afd zepiirn md ixdàlàjixv i`ce ¦¨¨¥¤¨
c ,uxzlàéeaøî éúàc ìëå Bweø àðzegik epiidc ,'wexi ike' ly ¨¨§¨§¨¥¥¦¨

e ,x`eank eripeénð àëäc ,xnel yi,àéeaøî éúàc ìëå Bweø àðz ¨¨©¦¨¨§¨§¨¥¥¦¨
.x`azpy itk s`d in s`e

d`ian `xnbd .afd dwyn mi`xwpd mixac dnk `ziixaa epipy
l xewnd :jkl zexewnd z`áéúëc ,Bðéò úòîct mildz) weqta ¦§©¥¦§¦

(eå .'LéìL úBòîãa Bî÷Lzå'l xewndáéúëc ,Búôbî íãxacna) ©©§¥¦§¨¨¦§©©¥¨¦§¦
(ck bk,'äzLé íéììç íãå's`e ,dwyn `xwp dizy ea jiiyy oeike §©£¨¦¦§¤

aygp dkn mc epnn lhipy oeiky ,llg mck dwyn iexw dkn mc
e ,zn eivgkdébìt déìè÷ él äî délek déìè÷ él äîlcadd dne - ©¦¨§¥¥©¦¨§¥©§¥

e .eivga ebxdl elek ebxd oiaäMàä áìç,dwyn `xwpáéúëc £¥¨¦¨¦§¦
(hi c mihtey),'eä÷Lzå áìçä ãàð úà çzôzå'gy x`eaneal ©¦§©¤Ÿ¤¨¨©©§¥
.dwyn `xwp

:eaefk mi`nhn af ly eilbx ininy `ziixaa x`eanl xewnd
ïìðî åéìâø éîéî,aefk mi`nhnyàéðúcafa xn`p ,`ziixaa ¥¥©§¨§¨¨§©§¨
(b-a eh `xwie)àîè BáBæ',`Edúàæåzekinqne ,'Fz`nh didY ¨¥§Ÿ¦§¤ª§¨

`nhnd xg` xac yiy ,micnl 'ez`neh didz z`fe'l '`nh eaef'
`ae ,aefk.äàîeèì åéìâø éîéî úBaøì:`ziixad dywnïéc àìäå §©¥¥©§¨§§¨©£Ÿ¦

àeä,xnege lwa ecnll ozip -,äøäè íB÷nî àaä ÷Bø äîes`e ¨©¨¦§¨¢¨
ok it lrïéàaä åéìâø éîéî ,àîè̈¥¥¥©§¨©¨¦
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc dcp(iyily meil)

eéøèöéà éëàø÷ Cepiid ,`nhn aefdy eprinydl '`nh eaef' ¦¦§§¦§¨
.[àOîì§©¨

:`xnbd zl`eyàîéàåy weqtd on micnlyànèî àOîaz` mb §¥¨§©¨§©¥
då íãàmbíéãâaeli`e ,eilryòbîád z` wxy xn`p,ànèî íãà ¨¨§§¨¦§©¨¨¨§©¥
eíéãâáeilryäìáð òbnà äåäc éãéî ,ànèì àìepivny myk - §¨¦Ÿ§©¥¦¦©£¨©©©§¥¨

.[(n-hl `i `xwie) dliap z`neha z`f
:`xnbd daiynàéðúc ,Czòc à÷ìñ àì,`ziixaa,íéøîBà íéøçà Ÿ¨§¨©§¨§©§¨£¥¦§¦

e' (bl eh my) xn`p,'äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäeLéwîz`Bì BáBæ §©¨¤©¨¨§©§¥¨©¦
,envr afl -íãà ànèì ,BàOîì Bòbî ïéa z÷lç àì àeä äî©Ÿ¦©§¨¥©¨§©¨§©¥¨¨
íéãâa ànèìeaGd xUaA rbPde' (f eh my) afa xn`py ,eilry §©¥§¨¦§©Ÿ¥©¦§©©¨

eayene eakyna xn`pe ,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤
,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki mzF` `UFPde' (i eh my)§©¥¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤

jk ,envr afl oky lkeóàa.ïk BáBæ ©¥
:`xnbd dywn df ywid xg`lïì à÷ôðc àzLäå`nhn aefy §©§¨§¨§¨¨

mipte`d lka mc`d lry micbaîweqtay ywidde'úà áfä ¥§©¨¤
,'BáBæn jkl cenild ok m`'àîè BáBæ',lirl `aedy.éì änì ¨¥¨¨¦

:`xnbd zvxznàzø÷ñcî äãeäé áø øîà,[jxkd on-]éøèöéàC ¨©©§¨¦¦§©§¨¦§§¦
oky ,'`nh eaef'n cenll,àðéîà Czòc à÷ìñyçlzLnä øéòN ¨§¨©§¨£¦¨¨¦©¦§©¥©

L ,çéëBé`ed s`,øBäè Bîöò àeäå íéøçàì äàîeè íøBbitke ¦©¤¥§¨©£¥¦§©§¨
.[lirl x`azpyéàåjk giken epi`y xn`zíeMîly ywidd §¦¦
,'BáBæ úà áfä'`l` z`f cnln epi`y zegcl yiàðééðîìafy - ©¨¤§¦§¨¨

eizei`x oipn itl `nh,àúàc àeäy'áBæ'epiidãç,zg` dii`x - ©£¨©
eézøz 'BáBæ'opic zei`x izyy cnln 'xkGl'e ,dipy dii`x - ©§¥©¨¨

,menig zngn eqpe`l `le envrn afyk wx `nhy ,'xkf' zii`xk
éLéìMáeziyilyd dii`xa -,äá÷ðì àðîçø déLwàmy xn`py ©§¦¦©§¥©£¨¨¦§¥¨

okle .[dzenk qpe`a d`x m` s` oaxw `iane `nhe ,'dawPle'§©§¥¨
'àîè BáBæ' àðîçø áúk.`nh envr aefd s`y cnlløîàc àzLäå ¨©©£¨¨¨¥§©§¨§¨©
'àeä àîè BáBæ' àðîçø,`nh aefdy cnlléàä énð déa Leøc- ©£¨¨¨¥¨¥©¦©

oi` aef z`nehay ywidd z` mb 'eaef z` afde' weqta yexc
.`ynl rbn oia welig
ripde :dpyna epipy÷Bøäå.oiyai oi`nhn oi`e oigl oi`nhn 'eke §¨

:`xnbd zxxan÷Bøaf lyïìðîdaiyn .`ynae rbna `nhny §¨¨
:`xnbdàéðúcxn`p ,`ziixaa(g eh `xwie)÷Bøé éëå'xFdHA aGd §©§¨§¦¨©¨©¨

e ,'axrd cr `nhe 'ebeìBëéy xnel iziidòâð àlL ét ìò óàea §¨¥©¨¨¤¨©©¦¤Ÿ¨©
,`nh `di ecbpk wxi `l` wexd,'øBäha' øîBì ãeîìzepi`y ©§©©¨

`nhn.øBäha òbiL ãòoiicreéì ïéàcenllàlàz`neh lr,Bweø ©¤¦©©¨¥¦¤¨
Bòéðå Bçék,dtd on mi`veid dgil ipin -óàä éîezinin dgil-] ¦§¦¥¨©

[s`d on z`veidïépî ,BlL,rbna mi`nhnyéëå' øîBì ãeîìz ¤¦©¦©§©§¦
'÷Bøéel` mixac s`y zeaxl ,zxzein `idy e"ie ztqeza ¨

.mi`nhn
:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaóà ìBëé ¨©©¨©

.òâð àlL ét ìò:`xnbd zl`eyéúéz àëéäî`ly s`y cenll ©¦¤Ÿ¨©¥¥¨¥¥
:`xnbd daiyn .ep`nhi xedha wexd rbp,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨

äîáéî '÷Bø ÷Bø' óìéðwex oicn 'wFxi ike' afa xen`d wex oic - ¥©¦¨¨§¦¨
,(h dk mixac) zvlegd dnaia xen`díúä äîdxiyk dvilgd ¨¨¨

òâð àìc ét ìò óà,znd ig`a wexdénð àëä óàezwixi afa ©©¦§Ÿ¨©©¨¨©¦
s` z`nhnòâð àìc,[wexdïì òîLî à÷rbil jixvy 'xedha' §Ÿ¨©¨©§©¨
.`nhl ick

:`xnbd zl`eyøîéàåcéléî éðäwx ,`nhn ewexyìáà ,òbîa §¥©¨¥¦¥§©¨£¨
õøMà äåäc éãéî ,àì àOîax`eank uxya z`f epivny myk - §©¨Ÿ¦¦©£¨©¤¤

:`xnbd daiyn .[(`"r) lirléaø éác àðz ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¨§¥©¦
,'øBäha' àø÷ øîà ,ìàòîLéafd wexi m`y `id dpeekdy micnle ¦§¨¥¨©§¨©¨

a,Eì éúànè ,øBäè ãéaM äî.xedhd rbn `la s`e ©¤§©¨¦¥¦§
:`xnbd zl`eyàîéàåyànèî àOîad z` mb wexdå íãàz` mb §¥¨§©¨§©¥¨¨§

díéãâáe ,eilryòbîád z` wxànèì íãàdeíéãâaeilryàì §¨¦§©¨¨¨§©¥§¨¦Ÿ
äìáð òbnà äåäc éãéî ,ànèì`xwie) dliapa z`f epivny myk - §©¥¦¦©£¨©©©§¥¨
:`xnbd daiyn .(dk-ck `iéaø éác àðz ïëå ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§¥¨¨§¥©¦
,'øBäha' àø÷ øîà ,ìàòîLéey ,yexcl yiEì ézøähL äøäè ¦§¨¥¨©§¨©¨¨¢¨¤¦©§¦§

äæ äæéàå ,ïàk Eì éúànè ,øçà íB÷îa,ef dxdhäìáð òbî äæ §¨©¥¦¥¦§¨§¥¤¤¤©©§¥¨
.afd wexa rbepa mz`nihe ,rbepd lry micba dxezd ea dxdihy

:`xnbd zl`eyàîéàå`id xg` mewna dxdhdy(àùîë) §¥¨

õøLc [àOîa]erbne ,afd wexa dxezd d`nih dze`e ,mc`a s`e §©¨§¤¤
.eilry micbad z` `le mc`d z` wx `nhny ,dliapd rbnk

:`xnbd daiyn,'íãàa' àø÷ áBzëð ïk íàciay dny yexcpe ¦¥¦§§¨¨¨¨
e ,`nh ,e`yn epiidc mc`d,ézøz dpéî òîL ,'øBäha' éàî©©¨§©¦¨©§¥

`le 'xedha'ne ,`yna `nhn afd wexy micnl 'a ztqezny
.eilry micbae mc` `nhn rbna mby micnl 'mc`a'

:lirl d`aedy `ziixaa epipyóàä éîexnel cenlz oipn ely ¥¨©
:`xnbd zxxan .'wexi ike',óàä éî éàî.mi`nhn recn xnelk ©¥¨©

:dfa zwelgn `xnbd d`ian,áø øîàxaecnïéøøâðas`d on ¨©©§¦§¨¦
e`vie,ätä Cøcmi`nhy mrhdeóàä éîì øLôà éàL éôìel` ¤¤©¤§¦¤¦¤§¨§¥¨©

éçeöçö àìaon zetih -,÷Bøäs` `nhl mda dzaix dxezdy §Ÿ¦§¥¨
.[xenb wex wx `le wex ixiiy,øîà ïðçBé éaøåmi`nhn s`d in §©¦¨¨¨©

íèBçä Cøc ïéøøâða eléôàiax ixac z` `xnbd zx`an .wex `la £¦§¦§¨¦¤¤©¤
:opgeiøáñ÷ àîìàs`d inyïééòîafd on `veidàðîçøå ,àeä ©§¨¨¨©©§¨§©£¨¨
dééaø.`nhn wexl dnecd lky ,e"ie ztqeza 'wexi ike'a ©§¥

:ax lr dywn `xnbdáøådtd jxc oixxbpa wxy xaeqy §©
,eixacl dyw ,mi`nhnénð áBLçðmb `ziixad dpnzy -úòîc ¦§©¦¦§©

Bðéò.dtd jxc dxxbyk mi`nhnd llka af lyéàä ,áø øîàc ¥§¨©©©
déðéòì déîzñìc éòác ïàî,eipir exeerziy -ãáBòî ìBçëéì ©§¨¥§¦§§¥§¥¥¦§¥¥

íéáëBk.mxwpi i`cee ,eipir z` reavl ixkpl xn`iy -,øîà éåìå ¨¦§¥¦¨©
ìBçëéì ,úeîéìc éòác ïàî éàäeipir,íéáëBk ãáBòîokeza qipkie ©©§¨¥§¦¦§¥¥¨¦

.zend mqéàä øîà àìc áøc déîòè éàî ,àéøeb øa àéiç áø øîàå§¨©©¦¨©§¨©©§¥§©§Ÿ¨©©
ïøøBâì ìBëéå ìéàBä ,úeîéìc éòác ïàîepirn zend ipnnql ©§¨¥§¦¦§¨§§¨

.ätä Cøc ïàéöBäìeeipir zernc z` `ziixad dzpn `l recne §¦¨¤¤©¤
.dtd jxc xexbl ozip oze` s`y ,afd zepiirn oia

:`xnbd zvxznáøå,uxziàøäéæc éäð[qx`-]ôð÷é,dtd jxc §©§¦§¦£¨¨¦
÷éôð àì àôeb àúòîc.dtd jxc ¦§£¨¨Ÿ¨¦

:opgei iax lr dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyäòLzipin ¨§©¦§¨
äçeøñ äçéläå ,äòéfä ,ïä áfä ä÷Lî,[rvtn z`veid dlben-] ©§¥©¨¥©¥¨§©¥¨§¨

éòéøäå,[d`ev-]Búôbî íãå ,Bðéò úòîc .íeìkî ïéøBäè,[ezkn-] §¨¥¦§¦¦§¦§©¥§©©¥¨
ïéànèî ,äMàä áìçå`idy dlw d`nehúéòéáøa ïé÷Lî úàîeè ©£¥¨¦¨§©§¦§©©§¦¨§¦¦

miwyn x`yk ,miwyne milke`a mdn beld ziriax rbpyk -
.opaxcn mi`nhnd,åéìâø éîéîe Bweø ,BáBæ ìáàzepiirnl miaygp £¨¥¥©§¨

e ,afdäøeîç äàîeè ïéànèîmicbae milke mc`l `yne rbna §©§¦§¨£¨
:`xnbd zwiicn .mc`d lry,éðz÷ àì óàä éî eléàåx`eane §¦¥¨©Ÿ¨¨¥

.afd zepiirnn mpi`yéðz÷ àì áøì àîìLaoeikdéì à÷éñt àìc ¦§¨¨§©Ÿ¨¨¥§Ÿ§¦¨¥
éðúîìoky ,ezepyl `pzl weqt epic oi`y -éúàc ïéðîéæs`d in §¦§¥¦§¦§¨¥

ätä Cøc,x`eank mi`nhneøc éúàc ïéðîéæåíèBçä C.mixedhe ¤¤©¤§¦§¦§¨¥¤¤©¤
ïðçBé éaøì àlà,mi`nhn ote` lkay ,weqt dfa oicdy xaeqd ¤¨§©¦¨¨

éðúéì.s`d inl ¦§¥
:`iyewd z` dgec `xnbdéîòèìeCike ,zeywdl yiBòéðå Bçék §©§¨¦§¦
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e ,x`eank eripeénð àëäc ,xnel yi,àéeaøî éúàc ìëå Bweø àðz ¨¨©¦¨¨§¨§¨¥¥¦¨
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`nhnd xg` xac yiy ,micnl 'ez`neh didz z`fe'l '`nh eaef'
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àîè íB÷nî,eaef z`ivi mewn `edyïéàîè eäiL ïéc Bðéà ¦¨¨¥¥¦¤§§¥¦
.afd on mi`veiyk
:`ziixad zvxznänàä étî àöBiä ícaf lyçéëBélwk `ly ¨©¥¦¦¨©¨¦©

,df xnegeLixdå àîè íB÷nî àaok it lr s`øBäèe ,oldlckóà ¤¨¦¨¨¥§¨©
äæ ìò dîúz ìà äzà,af ly milbx in -íB÷nî àaL ét ìò óàL ©¨©¦§©©¤¤©©¦¤¨¦§
,øBäè äéäé äàîeèokle .`nhy yxetn wexa j`øîBì ãeîìz §¨¦§¤¨©§©

åéìâø éîéî úBaøì ,'úàæå ,àîè BáBæ' (â¯á åè àø÷éå)af ly ¨¥§Ÿ§©¥¥©§¨
.äàîeèì§§¨

:`ziixad jyndl zexewnd z` `xnbd zxxanétî àöBiä íc̈©¥¦¦
.øBäèc ïìðî änàä:`xnbd daiynàéðúc,`ziixaaìBëéziid ¨©¨§¨¨§¨§©§¨¨

y xnelänàä étîe åétî àöBiä íc àäéaf ly,ïéàîè`veid mcy §¥¨©¥¦¦¦¦¨©¨§¥¦
,aefk oecp dn`d itn `veid mce ,wexk oecp eitnøîBì ãeîìz©§©

(a eh `xwie),'àeä àîè BáBæ'`weecy rnyneàeäaefd -,àîè ¨¥¨¥
.øBäè àlà ,àîè änàä étîe åétî àöBiä íc ïéàå§¥¨©¥¦¦¦¦¨©¨¨¥¤¨¨

'`ed'ne ,mi`nh eilbx iny micnl 'z`fe `nh eaef'ny ,`vnp
:`xnbd zl`ey .mixedh dn`d itne eitn `veid mcy micnl

àðà Ceôéàåveid mc daxp 'z`fe'ny ,el` micenilitne eitn ` §¥£¨
:`xnbd daiyn .eilbx in hrnp '`ed'ne ,dn`dïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî`edy dn wx zeaxl xazqn÷Bøc àéîec ¦©¦¦§¤©§¨§
,weqta yxetna xkfedyìbòúnL ÷Bø äîcgi daxd sq`zn - ¨¤¦§©¥

åjk xg`àöBé,epnn zzey epi`e ,sebd onàöBéå ìbòúnL ìk óà §¥©Ÿ¤¦§©¥§¥
e ,ezenk `nh ,rxf zakye milbx inkàöBéå ìbòúî ïéàL íc àöé̈¨¨¤¥¦§©¥§¥

.`nh epi`y ,cin z`vei dtihe dtih lk `l`
:`xnbd dywnìbòúnL äMàaL áìç éøäådiccaåjk xg`,àöBé ©£¥¨¨¤¨¦¨¤¦§©¥§¥

emewn lknøî øîà,(:dp lirl) `ziixaaäMàaL áìçdafànèî ¨©©¨¨¤¨¦¨§©¥
,ïé÷Lî úàîeè,wiecneïé÷Lî úàîeèdlwïéà,`nhn ok` -ìáà §©©§¦§©©§¦¦£¨

äøeîç äàîeè àìiaxk `le ,afd zepiirnk milke mc` `nhl Ÿ§¨£¨
.igei oa oerny iax mya opgei

:mdixac z` `xnbd zx`an okléaø íeMî ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨¦©¦
,éçBé ïa ïBòîL`edy dn zeaxl xazqn÷Bø äî ,÷Bøc àéîec ¦§¤©§¨§¨
e àöBéå ìbòúîe`iven epi`ykòìáðå øæBçjk ,etebaìk óà ¦§©¥§¥¥§¦§¨©Ÿ

yòìáðå øæBçå àöBéå ìbòúîe ,milbx in oebkìbòúî BðéàL íc àöé ¦§©¥§¥§¥§¦§¨¨¨¨¤¥¦§©¥
àöBéåe ,xedhyàöémb,àöBéå ìbòúnL ét ìò óàL ,äMàaL áìç §¥¨¨¨¨¤¨¦¨¤©©¦¤¦§©¥§¥
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,dfa weligd xewne .xedh okle ,ezvwn wx x`ypyàéðúc§©§¨
,`ziixaa,éçBé ïa ïBòîL éaø øîà àðñéa øa ÷çöé éaø øîàxn`p ¨©©¦¦§¨©¦§¨¨©©¦¦§¤©

rbPd lM' (`l `i `xwie) mivxy oipraíäae ,'`nhi mznAìBëé ¨©Ÿ¥©¨¤§Ÿ¨¦§¨¨
rbepy yxtl ziidïleëa,mly uxya -øîBì ãeîìz(al `i my) §¨©§©
eilr lRi xW` lke'íäîe .zvwna s` rnyny ,'`nhi mznAéà §Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨¦

wx xn`pìBëé ,'íäî'rbepd s`y yxtl ziidïúö÷îa,`nh ¥¤¨§¦§¨¨
'íäa' øîBì ãeîìz.minlya rbepyïàk ,ãöék àäzvwn s` - ©§©¨¤¥¨¥©¨

`nhnauxy,çìeïàë`nhn mly uxy wx -.Láéa §©¨§¨¥
:jkl `nbec `ian `axéâeáæ éðä ,àáø øîà[miyai miav-] ¨©¨¨¨¥§¥

ék ,àæBçîc[xy`k-].ïéàîè úîéi÷ ïcìL ¦§¨¦¦§¨©¤¤§¥¦
:xg` ote`a df oicå ,óøNpL õøL ,Lé÷ì Léø øîàåoiicrBcìL §¨©¥¨¦¤¤¤¦§©§¦§

,úîéi÷,mlyk d`xpe xt`d xftzp `ly.àîè ©¤¤¨¥
:`xnbd dywn,éáéúéî,(h"n h"t zexdh) dpyna epipyàöîð ¥¦¥¦§¨

àäeäîä úéìèî ïëå ,íéúéfä éab ìò óeøN õøLaf ly iela cba - ¤¤¨©©¥©¥¦§¥©§¦©§¨
mizifd ,mdilr `vnpy.ïéøBäèlr ltp uxyd `ny miyyeg oi`e §¦

,dlay mcew ltp cbade ,sxypy mcew mizifdúBàîhä ìkL¤¨©ª§
oze` miwifgn.ïúàéöî úòLk¦§©§¦¨¨

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àøéæ éaø øîà`nih yiwl yix - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨
,ïleëaeàädxdih ef dpyn -.ïúö÷îa,weligd xewneàéðúc §¨¨§¦§¨¨§©§¨

,`ziixaañéa øa ÷çöé éaø øîà,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî àðxn`p ¨©©¦¦§¨©¦§¨¦©¦¦§¤©
rbpd' mivxyaìBëé ,'íäaepiidc xnel ziidøîBì ãeîìz ,ïleëa ©Ÿ¥©¨¤¨§¨©§©
eilr lRi xW`''íäîe .zvwna s`eéàwx xn`pìBëé 'íäî'ziid £¤¦Ÿ¨¨¥¤¦¥¤¨

s`y xnel,'íäa' øîBì ãeîìz ,ïúö÷îa.mly `weecy,ãöék àä §¦§¨¨©§©¨¤¨¥©
ïàk`nhn mly -,óeøNaeïàëwx `nhn mly epi`y -BðéàLa ¨§¨¨§¤¥

.óeøN̈
'eke aefd la` :dpyna epipyïéçì ïéànèî.oiyai oi`nhn oi`e §©§¦©¦

l xewnd :miyai mi`nhn mpi`y jkl zexewndáBæ,`edáéúëc¦§¦
(b eh `xwie)BøNa øø'gl [wex-] xix oirk wxy epiide ,'FaFf z` ¨§¨¤

l xewnde .`nhnáéúëc ,Bweøå Bòéðå Bçéke' (g eh my)áfä ÷Bøé éë ¦§¦§¦§¦§¦¨©¨
micnl 'wexi'ne ,(:dp lirl) wexl minecd lk mb eaxzpe ,'xFdHA©¨

mdyk wx mi`nhny÷Bø ïéòkl xewnde .mzegla epiidc,õøL §¥¤¤
mdA rbPd lM'yíúBîa'`nhiàðîçø øîàcnll ,(`l `i my) ¨©Ÿ¥©¨¤§¨¦§¨¨©©£¨¨

mdyk wx mi`nhnyïéòka eidyäúéîae .migl epiidcòøæ úáëL §¥¦¨¦§©¤©
wxòéøæäì äéeàøäxewnde .rixfdl die`x dpi` dyaie ,z`nhn ¨§¨§©§¦©
láéúëc ,äìáðe' (hl `i my)úeîé éëDzlapA rbPd 'ebe dndAd on §¥¨¦§¦§¦¨¦©§¥¨©Ÿ¥©§¦§¨¨

`idyk wx z`nhny rnyne ,'`nhiïéòkd zryäúéîepiidc ¦§¨§¥¦¨
.dgl

e :dpyna epipyúBøLäì ïéìBëé íàoi`nhn ody zenkl xefgle ¦§¦§¦¨
.zrl zrn oixyeta oziixy `id dnke ,'eke

:dpynd zpeeka zwtzqn `xnbd,äéîøé éaø éòadpeekd m`d ¨¥©¦¦§§¨
a exypyk mzegll mixfegykBôBñå Búléçúzrl zrnd ly §¦¨§

[meie dlil],ïéøLBôamixyeta eteqa eid `l m`y s` ,mi`nhne §§¦
.mzegll mixfeg eid `l mixw mina wx `l`àîìc Bàwxy ¦§¨

a exypykBúléçúmixyetaBôBñ ïéàL ét ìò óàxyetami §¦¨©©¦¤¥
eid mixyeta eteqa eid m`y s` mi`nhn mpi` `l m`e ,mi`nhn

.mixfeg
:wtqd z` `xnbd zhyetòîL àz,`ziixanàéðúc,`ziixaa ¨§©§©§¨

àéä änkonf xeriy,øîBà àñe÷ð ïa äãeäé ,ïéøLBôa ïúéiøL ©¨¦§¦¨¨§§¦§¨¤§¨¥
exyiy,úòì úòîaeBúléçúmixyet mind eidiïéàL ét ìò óà ¥¥§¥§¦¨©©¦¤¥
a mdBôBñ.mixyeteäiL ïéëéøö ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømind ©¨¦§¤©§¦¥¥§¦¦¤§

,úòì úòî ïéøLBtote`a ozegll zexfeg opi` ze`nehd m` wxe §¦¥¥§¥
ozegll zexfeg ze`nehd oi`e mind exxwzp m` j` ,zexedh ,df

.ef dl`ya mi`pzd ewlgpy x`eane .jka zexdhp opi`
:dpyna epipy'åë únä øNa øîBà éñBé éaøleki epi`e yai ©¦¥¥§©©¥

.xedh ,didy zenkl xefgle zexydl
:df oicl dlabd,ìàeîL øîày ,`id iqei iax zpeekøBäèwx ¨©§¥¨
úéfëa ànèlî,znkànèî ìáàxeriyká÷ø úàîeèzn - ¦§©¥§©©¦£¨§©¥§©¨¨

.[sk-] ceexz zcink exeriyy ,aiwxdy
:`ziixan jkl di`x d`ian `xnbd,øîBà éñBé éaø ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¦¥¥

ì ìBëé ïéàå LáiL únä øNaçìå úBøLøBæløBäè ,äéäL úBîë §©©¥¤¨©§¥¨¦§§©£§¤¨¨¨
àîè ìáà ,úéfëa ànèlîk ceexz `ln xeriya `nhneúàîeè ¦§©¥§©©¦£¨¨¥§©

.á÷ø̈¨

äðùî
:rxtnl d`neh yyg xeriy,éBána àöîpL õøMäreci oi`e ©¤¤¤¦§¨©¨
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Ð alg .`veie lbrzn epi`y Ð mc `vi .rlape

.rlape xfeg epi` ,lbrzny ab lr s`åãìùåÐ
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.zrl zrn dlkiyk ,seqa oixyet mind ediy
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`oifgeרמח mipya cenr ep sc ± oey`x wxtdcip
éîð éà.`neba uxy gkzy`e ,"izwca `l" xn` `lc ,`nzqa Ðàøèñáicva Ð

y ,cbad.y"pexie oixewy zexitze mihnw my yi'åë åøîà äî éðôîiptn ,xnelk Ð

ceaik mcewc zexdh exdihe ceaika elz dnòøôîì ?.ze`nh Ð ceaik mcewc elit` Ð

åøîà äî éðôîåqeaka dxdh elz dn iptne Ðåðñáëúå øåæçú ?ezwca `l m` Ð

oi`e ,mzk ea `vnp onf xg`le ,eqeak zrya

ly zexdh `nhl ea did qeak mcew m` reci

.okl mcewåçãð íà.df qeak zngn ei`xn Ð

ñåáë øçàìù òåãéázexdhe ,ea ltp oey`x Ð

mcew i`c .zexedh Ð oey`x qeak mcew ly

zngn ei`xn egcp xak ,dia ded `nw qeak

.oey`x qeakøéã÷î.y"iixhyxh .cbaa qpkp Ð

.dar eclbe ,cilbn Ð qeak iptly mzkàì
åðù.i`w oerny iaxc` Ðòøôîìzry cr Ð

.qeakdäðùîíéøåäè í÷øî ïéàáody Ð

.xedh once ,miebíéøâ ïäù.`nh once Ðïéòåèå
.mdinzk z` oiripvn oi`y Ðïéøäèî íéîëçå

`nh o`nc ,xedh l`xyic i`e :jixt `xnba Ð?
åãùçð àìù.mze` oiqakne Ðàøîâà÷
éðúå ÷éñôelit`e ,oixedh miebd oian oi`ad Ð

.od mixenb mieb cenxz ipa ,`nl` .cenxznúàæ
ãåîøúä ïî íéøâ ïéìá÷î úøîåà`al oixyke Ð

zepaa eaxrzpy ,od mixfnn opixn` `le ,ldwa

l`xyi za lr `ad care iebe ,mihayd zxyr

.xfnn cled Ðïä úåéøà éøâxtqa yxetn Ð

.'ebe "zeix`d z` mda 'd glyie" (fi ,a) mikln

ïä úîà éøâ.`nh once Ðìàøùé éøòáÐ

.ielb mewnaïäéîúë ìò åãùçðirpvn `lc Ð

.edläðùîíå÷î ìëá.l`xyi mewna Ð

íéøãçá.`ed dcp mc ,irpv`cn `nzqn Ðúéá
úåàîèäinia ea zeynzyn miypdy xcg Ð

.ozecpúåòøôå úåëëñ,edl yxtn `xnba Ð

.edl zil miizeke ,opaxcne edpip wtqeàøîâ
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àîåâádaiz iab ,zwcap dpi` `nebc (`,f) migqtc `nw wxta xn`c `de Ð wica inp

`iddc ,daizd iyxwa dqeknd uixga mzd Ð ipy xyrn zern da eynzypy

.zwcap dpi` `nebïëå,"edl `irai`" opiqxb `l Ð 'ek weca ezwfg qeak zry cr mzkd

.uxy iab lirlc "edl `irai`"` i`wcúå÷ãåáqeakd xg`lÐ odiqeak zrya odiwelg

,welgd xedh Ð mzkd d`vn `l m`e ,zewcea

oebke ,qeak mcew mzk i`cea ea didy it lr s`

"dy`d" wxta onwl xn`c `de .ezliahdy

dray eilr mixiarn ,mzk ea ca`y cba :(`,`q)

lr mzkl dil lif`c oicd `edÐ "elhal mipnnq

Ð qakzn ezwfg oi`c wiqnc `de .mzq qeak ici

ici lr :inp i` .ziefa e` `xhiqa mzkdyk ,epiid

,epiid Ð "odiwelg zewcea"e ,lif` `l mzq qeak

eilr dxiarn Ð mzkd d`vn i`e .qeak iptl

`dc .aehe xenb qeak dyrz e` ,mipnnq dray

`la mzkd jled ,aeh qeak ici lrc opifg

.mipnnqòîùxn`c `de Ð weca ezwfg dpin

`aa) "ze`ivn el`"ae (`,f) migqtc `nw wxta

x`ya milyexia e`vnpy zern" :(`,ek `rivn

oiieyr milyexi iweyy itl .oileg ,dpyd zeni

,micakzn ozwfgy `l Ð "mei lka cakzdl

my yi m` ytgle oiirl milibx ceak zrya `l`

my `di `ly miweyd oiwceayk :inp i` .zern

my eid m` ,uxyd on dycrk e` dxeryk mvr

.ze`vnp eid ,zerníéàáämz epiax Ð mwxn

xn`ck ,l`xyi eid ,mwxa eli`c ."qwx" qixb

one mwxd on `iand s` :(`,a) oihib zkqn yixa

,eed "mwx" iaehc ,icin dyw `le .xbgd

l`xyi mwxac ab lr s` :cere .my ziyixtck

l`xyic Ð oixedh onzkc `kd xn`w ,eed

iaxe .oixedhe ,od mieb ly `l` ,odinzk miripvn

mirehe ,mixb my yiy meyn Ð `nhn dcedi

mieb ly ody recia ixii` `kd :inp i` .ynzydl

.my mixcd

ïéáîzepa" wxtac ab lr s` Ð mixedh mieb

`nhn dieb mcc xn` (`,cl dcp) "mizek

exfb `l opaxc minzka Ð dilbx ininke dwexk

.mdilr

éàøåîàlkn ,ok m` :xn`z m`e Ð 'ek edpip

oi` :xn`c opgei iaxl dywz mewn

mzqc ab lr s` .cenxzd on mixb oilawn

wxtce (a,dr oiyecw) "oiqgei dxyr"c oizipzn

iebc ixaq i`pz dnke ,(a,gq zenai) "dpnl`"

mewn lkn ,xfnn cled l`xyi za lr `ad care

lr mieb e`a `lc dxaqc oizipznn dil dywz

m` oiac .`nh onzk ied Ð e`a i`c .l`xyi zepa

:xnel yie !ied l`xyi Ð xyk e` xfnn cled

l`wfgi xa inx ipzck ixaq `iaqe opgei iaxc

on mixb oilawn oi`c (`,fh) zenaic `nw wxta

`kdc oizipzn` biltc .oicenxzd one oiinxwd

,`l" iiepyl ira `le .miebd lk inzk xdhnc

(`,e) oihibc `nw wxta ipynck ,"cenxzn xal

x`ya `le mwxa wlgncn Ð "laan xal ,`l"

.mixedh edlekc rnyn ,miebïéøáå÷my

my miynzyn j`ide :xn`z m`e Ð miltpd

zn z`nehn md mixdfp `lde ,oz`neh inia

my epxaw `l" xnel mipn`p :`ipzck ,miltpe

.my cner odk izeka `xnba dl iwene ."miltpd

ieypc xn` (`,bl dcp) "mizek zepa" wxtae

yie !`l Ð iept la` ,dcp lrea meyn `nhn

.oze` oixiqn izn oircei ep` oi`e ,zexawd ziaa oxaewl mze` oiwlqn onf xg`le ,oiltp my oixaew dry itlc :xnelàìzi` d`neh jd ,opaxc minzkc ab lr s`e Ð mdinzk lr ecygp

.`z` dtebnc :dxaqc .edl
`nlce
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.mixedh miakek icaer oian mi`ad minzky epzpyna epipy

:`xnbd zwiicnéðúå ÷éñt÷icaer oian' milind z` dpy `pzd - ¨¨¦§¨¥
icaer ixr oia wlig `le ,zhlgene dweqt oeyla 'mixedh miakek

,my `vnpd mzkd xedh mlekae ,miakeky rnyneeléôà£¦
[ãBîøzî. ¦©§

:cenxzn mixb ly mpic dn xxal dkiynn `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
úøîBà úàæmi`ad minzkd z` dxdihy epzpyn zernynn - Ÿ¤¤

y gken ,cenxzn,ãBîøzî íéøb ïéìa÷îmi`ad mixby meyn §©§¦¥¦¦©§
epiid eli`y ,ldwa `eal mixzene mixenb mieb ipa md ,mdn
mikixv eid ,l`xyi zepan e`yp my exby miebdy miyyeg
mixeq`e mixfnn mdipae ,micedi md ik ,mi`nh zeidl mdinzk
za lr `ad car e` ieb ,opgei iax zrcly meyn ,ldwa `eal

.xfnn cled ,l`xyi
:opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbdéðéàiax xaeq jk ike - ¥¦

,opgeiàéáñå ïðçBé éaø àäå[`xen` my-]eäééåøz éøîàcmdipy-] §¨©¦¨¨§¨§¨§¨§¦©§©§
,[exn`,ãBîøzî íéøb ïéìa÷î ïéàmicar e` miebd e`ypy meyn ¥§©§¦¥¦¦©§

za lr `ad ieby opgei iax xaeqe ,l`xyi zepa z` my exby
wiicy dnl dxizq ef ixde ,ldwa `eal xeq`e xfnn cled l`xyi

.cenxzn mixb milawny ,epzpynn opgei iax
:dxizqd z` uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåiaxy xn`z m`e - §¦¥¨

wx xn` opgeiúàæ',dpyndn df xac wiicl yiy xnelk 'zxne` Ÿ
déì àøéáñ àìå,dyw ,epzpyn ixack xaeq epi` envr `ed la` - §Ÿ§¦¨¥

'äðLî íúñk äëìä' ïðçBé éaø øîàäåoeyla diepyd dpyn - §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨
dkld ,drenyd lra `pzd ly eny da xkfp `ly ,zinzq
,dzenk dkld ,zinzq oeyla diepy epzpyny xg`ne ,dzenk
z` xn` opgei iaxy xnel epivxy dn dgcpe ,opgei iax zrcl
zxfeg ok m`e ,dkldl `le weic zxeza wx epzpyn lr eixac

.el` z` el` mixzeq opgei iax ixacy dnewnl `iyewd
:`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîàmi`xen` - £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨

,df llk opgei iax xn` ok`y exn`y yi ,opgei iax zrca ewlgp
dpyn lr xn`y mewna wxy exn`y yie ,dpyn mzqk dkldy
`l m` la` ,dpyn dze`k `ed xaeq ,dzenk dkldy znieqn
iax mya xn`y df `xen` zrcly ,xne` ied .`l ,yexita xn`
milawn oi`y opgei iax xn` `l ,dpyn mzqk dkldy ,opgei
milawn oi`y opgei iax mya xn`y df zrcle ,cenxzn mixb

.[dpyn mzqk dkld opgei iax xn` `l ,cenxzn mixb
mi`ad minzky epzpyna epipy'åëå ìàøNé ïéaîmizekd oiane ¦¥¦§¨¥

.odinzk lr ecygp `ly iptn mixdhn minkge ,`nhn xi`n iax
:minkg zhiy lr dywn `xnbdïðaøåminzkd z` mixdhny §©¨¨
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המשך בעמוד מג



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc dcp(iying meil)

àøîâ
.[miltpd z`] oixaew eid `l xne` dcedi iax :epzpyna epipy
mixaew eid `ly mizekd ly mnrh `ed dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcedi iax zrcl miltpLeøc éàîdyxc efi` - ©¨
daiyn .dxeaw mikixv miltpd oi`y ecnl dpnn ,mizekd eyxc

(ci hi mixac) xn`py :`xnbdeìáâ øLà Eòø ìeáb âéqú àì'Ÿ©¦§¥££¤¨§
,'Eúìçða íéðBLàøxeknl mc`l xeq`y minkg eyxc df weqtn ¦¦§©£¨§

dgtynd ici lr dzvwedy rwxw epiidc] eizea` ixaw z`
,xawl dpeekd ,o`k xen`d 'leab'y rnyn ,[dgtynd zxeawl
jynda dxen`d 'jzlgpa' zaiz z` yexcl etiqed mizekde

,weqtdäìçð Bì LiL ìk,dyexi oa `edy -ìeáb Bì Léel yi - Ÿ¤¤©£¨¤§
,xawçð Bì ïéàL ìkäì,dyexi oa epi`y ,ltp enk -ìeáb Bì ïéà Ÿ¤¥©£¨¥§

[[xaw-].
:dpyna epipyeðøá÷ øîBì íéðîàð.epxaw `l e` ,miltpd z` my ¤¡¨¦©¨©§

,[miltp my exaw `ly xnel mipn`p cvik :`xnbd dywnàäå§¨
(ãé èé àø÷éå) 'ìBLëî ïzú àì øeò éðôìå' eäì úéìmpi` ixd - ¥§§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§

z` liykdl xeq`y ,df weqta eyxcy minkg zyxcl miyyeg
xeq`y ,eheytk weqtd z` miyxtn eidy] xeqi` xaca exiag
lr mi`heg ep` m` mdl ztki` `le ,[ekxca xeirl oa` gipdl
miltp my mixeaw `ly mixne`yk mpin`dl xyt` cvike ,mdit

:`xnbd zvxzn .zexdha my ynzydle,eäáà éaø øîàdn ¨©©¦£¨
xaecn ,mipn`py epipyyayïäkizekíL ãîBòcirny mewna - §Ÿ¥¥¨

ltp my oi`yxeqi` lr xearl `ly md mixidf mnvr lr ixde ,
.dxeza aezk mipdk z`neh xeqi`e ,dxez

:`xnbd dywnàîìéãå[`ny-],àeä àîè ïäk,cirny dfoeikne §¦§¨Ÿ¥¨¥
m` elit` ,df mewna cenrl yyeg epi` ,`nh envra `edy
jenql xyt` cvik ,dnewnl `iyewd zxfege ,miltp my mixeaw

:`xnbd zvxzn .[mzecr lrdéãéa äîeøz èé÷ðc-fge`y §¨¦§¨¦¥
xacna) xn`py ,dnexz `nhl dxezdn xeq` ixde ,ecia dnexz
jixvy o`kn ,'iznExY zxnWn z` Ll iYzp dPd ip`e' (g gi©£¦¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨

:`xnbd dywn .dxdha dxneylàîìéãåeciay dnexzdäîeøz §¦§¨§¨
,àéä äàîè:`xnbd zvxzn .dze`nhl xeqi` eilr oi`eìéëà÷c §¥¨¦§¨¨¦

dpéîdywn .dlik`a dxeq` d`nh dnexze ,dpnn lke`y - ¦¨
:`xnbdàøîéîì éàî éëä éàxac ixd ,epcnll dpynd d`a dn - ¦¨¦©§¥§¨

:`xnbd zvxzn .mipn`p dfk ote`ay `ed heytàîéúc eäî- ©§¥¨
`ly mixne`y dny oeik ,mpin`dl oi`y xnel xeaq `dz `ny

y meyn `ed ,miltp my mixeawéàé÷a àì[mi`iwa mpi`-] Ÿ§¦¦
,äøéöéa,mei mirax` oa `edy mircei mpi` ltp mixaew mdyke ¦¦¨

,`nhn epi`e cala mink `edy mixeaqeïì òîLî à÷jkl - ¨©§©¨
.mipn`py eprinydl dpynd dkxved

:dpyna epipyäîäaä ìò ïéðîàðdxka `l m` dxka m`.'åëå ¤¡¨¦©©§¥¨
,dxkay xnel mipn`p cvik :`xnbd dywnéðôìå' eäì úéì àäå§¨¥§§¦§¥

'ìBLëî ïzú àì øeòweqtn minkg zyxcl miyyeg mpi` ixd - ¦¥Ÿ¦¥¦§
xnel mipn`p cvike ,xeqi` xaca exiag z` liykdl xeq`y ,df

:`xnbd zvxzn .dxekad on dxhetle dxkayøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©
ãáBòå ææBâa ,ïðçBé éaø øîà àaàz` epi`xyk xaecn dpyna - ©¨¨©©¦¨¨§¥§¥

itl ,xeka epi`y xnel `ed on`p jkitle ,effebe clea caer izekd
(hi eh mixac) dxeza aezky dn lr xearln mizekd mixdfpy

:`xnbd dywn .'Lp`v xFkA fbz `le LxFW xkaA carz `l'éà Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤¦
éëäe` dk`ln ea dyery izekd z` epi`xy xaecny ,jk m` - ¨¦
,effebàøîéîì éàîheyt xac ixd ,eprinydl dpynd d`a dn - ©§¥§¨

:`xnbd zvxzn .mipn`p dfk ote`ay `edéàé÷a àì àîéúc eäî©§¥¨Ÿ§¦¦
óepéèa`ede ,dngxn mc zereara` dndad zhlety epiid - §¦

,xeka epi` eixg` `ade ,`veie genipy dwc dnda ly clel oniq
minrte ,sepiha mi`iwa mpi` mizeky ,xnel jzrca dler dide
izekd xizd jkitle ,dtpihy mixeaq mde dtpih `l dndady

,eilr jenql oi`e ,effeble clea cearl envrlïì òîLî à÷-jkl ¨©§©¨
.mipn`py eprinydl jxved

:dpyna epipyïeiö ìò ïéðîàðzexaw.'åëådn lr dywn `xnbd ¤¡¨¦©¦

:`xnbd ddnz .jk lr mepin`dyàeä ïðaøcîc áb ìò óàås` - §©©©§¦§©¨¨
lr md miceyg ixde ,mepin`d opaxcn wx `ed zexaw oeivy

:`xnbd zayiin .opaxc zeevnàáéúëc ïåékxac azkpy oeikn - ¥¨¦§¦¨
,mi`iapa dfdéa éøéäæ øäæî.dxeza azkp `ly s`e ,ea mixdfp - ¦§©§¦¦¥

,df xac azkp okid `xnbd zx`anáéúëcez`eapa [xn`py-] ¦§¦
lr mipeiv l`xyi eyriy ,`eal cizrd lr `aipy l`wfgi ly
dnglnl mdilr elry ,beb ly miklyend mixbtd zenvr

ux`A mixard Exare' (eh hl l`wfgi)Bìöà äðáe íãà íöò äàøå §¨§¨Ÿ§¦¨¨¤§¨¨¤¤¨¨¨¨¤§
.['ïeiö¦

:dpyna epipyúBëëqä ìò àì ïéðîàð ïéà ìáàzerxtd lr `le £¨¥¤¡¨¦Ÿ©©§¨
qxtd zia lr `le.'åëå:mixacd zyely z` zyxtn `xnbd

(á"î ç"ô úåìäà) ïðúc ,úBëëñz` mi`iany mixac oiprl §¨¦§©
,d`nehd ipta mivvegde ,d`nehdCñénä ïìéà ,úBëëñ ïä elà'¥¥§¨¦¨©¥¥

õøàä ìòdide ,mdizgz milid`ne ux`d lr mikkeq eitpry - ©¨¨¤
zgz zn z`neh yiy i`cea recie ,zexawd zial jenq oli`d
cg` spr lr cirn izekde ,`ed dfi` reci oi` j` ,mitprd cg`
,zewitql miyyeg mpi` mizekdy itl ,on`p epi` ,xedh eizgzy

nehd dleze.[wtqn xg` spra d`
øãbä ïî úBàöBiä úBòøt íéðáà (íù) ïðúc ,úBòøtmipa` - §¨¦§©£¨¦§¨©§¦©¨¥

zgz reci oi`e ,odn zg` zgz exawe ,xcbd on zehlead zelecb
meyn ,on`p epi` ,zexedh ody ozvw lr cirn izekde ,oa` efi`

.[zewitql miyyeg mpi`y
ñøtä úéa,dyixgna eze` eyxge xaw ea didy dcy `ed - ¥©§¨

mze` dxfite zenvrd z` dyixgnd dxaiy `ny miyyege
rbna d`nhny ,znd on dxeryk mvr mda x`ype ,dcya
d`n cr ef dcya jldndy minkg exn`e ,[lde`a `le] `ynae
,ezkilda zenvra rbp `ny yygn ,`nh xawd zeaiaq dn`
wx `id ef d`nehe ,dyixgnd zxixbl yeygl yi df wgxn cry
cr dyixgnd dribdy yeygl epl did `l mzqd on ik ,opaxcn
minkgy `l` ,wtqn d`neha xedh mewn wifgdl oi`e ,znd
wx `ed qxtd zia oicy xg`ne ,zexdh ly xnegd meyn exingd

.dilr on`p izekd oi` ,opaxcn `xneg
:opaxcn wx `id qxtd zia z`nehy zei`x izy d`ian `xnbd
CìBäå ñøtä úéa íãà çtðî ,ìàeîL áø øîà äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©§¥§©¥©¨¨¥©§¨§¥

,jlede ,eilbx iptly xtrd z` eita gtep ,xaw da yxgpy dcy
mda yiy zenvrl `l` yeygl oi` ,yxgp xawdy oeikny
dlirene ,lde`a `le `yne rbna `l` ze`nhn opi`y ,dxery
ehiqi `le dgitpd ici lr d`xi ohw mvr my yi m`y ,dgitpd
dpi`y getip ici lr wecal eknqy dnn `xnbd dgikene ,eilbxa

.[opaxcn wx `id qxtd zia z`nehy rnyn ,dxenb dwica
:ztqep di`xñøtä úéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énà øa äãeäé áø©§¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥©§¨

LcépL,ea ekldy mc` ipa ilbx zqixca,øBäèmilezy itl ¤¦©¨
dnne ,dxerykn zegtl ezzkp zenvrd lky mixne`e ,`lewl

.opaxcn wx `edy rnyn ,dfa eliwdy
exeriy dne ,qxtd zia edn zx`any `ziixa d`ian `xnbd

:`nhlàðúå,`ziixaa,úBøáwä úéa LøBçäyeygl yie §¨¨©¥¥©§¨
ezyixgay,dcya znd zenvr z` xfitäNBò äæ éøädcyd z` £¥¤¤
ñøtä úéaexaype eqxtpy my lr ,qexte xeay xac oeyln - ¥©§¨

.xawd zeaiaq mixayd z` dxxb efe ,dyixgnd ici lr zenvrd
,`ziixad zx`anäNBò àeä änk ãòåxawdn wgxnd edn - §©©¨¤

,znd zenvr eribd my cry miyyegyäðòî àìîly mlz - §Ÿ©£¨
`edy ,dyixgn,änà äàî,dn` d`nl xarn yxgy dn la` ¥¨©¨

`l` zenvr dkilen dyixgnd oi`y minkg exriyy itl ,xedh
.dn` d`n crïéàñ úòaøà úéa-,dn` d`n exq`y dn xnelk ¥©§©©§¦

ghy lr exfb ,yxgy gex dze`a `l` ,yxgy mewna wx epi`
drax` zrixfl ie`xd mewn `edy ,dn` d`n lr dn` d`n ly

,[d`eaz mi`q,øîBà éñBé éaøziaLîçzia ly eghy `ed mi`q ©¦¥¥¨¥
.qxtd

mipn`p mpi` mizekdy ,epzpyna epipyy dn lr dywn `xnbd
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המשך בעמוד נב

oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtdcip
ùåøã éàîmiltpd z` mixaew oi`y ,miizek Ðêòø ìåáâ âéñú àì ?dl opinwene Ð

.eizea` ixaw xkena :ixtqaåðøá÷ øîåì ïéðîàð.znd z`neh `ed `ziixe`c icinc Ð

ìåùëî ïúú àì øåò éðôìå åäì úéì àäå`le ,exiag z` `ihgna :dil iyxc `l Ð

.mdit lr mi`heg ep` m` mdl ztki`ïäëá.my cner izek Ðäðéî ìéëà÷ãÐ

oky lke ,xedhl dxdf`a ,d`nh dnexze

.`nhläøéöéá éàé÷á àì`l ,ltp ixaw ike Ð

`nlra `in :ixaqe ,mei mirax` oa `edc irci

.`nhn epi`e ,`edóåðéèá,dwc dndaa Ð

(a,`k) zexekaae .dxekad on dndad z` xhete

mc d`ivene zvavany Ð "sepih" i`n :yxtn

`ad ,jkld .`veie genipy cled edfe ,mgx jxc

i`iwa `l miizek ipde .xeka epi` Ð eixg`

,`ed sepih :exn`e ,siph `lc oipnife ,sepiha

.ol rnynw .eixg` `ad z` oixheteïåéö ìòÐ

`kid zexdh opicare ,odilr oikneqe ,oiivl

.epiiv `lcõøàä ìò êñéîä ïìéàjenq `ede Ð

oia inxzinc oipnife .zexawd zia jxcl

,milcaen mitprd m`e .mzd ixawe ,zeynyd

zgz xaw yiy i`ce recie ,mly ld`d oi`y

lr cirn izekde .`ed dfi` reci oi`e ,zeld`d

lr yg epi`y itl ,on`p epi` Ð "xedh df" cg`

.wtqn ipy ld`a d`nehd dleze ,wtqdúåòøô
zg` zgz exawe .xcbd on zehleae zelecb Ð

izek `ae .odn edfi` zgz oircei ep` oi`e ,odn

,on`p epi` Ð zexedh ody ozvwn lr cirde

wtqd dleze ,yiig `l `wtqlc meyn

.zexg`añøôä úéá.xaw da yxgpy dcy Ð

wtqa dn` d`n xawd zeaiaq lr opax inwe`e

zenvrd z` dyixgnd dwcwicy ,d`neh

.ozlblbneçôðîmvre ,`kil Ð xyac Ð

.`ynae rbna `l` `nhn `l Ð dxeryk

.jlede ,ea eilbx erbi `ly ick gtpn ,jkld

ùãéðùz` mi`yep milbxdy .mc` ilbxa Ð

.mewgye ,zenvrdñøôxeay xac oeyl Ð

.zenvrd eqxtpy my lr ,qexteúòáøà úéá
ïéàñokynd xvg ixdy ,d`n lr d`n epiid Ð

."miz`q zia" `ede ,miyng lr d`näãù
øá÷ äá ãáàùpaxe ,"qxtd zia" inp ixwin Ðo

dyly :(a,d) ohw crena `ipzc .dleka exfb

da yxgpye ,xaw da ca`y dcy ,od qxtd zia

.oikea dcye ,xawìù åôåâ ìò àìà ãéòî ïéàù
øá÷Ð "df gexa xaw my oi`" ixn`c oeikc Ð

Ð xaw ly etebe .cirn `ed xaw ly eteb lr

oipn`p `nl` .ipnidn `ziixe`cae ,`ziixe`c

.zekkqd (zia) lre qxtd zia lréðô ìò êìäî
äãùä ìëi`ce ,jldn dlek ipt lrc oeikc Ð

lr jldn epi`y oebk Ð on`p oi`c ipzwc oizipzne .myn d`nehd dlhipc dil `hiyt

edi`c meyn ,on`p epi` xary mewna elit` ,jkld .zg` gex xiiyny ,dlek ipt

.yiig `l `wtqlàøîéîì éàî`hiytc oeike .yiig Ð i`cel ,yiig `l wtqlc idp Ð

miwc e`l i`e .xawd mewn lr xaer ixd Ð dlek ipt lr jldn `ede ,da ded xawc ol

.xar `l ,d`nehd dlhipy dilà÷ôð äòåöø.ef dcy my lr z`xwpe ,dcyd on Ð

.yiig `l `wtqlc ,`wtqn xar `kde ,d`nehd mewn z` dlez `ed myeïì òîùî÷
.opiyiig `l drevxl .dkeza xaer dizegex rax` lk lrc oeik Ðïéîåçú ééåúàìÐ

.edl `xiaq `l miizeke ,opaxc oinegzc Ð "zay megz o`k cr" xnel oipn`p oi`ïééå
êñð.ieb rbn lr citwn izek oi`c Ð

äãðä íã êìò ïøãä
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àîìãåwxta xifpac ,zexawd ziaa zedyl xeq` inp `nhc ab lr s`e Ð `ed `nh odk

?`l e` zewlnl diidy ira in ,zexawd ziaa `ede xifp :ira (`,fi) "xn`y in"

ezn el ehiyde zexawd ziaa cnery xifp :`ped ax xn` (a,an my) "oipin dyly" wxtae

a` xg`d z` oiyer mixeagac ,eilr d`neh siqeny itl :`nrhe .aiig Ð xg` zn e`

jpd edl zil miizek Ð mzd xn`ck ,d`nehd

.zexnin

äðáåwitn (`,d) ohw crena Ð oeiv elv`

:xn`z m`e .zexawd zia ly oeiv `kdn

,ld`a oi`nhn mieb ixaw oi` xn`c oerny iaxle

oi`c ohw crena xn` `d ?`kdn witn ikid

:xnel yie !ld` z`neh lr `l` oipiivn

rbn z`neh meyn ,oeiv dry itl oipiivncn

z`neha oiivl yi zegtd lkl ok m` ,`yne

"eznai lr `ad"a xninl irac i`nle .ld`

i`nhn `l mieb izn oerny iaxlc (`,`q zenai)

oeiv oerny iaxl dil witp ,`ynae rbna elit`

e`l Ð beb iabc oeive ,mzdc izixg` `yxcn

m`e .miznd on ux`d zewpl `l` ,d`neh meyn

mieb oi`c (my) yixcc oerny iaxle :xn`z

yie ?"mc` mvr d`xe" aizk `d ,"mc`" oiiexw

jzrc `wlqc iwet`l Ð "mc`" hwpc :xnel

.dnda zenvr my exawc

ïìéà,my xeaw zn yiy recia ixiin Ð jqind

izek oi`e .spr efi` zgz reci oi`y j`

jled elit` ,df spr zgz xeaw epi`y xnel on`p

`wece .d`neh wtq lr citwn oi`c Ð eizgz

dne .on`pc jenqa xn` dlek ipt lr lid`na

,zexawd zial jenqa oli` :qxhpewd yxity

jixvy oeik .ok yxit mpga Ð my oixaew minrte

did `l Ð wtqac ,my xeaw zny recia yxtl

ab lr s`e .dlek ipt lr jldn did elit` ,on`p

xefb ,`kd Ð xedh ,miaxd zeyxa d`neh wtqc

(a,gq) `xza wxta onwl xn`wc `de .opax

zekkqcediilr exfb opaxe ,`ed ld` e`l zerxte

xeaw i`ceac ,`ed ld` e`lc xn`w `wec e`l Ð

z`neh jd ,xnelk `l` .izyxitck ,ixii` my

ewtq miaxd zeyxac ,opaxcn `l` dpi` ld`

mi`ex ,dfn df oilcaend mitprd :inp i` .xedh

xn`ck .ld` aygil ,zekenq od eli`k mze`

dcedi iax Ð ux`d lr jqind :(hq) zeld`a

,dlrnl zeler eli`k zepezgzd oi`ex :xne`

zerbep eid m`e .dhnl zecxei eli`k zepeilrde

.'ek zevvege ze`ian Ð gth gzetk efa efúéá
miqxtp zenvrdy .dqixt my lr Ð qxtd

ca`y dcyae .dyixgn ici lr e` ,milbx qxcna

wxta dil ixwe ,`nrh i`d jiiy `l ,xaw da

,xaw da yxgpy dcyl "qxtd zia" ixwc ab` `nye !"qxtd zia" (a,d) ohw crenc `nw

zerpnp mc` ilbx zeqxty my lr Ð "qxtd zia" oeyl :inp i` ."qxtd zia" ca`l mb ixw

dcy `ed :qxtd zia iab `ipz (a,d) ohw crenc `nw wxtae .d`nehd iptn ,my jliln

ye`i meyn Ð mikea dcyc `nrh yxtne .mikea dcye ,xaw da ca`ye ,xaw da yxgpy

zia iyp`e .dcy eze` lr eze` oi`ian znd iaexwy ,cgein dcy :jexra yxtne .milra

eze` oilhep el`e ,mzial mixfeg mipey`xde .'eke cgi mikeae ,ez`xwl oi`a zexawd

,ltpe ,epnn hrn hrn rprpzpe lclczp `nyc ,`nh Ð dcy eze`e .exaewl eze` oikilene

iyp`y oixaeqy itl ,my eze` oigipn xird ipay minrt :yxit l`eny epiaxe .edegkye

zial edekilei xird iyp`y ,exaqi zexawd zia ipae .eze` elhie e`eai zexawd zia

my znd oigipne ,oikek da yiy dcy Ð "oikek dcy" :my yxit cere .my x`ype .zexawd

.milra ye`i edfe ,xqed `le ,my gkypy minrte .exaewl zexawd zial ekiledl miept ediy cr ,dry itlúéámvrl opiwtqnc ,i`w xaw da yxgpy dcy` Ð xedh ycipy qxtd

.`lew jd `kiiy `l ,xaw da ca`y dcy` la` .myn dxeryk ekiledy xnel yi ,milbxa qnxpe ycipy oeikc .xawd zeaiaq dn` d`n dxeryk

àìî.gex lkl ,epiid Ð dn` d`n jpdc yxtn [fi wxt yix] zeld`c `ztqeza Ð dn` d`n dprnøîàelit` Ð xaw da yxgpy dcya la` Ð dlek ipt lr `ae jldna opgei iax

`pniwe`c ,`ziixe`c` onidnc zexaw oeivc ikid ik :xn`z m`e .dilr yyeg izekd oi`e ,dxeryk mvr hiqd `ny ,opaxc `wtq `l` o`k oi`c .onidn `l ,dlek ipt lr `ae jldn

kkq` onidnc oizipzna ipzil inp ikd ,my cner odkazia` :cere .`wtp drevxl opiyiig `lc opireny`l `zeax oizipznl dil `aiyg `lc :xnel yie !dlek ipt lr jldnae zerxte ze

lik`e dnexz hiwpc ixiinc :xnel yie ?`id d`nh `nlc ,ipdn ikid inp ca`ae :xn`z m`e xaw da ca`a `wec `l` ,ziyixtck ,dlek ipt lr `ae jldn ipdn `lÐ xaw da yxgpc qxtd

.dl `nhn izek ded `lc ,dxedh `idy epl reciy oebke ,lik` `le hwpc oicd `ede .lirl xn`wck ,dpin
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רני oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtdcip
ùåøã éàîmiltpd z` mixaew oi`y ,miizek Ðêòø ìåáâ âéñú àì ?dl opinwene Ð

.eizea` ixaw xkena :ixtqaåðøá÷ øîåì ïéðîàð.znd z`neh `ed `ziixe`c icinc Ð

ìåùëî ïúú àì øåò éðôìå åäì úéì àäå`le ,exiag z` `ihgna :dil iyxc `l Ð

.mdit lr mi`heg ep` m` mdl ztki`ïäëá.my cner izek Ðäðéî ìéëà÷ãÐ

oky lke ,xedhl dxdf`a ,d`nh dnexze

.`nhläøéöéá éàé÷á àì`l ,ltp ixaw ike Ð

`nlra `in :ixaqe ,mei mirax` oa `edc irci

.`nhn epi`e ,`edóåðéèá,dwc dndaa Ð

(a,`k) zexekaae .dxekad on dndad z` xhete

mc d`ivene zvavany Ð "sepih" i`n :yxtn

`ad ,jkld .`veie genipy cled edfe ,mgx jxc

i`iwa `l miizek ipde .xeka epi` Ð eixg`

,`ed sepih :exn`e ,siph `lc oipnife ,sepiha

.ol rnynw .eixg` `ad z` oixheteïåéö ìòÐ

`kid zexdh opicare ,odilr oikneqe ,oiivl

.epiiv `lcõøàä ìò êñéîä ïìéàjenq `ede Ð

oia inxzinc oipnife .zexawd zia jxcl

,milcaen mitprd m`e .mzd ixawe ,zeynyd

zgz xaw yiy i`ce recie ,mly ld`d oi`y

lr cirn izekde .`ed dfi` reci oi`e ,zeld`d

lr yg epi`y itl ,on`p epi` Ð "xedh df" cg`

.wtqn ipy ld`a d`nehd dleze ,wtqdúåòøô
zg` zgz exawe .xcbd on zehleae zelecb Ð

izek `ae .odn edfi` zgz oircei ep` oi`e ,odn

,on`p epi` Ð zexedh ody ozvwn lr cirde

wtqd dleze ,yiig `l `wtqlc meyn

.zexg`añøôä úéá.xaw da yxgpy dcy Ð

wtqa dn` d`n xawd zeaiaq lr opax inwe`e

zenvrd z` dyixgnd dwcwicy ,d`neh

.ozlblbneçôðîmvre ,`kil Ð xyac Ð

.`ynae rbna `l` `nhn `l Ð dxeryk

.jlede ,ea eilbx erbi `ly ick gtpn ,jkld

ùãéðùz` mi`yep milbxdy .mc` ilbxa Ð

.mewgye ,zenvrdñøôxeay xac oeyl Ð

.zenvrd eqxtpy my lr ,qexteúòáøà úéá
ïéàñokynd xvg ixdy ,d`n lr d`n epiid Ð

."miz`q zia" `ede ,miyng lr d`näãù
øá÷ äá ãáàùpaxe ,"qxtd zia" inp ixwin Ðo

dyly :(a,d) ohw crena `ipzc .dleka exfb

da yxgpye ,xaw da ca`y dcy ,od qxtd zia

.oikea dcye ,xawìù åôåâ ìò àìà ãéòî ïéàù
øá÷Ð "df gexa xaw my oi`" ixn`c oeikc Ð

Ð xaw ly etebe .cirn `ed xaw ly eteb lr

oipn`p `nl` .ipnidn `ziixe`cae ,`ziixe`c

.zekkqd (zia) lre qxtd zia lréðô ìò êìäî
äãùä ìëi`ce ,jldn dlek ipt lrc oeikc Ð

lr jldn epi`y oebk Ð on`p oi`c ipzwc oizipzne .myn d`nehd dlhipc dil `hiyt

edi`c meyn ,on`p epi` xary mewna elit` ,jkld .zg` gex xiiyny ,dlek ipt

.yiig `l `wtqlàøîéîì éàî`hiytc oeike .yiig Ð i`cel ,yiig `l wtqlc idp Ð

miwc e`l i`e .xawd mewn lr xaer ixd Ð dlek ipt lr jldn `ede ,da ded xawc ol

.xar `l ,d`nehd dlhipy dilà÷ôð äòåöø.ef dcy my lr z`xwpe ,dcyd on Ð

.yiig `l `wtqlc ,`wtqn xar `kde ,d`nehd mewn z` dlez `ed myeïì òîùî÷
.opiyiig `l drevxl .dkeza xaer dizegex rax` lk lrc oeik Ðïéîåçú ééåúàìÐ

.edl `xiaq `l miizeke ,opaxc oinegzc Ð "zay megz o`k cr" xnel oipn`p oi`ïééå
êñð.ieb rbn lr citwn izek oi`c Ð
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àîìãåwxta xifpac ,zexawd ziaa zedyl xeq` inp `nhc ab lr s`e Ð `ed `nh odk

?`l e` zewlnl diidy ira in ,zexawd ziaa `ede xifp :ira (`,fi) "xn`y in"

ezn el ehiyde zexawd ziaa cnery xifp :`ped ax xn` (a,an my) "oipin dyly" wxtae

a` xg`d z` oiyer mixeagac ,eilr d`neh siqeny itl :`nrhe .aiig Ð xg` zn e`

jpd edl zil miizek Ð mzd xn`ck ,d`nehd

.zexnin

äðáåwitn (`,d) ohw crena Ð oeiv elv`

:xn`z m`e .zexawd zia ly oeiv `kdn

,ld`a oi`nhn mieb ixaw oi` xn`c oerny iaxle

oi`c ohw crena xn` `d ?`kdn witn ikid

:xnel yie !ld` z`neh lr `l` oipiivn

rbn z`neh meyn ,oeiv dry itl oipiivncn

z`neha oiivl yi zegtd lkl ok m` ,`yne

"eznai lr `ad"a xninl irac i`nle .ld`

i`nhn `l mieb izn oerny iaxlc (`,`q zenai)

oeiv oerny iaxl dil witp ,`ynae rbna elit`

e`l Ð beb iabc oeive ,mzdc izixg` `yxcn

m`e .miznd on ux`d zewpl `l` ,d`neh meyn

mieb oi`c (my) yixcc oerny iaxle :xn`z

yie ?"mc` mvr d`xe" aizk `d ,"mc`" oiiexw

jzrc `wlqc iwet`l Ð "mc`" hwpc :xnel

.dnda zenvr my exawc

ïìéà,my xeaw zn yiy recia ixiin Ð jqind

izek oi`e .spr efi` zgz reci oi`y j`

jled elit` ,df spr zgz xeaw epi`y xnel on`p

`wece .d`neh wtq lr citwn oi`c Ð eizgz

dne .on`pc jenqa xn` dlek ipt lr lid`na

,zexawd zial jenqa oli` :qxhpewd yxity

jixvy oeik .ok yxit mpga Ð my oixaew minrte

did `l Ð wtqac ,my xeaw zny recia yxtl

ab lr s`e .dlek ipt lr jldn did elit` ,on`p

xefb ,`kd Ð xedh ,miaxd zeyxa d`neh wtqc

(a,gq) `xza wxta onwl xn`wc `de .opax

zekkqcediilr exfb opaxe ,`ed ld` e`l zerxte

xeaw i`ceac ,`ed ld` e`lc xn`w `wec e`l Ð

z`neh jd ,xnelk `l` .izyxitck ,ixii` my

ewtq miaxd zeyxac ,opaxcn `l` dpi` ld`

mi`ex ,dfn df oilcaend mitprd :inp i` .xedh

xn`ck .ld` aygil ,zekenq od eli`k mze`

dcedi iax Ð ux`d lr jqind :(hq) zeld`a

,dlrnl zeler eli`k zepezgzd oi`ex :xne`

zerbep eid m`e .dhnl zecxei eli`k zepeilrde

.'ek zevvege ze`ian Ð gth gzetk efa efúéá
miqxtp zenvrdy .dqixt my lr Ð qxtd

ca`y dcyae .dyixgn ici lr e` ,milbx qxcna

wxta dil ixwe ,`nrh i`d jiiy `l ,xaw da

,xaw da yxgpy dcyl "qxtd zia" ixwc ab` `nye !"qxtd zia" (a,d) ohw crenc `nw

zerpnp mc` ilbx zeqxty my lr Ð "qxtd zia" oeyl :inp i` ."qxtd zia" ca`l mb ixw

dcy `ed :qxtd zia iab `ipz (a,d) ohw crenc `nw wxtae .d`nehd iptn ,my jliln

ye`i meyn Ð mikea dcyc `nrh yxtne .mikea dcye ,xaw da ca`ye ,xaw da yxgpy

zia iyp`e .dcy eze` lr eze` oi`ian znd iaexwy ,cgein dcy :jexra yxtne .milra

eze` oilhep el`e ,mzial mixfeg mipey`xde .'eke cgi mikeae ,ez`xwl oi`a zexawd

,ltpe ,epnn hrn hrn rprpzpe lclczp `nyc ,`nh Ð dcy eze`e .exaewl eze` oikilene

iyp`y oixaeqy itl ,my eze` oigipn xird ipay minrt :yxit l`eny epiaxe .edegkye

zial edekilei xird iyp`y ,exaqi zexawd zia ipae .eze` elhie e`eai zexawd zia

my znd oigipne ,oikek da yiy dcy Ð "oikek dcy" :my yxit cere .my x`ype .zexawd

.milra ye`i edfe ,xqed `le ,my gkypy minrte .exaewl zexawd zial ekiledl miept ediy cr ,dry itlúéámvrl opiwtqnc ,i`w xaw da yxgpy dcy` Ð xedh ycipy qxtd

.`lew jd `kiiy `l ,xaw da ca`y dcy` la` .myn dxeryk ekiledy xnel yi ,milbxa qnxpe ycipy oeikc .xawd zeaiaq dn` d`n dxeryk

àìî.gex lkl ,epiid Ð dn` d`n jpdc yxtn [fi wxt yix] zeld`c `ztqeza Ð dn` d`n dprnøîàelit` Ð xaw da yxgpy dcya la` Ð dlek ipt lr `ae jldna opgei iax

`pniwe`c ,`ziixe`c` onidnc zexaw oeivc ikid ik :xn`z m`e .dilr yyeg izekd oi`e ,dxeryk mvr hiqd `ny ,opaxc `wtq `l` o`k oi`c .onidn `l ,dlek ipt lr `ae jldn

kkq` onidnc oizipzna ipzil inp ikd ,my cner odkazia` :cere .`wtp drevxl opiyiig `lc opireny`l `zeax oizipznl dil `aiyg `lc :xnel yie !dlek ipt lr jldnae zerxte ze
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רנב
oifge` mipya cenr fp sc ± oey`x wxtdcip

äðùîäôøåúä úéá ãâðë ,äàåøämewn eze`n mc :xninl `ki`c ,mewn eze` Ð

.d`nhe ,mzdl ltpäàîè äìãåâ ùàø ìòå äá÷ò ìòly dlceb y`x Ð

.`nrh yxtn `xnbae .lbxíéðôáî.ux`d on odaeb lk ,miwey ipy oia ÐõåçáîÐ

.o`kne o`kníéããöcbpk odaeb lk Ð eiptle ,awrd cbpk odaeb lk Ð weyd ixeg` Ð

.lbxdäèîìå øåâçä ïîdtxezd zia cbpk Ð

.`edäôøåúä úéá ãâðë òéâî íàoebk Ð

minrty ,cil jenq dci zia y`xa `vnpy

.dhn cbpk ltepe drexfn ozhyetyãâðë àìù
äôøåúä úéá.dtzkl jenq `vnpy oebk Ð

øæåç àåäùitlk jtdp welgd y`xy minrt Ð

.dhnly diptñåéìåôá ïëåzxetrn Ð

.frla l"ixi` .ea dqkznyàøîâäéëøöÐ

.min zlhnäàîè úãîåòdl wigcc icii`c Ð

Ð xevrl dlki `le ,dpizyd cnernc `nlr

.mc ezii`e ,xewnl milbx in xecdúáùåé
äøåäèoi`y ,milbx in mewna dl yi dknc Ð

.milbx in mr z`vl dcp mc jxcãòoicq Ð

.ea zwceayìåâòjxcc ,dwica mc df oi` Ð

.jeyn zeidl gepiwäùéâøàã.dwica zrya Ð

cr zybxd xeni`c Ð mlerl xedh ikdl lebre

.crd zwica dzxrivy ,i`edwtq dxya lr

`nh xedh wtq `nh.onwl yxtn elek Ð

áåøä øçà êìä úåèñéäáå úåòâîáådy` Ð

dnvr zwfgn `id ixde ,mzk d`vn `ly

ze`xl dlibxe zqe dl oi`y oebk .dcp wtqa

.dini aex xg` jld Ð dhiqd e` drbpe ,xicz

dhiqde drbn Ð ze`xl dlibx dini aex m`

.dyibx` `l `zydc ab lr s`e ,`nh

äø÷ãæàãab lr s`e ,dixeg`l dnvr dtwf Ð

i`c .d`nh Ð migah ly weya dxarc

dil ira` dwelg lr Ð i`z` `nlrn

.igekzy`l
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äàåøädnk `d ,zekxit` xcdn i`n :dniz Ð dikxv dyery dy`d rny `z .mzk

jiiy `le .ediipin jextile ,minzk ipica "dcpd mc"e "oniq `a" wxt zeipyn

minzk ipicnc :wgvi epiax axd xne`e !yny zybxd `le cr zybxd `l ,ediilr iiepyl

,dyibxd :xeni`e ,qeakd zryn daexn onf yiy cinrdl oileki epiidc Ð jxtnl `kil

minzkn jixt oizrnya la` .dzrc` e`le

xyaa mzk zedyl zelibx oi`c Ð dxyaac

`ziixa edin .letie yaii `ly dzrc `la

enk ,dwelgn jixt onwl iziinc zewtq dylyc

hren onfc rnync :xnel yie .`idda yxtpy

,ded wegx onfnc :ipyne .xyac `inec ,my did

aexc oeik :inp i` .dzrc` `le dybx` :xeni`e

.yegl yi ,mi`nh diniøåîéàyny zybxd

in zybxd hwp `l i`n` :xn`z m`e Ð i`ed

,dlihd `ly it lr s`e .lirl enk ,milbx

:xninl dil dede ,oizlikn yixa xn`ck

`kdc :xnel yie !`ed milbx in zybxd dxeaqk

dzide Ð mcd z`ivnl yinyz oia hren onf

oia lirl la` .milbx ina yibxz m` zrcei

minrt daxde ,jex` onf yi Ð dciwtl dciwt

.miizpia milbx in zybxd yiúåòâîáå
:qxhpewd yexit Ð aexd xg` jld zehqidae

xicz ze`xl dlibxe ,zqe dl oi`y dy`

dnvr dwca `ly onf lke ,cinz dnvr zwceae

dini aex m` ,jkld .d`neha dnvr zwfgn Ð

`xnegd efy :dniz edfe .d`nh Ð oi`nh `id

zqe dl yiy dy` `dc .mewn meya epivn `l

dpi` Ð zrl zrnc d`nehe ,dzry dic Ð

.dciwtl dciwtn `le ,zqe dl oi`a `l`

`l` o`k oi`c ,`kd oky lke ,d`exa elit`e

dpi`y oia xicz d`exa oia wlgl oi`e .mzk

"dwelg lr `vnp"` i`wc :d`xpe .xicz d`ex

ixg` m`c :xn`we .(xedh wtq `nh wtq)

s`e ,d`nh Ð oi`nh dini aex ,mzkd z`ivn

i` :opixn` `le .migah ly weya dxarc ab lr

dil irai` dxya lr Ð `z` dtebn

.igekzy`l

øîàdpin jixt seqale Ð 'ek dxya lr xn

`yixa dpin jixt `lc `de .l`enyl

Ð `yixa `tiqc zehqide zerbnn jixt `l`

dil irain `yix la` .xzei `ed heytc meyn

.dpin jixt xcde ,`yixa ivexzlìòdxya

`py i`n :xn`z m`e Ð i`z` dtebn i`ce

zewelg dyly dyal" iab oizrnya onwlc

,"oezgza elit` dlez Ð migah ly weya dxare

oeilr` ,i`z` `nlrnc `zi` i` :opixn` `le

minrtl ,mzdc :xnel yie ?igekzy`l dil ded

.oezgzd lr iz`e oeilrd dwelg dlbn `idy

.dxya zelbl jxc oi` la`éðú÷lr `din

inp ikd ,`iyew i`ne :xn`z m`e Ð 'ek dxya

e ?lirl xn`ck ,dzrc` e`le dybx` :xeni`yi

milbx yi Ð oi`nh dini aexc ,mzdc :xnel

la` .dzrc` e`le dybxda zelzl yiy ,xacl

e`le dybxda dlzpy dgked mey oi` Ð `kd

.dxya lr `edy zhren dry wx oi`y ,dzrc`
iaxk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc dcp(iying meil)

íúë äàåøä ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
gztpy dyibxdy `la mc d`vny dy`a zwqer epzpyn

wn:dxe,døNa ìò íúk äàBøädybxd okl mcew dyibxd `le ¨¨¤¤©§¨¨
`vnp mzkd m` .z`nhndätøezä úéa ãâðkmewn eze` cbpk ± §¤¤¥©§¨

,mcd af epnnyäàîè.xewnd on ribdy xnel yiy itl ,opaxcn §¥¨
.äøBäè ätøezä úéa ãâðk àlLå§¤Ÿ§¤¤¥©§¨§¨

dtxezd zia cbpk miaygp dteba zenewn el` zx`an dpynd
mzk `vnp :`l el`edá÷ò ìòzerav`d cbpk lbxd ixeg` -ìòå ©£¥¨§©

dìãeb Làø,dlbxay lceb`d y`x ±.äàîèmzk `vnpd÷BL ìò Ÿ¨¨§¥¨©¨
,lbxd jxe`läéúBñøt ìòå`vnpd lbxd ly oezgzd wlgd ± §©©§¤¨

el` zenewna mzkd `vnp m` ,dweyn dhnlíéðôaîiccva ± ¦¦§¦
,zeqxtd izy oiae miiweyd ipy oiay milbxd,äàîèzenewny §¥¨

`vnp m`e ,dtxezd zia cbpk md el`õeçaîly ipevigd cva ± ¦©
,milbxde .äøBäèlbxd jxe`l dwey lr `vnpaïàkî ïéããvä ìò §¨©©§¨¦¦¨
ïàkîeedy weyd iptly cva ±cva e` ,lbxd iptly cvd ` ¦¨

,awrd cbpky cvd `edy weyd ixeg`y.äøBäè§¨
:zx`ane dpynd dkiynnäúàømzk,d÷eìç ìò`vnp m` ¨£¨©£¨

mzkdøBâçä ïî[xpiq±],äàîè ,ähîìe`vnp m`eøBâçä ïî ¦©£§©¨§¥¨¦©£
.äøBäè äìòîìe§©§¨§¨

äúàømzkãé úéa ìò[cid zqpkd mewn-]íà ,÷eìç ìLmewn ¨£¨©¥¨¤¨¦
mzkd,ätøezä úéa ãâðk òébîcid zia y`xa mzkd `vnpy oebk ©¦©§¤¤¥©§¨

dhn itlk cid zia ltep welgd zhiyt zryay ,cid skl jenq
,dtxezd zia cbpk cråàì íàå ,äàîèlr mzkd `vnpy oebke - §¥¨§¦¨

,dtizkl jenq welgd ly cid zia.äøBäè§¨
y welg :sqep oicíB÷î ìk ,äìéla Ba äqkúîe BzèLBt äúéä̈§¨©§¦§©¨©©§¨¨¨

øæBç àeäL éðtî ,äàîè íúk Ba àöîpLzrya jtdzn welgdy ± ¤¦§¨¤¤§¥¨¦§¥¤¥
zia cbpk dhn itlk jtdp welgd y`x elit`y minrte ,dpiyd

,dtxezdïëåmzk `vnpa oicdñBéìeta,ea dqkzn `idy xceq - §¥©§
.dtxezd mewn cbpk cr dpiyd zrya jtdzp `ny miyyegy

àøîâ
.d`nh dtxezd zia cbpk dxya lr mzk d`exd ,dpyna epipy

:`nhn `edy exn` mzk dfi`a dpc `xnbd,ìàeîL øîàdy` ¨©§¥
yíìBò ò÷ø÷ ä÷ãadz`vne ,dilr dayiy iptl ux`d rwxw ± ¨§¨©§©¨

,mec` d`xn lkn diwpe ,äéìò äáLéåux`d on dnwy xg`l §¨§¨¨¤¨
øîàpL ,äøBäè ,äéìò íc äàöî(hi eh `xwie) dcp z`neh oipra ¨§¨¨¨¤¨§¨¤¤¡©

Daf didi mC daf didz iM dX`e','døNáady`d oi`y o`kn §¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
d`nhdøNáa LébøzL ãò`vei epnny xewnd gztpy yibxzy - ©¤©§¦¦§¨¨
.mcd

:l`eny ixac lr dywn `xnbddéì éòaéî 'døNáa' éàäaezkd ± ©¦§¨¨¦¨¥¥
cnll ,zxg` dyxcl jxvp 'dxyaa'äànhnLdcp z`nehíéðôa ¤¦©§¨¦§¦

õeçák`ly s` xecfextl xewndn mcd `viyk xak d`nhy ± §©
jeza mcd `viy 'dxyaa' zaizn rnyn jky ,dtebl ueg `vi
,ef dyxcl aezkd jxvpy oeike ,uegl `vi `ly it lr s` dxya

.dxyaa yibxzy jixvy eyxcl l`eny leki ji`
:`xnbd zvxznïk íàwx zyxcp 'dxyaa' zaiz dzid eli` - ¦¥

df oiprl,xecfextl mcd `viyk d`nhyàø÷ àîéìjixv did - ¥¨§¨
daef didi mc' aezkl'øNaa,`"d ze`d `ladøNáa éàîmyl - ©¨¨©¦§¨¨

jgxk lr ,'dxyaa' dxezd dazk dnäpéî òîLo`kn gken ± §©¦¨
d`nh dpi`y.døNáa LébøzL ãò©¤©§¦¦§¨¨

:zxg` dyxcn dywne zxfeg `xnbddéì éòaéî ézkàåoiicr ± §©©¦¦¨¥¥
aezkddøNáaaf mcd `diy cr d`nh dpi`y cnll jxvp ¦§¨¨

,dteba mcd rbepy ,dxyaaàìådtebn af mcd didiyajez §Ÿ§
øéôL,xyade zenvrd micibd ekeza e`xapy mcew cled xer - ¨¦

åokàì`vnpd mc dxezd d`nhajezäëéúçmeyn ,xaer ly §Ÿ§£¦¨
aezkd jxvpy oeike .dxyal mcd oia dvivg yi el` mipte`ay

,ef dyxcl.dxyaa yibxzy jixvy eyxcl l`eny leki ji`d
:`xnbd zvxzndpéî úòîL ézøzcenll jl yi zekld izy ± ©§¥¨§©¦¨

mbe ,dxyaa dyibxdy ote`a wx d`nhy mb ,'dxyaa' aezkdn
e` xity jeza `vnpyk `le dxyaa mcd `viyk wx d`nhy

.dkizg jeza
zeziixae zeipyn dnkn l`eny ly epic lr dywn `xnbd

:dxyaa dyibxdy `la s` d`nhy mda x`eanyòîL àz`a ± ¨§©
(:hp onwl) dpyna epipy ,di`x rnyeäéëøö äNBò àéäL äMàä̈¦¨¤¦¨§¨¤¨

milbx in dlihdy ±äúàøåmnríà øîBà øéàî éaø ,ícdlihd §¨£¨¨©¦¥¦¥¦
`idyk miníàå ,äàîè úãîBò`idyk dlihd.äøBäè úáLBé ¤¤§¥¨§¦¤¤§¨

:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLbøàc éàm` ± ¥¦¨¥¦§©§§¨
ok m` ,min dlihdy drya dxewn gztpy dyibxdéànà úáLBé¤¤©©

äøBäèdyibxd ixd ,dxedh zayei `idyk min dlihd recn ± §¨
,mc d`vneåàì àlàote`a xaecn jgxk lr `l` ±äLbøà àìc ¤¨¨§Ÿ©§§¨

,dxewn gztpy dyibxd `ly ±éðz÷åmin dlihd m`y epipye - §¨¨¥
`idykúãîBòmc dz`xe.äàîèl`eny ixac lr dyw o`kne ¤¤§¥¨

.dybxda `ly mc dz`xa xdhny
:`xnbd zvxzníìBòìa xaecnäLbøàcdyibxdy zxne`y ± §¨§©§§¨

,min dlihdy drya dxewn gztpyøeîéàåxnel xyt`e ± §¥
e ,dzrhyéàåä íéìâø éî úLbøäzlhd zngn `id ef dybxd - ©§¨©¥©§©¦£©

`ed milbx in mewna dl yiy dknn ,d`vny mcde ,milbx in
,welg oicd jkitle .df mc `vi min dlihdyke ,xewndn `le `a

dcera min dlihd m`úãîBòdzidy oeiky xnel yiy ,d`nh ¤¤
,dayi `le zcner dcera dlihd ixdy milbx in lihdl dwegc

dwgec jezníc éúééàå øB÷nì íéìâø éî øeãämilbx in exfg ± ¨¥©§©¦©¨§©§¥¨
e ,`nh mc mr cgi e`vie xewnl eqpkpe,äøBäè úáLBéoi`y iptn ¤¤§¨

dl yiy dknn df mc i`ceae ,milbx in mr z`vl dcp mc jxc
zybxd dzid dzybxde ,xewndn `le ,`a `ed milbx in mewna
,dxewn gztpy dyibxd `ly ote`a la` .milbx in z`ivi

.l`eny ixack ,dxedh mc dilr d`vne
:l`enyl cer dywn `xnbdòîL àzepipy ,di`x rnye `a ± ¨§©

(:gp onwl) dpynaãò,dnvr z` ea zwceay -úçz ïeúð äéäL ¥¤¨¨¨©©
íc åéìò àöîðå ,økä,qixbn zegtíàdid `vnpy mzkd,ìBâò ©©§¦§¨¨¨¨¦¨

.øBäè`le crd lr jeyn zeidl gepiwa `vnpd mc jxcy iptn ¨
mc `l` dwica mc epi`y mixne` ep` lebr `edyke ,lebr

.`ed [dpik-] zlek`níàåmcd did.àîè CeLî §¦¨¨¥
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLébøàc éàm` ± ¥¦¨¥¦§©§¦¨

mzkd `vnpyk ,dxewn gztpy dwicad zrya dyibxdìBâò̈
øBäè éànà,z`nhpy dyibxd ixd ,xedh `ed recn ±ì àlàåà ©©¨¤¨¨

ote`a xaecn jgxk lr `l` ±äLébøà àìcdyibxd `ly - §Ÿ©§¦¨
,dxewn gztpyéðz÷åmcd did m`y epipye ±.àîè CeLîdywe §¨¨¥¨¨¥

.dybxda `ly mc dz`xa xdhny l`eny ixac lr
:`xnbd zvxznàì`l` ,jziiyewkíìBòìxaecnäLébøàc± Ÿ§¨§©§¦¨

,dxewn gztpy dyibxdy zxne`yøeîéàåxnel xyt`e ± §¥
e dzrhyéàåä ãò úLbøädzrhe ,crd zwica xrv dyibxdy ± ©§¨©¥£©

`l zn`ae ,xewnd zgizt zybxd `id ,df xrv zybxdy dayge
okle .xewndn epi`e ,`ed zlek`n mc `vnpy df mc `l` jk did

`vnp m` ,welg oicdàúà dôebî éàcå ,CeLîm`e ,d`nhe [`a±] ¨©©¦¨£¨
`vnp,øBäè ìBâòdne `ed zlek`n mc df mcy milezy meyn ¨¨

zgizt zybxd `le ,dwicad xrv zybxd dzid dyibxdy
d`vne rwxwd lr dayiy oebke dyibxd `lyk la` .xewnd

.l`eny ixack ,dxedh mc dilr
:dybxda `ly s` z`nhpy ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àz̈§©

nye `a ±l`xyi zepa jxc (.ci lirl) dpyna epipy ,di`x r
.yinyzd xg`l gpwl ick ,dl cg`e el cg` micr ipya ynyl

e eynyàöîðmcìòcrd,BlLoebk ,onf xg`l `vnp elit` ¦§¨©¤
,gpiw jk xg`e jex` onf dlirad xg`l ddyyïéàîèmdipy §¥¦

,yinyz zrya mcd did i`cey ,dlreae dcp oick mini dray
ïaø÷a ïéáéiçå.z`hg §©¨¦§¨§¨
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc dcp(iying meil)

íúë äàåøä ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
gztpy dyibxdy `la mc d`vny dy`a zwqer epzpyn

wn:dxe,døNa ìò íúk äàBøädybxd okl mcew dyibxd `le ¨¨¤¤©§¨¨
`vnp mzkd m` .z`nhndätøezä úéa ãâðkmewn eze` cbpk ± §¤¤¥©§¨

,mcd af epnnyäàîè.xewnd on ribdy xnel yiy itl ,opaxcn §¥¨
.äøBäè ätøezä úéa ãâðk àlLå§¤Ÿ§¤¤¥©§¨§¨

dtxezd zia cbpk miaygp dteba zenewn el` zx`an dpynd
mzk `vnp :`l el`edá÷ò ìòzerav`d cbpk lbxd ixeg` -ìòå ©£¥¨§©

dìãeb Làø,dlbxay lceb`d y`x ±.äàîèmzk `vnpd÷BL ìò Ÿ¨¨§¥¨©¨
,lbxd jxe`läéúBñøt ìòå`vnpd lbxd ly oezgzd wlgd ± §©©§¤¨

el` zenewna mzkd `vnp m` ,dweyn dhnlíéðôaîiccva ± ¦¦§¦
,zeqxtd izy oiae miiweyd ipy oiay milbxd,äàîèzenewny §¥¨

`vnp m`e ,dtxezd zia cbpk md el`õeçaîly ipevigd cva ± ¦©
,milbxde .äøBäèlbxd jxe`l dwey lr `vnpaïàkî ïéããvä ìò §¨©©§¨¦¦¨
ïàkîeedy weyd iptly cva ±cva e` ,lbxd iptly cvd ` ¦¨

,awrd cbpky cvd `edy weyd ixeg`y.äøBäè§¨
:zx`ane dpynd dkiynnäúàømzk,d÷eìç ìò`vnp m` ¨£¨©£¨

mzkdøBâçä ïî[xpiq±],äàîè ,ähîìe`vnp m`eøBâçä ïî ¦©£§©¨§¥¨¦©£
.äøBäè äìòîìe§©§¨§¨

äúàømzkãé úéa ìò[cid zqpkd mewn-]íà ,÷eìç ìLmewn ¨£¨©¥¨¤¨¦
mzkd,ätøezä úéa ãâðk òébîcid zia y`xa mzkd `vnpy oebk ©¦©§¤¤¥©§¨

dhn itlk cid zia ltep welgd zhiyt zryay ,cid skl jenq
,dtxezd zia cbpk cråàì íàå ,äàîèlr mzkd `vnpy oebke - §¥¨§¦¨

,dtizkl jenq welgd ly cid zia.äøBäè§¨
y welg :sqep oicíB÷î ìk ,äìéla Ba äqkúîe BzèLBt äúéä̈§¨©§¦§©¨©©§¨¨¨

øæBç àeäL éðtî ,äàîè íúk Ba àöîpLzrya jtdzn welgdy ± ¤¦§¨¤¤§¥¨¦§¥¤¥
zia cbpk dhn itlk jtdp welgd y`x elit`y minrte ,dpiyd

,dtxezdïëåmzk `vnpa oicdñBéìeta,ea dqkzn `idy xceq - §¥©§
.dtxezd mewn cbpk cr dpiyd zrya jtdzp `ny miyyegy

àøîâ
.d`nh dtxezd zia cbpk dxya lr mzk d`exd ,dpyna epipy

:`nhn `edy exn` mzk dfi`a dpc `xnbd,ìàeîL øîàdy` ¨©§¥
yíìBò ò÷ø÷ ä÷ãadz`vne ,dilr dayiy iptl ux`d rwxw ± ¨§¨©§©¨

,mec` d`xn lkn diwpe ,äéìò äáLéåux`d on dnwy xg`l §¨§¨¨¤¨
øîàpL ,äøBäè ,äéìò íc äàöî(hi eh `xwie) dcp z`neh oipra ¨§¨¨¨¤¨§¨¤¤¡©

Daf didi mC daf didz iM dX`e','døNáady`d oi`y o`kn §¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
d`nhdøNáa LébøzL ãò`vei epnny xewnd gztpy yibxzy - ©¤©§¦¦§¨¨
.mcd

:l`eny ixac lr dywn `xnbddéì éòaéî 'døNáa' éàäaezkd ± ©¦§¨¨¦¨¥¥
cnll ,zxg` dyxcl jxvp 'dxyaa'äànhnLdcp z`nehíéðôa ¤¦©§¨¦§¦

õeçák`ly s` xecfextl xewndn mcd `viyk xak d`nhy ± §©
jeza mcd `viy 'dxyaa' zaizn rnyn jky ,dtebl ueg `vi
,ef dyxcl aezkd jxvpy oeike ,uegl `vi `ly it lr s` dxya

.dxyaa yibxzy jixvy eyxcl l`eny leki ji`
:`xnbd zvxznïk íàwx zyxcp 'dxyaa' zaiz dzid eli` - ¦¥

df oiprl,xecfextl mcd `viyk d`nhyàø÷ àîéìjixv did - ¥¨§¨
daef didi mc' aezkl'øNaa,`"d ze`d `ladøNáa éàîmyl - ©¨¨©¦§¨¨

jgxk lr ,'dxyaa' dxezd dazk dnäpéî òîLo`kn gken ± §©¦¨
d`nh dpi`y.døNáa LébøzL ãò©¤©§¦¦§¨¨

:zxg` dyxcn dywne zxfeg `xnbddéì éòaéî ézkàåoiicr ± §©©¦¦¨¥¥
aezkddøNáaaf mcd `diy cr d`nh dpi`y cnll jxvp ¦§¨¨

,dteba mcd rbepy ,dxyaaàìådtebn af mcd didiyajez §Ÿ§
øéôL,xyade zenvrd micibd ekeza e`xapy mcew cled xer - ¨¦

åokàì`vnpd mc dxezd d`nhajezäëéúçmeyn ,xaer ly §Ÿ§£¦¨
aezkd jxvpy oeike .dxyal mcd oia dvivg yi el` mipte`ay

,ef dyxcl.dxyaa yibxzy jixvy eyxcl l`eny leki ji`d
:`xnbd zvxzndpéî úòîL ézøzcenll jl yi zekld izy ± ©§¥¨§©¦¨

mbe ,dxyaa dyibxdy ote`a wx d`nhy mb ,'dxyaa' aezkdn
e` xity jeza `vnpyk `le dxyaa mcd `viyk wx d`nhy

.dkizg jeza
zeziixae zeipyn dnkn l`eny ly epic lr dywn `xnbd

:dxyaa dyibxdy `la s` d`nhy mda x`eanyòîL àz`a ± ¨§©
(:hp onwl) dpyna epipy ,di`x rnyeäéëøö äNBò àéäL äMàä̈¦¨¤¦¨§¨¤¨

milbx in dlihdy ±äúàøåmnríà øîBà øéàî éaø ,ícdlihd §¨£¨¨©¦¥¦¥¦
`idyk miníàå ,äàîè úãîBò`idyk dlihd.äøBäè úáLBé ¤¤§¥¨§¦¤¤§¨

:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLbøàc éàm` ± ¥¦¨¥¦§©§§¨
ok m` ,min dlihdy drya dxewn gztpy dyibxdéànà úáLBé¤¤©©

äøBäèdyibxd ixd ,dxedh zayei `idyk min dlihd recn ± §¨
,mc d`vneåàì àlàote`a xaecn jgxk lr `l` ±äLbøà àìc ¤¨¨§Ÿ©§§¨

,dxewn gztpy dyibxd `ly ±éðz÷åmin dlihd m`y epipye - §¨¨¥
`idykúãîBòmc dz`xe.äàîèl`eny ixac lr dyw o`kne ¤¤§¥¨

.dybxda `ly mc dz`xa xdhny
:`xnbd zvxzníìBòìa xaecnäLbøàcdyibxdy zxne`y ± §¨§©§§¨

,min dlihdy drya dxewn gztpyøeîéàåxnel xyt`e ± §¥
e ,dzrhyéàåä íéìâø éî úLbøäzlhd zngn `id ef dybxd - ©§¨©¥©§©¦£©

`ed milbx in mewna dl yiy dknn ,d`vny mcde ,milbx in
,welg oicd jkitle .df mc `vi min dlihdyke ,xewndn `le `a

dcera min dlihd m`úãîBòdzidy oeiky xnel yiy ,d`nh ¤¤
,dayi `le zcner dcera dlihd ixdy milbx in lihdl dwegc

dwgec jezníc éúééàå øB÷nì íéìâø éî øeãämilbx in exfg ± ¨¥©§©¦©¨§©§¥¨
e ,`nh mc mr cgi e`vie xewnl eqpkpe,äøBäè úáLBéoi`y iptn ¤¤§¨

dl yiy dknn df mc i`ceae ,milbx in mr z`vl dcp mc jxc
zybxd dzid dzybxde ,xewndn `le ,`a `ed milbx in mewna
,dxewn gztpy dyibxd `ly ote`a la` .milbx in z`ivi

.l`eny ixack ,dxedh mc dilr d`vne
:l`enyl cer dywn `xnbdòîL àzepipy ,di`x rnye `a ± ¨§©

(:gp onwl) dpynaãò,dnvr z` ea zwceay -úçz ïeúð äéäL ¥¤¨¨¨©©
íc åéìò àöîðå ,økä,qixbn zegtíàdid `vnpy mzkd,ìBâò ©©§¦§¨¨¨¨¦¨

.øBäè`le crd lr jeyn zeidl gepiwa `vnpd mc jxcy iptn ¨
mc `l` dwica mc epi`y mixne` ep` lebr `edyke ,lebr

.`ed [dpik-] zlek`níàåmcd did.àîè CeLî §¦¨¨¥
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLébøàc éàm` ± ¥¦¨¥¦§©§¦¨

mzkd `vnpyk ,dxewn gztpy dwicad zrya dyibxdìBâò̈
øBäè éànà,z`nhpy dyibxd ixd ,xedh `ed recn ±ì àlàåà ©©¨¤¨¨

ote`a xaecn jgxk lr `l` ±äLébøà àìcdyibxd `ly - §Ÿ©§¦¨
,dxewn gztpyéðz÷åmcd did m`y epipye ±.àîè CeLîdywe §¨¨¥¨¨¥

.dybxda `ly mc dz`xa xdhny l`eny ixac lr
:`xnbd zvxznàì`l` ,jziiyewkíìBòìxaecnäLébøàc± Ÿ§¨§©§¦¨

,dxewn gztpy dyibxdy zxne`yøeîéàåxnel xyt`e ± §¥
e dzrhyéàåä ãò úLbøädzrhe ,crd zwica xrv dyibxdy ± ©§¨©¥£©

`l zn`ae ,xewnd zgizt zybxd `id ,df xrv zybxdy dayge
okle .xewndn epi`e ,`ed zlek`n mc `vnpy df mc `l` jk did

`vnp m` ,welg oicdàúà dôebî éàcå ,CeLîm`e ,d`nhe [`a±] ¨©©¦¨£¨
`vnp,øBäè ìBâòdne `ed zlek`n mc df mcy milezy meyn ¨¨

zgizt zybxd `le ,dwicad xrv zybxd dzid dyibxdy
d`vne rwxwd lr dayiy oebke dyibxd `lyk la` .xewnd

.l`eny ixack ,dxedh mc dilr
:dybxda `ly s` z`nhpy ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àz̈§©

nye `a ±l`xyi zepa jxc (.ci lirl) dpyna epipy ,di`x r
.yinyzd xg`l gpwl ick ,dl cg`e el cg` micr ipya ynyl

e eynyàöîðmcìòcrd,BlLoebk ,onf xg`l `vnp elit` ¦§¨©¤
,gpiw jk xg`e jex` onf dlirad xg`l ddyyïéàîèmdipy §¥¦

,yinyz zrya mcd did i`cey ,dlreae dcp oick mini dray
ïaø÷a ïéáéiçå.z`hg §©¨¦§¨§¨
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc dcp(iyiy meil)

ïðaøcîepzpyna exn`y dne ,jkl dail dny `le dyibxd `ny ¦§©¨¨
d`nhy dpeekd ,`nh dxya lr `vnpd mzky `ziixaae

.opaxcn
:sqep uexiz,øîà éMà áøxn`y dnìàeîLrwxw lr dayi ©©¦¨©§¥

`l` ,dyibxd `ly meyn mrhd oi` ,dxedh mzk d`vne mler
ïðúc ,äéîçð éaøk øîàc àeä(:hp onwl)øác ìk øîBà äéîçð éaø §¨©§©¦§¤§¨¦§©©¦§¤§¨¥¨¨¨

íéîúk ìa÷î Bðéà äàîeè ìa÷î BðéàLxac lr `vnpy mzk ± ¤¥§©¥§¨¥§©¥§¨¦
z`neh lr minkg exfb `ly ,`nhn epi` d`neh lawn epi`y
dxedh mc d`vne rwxwd lr dayi jkitle ,df ote`a minzk
zlawn dpi`y rwxwd lr mcd `vnpy iptn opaxcn elit`

.d`neh
:dinxi ax ixac lr `xnbd dywnøîà÷c eðééä éMà áøì àîìLa¦§¨¨§©©¦©§§¨¨©

iab lr dayi epeyla l`eny hwp jk meyn ±,ò÷ø÷rwxwy iptn ©§©
,d`neh zlawn dpi`y xac `idäéîøé áøì àlàzrca yxity ¤¨§©¦§§¨

,dyibxd `ly meyn dxedhy l`enyàéøéà éàîxn` recn ± ©¦§¨
iab lr dayi l`eny,ò÷ø÷`ldeléôàiab lr dayiàîéìb± ©§©£¦§¦¨
d`neh lawnd cbaénð.dyibxd `ly meyn dxedh mb ± ©¦

l`eny dinxi ax ixacl :`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àì± Ÿ¦©§¨¨¨©
y `id ezpeeke ,df ote`a oicd z` xnel jxvp `l l`enyàìŸ

àéòaéîiab lr dayi m`y cala ef `l ±àîéìbmeyn dxedhàìc ¦©§¨§¦¨§Ÿ
øétL ÷cáî,ahid dwceal xyt` i` ±àúà àîìòî øîéîì àkéàå ¦§©©¦§¦¨§¥©¥¨§¨£¨

,uegan `l` dy`d sebn `a `l mcdy xnel okzie ±eléôà àlà¤¨£¦
iab lr dayiøétL ÷cáîc ò÷ø÷oeike ,ahid dwceal xyt`y ± ©§©§¦§©©¦

mc d`vn `le dwcayàéúà dôebî øîéîì àkéàcxnel yiy ± §¦¨§¥©¦¨©§¨
y l`eny xn` ok it lr s` ,dtebn `a mcdyøBäèjixvy iptn ¨

.dxewn gztpy yibxzy
:dpyna epipy.'åëå äàîè dìãeb Làø ìòå dá÷ò ìò©£¥¨§©Ÿ¨¨§¥¨

`ey .el` zenewna mc d`vnyk d`nh recn zx`an `xnbdzl
:`xnbdàîìLalr mc `vnp m`dá÷òmewny iptn ,d`nh ¦§¨¨£¥¨
awrdãéáòokzi ±àlà ,íB÷î BúBàa òâðclr `vnp,dìãeb Làø £¦§¨©§¨¤¨Ÿ¨¨

àîòè éàî.dtxezd zia cbpk epi` lceb`d mewn `ld d`nh ©©£¨
dá÷òa òâðc ïéðîéæ àîéz éëådlbx awra rbep lceb`dy minrt ± §¦¥¨¦§¦§¨©©£¥¨

,zegcl yi ,lceb`l awrdn mcd xar `ny miyyege zxg`d
íB÷îì íB÷nî äàîeè ïðé÷æçî éîexar mcdy miyyeg ike - ¦©§§¦©§¨¦¨§¨

,mewnl mewnnàéðúäåmc d`vny dy` ,(a"id e"t `ztqez) §¨©§¨
m` ,sxezd mewn cbpkäkî dì äúéämc d`ivend,døàeöa ¨§¨¨©¨§©¨¨

úBìúì ìëezL,dkna mcd xewnyäìBzdx`evay dkna ¤©¦§¨
dkn dl dzid m` la` ,dxedheúBìúì äìBëé dðéàL ,dôúk ìò©§¥¨¤¥¨§¨¦§

zia cbpk letil leki epi` szkd lr `vnpd mcy iptn ,da
,dtxezdäìBz dðéà,d`nhe ,dkna mcd z`ànL íéøîBà ïéàå ¥¨¨§¥§¦¤¨

Bzìèð dãéadtizknì ezàéáäå.íLmrhd dn le`yl yi ok m`e §¨¨§¨©¤¡¦©§¨
.dlceb` y`x lr mc `vnpyk d`nhy

:`xnbd daiynàlàdlceb` y`x lr mc `vnpay mrhd ¤¨
oky ,d`nhéîøúîc ãéáò äòñôc éãäác dìãeb Làø éðàLdpey ± ¨¦Ÿ¨¨§©£¥§¨§¨£¦§¦§§¥

y`x ribd dzkild zrya `ny yegl yiy ,dlceb` y`x oic
.dtxezd mewn zgz dlceb`

d`neh miwifgn oi`y `ziixaa epipyy oicd lr dywn `xnbd
:mewnl mewnnúàöîð àéðúäå ,íB÷îì íB÷nî äàîeè ïðé÷æçî àìå§Ÿ©§§¦©§¨¦¨§¨§¨©§¨¦§¥

mc ztih.ïä úBið÷ñò íéãiL éðtî ,äàîè [äéúBòaöà éøL÷ ìò©¦§¥¤§§¤¨§¥¨¦§¥¤¨©¦©§¨¦¥
:`xnbd zxxanàîòè éàîribny mewn epi` cid ab ixd ,d`nh ©©£¨

`l` ,mewn eze`a rbep epi` dwicad zrya mb ixdy ,mc eil`
àãé Cãéàa äòâðå àãé ãça ä÷ãa ïðéøîàc íeMî åàìmiyyegy ± ¨¦§¨§¦©¨§¨§©§¨§¨§¨§¦¨§¨

,zxg`d cid aba drbp ci dze` jk xg`e zg` cia dwca `ny
.mewnl mewnn d`neh miwifgny gkene

:`xnbd zvxznäòâðc àãéáò dleëc dãé éðàL ,àìci dpey ± Ÿ¨¦¨¨§¨£¦¨§¨§¨
.dwicad zrya sxezd mewna zrbl dieyr cid lky ,dy`d

:dpyna epipy'åëå íéðôaî ,äéúBñøt ìòå d÷BL ìòuegan ,d`nh ©¨§©©§¤¨¦¦§¦
zxxan `xnbd .dxedh ,o`kne o`kn dwey iccva `vnp .dxedh

:`xnbd zl`ey .weyd mipt `ed okidàëéä ãò íéðôaîokid cr ± ¦¦§¦©¥¨

.weyd iccv epi`y ,weyd mipt aygp lbxd iaera
:`xnbd daiyn÷áç íB÷î ãò ,éàpé éaø éác éøîàmewnd cr ± ¨§¦§¥©¦©©©§¤¤

iaer cbpke .weyde jxid z` mixagnd micibd agex ligzn eay
iexw mewn eze` cr dlrnle ,dilbx zeqxt cr dhnl lbxa df

.'miptan'
:`xnbd zwtzqn÷áç íB÷î ,eäì àéòaéàmicibd agex mewn ± ¦©§¨§§¤¤

aygp m`d ,weyde jxid z` mixagny,íéðôìkmy `vnp m`e §¦§¦
,d`nh mcBàaygpyke weyd onõeçì.dxedhe §©

:`ziixan di`x d`ian `xnbd,àðéè÷ áø éðúc ,òîL àzmipt ¨§©§¨¥©§¦¨
`ed weyd.íéðôìk Bîöò ÷áçå ,÷áç íB÷î ãòokedéøa àéiç áø ©§¤¤§¤¤©§§¦§¦©¦¨§¥

àéãäa dì éðúî àéåà áøc,yxetna ok dpy ±éàpé éaø éác éøîà §©©§¨©§¥¨§¤§¨¨§¦§¥©¦©©
.íéðôìk Bîöò ÷áçå ÷áç íB÷î ãò©§¤¤§¤¤©§§¦§¦

:dtebn `ad mc jxck mzxev oi`y minzk oica zwtzqn `xnbd
,äéîøé éaø éòad`xpd mc mzk dxya lr `vnpøéLkdrevxk - ¨¥©¦¦§§¨§¥

dlebr,eäîjxck `ly mc d`vny lk `ny e` d`nh m`d ©
.uegan `ay milez dtebn d`ivi

d`xpe dxya lr mc `vnp m` okeäøeLkzexceqn zetih - §¨
,dxeyk,eäîlr e`vnp m` oke .dtebn e`ay yeygl yi m`d ©
dxyaïétéè ïétéè,dpeyn xcqa zaexrza zetih dnk ±.eäîoke ¦¦¦¦©

mzk `vnpyk,dëøé áçBøì`vndl dtebn `veid mc jxc oi`y §©§¥¨
,jxid agexa.eäî©

:`ziixan di`x `xnbd d`ian,òîL àz`vnpd mzk,døNa ìò ¨§©©§¨¨
øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ,`nhe dtebn mzkd `a m` epl `ed wtqe - ¨¥¨¥¨¥¨

,xedhe uegan `ay e`.àîèmzqa `ziixaa xn`py dnneìò ¨¥©
døNa,`nh ewitq dxyaa `vnpd mzk lky rnynåàì éàî± §¨¨©¨

a s` df oic oi` m`dàðåeb éàä éë`ly dxya lr mcd `vnpy ¦©©§¨
.mc z`ivi jxck

:`xnbd dgec,àì,`ziixadn di`x oi`àîìc`ziixad `ny - Ÿ¦§¨
mzka zwqeräòeöøk ãéáòcjxck drevxk jeyn `edy - ©£¦¦§¨

mzk zxevk d`xp epi`y mzk la` ,`nh ewitq jkitle ,minzk
.xedh dtebn `eal libxd

:dwelga `le dteba `l `vnpy mzk oica dpc `xnbdàéää©¦
àúézLîa àîc dì çëzLàc àúzéàdy dy`a dyrn ±dzi ¦§¨§¦§§©¨§¨§©§¦¨

mzk `vnpe ,[jkl cgeind urd iab lr izyd iheg z` zgzen
,izyd ihegaéàpé éaøc dén÷ì éàúàel`eyl i`pi iax iptl d`a ± £©§©¥§©¦©©

,dpic dnéúéúå ìéæéz dì øîàizyd iheg lr aeye jeld jlz - ¨©¨¥¦§¥¥
cbpk ribn hegdy `vni m`e ,izyd zkixr zra mibxe`d jxck

.d`nhe dtebn `a mzkdy zelzl yi mewn eze`
:`ziixan `xnbd dywnàéðúäåzilha shrzn didy xedh mc` §¨©§¨

rbzy `la shrzdl el xyt` i` m` ,ze`nehe zexdh ecva eide
xne` l`ilnb oa oerny oax ,`nh `ed ixd d`neha zilhd
rbiz sehird zrya m` mi`exe zilha shrzde xefg el mixne`

minkg el exn` .xedh rbz `l m`e ,`nh d`neha zilhdïéà¥
úBøäèa ïéðBL.wecale xefgl dxdhe d`neh iabl mixne` oi` - ¦¦§¨

aeyl izyd mr zwqrzn dzidy efl i`pi iax dxed ji` ok m`e
.zexdha mipey oi` `ld ,wecale

:`xnbd zvxznïéðBL ïéà ïðéøîà ékmipey oi`y dpeekd ,zexdha ¦¨§¦©¥¦
àle÷ìoi` `nhpy xnel aexwy zilha shrzpy df oebke ± §¨

,eilr lwdl ick dpy el mixne`,ïéðBL àøîeçì ìáàef jkitle £¨§§¨¦
wtqn dp`nhp `l izyd iheg lr jlze aeyz `l m` mc d`vny
m` la` ,dwelg lr `le dxya lr `l mcd `vnp `ly oeik

.dp`nhpe dxewn zgz ribi hegdy xyt` dpyz
:dpyna epipyëå BzèLBt äúéä.'å ¨§¨©§

àéðz,`ziixaaäæ øác ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà`aend df oic ± ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¨¨¤
mzk eilr `vnpe dlila ea dqkzne ezhyety welg ,dpyna

,dtxezd zian dlrnlìöà éúàaLëe ,øeqéàì éîBø øéòa éúéøBä¥¦§¦¦§¦§¤¨¦¥¤
.äúéøBä äôé éì eøîà íBøcaL íéîëç£¨¦¤©¨¨§¦¨¤¥¨

:miyp izy ea eynzypy welga `vnpy mzk oica dpc `xnbd
,ïðaø eðz,oebke ,cg` welga eynzypy miyp izyäkeøà- ¨©¨¨£¨
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רנה oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtdcip
ïðáøãî.dzrc` e`le ,dybx` `nlc Ðøîà éùà áø:lirl xn`c l`enyc `nrh Ð

`l :xn`c ,dil `xiaq dingp iaxk `l` ,dybxd meyn e`l Ð 'ek mler rwxw dwca

e`l Ð `zaeiz jpd lk ,jkld .d`neh lawnd xac lr `l` ,mzk zxfb minkg exikfd

.llk dybxda ixii` `l l`enyc ,edpip `iyewéúôãî äéîøé áø àìàdlawc Ð

,'ek l`eny dcen :ipye ,lirlc `zaeizl

l`enyc `nrhc llkn Ð `zaeizl dlawcne

`ixi` i`n Ð dybxd meyn i`e .dybxd meyn

dayie ,zilha dwca !inp `nilb elit` ,"rwxw"

`ly ,dxedh Ð mc d`vn jk xg`e ,dilr

!dyibxdäøàåöádtxez cbpk mc `vnp m` Ð

minrty .dx`ev ly dkna zelzl dleki Ð

lr dknd mc ltepe ,diptl dx`ev z` dhny

.dwelg zizgzäôúë ìòdleki dpi`y Ð

Ð diptl ltepe dtzkn `a mc oi`y ,zelzl

.dlez oi`åúìèð äãéá íéøîåà ïéàådknn Ð

.diptl ez`iade ,dtzkayéîøúîã ãéáòÐ

.eilr shep mce ,mewn eze` zgzéøù÷ ìò
äéúåòáöà,cid ab `de ."cid ab" ,epiid Ð

`nrh i`n Ð drbp `l ,dwica zrya elit`

d`nhïðéøîàã íåùî åàì ?jci`a dwca Ð

.dzxiag ab lr dwcay ci drbpe ,`ciàëéä ãò
oiccv opixn` `le ,"weyd iaern mipt" iexw Ð

edpip÷áç íå÷î ãò ?il dnecnke .wtq Ð

:xn`we .h"ixii oixewy ,weyde jxid utw `edy

"wag"e ."mipt" iexw Ð ligzn `edy mewn cr

jxid oiwaegy oicibd zgizn `id,cgi weyde

iwliwd z`" :(cq zay) enk ,utw eze`l jenq

."wagd z`eøéùë.cinvk ,lebira drevx Ð

åäîe`l e` dcpd mca opiwtqn in Ð?
äòåöøëdigxe` epiidc jxid jxe`l Ð

.drevxk dyrp zzeye ltepykàúéúùîáÐ

:opinbxzn (fh mihtey) oeynyc "zkqnd mr"

,bix`l ieeh zkqn dzidy .`zizyn mr

.izyd lr mc `vnpeéúéúå ìéæéújxck Ð

inxzn i` .daye dkldy ,eiykr cr dzyry

oia `a ,x"icxe` oixewy ,jqend ieehdy

.d`nh Ð mewn eze` cbpk dilbxïéà àéðúäå
úåøäèá ïéðåùezilha shrzn" iab Ð

:(a,d dcp) `nw wxta ,"ecva ze`nhe zexdhe

xyt` i` m`e .xedh Ð rbp `l wtq rbp wtq

oa oerny oax .`nh Ð rbp ok m` `l`

`l Ð xyt` `lc it lr s` :xne` l`ilnb

`l i`e ,"dpW" el mixne` `l` ,dil opinhn§¥

oipey oi` :el exn` .dil opixdhn Ð rbp

,inxzin `l `zydc ab lr s`c .zexdha

!ikd ded `l `xwirn `nlcïéà ïðéøîà éë
àìå÷ì ïéðåùel xyt` i`c `idda oebk Ð

dil `nipe ewip op`e ,`nhe ,rbp ok m` `l`

:`ed `xneg `kd la` .lwdl ,"dpW"§¥

lr `le dxya lr `l `dc ,dxedh `nzqnc

i`e ,izize lifiz" xn`c i`de .gkzy` dwelg

.`id `xneg Ð "dl opinhn ,inxznäæ øáã
.'ek dlila ea dqkzne ezhyet dzid Ð

äøö÷ ìù ä÷åìç,dyial mcew ezwca `le Ð

.mc eilr `vnp jk xg`eòéâî óà.mzk Ð

äôøåúä úéá ãâðëd`nh Ð dkex` ly Ð

.dxvw oky lke ,dkex` s`äøåäè åàì íàå
cbpk ixdy ,d`nh Ð dxvw la` ,dkex`d Ð

.ribn `ed dly dtxezd ziaäøåäè àéä.dpey`xd Ðàðéã ïéðòìå."dizwca z`c ,il zpnidn `l" :dpexg` dxn`c ,da dlez dzxiagc opz welgd on mzkd qeakc Ð
ïäéúù
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éáøëxacc oeik :dingp iaxc `nrh Ð 'ek d`neh lawn epi`y xac lk xn`c dingp

idp ,jenqac `zizyn `idde .d`neh exfb `l dy`d lr mb ,xedh Ð ea mzkdy

.mirbpa d`neh lawn mewn lkn ,d`neh dlawn `lcäãåîd`nh `idy l`eny

wfgen elit`c :d`xp oi`e .dzrc` e`le ,dybx` `nlc opilzc :qxhpewd yxit Ð opaxcn

mc dz`xe li`ed ,d`nh Ð dyibxd `ly dl

`lc `kid ,l`enylc dcen inp iy` axe .zecp

.opaxcn d`nhe ,dxezd on dxedh Ð dyibxd

Ð dxedhc rwxw` `vnp ikc iyextl iz` `l`

.opaxcn elit`

éîå:dywe Ð mewnl mewnn d`neh opiwfgn

,opiwfgn `l Ð lwdl i`cec ,jixt i`nc

xn` ikdc .opixngn Ð `kd ik ,xingdl la`

`xnegl la` ,lwdl zexdha oipey oi` :onwl

`zi` i` ,opaxc minzkc oeik :xnel yie !oipey

,zelzl epl did inp lwdl Ð xingdl opilzc

,mewnl mewnn oiprl la` .zvw libxd xaca

,jenqa onwl opixn` Ð jk lk zelibx oi`y

.lwdl `le ,`xnegl oipey minzka elit`c

Ð dtxezd cbpk `ly" oizipznn jextilc :dniz

drbpe `ci i`da dwca :xn` `le ,"dxedh

m`c :xnel yie !dtxezd on dlrnl dxyaa

,dxekf dzid Ð d`nh d`vne dwcac `zi`

drbp ik la` .d`nh `idy dzrc` `inx `iede

oi`c oeik ,dytp` `inx `l Ð dtzk lry mca

`ni`e :jixtc ,`nh mc iab jenqae .`nh mc df

lkn jixt Ð jci`a drbpe `ci i`da dwcac

wlgl yie .jxtnl ivn ded inp oizipznne .oky

`nw wxtc `eddl ,`kdc "mewnl mewnn" oia

mewnn d`a dnvr d`neh Ð mzdc :(`,c dcp)

cg` mewna dnvr d`neh Ð `kde ,mewnl

.zcneríå÷îutw `edy :i"yx yxit Ð wag

zgizn mewn `ed "wag"e .weyde jxid,micibd

oilrepy :yxit jexrae .weyde jxid miwaegy

xeag mewne ,ze`lel da yiy ze`iltp`

:xg` yexit yxit cere ."wag" ixw ze`leld

lr xyad dqkzny dn ,jxid lr weyd steky

ixw df z` df oiwaegy jxi lr weyd ztitk ici

."wag mewn"äøåùë:wgvi epiax xne` Ð edn

Ð cgi dxeyd zxaegn i`c .oitih oitih ,epiidc

epiid Ð oitih oitihe .jenqac ,"drevx" epiid

`de .dxeyk `le xiyk `l epi`y ,oiaaxern

,epiid Ð oitxhvn oi` ,oitih oitih :onwl xn`c

xzei yic .dxya lr ixiin `kde .cbad lr

.dxya lrn cbad lr zlek`n mca zelzl

ïéðòìåinp `picn :xn`z m`e Ð opz `pic

xn`ck ,eqakl dipyd aiigzz

ezeyxa wtq clepy lk :(a,er zeaezk) "xicnd"a

dpi`c oeik :xnel yie !di`x `iadl eilr Ð

ynn dpi` Ð dl`y zxeza `l` dipyl

dvxi m`y xn`w mzdc :xnel yi cere .dzeyxa

aiigzz `l Ð `kd la` .di`x `iai Ð `ivedl

.eqakl dpexg`d
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נדה. פרק שמיני - הרואה כתם דף נח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רנו
oifge` mipya cenr gp sc ± oey`x wxtdcip

úåàîè ïäéúùikde .ilznl `ki`c ab lr s`e ,xetva minzkd on cg` opilz `le Ð

.dwca dti e`l :xeni`c .ze`nh odizy :`nil ,dwcac ab lr s` ,inpäøéúé òìñÐ

jda d`nhc dxizi rlql dil zilzc zifg i`ne?.ze`nh odizy ,jkld !jda diilz

.dwca `lc jda dielz d`neh Ð `kd la`úå÷åìç äùìù.df ab lr df Ðäìåëé
úåìúì.migah ly weya dxar :yxtnck Ð

äðùîäìåú àéä äîë ãòzlek`n mca Ð?
ñéøâëlk zlek`n mc oi` Ð ikdn ith la` Ð

.diilz `din ikdae ,lecb jkàìù éô ìò óàå
äâøä:ixn`wc ,opaxc` bilt `pipg iaxe Ð

.`l Ð dbxd `l ,oi` Ð dbxdäðáá äìåúå
äìòááå.dkn mda yi m` Ðäëî äá ùé íàå

glglzdl ,xnelk ,rlbdl die`xe dyai Ð

.dlez Ð mc `ivedleàøîâøåìé÷Ð

.mec` ,`"xehylt`àì äáùé àì`le Ð

.dzrc` e`le dayi `nlc :opixn`ïéà éøáãì
õ÷Ð dbxd `l m`e ,xeriy ozep ipi`y Ð

"seq oi` ixag ixacle" .d`nh ,lcxgk elit`

dbxd `l elit`c ,i`cn xzei miliwn mdy Ð

rlqk elit` `l` ,xeriy oipzep oi`e .dlez Ð

.xzei e` ,dlez Ðñéøâë ãò`l elit`e Ð

.dbxd elit`e ,`l Ð qixbkn xzie .dbxd

zegt xdhle ,cere qixbk `nhl yi eixacle

.qixbknäîë ãòzelzl xyt` ike ,xnelk Ð

zlek`na lecb mzkäìåú ïîçð áø øîà ?
ñåîøåúë ãò ùôùôáÐ qenxezk agx mzk Ð

.ytyta `l` zlek`na `le ,zelzl dleki

Ð ytyt .lecb enzky ,dbxd ytyt `ny

.frla `"yiipetåì äúåøë úéøáegix ,xnelk Ð

.egix gixn egxk lr ,ellend lke .yi`ane scep

íéîúë ïéðòì,eagxk ekx` mzk ded i`c Ð

.ytyta opilz Ð qixbkn xzei elit`íòèù åà
ùôùô íòèoky lke ,ixiin dnexz lke`a Ð¥

hwpc i`d `l` .`ed uxy `dc Ð oileg

el exn` :dipin lirl ibiltc meyn Ð "dnexz"

xfril` 'x Ð "dnexzd z`nhpe ,z`nhp"

xne` la` .helti :xne` ryedi 'x .rlai :xne`

e` ,"dnexzd dzid d`nhe ,ziid `nh" el

jezl ytyt mrh mrhy e` ,lah `edy rcepy

dpzp `ly cre li`ed .helti df ixd Ð eit

opiyiig `l Ð df leqt da rxi` ,eit jezl

.dnexz cqtdlòãé àðîmrh Ðytyt?
òãé àðî éúëàåea gixd `l `lde Ðíéøéæç ?

.mc mifizne ,miynxe mivwy milke` Ð

úø÷åããmivwye zety`e daxd migah Ð

.da oiievnàøîåçì àëäåcr `le cr ,jklid Ð

,`lew dil ded Ð llka cre cr i`c .llka

el`"a ol `niiwe ."dlez qixbk cr" ipzwc

:`xnegl opilf` cr lkac (`,dp oileg) "zetixh

cr i`e ,dixza opilf` Ð `ed `xneg cre cr i`

.dixza opilf` Ð `ed `xneg cr `leäì éøîà
äùôð éôðàá:opiqxb ikd .oizipzn` e`le Ð

`kdc cre cra ibltinwe:`ped ax xn`ck Ð

`le cr ,jkld .izkec lka opixn`ck ,`xnegl

.eda` 'xk Ð `cqg axle .llka cr
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éàîzelzl oi` Ð `kdc ?lirlc jdl dnec dn :dniz Ð 'ek miyp izy `ipzc `dn `py

:mz epiax xne`e !dwcae li`ed ,dpey`xa zelzl oi` Ð lirl la` ,efan xzei efa

oixdhn epiid Ð dpey`xd zl`yp dzid m`e .ef xg` ef xetva dwqrzpy ixii` `ziixac

mb .dxenb dxedh `idy dpey`xd oi`nhn ep` Ð dzxag liayae .dwqrzpe li`ed ,dze`

Ð dweca dpey`xdy it lr s` ,dlrnl

.`pic oiprl da dlez dipye li`ed ,dp`nhp

ïéàoicq" hwp `l `kd Ð dhne dhn lk jl

ira `kdc meyn Ð jenqack ,"oicqe

oitih dnk da oi`y ,yi` ly elit` ,dhn :xninl

yi dy` ly inp ikd ok m` Ð zlek`n mc ly

`l` ixii` `l jenqa la` .zlek`na zelzl epl

.oicq hwp ikdl ,dy` lyaåéøáãëåep`

e` zlek`n daxd dbxdc `kid edine Ð micen

dedc icin ,dbxdy dn itk ,dlez Ð ytyt

.migah ly wey`øéòoi` mixifg da yiy

:xi`n oa l`eny epiax xne` Ð minzka oiyyeg

,dhnle xebgd on elit`e ,qixbkn xzei elit`c

wqrzp `l elit`edl yiy dkn dl oi`e ,d

oi`c :wgvi epiax xne` edin .mc `ivedle rlbdl

minzk d`venyk ,lwdl eiykr df lr jenql

bdpn oke .mixifg oda rbil zelibx oi`y mewna

yiy xacl milbx yiy mewna edine .opilz `lc

xn`wck ,opilz Ð oda `veike mixifga zelzl

.cenlzd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc dcp(iyiy meil)

:`ziixad ixac lr dywn `xnbdàéðúc àäî àðL éàîoicdn ± ©§¨¥¨§©§¨
(f"d a"t ze`ewn `ztqez) `ziixaa epipyye÷qòúpL íéLð ézL§¥¨¦¤¦§©§

amcBa ïéàå ,ãçà øBtöxetivak àlàxeriyàöîðå ,íc òìñ §¦¤¨§¥¤¨§¤©¨§¦§¨
òìñkmcBæ ìòdtxezd mewn zgzòìñëemcBæ ìòmewn zgz §¤©©§¤©©

on ribd d`vny mcdy dlez zg`y mixne` `l ,dtxezd
`l` ,d`nh dipyde dxedhe xetivd.úBàîè ïäézLrecn ,dywe §¥¤§¥

epipy ,mc eilr `vnpe dzxagl dwelg z` dli`ydy dy`a
ze`nh odizyy mixne` `le ,d`nh dipyde dxedh dpey`xdy

.xetiva ewqrzpy miyp izya enk
:`xnbd zvxzníúä éðàLxacl mrh yi xetiva dwqrzpa - ¨¦¨¨

,odizy z` `nhläøéúé òìñ àkéàc`edy mc rlqk epiptl yi ± §¦¨¤©§¥¨
okle dzxagan xzei zg`a ezelzl `xaq oi`e ,`nh i`cea
`le dwca dzxagl dwelg dli`ydy ef la` ,ze`nh odizy

.mzk `vnp dipyd lv` wxe mzk d`vn
yi izn welgd lr `vnpy mzk oica `ziixa d`ian `xnbd

:`l izne uegan `ay xnele lwdlìL äLáì ,ïðaø eðzäL ¨©¨¨¨§¨§Ÿ¨
dì ïé÷eãaä úB÷eìçeide df iab lr df miwelg dyly dyal - £©§¦¨

mdn cg` lr d`vn mzhytyke ,mzk mda oi`y dl miweca
y `ed oicd ,mzkúBìúì äìBëé íà,uegan mzkd `ay xnele ¦§¨¦§

äìBzdxedhe dfaeléôàåmzkd `vnp m`,ïBzçzam` la`ïéà ¨©£¦©©§¥
úBìúì äìBëéuegan `ayeléôàå ,äìBz dðéàmzkd `vnp m` §¨¦§¥¨¨©£¦

ad welgïBéìò.d`nh ¨¤§
mcd `ay zelzl dlekiy exn` ote` dfi`a zyxtn `xnbd

:ueganíéçaè ìL ÷eLa äøáò ,ãöékendadn mc my yiyz ¥©¨§¨§¤©¨¦
,myn mcd ribdy zelzl xyt`e zehgypdeléôà äìBzm` ¨£¦

mzkd `vnpïBzçza,dxedheíéçaè ìL ÷eLa äøáò àìd`vne ©©§Ÿ¨§¨§¤©¨¦
,dwelg lr mcóàmzkd `vnp m`äìBz dðéà ïBéìòa.d`nhe ©¨¤§¥¨¨

äðùî
`ivedl dxewn gztpy yibxzy cr d`nh dy`d oi` dxezd on
e` dcbaa e`vnpy minzk lr s` d`neh minkg exfbe ,mc
zelzl dleki m`y minkg elwdy `l` ,dyibxdy `la dxyaa
.opaxcn s` d`nh dpi`e ea dlez xg` mewnn ribd mcdy
xg` mewnn ribd mzkdy milez mipte` el`a zx`an epzpyn

.dxedhe
mda exingd `l minkg zxifb md minzky oeik :dpynd zx`an

,jk lkúBìúì äìBëé àéäL øác ìëa äìBúå.mcd ribd epnny §¨§¨¨¨¤¦§¨¦§
,cvikóBòå äiç äîäa äèçLe` ,dwelg lr mc d`vn jk xg`e ¨£¨§¥¨©¨¨

ä÷qòúðdiciaíéîúëa,dwelg lr mc d`vne ,mirav ipin ly ¦§©§¨¦§¨¦
ïäa ïé÷eñòä ãöa äáLiL Bàixd ,dwelg lr mc d`vne minzka ¤¨§¨§©¨£¦¨¤

.dxedhe el` lka mcd z` dlez efî äâøäúìBëàyiy dpik ± ¨§¨©£¤
,mc dada äìBz Bæ éøä.mcd ribd dpnny £¥¨¨
änk ãò`id eze`y mzkd lceb didiäìBz,zlek`naàðéðç éaø ©©¨¨©¦£¦¨

å ,ìBt ìL ñéøâk ãò øîBà ñBðâéèðà ïada dlezàlL ét ìò óà ¤©§¦§¥©¦§¦¤§©©¦¤Ÿ
äâøä.drci `le dbxd `ny ,zlek`n ¨§¨

åokdìòáa Bà dðáa äìBzdlekiy mteba dkn mdl yi m` §¨¦§¨§©§¨
.mc `ivedl

eäkî da Lé íàdyaiòìbäì äìBëé àéäåglglzdl -àéöBäìe ¦¤¨©¨§¦§¨§¦¨©§¦
äìBz Bæ éøä ,íc.dkn dze`a ¨£¥¨

:rlbdl dlekid dkn oipra dyrn d`ian dpyndäMàa äNòî©£¤§¦¨
ànL dì øîà ,íúk éúéàø Bì äøîà ,àáé÷ò éaø éðôì úàaL úçà©©¤¨¦§¥©¦£¦¨¨§¨¨¦¦¤¤¨©¨¤¨

éa äúéä äkîC,mc dpnn `viy da zelzl xyt`y,ïä Bì äøîà ©¨¨§¨¦¨§¨¥
dkn il dzidäúéçå,mexw dzlrde d`txzp ±ànL dì øîà §¨§¨¨©¨¤¨

äìBëédkndàáé÷ò éaø døäèå ,ïä Bì äøîà ,íc àéöBäìe òìbäì §¨§¦¨©§¦¨¨§¨¥§¦£¨©¦£¦¨
.ef dilz ici lr

äàøz` `aiwr iax,äæa äæ ïéìkzñî åéãéîìzj`id midnz eidy ¨¨©§¦¨¦§©§¦¤¨¤
lk lwid,dxez oicn d`neh yyga jkäL÷ øácä äî íäì øîà̈©¨¤¨©¨¨¨¤

øácä íéîëç eøîà àlL ,íëéðéòaick d`nh mzk d`exdy §¥¥¤¤Ÿ¨§£¨¦©¨¨

øéîçäì,dxezd on d`nhy yexcleì÷äì àlàdpi`y cnlle §©§¦¤¨§¨¥
ef d`neha minkg eliwd jkitle ,opaxcn `l` dxez oicn d`nh
oicn d`nh dpi` mzk d`exde .zelzl dlekiy xac lka zelzl

dxezøîàpL(hi eh `xwie)dáæ äéäé íc äáæ äéäú ék äMàå ¤¤¡©§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨
,døNáa,eyxce.íúk àìå íc ¦§¨¨¨§Ÿ¤¤

:sqep dilz oic d`ian dpyndãòdnvr z` ea dwcay oicq - ¥
,iwp mewna ezgipde ,`l e` mc ea yi m` ze`xl ea dlkzqp `le

oebke,økä úçz ïeúð àeäLea dlkzqp onf xg`leåéìò àöîðå ¤¨©©©©§¦§¨¨¨
,ícmcd d`xn did m`,øBäè ,ìBâòekxc cr gepiwa `ad mcy ¨¨¨

mcd `vnp m`e .dwica mc df oi` lebr `edy oeike jeyn zeidl
`edyk.÷Bãö éaøa øæòéìà éaø éøác .àîè ,CeLî̈¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦¨

àøîâ
`xnbd .'eke 'zelzl dleki `idy xac lka dleze' ,dpyna epipy

:xdhdle mda zelzl dy`d dlekiy zetqep zeilz d`ianàðéðz§¦¨
ïðaø eðúc àäì`ziixaa xn`py enk epzpyna epipy -`ztqez) §¨§¨©¨¨

,(`"id e"tøBìé÷a øéàî éaø äìúå äNòîminyy mec` xac oin ± ©£¤§¨¨©¦¥¦§¦
ea dwqrzpy itle ,oird lr eze` migxnne ,oirl zyeagz eze`

,ea dlz ok iptlåok.äî÷L óøNa äìz éaø §©¦¨¨¦§©¦§¨
:dpyna epipyäáLiL Bà'`xnbd .'minzka miweqrd cva ¤¨§¨

`ny wtqd zngn zelzl eliwd minkg mipte` el`a zx`an
:`xnbd zwiicn .dtebn epi` mzkdäáLéminzka miweqrd cva ¨§¨

ïéàm` la` ,mda zelzl dleki df ote`a ±àìm` zrcei,äáLé ¦Ÿ¨§¨
àìdklklzpe minzka miwqrznd cva dayi `ny xnel milez Ÿ

.mdnïðaø eðúc àäì àðéðzxn`py enk epzpyna epipy - §¦¨§¨§¨©¨¨
m` ,dwelg lr mzk d`vny dy` ,(`"id e"t `ztqez) `ziixaa

,íéçaè ìL ÷eLa äøáòdf ote`ayäéìò æzéð ÷ôñ,uegan mc ¨§¨§¤©¨¦¨¥¦©¨¤¨
äéìò æzéð àì ÷ôñ,dtebn `a `vnpy mzkde uegan mcäìBz ¨¥Ÿ¦©¨¤¨¨

m`e .dxedhe uegan ribd mcdyäøáò ÷ôñmigah ly weya ¨¥¨§¨
.äàîè ,äøáò àì ÷ôñ̈¥Ÿ¨§¨§¥¨

:dpyna epipyúìBëàî äâøä'iax ,dlez dnk cr ,da dlez ef ixd ¨§¨©£¤
`ly it lr s`e let ly qixbk cr xne` qepbihp` oa `pipg
`xnbd zwiicn dligze ,ewlgp dna yxtl d`a `xnbd .'dbxd

:`nw `pz ixacaïéà äâøä,zlek`na zelzl dleki dbxd m` ± ¨§¨¦
m` la`àì ,äâøä àìdzid `ny xnele zelzl dleki dpi` - Ÿ¨§¨Ÿ

:`xnbd zxxan .`a `ed zlek`ndne mzkd mewna zlek`n
épî ïéúéðúî:`xnbd zx`an .mxn` in el` epzpyn ixac ±ïaø ©§¦¦©¦©¨

àéðúc ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL,(b"d f"t `ztqez) `ziixaaäâøä ¦§¤©§¦¥¦§©§¨¨§¨
zlek`näìBz,daïa ïBòîL ïaø éøác ,äìBz dðéà äâøä àì ¨Ÿ¨§¨¥¨¨¦§¥©¨¦§¤

.äìBz Ck ïéáe Ck ïéa íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb©§¦¥©£¨¦§¦¥¨¥¨¨
:ezhiy lre minkg zhiy lr dnz l`ilnb oa oerny oaxïaø øîà̈©©¨

õ÷ ïéà éøáãì ìàéìîb ïa ïBòîLzlek`na milez oi`y ixac itl ± ¦§¤©§¦¥¦§¨©¥¥
m`e ,mdixacl biiq minkg epzp `ly `vnp ,dbxd ok m` `l`

.d`nh lcxg lcebk mc ztih dilr `vnp elit` dbxd `léøáãìe§¦§¥
éøáçminkg -óBñ ïéàdbxd `ly s` ixdy ,lwdl milez cinz - £¥©¥

elit`e ,zelzle lwdl mdixacl xeriy epzp `le ,dlez zlek`n
xeriyk lecb mzka.dxedhe dlez xzei e` rlq

:ezdinz z` l`ilnb oa oerny oax x`anõ÷ ïéà éøáãìmeyn ¦§¨©¥¥
`vnp ,da dlez dpi` zlek`n dbxd `ly dy` m`yEì ïéàL¤¥§

,dìòáì äøBähL äMàitlänk da ïéàL ähîe ähî ìk Eì ïéàL ¦¨¤§¨§©§¨¤¥§¨¦¨¦¨¤¥¨©¨
,úìBëàî íc étéèdidz zlek`n dbxdy zrcei dpi`y dy` lke ¦¥©©£¤

e .ozngn dlral d`nhdðéàL äMà Eì ïéàL ,óBñ ïéà éøáç éøáãì§¦§¥£¥©¥¤¥§¦¨¤¥¨
,dìòáì äøBäèitlíc étéè änk Ba ïéàL ïéãñå ïéãñ ìk Eì ïéàL §¨§©§¨¤¥§¨¨¦§¨¦¤¥©¨¦¥¨

.zlek`na oze` dlzz zlek`n dbxd `ly s` ,dy` lke ,zecip
:xn`e l`ilnb oa oerny oax ea xfg ef diyew zngneïéàøð ìáà£¨¦§¦

änk ãò øîBà äéäL ,íäéøácîe éøácî ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¤©§¦§¦§¨©¦¦§¥¤¤¨¨¥©©¨
äìBz àéä,dtebn mca `le zlek`n mca d`vny mcd z`ãò ¦¨©

.íéãBî eðà åéøáãìå ,ìBt ìL ñéøâk¦§¦¤§¦§¨¨¨¦
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רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc dcp(iyiy meil)

:`ziixad ixac lr dywn `xnbdàéðúc àäî àðL éàîoicdn ± ©§¨¥¨§©§¨
(f"d a"t ze`ewn `ztqez) `ziixaa epipyye÷qòúpL íéLð ézL§¥¨¦¤¦§©§

amcBa ïéàå ,ãçà øBtöxetivak àlàxeriyàöîðå ,íc òìñ §¦¤¨§¥¤¨§¤©¨§¦§¨
òìñkmcBæ ìòdtxezd mewn zgzòìñëemcBæ ìòmewn zgz §¤©©§¤©©

on ribd d`vny mcdy dlez zg`y mixne` `l ,dtxezd
`l` ,d`nh dipyde dxedhe xetivd.úBàîè ïäézLrecn ,dywe §¥¤§¥

epipy ,mc eilr `vnpe dzxagl dwelg z` dli`ydy dy`a
ze`nh odizyy mixne` `le ,d`nh dipyde dxedh dpey`xdy

.xetiva ewqrzpy miyp izya enk
:`xnbd zvxzníúä éðàLxacl mrh yi xetiva dwqrzpa - ¨¦¨¨

,odizy z` `nhläøéúé òìñ àkéàc`edy mc rlqk epiptl yi ± §¦¨¤©§¥¨
okle dzxagan xzei zg`a ezelzl `xaq oi`e ,`nh i`cea
`le dwca dzxagl dwelg dli`ydy ef la` ,ze`nh odizy

.mzk `vnp dipyd lv` wxe mzk d`vn
yi izn welgd lr `vnpy mzk oica `ziixa d`ian `xnbd

:`l izne uegan `ay xnele lwdlìL äLáì ,ïðaø eðzäL ¨©¨¨¨§¨§Ÿ¨
dì ïé÷eãaä úB÷eìçeide df iab lr df miwelg dyly dyal - £©§¦¨

mdn cg` lr d`vn mzhytyke ,mzk mda oi`y dl miweca
y `ed oicd ,mzkúBìúì äìBëé íà,uegan mzkd `ay xnele ¦§¨¦§

äìBzdxedhe dfaeléôàåmzkd `vnp m`,ïBzçzam` la`ïéà ¨©£¦©©§¥
úBìúì äìBëéuegan `ayeléôàå ,äìBz dðéàmzkd `vnp m` §¨¦§¥¨¨©£¦

ad welgïBéìò.d`nh ¨¤§
mcd `ay zelzl dlekiy exn` ote` dfi`a zyxtn `xnbd

:ueganíéçaè ìL ÷eLa äøáò ,ãöékendadn mc my yiyz ¥©¨§¨§¤©¨¦
,myn mcd ribdy zelzl xyt`e zehgypdeléôà äìBzm` ¨£¦

mzkd `vnpïBzçza,dxedheíéçaè ìL ÷eLa äøáò àìd`vne ©©§Ÿ¨§¨§¤©¨¦
,dwelg lr mcóàmzkd `vnp m`äìBz dðéà ïBéìòa.d`nhe ©¨¤§¥¨¨

äðùî
`ivedl dxewn gztpy yibxzy cr d`nh dy`d oi` dxezd on
e` dcbaa e`vnpy minzk lr s` d`neh minkg exfbe ,mc
zelzl dleki m`y minkg elwdy `l` ,dyibxdy `la dxyaa
.opaxcn s` d`nh dpi`e ea dlez xg` mewnn ribd mcdy
xg` mewnn ribd mzkdy milez mipte` el`a zx`an epzpyn

.dxedhe
mda exingd `l minkg zxifb md minzky oeik :dpynd zx`an

,jk lkúBìúì äìBëé àéäL øác ìëa äìBúå.mcd ribd epnny §¨§¨¨¨¤¦§¨¦§
,cvikóBòå äiç äîäa äèçLe` ,dwelg lr mc d`vn jk xg`e ¨£¨§¥¨©¨¨

ä÷qòúðdiciaíéîúëa,dwelg lr mc d`vne ,mirav ipin ly ¦§©§¨¦§¨¦
ïäa ïé÷eñòä ãöa äáLiL Bàixd ,dwelg lr mc d`vne minzka ¤¨§¨§©¨£¦¨¤

.dxedhe el` lka mcd z` dlez efî äâøäúìBëàyiy dpik ± ¨§¨©£¤
,mc dada äìBz Bæ éøä.mcd ribd dpnny £¥¨¨
änk ãò`id eze`y mzkd lceb didiäìBz,zlek`naàðéðç éaø ©©¨¨©¦£¦¨

å ,ìBt ìL ñéøâk ãò øîBà ñBðâéèðà ïada dlezàlL ét ìò óà ¤©§¦§¥©¦§¦¤§©©¦¤Ÿ
äâøä.drci `le dbxd `ny ,zlek`n ¨§¨

åokdìòáa Bà dðáa äìBzdlekiy mteba dkn mdl yi m` §¨¦§¨§©§¨
.mc `ivedl

eäkî da Lé íàdyaiòìbäì äìBëé àéäåglglzdl -àéöBäìe ¦¤¨©¨§¦§¨§¦¨©§¦
äìBz Bæ éøä ,íc.dkn dze`a ¨£¥¨

:rlbdl dlekid dkn oipra dyrn d`ian dpyndäMàa äNòî©£¤§¦¨
ànL dì øîà ,íúk éúéàø Bì äøîà ,àáé÷ò éaø éðôì úàaL úçà©©¤¨¦§¥©¦£¦¨¨§¨¨¦¦¤¤¨©¨¤¨

éa äúéä äkîC,mc dpnn `viy da zelzl xyt`y,ïä Bì äøîà ©¨¨§¨¦¨§¨¥
dkn il dzidäúéçå,mexw dzlrde d`txzp ±ànL dì øîà §¨§¨¨©¨¤¨

äìBëédkndàáé÷ò éaø døäèå ,ïä Bì äøîà ,íc àéöBäìe òìbäì §¨§¦¨©§¦¨¨§¨¥§¦£¨©¦£¦¨
.ef dilz ici lr

äàøz` `aiwr iax,äæa äæ ïéìkzñî åéãéîìzj`id midnz eidy ¨¨©§¦¨¦§©§¦¤¨¤
lk lwid,dxez oicn d`neh yyga jkäL÷ øácä äî íäì øîà̈©¨¤¨©¨¨¨¤

øácä íéîëç eøîà àlL ,íëéðéòaick d`nh mzk d`exdy §¥¥¤¤Ÿ¨§£¨¦©¨¨

øéîçäì,dxezd on d`nhy yexcleì÷äì àlàdpi`y cnlle §©§¦¤¨§¨¥
ef d`neha minkg eliwd jkitle ,opaxcn `l` dxez oicn d`nh
oicn d`nh dpi` mzk d`exde .zelzl dlekiy xac lka zelzl

dxezøîàpL(hi eh `xwie)dáæ äéäé íc äáæ äéäú ék äMàå ¤¤¡©§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨
,døNáa,eyxce.íúk àìå íc ¦§¨¨¨§Ÿ¤¤

:sqep dilz oic d`ian dpyndãòdnvr z` ea dwcay oicq - ¥
,iwp mewna ezgipde ,`l e` mc ea yi m` ze`xl ea dlkzqp `le

oebke,økä úçz ïeúð àeäLea dlkzqp onf xg`leåéìò àöîðå ¤¨©©©©§¦§¨¨¨
,ícmcd d`xn did m`,øBäè ,ìBâòekxc cr gepiwa `ad mcy ¨¨¨

mcd `vnp m`e .dwica mc df oi` lebr `edy oeike jeyn zeidl
`edyk.÷Bãö éaøa øæòéìà éaø éøác .àîè ,CeLî̈¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦¨

àøîâ
`xnbd .'eke 'zelzl dleki `idy xac lka dleze' ,dpyna epipy

:xdhdle mda zelzl dy`d dlekiy zetqep zeilz d`ianàðéðz§¦¨
ïðaø eðúc àäì`ziixaa xn`py enk epzpyna epipy -`ztqez) §¨§¨©¨¨

,(`"id e"tøBìé÷a øéàî éaø äìúå äNòîminyy mec` xac oin ± ©£¤§¨¨©¦¥¦§¦
ea dwqrzpy itle ,oird lr eze` migxnne ,oirl zyeagz eze`

,ea dlz ok iptlåok.äî÷L óøNa äìz éaø §©¦¨¨¦§©¦§¨
:dpyna epipyäáLiL Bà'`xnbd .'minzka miweqrd cva ¤¨§¨

`ny wtqd zngn zelzl eliwd minkg mipte` el`a zx`an
:`xnbd zwiicn .dtebn epi` mzkdäáLéminzka miweqrd cva ¨§¨

ïéàm` la` ,mda zelzl dleki df ote`a ±àìm` zrcei,äáLé ¦Ÿ¨§¨
àìdklklzpe minzka miwqrznd cva dayi `ny xnel milez Ÿ

.mdnïðaø eðúc àäì àðéðzxn`py enk epzpyna epipy - §¦¨§¨§¨©¨¨
m` ,dwelg lr mzk d`vny dy` ,(`"id e"t `ztqez) `ziixaa

,íéçaè ìL ÷eLa äøáòdf ote`ayäéìò æzéð ÷ôñ,uegan mc ¨§¨§¤©¨¦¨¥¦©¨¤¨
äéìò æzéð àì ÷ôñ,dtebn `a `vnpy mzkde uegan mcäìBz ¨¥Ÿ¦©¨¤¨¨

m`e .dxedhe uegan ribd mcdyäøáò ÷ôñmigah ly weya ¨¥¨§¨
.äàîè ,äøáò àì ÷ôñ̈¥Ÿ¨§¨§¥¨

:dpyna epipyúìBëàî äâøä'iax ,dlez dnk cr ,da dlez ef ixd ¨§¨©£¤
`ly it lr s`e let ly qixbk cr xne` qepbihp` oa `pipg
`xnbd zwiicn dligze ,ewlgp dna yxtl d`a `xnbd .'dbxd

:`nw `pz ixacaïéà äâøä,zlek`na zelzl dleki dbxd m` ± ¨§¨¦
m` la`àì ,äâøä àìdzid `ny xnele zelzl dleki dpi` - Ÿ¨§¨Ÿ

:`xnbd zxxan .`a `ed zlek`ndne mzkd mewna zlek`n
épî ïéúéðúî:`xnbd zx`an .mxn` in el` epzpyn ixac ±ïaø ©§¦¦©¦©¨

àéðúc ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL,(b"d f"t `ztqez) `ziixaaäâøä ¦§¤©§¦¥¦§©§¨¨§¨
zlek`näìBz,daïa ïBòîL ïaø éøác ,äìBz dðéà äâøä àì ¨Ÿ¨§¨¥¨¨¦§¥©¨¦§¤

.äìBz Ck ïéáe Ck ïéa íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb©§¦¥©£¨¦§¦¥¨¥¨¨
:ezhiy lre minkg zhiy lr dnz l`ilnb oa oerny oaxïaø øîà̈©©¨

õ÷ ïéà éøáãì ìàéìîb ïa ïBòîLzlek`na milez oi`y ixac itl ± ¦§¤©§¦¥¦§¨©¥¥
m`e ,mdixacl biiq minkg epzp `ly `vnp ,dbxd ok m` `l`

.d`nh lcxg lcebk mc ztih dilr `vnp elit` dbxd `léøáãìe§¦§¥
éøáçminkg -óBñ ïéàdbxd `ly s` ixdy ,lwdl milez cinz - £¥©¥

elit`e ,zelzle lwdl mdixacl xeriy epzp `le ,dlez zlek`n
xeriyk lecb mzka.dxedhe dlez xzei e` rlq

:ezdinz z` l`ilnb oa oerny oax x`anõ÷ ïéà éøáãìmeyn ¦§¨©¥¥
`vnp ,da dlez dpi` zlek`n dbxd `ly dy` m`yEì ïéàL¤¥§

,dìòáì äøBähL äMàitlänk da ïéàL ähîe ähî ìk Eì ïéàL ¦¨¤§¨§©§¨¤¥§¨¦¨¦¨¤¥¨©¨
,úìBëàî íc étéèdidz zlek`n dbxdy zrcei dpi`y dy` lke ¦¥©©£¤

e .ozngn dlral d`nhdðéàL äMà Eì ïéàL ,óBñ ïéà éøáç éøáãì§¦§¥£¥©¥¤¥§¦¨¤¥¨
,dìòáì äøBäèitlíc étéè änk Ba ïéàL ïéãñå ïéãñ ìk Eì ïéàL §¨§©§¨¤¥§¨¨¦§¨¦¤¥©¨¦¥¨

.zlek`na oze` dlzz zlek`n dbxd `ly s` ,dy` lke ,zecip
:xn`e l`ilnb oa oerny oax ea xfg ef diyew zngneïéàøð ìáà£¨¦§¦

änk ãò øîBà äéäL ,íäéøácîe éøácî ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¤©§¦§¦§¨©¦¦§¥¤¤¨¨¥©©¨
äìBz àéä,dtebn mca `le zlek`n mca d`vny mcd z`ãò ¦¨©

.íéãBî eðà åéøáãìå ,ìBt ìL ñéøâk¦§¦¤§¦§¨¨¨¦
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המשך בעמוד רסב



xcde"רנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc dcp(ycew zay meil)

ähîì íéîã étéè äéìò eéämiphw -äìòîì íéîã étéèå,milecb ± ¨¨¤¨¦¥¨¦§©¨§¦¥¨¦§©§¨
ïBéìòa äìBzzelecbd zetihd z` dlez ±ãòxeriyñéøbk ¨¨¤§©©§¦

,`xnbd dgiken .dlez dpi` el`n zelecb zetih la` ,zlek`na
ähîlî ñéøbk åàì éàî`cqg axk o`kn gikedl oi` m`d - ©¨©§¦¦§©¨

.dxedhe qixbn zegtk epic qixbk mzky
:`xnbd dgecäìòîìî ñéøbk ,àì`vnp m`y yxtl xyt` ± Ÿ©§¦¦§©§¨

.`ped axk ,ea milez oi`e qixbn lecb mzk `vnpk epic qixbk
:cere qixba lwdl xyt`y ote` yi m` zwelgn d`ian `xnbd

äéìò àöîð ,øîzéàexeriyy mzke ,ãBòå ñéøbkly mewnaBúBà ¦§©¦§¨¨¤¨©§¦¨
ãBòåqixbd xeriy lr sqepdúìBëàî Ba äôeöøz`vnp ± ¨§¨©£¤

,dbexd zlek`n.äøBäè øîBà éàpé éaø ,äàîè øîBà àðéðç éaø©¦£¦¨¥§¥¨©¦©©¥§¨
:zwelgnd z` `xnbd zyxtnàéìz ék ,äàîè øîBà àðéðç éaø©¦£¦¨¥§¥¨¦¨§¨
àéìz àì ãBòå ñéøâëa ,ñéøbëazlek`na zelzl minkg epwiz ± §©§¦§¦§¦¨Ÿ¨§¨

.epwiz `l df xeriyn xzeia la` ,qixb xeriya mzkéàpé éaø©¦©©
,äøBäè øîBàokyéléî éðä`ed `nh qixbkn xzei mzky df oic ± ¥§¨¨¥¦¥

úìBëàî Ba äôeöøc àëéä ìáà ,úìBëàî Ba äôeöø àìc àëéä¥¨§Ÿ§¨©£¤£¨¥¨¦§¨©£¤
àeä úìBëàî íã ãBòå éàäc àúléî àçëBîz`vnpy okid ± §¨¦§¨§©¨©©£¤

`ed qixb lr sqepd xeriydy gken mzkd mr zlek`n
,ef zlek`nndéì Ltxeriy my xzep ±,ñéøbkeàîìòác ïåék ©¥©§¦¥¨¦§¨§¨

àéìz,zlek`na dlez qixb xeriya mzk d`vny okid ±àëä ¨§¨¨¨
àéìz énð,ea dtevx zlek`ne cere qixbk d`vny o`k s` ± ©¦¨§¨

.[dxedhe zxg` zlek`na qixb xeriy dlez
:cere qixb ea yiy ote` cera zwtzqn `xnbdéòawtzqd ±éaø ¨¥©¦

a ä÷qòúð äéîøéxeriya mec` rava e` mcñéøbk,oebk ¦§§¨¦§©§¨§©§¦
,xeliwa e` xetva dwqrzpyäéìò àöîðåmzkaxeriyñéøâk §¦§¨¨¤¨§¦§¦

,eäî ,ãBòåx`ypy `vnpe dwqrzpy dna qixb milez m`d ¨©
oeik `ny e` ,zlek`na dleze qixbkn zegt `edy xeriy
milez `l ea dwqrzpy xacdn lecb xzei mzk dilr `vnpy
eze` milez oi` qixbkn xzei mzkdy oeike ,dwqrzpy dna

.d`nhe zlek`na
cere qixbk d`vny ote`l dnec epi` df wtqy `xnbd zyxtne
lkl wtzqdl yie ,mi`xen`d dfa ewlgpy dtevx zlek`ne

:zehiydéàpé éaøì éòaz àðéðç éaøì éòazoia wtzqdl jl yi ± ¦¨¥§©¦£¦¨¦¨¥§©¦©©
,i`pi iax zrcl oiae `pipg iax zrclïàk ãò ,àðéðç éaøì éòaz¦¨¥§©¦£¦¨©¨

íúä àðéðç éaø øîà÷ àìcere qixbk `vnpy ote`a `weec `ny ± Ÿ¨¨©©¦£¦¨¨¨
y `pipg iax xn` dtevx zlek`neàlà ,äàîèmeynàìã §¥¨¤¨§Ÿ

ä÷qòúðjenq ef zelek`n izy etvxpy xnel xazqn `le ,mca ¦§©§¨
,zlek`na cered z` milez oi` okle ,eflä÷qòúðc àëä ìáà£¨¨¨§¦§©§¨

àéìzqixb dlez `ny mec` rava e` mca dwqrzpy o`k la` ± ¨§¨
.zlek`na xzend z`e dwqrzpy dnaàîìc Bàyi oke ± ¦§¨

wtzqdløîàc éàpé éaøì eléôàzlek`ne cere qixbk `vnp £¦§©¦©©§¨©
dtevxéléî éðä ,äøBäè`ed df oic ±úìBëàî Ba äôeöøc àëéä± §¨¨¥¦¥¥¨¦§¨©£¤

mc `ed qixbn xzeidy epl recie ,zlek`n my ep`vny okid
piptl oi`e zlek`n,qixb xeriya `l` wtq eïéàc àëä ìáà£¨¨¨§¥

àéìz àì úìBëàî Ba äôeöøoi` ,zlek`n ep`vn `ly o`k la` ± §¨©£¤Ÿ¨§¨
.milez oi` qixbkn xzei `vnpy lke ,ea zelzl epiptl xac epl

:dlez dpi`y di`x `xnbd d`ianòîL àz`ziixaa epipy ¨§©
(`"id e"t `ztqez)a ä÷qòúðrava e` mcda äìBz ïéà ,íBãà ¦§©§¨§¨¥¨¨

ed`xny mzk.øBçLdwqrzpaxeriya rava e` mcïéà ,èòeî ¨§¨¥
Ba äìBzxeriya mzkäaeøî:`xnbd zxxan .dwqrzpy dnn ¨§¤
éîc éëéä,xaecn dna ,epipyy daexne hren ±àðåeb éàä ék åàì ¥¦¨¥¨¦©©§¨

`ziixaa xn`p df lre ,qixbkn xzei d`vne qixbka dwqrzpy
.milez oi`y

:`xnbd dgec,àìmd ,epipyy daexne hrenä÷qòúðc ïBâk Ÿ§§¦§©§¨
,ãBòå ïéñéøâ éðL äéìò àöîðå ñéøbëamiqixb ipy milez oi`y §©§¦§¦§¨¨¤¨§¥§¦¦¨

.cg` qixba
:`xnbd ddnzàøîéîì éàî éëä éà,xaca yecigd dn jk m` ± ¦¨¦©§¥§¨

zayiin .xzei `le ,qixbk cr dlezy (:gp lirl) epipy xak ixd
:`xnbdàîéúc eäîipy d`vny df ote`a mby xn`z `ny ± ©§¥¨

y meyn ,dxedh `id cere miqixb,éòöî éa éãL øBtö ñéøâk ìB÷L§¦§¦¦§¦¥¦§¥
àøeòéL àkéì àëä ìéæ àøeòéL àkéì àëä ìéæmcdy dlzp ± ¦¨¨¥¨¦¨¦¨¨¥¨¦¨

bdy qixbk xeriyadicba lr fzip da dwqrzpy xetvdn ri
minzk ipy ex`yp xetvd mc iciv ipyny `vnpe ,mzkd rvn`a

,dxedhe zlek`na cg` lk mileze ,qixb xeriykn mizegtà÷̈
ïì òîLîrvn`a `vnp xetvdn ribdy mcdy milez `ly ©§©¨

.d`nhe ,mzkd
:xg` rava cg` rav ziilz oica dpc `xnbdàáø øîàdy` ¨©¨¨

yãçà ïéî äéìò àöîðxeliw oebk ,mcl dnecd mzk ly cg` beq ± ¦§¨¨¤¨¦¤¨
,sxy e`ïéðéî änk Ba äìBzminec mpi`y mixg` minzk mb ± ¨©¨¦¦

uegan oey`xd mzkd ribdy myky ,oey`xd mzkl mzi`xna
.uegan minzkd x`y e`a jk

:`ziixan `ax lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥
,(`"id e"t `ztqez),øBçL Ba äìBz ïéà íBãàa ä÷qòúði`y ixd ¦§©§¨§¨¥¨¨

zvxzn .`ax ixack `lye ,xg` rava cg` rav zelzl xyt`
:`xnbdéðàL ä÷qòúðefn minzka dwqrzpyk oicd dpey ± ¦§©§¨¨¦

mzk dilr `vnpe cg` rava dwqrzp m`y ,llk dwqrzp `ly
dy` la` .d`nhe dtebn `ay milez ea dwqrzp `ly mec`
,mzkdn ueg xg` rav dilr d`vne minzka llk dwqrzp `ly
jk ,dzricia `ly uegan ribd df ravy myky xnel xyt`

.uegna df mzk ribd
:xg` ote`a `ax ixac z` d`ian `xnbd,àáø øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©¨¨

ïéîa ä÷qòúðrava xg` mzka e` mca ±änk Ba äìBz ,ãçà ¦§©§¨§¦¤¨¨©¨
ïéðéî`vny mixg` minzk ±dwqrzpy ravd eze`a mpi`y s` d ¦¦
.ea

:`xnbd dywn,øBçL Ba äìBz ïéà íBãàa ä÷qòúð ,éáéúéîixd ¥¦¥¦§©§¨§¨¥¨¨
:`xnbd zvxzn .xg` rava cg` rav milez oi`yàáø øîà÷ ék¦¨¨©¨¨

ote`a `weec df xg` rava cg` rav milezyä÷qòúàc§¦§©§¨
àîc éðéî änk äa úéàc úìBâðøúayiy ,zlebpxza dwqrzdy ± §©§§¤§¦¨©¨¦¥§¨

ea dlez dpi` cg` rava dwqrzpa la` ,mirav ipin dnk da
.mixg` mirav
:dpyna epipy,['åëå] äMàa äNòîdlekid dkn da dzidy ©£¤§¦¨

minkg exn` `ly ,`aiwr iax dxdihe ,mc `ivedle rlbdl
didz ik dy`e' (hi eh `xwie) xn`py lwdl `l` xingdl xacd

.mzk `le 'mc' ,eyxce ,'dxyaa daef didi mc daf
:`aiwr iax ixac lr dywn `xnbdúà íéîëç eøîà àì àéðúäå§¨©§¨Ÿ¨§£¨¦¤

øácädxn`p `l minzk zpwz xwir ±,øéîçäì àlà ì÷äìony ©¨¨§¨¥¤¨§©§¦
mb exfbe minkg etiqede dybxda `l` d`nh dy`d oi` dxezd
dnl minzka exingd minkgy oeike ,dybxd `ll mc z`ivn lr

.[dkna zelzl `aiwr iax mda lwid
:`ziixal `aiwr iax ixac oia dxizq oi`y zayiin `xnbdøîà̈©

,àðéáødf oiprae ,minzk zxifb xwira zwqer `ziixadì÷äì àì ©¦¨Ÿ§¨¥
äøBú éøác ìò øéîçäì àlà äøBú éøác ìòexingdy ,exn` ©¦§¥¨¤¨§©§¦©¦§¥¨

`ly ick ,dyibxd `le mc d`vny dy`a mb `nhl minkg
,dxezd on dxeq`d dxenb dcpa lwdl e`eaiïðaøc ïîöò íéîúëe§¨¦©§¨§©¨¨

lwdl xyt` minkg zpwzn mi`nhn minzky oeik la` -
`l ,`aiwr iax zpeek efe .ea zelzl dlekiy xac lka zelzle
`l` ,dnecke dkna zelzl `le xingdl xacd minkg exn`

.zelzl xyt`y dna mileze ,lwdl
:dpyna epipyãòdnvr z` ea zwceay cbad ±ïeúð àeäLzgz ¥¤¨

xfril` iax ixac ,`nh jeyn ,xedh lebr ,mc eilr `vnpe xkd
xfril` iax ixac lr miwleg yi m` zwtzqn `xnbd .wecv iaxa

:wecv iaxaéaøa øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìt éî ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§¦¦©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤§©¦
÷Bãö,wecv iaxa xfril` iax ixac lr miwleg minkg m`d ± ¨

cr `nh epi`y mzkk epic crd lr `vnpd jeyn mc mdixacle
,qixbk ea didiy,àì Bà`nh crd lr `vnpd mc mdixacl s`e Ÿ

.qixbn zegta elit`
:wtqd heytl di`x `xnbd d`ianòîL àzdi`x rnye `a - ¨§©

,`ziixan wtqd heytlíúk`edy ezxev m` ,dicba lr `vnpy ¤¤
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רנט oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtdcip
äèîì íéîã éôéè.miphw ,xnelk Ðäìòîì.milecb Ðäèîìî ñéøâë,qixbkn zegta Ð

.opilzeãåòå ñéøâë äéìò àöîð.lwinc ,`cqg axk `zkldc Ðàîìòáã ïåéë`kid Ð

.`pixg` zlek`na qixb i`d `ilz inp `zyd ,zlek`na qixbk `ilz Ð cere `kilc

ñéøâëá ä÷ñòúð.xeliw e` xetv mc Ðàéìú ä÷ñòúðã àëä ìáà,xetv mca qixbk Ð

.ded zlek`n mc Ð cereàøîéîì éàî`d Ð

dil yt izk` ,xetva qixbk `ilz elit`

!cere qixbñéøâë ìå÷ù àîéúã åäîmc Ð

.irvn ia icye xetvãçà ïéî äéìò àöîðÐ

,sxy e` xeliw oebk ,mzkl dnecd xacn

oi` elit` Ð mzk dwelg lr d`vn jk xg`e

.ea dlez ,oind eze`l dnec ezi`xnä÷ñòúð
éðàùikid Ð mec` oina dwqrzpc oeikc Ð

xegy mzk dia opilz?oin dilr `vnp la`

ik :opixn`c ,xegy mzk da dlez Ð mec`

ikd Ð drci `lca ,oin i`d dilr ozipc ikid

.drci `le ,`pixg` `pin dlr ded inpàì
äøåú éøáã ìò ì÷äìopax xefbc i`d Ð

`ly ,dxez ixac lr xingdl Ð minzka

Ð onvr minzk edine .dxenb dcpa lwdl

.icin lka opilze ,`lewl oda opilf`e ,opaxc

óøèöî êåøà íúë.cere qixbkl Ðêåùî
àîè åäã ìëdtebn jeyn :xn`c oeikc Ð

elit` Ð `nrh `ilz dkiynae ,iz`

.`nh lcxgkaíìåòìxfril` 'xl elit` Ð

.sexiv iraøæòéìà 'ø øîà éëåi`ce jeyn Ð

.`z` dtebnãòá.ea zwceay Ðíúëá ìáà
.opira cere qixbk Ð dwelg lry Ð
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åéä:qxhpewd yexit Ð qixbk cr oeilra opilz dlrnl minc itihe dhnl minc itih da

cr" ,zlek`n mca lecbd Ð "oeilra opilz" ,milecb Ð "dlrnl" ,miphw Ð "dhnl"

.qixbkn xzeia Ð "dlrnlk ,`l" .qixbkn zegta Ð "dhnlk qixbk cr e`l i`n ,qixbk

ikid :cere ?"miphw"e "milecb" hwpnl dil ded ,"dhnl"e "dlrnl" hwp i`n` :dniz edfe

?oizipznn dinle` i`n ,dhnlk dil rnyn

,"dhnlk"e "dlrnlk" hwpnl dil ded `lc :cere

xzei"e "qixbkn zegtk" xninl dil dedc

ikdc il d`xpe !`kd cr hwpc `pyil ,"qixbkn

Ð "dlrnl" ,xebgd on dhnl Ð "dhnl" :eyexit

eze` Ð "oeilra dlez" .xebgd on dlrnl

oeilry enk `nyc ,oeilra dlzp dhnly

qixbk cere .iz` `nlrn inp oezgz ,iz` `nlrn

cr"c Ð "dhnl qixbk e`l i`n" :xn`we ea dlzp

dlez Ð qixbk cr oezgzdy ixiin ,ipzwc "qixbk

llkn .oezgzd `a oeilrd `ay mewnny ,oeilra

mca opilz `le ,dil opinhn Ð oeilr e`l i`c

:ipyne !qixbkn xzeik qixbk ,`nl` .zlek`n

oezgz dlez ,xnelk Ð "dlrnle qixbk ,`l"

dhnl dlrnlne ,qixbk cr oeilrdyk oeilra

,oiqixb ipy e` oiqixb dyly oeilrdyk ,aiygw

mca oeilr oilez ep` oi` f`y Ð qixbk cr

.oezgzd ea dlzp f` ,iz` `nlrn `l` zlek`n

did m` la` .qixbkn xzei oezgzyk ixiine

oi`y ,xedh oezgzd didi `l f` ,qixbk oeilrd

oeilrd ixdy ,`nlrn da mc `z`c xacl milbx

.zlek`n mca ezelzl yi

ä÷ñòúðcere qixbk dilr d`vne qixbka

oicd `ed :wgvi epiax xne` Ð

,cere qixbk dilr `vnpe qixbkn zegta dwqrzp

dil `hiyt `dac xnel oi`c .ef `ira llkac

hiyt ik ,ok m`cÐ i`pi iaxl elit` dlez dpi`c

dwqrzpya dnwel ,`peb i`dka e`l i`n onwl

`l` !dlez dpi`c dil `hiytc qixbkn zegta

.ira oipr lka i`ceàöîðÐ cg` oin dilr

sxy oebk ,mzkl dnecd xacn :qxhpewd yexit

ea dlez Ð `z` `nlrn i`ce ,`dc .xeliw e`

epiaxe .`id mc m` zxkn dpi`e ,minzk ipin dnk

Ð "cg` oin" ,d`vny Ð "`vnp" :yxtn wgvi

Ð "mipin dnk ea dlez" ,xebgd on dlrnl

i`ce oeilrdy enky meyn .xebgd on dhnly

.`z` `nlrnc oezgza xn`p jk ,`z` `nlrn
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`oifgeרס mipya cenr hp sc ± oey`x wxtdcip
äðùîúãîåò íà ,äùàä.`xnba yxtn Ðïäéëøö.milbx in Ðøäèî éñåé éáø

on `a wtq :wtq cg `l` `kilc ,xdhn `zcixb dy`a elit` `dc Ð

:opikxt `xnbae .ez` yi`n `nlcc ,`kd oky lke .milbx in mewnn `a wtq ,xewnd

`irain iwtq ixza ,xdhn wtq cga `zyd?àøîâú÷ðæîáwtpc oeikc .zgNwn Ð§©©©

in xecd `le ,`wigc `l ,`gxe` ik geliwa

in mr z`vl xewn mc jxc oi`e ,xewnl milbx

dytp` dnwe`c icii` ,zzzey la` .milbx

la` .zcner eli`k ,xecd :xninl `ki`e ,`ed

.wpfl dl xyt` i` ,zcnerú÷ðæîinp idp Ð

in icdac ol `nil o`n edin ,xewnl xecd `lc

,`ed xewnn e`l i`ce :`nipc ,`z` milbx

milbx in mewnn `l` ,milbx in icda `z`cn

da yi dkneàéî åîúã øúá àîìã ?`z` Ð

.milbx in zngn `le ,xewnn mcäéì éøåà ïëå
àì÷ì.xacl jxvedy mc` my Ðäùàå ùéà

øéàî éáø äá øîà éàî ïéãîåò`nhnc Ð

:lwdl `wtq wtq `ki` `kd ,zcner dy`a

xnel ivnz m` elit`e ,iz` yi`n `nlc

milbx in xecd `l `nlc Ð `z` dpinc

.`a dkn mewnne ,xewnlàéä àéäikid ik Ð

inp ikd ,dcegl dy`a xi`n iax `nhnc

.oicner dy`e yi`a `nhnàéòáéî à÷ôñ ãçá
,`yixa xi`n iax ibeltl dil dnle Ð

,"`nhn xi`n iax" `tiqa opireny`l

.ediiexz ernzyilcãáòéãdwqrzpy oebk Ð

l`" dl oixne` Ð dlgzkl la` ,zexdha

."wqrzzïì òîùî÷`lc `zxizi dpynn Ð

.xn`w dlgzkl elit`c ,jixhv`äùàÐ

.ltqa mc `vnpe ,dikxv dyere zayei dcegl

ïåòîù éáø øîà éì äîxn` ik :opixn` in Ð

elit` ,zcnerc oeikc .zcnera Ð oerny iax

iax xn`c oeikc ,`nhn Ð dcda yi` `ki`

wtq o`k oi` Ð dy`d on minc zwfg :oerny

milbx in mewnn i`ce Ð zayei la` .`wtq

.dkna dleze ,`z`éì äî ïéáùåé äùàå ùéà
ïåòîù éáø øîàoizipzn xn` ik :opixn` in Ð

ixza elit`c ,zcner dil `nil`e ,oicnera Ð

Ð oerny iax `nhnc inp `ziixae .`nhn iwtq

,`kd la` .dcda yi` `kilc meyn ,zayeia

.`l Ð dcda yi`e zayei ,`lewl izxzcàú
òîù`wtqn `l `nl` ,"dwfg" opipzwcn Ð

.llk yi`a mcäðùîä÷åìç äìéàùä
äãðì åà úéøëðì,`id dzyal jk xg`e Ð

.mzk dilr d`vneäá äìåú åæ éøä.dxedhe Ð

zixkpe .icin dl dlwlwn `l ,`id dcpc oeikc

dxedh zil`xyi la` .da `ilze ,d`nh inp

jk xg`e ,dxedh dzxiagn welg dl`yy

ipzwck ,ze`nh odizy Ð dzxiag dzyal

Ð da `ilz i`c oeikc .'ek "miyp yly"

ith jdl dl dlwlwnc zifg i`n ,dl dlwlwn

jdnïáà ìù ?lqtqe ,d`neh lawn epi`y Ð

afd ayena `nhil ie`xc ,ur lya Ð `yixc

.dcpdeíéîúë ìá÷î ïéàlr exfb `l ,xnelk Ð

.`xnba yxtn dingp iaxc `nrh .minzk

àøîâ

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

.äùàäyixa i"yx yxit Ð mc izii`e xewnl milbx in xecd xn`c zcner `py i`n

Ð xevrl dlki `le ,dpizyd cnernc ,`nlr dl wigcc icii`c :lirlc oiwxit

`zrc `wlqc .xewnl milbx in xecd :`nil ,inp zayei .mc izii`e ,xewnl milbx in xecd

ik witpc oeik ,zglwn Ð zwpfna :ipyne .`nlr dl wigc inp `zydc ,zzzeya `zyd

milbx in xecd `le ,dl wigc `l Ð digxe`

.milbx in mr z`vl xewn mcl jxc oi`c ,xewnl

`ki` Ð dytp` dnwenc icii` ,zzzey la`

i` ,zcner la` .zcner eli`k ,xecd :xninl

xecd `lc idp ,inp zwpfn :jixte .wpfl dl xyt`

,`z` milbx in icdac ol `nil o`n edin ,xewnl

ez`c oeik ,`z`c `ed xewnn e`l i`ce :`nipc

dkne e`a milbx in mewnn `l` ,milbx in icda

,xewnn mc `z` `in enzc xza `nlc .da yi

dn lr dywe .i"yx oeyl o`k cr ?milbx inn `le

,ok m` Ð wpfl dl xyt` i` zcnerc yxity

,zayei `l` ipzil `l ?zcner llk hwp i`n`

yexit ayiil yie !zzzeyl zwpfn oia beltile

dil `wiqtc meyn ,zcner hwpc :qxhpewd

hwp iqei iax meyn :inp i` .`id zzzey mlerlc

Ð gztp dngx oi`y ,zcnera elit`c ,dl

dl xyt` xity zcnerc :xnel yi cere .xdhn

lka ixii` oizipznc xeaq did dywnde .wpfl

i`n :jixt ikdle ,wepfa oia dzizya oia ,oipr

oi`c `zerix `cg meyn ,d`nhc zcner `py

inp zayei Ð zwpfnc ab lr s` ,gztp dngx

ixii` dlekc :ipyne !zzzeyc `kid ,d`nh `dz

,dteb zayeia biltn `lc `de .zwpfna `weec

irac meyn Ð zzzeya d`nhc ipzile

.zwpfn elit` ,`id d`nh zcnerc opireny`l

oizipzn ixii`c xaq dywndc :xnel yi cere

,dxedh zcner elit` ,zwpfnac .zzzeya

:jixt ikdle .zwpfne li`ed ,xecd xninl `kilc

.`zerixl `cg `ki`e ,zzzeyc oeik ,zayei

zcner ikd elit`e ,zwpfna ixii`c :ipyne

izxz opirae ,'ek xecd xninl `ki`c ,d`nh

.`zeaihl

àîìãelit` :yexit Ð `in enzc xza

wpfln dgipdy xza `nlc ,zwpfna

yexit lr la` .mc iz`e xewnl xecd ,zzzeye

mc `z` milbx in elky xg`lc yxitc qxhpewd

inp ,zwpfny drya ,ok m`c :dyw ,`gxe` ik

`idy dy` x`yk ,ekxck mc `a `nlic :jextl

mcew i`fg `lcn ,dil `hiyt i`ce `l` ?d`ex

e`l mcd ok m` ,jk xg` e` dikxv ziiyr

xewnl exfgy milbx in ici lr `l` ,`z` `linn

`al mcl xyt` i` ,wepif zrya `nye .mc `z`e

.mc ly oiirnd mzqp wepifd zngny ,ekxck

ïëå`lwc d`xp Ð `lwl `a` iax dil ixe`

el dnc ,"`lewl" opiqxb `l la` .mkg my

.exikfdl

`lcnm`e Ð oixdhn iqei iaxe xi`n iax xn`w

xi`n iax" xn`w `lcn ,daxc` :xn`z

xi`n iaxy dpin rny "oi`nhn oerny iaxe

`dc ,ikd ipzinl ivn ded `lc :xnel yie !xdhn

onwl wiqn `dne ,dy`d on minc zwfgc wiqn

,miayei dy`e yi`a elit` `nhn oerny iaxc

.zayei dy`a elit` xdhn xi`n iaxe
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc dcp(ycew zay meil)

äùåò àéäù äùàä ¯ éòéùú ÷øô
.zezqe ipica wqer eteqae ,minzk ipica weqrl jiynn df wxt
d`exy dy`a wqer oey`xd wlgd .miwlg dyely ekeza lleke

mcwlgd .`l m` xewnd on `a m` zrcei dpi`y `l` dtebn
eze` zelzl dleki ote` dfi`a ,mzk d`vny dy`a wqer ipyd
zraew dy` ji` ,zezqe ipica wqer iyilyd wlgd .dzxaga

.ezxwer ji`e zqe

äðùî
m`d ,mc mda d`vne milbx in dlihdy dy`a dpc epzpyn
e` ,df mc meyn z`nhpe xewnd on `a df mcy yeygl jixv
zngn dilbx in z`ivi liayn `a df mc `l` ,jkl yeygl oi`y

:dxedhe my dl yiy dkn
äéëøö äNBò àéäL äMàä,milbx in dlihd -íc äúàøåjeza ¨¦¨¤¦¨§¨¤¨§¨£¨¨

,ltqdúãîBò íà ,øîBà øéàî éaø,dcinra dikxv dzyr - ©¦¥¦¥¦¤¤
äàîè,xewnd on `a mcdy xnel yi ikúáLBé íàådzyr - §¥¨§¦¤¤

,daiyia dikxväøBäè,xewnd on `a mcdy yeygl oi` ik §¨
.zayeil zcner oia weligd x`azi `xnbaeCk ïéa øîBà éñBé éaø©¦¥¥¥¨

Ck ïéáe,dcinra dikxv dzyr elit`äøBäèyeygl oi` ik ¥¨§¨
.xewnd on `a mcdy

:sqep oic d`ian dpyndå Léàïäéëøö eNòL äMàin elihd - ¦§¦¨¤¨¨§¥¤
milbxíénä ìò íc àöîðå ìôqä CBúìm`d ,wtq sqep df ote`ae §©¥¤§¦§¨¨©©©¦

,yi`d on e` dy`d on `a mcd,øäèî éñBé éaøxdhn ixdy ©¦¥§©¥
m` cg` wtq `l` my oi`y dcal dikxv dzyry dy`a elit`
wtq sqepy ,df ote`a oky lk ,dilbx in liayn e` xewnd on `a

.yi`d on `a mcd ile`Léàä Cøc ïéàL ,ànèî ïBòîL éaøå§©¦¦§§©¥¤¥¤¤¨¦
äMàä ïî íéîc ú÷æçL àlà íc àéöBäìon mc `viy jxc oi` - §¦¨¤¨¤¤§©¨¦¦¨¦¨

oi` okle ,mc zii`xa zwfgen `idy dy`d on `l` yi`d
dae ,dy`d on `ay i`ce `l` yi`d on mcd `a ile` wtzqdl

.d`nhe xewnd on `ay xnel yi

àøîâ
dikxv dzyr m` `nhn xi`n iaxy ,dpynd ly `yixa epipy
dn zxxan `xnbd .daiyia dikxv dzyr m` xdhne ,dcinra

:`xnbd zl`ey .mdipia weligdúãîBò àðL éàîdikxv dzyr - ©§¨¤¤
,`nhn xi`n iaxy ,dcinraéúééàå øB÷nì øeãä íéìâø éî ïðéøîàc§¨§¦©¥©§©¦¨©¨§©§¥

ícxewnd mc mewnl exfg dilbx iny mixne` ep`y iptn - ¨
,mc myn e`iadeíc éúééàå øB÷nì øeãä íéìâø éî àîéð énð úáLBé¤¤©¦¥¨¥©§©¦¨©¨§©§¥¨

xewnl exfg dilbx iny xn`p daiyia dikxv dzyra s` -
.mc myn e`iade
:`xnbd daiynú÷pæîa ìàeîL øîàxi`n iax xdihy dn ok` - ¨©§¥¦§©¤¤

dkxck [wfega] geliwa dilbx in e`viy ote`a wx edf ,zayeia
lihdln okl mcew dnvr dxvr `ly ixd ,jky oeikny ,cinz
e`iade xewnl dilbx in exfgy yeygl oi` okle ,dilbx in z`
mb xi`n iax `nhn ,mizzey dilbx in xy`k la` ,mc myn
yie ,mlihdln dnvr dxvry xg`n mizzey mdy oeik ,zayeia
dyerae .mc myn e`iade xewnl dilbx in exfg jk zngny xnel
mizzey dilbx in cinz `l` ,wpfl dleki dpi` dcinra dikxv
zayei oia xi`n iax wlig okl ,[zwpfn dpi`y zayeik dpice]
xewnl dilbx in exfgy xnel yi cinz zcneray xn`e ,zcnerl

.mc myn e`iade
:zl`eye `xnbd dayíc àúà àiî enúc øúa àîìc ,énð ú÷pæî§©¤¤©¦¦§¨¨©§©©¨£¨¨

xg`ly xnel ozip oiicr geliwa dilbx in e`vie zayeia s` -
i` oiicr ok m`e ,xewnd on mcd `a ,dikxv zeyrl dniiqy
yiy dknne dilbx in liayn `a mcdy ze`cea reawl xyt`

.my dl
:`xnbd daiyn,àaà éaø øîàwx xdhn ok` xi`n iaxúáLBéa ¨©©¦©¨§¤¤
ìôqä úôN ìò,dtebl cenv `edykCBúa ú÷pæîe[jezl-]ìôqä ©§©©¥¤§©¤¤§©¥¤

àúà àiî enúc øúác àúéà íàc ,ìôqä CBúa íc àöîðåote`ay - §¦§¨¨§©¥¤§¦¦¨§¨©§©©¨£¨
,dikxv zeyrl dniiqy xg`l mcd `a ok` m` dfìôqä úôN ìò©§©©¥¤

éçeëzLàì déì éòaéàmcy oeik ,`vnidl el did ltqd zty lr - ¦¨¥¥§¦§§¥
mcd `vnpy eiykre ,geliwa `le dzizya z`vl ekxc xewnd
,dikxv ziiyr zrya `a mcdy jkn gikedl yi ,ltqd jeza
dilbx in liayn `l` xewnd on mc `edy yeygl oi` okle

.my dl yiy dknne
:iqei iaxk dkld zwqet `xnbdáø øîà dì éøîàå ,ìàeîL øîà̈©§¥§¨§¦¨¨©©

déì éøBà ïëå .éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé[el dxed-]éaø §¨¨©§¥£¨¨§©¦¥§¥¥¥©¦
÷ì àaààì[xacl jxvedy mc` my-].éñBé éaøk äëìä ©¨§¨¨£¨¨§©¦¥

:dpyna epipy['åë] äMàå Léà`vnpe ltqd jezl odikxv eyry ¦§¦¨
.`nhn oerny iaxe ,xdhn iqei iax ,mind lr mc

dikxv dzyry dy` `nhn xi`n iaxy `aed dpynd zligza
df ote`a xi`n iax zrc dn zxxan `xnbd .dcal dcinra

:ltq eze`a eikxv dyr yi` s`ykäMàå Léà ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§¦¨
ïéãîBò,mind lr mc `vnpeøîà él äî[jka xeaqi dn-]éaø §¦©¦¨©©¦
øéàîmc d`vne dcinra dcal dikxv dzyry dy`a `nihy ¥¦

,md wtqd iccve .dilbx inaøîà ék[`nhny dn-]øéàî éaø ¦¨©©¦¥¦
wx `edà÷ôñ ãçae` xewnd on `a mcd m`d ,cg` wtqda - §©§¥¨

,dcal dikxv dzyryk epiide ,dilbx in liayn÷ôña ìáà£¨¦§¥
à÷ôñwtq cer yi ,dilbx in liayn `a mcd `ny wtql sqepay §¥¨

,yi`d on `a mcd ile`.àðL àì àîìc Bà ,ànèî àìŸ§©¥¦§¨Ÿ§¨
:wtqd z` hyet yiwl yixàéä àéä ,Lé÷ì Léø øîàmyk - ¨©¥¨¦¦¦

dy`e yi`a `nhn mb jk dcal dy`a xi`n iax `nhny
.micneréðz÷ àìcî ,éànîmdikxv eyry dy`e yi` ,`tiqa ¦©¦§Ÿ¨¨¥

,mind lr mc `vnpe ltqd jezl,ïéøäèî éñBé éaøå øéàî éaø`l` ©¦¥¦§©¦¥§©£¦
dfa s` `nhn xi`n iaxy ixd ,xdhn iqei iaxy wx azkp[.

:`xnbd zl`eyéëä éàipy yiy mewna elit` `nhn xi`n iaxy ¦¨¦
,zewtqøéàî éaø àzLäelit`à÷ôñ ãça ,ànèî à÷ôñ ÷ôña ©§¨©¦¥¦¦§¥§¥¨§©¥§©§¥¨
àéòaéî,cg` wtq wx yiy ote`a `nhny zepyl jxvp ike - ¦©§¨

`linne ,`tiqa wx xi`n iax ixac z` eprinydl `pzl dide
dikxv dzyr dcal dy`dy ,`yixa `nhn `edy mircei epiid
jxved `l ok` :`xnbd daiyn .cg` wtq wx da yiy ,dcinra
dpy j` ,cg` wtq ly ote`a xi`n iax ixac z` zepyl `pzd

ick my eixac z`à÷ôñ ãça eléôàc ,éñBé éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦¥©£¦§©§¥¨
.øäèî§©¥

:`xnbd zl`eyéâìôéîcàåmzwelgn z` `pzd dpeyy cr -ãça §©§¦§§¦§©
éñBé éaøc Bçk EòéãBäì ,÷ôñwtq wx yiy mewna elit` xdhny ¨¥§¦£Ÿ§©¦¥

,cg`eâìôéìmzwelgn dpyi -éaøc Bçk EòéãBäì ,à÷ôñ ÷ôña ¦§§¦§¥§¥¨§¦£Ÿ§©¦
øéàî:`xnbd daiyn .`nhn zewtq ipy yiy mewna elit`yçk ¥¦Ÿ©

éãò àøzéäcdéì ó,lwind ly egek z` epricedl sicrn `pzd - §¤¥¨¨¦¥
mewna elit` xdhne lwin `edy iqei iax zhiy z` dpy ok lre

.cg` wtq
xi`n iaxy xaeqe yiwl yix lr wleg opgei iaxy d`ian `xnbd

:zewtq ipy yiy ote`a xdhnøéàî éaø øîà÷ ék ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦¨¨©©¦¥¦
ywx edf ,d`nh dy`dà÷ôñ ÷ôña ìáà ,à÷ôñ ãçaote`a §©§¥¨£¨¦§¥§¥¨

,dcinra mdikxv eyr dy`e yi`yøîà àìd`nh dy`dy[. Ÿ¨©
:`xnbd zl`eyïk íà,`tiqa xdhn xi`n iax s`yéðúéì ¦¥¦§¥

,`tiqa.ïéøäèî éñBé éaøå øéàî éaø:`xnbd daiyn,énð éëä ïéà ©¦¥¦§©¦¥§©£¦¦¨¦©¦
÷éìñc éãééàå`yixa miiqy -.éñBé éaøãa çút ,éñBé éaøî §©§¥§¨¦¥©¦¥¨©¦§©¦¥

iqei iax ixac z` zepyl `pzd jxved recn zl`ey `xnbd
:`tiqaåixdéñBé éaøelit`à÷ôñ ãçadzyry dy`a epiid §©¦¥§©§¥¨

,dcal dikxvà÷ôñ ÷ôña ,øäèîeyry dy`e yi`a epiid §©¥¦§¥§¥¨
,mdikxvàéòaéîm` :`xnbd daiyn .xdhny zepyl jxvp ike - ¦©§¨

,`yixa wx eixac z` dpey did `pzdàîéúc eäîziid `ny-] ©§¥¨
[xne`éléî éðä,xdhn iqei iaxyãáòéc,zexdha dwqr xaky - ¨¥¦¥¦£©

,ozxdha ex`yi zexdh oze`y,àì älçzëì ìáàjli`e o`kny £¨§©§¦¨Ÿ
,xdhzy cr zexdha wqrzz `ly dl xn`pïì òîLî à÷- ¨©§©¨

,iqei iax zhiy lr jxevl `ly xfgy dna `pzd eprinyd
.dligzkl elit` xdhny epcnll
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רסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc dcp(ycew zay meil)

äùåò àéäù äùàä ¯ éòéùú ÷øô
.zezqe ipica wqer eteqae ,minzk ipica weqrl jiynn df wxt
d`exy dy`a wqer oey`xd wlgd .miwlg dyely ekeza lleke

mcwlgd .`l m` xewnd on `a m` zrcei dpi`y `l` dtebn
eze` zelzl dleki ote` dfi`a ,mzk d`vny dy`a wqer ipyd
zraew dy` ji` ,zezqe ipica wqer iyilyd wlgd .dzxaga

.ezxwer ji`e zqe

äðùî
m`d ,mc mda d`vne milbx in dlihdy dy`a dpc epzpyn
e` ,df mc meyn z`nhpe xewnd on `a df mcy yeygl jixv
zngn dilbx in z`ivi liayn `a df mc `l` ,jkl yeygl oi`y

:dxedhe my dl yiy dkn
äéëøö äNBò àéäL äMàä,milbx in dlihd -íc äúàøåjeza ¨¦¨¤¦¨§¨¤¨§¨£¨¨

,ltqdúãîBò íà ,øîBà øéàî éaø,dcinra dikxv dzyr - ©¦¥¦¥¦¤¤
äàîè,xewnd on `a mcdy xnel yi ikúáLBé íàådzyr - §¥¨§¦¤¤

,daiyia dikxväøBäè,xewnd on `a mcdy yeygl oi` ik §¨
.zayeil zcner oia weligd x`azi `xnbaeCk ïéa øîBà éñBé éaø©¦¥¥¥¨

Ck ïéáe,dcinra dikxv dzyr elit`äøBäèyeygl oi` ik ¥¨§¨
.xewnd on `a mcdy

:sqep oic d`ian dpyndå Léàïäéëøö eNòL äMàin elihd - ¦§¦¨¤¨¨§¥¤
milbxíénä ìò íc àöîðå ìôqä CBúìm`d ,wtq sqep df ote`ae §©¥¤§¦§¨¨©©©¦

,yi`d on e` dy`d on `a mcd,øäèî éñBé éaøxdhn ixdy ©¦¥§©¥
m` cg` wtq `l` my oi`y dcal dikxv dzyry dy`a elit`
wtq sqepy ,df ote`a oky lk ,dilbx in liayn e` xewnd on `a

.yi`d on `a mcd ile`Léàä Cøc ïéàL ,ànèî ïBòîL éaøå§©¦¦§§©¥¤¥¤¤¨¦
äMàä ïî íéîc ú÷æçL àlà íc àéöBäìon mc `viy jxc oi` - §¦¨¤¨¤¤§©¨¦¦¨¦¨

oi` okle ,mc zii`xa zwfgen `idy dy`d on `l` yi`d
dae ,dy`d on `ay i`ce `l` yi`d on mcd `a ile` wtzqdl

.d`nhe xewnd on `ay xnel yi

àøîâ
dikxv dzyr m` `nhn xi`n iaxy ,dpynd ly `yixa epipy
dn zxxan `xnbd .daiyia dikxv dzyr m` xdhne ,dcinra

:`xnbd zl`ey .mdipia weligdúãîBò àðL éàîdikxv dzyr - ©§¨¤¤
,`nhn xi`n iaxy ,dcinraéúééàå øB÷nì øeãä íéìâø éî ïðéøîàc§¨§¦©¥©§©¦¨©¨§©§¥

ícxewnd mc mewnl exfg dilbx iny mixne` ep`y iptn - ¨
,mc myn e`iadeíc éúééàå øB÷nì øeãä íéìâø éî àîéð énð úáLBé¤¤©¦¥¨¥©§©¦¨©¨§©§¥¨

xewnl exfg dilbx iny xn`p daiyia dikxv dzyra s` -
.mc myn e`iade
:`xnbd daiynú÷pæîa ìàeîL øîàxi`n iax xdihy dn ok` - ¨©§¥¦§©¤¤

dkxck [wfega] geliwa dilbx in e`viy ote`a wx edf ,zayeia
lihdln okl mcew dnvr dxvr `ly ixd ,jky oeikny ,cinz
e`iade xewnl dilbx in exfgy yeygl oi` okle ,dilbx in z`
mb xi`n iax `nhn ,mizzey dilbx in xy`k la` ,mc myn
yie ,mlihdln dnvr dxvry xg`n mizzey mdy oeik ,zayeia
dyerae .mc myn e`iade xewnl dilbx in exfg jk zngny xnel
mizzey dilbx in cinz `l` ,wpfl dleki dpi` dcinra dikxv
zayei oia xi`n iax wlig okl ,[zwpfn dpi`y zayeik dpice]
xewnl dilbx in exfgy xnel yi cinz zcneray xn`e ,zcnerl

.mc myn e`iade
:zl`eye `xnbd dayíc àúà àiî enúc øúa àîìc ,énð ú÷pæî§©¤¤©¦¦§¨¨©§©©¨£¨¨

xg`ly xnel ozip oiicr geliwa dilbx in e`vie zayeia s` -
i` oiicr ok m`e ,xewnd on mcd `a ,dikxv zeyrl dniiqy
yiy dknne dilbx in liayn `a mcdy ze`cea reawl xyt`

.my dl
:`xnbd daiyn,àaà éaø øîàwx xdhn ok` xi`n iaxúáLBéa ¨©©¦©¨§¤¤
ìôqä úôN ìò,dtebl cenv `edykCBúa ú÷pæîe[jezl-]ìôqä ©§©©¥¤§©¤¤§©¥¤

àúà àiî enúc øúác àúéà íàc ,ìôqä CBúa íc àöîðåote`ay - §¦§¨¨§©¥¤§¦¦¨§¨©§©©¨£¨
,dikxv zeyrl dniiqy xg`l mcd `a ok` m` dfìôqä úôN ìò©§©©¥¤

éçeëzLàì déì éòaéàmcy oeik ,`vnidl el did ltqd zty lr - ¦¨¥¥§¦§§¥
mcd `vnpy eiykre ,geliwa `le dzizya z`vl ekxc xewnd
,dikxv ziiyr zrya `a mcdy jkn gikedl yi ,ltqd jeza
dilbx in liayn `l` xewnd on mc `edy yeygl oi` okle

.my dl yiy dknne
:iqei iaxk dkld zwqet `xnbdáø øîà dì éøîàå ,ìàeîL øîà̈©§¥§¨§¦¨¨©©

déì éøBà ïëå .éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé[el dxed-]éaø §¨¨©§¥£¨¨§©¦¥§¥¥¥©¦
÷ì àaààì[xacl jxvedy mc` my-].éñBé éaøk äëìä ©¨§¨¨£¨¨§©¦¥

:dpyna epipy['åë] äMàå Léà`vnpe ltqd jezl odikxv eyry ¦§¦¨
.`nhn oerny iaxe ,xdhn iqei iax ,mind lr mc

dikxv dzyry dy` `nhn xi`n iaxy `aed dpynd zligza
df ote`a xi`n iax zrc dn zxxan `xnbd .dcal dcinra

:ltq eze`a eikxv dyr yi` s`ykäMàå Léà ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§¦¨
ïéãîBò,mind lr mc `vnpeøîà él äî[jka xeaqi dn-]éaø §¦©¦¨©©¦
øéàîmc d`vne dcinra dcal dikxv dzyry dy`a `nihy ¥¦

,md wtqd iccve .dilbx inaøîà ék[`nhny dn-]øéàî éaø ¦¨©©¦¥¦
wx `edà÷ôñ ãçae` xewnd on `a mcd m`d ,cg` wtqda - §©§¥¨

,dcal dikxv dzyryk epiide ,dilbx in liayn÷ôña ìáà£¨¦§¥
à÷ôñwtq cer yi ,dilbx in liayn `a mcd `ny wtql sqepay §¥¨

,yi`d on `a mcd ile`.àðL àì àîìc Bà ,ànèî àìŸ§©¥¦§¨Ÿ§¨
:wtqd z` hyet yiwl yixàéä àéä ,Lé÷ì Léø øîàmyk - ¨©¥¨¦¦¦

dy`e yi`a `nhn mb jk dcal dy`a xi`n iax `nhny
.micneréðz÷ àìcî ,éànîmdikxv eyry dy`e yi` ,`tiqa ¦©¦§Ÿ¨¨¥

,mind lr mc `vnpe ltqd jezl,ïéøäèî éñBé éaøå øéàî éaø`l` ©¦¥¦§©¦¥§©£¦
dfa s` `nhn xi`n iaxy ixd ,xdhn iqei iaxy wx azkp[.

:`xnbd zl`eyéëä éàipy yiy mewna elit` `nhn xi`n iaxy ¦¨¦
,zewtqøéàî éaø àzLäelit`à÷ôñ ãça ,ànèî à÷ôñ ÷ôña ©§¨©¦¥¦¦§¥§¥¨§©¥§©§¥¨
àéòaéî,cg` wtq wx yiy ote`a `nhny zepyl jxvp ike - ¦©§¨

`linne ,`tiqa wx xi`n iax ixac z` eprinydl `pzl dide
dikxv dzyr dcal dy`dy ,`yixa `nhn `edy mircei epiid
jxved `l ok` :`xnbd daiyn .cg` wtq wx da yiy ,dcinra
dpy j` ,cg` wtq ly ote`a xi`n iax ixac z` zepyl `pzd

ick my eixac z`à÷ôñ ãça eléôàc ,éñBé éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦¥©£¦§©§¥¨
.øäèî§©¥

:`xnbd zl`eyéâìôéîcàåmzwelgn z` `pzd dpeyy cr -ãça §©§¦§§¦§©
éñBé éaøc Bçk EòéãBäì ,÷ôñwtq wx yiy mewna elit` xdhny ¨¥§¦£Ÿ§©¦¥

,cg`eâìôéìmzwelgn dpyi -éaøc Bçk EòéãBäì ,à÷ôñ ÷ôña ¦§§¦§¥§¥¨§¦£Ÿ§©¦
øéàî:`xnbd daiyn .`nhn zewtq ipy yiy mewna elit`yçk ¥¦Ÿ©

éãò àøzéäcdéì ó,lwind ly egek z` epricedl sicrn `pzd - §¤¥¨¨¦¥
mewna elit` xdhne lwin `edy iqei iax zhiy z` dpy ok lre

.cg` wtq
xi`n iaxy xaeqe yiwl yix lr wleg opgei iaxy d`ian `xnbd

:zewtq ipy yiy ote`a xdhnøéàî éaø øîà÷ ék ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦¨¨©©¦¥¦
ywx edf ,d`nh dy`dà÷ôñ ÷ôña ìáà ,à÷ôñ ãçaote`a §©§¥¨£¨¦§¥§¥¨

,dcinra mdikxv eyr dy`e yi`yøîà àìd`nh dy`dy[. Ÿ¨©
:`xnbd zl`eyïk íà,`tiqa xdhn xi`n iax s`yéðúéì ¦¥¦§¥

,`tiqa.ïéøäèî éñBé éaøå øéàî éaø:`xnbd daiyn,énð éëä ïéà ©¦¥¦§©¦¥§©£¦¦¨¦©¦
÷éìñc éãééàå`yixa miiqy -.éñBé éaøãa çút ,éñBé éaøî §©§¥§¨¦¥©¦¥¨©¦§©¦¥

iqei iax ixac z` zepyl `pzd jxved recn zl`ey `xnbd
:`tiqaåixdéñBé éaøelit`à÷ôñ ãçadzyry dy`a epiid §©¦¥§©§¥¨

,dcal dikxvà÷ôñ ÷ôña ,øäèîeyry dy`e yi`a epiid §©¥¦§¥§¥¨
,mdikxvàéòaéîm` :`xnbd daiyn .xdhny zepyl jxvp ike - ¦©§¨

,`yixa wx eixac z` dpey did `pzdàîéúc eäîziid `ny-] ©§¥¨
[xne`éléî éðä,xdhn iqei iaxyãáòéc,zexdha dwqr xaky - ¨¥¦¥¦£©

,ozxdha ex`yi zexdh oze`y,àì älçzëì ìáàjli`e o`kny £¨§©§¦¨Ÿ
,xdhzy cr zexdha wqrzz `ly dl xn`pïì òîLî à÷- ¨©§©¨

,iqei iax zhiy lr jxevl `ly xfgy dna `pzd eprinyd
.dligzkl elit` xdhny epcnll

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

המשך בעמוד צ



רסב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc dcp(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyäìBz éøîàc ïðaøìe,dbxd `ly it lr s`ãò §©¨¨§¨§¦¨©
änkdlezy xazqn `l ixd ,zelzl dlekiy mzkd xeriy `di ©¨

:`xnbd daiyn .lecb c`n mzka mbäìBz ÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨
dnzk z`LtLôa,zlek`nn xzei lecb uxy -ãòåxeriy `diy §¦§¥§©

mzkdñBîøeúk`ly it lr s` ea zelzl dleki [ziphw oin-] §§
.dlez dpi` qenxezn xzei la` ,ytyt dbxd

:ytyta milezy `ziixan dgked d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
Bì äúeøk úéøa ,Bçéøk Bîòèå ,åaçøk Bkøà äæ LtLterah ± ¦§¥¤¨§§¨§§©§§¥§¦§¨

cr jk lk scep egixy,BììBnä ìkLegxk lr.Ba çéøî ¤¨©§¥¦©
:`ziixad ixac z` `xnbd zyxtníéîúk ïéðòì Baçøk Bkøà- ¨§§¨§§¦§©§¨¦

milez qixbkn xzei `edy s` ,eagxk ekx`y mzk `vnp m`
.ytyta eze`

ïðúc ,äîeøz ïéðòì Bçéøk Bîòèg"t zenexz) dpyna epipyy ± ©§§¥§¦§©§¨¦§©
,`nh didy el rcepe eit jezl dnexz ly lk`n ozpy in ,(a"n
e` ,d`neha dnexzd lek`l `l ick eitay dn heltl dvexe
,lah did lk`ndy rcepy e` ,d`nh dzid dnexzdy el rcepy

,xeqi` relal `l ick eitay dn heltl dvexeíòè íòhL Bà¤¨©©©
åéôa LtLt,uxy relal `l ick eitay dn heltl dvexeäæ éøä ¦§¥§¦£¥¤

èBìôé.dnexzd z` ciqtn `ed ezhiltay it lr s`e ¦§
:`xnbd zl`eyòãé àðî.ytyt ly enrh `ed dn rci oipn ± §¨¨©
:`xnbd daiyn,Bçéøk Bîòèz` rcei egix z` xikny oeike ©§§¥

:`xnbd zl`ey .enrhàðî ézkàåòãé,egix z` rci oipn oiicre ± §©©¦§¨¨©
`ziixad dniiqy dfy :`xnbd daiyn .ea gixd `l ixdúéøa§¦

Bì äúeøkcr scep egixy ,ytytd ly erah `ed jk ±ìkL §¨¤¨
BììBnäegxk lr ,eizerav` oia elblbne ewifgn ±,Ba çéøîjezne ©§¥¦©

,egix itl ytyt mrh rcei mc` ok m`e .egixa mi`iwa mlek jk
ytyt mrh mrh m`y (my) dpynd dazky dfe ,egixk enrhy

.dnexzd z` heltl el xzen
d`vne mda z`vnp dy`dyky zenewn yiy zx`an `xnbd

:dxedhe uegan `ay zelzl dl yi mzkLiL øéò ,éMà áø øîà̈©©©¦¦¤¤
,íéîúëì ïéùLBç ïéà íéøéæç dalek`l mkxc mixifgdy iptn ¨£¦¦¥§¦¦§¨¦

dxar m` zrcei dpi` m` elit`e ,mc mifizne miynxe mivwy
.mdn `a mcdy zelzl dleki mc d`vn m` ,mixifgd cil

úø÷Bãc àäå ÷çöé øa ïîçð áø øîà,zxwec dnyy xir ± ¨©©©§¨©¦§¨§¨§§©
,mivwye zety`e migah daxd da miievnyíéøéæç da LiL øéòk§¦¤¤¨£¦¦

àéîcoi`e ,mc da ievny ,mixifg da yiy xirl `id dnec ± ¨§¨
.minzkl da miyyeg

:dpyna epipy'åëå äìBz àéä änk ãò.let ly qixbk cr ©©¨¦¨
dpeekd m`d ,'qixbk cr' dpynd zpeek dn zxxan `xnbd
qixbka mby qixbk cr dpeekdy e` ,d`nh qixbk xeriyny

:d`nh qixbkn xzeia wxe ,dxedhàðeä áø øîàmzk dilr `vnp ¨©©¨
elceby,äìBz dðéà ,ñéøbk`vnpàcñç áøå .äìBz ñéøbkî úBçt ©§¦¥¨¨¨¦©§¦¨§©¦§¨

øîàzk dilr `vnpelceby m,äìBz ñéøbk`vnpñéøbkî øúé ¨©©§¦¨¤¤¦©§¦
.äìBz dðéà¥¨¨

:mzwelgn z` `xnbd zxxanàîéìxnel yi m`d ±ãòå ãòa ¥¨§©§©
éâìôéî à÷ ììëacr minkg ea exn`y mewn lka ewlgpy ± ¦§¨¨¦§§¦

e` ,'cr' exn`y mdixaca llkp exn`y xeriyd m`d ,df xeriy
,mdixaca llkp epi` envr `ede xeriy eze` cr mzpeekyáøc§©

ììëa ãò àìå ãò øáñ àðeä,xedhe dlez qixbk cr wx jkitle ¨¨©©§Ÿ©¦§¨
,`nh envr qixbkeììëa ãòå ãò øáñ àcñç áøåelceby mzk mbe §©¦§¨¨©©§©¦§¨

`cqg axe `ped ax ly mzwelgn df itle .xedhe dlez qixbk
xn`py minkg ixeriy lka `l` minzk zeklda wx `l `id

.cr mda
:`xnbd dgecàðeä áø Cì øîà`ped ax zrca yxtl xyt` ± ¨©¨©¨

`l` ,`l e` llka cre cr mixne` m` xaca drxkd oi`yàkéà¦¨
mixne` mday zenewn yi ±àkéàå ,ììëa ãòå ãòzenewn yi ± ©§©¦§¨§¦¨

mixne` mdaàøîeçì àëäå ,àøîeçì àëäå ,ììëa ãò àìå ãò± ©§Ÿ©¦§¨§¨¨§§¨§¨¨§§¨
ef llka cre cry mewna ,xingdl yi 'cr' aezky okid cinze
ef llka cr `le cry mewnae ,llka cre cr mixne` ,`xneg
xne` 'qixbk cr'a o`k okle .llka cr `le cry mixne` ,`xneg
dz`x m`y mixingn ep` dfay ,llka cr `le cry `ped ax

.d`nhe dlez `l qixb xeriya mzk
Cì øîà àcñç áøå,`cqg ax zrca yxtl xyt` ±àîéà àîìòa §©¦§¨¨©¨§¨§¨¥¨

Cì,xnel yi ,'cr' minkg exn`y mewn lka -ïðéøîà àøîeçì ¨§§¨¨§¦©
ïðéøîà àì àle÷ì`xnegd m` ,lwdl `le xingdl mirixkn - §¨Ÿ¨§¦©

`le cr `id `xnegd m`e ,ok mixne` llka cre cr xnel `id
,ok mixne` llka cràëäåm`y `cqg ax xaeq minzka o`k ± §¨¨

xaqy meyn ,xedh qixb xeriya mzk dz`xeäáà éaøãkzrck ± ¦§©¦£¨
,eda` iaxíéîëç éøeòéL ìk ,eäáà éaø øîàcmda zkll yi §¨©©¦£¨¨¦¥£¨¦

,íéîúk ìL ñéøâkî õeç ,øéîçäì`id mzk z`nehy oeiky §©§¦¦¦§¦¤§¨¦
ea mikled opaxcn,ì÷äìdlez df xeriya mzky mixne`e §¨¥
.dxedhe zlek`na

àzòîL àäì dì éøîàc àkéàax ewlgpy ef dreny e`iady yi ± ¦¨§¨§¦¨§¨§©§¨
`cqg axe `peddLôð étàaixac lr dxn`p `le ,dnvr ipta ± §©¥©§¨

,dxn`p jke ,qixbk cr dpyndøîà àðeä áømzk dilr `vnp ©¨¨©
,ñéøbkepick`edy mzkñéøbkî øúé`l` eliwd `ly ,`nhe ©§¦§¤¤¦©§¦

.qixbkn zegt mzkaøîà àcñç áøåmzk dilr `vnpñéøbkepic §©¦§¨¨©©§¦
k`edy mzkñéøbkî úBçô.dxedheàëäc ãòå ãòa éâìôéî÷å± §¨¦©§¦§¨¦§§¦§©§©§¨¨

mzwelgne ,qixbk cr epzpyna mda xn`py minzk oiprl ewlgpe
`idøîàãkïðém` mewn lka ewlgp `ly ,lirl epxn`y enk ± ¦§¨§¦©

mirixkn i`ce dfay ,llka cr `le cr e` llka cre cr
qixbk cr `ped axl ,minzk oiprl wx ewlgp `l` ,xingdl
,llka cr `le cr xnel mixingny d`nh envr qixbke dxedh
mdy oeik minzka eliwdy ,dxedh envr qixbk mb `cqg axle

.qixbka mb dlezy opaxcn
:`ziixan di`x `xnbd d`ianéáéúéîlr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,`ped ax ixac
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המשך ביאור למס' נדה ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc dcp(iyiy meil)

ddeabäøö÷ ìL d÷eìç äLálLmcew ezwca `le ,dkenp ± ¤¨§¨£¨¤§¨¨
,ezyialäøö÷edxvw e` ±,äkeøà ìL d÷eìç äLálL`le §¨¨¤¨§¨£¨¤£¨

okidn reci oi`e welgd lr mzk `vnpe ,ezyial mcew ezwca
,exewníàmzkd mewnòébîcräkeøà ìL ätøezä úéa ãâðk ¦©¦©§¤¤¥©§¨¤£¨

,welgd z` zyaelyk,úBàîè ïäézLwtzqdl yi odizy lry §¥¤§¥
,dxewnn ribd mzkd `nyåàì íàåcbpk cr ribn mzkd oi`y - §¦¨

,dxvw ly dtxezd zia cbpk wx `l` dkex`d ly dtxezd zia
,äàîè äøö÷e äøBäè äkeøàly dxewna mzkd z` milezy £¨§¨§¨¨§¥¨

.dxvw
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdd÷eìç ä÷ãa ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¨§¨£¨

,mzk eilr `vnp `le ezyaly xg`ldzøéáçì ezìéàLäå§¦§¦©©£¤§¨
le,mzk eilr `vnpe ezyaàéädpey`xd -dzøéáçå ,äøBäè- ¦§¨©£¤§¨

dipydda äìBz.dpey`xdn ribd mzkdy ± ¨¨
:`xnbd zx`anïðz àðéc ïéðòìe úLL áø øîàexn`y dn ± ¨©©¥¤§¦§©¦¨§©

dleki dpey`xd oi`y ,zepenn ipica epiid da dlez dzxag
xnel dlekiy iptn ,welgd ly qeaikd inc z` dipydn reazl

,il zl`ydy mcew welgd z` zwcay di`x `iadl jilrìáà£¨
äàîeè ïéðòì`l` ,ok xnel dleki dipyd oi`àéädpey`xd - §¦§©§¨¦

äøBäèezwca ixdydzøéáçådlv` mzkd `vnpy dipyd ± §¨©£¤§¨
.äàîè§¥¨
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רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àéíéLpä Cøc[hnd÷eìç éçzôî ïBâk ,ïéèçîa ïäéøeM÷ ãéîòäì[pdôéòöe[`púàöì úøzîe ,ïäá àöBiëå ¤¤©¨¦§©£¦¦¥¤¦§¨¦§©§§¥£¨§¦¨§©¥¨¤ª¤¤¨¥
Bæ èçîa[apdì úLnLî àéäL ïåékL ,ììk Leaìîe èéLëz íL äéìò ïéàL ét-ìò-óà äøBzä ïî §©©¦©¨©©¦¤¥¨¤¨¥©§¦©§§¨¤¥¨¤¦§©¤¤¨

íéLeaìnäì ãé úéák àéä éøä ¯ äLéáì Cøöì[bp. §Ÿ¤§¦¨£¥¦§¥¨§©©§¦
éøäå ,ïäéøeM÷ da ãéîòäì íéLpä Cøc ïéà äáe÷ð èçî ìáà ,äáe÷ð dðéàL èçîa ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§©©¤¥¨§¨£¨©©§¨¥¤¤©¨¦§©£¦¨¦¥¤©£¥

úáiç ¯ úàöé íàå ,da àöú àì ïëìå ,øeîb éBOî àéä[cp. ¦©¨§¨¥Ÿ¥¥¨§¦¨¨©¤¤
øàaúpL íòhî ,dkøãë àlL äàöBä Bæ ïéà ¯ dãéa àìå äéøeM÷ éãé ìò dúBà äàéöBäL ét-ìò-óàå)§©©¦¤¦¨¨©§¥¦¤¨§Ÿ§¨¨¥¨¨¤Ÿ§©§¨¦©©¤¦§¨¥

à"ù ïnña[15.( §¦¨
,äéøeM÷ da ãéîòäì íéøôBñ éøácî äøeñà ¯ èéLëz ïéòk éeNòå áò ãçà dLàøL äáe÷ð dðéàL èçî óàå§©©©¤¥¨§¨¤Ÿ¨¤¨¨§¨§¥©§¦£¨¦¦§¥§¦§©£¦¨¦¤¨

dúBàøäì epôìLz ànL äøæb íeMî[dp. ¦§¥¨¤¨¦§§¤§©§¨
èéLëz ïéòk éeNò BðéàL éðtî ,áò ãçà dLàøL äáe÷ð dðéàL èçîa ì÷äì eâäð åLëòå[ep. §©§¨¨£§¨¥§©©¤¥¨§¨¤Ÿ¨¤¨¨¦§¥¤¥¨§¥©§¦

ïBâk ,äéäiL Cøö äæéàì dì äëéøvL óà äéøeM÷ da úãîòî dðéà íà ìáà ,äéøeM÷ da úãîònL àeäå§¤©£¤¤¨¦¤¨£¨¦¥¨©£¤¤¨¦¤¨©¤§¦¨¨§¥¤Ÿ¤¤¦§¤§
døòN da ÷Bìçì[fpïéàLk øeîb éBOî àéä éøä ¯ äLéáì Cøöì dì úLnLî dðéàL ïåék ,ïäá àöBiëå ©£¨§¨¨§©¥¨¤¥¨¤¥¨§©¤¤¨§Ÿ¤§¦¨£¥¦©¨§¤¥
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dkld ixe`ia
íéùðä êøã [èî בסיכות בשבת לצאת מותר לאיש גם -

או  הבגד, קצות את לקצר או לחבר מעיקרן המיועדות
ב' לפחות בבגד תחובים (כשהם בבגד קרעים להצמיד

לתפירה  המיועדת במחט לא אך .47תכיפות),
ä÷åìç éçúôî [ð קצוות שני את ומחברת סוגרת -

החלוק.
äôéòöå [àð הראש את המכסה (מטפחת) בד רדיד -48.
åæ èçîá [áð.קישוריה מעמידה כשהיא -

íéùåáìîäì [âð כלשהו לצורך שמשמש שכל משמע -
אף  ביטחון') 'סיכת (וכגון משוי אינה המלבוש עבור

תכשיט  .49שאינה
úáééç [ãð החלוק מפתחי שמעמידה בשעה אף -50.

äúåàøäì åðôìùú [äð מיד מתגלה לא בשרה -
שתשלפנו  חוששים ולכן המחט, .52בשליפת

èéùëú ïéòë [åð יותר פשוטות שבזמננו שהמחטין -
לתכשיט  נחשבים עב שראשן המחטים כל .53ולא

äøòù äá ÷åìçì [æð פעם מידי שערה לחלוק דרכה -
לא  המחט אבל התחובה, במחט ונעזרת היום, במשך

שערותיה  את .54מחזיקה

zetqede mipeiv
כא.47) אות שא סי' על לעיל ראה
בה 48) ואוגרת השבכה לתוך המחט תוחבת ז: ס"ק ט"ז

נתבאר  ולהלן מקישוריה, לחוץ שערות יצאו שלא השבכה
מיד. מתגלות לא השערות המחט, שכשמסירה

בתרא 49) במהדורא אבל ד, ס"ק קו"א שא בסי' הוא וכן
והסמ"ג) התרומה ס' (ע"פ משמע והשתא, ד"ה שא לסי'
ללא  ייפול כשהמלבוש רק הוא נקובה שאינה המחט שהיתר
נקובה  שאינה אף במחט לצאת אסור זאת לולא אבל המחט,
אינה  שהמחט כיון או זה, לדבר מחט לייחד דרך שאין כיון
באופן  החלוק לבשו (שבימיהם החלוק עבור כך כל נחוצה
כן  אם אלא כמשוי נחשב - מחט) ללא אף נופל שאינו

כתכשיט. עשויה
הטהורה 50) ובמנורה (באיש), ס"ד שא סי' לעיל וכ"ה

כיון  לבגד בטלה אינה שהמחט ביאר ו) ס"ק המנורה (קני
שא  סי' על לעיל אמנם חשיבות, לה ויש תפירה כלי שהיא
חייב  שאינו שייתכן למהדו"ב מהג"ה הובא סב) (הערה
לבגד  מחוברת כשהמחט וכלֿשכן הלבישה, לצורך כשהוא

בלבד). תחובה (ולא

לפי 51) כדרכה, שלא הוצאה נקראת זו ואין ד: סעיף
מקום  לאיזה הנקובה מחט להוליך כשרוצה בחול שלפעמים
שאינה  מחט שתוחבין בהמקומות בבגדו לפעמים תוחבה
חפץ. שהוא המקום עד הרבים ברשות כך ומוליכה נקובה

שתסירנה 52) חוששים שאין ד סעיף דלעיל כשבכה ודלא
ראשה. את ותגלה

ס'53) שלדעת כתב וגם) (ד"ה שא לסי' במהדו"ב אבל
כתכשיט  נחשבים דעלמא המחטין כל (והסמ"ג) התרומה
וההיתר  מט), הערה כדלעיל כלל להתיר אין זאת (ומבלעדי
היתר  שנהגו לדידן היינו נקובה, שאינה במחט לצאת

סכ"ג. כדלקמן בתכשיטין,
זו 54) מחט כי לומר יש והטעם ב: רב, צמחֿצדק חידושי

עלֿכן  השער שחלקה אחר לה צריכה אין שערה בה שחולקת
מפתחי  בה שמעמדת מחט משא"כ להשערות, יד כבית אינה
לא  המחט דכשתסיר תמיד לה צריכה הרי וכה"ג חלוקה

יד כבית ה"ל לכך בטוב, הקישורים להמלבושים.יעמדו
שוע"ר, בשיטת לבאר יש שכך שאף מסקנתו שם (וראה
שאינה  משום האיסור שטעם כפרש"י משמע בגמ' מכלֿמקום



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn
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יא  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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2

zetqede mipeiv
מותר). היה חולקת הייתה אם אבל בשבת, שערותיה חולקת
על  הגשמים בימות שלובשים בניילון לצאת אין ועפי"ז
ללבישת  מסייע שהוא אף הערדליים מתחת המנעלים

הליכתו, כל במשך לו זקוק הוא כן אם אלא הערדליים,
ראה  - וכיו"ב זקן קיפולי שמעמידה בסיכה יציאה ולעניין

כג. אות שא סי' על לעיל

•
"inei ax" gel itl - mitk z`iyp zekld owfd epax jexr ogley

‚È יעלה לא בעבודה רגליו עקר ולא אנוס היה אם אפילו
ירד. לא עלה ואם

לעלות  כדי ולא הכנסת לבית לבא מביתו רגליו עקר ואם
מביתו  רגליו עקר אם אבל כלום מועלת זו עקירה אין לדוכן
אם  מועלת זו עקירה לדוכן לעלות כדי הכנסת לבית לבא
ביתו  שהיה כגון עבודה ברכת הש"ץ שסיים קודם היתה

הכנסת: לבית סמוך

„È יהי אומרים לדוכן לעלות רגליהם הכהנים כשעוקרים
לברך  שצויתנו זו ברכה שתהא או"א ה' מלפניך רצון
ועון  מכשול בה יהיה ולא שלימה ברכה ישראל עמך את

עולם. ועד מעתה

בעבודה  רגליהם שעוקרין מיד זו תפלה יאמרו שלא וטוב
יחזירו  ואז הש"ץ עם מודים שיאמרו אחר עד ימתינו אלא
שיסיים  עד בה ויאריכו זו תפלה ויאמרו להיכל פניהם

שתיהם: על אמן הקהל שיענו כדי הודאה ברכת הש"ץ

ÂË ואחוריהם היכל כלפי ופניהם בדוכן עומדין כשהם
כ  כפיהם לתוך כפופות אצבעותיהם העם שאר כלפי

להן  שיקרא עד ידיהם ופורסים פושטין ואינן אדם בני
ופושטים  העם כלפי פניהם מחזירים שאז כהנים הש"ץ
משמע  ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא שנאמר ידיהם
לתוך  כפופות ידיו היו (שאם הברכה בשעת ידיו שפשט

לגמרי). היד כל והגביה נשא שלא נמצא הכף

להם  אמור שהפסוק לשנים אלא כהנים קורא הש"ץ ואין
שם  אין אם אבל לשנים משמע להון תמרון כד שתרגומו
פניו  מחזיר מעצמו הוא אלא לו קורא אינו אחד כהן אלא
עצמו  שמצד (ואעפ"י כפיו שישא קודם ומברך כפיו ונושא
לו) קוראין שאין כיון לעיל כמ"ש כפיו לישא מחויב אינו
להם: קוראים אין קטן מהן שאחד אלא ב' הם אם ואפילו

* * *
ÊË כשהכהנים כו' ברכנו או"א אומרים שאין מקומות יש

מודים  ברכת הש"ץ כשמסיים מיד אלא כפיהם נושאים
בתפלה  הפסק חשובה זו קריאה ואין כהנים רם בקול קורא
אלו  במדינות אבל התפלה צורך הוא כפים ונשיאת הואיל
כהנים  מלת עד בלחש כו' או"א אומר שהש"ץ נוהגין
עם  ואומר וחוזר לכהנים קריאה והיא רם בקול שאומרה
הפסק  חשובה זו קריאה אין זה ומפני בלחש כאמור קדושיך

ותפלה: ברכה בלשון שאומרה כיון

ÊÈ קדשנו אשר מברכין העם כלפי פניהם כשמחזירים
באהבה. ישראל עמו את לברך וצונו אהרן של בקדושתו

מפני  אמן יענו והאחרים אחד יברך ולא מברכים וכולם
הטירוף.

קודם  ההיכל כלפי כשפניהם זו ברכה לברך אומרים ויש
כלפי  כשפניהם הברכה להתחיל נוהגין ויש פניהם שיחזירו

הסברות. ב' ידי לצאת וגומרים פניהם ומחזירים ההיכל

שנשיאת  כפיהם ויפרסו שישאו קודם מברכין הכל ולדברי
עליהם  מברך המצות וכל (התורה) מצות עיקר היא כפים
אינה  פניהם החזרת אבל לכתחילה עשייתן להתחלת עובר

שיתבאר: כמו מעכבת שהיא אע"פ המצוה מגוף

ÁÈ אם אפילו אלא הש"ץ כלפי הכהנים פני להיות א"צ
היא  לפניה שהש"ץ והתיבה בצפון קבוע ההיכל
לדרום  ופניהם בצפון ההיכל לפני עומדים הכהנים במזרח

בנשיאת כ  כלל מעכבם ההיכל אין מקום ומכל העם לפי
מחזירים  הכהנים תורה ספר שם שאין במקום שאפילו כפים

ומברכים: העם כלפי פניהם

ËÈ ביחד לעלות מותרים זה את זה השונאים כהנים ב'
ואני  בשחרית אתה עלה לחבירו לומר יכול אחד ואין
בשתיהן  לברך רוצה אני לומר יכול כי להיפוך או במוסף
סכנה  אותו שונאים הצבור או הצבור את השונא כהן אבל
ועל  הכנסת) מבית יצא (ולכן כפיו את ישא אם לכהן היא

באהבה: ישראל עמו את לברך בברכה תקנו זה

* * *
Î להגביה צריכים יברכך שמתחילין קודם הברכה אחר

אלא  נאמרת אינה כהנים שברכת כתפותיהם כנגד ידיהם
כפים. בנשיאת

לדבר  ורמז מהשמאלית למעלה קצת הימנית יד להגביה ויש
ידו. כתיב ידיו את אהרן וישא

שנתבאר. מטעם ידיהם ופושטים

מן  מציץ המדרש פי על אצבעותיהם ראשי לחלוק ונוהגים
חרכי  מבין ומציץ מראשיהם למעלה ששכינה החרכים

אצבעותיהם.

אצבעות  לב' אצבעות ב' בין אוירים ה' לעשות לכוין ונוהגין
לגודל  גודל ובין שניה ביד וכן לאגודל אצבע ובין אחד אויר
לקרב  רשאים לתיבה תיבה ובין החרכים מן מציץ לקיים
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יא  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

zetqede mipeiv
מותר). היה חולקת הייתה אם אבל בשבת, שערותיה חולקת
על  הגשמים בימות שלובשים בניילון לצאת אין ועפי"ז
ללבישת  מסייע שהוא אף הערדליים מתחת המנעלים

הליכתו, כל במשך לו זקוק הוא כן אם אלא הערדליים,
ראה  - וכיו"ב זקן קיפולי שמעמידה בסיכה יציאה ולעניין

כג. אות שא סי' על לעיל

•
"inei ax" gel itl - mitk z`iyp zekld owfd epax jexr ogley

‚È יעלה לא בעבודה רגליו עקר ולא אנוס היה אם אפילו
ירד. לא עלה ואם

לעלות  כדי ולא הכנסת לבית לבא מביתו רגליו עקר ואם
מביתו  רגליו עקר אם אבל כלום מועלת זו עקירה אין לדוכן
אם  מועלת זו עקירה לדוכן לעלות כדי הכנסת לבית לבא
ביתו  שהיה כגון עבודה ברכת הש"ץ שסיים קודם היתה

הכנסת: לבית סמוך

„È יהי אומרים לדוכן לעלות רגליהם הכהנים כשעוקרים
לברך  שצויתנו זו ברכה שתהא או"א ה' מלפניך רצון
ועון  מכשול בה יהיה ולא שלימה ברכה ישראל עמך את

עולם. ועד מעתה

בעבודה  רגליהם שעוקרין מיד זו תפלה יאמרו שלא וטוב
יחזירו  ואז הש"ץ עם מודים שיאמרו אחר עד ימתינו אלא
שיסיים  עד בה ויאריכו זו תפלה ויאמרו להיכל פניהם

שתיהם: על אמן הקהל שיענו כדי הודאה ברכת הש"ץ

ÂË ואחוריהם היכל כלפי ופניהם בדוכן עומדין כשהם
כ  כפיהם לתוך כפופות אצבעותיהם העם שאר כלפי

להן  שיקרא עד ידיהם ופורסים פושטין ואינן אדם בני
ופושטים  העם כלפי פניהם מחזירים שאז כהנים הש"ץ
משמע  ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא שנאמר ידיהם
לתוך  כפופות ידיו היו (שאם הברכה בשעת ידיו שפשט

לגמרי). היד כל והגביה נשא שלא נמצא הכף

להם  אמור שהפסוק לשנים אלא כהנים קורא הש"ץ ואין
שם  אין אם אבל לשנים משמע להון תמרון כד שתרגומו
פניו  מחזיר מעצמו הוא אלא לו קורא אינו אחד כהן אלא
עצמו  שמצד (ואעפ"י כפיו שישא קודם ומברך כפיו ונושא
לו) קוראין שאין כיון לעיל כמ"ש כפיו לישא מחויב אינו
להם: קוראים אין קטן מהן שאחד אלא ב' הם אם ואפילו

* * *
ÊË כשהכהנים כו' ברכנו או"א אומרים שאין מקומות יש

מודים  ברכת הש"ץ כשמסיים מיד אלא כפיהם נושאים
בתפלה  הפסק חשובה זו קריאה ואין כהנים רם בקול קורא
אלו  במדינות אבל התפלה צורך הוא כפים ונשיאת הואיל
כהנים  מלת עד בלחש כו' או"א אומר שהש"ץ נוהגין
עם  ואומר וחוזר לכהנים קריאה והיא רם בקול שאומרה
הפסק  חשובה זו קריאה אין זה ומפני בלחש כאמור קדושיך

ותפלה: ברכה בלשון שאומרה כיון

ÊÈ קדשנו אשר מברכין העם כלפי פניהם כשמחזירים
באהבה. ישראל עמו את לברך וצונו אהרן של בקדושתו

מפני  אמן יענו והאחרים אחד יברך ולא מברכים וכולם
הטירוף.

קודם  ההיכל כלפי כשפניהם זו ברכה לברך אומרים ויש
כלפי  כשפניהם הברכה להתחיל נוהגין ויש פניהם שיחזירו

הסברות. ב' ידי לצאת וגומרים פניהם ומחזירים ההיכל

שנשיאת  כפיהם ויפרסו שישאו קודם מברכין הכל ולדברי
עליהם  מברך המצות וכל (התורה) מצות עיקר היא כפים
אינה  פניהם החזרת אבל לכתחילה עשייתן להתחלת עובר

שיתבאר: כמו מעכבת שהיא אע"פ המצוה מגוף

ÁÈ אם אפילו אלא הש"ץ כלפי הכהנים פני להיות א"צ
היא  לפניה שהש"ץ והתיבה בצפון קבוע ההיכל
לדרום  ופניהם בצפון ההיכל לפני עומדים הכהנים במזרח

בנשיאת כ  כלל מעכבם ההיכל אין מקום ומכל העם לפי
מחזירים  הכהנים תורה ספר שם שאין במקום שאפילו כפים

ומברכים: העם כלפי פניהם

ËÈ ביחד לעלות מותרים זה את זה השונאים כהנים ב'
ואני  בשחרית אתה עלה לחבירו לומר יכול אחד ואין
בשתיהן  לברך רוצה אני לומר יכול כי להיפוך או במוסף
סכנה  אותו שונאים הצבור או הצבור את השונא כהן אבל
ועל  הכנסת) מבית יצא (ולכן כפיו את ישא אם לכהן היא

באהבה: ישראל עמו את לברך בברכה תקנו זה

* * *
Î להגביה צריכים יברכך שמתחילין קודם הברכה אחר

אלא  נאמרת אינה כהנים שברכת כתפותיהם כנגד ידיהם
כפים. בנשיאת

לדבר  ורמז מהשמאלית למעלה קצת הימנית יד להגביה ויש
ידו. כתיב ידיו את אהרן וישא

שנתבאר. מטעם ידיהם ופושטים

מן  מציץ המדרש פי על אצבעותיהם ראשי לחלוק ונוהגים
חרכי  מבין ומציץ מראשיהם למעלה ששכינה החרכים

אצבעותיהם.

אצבעות  לב' אצבעות ב' בין אוירים ה' לעשות לכוין ונוהגין
לגודל  גודל ובין שניה ביד וכן לאגודל אצבע ובין אחד אויר
לקרב  רשאים לתיבה תיבה ובין החרכים מן מציץ לקיים
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בשעת  נזהרין ויש אצבעות) שאר (וה"ה בזה זה האגודלים
כעין  שיהיה שמאל על ימין אגודל להניח התיבות אמירת
תרגום  הוא (שחרכים חלונות ה' שיהיה כדי ביניהם חלון

חלונות). של

הארץ  כנגד כפיהם תוך שיהיה בענין ידיהם לפרוש ונהגו
לתפלה: ידים מפרישת הפך השמים כנגד ידיהם ואחורי

‡Î אמור שנאמר ותיבה תיבה כל לכהנים להקרות מצוה
להם  אמירה שתהיה חכמים ודרשו וגומר יברכך להם
כד  לתרגומו אלא הכתוב בא לא שאם ודיבור דיבור כל על
הברכה  לפני להם אמור לכתוב ראוי היה לא להון תימרון
קראו  א"כ אלא לברך מצווין אינן שהרי תברכו כה לפני אלא
לברך  הציווי עליהם חל אם שאף הכתוב כוונת אלא להם
כדי  במלה מלה הברכה כל להם לומר מצוה להם שקראו כגון
כיון  שיתבאר כמו כלל מעכב זה אין מקום ומכל יטעו שלא
להם. משקראו הציווי עליהם חל שכבר היא הכתוב שכוונת

וא"צ  מעצמם הכהנים מתחילין יברכך שתיבת אומרים ויש
שדרשו  (ואף לטעות לחוש אין ראשונה שבתיבה להקרות
מקום  מכל ודיבור דיבור כל על אמירה שתהיה חכמים

ד  לברך להם שאמרו באמירה די ראשונה היינו בתיבה
שיברכו  להם אמירה היא זו שקריאה כהנים אותם כשקראו
תיבת  שאמרו לאחר אבל אחת מתיבה פחותה ברכה ואין
להם  שאמרו מה וקיימו אחת ברכה כבר ברכו הרי יברכך
ודיבור  דיבור כל על להם ולומר לחזור צריך לכן לברך
אף  להקרותו צריך לו קורין שאין אחד כהן הוא אם לפיכך
ודיבור) דיבור כל על אמירה שתהא כדי יברכך תיבת
תיבת  אף להקרות הראשונה כסברא נוהגין אלו ובמדינות

ענין: בכל יברכך

* * *
·Î שברכת לפי אותם מקרא הש"ץ שיהיה נכון לכתחלה

המתפלל  שיאמרנה טוב לכן התפלה מכלל היא כהנים
אין  ג"כ זה ומטעם שיתבאר כמו כהן הוא א"כ אלא

בתפלה: הפסק חשובה אותם הקראתם

‚Î רם ובקול ובעמידה הקודש בלשון אלא מברכין אין
שינו  אם יצאו לא בדיעבד ואפילו כפים ובנשיאת

מאלה. באחת

הזה. בלשון שיאמרו עד תברכו כה שנאמר הקודש בלשון

מעומד  שירות מה בשמו ולברך לשרתו שנאמר בעמידה
מעומד. ברכה אף לשרת לעמוד שנאמר

הכהנים  פני נגד פניהם שיהיה רק לישב רשאין הצבור אבל
פנים  עמו שמדבר לחבירו האומר כאדם להם אמור שנאמר
שכולה  עיר שהרי מעכב זה אין בדיעבד (אבל פנים אל
האומר  כאדם מברכין שאין אע"פ לדוכן עולים כולם כהנים

שיתבאר). כמו פנים כנגד פנים לחברו

שאומר  לחברו האומר כאדם להם אמור שנאמר רם בקול
לבין  בינם הברכה אומרים אין כאן אף שישמע כדי בקול לו
פה  ישנו אשר העם כל שישמעו עד אלא בלחש עצמם
קטן  ולא גדול לא שבקולות במעולה לומר צריך ולכתחלה

בינוני: אלא

„Î עד ומלה מלה כל על המקרא אחר עונים הכהנים
אחר  וכן אמן הצבור עונין ואז ראשון פסוק שיסיימו

ג'. פסוק אחר וכן ב' פסוק

מחזירים  הכהנים ואז שלום שים הש"ץ מתחיל ואח"כ
שגזרת  מה עשינו העולמים רבון ואומרים להיכל פניהם
מן  קדשך ממעון השקיפה שהבטחתנו מה אתה עשה עלינו

ישראל. את עמך את וברך השמים

שים  ברכת הש"ץ שיסיים עד זו בתפלה להאריך שלום ונוהגים
להאריך  יכולים אינם ואם שתיהן על אמן הציבור שיענו כדי
ובראש  הש"ץ עם לגמור ויכוונו כו' במרום אדיר יאמרו כך כל
מי  יש תאמצנו היום בניגונים שמאריכים כפור ויום השנה

הש"ץ: עם שיגמרו לבסוף עד רבון יתחילו שלא שאומר

‰Î להיכל הציבור מן פניהם להחזיר רשאים הכהנים אין
לכוף  רשאים ואינם שלום שים הש"ץ שיתחיל עד
שיחזירו  עד אדם בני כשאר להיות מפשיטתן אצבעותיהם
עד  ולילך הדוכן מן לעבור רשאים ואינם הצבור מן פניהם
לפני  כפופים שם עומדים אלא שלום שים ברכת ש"ץ שיסיים
שאומר  מי ויש הדוכן מן שירדו עד ידברו ולא ההיכל
אחר  הצבור רוב מפי אמן שיכלה עד מלירד להמתין שצריכים
העונים  רוב מפי אמן עניית כלתה שלא שכל שלום שים ברכת

המנהג: וכן קכ"ד בסי' כמ"ש הברכה נסתיימה לא עדיין

* * *
ÂÎ מן פניהם שמחזירים בתחלה בין פניהם כשמחזירים

מן  פניהם שמחזירים בסוף בין העם כלפי ההיכל
תחלה  שכשעומדים ימין דרך אלא יחזירו לא להיכל הצבור
הצבור  נגד למערב ואח"כ דרום לצד יפנו למזרח ופניהם
כלפי  כשפניהם ימינם שהוא צפון לצד יפנו למזרח ובחזרתם

למערב: הצבור

ÊÎ אלא להיכל אחוריהם יחזירו לא הדוכן מן כשיורדין
מרבו  הנפטר כתלמיד להיכל קצת פניהם ויחזירו יצדדו

מלפניו. בצאתו אליו פניו שמחזיר

ואם  המטונפים במנעליהם יגעו שלא יזהרו שירדו ואחר
אינם  אם ואף אח"כ שיתפללו לתפלה ידיהם יטלו נגעו
רוח  סכנת מפני בהן נגעו אם ידיהם ליטול צריכים מטונפים

ד': בסימן כמ"ש רעה

ÁÎ מפי שיכלה עד כהנים לקרות רשאי כהנים הקורא אין
במקומות  מודים ברכת אחר שעונים אמן הצבור (רוב)
כפיהם  נושאים כשהכהנים כו' ברכנו או"א אומרים שאין
לכהנים  אפשר אי הצבור (רוב) מפי אמן שיכלה (שעד

נשמעים). אינם כאחד קולות שב' אותם קריאתו לשמוע

בקדושתו  קדשנו אשר ברכת להתחיל רשאים הכהנים ואין
הקורא. מפי כהנים קריאת דבור שיכלה עד אהרן של

אינם  אהרן של בקדושתו קדשנו אשר הכהנים שברכו ואחר
אמן  הצבור כל מפי שיכלה עד יברכך להתחיל רשאים
אם  ואף אהרן של בקדושתו קדשנו אשר ברכת אחר שעונים

מדאי י  יותר באמן ומאריכים שטועים קצת (איזה) בצבור ש
המקרא  מפי יברכך תיבת שכלתה שלאחר שאף בענין
אמן  כלתה לא עדיין יברכך תיבת גם שקורין אלו במדינות
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העם  כל על חיוב שהוא לפי עליהם להמתין צריך מפיהם
כמ"ש  הכהנים מפי הברכה כל לשמוע פה ישנו אשר
מפי  אמן שיכלה עד אלא להמתין א"צ המקרא אבל למעלה
מהמקרא  לשמוע הציבור על כלל חובה שאין הצבור רוב
רוב  מפי אמן שיכלה קודם מקום (ומכל הכהנים על אלא
קולות  שב' המקרא מן לשמוע לכהנים אפשר אי הציבור

נשמעים). אינם

שיכלה  עד להמתין צריך כהנים הקורא שגם שאומר מי ויש
צריך  המקרא וכן מודים ברכת של אמן הצבור כל מפי
אשר  ברכת של אמן הצבור כל מפי שיכלה עד להמתין
שקצת  בעוד אותם מקרא או כהנים יקרא שאם קדשנו
הקראתו  או להם קריאתו הכהנים ישמעו לא באמן מאריכין

לדבריהם: לחוש וטוב נשמעין אינן קולות שב' אותם

* * *
ËÎ שתכלה עד בתיבה להתחיל רשאים הכהנים אין

יפה  התיבה הצבור שישמעו (כדי המקרא מפי התיבה
מהמקרא). שמיעתם בה תתערב ולא הכהנים מפי

בין  הכהנים מפי ברכה שתכלה עד אמן עונין הצבור ואין
ג'. או ב' בפסוק בין ראשון בפסוק

מפי  אמן שיכלה עד שלום שים להתחיל רשאי הש"ץ ואין
א"צ  באמן שמאריכין מיעוט יש אם אבל הצבור רוב

קכ"ד. בסי' כמ"ש עליהם להמתין

העולמים: רבון הכהנים אומרים שלום שים שמתחיל ומיד

Ï ברכה (סיום) אחר אמן לענות רשאי ציבור השליח אין
יוכל  ולא דעתו תתבלבל שמא הטירוף מפני כהנים של
בעניית  מכוין שהוא שכיון שלום שים לברכת לחזור לכוין
לחזור  יוכל ולא אחרת למחשבה דעתו הסיח כראוי אמן
הוא  אמן עונה כשאינו כן שאין מה ויטעה לתפלתו מהר

עונין. שהצבור בשעה תפלתו על דעתו נותן

ברכת  שאחר באמן לחוש אין בתפלה הפסק מפני אבל
הוא. התפלה מכלל כהנים שברכת לפי כהנים

הדעת  טירוף בלא לתפלתו שיחזור בעצמו מובטח ואם
שכן  וכל הראשונה כסברא והעיקר שאוסר מי ויש רשאי

שאין  הספר מתוך שמתפללין לטעות:עכשיו כך כל לחוש

‡Ï לא אחר בין ש"ץ שהוא בין הכהנים את המקרא וכן
כהנים  ברכת של ב' או א' פסוק סיום אחר אמן יענה
שלאחריה  פסוק להתחיל לדעת מהר לכוין יוכל לא שמא

ג'. או ב' אם להקרות לו יש פסוק איזו ממנו שיתעלם

מי  יש אהרן של בקדושתו קדשנו אשר ברכת אחר אבל
תיבת  גם שקורין מנהגנו לפי אפילו אמן לענות שמתיר
תחלת  ממנו שיתעלם כלל לחוש אין שזה לפי יברכך
בג' ב' פסוק לו יתחלף שמא אלא חוששין ואין הברכה
מקומות  יש זה שמטעם לזה לחוש אין הברכה בתחלת (אבל
לטעות  בה לחוש שאין מפני יברכך תיבת כלל מקרין שאין
אלא  טעות חשש משום אינו אותה שמקרין למנהגנו ואף
דיבור  כל על אמירה להיות שצריך חכמים שדרשו משום

למעלה). כמ"ש ודיבור

מפני  בתפלה הפסק לו חשוב זה אמן אין ש"ץ הוא ואפילו

ואי  התפלה מכלל הוא כפים שנשיאת התפלה צורך  שהוא
מובטח  הוא ואם שלפניו ברכה בלא כפים לנשיאת אפשר
רשאי  להקרות לו יש פסוק איזה לדעת מהר לכוין שיוכל
מתוך  שמקרין עכשיו ובפרט ב' או א' פסוק אחר אמן לענות

הספר:

* * *
·Ï לא אחרים כהנים שם אין אפילו כהן שהוא ש"ץ וכן

לתפלתו  לחזור יוכל לא שמא הטירוף מפני כפיו ישא
מאימת  מטורפת שדעתו שלום בשים ולהתחיל לכוין לדעת
וחוזר  כפיו נושא שהוא בעצמו מובטח הוא ואם הצבור
ישא  הוא אלא כהן שם אין אם דעת טירוף בלא לתפלתו

כפים. נשיאת תתבטל שלא כדי כפיו

ויאמר  לדוכן לעלות בעבודה מעט רגליו יעקור יעשה וכיצד
לעלות  בעבודה רגליו עוקר שאין כהן שכל כהנים ברכת עד
ממקומו  יעקור כהנים לברכת וכשיגיע עולה אינו שוב לדוכן
מקרא  יהיה ואחר כהנים ברכת ויברך לדוכן ויעלה לגמרי
שאין  כהן או כהנים לו יקרא לא אבל כהנים ברכת אותו
המקרא  יאמר לא ולכן למעלה כמ"ש לשנים אלא קוראים
אין  זו בבקשה כהנים קורא שאינו שכיון כו' ברכנו או"א
בכל  שאומרים כמו הש"ץ יאמרנה אלא להמקרא ענין
התפלה  מכלל זו שבקשה כפים נשיאת בהם שאין הימים
שיגמור  ואחר למעלה כמ"ש הפסק חשובה אינה שלכן

שלום. שים ויסיים למקומו יחזור כהנים ברכת

שח  ולא סוף ועד מראש הש"ץ לתפלת לבו כיון המקרא ואם
הש"ץ  במקום התיבה לפני המקרא שיעמוד טוב יותר באמצע
מקרא  ויהיה כו' ברכנו או"א ויאמר להודות נאה אחר מיד
התפלה  תהיה שלא (כדי שלום שים שם הוא ויסיים אותו

התיבה).מופס  לפני למקומו מהדוכן הש"ץ בהליכת קת

את  הש"ץ שישא אומרים יש שלום שים מסיים וכשהמקרא
הוא  שהמקרא והוא לתפלתו לחזור מובטח אינו אפילו כפיו
הש"ץ  לתפלת לכוין שיוכל וגם שלום) לשים (לחזור מובטח
ויש  לש"ץ להקרות שיצטרך מה יטרידנו ולא שלום שים עד
שמתפללין  עכשיו אך מובטח הש"ץ שיהיה עד אוסרין

מובטחים. הכל הספר מתוך

או  סוף ועד מראש הש"ץ לתפלת המקרא כיון לא אם אבל
דין  שלכתחלה שלום שים לסיים יכול אינו באמצע ששח
ולומר  לחזור שצריך שמי לחש תפלת כדין הש"ץ חזרת
בסי' כמ"ש הסדר על כולן לומר צריך מי"ח אחת ברכה
הש"ץ  לתפלת וכשכיון ויו"ט שבת של בשבע וה"ה קי"ט
באמצע  וכששח כעונה ששומע בעצמו התפלל כאלו ה"ז
כן  היה אם לראש לחזור וצריך כבר ששמע מה הפסיד הרי
לבבו  פנה באמצע אם וכן קי"ד בסי' כמ"ש לחש בתפלת
לסיים  לו ואין שמע שלא מה הפסיד הרי אחרים לדברים

הש"ץ. שיסיים שאפשר כיון שלום שים

לא  תחתיו אחר ועובר לחזור יודע ואינו שטעה ש"ץ אבל
אלא  הציבור טורח מפני התפלה לראש לחזור הצריכוהו

קכ"ו: בסי' כמ"ש הש"ץ שטעה למקום חוזר

בכהן: הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח סימן א' חלק
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רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

העם  כל על חיוב שהוא לפי עליהם להמתין צריך מפיהם
כמ"ש  הכהנים מפי הברכה כל לשמוע פה ישנו אשר
מפי  אמן שיכלה עד אלא להמתין א"צ המקרא אבל למעלה
מהמקרא  לשמוע הציבור על כלל חובה שאין הצבור רוב
רוב  מפי אמן שיכלה קודם מקום (ומכל הכהנים על אלא
קולות  שב' המקרא מן לשמוע לכהנים אפשר אי הציבור

נשמעים). אינם

שיכלה  עד להמתין צריך כהנים הקורא שגם שאומר מי ויש
צריך  המקרא וכן מודים ברכת של אמן הצבור כל מפי
אשר  ברכת של אמן הצבור כל מפי שיכלה עד להמתין
שקצת  בעוד אותם מקרא או כהנים יקרא שאם קדשנו
הקראתו  או להם קריאתו הכהנים ישמעו לא באמן מאריכין

לדבריהם: לחוש וטוב נשמעין אינן קולות שב' אותם

* * *
ËÎ שתכלה עד בתיבה להתחיל רשאים הכהנים אין

יפה  התיבה הצבור שישמעו (כדי המקרא מפי התיבה
מהמקרא). שמיעתם בה תתערב ולא הכהנים מפי

בין  הכהנים מפי ברכה שתכלה עד אמן עונין הצבור ואין
ג'. או ב' בפסוק בין ראשון בפסוק

מפי  אמן שיכלה עד שלום שים להתחיל רשאי הש"ץ ואין
א"צ  באמן שמאריכין מיעוט יש אם אבל הצבור רוב

קכ"ד. בסי' כמ"ש עליהם להמתין

העולמים: רבון הכהנים אומרים שלום שים שמתחיל ומיד

Ï ברכה (סיום) אחר אמן לענות רשאי ציבור השליח אין
יוכל  ולא דעתו תתבלבל שמא הטירוף מפני כהנים של
בעניית  מכוין שהוא שכיון שלום שים לברכת לחזור לכוין
לחזור  יוכל ולא אחרת למחשבה דעתו הסיח כראוי אמן
הוא  אמן עונה כשאינו כן שאין מה ויטעה לתפלתו מהר

עונין. שהצבור בשעה תפלתו על דעתו נותן

ברכת  שאחר באמן לחוש אין בתפלה הפסק מפני אבל
הוא. התפלה מכלל כהנים שברכת לפי כהנים

הדעת  טירוף בלא לתפלתו שיחזור בעצמו מובטח ואם
שכן  וכל הראשונה כסברא והעיקר שאוסר מי ויש רשאי

שאין  הספר מתוך שמתפללין לטעות:עכשיו כך כל לחוש

‡Ï לא אחר בין ש"ץ שהוא בין הכהנים את המקרא וכן
כהנים  ברכת של ב' או א' פסוק סיום אחר אמן יענה
שלאחריה  פסוק להתחיל לדעת מהר לכוין יוכל לא שמא

ג'. או ב' אם להקרות לו יש פסוק איזו ממנו שיתעלם

מי  יש אהרן של בקדושתו קדשנו אשר ברכת אחר אבל
תיבת  גם שקורין מנהגנו לפי אפילו אמן לענות שמתיר
תחלת  ממנו שיתעלם כלל לחוש אין שזה לפי יברכך
בג' ב' פסוק לו יתחלף שמא אלא חוששין ואין הברכה
מקומות  יש זה שמטעם לזה לחוש אין הברכה בתחלת (אבל
לטעות  בה לחוש שאין מפני יברכך תיבת כלל מקרין שאין
אלא  טעות חשש משום אינו אותה שמקרין למנהגנו ואף
דיבור  כל על אמירה להיות שצריך חכמים שדרשו משום

למעלה). כמ"ש ודיבור

מפני  בתפלה הפסק לו חשוב זה אמן אין ש"ץ הוא ואפילו

ואי  התפלה מכלל הוא כפים שנשיאת התפלה צורך  שהוא
מובטח  הוא ואם שלפניו ברכה בלא כפים לנשיאת אפשר
רשאי  להקרות לו יש פסוק איזה לדעת מהר לכוין שיוכל
מתוך  שמקרין עכשיו ובפרט ב' או א' פסוק אחר אמן לענות

הספר:

* * *
·Ï לא אחרים כהנים שם אין אפילו כהן שהוא ש"ץ וכן

לתפלתו  לחזור יוכל לא שמא הטירוף מפני כפיו ישא
מאימת  מטורפת שדעתו שלום בשים ולהתחיל לכוין לדעת
וחוזר  כפיו נושא שהוא בעצמו מובטח הוא ואם הצבור
ישא  הוא אלא כהן שם אין אם דעת טירוף בלא לתפלתו

כפים. נשיאת תתבטל שלא כדי כפיו

ויאמר  לדוכן לעלות בעבודה מעט רגליו יעקור יעשה וכיצד
לעלות  בעבודה רגליו עוקר שאין כהן שכל כהנים ברכת עד
ממקומו  יעקור כהנים לברכת וכשיגיע עולה אינו שוב לדוכן
מקרא  יהיה ואחר כהנים ברכת ויברך לדוכן ויעלה לגמרי
שאין  כהן או כהנים לו יקרא לא אבל כהנים ברכת אותו
המקרא  יאמר לא ולכן למעלה כמ"ש לשנים אלא קוראים
אין  זו בבקשה כהנים קורא שאינו שכיון כו' ברכנו או"א
בכל  שאומרים כמו הש"ץ יאמרנה אלא להמקרא ענין
התפלה  מכלל זו שבקשה כפים נשיאת בהם שאין הימים
שיגמור  ואחר למעלה כמ"ש הפסק חשובה אינה שלכן

שלום. שים ויסיים למקומו יחזור כהנים ברכת

שח  ולא סוף ועד מראש הש"ץ לתפלת לבו כיון המקרא ואם
הש"ץ  במקום התיבה לפני המקרא שיעמוד טוב יותר באמצע
מקרא  ויהיה כו' ברכנו או"א ויאמר להודות נאה אחר מיד
התפלה  תהיה שלא (כדי שלום שים שם הוא ויסיים אותו

התיבה).מופס  לפני למקומו מהדוכן הש"ץ בהליכת קת

את  הש"ץ שישא אומרים יש שלום שים מסיים וכשהמקרא
הוא  שהמקרא והוא לתפלתו לחזור מובטח אינו אפילו כפיו
הש"ץ  לתפלת לכוין שיוכל וגם שלום) לשים (לחזור מובטח
ויש  לש"ץ להקרות שיצטרך מה יטרידנו ולא שלום שים עד
שמתפללין  עכשיו אך מובטח הש"ץ שיהיה עד אוסרין

מובטחים. הכל הספר מתוך

או  סוף ועד מראש הש"ץ לתפלת המקרא כיון לא אם אבל
דין  שלכתחלה שלום שים לסיים יכול אינו באמצע ששח
ולומר  לחזור שצריך שמי לחש תפלת כדין הש"ץ חזרת
בסי' כמ"ש הסדר על כולן לומר צריך מי"ח אחת ברכה
הש"ץ  לתפלת וכשכיון ויו"ט שבת של בשבע וה"ה קי"ט
באמצע  וכששח כעונה ששומע בעצמו התפלל כאלו ה"ז
כן  היה אם לראש לחזור וצריך כבר ששמע מה הפסיד הרי
לבבו  פנה באמצע אם וכן קי"ד בסי' כמ"ש לחש בתפלת
לסיים  לו ואין שמע שלא מה הפסיד הרי אחרים לדברים

הש"ץ. שיסיים שאפשר כיון שלום שים

לא  תחתיו אחר ועובר לחזור יודע ואינו שטעה ש"ץ אבל
אלא  הציבור טורח מפני התפלה לראש לחזור הצריכוהו

קכ"ו: בסי' כמ"ש הש"ץ שטעה למקום חוזר

בכהן: הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח סימן א' חלק
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יהי ‰Â‰(ב) בפי' הידוע ענין להקדים יש כ"ז להבין
נקרא  לרקיע שמעל כו'. המים בתוך רקיע
מהו  להבין ויש ח"ת. נק' לרקיע שמתחת מ"ת ח"ע,
למ"ת  מ"ע בין ההפרש ומהו מים בשם החכמה שנק'
שבא"ס  חכמה בחי' באמת דהנה דרקיע ההבדלה אחר
לתבונתו  וכמ"ש ממש א"ס אור בחי' ודאי ה"ז עצמו
ואהיה  מ"ש ולפ"ז כו' חקר אין לתבונתו מספר אין

קטן  חלק רק הוא דתורה חכמה שזהו כו' אצלו
ממש  הא"ס עצמות בבחי' שהוא ית' חכמתו מעצמות
בעצמות  ומתקשרת מתאחדת שבתורה שחכמה רק
שלמה  חכמת עד"מ כמו ממש לאחדים והיו כו' חכמתו
ומ"ש  חכמתו כח עצמות שזהו אדם מכל ויחכם כתי'
מכח  התפשטות' בחי' רק זהו משל אלפים ג' וידבר
כו' הקדמוני משל נק' התורה וכך כו' חכמתו עצמות
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יהי ‰Â‰(ב) בפי' הידוע ענין להקדים יש כ"ז להבין
נקרא  לרקיע שמעל כו'. המים בתוך רקיע
מהו  להבין ויש ח"ת. נק' לרקיע שמתחת מ"ת ח"ע,
למ"ת  מ"ע בין ההפרש ומהו מים בשם החכמה שנק'
שבא"ס  חכמה בחי' באמת דהנה דרקיע ההבדלה אחר
לתבונתו  וכמ"ש ממש א"ס אור בחי' ודאי ה"ז עצמו
ואהיה  מ"ש ולפ"ז כו' חקר אין לתבונתו מספר אין

קטן  חלק רק הוא דתורה חכמה שזהו כו' אצלו
ממש  הא"ס עצמות בבחי' שהוא ית' חכמתו מעצמות
בעצמות  ומתקשרת מתאחדת שבתורה שחכמה רק
שלמה  חכמת עד"מ כמו ממש לאחדים והיו כו' חכמתו
ומ"ש  חכמתו כח עצמות שזהו אדם מכל ויחכם כתי'
מכח  התפשטות' בחי' רק זהו משל אלפים ג' וידבר
כו' הקדמוני משל נק' התורה וכך כו' חכמתו עצמות
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בכלל  ח"ע דפי' נפקת מח"ע דאורייתא הפשוט פי' וזהו
מח"ע  ואורייתא ממש כנ"ל העצמי' חכמתו בחי' היינו
וזהו  כו'. מעלה של חכמה נובלות בבחי' נפקת זאת
אור  נקרא בעצמות ח"ע שבחי' ומים אור בין ההפרש
ח"ע  כך המאור עצמות מן המאיר כאור המאיר
בא  כאשר אבל עצמו דא"ס אור בבחי' שבעצמות
כמו  מים בשם ונק' העצמות מן חוץ המשכה בבחי'
כו' החכמה ים ונק' כו' ונמשך הנובע והמעיין הבאר
בין  חילוק יש ובזה כו'. דתש"מ הקדמוני ים בחי' וכמו
היולי  בחי' הן שהמים כמו הוא והענין למ"ת מ"ע בחי'
מטהר  המקוה מי ע"כ כלל עצמי גוון להם אין שמים
כטבע  חכמה מיני כל שמצמיח והיינו כו' הטמא את
בחי' הוא הקדומה החכמה ים בחי' כך שמצמיח המים
מ"ע. הנק' והוא חכמה גילוי בחי' לכל ומקור היולי
בגילוי  חכמה בחי' למטה נמשך שכבר מה ואמנם
מ"ת  ונק' ח"ת ונק' וכה"ג שלמה כחכמת מציאות
דמע"ב  חכמה בחי' וכמו כו' המבדיל לרקיע שתחת
רבות  מדרגות חילוקי בזה שיש אע"פ עשית שבחכמה
המאמר  הוא במע"ב הכללית חכמה בחי' דודאי

מאין  בגלוי פתוח מאמר הוא גם שנק' אע"פ דבראשית
חכמה  יש שבכ"א מאמרות היו"ד פרטי כל כמו ליש
עולם  עד לעולם מעולם ומשתלשל ויורד בפרט ושכל
כולם  א' שע"ז ודצח"מ יסודות הד' בהטבעת העשיה
כהתהוות  דעשיה דמל' חכמה שהוא עשית בחכמה
קטן  שכל כמשל וזהו כו' ארמ"ע יסודות וד' הגלגלי'
שכל  ונקרא כו' אומן ופעולת בעשי' המצומצם
שבדבר  וחכמה שכל ואמנם כידוע. לבד שבעשיה
הרבה  הוא עמוק עמוק המלוכה הנהגות מדות משפט
בהתנהגות  גם חכם שהיה שלמה חכמת והנה יותר
חכם  שהיה חכמתו עצם לגבי חשיב כלא ודאי מלוכה

ורמ  עמוקות חכמתו בחכמות עצם לפי"ע ומ"מ ות
ואם  המלוכה הנהגת חכמת ערך ויגדל רבה כן הרבה
במלכותו  כ"כ חכם היה לא בעצם כ"כ חכם היה לא
עצם  עם זו מצמצום חכמה וחיבור קשר יש ועכ"פ
לחכמה  א' צמצומים ג' כאן יש ונמצא חכמתו
המלוכה  שבמדת לחכמה הימנה ולמעלה שבעשיה
במוחין  שמתפשט דבריאה חכמה מזה ולמעלה

וד"ל: כו' אלפים שלשת וידבר כמו שכל להשפיע
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dzaWe" cFq Edfeux`d"14r"iaE .zEkln zpigA ± §¤§¨§¨¨¨¤§¦©©§¦©
zEklnd zFliig md15wx xq`p `l okle ,DllkA mde , ¥¥©©§§¥¦§¨¨§¨¥Ÿ¤¡©©

) drixfE dWixgA rwxTd zcFar`le ,o"nl mifnFxd £©©©§©©£¦¨§¦¨¨§¦§©§Ÿ
mW oIEri .c"nl mifnFxd16:( ¨§¦§©§©¨

oiadlEoipre WExiR miCwdl Wi ,mixaCd xE`iA §¨¦¥©§¨¦¥§©§¦¥§¦§¨
?Edn llkA diilrd©£¦¨¦§¨©

Elr l`xUi" dkxal mpFxkf EpizFAx Exn`W mb dnE©©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦§¨¥¨
"daWgnA17cFr dIilrd mdl siqFi dnE oYi dn oM m`e , §©§¨¨§¦¥©¦¥©¦¨¤¨£¦¨

!daWgnA l`xUi Elr ikd e`lAW xg`n ±¥©©¤§¨¨¦¨¦§¨¥§©§¨¨
aaFq oipr zFnFwn dOkA x`Azp xaM iM ,oiprd K ©̀¨¦§¨¦§¨¦§¨¥§©¨§¦§¨¥
lM `lnn"E "oinlr lM aaFq" sFqÎoi` xF`W ,`NnnE§©¥¤¥¥¨¨§¦§©¥¨

"oinlr18dn oiIre .aaFQd iENib `Ed zFIlrd zilkYWe ¨§¦§¤©§¦¨£¦¦©¥§©¥©
ziNHd zevnA dGn x`AzpW19dx`d iENbl fnFx `EdW , ¤¦§¨¥¦¤§¦§©©©¦¤¥§¦¤¨¨

oiprA xE`iA zvw Ll siqFp dR K` .mW oIEri ,'Ek Ff§©¨©Ÿ¦§§¨¥§¦§¨
zpigAn wx mdipW zFid mr ,aaFQd zx`d iENib zlrn©£©¦¤¨©©¥¦¡§¥¤©¦§¦©
zEIgd zx`d zpigA xnFlM ,calA KxAzi Feife FxF`§¦¦§¨¥¦§¨§©§¦©¤¨©©©
qg WOn FzEnvr `le KxAzi EpOn hXRznE KWnPd©¦§©¦§©¥¦¤¦§¨¥§Ÿ©§©¨©

.mFlWe§¨
d iM ,oiprdedkxal mpFxkf EpizFAx Exn` dP20cr" : §¨¦§¨¦¦¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨©

WExitE ."calA FnWE `Ed did mlFrd `xap `NW¤Ÿ¦§¨¨¨¨¨§¦§¨¥
iENn ;b"q ,a"r :dlrnl zFnXd oipr rEcIM `Ed ,"FnW"§©¨©¦§¨©¥§©§¨¦

o"idd iENn ,o"icEi21mr zFxF`d z` mixAgn mdW ± ¦¦¥¦¤¥§©§¦¤¨¦
`Ed o"icEi iENnA 'ied mW ici lr ,EpiidC .milMd©¥¦§©§©§¥¥©©¨§¦¦
± b"q ici lre ,dnkgd ilkA dnkgd xF` zEWAlzd¦§©§©¨§¨¦§¦©¨§¨§©§¥

.zFxitq c"EId lkA `vFIke ,'Ek dpiaA§¦¨§©¥§¨©§¦
sFqÎoi` xF`W z`f zrcEn iM ,`Ed df xE`iaE¥¤¦©©Ÿ¤¥
cqgM dCnE rCn xcBn dlrn dlrnl `Ed `EdÎKExÄ§©§¨©§¨¦¤¤©¨¦¨§¤¤
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"llM Edi` zFCn oEPi` lMn e`l"e ,'Ek zEpngxe oice22. §¦§©§¨§¨¦¨¦¦¦§¨

dnkgA KxAzi EpOn zEIgd zkWnd zFidl ,z`fle§¨Ÿ¦§©§¨©©©¦¤¦§¨¥§¨§¨
.zFIzF` zpigA ici lr `Ed zFCnE¦©§¥§¦©¦

mci lrW milMd md lkVd zFIzF`W FnM ,dPde§¦¥§¤¦©¥¤¥©¥¦¤©¨¨
sEB oi` df lM mre ,dHnN dNBznE lkVd xi`nE KWnp¦§©¥¦©¥¤¦§©¤§©¨§¦¨¤¥
milFki cg` lkU ixdW ,llM lkVd zEdOn zFIzF`d̈¦¦¨©¥¤§¨¤£¥¥¤¤¨§¦
xEAicA lilrA d`xPM .mipFW zFIzF`A FWiAldl§©§¦§¦¦©¦§¤©£¦§¦

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

.7.fi ,`l `VY¦¨

.8.` ,a .`l ,` ziW`xA§¥¦

.9.b ,ct miNdY§¦¦

.10.DtFqA cinY zkQn©¤¤¨¦§¨

.11KExr oglW ."mkl dUri FCal `Ed ,Wtp lkl lk`i xW` K`" :fh ,ai `AŸ©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤ª§©¨

.dvz oniq ± aFh mFi zFkld zNigY miIg gxF`©©¦§¦©¦§¦¨

.12.flwz oniq miIg gxF` KExr oglW .g ,bk xFn` i"Wx WExiR d`x§¥¥©¦¡ª§¨¨©©¦¦¨

.13.xdA dWxR̈¨¨§©

.14.a ,dk xdA§©

.15.` wxR cn xrW miIg ur d`xE .mW zFvOd inrh©£¥©¦§¨§¥¥©¦©©¤¤

.16.zFvOd inrhA§©£¥©¦§

.17.FzNgzA dAx ziW`xA§¥¦©¨¦§¦¨

.18."oinlr lM aaFq Edi` ,oinlr lM `Nnn Edi`" :` ,dkx b wlg xdfŸ©¥¤¦§©¥¨¨§¦¦¥¨¨§¦

.19miwxR 'd zEcg` zevn oOwl mb d`xE .a ,eq sC ` wxR ziviv zevn lirl§¥¦§©¦¦¤¤©§¥©§©¨¦§©©§§¨¦

.aÎ`

.20d`xE .a ,bn xdA dxFz ihETlA onqPd d`xE .b wxR xfrl` iAxC iwxR¦§¥§©¦¤§¨¨¤¤§¥©¦§¨§¦¥¨§©§¥

`NW cr" Kxr mipipr gYtnA oOwl d`xE .a ,hr .` ,ci xF` dxFYA oFWNd©¨§¨§¥§©¨§©§¥©¦§¨¦¥¤©¤Ÿ

."mlFrd `xap¦§¨¨¨

.21c"Ei :sl`A e"`Ed iENin .a"r oipnA dlFr ± i"d e"ie i"d c"Ei :o"icEi iENin¦¦¥¨¥¤§¦§¨¦©¨§©¤

.b"q oipnA dlFr ± i"d e"`e i"d¥¨¥¤§¦§¨

.22.` ,fi "EdIl` gzR" ,dnCwdA xdf ipETY¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`xaql mipeEMzn mlEM minrtNW ,o"xe W"`xe zFtqFY§§Ÿ§©¤¦§¨¦¨¦§©§¦¦§¨¨
.'Ek mipFW mdixEAice ± zg ©̀©§¦¥¤¦

dCOd zElrRzdW ,lkVd l` zFCOd KxrM opi`e§¥¨§¥¤©¦¤©¥¤¤¦§©£©¦¨
WtpkE ,dlMUdd mr zcg`zn dwEWYd ixd lkVdn¥©¥¤£¥©§¨¦§©¤¤¦©©§¨¨§¤¤
`N` ,miWEal md zFIzF`d oM oi`X dn .sEBd mr¦©©¤¥¥¨¦¥§¦¤¨
WEal ± xEAiCde ,xAEgOd WEal `id daWgOdW¤©©£¨¨¦§©§¨§©¦§

.cxtPd©¦§¨

zFnXd oipr ± dlrnl lWnPd oaEi df iR lre§©¦¤©©¦§¨§©§¨¦§¨©¥
,"xFg`e mipR mixrW `"lx"c ,zFIzF`d on mWxWe§¨§¨¦¨¦§§¨¦¨¦§¨
xg` sFqÎoi` xF`n x`WPd "EniWx"d oipr `EdW¤¦§¨¨§¦©¦§¨¥¥©©
"KlOd wnr" xtqA azMW FnkE ,iEpR mFwnE mEvnSd23, ©¦§¨¨§¤¨©§¥¤¥¤©¤¤

mWe .df x`Azp `l miig urA iM24b"qc c"EIn"c x`Azp ¦©¥©¦Ÿ¦§¨¥¤§¨¦§¨¥§¦§©
:xdGA aEzMW FnkE ."EdYd mlFr dEdzp d`Nir ExidhC¦§¦¦¨¨¦§©¨¨©Ÿ§¤¨©Ÿ©

"rwA `le rwA"25. ¨©§¨¨©

:oiprde§¨¦§¨

zFIzF`d WExiR iM26mci lre mdAW milMd md ¦¥¨¦¥©¥¦¤¨¤§©¨¨
eiGd zpigA `EdW ,WOn sFqÎoi` xF`d xi`nE KWnp¦§©¥¦¨¥©¨¤§¦©©¦
onvr mde ,lirl x`AzPW FnM ,KxAzi EpOn hXRzOd©¦§©¥¦¤¦§¨¥§¤¦§¨¥§¥§¥©§¨
cFq" mdW wx ,DizvTn `le DiPin `l xF`d KxrA opi ¥̀¨§¥¤¨Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥©¤¥

dWEAlO"KlOd wnr"A azMW FnM "27oipr K` ; ©©§§¤¨©§¥¤©¤¤©¦§©
zFIzF`d KFYn xF`d dNBzI `NW ,`Ed mEvnSd©¦§¤Ÿ¦§©¤¨¦¨¦
,cal zFIzF`d z` wx milAwOd EqRzIW `N` ,milMde§©¥¦¤¨¤¦§§©§©§¦©¤¨¦§¨

.WEal FnM wx mdW l"Pke ,xF`d KxrA opi`W¤¥¨§¥¤¨§©©¤¥©§§

zaYkPd dTEnr dlMUdA lWn Kxc lr FnM ,Epiide§©§§©¤¤¨¨§©§¨¨£¨©¦§¤¤
.dlMUdd mvr Kxrn zFIzF`d oi`X ,zFIzF`A xtqA§¥¤§¦¤¥¨¦¥¥¤¤¤©©§¨¨
zFIzF`A daEzMd zFtqFYd lrA wgvi ax zlMUd FnM§©§¨©©¦§¨©©©¨©§¨§¦
FzlMUd zEdOW xnFl oi` i`CeAW ,zFtqFYd xEAicAW¤§¦©¨¤§©©¥©¤¨©§¨¨
zipgEx FzlMUd iM ,zFIzF`d mr dcg`zp wgvi ax lW¤©¦§¨¦§©©¨¦¨¦¦©§¨¨¨¦
odA WIW `N` ,FznWp mr minFxn ifpbA FzgEpnE§¨§¦§¥§¦¦¦§¨¤¨¤¥¨¤
milFki zFIzF`d ici lrW ,rCn ipianl dlMUd©§¨¨¦§¦¥©¨¤©§¥¨¦§¦
zFtqFYA ,lWn Kxc lr ,wFpiY cnlIWM la` .DbiVdl§©¦¨£¨§¤¦§©¦©¤¤¨¨§§

,llM mdn dlMUdd oiai `l ± zFIzF`d z` sxvie ,df¤¦¨¥¤¨¦Ÿ¨¦©©§¨¨¥¤§¨
itl ,mlEM zFIzF`d itExiv sEB qFRzIW iR lr s ©̀©¦¤¦§¥¥¨¦¨§¦

.dlMUdd Kxrn opi` onvr zFIzF`dW¤¨¦©§¨¥¨¥¥¤©©§¨¨

dNBzI `NW ,mEvnSd oipr did df jxc lre§©¤¤¤¨¨¦§©©¦§¤Ÿ¦§©¤
xF` `le ,lWn Kxc lr cal zFIzF`d wx milAwOl©§©§¦©¨¦§¨©¤¤¨¨§Ÿ
kFzA xF`d Wi zn`AW iR lr s`e .okFzAX sFqÎoi`,o ¥¤§¨§©©¦¤¤¡¤¥¨§¨
zFidl icM `Ede .dNBzn Fpi` milAwOd iAbNW `N ¤̀¨¤§©¥©§©§¦¥¦§©¤§§¥¦§
zEdn KxrA opi`W ,zFCnE dnkg ,milM 'i zEEdzd¦§©¥¦¨§¨¦¤¥¨§¥¤¨
iENibA xi`n xF`d did ENi`e .KxAzi EpOn xi`Od xF`d̈©¥¦¦¤¦§¨¥§¦¨¨¨¥¦§¦

.llM milMd zFEdzdl milFki Eid `lŸ¨§¦§¦§©©¥¦§¨

xnFlM ,"EniWxd KFzl xF`dn ew KiWnd KMÎxg`e"§©©©¦§¦©¥¨§¨§¦§©
lr sFqÎoi` xF`n milAwOd KFzl ENBzi xirfn hrOW¤§©¦§¥¦§©§©§©§¦¥¥©
lr milMA miWAlzOd zFxF`d" cFq Edfe .zFIzF`d ici§¥¨¦§¤¨©¦§©§¦©¥¦©

."'Ek zFnXd ici§¥©¥

" cFq EdfeLnW gAYWi miWFcw `xFA"28:WExiR , §¤¥§¦¦§©©¦§¥
'd WECw zevnA x`AzpW FnM ,"Wcw" `xwp dnkgd29, ©¨§¨¦§¨Ÿ¤§¤¦§¨¥§¦§©¦
"`lirl oEPi` oiWiCw dOM" ,miAx oFWl ± "miWFcw"E30 §¦§©¦©¨©¦¦¦§¥¨

,w"`c dnkg ,"miCEwr"c dnkg ,zEliv`C dnkg ±¨§¨©£¦¨§¨©£¦¨§¨§©
,"LnW" zpigAn wx milAwn md mNEke ,dlrnl cFre§§©§¨§¨¥§©§¦©¦§¦©¦§
d`ixA mWA mzEEdzd `xwp okle .l"Pd zFIzF`d mdW¤¥¨¦©©§¨¥¦§¨¦§©¨§¥§¦¨

oi`n Wi31"d`ixaC mc`" `xwp w"` mbC rEcIM ,32itl , ¥¥©¦©¨©§©©¦§¨¨¨¦§¦¨§¦
EpOn deEdzi sFq lM sFqe ,zFxitq c"Eil xFwn `EdW¤¨§§¦§¨¦§©¤¦¤
mdW itl ,WOn "diiUrc mc`" `xwPd zEliv` zpigA§¦©£¦©¦§¨¨¨§£¦¨©¨§¦¤¥

;milM zpigAzCn,cqgdzCndCn zpigA ± dxEaBd §¦©¥¦¦©©¤¤¦©©§¨§¦©¦¨
zilkzA hEWRd `EdÎKExA sFqÎoi` iAbl okle .'Ek lEabE§§¨¥§©¥¥¨©¨§©§¦

."oi`n Wi d`ixA" mWA FzEEdzd z`xwp zEhiWRd©§¦¦§¥¦§©§¥§¦¨¥¥©¦

oM mB Epiid ,"daWgnA Elr l`xUi" oipr ok FnkE§¥¦§©¦§¨¥¨§©§¨¨©§©¥
on dlrnl mdW `N` ,cal daWgOd zFIzF` zpigAn¦§¦©¦©©£¨¨§©¤¨¤¥§©§¨¦

: cal xEAiCd zFIzF`n mikWnPd mik`lOd©©§¨¦©¦§¨¦¥¦©¦§©

xda zyxt ,ziriaya zepli`de dnc`d zcear xeqi`

•

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

.23dxFz ihETlA x`Azp .Kli`e a wxR sFq (` xrW) KlOd irEWrW xrW d`x§¥©©©£¥©¤¤©©¤¤§¥¨¦§¨¥§¦¥¨

,clw oOwl .ehwzz cEOr a wlg `xwIe irvn`d x"Enc` ixn`n .a ,`p `xwIe©¦§¨©£¨¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤©§©¨

.bqw'` cEOr c KxM `xwIe dxFYd xF` .a©¨©¦§¨¤¤©

.24.b xrW mW KlOd wnr d`x§¥¥¤©¤¤¨©©

.25."'Ek `zEpnxEd WixA" xn`Ol jln WCwnA d`xE .` ,eh ` wlg xdfŸ©¥¤§¥§¦§©¤¤©©£¨§¥§§¨

.b ,en xdA dxFz ihETl¦¥¨§©

.26.bkyz cEOr a KxM `xwIe irvn`d x"Enc` mixn`Od xtqA x`Azp¦§¨¥§¥¤©©£¨¦©§¨¤§¨¦©¦§¨¤¤©

.27.b wxR Wix d`ixAd mlFr xrW©©¨©§¦¨¥¤¤

.28.zixgW lW rnW z`ixw zMxA gqFp©¦§©§¦©§©¤©£¦

.29.` ,bl lirl§¥

.30od zFXEcw dOM.` ,cn b wlg xdf d`x .dlrnl ©¨§¥§©§¨§¥Ÿ©¥¤

.31.k oniq WcTd zxB` d`x§¥¦¤¤©Ÿ¤¦¨

.32dxFz ihETl d`x .zFnFwn dOkaE .a spr c xrW .c spr ` xrW miig ur¥©¦©©¨¨©©¨¨§©¨§§¥¦¥¨

cEOr mipipr dxFYd xF` .` cEOr mipipr owGd x"Enc` ixn`n .` ,dv irQn©§¥©£¨¥©§©¨¥¦§¨¦©©¨¦§¨¦©

.oFncw mc` Kxr c"Ag mikxrd xtqaE .onqp mWe .fr§¨¦§¨§¥¤¨£¨¦©©¥¤¨¨©§



c"agערב i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÂ'ופי לאמר, דברת כאשר אד' כח נא יגדל
כאשר  למדה"ד, מדה"ר תנצח במקומו במד"ר
כו' הודיעני כו' דן אתה מדה באיזה אמרתי אני דברת
ובזח"ג  אפים. ארך ה' קיים, המדה אותה כו' ויעבור
ההוא  הוא אד' שכח יותר וביאר כן ג"כ פי' במקומו
לעילא  ויסגי יתרבא נא יגדל סדכ"ס, דע"ק חילא
מהכא  למילף לאמר לתתא, ויתמשיך ויתנגיד ולעילא,
והיינו  יגמה"ר). עת בכל להזכיר (היינו בתראין, לדרין
ריקן. חוזרות שאינן ליגמה"ר כרותה ברית כמארז"ל

ÔÈ·‰ÏÂ'א פ"ט שבת מארז"ל צ"ל הדברים ביאור
כו' לאותיות כתרי' כו' שעלה בשעה אריב"ל
תצלח  פי' לעזרני, לך הי' כו' שלום שנותן עבד כלום
ברכה  היא שהעזר מובן יגדל, ועתה אמר מלאכתך,
צריך  מה יפלא ולכאו' הכח, הגדלת והיינו בהצלחה,
ברכני, בני ישמעאל כמארז"ל זהו אך משה, לברכת
בראשו  לו ונענע רחמיך, שיכבשו יה"ר ז', דף  ברכות
בינה, חכ' כתר מוחין ראש, בחי' עי"ז שהמשיך פי'
אלקינו  עיר אותיות אד' ש' אד', כח בענין יובן ועד"ז
בחי' וקיבוץ אבנים שתי בס"י כמ"ש בעיר כו' גדול
סופן  בכתר שהיא כמו המל' שורש אד' כח עיר,
הצלחה  ברכת כי ונמצא בסופן. ותחלתן בתחלתן

קדישא, מעתיקא ומקור השורש שיומשך הכח דהגדלת
ברכאן, לאשדא בעי קדישא עתיקא כד בזהר וכמ"ש
מהו  ולכאורה יגדל, ועתה אמר לך הי' לו כשאמר ולכן
נמשך  אפים שמארך מלבד הנה אפים, ארך ה' ענין
עי"ז  השבח ע"י הנה מקום, תופס שאינו לפי הסליחה
כן  דרשב"י, השבחים וכענין הגילוי, אל מהעלם נמשך
העולם, שנברא קודם הוא אתה שניתי, לא אני הלא
מקום  תופס מה א"כ העולם שנברא לאחר הוא ואתה
מקום  תופס שאינו מאחר ובי' מיני' אך שנמשך, הדין
רחמים  מתעוררים השבח וע"י העונש, יומשך למה
שע"י  וכמו כלל, שמאלא לית אשר דכתר פשוטים
יהי  המשכת בראשו נענע כה"ג יוחנן ר' ותפלת ברכת
הוא  לאותיות כתרים כותר שהקב"ה כשמצא כן רצון,
מלמעלמ"ט  הוא התורה שע"י והמעלה בתורה, זו בחי'
וכן  לארץ, לכנוס משה רצה וזהו התפלה, ע"י משא"כ
כל  ולכן מטר, ירד הדרוש ע"י אומנתן תורתן רשב"י
ר"ע  ולכן לאותיות כתרי' וז"ע אומנתו, שתורתו מי
וכולהו  מאד, גדול אדם הי' כי קוץ כל על דרש דוקא

הי' דר"ע, גם אליבא הגילוי אל מהעלם לקרות יכול
מ"ש  אותיות כמו לכל מובן שאינו מה דאותיות מקוצין
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[e"gxd zncwd] - miigd ur qxhpew
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:zxnF`e zfxknE axFg xdn z`vFi lFw zA mFie mFi lkA§¨¨©¥©¥¥©§¤¤§¤¤
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lW DpFAlrn zFIxAl mdl iF`" okle !dGn lFcB dxFY¨¨¦¤§¨¥¨¤©§¦¥¤§¨¤
zpzFp `idW dlATd znkgA miwqFr mpi`e ,"dxFY¨§¥¨§¦§¨§©©©¨¨¤¦¤¤
zFrxd lke zElBd mikix`n md iM ,dxFYl cFaM̈©¨¦¥©£¦¦©¨§¨¨¨
EplgzdW xn`OA l"PM ,mlFrA `al zFWBxzOd©¦§©§¨Ÿ¨¨©©©©£¨¤¦§©§

lkA fixkOd lFw zA `Ed Fnvr dfe .z`f EpiznCwdA§©§¨¨¥Ÿ§¤©§©©©§¦§¨
."`xw xnF` lFw" wEqRA fnxpe ,mFi§¦§¨©¨¥§¨

zWxR xdFGd xtqA oM mB Exn` dfA `vFIM lre§©©¥¨¤¨§©¥§¥¤©©¨¨©
LzFlrdA` cEOr apw sc:FpFWl dfe §©£§©©§¤§

`dC xn`C Wp xA `Eddl iee xnF` oFrnW iAx"©¦¦§¥©§©©¨§¨©§¨
.'Eke ihFicdC ilinE `nlrA mixERiq d`fg`l `z`̈¨§©§¨¨¦¦§¨§¨¦¥§¤§¥§

,idi` `ziixF`C `WEal ,`ziixF`C dNin i`d ,cFre§©¦¨§©§¨§¨§©§¨¦¦
`le WOn `ziixF` idi` dWEal `EddC aiWgC o`nE©©£¦§©§¨¦¦©§¨©¨§¨
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רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÂ'ופי לאמר, דברת כאשר אד' כח נא יגדל
כאשר  למדה"ד, מדה"ר תנצח במקומו במד"ר
כו' הודיעני כו' דן אתה מדה באיזה אמרתי אני דברת
ובזח"ג  אפים. ארך ה' קיים, המדה אותה כו' ויעבור
ההוא  הוא אד' שכח יותר וביאר כן ג"כ פי' במקומו
לעילא  ויסגי יתרבא נא יגדל סדכ"ס, דע"ק חילא
מהכא  למילף לאמר לתתא, ויתמשיך ויתנגיד ולעילא,
והיינו  יגמה"ר). עת בכל להזכיר (היינו בתראין, לדרין
ריקן. חוזרות שאינן ליגמה"ר כרותה ברית כמארז"ל

ÔÈ·‰ÏÂ'א פ"ט שבת מארז"ל צ"ל הדברים ביאור
כו' לאותיות כתרי' כו' שעלה בשעה אריב"ל
תצלח  פי' לעזרני, לך הי' כו' שלום שנותן עבד כלום
ברכה  היא שהעזר מובן יגדל, ועתה אמר מלאכתך,
צריך  מה יפלא ולכאו' הכח, הגדלת והיינו בהצלחה,
ברכני, בני ישמעאל כמארז"ל זהו אך משה, לברכת
בראשו  לו ונענע רחמיך, שיכבשו יה"ר ז', דף  ברכות
בינה, חכ' כתר מוחין ראש, בחי' עי"ז שהמשיך פי'
אלקינו  עיר אותיות אד' ש' אד', כח בענין יובן ועד"ז
בחי' וקיבוץ אבנים שתי בס"י כמ"ש בעיר כו' גדול
סופן  בכתר שהיא כמו המל' שורש אד' כח עיר,
הצלחה  ברכת כי ונמצא בסופן. ותחלתן בתחלתן

קדישא, מעתיקא ומקור השורש שיומשך הכח דהגדלת
ברכאן, לאשדא בעי קדישא עתיקא כד בזהר וכמ"ש
מהו  ולכאורה יגדל, ועתה אמר לך הי' לו כשאמר ולכן
נמשך  אפים שמארך מלבד הנה אפים, ארך ה' ענין
עי"ז  השבח ע"י הנה מקום, תופס שאינו לפי הסליחה
כן  דרשב"י, השבחים וכענין הגילוי, אל מהעלם נמשך
העולם, שנברא קודם הוא אתה שניתי, לא אני הלא
מקום  תופס מה א"כ העולם שנברא לאחר הוא ואתה
מקום  תופס שאינו מאחר ובי' מיני' אך שנמשך, הדין
רחמים  מתעוררים השבח וע"י העונש, יומשך למה
שע"י  וכמו כלל, שמאלא לית אשר דכתר פשוטים
יהי  המשכת בראשו נענע כה"ג יוחנן ר' ותפלת ברכת
הוא  לאותיות כתרים כותר שהקב"ה כשמצא כן רצון,
מלמעלמ"ט  הוא התורה שע"י והמעלה בתורה, זו בחי'
וכן  לארץ, לכנוס משה רצה וזהו התפלה, ע"י משא"כ
כל  ולכן מטר, ירד הדרוש ע"י אומנתן תורתן רשב"י
ר"ע  ולכן לאותיות כתרי' וז"ע אומנתו, שתורתו מי
וכולהו  מאד, גדול אדם הי' כי קוץ כל על דרש דוקא

הי' דר"ע, גם אליבא הגילוי אל מהעלם לקרות יכול
מ"ש  אותיות כמו לכל מובן שאינו מה דאותיות מקוצין
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במוחש,‰Â‰ה) אלוקות ראו המקדש באי כל
לה) (פרק נתן' דרבי ב'אבות וכדאיתא
שישראל  בזמן רווחים. ומשתחווים צפופין "עומדין
יושבין  כשהן שבשמים, לאביהן להשתחוות עולין
אצבעו  להושיט יכולה בריה כל אין דחוקים, יושבין
הרי  רווחים". משתחוים משתחווים, וכשהם ביניהם.
ממילא  המדה, קו מאמר עלֿפי הוא ביתֿהמקדש גם
להשתחוות  העולים לכן במקום. מוגבל הוא גם הרי
המקום  הרי במקומו, אחד כל יושבים, שהם בזמן כו'
כי  דחוקים, יושבים ולכן הטבע. עלֿפי מוגבל הוא
ליש  מקום נותן אינו אחד יש הרי הטבע, הגבלת מפני
את  לסבול יכול לא שאחד הטעם זהו והרי זולתו,
עצמו. בעיני דבר מציאות הרוח, גס הוא כי השני,
ביש  הוא שכן זולתו. את לסבול יכול אינו כך ומשום
למציאות  מקום נותן אינו האחת שמציאות ומציאות,
היינו  במקומו, יושב אחד כל בהיות הנה ולזאת, זולתו.
עודנו  אבל למקדש, ובאו להשתחוות שעלו דהגם
בעצמו, מקום תופס עוד שהוא היינו במקומו", "יושב
אצבעו  להושיט יכולה ברייה כל אין הנה ולזאת
מקום  נותן אינו אחת ומציאות שיש לפי ביניהם,
כאשר  "משתחווים", כשהם אבל זולתו. למציאות
רואים  כאשר והשתחוואה, ביטול לבחינת באים
שהוא  כלומר אלוקות, רק היא אמיתית שמציאות

עולמות יתבר  שברא מה וכל האמיתי, יש הוא ך
משתחווים  ממילא אזי חשיבי', כ'לא הוא ונבראים
בדרך  ואזי הטבע. מן בלמעלה ההכרה מתוך רווחים,
העולם  התהוות של הכוונה אמיתית נרגשת ממילא
שנתאווה  העליונה הכוונה את ימלא שהאדם הזה,
בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקדושֿברוךֿהוא
ובעונג  בהרגשה לביתו ובא מירושלים הולך וכשיהודי
הגשמיים  העניינים כל אזי חשיבי", כלא קמי' ש"כולא
איננו  הטבע לבוש יותר. וזכים יותר מאירים נראים
האלוקי  הכוח את דבר בכל מכיר והוא כך. כל מכסה

האלוקית. הכוונה ואת
קיים,‰Â‰ו) שביתֿהמקדש בזמן הוא זה כל

הגלות  בזמן אבל והשקט, בשלווה וישראל

המקדש, קיום שבזמן דכשם בכלל, החושך זמן שהוא
בכלל  בעולם אור גילוי האיר והגילוי, האור זמן הוא
ומדריגת  במעלת היו ישראל וכללות בפרט, ובישראל
כמוֿכן  הנה חשוב, דבר היו ישראל בני החשיבות,
נקרא  הגלות זמן ולכן החושך. זמן הוא הגלות בזמן
הוא  הגלות זמן כללות כי הוא, הדבר וטעם לילה. בשם
יותר  נרגשת אז לכן והסתרים. העלמות של זמן
הוא  העניין ופירוש העולם. של והחומריות הגשמיות
הזמנים  בכל היא הרי העולם, של המציאות עצם כך.
את  ברא שהקדושֿברוךֿהוא  הראשון מהרגע בשווה.
גמור, ליש מאין המציאם הרי הנבראים, ואת העולם
גשמיים. אשֿרוחֿמיםֿעפר יסודות: מארבעה מורכבים
עת  בכל שווה הנבראים ושל העולם של המציאות והרי
הבית  זמן בין החילוק זאת בכל הוא ובמה זמן. ובכל
אמת  אכן זו הוא. כך בזה העניין אלא הגלות? לזמן
יש  ב"עולם" אבל בשווה, תמיד היא העולם שמציאות
בזמן  הנה העלם. ו"עולם" זמן, "עולם" פירושים. שני
אז  גם ומכלֿמקום בגילוי האירה שהאלוקות המקדש,
והפירוש  זמן. הוא ש"עולם" נרגש אבל "עולם". נרגש
בזמן  אבל זמני. דבר אלא זה שאין חש אחד שכל הוא,
כל  כלומר, ה"עולם". של ההעלם נרגש הגלות
טוב  דבר כל על ולכן גסים. הם הטבעיים העניינים
בזמן  ועיכובים. מניעות ריבוי יש לעשות, שרוצים
עומדים  ישראל וכלל ונעלמת, מוסתרת אלוקות הגלות,
בגלות  ובפרט בנו". משלו "עבדים כאמור בשפלות,
שם  ומגדפי ומחרפי מחללי רחמנאֿליצלן שרבו המר
אותו  רודפים ועבודה, בתורה שעוסק מי וכל שמים.

מי  בזיון,בכל מיני בכל אותו ומבזים רדיפות, ני
ושפלות  השברון ובכללות, אותו. ולוחצים ודוחקים
ודאגת  הפרנסה טרדות רוב אחד כל על שפועלים הרוח
טמטום  רחמנאֿליצלן נהיה אשר עד והתלאות, הצרות
והלב  חכמה, דבר מלקבל אטום שהמוח והמוח, הלב
שבלב  בעבודה ויראה באהבה מלהתעורר אטום
חיות. בלי הוא המצוות קיום הנה וממילא, בתפילה.
רחמנאֿ שהולך שלו, המצב בכללות ירידה גורם וזה

דחי. אל מדחי ליצלן
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במוחש,‰Â‰ה) אלוקות ראו המקדש באי כל
לה) (פרק נתן' דרבי ב'אבות וכדאיתא
שישראל  בזמן רווחים. ומשתחווים צפופין "עומדין
יושבין  כשהן שבשמים, לאביהן להשתחוות עולין
אצבעו  להושיט יכולה בריה כל אין דחוקים, יושבין
הרי  רווחים". משתחוים משתחווים, וכשהם ביניהם.
ממילא  המדה, קו מאמר עלֿפי הוא ביתֿהמקדש גם
להשתחוות  העולים לכן במקום. מוגבל הוא גם הרי
המקום  הרי במקומו, אחד כל יושבים, שהם בזמן כו'
כי  דחוקים, יושבים ולכן הטבע. עלֿפי מוגבל הוא
ליש  מקום נותן אינו אחד יש הרי הטבע, הגבלת מפני
את  לסבול יכול לא שאחד הטעם זהו והרי זולתו,
עצמו. בעיני דבר מציאות הרוח, גס הוא כי השני,
ביש  הוא שכן זולתו. את לסבול יכול אינו כך ומשום
למציאות  מקום נותן אינו האחת שמציאות ומציאות,
היינו  במקומו, יושב אחד כל בהיות הנה ולזאת, זולתו.
עודנו  אבל למקדש, ובאו להשתחוות שעלו דהגם
בעצמו, מקום תופס עוד שהוא היינו במקומו", "יושב
אצבעו  להושיט יכולה ברייה כל אין הנה ולזאת
מקום  נותן אינו אחת ומציאות שיש לפי ביניהם,
כאשר  "משתחווים", כשהם אבל זולתו. למציאות
רואים  כאשר והשתחוואה, ביטול לבחינת באים
שהוא  כלומר אלוקות, רק היא אמיתית שמציאות

עולמות יתבר  שברא מה וכל האמיתי, יש הוא ך
משתחווים  ממילא אזי חשיבי', כ'לא הוא ונבראים
בדרך  ואזי הטבע. מן בלמעלה ההכרה מתוך רווחים,
העולם  התהוות של הכוונה אמיתית נרגשת ממילא
שנתאווה  העליונה הכוונה את ימלא שהאדם הזה,
בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקדושֿברוךֿהוא
ובעונג  בהרגשה לביתו ובא מירושלים הולך וכשיהודי
הגשמיים  העניינים כל אזי חשיבי", כלא קמי' ש"כולא
איננו  הטבע לבוש יותר. וזכים יותר מאירים נראים
האלוקי  הכוח את דבר בכל מכיר והוא כך. כל מכסה

האלוקית. הכוונה ואת
קיים,‰Â‰ו) שביתֿהמקדש בזמן הוא זה כל

הגלות  בזמן אבל והשקט, בשלווה וישראל

המקדש, קיום שבזמן דכשם בכלל, החושך זמן שהוא
בכלל  בעולם אור גילוי האיר והגילוי, האור זמן הוא
ומדריגת  במעלת היו ישראל וכללות בפרט, ובישראל
כמוֿכן  הנה חשוב, דבר היו ישראל בני החשיבות,
נקרא  הגלות זמן ולכן החושך. זמן הוא הגלות בזמן
הוא  הגלות זמן כללות כי הוא, הדבר וטעם לילה. בשם
יותר  נרגשת אז לכן והסתרים. העלמות של זמן
הוא  העניין ופירוש העולם. של והחומריות הגשמיות
הזמנים  בכל היא הרי העולם, של המציאות עצם כך.
את  ברא שהקדושֿברוךֿהוא  הראשון מהרגע בשווה.
גמור, ליש מאין המציאם הרי הנבראים, ואת העולם
גשמיים. אשֿרוחֿמיםֿעפר יסודות: מארבעה מורכבים
עת  בכל שווה הנבראים ושל העולם של המציאות והרי
הבית  זמן בין החילוק זאת בכל הוא ובמה זמן. ובכל
אמת  אכן זו הוא. כך בזה העניין אלא הגלות? לזמן
יש  ב"עולם" אבל בשווה, תמיד היא העולם שמציאות
בזמן  הנה העלם. ו"עולם" זמן, "עולם" פירושים. שני
אז  גם ומכלֿמקום בגילוי האירה שהאלוקות המקדש,
והפירוש  זמן. הוא ש"עולם" נרגש אבל "עולם". נרגש
בזמן  אבל זמני. דבר אלא זה שאין חש אחד שכל הוא,
כל  כלומר, ה"עולם". של ההעלם נרגש הגלות
טוב  דבר כל על ולכן גסים. הם הטבעיים העניינים
בזמן  ועיכובים. מניעות ריבוי יש לעשות, שרוצים
עומדים  ישראל וכלל ונעלמת, מוסתרת אלוקות הגלות,
בגלות  ובפרט בנו". משלו "עבדים כאמור בשפלות,
שם  ומגדפי ומחרפי מחללי רחמנאֿליצלן שרבו המר
אותו  רודפים ועבודה, בתורה שעוסק מי וכל שמים.

מי  בזיון,בכל מיני בכל אותו ומבזים רדיפות, ני
ושפלות  השברון ובכללות, אותו. ולוחצים ודוחקים
ודאגת  הפרנסה טרדות רוב אחד כל על שפועלים הרוח
טמטום  רחמנאֿליצלן נהיה אשר עד והתלאות, הצרות
והלב  חכמה, דבר מלקבל אטום שהמוח והמוח, הלב
שבלב  בעבודה ויראה באהבה מלהתעורר אטום
חיות. בלי הוא המצוות קיום הנה וממילא, בתפילה.
רחמנאֿ שהולך שלו, המצב בכללות ירידה גורם וזה

דחי. אל מדחי ליצלן
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

icedid ziaae icedid aegxa ipgexd oaxegd
שהסבתות  רואים כאשר אותנו אופפת חרדה
ובחבילות  הכסף בתיקי בשבת מתהלכות היהודיות
בשבתות  מתהלכים הזקנים היהודיים והסבים המזון,
על  מדברים לא וכבר בידיהם, השבת ועיתוני
את  הרומסים צעירים, ונשים אנשים האברכים,
הגדולה  בהפקרות אותה ומחללים הקדושה השבת

ביותר.
גם  כי־אם ומחוללת, נרמסת שבת־קודש רק לא
תפילה, תפילין, הנחת כשרות, התורה, מצוות כל
בבורא  הארסיות הכפירה פצצות המשפחה. טהרת
היהודי  הרחוב את הממלאות ומצוות, ובתורה העולם
גדולים  הילדים, את היהודי, הבית את והורסים
שאינם  בהם יש היהודית, לדת מתנכרים וקטנים,
בפסח, חמץ אוכלים וטריפה, כשר זה מה כלל יודעים
שום  בלי גויים עם מתחתנים ונבילה, טריפה אוכלים
אינם  הם אחרות, לדתות עוברים ילדים כמה שאלה,

שהוא. פשע איזה בכך עשו שהם כלל יודעים
aegxd ly ipgexd oaxegl dny`d z` `yepd `ed in

?icedid ziade icedid
נושאים  היהודי, הרוחני לחורבן האשמה את
של  האפיקורסים המנהלים המתולעים, הרבנים
והמורות  המורים עם הלא־כשרים, תלמודי־התורה
היהודית  העיתונות כולם ועל האנטי־דתיים,

והמטעים. הטועים דברה, ונושאי המסוימת
האלקים  בית את שהפכו המתולעים הרבנים
ריקודים  אולמות של לבית־ועד ובית־הכנסת,
עם  לקרקס הפכו בית־הכנסת את שחיה, ובריכות
התורה  עניני ומקרר ומחלל הלצות, המפריח שחקן
לתורה  זרים נעשים והאמהות שהאבות כך והמצוות,
באה  וכאן ילדיהם, בחינוך מתעניינים אינם וליהדות,

ילדיהם. של האמיתית השמד מגיפת
המנהלים  של לחינוכם ילדיהם את במסרם
תלמודי  את המנהלים והאנטי־דתיים, האפיקורסים
ומורות  מורים על־ידי הלא־כשרים התורה
בה', אמונה של העקבות את העוקרים אתאיסטים,
שהילדים  הפלא, מה אם־כן ובמצוות, בתורה

אחרת! לדת ועוברים לגויים נישאים היהודים
הנביא  של הכואבת קריאתו הגדול, לאסוננו

בנו" משלו נכונה 17"עבדים היא מציל, מידם ואין
רק  צריכים החורבן; בזמן נכונה שהיתה כפי כיום

האפיקורסיים  ה'המן'ים של פעלם על מבט לחטוף
הם  מהפיכה ואיזו היהדות, בהריסת זו, במדינה שלנו
ותורתו  הקב"ה נגד היהודיים במוחות הכניסו

הקדושות. ומצוותיו
הצדק" "פועלי של נכדיהם היהודיים, הפועלים

ישרים  עמלים אותם של שבפרוטות האירופאיים, ,
בתי־כנסת, לעצמם הקימו וביגע, ביזע שהרוויחו
צדק", "זובחי בית־כנסת צדק", "פועלי בית־כנסת
היה  בית־כנסת וכל וכו', קדישא" "חברה בית־כנסת
אדם", "חיי תהילים, אתם ללמוד "רבי" מחזיק
פועלי  יקרים, יהודים אותם של ונכדיהם משניות,
ובעלי  מתולדה כשרים יהודים הם שברובם זו, מדינה
מחללים  הם הנה אחד, לכל המאמינים ישרות נשמות
ונבילות, טריפות אוכלים ויום־טוב, שבת כאן
באשמת  זה וכל ולשמד, לכפירה ילדיהם את מחנכים
בידם  אשר כל העושים והמטעים, הטועים מנהיגיהם

ומצוות! לתורה חובתם את לשרש
ומלגלגים  בהשי"ת מתגרים ה"להכעיס'ניקים"
– ולקדשו השבת יום על לשמור ציווה השי"ת עליו,
שהעיתונות  האבל הפגנות את גם אותו. מחללים והם
מאמינים  שונות, מפלגות מנהיגי עם בשיתוף היהודית
נעשות  ישראל, עם את להציל אלו הפגנות שביכולת
– המתולעים והרבנים הדת עוקרי כל עם בשיתוף
כדי  דוקא, בערב  ששי ביום אלו הפגנות קובעים הם
המוני  את ולהביא עולם', של ה'ריבונו את להכעיס
טריפות  ובאכילת שבת, בחילול לחטוא ישראל בני

דוקא! ונבילות
ודרכי  שמד בדרכי יש והחוצפה ההעזה מן כמה
אבינו־שבשמים, ונגד השמים נגד כאלה 'להכעיס'
ההדיוטּות  על כבר לדבר מבלי אבותינו; של האלוקים
אחראית  בלתי בצורה לנהוג אדם, בני כנגד והבושה

כזו.
ואחיותינו  שאחינו בשעה עושים הם וזאת
דבר  באכזריות, חיים ונקברים נהרגים נשחטים,
דם  של נהרות כאשר כזאת; ראה לא עוד שהעולם
ושל  ואמהות, אבות וצעירים, זקנים של יהודי,

הכבושות! המדינות בכל נשפכים תינוקות,
אברכי  של אלפים שמאות בשעה עושים, הם זאת
ובאויר, בים ביבשה, במלחמה עומדים ישראל
תלויים  אמריקה אזרחי כל וחיי הם חייהם וכאשר
כאשר  שמים; לרחמי זקוקים כולם כאשר בשערה;
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אחים  אחיות, אבות, עומדים יהודית, משפחה בכל
אותם  של הקטנים ילדיהם גם ולפעמים ונשים,
תפילות  הלוחשות ובשפתיים נשואות בעיניים חיילים,
את  ויחזיר שירחם העולם, לבורא שלנו, להקב"ה
בחיים! אליהם האב את או הבעל את אחיו, את בנם,
האחרים, העמים כל כאשר עושים הם זאת
תפילותיהם, בבתי מתאספים ונשים, אנשים
המר  המוות את להסיר רחמי־שמים ומבקשים
תפילה  ימי קובעות הממשלות וכאשר בעולם, השורר

ארצותיהם! לניצחון מיוחדים
שנאה  של החושך שענני בשעה עושים, הם זאת

מד  לשמי מתקרבים שונאי ליהודים כאשר ינתנו;
ישראל  בני על להתנפל סכיניהם את מחדדים ישראל
הקבורה  ובבורות הם, לליבותיהם זו חרב  (שתבוא

עצמם). הם יפלו – עבורנו חופרים שהם
מיליוני  שמפרסמים בשעה עושים, הם זאת
ועלילות  פשקווילים שוא, אשמות של אקסמפלרים
תושבי  בעיני אותנו להשניא כדי זו, ארץ יהודי כנגד

הזאת! הארץ
ולהתחנן  להתפלל הכנסת בבתי להתכנס במקום
אנו, חיינו לטובת ישראל, כלל לטובת השי"ת בפני
אלו  לרשעים יש – הקרב  בשדות ילדינו ניצחון לטובת
ולמרוד  לחטוא ישראל בני את להביא החוצפה

בהשי"ת!
את  הביאו מתולעים, ורבנים נביאי־שקר אותם

עם  מצטלמים שרבנים המחפיר, למצב ישראל עם
במנזרים, 'סדרים' לערוך מוזמנים רבנים כמרים,
תקיעת  לשמוע לבתי־כנסת לבוא מוזמנים והכמרים
כך  תוקף", "ונתנה נדרי", "כל זמירות, שופר,
מתביישים  התורה, גדולי האמיתיים, שהרבנים
המשתולל  האיום החורבן לנוכח עיניהם, את להרים

היהודי! ברחוב
כפי  מתחנפים, המתולעים והרבנים השקר נביאי
כל  את מנשקים פסל, כל כלפי הפלגה, בדור שהיה
שלא  ובלבד בעולם אשר כל לעשות ומוכנים הצלמים
ולמצוותיו. הקב"ה אל לשוב ישראל לבני להרשות
יכירו  קצר זמן בעוד מהם! צוחק בשמים היושב אך,
כעת  הניתכות הצרות שכל באמת, ישראל בני כל
– בלבד אחת עצה וקיימת משיח, חבלי הן עלינו
הצרות, את מאתנו השי"ת יסיר שבגללה תשובה.

צדקנו! משיח על־ידי הגאולה את לנו ויביא
יהודים!

והצילו  המתולעים, מהרבנים עצמכם את הצילו
הלא־כשרים. מתלמודי־התורה ילדיכם את

יהודים!
על־ידי  המתנהלים האמיתיים, הכנסת לבתי בואו
לתלמודי־ ילדיכם את הביאו ושלמים, יראים רבנים
וילדיכם  נשותיכם אתם, תתברכו ואז כשרים, תורה
בקרוב  צדקנו משיח פני לקבל נזכה וכולנו הטוב, בכל
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תרצ"ד  כסלו, י"א ב"ה,

ווארשא 

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי כבוד

שי' מוהרח"י

וברכה! שלום

.2 נו' החשבון קבלת מאשר הנני

בבקשה  אלטהויז שי' הרא"ח לידידינו כותב הנני

אאמו"ר  כ"ק של ממכתבו פוטוגרפי' עבורי שיעשה

ובבקשה  החדרים, בנדון זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

חשבוני. על ולזקוף שיעלה כמה לו לשלם

לשלחם. בבקשה לליטא, מכתבים שני בזה מצורף

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

ליבערמאן  ח.
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אחים  אחיות, אבות, עומדים יהודית, משפחה בכל
אותם  של הקטנים ילדיהם גם ולפעמים ונשים,
תפילות  הלוחשות ובשפתיים נשואות בעיניים חיילים,
את  ויחזיר שירחם העולם, לבורא שלנו, להקב"ה
בחיים! אליהם האב את או הבעל את אחיו, את בנם,
האחרים, העמים כל כאשר עושים הם זאת
תפילותיהם, בבתי מתאספים ונשים, אנשים
המר  המוות את להסיר רחמי־שמים ומבקשים
תפילה  ימי קובעות הממשלות וכאשר בעולם, השורר

ארצותיהם! לניצחון מיוחדים
שנאה  של החושך שענני בשעה עושים, הם זאת

מד  לשמי מתקרבים שונאי ליהודים כאשר ינתנו;
ישראל  בני על להתנפל סכיניהם את מחדדים ישראל
הקבורה  ובבורות הם, לליבותיהם זו חרב  (שתבוא

עצמם). הם יפלו – עבורנו חופרים שהם
מיליוני  שמפרסמים בשעה עושים, הם זאת
ועלילות  פשקווילים שוא, אשמות של אקסמפלרים
תושבי  בעיני אותנו להשניא כדי זו, ארץ יהודי כנגד

הזאת! הארץ
ולהתחנן  להתפלל הכנסת בבתי להתכנס במקום
אנו, חיינו לטובת ישראל, כלל לטובת השי"ת בפני
אלו  לרשעים יש – הקרב  בשדות ילדינו ניצחון לטובת
ולמרוד  לחטוא ישראל בני את להביא החוצפה

בהשי"ת!
את  הביאו מתולעים, ורבנים נביאי־שקר אותם

עם  מצטלמים שרבנים המחפיר, למצב ישראל עם
במנזרים, 'סדרים' לערוך מוזמנים רבנים כמרים,
תקיעת  לשמוע לבתי־כנסת לבוא מוזמנים והכמרים
כך  תוקף", "ונתנה נדרי", "כל זמירות, שופר,
מתביישים  התורה, גדולי האמיתיים, שהרבנים
המשתולל  האיום החורבן לנוכח עיניהם, את להרים

היהודי! ברחוב
כפי  מתחנפים, המתולעים והרבנים השקר נביאי
כל  את מנשקים פסל, כל כלפי הפלגה, בדור שהיה
שלא  ובלבד בעולם אשר כל לעשות ומוכנים הצלמים
ולמצוותיו. הקב"ה אל לשוב ישראל לבני להרשות
יכירו  קצר זמן בעוד מהם! צוחק בשמים היושב אך,
כעת  הניתכות הצרות שכל באמת, ישראל בני כל
– בלבד אחת עצה וקיימת משיח, חבלי הן עלינו
הצרות, את מאתנו השי"ת יסיר שבגללה תשובה.

צדקנו! משיח על־ידי הגאולה את לנו ויביא
יהודים!

והצילו  המתולעים, מהרבנים עצמכם את הצילו
הלא־כשרים. מתלמודי־התורה ילדיכם את

יהודים!
על־ידי  המתנהלים האמיתיים, הכנסת לבתי בואו
לתלמודי־ ילדיכם את הביאו ושלמים, יראים רבנים
וילדיכם  נשותיכם אתם, תתברכו ואז כשרים, תורה
בקרוב  צדקנו משיח פני לקבל נזכה וכולנו הטוב, בכל

ממש.
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ycew zexb`

תרצ"ד  כסלו, י"א ב"ה,

ווארשא 

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי כבוד

שי' מוהרח"י

וברכה! שלום

.2 נו' החשבון קבלת מאשר הנני

בבקשה  אלטהויז שי' הרא"ח לידידינו כותב הנני

אאמו"ר  כ"ק של ממכתבו פוטוגרפי' עבורי שיעשה

ובבקשה  החדרים, בנדון זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

חשבוני. על ולזקוף שיעלה כמה לו לשלם

לשלחם. בבקשה לליטא, מכתבים שני בזה מצורף

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

ליבערמאן  ח.
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áùéå úùøô
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אףֿעלּֿפי . . לאביו ׁשמע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיֹוסף

לא  ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואףֿעלּֿגב

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע

אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

(ראה  הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½
:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ

ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§®̈
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º
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-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−
:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−

:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²
:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´

:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤
éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®

éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´
úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´

:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬
:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤

éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥̧

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ



רעט iriax - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−
:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−

:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²
:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´

:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤
éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®

éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´
úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´

:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬
:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤

éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥̧

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ

iyy ,iying - hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«
ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:äàøî äôéå øàú-äôé óñBé¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«

¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬



iriayרפ - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈
:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ

øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤
:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²

:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈
øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh jxk zegiy ihewl)

dnÚ ÂÈÎ¯ˆ ˙BNÚÏ . . LnÓ BzÎ‡ÏÓ(יא לט, רב (רש"י ¿«¿«»«¬¿»»ƒ»ַ

לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬
:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²

:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®©¦«§¬¨¦−§¦§¨«
äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈

Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤
:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ

:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²

:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«
çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®

íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½
:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−

:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤
ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈

:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®
ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´

:ärøt ók-ìr ñBkä-úà ïzàå äòøtáéøîàiå ©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ©³Ÿ¤
ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−

:íäâéìL | ãBòa-úà äòøô àOé íéîé úL ¥«§´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤
pk-ìr EáéLäå ELàøBãéa äòøt-ñBë zúðå E Ÿ¤½©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä ètLnkãéék ©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«¦¯
àp-úéNrå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnr¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaäåèíéøárä õøàî ézápb ápâ-ék ©©¬¦©¤«¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNr-àì ät-íâå§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

æèóñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨®̈©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà-ìr éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©

:éLàøæéïBéìrä ìqáeäNrî äòøt ìëàî ìkî Ÿ¦«©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´
:éLàø ìrî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå äôàŸ¤®§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

çéìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïriåúLíélqä ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧

éìrî ELàø-úà äòøôõr-ìr EúBà äìúå E ©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®
éìrî EøNa-úà óBòä ìëàå:EëíBia | éäéå §¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«©§¦´©´

äzLî Nriå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©¦§¤−
íé÷Lnä øN | Làø-úà àOiå åéãár-ìëì§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãár CBúa íéôàä øN Làø-úàåàëáLiå §¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«©¨²¤
-ìr ñBkä ïziå eä÷Lî-ìr íé÷Lnä øN-úà¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−©



רפי iriay - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈
:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ

øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤
:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²

:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈
øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧
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לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו
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ואׁשר  ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו

וּיׁשאל  זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"וּיבא

הּיֹום" רעים ּפניכם מּדּוע וֿז)גֹו' .(מ, ְִֵֶַַַָ

הנהגתֹו ּומאֹופן ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּנה,

נפלאה: הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְִִִֵָָָָָאּתם,

ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי יֹוסף מארץ ונמּכר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ללא  האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ואחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד,

ׁשּבמּצ לחׁשֹוב אפׁשר היה ועֹון, "ּברֹוגז"ּפׁשע יהיה ּכזה ב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מּׂשריו  אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד העֹולם, ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעל

האסּורים. ּבבית ְֲִִֵָהֹוׁשיבֹו

זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואםּֿכן

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכן,

ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹורר

"זֹועפים". ּפניו יהיּו ְֲֲִִִָָָהאסּורים

ּפרעה  ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא

התענין  וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁש"הּנם

הּוא  ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם וׁשאל  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבמּצבם,

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור ְֲֶֶַַָָיכֹול

ׂשרי  ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודוקא

ּבׁשנֹות  ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה נהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּפרעה,

ָָָהרעב.

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה

øéèôîë-úà úãlä íBé éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤
-úà àOiå åéãár-ìëì äzLî Nriå äòøt©§½Ÿ©©¬©¦§¤−§¨£¨®̈©¦º̈¤
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äðérøzå øNa úàéøáe äàøî úBôé úBøt òáL¤´©¨½§¬©§¤−§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨

:eçàaâïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå ¨¨«§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ
äðãîrzå øNa úBwãå äàøî úBòø øàéä-ïî¦©§½Ÿ¨¬©§¤−§©´¨®̈©©«£²Ÿ§¨

:øàéä úôN-ìr úBøtä ìöàãäðìëàzå ¥¬¤©¨−©§©¬©§«Ÿ©Ÿ©´§¨
òáL úà øNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈¥µ¤´©
:ärøt õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä(éåì) ©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ

äúBìò íéìaL òáL | äpäå úéðL íìçiå ïLéiå©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²
:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷aåíéìaL òáL äpäå §¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½
íéã÷ úôeãLe úBwc:ïäéøçà úBçîö ©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«

æíéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðrìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

(ìàøùé)çàø÷iå çìLiå Bçeø írtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²
øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç-ìk-úà¤¨©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧
íúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà íäì äòøt©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈

:ärøôìèäòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå §©§«Ÿ©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ
:íBiä øékæî éðà éàèç-úà øîàìéóö÷ äòøt ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−©§¦¬©«©§−Ÿ¨©´

íéçahä øN úéa øîLîa éúà ïziå åéãár-ìr©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´©©¨¦½
:íéôàä øN úàå éúààéäìéìa íBìç äîìçpå Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«©©«©§¨¬£²§©¬§¨

:eðîìç Bîìç ïBøúôk Léà àeäå éðà ãçà¤−̈£¦´¨®¦²§¦§¬£Ÿ−¨¨«§
áéørð eðzà íLåéøáríéçahä øNì ãár §¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½

Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå Bì-øtñpå©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−
:øútâééúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå ¨¨«©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨®̈Ÿ¦²

:äìú Búàå épk-ìr áéLäãéäòøt çìLiå ¥¦¬©©¦−§Ÿ¬¨¨«©¦§©³©§ŸÆ
ólçéå çlâéå øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®©§©©Æ©§©¥´

:ärøt-ìà àáiå åéúìîN¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

אגרות קודש

]כסלו תשכ"ג[

והקדישה  שעבר  עה"נ  בבהמת  דנסתפקו  א(  קמ,  )חולין  למעוטי  בתוד"ה  כת"ר  להערת   ...

והקריבה אם הוא קרבן כשר - דקשה דע"כ בבהמת צדיקים קאי )דדרשעים - בלאה"כ פסולה מפני 

זר"ת - סנה' קיב, ב. אבל י"ל דס"ל לתוס' כהראב"ד הל' ע"ז פ"ד הי"ג דלא חל איסור( וכיון שהקריבה 

- היינו שהיא בירושלים הרי ממון צדיקים שמחוצה לה פלט.

היינו  והקדישה,  "שעבר"  ודייק  שכתב  בתוס'(  לכאורה,  ל',  היתור  ג"כ  מתורץ  )ובזה  וי"ל 

שההקדש הי' בעבירה, לאחר גמ"ד כשהיא בתוכה, והקריבה אח"כ בירושלים - שכיון שבנ"א שיצאו 

מעה"נ אין זה מצילם ונאמר עליהם הכה תכה )ספרי ראה יג, טז( עאכו"כ בהמה. עוי"ל דכיון שבעת 

שהקדיש עבר - לשריפה קיימא אז - אין הקדש חל על בהמה שרופה. ועפ"ז צ"ע אם יש בזה איסור 

חולין  להקריב  האיסור:  בהבירור מהו  לקשר  יש  ואולי  אינה.  חולין  שגם  או  בעזרה,  חולין  הקרבת 

כמשמעות "שלך" )קדושין נז, ב( בעזרה, או - מה שאינו הקדש. ואכ"מ.



לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3206:3508:2508:2809:0209:0509:5409:5812:0612:0916:4016:4217:0817:1116:2217:22באר שבע )ח(

06:3506:3808:2608:2909:0309:0609:5509:5812:0512:0816:3816:4117:0417:0716:1017:18חיפה )ח(

06:3106:3508:2408:2709:0109:0409:5309:5612:0412:0716:4216:4417:0517:0816:0417:19ירושלים )ח(

06:3406:3708:2608:2909:0309:0609:5509:5812:0612:0916:3816:4017:0717:0916:2017:20תל אביב )ח(

07:3807:4208:5308:5609:4209:4510:2610:2912:2012:2216:0116:0316:4016:4215:4416:56אוסטריה, וינה )ח(

05:5205:5408:4408:4609:3209:3410:4710:5013:5213:5520:3920:4321:1121:1520:2421:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3407:3808:5408:5709:4109:4410:2610:2912:2212:2516:1016:1216:4716:5015:5417:04אוקראינה, אודסה )ח(

07:1207:1608:2708:3009:1609:1910:0010:0311:5411:5715:3615:3816:1416:1615:1916:31אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2507:2908:3808:4209:2809:3110:1110:1512:0512:0815:4515:4716:2416:2615:2816:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5808:0209:0609:0909:5710:0110:4010:4312:3012:3316:0216:0416:4416:4615:4617:01אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5207:5608:5809:0209:5009:5410:3210:3612:2312:2615:5415:5616:3516:3715:3716:53אוקראינה, קייב )ח(

07:5608:0009:1909:2210:0510:0910:5110:5412:4812:5116:4316:4517:1717:1916:2717:33איטליה, מילאנו )ח(

06:0506:0808:3408:3709:0509:0810:0810:1112:3912:4218:1318:1618:3718:4017:5818:50אקוואדור, קיטו )ח(

05:3505:3708:2608:2809:1009:1310:2410:2713:2513:2820:0420:0720:3420:3819:4920:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0706:0908:5909:0109:5209:5411:0911:1214:1814:2121:1421:1821:5021:5420:5922:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1907:2208:5709:0109:3809:4110:2710:3012:3212:3416:4416:4617:1617:1916:2817:31ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1207:1608:4808:5109:3009:3310:1810:2112:2112:2416:2916:3217:0217:0516:1317:17ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1307:1708:4808:5209:3009:3310:1910:2212:2112:2416:3016:3217:0317:0516:1317:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5407:5809:2609:2910:0910:1210:5610:5912:5713:0017:0017:0317:3417:3716:4417:50ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0907:1309:0509:0809:4109:4410:3410:3712:4612:4917:2517:2717:5217:5417:0918:05ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5006:5308:3908:4209:1609:2010:0810:1112:1712:2016:4516:4717:1417:1716:2917:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0007:0309:0109:0509:3609:3910:3110:3412:4612:4917:3217:3517:5918:0217:1718:12ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1007:1408:4408:4709:2609:3010:1510:1812:1712:2016:2316:2516:5616:5916:0717:11ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3607:4009:1209:1509:5309:5710:4210:4512:4512:4816:5416:5617:2717:2916:3817:42ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1107:1508:4308:4709:2609:3010:1410:1712:1612:1916:2016:2216:5416:5616:0417:09ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5405:5708:3508:3809:0909:1210:1710:1913:0013:0319:0119:0419:2619:3018:4619:40בוליביה, לה-פס )ח(

08:4008:4409:4409:4710:3710:4011:1811:2113:0713:1016:3516:3717:1717:1916:1817:35בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3808:4209:4309:4710:3610:3911:1811:2113:0813:1016:3716:3917:1917:2116:2017:36בלגיה, בריסל )ח(

05:1405:1708:0008:0208:3608:3909:4609:4912:3612:3918:5418:5719:1619:2018:3919:30ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0405:0607:4907:5108:2508:2809:3409:3712:2412:2718:3618:3919:0319:0618:2019:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5908:0309:0209:0509:5509:5910:3710:4012:2512:2815:5315:5516:3416:3615:4016:52בריטניה, לונדון )ח(

08:1808:2309:1309:1610:0910:1310:4910:5212:3412:3715:4915:5116:3516:3715:3616:54בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1108:1509:0909:1310:0410:0810:4410:4812:3112:3415:5415:5616:3616:3815:3716:55גרמניה, ברלין )ח(

08:1808:2209:2609:2910:1710:2010:5911:0312:5012:5316:2316:2517:0417:0616:0717:21גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0905:1107:5607:5808:3408:3609:4409:4712:3712:4019:0319:0619:2419:2718:4819:38דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0407:0709:1409:1709:4609:5010:4310:4613:0313:0618:0318:0618:2918:3117:4718:41הודו, מומבאי )ח(

06:5907:0209:1009:1309:4209:4510:3910:4212:5913:0218:0018:0318:2618:2817:4518:38הודו, פונה )ח(

07:2407:2808:4108:4509:2909:3310:1410:1712:0912:1215:5315:5516:3116:3315:3616:47הונגריה, בודפשט )ח(

07:1807:2208:5208:5609:3509:3810:2310:2612:2512:2816:3316:3517:0617:0816:1617:21טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3307:3709:1509:1809:5509:5810:4510:4812:5012:5317:0717:0917:3817:4016:5017:52יוון, אתונה )ח(

07:4307:4709:0209:0509:4909:5310:3410:3712:3012:3316:1616:1816:5316:5515:5917:10מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת וישב 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
06:3206:3508:2508:2809:0209:0509:5409:5812:0612:0916:4016:4217:0817:1116:2217:22באר שבע )ח(

06:3506:3808:2608:2909:0309:0609:5509:5812:0512:0816:3816:4117:0417:0716:1017:18חיפה )ח(

06:3106:3508:2408:2709:0109:0409:5309:5612:0412:0716:4216:4417:0517:0816:0417:19ירושלים )ח(

06:3406:3708:2608:2909:0309:0609:5509:5812:0612:0916:3816:4017:0717:0916:2017:20תל אביב )ח(

07:3807:4208:5308:5609:4209:4510:2610:2912:2012:2216:0116:0316:4016:4215:4416:56אוסטריה, וינה )ח(

05:5205:5408:4408:4609:3209:3410:4710:5013:5213:5520:3920:4321:1121:1520:2421:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3407:3808:5408:5709:4109:4410:2610:2912:2212:2516:1016:1216:4716:5015:5417:04אוקראינה, אודסה )ח(

07:1207:1608:2708:3009:1609:1910:0010:0311:5411:5715:3615:3816:1416:1615:1916:31אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2507:2908:3808:4209:2809:3110:1110:1512:0512:0815:4515:4716:2416:2615:2816:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5808:0209:0609:0909:5710:0110:4010:4312:3012:3316:0216:0416:4416:4615:4617:01אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5207:5608:5809:0209:5009:5410:3210:3612:2312:2615:5415:5616:3516:3715:3716:53אוקראינה, קייב )ח(

07:5608:0009:1909:2210:0510:0910:5110:5412:4812:5116:4316:4517:1717:1916:2717:33איטליה, מילאנו )ח(

06:0506:0808:3408:3709:0509:0810:0810:1112:3912:4218:1318:1618:3718:4017:5818:50אקוואדור, קיטו )ח(

05:3505:3708:2608:2809:1009:1310:2410:2713:2513:2820:0420:0720:3420:3819:4920:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0706:0908:5909:0109:5209:5411:0911:1214:1814:2121:1421:1821:5021:5420:5922:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1907:2208:5709:0109:3809:4110:2710:3012:3212:3416:4416:4617:1617:1916:2817:31ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1207:1608:4808:5109:3009:3310:1810:2112:2112:2416:2916:3217:0217:0516:1317:17ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1307:1708:4808:5209:3009:3310:1910:2212:2112:2416:3016:3217:0317:0516:1317:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5407:5809:2609:2910:0910:1210:5610:5912:5713:0017:0017:0317:3417:3716:4417:50ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0907:1309:0509:0809:4109:4410:3410:3712:4612:4917:2517:2717:5217:5417:0918:05ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5006:5308:3908:4209:1609:2010:0810:1112:1712:2016:4516:4717:1417:1716:2917:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0007:0309:0109:0509:3609:3910:3110:3412:4612:4917:3217:3517:5918:0217:1718:12ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1007:1408:4408:4709:2609:3010:1510:1812:1712:2016:2316:2516:5616:5916:0717:11ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3607:4009:1209:1509:5309:5710:4210:4512:4512:4816:5416:5617:2717:2916:3817:42ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1107:1508:4308:4709:2609:3010:1410:1712:1612:1916:2016:2216:5416:5616:0417:09ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5405:5708:3508:3809:0909:1210:1710:1913:0013:0319:0119:0419:2619:3018:4619:40בוליביה, לה-פס )ח(

08:4008:4409:4409:4710:3710:4011:1811:2113:0713:1016:3516:3717:1717:1916:1817:35בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3808:4209:4309:4710:3610:3911:1811:2113:0813:1016:3716:3917:1917:2116:2017:36בלגיה, בריסל )ח(

05:1405:1708:0008:0208:3608:3909:4609:4912:3612:3918:5418:5719:1619:2018:3919:30ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0405:0607:4907:5108:2508:2809:3409:3712:2412:2718:3618:3919:0319:0618:2019:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5908:0309:0209:0509:5509:5910:3710:4012:2512:2815:5315:5516:3416:3615:4016:52בריטניה, לונדון )ח(

08:1808:2309:1309:1610:0910:1310:4910:5212:3412:3715:4915:5116:3516:3715:3616:54בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1108:1509:0909:1310:0410:0810:4410:4812:3112:3415:5415:5616:3616:3815:3716:55גרמניה, ברלין )ח(

08:1808:2209:2609:2910:1710:2010:5911:0312:5012:5316:2316:2517:0417:0616:0717:21גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0905:1107:5607:5808:3408:3609:4409:4712:3712:4019:0319:0619:2419:2718:4819:38דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0407:0709:1409:1709:4609:5010:4310:4613:0313:0618:0318:0618:2918:3117:4718:41הודו, מומבאי )ח(

06:5907:0209:1009:1309:4209:4510:3910:4212:5913:0218:0018:0318:2618:2817:4518:38הודו, פונה )ח(

07:2407:2808:4108:4509:2909:3310:1410:1712:0912:1215:5315:5516:3116:3315:3616:47הונגריה, בודפשט )ח(

07:1807:2208:5208:5609:3509:3810:2310:2612:2512:2816:3316:3517:0617:0816:1617:21טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3307:3709:1509:1809:5509:5810:4510:4812:5012:5317:0717:0917:3817:4016:5017:52יוון, אתונה )ח(

07:4307:4709:0209:0509:4909:5310:3410:3712:3012:3316:1616:1816:5316:5515:5917:10מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב 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
07:0207:0509:1209:1509:4409:4710:4110:4413:0113:0418:0018:0318:2518:2817:4418:38מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3504:3607:2407:2608:2708:3009:4809:5013:0313:0620:1420:1820:5520:5919:5921:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4606:5008:4508:4909:2009:2410:1410:1812:2912:3117:1117:1317:3817:4116:5517:51נפאל, קטמנדו )ח(

07:2807:3209:0509:0909:4709:5010:3510:3912:3912:4216:5016:5217:2217:2516:3217:37סין, בייג'ין )ח(

06:5807:0109:2609:2809:5710:0010:5911:0213:3013:3219:0119:0419:2519:2818:4519:37סינגפור, סינגפור )ח(

07:3907:4308:3808:4209:3309:3610:1310:1712:0112:0415:2315:2516:0716:0915:0616:25פולין, ורשא )ח(

05:3805:4108:1608:1908:4908:5209:5509:5812:3512:3818:2818:3118:5318:5618:1319:06פרו, לימה )ח(

08:1508:1809:3709:4010:2310:2711:0911:1213:0613:0916:5716:5917:3317:3516:4017:49צרפת, ליאון )ח(

08:3708:4109:5009:5310:3910:4311:2311:2613:1613:1916:5616:5817:3417:3616:3917:50צרפת, פריז )ח(

05:5605:5908:2108:2408:5208:5509:5309:5612:2112:2417:4717:5018:1118:1417:3118:23קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4407:4809:1209:1509:5610:0010:4310:4612:4312:4616:4416:4617:1617:1816:2817:32קנדה, טורונטו )ח(

07:2707:3108:5008:5409:3609:4010:2210:2512:1912:2216:1216:1516:4816:5015:5617:04קנדה, מונטריאול )ח(

06:4506:4908:3308:3609:1109:1410:0210:0512:1012:1316:3516:3817:0517:0816:1917:19קפריסין, לרנקה )ח(

09:1409:1810:0110:0511:0011:0411:3911:4213:2113:2416:2916:3017:1617:1816:1217:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5308:5709:3609:3910:3710:4011:1411:1712:5412:5716:0016:0216:4616:4715:4317:05רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0108:0509:1909:2210:0610:1010:5110:5412:4612:4916:3116:3317:0917:1116:1517:26רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0608:1009:2309:2710:1110:1510:5610:5912:5112:5416:4116:4317:1317:1616:2417:30שוויץ, ציריך )ח(

06:3306:3608:4908:5209:2109:2410:2010:2312:4312:4617:5317:5618:1718:2017:3718:30תאילנד, בנגקוק )ח(

h"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'b mei zgiy

מביא  זה הרי – העבודה שלימות תכלית שזהו נפשי", בשלום ל"פדה בנוגע (ס"ג) לעיל האמור וע"ד
העולם", אומות מבין ולבני לי ד"פדאני להענין

הספרדים) אצל (כהנוסח בציון" כהן "יראה – בבית 198ואז בעבודתו גדול הכהן את ורואים שזוכים ,
יכפר" בשנה ד"אחת באופן יומא, מסכת בהתחלת כמבואר – ביוהכ"פ לכפר 199המקדש לו "ונרצה ,

דידן.200עליו" בעגלא ממש, בקרוב ,

שליט"א  אדמו"ר הש"ס].[כ"ק חלוקת לערוך הורה

מקץ  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך

1

2

3

4

5

6

מנחם 198) (תורת סע"ו דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה
וש"נ. .(402 ע' חנ"א

תצוה.199) ס"פ
ד 200) א, .ויקרא

המשך מעמוד לפ
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

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
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
   הורידו את יישומון

דבר מלכות
מחנות היישומים 
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